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أولويات "التغيير"
وتحرير ساحة النجمة
ليس مطلوبا ً من "نواب  17تشرين"
تجاوز المعقول وتحقيق المعجزات
فور دخولهم الى ساحة النجمة ممثلين
للشعب والثورة وليس متظاهرين
مطالبين بإسقاط النظام.
المطلوب منهم ،بالتأكيد ،االقتصاد
في الكالم غير المفيد لئال يصير خطاب
التغيير لغة خشبية ،تقول وال تَعني،
تُطرب وال تُسمن من جوع.
أما أكثر ما ينتظره الناس من النواب
الجدد او المجدَّدين فهو ممارسة
السياسة الفعلية بتعقيداتها ومعارجها
من غير التباس في األساسيات ،أي
بمسألة سيادة الدولة ،وتحديد هدف
عملي قابل للتحقيق.
يمكن للوافدين المُحدَثين الى مجلس
النواب َ
التس ّلي ألسبوع بكسر التابوهات
من نوع ترشيح غير شيعي الى رئاسة
مجلس النواب ،أو اإلستحسان الساذج
لطرح "الثنائي الشيعي" للبنان
دائرة واحدة خارج القيد الطائفي،
أو االنتصار للمثليين والوعد بتشريع
قانون ( )coolيمنع معاناتهم التمييز،
أو ان تعوض سينتيا زرازير خسارة
عمر حرفوش في المجلس الكريم
بمشروع يفرض على نائب األمة ختم
أحد أماكن جسده بأي "تاتو" يريد.
فترة الدهشة يجب أال تطول ،ذلك
ان اللبنانيين اقترعوا للتغيير ألنهم رأوا
فيه نقضا ً لممارسات أودت بهم الى
الحضيض .أهمها تدمير دولة القانون
واستباحة مقومات الدولة ،من الحدود
السائبة الى الزواريب المتروكة نهبا ً
لقوى األمر الواقع والسالح المتفلت
انتهاء بسرقة مدخرات المواطنين.
وبالتالي فإن عمل النواب اآلتين
من وجع الناس يجب أن يذهب الى
األساسي وال يترك المناورات السياسية
تضلل طريقه ،فتوهِ مُه مثالً أن ازمتنا
يختصرها الفساد وما عالجه إال التدقيق
الجنائي ،أو أن "السارق المركزي" هو
رأس المعصية فيما المنظومة بريئة من
دم المافيا وارتكاباتها على المستوى
السياسي االستراتيجي.
"كلن يعني كلن" كان شعارا ً لذيذاً.
هتفناه كلنا في الشوارع في لحظة
انتشاء تعبوية .ترجمة الشعار تعني
حصرا ً المرتكبين ومن خانوا أمانة
الناس في حقوقهم السيادية والمادية.
هذا ْ
وه ٌم انتهينا منه ،فلنذهب الى
المفيد .ليس أقرب من حبل الوريد
الى النواب الجدد إال شرطة المجلس
التي أطلقت النار والرصاص المطاط
وأصابت بعضهم وقلعت عيون آخرين.
سيجلس النواب الجدد في حضرة هؤالء
وتحت رحمتهم فيما إذا كسروا حرم
المسايرة ونادوا بمحاسبة المعتدين
على المتظاهرين ،أو دعموا مسار
التحقيق في انفجار النيترات وطلبوا
رفع الحصانة عن زمالئهم المدعى
عليهم لدى القاضي بيطار ،أو إذا
جاهروا بالدعوة الى إلغاء أي سالح
يخالف القانون والدستور.
أولى المهمات المنطقية لنواب "17
تشرين" المطالبة بحل تلك الميليشيا
لتحريرهم من الضغط المباشر بواسطة
جهاز سقطت شرعيته حين ساهم بقمع
ثورة المواطنين المشروعة على المنظومة
الفاسدة .إبدأوا بتحرير حرم المجلس ،ثم
فلتتحرر ساحة النجمة من السواتر لنعيد
إليها الحياة ونعيد األمل الى أنفسنا،
لع ّلها تكون نقطة انطالق نحو بيروت
مدينة حرة من ك ّل سالح غير شرعي.
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االتصاالت على خطى الكهرباء" ...زيادة التعرفة أو االنهيار"!

نواب "التغيير" و"القوات":
ال مساومات وال تسويات

جعجع مترئسًا تكتل "القوات" النيابي في معراب أمس (رمزي الحاج)

بدأت معالم خارطة التموضعات السياسية والسيادية والتغيريية
ً
راسمة معها خطوطا ً حمراء
ترتســم يف أفق املجلس النيابي الجديد،
عريضة عىل مســتوى تحديد املواقف واملقاربات ،املتجانســة منها
واملتنافرة عــى مقاعد املجلس إزاء التحديــات وامللفات الوطنية...
فبعدما أدىل رموز السلطة بدلوهم تباعا ً عىل مدى األيام األخرية ،سوا ًء
لناحية تجديد التمسك ببقاء السالح خارج إطار الدولة أو لجهة رفض
مبدأ تشكيل حكومة اختصاصيني ملعالجة أزمات اللبنانيني ،وتأكيد
النية يف مواصلة نهج املكابرة واملناورة وتســويف املطالب والحقوق
يف متاهات ودهاليز المتناهية من اللــف الدوران يف حلقات مفرغة
وحوارات فارغة لطاملا شقلبت األولويات وأعادت ترتيبها ضمن قالب
عقيم أثبتت التجارب التاريخية أنه غري قادر عىل إنتاج الحلول ،برز
عىل املقلب اآلخر تقاطع يف املواقف بني نواب "التغيري" وكتلة "القوات
اللبنانية" ينبئ بتشكل نواة ائتالف "أكثرية نيابية" تنطلق يف مبادئها
من قاعدة :ال مساومات وال تسويات.
١٣

تهريبة حكومية على وقع
قرع "طبول" الفراغ
عىل عكس املثل الشــهري "يــا رايح كرت املاليــح" ،وضعت
الحكومة عىل جدول أعمال آخر جلســة لها أكثر من  40بند نقل
اعتماد بمئات مليارات اللريات من احتياطي املوازنة إىل حســاب
الوزارات واملؤسسات واالدارات .فالجهات األخرية ما زالت ترصف
عىل أســاس القاعدة االثنتي عرشية للموازنات السابقة املعمولة
عىل ســعر رصف  1500لرية ،بحسب املستشــار املايل والرضيبي
طارق برازي ،و"هو ما لم يعد يتالءم مع تضخم االسعار ،واالرتفاع
الهائل يف إنفاق املؤسسات ،وال ســيما عىل الرواتب واالجور التي
تضاعفت مع إقرار سلف غالء املعيشــة ورفع بدل النقل" ،األمر
الذي استوجب النقل من احتياطي املوازنة .إال أن السؤال املحوري
من أين ستؤمن هذه االعتمادات وبأي كلفة؟
١٣

شملت  5من المتصلين به و 8من شركاته في لبنان والعراق

وسيط مالي لـ"حزب الله" في مرمى
العقوبات األميركية
ال يــزال "حزب الله" يف مرمــى العقوبات
األمريكية ،وقد حمل جديدها أمس عقوبات عىل
 6أشخاص و 8كيانات بتهمة املساعدة يف تمويل
أنشطته .وأعلنت وزارة الخزانة األمريكية يف بيان
أن العقوبات الجديدة اســتهدفت رجل األعمال

اللبناني أحمد جالل رضا عبدالله الوســيط املايل
لـ"حزب الله" ،مشرية إىل ّ
أن عبدالله وخمسة من
املتصلني به وثماني من رشكاته يف لبنان والعراق
شــملتهم العقوبات بإدراجهم يف قائمة مكتب
الرقابة عىل األصول األجنبية التابع لها١٣ .

عقوبات بريطانية على شركات طيران روسية

بايدن يدعم إنضمام السويد
وفنلندا إلى الناتو

ّ
مخططًا إيرانيًا
"الشاباك" ُيحبط
لخطف إسرائيليين

الملف اإليراني بين غانتس
وسوليفان في البيت األبيض
فيما عادت إرسائيل إىل تداول أنباء حول احتمال توجيهها رضبة
عسكريّة ض ّد املفاعل النووية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،اجتمع
وزير الدفــاع اإلرسائييل بيني غانتس مع مستشــار األمن القومي
األمريكي جيك ســوليفان يف البيت األبيض ،حيث شــدّد غانتس عىل
األهمية التي تراها تل أبيب لتعزيز العالقة الخاصة مع الواليات املتحدة،
شاكرا ً سوليفان عىل اإللتزام األمريكي بأمن إرسائيل.
١٣

ّ
يتوسط أندرسن ونينيستو في حديقة البيت األبيض أمس (أ ف ب)
بايدن

قدّم الرئيس األمريكي جو بايدن جرعة دعم
جديدة إلنضمام هلسنكي وستوكهولم إىل "حلف
شــمال األطليس" ،إذ اعترب أن فنلندا والسويد
تستوفيان ك ّل املعايري لدخول عائلة الناتو .وإىل
جانب رئيســة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن

والرئيس الفنلندي ساويل نينيستو اللذَيْن يزوران
البيت األبيض غداة تقديم الرتشــيح الرســمي
النضمام بل َديْهما ،قال بايــدن" :أنا فخور بأن
أؤكد لهما الدعم التام والكامل من قبل الواليات
املتحدة األمريكية".
١٣
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ولـــيـــد شـــقــيــر

المآزق المتناسلة
كيف سيتم التعاطي مع المآزق التي ستواجه
الجميع ،بعد االنتخابات؟
«حزب الله» بعد الخيبة التي أصابت حساباته
بالحصول على األكثرية المطلقة على األقل ،يتأرجح
بين الدعوة إلى التهدئة على لسان أمينه العام السيد
حسن نصرالله ،والتصعيد على لسان رئيس كتلته
النيابية الحاج محمد رعد وبعض نوابه .بل إن
تقييم الحزب بين القول إن ال أحد يمكنه االدعاء أنه
حاز األكثرية وبين نصح الفريق الخصم بالتصرف
بمسؤولية والحوار والتالقي إلنقاذ البلد بعدما «فزتم».
والتناقض الذي يتحكم بخطاب الحزب بعد النتائج ال
يقتصر على الفرق بين ما قاله األمين العام وبين ما
قاله رئيس كتلته ،بل يكمن أيضا ً في الخطاب الواحد.
فبين القول إن ال أكثرية ألي فريق وبين اإلشارة
إلى فوز الفريق اآلخر ،الذي تتحكم به التناقضات
والتمايزات أيضا ً على رغم أن ما يجمع أطيافه
المعارضة هو الموقف من الحزب وسالحه وخياراته.
وسواء صحت أي من القراءتين لدى الحزب أو
كان كالهما صحيحاً ،فإن االنتخابات حد فاصل بين
الخطاب التعبوي من كل الجهات ،وبين الواقع الذي
يحتم على الفرقاء خوض تحدي البحث بالحلول
للقضايا االقتصادية الملحة ،بعد التدهور في األوضاع
المعيشية الذي أخذ يزداد في اليوم التالي .لكن
حصول هذه االنتخابات لن يلغي طرح مسألة سالح
الحزب الذي لن يتوقف فرقاء كثر عن طرحه في
المرحلة المقبلة .قد يأخذ شعار توحيد السالح تحت
إمرة الدولة ورفض الدويلة ضمن الدولة إجازة قسرية
بسبب أولوية مقاربة األزمة االقتصادية .وإنكار ذلك
من قبل «حزب الله» ،يعني دفن الرؤوس في الرمال.
وباتت هذه المسألة قضية تتم إثارتها بانتخابات
أو بدونها ،داخل البرلمان من العديد من النواب
الجدد الذين دخلوه ،او ممن هم خارجه .وبين هؤالء
مرجعيات دينية مسموعة ولها تأثيرها في الداخل
والخارج ،في مقدمها البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي.
باإلضافة إلى هذا المأزق ،يطل مأزق آخر من
المعضالت المتناسلة على جميع الفرقاء هو انتخاب
رئيس البرلمان ونائبه .فرفض الفريقين المسيحيين
الرئيسيين اللذين حصال على كتلتين نيابيتين وازنتين
(حزب القوات اللبنانية  20نائبا ً والتيار الحر 18
نائباً) في البرلمان الجديد ،انتخاب الرئيس نبيه بري
لوالية ثانية ،ومعهما معظم نواب قوى التغيير ومن
تحالفوا معهم ،الذين حصدوا عددا ً ال بأس به من
المقاعد ،زائد نواب الكتائب األربعة ،يضع القيادة
الشيعية في موقع حرج الضطرارها لإلقدام على
المساومات مع بعض هذه الكتل .فالحزب أمام اختبار
قدرته على ثني « التيار الحر» عن االمتناع عن االقتراع
لبري ،مثلما أن قيادة «التيار» أمام اختبار الثبات على
موقفها مقابل أو الدخول في مساومة جديدة تحت
ضغط «حزب الله» ،الذي قام بكل ما يستطيع للتقليل
من خسائر الحليف على الساحة المسيحية .ففي
المساومات على مواقف معلنة سابقة ،خسائر جديدة
أمام الجمهور العريض وال سيما المسيحي.
لكن جميع الذين يرفضون التجديد لبري هم أمام
مأزق بدورهم ،طالما أن ال بديل عن أبو مصطفى ألن
النواب الشيعة كافة هم تحت عباءة الثنائي ،ولم ينجح
أي نائب من خصوم «الحزب» وحركة «أمل» .وإذا
كان عليهم اختيار غيره فسيكون من بينهم .وفي هذا
المجال طرح السؤال :ماذا لو رشح الثنائي غير بري
مثل النائب محمد رعد ،أو قبالن قبالن؟
الوجه اآلخر لمأزق معارضي بري أن إبقاء البرلمان
بال رئيس يعني تعطيل السلطة التشريعية ،الذي
يعني تعطيل اختيار رئيس للحكومة وعملية تأليفها،
ألن على التشاور مع الكتل يتوقف تركيب التوازنات
فيها ،فضالً عن تعطيل نيلها الثقة وصوال ً إلى أن
البرلمان لن يكون قادرا ً على إقرار القوانين اإلصالحية
المطلوبة من أجل إنجاز االتفاق مع صندوق النقد
الدولي .فهل هذا السيناريو ممكن في وضع البلد
المأسوي وعندها يصدق تشبيه ما سيؤول إليه
بالوضع في العراق ،حيث ال رئيس برلمان وال رئيس
حكومة وحكومة وال رئيس جمهورية منذ االنتخابات
النيابية.
بعض الفريق الحاكم يدغدغه سيناريو كهذا ألن
تناسل المآزق ،وفق توقعاته قد يؤدي إلى مؤتمر
دولي يجمع اللبنانيين ويحملهم على اتفاق ما.
وعندها يعود هذا الفريق إلى األضواء على أمل أن
يكون له دور في المعادلة الجديدة .لكن العائق
األساسي أمام هذه «الرغبة» هو العثور على جهة
دولية مستعدة للمغامرة برصيدها من أجل االهتمام
بالمآزق اللبنانية ،فيما األولويات في أوكرانيا وفيينا
واألمن الغذائي العالمي وارتفاع سعر النفط والغاز...

الـجـمـعـة  ٢٠أيـــــــار 2022

تقصدوا
ميقاتي مو ّدعًا :لقد
ّ
عرقلة ملف الكهرباء

خفــايـــا
افــادت مصــادر مط ّلعة
ان النائــب فيصــل كرامي لم
يحســم بعــد مســألة اللجوء
اىل الطعــن ،وأ ّكــدت انه ينتظر
اكتمال املســتندات واالد ّلة لكي
يتخذ قراره ويردد يف اوســاطه
انه يقارب السياســة اللبنانية
بواقعية وهو ليس بوارد خوض
معارك دســتورية ولــو كانت
ّ
محقة.

كــلــيــر شــكــر
يرتأس الرئيس ميشــال عون
اليوم الجلســة األخــرة لحكومة
نجيب ميقاتــي ،واألرجــح أنّها
الجلســة األخرية يف عهــده ،بعد
أن تدخــل الحكومــة يف «كوما»
ترصيــف األعمال ،مــع العلم ّ
أن
ميقاتي نفسه ســبق له أن دعا،
يف خطوة كانــت األوىل واألخرية يف
عهد «الطائف» ،إىل جلسة حكومية
لحكومة منتهية الصالحية وذلك يف
العام  2013إلقــرار القرارات ذات
الصلة باالنتخابات النيابية.
ك ّل التقديرات تشري إىل احتمال
أن يطــول الشــغور الحكومــي
خصوصا ً اذا تبعه شــغور رئايس
مماثل للشغور الذي وقع مع انتهاء
والية الرئيس ميشــال ســليمان.
ولهذا أتخِ م جدول أعمال الجلســة
األخرية للحكومــة بأكثر من مئة
بند ( 133بنداً) توزعت بني شؤون
مالية ،ســلفات ونقــل اعتمادات
( 45بنداً) ،شؤون متفرقة ،شؤون
وظيفية ،شؤون جامعية ،عالقات
دولية ،شــؤون عقاريــة ،هبات،
سفر ،تراخيص تمديد مهل تشييد
أبنية ( 14ترخيصــاً) .وقد جرى
أمس إلحاق الجدول ،بملحق إضايف.
ومــع ذلك ،ثمة مراســيم ت ّم
ســحبها يف األيام األخرية (أبرزها
رفع رسوم الخلوي) ،تتصل بشكل
خاص بقطاع الطاقة ،بعدما كان
وزير الطاقة وليــد فياض رفعها
إىل األمانــة العامة ملجلس الوزراء،
فعاد وطلب ســحب بعض منها،
فيما ت ّم اســقاط بنود أخرى .أمّ ا
البنود التي أبقيت يف جدول األعمال
وتتصل بقطــاع الطاقة ،فأبرزها
طلب وزارة الطاقة واملياه تفويض
اتفاقيتي رشاء
الوزير التوقيع عىل
ّ
الغــاز الطبيعي مــن جمهورية
مرص العربية ونقــل وتبادل الغاز
مع الجمهورية العربية السورية،
ومرشوع قانــون يرمي إىل تعديل
املادة الســابعة من القانون رقم
 462تاريــخ ( 2002/9/2تنظيم
قطاع الكهرباء).
الجديــر ذكــرهّ ،
أن مرشوع
القانــون املذكــور ،كان يفرتض
التقدّم بــه قبل منــح تراخيص

ّ
تم سحب مرسومين مرتبطين بالكهرباء

لبناء محطات إلنتاج الكهرباء من
الطاقة الشمســية إىل  11رشكة،
وقد تــ ّم ذلك ،بتوليفــة «املوافقة
االســتثنائية» ،بســبب انتهــاء
مفاعيل القانــون رقم  288يف 30
نيســان املايض ،وهو الذي يسمح
ملجلس الــوزراء بمنح الرتاخيص
يف غياب الهيئــة الناظمة ،اذ ّ
ينص
عىل أنّه «وبصــورة موقتة ،وملدة
سنتني ،ولحني تعيني أعضاء الهيئة
الناظمة واضطالعهــا بمهامها،
تمنح أذونــات وتراخيص االنتاج
بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل
اقرتاحــي وزيريّ الطاقــة واملياه
ّ
واملالية» .وقد أعــاد القانون رقم
 129تاريــخ  30نيســان ،2019
العمل بأحــكام القانون رقم 288
ملدة ثالث سنوات إضافية .وانتهى
يف  30نيسان املايض.
ولهــذا لجــأت الحكومة يف
الجلســة املاضيــة إىل املوافقــة
االســتثنائية ملنح الرتاخيص ،وها
هو وزيــر الطاقة يتقدم بمرشوع
قانون لتعديــل املادة الســابعة
من القانون « 462لســ ّد أي ثغرة
ترشيعية تمنــع زيــادة االنتاج
الكهربائي من الطاقة املتجددة عىل
املستوى الوطني».
األهم من هذين البندين ،هو ما
جرى اسقاطه من جدول األعمال

حين ُسئل ميقاتي عن هوية
هذا الفريق نظر إلى انطوان
شقير (مدير عام رئاسة
الجمهورية) وقال ممازحًا:
«انطوان هو من عرقلها»

يف األيام األخــرة ،بطلب من وزير
الطاقة .ومن هذه البنود ،مرشوع
عقد بالرتايض مع مؤسسة كهرباء
فرنســا إلعداد دفاتــر الرشوط
وملفات التلزيم إلنشــاء معملني
جديدين إلنتاج الطاقة الكهربائية
يف الزهرانــي ودير عمار .كذلك بند
يتصل بإنشــاء محطات للتغويز
لتعزيــز إنتاج الطاقــة من الغاز،
مع العلم ّ
أن الوزير طلب تفويضه
توقيع االتفاقية مــع مرص لنقل
الغاز ،لكنه عاد وســحب مرشوع
بناء محطات التغويز.
الواجــب ذكره هنــا ،هو ّ
أن
رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي
كان يراهــن عىل تســجيل إنجاز
ّ
خــص قطاع
لحكومتــه يف مــا
الطاقة ،وهــو حاول مرارا ً وتكرارا ً
مع وزيــر الطاقة ،ومــع الفريق
العوني إلحداث خرق ،ســواء من
خالل تلزيــم بناء معملني جديدين
عرب مناقصة ،أو من خالل التعاقد
مع رشكة عاملية يف ضوء العروض
ا ُملغرية التــي وضعت أمامه ،وأبلغ
مجلس الــوزراء بمضمونها .لكنه
كان يواجه دوما ً باعرتاض الفريق
العونــي تحــت عنــوان «معمل
سلعاتا ،أو ال كهرباء».
ولهــذا اعتقــد ميقاتــي ّ
أن
الجلسة األخرية للحكومة قد تكون
فرصة إلقرار آخر القرارات التي قد
تســاهم يف دفع هذا امللف باتجاه
تحقيق بعض الخطوات العمالنية،
خصوصا ً ّ
وأن الــركات العاملية
تــرّ عــى وجود دفــر رشوط
مقبول دولياً ،من هنا كان اللجوء
إىل مؤسسة كهرباء فرنسا لوضع
هذا الدفــر ،مع العلــم ّ
أن وزارة
الطاقة سبق لها أن تكبدت املاليني

تســعى وزارة املاليــة اىل
تمرير عقد بالرتايض بقيمة 10
ماليني دوالر أمريكي لتأمني إدارة
املعلوماتية لديها.
يُحكى عــن تواصل حصل
بني «املستقبل» و «التيار الوطني
الحر» عشية االنتخابات للتنسيق
اإلنتخابي يف دائرة عكار أفىض اىل
تجيري اصوات ملرشحي «التيار».
عىل وضع دفاتر رشوط وضعت جميعها
يف األدراج.
ّإل ّ
أن ممانعة الفريق العوني ،حالت
دون وضــع هذين البنديــن عىل جدول
األعمال كــون دفرت الــروط املطلوب
وضعه هو إلنشــاء معملني يف الزهراني
ودير عمار ،أي ّ
أن معمل ســلعاتا ليس
عىل الخريطة ،عمــاً بالقرار املعدّل رقم
 30تاريــخ  ،2022/4/14القايض بأنّه
«تمهيــدا ً إلطالق املناقصــة العمومية،
املوافقة عــى تفويــض وزارة الطاقة
وامليــاه الرشوع بإجــراء مباحثات مع
كبار املصنّعني العامليــن لوحدات إنتاج
الكهرباء لدراســة امكانية ورغبة هذه
الرشكات (بمفردها أو عرب إنشاء تحالف
رشكات) ،القيــام بتأمني التمويل الالزم
وإنشــاء معملني يف الزهراني ودير عمار
وفق صيغة التصميم والتوريد واإلنشاء
والتمويل والتشــغيل والصيانة وإنشاء
خطوط النقل ومحطات التوزيع الفرعية
الالزمة».
ولهذا ،ت ّم سحب البندين ،األمر الذي
أزعج رئيــس الحكومة الــذي لم ّ
يوفر
الفريق العوني من انتقاداته خالل جلسة
وداعية غري رســمية ن ّ
ظمها للوزراء منذ
إن فريقا ً
يومني ،قال خاللها بالفم املآلن ّ
محددا ً عرقــل ك ّل مشــاريع الكهرباء.
وحني ســئل عن هوية هذا الفريق ،نظر
إىل انطوان شــقري (مدير عام رئاســة
الجمهورية) وقال ممازحاً« :انطوان هو
من عرقلها».

هيئة اإلشراف على االنتخابات:
كم هائل من المخالفات ورصد شراء أصوات
ّ
يف بيان تقويمي ملجريات العملية اإلنتخابية،
ذكرت هيئة اإلرشاف عىل اإلنتخابات النيابية انها
رصدت من خالل التقارير التي تزودها بها غرفة
العمليات كما هائــا من املخالفات .وقد جاء يف
البيان ما ييل:
أوال :بالنســبة لعدم التقيد بفرتة الصمت
اإلنتخابي
لحظــت الهيئة التزاما مقبــوال يف مختلف
مراحل العملية اإلنتخابية التي جرت يف الخارج
بتاريــخ  2022/5/6و 2022/5/8وانتخابات
املوظفني من قبل وســائل اإلعالم واإلعالن كافة
واملرشــحني واللوائح ال ســيما لجهــة التقيد
بموجبات فرتة الصمــت اإلنتخابي ،وهالها ما
حصل يوم اإلقرتاع الواقع فيه  2022/5/15من
الكم الهائل من املخالفات املرتكبة من وســائل
اإلعالم كافة واملرشــحني واللوائــح والجهات
السياسية ال سيما بالنســبة ملوجبات الصمت
اإلنتخابي ما اســتدعى تدخــات مبارشة من
رئيسها وأعضائها عرب اإلتصاالت الهاتفية ،دون
جدوى ،وما دفع الهيئــة إىل إصدار بيان عاجل

للتقيد بأحكام الصمت اإلنتخابي ،ويف مجريات
املراقبة املذكورة ،رصــدت الهيئة  324مخالفة
تتعلق بالصمت اإلنتخابي.
ثانيا :بالنســبة لظاهرة املــال اإلنتخابي
ورشاء األصوات
رصــدت الهيئــة بعض مخالفــات رشاء
األصوات عرب شــكاوى وردتها بهذا الخصوص
من املرشــحني واللوائح والجهات السياســية
وغريها وعرب إخبارات أحالتها ،بعد دراستها ،إىل
النيابة العامة املختصة وفقا لألصول.
ثالثا :بالنســبة لخطــاب الكراهية وإثارة
النعرات الطائفية
رصدت الهيئــة ارتفاعا يف حــدة الخطاب
اإلنتخابي والســيايس بني املرشــحني واللوائح
واألحــزاب السياســية ومــا يتــم تداوله من
املتنافســن عىل مواقع التواصــل اإلجتماعي
وكلما اقرتبنا من موعد اإلنتخابات ،كانت تزداد
حدة الخطــاب التخويني والتخويفي والرتهيبي
والتهديدي والتهوييل شدا للعصب وإثارة النعرات
الطائفية األمر الذي يشــكل تشــويها للعملية

اإلنتخابيــة ويعكس ضعف اإللتــزام بالقوانني
املرعيــة اإلجراء ،ويخالف اإلعــان الصادر عن
هيئة اإلرشاف بهذا الخصــوص رقم  11تاريخ
/5/5 2022بالقســم األخري منه لجهة وجوب
التقيد بأحــكام املادة  74من قانــون انتخاب
أعضاء مجلس النواب رقم /44.2017
رابعاً :رصــد التقارير املحليــة واإلقليمية
والدولية
تعلن الهيئة أنها تتابع دراسة التقارير التي
تصدرها هيئات املجتمع املدني بنتيجة مراقبتها
مجريات العمليــة اإلنتخابية التي تقوم بعملها
اســتنادا ً اىل اعتمادها بصورة رسمية من قبل
الهيئة ،كذلك األمر بالنســبة للتقاريرالصادرة
عن املنظمات اإلقليميــة والدولية ،التي اقرتنت
طلباتها للمشاركة يف مراقبة اإلنتخابات بموافقة
الهيئة وحصول مندوبيها عىل التصاريح الالزمة
التي تخولهم القيام بأعمال املراقبة ،وســتتوىل
الهيئة نــر النتائج كلها التي تتوصل إليها عىل
صفحتها اإللكرتونيــة عمالً بقانون الوصول إىل
املعلومات تعزيزا ً ملبدأ الشفافية.
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األرثوذكسي األول في نيابة لبنان...
لماذا يُحرم من نيابة رئاسة البرلمان؟
أالن ســــركـــيــــس
يُعترب إنتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه اإلستحقاق األول الذي
يواجه املجلس النيابي الجديد عموما ً وقوى املعارضة خصوصاً.
فرزت اإلنتخابات النيابية أكثرية للقوى املعارضة عىل اختالف
تالوينها ،لكن املشــكلة تكمن يف أن هذه األكثرية ليست ممسوكة
مثل أق ّلية «حزب الله» وحلفائه ،لذلك فإن اإلســتحقاقات تتط ّلب
املزيد من التنســيق بني القوى الجديدة كي ال تستفيد السلطة التي
كانت قائمة من الخالفات والتناقضات التي قد تظهر.
وإذا كان انتخاب رئيس مجلس النواب محســوما ً بفعل عدم
قدرة املعارضة عىل خرق لوائح «الثنائي الشــيعي» ،إال أن انتخاب
نائب الرئيس يطرح أكثر من سؤال بعد سقوط نائب رئيس املجلس
إييل الفرزيل يف اإلنتخابــات النيابية وفتح الباب أمام طرح عدد من
غسان حاصباني
األسماء الجديدة .وحتى لو فاز لكانت هذه املسألة مطروحة بحدّية
مقاعد أرثوذكسية أرقاما ً مدوّية ،فعىل سبيل املثال فقد نال زميله
أكرب .ويف السياق ،تربز عدّة أسماء أهمها النواب :غسان حاصباني
فادي كــرم يف الكورة  9226صوتا ً من أصوات القضاء ذات الصبغة
والياس بو صعب وملحم خلف ،وهنا تكثر التحليالت والسيناريوات،
فعىل سبيل املثال إذا ّ
األرثوذكسية ،يف حني حقق مرشح «القوات» عن املقعد األرثوذكيس
ترشح الثالثة فإن األفضلية قد تبقى لبو صعب
يف عاليه نزيه متى رقما ً كبريا ً هو  9191صوتا ً تفضيلياً ،ونال مرشح
إذا دعمه «الثنائي الشيعي» مع «التيار» وإذا تشتّتت قوى املعارضة،
«القوات» عن املقعد األرثوذكيس يف زحلة إييل إسطفان  6758صوتا ً
األمر الذي سيطيح بإنجاز النتائج.
تفضيلياً .ولكن ما يجدر التوقف عنده هو أن ترشيح حاصباني لهذا
ومــن جهة ثانية ،هناك أخبار متداولة عــن أن بري يرتاح إىل
املنصب يخضع لقرار حزب القوات اللبنانية وللتنســيق مع قوى
النائب املنتخب ملحم خلف ألنه صديقه ويســتطيع التعامل معه،
لكن األخري ال يستطيع الوصول إذا لم يح َ
األكثرية الجديدة بموجب ما قاله رئيس الحزب
ظ بدعم
ســمري جعجع بعد اجتماع تكتــل الجمهورية
«الثنائي الشــيعي» أو إذا لــم تجمع عليه قوى
القوية أمس ،وذلــك باإلتفاق عليه أو عىل خيار
األكثرية الجديدة .والســؤال هنا هو عما إذا كان
خلف يف بداية الطريق سيذهب يف اتجاه املساومة لماذا ّ
يتم تهميش المواقع آخر غريه .وهنا يطرح بعض األرثوذكس ســؤاال ً
األرثوذكسية وعدم األخذ مهما ً وهو ملاذا يت ّم تهميش املواقع األرثوذكسية
مع قوى السلطة التي خاض معركته ضدها.
وعدم األخذ برغبة من انتخبتهم الطائفة ممثلني
وفق
وإذا كان األمــر يحتــاج إىل العمــل
برغبة من انتخبتهم
لها ،فــكل مكوّن يف نظامنا يختــار من يريده،
رغبة النــاس وإحرتام نتائــج اإلنتخابات ،فان
الطائفة ممثلين لها؟
ّ
ونتائج اإلنتخابات ال تزال «طازجة» ،لذلك فإنه
املرشــح األوفر حظا ً ألنه أثبت
حاصباني يعترب
ال لبس يف األرقام ،وهل ستتجاهل القوى الثورية نتائج اإلنتخابات،
أنه األرثوذكــي األول يف األرشفية التي تعترب عقر دار األرثوذكس،
والتي منحت «القوات» أكرب كتلة مسيحية أرقاما ً ومقاعد؟
فقد نال  7080صوتا ً يف حــن كان الحاصل يف دائرته  5512صوتاً،
ومن جهة ثانية ،يتســاءل البعض كيف سيصل خلف املدعوم
أي إنه حصد لوحده نحو حاصل ونصف ،واقرتع يف دائرته 42504
من بعض قوى املجتمع املدني إىل نيابة الرئاسة إذا لم يحصل توافق
أصوات وحصل عىل نسبة  16.657باملئة من اصوات الدائرة التي ال
األكثرية الجديدة عليــه؟ لذلك إن هذه األكثريــة أمام تحدي هذا
يوجد فيها اقضية .أما خلف الذي ترشح يف بريوت الثانية فقد حصد
اإلســتحقاق بجدارة لتثبت أنها قادرة عىل املبادرة يف اإلستحقاقات
 7141صوتا ً وكان الحاصل  13103أصوات ،واقرتع  137716صوتاً،
األخرى اآلتية ،فهل يذهب بعض هــذه األكثرية إىل التفاهم مع ما
وبالتايل فقد نال ما نسبته  5.185باملئة من إجمايل املقرتعني.
بقي من األكثرية الســابقة؟ وبالتايل هل يمكن ان يضيّع اإلنتصار
وال يختلف الوضع كثريا ً بني خلــف وبو صعب الذي حاز عىل
ويذهــب باملعارضة نحو الترشذم يف أول إســتحقاق ويمنح هدية
 4050صوتا ً يف املتن وسجّ ل الحاصل  10115صوتاً ،واقرتع 78123
للسلطة؟
متنيا ً وكانت نسبته  5.184باملئة من إجمايل املقرتعني.
أسئلة كثرية يبقى الجواب عليها رهن تطورات ما قبل جلسة
وال يقترص األمــر عىل األصوات ،بــل إن حاصباني ينتمي إىل
إنتخاب رئيس املجلس ونائبه.
تكتل هو األكرب مسيحياً ،وقد حقق مرشحوه يف األقضية التي فيها

أســعــد بــشـــارة

هل تكفي الورقة البيضاء؟
تبدأ المحطة األولى للتغيير بالتعامل السليم ،مع التجديد المطروح والمفروض
لرئيس مجلس النواب نبيه بري ،الذي يريده الثنائي تأبيدا ً للمنظومة ،وللمايسترو
األنجح فيها الذي أدار وسيدير فور التجديد له ،سياسة إبقاء الوضع على ما هو عليه،
خالفا ً لنتائج االنتخابات التي قلبت الوضع رأسا ً على عقب.
التجديد لبري سيكون االمتحان األول واألصعب للكتل النيابية المنبثقة من انتخابات
 ،2022التي ستجد نفسها أمام اتخاذ موقف مشترك من طبخة التجديد ،ومن رئيس
مجلس النواب المقبل الذي ،إن نجح الثنائي بفرضه ،سيكون المعرقل األول والخصم
األول بالنيابة عن أركان المنظومة ،لم ّد التغيير الجارف الذي أفرزته االنتخابات.
انطالقا ً من هذا االمتحان بدأت القوى النيابية بما فيها تكتل  17تشرين المتوقع أن
يكودر نفسه سريعا ً وقريباً ،اتصاالت إلنتاج موقف مشترك ،الواضح أن حدّه األدنى
التصويت بورقة بيضاء في وجه التجديد لبري ،أما حدّه االقصى فيمكن أن يصل إلى
مقاطعة جلسة التجديد من أمام ساحة البرلمان ،مع رفع مضبطة اتهام تتضمن صور
من أصيبوا في ثورة  17تشرين برصاص شرطة المجلس ،ومضبطة أخرى تتعلق
بالتحقيق في مرفأ بيروت الذي تعطلت تشكيالته القضائية في وزارة المال ،وأخرى
تتعلق بانتظام عمل المجلس المعطل بأدراج اللجان واالستنسابية في عقد الجلسات،
وامتالك مفتاح القاعة العامة للمجلس ،بحيث يقفل ويفتح حسب التوقيت السياسي
للثنائي .من اآلن يمكن القول إن معظم نواب الكتل الحزبية والمستقلين ونواب 17
تشرين ،باستثناء كتلة الحزب التقدمي االشتراكي قد حسموا موقفهم بعدم التصويت
لبري ،وهذا الحسم سينتج موقفا ً موحدا ً سيؤدي إلى إعادة االنتخاب بأصوات «حزب
الله» وحلفائه ،كما سيؤدي من جهة ثانية إلى المزيد من اإلحراج لـ»التيار الوطني
الحر» ،الملزم من «حزب الله» برد الجميل لحركة «أمل» التي ساهمت بنيل أربعة مقاعد
عونية .هذا اإلحراج لن يتمكن النائب جبران باسيل من الخروج منه إذا ما اعتمد صيغة
ترك الحرية لنوابه ،فهذه الصيغة ستكون مجرد اختباء من فعل مؤكد ،يك ّرس عدم
امتالك باسيل حرية القرار ،متى قال «حزب الله» كلمته.
التصويت ضد بري ،سيكون هذه المرة محرجا ً للنائب جنبالط ،لكن إحراج األخير لن
يكون صارخا ً كما الذي سيتعرض له باسيل ،وقد شن معركته االنتخابية متحالفا ً مع
بري في اللوائح ومهاجما ً إيّاه على المنابر.
االتصاالت بين معارضي التجديد لبري انطلقت ،وال يبدو خيار مقاطعة الجلسة
بعيدا ً من الحسابات ،خصوصا ً في تجمع نواب  17تشرين الذي على ما يبدو سيكون
له الدور الطليعي ،في السير بمعارضة جذرية للنهج السابق ،الذي كان يبدأ بانتخاب
بري من دون أثمان وال ينتهي بتشكيل حكومات محمد رعد للوحدة الوطنية ،التي كان
يفرضها الحزب من خالل تفاهم زعامات المسيحيين والسنة والدروز ،بحيث تتو ّزع
الحكومة بين محاصصات مدروسة ،ويوكل إلى «حزب الله» إمساك قرار السياسة
الخارجية وقرار الحرب والسلم ،ويتولى هو حماية المنظومة الغارقة في تقاسم الدولة
ومواطنيها .تغيرت المعادلة في انتخابات  2022بدخول مكون الثورة إلى المجلس،
وكما قال أحد اعضائه وضاح الصادق ،فإن التجديد لبري سوف يعني «أننا لم نعد
تغييريين» ،وتبعا ً لذلك يتخذ خيار مقاطعة الجلسة بعدا ً جدياً ،ال سيما أن عددا ً من
الكتل والمستقلين لم يعودوا بعيدين عن مشاركة نواب  17تشرين بالمقاطعة ،حتى
ولو كلف األمر اتهامهم بالتعطيل ،الذي هو باالصل صناعة خالصة للثنائي ،مورست
في كل االستحقاقات.
ويبقى السؤال متى سيحدد رئيس السن الرئيس نبيه بري جلسة التجديد ،وهل يعمد
الى تأخيرها إذا شعر ،أنه سينال أصواته وأصوات حلفائه فقط ،أو إذا شعر أن مقاطعة
جدية سوف تحول الجلسة استفتاء على التغيير؟

«"نداء الوطن"» تكشف أبرز اعترافات الموقوفين في جرائم الخطف

إنجازات نوعية لمديرية المخابرات في اإلجهاز
على عصابات الجريمة المنظمة
خـــاص "« -نــداء الــوطــن"»
تميض املؤسسة العسكرية قدما ً يف تفكيك عصابات
الجريمة ومحارصتها ،وقــد وصلت إىل مرحلة وضعت
فيها الرؤوس الكبــرة يف حالة من الهذيان والرعب ،إذ
منذ فرتة ،وجدت هــذه العصابات وتلك الرؤوس أنه لم
يعد هناك من محرمات أمام قضية فرض األمن وحماية
املجتمع وقطع دابــر التفلت ،حتى املــال الذي كانوا
يســتخدمونه للهروب خارج الحدود ما عاد يقيهم من
املوت املحتوم.
ّ
ظــن كثــرون أن الجيش ستشــغله االنتخابات
النيابية واالجراءات الشــاملة التي اتخذها ،عن عملية
االســتمرار يف محاربة عصابــات الجريمة ،إال أن هذه
العصابــات ،التي عادة ما تســتغل مناســبات كهذه
لتكثيف نشــاطاتها ،وجدت نفسها تحت عني الجيش
وقبضته ،وال سيما مديرية املخابرات التي وصلت إىل حد
تعقب الخاطفني واملجرمني إىل ما بعد الحدود.
ففي خالل الشــهرين املاضيني ،حــ ّررت مديرية
املخابرات ثالثة مخطوفــن ،اثنني منهم ح ّررا يف خالل
اسبوع وبرسعة قياسية ،والثالث خالل ثماني ساعات،
انمــا معاناة بعــض املخطوفني قد تســتم ّر يف بعض
األحيان ملدة أطــول وتصبح املهمة أصعب عىل األجهزة
األمنية ،حــن تتمكن تلك العصابات مــن الهروب إىل
داخل األرايض السورية ،إال أن هذا الهروب تحوّل أيضا ً
كابوســا ً لهذه العصابات وقد نشطت مالحقة أفرادها
يف الجانب الســوري .واضافة اىل الخربات التي راكمتها

مديرية املخابرات ،فقد تمكنــت بتاريخ  15أيار الحايل
األمني مع الجهات األمنية السورية من دون دفع الفدية
وبعملية أمنية دقيقة ،وبالتنســيق مع الجهات األمنية
التي كان يطالب بها الخاطفون وقيمتها مليونا دوالر،
السورية من تحرير املواطن اللبناني ـ الكندي جوزيف
وإعادته من قبل املديرية اىل أهله ساملاً ،كذلك تم القبض
جرجي مفرج بعد شــهر من اختطافه ،حيث اعرتض
عىل الخاطفني وعددهم اربعة من قبل الجهات االمنية
طريقه ثالثة اشخاص يف محلة طريق املطار بتاريخ 15
السورية وتم تسليمهم اىل مديرية املخابرات الستكمال
نيسان املايض وخطفوه ونقلوه اىل داخل سوريا.
التحقيقات معهم .وقد اعرتف هؤالء بمسؤوليتهم عن
عمليات خطف عــدة مقابل فدية مالية وهم يرتبطون
بشبكة رسقة ســيارات ضخمة ،وكذلك اعرتفوا بأكثر
مصدر أمني
من عملية شحن مخدرات اىل الخارج.
ويف هذا االطار ،يكشف مصدر أمني مطلع عىل مجريات
وكشــف املصدر ان «من اخطر هؤالء الخاطفني
العملية والتحقيقات مع املوقوفني أن جهود االســتقصاء
املدعو (م.ص) امللقــب محمد روما
الدقيقة ومتابعة ســر الخاطفني من
مواليــد  ،1996ويف حقــه عدد كبري
طريق املطار إىل محلــة الجمهور ثم اىل
من املالحقــات القضائيــة بجرائم
بعلبك ،رغم تدابري التمويه التي اعتمدها
استبدال السيارات
الخطف والتهديــد ،مخدرات ،رسقة
الخاطفون من حيث استبدال السيارات
تقفي الســيارات وتهريبها اىل خارج لبنان،
ّ
والهواتف ،لم تمنــع مديرية املخابرات والهواتف لم يمنع
من ّ
دعــارة ( .)...وايضــا (حســن .م)
تقفي أثر ساعة «الرولكس» العائدة
أثر ساعة "«الرولكس»"
مواليد  1997املتورط بعمليات خطف
للمخطــوف داخل األرايض الســورية،
وكذلــك بعــد متابعة احد املشــاركني العائدة للمخطوف داخل واتجــار باألســلحة الحربية واطالق
األراضي السورية
نار وتشــكيل عصابة تقوم برتويج
بالعملية من خارج لبنان لتحديد مكان
املخدرات والرسقة والدعارة واستدراج
املخطــوف والظــروف املحيطة بمكان
اشــخاص عرب مواقع التواصل االجتماعي وابتزازهم.
اختطافه ومعرفة هويات الخاطفني.
واملدعو (حســن.م ) مواليد  1991واملتورط بالجرائم
ويضيف املصدر ان مسار التعامل مع كل ما يتصل
ذاتها لرشيكه (حســن.م) .و(فضل .ج) مواليد 1998
بهــؤالء الخاطفني بدأ يف البقاع (حــي الرشاونة) عرب
ومتورط بذات جرائم املوقوفني السابقني.
عمليات مداهمة مستمرة ألماكن سكن هؤالء واملراكز
اللوجستية لهم ومصانع املخدرات التابعة لهم ،وصوال ً
ولم تتوقف إنجازات مديرية املخابرات عند هذا الحد،
إنما كانت مهام نوعية أخرى تحدث عنها املصدر االمني
اىل تحرير املخطوف من قبل مديرية املخابرات بالتنسيق

حسن عطوي الذي ُخطف من كفرمان

َ
مخطوفني من الجنســيتني الســورية
وابرزها تحرير
واليمنيــة قرب الحدود اللبنانية ـ الســورية يف منطقة
العريض ،وقد تم اســتدراجهما مــن أحد فنادق بريوت
واختطافهمــا ،وتحرير مواطن لبنانــي يف منطقة قلد
السبع قرب الحدود اللبنانية ـ السورية بعدما استدرجه
الخاطفون من بلدة كفرمان قضاء النبطية .وبعد مراقبة
دقيقة ،نفــذت دورية من مديريــة املخابرات يف مدينة
الهرمل كمينــا ً وأوقفت بنتيجته الســوريني (ط.ح) و
(ص.ل) و(ح.ع) إلقدامهم عىل خطف رجل اعمال لبناني
من بلدة الال يف البقاع الغربي يدعى (أ.ج) وتم تحريره بعد
يوم واحد ،واملوقوفون شاركوا يف عمليات خطف سابقة.
املهام النوعية لن تتوقف ،وقرار قيادة الجيش ،قطع
دابر عصابات الجريمة املن ّ
ظمة مهما كانت الصعوبات،
ألن خطر هذه العصابات التي تفتك باملجتمع وتشــوّه
صورة لبنان يــوازي خطر العدو الخارجي ،وكالهما ال
يواجهان اال باالرادة والعزيمة وااللتزام ،بالقسم مهما
كانت اإلمكانات متواضعة.
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ّ
العمة تهنّئ سعد والبزري ...والمدينة بأي ٍد أمينة

النقيب يهاجم "المستقبل" و"الجماعة" :مارسوا التقية والخداع
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
وضعت االنتخابــات النيابية أوزارها،
وبدأت القوى السياسية قراءة نتائج الربح
والخسارة بموضوعية وتأن ،بهدف تقييمها
اوال ً ورســم خطة العمل يف املرحلة املقبلة
ثانياً ،يف وقت اســتمر فيه كشــف بعض
الحقائق والوقائع يف دائرة صيدا – جزين التي
شــكلت أم املفاجات وباتجاهات مختلفة،
لجهة خســارة الثنائي الشــيعي و"التيار
الوطني الحر" مقابل فوز "القوات اللبنانية"
يف جزين وتحالف النائبني اسامة سعد وعبد
الرحمن البــزري يف صيدا مع الدكتور رشبل
مسعد عن أحد مقعدي جزين املارونيني.
وفيما توالــت الدعوات اىل طي صفحة
االنتخابات وتهدئة الخطاب املتشــنج عىل
قاعدة ان الشــعب قال كلمتــه ،والتفرغ

للمرحلة املقبلة ملعالجة املشاكل االقتصادية
واملعيشية وهي بالجملة ،وتخفيف معاناة
الناس ،لفتت ثالثة امور ،االول اتصال النائبة
بهية الحريــري بعد عودتها مــن الخارج
بالنائبني املنتخبني سعد والبزري لتهنئتهما
بالفوز ،وزيارة وفد من "حزب الله" برئاسة
مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر يف
مؤرش عىل الرغبة لطي صفحة االنتخابات
بعد فتور العالقة عىل خلفيتها ،ورفع صورة
مشــركة للحريري وســعد والبزري كتب
عليها" صيدا املدينة بأي ٍد أمنية" ،يف محاكاة
للمزاج الصيداوي الذي اعرب عن ســعادته
بنتيجة االنتخابات .وأكد البــزري لـ"نداء
الوطــن" عىل رضورة بــدء مرحلة جديدة
من العمــل تواكب نتائــج االنتخابات مع
اآلخرين ،خاصة يف ما يتعلق بصيدا وهمومها
ومشــاكلها ،وذلــك بالتعاون مــع القوى

السياسية والبلدية ومنها ما يتعلق بتمثيل
صيدا ودورها يف البلد ،و"مهمتنا االساسية
ان نؤكد ان هناك ممارسة نيابية مختلفة عن
الســابق مع وصول وجوه جديدة للمجلس
النيابي وتفعيل دوره بشكل يضمن الترشيع
والرقابــة ،وانا من النــاس الذين يؤمنون
برضورة وجود حكومــة اكثرية ومعارضة
ورقابة تكون مسؤولة".
وأضاف" :ليس هناك هم واحد سيكون
مــن اولويتنا ،بل هناك جملــة من الهموم
والشــجون ويجب التعاون مــع اآلخرين
ملعالجتها ،واالكيد اننا ســنبقى مع النائب
ســعد متعاونني يف كل ما يتعلــق باملدينة
وملفاتها االساسية ،وكان هناك تواصل مع
النائبة الحريري وكان الجو ايجابيا ً واعتقد
ان هذا ال يمنع التالقي االنمائي داخل املدينة،
والبلدية ورئيسها املهندس محمد السعودي

متعاونة ،صيدا تســتحق دعم كل االطراف
السياسية ونحن مع سعد سنبحث بخيارات
كثرية مطروحة علينا يف املجلس النيابي (يف
اشارة اىل تشكيل تكتل مستقل) ،وربما كان
هناك تقاطعات وليس بالرضورة ان تكون
هناك كتلة مستقلة بالطريقة الكالسيكية،
ولكن بال شــك يجب التعاون والتواصل مع
النواب الجدد ،واالولوية تغيري التعامل النيابي
وتكريس ثقة الناس بنا".
باملقابل ،كشــف املرشــح عىل الئحة
"االعتدال قوتنا" املهندس يوســف النقيب
اســباب خســارته بعدم وفــاء فريق من
الناخبني بالتصويت لــه وبنكث فريق آخر
بعهــوده عىل قاعدة املصلحــة و"التقية"،
غامزا ً من قنــاة "املســتقبل" والجماعة
االسالمية" .وهنأ النقيب خالل حفل تكريم
اعضاء حملته االنتخابيــة بنجاح العملية

االنتخابية ووصفها بعرس ديمقراطي وابناء
صيدا عىل اختيار نائبيها اسامة سعد وعبد
الرحمن البزري ،وشــكر ابناء صيدا "الذين
صوتوا لنا دون مقابل والذين اعطونا ثقتهم
الغالية".
وقال" :انني حزين يف هذا املجتمع عىل
كل شــخص تبادله املحبة والصدق ويبادلك
بالكلمة الجميلة ويخفــي التقية الكاذبة
والكلمات امللونة ،بالرغــم من قناعتنا بان
كل الخطوات التي قمنا بها ملصلحة مدينتنا
واولها ترشــيحي عن احد مقعدي املدينة،
والذي القى كالمــا ً طيبا ً وصدى ايجابيا ً من
كل فريقنا ومجتمعنا ،ولكنني اشعر بمكان
ما بعدم الوفاء بالعهود والوعود وآسف اشد
االســف تجاه فريق بادلته املحبة والصدق
وبادلني بوعود انتخابية بأنهم معي وأبدوا
كل رغبة بالتصويت يل ،وتبني ان هذه الكلمة

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ رضائب متوجبة –
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة –
املصلحة املالية االقليمية يف محافظة جبل لبنان
– دائرة التحصيل – املكلفني ،الواردة أسماؤهم
يف الجدول أدناه ،املجهويل مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب
عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ
 2022/05/20اىل مركــز الدائرة الكائن يف
بعبدا – شــارع سوق بعبدا – مبنى الحلو –
الطابق األول لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثني
يوما ً من تاريخ نرش هــذا االعالم ،واال يعترب
التبليغ حاصــاً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً انه سيتم
نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني.
رقم املكلف
1149769
2141676
2141676
8595
1086417
315184
1242654
622354
1154147
1247978
1122598
1898188
1059227
1214978
1246863
1352004
874254
536213
1133969
1326776
1141777
2263855
988687
734511
1241031
110632
1810108
1496379
1111706
1134595
873757
1875914
877171
713629
20526
1240280
2191458
1978602
100015231
733066
1141790
1158722
1169809
1454743
1152286
1347872
319991
1036780
1143593
1852435
1088663
600076
1090193
1092334

اسم املكلف
هشام عزت بارودي
سحر عبد الله محمد عبيد احمد
سحر عبد الله محمد عبيد احمد
رشكة حداد اخوان ش.م.ل
ساسني حبيب علم
اسما جوزف فضول
شحادة ابراهيم الغفياني
انطوان جرجي زيد
ماري جوزي طعمة
امييل جرجي زياده
طانوس مرشد هاشم
نهى رجا حماده
سامي شفيق اسكندر
احمد حسني شحاده
ساسني اسعد حبيقة
مريم حاجي ماماس يمزيان
جرجي ادواردو جرجس بو غصن
الميتا انطانيوس الشمر
اليس سامي نرصاوي
نايف عبده الفغايل
اسعد قيرص جربايل
اسعد بشارة خليل
روجيه رومان نجيم
عبد الله بن نارص بن سليمان العمري
مطانس عبد الكريم الحالل
نرص الياس خنيرص
محمد بن عبد العزيز بن محمد الثنيان
الرشكة الوطنية لصناعة الخشب
ريتشارد خوسة ابي زيد
كرين جورج درغم
اميل سليم مخيرب
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن
سعد الرقطان
سعيد فريديريك ابو دبس
مارون جميل الحاج
ايليا يوسف فريحة
نبيل سلوم الفغايل
مريم نجم بو عقل
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الدهمش
توفيق عيل حايك ورشكاه
نزار جرجس بطرس
لطيفة عبد الله صالح العفالت
ناصيف الياس عبد املسيح الحاموش
الهام عزيز الديب
ابراهيم بن عبد الله الفعالق
مرسيل يوسف عازار
صبحية محمد عيىس
ابراهيم جان نجا
فؤاد بن سعود بن محمد صالح
حمد بن محمد بن فارس
هدى بنت عبد الله بن راشد الدورسي
نجيب سليمان البوبيس
سيمون فيليب فياض
عبد املسيح مخايل تازه
مهى ميشال جبارة

1091659
2509440
1146058
1103614
1104611
100039481
979364
1023726
1187859
1334236
2140366
1682269
2078769
1089669
2073895
144134
998047
1020883
1022894
1347792
986953
1147025
1253001
1285710
1991293
1002953
1113156
588129
588129
1002953
1022473
1137867
1154140
1160198
1911524
3270
17798
1154895
1241029
13829
230305
2524129
1106402
796535
1101252
2397651
2131696
2000041
500640
1112127
1760889
1161831
2077987
93910
1093564
1733216
149696
1241820
100018545
1081580
1812367
1101293
1104549
506309
1008090
6108
1090078
1128436
19936
206602
1116461

ريتا يروانت يامايان
محمد احمد يحي
هايك هبايوم بايان
سعاده شاهني شاهني
محمود عيل توبي
جورجيت نادر ورشكاها
فادي ميشال صعب
ناييل قساطيل كتانة
حسني محمد سالم امليزة
لورا الياس الشماس
عبد املسيح الياس عبد املسيح
جميل امني الجميل
حسن عدنان موىس
ادوار الياس هراوي
مارسلو عدنان موىس
جويل جورج رزق الله
دير مار يوحنا
ريم اديب جدع
زينه فهمي قره كال
جوليانا احسان القزي
طالل محمد حمدان
هنري حبيب كرم
فاطمة غانم بن سليم
مريم نادر صلهوم القبييس
جمال محمد عيد قسومة
ناصيف الياس جبور
وقف كريس ابرشية قربص املارونية
كريس ابرشية بريوت للروم الكاثوليك
كريس ابرشية بريوت للروم الكاثوليك
ناصيف الياس جبور
الياس سعد بعينو
ساره مسعود بن عبد العزيز
جوزف سعيد رسكيس
مطانس حبيب الحالل
منال بنت عيل بن محمد الشارخ
الرشكة التجارية للتصنيع ش.م.ل
عبدو مقبل خوري
يوسف فؤاد خداعي مخيرب
ديكران نظر كوبايان
جوزف وديع صوايا
عصام جان يمني
ريم نجيب حاج نجيب
يوسف محمد العميل
نديم جول الشهري اندره كنيدر
ميشال نخلة حاتم يمني
ربيعة احمد بن محمد ابريغيل
لينه بنت محمد عيد الشطه
رشكة باندا ترايدنغ كومباني ش م ل
انور جورج فرح
منى جميل عازار
اوهانس اوسب درمكرديجيان
ناديا جورج حريقة
راشد بن محمد بن محمد الراشد
ورثة ماغي انطوان نحاس
سعيد محمد الصيفي
هاكوب همبارسوم قره مانوسيان
كابي جرجي جهشان
تريز عبد الله خوري
جوزف عازار
حنان موىس بو داغر
اليز غايل صفري
وسام يوسف االعور
بولس ميشال جاهل
انطوان نجيب رنو
المريوس ديرتي ساوندس
رشكة القصور ش.م.ل (هولدنغ)
نجال حبيب الخوري
منى سليم عبده
فادي فريد ابو جودة
يوسف ارنست اسود
موريس بشارة مزهر

1247090
847544
1162425
880521
1155690
1086242
1136919
155880
1169742
1358335
407473
2044695
1159725
1793858
1158650
25154
746583
100041295
2577360
1321735
1333897
1144685
1885940
1159846
1359832
367494
1280276
2285930
2093110
50550
1108441
671947
2591234
1485225
1104118
594704
2184303
1242394
1905115
1316515
1390116
3077804
2310878
2047514
195655
1390116
1200059
2033448
2464189
1078594
923233
1108434
2350298
1676559
2013799
2289303
184272
1857500
1158643
1247755
52111
1073798
1764120
1081603
1460513
1468928
1893901
1412045
2103176
194879

فيفيان جورج عبد النور
ايليا عبد الله غزول
كنيسة السيدة املنصورية
محمد عبد الرسول بليبل
رزق يوسف ابو نصار
فادي مجيد االشقر
وليد حنا الياس
انطوان نظري الخراط
جوزف سالم التنوري
ريمند حليم القزي
توني عزيز عزيز
نعيم بن حمزه بن علوى الجهني
ابراهيم حسن صفي الدين
نارص حسني ابراهيم الصايغ
ورد نعمان السبعيل
جورج فؤاد الحاج
عطيه عقل عطيه
اديب سعد
آكوب نشان وزيريان
انطوانيت نرصي حجار
اسبريو  .حداد
انطون عيىس هدين
لودي شكري الخوري
رفول اسحق شما
عبد الله محمد عبد الله املحمد عيل
طعمه مجيد االشقر
جوزف مجيد االشقر
نهاد سليم رزق
ازنيف اوسب مومجيان
ساسني انطوان ريمي
انرتانيك ارتني بادريان
عبد الله احمد درويش
عبد اللطيف بن عمر بن سليمان
العبد اللطيف
انطوانيت سبع سبع
امني بطرس مسعود
جميل اسطفان سليمان عبيد
الياس رامي االشقر
ريمون جورج جدعون
رنده بشارة ضاهر
الياس طانيوس اغناطيوس
جهان اسعد داغر الحايك
رشكة النقاش /416/
عبد الله بن محمد بن عبد الله ابراهيم
سوزان ماري جني نورمان هول كني
كمال ادمون برباري
جهان اسعد داغر الحايك
فاديا الياس غفري
ليىل انطون فرعون
عيل محمد رفيع عيل امريي
سيلفانا جورج عبيدي
نور انطوان حنني
انجيل بدروس بونلجيان
خالد جاسم حاجي عيل سبزايل
تركي يوسف ابراهيم الهاجري
احمد عبد العزيز الشعالن
مي نعمان زينون
سامي جوزف كرم
موزه محمد فاضل
حفيظة نعمان السبعيل
فدوى الياس جريج الشالوحي
عزيز موريس سالم
عصام ميشال فضول االشقر
ريما حسن احمد
جميل حنا صليبا
زفارت وارتيوار نخوتيان
اييل ابراهيم البدوي
واهة انرتانيك تكليان
اييل يوسف جلو
حسن عبد عيل عبيد
ستاندارد تشارترد مرتوبوليتان
هولدنغز ش.م.ل

1011129
194879
462939
154100
1156095
194879
536488
1144948
854303
1454042
1151506
1133138
1170939
1305763
2100704
2426345
1095433
2524249
1117961
75080
1095950
2435408
2386263
198838
1604063
2473087
2197521
1238599
1354288
1126995
1126995
58792
733426
1008907
578172
1078068
257545
1170440
257545
1170440
1470596
1170440
1154890
1154890
1470596
1537325
2009301
1154890
1450572
63051
1127433
1100396
1141465
1141465
1380154
2287736
1151508
578473
100050281
1151498
100038622
1122602
2373797
981202
1368061
976683
2093908
1160488
1254208
173023

جان سليم نصار
ستاندارد تشارترد مرتوبوليتان
هولدنغز ش.م.ل
انطوان عبدو بو فرحات
عادل سلمون جرب
ماري نعوم نرص الله
ستاندارد تشارترد مرتوبوليتان
هولدنغز ش.م.ل
نينا جوزف سلوم
يمنى فؤاد نايف
احمد عبد الله املالك
ماري بنيامني مارقاريان
جورج عبد الكريم املالل
سليمان نجيب يوسف الحج
ليندا الياس بركات
جورج نقوال حنا
الياس صبحي املورانية
عيل عيىس راشد االبراهيم املهندي
كامل محمد ابو عرابي
عالء منري ابراهيم
نيكول اميل الحكيم
الكسندر جان رزق
روكس يوسف حبيقة
عهود محمد بن عبد الله البليهى
محمد بن هدهود بن محمد الحربي
فرجيني ميشال جره جيان
بسكال جورج الزرقا
حسن عبد الله بن محمد باروم
نارص صالح نارص عبد الله العطيه
شاهني موىس عبدو
اني ارتني نورنوزليان
جرجي سليم ابو عون
جرجي سليم ابو عون
ريتا جورج الفغايل
ميشال الياس نجار
جوزيان توفيق خويري
مرياي جوزف كركور
ميشال رشيد كفوري
رينه سامي حنا
منى موريس السمراني
رينه سامي حنا
منى موريس السمراني
نوال بطرس غانم
منى موريس السمراني
خداعي فؤاد خداعي مخيرب
خداعي فؤاد خداعي مخيرب
نوال بطرس غانم
ليىل موريس صقر
نبيل جرجس عازار
خداعي فؤاد خداعي مخيرب
جان بيار منري شيبان
فخري نجيب منصور
روينه ريمون جريصاتي
سلوم طانيوس املالح
استيبان رافني بدروسيان
استيبان رافني بدروسيان
جالل محمد غالييني
الفرد جرجي الخوري
اديل طانيوس رزق
مرسال نجا الخازن
الجمعية الخريية الرتبوية االرمنية
مطانس حبيب املالل
مرسيل نجيب سالمة واخوانه
سامي فيكتور كركجي
وضحى بنت طرجم شبيب الزعبي
نقوال سليمان نرص
انطوان سالمه حداد
كرابيد ملكون كاديكيان
بشاره يوسف رسكيس
جميل سلمان مكي
اغوب وارطان بزديكيان
عيل محمود حالوي

1320738
740861
1254208
1286272
1152312
1126864
152496
2291372
100076389
1683596
1935550
2288320
2629121
64821
1135171
609293
828149
918716
206702
1161820
666786
1163424
2173169
1029278
1344424
1735934
602604
1758413
458347
1095091
100039258
530049
644893
893973
1093426
1094368
1095551
1367787
1093631
596527
1185610
296664
1148547
1806136
130000
1013446
1122607
1092051
128026
1347716
1128052
2086001
100024696
988861
1330875
504226
1149477
1892084
1056677
683966
2227587
1127775
1134535
100021541
1164583
1086505
1105881
1162711
1135140

ريما بشارة سينا رحمة
صونيا بدروس كوشكريان
اغوب وارطان بزديكيان
سليم سعدو سالم
جوئيل مكرديج بولدقيان
جريس ظاهر طربة
ريمون خليل جريصاتي
نديمه عبد الكريم حالل
وقف فقراء كنيسة مار الياس
املشيدة يف قرية املكلس
ايوب فريد ميشال صعب
عائدة توفيق نرص
احمد عبد الرزاق محمد االنصاري
ابراهيم بن عبد الرحمن بن
عبدالله املديميغ
اليس سعيد ملحم
بيار اميل شمايل
سعيد محمد عبد الرحمن
اسماء الربت لطوف
فاديا البري بهيت
انطون يوسف السبعيل
جوزف بديع ونسا
غازي حسن حمودي
وقف ذري عىل بنات عائلة االمري
يوسف ابي اللمع
مرياي جوزف ابو خري
نورما ارتني هاروتونيان
طوني ميشال متى
مارون جوزف شتت
وقف كنيسة مار الياس
طوني رزق الله روفائيل
رسكيس اظاد دياربي
حسناء عيل صفوان
ورثة ياسني عباس فارس
حسني عيل غندوره
ابراهيم محمد ابو عرابي
عبد الكريم حسني غندور
ايوب عبد الكريم بزي
محمد كامل الزبري
نجاح كامل ابو شكر
رشيد عيل الدروبي
ازادوهي خاجري ميناسيا
دالل رزق الله ارسان
جوزف ميشال بو عبود
اميل حبيب كرم
حبيب وديع االشقر
تركي بن عبد الله بن عبد ا الدخيل
ادوار ميشال فواز
فورتينه اصالن شعيا
انطوانيت عون ابي حبيب
قاسم زين العابدين حويل
سمعان جربان الشماس
استبان بطرس غايل
مريم منصور كنعان
احمد بن عبد الهادي بن حمد الزعبي
نارص عبد اللطيف
ديب قيرص مخايل
طعان عيل رباح
دير مار يوسف الربج
تامر عبد الحافظ الجعربي
وسام فؤاد خوري
عبده جرجس الخوري
هالل ميشال صوايا
الشيخ سعيد بن محمد بن خليفة ال نهيان
رينه فيكتور كوىس
جوزف البري كلش الخوري
نمر الخوري ورشكاه
ليىل ديب الياسني
طانيوس مخايل الخوري حنا
عازار بوغوص دونابديان
زكي شعبان بكر عنان
رئيف سعيد البستاني
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لبنان يتسلّم من اإلنتربول النشرة الحمراء بحق كارلوس غصن
مجرد تقية كاذبة ووعود خادعة وبدال ً من
ان يكون التصويت لنا تبدل لفريق آخر وكان
يقال للمؤيدين كالم معاكس" ،متحدثا ً عن
بعض االشخاص "الذين كانوا بالحملة معي
فبادلونا الخداع والكذب والتجســس واملكر
والسوء".
ثان وبعدما
فريق
من
"بعض
أضاف:
و
ٍ
عقدت اتفاقا ً معهم (يف اشارة اىل الجماعة
االســامية) لتجيري اصواتهم لنــا ،باركوا
االمر بقراءة الفاتحة التي هي عنوان للخري
والصدق ،وكان هــذا االتفاق حربا ً عىل ورق
وتم اســتغالل الدين مــن خالله ملصلحة
شخصية بحت ومؤسســاتية ونسوا قول
اللــه ان العهد كان مســؤوالً ،اذ لم يراعوا
عهدا ً وال ذمة وانما املصلحة" ،شــاكرا ً "كل
الذين صوتوا لنا وعهدا ً اننا سنبقى عىل عهد
الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

تســ ّلم لبنان نرشة حمراء من االنرتبــول بحق القطب
السابق لصناعة الســيارات كارلوس غصن ،بناء عىل مذكرة
التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل نحو
شــهر ،وذلك وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" نقال عن
مصدر قضائي وصفته بالـ"بارز" ،ونسبت إليه قوله أيضا ً إن
"النائب العام التمييزي القايض غسان عويدات تس ّلم النرشة
الحمراء من االنرتبول ...بناء عىل مذكرة التوقيف الفرنسية"
بحق غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبييش.
وأصدرت محكمة يف ضاحية نانتــر يف باريس مذكرة
توقيف دولية الشهر املايض تتع ّلق بأكثر من  16,3مليون دوالر
من مدفوعات مشــبوهة بني تحالف رينو ونيسان الذي كان
يرتأسه غصن ورشكة عُ مانية ،وفق املدعني ،يف اتهامات نفاها
غصن .وتضع النرشة الحمراء القضاء اللبناني أمام امتحان
تنفيذ مضمونها .وبحسب املصدر ،فإن عويدات "سيحدد يف
غضون األيام املقبلة أو مطلع األسبوع املقبل موعدا ً الستدعاء
غصن واستجوابه".
ويمكن لعويدات ،وفق املصدر ،أن "يصدر مذكرة توقيف
فورية بحق غصن ويب ّلغ السلطات الفرنسية بذلك ،ويطلب
منها إيداعه ّ
ملفه القضائي مع طلب االســرداد ،أو أن يقرر

تركه بســند إقامة ومنعه من الســفر إىل حني ورود امللف
الفرنيس ويتّخذ القرار النهائي".
ّ
وتوقع املصدر القضائي ّ
"أل يوافق لبنان عىل تســليم
غصن اللبناني األصل إىل فرنســا ،ألن القانون يمنع تسليم
مواطــن إىل بلد آخر ،أما إذا ارتأى أن الجرائم املنســوبة إليه
حقيقية ويعاقب عليها القانون اللبناني فيمكن محاكمته عىل
أساسها أمام املحاكم اللبنانية".
وال يمكن ملنظمــة االنرتبول إصدار أوامــر اعتقال أو
الرشوع يف تحقيقات أو مالحقات ،لكن يمكن للمحاكم الدولية
أو للدول األعضاء طلب نرش "النرشة الحمراء" ،فيما ال تبيح
القوانني اللبنانية تسليم املواطنني لدولة أجنبية ملحاكمتهم.
ويقيم رجل األعمال الذي يحمل الجنســيات الفرنسية
واللبنانيــة والربازيلية يف لبنان منذ كانــون األول  ،2019إثر
فراره املثري للجدل من اليابان ،حيث كان ينتظر املحاكمة عقب
توقيفه عام .2018
وقال غصن إنه ف ّر نظرا ً إىل عدم اعتقاده بإمكان حصوله
عىل محاكمة عادلــة يف طوكيو .كما اتهم رشكة نيســان
بالتواطؤ مع املدّعني لتوقيفه نظرا ً إىل سعيه لتعميق التحالف
بني الرشكة اليابانية ورينو.

يف  ،2020أصــدر اإلنرتبول مذكــرة توقيف بحق غصن
وأبلغت بريوت بأن غصن فار من العدالة من اليابان ومطلوب
من سلطات طوكيو للمحاكمة.
ولم تقدم الســلطات اللبنانية التي ال ترتبط بمعاهدة
لتســليم املطلوبني مع اليابان ،عىل توقيفه .يذكر أن قضاة
تحقيق فرنســيني أتوا إىل لبنان مرتني يف حزيران  2021وآذار
 2022وتولــوا التحقيق يف قرص العــدل يف بريوت مع غصن
بحضور قضاة ممثلني للنيابة العامة التمييزية.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
2021076
1409871
1735923
655155
1595772
9137
1043281
1745038

حيدر احمد عبد الحسن الشمرتي
حبيب الياس بو حبيب
سامي ادمون سلمون ميالد
جورج سليم املرج
ريتا كاربيس مرصيان
رشكة ذي بالزا كلوب ش.م.ل
سالم عبد الله بن طوق
نبيه الزين جابر

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
يف محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 273
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ رضائب متوجبة –
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة –
املصلحة املالية االقليمية يف محافظة جبل لبنان
– دائرة التحصيل – املكلفني ،الواردة أسماؤهم
يف الجدول أدناه ،املجهويل مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب
عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ
 2022/05/20اىل مركــز الدائرة الكائن يف
بعبدا – شــارع سوق بعبدا – مبنى الحلو –
الطابق األول لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثني
يوما ً من تاريخ نرش هــذا االعالم ،واال يعترب
التبليغ حاصــاً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً انه سيتم
نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني.
رقم املكلف
597145
134377
258940
2454846
1384509
3114258
11233
1344103
2484993
2382666
2032808
2118860
230106
2858059
587392
200418
732712
212808
1293143
310045
513122
1305614
65490
1790863
2354122
229099
686949
498569
2159860
3112622
1308730
2107685
2675736
3087748
1303341
3090818
1414662
2150745
3092612
2254524

اسم املكلف
نارص سليمان بو فخر الدين
سمر حمد الله صبح
محمد فوزي العجوز
رشبل شاهني بو رجييل
روني جوزف معلوف
ماري بل طوني ضو
رشكة فايننشل بزنس غروب ش.م.م
ايمن محمد محي الدين غانم غانم
عباس حسن ترمص
اشواق مرعي زيتون
حسن عيل غزال
ربيع عفيف الدنف
وداد عادل خوري
مكرم عماد ابي فراج
سمر حسني همدر اسماعيل
سهري كامل برجاوي
الياس اسعد رعد
داني اسعد الحاج
كفاح فؤاد شعبان
بشري عيد القزي
ماجدة سليم مرعي
وسيم يوسف ضاهر
غسان محمد عبد الله
جهان ادمون العرموني
جاكلني عقل مناسا
محمود عيل زين
عيل يوسف املوسوي
جورج شاهني عبده
جهاد فضل سليم
عيل هاني مرعي
اليسار مراد البعيني
ايهاب عصام حريز
رشبل جورج التوم
زياد ادوار الفغايل
ماهر منري محفوظ
كارين انيستي خوري
انطوان جوزف العنتوري
رشكة سمارت باور رسفيس ش.م.م.
محمد عيل حمود
جوزف الياس سعد

1223104
577314
1544934
848070
3075674
1487460
2063616
1621997
3017279
119404
421165
230596
1446335
569488
2766702
3008399
30128
218204
1557106
165478
37628
1228846
2444964
234650
2053389
255724
30406
1324682
169795
1909608
635413
1061859
281002
75218
433542
1392204
693222
131013
160257
75214
140856
36042
101861
190532
681163
295749
1989404
32028
98481
2708879
329882
608455
84501
491024
269159
84504
222049
1058465
214771
81667
310643
221238
111925
76488
27459
3041993
70318
221431
267044

سلطانة امني شلهوب
جوزف رشيد الحاج عساف
عيل محمد الرفاعي
عيل عبد الله الحلباوي
سوسن محمود خليفه
نادر عيل املرصي
منى يوسف حرب
ابراهيم يوسف خليل
كريستل جورج سالمي
مهدي اسماعيل الحاج دياب
ندى عصام نادر
طانيوس الياس داغر
مازن جميل ارزوني
وفيق مهنا حاطوم
نورا الياس كعدي
هيثم سمري زيدان
رانيا فضال نارص
جمال محمد الخنسا
حسني عبد الحميد ابو حمدان
طالل عبد الكريم دباجة
عصام انطونيوس سليمان
حسني عيل رحيل
ريمي منري خوري
رندة رياض مبارك
حسني محمد مكي
قانصوه اخوان KANSO BROTHRS
محمد عيل حيدر
زينه عيل رىض عمرو
جورج مخايل رسام
عيل سهيل خليل
بول لويس زخور
ابراهيم الياس سلمون
نرسين عيل الحاج شحادة
نعمة الله حسن فحص
حسني عيل بحلق
حسني بركات بركات
سمري احمد حجازي
عباس العبد شحرور
عفيفة حليم غرزوزي
محمد رشيف حسن فحص
ابراهيم عيل االطرش
ناجي عبده ابو جربايل
فيصل طعان زعيرت
DIGITAL SYSTEMS
DEVELOPMENT
فراس سعيد رسي الدين
حسني محمد جعفر
ادهم سعيد رسي الدين
سعاد حسن فرحات
محمد دياب ابراهيم
نديم فؤاد الخوري
محمد حسني داغر
بشري عصمت عصمت
ابراهيم عفيف شمص
روال غالب يوسف
رشكة التسويق والتجارة
العمومية ( جيماتكو)
وداد كمال خشحان
ورثة عبد الله فحص
طارق مروان مزبودي
جميل محمد الخنسا
روجيه جيلرب انطوان حول ميسري
الياس جابر جابر
حسني عيل ابراهيم
خليل نعمة حمود
ريمون وديع ابي خليل
انور جرجس سلوان
سريج جورج رفيع
محمد يوسف جابر
مدرسة الرتبية الوطنية  -الشياح
مصطفى ابراهيم مرتىض
املعروف بالسيد

968435
594858
2834612
2939735
1919876
2133104
2114535
73805
63441
263903
270034
104076
247494
350643
2116150
30761
266188
75789
273416
27426
290815
1711575

صفيه رضا خليل
باتريسيا فيليب فاضل
رشكة  3انرتناسيونال ش .م .م.
روه-الند أند بارتنرز العقارية ش م م
رشكة فينيسكو لالستثمار
واالستشارة ش.م.م
ابداع لالستشارات الهندسية
واملقاوالت ش.م.م
جسيكا نهاد بدران
مؤسسة حسن حمود التجارية
(حسن عيل حمود)
كالريي حويك
سريين الياس عبد النور
ناي عساف الهاشم
فالفل خليفة الشهرية
انيل برودوزيوني اس.بي.اي
رشكة مساهمة فرع لبنان
بسكال حسن فياض
ناهد عيل كصك
باسم يوسف قطيش
جوزف رشيد حدشيتي
جورج ادوار عون
جورج فهد عيد
حكمت غاليليو الحسيني
منري حسن عالمة
منري حسني منذر

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
يف محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 274
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ رضائب متوجبة –
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة –
املصلحة املالية االقليمية يف محافظة جبل لبنان
– دائرة التحصيل – املكلفني ،الواردة أسماؤهم
يف الجدول أدناه ،املجهويل مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب
عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ
 2022/05/20اىل مركــز الدائرة الكائن يف
بعبدا – شــارع سوق بعبدا – مبنى الحلو –
الطابق األول لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثني
يوما ً من تاريخ نرش هــذا االعالم ،واال يعترب
التبليغ حاصــاً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً انه سيتم
نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني.
رقم املكلف
185497
935951
2298558
21962
278686
1102312
194620
25156
194627
160234
1009658
8361
10191
2758940
3141901
17762
143727
143624
11886
2278932
572295
3141903

اسم املكلف
جرجس غصن واكيم
سمري الياس ابونارض
سليم جان نجم
حسن رزق حنا
شارل اندريه وليم ساسني
ماري اوسب كرييكيان
ورثة عيدا الياس القهوجي كنعان
ريني شكري خوري
انطوان الياس القهوجي
غسان نديم سابا
االن سامي الحرصي
رشكة املغزل للبناء والعمران
ش.م.ل املغزل
سيكوريتي للتامني ش.م.ل
روميو الياس شاهني
جورج شبل بو شبل
ركان ميشال عوض
تانيا جورج دمياني
ورثة عيل محمد كعور
رشكة قشطة كونسلتنغ غروب ش.م.م
خليل الياس سماحه
الياس حنا خطار
فادي شبل بو شبل

132671
1466636
19380
551595
2648995
593216
1161287
99167
1642304
2649023
566402
577484
1830050
126842
1161757
2649018
584253
11903
115821
144374
489900
222976
147942
1100880
66532
143236
72363
1131715
1147986
122641
1468
111130
11779
11779
204672
2458027
64191
531314
23853
1643276
45584
10708
475118
3039
122754
7528
272810
200940
1092328
694432
163391
112762
166552
166552
229054
913153
974780
963291
1155862
1009584
1387283
956515
76362
1107254
664639
574497
630982
783504
1067773
1086714

خليل ابراهيم جربه
ميشال جورج دمياني
جان نخلة حاتم يمني
حنا كامل الخوري
اييل فيليب بعقليني
وقف فقراء كنيسة مارجرجس املارونية
محمد صالح محمد املرصي
غادة بهجات غيث
زينه ريمون سعد الله
فكتور فيليب بعقليني
رانيه راول الطنب
يحي حسن بدران
يرونيقه كركور قصابيان
رضا محمد عبود
نعمة انطوان ميالن خوري
ادوار فيليب بعقليني
اييل جوزف البويري
رشكة اخشاب الرشق االوسط
المباركيه ش.م.ماديب خليفة ابو جودة
كربيال فكتور عكر
كليمان رشيد سيف
الرشكة العقارية املتحدة
لالستثمار ش.م.ل
ميشال جان شاكر
جوزف ميشال القاصوف
انطوان جميل ملعب
روي جوزيف ابيال
الياس ديب الوون
عبده منصور يمني
بول روبري نكد
نويل جوزف ايوب
رشكة سفري العقارية ش.م.ل
فادي ميشال اندراوس
رشكة شويفات مودرن سكول ش.م.ل
رشكة شويفات مودرن سكول ش.م.ل
ناجي طانوس الحلو
يعقوب قمرب جعفر العيل
نبيه فارس معوض
ديانا احسان القرى
روني انطوان مشعالني
سليمان موىس حداد
اييل جورج املعلوف
رشكة الجميل العقارية ش.م.ل
ماري انطوانيت نجيب هندي
رشكة ساغا ش.م.ل (هولدنغ)
انطوان جان فاضل
رشكة اي.يس.اف ش.م.ل
سيفاك جان اراكيليان
جورج بطرس بركه
مروان ميشال جبارة
بندر بن سعود بن عبدالعزيز الرخيص
رباح الياس الوون
طليع ايليا ابو فاضل
مدرسة مون السال الفرير  -عني سعادة
مدرسة مون السال الفرير  -عني سعادة
قزحيا حنا نكد
سيلفا مفيد الكالس
رزق الله انطوان كبابه
اسعد يوسف غصوب
رضا عيل مروه
ماري جميل اندراوس
ابراهيم عبد الرحمن نارص العقيل
اسعد رشيد نارص الدين
بطرس سعد الجلخ
مروان يوسف السباعي
اريكه العاملية للمشاريع السياحية ش.م.ل
سهام جوزيف بخعازي يزبك
منى اسكندر ضاهر
كيفورك استبان نجاريان
لودي نقوال سابا
دير الرهبنة االنطونية

1597131
121895
151098
721776
869868
2487926
25596
1121847
1143517
2015365
2105520
100038756
1475816
2548769
47538
160238
1136973
2022048
783516
783508
1053970
1235904
2436434
2509440

صباح مخايل جربايل
اوهانس استبان نجاريان
مالك يوسف سعرتي
مريم يوسف عساف
راغدة نمر ميالن
اسعد جان نعمه
فادي جان نعمة
اوهانس اكوب قبامليان
بساره الياس النرصاوي
مريال فواز فواز
ماري ميشال رشباتي قرباني
سلمى نجيم
شادية يوسف سالمة
انطوني وليد فرنسيس
انطوان الياس بو سجعان
داني نديم سابا
بشري نكد قرباني
عيل حسني منذر
ارمنوهي استبان نجاريان
هاروتيون استبان نجاريان
ليىل جان نعمة
غادة كرم منصور
روىل عبدالله القدوم
محمد احمد يحي

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
يف محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 274
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ رضائب متوجبة –
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة –
املصلحة املالية االقليمية يف محافظة جبل لبنان
– دائرة التحصيل – املكلفني ،الواردة أسماؤهم
يف الجدول أدناه ،املجهويل مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب
عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ
 2022/05/20اىل مركــز الدائرة الكائن يف
بعبدا – شــارع سوق بعبدا – مبنى الحلو –
الطابق األول لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثني
يوما ً من تاريخ نرش هــذا االعالم ،واال يعترب
التبليغ حاصــاً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً انه سيتم
نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني.
رقم املكلف
132259
944826
944806
2690310
1198658
1154117
1145889
99864
99864
2031328
1265546
149839
307396
85925
20803
3088676
162463
122800
8514
2539776

اسم املكلف
انطوان خليل بو شديد
نيل فؤاد نعمه
مرياي فؤاد نعمة
سعيد رياض مخايل
فدوى سعيد نعمه
هنري الياس سعيد
اسعد سمعان مكنا
اندره يوسف الخليل
اندره يوسف الخليل
محمد زهري الخنسا
فضل الله ابراهيم العطار
خليل معروف الطويل
حليم رشيد نرص خنيرص
جهاد حليم صليبا
روالن انطوان جباره
PAK . Building Materials S.A.R.L
كميل طانيوس مسعد
محمد سعيد بحري
رشكة بروموبات ش.م.ل
رشكة مساعد اخوان ش.م.م

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
يف محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 274
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الـجـمـعـة  ٢٠أيـــــــار 2022

حدّد مواصفات رئيس مجلس النواب ورفض حكومة «"شوربة"» وطنية

ّ
ونشكل األكثرية
جعجع :نحن الكتلة األكبر
مع األشراف والمستقلّين
ترأّس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري جعجع
يف معــراب امس ،االجتمــاع األول لتكتل «الجمهورية
القوية» بعــد االنتخابات النيابيــة ،وحرضه النواب:
ســريدا جعجع ،جورج عدوان ،غســان حاصباني،
بيار بو عايص ،جورج عقيص ،شــوقي الدكاش ،زياد
الحواط ،انطوان حبيش ،كميل دوري شــمعون ،ملحم
ريايش ،فادي كرم ،الياس اسطفان ،اييل خوري ،جهاد
بقرادوني ،رازي الحاج ،ســعيد االســمر ،غادة ايوب،
غياث يزبك ،نزيه متى ،والنواب والوزراء السابقون.
ولفت جعجــع إىل ان «املعركة االنتخابية خيضت
عىل اساس اذا كان «حزب الله» وحلفاؤه باستطاعتهم
الحفاظ عىل االكثرية النيابيــة ،وحاول الطرفان قبل
االنتخابات التأكيد ان ال تغيري يف النتيجة وان االكثرية
ســتبقى معهما ،ولكن اتت النتيجة مدوية بخسارة
الحزب والتيار االكثرية النيابية ،النه عىل املستوى العام
انتقلت هذه االكثرية اىل مكان آخر ،ليس بالرضورة اىل
حزب او جهة معينة ،بل اىل مجموعة تكتالت وأحزاب
تتوافق جميعها ضد املســار الذي ساد يف السابق وضد
وضعية «حــزب الله» وســاحه يف الدولة وموضوع
السيادة والفساد».
وقال« :من أبــرز املفارقات التــي يجب التوقف
عندها هي :املفارقة االوىل ان كثــرا ً من رموز النظام
الســوري وحزب الله «طاروا» يف هذه االنتخابات ولو
انهم كانوا يسوّقون دائما ً ملنطق وجود تنظيم مسلح
خارج الدولــة اللبنانية ،بدءا ً من املري طالل ارســان
واالســتاذ اييل الفرزيل وفيصل كرامي واسعد حردان
ووئام وهاب ،فيما املفارقة الثانية كانت خروج الحزب
القومي الســوري وحزب البعث من اللعبة ما يؤكد ان
الشعب اللبناني «اذا بدو يف يثبت موقفو» ،اما املفارقة

وافقت عىل التحالف مع التيــار ،ولكن فجاة ظهرت
الثالثة واالهم فتمثّلت يف تدني نســبة االقرتاع يف بيئة
شخصية ســنية تدعى محمد يحيى املعروف بعالقته
حزب الله مقارنة بالعام  ،2018بالرغم من كل حمالت
الوثيقة بالنظام السوري وشــكل الئحة معه وكانت
التعبئة التي قام بها مسؤولو الحزب مع تدخل مبارش
هذه املنطقــة الوحيدة التي ربح فيهــا التيار  3نواب
المينه العام السيد حسن نرصالله».
انطالقا ً من تحالفه مع يحيى وحزبي القومي والبعث
وتابع« :لم اكن ارغب بالتطرق اىل هذه املواضيع اال
بعدما قاموا برتكيبات عديــدة لفوز التيار بأكرب عدد
من باب التوضيح ولكن تيار الكذب والتشويه والخداع
ممكن وعدم حصــول «القوات» عىل اكرب كتلة نيابية،
«ما بيــركك مرتاح» فلجهة مســألة الكتلة األكرب يف
ولكن يف النهاية فازت االخــرة بأكرب تكتل يف املجلس
املجلس النيابــي ،انصح رئيس التيــار الوطني الحر
النيابي .صحيح اننا تحالفنا مع االحرار
جربان باسيل باآلتي« :لو كنت مكانك
وشــخصيات مســتقلة ولكن نحن
الخرتت الطابق الـ 17تحت األرض كي
نجتمع عىل املبادئ والعقائد واملرتكزات
اجلس فيه ،بأيّ منطق تدعي االنتصار
الفكرية نفسها التي يقوم عليها العمل
وتقول انك الكتلــة والتكتل االكرب؟ يف
"«أتت النتيجة مدوية
السيايس فيما أسأل« :ما هي املرتكزات
املطلق« ،القوات اللبنانية» لديها كتلة
بخسارة الحزب والتيار
الفكرية املشــركة بني التيار والبعثي
من  19نائبا ً مقابــل  18للتيار هذا يف
األكثرية النيابية ألنه
والقومي او بني التيار ومحمد يحيي؟».
حال حســبنا محمد يحيى معه ،اما يف
التفاصيل ،فالقــوات نالت بأقل تقدير على المستوى العام
وتوجّ ه جعجع اىل النواب املنتخبني
الســياديني والتغيرييني واالصالحيني
 200الف صــوت تفضييل مقابل  130إنتقلت هذه األكثرية
واملجتمــع املدنــي عــى مختلــف
الفا ً للتيار».
الى مكان آخر"
واشــار اىل ان «هذه النتيجة كانت
انتماءاتهــم ،قائالً« :بــدءا ً من األحد
ستأتي مغايرة حتى يف جبيل – كرسوان لو «ما رفعوا
املقبل أصبحنا جميعا ً مسؤولني وال يمكن الته ّرب من
يل ما خ ّلوه يشتغل بآخر  10سنني» ،فهناك عىل االقل 4
املســؤوليّة وال يجوز «نروح بمنطق ما خ ّلونا» فاما
علينا الوفاء بتعهّ داتنــا االنتخابيّة او عدم االلتزام بها
نواب فاز بهم التيار جراء مساعدة حلفائه ،وهم رشبل
وعندها نكون كهــذه الطبقة الحاكمة ،لذا أدعوكم اىل
مارون يف البقاع الغربي ،ســليم عون يف زحلة ،سامر
التنسيق سويا ً كما يجب والوفاء بالتعهّ دات االنتخابيّة
التــوم يف بعلبك – الهرمل وادغــار طرابليس يف بريوت
«وما نزيح شمال ويمني» واىل العمل نحو هدفنا وهو
الثانية ،بينمــا «القوات» خاضت املعركة بمفردها مع
التغيري الفعيل من خالل ممارســات معينة يف املجلس
بعض االرشاف والقوى املســتقلة وحــزب الوطنيني
النيابي تبدأ من عملية انتخاب رئيســه ونائبه يف االيام
االحرار ،رغم كل العراقيل التي وضعت امامنا من بعض
املقبلة ألننا دخلنا الندوة الربملانية من اجل تغيري واقع
االطراف ومنها الحلفاء القدامى».
اللبنانيني».
وقال« :ندرك جميعا ً ان ما من شــخصية ســنية

"«لن نسير بأي مشروع ال يتالءم مع مشروع القوات»"

«"لن نص ّوت لبري"»

مواصفات رئيس مجلس النواب

ويف ما يتعلق برئاســة مجلس النواب وهو محور
الحياة السياســية يف لبنان ،قال جعجع« :لدى القوات
مواصفات واضحة جدا ً لرئيس مجلس النواب ال تنطبق
عىل الرئيس نبيه ب ّري الن ممارســاته خالل السنوات
املاضية مختلفة عــن املواصفات التي نريدها لذلك لن
ّ
مرشــح جدّي التعهد باآلتي:
نصوّت له ،كما عىل أيّ
عدم إقفال املجلس تحت أيّ ظرف من الظروف ،تطبيق
النظام الداخيل للمجلس حرفيّاً ،التصويت اإللكرتوني
النه بغري ذلك ســتبقى «اهلية بمحليــة» ،واالهم أن
يتعهد املرشــح بأن يكون القرار االسرتاتيجي فقط يف
يد الحكومة اللبنانية ،منها قرارات الحرب والسلم وما
يتبعها ،فضال عن حرص السياسة الخارجية بيد الدولة
ووجــوب التزام الجميع بها وان ينــاط القرار االمني
والعسكري حكما بقيادة الجيش».
وشــدد جعجع عىل ان «االمر نفسه ينطبق عىل
نائب رئيس املجلس اذ عليه ان يتحىل باملقومات ذاتها،
ونحن منفتحون عىل كل الطروحات رشط اال تتعارض
مع كل ما ذكرناه ومع الصفات السيادية».
ويف حوار مع االعالميــن ،أ ّكد جعجع ّ
أن «النائب
ّ
يتحل بك ّل املواصفات التي
املنتخب غسان حاصباني
تخوّله أن يكون نائبا لرئيس املجلس ولكنّنا منفتحون
لـ»األخذ والردّ» ،انطالقا من النقاط املطروحة اليصال
مرشوع سيايس معني وليس شخصا ً معينا ً ولكن نشدد
عىل ان ال استعداد للمساومة أبدا ً عىل هذا املرشوع».
اضاف« :اما بالنســبة اىل شكل الحكومة ،فنحن
نرفض حكومة «شوربة» وطنية بل نؤيد حكومة فعالة
لديها برنامج ســيايس واضح ،مؤكدا ً ســعي القوات
الدائم للتنســيق مع كل القوى التغيريية واملعارضة يف
البلد ،بدءا ً من رئاسة املجلس النيابي ورئاسة الحكومة.
ّ
ولكن
واوضح ان «األمور ليست شخصيّة مع ب ّري
للقوات مرشوعا ً سياسيا ً ولن تسري مع اي مرشوع ال
يتالءم معه ومنها انتخاب الرئيس بري».

مســـاحة حـــرّة

وعبر!
اإلنتخابات البرلمانيّة ( :)2022أمثوالت ِ ...
د .نــبـيــل خـلـيـفــه

(*)

كان يوم األحــد الواقع فيه  15أيــار  2022يوما ً
مشــهودا ً يف تاريخ لبنان .فقد جــرت فيه اإلنتخابات
الربملانيّــة ا ّلتي تجرى كل أربع ســنواتّ ،
لكن الطابع
العام ،والخاص ،لهذه املناسبة كان مختلفا ً عنه يف بقية
السنوات وذلك بفضل عوامل داخليّة واقليميّة ودوليّة.
فلقد ش ّكلت هذه اإلنتخابات ح ّدا ً فاصالً يف تاريخ لبنان
الحديث .إنّه الح ّد الذي يفصل بني بقاء لبنان يف حضن
الرعاية الفارســيّة عرب «حزب اللــه» ورديفه «التيار
الوطني الح ّر» من جانب ،أو االنتقال اىل الرعاية العربيّة
عرب القوى الســياديّة والحركات التح ّرريّة من جانب
ً
وإنطالقا من الدرك الذي وصل إليه لبنان سياسيّاً،
آخر.
واقتصاديا ً وإجتماعيّاً ،كان جميع املعنيني بشأن لبنان،
ٍ
وقلق وأمل ما
بشــغف
يف الداخــل والخارج ينتظرون
ٍ
ستسفر عنه هذه اإلنتخابات ليبنى عىل اليشء مقتضاه.
وبالفعــل ،فقد حملت هــذه اإلنتخابات عالمات
ّ
معــرة يف املظهر والجوهر .إنّها الســاحة التي ترفع
أعالم الحريّة وتفســح يف املجال ألبناء الشعب اللبناني
كي يقولوا كلمتهم املدويّــة يف اختيار ممثّليهم ورفع
الكابوس عنهم وتأكيــد حقهم الطبيعي والقانوني يف
بناء دولة القانون عىل حساب دولة املزرعة.
فما هي أهميّة هذا الحدث؟
وما هي األمثوالت ا ّلتي يمكن استخالصها منه؟
وما هي العِ رب ا ّلتي يمكن اتخاذها منه؟
ّ -1
ان األهميّة االســتثنائيّة لهذه االنتخابات تكمن يف
طبيعتها أوال ً ويف إســتهدافاتها ثانياً .فهي يف طبيعتها

خيار مفصــي يف تاريخ لبنــان واملنطقة بني زمنني:
زمن البــؤس والقيد ،وزمن الســعد والتح ّرر .وهي يف
استهدافاتها األداة الديمقراطية الفضىل إلبراز لبنان بلدا ً
مؤمنا ً بالديمقراطية بمفهومها الفينيقي – اليوناني أي
إعالء رأي الشعب وإرادة الشعب بقوّة اإلقناع واملنطق ال
بقوّة السالح ،وما هو أصعب وأخطر :يف مواجهة قوّة
ّ
ّ
ومعب :رفع ارادة
والتعسف .وبشــكل واضح
السالح
الشعب اللبناني يف مواجهة سالح «حزب الله» .وبالتايل:
اعادة التجربــة الديمقراطية اللبنانية اىل مســارها
التاريخي نموذجا ً راقيا ً لتجربة االنسان الرشق – ادنويّ
ّ
للمتوسط!
عىل الشاطئ الرشقي
 - 2تكفــي العودة اىل ما ذُكر وقيــل ،و ُكتب حول هذه
اإلنتخابات إلدراك مدى أهمّ يتها وتأثريها املبارش وغري
املبــارش يف حياة اللبنانيني ،وحتى يف محيط لبنان .لقد
كانت العالج الوحيد إلخراج لبنان من املأزق الذي يعيش
فيه.
وبالفعل ،وهــو ما تربزه الوقائع ،فــإن حصول هذه
االنتخابات أدخل الكثري من األمل يف قلوب الكثريين من
اللبنانيني حيث إرتفعت مؤرشات السيادة واالستقالل
يف مواجهة مؤرشات التبعيّة واالستغالل .وشعر العديد
من اللبنانيّني بأنّهم يدخلــون فعالً مرحلة جديدة من
تاريخهم الحافل بالتجارب الصعبة.
 - 3ان الطابع العام لهذه االنتخابات هو امليل اىل الحسم:
يف الخيارات يف املواقــف ،يف التحالفات ،لقد جاء الزمن
الذي تمتحن فيه حقيقة األمور :أبيض أو أســود .مع
لبنان أو ضده .مع الرشعيّة الدستوريّة أو ضدها ،مع
الدولة أو مع الدويلــة ،مع القانون أو مع التزوير ،مع

املوقف الرصيح واملعلن أو مع املوقف املخفي واملضمر.
ويف ضوء هذه املعايري ت ّم فرز الناخبني .وجاءت النتائج
بشكل واضح اىل جانب تغيري ظاهر وإن لم يكن كامالً
أن أجواء البالد السياسيّة بدأت ّ
وحاسماً .امله ّم ّ
تتنفس
فورا ً هوا ًء جديداً.
 - 4من املؤرشات عىل ذلك:
تعديالت بارزة يف أحجام الكتل النيابيّة.
فقدان األكثرية السابقة أولويتها يف املجلس.
دخــول قوى الثــورة والحركات الشــعبية اىل الندوة
النيابيّة.
اعتماد الخيــارات الجذريّة يف التمثيل وهو ما يربز لدى
الطائفة الدرزيّة.
إلغاء بعض ممثيل القوى االقليميّة عن املرسح الربملاني.
سعي القوى املترضرة للتعويض عن الفشل السيايس
بترصيحات التحدّي واملكابرة!
 - 5إذا كان الوضــع العام للبــاد يعطي إنطباعا ً عمّ ا
يســتتبع التصويت ّ
فان معرفة األمور عىل حقيقتها
ّ
ودقتها تقتيض مرور بعض الوقت كي ترتســم املعالم
الكاملة للصورة السياسيّة للوضعيّة اللبنانية.
وهذا يحتاج اىل بعــض الوقت وبعض االمتحانات ا ّلتي
ستجرى عىل الرتكيبة الجديدة ويف مقدمها أربعة أمور
أساسيّة:
 انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي . السعي لتأليف حكومة جديدة. اإللتزام بالخ ّطة االصالحيّة.
 انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانية. - 6هذا املجلس الجديد سيش ّكل إمتحانا ً صعبا ً لجميع

اللبنانيني وملدى التزامهم باألصــول الديمقراطيّة من
خالل االعرتاف والقبول بوجود أكثرية جديدة يف الربملان
يف ظ ّل وجود ذهنيات سياسيّة جامدة ترفض االعرتاف
باألمر الواقع .وأكثر من ذلك تستعني بالقدرات املاديّة
لكي تســقط املعطيات املبدئية القانونية! إن االحتكام
إىل إرادة الناس وضمائرهم تعني حكما ً رفض االحتكام
اىل مفاعيل الســاح .وضمن هذه املعادلة البســيطة
والواضحة يتحدّد مســتقبل لبنان عشيّة هذه املرحلة
الدقيقة من تاريخه.
إن التهاني التــي وجهتها املراجــع الدوليّة اىل
لبنان بحصول هــذه االنتخابات وبينهــا :الواليات
املتحدة وفرنسا واالتحاد األوروبي والجامعة العربية
ومختلف أصدقاء لبنــان ...كل ذلك ّ
يبي مدى أهميّة
لبنان وانتظــارات العالم لرؤيته ينهض ويســتعيد
عافيته السياســية واالقتصادية ويلعب دوره كصلة
وصل بني دول املنطقة .وبنــاء عليهّ ،
فإن اللبنانيني،
كل اللبنانيــن ،اىل أيــة جهة سياســية او طائفية
انتموا ،مدعوون لالســتجابة لصوت الضمري الوطني
ّ
يرصوا صفوفهم خلف شــعار
الذي يدعوهم كــي
واحد هو :قيامــة لبنان املتح ّرر املتجدّد امللتزم بقيمه
ووجوده وتاريخه رغم وجود قوى متعدّدة ومتنافرة
ومتواجهة عــى أرضه .إن هــذه االنتخابات ،وهذا
املجلس الجديد ،ينبغي أن يشــ ّكل بارقة أمل لشعب
لبنان ،ال قنبلة لتفجريه.
هذا هو أملنا!
وهذه هي أمنيتنا مع الطيّبني !
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس
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إنتخابات "الغربي" وراشيا ...سقوط القرعاوي والرهان عليه

بعد تشتّت «"المستقبل"» إلى  3ساحاتَ ...من المرجعية؟
الــبـقـاع  -أسـامـة الـقـادري
وضعت االنتخابات النيابيــة يف البقاع الغربي
اوزارها ،وحدد البقاعيون القــوى وفق روزنامة،
أشــبه بلوحة «موزاييك» من حيث النتائج ،والتي
عىل أساسها توزع ادوار القوى السياسية ،فما لم
يكن بحسبان هذه «املنظومة» فوز الئحة قوى 17
ترشين ،لتخوفها مــن ان تكون نتيجتها هي «كرة
التغيري» يف االســتحقاقات املقبلة ،وذلك بعد شعور
القاعدة الشــعبية بنشــوة االنتصار عىل أحد أبرز
شخصيات املنظومة السياسية نائب رئيس مجلس
النواب اييل الفرزيل وكأحد مرشــحي الرئيس نبيه
بري.
ربما أكثر ما ساعد يف الوصول اىل هذه النتيجة
هو تشتت قاعدة تيار «املستقبل» ،وتوزع ماكينته
بني الئحتني واحدة للنائب محمد القرعاوي يديرها
الدكتور احمد رباح بإيعاز من الوزير السابق جمال
الجراح ،والثانية لالئحة «سهلنا والجبل» وتحديدا ً
لياسني ياســن يديرها رئيس اتحاد بلديات السهل
محمد املجذوب.
وامام هذه التالوين تحاول الســلطة أن تلملم
اذيال هزيمتها لتدخل من بابــن تمهيدا ً للمرحلة
املقبلة ،البــاب األول تحديد املرجعية من خالل عدد
األصوات التي نالها املرشــحون ،فكان الرقم االعىل
للحاج قبالن قبالن ( 10143صوتاً) ،بعدما تنافس
مع حليفه يف ذات الالئحة حســن مــراد (9157
صوتاً).
والبــاب الثاني هــو تمثيل «التيــار الوطني
الحر» ألول مرة يف البقاع الغربي ،من خالل مرشح
تيار «العتمة» ،كما يســميه أبناء املنطقة ،رشبل
مارون .هــذان املدخالن يضعان أحزاب الســلطة
أمام مهمة انمائيــة صعبة يف منطقة عطىش لكل
انواع املشــاريع ،هكذا يدخل اىل دائــرة التنافس
عــى مرجعية البقاع الغربي وراشــيا النائب وائل

في جب جنين بانتظار انتهاء فرز األصوات

أبو فاعور ،والذي رغم تراجعه يف الشــارع الدرزي
بشكل ملحوظ ،اال انه حافظ عىل املرتبة رقم واحد
يف الالئحة ( 9202صوت) ،ونيله من الشارع السني
أكثر من الفي صوت.
بهذه النتائــج يحاول قبالن وابــو فاعور ان
يرســما خطوط مرجعية البقاع الغربي ،ومســار
االنتخابات للدورة  2026املقبلة بعد تفكك «الكتلة
الســنية الناخبة» والتي تعتــر االكرب بني جميع
الكتل ،وتوزعها بني عدد من االســماء ،بعد تحديد
االوزان لباقي القوى واالحزاب.
فـ»القــوات اللبنانية» باملفهــوم التكتيكي
اســتطاعت ان تثبــت حضورها وان تســتنهض
قاعدتهــا الحزبيــة وتحــدد قدرتهــا التجيريية
بـ( 4761صوتاً) نالها مرشحها داني خاطر ،رغم
املآخذ عليها من تشكيل الئحة خارسة سلفا ً خارج
التحالف مع الحزب «التقدمي االشرتاكي» والنائب
محمــد القرعاوي والجماعة االســامية ،وقد أتى
تشكيل الئحتها بعدما رفض القرعاوي أن يكون يف
الالئحة نفسها مع أي مرشح من «القوات» وبعدما
فضــل أبو فاعــور التحالف مــع القرعاوي ،عىل

أساس أنه يؤمن عددا ً أكرب من األصوات األمر الذي
لم يحصل وكان أحد اســباب فوز مرشح «الوطني
الحر» رشبل مــارون 3576( ،صوتاً) من ضمنها
 1200صوت اعطــاه اياها «الحــزب» من رسايا
املقاومة .مفضالً دعمه عــى دعم الفرزيل الخارج
من تكتل «لبنان القوي».
أما خسارة النائب محمد القرعاوي ملقعده امام
مرشح «ســهلنا والجبل» ياسني ياسني ،من حيث
املقاربة ،ناجمة من ســببني االول تسميته مرشحا ً
عن الرئيس فؤاد السنيورة يف البقاع الغربي ،ما ادى
اىل احجام املســتقبليني عن التصويت له ،والثاني
تفكك ماكينتــه االنتخابية ،التــي ادارها الدكتور
احمد رباح احد ابرز قياديي تيار «املستقبل» سابقاً،
بتوجيهات الوزير السابق جمال الجراح ،ما انعكس
استفزازا ً للشارع السني وارتد سلبا ً عىل القرعاوي
يف صناديق االقرتاع لينال ( 4811صوتاً) ،كمرشح
«القوات» ،خالفا ً للمتوقع له (  8500صوت).
أما منــاورات الجماعة االســامية فلم ِ
تأت
عىل قدر ارقامهــا ،باعتبار ان قيادتها كانت تناور
بأربعة وخمســة آالف صوت فيما النتيجة اعطت

"بـ 30ألف ليرة ومش عاجبك فتش ع ربطة إذا بتالقي"

 2825صوتا ً ملرشحها عيل ابو ياسني ،يف ظل تعليق
تيار «املستقبل» العمل السيايس ،اما بوجود التيار
وعمله الســيايس واالنتخابي تقــول املؤرشات أن
الجماعة ال تتخطى الـ( 1500صوت).
يف ظل هذه املشهدية بقي فوز الدكتور غسان
ســكاف ( 776صوتاً) ،عن املقعد االرثوذكيس الذي
كان يشغله الفرزيل ،محط انظار التغيرييني ملعرفة
ما اذا كان ســيذهب بإتجاه جبهة قوى  17ترشين
النيابية ،او انه ســينخرط بتكتل نيابي مســتقل.
خاصــة انه كان مــن ابرز املرشــحني عىل لوائح
التغيري ،اال انه اختار الئحة القرار الوطني املستقل،
وبحســب ترصيح له ،اعلن انه ترشــح كمستقل
وسيبقى مستقالً.
وبني هذه املشــهدية يف منطقة تعترب «خزانا ً
جماهرييا ً لتيار «املســتقبل» ،ظهرت حالة تشتت
التيار وعــدم التوازن أمام اتخــاذ موقف يجاري
القاعدة الشعبية ويمنع انقسامها بني القرعاوي،
وياسني ياسني ،والتزام الصمت واملقاطعة من دون
ضجيج.
مصدر مســتقبيل أكد لـ»نداء الوطن» أن بعد
االنتخابات أصبــح الكالم مختلفاً« ،فمن التزم ولم
يرتشح يعترب من صقور «املستقبل» ،اما من ترشح
وفاز فهذا شــأنه ولم يعد حزبيا ً ملتزماً ،انما من
اراد العودة اىل التيار عليه ان يعود ويلتزم بالقرارات
الحزبية وغري ذلك يبقى صديقاً».
وأكد املصدر نفســه أن تعليق العمل السيايس
ال ينســحب عىل تعليق العمل التنظيمي والحزبي
للتيار ،وقال «التوجه خالل االيام املقبلة اىل تشكيل
خطة عمل حزبية سياســية معارضــة» ،وبالتايل
اصبحنا خارج السلطة ،من هذا املنطلق بدأ الرتكيز
عىل اقامة الــورش التنظيميــة والحزبية لتحديد
عملها والتمهيد لحلقات توعوية وتثقيفية ،العادة
الدمــاء اىل رشايني القاعدة الحزبيــة الرتكيز عىل
هموم الناس».

الرغيف مفقود وخبز الصاج مهدّد والمنقوشة في خطر

مارك ضو لـ»"نداء الوطن"»:
بري ال يعكس طموحنا للتغيير

مخابز الصاج لتعويض نقص الســوق من الخبز،
الــنـبــطــيــة  -رمــال جــونـــي
منذ ســاعات الصباح لم تهدأ حركــة فرن ام عيل
وســمرية ،فالطلب تضاعف عىل خبز الصاج ،زادت
املنقوشة وخبز الصاج يف مهبّ العاصفة ،يبدو
السيدة كمية العجني لتتمكن من س ّد الحاجة ،تؤكد
أن الحكومــة ق ّررت معاقبة الفقــراء قبل دخولها
ام عيل أن الطلب ارتفع عىل خبز الصاج ،فاضطرت
ترصيف األعمال ،يف مقابل دعمها أصحاب كارتيالت
إىل تخفيف الكمية لتتمكن من تلبية الناس ،تدرك ان
الطحني والخبز الكبرية.
واقع الرغيف عىل املحك ،وان ازمة الطحني ليســت
ليس الرغيف وحده ما اختفى ،فاملنقوشة وخبز
بريئة ،فهي تحمل يف طياتها رائحة رفع دعم وتطيري
الصاج ســيلحقانه قريبا ً بعدما أصدرت الحكومة
أســعار الطحني ،وأكثر ما يخيفها أن تقف عاجزة
فرمانا ً قىض بحرمــان هذه القطاعات من الطحني،
عن تأمني الطحــن ،بعد صدور قرار الوزارة بحجب
فهل يفجر قرار وزير االقتصاد الشارع مع أصحاب
الطحني عن املخابز الصغرية وأفران املناقيش.
هذه املصالح؟
تنهمك ام عيل يف ّ
رق العجــن وتدويره ولصقه
بشخطة قلم ،قضت وزارة االقتصاد عىل قطاع
أفران املناقيــش والصاج ،بعدما أصــدرت فرمانا ً
عىل الصاج ،يف عملية مكوكية تســتمر عىل مدى 13
ســاعة يوميا ً من دون توقف ،وزادت أزمة الرغيف
قىض بحرمانه مــن الطحني وحرصه فقط يف أفران
الضغط عليهــا« ،ما لحقنا ع طلــب الناس» ،تردد
الخبــز العربي ،ما يعني أن مئات العائالت ســتجد
السيدة الخمسينية قبل أن تقول «حرام ما يفعلونه
نفســها من دون عمل ،بعد توجيه وزير االقتصاد
بالناس ،استيالد األزمة لتمرير رسائل
رضبته القاضية يف وجهها ،كنوع من
باملبارش بني الزعماء» تجزم أن االزمة
الهروب إىل األمــام من أزمة الرغيف
التي ّ
إن طالت ســتهدّد عملها ،ال سيما أن
«نفضــت» الدكاكني من الخبز
أزمة الرغيف ليست
مخزونهــا من الطحني شــارف عىل
لليوم الثانــي لألزمة ،فتوفر فقط يف
بريئة فهي تحمل في النفاد ،واملطاحن لن تســلمها مزيدا ً
السوق السوداء بـ 30ألف لرية.
لليوم الثاني ،دكاكني النبطية بال طياتها رائحة رفع دعم منه ،تأســف أن تكون هي وكل من
يعمل يف كار خبــز الصاج واملناقيش
خبز ،يف ســابقة لم تشهدها املدينة وتطيير أسعار الطحين
كبــش محرقة ،برأيهــا «كان يمكن
منذ زمــن ،أقفلت عىل أثرها األفران،
ترشيد التوزيع من دون حرماننا من رزقتنا».
وتوقف إنتاج الخبز داخلها ،بينما نشط بيع الرغيف
ما كان متوقعا ً حصل ،رغيف الفقراء يف الســوق
يف السوق السوداء مسجالً رقما ً قياسيا ً بلغ  30ألف
السوداء ،مخابز الصاج يف مهب الريح ،واملستفيد األكرب
لرية ،بحيث نشــط عدد من املوزعني بالتواطؤ مع
أصحاب االفران الكبرية ذات السند السيايس القوي.
بعض اصحاب الدكاكني ببيع الربطة بـ 30ألف لرية،
بأســف يردد وكيل أصحاب املطاحن يف الجنوب
ومش عاجبك «فتش ع ربطة إذا بتالقي».
عيل رمال مقولة «ما لقيوا غــر الفقري يعاقبوه»،
شاطر اللبناني يف اســتغالل األزمات ،عادة ما
كانت تســتولدها الحكومة ملعاقبة الناس ،تمريرا ً
ويرى أن حلــول وزارة االقتصاد الرتقيعية لن تؤدي
إال إىل مزيد من االزمــات ،فقرارها بحرمان املخابز
لرسائل سياســية بني األقطاب املتخاصمني ،فجأة
الصغرية وافران املناقيش والباتسريي من حقهم يف
وبقدرة قــادر اختفى الطحني ،فقــد الرغيف ،وبدأ
الطحني رضبة قاضية القتصاد مئات العائالت.
الحديث عن أزمة رغيف ورضورة رفع الدعم ،ضمن
ال يكفي مخزون املطاحن سوى  20يوما ً أو شهر
سيناريو ش ّد البلد إىل مزيد من األزمات.
عىل أبعــد تقدير ،وبعدها اما رفع الدعم او مزيد من
وألن مصائب قوم عند قوم فوائد ،فقد نشــطت

كشــف النائب املنتخب مارك ضوّ لـ»نداء
الوطن» أن «النقاشــات مفتوحــة بني النوّاب
التغيرييــن الفائزيــن باإلنتخابــات النيابية،
ّ
وشفاف داخل املجلس
لتشكيل تكت ّل نيابي فعّ ال
النيابي ،يض ّم شخصيات وقوى معارضة أمثال
نعمة افرام وأسامة سعد وغريهم».
وأ ّكد ضو أن ترشــيح رئيس مجلس النواب
نبيه ب ّري لرئاسة املجلس «غري وارد عىل اإلطالق،
ألنّه من املنظومة التي أوصلتنا إىل ما نحن عليه
اليوم ،وال يعكس طموحنا للتغيري يف بناء الدولة
املدنية العرصيّة والعلمانية» ،وأوضح أن «البحث
ّ
املتمســكني باألعراف
بني املجتمعني يدور بني
السياســية من جهة ،وبني املطالبني بتخطيها
عرب ترشيح شــخصيات ال تنتمي بالرضورة إىل
الطائفة الشــيعية ،ألن الدستور ال يُحدّد الهويّة
الطائفية للرؤساء الثالثة يف لبنان».

هل يف ّ
جر قرار وزير االقتصاد الشارع؟

االزمات ،مــا يعني برأي رمال ان خطة تدوير األزمة
فاشــلة ،وهي مقدمة ملزيد من االزمات .بحســبه،
«املؤامرة عىل هذا القطاع الحيوية تصب يف مصلحة
كارتيــات االفران الكبرية التي ستســتغل الطحني
املدعوم لتصنيع املناقيــش واملرقوق والحلويات ما
يعني ان هنــاك تواطؤا ً مبارشا ً وخطريا ً للقضاء عىل
قطاع الفقراء واملشــحرين ،فالقــرار مقدمة لرفع
الدعم فإما يكون رفع دعم عن كل الناس وإما دعم
طحني لكل الناس»...
رمال الذي ناشــد الرئيس نبيه بري والســيد
حسن نرص الله «وقف هذه الجريمة» ،أمل أن يمتنع
اصحاب املطاحن عن تنفيذ قرار إعدام هذه املصالح
التي حكما ً ترفض القرار وقد تلجأ إىل الشارع لرفع
صوتها ،ال ســيما أنه يأتي يف خضم أزمة اقتصادية
خانقة يعجــز املواطن عن تأمــن رغيفه ،فكيف
بحرمانه مصدر رزقه»؟
عــى ما يبــدو أن خطة رفع الدعــم انطلقت،
وأول الغيث الرغيف وستك ّر سبحة االزمات املفتعلة
لرتكيع املواطن لريفــع العرشة «ارفعوا الدعم ولكن
اتركولنا الرغيف».

مشيخة العقل والمجلس المذهبي:
للترفع عن المنازالت الكالمية
أهابت مشــيخة العقل واملجلس املذهبي يف بيان
امس «باخواننا وابنائنا جميعا ً عدم التعرض بعضنا
لبعض عرب وســائل التواصل االجتماعي باإلساءات
او التعليقات املضادة ،والرتفع عن املنازالت الكالمية
التي ال تجــدي نفعاً ،يف وقت نحــن احوج ما نكون
اىل تغليــب لغة العقــل والحكمة عىل لغــة االنفعال
واالرتجــال ،واالنطالق معا ً بمحبــة واحرتام لتجاوز
مرحلة االنتخابــات األخرية ،والعمــل الجاد لجمع
الشمل وتحصني املجتمع».
اضاف البيان« :هذه هي رســالتنا التي لم نبدلها
يوما ً ولن نتخىل عنها ،آملني ممن ساءهم االمر تفهم
الواقع وســحب إســاءاتهم التي ال تليق بمجتمعنا
التوحيدي وحضورنا الوطني».
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طبيب أعطى زمالء أوروبيين أدوية لإلسهال قبل اصطحابهم إلى المطعم

سالمة الغذاء بلغت حافة الخطر
كان ال بد أن تد ّوي فضيحة اللفت المسرطن في ألمانيا حتى تعود الى الواجهة من جديد
ّ
تندس لفترة تحت غطاء هموم اللبناني الكثيرة
قضية سالمة الغذاء في لبنان التي
لتعود الى الضوء مع كل حالة تسمم غذائي ُيعلن عنها أو
خروج بعض األرقام المقلقة حول تزايد حاالت السرطان في
لبنان .المراقبة غائبة والمحاسبة عن المخالفات الغذائية تكاد
تكون معدومة ،الوضع متفلّت تمامًا والسالمة الغذائية
وصلت الى حافة الخطر فهل بات اللبنانيون يحاربون وحدهم
عدوًا يتربص بهم في أكلهم وشربهم؟
ميشال فرام
شرف أبو شرف
بريوت ،كما أن قسما ً كبريا ً ممن يتعاطون
زيــزي إســطــفــان
اإلحصــاءات ال ســيما يف املستشــفيات
مراقبــو وزارة االقتصاد يجولون عىل
الجامعيــة بات خارج البالد« .لكن لســنا
املحال والسوبرماركات واألسواق ويس ّ
طرون
بحاجة إىل إحصــاءات موثقة يقول النقيب
محارض ضبــط باملحتكريــن واملخالفني
حتــى نالحظ ان األمــراض الرسطانية قد
ويضبطون بعض املواد الغذائية الفاســدة
ازدادت ال ســيما يف مناطق لبنانية معينة
وغري املطابقة لكن تبقى هذه الدوريات كمن
نســبة التلوث فيها عالية ،وأن االلتهابات
يفتش عــن إبرة يف كومة قش .فالغش أكرب
املعوية وما يرافقهــا من اعراض من قيء
من أن تضبطه دورية مراقبة ويتشــعب ما
وإســهال وارتفاع يف الحــرارة خاصة إثر
بني تاجر ومستورد ومصنّع ومهرب ومزارع
تنــاول الطعام خارج البيت باتت شــائعة
وصاحب محــل أو مطعــم وغريهم ممن
جدا ً واألصعب من ذلك عــدم توافر األدوية
يتعاطون يف ما له عالقة بالطعام والرشاب.
املعالجة وارتفاع كلفة االستشــفاء .البيئة
ففي ظــل األزمة االقتصاديــة كل يود أن
ككل من حولنا ملوثة :الهواء ،املاء ،الطعام،
يســتفيد ويميش أموره ولو عىل حســاب
الرشاب ،ميــاه البحر والرتبة وإليها يضاف
عامل الســرس لتصبح كوكتيالً ســاما ً
صحة املواطن ولم تعد املواد الفاسدة محللة
للتلف كما يقيض املنطق الصحي واإلنساني
يساهم بزيادة نسبة االلتهابات واألمراض
بل باملنطق املايل ال بد من ترصيفها وتجنب
الرسطانية وهذا امر مؤكد علميا ً وطبيا ً وال
خسارتها.
يحتاج اىل إحصاءات».
الهيئة الوطنية لســامة الغذاء لم تر
النور رغم إقرار قانون ســامة الغذاء منذ
مخالفات بال رادع
العــام  2015لكن تم يف  13ايــار الجاري
منذ أسبوعني بالضبط شهدت منطقة
إطالق خطة عمل وزارة الصحة لســامة
البقــاع حواىل مئة حالة تســمم إثر تناول
الغذاء وتشــكيل اللجنة العلميــة ا ُملك ّلفة
هوالء الطعام يف أحد مطاعم املنطقة وفقا ً ملا
وضع االسرتاتيجية الوطنية لسالمة الغذاء
يرويه لـ»نداء الوطن» نقيب األطباء د .رشف
بمســاعدة عدد من الجامعات واملؤسسات
أبو رشف .ورغم العدد الكبري من املصابني لم
املعنيــة .وأثناء االحتفــال بإطالق الخطة
تدخل اىل املستشفيات إال الحاالت القصوى
شــدد الرئيــس ميقاتي
منهــا لألســباب املاديــة
عىل أن موضوع ســامة
املعروفة .لم يتــم التحري
الغذاء بات يشــكل أولوية
عن سبب التسمم ولم تتخذ
اية إجــراءات بحق املطعم فرام :كمية من القمح قصوى يف الظروف الحالية
املخالف كمــا يقول النقيب ،تحمل ديدانًا ثعبانية
تفرض التشــدد يف ضبط
هذا القطاع لجملة أسباب
فليست املراقبة وحدها هي
دخلت إلى األسواق
أبرزهــا ســامة املواطن
الغائبة بل املحاسبة واملعاقبة
تم ختمها
اللبنانية وقد ّ
وســمعة القطاعــات
الرادعة .
الوضع خطــر يؤكد بالشمع األحمر ...لكنّ
اإلنتاجية .وأضاف «إن ما
ك
الشمع ُف ّ
نسمعه عن زيادة حاالت
نقيــب األطباء وســيزداد
التسمم الغذائي يستدعي
ســوءا ً وخطورة مع الوقت
تكثيف اإلجراءات الذاتية من قبل املواطنني
إن لم تتخــذ اإلجــراءات الرضورية لردع
بالتوازي مــع تدابري الجهات الرســمية
كل املخالفات الغذائيــة والبيئية والصحية
والحكوميــة ذات الصلــة» وكان الرئيس
التــي تثبتها الحاالت التــي يتم رصدها يف
ميقاتي يف اليوم العاملــي ملرىض الرسطان
املستشــفيات رغم كون الكثــر منها لم
قد أشــار إىل أن مكافحة مرض الرسطان
يعد يقصد املستشــفيات .نسأل النقيب إذا
باتت تشــكل تحديا ً يوميا ً ألنه لم يعد يوفر
ما كانــت الحاالت الرسطانيــة قد ازدادت
بيتا ً وال منطقة وال فئة عمرية ،الفتا ً إىل أن
وازدادت اإلصابات املعويــة بعد ان حاولنا
اإلحصاءات الدولية والصحية تظهر لبنان
البحث يف ســجالت وزارة الصحة ال سيما
عىل خارطة الدول األكثر إصابة بالرسطان.
الســجل الوطني للرسطان عن إحصاءات
الحكومة إذا مدركــة لتفاقم خطورة
ولم نجد أي تحديث لها فأكد أن اإلحصاءات
الوضع الغذائي والصحــي ،ولكن هل هي
والدراسات شبه متوقفة مذ العام  2019مع
قــادرة من خــال وضع قاعــدة بيانات
جائحة كورونا واألزمة االقتصادية وانفجار

قمح فاسد

للملوثــات الغذائيــة ومن خــال لجانها
وحمالتها املتواضعة عىل مراقبة الســامة
الغذائية بشــكل فاعل كمــا ترتجي؟ وهل
يجد مراقبو وزارة الصحة ومديرية حماية
املســتهلك يف وزارة االقتصــاد الدعم املايل
الكايف أقله لتزويد سياراتهم بالوقود للتنقل
اىل كل مناطق لبنان او هل هم مســتعدون
لبذل الجهــود املطلوبة يف ظل رواتب لم تعد
تكفيهم؟ وماذا عن املحاســبة التي يرص
نقيب األطباء أنهــا غري موجودة وعن عدم
اتخاذ تدابــر كافية لردع املخالفني وفرض
عقوبات قاســية بحقهم تجعلهم عربة ملن
يعترب؟
مع اقرتاب موســم الصيف والسياحة
يصبح الحديث عن الســامة الغذائية من
املحرمات ألنه يرضب برأي البعض املوسم
الســياحي ويؤثــر عىل حركــة املغرتبني
والسياح ولكن يتساءل أحد األطباء ما الذي
ييسء أكثر اىل السياحة :التحذير من خطر
إهمال السالمة الغذائية أم أن يتحول لبنان
اىل دولة شــبيهة بدول العالم الفقرية حيث
ال يجرؤ السائح عىل تناول مياه او طعام يف
اي مكان خوفا ً من املشاكل املعوية التي قد
تصيبه نتيجة التلوث الباكتريي الكيميائي
ويروي قائال « :لقد اعطيت زمالء يل قادمني
من بلد اوروبي أدوية لإلسهال مسبقا ً قبل
اصطحابهم اىل املطعم تحســبا ً ملا يمكن ان
يكون».

غذاء فتّاك

عــى األرض تبدو األمور اشــد قتامة
والســامة الغذائية تطرح أسئلة ملحة ويف
حديث مــع املهندس ميشــال فرام رئيس
مصلحــة األبحاث العلميــة الزراعية التي
تقوم عرب مخترباتها الحديثة املنترشة عىل
معظم األرايض اللبنانية بفحص عينات مما
يأكله اللبنانيون ويرشبونه وما يستوردونه
ويصدرونه من مــواد غذائية وتعرف «البري
وغطاه» ســعينا اىل رســم خارطة ملكامن
الخطر يف غذاء اللبناني.
يؤكد فرام أن كثرا ً اليوم ومع اشــتداد
األزمــة االقتصادية وتاليش الرقابة الفاعلة
ســيحاولون االســتفادة أكثر مــن املواد
الفاســدة ألنها أرخص ثمنــاً .وقد رصدت
مصلحة األبحاث عددا ً من املواد الفاســدة
كان أولهــا كمية من القمــح تحمل تعفنا ً
وديدانا ً ثعبانية دخلت اىل األسواق اللبنانية
وقد تم ختمها بالشــمع األحمر لكن تم فك
الشمع عنها الحقا ً واستخدامها بال رقيب.
كذلــك تم رصد لحوم بقــر وغنم يف إحدى

من الحنفية إلى المستهلك

لحوم غير صالحة لألكل

إليها .أما بالنسبة اىل األلبان واالجبان فيؤكد
املناطــق اللبنانية مخلوطــة بلحم خنزير
فرام أن ثمة مــا يعرف اليوم باللبنة الصب
يحتوي عىل الرتيشــينوز وكانت املصلحة
وهي ألبان ال تعتمد عىل الحليب بل عىل مواد
قد كشفت منذ سنوات أن  60%من اللحوم
نباتية وإضافات أخرى وقد يخطئ املستهلك
النيئة التي تستهلك يف املطاعم والبيوت غري
ويعتربها ألبانــا ً طبيعية ،ويف حني توجد يف
صالحة لألكل الحتوائها عىل الســاملونيال
لبنان مصانع موثوقــة جدا ً محرتمة اال أن
أو باكترييا أخرى موجودة يف مياه الرصف
هناك مصانع أجبــان وألبان ال تخضع ألية
الصحي ال ســيما حني يستخدم يف إعدادها
رقابة وال يمكن التأكد من جودة منتجاتها.
املاء امللوث او البقدونس املروي بمياه آسنة.
وهنا ال بد من اإلشارة اىل
هــذا إضافة اىل انتشــار
أن كل ما يصنع يف لبنان
اللحوم الفاســدة نتيجة
ال يتم فحصــه إذا كان
ســوء حفظها او بسبب
أبو شرف :الحاالت
مخصصا للداخل إال إذا
وجــود الباكترييــا فيها
والتي تباع عادة بأســعار السرطانية إلى ازدياد وال تم فحص عينات منه من
زهيدة بعد أن صار بعض إحصاءات منذ العام  2019قبل وزارة الصحة .ويؤكد
فرام أنــه يف حال وجود
التجار يأبون التخلص منها
بضائع للتصدير غري مطابقة للمواصفات
ويســعون اىل إعاد ة بيعها .وال بد من ذكر
املطلوبة فإنه يسمح باستهالكها يف الداخل
اللحوم والدجاج وحتى األلبان واألجبان التي
يف حني يجب ان يكون ذلك غري مســموح
تدخل لبنان عن طريــق التهريب من دون
لتأثريه عىل جودتها وسالمتها.
أية مراقبة وتكون إمــا غري صالحة أصال
ماذا عن املعلبات التي تغزو األســواق
لألكل او فسدت نتيجة نقلها بسيارات غري
بأسماء غريبة لم يعهدها الشعب اللبناني
مربدة ويف ظروف سيئة جدا ً او املوجودة يف
سابقاً؟ يقول فرام إن ثمة مصادر متعددة
مستودعات غري مستوفية رشوط السالمة
للمعلبات وكذلــك درجــات مختلفة من
والتي يف ظل غياب التيار الكهربائي لم تعد
النوعيــة واليوم بــات التاجــر يتوجه اىل
قادرة عىل تأمني سالمة هذه املواد وقد تعمد
البضائع األدنى مســتوى وحتى اىل بلدان
اىل التالعب بها وبيعها بدل تلفها.
نامية معروفــة بكون منتجاتها منخفضة
تتواىل سلســلة املواد الغذائية الخطرة
النوعية لالسترياد منها .عموما ً كل املعلبات
التــي تم رصدها يف ســلة غــذاء املواطن
املستوردة يتم فحصها يف مختربات مصلحة
اللبناني ومنها الخضار والحشائش امللوثة
األبحاث للتأكد من سالمتها ويتم رفضها إذا
باملعادن الثقيلة نتيجة ميــاه الري ،املواد
كانت غري مطابقة للمواصفات ،ولكن هذا
امللونة املرسطنة يف بعــض أنواع املخلالت
ال يعني أنه ليس باإلمكان إدخالها يف غياب
كاللفت الذي شكت منه أملانيا مؤخراً ،مياه
املراقبة .وبالنسبة للمعلبات فالخطر األكرب
الصهاريج املســتخدمة يف البيوت والتي قد
يكمن يف انتهاء مــدة صالحيتها والتالعب
تحتوي عىل مجارير ومياه اآلبار االرتوازية
بهذه الصالحيــة .فالصالحية هي األولوية
املســتخدمة للرشب او يف االستخدام املنزيل
التي يتــم التثبت منها ليصــار بعدها اىل
وهي بمعظمها ملوثة باملياه اآلسنة واملعادن
فحص املكونات وكثر من يعمدون اىل تغيري
الثقيلة نتيجة ضخ املجارير
التواريخ وأغلفة املعلبات وغريها من املواد
حتى ال يخرسوها.
مع غياب الرقابة والتيار الكهربائي
أو ارتفــاع كلفته ومــع ازدهار
التهريب ووجود ستوكات ال بد
من بيعها ال يمكــن القول إال
أن السالمة الغذائية يف لبنان
قد تراجعت اىل حدها األدنى
وبتنا نأكل نوعية «ترسو»
وما عــى املواطن ليحفظ
ســامته إال االعتماد عىل
نفسه واتباع تدابري السالمة
والوقاية .
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OUR RATING

 ...The High Noteعالم الفن تحت المجهر

جـــــــــــاد حــــــــــداد
يتّســم فيلــم ( The High Noteاملالحظــة
العالية) للمخرجة نيشــا غاناترا بقصة جاذبة لكنه
يقع ضحية األحداث املتوقعة .يــكاد الفيلم يطرح
محادثات عميقة حول مكانة املرأة يف عالم املوسيقى،
لكن تبقى هذه املالحظات سطحية وعابرة يف نهاية
املطاف وال تعطي األثر املنشود.
يف التفاصيل ،تعمل "ماغي" (داكوتا جونسون)
ليالً نهارا ً لتحقيق نزوات املغنية األسطورية "غرايس
ديفيد" (تراييس إيليــس روس) .وبعيدا ً عن دورها
املحوري كمساعِ دة شــخصية ،تحلم "ماغي" أيضا ً
بالتحول إىل مُنتِجة موســيقية ،حتى أنها ال ترتدد يف
طرح أفكارها الخاصة حول الخطوات التي يُفرتض
أن تتخذها ربّة عملها يف مسريتها الفنيةّ .
لكن خططها
الطموحة تزعج البعض يف محيط "غرايس" ،بما يف
ذلك مدير أعمالها "جاك" (آيس كوب) ومدبّرة املنزل
اململة "غيل" (جون ديان رافاييل) ،ومع ذلك ال يشء
ٍّ
مغن جديد
يســتطيع إيقافها .تتعامل "ماغي" مع
وواعد اسمه "ديفيد" (كيلفن هاريسون جونيور)،
فيصبح عميلها الثاني وتريد من خالله أن تثبت أنها
تتمتع باملؤهالت الالزمــة لتحويله إىل نجم حقيقي.
لكن ال يمكن تحقيق أي هدف بسهولة يف عالم الفن.
تخوض كاتبة الســيناريو فلورا غريسون أول
تجربة لهــا عرب هذا الفيلم ،لكن تبدو الحوارات التي

تقدّمها أشبه بمسودة مناسبة لعمل درامي خفيف.
تحمل "ماغي" مثالً قناعــة مثالية أكثر من اللزوم
مفادها أنها قادرة عىل إحــراز التقدم الذي تطمح
إليه عرب االجتهاد يف العمل وتقاسم رأيها مع اآلخرين
بصفتها مساعِ دة املغنّية الشــهرية .إنها فكرة غري
مقنعة بالنســبة إىل امــرأة تعمل كمســاعِ دة منذ
سنوات .عىل صعيد آخر ،من املؤسف أال تتعمق قصة
غريســون يف مواضيع مثل االنتماء العرقي والعمر،
مع أن هذيــن العام َلني هما من أبــرز العوائق التي
تقف يف طريق نساء مثل "غرايس" .كان يُفرتض أن
يس ّلط العمل الضوء عىل مشاعر "غرايس" أيضا ً بدل
االكتفاء بعبارة قصــرة عن هذا املوضوع .لكن من
األسهل عىل األرجح أن تتجاوز الشخصية الرئيسية
مشاعرها بدل خوض محادثات مؤملة ورضورية مع
امرأة طموحة وأصغر سنا ً ال تزال مقتنعة بأن عالم
الفن مبني عىل الجدارة.
تقدّم تراييس روس أدا ًء مقنعاً ،وهو أمر متوقع
منها .تكون ردود أفعالها وتعابريها كافية لتجسيد
تفاصيل شــخصيتها من دون الحاجة إىل تفســر
إضايف .حني تواجههــا "ماغي" بعد لقاء كارثي مع
املنتجني ،تنظــر إليها "غرايــس" بطريقة غاضبة
وكأنها تقــول لها" :أعرف جيدا ً ما ســتقولينه وال
ــر "ماغي" عىل التكلم
أريد التكلم باملوضوع" .تُ ِ ّ
طبعا ً يف هــذا النوع من املواقف ألن اإلرصار جزء من
شــخصيتها ،لكن ال تفارق مالمح التعب والغضب
وجه "غرايس" عىل مر هذا النقاش .وعندما تستنتج
املغنّية أن "ماغي" ال تقوم بعملها بالشكل املناسب،
تصبح فجأ ًة امرأة باردة ومتطلبة ومختلفة بالكامل
عن الشخصية املتفهمة التي قررت يف البداية إعطاء
مساعِ دتها أكرب فرصة يف مســرتها املهنية .تجدر
اإلشــارة إىل أن غاناترا وغريسون وروس ال يسمحن
لشخصية "غرايس" يف أي لحظة بالتحول إىل نجمة
بمواصفــات مألوفة ،بل إنها تبقى أكثر شــخصية
مثرية لالهتمام حتى النهاية.
تقدّم جونســون يف املقابل أدا ًء متفاوتاً ،وربما
يتعلق جزء من الســبب بغياب التماسك يف شخصية
"ماغي" .يف لحظــات معينة ،قد تبــدو قريبة من
الشــخصيات الحيوية التي قدّمتها املمثلة الراحلة
ماري تايلور مور ،لكنها تبتعد عن مواصفات دورها
يف لحظات أخرى ويتّضح االختالف يف شــخصيتها
حني تقرر العودة إىل منزل والدها يف جزيرة "كاتالينا"

منى واصف:
سأبتعد عن المسلسالت التلفزيونية

وعزل نفسها هناك .ال يكشــف الفيلم أن "ماغي"
ليست ثرية بقدر الشــخصيات املحيطة بها إال من
خالل النكات التي تطلقها حول ســيارتها القديمة
والصدئة ،فنشعر بأن صانعي العمل يحاولون بذلك
تفســر الســبب الذي يدفعها إىل إحراز التقدم بأي
ثمن .بشــكل عام ،تبقى األجواء هادئة بني جميع
الشــخصيات ،وكأن الفيلم ال يريد مهاجمة أحد أو
إحباطه .يُعترب "ديفيد" من الشخصيات التي تبقى
بعيدة عن الحبكة األساســية رغم حضوره الساحر
ودوره املرتبط بحياة البطلة العاطفية.
لكن رغم جميع الشــوائب ،تكثر العوامل التي
يمكن االســتمتاع بها باإلضافة إىل أداء روس .تنجح
غاناترا ومدير التصوير جايسون ماكورميك يف إضفاء
أجواء رومانسية عىل مشاهد تسجيل األغاني ،وهذا
ّ
يفــر رغبة "ماغي" يف خوض هذه التجربة منذ
ما
البداية .حني تنظر بطريقة مؤثرة إىل مبنى "كابيتول
ريكــوردز" يف لــوس أنجلوس أو إىل صــور فنانني

أمل عرفة عن جورج خباز :راسو عند الغيم

عمالقة يف أروقة املبنى ،ال مفر من أن نشعر برغبتها
الفائقــة يف أن تصبح جزءا ً من هــذا التاريخ القيّم.
يكفي أن نصغي إىل املوسيقى التصويرية بإمعان كي
نرصد الفرق بني األغاني التي كانت رائجة منذ بضع
سنوات واأللحان الشائعة اليوم يف أغاني البوب التي
تقدّمها امللحّ نة إيمي دوهريتي .يتّضح هذا االختالف
حني تحاول "ماغي" توجيــه "غرايس" و"ديفيد"
وإقناعهما باختيار ألحان جديدة.
أخرياً ،قد تبــدو قصة الحــب يف الفيلم ثانوية
ً
مقارنة باألحداث الرئيســية ،ومع ذلك يدخل العمل
يف خانة الكوميديا الرومانســية بني امرأتَني تُكمّ الن
بعضهما عىل مستويات كثرية .عىل عكس الحبكة يف
فيلــم ( Working Girlالفتاة العاملة) ،حيث تحاول
موظفــة طموحة إزاحة ربّة عملها لالســتيالء عىل
منصبها ،تتعلم املرأتان يف هذا الفيلم كيفية التعاون
معا ً وتتجــاوزان بذلك بعض الحبــكات التي باتت
مألوفة ومبتذلة يف األعمال السينمائية.

رندة كعدي تحتفل بعيدها
إحتفلت املمثلـــة
القديــرة رنــدة كعدي
بعيــد ميالدها بحضور
مجموعـة من أصدقائها
املمثلـني ومنهم فيفيان
أنطونيــــوس ونقيب
املمثلني الســـابق جان
قسيس وغريهما.
واجتمعــت كعدي
مع أصدقائها يف املنزل اىل
مأدبة عشاء ،وشكرتهم
ً
قائلة" :يقربني ،يخلييل
قلبكن ويخلييل ياكن".

نرش املمثل جورج خباز عىل
حسابه عرب "انستغرام" ،صورة
ظهــر فيها وكأن رأســه يالمس
الغيوم .وعلقت املمثلة الســورية
ً
قائلة:
أمل عرفــة عىل الصــورة
"هاد جورج خباز رجليه عاألرض
وراســو عند الغيم ...يا عبقري يا
حقيقي" ،لريد عليها كاتباً" :أمل
انــت التواضع كللو النــك فنانة
حقيقيــة ،اصيلة بنــت اصيل،
مبسوط انو عم نشتغل سوا ،هيدا
حلم وتحقق".

أعلنت املمثلة الســورية منى
واصف أنها ســتبتعد عن األعمال
ً
قائلة إنها يف انتظار
الدرامية حالياً،
عودة فريق عمل فيلــم "الهيبة"
من اســطنبول ،لتقــوم بتصوير
مشاهدها لشــخصية "إم جبل"،
مشري ًة اىل أنها "تريد التفرغ بشكل
كامل للفيلم الذي سيعرض قريباً،
ً
خاتمــة" :بدي ابتعد شــوي عن
التلفزيون منشان بس يطلع الفيلم
يكون الجمهور اشتقلنا".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ما تعانيه اليوم هو مجرد
تراكمات قديمة لن تقدّم أو
تؤخر ،وتجاوز ذلك ليس إال
مسألة وقت.

غيوم بسيطة وغري مؤثرة يف
العالقة مع الرشيك ،لكنها
ستدفعك اىل التفكري بايجابية
أكرب يف املستقبل.

عليك أن تكون أكثر وضوحا ً يف
العالقة باآلخرين ،لئال ترتك مجاال ً
للشكوك واحتماالت التصادم.

يفرتض أن تفكر يف االستقرار
جديّاً ،وخصوصا ً أن الرشيك
املناسب لذلك موجود اىل جانبك.

ال تخف عىل مستقبل مشاريعك،
فهي تسري باالتجاه الصحيح
وستبرص النور قريباً».

قد تشهد املرحلة املقبلة محطات
الفتة ومتطورة يف العالقة
بالرشيك ،وهذا سيكون ملصلحتك
إذا وظفته بالشكل املطلوب.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

قد تسمع كالما ً غري مقنع
أو ال يتمتّع بمصداقية .إهدأ
وال تأخذ عىل عاتقك مسألة
تصحيح مسار العالم.

الشجاعة والثقة بالنفس هما
عنوان املرحلة املقبلة ،وهذا
ليس جديدا ً عليك وفقا ً ملا عرفت
به سابقاً.

األبواب التي كانت موصدة
بوجهك ستفتح قريباً ،لكن ال
تترسع لئال تواجه واقعا ً مغايرا ً
ّ
لكل ما كنت تطمح إليه.

عليك اتخاذ التدابري الوقائية
لحماية املصالح والوضع العام،
وال سيّما إذا كانت األمور تتع ّلق
بالوضع الشخيص أو األحبّاء.

قد تواجه تجاهل الحبيب لرأيك
أو ربّما تغضب من عدم تعاطفه
معك يف تلك اللحظات الصعبة.

رغبتك يف تحسني وضعك
املادي عىل نحو رسيع ،قد
تصطدم بواقع مغاير تماماً،
وهذا يفرض عليك الرتيث.
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هل تتخلّى كازاخستان
عن ماضيها الكليبتوقراطي؟
في شهر كانون الثاني ،سادت فوضى عارمة في كازاخستان :بدأت احتجاجات حاشدة ضد الفساد تنتشر في
أنحاء البلد ،ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى مناشدة موسكو إلرسال قوات حفظ سالم من
"منظمة معاهدة األمن الجماعي" التي تقودها روسيا إلعادة إرساء النظام .لكن عاد الهدوء إلى شوارع
"ألماتي" ومدن كازاخستانية أخرى اليوم .استعاد توكاييف زمام األمور ،ويبدو أنه يريد أن يثبت للمواطنين في
كازاخستان أن بلدهم بدأ فص ً
ال جديدًا من تاريخه ،بعد ثالثة عقود على استقالله عن االتحاد السوفياتي.
بالرشوة( .يف نهاية املطاف ،أفلت غيفن
ألــــــكــــــســــــنــــــدر كــــــولــــــي
من العقاب ودفــع غرامة صغرية بعدما
تقبّل القايض مزاعمه القائلة إنه ترصّ ف
يف كازاخســتان بطريقة تخدم مصالح
الحكومة األمريكية).
فيما تحــاول كازاخســتان إطالق
يعمل توكاييف عىل تطهري الحكومة
حملــة عامليــة الســرجاع أصولهــا
املنهوبة ،تبدو هذه القضية أكثر تعقيدا ً
من تأثري سلفه االستبدادي ،نور سلطان
نزارباييف ،الذي حافظ عىل نفوذ قوي يف
اليــوم .يتعلــق التحدي الــذي تواجهه
الحكومة والقطاع الخاص ،رغم استقالته
الواليات املتحــدة هذه املرة بكيفية دمج
من منصب الرئاسة يف العام  .2019سبق
التوجيهات الجديدة ملكافحة الفساد مع
وأُقيل أفراد من عائلة نزارباييف من أعىل
املساعي الرامية إىل تحقيق أهداف أخرى
املناصب يف لجنة االنتخابات ،ومن أقوى
من السياســة الخارجية األمريكية .من
جماعة ضغط يف القطاع التجاري ،وأبرز
خالل مطاردة أصــول عائلة نزارباييف
رشكات الغاز والنفط يف كازاخســتان.
يف الخارج أو فرض العقوبات عليها ،قد
كذلــك ،اعتُقِ ــل رئيس االســتخبارات
تثبت الواليات املتحدة التزامها بمحاربة
الفساد ،لكنها ستُحقق هذا الهدف دعما ً
الكازاخستانية ،كريم ماسيموف (حليف
ســيايس قديم لنزارباييف استلم رئاسة
لحكومة كازاخســتانية ال يمكن الوثوق
الحكومة مرتَــن) ،بتُهَ ــم الخيانة .يف
بالتزامها باإلصالح السيايس بعد.
الوقت نفسه ،أعلن توكاييف عن إطالق
قد ترتافق تدابري مكافحة الفســاد
تدقيق واسع بصندوق الثروة السيادي يف
يف الخارج مع عواقب سياســية عميقة
كازاخســتان وإعادة هيكلته ،بما يف ذلك
عىل الــدول املعنية بهــذا امللف .عىل مر
توظيف وجوه جديدة ،وتقليص مظاهر
العقد املايض مثالً ،فرضت هيئة األوراق
املحسوبيات التي تك ّلف حواىل  69مليار
املالية والبورصــات األمريكية غرامات
رئيس كازاخستان قاسم توكاييف ُيلقي خطابًا بمناسبة عيد "النوروز" لالحتفال باالعتدال الربيعي في ألماتي | آذار 2022
دوالر ،والســيطرة عىل  55%من موارد
عىل ثالث رشكات اتصاالت دولية تنشط
خطط السياســة الخارجية ،ال سيما يف
إيجادهــا وإعادتها إىل تعقيــد العملية
حتى اآلن بمؤهالت توكاييف كإصالحي
البلد عىل األقل.
يف أوزبكستان ألنها حاولت تقديم رشوة
الحالة الشائكة التي تالحق فيها حكومة
االنتقالية السياســية يف كازاخســتان
حقيقي ،فقد كشف تقرير جديد أصدره
لكن تتجاوز الشــبكة األوليغارشية
إىل غولنارا كريموفا ،ابنة الرئيس السابق
ّ
استبدادية ن ُ َخبا ً استبدادية سابقة.
وتدخــل محامني ومحاســبني غربيني
"مرشوع اإلبالغ عــن الجريمة املنظمة
يف كازاخســتان حدود البلد .يذكر تقرير
إســام كريموف املعروفــة بقوتها ،يف
ورشكات خارجية إلدارة السمعة ،تزامنا ً
تختلف هذه املشــكلة عن محاوالت
والفســاد" أن توكاييف وأفــراد عائلته
صــادر عــن شــبكة  KPMGيف العام
خضم مساعيها الخرتاق سوق الهواتف
التدخل يف تحقيقات حساســة ملكافحة
مع تحــدّي الحكومــات الغربية لتنفيذ
جمعوا ثــروات كربى يف الخارج ،بعضها
 2019أن  162شــخصا ً من أغنى أغنياء
الخليويــة املربحة يف البلــد .رسعان ما
الفســاد كتلك التي واجهها املسؤولون
التزاماتها العاملية ملكافحة الفساد.
عىل شكل حسابات مرصفية يف سويرسا،
كازاخســتان يســيطرون بالكامل عىل
أســاءت الغرامات والتحقيقات الدولية
األمريكيون يف حاالت متكررة ومُح ِبطة.
بــرأي الواليات املتحــدة وبريطانيا
أو رشكة مسجلة يف بريطانيا ،أو عقارات
نصف ثروات البلــد ،علما ً أن معظم هذه
إىل كريموفا سياســياً ،ما دفع الحكومة
يف العام  ،2000أطلقت
اللتني تملكان خربة واســعة يف التعامل
يف روسيا وسويرسا.
األموال موجودة اليوم
األوزبكيــة إىل اعتقال
وزارة العدل األمريكية
مع مزاعم الفســاد التي تشمل النخبة
ســيكون تحديد
يف جنيــف ،ولنــدن،
كريموفا ومســاعديها
موقع تلك األصول صعبا ً
تحقيقــا ً حول جيمس
الحاكمة يف كازاخســتان ،تش ّكل معركة
ونيويــورك ،وباريس،
يف أوزبكســتان .يجب
غيفــن ،رجــل أعمال
حكومــة توكاييف الســرجاع ثروات
من الناحية اللوجستية
ومراكز ماليــة عاملية
أن يتخذ املســؤولون
أمريكي كان املستشار
البلــد املنهوبة فرصة الختبــار فاعلية
والقانونية ،وقد تحتاج
أخــرى ،بعيــدا ً عــن
األمريكيــون الذيــن
االقتصادي لنزارباييف ،يبدو أن مطالبة توكاييف
من خالل مطاردة أصول
مبادراتهما الجديدة ملكافحة الفساد.
حكومــة توكاييف إىل
متنــاول الســـلطات
يفكرون بطريقة إعادة
يف كانــون األول  ،2021كشــفت
الكازاخســتانية .ألقى عائلة نزارباييف في الخارج سنوات ،ال أشهر قليلة،
بعد اتهامه بنقل املاليني بوصول قوات حفظ سالم األصول الكازاخستانية
إدارة بايدن اســراتيجية جديدة ملحاربة
إلتمام هــذه العملية.
مــن رشكات نفــط روسية جعلته مدينًا للرئيس خطــوات عملية للتأكد
توكاييــف خطابا ً أمام أو فرض العقوبات عليها
حســابات
إىل
أمريكية
متكررة
مناسبات
يف
واعتربتها
الفســاد
العائلــة
خصصــت
مــن إقــدام حكومة
الروسي فالديمير بوتين
الوزراء يف بداية شــهر قد تثبت الواليات المتحدة
مرصفية ســـويرسية
مــن أولويات األمن القومــي األمريكي.
الحاكمــة الســابقة
شــباط وأمر حكومته
توكاييــف عــى إيداع
على نحو مزعج
بتصميــم خطــط التزامها بمحاربة الفساد
ً
نيابة عن مســـؤولني
تبــدو هــذه االســراتيجية الفتة ألنها
ومعاونوها عقودا ً عدة
األمــوال يف حســاب
كازاخســتانيني .رغم
تســتهدف الكليبتوقراطيني الخارجيني
إلخفاء أمــوال الدولة
السرتجاع تلك األصول
يمكن تخصيصه لدعم
ً
الضغــوط املتواصلــة التي مارســها
وداعميهم األمريكيني الذين يســتعملون
بطرق غري مرشوعة يف الخارج
املكتسبة
التضارب
إىل
ا
أيض
خالل شــه َرين ،و َل َفت
املجتمع املدني الناشــئ يف كازاخستان،
ٍ
نزارباييف ،تســتحق إدارة جورج بوش
خربتهم املهنية لتسهيل تبييض األموال
اســتعدادا ً لهــذا النوع مــن املطاردات
بني تقارير الصني وكازاخستان الرسمية
بمــا يف ذلك منظمات مكافحة الفســاد
اإلبن اإلشادة ألنها رفضت التدخل يف تلك
وتحسني سمعة املرتكبني .لكن ال تشمل
العاملية ألصــول الدولــة .تبقى معظم
حول حجم التجــارة بــن البلدين ،ما
والصحافيني االســتقصائيني ،فضالً عن
القضية .عــادت وزارة العدل األمريكية
هذه السياســة توجيهــات كثرية حول
مقتنيات جماعــة نزارباييف الخارجية
يشري إىل حصول عمليات تهريب واسعة
طرح برامــج توعية ملكافحة الفســاد
واعتقلت غيفــن يف العام  2003واتّهمته
طريقة دمج جهود مكافحة الفساد مع
خفية حتــى اآلن ،وقد تؤدي مســاعي
النطاق عرب الحدود .لكن يشكك الكثريون
وتدريب املوظفني الحكوميني.
عىل صعيد آخر ،أق ّرت بريطانيا أدوات جديدة ملكافحة الفساد
بهدف ترسيع إعادة األصول املنهوبة إىل كازاخســتان .يف الســنة
أمر غري مربر أصدرته
املاضية ،نجحت داريغا نزارباييفا يف محاربة ٍ
الوكالة الوطنية للجريمة يف بريطانيــا ،فقد جمّ دت هذه األخرية
جزءا ً من عقاراتها الفاخرة بقيمة تفــوق الثمانني مليون جنيه
اسرتليني ( 100مليون دوالر).
صبّــت القضية يف مصلحتها ألن القــايض الربيطاني قال إن
مكتب املدعي العام يف كازاخستان دعم ادعاء نزارباييفا القائل إن
أصل ثروتها ليس مشبوهاً .قد تختلف نتيجة أي قضايا مستقبلية
من هذا النوع بســبب ّ
تغي موقف حكومة كازاخستان من أفراد
عائلة نزارباييف ومساعديهم.
انشغل رئيس كازاخستان السابق بتحسني سمعته طوال سنوات
وأنفق مبالغ طائلة لتلميع صورته يف الخارج .دعمت مؤسسات غربية
مرموقة حملة مفادها أن نزارباييف هو الزعيم البارع الذي قاد مسرية
اســتقالل كازاخستان وســيادتها .كان معظمهم يعرتف يف أوساطه
الخاصة بأنه حاكم اســتبدادي ،لكن اعتُ ِب "االستبداد الناعم" املرتبط

بصــورة نزارباييف العامة حول العالم ثمن الحفاظ عىل االســتقرار
السيايس والعالقات الودّية.
تطول الئحــة الالعبني الغربيني املشــاركني يف خلق أســطورة
نزارباييــف :تلقت منظمــات بحثيــة غربية تمويــاً باملاليني من
كازاخســتان ،ون ّ
ظمت مناســبات لالحتفال بالعالقــات األمريكية
الكازاخســتانية ،وتجاهلت تدهور ســجل النظــام يف مجال حقوق
س مدراء جامعات مرموقة بإقامة رشاكات رفيعة
اإلنســان .كذلكّ ُ ،
املســتوى مع جامعة نزارباييف ،من دون التشــكيك بأصل املؤسسة
التي موّلتها أو نظام حُ كمها املبهم .يف الوقت نفسه ،استعانت حكومة
كازاخســتان بجماعات ضغط ووكاالت استشارية أمريكية وأوروبية
عالية الكلفة لبث صورة نظا ٍم اســتبدادي مســتنري يطمح إىل إرساء
االستقرار السيايس تزامنا ً مع التمسك بهامش من االنفتاح عىل العالم.
ال يزال االســتياء الشــعبي من غياب اإلصالحــات الحكومية يف
كازاخستان مستمراً .ويبدو أن مطالبة توكاييف بوصول قوات حفظ
سالم روســية جعلته مدينا ً للرئيس الرويس فالديمري بوتني عىل نحو
مزعج .أجربت الحرب يف أوكرانيا املسؤولني الكازاخستانيني عىل تبنّي

موقف حيادي محرج ،فتجنبوا إدانة غزو بوتني علنا ً أو عرب التصويت
يف األمم املتحدة ،لكنهم أرسلوا مســاعدات إنسانية إىل أوكرانيا .قاوم
توكاييف الضغوط الروســية التي دعته إىل إرســال قوات عســكرية
للمشاركة يف الرصاع ،لكن يشعر املسؤولون املحليون بالقلق من تأثري
العقوبات الغربية.
يكشــف أحد االســتطالعات دعم الرأي العام الكازاخستاني
للغزو الرويس ألوكرانيا بنسبة معينة (نتيجة تغطية اإلعالم الرويس
الرسمي لألحداث عىل األرجح) .ويشري استطالع آخر إىل دعم الشعب
الرويس األصغر حجما ً يف كازاخســتان للحرب الروســية بنســبة
تفوق الفئة التي تشــ ّكل  70%من الســكان وتحمل هوية عرقية
كازاخستانية .هذه النتيجة تزيد احتمال أن يتحوّل التوازن العرقي
الداخيل يف البلد إىل خط صدع جيوســيايس .لقــد أصبحت الحملة
العاملية الســرجاع ثروات كازاخستان وتجريد مؤسسات البلد من
نفوذ نزارباييف قيد التنفيذ ،لكن من املتوقع أن تشــمل هذه املرة
العبني دوليني أقوياء ومتنوعــن أكثر مما تصوّره أرشس منتقدي
نزارباييف يوماً.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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الحكومة تستبق تصريف األعمال بإنفاق المليارات

"اإلنفالش االنهياري" أحدث "صيحات" األزمة
ختام الجلسات الحكومية لن يكون "مسكًا" بل علقمًا .فالسلطة
ّ
"جمدت" كل االستحقاقات لعجزها من جهة وتهربها
التنفيذية التي
من نقمة الشارع قبل االنتخابات النيابية من جهة ثانية ،عادت لـ"تسيّلها"
دفعة واحدة وترميها على البرلمان قبل الدخول الطويل في تصريف
االعمال .فأعدت لجلسة أخيرة مؤلفة من  133بندًا ،تتضمن باالضافة
إلى المحاصصة ،إقرار خطة التعافي وفتح اعتمادات ونقل أخرى بآالف
المليارات من الليرات ،ومئات الماليين من الدوالرات.
خالــــد أبــــو شقـــــرا
أول البنــود التي ســتعرض هو اســراتيجية
النهوض بالقطاع املايل ،ومذكرة بشــأن السياسات
االقتصاديــة واملاليــة .أو ما يعنــي "خطة التعايف
االقتصادية" التي ما زالــت تراوح مكانها يف الخانة
(الصفر) لجهة العدالة يف توزيع الخســائر البالغة
أكثر من  73مليــار دوالر ،ليلحقها طلبات للموافقة
عىل مســاهمات مالية باللرية والــدوالر .جزء منها
حددت قيمته :كطلــب وزارة الصحة ســداد 140
مليون دوالر الســترياد األدوية عىل  4أشهر ،وطلب
الداخلية تسديد  3.5مليارات لرية لـ الرشكة الجديدة
للتجارة والتعهدات ،وطلــب املالية  10ماليني دوالر
لتمويل اســتمرار العمل يف إدارة املعلوماتية لديها.
فيما البعض اآلخر لم يحدد قيمة املســاهمة املالية
املطلوبة ،مثل طلب" :االقتصاد" مســاهمة مالية
لدفع أجور العاملني يف أهراءات القمح ودعم زراعة
القمح والشعري ،وطلب "األشــغال" تأمني األموال
لتحديث األنظمة الحساسة يف املطار.

العودة إلى السلفات

أما الصدمة فتمثلت بطلبات الســلفات .فعىل
الرغم من العجز الهائل يف حسابي املوازنة والخزينة،
لــم تتوان الوزارات عن طلب ســلفات وقد أتت عىل
الشكل التايل:
 ســلفتا خزينة ألوجريو ،واحــدة للمحروقات لمتحدد قيمتها وأخرى بقيمة  350مليار لرية لصيانة
الشبكة الثابتة.
 ســلفة خزينة للمستشفيات الحكومية بقيمة 14مليار لرية.
 ســلفة خزينة ملجلس االنماء واالعمار بقيمة 5.1مليارات دوالر لدفع املساعدة االجتماعية.
 سلفة خزينة للطاقة بقيمة  288مليار لرية لصالحمجلس االنماء واالعمار لدفع متأخرات عقود صيانة
وتشغيل الرصف الصحي.
 سلفة للهيئة العليا لالغاثة بقيمة  12.5مليار لرية.هذا باإلضافة إىل مشــاريع مراسيم لنقل وفتح

اعتمادات بمليارات اللريات مــن احتياطي املوازنة
إىل حساب الوزارات واملجالس والهيئات عىل أساس
القاعدة االثنتي عرشية .ذلك مع العلم أنه "ال يجوز
تمديد العمــل بالقاعدة اإلثنتــي عرشية ألكثر من
شــهر كانون الثاني ،أو إقرار قوانني تسمى قوانني
القاعدة اإلثنتــي عرشية ،أو حتى ســلفات وعقد
نفقات من خارج املوازنة" ،بحسب مصدر دستوري.
وعىل الرغم من أن هذه املمارسات القديمة الجديدة
مخالفة للدستور ،يبقى الســؤال املحوري من أين
ستتأمن األموال إذا كان حســابا املوازنة والخزينة
واقعني تحت عجوزات هائلة ،وكل االيرادات املحققة
ال تكفي لسداد الرواتب واملساعدات االجتماعية التي
لحقت بها ،بقرارات استثنائية؟

الدولة عمدت منذ ما قبل  17تشرين األول  2019إلى زيادة الكتلة النقدية بالليرة لتمويل نفقاتها

يعني عملياً :التمويل مــن خالل طباعة اللريات .وهو
األمر الذي ال يؤدي فقط من وجهة نظره إىل "انخفاض
أكثر يف ســعر الرصف وارتفاع أسعار مختلف السلع
والخدمات ،إنما إىل التضخم االنكمايش الذي تســبب
برتاجع النمــو مقابل ارتفاع يف االســعار" .فالدولة
التمويل بالتضخم
عمــدت منذ  17ترشيــن االول  2019إىل زيادة الكتلة
يف الشكل فإن اإلنفاق الهائل باللرية سيمول من
النقدية باللرية وتمويــل نفقاتها عرب التضخم .االمر
خالل "االستمرار يف تخفيض سعر
الذي انعكس زيــادة انكماش القوة
رصف العملة الوطنية أمام الدوالر،
الرشائية ملداخيل املواطنني ،وســلب
وزيادة الرضائب والرســوم سواء
ما تبقى من قدرة رشائية للمداخيل
الدولة العميقة تعمد
ُ
أق ّرت املوازنة العامــة أو لم تقر"،
يف القطاعني العام والخاص .وبالتايل
يقول مدير املحاســبة الســابق يف إلى تمويل نفقاتها عبر
فإن املــرف املركزي والســلطة
وزارة املالية ،ورئيس الهيئة االهلية
يســتدرجان الناس إىل بيع ما تبقى
التضخم
ملكافحة الفساد ،أمني صالح .وهم
من مدخــرات بالــدوالر يف جيوبهم
بذلك يســتكملون املخطط الذي بدأ
وبيوتهم وتذويب ودائعهم يف املصارف.
بانهيار اللــرة نهاية العام  ."2019ما يؤكد فرضية
صالــح لجهة زيادة الرضائب والرســوم ،خصوصا ً االتكال على حقوق السحب الخاصة
لجهة رفــع الدوالر الجمركي ،هــو إمكانية تفعيل
الشــق الثاني مــن اإلنفاق بالعملــة األجنبية
العمل بالقانون  2018/93الذي منح الحكومة حق
سيموّل حتما ً من حقوق الســحب الخاصة .SDR
الترشيع يف الحقل الجمركي ملدة  5سنوات تنتهي يف
والتي ســبق للحكومة استخدام ما يقرب  90مليون
العام  ،2023بمراسيم تتخذ يف مجلس الوزراء .وعليه
دوالر منها يف شهر نيسان الفائت .املشكلة أن "هذه
لن تعود الســلطة التنفيذية بحاجة إىل إقرار قانون
الحقوق ليســت أموالهم الخاصــة إنما موجودات
موازنة  2022الحتساب الدوالر الجمركي عىل سعر
بالعمــات األجنبية مخصصة للمنفعــة العامة"،
برأي صالح .وكان من األجدى عىل الدولة ّ
صريفة ،أو أي سعر آخر لزيادة اإليرادات برقم يرتاوح
تلقف هذه
بني  3500و 5000مليار لرية.
األموال البالغة قيمتها  1.35مليار دوالر وتوظيفها يف
صالح املتيقــن من أن الزمــرة الحاكمة متفقة
االستثمار ،بدال ً من إنفاقها عىل االستهالك الجاري.
منذ البداية عــى الخطوط العريضة ،يعترب أن "الدولة
وأقل االيمان كان إيجاد حل عمــي ألزمة الكهرباء
العميقة تعمد إىل تمويل نفقاتها عرب التضخم" .أو ما
بوصفها أكرب املشاكل وأعقدها .وهو ما يخفف عىل

الدوالر يرتفع إلى  30800ليرة و"صيرفة"  23600ليرة
ســجّ ل ســعر رصف الــدوالر يف
الســوق الســوداء أمس  30750لرية
لبنانية للــراء و  30800لرية لبنانية
لبيع الــدوالر الواحــد بارتفاع بقيمة
نحو  400لرية لبنانية عن سعر أمس.
ّ
منصة "صريفة" بلغ حجم
وعىل صعيد
التداول عليها ليوم أمس 60,000,000
دوالر أمريكــي بمعــدل  23600لرية
لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً ألســعار
رصف العمليات التــي نُفذت من قبل
املصــارف ومؤسســات الرصافة عىل
املنصة .وعىل املصارف ومؤسســات
الرصافة اإلســتمرار بتسجيل كافة
عمليــات البيع والــراء عىل منصة
" "Sayrafaوفقــا ً للتعاميم الصادرة
بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0587
هرفينا األوكرانية
$ 0.0338

املواطنــن الفواتري الباهظة التــي تدفع للمولدات،
ّ
ويخفض الحاجــة إىل دعم األرس الــذي يموّل من
طباعة النقــود ،التي تعود بدورها لتنعكس تضخما ً
وارتفاعا ً يف االسعار".

الدولة العميقة

هذا اإلنفاق االســتهالكي الذي يؤدي إىل تعميق
االزمة االقتصادية واملاليــة والنقدية ،أوصل البلد إىل
"اإلنفالش اإلنهياري" ،مــن وجهة نظر صالح أو ما
يقصد به :تعميم اإلنهيار واستمراره .و"عىل املواطنني
االســتعداد للمواجهة" .فـ"املجلس النيابي املنتخب
حديثا ً غري قادر عــى معالجة األزمات .والخشــية
من أن تعطل الســلطة الترشيعية سلطة الترشيع".
وهذا ما يقف وراء اســتعداد الحكومة لفرتة ترصيف
االعمال الطويلــة بإنفاق آالف املليــارات .فهم ،أي
السلطة ،أيقنوا أن مجلس النواب يفتقد لألغلبية ،وال
يوجد مايسرتو يقود األغلبية .وأن القوى نفسها التي
حكمت البلد وأوصلته إىل االنهيار استطاعت التجديد
لنفســها ولو بوجود جديدة .وبالتايل فهم عىل دراية
كاملة أنهم عاجزون عن إنتاج أي حل يف املستقبل.
تراكم األزمــات وانعدام القــدرة عىل حلها يثري
املخــاوف من أن تكون اإلجــراءات التخفيفية وقودا ً
لصــدام عميق أكثر مما تمثل حالً موَقتاً .وبحســب
صالح فإن القوى السياســة التي شاركت يف السلطة
ما هي إال "الدولة العميقة" ،املتمثلة يف تحالف زعماء
الطوائف املتحالف مع النظام املرصيف .وهي تستكمل
اليوم ما بدأته يف الســابق ،أي :تحميل الخسائر التي
تسببت بها إىل الشعب اللبناني.

مطالبة بتمديد فترة
"الحدّ من تل ّوث القرعون"
وجّ هت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني إىل
وزير املالية يوسف خليل كتابا ً أكدت فيه املصلحة
عىل وجــوب تمديد فرتة تنفيــذ أعمال مرشوع
"الحد مــن تلوث بحرية القرعــون" املنصوص
عليها يف اتفاقية القرض بقيمة  55مليون دوالر
أمريكي بني الجمهورية اللبنانية ،ممثلة بمجلس
اإلنماء واإلعمار والبنك الدويل لإلنشــاء والتعمري
وذلك لفرتة  6أشــهر .تبدأ من تاريخ  30حزيران
 2023بحســب اقرتاح كل مــن وزارتي الطاقة
وامليــاه والبيئة ،وتخصيص جــزء من ميزانية
املرشوع لتأمني استدامة عمل محطتي التكرير يف
زحلة وجب جنني ،حيث إن مؤسسة مياه البقاع
أعلنت مؤخرا ً عجزها عن االســتمرار يف تشغيل
هاتني املحطتني ،ما يهدد بكارثة بيئية حقيقية
ملنطقة البقاع االوسط والجنوبي".

االسترليني
$ 1.2515
الين الياباني
$ 0.0078

بيـتـكـوين
$ 30340
الذهب
$ 1841

CMC crypto
$ 675
الفـضـة
$ 21.87

الروبل
$ 0.0161

اليوان الصيني
$ 0.1491

الليرة التركية
$ 0.0631

بــرنــت
$ 110.17

خام WTI
$ 110.17

طن القمح
$ 420.75
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القرم :إقرار زيادة تعرفة اإلتصاالت أو انهيار القطاع
أطلق وزير االتصاالت جوني القرم
رصخة موحدة باســم القطاع وباسم 5
آالف عائلة تعيش من هذا القطاع وباسم
االقتصاد اللبناني وكل اللبنانيني ،مطالبا ً
مجلس الــوزراء منع انهيار القطاع من
خالل اقرار رفع التعرفة بشكل مدروس
للقطاع الثابت والخلوي".
وقــال يف مؤتمر صحــايف عقده يف
مبنى الــوزارة" ،بفضل املوظفني تمكنّا
من ان ندع القطاع واقفــا ً اذا قارنا مع
باقي خدمات الدولة .اليوم لدينا مرسوما
تعرفة موجودان يف مجلس الوزراء ،وانا
عــال :ال احد
هنا اليــوم ألقول بصوت
ٍ
يحمّ لني مسؤولية انهيار القطاع اذا ما
اق ّرت التعرفة الجديــدة للقطاع الثابت
(اوجريو) ولقطاع الخلوي ،النها خطوة
رضورية والوضع لم يعد يُحتمل".
وأضاف" :عندما اســتدركنا انه ال
يمكننــا إال ان نتّكل عىل انفســنا وانه
ال يوجد دعم وان مــادة املازوت ارتفع

ســعرها واللرية ال تزال تنهار ،لم نقف
مكتويف االيدي ،وافتخر انني تمكنت من
ان أخلق جو تعاون مع كل املسؤولني يف
القطاع وسويا ً تمكنا من تحقيق الكثري:
 - 1تقليــص املصاريــف يف قطاع
الخلوي من  560مليــون دوالر لـ 255
مليون دوالر.
 - 2زيادة االيرادات من خالل خلق
خدمــات اضافية ومفاوضــة مو ّردي
ّ
حصتها وحصة
الخدمــات  VASعــى
الدولة  70/30اىل .30/70
 - 3تركيب طاقة شمسية وبطاريات
 lithiumملزيد من التوفري باملازوت.
 - 4ضبــط الهــدر () simbox
...sponsor ship 36 M
 - 5املحافظة عىل الطاقة البرشية.
 - 6التفــاوض مع املو ّردين لتجزئة
ّ
املستحقات M TO $ 40 M YEAR 120 $
 - 7تقدّمنا بمرشوع من شــأنه ان
ّ
يوفر  42مليون دوالر عن طريق توقيف

 2Gوهذا املرشوع معروض عىل مجلس
الوزراء غدا ً وموجود عىل جدول االعمال.
لكن كل ذلك ،اضاف الوزير ،ال يكفي
النه وبفعل فرق سعر الرصف مدخولنا
بات  70مليون دوالر فقط.
أما بالنســبة اىل القطــاع الثابت
(اوجريو):
 وضعنــا خطــة عمــل واضحةملكافحــة االنرتنت غــر الرشعي الذي
يش ّكل نسبة  62%من اجمايل املشرتكني،
مــردود هــذه الخطة الف مليــار لرية
بالسنة.
 تقدّمنا بمرســوم يتضمّ ن زيادةتعرفة من شأنه ان ّ
يوفق بني املصاريف
الرضورية الســتمرار القطاع من جهة،
وقدرة املواطن الرشائية من جهة اخرى،
وارباح القطاع الخاص من جهة ثالثة.
 أتينا بمســاعدات مــن الخارجلكنها ضئيلة الكابل البحري مع CYTA
قربص.

القرم متحدثًا خالل المؤتمر الصحافي

وشدد عىل انه اذا لم يقر املرسومان
بالصيغتــن التــي قدمتهمــا فخيار
االستقالة مطروح وسيعرض املوضوع
عىل الرئيــس ميقاتي" ،الننــي ال اريد

ان يقولــوا انه عىل ايامــي بات قطاع
االتصــاالت مثل الكهربــاء ،علما ً انه ال
يمكن املقارنة بينهما فالكهرباء بديلها
املولدات اما االتصاالت فال بديل لها".

ما هي نتائج عدم إقرار زيادة تعرفة خدمات اإلتصاالت؟
أ ّكد بيان وزارة االتصاالت أن"عدم اقرار مرشوع
مرســوم تعرفة خدمات االنرتنت ونقــل املعلومات
سيؤدي اىل التايل:
 إنخفاض يف إيــرادات وزارة اإلتصاالت وبالتايلعجز يف تســديد أكالف تأمني خدمــات اإلنرتنت ،مما
ســيؤدي حتما ً إىل ترسيع االنهيار ومن ثم اىل إالغالق
القرسي والكامــل لقطاع اإلتصاالت بشــقيه العام
والخاص ،ما يجعل هذا القطاع شبيها ً بقطاع الكهرباء
لجهة عدم تأمني الخدمة للمواطنني وإفالس الخزينة. .
 تف ّلت يف قطاع اإلنرتنت يحرم الوزارة من قدرتهاعىل التأثري يف أســعار الخدمات املقدمة للمشرتكني
وحمايتهم مــن االحتــكار وارتفاع االســعار عىل
املواطنني.
 تبعات كارثية عىل اإلقتصاد اللبناني الذي يعانيأصالً مشاكل كبرية إضافة إىل األثر السلبي الكبري عىل

حياة املواطنني اليومية حيث بــات معظم العمليات
واألنشطة اليومية يعتمد بشكل كبري عىل اإلنرتنت.
 خسارة الفرصة االخرية لوقف االنهيار يف قطاعاالتصاالت توصالً من بعده اىل خطة التعايف والنهوض
بالقطاع ،ولتطبيق االنظمــة برشوط ومعايري عاملية
عىل كل مزودي الخدمات بدون استثناء".
ويف التفاصيل أشــار وزير االتصاالت يف البيان اىل
أن "قطاع االتصاالت اىل انهيار وشــيك ،ألن التكاليف
املرتتبة عىل عاتق الوزارة باهظة جدا ً ولم يعد باالمكان
تحملها ،بحيث انه اذا لم يتم تعديل التعرفات واسعار
الخدمات وبالتايل زيادة االيرادات ،ستقع الوزارة يف عجز
مايل تام ،ما سيؤدي اىل انهيار املرفق وسقوط القطاع
العام مما يضع املواطن يف براثن رشكات االنرتنت ونقل
املعلومات الخاصة".
اىل ذلك إن القطاع غري الرشعــي أصبح متقدما ً

عىل القطاع الرشعي بشقيه العام والخاص ويف وضع
افضل منه ،وهــو واقع غري مقبــول قانونا ً وواقعيا ً
للقطاع الرشعي الذي يخرس عددا ً كبريا ً من املشرتكني
لصالح القطاع غري الرشعي الذي يحتكر املواطن.
واعتمد احتساب الكلفة عىل عاملني:
 االول هــو معيار علمي وواضــح نتيجة قراءةاستهالكات مشرتكي وزارة االتصاالت الذين يشكلون
النسبة االكرب من املشرتكني (عىل الشبكات التقليدية)،
والثاني هو فعالية استخدام املوارد بهدف انتاج خدمة
اكثر فعالية بأقل تكاليف .مــع االخذ باالعتبار كلفة
التشــغيل والصيانة التي تتكبدها الــوزارة لتوصيل
الخدمات.
مــن هنا ،قامت الــركات باحتســاب الكلفة
بطريقة غري مطابقــة للواقع وذلك بغية تربير عرقلة
مرشوع املرسوم.

ربطة الخبز الكبيرة إلى  16ألف ليرة
رفعت وزارة اإلقتصاد سعر ربطة الخرب أمس بقيمة  2000لرية وحدّدتها كما ييل:
ربطة الخبز الصغرية وزن  388غراما ً بـ 8000لرية.
ربطة الخبز الوسط وزن  855غراما ً بـ 13000لرية.
ربطة الخبز الكبرية وزن  1095غراما ً بـ 16000لرية.
وأوضحت الوزارة أن سبب زيادة سعر الربطة هو "االرتفاع الكبري يف أسعار املحروقات ،إىل
جانب ارتفاع سعر القمح يف األسواق العاملية نتيجة األزمة األوكرانية".
وأعلن وزير االقتصاد والتجارة أمني ســام أنه يف ظل اســتمرار الحكومة بتقديم الدعم
للقمح املستورد املعد للطحني الذي تستورده املطاحن بواسطة مرصف لبنان بنسبة ،100%
وحيث إن أولوية الدعم تقتيض حرصها برغيف الخبز ،وحرصا ً عىل الحفاظ عىل األمن العذائي،
أصــدر قرارين ،قىض األول بحــر إنتاج دقيق القمح بفئة موحــد  85املعد لصناعة الخبز
اللبناني ،وقىض الثاني بمنع االفران واملخابز تسليم أو بيع الخبز للجمعيات واملؤسسات املحلية
او االجنبية إال بعد عرضها عىل وزارة االقتصاد والتجارة العطاء املوافقة بشــأنها ،وتُستثنى
منها االتفاقات مع الجيش اللبناني والقوى األمنية.

إعتصام التحاد األفران أمام "اإلقتصاد"
من املتوقع أن نشهد اليوم حلحلة يف قضية الرغيف اذ طلب وزير اإلقتصاد والتجارة
من املطاحن التي لديها طحني أن تزود تلك التي ليس لديها طحني وبذلك تســ ّلم األفران
التي نفدت لديها تلك املادة بما يحتاجونه من الطحني لحني توفري فتح اإلعتمادات لدعم
القمح املوجود .وكان نفذ اتحاد نقابات االفران واملخابز يف لبنان برئاســة عيل ابراهيم
اعتصاماً ،أمس أمام وزارة االقتصــاد والتجارة ،يف حضور رئيس االتحاد العمايل العام
بشارة االسمر ورئييس نقابات االفران رياض السيد وانطوان سيف وحشد من اصحاب
االفران واملخابز من مختلف املناطــق اللبنانية ،وذلك احتجاجا ً عىل عدم توفر الطحني
املدعوم والعادة النظر بتعرفة الرغيف يف ظل كلفة انتاجه.

تطبيقات التاكسي "غير مشروعة"
عقد وزير األشــغال العامة والنقل عيل حمية اجتماعا ً مع ممثيل الســائقني العموميني
املعرتضني عىل عمل املنصات اإللكرتونية لنقل الــركاب ،تناول ظاهرة املنصات والتطبيقات
اإللكرتونية املحلية والدولية لتأمني خدمة نقل الركاب لقاء عمولة بواسطة آليات خصوصية
كالســيارات والدراجات النارية وما شابه .وأشــار اىل أن "هذه الظاهرة تشكل منافسة غري
مرشوعة وتلحق رضرا ً بسائقي السيارات العمومية ومالكيها املخوّلني حرصا ً بممارسة مهنة
النقل العام للركاب وفقا ً لقانون السري واالنظمة املعمول بها يف ممارسة املهنة".

ويتبني من كتــاب االعرتاض ان هنالك عدم جدية
ورغبة يف التضليل وهدف عرقلة املرفق العام ،ورغبة يف
تغليب مصلحة الرشكات عىل مصلحة االدارة ومصلحة
املواطن ،مما يخرق التنافس العادل بينهما.
 ان الغاية من منــح الرشكات حوافز مالية منخالل املرسوم  956الساري املفعول كان لتمكينهم من
اســتعمالها لتطوير خدماتهم ،انما بالواقع ولالسف
اســتعملوا هذه الحوافز لغايــات غري مرشوعة وهي
اقتسام االرباح الناتجة عنها مع القطاع غري الرشعي
وتوسيع وتنامي نطاق القطاع غري الرشعي.
 ان طلب فصل مرســوم التعرفة عن مرســومالهاتف الخلوي الجراء دراسة معمقة يدل عىل ان نية
الرشكات هو العمل عىل اســتبعاد مرشوع مرســوم
تعرفة خدمات االنرتنت ونقل املعلومات من اجل االبقاء
عىل االوضاع غري الرشعية والواقعية القائمة.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن بلديــة زغرتا – إهدن أنها وضعت
قيد التحصيل جداول التكليف األساسية
للرسوم البلدية لواجب عام .2021
وهي تدعو املكلفني إىل تسديدها يف مهلة
شــهرين من تاريخ نرشها يف الجريدة
الرسمية العدد  21تاريخ 2022/12/5
منعا ً لتعرضهم لغرامة التأخري.
زغرتا يف 2022/05/18
رئيس بلدية زغرتا-اهدن
انطونيو سايد فرنجية
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام عرفات فايز املرصي
يقتيض حضــورك اىل هذه املحكمة الثالثاء
 2022/6/28الثامنــة صباحا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني مروى
دباح حداره بمادة تفريق للشــقاق والنزاع
وسوء العرشة واملؤسسة برقم 2021/3986
وإذا لم تحرض او ترسل وكيال عنك او تتخذ
مقاما مختارا ضمن نطاق املحكمة ألستالم
االوراق الخاصة بهذه الدعوى تعترب مبلغا
اصوال حتى الحكم القطعي ويجري بحقك
االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/5/19
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام فاطمه محمد الحسن
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الخميس
 2022/6/16الثامنــة صباحــا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني محمد
عمر عثمان بمادة اثبات زواج واملؤسسة برقم
 2022/68وإذا لم تحرضي او ترسيل وكيال

عنك او تتخذيــن مقاما مختارا ضمن نطاق
املحكمة ألستالم االوراق الخاصة بهذه الدعوى
تعتربين مبلغة اصوال حتى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/5/19
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ سمري كمال الدين
اىل مجهول املقام ماهر محمد درباس
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة لالطالع عىل
الحكم الصادر عن هــذه املحكمة يف الدعوى
املتكونة بينك وبني غنى اســعد االسعد بمادة
اثبات وفاة مفقود واملؤسسة برقم /1513/
والتي صدر الحكم بها بتاريخ 2022/5/5
حكم برقم  2022/1033/والقايض باثبات
وفاتك وإذا لم تحرض او ترسل وكيال عنك او
تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق هذه املحكمة
تعترب مبلغــا اصوال حتــى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجــاب الرشعي والقانوني،
علما بانه تم ابالغك مجريــات هذه الدعوى
بالطرق االستثنائية بسبب غيابك وبعد التحقيق
عنك وعدم حضورك ايا من جلسات املحاكمة.
طرابلس يف 2022/5/12
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم
اعالن صادر عن الغرفة االبتدائية
الثالثة يف الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري
موجه اىل املســتدعى ضدهم :حسن ومحمود
وعبدالله وحسني عبد الحميد عرتي ،وهم من بلدة
بحنني املنيه أصالً ،ومجهويل محل االقامة حالياً.
بالدعوى رقم  2018/104املقدمة ضدكم
من املستدعي عبد الحميد مصطفى عرتي
بوكالة املحامي لــؤي زكريا ،تدعوكم هذه
املحكمة الســتالم الحكم الصــادر عنها

برقم  4بتاريــخ  ،2022/1/20املتضمن
إزالة الشــيوع يف العقار رقم  566منطقة
كفرشخنا العقارية ،عن طريق طرحه للبيع
باملزاد العلني للعموم بواسطة دائرة التنفيذ
املختصة ،عىل ان يعتمد أساســا ً للطرح يف
املزايدة األوىل املبلغ املقدّر من الخبري ،وتوزيع
ناتج البيع بني الرشكاء وتضمينهم النفقات
كل بنســبة حصته يف امللكية ،وذلك خالل
مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا االعالن.
رئيس القلم مرينا الحرصي

وفيــــــــات
أبناؤها :الدكتور اليــاس ،زوجته ريتا
أسد روحانا وعائلتهما ()71030700
الدكتــور أدونيس ،زوجتــه زينه غانم
وعائلتهما يف املهجر
الدكتور مــروان ،زوجته نورما أســد
روحانا وعائلتهما يف املهجر
شقيقاها :عائلة املرحوم اميل اسطفان
خليل
خليــل ،زوجتــه نبيهة منري ســليمان
وعائلتهما
شــقيقتها جانيت زوجة جوزيف حنا
غاريوس وابنتهما
عائالت :خليل ،باســيل ،روحانا ،غانم،
الحويّك وعموم عائالت حلتا ومن ينتسب
اليهم يف الوطن واملهجــر ينعون اليكم
بمزيد الحــزن واالىس فقيدتهم الغالية
املرحومة

رينيه اسطفان خليل

أرملة املرحوم باسيل يوسف باسيل
الراقدة عىل رجاء القيامة مزوّد ًة باالرسار
املقدسة .سيحتفل بالصالة لراحة نفسها
نهار الســبت املوافــق  21ايار 2022
الساعة الثالثة بعد الظهر يف كنيسة مار
يوسف ،حلتا ،البرتون.

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 839السنــــة الثــالثــة

نواب "التغيير" و"القوات" :ال مساومات وال تسويات

فعىل ضفــة النواب التغيرييــن املنتخبني من رحم ثــورة  17ترشين،
وبينما تتواصل املشــاورات يف ما بينهم لتشكيل «تكتل نيابي فعال وشفاف»
كما كشــف النائب مارك ض ّو أمس لـ»نداء الوطن» ،بدا املوقف حاسما ً إزاء
استحقاق رئاســة املجلس النيابي حيث كان ضو واضحا ً وحازما يف التشديد
عىل ّ
أن إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري مسألة «غري واردة عىل اإلطالق ألنه من
املنظومة التي أوصلتنا إىل ما نحن عليه» ،ليعود ضو وزمالؤه من النواب الجدد
عرب شاشة «أم تي يف» مسا ًء إىل تأكيد العزم والعمل عىل تكوين «كتلة تغيريية
واحدة تضع برنامج عمل واضحا ً يف مواجهة الســلطة الفاســدة وترفض
املشــاركة يف أي مساومة أو تسوية عىل حســاب املبادئ الوطنية التغيريية
اإلصالحية بما يشمل تحرير القضاء وتعزيز قدرات وسلطة الجيش اللبناني».
وهو ما بــدا متطابقا ً مع املواقف التي كان قــد ّ
عب عنها رئيس حزب
«القوات» سمري جعجع من معراب ظهر األمس ،إن كان لجهة تحديد املوقف
من مسألة رئاسة املجلس النيابي أو من خالل تشديده عىل مبدأ رفض املساومة
عىل املبادئ الوطنية والســيادية .فأكد جعجع يف املســألة األوىل ّ
أن بري غري
مطابق لـ»املواصفات» القواتية يف ظل «ممارساته ومواقفه خالل السنوات
املاضية» ،مشــرا ً يف املقابل إىل وجوب أن يتعهد أي «مرشح جدّي» لتويل سدة
الرئاسة الثانية بحرص «القرار االسرتاتيجي وقرارات الحرب والسلم والسياسة
الخارجية بيد الدولة والقرار األمني والعسكري حكما ً بقيادة الجيش» ،موصدا ً
مــن ناحية أخرى الباب يف وجه أي دعــوة حوارية ترمي إىل تضييع الوقت يف
مناقشة «االسرتاتيجية الدفاعية» عىل اعتبار ّ
أن املطلوب واضح و»غري قابل
ألي نقاش وهو تطبيق الدستور وحرص السالح بيد املؤسسات الرشعية» ،كما
جاهر برفضه املسبق لتشكيل أي حكومة «شوربة وطنية» ،مجددا ً املطالبة
بتأليف «حكومة فعّ الة لديها برنامج سيايس واضح».
وإذ دعا «النواب املنتخبني السياديني والتغيريين واالصالحيني واملجتمع
املدنياىل التنســيق سويا ً ألن الهدف من الدخول اىل الربملان هو التغيري الفعيل
من أجل تحسني واقع اللبنانيني» ،لفت جعجع إىل ّ
أن «املعركة االنتخابية أتت
نتيجتها مدوية بخســارة «حزب الله»و»التيار الوطني» لألكثرية النيابية،
وانتقلت هذه االكثرية إىل مجموعة تكتالت وأحزاب تتوافق جميعها ضد املسار
الذي ساد يف الســابق وضد وضعية «حزب الله» وسالحه يف الدولة وموضوع
السيادة والفساد».
أما عن إعالن رئيس «التيار الوطني» جربان باسيل انتصاره يف االنتخابات،
فتوجــه جعجع إليه «من باب التوضيح» والرد عىل «تيار الكذب والتشــويه
والخداع» قائالً« :لو كنت مكانك الخرتت الطابق الـ17تحت األرض لكي أمكث
فيه ،فبأيّ منطق تدعي االنتصار وتقول إنك الكتلة والتكتل األكرب؟» ،مضيفاً:
«لدى «القوات اللبنانية» كتلةمن  19نائبا ً مقابل  18لـ»التيار» يف حال حسبنا
محمد يحيى معه ،بينما يف التفاصيل نالــت «القوات» بأقل تقدير  200ألف
صوتتفضييل مقابل  130ألفا ً للتيار الوطني».
وعشــية االجتماع األخري ملجلس الوزراء يف قرص بعبدا اليوم قبل دخول
حكومــة الرئيس نجيب ميقاتي يف مرحلة ترصيف األعمال ،برز اقتحام ملف
قطاع االتصاالت خط األزمات األمامي بشــكل يضعه أمــام خطر «انهيار
وشيك» عىل خطى االنهيار الشامل يف قطاع الكهرباء.
وعىل هذا األســاسّ ،
دق الوزير جوني القرم جــرس «الفرصة األخرية»
واضعا ً اســتقالته عىل طاولة الخيارات ما لم يبادر مجلس الوزراء إىل إقرار
مرسوم مرشوع التعرفة الجديدة «بشــكل مدروس» بغية «ضمان استمرار
القطــاع ووقف انهياره» ،وقــال« :يف حال لم يقر املرســوم ال أحد يحملني
املســؤولية ،فأنا لن أكون شاهد زور وال اريد ان يقولوا إنه خالل تويل ّ الوزارة
بات قطاع االتصاالت مثل الكهرباء».

وسيط مالي لـ"حزب الله" في مرمى العقوبات...

وأوضحت الواليات املتحدة ّ
أن عبدالله اســتخدم كبار موظفيه وأقاربه
لتأســيس رشكات وأعمال يف أنحاء الرشق األوسط لحســاب «حزب الله»،
ً
الفتة إىل ّ
أن هذا اإلجراء يســلط الضوء عىل طريقــة عمل «الحزب» املتمثلة
يف «اســتخدام غطاء األعمال التجارية التي تبــدو مرشوعة لتوليد اإليرادات
وزيادة االستثمارات التجارية عرب العديد من القطاعات ،لتمويل «حزب الله»
رساً».
و»أنشطته اإلرهابية» ّ
وذكــر البيان ّ
أن «أحمد عبدالله هو مســؤول يف «حــزب الله» ،وعضو
نشــط يف الشــبكة املالية العاملية للحزب الذي دعمه عىل مدى عقود ،وقام
بأنشطة تجارية واســعة النطاق يف مختلف البلدان ،حيث يتم تحويل األرباح
إىل «حزب الله» ،وهو ينسق األنشطة التجارية وامليزانيات مع كبار ّ
امليسين
املاليني لـ»حزب الله» مثل محمد قصري ومحمد قاســم البزال» ،مع اإلشارة
إىل أنه «باإلضافة إىل مشــاركة قصري والبزال ،ساعد مسؤولو الحرس الثوري
اإلسالمي ،يف تسهيل التحويالت املالية ألعمال أحمد عبدالله ،والتي يوجد العديد
منها يف العراق ويفيد «حزب الله» ،ومن رشكاء عبدالله أيضاً ،حســن كامل
عطية ،جوزيف ايليا هيداموس ،وحسني أحمد جالل عبد الله».
أمّ ا املؤسســات املشــمولة بالعقوبات فهي «منتوجات املختار ،رشكة
فوكوس ميديا ش.م.ل ،.رشكة فوكوس ميديا للدعاية واالعالن ،مؤسســة
يونايتد جنرال كونرتاكتينغ للمقاوالت ،مؤسســة يونايتد جنرال هولدينغ،
مؤسســة يونايتد جنرال أوف شــور ،مؤسســة يونايتد جنرال رسفيسيز
ومؤسسة يونايتد للمعارض الدولية».
وتزامنــاً ،أصدرت وزارة الخارجية األمريكيــة بيانا ً أعربت فيه عن عزم
الواليات املتحدة عىل مواصلة «مواجهة اســتغالل «حزب الله» للرشكات من
أجل تمويل أنشطته اإلرهابية وجهوده لزعزعة استقرار لبنان واملنطقة».

تهريبة حكومية على وقع قرع "طبول" الفراغ

يف املبــدأ تؤمن احتياطيــات املوازنة من مصدرين رئيســيني« :إما من
الرضائب والرسوم ،وإما من االقرتاض» ،بحســب رئيس الجمعية اللبنانية
لحماية املكلفني كريم ضاهر .والخياران دونهما عوائق كبرية .فالدولة عاجزة
عن االقرتاض من األسواق املحلية والدولية ،وال سيما بعد تعثرها وتوقفها عن
تسديد الديون .أما لجهة الرضائب والرسوم املجباة فهي تبقى أقل بكثري من
الزيادات املعطاة .خصوصا ً مع إبقاء الجزء االكرب منها لغاية اآلن عىل أساس
سعر رصف  1500لرية ،وتراجع عائدات الرضيبة عىل القيمة املضافة .وأمام
ّ
يحض ،إذا
هذا القصــور فان نقل االعتمادات من احتياطي املوازنة قد يكون
أحســنا الظن ،بانتظار توفر االعتمادات بعد الزيــادة املرتقبة عىل الرضائب
والرســوم ،واملنصوص عنها يف موازنــة  .2022وأن تكون هذه الزيادات من
ضمن خطة االصالح الشاملة املنتظرة وليست غب الطلب ومن دون تحسني
القدرة الرشائية .أما إذا قسنا االمور عىل كيفية الترصف يف الفرتات املاضية،
فان التمويل ســيجرى من طباعة اللريات .وهذا ما سيحمل ،بحسب ضاهر،
نتائج تضخمية هائلة ،وينعكس مزيدا ً من الرتدي بسعر رصف اللرية اللبنانية
وتدهور القيمة الرشائية للرواتب واألجور .وبالتايل سرتتد نتائج تمويل نفقات
إدارات الدولة سلبا ً عىل االقتصاد واملواطن عىل حد سواء.
الحكومة التي تســبق بهذه االجراءات مرحلة ترصيف االعمال املتوقع
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أن تطول إىل ما بعد االنتخابات الرئاســية ،وضعت عىل جدول أعمال جلستها
األخرية بنودا ً بالغة االهمية «ال يجدر بحكومة راحلة أن تتطرق اليها» ،بحسب
تغريدة للنائب املنتخب حديثا ً راجي السعد ،معتربا ً أن ما يجري «تهريبة ترض
باالقتصاد وبمصالح اللبنانيني».
+

بايدن يدعم إنضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
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وك ّرر بايدن التشــديد عىل أن بالده ســتعمل مــع البل َديْن «ملواجهة أي
ّ
عدوان» قد يتع ّرضان له خالل املرحلة الفاصلة بني
الرتشح واإلنضمام ،فيما
أبدى الرئيس الفنلندي استعداده لبحث ك ّل املسائل التي تُثري قلق أنقرة ،وقال:
«بوصفنا حلفاء داخل «حلف شــمال األطليس» ،ســنُدافع عن أمن تركيا»،
مضيفاً« :نُدين اإلرهاب بك ّل أشــكاله» .كما كشفت رئيسة وزراء السويد أن
ثمّ ة حوارا ً قائما ً مع تركيا بهدف ح ّل هذه املسائل.
ويف هذا الصدد ،أكد األمني العام للناتو ينس ســتولتنربغ خالل مؤتمر يف
كوبنهاغن أن التحالف العسكري يعمل عىل تبديد املخاوف التي أعربت عنها
ّ
تركيا من أجل
التوصل إىل «إتفاق يف شأن طريقة امليض قدماً» .وقال« :أنا متأكد
تماما ً من أنّنا ســنتم ّكن من اإلتفاق عىل هذه املسألة» ،معربا ً عن ثقته بأن
ّ
ســيتوصل إىل «قرار رسيع» يف شأن طلب َْي السويد وفنلندا ،بينما أبدى
الحلف
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان تصميمه عىل التصدّي لطلب إنضمامهما،
مشريا ً إىل أن «الســويد وفنلندا هما الدولتان اللتان تؤويان اإلرهابيني ،حزب
العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية».
توازياً ،وافق الكونغرس األمريكي عىل رزمة مســاعدة ضخمة ألوكرانيا
بقيمــة  40مليار دوالر .وتنتظر الرزمــة اآلن مصادقة بايدن عليها ،يف وقت
تشــاور فيه رئيســا األركان األمريكي الجنرال مارك مييل والرويس الجنرال
فالريي غرياسيموف هاتفيّا ً للم ّرة األوىل منذ بدء الغزو الرويس ألوكرانيا ،وفق
ما أفــاد البنتاغون الذي أوضح أنّهما «ناقشــا مواضيع عدّة تُثري القلق عىل
الصعيد األمني» ،من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويف الغضون ،حــ ّذر البنتاغون من أن الجيش الــرويس وعىل الرغم من
نجاحات تُ ّ
حققها القوات األوكرانية يف خاركوف ،يتم ّكن من تعزيز سيطرته
ً
ّ
عىل منطقــة دونباس ،معتربا أن هذا األمر يدل عىل أن أمد النزاع ســيطول.
وأوضح مســؤول رفيع يف وزارة الدفاع األمريكية أن القوات الروسية ال تزال
تُواجه مشكالت عىل صعيد التماسك واملعنويات وعىل الصعيد اللوجستي ،من
دون أن يؤكد حصول إقاالت عىل مستوى القيادة العسكرية الروسية سبق أن
أشارت إليها لندن.
ميدانيّاًُ ،ق ِت َل  12شخصا ً وأُصيب  40آخرون يف قصف رويس كثيف ملدينة
سيفريودونيتسك يف رشق أوكرانيا والتي يُحارصها الجيش الرويس ،وفق ما
أفاد الحاكم اإلقليمي ســرغي غايداي .كما ُق ِت َل شخص وأُصيب آخرون يف
جنوب غرب روســيا بعد هجوم عىل قرية تيوتكينو عند الحدود مع أوكرانيا،
كما أعلن حاكم منطقة كورسك رومان ســتاروفويت ،بينما كشفت وزارة
الدفاع الروســية أن  1730جنديّا ً أوكرانيّا ً استســلموا منذ اإلثنني يف مجمّ ع
«آزوفستال» للصلب املحارص يف مدينة ماريوبول الساحلية.
ويف األثناء ،طلب أوّل جندي رويس يُحاكم يف كييف بتهمة ارتكاب «جريمة
حرب» ،فاديم شيشــيمارين ،الصفح من كاترينا تشــيليبوفا ،أرملة الرجل
األوكراني البالغ  62عاما ً الذي أق ّر بقتله يف شــمال رشق البالد يوم  28شباط
خالل جلســة محاكمة ،وقال« :أعلم أنّك لن تكوني قادرة عىل مســامحتي،
لكنّني أطلب منك الصفح» .ويُحاكم أيضا ً جنديّان روسيّان آخران يف أوكرانيا
بتهمة ارتكاب جرائم ضــ ّد مدنيني ،مع إطالق كييف عملية قضائية متع ّلقة
بالفظائع الروسية.
وعىل خ ّ
ط العقوبــات ،فرضت الحكومة الربيطانية عقوبات جديدة عىل
كربى رشكات الطريان الروســية ،منها رشكة «إيروفلوت» و»أورال إيرالينز»
ّ
املخصصة لها يف املطارات.
و»روسيا إيرالينز» ،ومنعتها من إعادة بيع املواقف
وقالت وزيرة الخارجية الربيطانية ليز تراس« :ما دام بوتني يواصل هجومه
الهمجي عىل أوكرانيا ،سنســتم ّر يف استهداف االقتصاد الرويس» .كما أعلنت
إيطاليا أنها صــادرت طائرات وأمــواال ً تعود ملجموعــة United Aircraft
 Corporationاململوكــة من الدولة الروســية يف إطــار العقوبات األوروبّية
املفروضة عىل الكيانات املرتبطة بالكرملني.
وكان الفتــا ً إعالن الرئيس البيالرويس املشــ ّكك يف رشعيّته ألكســندر
لوكاشنكو أن بالده اشرتت من روسيا منظومات دفاعية مضادة للطائرات من
طراز «أس  »400وصواريخ «اسكندر» ،يف حني طردت موسكو  5ديبلوماسيني
برتغاليني ر ّدا ً عىل طرد  10ديبلوماســيني روس .بالتزامن ،تنوي روسيا قطع
أوكرانيا عن محطة الطاقة النووية يف زابوريجيا ،وهي األكرب يف أوروبا ويحت ّلها
الجيش الرويس ،ما لم تدفع كييف ملوسكو مقابل الكهرباء املنتجة منها.
وبعد أن حرمته أملانيا جزءا ً من مزاياه بصفته مستشارا ً أسبق وتوجيه
الربملان األوروبي دعوة لفرض عقوبات عليه ،يُخاطر غريهارد رشودر بدفع
ثمن باهظ لصالته ببوتني وشــغله مناصب يف رشكات روسية .وبذلك ،يشت ّد
الضغط عىل املستشار األملاني األســبق البالغ  78عاما ً والذي ال يزال يرفض
ترك وظائفه يف عدّة مجموعات طاقة روســية ،رغم العدوان الرويس املستم ّر
ض ّد أوكرانيا.

الملف اإليراني بين غانتس وسوليفان...

وطرح غانتــس خالل االجتماع قضية تقدّم إيــران بمرشوعها النووي
وزيادة األنشــطة العدائية اإليرانية يف املنطقة ،مشــدّدا ً عىل الحاجة لتقوية
التعاون والتجهيزات لك ّل الســيناريوات املحتملــة .واعترب أنه توجد فرصة
لتوسيع العمل املشــرك بني األجهزة األمنية لكال البل َديْن ،وأطر النشاط مع
تعاون إضايف يف املنطقة ،وفق وسائل إعالم عربية.
توازياًّ ،
عب وزير الدفاع األمريكي لويد أوســتن عن سعادته بلقاء نائب
وزير الدفاع الســعودي األمري خالد بن سلمان ،مؤكدا ً التزام الواليات املتحدة
برشاكتها القوية مع اململكة العربية السعودية .وقال أوستن عرب حسابه عىل
«تويرت»« :أُشارك السعودية مخاوفها يف شأن أنشطة إيران املزعزعة لإلستقرار
يف املنطقة» .كما رحّ ب بجهود السعودية البناءة يف دفع الهدنة اليمنية الحالية،
مؤكدا ً رضورة تمديد الهدنة.
ويف غضون ذلك ،كشــفت صحيفة «هآرتس» أن جهــاز األمن الداخيل
ّ
تجســس إيرانية استهدفت أكاديميني
اإلرسائييل (شــاباك) أحبط محاولة
ً
موضحة أن إيرانيــن ادّعوا بأنهم
ومســؤويل دفاع إرسائيليني ســابقني،
أكاديميون وصحافيون ورجال أعمال مستخدمني أسماء أشخاص حقيقيني
من الخارج لم يكونوا عىل علم باســتخدام أســمائهم ،وذلك الســتهداف
األكاديميني اإلرسائيليني ومســؤويل الدفاع الســابقني وإغرائهم بالسفر إىل
الخارج من أجل خطفهم أو إلحاق األذى بهم.
وعىل الصعيد الداخيل اإليراني ،أطلقت قوات األمن الذخرية الحية والغاز
املســيّل للدموع لتفريق محتجّ ني مناهضني للحكومــة يف عدّة أقاليم أمس،
فيما تتواصل االحتجاجات عىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية .وأظهرت لقطات
انترشت عىل مواقع التواصل االجتماعي اشتباكات عنيفة يف مدن عدّة ،حيث
أطلقت رشطة مكافحة الشــغب الذخرية الحية ،فضالً عن استخدامها للغاز
املسيّل للدموع والهراوات لتفريق املحتجّ ني.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1حالة نفسية.
 - 2رئيس مصري راحل.
 - 3نعم باإلسبانية  -والية
أميركية.
 - 4لعبة ُتعرف باسم “ ُل ْعبة
الطاولة"  -للمصاحبة  -نوتة
َّ
موسيقية.
 - 5فــي ا لبيضة  -أ ســود
باألجنبية.
 - 6سرب  -أح ُد ال َّز ْو َجيْن من ك ِّل
شي ٍء  -للتمني.
 - 7أعتق العبد  -مجنون.
 - 8نقيض أ يمن  -خلَ ُف
ض.
وع َو ُ
ِ
 - 9نشاطره إياه  -تردد صوته
في صدره.

عموديا :

 – 1ممثل مصري راحل.
 - 2منطقة سعودية  -طائفة من
الناس.
 - 3متشابهان  -يجري في العروق
 ثبت ورسخ. - 4أسبوع باألجنبية  -أزال الشعر
عن الوجه  -بئر قديمة.
 - 5من الطيور  -ض َّم الحجارة
بعضها إلى بعض.
َ
 - 6شاعر أندلسي.
 - 7وكالة أنباء روسية  -من
أعضاء الجسم.
 - 8مدينة سورية.
 - 10عاصمة دولة أميركية -
الصق النسب.

سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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أفقيا – 1 :البير كامو  - 2 -جاك شيراك  - 3 -مداو  -سا  - 4 -بد -
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 اسن  - 5 -ريال  -حين  - 6 -كرواتيا  - 7 -أ أ  -صل  -منح - 8 -مكسيكو  -با  - 9 -االطالل.
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األردن :تقييد اتصاالت األمير حمزة وإقامته وتحرّكاته
ُ
أنه لن ي ّ
«تأكدت
ُغي ما هو عليه» ،وأردف:
وجّ ــه العاهل األردني امللــك عبدالله
أنه يعيش يف وهم يرى فيه نفســه وصيّا ً
الثاني أمس رســالة إىل «األرسة األردنية
عىل إرثنا الهاشــمي ،وأنه يتع ّرض لحملة
الواحــدة» وافق بموجبهــا عىل توصية
ّ
مؤسساتنا».
استهداف ممنهجة من
املجلس املشــ ّكل بموجب قانون األرسة
وتحدّث امللك عبدالله الثاني عن تفاؤله
املالكة بتقييــد اتصــاالت األمري حمزة
«حني اختار حمزة أن يُق ّر بما فعل ،وبعث
وإقامته وتح ّركاته ،بعد أكثر من عام عىل
يل برسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ويل
اتهامه باملشــاركة يف زعزعة أمن اململكة
عمّ ا قام به .لألســف ،ما هي ّإل أسابيع
ونظام الحكم فيها.
حتّى أثبت األمري حمزة سوء نيّته».
وقــال امللــك األردني يف رســالة إىل
وأوضح أن األمري حمزة «ســيبقى يف
األردنيــن بُثّــت عــر وســائل اإلعالم
قرصه» ،الفتا ً إىل أنّه «ســن ُ ّ
الرســمية« :ق ّر ُ
وفر لحمزة ك ّل
رت املوافقة عىل توصية
ما يحتاجه لضمان العيش الالئق ،لكنّه لن
املجلس املشــ ّكل بموجب قانون األرسة
يحصل عىل املساحة التي
املالكــة ،بتقييد اتصاالت
كان يســتغ ّلها لإلساءة
األمــر حمــزة وإقامته
ّ
ومؤسســاته
للوطــن
وتح ّركاته» ،مشريا ً إىل أن
أخيه غري الشقيق «يعيش الملك األردني :لن يحصل وأرستــه ،ومحاولــة
يف حالة ذهنيــة أفقدته حمزة على المساحة التي تعريض استقرار األردن
للخطر».
القدرة عىل تمييز الواقع
كان يستغلّها لإلساءة إلى
أمّ ا أفراد عائلته ،فهم
من الخيال».
وأضــاف العاهــل الوطن
ّ
ومؤسساته وأسرته «ال يحملون وزر ما فعل،
األردني« :عندما ُ
هم أهــل بيتي ،لهم منّي
كشفت
يف املســتقبل ،كما يف املايض ،ك ّل الرعاية
تفاصيل «قضية الفتنــة» العام املايض،
واملحبّــة والعناية» ،وفــق تعبري العاهل
اخــرت التعامل مع أخــي األمري حمزة
األردني.
يف إطار عائلتنا ،عــى أمل أن يُدرك خطأه
وحوكــم يف «قضيــة الفتنة» رئيس
ويعود لصوابه ،عضوا ً فاعــاً يف عائلتنا
الديوان امللكي األســبق باسم عوض الله
الهاشمية».
والرشيف حسن بن زيد ،الذي كان موفدا ً
وتابع« :لكن ،وبعد عام ونيّف استنفد
خاصا ً للملــك إىل الســعودية .وأصدرت
خاللها ك ّل فرص العودة إىل رشده واإللتزام
محكمة أمن الدولة يف تموز املايض حكما ً
بسرية أرستنا ،خلصت إىل النتيجة املخيّبة

إطالق نار داخل مدرسة
في ألمانيا

األمير حمزة (أرشيف  -أ ف ب)

بالســجن  15عاما ً ّ
بحقهما بعد إدانتهما
بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.
وأشار امللك األردني يف رسالته أمس إىل
عالقة األمري حمزة «املريبة واتّصاالته مع
خائن األمانة باسم عوض الله ،وحسن بن
زيد الذي يعلــم أخي جيّدا ً أنّه طرق أبواب
سفارتَ ْي أجنبيّتَ ْي مستفرسا ً عن إمكانية
دعــم بل َديْهما يف حال مــا وصفه حدوث
تغيري يف الحكم».
وبعد وقــت قصري من بث رســالة
العاهل األردني ،غ ّردت أرملة امللك الراحل

أُصيب شخص بإطالق نار صباح
أمس داخل مدرســة لويد الثانوية يف
وسط بريمرهافن يف شــمال أملانيا،
حيث أوقفــت الرشطة ا ُملهاجم ،فيما
شهدت البالد يف اآلونة األخرية سلسلة
من محاوالت إطالق النار أو عمليات
ّ
مؤسسات تعليمية.
إطالق نار داخل
ّ
منفــذ الهجوم مســ ّلحا ً
وكان
بقوس ونشاب ويحمل أيضا ً مسدّساً،
وفق صحيفــة «بيلــد» التي نرشت
صــورة رجل ذات مالمــح وجه غري
واضحة ،يرتدي مالبس ســوداء وهو
ملقى عىل األرض وسالحه بجانبه.
ّ
فإن
وبحســب صحيفة «بيلد»،
الجريحــة هي مو ّ
ظفة يف املدرســة
شت
أُصيبت بجروح خطرة ،يف حني ن ُ ِ َ
قوات خاصة فتّشــت كامــل مباني
املدرســة .وأخطرت تلميذة الرشطة
بالواقعــة عــر اتصال مــن داخل
املراحيــض ،بعدما ســمعت طلقات
ّ
املؤسســة التعليمية
نارية يف هــذه
التي يرتادها أكثر مــن  1000تلميذ
وتلميذة.

وأضافت باللغة العربية أن ذلك يتصل بـ»القضايا
األساســية ذات األهمية للمجتمــع العربي بأرسه،
األقىص وقبة الصخرة ،الشــيخ جراح ،االســتيطان
واالحتالل ،هدم املنــازل ومصادرة األرايض يف النقب،
وطبعا ً قانون املواطنة» ،مشــر ًة إىل «االســتخفاف
التام من قبل اإلئتالف الحكومــي تجاه االحتياجات
الحقيقية للبلدات العربية ،خصوصا ً يف مجاالت تطوير
الســلطات املح ّليــة ،وقضايا اإلســكان ،والتوظيف
والتعليم».
وبانســحاب غيداء بات اإلئتــاف أقلية مكوّنة
مــن  59عضــوا ً يف الكنيســت بدال ً مــن 61عضواً.
فمطلع نيســان الفائت ،خرس اإلئتــاف الحكومي
غالبيته الربملانية مع إعــان النائبة اليمينية عيديت
سليمان ســحب تأييدها له بعد أن عارضت السماح
للمستشــفيات بالتزوّد بمنتجات الخبز املخمّ ر خالل

حســن ووالدة األمري حمــزة ،نور ،عىل
«تويرت»« :هنــاك أمور مبهمة وأغرب من
الخيال يت ّم تداولها اآلن».
وسمّ ى امللك عبدالله األمري حمزة وليا ً
للعهد العام  1999بنــا ًء عىل رغبة والده
الراحل امللك حســن ،عندمــا كان نجله
األمري حسني يف الخامسة من العمر .لكنّه
نحّ اه عــن املنصب العام  2004وســمّ ى
العام  2009األمري حســن ،يف حني أعلن
األمري حمزة الشهر املايض تخ ّليه عن لقب
«أمري».

عطلة عيــد الفصح اليهودي .واعتــرت النائبة ذلك
«مساسا ً بهوية إرسائيل اليهودية».
ويتش ّكل اإلئتالف من خليط من األحزاب اليسارية
ً
إضافة
والقومية اليهودية املتشدّدة واألحزاب الدينية،
إىل «القائمة العربية املوحدة» ،وتشــوبه انقسامات
إيديولوجية عميقة.
توازياً ،كشــف مسؤول عســكري إرسائييل أن
الجيــش حدّد بندقيــة جندي ربّما تكــون قد قتلت
أبو عاقلة ،بحســب وكالة «أسوشــييتد برس» .لكن
املسؤول أوضح أنه ال يُمكن التأكد من هذه الفرضية
ما لم يُســ ّلم الفلســطينيون الرصاصة التي قتلتها
لتحليلهــا ،يف وقت أعلنت فيه الرشطــة اإلرسائيلية
توقيف عمرو أبو خضري الذي شــارك يف حمل نعش
ً
رافضة قــول محاميه ّ
إن العملية مرتبطة
أبو عاقلة،
بدوره يف الجنازة.

بكين ترفض طلبًا أميركيًّا في شأن تايوان
رفضت الصــن أمس إمكان دعوة
تايوان للمشــاركة يف الجمعية العامة
الســنوية ملنظمة الصحة العاملية ،بعد
طلب أمريكي بهذا الخصوص.
ودعــا وزير الخارجيــة األمريكي
أنتوني بلينكــن يف بيان ،بقوّة ،منظمة
الصحّ ــة العاملية ،إىل «دعــوة تايوان
للمشــاركة بصفة مراقب واملساهمة
بخربتهــا خــال املناقشــات الرامية
إليجاد حلــول يف الدورة الـ 75لجمعية

أخبار سريعة
زلّة لسان لجورج بوش اإلبن

اإلئتالف الحكومي في إسرائيل مهدّد بالسقوط
ّ
الهش يف الدولة العربية
أصبح اإلئتالف الحكومي
أقليّة يف الكنيســت ،حيث أعلنــت النائبة عن حزب
«مرييتس» اليســاري غيداء رينــاوي الزعبي أمس
استقالتها من ائتالف رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل
بينيــت الحكومي ،مربّر ًة هذه الخطوة بعنف الرشطة
اإلرسائيلية يف املسجد األقىص وخالل جنازة الصحافية
الفلســطينية  -األمريكية شريين أبو عاقلة ،ما يجعل
ّ
املحك.
مصري الحكومة عىل
وغيــداء ( 49عاماً) عربيــة  -إرسائيلية ،أعلنت
خروجها من اإلئتالف يف رســالة ندّدت فيها بسياسة
الحكومة تجــاه عرب إرسائيل .وكتبت يف الرســالة
املوجّ هــة إىل بينيت ووزيــر الخارجيــة يائري البيد:
«لألسف الشديد ،يف األشهر األخرية وبسبب اعتبارات
سياســية ضيّقةّ ،
فضل قــادة التحالف الحفاظ عىل
جانبه اليميني وتعزيزه».
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الصحة العاملية ...هيئة صنع القرار» يف
الوكالة األممية.
ورأى ّ
أن «التهديــدات الصحّ يــة غري
املسبوقة التي نُواجهها حاليّا ً تتط ّلب تعاونا ً
دوليّا ً وثيقــاً» ،معتربا ً أن «دعــوة تايوان
ستؤ ّكد التزام منظمة الصحة العاملية باتّباع
نهج شامل» .كما شدّد عىل ّ
أن «الفريوسات
ال تحرتم الحدود» بني الدول.
وأكــد بلينكــن مواصلــة «دعم
عضويــة تايوان يف املنظمــات الدولية

التي ال تتط ّلب عضويّتها وضع الدولة،
وتشجيع املشــاركة الهادفة لتايوان يف
املنظمات التي ال تســتطيع أن تكون
عضوا ً فيها».
ّ
لكــن الناطــق باســم الخارجية
الصينية تشــاو ليجيــان ر ّد بالقول:
«نُعارض بحزم البيان ذا الصلة الصادر
عــن الواليــات املتحدة» ،مؤكــدا ً أنّه
«ال توجــد غري صني واحــدة يف العالم
وتايــوان جزء ال يتج ّزأ منها».وشــدّد
عــى وجــوب التعامل مع مشــاركة
تايوان يف املنظمات الدولية ،بما يف ذلك
منظمة الصحة العامليــة ،من منطلق
«مبدأ الصني الواحدة» ،الفتا ً إىل أن «أي
محاولة الســتخدام ورقة تايوان» أو
استخدام الجزيرة ض ّد الصني «مصريها
الفشل».
مــن ناحيتها ،أعربــت الخارجية
التايوانية عن أسفها لعدم تلقيها دعوة
بعد لحضور اجتمــاع املنظمة األممية
يف جنيف ،شــاكر ًة «الواليــات املتحدة
ألدائها دورا ً رياديّــا ً وتعاونها مع دول
تُشاطرها الفكر نفســه للمساعدة يف
توسيع مشاركة تايوان الدولية» .ومن
املق ّرر أن تنعقد جمعية الصحة العاملية
من  22حتّى  28أيار.

أشعلت ز ّلة لسان للرئيس
األميركي األسبق جورج بوش اإلبن
وصف فيها غزو العراق ،الذي
حصل في عهده ،بأنه «وحشي
وغير مب ّرر» في إطار حديثه عن
الحرب الروسية ض ّد أوكرانيا،
ردود فعل على مواقع التواصل
االجتماعي في العراق والعالم.
وخالل حفل ن ُ ّ
ظم في ّ
مؤسسته
في تكساس ليل األربعاء ،تط ّرق
بوش للعملية العسكرية الروسية
في أوكرانيا .وقال في خطابه:
«قرار رجل واحد أن ّ
يشن
غزوا ً غير مب ّرر على اإلطالق
ووحشي على العراق  -أقصد
ّ
أوكرانيا» .وقوبلت ز ّلة اللسان
هذه بالضحك من الجمهور الذي
كان متواجدا ً في الحفل .وفي
العالم االفتراضي ،ع ّلق صحافيون
وناشطون على المقطع وقاموا
بمشاركته عبر حساباتهم ،فيما
قابل العراقيون الموقف بمرارة.

إختتام تحقيقات
"بارتي غايت"
إختتمت شرطة لندن أمس
تحقيقاتها في فضيحة الحفالت
التي ن ُ ّ
ظمت في « 10داونينغ
ستريت» رغم تدابير العزل
المرتبطة بـ»كوفيد» ،والتي عُ ِر َفت
بـ»بارتي غايت» ،بإصدار 126
غرامة لـ 8مناسبات انتهكت
القواعد الصحية ،من دون فرض
غرامة جديدة على رئيس الوزراء
بوريس جونسون .وهذه الغرامات
التي تمت ّد من  20أيّار  2020إلى
 16نيسان  ،2021صدرت بعد
تحقيق درست خالله الشرطة
 345وثيقة و 510صور ولقطات
من كاميرات مراقبة و204
استبيانات .وكشفت الشرطة أن
بعض األشخاص تلقوا أكثر من
غرامة واحدة .وإذا كان قد فرغ
من تحقيقات الشرطة في هذه
القضية التي تُالحقه منذ أشهر،
ّ
فإن جونسون بعيد ك ّل البُعد عن
التخ ّلص منها .وسيتعيّن عليه قريبا ً
مواجهة نشر تقرير حكومي خطر،
فضالً عن فتح تحقيق برلماني
بحقه.

أفغان ُي ّ
شكلون
«مجلسًا أعلى للمقاومة»
ش ّكل أمراء حرب وسياسيون
أفغان سابقون في المنفى أمس
«مجلسا ً أعلى للمقاومة» الوطنية
مك ّلف تمهيد الطريق لـ»تحرير»
أفغانستان .واجتمعت حوالى 40
شخصية سياسية أفغانية في أنقرة
الثلثاء بدعوة من نائب الرئيس
السابق عبد الرشيد دوستم ،الذي
لجأ إلى تركيا بعد تو ّلي حركة
«طالبان» السلطة في كابول
منتصف آب .وطالب البيان الصادر
عن المجلس «طالبان» بـ»التوقف
عن التسبّب في تدمير البالد
وتهيئة الظروف للمفاوضات من
أجل إيجاد ح ّل للمشكالت الحالية
في أفغانستان» ،معتبرا ً أن على
«طالبان» التع ّلم من «التجارب
السابقة أنه ال يُمكن ألي جماعة
أن تفرض حكومة مستق ّرة بالقوّة
والضغط» .وتابع« :نعتبر المقاومة
المس ّلحة شرعية وندعمها» .ودعا
المجتمعون «طالبان» إلى تشكيل
حكومة أكثر شموالً ،مح ّذرين من
أنه إذا لم يحدث ذلكّ ،
فإن الحرب
األهلية ستكون حتمية.

الريــــاضـــية
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نهائي "الغربيّة" :ووريورز "يفرمل" دونسيتش ويتقدّم 0-1
أحبط غولدن ســتايت ووريورز ضيفه
الســلوفيني لوكا دونســيتش نجم داالس
مافريكس ،فنجح حامل اللقب ســت مرات
بتحقيــق الفــوز  ،87-112يف أوىل مباريات
الدور النهائي للمنطقــة الغربية يف الدوري
األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
وبهذا الفوز تقدم ووريورز عىل منافسه
 1صفر من أصل  7مباريات.وبعــد ثالثة أيام مــن قيادته داالس إىل
إخراج أفضل فريق يف املوسم املنتظم فينيكس
صنز ،أخفق النجم الســلوفيني الشــاب يف
زعزعــة دفاعات غولــدن ســتايت التواق
الستعادة أمجاد العقد املايض.
وخالفــا ً لكرات أمطر بها داالس ســلة
فينيكــس األحد املايض ،اكتفى دونســيتش
بتســجيل  6من  18محاولــة ،منهيا ً املباراة
كأفضل مســجل لدى الخارس مع  20نقطة،
فيما ســجل كوري ( 21نقطة و 12متابعة)
والكندي أندرو ويغينز ( 19نقطة) وجوردان
بول ( 19نقطة) لووريورز.
وبدأ غولدن ستايت املباراة بطيئاً ،لكنه
صنع فارقا ً كبريا ً بعد تقدمه يف االســراحة
 .45-54وفيما بدا دونســيتش يعاني إصابة

يف كتفه ،تفوّق غولدن ســتايت عىل ضيفه
 24-34يف الربــع الثالث ليتقــدم  19نقطة
قبل الربع األخري ،فاستهله بثماني نقاط من
دون مقابل لخصمه الــذي تخلف  27نقطة
( ،)60-96فوضع املباراة بعيدا ً عن متناوله
منطقياً.
أتاح هذا األمــر الفرصة ملدرب ووريورز
ســتيف كري بسحب أساســييه قبل خمس
دقائق مــن نهاية الوقــت األصيل ،لرييحهم
يف بداية سلســلة قد تمتد إىل سبع مباريات
وتحدّد الفريــق الذي ســيواجه الفائز بني
بوسطن سلتيكس وميامي هيت (صفر)-1
يف نهائي الدوري.
وقال كوري بعد الفوز" :قمنا بما ّ
تعي
علينا القيام به .فزنــا يف املباراة األوىل ،لكن
هناك عمل كبري يجب تنفيذه".
وأضــاف" :كان لدينــا خطــة خاصة
للمباراة نفذناها يف معظم الفرتات .يجب أن
نكرر هذا املجهود ثالث مــرات لتخطي هذا
الفريق".
وأشــاد كري باألداء الدفاعــي لفريقه
وخصوصا ً لويغينز الذي نجح يف التضييق عىل
دونسيتش" :كان ويغينز رائعاً .من الصعب

أوباميانغ يعتزل دوليًّا
قرر مهاجم برشلونة اإلسباني الحايل وأرسنال اإلنكليزي سابقا ً بيار
إيمرييك أوباميانغ ،أن يضع حدا ً ملســرته مــع املنتخب الغابوني ،وفق
ما كشــف مدرب األخري الفرنيس باتريس نوفو يف معلومة أكدها أيضا ً
االتحاد املحيل للعبة.
وقال نوفو" :لقد أعلن بيار إيمرييك أوباميانغ يف رســالة رســمية
وجهها لالتحاد الغابوني لكرة القدم اعتزاله كرة القدم الدولية".
وكتب أوباميانغ يف الرســالة املوجهة إىل اتحاد بالده" :بعد  13عاما ً
من تمثيل بالدي بفخر ،أعلن عن إنهاء مســرتي الدولية .أود أن أشكر
شعب الغابون وكل من ساندوني يف األوقات الجيدة والسيئة".
وأشاد االتحاد الغابوني بـ"املسرية
الهائلة" البن الـ 32عاما ً الذي " َروَّجَ ،
بفضل احرتافيته ،لصورة الغابون يف
العالم".
ودافــع أوباميانــغ عــن ألوان
الغابون طوال  13سنة خاض خاللها
 72مباراة وسجل فيها  30هدفاً.
وانضم الغابوني إىل برشــلونة يف
أوائل شــباط املايض بعد تحريره من
عقده مع أرسنال بسبب مشاكله مع
مدربه اإلسباني ميكيل أرتيتا.
وحقق بداية رائعة مع العمالق
الكاتالوني بتسجيله  13هدفا ً منذ
وصوله.
(أ ف ب)

ح ّ
طم البطل األســرايل األوملبي
زاك ســتابلتي  -كوك الرقم القيايس
العاملي لســباق  200م صدرا ً خالل
بطولة بــاده للســباحة املقامة يف
أديالييــد ،ليســتع ّد بأفضل طريقة
من أجل بطولــة العالم ودورة ألعاب
الكومنولث.
وبدا ستابلتي  -كوك ( 23عاماً)
منذ البداية يف طريقه لتحطيم الرقم
القيايس الذي سجّ له الرويس أنتوني
تشــوبكوف يف العــام  2019وقدره
 2.06.12دقيقتــان ،وأبقــى عــى
هذه الوترية حتى النهاية مســجال ً
 2.05.95دقيقتني.
وقال بعد إنجــازه" :كل ما كنت
أحاول فعله هو أن أســبح برسعة.
لم أعتقد أني سأكون رسيعا ً إىل هذه
الدرجة .برصاحة ،ال أصدق ما حصل
لكني سعيد جدا ً به".
وتابــع" :العام املــايض بذلت
قصارى جهدي وحصلت عىل النتيجة
التــي أردتها عــر الفــوز بذهبية
أوملبياد طوكيو  ،2020لكن هذا العام
ّ
أخف بكثري وهذا أمر جميل.
الضغط

غرين مسج ً
ال لووريورز في سلّة داالس (أ ف ب)

مراقبة دونسيتش .طلبنا من أندرو مطاردته
ومراقبته قــدر املســتطاع ،ومحاولة إبقاء
الضغط عليه .لقد قام بعمل رائع".
وفيما أخفق نجم غولدن ستايت ،العائد
هذا املوسم من سلسلة اصابات رهيبة ،كالي
تومسون يف تسجيل أي نقطة يف الشوط األول،
نجح باضافة  15نقطة يف الثاني لفريقه.

يســعى بطل العالم الهولندي ماكس فريشتابن
اىل مواصلة انتفاضته ،تزامنــا ً مع عودته اىل مرسح
انتصاره األول يف بطولة العالم لســباقات الفورموال
واحد ،حني يخوض يف عطلة نهاية األســبوع جائزة
إسبانيا الكربى عىل حلبة "مونتميلو" يف برشلونة.
وبعد بداية موسم صعبة وانسحابه من سباقني
من أصل الثالثة األوىل بســبب مشاكل ميكانيكية يف
سيارة ريد بول ،عاد فريشتابن بقوة ،بفوزه بالسباقني
املاضيني يف جائزتي إيميليا رومانيا اإليطالية وميامي
األمريكية ،ما ســمح له بتقليص الفارق مع ســائق
فرياري شارل لوكلري من موناكو اىل  19نقطة.
ويعود فريشــتابن اىل حلبة أدخلته تاريخ الفئة
األوىل يف العــام  2016حني بات عــن  18عاما ً و228
يوماً ،أصغر سائق يفوز بإحدى جوالت بطولة العالم.
ويف ظل معاناة مرســيدس وسائقه الربيطاني
لويس هاميلتون الذي احتكر لقب الســباق اإلسباني
خالل املواســم الخمســة املاضية ،يبدو فريشتابن
مرشــحا ً للفوز .لكــن مهمة فريشــتابن وزميله
املكســيكي ســرجيو برييز لن تكون سهلة يف ظل
رغبــة فرياري بالعودة اىل ســكة االنتصــارات ،بعد
اكتفاء لوكلري باملركزين السادس والثاني يف السباقني

أنا مغتبط" .وخطف ستابلتي  -كوك
األضواء الصيف املــايض يف أحواض
طوكيو حني سجل رقما ً أوملبيا ً جديدا ً
قــدره  2.06.38د ،يف طريقه لحصد
الذهبية أمام الهولندي أرنو كامينغا.
وســيكون األســرايل مرشحا ً
لتكرار اإلنجاز الشهر املقبل يف بطولة
العالم املقــررة يف العاصمة املجرية
بودابســت ،ويف ألعــاب الكومنولث
املقررة يف تمــوز املقبل يف برمنغهام
االنكليزية ،لكن الهدف األسايس "هو
اوملبياد باريس  ،2024وسأســتمتع
بــكل ما يحصــل مــن اآلن وحتى
حينها".
(أ ف ب)
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أخبار سريعة
د ّوامة شباب البرج

يف املقابــل ،كان دونســيتش حزينــا ً
للخســارة ،ودعا زمالءه للتعويض رسيعاً:
"هذه مباراة واحدة .هذه هي البالي أوف .إذا
خرست بفارق نقطة أو أربعني نقطة فاألمر
مماثل ،هذه مجرد خســارة .يجب أن نستعد
للمباراة الثانية من اآلن".
(أ ف ب)

غران بري إسبانيا :فيرشتابن لمواصلة إنتصاراته

سباحة :رقم عالمي في الـ 200م صدرًا

15

فنيّو ريد بول يعاينون سيارة فيرشتابن (أ ف ب)

املاضيني ،وانسحاب زميله اإلسباني كارلوس ساينز يف
اثنني من السباقات الثالثة املاضية .وسيح ّل ريد بول
وفرياري يف كاتالونيا مع مجموعة كبرية من التعديالت
الهادفة اىل تخفيف الوزن وتحسني األداء.
ويبحث فرياري عن أيجاد حلول ملعالجة املشكلة
التي عانى منها يف ميامي من حيث ضعف أداء "أف-1
 "75يف املنعطفات البطيئة.
ومــا زال فريق مرســيدس األكثر تــررا ً من
القوانني الفنية الجديدة التي طبقت عىل سيارات هذا
املوسم( .أ ف ب)

أفاد مصدر مق ّرب من نادي
شباب البرج ّ
بأن فريقه لن يشارك
الموسم المقبل في بطولة لبنان
للدرجة األولى لكرة القدم ،ويعود
ذلك الى أسباب عدة أبرزها إفتقاد
الرسمي،
التمويل وغياب الراعي
ّ
إضافة الى تعذر تسديد مستحقات
الالعب كريس ريمي بالعملة
الصعبة ،والذي سبق ان قدّم
دعوى قانونية للفيفا للحصول
على مستحقات عقده مع النادي.
وكشف المصدر ّ
أن تمويل الفريق
كان مقتصرا ً منذ صعوده الى
الدرجة االولى على عدد قليل من
أعضاء النادي الذين كانوا يدفعون
الحي" ،وقد باتوا اليوم
من "اللحم ّ
عاجزين عن إكمال المسيرة.

شروط الموسوي

لم يُبرم حتى اآلن أي اتفاق
رسمي لنقل رخصة
نهائي
ّ
ّ
نادي النبي شيت من الدرجة
الثانية الى نادي تجمّ ع شباب
بعلبك ،وذلك لعدم إستكمال
اإلجراءات اإلدارية والقانونية
المطلوبة ،علما ً ّ
ان رئيس نادي
النبي شيت أحمد الموسوي سبق
أن ق ّرر منح رخصة ناديه من
دون مقابل ،لكنه ينتظر الر ّد
على بعض الشروط التي طالب
بها ،وأبرزها المحافظة على
موقع النادي والعمل بجه ٍد وج ّد
للمستقبل لكي يكون بين أندية
الكبار ،ال سيما أنه الوحيد الذي
يمثل منطقة البقاع.

ألعاب قوى :عودة موفقة لجاكوبس

بطولة آسيا للسامبو
في لبنان

حقق العداء اإليطايل مارسيل جاكوبس،
بطل أوملبياد طوكيو يف سباق  100م الصيف
املايض ،عودة موفقة إىل املنافسات بعد فوزه
باملسافة نفسها يف لقاء سافونا االيطايل.
وتجــاوز جاكوبــس ( 27عاماً) خط
ثوان بمساعدة الرياح
النهاية بزمن 10.04
ٍ
يف النهائي أمام عــدد قليل من الجماهري يف
اللقاء املتواضع عىل السواحل اإليطالية ،بعد
أن حقق  9.99ث يف التصفيات.
وكان من املقرر أن يتنافس جاكوبس،
املتوج أيضا ً بذهبيــة التتابع  4مرات 100
م مــع الفريق اإليطــايل يف طوكيو ،يف لقاء
نريوبي نهاية األســبوع املايض وجها ً لوجه
مع االمريكي فريد كرييل صاحب فضية 100
م يف أوملبياد طوكيو ،إال أنه انســحب بسبب
آالم يف املعدة ما أجّ ل عودته إىل لقاء متواضع
تحت أشعة الشمس يف إيطاليا.
ولم يتخط عدد الحضور املئة شــخص
عندما خاض جاكوبس الســباق .وبعد أن
تجاوز خط النهاية ،ظهــر وهو يضع يده
عىل أســفل ظهره مطالبــا ً بتدخل املعالج
الفيزيائي.
وقال بعد الفوز يف حديث مع قناة "راي
سبورت"" :اعتقدت أنني سأركض بطريقة
أفضل ،حتى من الناحيــة التقنية .يحتاج
األمر إىل القليل من العمل ،لكنه السباق األول
فقــط يف العام ،وال يزال هناك متســع من

أعلن رئيس االتحاد اللبناني
للجودو وأمين عام االتحاد اآلسيوي
للسامبو المحامي فرنسوا سعادة
ّ
أن لبنان سيستضيف ألول م ّرة
بطولة آسيا وأوقيانيا في السامبو
بين األول والخامس من حزيران
المقبل لجميع الفئات العمرية،
كاشفا ً ّ
أن اكثر من  500العب
والعبة من  21دولة سيشاركون
فيها .وأشار الى ّ
أن مسؤولين
كبارا ً سيحضرون هذا اإلستحقاق
الرياضي المهمّ ،وفي مقدّمهم
ّ
رئيس االتحاد اآلسيوي األوزبكي
ألمجون موالييف الذي سبق وزار
بيروت منذ فترة لإلطالع على
التحضيرات اإلدارية والميدانية.
ولفت سعادة الى ّ
أن لبنان
سيشارك بـ 37العبا ً والعبة في
مسابقتي السامبو و"الكومبات
ٍ
تدريبات
سامبو" ،وقد إنخرطوا في
مكثفة لتحقيق أفضل النتائج.

جاكوبس خالل السباق (أ ف ب)

الوقت قبل بطولــة العالم" املقررة يف مدينة
يوجني يف واليــة أوريغون األمريكية يف تموز
املقبل.
وكان جاكوبس حقق يف آذار املايض لقب
ســباق  60م يف بطولة العالم داخل قاعة يف
العاصمة الرصبية بلغراد ،متفوقا ً عىل بطل
العالم يف سباق  100م األمريكي كريستيان
كوملان( .أ ف ب)
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ِك ّلو مع التغيير

صرامي ّ
وهاب
إلى الواجهة
من حسنات وسائل التواصل اإلجتماعي،
فايسبوك وأخواتها ،أنها تتيح للمواطنين
التع ّرف على الوجوه األخرى لنوابهم ،فنائب
طرابلس الفيحاء جميل عبود الذي دخل إلى
المجلس الجديد بـ 79صوتا ً تفضيلياً ،لهؤالء
نقول إن جميل عبود حصل منفردا ً على مجموع
ما نالته كتلة "طموح الشباب" غير المكتملة:
 79صوتا ً من دون أي زيادة أونقصان .وإلى
جانب حضور عبود في الوجدان الشعبي فقد
اكتشف فيه محبوه موهبة أدبية واعدة وهذه
مختارات من روائعه:
"صوتك حبيبتي هو الحنان والدفئ
ويطول...ويطول...ويطول "...حتما حبيبتك
لم تصوت لك يا ركيكا ً ُ
زرت يوما ً صفحته.
الصوت يطول؟ سبقت بول إيلويار يا رجل
بهذه الصورة الشعرية.
وفي صورة معبّرة ،جميل بثينة يتوسط
غصني شجرة يابسة بقميص ليلكية وتوج
صورته بحكمة من عندياته "في ظ ّلك نلعب
يا شجرة/ تعطينا الحياة والثمرة" كلمة حق
تُقال :أنت خسارة لألدب يا جميل ولست
مكسبا ً للبرلمان.
لكن الخسارة المزدوجة لألدب الرفيع
وللمجلس النيابي الكريم تتمثل بوئام وهاب.
فشل رئيس تيار التوحيد العربي للمرة الثالثة
في اإلنتخابات .ودائما ً أمام مروان حمادة.
متالزمة مروان طيّرت صوابه .بسيطة .من
ي َر مصيبة غيره تهن مصيبته .فعلى الالئحة
نفسها ،مرشح يخوض اإلنتخابات منذ نصف
قرن ويفشل ولم ينل الرسوب من دماثته
وكياسته وتهذيبه.
وهاب على تويتر شاكرا ً
بعيد الصدمة كتب ّ
الـ " 10228شريفا ً وحرا ً ممن رفضوا وضع
النير في رقابهم" ومن لم ينتخبوا وئام هم
إما فدادين او بغال او حمير وال خيار رابع.
وما يثبت هذه الفرضية أن لوئام مطالعة
تلفزيونية يقول فيها ان الناخبين «بياكلوا
شعير وبيروحوا عاالنتخابات» .وإن قصد
رئيس التيار العربي بالنير ،نير اإلستعباد،
فليس على علمي أن وئاما ً ينتمي سياسيا ً إلى
مدرسة أبراهام لنكولن .استبعد هذا التفسير
ألن وئام استعمل "الطوق" في تغريدة
أخرى مضيفا ً إلى احتمال "الفدادين"،
الكالب المنزلية.
وإلى الوزير السابق ،نجم الشاشات األول
من دون منازع ،ينسب هذا القول "النيابة
وصرمايتي سوا" .ومن المفيد تذكير الجيل
الجديد ،أن قبل مسلسل المعارك النيابية
الخاسرة أطلق ّ
وهاب عنوانا ً للمناقشة الحقوقية
"المحكمة الدولية وصرمايتي سوا" كما افتتح
حوارا ً مع بعض المتحدثين باسم الثورة بـ
"رايكن متل صرمايتي" ونظرا ً لتراكم الصرامي
يستحق وئام لقب سفير ماركة جون لوب .وإن
ُسئل إن كان يقبل أم ال باللقب الفخري ألجاب
بالطبع كل األلقاب والمراكز وصرمايتي سوا!
من حسنات وسائل التواصل أنها تصحح.
فقد نشر وهاب صورة له على شرفة دارته
في "قعدة متي" وكتب :أنام ملء جفوني عن
ُ
الخلق جراها ويختصم.
شواردها/ ويسهر
وأنا من كان ّ
يظن أن بيت الشعر هذا ألبي
الطيب المتنبي!

تعترب اليابان
هـــــــــــــــل ذات طبيعة جبلية
حيث تغطي
تعــــــــــــلم
الجبال 70%
من مساحتها.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

ملك إسبانيا المنفي يزور بلده
يعتزم امللك اإلسباني الســابق خوان كارلوس
زيارة بالده هذا األسبوع بعد مرور نحو عامني عىل
وجوده يف منفاه يف اإلمارات.
وأفاد القرص امللكــي ّ
أن "خوان كارلوس الذي
تنازل عن العرش عىل خلفية فضائح مالية وأخرى
تتع ّلق بحياته الخاصة ســيزور إسبانيا يف الفرتة
املمتدة من الخميس  19أيــار حتّى اإلثنني  23من
الجــاري" ،مضيفا ً ّ
أن "امللك الســابق ســيقيم يف
سانخينخو يف شــمال غرب إسبانيا حيث سيلتقي
ابنه امللك فيليبي الســادس اإلثنــن يف مدريد قبيل
عودته إىل أبوظبي".

وكان امللك ب ّررمغادرته بالده بأنّه يريد تسهيل
ممارســة ابنه فيلبي لواجباتــه يف ضوء العواقب
العامة لبعض األحــداث املاضية يف حياته الخاصة.
وت ّم إغالق ثالثة تحقيقات ض ّد امللك يف إسبانيا أوائل
آذار ،ما مهّ د الطريق لقيامه بهذه الزيارة.
وحتى قبل مغادرة خــوان كارلوس إىل املنفى،
قرر فيليبــي يف آذار  2020التخيل عن مرياث والده
ّ
مخصصاته الســنوية التي تقارب 200
وســحب
ألف يورو .ولم تظهر تجاوزات امللك الســابق إال يف
السنوات األخرية من حكمه ،ما أدّى إىل فتح سلسلة
من التحقيقات( .أ ف ب)

أميركي يجوب الشوارع حام ً
ال نفاياته
يجــوب روب غرينفيلد شــوارع منطقة بيفريل
هيلز األمريكية الراقية واضعا ً عىل جسمه نحو ثالثني
كيلوغراما ً من النفايات ثبّتهــا عىل زيّه املصنوع من
مادة البالســتيك الشــفافة منذ أن بــارش مرشوعه
التثقيفي .وقال الناشط البيئي لوكالة "فرانس برس":
"إن الغالبيــة بيننا تعتقد ّ
ّ
أن النفايات ينبغي أن تكون
بعيدة عن األنظار واألذهان .نرميها يف سلة املهمالت وال
نف ّكر بها بعد ذلك" ،مضيفاً" :أردت إيجاد وسيلة مرئية
ملساعدة الناس عىل فهم ما يمثّله تراكم نفاياتنا".
ويف إطار التحدي الذي يخوضه ،قرر أن يرتدي كل
النفايات التي و ّلدها عىل مدار شهر كامل ويجوب بها
شــوارع لوس أنجليس لزيادة الوعي لدى األشخاص

الذين يقابلونه .ومع الوصول تقريبا ً إىل نهاية التجربة،
أصبح غرينفيلد يصطحب معــه  28كيلوغراما ً من
النفايات ،مؤلفــة تحديدا ً من مواد تغليف ،وضعها يف
جيوب ضخمة ثبتها عىل أطرافه وبطنه وظهره.
ومألت النفايات رجليه لدرجــة أنّه بدا وكأنه
يميش كالروبــوت ،وهو انطباع يعــززه الصوت
املعدني للعبوات الفارغة التي تحتك ببعضها بينما
يم ّر أمام أحد املتاجر الفاخرة.
وغرينفيلد الذي يفاخر بأنّه يستهلك  44غرضا ً
فقط لتلبية حاجاته اليومية ،يدعو إىل اعتماد حياة
بسيطة ويقدم عرب االنرتنت نصائح يف شأن تقليل
االستهالك وإفراز نفايات أقل تالياً( .أ ف ب)

َ
تحاكم بتهمة قتل زوجها
صاحبة كتاب "كيف تقتلين زوجك"
بعدما نرشت مقالة أدبية بعنوان "كيف تقتلني زوجك"،
تُحا َكــم روائية أمريكية يف ســن  71عاما ً يف شــمال غرب
الواليات املتحــدة بتهمة قتل زوجها تماما ً كما ورد يف نصها
الصادر قبل سنوات.
فقد انطلقت محاكمــة نانيس كرامبتون برويف يف مطلع
نيســان أمام محكمة بمدينة بورتالنــد يف والية أوريغون.
لكن تعني االنتظار حتى هذا األســبوع لخضوع هذه الكاتبة
املتخصصة يف الروايــات العاطفيــة ذات العناوين املفعمة
بالدالالت كـ"جحيم القلب" أو "الزوج السيئ" ،لالستجواب
أمــام قوس املحكمة من جانب االدعــاء الذي واجهها بأدلة
تع ّري التناقض يف إفاداتها.

أســسهــا :مـيـشـــــال مكـــــتـف
رئــيس التحــرير :بشــــارة شـــربل
المدير المسؤول :جورج بربـاري
e-mail: info@nidaalwatan.com

ّ
لكن الكاتبة التي نرشت مقالة أدبية تحمل عنوان "كيف
تقتلني زوجــك" وتتضمن نصائح عــن طريقة التخلص من
الزوج من دون إثارة شــكوك جنائية ،كانت لديها إجابات عن
كل يشء وهي تنفي كل االتهامات املوجهة لها جملة وتفصيالً.
ويؤكد املحققون أن كرامبتون بــرويف قتلت يف حزيران
 2018زوجها دانيال ،وهو طــاه كان يبلغ  63عاما ً حينها،
بهدف تقــايض تعويضات من عرشة عقــود تأمني بقيمة
إجمالية تبلغ  1,4مليــون دوالر .ورغم مديونيتهما الكبرية،
كان الزوجان يدفعان شــهريا ً أكثر من ألف دوالر عىل عقود
التأمني لكنهمــا كانا يتمنّعان عن تســديد قيمة القروض
السكنية ،وفق االدعاء( .أ ف ب)
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