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"ال شيك على بياض" للبنان
بـــاريــس - رنــدة تقــي الديــن

يف إطار مواكبة مستجدات املوقف الدويل 
متابع  مصدر  أكد  اللبنانية،  التطورات  من 
للملف اللبناني لـ"نــداء الوطن" إمكانية 
عقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم لبنان 
من دون أن يتبلور حتى الساعة شكل هذا 
االجتماع وال مستوى ممثيل املجموعة فيه، 
كاشــفاً أّن باريس تــرى رضورة اإلرساع 
يف التعبئــة الدولية من أجل حّث لبنان عىل 
ذات مصداقية وفعالية  تشــكيل حكومة 
بحيث تكــون عملية وتنّفــذ اإلصالحات 

برسعة كي تتلقى االستثمارات املرتقبة من 
مؤتمر "سيدر". 

ويف هذا املجال، تقول باريس إّن كل الدول 
الصديقة التي ناقشت موضوع لبنان متفقة 
عىل أنه "ال شيك عىل بياض" للبنان، بمعنى 
أّن اإلصالحات يجب أن تأتي أوالً وبعدئذ تليها 
أّن  املعلومات  ويف  واالستثمارات.  املساعدات 
الرئيس الفرنــي إيمانويل ماكرون مهتم 
بتعبئة الدول الصديقة لجمعها وتوجيه هذه 
الرســالة القوية إىل لبنان بغية دعمه، نظراً 
لكون باريس تــرى أّن ال مصلحة ألحد، ال 

محلياً وال دولياً، يف زعزعة استقرار لبنان.
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إسرائيل ترّد على إيران... 
في دمشق

تقف املنطقة عىل برميل بارود قد ينفجر عند أّي رشارة جيوسياســيّة 
مفاجئــة، فالتوتّرات الداخليّة من طهران وصــوالً إىل بريوت مروراً ببغداد، 
إضافًة إىل التأّزم الســيايس الداخيل يف إرسائيل مع استحالة تشكيل حكومة 
جديدة، تُشّكل "فالق زالزل" قد يهّز الرشق األوسط املضطرب أساساً برّمته، 
إن استشــعر أّي العب إقليمي بخطر داهم يُهــّدد مكانته ونفوذه، أو اتّخذ 
خيار الذهاب إىل "حرب خارجيّة" عىل قاعدة حســابيّة تعترب أن كلفتها قد 
تكون أقّل من حال املراوحة الداخليّة. وسياسة "التغلغل والتوّسع" اإليرانيّة 
يف املنطقة، بدأت تطرح عالمات استفهام كبرية حول حجم الدور الذي بات 
"فيلق القدس" بقيادة الجنرال قاسم ســليماني يلعبه يف أكثر من ساحة، 
خصوصاً يف الساحة السوريّة، حيث يُعّزز "الحرس الثوري" حضوره امليداني 
عرب إنشاء وتحديث قواعد عسكريّة يف أكثر من منطقة، ما يجعله عىل خط 
املواجهة األماميّة مع إرسائيل، التي هّددت مراراً بأنّها لن تسمح لطهران بأن 

تجعل من سوريا قاعدة أماميّة لها الستهداف الدولة العربيّة. عنصر أمني يتفّقد بنكًا محترقًا جرّاء اإلحتجاجات العنيفة في غرب طهران أمس )أ ف ب(

رتل عسكري في وسط بيروت بالتزامن مع موعد الدعوة النعقاد الهيئة العامة في ساحة النجمة )رمزي الحاج(

أين ذهبت أموال اللبنانيين؟

يدخــل املواطن اللبناني إىل فــرع املرصف حيث وضع 
مدخراته لسنوات. جنى العمر، وقد قام بتجميعه يوماً بعد 
يوم، قرشــاً فوق قرش، عّله يتقي به يومه األسود. أما وقد 
جاء هذا اليوم املشــؤوم، بعدما تعطلت األعمال، وتقلصت 
املداخيل ودخلت البالد حالة اإلفالس غري املعلن، ذهب املواطن 
لسحب بعض أمواله وإذا بمن يطل عليه من كونتوار املرصف 
ليقول له، غري مسموح أكثر من 300 دوالر أسبوعياً. نعم هو 
تقنني ألمواله من قبل من ائتمنه عليها. بالطبع هذا الرفض 
يشكل بالحد األدنى سوء أمانة يقايض عليها القانون اللبناني 
كما الدويل. قد يقابل هذا املنطــق باملصلحة الوطنية العليا 

وبسابقات دولية كما حصل يف اليونان أو قربص مثالً يف فرتة 
ليست ببعيدة. ولكن تلك البالد أعلنت رسمياً عن إفالسها ولم 
تقابل أوضاعها املهرتئة بتعنت طبقتها السياسية املستمرة 

باملماطلة والتعايل عىل حساب املصلحة الوطنية.
والسؤال الذي عىل كل شفة ولسان: كيف تبخرت سيولة 
املصارف؟ وأين ذهبت أموال املودعني وماذا حل بها. األجوبة 
بدأت تتضح عرب التقارير املتتالية للمؤسسات الدولية املتابعة 
للشــأن اللبناني ووكاالت التصنيف. القسم األكرب من هذه 
األموال موجــود يف مرصف لبنان، تقدر قيمته بالـ70 مليار 
دوالر واستعمل قسم كبري منه للدفاع عن "ُقدس األقداس": 

سعر الرصف الثابت الذي ال يتزحزح لحماية القدرة الرشائية 
للمواطن كما يقولون، ولحماية كبار املســتثمرين بسندات 
الخزينــة وأدوات الهندســة املالية أيضاً، وهــذا ربما ما ال 
يقولونه بالقدر الكايف. وقســم من أموال هذه الودائع ذهب 
أيضاً لتمويل عجز الخزينة لسنوات. هل من يذكر أن حجم 
نفقات الدولة تخطى الـــ%35 من حجم اإلقتصاد؟ وعجز 
الخزينة املرتاكم للسنوات 2014 - 2018 فقط تخطى الـ20 
مليار دوالر. والقسم الثالث من هذه األموال ُجّمد يف مشاريع 
عقارية وأبنية عمالقة ترتفع يف سماء العاصمة ال تسكنها 

سوى أشباح. 

"8 آذار" تجيّش ضد الجيش

"بتِحب لبنان... ِحب ثورتو"
تفتقد ثورة الشباب اللبناني اليوم شهيداً يشبهها صادقاً 

نقياً عفوياً ومليئاً بالحماسة وحب الوطن.
بيار الجميل ســقط يف مثل هذا اليوم مــن العام 2006 
لينضم اىل قافلة شهداء االستقالل الثاني الذين حرروا بدمهم 

لبنان من االرتهان واالحتالل.
بيار الجميــل اختارته يد الغدر بذكاء شــيطاني وروح 
إجرامية متأصلة، واغتالت معه مســتقبالً واعداً لشاب وضع 
قدرته وقدره يف خدمة لبنان، لتبقى ذكراه يف عقول وقلوب أهله 

ومحبيه خالدة.
حني توىل وزارة الصناعة رفع شــعار "بتحب لبنان... حب 
صناعتو". ولو كان بيننا اليوم لقال: "بتحب لبنان... حب ثورتو".
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االستشــارات قريبة. اإلستشارات ليست قريبة. 
وافق الرئيس سعد الحريري، لم يوافق، يريد أن يكون 
رئيساً للحكومة، ال يريد ويفّضل تسمية البديل. اجتمع 
«الخليالن» به أو لم يجتمعا؟ هي املراوحة نفسها منذ 
ما يزيد عىل شهر وأكثر. مصادر تؤكد ومصادر تنفي. 
وأي مسؤول لم يملك جرأة مواجهة الناس بحقيقة ما 
كان أو سيكون عليه الوضع. والنتيجة صفر مبادرات 
وأزمة مرشــحة للتفاقم. وحده اإلعــالن عن الكلمة 

التي سيتوجه بها رئيس الجمهورية 
اللبنانيــني اليوم  ميشــال عون اىل 
االستشارات  ببدء  أمل  بارقة  شكلت 
أصعب  وإال فوضعنا  امللزمة  النيابية 

من الصعب.
يف املقابل شّكل ما نقل عن اتجاه 
الســيايس  العمل  العتزال  الحريري 
يف املرحلة الحاليــة والتفرغ لرتتيب 
بيته الداخــيل مفارقة الفتة، خطوة 

يحتاجها الرئيس الشــاب الذي لم يلتفت منذ دخوله 
نادي رؤســاء الحكومــات إىل أمور تيــاره وإعالمه 
والفريق املحيط به، لكن ذلك قد يدخل يف باب املناورة 
أيضاً وأيضاً. ذلك أن الحكم عىل األمور يكون من خالل 
املعطيات أوالً وليس بترصيحات غري منسوبة مبارشة 
لصاحبها. بتحليل للوقائع، تتوضح أكثر فأكثر رغبة 
الحريري باإلستمرار يف السلطة، وامليض قدماً يف تحمل 
مســؤولياته الحكومية وإال لكان اعتذاره إعتذاراً ال 
رجعة عنه، غري أن استمراره يف األخذ والرد مؤرش إىل 
رغبته باالســتمرار يف العمل السيايس من باب رئاسة 

الحكومة تحديداً.
وعىل قدر رغبة الرئيس املستقيل، يتمسك «حزب 

الله» ببقاء الحريري. وليس يف القول مبالغة إن تمسك 
الثنائي بالحريري هو ما يبقيه مرشــحاً للرئاســة 
الثالثة ولو ترك األمر لرئيــس «التيار الوطني الحر» 
أو رئيس الجمهورية ميشال عون ربما كانا يفضالن 
الســري بخيار بديل. وتردد أن رئيس الجمهورية ويف 
أعقاب اســتقالة الحريري مبارشة، استدعى النائب 
السابق محمد الصفدي والنائب الحايل فؤاد مخزومي. 

احرتقت حظوظ األول، والثاني أمله باٍق ولو ضئيل. 
شهدت مرحلة التفاوض وال تزال الكثري من القال 
والقيل الســيايس، أطيحت أســماء وعّومت أسماء، 
وفتح باب التسويات عىل مرصاعيه. 
مبادرات  النتيجة صفــر  فكانــت 
اللهم باســتثناء ما سيعلنه رئيس 
الجمهورية خالل إطاللته االعالمية 
اليوم والتي عىل األرجح انه سيعلن 
االستشــارات  موعد  عــن  خاللها 

النيابية وإال فالبلد توغل يف أزمته. 
والنتيجة ال يشء  الصيغ  كثرت 
جديــاً بعد. وكان مــن بني الصيغ 
التي تم تداولها امس االتجاه إىل تسمية السفري نواف 
سالم يف حال استمر الحريري برفضه مهمة التكليف 

والتأليف. 
وفق معطيات مستقاة من شخصيات مقربة من 
بعبدا، ما تقدم تم التداول بشــأنه خالل اجتماع عقد 
أمس األول بني مكونات أساســية لفريق الثامن من 
آذار أفىض إىل اإلتفاق عىل إعطاء فرصة أخرية للرئيس 
الحريري للقبول برتؤس الحكومة واذا اســتمر عىل 
عناده فاالتجاه نحو بديل عنــه ولكن بناء عىل رأيه، 
ولن تمانع هذه املرة أي اسم ينطق به الحريري حتى 

ولو كان السفري السابق سالم. 
فخالل اإلجتماع عينه جاء من سأل بصوت عال 

ما الذي يحول دون تسمية ســالم اذا كانت تلك هي 
رغبة الحريري؟ وهل يجوز التمنع عن تسميته ملجرد 
كونه مقرباً من األمريكيني يف حني ان الحريري بنفسه 
ال يمكنه القفز فوق اإلعتبارات األمريكية بدليل ما بدر 

منه خالل مشاورات تشكيل الحكومة.
ويف ضوء مثل هذا االقرتاح يطرح الســؤال حول 
امكانيــة انتقال «حزب اللــه» اىل صفوف املعارضة 
خارج الحكومة ليخفف عنه أعباء كثرية ال ســيما يف 

ظل األزمة املالية.
غري أن مصادر مطلعــة عىل أجواء «حزب الله» 
نفــت نفياً قاطعاً مثــل هذا االحتمــال جازمة أن 
الفرضية غري مطروحة من األساس. فـ»حزب الله» 
لن يقبل بحكومة تكنوقراط بالتأكيد لكنه لن يذهب 
إىل املعارضة من خــارج الحكومة. وكيف يرىض أن 
يكــون خــارج الحكومة يف بلد مقبل عىل ترســيم 
النفط والغاز،  والتنقيب عــن  لحدوده مع إرسائيل 
العدو االرسائييل، ويف  الدفاع عنه بوجه  ومقتضيات 
خضم نقاش العالقات السياســية واإلقتصادية مع 
ســوريا. وفق ما يراه «حزب الله» فــإن البلد دخل 
عمليــاً يف أزمة كربى فهل يســلم إدارة االوضاع إىل 

حكومة تكنوقراط؟
اذا كان «حزب الله» يرفــض فكرة التكنوقراط 
التي يراها محاولة إلعادة تكوين الســلطة بما يخل 
النيابية  االنتخابــات  إليها  انتهت  التــي  بالتوازنات 
األخرية، فكيف له أن يرىض بالخروج من الحكومة؟ 
ثم اذا كان هو األكثر تمسكاً بالحريري فكيف يمكن 
الحديــث، من وجهة نظره، عــن حكومة تكنوقراط 
ترأسها شخصية سياســية كالحريري؟ الفكرة من 
أساسها غري مطروحة، تماماً كما السفري سالم الذي 
لن يوافق «حزب الله» عىل تسميته العتبارات سياسية 

متعددة من قبله.

ســيكون من الصعب جداً أّن تمّر الكلمة التي ســيلقيها رئيس 
الجمهورية ميشــال عون ملناســبة ذكرى االســتقالل، عىل الشارع 
«املتفّجر» مرور الكــرام، خصوصاً أّن الرئيس لــن يتجاوز األحداث 
الحاصلة، كما يدّل الخرب الصادر عن قرص بعبدا. ال بل سيكون خطابه 

يف عمقها. وهنا التحدي.
عملياً، لم تُستثن الرئاسة األوىل من جدول أعمال 
االحتجاجية  الوقفات  وأكلت نصيبها من  االنتفاضة 
التي حّولت منطقة بعبدا إىل ثكنة عســكرية، بعدما 
ُضّم الرئيس ومعه «التيــار الوطني الحر» إىل حملة 

«كلن يعني كلن».
حتى اآلن، ســّجل «قادة» االنتفاضة، وهؤالء ال 
يزالون «مكتومي القيــد»، انتصارين اثنني يف مرمى 
السلطة: اســقاط حكومة ســعد الحريري بثقلها 

السيايس، ومحارصة مجلس النواب رغم ارصار رئيسه نبيه بري عىل 
عبور معمودية الحراك الشعبي، إال أّن محاوالته باءت بالفشل مخّلفة 
ندوباً يف جســم العالقة التي تجمعه برئيس الحكومة املستقيلة سعد 
الحريري، وبرئيس الحزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط، بسبب ما 

اعتربه تراجعاً عن موقفيهما إزاء املشاركة يف الجلسة الربملانية.
يف هذه األثناء، تشــري املعطيات األّوليــة إىل تحّرك مياه الحكومة 

الراكدة، بعد فشــل محاولة تسمية الوزير الســابق محمد الصفدي 
رئيســاً للحكومة العتبارات تتصل بتمنّع الحريري عن تأمني الغطاء 
السني للوزير الطرابليس، كما تقول مصادر قوى الثامن من آذار التي 
تعترب أّن ســلوك الحريري ييش بفرضية واحــدة: هو يرغب بالعودة 
إىل رئاسة الحكومة لكنه ال يزال يرفع ســقف رشوطه، ولهذا تّم وأد 

مسعى ترئيس الصفدي يف مهده.
حتى اآلن، لم يتضح مــا اذا كانت هذه املعطيات 
املســتجدة ســتقِنع الحريري بالجلــوس إىل طاولة 
املفاوضات خصوصــاً أّن ما يترسب من مجالســه 
ال يوحي بأنّه يرغب يف تويل رئاســة الحكومة يف هذه 
املرحلة الدقيقة، ولهذا فتح الباب أمام خيارات ثانية 

تخلفه عىل كريس الرساي الحكومي.
ومع ذلك، ال تزال مصادر قــوى الثامن من آذار 
تشكك يف ســيناريو قبول الحريري جّدياً باسٍم بديل 
عنه لرئاسة الحكومة، معتربة أّن جّل ما يفعله الرجل 
هو من باب املناورة ال أكثر، ولو أنّها تشــري إىل أّن كل االحتماالت باتت 
متاحة، خصوصاً أّن األزمة دخلت شــهرها الثانــي وتنذر بمزيد من 

التدهور املايل الذي سيصّعب املعالجات املمكنة.
جديد التطورات والتي يمكن البناء عليها للولوج جدياً يف مســعى 
حكومي تفاهمــي، هو األجواء الغربية اآلتية من خارج الحدود والتي 
بلغت مقار املعنيني بامللف الحكومي، ومنهم الحريري و»حزب الله»، 

كما تقول مصادر قــوى الثامن من آذار، والتي من شــأنها أن تعيد 
إطالق القطار الحكومي.

وفق هؤالء، يمكن وصف هذه املناخات املســتجدة بأنها نوع من 
الرتاجع عن تشــدد كان ســائداً خالل الفرتة املاضية، وقد عّربت عنه 
بعض دوائر القرار الغربيــة من أوروبية وأمريكية، وقد بلغت املعنيني 
اللبنانيــني بامللف الحكومــي، األمر الذي قد يســاهم يف تذليل بعض 

العقبات.
وتشــري مصادر قوى الثامن من آذار إىل أّن هذا التساهل النسبي 
قد يتبلور من خالل مسعى حكومي قد يرى النور خالل األيام القليلة 
املقبلــة، وهذا ما يفرس عودة الحــراك الحكومي ولو عىل نحو بطيء 
جداً، من خالل دفع الحريري إىل حسم خياراته، سواء عرب تأكيد رغبته 
بتأليف الحكومة أو عرب التفاهم مع اآلخرين عىل اســم مشرتك تُعهد 

اليه مهمة التأليف يف هذه الظروف الصعبة.
ويلفتــون إىل أّن هذا الحراك يتزامن مــع حراك مكتوم يصار من 
خاللــه إىل البحث عن معالجات مالية رسيعة تحول دون تفّلت األمور 
وتدهور الوضع املايل أكثر بانتظار تســمية حكومة قادرة عىل القيام 

باملهمة االنقاذية وتلقى رىض الشارع.
يؤكد هؤالء أّن تراجع حّدة التشدد الدويل ازاء الوضع الحكومي ال 
يعنــي أبداً أّن الحكومة قد تولد بني ليلة وضحاها نظراً لكثرة األفخاخ 
واملطبات التي تنتظرها، لكنها تســاعد بنظر هؤالء عىل تجاوز بعض 

العقبات. وهذا تقّدم يمكن البناء عليه.
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مصادر  اســتبعدت    
قرص  أجــواء  عىل  مّطلعة 
كلمة  تتضمــن  أن  بعبــدا 
رئيس الجمهورية ميشــال 
موعــد  اليــوم  عــون 
االستشارات النيابية امللزمة، 
كلمة  بأنهــا  ووصفتهــا 

«استقاللية بحتة».

  يقول خبري اقتصادي 
املرصفيــة  االجــراءات  إن 
عىل  تساعد  قد  االستثنائية 
صمودهــا بأقــل األرضار 
بانتظار تشــكيل الحكومة 

الجديدة.

  نقل قيــادي يف قوى 
«الثامــن مــن آذار» وجود 
تباينات جوهرية تجاه امللف 
اجتماع  خــالل  الحكومي 

جمع أحزاب هذه القوى.
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ما شهده مجلس النواب الثلثاء الماضي 
ليس مجّرد حصار شعبي منََع انعقاد 

جلستين إدارية وتشريعية، بل ال بد 
من التوقف عند هذا المشهد، للقول 

إن الشعب اللبناني له كلمته في كل ما 
تطبخه السلطة، وأن الثّوار فقدوا كل الثقة 

بالجميع بمن فيهم النواب. 
قّرر الشعب الثلثاء أن يُغلق مجلس 

النواب، والرسالة واضحة بأن الثقة التي 
ستُمنح ألي حكومة جديدة من النواب 

يجب أن تمر أوالً عند رأي الثورة والشعب، 
وبالتالي حتى لو اتفقت القوى السياسية 
على اسم رئيس الحكومة وشكلها وبيانها 

الوزاري، وحتى لو كسبت دعم كل دول 
العالم، فلن يكون لها أمل التغيير إال 

بالحصول على ثقة الشعب الذي سيصّوت 
بـ»ممنوع أو مسموح الدخول» إلى 

المجلس في جلسة منح الثقة، وأي التفاف 
على مطالب الناس ستكون النتيجة واحدة 

اسقاط حكومة السلطة مجدداً.
استقال الرئيس سعد الحريري وتجاوز 

الثّوار مطلب إسقاط الحكومة ليكون 
أول مطلب على الئحتهم تشكيل حكومة 

تكنوقراط. 
مجلس النواب بات مطّوقاً بقرار من 

الشعب والبوابات أصبحت بشرية، وتبقى 
الكرة في قصر بعبدا الذي سيشهد كلمة 
جديدة للرئيس ميشال عون مساء اليوم، 

والسؤال واحد: إذا كانت كلمته ال تتضمن 
موعد استشارات ملزمة فما الغاية منها؟

بالعودة إلى البرلمان، فما قام به 
الشعب تجاه النواب، خير دليل على أن 

غالبية الموجودين في قاعة الهيئة العامة 
ال يمثلون الناس بل قواهم السياسية 

الممسوكة من شخص واحد فقط. فما 
النفع من نائب ال يمثّل األّمة؟ قد يزعم 

بعضهم أن من يمثّلهم ليسوا مع الثورة، 
لكن عليهم أن يتذكروا أنه لوال وجودهم 

على الئحة أحزاب السلطة لما وصلوا، 
وبالتالي هذه الثورة كسرت سيطرة 

األحزاب على لبنان والرد يكون في مطلب 
واحد بعد تشكيل حكومة اختصاصيين 

جديدة هو انتخابات نيابية مبكرة، يختار 
فيها الشعب الممثلين الحقيقيين عنه، 

وفق قانون انتخابي جديد غير طائفي، 
وحينها فلتأخذ الديموقراطية حقها، وليكن 

أمام الشعب فرصة اختيار القانون أوالً 
والتصويت لنوابه ثانياً.

من تغيير المجلس النيابي يبدأ التغيير 
الحقيقي للطبقة السياسية، وانتخابات 

نقابة المحامين خير دليل... الفرصة 
األخيرة للشعب ال يجب خسارتها...
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كعادتــي، ويف رســالتي الســنوية عشــية ذكرى 
استشــهادك، أرغب بأن أُعلمك بأن شباب لبنان يحملون 
هواتف ذكيّــة وأحالماً ال حدود لها، خرجوا الســنة من 
كبوتهم، وهتفوا بالقّوة التي تمتّعت بها خالل انتفاضتنا، 
2005 وقالوا بالصوت  إنتفاضة الســيادة واإلســتقالل 

العايل: إن دمك ودماء رفاقك لم تذهب ُسدى.
12 سنة عىل استشهادك إنما الجيل  صحيح إنتظرنا 
الذي ينتفــض اليوم هو جيــل أمني إبنك وألكســاندر، 

وغريهما من الشباب العابر للطوائف واملناطق.
نرفع رأســنا بهم، وننظر إليهم بعــني األمل، حتى 
نعرب معهم من لبنان تحت وصاية الســالح غري الرشعي 
والفساد وســوء اإلدارة، إىل لبنان الذي حِلمَت به يا بيار، 

واستشهدَت من أجله.
بيار،

تصّدرَت الئحة الرشف يف أيلول 2004 عندما كنت إىل 
جانب 28 نائباً الذين تحّدوا الوصاية السورية ولم يمّددوا 

للرئيس اميل لحود.
أعرف أنك ترى اليوم أن نواب اليوم يتمتّعون بكل يشء 
إال بما كنَت تتمتّع به، الشجاعة واإلستقامة... واإللتزام. 

هربوا، ركبوا الدراجات النارية، لم يغادروا منازلهم...
وحتى ال يفوتك يشء، ما حصل هو التايل:

قالوا للبنانيني: «إتركوا ســالح «حــزب الله» جانباً 
وصوتوا من أجل أحزاب وقيادات تأخذ عىل عاتقها تأمني 

املستشفى واملدرسة والكهرباء...».
نّفذَ الناس ما كان مطلوباً منهم وانتخبوا «زعماء».

إنما ما هو مطلوب من الزعماء واألحزاب لم يحصل، 
فال كهرباء، وال ماء، وال مدرسة وال مستشفى...

فانتفضوا يف وجههم وأقفلوا مجلس النواب وأسقطوا 
الحكومة.

ولألمانة فقط، حزبك، حزب «الكتائب اللبنانية» خرج 
من هذه املعادلة رأسه فوق املاء.

إىل اللقاء يا عريس شهداء لبنان
يا حبيبي.
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إنَّ موجــة الحمــالت التي تُرافــق عنوان 
«مكافحة الفســاد» من فتح ملفــات وتبادل 
اتّهامات وتحميل مســؤوليات قد بلغت أوجها، 
وهنا ال شــكَّ أنَّ األســهم قد طالت يف غالبيتها 
الوزراء بني حاليني وســابقني بحكم موقعهم 

التنفيذية  الســلطات  رأس  عىل 
عــىل  املبــارشة  ووصايتهــم 
املؤسسات واإلدارات العاّمة وعىل 
السياسات  تحديد  يف  مشاركتهم 
واالجتماعية  واالقتصادية  املالية 

عىل طاولة مجلس الوزراء.
استحكم،  متى  الفساد  لكنَّ 
يتطّلب  أو موقع،  أّي مؤسسة  يف 
تُخّطط  تُمّهــد،  التــي  األدوات 
ملف  نطــرح  هنا  مــن  وتُنّفذ؛ 

املديرية العاّمة لوزارة الشؤون االجتماعية التي 
تكاد تكون لسنوات املصدر األسايس لجملة من 
املخالفات اإلدارية والقانونيّة وباباً اســتُبيحت 
عربه املصلحة العاّمة لحساباٍت فئوية وزبائنيّة 
تحت شعارات اإلصالح والرقابة وبغطاٍء سياّيس 
تســّلح به مدير عام الــوزارة القايض عبدالله 
أحمد، فجابه الوزراء املتعاقبني عىل رأس الوزارة 
منها  اإلصالحية  وتحديداً  كّل خطواتهم  وأفشل 
بســالح التّعطيــل والتّمييــع وااللتفاف عىل 

األنظمة.

�����  �� א�����א�
اســتغّل أحمــد موقعه فعمد منــذ العام 
2017 اىل تأخري إعــداد عقود جمعيات الرعاية 
االجتماعية وتوقيعها من أوائل العام إىل نهايته 
ُمعاكساً ما تنّص عليه القوانني واألعراف بحّجة 
املدير  السنة رفض  املســاهمات. فهذه  دراسة 
العام تحضري عقــود الجمعيات ُمتذّرعاً بغياب 
الوزير الحايل ريشــار  املوازنة، فمــا كان من 

قيومجيان سوى إرسال كتاب إىل 
مجلس الوزراء يف بداية شهر آذار 
2019 طالبــاً املوافقة عىل إبرام 
العقود وفق موازنة العام 2018، 
الحكومة،  موافقــة  رغم  ولكن 
ورغم الكتاب الخطي الذي وّجهه 
الوزير للمدير العام لبدء الســري 
باملعامالت اإلدارية الالزمة، تأّخر 
للوزير  األول  الجزء  رفع  يف  أحمد 
إىل نهاية شــهر ترشيــن األّول، 

والجزء الثاني ألواخر شهر ترشين الثّاني.
مخالفات أحمد وصلت لحدٍّ ال يُوصف حيُث 
اســتغل موقعه عرب ترؤســه للجان املشاريع 
املنبثقة يف الوزارة حيُث يستحصل عىل بدل عن 
االجتماعات التي تُعقد خارج الّدوام الّرســمي، 
انعقادها يف األســاس، فيقوم أحمد  رغم عدم 
املحارض  نّص  وبإعداد  منفرداً  القرارات  باتّخاذ 
وإرســالها إىل بقيّة األعضــاء للتّوقيع يف هدٍر 
مبارش.  مــع العلم أنّه ال يكتفي بذلك، بل يقوم 
بتسجيل ساعات عمل إضافية يف حّدها األقىص، 
حيُث ينال أتعابهــا، كما يقوم بقبض بدل نقل 
عىل الّرغم من وضعه ســيارتني مــن الوزارة 
بتّرصفــه ومرافقيه عىل مــدار اليوم 24/24، 

وتسديد بدل ثمن املحروقات من موازنة الوزارة.
حــّول املدير العــام عبداللــه أحمد وزارة 
الشؤون االجتماعية إىل شبه إمارة خاّصة تحت 
سلطته فبنى لنفســه إدارة بديلة، حيُث يضّم 
مكتبه الخاص ســبعة موظفــني بني موظفي 
املنبثقة، عىل  املشــاريع  يف  مالك ومستخدمني 
الّرغم مــن أنَّ غالبيتهم الســاحقة يعملون يف 
مكتبه مــن دون أّي تكليف من 
وزيــر أو أّي مســّوغ رشعي، 
داخل  يُعرف  مــا  إىل  باالضافة 
أروقة «الشــؤون االجتماعية» 
املدير  مستشــاري  بـ»كبــري 
العــام» وهو ليــس موظفاً يف 
الــوزارة بل يقبــض راتبه من 
إحدى املنظمــات الدولية بقرار 
مبارش من أحمــد، لكنّه يتمتّع 
عىل  يجول  حيــُث  كبري  بنفوذ 
املوظفــني ومراكز الــوزارة ويعطــي األوامر 
والتّوجيهات يف كّل حدٍب وصوب كما يُرشف عىل 
املشــاريع وكان آخرها مرشوع تأهيل الطبقة 
األرضية من املبنى الرئيــيس للوزارة، وكّل ذلك 
«بإســم الّريس»، قاصداً املدير العام، كما يُرّدد 

عىل مسامع الجميع ويُهّول إن اقتىض األمر.
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ولــدى التّدقيــق يف ملف وزارة الشــؤون 
أربعة  لديه  العام  املديــر  أنَّ  يتبنّي  االجتماعية، 
مرافقني ينالون رواتبهم من حســاب الوزارة، 
حيُث رفض الوزير الحايل املســتقيل قيومجيان 
تجديد عقودهم إضافًة إىل مســتخدمني آخرين 
كونهــم ال يعملون يف املشــاريع املنبثقة وفقاً 
املذكور يف  الوظيفي  للُمســّمى  لالصول ووفقاً 

عقودهم.
أزمة كبــرية لحقت بحامــيل بطاقة ذوي 
الوزارة،  الّصادرة عــن  الخاصة  االحتياجــات 
بحجب  العام  املدير  قام  أن  بعد 
التّمويــل عن برنامــج تأمني 
حقوق هؤالء الــذي من خالله 
والخدمات،  التّقديمــات  تُؤّمن 
فقد أرســل الوزير كتباً خّطيّة 
متكــّررة للمديــر العام يطلب 
من  األموال  بعض  تحويل  فيها 
الســلفات التي كانت قد أُخذت 
ســابقاً من موازنــة املرشوع 
أخرى  ومراكز  مشاريع  لصالح 
بُغية تأمــني املصاريف التشــغيلية للمرشوع 
ولتقديــم حّد أدنى من الخدمــة املقبولة لذوي 
االحتياجات الخاصة ولكن كانت طلبات الوزير 
ومديرة الربنامج تُجابه بالّرفض التّام من املدير 

العام.
الجمعيات  منها  عانت  نفســها  الوضعيّة 
التي تــزّود الربنامــج باملعــدات والتجهيزات 
الالزمة حيُث أنّها لم تنل مســتحقاتها منذ مدة 
مّما اضطرها إىل التوقــف عن تقديم الخدمات 
باســتثناء «جمعية دعم الجرحى» التي عىل ما 
يبدو تملك املقّدرات لتُتابع خدماتها. هذا إضافًة 
إىل التضييق عىل الربنامج بفعل ســوء العالقة 
التي جمعت أحمد مع مديرة الربنامج مّما أّدى 

إىل سوء الخدمة وانقطاع تأمني الخدمات مراراً 
حتى وصل األمر إىل انقطــاع التيار الكهربائي 

وإذالل املواطنني املستفيدين.
ن  يف مرشوع دعم األرس األكثــر فقراً ُمَكوِّ
ل من البنك  ُمســّمى «برنامج التخّرج»، ُممــوَّ
الــدويل والهدف منــه تدريــب وتمكني بعض 
العائالت املستفيدة من املرشوع من الخروج من 
حالة الفقر عرب تدريب أحد أعضائها عىل مهنة 
أو صنعة معيّنة كما يقوم عىل تدريب جمعيات 
محّليّة تختارها لجنة يف وزارة الشؤون يرأسها 
املدير العام وفقاً آلليّة ومعايري محددة من البنك 
الدويل وتحت إرشاف رئاسة مجلس الوزراء. لكن 
«إستغالل النّفوذ» الذي طبع إدارة أحمد للوزارة، 
دفعه للضغط عىل أعضاء اللجنة الذين يملكون 
حــّق التّصويت وإجبارهم عــىل رفع عالمات 
جمعية الربكة املقّربة منه لتتساوى يف العالمات 
مع جمعية أخرى مّما اضطر أعضاء اللجنة إىل 
تعديل العالمات التي كانــوا قد وضعوها، وقد 
علــم املعنيون يف البنك الدويل ورئاســة مجلس 
الوزراء باألمر، فرفضــوا النتائج وطلبوا إعادة 
التقييم، واملرشوع ما زال متوقفاً حتى تاريخه.
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تجاوزات أحمد ال تُعّد وال تُحىص من قانونية 
وإدارية، منها تخّطيه بشــكل مخالف ســقف 
التعويضات االضافية املمنوحة له واملســموح 
بهــا قانوناً بنســبة70%عىل مدى ســنوات، 
التوجيهــات والتعليمات  إىل مخالفة  إضافــًة 
الخطية من الوزراء وإيقاف العديد من االحاالت 
واملعامالت تعســفاً ومن دون وجه حق، ناهيك 
عن سوء معاملة املوظفني وإهانتهم ومصادرة 
صالحياتهم؛ كّل هذه التّجاوزات أرسلها الوزير 
يف كتاٍب ُمفّصل إىل التفتيش املركزي أوائل شهر 
أيار املايض، لكن كما يبدو فحتّى تاريخه ما زال 
امللف ُمعّلقاً أو أقّله ال يسري بالرسعة املطلوبة يف 
التعاطي مع املخالفات املذكورة وما يرتتب عنها 
من تعطيل لســري املرفق العام وحقوق الناس 
وتطبيق القوانــني املرعية االجراء وهيبة الدولة 

وسلطتها.
يُضاف إىل كّل ذلك ما شــهدته الوزارة أمس 
من اعتصــاٍم للعاملني يف برنامج االســتجابة 
لالزمة الســورية واملمّول مــن مفوضية األمم 
UNHCR، بعد أن قام  املتحدة لشؤون الالجئني 
املدير العــام بتجميد تســديد رواتبهم التي لم 
يتقاضوها منذ شهر كانون الثاني املنرصم عىل 
الرغم من صدور مرسوم قبول الهبة عن مجلس 
الوزراء منــذ أكثر من شــهرين، ليُحّرك تحت 
ضغط االعتصامــات واالعرتاضات قرار رصف 

مستحّقاتهم.
إنَّ جملــة مــا عرضناه نضعه برســم 
كّل األجهــزة القضائية والرقابيــة، وتحديداً 
التفتيــش املركزي للبّت فــوراً بملفات املدير 
العاّمة  العام عبدالله أحمد، حمايًة للمصلحة 
وحقوق املواطنني كما النتظام عمل املؤسسات 
بعيداً عن الكيديّة والزبائنيّة واملحســوبيات، 
كما نضع كل ذلك برســم املرجعيّة السياسيّة 
ألحمد، «حزب الله»، لرفع الغطاء الســيايس 
عنه، ألنَّ لعبة االستثناءات يف مكافحة الفساد 

هي يف حّد ذاتها فساد.
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اختار نقيب المحامين الجديد ملحم خلف لحظة 

حساسة لإلعالن عن نهجه المختلف على رأس احدى 
اعرق النقابات المهنية اللبنانية.

لم تكن إجراءات التسلم والتسليم بين خلف والنقيب 
السابق، الذي سحب تكليف محامي النقابة الدفاع عن 
موقوفي االنتفاضة اللبنانية، قد اكتملت عندما بُّلغ إلى 

النقيب الجديد خبر توقيف الناشطين في ساحة رياض 
الصلح ونقلهم إلى ثكنة قوى األمن الداخلي. على الفور 

توّجه إلى المكان مع زمالء له وتابع اإلجراءات ليطلع 
الصباح وقد أفرج عن الجميع. 

كانت حركة خلف إشارة إلى الدور الذي ستلعبه النقابة 
في المرحلة المقبلة صوناً للحريات العامة ودفاعاً 
عن حرية الرأي والتعبير. هذا الدور الذي افتقدته 

النقابة سابقاً بعد تحولها إلى موقع للمحاصصة، بين 
قوى السلطة على اختالفها واتفاقها، فكان أن فقدت 
دورها الطبيعي كرأس حربة في الدفاع عن الدستور 
والقانون وتراجعت إلى مواقع مشابهة لتلك المواقع 

التي دفعت اليها مختلف االطارات النقابية خالل سنوات 
التسلط السوري وما أعقبها من سنوات التسلط الفئوي 

والمذهبي.
جرت انتخابات نقابة المحامين في مناخ انتفاضة 

تشرين الجامعة ضد كل رموز الماضي الثقيل، وأظهرت 
مجرياتها أن قوى السلطة لم تتعلم شيئاً وَلم تغيّر في 
سلوكها، فأمرت أنصارها بانتخاب مرشح محدد لمنع 
آخر ال يلتزم بتوجيهاتها من الفوز، إال أنها فشلت في 

إلزام أنصارها وصب المحامون جام غضبهم عليها 
بإيصالهم المرشح المستقل ملحم خلف الى موقع 

النقيب.
إنها تجربة مميزة وانتصار للرأي العام الرافض 

إلستمرار هيمنة فئات مستعدة لتبادل شتى اتهامات 
العمالة والفساد لكنها تتفق في لحظة امتحان المصالح 

على موقف واحد سعياً إلى إبعاد البدائل التي تشكل 
تهديداً لمصالحها. ولعل أهم ميزات تجربة نقابة 

المحامين أنها تفتح األفق أمام قانون انتخابات نيابي 
جديد، غير معّلب، يتيح للناس أن يحققوا التغيير 

الفعلي، كما فعلت نخبتهم الثائرة في مجتمع المحامين. 
يستحق المحامون نقيبهم وهو يستحق التحية لنقله 

النقابة من مبناها المحنط إلى شارع المواطنين.
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تأخذ الثورة الشــعبية التي انطلقت يف 17 
ترشيــن األول طابعاً أكثــر تنظيماً خصوصاً 
أن كل محاولة الســلطة لرضبها وحرفها عن 

مسارها لم تصل إىل النتيجة املرجوة.
رفعت الثــورة منذ إنطالقتها شــعارات 
والكهرباء  العمل  بتأمني فرص  تتمثّل  مطلبية 
واملــاء والخدمات اإلستشــفائية والتعليمية 
وسلسلة من املطالب التي هي حّق من حقوق 
املواطــن، لكن يف املقابل كانــت تعلم أن هذه 
الحقوق ال تتأّمن يف ظل غياب ســلطة شّفافة 

فاعلة يهّمها مصلحة الناس.
عرفت الثورة كيف تشق طريقها، وابتعدت 
عن املطالب العالية الســقف، ونادت بإسقاط 
مستقّلة  تكنوقراط  حكومة  وتأليف  الحكومة 
طالبت  ثّم  من  الرضوري،  باإلصالح  للمبارشة 
بإنتخابات نيابية مبكرة ألن اإلصالح ال يتّم من 
دون وجود مجلس نواب منتخب من الشــعب 
ويعّب عن إرادته ويكون شغله الشاغل مراقبة 
عمل الحكومة وســّن القوانــني التي تكافح 

الفساد.
الثوار  معركة  وتبقى  استقالت،  الحكومة 
تأليف حكومة تُلبّي طموحاتهم، أما بالنســبة 
إىل اإلنتخابــات النيابية املبكــرة، فإن تاريخ 

منذ عودة  أي  الحديث،  لبنان 
عام  النيابيــة  اإلنتخابــات 
1992، لم يشهد أي إنتخابات 
مبكرة، بل كان يحصل تمديد 
للمجلــس، فالتمديــد األول 
املنتخب  للمجلــس  حصــل 
كانت  فواليته   ،2000 عــام 
لكن   ،2004 صيف  يف  تنتهي 
التحّكم  عىل  السوري  إرصار 

باإلنتخابات الرئاســية يف خريف 2004، دفعه 
إىل التمديد للمجلس إىل ربيع 2005.

أمــا التمديد األكب فــكان للمجلس الذي 
إنتخــب عــام 2009، حيث ُمّدد لــه 3 مرات 
ولواليــة ثانية تحت حجة الفــراغ الحكومي 
والرئايس تارة، وللظروف األمنية التي تمّر بها 

البالد طوراً.
وإذا ما ســارت الرياح بما تشتهيه سفن 
الثوار فإن هناك آلية دســتورية يجب إتباعها 
من أجــل املبارشة بانتخابــات نيابية مبكرة، 
علمــاً أن والية املجلس الحــايل تنتهي يف ربيع 

.2022
ويرشح املحامي صالح حنني، والذي واكب 
الحياة البملانيــة من داخل مجلس النواب بعد 
"الطائف"، اآللية التي تحصل للوصول إىل حّل 

املجلس والدعوة إلنتخابات نيابية مبكرة.

ويقــول لـ"نداء الوطن": يتــّم هذا األمر 
أّوالً عب إقرتاح رئيس الجمهورية عىل مجلس 
الــوزراء حل البملــان ويتــم التصويت عليه 
إقــرتاح قانون  الثلثــني، وثانياً عب  بأكثرية 
يتقــّدم بــه مجلــس النواب 
التصويت  ويتم  واليته  لتقصري 
العامة للمجلس  الهيئة  عليه يف 
باألكثرية النسبية، وعندها يتم 
تحديد موعد جديد لإلنتخابات، 
أما يف حال إستقال الـ128 نائباً 
مع بعضهم فهذا األمر ال يعني 
أن املجلس قد ُحــّل، بل عندها 
يجري إنتخابات فرعية لـ 128 

مقعداً إلكمال والية املجلس.
ويوضح حنــني أن "رئيــس الجمهورية 
إذا  إال  املجلس  والحكومة ال يســتطيعان حّل 
توّفر رشط مــن ثالثة رشوط وهــي: إذا لم 
او  العادي  العقد  املجلس طوال فــرتة  يجتمع 
طــوال عقدين إســتثنائيني متتاليني، إذا تلكأ 
عن إقرار املوازنة بهدف شــّل عمل الحكومة، 
أو يف حال رفــض تعديالً دســتورياً إقرتحته 
الحكومة". ويُشــّدد عىل أّن "حكومة ترصيف 
األعمــال ال تســتطيع باإلتفاق مــع رئيس 
الجمهورية حل مجلس النواب، بّل إنّه يجب ان 
تيكون هناك حكومة فعلية تمارس صالحياتها 

من أجل القيام بهذه املهّمة".
ويف ســياق متّصل، يرى البعض أن الوقت 
اآلن ليس إلجراء إنتخابــات نيابية مبكرة، بل 
إن األساس هو تأليف حكومة تكنوقراط، فيما 

يرّص البعض اآلخر عىل اإلســتفادة من املوجة 
الشــعبية والتي ترجمــت يف إنتخابات نقابة 

املحامني من أجل إجراء التغيري املنشود.
من جهته، يؤّكد الوزير الســابق املحامي 
زياد بارود لـ"نــداء الوطن" أن "يف كّل البلدان 
الديموقراطية، عندمــا يحصل تغيري يف املزاج 
الشــعبي تتّم الدعــوة إىل إنتخابــات مبكرة، 
وهذا األمر يعطــي رشعية يف لبنان للمطالبني 
باإلنتخابات املبكرة". ويف املقابل يرى أن "أحد 
األســباب التي يجب أن تتوافــر لحل مجلس 
النــواب من ِقبل رئيــس الجمهورية ومجلس 
الوزراء )أي عــدم إجتماع املجلس طوال دورة 
أو  متتاليتني،  إســتثنائيتني  دورتني  او  عادية 
عدم درسه املوازنة لرضب العمل الحكومي، أو 
رفضه تعديل دستوري إقرتحته الحكومة( غري 

متوافر، وبالتايل فإن هذا األمر لم يحصل".
ومن جهة ثانية، يشري بارود إىل أن "املخرج 
الثاني إلنتخابات مبكرة عب تقصري والية املجلس 
بناء عىل إقرتاح قانون من املجلس نفســه، من 
املستبعد أن يحصل إال إذا حصلت تسوية كبى، 
وبالتايل فإن هذه اإلنتخابات ال تزال بعيدة املنال 
من الناحية القانونية والدستوريّة، إال إذا حصل 

تطّور ما يدفع يف هذا اإلتجاه".
إذاً، ال تزال البالد عشــية عيد اإلســتقالل 
تعيش تخبّطاً ولعبة عــّض أصابع بني طبقة 
سياسية فاسدة بمعظمها، وبني ثّوار مرّصين 
الحّكام  فإن  وبالتايل  املشــوار،  إستكمال  عىل 
القابضني عىل الســلطة لن يمنحوا الشــعب 

فرصة التصويت للتخّلص منهم.

حواجز دستورّية وسياسيّة ُتعيق 
اإلنتخابات النيابية المبكرة

اإلنتخابات المبكرة مطلب شعبي أساسي )رمزي الحاج(

أالن ســــركـــيـــس

حكومة تصريف األعمال 
ال تستطيع باإلتفاق مع 

رئيس الجمهورية حلّ 
مجلس النواب

ادعى النائب العام املايل القايض عيل ابراهيم عىل وزراء اإلتصاالت 
الســابقني نقوال صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم 
عىل املجلس األعىل ملحاكمة الرؤســاء والــوزراء. وادعى أيضاً عىل 
مديري رشكتي "ألفا" و"تاتش" واملدير العام لهيئة "أوجريو" بجرم 
إهدار واختالس أموال عامة وإثراء غــري مرشوع، وأحال امللف عىل 

قايض التحقيق األول يف بريوت.
ورداً عىل اإلدعاء، أعلن النائب الســابق بطــرس حرب يف بيان، 
أنه "تفاجأ بالخــب املتضمن أن املدعي العام املــايل قد ادعى عليه 
مــع وزيرين آخرين لالتصاالت، وهو مــا يخالف األصول املحددة يف 

القانون".
وإذ أكد "موقفــه املبدئي الدائم بخضوعه ألي تحقيق قضائي"، 
اعتــب أن "القضاء العادي هو املرجع الصالح ملحاكمة الوزراء الذين 
يخالفون أحكام قانون العقوبات، وأنه عىل استعداد تام للمثول أمام 
القضاء يف أي تحقيــق"، الفتاً إىل أنه "يتعذر عليه إبداء أي رأي حول 
األمر لعدم تمكنه من الحصول عىل املعلومات حوله، غري تأكيد مدعي 
عام التمييز لــه أن ليس يف األمر إدعاء عليه، بل إحالة ملف التحقيق 

إليه لدراســة إحالته عىل مجلس النواب التخاذ ما يراه مناسبا لجهة 
االتهــام أم ال". وأعلن عن "خشــيته من أن نكــون دخلنا مرحلة 
تصفيات سياسية مع داعمي الثورة الشعبية ضد القانون"، مشريا 

إىل أنه "سيديل بموقفه بعد إطالعه عىل حقيقة امللف".
بدوره، أكد وزير اإلعالم يف حكومة ترصيف االعمال جمال الجراح 
لـ"الوكالــة الوطنية لالعالم"، أن "املدعي العــام املايل ليس له حق 
االدعاء، بل يحيل امللف عىل مجلس النواب للنظر يف أمر االدعاء، علما 

أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء املجلس".
واســتغرب ترسيب مثل هذا الخب اىل اإلعالم، باعتبار أن املسألة 
قضائية بحتة وال يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق األصول.

وقال الجراح: "لقد دأب القــايض ابراهيم منذ فرتة عىل ترسيب 
أخبار لالعالم متجاوزاً األصول القانونية، بقصد اإلســاءة والتشهري، 
ونحتفظ بحقنا يف اتخاذ اإلجراءات القانونية املناســبة، ألنه أصبح 
واضحاً أن مــا قام به هو جــزء من الحملة السياســية املبمجة 

الستهداف فريقنا السيايس".
أما صحناوي فكتب عــىل "تويرت": "يف ما يخص ادعاء القايض 
ابراهيم عيلَّ وقد وصلني عب االعالم، فأنا عىل كامل االستعداد للمثول 
أمام القضاء املختص، واثقاً من عدم وجود أي شــائبة يف ممارستي 

للشأن العام يف خدمة بلدي".

اإلّدعاء على 3 وزراء إتصاالت سابقين ومديري "ألفا" و"تاتش" و"أوجيرو"

حرب يخشى "مرحلة تصفيات سياسية" والجراح: إساءة وتشهير

تفجير لبنان ماليًا...
 دفاعًا عن إيران!

لم يكن األمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله 
يناور حين هّدد أنه في حال تعّرضت إيران ألي اعتداء فإنه 

مستعد إلشعال المنطقة برمتها دفاعاً عنها. 
هذا هو تحديداً ما فعله نصرالله في لبنان إنما في حرب من 

نوع جديد تشنّها واشنطن على طهران: الحرب االقتصادية 
والمالية عبر العقوبات، والتي أظهرت فعالية قّل نظيرها، 

وأثبتت أن الحرب االقتصادية في هذا العصر باتت تتقدم حتى 
على الحرب العسكرية وفنون استعراض الجيوش واألساطيل.

منذ أن أعلنت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
االنسحاب من االتفاق النووي وهي تفرض رزمات متتالية من 

العقوبات المالية واالقتصادية التي تستهدف إيران و"حزب 
الله" على خطين متوازيين. أدركت طهران منذ اللحظة األولى 

أن المعركة غير تقليدية وقاسية وطويلة، وكان ال بّد من 
إجراءات احتياطية وفي طليعتها تقليص إمدادات "الحزب" 

بالمال، ما حتّم عليه العمل على محاولة تأمين مصادر تمويل 
بديلة. لكن األميركيين كانوا له بالمرصاد مع إضافة أسماء 
أساسية من بيئته الحاضنة والممولة على الئحة العقوبات.

عند هذا الحد باتت اللعبة واضحة بالنسبة إلى "الحزب"، 
فكما في الحرب العسكرية احتاج إلى االختباء خلف المدنيين، 

هكذا فعل في الحرب المالية عليه، فاختبأ خلف اللبنانيين 
وماليتهم وخلف بعض المصارف اللبنانية فدفعوا جميعاً 

الثمن: عرقلة الملفات اإلصالحية لإلبقاء على مصادر دخل له، 
وخصوصاً في ما يتعلق بالتهرب الجمركي في المرفأ والمطار 

والمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية ما عرقل أي 
إمكانية لالستفادة من مشاريع مؤتمر "سيدر" التي اشترطت 

تنفيذ اإلصالحات اوالً، اإلمعان في حماية شبكات الفساد 
المنتشرة في مفاصل الدولة إلراحة داعميه ومؤيديه، واإلصرار 

على محاولة التحايل على بعض اآلليات المصرفية ما أدى 
إلى حظر جّمال ترست بنك وتشديد الرقابة على التعامالت 

المصرفية.
أراد "حزب الله" محاربة العقوبات األميركية عليه وعلى 

إيران من خالل استعمال لبنان باقتصاده وماليته كمتراس في 
المواجهة مع واشنطن، ولهذا السبب تحديداً كان "الحزب" 

وال يزال مصّراً على رفض استقالة الحكومة المستقيلة وعلى 
تكليف الرئيس سعد الحريري مجدداً برئاسة الحكومة 

الجديدة، وإال فإنه لن يتردد في الذهاب إلى حكومة من لون 
واحد ليحمي مصالحه، عوض االستجابة لمطالب الشارع 

بحكومة تكنوقراط تؤمن حماية المصلحة الوطنية. يسعى 
الحزب إلى أخذ البلد بحكومته واقتصاده رهائن في المواجهة 

اإليرانية - األميركية ولو كّلف األمر انهيار المنظومة المالية 
والمصرفية واالقتصادية في لبنان!

هكذا، وبكل بساطة، يدفع جميع اللبنانيين ثمن قرار 
"حزب الله" خوض مواجهة مع الواليات المتحدة إنطالقاً من 

لبنان خدمة إليران، ولو على حساب لقمة عيش اللبنانيين 
ومدخراتهم والحد األدنى من استقرارهم. لم يقبل "حزب 

الله" أن يترك إيران تغرق وحيدة في المواجهة فعمل على 
إغراق لبنان عّل من يبادر إلنقاذ لبنان يُنقذ "الحزب" معه. 
ويقيناً أن من أعلن استعداده إلشعال المنطقة برمتها، ومن 

ضمنها لبنان، دفاعاً عن إيران، لن يتردد في هدم اقتصاد 
لبنان ونظامه المالي في الحرب المالية القائمة في محاولة 

للدفاع عن نظام والية الفقيه!

طوني أبي نجم

رّد وزير البيئة فادي جريصاتي عىل موضوع الزميلة جنى جبور 
املنشــور يف تاريخ 13 الجاري والذي تناولت فيه سياســات الوزارة 
و"انجازاتهــا" يف مجال املطامر والنفايات والكســارات واملحميات 
وغريها. وتطرق رده اىل موضوع النفايات الصلبة واملقالع والكسارات 

واملحميات. و"نداء الوطن" تنرش الرد كامالً عىل موقعها.

جريصاتي "البيئة" 
يرّد على "نداء الوطن"
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هكذا  جداً.  باكراً  استيقظوا  الشباب 
هم منــذ 34 يوماً. ينامــون آخر الليل 
نظفوا،  الفجر.  طلوع  قبل  ويستيقظون 
رشبوا القهوة، تناولوا الفطور وينتظرون 
يف خيٍم مشــلوحة تتناثــر يف كِل مكان. 
بقايا شــموع كثرية ســالت أمام صور 
ثالثة شــبان، ثوار، باتــوا يف 34 يوماً يف 
دنيا الحّق. صور تجعل عيني املاّر تلمعان 

حتى ولو كان قلبه من حجر. 
الســاحة منّســقة. والخيُم من كل 
القياســات واأللوان. وصبيّة من الحراك 
مرددة:  عجوز  امرأة  اســتيعاب  تحاول 
رضيح  بعضنــا".  نتحّمل  بدنــا  "كلنا 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري ورفاقه 
إحرتاماً  وبطلب:  حديدية  بقضباٍن  ُسيّج 
لحرمة أرضحــة الشــهداء نرجو عدم 
الدخول. أطفاٌل يتزحلقون قرب الرضيح 
عىل طريــق مخّصصة لعربات املقعدين. 
تمثال الشــهداء يطّل عىل يافطة تعلوها 
صورة قائد الجيش جوزيف عون وتُذيلها 
عبــارة: اليد التــي تمتّد نحو الشــعب 

اللبناني ستُقطع. 
هــدوٌء ملفت. حمــاٌم يغّط ويطري 
بحّرية. خيٌم تُعّرف عن نفِســها: خيمة 
اللبناني.  الديموقراطي  النسائي  التجمع 
املخطوفة  لبنــان  أطباء  نقابــة  خيمة 
من غطاس خــوري اىل رشف أبو رشف. 
خيمة إتحاد لجــان األهل وأولياء األمور 
يف املدارس الخاصة. خيمة تجمع أساتذة 
عبارة  الضمري.  الجامعات. خيمة مخفر 
"مخفــر الضمري" تلفت. فمــاذا يعني 
اىل  ندخل  مخفــر؟  للضمري  يكــون  أن 
الخيمة. ندخل اىل صندوق يُشــبه العازل 
زمــن االنتخابات. ونقرأ عبــارة: "بلِّش 
شارك  السياســيني...  قبل  بنفســك... 
الصندوق،  يف  هناك،  الســودا".  أرسارك 
كبّيت  مبادئي.  اعرتافات: خنــت  ُعلقت 
كلينكس عاألرض البارحة. اســتخدمت 
نفوذ أهيل ألجــد وظيفة. خنت زوجتي. 

فكرة  املخفر  هــذا  إعرتافات.  إعرتافات 
صبيّة أتت من أوروبا. 

يف خيمٍة مجــاورة يجلس عدد من 
الشــباب، يتناولون الفطــور، ويرتّبون 
يف  ويتناقشــون  والتطورات  األحــداث 
التوقعات. نهاد سنو يبدو مخرضماً أكثر 
من الباقني. فهل هو مسؤول كي ال نقول 
انه قائد؟ هو كان يتوىل مسؤولية شؤون 
اســتقال.  املســتقبل.  تيار  يف  اإلغرتاب 
الفساد. نهاد  اليوم "ثائٌر" عىل كّل  وهو 
انتشــار دائم  والشــباب يتحدثون عن 
250 شاباً يف ساحتي الشهداء  ألكثر من 
ورياض الصلح. هؤالء باتوا مثل األخوة. 
يأكلون ويرشبون وينامون ويستيقظون 
يف الســاحتني. والوجبات تصلهم يومياً 
عب ناشــطة يف الحراك تدعى باوال ربيز. 
هي إمرأة رائعة تؤمن للشباب كّل ما قد 
يحتاجون إليه من حاجيات. دور النساء 
يف الحراك كبري. والدة شــاب يشــارك يف 

مع  اتفقــت  الحــراك 
أربعة أفــران يف منطقة 
تُحرّض  كــي  األرشفية 
صبيحة  املناقيش  مئات 

كل يوم اىل الشباب. 
يأكلون  الشــباب 
آخــرون  "الدبكــة". 

يتناولون بســكويت غنــدور مع راحة 
املئة.  يف  مئة  اإلستهالك وطني  الحلقوم. 
واإلستقالل سيكون، بدءاً من 22 ترشين 
عارماً.  شــعبياً  وطنياً   ،2019 الثانــي 
يرددون هــذا وهم يُنســقون بأصواٍت 
خافتة تحضرياً الســتقبال ثالث طائرات 
الســاعة  بعيد  اليوم،  يُنتظر وصولهــا 
الرابعة، اىل مطــار رفيق الحريري الدويل 
الشعبي.  اإلســتقالل  عيد  يف  للمشاركة 
آتية مــن باريس. لكن، من  ثمة طائرة 
دفع ثمن تذاكر سفر الشباب والصبايا؟ 
يجيب نهاد سنو: نحن سياحياً يف موسم 
بطاقات  وأسعار  الذروة،  يف  لسنا  كساد، 
يريدون  والشباب  السفر منخفضة جداً. 
أن يتشــاركوا، يف شــكٍل ما، يف صناعة 

اإلســتقالل الجديد عن طاقم ســيايس 
أرهق البالد والعباد. سيُشــارك الشباب 
اللبنانــي يف باريس الذين هتفوا باســِم 
لبنان الذي يريــدون قبل أيام جنب برج 
أكثر  متحمسون  الشباب  الفرنيس.  إيفل 

بكثري مما يظن الكثريون. 
 اليوم، ستبدأ تدريبات عيد اإلستقالل 
يف ساحتي الشهداء ورياض الصلح. وغداً 
سيشــهُد العالم مشــهدية راقية رائعة 
يعّب بها "الثوار"، بمشــهدية حيّة، عن 
تطلعاتهم اىل غد مختلف. ماذا يعني هذا 
اإلستقالل،  يوم  يتضمن  قد  ماذا  الكالم؟ 
يف ذكــراه السادســة والســبعني، من 
الشباب عن استعراض  مشاهد؟ يتحدث 
شعبي سيُقام يف الساحة تُشارك فيه كّل 
األلوية الشعبية بعتاِدها. النساء اللواتي 
يطهني األطعمة اىل الشــباب سيُشاركن 
بامللعقة وغطاء الطنجرة. هؤالء هّن لواء 
دعم الجيش الشــعبي. وستشارك فرقة 
األطباء  الفنانــني.  من 
حاملني  سيُشــاركون 
املهندسون  سماعاتهم. 
حاملني  سيشــاركون 
املدارس  طالب  عتادهم. 
حاملني  سيشــاركون 
املحامــون  أقالمهــم. 
الدســتور.  سيشــاركون حاملني كتب 
سيُشــارك أكثر مــن 4000 ثائر وثائرة 
يف عرض اإلســتقالل الشعبي. وستُوّزع 
الورود، باسم الشعب، عىل العسكريني يف 
الثكنات وعىل الطرقات. وسيُصار اىل زرع 

مئة ألف شجرة يف كِل لبنان. 
34 يوماً. وها هو يوم عيد اإلستقالل 
يأتي غداً. الشــباب لم يتعبــوا. وصور 
الشــهداء تزيدهم عنــاداً. الرا عالء أبو 
فخر أرســلت، قبل يومني، صواني اللحم 
بالعجني مع سطول اللبن اىل املتظاهرين. 

أكلوا جميعهم عن راحة نفس الشهيد. 
نتابــع يف األرجــاء. "أوع" جمعية 
اتخذت لهــا مرقداً يف الســاحة. املرصد 
الشعبي ملحاربة الفســاد هنا. نميش يف 

اتجاه الرساي فتلفتنا يافطة: الجمهورية 
الثالثة. ها نحن نعب اىل جمهورية جديدة.  
خيمة انتفاضــة 17 أوكتوبر عند أقدام 
الحزب  خيمة  هي  الصلح.  رياض  تمثال 
الشيوعي لكن بإسٍم آخر. والدكتور خليل 
قيادة بريوت وضواحيها  سليم، مسؤول 
يف الحزب اإلشــرتاكي، يحكي عن تحذير 
السياسات  من  املســتمّر  الشــيوعيني 
املعتمدة التي ال تبني وطناً ويقول: طالبنا 
باإلنقاذ. عبثاً. رفعنا شعار نحو املواجهة 
كي ال نقع وننهار. وها نحن اآلن يف قلب 
الســلطة  ضد  معركة  نخوض  اإلنهيار. 
التي حكمتنا منــذ ثالثني عاماً، ونجحنا 
يف إســقاط الحكومة، ونريد اآلن تشكيل 
حكومة موقتة انتقالية لســتة أشــهر، 
ثالثني  التي حكمت  السلطات  من خارج 
عاماً. ويســتطرد: فضلو خوري، رئيس 
الجامعة األمريكية، أعطى سعد الحريري 
خمســني إســماً مــن التكنوقراطيني 
خريجــي الجامعة األمريكيــة وقال له 
"اخرت عىل العمياني". لكننا نعرف ان وال 
واحد من كل هؤالء سيكون غري مرتبط 
سياســياً. نحن نريد ان يفــرز الحراك 

القيادات املقبلة. 
الشيوعي  الحزب  ملاذا  يطرح،  سؤاٌل 
موجود يف الســاحات يف وقٍت يرّص الثوار 
أن ال يتمثلوا بأحــزاب وتيارات؟ يجيب: 
نحــن كنا أّول من قال أن هذا البلد ذاهب 
اىل اإلنهيار. وأطّل محمد شــقري ليقول: 
هؤالء اليســاريون والشيوعيون يريدون 

رضب هذا البلد واقتصاد هذا البلد. 
نحن سنظل هنا وسنطالب بحكومة 
موقتة لها صالحيات اســتثنائية، تصدر 
مراســيم إشــرتاعية ال تتطلب موافقة 
املجلس النيابي، عىل أن نذهب اىل قانون 
تقول  الطائفي كما  القيد  انتخاب خارج 
اللبناني إلجراء  الدســتور  22 من  املادة 
دائرة واحدة  لبنان  انتخابات عىل أساس 

خارج القيد الطائفي. 
وكيف سيُشارك الحزب الشيوعي غداً 
يف عيد اإلســتقالل؟ نطالب باستعراض 
يبدأ من القرص الجمهوري وينتهي هنا. 
هذا هو العرض الشعبي الذي نريده. هذا 
اقرتاح. سنعرضه اليوم عىل كّل املشاركني 
يف الساحة. ولن نقبل بعد اليوم ان يميش 

الجنود وامامهم عنزة!
النفــيس متوفرة يف  الدعــم  خيمة 
الساحة يومياً. وأدبيات وأهداف وقوانني 
ألّي  الرتويج  ممنــوع  حــددت:  الثورة 
أّي كالم طائفي أو  ســيايس. ممنــوع 
مذهبــي. ممنوع الخــروج عن مطالب 
الثــورة املتفق عليها. ممنــوع املطالب 
الشخيص.  التسويق  ممنوع  الشخصية. 

ممنوع الشتائم والكالم السوقي. 
هو أّول اســتقالل بعــد 17 ترشين 
األول. غــداً هو الثانــي والعرشون من 
ترشين الثاني. تُرى، بعد سنة من اآلن، يف 
الثانــي والعرشين من ترشين الثاني هل 
ســنكون قد عبنا املخاض؟ السنة وراء 

الباب. قولوا الله.

العيد في ساحة الشهداء

هذه هي األفواج الشعبية
التي ُتحيي اإلستقالل

إنتظروا اإلستقالل في ساحة الشهداء )رمزي الحاج(

نـــــــوال نـــــصــــر

بين مواجهة ومواجهة استراحة، وبين ساحة وساحة هناك "أّم الساحات" 
ساحة الشهداء، وبين اليوم ويوم غد يستعدّ "الثوار" الى أّول "يوم استقالل" 

في زمن الثورة.

فضلو خوري أعطى 
الحريري 50 اسم تكنوقراط 

من خريجي "األميركية"

إنتهى نهــار أمس األول بهجوم شــنته فرقة من 
مكافحة الشــغب عىل املتظاهرين يف ســاحة رياض 
الصلح، انتهى باعتقال 12 منهم يف ثكنة الحلو. توجه 
بعدها نقيب املحامني يف بــريوت، ملحم خلف إىل ثكنة 
الحلو وطالب باإلفراج عن املوقوفني. خروج املوقوفني 
صباحاً لم يخفف من غضــب املتظاهرين. ويف خطوة 
جديــدة، تبأ املتظاهــرون الحريصون عىل ســلمية 
تحركهم من أحد األشــخاص الذي اتهمــوه بافتعال 
اإلشكال عن عمد والهرب، لتقوم بعدها القوى األمنية 
باالعتداء عىل املتظاهرين الســلميني يف ساحة رياض 
الصلح وأولئك الجالســني يف خيمهم. وندد املتظاهرون 

باعتداء القوى األمنية املتكرر عىل األبرياء واعتقالهم.
تؤكــد مواطنة كانــت يف الســاحة لحظة وقوع 
الحادثة لـ"نداء الوطن" أنها شــاهدت شابني يقرتبان 
من إحدى البوابات يف شــارع املصــارف والتي تفصل 
املتظاهرين عن عن القوى األمنية. "أحدهم رمى عصاً 
عىل العنارص املتشــنّجني بعد يوم طويل والثاني رمى 

عبوة، وفّرا برسعة. لم ينتبه املتظاهرون يف الســاحة 
ملا قاما به، فجــأة هجم عنارص القــوى األمنية عىل 
الهرب.  ارتبك هؤالء وحاولوا  الســاحة.  املتواجدين يف 
ويبدو أن القوى األمنية خرجــت للقبض عىل أّي كان 
فاعتقلت 12 شاباً ال عالقة لهم باالعتداء. حتّى أّن أحد 
العنارص ركل النار بقدمه فدخلت الرشارة يف عني إحدى 
الفتيــات". ووفق املواطنة فقــد تعّمد عنارص يف قوى 
األمن تكســري بعض الهواتف خوفاً من التصوير أثناء 
اعتقال شــباب أبرياء. تنفي الشابة أن يكون الدرك قد 
إىل تهديدات  استهدفوا أشخاصاً محددين، لكنها تشري 
املتظاهرون صباحاً من مجموعة كانت ترتدي  تلقاها 

كنزات سوداء توعدتهم باالنتقام.
من جهته اتهم ســمري ســكيني، الذي تواجد مع 
الشبان يف الساحة لحظة وقوع اإلشكال، القوى األمنية 
بافتعال اإلشكال التخاذه ذريعة للقبض عىل أشخاص 
محددين. كذلك اتهم ســكيني املدعــو م. ح. بافتعال 
القوى األمنية له واملرور  تجاهل  اإلشكال، مســتغرباً 
بقربه من دون اكرتاث للقبض عىل شباب كانوا يأكلون 

املناقيش داخل خيمهم.

المندّسون يضربون ويهربون والسلميّون يأكلون العصيّ

النقيب خلف لدى وصوله الى ثكنة الحلو

مـــريـــم ســـيـــف الـــديـــن
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تـتـمـــات
أين ذهبت أموال اللبنانيين؟

وأخرياً ما تبقى من هذه األمــوال ويقدر بـ33 مليار دوالر ذهب لتمويل 
إقتصاد اإلنتاج وهو اليوم يختنق بفعل السياسات النقدية القائمة إىل جانب 
غياب اإلصالحات وانكشــاف اإلقتصاد اللبناني عىل الرصاعات يف اإلقليم. كل 
هذا حّول قســماً من قروض املصارف إىل قطاع اإلنتاج قروضاً متعثرة. فمن 
يتحمل أعباء هذه السياســات؟ كبار املودعني واملستثمرين هّربوا إىل الخارج 
أموالهم وأرباحهم من األدوات املالية اللبنانية وبالدوالر. أما املواطن اللبناني، 
فلم يبق من جنى عمره وعرق جبينه، ســوى 300 دوالر يف األسبوع... حتى 

األمس.
كل ذلــك ومع تفاقم فاجعة الوطــن ومواجع مواطنيــه، ال يزال أهل 
السلطة عىل ميوعتهم يف معالجة األزمة دون أن يبادروا حتى اللحظة إىل حل 
أحجية »التكليف والتأليف« يف ظل استمرار رئيس الجمهورية ميشال عون، 
بإســناد مبارش من »حزب الله«، عىل موقفه الرافض إلجراء االستشــارات 
النيابية امللزمة قبل ضمان شكل الحكومة الجديدة، يف وقت ُطرحت عالمات 
استفهام وترقب حول ما إذا كان عون سيزّف برسالته الليلة ملناسبة الذكرى 
76 لالستقالل موعد االستشارات تالفياً لتأجيجه غضب الشارع إن هو أطل 
عليه مجدداً خايل الوفاض، يف وقت ال يزال يعمل »الخليالن« عىل التواصل مع 
رئيس الحكومة املستقيلة سعد الحريري لتأمني بديل عنه يغّطيه ويحول دون 

احرتاقه سنياً وعربياً ودولياً. 
وإذ دخلت األمم املتحدة عىل خط املشهد اللبناني من باب املناشدة األممية 
لألفرقاء اللبنانيني بتأليف رسيع لحكومة »تســتجيب لتطلعات املتظاهرين 
وتحظى بدعم من الربملان«، بالتوازي مع تشجيع القوى العسكرية واألمنية 
عىل »االســتمرار بحماية املتظاهرين السلميني«، برز خالل الساعات األخرية 
دخول »حزب الله« بثقله عىل خط الهجوم املبارش عىل الجيش اللبناني وقيادته 
بعدما كان يتكل يف توجيه رسائله املشّفرة عىل بعض األقالم املتحاملة عىل أداء 

املؤسسة العسكرية إزاء املتظاهرين، وبعض »الناطقني« باسم »8 آذار«.
ويف هذا اإلطار، توقف املراقبون باهتمام أمام حجم االحتقان الذي بلغه 
»حزب الله« ودفعه إىل االنتقال من ســالح التلميــح إىل الترصيح يف معرض 
التصويب عىل الجيش وقائده جوزيف عون وصوالً إىل حد اتهامه بـ«التواطؤ« 
يف ما يجري من تظاهرات يف البلد. وهو مــا تّم إيكال مهمة تظهريه إعالمياً 
لعضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب عيل عمار الذي تدّرج يف مهمته، بدءاً من 
مشهدية شق صفوف املتظاهرين عىل متن دراجة نارية يف طريقه إىل ساحة 
النجمة، مروراً بتوجيهه رســالة شكر ملغومة إىل قيادة املؤسسة العسكرية 
عىل ما وصفه بـ«مســاهمتها الفّعالة يف قطع الطرق«، وصوالً إىل الرسالة 
املزدوجة من »عني التينة« باألصالــة عن حزبه وبالنيابة عن رئيس املجلس 
نبيه بري الذي تحدث أمس عن »غرف سوداء« وراء تعطيل انعقاد الربملان، إذ 

قال عمار إثر لقاء بري: »رأينا ضباطاً وجنوداً يتفرجون عىل نواب األمة كيف 
يهانون عىل الحواجز من دون أن يحركوا ســاكناً وخصوصاً بعدما وعد قائد 
الجيش أنه بقدر ما ســيحمي املتظاهرين سيكون حريصاً عىل حماية حرية 
التنقل، لكن لألسف ما شهدناه هو شــكل من أشكال الريبة مما يوحي بأّن 

هناك تواطؤأً يف مكان ما لقطع الطريق عىل املجلس النيابي«. 

إسرائيل ترّد على إيران... في دمشق
ويف آخر املناوشات العســكريّة عىل هذا الصعيد، شّن الجيش اإلرسائييل 
رضبات جّوية »عىل نطاق واسع« ضّد مواقع عسكريّة تابعة للنظام السوري 
و«فيلق القدس« يف دمشــق أمــس، رّداً عىل إطالق صواريخ من ســوريا يف 
اتجاه إرسائيل أمس األّول، ما أســفر عن مقتــل 23 مقاتالً، بينهم 16 »غري 
سوريني«، بحسب »املرصد السوري«، فيما كان الجيش اإلرسائييل أعلن الثلثاء 
أن دفاعاته الجّوية اعرتضت أربعة صواريخ أطلقت من ســوريا، بينما أفاد 
»املرصد الســوري« بأّن الجانب اإلرسائييل رّد بشــّن غارات عىل أهداف قرب 
دمشــق. وأوضح الجيش اإلرسائييل أمــس أن مقاتالته قصفت نحو عرشة 
أهداف عســكريّة، بما يف ذلك مقار قيادة عســكريّة ومستودعات، ودّمرت 
بطاريّــات للدفاع الجّوي، يف حني قال رئيس الوزراء اإلرسائييل املنتهية واليته 
بنيامني نتنياهو: »من رضبنــا نرضبه! هذا ما فعلناه هذه الليلة ضّد أهداف 

عسكريّة سوريّة وقّوات القدس اإليرانيّة يف سوريا«.
بدوره، حذّر وزيــر األمن اإلرسائييل نفتايل بنيت من أن »الرســالة من 
وراء هذه الغارات موّجهة إىل قادة إيران... أنّهم ليســوا يف مأمن«، مشرياً إىل 
أن »القواعد قد تغرّيت، أّي أحد يُطلق النار عىل إرسائيل خالل النهار، لن ينام 
يف الليل«. وتابع: »أينما تُرسلون ذراع أخطبوطكم، سنقطعها!«، فيما كشف 
الناطق باسم الجيش اإلرسائييل جوناثان كونريكوس لوكالة »فرانس برس« 
أن الهجوم كان »رسيعــاً وكثيفاً جّداً«، موضحــاً أن »الهدف الرئييس كان 
»املنشأة الزجاجيّة« الواقعة يف املحيط العسكري ملطار دمشق الدويل«. ولفت 
إىل أن هذه املنشــأة هي »املبنى الرئييس الذي يســتخدمه »الحرس الثوري« 

لتنسيق نقل املعّدات العسكريّة من إيران إىل سوريا، وأبعد من ذلك«.
وبينما اعتربت موســكو عىل لســان نائب وزيــر الخارجيّة ميخائيل 
بوغدانوف أن الغارة اإلرسائيليّة »تُخالف تماماً القانون الدويل«، ذّكرت فرنسا 
من ناحيتها بـ«تمّسكها بأمن إرسائيل«، وحّضت إيران عىل »االمتناع عن أّي 
عمل يُزعزع االستقرار يف ســوريا«، مكّررًة أن »ال حّل عسكريّاً« يف هذا البلد. 
وبالتوازي، ُقِتَل 21 مدنيّاً عىل األقّل، بينهم عرشة أطفال، جّراء قصف شــنّه 
النظام السوري وروسيا عىل مناطق يف محافظة إدلب يف شمال غربي سوريا، 

وفق ما أفاد »املرصد السوري«.
وعىل صعيد االحتجاجات األخرية التي هّزت الجمهوريّة اإلسالميّة يف إيران، 

أعلنت طهران أمس »انتصارها عىل مخّططات العدو«، وقال الرئيس اإليراني 
حســن روحاني، فيما كان التلفزيون الرســمي يعرض مقاطع لتظاهرات 
مؤيّدة للنظام، إّن »الشعب اإليراني بّدد مخّططات العدو يف حوادث مختلفة، 
وهذه املّرة نجح أيضاً يف إفشــال مخّططات العدو، وإحباط مؤامرات أولئك 
الذين فرضوا العقوبات القصوى يف السنتنَْي املاضيَتنْي«. وامتّدت التظاهرات، 
التي تفّجرت بعد ساعات من إعالن رفع أسعار الوقود ليل الخميس - الجمعة، 
رسيعاً إىل أكثر من 50 مدينة ومنطقة، بينها طهران، أُحرقت خاللها محّطات 
للوقود وهوجمت مراكز للرشطة و«الباســيج« ومجّمعات تجاريّة ومساجد 
ومبان عامة، ما دفــع روحاني إىل القول إّن املحتّجــني »كانوا أكثر تنظيماً 
وتنسيقاً ومسّلحني أيضاً ويعملون بالكامل وفقاً لربنامج أُعّد من قبل القوى 

الرجعيّة يف املنطقة والصهاينة واألمريكيني«.  
مــن جهتها، أعربت باريس عن »قلقها البالغ« حيال تقارير تحّدثت عن 
مقتل »العديد من املتظاهرين«، بحيــث تُفيد بعض املصادر بمقتل أكثر من 
200 متظاهر، يف وقت ال يزال اإليرانيّون منقطعني عن العالم الخارجي بشكل 
تام بسبب قطع السلطات لخدمة اإلنرتنت، لتسهيل عمليّة قمع االحتجاجات 
الشعبيّة عليها من جهة والحّد من قدرة اإليرانيني عىل نقل الصورة الحقيقيّة 
عىل األرض للعالم أجمع من جهة أخرى. وبالفعل، فقد نجح النظام اإليراني 
يف مخّططه حتّى اللحظة. وعىل الرغم من التوتر الكبري بني واشنطن وطهران، 
عربت حاملة الطائرات األمريكيّة أبراهام لينكولن مضيق هرمز الثلثاء من دون 
أّي حوادث، وذلك للمّرة األوىل منذ تدمري اإليرانيني طائرة استطالع أمريكيّة يف 
املنطقة يف 20 حزيران. وأوضحت البحريّة األمريكيّة يف بيان أن عبور مجموعة 
حاملة الطائرات املضيق االسرتاتيجي إىل الخليج، يهدف إىل إظهار »تصميم« 

واشنطن عىل رضورة االلتزام بحّرية املالحة.
أّمــا يف إرسائيل، فقد أبلــغ زعيم تحالف »أزرق أبيــض« بيني غانتس، 
املنافس الرئييس لرئيس الوزراء املنتهية واليته بنيامني نتنياهو مساء أمس، 
الرئيس اإلرسائييل رؤوفني ريفلني أنّه غري قادر عىل تشــكيل حكومة، قبيل 
انتهاء املهلة املمنوحة له. وأدىل غانتس بترصيح مقتضب للصحافيني أوضح 
فيه أنّه بذل جهداً كبرياً »يف محاولة لتشــكيل حكومة وحدة قوميّة ليرباليّة 
واسعة تكون قادرة عىل خدمة الجميع«. وهاجم نتنياهو، قائالً: »يتوّجب عىل 
نتنياهو أن يتذّكر أنّنا ما زلنا يف دولة ديموقراطيّة، وأن غالبيّة الناس صّوتت 
لصالح سياســة مختلفة عن سياسته«، مضيفاً: »ال يُمكن للشعب أن يكون 
رهينة أقليّة متطّرفة«. وبحسب القانون اإلرسائييل، إذا فشل كّل من نتنياهو 
وغانتس يف تشــكيل حكومة فسيكون أمام الكنيست مهلة 21 يوماً لرتشيح 
عضو يف الكنيست قادر عىل ذلك. ويف حال أخفق الكنيست يف هذا األمر، ستتّم 
الدعوة إىل انتخابات جديدة ســتكون الثالثة يف أقّل من عام، ومن املرّجح أن 

تجرى يف آذار املقبل.

الثوار  بــني  مســتمرة  املواجهــة 
والســلطة، فالطرفان ال يتنــازالن عن 
مواقفهما، والتباعد مســتمر. وفيما لم 
يهدأ الشارع يف يومه الرابع والثالثني، لم 
يفرج رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون عن استشــارات التكليف بعد، لكنه 
سيطّل عىل اللبنانيني عند الساعة الثامنة 
مســاء اليوم، يف رســالة يتنــاول فيها 
االوضاع الراهنــة والتطورات االخرية، يف 

ذكرى االستقالل.
التقدمي  الحــزب  رئيس  وكشــف 
االشــرتاكي وليــد جنبالط عــدم نيته 
تشكيلها  املنوي  الحكومة  يف  املشــاركة 
ورأى ان "املشــاركة ســتكون لها االثر 
الســلبي عىل الحزب". وقال: "بعد عقود 
من املشاركة يف الحكم اصبنا باالهرتاء وآن 
انه "بني  اىل  األوان لورشة داخلية"، الفتاً 
املشاركة يف الحكومة وبني الحزب افضل 

العودة اىل الحزب".
الوزير  عــودة  بإمكان  رأيــه  وعن 
املســتقيل جربان باســيل إىل الحكومة 
انتهت".  ان هناك وجوهاً  "اعتقد  اجاب: 
ورأى ان "العهد كّله انتهى وكذلك الطائف 
وما يحصل عىل الصعيد الحكومي مخالف 

للدستور".
وقال جنبالط يف حديث لـ"ام تي يف":" 
الحكومة  ترؤس  بعدم  الحريري  نصحت 
املقبلة وقلــت "فليحكموا حتى لو كانت 
من لون واحد" لكن يبدو ان كالمي لم يلق 
صدى". وأوضح انه قــال للحريري اياك 

وتسمية النائب السابق محمد الصفدي.
يف هذا الوقــت، اعترب رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ان "الخارس األكرب أمس 
األول كان الفتنــة ومــن كان يؤججها، 
والرابح األكرب كان لبنان وســلمه األهيل، 
ألن الرهان كان عــىل تعميم الفراغ الذي 

حذرنا منه تكراراً ومراراً".
وقال بري يف لقــاء االربعاء النيابي: 
"بغض النظــر عن الذي حصــل إال انه 
بالنسبة لنا كان اهم ما فيه انه لم تسقط 
نقطــة دم واحدة، ألن املطلــوب كان يف 
الغرف الســوداء التخطيط إلراقة الدماء 

وهو ما ال نقبله، فاألولوية بالنسبة إلينا 
كانت ستبقى لبنان وسلمه األهيل". وشدد 
بري عىل تفعيــل عمل املطبخ الترشيعي 
من خالل لجانــه النيابية، وخاصة لجنة 
املال واملوازنة من أجل مناقشــة وإقرار 

موازنة 2020. 
آالن  النائب  الوطن"  "نداء  وســألت 
الوطني  "التيار  نواب  عون هل سيشارك 
الحر" يف اجتماعات اللجان النيابية امُلمّدد 
لها، يف ظل دعوة "التيار" املجلس النيابي 
الترشيعي،  املطبخ  انتخابــات  اجراء  اىل 
فأوضح "ان قرار التمديد للجان إرتكز عىل 
سابقتي الـ76 والـ 89 التي منعت بسبب 

ظروف قاهرة التجديد لتلك اللجان. 
القانونينّي  كبري  لرأي  اســتند  وهذا 
استمرارية  حول  رباط  إدمون  األســتاذ 
الحــاالت  يف  الدســتورية  املؤسســات 
اإلســتثنائية. إنما بمعزل عن السجاالت 
القانونية التي قد تنتج حول هذا املوضوع، 
وقطعاً لهــا، يدعو "التيار" إىل جلســة 
إنتخابات اللجان يف أقرب فرصة، وهذا ال 
النيابية  التمديد للجان  يتناقض مع قرار 
الحالية، ألنه إعتمد التمديد ملرحلة موقتة 

اىل حني إمكانية تجديدها".
واعترب عون ان"ما نمّر به هو وضع 
إســتثنائي وال شــّك أن عمل اللجان هو 
رضورة إلســتمرار عمل املؤسسات من 
املتعلقة بمحاربة  القوانني  جهة، وإلنهاء 
الفساد )رفع الرسية املرصفية، استعادة 
األمــوال املنهوبة، الــخ( وموازنة 2020 
املنتظرة والتي هي كلها تصّب يف مطالب 

الحراك الشعبي واملتظاهرين".
وكانت الهيئة السياســية يف التيار" 
اصدرت بياناً، تعقيبــاً عىل ما حصل يف 
مجلس النــواب امــس االول، دعت فيه 
املجلس النيابــي اىل انتخاب هيئة مكتب 
املجلس واللجــان النيابية يف ارسع وقت 
وفقاً  الربملانــي  العمل  انتظــام  لتأمني 
لألصول. وطلبت من اللبنانيني املنتفضني 
الدعم إلقــرار اقرتاحات القوانني املتعّلقة 
بمكافحة الفساد  ورفضت  كل مشاريع 

قوانني العفو العام عن الجرائم املرتكبة. 

عون ُيطلّ اليوم... وجنبالط: 
انتهى العهد وباسيل والطائف

هل يشارك "التيار" في اجتماعات اللجان النيابية؟

رسق الطالب والطالبات األنظار يف هذه الثورة وشّدوها 
يف اتجــاه حراكهم الذي بــدأ بعد أكثر من ثالثة أســابيع 
عىل انطالقة ثورة 17 ترشين، حتى يســتحقوا عن جدارة 

تسميتهم بعصب الثورة ووقودها الذي ال ينطفئ.
الثورة"  التحرك الطالبي بـ "وقــود  جاءت تســمية 
انطالقاً من األهمية التي اكتســبها، خصوصاً أنه جاء بعد 
برهة أحّس فيها الكثريون أن الثورة بدأت تخفت وترتاجع 
يف الحركــة واألداء عــىل األرض، فكان تحــّرك الطالب يف 
املدارس واملعاهد والجامعات، الذي أعطى لهذه اإلنتفاضة 
زخماً إضافياً انتشــلها من الخمود وســاهم يف ضخ دم 

شبابي جديد يف الساحات والشوارع.
والتحّركات الطالبية يف الشمال ويف عاصمة هذا الشمال 
طرابلس ملفتة لألنظار، وتكاد ال تهدأ. شــباب وشــابات 
قرروا ترك املقاعد الدراسية والتوّجه إىل الشارع والساحات 
للمطالبــة بالحقوق عن قناعة، وحســب رأيهم "حتى ال 
تكون شــهاداتهم أوراقاً تعّلق عىل الجدران". قرروا تغيري 
واقعهــم بأيديهم وأن يصنعوا هــم تاريخهم وحارضهم 

ومستقبلهم.
يقول كبار السن من أبناء مدينة طرابلس إن ما يحصل 
يف املدينة مــن حراك طالبي "أعاد إىل األذهان صورة املدينة 

أيام العز وعندما كان هناك للطالب والقيادات الشــبابية 
صوت يسمع يف كل أرجاء املدينة حيال كل قضية". 

يقول الخبري يف تاريخ املجتمعات األســتاذ محمد خرض 
لـ"نداء الوطن": "ال شــك يف أن التظاهــرات الطالبية التي 
تشــهدها مدن طرابلس وبريوت وعكار والعديد من املناطق 
اللبنانية أشــبه بتحركات الطالب يف سبعينات القرن املايض 
عندمــا كان للشــباب املثقف دوره الســيايس حيال امللفات 
الوطنيــة والقوميــة املطروحة". ويوضــح: "يف تلك الفرتة 
كان الشــباب غري متأدلج تحت عباءات حزبية أو طائفية أو 
مذهبية بل كانــت األيديولوجية الوطنية هي املتحكمة وقتها 
بتحركاتهم". ويشــدد عىل أن "الطالب يخرجون اليوم كجيل 
جديد أغلبه تحت ســن العرشين رافضني اإلنعزالية الحزبية 
والطائفيــة لصالح االنفتــاح الوطني األشــمل واألقرب إىل 

أفكارهم وتطلعاتهم".
ويقول الصحايف الشــمايل عامر الشعار لـ"نداء الوطن": 
"يف الثمانينات والتســعينات كانت اإلرضابات واإلعتصامات 
الطالبية تحصل لغايات وأسباب حزبية وتربوية وتضامناً مع 
قضايا مطلبية محددة. أما اليوم فما نراه ثورة عامة وشاملة 
ومتنوعة الهدف منها اتّباع سياسة شاملة وعامة، فالشباب 
مّلوا السياســات واإلجراءات اإلقتصاديــة واإلجتماعية التي 
عّفى عليها الزمن وسياسات الشــخصنة وهم يتطلعون إىل 

بناء وطن عىل قياس أحالمهم وطموحاتهم".

طالب طرابلس أعادوا المدينـــة إلى أيام العزّ

ثورة طالبية ال تهدأ في طرابلس

طرابـــلس - مــــــايز عبيــــد
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وفــــــيــــــات

املجيدة  القيامة  رجــاء  عىل  رقدت 
19 ترشين  أمــس األول الثالثــاء 
2019 متممــة واجباتها  الثانــي 

الدينية املأسوف عليها املرحومة 

ليىل يوسف حنينه
أرملة املرحوم أنطوان بشاره كرم

أبناء الفقيدة رونــي وزوجته ريتا 
رسحال وأوالدهما: 

أنطوان وعقيلته 
مارك وعائلته 

إليزابيت 
مكتّف  مــاري  وزوجتــه  مالــك 

وأوالدهما: 
رمزي وعائلته 
مروان وعائلته 

نبيــل وزوجته مونيــك صوراتي 
وأوالدهما: 

مايكل وجينيفر 
شقيقتها زينه ارملة املرحوم ريمون 

خوري وأوالدها وعائالتهم 
إبن شقيقها املرحوم حبيب حنينه : 

كارلوس وعائلته 
مزهر،  كرم،  عائالت حنينه،  وعموم 
خوري،  صوراتي،  مكتّف،  رسحال، 
ومــن ينتســب إليهــم يف الوطن 
واملهجر ينعونهــا إليكم بمزيد من 

الرجاء املسيحي.
الخميس  اليــوم  التعــازي   تقبل 
21 وغداً الجمعــة 22 الجاري من 
الســاعة الحادية عرشة قبل الظهر 
ولغاية الســاعة السادســة مساًء 
يف صالون كنيســة سيدة املعونات 

الرعائية، حارة صخر.

طالب طرابلس أعادوا المدينـــة إلى أيام العزّ

تحّول تقاطع "إيليــا" يف صيدا، منذ 
اندالع "الحراك الشــعبي" يف لبنان يف 17 
ترشين األول املايض، إىل "قبلة" املحتجني 
و"قلب الثورة" النابض بالحراك والنشاط 
يومية  واعتصامــات  تظاهــرات  مــن 
ادارية وتربوية  وجلسات حوارية وندوات 
متنوعة، حتى أطلق عليها "ســاحة ثورة 
17 ترشين"، لتكتســب شــهرة واسعة 
بعدما كانت مجرد "تقاطع" تسمى نسبة 
اىل مستشــفى "ايليا" الكائن يف املنطقة، 

واملقفل منذ سنوات طويلة.
واختري "التقاطــع" نظراً إىل أهميته 
"املرورية"، اذا تميزه "اشــارات ضوئية" 
مختلف  اىل  التواصــل  رشيان  ويشــكل 
مناطق الجنوب، وقرى رشق صيدا وصوالً 
إىل جزين، واىل شوارع صيدا الداخلية التي 
تصل االسواق واالحياء والساحات بعضها 
ببعض، بعدما أطلقت البلدية عىل الطريق 
الذي يصل املدينة برشقها اســم شــارع 
حســام الدين الحريري، نســبة إىل نجل 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي تويف 
يف حادث سري يف الواليات املتحدة األمريكية 
االوتوســرتاد  عىل  وأطلقت   ،1991 العام 
الرشقي اسم بوليفار الدكتور نزيه البزري 
وعــىل الغربي اوتوســرتاد الرئيس عادل 
عسريان، كما أطلقت بلدية صيدا برئاسة 
املهندس محمد السعودي عىل ساحته بني 
املرسبني، حديقة "الشهيد محمد الناتوت" 

الذي قتل عىل يد السوري نارص الفارس يف 
28 شباط 2012 بهدف الرسقة، ناهيك عن 

افتتاح مراكز تجارية هامة قربه.

لماذا "إيليا"؟
ويروي مختار حي "الدكرمان" محمد 
البعاصريي لـ "نداء الوطن"، انه اطلق عىل 
التقاطع اسم "إيليا" نسبة اىل املستشفى 
الذي بناه الدكتور الراحل الياس نقوال إيليا 
منذ نحو أربعني ســنة، إذ كانت املنطقة 
عبارة عن بساتني وكان يميّزها املستشفى 

املذكــور مــن دون أّي 
ســاحة. أما الشــارع 
الذي يربط مدينة صيدا 
برشقها فكان يُســمى 
"طريــق جزين"، ومع 
الذي  العمراني  التطور 
شهدته صيدا وجب شق 
الطرقات،  مــن  الكثري 
وتركيــب عــدد مــن 

االشارات الضوئية، فاكتسب اسم "ايليا"، 
قبل أن يحوله "املحتجون" اىل ساحة ثورة 
17 ترشين االول ويرفعوا الفتة كبرية بذلك، 
اليومية  النشاطات  انطالق  مركز  لتصبح 

وملتقى الحراك وادارته اليومية.
ويؤكد الناشطون يف الحراك لـ "نداء 
الوطن"، ان اختيار تقاطع "ايليا" ليكون 
يف  االحتجاجي  للحــراك  ومنطلقاً  مركزاً 
صيدا جاء وليد ساعته، ولم يكن مخططاً 

له مســبقاً، اذ كان املحتجون يعتصمون 
أمام مبنى "أوجــريو" لالتصاالت الواقع 
يف شــارع حســام الدين الحريري، اي يف 
منتصف الطريق ما بني "إيليا" وســاحة 
التشاور  املدينة، وبعد  "النجمة" وســط 
قرروا قطع الطريق يف وسط "إيليا" كونه 
أهم تقاطــع يف املدينة وطريقاً رئيســياً 
ورشياناً حيوياً يربط صيدا شماالً وجنوباً 
ورشقاً وغرباً، وهكــذا صار مكاناً يجمع 
املحتجني يومياً اىل ان اطلقنا عليه اســم 
لهذه  "ســاحة ثورة ترشين االول" نظراً 

الرمزية.
واقرتحــوا اضافــة 
ملسات جديدة عىل الساحة 
اســمها  لتتناســب مع 
االحتجاجي  وحراكهــا 
فضالً  املتجــدد،  اليومي 
اللبنانية  االعالم  رفع  عن 
واقامة  الشعارات  وكتابة 
منصة رئيســية صغرية، 
بالصوتيات  وتزويدهــا 
"ايليا"  مستشفى  طالء  ومنها  واالضواء، 
بألوان العلم اللبناني مثلما فعل املحتجون 
يف طرابلــس، اال ان ذلك لم يتحقق، حيث 
"الفكرة  ان  أحمد شعيب  الناشط  يوضح 
كانت مطروحة منذ اليوم االول، ولكن الننا 
واعون، وتحت ســقف القانون، ال سيما 
احرتام االمــالك العامة والخاصة، حاولنا 
التواصل مع اصحاب املستشفى، النه ملك 
خاص وليس من حقنا أن ندق مسماراً فيه 

من دون اذن، وبعدما نجحنا يف أخذ الجواب 
منهم، كان تأكيدهــم انهم ال يريدون اي 
دهــان او تغيري ثابت يطــال املبنى وهذا 
حقهم، ولكن ســمحوا لنا مشكورين، ان 
نعلق كل ما يمكن ازالته الحقاً عىل كامل 
مســاحة املبنى، ونحن نناقش احتماالت 

ماذا نعمل، اضاءة او طباعة او غريه".
ومع مــرور اســبوعني تقريباً عىل 
بـ "مساربه  التقاطع  الحراك، جرى فتح 
اللبناني وجرى  االربعة"، من قبل الجيش 
امام حركة  ابقائها مفتوحة  االتفاق عىل 
تزايدت  اذا  واقفالها موقتــاً  الســيارات 
حشود املشــاركني وهو ما يحصل مساء 

منذ 35 يوماً.

هدوء وإقفال
تزامناً، عاشــت مدينــة صيدا أمس 
يوماً هادئاً، ميّزه تحــرك طالب عدد من 
املدارس الذين نظموا مسرية جابت شوارع 
املدينة انطالقاً مــن تقاطع "ايليا"، الذي 
امام حركة املرور، مع فتح  بقي مفتوحاً 
كل املرافق العامة ابوابها صباحاً، قبل ان 
يعودوا ويقفلوا ظهراً مؤسســة كهرباء 
لبنان، اوجــريو، ومصلحة ميــاه لبنان 
الجنوبي واملصــارف ومحالت الصريفة يف 
شــارع رياض الصلح الرئييس يف املدينة 
وســط اجراءات أمنية للجيــش اللبناني 
والقوى االمنية ويكملوا املسرية اىل احياء 

صيدا القديمة.

حكاية تقاطع "ايليا" الذي حّوله الصيداويون الى "ساحة ثورة"
صيــــدا - محمــد دهشـــة

كان المحتجون يعتصمون 
أمام مبنى "أوجيرو" 

لالتصاالت في شارع حسام 
الدين الحريري

إىل ذلك فقد شّكل نزول طالب الجامعات يف لبنان إىل الشارع، عنواناً 
بارزاً عادت معه إىل أذهان كثريين ثورة الطالب يف فرنســا العام 1968 
التي أطاحت الجنرال شــارل ديغول. هؤالء اليافعون وبعكس ما يظن 
الكثريون يحملون أفكاراً وحلواًل للكثري من املشــاكل التي يعاني منها 
بلدهم اليوم. هم يرون أن حل مشــاكل البلد اليوم بحاجة إىل "حكومة 
اختصاصيني تأخــذ عىل عاتقها مكافحة الفســاد وتأمني الترشيعات 
والقوانني التي تضمن اســرتداد أموال الشعب املنهوبة، وتؤسس ملرحلة 
جديــدة يف البالد عنوانها إقتصاد منتج وليس اقتصــاداً ريعياً كما هي 

الحال اليوم". 
ويقول طالب علوم إقتصادية يف الجامعة اللبنانية شــوقي سلهب: 
"لبنــان يمتلك الكثري من القــدرات يف مختلف القطاعــات تماماً كما 
الطاقات الشــبابية والبرشية التي تســتطيع أن تحسن استخدام هذه 
الطاقات الوطنيــة لتكوين اقتصاد وطني قــوي وتنافيس يف مواجهة 
إشكاليات البلد، مع رضورة أن تكون عالقاتنا مع دول العالم قائمة عىل 
التكامل واإلستفادة الحقيقية وليس عىل التبعية العمياء لهذه الدولة أو 

تلك أو لهذا املحور أو ذاك".
البعض يشبّه حراك اليوم بحراك 14 آذار 2005 ودور الطالب آنذاك. 
مع الفارق أن للمــرة األوىل بعد الطائف يثور الطالب والشــباب ألجل 

حياتهم ومستقبلهم وليس ألهداف سياسية. 
شــّكل حراك طالب املدارس والجامعــات يف مدينة طرابلس عالمة 
فارقة وناصعة يف شكل الثورة ومضمونها، وأعطاها بعداً جديداً، وأسس 

ملرحلة جديدة يف لبنان اسمها مرحلة ما بعد 17 ترشين.

املعيشية  الضائقة  تحولت 
إىل حديث يومي ألبناء النبطية، 
أســعار  ارتفاع  مع  خصوصاً 
من  فعدد  االستهالكية.  السلع 
القصور  بنــاء  املغرتبني فضل 
املنتجة،  املصانع  عىل  الفارهة 
األرايض،  إىل  املواطنــون  وعاد 
دقت  التي  البلديات  من  بدعوة 
ناقوس الخطــر وأعلنت خطة 
األزمة  ملواجهة  زراعية  طوارئ 
خاللها  حثــت  االقتصاديــة، 
املواطنــني للعــودة إىل االرض 
وزرع الحبوب والخرض تحسباً 
لألســوأ، لكن الحل بالنسبة إىل 
الثّوار هو الرصاخ يف الساحات.

عىل  تتعــرف  الفــرن  يف 
لم  مواطن  عىل  الناس،  معاناة 
منقوشة،  رشاء  عىل  قادراً  يعد 
وآخر يتخبط مــن قلة الحال. 
هناك تسمع ما يقلق املواطنني 
فيقول  األزمــة،  توّســع  من 
أحدهم: "شــو بعد ناطرنا؟". 
عىل  ســهالً  ليــس  فالغــالء 
مواطنــني ال يتعدى راتبهم الـ 
شهرياً،  لرية  ألف   700 أو   600
فماذا عن الذيــن يتلقون راتباً 
يومياً 30 ألف لرية؟ أكثر الناس 
يعملون  الذين  أولئــك  معاناة 
"باليومية"، يهندسون واقعهم 
املــايل باليوم، مالمــح البؤس 
الحزينة،  عيونهــم  من  تخرج 
ووجع املستقبل بدأ يرسم قلقاً 
عىل يومياتهم املعلقة "ببورصة 

الدوالر".
يحاول عبد أن يدّور حياته 
ينجح،  ال  املنقوشة،  يدّور  كما 
"فــكل ما يحيط بنــا مأزوم، 
نفســها"،  املنقوشــة  حتى 

عائلة،  بتأســيس  يطمح  كان 
املحظور،  وعمل "ولكن وقــع 
املزري غرّيت  الوضع  فهشاشة 
إىل  احالمنا، فخرج  كل خريطة 
إلصالح  عليها  يعّول  الساحات 

ما افسدته األحوال".
يف  الحال  واقــع  تراجــع 
يف  الرصخة  دبت  النبطية،  قرى 
أحد  يســلم  لم  القطاعات،  كل 
حتى  االقتصادية،  األزمــة  من 
فالخطر  نفسه،  الخردة  جامع 
غالبية  كلها.  الســاحات  دهم 
البلديات: زوطر الرشقية، عيناثا 
وكفرصري، طرحت خطة زراعية 
االقتصادية،  االزمــة  ملواجهة 
اقرتبنا من زمن  أننــا  ما يؤكد 
القحط، تقــول زينب وهي ربة 
منزل: "حتماً سنلجأ إىل األرض، 
ارتفعت  اليــوم  الســلع  فكل 
أســعارها بني الـــ60 والـ70 
باملئة، ما يعني ان من يتقاىض 
يتمكن من  لــن  لرية  الف   700
السري بحياته اكثر من يومني يف 
ظل الفواتري والرضائب والغالء، 
وهــذا يتحمل تبعاتــه كل من 

حكم هذا الوطن".

صاحب  وهو  فراس  يقول 
محل سمانة: "لم أعد قادراً عىل 
رشاء الســلع، ألن فرق الدوالر 
كــرس ضهرنا وجيبتنــا معاً، 
الغاز،  ارتفع سعره:  فكل يشء 
إال  الدجاج،  املونــة،  الطحني، 

اللبناني ما إلو قيمة".
كما  الجنوب  يشــهد  لم 
اقتصاديــة  خطــة  لبنــان 
لم يُشــجع  رائدة،  تنمويــة 
عىل االســتثمار يف القطاعات 
بل  والصناعيــة،  الزراعيــة 
كل  مــن  القــرى  اُفرغــت 
مقومات الصمود االقتصادي، 
حتى دخلــت الحرب من دون 
أن يمتلــك املواطن أســلحة 
املزارع  يقــول  ملواجهتهــا، 
احمد الذي عاد قبل سنتني إىل 
متنفسه  اعتربها  ألنه  االرض 
البيع  "حركة  البطالــة:  من 
صفر، فالناس ما معها تاكل، 
الناس  اعنــاق  لفت  واالزمة 
من دون أن تــرتك لها مجاالً 
العودة  إىل  والدعــوة  للهرب، 
لــألرض ناجحــة لكنها أتت 
متأخــرة، فالزراعــة برتول 

لبنان الثابت ولكننا اهملناها، 
البلدي،  وفضلنا املستورد عىل 
األمراض  علينا  هجمت  حتى 

من كل الجهات".
املعانــاة  مــع  وتزامنــاً 
االقتصاديــة، كانــت النبطية 
تســتعد للمواجهــة مجدداً يف 
الفاخوري  العميل عامر  قضية 
الــذي ســيمثل أمــام قايض 
التحقيق بالل وزني الستجوابه، 
ويســتعد األرسى املحــررون 
وحــراك النبطيــة وكفررمان 
أمام قــرص عدل  لالعتصــام 
إنزال  باتجاه  للضغط  النبطية، 

أشد العقوبة بحقه.
اىل ذلــك كانت ســاحات 
الحراك تشهد حلقات نقاش بني 
الشباب، لم تخرج عن حدودها 
تتحرض  ولكنهــا  الســلمية، 
عىل  باالســتقالل  لالحتفــال 
طريقتها. يريدون االســتقالل 
واالجتماعــي  االقتصــادي 
يستفيد  وطناً  نريد  والسيايس، 
من أبنائــه، وليس وطناً رسق 
الشباب  وترك  خرياته،  زعماؤه 

للمجهول.

شبح األزمة االقتصادية ُيخيّم 
على النبطية... العودة إلى األرض

خيمة االعتصام صامدة في النبطية

النبــطية - رمــال جـــوني



محـــــليـــــات ٨
٢١ تشرين الثاني 2019 العـــدد ١١٩ - الســـنة األولى     الخميس

منذ انطالق ثــورة 17 ترشين ويف ظل غياب القرار 
الســيايس يتحّمل الجيش اللبناني مســؤولية كبرية يف 
الحفاظ عىل األمن. هذه املســؤولية تضعه وجها لوجه 
مع املتظاهرين والساحات ومع السلطة يف الوقت نفسه. 
ثمة من يتهمه بأنه ينفذ أوامر هذه السلطة وأنه يتشدد 
يف مناطق معينة، مثل جل الديــب، ويتهاون يف غريها. 
وثمة من يعترب أنه يتعاون مع الثورة وأنه ينسق معها. 
ليســت املرة األوىل التي يواجه فيهــا الجيش مثل هذا 
الوضع. حصل ذلــك يف مرحلة 14 آذار 2005 ويف مرحلة 
أيار 2008 ايام قيادة العماد ميشال سليمان ويف مرحلة 
حروب عرسال وجرودها ايام قيادة العماد جان قهوجي، 
وخالل ثالثة عهود متتالية وصل فيها إىل ســدة الرئاسة 
ثالثة من قادة الجيش: العماد أميل لحود يف العام 1998
والعماد سليمان يف العام 2008 والعماد ميشال عون يف 
العام 2016. قبل ذلك كان وصول اللواء فؤاد شــهاب إىل 

الرئاسة يف العام 1958 بمثابة استثناء لم يتكرر.

بين العماد والرئيس
يف 8 آذار 2017 عني مجلس الوزراء العميد الركن 
جوزف عون قائــداً للجيش بعد ترقيته إىل رتبة عماد. 
كان ذلك بعد خمسة أشــهر عىل تويل العماد ميشال 
عون رئاسة الجمهورية. قبل هذا التعيني كانت ساءت 
العالقة بني العماد عون و"التيار الوطني الحر" وقائد 
الجيش السابق العماد قهوجي، ولكن كان من املفرض 
مع هذا التعيني أن تستوي العالقة بني الرئيس الجديد 

والقائد الجديد.
لم تكــن تحديات التعاطــي مع "الثــورة" هي 
التحديات األوىل التي تواجهها القيادة الجديدة. يف 19 آب 
2017 أعلن العماد عون بدء عملية فجر الجرود لتحرير 
جرود القاع وراس بعلبك من مسلحي القاعدة والنرصة 
والتنظيمات األصولية األخرى. كان اللبنانيون ينتظرون 
مثل هذا القرار منذ اجتاحــت هذه القوى بعض مراكز 
الجيش يف جــرود عرســال يف آب 2014. بعد أحد عرش 
يوماً أعلن القائد النــرص وانتهاء العمليات. هذا اإلعالن 
أتى ناقصاً بســبب فرض التفاوض من أجل الســماح 
ملــن بقي من اإلرهابيني باإلنتقال إىل الداخل الســوري، 
وبســبب الحؤول دون إقامة احتفال كبري بهذا اإلنجاز، 
الذي أظهرت فيه وحدات الجيش التي شاركت يف القتال 

تامة  وجهوزية  واحرافية  اندفاعاً 
وتنسيقاً عالياً يف النريان والعمليات. 
وقد ســاهم هذا النرص يف محو كل 
ما تــّم إلصاقه بالجيش بســبب 
النكســة التي حصلت يف آب 2014

عىل رغم النجاح يف الكشف عن أكثر 
انتحارية  أو  من عملية تخريبيــة 
وتوقيف املتهمني بالقيام بها. كان 
ذلــك بمثابة رد اعتبــار وانتصار 

ُسّجل يف خانة القيادة والقائد الجديد.

من فجر الجرود إلى فجر الثورة
لم يكن من السهل عىل الجيش الذي خاض معركة 
فجر الجرود أن يجد نفسه يف الشوارع يف مواجهة مع 
فجر الثورة الجديدة أو يف مواجهة مســألة حمايتها. 
عىل مدى أعوام بنى الجيش مراكزه عىل طول الحدود 
الربية الشــمالية والرشقية لحمايتهــا عرب عدد من 
األفــواج الجديدة وحافظ عىل انتشــاره عند الحدود 
الجنوبية، وفجأة بات عليــه أن يتعاطى مع عدد من 

الساحات الداخلية.
يف األيــام األوىل لإلنتفاضــة الشــعبية شــّككت 
"الســلطة" بدور الجيش. كانت تعتقد أن عليه أن يقوم 
بقمع املتظاهريــن وأن يمنع تجمعاتهم واعتصاماتهم 

يف ساحة رياض الصلح أوالً ويف ســاحة الشهداء ثم يف 
ساحات املناطق األخرى. واتهم أيضاً بأنه لم يمنع قطع 
الطرقات ووصلت األمور إىل حد اتهامه بأنه يحّرض عىل 

قطعها يف عدد من النقاط. 

خلفيات ودسائس
ملــاذا كان هذا اإللتبــاس؟ لم تكن املســألة بنت 
ساعتها. عندما تم توقيف القيادي السابق يف جيش لبنان 
الجنوبي عامر فاخوري بعد عودته من الواليات املتحدة 
األمريكية إىل لبنان، تّم توزيع صور له مع قائد الجيش. 
قبل ذلك كان بــدأ يردد أن العماد جوزف عون قد يكون 
من بني املرشحني الجديني للمنافسة عىل موقع رئاسة 
الجمهورية، بينما كان وزيــر الخارجية رئيس "التيار 
الوطني الحر" جربان باســيل يســعى ليكون املرشح 
الوحيد. لذلك بدأ الحديث عن سوء تفاهم بني العهد وبني 
قيادة الجيش عرّب عنه أيضاً وزير الدفاع الياس بوصعب، 
خصوصــاً مع ترسيــب معلومات حــول امتناعه عن 
توقيع الربيد الخــاص بالقيادة. يف ظل هذه األجواء كان 
من الطبيعي أن يشــك هؤالء بترصف القائد ألنهم ربما 
كانوا ينتظرون أن يبادر الجيش إىل قمع التظاهرات منذ 
اللحظة األوىل ومن دون انتظار قرار 
ســيايس وأن يكون الجيش جيش 

العهد و"السلطة".
قبل ذلــك ايضاً حصلت حادثة 
البساتني وقربشمون يف 30 حزيران 
للوزير  مرافقان  قتل  عندما  املايض 
صالح الغريب، بعدما حاول عدد من 
املعرضني املؤيدين للحزب "التقدمي 
اإلشراكي" عىل جولة للوزير باسيل 
يف املنطقة منعه من املرور. هناك أيضاً كانت ثمة محاولة 
التهام قيادة الجيش بالتقصري يف حماية جولة باســيل 

أوالً ثم يف عدم تأكيد وجود محاولة جدية الغتياله.

األمر لمن؟
بعد تدّخــل فوج املغاوير ووحــدات أخرى يف فتح 
طريق جل الديب واســتخدام القــوة واعتقال عدد من 
املشــاركني يف اإلعتصامات وإحالتهم إىل عدد من مراكز 
املخابرات والتعرض لهم، رست إشاعات عن احتمال أن 
يكون تّم تجاوز قائد الجيــش العماد جوزف عون. لقد 
ســبق ذلك ترسيب معلومات أكثر من مرة عن أن أكثر 
مــن لقاء عقد بني الرئيس عــون والقائد عون، أو أكثر 
من اتصــال جرى بينهما، وكان القائــد يريث يف تلبية 
طلب الرئيس قمع التظاهــرات واإلعتصامات. والواقع 

أن الجيش قام أكثر من مــرة بفتح الطرقات بالقوة أو 
بالتفاهم مــع املتظاهرين، ولكن يف الواقع أيضاً لم يكن 
باستطاعة الجيش أن يبقي نقاطاً ثابتة يف هذه األمكنة 
املحددة ألن هنــاك دائماً إمكانية لقطع الطرق يف أمكنة 
أخرى ال يتمركز فيها، وألنه طاملا اعترب أن املشكلة يف البلد 
سياسية وأن حلها يكون بالسياسة قبل أن يتم تحميل 
الجيش مسؤولية الحسم. فكيف يمكن أن يكون الجيش 
موجوداً يف الوقت نفســه يف أكثر من خمســني نقطة 
تظاهر وتجمع واعتصام عىل مدى كل لبنان، ويف مناطق 

لكل منها حيثيتها الشعبية والطائفية والسياسية. 

جولة عون
يوم األحد 17 الجاري بعد مرور شهر عىل انطالقة 
الثورة تفّقد قائــد الجيش العماد جوزف عون الوحدات 
العســكرية املنترشة يف بريوت وجبل لبنان، والتي تنّفذ 
مهّمــات حفظ األمن يف ظل التحّركات الشــعبية يف كل 
املناطق اللبنانية. كانت الجولة األوىل له وكانت الكلمات 
األوىل التــي خرج فيها عن صمته. قال مخاطباً الضباط 
والعسكريني: "وعيكم وحكمتكم بالتعاطي مع املوضوع 
فــّوت الفرصة عىل العالم اليل بدها تجرِّب تصطاد باملاء 

العكر. أول ما بّلشت املظاهرات قسم 
كان معنا قســم كان ضدنا. بعد فرة 
صار اليل كان ضدنــا معنا واليل كان 
معنا ضدنا... برجع بقّلكم هيدي مش 
مهمتنا وال مدربني وال مجهزين وبردو 
عم ننفذها بــكل احرافية ومناقبية 
ورباطة جأش... هون يف تردد طبيعي. 
ما تلوموا حالكم. ما بتأثر متل ما عم 
بيفرض  الوضع  منشوف  بحدا.  قلكم 
هيك منقعد عىل جنب. منســتوعب. 

منرجع منقرب ملا نالقي الوضع مناسب لنقرب. بس َهو 
منهم أعداءنا. هيدا شعب لبنان. املتظاهر إلو حق علينا 
واملش متظاهر إلو حق علينا وحرية التنقل مقدسة"... 
لقد ذّكر قائد الجيش بما يحصل من قتل يف العراق وهونغ 
كونغ وإيران، مع إشارته إىل الحادث املؤسف الذي حصل 
يف خلده وأدى إىل مقتل عالء أبو فخر واضعاً املســألة يف 

إطار التحقيق واملحاسبة. 
هذا املوقف من العماد عون حّدد اسراتيجية الجيش 
يف التعاطي مع املتظاهرين ومع السلطة عىل أساس أن 
املشكلة ستطول وأن احتواءها واستيعابها سيبقيان عىل 
عاتق الجيش، وهذا ما يفرض مواجهة تحديات جديدة 

بعيداً من األخطاء التي يمكن أن تحصل.
من شبه املتفق عليه مبدئياً أن ال قطع للطرقات ألن 
هذا األمر بات يهّدد املتظاهرين والسلم األهيل، خصوصاً 

بعدما تــّم أكثر من مرة ترسيب أن هناك تهديدات جدية 
من "حزب اللــه" وحلفائه بأن يتم فتــح هذه الطرق 
بالقوة. ومن الطبيعــي أن يكون عمل الجيش عىل فتح 
هذه الطرق من باب التحســب ملنــع حصول مثل هذه 

األعمال. 
من املفرض أيضاً أن يتم وضع حد لإللتباس الذي 
حصل بعد الشــدة التي اســتخدمت لفتح طريق جل 
الديب وغريها وبعد ما حكي عن توقيفات وتحقيقات 
وإهانــات. ألن املطلوب أيضاً توضيــح عدم التصدي 
الرسيع لإلعتداءات التــي طاولت خيام رياض الصلح 
وجرس الرينغ وحرقها وتكســريها، باإلضافة إىل عدم 
السماح لـ"بوســطة الثورة" من العبور نحو الجنوب 
وألن الكالم الذي قاله العماد عون عن طريقة التعاطي 
مــع املتظاهرين وغري املتظاهريــن ال بد من أن تكون 
مطبقة ومحرمــة لدى الضبــاط والعنارص، لتجنب 
الوقوع يف فخ اتهامهم باإلنحياز لوالءات سياســية ال 
تخدم املؤسســة العســكرية وال تأخذ يف اإلعتبار هذه 

التوجيهات. 
لقد وضــع قائد الجيش النقاط العســكرية عىل 
حروف املواجهات السياســية وال يكفــي أن يقال أن 
الذين كانوا معنا يف البداية صــاروا ضدنا والذين كانوا 
ضدنــا صاروا معنــا، للداللة عىل أن 
ألن  بمســؤولية  يتــرصف  الجيش 
املســؤولية يجب أن تعنــي أن الذين 
كانوا معنــا يف البداية ال يزالون معنا 
والذين كانوا ضدنا صاروا معنا، وإن 
كان من الصعب يف ظل هذه الظروف 
والتحديات أن يريض الجيش الجميع. 
احرام دور الجيش يكون باإلرساع يف 
حل املشــكلة بالسياسة ألن املطلوب 
أكثر إخــراج هذا الجيش وقيادته من 
الشارع والحدود الداخلية إىل حماية الحدود الخارجية 
وحدود سيادة الدولة والقانون. لذلك ال يمكن أن يلقي 
من تبقى يف الســلطة املسؤولية عىل الجيش وقائده. يف 
جولته العسكرية كان العماد جوزف عون ربما يحاول 
أن يقول "األمر يل" وأن يضع حداً ملا قيل عن محاوالت 
جرت لتجاوزه، وال يمكن أن يفرض أي طرف ســيايس 
موقفه ورأيه عليه طاملا ال يتمتع بحق اإلمرة العسكرية 
عىل الجيش. ولذلك فإن اإلتهامــات التي طاولته بعد 
فشل عقد جلسة مجلس النواب تضعه أمام مسؤولية 
أكرب ألنها يمكــن أن تعّرضه لحمــالت أكرب. ولكن يف 
ظل هــذه األجواء ويف ظل الدور الكبري امللقى عىل عاتق 
الجيش يبقى اإلصطدام معه مــن باب املغامرات غري 
املحسوبة النتائج جيداً. وربما عىل من يفكر بمثل هذا 

األمر أن يعد للعرشة.

نقاط عسكرية على الحروف السياسية
الجيش والثورة وكرة النار

جيش وشعب في جل الديب ( رمزي الحاج) قائد الجيش العماد جوزف عون

نـــجـــم الـــهـــاشـــم

تّم أكثر من مرة تسريب أن 
هناك تهديدات جدية من 

"حزب الله" وحلفائه بأن يتّم 
فتح هذه الطرق بالقوة

العماد عون حدّد 
استراتيجية الجيش في 

التعاطي مع المتظاهرين 
ومع السلطة على أساس 

أن المشكلة ستطول

بعد يومين على جولة قائد الجيش العماد جوزف عون على 
عدد من المواقع العسكرية وإعالنه أن مسؤولية الجيش حماية 
المتظاهرين وغير المتظاهرين ومنع قطع الطرقات، جاءت عملية 

فشل انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء 19 الجاري بعد 
تطويق المتظاهرين منطقة محيط المجلس النيابي وإقفال 
عدد من الطرق. هذا التحّول أّدى إلى اتهام الجيش اللبناني 

وقائده بالتواطؤ والتساهل وصوًال إلى حد اعتباره طرفًا في هذه 

المواجهة الحاصلة بين الشعب ومن بقي في السلطة. هذا اإلتهام 
يفاقم المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش الذي يبدو أنه 

الوحيد تقريبًا الذي ألقيت بين يديه كرة النار، ليمشي في حقل من 
األلغام بانتظار حل سياسي ال يزال متعذرًا، بسبب رفض "حزب الله" 
و"التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية له. فماذا يمكن أن يفعل 
الجيش أكثر من ذلك؟ وماذا بعد اإلنتقال إلى مرحلة توجيه اإلنتقاد 

العلني له؟



أكثر من 300 حالة توقيف سجلت منذ 
بدء ثورة "17 ترشين" حتّى اليوم، منها 12 
قارصاً، وال يزال 11 شاباً موقوفني يف قضية 
اســراحة صور، من ضمنهــم قارصون. 
باالضافة اىل رصــد 76 حالة تعنيف من قبل 
منارصين  ومدنيني  وأمنية  عسكرية  أجهزة 
ألحزاب الســلطة، من ضمنهم قارص واحد 
عىل األقل. وتجددت االشــتباكات يف رياض 
الصلح أمس األول، بني الثوار وقوات مكافحة 
الشــغب، مما أسفر عن توقيف أكثر من 10 
أشخاص يف ثكنة الحلو وأفرج عنهم صباح 
أما يف قضية اسراحة صور، فأخيل  األمس. 
ســبيل 8 موقوفني )الثلثاء( مع اســتمرار 
توقيف 11 منهم. وكان قايض التحقيق األول 
يف الجنوب مرسال الحداد قد قرر إخالء سبيل 
الثمانية بكفالة 500 ألف لرية لبنانية بعد عدم 
املالكة لالســراحة، وقرر  اعراض الرشكة 
رفض اخالء ســبيل الباقني من دون تعليل 
السبب. عىل األثر، تقدم املحامون املتطوعون 
)يف لجنة املحامــني والحقوقيني للدفاع عن 
املتظاهرين( جاد طعمة وحســن بزي وهال 
املغربي ومالك حمية وهاني  حمزة وفاروق 
األحمدية وغيدة فرنجية وباسل عباس وهبة 
فرحات وملــى األمني وعبــد البديع عاكوم، 
للموقوفني  بطلبات اخالء ســبيل جديــدة 
اآلخرين، عىل أن تتم متابعتها اليوم، بحسب 

معلومات لـ"نداء الوطن".
 أرقام أولية أفادت بها احصاءات لجنة 

املحامني والحقوقيني للدفاع عن املتظاهرين 
الذين  القانونيــة،  املفكرة  مــع  بالتعاون 
الدفاع عن  عاتقهم مســؤولية  أخذوا عىل 
لهم  القانوني  الدعــم  املتظاهرين، وتأمني 
ومتابعة إنتهاكات الحــق يف التظاهر، من 
خالل نرش رقمهم الساخن "78/ 935579" 
منذ بدء الثورة يف جميع ســاحات وطرقات 
أيضاً  بالجملة سجلت  انتهاكات  االحتجاج. 

ووثقت من قبل اللجنة عينها أبرزها:
- اإلفراط باستخدام القوة والقنابل املسيلة 

للدموع من قبل قوى مكافحة الشغب 
- الرضب من قبل عنارص أمنية وعسكرية 
ومــن بينهم عنــارص بلبــاس مدني، 

تكبيل  بعــد  حتّى 
املوقوفني

الوجه  اســتهداف   -
والــرأس واملؤخرة 
ومختلــف أعضاء 

الجسد بالرضب
- استهداف من يقوم 
بتصوير االعتداءات 
الهواتف  وتكسري 
ومسح التسجيالت

- التحّرش الجنيس خالل التعنيف 
- توقيــف البعــض بأســلوب الخطــف 
واالســتدراج من دون أي إشارة قضائية 

وخارج حاالت الجرم املشهود
- عدم إعــالم املوقوفني بســبب التوقيف 

ومكان االحتجاز
- عدم الســماح للموقوفني بالتواصل مع 

عائالتهم أو مع محامني
- عــدم اإلفصاح عــن أماكــن االحتجاز 
عن  للدفاع  املتطوعني  وللمحامني  لألهل 

املوقوفني وتضليلهم
- املعاملة املهينة واملذلة للموقوفني وتوجيه 
الشتائم والتشــكيك بدوافع املشاركة يف 

االنتفاضة
- تفتيش الهواتف من دون إذن قضائي

- عدم السماح للموقوفني بقراءة إفاداتهم 

األولية قبل التوقيع عليها
- عــدم تدخل القوى األمنية والعســكرية 
لحماية املنتفضني من اعتداءات املدنيني 

املنارصين ألحزاب السلطة.

الخطف... طريقة جديدة 
في التوقيف

املفوضية  أصــدرت  ســنوات،   6 منذ 
جنيف(  )ومقرها  اإلنســان  لحقوق  العليا 
تقريراً عن التعذيب املمنهج الذي يمارس يف 
اللبنانية  السلطات  األثر وعدت  لبنان، وعىل 
بتحسني ظروف حقوق االنسان، ووقف كل 
أشــكال التعذيب. إاّل 
ثوار "17 ترشين"  أّن 
للــرضب  تعرضــوا 
والتعذيب  والعنــف 
لم  أي وعد  أن  لو  كما 
يُقطع. يف هذا السياق، 
وضعــت املؤسســة 
اللبنانيــة "اليــف"، 
التي تعنــى بالتنمية 
الديموقراطية، ونرش ثقافة حقوق االنسان 
وحّل النزاعــات، خدماتها يف ترصف كل من 
يتعرض لالعتقال أو التعذيب، حيث يمكن ملن 
يتعرض للتوقيف والتعذيب التواصل شخصياً 
أو أي أحــد من عائلته مع املؤسســة عرب 
info@lifeinstitute." االلكرونــي  بريدها 
me" أو من خالل مراســَلتها عىل صفحتها 
الرســمية عىل الفيســبوك. إثر ذلك، يتابع 
محامو املؤسسة املوقوفني سواء يف املخافر 
أو يف املراكز األمنية أو الثكنات العســكرية. 
نبيل حلبي مدير مؤسسة  املحامي  يشــري 
اليــف لـ"نــداء الوطــن"، اىل أّن "غالبية 
القوى  التصادم مع  بعد  التوقيفات حصلت 
األمنية عىل خلفية قطع الطرقات وليس يف 
الساحات. واســتخدم نمط آخر يف التوقيف 
يشبه عمليات "الخطف". ويف التفاصيل، يتّم 
رصد الناشطني يف الساحات وعىل الطرقات، 
وعند ابتعادهم عن التجمعات، يتم خطفهم 
ليالً  ســيما  وال  الســالح  بقوة  وتهديدهم 
من قبل االجهزة األمنيــة، ليتعرضوا خالل 
للرضب  والتحقيق معهم  بافاداتهم  ادالئهم 

والتعذيب".
مشــهدية "الخطف" عــىل الطريقة 
البوليســية خطرية جــّداً، وال ســيما أّن 
املهمة  املوّكلني النجاز هــذه  االشــخاص 
ال يعّرفــون عن هويتهــم االمنية، ويمكن 
بالتايل ان يقوم شــاهد عيان بعملية الدفاع 
عن "املخطوف" بمختلــف الطرق. ويعلق 
حلبي قائالً: "عىل القوى األمنية التوقف عن 
ممارسة هذا االسلوب، الذي يمكن اعتباره، 
بمثابــة عملية فردية للعنــرص االمني، ذا 
طابع ثــأري لهويته السياســية بعيداً من 
أنّه  الحلبي  العامة". ويكشف  النيابة  أوامر 
"من الصعب عادًة توثيــق حاالت التعذيب 
بعد اخالء ســبيل املوقوف، وذلك بســبب 
احرافية من يمــارس التعذيب من مراكز 
التوقيف االمنية فهــم يُتقنون مبدأ "الكف 
ييل بوجع وما بعلــم"، عكس ما نراه اليوم 
تماماً، فآثار الرضب والتعنيف واضحة عىل 
مدربة  غري  العسكرية  فالعنارص  املوقوفني 
عىل التحقيق، وتقترص مهامها عىل القتال 
فقط، ما يفرس الرضب بوحشية وترك آثار 

عميقة وواضحة عىل األنسجة.
كما هناك عنــارص أمنية تنتهك حقوق 

٩ nidaalwatan.comمحـــــليـــــات
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سيتّم رفع انتهاكات وتجاوزات 
"17 تشرين" الى مفوض االمم 
المتحدة لحقوق االنسان خالل 

زيارته الى لبنان

مصادر عسكرية لـ"نداء الوطن": 
بعض "الثوار" انحرفوا عن الهدف 
االساسي للثورة وأصبح شغلهم 
الشاغل كيفية "ضربنا" والهجوم 

على القوى االمنية

شــعبها تنفيذاً ألوامر السلطة السياسية أو 
تخرج عن انضباطها ثأراً لهويتها السياسة، 
يف املقابــل تصادف ثواراً غــري منضبطني أو 
للقوى  بدورهــم  تعرضوا  حتّى مندســني، 
وأفراداً، وأوقعوا يف صفوفهم  األمنية ضباطاً 
االصابات. وأشارت مصادر عسكرية لـ"نداء 
الوطن"، اىل أّن بعــض "الثوار" انحرفوا عن 
الهدف االســايس للثورة. وأصبح شــغلهم 
الشــاغل يف االيام االخرية من فتح الطرقات، 
كيفية "رضبنا" والهجوم عىل القوى االمنية، 
وهذا لم يكن يحصــل يف االيام االوىل من بدء 
ثورتهم. وبات البعض يحرض والعصا يف يده 
)عصا معول، عصا العلم اللبناني...(، البعض 
اآلخر أحرض معه حجــار "الخفان" وبدأوا 
بتكســريها ورمينا بها. ولم يتوقفوا عن هذا 
الحد، فبينما كنّا نشــكل جــداراً ملنعهم من 
التقدم مثالً، كان البعــض يرصخ يف وجهنا 
"ســلمية ســلمية" وهو يحاول ركلنا. ولم 
تتوقف البدع عند هذا الحد، فبعض املشاغبني، 
عمدوا اىل شــد القوى االمنيــة "بخوذهم"، 
الفقادهم توازنهم. ونتيجة هذه األفعال، أوقع 
بعض الثوار عدداً مــن االصابات يف صفوف 
القوى األمنية. أما بالنسبة للتعليمات االمنية 
التعرض  يمنــع  واضحة:  فكانــت  االخرية 
للمتظاهرين ااّل يف حال مارســوا العنف ضد 
القوى االمنية التــي تقوم بمهامها. ويف هذا 

االطار ينصح نبيل الحلبي الثوار:
- عدم التعرض للعســكر الذين ينفذون 

االوامر 

- املحافظة عىل سلمية الحراك
- يف حال التعرض لالنتهاكات، التواصل مع 
مؤسسة "اليف" أو الجهات املعنية التي 
كذلك،  الثوار.  بترصف  خدماتها  وضعت 
أنه لم يمارس  بعد اخالء سبيلهم للتأكد 

بحقهم اي نوع من التعذيب
- االمتناع عن التوقيــع عىل أي تعهد بعدم 
التظاهر )يف االيام االوىل من الثورة حاولوا 
إجبار املوقوفني عــىل التوقيع، وهذا امر 

باطل ومرفوض(
- تمســك املوقوف بحقوقه خالل التوقيف 

قدر املستطاع.

التحرّش الجنسي
إنتهاك موثّق...

والخطف طريقة 
جديدة للتوقيف

300 من "الثّوار" أوقفوا و 76 تعرّضوا للتعنيف

أم تحمي ابنها من التوقيف

جـــــنى جـــــبور

بانتظار االحصاءات الرسمية، هذه املعلومات تستند بشكل اسايس عىل البالغات 
التي وردت اىل لجنة املحامني للدفاع عن املتظاهرين عرب الخط الساخن للتوقيفات 
واالعتــداءات املتعلقة باالنتفاضــة. يقوم فريق التوصيف بالتعــاون مع املفكرة 
القانوية، بالتدقيق باملعلومات من اجل املتابعة والتوصيف. لغاية 2019/11/18، 

تم توثيق شهادات 49 من أصل 76 ضحية، من ضمنهم قارص واحد عىل األقل.

الجدول رقم 1: الجهة املعتدية وفقاً لطبيعة االعتداء

املجموعتعنيف واحتجازتعنيف دون احتجازالجهة املعتدية

101020الجيش ومخابرات الجيش

الجمهــوري  الحــرس 
والجيش ومخابرات الجيش

-11

102231األمن الداخيل

23-23مدنيون

433376املجموع

الجدول رقم 2: الجهة املعتدية وفقاً ملكان االعتداء

املجموعمدنيونالجيشاالمن الداخيلالجهة املعتدية-مكان االعتداء

3161855بريوت

6-6-جل الديب

3-3-زوق مكايل

22--صيدا

2-2-بعبدا

1-1-فرن الشباك

1-1-صور

1-1-طرابلس

1-1-البقاع

34-1غري واضح

32212376املجموع

 إحصاءات أولية حول حاالت العنف ضد المشاركين والمشاركات في االنتفاضة

من املهم معرفــة أّن لكل موقوف 
حقوقاً يجب أن يلتــزم بها، ويف اآلتي 
مدونــات وقواعد الســلوك التي يجب 
االلتزام بها من قبل املوظفني املكلفني 
كانوا عسكريني  القانون سواء  بتنفيذ 

او رشطة:
عند التوقيف:

- ارصخ باسمك بصوت مرتفع ليسمعه 
القريبون منك، واطلب منهم االتصال 

بالخط الساخن بلجنة املحامني
- اذا رأيــت أحداً يتم توقيفه، اســأله 
أين أخذوه،  اىل  عن إســمه، وراقب 
وتأكد اذا اطلقوا رساحه أو نقلوه اىل 
املخفر، واتصل بالرقم الساخن وبلغ 

عن التوقيف
الحقوق يف املخفر: قبل التحقيق

للتبليغ عن  باتصال هاتفــي  الحق   -
مكان التوقيف

- الحق بتعيني محامي
- الحق بطلب طبيــب رشعي يف حال 

وجود آثار عنف
- الحق برفض دفع تكاليف فحوصات 

املخترب للكشف عن املخدرات
خالل التحقيق:

- الحــق بتســجيل إســم محام عىل 
املحرض

- الحق بالتزام الصمت 
- الحــق بعدم اعطــاء معلومات عن 

الحياة الشخصية
- الحــق باملعاملــة باحــرام، وعدم 
التشكيك بوطنية الشخص أو بآرائه 

السياسية
بعد التحقيق

املكتوبة عىل  االفــادة  بقراءة  الحق   -
املحرض وتصحيح اي خطأ وارد فيها 

قبل التوقيع
- الحق باالمتنــاع عن التوقيع عىل أي 
تعهد، وخصوصــاً اذا كان يتضمن 
التنازل عن الحق بممارســة حرية 

التعبري والتظاهر.

أبــرز األســئلة التــي ُوجهت 
للمعتقلني خالل التحقيق معهم:

- اىل أي حزب أو تيار أو مؤسســة 
تنتمون؟

- من دفعكم للتحرك؟
- من يمولكم؟

- من يؤمن لكم االمور اللوجستية؟
- ملاذا تشتمون »فالناً« ؟

إىل أسئلة مهينة كأن يطلب من 
املوقوف أن يقول »أنا حمار«. 

حقوق الموقوف

أسئلة المحققين
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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

تزهو بنفســك وتشــعر 
باالرتيــاح وتزدهــر األوضاع 
وتكرب شــعبيتك كما جاذبيتك 

وتشعر بحيوية كبرية. 

يوم موّفق جــّداً ويدعوك اىل 
تكرار املحاوالت وعدم االستسالم 

أمام العالقات الفاشلة.

يوّفر لك هــذا اليوم الطاقة 
الكبرية عىل العطاء، ويتحدث عن 
مواعيد وتنّقالت وزيارات ســفر 

مفيدة لك.

تبدو اكثر حرصاً عىل شؤونك 
القلق  من  وتتخلــص  العاطفية 
التلهي  عن  وتكف  يساورك  الذي 

عن الرشيك.

قــد يكون الســبب املبارش 
أو الوحيــد ألجوائك املشــحونة 
بالقلق هو االضطراب بشأن أمور 

مهنية.

 لم يعد باستطاعة الرشيك 
تحمــل املزيد مــن ترصفاتك 
الســيئة، األمور تســري نحو 

األسوأ.

اآلراء  من  والرشيك  تتخلص 
وتتغلبان  املتناقضة،  أو  املختلفة 
عىل بلبلة ما يدفعكما اىل الشعور 

بالراحة والطمأنينة.

أو  قرار  اتخــاذ  يف  تتهّور  ال 
بخيبة  تصاب  لئــال  عقد  توقيع 
أمل، قد تحبط محاوالتك أو تؤّجل 

معامالتك.

لجّو عاطفي ورومانيس أكثر 
من أي وقت مــى، تميض مع 
الحبيب لحظات لن تنساها مدى 

الحياة.

تفيدك  لن  العابرة  املغامرات 
لتكوين مســتقبل أفضل، سارع 

إىل البحث عن بدائل أكثر جديّة.

يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ 
وفرتة رائعة مــن التطورات عىل 
الصعيد املهنــي، فتنتقل معها إىل 

مرحلة جديدة يف حياتك.

ال تجــادل وال تتدّخــل يف 
أعصابك  تمالك  تعنيك،  أمور ال 
ال  لكن  التنازالت،  بعض  وقّدم 

ترتاجع عما أنت مقتنع به.

فنّانو لبنان ومثّقفوه:
تركيبة السياسيين    

خفيفة وهّشة

روي أبــــــــــو زيــــــــــد

تستمرّ التظاهرات في الساحات والشوارع لكّن عناصر مكافحة الشغب 
تقبض على بعض المتظاهرين وتقودهم الى التحقيق. فنّانو لبنان 
ومثّقفوه أبدوا رأيهم إزاء ما يحصل، مشدّدين على ضرورة الحفاظ 

على سلميّة التظاهرات والمتظاهرين.

غّرد املمثل بديع ابو شــقرا بســبب التأخري 
بإطالق رساح املوقوفني وقال: »هيدي الحّجة اليل 
رصلنا منسمعا ســنييني،«املّدعي العام نايم« ويف 
شــباب ما علنُي يش نايمني بثكنة الحلو وناطرين 
املدعي يفيق«، وأضــاف: » كانوا يوِهمون الناس 
أنهم اقوياء، عارفون، ُمرِعبون. لكنُّهم يف الحقيقه 
ليسوا سوى تركيبَة خفيفه هّشه«. #امُلّدعي_العام_
نايم #البلد_للنّاس #ثورة #ثورة_الطالب #فنانون_

من_الشعب #كلن_يعني_كلن #القوة_للناس

االوضاع  عىل  سماحة  كارول  الفنانة  عّلقت 
الراهنــة يف البالد ال ســيما إزاء ما حصل أمس 
األول وإلغاء الجلسة الترشيعية التي كان مقّرراً 
انعقادها. وقالت: »عندما تقود الحكومة الشعب 
إىل الخراب بشتى الوســائل واإلمكانات، يصبح 
عصيان كل فرد من أفراد الشعب حقاً من حقوقه 

بل واجباً وطنياً ال رجوع عنه. #لبنان_يثور«.

غّرد املمثل عبدو شاهني قائالً: »الشباب ما 
عليهن يش بس املدعي العام ما فاق بس الشعب 
يل فاق صدقوني بيعمل فرق«. وأضاف:« اليل عم 
بيصــري عم ينفضح مني بدو الفتنة ، نحنا ثورة 
وعي ومستمرين، نحنا ثّوار من أيام االستعمار 
الفرنيس للمحتل االرسائييل واليوم مكملني ضد 

الفاسد ودايما هويتنا لبنان«. # لبنان_ينتفض

أشــارت املمثلة أنجو ريحــان اىل أّن » 
السلطة الحاكمة ســاهمت ولعبت عىل وتر 
أّن  والتقسيم«، مضيفًة  والتخوين  الطائفية 
»اآلخر هو ابن بلــدي وليس عدوي، وحينما 
ريحان  ووجّهت  وطناً«.  سنبني  ببعض  نثق 
نداًء اىل منتســبي األحزاب بالقــول: »أيها 
الحزبيون عودوا اىل ضمائركم وحاســبوهم 
أنتــم تعرفونهــم جيــداً!  #لبنان_ينتفض 

#ثورة_لبنان«.

ســعد  أنطوان  والكاتب  اإلعالمي  طرح 
مجموعــة من األســئلة عرب حســابه عىل 
»تويرت«، وقال: »شــو قولكــن هيالهيالهو 
مبسوط بنتائج حديث الليلة املأسوية؟ اكتفى 
مصايب أو بعد؟ معقول يفهم أخرياً ويضحي 
لعمو اليل عملو كل يش؟ أم رح يضحي بعمو 
تا يحاول ياخد كل يش؟ هل املطلوب كان من 
حديث الشاشة إظهار هشاشة وضع الرئيس 
لكي يتــم اإلعراض عنه والتحّدث مع من هو 

عقالني ومنطقي أكثر؟«

لفت الكاتب مــروان نجار اىل أنّه 
»ال بّد من تأييــد النداءات الرافضة ملا 
يقال بحّق رئيس الجمهورية من دعاء 
مرذول ضّد الحيــاة، ال لكون الرئيس 
محســوبًا  ومقامه  معنّي  مذهب  من 
عىل أبرشــيّة أو فئة، بل ألّن من شيم 

لبنان احرتام الحياة واألخالق«.
وأضــاف: »ال يحتــاج املــرء اىل 
منصب رسمّي ليكون يف منأى عن هذه 

التعّديات يف الخطاب السيايس«.

إييل حبيب عىل  املخرج  شــّدد 
الطائفيــة  »مكافحــة  رضورة 
قبــل مكافحة الفســاد«، وأعرب 
عن تســاؤله قائــالً: »وين صارت 
هالحكومــة يا حلويــن؟ اذا ناوي 
يألِّــف قبل ما يكلِّــف، القصة رح 

بتكلِّف! #التكليف_قبل_التأليف«.

نانــيس  الفنانــة  ســخرت 
نرصالله من رافيض الثورة وقالت 
عرب »فيســبوك«: »عن جّد معكم 
حّق، من وين طلعولنا بهالثّورة؟! 
ما كنّا عايشــني ، عيشة الكالب، 

ومايش الحال«.

أشارت املمثلة مرياي بانوسيان اىل »أننا نحلم بوطن عىل مستوى طموحاتنا 
وآمالنا، خصوصاً أّن حبنا لهذا الوطــن يفوق الخيال«، وأضافت: »نريده وطناً 
حّراً مســتقالً  ال تديره دول وال تلعــب به أجندات الخارج«، متســائلًة »هل 

سيتحقق هذا الحلم؟«.
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دعت الفنانة ميريام فارس محبيها 
ومتابعيها الى ضرورة ممارسة 

الرياضة بانتظام بالرغم من 
االنشغاالت في الحياة، ونشرت فارس 
على "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر 

فيه لياقتها البدنية وهي تقف على 
يديها وتمارس الرياضة، وحّقق 

نصف مليون مشاهدة بعد ساعة 
فقط على نشره.

أفادت معلومات صحافية أّن الفنانة 
نوال الكويتية وافقت مبدئياً على أحد 

األعمال الغنائية الجديدة باللهجة 
اللبنانية لتطرحه على طريقة 

الـ "سينغل" في االيام المقبلة. 
وستكون األغنية وطنيّة من وحي 

الثورة التي اندلعت في لبنان أخيراً.

كشفت الممثلة منى زكي للمرة 
األولى عن عمرها الحقيقي. وأكدت 

في مقابلة إذاعية على أنّها "ال تهوى 
االحتفال بعيد ميالدها، وال تشعر بأي 
جديد في هذا اليوم"، مضيفة: "إحنا 

بنكبر سنة، فبنعديها وبننساها، 
وبالتالي ما حدش بيفرح أنه بيكبر، 

أنا السنة دي تميت الـ 42 سنة، لكن 
أنا جوا قلبي عندي 18 سنة".

تستعد "أوبرا جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا" حالياً، لتنظيم الحفلة 

الغنائية الكبيرة التي من المقّرر 
أن تحييها الفنانة إليسا في 13

كانون األول المقبل. وطرحت األوبرا 
"بوستر" دعائياً يتضمن التفاصيل 
الخاصة بكيفية الحضور وطريقة 
ومكان حجز تذاكر السهرة الفنيّة.

فارس تمارس الرياضة
على "إنستغرام"

نوال الكويتيّة تغنّي لبنان

زكي تكشف عن عمرها

إليسا في أوبرا مصر

ُســّجل عدد قيايس مــن الحلقات 
أو  مخرجات  مــن  املوقعة  التلفزيونية 
مخرجني متحدرين من أوساط األقليات، 
عىل ما أظهر تقرير نرُش أمس، ما يؤرّش 
إىل تحســن واضح يف قطاع يسعى ألن 

يكون أكثر انفتاحاً.
تغطي  التي  الدراسة  هذه  وخلصت 
موســم 2018-2019 وأجريت لحساب 
نقابة املخرجني األمريكيني، إىل أنه للمرة 
التلفزيونية  الحلقات  كانت نصف  األوىل 
أو  نســاء  توقيــع مخرجات  تحمــل 
مخرجني ســود أو متحدرين من أصول 

أمريكية التينية أو آسيوية.
النســبة  أعــىل من  الرقم  وهــذا 
املايض  العــام  املســجلة  القياســية 
كانت  سنوات،  خمس  وقبل   .(42,5%)

النسبة 21%.
شالمه  توماس  النقابة  رئيس  وأكد 
يف بيــان أن "االنفتــاح عــىل الجميع 
لنقابتنا،  أولوية  يشكل منذ وقت طويل 
والقنوات  اإلنتاج  وقد دفعنا بــرشكات 
واملنتجني إىل بــذل جهود أكرب" عىل هذا 
الخط. وأضــاف: "بعدمــا كان التغري 

نحن  املاضية،  الســنوات  يف  جداً  بطيئاً 
بإيجابية كبرية  وننظر  للغاية  ســعداء 
إىل االلتزامــات األخــرية املقطوعة من 
القطــاع". وقد حّلــل التقرير أكثر من 
أنتجت عامي  تلفزيونيــة  4300 حلقة 

2018 و2019. وبلغت نســبة الحلقات 
التي أخرجتها نساء %31 من املجموع، 
أما تلك التي أخرجها أشخاص متحدرون 

من األقليات فكانت 27%.
ورغم هذا التقــدم، حذرت النقابة 

من أن أصحاب الرشكات يميلون بصورة 
اإلخراج  مهمــات  إســناد  إىل  متزايدة 
املجال  يف  متخصصني  غري  ألشــخاص 

كاملمثلني أو الكتاب عىل سبيل املثال.
(أ ف ب)

األقليّات ُتفّعل حضورها
في التلفزيون األميركي

تـــلـــفـــزيــــونتـــلـــفـــزيــــون

كشــف الفنان عايص الحالني 
عن "تحضرياته إلطالق أغنية وطنية 
الوطن  موضــوع  تتنــاول  جديدة 

أّن  العربي بشــكل عام"، مؤكــّداً 
"تحضريات األلبــوم الجديد جارية 

عىل قدم وساق".
وأشــار يف أحاديث صحافية اىل 
أنه قّرر ضّم أغنية باللهجة املرصية 
اىل ألبومه الجديد تحمل اسم "غدرك 
أنها "شعبيّة،  مستحيل"، كاشــفاً 
الشاعر غانم جاد  وهي من كلمات 
شــعالن وألحانه. وأوضح الحالني 
األلبوم  تأجيل طرح  اىل  أنه "اضطّر 
للعام املقبل بفضل بعض التعديالت 
التــي أجراها يف اللحظــة األخرية 
عىل عدد مــن األغاني، فضالً عن أّن 
الوضــع الداخيل يف لبنــان هو غري 
مالئم إلصدار األلبومات. وكشف عن 
نيّته يف دخــول مجال التمثيل، الفتاً 
اىل "تلّقيه بعض العروض، ولكنّه لم 

يقتنع بأّي منها اىل اآلن".

صدمت الفنانة  صابرين جمهورها بتخليها عن الحجاب بعد سنوات طويلة من 
ارتدائه، والعودة للمظهر الذي عرفها به الجمهور يف بداية مشوارها الفني. والقت 
انتقادات واسعة من معاريض هذه الخطوة، فأشــارت اىل أنها "لم تكن باألساس 
ترتدي الحجاب حتى تخلعه، وإنما كانت ترتدي الرتبون، والذي هو عبارة عن غطاء 
رأس يشبه القبعة". وأضافت: " عانيُت من تعب نفيس يف الفرتة األخرية بسبب كثرة 

الشتائم التي تعّرضُت لها"، متسائلًة " ملاذا يشتمونني ويشتمون أوالدي؟"

إســتقبلت الفنانة الرتكية هازال 
كايا (املعروفــة بـ"فريحة" يف العالم 
عيل  واملخرج  املمثل  وزوجها  العربي) 
آتاي طفلهما األول وأطلقا عليه اسم 
"فكرت عيل". ونرشت وسائل اإلعالم 
الرتكيــة الصور األوىل لكايــا التي تّم 
ترسيبها من املستشفى وهي تحتضن 
مولودها، وظهر إىل جانبهما األب عيل 
آتاي يف مشهد مؤثّر جداً. وولد الطفل 
2.86 بلغ وزنــه  اذ  بصحة جيــدة، 

كيلوغرام وطوله 46.5 سنتيمرتاً.

صابرين تخلُع الحجابالحالني ممثًال قريبًا؟

كايا تستقبل مولودها األول
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جيجي حديد وزين مالك...
عادت المياه الى مجاريها؟

أشــارت تقاريــر صحافيّة اىل 
األزيــاء جيجي حديد  أّن "عارضة 
السابق  حبيبها  مع  مجدداً  تتواصل 
املغني زين مالك، بعد 10 أشهر عىل 
أّن  اىل  الفتًة  انفصالهما رســمياً"، 
مالك  التواصل مع  تحــاول  "حديد 
الفائت عن  الشــهر  انفصالها  بعد 

صديقها تايلر كامريون".
وكشف مصدر مّطلع لصحيفة 
"الداييل ميل" الربيطانيّة أّن "حديد 
تكّن املشاعر اللطيفة ملالك عىل رغم 
انفصالهمــا، خصوصــاً أّن أوقاتاً 
الســابق"،  يف  جمعتهما  جميلــة 
مضيفاً أنهما "لن يعودا اىل بعضهما 
حالياً ولكن التواصل مميز بينهما".

يشــار اىل أّن "حديد" انفصلت 
الحايل بعد  العام  عن "مالك" مطلع 
قصة حب متينــة جمعتهما ألربع 

سنوات عىل التوايل.
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دّشنت املمثلة كريســتن بيل التي اشتهرت 
خصوصاً بدور "آنــا" يف فيلم "فروزن"نجمتها 
عىل رصيف الفن يف هوليوود. وقد سطع نجم بيل 
بعد مشاركتها يف مسلســيل "فريونيكا مارس" 
و"ذي غود باليس" التلفزيونيني، كما شاركت يف 
أعمال عّدة، كان أبرزها فيلم "فروزن" للرســوم 
املتحركة بجزأيه. وقد دشنت نجمتها يف الطرف 

الرشقي من رصيف الفن يف هوليوود بولفارد.
وقالت بيل "أنا سعيدة جدا وممتنة لتكريمي 
اليوم عىل هذه الجادة... إنه حلم" كما أشــادت 
بدور املمثلة إيدينــا منزيل التــي كّرمت أيضاً 
بنجمة يف املكان نفسه والتي شاركت إىل جانبها 
يف فيلمي فروزن بدور "إلسا" وأدت أغنية "ليت 
إت غــو" التي فازت بجائزة أوســكار. ووصف 
كاتب مسلســل "ذي غود باليس" مايكل شور 
مكان تدشني النجمة بأنه "املوقع األكثـــــــر 

سحراً" يف املكان.
وقد حرض االحتفال شخصيات عدة أبرزها 
رئيس بلدية لوس أنجليس إريك غارســتي وأحد 

رؤساء استوديوات "والت ديزني" أالن هون.
(أ ف ب)
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الشــابة هال رسالة  تلقت  ليلة،  ذات 
عرب تطبيق "إنستغرام" من مجهول يّدعي 
حيازته صــوراً وتســجيالت خاصة بها، 
ويهّددها بإرســالها إىل والدهــا، يف ابتزاز 
جنيس يشهد تزايداً يف العراق، ويضع نساءه 

تحت رحمة املبتّز ومجتمعهن املحافظ.
مســتعار  اســم  وهو  هــال،  تلقت 
لحماية هويتها الحقيقية، سلسلة رسائل 
مماثلة عــرب مواقع التواصل املختلفة مثل 
"فايسبوك" و"سنابتشات" و"إنستغرام"، 
بعدما قام مجهولــون باخرتاق صفحتها 

ورسقوا صوراً حميمة لها.
وتوضح الشابة لوكالة "فرانس برس" 
أّن "بعضهم كانوا يريدون أمواالً وبعضهم 
يريدون عالقة جنسية حتى لو عرب الهاتف 

فقط، والبعض ملجرد االبتزاز".
وتشكو نســاء يف العراق من وقوعهن 
ضحايا ممارســات "ابتــزاز جنيس" عرب 
أو  اإلنرتنت من قبــل قراصنــة رقميني، 
أشــخاص ربطتهم بهن ســابقاً عالقات 
شخصية، تخللها قيام أولئك النساء بإرسال 

صورهن الحميمة إليهم.
وتعزو الضحايا ومحامون وناشطون 
تلك املمارســات إىل عوامــل عدة: مجتمع 
محافظ إىل حد كبري، وتحول مواقع التواصل 
إىل منصة افرتاضيــة للمواعدة، وقوانني ال 
أمــن رقمي متواضعة  تحمي، وإجراءات 

تتيح النفاذ إىل الحسابات الشخصية.
وتضع تلــك التهديــدات الضحايا يف 
مواجهة تبعــات مدّمرة يف مجتمع عراقي 
محافظ، قد تراوح بــني وصمهن بالعار، 

وصوالً إىل "جرائم الرشف".
ويف العام املــايض، قضت تاره فارس، 
عارضة األزيــاء والنجمــة املعروفة عرب 
"إنستغرام"، بإطالق النار عليها يف بغداد، يف 
جريمة يرجح أن الدافع خلفها كان أسلوب 
الجريمة  تلك  وأتت  فارس وتحررها.  حياة 

حينها ضمن موجة 
شابات  استهداف 
بينهن  شهريات، 

مديرتا أبرز مركزي 
تجميل يف بغداد.

ويبقى مصريهن 
ماثالً يف ذهن هال. لكن 

األخــرية، املصممة عىل 
لالبتزاز،  الرضــوخ  عدم 

اضطرت ملغــادرة البالد يف 

وقت ســابق هذا العام. ورغم ذلك، "حتى 
اآلن تصلني تهديدات. الناس ال ينسون".

 وبحســب الباحثة يف قضايا العنف 
املرتبــط بالجنس ُرُســل كامل، دفعت 
الظــروف االجتماعيــة والقيــود عىل 
االختالط بني الجنسني بالعديد من اإلناث 
للمواعدة  التواصــل  مواقع  إىل  لّلجــوء 

والتعرف إىل الشبان.
ويف غياب الرتبية الجنســية، تلجأ 
الشــابات يف بالد الرافدين إىل منتديات 
يف  للبحث  بهــن،  خاصة  افرتاضيــة 
مسائل مرتبطة بالجسد أو البحث عن 

نصائح من أقرانهن.
وغالبا ما يقــوم الثنائي يف "عالقة" 
عرب اإلنرتنت، بتبادل صور حميمة بدرجات 
متفاوتة، علماً أن بعضها، والتي قد تقترص 
عىل صور لشابة من دون حجاب، "تعترب 

عاراً يف هذا املجتمع"، بحسب كامل.
ويتم اســتغالل صور مماثلة بشكل 
متزايد، بحســب كامل وناشطني، استناداً 
إىل شهادات من ست شابات رفضن إجراء 

مقابالت صحافية.
لوكالة  إحداهن  صديقــة  وأوضحت 
لدفع  اضطرت  األخرية  أن  برس"  "فرانس 
200 دوالر أمريكي شهرياً، أي نحو نصف 
الحد األدنى لألجور يف العــراق، عىل مدى 

أربعة أعوام، لصديقها لئال ينرش صورها.
وقامت شــابة أخرى ببيــع هاتفها 

ملقرصن  أموال  لدفع  ومجوهراتها،  النقال 
كان يبتزها ويهددها بنرش صور لها، بينما 
تلقت ثالثة تهديدات من شخص كانت عىل 
عالقــة به عرب مواقع التواصل، بإرســال 

صورها إىل زوجها.
وتقول كامل إن هذا النوع من االبتزاز 
الجنيس الرقمي "يتضمن تقريباً كل أنواع 
العنف القائم عىل التنوع الجندري، جنيس 
ونفــيس واقتصادي... ونــادراً ما يكون 

للضحايا أي ملجأ اجتماعي أو قانوني".
 وتشــهد تلك املمارســات تزايداً يف 
العراق يف اآلونة األخرية يف ظل عدم وجود 
بحســب  مواجهتهــا،  يف  رادع"  "أي 
الرضا،  عبد  مــروة  املحامية 
عرشات  مع  تعاملت  التي 
من هــذه الحاالت خالل 

األعوام الثالثة املاضية.
زيارة  أن  وتوضح 
مقــر للرشطة يعد من 
املحرمات بالنســبة إىل 
العراقيات اللواتي يخشني 
مبتزهن  يكــون  أن  أيضاً 
أو  نافذين  قبل  من  محميّاً 
أّن  عىل  مشــّددًة  عشائر، 
"غالبية الضحايا ال يردن 

"املحكمة  يتقدمن بشكوى". وتضيف:  أن 
هي عبارة عن بعبع عند الناس".

وإذا كان للضحايا ما يكفي من الجرأة 
للميض يف مســار قانوني، غالباً ما يجدن 
أنفسهن يف مواجهة سلطة غري مّطلعة عىل 
قضايا اإلنرتنت أو طبيعة الجرائم التي قد 

يتم ارتكابها باستخدامها.
وتوضح عبد الرضا أن "القايض يقول 
مثالً "إلغي الفايسبوك. ما هو الفايسبوك 
أصالً؟""، مشــرية إىل أّن املسار يف املحكمة 
يخضع لتقويــم القضــاة، فبعضهم قد 
يضعها يف إطار "إرهاب" املرأة وتالياً فرض 
عقوبة تراوح بني الســجن ستة أشهر أو 
االعدام، لكــن "يمكن لقاٍض آخر أن يراها 
جريمة سب وقذف (قدح وذم) تبقى أبسط 

عقوبة لها الغرامة".
أنها  العراقية  الداخلية  وكشفت وزارة 
فتحت يف الشهر املايض وحده ثالث حاالت 

من االبتزاز الجنيس عرب اإلنرتنت.
تحاول  املجتمعيــة  الرشطــة  لكن 
زاوية مختلفة:  املسألة من  مقاربة هذه 
فأقســامها تضم العديد من الرشطيات 
لتشجيع النســاء عىل تقديم الشكاوى. 
كما تلقت وحداتها تدريباً يف التعامل مع 

العنف الجندري.

املجتمعية  الرشطــة  قائــد  ويقول 
غالــب عطية إّن وحداتــه "توفر الرسية 
والثقة، هذه أولوية بالنسبة إلينا. نحاول 
الذي تعرض  أن نطبق ما يريده الشخص 
لالبتزاز، إن كان بإنهاء املوضوع من خالل 
إلقاء القبض عىل املبتز أو بدون اللجوء اىل 

املحكمة، أو خارج املحكمة".
ويف مدينة املوصــل، تمكنت الرشطة 
املجتمعية خالل أسبوع واحد، من حل ثالث 
قضايا ابتزاز جنيس عرب اإلنرتنت بالرتايض.
لكن عطية يحذر من أن هذه املمارسات 
تشهد "انتشاراً واسعاً وخطرياً"، مشرياً إىل 
أن النساء يشــكلن ما بني 60 و70 يف املئة 
ممن يتعرضون لالبتزاز الرقمي، وغالبيتهن 

يف بغداد واملحافظات الجنوبية.
قانون،  سن  إىل  الحاجة  عىل  ويشدد 
هذا  ســيخفف   (...) صدر  "إذا  وعندها 
األمر". لكن عبد الرضــا ترى أن ذلك لن 
يكفي، بل ثمة حاجــة إىل تغيري جذري 
يشــمل تغطية وســائل االعــالم لهذه 
املسائل، وتدريب منظمات املجتمع املدني 
للشابات بشأن األمن الرقمي، وحمايتهن 

يف حال تقدمن بالشكوى.
وتضيــف أن "البنت ممكن أن تقتل يف 

ثانية بسبب هذا املوضوع". (أ ف ب)

وتضع تلــك التهديــدات الضحايا يف 
مواجهة تبعــات مدّمرة يف مجتمع عراقي 
محافظ، قد تراوح بــني وصمهن بالعار، 

وصوالً إىل "جرائم الرشف".
ويف العام املــايض، قضت تاره فارس، 
عارضة األزيــاء والنجمــة املعروفة عرب 
"إنستغرام"، بإطالق النار عليها يف بغداد، يف 
جريمة يرجح أن الدافع خلفها كان أسلوب 
الجريمة  تلك  وأتت  فارس وتحررها.  حياة 

حينها ضمن موجة 

مديرتا أبرز مركزي 

ويبقى مصريهن 
ماثالً يف ذهن هال. لكن 

األخــرية، املصممة عىل 
لالبتزاز،  الرضــوخ  عدم 

اضطرت ملغــادرة البالد يف 

الجنيس الرقمي "يتضمن تقريباً كل أنواع 
العنف القائم عىل التنوع الجندري، جنيس 
ونفــيس واقتصادي... ونــادراً ما يكون 
العنف القائم عىل التنوع الجندري، جنيس 
ونفــيس واقتصادي... ونــادراً ما يكون 
العنف القائم عىل التنوع الجندري، جنيس 

للضحايا أي ملجأ اجتماعي أو قانوني".
ونفــيس واقتصادي... ونــادراً ما يكون 

للضحايا أي ملجأ اجتماعي أو قانوني".
ونفــيس واقتصادي... ونــادراً ما يكون 

 وتشــهد تلك املمارســات تزايداً يف 
للضحايا أي ملجأ اجتماعي أو قانوني".

 وتشــهد تلك املمارســات تزايداً يف 
للضحايا أي ملجأ اجتماعي أو قانوني".

العراق يف اآلونة األخرية يف ظل عدم وجود 
بحســب  مواجهتهــا،  يف  رادع"  "أي 
الرضا،  عبد  مــروة  املحامية 
عرشات  مع  تعاملت  التي 
من هــذه الحاالت خالل 

العراقيات اللواتي يخشني 
مبتزهن  يكــون  أن  أيضاً 
العراقيات اللواتي يخشني 
مبتزهن  يكــون  أن  أيضاً 
العراقيات اللواتي يخشني 

أو  نافذين  قبل  من  محميّاً 
أّن  عىل  مشــّددًة  عشائر، 
"غالبية الضحايا ال يردن 
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نجح الدكتور جان االشقر ابن الـ28 عاماً والحائز عىل دكتوراه Biochimie من كلية العلوم يف جامعة 
Université de Bretagne bonjour Sud القديس يوسف، ودكتوراه يف الهندســة الكيميائية، من جامعة
- فرنســا، بأن يكون أول لبناني يفوز بجائزة Green Talents Award من وزارة االبحاث والتعليم االملانية 

- برلني، وقد اختري من أصل 837 باحثاً من 97 دولة.
وأشــار بيان للكليّة اىل أن "هذه الجائزة العاملية تهدف اىل تكريم العلماء الشــباب الباحثني يف مجال 
التنمية املســتدامة. ويأتي الفائزون من اختصاصات علمية عديدة ويتم تكريمهم إلنجازاتهم املتميزة يف 
جعل املجتمعات أكثر اســتدامة". وقدم الدكتور األشقر أبحاثاً ملعالجة النفايات بطريقة خرضاء، تحديداً 
بما يســمى Anaerobic Digestion التي تنتج غاز امليتان من النفايــات العضوية كطاقة خرضاء بديلة 
ومتجــددة. ولفت البيان اىل أن "هذه الجائــزة تعترب من أهم الجوائز البحثيــة التي ترشف عليها وزارة 
االبحاث والتعليم االملانية، ويشــارك يف االحتفال حشد من الباحثني األملان واالجانب، واعضاء من الربملان 

االملاني والديبلومايس والجسم االعالمي االملاني والغربي.
وتسلم الدكتور األشــقر الجائزة من وزير الدولة األملاني لشؤون التعليم واالبحاث مايكل مايسرت، يف 

حضور نائب السفري اللبناني يف برلني القنصل الدكتور حمزة جمول".
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ُولد أبناء كثــر ملتمردين كولومبيني 
سابقني خالل مســار أتاح ألهلهم إلقاء 
أســلحتهم، غري أن ورثة السالم هؤالء 
يكربون عىل تعلم طــرق تفادي األلغام 
املخدرات  وتجار  املتحاربون  زرعها  التي 
يف أنحــاء كثرية مــن كولومبيا. يتبادل 
حواىل خمســة عرش طفالً الحديث مع 
فريق تعليمي بشأن أخطار األلغام زاروا 

مدرســتهم االبتدائيــة املعزولة يف آخر 
الطريق يف ال مونتانييتا يف منطقة كاكيتا 

جنوب كولومبيا.
الصور  مع  الصغار  هؤالء  ويتفاعل 
التي يعرضها أعضاء الفريق وهم أربعة 
متمردين ســابقني من القوات املسلحة 
الثورية الكولومبية (فــارك) انتقلوا إىل 
العمل السيايس بعد اتفاق السالم املوقع 

يف 24 ترشين الثاني 2016. وتقول طفلة 
لدى رؤيتها قذيفة "إنها قنبلة شــبيهة 
صوراً  بقلق  تعايــن  وهي  بمصاصة". 
أخرى أكثر قسوة ألشخاص برتت إحدى 

أرجلهم أو أيدهم بسبب األلغام.
ويعّلــم الفريــق هــؤالء األطفال 
املنطقة  هذه  ففي  للســالمة.  خطوات 
النائيــة، قد يقعون عىل لغم عند مفرتق 
طريق أو يف الغابة أو قرب منزل مهجور 

بني الجبال الخرضاء.
 وتصنّف كولومبيا يف املرتبة الثانية 
بعد أفغانســتان عىل قائمة أكثر البلدان 
ترضراً جــراء األلغام املضــادة لألفراد 
والتي نرشهــا كل األطــراف املتناحرة 
خــالل الحرب التي اســتمرت أكثر من 
نصف قرن، من ميليشيات وقوات شبه 
عســكرية وقوى أمنية. وال تزال األلغام 
التحرير  اليوم عىل يد جيش  تنرش حتى 
الوطني، وهو آخر جهة متمردة ال تزال 
ناشطة، فضال عن منشقني عن "فارك" 
وعصابات يف محيــط حقول املاريجوانا 
أو الكوكا، وهي املادة األولية للكوكايني. 
مارسيال  الفريق هناك  أعضاء  بني  ومن 
ألبينو (28 عاماً). وهي كانت بالكاد أكرب 
من هؤالء األطفال عند التحاقها بصفوف 
متمــردي فارك يف ســن الثالثة عرشة. 

وتقول "بقيت فيها ثالث عرشة سنة، أي 
نصف عمري".

ومنذ أن ألقت السالح، شأنها يف ذلك 
شأن سبعة آالف مقاتل سابق آخر، تعمل 
مارســيال مع أطفــال يف منطقة إعادة 
الدمج يف أغوا بونيتا التي تبعد خمســاً 
ال مونتانييتا عرب  دقيقة عــن  وأربعني 
طريق تعيق األمطار االستوائية يف أحيان 
األناناس  مزارع  كثرية ســلوكها. وبني 
ومواقع تربية الدواجن واألسماك، يعيش 
حواىل 300 مقاتل ســابق وأقرباؤهم يف 
منازل ملونة برسوم جدارية تروي قصة 
الحركة املتمردة التي نشأت سنة 1964.

ويف العام املايض، انخرطت مارسيال 
يف منظمــة غري حكومية تحمل اســم 
وتضم  اتــش"  دي  "أومانيســيموس 
حواىل مئة متمرد ســابق يتلقون تدريباً 
ليصبحــوا محرتفني يف نــزع األلغام أو 
معلمــني متخصصــني يف التوعية عىل 

أخطار األلغام.
وتوضــح أن الصغار هــم "أكثر 
لذا فإننــا نركز عىل  الفئات ضعفــاً، 
هؤالء"، من خــالل تحذيرهم من هذه 
األحجام  "بــكل  تأتي  التي  األســلحة 
واألشكال واأللوان". ومنذ العام 1985، 
طاولــت ألغام ومتفجــرات ما يقرب 

مــن 12 ألف شــخص يف كولومبيا ما 
أدى إىل مقتل %20 من هؤالء، بحســب 
املفوضيــة الحكومية العليا للســالم. 
وبــنّي تقرير للمركــز الوطني للذاكرة 
التاريخية، أن أكثر مــن ربع الضحايا 
املدنيني هم أطفــال ومراهقون. ويقع 
األطفال كثرياً يف فخ االلغام ألنها تبقى 
فاعلــة عىل مدى خمس عرشة ســنة 
وتصنــع من البالســتيك امللون أو من 
اليومية  الحياة  يف  املســتخدمة  القطع 

كعبوات املرشوبات الغازية.
وتشري الوكالة الوطنية إلعادة الدمج 
والتطبيع إىل أن أغوا بونيتا تضم 57 طفالً 
"من أطفال الحــرب غري املرئيني" ممن 
عنهم  ابتعدوا  بعدما  أهلهم  اســرتدهم 
طفالً  ثالثني  حــواىل  عن  فضالً  طويالً، 
ولدوا منذ بدء محادثات السالم يف 2012. 
كما أن ستة أطفال سريون النور قريباً. 
ويقول خايمي كايسيدو البالغ 56 عاماً 
بينها عــرشون أمضاها كمدّرس وحيد 
يف املدرسة املحلية املتواضعة "نحتاج إىل 
لم  "قبالً  أكثر"، مضيفاً  تدريس  قاعات 
يكن هناك ســوى خمسة أطفال أحياناً 
(...) أما اآلن فقــد وصل عددهم إىل 27

نصفهم يف منطقة" إعادة الدمج.
(أ ف ب)
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حصلت مغنية الراب ليزو عىل ثمانية ترشيحات 
شــهد  الذي  الســباق  متصدرة  "غرامي"،  لجوائز 
ترشيح عدد كبري من الفنانني الوافدين حديثاً إىل هذه 
املنافسة عىل أبرز املكافآت املوسيقية العاملية. وبدأت 
ليزو البالغة 31 عاماً مســريتها الفنية يف 2013 غري 
أن شهرتها طارت خصوصاً مع ألبومها الثالث "كوز 
آي الف يو" الذي نالت بفضله ترشيحاً عن فئة ألبوم 
العام لجوائز "غرامي" التي ســتوزع يف 26 كانون 
الثاني. كما رشحت بييل إيليش عن الفئة عينها مع 
ألبومها "وين وي آل فال أســليب وير دو وي غو؟"، 
من أصل ستة ترشيحات نالتها هذا العام، وهو العدد 
عينه لتلك التي نالها مغني الراب ليل ناس إكس الذي 

حقق شهرة واسعة مع ألبومه "أولد تاون رود".
ويتواجه هؤالء الفنانون الجدد مع أسماء قوية، 
بينهم أريانا غراندي التي حصدت خمسة ترشيحات 
تليها بيونسيه مع أربعة ترشيحات خصوصاً بفضل 
ألبومها املرافق لفيلم "اليني كينغ" بنسخته الجديدة 
هذا العام. وبعدما كانت من املرشــحني الدائمني، لم 
تنل تايلور ســويفت هذه السنة أيضاً أي ترشيح يف 
الفئات الكربى عن ألبومها الجديد "الفر"، باستثناء 
فئة أغنية العام من أصل ثالثة ترشيحات يف املجموع. 

وتضم قائمة املرشحني لهذا العام مزيجاً من األسماء 
الجديدة والفنانني املخرضمني، ومن بني هذه األسماء 

النا دل راي وبون أيفر وفامباير ويكاند. (أ ف ب)

"��ª¹ �א��� כ ���" ¶��ºªא����א� א�
يُعــرف أّن صخب اإلنســان 
قــد يكون لــه تأثري ســلبي عىل 
بعــض الحيوانات، لكن دراســة 
جديــدة نرشت األربعــاء أظهرت 
فيها  يتســبب  التي  الضوضاء  أن 
أنها  عىل  تعامــل  أن  يجب  الناس 
"ملّوث عاملــي كبري". وقال علماء 
من جامعة "كوينز" يف بلفاست يف 
"بايولوجي  نرشتها  التي  الدراسة 
ليرتز"، "وجدنا أن الضوضاء تؤثر 
الربمائيات  أنــواع  العديد من  عىل 
واألســماك  والطيور  واملفصليات 
والثدييات والرخويات والزواحف".

البرشية  الضوضــاء  وتنترش 
يف كل مــكان يف الطبيعــة، مــن 
إىل  الكثيفة  الســيارات والصناعة 
الســماء  يف  تحلق  التي  الطائرات 
والســفن العابرة للمحيطات التي 
يعتقــد أن مراوحهــا تتداخل مع 
اتصاالت السونار الحوتية ما يؤدي 
تضل  وجعلها  عليها  التشويش  إىل 
طريقها وتجنح إىل الشاطئ بأعداد 
كبرية. وقال املحلل هانزيورغ كونك 
وروفن شــميدت إن القضية هي 
"أّن غالبية األنواع تتأثر بالضوضاء 

وليس بعضها فقط".
وأضاف كونك لوكالة فرانس 

لالهتمام  املثري  "االكتشاف  برس 
هو أّن األنواع املشــمولة ترتاوح 
بني الحرشات الصغرية والثدييات 
البحريــة الكبرية. لم نكن نتوقع 
للضوضاء عىل كل  تأثــري  إيجاد 

األنواع الحيوانية".
أن  إىل  الدراســة  وأشــارت 
للضوضاء  الحيــوان  اســتجابة 
الناتجة عن النشاط البرشي ليست 
مبــارشة بالــرضورة، وال يمكن 
إيجابية  بأنها  بســهولة  وصفها 
أو سلبية. فعىل سبيل املثال، تبني 
أن هــذه الضوضــاء تتداخل مع 
أنظمة الســونار التي تستخدمها 
الخفافيش للعثور عىل فرائســها 
من الحرشات ما يصعب عىل هذه 

لكن  التقاطها.  الطائرة  الثدييات 
بالنسبة  جيداً  يكون هذا خرباً  قد 
تســتفيد  "قد  التي  الحرشات  إىل 
البرشية"  الضوضاء  من  مبارشة 
الخفافيش.  للنفاذ من بني فكوك 
الصورة  أن  وقد حذر كونك مــن 
الكبــرية تمثل اضطرابــاً خطرياً 
للبيئة. وكتــب املحلالن أنه يجب 
التلوث السمعي وتأثريه  البحث يف 
عىل الحيوانات يف ســياق النظام 
يف  النظر  عنــد  خصوصاً  البيئي، 
جهود الحفظ. ولفتا إىل أنه "يجب 
خطرياً  شــكالً  الضوضاء  اعتبار 
ومسبّباً  البيئي  التغري  أشكال  من 
للتلوث ألنه يؤثــر عىل كل األنواع 

املائية والربية". (أ ف ب)
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يُعَرض شعـار "تسّوق وفق حمضك 
النووي" فــوق رؤوس العمالء يف متجر 
ملفت للنظر يف وسط لندن. تصطف عىل 
املقصورات  مــن  صفوف  الجدران  أحد 
متعددة األلوان وفيها أجهزة تشــبه آلة 

الطباعة الختبار الحمض النووي.
الذي   DNANudge هذا هو متجــر 
فتح أبوابــه يف لندن األســبوع املايض 
الناس عىل تحسني  أنه يســاعد  ويزعم 

خياراتهــم الغذائية أثناء 
التسوق بناًء عىل جيناتهم 
بأسلوب  مرتبطة  وعوامل 
حياتهــم، مثل النشــاط 
الجســدي، مع أن فعالية 
الشــخصية  الحميــات 
التي ترتكــز عىل االختبار 

الجيني ليست مثبتة بعد.
تخضــع ضمــادات 
عليها عينات من الحمض 
املتجر.  للتحليل يف  النووي 
قطنياً  عوداً  العمالء  يفرك 
يف الجهــة الداخليــة من 

خّدهم، ثم توضع العينة يف جهاز صغري 
لتحليلها. تتطلب العملية حواىل ســاعة 
من الوقــت وتخترب الجينــات املرتبطة 
بتفكيــك الكافيــني وقابليــة اإلصابة 
بارتفاع ضغط الدم والكولسرتول والنوع 

الثاني من السكري.
تلــك  تتحــّول  ثــم 
املعلومــات إىل مواصفات 
بالكمية  تويص  شخصية 
القصــــوى من مختلف 
بما  الغذائية،  املكونــات 
يف ذلــك امللــح والدهون 
والسكر. مقابل 80 جنيهاً 
يســتطيع  اســرتلينياً، 
سوار  رشاء  العمـــــالء 
الرمز  ملســـح  للمعصم 
حزم  عــىل  الرشيطـــي 
يومض  الســوبرماركت. 
الســوار باللــــــــون 
األحمـر أو األخرض للداللة 
عىل درجة "تطـــــابق" 

الغذاء مع مواصفات الشخص الغذائية.
إذا كان الفــرد معّرضاً مثالً الرتفاع 
ضغط الدم، قد يومض الســوار باللون 
األحمر لإلشارة إىل خيار غني بامللح. ثم 
يقرتح تطبيقاً متّصالً به عىل هاتف ذكي 
الغذائية  الفئة  الخيار من  بدائل عن ذلك 
نفسها. يملك متجر DNANudge قاعدة 

بيانات تشــمل مواّد موجودة يف معظم 
املتاجر الكربى الربيطانية لتسهيـــــل 

هذه العملية.
عند اختبار سوار مماثل عىل نوع من 
حبوب الفطــور، أومض باللون األخرض 
الصحية   Weetabix رقائــق  واقــرتح 
بالشــوكوال. من الغريب أن يبلغنا جهاز 
نأكله ومـــا  أن  بما يجب  تقني بسيط 

يجب أن نتجنبه.
يقول املدير التنفيذي للمتجر، كريس 
تومــازو: "أفضل حمية هــي تلك التي 
تطبّقها.  أنــك  تعرف  ال 
رسعان مــا يتخذ األكل 
املفــرط واملتهور منحًى 
صحيــاً". لكن هل يؤثر 
عىل  النــووي  الحمض 

الحمية فعالً؟ 
أرشفت نيتا فروحي 
"كامربيدج"  من جامعة 
فيها  شارك  دراسة  عىل 
العام  21900 شخص يف 
الرابط  أن  فتبنّي   .2018
بــني الحميــة الغذائية 
الثاني  بالنوع  واإلصابة 
من الســكري ال يتأثــر بعوامل الخطر 
الوراثية املرتبطة بهذا املرض أو بمقاومة 
األنسولني أو ارتفاع مؤرش كتلة الجسم. 
الغذائية  التوصيات  بعبارة أخرى، تكون 
نفسها مناسبة للمصابني بالنوع الثاني 
من الســكري، بغض النظر عن اختالف 
الوراثي  االستعداد  درجة 
اآلن،  للمرض. لكن حتى 
تثبت  التي  األبحاث  تَِقّل 
عىل  املبنية  الحميــة  أن 
املعطيات الجينية تعطي 

أي منافع بارزة.
كريســتوفر  أجرى 
غاردنــر وزمــالؤه من 
يف  "ستانفورد"  جامعة 
كاليفورنيا دراسة أخرى 
حول فقدان الوزن طوال 
أي  يرصدوا  ولم  ســنة، 
اختالفــات واضحة بني 
وقليلة  الصحية  الحمية 
قليلة  والحمية  الدســم 
الكربوهيدرات، حتى عندما تبنى األفراد 

حمية تناسب قابليتهم الوراثية.
توضح فروحي: "الحذر واجب حني 
تكون االختبارات الجينية سلبية. ال تعني 
هذه النتيجة أن يأكل الناس الكميات التي 
يريدونها من األغذيــة املفضلة لديهم". 
وذكــرت دراســات أخــرى أن التغذية 

الشــخصية قد تصبح أكثر فعالية حني 
ترتكز عىل خصائص مثل الجنس والعمر 

ومستوى البدانة واالنتماء العرقي.
متجــر  يف  املســؤولون  يعــرتف 
ليس  النووي  الحمض  بأن   DNANudge
العامــل املؤثر الوحيد، بل يبقى ســوار 
النشاطات،  لتعقب  جهاز  مجرد  املعصم 
يبقى  األصفــر حني  باللون  فيومــض 
الشخص بال حركة لفرتة طويلة. ال يحبذ 
تومازو مــن جهته أي ابتكار يرتكز عىل 

الحمض النووي وحده.
باســم "مؤسســة  يقول متحدث 
التغذيــة الربيطانية" املعنيــة بالعلوم 
الغذائية: "نحتــاج إىل أدلة أقوى إلثبات 
فعاليــة التغذية الشــخصية ومنافعها 
اإلضافية، بما يتجاوز املقاربات الغذائية 
زيادة  عىل  تُرّكز  التــي  كتلك  التقليدية، 
اســتهالك الفاكهة والخضار أو تخفيف 

األغذية الغنية بالسكريات".
يف ما يخــص الخصوصية الجينية، 
الوراثية  البيانات   DNANudge يجمع  ال 
لألفــراد، بــل يكتفي بتخزين نســخة 
مشــّفرة من العوامــل الغذائية املوىص 

بــها لكل شخص.
كذلك، يتم تســجيل املواد الغذائية 
التي يمسحها العمالء من دون الكشف 
عن هويتهــم. يســتطيع املتجر بهذه 
الطريقة أن يطلب من رشكات التصنيع 

بيع  عــن  التوقف  التجزئــة  وتجــار 
إذا كانت ال  للمسح  الخاضعة  املنتجات 

من  واسعة  جماعات  تناسب 
الناس. قد يشــّكل هذا 

االبتــــــكار أيضاً 
معلومات  مصدر 

قيّمة حول خيارات التســوق اليومية. 
مــع  التعــاون   DNANudge يتابــع 
سلسلة املتاجر الكربى Waitrose  يف 
التكنولوجيا  أثر  لتحليل  بريطانيا 
عىل العمالء يف مرحلـــــــــة 

ما قبل السكري.
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من  واسعة  جماعات  تناسب 
الناس. قد يشــّكل هذا 

االبتــــــكار أيضاً 
معلومات  مصدر 

سلسلة املتاجر الكربى Waitrose  يف 
التكنولوجيا  أثر  لتحليل  بريطانيا 
عىل العمالء يف مرحلـــــــــة 

ما قبل السكري.
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بني ليلة وضحاها، قد يتوقف الطفل عن الرضاعة. ما الحل لتجديد 

الرابط بني الطفل وأمه واستئناف الرضاعة طوال الفرتة املناسبة؟
قد تنشأ هذه املشكلة بعد بضعة أسابيع أو أشهر 

عىل بدء الرضاعة. يفّضــل الطفل أحياناً زجاجة 
الحليب ألنهــا تعطيه طعامــه برسعة. وإذا 

كان يبكي أثنــاء الرضاعة، قد تتعلق 
املشــكلة بعدوى مؤملــة يف فمه، 

أو بالــزكام، أو التهاب األذن، 
نشــوء  أو  القالع،  مرض  أو 

أحــد أســنانه. باختصار، 
باأللم حني  الطفل  يشــعر 
يرضــع يف هــذه الحاالت. 

يف بعــض األحيــان، ترتبط 
أسباب املشــكلة بنمو الطفل 

الطفل  يعّض  حني  محيطه:  أو 

ثدي أمه مثالً، قد تعطي ردة فعل قوية فال يجرؤ الطفل عىل الرضاعة 
مجــدداً. أو ربما يرتبط رفضه بتجربة جديــدة مثل الزحف عىل يديه 
وقدميه، فينشغل يف هذه الحالة عن الرضاعة. أخرياً، قد يكون حساساً 
تجاه ما يحصل من حوله ويمتنع عن الرضاعة إذا كان املناخ املحيط 
به مشحوناً (خالف بني األبوين، أو انشغال العائلة بمسألة أخرى مثل 

تغيري مكان اإلقامة).

������� א����� א������ 
الســـــتئناف الرضاعة، حاويل أن تكرسي عاداته، ما يعني أن 
تضعيه يف بيئة مغايرة. بما أنه بات يربط الرضاعة بلحظـة مزعجة، 
اقرتحي عليه وضعية مختلفة: أثناء الوقوف أو امليش، يف غرفة أخرى، 
تزامنــاً مع مداعبته... كذلــك، حاويل إرضاعه حــني ال يكون يقظاً 
بالكامل، أو شاركيه االســتحمام لتجديد رابط الثقة بينكما وترسيخ 

شعوره بالراحة.

قد تكون هذه املرحلة صعبة، لكنهــا تقترص عموماً عىل بضعة 
أيام وال تعني أن الطفل يرفض والدتــه. الحلول موجودة دوماً! لكن 
تقيض أهم خطوة بمتابعة التواصل مــع الطفل، حتى لو توقف عن 

الرضاعة لفرتة.

א�¤ א�����א! ½�א��א� 
يذكر بحث جديــد أن بعض أنواع مرق الحســاء 
التقليــدي قد يحتوي عىل مقادير ناشــطة تســمح 
بمحاربة املالريا. نُرشت نتائج البحث يف سجل "أرشيف 
املرض خالل الطفولة" التابع للمجلة الطبية الربيطانية، 
وجرت الدراسة تحت إرشاف جايك بوم من قسم علوم 

الحياة يف كلية "إمربيال كوليدج لندن" يف بريطانيا.
يقول بوم وزمالؤه إن نصف ســكان العالم تقريباً 
معّرضون لإلصابة بعدوى املالريا، ويموت نصف مليون 

طفل بسبب هذا املرض سنوياً حول العالم.
تنجــم املالريا عن أجناس متعــددة من طفيليات 
امُلتََصِورة، لكن تكون املتصورة املنجلية تحديداً مسؤولة 

عن %99 من حاالت الوفاة. هذا النوع مقاِوم جداً 
لألدوية املضادة للمالريا، ما يزيد الحاجة إىل 

ابتكار عالجات جديدة.
من  انطالقاً  دراستهم  وفريقه  بوم  بدأ 
مالحظة مفادها أن أجــدد دواء للمالريا، 

"أرتيميسينني"، يشتق من عشبة الشيح 
الصينية التقليدية التي تنتمي إىل عائلة 
األرطماسيا. كان الشيح جزءاً من الطب 
الصيني التقليدي ألكثر من ألَفي سنة، 
ولطاملا استعمله الناس ملعالجة الحمى 

املرتبطة باملالريا. لذا تســاءل الباحثون: 
هل تحمل أي عالجــات طبيعية وتقليدية 

أخرى خصائص مضادة للمالريا؟ الكتشــاف الجواب، 
حّللوا 60 نوعاً تقليدياً من مرق الحســاء الذي يتمتع 
بقدرة معروفة عىل تخفيض الحمى ويشــتق يف األصل 
من بلدان يف أوروبا، وأمريكا الشمالية، والرشق األوسط.

حصل العلماء عىل خلطات الحساء بعدما طلبوا من 
طالب ذوي خلفيات عرقية متنوعة يف مدرسة ابتدائية 
يف لندن أن يجلبوا معهم حساًء منزلياً. من بني 60 عيّنة 
جلبوها، لم يتمكن الباحثــون من تصفية األنواع التي 

كانت سميكة أو زيتية أكثر من اللزوم.
بعــد التخلص من تلك األنــواع، خضعت 56 عيّنة 
لالختبــار. احتفظ الباحثون بخالصات الحســاء بعد 
تصفيتها طوال 72 ساعة مع كائنات مختلفة ومزروعة 
من املتصــورة املنجلية ملعرفة مدى قدرة 

الحساء عىل كبح نمو الطفيليات.
أراد العلماء تحديداً أن يعرفوا ما إذا 
كان املرق يمنع الطفيليات غري الناضجة 
جنسياً وامُلسِببة للمرض من النضوج 

لدرجة أن تصبح ُمعِدية.
كشفت النتائج أن خمس عينات 
من املــرق أوقفت نمــو الطفيليات 
بنسبة تفوق الخمسني يف املئة، وكان 
نوعان منهــا فاعَلني ضد املالريا بقدر 
أرتيميسينني".  "ديهيدرو  الشائع  الدواء 

كذلك، نجحت أربــع عينات أخرى يف كبــح املتصورة 
املنجلية بنسبة تفوق الخمســني يف املئة، ما يعني أنها 
قد تمنع نقل املالريا بالكامل. كانت خلطات املرق نباتية 
أو احتوت عىل الدجاج أو لحم البقر، ولم يجد الباحثون 
ولو عنرصاً مشرتكاً واحداً بينها. لكنهم لم يّطلعوا عىل 

وصفات أطباق الحساء.
كان الفتاً أن يأتي طبقان مــن أصل أربعة أطباق 
فاعلة ضد املالريا من املنزل نفســه. لذا يجب أن تُرّكز 
األبحاث املستقبلية عىل اكتشــاف املقادير التي تتمتع 

بأقوى نشاط مضاد للمالريا.
يكتب الباحثون: "تتوقف فاعلية أي مرق يتصدى 
للمالريا عىل طريقة تحضري الحساء والقدرة عىل رصد 

العنرص الناشــط يف نهاية املطاف. ثمة حاجة أيضاً إىل 
إجراء تحليل ُســّمي باملفّصل ألوىل الخاليا البرشية ثم 
إطالق تجارب تســبق مرحلة األبحاث العيادية. لكن قد 
تكشــف هذه الرحلة التي تتمحور حول األرتيميسينني 
املشتق من عشبة الشيح مصدراً آخر لعالج قوي ومضاد 

للعدوى". عىل حد علمهم، إنها أول دراسة من نوعها.
يف النهاية، يســتنتج بوم وزمالؤه: "يف زمٍن يشهد 
تجدد األصوات املعاِرضة للطب املثبت باألدلة، ســتكون 
هذه التجــارب بالغــة األهمية لتوعيــة الجيل املقبل 
حول كيفية اكتشــاف األدوية الجديدة وطريقة عملها 
وإلبالغهم بوجود موارد غري مستغلة بعد يف املعركة ضد 

أبرز األمراض العاملية".

��א���� א��£א��� ��� ��א�כ א��כ�
اكتشــف بحث جديد أن الحمية التي تكون غنية 
بأغذيــة نباتية وتَِقّل فيها املنتجــات الحيوانية خالل 
منتصف العمر ترتبط برتاجع مخاطر االختالل املعريف يف 

مراحل الحقة من الحياة.
تشــري أحدث تقديرات األمم املتحدة إىل وجود 137

مليون شــخص فوق عمر الثمانني عامليــاً يف الوقت 
الراهن، ويتوقــع الخرباء أن يرتفع هــذا العدد ثالثة 

أضعاف بحلول العام 2050 كي يصل إىل 425 مليوناً.
يف الوقت نفســه، يشــهد عدد املصابني بمرض 
الزهايمر وأشــكال أخرى من الخرف زيادة ملحوظة. 
فمع توّسع فئة املتقدمني يف السن، تزداد أهمية تحديد 

عوامل الخطر القابلة للتعديل وامُلسببة ألمراض 
مثل الزهايمــر، فضالً عن التغريات 

الحياة ملنع  املفيدة يف أسلوب 
نشوء هذا النوع من أمراض 

التنكس العصبي.
يذكر البحث الجديد 
من  جزء  التغذيــة  أن 

املؤثرة،  العوامــل  تلك 
الحمية  أن  ويســتنتج 

كمية  عــىل  تحتوي  التي 
كبرية من الفاكهة والخضار 

والحبوب الكاملة مقابل كمية ضئيلة 
من املنتجات الحيوانية، مثل اللحوم ومشتقات 
الحليب، تُخّفض خطر اإلصابة بالرتاجع املعريف 

مع التقدم يف السن.
الدراســة تحت إرشاف كوه وون  جرت 
بواي، أســتاذة يف "كلية "ســو سوي هوك 
التابعة  الطــب  وكليــة  العامة"  للصحــة 

لـ"جامعة سنغافورة الوطنية". حللت بواي وزمالؤها 
بيانات من "دراســة ســنغافورة للصحة الصينية"، 

وشمل بحثهم 63257 شخصاً صينياً يف سنغافورة.
كجزٍء من هذه الدراسة األولية، قدم راشدون بني 
عمر 45 و74 عاماً معلومات شخصية خالل مقابالت 
مبارشة حــول حميتهم االعتيادية، وعــادة التدخني، 
واستهالك الكحول، ومستوى النشاط الجسدي، ومدة 

النوم، والطول، والوزن، والتاريخ الطبي. 
أُِخذت هذه املعلومات يف بداية الدراسة، بني نيسان 
1993 وكانون األول 1998. ثم أجرى الباحثون مقابالت 
مع املشــاركني مجدداً خالل زيارات الحقة حتى العام 
2016. يف البحث الجديد، استعمل العلماء تلك البيانات 
النتقاء معلومات حول 16948 شخصاً، بلغ متوسط 
أعمارهم 53 عاماً، يف بداية الدراســة. أنهى 
الوظيفة  تقييمــات  املشــاركون  هؤالء 
املعرفية خالل ثالث زيــارة لهم، بني 

العامني 2014 و2016.
لتقييم العــادات الغذائية لديهم، 

استعمل الباحثون خمسة أنماط:
• "الحميــة املتوســطية البديلة"، 
وهــي نســخة ُمعّدلة مــن الحمية 

املتوسطية النموذجية.
• حمية "داش" (املقاربات الغذائية لوقف ارتفاع 

ضغط الدم).
• مؤرش األكل الصحي البديل.

• مؤرش الحمية النباتية.
• مؤرش الحمية النباتية الصحية.

تتشــابه هذه الحميات كلها كونها تُشــدد عىل 
اســتهالك أغذية نباتية. أما آخر مؤَرشين، فيعطيان 

عالمات إيجابية عند استهالك أغذية نباتية، ويعكسان 
العالمات عنــد تناول أغذية نباتيــة أو حيوانية غري 

صحية بالقدر نفسه.
بني العاَمني 2014 و2016، أصيب 2443 مشاركاً 
(%14.4) باختالل معريف. رصــد الباحثون تراجعاً يف 
خطــر اإلصابة بذلك االختــالل يف مراحل متقدمة من 
الحياة لدى من التزموا جدياً باألنماط الغذائية الخمسة 
اآلنف ذكرها يف منتصف عمرهم. يف التفصيل، انخفض 
خطر اإلصابة باالختالل املعريف بنســبة ترتاوح بني 18

و%33 لدى من تبنوا أقــرب الحميات إىل تلك األنماط، 
مقارنًة بمن اختاروا أقل الحميات شبهاً بها.

تعليقاً عىل أهمية هذه النتائج بالنسبة إىل األبحاث 
املرتبطة بهذا املوضوع، تقول بواي: "توصلت الدراسات 
السابقة إىل نتائج مختلطة يف ما يخص الحمية وخطر 
اإلصابة باالختالل املعريف، وتَِقّل الدراسات التي شملت 
جماعات آسيوية. تكشف دراستنا الجديدة أن التمسك 
بنمط غذائي صحــي عامل رضوري لتجنب نشــوء 
االختالل املعريف أو تأخريه. ال يفرتض هذا النمط حذف 
غذاء واحد من الحمية، بل تحديد نظام شــامل يرتكز 
عىل تخفيف اللحوم الحمراء، ال ســيما امُلصنّعة منها، 
واإلكثار من األغذية النباتية (خضار، فاكهة، مكرسات، 

فاصوليا، حبوب كاملة) واألسماك".
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الفـضـة

$ 17.06
الذهب
$ 1471

االسترليني
$ 1.2896

بيـتـكـوين
$ 8179

اليـــــورو
$ 1.1055

الـــــــدوالر
ل.ل 1507.5

بــرنــت
$ 61.35

كــــــــرود
$ 55.61

إرتفع سعر صفيحة البنزين 
أمس بنوعيه 95 و98 أوكتان 200
لرية لبنانية، وسعر قارورة الغاز 
لبنانية، فيما اســتقر  200 لرية 
جاء  أويل.  الديزل  صفيحة  سعر 
ذلك، يف قــرارات أصدرتها وزارة 
الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف 
األعمــال وأصبحــت االســعار 

كاآلتي:
25300 لرية  أوكتــان   98 بنزين 

لبنانية. 
24700 لرية  أوكتــان   95 بنزين 

لبنانية. 

لرية   17600 أويــل  ديــزل 
لبنانية. 

عــرشة  الغــاز  قــارورة 
كيلوغرامــات 14500 لــرية 

لبنانية. 
قارورة الغاز 12,5 كيلوغراماً 

لم تسّعر. 
تشــهد  أن  املتوقع  ومن 
هــذه االســعار اســتقراراً 
املقبل، بعد ان وصل  االسبوع 
الربنت  النفط  برميل  ســعر 
دوالراً   60,91 اىل  االمريكــي 

أمريكياً.

إرتفاع سعر البنزين  والغاز 200 ليرة

لســحب  املقيّدة  اإلجراءات  عــىل  الفعل  ردود 
االمــوال وتحويلها، والتــرصف باملّدخرات تتّصف 
بالســلبية. كيف ال، وهنا من يــرى أن جنى عمره 
تحّول حرباً عىل ورق، وهناك مــن توقفت أعماله، 
وأصبح عاجزاً عن دفع مســتحقاته وتأمني أبسط 
متطلبات عّماله. وعىل املقلب اآلخر، آالف املوظفني 
الذيــن أصبح تحصيــل رواتبهــم يتطّلب عرشات 
الزيارات اىل املرصف، بعدما انخفض سقف السحب 

اليومي من 1000 اىل 300 دوالر. 
تعّددت أسباب األزمة، والنتيجة 
واحدة: إنخفاض حاد يف الســيولة 
مع عجز املصارف عن تأمني كميات 
تحولت  البنوك  الــدوالر.  من  وافرة 
اليوم إىل مجرد ّرصاف آل، معّطل يف 
كثري من األحيان، ال يؤّمن الطلبات. 
وهو مــا يطرح عــرشات عالمات 
املصارف  قــدرة  عن  اإلســتفهام 

عىل اإلســتمرار، وألي غرض وبأي كلفة؟ فبدالً من 
أن تكون أداة تمويلية، تحــّول دور املصارف اىل آلة 
األخرى  األدوار  بعدما عّطلت جميع  سحب محدود، 
من اإلقراض والتمويل والتحويل وغريها الكثري من 

الوظائف. 
هذا الواقــع دفع ببعض اإلقتصاديني إىل البحث 
عن حلول موقتة، تؤّمن اســتمرارية األفراد وبعض 
قطاعــات اإلنتــاج، ريثما تتبلور رؤية شــاملة يف 
السياســة واإلقتصاد، تنتشــل البلد من الهوة التي 

أُوقع فيها.

رهن الذهب 
رئيس مجلس إدارة بنــك بيمو BEMO رياض 
القائل "خبي  الشــعبي  املثل  عبجي، وانطالقاً من 
قرشــك األبيض ليومك األســود" يقــرتح "رهن 
تحول  فورية  لتأمني ســيولة  الذهــب،  إحتياطي 

دون اإلنهيار". الفكرة تقوم عــىل أن لبنان يمتلك 
إحتياطــاً ذهبياً تقــّدر قيمته بحــدود 12 مليار 
دوالر، وباســتطاعة مرصف لبنان رهن هذا الذهب 
والحصــول عىل تمويل بقيمــة 10 مليارات دوالر، 
بفائدة مخّفضة جداً ترتاوح بني 2 و 3 يف املئة، املبلغ 
املؤّمن يُعترب "أكثر من كاٍف إلحداث صدمة إيجابية 

وإعادة تشغيل اإلقتصاد". 
الذي ســيدخل  املبلغ  وعن خطورة ضياع هذا 
املركــزي كإحتياطي بالدوالر عــىل مرصف لبنان، 
نتيجة تدهور سعر الرصف وعجز ميزان املدفوعات 
والفســاد  العامــة  وامليزانيــة 
املســترشي، يقول عبجي إن "عىل 
10 الـ  إقــراض  لبنــان  مرصف 
5 مليارات دوالر للمصارف بفائدة 

يف املئة، وإصــدار تعاميم يجربها 
عىل إقراض املبالغ بفائدة ال تتعدى 
7 يف املئــة للقطاعــات اإلنتاجية، 
الزراعيــة  الصــادرات  ولدعــم 
والصناعية وخلــق قيمة مضافة. 
و"بهذه الطريقة نكون قد أّمنّا السيولة للقطاعات 
اإلنتاجية بفوائد معقولة وحمينا اإلقتصاد من آفة 
البطالة التي تهدد آالف العمال نتيجة األوضاع التي 

يمّر بها لبنان".

منّصة لتبادل الدوالر
نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
يف بــريوت وجبل لبنــان نبيل فهد إقرتح إنشــاء 
منصة تبادل لـ "الدوالر". تقــوم الفكرة عىل أن 
هناك آالف الحســابات الجارية بالدوالر االمريكي 
ال يمكن ألصحابها ســحبها إال بمبلغ 1000 دوالر 
يف األســبوع أو أقل، إال انه يمكن تحويلها دفرتياً 
بسهولة من حساب إىل آخر. ويف املقابل هناك آالف 
املؤسسات واألفراد الذين يحتاجون اللرية اللبنانية 
لتسديد مدفوعات داخلية وأجور ورضائب وغريها. 
وهنا يأتــي دور منّصة التبــادل، فيجري تحويل 

البائع اىل حســاب املشرتي  الدوالر من حســاب 
لتسديد مســتحقات تجارية مقابل سعر وسطي 
برصف الدوالر، يحّدد وســطياً بني السعر الرسمي 
وسعر الســوق. وبهذه الطريقة يستفيد الطرفان 
من املعاملة، فصاحب الودائع بالدوالر يحّرر أمواله 
التزاماته، والشاري  اللرية لتســديد  ويستفيد من 
يســتفيد من رشاء الدوالر بسعر مقبول الستمرار 
أعماله. وبالتال، فإن ســعر رصف الدوالر الثالث 
الذي تم إنشاؤه سيساعد عدداً كبرياً من الرشكات 
واألفراد كمشــرتين وبائعي "دوالرات الحساب". 

نتيجة  املصارف  ستســتفيد  كما 
تســديد  يف  الرشكات  اســتمرار 
قروض  مــن  عليها  يتوجــب  ما 

بالعمالت األجنبية. 
وبحســب فهــد فــإن هذه 
الطريقة قد تكون فعالة عىل املدى 
يف  قد تصبح عاجزة  إنما  القصري، 
واســتمرارها.  األزمة  تعّمق  حال 
وال  الرشاء  تستطيع  ال  فاملصارف 

البيع عرب هذه املنصة وينحرص دورها كمســهل 
قيود  يف  العمليات  تدخــل  وال   MATCHMAKER
البنك ألن هذا يتطلب إصــدار قوانني جدية تحكم 

عالقة املصارف مع مرصف لبنان. 

شطب ديون الدولة
أن  اإلقتصــادي منري راشــد يرى  الخبــري 
اللبنانية  باللرية  الدولة  ديون  شــطب  "املطلوب 
التي يحملها مرصف لبنــان". الفكرة تقوم عىل 
أن املركزي يحمل 43 الف مليار لرية سندات دين 
عىل الدولة. وهو ديــن ال تخدمه الدولة. أي أنها 
متخلفة عن سداده، ويجري تدوير الديون وإعادة 
جدولتها عند كل استحقاق. ترتتّب عن هذا الدين 
فوائــد تُقّدر بـــ 2.7 ألف مليار لــرية، تدخل يف 
املوازنة وتُشــّكل عبئاً كبرياً، وبالتال شطب هذه 
الديون يُخّفض الدين العام من 129 اىل حدود 80

ألف مليار لرية، ويوفــر 2.7 ألف مليار لرية عىل 
املوازنة سنوياً كخدمة دين". 

هذه العملية يجب أن ترتافق بحســب راشــد مع 
إجراءين رسيعني:

األول، األخذ بالحل قصري األمــد للكهرباء، وهو ما 
يوفر 2.5 الف مليار لرية.

الثانــي، إقتطــاع مبالغ كبرية مــن النفقات غري 
الرضورية وتحسني الجباية، وهو ما يوّفر ألف مليار لرية.
يف املحصلة يبلغ التوفري العام يف موازنة 2020 بحدود 

6.1 آالف مليار لرية. 
وبرأي راشــد "هــذه اإلجراءات 
ال توّفــر الســيولة املطلوبــة رسيعاً 
املدخل األســايس  تُعترب  إنمــا  فقط، 
وتضع  املســتقبلية،  اإلصالح  لعملية 
السكة  عىل  باإلقتصاد  النهوض  قطار 

الصحيحة".
املشــكلة تبقى أن معادلة شطب 
الديون يف هذه الظــروف قد ترتد عىل 
ال  الدول  ديــون  فشــطب  اإلقتصاد. 
يكون بجّرة قلم، وما ســيتحّمله "املركزي" ومن بعده 
املصارف التجاريــة، التي تدخل هذه الديون يف موازناتها 
هذا  وودائعهم.  املواطنني  عىل  ســينعكس  وحساباتها، 
وستدفع هذه العملية اىل خسارة السندات اللبنانية املزيد 

من قيمتها نتيجة تدهور الثقة. 

الهلع أكبر 
الحلول عــىل أهميتها، تبقــى يف ظل انعدام 
حّس املســؤولية عند السلطة، مجرد كالم يعجز 
عن مجابهــة الواقع املأزوم. فجوهر املشــكلة، 
بحســب راشــد، هو أن قيمة الودائــع التي ما 
إحتياطي مرصف  املصارف مع  يف  زالت موجودة 
لبنان من العمــالت األجنبية تُعترب قارصة، ليس 
فقط عن تأمني طلبــات املودعني الخائفني، إنما 
أيضاً عن التدخــل لحماية اللــرية ودعم ميزان 

املدفوعات... وهنا الخطورة.

هل تنفع البدائل في زمن العجائب؟
ثالثة حلول سريعة لتوفير السيولة وتأمين العملة الصعبة

الشكوك في قدرة المصارف على اإلستمرار تكبر )أرشيف(

خــــالد أبــو شقــــرا

البنوك تحّولت اليوم إلى 
مجرّد صرّاف آلي معّطل 
في كثير من األحيان وال 

يؤّمن الطلبات

قيمة الودائع الموجودة 
مع احتياطي "المركزي" 
ال تكفي لتأمين طلبات 
المودعين وحماية الليرة

السخرية من المصارف وتشبيه مقرّاتها بالسجون، تبقى 
مجرّد مزحة إلى أن تزور بعض فروع البنوك في بيروت، 

عندها تتحّول المزحة الى حقيقة. فباالضافة الى الحماية 
األمنية والمخابراتية المشددة، وزيادة أعداد كاميرات 
المراقبة، استحدث بعض المصارف أبوابًا ذكية، تتّسع 

لشخص واحد، تفتح أمامه وتُغلق خلفه. وفي الداخل 
هدوٌء نسبي، ال يقطعه إال قلق الموظفين من ردود 
فعل الزبائن على اإلجراءات المقيّدة التي جرى اتّخاذها. 
العمالء تحّولوا بين ليلة وضحاها من مرّفهين مدلّلين، 

الى مجرمين يتوّجب على القوى االمنية التعامل معهم 
بحزم، لمجرّد أنهم يطالبون بأموالهم.

أكــد وزير الصحة يف حكومة ترصيف األعمــال جميل جبق لنقيب 
االطباء رشف ابــو رشف، أن وزير املال عيل حســن خليــل وّقع عىل 
مســتحقات االطباء املتوجبة لهــم يف وزارة املال ، وســيتّم تحويلها 
خالل مدة ترتاوح بني اســبوعني وشــهر من تاريخ تحويل مستحقات 

املستشفيات.

مستحّقات األطباء ُتحّول خالل أسبوعين
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أعلنــت وزارة الصناعــة أن "فرقها تواصل 
املنظمة، يف سلسلة مراحل ويف  الكشوفات  حملة 
املناطق اللبنانية كافة، عىل معامل املياه للتأكد من 
الرتخيص.  ورشوط  للمواصفات  مطابقتها  مدى 
ويقوم املهندسون بالتثبث يف الكشوفات الجارية 
من عمل بعض هذه املؤسسات املخالف للرشوط 
العامة الفنيــة والقانونية وغريها، وعدم أهليتها 
للحصــول عىل الرتخيص القانونــي وعملها من 
الصحية والبيئية  دون ترخيص، مسببة االخطار 

عىل املواطنني".
ولفتت يف بيــان أمس إىل أنه "يف إطار مرحلة 
الكشــوفات الراهنــة التي ستســتمر يف باقي 
املناطــق، أصدرت الوزارة 15 قــراراً بإقفال 15 
لتكرير  قانوناً  مرخصة  غري  صناعية  مؤسســة 
بنــاء عىل مخالفتها  الرشب، وذلك  وتعبئة مياه 
املرســوم رقم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات 
الصناعية  املؤسسات  بإنشاء  الرتخيص  ورشوط 
9765 الذي يحدد الرقابة  واستثمارها، واملرسوم 
باملؤسســات  املتعلقة  والعقوبــات  والتدابــري 
الصناعية، وبناء عىل الكشف الذي أجرته مديرية 
حماية املســتهلك حيث تبني عــدم توافق العينة 
املأخوذة مــع املتطلبــات الجرثومية للمواصفة 
القياســية اللبنانية، وحيــث أظهرت الفحوص 
التي أجريت يف مختربات غرفة التجارة والصناعة 
والزراعة يف صيدا والجنوب ويف مختربات تحاليل 
املياه يف مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، وجود 

."Pseudomonasو Total coliforms

مخاطر على الصحة
أضافت: "تسبب الـ Total coliforms مخاطر 
عىل صحة االنسان، والتهابات األذن والدوسنتاريا 
الفريويس  املعــدي  وااللتهاب  التيفوئيــد  وحمى 
والجرثومي والتهــاب الكبد الوبائي. كما يمكن أن 
تكون ضارة عــىل البيئة، إذا تّم ترصيف هذه املياه 
يف األنهار واملجاري املائية. وقد تقلل من مســتوى 
ما يكفي من االوكســجني لقتل األسماك واالحياء 
املائيــة األخرى. أما الـ Pseudomonas فتســبب 
التهابات رئوية وعدوى يف املسالك البولية والتهاب 

املعدة واالمعاء والجلد واألنسجة اللينة".

المؤسسات المقفلة واألسباب
 Aqua :وختمــت: "تعــود املصانع لكل مــن
Mountain يف منطقة النمرييــة - قضاء النبطية 
وبــنّي الفحص أنه غري مطابــق لناحية وجود الـ 
Pseudomonas، مؤسســة قطر الندى يف منطقة 
كفرصري - قضاء النبطيــة وبنّي الفحص أنه غري 
مطابق لناحيــة وجود الـــ Pseudomonas والـ 
X Water يف منطقــة  Total coliforms، رشكــة 
صيــدا، وتبــنّي أن النتيجة غري مطابقــة لناحية 
 ،Total coliforms والـ Pseudomonas وجود الـــ
مؤسســة مياه الوفاء يف منطقة عدشيت - قضاء 
النبطية وبــنّي الفحص أنه غــري مطابق لناحية 
وجود الـــ Total coliforms، رشكة مياه الجميل 
يف منطقة انصــار )النبطية( وبــنّي الفحص أنه 

 ،Pseudomonas الـــ  غري مطابــق لناحية وجود 
رشكــة Aqua Point يف منطقة حاصبيا )النبطية( 
حيث بــنّي الفحص أنه غري مطابــق لناحية وجود 

رشكــة   ،Pseudomonas الـــ 
Land Cool يف منطقــة مجــدل 
عنجر)زحلــة(، إذ بــنّي الفحص 
أن العينة املأخــوذة غري مطابقة 
للمواصفات املعتمدة ألنها تحتوي 
القولونيات  املرضة:  الجراثيم  عىل 
االجماليــة التي تتعدى نســبتها 
حسب  به،  املسموح  األقىص  الحد 
واملواصفات  املقاييس  مؤسســة 

)ليبنور(. ويف قضاء بعلبك تّم إقفال رشكة مياه ادم 
كول ومصنع Aqua Cloud يف منطقة شمســطار، 
حيــث تبــنّي أن العينــة املأخوذة غــري مطابقة 

للمواصفــات املعتمدة ألنها تحتــوي عىل الجراثيم 
املرضة: القولونيات االجمالية التي تتعدى نســبتها 
الحد األقىص املسموح به، حسب مؤسسة املقاييس 
رشكــة  )ليبنــور(،  واملواصفــات 
ســامويا كول يف املزرعــة - قضاء 
النبطية  يف   Aqua Lebanon بريوت، 
يف  العبدالله  ميــاه  رشكــة  الفوقا، 
 La مزرعة كفرجوز )النبطية(، مياه
Vie يف السكســكية )صيدا(، رشكة 
ميشــال للمياه يف بطــرام - قضاء 
يف   Aqwasila ميــاه  رشكة  الكورة، 

البالية )صيدا(". 
كما أصــدرت الوزارة قراري طلب تســوية 
الدر يف الشياح  الخليل ومياه  وضع لرشكتي مياه 

- قضاء بعبدا.

إقفال 15 مؤسسة غير مرخصة لتكرير وتعبئة المياه
"الصناعة" ُتواِصل كشوفاتها للتأّكد من المواصفات والترخيص

شملت كشوفات وزارة الصناعة كل المناطق اللبنانية )أرشيف(

من املتوّقع أن يُسّجل الهدر يف قطاع الكهرباء والفوائد املرتتبة منذ العام 2010 ولغاية العام 2020 ما 
قيمته 37 مليار دوالر، ما سيشّكل املزيد من األعباء عىل خزينة الدولة. 

وبلغت قيمة الهدر يف الكهرباء منذ ســنة 2010 ولغاية 2014 خالل توّل جربان باسيل وزارة الطاقة 
واملياه 8 مليارات دوالر لتلك الفرتة. أما عند تول أرتور نازاريان املنصب نفســه منذ العام 2014 اىل 2016، 

فسّجل الهدر 4 مليارات دوالر.
وللفرتة املرتاوحة بني العامني 2017 و2018 وتوّل سيزار ابي خليل وبعده ندى البستاني حقيبة وزارة 

الطاقة، بلغت قيمة الهدر 6 مليارات دوالر. ما يطرح تساؤالت حول عدم إحالة هذا امللف اىل القضاء.

الهدر في الكهرباء
أعلــن األمني العــام إلتحاد  37 مليار دوالر منذ 2010

فتوح  وســام  العربية  املصارف 
االتحــاد منح جائزة  أمس قرار 
"الرؤية القيادية لعام 2019" إىل 
محافظ مؤسســة النقد العربي 
الســعودي SAMA أحمد بن عبد 

الكريم الخليفي. 
تأتي  "الجائزة  أن  إىل  ولفت 
تقديراً لجهوده وإنجازاته ودوره 
النقدية  السياسة  إدارة  يف  الرائد 

الســعودية،  العربية  اململكة  يف 
والتــي ســاهمت يف تحقيــق 
واإلقتصادي،  املال  اإلســتقرار 
اإلقتصادية  التنميــة  وتعزيــز 
واإلجتماعية، وتقديراً لالنجازات 
التــي حققهــا عىل مســتوى 
تحقيــق أهداف رؤيــة اململكة 
اململكة  وضعت  والتــي   ،2030
عىل خريطة النهضة اإلقتصادية 
بمعايــري دولية غري مســبوقة 

إىل مجموعة  إنضمامها  وآخرها 
فاتف".

وأكد أن منح الخليفي الجائزة 
مؤسسة  وجهود  لجهوده  "تتويج 
لحماية  الســعودي  العربي  النقد 
ولتطوير  الســعودي  االقتصــاد 
املالية  الســلطات  بــني  التعاون 
والنقدية يف الدول العربية، وحرصه 
الدؤوب عىل مواكبة القطاع املرصيف 

السعودي للمعايري العاملية".

جائزة الرؤية القيادية 
لمحافظ "النقد العربي السعودي"

أشــاد العاهل الســعودي امللك سلمان بن عبد 
العزيز يف خطاب أمام مجلس الشورى أمس، بخطوة 
اىل  أنها ستؤدي  العام لـ"أرامكو"، معترباً  االكتتاب 
جلب إســتثمارات، يف أول ترصيــح له حول عملية 
النفطية  اململكة  التاريخية. وتتطّلع  االســهم  بيع 
إىل تحصيل مليارات الــدوالرات من عملية بيع جزء 
بسيط من أكثر رشكات العالم ربحية، بهدف تمويل 
مشاريع كربى ضمن عملية إعداد أكرب اقتصاد عربي 
ملرحلة ما بعد النفط. وقــال امللك، إّن "إعالن طرح 
جزء من أسهم "أرامكو" سيتيح للمستثمرين داخل 
الرائدة  اململكة وخارجها املساهمة يف هذه الرشكة 
عىل مســتوى العالم"، معتربا أنه سيؤدي إىل آالف 

الوظائف، ويعّزز حجم السوق املــالية السعودية".
كما أّن "عائــدات البيع الناتجــة عن الطرح" 
ستذهب إىل "صندوق االستثمارات العامة الستهداف 
الذي  الصندوق  واعدة"، وهو  اســتثمارية  قطاعات 
يمول املشاريع الكربى برئاسة ول العهد االمري محمد 
بن ســلمان. واالكتتاب العام لـ"أرامكو" هو حجر 
الزاويــة يف برنامج اإلصالح االقتصــادي لول العهد 
املســّمى "رؤية 2030". وكانت فرتة اإلكتتاب بدأت 
األحد املايض، بعروض لرشاء األســهم من املكتتبني، 
عىل أن تستمر حتى الرابع من كانون األول للمكتتبني 
من فئة الرشكات واملؤسســات، بينمــا تنتهي فرتة 

اكتتاب األفراد يف 28 ترشين الثاني الحال.

الملك السعودي: اإلكتتاب العام لـ"أرامكو" 
يجلب إستثمارات

أظهرت الفحوص المخبرية 
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توتر ديبلوماسي جديد بين واشنطن وبكين

المتظاهرون يتحّصنون داخل "البوليتكنيك" في   هونغ كونغ
املطالبني  املتظاهرين  ما زال عرشات 
حرم  داخل  يتحّصنــون  بالديموقراطيّة 
جامعــة "البوليتكنيــك" يف هونغ كونغ 
أمس، لليــوم الرابع تواليــاً، بينما أوقف 
الحرم  بدء "احتالل"  700 شــخص منذ 
الجامعي، الذي بات بمثابة معقل للحراك 
الشعبي يف املدينة، يف وقت تجري محاوالت 
إلشــغال الرشطة عرب عرقلــة املرور يف 

شوارع هونغ كونغ.
املتحّصنني  عــدد  املتظاهرون  وقّدر 
الجامعة بنحو خمســني شخصاً،  داخل 
موضحــني أن ظروفهم املعيشــيّة داخل 
الحرم تتدهــور. وتواصل مجموعات من 
الشبّان الذين يرتدون مالبس سوداء، إعداد 
الزجاجات الحارقة، فيما ينام آخرون عىل 
األرض داخل قاعة رياضيّة يف الجامعة، يف 
حني دعت املفوضيّة العليا لحقوق اإلنسان 
الجامعة.  إيجاد "حّل سلمي" لحصار  إىل 
وأعلنت رشطة هونــغ كونغ يف بيان أنّها 
"تدعــو جميع املوجوديــن داخل الحرم 
الجامعي إىل الخروج بطريقة ســلميّة"، 
موضحًة أنّها "تتعّهد بأن تكون معاملتهم 

عادلة يف القضاء".
ولتخفيــف الحصــار املفروض عىل 
عربات  أبواب  متظاهرون  أغلق  الجامعة، 
مرتو هونغ كونغ األســايس، ما تســبّب 
بتأخري كبري يف الرحالت وتشــّكل صفوف 
طويلة أمام املحّطات. كذلك أُطلقت دعوات 
إىل  االجتماعي  التواصــل  شــبكات  عىل 
املوّظفني من أجل املشاركة يف التظاهرات 
خالل اســرتاحة الغداء، كما فعل كثريون 
األسبوع املايض، خصوصاً يف حي سنرتال 

املايل يف جزيرة هونغ كونغ.
األحد  مدعوون  كونغ  هونغ  وسّكان 
إىل مكاتب االقرتاع الختيار مستشــاريهم 
يف انتخابات محّلية ستُشــّكل اختباراً بعد 
إطالق حركة االحتجاج قبل خمسة أشهر 
ونصف الشهر. لكن السكرتري األّول لإلدارة 
ماثيو شــونغ، الذي يُعّد الرجل الثاني يف 

العنف"  "أعمال  أن  أّكد  املحّلية،  الحكومة 
قد تحول دون تنظيم االنتخابات.

توازياً، تبنّى مجلس الشيوخ األمريكي 
نصاً  الثلثاء  باالجمــاع 
اإلنسان  "حقوق  يدعم 
 " طيّــــة يموقرا لد وا
ما  كونــغ،  هونــغ  يف 
بكــني  غضــب  أثــار 
القائم  اســتدعت  التي 
الواليات  سفارة  بأعمال 
املتّحــدة بالنيابة وليام 
"احتجاج  لتقديم  كلني 
واالعــرتاض  رســمي 

عىل هذا النــّص". ووافق أعضاء مجلس 
بيع  إجــراء يحظر  عىل  أيضاً  الشــيوخ 
سلطات هونغ كونغ الغاز املسيّل للدموع 
والرصاص املطاطــي وغريها من املعّدات 
التي تســتخدمها قــّوات األمــن لقمع 

الشيوعيّة  السلطات  ورّدت  االحتجاجات. 
يف بكني بغضب عىل هذه الخطوة، محذّرًة 
من أنّها ستتّخذ إجراءات انتقاميّة يف حال 

أقّر النّص نهائيّاً.
هونــغ  وترتبــط 
بوضع  بواشنطن  كونغ 
يسمح  خاص  اقتصادي 
املنطقــة من  بإعفــاء 
القيــود التــي تُطبّــق 
عــىل الصــني القاريّة. 
لإلبقاء  النّص  ويشرتط 
عىل هــذا الوضــع، أن 
الخارجيّة  وزارة  تُقــّدم 
األمريكيّة تقييماً ســنويّاً يؤّكد أن الوضع 
مناســب يف مجال احــرتام الحقوق من 
قبل ســلطات هونغ كونغ. ويتعّلق األمر 
خصوصاً بدراســة "االستقالليّة يف اتخاذ 
قرار حكومة املنطقة يف ما يتعّلق بحقوق 

األزمة تتصاعد بشكل غير مسبوق في هونغ كونغ )أ ف ب(

تبنّى مجلس الشيوخ 
األميركي باالجماع نصًا 
يدعم "حقوق اإلنسان 

والديموقراطيّة"
في هونغ كونغ

احتجاجات العراق تشلّ حركة استيراد النفط وتصديره
كما كان متوّقعاً، عــاد العراقيّون إىل 
ساحات االعتصام أمس، غري آبهني بما آلت 
إليه جلسة الربملان التي ُعقدت مساء الثلثاء، 
والتي ُخّصصــت للبحث يف تعديالت وزاريّة 
وقانون انتخابي جديد أراد منها السياسيّون 
إطفاء نار التظاهرات املتواصلة منذ مطلع 
ترشين األّول، واملطاِلبة بـ"إسقاط حكمهم 

الفاشل والفاسد". 
وأّدت االحتجاجــات أمــس إىل وقف 

العمــل يف موانئ وحقول 
نفــط محافظة البرصة، 
حيــث املنافــذ البحريّة 
الوحيدة للبــالد، إذ قطع 
مجــّدداً  املتظاهــرون 
الطرق املؤدية إىل ميناَءي 
خــور الزبــري وأم قرص 
وحقول الرميلة النفطيّة، 
مــا أّدى إىل توقف العمل 
فيهــا، قبل أن يســمح 

"اتفاٌق مع املتظاهريــن" بإعادة العمل يف 
خور الزبري حرصاً، بحســب مصدر رسمي 
يف دائرة موانئ البــرصة، فيما بقي ميناء 
املواد  يُعّد حيوياً الســترياد  الذي  أم قرص، 

الغذائية واألدوية، مغلقاً.
بـ"توّقف  آخر  رســمي  مصدر  وأفاد 
االســترياد والتصدير بســبب عدم تمّكن 
اللذَيْن  امليناَءين"،  دخول  من  الشــاحنات 
النفطيّة  املشــتقات  لتصدير  األبرز  يُعّدان 

واستريادها، إضافًة إىل سلع مختلفة.
ويف ســياق متصل، أشــار مصدر يف 
املتظاهريــن حاولوا خالل  أن  إىل  الرشطة 
ساعات ليل الثلثاء - األربعاء عبور جرَسْي 
الســنك واألحرار املطّوَقــنْي أمنياً، ما دفع 

قّوات األمن إىل إطالق قنابل مسيّلة للدموع 
تجاههم تســبّبت بحاالت اختنــاق. وأّدت 
إىل قطع ثالثة جسور رئيسة  االحتجاجات 
بني شطَرْي بغداد، هي الجمهوريّة واألحرار 
والسنك. ويسعى املتظاهرون بشكل متكّرر 
إىل فّك الطــوق األمني املفــروض عليها، 
والعبور من الرصافة إىل الكرخ، حيث تقع 
املنطقة الخــراء التي تضّم غالبيّة املقار 
الحكوميّة والســفارات األجنبيّة، وهو ما 

تقوم قّوات األمن بصّده.
بغــداد  وســط  ويف 
"ســاحة  أضحت  حيث 
للتحّركات  رمزاً  التحرير" 
تجّمع  واالحتجاجــات، 
غالبيّتهم  أمــس،  اآلالف 
مــن تالمــذة املــدارس 
وطالب الجامعات، سئموا 
السياسيّة  السلطة  وعود 
ســنة.   16 منذ  املتكّررة 
وقال أحد الشبان يف الســاحة إّن "جلسة 
مصالحهم  لخدمــة  كانت  أمــس  النّواب 
الشــخصيّة، وال تخدم الشعب. نُريد تغيري 

الحكومة وحل األحزاب".
وكان الربملان العراقي قد عقد جلســة 
مساء الثلثاء بحثت يف تعديل وزاري محتمل 
يف حكومــة عادل عبد املهــدي، ومرشوع 
قانون جديد لالنتخابات، وخطوات إصالحيّة 
أخرى يرّص املتظاهرون عــىل أنها ال تُلبّي 
كامل مطالبهم. وتهّز احتجاجات انطلقت 
منذ مطلع ترشين األّول، بغداد وبعض مدن 
جنوب العراق، مطالبًة بـ"إسقاط النظام" 
والقيام بإصالحات واسعة، ومتّهمًة الطبقة 
إدارة  يف  بـ"الفساد" و"الفشل"  السياسيّة 

البالد. وأســفرت عمليّة قمع االحتجاجات 
عن مقتل أكثر من 330 شخصاً وإصابة 15 
ألفاً، بينهم 3000 شخص عىل األقّل بإعاقات 
"تجّمع  منّظمة  إحصاءات  بحسب  دائمة، 
املعّوقــني يف العراق" غــري الحكوميّة، ما 
يُضيف عبئاً عىل كاهل بلد تُشري األمم املتحدة 
إىل أنّه بني الــدول ذات أكرب معّدالت اإلعاقة 
يف العالم )أكثر من ثالثة ماليني شــخص(. 
ووّجهت منّظمات حقوقيّة انتقادات للقّوات 
األمنيّة العراقيّة إلطالقها قنابل الغاز املسيّل 
للدموع من مســافة قريبــة، والرصاص 
الحي واملطاط والقنابــل الصوتيّة، ما أّدى 
إىل وفيات وإصابــات "مروّعة"، كْون تلك 
الجماجــم والصدور. لكّن  القنابل تخرتق 

الشبّان العراقيني املتّررين يعتربون األمر 
"تضحية للعراق". ووســط هــذه األرقام 
الصادمة، جــزم رئيس الــوزراء العراقي 
السابق حيدر العبادي بأّن "قمع الشعب لم 
يحصل منذ العام 2003 كما يحصل اآلن"، 
مضيفــاً أن "هذا القتــل للمتظاهرين لم 
يحصل أثناء والية حكومتي"، ومؤكداً "أنّنا 
وقفنا ضّد حكومة عادل عبد املهدي بسبب 
قتل املتظاهريــن". ودعا العبادي إىل إطالق 
رساح املخطوفــني والحفاظ عىل الحّريات 
العامة، مشّدداً عىل أن فريقه النيابي يرّص 
عىل استجواب الحكومة العراقيّة ويدعو إىل 
انتخابات مبكرة. ويف مقابلة مع "العربية" 
أمس، حّض العبادي إيران عىل عدم التدخل 

إياها إىل "إعادة  يف الشؤون العراقيّة، داعياً 
النظر بسياســاتها يف العراق وعدم التدّخل 
بشؤونه"، معترباً أن "عىل طهران محاسبة 
تتدخل يف تشــكيل  التي  اإليرانيّة  األطراف 

الحكومة العراقيّة".
تاريخ طويل  النهريــن  بني  ما  ولبالد 
من النزاعات الدامية، من الحرب مع إيران 
بني عاَمــي 1980 و 1988، مروراً بالغزو 
األمريكــي للبــالد يف 2003 إلطاحة نظام 
صدام حسني، والصدامات الطائفيّة، وصوالً 
إىل املعارك ضــّد تنظيم "داعش" اإلرهابي. 
وكان لكّل نزاع ضحاياه، لكن االحتجاجات 
األخرية تُعترب أكثــر التظاهرات دمويّة منذ 

إطاحة نظام صدام.

من تظاهرات "ساحة التحرير" أمس )أ ف ب(

القمع الوحشي 
لالحتجاجات أسفر عن أكثر 

من 330 قتياًل و15 ألف 
جريح بينهم 3000 على 

األقل بإعاقات دائمة

شهادة مهّمة لحليف ترامب... 
سوندالند: نّفذت أوامر الرئيس

يف شهادة تلفزيونيّة الفتة ومفصليّة نوعاً ما، بخصوص ملف إجراءات عزل 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قال الســفري األمريكي لــدى االتحاد األوروبي 
غوردون ســوندالند أمس إنّه كان "يُنّفذ أوامر الرئيس" يف شأن مطالبة أوكرانيا 
بالتحقيق حول ملفات فســاد مرتبطة بمنافسه الســيايس الديموقراطي جو 

بايدن، مقابل عقد قّمة مع رئيسها فولوديمري زيلينسكي يف البيت األبيض.
وخالل إفادته أمام لجنة االســتخبارات يف مجلس النــّواب، التي يرصدها 
الجميع ألنّه حليف ترامب، أعلن ســوندالند أنّه يعتقد أن ترامب كان يضغط عىل 
أوكرانيا للتحقيق يف شــأن منافسه السيايس جو بايدن. وأضاف أّن ترامب أجرب 

ديبلوماسيني أمريكيني عىل العمل مع محاميه الشخيص رودي جولياني.
وكشــف سوندالند أن جولياني طلب أن تُعلن كييف أنّها تُحّقق يف رشكة غاز 
كان نجل جو بايدن يشــغل مقعداً يف مجلس إدارتها، كما أراد من زيلينسكي أن 
يُحّقق يف "نظريّة املؤامرة"، التي تدور شــكوك حولها، بأّن أوكرانيا زرعت دليالً 
يف أجهــزة كمبيوتر الحزب الديموقراطي، تُظهر أّن روســيا تدّخلت يف انتخابات 
الرئاسة األخرية العام 2016. ولفت سوندالند إىل أّن "طلبات جولياني من أوكرانيا 

كانت مقابل ترتيب زيارة للرئيس زيلينسكي إىل البيت األبيض". 
وأشــار إىل أنّه "لم يتلقَّ إجابة واضحة أبداً عن سبب تعليق الواليات املتّحدة 
املساعدات األمنيّة ألوكرانيا"، التي تُقاتل االنفصاليني املدعومني من روسيا رشق 

البالد، لكنّه "يعتقد" أن ذلك مرتبط أيضاً بالتحقيقات التي طلبها ترامب.
واعرتف ســوندالند بأنّه واثننَْي من املسؤولني األمريكيني، هما وزير الطاقة 
ريك بريي واملبعوث األمريكي إىل أوكرانيا كريت فولكر، عملوا "مع رودي جولياني 
عىل الشــؤون األوكرانيّة بتوجيه مبارش من الرئيس األمريكي"، موضحاً أنّه "لم 

نكن نُريد العمل مع جولياني، وببساطة فعلنا ما ُطلب منّا". 
ويمثل سوندالند أمام اللجنة يف األسبوع الثاني من جلسات االستماع املتلفزة، 
التي يسعى الديموقراطيّون من خاللها إىل إثبات إذا كان ترامب قد أساء استخدام 
سلطاته للحصول عىل التزام من زيلينسكي بالتحقيق يف شأن بايدن. ويُمكن أن 
تُختتم الجلسات هذا األسبوع، لرُتَســل بعده أدّلة إىل اللجنة القضائيّة يف مجلس 
النّواب لصوغ أحكام املساءلة. ومن شأن اتخاذ مجلس النّواب، الذي يُسيطر عليه 
الديموقراطيّون، قراراً بعزل ترامــب، أن يؤّدي إىل محاكمة الرئيس أمام مجلس 
الشيوخ، الذي يُمكن أن يحميه من املســاءلة ألّن الجمهوريني يُسيطرون عليه، 

كما أن قرار العزل بحاجة إىل ثلثي األصوات.
ويُرّجح أن تزيد شــهادته الضغوط عىل جولياني، رئيــس بلديّة نيويورك 
الســابق، الذي كانت له مصالح أعمال أخرى يف أوكرانيا، والذي رفض الشهادة 
أمام لجنة التحقيــق أو تقديم أّي وثائق لها، رغم صدور مذّكرة تطلب منه ذلك. 
ويُمكن أن تُقّوض الشــهادة كذلك جهود الجمهوريني لحماية ترامب من خالل 
التلميــح إىل أن ســوندالند وجولياني قاما بجهودهما يف شــأن أوكرانيا خارج 
القنوات الديبلوماسيّة الرسميّة. لكن سوندالند نفى أن يكون الثالثي متوّرطاً يف 
أّي "أعمال ديبلوماسيّة مخالفة" خارجة عن سياسة البيت األبيض. وأّكد أنّه تّم 
إبالغ مســؤولني كبار يف البيت األبيض ووزارة الخارجيّة، بينهم وزير الخارجيّة 
مايك بومبيو ومستشــار األمن القومي يف ذلك الوقت جــون بولتون، بالجهود 

الخاصة بأوكرانيا.
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إعالن عن مناقصة عمومية
ان املديريــة العامة لقــوى االمن الداخيل 
تعلن عن رغبتها يف اجراء مناقصة عمومية 
لألشغال: املطلوبة إلعداد دراسة إلستحداث 
كاراج لتصليح آليات النيســان عىل العقار 

رقم 4935 من منطقة الشويفات العقارية.
عىل الراغبني بتقديم عروض بهذا الشــأن 
الحضور اىل مصلحة االبنية – ثكنة الحلو – 
شارع مار الياس لالطالع عىل دفرت الرشوط 
الخاصة باملناقصة وتقديم عروضهم وذلك 
اثناء الدوام الرسمي اعتباراً من تاريخ نرش 
هــذا االعالن ولغاية آخر يوم عمل يســبق 
تاريخ جلســة التلزيم قبل ساعة من إنتهاء 

الدوام الرسمي.
ان جلســة فض العروض تجري الســاعة 
العارشة من تاريخ 2019/12/24 وذلك يف 

ثكنة الحلو / مصلحة االبنية.
بريوت يف 2019/11/18

رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1858

إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت قيد 
التحصيل الفواتري املتأخرة التي لم تســدد 
للجباة والعائدة إىل قسم عشقوت وذلك لغاية 

إصدار 2019/6 توتر منخفض.
فعىل املشــرتكني الذين لم يسددوا فواتريهم 
املذكورة، املبادرة إىل تســديدها يف الدائرة 
تاريخه  أســبوعني من  املعنية خالل مهلة 
تحت طائلة قطــع التيار الكهربائي عنهم، 
واتخاذ التدابري النظامية بحقهم والتي تصل 

إىل إلغاء اشرتاكاتهم.
ملزيد من التفاصيل يمكن للمشرتكني االطالع 

عىل موقع املؤسسة االلكرتوني
WWW.EDL.GOV.LB

يعترب هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخيص.
بريوت يف 2019/11/19

رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 1859

إعالن عن تمديد مناقصة عمومية
تعلن بلدية بريوت عن إجــراء تمديد مهلة 
لتلزيم  العائدة  العموميــة  املناقصة  اعالن 
اعمــال ضمن مســلخ بــريوت املؤقت – 

الكرنتينا.
لتصبح يف تمام الساعة العارشة من صباح 
يوم الثالثــاء الواقع يف 2019/12/17، يف 
مقر املجلس البلدي الكائن يف مركز القرص 
البلدي يف وســط مدينة بريوت التجاري – 
شارع ويغان – الطابق الثاني، وذلك طيلة 

أوقات الدوام الرسمي.
ويمكن ملن يرغب االشرتاك يف هذه املناقصة 
اإلطالع عــىل دفرت الــرشوط العائد لها يف 
مصلحة أمانة املجلس البلدي )الغرفة 203( 
عىل العنوان أعاله، وذلك طيلة أوقات الدوام 

الرسمي.
تودع العروض خالل أوقات الدوام الرسمي 
يف الصندوق الخــاص املوجود يف مصلحة 

أمانــة املجلس البلدي، وذلك قبل الســاعة 
الثانية عرشة من آخر يوم عمل يسبق اليوم 

املحدد إلجراء الصفقة.
بريوت يف 18 ترشين الثاني 2019

القايض زياد شبيب
محافظ مدينة بريوت
التكليف 1867

إعالن
إستدراج عروض أسعار لتلزيم تقديم 

قرطاسية
ومطبوعات ومواد تنظيف ومكيفات 

وتجهيزات فنية متخصصة
وتجهيزات للمعلوماتية، لزوم التفتيش 

املركزي لعام 2019.
يف تمام الساعة العارشة من يوم الثالثاء الواقع 
فيه 2019/12/10، تجري لجنة استدراج 
العــروض يف التفتيش املركــزي بطريقة 
الظــرف املختوم تلزيم تقديم قرطاســية 
ومطبوعــات ومــواد تنظيــف ومكيفات 
وتجهيــزات فنية متخصصــة وتجهيزات 
للمعلوماتية، بطريقة إســتدراج العروض، 
لزوم التفتيش املركــزي لعام 2019، وفقاً 
لدفرت الرشوط الخاص املوضوع لهذه الغاية، 
والذي يمكن الحصــول عليه من مصلحة 

الديوان يف التفتيش املركزي.
تقدم العروض إىل قلم مصلحة الديوان وفقاً 
ملا نص عليه دفرت الرشوط الخاص، عىل أن 
تصل قلم مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية 
عرشة من آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد 
التلزيم ويرفض كل عرض يرد بعد  إلجراء 

املوعد املذكور.
بريوت، يف 18 ترشين الثاني 2019

رئيس التفتيش املركزي
القايض جورج أوغست عطية
التكليف 1874

إعالن
تعلــن كهرباء لبنان عــن رغبتها يف إجراء 
اســتدراج عروض لوصــل الخط البحري 
 EGB01 بخزانات معمل املولدات العكسية

وEGB02 يف الذوق.
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 50/ل.ل.
تســلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء 
لبنــان – طريق النهــر – الطابق »12« – 

املبنى املركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو نهار 
الجمعة الواقع يف 2019/12/20 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل الظهر.
بريوت يف 2019/11/15

بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1856
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الملك سلمان يدعو إيران إلى التخلّي
عن "الفكر التوسعي والتخريبي"

دعا العاهل الســعودي امللك سلمان بن عبد العزيز، إيران، 
إىل التخّل عن "الفكر التوّســعي والتخريبي الذي ألحق الرر 
بشــعبها"، كما أعرب عن أمله يف أن يفتح اتفاق الرياض بني 
الحكومــة اليمنيّة واملجلــس االنتقايل الجنوبــي، الباب أمام 
تفاهمات أوسع للوصول إىل حّل سيايس لألزمة يف البلد املجاور.

وقال امللك ســلمان خالل افتتاحه أعمال الســنة الرابعة 
من الدورة الســابعة ملجلس الشورى أمس: "نأمل يف أن يختار 
النظام اإليراني جانب الحكمة، وأن يُدرك أن ال سبيل له لتجاوز 
املوقف الدويل الرافض ملمارســاته، إاّل برتك فكره التوّســعي 
والتخريبي الذي ألحق الرر بشعبه قبل غريه من الشعوب"، 
غامزاً من قناة االحتجاجات الشــعبيّة التي تعّم املدن اإليرانيّة 
منذ أسبوع رفضاً لقرار الحكومة األخري رفع سعر الوقود لسّد 
فجوة اقتصاديّة حــاّدة تعصف بها منذ إعادة الواليات املتحدة 

فرض عقوبات قاسية عليها.
وأضاف امللك ســلمان أن "اململكة عانت من سياسات 
وممارســات النظام اإليراني ووكالئه، التي وصلت أخرياً إىل 
ذروة جديدة من األعمال املمنهجــة واملتعّمدة لتقويض كّل 
فرص السالم واألمن يف املنطقة"، علماً أن الخليج شهد أخرياً 
سلسلة هجمات غامضة ضّد ناقالت نفط، وتعّرضت منشآت 
رشكة "أرامكو" النفطيّة لربــات بالصواريخ والطائرات 
املسرّية يف 14 أيلول املايض، اتّهمت كّل من الرياض وواشنطن، 

طهران، بالوقوف وراءها.
وجّدد امللك السعودي التأكيد أن هذه االعتداءات "استُخدمت 
فيها األسلحة اإليرانيّة"، معترباً أنها "أظهرت مستوى اإلحباط 
الذي وصل إليه النظام اإليراني، ما جعل العالم يتوحد يف مواجهة 
هذا العــدوان اإلجرامي". واعترب أّن "عــىل النظام اإليراني أن 
يُدرك أنّه أمام خيارات جّدية، وأن لكّل خيار تبعات ســيتحّمل 
هو نتائجها، واململكة ال تنشد الحرب ألّن يدها التي كانت دوماً 
ممتّدة للسالم أسمى من أن تلحق الرر بأحد، إاّل أنّها عىل أهبّة 

االستعداد للدفاع عن شعبها بكّل حزم ضّد أّي عدوان".
ويف ما يتعّلق بحرب اليمن، أّكد امللك سلمان أن السعوديّة 
ستُواصل جهودها يف نرصة الشــعب اليمني، الفتاً إىل أن هذه 
الجهود "أثمرت توقيع اتفاق الريــاض بني الحكومة اليمنيّة 
واملجلس االنتقايل الجنوبــي". وأعرب عن أمله يف أن يفتح هذا 
االتفاق "الباب أمام تفاهمات أوســع للوصول إىل حّل سيايس 
لألزمة وفقاً للمرجعيّات الثالث، ويُتيح للشعب اليمني العزيز 

استرشاف مستقبل يسود فيه األمن واالستقرار والتنمية".
وبخصوص وضع املرأة، شــّدد عىل أن اململكة ستُواصل 

جهودها يف تمكينها ورفع نسبة مشاركتها.

الملك سلمان خالل افتتاح أعمال مجلس الشورى أمس )واس(

المتظاهرون يتحّصنون داخل "البوليتكنيك" في   هونغ كونغ

القوانني  واحــرتام  اإلنســان 
واالقرتاع  االســرتداد  وطلبات 
العــام واســتقالليّة القضاء 
وعمل الرشطــة وقّوات األمن 
واحرتام  الصــادرات  ومراقبة 
العقوبــات". كمــا يقــي 
عىل  عقوبات  بفــرض  النّص 
يكون  أجنبي"  كّل "شــخص 
مســؤوالً عن "عمليّة تسليم 
خارج إطار القضاء، أو ينتهك 
هونغ  يف  اإلنســان  حقــوق 
كونــغ". وينــّص مــرشوع 
القانــون أيضاً عىل الطلب من 
التنفيذيّة األمريكيّة  الســلطة 
لحماية  اســرتاتيجيّة  "وضع 
األمريكيــني وغريهم يف هونغ 
عمليّة  مواجهــة  يف  كونــغ، 

ترحيل أو خطف إىل الصني".
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يشــعر فريد* باملــرارة والقلــق. يعمل هذا 
الرشطي يف وحدة الرشطــة القضائية وقد اضطر 
لطمأنة عائلته بعد الهجــوم عىل مديرية الرشطة 
يف باريــس، يف 3 ترشيــن األول. كان هــذا الرجل 
األربعيني متأكداً من أن التحقيق لن يشــمله، وما 
من سبب أصالً لالشتباه بتطرفه اإلسالمي. لكنه لم 
يعد واثقاً من ذلك اليوم. فقد تم تجريد أحد زمالئه 
من ســالحه يف الشهر املايض غداة اتهام ميسء من 
سالحه  املوظف  ذلك  اســرتجع  السابقة.  رشيكته 
وعمله رسيعــاً، لكن تغلغل الشــك يف نفس فريد. 
نظراً إىل اسمه الذي يكشف عن أصوله املغربية، لن 

يكون تربير منعه من العمل صعباً.
منذ اغتيــال أربعة رشطيــني يف مقر مديرية 
عاِلــم كمبيوتر  يد  باريس عىل  االســتخبارات يف 
اعتنق اإلســالم، يخىش رجال الرشطة املســلمون 
رشطي  أنور،  نعــوم  يقول  للمالحقــة.  التعرض 
النقابة: "الشــكوك املحيطة بهؤالء  منتســب إىل 
الرشطيني ليست جديدة، لكّن االعتداء عىل مديرية 

الرشطة رّسختها".
رشطي  جربيــل*،  يقول 
باريس يخدم  دورية يف منطقة 
منذ عرشين سنة: "من املؤسف 
أننا ال نشكل  أن نضطر إلثبات 
خطــراً عىل زمالئنــا يف العمل 
يشــعر  هو  مجتمعنا".  وعىل 
خائناً  منه  يجعــل  دينه  وكأن 
محتمــالً: "يُعــّرب البعض عن 
شــكوكه بنا عرب نكات سيئة. 
عبارة:  ســمعُت  االعتداء،  بعد 
أال تحمل معك  "كيف حالــك؟ 
آخر:  زميل  وأضــاف  قنبلة"؟ 

"هل رأيَت ما فعله قريبك"؟".
التطــرف  مظاهــر  أدت 

التي رسدهــا وزير الداخلية الفرنيس كريســتوف 
كاســتانيه أمام "لجنة قوانني الجمعية الوطنية" 
(تطويــل اللحية، املبالغة يف ممارســة الشــعائر 
الدينية خالل شهر رمضان، تفاٍن واضح يف الصالة) 
إىل نرش الرعب بني الرشطيني. تقول نورا*، رشطية 
يف دورية "بوش دو رون"، مازحة: "أنا املتدينة التي 
تأكل اللحم الحالل وتصوم خالل شــهر رمضان، ال 

تنقصني إال لحية كي أتعّرض للمالحقة"!
يف املقابــل، ال يجد محمد*، رائــد يف منطقة 
باريس، أي سبب للضحك: "يخىش زمالئي املتدينون 
أن يلتقطوا لهم الصور أثناء خروجهم من املســجد 

اســتطالع  عملية  خالل  الجمعــة  يوم 
عشوائية. حتى أنهم ما عادوا يجرؤون 
عىل التكلــم باللغة العربية، يحاولون 
إخفاء عالمة الصــالة عىل جبينهم. 
الذي  امللتحي  وقد يتعرض املوظــف 
يحمل اســماً عربياً لالزدراء مع أنه 

ليس مسلماً.   
يضيف نعــوم أنور: "ال مفر من 

تمارس  أنك  إىل  ح شخص معنّي  يُلمِّ أن 
الذي يتطلب  الرائــد محمد  أما  التقية". 

قلقاً:  فيتســاءل  متالحقة،  اختبارات  عمله 
"ما هي األسئلة التي ستُطَرح عيلّ قبل تجديد 
مهامي يف املرة املقبلة"؟ كذلك، يتقاسم بعض 
يقول  املوظفني.  مشــاعر  األقســام  رؤساء 
مفــّوض يف أحد املراكز: "ينتــرش الذعر يف كل 

يتّكل هؤالء عىل أحكام  مكان وتغيب االحرتافية. 
مســبقة وصور نمطية كفيلة برتسيـــــــخ 

دوامة العنرصية".
منذ اعتــداء 3 ترشين األول، أعلن محافظ 
رشطــة باريس، ديدييه اللومــان، التبليغ عن 

33 رشطياً يف املديرية وتجريد ســبعة آخرين من 
أســلحتهم. يتســاءل الرائد محمد بنربة غاضبة: 

"هل كان أحمد مرابط املتديّن جداً (عميد الرشطة 
الذي ُقِتــل عىل يد األخوين كــوايش غداة مجزرة 
"شــاريل إيبدو" يف 7 كانون الثاني 2015) ليواجه 

املصري نفسه؟".
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أدت اعتداءات العام 2015، التي وقعت باســم 
إســالم ُمضلِّل، إىل تدهور يوميــات عدد كبري من 
املســلمني العاملني يف الرشطــة امليدانية. يخترص 
عبدل*، رشطي دورية يف "ســني ســان دوني"، 
الوضع قائالً: "الدين أصبح مشبوهاً"! تَِصف نورا، 
منذ بدء عملها يف مركز الرشطة يف جنوب فرنســا، 
حياتها اليومية فتقول: "يهدد البعض بإطالق النار 
ملجّرد ســماعه عبارة "الله أكرب"، ويبدي آخرون 
اســتعدادهم لوضع قنبلة يف املدن "لتنظيف" البلد. 
منذ العام 2015، ســقطت جميــع الضوابط عىل 
الكالم يف محيطي. اليوم، يســتطيع أي شخص أن 
يقول إنه ال يحب الشبان ذات األصول املغربيــــة 

أو يكره اإلسالم".
بعد اعتداءات كانون الثاني 2015، أرادت نورا 
بلدها.  أجل  باملزيد من  تقوم  أن 
هي أم لطفلة وكانت مســتعدة 
للتضحيــة بحياتهــا الخاصة، 
قســم  عىل  خدماتها  فعرضت 
التي  املديرية  يف  االســتخبارات 
تعمــل فيها. كانــت تظن أنها 
تســتطيع أن تفيدهــم كونها 
تتكلــم اللغة العربيــة وتعرف 
اإلســالم جيداً وتستطيع املرور 
يف املســجد مــن دون أن تلفت 
األنظار. تتذكــر نورا ما حصل 
معهــا يف ذلك اليــوم بكل أىس: 
"قيل يل إنهــم ال يوظفون أحداً 
من املغرب العربي منعاً لتســلل 
أي عنــارص مشــبوهة. تلّقيُت يف تلــك اللحظة 
لطمة موجعة". لقد ســئمت نورا من اضطرارها 
الدائم إلثبات انتمائها إىل فرنســا. كان والدها قد 
تعّرض للرضب "من أجل فرنســا وضد الجزائر"، 
وشقيقها عســكري يف الجيش. حتى أنها سئمت 
من اعتبارها "رشطيــة من الدرجة الثانية" بنظر 

جزء من رؤسائها.
يف مفوضيات الرشطة، ما عاد ناخبو "التجمع 

بطاقتهم  يضعــون  الوطنــي" 

االنتخابيــة يف جيوبهــم، بل عــىل العكس. يقول 
ســفيان الشــطيب، مندوب عن "االتحاد الوطني 
لنقابات العمال املستقلة": "من اآلن فصاعداً، يعّرب 

ويعرتف  علناً  رأيه  عن  الجميع 
بمواقفهم".  الحــزب  أعضاء 
أخربه موظف إداري حديثاً بأنه 
"التجمع  الئحة  عىل  مرّشــح 
 ،2015 العام  منــذ  الوطني". 
البحري"  األزرق  فاز "تجمــع 
أوســاط  يف  إضــايف  بزخــم 
االستطالعات  ووفق  الرشطة. 
االنتخابيــة يف "مركز األبحاث 
ثلثا  للعلوم"، كان  السياســية 
أصواتهم  ليعطوا  املشــاركني 
الثانية  الجولة  يف  لوبان  ملارين 
مــن االنتخابــات الرئاســية 

يف العام 2017، وفّضل شــخص مــن اثنني الئحة 
أيار  األوروبي يف  االقــرتاع  الوطني" قبل  "التجمع 
املايض، لكــن تعكس هذه األرقــام ضعف العينة 
املنتقاة يف االستطالع. مع ذلك، ال يمكن إنكار هذه 
النزعة الســائدة: اقترصت نسبة الناخبني لصالح 
لوبان يف الجولة األوىل من االنتخابات الرئاســية يف 

العام 2012 عىل 30%.
تفّوه نسيم*، قائد رشطة يف باريس، بالكلمة 
"العنرصية".  الكثرييــن:  تُغِضب  التي  الشــائكة 

توّىل هذا الرشطي الخمســيني منصبه منذ كان يف 
السابعة عرشة من عمره وســيتقاعد قريباً، وهو 
يؤكد "عنرصية" الرشطــة الوطنية وينوي إصدار 
كتاب عن هــذا املوضوع الجديل. 
البعض  يســمع  أن  ممتعاً  ليس 
الوقت،  كالمــاً هجومياً طــوال 
أن يضطر املسلمون  وليس سهالً 
غرار  عىل  معسكرهم"،  "الختيار 
محمــد، أو تربير عدم رغبتهم يف 
الكحول.  رشب  أو  النقانــق  أكل 
مع ذلك، ال يكّن هؤالء مشــاعر 
إنهم  بل  زمالئهم،  تجاه  ســلبية 
"الجانحون  قائلني:  يتفهمونهم 
معظمهم  يف  نطاردهــم  الذيــن 
من أصحــاب البرشة الســوداء 
ومــن املغرب العربــي، ويرتكب 

املجرمون االعتداءات باسم اإلسالم".
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نــادراً ما يجــرؤ رجال الرشطــة عىل كرس 
حاجــز الصمت. يقول كريســتيان مهنــا، مدير 
"مركز األبحاث االجتماعية للقانون واملؤسســات 
الجنائية": "حني نلوم زميــالً لنا، يحصل ذلك عىل 
انفراد، بعيداً عن الرؤســاء. كل مــن يخالف هذا 
االتفاق الضمنــي يخرس أهليته أو يُعترب غري جدير 
بالثقــة يف الحد األدنى". ويوضــح عاِلم االجتماع 
جرييمــي غوتييه، وهو خبري يف شــؤون الرشطة: 
"ثمة إنكار ملظاهر العنرصية يف أعىل املراتب، وهذا 
يؤدي إىل  رصاعات محتملــة". يف وزارة الداخلية، 
لم يشــأ أحد اإلجابة عىل أسئلة مجلة "لكسربس" 

حول هذا املوضوع الحساس.
منذ العام 2017، أصبحت "قضايا العنرصية" 
تحــت إدارة فرع من "املفتشــية العامة للرشطة 
واضح  كدليل  عنوانها  إلصــاق  ويجب  الوطنية"، 
عىل دورهــا يف كل مديريــة. هذا املقــر مفتوح 
أمــام جميع الرشطيني الضحايا أو الشــهود عىل 
ممارســات عنرصية أو مضايقات مماثلة. تقول 
مصادر املفتشــية إنهم لم يتلقوا إنــذاراً من هذا 
النوع إال مرة أو مرتني. يف مدارس الرشطة، يتعلم 
الرشطيون املســلمون، مثل اآلخرين، أن الرشطة 
ترى  الجمهورية ال  املبنية عىل مبادئ  الفرنســية 
إال لون الزي الرســمي األزرق الــذي يطمس أي 
أصول عرقيــة أخرى، وال تعــرتف إال بالعلمانية 
التي تمحــو جميع الطوائــف. لكنهم ما عادوا 
العظيمة. يقول رشطي  املبادئ  يؤمنون بهذه 
عىل  اإلرهابيون  حصل  "لقد  عبدل:  الدورية 
ما يريدون، نجحوا يف نرش بذور االنقســام 

بني الفرنسيني ورجال الرشطة".
*األسماء املستعملة يف املقالة ُمعّدلة.
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تنقصني إال لحية كي أتعّرض للمالحقة"!
يف املقابــل، ال يجد محمد*، رائــد يف منطقة 
باريس، أي سبب للضحك: "يخىش زمالئي املتدينون 
أن يلتقطوا لهم الصور أثناء خروجهم من املســجد 
باريس، أي سبب للضحك: "يخىش زمالئي املتدينون 
أن يلتقطوا لهم الصور أثناء خروجهم من املســجد 
باريس، أي سبب للضحك: "يخىش زمالئي املتدينون 

اســتطالع  عملية  خالل  الجمعــة  يوم 

الذي يتطلب  الرائــد محمد  أما  التقية". 
قلقاً:  فيتســاءل  متالحقة،  اختبارات  عمله 

"ما هي األسئلة التي ستُطَرح عيلّ قبل تجديد 
مهامي يف املرة املقبلة"؟ كذلك، يتقاسم بعض 
يقول  املوظفني.  مشــاعر  األقســام  رؤساء 
مفــّوض يف أحد املراكز: "ينتــرش الذعر يف كل 

يتّكل هؤالء عىل أحكام  مكان وتغيب االحرتافية. 
مســبقة وصور نمطية كفيلة برتسيـــــــخ 

 ترشين األول، أعلن محافظ 
رشطــة باريس، ديدييه اللومــان، التبليغ عن 

 رشطياً يف املديرية وتجريد ســبعة آخرين من 
أســلحتهم. يتســاءل الرائد محمد بنربة غاضبة: 

يف مفوضيات الرشطة، ما عاد ناخبو "التجمع 
بطاقتهم  يضعــون  الوطنــي" 

"العنرصية".  الكثرييــن:  تُغِضب  التي  انفراد، بعيداً عن الرؤســاء. كل مــن يخالف هذا الشــائكة 
االتفاق الضمنــي يخرس أهليته أو يُعترب غري جدير 
بالثقــة يف الحد األدنى". ويوضــح عاِلم االجتماع 
جرييمــي غوتييه، وهو خبري يف شــؤون الرشطة: 
"ثمة إنكار ملظاهر العنرصية يف أعىل املراتب، وهذا 
جرييمــي غوتييه، وهو خبري يف شــؤون الرشطة: 
"ثمة إنكار ملظاهر العنرصية يف أعىل املراتب، وهذا 
جرييمــي غوتييه، وهو خبري يف شــؤون الرشطة: 

يؤدي إىل  رصاعات محتملــة". يف وزارة الداخلية، 
لم يشــأ أحد اإلجابة عىل أسئلة مجلة "لكسربس" 

حول هذا املوضوع الحساس.
منذ العام 

تحــت إدارة فرع من "املفتشــية العامة للرشطة 
واضح  كدليل  عنوانها  إلصــاق  ويجب  الوطنية"، 
عىل دورهــا يف كل مديريــة. هذا املقــر مفتوح 
أمــام جميع الرشطيني الضحايا أو الشــهود عىل 
ممارســات عنرصية أو مضايقات مماثلة. تقول 
مصادر املفتشــية إنهم لم يتلقوا إنــذاراً من هذا 
النوع إال مرة أو مرتني. يف مدارس الرشطة، يتعلم 
الرشطيون املســلمون، مثل اآلخرين، أن الرشطة 
ترى  الجمهورية ال  املبنية عىل مبادئ  الفرنســية 
إال لون الزي الرســمي األزرق الــذي يطمس أي 
أصول عرقيــة أخرى، وال تعــرتف إال بالعلمانية 
إال لون الزي الرســمي األزرق الــذي يطمس أي 
أصول عرقيــة أخرى، وال تعــرتف إال بالعلمانية 
إال لون الزي الرســمي األزرق الــذي يطمس أي 

التي تمحــو جميع الطوائــف. لكنهم ما عادوا 
العظيمة. يقول رشطي  املبادئ  يؤمنون بهذه 
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1 – فيلم للممثل المصري محمد هنيدي.
2 - سياسي لبناني راحل نائب في البرلمان 
اللبناني ألكثر من دورة ووزير ألكثر من حقيبة 
في الحكومات اللبنانية كما أنه شغل منصب 
رئيس المجلس النيابي لعدة سنوات - مجد في 

مشي أو عمل.
3 - بلدة لبنانية في قضاء عاليه - غاز في الفضاء 
نادر يستعمل في اإلنارة الكهربائية في أنابيب 

مضيئة - من ولد معك.
4 - وحدة مساحة األرض الزراعية  - سّخن الماء 

- عائلة ممثلة أميركية راحلة - مماليك.
5 - ِجمال - من الحشرات - أجناس وضروب 

- للنفي.
6 - قرع الجرس - أوقدها )النار( - شجعان.

7 - قضايا - من المدن الساحلية السياحية 
الجميلة الهامة في شبه جزيرة القرم - فتك بـ 

وأمات.
8 - زوج - الشؤم والشقاء بعد السعادة - غّطاه 

وحَجَبه.
9 - عرب رّحل - ضربه بالسياط - الُمشَتَبه 

والَمشكوك فيه.
10 - أخفاها وسترها - واهب - نجل.

11 - متشابهان - لم يفارقه - ُمَسدَّد القيمة. 
12 - يَجَعل لَه أَْرقاماً - شاهدت - وضع خلسة - 

منخفض باألجنبية.
13 - امتحانات - معاقبة  المسيء على إساءته 

- مّلح.
14 - يعارض - من األلوان - غضب عليه.

15 - أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم - ملكة تدمر.

1 – أقدم وأعرق الجامعات األميركية - دولة 
أميركية.

2 - وزير خارجية دولة عربية منذ كانون الثاني 
.2016

3 - إجداب وإقحاط - َمن فقد إحدى عينيه - 
وحدات الجيش.

4 - مشجوب أو محكوم عليه - في الطليعة - 
المعمل.

5 - قْول أو ِفْعل ُيستبشر به - حرف جواب َيرِد بعد 
النفي إلبطاله - أعّده وهّيأه - من األقارب.

6 - يطارده - أوجاع.
7 - متشابهان - صحيفة المانية - عاصمة دولة  

أفريقية.
8 - َهرِم وعجوز - استخف بهم - أبو البشر. 

9 - ممثل مصري راحل - حق مقصور على منصب 
أو شخص أو جماعة أو دولة . 

10 - تسجيل وكتابة - تعاون وتساعد - جسد 
اإلنسان.

11 - مدينة في نيجيريا - بلدة لبنانية في قضاء 
جبيل - أنت باألجنبية.

12 - وضع خلسة - َصْفح  ومغفرة - مادة قاتلة 
- ثقلة النوم.

ل فيها  13 - أنسق وأنظم - اختيار بطريقة يتدخَّ
الحّظ - إلهام.

14 - ممثلة أميركية ُرشحت لجائزة األوسكار 21 
 Sophie’s“ مرة وفازت بها ثلث مرات من أفلمها

Choice” - مسرحية للسيدة فيروز.
15 - وزير خارجية دولة عربية منذ شباط 2006.

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  143  

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 - استرشاد بالرأي.
2 - تأييد وإيمان.
3 - راغب، متمٍن.

4 - مرتفع الصوت.
5 - الذي هو في حالة احتدام واتقاد.

6 - سائل أصفر كروي الشكل يتوسط بيضة 
الطيور وهو غني بالمواد الغذائية. 

7 - مختلط به ما أفسده.
8 - غشاش، خّداع.

9 - كان قويا شديد التحمل أكثر من غيره.
10 - عملية إدخال الهواء إلى الرئتين للحصول 

على األكسجين. 
11 - أمكنة إعداد الطعام وإنضاجه.

12 - منقى ومكّرر.
13 - مؤسسة تقوم على عالج المرضى.

14 - أشياء تعود بالخير أو المنفعة.
15 - مصاب بدهشة شديدة.

16 - سفينة حربية سريعة السير.
17 - سّل من الغمد ورفع.

18 - مقدمة الجيش ونحوه.
19 - كثير الطعن والقتل.
20 - منحدر، سطح مائل.

21 - أجزاء من جسم اإلنسان.
22 - مرشدة.

23 - تشّدد في دينه أو رأيه أو سلوكه.
24 - صار وأصبح.

25 - متوافق بعد خصومة.
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18 33

20

14

3

66

31

22

17

24

الكلمات المتقاطعة
أفقيا: 1 – محمد الموجي - بنين - 2 - حسن اإلمام - اوصال - 3 - مي - مايكل 

دوغالس - 4 - دنا - منن - تراسل - 5 - ناموا - ار - عدس - ال - 6 - جال - 

زيتون - يلحنه - 7 - يجربون - كوبرا - ان - 8 - بس - ينفر - رك - مرتد - 9 

- مان - عشم - ربة - وي - 10 - نيلون - عام - شل - 11 - قبيل - الفيفا - 12 

- بزغت - ان - تيسر - رس - 13 - ذبل - شر - دو - احسان - 14 - هواري 

بومدين - رنا - 15 - انطوني ايدن - احسن.

عموديا : 1 – محمد نجيب - نابذها - 2 - حسين الجسمي - زبون - 3 - من 

- امار - االغالط - 4 - دام - بينو - رو - 5 - االمازون - نق - شين - 6 - الين - 

ينفع - باربي - 7 - ممكنات - رشعين - وا - 8 - وال - روك - مال - دمي - 9 

- جمدت - نور - تودد - 10 - ورع - بكر - اي - ين - 11 - اغادير - بيلسان 

- 12 - بولس سالمة - فرح - 13 - نصال - شي - سرح - 14 - يأس - اناتول 

فرانس - 15 - نل - الهندي - اسنان.

برود )8( ــ مبرمج )13( ــ إسداء )2( ــ براء )9( ــ  أبسط )21( 
إنبعاج )24( ـــ متبضع )11( ــ أنانية )19( ــ بزرة )18( ــ  أنفة )6(

تبلور )25( ــ متبق )12( ــ مبدئي )22( ــ مبكر )5( ــ مبتل )23( 
متعتع )14( ــ متزاوج )7( ــ استبان )10( ــ إبداء )1( ــ متيم )4( 

ثلوج )3( ــ ثعابين )17( ــ أوزان )16( ــ ثانوية )15( ــ مطوي )20(

أرقام األقوياء

المربعات الذهبية

سودوكو
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كــــرة ســــلة

تألــق جيمــس بتســجيله 25 نقطة و11 
متابعة و10 تمريرات حاسمة، واضاف انطوني 
ديفيس 34 نقطة مــع 7 متابعات و4 تمريرات 

حاسمة.
ونجح جيمس يف تسجيل "تريبل دابل" للمرة 
الخامســة هذا املوســم والـ86 خالل مسريته، 
وبهــذا االنجاز يكون "امللك" قد ســجل "تريبل 
الدوري  يف  الثالثــن  الفرق  دابل" يف مواجهــة 

املحيل.
واعتــر جيمس ان الرقــم القيايس لم يكن 
ليتحقق مــن دون مســاعدة املدربن وزمالئه 
عر الســنوات، وقال يف هذا الصدد: "برصاحة، 
ال ادري كيف اشــعر تجاه ذلك. حظيت بمدربن 
وزمالء رائعن خالل مســريتي ما جعل مهمتي 
اســهل. املدربون وضعوني يف مركز لكي اكون 
ناجحاً، وزمالئي زودوني بكرات للتسجيل طوال 

مسريتي".
وأضاف: "آمل ان امتلك ســجالً فائزاً خالل 
تســجييل هذا العدد الكبري مــن "تريبل دابل" 
وهذا هو االهم. انها احصائية مميزة وانا سعيد 

بتحقيقها".  

ويف نيــو اورليانز، لم تتكلل 
عودة كارميلو انطوني اىل املالعب 
بعد غياب نحو عام بالنجاح، ألّن 
باليزرز  ترايل  بورتالنــد  فريقه 
خرس امام نيو اورليانز بيليكانز 

.115-104
واكتفــى انطوني بتســجيل 10 نقاط عىل 

مدى 23 دقيقة امضاها عىل ارضية امللعب.
وعــاد أنطوني )35 عامــاً( إىل املالعب بعد 
ما يقارب العام، حن خــاض آخر مباراة له يف 
الدوري مع فريقه الســابق هيوستن روكتس يف 

ترشين الثاني 2018. 
وبــدأ أنطوني مســريته االحرتافية يف دنفر 
ناغتس العام 2003، قبــل االنتقال إىل نيويورك 
نيكس 2011 حيث أمىض ستة مواسم، ثم انتقل 
بعدها اىل أوكالهوما ســيتي ثاندر ملوسم واحد 

ومنه اىل هيوستن روكتس.
 25561 الالعــب  وســجل 
نقطــة خــالل مســريته التي 
شــهدت تتويجــه بالذهبيــة 
األوملبية ثالث مرات مع منتخب 

يف  نقطة   24 وبمعــدل  بــالده، 
املبــاراة الواحدة، مــا يضعه يف 
املسجلن  أفضل  بن  الـ19  املركز 

عر التاريخ.
سعادته  عن  انطوني  واعرب 
للعــودة اىل املالعــب بعد غياب طويــل بقوله: 
"جســدي كان جيداً وافضل ممــا توقعت. لقد 
اســتمتعت بالعــودة ودخول اجواء اســتعادة 

االيقاع".
وكان جــرو هوليــداي افضل مســجل يف 
صفوف بيليكانز مع 22 نقطة، واضاف براندون 

اينغرام 21 نقطة.
وأنهى غولدن ســتايت ووريــورز الجريح 
سلسلة من سبع هزائم عىل التوايل، ليخرج فائزاً 

عىل ممفيس غريزليز 95-114.
وعىل رغم هذا الفوز، ال يزال غولدن ستايت 
املركز االخــري يف املجموعة  يحتل 
ثالثة  ان حقــق  بعــد  الغربيــة 
انتصارات فقط منذ مطلع املوسم 

الحايل مقابل 12 هزيمة.
بلغ  وكان غولــدن ســتايت 

جيمس أول العب ُيسّجل 
"تريبل دابل" في جميع فرق الدوري

غولدن ستايت يعود الى سّكة اإلنتصارات

من المباراة بين غولدن ستايت وممفيس

لم تتكلّل عودة كارميلو 
انطوني بالنجاح

يحتل ووريورز المركز األخير 
في "الغربية"

بات نجم لوس أنجليس اليكرز ليبرون جيمس أول العب في تاريخ الدوري االميركي 
للمحترفين في كرة السلّة، يسجل "تريبل دابل" في مواجهة جميع فرق الدوري خالل 

فوز اليكرز على أوكالهوما سيتي ثاندر 107-112.

تركت الثورة الشعبية التي يشهدها لبنان منذ أكثر من 
شــهر، آثاراً عدة عىل مختلف الصعد، حيث ركزت وسائل 
االعالم جهودها عىل تغطية تحّركات الشــارع وساحات 
بالشبان والشــابات، فيما غابت  امتألت  التي  االعتصام 
التي تســتحقها،  التغطية  الرياضية املحلية عن  األخبار 
علماً أّن العديد من االنجازات تحققت يف مجاالت مختلفة، 
من دون تســليط الضوء عليها بالشكل املطلوب عىل رغم 

أهّميتها عىل الصعيَدين العربي والقاّري.
ومن بن تلــك االنجازات، نذكر عىل ســبيل املثال ال 
الحرص إحراز فريــق العهد بطل لبنان لقب كأس االتحاد 
االســيوي لكرة القدم، وهو ما يعتر إنتصــاراً تاريخياً 
مدّوياً للكــرة اللبنانية التي غابت لســنوات طويلة عن 

منّصات التتويج العربية والقاّرية.
كذلــك ال بّد من ذكر اإلنجاز الذهبــي لبطلة الرماية 
اللبنانية راي باســيل التي تّوجت بذهبية آســيا للعبة يف 
مســابقة "تراب"، لتحجز لها مكاناً مرّشفاً ومرموقاً يف 
أوملبياد طوكيو 2020 بــن كبريات الراميات وأعرقهّن يف 

العالم. 
كما حققت ســيّدات فريق بريوت لكرة السلة فوزاً 
مهّماً جداً بانتزاعهّن كأس بطولــة االندية العربية التي 
جرت أخــرياً يف املغرب، علماً أّن الفريــق اللبناني البطل 
حديث العهد يف كرة السلة اللبنانية، ومع ذلك نجَح يف رفع 
اسم لبنان عالياً وتّوَج باللقب عىل رغم وجود فرق قوية 

مشاِركة يف البطولة.
إنجازاٌت غائبة عن الجهات الرســمية اىل حّد كبري، 
ورغــم ذلك تُعتــر بصمة ناصعة يف ســجالت الرياضة 
اللبنانية، حملها ســفراء وسفريات جديرون بمناصبهم 
اىل مختلف انحــاء العالم، وعادوا اىل ربوع الوطن الصغري 

متّوجن بالذهب، وبشهادات الفخر واالعتزاز والتقدير.

زهري خريالله
صحايف ريايض

إنجازاٌت ذهبية 
للرياضة اللبنانية

هيـــدا رأيــــي

هولمز ُيسّجل لساكرامنتو في سلّة فينيكس

كشــف منظمو رايل داكار عن مسار نســخة العام 2020 املقرر يف اململكة 
العربية السعودية بدءاً من الخامس من كانون الثاني املقبل وعىل مدى 12 يوماً 

عر الصحراء العربية.
وينطلــق الرايل من مدينة جــدة وينتهي يف القديــة القريبة من العاصمة 

الرياض، مع مسافة إجمالية تبلغ 7,800 كلم.
وأعلن  اإلسباني فرناندو ألونســو، بطل العالم السابق مرتن يف الفورموال 

واحد، مشاركته يف الرايل بألوان فريق تويوتا.
وقال املدير العام للرايل الفرنيس دافيد كاســتريا يف حفل الكشف عن املسار 
الذي اقيم يف باريس: "إنها دولة جديدة وقارة جديدة للرايل"، مشرياً اىل أن مسافة 

املراحل الخاصة يف السباق تبلغ 5 آالف كلم، خمس منها تتجاوز 450 كلم.
وكان الرايل يف بدايته عبارة عن تنافس بن العاصمتن الفرنسية والسنغالية، 
ليتم بعدها نقله إىل أمريكا الجنوبية نظراً لرتدي األوضاع األمنية يف إفريقيا، ليأتي 
الدور اآلن عىل شبه الجزيرة العربية التي ستستضيفه يف السنوات الخمس املقبلة.
ويُعّد القطري نارص العطية، الفائز بلقب العام املايض من بن املرشــحن 
للفوز، باالضافة إىل اإلســباني كارلوس ساينز، والفرنيس ستيفان بيرتهانسل، 
الفائز يف الرايل 13 مرة )ست مرات عىل الدراجة النارية وسبع مرات عىل السيارة(.
وســينصب الرتكيز أيضاً عىل ألونسو، بطل العالم للفورموال واحد العامن 
2005 و 2006، الذي يبحث عن تحديات جديدة يف رياضة الســيارات، وباألخص 

داكار باعتبار أنه أحد أصعبها.

ويضّم الرايل خمس فئات للمركبات املشــاركة، وهي السيارات والدراجات 
النارية والدراجات الرباعية والشــاحنات وكذلك الباغي املفتوحة "ســايد باي 

سايد".   )أ ف ب(

الكشف عن مسار "داكار 2020"

مسار رالي داكار كما تم االعالن عنه أمس  )أ ف ب(

للســنة الثالثة عىل التوايل، ينظم اإلتحاد اللبناني لطاولة الزهر بطولة 
لبنــان املفتوحة يف الـ "باك غامون" )طاولة الزهر- الفرنجية بنســختها 
األجنبية وفق القوانن الدولية( لعام 2019، وذلك يوم الســبت 14 كانون 
االول املقبــل يف "صالة الســفراء" يف كازينو لبنان خالل أمســية طويلة. 
وخّصص املنظمون جوائز مالية وعينية قيّمة للفائزين والفائزات، وُحّددت 

آخر مهلة للتسجيل مساء األحد 8 كانون األول املقبل. 
وأعلنت اللجنة املنظمة للبطولة برئاســة اميل شاغوري عن انطالق 
 ،Register.backgammonlebanon.com :عملية التسجيل عىل املوقع التايل
وســتجرى عملية ســحب القرعة يف 13 كانون االول، عىل ان يُحّدد املكان 

والتوقيت الحقاً.
وأعلن إتحاد اللعبة عن مشاركة فئة واحدة يف البطولة وهي فئة الرجال 

والســيدات الذين تخطوا الـ 21 سنة، علماً أّن املطلوب مشاركة 128 العباً 
والعبة كحّد أقىص. ويف وقت يتأهل الفائزون اىل األدوار املتقّدمة، يشــارك 

الخارسون يف دورة ترضية ُخّصصت لها جوائز مادية وعينية أيضاً.
وكانت لجنــة إدارة لعبة الـ "بــاك غامون" نظمــت بنجاح بطولة 
املحافظات يف وقت سابق من السنة الجارية، وجّددت تذكري الالعبن الذين 
يوّدون املشــاركة يف دورات وبطوالت خارجيــة رضورة إبالغ االتحاد بذلك 

والتقيّد بالقوانن اللبنانية.
يُشــار اىل اّن لجنة إدارة الـ "الباك غامــون" مؤلفة من: إميل ادمون 
شاغوري )رئيســاً(، رشبل الياس سالمة )نائباً للرئيس(، جوزيف خريالله 
)أميناً عاماً(، جو غســان معويش )أميناً للصندوق( وماري ترييز جوزيف 

تنوري )محاِسبة(.

بطولة لبنان المفتوحة في الـ "باك غامون"
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من المباراة بين غولدن ستايت وممفيس

نهائي الــدوري االمريكي يف الســنوات الخمس 
االخرية وتُّوج باللقب ثالث مرات يف االعوام 2015 

و2017 و2018.
وكان اليك بوركس افضل مســجل يف صفوف 
ووريــورز بتســجيله 29 نقطــة، واضاف غلن 

روبنسون 20 نقطة.
وقال نجم الفريــق املخرضم درايموند غرين: 
املباراة. تكلمنا عن مدى  "لقد لعبنا بقتالية خالل 

اهمية تحسن خط دفاعنا ولقد اظهرنا ذلك".
الــذي يعاني فريقه  اما املدرب ســتيف كري 
من اصابات عدة طالت ابــرز نجوم الفريق وعىل 
رأسهم ســتيفن كوري وكالي طومسون ودانجلو 
راسل، فأشاد بجهود العبيه بقوله: "انا سعيد جداً 
للشــباب. لقد بذلوا جهوداً كبرية يف اآلونة االخرية 
ويلعبون بقتالية. امر جيــد ان يحصدوا ثمار ما 
زرعوا. خسارة 7 مباريات عىل التوايل كان مذرياً".
 31 بوغدانوفيتش  بوغدان  الرصبي  وســجل 
الفوز عىل  اىل  نقطة ليقود ســاكرامنتو كينغــز 
120-116، واضاف زمياله رشوان  فينيكس صنز 
20 و17  هوملز والرصبي اآلخر نيمانيا بييليتشــا 

نقطة عىل التوايل.

الثورة مستمرّة واملُحاسبة مطلوبة

هــذا الحراك الــذي نــراه اليوم يف 
الشوارع والساحات هو محّق بل مقّدس، 
ألنه يعّر عن فقر الناس ووجعهم، وعن 
الهدر والفســاد املســترشيَن يف إدارات 
الدولــة ومرافقها، كما هــو نقمة عىل 
تدخل السياســة بالقضاء وتدّخل رجال 

الدين بالسياسة.
أنا مع هــذا الحــراك باملطلق ألّن 
مسؤولية  وتتحّمل  فاســدة  الســلطة 
وعواقــب ما آلت إليه األمــور وما وصل 
إليــه البلد من إنحدار مــايلّ وإقتصادّي 
ومعييّش خطري.   السياسيون لألسف لم 
يعرفوا كيف يعالجون حتى اليوم املشاكل 
الرئيسية التي تواجه الشعب الذي ينشد 
العيش بحرية وكرامــة وبحبوحة مثل 
أّي شعب آخر يف أية دولة يف العالم. وهنا 
أسأل: أين فرص العمل للطالب املتخّرجن 
بتفــّوق من جامعاتهــم والذين ال حلم 
لهم ســوى الســفر والعمل يف الخارج، 
فلماذا ال نستفيد نحن ويستفيد وطنهم 
ومهاراتهم  وخراتهــم  طاقاتهــم  من 

الالمحدودة؟
لبنــان اليوم يف خطــر يف وقت كان 
دائماً وطن الرســالة واإلنسانية، ونحن 
أظهرنا للعالم من خالل مقاومتنا وعيشنا 
أننا شعٌب واحد  املشرتك وتعّدد طوائفنا 

موّحد يف الرّساء والرّضاء.
أجمل ما يف صــورة املتظاهرين 
اللبنانّي  العلم  أنهم يحملــون  اليوم 
وحده دون ســواه، فلم يرفعوا أعالم 
أحزابهم وال صور زعمائهم وقادتهم، 
ينتفضون من أجل قضية عادلة وهي 

اإليمان بوطنهم وهويتهم األصليــة.
ولكنني يف هذا السياق، أسمح لنفيس 
أن أتوّجــه اىل املتظاهريــن من إخوتي 
وأصدقائي وأحبّائــي، متمنياً عليهم أال 
يعــودوا اىل إقفال الشــوارع والطرقات 
من جديد لكي ال تتعّطــل أعمال الناس 
وتشــّل مرافق الدولة، علماً أنهم أظهروا 
حتى اليــوم أنهم حضاريون يف قراراتهم 
وخطواتهــم وبعيــدون عن الســلبية 
ومساملون اىل أقىص الحدود، وغري عنيفن 
أو دموين ال سمح الله، وأدعوهم يف هذا 
الســياق اىل اإلنتباه الشــديد من تغلغل 
رسالتهم  لتشويه  صفوفهم  يف  مندّسن 

الرشيفة واإلصطياد يف املاء العكر. 
وأتمنى أخرياً عىل الحراك أن يسّمي 
الســلطة  مع  للتفاوض  عنــه  ممثلن 
للوصول اىل أهدافه وتحقيق كّل مطالبه 

املحّقة.
حيدر حويال

العب التضامن صور 

الثورة بعين الرياضيين

لمنع تغلغل المندّسين 
في صفوفها

عامليــاً  أول  املصنــف  قــاد 
اإلســباني رافايل نــادال منتخب 
بالده ألول فوز له يف كأس ديفيس 
ملنتخبــات كرة املــرضب، بتغلبه 
2-1 يف مدريد،  الرويس  عىل نظريه 
منافســات  من  الثاني  اليــوم  يف 

الثانية. املجموعة 
بعد  بدايــة  الــروس  تقــدم 
روبرتو  عىل  روبليــف  أندري  فوز 
باوتيســتا آغوت 3-6 و6-3 و7-

6، لكن اإلســبان حسموا النتيجة 
الثانيــة  الفــردي  مباراتــي  يف 
التي فــاز فيها نــادال عىل كارن 
والزوجي  و6-7،   3-6 خاتشانوف 
غرانولريز  مارسيل  الثنائي  بتفوق 
وفيليسيانو لوبيز عىل خاتشانوف 

وروبليف 6-4 و6-7.
وحســمت كنــدا تأهلها عن 
ربع  الدور  إىل  السادسة  املجموعة 
النهائي بفوزها يف مباراتها الثانية 
عــىل الواليات املتحــدة األمريكية 

اســتهلت  كانــت  بعدمــا   ،1-2
مشاركتها يف املسابقة بالفوز عىل 

النتيجة. إيطاليا بنفس 
وتقدمت كندا يف مباراتي الفردي 
بعد تغلب فاســيك بوسبيسيل عىل 
راييل أوبيلــكا 7-6 و7-6، ودينيس 
 6-7 فريتز  تايلور  عىل  شابوفالوف 
و6-3، ليجعل مــن مباراة الزوجي 
الثنائي  فانســحب  مجديــة،  غري 
وشابوفالوف  بوسبيســيل  الكندي 
بهدف الراحة، ليعلن فوز األمريكين 
ســام كويري وجاك سوك -6صفر 

و-6صفر.
فــازت  األوىل،  املجموعــة  ويف 
فرنســا عىل اليابان 2-1بعد مباراة 
سهلة حسمها جو-ويلفريد تسونغا 
ياســوتاكا  عىل  و1-6   2-6 رسيعاً 
غايل  مواطنه  ســقط  يوشــياما، 
نيشيوكا  يوشيهيتو  أمام  مونفيس 
الحسم يف مباراة  ليأتي  5-7 و6-2، 
الزوجي بفــوز الثنائي بيار-هوغو 

يوشياما  عىل  ماهو  ونيكوال  هريبري 
وبن ماكالتشالن 6-7 و6-4 و5-7.

ويف املجموعــة الثالثــة تغلبت 
-3صفر،  تشــييل  عىل  األرجنتــن 
-3صفر،  وأســرتاليا عىل كولومبيا 

وكازاخستان عىل هولندا 1-2.

فيديرير - زفيريف
خاض األســطورة السويرسي 
عاملياً  ثالثاً  املصنف  فيديرير  روجيه 
واألملاني ألكســندر زفرييف السابع 
مبــاراة اســتعراضية يف العاصمة 
التي تشهد  التشــيلية ســانتياغو 
منذ ما يزيد عن شــهر ازمة داخلية 
واحتجاجــات واشــتباكات مــع 

الرشطة نتج عنها وقوع 22 قتيالً. 
وأنهى فيديريــر املباراة بالفوز 
أمنية  6-3 و4-6 و6-4، بمــؤازرة 
ألف   13 مشددة وعىل وقع صيحات 
متفــرج، حيث اختلطــت هتافات 

التأييــد للســويرسي برصخــات 
يا تشــييل"  االحتجــاج مثل "هيا 
و"استيقظي يا تشييل"، وهي نفس 
خالل  الناس  يطلقها  التي  الهتافات 
التي ولدت  تحركاتهم االعرتاضيــة 
العصبي  املركز  إيطاليــا"  "بالزا  يف 
لالنفجار االجتماعي يف ســانتياغو، 
حيث تتكرر التظاهرات يومياً تقريباً 
اشتباكات  مع  وترتافق  شــهر  منذ 

عنيفة مع الرشطة.
وقال فيديرير: "لقد قضوا وقتاً 
يشء  إنه  يشــاهدوننا  وهم  ممتعاً 
مميز للغاية، بالطبع ســألعب مرة 

أخرى يف هذا البلد الجميل".
وتشــمل الجولة التي يقوم بها 
فيديرير يف أمريكا الالتينية األرجنتن 

وكولومبيا واملكسيك واإلكوادور. 
وتعتر املباراة أول حدث ريايض 
دويل يقام يف البالد منذ بداية األزمة، 

يف 18 ترشين األول املايض. 
)أ ف ب(

كأس ديفيس: نادال يقود إسبانيا للفوز

نادال فائزًا على خاتشانوف في كأس ديفيس )أ ف ب(

فيديرير يلعب استعراضيًّا في تشيلي

فيديرير في مباراته االستعراضية مع زفيريف )أ ف ب(

أعلن فريق ســيرتوين الفرنيس انســحابه من بطولة العالم 
للراليات العام 2020، بعد قرار ســائقه بطل العالم ســت مرات 
سيباستيان أوجييه مغادرة صفوفه نهاية املوسم الحايل، وذلك قبل 
عام من انتهاء عقده معه. وكتــب الفريق الفرنيس عىل "تويرت": "يف 
أعقاب قرار سيباســتيان أوجييه بمغادرة سيرتوين رايسينغ يف نهاية 
املوســم الحايل من بطولة العالم للراليات، قــرر الفريق إنهاء برنامجه 

الريايض يف البطولة بسبب عدم توفر سائق متاح ملوسم 2020".
وعاد أوجييه )35 عاماً( إىل فريقه السابق سيرتوين مطلع العام الحايل 
بعقد ملدة عامن يف ســعيه للفوز بلقب عاملي ســابع عىل التوايل، مع ثالث 
صانع مختلف بعد فولكســفاغن )2013-2018( و"أم - سبورت" )2017-

2018(، إال أنه حّل ثالثاً يف ترتيب الســائقن خلف املتّوج حديثاً اإلستوني أوت 
تاناك )تويوتا( والبلجيكي تيريي نوفيل )هيونداي(.

وبــدوره حل الصانع الفرنــيس ثالثاً يف ترتيب الفرق خلــف الفائز هيونداي 
وتويوتا، من دون أن يتمكن من توفري سيارة منافسة عىل اللقب للسائق الفرنيس، ما 
دفعه التخاذ قرار الرحيل. وما زال مصري، أوجييه، ثاني اكثر السائقن تتويجاً بااللقاب 
خلف مواطنه سيباســتيان لوب، مجهوالً إال ان اسمه تردد اكثر من مرة من ناحية فريق 
تويوتا للحلول بدالً من تاناك بعدما أعلن االخري، بعد تتويجه بأيام قليلة، االنتقال من الصانع 

الياباني إىل الكوري الجنوبي هيونداي.
ويتضّمن سجل سيرتوين يف بطولة العالم للراليات الفوز بلقب الصانعن ثماني مرات، إىل تسعة 
ألقاب للسائقن كانت جمعيها من نصيب لوب، كما حقق الفريق 102 إنتصار، وهو رقم قيايس وصعد 

إىل منصة التتويج 257 مرة.  )أ ف ب(

أوجييه يرحل...             سيتروين تنسحب

أعلن نادي توتنهام االنكليزي عن تعين الرتغايل جوزيه مورينيو 
مدربــاً لفريقه، خلفاً لالرجنتيني ماوريتســيو بوكيتينو املقال من 
منصبه، موضحاً ان عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 
2023-2024. وقال رئيس النادي دانيال ليفي: "نملك يف جوزيه أحد 
اكثر املدربن تحقيقاً للنجاحات يف كرة القدم بعد احرازه 25 لقباً كبرياً 

خالل مسريته".
وأضاف: "لقد فاز باأللقاب مــع جميع االندية التي ارشف عىل 
تدريبها. نعتقد انه سيجلب الحيوية ويعيد الثقة بالنفس اىل الالعبن".

ولم يرشف مورينيو عىل اي فريق منذ اقالته من تدريب مانشسرت 
يونايتد يف 18 كانون االول املايض. وقال مورينيو: "أنا فخور لالنضمام 
اىل ناد يملك ارثاً كبرياً وانصاراً شغوفن. النوعية املوجودة يف تشكيلة 
الفريــق ويف االكاديمية تثريني. العمل مع هــؤالء الالعبن هو الذي 

جذبني اىل هذا املرشوع".

وبــات توتنهام ثالث فريق انكليزي يــرشف عليه مورينيو بعد 
تشــليس ومانشســرت يونايتد، حيث قاد االول اىل احراز اللقب املحيل 
ثالث مرات والثاني اىل احراز كأس الرابطة املحلية والدوري االوروبي 
)يوروبا ليغ(. كما ســبق له تدريب بورتــو الرتغايل وقاده اىل احراز 
دوري ابطــال اوروبا، وانرت ميالن االيطــايل وقاده اىل ثالثية تاريخية 
العام 2010 )الــدوري والكأس املحليان ودوري ابطال اوروبا( وريال 
مدريد االســباني وقاده اىل احراز اللقب املحيل. ويحتل توتنهام املركز 
الرابع عرش يف الدوري املحيل. وسيخوض اول مباراة رسمية بارشاف 

مورينيو السبت ضد جاره وست هام يف الدوري املحيل.
ويأتي تعين مورينيو بعد اقل من 24 ساعة عىل اقالة بوكيتينو 
الذي اســتلم تدريب توتنهام العام 2014 قادماً من ســاوثمبتون. 
وخاض توتنهام 202 مباراتن بارشاف املــدرب االرجنتيني ففاز يف 

113 مباراة وتعادل يف 43 وخرس 46.   )أ ف ب(

مورينيو بدياًل لبوكيتينو في توتنهام
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الثالثة ثابتة
ال يظنّن لبناني عاقل أن رئيس مجلس النواب 

نبيه بري من الرجال الذين يتراجعون بسهولة 
عن قرار اتخذه، فإن قرر إقفال مجلس النواب 

عاماً ونصف العام أو ثالثة أعوام أقفله، وإن قرر 
تعطيل نصاب انتخاب رئيس جمهورية عّطله، 

وإن قرر السير بجدول أعمال محدد لجلسة 
تشريعية ال تستطيع الدول العظمى مجتمعة 

إلزامه بتقديم بند على بند أو إلغاء الجلسة. وإن 
قرر "اإلستيذ" ان "يسنكف" سعد الحريري 

مدى الحياة فإنه لفاعل. كنا في سن الولدنة نلهو 
ونتخاصم ونشبك الخناصر معلنين "سنكف 

سنكف عالتابوت واللي بيحكيني بدو يموت". 
ولم تكن تطل "السنكفة" أكثر من ساعات 

فعسى تتغلب طيبة الولد نبيه على عناد الشيخ، 
ويطوي صفحة الدعوة إلى الجلسة العامة إلى 

أن ينهي "بّي الكل" مشاوراته ويبدأ إستشاراته 
الشكلية بعد تركيب حكومة العهد الثالثة، وإن 
أصر دولة الرئيس على جلسة تشريعية قريبة 

فنحن أمام سيناريوات بوليسية عدة:
كأن يخترق النواب صفوف الثوار متنكرين، 

فيلبس نواب أمل زي شرطة مجلس النواب تحت 
قيادة العقيد القيّم أيوب حميّد، ويتوجه نواب 
المستقبل إلى المجلس بوصفهم فريق جودو 
على موعد مع رئيس لجنة الرياضة والشباب، 

من سيتعرف على سمير الجسر أو روال الطبش 
بالكيمونو؟

وألن كتلة لبنان القوي تمثّل إتحاد قوى 
الشعب العامل، فيمكن ألعضائها ارتداء كوستوم 

أي فندق أو أي مطعم، وأقترح ان يقدم ملك 
الطاووق 25 "موستيكاً" و25 حقيبة ظهر إلى 
25 نائباً، وإذا ُسئل نواب جبران: لمين الدجاج 
بتوم ؟ فلتكن اإلجابة موحدة "لمكتب اإلستيذ".

واحتمال إنزال النواب بالبارابانت من 
الخيارات المشّوقة. شو حلو المير طالل نازل 

بساحة النجمة بثياب الطيران متل سانت 
إيكزوبيري!

وثمة اقتراح لذيذ يقضي بأن يصبغ النواب، 
العازمون على الحضور إلى الجلسة المؤجلة، 

شعَرهم أحمر وأشقر وفوشيا وأن يضعوا 
عدسات الصقة باللون األزرق. أجانب ونازلين 

يصوروا حَمامات البرلمان. هل ستمنعونهم؟
ويمكن ابتداع فتوى تحدد النصاب القانوني 
بـ 9 نواب: علي حسن خليل، علي عمار، علي 

عسيران، علي بزي، علي خريس، علي المقداد، 
علي فياض وأبو علي األسود )لدواعي الميثاقية( 

باإلضافة إلى الرئيس بري.
ويبقى خيار نقل الجلسة أرنباً في كم دولة 

الرئيس، وبين األمكنة المقترحة لعقدها وانتخاب 
رؤساء اللجان النيابية:

متوسطة الغبيري الثانية الرسمية المختلطة. 
صالون كنيسة مار مخايل.

يخت النائب السابق رجل الخير والعطاء 
دولة الرئيس عصام فارس الحائز وسام المئوية 

الثالثة لمدينة سانت بطرسبرغ. 
فهل تكون الجلسة الثالثة ثابتة؟ أو علينا 

انتظار موت جحا أو موت الملك أو موت الحمار؟

وفق بحث جديد حول طريقة تجاوب الدماغ مع الخوف، يشعر الطفل باالطمئنان 
حني يشّم رائحة أمه.

من املعروف أن الرائحة املألوفة تهدئ األطفال الرضع. هذه الفكرة ليســت 
جديدة. تقول سارة جيسن من جامعة "لوبيك" يف أملانيا: "تويص القابلة األم 

الجديدة أحياناً بوضع قميص قطني غري مغسول يف مهد طفلها".
للتأكد من فاعلية هذه الخطوة، عرضت جيسن صور 

تعابري وجه ســعيدة وخائفة أمام أطفال يف شهرهم 
السابع )تتطور استجابة الخوف يف هذا العمر(. شاهد 
76 طفالً الصور تزامناً مع شّم رائحة والدتهم املألوفة، 

أو رائحة شــخص غريب، أو رائحة غري محددة. كذلك، 
قاست جيسن اإلشــارات الكهربائية يف أدمغة األطفال 

عرب خوذة التخطيط الكهربائي للدماغ.
قبل التجربة، أخذت أم كل طفل قميصاً قطنياً ونامت 

وهــي ترتديه طوال ثالث لياٍل متالحقة. كانت األم تســتطيع اســتعمال منتجاتها 
االعتيادية )شامبو، صابون، مزيل الرائحة(، لكن ُطِلب منها أال تستخدم أي منتجات 

جديدة.
يف العادة، تؤدي رؤيــة تعابري الوجه الخائفة إىل إطالق 
استجابة خوف لدى األطفال، وتشمل هذه االستجابة نمطاً 
معيناً من النشاط الكهربائي يف أدمغتهم. اكتشفت جيسن أن 
الطفل الذي يستطيع شّم رائحة أمه لم يسّجل هذا النمط، عىل 
عكس من شّموا رائحة شخص غريب أو رائحة غري محددة.
تكشف هذه النتائج أن تجارب الطفل، بما يف ذلك الشم، 
قد تؤثر عىل طريقة معالجة الخوف يف دماغه. تريد جيسن 
مســتقبالً أن تعرف ما إذا كان الطفل يبدي اســتجابة 
مشــابهة تجاه رائحة والده أو أشــخاص آخرين يميض 

الوقت معهم.

الطفل ال يخاف حين يشّم رائحة أمه!

القندس يساعد بريطانيا 
في التصدّي للفيضانات

ستعاد قوارض من فصيلة القندس إىل منطقتني 
بريطانيتني تعــوالن عىل املزايا االســتثنائية لهذه 

الحيوانات يف بناء السدود بغية مواجهة الفيضانات.
وأعلنت جمعية "ناشــونال ترســت" املكلفة 
لربيطانيا، عن  والطبيعــي  التاريخي  اإلرث  حماية 
مرشوع إلطــالق قنادس أوراســية يف منطقتني يف 
جنوب إنكلرتا العام املقبل. وأشار بن إيرديل مسؤول 
املرشوع يف أحد املوقعني إىل أن "الســدود التي تبنيها 
القنادس تتيح حبس امليــاه خالل فرتات الجفاف" 
كما "تحســن جودة املياه من خالل حبس الرواسب 
النهرية". وقد فقــدت هذه القــوارض من األنهر 
الربيطانية منذ مطلع القرن الســادس عرش بعدما 
كانت محببة لدى الصيادين طمعاً بفروها ولحمها 
وغددها التي تصدر إفرازات زيتية معطرة تستخدم يف 
إنتاج املنكهات الغذائية. ويعرف عن القندس امللقب 
بـ"املهندس" أنه يبني مســاكن ملروحة واسعة من 

األجناس، من الحرشات إىل الغزالن.
وأشار إيرديل إىل أن إعادة هذا الحيوان قد "تسهم 
يف جعل مناطقنا أكثر مقاومة للتغري املناخي وظروف 

الطقس القصوى التي يتسبب بها". )أ ف ب(

ســيتحول املنزل الذي ولد فيه أدولف 
النمســوية  براوناو  مدينة  شــمال  هتلر 
إىل مركــز للرشطة، وفق مــا أفادت وزارة 
الداخلية يف البالد، بعد سنوات من املشاحنات 
القانونية، إذ تحاول الحكومة منع املبنى من 

أن يصبح مزاراً للنازيني الجدد.
ففي العــام 2016، أحكمت الحكومة 
سيطرتها عىل هذا املنزل الواقع عىل الحدود 
النمسوية األملانية والذي ولد فيه هتلر يف 20 
نيسان 1889. لكن مصري املبنى كان يتوقف 
غريلينده  عائلة  مــع  قانونية  معركة  عىل 
بومر التــي كانت تملك املنزل منذ ما يقرب 

من قرن.
وانتهــى ذلك النزاع هــذا العام عندما 
حكمت أعىل محكمــة يف البالد بالتعويض 
الذي ستحصل عليه بومر. وستدعو وزارة 

إىل  املعماريني  املهندســني  اآلن  الداخليــة 
تقديم اقرتاحــات لتحويل هــذا املبنى إىل 
مركز لرشطــة املدينة. وقال وزير الداخلية 
فولفغانغ بيشورن يف بيان: "يجب أن يكون 
استخدام املنزل يف املستقبل من قبل الرشطة 
إشارة واضحة إىل أن هذا املبنى لن يكون أبداً 

مكاناً إلحياء ذكرى النازية".
عىل  الهندسة  مســابقة  وســتطلق 
مســتوى االتحاد األوروبي هذا الشهر مع 
لجنة تحكيم مــن الخرباء من بينهم ممثل 
للمدينة، ومن املتوقع أن يتم اختيار أفضل 

تصميم يف النصف األول من العام املقبل.
وكانت الحكومــة تريد أن تهدم املبنى 
حتى ال يصبــح مركزاً للنازيني الجدد، لكن 
هذا القرار قوبــل بالرفض واالتهام بمحو 

التاريخ. )أ ف ب(

منزل هتلر في النمسا مركزًا للشرطة

يعمل كاتب سيناريو "تشاينا تاون" عىل 
مسلسل تلفزيوني سيعرض عىل "نتفليكس" 
مســتوحى من الفيلم الشهري الذي صدر يف 
العام 1974، وفق ما قال ناطق باسمه مؤكداً 
معلومات أوردها موقع "فراييتي". وستدور 
أحداث املسلسل يف الفرتة الزمنية التي سبقت 
أحداث الفيلم الذي أخرجه رومان بوالنسكي، 
وفق الناطق باسم الكاتب روبرت تاون البالغ 
من العمر 84 عاماً. وأشار موقع "فراييتي" 
إىل أن الكاتب ديفيــد فينرش )"هاوس أوف 
كاردز" و"سيفن" و"ذي سوشل نتوورك"( 

سيشارك يف كتابة سيناريو املسلسل الجديد.
وبوالنســكي الذي أخرج الفيلم األصيل 
واملتهم باعتداءات جنسية، ليس له أي عالقة 
بهذا املــرشوع الجديد. ولم ترد "نتفليكس" 
عىل اتصاالت وكالة "فرانس برس" للتعليق.

تاون"لـ11  "تشــاينا  فيلم  رشح  وقد 
جائزة أوسكار بما يف ذلك أفضل فيلم وأفضل 
مخــرج وأفضل ممثل )جاك نيكولســون( 
وأفضل ممثلة )فاي دوناوي(، وفاز بواحدة 

فقط هي أفضل سيناريو )روبرت تاون(.
)أ ف ب(

مسلسل تلفزيوني من وحي
"تشاينا تاون" على "نتفليكس"

دبوس

منتج لبناني 
يتعاقد مع 
فنّان عالمي 
بماليين 
الدوالرات 

بينما يتخلّف 
عن الدفع 
للممثلين 
المحليّين.

هـــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

حني تنــام وتغّط 
يف سباٍت عميق تتوّقف 
حاســة الشــّم لديك 
معّطلة  وتكون  تماماً 

حتى استيقاظك.

الشّم يتعطلّ
عند النوم

مشهد رائع لجمٍل في الصحراء الغربية )أ ف ب(


