
لحظة اعتداء عناصر الجيش على أحد المتظاهرين في جل الديب أمس )رمزي الحاج( 

واشنطن تالحق ممّولي "حزب الله" من كافة "المذاهب واألديان"

"بارودة" بعبدا... من كتف "التكليف" 
إلى كتف "التوقيع"

الطرابليس هيثم النيز إبن الـ42 عاماً أرضم النار بنفســه 
أمس لعدم قدرته املادية عىل معالجة ابنته... وال يزال الساسة 
يف لبنان يبحثون يف جنس مشاركة هذا الفريق وعدم مشاركة 
ذلك الفريق يف الرتكيبة الحكومية. هي مشــهدية تالمس أعىل 
قمم الخّســة والرذالة من طبقة أفلست ونفد رصيدها إال من 
حســابات "املقاصة واملحاصصة" ولو أرضم اللبنانيون كلهم 
النار بأجسادهم. تكليف وتأليف وتوليف، كلها عناوين ملعركة 
واحدة سالحها استنزاف الوقت لتعطيل مفاعيل الشارع الثائر 
وتكبيــل كل محاوالت الرضوخ لطلباته، حتى إذا ما اســتنفد 
ســالح التكليف ذخريته الحيّة والخّلبية، انتقلت "البارودة" إىل 

كتف التأليف يف ضوء تسّلح القرص الجمهوري يف مواجهة رئيس 
الحكومة املكّلف بسالح "التوقيع" عىل مرسوم تأليف حكومته.
إذاً، وبعدما احرتقت ورقة "التأليف قبل التكليف" بالنريان 
نفسها التي أحرقت مرشحيها، وفرضت الوقائع إعادة االنتظام 
إىل املسار الحكومي عىل السكة الدستورية، باتت األنظار تتجه 
إىل ما بعد بعد "اثنني االستشــارات" عىل وقع االنطباع الطاغي 
بحســم مســألة إعادة تكليف الرئيس ســعد الحريري "عىل 
مضض" عوني بعد إقصاء رئيس "التيــار الوطني الحر" عن 
تشكيلته املرتقبة. ففي حني جاء خطاب األمني العام لـ"حزب 
الله" الســيد حسن نرصالله يف مجمل شــّقه الحكومي أشبه 

بتوجيه الرســائل إىل "التيار الوطني الحر"، يف ســياق تربيري 
ملوجبات املرحلة الراهنة التي قضت قياســاً عىل "تشــخيص 
املخاطر واملصالح"، بعدم مجاراة الثنائي الشيعي لنزعة رئيس 
"التيار" جربان باســيل ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال 
عون، نحو الرشوع يف تشكيل حكومة "اللون الواحد" وإقصاء 
الحريري عن ســدة الرئاسة الثالثة، تيش املعطيات واملعلومات 
املتوافرة بأّن عون يتأهب لرفع "القلم" يف وجه أي محاولة من 
الحريري لفرض تصّوره يف عملية تكوين الســلطة التنفيذية، 
باعتبار أّن رئيس الحكومة يحتاج إىل توقيع رئيس الجمهورية 

بوصفه "رشيكاً دستورياً" مضارباً يف هذه العملية. 

الجيش للشعب وليس لسلطٍة فاسدة
نعرف منــذ أيام الثــورة األوىل أن "منظومة 
الفســاد واإلفســاد" املتحكمة برقاب اللبنانيني 
تريد "كرس" جل الديب، وأّن كل لطٍف مورس ضد 
املتظاهرين هناك مــا كان إال مراوغة يف انتظار 
تنفيذ قرار متّخذ، وهو وجوب رضوخ الذوق وجل 

الديب مهما كان الثمن حتى ولو سالت الدماء.
لكن الثمن غاٍل، والجيش يدفع من هيبته كّلما 
الشابات والشبان.  مارس عنفاً غري مرشوع ضد 
فليس من الشــجاعة أن ينهال العســكر برضٍب 
وحيّش عىل عّزٍل وأن تكرس العيص رؤوس مواطنني 
سلميني. وليس من شيم الجيش اللبناني ممارسة 

سلوك األنظمة القمعية.
منذ اشتعلت هذه االنتفاضة الوطنية الصادقة 
ضّد ســلطة "الحرب األهليّــة" كنتم واثقني من 
قدرة امليليشــيات عىل حرق خيم وسط بريوت، 
ومحارصة الساحات جنوباً وبقاعاً، وأينما اعتربتم 
احتجاجات الناس اخرتاقاً لبيئٍة أُغلقت منافذها. 
وألن الثــورة لم تنطفئ بل تجددت وتوســعت، 
تريدون "كرس" جل الديب بعدما شكلت "واسطة 

العقد" ونقطة حاسمة التأثري.
الطريق الساحيل ووسط بريوت عصب الثورة 
الواجب القطع يف عقولكم التآمرية. وما تبقى، وإن 
بحجم مدينة طرابلس أو صيدا أو حلبا أو غريها، 
فكلُّه مجّرد أطراف. هكذا فّكر جنراالت الجزائر يف 

التسعينات، وهكذا توّهم حليفكم النظام السوري 
منذ اندلعت ثورة شعبه ضد الطغيان. وهكذا تخال 
كل سلطة فقدت مرشوعيتها وباتت الديكتاتورية 

طريقها الوحيد للبقاء.
حوَّلتم قطع الطرقات اىل جريمة واســتندتم 
اىل حجٍج واهيــة لتربّروا قمع هذا الشــكل من 
االحتجاج الــذي لواله ملا اســتقالت حكومة وال 
خطر يف بالكم أّن شــعباً انتفض الستعادة دولته 
من براثن مفرتســيها، فيما جرائمكم يف الرسقة 
والنهب والهدر وتضييع مستقبل اللبنانيني معفية 
من أي حســاب ولم تدرجوها يف "سجّل األخالق" 
التي تنادون بها، وال افرتضتم أنها انتهاك لحقوق 

االنسان.
إعتربتم الشتيمة كفراً وحراماً وانتهاكاً لقدس 
األقداس، فيما ممارســاتكم اليوميــة املؤدية اىل 
اإلفقار واإلنتحار واإلنهيار، مجّرد أخطاء بسيطة 

ناجمة عن عرقلة نواياكم يف االصالح.
للدولة  ناشــدناكم مراراً ترك الجيش جيشاً 
وليس للنظام. ونكرر اليوم أتركوه بإمرة قائده وال 
تجّربوا اخرتاقه بالوالءات. أتركوه محاطاً باحرتام 
اللبنانيني. أتركوا اللبنانيــني يعتربونه دائماً رمز 
العزة والنزاهة وســبيالً لخالص لبنان. ولكنكم 
للقانون متناسني  ترّصون عىل استخدامه خالفاً 
أّن العنف حني يصبح واقعاً تصبح الثورة حقاً من 
الحقوق، ومتوّهمني أّن باعتقالكم مجموعة ثوار 

تعتقلون ثورًة أزهرت يف كّل حّي وكّل دار.

جل الديب لن تنكرس. ليس ألن العني تستطيع 
مقاومة املخرز، بل ألّن إرادة الحق والحرية أقوى 
مــن العصا واالعتقال. ولكــم يف تجارب التاريخ 

مثال.
لن تخضع جل الديــب، ألنّها صارت العنوان، 
وإرادة  بإرصارها وعنادها  نواياكم  وهي كشفت 

شــبابها الثائرين. فكّل دقيقة قطع طريق يف جل 
الديب اختزلت من عمر الســلطة الفاسدة أياماً، 
وكل دوالب احرتق كان شــعلة إلضاءة مستقبل. 
أما إذا أرصرتــم عىل القمع، فكل شــتيمة ضد 
أحد الفاســدين منكم قد تصبح قصيدًة جديرًة 

باإلنشاد.

بشــــــارة شـــــربل

إقرار الئحة االتهام ضدّ ترامب
يف خطوة كانت متوّقعة مــن قبل الديموقراطيني الذين يشــنّون حرباً 
رضوســاً ضّد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، أّقــرت اللجنة القضائيّة يف 
مجلس النّواب أمس الئحة االتهام املوّجهة للرئيس األمريكي، ما يُعبّد الطريق 
أمام جلســة يف مجلس النّواب للتصويت عىل عزله بتهمتَْي اســتغالل النفوذ 
وعرقلــة الكونغرس. وصّوت الديموقراطيّــون والجمهوريّون يف اللجنة عىل 
أســاس حزبي )23 مقابل 17( لصالح توجيــه التهمتنَْي إىل ترامب، ما يُمّهد 

لجعله ثالث رئيس يُواجه احتمال عزله يف تاريخ الواليات املتّحدة األمريكيّة.
واعترب رئيس اللجنة جريي نادلر أنّه "يــوم حزين وكئيب"، وذلك عقب 
التصويت الذي جرى برسعة بعد نقاش الذع استمّر 14 ساعة يف اليوم السابق. 
ووافق النّواب عىل مادتنَْي، األوىل تتّهم الرئيس الجمهوري باســتغالل النفوذ 
باشرتاطه تقديم مساعدة عســكريّة ألوكرانيا ودعوتها إىل اجتماع يف البيت 
األبيض، بقيامها بفتح تحقيق بشــبهات فســاد مرتبطة باملرّشح الرئايس 
الديموقراطي جو بايــدن. والثانية تتّهمه بعرقلة الكونغرس لرفضه القاطع 

التعاون مع كافة جوانب التحقيق.

اللجنة القضائيّة النيابيّة ُتمّهد للتصويت على العزل
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السيستاني: لحصر السالح بيد الدولة
وســط حملة القمع الدمويّة 
الثورة  إطفاء شعلة  إىل  الســاعية 
العراقيّة املتقــدة، التي باتت تُهّدد 
بإحراق هيكل النظــام املتهالك يف 
بغداد ومعه النفوذ اإليراني املتجذّر 
يف ربوعــه، دان املرجع الشــيعي 
األعىل يف العراق عيل السيســتاني 
أمس عمليّــات "القتل والخطف" 
التي تســتهدف الثّوار يف "ساحات 
الحّرية"، مشّدداً عىل رضورة حرص 
السالح بيد الدولة. وقال السيستاني 
يف خطبة الجمعــة يف كربالء، التي 
تالها ممثله أحمد الصايف: "نشجب 
بشــّدة ما جرى من عمليّات القتل 
أشكاله"،  بكّل  واالعتداء  والخطف 
منّدداً بـ"االعتداء اآلثم" يف الســنك 
األســبوع املــايض، وبـ"الجريمة 
الوثبة  البشعة واملروّعة" يف ساحة 

وسط بغداد الخميس.

بومبيو ُيحّذر طهران من "رّد حاسم"

نا أن ُيسمع صوُتنا" من شعارات الثّوار في البصرة أمس )أ ف ب( "حقُّ

+  ١٩ عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر
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بعدما تكّرس سقوط التســوية السياسية، وخلط قرار 
رئيس "التيار الوطنــي الحر" جربان باســيل التموضع يف 
صفوف املعارضــة االوراق الحكومية، ويف ظل حديث البعض 
عن تحركات مرتقبة لـ"التيار" عىل االرض يســتغرب األخري 
استحضار مثل هذا الحديث، وتؤكد مصادره لـ"نداء الوطن" 
أنه "من املبكر جداً طرح النزول عىل األرض، فـ"التيار" ذاهب 
إىل معارضة إيجابية وبناءة". وتســأل املصادر: "ملاذا طرح 
هذا املوضوع قبل االستشارات؟ هل يعقل إثارة كالم من هذا 
النوع راهناً؟ فلنذهب إىل االستشــارات بادئ ذي بدء ونعلن 
موقفنا، علماً أننا كنا حددنا بوضوح هذا املوقف بالعودة إىل 
الناس، أي اىل صفوفنا ونمــارس معارضة ايجابية، لكن كل 
ذلك من املبكر الحديث عنه قبل معرفة نتائج االستشــارات 
واىل اين ســتؤدي؟ وال نستطيع أن نقول ماذا سنعارض قبل 

ان نعرف ماهية الحكومة وبرنامجها". 
إال أن املصادر حــّددت العناوين العريضة لخطة املرحلة 

املقبلة بعد تموضع "التيار" يف املعارضة، أبرزها ثالثة:
 ـ "التيار" لن يقبل باستمرار السياسات املالية والنقدية 

واالقتصادية.
 ـ "التيار" لن يقبل برصف النظر أو التساهل أو التهاون 

مع أي ملف له عالقة بمكافحة الفساد.
 ـ "التيار" لن يســمح بأي تدخل خارجي يأخذ البلد اىل 

مخاطر أمنية أو رضب استقراره.
وتضيف املصــادر: "خالفاً لكل ما أشــيع، كالم الوزير 
باســيل لم يكن للمناورة بل كان جّديــاً. كذلك كنا وال نزال 
نشــّدد يف كل طروحاتنا يف امللــف الحكومي، عىل رضورة ان 
تحــرتم الحكومة التوازنــات امليثاقية حتى لــو كنا خارج 
املعادلة الحكومية، فليس هنــاك أي مناورة، أو أي محاولة 
للتوّســل لتعيني وزراء من قبلنا، بل نحن أكثر من جديني يف 

طرحنا".
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لم يحد األمني العام لـ"حزب الله" السيد 
حسن نرصالله يف خطابه الذي استمر أكثر 
من ساعة، عن النمط االستيعابي. حاول قدر 
االمكان تدوير زوايا األزمة الحكومية العالقة 
حتى اللحظة يف عنق الزجاجة. ومنح بقية 
الالعبني مزيداً من الوقت حتى صبيحة يوم 
االثنني املقبل كي يحسموا خياراتهم النهائية 

إزاء تسمية رئيس للحكومة.
ترك الباب مفتوحاً أمام خيارين اثنني، 
املستقبل"  "تيار  رئيس  املشرتك  مفتاحهما 
سعد الحريري، ولو أنّه حاول التخفيف من 
منسوب "غرام" الثنائي الشيعي بالحريري، 
من خالل ترك الشــأن الحكومي معّلقاً عىل 
حبل احتمالني اثنني: إما حكومة برئاســة 
الحريري، وإما برئاسة بديل له يتوىل تغطيته 

ودعمه.
 لكــن بالنتيجــة، كل دروب الحكومة 
تصل إىل مطحنة بيت الوســط لتكون ممر 
حكومة "أوسع تمثيل ممكن"، كما وصفها، 
عمالً بامليثاقية الطائفية التي تقتيض احرتام 
"كبــار الطوائف" ومشــاركتهم يف القرار 

السيايس.
يف املقابل، إنتظر العونيون من حليفهم 
أن يضع خطاً أحمر حول حتمية مشاركتهم 
يف الحكومة، لتكــون بمثابة رشط وجودي 
لقيام حكومة ما بعد 17 ترشين، كما سبق 
لـ"حزب الله" أن فعل يف أكثر من استحقاق 
حكومــي. لكن نرصالله اكتفى باإلشــارة 
إىل أّن "الحــّل لألزمة الحاليــة هو تعاون 
الجميــع وتقديم التنــازالت"، ومرصاً عىل 
"أن يشــارك الجميع بما يمثل وال يجوز أن 
أّي مكّون،  يستبعد  الحكومة بشكٍل  تُشّكل 
ونّرص عىل مشاركة "التيار الوطني الحر" يف 

الحكومة بما يمثل ومن يمثل".
ولهذا، ثمة من اعترب أّن دعوة نرصالله 
القــوى السياســية إىل عــدم التهرب من 
الوطني  "التيار  يســتثني  ال  مسؤولياتها، 
الحر" الــذي قرر أن يدير ظهره للســلطة 

ويتجه إىل املعارضة.
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أّن  أبداً وفق املطلعني،  هذا ال يعني 

"حزب الله" تخىل عن حليفه املسيحي 
ولكن ســّلم األولويات يف هذه املرحلة 
بات مختلفاً. عىل خالف االستحقاقات 
الســابقة حيــث كان "حــزب الله" 
الحر"  الوطني  "التيار  معارك  يخوض 
الســلطوية ويدعمها بشــكل مطلق، 
تستدعي  اقتصادية  أزمة  اليوم  يواجه 
أن تكــون االولويــة لحمايــة األمن 
األمن  الغذائــي،  األمن  االجتماعــي، 
النقــدي، وبالتايل العمــل عىل صياغة 
لتأمني  الدويل  املجتمع  تحاكي  حكومة 
أدوات املعالجة املالية. األمر الذي يدفع 
الســنّي  به إىل حماية عالقته باملكون 
حمايته  منســوب  يوازي  قد  بشــكل 

لعالقته باملكون املسيحي. 
طريقاً  "الحــزب"  اختــار  ولهذا 
منفصالً عــن "التيار الوطني الحر" يف 
مسألة ليســت تفصيالً بسيطاً وقد ال 
الثنائية،  تمّر مرور الكرام يف عالقتهما 
ولو أنّه ال يزال يحاول مداراة اعتبارات 
حليفه وتشــجيعه عىل املشــاركة يف 

حكومة الحريري، أو "وكيله".
لكــن األمور لــم تصــل برئيس 
"التيار الوطني الحــر" إىل حّد "طالق 
صفوف  إىل  االنتقال  بإعالنه  السلطة"، 
من  جعبته  فرغت  بعدما  إّال  املعارضة، 
كل الخطط الهادفــة إىل إخراج رئيس 

"املســتقبل" من  تيار 
الرساي الحكومي. 

أخــرج الرجل من 
األرانــب  كل  قبعتــه 
املتوفرة: ترئيس محمد 
الصفدي، بهيج طبارة، 
ســمري الخطيب، فؤاد 
جواد  وحتى  مخزومي 

عدرا. كلها يف محاولة زرك الحريري يف 
زاوية حكومة اختصاصيني من رأسها 
حتــى أخمــص قدميها، كــي يرىض 
تعيد  سياسياً  ملونة  بحكومة  باملقابل 

باسيل "كبري وزرائها".
بـ"محرقة  ليــس  اصطدم،  لكنه 
بيت الوسط" فحســب، وإنما بتمسك 
الثنائــي الشــيعي بســيناريو إبقاء 
التنفيذية،  الســلطة  الحريري يف سّدة 
التوتر  بهاجس  تتصل  كثرية  العتبارات 

دون  وبالحؤول  الشــيعي،  الســني- 
الهروب من مسؤولية مواجهة االنهيار 
املايل، وباحرتام امليثاقية الطائفية التي 
تحتم الوقوف عند رأي "التيار األزرق".
"تعويم"  امكانية  باتت  بناء عليه، 
بالعماد  أتت  التي  الرئاســية  التسوية 
للجمهورية  ميشــال عــون رئيســاً 
العهد  لحكومتــّي  رئيســاً  والحريري 
من  للجمع  العونــي، 
الحريري  بــني  جديد 
رابع  مــن  وباســيل، 
وأشبه  "املستحيالت"، 
املــاء والزيت.  بالتقاء 
الشــخيص  العامــل 
يغلب عــىل ما عداه يف 
التوتر يف عالقة  أسباب 
الرشيكني السابقني، بشكل يحول دون 
جلوســهما وجهاً لوجه مّرة ثالثة عىل 

طاولة ميشال عون الحكومية.
كما أّن تراجع باســيل عن قراره، 
أقله  صعباً،  صار  رشطه،  كرس  بمعنى 
يف املدى املنظــور ألنه يعّرض صدقيته 
للــرضب، بعدما رفع ســقف خطابه 
الســيايس إىل حدوده القصوى، قاطعاً 
الطريق عــىل أي ســيناريو تفاهمي 
خصوصــاً وأّن الحريــري ال يبدي أي 

رئيس  إبقاء  خيــار  عن  للعودة  ليونة 
الئحة  عــىل  الحر"  الوطني  "التيــار 
مطلعون  يــرى  كمــا  "املبعديــن"، 
عــىل موقف رئيــس حكومة ترصيف 
األعمال. ال بل أكثــر من ذلك، ثمة من 
يعتــرب أّن انتصار فكــرة حكومة من 
سيايس،  دسم  دون  من  االختصاصيني 
للحريري  كرساً  يعني  وأعضاء،  رئاسة 
الغالب واملغلوب، وهذه  وسيادة منطق 
اللبنانية وفق  القواعــد  اســتحالة يف 

السابقة. التجارب 
الحتمــال  مــكان  ال  وبالتــايل، 
شطبها  بعدما  واحد،  لون  من  حكومة 
الحكومي.  القامــوس  مــن  نرصالله 
وهو الســيناريو الذي حاول باســيل 
اقناع حلفائه به طــوال األيام القليلة 
املاضيــة، كما تقــول املعلومات، من 
خــالل تشــجيعهم عىل الســري بهذا 
الخيار بحجة أّن الحريري ال يلعب دوراً 
إيجايبــاً يف التأليف، وال بّد بنظر رئيس 
"التيار الوطني الحر" من ابتكار حلول 
من "طرف واحــد" للخروج من املأزق 

الحكومي.
االثنني  يــوم  سيشــهد  وعليــه، 
االستشــارات املنتظرة منذ اســتقالة 
الحكومــة يف 29 ترشين األول املايض، 
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 تعمــد معظــم وكاالت 
باللرية  التسعري  إىل  السيارات 
اللبنانية، وبحســب الســعر 
الرســمي الذي  يــرتاوح بني 
مقابل  والـ1520  لرية   1515
بهدف  وذلك  األمريكي.  الدوالر 
تحريك الســوق املرتاجع منذ 
إعطاء  عن  املصــارف  توقف 

القروض.

"تيــار  أن  لوحــظ   
املستقبل" لم يصدر أي بيان 
بشــأن النائب هادي حبيش 
اقتحامــه مكتب  وقضيــة 
لم  كما  عون،  غادة  القاضية 
يغــّرد أي من نوابه بشــأن 
القضية يف اشارة واضحة إىل 
عــدم تغطيتــه أي ترصف 

يرضب هيبة القضاء.

  تبنّي أن مســألة عدم 
سري"  "مخالفات  تســطري 
قرار  إىل  يعود  املواطنني  بحق 
غري ُمعلن لقوى األمن الداخيل 
املواطنني  أوضــاع  بمراعاة 
خــالل األزمــة االقتصادية 

الحادة التي يمّر بها البلد.
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فيما الســيناريو األكثــر رجحاناً هو 
تســمية الحريري من جديــد بأغلبية 
بسيطة، يفرتض أن تبدأ معها صفحة 
التأليف، التي قال نرصالله عنها إنّها لن 
تكون سهلة. وقد تكون كلمة ّرسها يف 
ضمانات سياسية يريدها "حزب الله" 
حول دور الحكومــة العتيدة يف املجال 
يعطي موافقته عىل  أن  قبل  السيايس، 
الحريري  يريدها  إســتثنائية  تشكيلة 

للقيام بمهمة شبه مستحيلة.
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أصيب رئيس بلدية برجا ريمون حمية خالل إشــكال 
بني املعتصمــني وعنارص من الجيش أمــام معمل الجية 
الحراري، حيث احتج األهايل عىل االنقطاع املســتمر للتيار 
الكهربائي، وقطع شــبان من برجا األوتوسرتاد الساحيل 
للبلدة. كما أفيد عن ســقوط عدد من الجرحى يف صفوف 

املعتصمني، واجتمع وفد منهم مساء مع ادارة املعمل.
واعترب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمايل زياد 
الحجار أن "هناك تقنيناً لم يشــهده اإلقليم وتلوثاً يفوق 
التصور ويستمر، رغم كل الوعود، وأن التعرض للمواطنني 
بهذه القسوة، خصوصاً لرئيس بلدية برجا أمر غري مقبول 

وسيتم بحث هذا املوضوع يف جلسة االتحاد املقبلة".
واعتربت وكالــة داخلية إقليم الخــروب يف "الحزب 
التقدمي االشرتاكي" يف بيان أن "تفاقم مشكلة الكهرباء، 
نتيجة التقنني القايس الذي تتبعه مؤسســة كهرباء لبنان 
والعتمة التي تعيشها قرى وبلدات إقليم الخروب، أدت إىل 
تأجيج األزمة وزيــادة االعرتاضات، خصوصاً أنها تتزامن 
مع األزمة االقتصادية التي يرزح تحتها املواطن". وأكدت 
"رفضها للتقنني"، مطالبة بـ"زيادة ساعات التغذية وبأن 
تتحمل الدولة مســؤوليتها يف حماية املتظاهرين املهّددين 

بمعيشتهم ومصادر رزقهم".
وغّرد النائب محمد الحجار عرب حسابه عىل "تويرت": 
" التقنني القايس الذي يعاني منه اإلقليم والشوف منذ أيام، 
كان موضوع متابعة منا منذ البداية، وقد تبني أن الســبب 
غيــاب اإلعتمادات لرشاء الفيول وتمت اإلشــارة إليه. ما 
عــرب عنه أهايل برجا يف اعتصامهــم اليوم هو رصخة كل 
املترضرين من ترّدي الكهرباء وعىل الجميع تفهم املعاناة 

وعدم استعمال العنف".
ومساء شــهدت بعض املناطق اللبنانية قطع طرق، 
بقاعاً عنــد: املصنع - مفرق الروضــة، مثلث كامد اللوز 
- جب جنني، ســعدنايل وغزة، كما قطعت طريق املدينة 

الرياضية يف بريوت باالطارات املشتعلة.
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تقترب ساعة الحسم. شهر ونصف من 
تأجيل االستشارات الملزمة كان مضيعة 
للوقت حسب قول رئيس "التيار الوطني 

الحر"، وما لم يقله أن شهراً ونصف 
الشهر من مفاوضات التكليف والتشكيل 
وتحديد الحصص قبل االستشارات، هو 

الطريق الذي اختارته القوى الممسكة 
بالحكم خالفاً لألعراف والدستور و... 

الطبيعة.
لم يكن الناس مسؤولين عن هذا 

المسار الخاسر. فهم منذ انفجارهم في 
وجه سلطة الفساد واالفالس واإلفقار، 

أوضحوا ما يطمحون إليه: إستقالة 
الحكومة وتشكيل أخرى من خارج 

الطاقم المسؤول عن إدارة البالد طوال 
العقود السابقة، تتولى وضع خطة 

إنقاذ اقتصادية ومالية، وآلية لمحاسبة 
الفاسدين والمرتشين، وتعد النتخابات 

نيابية مبكرة استناداً الى قانون 
انتخاب جديد من خارج قوانين التعليب 

والتوصيل.
كابر أركان السلطة، وسعوا ما في 

وسعهم بالتكافل والتضامن، لردع 
االنتفاضة الشعبية وقمعها وتمزيقها، 

لكن مشكلتهم ان األزمة اكبر منهم، 
وان االنتفاضة هي الوحيدة التي تطرح 
العناوين الصحيحة. وهم اآلن يكادون 

يجمعون على ضرورة قيام حكومة 
اختصاصيين ستشترط االنتفاضة ان 

يكونوا من ذوي االيدي النظيفة.
لكن ذلك ال يكفي. فقد يذعن ديناصورات 
الخراب امام عمق األزمة، ويسلموا بحكومة 

االختصاصيين، ثم يعملون لالنقضاض 
عليها فور انطالقتها. وبديهي هنا ان شرط 
نجاح اإلنقاذ ان يقف الجميع وراء المنقذ، 

ال وضع العصي في دواليبه.
مسألة اخرى أساسية تطرح نفسها 

في هذا السياق: من سيتولى رئاسة هذه 
الحكومة؟ هل يكون الرئيس سعد الحريري 

او شخص آخر؟
مثلما حددت الظروف والحاجات 

طبيعة الحكومة المفترضة، فإن الظروف 
والحاجات ستحدد شخصية رئيسها. 

فوقف االنهيار سيحتاج اوالً تدابير توحي 
بالثقة في الداخل، وسيحتاج ثانياً الى 

مخاطبة اخرى للعالم العربي والمجتمع 
الدولي، وهذه نقطة ال يمكن إغفالها عندما 

تحين الساعة، وهي قادمة.
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تُعتــرب عطلــة نهاية األســبوع 
حاسمة بالنســبة إىل مصري الحكومة 
املنتظرة، إذ ان اإلتصاالت ستتكثّف قبل 
موعد اإلستشارات املقّرر بعد غد إال إذا 

ما تأجلت مجدداً.
دخلــت رحلة التكليــف والتأليف 
إعالن  بعد  البحــث  مرحلة جديدة من 
الوزير  الحّر"  الوطنــي  "التيار  رئيس 
جربان باســيل عزوفه عن املشــاركة 
املقبلــة وانتقال تياره إىل  الحكومة  يف 

صفوف املعارضة.
الوطني  "التيار  فــإن  يبدو  وكما 
الحّر" لن يســّمي الرئيس املســتقيل 
وترك  الحكومة  لرئاسة  الحريري  سعد 
الحريــة لحلفائه يف الكتلــة، ما يعني 
أن أكرب كتلة مســيحية لن تقدم عىل 

تسمية الحريري.
هذا األمــر يطرح جدياً مســألة 
تطالب  الثورة  أن  خصوصــاً  التكليف 
بحكومة اختصاصيني مســتقلة تلبّي 
مطالب الشارع وسط إرصار الحريري 
عىل هــذا النوع مــن الحكومات التي 

ال  إنقاذيــة،  تُعتــرب 
محاصصة  حكومات 
البالد  سياسية أوصلت 

إىل اإلنهيار.
الســياق،  ويف 
إىل  األنظــار  تتوّجــه 
املســيحية  الكتــل 
األساســية  واألحزاب 
ومن ستختار، فالنواب 

السنة بأغلبيتهم سريشحون الحريري، 
اإلشرتاكي"  "التقدمي  الحزب  ورئيس 
يؤيد الحريري، أما الثنائي الشيعي فقد 
يلعب لعبة تقاســم األدوار بني "حزب 

الله" وحركة "أمل".
النــواب  تــوّزع  إىل  نظــرة  ويف 
الكتل، فإنهم يتوزعون  املسيحيني عىل 

عىل الشكل اآلتي:
- 25 نائباً ينتمون إىل تكتل "لبنان 
القوي" بعد انســحاب نائبي كرسوان 

شامل روكز ونعمة افرام من التكتل.
- 15 نائبــاً ينتمــون إىل كتلــة 

"الجمهورية القوية".
- 3 نواب ينتمــون إىل كتلة حزب 

"الكتائب اللبنانية".

- 3 نــواب ينتمــون إىل كتلة تيار 
"املردة".

الذين  النــواب  إىل  بالنســبة  هذا 
ينتمــون إىل الكتل املســيحية الرصف 
ويبلــغ عددهــم 48 نائباً مــع روكز 
ينتمون  نواب   3 هنــاك  بينما  وافرام، 
الســوري"،  "القومي  الحزب  كتلة  إىل 
3 نواب يف كتلة "املســتقبل"، نائبان يف 
نائبان  الديموقراطي"،  "اللقــاء  كتلة 
نائبان  والتحرير"،  "التنميــة  كتلة  يف 
يف كتلة "الوســط املســتقل"، وهناك 
عدد من النواب املســتقلني وهم: بوال 
يعقوبيــان، إيدي ديمريجيــان، فريد 

هيكل الخازن، ميشال املّر.
يف 30 ترشين األول عام 2014 وقف 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري أثناء 
معركة التمديــد الثانية ملجلس النواب 
واإلصالح"  "التغيري  تكتــل  إعالن  بعد 
"القوات"  ونيــة  الجلســة  مقاطعته 
تأمني  عــىل  وشــدد  أيضاً،  املقاطعة 
امليثاقية املســيحية لجلســة التمديد، 
وقال: "هناك نواب مسيحيون يف كتلتي 
أعترب  كتل  وهنــاك  األُخــرى،  والكتل 
وأنا  املســيحي،  العصب  يمثلون  أنّهم 
أتناول هــذا التمثيل 
أحجام  خــالل  من 
كتلهــم يف مجلــس 
معنياً  ولست  النواب 
بالشــارع، وتأتي يف 
التغيري  كتلة  الطليعة 
كتلة  ثــم  واإلصالح 
اللبنانيــة  القــوات 
الكتائــب  فكتلــة 
وكتلة النائب سليمان فرنجية، فإذا لم 
يحرضوا لن تكون هناك جلســة، وإذا 
لم يكن العصب املســيحي موجوداً يف 
الجلســة عند التصويت وليس فقط يف 
الحضور فستكون هذه الجلسة مهّددة 

وستكون يل كلمة". 
هذا املوضوع عاد ليُطرح مجدداً يف 
تسمية رئيس الحكومة الجديد، فموقف 
املعروف،  حكم  يف  بات  املسيحية  الكتل 
أنه مرشح مجدداً،  الحريري  أعلن  فإذا 
فإن األنظار تتجه إىل الكتل املســيحية 
وعىل رأسها كتلتا "الجمهورية القوية" 
"لبنان  فموقــف  القــوي"،  و"لبنان 
تسمية  بعدم  محســوماً  بات  القوي" 
الحريــري إال إذا حصل تطــّور ما أو 

اقتضــت الظروف تســمية الحريري، 
وحزب "الكتائب" أعلن عزمه تســمية 

السفري نواف سالم لرئاسة الحكومة.
تُرمى  املعطيات،  وأمام كل هــذه 
كرة نــار ميثاقية التســمية يف ملعب 
"القــوات" مثلمــا ُرميــت يف ملعبها 
أثناء التمديــد ملجلس النواب يف خريف 
2014 ووضعتهــا بــني خيــار عدم 
الفراغ  إىل  والذهــاب  للمجلس  التمديد 
الربملانــي وبني التمديــد عىل مضض، 
فاختارت عدم الوقــوع يف الفراغ، فإذا 
لم تُسمِّ "القوات" يف استشارات اإلثنني 
الحريري فإنه ســيفتقد أصوات الكتل 

املسيحية األساسية.
لكــن كل ذلك لم يُبّدل شــيئاً من 
لن  وهي  اليوم،  حتى  "القوات"  موقف 
إنقاذ  امليثاقيّة ألن  لعبة  البتزاز  تخضع 

البلد أهم من لعبة الطوائف واألسماء.
وتؤّكد "القــوات" أن موقفها بات 
واضحــاً وهي "لن تســّمي أي رئيس 
حكومــة ال يلتــزم بتأليــف حكومة 
األمر  وهذا  مســتقلة"،  اختصاصيني 
إىل أن تواصلها  ترّدده منذ مّدة. وتلفت 
مع "بيت الوســط" مســتمّر وحالة 
التشاور دائمة، والرئيس الحريري يؤّكد 
أنه ملتزم بتأليف حكومة اختصاصيني 
مستقّلة، وبالتايل فإننا ال نرى أن هناك 

مشكلة مع الحريري يف هذه النقطة.
وتشــّدد "القوات" عــىل "أننا يف 
الحريــري، فهو  ما ســيعلنه  انتظار 
حتى الساعة لم يعلن أنه مرّشح أو أنه 
سيسّمي شخصية بديلة، وعندما يعلن 
املســتقبلية  للحكومة  رؤيته  مع  ذلك 
وســنتخذ  النيابي  تكتّلنا  ســيجتمع 

املوقــف املناســب الذي يتــالءم مع 
قناعاتنا".

ويف الســياق، يُطرح ســؤال وهو 
وطأة  تحــت  الحريري  قبــل  لو  ماذا 
ليســت  اختصاصيني  بحكومة  االزمة 
موقف  ســيكون  فمــاذا  مســتقلة 
"القوات"؟ بالنســبة إىل هذه النقطة، 
تشــري "القــوات" إىل أنــه "ال مجال 
للعب عىل نقطــة اإلختيار بني حكومة 
اختصاصيني  أو  مستقلة  اختصاصيني 
يتبعون لألحزاب، فنحن نرفض حكومة 
اختصاصيــني تابعــة لألحــزاب ألن 
املشكلة يف ذهنية إدارة الدولة، فاملشكلة 
ليست مثالً يف اســتبدال وزيرة الطاقة 
يســميه  آخر  بوزير  البســتاني  ندى 
التيار، ونظرية تســمية اختصاصيني 
يطرحها  والكتــل  األحــزاب  ِقبل  من 
الطرح  وهذا  الحريري  وليس  باســيل 
مرفوض ألن الحريري متمسك بحكومة 
فإن  وبالتايل  مســتقّلة،  اختصاصيني 
موقفنا من تســمية أي رئيس ال يلتزم 
بهذا النوع من الحكومات هو نفســه 

ولن يتبّدل".
تختلف عن  التكليف  لعبة  أن  وبما 
لعبة التأليف، يتخــّوف البعض من أن 
بتأليف  له  بالسماح  الحريري  وْعد  يتّم 
ثّم  اختصاصيني مستقّلة، من  حكومة 
يتم اإلنقالب عىل االتفــاق، عندها يتّم 
أخذ أصوات "القــوات" ومنْح ميثاقية 
مسيحية لعملية التكليف، فيما رشوط 
التأليف قد تختلــف نظراً إىل التطورات 
السياسية، يف وقت يبقى األساس ماذا 
الثورة يف  يريد الشارع وكيف ستتحرك 

ملف تأليف الحكومة؟
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عىل مســافة يومني من موعد 
امللزمــة  النيابيــة  االستشــارات 
املعطيات  كل  تيش  والتي  للتكليف، 
بتسمية الرئيس سعد الحريري يوم 
فعل  ردة  الجميع  يرتّقــب  االثنني، 
تيار "املســتقبل" عىل االرض بعد 

إعالن نتائج هذه االستشارات.
ولدى سؤال "التيار" عن خطة 
تحركه تزامناً مع تكليف الحريري، 
لـ"نداء  بالقول  مصــادره  تكتفي 
نصّيل  اليها  نصل  "عندما  الوطن": 
"األكيد  بالقول:  وتستدرك  عليها". 
أن ال خطة للتحرك يف الشارع، وأن 
التكليف  حــال  يف  الوحيدة  الخطة 
وقبول الحريري به هي املســارعة 
نحــو تهيئــة املناخــات املؤاتية 
إلطالق ورشــة عمل جدية لتأليف 
إنقاذ  تعمل عىل  حكومة متجانسة 

الوضع".
توزيع  اىل  جهــات  وعمــدت 
وسائل  عىل   "مشــبوهة"  دعوات 
تحرك  نظيم  لت االجتماعي   التواصل 

اليوم السبت،  اىل  "بيت الوســط " 
والتجمع لهــذه الغاية أمام فندق 

فينيسيا تأييداً للحريري .
اىل  تيار "املســتقبل"  وسارع 
إصــدار بيان أســبغ فيه عىل هذه 
الدعوات صفــة "املفربكة". وأمام 
تكرار هذا النوع من الدعوات أخرياً، 
أكد "التيار" أنه ليس يف وارد اللجوء 
اىل الشارع لغايات سياسية"، ونبّه 
"املحازبــني واملنارصيــن ومحبي 
الحريري اىل أن الدعوة مفربكة وال 

أساس لها من  الصحة ".
االوىل  ملرة  ا ليست  أنها  والالفت 
التي يــدأب فيها "تيار املســتقبل 
"عىل عدم تبنــي أي تحرك له عىل 
بيانات  سلســلة  أن  علماً  االرض، 
صدرت عنه يف هذه املدة اســتندت 
اىل كالم رصيــح وواضح للحريري 
يدعو فيــه منارصيه ومحازبيه اىل 
االبتعاد عن الشــارع وعدم القيام 
بأي عراضات ووعــي أهمية هذه 

املرحلة.
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األسبق  الحكومة  رئيس  زيارة  بدت 
تمام سالم اىل بكركي أمس االول، الفتة 
يف الشــكل، حيث رافقــه ثالثة وزراء 
ســابقني يف حكومته الســابقة وهم: 
ومحمد  قزي  ســجعان  درباس،  رشيد 
املضمون،  يف  الفتة  كانت  كما  املشنوق. 
الســيايس  الجمود  إن ســالم خرق  إذ 
الحاصل وزار الرصح البطريركي الطالع 
البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس 

الراعي عىل ما لديه من معطيات. 
 ويف معلومــات لـ"نداء الوطن" أن 
سالم أبلغ الراعي أســباب اعتذاره عن 
طرح  عندما  حكومة  تشــكيل  تكليفه 
فهو  السياســية،  االوساط  يف  اســمه 
الحــايل يتطلب وجود  الوضع  أن  يعترب 
إرادة وطنيــة، وأي حكومــة جديــدة 
خرق  إحداث  عىل  قادرة  غري  ســتكون 
بني املايض والحارض إذا لم تتوافر فيها 
االرادة الوطنيــة واالداء الجديد لدى كل 
املسؤولني، خصوصاً أن املرحلة الحالية 
تتطلب تأليف حكومة شــفافة وتكون 
مقبولة من الرأي العام واملجتمع الدويل، 
وال مانع مــن أن تكون مطّعمة ببعض 
بال حقائب  لكن  السياسية  الشخصيات 
فيمــا يتوىل اختصاصيون مســتقلون 

الحقائب.
بــدوره، أكد الراعي أنــه دعم من 
اللحظة االوىل تطلعات الناس يف الشارع 

انه  عىل  وشّدد  اللبنانية،  الثوابت  ضمن 
حان الوقــت أن يتعاطى املســؤولون 
بإيجابيــة مع الحراك الشــعبي، وانه 
لم يتوقف عن دعوتهم اىل االفســاح يف 
املسؤولية.  لتســلم  آخرين  أمام  املجال 
وأوضــح أن البطريركيــة املارونية ال 

تتدخل يف االســماء والتفاصيل، بل هي 
تضع  وروحية  معنوية  وطنية  مرجعية 
الخطــوط الحمر العريضــة كخريطة 
طريــق. وأكد الراعي لســالم أنه ينظر 
اىل التطورات املقبلــة بقلق كبري إذا لم 

تتألف الحكومة يف وقت قريب جداً.
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أسقطت الثورة ورقة تين التسوية، و"افرنقعت" روابط 
هذه الطبقة السياسية، ففرطت عند أول استحقاق جدي حيال 

الشعب. واضطر المنتفخ بقوته المستعارة بموجب صفقة 
التفاهم، ما جعله الحاكم بأمره وبتعنت وشره إلى المال العام 

وكأنه ورثة المرحوم، إلى التراجع التكتيكي. وسارع إلى  
معزوفة ادعاء العفة والتضحية بالذات، إال أن خطابه التظلمي 

لم يلغ حقيقة تضاؤل حجمه عندما استوجبت التراجع 
مصالح مشّغله. 

صحيح أن تحرك المعتصمين والمتظاهرين اقتصر على 
الصمود بمواجهة الغزوات المتالحقة وصوالً إلى مولوتوف 

الميليشيات الممانعة، والتفوق في لعبة الكر والفر على 
رغم تحطيم الخيم والتخوين واالعتقاالت االستنسابية 

لتخويفهم وشل حركتهم. لكن الصحيح أيضاً أن هشاشة 
القوة المنتفخة فضحها هذا الصمود، ربما للبدائية المقرفة 
في التهافت على السلطة، قياساً إلى المخضرمين العتيقين 
في اللعب على حبال التناقضات السياسية اللبنانية، أو ألن 
االنتشاء بالنفوذ المستجد مع فائق اإلنتفاخ خلخل التوازن، 

وفقع البرستيج، كما أي بالون لم يتحمل كمية الهواء 
الفائض تحت جلدته.

لعلها الكاريزما المفقودة التي سهلت االستهانة بالحلف 
االستراتيجي بعد سلسلة سقطات محرجة، أطاحت بكل 

االجتهادات والبهلوانيات لحجز موقع متقدم في الصفوف 
األولى. واإلشارة األهم لهذه اإلطاحة برزت في التصويب الذي 
استلحق ما ورد عن لقاء األصيل وتحويله الى لقاء من الدرجة 

الثانية، يبدو ان هدفه كان تبليغه  المطلوب منه في المرحلة 
المقبلة، ليس ألن المصلحة العليا تقتضي ذلك، ولكن ألن 

االداء المعرقل المتواصل لم يعد مجدياً استثماره في المرحلة 
الحساسة التي تؤكد مالمحها ان الدلع ممنوع ألنه قد يؤدي 

الى خسارة كل ما جناه محور الممانعة حتى تاريخه.
ل يقتضي دس خيم إضافية في  أو ان مخطط المشغِّ

ساحات االعتصام لمعارضين في الشكل وعمالء لهذه 
السلطة في الواقع، لذا كانت األوامر بالنزول الى أرض 

المعركة لالطباق على انتفاضة الثوار اللبنانيين الذين كسروا 
المحرمات وتجاوزوا الخطوط الحمر، ومصادرة مطالبهم 
تمهيداً لعودة ظافرة بعد فرض هيمنة كاملة على المكان.

أو ألن إحداث فوضى غير خالقة وإضطرابات أمنية 
مرشحة للتطور، كالتي شهدها الرينغ من مسرب الخندق 

الغميق استكماالً للسيناريو المعهود البارع فيه محور 
الممانعة، والقاضي بحرق البلد بما فيه ومن فيه، وتحوير 

األزمة وجرها الى مكان آخر، يبدأ من المؤامرة الكبرى 
لسحب السالح، وعقد صفقات النفط على قياس االمبريالية 

والشيطان األعظم، والتطبيع مع إسرائيل، ويستدعي من يأتي 
ويحاور هؤالء الممانعين ويسألهم عن شروطهم التي تتجاوز 

بالتأكيد ما دفع اللبنانيين الى الشوارع منذ الشهرين، لتمر 
ببغداد وصنعاء وتصل الى طهران.

وألن "كلهن يعني كلهن" ارتضوا الدخول الى التسوية 
المشؤومة التي هندسها المحور الممانع، وصل الدور الى 

الطرف المنتفخ بقوته المستعارة عندما سحبت القرعة 
وطلع اسمه ليخدم في هذه المرحلة المحور ومتطلباته، كما 

هو المفروض بموجب شروط "خذ وأعط"، فالتزم ناسفاً 
برستيجه وفوقيته ونفذ .. وفقع البالون.

فقع البالون

ســنـــاء الــجـــاك

النيز  أحرق املواطــن هيثم 
)مواليــد 1977( مــن منطقة 
الرتبيعــة - طرابلس، نفســه 
بمــادة البنزين بعد أن ســكب 
املادة عىل جسده ثم أشعل النار 

بنفسه.
وأكــدت املعلومات أن النيز 
أقدم عىل هذا الفعل جراء "عدم 
لعالج  األموال  توفري  من  تمكنه 

إبنته".
وتــم نقله إىل مستشــفى 
الســالم يف طرابلس التي تبلغت 

بحالته عرب مخفر السويقة. 
وبحسب أحد أعضاء الفريق 
وصل  "النيز  فإن  املعالج  الطبي 
إىل املستشــفى بحالــة صعبة 
جسده  يف  الحروق  نسبة  وبلغت 
الثالثة.  الدرجة  من  وهي   70%
طلبنــا لــه وحدات الــدم عرب 
الصليب األحمــر اللبناني ولكن 
نأسف أن نقول أن حالته صعبة 
وحرجة وإمكانية شــفائه من 
بأنحاء جسده  املنترشة  الحروق 

ترتاوح بني 1 و 10%".
هو  النيز  هيثــم  واملواطن 
طرابلس  يف  الرتبيعة  سكان  من 
عاطــل عــن العمــل، ويقول 
يقول  أيام  "منذ  فيه:  العارفون 

أنه يريد إشعال نفسه".

أحرق نفسه لعدم تمّكنه 
من توفير العالج البنته

هيثم النيز

مرحلة  اليوم  الشيوعي  الحزب  يعيش 
يصفها بعض حزبييه واملطلعني عىل حاله 
باملصريية. ففي هذه املرحلة املفصلية من 
تاريــخ لبنان يعجز الشــيوعي عن إعالن 
مواقف سياســية واضحة، ويتجنب اتخاذ 
مواقف تزعج أبرز أركان السلطة التي من 

املفرتض أنه يعارضها، أي "حزب الله". 
وتؤكد معلومات من داخل الشيوعي أن 
"حزب الله" تمكن من اخرتاق الحزب وجمع 
معلومات شــخصية جداً عــن محازبني، 
ويمكن استخدامها يف "يلّ ذراعهم". ويشهد 
الشــيوعي اليوم رصاعــات داخله نتيجة 
اختالف وجهات النظر بني من يريد أن يعلن 
وقوفه تحت عبــاءة "حزب الله" وبني من 

يريد عكس ذلك.
يروي أحد الشيوعيني لـ"نداء الوطن" 
أن حزبــه ومنذ العــام 2005 لم يعرف أن 
يف  السيايس  فاالنقسام  سياسياً.  يتموضع 
البلد انعكس داخل الشــيوعي يف ظل غياب 
برنامج عمل تحديداً عندما كان خالد حدادة 
أميناً عاماً. ووفق الحزبي، بدأ حينها رصاع 
داخل الحزب "بني الجيل الشــاب والرعيل 
القديم، فالشباب كانوا أكثر اندفاعاً وثورية 
مــن القيادة التــي كانت تبيــع املواقف. 
وباختيار حنــا غريب أمينــاً عاماً تمكن 
االشباب من قلب الطاولة يف الحزب". ويرى 

الشيوعي ُمختَرق من "حزب الله"  ويعيش مرحلة مصيرية
"أعطينا غريب عصًا ليضرب بها ال ليتفرّج عليها"

حنا غريب

مـــريم سيـــف الـــــدين

تشــّكل قصة أحمد مصطفى الصياد الفقــري من بلدة ببنني 
العّكاريــة التي نرسدها يف هذا التقريــر، عيّنة واحدة عن عرشات 
بل مئات القصص اليومية املشــابهة، التي تحصل وســتحصل، 
خصوصاً يف أيام الشــتاء والعواصف، لصياديــن يعملون يف بحر 

العبدة يف عّكار يف ظل أسوأ الظروف.
إســتيقظ أحمد مصطفى، إبن بلدة ببنــني - )بلدة عكارية 

تعّد 40 ألف نســمة ( - صباح يوم أمس الجمعة 
عىل غرق مركبه واملســّمى "رنا" يف بحر العبدة 
واملركب  حصلت.  التي  واألمطار  العواصف  جّراء 
هــذا كان بحاجــة إىل تصليحات قبــل ذلك، لم 
القيام بها، ألنها  الفقري  يســتطع الصياد أحمد 
كانت تحتاج إىل مبلغ بسيط قدره 100 ألف لرية 
لبنانية. وعــىل رغم حالة املركــب يقول أحمد: 

"كنت عم نميش الحال باملركب عىل حاله حتى الله يفرجها"، لكّن 
الفاجعة بالنســبة إليه حّلت عندما استيقظ صباح الجمعة فرأى 

مركبه يغرق يف عرض املياه.
ويعيش أحمد إبن العقد الرابع يف حي البســتان يف ببنني. وهذا 
الحي من أكثر األحياء فقراً. حياة اقتصادية صعبة يعيشــها وهو 
أب لـ 4 أوالد يعمل يف صيد األســماك كما األغلبية من أبناء البلدة، 

وال يملك سوى هذا املركب ليؤمن من خالله قوت يومه له ولعائلته.
الصيادون يف مرفــأ "ببنني- العبدة" من زمالء أحمد يف املهنة، 
وبعد جهد جهيد وسط األمطار اســتطاعوا سحب املركب الغارق 
رغم ارتفاع منســوب الرتّســبات عىل مدخل حوض املرفأ، بينما 
قّدرت الخســارة بنحو 4 ماليني لرية لبنانية. وهو مبلغ كبري عىل 
صياد سمك مثل أحمد يعمل أحياناً بـ 20 ألف لرية لبنانية وأحياناً 
أخرى ال يعمل، فال شــك أن مبلغ 4 ماليني لرية قد تمر سنة كاملة 

وال يستطيع صياد مثل أحمد تحصيله.
ويقول لـ"نــداء الوطن": "تعّرضت هذا اليوم 
إىل نكســة كبرية بكل معنى الكلمــة. تخيّل أنه يف 
هذه األوضاع املعيشــية الصعبــة الراهنة ويف ظل 
األزمة اإلقتصادية الخانقة التي نمر بها ويف موسم 
الشتاء حيث من املعروف أن صيد األسماك يرتاجع 
بشكل كبري، تأتيني هذه املصيبة. فاملركب بحاجة 
اآلن بحســب الكشــف إىل أكثر من 4 ماليني لرية 
إلعادة إصالحه وتشــغيل محركه وأنا قبل مدة لم أقدر عىل تأمني 

مبلغ 100 ألف لرية لتصليحه".
الدولــة ومن كل  أضاف: "نحــن الصيادين مرتوكــون من 
املعنيني. ليس هناك من يهتم وال من يســأل كيف يستطيع أولئك 
املواطنون أن يؤمنــوا حياتهم اليومية يف ظل غياب كل أشــكال 
الدعم والتقديمات وأي اهتمام رســمي من الدولة. صيد األسماك 

"رنا" غرقت في البحر... وعائلة أحمد  ابن ببنين في خطر

الشمـــــال - مـــــايز عبيــــد

يحتاج المركب
 إلى 4 ماليين ليرة
إلعادته إلى العمل

المركب بعد سحبه إلى الشاطئ
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الشيوعي ُمختَرق من "حزب الله"  ويعيش مرحلة مصيرية
مصدر آخر أن اختيار غريب أميناً عاماً أتى 
نتيجة تسوية وشــكل نقطة تقاطع بني 
أكثر من جهة يف الحزب الذي نشبت داخله 
الخالفــات. "فهناك جهــة يف الحزب تريد 
أن تكون تابعــة لـ"حزب الله" وحليفة له 
يقودها خالد حدادة بشــكل أسايس ومعه 
ســعدالله مزرعانــي، يف املقابل هناك فئة 
ثانية يف البقاع قريبة أكثر من الســوريني 
يقودها فاروق دحروج وآخرون. وجاء حنا 
غريب كنقطة تقاطع بني وجهات مختلفة 

يف الحزب".
انتخــاب غريب بالتزكيــة لم يخرج 

الحــزب مــن معاناته. 
ويعرّب املصدر الحزبي عن 
شعوره بالخذالن، إذ كان 
انتخاب  يــؤدي  أن  يأمل 
غريب أميناً عاماً بالتزكية 
كفوئني  شباب  ووصول 
وموثوقــني إىل اللجنــة 
املركزيــة لنتائج أفضل، 

لكن حال الحزب لم يتغري. "أعطينا غريب 
عصاً ليرضب بهــا ال ليتفرج عليها، لكنه 
حاول تدوير الزوايا". ويتخوف الشــيوعي 
من أن يؤدي عدم اتخاذ الحزب ملوقف واضح 
بالحزب إىل دفع "ثمن مزدوج نتيجة الخيار 
بأن ال يكون مع "حزب الله" وال ضده، كما 
حصل يف الثمانينــات عندما رفض معاداة 

سوريا ورفض االنحياز لها".

اليسار ينتقد "الشيوعي"
مأخذ شيوعيني عىل حزبهم ال يختلف 
الذين  اليســاريني  الكثــري من  عن مأخذ 
الشــيوعيني "أوراق  ينتقدون تقديم  باتوا 
اعتمــاد" لـ"حزب اللــه" والترصف دوماً 
وكأنهم متهمون بالعمالة. حتى أن مواقف 
"الشــيوعي" باتت محط سخرية لهؤالء. 
"منذ أكثر من أســبوع وحتى اليوم نظهر 
كأن ال عمل لنا سوى تقديم اعتماد لـ"حزب 
الله"، نحن قّدمنا دماً وشــهداء، يؤسفني 
اليوم أن ينزل أشخاص لالعتداء بالبلطجة 
تتكلم.  ألنهــا  ناس  عىل 
عند  املشكلة  افتعلوا  فمن 
يف  كانوا  امللتقــى،  خيمة 
انتفاضة ثورية ضد حدادة 
يزايدون.  أصبحوا  واليوم 
دائماً  وكأنهم  يترصفون 
متهمون بالعمالة! ال أشك 
لكننا كشيوعيني ضد  بمصداقيتهم جميعاً 
كل التدّخالت الخارجية، وكما تظاهرنا رداً 
عىل كالم فيلتمان كان يجب أن نتظاهر ضد 
كالم زاســبيكني. واليوم نحن من يتعرض 
العتداء وعىل "حزب الله" أن يقدم لنا أوراق 
لن يستخدم  بأن سالحه  اعتماد ويطمئننا 
ضدنا وليس العكس"، يقول الحزبي. يف هذا 
اإلطار ال يشــكك الحزبي بأمينه العام حنا 
غريب، لكنه يفرس موقف األخري من "حزب 

الله" عــىل أنه نابع من كــون غريب، إبن 
رحبة العكارية، "ال يمتلك فهماً أليديولوجية 
"حزب الله" وبأنهــم إن أتاهم أمر بالعنف 
فسيمارسونه،  فهو مقتنع بأن املقاومة ال 

تتجزأ".

"حزب الله" يعترف 
باالعتداء 

ووفق املعلومات، فبعد اعتداء "حزب 
الله" عــىل الثوار يف بنــت جبيل، جرت 
اتصــاالت بني املكتب الســيايس للحزب 

"حزب  ووزير  الشيوعي 
الله" يف حكومة ترصيف 
األعمال محمود قماطي، 
واعتــذر "حــزب الله" 
بشكل رســمي واعرتف 
بالتخطيــط لالعتداءات 
التي طالت الثوار يف بنت 

جبيل والنبطية، لكنه تنّصل من الهجمات 
أخرى.  التي حصلت يف صــور ومناطق 
ويف هذا اإلطار يربط املصدر الشــيوعي 
بني اختالف وهج تحرك الشــيوعيني يف 
مناطــق مختلفة وتغرّي القيــادة فيها. 
"ففي بنــت جبيل حيث بقيــت قيادة 
االنتفاضة  خفتت  القديمة،  الشــيوعي 
عندما تعرض املنتفضون للرضب وعادوا 
إىل منازلهم، بينمــا يف صور حيث عينت 

قيادة جديدة بقــي الثوار عىل الرغم من 
االعتداءات".

هذه الخالفات الشيوعية - الشيوعية 
تظّهرت أيضــاً خالل اإلنتخابات النيابية 
األخــرية، حيث عجز "الشــيوعي" عن 
وتحالفــات، حتى مع  لوائح  تشــكيل 
الوزير الســابق رشبل نحاس. فظهرت 
الئحــة غري مكتملة  يف صور. انســحب 
مرشــحو الحزب املعارضــون من هذه 
الالئحة وأعلنوا بوضوح أنهم لن يصوتوا 
لها، فانقسم الشيوعيون بني من صوت 
لالئحة املســتقلة ومن 
صــّوت لـ"حزب الله"، 
أيضاً  حصــل  ما  وهو 
يف مناطــق أخرى حيث 
الشــيوعي  يرتبــط 
هــذه  بالســوريني. 
إىل  مستمرة  الرصاعات 
اليوم وأثناء تحضري الشــيوعي للمؤتمر 
شــيوعيون  يدرك  وهنا  املقبل.  الوطني 
بأنهم أمام مرحلة ستحّدد وجه حزبهم، 
"فعندما أصبح غريب أميناً عاماً سألناه: 
هل هذا آخر مؤتمر للحزب؟ وقلنا له بأن 
الحزبيني خائفون عــىل حزبهم. واليوم 
هناك مناخ يساري ينتقد الشيوعي ويرى 
بأنه يعمل عىل تحصيل مواقع يف السلطة 

متجاوزاً تاريخه".

"الحركة الشبابية للتغيير" 
وخيمة "الملتقى"

أسس الحركة الشــبابية للتغيري عدد 
من األشــخاص الذين طــردوا من الحزب 
الشــيوعي، بعد أن ضبطوا بتهمة التعامل 
ملصلحة "حــزب الله"، وترسيب املعلومات 
له. وقام هؤالء بجمع معلومات شخصية 
جداً عــن أفراد مــن الحزب وتســليمها 
لـ"حزب الله"، سواء بما يتعلق بالعالقات 
وحجم  املادية  باألحــوال  أو  الشــخصية 
الديــون، ويومها فصل الشــيوعي هؤالء 
بعد اكتشــافه الخرق الكبري. فيما استقال 
آخــرون ألســباب مرتبطــة بقناعاتهم، 
وأسسوا سوياً "الحركة الشبابية للتغيري". 
تضم الحركة أيضاً وجوهاً عفوية وصادقة 
يجري اســتغاللها من قبل املطرودين من 
الحزب. ويرفض أحد املنتســبني للشيوعي 
اعتبــار أفراد الحركة شــيوعيني وتحميل 
الحــزب وزر أفعالهم، "خصوصاً أن بعض 
أعضائها انضموا إىل رسايا املقاومة التابعة 
الشيوعي.  بعد طردهم من  الله"  لـ"حزب 
ومنهم من يعمل لتفتيت اليســار وتشويه 
ســمعته. فمن ينزل ليحرق ويرضب هو 
باملقابل هناك شيوعيون  النظام.  جزء من 

نزلوا وحافظوا عىل الساحات".

"نحن من يتعرّض العتداء 
وعلى حزب الله أن ُيقدّم 

لنا أوراق اعتماد"

عضو في الحزب الشيوعي: 
ال يملك غريب فهمًا 

أليديولوجية "حزب الله"

"رنا" غرقت في البحر... وعائلة أحمد  ابن ببنين في خطر

الصياد أحمد

بالنســبة إلينا هي مهنة ورثناها ونعمل فيها منذ ســنوات وهي 
حيلتنا الوحيدة لكي نعتاش... لكننا كل يوم من ســيئ إىل أسوأ. ال 
أحد يهتم كيف نســتطيع تأمني أوضاعنا مع عائالتنا؟". وأضاف: 
"لألســف أيام حرب مخيم البارد تخّربت شباكنا ومراكبنا وال من 

اهتم أو عّوض. لم تعد لنا أي ثقة بأي مسؤول يف هذه الدولة".
من جهته، دعا رئيس تعاونية صيادي األسماك يف ببنني العبدة 
عبدالرزاق حافظة املعنيــني إىل "التعويض عىل الصياد مصطفى 
وكل صياد مترضر"، وأبدى أســفه ملا آلت إليه أوضاع الصيادين 
من الرتّدي نتيجة ســوء حال مرفأ ببنــني - العبدة. وطالب وزير 
العامة والنقــل يف حكومة ترصيف االعمال يوســف  األشــغال 
فنيانوس باإليفاء بوعوده ووعود أســالفه "برتميم املرفأ قبل أن 
يخرس الصيادون كل مراكبهم، وهي مصادر رزقهم الوحيد يف ظل 
ضيق حال معيشــية غري مسبوقة تعيشــها عّكار وأهلها بشكل 

خاص وعموم اللبنانيني".
يشــار إىل أن بلدة ببنني من كربيات البلدات العكارية وتعيش 
فيها أكثر من 1300 عائلة من صيد األســماك فهي املهنة األساس 
التي تشــّكل مصدر الدخل الوحيد لهذه العائالت واقتصاد البلدة 
وأهلهــا بأغلبيتهم يقوم عليها. ويعيــش الصيادون حالة صعبة 
يف الســنوات األخرية بســبب غياب الدعم واإلهتمام وعدم القيام 
بتحســني أوضاع املرفأ رغم كل الوعود املتكررة من املســؤولني 

واملعنيني.

يف  الجامعية  الشهادة  الطابونة  تنافس 
لبنان، فشــح فرص العمل دفع بالعديد من 
التخيل عن شهاداتهم،  إىل  النبطية  شــباب 
وصعود قطار أعمال من ابتكارهم يحاربون 
عربها "عدوهم" البطالــة. تخلوا عن حلم 
الوظيفــة صعبــة املنال وقــرروا الدخول 
اىل عالم الطابونة واالكســربس وكيوســك 
باتت  مصالح  مــن  وغريها  دوغ"  "الهوت 
مالذ كل شاب فّضل توظيف خربته العلمية 

يف "مصلحة" من ابتكاره.
اختار محمد عــيل احمد فرن الطابونة 
عىل حيــاة البطالة، وفّضلــت زوجته رق 
الجامعة  خريجــي  من  كالهمــا  العجني، 
الجنوبية  بلدة ســجد  ابن  اللبنانية. محمد 
الذي يحمل شهادة يف ادارة االعمال، قرر ان 
يستثمر دراسته يف مرشوعه الصغري، يحاول 
مع زوجته التي تتحرض لنيل شهادة املاسرت 
2يف االدب العربــي، تقديم نموذج يف الكفاح 
والتحدي، داخل وطن انتفض شعبه بسبب 

البطالة.
افتتــح محمد  اشــهر  ثالثــة  قبــل 
اختــار خريطة طريق جديدة  "طابونته"، 
لحياته، بعدما فقد االمل بالعثور عىل عمل. 
وداخــل فرنه الصغري تتعــرف عىل نضال، 
شــاب انقلب عىل قيود املجتمع، تخىل عن 
شهادته النه بحسبه "ما بطعمي خبز، هي 
مجــرد ورقة تعلق عىل الحائــط"، واختار 
العجني والصــاج والطابونة، مورد رزق له 
ولعائلته: "اصبحنــا يف بلد علينا ان نكافح 
بقوة لنعيــش، علينا ان نخرتع اعمالنا، الن 
االعمال مفقودة، اذا لــم نجرت عملنا فاننا 
نستســلم للبطالة، وهذا ما ارفضه، اوظف 
خربتي يف ادارة االعمال يف الفرن، فالطابونة 
تجــارة، وان كانت تجارة عــىل قد الحال، 

ولكن بطعمي خبز". 
حياته،  يدور  كمن  العجني  محمد  يدّور 
يعطيها بعداً جديداً، بعيداً من ابعاد االزمات 
التــي اجتاحت املجتمع، يحــاول ان يكون 
دبلوماســياً يف مقاربتــه لظــروف حياته 
الصعبة، يؤكد انــه اختار عمله يف الطابونة 
"ليقدم نموذجاً يف االرصار عىل كرس حواجز 

تردي االوضاع املعيشية، كل انسان قادر ان 
يقيم عمله، من دون خوف".

عىل  املنقوشــة  وزوجته  هــو  ويقدم 
"التورتيال"، وهــي طريقة جديدة  طريقة 
يف عالم "األفــران" ومكنتّه من تغيري نمط 
"املنقوشــة التقليدية"، النه بحسبه "علينا 
ان نقدم افــكاراً جديدة، بعيدة من الروتني، 
هذا رس النجاح، يجب ان نخرج من التبعية 
والتقليــد، لنتعلم من الغــرب كيف نطور 

مجتمعنا".
يتحدث محمد عن تجربته بثقة: "كنت 
يف املانيــا وقررت العــودة اىل لبنان، عملت 
بالتجارة، والعديد من االعمال، غري ان توقف 
الدورة االقتصادية انعكست سلباً عىل عميل، 
فقــدت كل يشء، لم يعد بحوزتي ســوى 
الشــهادة، دخلت ســلك التعليم، غري انني 
رسعان ما تخليت عنه، اىل ان نصحني اخي 
بفتح مطعم، لكنني فضلت الطابونة، النها 
فكرة جديدة وغري مســتهلكة، اضف انني 

اعتمد نمطاً مختلفاً يف املنقوشة".
يبدو محمد كمن يبني منظومة جديدة 
يف بلد يتخبط باالزمات، وبابتسامة تتحدث 
الزوجة عن تجربتها: "الفرن اعطاني الكثري 
من الســعادة، انا من النــوع الذي يفضل 
العمل امليداني اكثر من االكاديمي، فاملعلمة 
التي مارست مهنتها لسنوات عدة بكل حب، 
قررت ان تصبح فرانة تقّدم املناقيش بنكهة 
تراثيــة لزبون يفضــل املختلف". وترفض 
االنصياع لفكرة "ما يف شغل"، تؤكد ان "كل 
واحد قــادر عىل اخرتاع فرصتــه، ال يوجد 

مستحيل، علينا ان نغامر وال نستسلم".
رســم محمد وزوجته صورة مختلفة 
لسوق عمل يحتاج "حنكة" وتقول الزوجة 
"أعشق الفرن، علمني كيف اواجه تحديات 
الحياة"، وال تخفي ان هناك من ينظر إليها 
بدونية كفرانة، لكنها تؤكــد "انها تفتخر 
بعملها، فهي تقدم نموذجاً يف التحدي داخل 

وطن لم يعطنا شيئاً".

حامل شهادة "إدارة األعمال" وزوجته "أدب عربي"... 
يواجهان األزمة بـ"الطابونة"

محمد علي أحمد يحّضر المنقوشة

النبطيـــة - رمـــال جــــوني
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إنعكس الطقس "املاطر" الذي خيم عىل مختلف 
"الحراك  اللبنانيــة، "برودة" الفتة عــىل  املناطق 
االحتجاجي" يف صيدا يف يومه الثامن والخمســن، 
كرس رتابته نشاط وحيوية طالب الصفوف املنتهية 
يف مدرسة "الفنون اإلنجيلية" الذين حطوا رحالهم 
يف "ساحة الثورة" عند "تقاطع إيليا"، حيث عرضوا 
تصورهــم لبلدهم، تحت عنوان "لبنان الذي نريد"، 
وقاموا بتالوة وثيقتهم تحت املطر، وســط تصفيق 

الحارضين.
وأكد الطالب مروان زعطوط، أن "املطر لن يعيق 
زياراتنا للمعنيــن، كي نضع تصورنا بن أيديهم"، 
بينما اشارت الطالبة منى البخاري إىل أن "الزيارات 
شملت الجميع، لرشح وجهة نظر الشباب يف لبنان 

الجديد الذي يحضننا".
يف املقابل، دخل عدد من الشــابات والشــبان 
من مجموعة "انا مســتقل" اىل مبنــى "الضمان 
للمطالبة بحقوق  االجتماعي" يف ســوق صيــدا، 
املواطــن من ضمــان شــيخوخة وضمان صحي 
وتغطية عالج األمراض املزمنة واملستعصية بشكل 
كامل وضمان اصحاب املؤسســات وتغطية عالج 
األســنان واللثة ومكننة انجــاز املعامالت. وقاموا 
بمحاولة لصق منشــورات بمطالبهــم عىل أبواب 
مكاتب املوظفن، إال أن احد املوظفن قام بمنعهم، 
مستغرباً دخولهم اىل مبنى الضمان، قائالً لهم "إن 

للمكان حرمته".

وتوجهت املجموعة التي وضعت الكمامات عىل 
وجوهها يف داللة رمزية عىل ان الفســاد املسترشي 
بات يخنق املواطن وبعد ان تلت بياناً باملطالب حيت 
فيه املوظفن الرشفاء ودعتهم اىل محاربة الفســاد 
ورفض الرشــاوى وقامت بلصق املنشورات خارج 

املكاتب عىل جدران املبنى.
املســتجدات  "الحــوار حول  وتحت عنــوان 
السياسية والبحث يف سبل دعم االنتفاضة الشعبية" 
عقد يف مركز "معروف سعد الثقايف" يف صيدا، لقاء 
تلبيًة لدعوة األمن العام للتنظيم الشعبي النارصي 

النائب أســامة سعد، حيث جرى حوار واسع، تميّز 
بتنوع اآلراء يف اجواء من الديمقراطية والتفاعل بن 

األفكار واألجيال واالنتماءات االجتماعية املختلفة.
شــارك يف اللقاء عمال ونقابيــون، وممثلون 
عن اللجان الشــعبية يف األحياء، وطالب جامعيون 
وثانويون ومهنيون وأســاتذة جامعيون وثانويون 
ومعلمــون مــن القطاعــن الرســمي والخاص 
وحرفيون وتجار وصناعيون ومزارعون، باإلضافة 
إىل تجمــع املهن الحــرة، وإىل ممثلــن عن تجمع 
املؤسسات األهلية، وأندية ثقافية وجمعيات نسائية 

وشبابية وبيئية، فضالً عن ممثيل األحزاب والقوى 
السياسية الداعمة لالنتفاضة.

وتناول ســعد الواقع الســيايس املأزوم، مؤكداً 
أهمية العبور اىل مرحلة  انتقالية آمنة عرب حل سيايس 
وطني آمن يشــكل سبيل اإلنقاذ من األزمة، ويشمل 
إيجاد الحلــول ملختلف امللفات السياســية واملالية 
واالقتصادية واالجتماعية وعىل أن تكون االنتفاضة 
الرافد القوي للحــل الوطني، داعياً إىل تزخيمها لكي 
تتمكن من الوقوف عىل أرض صلبة، ولكي تستطيع 
مواجهة الســلطة القائمة، وتفرض عليها ما تريد 
وذلك عرب تجميــع القوى ووضــع برنامج ورؤية 
ملختلف القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
واملالية. وشدد عىل أهمية التأكيد عىل النهج الوطني  
الديموقراطي غري اإلقصائي، خصوصاً أن  االنتفاضة  
تميّزت بالوطنية وبالتنوع الذي يغنيها، ويســتدعي 

الحوار والنقاش يف امللفات األساسية ويف األولويات.
ثم دار حوار واســع بن الحارضين شهد تنوعاً 
يف اآلراء، وهو ما يشــكل دليل عافية وديموقراطية، 
مع اإلجماع عىل أهميــة دعم االنتفاضة وتزخيمها. 
وخلص االجتماع إىل تقديــم بعض االقرتاحات التي 
أكدت عىل أهمية حشد القوى والتضامن بن مختلف 
قطاعات املجتمع من أجل تحقيق أهداف االنتفاضة 

وإنقاذ لبنان من املخاطر واالنهيار.
كما تم تقديم توصيات بعقد اجتماعات دورية 
شــهرية لهيئة دعــم االنتفاضة، وتشــكيل لجنة 
متابعــة، ولجان متخصصة، باإلضافة إىل الســعي 

لتوسيع إطار الهيئة لكي تصبح أكثر شموالً.

صيدا: مجموعة "أنا مستقلّ" دخلت "الضمان" 
وطالب "اإلنجيلية" يعرضون تصّورهم لـ"لبنان الذي نريد"

مجموعة "أنا مستقلّ" في مبنى الضمان االجتماعي

صـــيــدا - مــحــمـــد دهـــشـــة

مســـاحة حـــرّة

حــبــيــب حـــســـنــي )*(

برنامج إستقرار القطاع المالي إلنعاش النشاط االقتصادي

تدابير إقتصادية عاجلة
وصف معظم املحللن واالقتصادين بدقــة حالة الركود التي تغرق 
فيها البالد. عىل الرغــم من واقع أن العديد مــن املراقبن توقعوا ركوداً 
عىل نطاق واســع، إال أنهم فوجئوا بالتظاهرات واإلرضابات التي أّدت إىل 

سقوط الحكومة وتوقف مفاجئ للنشاط االقتصادي لفرتة طويلة.
-1 خالل الســنوات القليلة املاضية، ازداد اعتمــاد وزارة املال عىل 
البنك املركزي والقطاع املرصيف تدريجياً من دون تقييم آثاره السلبية عىل 

النشاط االقتصادي.
-2 أدى هذا األمر إىل انخفاض قدرة وزارة املال عىل الوفاء بالتزامات 

املالية العامة:
• تسديد سندات الدولة.

• دفع الفوائد.
• تسديد فواتري املوّردين واملتعهدين.
• القدرة عىل إصدار قروض جديدة.

3 - تّم تقييد موارد القطاع الخاص من قبل القطاع املرصيف للودائع 
ألجل )بأسعار فائدة مرتفعة( وقد انخفضت القدرة عىل استرياد املنتجات 
بشكل كبري. يواجه عدد كبري من املستوردين والتجار صعوبات يف استرياد 

املنتجات.
4 - دفع انعدام الثقة يف القطاع املرصيف البعض إىل سحب مدخراتهم 

من القطاع املرصيف واالحتفاظ بها نقداً.
-5 نشأ سوق رصف أجنبي مواز مع انخفاض لقيمة العملة الوطنية 

من 25 إىل 30 باملئة.
لذلــك، نقرتح التدابري التاليــة التي يمكن أن تخّفــف من الصدمة 
االقتصاديــة وتمنح بعض الثقة للنظام، مما يؤدي إىل انتعاش محتمل يف 

االقتصاد.
التعديل املايل:

1 - فرض رضيبة دخل تدريجية عىل أسعار الفائدة املرتفعة، ترتاوح بن 
10 و35 باملئة.

2 – خفض تدريجي ألســعار الفائدة للعودة إىل مســتوى 3-4 باملئة يف 
األشهر الستة املقبلة.

3 - خفــض رواتب القطاع العام )األولويــة للموظفن املتغيّبن، والذين 
تشــملهم الرعاية السياســية، وأصحاب األجور العالية غــري املربّرة، 

واملوظفن غري املنتجن...(
4 - تعليــق أو خفض موقت لجدول الرواتــب الجديد الذي تم تقديمه يف 

العام 2017.
5 - خفض جميع املنافع والتخصصات والعالوات بنســبة 50 باملئة عىل 

الفور.
6 - خفض الدعم وإدخال املنافســة يف توزيع وقود الكهرباء والكارتالت 

األخرى.

7 - تحســن تحصيل الرضائب، ووضع برنامج للحّد من االحتيال املايل، 
وتحسن تحصيل فواتري رشكة كهرباء لبنان.

8 - دراســة جدوى الرضيبة املوقتة عىل الثروات الكبرية )0.25 إىل 0.50 
باملئة( الرضيبة التي يمكن وصفها بالتضامن الوطني.

9 - فرض رضيبة ثابتة جديدة عىل الوقود.
10 - زيادة احتياطيات املصارف وخفــض حصص األرباح املوزعة عىل 

املساهمن ملدة سنة إىل سنتن.
11 - تشــجيع عمليات الدمج وتوحيد القطــاع املرصيف لخفض تكاليف 

املعامالت وتجنب إفالس بعض املؤسسات.
عىل الصعيد االجتماعي:

1 - تحسن رسيع لنظام النقل العام عن طريق رشاء الحافالت الكهربائية 
أو التي تعمل عىل الغاز )الطاقة النظيفة(. رضب قدرة استيعاب الركاب 

بـ2 للحد من استخدام السيارات الفردية.
2 - الدعم املايل لنظام التعليم يف املدارس العامة بشــكل يتيح قبول عدد 

كبري من الطالب من املدارس الخاصة.
3 - تحســن املوارد املالية للمستشــفيات واملؤسسات من خالل ترسيع 

مدفوعات وزارة املال، وضمان خفض أسعار األدوية للمحتاجن.
4 - توحيد مشرتيات األدوية، وإطالق املناقصات العامة، وإفساح املجال 

لخيار األدوية التي ال تحمل عالمة تجارية.
5 - إطالق برنامج االكتفاء الذاتي الزراعي للمنتجات الغذائية. تشــجيع 

اإلنتاج املحيل وتصدير املنتجات الصناعية.
6 - املوافقة عىل قانون توفري معاش تقاعدي وبدل البطالة.

7 - تشجيع اليد العاملة املحلية بدالً من اليد العاملة األجنبية.
8 - خفض نسبة الهجرة وتشجيع عودة الالجئن إىل بلدانهم األصلية.

عىل الصعيد االقتصادي الكيّل:
األهداف:

أ- خفض الدين العام بنسبة 50 باملئة خالل السنوات الخمس املقبلة.
ب- تحقيق فائض يف امليزانية خالل ثالث سنوات.

ج- إعادة إطالق برنامج الدعم للفائــدة البنكية للتكنولوجيات الجديدة 
والقطاع الصناعي ذي القيمة املضافة العالية.

د- تفعيل سلطات الرقابة عىل الشفافية ومكافحة الغش.
هـ- رفع الوصاية السياســية عن النظام القضائــي وتحديث القوانن 

واألنظمة املعمول بها:
• تعين لجنة تحقيق خاصة ملعاقبة املخالفن.

• التحقيق بشــكل منهجي مع أية شخصية سياســية تعاطت باملوارد 
املالية العامة.

• اسرتداد األموال العامة املكتسبة بطريقة غري مرشوعة.
و- إطالق مبادرة تفاوض مــع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتقديم 
الدعم املايل للجمعيات التي تعاني من صعوبات، وكذلك للمؤسسات املالية 

املحلية.

ز- تنفيذ سياسة اجتماعية جديدة يف أقرب وقت ممكن بمساعدة خرباء 
دولين من أجل:

• توسيع نطاق التغطية االجتماعية ليشمل جميع اللبنانين.
• االنتقال إىل مجتمع مدني قائم عىل قوانن جديدة غري دينية.

• إزالة جميع الحواجز التي تحول دون تنمية الصناعة املحلية بالتنسيق 
مع جمعية الصناعين اللبنانين.

االستنتاجات:
تهــدف التدابري املذكورة إىل إعادة الحد األدنى مــن الثقة إىل النظام 
املايل املحيل باستبدال السياسين غري األكفاء والفاسدين ومسؤويل اإلدارة 

الذين تسببوا بهذه األزمة.
سيمر لبنان بثالث مراحل منفصلة.

1 - مرحلــة ركود وأزمة لم تصــل إىل القاع حتى اآلن. ســنعرف مدى 
الرضر وســوء الوضع خالل الربع األول من العام 2020. )فقر، تضخم 
مفرط، تدني يف القوة الرشائية، ظاهرة الهجرة، ارتفاع يف نســبة الجرائم 

واالعتداءات ذات الطابع االقتصادي(
2 - عىل املدى القصــري، يجب أن تطلق حكومة مــن املتخصصن ذوي 
الصالحيات االســتثنائية برنامج الطوارئ الذي تحدده وتقبله املنظمات 

املالية الدولية.
3 - عند معرفة املؤرشات املاليــة للربع األول من العام 2020، إضافة إىل 
إمكانية إعادة جدولة ســندات اليورو عند االســتحقاق، يمكن مراجعة 

خطة العمل وفقاً لخطورة الوضع والتعديالت التي تم إدخالها.
4 - عىل املدى املتوســط، ستبدأ مرحلة االســتقرار يف الظهور وستسمح 

حوافز االستثمار باالنتعاش التدريجي للقطاعات املنتجة لالقتصاد.
5 - عــىل املدى الطويل، ستســمح الثقة املتجددة بترسيع النمو وســيكون 
باإلمكان استثمار مبالغ أكرب يف البنية التحتية العامة وكذلك يف القطاع الخاص.

أخرياً، نقدر أن مرحلة االســتقرار قد تستغرق فرتة ترتاوح بن سنة 
وســنتن، وقد يحدث تطبيع للوضع االقتصــادي خالل فرتة ترتاوح بن 
خمس وســبع سنوات للعودة إىل الوضع الذي ســبق األزمة، إن سمحت 

البيئة السياسية بذلك.

* اقتصادي

سياج يحيط مصرف لبنان )رمزي الحاج(
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الرئيس رفيق الحريري الرئيس السوري بشار األسد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود

خمسة عرش عاماً تفصل بن املطلبن لم تغب 
يف خاللها الرعاية الدولية للوضع اللبناني من قرار 
بمتابعة قضية  الخاصة  الدولية  املحكمة  إنشــاء 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري إىل القرار 1701 الذي 
كان نتيجة حرب تموز 2006 والذي أكد اســتعادة 
أراضيها.  الكاملة عىل  اللبنانية سيادتها  الحكومة 
صحيح أن الظــروف اختلفت بن املرحلتن ولكن 
ثمة عامالً مشــرتكاً يقوم عىل عدم تخيل املجتمع 
الدويل عن لبنان حتى لو كانت الســلطة القائمة 

تريد أن تتخىل عن مسؤولياتها.
صدر القرار 1559 بينمــا كان لبنان يغرق يف 
عهد الوصاية الســورية الذي حاول التحّكم بكل 
مفاصل الحياة السياسية. كان النظام السوري قد 
اتخذ القرار بالتمديد للرئيس لحود يف 4 أيلول 2004. 
لم يكن باإلمكان وقف ذلــك القرار ولكن مجلس 
األمن الدويل حاول أن يوصل الرســالة التي كانت 
مؤرشاً لبدء مرحلة جديدة من التعاطي الدويل مع 
السوري  النظام  أن  اللبنانية. وكان واضحاً  األزمة 
أراد تحــدي اإلرادة الدولية ذلك أنــه كان يعلم أن 
هناك توّجها دولياً لوضع حّد لسيطرته عىل لبنان 
بعد املعلومات التي ترّسبت عن اتفاق الرئيســن 
الفرنيس واألمريكي جاك شرياك وجورج بوش عىل 

هذا األمر يف قمــة النورماندي يف 
حزيران من ذلــك العام. وتأكيداً 
الرئيس  تهديد  تم  القرار  عىل هذا 
الحزب  ورئيس  الحريــري  رفيق 
جنبالط  وليد  اإلشرتاكي  التقدمي 
رفض  مسؤولية  يتحمالن  بأنهما 
التمديد وقد تبلــغ الحريري هذا 
األمر مبــارشة من رئيس النظام 
إىل  ونقله  األســد  بشار  السوري 

عدد من املحيطن به.

السيادة والسالح والرئاسة
باإلجمــاع. كان مضمونه  1559 جاء  القرار 
أوســع من مســألة انتخاب رئيس جديد ألنه أكد 
عىل دعمه القوي لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته 
واســتقالله الســيايس داخل حدوده املعرتف بها 
دولياً وعىل أهمية بســط ســيطرة حكومة لبنان 
إجراء  أهمية  اللبنانية وعــىل  األرايض  عىل جميع 
انتخابات رئاســية حــرة ونزيهة وفقــا لقواعد 
الدستور اللبناني املوضوعة من غري تدخل أو نفوذ 
أجنبي وعىل مطالبته باالحرتام التام لسيادة لبنان 
وســالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السيايس 
تحت سلطة حكومة لبنان وحدها من دون منازع 
يف جميــع أنحاء لبنان. ولذلك طالب جميع القوات 
األجنبية املتبقية باالنسحاب من لبنان ودعا إىل حل 
اللبنانية ونزع سالحها وكان  امليليشــيات  جميع 

املقصود بذلك قوات النظام السوري وحزب الله.
تعاطى النظام الســوري مع هذا القرار بعدم 
إعطائه أي أهميــة واعتباره كأنه لم يكن واعتربه 
"حزب الله" بأنه ال يساوي قيمة الحرب الذي كتب 
فيه. ولكن عىل رغم ذلك ترصفا عىل أساس أنه أمر 
واقع وتطور خطري ال بد من مواجهته. الترسيبات 
اتهمت الرئيس رفيق الحريري بأنه كان وراء هذا 
القرار وضمن هذا السياق يف املواجهة جرت محاولة 
اغتيال الوزير السابق مروان حماده يف أول ترشين 
2004 وتم اغتيال الرئيس رفيق الحريري يف  األول 
2005 وقد فشــلت التحذيرات الدولية  14 شباط 
التي أبلغت إىل النظام السوري يف حمايته خصوصا 
أن املبعوث الخاص لألمن العام لألمم املتحدة تريي 
رود الرسن املكّلف أيضا متابعة تنفيذ القرار 1559
كان مطلعاً ومدركاً لهذا األمر وعىل هذا األســاس 
تم التعاطي الدويل مع قضية اغتيال الحريري وتم 
إرســال بعثة تقيص الحقائق قبل أن يتم تشكيل 

لجنة التحقيق الدولية واملحكمة الدولية.

مجموعة الدعم
وروح القرار 1559

يف اجتمــاع مجموعة الدعــم الدولية للبنان 
يوم األربعاء 11 كانــون األول الحايل كان ممثلون 
القرار  تبنــت  التــي  الــدول  عن 
الذي  اإلجتماع  حارضيــن.   1559
اســتضافته باريس وشــاركت يف 
الخاص  املنسق  مكتب  مع  رئاسته 
يان  لبنان  لشــؤون  املتحدة  لألمم 
الصن  كوبيش، ضم ممثلــن عن 
ومرص وأملانيــا وإيطاليا والكويت 
وروسيا واململكة العربية السعودية 
واململكة  املتحدة  العربية  واإلمارات 
املتحــدة،  والواليــات  املتحــدة 
والبنك  والتنمية  اإلعمــار  األوروبي إلعادة  والبنك 
االستثماري األوروبي واالتحاد األوروبي وصندوق 
النقد الدويل وجامعة الــدول العربية والبنك الدويل 

ولبنان. 
ويف نص البيان الختامي أقر أعضاء املجموعة 
بــأن "لبنان يواجه أزمة تضعه عىل شــفا انهيار 
فوضوي لالقتصاد، وزعزعة أكرب لالستقرار. ومن 
أجل وقف هذا الرتدي املايل واالقتصادي، واستعادة 
الثقة يف االقتصاد، وتنــاول التحديات االجتماعية 
واالقتصادية عىل نحو مســتدام، يرى األعضاء أن 
ثمــة حاجة ملحة إلقرار حزمة سياســات كبرية 
موثوق بها وشــاملة لتنفيذ إصالحات اقتصادية 
تعيد للبنان استقراره املايل، وتتناول أوجه القصور 
الهيكلية طويلة األمد يف نموذج االقتصاد اللبناني. 
وتحمل هذه اإلجــراءات أهمية كربى لقدرتها عىل 
تقديم إجابــات عن التطلعات التــي أعرب عنها 

اللبنانيون منذ 17 ترشين األول.

وبالنظر إىل أن لبنان هو اليوم من دون حكومة 
منذ استقالة ســعد الحريري يف 29 ترشين األول، 
يرى أعضاء املجموعة أن الحفاظ عىل اســتقرار 
ووحدة وأمن وســيادة واســتقالل وسالمة لبنان 
لحكومة  الرسيع  التشكيل  يتطلب  أراضيه  ووحدة 
لتنفيذ حزمة  الالزمة  القدرات واملصداقيــة  تملك 
اإلصالحــات االقتصادية الرضورية من أجل النأي 

بالبالد عن التوترات واألزمات اإلقليمية".
الالفــت يف اجتمــاع باريس ويف هــذا البيان 
الحضور الرويس بعدمــا كان أعلن عن تحفظات 
روســية حول موضوع تركيبة الحكومة املطلوب 
تشكيلها وما إذا كانت سياسية أم من اختصاصين 
وهو األمــر الذي ركز عليه بيــان املجموعة وهذا 
املوقف الرويس يشــبه أيضا املوافقة الروسية عىل 
كل القــرارات الدولية املتعلقــة بلبنان من القرار 
1559 إىل إنشــاء املحكمة الدولية إىل القرار 1701

وهي القرارات التي ال تزال قيد املتابعة يف املحكمة 
الدولية يف الهــاي ويف األمم املتحدة ومجلس األمن 
اإللتزام برفع تقارير دورية ســنوية حول  بدليل 

تطبيقها.
األمر الالفت الثاني هو طبيعة 
املوظفن  املشاركة عىل مســتوى 
الرفيعي املســتوى ال عىل مستوى 
السياسين  واملســؤولن  الوزراء 
ويف هــذا اإلطار يدخــل موضوع 
الذي مثّــل لبنان وكان عىل  الوفد 
املستوى اإلداري برئاسة أمن عام 
وزارة الخارجيــة الســفري هاني 

أالن  املال  شــميطيل وعضوية مدير عــام وزارة 
بيفاني واملدير التنفيذي لــدى مرصف لبنان رجا 
ابو عسيل واملستشارة االقتصادية لرئيس حكومة 
ترصيف األعمال هزار كــركال. وذلك بعدما كانت 
هناك تحضريات ليكون الوفد برئاسة الرئيس سعد 
الحريري وبعد اختيار من سريافقه. وقد يكون هذا 
األمر انعكاساً ملا هو مطلوب عىل مستوى تشكيل 

الحكومة.

رئاسة ضائعة وحكومة منتظرة
عندما صدر القــرار 1559 كان ذلك بالتزامن 
مع اســتحقاق إجــراء اإلنتخابات الرئاســية يف 
موعدها الدســتوري قبل شهرين من انتهاء والية 
الرئيس املنتحــب أميل لحود ولذلك تم الحديث عن  
"تأييد عملية انتخابية حرة ونزيهة يف االنتخابات 
الرئاســية املقبلة تجرى وفقا لقواعد الدســتور 
اللبناني املوضوعة من غري تدخل أو نفوذ أجنبي". 

وهو أتــى يف وقت كانت تحصل فيــه تطورات يف 
الداخــل تؤرش إىل ما يشــبه التحالف غري الظاهر 
تماما" بن الرئيس رفيق الحريري والوزير السابق 
وليد جنبــالط والبطريرك مــار نرصالله بطرس 
صفري يف مواجهة سلطة عهد الوصاية. وقد كانت 
ثــورة األرز يف 14 آذار نتيجــة لتداعياته والغتيال 
الرئيس رفيق الحريري وهي التي أسســت لتنفيذ 
الشــق املتعلق منه بانسحاب الجيش السوري من 
لبنان. فعىل رغم التظاهــرة التي نظمتها القوى 
املؤيدة للنظام الســوري وعىل رأسها "حزب الله" 
تحت عنوان "شكراً سوريا" اضطر رئيس النظام 
العاصفة  أمام  لإلنحناء  األســد  بشــار  السوري 
الدوليــة ولينفذ ما كان وعد بــه يف 5 آذار من ذلك 
العام بســحب جيشــه من لبنان إىل داخل سوريا 

األمر الذي تم يف 26 نيسان 2005.
 بيان باريس أتى بعد ثورة شعبية بدأت يف 17

ترشين األول. وهو نتيجة لها وليس سبباً كما حصل 
مع القرار 1559. وهو لم يتناول مسألة اإلنتخابات 
الرئاسية ألنه جاء يف ظل استقالة حكومة الرئيس 
سعد الحريري وهو يتبنى مطالب الثورة بالتغيري 
وبأن يكون هناك حكم نظيف يف لبنان. ولكن ألنه 
كذلك فهو لم يكن ابن ساعته ووليد املرحلة فقط. 
ذلك أن هذه املجموعة الدولية كانت لها اجتماعات 
ســابقة دعما للبنان. ففي 8 كانون األول 2017

قبل عامن بالضبط ُعقــد اجتماع لهذه املجموعة 
برئاســة األمم املتحدة وفرنســا أيضا وبحضور 
رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري يف باريس. 
وشــارك يف هذا االجتماع كلٌّ مــن الصن ومرص 
وأملانيا وإيطاليا وروسيا واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وجامعة الدول 
الالجئن  لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  العربية 
وبرنامــج األمم املتحدة اإلنمائي ومكتب منّســق 
الدويل.  األمم املتحدة الخاص لشؤون لبنان والبنك 
وقد تم فيه التأكيد عىل اإللتــزام بتنفيذ القرارات 
الدولية املتعلقة بلبنان أي القرار 1559 و1701 مع 
الوزراء  مجلس  بعــودة  الرتحيب 
وتأكيده عىل سياسة  اإلجتماع  إىل 
استقالة  أزمة  بعد  بالنفس  النأي 
الرئيس سعد الحريري يف 4 ترشين 
الثانــي 2017 خــالل وجوده يف 
وقد  الســعودية.  العربية  اململكة 
كان هناك اجتمــاع آخر يف العام 
2018 تركز حــول موضوع دعم 
الجيش اللبناني وقوى األمن. كما 
أتى يف ظل هذه السلسلة مؤتمر سيدر يف 6 نيسان 
2018 الذي لم تلتزم الســلطة اللبنانية بالتعهدات 
اإلصالحية التي وردت فيه من أجل اإللتزام بالوعود 

التي أعطيت من أجل إنقاذ لبنان.
إذا كان مؤتمر ســيدر أتى قبل اإلنهيار فإن 
املؤتمر األخري يأتي بعده. وهو يعني أوال محاولة 
إنقاذ أقتصادية ال بد أن تقرتن بإجراءات سياسية 
األمر  الجديدة وهذا  الحكومة  من ضمنها تشكيل 
ال بد مــن ان يأخذه العهد والتيــار الوطني الحر 
وحزب الله وحركــة أمل باإلعتبار وعدم التعاطي 
معه كما تم التعاطي مــع القرار 1559 ألنه من 
األفضل أن يكون العهد رشيــكاً يف عملية اإلنقاذ 
من أن يستمر بالتمسك بالســلطة ولو أدى ذلك 
إىل اإلنتحار واإلنهيــار. ألنه بموجب هذا الحرص 
الدويل عــىل لبنان أكثر من بعض اللبنانين تصبح 
تركيبة الحكومــة واملهمة املطلوبة منها أهم من 
رئيسها ومن مســألة وجود الوزير جربان باسيل 

فيها أو من عدمه.

القرار 1559: مطلوب رئيس

في 2 ايلول 2004 أصدر مجلس األمن الدولي القرار 1559 الذي 
طلب فيه انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان ورفض التمديد 

للرئيس أميل لحود. في 11 كانون األول 2019 تبنت مجموعة 
الدعم الدولية للبنان في اإلجتماع الذي عقدته في باريس مطلب 

تشكيل حكومة جديدة تستطيع أن تنقذ لبنان من اإلنهيار الذي 
يقع فيه.

نداء باريس: مطلوب حكومة

نـــجـــم الــهـــاشـــم

وليد بك

جاء بيان باريس بعد ثورة 
شعبية بدأت في 17

تشرين األول وهو نتيجة 
لها وليس سببًا كما حصل 

مع القرار 1559

محاولة إنقاٍذ إقتصادية ال 
بدّ لها أن تقترن بإجراءات 

سياسية من ضمنها 
تشكيل الحكومة الجديدة
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الفـضـة

$ ١٦.٩٥
الذهب
$ ١٤٧٦

االسترليني
$ ١.٣٣٣٥

بيـتـكـوين
$ ٧٤٤٢

اليـــــورو
$ ١.١١٦٣

الـــــــدوالر
ل.ل 1507.5

بــرنــت
$ ٦٤.٦٧

كــــــــرود
$ ٥٩.٣٤

املالية ملّخص  فَرض نــرش وزارة 
الوضع املايل لألشــهر التسعة األوىل من 
التمحيص يف  إىل  العــودة  الحايل،  العام 
أرقام موازنة العام 2019. أهمية األرقام 
املنشــورة، وتحديداً لجهة اإليرادات، ال 
تؤّكد ما نــادى به الخرباء من أن زيادة 
الرســوم والرضائب يف حالة اإلنكماش 
تكون نتائجها عكســية فحسب، إنما 
تُســقط الحّجة التي مــن املتوقع ان 
تستخدمها الســلطة بإلقاء اللوم عىل 

الثورة لتربير تراجع اإليرادات.
مســار الرتاجــع 
إيــرادات  يف  الفعــيل 
من  وتحديداً  الدولــة، 
الجمركيــة  الرســوم 
القيمة  عىل  والرضيبة 
املضافــة بــدأ منذ آب 
فهوت  الحــايل.  العام 

عائدات الرضيبــة عىل القيمة املضافة 
TVA من 539219 مليون لرية يف تموز 
العام الحــايل إىل 178313 مليوناً يف آب 
و167860 مليوناً يف شهر أيلول، وبلغت 
TVA مجمــل العائدات املحققــة من

2580722 مليون  أيلول   لغاية شــهر 
للفرتة   2853279 مــع  باملقارنة  لرية 
نفســها من العام املــايض أي برتاجع 
-9,55 يف املئة. أما إيرادات الجمارك فقد 

تراجعت لغاية نهاية أيلول العام الحايل 
إىل 1440947 مليون لرية، باملقارنة مع 
للفرتة نفســها من  1531579 مليوناً 
العام املايض، محّققة تراجعاً بنســبة 

-5,9 يف املئة.

وْهم انخفاض النفقات 
هــذا من جهــة الجــزء األهم من 
اإليرادات، أما يف الجهة املقابلة للموازنة، 
فلم تأت التخفيضات يف النفقات عىل قدر 
التوقعات، فقد بلــغ اإلنفاق العام لغاية 
نهايــة أيلول العام الحــايل 16730303
باملقارنة  لــرية  ماليني 
مليوناً   18064135 مع 
من  نفســها  للفــرتة 
بفارق  أي  املايض،  العام 
ما  أو  فقط   1333832-
يعــدل -7,3 يف املئة. يف 
الوقت الذي بلغ فيه عجز 
املوازنة الكيل يف األشهر التسعة األوىل من 
العام املايض حــواىل -6 آالف مليار لرية، 
وصل يف الفرتة نفســها من العام الحايل 
إىل -4,5 الــف مليــار، أي بفارق حواىل 
1,5 الف مليار، رغــم كل الرضائب التي 
فرضت والتقشف الذي قيل انه سيُعتمد. 
الفــارق املحقق يف جهــة النفقات ليس 
حقيقياً، فهنــاك آالف املليارات متوجبة 
عــىل الدولة لــكل من مجلــس اإلنماء 

املدفوعات  (تحــدد  والكهرباء  واإلعمار 
بســلف خزينة) والضمــان اإلجتماعي 
وحســابات الخزينة، التي هي بمجملها 
والتي  واملستشــفيات،  البلديات  حقوق 
الحساب،  بقطع  تظهر  ان  املفروض  من 
بعد رفض إدراجها يف املوازنات منذ العام 
2017، لم يدفع منها إال الفتات، وهو ما 
ســاهم لغاية اآلن بعدم زيادة النفقات 

بشكل كبري جداً.

العْجز أكثر من 10%
الجمعيــة  رئيــس  وبحســب 
اللبنانية منري راشــد فإنه  االقتصادية 
"من املتوقع أن يفوق العجز يف املوازنة 

يف   10 الـ  العــام  هذا 
يف  فالــرصف  املئــة. 
األوىل  الثمانية  األشهر 
من هــذا العام اعتمد 
العام  موازنــة  عــىل 
تأخر  بســبب   2018

إقرار املوازنة الحالية لغاية شــهر آب. 
التي ممكن  املعربة  األرقام  فإن  وبالتايل 
األخذ بها، تبدأ يف الفصل الرابع من العام 

الحايل".
راشــد يتوقع "أن تأتي النتيجة يف 
نهاية العــام مخالفة كليــاً لتقديرات 
املوازنة، خصوصاً لجهة اإليرادات، التي 
وانخفاض  النمو  انعدام  مع  ستشــهد 
عائدات الدولة من الرضائب والرســوم 

تراجعاً كبرياً. فانخفاض 
عىل  ســيؤثر  اإلسترياد 
الجمــارك،  عائــدات 
وضعف النمو سينعكس 
مــردود  عــىل  ســلباً 
القيمة  عــىل  الرضيبة 
املضافة، كما ان عملية ســحب كميات 
كبرية مــن الودائع مــن املصارف منذ 
أيلول الفائت سيقلل من نتائج الرضيبة 
عىل فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات 
الدائنة، وسيجعل من عملية رفعها من 

7 إىل 10 يف املئة ليست ذات قيمة".
الفصل األخري من هذه السنة املالية 
الدولية  الوكاالت  بتصنيفات  طّعم  الذي 
العام  هذا  الســلبي، قد يشــهد فعلياً 

...اإلنهيار سَبق الحراك
النتائج المالية لألشهر التسعة األولى من العام الحالي سلبيّة

من المتوقع أن تنخفض العائدات الجمركية إلى معدالت قياسية (أرشيف)

خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا

من المتوّقع أن يفوق 
العجز في الموازنة

 الـ 10 في المئة

مسار التراجع الفعلي
في اإليرادات بدأ منذ

 آب الماضي

بعد ثمانية أشهر من الزيادة والتخفيض، أبصرت 
موازنة العام 2019 النور بعجز إفتراضي ُقدّر بـ 

7,6 في المئة من حجم الناتج المحلّي اإلجمالي. 
وقتذاك، ولمن يذكر فقد ُبنيت الموازنة على أرقامٍ 
متوّقعة للنفقات بـ 23,3 ألف مليار ليرة (15,5 مليار 

دوالر)، وحوالى 19,1 ألف مليار ليرة (12,7 مليار دوالر) 
للواردات. الموازنة التي حبكت بإبرة الحائك لنْيل رضى 

مانحي "سيدر" تضّمنت زيادات ضريبية، ُوصفت 
بالعشوائية وغير النافعة، وعصرًا للنفقات كان يبدو 

أنه رخو.

سويد: صْون اإلنجازات أولوية بدعم من "إيدال"
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إيدال" مازن 
املعلومات واالتصاالت  سويد أن "قطاع تكنولوجيا 
شــهد يف الفرتة املاضية نمواً رسيعــاً، بحيث انه 
جذب استثمارات مهمة، ال سيما يف البنية التحتية 

لالتصاالت".
وشــدد عىل انه "يف ظل األوضاع الحالية، يجب 
القطاع  التي حققهــا  اإلنجــازات  املحافظة عىل 
وصونها، من خالل الدعم الــذي يمكن ان تقدمه 
"ايــدال" ومن خــالل التعاون مع املســتثمرين 

السعوديني يف هذا القطاع".
رعت املؤسســة العامة لتشجيع االستثمارات 
يف لبنان - "إيدال" أمس، الجناح اللبناني يف مؤتمر 
ومعرض "عرب نت الريــاض 2019" الذي عقد يف 
الرياض - اململكة العربية السعودية. وافتتح سويد 
الجناح اللبناني يف املعرض الذي ضم 18 مؤسســة 
ناشــئة وصغرية ومتوســطة يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
وعىل هامــش املؤتمر، كانت لســويد والوفد 
املرافق لقاءات عدة مع املســؤولني الســعوديني، 
حيث التقى رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغرية 
وناقش  الرشــيد،  واملتوسطة "منشــآت" صالح 

الطرفان "ســبل تحفيز التعــاون يف ما بينهما، ال 
سيما يف مجال تمكني الرشكات الصغرية واملتوسطة 
والرشكات الناشــئة اللبنانية من إقامة روابط مع 

نظرائها يف اململكة".
وتوافــق الطرفــان عىل "إنشــاء وحدة ظل 
لـ"منشــآت" يف إطار وحدة مســاندة األعمال يف 
"ايدال" للتعلم من اجل االستفادة من خربة الهيئة 
الســعودية يف دعم الرشكات الصغرية واملتوسطة 

والرشكات الناشئة"، وقررا "وضع برنامج للتبادل، 
حيث تســتفيد الــرشكات الصغرية واملتوســطة 
واملؤسسات الناشئة اللبنانية من دورات تدريبة يف 
"منشآت". كما التقى سويد، رئيس الهيئة العامة 
لالســتثمار يف اململكة العربية الســعودية ابراهيم 
التفاهم  الطرفان مســودة مذكرة  العمر، وناقش 
التي يعمالن عىل إقرارها، والتي من شأنها "تعزيز 
التعاون عــرب تبادل املعلومات وتفعيل التســويق 

والرتويج وإقامة الفعاليات املشــرتكة وتســهيل 
التقني"، واتفقا  األعمال والتبادالت عىل الصعيــد 
عىل "تنظيم جوالت لجمع رشكات لبنانية بمثيالتها 
االســتثمار يف مجموعة  لتحفيز فرص  السعودية 

متنوعة من القطاعات".
واجتمــع ســويد إىل رئيس غرفــة التجارة 
والصناعــة يف الرياض عجالن العجالن، الذي اعرب 
عن التزامه العميق "بدعم الرشكات اللبنانية يف ظل 
األزمة االقتصادية الحاليــة"، واتفقا عىل "تنظيم 
عدد من النشاطات القطاعية التي تجمع الرشكات 
اللبنانية بمستثمرين سعوديني مهتمني باالستثمار 

يف املشاريع املشرتكة أو رشاء املنتجات اللبنانية".
العقبات  الجهود لحــّل  العجالن "بــذل  وأكد 
القائمة امام تسهيل التبادل التجاري بني البلدين".

الدســوقي،  أيضا منري  اللبناني  الوفد  والتقى 
نائب وزير االعالم وتكنولوجيا املعلومات لشــؤون 
التخطيط والتنمية، وتّم االتفاق عىل "بذل الجهود 
من أجل تحديد الفرص املحتملة"، مع الرتكيز عىل 
"قطاع توريد الســلع والخدمــات او أجزاء منها، 
إىل  اللبنانية وصوالً ســهالً  والذي يؤمن للرشكات 

السوق السعودية".

اتفاق على تنظيم نشاطات تجمع الشركات اللبنانية بمستثمرين سعوديين
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التلقائي  التبــادل  الســويرسي عىل  الربملان  صادق 
للبيانات املرصفية مع 18 دولة إضافية بحلول العام 2021 
ومن ضمنها لبنان. بذلك، ســتتمّكن الدولة اللبنانية من 
االطالع عىل بيانــات وأرصدة جميع اللبنانيني يف املصارف 
الســويرسية. يبقى املطلــوب اذاً أن تبــارش وزارة املال 
باالجراءات التي تخّول لبنان الحصول عىل هذه املعلومات. 
عن املوضوع يوضح عضو تكتّل "الجمهورية القوية" 
النائب جورج عقيص يف اتصال مع "نداء الوطن" أن "عىل 
الحكومة اللبنانية ووزارة املال أن تلتزما بمعايري االتفاقية 
الدوليــة وأال يتّم التأخر بتوفــري كّل ما يلزم من إجراءات 
تقنية. حاز لبنان عىل املوافقة السياســية الســويرسية 
للبدء باملحاسبة لكل من تطاول عىل املال العام. وذلك يعني 
عمليّاً أّن مجلس النواب السويرسي أعطى ترخيصاً للبنك 
املركزي السويرسي بجمع كّل املعلومات عن االرصدة كافة 
لصالح الدولة اللبنانية. وتُستكمل هذه الخطوة باستيفاء 
لبنان للرشوط التقنية التي تفرضها هكذا معاهدات دولية 

حتى يتمكن من الحصول عىل املعلومات املرصفية".
ويلفت عقيص إىل أن "هناك عوائق تقنية تحول دون 

االستفادة من االتفاقية الثنائية مع سويرسا والتي تُعترب 
األهــم بما أن لغالبية اللبنانيني العاملني يف الشــأن العام 
ودائع يف هذا البلد. ويتمثّل هذا العائق بربمجيات إلكرتونية 
تحتاجها وزارة املال وهي متعّلقة برشوط االمان والرسية 
التي  الدول  املتطّلبات تفرضها  للحسابات املرصفية. هذه 
تســّلم املعلومات املرصفية كسويرسا. من هنا سيتوّجب 
عىل الحكومة اللبنانية االرساع التخاذ كل هذه االجراءات، 
فابتداء من حزيران 2020 ســيبدأ املركزي الســويرسي 
بتخزين املعلومات حتى يتقــّدم الجانب اللبناني بالطلب 

رسمياً بتسّلمها".
تُعترب هذه البيانات، بحسب املراقبني، الحجر االساس 
الســرتداد االموال املنهوبة وإخضاع األرصدة املشــبوهة 
واملشــكوك فيها للتحقيق يف جرائم اإلثراء الشخيص غري 
الرشعي باإلضافة إىل انصياع هذه الحسابات اىل الرضائب 
عىل الودائع، لكّن ذلك لن يتحقق إال إن ُوجدت النيّة الفعلية 
ملحاســبة املرتكبني والفاســدين برعاية من وزارة املال 

وليعود لبنان يف يوم من االيام، "سويرسا الرشق".
 إ. أ. ص.

عقيص لـ"نداء الوطن": إسترداد األموال المنهوبة
رْهن "اإلجراءات التقنية" مع سويسرا ...اإلنهيار سَبق الحراك

النتائج المالية لألشهر التسعة األولى من العام الحالي سلبيّة

اعترب االمني العام التحاد الغرف العربية خالد حنفي 
أن "القطاع الخاص العربي يســاهم بنســبة %75 من 
الناتج املحيل اإلجمايل العربي، كما يســاهم يف خلق نحو 

%75 تقريباً من فرص العمل". 
كالم الحنفــي جاء خالل افتتــاح فعاليات املؤتمر 
للبحوث  العربيــة  للجمعية  الخامس عــرش  العلمــي 
االقتصادية أمس تحــت عنوان "التنميــة العربية بني 

الثورة  وآفاق  الراهنة  التحديات 
الصناعية الرابعة"، يف مقر اتحاد 
الغــرف العربيــة، مبنى عدنان 
القصار لالقتصاد العربي، والذي 
تنظمه الجمعيــة بالتعاون مع 
واتحاد  للتخطيط  العربي  املعهد 

الغرف العربية، لغاية اليوم.
ورأى حنفــي خالل كلمة ألقاهــا ان "اإلرصار عىل 
انعقاد املؤتمر يف لبنان ووجود هذه النخبة من األكاديميني 
واالقتصاديني من العديد من البلدان العربية، يمثل رسالة 
دعم قوية للبنان واللبنانيني من قبل إخوانهم وأشقائهم، 
خصوصاً يف ظل هذه الظــروف والتحديات التي يمر بها 

لبنان".
ولفت إىل أن "الوطن العربي يحتاج يف ظل التحديات 

التي يعانيها إىل جهود كافة األطراف من حكومات ورجال 
أعمال ومســتثمرين وأكاديميني، للنهوض باقتصادات 
بلداننــا العربية"، معترباً أنه "ال مجــال لتحقيق اآلمال 
والعلم  التخطيط  دون  مــن  والطموحــات  والتطلعات 
واملعرفة، ومن هذا املنطلــق كان الحرص عىل عقد هذا 
املؤتمر، الــذي يضّم أهل العلــم واالختصاص والقطاع 
الخاص، من أجل بلورة األفكار والرؤى التي من شــأنها 
أهداف  تحقيق  عىل  تســاعد  أن 
الحد  وبالتايل  املستدامة،  التنمية 
من واقع البطالة والفقر يف عاملنا 

العربي".
الغرف  "اتحــاد  أن  وأكــد 
العربية من خالل وجود 16 غرفة 
يمثل  مشــرتكة،  أجنبية  عربية 
صلة الوصل بني البلدان العربية واألجنبية"، كاشفاً عن 
أن "االتحاد بالتعاضد مع الغرفــة العربية - الربازيلية، 
يعمالن عىل إنجاز مرشوع لوجستي ضخم لربط العالم 
العربي بدول أمريكا الجنوبية، يهدف إىل تعزيز سالســل 

اإلمداد بني الجانبني".
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث 
االقتصاديــة منري الحمــش إىل أنه "بعــد أن تم وضع 

الرتتيبات منذ ثالثة أشــهر النعقــاد املؤتمر، كان هناك 
من ينصح بأن نبحث عن مكان آخر بســبب ما يجري يف 
شوارع وساحات لبنان، ولكن مجلس اإلدارة صمم عىل 
امليض يف ترتيبات انعقاد املؤتمر يف بريوت كرســالة دعم 
ومحبة إىل لبنان وشــعب لبنان الشقيق". وتابع: "عىل 
وْقع أحداث الشــوارع والساحات العربية منذ 2011، لم 
يعد باإلمكان إنكار بعض الوقائــع، إذ أن هذه األحداث 
تعرّب مــن دون مواربة عن خيبة أمــل الناس بحكامهم 
وبنظامهم االقتصادي واالجتماعي، الذي أهمل عن قصد 
حاجات النــاس وتطلعاتهم يف الحيــاة الحرة الكريمة. 
ولكن هذه الحقيقة يجــب أال تجعلنا نتجاهل الحقيقة 
األعظم، وهي مطامع الدول الصناعية الغنية يف االستيالء 
عىل ثروات البالد العربية وخصوصا النفط والغاز، وذلك 

يف ظل غياب املرشوع الوطني التقدمي".

التعليم والثورة الرابعة
 

وشــّدد املنســق العام للمؤتمر أرشف العربي، عىل 
أن "هناك ارتباطاً وثيقاً بــني التعليم والتدريب والبحث 
العلمي والثورة الصناعية الرابعة"، مشرياً إىل أن "هناك 
رضورة إلجراء تحليــل دقيق للفكر التنموي واختيار ما 

يناسب املجتمعات العربية ليتم وضعها يف خطط التنمية 
بما يتوافق مــع املجتمع". ولفــت إىل "وجود رضورة 
بالرتكيز عىل دور التعليم الفني الذي يمكن أن يساعد يف 
التكنولوجيا يف  توفري العمالة املدربة واملؤهلة الستخدام 

الصناعة".
وقال: "يف الوقت الذي يعيش العالم مرتكزات الثورة 
الصناعية الرابعة، فإنه يجب اإلشارة إىل أن نصيب العرب 
من الثورات الصناعية الثالث السابقة وعوائدها، لم يكن 

متناسباً مع مقومات وإمكانات كامنة لديهم".
وأكد العربي أن "الثورة الصناعية الرابعة تمثل نقلة 
كربى يف انطالق االقتصاد الرقمي وتكنولوجيا املعلومات 
وما يرتبط بها من ابتكارات ومنتجات بدلت حياة الناس 
واإلنتاج بما لم تســبقها إليه أي من الثورات الصناعية 
الســابقة"، الفتاً إىل "اهمية االستفادة من صغر أعمار 
املجتمعات العربية، وغلبة الشباب يف الرتكيبة السكانية، 
واالرتقاء برأس املال البرشي من خالل التعليم والرعاية 
الصحية للجميــع. فمن الحتمي يف يومنــا هذا توجيه 
اإلنفــاق إىل التدريب عــىل املهارات واإلملــام باملعارف 
املتطورة من خالل نظم التعلم املستمر. إذ ال جدوى من 
نظم تعليم ال تعد الشــباب بمعــارف متقدمة يف رباعي 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

انعقاد مؤتمر"جمعية البحوث االقتصادية" في لبنان رسالة دعم

القطاع الخاص العربي يساهم بـ %75 من الناتج المحلي

ســّلمت وزيرة الطاقــة يف حكومة 
ترصيــف األعمــال نــدى البســتاني 
النفط يف  خوري أمــس رخصة حفــر 
أّول برئ استكشــايف يف البلــوك رقم ٤ لـ 

"كونسورتيوم توتال ايني نوفاتيك".
وأشارت يف مؤتمر صحايف عقدته يف 
حضور مدير رشكــة "توتال" ريكاردو 
داريه وأعضاء هيئة ادارة قطاع البرتول، 
إىل أن "هذا الحدث جــاء نتيجة الجهود 
املرتاكمة خالل واليــة الوزراء املتعاقبني 
وأرثور  باسيل،  2010، جربان  العام  منذ 

نظريان، وسيزار ابي خليل". 
أضافــت: "أهّم هــذه الجهود كان 
إعداد القوانني واملراسيم الالزمة وإطالق 
دورة الرتاخيــص االوىل وصوالً إىل توقيع 
العقود يف البلوكــني رقم 4 و9 مع بداية 
عهد رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عــون".  ولفتت إىل أن "هــذه الرخصة 
اللبنانية  الدولة  أّن  تؤكد  نُســلمها  التي 
أنهت  الرشكات،  مع  ووزاراتها  بإداراتها 
املطلوب منها من دراســات جيولوجية 

تقنية وبيئية والتحضريات اللوجســتية 
واالدارية وفق االنظمة اللبنانية واملعايري 

العاملية املتبعة يف قطاع البرتول".
البرئ ســتقوم  أن "حفر  وأوضحت 
 Vantage لرشكة  التابعة  الســفينة  به 

واملوجــودة حالياً يف مرص، وســتتوجه 
اىل لبنان فــور االنتهاء من هذه العملية. 
ونتوقــع وصولها خالل كانــون الثاني 
املقبل، وســتتطّلب عملية الحفر حواىل 
اليهما شهران لتحليل  شــهرين يضاف 

املعطيــات ومعرفــة إمكانيــة وجود 
استكشــاف تجاري أم ال، علماً ان نسبة 
النجــاح عاملياً هي 1 من أصــل 3 آبار 
استكشــافية". وتابعت "سيؤدي العمل 
عىل هذا البرئ اىل الحصول عىل معلومات 
مهمة عن النظام الجيولوجي البرتويل يف 
بحر لبنان مــا ينعكس ايجاباً عىل باقي 
البلوكات وعىل دورة الرتاخيص الثانية".

البســتاني عــن تقديرها  وأعربت 
اللتزام الرئيس التنفيذي لرشكة "توتال" 
توتال باحرتام  بويانيه، ومديــر  باتريك 
الظروف  رغــم  العمل  وبرنامــج  املهل 
الصعبة التي يمــر بها لبنان، معتربًة أن 
"هذا يشــكل دليالً عىل ان الثقة بلبنان 
ادارة  زالت موجودة". وشكرت هيئة  ما 
بصمت  عملــت  "التي  البــرتول  قطاع 
ومهنيــة عالية ما ســاهم يف الوصول 
النتيجة". وســّلمت نسخة من  اىل هذه 
رخصة الحفر ألول برئ استكشايف اىل كل 
من مدير رشكــة "توتال" ورئيس هيئة 

إدارة قطاع البرتول.

سفينة الحفر تصل في كانون الثاني المقبل والعمل يستغرق شهرين

"توتال" تستلم رخصة حفر النفط في أول بئر استكشافي

البستاني ُتسلّم مدير "توتال" رخصة الحفر

الثورة الصناعية الرابعة ُتمثّل نقلة 
كبرى في انطالق االقتصاد الرقمي 

وتكنولوجيا المعلومات

املوازنات  تركيب  مسلسل  نهاية 
الخاص  والقطاع  العشــوائية. 
الــذي ُرمي عليه عــبء تمويل 
الدولة ونفقاتها املتضخمة طيلة 
ســنوات، رفع يديه عالياً، جزٌء 
الرضيبي  العصيــان  أعلن  منه 
عاجز  اآلخر  والجــزء  رصاحة، 
عن الدفع أو عىل طريق اإلفالس 
واإلقفال. والدولة التي لم تنجح 
التي  نفقاتها،  بتخفيــض  ملرة 
تتوزع عىل الرواتب وخدمة الدين 
والكهرباء، حفرت قربها بيدها، 
الجائع سريحمها  الشــعب  فال 
وال املجتمع الدويل ســريّش عىل 

وجهها نقطة ماء.
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تعاملك  يف  حــذراً  كــن 
مع أشــخاص قد ال يكونون 
أهــالً للثقة، ولئــال تصدمك 

حقيقتهم الحقاً.

تكون موضع ثنــاء يف األيام 
الثقة  إىل  يعود  والســبب  املقبلة، 
املفرطة التي يمنحك إياها الرشيك.

الرشيك  قيمــة  من  تقّلل  ال 
فذلك يدّل عىل قّلــة احرتامك له 

وتقديرك إلمكاناته الكبرية.

 قد تشهد انفراجات عاطفية 
التعلــق  إىل  مفاجئــة تدفعــك 
بالرشيــك أكثر فأكثــر وتوطيد 

العالقة بينكما.

تمــر بيــوم دقيــق مــن 
االختبارات، لكــن النجاح يكون 

حليفك مهما اشتدت الصعاب.

فالحظوظ  كثــرياً  تفرح 
ترافقك عىل الصعيد العاطفي، 
وتميض أجمــل األيام وأمتعها 

مع الرشيك.

حان الوقت للبحث عن عالقة 
تجاهه  تشعر  شخص  مع  جدية 

بمشاعر حقيقية وجادة.

ال  الرشيك  مــع  القســاوة 
ستشــعر  ألنك  بــيشء،  تنفعك 
قرر  إذا  بوحدة وبفــراغ كبريين 

االنفصال عنك.

تتعاون مع الزمالء بايجابية 
كبرية، فيكون ذلك وال شك محل 

تقدير واحرتام كل من حولك. 

عليك أن تكون أكثر وضوحاً 
مع الرشيك، فتعّرب له عن حقيقة 

مشاعرك الرومانسية تجاهه. 

عىل  مجرب  غــري  الرشيك 
قّدم  فهو  أفعالك،  ردود  تحّمل 

الكثري وعليك أن تبادله باملثل.

تتطــّور األمــور إيجابياً 
ملصلحتك يف زمن قيايس، وهذا 
ما يرفع مــن معنوياتك لتُقبل 

عىل األعمال بحماسة كبرية.

Star Buzz

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة 
لها على "تويتر" ظهرت فيها من 

دون مكياج. وأرفقت عجرم الصورة 
بتعليق جاء فيه: "سيلفي؟ ليش أل؟".

وّجهت الممثلة نادين نسيب نجيم 
معايدة للممثلة شكران مرتجى 

بمناسبة عيد ميالدها، وغّردت قائلة: 
"عقبال المية يا أطيب قلب، كل عام 
وإنِت االبتسامة الصادقة اللي بتنبع 
من نص القلب الله يوفقك ويعطيِك 
كل شي بتتمنيه ألنك بتستأهلي كل 

خير".

نشرت الفنانة ميريام فارس صوراً 
جديدة لها على "إنستغرام" بعد 
خضوعها لجلسة تصوير خاصة. 

وظهرت فارس بفستان طويل 
أسود الّلون بدت فيه بغاية الجمال 

والرقي، والقت إطاللتها إعجاباً 
كبيراً من قبل المتابعين . وتشارك 

فارس في "موسم الرياض" إذ 
تحيي حفلة غنائية يوم 19 كانون 

األول، لتستقبل بعدها العام الجديد 
في حفل داخل فندق الشيراتون في 

العاصمة األردنيّة عمان.
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بداية لم يخِف الكاتب جاد الخوري 
مسلسل  لتنفيذ  عاشــه  الذي  التحدي 
"الديفا" الــذي تقترص حلقته عىل 15
8 حلقات،  إىل  دقيقة فقط، مقّســمة 
من  رسيعاً  فكرتــه  خاللها  يف  يعرض 
دون أي حشــو، فيما تفسح مساحة 
أي فيلم ســينمائي أو مسلسل درامي 
تلفزيوني يف املجال أمام إســهاب أكثر 
يف التعبري، وبالتايل ال مخاطرة يف تفاعل 

الجمهور مع القصة. 
ولفت الخــوري إىل أهمية التناغم 
ما بــني فريق عمل مــرشوع مماثل، 
أبي رعد  املنفــذة مي  املنتجة  بدءاً من 
رندا  باملخرجة  مــروراً  يعقوب،  وروي 
ألكس  املسلســل  العلم وصاحب فكرة 
املعويش، ما ساهم يف تصحيح الحلقات 
املرّجوة.  للنتيجة  تحقيقــاً  عّدة  مّرات 
"فحقق نجاحاً كبرياً عرب موقع "شاهد 

والنســبة  األصلية" 
األكرب من املشاهدة، 

رشف  وسام  وهذا 
صدورنــا  عــىل 

كفريق عمل".
 " يفــا لد ا "
الذي يروي قصة 

تُدعى  فنانــة 

"ريما" تشارك يف لجنة تحكيم برنامج 
لتأويالت  يتعرض  قد  إكتشاف مواهب، 
كثرية حول هوية هذه الشــخصية، إال 
أن الكاتــب رأى رضورة تخّطي فكرة 
أن السلسلة الدرامية ممكن أن تتحدث 
عن شــخص معنّي، فيكون هناك وعي 
فنّي أكرب لإلنتقاد إن ُوجد، أســوة بما 
يحصل يف هوليوود، إذ نرى أحياناً بعض 
املمثلــني يؤدي شــخصيته الحقيقية 
يف بعــض األعمال بطريقــة إنتقادية 
ســاخرة، ويتعرض آخرون النتقاد من 
قبل زمالء لهم، ويتقبّل الجميع اإلنتقاد 

برحابة صدر.
أشــعر  لم  وأضاف:"شــخصياً، 
بإحراج أو بتحــٍد يف اإلضاءة عىل حياة 
الجميع،  من  أساساً  املعروفة  املشاهري 
فهم يف النهاية برش مثلنا يتفاعلون مع 
األحداث ســلباً وإيجاباً كأي كان. عىل 
كٍل ثمة من يعيــش منهم حياة أفضل 
آخرون حياة  يعيش  فيما  "الديفا"  من 
أسوأ، إال أنني لم أرسم هذه الشخصية 
ســيئة يف املطلق لذا ستكسب تعاطف 

الجمهور أحياناً".
 وكشــف الكاتب أنه تصــّور أداء 
الفنانة سريين عبد النور لهذه الشخصية 
يف فرتة الكتابة، ولم يتخيّل سواها ألداء 

هذا الدور الذي قّدمته بشكل رائع.
وعّما إذا شــّكل هذا املرشوع نقلة 
العربي،  الصعيد  عىل  له  نوعيّة  مهنية 
الكتابة  ألن  ذلــك  قال:"أتمنــى 
مختلــف  مــن  لشــخصيات 
العربية تحٍد جميل،  الجنسيات 
لكّن ذلك ال يلغي حبّي وشغفي 
للمسلســالت اللبنانية املحلية. 
ثمة مرشوع لبناني مرتقب مع 
املخرج املبدع سامي كوجان يف 
إنتظار هدوء األوضاع يف لبنان، 
نوعه  من  فريداً  عمالً  سيشــّكل 

ومفاجأة للجمهور".
كونه كاتبــاً يافعاً، فأي إنعكاس 
من  جاوب:"  أعمالــه؟  عىل  لذلك 
الطبيعــي أن تنعكــس خربة 
الكاتــب املخرضم عىل نوعية 
لجهة  خصوصــاً  كتاباتــه 

تجاربه الحياتيــة. إنما من جهة أخرى، 
الصفحات  اليافعون  الكتّاب  يســتخدم 
اإللكرتونيــة إلعداد أبحــاث معيّنة. يف 
أي كاتب  أن يتحىل  األحوال، يجــب  كل 
بالتواضع الكايف ليســأل عن أحداث لم 
يعشــها، أو عن تفاصيل حياتية يومية 
عايشــها الجيل املايض. إىل ذلك، ما يميّز 
نصوص الكتّاب اليافعني هو اســتخدام 
اللغة املحكية يف  أي  املعارص،  الجيل  لغة 
يومياتنا، والرسعة يف ســري األحداث، ما 
يشــبه طبيعة حياتنا اليومية الرسيعة، 
األجنبية،  املحطــات  عرب  نتابعــه  وما 
يشبهني  الذي  الشــباب  جيل  فيتشّجع 
عىل متابعة الدرامــا املحلية، ويف الوقت 
نفسه ال يشعر الجيل األكرب بالتهميش".
وال يفصل جاد الخوري بني مهنتي 
والكتابة، "فهما متكامالن، ألن  الطب 
من مهمة الكاتب فهم طبيعة املشاعر 
والوجه،  الجســد  وحركة  البرشيــة 
الشــخصيات  مع  العاطفي  للتفاعل 
التي يكتبها، فيتفهّمها أكثر ويستوعب 
يساهم  كما  وترصفاتها.  فعلها  رّدات 
ذلــك يف تفّهم املرىض وإســتيعاب ما 
يشــعرون به إنســانياً. ومــا لقائي 
الطبقات  املــرىض من  اليومي بمئات 
اإلجتماعيــة كافة، ومــن مجتمعات 
همومهم  إىل  واإلســتماع  مختلفــة، 
منه  أغرف  منبع  ســوى  وقصصهم، 
قصصاً أنقلهــا إىل الدراما وبالتايل إىل 
مجتمع أوسع". وأضاف:" صحيح أن 

الكتابة  إنما  األســاس،  الطب مهنتي 
هي الهواية املكتســبة، التي أمارسها 
يف  مهنية  ألسباب  وأحياناً  ذاتي  لرىض 
أوقات فراغي، لحســن الحّظ إيقاعي 

الكتابي رسيع".
تنتظر  كثرية  مشاريع  ثمة  وختم:" 
منها  خري،  عىل  اللبنانيــة  األزمة  مرور 
The jade“كتابــي من  الثانــي  الجزء 
Necklace“ ومــرشوع "الكابتن بوب" 
الذي أعددته مع املمثلة ملى مرعشيل وهو 
مرشوع نوستالجيا بالنسبة إىل الجمهور 
اللبناني. أتمنى أن تهــدأ األوضاع وتمّر 
األزمــة بخري، فنؤســس لوطن مزدهر 

تفخر به األجيال القادمة".
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والنســبة  األصلية" 
األكرب من املشاهدة، 

رشف  وسام  وهذا 
صدورنــا  عــىل 

كفريق عمل".
 " يفــا لد ا "
الذي يروي قصة 

تُدعى  فنانــة 
الذي يروي قصة 

تُدعى  فنانــة 
الذي يروي قصة 

أسوأ، إال أنني لم أرسم هذه الشخصية 
ســيئة يف املطلق لذا ستكسب تعاطف 

الجمهور أحياناً".
ســيئة يف املطلق لذا ستكسب تعاطف 

الجمهور أحياناً".
ســيئة يف املطلق لذا ستكسب تعاطف 

 وكشــف الكاتب أنه تصــّور أداء 
الفنانة سريين عبد النور لهذه الشخصية 
يف فرتة الكتابة، ولم يتخيّل سواها ألداء 

هذا الدور الذي قّدمته بشكل رائع.
وعّما إذا شــّكل هذا املرشوع نقلة 
العربي،  الصعيد  عىل  له  نوعيّة  مهنية 
الكتابة  ألن  ذلــك  قال:"أتمنــى 
العربي،  الصعيد  عىل  له  نوعيّة  مهنية 
الكتابة  ألن  ذلــك  قال:"أتمنــى 
العربي،  الصعيد  عىل  له  نوعيّة  مهنية 

نوعه  من  فريداً  عمالً  سيشــّكل 
ومفاجأة للجمهور".

كونه كاتبــاً يافعاً، فأي إنعكاس 
من  جاوب:"  أعمالــه؟  عىل  لذلك 
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خضع الممثل جوزف سعيد لجراحة 
القلب المفتوح تكّللت بالنجاح 

في مستشفى "أوتيل ديو".  
وكان سعيد يشعر بتعب وضيق 
في التنفس، فتوّجه إلى الطبيب 

المختص الذي أفاده بضرورة 
خضوعه لجراحة في القلب.

أعربت الفنانة إليسا عن استيائها من 
عدم تحّرك السلطة إلنقاذ الوضع 

الحالي، معتبرًة أّن "العصيان 
المدني هو الحّل الحالي".

وغّردت قائلة: "قال الثورة عّطلت 
البلد. قاموا فتحوا الطرقات وقعدنا 
نتفرج. لقينا ال في حكومة وال في 

بلد وال في شي. الزم الناس ما تطلع 
من الشارع بقا وتعمل عصيان 

مدني هيك هيك البلد واقف، والوضع 
لورا والعالم عم تشحد المية ألف 

شحادة وبالبهدلة"، مضيفة "عيب 
علينا وين صرنا وبالمناسبة تحية 

كبيرة لوزير الدفاع"، وأرفقتها 
بعالمة اإلبهام السلبي.

نشر الممثل  وسام حنا على "تويتر" 
مقطع فيديو مؤثر لسيدة ظهرت 

وهي تصرخ بسبب الوضع المعيشي 
الصعب الذي تمر به مع عائلتها.

وعّلق وسام على الفيديو قائالً: "بدي 
بلغ عن سيدة عم بتطالب بدا تطعمي 
والدها وما انذّلت بعد كفاية . اذا في 

مجال القوى األمنية والجيش التحرك 
فوراً وتوقيفها" .

عايدت الفنانة كارول سماحة على 
"تويتر" الفنانة ماجدة الرومي، 
ووصفتها بـ "األسطورة الحية".

وغّردت قائلة: "كل عام وأنت بخير 
أيتها األسطورة الحية، أنت أيقونة 

حقيقية وإنسانيتك جميلة". وأرفقت 
التغريدة بصورة لها وهي تقبّلها.
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The Good Liar أحــداث  تــدور 
(الــكاذب البــارع) يف لنــدن، يف العام 
الفيلم بظهور شــخَصني  ويبدأ   ،2009
بعمٍر معنّي وهما يدردشــان عىل موقع 
لتناول  اللقاء  عــىل  ويتفقان  للمواعدة 
عشاء عادي. يلتقي هناك "روي" (إيان 
ماكيالن) و"بيتي" (هيلني مريين). وبعد 
لحظات من الحرج يف البداية (اســتعمل 
كل واحد منهما اسماً مزيفاً عىل املوقع 
عىل  ينسجمان  ما  رسعان  اإللكرتوني)، 
أكمــل وجه. ال تتخــذ عالقتهما طابعاً 
رومانســياً بالرضورة (خرست "بيتي" 
زوجها قبل سنة وليست مستعدة لخوض 
يصبحان  لكنهمــا  مشــابهة)،  عالقة 
"بيتي"  ترتدد  أال  لدرجة  قريبنَي  رفيَقني 
يف دعوة "روي" لتمضية الليلة يف منزلها 
الفخــم حني يصاب بتشــنج يف الركبة 
الليايل. يكــون حفيد "بيتي"،  إحدى  يف 
"ستيفن" (راسل توريف)، الشخص الذي 
والجميلة  الهادئــة  القصة  هذه  يخّرب 
ظاهرياً، فهو ال يكّف عن التشكيك بنوايا 
الساذجة  جّدته  ميل  من  ويقلق  "روي" 

إىل تطوير عالقتها به رسيعاً.
يف املرحلــة الالحقة، نكتشــف أن 
شكوك "ستيفن" مربرة ألن "روي" رجل 
مخادع يسعى إىل كسب األموال من نساٍء 
بمواصفات "بيتــي". هو ال يقوم بهذه 
األعمال لجني املال فحسب، بل يستمتع 
بخداع أشخاٍص يعتربون أنفسهم أذكى 
من الوقوع يف فخ مماثل يف هذا العرص، 
ويمنعهم خجلهم طبعاً من إبالغ الرشطة 
تقــيض خطة "روي"،  اإلهانة.  لتجنب 
بإقناع  كارتر)،  (جيم  رشيكه  بمساعدة 
ملستقبلهما  التخطيط  برضورة  "بيتي" 
املايل ووضــع أموالهما (تصل ثروتها إىل 
ثالثة ماليني جنيه اسرتليني تقريباً)، يف 
حساب مشرتك يســتطيعان استعماله 
معاً، لكنه سيفرغه طبعاً قبل أن يختفي 
متنوعة  نسخاً  "روي"  نّفذ  حياتها.  من 
مــن هذه الخدعــة ســابقاً، لكن تربز 

عودة  منها  املرة،  هذه  إضافية  تعقيدات 
ظهور إحــدى ضحايــاه بطريقة غري 
متوقعة، فيجيد التعامل معها بســهولة 
(ولو بطريقة ملتوية). لكن يزيد الوضع 
تعقيــداً حني يشــعر "روي" بأنه يكّن 
مشــاعر معينة لـ"بيتي"، ال سيما بعد 
صحية  بمشــاكل  بإصابتها  معرفتــه 
بعــد فرتة غري  الجميع.  تخفيها عــن 
طويلة، يقرر االثنان الذهاب يف عطلة... 

لن نفصح عن تفاصيل إضافية!
Good Liar من إخراج بيل كوندون 
Gods املعروف بمشــاريع مكلفة مثل 
and Monsters (آلهــة ووحــوش) و
Kinsey وMr. Holmes، فضــالً عــن 
ضخمة  موسيقية  أفالم  يف  مشــاركته 
مثــل Dreamgirls (فتيــات األحالم)، 
(الجميلــة   Beauty and Beastو
The Greatest Showmanوالوحش)، و
(أعظم رجل استعرايض). لكن قبل هذه 
األعمال، استلم أفالماً تجارية منخفضة 
Murder امليزانية ومبهرجة أحياناً، منها
Dead in 101 (جريمة قتــل 101)، و
Deadly املياه)، و  the Water (ميت يف 
Man (عالقــات مميتة)، و Relations

Who Wouldn’t Die(رجــل ال يموت). 
بديلة  عناوين  ليقــرتح  معظمها  كان 
مناســبة لعمله األخري. عىل مستويات 
عــدة، يبدو هــذا الفيلم أشــبه بدمٍج 
لهاتــني الحقبتَــني املختلفتنَي يف عالم 
صناعة األفالم، فهو يأخذ قصة ملتوية 
ومبتذلة بالدرجة نفســها (اقتبســها 
جيفري هاترش من أحد كتب نيكوالس 
سريل)، ويســتفيد من الحضور القوي 
لبطَيل الفيلم كمصدر إلهاء حني تنحرف 
القصة عن مسارها الصحيح. إنه عامل 
مهم جداً ألن امُلشــاهد سيالحظ رسيعاً 
أن القصــة تخفي خبايــا كثرية وراء 
األحداث الظاهرية وتقود إىل اكتشافات 
صادمة لكــن متوقعة يف معظمها، ولو 
من  النوع  هــذا  يحتاج  عامة.  بصورة 
األفــالم إىل حبكة قوية أو متماســكة 
بمــا يكفي عىل األقل ملنع املشــاهدين 
من التشــكيك بمســار األحداث. لكن 
الشخصيات  تجعل  التي  املشاهد  تتعدد 
تتكلم أو تترصف بشكٍل محدد ملجّرد أّن 

الحبكة تفرض عليها ذلك.
يبــدو الفيلم خفيفــاً ومنطقياً يف 
نصفه األول. لكن عىل مر النصف الثاني، 

يبدأ بطرح مواضيــع قاتمة ال تتماىش 
بسهولة مع األحداث السابقة، ورسعان 
ما تُمّهد للكشــف عــن أرسار كربى يف 
وبائســاً  كئيباً  يبدو  الذي  األخري  الجزء 

لدرجة أن يطيح بتوازن الفيلم كله.
The Good يف النهايــة، ال يصيــب
إليه، ومع  الذي يصبــو  الهــدف   Liar
ذلك يشــمل بعض التحوالت والجوانب 
املنطقية، أبرزها تناســق بطَيل القصة. 
لن يكون أداؤهما يف هــذا الفيلم كفيالً 
بإدراجهما عىل لوائح أفضل املمثلني عىل 
األرجح، لكن من املمتع أن نشــاهدهما 
جنبــاً إىل جنب، فهما يعطيــان طابعاً 
قوياً ملشــاهدهما املشرتكة وما كان أي 
نفســه.  األداء  ليقدموا  آخرين  ممثلني 
عىل  جهته  من  كوندون  املخرج  يحافظ 
األحداث ويقدم مشاهد مشّوقة  حيوية 
ومتقنة يف محطة "تشــارينغ كروس" 
تحت األرض. بشــكل عــام، ال يمكن 
اعتبار الفيلم جيــداً بما يكفي ملقارنته 
بأعمال ألفريد هيتشــكوك، وهو هدفه 
األصيل بكل وضوح. لكنه جيد بما يكفي 
كي يراجعه هيتشكوك شخصياً ويطرح 

نسخة معّدلة منه!

...The Good Liar
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غادرت الفنانة ريتا حرب إىل دبي إســتعداداً للمشاركة  يف حفلة إطالق 
الفيلم الســينمائّي اللبنانّي "شباب ضايعة" يف نوفو سينما - دبي فيستفال 

سيتي اليوم.
تُشــارك ريتا يف بطولة هذا العمل إىل جانب كّل من املمثلني طوني عيىس 
وفادي أندراوس ومجد جعجع وهاغــوب دو جرجيان وعدنان ديراني. وهو 
مــن كتابة داليا الحــّداد وإخراج رندىل قديح وإنتــاج مجد جعجع- رشكة  
"Wise Production". وتعود حرب إىل بريوت للُمشــاركة يف مؤتمر صحايفّ 

إلطالق حملة توعية ضّد املخّدرات سوف يتّم اإلعالن عن تفاصيلها قريباً.
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أعلنــت   ،2012 العــام  يف 
العاملي  "اليوم  اليونسكو  منظمة 
به  يُحتفى  الــذي  العربية"  لّلغة 
ســنوياً يف الثامن عرش من شهر 
املنّظمة  مقر  داخل  األّول  كانون 
الدوليــة ويف بعض املؤّسســات 
واملراكــز الثقافية ومنها "معهد 
العالــم العربــي" يف باريــس. 
األســبوع،  هذا  املعهد،  بدأ  ولقد 
تحت  العربية،  باللغــة  احتفاله 
إحدى  العربيّة  "اللغــة  عنــوان 
لغات فرنسا"، من خالل سلسلة 
قراءات  تتضّمن  ولقاءات  ندوات 
العربــي  للخــّط  ومحرتفــات 
بني  تزاوج  مشــهدية  وعروض 
الشــعر واملوســيقى والرقص. 
تاريخ االحتفال الســنوي باللغة 
الذي  اليوم  يتوافق مــع  العربية 
العامة  الجمعيــة  فيه  اعتمدت 
اللغة العربيــة واحدًة من اللغات 
املتحدة،  األمم  يف  السّت  الرسمية 

وكان ذلك يف العام 1973. 
التــي تُطَرح  من األســئلة 
يف هــذا املجال بمناســبة أو من 
اللغة  واقع  دون مناسبة: ما هو 
اللغات  مــع  مقارنًة  العربيــة 
العاملية األخرى، عىل مســتويات 

والفكر والرتجمة؟  األدبي  اإلبداع 
كيف تتفاعل هذه اللغة مع الثورة 
مع  وأيضاً  واملعلوماتية،  العلمية 
والتكنولوجي؟  التقنــي  التقّدم 
بماذا يتميّز حضورها يف اإلنرتنت، 
وهل من إضافات يشــّكلها هذا 
تتماىش مع  الحضور؟  وكيــف 
تحّوالت العرص وتحّدياته بينما ال 
يزال تعليمها يف الكثري من الدول 
وليس  بالدين  مربوطــاً  العربيّة 
املناهج  يعتمــد  مدنياً  تعليمــاً 

الرتبوية والتعليمية الحديثة؟ 
يف  التــوراة  ترجمــات  مع 
تجاوزت  عرش،  التاســع  القرن 
الروحية  وظيفتها  العربية  اللغة 
فهذه  الطقســيَّة،  والتعليميــة 
أدبياً  تقليــداً  أطلقت  الرتجمات 
جديداً يأتي مــن مكان آخر غري 
ال  املتوارثة،  العربية  الكالسيكية 
تنقيحها  تعّهدوا  الذين  أّن  سيّما 
وإتقان صيغتهــا هم من أعالم 
الناثرين يف القرن التاســع عرش 
لغات  بإتقانهــم  واملعروفــني 
وانفتاحهم عىل الثقافات: بطرس 
البســتاني، ناصيــف اليازجي، 
اليازجي، الشيخ يوسف  ابراهيم 
األســري وأحمد فارس الشدياق. 
ولقد اعتمد هؤالء عىل لغة عربية 
من  النثر  فّكت  وطيّعة،  صافية 
جموده بعدما ابتعدت عن التأنّق 

املرسف. من هــذه اللغة بالذات، 
لألدب  األوىل  البــوادر  انطلقــت 
العربي الحديث التي نستشــّفها 
يف تجارب بعــض األدباء، ومنهم 
وميخائيل  جــربان  خليل  جربان 
نعيمة ومي زيادة. وكان جربان، 
يف نفحته األدبيّة ونثره الشعري، 
أكثــر املتأثّرين برتجمات التوراة 
باألدب  تأثَّره  العربيــة  اللغة  اىل 

الرومنطيقي الغربي. 
"الكتاب  ترجمــات  مــن 
األدبية،  والرتجمــات  املقّدس" 
الفرنسية  اللغتني  من  خصوصاً 

واإلنكليزيــة، بدأ مســار جديد 
ع معه األفق الثقايف فنشأت  توسَّ
والقّصة  كاملــرسح  أدبية  فنون 
وقصيدة النثــر، وانفتحت اللغة 
األخرى  اللغــات  عىل  العربيــة 
والثقافات األخرى، مّما ســمح 
بالتعــّرف عىل بعــض التيارات 
يف  سادت  التي  الحديثة  الفكرية 
أوروبا وترّســخت يف مرحلة ما 

بني الحربني العامليتني.
الراهن،  الوقــت  لكــن، يف 
الرتجمة  مــرشوع  وليصبــح 
مرشوعــاً نهضويــاً، ينبغي أالّ 
األدبية  النتاجــات  عىل  يقترص 

والفنية فحســب، بل أن ينفتح 
اإلنســانية  العلوم  عــىل  أيضاً 
والفلســفة،  املتجّدد  والفكــر 
العلمية  االكتشافات  ويستوعب 
الحديثة. وهذا ال يمكن أن تقوم 
ألنه  فقط  فرديــة  مبادرات  به 
املؤّسسات  عمل  نطاق  يف  يدخل 
العربية  الــدول  بعض  والدول. 
اليوم بــات يُعنى بهذا املوضوع 
لكن  الطائلة،  األموال  له  ويرصد 
يبقى السؤال: هل يمكن، يف ظّل 
ثقافــة تكثر فيهــا املحّرمات، 
الــرشوع يف ترجمــة كتب كان 
لها دور أسايس يف تقّدم الغرب؟ 
مــن الــذي ســيقوم باختيار 
تّم  ما  وإذا  الكتب وترجمتهــا؟ 
ملرشوع  املــاّدي  الجانب  تأمني 
الرتجمة، فهــل يوجد ما يكفي 
من مرتجمني متخّصصني، كّل يف 
مجاله، للقيام بالعمل املطلوب؟ 

وسيلة  فقط  ليســت  اللغة 
تعبري تنقل اآلراء واألفكار، وإنما 
هــي أيضاً طريقــة يف التفكري. 
إنها، بهذا املعنــى، جزء ال يتجّزأ 
مــن الثقافة، وهــي، يف الوقت 
مالمح  تعكس  التي  مرآتها  ذاته، 
تقّدمهــا أو تخّلفها، وكذلك ثقل 
حضورها قياســاً عــىل اللغات 
األخرى. واالنفتاح عىل تلك اللغات 
امُلَعوَلم، لكن  من رضورات عاملنا 

مع التشــديد عىل أهمية التنّوع 
لغة واحدة  األلسني، ألّن سيطرة 
سيطرة  تشبه  اللغات  سائر  عىل 
ثقافة واحدة عىل الثقافات كّلها. 
ومستبّد  تسلُّطي  الواحد  والفكر 
مهما كان نوعه. يف هذا السياق، 
نلتفت إىل اللغــة اإلنكليزية التي 
باتت تنتــرش يف القارات الخمس 
وتمثّــل تهديــداً يواجــه اإلرث 
اإلنســاني بأكملــه. فاللغــات 
التــي تفرض نفســها هي التي 
تمارســها دول تتفّوق بقدراتها 
ولغات  واالقتصادية،  العسكرية 
الدول املسيطرة تقود، يف الغالب، 
اىل اندثــار لغات اخــرى. هناك 
كّل  لغة تختفي  خمس وعرشون 
سنة. ويف حني يرتاجع دعم اللغة 
الفرنســية وعدد مراكز تعليمها 
عمد  فرانســيز")،  ("أليانــس 
الصينيــون إىل فتح مئات املراكز 
اللغة  لتعليم  ("كونفوشيوس") 
الصينية يف العالم. عرب اللغة، تبدأ 
وحرب  االقتصادية،  الحرب  أيضاً 

الثقافة. 
والحال هذه، ال يعود السؤال: 
العرب مــن لغتهم  ماذا يقــّدم 
ونتاجاتهم للعالــم، بل أيضاً ما 
الذي يأخذونه منه، وبأّي طريقة، 
إثراء  وكيف يمكــن تثمــريه يف 

الثقافة والحياة؟

تجاوزت  عرش،  التاســع  القرن 
الروحية  وظيفتها  العربية  اللغة 
فهذه  الطقســيَّة،  والتعليميــة 
أدبياً  تقليــداً  أطلقت  الرتجمات 
جديداً يأتي مــن مكان آخر غري 
ال  املتوارثة،  العربية  الكالسيكية 
تنقيحها  تعّهدوا  الذين  أّن  سيّما 
وإتقان صيغتهــا هم من أعالم 
الناثرين يف القرن التاســع عرش 
لغات  بإتقانهــم  واملعروفــني 
وانفتاحهم عىل الثقافات: بطرس 
البســتاني، ناصيــف اليازجي، 
اليازجي، الشيخ يوسف  ابراهيم 
األســري وأحمد فارس الشدياق. 
اليازجي، الشيخ يوسف  ابراهيم 
األســري وأحمد فارس الشدياق. 
اليازجي، الشيخ يوسف  ابراهيم 

ولقد اعتمد هؤالء عىل لغة عربية 
من  النثر  فّكت  وطيّعة،  صافية 
جموده بعدما ابتعدت عن التأنّق 

البســتاني، ناصيــف اليازجي، 
اليازجي، الشيخ يوسف  ابراهيم 
األســري وأحمد فارس الشدياق. 
اليازجي، الشيخ يوسف  ابراهيم 
األســري وأحمد فارس الشدياق. 
اليازجي، الشيخ يوسف  ابراهيم 

ولقد اعتمد هؤالء عىل لغة عربية 
من  النثر  فّكت  وطيّعة،  صافية 
جموده بعدما ابتعدت عن التأنّق 
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يعكف فريق من علماء املوســيقى وخــرباء املعلوماتية بفضل الذكاء 
االصطناعي عىل إنجاز السمفونية العارشة التي اكتفى لودفيغ فان بيتهوفن 

بتدوين بعض نوتاتها املوسيقية عىل دفرت قبيل وفاته العام 1827.
وســتعرض النتيجة النهائية يف 28 نيســان 2020 يف بون وستشكل 
محطة رئيسية يف االحتفاالت الكثرية التي تنطلق الجمعة بمناسبة الذكرى 

الخمسني بعد املئتني لوالدة املؤلف املوسيقي الشهري.
وكان بيتهوفن بدأ العمل عىل هذه السمفونية بالتزامن مع السمفونية 
التاسعة الشهرية ونشيد الفرح املعروف عاملياً. لكنه أهمل رسيعاً السمفونية 
العارشة التي كانت عند وفاته يف سن السابعة والخمسني تقترص عىل بعض 

النوتات والتصورات والعمل التحضريي.
ويحــاول فريق من خرباء املعلوماتية وعلماء املوســيقى اســتكمال 
السمفونية مســتعينني بربمجية للتعلم اآليل. وقد أدخلت كّل أعمال املؤلف 
املوســيقى إىل الربمجية التي قامت بتحليلها. وهي تستند إىل خوارزميات 

ملعالجة الكالم لطرح محاوالت الستكمال هذه املقطوعة.
 وأتى املرشوع بمبادرة من "دويتشه تيليكوم" ومقرها يف بون، مسقط 
رأس بيتهوفــن. وإىل جانــب فرصة العالقات العامة هذه يف خضم ســنة 
بيتهوفن أرادت املجموعة االســتناد إىل هذا العمل لتطوير تكنولوجياتها وال 

سيما تقنية التعرف الصوتي.
وأوضح ناطق باســم املجموعة "تماماً مثل الكلمات، تتألف املوسيقى 

من وحدات صغرية من أحرف أو نوتات وما أن تجمع يكون لها معنى".
وخــالل اجتماعاتهم كان الفريق يلعب النوتــات التي ألفها بيتهوفن 
للسمفونية العارشة فيما يواصل الذكاء االصطناعي بعد ذلك. وقد اعتربت 
النتائج األوىل قبل أشــهر ميكانيكية ورتيبة إال أن املحاوالت األخرية كانت 

ناجعة أكثر.
وقالت كريســتني ســيفرت مديرة املحفوظات ودائرة االبحاث يف دارة 
بيتهوفن يف بون لوكالة فرانس برس "لقد أسمَعنا املسؤولون التجارب األوىل 
(..) التطور الحاصل مقارنة بالتجارب السابقة هائل مع أنه ال يزال يتعني 

عىل الحاسوب أن يتعلم الكثري من األمور".
وقالت إنها عىل قناعة أن املؤلف ما كان ليعارض هذا النوع من املبادرات 
فهو كان بنفسه "صاحب رؤية" يف عرصه. وأوضحت أنه أّلف موسيقى آللة 
بانهارمونيكون وهي نوع من األرغن ابتكر مطلع القرن التاسع عرش وكان 
ينتــج أصوات حواىل أربعني آلة هوائية وإيقاعيــة. يف املقابل، يعرب املؤلف 
املوسيقي وعالم املوسيقى الربيطاني باري كوبر الذي حاول أيضاً استكمال 

الحركة األوىل يف السمفونية العارشة، عن بعض التشكيك.
ويوضح لوكالة فرانس برس "لقد استمعت إىل مقتطف قصري وال أرى 

أنّه يشــبه إعادة تشــكيل مقنعة ملا كان بيتهوفن يريد القيام به حتى مع 
األخذ يف االعتبار الصوت الحاســوبي وغياب اي تباين بني األصوات القوية 

والناعمة". معترباً رغم ذلك "أّن ثمة مجاالً لتحسني النتيجة".
وقال االستاذ يف جامعة مانشسرت الذي وضع عّدة أعمال حول بيتهوفن 

"يف كل تفسري ملوسيقى بيتهوفن ثمة خطر لتشويه نواياه".
ويف الحالة الراهنة خطر االنحراف عن طبيعة العمل األصلية أكرب إذ أن 

السمفونية العارشة كانت يف بداياتها عند وفاة املؤلف املوسيقي.
وقامت مبادرات أخرى مماثلة يف السابق شملت مالر وباخ وشوبرت مع 

نتائج متفاوتة أيضاً.
ويف مطلع العام 2019 شــمل مرشوع بمبــادرة من رشكة "هواوي" 
الصينية العمالقة سمفونية فرانتز شوبرت غري املكتملة. وقد عزفت فرقة 
"لندن سيشن أوركســرتا" املقطوعات التي ألفها برمجية تعلم آلية. ورأت 
الصحف األوروبية يومها أن املقاطع الجديدة أقرب إىل موســيقى تسجيلية 

لفيلم أمريكي منها ألسلوب املؤلف املوسيقي النمسوي. (أ ف ب)
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بدأ مهووسون بأفالم "ســتار وورز" االنتظار أمام دار "تشاينيز 
ثياتر" السينمائية الشهرية يف هوليوود مزودين بأكياس نوم قبل أكثر 
من أسبوع عىل بدء عرض الجزء الجديد من هذه السلسلة الشهرية يف 
الواليات املتحدة. وقد أحصت وكالة فرانس برس نحو 20 من الشغوفني 
بهذه السلسلة الذين يريدون أن يكونوا أول من يشاهد يف التاسع عرش 
من كانون األول"ذي رايز أوف ســكايووكر" الجــزء الجديد من هذه 
السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاماً. وقال املنظمون إنهم يتوقعون يف 
األيام املقبلة تعزيزات من محبني لهذه السلسلة من بريطانيا أو اليابان 
مقدرين أن يصل العدد اإلجمايل إىل 150 شخصاً أمام أبواب هذه الصالة 

حيث عرض "ستار وورز" للمرة األوىل عىل الجمهور يف العام 1977. 
(أ ف ب)
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نّددت صحيفة يف مدينة أتالنتا األمريكية الخميس 
بالصورة "الصادمة" و"املغلوطة" إلحدى صحافياتها 
التــي أظهرها آخر أفــالم كلينت إيســتوود بعنوان 
"ريتشــارد جويل"، إذ بيّنها العمل عىل أنها مارست 

الجنس مع رشطي لقاء معلومات.
هذا الفيلم املقتبس من قصة رشطي سابق عومل 
يف بادئ األمر عىل أنه بطل بعد اكتشــافه حقيبة ظهر 
تحوي عبوة ناســفة يف أتالنتا خــالل دورة األلعاب 
األوملبية يف 1996. وقد أّدى االنفجار إىل سقوط قتيلني 

وأكثر من مئة جريح.
ومع أن إنذاره سمح بتحييد مئات األشخاص من 
الخطر، رسعان ما قّدمت الصحافة ريتشــارد جويل 
عىل أنه مشتبه فيه من دون أن يتم توقيفه أوالتحقيق 
معه. وكانت كاثي ســكراغز من صحيفــة "أتالنتا 
جورنال كونستيتيوشــن" (ايه جاي يس) واحدة من 
الصحافيني الذين ســارعوا إىل اعتبار ريتشارد جويل 
كـ"مشتبه فيه" من جانب الرشطة الفدرالية (أف بي 

آي) التي برأته بعد ثالثة أشهر.
وتظهر يف فيلم "ريتشارد جويل" شخصية كاثي 
سكراغز التي تؤديها املمثلة أوليفيا وايلد، وهي تعرض 
إقامة عالقة جنســية مع عنرص يف الرشطة الفدرالية 
لقاء كشف هوية املشتبه فيه، وهو ما نفته الصحيفة 

وزمالؤها يف تلك الفرتة نفياً قاطعاً.
وقد توفيت سكراغز سنة 2001.

وقال رئيس تحرير الصحيفة كيفن راييل لوكالة 
فرانس برس "الصورة التي ُرسمت ملراسلتنا صادمة 
الخطيئة عينها  "الفيلم يقرتف  ومغلوطة"، مضيفاً 

التي يتّهم بها وســائل اإلعالم إذ يفــربك وقائع ال 
أساس لها البتة".

وبعثت "كوكس إنرتبرايــزس" مالكة الصحيفة 
األمريكية برسالة ملطالبة كلينت إيستوود واستوديوات 
"وورنر براذرز" باإلعالن عىل املأل بأن "بعض األحداث 

(يف الفيلم) متخيلة ألهداف فنية".
الصحيفة وموظفيها  الرسالة ألن  كذلك أسفت 
"جرى تصويرهم بطريقة غري دقيقة وتنطوي عىل 
تشــهري"، مطالبة بإضافة تنبيه واضح عىل الفيلم 

يف هذا اإلطار. ويبدأ عرض الفيلم بنســخته الحالية 
يف الواليات املتحدة الجمعة، وهو يكتفي بإشــارة يف 
نهاية الشارة إىل أن العمل "يستند إىل أحداث تاريخية 
حقيقية" مــع تركيب حوارات وعنــارص لدواعي 

الرسد القصيص.
وشددت "وورنر براذرز" يف ردها عىل الرسالة عىل 
أن الفيلم يســتند إىل "كمية كبرية من العنارص املادية 
ذات املصداقيــة العالية"، قائلة إن "ادعاءات صحيفة 
"ايه جاي يس"ال أســاس لها". وكان ريتشارد جويل 

قد سحب من قائمة املشتبه فيهم لدى رشطة "اف بي 
آي" بعد 88 يوماً كانت قنــوات التلفزيون تبث يومياً 
تقاريــر من أمام منزله وتدقق بــكل تفاصيل حياته 

وتالحق أقرباءه.
وهو تويف سنة 2007 عن 44 عاماً بسبب مشكالت 

يف القلب متصلة بإصابته بالسكري.
إريك رودولف ســنة  الحقيقي  املذنب  أوقف  وقد 

2003 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد عامني.
(أ ف ب)
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تمزج موســيقى غناوة املغربية، التي صنفت الخميس تراثاً ثقافياً 
وليس مادياً لإلنســانية، بني طقوس أفريقية وتقاليد صوفية إسالمية. 
وتعود أصولها إىل عبيد استقدموا من جنوب الصحراء، قبل أن تصبح جزءاً 
من الثرات الفني الشــعبي يف املغرب. وهي ليست مجرد موسيقى تعزف 
وفق إيقاعات خاصة بل هي "طقوس صوفية تؤدي أدواراً عالجية"، كما 

يشري اىل ذلك ملف الرتشيح الذي قدمه املغرب لليونسكو.
وتحيل هذه اإلشــارة عىل املعتقدات الشــعبية التي تنسب ملوسيقى 
غناوة قدرات "عالج املس" و"ترويض الجن"... عىل غرار العديد من األنواع 
املوسيقية الشعبية املرتبطة بطرق صوفية يف املغرب وتقاليد االستشفاء 
لدى األولياء واألرضحة. وتتحقق هذه األغراض العالجية، بحسب املعتقدات 
املحلية، من خالل إحياء حفل "الليلة" الغناوية الذي تعزف فيه إيقاعات 
معينة لتخليص النفوس املسكونة من األرواح الرشيرة وتحقيق "الحلول" 
الصوفية. وتســتلهم هذه الطقوس من تقاليد أفريقية قديمة امتزجت 

بتأثريات شعبية عربية إسالمية وأمازيغية.
وتؤدي هــذه الطقوس فرقة يقودها "معلم" ومجموعة عازفني عىل 
آلة "الكنربي" الوترية وطبول وآلة "القراقب" األشــبه بأجراس معدنية، 
مرددين أهازيج وكلمات محددة. ويرتدي هؤالء أزياء ملونة ومزركشــة 
واضعني طاقيات عىل رؤوســهم. وتعود أصول هــذه التقاليد إىل القرن 
السادس عرش عىل أقل تقدير وهي مرتبطة بـ"مجموعات من املتحدرين 

من العبيد" ضحايا ما كان يعرف "بتجارة الرقيق األســود". وتمثل اليوم 
واحداً من الوجوه املتعددة للهوية الثقافية املغربية، ولم يعد أداؤها مقترصاً 

عىل الطقوس الصوفية بقدر ما أصبحت فناً موسيقياً قائماً بذاته.
وتوّسعت شهرة موســيقى غناوة يف املغرب خالل سبعينات القرن 
املايض من خالل استعمالها مع أنواع موسيقية أخرى يف أغاني مجموعة 
"ناس الغيوان" الشهرية يف اململكة. لكنها اشتهرت عىل نطاق أوسع بفضل 
مهرجان الصويرة، الذي تســتضيفه املدينة الواقعة عىل املحيط األطليس 

جنوب املغرب منذ 1997.
وســاهم هذا املهرجان يف إخراج فن غناوة من طابعه املحيل الشعبي 
بحيث بات يجتذب كل سنة جمهوراً من مختلف أنحاء العالم، مع تقديم 
عروض متنوعة منها ما يمزج بني موســيقى غناوة وألوان موســيقية 

أخرى، منها خصوصا الجاز والبلوز املتحدرة ايضاً من أصول أفريقية.
وشهدت منصات املهرجان عروضاً لفنانني المعني مثل بيت ميتني أو 
ديديي لوكوود أو ماركوس ميللر، إىل جانب كبار "معلمي" الفرق الغناوية 
املغربية. وأشار ملف الرتشيح الذي قدمه املغرب ملنظمة اليونسكو إىل أن 
الفرق الغناوية "يف تزايد مطرد" ســواء يف القرى أو كربيات مدن اململكة، 
باإلضافة إىل مهرجانات تقام طوال السنة "وتتيح لألجيال الشابة اكتشاف 
الكلمات واآلالت املستعملة إضافة إىل الطقوس" املرتبطة بهذه املوسيقى. 
(أ ف ب)
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جسمك  بتنقية  البســيطة  الخطة  هذه  تسمح 
أبداً  اعتمديها ولن تندمي  بأســهل طريقة ممكنة. 

خصوصاً أنها ال تحتاج إىل أي مجهود.

��א���
إبدئي بتناول العصري املنّحف. إرشبيه عىل الريق 
ثــم انتظري 30 دقيقة قبل تنــاول الغرانوال وبذور 
الشــيا. هذه املكّونات غنية باألوميغا 3 والربوتينات 

واأللياف، ما يعني أنها تستطيع كبح الجوع.
العصري املنّحف: أعرصي نصف حبة أناناس مع 
خيارة وقبضة من السبانخ، ثم أضيفي ملعقة كبرية 

من خالصة النعناع.
غرانوال مع بذور الشــيا (حّرضيه قبل ليلة من 
تناولــه): أخلطي ملعقتني صغريتني من هريســة 
اللوز األبيض مع 35 سنتليرتاً من املاء ونصف ملعقة 
صغرية من القرفة. اسكبي الخليط يف وعاء وأضيفي 
إليه 3 مالعق كبرية من بذور الشــيا. دعي الخليط 
ينتقع طــوال الليل وحركيه بشــكل متكرر يف أول 
ساعة منعاً لتشّكل الكتل. قّدميه يف وعاء أجوف، ثم 
أضيفي إليه بعض الفاكهة املقطعة (فراولة، وتفاح، 
وموز...) إىل جانب الفاكهــة املجففة (تني، وتوت) 

والبذور الزيتية (لوز، وبندق...).

א���א�
مقبالت: أخفقي 100 غرام من الحمص املطبوخ 
مع نصف حبة شــمندر مطبوخة وملعقة صغرية 
من الكمــون وعصري حبة ليمــون وملعقة صغرية 

من هريسة السمسم. إدهني الخليط عىل دوائر من 
الفجل األسود وزيّنيها بكمية من البذور النابتة.

الطبق الرئيس: انقعــي 20 غراماً من طحالب 
الواكامي يف ماء بارد طوال 15 دقيقة، ثم اغســليها 
وصّفيها. قّرشي حبتَي خيــار وقطعيهما إىل دوائر 
رفيعة ورّيش عليها امللــح واتركيها جانباً لعرشين 
دقيقة، ثم إغســليها وصّفيها للتخلص من فائض 
املاء. أخلطي عصري الليمون مع قبضة من الوسابي 
الكولــزا وملعقة صغرية  وملعقة صغرية من زيت 
أخرى من زيت السمسم. أخلطي السلطة وقدميها.

التحلية: حّرضي السوربيه عرب خلط حبتني من 
األفوكادو مع برش وعصري نصف حبة ليمون أخرض 

و15 سنتليرتاً من املاء و10 أوراق ريحان وملعقتني 
كبريتني من العسل السائل.

א���א�
قّيل  بالجزر والربتقال.  مقبالت: حّرضي حساًء 
بصلــة مفرومة يف ملعقة كبرية مــن زيت الزيتون 
وملعقة صغرية مــن الكمون طــوال دقيقتني، ثم 
أضيفي 500 غرام من قطع الجزر مع رّشــة ملح. 
أســكبي عصري برتقالتني مع كوبني من املاء. غّطي 
الخليط ودعيه ينتقــع طوال 30 دقيقة، ثم اخفقيه 
وأضيفي ملعقتني كبريتني من زيت األركان. أخفقي 

الحساء مجدداً وقّدميه.
الطبق الرئيس: انزعي أوراق حبتني من الشمار 
وجذوعهما. قّطعي كل حبة بالعرض، ثم قّيل القطع 
طوال 5 دقائــق يف مقالة ســاخنة ومليئة بالزيت. 
أضيفــي عصري برتقالة مــع ورق الطرخون. دعي 
الخليــط عىل النــار لعرش دقائق ثــم قّلبي القطع 

وحّمريها لخمس دقائق إضافية.
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ال داعي ليكون فصل الشــتاء مرادفاً الكتساب الوزن 
برشط االلتزام بالقرارات الغذائية الصائبة والحفاظ عىل 

توازن الجسم عرب الخطوات املناسبة.
خالل فصل الشــتاء، يتباطأ نشــاط الجسم طبيعياً 
ويدخل يف حالة من الســبات. لذا يجــب أن تحاويل إيجاد 
التوازن املناسب. عموماً، ترتاجع الشهية يف فصل الصيف 
لكن ال يمكن تعميم أي فكرة عىل جميع الناس ألن البعض 
يميل إىل اإلكثار من أكل املثلجات والوجبات الدسمة خالل 
العطلة بينما يميل البعض اآلخر إىل اإلفراط يف األكل خالل 
الشتاء. لذا ليس اكتســاب الوزن أمراً حتمياً يف نهاية كل 
سنة بل يمكن استغالل فرتة الشتاء لتنظيم توازن الجسم.
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يســمح الربد طبيعياً بتنشيط عملية حرق السعرات 
الحرارية وتسهيل فقدان الكيلوغرامات الزائدة. تذّكري أن 
الجســم ال يحّب التقلبات املتواصلة ويصعب أن تنتظري 
الجســم  الربيع لتطبيــق حمية مكثفة وتنظيف  فصل 
من الســموم وتذويب الدهون. لذا من األفضل أن تعيدي 
التوازن إىل نظامك الغذائي لتثبيت وزنك. من خالل الرتكيز 
عىل اســتهالك الفاكهة والخرضاوات خالل موسم الربد، 
ستزيدين قوة دفاعاتك املناعية طبيعياً وتسمحني للجسم 

بمقاومة االلتهابات العابرة.
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يحمل الجســم حاجات محّددة يف فصل الشتاء ألنه 
يريد االحتماء من الربد ومقاومة الفريوسات املوسمية. 
أطباقاً  تختــاري  أن  حــاويل  لذا 
يمكنك  جسمك.  لتدفئة  ساخنة 
السعرات  مســتوى  تزيدي  أن 
بسيطة  بدرجة  املســتهلكة 
عــرب تنــاول الســكريات 
البطيئــة، ال ســيما تلــك 
املوجــودة يف البقوليــات. 
يف املقابل يجــب أن تبقى 
ثابتة،  الربوتينات  كمية 
اللحوم  عىل  الرتكيز  مع 
واألســماك  البيضــاء 
الغنيــة  الدهنيـــــة 
أرفقي   .3 باألوميغــا 
أطباقـــك بالتوابــل 
العطرية.  واألعشــاب 

يجب أن تحتّل الفاكهة والخرضاوات مكانة أساسية يف 
وجبات الطعام أيضاً.

ال نفــع من تطبيق أي خطة نحافــة قبل األعياد ألن 
اكتساب الوزن ســيكون رسيعاً وحاداً. إذا كنت تطبّقني 
حمية معيّنة منذ فرتة طويلة، من األفضل أن تتساهيل مع 
نفسك قليالً وتُحّرضي جسمك لتلقي كميات إضافية من 
الطعام قبل موســم األعياد كي تتحسن القدرات األيضية 
ويمتنع الجســم عن تخزين الكميات املســتهلكة كافة. 
يمكنك أن تبدئي مثالً بحمية غنية بالربوتينات طوال ثالثة 

أيام لتنظيف الجسم من فائض السعرات.
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ربما يمنعك الطقس من الذهاب للهرولة لكنه الوقت 
املناســب لهذا النوع من النشــاط! للتكيّــف مع حرارة 
الطقس الباردة، يضطر الجســم إىل بــذل الجهود وحرق 
الجسدية  النشاطات  متابعة  إضافية. وتســمح  سعرات 
خالل الشتاء بتثبيت الوزن بســهولة. حاويل أن تماريس 

امليش الرسيع والحيوي أو التزلج يف الهواء الطلق.
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هل تجد صعوبة يف تحديد طريقة معالجة 
ألم أسفل الظهر؟ تويص التوجيهات الجديدة 
التــي أصدرتها "الكليــة األمريكية لألطباء" 

بعالجات غري دوائية.
 نُــرشت توجيهــات يف "حوليات الطب 
الباطني" رّكزت عىل األلم املحصور يف أسفل 
الظهر وليــس النوع الذي يمتد إىل الســاق 

ويسبّب الضعف أو الخدر.
راجــع الباحثون أكثر من 

عالجات  عن  دراســة   150
الظهــر  أللــم  متنوعــة 

واستنتجوا أن أفضل مقاربة 
ملعالجة ألم الظهر املوقت الذي 

يمكن أن يُشــفى خالل 12
أســبوعاً تقــيض يف املقام 
األول باســتعمال الكمادات 

باإلبر  والوخز  والتدليك  الســاخنة 
إذا  الفقري.   العمود  واســتهداف 
برزت الحاجة إىل استعمال أي أدوية، 
لألطباء"  األمريكية  "الكلية  تويص 

بأخذ مضــادات االلتهاب غري 

الســتريويدية أو مرخيات العضالت حرصاً. 
لم يعــد الخرباء يوصون باألســيتامينوفني 
(تايلينول)، إذ تشــري األدلة الجديدة إىل أنه ال 

ينجح يف معالجة ألم أسفل الظهر.
ملعالجة ألم أســفل الظهر املزمن، تويص 
"الكليــة األمريكية لألطبــاء" بالئحة 
طويلــة من العالجات غــري الدوائية 
النفــيس عرب  الضغــط  كتخفيــف 
الذهني والتاي تيش واليوغا  االسرتخاء 
وتقنيات االسرتخاء والعالج السلوكي 
املعريف. إذا لم تنجح هذه الطرائق، 
األمريكيــة  "الكليــة  تقــرتح 
االلتهاب  أخذ مضادات  لألطباء" 
غري الســتريويدية كاإليبوبروفني 
(أدفيــل) ومضــاد االكتئــاب 
دولوكســيتني (ســيمبالت)، أو 
املســكنات األفيونيــة مــن نوع 
ترامادول (كونزيب، أولرتام) كملجأ أخري. 
لكن تحذر "الكلية األمريكية لألطباء" من 
اآلثار الجانبية التي تســببها األدوية، إذ 

يطرح بعضها مخاطر صحية بارزة.
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طويالً،  االصطناعية  األسنان  تدوم 
إال أنها تحتاج أحيانــاً إىل تحديث. إليك 
بعض النصائح لتحافظ عىل جمال فمك.

أســنانك  تبقي  أن  اليوم  بإمكانك 
والجرس،  (التلبيســة،  االصطناعيــة 
حياتك.  طوال  صالحة  األسنان)  وطقم 
تذكر د. ليزا ســيمون مــن كلية طب 
هارفارد:  لجامعــة  التابعة  األســنان 
"يــدوم معظم األســنان االصطناعية 
10 سنوات كمعدل. ولكن  إىل  من سبع 
إذا حافظت عــىل صحة فمك ونظافته 
وزرت عيادة طبيب األســنان كل ستة 
أشــهر، فقد تطول املدة إىل 20 سنة أو 
أكثر. ومن املمكن أن تحتفظ بها بحالة 

جيدة حتى نهاية حياتك".
ولكن تُرَغم أحياناً عىل اســتبدالها. 
إليــك ملحة عــن بعض أنواع األســنان 
االصطناعية األكثر شــيوعاً، وأســباب 

حاجتك إليها، ومتى تُضطر إىل تحديثها:
- التلبيســة: توضع التلبيسة فوق 
الســن التي باتت محطمًة أكثر من أن 
تُصلح بواســطة حشــوة. تُصنع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ أو معدن آخر، أو 
السرياميك، أو الرتنج، أو الخزف املتصل 
بمعدن، وتدوم 15 ســنة. ولكن تُضطر 
إىل اســتبدالها، إذا ظهر تسوس  أحياناً 

جديد يف املوضع الذي تتصل فيه بالسن. 
ننزعها  أن  د. ســيمون: "علينا  توضح 
أننا نعجز عن إعادة  لنزيل التسوس، إال 
وضعها يف مكانها ألن حجم السن وشكله 
لتتالءم مع شكل  التلبيسة  تُعد  يتبدالن. 

السن بالتحديد".
- الجرس: يمأل الجرس الفجوة التي 
تنشأ عن غياب سن أو أكثر. يتألف عادة 
من تلبيســتني أو أكثر لألسنان الواقعة 
عىل طرَيف الفجوة مع أسنان اصطناعية 
يف الوســط. يدوم الجرس عادًة ســبع 
سنوات. ولكن ال بد من استبداله إذا فقَد 
ثباته عند القضم أو إذا ظهر تسوس، كما 

يف الحال مع التلبيسة.
- طقم األســنان الكامل أو الجزئي: 
ثمة بديل اصطناعي لكامل األســنان أو 
جزء منها. تميل مناطــق الفك الخالية 
بمرور  العظم  إىل خســارة  األسنان  من 
الوقت، ما يعني أن طقم األسنان الكيل أو 
الجزئي املعد ليتالءم مع تلك املنطقة من 
الفم يصبح متقلقالً. "يســتطيع طبيب 
األســنان يف بعض الحاالت إعادة ضبط 
هذه األسنان االصطناعية باستخدام مواد 
جديدة. ولكن يف حاالت أخرى، تُضطر إىل 
الحصول عىل أســنان جديدة"، وفق د. 
ســيمون. لذلك، إذا الحظــت أي تبّدل يف 
أســنانك  طقــم 
الكامل أو الجزئي، 
فــال تتجاهلــه. 
املمكــن  مــن 
لهــذه األســنان 
غري  االصطناعية 
املالئمة أن تمارس 
إضافياً  ضغطــاً 
مواضــع  عــىل 
معينــة من الفم، 
بالتايل  مرسعــًة 

خسارة العظم.

عالوة عىل ذلك، تشــّدد د. سيمون 
عىل "أن هــذا الخلل يــؤدي إىل تهيج 
اللثـــــة وظهــور تقرحــات فيها، 
أسنانك  اســتخدام  من  يمنعك  مـــا 
أنك تحتاج إىل  االصطناعية". وال تنَس 
بغية  بانتظام  األســنان  طبيب  زيارة 
التأكد من أن أســنانك االصطناعية لم 
تتعّرض ألي خلل، حتى لو كنت تضع 
طقم أسنان كامالً. "وإذا زاد اعتمادك 
عىل املواد الالصقة املخصصة لألسنان 
االصطناعية، فقد تكون هذه إشــارة 
إىل أن طقم أسنانك يحتاج إىل تعديل"، 

وفق الطبيبة.
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أســنان  إىل  تحتــاج  ال  ربمــا 
مشــاكل  ألي  تنبه  ولكن  اصطناعية، 
أخرى يف األســنان واللثة تتطلب رعاية 
طبية. عىل سبيل املثال، يتناول اإلنسان 
مع تقدمه يف السن أدوية إضافية يؤدي 
بعضها إىل جفاف الفم، الذي يُعترب أحد 
توضح  الشــائعة.  الجانبية  التأثريات 
حماية  يف  اللعاب  "يساهم  سيمون:  د. 
األســنان من التسوس. لذلك يُعترب َمن 
يعانون جفــاف الفم أكثر عرضة لهذه 
املشــكلة". ال ترتدد يف إطــالع طبيب 
األســنان عىل مشكلتك هذه كي يصف 
لك غسول فم خاصاً أو أدوية تساعدك 
يف إنتاج املزيد من اللعاب. باإلضافة إىل 
ذلك، يشّكل النزف عند تنظيف األسنان 
بالفرشاة أو الخيط إشارة إىل مرض لثة 
محتمل أو إىل أن األسنان حول الجرس، 
والتلبيســة، والسن املزروعة متخلخلة 

أو مصابة بعدوى:
السن  تُستخدم  املزروعة:  -الســن 
املزروعة، وهي عبارة عن برغي معدني 
يُقحم يف عظم الفك كجذر سن ويشّكل 

طقم  حتى  أو  كجرس،  لتلبيسة،  أساساً 
أسنان جزئي. إليك خرب جيد: ال تتعرض 
الســن املزروعة للتســوس عىل عكس 
الســن الطبيعية، لذلك يُفرتض أن تدوم 
أطول من أي أسنان اصطناعية أخرى. 
رغم ذلك، عليك أن تعتني بفمك بالشكل 
الصحيح لئال يُصاب نسيج اللثة املحيط 
بعدوى تؤدي إىل تخلخل السن املزروعة.

-القرشة الخزفية (الفينري): توضع 
هذه القرشة الخزفية الرقيقة عىل الجهة 
األمامية من الســن، وتُستخدم لتغطية 
سطح األســنان املبقعة أو التي فقدت 
لونها. كذلــك من املمكن اســتعمالها 
لتبديل شــكل السن، وحجمها، وطولها 
بغيــة معالجة مشــكلة الفــراغ بني 
األســنان، أو الكســور الصغــرية، أو 
يزيل طبيب  املنتظــم.  االصطفاف غري 
األســنان نحو نصف مينا الســن، ثم 

هذه  تالئم  التي  الخزفية  القرشة  يلصق 
السن عىل جهتها األمامية. تدوم القرشة 
من سبع إىل 15 سنة كمعدل، إال أن من 
الرضوري اســتبدالها إذا تشــققت أو 
بهذه  يُنصح  وال  صغري.  لكرس  تعرضت 
القشــور ملن ال يملكون أسناناً سليمة 

ألنها تجعلهم أكثر عرضة ملرض اللثة.
أما إذا رغبت يف تبييض أســنانك، 
تبييض  الخيارات األخرى عدة  فتشمل 
ال تحتــاج إىل وصفة طبية، حســبما 
د. سيمون. وتضيف: "يستطيع  تشري 
طبيبك أيضــاً أن يزّودك بقوالب وأنواع 
"جيل" لتبييض األســنان. تُعترب هذه 
الطريقة أكثر فاعليــة، إال أنها تكون 
الحساسة.  لألســنان  مزعجة  أحياناً 
جــّرب عــدة التبييــض املتوافرة يف 
إذا كانت  لرتى مــا  أوالً  الصيدليــات 

تمنحك النتيجة املرجوة".
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صحيح أن الحالتنَي مرتبطتان وأن داء الرتوج يشّكل 
عامل خطر يف التهاب الرتوج، لكن ال يطّور مرىض كثريون 
التهاب الرتوج. ويف حالــة َمن يُصابون بهذا االلتهاب، ال 
نعرف سببه يقيناً. لذلك يصعب علينا التوصل إىل طريقة 
الغذائــي الصحي والتمّرن  النظام  بــأن  لتفاديه، علماً 

بانتظام يعودان عىل املريض بفائدة كبرية.
داء الرتوج حالة تصيب الجهــاز الهضمي. تنتفخ 
أكياس صغرية تُدعى الرتوج من جدار القولون. تشــيع 
هذه الحالة بني املسنني، فتشري التقديرات إىل أن نصف َمن 
تخطوا الخمسني من العمر يعانون داء الرتوج. ويُصاب 
به معظم الناس مع بلوغهم ســن الثمانني. بالنظر إىل 
هذه اإلحصاءات، ال يُعترب كشف تنظري القولون إصابتك 
بداء الرتوج أمراً خارجاً عن املألوف. لذلك ال داعي للقلق.

ال يُســبب داء الرتوج بحد ذاته أعراضاً. قلما تنزف 
الرتوج وتســبب ظهور الدم يف الرباز. وعىل غرار حالتك، 

يُكتشــف داء الرتــوج غالباً خــالل عملية 
تنظري قولون روتينيــة أو عملية تصوير، 
كالتصوير املقطعي، تُجرى لسبب مختلف. 
إذاً، قد تعاني داء الرتوج لسنوات من دون 
أن تُصاب بمضاعفات أو مشــاكل. ولكن 

إذا التهــب أحد الرتــوج أو عدد منها، 
تتطّور الحالة لتصبح التهاب رتوج.

قلما  الرتــوج  داء  أن  صحيــح 
يتحّول إىل مصدر إزعاج، إال أن التهاب 
الرتوج يكون مؤملاً. تشــمل أعراضه 

الشــائعة أملاً حاداً يف البطن، فضالً عن 
الحمى، واإلمساك أو اإلسهال، والغثيان، 

والتعب. تزول حاالت التهاب الرتوج 

الطفيفة من تلقاء ذاتها من دون عالج. ولكن إذا احتجت 
إىل عالج، يكفي أن تتناول املضادات الحيوية وتتبع نظاماً 
غذائياً قليل األلياف أو يقوم عىل الســوائل لتتخّلص من 
األعــراض. ولكن يف الحاالت األكثر حــدة، يؤدي التهاب 
الرتوج إىل تمّزق القولون، ما يســمح ملحتواه بالترسب 
إىل البطــن. يُرغم املريض عندئٍذ عىل دخول املستشــفى 
للحصــول عىل عالج فاعل. ويف بعض الحاالت، يُضطر إىل 

الخضوع للجراحة بغية إصالح الثقب يف القولون.
بخالف داء الرتوج، ال يُعتــرب التهاب الرتوج حالة 
شــائعة، بما أن نحو %5 فقط من املــرىض يطّورون 
التهاب الرتوج. كذلك ال يملك األطباء فهماً واســعاً عن 
هذا االلتهاب، وال يعرفون لألســف ما يدفع مريض داء 

الرتوج إىل تطوير التهاب الرتوج.
صحيح أن معلوماتنا املحدودة عن أســباب التهاب 
الرتوج تصّعب علينا تحديد إسرتاتيجيات وقائية فاعلة، 
ولكن ثمة توجيهات تساعد املريض. يُعترب َمن يعانون 
زيادة يف الــوزن أكثر عرضة لتطويــر التهاب الرتوج، 
مقارنة بمن يتمتعون بوزن صحي. لذلك يمنحك التمّرن 
بانتظام والحفــاظ عىل وزن صحي فوائــد وقائية يف 
ســعيك إىل تفادي هذا االلتهاب. كذلك تشري البحوث إىل 
أن النظام الغذائي يؤدي دوراً، بما أن َمن يتبعون نظاماً 
غذائياً قليل األلياف يُعتــربون أكثر عرضة لهذا املرض. 
إذاً، يمكنــك أن تعــّزز فرصــك لتفادي 
التهــاب الرتوج باتباع نظــام غذائي 

متوازن يحتوي عىل كثري من األلياف.
أما إذا كنت تملك أسئلة ومخاوف 
بشــأن داء الرتــوج، فتحــدث إىل 
طبيبك، الذي يســتطيع أن يزودك 
وضعك  إىل  تســتند  باقرتاحــات 
الصحي الخاص. وإن كنت تعاني 
أعراضاً ترتبــط بالتهاب الرتوج، 
خصوصاً األلــم املفاجئ يف البطن، 

فاطلب املساعدة الطبية يف الحال.
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ال يرتبــط طالء األظفــار "الجيل" بحّد 
ذاته بارتفــاع خطر اإلصابة بالرسطان. لكن 
لتثبيته  املســتخدمة  الضوء  املصابيح وعلب 
خالل عمليــة التقليم املحرتفــة تثري القلق. 
يعود ذلك إىل أن كثرياً منها يطلق مقداراً كبرياً 
من األشــعة ما فوق البنفسجية، التي تؤدي 
دوراً كبرياً يف اإلصابة بالرسطان. يعتمد معدل 

الخطر عىل وترية الخضوع لتقليم األظفار. 
JAMA تشــري دراســة نُرشت يف مجلة
التعّرض لألشعة  أن معدل  إىل   Dermatology
يرتافق مع  الــذي  البنفســجية،  فــوق  ما 
اســتخدام طالء األظفار "الجيــل" مرة كل 
أســبوعني، ال يُعترب عالياً كفاية ليزيد خطر 

اإلصابة برسطان الجلد كثرياً.
عالوة عــىل ذلك، ثمة خطــوات يمكنك 
اتخاذها لحماية يديك من األشــعة ما فوق 
البنفســجية. عىل ســبيل املثال، اطيل يديك 
بكريم واِق من أشــعة الشمس مضاد للماء 
يحتوي عىل عامل حمايــة يصل إىل 30 قبل 
تقليم األظفار. كذلك تستطيعني قطع أطراف 

قفازين وارتداءهما عندما تقليمني أظفارك.

كذلك مــن األفضل أن تحدي من تعرضك 
تُستعمل  التي  املذيبة  املادة  تلك  لألســيتون، 
يف إزالة طــالء األظفار "الجيل" القديم والتي 
تــؤدي إىل جفاف البرشة واألظفــار. بدل أن 
تغميس أظفارك فيها، جّربي أن تملئي قطعاً 
من القطن بها وترتكيها عىل أظفارك مدة 10

إىل 15 دقيقة.
أما إذا الحظت أن أظفارك جافة، فخذي 
أو  اســرتاحة من طالء األظفار مدة أسبوع 
بضع مرات ســنوياً. خالل هذه االسرتاحات، 
اطيل أظفارك بالفازلــني أو أي كريم مرطب 

آخر مرات عدة يومياً.

SAFETY CHECK



تحـــت المجـــهر ١٦
١٤ كانون األول 2019 العـــدد 138 - الســـنة األولى     السبت

إلى التقّشف سرّ

األزمــة االقتصاديــة أدت إىل تراجــع القدرة 
الرشائيــة، وإىل زيادة معــدالت التضخم وإىل غالء 
املواد االســتهالكية ما بني 30 و 50 % يف املائة، فمن 
يقدر عــىل التحّمل؟ وهل سنشــهد مجاعة يف هذا 
القرن؟ »نداء الوطن« جالت يف أحد أسواق الضاحية 

املواطنني  وسألت  الجنوبية 
هذا  يف  وأحوالهم  حالهم  عن 

الزمن املجنون.
تحــول شــبح غــالء 
مرير  واقــع  إىل  األســعار 

يف العديد مــن املناطق اللبنانيــة، ويبدو أن رصخة 
املواطنني ليست كافية لتصل إىل آذان املعنيني املتلهني 
والتكليف"،  التأليف  "لعبــة  األكرب:  بالقضية  حالياً 
متجاهلني بورصة أســعار املواد الغذائية والخضار 
والفواكه التي تتحرك طلوعاً فيما املســتوى املعييش 

ينحدر نزوالً.
ويف هذا الســياق يقول محمود نحلة )صاحب 
مكتبة، 50 عاماً(: "الغالء 
شهر  منذ  نعيشــه  الذي 
مقبوالً،  وال  معقوالً  ليس 
وهو نتيجة إرتفاع أسعار 
الــدوالر وإنخفاض قيمة 

اللرية، وصحيٌح أن الســوبر ماركت ومحالت املواد 
واألســماك،  الدجاج  وبائعي  واللحامني  الغذائية، 
تبيعنا باللرية لكنها رفعت األســعار علينا، بعد أن 
وصل سعر الدوالر إىل أكثر من 2000 لرية". معطياً 
مجموعة أمثلة عن معاناته فقد وصل سعر كيلو 
اللحم اىل 20000 بعــد أن كان 15000، )ماذا عن 
تخطي الكيلو الـ 35 ألفاً يف مناطق أخرى؟( وسعر 
الـــ 3 كيلو دجاج إىل 12000 بعد أن كنا نشــتي 
4 كيلو بالســعر ذاته، كما كنت أشــتي رشحة 
البندورة بـــ 5 آالف لرية، أما اليوم فالكيلو الواحد 
بـــ 1500 و2000، واليوم إعتمــدت صنفاً واحداً 
من الفواكه بدالً من 4 يف الســابق. كل هذا دفعنا 

اىل التقشــف مع زوجتي وأوالدي رغماً عنا. فهل 
هذا عادل ؟ أين مراقبو وزارة اإلقتصاد ؟ أال تهمها 

شؤون املواطن الحياتية؟.

بعض التجار يحتكرون البضائع
ســألتُه: "وهل الفروج آت من سويرسا ليصبح 
إنتاجاً وطنياً؟" فبعد  13000 أوليس الفروج  سعره 
أن كنت أشــتي الفــروج )وزن 2 كيلو( بـ 8000
أصبح ســعره 14000 لرية، مــا إضطرني إىل رشاء 
كيلو "فخاذ" واحد؟ يوضح إبراهيم عبد الله ترحيني 
)حداد ســيارات، 57 عاماً(، مستغرباً إرتفاع أسعار 
األسماك "ال عالقة له بالدوالر وأسعاره أصبحت نار، 
توقفت عــن رشاء "األجاج" منذ أســبوعني بعد أن 

قفزت أسعاره من 9000 إىل 14000 لرية". 
ويؤكد أن الفواكه أصبحت لها بورصة أســعار 
يومية، "لذلك ألغيتها من حساباتي منذ أسبوعني"، 
مشدداً عىل أن أسعار الخضار أيضاً ال ترحم، فسعر 
البندورة وصــل اىل 2000 بعــد أن كان بـ 1000
لرية والخيار كذلك، وحتى أســعار الدخان إرتفعت، 
وكل دكان يبيــع عىل ذوقه، ســائالً: "أين حماية 
املستهلك؟ ما هذه الثورة التي أنتجت غالء األسعار؟ 
واملصيبة ال تقف هنا فـ"الشــغل واقف والحركة 
أن بعض  خفيفة، ونعيش كل يوم بيومه"، كاشفاً 
التجار يحتكرون البضائع، فشاحنات نقل الخضار 
موجودة خارج الســوق ومتوقفة من قبل التجار، 

وذلك لرفع األسعار.

الشاريو للنازح السوري 
والتقشف للبناني

بدورهــا ترى ســمرية مــوىس )موظفة يف 
القطاع التبوي( أن غالء املعيشــة إنعكس علينا 
أو  املستشفيات  املستويات كافة، ســواًء يف  عىل 
بأسعار الدواء، وحتى بأســعار املواد الغذائية يف 
الســوبرماركت، شــارحًة "الفاتورة التي كانت 
تصــل اىل 50000 باتت تصل اليــوم اىل 80000، 
الراتب هو ذاتــه فيما زيادة االســعار أصبحت 
جنونية"، معتربًة أنه إذا لــم يكن الراتب يقارب 
املليونني فال قدرة للمواطن عىل العيش يف وطنه، 
مطلقًة الرصخة: "ما ذنب املواطن إذا ارتفع سعر 

الدوالر؟ أوليس هذا من مسؤولية الدولة؟".
وبرأيها فإن غالء املعيشة تحول اىل سيف قاتل 
عىل رقبة املواطــن، فاألهايل لم يعد لديهم القدرة 
عىل دفع األقساط، مطالبًة بوضع حدود فوراً لهذا 
الواقع املزري من خالل مراقبة األسعار، خصوصاً 
أننا بتنا نرى النازح الســوري يجر "الشــاريو" 
املليئة بالكماليات أمام أعيننا فيما اللبناني مرغٌم 
عىل التقشــف يف رشاء إحتياجاته مراعاًة لوضعه 
اإلقتصادي، فهل هذا املشهد عادٌل؟ تسأل موىس.

أما هنادي حمادة )مدرسة، 48 عاماً( فتُبدي 
حرستها عىل ما حل باملواطن اللبناني: "شو بدو 
يلحق املواطن َت يلحق وشو بدو يتحمل َت يتحمل، 
ربما نصل بعد أســابيع اىل مجاعة"، مضيفًة أن 
الدوالر عىل  التجارية تحسب  املؤسســات  بعض 
املواطن بـ 2200 لرية، وهذا ينســحب عىل بدالت 

" بعد شوي حتصير بيروت أغلى من باريس"، المشكلة مش إنو نشتغل شغلتين 
المشكلة بإنو نقبض معاشنا كامل "، "إنسى الفواكه حذفتها من حساباتي من 
إسبوعين " هذا هو حال لسان الكثير من اللبنانيين ال سيما المنتمين إلى الطبقة 

الوسطى والفقيرة ". فالحياة في بيروت تزداد صعوبًة مع إرتفاع اسعار المعيشة، 
الذي يطاول بشكل أساسي المواد الغذائية واقع جعل الفوارق اإلجتماعية 

تتضاعف ومعها بدأت أحزمة البؤس والفقر في كل منطقة غنية في بيروت 
والمدن اللبنانية الكبرى تأخذ أشكاًال وأحجامًا جديدة لم نعهدها من قبل. 

هنادي حمادة ميرفت قبيسيابراهيم ترحيني

ارتفاع كبير في اسعار الفواكه والخضار

إذا لم يكن الراتب يقارب المليوني ليرة فال 
قدرة للمواطن على العيش في وطنه

كيلو فخذ الدجاج ُيغني عن فرّوجين 
والفواكه من كماليات المواطن

سوق للطبقات الشعبية

مـــازن مــــجــــوز

"نداءالوطن" تجول في أسواق الضاحية الجنوبية
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اإليجار، فبعض أصدقائــي يدفعونها بالدوالر نتيجة 
إرصار أصحابها عىل ذلك.

وإذ تبدي أسفها عىل اإلحباط الذي أصاب املواطن، 
تصفه بـ "املشّحر املعّت" ألنه لم تعد بيده حيلة تجاه 
غالء األســعار، مؤكدًة أننا اليوم نعــود اىل الوراء بكل 
يشء، فالزعماء ال يســمعون، والثورة وعىل الرغم من 
صوابية مطالبها لكنها بدأت تزيد من معاناة املواطن. 
وتفيد يف هذا الصدد بأن نصف املؤسســات أقفلت 
أبوابها والنصف الباقي لجــأ اىل لعبة "نصف الراتب" 
وهذا يرسي عىل قسٍم من املدارس والجامعات الخاصة، 
وتخلُص إىل أنه حتى موظف الدولة يعيش عىل أعصابه 
مخافة عدم قبض راتبه نهاية الشــهر الحايل، والذي 
كان يقبضه أصالً ليوزعــه هنا وهناك، فالكل يرصخ 

"الله يستنا من األعظم". 

"الدولة ما فارقة معها" 
من جهتها ال تتدد مريفت ســليم قبييس)موظفة 
سابقة يف بنك الجمال(، من القول: "اعتمدنا التقشف يف 
الكثري من األشياء وحتى يف املتطلبات الرضورية، تركت 
عميل منذ أشهر، ويف حال بحثت عن عمل جديد بالتأكيد 

لن اجد يف ظل هذه االزمة املعيشية املستفحلة". 
وتشــدد عىل أنها لــم تعد تقصد الســوبرماركت 
والتعاونيات اإلستهالكية بســبب غالء االسعار، لتختار 
مكانها "ســوق الجّمال" يف الشــياح، نظراً ألســعاره 
املقبولــة، بالرغم مــن أن بعض الباعة فيه ولألســف 
عمدوا اىل رفع االســعار، معطيًة مثاالً عن غالء األسعار 
"منذ شــهرين كانت بعض الطبخــات تكلف 10 آالف 
لرية أما اليوم فأقــل طبخة تكلف 20000"، وأردفت أنه 
من األفضل للمواطن رشاء السندويشــات، والله يساعد 

الفقري يف هذا البلد. 
ورداً عىل سؤال تجيب: "الدولة ما فارقة معها، هي 
شــاطرة فقط بالترصيحات واملواقف ال أكثر، نعيش يف 
فوىض االسعار واملعيشة وال من يضبط وال من يحزنون. 

بعد شوي حتصري بريوت أغىل من باريس".

هنا بيت الكتلة

ارتفاع كبير في اسعار الفواكه والخضار

حّلت بريوت يف املرتبة الرابعــة يف ترتيب أكثر 
املــدن العربية يف غالء املعيشــة، ويف املرتبة الـ 53 
عاملياً بعد كل من دبي وأبــو ظبي والرياض، املدن 
التي احتلت عىل التوايل املراكــز الثالث االوىل عربياً 
واملراكز الـ 21 و33 و 35 عاملياً يف الدراسة السنوية 
حول كلفة املعيشة يف 209 مدن يف العالم بينها 17 
عربية، والتي أجرتها رشكة اإلستشــارات العاملية 
»Mercer« والصــادرة يف تموز املايض، وشــملت 
17 مدينــة عربية. وتُجري هذه الدراســة مقارنة 
بني كلفة 200 ســلعة يف كّل مدينة شملها املسح، 
وتشــمل املقارنة كلفة السكن، والطعام، وامللبس، 
والســلع املنزلية، باإلضافة إىل املواصالت والتفيه. 
وقد إرتفعت كلفة املعيشــة يف بريوت باملقارنة مع 
مدن أخرى، حيث تقدمــت مرتبتها العاملية بـ12 
مركزاً يف مسح هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع سعر 
رصف الدوالر األمريكي وتداعياته عىل سعر رصف 
اللرية اللبنانيــة الثابتة مقابله، إضافًة إىل الزيادات 

الكبرية يف أسعار اإليجار.

بيروت بين األغلى

إبنــة بريوت،  يّموت،  ســالم 
السنيّة يف النغمة الطائفية، رئيسة 
وستستلم  الجديدة  الوطنية  الكتلة 
منصبهــا الجديد، يــوم الخميس 
املقبل، من ســلفها العميد اآلدمي، 
املارونــي الجبيــيل، كارلوس إده. 
فمن هي هذه املرأة التي تُّوجت عىل 

رأِس حزب "العمداء"؟ 
عىل  إنعكاســاً  اإلســم  يتُك 
يُقال  فيها  ســالم،  وهي،  حامله. 
كثري من سمات السالم. هي إمرأة 
ناشطة نشيطة، إبنة سهيل يموت، 
الصحايف ومالــك صحيفة األخبار 
يموت  زياد  وشقيقة   ،1959 العام 
ومن  جداً.  الثائــر  "زيكو"  امللقب 
يقلــب يف صفحاتها عــىل مواقع 
يكتشــف  اإلجتماعي  التواصــل 
النائب  من  زمان،  من  قربها،  مدى 
السابق روبري فاضل وكتبت له يوم 
اســتقال يف األول من حزيران عام 

2016: فخورة بك روبري فاضل. 
به.  فخورة  تكــون  أن  جميٌل 
أيضاً  فخور  أنه  يُخربنا  واختيارها 
بها. لكن، وإن عرفنا سبب فخرها 

هي فماذا عن أسباب فخره هو؟ 
سالم سهيل يموت، )57 عاماً( 
التي ستكون أّول إمرأة تستلم ُسّدة 
حزب أو تيار أو كتلة لبنانية، تؤمن 

والذكور،  اإلناث  بني  باملساواة  جداً 
لكنها ال تُحّب، بحســب عارفيها، 
التوغــل كثــرياً يف هــذا املنظور 
الجنســاني، بل تثق جداً أنه كلما 
"ُسّطرت املساواة يف القوانني إشتّد 
الظاهرة  الفــروق  اىل  الناس  ميل 
بينهم".  يموت، تُجيب حني تُسأل 
عن ندرة النساء يف املواقع العليا يف 
لبنان: عدم وجودهّن بنسٍب كافية 
دليل عىل عظمتهــّن. فهّن يكذبّن 
منسوباً  يتحملّن  وال  معينة  بنسٍب 
عالياً من الفســاد. للنســاء خط 
أحمر يف عالٍم ال يُشبههن. لذا هذه 
الزمنية هــي فتتهّن. هذا  الفتة 
زمنهّن يف انتشاِل لبنان من الفساد 

العارم". 

إبنة بريوت، الحاملة ماجيستري 
علوم يف الهندســة الكهربائية من 
املتحدة  الواليات  يف  أريزونا  جامعة 
األمريكيــة وماجيســتري يف إدارة 
األعمال من املعهــد العايل لألعمال 
أٌم لشــابني هما سعيد  يف بريوت، 
أثر يف  وظافر. وهي نجحت يف ترك 
كِل مكاٍن مّرت فيه، أو حطت فيه، 
بابلو  بقول  إســتعانت  أيام  وقبل 
التعبري عن رؤيتها: كّل  بيكاسو يف 

يشء يمكــن تخيّله 
هو حقيقة. 

سهيل  ســالم 
يموت تشــغل منذ 
موقع   2016 العام 
اإلقليمية  املديــرة 
األوســط  للرشق 

اإلنتنت"،  "مجتمــع  ملنظمــة 
وتتابــع عــرب موقعهــا هــذا 
بروتوكوالت اإلنتنت وسياســات 
املنظمة عامليــاً. وهي كانت قبل 
تســلمها هــذا املوقع منســقة 
تكنولوجيا  وطنيّة الســتاتيجيّة 
املعلومات واإلتصــاالت يف مكتب 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 
الحريري. وتولت هذا املنصب ستة 

أعوام متتالية. 
إذاً، إبنــة بــريوت، مقّربة من 
يف مجتمع  "الشــيخ" وتفهم كثرياً 
هــذه األيام، مجتمــع التكنولوجيا 
الطاغــي عىل كّل ما هــو صغري أو 
كبــري، جوهرّي أســايّس أو ثانوّي 
ستستفيد  العتيقة  والكتلة  عارض. 
تفهم  "رئيسة"  وجود  من  بتجدِدها 

يف لغــة هــذه األيام 
وهذه  رئيستها.  كما 
نقطة تُسّجل مسبقاً 
لها. أمس، قبل أيام، 
"الرئيســة"  عّلقت 
األحداث  مسار  عىل 
الطاقة  وزارتــي  يف 

استحوا  "ولو  وكتبت:  واألشــغال 
عــىل دمكن" تحت هاشــتاغات: 
#مش ناسييكم. و#كلن يعني كلن. 

و#لبنان ينتفض. 
لحزب  الجديدة  تتميزالرئيسة 
الوطنيــة" بالجرأة. وهذا  "الكتلة 
سيُســّجل لحزبها الذي آزر بتجدد  

تماماً  عارفة  يموت  وتبدو  الثورة، 
كيف تستفيد منها. 

رئيسة  يموت  ســالم  إختياُر 
عن  يــأت  لم  الوطنيــة  للكتلــة 
هذا  يرددون  "الكتلويــون"  عبث. 
ويبتســمون وهم يتهامسون عن 
"طلباِتهــا" الكثــرية. فهي بدأت 
تترصف مع الكتلويني كما تترصف 
الدينامّي  اإلنتنــت"  "مجتمع  يف 
وفــق قاعــدة: إرفعــوا قدراتكم 
أكثر. إنترشوا أكثر. ولتكن ســعة 

صدوركم أكرب.  
نراها تُكثر مــن إعادة زقزقة 
نتوغل  جــداً.  "ثوري"  هو  ما  كل 
تستعني  فنراها  تفاصيلها  يف  أكثر 
بمقولة بقانون سّمي باسِم قانون 
العميــد ريمون إده وصــدر العام 
1958 ويتضمن: القاتل عمداً يُعدم 
كان  مهما  يُسجن  والسارق  شنقاً 

منصبه يف الدولة. 
تبدو الرئيســة حاسمة. فهي 
انتســبت اىل الكتلة حديثاً، يف فورِة 
تجــدد الحزب، ولــم تتعرف عىل 
العميد ريمون إده شــخصياً لكنها 
تحفــظ الكثري من 
وتتباهى  أقوالــه 
ومن  بخطواتــه. 
هّلــق  يســألها: 
اىل  تُحيله  لويــن؟ 
نرشته  "بوســت" 
صفحتهــا  عــىل 
إستقالة  أوالً،  فيه:  الفيسبوك  عىل 
الحكومــة الحاليّــة. ثانياً، تعيني 
مصغــرة  مســتقلة  حكومــة 
متخصصة. ثالثــاً، صياغة البيان 
رابعاً، مراقبة  الثقة.  الوزاري ونيل 

تنفيذ الوزراء ملضمون البيان. 
رئيســة حزب الكتلة الوطنية 
غالباً مســافرة لكــن، يف كِل مرة 
أرض مدينتها  فيها قدماهــا  تطأ 
بريوت وتراها هرمة، تعبة، مرهقة 
بشــيخوخة مبكرة، تتألم. وأمس، 
يوم انضوت اىل الكتلة، ُســئلت عن 
بريوتها فأجابت: "النظام السيايس 
القائم أرسع يف إيصال العاصمة اىل 
سّن الشيخوخة وجعل الرسطان يف 
بيوتها والهواء املســمم يف سمائها 
والبنيان العشوائي يف تفاصيلها".  

لم تتحدر سالم 
يمــوت مــن بيٍت 
حزبّي وال من عائلة 
عريقة  سياســية 
زعيم.  بيت  من  وال 
اختريت  ربما  لهذا 
لتُشّكل نواة التغيري 
الحقيقي يف وقٍت يشــهد، ويتوقع 
معالم  الكثري من  بعد،  يشــهد  أن 
تنطلق  تفشــل؟  تنجح؟  التغيري. 
املقبل،  الخميس  رســمياً  واليتها 
ملدة سنة كاملة، وهذه السنة، كما 
تعلمون، لن تكون، ال لها وال للكتلة 

وال للبنان، مثل سائر السنوات.

رئيسة "الكتلة الوطنية" سالم يّموت
...المتمرّدة حتى الثورة!

أول إمرأة  في  سدّة  رئاسة حزٍب لبنانيّ

نــــوال نــــصـــر

يوم قيل أن الكتلة الوطنية "قامت من 
الموت" إبتسم كثيرون. ويوم تردد أن 
"القيامة الكتلوية" ستتألق يومًا بعد 

يوم، أكثر فأكثر، لم ُيصدّق كثيرون. فهل 
نحذو حذوهم؟ نصدق أم ُنشكك أم 
ننتظر ونترقب ما ستؤول إليه الحال؟

رئيسة حزب "الكتلة الوطنية" سالم يّموت

تعاليم العميد في عقلها وقلبها ورأسها

تشغل موقع المديرة 
اإلقليمية لمنظمة 
"مجتمع اإلنترنت"

لم تتحدّر  من بيٍت حزبيّ 
أو سياسي أو  "زعاماتي"
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البريطانيّون حسموا أمرهم في صناديق االقتراع

جونسون متمّسك بوعده حول "بريكست"
تطــوي بريطانيا صفحــة املماطلة 
الهّدامة والتجاذب املدّمر حيال "بريكست"، 
مع تصويت الناخبني بشكل واضح ال لبس 
فيه يف االنتخابــات الترشيعيّة وتفويضهم 
املحافظني قيادة ســفينة البــاد يف هذه 
املراحل الحرجة، فيما تعّهد رئيس الوزراء 
املحافظ بوريس جونسون أمس باالنفصال 
نهائيّاً عن االتحــاد األوروبي أواخر كانون 

الثاني ولم شــمل بلد يُعاني من انقســام 
سيايس عميق.

يف  الظهر  قبيل  جونســون  واستُقبل 
قــر باكنغهام لتُكّلفه امللكــة إليزابيث 
الثانية رســميّاً تشكيل الحكومة الجديدة، 
بعد ساعات عىل فوزه بغالبيّة غري مسبوقة 
من حيث حجمها للمحافظني يف االنتخابات 
الترشيعيّــة منذ مارغريــت ثاترش العام 

1987. وأعلن جونســون ألنصاره أنّه بعد 
أكثر من ثاث ســنوات من االنقســامات 
والخافات حول "بريكست"، الذي أيّده 52 
يف املئة من الربيطانيني خال استفتاء العام 
2016، "ســأضع حّداً لهذه األمور العبثيّة 
وسنُحّقق "بريكســت" يف الوقت املناسب 

بحلول 31 كانون الثاني".
وبالرغم من تحقيقه فوزاً ســاحقاً، 

وّجه جونسون نداًء لتوحيد بريطانيا. وقال 
خال خطاب مقتضــب أمام "10 داونينغ 
الجميع إىل طي الصفحة  سرتيت": "أدعو 
وتضميــد الجراح". ومّد يــده إىل املؤيّدين 
ألوروبا الذين لم يُصّوتوا له، مشــّدداً عىل 
الناس،  أولويّات  الرتكيز اآلن عىل  رغبته يف 

كالطبابة واألمن والتعليم والبنى التحتيّة.
وهــو يــرى يف انتصاره مــؤّشاً إىل 

قرار الربيطانيــني "القاطع الذي ال يُمكن 
مقاومته وال التشكيك فيه"، بطي صفحة 
االتحــاد األوروبي بعد 47 عاماً من شاكة 
شــهدت الكثري من التقّلبــات، إذ أفادت 
النتائج شــبه النهائيّة بفــوز املحافظني 
بغالبية 365 مقعداً من أصل 650 يف مجلس 
 )2017 العام   317 )مقارنة مــع  العموم 
انتزاعهــم دوائر مؤيّــدة تقليديّاً  بفضل 
لحزب العمال، الذي تراجع إىل 203 مقاعد 
)مقابل 262 سابقاً(، مسّجاً أسوأ نتيجة 
منذ 1935، ما شكل رضبة موجعة لزعيمه 
جرييمي كوربن )70 عاماً(، الذي أعلن أنّه 
لن يقود حزبه يف االنتخابات املقبلة، معرباً 
عن "خيبة أمل كبرية". وحني ُســِئَل عىل 
شبكة "سكاي نيوز" عن خافته أجاب أن 
اللجنة التنفيذيّة للحزب ستجتمع "يف بداية 

العام املقبل" لبحث املسألة.
ويدفع كوربن ثمن موقفه امللتبس يف 
شأن "بريكســت"، بحيث دعا إىل استفتاء 
جديد من غــري أن يتّخذ بنفســه موقفاً، 
وكذلك ثمن عدم اتخــاذه خطوات حازمة 
حيال االتهامات بمعاداة السامية يف صفوف 
حزبه. وبالرغم من حديث جونســون عن 
إاّل  السيايس،  املشــهد  أعاد رسم  "زلزال" 
أنّه يســعى أيضاً إىل طرح نفسه يف موقع 
جامع. وســيعرض برنامجــه الترشيعي 
امللكة  تُلقيه  الذي  التقليدي  الخطاب  خال 
عمله.  الربملان  اســتئناف  غداة  الخميس، 
وهو عازم عىل طرح اتفــاق الطاق الذي 
تفاوض يف شــأنه مع بروكسل عىل النّواب 
قبــل عيد املياد، بعدما تعثــر لعدم توافر 

غالبيّة مؤيّدة.
ولم تجد دعوات جونســون إىل وحدة 
الصف أصداء إيجابيّة لدى الحزب الوطني 
االسكتلندي، الذي عّزز موقعه بفوزه بـ48 
مقعداً مقابل 35 ســابقاً، ما من شــأنه 
رئيسة  وقالت  االنفصاليّة.  امليول  تشجيع 
الوزراء االســكتلنديّة نيكوال ستورجن أن 

تـتـمـــات

"بارودة" بعبدا... من كتف "التكليف" إلى كتف 
وإذ اختــرت عبارة »عمليــة التأليف لن تكون ســهلة« التي قالها 
نرالله، مجمل املشــهد املقبل عىل »كباش محتدم« حول شكل الحكومة 
املقبلة، معطوفة عىل مطالبته الحريري بأن »يحلحلها شوي« والتنازل عن 
سقف شط تشــكيل حكومة اختصاصيني بحتة، رأت أوساط مطلعة عىل 
موقــف الحريري يف ضوء املواقف والتريحات األخــرية أّن »األمور ال تزال 
عىل حالها ولم يسّجل أي خرق جوهري يف امللف الحكومي«، وجددت التأكيد 
لـ«نداء الوطن« عىل موقف رئيس حكومة تريف األعمال املتمسك بوجوب 
تأليف حكومة اختصاصيني باعتبارهــا »الوحيدة القادرة عىل إنقاذ البلد... 
والوحيدة التي يمكن للمجتمع الدويل مّد يد العون لها النتشال اللبنانيني من 

خطر االنهيار االقتصادي«. 
ويف ظل توقع أن تشهد نهاية األسبوع زيارة مرتقبة للحريري إىل قر 
بعبدا عشية موعد االستشارات النيابية امللزمة، انطاقاً من أن »ال قطيعة« بني 
الجانبني، جزمت مصادر قر بعبدا لـ«نداء الوطن« بأّن موعد االستشارات 
»قائم االثنني والرئيس عون ُمّر عىل إجرائها يف موعدها ولن يســمح ألي 
معطى بأن يعّدل يف هذا املوعد«. أما عن موقف »التيار الوطني الحر« وتكتل 
»لبنان القوي« إزاء هذه االستشارات، فلفت تأكيد عضو التكتل النائب أسعد 
درغام عىل أّن »االتجاه االثنني هو نحو عدم تسمية أحد أو أن نرتك التسمية 
للرئيس«، كذلك أوضحت مصادر قيادية يف 8 آذار لـ«نداء الوطن« أّن النقاشات 
التي حصلت خال الساعات املاضية بني أكثر من طرف »لم تتناول رصاحًة 
شكل الحكومة، ال تلك التي يطرحها الحريري أي حكومة أخصائيني وال التي 
نطالب بها أي تكنو – سياســية، إنما الرتكيز كان منصباً عىل االستشارات 
التي بات من املؤكد أّن الحريري سيُكّلف بنتيجتها ولو بنسبة أقّل من النسب 

التي كان يحصل عليها إبان تكليفه تشكيل حكوماته السابقة«.
يف الغضون، ويف توقيت متزامــن مع إطالة األمني العام لـ«حزب الله« 
املتلفزة مســاء أمس، أعلنت وزارة الخزانة األمريكية حزمة عقوبات جديدة 
عىل شخصيات وشكات لبنانية متهمة بتمويل الحزب، وأوضحت يف بيانها 
أّن العقوبات شملت كاً من صالح عايص، وناظم سعيد أحمد وطوني صعب 
بتهم »غسل األموال وتمويل مخططات إرهابية ودعم حزب الله«، مشريًة إىل 
أّن »ناظم ســعيد أحمد هو تاجر أملاس من أكرب ممويل »حزب الله« وقد قّدم 

أمواالً ألمني عام الحزب شخصياً«. 
عىل األثر، غّرد وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو عىل حســابه عرب 
»تويرت« قائاً: »نقف إىل جانب الشعب اللبناني يف محاربة الفساد واإلرهاب 
)...( وسنواصل اســتخدام كل إمكاناتنا املتاحة ملواجهة التهديد الذي يمثله 
حزب الله«، بينما شــدد مساعده لشؤون الرشق األدنى، ديفيد شينكر، عىل 
أّن »منظمة حزب الله اإلرهابية تعتمد عىل التمويل الخارجي وغسل األموال 

وتسببت بمشاكل اقتصادية للبنان«، مؤكداً أّن »أشخاصاً من كافة املذاهب 
واألديان متورطون بتمويل حزب الله، وكل من يتورط يف تمويل هذه املنظمة 

اإلرهابية معّرض للعقوبات«.
وعىل إيقاع تصاعد وترية العقوبات األمريكية، يســتعد مســاعد وزير 
الخارجية األمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل ليحّل ضيفاً عىل املسؤولني 
اللبنانيني، يف زيــارة أدرجتها مصادر مطلعة عىل السياســة األمريكية »يف 
ســياقها الطبيعي، بعد زيارة كل من مدير دائرة الرشق األوســط وشمال 
أفريقيا يف الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، وزيارة املدير العام للشؤون 
السياسية يف وزارة الخارجية الربيطانية ريتشارد مور«. وأوضحت املصادر 
لـ«نداء الوطن« أّن واشــنطن تعترب نفسها »معنية بشكل أسايس بتطورات 
األوضاع اللبنانية، وبالتايل من الطبيعي أن ترســل موفداً الستطاع األجواء 
واملستجدات بعد نحو 60 يوماً عىل انطاق االنتفاضة الشعبية، علماً أّن موقع 
هيل يدّل عىل كون زيارته لبنان هي ذات طابع سيايس، وليست تقنية تتعلق 

بملف ترسيم الحدود الذي بات يف عهدة دايفيد شينكر«. 
ورداً عىل ســؤال، ذّكرت املصادر باملواقف الحــادة التي كان قد أطلقها 
هيل ضد »حزب الله« خال زيارته السابقة لبريوت، معربًة عن قناعتها بأن 
»تصّب مواقفه من الحزب يف الخانة نفســها وأن تكون عالية السقف خال 

زيارته املرتقبة«.

السيستاني: لحصر السالح بيد الدولة
واعترب أن تلك الحــوادث و«ما تكّرر خال األيّــام املاضية من حوادث 
االغتيال واالختطاف، يؤّكد مــّرة أخرى أهّمية ما دعت إليه املرجعيّة الدينيّة 
مراراً من رضورة أن يخضع الساح، كّل الساح، لسلطة الدولة«. كما دعت 
املرجعيّة »الجهات املعنيّة إىل أن تكون عىل مستوى املسؤوليّة وتكشف عّمن 
اقرتفوا هذه الجرائم املوبقة وتُحاسبهم عليها«، محذّرًة من تبعات تكرارها 

عىل أمن واستقرار الباد.
وال يزال الثــّوار يواجهون يف بغداد وأماكن أخــرى من الباد، تهديدات 
وعمليّات خطف وقتل، يقولون إنّها محاوالت ملنعهم من االحتجاج والتظاهر 
من قبل عنارص امليليشيات التي تدور يف فلك الجمهوريّة اإلساميّة اإليرانيّة. 
وُعِثَر عىل ناشطني جثثاً يف عدد من املدن العراقيّة واحتُجز مئات املتظاهرين 
والناشطني لفرتات متفاوتة عىل أيدي مسّلحني، كان آخرهم املصّور الشاب 

زيد الخفاجي، الذي أطلق رساحه مساء الخميس بعد أسبوع من خطفه.
ونّددت منّظمة »العفو الدوليّة« يف بيان الجمعة، بـ«حملة ترهيب« ضّد 
املتظاهرين، وحّضت الســلطات العراقيّة »عىل اتخاذ تدابري فوريّة وفعالة 
لوضــع حّد لها«. وأضافت أن »حملة الرتهيب« تلــك ترُتجم إىل »مضايقات 

وخطف واغتياالت للمتظاهرين يف بغداد وغريها من املدن«.
ميدانيّاً، شــهدت مدينة العمارة جنوب بغداد فجر الجمعة، سلســلة 

انفجارات بخمس عبوات صوتيّة، استهدفت مقار ومنازل عنارص يف فصائل 
شــيعيّة مســّلحة، من دون وقوع ضحايا. وذكرت مصادر ميدانيّة أن أحد 
االنفجارات اســتهدف مقّراً مليليشــيا »عصائب أهل الحق«، املوالية إليران، 
فيما استهدف انفجاران آخران منزلني لعنارص يف امليليشيا نفسها يف وسط 
العمارة. كما وقع انفجار عبوة مماثلة عند منزل عنر يف »رسايا السام«، 
الجناح العسكري لتيّار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، واستهدف خامس 

منزل عنر يف حركة »أنصار الله األوفياء«. 
ويف الكوت، جنوب العاصمة أيضاً، أصيب ســتة أشخاص بجروح جّراء 
انفجار عبوة صوتيّة يف ساعة متأّخرة ليل الخميس - الجمعة، داخل مقهى 
شعبي يرتاده الثّوار، يف حني تواصلت االحتجاجات والتجّمعات الشعبيّة أمس 
يف بغداد ومدن جنوبيّة عّدة بينها النارصيّة والكوت والحّلة والديوانيّة والنجف 

وكرباء والبرة.
يف غضون ذلك، حذّر وزير الخارجيّة األمريكي مايك بومبيو، طهران، من 
»رّد حاسم« إذا تعّرضت مصالح باده لألذى يف العراق، وذلك بعد سلسلة من 
الهجمات الصاروخيّة عىل قواعد عســكريّة تضّم جنوداً أمريكيني. وقال يف 
بيان: »يتعنّي علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكري قادة إيران بأّن أي هجمات من 
جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هويّة، تُلحق أرضاراً باألمريكيني أو حلفائنا 

أو مصالحنا، فسيتّم الرّد عليها بشكل حاسم«.

إقرار الئحة االتهام ضدّ ترامب
أّما الجمهوريّون فقــد اتّهموا نادلر بإدارة محكمــة تتجاهل مبادئ 
العدالة، ووصف النائب لوي غومريت، اإلجراءات، بأنّها »ســتالينيّة«. وأرّص 
الجمهوريّــون عىل دعمهم لرتامب، رافضني القبــول بأي من االتهامات له 
بارتكاب تجــاوزات، واتهموا الديموقراطيني بالعمــل عىل ترسيع اجراءات 
التحقيق. ووصف زعيم األقليّة يف مجلس النّواب كيفن ماكارثي، اإلجراءات، 
بأنّها »ليســت أكثر من اغتيال سيايس للرئيس«. وستُطرح مواد العزل أمام 
مجلس النّواب، الذي من املتوقع أن يُصّوت عليها األسبوع املقبل. وسيُفيض 
ذلك إىل محاكمة ترامب يف مجلس الشيوخ، حيث من املتوقع أن تقوم الغالبيّة 

الجمهوريّة بحماية الرئيس بالتصويت رفضاً إلدانته وعزله.
وترامب الذي يرفض إجراءات العزل ويصفها بـ«حملة مطاردة شعواء 
من قبل متطّرفني يساريني«، كان خال التصويت منهمكاً يف العمل السيايس، 
وغّرد عن التوّصل إىل »اتفاق مرحلــة أوىل كبري جّداً مع الصني«، بخصوص 
التجارة. لكن املســؤولة اإلعاميّة للبيت األبيض ستيفاني غريشام، نّددت 
بتصويت اللجنــة القضائيّة واعتربته »نهاية مخجلة« ملا وصفته بـ«مهزلة 
بائسة«. وقالت يف بيان: »يتطّلع الرئيس اآلن ليلقى يف مجلس الشيوخ معاملة 
عادلة وتطبيق االجــراءات القانونيّة التي يواصل مجلس النّواب منعها عنه 

بشكل مخٍز«.



أصبح عبد املجيد تبون )74 
للجزائر  جديداً  رئيســاً  عاماً(، 
خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة، الذي 
الشارع،  اســتقال تحت ضغط 
األوىل  الــدورة  من  فــوزه  بعد 
الخميس،  الرئاسيّة  لانتخابات 
يف حــني احتشــد املتظاهرون 
وســط الجزائر العاصمة أمس 
للتعبــري عن رفضهــم لرئيس 
من  املقّرب  املنتخب  الجمهوريّة 
بوتفليقة، يف اقرتاع اتّسم بنسبة 

مقاطعة قياسيّة. 
التي  النتائــج  وبحســب 
الوطنيّــة  الســلطة  أعلنتهــا 

"حصل  لانتخابات  املســتقّلة 
عىل  تبون  املجيد  عبد  املرّشــح 
املئــة مــن  58.15 يف  نســبة 
األصــوات". ودعا تبون، الحراك 
من  "جاد"  إىل حوار  الشــعبي، 
أجل البــاد، يف أّول تريح بعد 
انتخابــه. وقال خــال مؤتمر 
صحايف: "أتوّجه مباشًة للحراك 
املبارك وأمــّد له يدي لحوار جاد 
مــن أجل جمهوريّــة جديدة"، 
مضيفاً: "أنا مستعّد للحوار مع 
الحراك مباشًة ومع من يختاره 
الحراك، حتّــى نرفع اللبس بأن 

نيّتنا حسنة".

وتابع: "ال يوجد استمراريّة 
لواليــة خامســة"، رّداً عىل من 
وصف ترّشــحه استمراراً لحكم 
الحراك،  إىل  فبالنسبة  بوتفليقة. 
فإّن االنتخابات الرئاســيّة التي 
جرت الخميس ليســت ســوى 
تبون  يُعّد  الذي  للنظام  استمرار 
جزءاً منه، كمــا عرّب عن ذلك يف 

تظاهرة حاشدة الجمعة.
واتســم االقــرتاع الرئايس 
الحراك  بمقاطعة قياســيّة من 
الشعبي، إذ بلغت نسبة املشاركة 
يف االنتخابات 39.83 يف املئة، أي 
ما يُقــارب 10 مايني ناخب من 
أصل أكثر من 24 مليوناً مسّجلني 
يف القوائم االنتخابيّة. وهي أدنى 
نسبة مشاركة يف كّل االنتخابات 
الجزائر.  تاريــخ  يف  الرئاســيّة 
وهي أقّل بعــرش نقاط من تلك 
التي ســّجلت يف االقرتاع السابق 
لوالية  بوتفليقة  فوز  وشــهدت 

رابعة العام 2014.
الثالث  الجمعــة  ويف يــوم 
واألربعني، احتشــد املتظاهرون 
باآلالف يف وسط العاصمة للتعبري 
الجمهوريّة  لرئيس  رفضهم  عن 
املنتخب. ورّدد املتظاهرون "الله 
و"الله  مــزّور"  االنتخاب  أكرب، 
أكرب نحن لم نُصّوت ورئيسكم لن 

يحكمنا". وحمل البعض الفتات 
ُكِتَب عليها: "واليتك يا تبون ُولدت 
ميّتة" و"رئيســكم ال يُمثلني". 
كما ســخر مدّونون من "رئيس 

يف  الكوكايــني"، 
إشــارة إىل اتهــام 
نجل تبون يف قضيّة 
700 كلغ  تهريــب 
الكوكايـــني،  من 
مــا زالــت قيــد 

التحقيق القضائي.
إىل  وبالعــودة 
النتائــج، حــّل يف 

املركز الثاني املرّشــح اإلسامي 
عبد القــادر بن قرينة بنســبة 
17.38 يف املئــة مــن األصوات. 
األســبق  الحكومة  رئيس  وحّل 

عيل بن فليــس ثالثاً ولم يحصل 
ســوى عــىل 10.55 يف املئة من 
الرابع  املرّشح  وحصل  األصوات. 
عز الدين ميهوبي، الذي وصفته 
االعــام  وســائل 
السلطة،  بمرّشح 
عــىل 7.26 يف املئة 
من األصوات، بينما 
جاء النائب السابق 
عبــد العزيز بلعيد 
أخــرياً بــ6.66 يف 

املئة من األصوات.
تبون  وأمىض 
حياته موّظفــاً يف الدولة وكان 
دائماً مخلصــاً لبوتفليقة، الذي 
لفرتة  للــوزراء  رئيســاً  عيّنه 
وجيزة، قبــل أن يُصبح منبوذاً 

مــن النظام. ويُعــّد أّول رئيس 
"جيش  صفــوف  خــارج  من 
التحريــر الوطنــي"، الذي قاد 
حرب االســتقال ضّد املستعمر 
الفرنيس )1954-1962(، أو من 
أصحاب  تســمية  عليهم  تُطلق 
أن  وبعد  الثوريّــة".  "الرشعيّة 
قىض جزءاً كبرياً من مسريته يف 
وظائف رفيعة يف الدولة وما زال 
التحرير  "جبهة  حزب  يف  عضواً 
الرئيس  يُمثــل  ال  الوطنــي"، 
يُطالب  الذي  "التجديد"  املنتخب 
أنّه  عنه  يُعرف  كما  الشباب.  به 
أركان  رئيس  املقّربني مــن  من 
الجيــش الفريق قايــد صالح، 
الدولة منذ  القــوي يف  الرجــل 

استقالة بوتفليقة.

هــذا النجاح "يُعــّزز التفويض" من أجل 
مســتقبل  حول  جديد  اســتفتاء  تنظيم 
اســكتلندا املعارضة لـ"بريكست"، بعدما 
فشل االنفصال عن بريطانيا يف استفتاء أّول 
أنه يعود لاسكتلنديني  2014. ورأت  العام 
أنفسهم أن يقولوا إن كانوا يُريدون تنظيم 
مثــل هذا االســتفتاء، وليــس للحكومة 

املركزيّة يف لندن التي تُعارض ذلك.
أّما يف إيرلندا الشماليّة، فرتاجع الحزب 
الوحــدوي الديموقراطي أمام الـ"شــني 
فني" الجمهــوري، ما يطــرح هنا أيضاً 
مســألة وحدة اململكة. وتلقى الليرباليّون 
وقــف  أرادوا  الذيــن  الديموقراطيّــون 
يفوزوا  لم  إذ  "بريكست"، صفعة مدّوية، 
سوى بـ11 مقعداً، بخسارة مقعد، وهزمت 
واختلفت  سوينســون.  جــو  زعيمتهم 
الصحــف الربيطانيّة بني من أبدى رسوره 
لنتيجة االنتخابات ومن نّدد بـ"كابوس"، 
"التاريخي"  الطابــع  عىل  أجمعت  لكنّها 
املشاركة  نسبة  وسّجلت  جونسون.  لفوز 
67.23 يف املئة، يف تراجع مقارنة مع اقرتاع 
2017. وأبدى األوروبّيون "اســتعدادهم" 
املتّحدة،  اململكة  لخوض مفاوضات مــع 
لكنّهم أكدوا أن ذلــك لن يحصل بأي ثمن 
األوروبّية  املفوضيّة  رئيسة  وحذّرت  كان. 
أورســوال فون دير الين مــن ضيق املهلة 

املحــّددة للتوّصل إىل اتفــاق تجاري مع 
بريطانيا. وأّكدت أنّها "جاهزة للعمل" منذ 
اليوم التايل لـ"بريكســت" من أجل إقامة 
عاقة تكون "أقرب ما يُمكن" بني الطرَفنْي 
بهــدف التوصل إىل تفاهــم بحلول نهاية 
العام 2020، يف حني قــال رئيس املجلس 
األوروبي شارل ميشــال معّلقاً عىل املهلة 
الضيّقة املتبقية للتفاوض يف شــأن اتفاق 

بعد  بريطانيا  تجاري مع 
غري  "من  "بريكســت": 
الــوارد إتمام املفاوضات 
إتمام  يُمكن  ثمــن،  بأي 
مفاوضات حني نعترب أن 
وتضمن  متوازنة  النتائج 

مراعاة املخاوف".
من جهتهــا، حذّرت 
أنغيا  األملانيّة  املستشارة 
"سيكون  أنّه  من  مريكل 

هناك منافس عند أبوابنا، وذلك قد يدفعنا 
أيضاً لنكــون أرسع يف اتخــاذ قراراتنا"، 
معتــربًة أن الوضــع الذي ســينجم عن 
"بريكست" قد يكون "محفزاً" أيضاً، بينما 
دعا الرئيس الفرنــيس إيمانويل ماكرون، 
بريطانيا، لعدم التحــّول إىل "منافس غري 
منصف" لاتحاد األوروبي بعد "بريكست". 
وقــال خال مؤتمر صحايف يف بروكســل: 

"آمل يف أن تبقى اململكة املتّحدة دولة حليفة 
وصديقة وشيكاً مقّرباً للغاية".

أّما الرئيس األمريكــي دونالد ترامب، 
فهنأ جونســون بفــوزه "الرائع"، ووعد 
بـ"اتفاق تجاري جديــد ومهّم، يُمكن أن 
يكون أكرب وأربــح بكثري من أي اتفاق قد 
يتّم إبرامه مع االتحاد األوروبي". كما هنّأ 
الرئيس الرويس فاديمري بوتني، جونسون، 
وجاء  املحافظني.  بفوز 
يف برقيــة أرســلها إليه 
موقع  عــىل  نرشها  تّم 
عىل  "إنّني  الكرملــني: 
الحوار  تطوير  بأن  يقني 
يف  والتعــاون  البنّــاء 
املختلفة،  االتجاهــات 
سيستجيب بشكل كامل 
بلدينا  شــعبَْي  ملصالح 

وكّل القارة األوروبّية".
كذلك، رّحبت إرسائيل بفوز جونسون، 
يف مكافحة  تحــّول"  "نقطة  ذلك  معتربًة 
الكراهيــة ومعــاداة الســامية و"نراً 
للقيم". وهنّأ وزيــر الخارجيّة اإلرسائييل 
يرسائيل كاتس، جونسون قائاً: "إنّه ليس 
نراً سياسيّاً فحسب، بل هو نر للقيم 
والتاريخ الربيطاني"، مضيفاً: "هذه نقطة 

تحّول مهّمة يف مكافحة الكراهية".
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نجح جونسون في رهاناته السياسيّة وحّقق نصرًا انتخابيًّا تاريخيًّا )أ ف ب(

رّحبت إسرائيل بفوز 
جونسون معتبرًة ذلك 

"نقطة تحّول" في 
مكافحة الكراهية 
ومعاداة السامية

بعد اعتراف الكونغرس بـ"اإلبادة األرمنيّة"

تركيا تستدعي السفير األميركي
إستدعت تركيا السفري األمريكي أمس غداة اعرتاف الكونغرس بـ"اإلبادة 
األرمنيّــة"، يف إجراء زاد من غضب أنقرة يف مرحلة حّساســة بالنســبة إىل 
مســتقبل العاقات بني البلَديْــن. وذكرت الخارجيّة الرتكيّــة أّن نائب وزير 
الخارجيّة سيدات أونال أبلغ السفري األمريكي دافيد ساترفيلد برّد فعل أنقرة، 
بعد أن حّذر مســؤولون أتراك مــن أن القرار ســيُلحق رضراً بالعاقات بني 

واشنطن وأنقرة.
وبعد تصويت مجلس النّواب بغالبيّة ســاحقة يف نهاية ترشين األّول عىل 
القرار، تبنّى مجلس الشــيوخ الخميس باالجماع نصاً "من أجل إحياء ذكرى 
اإلبادة األرمنيّة عرب االعرتاف بها رســميّاً"، يف إشارة إىل املذابح التي ارتكبتها 
الســلطنة العثمانيّة خال الحرب العامليّة األوىل. ويدعو نص القانون أيضاً إىل 

"رفض محاوالت إشاك الحكومة األمريكيّة يف إنكار اإلبادة األرمنيّة".
عىل صعيد آخر، ويف الشأن الداخيل الرتكي، كان الفتاً إطاق رئيس الوزراء 
الرتكي السابق أحمد داود أوغلو، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، 
حزباً جديداً باألمس، قال إنّه يهدف إىل معارضة سياســة "عبادة الشخصيّة". 
وقال داود أوغلو، وهو يقف تحت الفتة ضخمة تحمل صورة مؤّسس جمهوريّة 
تركيا مصطفى كمال أتاتورك، أثناء احتفال إلطاق الحزب يف أنقرة: "كحزب، 
نرفض أسلوب السياســة التي يتّم فيها عبادة الشخصيّة وموّظفني سلبيني". 
وكان وفــد يضّم قريبني من داود أوغلو قّدموا الخميس إىل وزارة الداخليّة طلباً 

لتسجيل هذا الحزب الجديد، الذي سيكون اسمه "حزب املستقبل".
ولم يذكر أوغلو اســم أردوغان خال كلمته التي اســتمّرت نحو ساعة، 
لكنّه انتقد بوضوح السلطات الواســعة املمنوحة للرئاسة بموجب التعديات 
الدســتوريّة العام الفائت. وتابع السيايس الذي اســتقال من حزب "العدالة 
والتنمية" اإلخواني الحاكم يف أيلول الفائــت: "لن يكون ممكناً الحصول عىل 
مجتمع ديموقراطي بوجود نظام مثل هذا". وأّكد أن حزبه سيُدافع عن حقوق 
األقليّات وســيادة القانون وحّرية الصحافة والقضاء املســتقّل، يف إشارة إىل 

تدهور الحقوق املدنيّة خال حكم أردوغان.
ويرى محّللون أن داود أوغلو يســعى إىل اســتمالة الناخبني املســلمني 
املحافظني من تأييد الحزب الحاكم. وحتّى لو تمّكن الحزب الوليد من اجتذاب 
جــزء ضئيل من الناخبني، فقد يكون ذلك كافياً إلحداث مشــكات ألردوغان. 
وشــغل داود أوغلو منصب وزير الخارجيّة ورئيس للوزراء يف وقت حّساس يف 
عاقــات تركيا الخارجيّة. لكن الرئيس الرتكي أجربه عىل االســتقالة يف العام 
2016، وســط خافات بني الرجَلنْي عىل ملفات عّدة، خصوصاً تعديل الدستور 
بهدف تعزيز ســلطات رئيس الدولة. وبعد صمت طويل، تخىّل داود أوغلو عن 

موقفه املتحّفظ وأخذ ينتقد أردوغان.
وليس رئيس الوزراء السابق املنشق الوحيد. فقد أعلن عيل باباجان، الذي 
كان نائبــاً لرئيس الوزراء ووزيراً لاقتصاد إبان حكم أردوغان، أنّه ســيُطلق 
حزبه يف األسابيع املقبلة. ويأمل معارضو أردوغان يف أن تُساهم هذه األحزاب 
املعارضــة يف اضعاف حزب "العدالــة والتنمية"، الذي تعــّرض لهزيمة غري 

مسبوقة يف آخر انتخابات بلديّة يف آذار.

أمضى تبون حياته 
موّظفًا في الدولة 
وكان دائمًا مخلصًا 

لبوتفليقة

مدّ يده للحراك من أجل الحوار

عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر

الحراك الشعبي يرفض االنتخابات الرئاسيّة األخيرة )أ ف ب(



1 – فنان لبناني - إزالة وكسح الشيء كله أو 
معظمه. 

2 - عاصمة دولة أفريقية - فنان مصري.
3 - في الطليعة - طبقة من الوسخ تعلو بعض 

المعادن - للنفي - مظلم.
4 - للنفي - الصبي - نبات من الفصيلة البخورّية.
5 - َعَظَمة وقوة وعزة - المربوط - جبل صغير 

أو بيت الدجاج.
6 - تصرّف معه بحذق ومهارة - المشي - إحدى 

أصغر واليات الهند من حيث المساحة.
7 - بحيرة صناعية لبنانية هي ثاني أكبر بحيرة 
في لبنان بعد بحيرة القرعون - حاجز - غرفة 

باألجنبية - عائلة.
8 - للتمني - خواٍل وفواِرغ - نعم باألجنبية - 

أراق الدماء.
9 - تهذيب - وعاء الخمر - َوَفى َولم َيخن - ُمَدلَّع.

10 - راغب في الشيء وحريص على امتالكه - 
تجيء - جذب - متشابهان.

11 - مجيء - كَتم ُحزَْنه في قلبه - منام.
12 - َزَعَم ونسب األمر إلى غيره كذبا - جنس 
شجر ُيستفاد بورقه في تربية دودة القز - من 

الحبوب.
ة وَدنــاءة - حيوان لذكوره قرون  13 - ِخسَّ
متشعبة يعرف بـ »الوعل« - نقله وكَتبه حرًفا 

بحرف )الكتاب( - بسط.
14 - رئيس جزائري سابق - ندم وتحسر.

15 - جزيرة أميركية جرت فيها أهم المعارك 
الثانية - دولة  العالمية  البحرية في الحرب 

أفريقية.

1 – زعيم ووزير ونائب لبناني راحل - أوجاع.

2 - عالم نحوي عربي واضع علم النحو فى اللغة 

العربية وأول من شكل آيات القرآن الكريم وأول من 

وضع النقاط على األحرف العربية.

3 - ولد النعام - أو باألجنبية - أغلظ أوتار العود 

- رتبة عسكرية.

ا َصوْته )الذئب  4 - قلب - ُكسوة الطائر - َصاح َمادًّ

أو الَكلب أو الّثعلب( - رخو باألجنبية.

5 - استمر في ما بدأ به - حب - للنداء.

6 - دعموا - جزيرة يونانية.

7 - الالسع - عائلة - ألصق وشّد.

8 - أحد الوالدين - َبِرَئ جرحُه - شاهدت - جرذ 

باألجنبية.

9 - أحد الكواكب - اشتدَّ الزَّمان - جزيرة يونانية.

10 - إمارة عربية - متعادل.

11 - أرجع - جزيرة يونانية - والد األب أو األم - 

فرغ اإلناء.

12 - حبر - طعم الحنظل - للتوجع والشكوى. 

13 - قلب أو جوف الشيء وما خفي منه - حاجز 

- طليق - شاي باألجنبية.

14 - غزال - من مؤلفات الكاتب اللبناني توفيق 

يوسف عواد.

15 - من مؤلفات الكاتب اللبناني توفيق يوسف 

عواد - إمارة عربية.

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  180  

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 - توقى ضد المرض ونحوه.
2 - ذكر الخيل.

3 - جاٍب.
4 - مدن كبيرة.

5 - فرص حصول الشخص على أمر ما.
6 - ُمزيل لشعر رأسه أو ذقنه.

7 - كل ما ُعولج بالسكر أو العسل أو نحوهما.
8 - منيع.

9 - كان ذا حماية ووقاية أكثر من غيره.
10 - غلّة، دخل.

11 - تظاهر باللطف والدماثة.
12 - صفات ذميمة.

13 - متخصص في التحليل وهو رّد الشيء 
إلى عناصره.

14 - صار أمرًا واقًعا وحقيقيًا.
15 - من صدر ضده حكم من المحكمة.

16 - هابط ومنخفض.
17 - ما يبقى من غليظ اللبن.

18 - منّقب فيه.
19 - أكياس من الجلد أو البالستيك ونحوهما 

لحفظ األوراق أو النقود وغير ذلك.
20 - استخف بشيء واستصغره بزراية.

21 - حّمالة.
22 - مجتمع ومنتدى.

23 - أدرك وبلغ مبلغ الرجال.
24 -  تسوية نزاع بين فريقين على يد فرد 

مة. يكون حكما أو هيئة ُمَحكَّ
25 - معانقة وضم الشخص إلى صدره.
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الكلمات المتقاطعة
أفقيا: 1 – جوزف حرب - سعيد عقل - 2 - الحصري القيرواني - 3 - ريلي - 

البرازيل - 4 - حم - حسن - دان - كيان - 5 - شح - سوط - همي - 6 - وكلت 

- ايا - انا - يل - 7 - دس - سالت - االسفنج - 8 - يبني - غينيا بيساو - 9 - 

عيترون - يرخي - دلس - 10 - صرف - رائد - طبع - رب - 11 - هناء - وال 

- اسيا - 12 - رح - سب - مد - حن - 13 - اشرف - رساميل - ها - 14 - يم 

- جنيفر لورانس - 15 - رشيد نخلة - ماردين.

عموديا : 1 – جارح - وديع صبرا - 2 - وليم شكسبير - حشيش - 3 - زحل - 

حل - نتفه - رمي - 4 - فصيح - تسير - نسف - 5 - حر - سم - وراب - جن 

- 6 - ريان - الغناء - رنخ - 7 - بال - سيتي - غسيل - 8 - لبدوا - نيدو - افة 

- 9 - سقراط - اير - احمر - 10 - عيان - االخطل - يلم - 11 - يرز - انابيب 

- ملوا - 12 - دويك - اسي - عاد - ر ر - 13 - عاليه - فسد - هاد - 14 - قن 

- امين الريحاني - 15 - ليونيل جوسبان - سن.

قادح )12( ــ استقدم )18( ــ انقذف )10( ــ مقربة )2( ــ  اندمج )9( 
متالعب )25( ـــ مقدور )6( ــ إبطال )5( ــ إلتفت )20( ــ  مالكمة )17(

تلمس )22( ــ استوحى )3( ــ إلهاء )1( ــ الهث )24( ــ مفاوضة )14( 
استفاق )19( ــ استفاض )8( ــ ابيضاض )16( ــ مخبر )7( ــ باكية )13( 

متبق )23( ــ بغال )4( ــ أبغض )15( ــ بغاة )11( ــ تجاسر )21(

أرقام األقوياء
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يخوض املنتخب اللبناني غمار النســخة الثانية من بطولة غرب 
آسيا للناشــئات دون 15 عاماً بعزٍم عىل تعويض خسارة نهائي العام 
املايض، مفتتحاً مشواره يف البطولة بفوٍز كبري عىل نظريه الفلسطيني 
6-0، وهو سيلتقي األردن اليوم يف العاصمة عّمان. وتكتسب املواجهة 
بني لبنان واألردن نديّة كبرية نظراً لتقارب املستوى بني الطرفني يف كافة 
الفئات العمريّة، باإلضافة اىل أنهما أبرز املتأهلني اىل نهائيات غرب آسيا 

يف السنوات األخرية. 
ويملك منتخــب "األرز" فرصة تحقيق اللقــب للمرة األوىل كونه 
يضّم يف صفوفه كوكبة من الالعبات املوهوبات اللواتي أثبتَن أنفسهّن 
بجدارة مع أنديتهــّن يف الدوري اللبناني، خصوصاً بعدما نجح اإلتحاد 
اللبناني لكرة القدم يف تطوير اللعبة باستحداثه بطولة للناشئات دون 
الـ 15 عاماً التي من شأنها إعداد الالعبات للمنتخب واكتشاف املواهب 
الصغرية الواعدة، فضالً عن أنها تبني لقاعدة أساســية تشــكل نواة 

للمنتخب األول مستقبالً. 
وبالرغم من سياسة الدعم للكرة النسائية عمالً بربنامج "الفيفا" 
لتطوير اللعبة عىل املــدى الطويل، والتي تجّلت بإعفــاء أندية الكرة 
النسائية من أجور املالعب والحكام لتعزيز مشاركتها يف الدوريات، اال 
أنها كشفت عن حجم الفجوة الفنية الكبرية بني األندية النسائية التي 
تفرض رضورة إنشاء دورّي درجة ثانية للتخفيف من مهولة النتائج، 
والتي تصل أحياناً اىل 20 و30 هدفــاً مقابل ال يشء، وهو ما يصطلح 

تسميته بـ"جريمة كرويّة".
ويعود ســبب اإلختالف الفني الكبري بني األندية اىل أّن العديد منها 
عازم عىل بناء فرق للمنافسة يف دورّي السيدات عرب املبارشة من الصفر، 
تقابلها يف الوقت ذاته فرق محرتفة ومخرضمة يف اللعبة "تســتقوي" 

عىل الفرق الضعيفة والتي ال يتجاوز معدل أعمار العباتها الـ17 عاماً.
ويحــاول اإلتحاد اللبناني عرب فرز األنديــة اىل مجموعتني بنظام 
الدوري مــن مرحلتني والتأهل اىل "الفاينال فور" اىل الحّد من نســبة 
الفارق الكبري يف األهداف، إال أّن ازدياد األندية يف اللعبة والتي وصل عددها 
ملا يقارب الـ18 نادياً يدعو للتفكري جدياً بإنشاء دورّي الدرجة الثانية 
منعاً الســتخفاف البعض باللعبة النسوية بناًء عىل نتائجها من جهة، 
وإلعطاء الفرصة لهذه األندية الجديدة بتطوير العباتها واإلستمرار يف 

اللعبة من جهة أخرى. 
ويخطو لبنان يف مســاٍر مختلف يف الكرة النســائية يف السنتني 
األخريتني ويوليها اهتماماً كبرياً، وتجىل ذلك باستضافة بطوالت لكافة 
الفئات العمرية وصوالً اىل استضافة مجموعته يف التصفيات اآلسيوية 
لدون 19 عاماً يف العام املايض، والتي شــكلت له عامالً قوياً مّكنه من 
العبور اىل الدور الثاني يف أول إنجاز نوعّي للكرة النســوية اللبنانية عىل 

صعيد آسيا. 
لكّن هــذا اإلنجاز قابله غيــاب كبري للعديد مــن أهل الصحافة 
واإلعالم عن الحدث، فضالً عن التغايض أيضاً عن استضافة لبنان لهذه 
البطوالت، ألنه عىل ما يبدو فإّن كرة القدم النسائية ال تلبّي طموحاتهم. 
عىل أمل أن يحمل العام الجديد إيماناً أكرب بتغيري هذه الصورة النمطية 

عرب رؤية وجوه إعالمية يف مالعب كرة القدم النسوية.

فاتن أبي فرج
صحافية وإعالمية رياضيّة

لدعمِ الكرة 
النسائية

هيـــدا رأيــــي

الحداد  جــون  موهبة  برزْت 
الكروية باكراً، فانضّم منذ الصغر 
فوتبول  "بــريوت  أكاديميــة  اىل 
اكاديمــي" )BFA(، ولفَت أنظار 
مدّربيــه - ليس فقط بحماســه 
وإنضباطــه وإندفاعــه عىل حّد 
سواء، بل بذكائه وموهبته ورؤيته 
الشــاملة لكامل امللعب وبنظرته 

الثاقبة لكيفية تعامله مع الكرة.
سنوات  ســبع  جون  أمىض 
يف أكاديميــة )BFA(، فكان مثاالً 
ألّي العب يطمــح لتحقيق حلمه 
الشعبية  الرياضة  هذه  يف  والتميّز 
األوىل يف العالــم، وكّل ذلــك تحت 
رعاية ومتابعــة ودعم مدربيه يف 
االكاديميــة، بداية مــع روي ابو 
ثّم  الياس وكيفورك كاربيشــان، 

تحت إرشاف املدّرب رامي الدقي.
يلعب جون يف خط الوســط، 
النادر  الطــراز  فهو مــوّزع من 
ويتميّــز بتســديداته الصائبــة 

وخاصة من النقاط الثابتة.
شارك جون )14 سنة( يف عدة 
بطــوالت ودورات محلية وعاملية 

وحصد مــع فريقــه العديد من 
استدعاؤه  تّم  والجوائز.  الكؤوس 
الـ  لبنان تحت  اىل منتخب  مؤخراً 
16 سنة حيث شارك معه أيضاً يف 

بطولة آسيا.
مطلَقني  ودعــم  بتشــجيع 
مــن أهله، إلتحَق جــون يف ايلول 
 "BSPORTS" 2019 بأكاديميــة
يف الربتغال، حيث يتابع دراســته 
الثانوية اىل جانب متابعة تدريباته 
الربتغاليني،  املدّربــني  أفضل  مع 
كما يشارك يف مباريات مع الفرق 
الربتغالية املحرتفة هناك، وذلك يف 
محاولة منه لخلق فرصة حقيقية 

نحو طريق االحرتاف الكّل.

حســن أيّوب الالعب الدويل أو "الســّد 
العايل" كما يحلو للبعــض ان يلّقبه، والقائد 
التاريخي ملنتخب األرز يف التسعينات هو غنّي 

عن التعريف عىل الساحة الكروية اللبنانية.
بدايته مع اللعبة كانت العام 1976 حيث 
تدّرج يف صفوف نادي النجمة تحت قيادة عدد 
من أهّم املدّربني. ملع إسمه كالعب خط وسط 
وبرز كنجــم واعد، فلفَت أنظــار أندية عدة 
حتى "خطفه" نادي الصفاء، وشــارك معه 
يف كأس الكؤوس اآلسيوية ولعب معه مباراة 
العمر أمام الفيصل األردني، ويومها أشادت 
الصحف بمهاراته الفنيــة، إذ كتبت: "والدة 
نجم كبري يف لبنان – حسن أيّوب أصغر العب 

يف البطولة ينتظره مستقبٌل كبري".
لعب أيّوب أو "جنرال" الدفاع 11 موسماَ 
مع الصفــاء، ويف العــام 1996 أحدَث خرب 
إنتقاله اىل الحكمة زلــزاالً رياضياً يف صفقة 
بلغت نحــو 100 ألف دوالر، فدافع عن ألوانه 
خالل سبعة مواسم. ويف العام 2003 إنتقل اىل 
أوملبيك بريوت، ومنه بعد عام اىل نادي اإلخاء 
األهل عاليه يف موسمه األخري كالعب وساهم 

بصعوده اىل الدرجة االوىل.
العام  لبنان  أيّوب اىل منتخــب  إنضّم 

1988 وخاض نحو 60 مباراة دولية سّجل 
خاللهــا 10 أهداف، أما أبرز مشــاركاته 
فكانت يف تصفيات أوملبياد برشلونة، ومن 
ثّم تصفيات كأَس العالم 94 و 98. كذلك 
حمَل شــارة قيادة منتخبَــي لبنان األول 
واألوملبي. خضع أيّوب لعدة دورات تدريبية 
وحاز عىل شهادات تدريب دولية، وأخرى 

يف اللياقة البدنية من "الفيفا".
أما املحطة األهّم فكانت العام 2010 حني 
ُعنّي مدرباً ملنتخب لبنــان يف تصفيات كأس 

العالم، وتأهل املنتخب اىل الدور الثالث.
يعمل أيّوب حالياً موظفاً يف بنك "بريوت 
والبالد العربية"، كما يُعترب من أبرز املحللني 

الكرويني عىل الشاشة الصغرية.

حسن أّيوب "السدّ العالي"جون الحداد نجٌم يسطُع في مالعب البرتغال

بين األمس واليومنجــوم الــغـد

مقـــابلـــة

فـــادي سمعــــان

جورج نّصور لـ "نداء الوطن": 

أنا ضدّ إلغاء بطولة لبنان للكرة الطائرة

بداية تطّرق نّصور اىل املوضوع األبرز عىل 
صعيد اللعبــة حالياً، فقال لـ "نداء الوطن": 
"من مهاِمنا كمســؤولني يف اإلتحاد ان نقوم 
بواجبنــا كامالً تجاه األنديــة، ومنها إجراء 
الّن  املوسم،  لهذا  الرسمية  البطوالت  وتنظيم 
ما يــرتّدد يف بعض الكواليس عن النيّة إللغاء 
البطوالت ملختلف الدرجات والفئات أمٌر مقلق 
وغري صّحي، ألنه يف هذه الحالة اإلســتثنائية 
العمومية وطرح  اىل الجمعية  يجب اإلحتكام 
املسألة للنقاش حول هذه النقطة الحّساسة، 
خصوصاً اّن إتحــادات جماعية أخرى ككرة 

القدم وكرة الســلة لــم تقدم 
عىل إلغــاء بطوالتها، بل حّددت 

مواعيد العودة اىل نشاطاتها".
أّن  رداً عىل ســؤال  وإعترب 
اللجنــة االداريــة لالتحاد غري 
مخّولة قانوناً أن تبّت يف مسألة 

عدم إقامة البطولة، محــّذراً من أّن أّي قراٍر 
مترّسع قد يعّرض االتحاد الذي يرأسه ميشال 
أبي رميا اىل اإلنهيار والفشــل ال سمح الله، 
مضيفاً: "يجب ان نحســم رسيعاً موضوع 
البطوالت قبل فــوات األوان، وهناك عدٌد من 
األفكار القابلة للبحث، منها عىل سبيل املثال 

إقامة البطولة بالالعبني املحليني فقط".

مشاركة االردن فاشلة
وعن عالقته برئيس وأعضاء إتحاد الكرة 
الطائــرة، أجاب: "عىل الصعيد الشــخيص 

العالقة جيّدة ومتينة مــع الجميع، أما من 
ناحية اآلراء فلــكّل منا وجهة نظره ويدافع 
عنها علناً، ويف هذا الســياق، أســتطيُع أن 
أنني  الحرص  املثال ال  أكشــَف عىل ســبيل 
أعترب أّن مشــاركة منتخب لبنان للناشئني 
يف البطولة العربية التي جــرت يف األردن يف 
أيلول املايض فاشــلة، وقد كّلفتنا خســارة 
إذ حّل  الفنــي واملايل،  كبرية عىل الصعيَدين 
منتخبنا يف املراكز االخرية وتكبّدنا مصاريف 
ســفر وإقامة وغريها بلغــت نحو 70 الف 
دوالر أمريكي كنا بغنًى عنها رصاحة، وهذا 
امللــّف أضعه يف خانة عــدم الرؤية الصائبة 

والصحيحة من قبل البعض".
إىل  نّصور  وتطــّرق 
وضــع موظفي االتحاد 
حصولهم  لعدم  بالنسبة 
عىل كامل رواتبهم، فقال 
إّن مصاريــف ســفرة 
من  واحدة  كانت  األردن 
األسباب التي أّدت اىل عرقلة رواتب املوظفني، 
مشــدداً عىل أّن عىل عاتق هؤالء مسؤوليات 
عائلية وإجتماعية، "وأنا أرفض املّس بلقمة 
عيشــهم، كما أرفض أيضــاً فكرة منحهم 
نصف راتب، فهوالء بالنســبة إيلّ وللكثريين 

غريي خط أحمر".

هّمام والعهد الذهبي
واعتــرب اّن عهــد الرئيس الســابق 
لالتحاد ورئيس اللجنــة األوملبية اللبنانية 
الحالية جان هّمام من أفضل العهود التي 

مّرت عىل اللعبة يف تاريخها، "فمن الصعب 
جداً تعــداد اإلنجازات التــي حققها هذا 
العهد عىل كافة األصعــدة، ومنها تنظيم 
البطوالت لكافة الفئات والدرجات، كما مّد 
همام يد العــون لألندية التي كانت تعاني 
من مشــاكل وعثرات وغريها". ويف حال 
قّرر أبي رميا عدم الرتّشــح لوالية جديدة 
عــىل رأس اإلتحاد كما كشــف يف حديث 
لصحيفتنا منذ نحو ثالثة أشــهر، أوضح 
أعلن عنه  أن مرشحه معروف وقد  نّصور 
سابقاً أكثر من مّرة، وهو مقتنع به تماماً 

وبقدرته عىل إكمال مسرية اللعبة. 

األنوار بخير 
الجديدة  األنــوار  نــادي  وضع  وعن 
واألزمة االداريــة التي يمّر بها، رّد نصور: 
"ال اعتقد اّن هناك أيّة مشــكلة جوهرية، 
فالجميع من دون إســتثناء يعمل بصدٍق 
العريق،  النادي  هذا  طيّبة ملصلحة  وبنوايا 
وإستعدادات الفريق للموسم الجديد كانت 
جارية عىل قدم وســاق، لكــّن الظروف 
القاهرة التي تمّر بها البالد جّمدت تقريباً 
كّل نشــاطاتنا وتحضرياتنا كما هي حال 

باقي األندية يف مختلف األلعاب.

ال يبدو نائب رئيس اإلتحاد اللبناني للكرة الطائرة جورج 
نّصور مرتاحًا أو راضيًا كثيرًا لمسار األمور داخل وسط اللعبة، 
وبدا أّن لديه مالحظات عدة على أداء اإلتحاد في اآلونة 
األخيرة، وإن كان مصرًا طوال الوقت على إظهار مشاعر 
الموّدة واإلحترام التي يكنّها لزمالئه في اإلتحاد رئيسًا 

وأعضاء. فماذا قال نّصور عن وضع الكرة الطائرة حاليًا وعن 
بعض المواضيع الحّساسة األخرى؟

االتحاد غير مخّول قانونًا 
البّت بمسألة إلغاء البطولة

21 nidaalwatan.com
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كــــرة سلــــة

الرشقية بفوزه  املنطقة  ثاني  يدين فيالدلفيا 
التاسع عرش يف 26 مباراة والرابع عىل التوايل، إىل 
نجمه العب االرتكاز الكامريوني جويل إمبيد الذي 
ســجل أكرب غلة له هذا املوسم برصيد 38 نقطة، 
من بينها 16 نقطة يف الربع األخري وخمس رميات 
حرة من أصل ســت يف الثواني الـ26 األخرية، مع 

دفاعية   11 بينها  من  متابعة   13
وست تمريرات حاسمة.

وســاهم توبيــاس هاريس 
يف الفــوز الثامــن لفيالدلفيا يف 
املباريات التسع األخرية بتسجيله 
متابعات  ثمانــي  مع  نقطة   23

وسبع تمريرات حاســمة، وأضاف مايك سكوت 
15 نقطة من خمس رميات من خارج القوس.

يف املقابــل، بــرز كيمبا ووكــر يف صفوف 
29 نقطة مع ثماني تمريرات  بوسطن بتسجيله 
حاســمة، وأضاف البديل الرتكي إنيس كانرت 20 
نقطة مع تســع متابعات، بيــد أن ذلك لم يكن 

كافياً الســتمرار فريقهما يف االنتصارات املتتالية 
عىل أرضه ورفعها إىل 11.

ودخل بوســطن املباراة كأحد ثالثــة أندية لم 
تخرس عىل أرضها حتى اآلن هذا املوســم، إىل جانب 
فيالدلفيا وميامي هيت، لكنه فشل يف الحفاظ عىل 
ســجله القيايس ومني بخسارته الســابعة يف 24 
مبــاراة هذا املوســم والثانية عىل 

التوايل.
وتقدم بوســطن بفارق ثماني 
األول  الشــوط  نهاية  قبــل  نقاط 
)55-47(، لكــن فيالدلفيا انتفض 
يف الثواني األخرية بتســجيله تسع 
نقاط مقابل أربع لصاحــب األرض فقلص الفارق 
يف نهايته إىل ثالث نقاط )55-59(، قبل أن يحســم 
84-80، ويتقدم بفارق  الثالث بفارق أربع نقــاط 

تسع نقاط قبل 2,25 دقيقة من نهاية املباراة.
وقلص بوســطن الفارق إىل سلة واحدة )107-

108( قبل 41 ثانية بفضل كانرت، لكن األسرتايل بن 

سيمونز سجل رميتني حرتني ليوسعه إىل أربع نقاط 
110-106، قبل أن يسجل جايســون تاتوم ثالثية 

قلص بها الفارق إىل نقطة واحدة )110-109(.
وحصل إمبيد عىل رميتني حرتني ســجل واحدة 
منهما قبل أن يضيف رميتني حرتني ليقود فريقه إىل 

الفوز.
 15 بتســجيل  تاتوم  واكتفى 
نقطة للخــارس، واضاف غوردون 
19 نقطــة مع خمس  هايــوورد 

تمريرات حاسمة.
سيتي  "مكسيكو  ملعب  وعىل 
أرينــا" يف العاصمة املكســيكية، 

تابع دونســيتش )20 عاماً( تألقه هذا املوسم وأعاد 
التوازن لفريقه داالس عقب خســارته امام ضيفه 
ساكرامنتو كينغز 106-110 األحد، بقيادته إىل الفوز 

عىل مضيفه ديرتويت بيستونز 111-122.
 41 بتسجيله  دابل"  "تريبل  دونسيتش  وحقق 
نقطة مــع 12 متابعة و11 تمريرة، هي الثانية له 

يف مسريته االحرتافية بـ40 نقطة عىل األقل، وبات 
أصغر العب يف تاريخ الــدوري يف هذا العمر يحقق 
هــذا اإلنجاز متفوقاً عىل "امللــك" ليربون جيمس 
الذي حقق "تريبل دابــل" واحدة بـ40 نقطة عىل 

األقل.
وهــي الـ"تريبــل دابــل" السادســة عرشة 
لدونســيتش يف مسريته االحرتافية. 
كما انه الفــوز الخامس عىل التوايل 
لداالس خارج قواعده والســادس يف 
مبارياته السبع األخرية فعزز موقعه 
الغربية  للمنطقة  الثالــث  املركز  يف 

برصيد 17 فوزاً يف 24 مباراة.
ولم يجــد داالس أي صعوبــة يف تحقيق الفوز 
وسيطر عىل أرباع املباراة 34-29 و31-29 و27-30 

و27-26 عىل التوايل.
وبرز البديل ســيث كوري، شــقيق ستيفن 
الغائب عن املالعب  نجم غولدن ستايت ووريورز 
بســبب اإلصابة، يف صفوف داالس بتسجيله 30 

الخسارة األولى لبوسطن في ملعبه
وكليفالند يفوز بعد 8 هزائم متتالية

دونسيتش يقود داالس للفوز على ديترويت

فرحة العبي كليفالند بالفوز على سان أنطونيو

دنفر يستعيد توازنه بعد 3 
هزائم متتالية

الفوز الخامس المتتالي 
لداالس خارج ملعبه

ألحق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز الخسارة األولى بمضيفه بوسطن سلتيكس على أرضه 
هذا الموسم عندما تغلب عليه 115-109، فيما واصل السلوفيني لوكا دونسيتش تألقه 
وقاد داالس مافريكس إلى الفوز على ديترويت بيستونز 122-111 في الدوري األميركي 

للمحترفين في كرة السلّة.

بدأت نوادي الدرجة االوىل املشــاِركة يف بطولة الدوري العام 
اللبناني الـ 60 لكرة القدم، إتصاالتها يف شأن الجمعيّة العمومية 
التــي دعا اليها إتحاد اللعبة يوم الجمعة 27 كانون االول الجاري 
يف فندق "بريستول"، ملناقشة إقرتاحاته يف شأن إستئناف املوسم 

الكروي الرسمّي يف العام الجديد.
وتعارض نوادي الصدارة، وخصوصاً العهد بطل كأس االتحاد 
اآلســيوي وحامل اللقب املحيل يف املواسم الثالثة املاضية، وكذلك 
األنصار وصيف املوســم املايض، إقرتاح إتحــاد اللعبة باختصار 
البطولة وإقتصارهــا عىل مرحلة ذهاب، وعــدم إجراء "مربّع 

صدارة".
وعرّب رئيس نادي العهد تميم ســليمان عــن رفضه إدخال 
تعديالت عىل البطولة، معترباً اّن التعديالت املقرتحة تجعل البطولة 
أشبه بمسابقة تنشيطية، كذلك رفض أن تقترص البطولة املعّدلة 
عىل الالعبني املحّليني، يف حني لم تصدر مواقف رســميّة عن نادي 

األنصار.
ومن املعلوم ان العهد واالنصار ســيمثالن لبنان يف مسابقة 
كأس اإلتحاد اآلســيوي ملوسم 2020، وهما اســتعانا بالعبني 
أجانب للمشــاركة يف املوسم الكروّي اللبناني واملسابقة القاّرية. 
وستقّر الجمعية العموميّة شكل املوسم الكروّي لبطوالت اإلتحاد 
كافة، بعد توقفه يف املراحل األوىل إثــر الثورة التي اندلعت يف 17 

ترشين األول املايض.

نوادي كرة القدم تدرس 
إقتراحات اتّحاد اللعبة

من اإلجتماع األخير إلتحاد كرة القدم مع األندية

نفى املدرب االسباني بيب غوارديوال وجود بند يف عقده يسمح له 
بمغادرة مانشسرت سيتي بطل انكلرتا يف املوسمني املاضيني مع نهاية 
املوســم الحايل. وجدد غوارديوال )48 عاماً(، الذي انضّم اىل رأس الجهاز 
الفني لسيتي العام 2016، عقده مع النادي العام املايض حتى 2021، إال 
أن بعض التقارير أشار اىل أن العقد تضمن بنداً يسمح له بمغادرة ملعب 

االتحاد قبل 12 شهراً من انتهائه.
وأثــريت التكهنات حول مســتقبل غوارديــوال بعد ابتعاد 
14 نقطة يف املركز الثالث،  ســيتي عن ليفربول املتصدر بفارق 
وخلف ليســرت الثاني بســت نقاط. ورغم هــذا الفارق الكبري، 
كرر االســباني عدم رغبته بالتعاقد مع العبني جدد خالل فرتة 

االنتقاالت الشتوية يف كانون الثاني املقبل.
الســابق لربشلونة االســباني وبايرن  املدرب  وأكد غوارديوال، 
ميونيخ االملاني: "ســننهي املوســم مع الالعبني الذين بدأنا معهم. 

سننظر لالعبني جدد يف الصيف".
وكشف غوارديوال انه من املستبعد مشاركة املهاجم االرجنتيني 
سريجيو أغويرو واملدافع جون ســتونز يف املباراة امام أرسنال عىل 
ملعب االمارات غــداً، يف قّمة املرحلة الـ17 مــن الدوري االنكليزي، 
بسبب معاناتهما من اصابة، كما أن مشاركة االسباني دافيد سيلفا 
ليست مؤكدة، وقال: "يعاني ستونز من اصابة يف العضل، ال أدري اىل 

متى. أما أغويرو فلم يتمرن بعد مع الفريق". )أ ف ب(

أكد األرجنتيني إيزكييل الفيتزي مهاجم 
فريق هيبي تشــاينا فورتشــن الصيني أنه 
األكثر  "املرحلة  لينهي  القدم  ســيعتزل كرة 

إثارة التي منحتها يل الحياة".
ومثّل الدويل السابق منتخب األرجنتني يف 
51 مباراة سجل خاللها تسعة أهداف، وكان 
من ضمن التشــكيلة األساسية التي خرست 
املباراة النهائية ملســابقة كأس العالم 2014 

أمــام أملانيا صفر1-، كما فــاز مع املنتخب 
الذهبيــة ألوملبياد بكني  بامليدالية  االوملبــي 
بدأ الفيتزي مسريته االحرتافية   .2008 العام 
يف موطنه مع فريق اســتوديانتس )2003-
2004(، قبل االنتقال إىل سان لورنزو )2004-
2007(، ومنــه إىل نابويل اإليطــايل )2007-
2012(، ثم إىل باريس سان جرمان الفرنيس 
)2012-2016( حيــث حقــق أفضل نتائج 

يف مســريته. وأحرز األرجنتيني لقب الدوري 
الرابطة مرتني  الفرنيس أربع مــرات وكأس 
األبطال  واحدة وكأس  الكأس مرة  ومسابقة 
مرتني. وكشف موقع "ويكيليكس" أن انتقال 
الفيتــزي من باريس اىل هيبي فورتشــن يف 
شــباط 2016، كان مقابل راتب يقدر بـ53 
مليون يورو )59 مليون دوالر( عىل مدى 23 

شهراً.   )أ ف ب(

الفيتزي يقرّر االعتزال

غوارديوال ال يرغب بالرحيل
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أخبار سريعة

المنتخب في دورة دبي

فرّاج: األنصار متضرّر

توزيع جوائز 
في الكسليك

يتّجه االتحاد اللبناني لكرة 
السلة الى إرسال كتاب في 

األيام المقبلة الى منظمي دورة 
دبي الدولية التي تنطلق في 

23 كانون الثاني المقبل يتّمنى 
عليهم السماح بمشاركة منتخب 

لبنان األول فيها، لكي يتسنّى 
لالعبين المبتعدين عن التمارين 
والمباريات قسراً بسبب توّقف 

بطولة لبنان للعبة، التحضير 
جّدياً لتصفيات كأس آسيا 

التي ستقام في شهر شباط 
المقبل، حيث أوقعت القرعة 

لبنان في المجموعة الرابعة الى 
جانب منتخبات الهند، البحرين 

والعراق. وكان ناديا بيروت 
والرياضي تلقيا دعوة رسمية 

للمشاركة في منافسات الدورة 
اإلماراتية.

كشَف مدير فريق األنصار بالل 
فّراج اّن ناديه هو المتضّرر 
األكبر من المقترحات التي 

أرسلها االتحاد اللبناني للعبة 
الى االندية من أجل استكمال 
منافسات الدوري المحّلي، إذ 

إّن هناك العديد من المخالفات 
التي ال تصلح إلقرارها بشكل 

قانوني، منها تتويج البطل من 
مرحلة واحدة فقط، مبدياً قلقه 

من أّن اللعب من دون أجانب قد 
يسّهل عملية التالعب بالنتائج. 
وقال فّراج: "إذا اصّر االتحاد 

على تعديالته فيُستحسن عندها 
خوض البطولة بوجود الالعبين 
األجانب وإعتماد المربّع الذهبي 
ذهاباً وإياباً لتحديد هوية الفائز 

باللقب.

يوّزع النادي اللبناني للسيارات 
والسياحة )ATCL( الكؤوس 
والجوائز على أبطال بطولتي 

لبنان والشرق األوسط في 
الرياضة الميكانيكية )راليات، 
سباقات سرعة، سباقات تسلق 

الهضبة، مركبات الدفع الرباعي، 
الكارتنغ، الدريفت...(، وذلك 

خالل حفل يقيمه عند الساعة 
السابعة من مساء اليوم في 

القاعة الكبرى داخل مقّره في 
الكسليك.

فرحة العبي كليفالند بالفوز على سان أنطونيو

نقطة مع سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، 
 20 بورزينيجيس  كريســتابس  الالتفي  وأضاف 

نقطة مع ثماني متابعات.
وبدوره اســتعاد دنفر ناغتس توازنه بعد ثالث 
هزائم متتاليــة وتغلب عىل ضيفــه بورتالند ترايل 
باليــزرز 114-99 بفضل 20 نقطة لكل من الرصبي 
11 متابعة وست تمريرات  نيكوال يوكيتش، صاحب 
حاســمة، والبديل جريامي غرانت، فيمــا لم تنفع 
لداميان ليالرد  الـ33 والـ11 متابعة  النقاط  الخارس 
لتفادي الخسارة السادسة عرشة هذا املوسم والثالثة 

يف املباريات االربع األخرية.
وأوقف كليفالند كافاليريز سلسلة ثماني هزائم 
متتالية بفوز ثمني عىل مضيفه سان انطونيو سبريز 

117-109 بعد التمديد.
ويعود الفضل يف الفوز إىل كيفن الف صاحب 30 
نقطة مع 17 متابعة مــن بينها 15 دفاعية، وكولن 
28 نقطة والبديل جوردان  سيكستون الذي ســجل 

كالكسون صاحب 25 نقطة. )أ ف ب(

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري اإلنكليزي لكرة 
القدم أن مدربــه االملاني يورغن كلوب وافق عىل تمديد 
عقده الحايل الذي كان ســينتهي يف 2022، حتى العام 

.2024
يأتي تمديد العقد الحــايل لكلوب )52 عاماً( عقب 
النتائج الرائعة التي يحققها املدرب األملاني منذ قدومه 
إىل ملعــب "أنفيلد" العام 2015، حيــث نجح يف قيادة 
ليفربول إىل قمة أوروبا بفوزه بمســابقة دوري أبطال 
أوروبا يف املوســم املايض، إىل تصدره للدوري املحيل هذا 
املوسم برصيد 46 نقطة من 15 فوزاً وتعادل بعد مرور 
16 مرحلة، متقدمــاً بفارق ثماني نقــاط عن اقرب 
منافسيه ليسرت سيتي، يف ســعيه للفوز باللقب املحيل 

للمرة االوىل منذ 30 عاماً وتحديداً منذ العام 1990.
كما نجح مدرب بوروسيا دورتموند االملاني السابق 
يف موسمه األول مع ليفربول، يف قيادته إىل نهائي كأس 
ليغ"،  االوروبي "يوروبا  والــدوري  االنكليزية  الرابطة 

لكنه خرسهما معاً.
ويف موســم 2018-2019 خــرس ليفربول املباراة 
النهائية لدوري األبطال أمام ريال مدريد اإلسباني 3-1، 
قبل أن يثأر يف املوســم التايل بالفوز باللقب عىل حساب 
مواطنه توتنهام هوتسرب -2صفر يف مدريد، ليتّوج بطالً 
للمســابقة القارية العريقة للمرة السادسة يف تاريخه، 

قبل أن يفوز بالكأس السوبر األوروبية.
ونافس ليفربول عىل لقب الدوري املمتاز يف املوسم 
املايض من دون أن يتمكن من تحقيق مبتغاه، عىل رغم 
عدم خسارته سوى مباراة واحدة وحصده 97 نقطة، يف 
أفضل حصاد يف تاريخه، إذ أنهى املوســم بفارق نقطة 
وحيدة فقط عن مانشســرت ســيتي الــذي تمكن من 

االحتفاظ بلقبه.
ويف املوسم الحايل، يبدو ليفربول أقرب من أي وقت 
مىض لتحقيق لقب الدوري املحيل للمرة األوىل منذ العام 

.1990
وبنى كلوب ســمعته كمدرب ناجح خالل مروره 
مع دورتموند بني العامــني 2008 و2015، ففاز بلقب 
الــدوري األملاني مرتني عىل التــوايل )2011 و2012(، 
ووصل يف موسم 2012-2013 إىل نهائي دوري االبطال 

حيث خرس أمام مواطنه بايرن ميونيخ 2-1.
ورأى كلوب أن رس النجاح مــع ليفربول ال يعتمد 
فقط عىل االنتصارات داخل امللعــب، بل خارجه أيضاً 
التزام املعنيــني عن النادي. وقال:  وتحديداً عن طريق 
"عندما لبيت النداء يف خريف 2015، شعرت أننا مثاليان 
لبعضنا البعض، فقط مع إيماني التام أن هذه الرشاكة 
تبقى مكملة للطرفني، تمكنت من القيام بهذا االلتزام 

)تمديد العقد( حتى العام 2024".   )أ ف ب(

ليفربول ُيمدّد عقد كلوب 
حتى 2024

أعلن نادي الرينجرز االســكتلندي تجديد عقد 
مدربه االنكليزي ستيفن جريارد حتى العام 2024، 
بعد أن قاده الخميس املــايض اىل الدور الثاني من 

الدوري االوروبي "يوروبا ليغ" يف كرة القدم.
وُعنّي جريارد أســطورة نادي ليفربول، مدرباً 
2018 وقاده يف أول  أيار  للعمالق االســكتلندي يف 
موســم له اىل وصافة الدوري املحيل خلف غريمه 

االزيل السلتيك.
ونجــح الرينجــرز ببلوغ الــدور الثاني من 
"يوروبا ليغ" بتعادله عىل أرضه 1-1 مع فيينورد 
الهولندي، ليتأهل ثانيا عن املجموعة السابعة مع 

بورتو الربتغايل املتصدر.
وقال جريارد: "أنا ســعيد وأشــعر أننا نبني 
شــيئاً مميزاً ســوياً يف النادي". وأضاف الالعب 
املتّوج بلقب دوري ابطال اوروبا مع ليفربول العام 
2005: "أريد أن أشكر مجلس االدارة عىل دعمه يل 
خالل فرتة تواجدي يف النادي، واالهم، أريد أن أشكر 
جماهــري الرينجرز التي أعطتنــي والفريق دعماً 

هائالً خالل هذين املوسمني".
وكان الرينجــرز خرس االحــد املايض نهائي 
كأس الرابطة االسكتلندية أمام السلتيك بهدف أثار 
الجدل بعد أن أظهرت االعادة إمكانية وجود تسلل.

يف املقابل، أكد رئيس النــادي دايف كينغ أنه 
"منذ اللحظة التي التقيت فيها ستيفن، أدركت أنه 
الرجل املناســب ملساعدة هذا النادي يف امليض قدماً 
عىل ارض امللعب. لديه عقلية نخبوية وهذا تحديداً 

ما كنت أتطلع اليه".   )أ ف ب(

جيرارد باقٍ مع الرينجرز

مهاجم  نيمــار  الربازييل  أعلــن 
باريس ســان جرمــان الفرنيس، أنه 
ســيلجأ للقضاء من جديــد ملطالبة 
فريقه السابق برشلونة اإلسباني بدفع 
نحو ثالثة ماليني يورو، هي عبارة عن 
قبل  الكاتالوني  النادي  يف  األخري  راتبه 

انتقاله إىل الفريق الفرنيس.
ان  إىل  ولفت مصــدر قضائي 
نيمار تقدم قبل اسابيع عدة بطلب 
جديد، مؤكداً مــا نرشته صحيفة 
مضيفاً  اإلســبانية،  موندو"  "إل 
أن نيمــار طالب بـــ"3,2 مليون 
تموز  شهر  بدفعة  صلة  عىل  يورو 

."2017
املهاجم  فإن  للصحيفة  ووفقاً 

يطالب بجزء من راتبه لم يتقاضاه 
عندما غادر برشــلونة إىل باريس 
الربازييل  وكان  جرمــان.  ســان 
الجزائي  الــرشط  تفعيل  قد طلب 
رغم  عىل  معــه  التعاقد  لفســخ 

معارضة النادي الكاتالوني. 
وأكــد نيمار أن برشــلونة لم 
يدفع له آخر راتــب كرّد انتقامي 
تمديد  بمكافأة  مطالبته  بســبب 
عقده، وهو نفسه موضوع دعوى 
أخرى رفعهــا الربازييل عىل ناديه 
مبلغ  بتسديد  إياه  مطالباً  السابق 

26 مليون يورو.
وسبق لنيمار أن تقدم بدعوى 
بعالوة  للمطالبة  برشــلونة  بحق 

64,4 مليــون يــورو، تم  تبلــغ 
التفاوض عليهــا مع النادي العام 
تمديد عقده حتى  2016 يف مقابل 
العــام 2021. واســتمعت حينها 
لحني  القضية  طــريف  إىل  املحكمة 

اصدار قرارها. 
القسط  لنيمار  ودفع برشلونة 
20,75 مليونــاً قبل  األول وبلــغ 
اوقف  باريــس، لكنه  إىل  مغادرته 

بعد ذلك بقية الدفعات.
اإلجراءات  باتخاذ  نيمار  وقام 
بقية  عــىل  للحصول  القانونيــة 
املبلغ، وفعل برشلونة نفس اليشء 
حيث قــام بمطالبــة الالعب برّد 

القسط األول.  )أ ف ب(

نيمار ُيطالب برشلونة بتعويضات ماليّة
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ضحايا المال والسلطة
واللعبة الجيوسياسيّة

ليس أمامنا سوى الخيار الذي كان أمامنا 
حتى قبل انفجار الثورة الشعبية السلمية: إّما 
حكومة اإلنقاذ الممكن، وإما حكومة اإلنهيار 
المؤكد. وال مجال للخلط بينهما. "مجموعة 

الدعم الدولية للبنان" حددت الخيار ورسمت له 
خريطة طريق. وهي كررت في اجتماع باريس 
التحذير من انهيار فوضوي لإلقتصاد وزعزعة 

أكبر لإلستقرار، والدعوة إلى حكومة "فاعلة 
ذات صدقية" تنفذ اإللتزامات واإلصالحات 
المطلوبة في مؤتمر سيدر وتمارس "النأي 
بالنفس عن التوترات واألزمات األقليمية". 

والثورة طالبت من اليوم األّول بحكومة 
إختصاصيين تحقق اإلصالحات ومطالب 

الشعب، وتوقف السرقة والهدر والصفقات، 
وتخرج البلد من المأزق النقدي واإلقتصادي. 

فضالً عن قانون إنتخاب جديد إلجراء إنتخابات 
نيابية مبكرة، بما يعني إعادة تكوين السلطة.

وعلى طريقة المتنبي القائل "السيف أصدق 
إنباء من الكتب"، فإن األوضاع في الشارع وفي 

كل بيت ومصنع ومدرسة أبلغ من أي بيانات 
سياسية في الداخل والخارج. لكن أهل السلطة، 

بمن فيهم المخيفون، خائفون على سلطتهم 
ونفوذهم من التغيير بأكثر مما يقلقهم اإلنهيار 

المعلن. وهم يتذاكون بممارسة التعقيدات 
والمناورات لتغيير الموضوع. أما الثابت، فإنه 

حلف المصالح مع األوليغارشية والتركيبة 
المالية. إذ تتم معاقبة الناس على جشع هؤالء 

وسياساتهم الفاشلة التي أخذت البلد إلى ما 
بعد حافة اإلنهيار، مع رفض تحمل المسؤولية 

واإلصرار على البقاء في المراكز.
ذلك أن "المال هو المجتمع الجديد الواقعي، 

والرأسمالي مستعد ألن يبيعك الحبل الذي 
ستشنقه فيه" كما قال ماركس. والحياة، 

عند التركيبة السياسية والمالية، هي المال 
والسلطة. وما أبلغ رد كارا سونشير على الثري 

الكبير الذي انتقد دعوة المرشحة للرئاسة 
السناتورة اليزابيت وارن إلى فرض ضريبة 

على الثروة، حين قالت: "هل أنت فقير إلى هذه 
الدرجة، بحيث ان كل ما لديك هو المال؟".

ألسنا نعاني أوضاعاً تتحكم بها ممارسات 
سياسية ومالية تعيد التذكير بالمرابي الجشع 

في مسرحية، "تاجر البندقية" لشكسبير؟ 
ألسنا أسرى لعبة جيوسياسية تتقدم حساباتها 
على بؤسنا اإلقتصادي وتؤكد بؤسنا السياسي، 

بحيث يستسهل مسؤول في الحرس الثوري 
اإليراني القول إنه "إذا ارتكبت اسرائيل أصغر 

خطأ تجاه إيران، فإننا سنسوي تل أبيب 
باألرض من لبنان؟".

من السهل على طهران القول إن كالم 
الرجل خضع للتحريف. لكن من الصعب 

إنكار اإلستراتيجية الواقعية التي جعلت لبنان 
وغزة وسوريا والعراق مواقع أمامية للدفاع 

عن إيران. وخيار الحكومة ليس خارج اللعبة 
الجيوسياسية.

رفـــــيق خـــــوري

نمر سومطري يقتل 
مزارعًا في إندونيسيا

إندونيسياً  مزارعاً  ســومطري  نمر  قتل 
عىل ما أفــادت الرشطة ما يرفع إىل ثالثة عدد 
ضحايا هذا النوع املهــدد باالندثار يف أقل من 

شهر.
وهاجم النمــر املزارع البالــغ 55 عاماً 
الخميــس يف مزرعــة بن تقــع يف محافظة 
يرافق  الجنوبية. ورصخ شخص  ســومطرة 
الحيوان  باقــراب  لتنبيهه  عاليــاً  املــزارع 
املفرس لكن من دون جدوى عىل ما أوضحت 

السلطات.
وقال فريي هاراهاب مســؤول الرشطة: 
"فجأة انقــض النمر عــىل الضحية". وأتت 
هذه الحالة بعد أســبوع عــىل هجوم مماثل 
وقــع يف منطقــة قريبة عىل مــزارع آخر يف 
نمور  مزقت  املايض  والشهر  باغراالم.  محيط 
مزارعاً وجرحت ســائحني إندونيسيني خالل 
حادثني منفصلــني وقعا يف اإلقليم نفســه. 
وحمل مســؤول الهيئة املحلية لحفظ النمور 
البرشية  النشــاطات  مارتياليس بوســبيتو 
املفرطة مسؤولية القضاء عىل مواطن النمور 
النمور من  الطبيعية. وأوضح "ال يمكن طرد 
األدغال ألنها موطنهــا الطبيعي وينبغي عىل 

البرش االبتعاد عنها".
واملواجهــات بــني الحيوانــات والبرش 
منترشة يف إندونيســيا الواقعة يف جنوب رشق 
آســيا خصوصا يف املناطق التي تشهد قطعا 
ألشجار الغابات املطرية لزراعة أشجار النخيل 
املدر للزيت ما يقيض عــىل املواطن الطبيعية 
للحيوانات. وتعترب نمور سومطرة مهددة جداً 
بحسب االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة مع وجود 

أقل من 400 منها فقط يف الربية. )أ ف ب(

أدرج فــن التدليك التايالندي "نــواد" العائد 
ألكثر من ألفي سنة الخميس يف بوغوتا عىل قائمة 
الراث العاملي غري املــادي للبرشية خالل اجتماع 

لليونسكو.
وقد استقدمت طريقة "نواد" أطباء ورهباناً 
بوذيني من الهند قبل 2500 ســنة. وجرى تناقل 
هذا الفن شــفهياً من االستاذ إىل التلميذ يف املعابد 
ومن ثم العائالت. يف القرن التاسع عرش وبدفع من 
امللك راما الثالــث حفر علماء يف الحجر يف وات فو 
معارفهم يف هذا املجال. وقد أسست مدرسة يف معبد 
بوذا املمــدد )وات فو( يف بانكوك وهي األقدم التي 
توفر دروساً بالتدليك يف البالد العام 1962 وراحت 
تنرش هذه التقنية شيئاً فشيئا يف الغرب حيث تكثر 

يف هذه األيام صالونــات التدليك التايالندية. ومن 
حركات هذا الفن الضغط باإلبهام واملرفق والركبة 
. ويتعلم الطالب  والقــدم إضافــة إىل املط والــيَّ
ومنســقة  املراحل  عرشات  عىل  موزعة  خطوات 
بشــكل دقيق عىل عرشة خطوط أساسية تمنح 
الطاقة للجسم. وأصبح التدليك التايالندي قطاعاً 
مهماً جداً يف البــالد إذ يدر مئات ماليني الدوالرات 
ســنويا. وهو يماَرس يف صالونات تنترش بكثرة 
يف املدن والشــوارع واألســواق واملحطات وحتى 

الشاطئ وهو جزء ال يتجزأ من الحياة املحلية.
وهو يعترب منذ حــواىل عقد من الزمن عالجاً 

بالكامل يوفر يف مئات املستشفيات يف اململكة.
)أ ف ب(

التدليك التايالندي على قائمة التراث غير المادي لليونسكو

حكم عىل ســكوت بابكوك وهو دليل ســياحي 
متخصص بمراقبة الحيتان بدفع غرامة كبرية بكندا 
بتهمة االقراب كثرياً من إحدى هذه الثدييات البحرية، 
يف قراٍر قضائي غري مسبوق. وبلغت الغرامة ألفي دوالر 
كندي )1520 دوالراً أمريكياً( ويومني من أشغال املنفعة 
العامة "لتوعية الرأي العام عىل ســالمة املتنزهني يف 
البحر يف جوار الحيتان" وفق ما جاء يف محرض القرار 
الذي نرشته وزارة املصائد البحرية واملحيطات. وادين 
بابكوك بتهمة مضايقة حــوت أحدب كان يثب فوق 
املاء قبالة ســواحل كندا يف املحيط الهادئ. واستندت 
املحكمة يف أدلتها عىل صــورة التقطها حراس الصيد 

البحري.
ووقع الحــادث بعد ثمانية أيام عىل دخول قواعد 
جديدة حيز التنفيذ العام 2018 بشأن حماية الثدييات 
البحرية يف كندا. وتمنع هذه القواعد الجديدة االقراب 
اىل مســافة أقل من مئــة مر عن غالبيــة الحيتان 
والدالفني وخنازير البحــر. ويف كندا، تصنف الحيتان 
الحدباء لشمال املحيط الهادئ عىل أنّها "نوع مهدد" 

منذ العام 2005. )أ ف ب(

ُغرّم القترابه من حوتٍ 
في كندا

يستضيف أسبوع ميالنو للموضة يف نسخته املقبلة املقررة 
يف كانون الثاني نشــاطات من أسبوع لندن يف إطار تعاون غري 
مسبوق بني غرفة املوضة اإليطالية ومجلس املوضة الربيطاني. 
وقال رئيس غرفة "ال كامريا ديال مودا" اإليطالية كارلو كابازا 
خالل عرضه ألســبوع املوضة الرجالية الذي يقام بني العارش 
من كانون الثاني والرابع عرش منه، "ان جزءاً من أسبوع لندن 
للموضة ســيأتي إىل ميالنو". وأضاف "إنه ألمر ابتكاري فعال 
أن يتعاون أسبوعان للموضة معاً بهذه الطريقة وهو أمر غري 
مســبوق" مشــدداً عىل أن ذلك يظهر "جاذبية ميالنو يف هذه 
املرحلة". وأّكد "هذه رســالة أيضاً نوجهها يف خضم بريكست 
فنحن كمؤسسات تعنى باملوضة نريد أن يستمر بلدانا بالتعاون. 
يجب أن نعمــل معاً متجاوزين الحدود". ومــن بني املبادرات 
املنظمة "لندن شو رومز" مع مصممني بريطانيني وإيطاليني 
ناشئني ومنشــأة فنية وعرض أزياء ملاركة "ايه-كولد-وول" 

للمصمم اإلنكليزي الشاب سامويل روس.
وقال كابازا إن أســبوع املوضة ســيتضمن "الكثري من 
الفعاليات اإلضافيــة" مقارنة بالعام املــايض مع عرض 77 
مجموعة )26 منها عرب عــروض أزياء( يف مقابل 52 عرضاً يف 

2018. )أ ف ب(

أسبوع ميالنو للموضة
يستضيف نظيره اللندني

غطاس يرتدي زيّ "بابا نويل" يسبح في أكواريوم للسمك في طوكيو احتفااًل بعيد الميالد )أ ف ب(

دبوس

مراسلة 
تلفزيونية 

قوية تشتري 
ثيابًا من 

متجر مرموق 
وتسّجل 

المبلغ على 
حساب وزير 
صديق.


