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سمع اللبنانيون أخيرا إعالن تشكيل حكومة نجيب 
م�ع رئ�ي�� ال�ج�م�ھ�وري�ة  ١٤ميقاتي في لقائه الـ
شھرا على استقالة حكوم�ة  ١٣ميشال عون، بعد 

حسان دياب شھد فيھا لبنان استع�ص�اء وان�ھ�ي�ارا 
 .غير مسبوق، اقتصاديا ومعيشيا وسياسيا وأمنيا

وخالفا للرئيس سعد ال�ح�ري�ري ال�ذي اس�ت�م�ر ف�ي 
أشھر، وقبله أيضا مصطفى أدي�ب  ٩مھمة التكليف 

الذي اعتذر ھو اآلخر صاغ ميقاتي اتف�اق�ا م�ا زال 
مبھما مع الرئيس عون وفريقه نتجت عنه ح�ك�وم�ة 

 ".حكومة المحاصصة السياسية"وصفھا كثيرون بـ
) ع�ام�ا ٦٥( وبناء عليه، يت�رأس ن�ج�ي�ب م�ي�ق�ات�ي 

وزي�را، ب�ع�د  ٢٤حكوم�ت�ه ال�ث�ال�ث�ة ال�م�ؤل�ف�ة م�ن 
، وك��رس وص��ف��ه ٢٠١١و ٢٠٠٥ح��ك��وم��ت��ي 

ب��ال��ب��راغ��م��ات��ي وال��وس��ط��ي ال��ذي ي��ج��ي��د ح��ي��اك��ة 
التسويات، وھو ثري ورجل أع�م�ال، ي�ن�ح�در م�ن 

من أكثر مدن لبنان وشرق )  شمالي لبنان( طرابلس 
 .المتوسط فقرا

فكيف استطاع تشكيل حكومة ف�ي م�ھ�م�ة وص�ف�ت 
 بالمستحيلة؟

في الساعات األخيرة جرى الح�دي�ث ع�ن ض�غ�وط 
دولية واتصاالت مكثفة لتذليل العقبات حول م�ا ي�ع�رف ب�ال�ث�ل�ث ال�م�ع�ط�ل ل�رئ�ي�س 
الجمھورية، والخالف على تسمية الوزراء المسيحي�ي�ن، وت�وزي�ع ب�ع�ض ال�ح�ق�ائ�ب 

 .السيادية والخدماتية
 : ومن الحقائب التي حلت عقدھا مثال

الداخلية حيث توالھا بسام المولى رغم م�ط�ال�ب�ة ع�ون س�اب�ق�ا ب�أن ي�ت�والھ�ا وزي�ر 
مسيحي، والمالية من حصة حركة أمل وتوالھا مدير العمليات المالي�ة ف�ي مص�رف 

 .لبنان المركزي يوسف خليل رغم الفيتو الذي كان يفرضه عون على اسمه
بالمقابل، حفظ عون لفريقه وزارات االقتصاد والعدل والطاقة وغيرھا من الح�ق�ائ�ب 

 .لوزراء مسيحيين، في حكومة وزعت مناصفة بين المسيحيين والمسلمين
 ألغام الحكومة

وأكد تصريح ميقاتي أن القوى السياسية ممثلة بالحك�وم�ة، م�م�ا ي�ن�ف�ي ع�ن�ھ�ا ص�ف�ة 
االختصاصيين غير الحزبيين التي سوقت لھا المبادرة الفرنسية ب�ع�د ان�ف�ج�ار م�رف�أ 

 .٢٠٢٠آب /أغسطس ٤بيروت في 
وبعد إعالن الحكومة سجلت الليرة تحسنا ملحوظا أمام ال�دوالر، ف�ان�خ�ف�� س�ع�ر 

ألفا، ورأى ك�ي�رون أن �ل�� ي�ن�درج ��م�ن  ١٦ألف ليرة إلى نحو  ١٩صرفه من 
المعركة النفسية التي يعيشھا اللبنانيون، وأن تحسن قيمة العملة يحتاج إصالح�ات 

 امتدادات إقليمية.من الحكومة
وسبق والدة الحكومة تطورات إقليمية تجاه لبنان، أھمھا ان�ط�الق س�ف�ن ال�م�ش�ت�ق�ات 
النفطية من إيران نحو سوريا لنقلھا برا إلى لبنان، والموافقة األميركية على ات�ف�اق�ي�ة 
بشأن دخول الغاز المصري عبر األردن وسوريا إلى الداخل اللبنان�ي، وزي�ارة وف�د 

 .لبناني رفيع المستوى إلى دمشق
وتزامنت تلك التطورات م�ع إج�راءات داخ�ل�ي�ة، م�ث�ل رف�ع ال�دع�م ت�دري�ج�ي�ا ع�ن 
المحروقات، وحملة أمنية واسعة إللقاء القبض ع�ل�ى م�ح�ت�ك�ري األدوي�ة وال�وق�ود، 

 .دوالرا لكل عائلة من األكثر فقرا ١٢٦وإقرار مشروع البطاقة التمويلية بمعدل 
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جاري أبو أسعد اعت�اد ف�ي ك�ل ع�ي�د 
ب��رب��ارة أن ي��رت��دي ال��ق��ن��اع ن��ف��س��ه 
ويطرق بابي ويبدأ بال�ھ�رج وال�م�رج 
..     م��ع��ت��ق��داً ب��أن��ن��ي ال أع��رف ھ��وي��ت��ه
.. مع أنه يرتدي كل سنة القناع ن�ف�س�ه

 .ويختبئ وراء الثياب نفسھا
وك��ل س��ن��ة، ي��ق��رع ب��اب��ي ف��أف��ت��ح ل��ه 

 .أھالً بالجار أبو أسعد: وأبادره قائالً 
وكل سنة، يضع أبو أسع�د ي�ده ع�ل�ى 

 كيف عرفتني؟: خاصرته ويصرخ
ھ�ذه ..  ويتكرر نفس المشھد ك�ل س�ن�ة
 .ھي حكايتي مع الجار أبو أسعد

اليوم، مع تشك�ي�ل ح�ك�وم�ة ال�رئ�ي�س 
نجيب مي�ق�ات�ي، ض�ح�ك�ت وت�ذك�رت 
جاري أبو أسعد الذي يخلع القناع كل 
سنة ليع�ود وي�رت�دي�ه ھ�و ن�ف�س�ه ف�ي 

 .السنة القادمة
فأھالً بالحكومة الت�ي ج�اءت ح�ام�ل�ة 
ال��م��ن��ھ��اج ن��ف��س��ه واألح��زاب ن��ف��س��ھ��ا 
والمعتقدات نفسھا والميول السي�اس�ي�ة 

.. ھ��ؤالء ل��ل��رئ��ي��س ع��ون..  ن��ف��س��ھ��ا
وھ�ؤالء ..  وھؤالء ل�ت�ي�ار ال�م�س�ت�ق�ب�ل

وھ��ذا ل��ل��ح��زب ..  ل��ح��زب هللا وأم��ل 
 .االشتراكي وآخر للمردة

ول�م ..  وھناك أكثر من ثل�ث م�ع�ط�ل 
ف�ق�د س�ل�م�ت ح�ك�وم�ة ..  يتغي�ر ش�يء

حسان دياب أقنعتھا لحكومة الرئ�ي�س 
 ...ميقاتي

مع اختالف بسيط ، وھو أنھا رف�ع�ت 
ح��ف��اض��ات األط��ف��ال ال��ى مس��ت��وى 

 ...!الحكومة
وداي�م ..  وقن�اع أب�و أس�ع�د ال ي�ت�غ�ي�ر

 !دوم
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من سبتمبر الجاري ، واجه ال�زع�ي�م  ٢٠قبل أيام من موعد االنتخابات المحددة في 

الليبرالي جاستن ترودو، أثناء حملت�ه االن�ت�خ�اب�ي�ة ف�ي ب�ري�ت�� ك�ول�وم�ب�ي�ا، أح�د 
 .المتظاھرين الذي حاول اقتحام مقابلته التلفزيونية

حيث كان ترودو يستعد للتحدث مع أحد المراسلين خارج محطة جل�وب�ال ن�ي�وز ف�ي 
Burnaby  سبتمبر، عندما بدأ المتظاھرون في ساحة انتظار السي�ارات ف�ي  ١٣في

 .إطالق موسيقى صاخبة وصرخوا في وجھه بألفاظ نابية
وشاركت جلوبال نيوز مقطع فيديو وذكرت أن أحد المتظاھرين وصف ترودو ب�أن�ه 
شيوعي، وأدلى بتعليقات مھينة حول زوجته صوفي غريغوار ترودو، وحث الرجل 

 .الزعيم الليبرالي على االقتراب منه فيما بدا أنه يتحداه للقتال
أال يوجد مس�ت�ش�ف�ى ي�ج�ب أن ت�زع�ج�ھ�ا ” :  وردا على ذلك، خلع ترودو قناعه وقال

وفي نفس اليوم، تعھد ترودو بأنه في حالة إع�ادة ان�ت�خ�اب�ه، ف��ن ح�ك�وم�ت�ه .  “ اآلن؟
ج�ري�م�ة ” ستجعل منع الناس من الوصول إلى المباني التي توفر الرعاي�ة الص�ح�ي�ة 

. وھذه ليست المرة األولى التي يتعامل فيھا ترودو مع ھذا النوع من الع�داء.  ”جنائية
حيث واجه الزعيم الليبرالي المتظاھرين على طول مسار الحملة االنتخابية حتى أن 

 . المتظاھرين ألقوا عليه حصى خالل توقف لحملته في أونتاريو
 Canada news 24نقالً عن 
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ما ان تشّكلت الحكومة الجديدة، حتى بدأت 
. محاكمتھا استناداً الى تركيبتھا وأسماء وزرائھا

فتفاوتت بين إدانتھا بالفشل المسبق »  األحكام«أّما 
من جھة خصومھا السياسيين، وبين االستعداد 
إلعطائھا فرصة من جھة الباحثين عن خيط أمل 

 .مھما كان رفيعاً 
إنھا أقرب ما تكون الى حكومة الموناليزا، إذ ان  

كل طرف من مكوناتھا يشعر بأنھا تبتسم له، عندما 
 .ينظر اليھا من زاوية حساباته

ومن الواضح أنه تّمت حياكة خيوط توازنات 
التركيبة الوزارية بنحٍو يمنح كل فريق شارك في 

 .ھندستھا شعوراً بالرضى، وإن بنَسب متفاوتة
لكّن ذلك ال ينفي اّن الحكومة تبدو بالنسبة إلى  

البعض عادية مقارنة مع فترة االنتظار الطويل 
. لوالدتھا وضخامة المھمات الملقاة على عاتقھا

ويستنتج اصحاب ھذا االنطباع بأنھا ال تختلف 
كثيرا عن نسيج حكومة حسان دياب سوى بوجود 
غطاء سنّي لھا عبر الرئيس نجيب ميقاتي، المدعوم 
 .من دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات السابقين

في المقابل، ھناك رأي آخر يعتبر ان البيئة  
االستراتيجية للحكومة، داخليا وخارجيا، ھي اكثر 
مالءمة مما كانت عليه في حقبة دياب، إضافة إلى 
ان سلوكھا وقدرتھا على صنع الفارق ھما اللذان 
سيحددان ما اذا كانت عادية ام أعلى رتبة، مع 
االشارة الى ان الوقت القصير الممنوح لھا غير 

وبالتالي، ال يجوز .  كاف لتحقيق إنجازات خارقة
من جھة تحميلھا اكثر مما تتحمل والمبالغة في رفع 
سقف التوقعات، وال يصح من جھة أخرى تقزيم 
الدور الذي يمكن ان تؤديه في تخفيف االلم 

 .واستسھال َمنحھا أسباباً تخفيفة
ومع ان الوالدة الحكومية بعد احتباس حصلت بفِعل  

خارجي تتفاوت القراءات حوله،   -تقاطع داخلي 
ومع ان القوى السياسية ھي التي اختارت الوزراء، 
اال اّن ميقاتي يفّضل ان يتصّرف على اساس انه 

، خفيفة الدسم »دايت«يترأس حكومة تكنوقراط 
السياسي، واّن حصته ال تنحصر في الوزراء 
السنّة، بل تضم كل االعضاء ربطاً بموقعه 

 .الدستوري وصالحياته
بطبيعة الحال، يتمنى ميقاتي ان يكون مجلس 
الوزراء كناية عن فريق عمل متجانس ومتناغم 
بعيداً من االصطفافات والمتاريس التي سادت في 

كثير من الحكومات السابقة، ُمفترضاً اّن تحديات 
االنھيار الكبير ستفرض على المكونات الداخلية 
تعامالً مختلفاً يُحاِذر اعتماد سياسة التعطيل 

 .والمناكفات التي كانت دارجة في المرحلة السابقة
من حيث المبدأ يصح القول انه لم يعد ھناك من  

مكان لترف النكايات والمھاترات فوق أنقاض البلد 
المنھَك، لكّن ذلك ال يمنع اّن تَماسك الحكومة 
سيكون تحت االختبار، وبالذخيرة الحية، حين يبدأ 
الجد في مواجھة االستحقاقات المقبلة، خصوصاً 
عندما ينطلق التفاوض مجدداً مع صندوق النقد 
الدولي الذي تتباين اآلراء الداخلية حيال الطريقة 
األنسب للتعاطي مع طلباته في مقابل المساعدات 

 .المرتقبة
يدرك ميقاتي ان التحدي الذي تَطّوع لُمقارعته 
صعب جدا، واّن مھمته الفدائية ال تتحمل القسمة 
على اثنين، فإّما ان ينجح في لجم االنھيار واما ان 
يدفع ثمنه غالياً، خصوصاً انه يخوض مغامرة 

على مسافة أشھر من االنتخابات »  العزم واألمل«
 .النيابية

ويفترض ميقاتي اّن اللقاح األھم الذي يُمّكنه  
تحصين مناعة حكومته يكمن في تحييدھا عن 
التجاذبات واالشكاليات السياسية حتى تتفرغ 

لمعالجة الھموم االقتصادية والمعيشية، التي باتت 
تشّكل قاسما مشتركا بين اللبنانيين، على اختالف 

 .انتماءاتھم
وبھذا المعنى، فإن الحكومة ستتحول بحكم األمر 

، باإلذن من اللواء محمد »ھيئة عليا لإلغاثة«الواقع 
خير، وسيكفيھا فخراً ان تنجح في تثبيت سعر 
الصرف عند سقف مقبول، وتأمين المحروقات 
والدواء، وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكھربائي، 
ومكافحة احتكار المواد الحيوية، بعدما انخفض 
منسوب الطموح لدى اللبنانيين المقھوربن الى 

 .مستوى البديھيات
وبينما تخضع شيفرة تشكيل الحكومة الى كثير من  

التحليل والتمحيص في محاولٍة لفك رموزھا، يعتبر 
 ٨قيادي في حزب اساسي ضمن ما كان يُعرف بـ 

آذار اّن مسار البواخر اإليرانية دفَع في اتجاه 
إنضاج القرار األميركي بإعطاء الضوء األخضر 
لعبور الحكومة الى بر األمان، بالتنسيق مع 
الفرنسيين الذين كان لھم دور تنفيذي مباشر في 

 .إتمام والدتھا
ويعتبر القيادي إيّاه اّن وھج البواخر أفضى الى  

مرونة مستجدة لدى االميركيين سياسيا واقتصاديا 
لتفادي تَسّرب البلد برّمته الى قبضة الشرق عبر 

، إذ اكتشفت واشنطن ان )حزب هللا(بوابة إيران و
لبنان، وبعدما كان جزءاً منه على االقل يقع تحت 
نفوذھا، قد يصبح كله عند خصومھا اذا استمرت 
في المواجھة بالوتيرة القصوى، خصوصاً اّن 
ھؤالء نجحوا في تحويل التھديد فرصة عبر طالئع 
النفط اإليراني الذي وجد قبوالً حتى عند شرائح 
شعبية غير مؤيّدة تقليدياً لمحور المقاومة، تحت 

 .وطأة تفاقم أزمة الشح في البنزين والمازوت
وضمن ھذا السياق أيضاً، يلفت القيادي البارز الى 
ان مفاعيل سفن المحروقات اإليرانية اعطت قوة 
دفع للمسعى الفرنسي الذي كان متعثرا منذ وقت 
طويل، وسمحت بنجاحه بعدما حصل على دعم 

 .أميركي قوي تحت تأثير الحسابات المستجدة
وبينما لم يصدر بعد اي موقف رسمي سعودي  

حيال الحكومة الجديدة، ال يستبعد القيادي ان يكون 
تشكيلھا قد تم بموافقة الرياض الضمنية، او اقله 
بعدم ممانعة، الفتاً الى ان زيارة السفير السعودي 
في بيروت وليد البخاري لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري عشية اإلعالن عن الحكومة، وذلك بعد 
مقاطعة امتدت ألشھر، إنما تنطوي على دالالت 
سياسية، وھي أعطت إشارة الى ليونة ما ربما 

 .طرأت على الموقف السعودي
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كثرت في اآلونة األخيرة التجاذبات حول 
الفترة التي يفترض الرجوع اليھا 
لدرس عناصر الخلل في الخيارات 

، ٢٠١٩اإلقتصادية التي انفجرت عام 
بعد أن تفاقم تدھور المؤشرات في 
االقتصاد الكلي والخارجي والمالي 

، فيما كثيرون ٢٠١١والنقدي منذ العام 
يبحثون عن بدايات الخيارات التي 

كان يُنظر إلى ...  اتُخذت مطلع التسعينات
على أنّه نقطة  ١٩٩٢تشرين األول 

تحّول رئيسية في مسار التضخم في 
خالل ذلك الشھر، تّم تشكيل .  لبنان

الحكومة برئاسة رئيس الوزراء السابق 
الراحل رفيق الحريري، والتي تزامنت 
مع تحّول جذري في الرأي العام اللبناني 
بشأن مستقبل الوضع النقدي 

كيف بدأت عوامل .  واالقتصادي العام
التغيير الكبرى؟ ما أبرز مسارات الدين 
العام ومعدالت الفوائد منذ بداية 
التسعينات؟ وكيف يمكن قراءتھا على 

 ضوء ما وصلت اليه األوضاع اليوم؟
، بذل مصرف لبنان ١٩٩٣منذ عام 

جھوداً متزايدة لتحقيق ھدف ضمان 
استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية 

حافظ مصرف لبنان .  واألسعار المحلية
على استقرار سعر صرف تدريجاً الى 
حين اعتماد سياسة ربط الليرة اللبنانية 

 .١٩٩٧بالدوالر األميركي منذ العام 
استخدم مصرف لبنان أدوات مختلفة 

 :للدفاع عن االستقرار النقدي
لجأ مصرف لبنان في شكل أساسي إلى   -

التدّخل المباشر في سوق الصرف 
األجنبي لشراء العملة الوطنية وبيعھا، ما 
خلق الحاجة إلى تجديد احتياطياته 

 .بالعملة األجنبية
، اتخذ مصرف ٢٠٠١أيلول  ٢٠في    -

قرارات بتعديل النصوص  ٣لبنان 
المتعلقة بمتطلبات االحتياطي بالليرة 
اللبنانية وصافي السيولة المتوافرة 

وقد .  بالعملة األجنبية في المصارف
رّكزت ھذه اإلجراءات أوالً على زيادة 
معدل متطلبات االحتياطي االلزامي 
للمصارف التجارية في مصرف لبنان، 

من %  ١٣وارتفع ھذا المعدل من 
للودائع ألجل، %  ١٥إجمالي الودائع إلى 

أما .  للودائع تحت الطلب%  ٢٥و
اإلجراء الثاني فكان إلزام المصارف 

من ودائع عمالئھا %  ١٥بإيداع 
بالعمالت األجنبية في شكل دائم لدى 
مصرف لبنان وسنداتھا األخرى المقومة 

 .بھذه العمالت
أما اإلجراء الثالث، فيتمثل في تعزيز 
دور المصرف المركزي كمالذ أخير 
لإلقراض بالعملة األجنبية، لضمان 
 .السيولة في المصارف العاملة في لبنان

، نما الدين ١٩٩٩و  ١٩٩٣بين عامي   -
وارتفعت %.  ٦٢العام الداخلي بنسبة 

حصة الدين العام الخارجي من إجمالي 
إلى  ١٩٩٣في عام %  ٨الدين العام من 

وبما أّن أسعار .  ٢٠٠٠في عام %  ٢٦
الفائدة على العمالت األجنبية أقل من 
أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية، فإّن 
إعادة ھيكلة الدين العام في اتجاه الزيادة 
مّكنت حّصة الدين الخارجي من تقليص 
خدمة الدين بمقدار كبير ومن تسديدھا، 
على أمل حدوث تطور إيجابي للوضع 

 .االقتصادي
أما في ما يتعلق بمصادر تمويل الدين 
الخارجي، فإّن البيانات الواردة في 
الجدول أدناه توضح أّن مساھمة 
المصارف تضاعفت عملياً في الحجم، إذ 

مليار ليرة لبنانية       ٤٢٠٥بلغت قرابة 

في نھاية كانون )  مليون دوالر ٢,٧٨٩(
مليار ليرة  ٩٧٩٩، و١٩٩٩األول 
بنھاية )  مليون دوالر ٦٥٠٠(لبنانية 
، تمثل على التوالي ٢٠٠٢أيلول 
من إجمالي الدين %  ٥٢.٧و %  ٥٠.٤

 .الخارجي
أّدت سياسة أسعار الفائدة المرتفعة على 
سندات الخزينة إلى استنزاف معظم 
السيولة في تمويل القطاع العام على 

وبالفعل، .  حساب تمويل القطاع الخاص
فإّن االحتياجات التمويلية المتزايدة، جنبًا 
إلى جنب مع السياسة النقدية التقييدية 
لمصرف لبنان، تحرم القطاع الخاص 
من االستفادة من السيولة الكافية 
الستثماراته، مما يؤثر على النمو 
االقتصادي والتوظيف في البالد، ال سيما 
أّن االقتصاد اللبناني يُعتبر اقتصاد 
استدانة، حيث االستثمار يرتكز على 
القروض المصرفية أكثر مما يلجأ الى 

 ..السوق المالية وتداول األسھم
ما يزيد من تأثير معدالت الفوائد على 
التسليفات وبالتالي مجمل النشاط 

 ..االقتصادي
من الالفت للنظر، أّن معدل االقتراض 
على الليرة اللبنانية قد انخفض، لكن 
الفجوة بين الليرة اللبنانية والدوالر 
األميركي بقيت كبيرة كما كانت دائًما، 
مما لم يشجع على الرافعة المالية في 

 .الليرة اللبنانية
وقد بقي معدل اإلقراض على الدوالر 
األميركي مرتفعاً جًدا مقارنة بالمعدالت 

عالوة (الدولية بسبب الوضع السياسي 
، الذي دفع المصارف إلى )مخاطر البلد

تطبيق معدالت إقراض عالية، لالحتفاظ 
بالمدخرات اللبنانية وجذب رؤوس 
أموال غير المقيمين، وكذلك بسبب نظام 
الحّد األدنى من االحتياطيات على 
الودائع بالليرة اللبنانية ومستوى السيولة 
المتعلق بالودائع بالدوالر األميركي، 
الذي فرضه مصرف لبنان، ثم الحّد 
األدنى لالحتياطيات التي أُدخلت على 

ما دفع ...  الودائع بالدوالر األميركي 
المصرفيين إلى زيادة معدالت اإلقراض 
المطبّقة على عمالئھم من أجل الحفاظ 

 .على ھامش ربحھم
تسببت زيادة االكتتابات في سندات 
الخزينة، المصدر الرئيسي لتمويل 
القطاع العام، في حدوث فائض في 
حساب القطاع العام لدى مصرف لبنان 

التسھيالت المقّدمة للحكومة والقطاع (
العام ناقص الودائع من الخزينة 
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

تحول ).  من دون مراعاة فروق الصرف
ھذا الحساب من وضع المدين البالغ 

مليار ليرة لبنانية في نھاية أيلول  ٥٢٠
 ١٤٠٠، إلى وضع دائن يبلغ نحو ١٩٩٢

. ١٩٩٣مليار ليرة لبنانية في نھاية عام 
وھذا التغيير في الوضع بالتحديد ھو 
الذي دفع وزارة المال إلى خفض مردود 
سندات الخزينة ألجل سنتين من 

إلى  ١٩٩٢في نھاية آب %  ٣٩.٢٠
 .١٩٩٣في نھاية % ٢٤

وقد اصبح معدل الفائدة على سندات 
الخزينة ھو المعدل الرئيسي الذي يؤثر 
على الھيكلية الكاملة ألسعار الفائدة، فإّن 
انخفاض سعر الفائدة على سندات 
الخزينة أّدى إلى انخفاض معدل 

 .االقتراض أيًضا
كما واجھت المصارف مشكلة تتعلق 

فقد طلب .  بسيولتھا بالعمالت األجنبية
مصرف لبنان من المصارف استخدام 

. من جميع ودائعه بالعملة األجنبية%  ٥٥
وكان عليھا أيًضا االحتفاظ بكمية معقولة 
من السيولة لتلبية أي طلب في السوق 
وتجنّب أي مشكلة سيولة كلما كانت 
ھناك تحويالت سريعة وكبيرة من عملة 
إلى أخرى ، ال سيما بين الليرة اللبنانية 

 . والدوالر األميركي
ولھذا السبب، بدأ مصرف لبنان، اعتباراً 

، عملية مقايضة ١٩٩٢من تشرين األول 
مع المصارف التجارية، تتمثل في 
تزويدھا الدوالر األميركي مقابل الليرة 
 .اللبنانية بأسعار تضمن مخاطر الصرف

يبقى القول، إّن ھذه القراءة المرّكزة على 
بداية الدين ومعدالت الفوائد، تظھر بداية 
إلقاء ثقل المالية العامة على الجھاز 
المصرفي، والسياسة النقدية المطبّقة منذ 

، ١٩٩٣بداية عام  - ١٩٩٢نھاية عام 
والتي نجحت في تثبيت سعر الصرف، 
إاّل أّن فعاليتھا تتطلب درس الكلفة 
والمزايا التي تُظھر أّن ھذا االستقرار قد 

 ... تحقق بتكاليف عالية
ومن أبرز ھذه التكاليف كان إلى حّد ما 
على النمو االقتصادي، من دون أن 
يجعل من الممكن االنتقال من 

، من خالل التدّخل المستمر »التثبيت«
لمصرف لبنان المركزي في سوق 

يعكس ثقة وواقع » ثبات«القطع، إلى 
السوق، والذي كان يفترض أن يحقق 
انخفاضاً تدريجياً بمعّدل الدولرة، وعدم 
استنزاف كل احتياطيات المصرف 
المركزي بالعمالت األجنبية، دفاعاً عن 
سعر صرف جامد، أياً تكن التغيّرات 

إقتصادية، ووضع ميزان   -الماكرو
المدفوعات، وسلفات بالدوالر للكھرباء 
التي لم تتأّمن، والسلفات التي لم تُرّد الى 
المصرف المركزي، وتغطية إستيراد 

، نظراً لعدم »مدعوم«ھائل تبيّن أنّه 
ترجمة سعر الصرف لواقع االقتصاد 
الذي شھدت مؤشراته تدھوراً ھائالً منذ 

، قارعاً ناقوس خطر لم يتّم ٢٠١١العام 
  ...اإلصغاء له وال التفاعل معه
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بش�ي�ر  أحي�ت ع�ائ�ل�ة ال�رئ�ي�س الش�ھ�ي�د
ال�ذك��رى ال��ت�اس��ع��ة وال�ث��ال���ي��ن  ال�ج��م��ي��ل

الستشھاده ورفاقه بقداس ف�ي ك�ن�ي�س�ة 
األب ج�ورج  ت�رأس�ه مار ميخائيل ببكفيا

حبيقة، وعاونه فيه األب جورج ال�ج�ل�� 
وك��اھ��ن ال��رع��ي��ة األب إي��ل��ي م��ظ��ل��وم، 
وخدمته جوقة سيدة اللويزة بقيادة األب 

 .خليل رحمة
وبعد تالوة اإلنجيل، أش�ار األب ح�ب�ي�ق�ة 

ح�تّ�ى  ٦٣٠منذ ع�ام " في عظته إلى أنّه 
، ك�ان ل�ب�ن�ان ي�ح�ت�ف�ل ب�ع�ي�د ١٩٨٢عام 

ارتفاع الصليب مع ك�ّل ك�ن�ائ�س الش�رق 
 ١٩٨٢األوسط وال�ع�ال�م، أّم�ا م�ن�ذ ع�ام 

حتّى اليوم فأصبح عيد ارتف�اع الص�ل�ي�ب 
في لبنان ذكرى استشھاد الرئ�ي�س بش�ي�ر 
الجميل، رجل الدولة، القائد االس�ت�ث�ن�ائ�ي 
الذي أفن�ى ح�ي�ات�ه م�ن دون أّي حس�اب 

 ".خدمة للبنان
لقد كان واعياً لھشاشة الح�ي�اة : " وأضاف

وعظمتھا، للن�زي�ف ال�ك�ي�ان�ي وي�رى أّن 
الحياة والموت متالصقان، ولم يخف من 

 ".أّي شيء، وكانت لديه جرأة استثنائية
أول م�ا ق�ام ب�ه " كما تحّدث حبيق�ة ع�ن 

الجميل بعد انت�خ�اب�ه، ح�ي�ث زار م�ع�ھ�د 
المعوقين في بيت شب�اب ل�ي�رى الش�ھ�ود 
الدائمين الذين يتع�ذب�ون ي�وم�ي�اً، وك�ان�ت 

إنّني أنحني أم�ام دّم ك�ّل :  كلمته الشھيرة
 ".شھيد سقط في ھذا البلد

عندما ان�ت�خ�ب رئ�ي�س�اً، أص�ب�ح : " وتابع
رئيساً للجميع، وحمل ھّم كّل إنس�ان ف�ي 
ھذا البلد، ھو الثائر والمنتفض عل�ى ك�ّل 
ش�يء، وال��م��أس��اة ال��ت��ي ن��ع��ي��ش��ھ��ا ال��ي��وم 
وصفھا الرئيس بشير بسياسة التس�وي�ف، 
وليس المعالج�ة، وك�ان ل�دي�ه ت�ع�اط م�ع 
الزمن بشكل مختلف، فالزم�ن ال�م�ع�ط�ى 

 ".لنا من أجل العمل من دون أّي تأجيل
. كان مشبعاً بج�ن�ون الص�ل�ي�ب" وأّكد أنّه 
يوماً بعد انتخابه، عاش لبنان  ٢١وخالل 

عرساً في التالقي، وكان مجنوناً بلب�ن�ان، 
يوماً م�ن  ٢١في . فھذا ھو منطق الصليب

عھده، اعترف الجميع، حتّى خصوص�ه، 
بانتظام ال�دول�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة، ف�ل�ق�د ع�طّ�ل 
الرئيس بشير الجميل الت�راث ال�ع�ث�م�ان�ي 
المتراكم الذي كان يذل المواطن ويبت�زه، 
وجعل إدارات ال�دول�ة مس�اح�ة ل�إلنس�ان 

 ".ودافع عن الصيغة اللبنانية الفريدة
ال��م��ص��ي��ب��ة " وأوض��ح األب ح��ب��ي��ق��ة أّن 

الكبرى التي نمر بھا سببھا أّن ال رج�ال 
دولة لدي�ن�ا، ف�ال�ف�رق ش�اس�ع ب�ي�ن رج�ل 
السياسة الذي يفكر بنجاح ح�زب�ه ورج�ل 
الدولة الذي يفكر ب�ن�ج�اح وط�ن�ه، وذل�ك 
يجعلنا ندرك لماذا تدھور لبنان وت�ق�ھ�ق�ر 

 ".وسقط إلى الھاوية
بشير الجميل استش�ھ�د م�ن أج�ل : " وختم

ولذلك، ل�ن . لبنان، الذي ھو مرجع للعالم
 ".يكون قدر لبنان، إاّل ديمومة الحياة
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 ً  يقوم بتوزيع حصص غذائية كل يوم جمعة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
 :على العنوان 
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" ح��زب هللا" رّح��� األم��ي��ن ال��ع��ام لـ��
تشكيل الحكوم�ة " بـ حسن نصرهللا السيد

في ھذه ال�م�رح�ل�ة الص�ع�ب�ة م�ن ت�اري�� 
ل�ط�ال�م�ا دع�ون�ا ب�ك�ّل : " ، وق�ال" لب�ن�ان

صدق لتشكيلھا ونش�ك�ر ك�ّل م�ن س�اھ�� 
ك�م�ا نش�ك�ر .  وأنجز وساعد في التشك�ي�ل

حس���ان  رئ���ي���� ال���ح���ك���وم���ة الس���اب���ق
الذي ع�م�ل ط�وال ف�ت�رة تص�ري�ف  دياب

 ".األعمال لمدة عام كامل كما الوزراء
إل�ى ح�ك�وم�ة " ولفت إلى تطلّع ال�ح�زب  

تقوم باإلنقاذ واإلصالح وإعطاء األولوية 
لتخفيف معاناة الناس، ألّن ال�ب�ل�د أص�ب�ح 

ن��ؤي��د : " ، وأض��اف" ف��ي ق��ل��ب االن��ھ��ي��ار
التحضير لالنتخابات ال�ن�ي�اب�ي�ة وال�ب�ل�دي�ة 

، داع�ي�اً " وندعو إلجراءھا ف�ي م�وع�دھ�ا
منح الحكومة الثقة في أس�رع وق�ت " إلى 

ألّن الوقت أصبح ضيّق�اً وع�ل�ي�ھ�ا ال�ق�ي�ام 
بمجموعة م�ن ال�خ�ط�وات االص�الح�ي�ة، 
والمطلوب منا جميعاً التضامن للتخ�ف�ي�ف 
ع�ن ال��ن�اس وإع�ط�اء ال�ح��ك�وم�ة ال�وق��ت 

 ".المطلوب لھا لإلنجاز
وكشف نص�رهللا ع�ن إج�راء اتص�االت  

النفط اإليرانية، وعّم�ا  بشأن تحّرك سفينة
إذا كانت ستأتي إلى الشاطئ اللب�ن�ان�ي أو 
إلى بانياس في س�وري�ا، مش�ي�راً إل�ى أّن 

البعض رأى ف�ي م�ج�ي�ئ�ھ�ا إل�ى ل�ب�ن�ان " 
إحراجاً للمسؤولين ونحن ال نحب إحراج 

 ".أحد
ال��ق��ي��ادة الس��وري��ة رح��ب��ت " وذك��ر أّن  

، م�وّج�ھ�اً الش�ك�ر " بالسفينة وما سيتبع�ھ�ا
القيادة السورية مع أن ھذه الس�ف�ي�ن�ة " إلى 

، م�وض�ح�اً أّن " آتية للبنان وليس لسوريا
القيادة عملت على تسھيل ت�خ�زي�ن ن�ف�ط " 

السفينة في بانياس وفي ت�أم�ي�ن ع�دد م�ن 
 ".الصھاريج لنقل النفط

السفينة وصلت عن�د " وأعلن نصرهللا أّن  
الساعة الثامنة والنصف من مس�اء األح�د 
وبدأت بتفريغ الحمولة وستن�ت�ھ�ي ال�ي�وم، 
ونحتاج إلى تعبأة الصھاريج، ولذل�ك م�ن 
المفترض أن ي�ت�م ن�ق�ل ھ�ذه ال�م�ادة ي�وم 
الخميس إلى البق�اع، م�ن ال�ھ�رم�ل ف�ال�ى 

 ".بعلبك حيث الخزانات
وأعاد بالذاكرة إلى ال�وع�د ال�ذي أط�ل�ق�ه  

خالل مناسبة عاشوراء حول اللجوء إل�ى 
استيراد النفط في ح�ال ل�م ي�ت�م ح�ل ھ�ذه 

ال�رھ�ان�ات ع�ل�ى " واع�ت�ب�ر أّن .  المشكلة
فشل اس�ت�ي�راد ال�ن�ف�ط م�ن إي�ران فش�ل�ت 

معادلة ال�ردع ھ�ي " ، مؤكداً أّن " جميعھا
التي َحمت وصول السف�ي�ن�ة االول�ى وان 

، الف��ت��اً إل��ى " ش��اء هللا س��ت��ح��م��ي ال��ب��اق��ي
رھان البعض على اح�ت�م�ال اع�ت�راض " 

األميرك�ي ع�ل�ى اس�ت�ي�رادن�ا ل�ل�ن�ف�ط م�ن 
إي��ران، ول��ك��ن ھ��ذا أدى ال��ى دخ��ول 
األميركيين المن�افس�ة والس�م�اح ب�ت�م�ري�ر 

كما أشار ". الغاز الى لبنان لدعم الكھرباء
رھ��ان ال��ب��ع��ض ع��ل��ى اع��ت��راض " إل��ى 

لبنانيين ط�ائ�ف�ي�اً وم�ن�اط�ق�ي�اً، ول�ك�ن ھ�ذه 
االمور لن تحصل، وسي�ك�ون ال�ن�ف�ط ف�ي 

 ".خدمة الجميع
وانتقد نصرهللا ال�م�ش�ّك�ك�ي�ن ف�ي ال�ف�ت�رة  

: السابقة حول وصول سفينة النفط، وق�ال
ھذه السفينة تحمل المازوت، وس�ت�ح�م�ل " 

السفينة الثانية التي ستصل خالل خ�م�س�ة 
أيام مادة المازوت، وكذلك السفينة الثالث�ة 
مادة البنزين، وبدأنا التحضي�ر الس�ت�ي�راد 
سف�ي�ن�ة راب�ع�ة ت�ن�ق�ل ال�م�ازوت ل�ح�اج�ة 

 ".المناطق لھذه المادة
ھ��دف��ن��ا ل��ي��س ال��م��ن��افس��ة م��ع " واك��د ان 

الشركات المستوردة وال المت�اج�رة ب�ھ�ذه 
الم�ادة، وإن�م�ا س�ت�ك�ون ل�خ�دم�ة ال�ن�اس، 
ولجميع المناطق واللب�ن�ان�ي�ي�ن ال�راغ�ب�ي�ن 
بمعزل عن أي انتماء طائفي او سي�اس�ي، 

 ".وال نريد إحراج أحد
وتوقف عند الحرج ال�ذي رب�م�ا س�ي�ك�ون 
. لدى ال�ب�ع�ض ول�ك�ن�ن�ا ن�ت�ف�ھ�م ك�ل ذل�ك
: وبالنسبة الى التوزيع فقد اعتم�دن�ا اآلت�ي

سنقدم ھبة ومساعدة للجھات التالية ال�ت�ي 
س��ت��ح��ت��اج ال��م��ادة ل��م��دة ش��ھ��ر وھ��ي 
المستشفيات الحك�وم�ي�ة وب�ال�ك�م�ي�ة ال�ت�ي 
يحتاجونھا، ودور ال�ع�ج�زة وال�م�س�ن�ي�ن، 
ودور ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة، 
ومؤسسات المياه، وابلدي�ات ال�ت�ي ل�دي�ھ�ا 
ابار الستخراج ال�م�ي�اه ول�ك�ن بش�رط ان 
تكون بلديات فقيرة ولدين�ا ك�ل االس�م�اء، 
وأف��واج االط��ف��اء ال��رس��م��ي والص��ل��ي��ب 

 ".االحمر
ك��ل ھ��ذه ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي : " واض��اف

ذكرت سنقدم لھ�ا ال�م�ادة ھ�ب�ة، وم�ن ث�م 
ننتقل الى البيع بالسعر المناس�ب وتش�م�ل 
المستشفيات الخاصة والمطاحن ومع�ام�ل 
االمصال، واالستھالكيات وال�ت�ع�اون�ي�ات 

ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ت��أم��ي��ن ال��ك��ھ��رب��اء، وم��ع��ام��ل 
الصناعات الغذائية، والمعامل ال�زراع�ي�ة 

 . التي لديھا مولدات
وام��ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ول��دات ال��ت��ي ت��ؤم��ن 
االشتراكات للناس والتي رفعت االس�ع�ار 
بما ارھق الناس فسنوفر لھا ال�م�ادة، م�ن 
دون أن نلجا الى البي�ع ال�ف�ردي، والح�ق�ا 
سنفتح باب ال�ب�ي�ع ال�ف�ردي ع�ل�ى اب�واب 

 ".الشتاء
شركة االمانة ستقوم بالمھ�م�ة " وأعلن ان 

طالما ان االميركي وضعھا ع�ل�ى الئ�ح�ة 
، مش��ي��را ال��ى وض��ع ارق��ام " االرھ��اب

ھ��وات��ف ل��التص��ال ب��ھ��ذا الش��أن، وان 
 ".الكميات سيتم تسليمھا على دفعات

المھم لدينا ھو تأمين احتياج�ات " واكد ان 
، " الناس وأال تذھب الى الس�وق الس�وداء

لذھاب ك�م�ي�ات ك�ب�ي�رة " معربا عن أسفه 
ف��ي ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة ال��ى الس��وق 

 "... السوداء
ال نريد أن نزيد اموال الج�ش�ع�ي�ن : " وقال

، ول�ف�ت ال�ى أن " الذين لم يش�ب�ع�وا ب�ع�د
المعلومات شبه كاملة لدينا وستثبت م�ن " 

الجھات التي ستطلب كمي�ات م�ن ال�ن�ف�ط 
 ".كي ال يضحك علينا أحد

فھن�اك ك�ل�ف�ة " وعن السعر الذي سنعتمده 
النقل والسعر العالمي، ونحن سنبيع ب�أق�ل 
من سعر الكلفة ألننا ال نريد أن نربح وال 
أن ن��خ��س��ر، وھ��ن��اك ج��زء م��ن ال��ك��ل��ف��ة 
سنتحمله وسيكون ھبة م�ن ج�ان�ب�ن�ا وم�ن 

 ".جمھورية ايران االسالمية
ولم يكش�ف ع�ن الس�ع�ر ال�ذي س�ي�ع�ت�م�د 
بانتظار تحديد وزارة الطاقة االسعار يوم 
االربعاء، ونحن سندخل يوم ال�خ�م�ي�س ، 
ويوم المخيس سنع�ل�ن ع�ن الس�ع�ر ال�ذي 
سنراعي فيه أوضاع الناس، وكش�ف ان�ه 

 .سيكون البيع بالليرة اللبنانية
ووصف من لم س�ت�ت�وف�ر ف�ي�ھ�م الش�روط 
للحصول على البطاقة الت�م�وي�ل�ي�ة ي�ك�ون 

التش�دد ب�م�راق�ب�ة ھ�ذا "سارق، داعيا الى 
 ". االمر لمنع الھدر والسرقة

آمال وخيارات ل�ك�ن�ه " وذكر ان بلدنا فيه 
وت�وق�ف "  يحتاج الى تصميم من ال�ج�م�ي�ع

عند عنوانين من خارج الوضع المح�ل�ي، 
عملية نفق الح�ري�ة ال�ت�ي ن�ف�ذھ�ا " وأولھا 

اب��ط��ال ش��ج��ع��ان، وع��زي��م��ة واب��داع ف��ي 
، م�ؤك�دا ان م�ا ق�ام�وا ب�ه ھ�و " فلسطين

مفخرة ل�ك�ل انس�ان ش�ري�ف، ول�ل�ع�م�ل�ي�ة 
دالالت كث�ي�رة، وأھ�م م�ا ف�ي�ھ�ا ھ�و ھ�ذا 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى ال��ح��ري��ة 

 ".والتحرير

لعّل ال�ت�وص�ي�ف ال�م�ت�داول األك�ث�ر دقَّ�ة 
ثُ�ل�ٌث لـ:  للحك�وم�ة ال�ج�دي�دة ھ�و ا�ت�ي

، ) ح�زب هللا( ، ثُلٌث ل�ح�ل�ف�اء ) حزب هللا( 
 )حزب هللا(وثُلٌث للذين يھابون 

طبعاً، في ھذا التوصيف بعض المب�ال���ة 
على سبيل النكتة، ولكنه صحيح إلى حّد 

ال��ث��ل��ث ( وھ��ك��ذا، ُحِس��م�ت ع��ق��دة .  ب�ع��ي��د
وتبي�ن أّن .  التي رافقت التأليف ) المعطِّل

ال ث��ل��َث م��ع��طّ���ً ح��ق��ي��ق��ي��اً ال ل��ع��ون وال 
لميقاتي، ما دام أحد ال يستطيع استخدام 

ف�ت�ع�ط�ي�ل .  الثُلِث المعطِّ�ل، ول�و ام�ت�ل�ك�ه
ال��ح��ك��وم��ة أو إس��ق��اط��ھ��ا ھ��و س���� 
استراتي�ج�ي، وم�م�ن�وع اس�ت�خ�دام�ه إالّ 

 .بقرار استراتيجي
عملياً، ت�م�كَّ�ن اإلي�ران�ي�ون م�ن تش�ك�ي�ل 
حكومٍة في لبنان، يتمتعون فيھا بال�ق�رار، 
مع دعٍم أوروبي وعربي ل�ھ�ا، وم�واف�ق�ة 

لقد لعبوا ع�ل�ى ح�اف�ة ال�ھ�اوي�ة .  أميركية
ببراعة، وبنفَس طويل، ونجحوا في دف�ع 

 .الخصوم إلى اإلرباك والخوف
وفي األيام األخيرة، تمادى اإلھتراء إل�ى 

األميركي  «الكباش»حدود قاتلة، وساھم 
واق�ت�رب ال�ب�ل�د .  اإليراني في تك�ريس�ه  –

من حافة انفجار أمني ينذر بفتنٍة طائ�ف�ي�ة 
 .أو مذھبية تبدأ وال تنتھي

ول��ذل��ك، ج��اء الض��وء األخض��ر ل��والدة 
، منعاً النزالق لب�ن�ان «بأي ثمن»حكومة 

ف�ك�ان�ت ال�والدة .  إلى الت�ف�ّك�ك ث�م ال�ف�ت�ن�ة
عاجلة، واستبقت لحظة االنفجار ال�ك�ب�ي�ر 
التي يمكن أن تكون ھ�ي ن�ف�س�ھ�ا ل�ح�ظ�ة 

 .رفع الدعم
ضمناً، ھذه ال�ح�ك�وم�ة أُع�ط�ي�ت ف�رص�ةً 
. كتلك التي أُعطيت لحكومة حسان دي�اب

وفي أي حال، الح�ك�وم�ت�ان م�ت�ش�اب�ھ�ت�ان 
وق�ف االن�ھ�ي�ار، وف�ي :  لجھ�ة ال�وظ�ي�ف�ة

 –ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��م��ح��يّ��رة الس��ي��اس��ي��ة 
التكنوقراط، وف�ي ك�ون ال�ق�رار ال�غ�ال�ب 

 .وحلفائه «حزب هللا»فيھما لـ 
الواليات المتحدة وحلفاؤھا األوروب�ي�ون 
والعرب سلّموا ال�ق�رار ف�ي ل�ب�ن�ان، ول�و 

وتبين أّن حص�ارھ�م ل�م .  ظرفياً، إليران
ولم يدفع بب�ي�ئ�ت�ه إل�ى  «الحزب»يُضِعف 

وع�ل�ى .  االنتفاض علي�ه، ألس�ب�اب ش�ت�ى
العكس، ھو أص�اب ال�ب�ي�ئ�ات ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة 

ب�ق�ي  «ال�ح�زب»األخرى وأنھكھا، في�م�ا 
 . يتمتع بالدعم الخارجي

 .وھكذا، كسبت إيران المعركة مجدداً 
منذ اللحظة األولى لوصول�ه إل�ى ال�ب�ي�ت 
األبيض، أدرك اإليران�ي�ون أّن ال�رئ�ي�س 
جو بايدن لن يخوض الم�واج�ھ�ة م�ع�ھ�م، 
وأّن نھج الرئيس باراك أوباما ھ�و ال�ذي 

ل��ذل��ك، .  س��ي��ع��ت��م��ده ف��ي الش��رق األوس��ط
تصلّبوا في م�ف�اوض�ات ف�ي�ي�ن�ا وط�ال�ب�وا 

دون�ال�د ت�رام�ب  «خ�ط�أ»بايدن بتصحيح 
. والعودة إلى االتفاق النووي ب�ال ش�روط

كما رفضوا الدخول في مساومات ح�ول 
. النفوذ اإلقليمي والص�واري�خ ال�ب�الس�ت�ي�ة

وف��ي��م��ا ھ��م ي��واص��ل��ون ب��ن��اء ق��درات��ھ��م 
ال��ن��ووي��ة، ي��تَّ��ج��ه األم��ي��رك��ي��ون إل��ى 
االنس��ح��اب م��ن ال��م��ن��ط��ق��ة، ب��دءاً م��ن 
االنقالب ال�ذي خ�لَّ�ف�وه ف�ي أف�غ�انس�ت�ان، 

 .وصوالً إلى العراق وسوريا
بين الواليات المتحدة  «الَحْشرة»في ھذه 

وإيران، يبحث الفرنسيون وال�ع�رب ع�ن 

مواقع لھم، لئال يخرجوا من ال�ل�ع�ب�ة م�ن 
 :دون أي مكاسب

الرئيس إيمانويل م�اك�رون أدرك أّن   -١
ال مك�ان ل�ب�اري�س كش�ري�ك ف�ي ال�م�ل�ف 
اللبناني، وأصابته ال�خ�ي�ب�ات م�ن�ذ ال�ع�ام 

. آب ٤، وخصوصاً منذ ان�ف�ج�ار ٢٠١٨
: واقتنع بأّن أركان اللعبة األق�وي�اء ث�الث�ة

الواليات المتحدة وإيران وإسرائيل، وأّن 
أقصى طموحه أن يحجز لن�ف�س�ه م�وق�ع�اً 

 .وحصة في التوافقات الكبرى
ف��األم��ي��رك��ي واإلي��ران��ي واإلس��رائ��ي��ل��ي 
يفّضلون إبرام الصفقات مباش�رة ف�ي م�ا 
بين�ھ�م، ألّن ال�ف�رنس�ي ال ي�م�ل�ك ال�ث�م�ن 

ولذلك، رضخ ماكرون للواق�ع .  المطلوب
واضطلع بدور الوسيط، حاف�ظ�اً حص�ت�ه 

 .من التسوية سياسياً واقتصادياً ومعنوياً 
السعوديون جرى إشغالھم بالخاص�رة   -٢

اليمنية، ف�ب�ات�وا م�يّ�ال�ي�ن إل�ى ال�ح�ّد م�ن 
ول��ذل��ك، ھ��م .  م��ب��ادرات��ھ��م اإلق��ل��ي��م��ي��ة

يض���ب���ط���ون خ���ط���وات���ھ���م ع���ل���ى وق���ع 
المفاوضات الجارية مع إيران في بغداد، 
ب��وس��اط��ة رئ��ي��س ال��وزراء ال��ع��راق��ي 
مصطفى الكاظمي الذي زار طھران قبل 

 .يومين
المصريون، كذلك، تراجعت قدرت�ھ�م   -٣

س�دِّ »على المبادرة إق�ل�ي�م�ي�اً ب�ع�د م�أزق 
 .«النھضة

ويفترض بعض الخبراء أّن اإلسرائيليين 
وجدوا طريقة للمحافظة على مصال�ح�ھ�م 

ويستدل�ون إل�ى ذل�ك .  وسط ھذه المعمعة
بأّن باخرة النفط اإليرانية عبرت ال�ب�ح�ر 
األحمر وقناة السويس ودخلت الم�ت�وس�ط 
حيث رست على الشاطئ الس�وري، م�ن 
دون أي اع�ت�راض إس�رائ�ي�ل�ي، وط�ب�ع�اً 

 .أميركي
كما أّن دمشق ال�ت�ي واف�ق األم�ي�رك�ي�ون 
على تخفيف حّدة العقوبات عن نظ�ام�ھ�ا، 
مقابل تسھ�ي�ل إيص�ال ال�غ�از ال�م�ص�ري 
والكھرباء األردنية إلى لبنان، ھي نفسھ�ا 

ول�م .  ستتولّى تزويده النفط اإليران�ي ب�ّراً 
يُس��َم��ع ح��ت��ى اآلن أي اع��ت��راض ع��ل��ى 
دورھ��ا، ال م��ن األم��ي��رك��ي��ي��ن وال م��ن 

 .حلفائھم اإلقليميين
يعني ذلك، بما ال يقبل الش�ك، أّن ھ�ن�اك 

حول لبنان، في مكان م�ا  «قطبة مخفية»
بين األميركيين واإلي�ران�ي�ي�ن، ب�م�واف�ق�ة 
إسرائي�ل�ي�ة ومس�اٍع ف�رنس�ي�ة، وب�اق�ت�ن�اع 
الق�وى ال�ع�رب�ي�ة األس�اس�ي�ة، وس�ت�ظ�ھ�ر 
مالمحھا أكث�ر ف�أك�ث�ر، وت�ن�ع�ك�س ع�ل�ى 

ولكن، من المب�ك�ر االس�ت�ن�ت�اج إذا .  لبنان
 .كان االنعكاس سلبياً أو إيجابياً 

لبنان يتّجه إل�ى األس�د م�ج�دداً :  وللتذكير
وإلى اتفاقي�ة ال�ت�ع�اون وال�ت�ن�س�ي�ق، ب�ع�د 

 . االنھيار، ألّن لكل شيء ثمناً 
فيما األسد نفس�ه ق�د ي�ك�ون م�ت�ّج�ھ�اً إل�ى 
مناخات أخرى على مستوى ال�ت�س�وي�ات 

مص�ر، األردن، ال�خ�ل�ي�ج�ي�ي�ن ( اإلقليمية 
واحتمال ال�ع�ودة )  العرب وربما إسرائيل

إل��ى ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، ب��ع��د ال��ح��رب 
 .وھنا أيضاً، لكل شيء ثمن. المدّمرة

إذا سلك المناخ اإلقليم�ي ن�ح�و ال�ت�ب�ري�د، 
وط��ب��ع��اً إذا وج��دت إرادة ال��ع��م��ل ف��ي 
الداخل، فربما تستفيد حكومة ميقاتي م�ن 
. ذلك وتوقف االھتراء عند حدود م�ع�ي�ن�ة

وإاّل فالبلد سيدخل في مراحل جديدة م�ن 
  االنھيار، أكثر شناعة
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جولة جديدة من االستجوابات، قّررھا قاضي التحقيق ال�ع�دل�ي 
انفجار المرفأ، من المقّرر أن ت�ن�ط�ل�ق  طارق البيطار في ملف

اليوم بالتحقيق للمرة األولى مع القائد السابق للجيش ال�ع�م�اد 
المتقاعد جان قھوجي بعد رّد الدفوع الشكليّة التي ك�ان ت�ق�ّدم 

 .بھا بواسطة وكيله
وكان المحقق العدلي قّرر التوّسع في تحقيقاته ب�ع�د اس�ت�ج�واب�ه 
المدير السابق ل�م�خ�اب�رات ال�ج�ي�� ك�م�ي�ل ض�اھ�ر، فش�م�ل�ت 
تحقيقاته ضابطين متقاعدين في ھذا الفرع، في ج�ل�س�ت�ي�ن ح�ّدد 

، ١٥موعدھما يومي الجمعة الماضي واألربعاء المقبل في الـ� 
 ٢٠وتبق�ى األن�ظ�ار م�تّ�ج�ھ�ة إل�ى ج�ل�س�ة  . من أيلول ١٧والـ 

أيلول، التي استُدعي إليھا رئيس الحكومة السابق حس�ان دي�اب 
آب  ٢٦في  القاضي البيطار بموجب مذّكرة إحضار، أصدرھا

 ٢٤الماضي، وحّدد مكان تنفيذھا في السرايا الحكومي�ة خ�الل 
وقد اتّخذ ھذا ال�ق�رار ال�ق�ض�ائ�ّي ق�ب�ل .  ساعة من موعد الجلسة

تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نج�ي�ب م�ي�ق�ات�ي، ال�ت�ي س�ت�ب�دأ 
ب�ع�د ن�ي�ل�ھ�ا ال�ث�ق�ة م�ن م�ج�ل�س "  صالحياتھا كامل�ة" بممارسة 

 ٣٠النواب، باالستناد إلى بيان وزراّي ستتقّدم به خالل م�ھ�ل�ة 
وبانتظار استكمال ھ�ذه اآلل�يّ�ة، ف�إّن  .يوماً من مرسوم تشكيلھا

المكان المحّدد في مذّكرة اإلحضار لم يعد قائماً، ف�ي ح�ي�ن أن 
ھذه المذكرة ال تزال ف�ي قص�ر ال�ع�دل، ول�م ت�وض�ع م�وض�ع 
التنفيذ، ما يعني قانوناً أن الجھة األمنية المختّصة لم تتبلّ�غ ھ�ذه 

وق�د س�ب�ق إص�دارھ�ا ع�دم أخ�ذ . المذّكرة للقيام بمھّمة ال�ت�ن�ف�ي�ذ
المحقّق العدلّي بمضمون كتاب دياب، الذي اعتبر أن الم�ج�ل�س 
األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ھو المرجع الصالح للنّظر 
في ھذه المسألة، وسبق أن أدلى بإفادته أمام ال�م�ح�قّ�ق ال�ع�دل�ي 

وأمام ھذا الواقع، يتّجه ال�ن�ظ�ر إل�ى . السابق فادي صوان شاھداً 
 .أيلول ٢٠ما سيقّرره القاضي البيطار في جلسة 

وعلى ضفة طلب المحقق العدلي رفع ال�ح�ص�ان�ة ع�ن ال�ن�واب 
علي حسن خليل وغازي زعيتر ون�ھ�اد ال�م�ش�ن�وق، ف�إن ھ�ذه 
المسألة ستبقى في المراوحة، في وقت يستمّر م�ج�ل�س ال�ن�واب 
في حالة العقد االستثنائي للمجلس منذ استقالة حكومة ال�رئ�ي�س 
حسان دياب، وال ينتھي االنعقاد الحكمّي إال بعد نيل ال�ح�ك�وم�ة 

وإذا استنفدت المھلة الممن�وح�ة ك�ل�ھ�ا ي�ك�ون .  الجديدة الثقة منه
المجلس النيابي على عتبة ال�ع�ق�د ال�ع�ادي ال�ث�ان�ي ف�ي أواس�ط 

 . تشرين األّول المقبل، ويستمّر حتى آخر السنة
وال يجوز في أثناء دورة االنعقاد في المجلس ات�خ�اذ إج�راءات 
جزائيّة بحّق النائب إال في حالة الجرم المشھود، بحسب الم�ادة 

اقترب فصل الصيف من نھايته، وھو الموعد . من الدستور ٤٠
التقديرّي المعلن لتسليم السلطات الفرنسية التق�ري�ر ال�ف�نّ�ي ف�ي 

 . ملف انفجار المرفأ
ووفق مصادر مطلعة، فإن نتيجة ھذا التق�ري�ر ل�ن ت�ب�ت�ع�د ع�ن 
التقرير األّولي الذي كان الق�ض�اء تس�لّ�م�ه ق�ب�ل ح�والَ�ي ث�الث�ة 
أشھر، وانتھى إلى نفي وجود تفجير بوساطة ض�رب�ات ج�ويّ�ة 
أو أن يكون نتج عن قنابل، ليستنتج أن حريقاً اندلع، وسببه إّم�ا 

وتعتبر ھ�ذه ال�م�ص�ادر أنّ�ه أيّ�اً ي�ك�ن س�ب�ب . اإلھمال أو التعّمد
االنفجار فإنه ال يُلغي عنصر اإلھمال الذي ع�ل�ى أس�اس�ه ب�ن�ى 

 .المحقق العدلي استدعاءاته لمسؤولين سياسيين وأمنيين
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قال الزعيم الليبرالي جاستن ترودو إنه 
ال يستبعد التدخل الفيدرالي للطعن في 

 .في المحكمة ٢١مشروع القانون 
، يحظر على ٢١ومشروع القانون 

العاملين في الخدمة العامة، بما في ذلك 
المعلمين والمحامين وضباط الشرطة، 
ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل في 

 .كيبيك
وجادل النقاد بأن ھذا القانون يستھدف 
بشكل غير متناسب النساء المسلمات 

 .اللواتي يرتدين الحجاب أو النقاب
وقال ترودو للصحفيين يوم األحد خالل 

ال ”:  توقف لحملة انتخابية في مونتريال
ينبغي ألي حكومة فيدرالية أن تتوقف 
عن الدفاع عن الحقوق األساسية 

 .”للشعب
وتتناقض تعليقات ترودو بشكل كبير مع 
خصمه، حيث قال زعيم حزب 
المحافظين إيرين أوتول، إنه لن يطعن 

 .في مشروع القانون
وأضاف أوتول خالل توقف حملته 

عندما يمرر ”:  االنتخابية في فانكوفر
مجلس إقليمي مشروع قانون في منطقة 

 .”اختصاصه، فإن دستورنا يحترم ذلك
لدي التزام واضح للغاية ”:  كما ذكر

باحترام االختصاص اإلقليمي واحترام 
قرارات مجالس المقاطعات المنتخبة 

 .”ديمقراطيا في جميع أنحاء ھذا البلد
ويتم حاليا الطعن في مشروع القانون 

 Quebecers في المحكمة من قبل
 :ومجلس

 English Montreal School 
كما ألغت محكمة كيبيك العليا أجزاء من 
مشروع القانون في أبريل، وحكمت بأن 
بعض األقسام تنتھك ميثاق الحقوق 

 .والحريات الكندي
من جھته، قال زعيم الحزب 
الديموقراطي الجديد، جاغميت سينغ، 

، ٢١إنه عارض دائما مشروع القانون 
مضيفا أنه يعتقد أن القوانين ال ينبغي أن 
 .تميز بين اآلخرين وأال تخلق انقسامات

لكنه قال إن سكان كيبيك ھم من يجب أن 
 .يحاربوا ھذا القانون

ووصف عمدة كالجاري نھيد نينشي، 
غير دستوري ”بأنه  ٢١مشروع القانون 
، مضيفا أنه يمكن أن “بشكل صارخ

يصبح مشكلة حقيقية خاصة مع أمثال 
أوتول وقادة األحزاب اآلخرين الذين لم 
 .يھددوا بعد باتخاذ إجراءات ضد القانون

وسارع زعيم كتلة كيبيك، إيف فرانسوا 
بالنشيت، إلى رفض االنتقادات التي 

وخالل .  وجھت لمشروع القانون
سبتمبر، دافع  ٩المناظرة االنتخابية في 

قانون ”  ٩٦وبيل  ٢١بالنشيت عن بيل 
 .”إصالح اللغة في كيبيك

.. ھذه القوانين ال تتعلق بالتمييز”:  وقال
 .”إنھا تتعلق بقيم كيبيك

كما قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا 
لوغو، إن نھج الحزب الليبرالي 
والحزب الديموقراطي الجديد وحزب 
الخضر، من شأنه أن يضعف سلطات 

 .كيبيك

بتاريخ الثالثاء السابع من شھر أيلول 
أقام ممثل المجلس اإلسالمي  ٢٠٢١

الشيعي األعلى في كندا سماحة السيد 
نبيل عباس فاتحة وتقبل عزاء بوفاة 
رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلى في لبنان اإلمام الشيخ عبد 

 .األمير قبالن قدس سره
وقد أمَّ قاعة المركز للتعزية شخصيات 
ديبلوماسية وسياسية ودينية يتقدمھم 
سعادة قنصل لبنان العام في مونتريال 
األستاذ طوني عيد ممثالً سعادة السفير 

 . األستاذ فادي زيادة 
تعاقب على قراءة القرآن الكريم كل من 
الحاج أكرم بحسون والحاج فؤاد نحله 
وتحدث ممثل المجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلى في كندا سماحة السيد عباس 

 :بكلمة أبنَّ فيھا الراحل الكبير جاء فيھا
في جو عابٍق بالعلم والورع والتقوى، 
نشأ اإلمام قبالن قدس سره، فتتلمذ على 
يد والده المرحوم المقدس الشيخ محمد 
علي قبالن، رجل البر والتقوى وصاحب 
األثر البارز في الحركة العلمية 
والسياسية آنذاك في جبل عامل، والذي 
اصطحبه معه إلى النجف األشرف ليتابع 
تحصيله في السطوح والبحث الخارج 
. بعدما أنھى له المقدمات في ميس الجبل

وتتلمذ على يد كبار المراجع من العلماء 
ومنھم السيد الحكيم قدس سره والسيد 
الخوئي قدس سره والسيد إسماعيل 
الصدر قدس سره والسيد كاظم شريعة 

 .مدار قدس سره
وبعد مسيرته التحصيلية العلمية في 
النجف األشرف مجاوراً إلمام البلغاء 

عاد إلى لبنان سنة )  ع(والفصحاء علي 
وتولى إمامة مسجد برج  ١٩٦٣

البراجنة، وانخرط إلى جانب اإلمامين 
الصدر وشمس الدين في النشاطات 
االجتماعية واإلنسانية وتميز بحمل ھموم 
الفقراء والمساكين والمحرومين ورعاية 

 .شؤونھم
كان مشاركاً لإلمامين  ١٩٦٩وفي العام 

الصدر وشمس الدين في إنشاء المجلس 
اإلسالمي الشيعي األعلى كمؤسسة 
مرجعية ذات التزام وطني وبُعد إنساني 
فانتُِخَب في العام نفسه عضواً في الھيئة 
الشرعية األولى للمجلس وفي العام 

ُعيَِّن مفتياً جعفرياً ممتازاً  ١٩٧٠
للجمھورية اللبنانية، وعند انتخاب اإلمام 
شمس الدين رئيساً للمجلس في العام 

بعد استمراره منذ فقد اإلمام  ١٩٩٤
موسى الصدر وتغييبه اآلثم في ليبيا على 
يد القذافي السيء الذكر بالعمل من خالل 

 . نيابة الرئاسة
أُنتُِخَب الشيخ قبالن نائباً أول للرئيس ثم 
تولى مھام الرئاسة الفعلية بعد وفاة 
الراحل الكبير اإلمام محمد مھدي شمس 

 .٢٠٠١الدين في العام 
كان مشاركاً لإلمامين الصدر وشمس 
الدين نظرتھما إلى لبنان ودرور 
المسلمين الشيعة فيه ومن خالله وتحديداً 
في حفظ كيانه وصون وحدته وحماية 
استقالله وتعزيز حرياته وديمقراطيته 
فكانت له مواقف مشھودة خالل الحرب 
الفتنة والتي عصفت بلبنان الوطن 
والشعب، وقد عمل بقوة إلى جانب 
رفيقيه على تقريب وجھات النظر بين 
اللبنانيين وعلى مد جسور الحوار واأللفة 
والتفاھم بين رؤساء الطوائف وبين 
 .مختلف فئات المجتمع اللبناني وتياراته

ان الجنوب ال يُحفظ إال : "  وھو الذي قال
بالوحدة الوطنية وبعودة اللحمة الوطنية 

 ".إلى كل المناطق اللبنانية
وقد تالقى اللبنانيون على اإلشادة بحكمته 
وطيبته ورحابة فكره مرسخاً في مواقفه 
وأعماله الخط التاريخي األصيل للشيعة 
في لبنان وھو خط الوحدة واإلندماج في 

وخط .  الوطن النھائي لجميع أبنائه
االنفتاح  على الجميع والتعاون مع 
الجميع وفي كل المجاالت وخط االعتدال 
والحوار الدائم ومواصلة الجھود 
لتحصين السلم األھلي وتثبيته ولتوطيد 

 .العيش المشترك ليكون عيشاً واحداً 
وقد ُعرَف عن الشيخ قبالن حرصه 
الشديد على السماحة واالبتعاد عن 
التعصب الذميم لذا عمل جاھداً مع 
اخوانه على رعاية الوحدة بين المسلمين 
ونبذ المذھبية مقدمة لتالقي وتعاون 

والتزم .  اللبنانيين فيما بينھم ونبذ الطائفية
بقضايا العرب الكبرى وفي مقدمتھا 

 .القضية المركزية قضية فلسطين
ولقد سعى مع كل المخلصين في لبنان 
إلقامة نظام سياسي واجتماعي عادل 
ومنصف يحترم األشخاص وجميع 
االتجاھات التي يتألف منھا البلد وفي ھذا 

 : الصدد قال 
ال استقرار في لبنان إال ضمن سياسة "  

المساواة والعدالة، وال أمن ألحد إال من 
خالل شرعية وطنية عادلة تعطي لكِل 

إننا مع الدولة الديمقراطية، .  ذي حٍق حقهُ 
ولن يقف الشيعة حجر عثرة في طريق 
قيام لبنان العادل والمتكامل والحر 

نحن نريد دولة المواطن ...  والمتساوي
اللبناني بقطع النظر عن انتمائه الطائفي 

ونقول للمسيحيين في ..  او السياسي 
لبنان اننا ال نقبل أن تحل طائفة محل 
أخرى، أو أن تُنقل امتيازات طائفة إلى 
طائفة أخرى، ولن نقبل ھيمنة الطائفة 

 ".الشيعية على القرار اللبناني
ھذا ھو اإلمام قبالن باختصار عاش 
وعمل وارتحل كما عاش وعمل من قبله 
اإلمامان الصدر وشمس الدين أمناء على 
الوطن والكيان والمصير والطائفة في آن 

ولكن ھذا اللُّبنان الوطن اين سار به  
وبأھله سياسيوه وإلى أي منحدر ومأزق 

 . كارثي أوصلوه
اللھم أن لبنان ھذه النعمة التي خصصتنا 
بھا وھذه األمانة التي حملتنا إياھا، 
عرفناه عندما جفوناه، وعصيناك فيه 

فاھدِي قلوبنا ...  ونسينا نعمتك به علينا
وعقولنا إلى طاعتك في انفسنا وفي 
وطننا حتى ال نخسره أو يخسرنا، فال 
نجد من يعوضه علينا وال من يعوضنا 
عليه، اللھم أنت العوض وفيك ومنك 
وبك وعليك العوض، فعوضنا عما اسلفنا 
من خطايا  تجاه بعضنا بعضاً قبوالً 
لتوبتنا وخلوصاً في نيتنا وإخالصاً في 

 .عملنا وخالصاً من ذنوبنا
اللھم سددنا ألن نحب عيالك كل عيالك 
وأن نكره المعصية ال العاصي والمرض 
ال المريض والفقر ال الفقير وأن نحب 
الوطن في المواطن والمواطن في الوطن 
وأن نحب في لبنان المعنى ونصون 
المبنى وافتح بصرنا وبصيرتنا على 
معنى لبنان وابعث فينا الھمة على العناية 

 .به فينا والعناية بأنفسنا فيه
اللھم أن قيمة اإليمان لدى المؤمنين فيما 
يرعون من قيم، وأن قيمتنا األعلى 
واألغلى ھي اإلنسان واختبارنا ھو 
لبنان، فاجعلنا صائنين للحقوق في انفسنا 
وأھلنا وشركائنا في اإليمان والوطن 

 .واإلنسان
هللا وفق كالً منا ألن يكون في موقعه 
المناسب ال يمد عينيه إلى مجال غيره 
وحقله حتى تتكامل الحقول خيراً وزرعاً 
وغالالً ويقوم لبنان على التوازن العادل 
والتكامل الشامل ويعمه العدل واألمن 

ھذا باألمس القريب وأما اليوم .  واألمان
فنحن نخاف على الوطن والمواطن في 

نخاف على أمنه وعيشه ولقمته ...  آن
وسرير استشفائه ودوائه وتعليمه ولباسه 
وسائر حاجياته وال ندري أيستفيق من 
بيدھم أِزّمِة األمور أم ال قبل فوات 

أوقفوا ...  أوقفوا الفساد واإلفساد.األوان
أوقفوا اللعب ...  االحتكار واالستغالل

بلقمة عيش المواطن ودوائه وسائر 
احتياجاته ولكن وبكل صراحة أقول 

إِنَّ ّهللاَ الَ يَُغيُِّر "  وأردد مع القرآن الكريم 
 ". َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروْا َما بِأَْنفُِسِھْم 

أوقفوا التالوم المتبادل واالنحاء بالالئمة 
 .كٌل على اآلخر

اللھم تغمد فقيدنا الراحل الكبير اإلمام 
الشيخ عبد األمير قبالن بواسع رحمتك 
والھمنا جميعاً جزيل الصبر والسلوان 
وقلبنا ليس على المجلس الشيعي من 
بعدك فحسب بل على الوطن برمته اللھم 
نسألك اللطف في القضاء والستر 
والعافية والسالم عليكم ورحمة هللا 

 ...وبركاته
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" االعتداء ال�م�س�ل��" أوقفت الشرطة الكندية متظاھرا بتھمة 
بعدما رشق رئيس الوزراء جاستن ت�رودو ب�ال�ح�ج�ارة خ�الل 
فعاليات شارك فيھا األخير في إطار ح�م�ل�ت�ه االن�ت�خ�اب�ي�ة ف�ي 

 .أونتاريو

ت�م ت�وج�ي�ه ت�ھ�م�ة " وقالت شرطة المنطقة ف�ي ب�ي�ان ل�ھ�ا إن�ه 
للموقوف المتحّدر من أونتاري�و وس�ي�ح�اك�م "  االعتداء المسلح" 

 ."في السادس من أكتوبر
وكان ترودو الذي لم يصب بجروح م�ن ج�راء ال�ح�ج�ارة، ق�د 
دان المتظاھرين الذين ال يتوانون حتى عن م�ھ�اج�م�ة األط�ب�اء 

 .والممرضين
وأجمع المرشحون لھذه االنتخابات المبكرة على إدانة االعتداء 

 .على ترودو
ومنذ أيام تالحق حشود من الم�ع�ارض�ي�ن ت�رودو أي�ن�م�ا ذھ�ب 
احتجاجا على التدابير الصحية الم�ف�روض�ة الح�ت�واء ف�ي�روس 

والجمعة أوقف متظاھر آخر بعدما ھ�دد ب�ق�ت�ل رئ�ي�س .كورونا
 .الوزراء

<…^ßÖ]<Ñøc<p]çu<»<ÐÏ <í†Ö]
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تحقق شرطة مونتريال في حادثة إطالف نار وقعت يوم األحد للمرة الثان�ي�ة خ�الل 
يومين، ووقع ھذا الحادث خالل الساعات األولى من الصباح ع�ن�دم�ا ك�ان م�ع�ظ�م 

 .األشخاص ال يزالون في الفراش
في ح�ي س�ان�ت  ١٤والشارع .  وقع إطالق النار بالقرب من تقاطع شارع كريمازي

 .ميشيل
وعند وصول الشرطة إلى المكان تم نصب محيط أمني ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة، واس�ت�دع�اء 

 .خبراء لتحليل األدلة الجنائية
 .ال يوجد ضحايا لحسن الحظ، ولم نحدد أي مشتبه به: وقال ضباط الشرطة 

إل�ى م�ك�ان  SPVM ھذه ھي المرة الثانية خالل يومين ال�ت�ي ي�ت�م ف�ي�ھ�ا اس�ت�دع�اء
 .الحادث حيث ُسمع إطالق نار

ھذا وقد تم سماع أصوات طلقات نارية وعثر على أغ�ل�ف�ة ق�ذائ�ف ف�ي دوالرد دي 
 .أورمو صباح السبت في منزل كان مركزاً إلطالق النار مرتين في سبتمبر

 .ولم يصب أحد في إطالق النار يوم السبت
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بيل غيتس الس�ي�ط�رة ع�ل�ى "  مايكروسوفت"  مؤسس  انتزع
الكندية، بعدما وافقت ش�رك�ت�ه "  فور سيزونز" سلسلة فنادق 

" شركة المملكة القاب��ة" االستثمارية على شراء حصة من 
التابعة لألمير السعودي ال�ول�ي�د ب�ن ��الل، إلن�ع�ا� ال�رك�ود 

 .الناجم عن تفشي جائحة كورونا
" كاسكاد إنفس�ت�م�ن�ت" وبموجب االتفاق، سترتفع حصة شركة  

في المئ�ة،  ٧١,٢٥في المئة إلى  ٤٧,٥من  السلسلة الفندقية في

 ".شركة المملكة القابضة"بعد شراء حصص من 
، ف�ي ب�ي�ان ل�ھ�ا، أنَّ " ف�ور س�ي�زون�ز" وأعلنت سلسلة فن�ادق  

 .االتفاق يشير إلى أنَّ قيمة السلسلة تقدر بعشرة مليارات دوالر
ف�ي ال�م�ئ�ة  ٢٣,٧٥بنسبة "  شركة المملكة القابضة" وستحتفظ 

من سلسلة الفنادق، بموجب اتفاق ستبرم�ه ف�ي ك�ان�ون ال�ث�ان�ي 
، الس�ت�خ�دام " ال�م�م�ل�ك�ة ال�ق�ابض�ة" وت�خ�ط�ط  .  ٢٠٢٢) يناير(

 . عائدات االتفاق في االستثمارات وسداد الديون
ف�ي  ٥ وسيحتفظ مؤسس سلسلة الفنادق إيزادور شارب، بنسب�ة

ع�ام "  ف�ورس�ي�زن�ز" سلسلة  وتأسست.  المئة، التي يمتلكھا حالياً 
ب�رج " فندقاً ومن�ت�ج�ع�اً، وم�ن�ھ�ا  ١٢١ تضم ، وأصبحت١٩٦٠
في ال�ري�اض، ال�ذي ي�ح�ظ�ى بش�ع�ب�ي�ة واس�ع�ة ب�ي�ن "  المملكة

مبنى سكنياً، ولديھ�ا  ٤٦االستشاريين والمصرفيين، فضالً عن 
 .قيد التطوير مشروعاً  ٥٠ أكثر من

، وت�م�ت�ل�ك مص�ال�ح ١٩٨٠أما المملكة القابضة، فتأسست عام  
ف�ي "  س�اف�وي" في عالمات تجارية لفنادق فاخرة أخرى، بينھا 

وتس��ت��ث��م��ر ف��ي ال��ت��ج��ارة .  ف��ي ن��ي��وي��ورك"  ذا ب��الزا" ل��ن��دن، و
 .اإللكترونية والمنتجات البتروكيميائية والرعاية الصحية

<±]<Äq]é‰<„éfßÖ]<àÚ<êŠÞ†ËÖ]<t^jÞý]
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أظھر تقرير لوزارة الزراعة الفرنسية أن إنتاج النبيذ الفرنسي سيتراج�ع ب�ن�س�ب�ة 
مليون �كتولت�ر، بس�ب�ب م�وج�ة  ٣٣,٣، ليصل إلى ٢٠٢٠عن إنتاج عام %  ٢٩

الصقيع التي ضربت فرنسا في فصل الربيع واألمراض ال�ت�ي ت�ف�ّش�ت ف�ي ال�ع�ن�ب 
     .خالل الصيف

أن ت�راوح نس�ب�ة ت�راج�ع "  أغ�ريس�ت" وتوقّعت دائرة اإلحصاء ال�ت�اب�ع�ة ل�ل�وزارة 
م�ل�ي�ون  ٣٢,٦، أي إلى ما يراوح بين الـ٢٠٢١عام % ٣٠و % ٢٤المحاصيل بين 

  .مليون ھيكتولتر ٣٥,٦والـ
أّن اإلن�ت�اج س�ي�ص�ل إل�ى )  س�ب�ت�م�ب�ر( وأّكدت دائرة اإلحصاء في األول من أي�ل�ول 

 ٢٠١٧و ١٩٩١منخفض تاريخياً، أكثر انخفاضاً م�ن مس�ت�وي�ات ع�ام�ي " مستوى 
م�ن م�ع�ّدل %  ٢٥، أي أق�ل ب�ن�س�ب�ة " اللذين عرفا أيضاً موجة صقي�ع ف�ي ال�رب�ي�ع

  .الحصاد في السنوات الخمس األخيرة
وعّزز المناخ الصيفي الرط�ب ت�ط�ّور ب�ع�ض األم�راض م�ث�ل ال�ب�ي�اض ال�دق�ي�ق�ي 

  .والبياض الزغبي في بعض المناطق الفرنسية، ما زاد من الخسائر
، والذي أتى م�ب�ك�راً ح�ي�ن�ھ�ا، ٢٠٢٠وسيتأّخر بذلك موسم الحصاد عن موعده عام 

  .بحسب أغريست
وعانت كّل مناطق زراعة العنب الفرنسية تقريباً من الصق�ي�ع الش�دي�د ط�وال ل�ي�ال 

، بينما بدأت الكروم تتبرعم ألن فص�ل ) أبريل( متتالية في النصف األّول من نيسان 
  .الشتاء لم يكن قاسياً عليھا

ن�ف�س�ه  ١٩٧٧ويكاد يصل مستوى إنتاج الحصاد ھذا العام إلى مستوى حصاد عام 
    .حين تراجع مستوى إنتاج النبيذ بسبب الصقيع المدّمر واألمطار الصيفية

وتحّل فرنسا في المرتبة األولى من ناحية تصدير النبيذ، وفي المرتبة ال�ث�ان�ي�ة ب�ع�د 
  .إيطاليا من ناحية إنتاجه

أظھرت بيانات رسمية 
أن االق�������ت�������ص�������اد 
البريطاني شِھ�د ن�م�واً 
���ف��ي��ف��اً ف��ي ت��م��وز 

، م�����ع ) ي�����ول�����ي�����و( 
ال���م���ت���ح���ور    ان��ت���ش���ار

بشكل س�ري�ع، "  دلتا" 
ب��ع��د ت�����ف��ي��ف ق��ي��ود 

 .اإلغالق
في المئة فقط ف�ي  ٠.١وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن الناتج االقتصادي ارتفع 

، ع�ن�دم�ا ف�رض�ت ) ي�ن�اي�ر( وھي أقل زيادة شھرية منذ كانون الثان�ي )  يوليو( تموز 
 .بريطانيا إغالقاً عاماً جديداً 

، إذ )  ي�ول�ي�و( وشھدت بريطانيا زيادة حادة في حاالت اإلصابة بكورونا في ت�م�وز 
بشكل سريع، مما أدى إلى مطالبة مئات اآلالف من ال�ع�م�ال "  دلتا"انتشرت الساللة 

 .بالبقاء في منازلھم بموجب قواعد العزل الذاتي التي تم تخفيفھا
مقارنة مع ح�زي�ران )  يوليو( واستقر قطاع الخدمات المھيمن في بريطانيا في تموز 

، مع انخفاض إنتاج الخدمات الموجھة للمستھلكين للمرة األولى منذ ك�ان�ون ) يونيو( 
 .، مدفوعاً في الغالب بانخفاض في قطاع التجزئة)يناير(الثاني 

في المئة، مدعوماً بعودة حقل ن�ف�ط�ي ل��ن�ت�اج، ل�ك�ّن  ١.٢وارتفع الناتج الصناعي 
 .قطاع الصناعات التحويلية لم يطرأ عليه تغيير يذكر

 .في المئة ١.٦وانخفض اإلنتاج في قطاع البناء بنسبة شھرية بلغت 
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تشھد قرى وبلدات لبنانية منذ مطلع شھر س�ب�ت�م�ب�ر ال�ج�اري 
ظا��رة ج�دي�دة، ��ي ج�م�ع ال�ح�ط�ب م�ن أش�ج�ار الس�ن�دي�ان 
والليمون الزيتون والجوز، وت�ق�ط�ي�ع�ه م�ن أج�ل اس�ت���دام�ه 
للتدفئة في فصل الش�ت�اء، ع�وض�ا ع�ن ال�م�ازوت ال�ذي ب�ات 

 .شحيحا وبعيدا عن متناول معظم اللبنانيين
م�ع  ل�ب�ن�ان وأصيبت مظاھر الحياة اليومية بالشل�ل ت�ق�ري�ب�ا ف�ي

قرب نفاد الوقود، حيث ال يمتل�ك ال�ب�ل�د ال�غ�ارق ف�ي األزم�ات 
 .السيولة الالزمة من الدوالرات لشرائه

وال تولد شركة الكھرباء المملوكة للدولة سوى الحد األدنى من 
الكھرباء، مما يجعل الشركات واألسر تعتمد بال�ك�ام�ل ت�ق�ري�ب�ا 
على المولدات الصغيرة الخاصة الت�ي ت�ع�م�ل ب�زي�ت ال�وق�ود، 

 .الشحيح أيضا
وقال الحاج أبو ھيثم في إحدى قرى الجنوب الش�رق�ي ل�ل�ب�ن�ان 

الدفا عف�ا : " مستخدما المثل الدارج"  سكاي نيوز عربية"لموقع 
من خالل خبرتنا، من ال�م�ت�وق�ع : " ، وأضاف" ولو بعز الصيف

أن تكون السنة المقبلة باردة ج�دا، وم�ن ال�م�ح�ت�م�ل أن تش�ھ�د 
 ".عواصف محملة باألمطار والثلوج في أعالي جبال لبنان

إش��ارات ب��رزت خ��الل " وفس��ر أب��و ھ��ي��ث��م ت��وق��ع��ات��ه ب��وج��ود 
الصيف، أبرزھا الظھور الكث�ي�ف ل�ح�ش�رة ال�زرق�ط الش�ب�ي�ھ�ة 

 .، وفق خبرة المزارع السابقة التي ورثھا من األجداد"بالنحل
وخوفا من المجھول اآلتي، تشھد صناعة مداف�ئ ال�ح�ط�ب ف�ي 
مناطق عدة في لبنان، منھا الشوف وجرود ال�ب�ق�اع وح�اص�ب�ي�ا 
والمتن األعلى وبشري ومحيط األرز شمالي ال�ب�الد، ازدھ�ارا 
ملحوظا، ويبقى سعرھا أقل من المدافئ األخ�رى ال�ت�ي ت�ع�م�ل 

 .بالكھرباء، والمستوردة التي تباع بالدوالر
، أن " س�ك�اي ن�ي�وز ع�رب�ي�ة" وأكد المواطن زياد رحال لموقع 

الحد األدنى الستھالك كل بيت في سھل البقاع أو الجبل ي�ب�ل�� " 
براميل ل�ل�ت�دف�ئ�ة  ٥المازوت، أي ما يعادل  حوالي ألف لتر من

سنويا، وكان المواطن في البقاع والج�ب�ال ال�م�رت�ف�ع�ة يش�ت�ري 
 ٣ألف ليرة، لكنه يكلف ح�ال�ي�ا ح�وال�ي  ١٢٠البرميل الواحد بـ

 ".ماليين ليرة في حال توفره
المشكلة تتم�ث�ل ب�ع�دم ت�وف�ر ال�م�ازوت أيض�ا، ف�ك�ي�ف : " وقال

 ".ستمضي العائالت فصل الشتاء في الجبال؟
لكن يبدو أن الحطب أيضا لن يكون متاحا لل�ج�م�ي�ع ب�الس�ھ�ول�ة 
التي كان عليھا من قبل، ن�ظ�را ل�م�س�ت�ج�دات أخ�رى ب�ع�ض�ھ�ا 

 .يرتبط بشح الوقود أيضا
كان سعر الطن الواحد من ال�ح�ط�ب ي�ب�ل�� : " فقد أضاف رحال

ألف ليرة، وكان ينقل من م�ن�اط�ق الس�اح�ل ف�ي ج�ن�وب  ٢٠٠
لبنان إلى المناطق ال�داخ�ل�ي�ة ف�ي ال�ب�ق�اع وال�ج�ب�ل، ومص�دره 
بساتين البرتقال الساحلية، واآلن وصل س�ع�ره إل�ى م�ل�ي�ون�ي�ن 

ألف ليرة، وغير متوفر نظرا النقطاع المازوت وتع�ث�ر  ٣٠٠و
عملية النقل من جنوب لبنان وساحله إل�ى ال�ج�ب�ال وال�م�ن�اط�ق 

 ".المرتفعة

الدولة ممثلة بالبلديات في كاف�ة ال�م�ح�اف�ظ�ات ت�م�ن�ع : " وأردف
البيئ�ة، وق�د ب�دأت ب�ع�ض  قطع األشجار الحرجية للحفاظ على

البلديات بتسيير دورياتھا لمنع قط�ع األش�ج�ار، إال أن ال�ق�ط�ع 
جار لبعض األشجار المعمرة، والب�ع�ض يس�رق�ھ�ا خ�ف�ي�ة ع�ن 

وھناك صعوبة في تأمي�ن ال�ت�دف�ئ�ة ب�الش�ت�اء .  أصحاب األرض
المقبل خصوصا في المناطق الجردية العالية، ناھيك عن أزمة 
المدارس في تلك الم�ن�اط�ق إذ يس�ت�ح�ي�ل ف�ت�ح�ھ�ا دون ت�أم�ي�ن 

 ".التدفئة
م�ن�ط�ق�ت�ن�ا : " وقال حكمت، وھو أحد سكان محافظة جبل لب�ن�ان

معروفة بالبرد القارس في الشتاء، لذلك نعتم�د ع�ل�ى ال�ح�ط�ب 
لمقاومة الصقيع، ومعدل مصروف عائلة في بلدتنا من م�ؤون�ة 

أطنان خالل فص�ل الش�ت�اء، ول�ح�ي�ن�ه ال  ٦الحطب ال يقل عن 
 ".نعرف كيف سنؤمن ھذه الكمية في ظل الفوضى السائدة

م�ت�ر  ١٨٠٠كما قال مختار من بلدة شبعا الحدودية التي تعل�و 
ھنا يب�دأ فص�ل ": " سكاي نيوز عربية" عن سطح البحر لموقع 

الشتاء باكرا مع بدء شھر أكتوبر ويستمر لغاية ش�ھ�ر أب�ري�ل، 
أش�ھ�ر م�ن ال�ب�رد ال�ق�ارس وتس�اق�ط ال�ث�ل�وج،  ٧أي ما معدله 

برام�ي�ل م�ن م�ادة  ٩وجرت العادة أن يحتاج كل بيت إلى نحو 
م�ل�ي�ون ل�ي�رة  ٣٠المازوت، وفعليا يكون بح�اج�ة إل�ى ق�راب�ة 

 ".لبنانية
بسبب عدم توفر مادة المازوت يلج�أ أھ�ال�ي ال�ب�ل�دة : " وأضاف

والبلدات المجاورة الستبدال التدفئة على الم�ازوت ب�ال�ح�ط�ب، 
 ١٢أط�ن�ان م�ن ال�ح�ط�ب أي ح�وال�ي  ٦فكل بيت يحتاج إلى 

مليون ليرة لبنانية، وھذا نصف تكلفة المازوت، لذا نشھد الي�وم 
 ".ھذا التھافت على شراء الحطب

وكانت تقارير صحفية محلية أشارت إل�ى أن أزم�ة ال�م�ازوت 
في لبنان، ح�ي�ث ال ب�واخ�ر ع�ن�د "  الخط األحمر" وصلت إلى 

الساحل والكميات المتبقية منه تكفي فقط حتى ن�ھ�اي�ة األس�ب�وع 
 .الجاري

من مصادر خ�اص�ة، أن�ه "  سكاي نيوز عربية" فيما علم موقع 
ال خطة موضوعة حت�ى اآلن ف�ي�م�ا ي�خ�ص رف�ع ال�دع�م ع�ن 
المحروقات، وسط توقعات بأيام صعبة تنتظر اللبنان�ي�ي�ن ف�ي�م�ا 

 .يخص مادة البنزين أيضا

رفع البنك المركزي األوروبي توقعاته لنمو إجمالي النات�� ال�م�ح�ل�ي ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
على خل�ف�ي�ة تس�ج�ي�ل ان�ت�ع�ا� اق�ت�ص�ادي ب�ع�د  ٢٠٢١للعام    ،%   ٥اليورو إلى 

 .، على ما أعلنت رئيسة المصرف كريستين الغارد١٩-عواقب جائحة كوفيد
في المقابل، خفض خبراء البنك المركزي األوروبي بشكل طفيف ت�وق�ع�ات ال�ن�م�و  

على حالھا عن�د  ٢٠٢٣وأبقوا توقعاتھم لسنة %    ٤,٦إلى %    ٤,٧من  ٢٠٢٢للعام 
٢,١ .% 
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كشف مصدران مطلعان عن أن صندوق الثروة اإلماراتي ج�ھ�از أب�وظ�ب�ي 

 .مليون دوالر ٥٠٠لالستثمار سيبيع فندقين في سيدني، وقد يجمع نحو 
ويضم الفندقان الواقع�ان ع�ل�ى م�ي�ن�اء دارل�ي�ن��، وھ�م�ا ن�وف�وت�ي�ل س�ي�دن�ي 

 .غرفة ٧٨٠اس سيدني، حوالي .آي.بي.وآي
وذكر المصدران أنھما أحدث فندقين يتم التخارج منھما من م�ح�ف�ظ�ة تض�م 

، ب�اع ٢٠١٦وف�ي ع�ام .  ٢٠١٣أصال استحوذ عليھا الجھاز في ع�ام  ٣١
فندقا ألكور ھوتيلز الفرنسية المالكة والمشغلة للفنادق تمت�د م�ن  ١٦الجھاز 

 .فرنسا إلى أستراليا
ت�وري�زم أس�ت " ع�ق�ارا اش�ت�راھ�ا ال�ج�ھ�از م�ن  ٣١وھذه األصول ضم�ن 

وھي المحفظة التي جع�ل�ت ال�ج�ھ�از .  ٢٠١٣ومقرھا سيدني في " ھولدينغز
 .أكبر مالك للفنادق بأستراليا
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غادر األديب اللب�ن�ان�ي م�ي���ا��ي�ل ن�ع�ي�م�ة م�ھ�ج�ر� 
أرح�ب " األميركي متوجھاً إلى بيروت وقد ��ارت 

ت�ب�دل�ت ف�ي�ھ�ا "  وأكبر مما عرفھا قبل عشرين سنة
األحوال وتطورت األوضاع تطوراً طبيعياً مح�ك�وم�اً 

ب�اب�ل " ع�اد م�ن .  بزمٍن مذھل السرعة والت�ح�والت
ب�ح�ن�ي�ن و��و� "  ��ن�ي�ن" إل�ى "  القرن العشري�ن

���و� م��وس��ى ب��ن ع��م��ران إل��ى أرض " ي��م��اث��ل 
وقد ولد لبنان ج�دي�د، ��رع ھ�ذا ال�ج�دي�د "  الميعاد

س�وء " ب��"  اس�ت�ق�الل�ه" يدلف القَِدم من قَب�ل وب�ع�د 
 ".استغالله

رجع ميخائيل نعيمة بحراً ورس�ت الس�ف�ي�ن�ة ب�م�رف�أ 
ب�ت�ص�وي�ر "  س�ب�ع�ون" بيروت، وجاد ك�ت�اب�ه األث�ي�ر 

 :المشھد
الميناء يستفيق شي�ئ�اً فش�ي�ئ�اً . نحن في ميناء بيروت"

على نھار جديد حافل بالحركة ال�ت�ي أل�ف�ھ�ا ف�ي ك�ل 
وت�ف�ري�� .  استقبال مسافرين وت�ودي�ع مس�اف�ري�ن: يوم

م��ن األرص��ف��ة ت��ط��رق .  بض��ائ��ع وش��ح��ن بض��ائ��ع
مسامعي قعقع�ة ال�دوال�ي�ب، ووق�ع س�ن�اب�ك ال�خ�ي�ل، 
: وقصف سياط الحوذية، ولغط السماسرة والع�ت�ال�ي�ن

وزعقات منكرة !  يا أبو زكور!  يا مصطفى!  يا أحمد
ما سمعت مثلھا ب�ي�روت ال�ت�ي أب�ح�رُت م�ن�ھ�ا ق�ب�ل 

 ".إنھا زمارات السيارات. عقدين من السنين
م وليس بحيز ال�م�رف�أ ١٩٣٢كان ذاك في تاسع أيار 

مخازن كبيرة تستوعب المواد الكيميائية الم�ت�ف�ج�رة، 
والمدينة لما يتسرب إلي�ھ�ا ب�ع�د ن�ف�وذ ال�م�ي�ل�ي�ش�ي�ات 
المسلحة، وإن شاع الفكر الُمَولِد لألحقاد ب�ي�ن أت�ب�اع 

وتبعاً ل�ذل�ك أح�ق�اد م�ذاھ�ب ال�دي�ن -طائفيي األديان 
ينتاب بيروت بين الحين والحي�ن م�ن " الذي   -الواحد

ضيق في النفس يعزوه ال�ج�اھ�ل�ون إل�ى ض�ي�ق ف�ي 
صدر عيسى ضد محمد، أو في ص�در م�ح�م�د ض�د 

ف�ال�ذي أن�ط�ق .  وعيسى وم�ح�م�د م�ن�ه ب�راء.  عيسى

الواحد أنطق اآلخر، وھو الذي ما برح يُنِط�ق ح�ت�ى 
. الصخرة وذرة التراب بالخي�ر وال�م�ح�ب�ة وال�ج�م�ال

حسب نعيمة الذي امتد به العم�ر "  ولكن لقوم يعقلون
، دون أن يخص بك�ت�اٍب " قوماً ال يعقلون" حتى رأى 

أرب�أ ب�ك أن ت�ح�ط " جيالً يزحم الجيل الذي خاطب�ه 
محك�وم�ك ل�ت�رف�ع ح�اك�م�ك، وت�ع�ز ح�اك�م�ك ل�ت�ذل 

فما دّون ألمه ِمَمن ال ي�ع�ق�ل�ون ِم�ن (...)"  محكومك 
طائفيي ومذھبيي تجار الحرب األھ�ل�ي�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة، 
وھو الذي خبر أھوال الحرب�ي�ن ال�ع�ال�م�ي�ت�ي�ن ب�أن�ھ�ا 

فالنتيجة إذاً ل�ن ت�خ�ت�ل�ف ".  تشوه الروح قبل الجسد" 
عما شھده لب�ن�ان م�ن ح�رب ص�غ�ي�رة أث�ن�اء ص�ب�اه 

جعلت الناس يك�ف�رون ب�ك�ل ق�ي�م�ة م�ا خ�ال ق�ي�م�ة " 
وال�ق�رش ال�ي�وم ي�ك�اد ي�ك�ون ..  حسب ق�ول�ه"  القرش

 !منعدماً، قيمةً ووفرة، بلبنان
تلك بيروت وذاك المرفأ زمن ن�ع�ي�م�ة ال�ھ�ارب م�ن 

خ�لّ�ف�ھ�ا وراءه إل�ى ح�ي�ث واج�ه "  جل�ب�ة ص�اخ�ب�ة" 

يُ�دِرُك ويُ�َدَرك ب�ھ�ا ك�ي�ف ُغ�رس�ت "  صدمة عنيفة" 
البذور والنويات األولى التي ح�اول�ت ق�ت�ل ب�ي�روت 

ال�راب�ع م�ن " ي�وم "  آب العذاب" فيما مضى، إلى أن 
فينفج�ر "  مرفأ بيروت"باشتعال جحيم " م٢٠٢٠آب 

 . من جرائه إحدى شرايين قلب الشرق األوسط
أذھلت األل�ب�اب "  أعنف صدمة" ويعيش بنو اإلنسان 

وشتتت العقول وروعت األنفس وشلت األلس�ن ع�دا 
ب�ع�دم�ا ..".  ي�ا ع�ذراء" ، .." يا هللا: " نداء كل ذي دين

طارت قلوب م�ن ض�ل�وع�ھ�ا، وق�ف�زت ع�ي�ون م�ن 
وجوھھا منِكرةً ما ترى، وأصمت األسم�اع أج�راس 

 .األنذار المنَكرة
لقد تفاعل العالم مع بطوالت أمھات وسيدات يحمي�ن 
أطفالھن وأسرھن من شظايا ولھيب جح�ي�م وس�ع�ي�ر 
لم يدخر معه المسعفون جھداً إلنق�اذ ال�ج�رح�ى، ف�ي 

فام�ت�ألت ذواك�ر ..  المشافي والمقاھي واألماكن كلھا
" ال�ق�ي�ام�ة" الكاميرات والتلف�ون�ات ب�ت�وث�ي�ق ل�ح�ظ�ة 

 .يومھا
كما لم تجف حت�ى اآلن دم�وع األح�ب�ة م�ن أم�ھ�ات 
وآباء وزوجات وأزواج وأط�ف�ال ع�ل�ى ش�ھ�دائ�ھ�م، 
بعدما أفاق من سباته كل منھم ومن�ھ�ن ل�ك�ي ي�خ�رج 
خالي البال والفكر من أنه س�يُ�ق�ت�ل أو يص�اب ب�أذى 
مادي يفوق أذاه المعنوي في بلد فقد أمنه واست�ق�راره 

وأن غيره سيتالشى حلمه ب�ت�وف�ر .  وسالمه وتعايشه
 ..فرصة عمل ضئيلة

.. وأن المصارف ستخلو مدخراتھا وتتجمد أرصدتھا
 .وأن المباني سينطفئ بھاؤھا

وأن لغط التحليالت والتھم السي�اس�ي�ة واالق�ت�ص�ادي�ة 
 .واألمنية سيستمر

" ُم��َك��لَ��ف��ي وُم��َك��لِ��ف��ي" وأن ال��م��ب��ادرات ال��ف��رنس��ي��ة و
الحكومات اللبنانية لن يعالجوا المشكل ول�ن ي�ق�دم�وا 

 .الحل الناجع
تبعات التفجير وقد فّرغت شحنات حقد دفين وع�ج�ز 

وم�ا "  مسالك اآلدم�ي�ي�ن" فاسد، تؤكد تشخيص نُعيمة 
مظاھ�ر ال�ن�زاع وال�ق�س�وة، وق�رص�ن�ة " يكسوھا من 

البورصة، وجشع المصانع والمت�اج�ر وال�م�ص�ارف 
ومك�اي�د الس�ي�اس�ة، وأح�اب�ي�ل االس�ت�ع�م�ار، وأح�ق�اد 
المذاھب ونفاق السلطة وري�اء ال�ظ�ل�م وق�د ت�ج�ل�ب�ت 

 ..".بجبة العدالة، وخداع العھر وقد لبس المسوح
" غ�ي�رت ب�ي�روت" ما تغيرت المسالك اآلدمية الت�ي 

وغ�يّ�رھ�ا .  غ�ي�رت�ھ�ا ال�ح�رب" حتماً بعد التفجير كما 
 . واالقتتال األھلي من قبل" االنتداب

-بعيدة ج�داً ع�م�ا ك�ان ي�رج�وه " وإن ظلت بيروت 
من النظافة والترت�ي�ب وال�ھ�دوء   -نعيمة وغير نعيمة

 ".ست الدنيا"لكنھا تبقى " والنظام
ب�األم�ل "  ال�ن�ھ�ار" طالم�ا أش�رق "  الحياة" وستستمر 

والعزم والتحدي لك�ل ت�ف�ج�ي�ر م�وق�ف ش�ري�ر ي�راد 
 . بلبنان وأھل لبنان

بتحق�ي�ق م�ا ن�رج�وه م�ن "  العمل بعد األمل" ويتبقى 
 .خير وسالم ألوطاننا جميعاً 

á^ÛÃÞ<êËŞÖ<

االنھ�ي�ار االق�ت�ص�ادّي، ��ّح�ة ن���ريّ�ة  لطالما اثبت
أستاذ االق�ت�ص�اد ف�ي ج�ام�ع�ة ك�ول�وم�ب�ي�ا، روب�رت 

. ، ب�ط�ري�ق�ة م�ذھ�ل�ة" الثالوث المس�ت�ح�ي�ل" ماندل، 
وھي تنّص على أنّه ال يمكن الجمع ف�ي آن واح�د، 
بين ثبات سعر الصرف وحريّة ح�رك�ة رأس ال�م�ال 

وق�د س�لّ�� م�ان�دل .  واستقالليّة السياسات ال�ن�ق�ديّ�ة
الضوء على التكاليف الناجمة عن تب�نّ�ي س�ي�اس�ات 
نقديّة متھّورة، أّدت إلى استنزاف احتياطات الب�الد، 
من النقد األجنبّي، الذي تراكم بتك�ل�ف�ة ھ�ا��ل�ة، ف�ي 
محاولة للحفاظ على ثبات س�ع�ر الص�رف، وح�ريّ�ة 

 .تدفّق رؤوس األموال
في المشھد النقدّي والمالّي اللبنانّي، ال شّك أّن س�ع�ر 

. األم��ي��رك��ّي ھ��و خ��ارج الس��ي��ط��رة ال��دوالر ص��رف
والمتحّكم بالسوق جھات غير رسميّة تضّخ ال�ع�م�ل�ة 
تارة، وتسحبھا طوراً، مح�ّرك�ة ال�ب�ورص�ة ص�ع�وداً 
ونزوالً، ت�ب�ع�اً ل�ت�ط�ّورات وم�زاج�ات ومض�ارب�ات 
احتكاريّة خطيرة، وإن اصبحت معروف�ة األھ�داف، 

ح�ك�وم�ة ال�رئ�ي�س حّس�ان .  فإّن نھايتھا لم تُكتب ب�ع�د
دياب فشلت فشالً ذريعاً في استيعاب السيناريو الذي 
دخل فيه لبنان، ال بل انزل�ق�ت بس�رع�ة ف�ي ال�ق�ع�ر، 
وأغرقت معھا البالد والعباد بفعل قرارات عشوائ�يّ�ة 
غير علميّة، وبإيعاز من قوى األمر ال�واق�ع، وأس�وأ 
م��ا ف��ي��ھ��ا، ت��م��نّ��ع ل��ب��ن��ان ع��ن تس��دي��د اس��ت��ح��ق��اق��ات 

، وسحب الثقة الدول�يّ�ة ع�ن�ه، وع�ن " يوروبوندز" الـ
 .مؤّسساته، ليتّم تكريسه بلداً فاشالً ومفلساً في آن

مع قرار رفع الدعم، ارتفع�ت وت�ي�رة ال�ح�دي�ث ع�ن 
ت��ح��دي��د س��ع��ر واح��د لص��رف ال��دوالر ف��ي اآلون��ة 
األخيرة، ل�ي�س ف�ق�ط ف�ي اج�ت�م�اع�ات ل�ج�ن�ة ال�م�ال 

، إذ ف��ي " ال��م��رك��زيّ " وال��م��وازن��ة، ول��ك��ن داخ��ل 
المعلومات أنّه منذ شھرين، كانت ھناك دراسات يتّم 
العمل عليھا، من أجل توحيد السعر، بع�ي�داً ع�ن أّي 
خطوات عشوائيّة، ولكّن التريّث بقي سيّد ال�م�وق�ف، 
في انتظار وصول حكومة جديدة مؤھّل�ة ل�ل�ت�ف�او� 
مع صندوق النقد الّدولّي، واالل�ت�زام م�ع�ه بس�ل�س�ل�ة 
تداب�ي�ر وإص�الح�ات م�ن أول�ويّ�ات�ھ�ا ت�وح�ي�د س�ع�ر 

األرجنتين وغيرھا م�ن ال�ب�ل�دان، ع�اش�ت .  الصرف
ھ�ل .  تجربة تعّدد سعر الص�رف، وف�ل�ت�ان األس�ع�ار

 حان وقت التوحيد في لبنان؟
 عنداري

مص��رف  ي��رى ال��خ��ب��ي��ر االق��ت��ص��ادّي ن��ائ��ب ح��اك��م

سابقاً، الدكتور سعد عنداري، أّن ھناك حوال�ى  لبنان
. سعراً لصرف الدوالر في السوق اللبنانّي الي�وم ١٢

لتداول الشيكات، ل�ل�س�ح�وب�ات ال�ن�ق�ديّ�ة، :  منه ما ھو
لمنّصة صيرفة، لدعم ال�دواء، ل�دع�م ال�م�ح�روق�ات، 

 ...لدعم السلع الغذائيّة وغيرھا
، نأمل أن يك�ون ت�وح�ي�د س�ع�ر " النھار" وقال لموقع 

الصرف بنداً رئيسياًّ في الخطّة المف�ت�ر� وض�ع�ھ�ا 
بسرعة قياسيّة، مع صندوق النقد الّدولّي، علماً أنّ�ھ�ا 
مرتبطة بقدرة الحكومة على التنفي�ذ، ب�ال�ت�زام�ن م�ع 
ضبط التجاوزات بشتّى أنواعھا، الس�يّ�م�ا ع�م�ل�يّ�ات 
التھريب، إلى جانب إرساء آلية ت�م�ن�ع ال�ت�داول ف�ي 

 .السوق الموازي
وعن إيجابيّات توحيد السعر، يوضح أنّ�ه س�ي�ف�رم�ل 
مسألة تھريب العملة، وسيضب�ط األس�ع�ار ويض�م�ن 
استقرارھا الى حّد ما، وب�ال�ت�ال�ي، س�ي�ح�ّد م�ن ن�م�ّو 

 ً  .الكتلة النقديّة التي تشھد انفالشاً عشوائيّا
ورّكز عنداري مجّدداً على أّن العبرة تبقى في جّدي�ة 
تنفيذ أّي خطّة يضع�ھ�ا ل�ب�ن�ان م�ع ص�ن�دوق ال�ن�ق�د، 

ولفت الى أّن االلتزام ببرنام�ج .  وليس في النوايا فقط
صندوق النقد يفتح األبواب العالميّة أمام لبنان، عل�ى 
مختلف الم�س�ت�وي�ات، م�ن دول م�ان�ح�ة وص�ن�ادي�ق 

 .داعمة ومصارف مراسلة
وأمل أن توفّق الح�ك�وم�ة ال�ج�دي�دة ب�رئ�اس�ة ن�ج�ي�ب 
ميقاتي في مھامھا المل�ّح�ة، خص�وص�اً وأنّ�ھ�ا تض�ّم 
عدداً من الوزراء المشھود لھم بكفاءاتھم وخبراتھ�م، 
خصوصاً الوزراء المعن�ي�ي�ن ب�ال�م�ل�ف االق�ت�ص�ادّي 
ونائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، ال�ذي 
كان خبيراً في صندوق النقد الّدول�ّي، وأيض�اً وزي�ر 
المال يوسف الخليل، الذي سينجح من دون شّك ف�ي 
إيجاد التنسيق الالزم بين السياستين النقديّة والماليّ�ة، 
بحكم المسؤوليات التي تواّلھا في كّل من المص�رف 
المركزّي ووزارة المال، إض�اف�ة ال�ى م�ل�ّف وزارة 

 المال
 مرقص

ال�م�ح�ام�ي "  جوست�ي�س�ي�ا ال�ح�ق�وق�يّ�ة" رئيس مؤسسة 
الدكتور بول مرقص، يلفت الى وجود ت�ع�ام�ي�م ع�ّدة 
تّم إص�دارھ�ا ح�ول أس�ع�ار الص�رف، وأك�ث�ر دقّ�ة 
لناحية إنشاء منّصات لسعر صرف الليرة اللبن�ان�ي�ة، 

ل�ي�رة أو  ٣٩٠٠ال�ذي ح�ّدده بـ� ١٥١سواء التعميم 
/ ٧٠/ فھذه التعاميم استندت الى نّص الم�ادة ...  غيره

من قانون النقد والتسليف كسند قانون�ّي، إاّل أّن ھ�ذه 
الماّدة تتعلق بسلطة مصرف لبنان في الحف�اظ ع�ل�ى 

النقد اللبنانّي، وبسالمة االقتصاد الوطنّي، وأوض�اع 
 .النظام المصرفيّ 

من قانون الن�ق�د /  ٤٧/في النصوص القانونية، المادة 
والتسليف منحت مصرف لبنان صالح�يّ�ة حص�ريّ�ة 
إلصدار النق�د ال�وط�ن�ي، ف�ال وج�ود ل�ن�ّص واض�ح 

ت�ح�دي�د "  للمرك�زيّ " مباشر وصريح وكاٍف لإلجازة 
سعر النقد الوطنّي مقاب�ل ال�ع�م�الت األج�ن�ب�ي�ة، ف�ل�م 
يتناول قانون النقد والتسليف مباشرة ھذا الموضوع، 
باستثناء الماّدة الثانية م�ن�ه، وال�ت�ي ت�ن�ّص ع�ل�ى أّن 
القانون ھو الذي يحّدد قيمة الليرة اللبن�ان�يّ�ة ب�ال�ذھ�ب 

الم�ع�ط�وف�ة /  ٢٢٩/ أضف الى ذلك، الماّدة .  الخالص
من قانون ال�ن�ق�د وال�ت�س�ل�ي�ف، ال�ت�ي /  ٢/ على الماّدة 

تعتبر األساس القانونّي لتح�دي�د س�ع�ر الص�رف ف�ي 
لبنان، فإنّھا تنّص على سعر انتقالّي لليرة ال�ل�ب�ن�ان�يّ�ة 

 .كما ھي لتحديد سعر الصرف
أّما بالعودة الى المبادئ العاّمة الدست�وريّ�ة والس�يّ�م�ا 

من مقّدمة الدستور، نجد أنّھا تنّص ع�ل�ى )  و( الفقرة 
أّن النظام االقتصادّي الليبرالي الحّر يكفل ال�م�ب�ادرة 

لكن لي�س ھ�ن�اك م�رت�ك�ز ن�ھ�ائ�ّي وواض�ح .  الفردية
وصريح، يخّول مصرف لبنان تحديد س�ع�ر ص�رف 

لذلك، ُوجدت أسعار مختلفة ل�ل�ي�رة، أب�رزھ�ا .  الليرة
سعر التعامل الحّر في السوق، والذي تخ�طّ�ى س�ع�ر 

 ١٥١٥الف ليرة للدوالر يقابله سعر رسمّي بـ� ٢٠الـ
ل��ي��رة، ودوالر  ٣٩٠٠ل�ي��رة ، وس�ع��ر مص��رف��ّي بـ��
ال�ذي "  منّصة صيرف�ة"للمحروقات الى جانب دوالر

 .ألف ليرة للدوالر ١٢يقارب الـ
وعن توحيد سعر الص�رف، أّك�د م�رق�ص ض�رورة 
ھذا اإلجراء، متسائالً عما اذا ك�نّ�ا ج�اھ�زي�ن ل�ذل�ك، 

ت�وح�ي�د الس�ع�ر م�ط�ل�ب :  وي�ق�ول.  ألّن ثّمة متطلّب�ات
أساسّي من مط�ال�ب ص�ن�دوق ال�ن�ق�د ال�ّدول�ّي، ال�ذي 
شاركت في عدد من اجتماعات الدولة اللبنانيّة مع�ه، 

ال�ك��اب�ي�ت��ال " ك��ذل�ك .  ك�م�س�ت��ش�ار م�ت��ط�ّوع ومس��ت�ق�لّ 
ھو من الشروط ال�م�ت�الزم�ة م�ع ت�وح�ي�د "  كونترول

س��ع��ر الص��رف، ال ب��ل ھ��و ب��اب ل��ت��وح��ي��د س��ع��ر 
وھ�و ال�ي�وم .  إاّل أّن ھذا لم يحدث ل�أل�س�ف.  الصرف

رھن بالبرنامج الذي ستعّده الحكومة مع ما ي�ت�ط�لّ�ب 
من تعديل لخطّ�ة ح�ك�وم�ة ال�رئ�ي�س الس�اب�ق حّس�ان 

" خطّ�ة ال�ت�ع�اف�ي االق�ت�ص�اديّ " دياب، والتي ُسّميت 
فيما أنّني ال اعتبرھا كذل�ك، ال ب�ل ھ�ي خ�طّ�ة ال�ال 

 .تعافي
 معھد التمويل 

في سي�اق ظ�اھ�رة ت�ع�ّدد أس�ع�ار الص�رف ل�ح�ظ�ت 

دولة ح�ول  ١٢دراسة لمعھد التمويل الدولّي، وجود 
العالم، تشھد حاليّاً ظاھرة تعّدد أسعار الص�رف، م�ا 
بين سعر صرف فعلّي في السوق الموازية، وأسعار 
صرف رسميّة متعّددة، يتّم استعمالھا لغايات مختلف�ة 
. كاحت�س�اب الض�رائ�ب ودع�م االس�ت�ي�راد وغ�ي�رھ�ا

لبنان وتركمانستان وإي�ران :  الئحة الدول ھذه شملت
وسوريا والجزائر واألرجنتين ونيجيريا وزيمباب�وي 

 .وأنغوال ومصر والسودان وأوزبكستان
وحسب التقرير، فالمسألة المش�ت�رك�ة ب�ي�ن ك�ّل ھ�ذه 
الدول ھي فشلھا في تطبيق سلّة اإلصالحات المال�يّ�ة 
الشاملة، التي تكفل تناسق البرامج االق�ت�ص�اديّ�ة م�ع 
أنظمة القطع والسي�اس�ات ال�ن�ق�ديّ�ة، ب�اإلض�اف�ة إل�ى 
فقدان الثقة بالعم�ل�ة ال�م�ح�ل�يّ�ة، وغ�ي�اب االس�ت�ق�رار 

 .السياسّي والماليّ 
وقّدم معھد التمويل الدولّي مجموعة توصيات يم�ك�ن 
. أن يستفيد لبنان منھا، للخروج من أزم�ت�ه ال�راھ�ن�ة

فتقليص ال�ف�وارق ب�ي�ن أس�ع�ار الص�رف ال�رس�م�يّ�ة 
وسعر صرف الس�وق ال�م�وازي�ة بش�ك�ل ت�دري�ج�ّي، 
تمھ�ي�داً ل�ت�وح�ي�د أس�ع�ار الص�رف وت�ع�وي�م الس�ع�ر 
الرسمّي، ال يع�ن�ي ال�دخ�ول ف�ي م�رح�ل�ة ال�ت�ض�ّخ�م 
بالضرورة، خصوصاً إذا ت�وازت ھ�ذه اإلج�راءات 
مع رزمة من اإلصالحات االق�ت�ص�اديّ�ة ال�م�ن�اس�ب�ة، 
ومع عودة التدفّقات الماليّة من الخارج، وإذا تمتّع�ت 
البالد برزمة دعم ماليّة من ص�ن�دوق ال�ن�ق�د، تس�م�ح 
بالس�ي�ط�رة ع�ل�ى س�ع�ر الص�رف خ�الل ال�م�رح�ل�ة 

كما يشير التقرير إلى أّن م�رح�ل�ة ت�وح�ي�د .  اإلنتقاليّة
أسعار الصرف يمكن أن تمّر بسالسة وبسرع�ة، إذا 
تمّكن�ت ال�ب�الد م�ن ال�ت�خ�لّ�ص م�ن االع�ت�م�اد ع�ل�ى 
احتياطاتھا، عبر تأمين تدفّ�ق�ات وازن�ة م�ن ال�ع�م�ل�ة 

 .الصعبة من الخارج
ولكن أين لبنان م�ن ك�ّل ھ�ذا؟ ھ�ل ت�ن�ج�ح ح�ك�وم�ة 
ميقاتي في انتشال الس�ي�اس�ة ال�ن�ق�ديّ�ة وال�م�ال�يّ�ة م�ن 
دھاليز الق�رارات االع�ت�ب�اط�يّ�ة، وإع�ادة ال�ث�ق�ة إل�ى 

 العملة الوطنيّة؟
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بعد انھيار االتحاد السوفياتي، اعتبر 
الرئيس التركي حينھا تورغوت أوزال 
القرن الحادي والعشرين قرناً تركياً، 
ومن ساعتھا انھمكت أنقرة في مغامرة 
كبرى، لبلوغ حلم قديم متجدد، 

، يمسك أردوغان "الطورانية الجديدة"
عّداد الوقت ساعياً بإصرار لتجسيدھا 
على أرض الواقع، محاوالً لملمة شتات 
البلدان التي كانت خاضعة للسلطنة 
العثمانية، عبر مشروع لتمزيق خرائط 
المشرق العربي وإعادة بناء ھويته، 
وتوحيد الشعوب التركية من بحر إيجة 

 .حتى حدود الصين
يجري المشروع على قدم وساق، منذراً 
بإلقاء العالم العربي في مھاوي التيه 

 : والضياع، وسط تآمر دولي
دعم بريطاني وتواطؤ أميركي وترحيب 
روسي وصمت صيني، فلماذا يحدث 
ذلك وكيف يتوافق المختلفون على ھدف 

 واحد خطير؟
 إيديولوجيا متطرفة 

، لعدد من القوى "المخطط التركي"يمثل 
الكبرى، حالً ألوجاع العالم العربي الذي 
يعج باألزمات والصراعات الدموية، 
والفوضى غير الخالقة بإعادة تشكيل 
دوله لتكون تابعة لتركيا، كما كان الحال 

انھارت -زمن االمبراطورية العثمانية 
على رؤوس أصحابھا، في الربع األول 
من القرن العشرين بعد قرون من قھر 
 -العرب واألكراد واألرمن وغيرھم

فتصبح أنقرة سيداً لبالد العرب وقيّماً 
على ثرواتھم، كالمياه والنفط والغاز، 
فتحل مشكالت الغرب والروس 
واإلسرائيليين وغيرھم مع المنطقة 
العربية التي باتت دوالً رخوة ليست أكثر 

  . من رمال متحركة
بداعي اإلنصاف، ليس المشروع التركي 
وليد اللحظة أو المصادفة، تعود 

إلى "  الطورانية أو العثمانية الجديدة"
أواخر القرن التاسع عشر، فھي 
إيديولوجيا متطرفة، تنبع من شوفينية 
قومية تركية، تختلط بقضايا متعددة ألمة 
متضخمة على حدودھا الطبيعية على 

الوجه "وبرغم .  حساب جيرانھا
ظاھرياً فإن المجتمع التركي "  العلماني

يعج بإشكاليات طائفية وإثنية، مجتمع فيه 
من ألوان الشوق إلى إمبراطورية قديمة 
دينية أو على شكل نفوذ باتجاه الشرق، 

 .بموازاة السعي لاللتحاق بالغرب
المتأسلم "  العدالة والتنمية"يھيمن حزب  

بقيادة رجب طيب أردوغان على الفضاء 
الداخلي؛ وبرغم أنه وصل إلى السلطة 
بأدوات الديموقراطية فإنه ال يتورع عن 
اللجوء إلى أعتى أدوات الديكتاتورية، 
لتكميم أفواه المعارضين ووسائل اإلعالم 
أو مطاردة بعضھم بزعم أنھم 

مثل جماعة غولن، وفي "  إرھابيون"
الوقت نفسه يكاد رجب طيب أردوغان 

للتنظيم الدولي "  المرشد العام"يكون 
، والتي "اإلخوان المسلمين"لجماعة 

باتت فروعھا في الدول العربية 
واإلسالمية أذرعاً ألنقرة ومدخالً 
للعثمانية الجديدة؛ تمھد الطريق أمام 
مخططات الھيمنة التركية، مثلما يحدث 
في العراق وسوريا وليبيا والصومال 
وشمال أفريقيا وصوالً إلى أفغانستان 
وباكستان وفي بالد القوقاز على الطوق 

وھكذا، إضافة إلى .  الجنوبي لروسيا
عوامل أخرى بالطبع، كالقوميات التركية 

ومن .  المنتشرة في آسيا الوسطى
العثمانية أو الطورانية "المفارقات أن 

تحظى بدعم مالي من بعض "  الجديدة
 .األطراف العربية، ال سيما في الخليج

 الجوار العاطفي 
في الذكرى الثامنة والسبعين لوفاة كمال 
أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، عام 

"، قال إردوغان٢٠١٦ ال يمكننا أن : 
ألف كيلومتر مربع،  ٧٨٠نُسجن في 

فحدودنا الطبيعية شيء وحدودنا العاطفية 
، وھو بذلك يرمي إلى إعادة "شيء آخر

تشكيل الوعي التاريخي بھوية تركيا، 
تأسيساً على إرث مخالف للكمالية من 
جھة، ومؤيد لھا من جھة ثانية، عبر 
تغيير ديناميات المجتمع التركي، ونقله 

الضيقة إلى )  العرقية(من الطورانية 
العثمانية األوسع، وھو ما ينظر إليه كثير 

من المتابعين للشأن التركي بوصفه عودة 
 .لالستعمار العثماني في ثوب جديد

وقد صاغ المفكر التركي وزير  
الخارجية ورئيس الوزراء األسبق، أحمد 

، "العثمانية الجديدة"داود أوغلو، مالمح 
؛ "العمق االستراتيجي"في مؤلفه الذائع 

إذ يرى أن الھوية الوطنية ال يمكن 
فصلھا عن تاريخھا، وأن العثمانية تشكل 
ميراثاً عظيماً، وأن الدولة التركية ستبقى 
بحدودھا الحالية، لكنھا ستجتاز تلك 
الحدود، من خالل إحياء صالتھا 
اإلسالمية مع شعوب المنطقة، وتخطي 

ويحذر أوغلو الرافضين .  الحدود عاطفياً 
؛ "العثمانية الجديدة"والمتوجسين من 

ال تغامروا :  بعض الدول تقول لنا: "قائالً 
نقول لھا إن ...  في سياستكم الخارجية 

تركيا كانت دائماً العباً، ولم تكن أبداً 
سنفعل ما يفرضه ...  مسرحاً لآلخرين

علينا تاريخنا، ونحن كنا دائماً صانعين 
 ".للتاريخ وسنبقى كذلك

 -إلى حد التطابق-ويتشابه ھذا التصور  
مع أطروحات المفكر الروسي ألكسندر 

المنظور "دوغين صاحب نظرية 
التي تبناھا الرئيس بوتين، "  األوراسي

وھي تعد روسيا وارثة إلمبراطورية 
أوروبية، ومن حقھا إعادة السيطرة على 
الحوض األوراسي، ومن ثّم ال يفتأ بوتين 

أو (يطالب باحترام الجوار القريب 
الذي ال يمكن ألحد أن يتدخل )  العاطفي

فيه، وأن يعترف الجميع بروسيا العباً 
وبالمثل يرى أردوغان أن .  دولياً قيادياً 

من حقه أن )  عاطفياً (لديه جواراً قريباً 
يتدخل به، وأن على الجميع أن يحترم 
تركيا كقوة إقليمية؛ لھذا قال أردوغان، 
عندما عارضت أميركا تدخله في 

"الموصل أميركا تتدخل في العراق : 
وھي بعيدة منه آالف الكيلومترات، 
وتنكر علينا التدخل في ما يجري على 

 ".الحدود بيننا وبين العراق
 خريطة النفوذ 

في مطلع السنة الحالية، نشر التلفزيون 
الرسمي التركي خريطة لما سيكون عليه 

، ضمت دول ٢٠٥٠النفوذ التركي سنة 

الشرق األوسط، باستثناء إسرائيل، 
وصوالً إلى حدود الصين وأجزاء من 
روسيا وأوروبا، وأثارت لغطاً واسعاً، 
لكنھا كشفت مكنون العقل التركي 
وأحالمه وخططه لتنفيذھا، في خضم 
معادلة استراتيجية مرنة؛ السترجاع 
ميراثه العثماني، مع عالقة متميزة مع 

وبينما .  الغرب والشرق على السواء
، "العثمانية الجديدة"تدعم بريطانيا فكرة 

من وراء الكواليس، في حنين لعصور 
االمبرطوريات، ال تعتبر الواليات 
المتحدة الفكرة خطراً، لكن تحاول 
تطويعھا لخدمة أھدافھا، فمنذ انھيار 
االتحاد السوفياتي خسرت واشنطن عدواً 
جباراً، وقد عثرت على العدو البديل 

، أي اإلسالم؛ فوضعته بزاوية )الوھمي(
الفكر الذي يرفض أي فكر آخر، 
ولتعطف بالمقابل على ما سمته اإلسالم 
الجديد الذي يُفترض فيه أن يقف في 

وال يھم .  مقابل صورة اإلسالم المرفوض
الواليات المتحدة، اإلسالم المرفوض أو 
المقبول بحد ذاتھما كفكر، بل توجه ھذا 
اإلسالم ورؤيته ووضعه ضمن خريطة 
مصالحھا، وھكذا تتشكل ثنائيات في 
مناطق ملتھبة بقضاياھا الخاصة، 
ليكتسب صراعھا ألواناً جديدة يفقدھا 
بوصلة المعركة، إسالم معتدل مقابل 
إسالم متطرف، إسالم سنّي مقابل إسالم 
شيعّي، إسالم سنّي معتدل مقابل إسالم 

 .إلخ... سنّي متطرف
واستطاعت واشنطن عبر ھذه الھويات  

الملتبسة تمرير مشاريع الفوضى 

والتدمير والحروب األھلية، بما يناسب 
مخططاتھا ورؤيتھا للعالم، وإن نجحت 
أحياناً وأخفقت أحياناً أخرى، مثلما جرى 
في أفغانستان، لكن في كل األحوال كانت 
تركيا شريكاً حقيقياً في العبث 

؛ من خالل توظيفه كأداة في "اإلسالم"بـ
الصراعات الدولية، ال سيما قضايا 
الشرق األوسط، ومن ھنا نفھم الصمت 
األميركي الذي يصل إلى درجة الرضا 

أما روسيا، فھي .  بالسلوك األردوغاني
برغم إدراكھا خطورة المخطط 
األردوغاني على وحدة أراضيھا، بالنظر 
إلى التناقض التاريخي بين الروس 
واألتراك، فإن الطرفين يدعمان بعضھما 
ببراغماتية بحتة، في كثير من القضايا 
والملفات العالقة، مثل سوريا والعراق 
وليبيا وأرمينيا وأذربيجان وخطوط الغاز 
محكومين بسياقات التبدالت السياسية في 

وفي حين تبدو شعوب .  الساحة الدولية
الطورانية "عربية فاقدة الوعي بخطورة 

، تنظر إيران بقلق إلى التمدد "الجديدة
التركي؛ ألنه يھدد نفوذ طھران القائم 
على ھوية دينية محافظة، تتعاطف ھي 
األخرى مع األقليات الشيعيّة، وتحاول 
مّد مظلتھا إلى المنطقة التي تعتبرھا 

 .تركيا العثمانية جواراً طبيعياً لھا
إنه زمن الھويات القاتلة، بتعبير اللبناني  

أمين معلوف، وعليه سيُْبنى فصل جديد 
من تاريخ المنطقة، شئنا أم أبينا، تلطخ 
فيه دماء األبرياء وجه تركيا، كما حدث 
خالل مجازرھا ضد العرب واألكراد 

 !.واألرمن
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ال يزال الرجل المتھم بتدبير م��ام�رة خ�ط�� ط�ائ�رات رك�اب 

 ٢٠وتوجيھھا إلى معالم مھمة في ال�والي�ات ال�م�ت�ح�دة ق�ب�ل 
لكن ھ�ل ك�ان م�ن ال�م�م�ك�ن .  عاماً، محتجزا بانتظار محاكمته

 إيقافه قبل أن يقوم بفعلته؟
كان فرانك بيليغرينو جالساً في غرفة فندق في ماليزيا يش�اھ�د  

التلفزيون عن�دم�ا ظ�ھ�رت مش�اھ�د ال�ط�ائ�رات وھ�ي ت�ت�ح�ط�م 
مخترقة برجين في الواليات المتحدة، ويقول بيليغرينو مت�ذك�راً 

يا إلھي، البد أن يكون خالد ش�ي�خ : " أول شيء راود ذھنه، ھو 
 ".محمد وراء ھذا

كان ھناك رابط بين الھدف والطموحات، وكان بيليغري�ن�و ف�ي 
 .وظيفة فريدة تمكنه من معرفة أشياء لم يعرفھا أحد

كان العميل الخاص السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي يت�ع�ق�ب 
تحركات خالد شيخ محمد مدة ثالثة عقود من ال�زم�ن ت�ق�ري�ب�اً، 

أي�ل�ول  ١١ومع ذلك، لم يكن العقل المدبر ال�م�زع�وم ألح�داث 
 .، قد واجه العدالة بعد)سبتمبر(

، ق�د " ب�ي ب�ي س�ي" وقال المحامي الذي يمثل ش�ي�خ م�ح�م�د ل��
يستغرق األم�ر عش�ري�ن ع�ام�اً آخ�ر ق�ب�ل االن�ت�ھ�اء م�ن ھ�ذه 

آنذاك أسامة بن الدن، أك�ث�ر "  القاعدة" كان اسم زعيم .  القضية
ل�ك�ن ال�ح�ق�ي�ق�ة ).  سبت�م�ب�ر( أيلول ١١األسماء ارتباطاً بھجمات 

ل�ل�ع�م�ل�ي�ة، "  المھندس الرئ�ي�س�ي" كانت أن خالد شيخ محمد ھو 
وفقاً للجنة التي كانت تحقق في الھجمات، وك�ان ھ�و ص�اح�ب 

 .الفكرة وعرضھا على القاعدة
ولد شيخ محمد، في الكويت ودرس في الواليات المتحدة، ق�ب�ل 

ف�ي "  ال�ق�اع�دة" أن ينتقل إلى أفغانست�ان وي�ق�ات�ل ف�ي ص�ف�وف 
 .الثمانينيات من القرن الماضي

، كان عميل م�ك�ت�ب ) سبتمبر( أيلول  ١١قبل سنوات من ھجوم 
التحقيقات الفيدرالي فرانك بيليغرينو، يتعقب الجھادي بتك�ل�ي�ف 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق ف�ي ت�ف�ج�ي�ر م�رك�ز 

 .١٩٩٣التجارة العالمي في عام 
وكان تحويل ش�ي�خ م�ح�م�د ألم�وال إل�ى أح�د الض�ال�ع�ي�ن ف�ي 
الھجوم، نقطة البداية التي لفتت انتباه السلطات األميركية ألول 

 .مرة إلى اسمه
أدرك عميل مكتب التحقيقات ال�ف�ي�درال�ي ح�ج�م ط�م�وح ش�ي�خ 

عندما ارتبط اسمه بمؤامرة لتفجي�ر ع�دة  ١٩٩٥محمد في عام 
 .طائرات ركاب دولية فوق المحيط الھادي

و في منتصف التسعينيات، اقترب بيليغرينو من اإليق�اع ب�ه إذ 
 .تعقبه إلى قطر

سافر ھو وفريق كامل إلى عمان، حيث خططوا للعب�ور م�ن�ھ�ا 
 .إلى قطر واعتقال ھذا الجھادي

كانت الطائرة جاھزة إلعادة المشتبه به، ل�ك�ن ال�دب�ل�وم�اس�ي�ي�ن 
األميركيين الموجودين ھن�اك ع�ان�دوا ول�م ي�ت�خ�ذوا إج�راءات 

 .سريعة
ذھب بيليغرينو إلى قطر، وأخبر السفير ومسؤولين آخرين ف�ي 
السفارة أن لديه الئحة اتھام ضد شي�خ م�ح�م�د بس�ب�ب م�ؤام�رة 
تتعلق بطائرات ركاب، لكنه يقول إنھم بدوا حذرين جداً تحسب�اً 

 .إلثارة المشكالت في البالد
أظن أنھم اعتقدوا أن فعال كھ�ذا ق�د ي�خ�ل�ق : " ويتذكر بيليغرينو

 ".متاعب مع حكومة البالد ويزعجھم
وفي نھاية المطاف، أبلغ السفير بي�ل�ي�غ�ري�ن�و، أن ال�م�س�ؤول�ي�ن 

  .القطريين زعموا أنھم فقدوا مسار محمد
كان ثمة قلق وغضب وإحباط، كن�ا ن�ع�ل�م ح�ي�ن�ھ�ا أن�ن�ا : " يقول

لكنه ي�ق�ر ب�أن�ه ف�ي م�ن�ت�ص�ف ".  أضعنا الفرصة من بين أيدينا
التسعينيات، لم يكن يُنظر إلى محم�د ع�ل�ى أن�ه ھ�دف ي�ح�ظ�ى 

لم يتمكن بيليغرينو حتى من إدراجه ف�ي ق�ائ�م�ة .  بأولوية كبيرة
 .أكثر عشرة أشخاص مطلوبين في أمريكا

 ".قيل لي أن ھناك الكثير من اإلرھابيين ھناك بالفعل"
ويبدو أن محمد تلقى بالغاً بشأن اھتمام الواليات المت�ح�دة ب�ه، 

 .ففر من قطر، وانتھى به المطاف في أفغانستان
وعلى مدار السنوات القليلة التالية، استمر اسم خالد شيخ محمد 
في الظھور، غالباً في ھواتف مشتبھين بھم اعتُقلوا ف�ي ج�م�ي�ع 
أنحاء العالم بتھم اإلرھاب، مما يوضح أنه ك�ان ع�ل�ى اتص�ال 

خ�الل ھ�ذه الس�ن�وات ذھ�ب إل�ى ب�ن الدن ب�ف�ك�رة .  جيد معھم
تدريب الطي�اري�ن ل�ق�ي�ادة ال�ط�ائ�رات واخ�ت�راق ال�م�ب�ان�ي ف�ي 

 .الواليات المتحدة
ثم حدث ما حدث ، وثبتت صحة شكوك ب�ي�ل�ي�غ�ري�ن�و ف�ي دور 
خالد شيخ محمد في ذلك عندما تعرف عليه أثناء احتجازه ل�دى 

 .الواليات المتحدة
أدرك الجميع أن رجل بيليغرينو ھو من ق�ام : " يتذكر بيليغرينو

 ".بذلك
عندما اكتشفنا أنه ھو من كان فعلياً وراء ذلك، لم يك�ن ھ�ن�اك " 

 ".بي بي سي"، وفق تقرير نقلته "من ھو أكثر تعاسة مني

 ١١بعد ع�ري�ن ع�ام�ا ع�ل�ى ھ�ج�م�ات 
، ت��واص��ل ال��والي��ات ) س��ب��ت��م��ب��ر( أي��ل��ول 

ع�ل�ى "  ح�رب�ا ع�ل�ى ا�رھ�اب" المتحدة 
تالل جنوب شرق كوبا المع�روف�ة ب�اس�م 

 .خليج غوانتانامو
وف��ي األش��ھ��ر ال��ت��ي ت��ل��ت االع��ت��داءات، 
اع��ت��ق��ل��ت ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة م��ئ��ات 
األشخاص الذي�ن اش�ت�ب�ھ�ت ب�ارت�ب�اط�ھ�م 

وأرسل�ت�ھ�م إل�ى ق�اع�دة "  القاعدة" بتنظيم 
وق��د اع��ت��ب��روا .  غ��وان��ت��ان��ام��و ال��ب��ح��ري��ة

وُحرم�وا م�ن ح�ق�وق�ھ�م "  مقاتلين أعداء" 
ولم يتم تحديد جدول زمني لمحاكمتھم أو 

الحرب عل�ى " إطالق سراحھم ما لم تنته 
 .المستمرة رسميا" اإلرھاب

وتم اإلفراج منذ ذلك الحي�ن ع�ن م�ع�ظ�م 
، الذين وضعوا أوال ف�ي ) ٧٨٠(السجناء 

أقفاص ثم في زنازين أقيمت على ع�ج�ل 
في القاعدة العسك�ري�ة األم�ي�رك�ي�ة، ب�ع�د 
احتجازھم أكثر م�ن عش�ر س�ن�وات م�ن 

 .دون توجيه تھم إليھم
م�ع�ت�ق�ال حص�ل  ٣٩اليوم، لم يتبق سوى 

بعضھم عل�ى وع�د ب�اإلف�راج ع�ن�ھ�م م�ا 
. زالوا ينتظ�رون�ه، وي�أم�ل آخ�رون ذل�ك

منھم ما زالوا يعتبرون خطري�ن  ١٢لكن 
من قبل واشنطن، بمن في�ھ�م خ�ال�د ش�ي�خ 

أي�ل�ول  ١١محمد، العقل المدبر لھجمات 
 ).سبتمبر(

 أداة دعائيّة
يش��ك��ل غ��وان��ت��ان��ام��و مص��در إح��راج 
لواشنطن المتھ�م�ة ب�ارت�ك�اب ان�ت�ھ�اك�ات 
لحقوق اإلنسان، وشھد سجن غوانتان�ام�و 
ال��ع��س��ك��ري ال��م��ع��زول وي��ب��ع��د بض��ع��ة 
ك��ي��ل��وم��ت��رات ع��ن ال��ق��اع��دة ال��ب��ح��ري��ة، 
عمليات اس�ت�ج�واب م�ك�ث�ف�ة ت�م خ�الل�ھ�ا 
 .استخدام أساليب مثل اإلغراق الوھمي

تب�ي�ن ب�ع�د ذل�ك أن إدارة ج�ورج ب�و� 
االبن ليس لديھا أي دل�ي�ل ع�ل�ى ص�الت 

 ١١العديد من المعتقل�ي�ن ب�ال�ق�اع�دة أو ب��
، وتم إطالق سراحھم بال ) سبتمبر( أيلول 

 .صخب بعد بضع سنوات
وعندما تولى باراك أوباما ال�رئ�اس�ة ف�ي 

، كان ھ�ن�اك ٢٠٠٩)  يناير( كانون الثاني 
ول�م ي�ك�ن .  معتقالً في غ�وان�ت�ان�ام�و ٢٤٠

الس��ج��ن يش��ك��ل ع��اراً ع��ل��ى ال��والي��ات 
المتحدة ف�ح�س�ب، ب�ل أص�ب�ح م�ا أس�م�اه 

" أداة دع���ائ���ي���ة" مس���ؤول أم���ي���رك���ي 
 .للجھاديين في جميع أنحاء العالم

وك��ان أح��د أول ق��رارات أوب��ام��ا األم��ر 
ل��ك��ن .  ب�إغ��الق غ��وان��ت��ان�ام��و خ��الل ع��ام

الكونغ�رس، ح�ي�ث ك�ان ال�ج�م�ھ�وري�ون 
. يھيمنون آنذاك، منعه م�ن ال�ق�ي�ام ب�ذل�ك

ومع ذلك مارس الرئيس ال�دي�م�وق�راط�ي 
ضغوطاً من أجل إطالق س�راح غ�ال�ب�ي�ة 

م�ع�ت�ق�ال  ٤١ولم يت�ب�ق س�وى ..  السجناء
عندما تولى دونالد ت�رام�ب الس�ل�ط�ة ف�ي 

٢٠١٧. 
وأوقف ت�رام�ب ع�م�ل�ي�ات اإلف�راج ھ�ذه 
واستبعد إغالق السجن، واقترح بدال م�ن 

" داع�ش" ذلك إرس�ال ج�ھ�ادي�ي ت�ن�ظ�ي�م 
الذين ي�ت�م أس�رھ�م ف�ي ال�ع�راق وش�م�ال 

ويؤيد الرئي�س ال�ح�ال�ي . شرق سوريا إليه
جو بايدن الذي كان نائب الرئيس أوب�ام�ا 
إغالق السجن العسكري، لكن المح�ل�ل�ي�ن 
يقولون إنه سيحاول تجنب أي م�واج�ھ�ة 

 .مع الكونغرس
باستئن�اف  ١٩-وسمح التطعيم ضد كوفيد

جلسات االست�م�اع ال�ع�س�ك�ري�ة ف�ي أي�ار 
، وب��دأ ال��رئ��ي��س ال��دي��م��وق��راط��ي ) م��اي��و( 

اإلفراج بتكتم عن الذين لم ت�وج�ه إل�ي�ھ�م 
 .تھم

، الذي "طرزان الواقع"توفي الفيتنامي فانغ النغ الملقب بـ
سنة، متأثراً بمرض  ٤٠عاش في الغابة االستوائية لمدة 

سنة، بعد ثماني سنوات  ٥٢سرطان الكبد عن عمر يناھز 
  ".العالم المتحضر"من عودته إلى 

البريطانية، أنَّ النغ ووالده "  الديلي ميل"وذكرت صحيفة 
، بعد مقتل أقاربھما في ١٩٧٢انتقال للعيش في الغابة عام 

ولم يحاوال االتصال .  غارة جوية أميركية في حرب فيتنام
 .بالعالم الخارجي اعتقاداً منھما أنَّ الحرب لم تنته بعد

أشخاص فقط، ولم يكن بينھم  ٥وإلى جانب والده، شاھد النغ 
وكان يرى شكله الخارجي فقط عبر انعكاسه في .  أي امرأة

على "  طرزان"واعتاد .  مياه النھر، وتعلم العد إلى العشرة
ارتداء مئزر مصنوع من لحاء الشجر، والعيش في كوخ 

 .خشبي على ارتفاع خمسة أمتار من سطح األرض
وبعدما رأى باحثون عن الطعام الرجلين، أبلغوا السلطات 
المحلية التي شكلت فريقاً لتعقبھما، وعثرت عليھما في آب 

 .، بعد تفتيش دام خمس ساعات٢٠١٣) أغسطس(
وأعلنت السلطات أن شقيق النغ األكبر شجع الثنائي على 
العودة إلى العالم المتحضر بعدما بدأت صحة والده تتدھور 

 .٢٠١٧، ثم توفي لسبب غير معروف عام ٢٠١٣عام 
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تداوله ن�اش�ط�ون "  فيديو" أثار مقطع 
على مواقع التواصل االجت�م�اع�ي ف�ي 
مصر غضباً شعب�ي�اً ورس�م�ي�اً، ح�ي�� 
ظھر فيه طبيب يُجبر م�م�ر��اً مس�ن�اً 
على السجود لكلبه، األم�ر ال�ذي دف�ع 
ب��الس��ل��ط��ات ال��ى ال��ت��ح��ر� ل��م��ع��رف��ة 

 .مالبسات ما جرى
وأك���د مص���در أم���ن���ي مص���ري أن  

الشرطة بصدد فحص مقطع ال�ف�ي�دي�و، 
مشيراً الى أن العمل جاٍر حالياً لتحدي�د 
ھوية األش�خ�اص ال�ذي�ن ظ�ھ�روا ف�ي 
ال��ف��ي��دي��و، ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م��البس��ات 

 .الحادثة، والتأكد من مدى صحتھا، وتاريخ تصويرھا
دقائق، ظ�ھ�َر ط�ب�ي�ب م�ع ش�خ�ص�ي�ن آخ�ري�ن،  ٤وفي الفيديو الذي ال تتعدى مدته  

يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منھم حبالً، بينما يقوم الممرض الُمسن بالق�ف�ز 
فوق الحبل، قبل أن يعاتب الطبيب الممرض بسب�ب إھ�ان�ت�ه ل�ك�ل�ب�ه، وي�ط�ل�ب م�ن�ه 

وبحسب الفيديو، رفض الَمجني عليه طل�َب ال�ط�ب�ي�ب، وط�ل�ب ت�ع�ذي�ب�ه  . السجود له
 .بالكھرباء بدالً من السجود، إال أن الطبيب ظّل يلحُّ عليه إلجباره على تنفيذ رغبته

من جانبه، أكد وكيل نقابة األطباء أسامة عبد الحي، أن�ه ل�م ي�ت�م ال�ت�ب�ل�ي�غ ع�ن أي  
وإذ انتقد المقاطع المصورة، أشار الى أن�ھ�ا ت�ح�ت�وي ع�ل�ى .  شكوى خاصة بالفيديو

 .المصرية" الوطن"، بحسب ما نقلت صحيفة "تجاوزات إدارية"
ال يحق ألي طبيب مع�اق�ب�ة " واستنكر عبد الحي إھانة أحد زمالئه، مشدداً على أنه  

 ".أي شخص إال باإلجراءات القانونية
األمر برسم سلطة الن�ي�اب�ة اإلداري�ة، ف�ي ح�ال " وأشار وكيل نقابة األطباء الى أن  

أما ان كانت حدثت في مستشفى خ�اص .  حدثت في مستشفى حكومي  كانت الواقعة
وطالب عبد الحي الشرطة  ". فإنھا تخضع لسلطة إدارة العالج الحّر بوزارة الصحة

 .المصرية بمحاسبة الجاني، وإحالته لجھات التحقيق المختصة

êμc<ˆñ]çq<»<†Š¡<á^ÇéÚ<ÄÚ<]†eæ_<í×e^ÏÚ<
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خس����رت ال����م����ق����اب����ل����ة 
التلفزيونية الت�ي أج�رت�ھ�ا 
المذيعة األم�ي�رك�ي�ة أوب�را 
وي���ن���ف���ري م���ع األم���ي���ر 
البريطاني ھاري وزوجت�ه 
ميغان أم�ام ب�رن�ام�ج ع�ن 
الطعام والثقافة ا�يط�ال�ي�ة 
ف��ي ج��وائ��ز إي��م��ي ي��وم 

 .األحد
وأح��دث��ت ال��م��ق��اب��ل��ة ال��ت��ي 

) م�ارس(  آذار أجريت ف�ي
ال���م���اض���ي ع���ل���ى م���دى 
س��اع��ت��ي��ن ص��دم��ة ل��دى 

العائلة المالكة البريطانية عندما اتھمت ميغان األسرة ال�م�ل�ك�ي�ة 
بإثارة مخاوف بشأن لون بشرة أول طفل للزوجين قبل والدت�ه 
وإلى أي مدى ستكون س�م�راء، وق�ال�ت إن ض�غ�ط ال�م�ع�ي�ش�ة 

 .كزوجين ملكيين تزوجا حديثا دفعھا إلى حافة االنتحار
التلفزيونية إن ھذه المق�اب�ل�ة ك�ان�ت "  إس. بي. سي" وقالت شبكة 

األول��ى ال��ت��ي ي��ج��ري��ھ��ا 
ال���زوج���ان ف���ي أع���ق���اب 

 ٢٠٢٠قرارھما في أوائل 
بالتخ�ل�ي ع�ن واج�ب�ات�ھ�م�ا 
ال��م��ل��ك��ي��ة واالن��ت��ق��ال إل��ى 
كاليفورنيا، وشاھدھا أكث�ر 

مليون شخص ف�ي  ٤٩من 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م ف��ي األي��ام 

 .الثالثة األولى من بثھا
وت��م ت��رش��ي��ح وي��ن��ف��ري 
وفريقھا لجائزة إي�م�ي ف�ي 
فئ�ة أفض�ل س�ل�س�ل�ة غ�ي�ر 
روائية لكن برنامج الس�ف�ر 

ل�ل�م�م�ث�ل س�ت�ان�ل�ي ت�وتش�ي ف�از "  البحث عن إيطالي�ا" والطعام 
 .بالجائزة

ولم يحضر ھاري أو ميغان الحفل المت�واض�ع ال�ذي أق�ي�م ي�وم 
األحد للفنون اإلبداعية الذي يسبق حفل جوائز إيمي ال�رئ�ي�س�ي 

 .األسبوع المقبل
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نّوه وزير الثقافة القاضي م�ح�م�د وس�ام 
الم�رت��ى ب�اإلن�ج�از ال�ج�دي�د ل�ل�روائ�ي�ة 

ال�ف�رنس�ي�ة أودري   -والمخرجة اللبناني�ة
" ال��ح��دث" دي��وان ال��م��ت��م��ثّ��ل ب��ف��ي��ل��م 

L’évènement )    ( الذي فاز ب�ج�ائ�زة
ف�ي م�ھ�رج�ان ال�ب�ن�دق�ي�ة "  أسد الذھب" 

 .٢٠٢١السينمائي 
يُذكر أّن الفيلم مستوحى من قّص�ة دارت 
أحداثھا في فرنسا ف�ي س�تّ�ي�ن�ي�ات ال�ق�رن 
الماضي، تتمحور حول حمل فتاة ق�اص�ر 
وما ت�ت�ع�ّرض ل�ه إذ تس�ع�ى ل��ج�ھ�اض 

 .سّراً 
م�ن ال�ب�دي�ھ�ي أن " واعتبر المرتضى أنه 

يثير ھذا الم�وض�وع ج�دالً ك�ب�ي�راً، ف�ف�ي 
صفوف اللبنانيين من ي�ت�ف�ھّ�م م�ا ع�بّ�رت 
عنه ديوان من شغف حيال قضيّ�ة ح�ري�ة 
قرار المرأة فيما يختّص بجسدھا، وبينھ�م 
من يعبّر بنفس الشغف وربم�ا أك�ث�ر ع�ن 
مبدأ حماية حياة الجني�ن وق�دس�يّ�ت�ھ�ا م�ن�ذ 
لحظة الحمل األولى، إاّل أّن ج�دالً ك�ھ�ذا 

متى بُني على تبادل منفتح لآلراء، ال ب�ّد 
وت�ب�ق�ى .  أن يُغني الفكر وينير ال�ق�ن�اع�ات

حريّة الرأي والتعبير مفخرة لب�ن�ان رغ�م 
 ".كل المآسي
  L’évènementيذكر أّن فيلم

ھو التجربة الثانية على صع�ي�د اإلخ�راج 
 Mais vous êtes fousلديوان بعد في�ل�م

وت��ن��اول  ٢٠١٩ال��ذي أن��ج��زت��ه ع��ام 
 .موضوع اإلدمان

ك�ل إن�ج�از " وأشار ال�م�رتض�ى إل�ى أّن 
جديد للبناني في االنتشار ھو إنجاز ل�ك�ّل 
لبنان وترسيخ لشأنه ع�ال�م�ي�اً إذ ي�ت�ح�ّدى 
محاوالت طمس اسم بلدنا ودوره الفكري 

 .واالبداعي

î–i†¹]<‚Û¦<íÊ^ÏnÖ]<†è‡æV<
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بعد ثالث س�ن�وات م�ن ت�م�زق�ھ�ا ل�ح���ة 
ب��ي��ع��ھ��ا ف��ي م��زاد، ت��ع��ود ل��وح��ة ل��ف��ت��اة 
صغيرة تحمل بالوناً أح�م�ر ع�ل�ى ش�ك�ل 
قلب من أعمال فنان الشارع البري���ان�ي 
بانكسي، الذي يحيط ن�ف�س�� بس�ت�ار م�ن 
الغموض، إلى صالة المزاد م�رة أخ�ر� 
الشھر المقبل بسعر يص�ل إل�ى ث�م�ان�ي�ة 

 .ماليين دوالر
واس��ت��ول��ى ال��وج��وم ع��ل��ى ج��م��ھ��ور  

ف�ت�اة " المتفرجين عندم�ا ت�م�زق�ت ل�وح�ة 
أثناء إنزالھا م�ن إط�ارھ�ا ب�ي�ن "  وبالونة

أسنة آلة تقطيع كانت مخبأة ف�ي اإلط�ار، 
إثر إعالن نھاية ال�م�زاد وق�ب�ول ع�رض 

ألف جنيه إسترليني،  ٤٢٠بقيمة مليون و
 ٢٠١٨)  أكتوبر(  وذلك في تشرين األول

 .في صالة مزادات سوذبيز بلندن
ومض��ى ال��م��ش��ت��ري ق��دم��اً ف��ي ع��م��ل��ي��ة  

الش��راء وأع��ي��دت تس��م��ي��ة ال��ل��وح��ة إل��ى 
، وع�رف�ت " الحب في سل�ة ال�م�ھ�م�الت" 

اآلن طريقھا مرة أخرى لص�ال�ة ال�م�زاد 
بسعر تقديري يتراوح بين أرب�ع�ة وس�ت�ة 

 .ماليين جنيه إسترليني

ي���ج���ت���م���ع ال���م���م���ث���الن 
والص�دي��ق�ان ب�ن أف�ل��ي��ك 
ومات ديمون ف�ي ف�ي�ل�م 

" ال��م��ب��ارزة األخ��ي��رة" 
ال��ذي ي��دور ف��ي إط��ار 
درامي ح�ول ا��ت�ص�اب 
امرأة نبيل�ة ف�ي ف�رنس�ا 
خالل العصور الوس���ى 
وُعِرض ألول م�رة ف�ي 
م��ھ��رج��ان ال��ب��ن��دق��ي��ة 

 .السينمائي الجمعة
ويستند الفيلم، وھو م�ن إخ�راج ري�دل�ي س�ك�وت، إل�ى أح�داث 
حقيقية في فرنسا في القرن الرابع عشر عندما تب�ارز ف�ارس�ان 

 .لتحديد مدى صحة زعم امرأة بأنھا تعرضت الغتصاب
ويجّسد ديمون دور زوج السيدة، جان دو كاروج ال�ذي ي�ق�ات�ل 
للثأر لھا واستعادة شرف عائلت�ه ع�ن ط�ري�ق ت�ح�دي ص�دي�ق�ه 
القديم الذي أصبح منافسه جاك لو جري الذي يج�س�د دوره أدم 

وج��ذب ال��ف��ي��ل��م .  دري��ف��ر
اھتمام صحافة المشاھير 
بع�د وص�ول ب�ن أف�ل�ي�ك 
إلى مقر إقامة م�ھ�رج�ان 
البندقية برف�ق�ة ال�م�غ�ن�ي�ة 
جن�ي�ف�ر ل�وب�ي�ز ف�ي أول 
ظھور ع�ل�ن�ي ل�ھ�م�ا ف�ي 
ح��دث رس��م��ي م��ن��ذ أن 
جّددا عالقتھما العاطف�ي�ة 
بعد انفصال دام عشري�ن 

 .عاماً 
 .ويجسد أفليك شخصية ذكورية تقليدية في الفيلم

وقال خالل مؤتمر صحافي إّن ھناك عناصر في الفيلم تك�ش�ف 
كيفية معاملة النساء في العصور الوسطى ع�ل�ى أن�ھ�م م�ل�ك�ي�ة 

 .خاصة بالرجال
وشارك أفلي�ك ودي�م�ون ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ف�ي�ل�م، وھ�و أول ع�م�ل 

 .جود ويل ھانتنج"يجمعھما منذ مشاركتھما في فيلم 
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كشفت مؤسسة اإلعالم وال�ت�ح�ول ال�رق�م�ي 

نس��خ��ت��ي��ھ��ا ال��ع��رب��ي��ة واإلف��ري��ق��ي��ة م��ن  ع��ن
مس��اب��ق��ة اإلب��داع اإلع��الم��ي ال��م��خ��ص��ص��ة 
لمشاريع تخّرج طالب اإلعالم وأعلن�ت ع�ن 
فتح ال�ب�اب ل�ت�ل�ق�ي األع�م�ال ال�را��ب�ة ف�ي 
ال��م��ن��افس��ة م��ن ك��ل��ي��ات وأقس��ام اإلع��الم 
واالتصال بجامعات العالم ال�ع�رب�ي وال�ق�ارة 
اإلفريقية، لفئاتھا المخ�ت�ل�ف�ة، ال�ت�ي ت�غ���ي 
كافة أشكال العمل اإلع�الم�ي، و�ل�ك ض�م�ن 
الدورة األولى للمسابقة التي أسدلت الست�ار 
قبل أيام عن نسخ�ت�ھ�ا ال�م�ح�ل�ي�ة، ع�ل�ى أن 
يغلق باب تلقي المشاركات في العشرين من 

 .سبتمبر الجاري/ شھر أيلول
وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة اإلع�الم وال�ت�ح�ول ال�رق�م�ي 
الكاتب الصحافي عبد الجواد أبوكب، أن الن�س�خ�ت�ي�ن ال�ع�رب�ي�ة 
واألفريقية من المسابقة تھدفان إلى خلق أرضية مش�ت�رك�ة م�ن 
التعاون األكاديمي والمنافسة الھادفة، التي ستع�م�ل ع�ل�ى رف�ع 
مستوى اإلنتاج األكاديمي للطالب ع�ب�ر االح�ت�ك�اك ال�م�ب�اش�ر 
وغير المباشر بين الطالب واألساتذة ونظرائ�ھ�م ف�ي م�خ�ت�ل�ف 

 .المؤسسات األكاديمية
تھدف المسابقة إلى إبراز العناصر الم�ب�دع�ة وال�م�ت�م�ي�زة ب�ي�ن 
الطالب، وتحفيز طالب السنوات التالية لھم لبذل جھد أكبر في 
مشروعات تخرجھم، وكذلك من�ح أعض�اء ھ�ي���ات ال�ت�دري�س 
تقديرھم المستحق، ب�ج�ان�ب ف�ت�ح آف�اق ج�دي�دة ل�ل�ت�ع�اون ب�ي�ن 
المؤسسات التعليمية، بما يساھم في رفع مستوى ال�م�ت�خ�رج�ي�ن 
ويخدم المھنة عاّمة في ظل واقع رق�م�ي ص�ن�ع إط�اراً ح�اك�م�اً 
ووضع ق�واع�د ج�دي�دة ل�ل�ت�ط�ور، س�واء ف�ي م�ج�ال ال�ت�ع�ل�ي�م 

 .األكاديمي أو الممارسة المھنية
وأشار أبوكب إلى أن المؤسسة راع�ت ف�ي ش�روط ال�م�س�اب�ق�ة 
التنوع واالختالف بين األقطار المختلفة في ما ي�ت�ع�ل�ق ب��ط�ار 
العملية التعليمية ومحتواھا، كما أن�ھ�ا ت�دع�م وت�ؤس�س ل�ل�ب�ي���ة 

الرقمية وللمفاھيم الجديدة بسوق العمل الع�ال�م�ي ال�ذي ت�ج�اوز 
فكرة الحدود الجغرافية وباتت له معايير أخرى في ظ�ل إع�الم 
الذكاء االصطناعي والترتيبات غير المسبوقة ال�ت�ي ف�رض�ت�ھ�ا 

 ".كورونا"جائحة 
وتش��م��ل ف�����ات ال��ت��ق��دم مش��روع��ات ال��ت��خ��رج الص��ح��اف��ة 

وق��ن��وات  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة واإلل��ك��ت��رون��ي�ة ال�ورق��ي��ة
واألف��الم  واألف��الم ال��ت��س��ج��ي��ل��ي��ة وال��وث��ائ��ق��ي��ة ال��ي��وت��ي��وب

الع�الق�ات  اإلنتاج اإلذاعي بأنواعه، وبرامج التلفزيون الروائية
وإخ��راج ال��م��واق��ع  ال��ت��س��وي��ق اإلع��الم��ي ال��ع��ام��ة واإلع��الن،

للكليات واألقسام وال�م�ع�اھ�د  ويمكن.  اإللكترونية والفيديو كليب
واألكاديميات في مصر والدول العربية ف�ي ال�ق�ارة األف�ري�ق�ي�ة 
التقدم الى المسابقتين بمش�روع�ات ال�ت�خ�رج، ك�ل ع�ل�ى ح�دة، 

الع�رب�ي�ة ( يسمح لمشروعات التخرج بأن تقدم بثالث لغات  كما
ويس�م�ح ف�ي ال�م�س�اب�ق�ة األف�ري�ق�ي�ة ).  الف�رنس�ي�ة  -اإلنكليزية   -

استثنائياً ھذا العام فقط التقدم بم�ش�روع�ات ال�ت�خ�رج ل�ل�ع�ام�ي�ن 
الدراسيين المنتھي والسابق له، وسيتم استعراض وتقييم جم�ي�ع 
المشاريع المقدمة إلى المسابقة بشكل محايد من قبل أكاديم�ي�ي�ن 

 .وخبراء عرب وأفارقة رفيعي المستوي في كل تخصص
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بدأ تصوير الفيلم السينمائي السوري 
، من إخراج أحمد ابراھيم "فيك أب"

لإلنتاج "  سراب"أحمد، وإنتاج شركة 
الفني، وبمشاركة نخبة من ألمع نجوم 

 .الدراما السورية
ويعد العمل أول فيلم سينمائي قطاع 
خاص منذ سنوات، ويعول القائمون 
عليه كثيراً، كخطوة أولى على طريق 
 .إعادة السينما السورية إلى سابق عھدھا

وتحدث النجم القدير وبطل العمل أيمن 
زيدان، حول مشاركته، واعتبر أن الفيلم 
سينافس األعمال السينمائية في العالم 
العربي، المتالكه األدوات الكافية 

 .للنجاح
الفيلم الجديد سيكون بوابة لعودة : "وقال

سينما القطاع الخاص في سوريا، كما 
أنه ينتمي إلى الكوميديا العائلية، ويقوم 

 ".على جملة مفارقات طريفة
"وتابع أجسد في الفيلم دور سالم، : 

صاحب شركة ثري، يسعى جاھداً 
إلنجاب طفل، ويقوم من أجل ذلك 
بمحاوالت كثيرة من تعدد الزوجات 

 ".واللجوء للمشعوذين والدجالين
"وأوضح أحداث ساخرة ممزوجة : 

بمواقف إنسانية تتركھا زياراته 
المتكررة لمأوى لكبار السن، ما يجعل 
من األحداث سلسلة متكاملة مبنية على 

 ".التشويق واإلثارة

بدوره، اعتبر المخرج أحمد ابراھيم 
أحمد أن عودة السينما السورية عبر 
القطاع الخاص، أمر مھم للغاية، 
وضروري حتى نرى األعمال 
السينمائية السورية تغزو صاالت 

 .العرض وشباك التذاكر
"وأضاف يأتي العمل في إطار سعينا : 

إلعادة الرونق إلى السينما السورية، 
وسنطلق عمالً يعيد لألذھان تلك السينما 
الجماھيرية التي قدمتھا سوريا في 

 ".الماضي، أيام الزمن الجميل
"وأردف ال يوجد مبرر لغياب السينما : 

السورية عن الساحة، فمن يمتلك دراما 
كالدراما السورية المنتشرة في أنحاء 
العالم العربي، يمكنه ببساطة امتالك 

 ".سينما تنافسية ال يسبقھا أحد
أبدى المدير التنفيذي للشركة المنتجة 
فراس الحلبي، تفاؤله بأن يشكل الفيلم 
نقلة نوعية في السينما السورية، معتبراً 
أنه يقوم على العديد من المقومات الكفيلة 
بالنجاح، متمنياً أن يترك بصمة في عالم 

 .السينما العربية
 :وأضاف

الفيلم يطرح أحداثه بطريقة لطيفة "
وقريبة من قلب المشاھد، كما يجمع بين 
الكوميديا والموقف اإلنساني بشكل 
مختلف كلياً، لذا أظن أنه سيعجب 

 ".المتابعين
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يعرف الناس أن اتباع نمط حياة صحي ھو وسيلة رئي�س�ي�ة ل�ل�ح�ف�ا� ع�ل�ى ح�ي�اة 
يظن البعض أن أسلوب الحياة الصحي محصور فقط باتباع ن�ظ�ام غ�ذائ�ي .  صحية

 .سليم، في حين يتناسى معظم الناس أھمية التمارين
تعتبر ممارسة الرياضة أثناء تناول ال�ط�ع�ام ب�ط�ري�ق�ة ص�ح�ي�ة م�ن أھ�م ال�وس�ائ�ل 

مما ال شك فيه أنھا تساھم لي�س ف�ق�ط .  المساعدة للحفاظ على الرشاقة وصحة الجسم
في تعزيز صحة القلب وإنما تساعد في بناء العضالت وتقوية الجسم بالت�وازي م�ع 

 .لذلك تُشّكل حافزاً رئيسياً حتى بالنسبة إلى المرأة الحامل. النظام الغذائي المتبع
من الواضح أن النساء أثناء الح�م�ل ي�ع�ان�ي�ن م�ن اإلمس�اك بس�ب�ب زي�ادة ھ�رم�ون 

يمكن ح�ل ھ�ذه .  البروجسترون الذي يتسبب في استرخاء عضالت الجسم واألمعاء
المشكلة من طريق زيادة األطعمة الغنية باأللياف في النظام ال�غ�ذائ�ي ول�ك�ن أيًض�ا 

 .من طريق زيادة النشاط البدني للمرأة الذي يساعد بشكل كبير
إضافة إلى ذلك، من المعروف أن جسم المرأة يح�ت�اج إل�ى ت�ق�وي�ة بش�ك�ل مس�ت�م�ر 

صحيح أن تناول الطعام ومكمالت الكالسيوم تساعد ف�ي ذل�ك، .  بخاصة أثناء الحمل
 .إال أنه ال يمكن إغفال ممارسة الرياضة لتعزيز العضالت وتقويتھا

 زيادة الوزن
يُشّكل الحمل تحدياً آخر للمرأة الكتساب الوزن، ولك�ن ك�ي�ف ي�م�ك�ن زي�ادة ال�وزن 
بطريقة صحية؟ يلجأ بعض النساء إلى تناول سعرات حرارية إضاف�ي�ة م�م�ا ي�ؤدي 

ھذه الزيادة قد تؤثر في حالة الطفل سواء ل�ن�اح�ي�ة . إلى اكتساب كيلوغرامات أخرى
لذلك يمكن التخفيف من زيادة ال�وزن م�ن .  حجم الجنين أو األمراض التي سيعانيھا

 .خالل التمرين
مترابطين مما يؤكد بوضوح حاجة )  األكل الصحي( لطالما كانت التمارين والتغذية 
وبالتالي يعّد النشاط البدني جزءاً من الروتين اليومي .  كل منھما إلنجاح ھذه المھمة

 .مفتاحاً رئيسياً لنمط حياة صحي وسليم) دقيقة على األقل يوميًا ٣٠(
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ھناك عوامل تساعد ف�ي خس�ارة ال�وزن 
ورفع معدل التمثيل الغذائ�ي، وك�ث�ر م�ن 
األفراد يتبعونھا عن قصد أو كنمط ح�ي�اة 

وف�ي .  لفقدان وزنھم أو المحافظة ع�ل�ي�ه
ال��وق��ت ع��ي��ن��ه، ت��م��ن��ع أو ت��ح��ّد ب��ع��ض 
األساليب الغذائية من خس�ارة ال�وزن أو 

م�ت�ن�وع�ة،  الدھون في ال���س�م ألس�ب�اب
شرحتھا إختصاصي�ة ال�ت�غ�ذي�ة ن�ورھ�ان 

 :ناصر كالتالي
 جودة نومك -أوالً 

أظ��ھ��رت ب��ع��ض ال��دراس��ات أّن ال��ن��وم 
أق�ل م�ن ( لساعات غير كافية ف�ي ال�ل�ي�ل 

ق�د ي�ؤدي م�ع )  خمس ساعات في ال�ل�ي�ل�ة
ق�د  وب�ال�ت�ال�ي، . الوقت إل�ى زي�ادة ال�وزن

يؤثر ال�ح�رم�ان م�ن ال�ن�وم ع�ل�ى إف�راز 
الكورت�ي�زول، أح�د ھ�رم�ون�ات اإلج�ھ�اد 

 ).Stress Hormone( والتوتر
ال��م��ش��روب��ات ال��غ��ن��ي��ة ب��الس��ك��ر   -ث��ان��ي��اً 

 والسعرات الحرارية
يلجأ ال�ع�دي�د إل�ى ال�م�ش�روب�ات ال�ب�اردة، 
وخاصة خالل فصل الصي�ف ل�ل�ح�ص�ول 
ع��ل��ى االن��ت��ع��ا�، دوَن االن��ت��ب��اه إل��ى أّن 

 العصائر والسموذي
 )Smoothies (   غ���ن���ي���ة ب���الس���ع���رات

وعند ش�رب أك�ث�ر م�ن ك�وب .  الحرارية
خ��الل ال��ن��ھ��ار ي��ؤدي إل��ى زي��ادة ك��م��ي��ة 
الس��ع��رات ال��ح��راري��ة، وب��ال��ت��ال��ي زي��ادة 

وھذا ينطبق أيض�اً ع�ل�ى ال�ق�ھ�وة . الوزن
 التي يضاف إليھا مبيضات القھوة

)Coffee Creamer (والشراب  
 )Syrup (   وال���ك���ري���م���ا )Whipped 

Cream (   . كذلك، كثرة ش�رب ال�ك�ح�ول
قد تؤدي إلى زيادة الوزن، إذ أن غ�رام�اً 

وح��دات  ٧واح�داً م�ن ال��ك�ح�ول ي��وازي 

 .حرارية
 عدم شرب كميات كافية من الماء -ثالثاً 

يمكن أن يساعد تناول ك�وب�ي�ن إل�ى س�ت�ة 
أكواب من الماء في ال�ي�وم ع�ل�ى خس�ارة 

إذ أن ال��م��اء ال ي��ح��ت��وي ع��ل��ى  .  ال��وزن
سعرات حرارية، لذا، فھو يروي عطشك 

وعندما تش�رب ك�م�ي�ة .  دون زيادة الوزن
كافية من الماء، قد تقل اح�ت�م�ال�ي�ة ت�ن�اول 
ال�م��ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة أو ال�ع��ص��ائ��ر أو 
مشروبات القھوة الم�ل�ي���ة ب�الس�ك�ر ال�ت�ي 

 .تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير
م��ك��اف���ة ن��ف��س��ك ب��ع��د ال��ت��م��اري��ن   -راب��ع��اً 

 الرياضية بالطعام
بعد القيام بب�ع�ض ال�ت�م�اري�ن ال�ري�اض�ي�ة 
يشعر البعض بالفخر والنشاط، وكمك�اف�أة 
يتجھون إلى تن�اول وج�ب�ة ك�ب�ي�رة غ�ن�ي�ة 
بالدھون والسعرات ال�ح�راري�ة، ت�ف�ق�دھ�م 
. نتيجة المجھود الذي بذلوه في ال�ت�م�ري�ن

كذلك، احذر من المشروب�ات ال�ري�اض�ي�ة 
  عالية السكر وألواح الطاقة

)Energy Bars( أيًضا. 
 التوتر -خامساً 

ع��ن��د ال��ت��وت��ر، ي��ل��ج��أ ال��ك��ث��ي��ر م��ن��ا إل��ى 
 Comfort"( األط���ع���م���ة ال���م���ري���ح���ة" 

Food (   التي تحتوي على نس�ب�ة ع�ال�ي�ة
ونبتعد عن مم�ارس�ة .  من السكر والدھون

ھ�ذه .  الرياضة لشعورنا بالتعب والخم�ول
 .األسباب مجتمعة تؤدي إلى زيادة الوزن

إذاً، إّن الحمية الغذائية ليست حالً ط�وي�ل 
إذا كان ھدفك ھ�و إن�ق�اص ال�وزن .  األمد

لذا، رك�ز ع�ل�ى .  وعدم اكتسابه من جديد
تبني عادات نمط ال�ح�ي�اة الص�ح�ي�ة ال�ت�ي 

ك��ذل��ك، ض��ع  . ي��م��ك��ن االس��ت��م��رار ب��ھ��ا
توقعات واقعية عندما يتعلق األمر بفق�دان 

كما ضع في اعت�ب�ارك أن ف�ق�دان .  الوزن
الوزن يستغرق وقتاً، وركز على تط�وي�ر 
نظام مخصص لك لخس�ارة ال�وزن ب�ن�اء 
على احتياجاتك، ألّن الن�ظ�ام ال�ذي ن�ج�ح 
مع أحد األقارب أو أف�راد ال�ع�ائ�ل�ة ق�د ال 

 .يكون النظام المناسب لك

ك����ث����رت األق����اوي����ل ح����ول 
الفيتامينات التي تحتاج إلي�ھ�ا 

 . النساء خالل فترة الحمل
وتفاوتت بين أھمية الحصول 
ع���ل���ى ح���م���ض ال���ف���ول���ي���ك 

 ". د"والفيتامين 
إال أّن دراسةً حديثة بينّت أنه 
ي��وج��د ع��الق��ة ق��وي��ة ب��ي��ن 

ل�دى "  د" مستوى الفيتامي�ن 
أو م�ا  IQ والـ الحامل المرأة

يع�رف ب�ن�س�ب�ة ال�ذك�اء ع�ن�د 
 .الطفل

وجاءت ن�ت�ائ���ھ�ا أنّ�ه ك�ل�م�ا 
 .كلما كانت نسبة الذكاء أعلى" د"ارتفع مستوى الفيتامين 

في البداية، يجب أّن تعرف ك�ل ال�ن�س�اء ال�ح�وام�ل أّن ن�وع�ي�ة 
. الغذاء خالل ھذه الفترة، تؤثر على صحتھا وص�ح�ة ال�ج�ن�ي�ن

وبالتالي، كلما اتبعت نظاماً غذائياً صحياً م�ت�وازن�اً ب�ع�ي�داً ع�ن 
الحرمان، يساعدھا في عدم اكتساب الوزن العشوائي، إض�اف�ة 

 .إلى تخلصھا من الكيلوغرامات بسرعة وبساطة بعد الوالدة
 ؟"د"ما ھي أھمية الفيتامين 

من أھم العناصر الغذائية ال�ت�ي "  د" من المعروف أّن الفيتامين 
ھ�ذا وت�أت�ي .  تقي العظام من الكسور وتح�اف�� ع�ل�ى ص�ح�ت�ھ�ا

، الذي يساعد في امتص�اص " الكالسيوم" أھميته موازيةً لمعدن 
 .بشكل أسرع" د"الفيتامين 

ع�ب�ر ات�ب�اع ح�م�ي�ة "  د" من الصعب الحصول على الفيتام�ي�ن 
ففي ھذه الحالة، ينصح .  غذائية أو التعرض فقط ألشعة الشمس

خبراء التغذية بتناول مكمل غذائي، تُحدد كميته وف�ق ال�وض�ع 
الصحي لكل فرد، وبعد إجراء الفحوصات األساسي�ة، الس�ي�م�ا 

  . للحوامل والمصابين بأمراض مزمنة
. IU ٦٠٠المطلوبة لدى البالغين "  د" ھذا وتبلغ كمية الفيتامين 

. وعند انخفاض ھذا المعدل، يتم اللجوء إلى ال�م�ك�م�ل ال�غ�ذائ�ي
لكّن، في حال كان في مستويات جيدة أو مرتفعة، يقدر الطبيب 

 .الجرعة المناسبة أو يوقفه

أين يتواجد ھذا الفيتامين ف�ي 
 نظامنا الغذائي؟

إّن أھ��ّم األط��ع��م��ة ال��غ��ن��ي��ة 
م�وج�ودة ف�ي "  د" بالفيتام�ي�ن 

األس��م��اك ال��دھ��ن��ي��ة وال��ب��ي��ض 
وحبوب اإلف�ط�ار ال�م�دع�م�ة، 
وحليب البقر المدعم وص�ف�ار 

 .البيض
م�ا ھ��ي ال��ع��ن�اص��ر ال�غ��ذائ��ي��ة 

 المھمة لذكاء الطفل؟
، ت�ل�ع�ب " د" إضافة للفيتامين 

عناصر غذائ�ي�ة أخ�رى دوراً 
مھًما في رفع القدرة المعرفي�ة 

 :ونسبة الذكاء لدى الصغار، ومن أھّمھا
تحتوي على مضادات األكس�دة ال�ت�ي  :الخضار والفواكه -أوالً 

اختر ال�خ�ض�ار .  تحمي أنسجة الدماغ لدى الطفل من أي ضرر
 .الخضراء والخضار والفواكه الملونة

. مھم لبناء الخاليا والھرمونات ل�ن�م�و ال�ط�ف�ل : البروتين  -ثانياً 
 .يتواجد في اللحم والدجاج والبيض

. يساعد على وصول األوكس�ي�ج�ي�ن إل�ى ال�ط�ف�ل : الحديد  -ثالثاً 
ومن األطعمة الغني�ة .  وھو مھم لنمو الطفل وتعزيز الذكاء لديه

اللحوم والدجاج والسمك والبقوليات وحبوب اإلف�ط�ار :  بالحديد
 .المدعمة بالحديد والخضار الخضراء

: م�وج�ود ف�ي.  م�ھ�م ج�داً ل�ل�دم�اغ ) copper( النحاس   -رابعاً 
الكاجو، واألفوكادو، واألرز األسم�ر، وال�ف�اص�ول�ي�ا الس�وداء، 

 .والسبانخ، والشمندر، والباذنجان
موجود ف�ي ال�ل�ح�م وال�م�ك�س�رات  ) choline(الكولين -خامساً 
 .والبيض
موجود في األسماك الدھنية مثل السال�م�ون  : ٣أوميغا   -سادساً 

 .والتونة والمكمالت الغذائية مثل حبوب زيت السمك
ومن الجدير ذكره، ضرورة االنتباه ل���س�م�اك ال�ع�ال�ي�ة ب�م�ادة 

إل�ى .  الزئبق، ألنّھا خطرة على الجھاز الع�ص�ب�ي ل�دى ال�ط�ف�ل
 .جانب االبتعاد عن الكحول والتدخين ألنه يؤذي دماغ الطفل
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منذ بداية الكورونا يعانون أطف�ال�ن�ا م�ن 
يش�ع�رون .  إغالق الم�دارس وال�م�الع�ب

ب���ال���ع���زل���ة واالض���ط���راب ال���ن���ف���س���ي 
أطفالنا في ال�م�ن�زل، .  ويصارعون الملل

يتناولون وج�ب�ات خ�ف�ي�ف�ة وي�م�ارس�ون 
قد ي��د� .  القليل من التمارين الرياضية

ھذا إلى زيادة الوزن، وھ�ذا م�ا ي�ق�ل�ق�ك 
 أليس كذلك؟

ھدفنا األساسي ھو مساعدة أطفالنا ع�ل�ى 
تقليل معدل زيادة الوزن والسماح بالنم�و 

ي�ج�ب ع�دم وض�ع .  والتطور ال�ط�ب�ي�ع�ي
األط��ف��ال ع��ل��ى ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ل��خ��ف��ض 

 ما ھي أھم النصائح؟. الوزن
اجعل األط�ف�ال ي�م�ض�ون ال�وق�ت ف�ي *  

 :المطبخ 
سيساعدھم ذلك على بناء عادات غذائ�ي�ة 

سوف يثير ھذا اھتم�ام�ھ�م، ف�ھ�م .  صحية
يستمتعون بالفعل ب�ت�ن�اول ال�ط�ع�ام ال�ذي 

وب�ال�ت�ال�ي .  طھوه أو ساعدوا ف�ي ط�ھ�ي�ه
سيتيح لك ھذا الفرصة لتشرح لھم أھمي�ة 

ل��ذا دع��ھ��م .  ت��ن��اول ال��ط��ع��ام الص��ح��ي
يم�ك�ن أن ي�ك�ون .  يساعدونك في المطبخ

ھ���ذا بس���ي���طً���ا م���ث���ل غس���ل ال���ف���واك���ه 

والخضروات او ھرس ال�م�وز أو خ�ل�ط 
 .المكونات

 :اعرض عليھم خيارات صحية* 
أعطھم الفاكھة كوجبات خفيفة، واستخدم 
. منتجات وكريمات الخالية م�ن ال�دھ�ون

قدم لھم خبز الحب�وب ال�ك�ام�ل�ة، واط�ب�خ 
ال�دج�اج ( باللحوم ال�خ�ال�ي�ة م�ن ال�دھ�ون 

بدالً من قطع ال�ل�ح�م ال�ب�ق�ري )  واألسماك
وأخيًرا حاول التوقف عن تناول .  الدھنية

 .الطعام قبل النوم بثالث ساعات
 :النشاط البدني* 

ارق�ص .  حاول أن ت�ج�ع�ل�ھ�م ي�ت�ح�رك�ون
معھ�م ، واط�ل�ب م�ن�ھ�م مس�اع�دت�ك ف�ي 
األعمال المنزلية مثل التنظيف بالمكن�س�ة 
 .الكھربائية، وحاول المشي حول المن�زل

 :النوم بشكل كافٍ * 
علينا أن نتذكر دائماً أھمية النوم في حياة 
أوالدن��ا، إذ ي��رت��ب��ط ق��ل��ة ال��ن��وم ب��زي��ادة 

دع��ھ��م ي��ذھ��ب��ون إل��ى ال��ف��را� .  ال��وزن
 .ويستيقظون ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت ك�ل ي�وم

وال تنَس أنك ن�م�وذج ال�ذي يُ�ح�ت�ذى ب�ه 
أط�ف��ال��ن�ا، ل��ذل�ك ع��ل��ي�ك أن ت�ك��ون ق��دوة 

 .أمامھم وھم سيقتدون بك
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األميركية اختبار عالج جدي�د مص�م�م "  فايزر" تواصل شركة 
للتخفيف من أعراض فيروس كورونا ال�م�س�ت���د، حس�ب م�ا 

 ".نيو أطلس"كشف موقع 
وقال المصدر إن االختبارات دخلت مرحلتھا الثانية، حي�� ت�م 
إعطاء المشاركين عالج بسيط، يتجلى في أقراص قائمة ع�ل�ى 
حبوب منع الحمل، والتي ي�م�ك�ن ت�ن�اول�ھ�ا ف�ي ال�م�ن�زل خ�الل 

-PF" ويس��م��ى ال��دواء .  ال��م��راح��ل األول��ى م��ن ال��ع��دوى
، وي��ن��ت��م��ي إل��ى ف�����ة ال��ع��الج��ات ال��م��ض��ادة " 07321332

 .للفيروسات، المعروفة باسم مثبطات األنزيم البروتيني

مثبطات األنزيم ال�ب�روت�ي�ن�ي، م�ث�ل : " في بيان"  فايزر" وقالت 
PF-07321332 مص�م�م�ة ل�م�ن�ع نش�اط إن�زي�م ال�ب�روت�ي��از ،

 ".الرئيسي الذي يحتاجه فيروس كورونا لالنتشار والتكاثر
من المتوقع أن يساعد إعطاء جرعة منخفض�ة م�ن : " وأضافت

 ".ريتونافير في إبطاء التكاثر أو توقيفھا بشكل نھائي
ھذا ومن المنتظر أن يتم، خالل األشھر القليلة المقبلة، تسج�ي�ل 

 .شخص للتطوع لالختبارات ٣٠٠٠
أن الباحثين يتوقعون ظھور النتائج األول�ى "  نيو أطلس" وذكر 

 .لھذه االختبارات بحلول نھاية العام الجاري

…ˆè^Ê<>^Þæ…çÒ<íe…^<ØÛ£]<ÄßÚ<hçfu<î×Â<^Ûñ^Î<^qøÂ<j¡<



AL-AKHBAR Mercredi 31 Mars 2010  
١٣ 

<ð^Ãe…ù]<OM<<…]ƒa<NLML<

 

AL-AKHBAR Mercredi 15 Sep. 2021 ١٣ 

<…^f}ù]I<<‚ÃÖ]USL<I<<…^ãßÖ]<ì‚è†q<ÄÚ<Ñ^Ëi÷^eI<í¾çË¦<ÑçÏ£]<Äé¶<

<ð^Ãe…ù]MQ<<Ùç×è_NLNM<

 www.alakhbar.ca: تابعونا على 

 :   المقادير
ح�ب�ات   ٥،  ٨دج�اج م�ق�ط�ع   ١،  الدج�اج وال�خ�ض�ار

، روس بصل حجم صغير  ٥،  حبات جزر  ٣، بطاطا
م ص ف�ل�ف�ل   ١،  م ص ب�ھ�ار ح�ل�و  ١،  م ص ملح  ١

رش�ة ب�ھ�ار ،  رشة جوزة ال�ط�ي�ب،  رشة قرفة،  اسود
بص�ل ح�ج�م   ١،  االرز،  م ك زيت زي�ت�ون  ٢،  مندي
م   ١،  م ص م�ل�ح  ١،  كيلو ل�ح�م م�ف�روم  ١/٤،  وسط

كوب ارز من�ق�وع م�دة   ٢،  رشة فلفل،  ص بھار حلو
 .كوب ماء مغلي ٣، نصف ساعة

 :التحضير 
نقطع الخضار ونتبل الدجاج والخضار مع الملح والزي�ت  
والبھارات ونضعھا بكيس الفرن ثم بالفرن المحمى مسبقا  

ن�ف�رم ال�ب�ص�ل ن�اع�م  ،  درجة، ونملي الصيني�ة م�اء   ٢٠٠ 
ونحمره مع الزيت ثم نضيف اللحمة ونحركھا ون�ت�رك�ھ�ا  

 تستوي نضيف الملح والبھارات ثم االرز والماء 
 .يقدم مع لوز محمر وزبادي وبالعافية 
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 :مقاديرال
 ملعقة كبيرة كاكاو، كوب دقيق١/٤، مالعق سكر٣

، رب�ع ك�وب ح�ل�ي�ب،  ملعقة ص�غ�ي�رة ب�ي�ك�ن�ج ب�ودر
 .ملعقتان كبيرة زيت

 :التحضير
 ٣نضع الم�ك�ون�ات ال�ج�اف�ة ف�ى ال�م�ج ع�ب�ارة ع�ن 

ك�وب دق�ي�ق، ونض�ي�ف م�ل�ع�ق�ة  ١/٤مالعق سكر و
كبيرة كاكاو ثم نضع ملعق�ة ص�غ�ي�رة ب�ي�ك�ن�ج ب�ودر 

 . ونخلطھا جيًدا
 . نضيف الحليب والزيت ونقلب جيًدا بالشوكة
دقيقة  ٢٠نضع المج فى الفرن متوسط الحرارة لمدة 

  .دقائق ٣أو فى الميكروويف لمدة 
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تترقب أحداث جديدة وتحلم وتخطط لل�م�س�ت�ق�ب�ل او األي�ام 
 .إحتفظ بمشاعرك لنفسك وال تبوح بھا ألحد، المقبلة

 .سيقدم لك الشريك دعمه

 الثور
 ايار ٢٠ -نيسان  ٢١

 الحمل
 نيسان  ٢٠ -آذار  ٢١

 الجوزاء
 حزيران  ٢٠ -ايار  ٢١

تتمع بحدس قوي وتشعر باألمور قبل أن ت�ح�دث س�ي�ك�ون 
تجنب ال�م�واج�ھ�ة م�ع   ، أسبوع مليء بالمفاجآت السارة لك

 .الشريك وحاول اإلبتعاد عن إفتعال المشاكل بينكما

  السرطان
 تموز  ٢٠ -حزيران  ٢١

تحاول ھذا األسبوع رسم خطوط عريضة للفت�رة ال�ق�ادم�ة 
ستكون العالقة مع الشريك  ھ�ادئ�ة .  وربما للمستقبل أيضا

 .ومستقرة وتستطيع االعتماد عليه في المواقف والصعبة

 األسد
 آب   ٢١ -تموز  ٢١

 العذراء
 أيلول    ٢٢ -آب  ٢٢

مسؤوليات كبيرة تختبر كفاءتك وتكون ب�ال�ت�ال�ي ام�ت�ح�ان�اً 
حذار من الشكوك والغيرة ف�ھ�ي ت�ف�ض�ح . للصعود والتقّدم

 .مساوئك وتثير تحفّظ الحبيب

 الميزان
     ١ت ٢٢ -أيلول  ٢٣

إي��اك ال��ت��ھ��رب م��ن .  ق��د ت��واج��ه ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ت��ح��دي��ات
ربما يتم لقاء ودي .  المسؤوليات حتى ولو كثرت الضغوط

 .أو مصارحة صادقة تقرب المسافة بينك وبين الحبيب

 .تكسر كل القيود وتتمتع بحرية في عملك، طالما فقدتھا
يلعب األصدقاء دوراً في حصولك على عقد ما أو ف�رص 

 . تفاھم مع الحبيب على بعض أمور الحياة. استثنائية

مناعتك ضعيفة وبالتالي أنَت ھ�ّ� ف�ي وج�ه ال�ھ�ج�م�ات، 
ي�ك�ش�ف ل�ك ك�وك�ب ال�ح�ب أس�راراً م�رح�ة .  فابتعد عنھ�ا

 .يطمئن لھا القلب وترتاح لھا األعصاب

 الدلو
 شباط  ١٨ - ٢ك ٢٠

تبدو مھتما بالب�ح�� ع�ن مص�ادر ت�ف�ي�دك ب�وض�ع خ�ط�ط 
ارت�ي�اح�ك ال�ن�ف�س�ي و .  لتحقق ھدف تضعه نصب عي�ن�ي�ك

 تحسن أمورك يعكس طاقة إيجابية على وضعك العاطفي 

 الحوت
 آذار  ٢٠ -شباط  ١٩

 العقرب
  ٢ت ٢٢ - ١ت ٢٣

 القوس
  ١ك ٢٠ - ٢ت ٢٣

تتمتع بحظ استثنائي يجب أن تستفيد منه في ك�ل م�ن�اس�ب�ة 
لكي تعزز أوضاعك وتنطلق نحو استث�م�ارات وع�م�ل�ي�ات 

 .تستعيد البسمة وتشعر باالنسجام. ناجحة

 .ال تكن متسرعا ھذا األسبوع ودع عنك األفكار السوداء
يعاملك الشريك بمحبة ولطف وعليك أن ت�ع�ام�ل�ه ب�ال�م�ث�ل 

 .وتتنازل له قليال

ستكون مستعدا إلجراء تغييرات مختلفة في ن�م�ط ح�ي�ات�ك 
 ال تتردد في اختياراتك وكن واثقا من نفسك. ھذا األسبوع

 .عالقتك مع الشريك ستكون مميزة ورومنسية

Åçf‰ù]<]„â<Ô¿u<

 الجدي
  ٢ك ١٩ - ١ك ٢١

ïçjŠÚ<VØã‰<

س�ح�رك .  تتعامل مع بعض المستجدات ب�ح�ذر وع�دم ث�ق�ة
ل�ع�لّ�ك ت�ل�ت�ق�ي .  أّخاذ وطباعك مرنة، وابت�س�ام�ت�ك ج�م�ي�ل�ة

 .شخصاً يلفت انتباھك

 تصميم اعالنات وإخراج فني
 فراس شديد

 قسم اإلعالنات
advertising@alakhbar.ca 

 مديرة التحرير
 كاتي غنطوس

 رئيس التحرير/ المدير العام 
 إيلي مجاعص
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/موعد عودة الموظفين إلى مكاتبھم حتى كانون ال�ان�ي"  غوغل" أرجأت 
في سيليكون فالي القلقين من س�رع�ة  منافسيھا ، على غرار٢٠٢٢يناير 

 .انتشار المتحّور دلتا من فيروس كورونا
يس�ع�دن�ي أن أرى أن : " وقال المدير العام للشركة سوندار بيشاي في بي�ان

عدداً كبيراً من مكاتبنا فتح أبوابه، لك�ن ال�وب�اء ال ي�زال يُ�ث�ي�ر ال�ق�ل�ق ف�ي 
 ".مناطق كثيرة في العالم

 ١٠وأرجئت عودة الموظفين إلى ف�روع الش�رك�ة ف�ي ال�ع�ال�م أج�م�ع إل�ى 
" بغية توف�ي�ر م�رون�ة أك�ب�ر وخ�ي�ارات أوس�ع"   ٢٠٢٢يناير / كانون الثاني
سنوّجه لكم إخ�ط�اراً ق�ب�ل : " بيشاي في قوله ، وفق ما أوضح للعاملين فيھا

 ".يوماً من موعد العودة ٣٠
إعالنات مماثلة ف�ي ال�ف�ت�رة "  أمازون" و"  آبل" و"  فايسبوك" وكان لكّل من 

األخيرة، حين كانت الشركات تتوقّع عودة ال�م�وظ�ف�ي�ن إل�ى م�ك�ات�ب�ھ�م ف�ي 
الخريف، بالنظر إلى وتيرة حمالت ال�تّ�ل�ق�ي�ح، ل�ك�نّ�ھ�ا أع�ادت ال�ن�ظ�ر ف�ي 

 .مخطّطاتھا في ظّل انتشار المتحور دلتا
في عداد الشركات التي فرضت إلزاميّ�ة ال�ت�ل�ق�ي�ح ع�ل�ى "  غوغل" وتندرج 

أشار بيشاي إلى أن الوباء تحدٍّ يدفعھ�م إل�ى ال�ت�واض�ع،  موظّفيھا، في وقت
 ".غوغل"معرباً عن إعجابه بطريقة تكيّف فرق عمل 

ب�ي�وم�ي�ن  فضالً عن ذلك، كان الرئيس التنفيذي لعمالق التكنولوجيا قد تعھّد
/تش�ري�ن األول ٢٢جديدين من العطلة العالمية للموظفين ھذه الس�ن�ة ف�ي 

 .ديسمبر/كانون األول ١٧أكتوبر و

<^ã×Ú^Ãi<ífléÖ^ÃÊ<‚Òöi<hçéiçè
××–¹]<l^Úç×Ã¹]<ÄÚí<

<^Þæ…çÒ<á`e<

نيل م�ا��ون، ف�ي م�دّون�ة، أن " يوتيوب"نشر اإلداري في 
، ٢٠٢٠الشركة أزالت مليون م�ق�ط�ع ف�ي�دي�و م�ن�� ش�ب�اط 

. بسبب المعلومات المضللة الخطيرة عن ف�ي�روس ك�ورون�ا
وكتب أن المعلومات ال�م�ض�ل�ل�ة ت�م�ت�د إل�ى ك�ل ج�ان�ب م�ن 

ت�خ�ت�رق ال�م�ج�ت�م�ع�ات بس�رع�ة " جوانب ال�م�ج�ت�م�ع، وق�د 
 ".شديدة

وأوضح ماھون أن المحتوى السيئ يمثّل نسبة ص�غ�ي�رة م�ن 
 ١٠عامة، مشيراً إلى أن الشرك�ة ت�زي�ل "  يوتيوب" محتوى 

ماليين مقطع فيديو كل ربع سنة، معظمھا ال يصل إلى أكث�ر 
 ".إن غادجت"مشاھدات، بحسب موقع  ١٠من 

قد قدمت حّجة م�م�اث�ل�ة ح�ول ال�م�ح�ت�وى "  فايسبوك" وكانت 
المنشور على منصتھا، لمواجھة االنتقادات بشأن تعاملھا مع 
المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا، حي�ث ج�ادل�ت ف�ي 
وقت سابق بأن المعلومات ال�خ�اط�ئ�ة ع�ن ال�ل�ق�اح ال ت�م�ث�ل 

 .المحتوى الذي يراه معظم المستخدمين
ل�ت�دق�ي�ق خ�ا� "  فايسبوك" و"  يوتيوب" ھذا وخضع كل من 

بسبب سياساتھما حول المعلوم�ات الص�ح�ي�ة ال�خ�اط�ئ�ة ع�ن 
الوباء، حيث يحتوي النظامان على أكثر من مليار مستخ�دم، 

 .كثيراً  ما يعني أن أصغر معلومة مضللة قد تؤثر

أع����ل����ن����ت ش����رك����ة 
ف����ي "  ف����ايس����ب����وك" 

ت�ط�ب�ي�� " تقري�ر ع�ن 
، " مع�اي�ي�ر ال�م�ج�ت�م�ع

ال���ي ي��ق��ي��� إذا م��ا 
ط����بّ����ق����ت الش����رك����ة 
ق��واع��د���ا، أن��ھ��ا ق��د 
ح�������رت أك�������ر م���ن 

حس���اب م���ن  ٣٠٠٠
على منصتھا، لخرقھ�ا 
ق���واع���د����ا ونش���ر����ا 

 .للمعلومات المضللة المتعلّقة بفيروس كورونا
مليون م�ن�ش�ور، وأن�ذرت  ٢٠وقالت الشركة إنھا تمّكنت من إزالة أكثر من  

مليون حساب لنشرھم المعلومات الصحيّة الخاطئة، منذ بداي�ة  ١٩٠أكثر من 
الماض�ي، ف�ي إش�ارة )  يونيو( وحتى شھر حزيران  ٢٠٢٠انتشار الوباء في 

 .قد اتخذت موقفاً أكثر صرامة منذ ذلك الوقت إلى أنھا
أن عدد الحسابات المحظورة م�ن�خ�ف�ض نس�ب�يّ�اً، "  إن غادجت" واعتبر موقع 

حيث أن باحثين يقولون إن عدداً ق�ل�ي�الً م�ن ال�ح�س�اب�ات مس�ؤول ع�ن نش�ر 
 .الغالبية العظمى من المعلومات المغلوطة عن الفيروس واللقاح

م�ون�ي�ك�ا ب�ي�ك�رت ب�أن "  فايس�ب�وك" وأفادت نائبة رئيس سياسة المحتوى في  
 ٦٥الشركة اضطّرت إلى تطوير سياستھا باستمرار، وأنھا باتت اآلن ت�زي�ل 

نوعاً من األكاذيب المتعلّقة باللق�اح�ات، م�ث�ل ال�م�ن�ش�ورات ال�ت�ي ت�ّدع�ي أن 
 ".اللقاح فيه شرائح مغناطيسية"

كش��ف��ت ش��رك��ة م��رس��ي��دس ع��ن م��خ��ط��ط س��ي��ارت��ھ��ا ال��ك��ھ��رب��ائ��ي��ة 
 ، والتي تُعد نسخة كھربائية مطابقة لسيارةEQG الجديدة

G Class   الشھيرة من الُمصنّع األلماني. 
  IAA Mobility وكشف عن ھذا المخطط ضمن فعاليات معرض 

  Show    ،في ميونيخ، دون الخوض في تفاصيل إضافية عن الس�ي�ارة
 .التقني" ذا فيرج"وفقاً لموقع 

وتُشير المعلومات إلى أّن ھذا الطراز قريب من المرح�ل�ة ال�ت�ج�ري�ب�ي�ة  
التعديالت الُمحتملة ع�ل�ى ال�ط�راز ق�ب�ل إط�الق�ه  مرسيدس حيث تختبر

 .رسمياً، إاّل أّن ھذا اإلطالق يبعد سنواٍت من اآلن بحسب التقديرات
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تخطط مدينة تايلور الواقعة في والية ت�ك�س�اس األم�ي�رك�ي�ة 
لتقديم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق على الممتل�ك�ات إذا 

بناء مصنع الرقاقات ال�خ�ا� "  سامسونغ" اختارت شركة 
 .بھا على أراضيھا

وكانت الشركة الكورية الجنوبية ق�د أع�ل�ن�ت ع�زم�ھ�ا ب�ن�اء  
م�ل�ي�ار  ١٧مصنع للرقاقات االلكترونية، تُقّدر كلفته بحوالي 

 .وظيفة جديدة ١٨٠٠دوالر، ومن المتوقع أن يخلق حوالي 
وفي حين تتنافس مدينة تايل�ور م�ع م�دي�ن�ة أوس�ت�ن، إاّل أّن  

سامسونغ أفادت بأنّھا تبحث عن مواقع أخرى م�ح�ت�م�ل�ة ف�ي 
 .واليتي أريزونا ونيويورك

ھذا وأظھر قرار مقترح منشور على موق�ع م�دي�ن�ة ت�اي�ل�ور  
س�امس�ون�غ أرض�اً ف�ي  اإللكتروني، أن�ه ف�ي ح�ال اخ�ت�ارت

في المئ�ة  ٩٢.٥نطاقھا، من المقرر أن يتم تقديم منحة تعادل 
ف�ي  ٩٠س�ن�وات، و ١٠من ضريبة األمالك الم�ق�درة ل�م�دة 

في ال�م�ئ�ة ف�ي الس�ن�وات  ٨٥المئة للسنوات العشر التالية ثم 
 .العشر التي تلي

وسيتم النظر في ال�ق�رار ال�م�ق�ت�رح ي�وم األرب�ع�اء م�ن ق�ب�ل 
  .مجلس مدينة تايلور ومفوضي مقاطعة ويليامسون

>^içèçi<><Ñ^ËÞc<ÄÎçjiMOzQ<<Ùç×<l^è…^ŞfÖ]<î×Â<…÷æ<…^é×ÚNLOLJJ <
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م�ل�ي�ار دوالر  ١٣.٥أنّھا تتوقع إنفاق أك��ر م�ن "  تويوتا" أعلنت شركة 
لتطوي�ر ال�ب�ط�اري�ات ون���ام إم�داد ال�ب�ط�اري�ات، ف�ي  ٢٠٣٠بحلول عام 

 .السيارات الرئيسية خالل العقد المقبل تكنولوجيا محاولة لقيادة
ب�ال�م�ئ�ة أو  ٣٠وقالت الشركة إنھا تھدف إلى خفض تكلفة بطارياتھا بنسبة 

أكثر من خالل العمل على المواد المستخدمة وطريقة تنظيم الخالي�ا، وف�ق�اً 
 ".رويترز"لـ

ن�ھ�دف إل�ى : " وقال رئيس التكنولوجيا ماساھيكو مايدا ف�ي إف�ادة ص�ح�ف�ي�ة
ب��ال��م��ئ��ة ب��دءاً م��ن  ٣٠ت��ح��س��ي��ن اس��ت��ھ��الك ال��ط��اق��ة ف��ي الس��يّ��ارة ب��ن��س��ب��ة 

ما زلنا نبحث عن أفضل ال�م�واد الس�ت�خ�دام�ھ�ا : " وأضاف ". bZ4Xطراز
 ".في تطوير البطاريات

وتأتي ھذه الخطوة في ظل تحّول أغلب ش�رك�ات الس�يّ�ارات إل�ى تص�ن�ي�ع 
الطرازات الكھربائية في ظل االھتمام المتزايد بالحد من التغيّ�ر ال�م�ن�اخ�ي 

 .عبر اتباع خطط حيادية الكربون التي وضعتھا الدول للعقود الُمقبلة
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ف�ي رس�ال�ت�� اإلخ�ب�اري�ة "  ب�ل�وم�ب�ر�" يّدعي مارك غورمان، من وكال�ة 
، أن مكالمات األقمار االصطناعية الطارئة وال�رس�ائ�ل ع�ل�ى " باور أون" 

، وبعد ذلك في " أسواق محددة" جھاز آيفون المستقبلي، ستعمل فقط في 
األماكن التي ال توجد بھا تغطية خلوي�ة، وم�ن ال�م�ح�ت�م�ل أاّل ي�ع�م�ل ���ا 

 .كنسخة احتياطية عندما تكون الخدمة الخليوية متقطعة في منطقتك

ت��ري��د إط��الق أق��م��ارھ��ا "  آب��ل" أن ش��رك��ة "  إن غ��ادج��ت" ون��ق��ل م��وق��ع  
االصطناعية الخاصة بھا لتوفير المزيد من التغ�ط�ي�ة ل�ل�ب�ي�ان�ات، ل�ك�ن أي 

، عل�ى ح�د ق�ول غ�ورم�ان، ح�ي�ث ل�ن " على بعد سنوات" خطط لذلك ھي 
 .تتمّكن من إجراء مكالمات غير طارئة في أي وقت قريباً 

ولن تكون القيود مفاجئة تماماً، إذ يُشاع أن جھاز آيفون ال�ج�دي�د يس�ت�خ�دم  
معدالً لخ�دم�ة األق�م�ار االص�ط�ن�اع�ي�ة، وق�د ال "  ٦٠كوالكوم أكس " مودم 

 .يكون جاھزاً للعمل كھاتف فضائي كامل الميزات
وأضاف غورمان أن التكاليف واعتراضات شركات االتصاالت قد ت�م�ن�ع  

من تقديم ھاتف يعمل باألقمار االصطناعية يتجاوز الشب�ك�ات "  آبل" شركة 
 .التقليدية

باإلضافة إلى ذلك، عدم قدرة الشركة على ت�ل�ب�ي�ة ال�ط�ل�ب ف�ي ظ�ل أزم�ة 
، بينما يُقال أن س�وار ال�م�ع�ص�م " ٧آبل ووتش " الرقاقات قد تحّد من توفّر 

سيظھر للمرة األولى جنباً إل�ى ج�ن�ب م�ع آي�ف�ون ال�م�ق�ب�ل، إاّل أّن ب�ع�ض 
 .إصداراته قد تكون متاحة متأخرة أو بكميات صغيرة
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