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في ميزان الكاريزما
هؤالء الن ّواب هم الفائزون

برّي "يشقل" باسيل انتخابيًا :دعم طعن "التيار" بمقعدين

"موقعة" ساحة النجمة:
" 8آذار" تراهن على شرذمة األكثرية!

٣

القضاء اللبناني
يستجوب كارلوس
غصن بموجب نشرة
من األنتربول

مــــدارات ١٠
أي أوكرانيا
بعد الحرب؟

صندوق االقتراع يتوسط القاعة العامة في مجلس النواب أمس (فضل عيتاني)

إقــتـصـــاد ١١
تحويالت بالمليارات في
عز االنهيار كفيلة بدعم
عشرات المجتمعات

اكتملت معالم املعركة وارتسمت خطوطها العريضة عشية
"املوقعة" االنتخابية يف ســاحة النجمة اليــوم ،ليبقى الرتقب
"سيّد نفســه" تحت قبة الربملان بانتظار ما سيفرزه صندوق
االقرتاع من "حواصل" عىل مســتوى انتخــاب رئيس املجلس
وأميني الرس واملفوضــن .وإذا كان الرئيس نبيه بري
ونائبــه
ّ
ضمن الرتبع عىل كريس "الوالية الســابعة" وقفز ســلفا ً أمس
إىل مرحلــة ضبط إيقاع "الحركــة" االحتفالية بإعادة انتخابه
فإن "أزيز" املعركة بقي محتدما ً
بعيدا ً عن "إطالق الرصاص"ّ ،
عىل موقع نيابة الرئاســة الثانية بني جبهتي السلطة واألكثرية
النيابيــة الجديــدة ،تحت وطأة ارتفاع منســوب التشــويق
والضبابية عىل ضفة املســار الذي سيســلكه تكتــل النواب
التغيرييني يف ساحة املواجهة.
١٣

تحويل أموال القضاة إلى الدوالر :أين "العدل"؟
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
يثري خرب موافقة حاكم مرصف لبنان عىل تحويل
االموال يف صنــدوق تعاضد القضاة املقدرة بـ 60مليار
لرية ،من العملة الوطنية إىل الدوالر عىل ســعر رصف
 1500لرية ،تساؤالت أكثر مما يقدم أجوبة .فبأي حق
تعامل فئة من املودعني مهما عال شــأنها خالفا ً لبقية
رشائح املجتمع سواء انتموا إىل القطاع الخاص أو العام؟

"صيرفة" تسجل أرقامًا قياسية...
والمواطنون فريسة "الرسوم المصرفية"!
العـــالـــم 14

بـــاتـــريـســــيـا جـــــــالد

جزر الهادئ
تو ّ
جه صفعة مد ّوية
لبكين

دار مح ّرك "صريفة" التزامــا ً بالتعميم
الــذي أصدره مــرف لبنان يــوم الجمعة
املايض والذي فتح الباب أمام املواطنني لرشاء
الدوالر من البنوك من خالل الـ"كاش باللرية"
الذي بني أيديهم ،والذي جناه قسم منهم من
خالل "الهجوم" الذي "شنّوه" عىل الرصّ افني
لترصيــف الدوالرات التي كانــت يف حوزتهم

مــا أدى اىل تهاوي الــدوالر  11ألف لرية يوم
الجمعة املايض.
اإلقبال كان جيّدا ً أو خجوال ً بعض اليشء
عىل املصــارف ،نظرا ً اىل فتــح املجال لتلقي
الطلبات بناء عىل طلب "املركزي" لفرتة ثالثة
ايام لغاية السادســة مســاءً ،ولكن لم يكن
متاحا ً لــكل األفراد نظــرا ً اىل تفاوت القيمة
الدنيــا للكاش لالســتفادة مــن املنصة بني
مرصف وآخر.
١٣

وهل هذا االمر نتج عن رصف نفوذ واســتغالل للموقع
للضغط عــى حاكم "املركزي" لتحقيق االســتفادة؟
أسئلة كثرية مرشوعة تثري االمتعاض والشبهات يف آن،
ولكنها "ال تقدم حكما ً مربما ً عــى حقيقة ما يجري
والهدف من ورائه" ،بحســب رئيس الجمعية اللبنانية
لحقــوق املكلفني املحامي كريم ضاهــر ،إذ "ال يمكن
فهم ما جرى من خالل النظر من زاوية واحدة بل يجب
إحاطة املوضوع من كل جوانبه".
١٣

إسرائيل ُتعزّز دفاعاتها ُ
وت ّ
حذر مواطنيها

طهران تواصل "التخصيب" وتتع ّهد
بـ"الثأر" لخدائي
ّ
التوصل إىل تســوية يف "محادثات فيينا" إلعادة إحياء اإلتفاق النووي
مع تعثّر
ّ
املخصب لدى الجمهورية اإلسالمية الح ّد املسموح
اإليراني ،تجاوز مخزون اليورانيوم
به بموجب اإلتفاق النووي ا ُملربم العام  2015بني طهران والقوى الكربى بأكثر من 18
م ّرة ،وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية .وبحسب تقديرات منتصف أيار ،زادت
طهران احتياطيها اإلجمايل إىل  3809.3كيلوغرامات ،يف مقابل  3197.1كيلوغراما ً يف
شــباط ،بعيدا ً عن السقف الذي تعهّ دت به بموجب اإلتفاق والبالغ  202.8كيلوغرام
(أو  300كيلوغرام من سدايس فلوريد اليورانيوم .)UF6
١٣

"فريق عمل" بين إسرائيل ومصر وأوروبا لتوريد الغاز الطبيعي

الريــاضــية 15
ل
شلهوب بط ُ
تسلّق الصخور لمركبات
الدفع الرباعي

بايدن يستبعد تسليم كييف قاذفات
صواريخ بعيدة المدى
يف الوقت الذي تتقدّم فيه القوّات الروســيّة
يف دونباس ،حيث تدور معارك ضارية وتتع ّرض
املواقع األوكرانية لرضبات روسيّة كثيفة ،استبعد
الرئيس األمريكي جو بايدن أمس تسليم أوكرانيا
أنظمة قاذفــات صواريخ بعيدة املدى قادرة عىل
بلوغ روســيا رغم املطالب املتكــ ّررة من كييف
للحصول عىل هذه األســلحة ،بينما وصف نائب
رئيس مجلس األمن القومــي الرويس ديميرتي
ميدفيديف قرار بايدن بالعقالني.

وع ّلق السيناتور الجمهوري لينديس غراهام
بدوره عىل موقــف بايدن ،واصفا ً قــراره بأنّه
"خيانة تجاه أوكرانيا والديموقراطية نفسها".
وكتب يف تغريدة" :يبدو أن إدارة بايدن تشــعر
بالخوف م ّرة أخرى من الخطاب الرويس" ،فيما
أوضح مسؤول أمريكي أن إرسال أنظمة قاذفات
الصواريخ بعيدة املــدى ال يزال قيد الدرس ،لكن
ّ
شــن رضبات بعيدة املدى
من دون قدرات عىل
املعركة.
ميدان
خارج
تُتيح استخدامها
١٣

وزيرة خارجية فرنسا مندهشة في موقع المقبرة الجماعية في بوتشا أمس (أ ف ب)
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إنفجار كبير ...والحل ّ يبدأ من أيلول؟!
أالن ســـركــيـــس

بات لبنان أمام واقع ســيايس جديد بعد انتخابات
 15أيار ،إذ ّ
إن نتائج الصناديق أســفرت عن فوز أغلبية
مناهضة لسياسات «حزب الله» ،لكنها غري موحدة.
مخطئ من يظن أن األغلبية القديمة ستس ّلم مفاتيح
السلطة بسهولة ،وهذا األمر بدأ يتظهّ ر مع إعادة طرح
ّ
وتمسك «حزب
الرئيس نبيه ب ّري نفســه لوالية جديدة
الله» بحكومة وحدة وطنية ،واســتقتال «التيار الوطني
الح ّر» لبقاء وزارة الطاقة معه والحفاظ عىل مكاســبه
يف السلطة.
وكان الجميع عىل دراية بأن الوضع اإلقتصادي ّ
هش
إىل ح ّد كبري ومرصف لبنان يستخدم آخر إحتياطياته من
العمالت الصعبة ،فموعد اإلنفجار اإلقتصادي الكبري كان
بحسب الخرباء مطلع الـ ،2022لكن التعميم  161أجّ له
إىل وقتنا هذا ،فاســتكمل املركزي إستعمال ما ّ
تبقى من
إحتياطيات لديه.
ووصل الوضــع إىل الحقيقــة امل ّرة ،لكــن األزمة
اإلقتصاديــة ترتافق مع أزمة سياســية حــادة بدأت
مالمحهــا تظهر يف األفق ،هذا عدا عن التصعيد اإلقليمي
والعاملي إن وقع ،والذي ّ
بش بــه األمني العام لـ»حزب
الله» السيد حسن نرصالله.
ويُهدّد الفراغ كل املؤسســات ،وإذا م ّر اســتحقاق
إنتخــاب رئيس مجلس النواب املق ّرر اليوم عىل خري فإن
مهمة تأليف حكومة يف ظل عهد الرئيس ميشــال عون
ّ
تمســك األغلبية القديمة وعىل
تبدو صعبة جداً ،بسبب
رأسها رئيس «التيار الوطني الح ّر» النائب جربان باسيل
بمكتسباتها الســلطوية واإلســتقواء بإمضاء رئيس
الجمهورية.
وهناك خطر حقيقي يُهدّد إستحقاق إنتخاب رئيس
الجمهورية ،فـ»حزب الله» لن يُســ ّلم أيضا ً بخســارته
املوقع األول يف الدولة بسهولة بعدما ك ّرسه عون لخدمة
مصالحه اإلسرتاتيجية الكربى قبل الداخلية.

العين على استحقاقات ما بعد إنتخابات المجلس (فضل عيتاني)

ويف الســياق ،يُبدي عدد من الســفراء تخوّفهم من
إنفالت الوضع اللبناني واإلسرتسال بالتعطيل خصوصا ً
وأن «حزب الله» وحلفــاءه ال يريدون اإلعرتاف بالواقع
الجديــد الذي أفرزته اإلنتخابــات النيابية ،من هنا فإن
الوضع اللبناني يحتاج إىل عناية مشدّدة .وتؤ ّكد مصادر
دبلوماسية أن الح ّل اللبناني بات يحتاج إىل توافق إقليمي
ودويل وهذا التوافق يؤمّ ن إنتقاال ً سلسا ً للسلطة وإعادة
إنتاجها وفق قواعد إصالحية تحفظ ما ّ
تبقى من هيكل
الدولة وتُعيد املؤسسات إىل العمل.
وتشــدّد املصادر عىل أن لبنان ليس مرتوكا ً لقدره،

«"حزب الله"» لن يُسلّم أيضًا بسهولة خسارة
الموقع األول في الدولة بعدما كرّسه عون
لخدمة مصالحه اإلستراتيجية

فالتحــركات الدولية بــدأت فور اإلنتهاء مــن العملية
اإلنتخابية التي كان إتمامها رشطا ً أساســيا ً ملســاعدة
املجتمع الدويل ،وبعــد نجاح هذه العمليــة فإن العني
الدولية تتّجه إىل اإلستحقاقات الدستورية القادمة.
ّ
معقــداً ،إال أن املصادر
وإذا كان الوضــع اللبناني
تكشــف أن الحراك الدويل الذي سيتفعّ ل ،وسيبلغ ذروته
يف أيلــول مع دخــول البالد فرتة إنتخــاب رئيس جديد
للجمهوريــة ،إذ إن الوضــع اللبنانــي ال يحتمل الرتف
وإبقاء املؤسسات شاغرة.
ويطالب املجتمع الدويل بتأليف حكومة رسيعا ً ولو
كانت مدّة واليتها  4أشهر ألنه يعترب أن كل لحظة مهمّ ة
لإلنطالق بمسرية اإلنقاذ ،فحكومة ترصيف األعمال غري
قادرة عــى اتخاذ قرارات جريئة وجذريــة كما أنها لم
تع ّد تتناســب مع الواقع الجديد الذي أنتجته اإلنتخابات
االخرية ،لذلك فإن التغيري الحقيقي يبدأ بعد رحيل عون
وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

خفــايـــا
تشــكو جهات معنية من
وجود محاولة لدى وزير العمل
لتفريــخ نقابــات واتحادات
من اجل إحكام الســيطرة عىل
الحركــة النقابيــة واالتحــاد
العمايل العام.
لــم يصــدر أي رد فعــل
أو توضيح مــن دوائر القرص
الجمهوري يف بعبدا لقول النائب
جميل السيد إن بعض املحيطني
بالرئيــس عــون يســتغلون
وضعه الصحــي وعدم جهوزه
يف أوقات معينة ألسباب معينة
وأن أحدهــم يف القــر يعترب
نفســه وصيا ً عىل الرئيس .هذا
الكالم يشــكك يف قدرة الرئيس
عىل القيادة ويطــرح عالمات
اســتفهام حول حقيقة قدرته
عىل اإلستمرار يف أداء مهامه.
تعترب أوســاط مراقبة أن
هناك عملية تضخيم مقصودة
ملا يرسب مــن معلومات حول
حوار بني الفاتيــكان و»حزب
اللــه» مــن خالل لقــاءات يف
الســفارة البابوية ،ألن موقف
الفاتيــكان معروف من الحزب
والخطــر الــذي يشــكله عىل
الكيان وعىل هوية لبنان ،ومن
الســلطة القائمــة وهــو من
الداعني لتغيريها كمدخل إلنقاذ
لبنان.

جلسة غير مسبوقة النتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمي َني السرّ والمف ّوضين

النتائج رهن ربع الساعة األخير ...فهل يتم ترميم
المجلس سياسيًا؟
أكـــرم حــمـــدان
تتجــه األنظار اليوم نحو ســاحة النجمة وما
يمكن أن تتوصل إليه الجلســة األوىل ملجلس نواب
العام  .2022وإن كانت النتيجة محســومة لجهة
إنتخاب الرئيس نبيه بري لوالية ســابعة يف رئاسة
مجلــس النواب ،لكن ذلك ال يمنع من أن الجلســة
ستســجل ســابقة يف تاريــخ املجالــس النيابية
لجهة الضبابية التي تســود نتائجهــا والتوقعات
والرتجيحات لها ،خصوصا بالنســبة ملنصب نائب
رئيس مجلس النــواب وأميني الــر واملفوضني
الثالثة،عىل اعتبار أن الجلســة مخصصة النتخاب
هيئة مكتب املجلس.
وبينما ســتكون لعبة الورقة البيضاء عنوان
الجلســة بالنســبة النتخاب رئيس املجلس ،فإن
معركة إنتخاب نائب الرئيس ستُحسم داخل القاعة
إنطالقــا ً من نتائــج التصويت إلنتخــاب الرئيس
وكيفية توزع األصوات وعددهــا وما إذا كان األمر
سيُحســم من الدورة اإلنتخابيــة األوىل أم ال ،مع
العلم أن الرتشيحات املعلنة لهذا املنصب تتوزع بني
نائب «التيار الوطني الحر» إلياس بو صعب وعضو
«اللقاء الديموقراطي» غســان سكاف وعضو كتلة
«إنماء عكار» ســجيع عطية إذا لم يؤكد انسحابه
بشكل نهائي ملصلحة سكاف.
كذلك فــإن موقف نواب «التغيــر» أو النواب
الجدد الذين قرروا التوجــه إىل الربملان اليوم برفقة
الناس ،انطالقا ً من مرفأ بريوت وتحت شعار»إعادة
الديموقراطية إىل مجلس النواب» ،سيُشــكل املزيد
من الضبابية يف النتائج وســط التكتم الشديد من
قبلهم حول الخطوات التي سيقومون بها ،ووسط
معلومات تؤكد أنهم ســيصوتون ويرشحون عىل
كل املواقع يف هيئة املكتب باستثناء الرئيس لكنهم
سريســلون بعض الرســائل يف عمليــة التصويت
يف إنتخابات رئاســة املجلس خــارج لعبة األوراق
البيضاء.

وبانتظار قرع جرس الجلســة عند الســاعة
الحاديــة عرشة من قبــل ظهر اليــوم ،تبقى كل
اإلحتماالت والتكهنات مفتوحة خصوصا بالنسبة
النتخــاب نائب الرئيس وأمينــي الرس واملفوضني،
بعدما سجلت سلســلة من اإلجتماعات واللقاءات
واإلتصاالت بني النــواب والكتل عىل أكثر من محور
وصعيد.
وللتذكري ،فإن عملية إنتخــاب الرئيس ونائبه
تتم وفقا للمادة  3من النظام الداخيل ملجلس النواب
معطوفــة عىل املادة  44من الدســتور التي تقول:
مجلس النواب بانتظار جلسة حامية بنكهات سياسية (فضل عيتاني)
«ينتخب املجلس أوالً ،وملــدة واليته ،الرئيس ونائب
الرسي
الرئيــس ،كالً منهما عىل حدة ،باإلقــراع
ّ
أما املادة  12فتتحدث عن طريقة اإلحتســاب
األهيل وحماية ارواحهــم وممتلكاتهم ...والله ويل
لم
وإذا
وبالغالبية املطلقة من أصــوات املقرتعني،
فتقول« :ال تدخل يف حســاب األغلبية يف أي إنتخاب
التوفيق».
ثانية
دورة
تتوافر هذه الغالبية يف هــذه الدورة ويف
يجريــه املجلس األوراق البيضــاء أو امللغاة .تعترب
وترأس أمس إجتماعا ً لكتلة «التنمية والتحرير»
بنتيجتها
يكتفى
تعقبها ،تجــرى دورة إقرتاع ثالثة
ملغاة كل ورقة تتضمن :أسماء يفوق عددها املراكز
التي توجهت «بالشكر من كافة الكتل الزميلة ومن
فاألكرب
األصوات
بالغالبية النسبية ،وإذا تســاوت
املحددة يف النظام ،أو تحتوي عالمة تعريف أو تمييز
الزمالء النواب الذين أعلنوا تأييدهم ترشــيح الكتلة
املجلس
يجــدد
مرة
ســنا ً يعترب منتخبــاً .ويف كل
من أي نوع كان ،أو تتضمن غرياالســم والشــهرة
لرئيســها لرئاســة املجلس النيابي وأيضا ً بالشكر
عقد
إنتخابــه ،وعنــد إفتتــاح
مجردين ،تتلف أوراق اإلنتخاب فور
سلفا ً لكافة الزمالء النواب بغض النظرعن موقفهم
يعمد
ترشين األول مــن كل عام،
إعالن النتائج» .وما تقدم يُفســح
مؤكديــن إنفتاح الكتلة واســتعدادها للتعاون مع
رس
أميني
املجلــس إىل إنتخــاب
يف املجال أمام اإلجتهاد والتفســر
الجميع بما يخدم إنقاذ لبنان واللبنانيني».
معركة إنتخاب نائب
عليها
املنصوص
وفقا ً لإلجراءات
لعبــارة الغالبية املطلقة من أصوات
من جهة ثانيــة ،نظمت مصلحــة اإلعالم يف
ُ
داخل
حسم
ت
س
الرئيس
املادة.
هذه
مــن
يف الفقرة األوىل
املقرتعني يف الدورتني األوىل والثانية،
مجلس النــواب جولة للصحافيــن واملصورين يف
مفوضني
ثالثة
انتخاب
ثم يجرى
القاعة إنطالقًا من نتائج مع العلم أن األوراق البيضاء أو امللغاة
املجلس ،وإطلعوا عىل التحضريات لجلســة إنتخاب
النسبية.
بالغالبية
واحدة
بورقة
التصويت النتخاب الرئيس ال تدخل يف حســاب األغلبية .وكان
رئيس املجلس ونائبه وأعضاء هيئة املكتب.
ّ
األكرب
د
ع
األصوات
تســاوت
وإذا
الرئيس بــري وجه نــداء دعا فيه
وأطلــع رئيــس مصلحة االعالم عــي دياب
وكيفية توزع األصوات
ً
ً
».
ا
منتخب
سنا
اللبنانيني يف كافة املناطق إىل اإلمتناع
الصحافيني عىل التحضريات ،بما فيها املكتبة العامة
كان
إذا
وما
وعددها
وفقــا
العمليــة
وتجــرى
بشــكل مطلق عن إطالق الرصاص
التي سيتم وضع شاشة كبرية فيها ملواكبة الجلسة.
للمادتــن  11و 12مــن النظام األمر سيُحسم من الدورة خالل إحيــاء أي فعاليــة إحتفالية
ويف سياق متصل ،أعلنت املديرية العامة لقوى
الداخيل الواردتني يف الفصل الثالث
خاصة تلك املتعلقة بانتخاب رئاسة
األمن الداخيل ـ شــعبة العالقات العامة أنه بسبب
اإلنتخابية األولى أم ال
تحت عنــوان :اإلنتخاب باإلقرتاع
إنعقاد الجلسة سيتم منع وقوف السيارات إعتبارا ً
املجلس النيابي اليوم.
عمليات
جميع
«تجرى
الرسي ،حيث تقول املادة :11
وقــال بري يف ندائــه« :لقد ســبق وأن حوّل
من الســاعة الخامســة من فجر اليوم يف املنطقة
ظرف
بواسطة
الرسي
اإلنتخاب يف املجلس باالقرتاع
الرصاص الذي يطلق يف الهواء الفرح اىل حزن وأمعن
املحيطــة باملجلس النيابي واملمتدة من جامع زقاق
ختم
كلها
تحمل
بيضــاء
خاص وأوراق نموذجية
يف ايذاء النــاس يف أرواحهــم وممتلكاتهم  ،فأنتم
البالط حتى مبنى اللعازرية ،من بيت الكتائب لغاية
أكثر
يتضمن
ظرف
وكل
النواب،
املجلس تــوزع عىل
معنيون اليوم بأن تكونوا عند حسن الظن إىل جانب
بنك األهيل  -باب ادريس ،ومن شارع رياض الصلح
ً
».
ا
يعتربالغي
فارقة
عالمة
يحمل
من ورقة واحدة أو
أهلكم يف هــذا الظرف العصيب يف تعزيز ســلمهم
حتى جامع األمني.
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هل يؤثّر قرار عدم تسليمه على المبادرة الفرنسية في لبنان؟

القضاء اللبناني يستجوب كارلوس غصن
بموجب نشرة من األنتربول
إســتجوبت النيابة العامة
التمييزيــة اللبنانيــة كارلوس
غصن ،بناء عىل نرشة حمراء من
االنرتبول لتوقيفــه من دون أن
تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه،
وفق ما نقلت أمس اإلثنني وكالة
«فرانــس برس» عن مســؤول
قضائي.
وقال املســؤول الذي طلب
عــدم الكشــف عن اســمه إن
«املحامي العام التمييزي القايض
عمــاد قبالن اســتجوب غصن
بحضــور وكيلــه القانوني ،يف
مضمون النرشة الحمراء».
وقبل عرشة أيام ،تس ّلم لبنان
نرشة حمراء من االنرتبول بحق
غصن ،الرئيس السابق لتحالف
رينو نيســان ميتسوبييش ،بناء
عىل مذكرة التوقيف الدولية التي
أصدرتها الســلطات الفرنسية
بحقه قبل أكثر من شهر.
وخالل اســتجوابه ،تركزت
األســئلة وفق املصدر القضائي،
عىل االتهامــات التي نســبها
القضاء الفرنيس لغصن وبينها
«تبييض األموال واستغالل نفوذه
عندما كان عــى رأس الرشكة
العمالقــة وتبديد أموالها وإبرام
عقود ألحقــت رضرا ً بالرشكة
املذكورة».
وأرســلت االنرتبول نرشتها

الحمراء بعدما أصدرت محكمة
يف ضاحية نانتــر يف باريس يف
نيســان مذكرة توقيــف دولية
تتع ّلق بأكثر مــن  16,3مليون
دوالر من مدفوعات مشــبوهة
بني تحالف رينو ونيسان ورشكة
عُ مانية ،وفق املدعني ،يف اتهامات
نفاها غصن.
وبعــد االســتجواب ،أبلغ
القضاء اللبناني ،وفق املسؤول،
الســلطات الفرنســية بفحوى
الجلســة وطلــب «إيداعــه
ملف االســرداد لالطــاع عليه
ودراسته».
وأوضح املســؤول أن لبنان
«لن يسلم غصن اىل فرنسا كونه

مواطنــا ً لبنانياً ،وســيصار إىل
محاكمته أمام القضاء اللبناني
بعد ورود طلب االسرتداد والتثبت
مما إذا كانت الجرائم املدعى بها
تستدعي املالحقة واملحاكمة».
وهي املــرة الثانيــة التي
يرفض فيها لبنان تسليم غصن.
فقد ســبق لليابــان أن تقدمت
بطلب مماثل مــن دون نتيجة.
وسبق أيضا ً للسلطات الفرنسية
أن أرســلت وفديــن قضائيني
للتحقيق مع غصن العام املايض
عىل مرحلتني ،وتم اإلستماع إليه
بحضور قاض لبناني من النيابة
العامــة التمييزيــة يف مقرها
يف قرص العــدل ،واعترب وقتها
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غصن أن التحقيق الفرنيس أتاح
له الدفاع عن نفســه وإظهار
براءته قبل أن تصدر الســلطات
الفرنســية القضائيــة مذكرة
التوقيف الدولية يف حقه .وكان
غصن تمكن مــن الهروب من
ســجنه الياباني بعملية معقدة
دبرهــا مــع ثالثــة أمريكيني
بينهم لبنانــي ،تمكنت اليابان
من اســرداد األمريكيني اللذين
سلمتهما الســلطات األمريكية،
وقد وصل غصــن إىل لبنان عرب
طائرة خاصــة نقلته من تركيا
يف  30كانون األول  ،2019األمر
الذي شــكل مفاجأة للعالم كله
الذي كان يتابع قضية صعوده يف
مجاالت عمله يف عالم السيارات
ثم اعتقاله ومحاكمته يف اليابان،
ليبدأ بعدها مسلسل التداعيات
واإلدعــاءات عليــه ومنذ ذلك
التاريخ وهو يقيم يف لبنان .وال
يعرف ما إذا كانت قضية امتناع
لبنان عن تسليمه إىل السلطات
الفرنســية عــى خلفيــة أنه
مواطن لبنانــي وتتم محاكمته
يف لبنان ســتؤثر عىل العالقات
اللبنانية الفرنســية ،خصوصا ً
مع اضطالع فرنســا ورئيسها
إيمانويــل ماكرون بدور رئييس
يف محاولة إيجــاد حلول لألزمة
اللبنانية.

لح َفظة السالم
"اليونيفيل" احتفلت باليوم العالمي َ

الزارو :هدف الـ 1701وقف دائم للنار وسالم مستدام

احتفلــت «اليونيفيل» باليوم العاملي لحفظة الســام يف مقرها العام يف
الناقورة ،يف حضور ممثلة االمني العام لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا،
رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنــرال ارولدو الزارو ،قائد منطقة
الجنوب العســكرية العميد الركن روجيه الحلو ممثــا قائد الجيش العماد
جوزاف عون ،وآخرين.
وبعد عرض عسكري رمزي وعزف النشــيدين اللبناني واألممي ،دقيقة
صمت عن ارواح شــهداء «اليونيفيل» ،ثم وضع الجنرال الزارو والعميد الركن
الحلو اكليلني مــن الزهر عىل النصب التذكاري لضحايــا «اليونيفيل» ،وقال
الزارو« :شــهدنا حوادث يف منطقة عملياتنا كان من املمكن أن تؤدي إىل بدء
النزاع بني األطراف املتنازعني ،ولكن بفضل آليات االتصال والتنســيق الفاعلة
لليونيفيــل والتزام األطراف ،لم تتعد ذلك ،ولم تهــدد آمال وأحالم وأرواح من
يعيش عىل طول الخط االزرق وألجل ذلك علينا ان نشعر باالمتنان».
وأضاف« :ان الهدف األســايس للقرار  1701هــو التوصل اىل وقف دائم
الحفاظ عىل االستقرار بل من اجل التوجه قدما ً نحو وقف نار دائم .كما قلت
للنار وســام مســتدام .ويف الوقت الذي يســعى فيه جنود حفظ السالم اىل
االستقرار مستمر منذ  ،2006ونحن نتطلع اىل العمل مع االطراف لكي نتوصل
خلق الظروف املؤاتية للعملية السياســية ،عىل كال الطرفني اتخاذ الخطوات
اىل حلول لالمور املتبقية من احل تنفيذ كل بنود .»1701
الرضورية لتحقيق ذلك .وهذا ما يستوجب شجاعة وإرادة سياسية وتسوية
واضاف« :يف ما يتعلق بالوضع العام يف جنوب لبنان ومنطقة العمليات،
وتفاهما ً متبادال ً بني الطرفني .هذا ليس الطريق األســهل لكنه السبيل الوحيد
وعىل رغم الظــروف االقتصادية الصعبة حاليا ً يف البالد ،يف الجنوب ،تشــهد
من اجل السالم».
«اليونيفيل» فرتة اســتقرار وتنســيق جيد مع رشيكنا االسرتاتيجي :الجيش
وتابع« :ما من يشء يف الســنوات الـ 44املاضية حط من
اللبناني» .وتابع« :نستمر يف انشطتنا اليومية ،ليل نهار ،لكي
عزيمة قوات حفظ الســام يف تشكيل مسار السالم يف جنوب
نحافظ عىل االستقرار يف جنوب لبنان ،عىل رغم انتهاكات اي
لبنــان ،التي قدمت  324ضابطا ً وجنديــا ً منذ العام ،»1978
و»التزامنا اقــوى من أي وقت مىض خصوصــا ً خالل هذه تنسيق جيد مع شريكنا من االطراف.
ونحن قلقون من أي انتهاكات يمكن أن يكون لها تداعيات
األوقات العصيبة».
االستراتيجي الجيش
عىل القــرار 1701لكننا نتعامل مع جميــع الخروق ومع كل
وأشــار اىل ان موضوع هذا العام هو «الشــعب السالم
التقدم وقــوة الرشاكات وال يمكننا القيــام بعملنا من دون اللبناني وقدمنا  324األطراف ومع مجلــس األمن ،وقد دأبنا عــى معالجة جميع
الخروق مع األطراف ومع مجلــس األمن ،لكن األهم خالل الـ
رشكائنا يف املجتمعات ،واملجتمع املدني ،واملؤسسات الدينية،
ضابطًا وجنديًا منذ
 16عاما ً املاضية انها كانت فرتة اســتقرار ،ونأمل أن تستمر
ووسائل اإلعالم ،والحكومات ،والبلدان املساهمة ،ومؤسسات
العام 1978
لنميض قدما ً من وقف األعمال العدائية إىل وقف دائم للنار».
األمم املتحدة ،وغريها ،وال يتحقــق كل ما نقوم به من دون
وقال« :حتى االجتماع الثالثي األخري الذي ترأســه رئيس البعثة الجنرال
ان نعمل وننسق يوما ً بيوم مع رشيكنا اإلســراتيجي :الجيش اللبناني .لقد
الزارو كان ايجابيا ً بني الطرفني ونتمنى أن يســود االستقرار ،ونأمل بامليض
أثبتت عالقتنا القوية مع الجيش أهميتها يف الحفاظ عىل الهدوء واالستقرار يف
قدما ً بالتنسيق الوثيق مع الطرفني».
منطقة عملياتنا وعىل طول الخط األزرق».
وختم« :التحديات االساسية التي تواجه «اليونيفيل» حاليا ً متعلقة بتنفيذ
كامل قرار مجلس االمن  ،1701وترســيم الخط االزرق بالكامل ،و ليس فقط
تننتي
من اجل الحفاظ عىل االســتقرار بل من اجل التوجه قدما ً نحو وقف نار دائم.
عىل هامش االحتفال ،اعترب الناطق الرســمي لليونيفيل اندريا تننتي «ان
كما قلت االستقرار مستمر منذ  ،2006ونحن نتطلع اىل العمل مع االطراف لكي
التحديات االساسية التي تواجه «اليونيفيل» حاليا ً متعلقة بتنفيذ كامل قرار
نتوصل اىل حلول حول االمور املتبقية من احل تنفيذ كل بنود الـ .»1701
مجلس االمن  ،1701وترســيم الخط االرزق بالكامــل ،وليس فقط من اجل

طوني فرنسيس

معركة أعالم في فلسطين
تبذل اسرائيل المستحيل لتأكيد احتاللها وسيطرتها على
القدس ومناطق الضفة الفلسطينية ،وفي الوقت عينه تنظم
مناورات عسكرية واسعة عنوانها التصدي إليران وأذرعها في
المنطقة ابتداء من غزة مرورا ً بلبنان وصوال ً الى طهران.
وترفع طهران الصوت عاليا ً في كل مناسبة ،أو من
دونها ،ضد اسرائيل ،فتهدد بإزالتها من الوجود في سبع
دقائق ،وبالرد على اغتياالت وعمليات تخريب تتهمها بها
داخل ايران ،ويكاد الصوت االيراني ضد اسرائيل والصوت
االسرائيلي ضد ايران يطمس ويغطي على بساطة الصورة
وشدة اتضاحها في فلسطين نفسها .فعلى هذه األرض
يصطدم احتالل بشعب محتل ،وتُكتب يوميات مقاومة
حقيقية ،ال صواريخ فيها وال اصوات عالية .يبدأ الفلسطيني
يومه بالدفاع عن حقه في العيش في قريته ومدينته وينهيه
برفع علمه في مواجهة علم سلطة محتلة عجزت بعد ثمانية
عقود من االحتالل عن الغاء الهوية الفلسطينية وتطويع
اصحابها.
كان العميد اسماعيل قاآني يهدد عشية مسيرة
االسرائيليين في ذكرى احتالل القدس بأن «حزب الله» جعل
االسرائيليين يخلعون ثيابهم العسكرية ،ورد رئيس األركان
االسرائيلي أفيف كوخافي بأن أي حركة من «حزب الله»
ستكلف لبنان دمارا ً وآالف القتلى ،فيما كان وزير خارجية
ايران حسين امير عبد اللهيان يغازل االميركيين في داڤوس
ويعتبر ان ال عقدة امام االتفاق النووي بسبب الحرس
الثوري ،فهذه مسألة ثانوية يثيرها الصهاينة!
اظهرت وقائع االرض في فلسطين منذ تشييع شيرين ابو
عاقلة وصوال ً الى التصدي الشعبي لمسيرات اعالم االحتالل،
كم هي المسافة بعيدة بين الخطاب االيراني ضد اسرائيل
والخطاب االسرائيلي ضد ايران ،وأن الصراع الحقيقي يكتبه
اهله المعنيون به ،وهم الشعب الفلسطيني تحديدا ً الذي سار
في اطول واضخم تشييع البنته شيرين وهو منذ مئة عام
يواصل صموده دفاعا ً عن القدس عاصمته ومقر مقدساته.
وما يصح في فلسطين يصح في غيرها من بلدان العرب،
حيث يلتقي االسرائيلي وااليراني على مفترق التفتيت
واالثارة ،والدرس الضروري الذي يجب اخذه باالعتبار هو
في ضرورة عدم االنتظار حتى خسارة هذه البلدان سيادتها
لتعود وتناضل من اجل استردادها واستعادة حقها في رفع
علمها .

المحكمة الدولية :عقوبة
مرعي وعنيسي في  16حزيران
أوضحت املحكمة الخاصة بلبنان («املحكمة») يف تعميم
إعالمي صادر عنها أمس أن غرفة االســتئناف فيها أصدرت
قرارا ً «أعلنت فيه أنها ســتعقد جلسة علنية يوم  16حزيران
 2022عند الساعة  14:00بتوقيت وسط أوروبا للنطق بحكم
العقوبة يف قضية املدعي العــام ضد مرعي وعنييس (STL-
.»)01-11
ولفتــت إىل «أن وقائع الجلســة ســتبث مبارش ًة عىل
املوقــع اإللكرتوني للمحكمة باللغــات العربية واإلنكليزية
والفرنســية» .وستُعقد الجلسة عىل شــبكة اإلنرتنت «ولن
يُمنح أي اعتماد لدخول رشفة الجمهور أو قاعة اإلعالم».
ويف الخلفية ذ ّكر التعميــم أنه «يف  18آب  ،2020نطقت
غرفة الدرجة األوىل بحكمها يف قضية عياش وآخرين وأعلنت
باإلجماع أن الســيد ســليم جميل عياش مذنب عىل نحو ال
يشــوبه شــك معقول يف ما يخص كل التهم املسندة إليه يف
قرار االتهــام املوحد املعدل .كذلك ،أعلنت غرفة الدرجة األوىل
أن السادة حسن حبيب مرعي ،وحسني حسن عنييس ،وأسد
حســن صربا غري مذنبني يف ما يخص جميع التهم املســندة
إليهم .وأودع املدعي العام اســتئنافا ً طعنا ً يف الحكم الصادر
عن غرفــة الدرجة األوىل يف قضية املدعــي العام ضد مرعي
وعنييس ،القضية ( 01-STL-11املدعــي العام ضد عياش
وآخرين سابقاً).
ويف  10آذار  ،2022أصــدرت غرفــة االســتئناف حكم
االســتئناف وأعلنت باإلجماع أن الســيدين مرعي وعنييس
مذنبان عىل نحو ال يشــوبه شــك معقــول يف ما يخص كل
التهم املســندة إليهما يف قرار االتهام املوحد املعدل .ويف اليوم
ذاته ،أصدرت غرفة االســتئناف قرارا ً حدَّدت فيه موعد إيداع
املذكرات املتعلقة بتحديد العقوبة .وبموجب هذا القرار ،أودع
االدعاء ،واملمثل القانوني للمترضرين ،ومحاميا السيد مرعي،
ومحاميا السيد عنييس مذكرات كتابية بشأن تحديد العقوبة.
وتنص املادة  ،171الفقــرة (هاء) من قواعد اإلجراءات
واإلثبات للمحكمة عىل أن يُتىل حكم العقوبة يف جلسة علنية
يكون األفرقاء واملترضرون املشاركون يف اإلجراءات قد أُعلِموا
بموعدها مسبقاً .وعمالً بهذه املادة ،حدَّدت غرفة االستئناف
يوم  16حزيران  2022موعدا ً للنطق بحكم العقوبة».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - 847السنــــة الثــالثــة

أســعــد بــشــارة

المواجهة األولى مع "الثالثي »"
«الثالثي» توصيف أطلقه محمد عبيد
القيادي السابق في حركة «أمل» الذي انسحب
الى معارضة شرسة للرئيس نبيه بري ،مقتربا ً
من «حزب الله» ،ثم أعاد انتشاره مؤخراً،
مبتعدا ً عن الحزب في سياسته الداخلية
مسافة كافية ،كان بنتيجتها ان خرج بهذه
الحقيقة .إنهم ثالثي وليسوا ثنائيا ً فقط ،هم
ثالثي عون «أمل» و»حزب الله».
«حزب الله» هو ضابط االيقاع ،اي ضابط
الكل ،والرئيس بري والنائب جبران باسيل
لهما الهامش في المشاغبة وتبادل اللكمات
لكن ليس الى درجة المس بالمسلمات ،وأولى
المسلمات أن يكونا في خدمة مشروع امساك
القرار اللبناني ،وان يتفرغا في الوقت نفسه
لتحقيق المكاسب« ،على مد عينك والنظر».
من المسلمات التي ال ولن يتهاون فيها
الحزب ،ركوب البوسطة ،هي اياها التي شرح
عنها باسيل لمناصريه ،بوسطة التحالف في
لوائح انتخابية واحدة مع حركة «أمل» ،على
ان ينزل الركاب منها عند انتهاء الرحلة .غير
أن ما تعمد باسيل تجاهله على الرغم من
الكثير من التضليل الذي مارسه لنفي تحالفه
مع حركة «أمل» ،أن الرحلة في البوسطة
ستكون طويلة ومستدامة.
فالبوسطة تتسع للتفاهم على توزيع
المقاعد النيابية بين أطراف الثالثي ،وتتسع
ايضا ً لتبادل االصوات في انتخاب رئيس
المجلس ونائبه ،ويفترض ان تتسع لتسمية
رئيس مكلف لتشكيل الحكومة ،كما في
االتفاق على تركيبة الحكومة ،وتوزيع
الوزارات ،من مال وطاقة واتصاالت ،واذا
ما ذهب الخيال بعيدا ً فإن طموح باسيل
بمهاجمته الدائمة لبري ،أن يمدد االخير
رحلة البوسطة الى االنتخابات الرئاسية،
عندها سيخرج باسيل الى مناصريه مرة
ثانية وسيشيد ببري صمام االمان والعيش
المشترك.
بروفة التقاسم في رحلة البوسطة ستتجدد
اليوم صباحاً ،حيث من المتوقع تنفيذ االتفاق
بين بري وباسيل برعاية السائق «حزب الله»،
بحيث ينتخب بري رئيسا ً بأصوات الثالثي
وبعض النواب الدائرين في فلكه ،على أن
ينتخب الياس بو صعب نائبا ً للرئيس ،وبعدها
تستكمل البوسطة طريقها الى محطة تسمية
رئيس مكلف لتشكيل الحكومة.
من هذا الواقع الدائم والذي يستعد
مهندسوه إلبقائه قدرا ً مسلطا ً على رقاب
اللبنانيين ،يمكن فهم أهمية ما سيقرره كل
نائب فاز في مواجهة الثالثي ،سواء انتمى الى
كتلة حزبية ،ام سواء كان مستقالً ،واالهم اذا
ما كان انتخب على قياس التغيير .فالمواجهة
مع الثالثي تبدأ بالتفاهم على «الال» قبل
االستغراق في تفاصيل االتفاق على «النعم».
أن تقول كتلة وازنة من النواب يفترض ان
تتجاوز الـ  65نائبا ً ال للتجديد للرئيس نبيه
بري ،بورقة بيضاء ،فهذا سيعني مسمارا ً
اضافيا ً في جسد المنظومة ،وان يقول نواب
من مشارب متعددة ال إلعادة انتاج صفقة
الثالثي في نيابة رئاسة المجلس ،فهذا
سيكون اضافة تتجاوز االهمية الدستورية
لهذا الموقع ،الى اسقاط صفقة تمهد للمزيد
من الصفقات.
سيشارك معظم النواب في جلسة اليوم،
وسيكون التصويت بالورقة البيضاء ،الناخب
االهم رفضا ً لتجديد المنظومة .سيشاركون
في انتخاب نائب رئيس للمجلس ،وال خيار
اال قول «الال» لمرشح الثالثي ،وهذا يعني
حكماً ،تجاوز كل االعتبارات والتحفظات،
واالعتراضات الشكلية ،بإسقاط ورقة
في صندوق االقتراع ،لمرشح تجتمع فيه
مواصفات  17تشرين .طبيب رائد في
الخدمة العامة ،مؤهل للعمل في الشأن العام
بمفهوم السياسة الحديث ،ال ينتمي الى
الطبقة السياسية التقليدية ،وفضالً عن كل
ذلك وهو االهم ،التزم ببيان ترشيحه ،بما
هو مطلوب من هذا الموقع ،وما يفترض ان
يؤديه إلصالح في المجلس النيابي ،والتزام
القانون ،واالنتقال الى برلمان فعلي ،ال يدار
بتواطؤ عابر للمصالح ،كما في السنوات
الثالثين الماضية ،من دون مساءلة او
محاسبة.

الـثـلـثـاء  ٣١أيـــــــار 2022

هل تقع حرب الكهرباء بين قرى ّ
ضف َتي بحيرة القرعون؟

أهالي "الغربي" يحتجون على "العتمة" :ال تتركوا
"الطاقة" مع «العوني»
الــبـقــاع  -أســامــة الـقـادري
ما إن انتهت االنتخابات النيابية يف
دائرة البقاع الغربي وراشيا ،حتى دخلت
املنطقة يف البــازار «الكهربائي واملائي»
التنافيس بــن النواب املنتخبني ،خاصة
حســن مراد وياسني ياســن ،باعتبار
أن قرى رشق بحــرة القرعون ما زالت
غارقــة يف الظلمة الدامســة وانقطاع
مياه الشــفة عنها ألنها تتعرض ألقىس
انواع التقنني ،خالفا ً ملــا تنعم به قرى
غرب البحرية  24/24ســاعة يف اليوم،
تمايز لم تشــهده
لتقع القرى يف أتون
ٍ
حتى ابان الحرب األهلية ،ألن حســب
القانون ونظام التوزيع الكهربائي يجب
ان تحصل قــرى رشق البحرية وغربها
وجنوبها عىل ساعات التغذية من التيار
الكهربائي املنتج مــن معمل عبد العال
بالتساوي.
يحمّ ل أهايل قــرى البقاع الغربي
وراشــيا املســؤولية كاملة اىل النائب
رشبــل مــارون (تيار وطنــي حر)،
باعتبارهم أنه أغرقهم بـ»العتمة» منذ
أكثر من ثالث ســنوات وذلك انتقاما ً
سياسيا ً من أهايل قرى رشق البحرية،
بعد تقديمه املفاضلة لكونه املكلف من
جربان باسيل متابعة ملفات الكهرباء
واملياه يف البقاع الغربي وراشيا ،والقادر
عىل االتصال مبارشة مع وزراء الطاقة
لوضع الحلــول التي يرتئيها ،بني قرى
رشق البحرية وقــرى غربها ،فكانت
خطته تقوم عىل التوزيع بينها بناء عىل
عدد السكان ،وكلما كان عدد السكان
أقل كلما حصلت القرى عىل ســاعات
تغذية اكثر ،حتى وصلت الســاعات يف
قرى رشق البحرية اىل صفر تغذية .أما
قرى جنوب البحرية فكانت عصية عىل
املفاضلة امام نفوذ «الثنائي الشيعي».

وبعد حملة املزايدة بني نائبي البقاع
الغربي وراشــيا حســن مراد وياسني
ياســن ،واعالن كل منهمــا انه يقوم
بالتواصل مع مدير عام مؤسسة كهرباء
لبنان كمــال حايك للعمل عــى زيادة
ساعات التغذية ،أكد مراد أنه بع َد التَّ
واصل
ِ
موضوع
والتشــاور يف
بعض الزمال ِء
مع ِ
ِ
ِ
الكهربا ِء ،والتَّواص ُل مع املدرا ِء املسؤولني
للعمل عليه
عن الكهربا ،تَ َّم وضــ ُع حَ ٍّل
ِ
ُ
َّ
د
التأكي
م
ت
أن
لتأمني كهربــاء للقرى بعد
ِ
اعتصام ضد العتمة في كفريا البقاع الغربي
عىل تأمني كهرباء لآلبار .
َ
منطقة ومنطقة هو الطائفي واملذهبي
الفــرزيل يف املجلس بحضور غالبية نواب
أضــاف بالرغــ ِم مــن أ َّن وض َع
و
والساعي اىل الفتنة وجريمة بحق لبنان
املنطقة واملديرين العامني لكهرباء لبنان
الكهرباء يف لبنان يشــبه بعضه ولكننا
واللبنانيني بإعطائه وزارة الطاقة ،اما من
ومصلحة الليطاني.
حلــول للبقاع الغربي
نعمــل عىل إيجا ِد
ٍ
يطالب باملساواة بالحقوق فهو الوطني
واول من امس نفذ اهايل قرى رشق
وراشــيا ضمن اإلمكانيات املتوفر ِة لدى
بحرية القرعون وقرى راشــيا اعتصاما ً
والحريص عىل العيش املشرتك.
«معمل عبد العــال» ،والطاقة املتوفر ِة
من جهتــه رئيس اتحــاد بلديات
حاشــدا ً عند طريق كفريا البقاع الغربي
ونسبةِ امليا ِه املوجود ِة آملني أن ينجحَ هذا
الســهل محمد املجذوب ،أسف أن تصبح
احتجاجا ً عىل اســتمرار حرمانهم من
املسعى .ونفذ اهايل قرى راشيا والبقاع
االعتصامات هــي املالذ الوحيد للمواطن
الكهرباء .وطالب االهايل
الغربــي اعتصامــات
حتى يحصل عىل أبســط حقوقه ،وقال
بانصافهم وبحصولهم
احتجاجا ً عــى انقطاع
«وعدنا السياســيون واملعنيــون بـ 6
عىل الكهرباء اسوة بباقي
املياه بشــكل مســتمر
بساعات كهرباء وكله كان كذباً ،محذرا ً
ودائم منذ فرتة طويلة ،قرى شرق البحيرة غارقة املناطــق التي تحوز عىل
من ان الحرمان يؤدي إىل انفجار ،وتوجه
نتيجة لالنقطــاع التام في الظلمة الدامسة الكهرباء مهددين بموجة
اىل املعنيــن يف وزارة الطاقــة ومصلحة
للكهرباء عــن املنطقة ،وانقطاع مياه الشفة أكثــر تصعيــداً ،يف ظل
ظروف اقتصادية سيئة
الليطاني ومن يقف وراءهما« :ال تختربوا
شــارك فيهــا النائب
املعارض ياسني ياسني ،عنها خالفًا لما تنعم
ال قدرة فيهــا للمواطن
صرب الناس الذي نفد».
به قرى غرب البحيرة
من جهته إمام بلــدة البرية قضاء
عىل دفــع كلفة املولدات
ليتم بعدها الحديث عن
الخاصة ،وعىل رشاء املياه
راشــيا الشــيخ ابراهيم الحسني قال:
ان مساعيه أثمرت تأمني /24 24ساعة كهرباء
ألن انقطــاع الكهربــاء
الكهرباء تحولــت إىل قضية كل بيت يف
الكهرباء  24/24اىل برئ
في اليوم
يســبب انقطاعــا ً تاما ً
قرانا املحرومة منهــا ،جرياننا ينامون
لوســيه كمرحلة أوىل،
عىل الكهرباء ونحن ننــام عىل العتمة،
للمياه .واعترب االهايل انه من املعيب عىل
باعتبــار أن هذه البرئ تغطي عدة قرى:
متســائالً يا رشكاءنــا يف الوطن كيف
لبنان واللبنانيني اعطــاء وزارة الطاقة
عزة ،الرفيد ،البرية ،خربة ،روحا ،وراشيا،
لتيار لم يقدم للبنانيني ســوى «العتمة»
ترضون وتقبلون أن تناموا واطفالكم عىل
وضهر األحمر.
ويعد جريمة ،كما حذر ناشطون شاركوا
الكهرباء وجريانكم وأطفالهم ينامون يف
ليتبني أن ما حصل هو تفعيل قرار
يف االعتصام من االستمرار بهذه املفاضلة
الظلمة؟
تغذية برئ لوســيه بالكهربــاء مبارشة
غــر القانونية والتي توضــع يف خانة
موجهــا ً كالمه إىل نــواب املنطقة
كان تــم التوصــل اليه خــال اجتماع
الطائفية واملذهبية .وشددوا بشعاراتهم
بالقــول :ال تعيدوا تجربــة املايض وإال
موســع عقد منذ اكثر من ستة اشهر يف
التــي رفعوها عىل ان مــن يفاضل بني
ستحاسبون.
مكتب نائب رئيس مجلــس النواب اييل

مسعد لـ"نداء الوطن" :سنص ّوت بورقة بيضاء لرئاسة المجلس النيابي

بعد عدم ممانعته قبول تولّي رئاسة الحكومة...
حرتقة سياسية على البزري
صـــيـــدا  -مـحـمــد دهــشـــة

حســم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري موقفه بعدم التصويت للرئيس نبيه
بري رئيسا ً ملجلس النواب مجددا ً يف الجلسة التي ستعقد اليوم خالفا ً لكل الترسيبات
السابقة ،وذلك يف إطار املوقف املوحد الذي اتخذه نواب الئحة «ننتخب للتغيري» باالقرتاع
بورقة بيضاء لرئيس املجلس عىل أن يُتخذ موقف موحد يف نيابة رئاسة املجلس وهيئة
مكتبه.
النائــب البزري الذي أق ّر بـ»أن نتيجة االنتخابات النيابية أظهرت أن ال مرشــح
لرئاسة الربملان ســوى الرئيس بري» و»أن عدم انتخابه ال يعني أنه لن يكون رئيسا ً
أمام مركز معالجة النفايات الصلبة
وترسب أنه
للمجلس» ،يشــعر ان ثمة حرتقة سياسية تســتهدفه وتصوب عليه،
ّ
وصوال ً إىل تشكيل الحكومة والعالقة مع القوى السياسية.
سيصوّت للرئيس بري ارتباطا ً بموقف من تشــكيل الحكومة ،بخالف قرار النائبني
باملقابل ،كشــف النائب الدكتور رشبل مسعد ان التواصل لم ينقطع بينه وبني
اسامة سعد ورشبل مســعد ،الذين خاضوا االنتخابات النيابية معا ً يف الئحة «ننتخب
ســعد والبزري من اجل اتخاذ املوقف النهائي من الجلسة ،مؤكدا لـ»نداء الوطن»
للتغيري» يف دائرة صيدا – جزين ،بعيدا من التحالف مع الثنائي الشيعي ويف وجه قوى
أن القرار «اتخذ بالتصويت بورقة بيضاء لرئاسة املجلس كتعبري عن االعرتاض عىل
السلطة األخرى وتحديدًا «التيار الوطني الحر».
األداء السابق للمجلس وتأكيدا ً عىل الرغبة يف التغيري لجهة االداء والترشيع واملراقبة
ووفق ما تقوله مصــادر صيداوية لـ»نداء الوطن» ،فإن هدف هذه الحرتقة هو
نــزوال ً عند رغبة الناخبني الذين اختارونا لتمثيلهــم وتحقيق أهدافهم يف التغيري»،
قطع الطريق عىل إمكانية ترشــيح البزري لرئاسة الحكومة بعدما لم يمانع القيام
مشــرا ً اىل ان قرار التصويت لنائب الرئيس واعضاء هيئة املكتب ســيتخذ مساء
بهذه املهمة الوطنية بوصفها إنقاذية «إذا كانت التوازنات السياسية تسمح بأن يكون
وبما يخدم تطلعات اللبنانيني .وفيما يراقب الصيداويون باهتمام االنتخابات تحت
له دور حكومي بارز وفعال إلحداث فــرق داخل آلية العمل الديموقراطي الربملاني»،
قبة الربملان ،ظلت األزمات املعيشــية تنغص عليهم هدأة سعر رصف الدوالر وبدأت
وعىل قاعدة ان «املطلوب اليوم تشــكيل حكومــة أكثرية وأقلية بما يحاكي تطلعات
األســعار تتدنى تدريجياً ،وتفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي واملياه يف املدينة.
النــاس وإرادتهم بالتغيري وتحظى بثقة عربية ودولية من
أما يف ما يخص ازمة النفايات فعلمــت «نداء الوطن» ان
أجل النهوض بالبلد بعيدا ً من حكومات الوفاق الوطني التي
عمال رشكة جمع النفايات يقومون بواجبهم برفعها ،غري
تضيّع دور املجلس والرقابة الحقيقية».
أن معمل معالجة النفايات الصلبة يف سينيق يعمل بوترية
«التيار
رئيس
نائب
ووسط الحرتقة ،كانت الفتة زيارة
كانت الفتة زيارة نائب رئيس «"التيار
بطيئة جداً ،ولبضع ساعات نهارا ً من الثامنة صباحا ً حتى
الوطني الحر» للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب
الوطني الحر»" للعمل الوطني الوزير
الرابعة عرصا ً بخالف السابق عىل مدار الساعة ،حيث شكا
للبزري يف دارته بصيدا عىل رأس وفد من «التيار» ،ووصفت
بأنها زيارة لجس النبض واالطالع عىل املواقف من مختلف السابق طارق الخطيب للبزري في دارته سائقو الشاحنات املحملة بالنفايات من الذرائع املتكررة يف
عدم تسهيل تفريغها.
امللفات الساخنة يف لبنان بدءا ً من انتخابات املجلس النيابي
بصيدا على رأس وفد من «"التيار»"
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قرار الحاكم "قنبلة موقوتة" :المصارف تسرقنا مرتين

ال طوابير وال زحمة ...فخ لسحب الليرة والدوالر
الــنــبــطــيــة  -رمــال جــونـــي

خالفا ً للعادة ،لــم يلق قرار حاكم مرصف
لبنان األخري تجاوبا ً لدى املواطنني ،فالتعقيدات
التي رافقته حالت دون تم ّكن املودع من تحويل
أمواله من اللرية اللبنانية إىل الدوالر ،هذا ناهيك
عن عمولة املصارف املرتفعة وتتجاوز  12باملئة
تقريباً ،يف حني عجز كثــر عن تحويل أموالهم
إىل الدوالر لحاجتهم إىل تقديم طلب يتطلب 48
ساعة لبتّه .كل ذلك جعل من قرار الحاكم غري
ذي قيمة ،ولم يم ّد السوق بجرعة تفاؤل ،عىل
العكس يراه عيل جابر»قنبلة موقوتة» و»قرارا ً
مــن دون جدوى» ،و»أنا متشــائم منه» يردد
وهو ينتظر ّ
بت طلب تحويل أمواله إىل الدوالر.
بحسبه« ،املصارف تعتمد سياسة معقدة
يف تحويل األموال ،ترسقنــا مرتني أيضاً ،تأخذ
عمولة  10باملئة عىل األمــوال ،وحني تحوّلها
إىل الدوالر تأخــذ  2باملئة ،اي ان الرصف يكون
بموازاة السوق املوازية» ،وهذا ما يعتربه جابر
«ضحكا ً عىل اللحى».
أمام أحد المصارف
الخطــوة الرتقيعيــة الجديدة لسياســة
من آليــة تطبيق تعميم مــرف لبنان ،أيضا ً
املرصف املركزي لــم تحظ بثقــة الناس ،لم
منــال وقد اعتربته ترقيعيا ً مــن دون جدوى،
يتهافتوا إىل املصارف لتحويل أموالهم اىل الدوالر،
لم تســتغرب عدم إقبال النــاس بالطوابري إىل
وكانت الحركة أقل من عادية ،وكأن الكل انتظر
املصارف« ،فالناس مفلســون والبنوك رسقت
مزيدا ً من هبــوط منصة صريفة ،والبعض رآه
باقي مدخراتهم ،والتعميم جاء ملصلحة الكبار
غري مجد ألن الفرق بني ســعر منصة صريفة
وليس الصغار ،فهو ّ
فصل عىل املقاس».
والسوق السوداء ليس كبرياً.
امام ماكينة الرصاف اآليل وقفت سوســن
عىل عجل أتــى محمــد إىل املرصف ،هي
تنتظــر ســحب املســاعدة عىل
املرة االوىل التي يرغب فيها
راتبها ،ولم تتجاوز الـ 40دوالراً،
يف االســتفادة من تعاميم
فاملساعدة ذهبت فرق عملة عىل
مرصف لبنان ،أراد أن يحول
أمواله باللــرة اللبنانية إىل لم تمر ّ "ترقيعة" المصرف حد قولها ،بل تدفع بالتقســيط
الدوالر ،فهو يدرك أن سعره المركزي على الناس فهم وتعترب أن الذل تجاه املوظف بات
سريتفع بشكل كبري ،يريد يرونها فخًا ال أكثر لسحب مفضوحا ً ويجــب وضع حد له،
فهي ترى بقرارات الحاكم «زوبعة
االســتفادة قليالً ،غري أنه
الليرة والدوالر في آن
يف فنجان» ال تخــدم إال الرؤوس
صدم بقرار البنك القايض
الكبرية ،أما نحن فطالعة براسنا».
بــرورة تقديــم طلب
لم تتمكن سوســن من ســحب املساعدة
مســبق لألمر يأخذ  48ساعة ،وهو أمر اعتربه
سابقاً ،فاملنصة «دايما معطلة» ،ما اضط ّرها
محمد بمثابة «اســتخفاف بعقول الناس ،ألن
للمجيء باكرا ً لســحب ما ّ
تبقى لها خشــية
املصــارف ترسق أموالنا ،عــى عينك يا تاجر،
نفاد كمية الدوالرات ،صحيــح أنها لم تفاجأ
وحني نرغب بتحويلها دوالرا ً تتبع القانون ،أين
بالزحمــة ،وال بطوابري القادمني للحصول عىل
هو القانون الذي حرمنا ودائعنا؟».
ليس محمد وحده الذي استشــاط غضبا ً
دوالر فريش غــر انها تفاجأت بتوقف املنصة

٥

التي لم تفتح قبل العارشة صباحاً ،ما حدا بها
للقول «ال يكفينا رسقة إال وذل أيضاً».
لم تم ّر «ترقيعة» املرصف عىل الناس ،فهم
يرونها فخا ً ال أكثر لســحب اللرية والدوالر يف
آن ،ربما كانــت ذات فائدة لو كان الفرق كبريا ً
بني السوق الســوداء واملنصة ،ومع ذلك جرب
يوســف حظه ،قرر تحويل راتبــه إىل الدوالر
لالســتفادة من  300الف لرية زيادة« ،بيشرتوا
نص تنكة بنزين» عىل حد قوله ،أيقن يوســف
أن تعميم املرصف املركــزي خدعة كبرية ،غري
أنه يراه «قرقشــة وال الجوع» فهو عىل األقل
هدّأ فورة السوق قليالً ،وح ّد من فلتان الدوالر
وإن رآه تمريرة ذكيــة لتقطيع انتخاب رئيس
املجلس.
ثالثة ايام مــن عمر تعميم مرصف لبنان،
ستهدئ السوق قليالً ،سينخفض الدوالر أكثر،
ربما منصــة صريفــة ،وكأن اعجوبة فجأة
حصلت ،قلبت موازين اللعبة ،احد ال يخفي ان
السياسة دخلت عىل الخط عىل قاعدة « مرقيل
تمرقلك» وهي سياسة ال تعدو كونها سياسة
تقطيع الوقــت ال أكثر فيما الهدف من خاللها
يبقى مجهول الهوية.

بسـام أبو زيـد

نواب التغيير أم التعتير؟
كان عنوان مواجهة منظومة الفساد وخراب الدولة
والسالح غير الشرعي من أبرز العناوين التي على
أساسها خاضت أحزاب وتيارات وشخصيات االنتخابات
النيابية وحققت نتائج ،وكان بعض من يهاجم المنظومة
وفسادها قد تحالف مع أهم رموزها بالنسبة له.
ومع استحقاق انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب
للرئيس قد يكون هؤالء أو بعضهم ساهموا في إعادة
بث الروح في هذه المنظومة التوأم مع السالح غير
الشرعي تحت عناوين وشعارات غير مبررة ضاربين
بعرض الحائط ثقة الناس الذين صوتوا لهم في صناديق
االقتراع.
من يساهمون في هذه العملية ال يمكنهم ان يشتكوا
الحقا ً من أي تعطيل أو شلل في السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،وال يمكنهم أن يصفوا أنفسهم بالمدافعين
عن حقوق الناس ومدخراتهم وبأنهم أرباب اإلصالح
والتغيير ،وأنهم سيفرضون نمطا ً جديدا ً في الحكم يبتعد
عن التسويات على أساس المحاصصة وتقاسم المواقع
والنفوذ.
من يساهمون في هذه العملية قد يتهمون بأكبر
عملية غش للناخبين ،فهم استثاروا حماستهم في
مواجهة المنظومة وتوأمها السالح غير الشرعي ،وعندما
وصلوا إلى كرسي النيابة بدأوا إعادة حساباتهم ودرس
مصالحهم الشخصية وكيفية الحفاظ عليها.
من يساهمون في هذه العملية ستكون لهم اليد
الطولى في توجيه رسالة سلبية إلى دول العالم الحر
والدول العربية الشقيقة لجهة أن كل كالم معسول في
إطار حسن العالقة مع هذه الدول ال يتجاوز مسألة
تصاريح ومواقف ال تقدم وال تؤخر ،فتحسين العالقات
مع هذه الدول يستلزم أفعاال ً على مستويين :األول هو
الحد من قدرة أي فئة لبنانية على تعكير هذه العالقات
واإلضرار بالدول المعنية ،والثاني هو تسليم مقدرات
إدارة السياسة الخارجية لجهة موثوق فيها ال تحوم
حولها أو ليست متهمة بشبهات وجرائم فساد.
التغيير ال يكون فقط من خالل زيادة عدد من يحملون
عناوين لمشاريع طنانة في اإلصالح وبناء الدولة ،بل
يكون من خالل الممارسة التي تظهر الحالة االعتراضية
بأي خطوة ممكنة ويجيزها القانون والدستور ،وأن أي
تصرف آخر هو تهرب من المسؤولية والتعهدات والوعود.
التغيير يستلزم المواجهة الكاملة ال نصف او ربع
مواجهة ،ومن المعيب إضاعة أي فرصة للتغيير او
للتعبير عن رفض المنظومة من قبل من أعلن عزمه على
مواجهتها ،وإال فإننا لن نخرج من الدوامة التي نحن
فيها اليوم ولن نوقف أي انهيار ولن نخرج من جهنم،
وعندها ستنقلب الصفة عند بعض النواب من نواب
التغيير إلى نواب التعتير.

شوارع شبه فارغة ...المحال ّ خالية ...ال سيارات وال من يمرّون

الدوالر يُعرقل حياة المواطنين وتحرّكاتهم ...انتكاسات بالجملة
املضاربة عرب تقديم الطلبات يف املصارف للحصول
بــعــلــبــك  -عــيــســى يــحــيـــى
عىل الدوالرات الطازجة وبيعها يف السوق السوداء،
ّ
وعليه شــهدت فــروع املصــارف يف مدينة بعلبك
جن جنون الدوالر نهاية األسبوع املنرصم وألقى
زحمة مواطنني منذ ســاعات الصباح الباكر بهدف
بظالله عىل مختلف جوانــب حياة املواطنني ،فبدأوا
تقديم طلبات لــراء الدوالر ،ومنهم ليقبض راتبه
يرضبون أخماســهم بأسداســهم ويفكرون كيف
عىل ســعر منصة صريفة بقصد تحقيق زيادة عىل
يجارون غالء األســعار عىل اختالف األصناف يف ظل
الراتب ال تتجاوز ثالثمئــة ألف لرية لبنانية وهم يف
انخفاض القدرة الرشائية وانعدامها.
أغلبهم من موظفي القطــاع العام والقوى األمنية
إىل حدو ٍد غري مسبوقة وصل مسار انهيار اللرية
والعسكرية.
اللبنانية أمام الــدوالر ،واختلط حابل معاناة الناس
وعىل وقع انقباض ســعر الرصف وانفالشــه،
ارتفاع شــامل ألســعار
وأوضاعهم املزرية بنابل
ٍ
تشهد سوق بعلبك ركودا ً ال مثيل له ،فالشوارع شبه
الســلع الغذائية والخبز واملحروقات وجشع التجار
فارغــة ،ال ســيارات وال مواطنني
الذين يســتغلون القفزات البهلوانية
ٌ
خالية
يتنقلون ويتسوقون ،املحال
للدوالر لتغيري الئحة أسعارهم من دون
من روّادها وأصحابها يتذمرون من
الرجوع إىل النقابة املختصة تحت حجة
الرشاء عىل أعىل ســعر .ويف حني سجل البعض يعمد إلى شراء الحالة التي وصلــوا اليها ،فال هم
األخرض أعىل مســتوى قيايس له حيث الدوالر من المصارف
قادرون عىل مجاراة الدوالر والبيع
وفق أعىل سعر رصف ،وال الناس يف
وصــل اىل  39ألف لرية لبنانية ،ســعّ ر
والدخول في سوق
وارد الــراء يف ظل األزمة الخانقة
العديــد من التجار أســعار بضائعهم
المضاربات
التي يرزحــون تحتها ،وعليه يبقى
عىل تســعرية األربعني ألفاً ،يف خطوة
الوضع عىل مــا هو عليه ،ال بيــع ورشاء والحركة
إستباقية تبقيهم عىل حدود عالية من الربح ،وتضع
التجارية معدومة ،والبضائع تتكدس عند أصحابها
املواطنني تحت خط الفقر أكثر وأكثر.
لحني اإلستقرار ومعرفة وفق أي تسعرية سيبيعون.
نــي معظــم اللبنانيني ما وصل إليه ســعر
أما املــواد الغذائية واللحوم والدجاج فليســت
رصف الدوالر يف السوق الســوداء وانتظروا صباح
أفضل حاالً ،وإن كان املواطن يستطيع االستغناء عن
يوم اإلثنني ليشرتوا الدوالر من املصارف وفق سعر
الثياب وبعض الحاجيات ،غري أن الطعام والرشاب ال
صريفة بعد القرار الصادر عن حاكم مرصف لبنان
مف ّر منهما .وتزامنا ً مع ارتفاع الدوالر زادت األسعار
وقد كبح بــه جماح التفلت الــذي حصل ،غري أن
بنســبةٍ وصلت إىل  40باملئة يف العديد من األصناف،
القرار دفع بالعديد من املواطنني للدخول يف ســوق

سوق بعلبك خاليًا من المواطنين منذ أكثر من أسبوع

حيث وصل ســعر كيلو لحم البقر إىل  400ألف لرية
لبنانية بعدما كان عىل عتبة الـ 280ألفاً ،أما الدجاج
فحلقت أسعاره أيضا ً بنسبة  30باملئة وباتت طاولة
الغــداء ألي أرسة بقاعية تكلــف نصف معاش ،أما
النصف اآلخــر فيذهب ثمــن رشاء بعض أصناف
الخضار والفاكهة وقد تجاوزت حدود املعقول.
وما بني كل الضغوط تفــرض أزمة املحروقات

من بنزيــن ومازوت نفســها ،بعدمــا أرهق ثمن
صفيحة البنزين املوظفني وعامة الناس ،واستدعى
اســتعجال عدد من املدارس يف املحافظة إنهاء العام
الدرايس لتخفيف األعباء عن الكادر التعليمي واألهل
معــاً ،فيما يشــكو املزارعون من الســعر الخيايل
لســعر صفيحة املازوت وقد وصل إىل 800الف لرية
ويحتاجونها ل ّري مزروعاتهم.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٤٧الســـنة الثالثــــة

الـثـلـثـاء  ٣١أيــــار 2022

الـ"توك توك"ينشط داخل القرى ألنه أرخص

 100ألف ليرة من طرابلس لعكار" :التاكسي" بالتقسيط
طرابلـــس  -مـــايز عبيــــد
لم تكن مهنة سائق سيارة
األجــرة أو التاكــي يومــا ً يف
لبنــان مهنة مربحــة أو مهنة
للمســتقبل .كانت يف الســابق
ويف أحســن األحوال تســتطيع
أن تســر صاحبها ليؤمّ ن قوت
عياله وتدفع عنــه العوز .هذا
يف الســابق ،أما اليوم فكل يشء
ّ
تغي ،وهي كمهنة لم تعد «تطلع
بهمّ ا» بلغة «الشوفريية»!
العجيــب يف ما يحصل هذه
األيام ّ
أن ســائق التاكيس وهو
يعاني ما يعانيه من شدّة ،ليس
عليــه فقــط أن يتحمّ ل وضعه
الصعب ،إنما عليــه أن يتحمّ ل
ّ
و»يعض
أيضا ً أوضــاع اآلخرين
عالجرح ويســكت» .وينطبق
عىل اإلثنني ،السائق وزبونه املثل
القائل« :حطوا امليّــت ع امليّت
صار اليل تحت يعيّط».
حيدر شمعة سائق سيارة
أجرة مــن أصحــاب اللوحات
الحمراء ،اشــرى سيارة (230
قطش) بلغتــه ،موديل ،1995
مــع لوحة عموميــة أو «نمرة
بالدارج» ،تك ّلف عليهما الكثري.
يرشح وضعه هذه األيام فيقول
لـ»نداء الوطــن»« :عمري 69
سنة وهذه مهنتي من أكثر من
 25سنة .أملك مرسيدس وعليها
لوحة حمراء .كانــت مهنتنا يف
السابق تســرنا ومايش الحال.
أما اآلن فمع غالء البنزين لم تعد

تؤمّ ن أكالً ليوم واحد».
ويضيف« :لــديّ زبائن من
أهايل قريتنــا والقرى املجاورة،
يحبون النزول معي من عكار إىل
طرابلس .منهم طالب جامعات
وموظفون ،واملؤسف هذه األيام
أنهم صــاروا يدفعون يل األجرة
بالتقســيط ،كل أسبوعني مرة
وكل شــهر مرة .هنــاك ركاب
جدد كانوا ينزلون بسياراتهم إىل
ّ
يفضلون التاكيس
املدينة صاروا
ألنها تبقى أقل كلفة من سيارة
بحاجة إىل أكثر مــن  300ألف
لرية ملشــوار ذهــاب وإياب إىل
طرابلس».
يف واقــع الحال املســتجد،
فإن أجرة التاكيس بني طرابلس
وعكار وبالعكس أصبحت 100
ألف لرية ،والحبــل عىل الجرار
يف ارتفاعهــا طاملا أن أســعار
املحروقات يف ارتفاع .أما داخل
القرى فصــار الناس ينتظرون
مرور أي «توك توك» ألن أجرته
تبقــى أقل كلفة مــن أجرة أي
ّ
يفضلون
ســيارة تاكــي ،أو
انتظار أي ســيارة عادية تم ّر
لتق ّلهم يف طريقها ،والعسكر هم
األكثر تأملا ً مــن هذا املوضوع..
ّ
يفضل كثريون عدم التجول
كما
بســياراتهم أو بالتاكيس إال يف
حاالت الرضورة».
بدر عاشــور سائق تاكيس
يعمــل عــى خــط طرابلس -
عكار منذ عرشين سنة ،يرشح
عن أوضاعه ويقــول« :نعاني

األجرة بالتقسيط

باتت مهنة سائق تاكسي
ة
«شغلة اللي ما عندو شغل »
بحسب أحد السائقين
األم ّرين نتيجة غالء املحروقات
وارتفاع سعر رصف الدوالر أمام
اللــرة اللبنانية وغــاء القطع
ومزاج الناس وأحوالهم ،ناهيك
عن ارتفاع أســعار قطع الغيار
والصيانة».
مشاكل ســائقي سيارات
األجرة كثرية من سنوات .لكنها
زادت بفعل اإلنهيــار الحاصل.
هــم اآلن يعتربون بــا ضمان
طاملا أنــه لم يعد يغطي تكاليف
العالج واألدوية ،وارتفاع أسعار
املحروقــات رفع أجــرة النقل
ّ
فخفت حركة العمل بعدما بات

ّ
يفضلون الـ»توك توك»
كثريون
أو أي وسيلة أخرى عىل السيارة،
ناهيك عن مضاربة الســيارات
والباصات غــر القانونية لهم
أيضاً ،بعدما باتت مهنة ســائق
تاكيس «شــغلة اليل مــا عندو
شغلة» بحسب أحد السائقني.
يف أي دولة تحرتم نفســها
ومواطنيها تؤمّ ن الحكومة لهم
النقل بأقــل التكاليف فال يكون
هذا األمر مشــكلة بالنسبة إىل
كل رشائح املجتمــع .أما يف بلد
العجائب لبنان ،فإن املواصالت
مشكلة أساســية تكاد ترسق
راتب املوظف بكامله وال يكفيها.
بماذا ســيف ّكر اللبناني وبماذا؟
وعىل ماذا ســيقلق أكثر؟ أعىل
الكهرباء وتأمينها؟ أم املياه؟ أم
املواصالت؟ أم األكل والرشب؟ أم
الصحة والطبابة؟...

يت ّوجها بقداس تطويب األبوين الكبوشيّين عويس ملكي وصالح

برنامج زيارة الكاردينال ماريو غريش :مهمة بابوية
و ّزع املركز الكاثوليكي لالعالم برنامج
زيارة الكاردينال ماريو غريش ،امني عام
مجمع األســاقفة ،ا ّلتي بدأت مساء أمس
االثنني  30أيار الســاعة  18:30بالوصول
إىل مطار بريوت الــدويل (رفيق الحريري)
وتســتمر حتى االثنني  6حزيران ،2022
ويمكــن اعتبارها بديالً عــن الزيارة التي
كان سيقوم بها قداســة البابا فرنسيس
يف  12حزيــران وتأجلــت إىل موعد آخر،
خصوصا ً من خــال رمزية املحطات التي
تتخللها واألماكن التي سيزورها واللقاءات
التي سيعقدها .ويف ما ييل برنامج الزيارة:
 الثالثــاء  31أيّــار 10:30 2022-صباحاً:
• زيارة أبرشــيّة طرابلس ،وســيادة
املطران يوسف سويف.
• .لقاء إسالمي مســيحي (مطارنة
الشــمال واملفتني) ،وممثّلني عن النقابات
واملجتمع املدني.
بعد الظهر :زيارة دير البلمند.
 األربعاء  1حزيــران 10،30 2022-صباحــاً :لقاء مع اســاقفة أبرشــيات
الجنوب :الســادة املطارنة إييل بشــارة
حدّاد ،مــارون عمّ ار ،ورشبــل عبدال ّله يف
مقام ســيدة املنطرة مغدوشة ،ولقاءات
مع مختلف لجان السينودس يف األبرشيّات
الكاثوليكيّة األربع يف صيدا وصور.
 الخميــس  2حزيــران  - 2022يفالرصح البطريركي  -بكركي
 :11:30 – 9:30لقاء مــع البطاركة
واألساقفة الكاثوليك ،وأساقفة أبرشيات
االنتشار املارونية.
 :11:30مؤتمر صحايف يف بكركي.
 :17:30 – 16:00لقــاء مــع ال ّلجنة
البطريركيّــة املركزيّة املارونيّــة ملتابعة
أعمال السينودس ،مع مندوبي األبرشيّات

إتهمت عويدات بحفظ ملف "القرض الحسن"

غادة عون :فيك تقلّي يا رئيس
التفتيش
بعــد إحالتها عــى التفتيش
القضائي تســتمر النائبــة العامة
اإلستئنافية يف جبل لبنان القاضية
غادة عــون يف التغريد خارج رسب
اإللتزام بأبســط املعايري القضائية
واإلحرتام بني القضاة ،متخطية يف
لغة التخاطب مع زمالء أعىل منها يف
السلك اإلحرتام وروح الزمالة وهيبة الشخصية القضائية ،مستخدمة
تعابري تهجمية تناولــت فيها رئيس التفتيش القضائي القايض بركان
ســعد ومدعي عام التمييز القايض غسان عويدات ،الذي وصف حالتها
بالـ»بارانويا» املرض الذي يعرف بجنون االرتياب.
فقد نرشت عون صباح امس تغريدة كشفت فيها مصري التحقيق يف
ملف «القرض الحسن» ،فكتبت« :صباح الخري يا أحبة وللذين بيكرهوني
كمان .ما عندي يش شخيص ضد احد .ومتل ما وعدتكم سأكمل الجردة
امانة لضمريي وقسمي .لكن اىل كل من سأل عن القرض الحسن .امللف
تم البت به عند مدعي عام التمييز وهو حفظه .اذا أراد فتحه مجددا ً انا
مستعدة .لكن حتى اآلن ما عندي يف امللف ادلة كافية عن تبييض اموال».
وكانت قبل ذلك كتبت« :كما وعدتك يا رئيس التفتيش ومن وراءه يف
القضاء وهو معروف ان الجردة ستطول :يا عمي ما استحيتوا ّملن جهاز
أمني عطل اشارة قايض بإحضار مشتبه به يف رسقة العرص مالحق يف
 5دول دون ان تحركوا ساكناً .النه مطلوب منكم حماية هذا الشخص.
ومطلوب مالحقة القايض الوحيد الذي تجرأ عىل فتح ملفات.
وقبلها كتبت« :يا رئيس هيئة التفتيش فيك تقيل ليش ما احلت اىل
التأديب يليل لفلف ملف الصيارفــة وأحد املصارف ييل منيّم ملف هدى
سلوم منذ اكثر من  ٣ســنوات ،وملف الضباط منذ سنتني ويليل حاول
منعي من االســتمرار يف ملف مكتف .والقصص تطول ال لن اســكت
والجردة ستطول .ليس هذا هو القضاء الذي يستأهله اللبنانيون».
ويبدو أن سلسلة تغريدات القاضية عون ال تنتهي.

مذكرة تفاهم بين رياشي
وهاونشتاين حول الرقمنة الحديثة
وقعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية يف حكومة ترصيف االعمال
الســفرية نجال ريايش واملمثلة املقيمة لربنامج االمم املتحدة االنمائي السيدة
ميالني هاونشتاين يف  27الحايل ،مذكرة تفاهم بني مكتب وزير الدولة لشؤون
التنميــة االدارية وبرنامج االمم املتحدة االنمائي ،تهدف اىل دعم تطبيق آليات
رقمنة حديثة تساهم يف خلق فرص جديدة للتعايف االقتصادي ،وتساهم ايضا ً
يف تأمني خدمة عامــة عرصية والئقة للمواطنني اللبنانيــن ،وذلك يف اطار
االعمال التي يقوم بها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية والتي تهدف
اىل تطوير االدارة العامة يف لبنان ،وســعيا ً اىل إرساء رشاكات دولية تساهم يف
تحقيق التنمية والتقدم يف مجال التحول الرقمي .وأكدت ريايش أن «الرشوع
يف الرقمنة يف لبنان بات امرا ً ملحا ً للغاية» ،مشرية اىل أن «االتفاقية مع برنامج
االمم املتحدة االنمائي تمثل بداية جيدة ملزيد من التعاون املثمر يف املســتقبل،
خاصة لناحية تنفيذ االســراتيجية الوطنية للتحول الرقمي» .واعتربت ان
«إقرار مجلس الوزراء الســراتيجية التحول الرقمي يعترب الخطوة االوىل يف
املسار الصحيح لتحقيق التحول الرقمي الشامل».
أما هاونشــتاين فأوضحت أن «الربنامج سيدعم الحكومة اللبنانية يف
ترسيع عملية التحول الرقمي ،االمر الذي سيســاعد يف تضييق الهوة الرقمية
املوجودة ،ما يعزز من قدرة الدولة اللبنانية عىل االستجابة لحاجات املواطنني».

الكاردينال غريش والبابا فرنسيس

والرهبانيّات املارونيّة ،يف لبنان والعالم.
 :18:30قدّاس مــع غبطة البطريرك
املاروني مار بشــاره بطــرس ال ّراعي يف
اإلكلريكية البطريركيّــة املارونيّة يف غزير
بمناســبة اليوبيل الذهبي لرابطة قدامى
اإلكلريكيّة.
 الجمعــة  3حزيران :26-05-2022نشاط يف مدينة بريوت
 10:00يف مطرانيّة بــروت املارونيّة،
لقاء مع رئيس أســاقفة بــروت املطران
بولس عبد الساتر.
• زيارة غبطة البطريرك يوسف الثالث
يونان بطريرك الرسيان األنطاكي.
• زيــارة مرتوبوليت بــروت للروم
األرثوذكس املطران الياس عودة.
• زيارة مفتــي الجمهوريّة اللبنانيّة،
سماحة املفتي عبد ال ّلطيف دريان.
 15:00لقاء مع لجنة الســينودس يف
أبرشيّة بريوت.
• زيارة حي مــار مخايل الذي ترضّ ر
باإلنفجار.

 السبت  4حزيران 2022قبل الظهــر :زيارة املــزارات عنّايا،
جربتا ،كفيفــان ،عربيــن ،برفقة قدس
األباتي نعمة ال ّله الهاشــم الرئيس العام
للرهبانيّة اللبنانيّة املارونيّة.
ظهراً :لقاء مع ســيادة املطران منري
خريالله راعي أبرشــيّة البــرون وكهنة
األبرشيّة.
 :18:30املشــاركة يف قدّاس تطويب
األبوين الكبوشــيّني يف ديــر الصليب جل
الدّيب – بقنايا.
 األحد  5حزيران 2022 11:00املشــاركة يف القــدّاس اإللهي
الذي يرتأسه البطريرك مار بشاره بطرس
ال ّراعي يف بلدة بعبدات بمناســبة تطويب
األبوين الكبّوشيّني.
بعد الظهر :زيارة أبرشيّة أنطلياس –
زيارة برج حمّ ود – النبعة.
إختتــام املرحلة األوىل من املســرة
السينودسيّة مع أبرشية أنطلياس.
 -اإلثنني  6حزيران :املغادرة إىل روما.

"القضاء األعلى" يعِ د بتأمين
مق ّومات الصمود القضائي
صــدر عن مجلس القضاء األعىل أمس البيــان التايل« :إن مجلس
القضاء األعىل الذي يتشــارك املعاناة واألوضاع والظروف االستثنائية
والصعبة ،عىل األصعدة كافة مع قضاة لبنان خصوصاً ،ومع اللبنانيني
عموماً ،يثمّ ن الجهود املبذولة لتأمني اســتمرارية العمل القضائي ،من
قبل قضاة ارتضوا بذل أكثر من املســتطاع ترشيفا ً ملضمون َ
قسمهم،
مع مســاعدين قضائيني ،يقومون بموجبات وظيفتهم ،يف ظ ّل أزمة
اقتصادية ومالية ومعيشية غري مسبوقة ،فإنّه يطلب منهم ،مستندا ً
إىل رؤية وتطلعات الشعب اللبناني الذي يحكمون باسمه ،االستمرارية
يف هذا الصمود القضائي واملؤسســاتي ،ولو بحدّه األدنى ،والذي يحتّم
عليهم مواجهة تحدّيات وصعوبات يستحيل أحيانا ً تخ ّ
طيها وتجاوزها.
ّ
وإن مجلــس القضاء األعــى يَعد بدوره ،بمتابعة كل املســاعي
واالتصــاالت التي قام ويقوم بها ،ســواء مع الســلطتني الترشيعية
والتنفيذيــة أو مع املنظمات والجهات العربيــة والدولية ،بغية تأمني
مقوّمات هذا الصمود القضائي واملؤسســاتي .وأخــراًّ ،
إن مجلس
القضاء االعىل حرصا ً منه عىل املصلحة الوطنية العليا ،يهيب بالسلطتني
الترشيعية والتنفيذية األخذ باالعتبار واقع ما آلت إليه األمور والنتائج
ّ
والتبص».
التي قد تسفر عنها ،ما يدعو إىل التفكري
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الـثـلـثـاء  ٣١أيـــــــار 2022

بين القريب من القلب واإلستفزازي ...كيف مالت دفة الناخبين؟

في ميزان الكاريزما هؤالء الن ّواب هم الفائزون
انتهى االستحقاق االنتخابي وفاز من فاز وخسر من خسر بتعداد األصوات والحواصل وكسرها ،لكن في ميزان الكاريزما لم يكن لألرقام اي وقع
فبعض الفائزين لم يستطيعوا اجتياز امتحانها وفشلوا في الوصول الى قلوب الناخبين فيما بعض الخاسرين تركوا تأثيرًا إيجابيًا وإن لم يتجل في
عدد األصوات وحجزوا مكان له في قلوب الناس .في رأي الناخبين كما في رأي خبراء التواصل بعضهم «مهضوم» قريب من القلب ومقنع حتى
بطروحات عشوائية و بعضهم سمج «ثقيل الدم» ُفرض على الناخبين فرضًا.
زيـــزي إســـطـــفـــان
ال شــك أن االنتخابات األخرية لم تكن
كسابقاتها بالنسبة لكثرة الوجوه الجديدة
التي ترشــحت ،وهؤالء كانت مسؤوليتهم
أكرب مــن القدامى املعروفني ً
حلة ونســبا ً
وانجازات وإخفاقات ،والحمل عليهم مزدوج
وثقيل :أن يسحروا الناخبني ليصوتوا لالئحة
أوال ً ولهم ثانياً .من ســبقهم بات متمرسا ً
باللعبة يعرف نقاط ضعفه ومشــاكله ال
بل بات يخجل ،خاصــة إن كان من أحزاب
نضال نصرالله
سامي صعب
فادي شهوان
الســلطة ،من اإلطالالت اإلعالمية املكثفة
للعبة السياسية ،فيما ال يمكنهم قول ذلك
وترك اإلعالنات االنتخابية للجدد واملعارضة.
دون االتكال عىل فريــق عمل محرتف فبدا
عن سامي الجميل الذي يملك خربة سياسية
هؤالء نجح بعضهم يف تقديم نفسه للناس
ســاذجا ً بســيطا ال يملك الخربة أو حتى
طويلة .الكاريزما تتجىل يف عدد من املظاهر
بطريقة واثقة فيما بعضهم اآلخر لم يوفق
الذكاء السيايس .إحداهن بالغت يف الضحك
أبرزها لغة الجسد التي يجب أن تكون دائما ً
بذلك.
يف صورها يف حني ان ال الظرف وال إنجازاتها
منفتحــة باتجاه اآلخر تــرز الثقة وليس
املرشــح ،وفق خبري التواصل سامي
الوزارية تسمح بالضحك .واستغرق أحدهم
الضعف واالنطواء ومــن كان لديه حضور
صعــب هو «منتــج» عليه إقنــاع الناس
يف الخطابة وكأنه يف مرسحية رحبانية فيما
غالبا ً ما نراه يحتل مساحة أوسع من خالل
للتصويت له من خالل الصورة التي يقدمها
بالغ بعضهم يف السلبية واالستفزاز.
لغة جســده وهذا ما نراه عند الرئيس بري
يف حملته االنتخابية .وهنا كل العنارص تلعب
الــذي يضع دائما ً يده عــى الكريس أمامه
الخبرة والتعاطف سر الكاريزما
دورها يف إنجاحه او إفشاله بدءا ً من صورته
او اىل جانبه ويوســع مساحته ليقول إنني
االختصــايص يف التواصل واالســتاذ
التي تع ّرف النــاس به لكنها قد تلعب ضده
أملك هذا املكان .حتى حدبة الظهر يمكنها
الجامعي نضال نرصالله يعطي للكاريزما
ايضاً ،وهــي ال تعني الصورة الفوتوغرافية
أن تكون مثاال ً عىل التعاطف اي أن املرشح
تعريفا ً شــامالً فيقول إن العقل حني يرى
للوجه فقط بل االنطبــاع الذي يقدمه من
يحمل هموم الناس مــن هنا نرى بعضهم
صورة شــخص ما ال سيما
خالل شــكله ومالبســه
يميلون اىل األمام وهم عىل الشاشــة و كأن
يف مركز مســؤولية يســأل
ووقفته وضحكته وحركاته
ثقالً فوق أكتافهم.
نفسه عىل الفور إن كان هذا
ومــن ثــم صوتــه ونربته
ومــن مقومات الكاريزمــا إضافة اىل
وبعدهــا من خــال أدائه صعب :امتحان الشكل الشــخص خبريا ً ومتمرسا ً يف
ما يقوم به وإذا كان متعاطفا ً
والقبول أو ً
مهارات التواصــل ،معرفة ماذا يريد الناس
ال
وصدقه ومضمــون كالمه
وما هي مشاكلهم وماذا يمكن أن نعطيهم
مع من يسمعه اي قادرا ً عىل
وقدرته عىل اإلقناع .املعادلة
وكيف نساعدهم .وهنا كان خطأ الكثري من
إشــعار هذا األخري بأهميته .والشــخص
بسيطة أعجب اوال ً ثم إقنع ...ومن لم ينجح
املرشحني حيث أنهم لم يتطلعوا اىل ما يريده
الذي يملك حضــورا ً هو من يجمع التمرس
بامتحان الشكل والقبول أوالً ،فعبثا ً يتعب يف
الناس ويحتاجونه بل ركزوا عىل ما يريدون
والتعاطــف .بعض املرشــحني مثل مارك
إقناع الناس بربنامجه.
قولــه وإيصالــه .يقول أفالطــون إن فن
ضو يملكون مقومات التواصل لكن الناس
األخطــاء التي وقع فيها املرشــحون
الخطابة يحتاج اىل ثالثة عنارصهي املشاعر،
يسألون أين خربتهم هل هم حقا ً فاهمون
كثرية بحســب صعب وأبرزهــا يف الصورة
الفوتوغرافية حيث بدا بعضهم وكأنه يأخذ
صورة عىل شــاطئ البحر مع نظرة حاملة
او صورة لجواز الســفر مع نظرة تائهة،
صور عىل خلفية بيضاء ال تلفت النظر فيما
التصوير عىل خلفية ســوداء يعطي عمقا ً
للصورة ويربز تعابري الوجه والنظرة .كذلك
ارتكــب الكثريون خطأ قــراءة خطاباتهم
الورثة السياسيون كانوا كثرا ً يف هذه االنتخابات ورثوا املقعد عن أهلهم ربما
امــام الجمهور مــن دون تفاعل او حركة
لكنهم لم يرثوا الكاريزما ذاتهــا ،بعضهم أضافوا إليها والبعض اآلخر لم يصل اىل
عىل املرسح وبعضهم بالغــوا يف إطاللتهم
مســتوى كاريزما اآلباء .من آراء الخرباء استخلصنا التايل :نديم الجميل لم يتفوق
اإلعالمية و أطالوا بالكالم بحيث بات يمكن
عىل والده الشــيخ بشري الذي يعترب ايقونة من أيقونات الكاريزما وإن كان يتمتع
القول إن مــع كل إطاللة بــات الجمهور
بقبول وتعاطف من الناس وال تيمور جنبالط اســتطاع ذلك وكأنه غري مقتنع بعد
يكتشــف تالعبهم وتناقض كالمهم بشكل
بدوره السيايس .سامي الجميل تفوق عىل والده مع أن صوته ال يسعفه ،اما طوني
أكرب .منهم من كانت تعابري وجهه جامدة أو
فرنجية فقد تخطى والده باتقانه لعبة الظهور اإلعالمي والسالسة يف الكالم وكذلك
حزينة او حتى غاضبة فيما لم ينجح آخرون
مجد حرب الذي استطاع ان يجتذب اهتمام الجمهور الذي وجد فيه كاريزما تفوق
بتثبيت نظراتهم أو توجيهها نحو الجمهور
والده واألمر ذاته مع ســامي فتفت الذي حصد رىض الجمهور وإعجابه لوسامته
فظلت نظراتهــم هاربة ال تأرس متابعيهم.
وطالقته فيما عجز ميشال املر عن ذلك ولم يستطع تقديم صورة جدية واثقة.
وبعضهم اعتمد الســذاجة يف مقاربته من

هل ورثوا كاريزما آبائهم؟

مارك ضو

«"صرخة وطن»"

وائل ابو فاعور

نجاة صليبا

مجد حرب

املنطق والصورة ،بعض املرشــحني امتلكوا
ســواه ومن كان ســلبياً؟ فيبدأ بالنقطة
هذه العنارص الثالثة واستطاعوا الوصول اىل
األخرية قائالً إن من كان اســتفزازيا يطلق
الناس يف خطابهم .بوال يعقوبيان مثالً يقول
االتهامات لشــد العصب مــن دون إعطاء
الحلول هو سلبي والذي يتكلم بغضب دوما ً
نرصالله تملك قدرات التواصل ألنها إعالمية
ســابقة وبعد اربع سنوات اكتسبت القدرة
وانفعال زائــد او بصوت مرتفع او من كان
عىل أخذ اإلجابة مثالً اىل مكان آخر واكتسبت
يطيل يف الكالم لم يتقبله الجمهور ،أما من
لغة الجسد وبراعة خطابية أعطتها القدرة
كان إيجابيــا يحمل األمل والصدق يف كالمه
عىل جعل الناس يصغون إليها .فيما ميشال
وال يعتمد االستفزاز وال االبتزاز فهذا وصل
املر الذي ال يملك خربة وخلفية سياسية بعد
اىل الناس.
لم يستطع الوصول اىل الناس ألنه غري متقن
يؤكد فادي شــهوان أن طريقة التعبري
للعبة التملق والتهرب ورصاحته قاســية
عن الفكرة يف اإلطاللــة اإلعالمية أهم من
فيمــا الناس يفضلون مــن يتكلم بطالقة
الفكرة بحــد ذاتها فاملرشــح الذي يقدم
ويركزون عــى ذلك أكثر
مقاربة صحيحة وهادئة
من املضمــون .األمر ذاته
فيها وضوح وتسلســل
بالنسبة لســنتيا زرازير
أفكار بحيث يفهم الناس
استطاع مجد حرب أن
مثالً التي يمكن أن تشكل
ما يريــد قوله وال يحكي
حالة يف الربملان ال ســيما يجتذب اهتمام الجمهور اليشء ونقيضه ويعكس
أنها لقيــت تعاطفا ً عند
صورة إيجابية بســيطة
الذي وجد فيه كاريزما
الفئة الشــابة من  15اىل
غــر مســتفزة مرتبة
تفوق ما لدى والده
 25بأســلوبها الطبيعي
ونظيفة مع تعابري وجه
غري نافرة هو الذي يكون يف العادة قريبا ً من
فيما شكلت صدمة عند الجيل األكرب املعتاد
الناس.
عىل شكل تقليدي للمرشح .عمر حرفوش
املرشح عن طرابلس ومؤسس الجمهورية
بعض املرشــحني رغم مــا لديهم من
الثالثة ال شــك عنده كاراكتري وشــخصية
كاريزما كانــت لديهم أخطــاء واضحة يف
محببة لكن هل يمكن أن يقنعنا بأنه قادر
ظهورهم اإلعالمــي .فالنقيب ملحم خلف
رغم كونه «مهضــوم ونكتجي» عىل إدارة
يملك يف صوته وأدائه قدرة عىل اإلقناع لكنه
البلد؟ هل ينافس الرئيس ميقاتي املتمرس
غالبا ً ما يــدور حول املوقــف ،وال يجزمه
وذي الثقل القوي؟
بوضوح .حليمــة قعقور مثال تقدم مقاربة
صحيحــة لكنها تحمل نفحــة غضب ،أما
بوال يعقوبيان فلديها حماســة زائدة .عمر
نجوم على الشاشة
حرفوش عادة يتكلم بشكل صحيح وجملة
بعيدا ً عن الكاريزما استطاعت األحزاب
مضبوطــة لكنه خالل مقابلــة تلفزيونية
فرض مرشحيها عىل منارصيها سواء أحبوهم
محكمة يضيع يف الحديث .ســليم الصايغ
أم ال .ويف هذا الســياق يقول اإلعالمي فادي
رغم قدرته عىل إيصال فكرته يطيل يف الكالم
شــهوان إن كل األحزاب حتى التي لعبت لعبة
وزياد حواط مع ما يتحــى به من كاريزما
التغيري أعادت ترشيح نواب كانوا غري مقبولني
كان معظم األحيان يتكلم بغضب .جاد غصن
من الناس ،فالجميع فضلوا العنوان السيايس
شكل حالة كاريزماتية ألنه ضد الكل ويعرف
ولعبة شد العصب عىل الشخص باملطلق.
مــا يريد قوله أما زرازيــر فأعطت انطباعا ً
نسأل اإلعالمي من خالل خربته الطويلة
بأنها بعيدة عن عالم السياسة .أما عىل صعيد
يف عالم التواصل واإلعالم عمن استطاع من
السيدات اللواتي ترشحن فيقول شهوان :ك ّن
املرشحني الوصول اىل قلوب الناس أكثر من
بحاجة اىل التدريب املكثف ليتق ّن هذه اللعبة
وقد برزت بينهن عديــدات مثل رانيا غيث،
ماغي عون لينا حمدان ولينا التنري أما نجاة
صليبا فاستطاعت ان تأرس قلوب الناس...
عىل الصعيد الحزبي ال شك أنه كان لكل
حزب نجومه الذيــن اجتذبوا محبة الناس.
ومنهم عىل ســبيل املثال إلياس بو صعب و
إدي (إدغار) معلوف عنــد التيار العوني او
زياد حواط وانطوان حبيش وجورج عقيص
عند القــوات اللبنانية او ســامي الجميل
والياس حنكش ونديم الجميل عند الكتائب.
عند الحزب االشرتاكي يمكن القول إن وائل
ابو فاعور هو األكثر قدرة عىل التعبري لكنه
يســتفيض يف الكالم اما هادي ابو الحسن
فقد أثبــت جدارته .يف حركــة أمل تميزت
النائبة عناية عز الدين وطرحت لنفســها
حيثيــة معينة تميزها عــن اآلخرين أما يف
«حزب الله» فمرشحوه ذائبون تحت عباءة
السيد حسن نرصالله وان تميز بينهم النائب
حسن فضل الله.
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بعدما غزتنا عسكريًا في الماضي...

لبنان يغزو تركيا فنيًّا في الحاضر
العام  1516احتل العثمانيون لبنان الذي ظل تحت حكمهم حتى نهاية
الحرب العالمية األولى .في العام  2008عادت تركيا لتغزو لبنان مجددًا،
ولكن هذه المرة ليس عبر اجتياح عسكري بقيادة جمال باشا السفاح،
بل من خالل هيمنة فنية درامية ،جيشها عشرات الممثلين االتراك مثل
مهنّد ونور وسمر ويحيى ولميس الذين رفع لهم الجمهور اللبناني

روبي

عالحلوة والمرة

جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبـــــشـــــي
العــام  2006بدأت تركيــا تصدير
مسلســاتها اىل العالم كله .ويف تقرير
نرشتــه صحيفــة حرييــت الرتكية يف
15ايلول ّ ،2008
تبي أن  22دولة تستورد
هذه املسلســات ،ولقي معظمها رواجا ً
كبريا ً يف مرص واإلمارات وسوريا والعراق
واألردن و ...لبنان.
لبنان الذي أضعفــت الحرب عجلته
اإلنتاجية ،كان قد وقع قبل الغزوة الرتكية
 ،تحــت ســطوة اجتياح مكســيكي يف
ثمانينات وتسعينات القرن املايض .يومها
تو ّلت رشكة "فيلمــي" لصاحبها املخرج
نقوال أبو سمح عملية الدبلجة بالفصحى
مع اشــهر أصوات املمثلني اللبنانيني مثل
سمرية بارودي واليس فرنيني ووحيد جالل
وألفريا يونس وجيزيل نرص ،ووفاء طربيه
وغريهم .وهكذا اصبح املسلسل املكسيكي
"هو أو ال احد" واصبح الجمهور اللبناني
ال يحلف ســوى بحياة راكيــل وانطونيو
وماريا مارســيدس وغوادالوبي وخوان
الغول ،حتــى انه اطلق أســماءهم عىل
أوالده ومتاجره  ...هذا الهوس دفع اإلنتاج
العربي -اللبناني لشــن هجوم مضاد بعد
فرتة ،بقصد تحقيق مكاسب مادية وفنية.
وهكذا انطلقت موضة تحويل مسلسالت
مكســيكية اىل العربية ،كمــا حصل مع

الرايات البيضاء استسالمًا لسحرهم .وبعد حوالى  15عامًا على الغزو
ّ
التركي للبنان،
شن العالم العربي بواسطة اسطول محطة ""MBC
هجومًا مضادًا على األراضي التركية ،فتمركز في اسطنبول ،وبدأت
مرحلة استعمار معرّبة لمسلسالت تركية .أبرز جيوش هذه الحملة
الفنية الجديدة هم الممثلون اللبنانيون.

"روبي" الذي عرض سنة  2012عىل قناة
" "MBC4أوالً ،وحقــق نجاحا ً كاســحا ً
وكان من اخــراج رامي حنا ونص كلوديا
مرشليان وبطولة سريين عبد النور وتقال
شمعون وديامان بو عبود ومكسيم خليل
وامري كرارة .الظاهرة عادت وتكررت مع
مجموعة مسلســات ،نذكر منها "الحب
الحقيقي" ،وهو انتاج لبناني بحت (LBC
ومي ابي رعد ) .يومها شبّه رئيس مجلس
إدارة " "LBCبيــار الضاهر هذه الظاهرة
باملوضة التي يطلقهــا مصمّ مو األزياء
فتتحوّل "ترند" .

من هيمنة مكسيكية الى تركية

االجتياح املكســيكي للبنان بدأ يخبو
تقريبا ً يف االلفيــة الثانية ،ليتوهج مكانه
االجتياح الرتكي ،رغم عــودة االنتاجات
اللبنانية بقــوة بعد فرتة ركود بســبب
الحــرب .فعىل ما يبدو انجذب املشــاهد
العربــي اىل املسلســات الرتكيــة ألنّها
أقرب إىل مجتمعاتنــا الرشقية وعاداتها
وتقاليدها ،وتقدم الرومنسية التي يتوق
اليها العالــم العربي ،إضافة اىل ســحر
املمثلني االتــراك وجمالهم ،واىل التصوير
يف مناطق خالبة جعلت من تركيا املقصد
السياحي ملاليني العرب واللبنانيني منذ بدء
عرض هذه املسلسالت .فحسب صحيفة
حرييت الرتكية ،عرض املسلسالت الرتكية

يف البلدان العربيــة أدى إىل زيادة التدفق
السياحي إىل تركيا بشكل كبري منذ العام
 ، 2006كما تحوّل القــر الذي تم فيه
تصوير مسلســل "نور" (اول مسلســل
عرض يف العالم العربي) إىل مزار سياحي.
بدورها ســاعدت اللهجة الســورية يف
انتشار تلك األعمال ،خصوصا ً أن الدراما
السورية كانت قد حجزت مكانها املرموق
يف العالم العربي ،وبدأت تســحب البساط
من تحت قدمي الدراما املرصية التي كانت
ترتبع عىل العرش لعقود طويلة.

عروس اسطنبول أصبحت بيروتية

اليــوم ،ورغم مــرور  15عاما ً عىل
االجتياح الرتكي ،ال تــزال حماه تتأجج
يف لبنان .املسلســات الرتكية هي األوىل
عىل قائمة املشــاهدات عىل شاشــات
التلفزة اللبنانية .واملســتفيد األكرب هو
تركيا التي نجح صنّــاع الدراما لديها يف
الرتويــج العمالهم ،وجــذب االنتاجات
الراغبــة يف تعريب أعمالهــم ،للتصوير
عىل ارض وطنهم ،وتنشــيط االقتصاد
بعد الســياحة ،إضافة اىل تجارة األزياء،
فمعظم اللبنانيــن باتوا يقصدون املدن
الرتكية لــراء ثياب مثل ثياب ســحر
وفريوز خانم وجوليا ويلــدز ...وتماما ً
كما حصل مع موضة تحويل املسلسالت
املكسيكية اىل العربية ،انطلقت منذ العام

 2018ورشــة عربية بقيادة استديوات
" "MBCالعادة تعريب سلسالت تركية.
وهنــا ال يمكننا ســوى ان نقــول بأن
"مصائب قوم عند قــوم فوائد" ،فلبنان
الذي كان يُحكى بأن ســيتحوّل استديو
التصويــر الحاضن لهذه السلســات،
كان اغىل تكلفــة مقارنة برتكيا ،إضافة
اىل بدء تأزم وضعه الســيايس الذي ادّى
الحقا ً اىل انهيار دراماتيكي عىل الصعيد
االقتصــادي .وهكذا انتقل املرشوع الذي
كان لينعش لبنــان يف حال تم يف بريوت،
اىل اســطنبول .البداية كانت مع تعريب
مسلسل "عروس إسطنبول" الذي تحوّل
"عروس بريوت" وحقق نجاحا ً كاسحا ً
عند عرضه ســنة  2019عــى محطة
" ،"MBCممــا دفع منتجيــه لتقديم 3
أجزاء منه .أسباب نجاح النسخ العربية
عديدة فاملسلســل الرتكي هو احد انجح
االعمال الدراميــة االجتماعية بانتاجه
الضخم وقصته القائمة عىل عائلة ثرية
ومرتابطة بفضل حزم االم ،ستهب عليها
رياح التغيري مع دخــول عروس غريبة
عليهــا ومع ظهــور ارسار قديمة .هذه
القصة الصلبة تشــبه اىل حد كبري واقع
عائالتنا اللبنانية والعربية ،مما ســهّ ل
التماهي معها .وشــ ّكل اختيار املمثلني
ّ
املوفق جــداً ،حبة الكــرز التي منحت
املسلسل نكهة مميّزة .صحيح ان ابطال

املمثل خلطة عربية ،ولكن حضور املمثلني
اللبنانيني كان طاغيا ً والفتاً ،من كارمن
بصيبص وجو طــراد ورفيق عيل احمد،
وخصوصا ً االســتثنائية تقال شــمعون
التي تقمصت مالمح ســيدة القرص ليىل
الضاهر .تصف تقال شــمعون التجربة
بالناجحــة واملميّزة ،فالتعــاون الفني
والثقايف بني دول عدة ،من شــأنه إغناء
املمثل والعمل عىل حد سواء .وتؤكد تقال
أن أرسار نجاح "عروس بريوت" عديدة،
من انتــاج ضخم وقصــة قوية وجيدة
وممثلــن مقنعني وفريــق فني وتقني
محرتف .ولكن العنرص األسايس للنجاح
برأيها ،هو األجواء العائلية التي جمعت
طاقم العمل" .لقد شــ ّكلنا عائلة كبرية
ومتكاتفة ،وهذا ما ترك أثرا ً إيجابيا عىل
سري العمل .كما أن االحرتام واملساواة يف
املعاملة الجيدة التي فرضها فريق اإلنتاج
عىل كافة املمثلني ،مــن دون أي تفرقة
بني نجم بدور أول او ممثل بدور ثانوي،
ش ّكلت عامالً أساســيا يف نجاح العمل.
كنا نتناول الطعــام مع بعضنا البعض،
وكان لــدى كل املمثلني كرافانات للراحة
واالســرخاء .بعضها مشرتك وبعضها
اآلخر فردي ،وهذه الفردية ال عالقة لها
بالنجومية بــل بحجم الدور وصعوبته،
لــذا كان البعــض يحتــاج اىل االنفراد
والهدوء للمراجعة والتحضري للتصوير".

العرس التركي  -العربي مستمر
نجاح "عــروس بــروت" عىل كافة الصعد شــجّ ع
مجموعة "أم بي يس" عىل اطــاق تصوير مجموعة من
املسلســات ،نذكر منها الكوميدي الرومنيس "عىل الحلوة
وامل ّرة" املأخوذ من املسلســل الرتكي "يف
الرساء والرضّ اء"
ّ
ّ
يحقق نجاحا ً يف تركيا ،وكانت نســبة مشاهدته
الذي لم
ّ
فتوقف عند الحلقة السادســة .ولكن املسلســل
ضعيفة،
العربي لم يتأثــر كثريا ً بمصري شــقيقه الرتكي ،فحقق
مقدارا ً معقــوال من النجاح( ،ال يقــارن بنجاح "عروس
بريوت") وتابعه اللبنانيون خصوصــا ً ان البطولة كانت
ملمثلني محبوبــن مثل كارمن لبّس وجــو طراد ونيكوال
معوض وباميال الكيك إضافة اىل الســورية دانا مرديني.
اليوم ،إســطنبول هي وجهة رئيســية لإلنتاج الدرامي
العربي ،ومجموعة كبــرة من املمثلني اللبنانيني متواجدة
حاليا عىل ضفاف البوسفور ،تشارك يف عدد من مسلسالت
قيد التصوير .هذه الظاهرة تتوقــف عندها النجمة تقال
شــمعون ،فرغم ترحابها بتجارب التوأمــة هذه( ،تركية
كانت او أوروبية من خالل مشاركتها يف أفالم سينمائية)
ّ
تمســكها باالنتاجات املحليــة .تقول تقال
اال انها تؤكد
شــمعون" :الصناعة الفنية القائمة عــى توأمة مع دول
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أخرى ،مفيدة ألنهــا تصب يف مصلحة تطوير املنتج املحيل
واملساهمة يف تبادل الخربات وعدم الغاء الخصوصية .هذه
الصناعة ال يجب أن تلغــي االنتاجات املحلية ،فلكل دراما
عربية خصوصيتها ويجب املحافظــة عليها ألنها تيضء
عىل واقعنا ،وتشــ ّكل فرص عمل وفرية لكثري من الفنيني
والتقنيني من أوالد البلد .املمثل اللبناني والعربي يستطيع
السفر للمشــاركة يف اعمال فنية ،ولكن ماذا عن املخرج
والكاتب والتقنــي؟ التوأمة مفيدة ،ولكنها لن وال يجب أن
تؤثر عىل دور الدراما املحلية".
طبعا كلنا نتمنى التوفيق لكافة املمثلني العرب بشــكل
عام ،واللبنانيني بشــكل خاص املتواجديــن يف تركيا بداعي
العمل ،وعىل ســبيل الذكر ال الحرص رندة كعدي ورفيق عيل
احمد وجان قســيس وفيفيان انطونيوس وبديع أبو شــقرا
وندى ابو فرحات .وطبعا ً لســنا ضد أن يغزو املمثل اللبناني
العالم بأرسه بفنه الراقي وابداعــه الذي لم يعد بحاجة ألي
إثبــات ،ولكن برشطني اثنــن :أن يقــدّم أوال ً أعماال ً تريض
طموحه الفني وتحقق له مكاســب ماديــة ومعنوية تالئم
مكانته وخربته ،وثانيا ً واالهم أن تظل االنتاجات املحلية هي
مظلته ومرجعه وامللجأ الذي ال غنى عنه.
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مهرجانات بعلبك الدولية تستعيد جمهورها هذا الصيف

مــــهــــرجـــان
يعود الجمهور للمرة األوىل منذ ثالث
سنوات إىل مهرجانات بعلبك الدولية يف
رشق لبنان خالل الصيــف املقبل ،بعد
غيابه يف العامني املاضيني بسبب جائحة
"كوفيد  ،"19 -يف حدث شــدّد منظموه
أمس عىل أنــه "مقاومــة ثقافية" يف
ظل أزمة اقتصاديــة واجتماعية غري
مسبوقة يف لبنان.
وأكدت رئيسة املهرجانات نايلة
دو فريــج أن "إقامــة الحدث الذي
يشــمل أربع حفــات ويمتد من 8
تمــوز إىل  17منه ،يف هــذه األوقات
التي يشــهد فيهــا لبنــان أزمات
متتاليــة ،يمثّل تحديا ً وشــكال ً من
أشكال املقاومة الثقافيّة" ،مشدد ًة
ّ
"تخل لبنان عن
عىل رضورة عــدم

في الصاالت

الـثـلـثـاء  ٣١أيـــــــار 2022

دوره كركن فني وثقايف وعن التزامه
الثابت تجاه جيل الشباب".
وذ ّكرت بــأن مهرجانــات بعلبك
الدوليــة "حرصــت مدى الســنوات
املاضية عــى أن تحافظ عــى دورها
كمنارة ثقافية وتكيّفت مع القيود التي
فرضتها جائحة "كوفيــد  "19 -ومع
الواقــع االقتصادي املســتجد يف البالد،
من خالل االكتفــاء ببث حفلتَي دورتَي
 2020و 2021عىل محطات التلفزيون
وشبكات التواصل االجتماعي".
ويعود الجمهور بالفعــل إىل أدراج
معبد باخوس ،بحســب دو فريج بعدما
استقطبت نسختا املهرجان االفرتاضيتان
َ
مشــاهدَة ،عىل ما
أكثــر من  17مليون
ً
مضيفة" :يفتتح املهرجان يف 8
أوضحت،

تموز بحفلة هي بمثابة تحية للموسيقى
واألغنيــات اللبنانية الرتاثيّــة ،تحييها
املغنية ســميّة بعلبكي ،فيما يتوىل إدارة
األوركسرتا املايسرتو لبنان بعلبكي".
واســتكماال ً اللتزام املهرجان دعم
املواهب الشــابة ،تطل يف  10تموز فرقة
أدونيس التي تعنى بموســيقى البوب -
روك .و ُ
طعّ م املهرجان بأمســية فالمنكو
وجاز يف 11تمــوز مع عــازف الغيتار
واملؤلف اإلسباني خوسيه كيفيدو بوليتا
يف حفلة عنوانها "كواتيكو تريو" ،يرافقه
فيها غنا ًء رافاييل دياوتريرا وعىل اإليقاع
كارلوس مورينو.
ويُختتم الحدث يف  17من الشهر عينه
بحفلة أُعدّت ّ
خصيصا ً ملهرجانات بعلبك،
بتوقيع عازف البيانو اللبناني  -الفرنيس

ســيمون غرييش الذي كان وراء مبادرة
إقامة حفلة لدعــم مهرجانات بعلبك يف
معهد العالــم العربي يف باريس يف كانون

األول املنرصم .وترافق غرييش الراقصة
اإليرانية رنا غرغاني واملؤلف املوســيقي
اإليطايل جاكوبو بابوني شيلينجي.

 Top Gun: Maverickالمنتظر يتصدّر شباك التذاكر في أميركا
تصدّر فيلم الحركة املنتظر ""Top Gun: Maverick
شــباك التذاكر يف أمريكا الشــمالية خالل عطلة نهاية
األسبوع التي امتدت عىل أربعة أيام بسبب يوم الذكرى
األمريكــي ،محققا ً يف األســبوع األول من عرضه 151
مليون دوالر ،وهي أرقام كانــت م ّ
ُتوقعة النطالق هذا
العمل يف الصاالت.
وتراجــع فيلــم "Doctor Strange In The
 "Multiverse Of Madnessإىل املرتبــة الثانية ،محققا ً
يف أســبوعه الرابع  16,4مليــون دوالر يف الفرتة املمتدة

بني الجمعة واألحد و 21,1مليــون دوالر خالل العطلة
الكاملة .وحقــق الفيلم ،وهو من إنتاج رشكة "ديزني"
وبطولة املمثل الربيطاني بنديكت كامربباتش ،إيرادات
بلغت  187مليون دوالر يف أوىل أيام انطالق عروضه.
وجاء يف املرتبة الثالثــة " "Bob's Burgersالجديد
الذي تستند قصته إىل مسلسل تلفزيوني شهري ،محققا ً
 12,6مليــون دوالر يف أول ثالثة أيام مــن العطلة و15
مليون دوالر خالل األيام األربعة.
وحصد فيلــم ""Downton Abbey: A New Era

املرتبــة الرابعة محققا ً  5,9ماليــن دوالر يف ثالثة أيام
و 7,5ماليني دوالر خالل أيام العطلة األربعة .وشارك يف
هذا الفيلم املقتبس من مسلســل ""Downton Abbey
التلفزيوني الربيطاني الشــهري كل من ماغي ســميث
وهيو بونفيل وإليزابيث ماكغوفرن وميشــال دوكري.
أما املرتبة الخامســة ،فكانت من نصيب فيلم الرسوم
املتحركة " "The Bad Guysلرشكة "يونيفرســال" ،إذ
حصد  4,6ماليني دوالر عىل مدى ثالثة أيام و 6,1ماليني
دوالر خالل أربعة أيام( .أ ف ب)

رشق الموناليزا بقالب حلوى بالكريما في اللوفر
ُرشقت "املوناليزا" ،أشهر لوحة يف العالم ،يف متحف اللوفر يف باريس
بقالــب حلوى بالكريما ،من دون أن تتعــرض ألي رضر بفضل الزجاج
الواقي الذي يحميها ،وفق شهادات انترشت عرب الشبكات االجتماعية.
وبحســب صــور وشــهادات نرشها ســائحون عــى "تويرت"
و"إنستغرام" ،فإن الحادثة وقعت يف وقت مبكر من بعد الظهر .وتُظهر
صور عــدة الزجاج الواقي للوحة "موناليــزا" ملطخا ً بالكريما ويقوم
بتنظيفه رجل يبدو أنه من حراس املتحف.
وأكد أحد مســتخدمي "تويرت" انه كان حارضا ً أثناء الحادث ،أن
ّ
املنفذ كان رجالً مقنّعا ً يضع شعرا ً مستعاراً ،ونهض من كريس متحرك

ليرضب بيده الزجاج املضاد للرصاص ،قبل أن يرشــقه بقالب الحلوى.
ونرش مستخدم تويرت هذا (@  )lukeXC2002أيضا ً مقطع فيديو يظهر
فيه الرجل املعني يقف بجوار كرسيه املتحرك بمواكبة عنارص أمن .وقال
الرجل بالفرنســية مرتديا ً مالبس بيضاء وواضعا ً شعرا ً مستعارا ً وقبعة
عىل رأسه" :هناك أناس يدمرون األرض ...أيها الفنانون جميعاً ،فكروا يف
األرض .لهذا السبب قمت بفعلتي .فكروا يف الكوكب".
يف صــور أخرى ،يمكن رؤية الكريس املتحرك موضوعا ً خلف الطوق
األمني الــذي ال يجب عىل الزائرين تجاوزه عــاد ًة .ولم تُلتقط صور أو
مقاطع فيديو للحادث نفسه( .أ ف ب)

...واللوفر أبوظبي طرف في تحقيق بتهمة تهريب اآلثار
قرر متحــف اللوفر أبوظبــي أن يصبح طرفا ً
مدنيــا ً يف تحقيق يف االتجار بآثار منهوبة من الرشق
األوسط واألدنى وُجّ ه عىل أساســه اتهام إىل رئيس
سابق ملتحف اللوفر الفرنيس الشهري .وأشار محامي
املتحف اإلماراتي جان جاك نوير ،نيابة عن املؤسسة
الثقافيــة البــارزة يف العاصمة اإلماراتيــة ،إىل أنه
"بالنظر إىل الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم والتي
كان متحــف اللوفر أبوظبي الضحية األوىل لها ،فإنه
من غري املعقول أال نشكل طرفا ً مدنياً".
وقال" :متحف اللوفر أبوظبــي ضحية لعمليات
اتجار باآلثار املرصية ،فيما هو مؤسسة ثقافية رائدة
معروفة يف جميع أنحاء العالم .وألنه يتمتع بأخالق ال

تشوبها شائبة يف هذه املوضوعات ،فإنه يرغب يف جالء
الحقيقة كاملة وكشف كل مالبسات امللف".
أنشــئ متحف اللوفر أبوظبي بموجب اتفاقية
حكوميــة موقعة عام  2007بــن اإلمارات العربية
املتحدة وفرنســا ،وهو مرتبــط خصوصا ً بمتحف
اللوفــر يف باريــس باتفاقية تعــاون ،ويتبع دائرة
الثقافة والسياحة يف إمارة أبوظبي.
ووُجهــت إىل الرئيس الســابق ملتحف اللوفر يف
باريس جان لوك مارتينيــز يف  25أيار الحايل تهمة
"التواطؤ يف االحتيال ضمن عصابة منظمة وغســل
األموال عن طريق التسهيل الكاذب ألصول ممتلكات
متأتية من جريمة أو جنحة ،كما وُضع تحت الرقابة

القضائية" .وهو ينفي هــذه التهمة بأكرب قدر من
الحزم ،وفق وكالء الدفــاع عنه .ويحاول املحققون
معرفة ما إذا كان مارتينيز قد تغاىض عن شــهادات
منشــأ مزيفة لخمس قطع أثرية مرصية استحوذ
عليها متحــف اللوفر أبوظبي مقابل عرشات املاليني
من اليورو .ومن بني هذه القطع شاهدة من الغرانيت
الوردي محفور عليها اسم امللك توت عنخ آمون.
ُ
وفتــح تحقيق أويل عُ هد بــه إىل املكتب املركزي
ملكافحة االتجار باملمتلــكات الثقافية ،رسا ً يف تموز
 2018مــن جانب املحكمة الوطنية املســؤولة عن
مكافحة الجريمة املنظمة التابعة ملكتب املدعي العام
يف باريس( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

إبقاء الرشيك يف حالة من
الشك الدائم ،لن تنفعك بالتأثري
يف قراراته.

ال تكن مرتددا ً وخصوصا ً ىف
االفصاح والتعبري عن نفسك وآرائك.

قد تتورط يف مسألة غامضة.
تجنّب إثارة الشكوك وانتبه اىل
العيون التي قد تسلط عليك.

لديك بعض امليول للسيطرة
عىل الرشيكّ ،
لكن ذلك قد ال
يكون يف مصلحتك ألنه لن يقبل
هذا الوضع.

تشكو املسؤوليات املرتاكمة،
وتتذمر من اتهامات ظاملة
وتختلف مع الرشيك.

تغتني حياتك العاطفية
وتجذب الجنس اآلخر .إنّه
وقت جيد للتفكري بالسفر او
للقيام بمرشوع جديد.

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

باالمكان حماية استقرار العالقة
رشط التعاطي مع الظروف
واملستجدات بتعقل وروية.

تجنب الغضب واملواجهات
الجارحة ،إبتعد عن املناكفات.
قد ترفع التحديات ويكون
األمر مرضّ اً.

قد تشعل النار من حولك وتحرق
خ ّ
ط العودة فتتأزم األوضاع
ويحرج وضعك.

تستعيد قوتك وتسيطر عىل
بعض االوضاع وتتاح لك فرصة
تحسني اعمالك وتطوير مهامك.

يشهد هذا اليوم آفاقا ً جديدة
ووعودا ً واجتماعا ً مهما ً وخربا ً
يأتي من الخارج يفرحك.

كل من سار عىل درب اإلخالص
وصل .أما أنت فقد باتت
الخيانة أخريا ً خبزك اليومي.
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أي أوكرانيا بعد الحرب؟
بعد مرور عشرة أسابيع على غزو أوكرانيا ،يصعب أن يتوقع أحد طريقة انتهاء الحرب أو توقيت نهايتها.
انسحب الجيش الروسي من محيط كييف في أواخر شهر آذار ،لكنه يتابع قصف مدين َتي "خاركيف"
و"ماريوبول" ويتقدم ببطء شرقًا وجنوبًا ،رغم المقاومة األوكرانية الشجاعة .كان اكتشاف األعمال
الوحشية التي ارتكبها الجيش الروسي بحق المدنيين نقطة تح ّول أخالقية في الحرب .وتُعتبر المقابر
الموقتة
َ
التي اضطر السكان لحفرها لدفن أقاربهم خارج أحيائهم السكنية من أكثر المشاهد الصادمة في مدينة "بوتشا"
ُ
المحرّرة ومناطق أخرى في ضواحي كييف.
آنــــــــــا ريــــــــــد

يعيــش األوكرانيــون حياتهــم
اليومية من دون التفكري باملســتقبل.
انفصــل معظمهم عــن عائالتهم وال
يشء يضمــن أن يعود بلدهم إىل وضعه
الســليم أو أال يستهدف صاروخ طويل
األمد جدار غرفة نومهــم خالل الليل.
يتكيّــف الكثريون مــع وضعهم عرب
املشاركة يف جهود الحرب .من الغرب إىل
الرشق ،يقود الناس عىل مدار األسبوع
شــاحنات مُحمّ لة باملــواد الغذائية أو
املستلزمات الطبية ،أو يُحوّلون املالبس
املمزقة إىل شــبكات تمويه ،أو يديرون
مراكز مخصصة لــأوالد النازحني ،أو
يوزعون الطعام والشــاي يف محطات
سكك الحديد.
لكن رغم جميع املآيس والشــكوك
املنترشة يف كل مكان ،بدأ البعض يف ّكر
بشــكل البلد يف مرحلة إعادة اإلعمار
بعد اسرتجاع درجة نسبية من السالم
(يســتعمل الناس كلمة "انتصار" وال
أحد يتكلم عــن "انتهــاء الحرب").
ســيكون الوضع األمني بالغ األهمية
يف تلــك املرحلــة :حتى لــو تحققت
أفضــل الســيناريوات املتوقعة ،يدرك
األوكرانيون أن الرصاع سيســتمر عىل
أضرار الغزو الروسي على شارع في منطقة ماريوبول | أوكرانيا ،نيسان 2022
األرجح يف رشق البالد مســتقبال ً وقد
االختالف الشديد بني أوكرانيا وروسيا
مؤرش مدركات الفســاد الصادر عن
يدوم لسنوات طويلة .كذلك ،سيحتاج
عىل مستوى الثقافة السياسية (يشمل
منظمة الشــفافية الدولية ،فتعادلت
البلد إىل معالجــة األرضار االقتصادية
البلد وسائل إعالم ح ّرة ومجتمعا ً مدنيا ً
مع إيسواتيني وتفوّقت بدرجة بسيطة
والخسائر الناجمة عن هرب أكثر من
عىل روسيا .ويف ترشين الثاني املايض،
حيوياً ،وتبقى نتائج االنتخابات فيه غري
خمســة ماليني مواطــن ،إذ يجب أن
ّ
وقــع الرئيس األوكرانــي فولوديمري
متوقعة) ،عجــزت كييف عن التخلص
يقتنع هؤالء بصوابية العودة إىل بلدهم.
زيلينســكي عىل ترشيع جديد ومضاد
من بعض املمارســات الســوفياتية
يف الوقت نفسه ،يجب أن تبذل الحكومة
لألوليغارشية وحوّله إىل قانون رسمي،
القديمة .يستطيع املواطنون أن يُسهّ لوا
األوكرانية جهودا ً اســتثنائية لتجنب
لكنه حــرص الحقا ً عىل اســتعماله
حياتهم اليومية عرب اللجوء إىل معارفهم
الغرق يف الفســاد مجــدداً ،علما ً أنها
الستهداف خصمه السيايس والرئيس
أو دفع الرشاوى .كذلك،
تطالب منذ اآلن بمليارات
السابق بيرتو بوروشينكو املعروف يف
تبقى املحاكــم والنيابة
الــدوالرات إلعادة إعمار
قطاع صناعة الحلويات .استمرت هذه
العامة بطيئة ومسيّسة،
البلد .أخــراً ،لم تتّضح
املشــاكل تزامنا ً مع احتدام الحرب .يف
وغالبــا ً مــا يفــرض
بعد مكانــة أوكرانيا يف
شــهر آذار ،ضبطت الجمارك املجرية
األوليغارشيون قراراتهم
الغرب بعد نهاية الحرب.
فيما تبحث أوكرانيا يحتاج البلد إلى معالجة
أمواال ً نقدية بقيمة  28مليون دوالر يف
من وراء الكواليس.
األضرار االقتصادية
أمتعة زوجة نائب أوكراني سابق ،لكن
خالل السنوات التي
عــن مصــادر جديدة
ذكرت الصحافة الدولية خربا ً مقتضبا ً
ســبقت الغزو ،نجحت
للعائــدات ،يجــب أن
والخسائر الناجمة
عن هذه الحادثة.
الضغــوط الدوليــة يف
تحرص عــى إنفاق ما
عن هرب أكثر من
لهذه األسباب ،تأمل رشيحة واسعة
فرض إصالحات معينة
تملكــه اآلن بطريقــة
مدروســة .منــذ بــدء خمسة ماليين مواطن
من األوكرانيني األصغر سنا ً يف إطالق أكثر
يف كييف ،منهــا نظام
اإلصالحات إلحاحا ً تزامنــا ً مع إنهاض
مشــريات حكومــي
الحــرب ،التــزم القادة
البلد مــن أنقاض الحــرب .قد ترشف
عرب شــبكة اإلنرتنت ،ومكتب وطني
الغربيــون الصمــت حول الفســاد
هيئة مستقلة عىل أموال إعادة اإلعمار،
ومحكمة عليا جديدة ملكافحة الفساد
املستفحل محليا ً منذ استقالل أوكرانيا
فتتجاوز بذلك جميع املناصب الحكومية.
تحت إرشاف خرباء أجانب يف القانون.
يف العام  ،1991ال سيما يف القطاع العام،
اليوم ،يُفــرض أن تتمحور معظم
لكن يف العــام  ،2021احتلت أوكرانيا
ّ
ومن املستبعد أن
تتحسن هذه املشكلة
التوقعات حول السؤال التايل :ملن ستكون
املرتبــة  122من أصــل  180بلدا ً عىل
يف ظل تدفق املساعدات بعد الحرب .رغم
بدأت بولندا تحديدا ً تُطوّر رشاكة جديدة مع
أوكرانيا .قبل بدء الحــرب الراهنة ،كانت بولندا
تشــمل أصال ً أكثر من ربع مليون عامل أوكراني
ّ
ّ
تضخم هذا العــدد نتيجة وصول
موَقــت .وبعد
ماليني الالجئني إىل البلد ،أصبحت فرص توســيع
العالقــات االقتصاديــة بني البلدَيــن واضحة.
يشــارك العمال األوكرانيون يف تشغيل االقتصاد
البولنــدي ،مثلما قدّم البولنديون مســاهماتهم
إىل االقتصاد الربيطاني قبل حقبة «بريكســت».
كذلك ،يشــدد الطرفان عىل حجم التعاطف الذي
كسبه األوكرانيون وســط الرأي العام البولندي.

يف هذا الســياق ،يقول املذيع البولندي جاســيك
ستافيســكي« :نحــن ال نعترب اســتقاللنا آمنا ً
إال إذا كانــت أوكرانيا آمنــة .ال مفر من وقوع
االضطرابــات وســيحاول بعض السياســيني
الهامشيني االســتفادة من هذه الظروف ،لكن ال
يطرح هذا الوضع مشكلة برأيي».
بعد ترضر مســاحات واســعة من املدن
األوكرانية أو تدمريها بالكامل ،تتعلق مشكلة
أكثر إلحاحا ً بإصالح البنيــة التحتية املحلية.
جَ مَ ع املخطط الحرضي ألكسندر شيفشينكو
أكثر من مئة محرتف للتفكــر بكيفية إعادة

الرتكيبة السكانية وســيتّضح النقص
تحديدا ً وسط فئة النساء يف سن العمل.
إلقناع الناس بالعــودة إىل بلدهم،
يجــب أن تؤمّ ــن لهم كييــف فرص
عمل مناسبة .تُســابق املنظمات غري
الحكومية الوقت منذ اآلن إلعادة تشغيل
البلد قبل أن يبدأ الالجئون حياة جديدة
ودائمــة يف الخــارج .يقول مؤســس
مــروع اجتماعي يف "لفيف"" :يغادر
بشكل نهائي
حواىل  50ألف شخص البلد
ٍ
أسبوعياً" .يشتكي آخرون من ترصفات
منظمات دولية مثــل الصليب األحمر،
كونها تساعد أشــخاصا ً متواجدين يف
مدينة "لفيف" اآلمنة للذهاب إىل بولندا.
لكن يتعلق دافع آخر للرحيل بالتعليم.
أغلقت املــدارس األوكرانية أبوابها منذ
تفيش فريوس "كوفيــد "-19وتحوّلت
اآلن إىل أماكن إقامــة موَقتة للنازحني،
بما يف ذلك املــدارس الواقعة يف مناطق
بعيدة عن القتال.
يف أفضل األحوال ،يستطيع األوالد أن
يتلقوا تعليما ً عرب اإلنرتنت ،سواء بقيوا
يف أوكرانيا أو هربــوا إىل الخارج .وإذا
نجحت الدول األوروبية يف تأمني مدارس
جديدة ألوالد الالجئــن األوكرانيني ثم
اســتقر فيها هؤالء األوالد بكل رسور،
ستحصل العائالت عىل دافع قوي للبقاء
املعارضة أليونا
يف الخارج .تدعو النائبة
ِ
شكروم الحكومة األوكرانية إىل ترشيع
الجنســية املزدوجــة ،وإال قد يضطر
النــاس لالختيار بني عملهــم وجواز
ســفرهم .من األفضل إذا ً أن يتشــجع
أوكرانيا الجديدة؟ لم يصبح هذا املوضوع
العمــال عىل تكــرار رحــات الذهاب
محط نقاش واســع بعد ،لكن يشــعر
واإليــاب ،ويتابعــوا دفــع الرضائب،
الكثــرون يف كييف بالقلــق من امتناع
ويحافظوا عىل روابطهــم ببلدهم األم
األوكرانيني الذين غادروا البلد منذ شــهر
حتى لو كان عملهم األسايس يف الخارج.
شــباط املايض عن العــودة إىل وطنهم
لكن قد ترتافق التقلبات الســكانية
(كانت هذه الهجرة الجماعية من أرسع
االســتثنائية مع بعض املنافع يف نهاية
املوجات التي شهدتها أي منطقة يف العالم
املطاف .نظرا ً إىل ارتفاع العدد الســكاني
منذ نهاية الحــرب الباردة) .وفق أحدث
املحيل وتراجع مســتوى املداخيل نسبياً،
التقديرات ،قصد حواىل
من املســتبعد أن تحصل
ثالثة ماليــن أوكراني
أوكرانيا عــى عضوية
بولندا .وبما أن الرجال
كاملة يف االتحاد األوروبي
الذين ترتاوح أعمارهم
يف أي وقــت قريــب.
بــن  18و 60عامــا ً ال
لكن أنشــأت التدفقات
يُســمَ ح لهم بالرحيل ،بعد تضرّر مساحات واسعة
الســكانية املتواصلــة
يتألــف معظم الالجئني من المدن األوكرانية أو روابط أوروبية واسعة.
من النساء واألوالد .تعجّ تدميرها بالكامل تتعلق بســبب الحرب ،اضطر
مدينة "لفيف" الغربية مشكلة أكثر إلحاحًا بإصالح الجيــل الشــاب مــن
بالعائــات القادمة من
األوكرانيني لتدبّر أموره
أقىص الــرق ،لكن ال البنية التحتية المحلية
بنفســه والتكيّــف مع
يمكن رصــد ولو طفل
األوضاع املستجدة ،حتى
واحد يف كييف .إذا استمر القتال ،تتوقع
أن البعض يطوّر عالقات خارجية مثمرة
األمم املتحــدة أن يغــادر ثالثة ماليني
ويكتسب مهارات لغوية جديدة :ستكون
هذه القدرات مفيدة جدا ً إذا ّ
آخرين البلد بحلول نهاية هذه الســنة،
نفذ االتحاد
أي ما يســاوي  20%من سكان أوكرانيا
األوروبي وعوده بمنح أوكرانيا جزءا ً من
ً
نتيجة لذلك ،ال مفر من ّ
تغي
قبل الغزو.
منافع تطوير العالقات مع االتحاد.

إعمار أوكرانيا كلهــا .يبحث أعضاء يف فريقه
عن الطــرق املعتمدة أصال ً يف الســويد إلعادة
تدويــر الركام الخرســاني ،ويفكــر آخرون
بطريقة ملنع املستوطنات الجديدة التي يستقر
فيها النازخــون يف غرب البلد اليوم من التحول
إىل أحياء لألقليات .يشــ ّ
كل الدمار أيضا ً فرصة
إلعادة النظر بطريقة تصميم املناطق الحرضية
الجديدة ،ومنحها طابعــا ً مجتمعيا ً مضاعفاً،
وجعلها أقل ازدحاماً.
لن تتحقق جميع األحــام املرتبطة باألمن،
وازدهار اقتصاد معــارص ،وإعادة العائالت إىل

الوطن ،وبناء مدن جديــدة انطالقا ً من خطط
مدروســة .لكن يثبت بدء هــذا النقاش ،تزامنا ً
مع اســتمرار الحرب الوحشــية ،مدى تصميم
األوكرانيــن عــى االنتصــار وإىل أي حد زاد
ّ
تمسكهم بوحدتهم وهويتهم للتصدي للتهديدات
الروســية .يف النهاية ،يقول دميــرو ناتالوخا،
نائب شــاب بارز يف الربملان األوكراني" :ما من
طريقة تقليدية إلعادة بنــاء بل ٍد تدمّ ر أكثر من
نصف ناتجــه املحيل اإلجمايل .لقــد أصبحنا يف
وضع يفرض علينا تقبّل جميــع أنواع األفكار
ٍ
الجامحة واملفاهيم الجريئة".

اقــــتصــــاد
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الوافدون ُيخرجون  2.1مليار دوالر والسوق ما زالت تفتقد اليد العاملة الوطنية

تحويالت بالمليارات في عز االنهيار
كفيلة بدعم عشرات المجتمعات

نعمة التحويالت النقدية الواردة من المغتربين اللبنانيين ،تقابلها نقمة التحويالت
المعاكسة الصادرة من العمالة األجنبية الوافدة .فإذا كان لبنان يحتل المرتبة الثالثة
على سلم أكثر الدول العربية تلقيًا للتحويالت بعد كل من مصر والمغرب ،برقم وصل
إلى « 6.6مليارات دوالر في العام الماضي» ،بحسب البنك الدولي ،فهو يتصدّر أيضًا قائمة
الدول قياسًا إلى حجم التحويالت الخارجة بالنسبة إلى الناتج الوطني.
فرق كبري جــدا ً بني العمالــة الوافدة
خــالــد أبـــو شـــقـــرا
لحاجــة اقتصادية وتلك املســتقدمة
لحاجة تنافســية» ،برأي النقابي أديب
تحويالت العمالــة األجنبية يف لبنان
بو حبيب الذي شــغل منصــب ممثل
إىل الخارج وصلت يف العام املايض إىل 2.1
عن األجراء يف عدد مــن مجالس العمل
مليار دوالر .الرقــم بحد ذاته قد يبدو يف
التحكيمية .فـ»العمالة الوافدة لحاجات
بلد يســتضيف بني  1.5إىل  2مليون بني
اقتصادية ال تشكل عبئا ً
الجئ ونازح ،ويعتمد إىل
عىل االقتصاد إنما فائدة
حد مفرط عــى العمالة
مضافة .رشط أن تنطبق
االجنبيــة يف قطاعــات
عليهــا كافــة القوانني
هناك فرق كبير جدًا
الخدمة املنزلية والزراعة
لجهة اإلقامة وتســديد
والبناء ...معقــوالً .إنما
بين العمالة الوافدة
الرضائــب ،وااللتــزام
قساوته تظهر باملقارنة
لحاجة اقتصادية وتلك
بدوام العمل الرســمي،
مع مؤرشي الناتج املحيل
المستقدمة لحاجة
والتســجيل يف الضمان
والتحويالت الداخلة .فهو
االجتماعي واالســتفادة
تنافسية
يشــكل  10.5يف املئة من
مــن تقديماتــه .وهي
الناتج املحيل االجمايل ،إذا
تستحق الدفاع عنها من قبل النقابات،
اعتربنا أن األخري هو بحــدود  20مليار
مثلها مثل العمالة اللبنانية .أما يف حال
دوالر ،كما أنــه يمتص  31.8يف املئة من
إعفاء العمالة الوافدة من الرشوط التي
مجمل التحويالت الداخلة .ويف الحالتني
تنطبق عــى العمالة الوطنية ،ســواء
فــإن الرقم كبري ،وقد تخطى يف الســنة
كان ذلك بســبب التقصري أو اإلهمال أو
الثالثة عىل االنهيــار الحر الخط األحمر
التفلت وعدم املراقبــة ،فتتحول عندها
وبدأ ينذر بانعكاسات سلبية.
هذه العمالة إىل تنافســية .حيث يعجز
العامــل اللبناني عىل منافســة مثيله
الفرق بين العمالة االقتصادية
االجنبــي أو الوافد من الــدول العربية.
والتنافسية
وبحسب أبو حبيب فإن العمالة االجنبية
التنقل بني الدول للعمل واالستثمار
«التنافســية» تصل يف بعض املؤسسات
هــو حق يكفلــه النظــام االقتصادي
إىل حــواىل  90يف املئة ،بســبب التواطؤ
الليــرايل الحر .جذوره تعــود إىل أواخر
القرن الســابع عرش حــن ُ
بني أصحاب العمــل والجهات الرقابية.
طلب من
بمعنى أن االخرية تغطي هذه املخالفات
الحكومات عدم التدخل يف الســوق عىل
وترتاخى يف تطبيــق القوانني .حيث يتم
قاعدة «دعه يعمل دعــه يمر»Laissez
إدخال العمال يف بعض املؤسســات عىل
 .Faire, Laissez Passerوقد أيقن رجال
أساس أنهم عمال نظافة ويتم تشغيلهم
األعمال واالقتصاديون باكرا ً أن اإلزدهار
داخل املؤسســات بوظائف ال يســمح
ال يتحقــق يف الــدول مــن دون تبادل
بها القانون .هذا فضالً عن تغييب دور
الخربات واستقطاب العمالة املتخصصة
املؤسســة الوطنية لالستخدام وإصدار
والرخيصة .هذا من حيث املبدأ ،أما من
إجــازات عمل تتناقض مــع قوانينها،
حيث الواقع فــإن لبنان يجب أن يكون
التحايل عىل القوانني كأن يتم اســتبدال
أكثر من يقدّر الحق بالتنقل والعمل وأن
(الخاء) بـ (القــاف) يف تعريف مكاتب
يتجنب التعامل مــع امللف بعنرصية أو
العمالــة االجنبيــة ،فتصبــح مكاتب
بـ»وطنجية» زائدة ،نظرا ً لكونه «يصدّر»
استقدام العمالة بدال ً من استخدام.
سنويا ً عرشات آالف العمال .لكن هناك

المشكلة ثقافية

«تصويــر املشــكلة بــأن العمالة
األجنبية ،ســواء أكانــت رشعية أم غري
رشعية هي التي تقــف خلف عدم توفر
فرص عمــل للبنانيــن غــر دقيق»،
برأي الصناعي وعضــو مجلس جمعية
الصناعيني بول أبي نرص .و»نحن نشهد
شــحا ً كبريا ً جدا ً بتوفر العمالة اللبنانية،
تحديــدا ً غــر املختصة منهــا .أي تلك
التي تعمل عىل املاكينــات يف املصانع أو
التنظيف ،أو عــى محطات املحروقات أو
يف ورش البناء ...وعليه فإن االســتعانة
بالعمالــة االجنبية من قبل املؤسســات
ليســت للتوفري أو لدفع أجــور أقل ،إنما
لعدم ارتضاء اللبنانيني العمل بالوظائف
التي يشغلها حاليا ً االجانب .مع العلم أن
العامل االجنبي يكلف املؤسســات أكثر».
وبحسب أبي نرص فإنه من غري املنطقي
بالنسبة إىل مؤسســات القطاع الخاص
رفع الرواتب فوق طاقتها الجتذاب العمالة
اللبنانية غري املختصة ،ألنه عندها ال يعود
عمالً انتاجيا ً اقتصادياً ،بل خريياً».
اإلحجــام عن العمــل يف العديد من
القطاعــات يعود من وجهــة نظر أبي
نرص ألســباب ثقافية وليســت مادية.
و»يف الوقت الذي يلــف فيه لبنان العالم
الســتدانة ماليــن الــدوالرات لتمويل
شبكة الحماية االجتماعية ،ودعم األرس
الفقرية واملحتاجة بـ 100دوالر شهرياً،
يخرج من لبنان ســنويا ً  2مليار دوالر
تحويالت مــن العمالــة االجنبية .وهذا
املبلغ برأيه ممكن أن يشــكل أهم شبكة
حمايــة اجتماعية ال تقــوم عىل إعطاء
«ســمكة املســاعدات» لفرتة محدودة،
إنما تأمــن العمل واملدخــول الدائمني
للعمال .بيد أن هــذا األمر يتطلب بعض
التضحيات .فالعامل االجنبي يقطع آالف
الكيلومرتات للعمل ،واللبناني ال يرتيض
قطع  20كيلومرتا ً للعمل بشكل أسبوعي
يف املؤسسات مع العودة إىل بيته يف نهاية
األسبوع.

الخبز ينخفض...
واألفران :لتسليم الطحين
ناشــد «تجمع أصحاب أفران املناقيش
ومخابــز املرقوق يف الجنــوب» املعنيني «ويف
مقدمهم وزير اإلقتصاد أمني سالم ،السماح
للمطاحن بتسليمنا الطحني ألن األفران بدأت
باإلقفال الواحد تلو اآلخر».
واضــاف« :لم يكفنا قــرار رفع الدعم،
بل اســتكملت بتوقف املطاحن عن تزويدنا
بالطحــن ،وهــذه الرصخة نطلقهــا امام
الجميع ،كفاكم ظلما ً وقطعا ً ألرزاقنا ولقمة
عيش عائالتنا ولدينا التزامات شهرية» .كما
ناشد التجمع «إنهاء هذه األزمة املهددة لزهاء
 20ألف عائلة عىل امتداد الجنوب».

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0781
هرفينا األوكرانية
$ 0.0338

الين الياباني
$ 0.0078

ارتفــاع الكلفة وهو قد يعادل أو يفوق
تحفيز الصناعة ودعم النقل
حتى الراتب أو الدخل الشهري .وهناك
عــى الرغم مــن أهميــة تطبيق
الكثري مــن الخطط يف هذا الصدد ولعل
القوانني للحد من العمالة التنافســية،
أهمها مــا اقرتحه نقيب املهندســن
وتغيري الثقافــة املجتمعيــة إال أنها
السابق عاصم سالم لجهة بناء «مرتو»
تبقى قــارصة للقضاء عىل املشــكلة
من الكازينو مرورا ً ببريوت ،ووصوال ً إىل
إن لم ترتافق مــع إجراءات اقتصادية،
الدامور».
ويف مقدمهــا حمايــة
يف الوقــت الــذي
الصناعة الوطنية وتأمني
يســتحيل أن يعيش فيه
النقل العام .فاملطالبات
السوق تشهد ش ّحًا
اقتصــاد بلد مــا مهما
التاريخية برضورة دعم
كلفة الكهرباء للصناعة كبيرًا جدًا بتوفر العمالة انكمش أو انهارت عملته
وحمايتها مــن االغراق اللبنانية وتحديدًا غير من دون عمالــة أجنبية،
فان املطلوب يف لبنان اليوم
واملنافسة غري الرشعية
المختصة منها
أكثر مــن أي وقت مىض
لكي تتمكن من تخفيض
ّ
تنظيم هذه العمالــة ،والقيام بخطوات
وتحفز عىل تشــغيل
كلفــة االنتــاج
مســاعدة للحد من البطالة .حيث يلفت
العمالة الوطنية ،ما زالت تصح اليوم»،
أبو حبيب إىل «رضورة إنشــاء صندوق
بحسب أبو حبيب« .كما تتطلب تأمني
البطالة الذي يمول بجزء منه من عوائد
نقل عام يكفــل وصول عمال األطراف
إجازات العمل والرضائب النوعية .االمر
اىل املدن ومراكز النشــاط االقتصادي
الذي قد يؤمن الحماية النسبية للعمالة
بأقل أجــر ممكن .حيث يعترب الوصول
الوطنية .ويحد من التدفقات الخارجة».
إىل مــكان العمل العائــق االكرب يف ظل

رقم اليوم

وكانــت وزارة االقتصــاد والتجارة قد
خفضت ســعر ربطة الخبــز أمس وجاءت
األسعار كاآلتي:
ربطة الخبز من القيــاس الصغري وزن
 370غرامــا ً بـ  7000لــرة اي بانخفاض
قيمته  2000لرية.
ربطة الخبز من القياس الوســط وزن
 875غراما ً بـ  12000لرية  ،مقارنة مع 15
ألف لرية لربطة الخبز زنة  825غراماً.
ربطــة الخبز من القيــاس العائيل وزن
 1055غراما ً بـ  14000لرية ،مقارنة مع 16
ألف لرية ولكن بزنة  1095غراماً.

االسترليني
$ 1.2651

اإلحجام عن العمل في العديد من القطاعات يعود ألسباب ثقافية وليست مادية

بيـتـكـوين
$ 30674
الذهب
$ 1859

196

مليون دوالر حجم التداول
على "صيرفة"

ّ
منصة «صريفة» رقما ً قياسيا ً غري مسبوق منذ إطالقها منذ عام فبلغ 196,000,000
سجل حجم التداول أمس عرب
دوالر أمريكي بمعدل  24500لرية لبنانية للدوالر الواحد أي برتاجع  100لرية عن إقفال يوم الجمعة ،وفقا ً ألسعار رصف
العمليات التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
ويعود ســبب هذا اإلرتفاع يف التداول والذي كان بحــدود  45و  50مليون دوالر ،اىل إقبــال التجار واملواطنني عىل
«ًصريفة» لرشاء الدوالرات التزاما ً ببيان مرصف لبنان يوم الجمعة .
أما سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء فانخفض قليالً مسجّ الً  27450لرية لبنانية للرشاء و  27500لرية لبنانية
لبيع الدوالر الواحد بعد ان وصل اىل  27700لرية يف تداوالت أمس الصباحية.

CMC crypto
$ 671.76
الفـضـة
$ 21.97

الروبل
$ 0.0156
بــرنــت
$ 120.81

اليوان الصيني
$ 0.1502
خام WTI
$ 116.22

الليرة التركية
$ 0.0605
طن القمح
$ 438.55

١٢

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 847السنــــة الثــالثــة

الـثـلـثـاء  ٣١أيـــــــار 2022

البنك الدولي :الناتج المحلي اللبناني
ينكمش  6.5%في 2022
أعلن املدير اإلقليمي لدائرة املرشق يف البنك الدويل
ســاروج كومار جاه أنه «عىل الرغــم من التحذيرات
املبكرة ،أضاع لبنان وقتــا ً ثميناً ،والعديد من الفرص
لتبنِّي مســار إلصالح نظامه االقتصــادي واملايل .إن
تكاليف التقاعس والتلكؤ هائلة ،ليس فقط عىل الحياة
اليومية للمواطنني ،وإنما أيضا ً عىل مستقبل الشعب
اللبناني .وبعد مرور عامني ونصــف عىل األزمة ،لم
يرشع لبنان حتى هذا التاريخ يف تطبيق برنامج شامل
لإلصالح والتعايف يحول دون إنزالق البالد إىل مزيد من
الغرق .وينطوي اســتمرار التأخري املتعمد يف معالجة
أسباب األزمة عىل تهديد ليس عىل املستوى االجتماعي
واالقتصادي فحســب ،وإنما أيضا ً عىل خطر إخفاق
منهجي ملؤسسات الدولة وتعريض السلم االجتماعي
الهش ملزيد من الضغوط».
ووافق مجلس املديرين التنفيذيني ملجموعة البنك
الدويل يف العرشين من أيــار عىل تقرير مراجعة األداء
والدروس املستفادة إلطار الرشاكة اإلسرتاتيجية للبنان
الذي ي ِّ
ُلخص التقدم املحرز يف التنفيذ خالل الســنوات
املالية  ،2022-2017وي ِّ
ُنقح أهدافه يف ٍ
وقت يشــهد
فيه لبنان إحدى أشــد األزمات االقتصادية واملالية يف
التاريخ الحديث .ويُمدِّد تقرير مراجعة األداء والدروس
املستفادة أيضا ً فرتة تنفيذ إطار الرشاكة اإلسرتاتيجية
عاما ً إضافيا ً (خالل السنة املالية  )2023لتعزيز برامج
التعايف االجتماعي واالقتصادي التي تشتد الحاجة إليها
وتســتهدف الفئات الفقرية واألكثر هشاشة ،ودعم
مسار إصالحات االقتصاد الكيل واإلصالحات الهيكلية
التي أصبحت رضورية إلنقاذ البلد.
ويشــر تقرير البنك الدويل اىل أنــه خالل فرتة
تنفيذ إطار الرشاكــة ،عصف بلبنان عدد من األزمات
املتفاقمة واملتشابكة :أزمة اقتصادية ومالية قاسية،
وجائحة كورونا (كوفيد ،)-19وانفجار مرفأ بريوت،
وأخريا ً أزمة أمن غذائي نتيجة للحرب يف أوكرانيا.
ووفقا لتحليل البنك الــدويل ،هوى إجمايل الناتج
املحيل االســمي من قرابة  52مليار دوالر أمريكي يف
 2019إىل مســتوى متوقع بقيمة  21.8مليار دوالر
أمريكي يف  ،2021مســجالً انكماشا ً نسبته .58.1%
وواصل ســعر الرصف تراجعه الشــديد ،متسببا ً يف
دخول معدالت التضخم يف خانة املئات .وقد أدَّت هذه
األزمات إىل تفاقم املصاعب االجتماعية التي أثَّرت عىل
األرس الفقرية واملحتاجة أكثر من غريها ،وزيادة الهوة
وعدم املساواة بني الفئات املجتمعية .ويف ظل التقاعس
الســيايس ،أحدثت األزمات ،التي لم يتم إيجاد الحلول
لهــا ،أرضارا ً طويلة األمد يف االقتصــاد واملجتمع يف

لبنان :فالخدمات العامة األساسية تتهاوى ،ومعدالت
البطالة تزداد بشكل حاد ،ورأس املال البرشي يتعرض
الستنزاف شديد .ويعاني القطاع الخاص من معوقات
جســيمة من جراء شــلل النظام املــايل .وقد أفىض
انخفاض إنتاجية الرشكات ومعدالت توليد اإليرادات
إىل انتشــار ترسيح العمالة وحــاالت اإلفالس .وإذا
استمر التقاعس يف إصالح السياسات ،فمن املتوقع أن
ينكمش إجمايل الناتج املحيل الحقيقي بنسبة 6.5%
يف .2022
واعترب التقرير إ َّن املعوقات الرئيســية للتنمية
يف لبنان التي تم تحديدها يف الدراســة التشــخيصية
املنهجية الخاصة بلبنان ال تزال قائمة ،وهي إستيالء
النخبة عىل السلطة تحت ستار الطائفية ،والتعرض
للــراع والعنف .وأوجــدت هذه املعوقــات نظاما ً
سياسيا ً هشا ً قارصاً ،ودولة عاجزة عن عزل الرصاع
الســيايس عن قدراتها للحكم وممارســة السلطة.
وتُ ِّ
جســد إدارة األزمات إىل أي مدى تآكلت قدرات نظم
الحوكمة الرشيدة ،وكذلك الشلل السيايس الذي أوجدته
هيمنة النخبة .ويف هذا السياق ،يستند تقرير مراجعة
األداء والدروس املستفادة إىل ثالثة سيناريوات محتملة
يمكن من خاللها أن تنشأ تســوية سياسية جديدة
 وهي الجمود الســيايس ،والحد األدنى من التوافقيف اآلراء ،والتحول الســيايس .ويفرض كل سيناريو
مجموعــة مختلفة من القيــود واملعوقات والفرص
لبلورة برنامج عمل البنك الدويل.
ولفت اىل أنه «وفقا للدعوات التي أُطلقت سابقاً،
من الرضوري أن يســارع لبنان يف املرحلة املقبلة إىل
ٍ
لتعاف شــامل ومنصف
اعتماد خطة ذات مصداقية
لتحقيق االستقرار املايل الكيل ،وترسيع وترية تنفيذها
لتفادي دمار كامل لشبكاته االجتماعية واالقتصادية،
وإيقاف الخسائر التي ال يمكن تعويضها يف رأس املال
البرشي.
ورأى التقريــر انــه «رغــم اســتمرار تدهور
مستويات الحوكمة يف لبنان خالل تنفيذ إطار الرشاكة
اإلسرتاتيجية ،اســتطاعات بعض النقاط املؤسسية
اإليجابية تحقيق مســتوى من الشفافية واملساءلة
يف توفري الخدمات الحكومية وكســب ثقة املواطنني.
وتشمل األمثلة يف هذا الصدد مستشفى رفيق الحريري
الجامعي ،ومنصة إمباكت ( ،)IMPACTوهي منصة
لتكنولوجيا املعلومات من التفتيش املركزي يف لبنان.
ويف املستقبل ،سيكون بناء وتعزيز القدرات املؤسسية
أمرا ً حيوياً ،ويتطلب اســتثمارات يف الوقت املناسب،
وتدريبا ً ودعما ً ماليا ً لدعــم اإلدارات العامة وتحقيق

آالن طيب يقدّم
مشروعه اإلقتصادي
لالنتخابات خارج فرنسا

التنمية املستدامة.
ويلزم بذل جهود كبرية لحث خطى أجندة إصالح
أنظمة الحوكمة .وهذا أمر بالغ األهمية لتجديد العقد
االجتماعي ،وترميم عالقة الثقة ا ُملح َّ
طمة بني املواطن
والدولة ال سيما يف هذا املنعطف الحرج .وتتمثل بعض
املجاالت الرئيســية عىل هذا الصعيد يف إصالح نظام
الرشاء العام ،وإصــاح اإلدارة املالية العامة ،وتعزيز
الرقابة املالية للربملان ،واستقاللية القضاء.
يف ظل هذه الظــروف من اقتصاد متدهور وبيئة
سياسية يشــوبها عدم اليقني ،يقوم تقرير مراجعة
األداء والدروس املســتفادة بتحديــث إطار الرشاكة
اإلسرتاتيجية لجعله أكثر تركيزا ً عىل الناس ،مع توخي
مزيد من االنتقائية يف مجموعة ضيقة من القطاعات
التي تعود بالنفع بشــكل مبارش عىل الفئات الفقرية
واألكثر احتياجا ً ومنها الالجئون ،وإرســاء العنارص
األساســية لربنامج إصالحي .ويُعدِّل تقرير مراجعة
األداء والدروس املســتفادة املجــاالت ذات األولوية
إلطار الرشاكة اإلســراتيجية وإطار نتائجه .ويهدف
هذا التعديل إىل تدعيم اســتجابات التصدي لألزمات،
وتخفيف آثارها االجتماعية واالقتصادية ،وترســيخ
العنارص األساسية ملعالجة التحديات الهيكلية الكامنة
يف مجال الحوكمة والنموذج االقتصادي.
وشدّد التقرير عىل أن حقوق املرأة ال تزال تواجه
معوقات قانونيــة ومؤسســية واجتماعية تعكس
مستويات مقلقة الستبعاد املرأة عن قطاعات هامة
وحيوية .واســتحدث تقرير مراجعة األداء والدروس
املســتفادة محور تركيز مشــرك ملخاطبة الفرص
االقتصادية ومعالجة املعوقات التي تواجهها النساء يف
أسواق العمل وتعزيز ريادة األعمال للنساء .وسيكون
هذا مُك ِّمالً للربامج والجهــود التي تجري بالفعل يف
سياق برنامج تمكني املرأة يف املرشق.

سيصوّت الناخبون الفرنسيون املقيمون يف الخارج
خالل األســبوع الجاري ،إما إلكرتونيا ً يف الفرتة املمتدة
من  27أيــار إىل  1حزيران ،أو يف صندوق االقرتاع يوم 5
حزيران للجولة األوىل من االنتخابات الترشيعية .ويعترب
لبنان جزءا ً من الدائرة العارشة التي يرتشــح فيها آالن
طيب.
ّ
وعــر نائبه فابريس أورينغــو دي المازير عن أن
لبنان من طرابلس إىل صيدا ،ومن جبيل إىل جعيتا ،كان
محطة واضحة يف هذه الحملة املاراثونية التي تغطي 49
دولة (أفريقيا والرشق األوسط).
وت ّم تســليط الضوء عىل الحملة وذلك خالل حفل
كوكتيل يف STOAـ ،حرض املؤتمر نحو  120شــخصا ً
يمثلون املجتمع الفرنيس اللبناني.
وآالن طيب هو مرشح مستقل ،بصفته رائد أعمال
متمرســا ً يف منطقة الــرق األوســط وأفريقيا ،قام
بتحويل الرشكة العائلية املكونة من  5أفراد إىل مجموعة
من  4500موظف يف  97دولــة .وينوي آالن طيب نقل
صوت اللبنانيني الفرنسيني إىل باريس وليس العكس.
يف ما يــي بعض مقرتحاته الخاصــة باللبنانيني
الفرنسيني:
 اإلفــراج عن األصــول املوجودة يف الحســاباتاملرصفية للبنانيني الفرنســيني التي سلبت منهم ،من
خالل تقديم دعاوى جماعية.
 العمل بشــكل جماعي وبحســب القانون حتىتتوقف البنوك الفرنسية عن اعتبار اللبنانيني الفرنسيني
مواطنني من الدرجة الثانية واالشــتباه فيهم عند أدنى
عملية.
 تسهيل الحصول عىل قروض يف البلد املضيف و/أو يف فرنسا لالستثمارات ،املضمونة برشوط معينة ،من
خالل األصول التي يمتلكها املواطن يف فرنسا.
 الفرانكوفونية والفرنكوفيليا يف لبنان مصدر ثروةلفرنســا .من الرضوري الحفاظ عليها وتطويرها من
خالل توفري كل الوسائل للوصول إىل املدارس الفرنسية.
 من غري املقبول أن يحرم خريجو املدارس الثانويةالفرنسية اللبنانية من اختيارهم متابعة التعليم العايل
يف فرنســا .يجب إنشــاء عداد جامعي شامل لحاميل
البكالوريا الفرنســية من املدارس الفرنسية بالخارج؛
ومساعدتهم يف اســتخدام  Parcours Supوالتأكد من
اســتفادتهم من الفرص نفسها التي يتمتع بها حاملو
البكالوريا يف فرنسا.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن تنظيف مباني رسايات
محافظة لبنان الشمايل
لزوم وزارة الداخلية والبلديات
الساعة التاســعة من يوم األربعاء الواقع
فيه التاسع والعرشون من شهر حزيران
 ،2022تجــري إدارة املناقصــات يف
مركزها الكائن يف بناية بيضون – شارع
بوردو – الصنايع – بريوت ،لحســاب
وزارة الداخلية والبلديــات – مناقصة
تنظيف مباني رسايــات محافظة لبنان
الشمايل.
 التأمني املؤقت/8.000.000/ :ل.ل.(فقط ثمانية ماليني لرية لبنانية ال غري).
لكل مبنى عىل حدة (عدد املباني .)8
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.تقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الــروط الخاص الــذي يمكن االطالع
والحصول عليه مــن قلم محافظة لبنان
الشمايل.
يجب ان تصل العــروض إىل قلم إدارة
املناقصات قبل الســاعة الثانية عرشة
من آخر يوم عمل يســبق تاريخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 312
إعالن مزايدة عمومية
تعلــن بلدية بريوت عن إجــراء مزايدة
عمومية عائدة لتلزيم تشــغيل وصيانة
واستثمار العقار رقم  495راس بريوت
كموقف للسيارات.
وذلك يف تمام الساعة العارشة من صباح
يوم الثالثاء الواقع فيه ،2022/6/21
يف مقر املجلس البلدي – الكائن يف مبنى

القــر البلدي يف وســط مدينة بريوت
التجاري – شــارع ويغــان – الطابق
الثاني.
ويمكن ملن يرغب االشرتاك يف هذه املزايدة
اإلطالع عىل دفــر الرشوط العائد لها يف
مصلحة أمانة املجلــس البلدي (الغرفة
 )203عىل العنوان أعــاه ،وذلك طيلة
أوقات الدوام الرسمي.
تودع العــروض خالل أوقــات الدوام
الرســمي يف الصندوق الخاص املوجود
يف مصلحة أمانة املجلس البلدي ،ولغاية
الســاعة الثانية عرشة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد إلجراء الصفقة.
ســعر انطــاق املزايــدة الســنوي:
 1.100.000.000ل.ل( .مليــار ومئة
مليون لرية لبنانية)
بريوت يف 23 :أيار 2022
القايض مروان عبود
محافظ مدينة بريوت
التكليف 301
اعالن
تجري الجامعة اللبنانية إعادة مناقصة
عموميــة لتلزيم تقديم أعمال حراســة
وحماية ملبانــي مجمع بيــار الجميل
الجامعي – الفنار لصالح كلية العلوم –
الفرع الثاني – عىل أســاس سعر يقدمه
العــارض يف اإلدارة املركزيــة للجامعة
اللبنانية – املبنى الزجاجي – املتحف.
يوم االربعاء الواقــع فيه 2022/6/8
الساعة 12.30
تقــدم العــروض لالشــراك يف إعادة
املناقصة العموميــة وفق دفرت الرشوط
الذي يمكن الحصول عليه لدى الســيدة
الهــام عيىس أمينة رس كليــة العلوم –

الفــرع الثاني – مجمع بيــار الجميل
الجامعي – الفنار.
تقدم طلبات االشــراك إىل قلم الدائرة
اإلدارية املشرتكة يف االدارة املركزية قبل
الساعة الثانية عرشة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء املناقصة.
بريوت يف  26أيار 2022
رئيس الجامعة اللبنانية
بسام بدران
التكليف 304
إعالن موعد مناقصة تلزيم أعمال
التنظيف يف مبنى اقليم جمارك
شتورا
الســاعة التاســعة والنصــف من يوم
األربعاء الواقع فيه التاســع والعرشون
من شــهر حزيران  ،2022تجري إدارة
املناقصات يف مركزهــا الكائن يف بناية
بيضون – شــارع بوردو – الصنايع –
بريوت ،لحساب املديرية العامة للجمارك
– مناقصة تلزيم أعمال التنظيف يف مبنى
اقليم جمارك شتورا.
 التأمني املؤقت :فقط خمســة مالينيلرية لبنانية ال غري.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.تقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الرشوط الخاص ،الــذي يمكن االطالع
والحصول عليه مــن مديرية الجمارك
العامة – دائرة الشؤون املالية.
يجب ان تصل العــروض إىل قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عرشة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 309

إعالن مزايدة لتلزيم استثمار
سبعة كونتوارات لتأجري السيارات
السياحية يف قاعة الوصول يف مطار
رفيق الحريري الدويل – بريوت
الســاعة التاســعة والنصــف من يوم
االربعاء الواقع فيــه الثاني والعرشون
من شــهر حزيران  ،2022تجري إدارة
املناقصات يف مركزهــا الكائن يف بناية
بيضون – شــارع بوردو – الصنايع –
بريوت ،لحساب املديرية العامة للطريان
املدني – مزايدة لتلزيم اســتثمار سبعة
كونتوارات لتأجري السيارات السياحية يف
قاعة الوصــول يف مطار رفيق الحريري
الدويل – بريوت.
 التأمــن املؤقت :ســتة ماليني لريةلبنانية ال غري.
 ســعر االفتتاح :مائة وعرشة مليونلرية لبنانية ال غري.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.تقدم العــروض ،وفــق نصوص دفرت
الرشوط الخاص ،الــذي يمكن االطالع
والحصول عليه من ديوان املديرية العامة
للطريان املدني.
يجب ان تصل العــروض إىل قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عرشة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 311
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لرشاء مادتي البنزين واملازوت
األخرض لزوم آليات املؤسســة ،موضوع
اســتدراج العروض رقم ث4د5076/

تاريــخ  ،2020/7/15قد مددت لغاية
يوم الجمعــة  2022/6/17عند نهاية
الدوام الرســمي الســاعة  11.00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /100.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/5/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 303

مـــطــــلــــوب
رشكة دكركــو فودز اند بروساســينغ
ش.م.ل .بحاجة لعمال حمالني لبنانيني
بدوام كامل .كافــة التقديمات القانونية
مؤمنة .هاتف 01202227

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 847السنــــة الثــالثــة

"موقعة" ساحة النجمة 8" :آذار" تراهن...

فبمعزل عن السيناريو اإلخراجي الذي يعمل نواب التغيري من خالله عىل تظهري
مشــاركتهم األوىل يف الهيئة العامة بصورة وجدانية عرب االنطالق بمواكبة شعبية من
مرفأ بريوت إىل ســاحة النجمة ،تبدو عىل املقلب اآلخر صورة رسيالية تعكس مراهنة
قوى  8آذار عىل أن يشــكل النواب التغيرييون أنفسهم «بيضة القبان» يف كرس ميزان
األكثرية النيابية الجديدة ،بأن يساهموا بتمايزهم عن باقي األحزاب والقوى السيادية
يف رشذمة صفوف هذه األكثرية وإهداء الفوز تاليا ً ملرشح السلطة الياس بو صعب لكي
يتبوأ موقع نائب رئيس املجلس عىل حساب املرشح السيادي املنافس غسان سكاف.
لكن وبحسب املؤرشات واملعلومات املتواترة مساءً ،فإ ّن حصيلة املشاورات البينية
واملتقاطعة أسفرت عن «ارتفاع حذر يف منسوب التفاؤل بإمكانية الوصول إىل موقف
موحد عىل جبهة األكثرية النيابية تخوض عىل أساسه املعركة االنتخابية بمرشح واحد
يف مواجهة مرشح قوى السلطة لنيابة رئاسة املجلس» ،حسبما أكدت مصادر مواكبة
لهذه املشــاورات ،خصوصا ً بعدما تلقفت كتل نيابية وازنة ترشيح سكاف بإيجابية،
وأبدت دعمها وتبنيها لرتشيحه.
ويف هذا اإلطار ،جاهرت كتلة «اللقاء الديمقراطي» إثر اجتماعها أمس يف كليمنصو
برئاسة النائب تيمور جنبالط بقرار دعمها ترشيح سكاف ملنصب نائب رئيس املجلس
ً
النيابي،
داعية يف املقابل «كافة القوى التغيريية والســيادية إىل دعم هذا الرتشيح لكي
يكــون هناك تنوّع يف املجلس النيابي وتوازن بكافة املعايري يف إطار اســتمرارية هذه
املؤسسة الدستورية األم» .وليس بعيدا ً عن هذا التوجه ،آثر تكتل «الجمهورية القوية»
ً
بداية الرتيث يف القرار بالنســبة لنيابة الرئاسة الثانية «انطالقا ً من سعيه للمحافظة
عىل األكثرية السيادية التغيريية ووحدة صفها ،واالستمرار بسعيه التوفيقي بانتظار
التوصل اىل مرشــح موحد لهذه األكثرية» ،كما جاء يف البيان الذي أصدره التكتل عقب
اجتماعه أمس ،قبل أن تعود مصادر قيادية قواتية إىل التأكيد ليالً لـ»نداء الوطن» عىل
أ ّن تكتل «الجمهورية القوية» ق ّرر بالفعل «تأييد ترشيح النائب غسان سكاف لنيابة
رئاسة الربملان بعدما أجمعت أكثرية نواب املعارضة عىل دعم ترشيحه».
ويف ســياق متقاطع ،جاء إعالن النائب نبيل بدر مسا ًء عن توصل االجتماع الذي
عُ قد يف منزله وض ّم  9نواب ســنّة إىل قرار دعم ترشيح سكاف ،خصوصا ً بعدما رست
معلومات عن اتجاه املرشح سجيع عطية إىل سحب ترشيحه ملوقع نائب رئيس املجلس
لصالح تأييد ترشيح سكاف.
وأمام احتدام املعركة االنتخابية وتطور املواقــف منها ،برزت معالم القلق عىل
جبهة أحزاب قوى  8آذار من احتمال خسارة مرشــح التيار الوطني» و»حزب الله»
الياس بو صعب أمام مرشــح األكثرية ،فســارع «حزب اللــه» إىل تويل مهمة ّ
«رص
األصوات» لضمان فوز مرشــحه بما يشــمل الطلب من بري أن تصبّ كتلة «التنمية
والتحرير» كامل أصواتها لصالح بو صعب بمعزل عن املوقف من عدم تصويت كامل
أعضاء كتلة «التيــار الوطني» لصالح إعادة انتخاب رئيــس املجلس ،عىل اعتبار أ ّن
األصوات العرشة التي سينالها األخري من نواب «التيار» كافية لرفع الحاصل االنتخابي
لرئاسة املجلس ،بينما عدم تصويت كتلة بري الربملانية بأكملها النتخاب بو صعب من
شأنه أن يطيح حظوظه يف املعركة.
وتزامناً ،كشــفت مصادر واسعة االطالع لـ»نداء الوطن» أ ّن الصفقة االنتخابية
التي رعى «حزب الله» إبرامها بني مرينا الشــالوحي وعني التينة تضمنت ،فضالً عن
إجراء «مقايضة مكتومة» يف األصوات بني الجانبني ،طلب باســيل «تعهدا ً شــخصيا ً
من بري بأن يدعم الطعن الذي ســيقدمه «التيار الوطني» أمام املجلس الدستوري يف
ً
مقعديــن انتخابيني»،
موضحة أ ّن «بري ضمن بموجب هــذا التعهد قبول العضوين
الشيعيني يف املجلس الدســتوري الطعن بهدف محاولة «شقل» باسيل انتخابيا ً عرب
زيادة عدد كتلته بمقعدين لتعود أكرب من كتلة «القوات اللبنانية» ،وذلك بالتوازي مع
إرصار «حزب الله» عىل إنجاح الطعن الدســتوري باملقعد النيابي الذي خرسه النائب
الســابق فيصل كرامي يف طرابلس بغية إعادة قلب موازين قوى األكثرية يف املجلس
النيابي الجديد لصالح «الحزب» وحلفائه».

تحويل أموال القضاة إلى الدوالر :أين "العدل"؟

الزاوية االوىل ،تتعلق بالتوقيت والجهة الطالبــة حيث حولت أموال يف املصارف
من اللــرة إىل الدوالر (اللوالر) بطلب من النائب العام املايل بعد أكثر من ســنتني عىل
اندالع االزمة .ويف الوقت الذي يجري فيه العمل عىل خطة تعاف جديدة تحت مســمى
اســراتيجية النهوض بالقطاع املايل ،ومذكرة بشــأن السياسات اإلقتصادية واملالية
تتضمن يف أحد بنودها توحيد سعر الرصف عىل أساس منصة صريفة.
الزاوية الثانية ،تتمثل يف شــكوى القضاة املحقة مــن وصول صندوق التعاضد
الخاص بهم إىل مســتويات خطرية جداً .واصبح يهدد جديا ً بالعجز عن تأمني أبسط
متطلباتهم الحياتية مثل الطبابة وتأمني التعليم ألوالدهم .وما تبقى من قضاة كفوئني
يتجهون إىل ترك السلك القضائي يف حال لم تتحسن أوضاعهم ،والصندوق يمثل احدى
ركائز استقالليتهم املالية.
الزاوية الثالثة ،تنطلق من افرتاض حماية ما تبقى من حقوق ومصالح للقضاة
لالبقاء عليهم يف الســلك القضائي واملحافظة عىل الحد األدنى من استقاللية القضاء.
خصوصا ً مع دورهم املحوري املعول عليه مستقبالً يف تطبيق القوانني وال سيما منها
املتعلق بمكافحة الفساد واملحاسبة.
الزاوية الرابعة ،تتعلق بمصري بقية الصناديق مع إعادة هيكلة املصارف وتطبيق
الخطة االقتصادية ،وإن كانت ســتخصص بمعاملة خاصــة ،كونها تعود لنقابات
وهيئــات تهدف للحماية االجتماعيــة وليس للربح ،وهي تشــكل ركيزة ألي خطة
تستحدث شبكة امان اجتماعية.
وعليه يرى ضاهر أنه عــى الرغم من أن ما جرى مع القضاة يثري االنزعاج من
بقية فئات املودعــن ،ويمثل نوعا ً من أنواع الالعدالــة ،إال أنه يتطلب النظر إليه من
جميع الزوايا وليس من زاوية التمييز فقط .ويف جميع الحاالت يندرج ما جرى يف خانة
التدابري املجتزأة التي تعمق املشكلة بدال ً من حلها ،وبالتايل يقتيض الرشوع الرسيع يف
درس خطة شاملة وموضوعية وتشاركية تعالج كل املواضيع يف آن وال تستثني أحدا ً أو
تميز البعض عىل حساب اآلخرين.

"صيرفة" تسجل أرقامًا قياسية...

وا ّكــد مرصيف لـ»نداء الوطن» أن «املواطنني الذين لديهم حســابات يف املصارف
أقبلوا عىل رشاء الدوالرات عرب ّ
منصة «صريفة» حاملني معهم الكاش باللرية اللبنانية،
وكذلك األمر بالنسبة اىل التجار واملســتوردين ومنهم مستوردو املحروقات ،وأرسلت
الطلبات اىل مرصف لبنان الذي كان متجاوبا ً معها ،عىل أن يت ّم ّ
البت بالطلب خالل 24
ساعة من تقديمه».
ولكن املصارف التي التزمت بتطبيــق تعميم مرصف لبنان لم تم ّرر هذا االلتزام
من دون تقايض رسوم و»حجز» نســبة ترتاوح بني  10و  20%من األموال إليداعها
يف حســاب «اإلقامة الجربية» عىل أن يت ّم إنفاقها وفقا ً لبطاقة الدفع اإلئتمانية التي
تق ّلصت نسبة السحوبات من خاللها من  100%اىل  50%فإىل  40أو  25%لدى بعض
السوبرماركات واملتاجر ،حارمة بذلك املواطنني من تحويل جزء من أموالهم اىل الدوالر.
أما رسم التحويل من «اللبناني» اىل الدوالر ،فحددت نسبته بـ 1%لدى غالبية املصارف
ووصلت يف بعضها اىل .2.5%
أما بالنســبة اىل القيمة الدنيا والقصــوى التي يجــب أن يحملها معه طالب
اإلستفادة من «ًصريفة» ،فكانت متفاوتة بني مرصف وآخر .فبعض املصارف لم يحدّد
الحــ ّد األدنى ،والبعض حدّد ذلك بني  20و  25مليون لرية لبنانية ،قاطعا ً بذلك الطريق
عىل أفراد القطاع الخاص من اإلستفادة من هذا القرار.
وجاءت الحدود القصوى والدنيا لبعض املصارف كما ييل:
 بنك لبنان واملهجر :حدّد الح ّد األقىص بـ 75مليون لرية بنسبة  1%عىل التحويلمن اللبناني اىل الدوالر.
 البنك اللبناني الفرنيس :أتاح الســحب من الحساب باللرية وتحويلها اىل دوالر،ولكن عند ايداع الكاش باللرية يحسم منها نسبة  10%إليداعها يف الحساب ويصار اىل
إنفاقها من خالل بطاقة الدفع اإلئتماني و 1%عند تحويل اللرية اىل دوالر مع ســقف
بقيمة  3000دوالر .
 بنــك عوده :حدّد الح ّد األدنى للكاش بـ 20مليــون لرية والح ّد األقىص بـ100مليون لرية مع سحب نسبة  10%كما سائر املصارف الستخدامها عرب البطاقة إضافة
اىل رسم سحب الدوالر.
 بنك بريوت :حدّد ســقف رشاء الدوالرات عــر «ًصريفة» بـ 50مليون لرية مندون احتجاز نسبة  10%من الحساب ومع فرض نسبة  1%عىل تحويل اللرية اىل دوالر
وسحبها.
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 بنك بيبلوس :ســجّ ل الرقم األعىل يف الرسوم اذ حدّد الح ّد األدنى لالستفادة منصريفة بـ 25مليون لرية ،مقابل اقتطاع نســبة  20%منها اليداعها يف حساب بطاقة
اإلئتمان و 2.5%رسم التحويل اىل دوالر وسحبه.
وأدى اإلقبــال عىل «صريفة» اىل زيادة التداوالت عربهــا اىل رقم قيايس منذ بدء
عملها قبل نحو عام مسجلة  196مليون دوالر مقارنة مع  42مليون دوالر خالل إقفال
يوم الجمعة املايض ،علما ً أن ســعرها تراجع بقيمــة  100لرية أمس اىل  24500لرية
لبنانية عن إقفال نهاية األسبوع املايض.

طهران تواصل "التخصيب" وتتع ّهد بـ"الثأر" لخدائي

ّ
املخصبة بنســبة  20يف املئة إىل 238.4
كذلك ،رفعت إيــران مخزونها من املواد
كيلوغراماً ،بعدما كان  182.1كيلوغراماً .وهذا املســتوى الذي يتجاوز بنسبة 3.67
يف املئة ذلــك املحدّد يف اإلتفاق ،يجعل من املمكن نظريّا ً إنتاج نظائر طبية تســتخدم
خصوصا ً يف تشخيص بعض أنواع الرسطان.
ّ
املخصب بنسبة 60
وتملك الجمهورية اإلسالمية  43.1كيلوغراما ً من اليورانيوم
يف املئة ،وهو عتبة قريبة من  90يف املئة الالزمة لتصنيع قنبلة ذرية ،فيما كانت تملك يف
السابق  33.2كيلوغراما ً من هذه املواد.
وع ّلق مصدر ديبلومايس لوكالة «فرانس برس» قائالً إنه مع هذه الكمّية «ال يُمكن
اســتبعاد احتمال تصنيع رأس متفجّ ر» ،بحسب املعايري التي حدّدتها الوكالة الدولية
للطاقة الذرية .يف الواقع« ،ستكون هناك حاجة إىل أكثر من  55كيلوغراماً» للقيام بذلك،
مع خسارة بعض اليورانيوم أثناء عملية التخصيب اإلضافية ،وفق الديبلومايس.
ويف تقرير آخر ،استنكرت الوكالة الذرية عدم حصولها عىل «إجابات مرضية» من
ّ
املخصب التي عُ ِث َر عليها يف  3مواقع غري معلنة ،هي ماريفان
إيران حول آثار اليورانيوم
(غرب) وفارامني وتركوز أباد ،يف محافظة طهران ،مشــر ًة إىل أن طهران ب ّررت ذلك
بـ»عملية تخريب يقوم بها طرف ثالث» بهدف «تلويث» هذه األماكن ،لكنّها «لم تُقدّم
أد ّلة لدعم هذه التأكيدات».
وأبدت الوكالة الذرية اســتعدادها «للعمل من دون تأخري مع طهران لح ّل هذه
املسائل» ،يف حني ســيُدرس التقريران خالل اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية األسبوع املقبل.
وعىل خ ّ
ط التوتّر األمني والعســكري بني الدولة العربية والجمهورية اإلسالمية،
اتهم قائد «الحرس الثوري» اإليراني اللواء حســن سالمي «صهاينة» بالوقوف خلف
اغتيال العقيد يف «الحرس» صياد خدائي وهو يف ســيّارته قرب منزله يف رشق طهران
يف  22أيار.
وعىل هامش زيارته عائلة الضابط الراحل األحد ،قال ســامي إن خدائي قىض
«عىل يد أشقى األشقياء ،أي الصهاينة ،وإن شاء الله سوف نثأر لدماء الشهيد» ،وفق
ما أورد املوقع اإللكرتوني الرسمي للحرس «سباه نيوز» أمس.
وتحدّث ســامي عن أن «العدو من قلب البيت األبيض وتل أبيبَّ ،
تعقب ألشهر
وسنوات الشــهيد من بيت إىل بيت ومن زقاق إىل زقاق حتّى تم ّكن من قتله» .وتابع:
«العدو يعد استشهاده نرصاً ،وهذا يد ّل عىل عظمة الشهيد».
توازياً ،ذكر موقع «تايمز أوف إرسائيل» أن الجيش اإلرسائييل ع ّزز من الدفاعات
الجوّية للبالد بســبب مخاوف من أن إيران قد تش ّن هجوما ً انتقاميّا ً ر ّدا ً عىل تصفية
خدائي ،مشريا ً إىل وضع أنظمة دفاع جوي مختلفة ،من بينها «القبة الحديدية» ،يف حال
ّ
تأهب قصوى ،فضالً عن تعديل انتشارها بعد التهديد.
ونقل املوقع عن مســؤولني أمنيني يف إرسائيل أنهم قلقون من حصول هجمات
بصواريخ أو بمسريات قد تشنّها الجماعات املدعومة من طهران يف الدول املجاورة مثل
لبنان وسوريا .ويف وقت سابق ،أصدرت إرسائيل تحذيرا ً ملواطنيها من السفر إىل تركيا
بعد «تهديدات حقيقية لإلرسائيليني» هناك لم تُحدّد.
وح ّذر مجلس األمن القومي من أن تركيا والدول األخرى املتاخمة إليران تُشــ ّكل
«درجــة عالية من الخطر عىل اإلرسائيليني هذه األيــام» ،متحدّثا ً عن «قلق متزايد يف
ّ
مؤسسة الدفاع يف شــأن املحاوالت اإليرانية إللحاق األذى بأهداف إرسائيلية يف كافة
أنحاء العالم» ،فيما كشــفت «تايمز أوف إرسائيل» أن تل أبيب رفعت مستوى التأهب
األمني يف سفاراتها وقنصليّاتها يف ك ّل أنحاء العالم ،خوفا ً من هجوم إيراني انتقامي.
ويف الغضــون ،توجّ ه املئات من جنــود الجيش اإلرسائييل ،بمــا يف ذلك القوات
الخاصة ،إىل قربص األحد ،للمشاركة يف األسبوع األخري من تدريب «عربات النار» الذي
استم ّر ملدّة شهر ،ملحاكاة حرب ض ّد «حزب الله» وقصف املنشآت النووية اإليرانية.
وبحســب الجيش اإلرسائييل ،فإ ّن التدريبات التي تجرى باالشرتاك مع الجيش
القربيص تهدف إىل «تحســن جاهزية القوات وكفاءتها يف املهمّات العملياتية يف عمق
أرايض العدو» ،بحســب ما نقلت «تايمز أوف إرسائيــل» .وذكر الجيش اإلرسائييل أن
التدريبات ســتُجرى يف مناطق مختلفة ،بما يف ذلك مناطق حرضية وريفية تشــبه
تضاريس لبنان.

بايدن يستبعد تسليم كييف قاذفات صواريخ...

توازياً ،رأى الرئيس الديموقراطي خالل مشاركته يف إحياء يوم الذكرى يف مقربة
أرلنغتون يف واليــة فرجينيا أن الغزو الرويس ألوكرانيا يُمثل حربا ً بني الح ّرية والقمع،
وبني السلطوية والديموقراطية ،مؤكدا ً أن «معركتنا يف أوكرانيا هي جزء من معركتنا
األوســع من أجل الديموقراطية والح ّرية وض ّد الديكتاتورية والهيمنة» ،يف حني طلب
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي خالل قمة اســتثنائية لالتحاد األوروبي يف
بروكســل عرب الفيديو من األوروبّيني وضع ح ّد للخالفات الداخلية قائالً إنّها تُساعد
ّ
وحض الكتلة عىل إقرار املزيد من العقوبات ض ّد روسيا.
موسكو فقط،
وشــجّ ع الرئيس األوكراني الدول الـ 27عىل إقــرار حزمة جديدة من العقوبات
عىل روسيا «تشــمل عقوبات عىل النفط» .لكن رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان
الذي تعتمد بالده إىل ح ّد كبري عىل النفط الرويس ،قال يف وقت سابق إن «ال تسوية عىل
اإلطالق يف الوقت الحايل» يف شأن الحظر األوروبي عىل النفط الرويس ،مطالبا ً بضمانات
حول امدادات بالده.
ويف ســياق متّصل ،أعلنت الدولة العربية تشكيل فريق عمل بني إرسائيل ومرص
وأوروبا لتوريد الغاز الطبيعي إىل أوروبا ،بحســب وزيــرة الطاقة اإلرسائيلية كارين
الحرار التي أوضحت أن «إرسائيل تستع ّد لجولة أخرى من مناقصات التنقيب عن الغاز
الطبيعي»ّ ،
معب ًة عن أملها يف توقيع مذ ّكرة تفاهم قريبا ً يف شــأن صادرات الغاز إىل
أوروبا.
ويف األثناء ،أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا خالل مؤتمر
صحايف مع نظريها األوكراني دميرتو كوليبا يف كييف أن فرنســا «ستواصل وستُع ّزز»
الفرنيس فريدريك
شــحنات األسلحة املرســلة إىل أوكرانيا ،يف وقت ُق ِت َل فيه الصحايف ّ
ّ
ٍ
قصف اســتهدف آليّة
لوكلري إيمهوف ،مصوّر محطة «بي أف أم» ،وأُصيب زميل له يف
إلجــاء مدنيني كانا فيها .وذكرت كولونا أن فريدريك ُ
«ق ِت َل بقصف رويس اســتهدف
عملية إنسانية» يف رشق أوكرانيا.
وبينما تدور اشتباكات عنيفة بني املقاومني األوكران والقوات الروسية يف وسط
سيفريودونيتسك ،بحسب حاكم منطقة لوغانسك سريغي غايداي ،استعادت القوات
األوكرانية بعض األرايض يف الجنوب ،ال سيّما يف املنطقة املحيطة بخريسون القريبة من
شبه جزيرة القرم .وذكرت نرشة الجيش األوكراني أن القوات الروسية تبني «خطوطا ً
دفاعية» حول خريسون ،وأنها أرســلت قوات خاصة إىل ميكوالييف املجاورة للقيام
«بعمليات هجومية الستعادة املواقع املفقودة» .بالتزامن ،كشف وزير العدل يف منطقة
دونيتسك اإلنفصالية املوالية للكرملني يوري ســروفاتكو أ ّن مقاتيل كتيبة «آزوف»
الذين استسلموا يف مدينة ماريوبول سيُحاكمون وقد تصدر ّ
بحقهم أحكام باإلعدام.
وعىل صعيد آخر ،أبلغ الرئيس الرويس فالديمري بوتني نظريه الرتكي رجب طيب
أردوغان خالل مكاملة هاتفية اســتعداد موسكو للعمل مع أنقرة لتأمني ح ّرية شحن
السلع بحراً ،بما يشــمل الحبوب من أوكرانيا ،فيما أكد رئيس اتحاد منتجي الحبوب
الرويس أركادي زلوتشيفسكي أن روسيا ،أحد أكرب منتجي الحبوب يف العالم ،تعمل عىل
تعزيز مخزونها يف ظ ّل تراجع صادرات الحبوب بسبب العقوبات الغربية.
ويف آخر تداعيات الحرب الروسيّة ض ّد أوكرانيا ،أبرمت الحكومة األملانية إتفاقا ً مع
املعارضة املحافظة يف وقت متأخر األحد من شأنه السماح بتخصيص  100مليار يورو
لتحديث الجيش األملاني يف وجه التهديد الــرويس .وتوافقت الحكومة واملعارضة عىل
إنشاء صندوق خاص للمشرتيات العسكرية ،ما يُتيح لربلني أيضا ً تحقيق هدف «حلف
ّ
املحل اإلجمايل
شــمال األطليس» املتمثل بإنفاق ك ّل دولة عضو  2يف املئة من ناتجها
عىل الدفاع.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1أ ّول الشيء وأفضله  -عرب
رحل.
 - 2مغنية وممثلة أميركية.
 - 3يحمله كل إنسان  -مكروه
 بئر باألجنبية. - 4أ ّول جبار في األرض  -تكلّم
بالمجلس.
 - 5يعبر ويجتاز  -للنداء.
 - 6أداة نصب  -ملعب كرة قدم
يقع في بريطانيا.
 - 7تقال للوالدة  -أذاع وأشاع
الخبر.
 - 8يشرح  -ابتل الثوب.
 - 9أذاع الخبر  -ممرات.

 – 1شجر مثمر  -صوت من ألم
أو مرض.
وه َب َط
ف َ
 - 2من األزهــار َ -خ َّ
ال َو َرم.
 - 3جيش كثير العدد  -مفرح.
 - 4للتفسير  -من الطيور.
 - 5طالب  -بحر.
 - 6رجع وعطف  -يعارض.
 - 7منخفض باألجنبية  -قام مقام
 نعم بالروسية. - 8طرقات  -عاقل وذكي.
 - 9ممثل ونجم غناء أميركي.

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.

9
8

1

5

8
1
3 2 9

4

6 3
4 1
2
9
6
3
8 4
2 5
9
4 3 6
2
1
5
5
9
8

حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :ابن خفاجة  - 2 -مونتانا  - 3 -سر  -مر  -كال  - 4 -تيس
 سافرت  - 5 -رسام  -نيدو  - 6 -دبر  -بالون  - 7 -اي  -ادمن - - 8مكابر  -ولو  - 9 -رسن  -دفين .
عموديا  – 1 :امستردام  - 2 -بوريس بيكر  - 3 -ن ن  -سار -
اس  - 4 -ختم  -ابن  - 5 -فارس  -بدر  - 6 -ان  -انام  - 7 -جاك
فيلنوف  - 8 -اردو  -لي  - 9 -التون جون.

سودوكو

8
4
9
6
2
5
1
7
3

5
7
6
3
9
1
4
8
2

2
3
1
8
4
7
6
9
5

9
5
3
4
8
2
7
6
1

4
6
7
1
3
9
2
5
8

1
2
8
5
7
6
9
3
4

3
1
4
9
6
8
5
2
7

7
9
5
2
1
3
8
4
6

6
8
2
7
5
4
3
1
9

١٤

العـــــالــــم

العـــدد  - 847السنــــة الثالثــــة

إلغاء إحياء ذكرى تيان انمين في هونغ كونغ

أخبار سريعة

جه صفعة مد ّوية لبكين
جزر الهادئ تو ّ

يف صفعــة مدوّية للجهود
الديبلوماسية الصينية الحثيثة،
رفضــت  10دول جزريــة يف
املحيط الهادئ مســاعي بكني
إلبــرام إتفــاق أمني واســع
النطاق مــع املنطقة باألمس،
وسط مخاوف من أنه قد يدخل
املنطقة يف فلك النفوذ الصيني.
ولم تنجــح املحادثات التي
عقــدت يف فيجــي بــن وزير
الخارجيــة الصينــي وانغ يي
وقادة الدول الجزرية الصغرية يف
ّ
التوصل إىل إتفاق ،عىل الرغم من
أن الرئيس الصيني يش جينبينغ
بعث رســالة قبيــل االجتماع
مفادهــا بأن الصني ســتكون
«شقيقة جيّدة» للمنطقة التي
يربطها بها «مصري مشــرك»،
وفق ما أفادت شبكة «يس يس
تي يف» للبث.
ّ
وينص اإلتفاق عىل تدريب
الصني أجهــزة الرشطة املح ّلية
ّ
التدخــل يف األمن
ويُتيح لهــا
ً
إضافة إىل توســيع
اإللكرتوني،
العالقــات السياســية وإجراء
عمليات مسح بحري حساسة.
كما يمنح اإلتفاق بكني إمكانية
أكرب للوصول إىل املوارد الطبيعية
سواء الربية أو البحرية.
يف املقابل ،ســتُقدّم بكني
مســاعدات ماليــة بماليــن
الــدوالرات ،وإمكانيــة إقامة
إتفاق للتجارة الحرة بني الصني
ودول املحيط الهادئ الجزرية،
التــي يمنحها اإلتفــاق كذلك
إمكانيــة الوصول إىل الســوق
الشاســعة للقوة االقتصادية
الصينية التي تُعــ ّد  1.4مليار
نسمة.
وخلف الكواليــس ،أعرب
قادة دول املنطقة عن هواجس
حيــال العــرض .ويف رســالة
إىل باقــي قــادة املنطقة ،ح ّذر

رئيــس واليات مايكرونيســيا
املتحــدة ديفيــد بانويلو من
أن اإلتفاق املقــرح «مخادع»
و»يضمــن نفــوذا ً صينيّــا ً يف
الحكم» و»سيطرة اقتصادية»
عىل القطاعات األهم .أمّ ا علناً،
فجاء ر ّد الفعل أق ّل حدّة ،إذ أكد
القادة أنّــه ال يُمكنهم اإلتفاق
عىل مقرتح بكني يف شأن «رؤية
التنمية املشرتكة» نظرا ً لغياب
التوافق اإلقليمي.
ويف هذا الصدد ،قال رئيس
وزراء فيجي فرانك باينيماراما
بعد االجتماع« :كالعادة ،نمنح
األولوية للتوافق» ،ما يؤكد عىل
ّ
التوصل إىل إتفاق واسع بني
أن
دول املنطقة سيكون رضوريّا ً
قبل التوقيــع عىل أي «إتفاقات
إقليميــة جديــدة» .وذكــرت
مصادر أن بابوا غينيا الجديدة
وساموا وواليات مايكرونيسيا
املتحــدة كانت من بــن الدول
ّ
املتحفظــة حيــال املقرتحات
الصينية ،إىل جانــب باالو التي
تعرتف بتايوان ،علمــا ً أنها لم
َ
تتلق دعوة لحضور االجتماع.
وأق ّر املسؤولون الصينيون
الذين عملوا جاهدين لكســب
الدعم لإلتفاق خالل جولة وانغ
التي تستم ّر  10أيّام يف املنطقة،
بأن مساعيهم لم تُ ّ
ّ
حقق الهدف
املرجو .وقال الســفري الصيني
لدى فيجي كيان بو للصحافيني
يف سوفا« :كان هناك دعم عام
من الدول العرش ...لكن بالطبع
توجد بعض املخاوف يف شــأن
قضايا محــدّدة واتفقنا عىل أن
تت ّم مناقشــة هاتَ ْي الوثيقتَ ْي
ّ
نتوصل إىل إتفاق».
الحقا ً إىل أن
ويف مســعى لحفــظ ماء
وجهــه ،أعلن وانــغ أن الدول
العــر إتفقت عــى مذ ّكرات
تفاهم يف شأن مبادرة «الحزام

الرئيس الصيني :إدارة
الحكومة الجديدة ستجلب
سطر
معها مناخًا جديدًا و ُت ّ
فص ً
ال جديدًا في تنمية
هونغ كونغ

اإلمارات ُتدين اقتحام مستوطنين
لباحة المسجد األقصى
دانت دولة اإلمارات بشدّة أمس اقتحام
مستوطنني متط ّرفني لباحة املسجد األقىص
بحماية مــن القــوات اإلرسائيلية األحد.
وجــدّدت وزارة الخارجية والتعاون الدويل
اإلماراتية يف بيان «موقفها الثابت برضورة
توفري الحماية الكاملة للمســجد األقىص،
ووقف اإلنتهاكات الخطرة واالســتفزازية
فيه».
وشــدّدت عــى «رضورة احرتام دور
اململكــة األردنيــة يف رعاية املقدّســات
واألوقاف ،بموجب القانون الدويل والوضع
التاريخي القائم ،وعدم املســاس بسلطة
صالحيات إدارة أوقاف القدس وشــؤون
املسجد األقىص».

إيرلندا :إدانة جندية سابقة
باإلنتماء إلى "داعش"

لم تتكلّل جهود وزير الخارجية الصيني خالل جولته في الهادئ بالنجاح (أ ف ب)

والطريــق» الصينيــة للبنــى
َ
الطرف ْي
التحتية ،موضحــا ً أن
النقاشــات
«ســيواصالن
ّ
للتوصل إىل
واملشاورات املعمّ قة
مزيد من التوافق عىل التعاون»،
ّ
وحــض األطراف التي تشــعر
بقلق حيال نوايــا بكني عىل ّأل
تكون «قلقة ومتوترة ج ّداً».
وحــ ّذرت القــوى الغربية
مــن اإلتفاقات مــع الصني،
إذ دعت الخارجيــة األمريكية
دول الهــادئ إىل االنتبــاه من
«اإلتفاقــات الغامضة واملبهمة
والتي تفتقد إىل الشفافية» مع
بكني .وضمّ ت أسرتاليا صوتها

الـثـلـثـاء  ٣١أيــــار 2022

إىل الواليات املتحدة يف دعوة دول
جنوب الهادئ للتصدّي ملحاوالت
الصني توســيع نفوذها األمني
يف املنطقــة ،وحــ ّذرت وزيرة
خارجيّتها الجديدة بيني وونغ
من عواقب إتفاقــات من هذا
النوع.
وعىل صعيد آخــر ،وللم ّرة
األوىل منــذ  33عامــاً ،لن يت ّم
إحياء أي قــداس يف ذكرى تيان
انمني يف هونــغ كونغ ،يف دليل
جديد عىل محــو ذكرى القمع
الدمــوي للمتظاهرين املؤيّدين
للديموقراطيــة يف بكــن يف 4
حزيــران  ،1989يف اإلقليــم
الصيني الذي كان يتمتّع بحكم
شبه ذاتي.
ومنــذ أن فرضــت بكني
قانونا ً صارما ً لألمن القومي يف
العام  2020إلنهاء االحتجاجات
العارمة املؤيّدة للديموقراطية،
حظــرت املســرات التقليدية
إلضاءة الشــموع التي شارك
فيها آالف األشخاص يف املدينة.

وأُغلــق متحــف تيــان انمني
وف ّككت نصب تذكارية عدّة.
ويف األثنــاء ،التقى الرئيس
الصيني رئيس السلطة التنفيذية
املقبل يف هونغ كونغ جون يل يف
بكني ،وأكد يش ملســؤول األمن
الســابق أن الحكومة املركزية
تثــق به تمامــاً .ونقلت وكالة
أنباء الصــن الجديدة عن يش
قوله« :أعتقد أن إدارة الحكومة
الجديدة ســتجلب معها مناخا ً
جديدا ً وتُســ ّ
طر فصال ً جديدا ً يف
تنمية هونغ كونغ».
وذكرت الوكالة الرســمية
أن الرئيس الصيني أشــاد بما
ّ
لتول
يتمتّع به يل من «شجاعة
املســؤولية» ،بينما «ساهم يف
حماية األمن القومي وازدهار
هونغ كونغ واستقرارها» ،فيما
ّ
يتول يل منصبه
من املقــ ّرر أن
رسميّا ً يف األوّل من تموز تزامنا ً
مع ذكرى مــرور  25عاما ً عىل
نقل هونغ كونغ مــن الحكم
الربيطاني إىل الصيني.

كولومبيا :بيترو وهيرنانديث
يتواجهان في الجولة الثانية

أدينت الجندية اإليرلندية
السابقة ليزا سميث أمس
باإلنتماء إلى منظمة إرهابية،
فقد اعتبر القضاء اإليرلندي
أنها انضمّ ت وبايعت تنظيم
«الدولة اإلسالمية» عندما ذهبت
إلى سوريا العام  .2015في
المقابل ،رأت المحكمة أن
سميث ( 40عاماً) التي غادرت
الجيش العام  ،2011ليست
مذنبة في قضية تمويل منظمة
إرهابية بمبلغ قدره  800يورو،
ُخ ّ
صص بحسب قول سميث
ألغراض إنسانية .وأوضحت أن
هذا المبلغ ُقدّم لمساعدة مواطن
سوري على تلقي عالج طبي في
تركيا .وأجهشت سميث بالبكاء
عند تالوة القرار بعد محاكمة
استم ّرت  9أسابيع .وق ّررت
المحكمة عدم توقيف سميث
بانتظار جلسة النطق بالحكم
المق ّررة في  11تموز.

تشاد :مذبحة بين عمال
مناجم الذهب
كشف وزير الدفاع التشادي
اللواء داود يايا إبراهيم لوكالة
«فرانس برس» أمس أن نحو
 100شخص ُقتِلوا وأُصيب 40
آخرون بجروح قبل أسبوع
ج ّراء اشتباكات بين عمال
لمناجم الذهب في شمال تشاد،
موضحا ً أن االشتباكات حصلت
في كوري بوغودي بالقرب
من الحدود الليبية في  23أيار
واندلعت إثر «مشادة تافهة
َ
شخصيْن ث ّم تطوّرت».
بين
والمنطقة الواقعة في سلسلة
جبال تيبستي التي يصعب
الوصول إليها مليئة بالمناجم
وغالبا ً ما تُستثمر س ّرا ً من قبل
ّ
المنقبين عن الذهب
العديد من
من كافة أنحاء البالد ومن
الدول المجاورة ،ليبيا والنيجر
والسودان ،على أرض وفي مناخ
معاد ،ما يجعل من الصعب
سيطرة السلطات عليها.

أستراليا :المعارضة
تنتخب زعيمًا لها

كمــا دعــت أبوظبي الســلطات
اإلرسائيليــة إىل «خفض التصعيد وإنهاء
حالة التوتر واالحتقــان» ،مؤكد ًة أهمية
ممارســة «أقىص درجات ضبط النفس
لتجنّب اإلنجراف إىل مستويات جديدة من
عدم اإلستقرار».
وشــدّدت وزارة الخارجية والتعاون
الدويل اإلماراتية أيضا ً عىل «أهمّ ية دعم كافة
الجهود اإلقليميــة والدولية املبذولة للدفع
قدما ً بعملية الســام يف الرشق األوســط،
ووضع ح ّد للممارسات غري الرشعية التي
تُهدّد الوصول إىل ح ّل الدولتَ ْي وإقامة الدولة
الفلســطينية املســتق ّلة عىل حدود العام
 ،1967وعاصمتها القدس الرشقية».
شهد يوم اإلنتخابات األحد انتشارًا واسعًا للجيش لحفظ األمن (أ ف ب)

تصدّر اليســاري غوســتافو بيرتو
الدورة األوىل من اإلنتخابات الرئاسية يف
كولومبيا بفارق كبري األحد وســيواجه
ّ
املرشح املســتق ّل رودولفو هرينانديث،
يف الجولة الثانيــة يف  19حزيران ،وفق
نتائج مفاجئة ســجّ لت تراجعا ً تاريخيّا ً
لليمني التقليدي.
وحصل بيرتو عــى  40.32يف املئة
مــن األصــوات بينما حصــل املليونري
هرينانديث ،الــذي تُطلق عليه الصحافة
املح ّلية لقــب «ترامب الكولومبي» ،عىل

 28.20يف املئــة ،بحســب النتائج التي
نرشها الســجل الوطني ،الهيئة املك ّلفة
تنظيم عملية االقــراع ،بعد فرز  99يف
املئة من األصوات.
وعــى الرغم مــن تأييــد النخب
ّ
املؤسســاتية والتقليديــة ،لم يحصل
ّ
املرشــح املحافظ فريدريكو غوترييث
ولقبه «فيكو» ســوى عــى  23.87يف
املئة ،ودعا أنصــاره للتصويت لصالح
هرينانديــث يف الجولة الثانية ،ما يجعل
معركة الجولة الثانية حامية.

إنتخب المحافظون في
أستراليا بيتر داتون،
المعروف بمواقفه المتشدّدة
خصوصا ً حيال الصين ،زعيما ً
للمعارضة باألمس .وبعد
قبوله المنصب ،اعتبر داتون
أن الحكومة العمالية الجديدة
التي انتُخبت إلدارة البالد
«ليست مستعدّة للحكم ورأينا
بالفعل عدم خبرتهم» .وتعهّ د
بأن يخوض حزبه اإلنتخابات
المقبلة المق ّررة في 2025
مع خطة «إلزالة الفوضى
التي سيُخ ّلفها العمّ ال بال
شك» .ويرث داتون ،الذي
انتُخب من دون منافس ،حزبا ً
ليبراليّا ً تلقى ضربة موجعة
في انتخابات  21أيار عندما
اختار العديد من ناخبيه
ّ
مرشحين مستق ّلين
التقليديين
تعهّ دوا التح ّرك لمكافحة
تغيّر المناخ .وسيتعيّن على
زعيم المعارضة الجديد إعادة
بناء حزبه وتوحيد جناحَ يْه
المنقسمَ يْن بشدّة بين معتدل
ويميني ،في وقت تبقى مسألة
المناخ أبرز قضية عالقة.

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - 847السنــــة الثالثــــة

"أن بي آي" :بوسطن إلى النهائي لمواجهة ووريورز
بلغ بوسطن سلتيكس نهائي
الــدوري االمريكــي للمحرتفني يف
كرة الســ ّلة للمــرة االوىل منذ 12
عاماً ،ورضب موعــدا ً مع غولدن
ستايت ووريورز ،بعد أن توّج بطالً
للمنطقة الرشقية بفوزه يف ميامي
عىل هيت  96-100يف مباراة سابعة
وحاسمة.
وستكون هذه املرة الثانية فقط
يتواجه فيها الفريقــان يف نهائي
الدوري بعد العــام  ،1964عندما
حقق سلتيكس اللقب عىل حساب
الفريق الذي كان تحت مسمّ ى سان
فرانسيسكو ووريورز.
وســتكون أفضليــة االرض
ملصلحة غولدن ســتايت ،لتفوّقه
يف انتصارات املوســم املنتظم عىل
بوســطن ( ،)51-53عىل أن تقام
املباراة االوىل من اصل سبع محتملة
يف سان فرانسيسكو غداً.

وكان ميامــي فــرض مباراة
سابعة بعد تفوقه عىل سلتيكس يف
بوســطن ،لتكون الفرصة سانحة
أمامه لحسم االمور عىل أرضه وبني
جماهريه.
إال أن  26نقطة من جايسون
تايتوم و 24نقطة لكل من ماركوس
ســمارت وجايلن بــراون توّجت
ســلتيكس بطالً للرشقيــة ،ليبلغ
الفريق نهائــي الدوري للمرة االوىل
منذ العام  .2010وحصل تايتوم عىل
جائزة "الري بــرد" ألفضل العب
يف نهائيــات املنطقة الرشقية التي
تُمنح للمرة االوىل ،علما ً أنه أضاف
يف املباراة  10متابعات و 6تمريرات
حاسمة .وهذه املرة االوىل يصل فيها
ســلتيكس ،الذي خرس النهائيات
الرشقيــة ثالث مرات يف املواســم
الخمسة السابقة ،اىل النهائي منذ
 12عامــا ً عندما خرس أمام غريمه

شلهوب بطل تسلّق الصخور
لمركبات الدفع الرباعي

شلهوب متحدّيًا أحد المسارات الصعبة

أحرز الســائق الناشئ عبدالله شلهوب ( 18سنة) لقب الجولة األوىل من
بطولة لبنان لتســ ّلق الصخور ملركبات الدفع الرباعــي ()Rock Crawling
التي نظمها النادي اللبناني للســيارات والســياحة بالتعاون مع بلدية بيت
مري يف البلدة ،ومشــاركة  19مركبة اجتازت مسا َرين "أ" و"ب" للوصول اىل
خط النهاية .ونجح شــلهوب يف إنتزاع املركز األول يف مشاركته األوىل يف هذه
املسابقة ،مفاجئا ً الجميع وحاصدا ً املجموع األعىل للنقاط .ويف ما ييل ترتيب
السائقني الخمسة األوائل:
 - 1عبدالله شلهوب عىل متن "باغي الند كروزر" 5524 :نقطة
 - 2أندي شلهوب (باغي تويوتا) 5477 :نقطة
 - 3شادي العرجا (باغي) 5474 :نقطة
 - 4يوسف ابو العيون (جيب يس جاي) 5328 :نقطة
 - 5وسيم سيف الدين (شريوكي) 4862 :نقطة
كما أحرز الســائق ســليمان خ ّ
طار (باغي رانج روفر) كأس السائق
املخرضم .ويف الختــام ،و ّزع رئيس بلدية بيت مري روي أبو شــديد وعضو
البلدية جان كلود واكيم ،وممثل النادي املن ّ
ظم كابي كريكر ،ومدير املسابقة
جان ونّس الجوائز عىل الفائزين.
يُشار اىل ّ
ان بطولة لبنان لتس ّلق الصخور للعام الجاري مؤلفة من ثالث
جوالت.

أعلن العب الوسط اإلسباني الدويل إيسكو رحيله عن ريال مدريد،
بعد تســعة مواســم مع النادي حقق خاللها لقب دوري أبطال أوروبا
خمس مرات ،آخرها السبت املايض أمام ليفربول االنكليزي .وينتهي عقد
ايســكو ،الذي انضم اىل النادي امللكي يف  2013من ملقة يف  30حزيران
املقبل ،ويغادر العاصمة االسبانية مع  19لقباً ،من بينها ثالثة يف الدوري
وخمسة يف املســابقة القارية االم .وقال عرب حسابه عىل "إنستغرام":
"عندما كنت يف ملقة ،كنت أدرك أنني سأرحل .كنت مرتبطا ً مع نا ٍد آخر
لكن ريال مدريد طرق بابي .ال يجب وال يمكنك القول كال لريال مدريد،
حتى ولو أن هناك دائما ً استثناءات" ،مرفِقا ً الجملة برمز تعبريي لوجه
يضحك وسلحفاة .ويبدو أنه انتقاد مب ّ
طن للفرنيس كيليان مبابي ،الذي
غالبا ً ما يُشبه ألحد سالحف مسلسل الرسوم املتحركة "نينجا تورتل"،
والذي رفض عرض ريال مدريد ومدد عقده مع باريس ســان جرمان
الفرنيس حتى العام  .2025ومن غري الواضح بعد وجهة ايســكو،الذي
حصد يف العــام  2012جائزة "الفتى الذهبي" ألفضل العب يف أوروبا ملا
دون  21عاماً ،والغائب عن غالبية مباريات هذا املوسم لعدم االستعانة
به من قبل املدرب االيطايل كارلو أنشيلوتي( .أ ف ب)

الـثـلـثـاء  ٣١أيــــار 2022

أخبار سريعة
حكيم :حاضرون للنهائي

العبو بوسطن يحتفلون بعد تتويجهم بلقب المنطقة الشرقية (أ ف ب)

االزيل اليكرز ،الذي يتشــارك معه
الرقم القيايس يف عدد ألقاب البطولة
( ،)17ويعــود تتويجــه االخري اىل
 2008عىل حساب اليكرز بالذات.

ولم تكن نقــاط جيمي باتلر
الـــ 35كافية لقيــادة ميامي اىل
النهائي السابع يف تاريخه ولقب أول
منذ .2013

يف املقابل ،سيخوض ووريورز
النهائي الســادس له يف آخر ثماني
سنوات بحثا ً عن لقب رابع وأول منذ
( .2018أ ف ب)

"روالن غاروس" :رونه يطيح تسيتسيباس
بات الشاب هولغر رونه أول دنماركي يصل إىل
ربع نهائي بطولة روالن غاروس الفرنسية ،ثانية
البطوالت االربع الكربى يف كرة املرضب ،بفوزه عىل
اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس وصيف بطل
العام املايض واملصنف رابعا ً عاملياً.
وتغلب رونه ( 19عامــاً) واملصنف  40عامليا ً
عــى اليوناني بنتيجــة  5-7و 6-3و 3-6و،4-6
ورضب موعدا ً يف ربع النهائي مع النروجي كاسرب
رود الثامن.
وأصبح رونــه أول دنماركي يصــل إىل ربع
النهائي يف الـ"غراند سالم" منذ جان ليشيل ،الذي
كان بلغ نصــف نهائي بطولــة الواليات املتحدة
االمريكية املفتوحة يف العام .1967
من جهته ،تأهــل رود ،الثامن عاملياً ،إىل ربع
النهائي الحدى بطوالت الـ"غراند ســام" للمرة
االوىل يف مســرته ،بفوزه عــى البولوني هوبرت
هوركاش الثالث عرش  2-6و 3-6و 6-3و.3-6
وكان رود ( 23عاماً) ونجل الالعب الســابق
كريستيان ،دوّن اسمه كأول نروجي يدخل ضمن
املراكز العــرة االوىل يف التصنيف العاملي لالعبني
املحرتفني يف أيلول املــايض ،وهو بات اوّل نروجي
يف التاريــخ يبلغ ربع النهائــي يف روالن غاروس،
علما ً ان أفضل نتيجة له يف الـ"غراند سالم" كانت
وصولــه إىل ثمن نهائي أســراليا املفتوحة العام
املايض.
ولــدى الســيدات ،بلغــت الروســية داريا
كاساتكينا ،املصنفة  20عاملياً ،الدور ربع النهائي

أ ّ
كد البولوني روبرت ليفاندوفســكي ،هداف
بايــرن ميونيخ االملاني ،ان مشــواره مع فريقه
انتهى وسط انباء عن رغبة برشلونة اإلسباني يف
الحصول عىل خدماته.
وقال ليفاندوفســكي ( 33عامــاً) يف مؤتمر
صحــايف" :قصتي مع بايرن ميونيــخ انتهت .ال
اســتطيع تصوّر تعاون جديد يف املستقبل بعد كل
ما حصل يف األشهر األخرية .آمل اال يحتفظ النادي
بخدماتي بمجرد انه يســتطيع ذلــك .اعتقد ان
االنتقال هو افضل الحلول لجميع االطراف".
وأضــاف" :بايرن ناد جــدي واعتقد
أنهم لن يحتفظوا بي .ال اريد اللعب هناك
بعد اآلن .االنتقــال هو افضل
الحلول".
و يد ا فــع
ليفا ند و فســكي
عن ألــوان النادي
البافاري منذ العام
 2014مســجال ً له
 344هدفاً ،وينتهي
عقده الحــايل يف نهاية
العام .2023
ولطاملــا اكد
مســؤولو بايرن

تمنّى رئيس نادي بيروت نديم
حكيم لصحيفتنا أن تكون السلسلة
النهائية لبطولة لبنان في كرة
السلة التي تنطلق مساء اليوم بين
فريقه وفريق الرياضي بيروت
حقيقي للعبة ّ
بغض
بمثابة عرس
ّ
النظر عن هوية البطل الذي سيُتوّج
باللقب ،الفتا ً الى ّ
أن الفريقين
يستحقان الفوز نظرا ً للعروض
القوية التي قدّماها خالل الموسم
الراهن ونوعية الالعبين العالية
والمميّزة في صفوفهما .وأكد حكيم
ّ
أن فريقه جاه ّز للدور النهائي
تماما ً وأن معنويات الالعبين
مرتفعة ،كما ّ
أن الجهاز الفنّي
بقيادة المد ّرب أحمد الف ّران متفائل
بتحقيق نتيجة طيّبة وتعويض
اللقب الذي فقده فريق بيروت أمام
الرياضي نفسه في الموسم الس ّلوي
.2019-2018

ّ
المنشطات؟
أين فحوصات

بيغوال فائزة على بيغو (أ ف ب)

للمرة الثانية يف البطولة الفرنســية ،بفوزها عىل
االيطالية كاميال جورجي  2-6و ،2-6وســتلتقي
يف الــدور التايل مواطنتها فريونيــكا كودرميتوفا
الفائزة عىل االمريكية ماديســون كيز  6-1و3-6
و.1-6
كما فــازت االمريكية جيســيكا بيغوال عىل
الرومانية ايرينا بيغو  6-4و 2-6و( .3-6أ ف ب)

ليفاندوفسكي وبايرن ...نهاية المشوار
إيسكو يرحل
عن ريال مدريد
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انهم لن يتخلوا عن هدافهــم البولوني ،لكنهم يف
املقابل ال يريدون خســارته بــا مقابل يف نهاية
عقده ،خصوصا ً انه رفض تجديده.
وتــوّ ج ليفاندوفســكي مع بايــرن بلقب
دوري أبطال أوروبــا  2020وثمانيــة ألقاب يف
"البوندســليغا" ،أضافها إىل لقبيه مع بوروسيا
دورتموند.
وحطــم عددا ً كبــرا ً من األرقام القياســية
كهداف ،وكان أبرزها عدد األهداف يف موسم واحد
مــع  41هدفا ً
يف الــدوري األملانــي.
املوسم املايض،
حطــم رقــم
" ا ملد فعجــي "
غريد مولر (40
هدفــاً) ســجله يف
موسم .1972-1971
امــا يف دوري أبطال
أوروبــا ،فيحتل املركــز الثالث يف
قائمة الهدافني التاريخيني للمســابقة حيث
يتقاســمه مع الفرنيس كريم بنزيمة ( 86هدفا ً
لكل منهما) ،خلف الربتغايل كريســتيانو رونالدو
املتصدر ( 140هدفــاً) واألرجنتيني ليونيل مييس
( 125هدفاً).
(أ ف ب)

لم يعتمد إتحاد كرة السلة إجراء
ّ
المنشطات لالعبين في
فحوصات
نهائي بطولة لبنان الذي ينطلق
الليلة بين فريقي الرياضي
وبيروت فيرست ،على رغم ّ
أن
العديد من المراقبين كانوا تمنّوا
على االتحاد أن تت ّم هذه الخطوة
بدءا ً من منافسات المربّع الذهبي.
وكانت االتحادات السابقة
إعتمدت بشكل منتظم فحوصات
ّ
المنشطات ،وأبرز الالعبين
المحليين الذين طالهم التوقيف
في موسم  2016-2015أحمد
إبراهيم (هومنتمن) وماريو عبود
(المتحد) .يُذكر ّ
ان عملية فحص
المنشطات تتضمّ ن أخذ عيّنيتَين
من الالعب الخاضع للفحص
ترسالن للمختبر الذي يحتفظ
بالعيّنة الثانية في حال ثبوت
حاالت إيجابية لدى الالعبين.

موالييف في بيروت

وصل رئيس االتحاد اآلسيوي
للسامبو األوزبكي ألمجون
موالييف الى بيروت عشية تنظيم
االتحاد اللبناني للجودو وفروعه
بطولة آسيا وأوقيانيا في السامبو
والسامبو كونتاكت في  2و 3و4
حزيران المقبل في مجّ مع فؤاد
شهاب الرياضي في جونية ،وكان
في استقباله في مطار رفيق
الدولي رئيس االتحاد
الحريري
ّ
اللبناني للجودو وفروعه وأمين
عام اإلتحاد اآلسيويّ للسامبو
المحامي فرنسوا سعادة ومدير
البطولة جونيور سعادة .إشارة
الى ّ
ّ
مخصصة لجميع
أن البطولة
الفئات العمرية ،وهي تقام ألول
مرة في لبنان بمشاركة أكثر من
 500العب والعبة من  21دولة
آسيوية.
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إبنة The Rock
تدخل عالم المصارعة

أعلنت ســيمون جونســون ،ابنــة املمثل
واملصارع سابقا ً دواين جونسون "،"The Rock
أنها ستنضم إىل عالم مصارعة املحرتفني.
ّ
ووقعت ســيمون عقد احــراف املصارعة
مع " "WWEمنــذ فرتة ،لكنها لــم تعلن عن
اســمها االحرتايف يف عالم املصارعة سوى اآلن،
بعد تأجيلهــا مباراتها األوىل بســبب إجرائها
عملية جراحية عاجلة .وكشــفت سيمون عرب
"انســتغرام" ،أنها ســوف تصارع تحت اسم
"آفا راين" نارش ًة صورة لالســم عرب خاصية
"ستوري"ّ .
وعب النجم الشهري عن فخره بشدة
بابنته قائالً" :لقد ّ
وقعت عقدا ً يف عالم املصارعة
الحرة وهذا حــدث عظيم" ،مضيفاً" :أوال ً يا له
من رشف أن ابنتي ترغب يف تتبع خطاي ،واألهم
أنها ترغب يف تثبيت خطاها أيضا ً وحفر اســم
لنفسها يف هذا املجال".

جزيرة مايو الطبيعية الوطنية قبالة الساحل الشرقي السكتلندا (أ ف ب)

أول محمية لألمواج في فرنسا
حماية األمواج املميزة لحفظ املناظر الطبيعية
لألجيال املقبلة ...هذا باختصار فحوى قرار صوتت
عليه بلدية يف غرب فرنسا أخريا ً ينص عىل إنشاء أول
"محمية أمــواج" يف البالد من أجل الحفاظ عىل هذا
الرتاث من كل تدخل برشي.
عىل الســاحل الخام يف كيــرون ،ال تبدو أمواج
املحيط األطليس التي تصطدم باملنحدرات مهددة .مع
ذلك ،أقرت بلدية مدينة سان بيار كيربون يف منطقة
بريتاني يف شــباط قرارا ً ينص عىل إنشاء "محمية
أمواج" تمتد عىل مســاحة تقرب مــن  30هكتارا ً
للحفاظ عىل غناها وجودتها وتعزيزها.

ويتحــدث مجلــس بلدية املدينــة يف إعالنه
للمنفعة العامة ،عن موجات اســتثنائية تشكل
تراثــا ً ومــوردا ً طبيعيــا ً ورياضيــا ً واجتماعيا ً
واقتصاديــا ً وثقافياً .ورغم أنهــا تبدو غري قابلة
للتغيــر يف املظهر ،فإن األمــواج محكوم عليها
بالزوال ،وفق جمعية "فرانس إيدرو ديفريسيتيه"
التي ترغب يف حمايتها.
واملقصــود بكلمــة "موجة" املوجــات األكثر
رمزية ،تلك التي لها مكانهــا يف الروايات واللوحات
والتوصيفــات اإلرشــادية ،تلك التــي تجذب آالف
السائحني وراكبي األمواج( .أ ف ب)

تحطم رقمًا قياسيًّا في القفز المظلّي
جدّة
ّ
حطمت جدة ســويدية يف ســن الثالثة بعد املئة ،الرقم القيايس
العاملي ألكرب شــخص سنا ً ينجز قفزة ثنائية باملظلة ،قائلة إنها تعتزم
االحتفال بهذا اإلنجاز عرب قطع قالب حلوى صغري.
وقالت روت الرسون" :كان من الرائع القيام بذلك ،لقد كنت أفكر
يف األمر منذ فرتة طويلة" ،مضيفة" :كل يشء سار كما هو مخطط
له" .وقد أنجزت الرسون القفزة يف موتاال عىل بعد  240كيلومرتا ً جنوب
غرب العاصمة السويدية ستوكهولم .وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

يعترب العمالق األحمر
""UI SCUTTI
أكرب نجم ت ّم اكتشافه
حتى اآلن ،إذ يتخطى
حجم الشمس
بـ  1700م ّرة.

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

يف استقبالها يف املطار .وهبطت الجدة ورشيكها يف القفزة بهدوء ،بينما
اندفع نحوها مساعدون حاملني إليها أداة امليش إلعانتها عىل النهوض.
وقالت الرســون إنها "تحب الهبوط ببطء مــن األعىل ،أعتقد أن األمر
لطيف" .وكان ممثل عن موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية حارضا ً
لتسجيل القفزة .وحطمت روت الرسون البالغة من العمر  103أعوام و
 259يوماً ،الرقم القيايس السابق الذي سجله شخص يبلغ  103أعوام
و  181يوماً( .أ ف ب)

حصدت فرقة ""Kalush Orchestra
األوكرانية الفائزة يف النسخة األخرية من
"يوروفيجــن" 900 ،ألف دوالر إثر بيعها
مجسم املســابقة الغنائية األوروبية يف
مزاد ،وتربعت باملبلغ ملؤسســة تساعد
القوات املسلحة األوكرانية.
ُ
طرحــت الجائــزة وهي عىل شــكل
ميكروفــون بلــوري كبري يحمل شــعار
"يوروفيجن" ،يف مزاد عىل "فيسبوك" انتهى
مساء السبت .وفازت به رشكة "وايت بيت"
املتخصصة يف تداول عمالت البتكوين.
وكتبت الفرقة عــر صفحتها عىل
"فيســبوك" "أنتم مدهشون يا رفاق!"،
مضيفة" :شــكرا ً عىل وجــه الخصوص

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

لفرقــة "وايــت بيــت" التي اشــرت
امليكروفون البلوري مقابل  900ألف دوالر
وباتت مالكتها الرشعية".

وقالــت الفرقة عىل "إنســتغرام":
"إن ريع املزاد الذي أتيحت املشاركة فيه
باســتخدام العمالت املشفرة ،سيذهب

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

لتمويل مؤسسة "بريتوال" التي تساعد
ً
مضيفــة" :للمرة
الجيــش األوكراني"،
األوىل يف تاريــخ "يوروفيجــن" ،يبيع
الفائــزون جوائزهم باملزاد ملســاعدة
الجيش األوكراني".
وفازت فرقة ""Kalush Orchestra
باملســابقة الغنائية األوروبية يف  14أيار،
بفضل أغنيتها "ســتيفانيا" التي تمزج
بني موســيقى الهيب هوب واملوسيقى
التقليدية وحصلت عىل نســبة تصويت
مرتفعة من املشاهدين.
وقد اســتُبعدت روسيا عن املشاركة
يف هذه املسابقة إثر غزوها أوكرانيا يف 24
شباط( .أ ف ب)

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

