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"قانون تجريم
التعذيب":
هل يُط َّبق كي
ال ُتظ َلم الضحايا مرّتين؟

ّ
مبكرة
واشنطن تخشى "انهيار الدولة" ...والراعي يجدّد الدعوة النتخابات رئاسية

"ضياع" رسمي بانتظار هوكشتاين
ونصرالله يحدّد "البوصلة" اليوم!

٢

خيارات "حزب الله"
الرئاسية "صادمة"...
للحلفاء!

مــــدارات ١٠
بوريس جونسون
أ ّ
جل مصيره المحتوم
بكل ّ بساطة
ميقاتي خالل جولته التفقدية لمطار رفيق الحريري الدولي أمس (فضل عيتاني)

إقــتـصـــاد ١١
التغيير الحقيقي
يبدأ في إقرار المتأخر
من القوانين

من ســخرية األقدار أن تبدي إرسائيل حرصها عــى حقوق اللبنانيني النفطية
فتحوّل قضية الرتســيم إىل مادة "تنغيم" ورضب عىل وتر االقتصاد اللبناني املنهار
لحث املسؤولني اللبنانيني عىل االســتعجال يف املفاوضات الحدودية واالستفادة من
"مصادر الطاقة" ،بينما عىل املقلب اآلخر ال تزال الســلطة اللبنانية يف حالة "ضياع"
بني الخطوط البحرية ،ال تملك تصورا واضحا ً أو موقفا ً واحدا ً عىل طاولة املفاوضات
خارج إطــار اللف والدوران يف حلقــات مفرغة من منــاورات التنقيب عن املغانم
السياسية والشخصية يف حقول الثروة الوطنية.
ومشهد "الضياع" الرسمي هذا ،من املرتقب أن يكرس رتابته اليوم األمني العام
لـ"حزب الله" السيد حسن نرصالله الذي سيعمد يف إطاللته املتلفزة مسا ًء إىل إعادة
تعويم مركب السلطة وتحديد "البوصلة" أمامها عشــية الزيارة املرتقبة للوسيط
األمريكي آموس هوكشتاين إىل بريوت ،حيث أكدت مصادر مطلعة عىل أجواء اللقاء
الذي عقده وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مع السفرية األمريكية دوروثي شيا أمس
أنها أكدت عزم هوكشتاين التجاوب مع املناشدات اللبنانية الرسمية للقدوم إىل لبنان،
من دون غوصها يف تفاصيل مهمته عىل اعتبار ّأن "التفاصيل تُبحث معه"١٣ .

محطة المدارس...
قطار الدولرة يصل
ّ
مع تفعيل الـ"!"bureau social
بــاتــريــســــيــا جــــــالد
قطــار دولرة القطاعــات "مايش" مع
تدهور الوضــع املايل واإلقتصــادي ،وهذه
املرة كانــت مح ّ
طته املدارس التي وباإلضافة
اىل زيادة أقســاطها باللرية اللبنانية 100%
العام املايض ،أعلمت األهايل برضورة تسجيل

طهران تتحدّى فيينا ُ
وتطفئ "عي َن ْين نوو ّي َت ْين"

العـــالـــم 14
سقوط ضحايا بكارثة
جديدة تهزّ إيران

الوكالة الذر ّية تتبنّى قرارًا ينتقد إيران
كما كان متوقعاً ،تبنّى مجلس محافظي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية بغالبية كبرية يف فيينا مســاء
أمس ،قــرارا ً ينتقد الجمهورية اإلســامية اإليرانية
رســميّا ً عىل عدم تعاونها ،بحسب ما أفادت مصادر
ديبلوماسية وكالة "فرانس برس" .ووافق  30عضوا ً
عىل القرار الــذي عارضته روســيا والصني ،يف حني
امتنعت الهند وباكستان وليبيا عن التصويت .وسارع

رئيس الــوزراء اإلرسائييل نفتــايل بينيت إىل الرتحيب
بالقرار معتربا ً أنه "كشــف الوجه الحقيقي إليران"،
ورأى أنّه "ينبغــي أن يتعامل مجلس األمن الدويل مع
أي ممارسات إيرانية خاطئة يف املجال النووي" ،بينما
اعتربت وزارة الخارجية اإليرانية أن "من وقفوا خلف
قرار املجلس ض ّد إيران مسؤولون عن العواقب" ،مهدّد ًة
ّ
بأن "ر ّد طهران سيكون قويّا ً ومتناسباً".
١٣

غوتيريش ُي ّ
حذر من تفاقم تداعيات الحرب في أوكرانيا

الريــاضــية 15
نادال يبدأ عالجه
وزفيريف يخضع
للجراحة

الطالب للسنة الدراسية املقبلة بالـ"فريش"
مع رفــض قبــول النســخة القديمة من
الدوالرات ،وإلزام األهايل بتســديد ما أطلقوا
عليه تســمية "مســاهمة" بقيمة محددة
حســب كل مدرســة ،ترتاوح بني نحو 400
وألف دوالر تودع يف صندوق مســتقل لدعم
املدرسة.
١٣

يتخطى "الرياضي" ويُرجئ الحسم
"بيروت"
ّ
تأجل حسم لقب بطولة لبنان لكرة السلة اىل مساء غد الجمعة،
بعدما فرض فريق بريوت فريست مباراة سابعة وحاسمة ستقام عىل
ملعبه يف مجمّ ع الشــياح الريايض بفوزه الغايل عىل مضيفه الريايض
( )68-78ليل أمس عىل ملعب املنارة ،ليتعــادل الفريقان ( )3-3يف
السلسلة النهائية .وعىل رغم ّ
أن بريوت تع ّرض لرضبة قوية يف الربع
األول من اللقاء بإصابة نجمه وائل عرقجي الذي ســيغيبُ أيضا ً عن
أن زمالءه كانوا عند حسن ّ
مواجهة الغد ،إال ّ
ظن إدارتهم وجمهورهم،
خصوصا ًالثنائي سريجيو درويش ( 27نقطة و 6ريباوندز و 5تمريرات
حاسمة) ،والتونيس صالح املاجري ( 21نقطة و 18ريباوندز) اللذين
يعود لهما الفضل الكبري يف اإلنتصار الذي تحقق ،فيما كان أمري سعود
أفضل وأخطر العبي الريايض برصيد  20نقطة و 8تمريرات حاسمة.

رغم خطر المجاعة...
ال تقدّم في "صادرات الحبوب"
باتت دول عدّة ،خصوصا ً يف جنوب آسيا وأفريقيا،
مهدّدة بخطر حقيقي من موجة مجاعة لديها تطال
فئات مجتمعيّة جديدة تُقدّر بعرشات املاليني ،بسبب
أزمــة تصدير الحبوب التي تُعترب مــن أبرز تداعيات
الحرب الروســيّة ض ّد أوكرانيا ،فيما أبدت موســكو
من أنقرة أمس اســتعدادها لضمان سالمة صادرات
الحبوب األوكرانية ،لكن دون اإلعالن عن آلية ملموسة

محدّدة لطمأنة كييف .وبعدما استقبل وزير الخارجية
الرتكي مولود تشاوش أوغلو نظريه الرويس سريغي
الفروف للبحث يف إنشاء مم ّرات آمنة عرب البحر األسود
لتسهيل تصدير الحبوب العالقة يف املوانئ األوكرانية
وبسبب األلغام البحرية ،أكد الفروف يف ختام اللقاء أن
موسكو "مستعدّة لضمان سالمة السفن التي تبحر
من املوانئ األوكرانية بالتعاون مع أنقرة".
١٣

أمير سعود (الرياضي) بمواجهة ايلي شمعون
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إستشارات قريبة لحكومة بعيدة المنال

خفــايـــا
يشــكو عــدد مــن
الصناعيني من قيام موظف
كبــر يف وزارة البيئة بمنع
استرياد املواد املستخدمة يف
تصنيــع البطاريات محلياً،
وهو ما يعتربونــه تدخال ً
مــن قبل املوظــف لصالح
مســتوردي البطاريات من
الخارج ،فيمــا تبلغ تكلفة
البطارية املصنعــة محليا ً
اقل من 30%من قيمة تلك
املستوردة.

غـــــادة حــــالوي
عىل غري عادة ،رغم مرور اســابيع
عــى نتائج االنتخابــات النيابية اال ان
الخطوط العريضة للحكومة الجديدة لم
تتبلور بعد .انشغال املسؤولني بمعالجة
وصول الباخــرة اليونانية للتنقيب عن
النفط يف حقــل كاريش أنقذت الوضع.
ّ
أخرت االعالن عن موعد االستشــارات
امللزمــة او دفعت به اياما ً افســاحا ً يف
املجال امام مباحثات جانبية ترجح يف
ضوئها اسماء مرشحني محتملني ،بدل
ان يبقى هؤالء ارسى كواليس املسؤولني
فيكون املتفــق عليه الوحيد هو ارتفاع
حظوظ رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي لتكليف جديد.
أرجحية تكليــف ميقاتي ال تنفي
وجود مرشــحني آخرين من امثال عبد
الرحمن البزري وجواد عدرا .اســتنادا ً
اىل دروس سابقة فان االستحقاقات يف
لبنان عادة ما تكون مرهونة بخواتيمها
وبمشاورات اللحظات االخرية وتداخل
عوامل املحــي مع االقليمــي والدويل.
لغاية اليوم ال دور فرنســيا ً او امريكيا ً
وال حتى ســعوديا ً يمكن الحديث عنه.
مجــرد زيــارات مكوكية تقــوم بها
السفرية الفرنسية عىل مختلف القوى
السياســية بمــن فيها «حــزب الله»
الســتطالع اآلراء حول شكل الحكومة
املقبلة واملرشح لتويل رئاستها .فوفق ما
رشــح عن احد لقاءاتها قالت السفرية
الفرنســية آن غريــو ان بالدها ومن
خالل تجربتهــا معه ،فان ميقاتي ربما
يكون الرئيس املكلف لتشكيل الحكومة
الجديدة والــذي يتناســب والظروف
املحلية الراهنة .أما امريكيا ً وســعوديا ً
فلــم يحرك االمريكيون والســعوديون
ساكناً .ويف الوقت املســتقطع يحاول
رئيــس الجمهوريــة اجــراء عملية
جس نبــض حكومي ،مســتطلعا ً آراء
البعض حول شكل الحكومة ورئيسها
واملتوجب عليها .وهنا تختلف اآلراء بني
من يريدها حكومة وحــدة وطنية اي
حكومة سياســية ،اي الثنائي و»التيار
الوطني الحر» ،وحكومة تكنوسياسية
كـ»القوات» و»الكتائب» وغريهما .اما
رئيس الحكومــة نجيب ميقاتي فدخل

يقال ان وزارة الداخلية
والبلديات قد قامت بتوزيع
مكافآت بعــرات ماليني
اللــرات للموظفــن الذي
ســاهموا بتنظيم العملية
االنتخابية.
خالفا ً ملــا أعلن قالت
معلومات ان مرسوم تفرغ
وزير االشــغال يف الجامعة
اللبنانيــة قد دخــل حيز
التنفيذ منذ اشهر.

عون وميقاتي وحكومة نهاية العهد

يف مرحلة تقييــم لوضعيته الحكومية
قرص بعبدا ما لم تتشكل حكومة قوية
املقبلــة .تقــول املصــادر املطلعة ان
قادرة عــى ادارة الوضع ،يف حال تأخري
انتخاب رئيــس جديد للجمهورية وهو
ميقاتــي متصالح مع نفســه ،مدرك
لن يســلم صالحياته لحكومة ترصيف
صعوبة املرحلة ودقة الوضع وان قبوله
اعمال يف اي حال من االحوال ،وازاء مثل
سيضعه امام تح ٍّد قوي .تميض املصادر
هذا الواقع فان باسيل
قائلة ان ميقاتي الذي
يعترب وجوده رضورة يف
يجتمع مــع الرئيس
حكومة ستتوىل الحكم
ميشال عون باستمرار
لفرتة غري محددة زمنياً.
وان لــم يلتــق رئيس
يبقى عنصر المفاجآت
وتمــي املصادر
«التيار الوطني الحر» حاضرًا في حال دخول أي
جربان باسيل مبارشة،
قائلة يف الواحد والثالثني
عامل خارجي طارئ أو
فان مــا تنامى اليه ان
من ترشين املقبل تنتهي
محاولة خلق أمر واقع
االخري يرغب يف حكومة
والية رئيس الجمهورية
سياســية يتمثل فيها
ميشــال عون .انتخاب
جديد
خلف له لن يكون ميرسا ً
«التيار الوطني» بثالث
حقائب وزارية هــي اىل الطاقة وزارتا
اذا ما طالــت االزمة .مثل هذا االنتخاب
العدل والخارجية التي يريد تســلمها
تلزمه ارضية جاهــزة واجواء اقليمية
بنفســه .وتميض املصــادر يف تعليلها
ودوليــة لن تكــون باملتنــاول لتمرير
اســباب ذلك بالقول ان عون لن يغادر
االســتحقاق بهدوء .االمــر الذي يعزز

امكانية اســتمرار الحكومة الجديدة اىل
اجل غري مسمى مع صالحيات رئاسية
ستجري لها حكماً .هذا ما يعتقده باسيل
وفق املصــادر عينها فيضــع رشوطا ً
يعتربها ميقاتي قاســية عىل اي رئيس
مكلــف .نقطة ثانية بالغــة الصعوبة
ستعرتض عمل ميقاتي اذا ما قبل تكليفا ً
جديدا ً وهي رفض «القوات» و»الكتائب»
وقوى التغيري التمثل يف الحكومة .وهذه
ستصب حكما ً يف مصلحة «التيار الحر»
الذي سيؤمن بمشاركته ميثاقية التمثيل
املســيحي ،خاصة وان عودته ستكون
متوقفــة عىل تكليف الثنائي الشــيعي
و»االشرتاكي» وبعض نواب التغيري اي
بنتيجة لن تتعدى الستني صوتا ً سيقبل
فيها ميقاتي.
املتوقع ان يدعو رئيس الجمهورية
اىل االستشــارات النيابية امللزمة مطلع
االسبوع املقبل .حتى ذلك الحني تكون

الكتل النيابية قــد خرجت بتصور عن
شــخصية الرئيس املكلف فيما شــكل
الحكومــة بــات بحكم املحســوم اي
حكومــة سياســية او حكومة وحدة
وطنية ،لكــن املعضلــة الحقيقية يف
احجام كتل اساســية عن املشــاركة
كـ»القوات اللبنانية» والتغرييني ،وهو
ما ترى فيه مصادر سياســية موقفا ً
مســتغربا ً اذ كيف لكتلة نيابية ان تعرب
عــن وجودها خارج تمثيــل وزاري يف
الحكومة.
اىل ان تتوضــح الرؤيــة حكوميا ً
يبقى عنرص املفاجآت حارضا ً يف حال
دخــول اي عامل خارجــي طارئ او
محاولة خلق امر واقع جديد .الحقيقة
الوحيدة املتفق عليها ان االستشــارات
ستجري حكما ً فيما التشكيل لن يكون
قريبا ً ابــدا ً وايام ميقاتــي الحكومية
ستدوم طويالً.

خيارات "حزب الله" الرئاسية «صادمة» ...للحلفاء!
لكن فات البعض أن انتخابات رئاسة
أالن سركيـــــس
الجمهورية اللبنانية تفرضها التوازنات
اإلقليمية والدولية وال يستطيع أي فريق
ســاهمت إنتخابات اللجان النيابية
يف لبنان االستحواذ عىل السلطة ،وللتذكري
املشــركة يف تأكيد صالبة الكتلة النيابية
فإن قــوى  14آذار إمتلكت األكثرية بعد
املوالية لـ»حزب اللــه» يف مقابل تف ّكك
إنتخابــات  2005ولم تســتطع إيصال
القوى املعارضــة التي كان يراهن عليها
مرشح من صفوفها للرئاسة وذهبت إىل
الشــعب اللبناني إلنقاذهم من الوضع
تسوية إنتخاب العماد ميشال سليمان،
الحايل.
وبعد فوزها باألكثرية مجددا ً يف إنتخابات
تبدو الصورة أكثر ضبابية يف مجلس
 ،2009خرست الرئاسة
النــواب ،فـ»حــزب
مجــددا ً بعــد اإلنتصار
الله» ومحوره يأخذان
املرحــي الــذي حققه
املعارضــن باملف ّرق،
يف حــن ان الخالفات "الحزب" ال يريد أن يُنتج
محــور «املمانعــة»
تســترشي بــن هذه سلطة ُتحتسب عليه وال وانشغال الرياض بحرب
اليمن ،مما أدّى إىل فرض
الكتل وليس هناك من
تستطيع أن تفعل أي
ّ
مرشــحه
«حزب الله»
أفق أو خريطة طريق
شيء من أجل اإلنقاذ
العمــاد ميشــال عون
يجــري العمــل عىل
رئيسا ً للجمهورية.
أساسها.
وإذا كان اليــأس يرضب الشــعب
وبــدأت ســيناريوات عــدّة تُطرح
اللبناني الذي راهن عــى التغيري ،ويرى
عــن اإلســتحقاق الرئــايس يف الخريف
أن «حزب الله» بإمكانه إيصال مرشحه
املقبل ،ولعــ ّل أبرزها إمتالك «حزب الله»
مجددا ً إىل الرئاســة فإن هذه النظرية ال
وحلفائه أكثريــة النصف زائدا ً واحدا ً من
تنطبق عــى أرض الواقع ،خصوصا ً وأن
أجل انتخــاب رئيس جمهورية باألكثرية
«الحزب» لم ِ
يعط جوابا ً نهائيا ً للمرشحني
املطلقة ،وذلــك انطالقا ً مــن انتخابات
الرئاســيني من فريقه سواء رئيس تيار
رئيس مجلس النــواب ونائبه ،وتعززت
«املردة» سليمان فرنجية أو رئيس «التيار
هذه النظرية مع انتخابات اللجان ،وذهب
الوطنــي الح ّر» النائب جربان باســيل،
البعــض إىل التأكيــد أن «الحزب» يمتلك
مع العلم أنه يميــل إىل فرنجية إذا كانت
أكثرية الثلثني وليس النصف زائدا ً واحداً.

الظروف الداخلية والخارجية مؤاتية.
ويف املعلومــات أن «الحــزب» يدير
اللعبة بطريقة مغايــرة ،فهو ال يريد أن
يُنتج ســلطة تُحتسب عليه وال تستطيع
أن تفعل أي يشء من أجل اإلنقاذ ،بل إنه
يريد أن يكون اإلنقاذ مسؤولية مشرتكة.
وال يرغــب «حــزب اللــه» بتكرار
تجربة حركة «حمــاس» يف قطاع غ ّزة،
فـ»الحــزب» ليــس زاهــدا ً وال يطمح
لالستيالء عىل الســلطة ،بل إنّه رأى ما
ح ّل بحكومة غ ّزة ،وهناك تجربة قام بها
العام  2011عندما أتى بحكومة الرئيس
نجيب ميقاتي بعد اإلنقالب عىل حكومة
الرئيس ســعد الحريــري ،ورسعان ما
تخ ّلص منها بعدما باتت عبئا ً عليه.
ومن جهــة ثانيــة ،ينطلق «حزب
اللــه» يف عمله طوال هــذه املرحلة من
النقاط التي حدّدها أمينه العام الســيد
حســن نرصالله بعد انــدالع إنتفاضة
 17ترشيــن ،حيث دعا جميــع القوى
السياسية إىل تحمّ ل مســؤولياتها ال أن
تهرب من املواجهة وإلقاء كرة نار األزمة
اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة عىل كاهل
غريها.
ويف الســياق ،فإن «حــزب الله»
يدرس كل الخيــارات ،ويعلم جيدا ً أن
لبنان محكوم بتوازنات إقليمية ودولية
دقيقــة ،وال يريد أن يتخــذ أي موقف

إنطالقًا من األجواء اإلقليمية ُيحدّد "الحزب" خياراته

من اإلســتحقاق الرئــايس «يذبذب»
عىل املفاوضــات اإليرانية  -األمريكية،
لذلــك فإنه لن يدخــل يف معركة كرس
عضم من أجل إيصال أي مرشــح ألن
تجربة عــون لن تتكــ ّرر معه ،مع أن
عون قــدّم لـ»الحزب» مــا لم يقدمه
الرئيس الســابق إميل لحود ،وبالتايل
فإنــه إنطالقا ً من األجــواء اإلقليمية
يُحدّد «الحــزب» خياراته التي ترتاوح
بني إيصال رئيس تسوية يرتاح له وال
يُهدّد سلطته وسالحه بموافقة القوى
الفاعلة ،أو ربما الذهاب إىل الفراغ ريثما
تنضــج اللحظة اإلقليميــة والدولية،

ولن ينج ّر إىل الدعوات الشــعبوية التي
تدعوه إىل تســمية رئيس حكومة من
فريقه وانتخــاب رئيس جمهورية من
صلب خ ّ
طه ال يحظى بتوافق أمريكي-
فرنيس -ســعودي -إيراني ،فلو كان
«الحزب» ال يقرأ التوازنات جيدا ً ويعمل
بمقتضاها ويعــرف ان هناك خطوطا ً
حمراء ال يمكنه تجاوزها ،لكان اختار
رئيس حكومــة عىل شــاكلة النائب
السابق فيصل كرامي أو النائب حسن
مراد وذهب إىل اإلستئثار بالسلطة ،وما
ينطبق عىل رئاسة الحكومة سينطبق
حكما ً عىل رئاسة الجمهورية.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٥الســـنة الثالثــــة
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التكليف "عالق" بين تشتّت السنّة ...و"غنج" ميقاتي
«قدامى املستقبل» ،وقوى الثامن من آذار .ما يعني ّ
أن
كليــــر شكــــر
أي «بوانتاج» قد يحصل اليوم للبحث يف الرتشــيحات
املحتملة لرئاسة الحكومة سيقود إىل خالصة سوريالية!
طغت األحــداث التــي فرضها بلوغ الســفينة
األرجــح ّ
أن نــواب « 17ترشين» ســيكون لهم
«اينرجــن» حقل كاريــش الغازيّ  ،عــى غريها من
مرشــحهم الخاص ،من نسيجهم السيايس ،انجساما ً
التطورات ،ويف مقدمها الشــأن الحكومي الناجم عن
مع ســلوكهم بالبقاء خارج تركيبــة املنظومة .ومن
تحوّل حكومــة نجيب ميقاتــي إىل حكومة ترصيف
أعمال ،ولو ّ
املرجّ ح أيضــا ً أن تغ ّرد «القوات» خارج الرسب لتطرح
أن االنهيار املــايل واالقتصادي ينزع ترف
عىل ســبيل املثال أرشف ريفي لرئاسة الحكومة من
التعامل بروية وأعصاب باردة مع هذا االســتحقاق،
باب التمايز ال أكثــر خصوصا ً وأنّها باتــت تدرك ّ
خصوصــا ً ّ
أن
وأن احتياطي مرصف لبنان بات يع ّد أيامه
هناك صعوبة يف تأمني أغلبية نيابية تتيح ألي مرشح
األخرية ما يعني مزيدا ً من الخراب والخشية من فوىض
من هذا املحور ترؤس آخر حكومات العهد .وقد يتفق
أمنيــة قد ال تكون يف الحســبان اذا ما انفجر الربكان
«قدامى املســتقبل» وقد ال يتفقون عىل مرشح واحد.
االجتماعي وخرجت األمور عن السيطرة.
إال ّ
فيما خيارات «التيار الوطني الحر» و»الثنائي الشيعي»
أن املوازيــن التي فرضتهــا صناديق االقرتاع
قد ال تتالقى بســهولة ...ما سيؤدي حكما ً إىل تعددية
الســني ،زادت من
ال ســيما عىل مســتوى التمثيل
ّ
ترشيحات لرئاسة الحكومة ،ويف حال
تعقيدات امللــف الحكومي الذي هو
حصول االستشارات امللزمة ،سيكون
باألساس أشــبه بكرة نار ستحرق
كل من ّ
التكليــف ضعيفا ً جدا ً ربطــا ً بعدد
يتلقفها بعدما بلغت األوضاع
األصوات التي سينالها املك ّلف.
االجتماعية والنقدية مطارح خطرية
كل ّ التكهنات تشير إلى
ً
ولعل هذا الســيناريو هو الذي
جدا ...وهذا ما يقود إىل طرح أســئلة احتمال أن يكون ميقاتي
يدفع رئيس الجمهورية ميشال عون
بديهية وأساســية :من ســيغطي
أي مرشح لرئاســة الحكومة؟ من بعد أسابيع قليلة مكلفًا
إىل تكريس القاعدة التي اعتمدها منذ
سيبادر؟ بأي أصوات سيت ّم تكليفه؟ لكنه لن يتمكن من التأليف بداية عهده ،بمعنى لجوئه إىل الدستور
الذي يحرره من املهل امللزمة ،فال يكون
ففي املرحلة األخرية ،لعب نادي
مضطرا ً لالستعجال لتحديد موعد لالستشارات النيابية
رؤساء الحكومات السابقني دورا ً متقدما ً يف هذا الشأن
قبل نضوج االتصاالت واملشاورات بني القوى السياسية،
من خالل ،تقديم مرشح لرئاسة الحكومة ،وتغطيته،
سواء عىل اسم املكلف أو تركيبة الحكومة وبرنامجها
ووضع ســقف الرشوط السياســية ...ورعايته .وبدا
الســيايس .وإىل اآلن ،االتصاالت ال تزال خجولة ،مع أنّه
النادي أشبه بالقابلة القانونية لرئاسة الحكومة .ولكن
يسعى إىل تأليف حكومة يس ّلمها الرئاسة يف حال لم يتم
مع انفراط عقده ،واعتكاف رئيس «تيار املســتقبل»
انتخاب خلف لــه ،ولكي تنهي املفاوضات مع صندوق
ســعد الحريري وكذلك رئيس الحكومة السابق تمام
النقد الدويل قبل حصول االرتطام الكبري.
سالم ،وتع ّرض رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة
فعالً ،ثمة ضبابية استثنائية تحيط بملف التكليف،
لهزيمة يف االنتخابات النيابية ،وفقدان ميقاتي الوزن
ولهذا ال يبدو ّ
أن الرئاســة يف صدد تحديد موعد قريب
النيابي والتمثييل ،انتهت صالحيــة «التجمّ ع» وصار
لالستشــارات امللزمة ،واألرجح أنّه يف حال ت ّم تحديد
أشبه بنادي تقاعد رؤساء الحكومات السابقني.
موعد ،فســتُرتك مهلــة زمنية كافيــة لدفع القوى
يف املقابل ،فرزت االنتخابات النيابية مشهدا ً متعدد
السياسية لتفعيل قنوات اتصاالتها للوصول إىل خالصة
الســني بعدما تو ّزع نواب
األلوان والتوجهات للتمثيل
ّ
«توافقي» مقرون بتفاهم
مفيدة قد تــؤدي إىل تكليف
الطائفة بني أكثر مــن مجموعة :نواب « 17ترشين»،
ّ

ميقاتي خالل جولته في المطار (فضل عيتاني)

حول شــكل الحكومة وتركيبتها ،أقله حول الخطوط
العريضة.
وما يبدو إىل اآلنّ ،
أن ثمة عاملني واضحني للعيان:
األول ال رغبة لدى قوى الثامن من آذار يف تأليف حكومة
تُرضب بحجارة اللــون الواحد خصوصا ً ّ
وأن الظروف
املالية والدولية ال تسمح بمغامرة من هذا النوع لكون
أهم مهــام الحكومة هو االتفاق مــع صندوق النقد
الدويل .والثانــي هو ّ
أن ميقاتي ال يــزال متقدّما ً عىل
غريه من الرتشيحات .ولهذا يترصّف بكثري من الغنج
والدالل وال يبدي أي تســاهل لــرؤس آخر حكومات
العهد نظــرا ً لتحدياتها الصعبة .لكنه يعرف أيضا ً كما
يقول يف مجالســه ّ
أن أي مرشــح آخر لن يجرؤ عىل
تلقف كرة النــار هذه .ولهذا يضع رجــاً فوق رجل
وينتظر ،خصوصا ً بعد الســجال الذي وقع بينه وبني
الوطني الح ّر» تحت عنوان معالجة ملف قطاع
«التيار
ّ
الكهرباء ورفع املتاريس الخالفية ،املوجودة باألساس،
علما ً
ّ
بــأن «تكتل لبنان القوي» لم يمنح ميقاتي ثقته
للتكليف وإنما اكتفى بمنــح حكومته الثقة .وهذا ما
قد يربك مشهد التكليف أكثر حتى عىل جبهة ميقاتي
اذا ما تبعثرت أصوات السنّة والكتل النيابية .ولو تم ّكن
من نيل العدد األكرب من األصوات ،فســي ّ
ظل السكور
ضعيفاً ...فيما ك ّل التكهنات تشري إىل احتمال أن يكون
ميقاتي بعد أسابيع قليلة ،مكلفا ً لكنه لن يتمكن من
التأليف.

ميقاتي يعاين إجراءات المطار استعدادًا الستقبال الوافدين:
لست مستعدًا ألي عمل إرتجالي يُعرّض لبنان للمخاطر
أبــدى رئيس حكومــة ترصيف
االعمــال نجيب ميقاتي بعــد جولته
يف مطار رفيق الحريــري الدويل امس
بمشــاركة الوزراء يف حكومة ترصيف
االعمال :االشغال العامة والنقل الدكتور
عيل حمية ،الداخلية والبلديات بســام
مولوي ،السياحة وليد نصار والصناعة
جورج بوشــيكيان ،اطمئنانه الشديد
اىل «ان املطار يســر بالوترية املطلوبة
والتسهيالت كلها يتم اتخاذها» ،مرحبا ً
بجميع الوافدين.
وقال« :مــا يهمني يف املطار توافر
امرين اساسيني هما السالمة واالمن.
وقد طمأننا الوزيــر حميه ومدير عام
الطريان املدني اىل أن تدابري الســامة
متوافرة رغم الحاجة اىل مراقبني جويني
اضافيني بــأرسع وقــت ممكن .ويف
موضوع االمــن رشح لنا رئيس جهاز
امن املطار انهــم بحاجة اىل حواىل مئة
عنرص اضايف ،وسنعقد اجتماعات مع
وزير الداخليــة ووزير الدفاع واملعنيني
للبحث يف تأمني العدد االضايف املطلوب
لتعزيز امن املطار».
وتطرق اىل الســجاالت السياسية
الحاصلــة ،فقال« :املســألة ال ترتبط
بشخص واحد بل تتطلب تعاون الجميع
للخروج مــن هذه االزمــة ،وال يجوز
استمرار الســجال اليومي بل التعاون
النقاذ البلد .ال خالص إال بأن نكون يدا ً
واحدة ،وال اعتقــد ان هناك خالفا ً عىل
الحلول بل مجرد ســجاالت وشعبوية
توصل اىل ما يحصل».
وحول إمكان عقد جلسة ملجلس
الوزراء لبحث ملف ترسيم الحدود ،قال:
«نحن يف حكومة ترصيف االعمال ،ولكن

األمن قيد المتابعة وتمنيات بصيف واعد

لم يعجــب االمر البعض .ويبقى القرار
النهائي يف يد اعضــاء مجلس النواب
التخاذ القرار الذي يرونه مناسباً».

حمية

طوني فرنسيس

لبنان المستوحد
في بحر الغاز والنفط!

ناشد الجميع وقف السجاالت ألن الخط  29هو أص ً
ال خط تفاوضي

امام امور اساسية فإنني لن أتقاعس
ابدا ً يف دعوة مجلس الوزراء اىل االنعقاد
عند الرضورة ،وقبل نهاية االســبوع
ســأعقد اجتماعا ً مع فخامة الرئيس
لبحث الخطــوات الواجــب اتخاذها.
وهنا أناشــد الجميع وقف السجاالت
يف هذا املوضــوع ،فالخط  29هو اصالً
خط تفاويض ،وانا شــخصيا ً لســت
عىل اســتعداد للقيام بأي عمل ارتجايل
يعرض لبنــان للمخاطر .هذا املوضوع
يحل بديبلوماســية عاليــة وبروية،
وقد أجريت العديد مــن االتصاالت ملا
فيه مصلحة لبنان ،واالســاس ان نبدأ
باستخراج الغاز من مياهنا ،مما يعطي
البلد نوعا ً من االزدهار» .ودعا «الجميع
اىل الرتوي ووقف السجاالت ،الن املسألة
قيد الحل سلمياً» .وعن امكان تسلمه
رئاســة الحكومة الجديدة والرشوط
التي يطلبها ،قال« :أكرر بأنني ال أضع
رشوطــا ً عىل احد ،ولكــن املطلوب ان
يكون هناك التزام من الجميع ،وخاصة
من قبل مجلس النواب الكريم ،بإقرار
الخطوات االصالحيــة املطلوبة والتي
بارشنا بهــا .فالخطة التي وضعت مع
صندوق النقد الدويل ديناميكية وقابلة
للتغيري والنقاش والتعديل .فنحن عملنا
ما نراه مناسبا ً ومستعدون للنقاش مع
اي طرف بهدف انقاذ البلد».
أضاف« :نحن يف حكومة ترصيف
اعمــال وانا ضــد اي فكــرة تعويم،
واملطلوب اتخاذ االجراءات الدستورية
لتكليف شخصية تتوىل تشكيل الحكومة
الجديدة .ولكن امام الرضورة الوطنية
فالحكومــة الحالية تــرف االعمال
بكل مسؤولية وبشــكل طبيعي ،ولو
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وأعلن حمية «البــدء بإعداد دفرت
رشوط إلطالق مناقصة عاملية شفافة
ومفتوحة :ادارة وتشــغيالً واستثمارا ً
إلنشاء املبنى الرشقي الجديد يف املطار
املخصص للحــج والعمــرة والزيارة
والرحالت العارضة ،وهو مرشوع جديد
صدر بقرار من مجلس الوزراء وبرعاية
رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتي ،وقال« :ســنطلق عليه اسم
 TERMINAL 2والذي سيؤمن خدمات
جديــدة لم تكن موجــودة ،اضافة اىل
تأمني العديد من فرص العمل للبنانيني
جميعاً».
وأوضــح أن «كلفة املرشوع بلغت
 70مليــون دوالر ولن تكلــف الدولة
أي مبلغ منها انما ســتكون مفتوحة
للقطاع الخاص يف اهم مرفق عام تابع
للدولة اللبنانية» ،مشريا ً اىل أن «الرئيس

ميقاتــي كان اكد ان لبنان ســيكون
حاضنة للقطاع الخاص» .وأكد العمل
لتأمني الكهرباء يف املطار».

مولوي

بدوره ،قال وزيــر الداخلية« :كما
طمأنا اللبنانيني بإجــراء االنتخابات،
فــإن االمن يف لبنــان بحالــة جيدة،
وعمليات الخطف ال تتجــاوز أصابع
اليد ،وقد تمكنت القوى االمنية من رد
املخطوف بأقل من  24ساعة».
وطمأن املواطنني والوافدين اىل أن
جهاز امــن املطار يقوم بواجبه كامالً،
وندقــق بكل التفتيشــات النه واجب،
فأهالً وســهالً بكل الوافدين .الوضع
االمني قيد املتابعة ،وان شاء الله يكون
صيفا ً واعداً».

نصار

أما نصار فتوقــع «وصول ما بني
عرشة اىل  12الف شــخص يومياً ،أي
أكثر مــن مليون وافد خالل األشــهر
الثالثة املقبلة».

حصل ذلك في شباط الماضي بعد أيام
قليلة من الزيارة األخيرة آلموس هوكشتاين
الى بيروت .خرجت حينها صحيفة «هاآرتس»
االسرائيلية في رواية مفادها أن المبعوث
األميركي للمفاوضات البحرية بين لبنان
وإسرائيل أبلغ الجانب اإلسرائيلي بعد
مباحثاته األخيرة في لبنان أن حسن نصرالله
األمين العام لـ»حزب الله» وافق على السير
في المفاوضات حتى الوصول الى اتفاق ينهي
الجدل بشأن الترسيم البحري ويتيح للبنان
البدء بالتنقيب والتخصيب النفطي والغازي…
كان الالفت في خبر الصحيفة المطلعة
توقيته ،فهي نشرته مع انتشار أخبار غزيرة
عن اإلقتراب في ڤيينا من انجاز اتفاق بين
إيران والدول الكبرى يضمن العودة الى خطة
 2015المشتركة وربما يتوج بلقاء أميركي-
إيراني يعيد الى الذاكرة صور لقاءات توقيع
خطة  2015واإلبتسامات الظريفة والعريضة
التي سادتها.
ترافق ذلك مع تصريح فاجأ الجمهور
ووفد التفاوض اللبناني ورئيسه العميد بسام
ياسين .التصريح أدلى به رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون وفيه يضع حدا ً حاسما ً
لكل الكالم عن تمسك بالخط البحري 29
ويكتفي بالخط السابق  23الذي طرح
منذ نحو  10سنوات ودارت حوله نقاشات
واجتهادات أقرت بوجوب االنطالق في
المداوالت من الخط  29لتحصيل ما يمكن
تحصيله فوق الخط ...23
اعترض ياسين وبعض المحللين والخبراء
على طروحات عون ،ومنهم الدكتور عصام
خليفة أحد ابرز المؤرخين الخبراء في تاريخ
لبنان وحدوده ،لكن شيئا ً لم يصدر عن «حزب
الله» وأمينه العام ،وال عن األب المؤسس
لإلطار التفاوضي الرئيس نبيه بري شريك
نصرالله في «الثنائي الوطني» .لم يعترض
احد منهما على كالم رئيس الجمهورية،
وانعكاساته ومفاعيله المترتبة على حقوق
لبنان ودولته .ولم يطلب أحد قيام مجلس
الوزراء أو مجلس النواب باإلطالع على سير
المفاوضات المائية ،ولو من باب الحشرية
والرغبة بالمعرفة ،فبقي األمر محصورا ً بين
التحالف الثنائي في امتداده الثالثي ما سمح
باالعتقاد أن ما قاله عون يحظي مسبقا ً
بموافقة نصرالله ،وما تاله من جمود في
التفاوض انما يستجيب لرغبة والة السلطة
التي ال عالقة لها ،ال بحسابات الثروة اللبنانية
وال باستكشافها واالستفادة منها ،وإنما ،ربما
بربط مسار لبنان الغازي والنفطي بمسار
النزاعات االقليمية .والنتيجة في اختصار:
ال غاز في لبنان ما دام الحصار على ايران
قائماً!
في شباط الفائت نفسه ،حط هوكشتاين
في بيروت .هذه المرة لم يكتف بشرح
أهمية الوصول الى اتفاق وبدء االستفادة من
الثروات الى المسؤولين ،بل خرج الى اإلعالم
عارضا ً مسار المفاوضات المجهول منذ
 ،2010ليقول انه في التفاوض على أمور من
هذا النوع هناك تسويات وحلول وسط ينبغي
ويمكن الوصول اليها ،وليتحدث الى جمهور
اللبنانيين والمعنيين ،عشية انفجار الحرب
األوكرانية ،عن مدى حاجة اوروبا والعالم الى
تنويع مصادر الطاقة ،وان لبنان بشكل خاص
هو في ّ
أمس الحاجة الى استغالل ثروته
البحرية في مواجهة االنهيار الذي يعيشه...
ً
اجوبة مكتوبة لم تصله
وطلب هوكشتاين
فذهب ولم يعد!
اآلن استدعي الوسيط على عجل ،بعد
مرور  25سنة على حفر اسرائيل اول بئر في
بحر فلسطين وبعد تحول الساحل الشرقي
للمتوسط الى حقل غاز من مصر الى قبرص
واليونان وتركيا ،وبعد نشوء نادي الغاز
والنفط الذي يضم فلسطين ،وانخراطه اآلن
في البحث عن تزويد اوروبا بغاز بديل للغاز
الروسي!
لماذا بقي لبنان طوال هذا الوقت جائعا ً
وشحا ّذا ً وممنوعا ً من مقاربة ثروته في
ارضه؟ سؤا ٌل برسم الممسكين بخناقه
فليقولوا ما لديهم.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٥٥الســـنة الثالثــــة

جــان الــفــغــالــي

"حزب الله" بين أحمد األسير
وأبو سلّة
اللبناني مولع بالمقارنات ،ما يعينه على ذلك ان هناك
أحداثا ً تستدرج المقارنات:
يقارن ،على سبيل المثال ال الحصر ،المعركة مع أحمد
االسير إمام مسجد بالل بن رباح بالمعركة مع «ابو سلة»،
فماذا يستنتج؟
في أحداث عبرا مع أحمد االسير ،كان «حزب الله»
يحرض على األسير ويحث الجيش اللبناني على اجتثاث
«هذه الحالة التطرفية» ،وهناك َمن يقول إن «حزب الله»
هو الذي أطلق الشرارة االولى لتندلع المعركة ،ويقدِّم
اإلثباتات التي تعزز ما يقول.
في أحداث الشراونة مع «ابو سلة» اتخذ «حزب الله»
الموقف المعاكِس لِما اخذه في عبرا ،عرقل وصول الجيش
اللبناني إلى حيث يتحصن ابو سلة ،واستخدم النساء
واالطفال «دروعا ً بشرية» للحيلولة دون توقيفه.
الجامع المشترك بين أحداث عبرا مع أحمد االسير
وأحداث الشراونة مع ابو سلة ،انه في الوقت الذي ينفذ فيه
الجيش اللبناني «أجندة االستقرار وبسط سلطة الشرعية»
يقوم «حزب الله» بتنفيذ أجندته :في احداث عبرا كانت
اجندة «حزب الله» تُختصر بإنهاء حالة أحمد األسير في
عبرا ،وقد تحقق له ذلك عبر الجيش اللبناني الذي سقط
منه ثمانية عشر شهيدا ً في  24ساعة ،وكان ذلك في 24
حزيران من العام .2013
في احداث الشراونة كانت أجندة «حزب الله» محتلفة
تماماً :حماية «أبو سلة» ،وقد تناوب على هذه الحماية
ثنائي حركة امل – «حزب الله» :الحركة من خالل
استخدام النائب غازي زعيتر لحصانته النيابية إلخفاء ابو
سلة ،علما ً أن زعيتر سبق ان كان وزيرا للدفاع ،ويعرف ان
من مسؤوليته حماية الجيش ال حماية العصابات ،و»حزب
الله» من خالل رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ
محمد يزبك.
الجيش اللبناني ،بين عبرا والشراونة قام بتنفيذ مهمته
على اكمل وجه ،ومستمر فيها ،على رغم الدور السلبي
الذي تواله «حزب الله» والذي لم يعد خافيًا على أحد.
تصوروا لو ان أحد المشايخ السنَّة َّ
تدخل لحماية احمد
االسير ،فماذا كانت ستكون عليه ردة الفعل في صيدا
والمحيط ولبنان عموماً؟ كان سيُقال« :إن المشايخ يحمون
التطرف» .اال يُقال الشيء عينه اليوم من أن «حزب الله
يحمي عصابات اإلتجار بالمخدرات؟».
إنها ازدواجية المعايير في بل ٍد تعب من الكيل بمكيا َليْن.
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أيوب واألسمر زارا علوية" ...عدالة التوزيع بتجديد المعامل"

إستياء من زيادة التقنين في جزين ومنطقتها
على أبواب الصيف
صـــيـــدا ـ محــمـد دهــشــة

أثار قرار وزير الطاقة واملياه يف
حكومة ترصيف االعمال وليد فياض،
بزيادة ســاعات التقنــن يف مدينة
جزين ومنطقتها إستياء يف االوساط
السياسية واالجتماعية والسياحية
والتجارية عىل ابواب فصل الصيف،
حيث تشــهد عروس الشــال عادة
اقباال ً من الســياح واملصطافني عىل
اعتبارها مدينة ســياحية بامتياز
ويتنفس ابناؤهــا الصعداء يف طلب
الــرزق للصمــود يف وجــه االقفال
واالفالس يف ظــل االزمــات املالية
واالقتصادية واملعيشية املتتالية.
الوزير فياض الذي طالب بزيادة
التقنــن تحت شــعار «املخالفة يف
تنفيذ برنامــج التقنني عىل مخارج
التوزيع يف معميل االويل وعبد العال»،
وجه كتابا اىل مؤسسة كهرباء لبنان
تحت الرقــم  3946بتاريخ  31ايار

كتاب فياض

زيادة قدرة المحوالت
تسمح بزيادة عدد البلدات
المستفيدة وتوزيع ساعات
التغذية بصورة أكثر عدالة
املايض ،طلب فيــه التقيد بربنامج
التقنــن الكهربائي عــى مخارج
التوزيع يف معمــي االويل وعبد العال
وفق الجــدول املوضــوع من قبل
مؤسسة الكهرباء وااليعاز للمناوبني
يف هــذه املحطــات لاللتــزام التام
بربنامج التقنني الكهربائي ،الصادر
عن املؤسســة ،حفاظا ً عىل املساواة
بالتغذيــة الكهربائية بباقي املناطق
اللبنانيــة وفقا لالنظمــة املرعية
االجراء» .وعليــه نأمل منكم ابالغنا
بموافقتكم عىل هذا التدبري بالرسعة
القصوى ليصار اىل ابالغ مؤسســة
كهرباء لبنــان بذلك مع وضع خطة
العمــل الالزمة ضمن
مهل محددة للوصول
تدريجيــا ً اىل توزيــع
التيــار الكهربائــي
باملســاواة والعدالــة
واملحافظة عىل مصالح
املواطنني».
وتتغــذى جزيــن
بالتيــار الكهربائي مثل
باقي مناطق االصطياف
بنحو  18ســاعة يومياً،
وكونهــا تطــل وترشف
عىل معامــل كهرمائية يف
املنطقة بــدءا ً بمعمل بول
أرقــش يف برسي وصوال ً اىل
شارل الحلو يف االويل ،اللذين
يتبعان اىل معمل عبد العال
يف الليطانــي ،علما ان بلدات

نائبا جزين مع علوية

وقرى عــدة يف جزين ال تتغذى بذات
الساعات نتيجة حسابات سياسية،
يف وقت تحــرم مدينة صيدا التي تعد
عاصمة الجنوب من ساعات التغذية
ويفرض عليها تقنني قاس يصل اىل
 22ساعة ،من دون اي استجابة.
ومــع تفاعل القضيــة ،تحرك
نائبا منطقة جزيــن الدكتورة غادة
ايوب واملهندس سعيد االسمر وزارا
املصلحة الوطنية لنهــر الليطاني،
فاســتقبلهما رئيــس مجلــس
االدارة الدكتور ســامي علوية ،وتم
استعراض واقع التغذية الكهربائية
من املعامل املائية للبلدات املستفيدة
من محطــة معمل بولــس أرقش
(محطة األويل  15ك.ف) ال ســيما يف
قضاء جزين.
واكــد املجتمعــون ان تحقيق
عدالــة التوزيع ال يكــون من خالل
قطع التيــار الكهربائي عن البلدات
املســتفيدة من التغذية بل من خالل
قيام كهرباء لبنان بمناقصة تجديد
خاليا محطة االويل واستحداث ستة
مخــارج بدال ً من ثالثــة ،اضافة اىل
زيادة قدرة املحوالت ،بحيث يسمح
بزيــادة عــدد البلدات املســتفيدة
وتوزيع ساعات التغذية بصورة اكثر
عدالة بني مختلف االقضية.
وفيما اكد علوية استمرار العمل

بربنامــج التقنني الحــايل واملعمول
به منذ ســنوات للبلدات املستفيدة
من معامــل الليطانــي يف مختلف
االقضية ،شــدد عىل رضورة البدء
برفع التعديات عن الشــبكة العامة
وضبط تعديات تجمعات النازحني.
واتفق املجتمعون عىل التنسيق الدائم
مع كافة الجهات املعنية اليجاد حل
دائم ومســتدام ملوضــوع التغذية
الكهربائية لسائر البلدات املستثناة
من التغذيــة من محطــة االويل يف
منطقة جزين والجوار.
بدوره ،يواصل رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد الســعودي مساعيه
الحثيثة من اجل الوصول اىل تسعرية
عادلــة تريض املواطنــن واصحاب
املولدات الخاصة معاً .وقد استجاب
لوســاطة املدعي العام االستئنايف يف
الجنــوب القايض رهيــف رمضان،
وعقد اجتماعــا ً يف بلدية صيدا مع
وفد من أصحاب املولدات الكهربائية
للتوصل إىل حل منصف حول تسعرية
املولدات لشــهر أيار  2022وتخلله
عــرض جملــة مقرتحــات ،طلب
إثرها وفد أصحــاب املولدات بمهلة
 48ســاعة للجواب عليها بدراســة
مفصلــة ،مؤكدين اإللتــزام بعدم
جباية اإلشرتاكات عن شهر أيار من
املواطنني.

موظفو القطاع العام "أكلوا الضرب" :المساعدات طارت وبدل النقل ّ
تبخر

رقيب يجمع الخردة وعسكري يبيع الخضار وآخر ّ
ينقب في النفايات

اســتغلتهم لقضاء حاجتهــا ورمتهم
النبطيـــة ـ رمــــال جــــوني
عظما ً لالزمات والتخبط السائد حولهم».
انتظرت ريما وصول رســالة تؤكد
تم ّر املؤسســات الرســمية بأسوأ
حصولها عىل املســاعدة االنتخابية من
حاالتهــا ،فقد شــلت األزمة واإلرضاب
دون جدوى ،حتى بدل النقل الذي وعدت
والغالء العمــل فيها وبــات الحصول
عــى معاملة يحتــاج واســطة وماال ً
به كمــا غريها من جيش املوظفني الذي
أدار العمليــة االنتخابيــة «تبخر ويبدو
ورضبة حظ ،حيث مــن الصعب القول
أنهم ضحكوا علينا ،فال طالتنا مساعدة
«املؤسسات ماشية» ،بل يجزم الكل بأن
الدولة وال مســاعدة االنتخابات ،وبني
الدوائر الحكومية مشــلولة» بالكامل.
االثنتــن تعــب نهار
ففتات املساعدات التي
طويــل ودفــع مليون
تلحق املوظفني ال تس ّد
ونصف ثمــن تفويلة
الرمق وبــات املعاش
بنزيــن مــن النبطية
مستحقات االنتخابات
يســاوي تنكتي بنزين
ال أكثر .كل ذلك يحصل المالية للموظفين ذهبت اىل الشــوف طلــع من
راسنا» ،وعىل حد قولها
وســط صمت غريب
أدراج تصفية األعمال
«كان االتفــاق يقيض
ومريب للحكومة وقد
ّ
شغاال ً
بتحويل األموال مبارشة
تركت اإلرضاب
بعد االنتخابــات ،غري أنهم دفعوا للقوى
من دون أن تفعل شــيئاً ،وكأنها وجدته
األمنية ،واألســاتذة ،واملوظفون حرموا
عذرا ً رشعيا ً للتخفيف من جيش القطاع
منها كما حرمنا من كثري من حقوقنا».
العام ،وإعادة تنظيف خريطته.
إذاً ،مســتحقات االنتخابات املالية
نقمة عارمة تســود املوظفني هذه
للموظفني ذهبت أدراج تصفية األعمال،
األيام ،ال سيما الذين شاركوا يف العملية
وربما لــن ينالها أحد كمــا يقول فؤاد
االنتخابية ،فاملســاعدة التي وعدوا بها
ويــرى «أن كذب الدولــة عىل املوظفني
طارت ولم تصلهم حتى الســاعة ،رغم
سيعود باألذى عليها».
انقضاء قرابة الثالثة أسابيع عىل إجراء
كثر ،وقعوا ضحيــة الوعود الكاذبة
االنتخابــات ،ال يخفي هــؤالء نقمتهم،
لدولة لم تنتج ســوى األزمــات ،ما دفع
بل يقول أحمد «أكلنــا الرضب ،وطلعنا
بالعديد من املوظفني إما للهجرة أو للبحث
ب ّلوشة» ،باملقابل تجزم منريفا أن «الدولة

عن عمــل آخر .لطاملا شــكا محمد وهو
عنرص يف القوى األمنية سوء الحال« ،شو
بتعمــل الـ 50دوالرا ً هــذه األيام»؟ بهذه
الكلمات يقابلك أمام بسطة الخضار التي
وضعها عــى الطريق ،لم ينتظر أن يموت
أوالده جوعا ً أو مرضاً ،ق ّرر البحث كما كثر
مثله عن عمل إضــايف ،ملواجهة عواصف
األزمــات ،يؤكد أنه مضطــر للعمل ،ولن
ينتظر الـــ 50دوالرا ً فقط« ،أبيع الخضار
ألنها باتت أكثر ربحاً».
وإذا كان محمــد يبيــع الخضــار
فالرقيب يف القوى األمنية يوســف ق ّرر
جمع التنك والخردة من مزابل النفايات
املنترشة عــى الطرقــات ،ألن الوضع
ســيّىء للغاية ،وأكثر يردّد «شو جربك
عاملــ ّر إال األم ّر منو» ،ال يخجل بما يقوم
به «فالدولــة لم ترتك لنا خيــارا ً آخر،
تركتنا نصارع وحدنــا ،وال حل أمامنا
سوى البحث يف الزبالة ،نعم اىل هذا الدرك
وصلنا».
محمد شــاب عســكري يف الجيش
اضط ّر ليعمل يف النكش باملجرفة ليؤمّ ن
البنته الحليب واألدويــة والحفاضات،
«فاملعاش ما بيكفي مواصالت» عىل حد
قوله .يمتهــن عنارص قوى األمن أعماال ً
ما كانت ّ
تعن عىل بالهم يوماً ،هم الذين
كانوا يعيشــون ملوكا ً قبل األزمة ،وكل
التســهيالت الحياتية مؤمنة لهم ،اليوم

موظفو القطاع العام زمن االنتخابات

يقفون عىل جمر األزمة من دون ســند،
ولم يجدوا حالً غري العمل بهذه املهن.
وفق احمد ،الدركي ،فــإن راتبه ال
يكفيه بدل نقل مــن مكان إقامته حتى
مركز عمله يف بــروت« ،فاألجرة غالية
جداً ،أحيانا ً يطلب ابني مني شــوكوال
ومرصوفا ً أعجز عن تلبيته ،شو بيعملو
مليونني ونصف هــذه االيام ،ال يكفون
ســداد فاتورة االشرتاك وشــوية أكل»،
واكثر يقول «الكارثــة الكربى تنتظرنا
حني رفع املحروقــات حينها لن يكفي
راتبنا للخبز واالشرتاك فقط».
مئات االشخاص من القوى األمنية
يعملــون يف ظروف مماثلــة ،يحرثون

األرض ،يزيلون األعشــابّ ،
ينقبون عن
التنــك والحديد يف النفايــات ،يزرعون،
يبيعون الخضار ،ومنهــم من يعمل يف
تنظيف الطرقات عرب جمعيات أجنبية،
فالظروف التي يم ّرون بها صعبة ،وعىل
حد قول عيل «االعاشة الشهرية ال تكفي،
والغالء قاتل حولنا ،ولم نجد خيارا ً آخر
سوى النكش او التحرس عىل الحال».
إذاً ،انسحبت الظروف القاسية عىل
كل القطاع العام والقوى االمنية ،وحدها
كلمة «الله يكون بالعون» ترافق الجميع
وهم ينتظرون حالً من دولة تعجز أصالً
عن وضع الحلول ألنها شــاطرة فقط يف
رسم األزمات.

محـــــليـــــات
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المجرمان سوريان« :واحد فرّ والثاني ق »رّ

إماطة اللثام عن جريمة قتل الصيدالنية ليلى رزق
تمكنت شعبة املعلومات يف
قوى األمن الداخيل من كشــف
خيوط جريمــة قتل الصيدالنية
ليــى رزق داخــل صيدليتها يف
بلــدة املروج التــي كانت هزت
الرأي العام بســبب بشاعتها،
وتمكــن الفاعلني مــن الفرار
وبقاء القضيــة غامضة يف ظل
تحليالت كثرية بقيت عاجزة عن
تحديد الجهة املنفذة واألسباب.
فقد صــدر أمس بيان عــــن
املديريـــة العـامـــة لقــوى
االمــــن الـــداخيل ـ شــعبة
العـالقـــات العـامـة جاء فيه
أنه« :بتاريــخ  2022-4-18ويف
مح ّلة بولونيا ّ
الســاحة-املتن،
داخــل «صيدلية ليىل» ،عُ ثر عىل
الصيدالنية ليىل رزق (من مواليد
عام  1965لبنانية ،وهي مالكة
الصيدلية) جثّــة هامدة داخل
الحمّ ام ،وتوجــد آثار دماء عىل
وجهها .وبنتيجة الكشــف الذي
أجراه الطبيب الرشعيّ ،
تبي أن
الضحيــة تع ّرضت للرضب عىل
رأسها والخنق حتى املوت .وقد
تركت هذه الجريمة أثرا ً سلبيا ً يف
نفوس املواطنني وتسبّبت بحالة
من الخوف لدى س ّكان املنطقة.
عىل الفور ،بارشت شــعبة
املعلومات يف قوى األمن الداخيل
إجراءاتهــا امليدانيــة ،وكثّفت
الجهود االســتعالمية ،ليتّضح

ّ
أن الجريمة قــد حصلت ما بني
الساعة  15:19والساعة 16:00
من التاريخ ذاته.
بنتيجة استماع إفادات عددٍ
كبــر من ّ
الشــهود ،ومقاطعة
املعلومات ،تم ّكنت ّ
الشــعبة من
تحديد هويّة املشتبه به الرئييس
يف ارتكاب الجريمة ،ويدعى:
 ع .ب( .مــن مواليد عام ،2003ســوري الجنسية) وهو
من أصحاب ّ
الســوابق بقضايا
رسقــة ،وقــد غــادر األرايض
اللبنانية ،عرب معابر غري رشعية
بعد ارتكاب الجريمة.
أيضاً ،تــ ّم تحديــد هويّة
شــخص آخر يرجّ ح مشاركته
يف الجريمــة ،ويدعــى :م .ب.
(من مواليد عام  ،1998سوري
الجنســية) ،وهــو يعاني من
ّ
تأخر فكــري وكان يــردّد إىل
صيدليــة املغــدورة يف بعــض
األحيان وال يغادرها إال عند قيام
املجني عليهــا باالتصال بأحد
األشــخاص ليعمل عىل إخراجه
من الصيدلية.
،2022-4-28
وبتاريــخ
أوقفــت إحدى دوريات ّ
الشــعبة
املشــتبه به الثاني يف بلدة املروج،
وبالتحقيق معــه ،اعرتف أنه ّ
نفذ
الجريمة عن طريق خنق املغدورة.
وداهمت دوريات من شعبة
املعلومات منزل املشتبه به األوّل،

صيدلية المروج وشمعة عن روح الصيدالنية ليلى رزق

وضبطت أغراضه الشــخصية
الســتثمارها يف رفــع عيّنات
عن البصمــة الوراثية «»DNA
ومقارنتها باآلثار املرفوعة من
مــرح الجريمــة ،وقد جاءت
مطابقة للعينــات املرفوعة عن
جثة الضحية.
وبنا ًء عىل إشــارة القضاء
املختص ،ت ّم عرض املشــتبه به
ّ
فتبي
الثاني عىل طبيب نفيس،
بنتيجة املعاينة والكشف ال ّ
طبي
أنّه يعانــي من ّ
تأخر فكري ،وال
يمكن ّ
توقــع ردّة فعله ،كما ال
يمكنــه اختالق قصص ،أو رسد
أخبار.
وأوقف (م .ب ،).وتم تعميم

بالغ بحث وتح ٍّر بحق (ع .ب،).
وال يزال العمل مستمرا ً لتوقيفه،
وذلك بنا ًء عىل إشــارة القضاء
املختص».
وإذا كان البيــان حــدّد
مسؤولية الثاني يف عملية القتل
فإنه لم يحدد دور األول الذي ف ّر
إىل سوريا عرب معرب غري رشعي
وإن كان تم التأكيد عىل أنه كان
يف مرسح الجريمة نتيجة مقارنة
عينات االبصمة الوراثية .كما أن
البيان لــم يحدد دوافع الجريمة
وهل كانت الرسقة ولم يذكر ما
هي املرسوقــات مثالً ولم يحدد
أيضا ً املعرب غري الرشعي الذي ف ّر
منه القاتل إىل سوريا.

إحياء ذكرى القضاة الشهداء األربعة ...وأكاليل على النصب التذكاري

عون :الثقة بالقضاء ال يجوز أن تهتز ّ ألي سبب
عبود :يتعرّض لتفلّت ممنهج وتحامل متزايد

حيــا رئيــس الجمهورية
العماد ميشــال عــون ذكرى
شــهداء القضاء اللبناني يف يوم
ذكراهم يف الثامــن من حزيران
من كل عام ،الــذي كان رئيس
الجمهورية اعلنه يوما ً لشــهداء
القضــاء يف العــام  2018خالل
افتتاحه السنة القضائية.
واعتــر عــون ان الثقــة
بالقضاء ال يجــوز ان تهتز ألي
ســبب كان ،وهذا يفرض بقاء
الجســم القضائي بعيــدا ً عن
السياسة ،واالنرصاف اىل تحقيق
العدالة وعــدم الركون للضغوط
من أي جهة أتت ،النه متى اختل
ميزان العدالــة ضاعت حقوق
املتقاضــن وســادت رشيعة
الغاب ،ولعل ما نشهده اليوم من
تجاوزات خري دليل عىل خطورة
التشــكيك بالعمل القضائي من
خالل ممارسات ال تحفظ الحق
وال املدافعني عنه ،وضحايا مثل
هذه الحالة كثر.
وأعرب عون عــن تقديره
لتضحيات القضاة الذين يعملون
يف ظروف صعبة تعيشها البالد.

عبود

بدوره ،قــال رئيس مجلس
القضاء األعىل القايض ســهيل
عبــود« :ولــن كان القضــاء
اللبناني ،شــأنه شــأن الوطن،
بمثابة الشــهيد الحــي يف زمن
االنهيارات عــى األصعدة كافة،
وإنــه ولنئ كان شــاهدا ً أيضاً،
عىل حالة غري مســبوقة أريدت

له وللبنان ،فــإن األمل واإليمان
بالقضاء وبالقضاة يبقيان هما
األقوى واألبقى« .»...فلنأخذ من
هذه التضحية األسمى ،امثوالت
يف البــذل والعطــاء ،عىل مذبح
بناء الدولــة ،وحضور القضاء،
وسيادة القانون».
كالم الرئيــس األول عبــود
أتى خــال وضعه امس يف قرص
العدل يف صيــدا إكليالً من الزهر
عىل النصب التــذكاري للقضاة
الشهداء :الرئيس األول القايض
حســن عثمان ،والقضاة عماد
شهاب وليد هرموش وعاصم أبو
ضاهر ،يف حضور وزير العدل يف
حكومة ترصيف االعمال القايض
هنري خــوري ،وأعضاء مجلس
القضاء االعــى ،والرئيس االول
االســتئنايف بالتكليف يف الجنوب
القايض ماجــد مزيحم ،وممثل
نقيب املحامني يف بريوت املحامي
ســعد الدين الخطيب ،وعائالت
شهداء القضاء.
وقال عبود« :ســأكتفي يف
ذكرى شــهادئنا اليــوم بأفكار
ثالث تيضء عــى الواقع ،كتبت
بقلم حقيقة وحرب معاناة:
أوالً :إن القضــاء يتعرض
لتفلــت ممنهج مــن الداخل،
ولتحامل متزايد مــن الخارج،
ونحن لن نقبل كقضاة وكسلطة
قضائية ،إال بتطبيق القوانني عىل
الجميع ،معالجــة لهذه األمور.
كما نتقبــل عن اقتنــاع كامل
كل نقــد بناء أو انتقاد مســند،
بهدف تصويب أي خلل يف األداء

٥

اإلدعاء على بولس ونعيم يتفاعل
اثارت مواقــف الزميل
طونــي بولــس يف مقابلة
تلفزيونيــة لــه عــى قناة
«الحــدث» ،وحديثــه عــن
قضيــة املخــدرات يف البقاع
وأنها برعاية «حــزب الله»،
واســتخدام األماكن الدينية
إلخفائها ،استياء لدى «حزب
الله» ،فقدم اخبارا ً ضده امام
النيابة العامة االستئنافية يف
جبل لبنان ،بواسطة املحامي
غســان املــوىل بوكالته عن
اإلعالميَّــن خليــل نرصالله
وحســن مرتىض ،وذلك بتهم «خيانة القيم اإلعالمية والوطنية ،النيل
من هيبة الدولة ومكانتها ،وإضعاف الشــعور القومي ،وإثارة النعرات
ّ
والحض عىل النزاع بني الطوائف ومختلف عنارص األمّ ةّ ،
ودس
املذهبية،
الدســائس والفتن ،والحض والتحريض عىل االعتداء عىل أمن الدولة،
والقدح والذ ّم واالفرتاء».
اال ان بولس الذي اعلن انه ســيتقدم بدوره بإخبار قضائي بحق
امني عام «حزب الله» السيد حسن نرصالله عقد والصحايف رامي نعيم
مؤتمرا ً صحافيا ً يف نادي الصحافة وقال« :اتُّهمنا بالنيل من هيبة الدولة
مع العلم أننا نناضل يوميًا ً من أجل مصلحة لبنان ،والحزب نفسه الذي
قــدّم اإلخبار ضدنا هو من يحمي تجار املخدرات التي يواجهها الجيش
اللبناني».
وأضاف« :حزب الله عد ّو االعالم اللبناني والعربي ونعترب ما حصل
تهديدا ً لإلعالم ونضعه برسم النيابة العامة والقضاء».
وتضامن رئيس «حركة التغيري» املحامي اييل محفوض مع بولس
ونعيم وقال« :من اليوم سنقف بوجه كل املهددين وبوجه كل من يرفع
إصبعه».
اما الزميل أسعد بشارة فاعترب أن ما نشهده اليوم هو تهديد كبري
وغري مقبول وننتظر من األجهزة االمنية أن تتحرك.

نقيب المحررين

وأ ّكد نقيــب محرري الصحافة اللبنانيــة جوزيف القصيفي بأن
«موقف نقابة محرري الصحافة اللبنانيــة ثابت ونهائي بأال يمثل أي
صحــايف أو إعالمي يف أي مخالفة تتعلق بالنرش وإبــداء الرأي إال أمام
محكمــة املطبوعات التي لها وحدها الحــق يف أن تنظر يف كل مخالفة
يرتكبها صحايف أو إعالمي يف إطار ممارسته مهنته».
ودعا إىل «التزام ما نص عليه قانون املطبوعات املعدّل واملعمول به
حالياً ،لجهة مساءلة الصحايف واالعالمي يف أي دعوى تقام عليه يف مجال
النرش أمام محكمة املطبوعات حرصاً».
وكانت جمعية «إعالميون من أجل الحرية» أعلنت التضامن الكامل
مع بولس ،رافضة إحالة الصحافيني اىل فرع جرائم املعلوماتية ،وشددت
عىل ان «حريــة اإلعالمي بولس وأمنه عىل عاتق الدولة بمؤسســاتها
األمنية والعسكرية».

غادة عون تستمهل لتعيين محام ٍ
وجلسة التأديب إلى  6تموز

قصر العدل

القضائــي ،الذي نســعى دائما ً
ودوما ً إىل تطويره وتفعيله ،رغم
كل الظروف الصعبة واملعوقات
املفتعلة أحياناً.
ثانيــاً :إن القضــاء أثبت
ويثبــت يوميــاً ،ويف محطات
وقضايا كثرية ،ومتعددة ،قدرات
كبرية عىل مواجهــة التحديات
ومجابهتهــا وتجاوزهــا ،رغم
الظروف واالوضاع غري املقبولة
وغري املسبوقة.
فلنضئ معا ً عىل إيجابيات،
ولنســع كقضــاة يف ســلطة
قضائية ،إىل تصويب أي خلل وإىل
تقوية أي وهن ،وإىل تحسني أي
ضعف يف األداء القضائي.
ثالثاً :إن الصمود القضائي
لكي يتحــول ثباتــا ً وديمومة
وفاعلية ،يفــرض مواكبة من
الشــعب اللبناني ،ومن مكونات
املجتمــع اللبناني ،كما يفرتض
خطوات حقيقية وفعلية من قبل
السلطتني الترشيعية والتنفيذية،
لناحية إصدار قانون استقاللية

القضاء ،مع تأمــن الضمانات
الحياتية واالجتماعية لكل قاض،
ومســتلزمات وحاجات العمل
القضائي يف قصــور العدل ،مع
وجوب احرتام وضمــان تنفيذ
قرارات ومقررات مجلس القضاء
االعىل ويف طليعتها التشــكيالت
القضائيــة ،وســائر القرارات
واالحكام القضائية».
ودعا عبود قضاة لبنان «إىل
الصمود يف البذل والعطاء ،فنعرب
إىل لبنان الغد ،مستلهمني دائما ً
وأبداً ،ســمو تضحية من نحيي
ذكراهم».
وكان قد ســبق زيارة قرص
العــدل يف صيدا ،وقفــة رمزية
أمام النصــب التذكاري يف باحة
الخطى الضائعة يف قرص العدل -
بريوت ووضع اكاليل من الزهر،
شارك فيها كل من وزير العدل،
ورئيس واعضاء مجلس القضاء
األعــى ،واملدير العــام لوزارة
العدل ،ونقيب املحامني يف بريوت،
ورئيس رابطة قدامى القضاة.

بعدما احالهــا مجلس التفتيش
القضائي اليهَ ،مثُلــت النائبة العامة
اإلســتئنافية يف جبل لبنان القاضية
غادة عون امس أمام املجلس التأديبي
الســتجوابها عىل خلفية ترصيحاتها
يف فرنسا ومخالفتها موجب التحفظ،
فيما تجمهر انصارها يف الخارج.
اال ان الجلســة تأجلــت بعدما
تقدمت عون بطلب استمهال لتعيني
محا ٍم .فتم تحديد تاريخ  6تموز املقبل
موعدا ً جديدا ً للجلســة .وقالت عون عند وصولها اىل قرص العدل« :أنا ملفي
نظيف وألنني وقفت ضد املنظومة الفاسدة عم بتحارب».
وقد اســتبقت مثولها بتغريدة اعلنت فيها ذهابها «شامخة الرأس اىل
املجلس التأديبي ،الني ال ارتشــيت وال سايرت وال دوّرت الزوايا وال رضخت
للمنظومة الفاســدة» .وقالت« :فيا ايها القضاة االحــرار ،دفاعا ً فقط عن
الشعب الذي تحكمون باسمه وعن كرامتكم القوني عىل قرص العدل الطابق
الرابع .مع محبتي واحرتامي».

سفيرة فرنسا تزور جعجع
زارت ســفرية فرنســا يف لبنان آن غريو ،يرافقها املستشار
السيايس يف الســفارة جان هيلربون ،معراب امس والتقت رئيس
حزب «القوّات اللبنانيّة» ســمري جعجــع ،يف حضور رئيس جهاز
العالقات الخارجيّة يف الحزب الوزير الســابق ريشار قيومجيان،
وكان عرض للتطورات واالســتحقاقات السياســيّة املستقبلية
واألوضاع اإلقتصاديّة يف البالد.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٥٥الســـنة الثالثــــة
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وزير البيئة لم يستبعد أن يكون مفتع ً
ال

حريق أكبر غابة صنوبر في "بطرماز"  -الضنية
الشمـــال  -مايـــز عبيـــد
عىل مدار يومــن متواصلني
عملت طوافة تابعة للجيش اللبناني
انطلقت مــن مطار رينيه معوض
 القليعات يف عــكار باتجاه بلدةبطرمــاز يف قضاء الضنية ،إلخماد
الحريــق الذي أتى عىل مســاحة
واســعة يف أكرب حرج للصنوبر يف
الرشق األوسط.
وإىل جانب الجيــش اللبناني
أيضــا ً عنــارص الدفــاع املدني
ومتطوعــون بذلــوا الجهود ملنع
انتشار رقعة الحريق ،بعدما قىض
عىل مئــات األمتار من املســاحة
الحرجيــة .وكان وزيــر البيئة يف
حكومة ترصيــف األعمال نارص
ياســن قد واكب عىل االرض ومنذ
صباح أمــس عمليــات إخماده
وقال« :حضــوري إىل هنا ألواكب
عمليات إطفاء هذا الحريق ولنكون
كحكومة ووزارة معنية يف متابعة
لكل التفاصيل ،واضعني كل الجهود
واإلمكانات بتــرف األهايل ،وإذا
رأينــا أن األمور تتطــور وتخرج
عن الســيطرة فسنطلب مساعدة
الحكومــة القربصيــة» .وأضاف
«الحريــق تحت الســيطرة وما
يجري جهــود محددة إلطفاء آخر

المطارنة الكاثوليك :ل َِم تدفع
طائفتنا ثمن التسويات دائمًا؟

البقع من أجل منع عودة اإلشتعال
مجدداً».

مفتعل أم غير مفتعل؟

كل الرتجيحــات مــن خرباء
ومعنيني أشارت إىل أن حريق الضنية
مفتعل ،وهذا األمر لم يســتبعده
أيضا ً وزير البيئــة .وتأتى الخوف
األكرب من إمكانية وصول الحريق
الذي كان يتمدد بقــوة إىل املنازل
املجاورة ،إذ عــاش أهايل املنطقة
ليلــة رعب وخوف ،بينما ســاعد
العديد من أبنائهــا مع متطوعني
من املناطــق املجــاورة ،عنارص
الجيش اللبنانــي والدفاع املدني يف
الســيطرة عىل الحريق وإخماده.
حريق الضنيــة وقبله حريق عكار
وكما كل حريق يحصل ،سواء أكان
مفتعــا أم غري مفتعــل ،يعيد إىل
الواجهة مشكلة عدم إمداد جهاز
الدفاع املدني باألدوات واملعدات التي
يحتاجها ،ناهيــك عن عدم تم ّكن
هؤالء من دخــول مالك الدولة من

طوافة تابعة للجيش تساهم في اإلخماد والتبريد

جهة ،باإلضافة إىل مشــكلة عدم
وجود طوافات خاصــة بالحرائق
لدى الدولــة اللبنانية ،تكون قادرة
عىل إخماد الحرائق يف األحراج التي
يصعب وصول اآلليات واألشخاص
إليها .أما يف ما ّ
خص مسألة تواجد
مأمــوري األحــراج لحماية هذه
الثروة الطبيعيــة ومراقبتها منعا ً
من أي عبث ،فإن كالما ً كثريا ً يقال
يف هذا األمر .فال عديد هذه العنارص
يكفــي للقيام باملهمــات الكبرية
امللقاة عىل عاتقهم ،وال أداء هؤالء

كل حريق يحصل سواء أكان مفتع ً
ال أم غير مفتعل يعيد إلى
الواجهة مشكلة عدم إمداد جهاز الدفاع المدني باألدوات
والمعدات التي يحتاجها

وأداء مديرية األحراج يتناســبان
مع دقة وخطــورة املرحلة وحجم
املخاطر التي تتعــ ّرض لها الثروة
الحرجية يف لبنان.
املناشــدات التــي يطلقهــا
ناشطون ورســميون من أجل أن
يكون للبنان سياسة واضحة حيال
الحرائق؛ وغرفة عمليات وتجهيزات
وخلية أزمــة تتعامل مع أي تطور
بالشــكل املطلــوب ،تبقى مجرد
كالم يف الهواء ،وكل حريق يحصل
يك ّلف البلد املزيد من الخســائر يف
ثروته الحرجية ،ويبقى لبنان هو
من يخرس ويعانــي ،وتبقى آذان
املسؤولني صمّ اء وأعينهم عمياء،
عن مشــاهدة ومواكبة ما يحصل
بحق ثروتنــا الحرجيــة ،واتخاذ
املوقف الوطني الالزم لحمايتها.

يشارك فيه ممثلو  28دولة من المانحين و 3مراقبين

لبنان يرأس اجتماع اللجنة االستشارية
الخاصة بـ"األونروا" في بيروت منتصف حزيران
صيــــدا ـ محمـــد دهشـــة

اجتماع اللجنة اإلستشــارية
الخاصــة بـ»األونــروا» والذي
سيعقد يف بريوت ما بني 15 - 14
حزيران الجاري للمرة األوىل يحظى
باهتمام لبناني وفلسطيني بالغ،
إذ يهدف للتشــاور مع املفوض
العام فيليب الزاريني حول القضايا
االسرتاتيجية املتعلقة بمستقبل
الوكالة ،ويشــارك فيه ممثلو 28
دولة من مانحي املساعدات املالية،
إضافة إىل ثالثة أعضاء مراقبني،
هــم دولــة فلســطني وجامعة
الدول العربية واالتحاد االوروبي.
واالجتماع الذي يعقــد دوريا ً كل
ستة أشهر ويرتأسه حاليا ً لبنان،
تتجه األنظار إليه كونه يأتي بعد
ترصيحات الفتــة لالزاريني أعلن
فيها يف رسالة إىل مجتمع الالجئني
يف نيسان املايض أن أحد الخيارات
ملواجهــة نقص التمويــل الالزم
لألونــروا هو «زيــادة الرشاكات
داخل منظومــة األمم املتحدة مع
خيار تقديم هذه املساعدات نيابة
عــن «األونروا» وتحــت إرشافها
لضمان استمرار تقديم الخدمات
لالجئني الفلسطينيني» ،ثم انتقل
اىل مرحلــة «امليضّ » عــى الرغم
من الرفض الفلسطيني الرسمي
والســيايس والشــعبي ،قبل أن
يعلن تراجعه شفويا ً امام فصائل
فلسطينية من دون أن يوثق ذلك
يف بيان رســمي .ويؤكد أمني رس
«اللجان الشــعبية الفلسطينية»
يف لبنان عبد املنعم عوض لـ»نداء
الوطــن» أن الزاريني «تراجع عن
طرحه أوال ً عرب الناطقني باســم
الوكالــة ثم خــال اجتماعه مع
الفصائل الفلسطينية وأخريا ً عرب

ّ
يشكون بوجود من يريد تهميشها
ويطالبون بإنصافها

رسالة» ،و»االعرتاض الفلسطيني
انطلق من كــون اقرتاحه يفقد
القضية الفلســطينية امتيازها
بأنها قضية سياســية ويحوّلها
خدماتية ،فضالً عن انه تدخل غري
مربر يف واليــة «األونروا» وخارج
صالحياته ومهمتــه البحث عن
تمويل مايل لســد العجز» ،مشددا ً
عىل أن «الحل يكمن يف تخصيص
موازنة «االونروا» من االمم املتحدة
عىل
بشــكل دائم وليس االعتماد
معاناة الالجئين في مخيمات لبنان تفوق الوصف
تربّعات الدول املانحة» .وكشــف
عوض أن عضو اللجنة التنفيذية
بواجباتــه تجــاه املجتمع الدويل
املالية ،وحشــد التمويل من أجل
اســتمرار تقديم الخدمات ،علما ً
لـ»منظمة التحرير الفلسطينية»،
والالجئني ،وبما يبدد أي هواجس
رئيــس دائرة شــؤون الالجئني
مطروحــة ،والثانــي بما يحرتم
ان املطلــوب هــو زيادتها يف ظل
الدكتور أحمد أبو هويل ،سيشارك
الرشعية الوطنية الفلســطينية،
األوضاع االقتصادية السيئة التي
يف اجتماعات اللجنة االستشارية
والثالــث بما يحــرم الرشعية
يرتنح تحــت وطأتها الالجئون يف
وســيصل اىل لبنــان يف اليومني
الدولية والرابع بالسعي والتحضري
املخيمات وقد بات أغلبهم يعيشون
املقبلني ،وســيعقد
الجيد إلنجــاح االجتماعات ،وتم
تحت خط الفقر
اجتماعا ً موسعا ً مع
نقل رسائل ايجابية اىل كل املعنيّني
املدقــع والبؤس.
«اللجان الشــعبية
به للوصول اىل أفضل ما يمكن من
وأوضح مسؤول
الفلســطينية» يف
انتزاع حقوق الالجئني ســواء يف
اإلعالم والتواصل
يعتبر الالجئون أن
الصحة أم التعليم أم الخدمات.
يف «لجنة الحوار
لبنان ،يف ســفارة االجتماع يكتسب أهمية
دولة فلســطني يف
وشــدّد الزعبي «عىل أهمية
اللبنانــي
أن تنعقد االجتماعــات يف أجواء
بــروت الخميس خاصة كونه يعقد للمرة الفلســطيني» يف
ايجابية وهادئــة ،ألن انعقادها
املقبــل ،مــن أجل األولى في لبنان الذي لبنــان الدكتور
وضــع ممثليها يف
يف هذه املرحلة بحــد ذاته إنجاز،
أحمــد الزعبــي
يتولى رئاسته
أجــواء التطورات
خاصة مــع تبديد الشــائعات
لـ»نداء الوطن»،
الفلسطينية ،ومناقشة التحديات
أو قطــع الطريق عــى أي توتر
أن لبنان معني باجتماعات اللجنة
والصعوبــات واملشــاكل التــي
لجهــة اســتحضار مواضيــع
االستشــارية وإنجاحهــا ،كونه
تواجه الالجئني يف لبنان وطرحها
غــر مطروحة ،مــن قبيل نقل
إحدى الدول املضيفة مثل سوريا
يف االجتماعــات وبحــث ســبل
صالحيــات «األونــروا» أو وقف
واألردن وسواهما ،ويرأس اللجنة
معالجتها.ويعتــر الالجئون أن
التمويل ،فكل املعلومات تؤكد أن
يف هذه الــدورة ،وقد قاربت لجنة
االجتماع يكتســب أهمية خاصة
ال يشء تغري حتــى االن ،وهناك
الحوار اللبناني – الفلســطيني
كونه يعقد للمــرة األوىل يف لبنان
اجتماعان االول يف نهاية حزيران
امللفات املطروحة والتي أثريت بعد
الذي ّ
يتول رئاسته ،فضالً عن كونه
للدول املانحة ملساعدات األونروا،
ترصيحات الزاريني بشأن اقرتاحه
يأتي يف ظل تحذيــرات «األونروا»
والثاني يف نهاية العــام لتجديد
األخري حول نقص بعض الخدمات
من أزمــة مالية ســتعصف بها
واليتها ،ولبنان عرب لجنة الحوار
اىل مؤسسات أممية رشيكة بأربعة
بفجوة مالية تقدر بـ 100مليون
معني
اللبنانــي  -الفلســطيني
مســتويات ،األول حفظ السيادة
ّ
دوالر ،حيث يتوقع أن تبحث األزمة
بنجاح هذه االجتماعات.
اللبنانية من خــال ايفاء لبنان

استغرب مجلس مطارنة الروم امللكيني الكاثوليك التمادي
يف تغييب الطائفــة عن مراكز القرار يف مرافــق الدولة كافة
وآخرها حرمانها من رئاســة أي لجنة نيابيــة وازنة بالرغم
من أنها واحدة من الطوائف الســت الرئيسية املؤسسة للكيان
اللبناني.
وأشاروا يف بيان إىل أن «التمادي يف تغييب الطائفة يدفعنا
للشك بأن هناك من يريد تحويلها اىل طائفة ثانوية بالرغم ممّ ا
قدّمته للوطن منذ نشــأتها ،فما حصل ويحصل منذ عقود من
تسويات عىل حسابها تحوّل إىل عادة يهدّد امليثاقية برمتها».
وســألوا« :هل يجوز أن تدفع طائفتنــا الرومية امللكية
الكاثوليكية ثمن التســويات دائما ً فتتحوّل إىل مكرس عصا؟
وهل يجــوز أن يبقى مركز مديرية الطــرق واملباني يف وزارة
األشــغال العامة فارغا ً منذ عقد ونيّــف؟ وهل من املقبول أن
يفرغ منصب املدير العام لتلفزيون لبنان املخصص ألحد أبناء
الطائفة منذ تسع ســنوات ويؤول يف نهاية املطاف ولو بحكم
قضائي لغريها؟ وهل يجــوز أن تتحكم باملناصب العائدة لها
األحزاب والتيارات والتجمّ عات السياســية والكتل النيابية مع
احرتامنا وتقديرنا لكل األحزاب والتيارات والكتل النيابية؟».
ولفت البيان إىل أن» الطائفة لديهــا الكثري من الكفاءات
وأصحاب الخربات املتفوقني يف أعمالهم واختصاصاتهم ،وهم
عىل اســتعداد لخدمة وطنهم يف كل املراكز اإلدارية واملجاالت
الوطنية».
وأمل مجلــس املطارنة من «املعنيني السياســيني ،العمل
رسيعا ً عىل إنصاف أبنــاء الطائفة وإعطائهم حقوقهم كاملة
يف مختلف الوزارات وإدارات الدولة وعدم تهميشــهم ،خاصة
أنهم مكون أسايس من املكوّنات اللبنانية».
وختم البيان« :الطائفــة تع ّرضت وتتعرض لالجحاف منذ
زمن طويل عىل الصعد كافــة ،ورغم كل النداءات والرصخات
لم يتجاوب أحد معنا ،مع أننا تعاملنا بروح وطنية وأخالقية،
ولكن بتنا يف زمن ال ينفــع إال الحزم واتخاذ املواقف الجازمة،
لذا نطالب للمرة األخرية الكتل النيابية وسائر النواب املستق ّلني
انتخاب أحد نوابنا لرئاســة لجنة نيابية وازنة أســوة بسائر
الطوائف واملذاهب ،كما ندعو املعنيني يف الدولة إىل التعامل مع
هذا املوضوع بروح املعالجة اإليجابية وامليثاقية ،وإال سنضطر
ّ
موســع ،يضم إضافة اىل األساقفة نواب
آسفني لعقد اجتماع
ووزراء وقيادات الطائفة التخاذ القرار املناســب والدفاع عن
الحقوق والوجود».

كارثة تضرب أحراج سنديان البترون...
يزبك يتحرّك و"الزراعة" غير مبالية

اليباس يتمدّد

وكأنه ال يكفي الشــعب اللبناني املشاكل التي تسببها الطبقة الحاكمة
حتى ترضبه الكوارث الطبيعية التي تعجز الوزارات املعنية عن معالجتها ألنها
ال تريد الح ّل.
ويف هذا اإلطار تعاني أحراج الســنديان يف قضاء البرتون من مرض بدأ
يفتك بها ،وهذه األحراج تشــ ّكل ثروة طبيعية بح ّد ذاتها ،إذ إن البرتون تعترب
املنتج األول للفحم يف لبنان ،كما أن هذه األحراج أساســية يف تربية املوايش يف
هذا الزمن العصيب ،كذلك فانها الركن االول للسياحة يف املنطقة.
وتتمدّد هذه األمراض يف األحراج ألنهــا لم تُعالج ،وبعدما بدأت الفتك يف
ساحل ووسط البرتون ،إمتدّت إىل الجرد حيث رضبت أحراج كفرحلدا وبساتني
العيص وديربال وبدا الرضر ظاهرا ً للعيان.
وأمام خطورة الوضع تواصل نائب البــرون غياث يزبك م ّرات عدّة مع
وزارة الزراعة فكان الجواب أن ال قدرة للوزارة عىل اســتعمال دواء فتّاك ألنه
يقتل النحل والعصافري ،واعتربت الوزارة أن هذا املرض ليس «دودة الصندل»
بل إنه حرشة تعيش شــهرا ً واحدا ً وينتج عنها الرضر الحايل وتختفي الحقاً،
وكل ما ستفعله الوزارة أنها ستســتعني بـ»املصايد» وتتعاون مع البلديات
من أجل تخفيف الرضر .ويبدو أن اســتهتار الوزارة سيقيض عىل هذه الثروة
الحرجية يف البرتون خصوصا ً أنه يوجد يف املنطقة أشجار سنديان عمرها من
عمر البلدات ،وبالتايل فان وزارة الزراعة تساهم عن قصد او عن غري قصد يف
رضب أهم ثروة يتمتع بها لبنان وهي الثروة الحرجية.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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إطالق الورقة البحثية حوله في مؤتمر صحافي غدًا

"قانون تجريم التعذيب":
هل يُط َّبق كي ال ُتظ َلم الضحايا مرّتين؟
يحتضن أوتيل جفينور روتانا – الحمرا الساعة  9:30من صباح يوم غد
الجمعة مؤتمرًا صحافيًا إلطالق الورقة البحثية حول "قانون تجريم
التعذيب :التعطيل ودور القضاء" ،والذي يحمل الرقم ،2017/65
بالتعاون بين مؤسسة فردريش إيبرت األلمانية – مكتب لبنان،
ومحامين من لجنة الدفاع عن المتظاهرين .أما الدافع ،فهو مرور
كــــــاريــــــن عــــــبــــــد الــــــنــــــور
ضحايا ثورة  17ترشين ومن َ
سبقهم
وتالهم ممّ ن ســقطوا بسالح رشعي وآخر
متف ّلت شــاخصون يف األذهان .كذلك هي
أســاليب القمــع التي طوّرتها الســلطة
وأجهزتها من استخدام الغاز املسيّل للدموع
والرصاص امل ّ
طاطي وتصويبه عىل الرؤوس
واألعناق يف خرق واضح لك ّل املعايري الدولية.
ناهيك بإطــاق بعض األجهــزة األمنية
الرصاص الحي مبــارشة عىل املتظاهرين
وهو مــا وثّقته منظمــة "هيومن رايتس
ووتش" يف تقريرها للعام  .2020ثم هناك
خالصة البيانات الصادرة عن لجان املحامني
ومنظمات غري حكوميــة معنية بحقوق
اإلنســان ،والتي أشــارت إىل أن أكثر من
 1000شخص تع ّرضوا للعنف والتعذيب يف
الساحات العامة أو يف أماكن احتجازهم ،ما
أسفر عن إصابة حواىل  800منهم تو ّزعت
إصاباتهم بني رضر دائم وفقدان النظر أو
السمع وكسور يف كافة انحاء الجسد .فوق
هذا وذاك ،يأتــي األثر النفيس واالجتماعي
عىل ضحايا تلك املمارسات ،وتع ّرض حواىل
 220موقوفا ً للــرب والتعنيف والتعذيب
بالكهرباء وغريها من الوسائل ،كما منعهم
من االتصال بمحاميهم وذويهم أو طلب أي
تقرير طبي يثبت واقعهم.
قبيل املؤتمر الصحــايف وعىل ضوء
ما ســبق وذكرنا ،قامت "نداء الوطن"
بجولــة قانونية قضائيــة عىل متابعني
للملف للوقوف عىل تفاصيل املؤتمر وآخر
التطورات عىل صعيد القضايا ذات الصلة.

ال للسكوت على التعدّيات

البداية مــع املحامية ملى األمني ،وهي
واحدة من الباحثني الذين عملوا عىل الورقة
البحثية .وقــد أوضحت لـ"نداء الوطن" أن
عمل "لجنة املحامني املتطوعني للدفاع عن
املتظاهرين" بدأ فعليا ً منذ العام  2015مع
احتجاجات حركة "طلعت ريحتكم" .إذ رغم
توقف العمل بعدهــا ،إال أن دفاع املحامني
عمّ ن تم تحويلهم إىل القضاء استم ّر بشكل
تطوّعي كي يُستأنف العمل مجددا ً مع ثورة

هل من يحاسب؟

 17ترشين .وتشــر األمني إىل أن اإلشكالية
مطروحة منذ أن أًق ّر قانون تجريم التعذيب
يف العام  ،2017لكنها تفاعلت أكثر مع ثورة
ترشين ،بعد أن تم حفظ الشكاوى املقدّمة
من دون تنفيذ أحكام القانون تجاه قضايا
إنسانية بالدرجة األوىل.
فريق عمل اللجنة يتألف من مجموعة
محامني متطوعني ،إضافــة إىل اإلداريني
أو فريــق التوثيــق" :لدينا خط ســاخن
للشــكاوى يقوم من خالله عدد من طالب
الحقوق بتسجيل املعطيات والوثائق ممن
تع ّرضوا للتعذيب أو من ذويهم ،كما تحديد
األجهزة التي قامت باالعتقال" ،بحســب
األمني .هذا إضافة إىل عــدد من الباحثني
الذين تقترص مهمتهم عــى التوثيق عرب
وسائل اإلعالم ،لعرض الوسائل املستخدمة
لقمع املتظاهرين أو عدد االســتدعاءات
والتوقيفات ،كذلك أماكن التوقيف و ُ
طرق
التعذيب املستخدمة وغريها.
من جهة أخرى يف ما يتعلق باألهداف
األساسية للمؤتمر ،تقول األمني" :الهدف
األسايس هو تســليط الضوء عىل أهمية
اســتقاللية القضــاء ،إذ بــدون قضاة
مستق ّلني ســياديني مهنيني مختصني ال
يمكن تطبيق القانون" .لذا ســيت ّم عرض
السياق الزمني والقانوني والقضائي لجرم
التعذيب يف لبنان ،كما أثر انعدام استقاللية
القضاء عىل قانون تجريم التعذيب الحايل
وطرح اإلشــكاليات القانونية التي تتيح
تفريغ القانون من غايته ضمن استخدام
معايري أساســية يف مقاربــة الحلول مع
توصيــات معيّنــة .وســيحرض عدد من
املحامني والقضاة ومو ّكيل األجهزة األمنية
والناشطني يف لبنان كما يف منظمات عاملية
ملناقشــة النقاط السابقة وطرح وجهات
النظر حول كيفية تخطي املعوّقات.
عن التعاون مع مؤسسة فردريتش
إيــرت ،توضح األمني أنــه ،بعد متابعة
ما حصل خالل التظاهرات ،تق ّرر كتابة
الورقة البحثية بالرشاكة مع املؤسسة،
والتي تتضمن تقريــرا ً يظهر ما تع ّرض
له املتظاهــرون ويوضح ثغرات القانون
ا ُملطا َلب بتصحيحهــا والتوصيات التي

خمس سنوات على إقرار القانون الذي بقي حبرًا على ورق ،وعدم
ّ
البت بأكثر من  17شكوى تعذيب ّ
تم تقديمها إلى النيابة العامة
التمييزية بحسب األصولُ ،لتحال بعدها إلى المحكمة العسكرية
وينتهي بها المطاف – كعادة األمور في كثير من األحيان لألسف
– محفوظة في األدراج بين شكاوى عديدة أخرى.

ُرفعت وأُبلغت لكافــة الجهات األجنبية
واملنظمات املعنية باملوضوع .والحال أن
تلك الجهات أ ّكدت عىل املطالب ال ســيما
بعد زياراتها مراكــز التوقيف ومتابعة
كيفية العمل فيها عن كثب.
وتختــم األمني" :نطلــب من كل من
يتع ّرض للتعذيب التوجّ ــه باملعطيات إىل
القضاء وطلب تقريــر طبيب رشعي .ال
يجب الســكوت عن أي تعدّ ،ألن األجهزة
التي تقوم بالتعنيف والتعذيب هي نفسها
األجهزة املخوّلة حمايتنا بحسب القانون".

القانون ...هل ثغراته مقصودة؟

المحامي جاد طعمة

للغوص أكثر يف حيثيات قانون تجريم
العامــة التمييزية ،نتيجة ممارســات
التعذيــب رقــم  2017/65وثغراته ،كان
تعنيف قامت بها كافة األجهزة األمنية ال
لـ"نداء الوطــن" حديث مع عضو الهيئة
سيما مخابرات الجيش اللبناني .وقد تم
اإلدارية يف جمعية  Restartلتأهيل ضحايا
تحويل امللف إىل املحكمة العســكرية ،ما
العنف والتعذيب ،املحامي جاد طعمة ،الذي
أدّى إىل إشكالية كبرية" .وتابع متسائالً:
اســتهل كالمه موضحا ً أن القانون صدر
"معقول نحنا ّ
يل عم نتشكى عالعسكر،
تزامنا ً مع إنشاء قانون املؤسسة الوطنية
بيبعتونا عاملحكمة العسكرية؟".
لحقوق اإلنســان تحت رقم .2017/62
ومن الثغرات أيضــا ً االلتباس حول
كما أشــار إىل أن القانونني املذكورين تم
تصنيف مصطلــح "التعذيب" .ففي وقت
إقرارهمــا نتيجة أكثر مــن  50توصية
يحرص القانون الرقم  2017/65التعذيب
توجّ هت بها لجنة مناهضــة التعذيب يف
داخل أماكن التحقيق فقطّ ،
تنص اتفاقية
األمم املتحدة إىل لبنان بعد تأخره  14سنة
مناهضة التعذيب التي ّ
وقعها لبنان العام
عن تقديــم تقاريره ،حيث ُ
صنّف التعذيب
 2000عىل أن التعذيب يشمل استخدام أي
جناية أو جنحة بحســب خطورة الفعل
موظف رسمي لقوّته ولصالحيته تجاه أي
ا ُملما َرس عىل الشــخص .ويضيف طعمة:
شخص آخر يف أي مكان.
"اعتُرب هذان القانونــان خالصة جهد بدأ
طعمة اعتــر يف نهايــة حديثه أنه
من نهاية التســعينات مــن قِ بَل املجتمع
يحق لقايض التحقيق أو للنيابة العامة أو
املعني بحقوق اإلنسان ،وقد كانت جمعية
حتى ألعضاء املؤسســة الوطنية لحقوق
 Restartإحدى الهيئات التي عملت عليهما
اإلنســان ،ضمن قانون أصول املحاكمات
مع العديد من النواب وأعضاء لجنة اإلدارة
الجزائية ،االنتقال فجأة إىل أي ســجن يف
والعدل كما لجنة حقوق اإلنسان".
لبنان دون إنذار مسبق الستشفاف كيفية
القانونان تشوبهما ثغرات عدة ،أبرزها
التعاطي داخل الســجون ،ما يخلق نوعا ً
يتعلق بالتطبيق الفعيل كي ال يبقيا نصوصا ً
من الــردع لدى الســجّ انني .ولكن يبقى
ال أكثر .فاملفارقة أن مراسيم تعيني أعضاء
التساؤل :هل ثمة تواطؤ ما يف التطبيق؟
املؤسســة الوطنية لحقوق اإلنسان ،كما
املراسيم التطبيقية لفتح اعتمادات خاصة
العدالة ...عثرات تلو العثرات
بهم ،لم تصدر إال منذ فرتة وجيزة .وإن د ّل
ننتقــل أخريا ً إىل مرجــع قضائي
هذا عىل يشء فإنما يدل ،بحســب طعمة،
مختــص كان له دور فاعــل يف تعديل
عىل أن "الســلطة اللبنانية ال تريد تطبيق
املــادة  ،47إذ لفت يف حديــث لـ"نداء
القانون لكنها تخىش عىل ســمعتها أمام
الوطن" إىل أن إقرار قانون
املحافــل الدولية .لــذا يبدأ
تجريــم التعذيــب كان
تفعيل النصوص القانونية
خطوة إيجابيــة لكنها لم
من النيابــة العامة التي ما
املس بمعنويات يترتّب على القاضي تتالءم مع املعايري الدولية.
زالت ترفض ّ
الضابطــة العدلية" .يف هذا أن يقوم باالستجواب وأضاف" :هناك خالف بني
قضاة يعتــرون التعذيب
اإلطار ،وسعيا ً لنرش الوعي
ظم بنفسه في ما ّ
بني األجهــزة األمنية ،تن ّ
خص محصورا ً فقــط يف فرتة
جمعيــة  Restartمنذ العام قضايا التعذيب على التحقيق واالســتقصاء،
 2010ورش عمل تخصصية عكس الجرائم األخرى يف حني يركــن آخرون إىل
املــادة  2من قانون أصول
يت ّم من خاللها تدريب ضباط
املحاكمات املدنية والتي تنص عىل أنه،
ورتباء مــن األمن العام وأمن الدولة وقوى
عند التطبيق أو عند النقص يف القانون،
األمن الداخيل والجيش اللبناني ،ما أســفر
تســمو أحكام االتفاقيات الدولية عىل
عن تطوير لجان حقوق اإلنسان داخل كل
أحكام القانون الداخيل".
من تلك األجهزة واملؤسسات.
أهمية أساسية لتطبيق قانون تجريم
ثغرة أخرى يرشحها طعمة لنا تتعلق
ّ
تتجــى يف اعتماد أصول خاصة
التعذيب
بغموض النصوص القانونية التي ال تُحدّد
بوضوح املحكمة املخوّلة ّ
ملالحقــة املرتكبني بمــا يضمن حقوق
البت يف شكاوى
الضحايا .من هنــا ،يرتتب عىل القايض
التعذيب" :خالل ثــورة ترشين ،تقدّمنا،
أن يقوم باالستجواب بنفسه يف ما خص
نحن مجموعة محامني متطوعني ،نيابة
قضايــا التعذيب عىل عكــس الجرائم
عن الضحايا ،بشــكاوى أمــام النيابة

المحامية لمى األمين

األخرى .كذلك ،االختصاص بالنظر يف هذا
النوع من الجرائم يعود إىل القضاء العديل
وليس إىل القضاء العسكري .فما العثرات
التي تحول إذا ً دون تطبيق القانون؟
السبب األول ،بحسب املرجع القضائي،
هو النقص يف املعرفة العامة لدى العاملني
يف حقل القانــون والعدالة ،كما لدى بعض
املواطنني الذين ال يدركــون حقوقهم .ثم
هناك صعوبة إثبات التعذيب وتوثيقه وهو
أزمة تعاني منها كافة دول العالم .وبالرغم
من تعديل املــادة  47من قانــون أصول
املحاكمــات الجزائية يف لبنــان إال أنها لم
تُطبَّق حتى الساعة  -وهي املادة التي تُعترب
أداة للوقاية من التعذيب ،من ج ّراء السماح
للمحامــي بحضور االســتجواب وتوثيق
جلسات التحقيق بالصوت والصورة ،كما
إلثباتــه من خالل إعطــاء الحق للضحية
بتعيني طبيب رشعي.
سبب آخر أضاء عليه املرجع نفسه أال
وهو النقص يف عديد الفريق الطبي الرشعي
الجسدي والنفيس املتخصص ،إذ إن غالبية
هــؤالء ال يحملون شــهادة طب رشعي.
ويقول" :لســنا بحاجة إىل أطباء يكتبون
تقاريرهــم تبعا ً للمحســوبية والطائفة
واملنطقــة ،إنما نريــد أطباء متخصصني
لديهم القدرة عىل توثيق حاالت التعذيب".
أضف إىل ذلك النقص يف تقنيات التحقيق يف
الضابطة العدلية" :لو كانت الضابطة تملك
تقنيــات بعض األجهــزة األمنية األخرى،
ألصبح موضــوع االعرتاف أمــرا ً ثانوياً،
ألن الحصول عىل أد ّلة من خالل وســائل
متطورة يُغني عن استخدام العنف للوصول
إىل اعرتاف أثناء التحقيــق" ،وفق املرجع.
فارتفاع معدّل الجريمة ،كما يخربنا أخرياً،
ال ســيما بعد تزايد موجة النزوح السوري
والوضع العام وتدنّي قيمة الرواتب ضاعف
من الضغط النفيس عىل موظفي املؤسسات
الرسمية ،فأصبحت القدرة عىل التحمّ ل لدى
البعض شبه معدومة.
بني قوانني تم تعديلهــا وأخرى أغفل
املعنيون عــن تطبيقها ،يبــدو أننا لم نعد
بحاجة إىل مؤسسات دولية – مشكورة طبعا ً
عىل جهودها  -تتربّع لتثقيفنا أو تنبيهنا ملا
يجب أن نقوم به وحســب .فج ّل ما نتط ّلع
إليــه هو وجود أشــخاص يعون حقوقهم
من جهة وإىل قضاة يخافون الله ويطبّقون
القانون يف عملهم من جهــة أخرى .هكذا
باملحصلة كثريون ممّ ن هم عىل ا ّ
ّ
طالع
يُجمع
وثيق عىل هذه القضية الحساسة.
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"أيام بيروت السينمائية" تعود بعد غياب  3سنوات

ريهام عاصي :نجتمع عبر السينما
لنتخيّل مستقب ً
ال واعدًا
تعود الحياة إلى لبنان مع عودة مهرجاناته الفنية التي تعكس
صورة وثقافة شعبه ،ولعل ّ أبرز هذه النشاطات عودة مهرجان
"أيام بيروت السينمائية" الذي تنظمه "بيروت دي سي" بقوة
هذه السنة بعد غياب دام ثالث سنوات ،عارضًا باقة من األفالم
نــــــيــــــكــــــول الــــــقــــــصــــــيــــــفـــــــي
لماذا يعود المهرجان اليوم؟
أصبحت عودة املهرجانــات آمنة بعد انخفاض
نســبة اإلصابات بفريوس "كورونا" ،وال سيما أننا
نتخذ كل اإلجــراءات الوقائية ما يربّر إلزامية الحجز
قبل موعد املهرجان عرب موقــع " ،"Ihjozمن أجل
ســامة الحارضين .وســنجتمع هذا األسبوع عرب
السينما والتصوير واملوســيقى لنُعيد بناء ماضينا
ولنتأمّ ل يف الزمان الحارض واملــكان ،ولنتخيّل معا ً
مستقبالً واعداً.
لماذا توزّعت عروض األفالم على مختلف
المناطق اللبنانية؟
ّ
الن ك ّل أطــراف البلــد تحتاج اىل االســتمتاع
بالفن والثقافة بحيث ال يقترص ذلك عىل العاصمة
فحســب .لذلك نعرض أفالمــا ً مجانية ،يف صاالت
تتوزع عىل مناطق عدة مثل صيدا ،الهرمل ،القبيات،
الجية وغريها...
ما هي األفالم المشاركة؟
يفتتــح املهرجان بالفيلــم األردني "فرحة"
ســام والذي فاز حديثا ً
ّ
بحضور مخرجته دارين
بـ"جائزة ماملو للســينما العربية" يف الســويد.
وتعرض كذلك أفــام متنوعة ،منهــا الوثائقي
"كباتن الزعرتي" للمخــرج املرصي عيل العربي.

ويشــار إىل ّ
أن هذين الفيلمني هما من الفئة التي
رافقتهمــا الجمعية املن ّ
ظمة مــن مراحل اإلنتاج
األوىل إىل حني الصدور.
من ذاكرة السينما اللبنانية ،تُعرض أفالم "رسالة
من بريوت" ( )1978لـ جوســلني صعب و"حروب
صغرية" ( )1981لـ مارون بغدادي و"بريوت اللقاء"
( )1982لـ برهان علوية.
كما تعرض أفــام حديثة اإلنتاج منها "يل قبور
يف هذه األرض" ( )2014لـ ريــن مرتي ،و"بصحّ ة
أمانينــا" ( )2020لـــ ربيع مروّة ،و"تشــويش"
( )2017لـــ فريوز رسحــال ،و"الغريب" ()2021
للمخرج السوري أمري فخر الدين ،و"ريش" ()2021
للمــري عمر الزهريي .أمّ ا الختام فســيكون مع
"البحر أمامكــم" للمخرج إييل داغــر الفيلم الذي
عرض ضمن فعالية "أسبوعَ ي املخرجني" يف مهرجان
"كان" السينمائي عام .2021
هل مِ ن تنافس بين الفئات؟
تتنافس ضمن مســابقة املهرجان مجموعة
أفــام قصــرة معظمهــا ملخرجــن لبنانيني،
وموضوعهــا األســايس يتمحــور حــول عالقة
األشخاص بالفضاء الذي يشغلونه وهي،1941" :
"القاهرة -برلــن"" ،الياس"" ،احبــك اكرهك"،
"زوجة لوط"" ،ميكروبــاس"" ،غرفتنا"" ،حبال
الهوا"" ،لذا نعيش"" ،ســكون"" ،النجمة"" ،عن
بعــد"" ،"Complete" ،نفس ،ليــل"" ،بيت ابي"،

ً
إضافة
في مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب،
إلى نشاطات أخرى .وعن تفاصيل فعاليات الدورة  11التي تقام
بين  10و 19حزيران ،تتحدث المديرة الفنية للمهرجان ريهام عاصي
لـ"نداء الوطن".
"البطاطــا"" ،الجبل األحمر"" ،ملــا بريوت كانت
بريوت" ،و"."Red Wall
ما هي المواضيع التي تتناولها األفالم اللبنانية؟
ال تتناول تطوّرات األعــوام الثالثة األخرية مثل
"كورونا" وانفجار املرفأ وثورة " 17ترشين" واألزمة
االقتصاديــة واالجتماعية ،بل تعكــس الواقع الذي
نعيشه خالل العقدين األخريين مثل أحالم املراهقني،
واللجوء والنزوح وما إىل ذلك...
ما هي النشاطات المنظمة على هامش المهرجان؟
نقاشات ،ومعرض يستعيد بالفيديو والصور
مايض وســط بريوت بني العامني  1935و،1975
ضمن فئة "يف هذا املكان" يحتوي عىل أفالم وصور
لوســط بريوت ما قبل الحــرب األهلية للمخرج
ً
إضافة إىل حفلة موســيقية للفنانة
هادي زكاك.
ريما خشــيش تقدّم فيها مختارات من األغنية
املرصية الكالســيكية أدّتها ممثــات ومغنّيات
كليىل مراد وهدى سلطان وصباح وشادية وسعاد
حسني ،يف أفالم موســيقية عُ رضت بني األعوام
 1935و.1972
من هم ضيوف جلسات الحوار؟
هم مخرجات ومخرجون أبرزهم محمد ســويد
وفواز نابليس ملناقشة أبرز اإلنتاجات السينمائية مع
املشاهدين.

جدل حول حفلة نوال الزغبي
في مصر

مدير أعمال ديانا حداد:
اعتنقت اإلسالم منذ سنوات

انتــرت خالل الســاعات املاضية
أنباء تفيــد بتأجيل موعــد الحفلة التي
ستُحييها الفنّانة نوال الزغبي يف دار األوبرا
املرصية ،يف  20الجــاري .وتع ّد هذه هي
املرة األوىل التي تُغنّــي فيها الزغبي عىل
خشبة هذا ّ
املوسيقي يف القاهرة،
الصح
ّ
إال ّ
أن الشائعات طاردت الحدث بالرغم من
نفي شقيق نوال ،مارسيل الزغبي ،إلغاء
الحفلة أو تغيري املوعد ،مؤ ّكدا ً أنّه سيقام
يف موعده الذي سبق اإلعالن عنه.

تســاءل روّاد اإلنرتنــت يف
الســاعات املاضية ما إذا اعتنقت
الفنانة ديانا حداد اإلسالم تزامنا ً
مع تــداول صــورة قديمة لها
بالحجاب من م ّكة املك ّرمة .وأبدى
مدير أعمالها حلمي بشري دهشته
من انتشار هذا املنشور وال سيما
أن حــداد اعتنقت اإلســام منذ
سنوات طويلة ،وقال" :ال أعرف ما
الذي أثار انفعالهم اآلن".

ملصق المهرجان

هل تتوقعون مشاركة كثيفة؟
نأمــل أن يســتقطب هذا النشــاط جمهورا ً
واســعا ً بعد غيابه  3ســنوات ،وأن يكون مخرجا ً
وفسحة أمل يتخ ّلص فيها املشاركون من همومهم
وأوضاعهم الصعبة.

شذى حسون :تعرّضت للعنف
بكت الفنانة العراقية شذى
حسون عند حديثها عن حادثة
تعرضت لها بسبب العنف املنزيل،
ً
قائلة إنها انسانة حساسة جدا ً
وكل إمرأة معرضة للعنف املنزيل.
واضافت انها تعرضت للعنف يف
عالقة ســابقة ،فقررت الهروب
من املنزل.
ودافعت عــن حق الرجل يف
ً
قائلة:
الــزواج من اربع نســاء
"باألخري هي حرية شــخصية
وموجودة يف الرشيعة".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتعامل مع املستجدات بتكيّف
أكثر من السابق وترى يف
ّ
املتغيات مصلحة لك.

من األفضل أن تنسحب من
األضواء ،وأن تناقش قضاياك
الصحية مع الرشيك بعيدا ً عن
تدخالت اآلخرين.

كل الظروف واألوضاع مؤاتية
للتحرك والعمل عىل نطاق واسع.

من الرضوري تجنيد كل طاقاتك
ومواهبك وقدراتك الدبلوماسية
وتوظيفها من أجل تحقيق ولو
هدف واحد بارز.

تمارس سحرك عىل الرشيك
وتقنعه بوجهات نظرك بطريقة
غري معتادة .قد تفاجئه ببعض
ترصفاتك ،لكنه يبدو سعيداً.

تستعيد قدراتك وثقتك
بالحياة وتنطلق بيوم أكثر
وعدا ً من السابق.

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

مكافأة غري متوقعة يف
طريقها إليك ،وذلك تقديرا ً
لجهودك الكبرية يف تنفيذ كل
ما يطلب منك بجدية الفتة.

اإلحرتام املتبادَل مع الرشيك يع ّد
عامالً إيجابيا ً ومهمّ اً ،خصوصا ً
أن املرحلة املقبلة قد تشهد
تطوّرات متسارعة.

األمور أصبحت أكثر تنظيما ً من
السابق ،وهذا يع ّد مكسبا ً لك
ونقطة إضافية تضاف
إىل سجل انتصاراتك.

تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح
الذي حققته يف العالقة بالرشيك،
لكن يستحسن أن تتعلم من
املايض لتنجح يف املستقبل.

مرشوع عاطفي يف طريقه إليك،
ّ
لكن الحذر واجب بسبب غياب
الخربة الرضورية يف هذا املجال.

اهتم بصحتّك وسالمتك
وال تستهرت بأي عارض أو
توجيهات صحيّة.

٩
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مـــــــعـــــــرض

جوزفين حبشي

معرض في اللوفر الفرنسي لرسامين من عصر النهضة البرتغالي
يقيم متحف اللوفر يف باريس معرضا ً
ألبرز ّ
رســامي عرص النهضة الربتغاليني
الذيــن بقوا زمنا ً طويــاً غري معروفني،
يُفتتح الجمعة ويســتمر إىل العارش من
أيلول املقبل ،ويضــ ّم  13عمالً كلها ذات
طابع ديني رســمت يف النصف األول من
القرن الســادس عرش .وكانت لشبونة يف
تلك الحقبة عاصمة إمرباطورية شاسعة
وكانت تاليا ً مدينة متعددة الثقافة تتدفق
إليها الثروات واكتشافات العالم الجديد.
كذلك كانت تضم بالط امللك مانويل األول.
ولم تكن مرشوعيــة مانويل األول
الذي خلف ابن عمه امللك جواو الثاني عام
 ،1495تقوم فقط عىل االستكشــافات
البحرية إذ اكتشــف فاسكو دي غاما يف
عهده الطريق إىل الهند وبيدرو ألفاريس
كابــرال الربازيل ،بل كذلــك عىل رعاية
الفنانني ،من خالل فتحه الباب أمام رواد

صباح فيروز
وصبحية ليلو

املدرسة الفلمنكية لالستقرار يف اململكة.
ومع ذلك ،فإن هذه الفرتة املزدهرة
غري معروفة لعامة الناس .ويعود ذلك إىل
أن الزلزال الذي دمر لشبونة عام 1755
أدى إىل نقل كنوزها املعمارية والفنية.
كذلك ساهمت عملية مصادرة املمتلكات

التي بدأت يف القرن التاسع عرش ومكنت
الدولة الربتغالية من استعادة جزء كبري
من ممتلكات الكنيسة ،يف إعاقة تداول
هذه األعمال الفنية خارج الربتغال ،مما
حال دون بروزها دولياً.
ومن بني الرســامني الذين يتضمن

املعرض أعماال ً لهم نونــو غونثالفيس
(يعترب أب النهضة الربتغالية) وجورجي
أفونسو (الذي نشط بني  1504و )1540
وكريستوفاو دي فيغرييدو (بني  1515و
 )1554وغريغوريو لوبيز (بني  1513و
( .)1550أ ف ب)

مـــــــســـــــرح

مسرحية كوميدية تعالج قضية اإلجهاض
تشــهد الواليات املتحدة انقساما ً
كبــرا ً حــول اإلجهــاض ،لكن عىل
املرسح يف نيويورك ،تُضحك الكوميدية
أليســون ليبي الجمهور بمواقف من
حياتها الخاصة ،بغية كرس املحرمات
والدفاع عن هذا الحق .يرتدي املوضوع
حساســية خاصة ،ألن اإلجهاض ليس
مســألة عادية ألي امــرأة ويمكن أن
يكون تجربة مؤملة.
لكن عىل خشــبة مرسح تشريي
الين يف منطقة غرينيتش فيلدج ،يمكن
للمتفرجني أن يستمتعوا بعرض ساخر

عن مغامرات امرأة سمراء يف الثالثينيات
مــن عمرها ،بعينــن متأللئتني خلف
نظارتها ،هي مؤلفة ومؤدية مرسحية
"،"Oh god a show about abortion
(يا إلهي ،هذا عرض عن اإلجهاض).
بجرعــة كبــرة من االســتهزاء
بالنفس ،تصور أليســون ليبي نفسها
عىل أنها بطلة مضادة يف نيويورك ،بعيدا ً
عن أي حلم لألمومة إذ تعترب نفســها
غري قــادرة عىل اإليفــاء بااللتزامات
املالية املرتتبــة عنها .تنفجر ضحكات
الجمهور املكوّن بأغلبيته الساحقة من

اإلناث ،عند سماع قصة اختبار الحمل
التي أتت إيجابية مثل اختبار "كوفيد"
بعد حفل زفاف يف فلوريدا.
وتقول املمثلة البالغة  38عاماً" :يف
الثقافة الشــعبية أو املخيلة أو األفالم
الوثائقية ،لم أســمع أبدا ً قصة تشبه
اإلجهاض الذي خضعــت له ،وهو أمر
شــائع للغاية وغري مؤلــم ،عىل األقل
عندما يُســمح به" .وتضيف" :أريد أن
أجعل الناس يضحكون لكن أريد أيضا ً
أن أســاعد الناس عىل البدء يف الحديث
عن يشء صعب"(.أ ف ب)

جسد حياة مادونا
جوليا غارنر ُت ّ
بعد النجــاح الكبري الذي حققته جوليا غارنر يف
مسلسل " "Inventing Annaعرب "نتفليكس" ،الذي
تدور أحداثه حول قصة حقيقية لفتاة اســتطاعت
خداع الكثريين يف وول ســريت ،اختريت لتلعب دور
البطولة يف فيلم سرية ذاتية عن حياة مادونا.
ويف التفاصيــل ،ان جوليــا غارنرعىل موعد
مع التاريــخ لتقديم شــخصية أيقونــة البوب

الشــهرية مادونــا يف عمــل ســتخرجه النجمة
بنفسها ،وســتقومان سويا ً بالكثري من الجلسات
والتحضريات ودروس الرقــص والغناء والقراءة
الخاصة بتفاصيل الشخصية.
وقالــت مادونا التي تبلغ حاليــا ً  63عاماً ،إنها
ستضع بصمتها عىل هذا العمل اذ ستشارك يف كتابة
السيناريو الخاص به.

براد بيت يتهم أنجلينا جولي بإيذائه
إتهم املمثل براد بيــت طليقته أنجلينا جويل بأنها تقصدت
إيذاءه من خالل بيعها أحد األوليغارشــيني الروس أسهمها يف
حقــل كرمة إلنتاج النبيذ يملكه النجمان يف جنوب فرنســا ،إذ
كانت تعلم أن زوجها الســابق شديد التعلق بهذا العقار .وأورد
بيــت هذه االتهامات يف وثائق جديدة ضمّ هــا أخريا ً إىل الدعوى

Astronomy

َليك هالحكي

املدنية التي رفعها عىل جــويل أمام محكمة يف لوس أنجليس يف
وقت سابق من الســنة الحالية .ويف شباط الفائت ،أقام املمثل
دعوى عىل زوجته السابقة لكونها عىل قوله ،باعت أسهمها يف
ترشين األول  ،2021مع أن النجمني اتفقا عىل أال يبيع أي منهما
حصته يف عقار مريافال من دون موافقة اآلخر( .أ ف ب)

فرنسا تنضم إلى  Nasaالستكشاف القمر

إنضمّ ت فرنسا إىل برنامج االستكشاف
املســتقبيل للقمر بقيادة الواليات املتحدة،
مــن خــال التوقيــع عــى "Artemis
 "Accordsالراميــة خصوصا ً إىل إنشــاء
" "Safety zonesأي مناطق أمان لحماية
املوارد خارج كوكب األرض.
وبذلك أصبحت فرنسا الدولة العرشين
(بعد كنــدا واليابــان واململكــة املتحدة
وأوكرانيــا وإرسائيل واإلمــارات العربية
املتحدة والربازيل وغريهــا) التي تنضم إىل
هذه املوجة الجديدة للبلــدان املنضوية يف
قطاع استكشاف الفضاء.
وقد ّ
وقع رئيس الوكالة فيليب باتيست
يف واشــنطن ،بحضور مدير "ناســا" بيل

نيلســون ،نص اإلعــان املعروف باســم
" ."Artemis Accordsويهــدف الربنامج
األمريكي الذي يحمل االســم عينه إىل إعادة
روّاد الفضاء إىل القمر بحدود عام  ،2025أي
بعد أكثر من  50عاما ً من الهبوط التاريخي
ملهمة " "Apollo 11عىل سطح القمر.
كمــا ينص االتفاق عــى بناء محطة
" "Lunar Gatewayالتي سيتم تجميعها
يف مدار القمــر اعتبارا ً من عــام ،2024
وهــي نقطة انطالق مســتقبلية لرحالت
مأهولة بعيدة .واتفاقيات " "Artemisهي
مجموعة معاهدات ثنائيــة مع الواليات
املتحدة ،تســتند إىل املعاهدة الدولية بشأن
التحكم بالفضــاء الخارجي ،املوقعة عام

 .1967وتلتــزم الــدول املوقعة بعرشات
املبادئ املرتبطة بأنشطتها املستقبلية عىل
القمر ،لكن أيضا ً عىل املريخ أو الكويكبات.
ويشــمل ذلك عىل ســبيل املثال شفافية
املهام ،وقابلية التشــغيل البيني لألنظمة،
ومســاعدة الطواقم يف حــاالت الطوارئ،
ومشاركة البيانات العلمية ،والحفاظ عىل
املواقع التاريخية.
وهناك إجراء أكثر إثارة للجدل ينص عىل
إمكانية تحديد مناطــق أمان لتجنب التدخل
الضار من قبل طرف ثالث ،وال سيما لحماية
استغالل املوارد ،مثل املياه عىل سطح القمر.
يف املقابل ،تحظر معاهدة  1967أي استحواذ
وطني عىل هذه املوارد( .أ ف ب)

"الصبحية معكن حلوة
بجناين ورد مطوّق
الي بيشرب معكن قهوة
كأنو كنافة تروّق"
يقال عادة ان الجلسة او
الصبحية مع االصدقاء توازي
بمنافعها جلسة عالج نفسي .
ليلو المهضومة ،تثني على هذه
المقولة ،وتضيف اليها القهوة
والكنافة واينشتاين العرب و…
ماذا ايضاً؟ طبعا االبتسامة
والتفاؤل في هذا الزمن الذي
اصبحت فيه الضحكة عملة نادرة،
والكنافة والجلسات العالجية عند
طبيب النفس تسبب انهيارا ً نفسيا ً
بسبب غالء االسعار.
ليليان نمري ،هذه الممثلة
االستثنائية بمواهبها الفنية
العديدة التي لم تعد بحاجة
إلثبات ،تثبت اليوم انها صيدلية
مكتملة بجميع انواع االدوية التي
تدعم المناعة التفاؤلية ،وتزيد
منسوب الضحك ،وتخفف ضغط
الزعل وكولسترول التوتر.
ليليان نمري التي يُحسب
لموهبتها التمثيلية الكوميدو-
درامية الف حساب ،تستحق
بجدارة جائزة اوسكار على
قدراتها على التلوّن في رسم
الشخصيات بكلفة تفاصيلها
الشكلية والنفسية .ولكن الغناء
مسألة اخرى ،وهي اكثر ذكا ًء
من اينشتاين في معرفة قدراتها
الصوتية وكيفية تطويعها لتكسب
على صعيد آخر .ليليان نمري
اكثر العارفين ان االغنية "الخفيفة
الدم" مثلها التي اطلقتها اخيراً،
لن تكسبها لقب ""the voice
ولن تجعلها تفوز في برنامج
"ديو المشاهير" (في حال كررت
التجربة) .هذه االغنية المصورة
التي بدأت محطة " "MTVبثها،
جعلتها تفوز بجائزة صعبة
المنال هذه االيام .انها جائزة زرع
ابتسامة على وجه شعب ذبُلت
قدرته على الفرح .من خالل هذه
االغنية ،ليليان نمري التي ال تملك
أي قدرات صوتية  ،استطاعت ان
تنافس فيروز .اهدأوا وال تثوروا،
فكما ان صباحاتنا ال تكتمل وال
تحلو من دون الصوت المالئكي
لسفيرتنا الى النجوم" ،صبحياتنا"
اليوم لن تكتمل من دون صوت
الضحك الذي تدعونا اليه سفيرتنا
الى الفرح ليليان نمري.

١٠
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جل مصيره المحتوم
بوريس جونسون أ ّ
ال يكف بوريس جونسون عن خوض المعارك يوميًا .في الوقت نفسه ،تتابع بريطانيا محاولة
الصمود تحت جناحه ،وتراقب األحداث الدرامية التي تتطور في دوامة المتناهية وتتراوح بين المهزلة
المضحكة والمأساة .بعد أشهر من االضطرابات بسبب تصرفات جونسون ،حيث أصبح أول رئيس
وزراء بريطاني يتعرض للغرامات بسبب مخالفة القانون أثناء وجوده في منصبه ،استجمع عدد
كا ٍ
ف من النواب المحافظين شجاعتهم أخيرًا للمطالبة بتصويت رسمي على الثقة وتقييم قدرة
جونسون على متابعة ترؤس الحزب .لو أنه خسر في هذا التصويت ،ولو بفارق صوت واحد ،كانت
عملية استبداله من رئاسة الحزب والحكومة لتبدأ فورًا وتبلغ ذروتها مع تعيين اسم جديد خالل
أسابيع ،فيظهر سادس زعيم بريطاني خالل  15سنة من االضطرابات السياسية والفشل المستمر.
ّ
لكن نجح سيّد التهرّب مجددًا في تجنب هذا المصير،
فصوت له  211نائبًا للبقاء في منصبه مقابل
 148معارضًا له.
بتوحيد البلد كله .شــمل ذلك املهرجان
تـــــــــوم مــــــــاكــــــــتــــــــاغ
ّ
املســرة فوق
عرضا ً ضخما ً بالطائرات
قرص بكنغهام وشــارك فيه آالف الناس
املبتهجني ،فيما كانت ديانا روس تغني
عىل املرسح .حتى أن الحفالت يف مختلف
شوارع البلد عكست شكالً نادرا ً وتفاؤليا ً
من الوحدة الوطنية .لكن يبقى مشــهد
هذا "الفوز" ليــس إال بداية معركة
رئيس الوزراء وهــو يتعرض لصيحات
جونســون يف سبيل التمســك بمنصبه.
االستهجان أثناء توجّ هه نحو كاتدرائية
خرس جميع أسالفه املحافظني نفوذهم
القديس بولس لحضور تكريم امللكة أبرز
بعد فرتة قصرية من خضوعهم للتصويت
لحظة من االحتفال كله.
عىل الثقة .نجح كل واحد منهم يف فرض
ســيطرته لفرتةّ ،
هكذا تع ّرض رئيس وزراء من حزب
لكن مج ّرد املرور بهذه
"املحافظني" للســخرية من منارصي
التجربة شــ ّكل بداية نهاية شخصيات
النظام امللكي أثنــاء تلويحهم باألعالم.
مثــل مارغريت ثاترش وجــون ميجور
اعترب البعض هذا املشهد تأكيدا ً عىل نهاية
وترييزا ماي.
جونسون وإثباتا ً عىل زوال شعبيته .هذا
تتعلق مشكلة جونسون األساسية
هو أســاس جميع مشــاكله وال يمكن
بكونه سياسيا ً شعبويا ً خرس شعبيته
تغيري الوضع .لقد أصبح جونسون منربا ً
يف الفــرة األخرية .الوضع ال يشــبه
للشعب ،لكن من دون دعم شعبي.
إجراءات عزل دونالد ترامب يف الواليات
جونسون ليس املســؤول الوحيد
املتحدة ،حيــث كان الرئيس األمريكي
الذي يواجه هذا الكم من مشاعر الكره،
يفتقر إىل الشعبية عىل املستوى الوطني
بل إنه آخــر رئيــس وزراء بريطاني
لكنه اســتفاد من صالبة دعم قاعدته
يكرهه الرأي العام بدرجة غري صحية.
لــه .يف بريطانيا ،يواجه جونســون
ال يزال توني بلري منبوذا ً حتى هذا اليوم،
معارضــة عامة يف البلــد ككل وداخل
ويتعــرض ديفيد كامــرون لالزدراء
القاعدة الشعبية لحزب املحافظني .بعد
علناً ،وتُعترب ثاترش من الشــخصيات
الكشــف عن تنظيم حفالت صاخبة يف
التي يعاديها النــاس لدرجة أن يخ ّرب
مقر رئيس الوزراء خالل فرتة اإلقفال
التام املرتبطة بأزمة كورونا ،اســتنتج
املحتجــون التمثــال الــذي يك ّرمها.
البلد عىل ما يبدو أنه ال يريد التصويت
من املســتغرب أن يكون أسوأ رؤساء
له مجــدداً .وطاملا يتمســك البلد بهذا
الوزراء الربيطانيني األكثر شعبية اليوم
(ميجور ،وماي ،وغوردن براون) .لكن
املوقــف ،يعني ذلك أن عهــده انتهى.
تنحى كل واحد منهم من منصبه خالل
وإذا لم يرحل هو شخصياً ،فإن حزبه
موجة عامة من الكراهية وتشــوّهت
املحافِ ظ انتهى حتماً.
سمعته يف الوقت نفسه.
تأكد حصـــــــول التصويت عىل
يختلف جونســون
الثقــة تزامنــا ً مع عودة
عن أسالفه بدرجة معينة
الربيطانيــن إىل مزاولة
ألنه يبدو منفتحا ً وواقعيا ً
أعمالهــم ،بعد أربعة أيام
حني يتكلــم عن مصريه
مــن االحتفــال باليوبيل
ودوره املحــدود ،فهــو
البالتيني للملكة إليزابيث
كتب يف إحدى املناسبات:
الثانية .يبدو أن جزءا ً من
ال يزال توني بلير
"السياسة هي عبارة عن
النــواب املحافظني قرروا
منبوذًا حتى هذا
تكرار دائــم .نحن نصنع
سحب الثقة من جونسون
قبل انتهــاء االحتفاالت ،اليوم ويتعرض ديفيد امللــوك ملجتمعاتنــا ،ثم
لكنهم أجّ لــوا اإلعالن عن كاميرون لالزدراء علنًا نقتلهم بعد فرتة إلطالق
والدة جديدة" .ال تتمحور
موقفهــم منعا ً إلفســاد
السياسة حول الخطط واأليديولوجيات
املناسبة امللكية.
الكربى برأي جونسون ،بل إنها طقوس
هذا التفصيل الصغري يخترص لحظة
ساخرة تستعملها املجتمعات للحفاظ
بارزة يف بريطانيا ،خــال القرن الواحد
ّ
معــن ،أو احتفال من
عــى تــوازن
والعرشين :إنها لحظة جنونية ،والمعة،
النفاق حيث يستطيع الجميع الشعور
ومرحــة ،وغريبة ،وســخيفة ،وكفيلة
لكن حتى لو خرس جونسون معركة صموده خالل األسابيع أو
األشهر املقبلة ،ستبقى املشــاكل املحورية التي تواجهها بريطانيا
عىل حالها .ال شــك يف أن شــخصية القادة مهمة ،ومن الواضح أن
مج ّرد بقاء جونســون يف الســلطة يُصعّ ب إصالح بعض العالقات
الدبلوماســية يف أوروبا .قد ال يتمكن البلد من تجاوز تداعيات خطة
«بريكست» إال بعد رحيل جميع األسماء املرتبطة بتلك الحملةّ .
لكن
املرشحني الستبداله ســيتعهدون حتما ً بالحفاظ عىل معظم نقاط
أجندته .ســبق وأطلق البعض وعودا ً مماثلة .قد يَعِ د كل واحد منهم
بالبقاء خــارج االتحاد األوروبي ومنطقته االقتصادية ،والتمســك
باملوقف العدائي نفســه دعما ً ألوكرانيا ،ومراجعة بروتوكول أيرلندا
الشــمالية الذي يُعترب أبرز بند كامــن وراء اضطراب العالقات بني
بريطانيا وأوروبا .كذلك ،ســيتعهد كل واحد منهم بالسعي إىل إبرام
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بالتحســن عرب دعم الشخصيات التي
ترمز إىل آمالهم ومخاوفهم قبل القضاء
عليها يف نهاية املطاف .عىل غرار الحياة،
تدخل السياســة يف دوامــات وتخرج
منها ،وتبقى املشاكل عالقة ،وتُستن َزف
الســجالت التاريخية ،ويصل القادة إىل
القمة ثم يسقطون .يف حالة جونسون،
تكمن املفارقة يف مساعيه اليوم لتأجيل
هذا املصري املحتوم ،مع أنه يدرك جيدا ً
أن نهايتــه مؤكــدة .يف الوقت الراهن،
تُخيّم عىل األجواء مشاعر من االنزعاج
والتعاســة واالنقســام واملشاكل عىل
املســتوى الوطني ،تزامنا ً مع انتشار
مشاعر معاكسة كتلك التي طغت عىل
االحتفــال باليوبيــل البالتيني للملكة
إليزابيث منذ أيام.
أصبــح املحافظون اليــوم عالقني
بني املعســكر الذي اســتنتج أن الحزب
يحتاج إىل قتــل "امللك" إلطــاق والدة
جديدة ،واملعسكر الذي يظن أن الوقت لم

الوزراء منذ وقت طويل تحذيرا ً مفاده
يحن بعد لبــدء تلك املرحلة .لكن يجازف
أن العيوب يف شــخصيته هي جزء من
الحزب بإنشاء أسوأ العوالم عىل اإلطالق،
هويته .يبدو أن العيــوب التي جعلته
فيســمح لربيطانيا بالغرق يف حالة من
الخيــار األوفر حظا ً مــن وجهة نظر
الركود وال يجد البلد من يدفعه إىل األمام
حزبه والرأي العام يف
أو من يملك الســلطة
الكافية لقيادته.
ســنة  2019هي التي
لكن يف عمق األزمة
أفقدته شعبيته اليوم:
الراهنــة ،ال يواجــه
هــو مراقب ســاخر
النــواب املحافظــون
للمسؤولني الجديّني،
مشــكلة حقيقية عىل
فيزدريهم ويســتخف
مستوى السياسات .بل من الواضح أن مجرّد بقاء
بقِ يَمهــم ،وهو يؤمن
جونسون في السلطة
إن هذا االستنزاف الذي
بواقع الحياة العابرة
يم ّر به البلــد مجددا ً يُصعّب إصالح بعض العالقات واملأسوية والكوميدية
عىل نحو قاتم ،ويبدو
ال يهــدف إال لتغيــر
الدبلوماسية في أوروبا
مقتنعــا ً بتفوّقه عىل
صاحب املرتبة العليا.
اآلخرين .هذه الصفــات تجعله قوياً،
لقد انتهى كل يشء ويصارع جونســون
والمبالياً ،وقصري النظر ،ومرحا ً وكئيبا ً
اليوم للتمسك بالعرش بكل بساطة.
يف آن ،مــا يعنــي أنه بارع يف ســحق
تلعب شخصية الزعيم أهمية كربى
األنظمــة القديمة لكنه أقــل براعة يف
يف هذا املجال طبعاً ،ال ســيما يف حالة
فرض أنظمة جديدة.
جونسون .أطلق أرشس منتقدي رئيس

اتفاقيات تجارية جديدة مع مختلف دول العالم بدل إعطاء األولوية
ُص كل
لالتحاد األوروبي ،وزيادة القدرة التنافســية لالقتصاد .وسي ِ ّ
واحد منهم أيضا ً عىل تجديد توازن االقتصاد لزيادة ثروات شــمال
إنكلرتا وحماية املقاعد التي انتزعها جونســون من حزب «العمّ ال»
يف العام  .2019عمليا ً سيســتمر إرث جونســون ،حتى لو رحل هو
شخصياً ،إىل أن يفوز حزب «العمال» يف االنتخابات .وحتى لو تحقق
هذا الفوز ،ال يمكن عكس مسار «بريسكت» إذا وصل حزب «العمال»
إىل السلطة يف عهد كري ستارمر.
لكن عىل غرار اســتمرار إرث جونســون رغم رحيله ،ستستمر
جميع املشــاكل التي انتُخِ ب جونسون ملعالجتها وفشل فيها أو زادها
سوءا ً أو حتى سبّبها بنفسه يف بعض الحاالت .ال يزال الرتاجع التنافيس
يف بريطانيا مستمراً ،ولن تزول القوى القومية التي تمزق البلد ،ويعجز

أي حــزب عىل ما يبدو عن معالجة هذا الواقع بطريقة جدّية .حتى أن
االنقسام املزمن بني الشمال والجنوب قد يزداد سوءاً ،مع أن جونسون
كان قد تعهد بح ّله ،وال ننىس طبعا ً تداعيات "بريكست" املستمرة.
بشكل
باختصار ،أصبحت بريطانيا اليوم دولة استُبدِل فيها الدين
ٍ
من الشــنتوية حيث تُك َّرم امللكة يف جميع الظروف مقابل التضحية
برؤساء الوزراء لتطهري الوطن من خطاياه .ويف خضم هذه التحوالت
كلها ،ال يشء يتغري عىل أرض الواقع بل تســتمر املشــاكل الراسخة
وتصبح مُعدّة للتفاقم ،فتنتقــل من رئيس وزراء إىل آخر ويعجز كل
واحد منهم عن تقييم حجم التحديات املطروحة ومعالجتها .بعبارة
أخرى ،يُعترب جونســون بكل بســاطة أحدث رئيس وزراء يفشل يف
مهامــه ،مع أنه يواجه ظروفا ً قاتمة عىل نحو اســتثنائي ،لكنه لن
يكون األخري.

اقــــتصــــاد
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الحرارة تعود إلى "المطبخ" التشريعي والعين على "النضوج" اإلصالحي

التغيير الحقيقي يبدأ في إقرار المتأخر من القوانين
مع اقتراب تبلور "المطبخ" التشريعي للمجلس النيابي ،قفز السؤال عن
مصير مشاريع القوانين المحالة على البرلمان إلى الواجهة من جديد.
فهل تُسيّل القوانين االصالحية بعدما أدخلتها الحسابات الشعبوية
قبل  15أيار في "ثالجة" االنتظار ،أم يستمر "تمييع" الملفات هربًا من
المساءلة والمحاسبة ،وتعمدًا لالنهيار؟!
خالــــد أبــــو شقــــرا
يف مقدمة مشاريع القوانني هذه ،يأتي "مرشوع
القانون الرامي إىل تعديل بعض مواد القانون املتعلق
بالرسية املرصفية" ،الذي كانت قد أقرته الحكومة يف
جلسة  14نيسان  .2022التعديالت املطلوب إدخالها
عىل قانون الرسية املرصفية  -تاريخ  3أيلول ،1956
وعىل مواد محــددة يف قوانني "أصــول املحاكمات
الجزائيــة" و"النقــد والتســليف" ،و"االجراءات
الرضيبيــة" ،تعترب جــزءا ً من الرشوط املســبقة
لالتفــاق املبدأي بني لبنان وصندوق النقد الدويل عىل
برنامج التصحيح االقتصادي واملايل ،املعروف باسم
"التســهيل االئتماني املمدد" .وذلك لكون التعديالت
تضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ،وتسهّ ل املساءلة
واملالحقة القضائية .وال سيما يف ما يتعلق بالتهرب
الرضيبي ،وشبهات الفساد ،وتبييض االموال .بالتايل
فان مثل هذه التعديالت كفيلــة بازالة العوائق التي
تحول دون تحقيق النمو املنشود يف مرحلة التعايف.

العبرة في التطبيق

قانون تعديــل الرسية املرصفية عــى أهميته
"يبقى ناقصاً ،إذا لم يرتافق مع املراســيم التطبيقية
الرضورية التي تضمن حســن تنفيذه ،حتى لو أقره
مجلس النواب" ،يقول النائب فؤاد مخزومي .وسيكون
مثله مثــل الكثري مــن القوانني االصالحيــة املقرة
املتعلقة بمكافحة الفساد ومالحقة التهرب الرضيبي
والهيئات الناظمة ...عصيا ً عــن التنفيذ .نظرا ً لعدم
وجود مصلحة للســلطة الحاكمة واملتحكمة بمصري
اللبنانيني االنتقال إىل دولة القانون واملؤسسات ،التي
تعامــل الجميع عىل قاعدة العدالة واملســاواة .وعىل
الرغم من إرصار النواب املؤمنني باالصالح عىل السري
بهذه القوانني رسيعاً ،وعــدم إيالء أي جهد للوصول
فيهــا إىل النهاية ...فـ"نحــن نتخوف من وضعها يف
االدراج واالقفال عليهــا بمفاتيح التعطيل الكثرية"،
يضيف مخزومي ،و"لع ّل املثــال األوضح هو تمييع
التدقيق الجنائي يف مرصف لبنان وعدم التوصل لغاية
اللحظــة إىل نتيجة مرضية فيه ،رغــم إقرارنا تعليق
العمل بقانون الرسية املرصفيــة منذ العام ."2020
وبحســب مخزومي فــان "ما شــهدناه منذ نهاية
العام  2019من محــاوالت االلتفاف عىل االصالحات
ومعارضتها بشتى الطرق والوسائل ال ّ
يبش بالخري.

والتجربة تجعلنا قلقــن عىل إمكانية تمرير القوانني
اإلصالحية بأســوأ االحوال ،وعدم تنفيذها بأحسنها
يف حال النجــاح باقرارها .ويف جميع الحاالت قد تأتي
قوانني تعديل الرسية املرصفية و"الكابيتال كونرتول"
بعد فوات األوان .حيث تشــر مثــا رشكة "موديز"
يف إحــدى تقاريرها إىل تهريــب أركان املنظومة نحو
 9.5مليارات دوالر منذ ترشيــن  2019ولغاية نهاية
 ."2021وبحسب مخزومي فانه "طاملا هذه املنظومة
التي انتقلــت إىل تضييع حقوق االجيــال املقبلة من
خالل الضغط الســتعمال أصول الدولــة والتفريط
بالثــروات الطبيعية بعدما ضيعت ثــروات االجيال
الحاليــة قائمة ،طاملا االمل والتعويل عىل أي القوانني
االصالحية ضعيف مهما بلغت منافعها".

تعديل السرية المصرفية مطلب أساسي لصندوق النقد والجهات الخارجية (رمزي الحاج)

عادية تطبق عليها جميع متطلبات مكافحة تبييض
االموال وتمويل االرهاب.
التعديالت الواجب إقرارها
 الســماح للنائب العام لــدى محكمة التمييزأهمية قانــون تعديل الرسيــة املرصفية تتمثل
ومعاونيه ،وللمدعني العامني االستئنافيني أن يطلبوا
بكونه يمنع املصارف مــن التذرع بالرسية ،ويلزمها
من املصــارف تقديــم معلومات تحميهــا الرسية
تقديم جميــع املعلومات فــور تلقيهــا طلبا ً من:
املرصفيــة لدعم التحقيــق يف الجرائــم املالية التي
الســلطات القضائية التي تحقــق يف دعاوى جرائم
يرشفون عليها ويالحقونها.
الفســاد ،والهيئة الوطنية ملكافحة الفســاد ،ولجنة
 السماح للمؤسســة الوطنية لضمان الودائعالرقابــة عىل املصارف ،واملؤسســة الوطنية لضمان
املرصفية لدى ممارســتها ملهامها املتعلقة بضمان
الودائع ،ومرصف لبنان والسلطة الرضيبية املختصة.
الودائــع املرصفيــة أن تطلب من املصــارف تقديم
يف حني أن القانون االسايس ينص عىل عدم جواز تذرع
املعلومات املحميــة بالرسية املرصفيــة وفقا ً آللية
املصارف بالرسية املرصفية فقط يف
تحدد بقرار يصدر عن مجلس إدارة
حالة الطلبات التي توجّ هها السلطة
املؤسسة.
القضائيــة يف دعاوى االثــراء غري
وبما خص الشق الرضيبي فان
املرشوع ،بموجب املرسوم االشرتاعي
التعديالت تطلب من كل شــخص
ال إمكانية لتقديم
رقــم  38تاريخ  18شــباط  ،1953مساعدة للبنان إذا لم يجر طبيعــي أو معنــوي ،بمــا يف ذلك
وقانون  14نيسان .1954
االدارات والنقابات الخاصة ،أن تزود
كما تتيــح التعديالت املنصوص إقرار قانون تعديل السرية
الســلطة الرضيبية بأي معلومات
المصرفية
عنها يف مرشوع القانون الجديد:
مطلوبة ،بمــا يف ذلــك املعلومات
 إلقــاء الحجز عــى األموالاملحمية بالرسيــة املرصفية .وذلك
واملوجودات املودعة لدى املصــارف بقرار صادر عن
للقيــام بواجباتها يف عمليــات التدقيق الرضيبي ،أو
هيئة التحقيق الخاصة ،وفقا ً لقانون مكافحة غسل
التدابري الرامية إىل تعزيز االمتثال الرضيبي وكشــف
االموال وتمويل االرهاب ،أو بحســب قرار صادر عن
التهرب .وال يجوز ألي كان التذرع برس املهنة للحؤول
سلطة قضائية مختصة ،أو حتى بقرار صادر عن أي
دون تمكني موظفــي االدارة الرضيبية من مراجعة
سلطة أخرى تناط بها هذه الصالحية.
السجالت واملستندات املحاسبية التي تسمح بالتحقيق
 حظر فتح حســابات ودائــع ّمرقمة ،وتأجري
من مدى التزام املكلفــن بموجباتهم الرضيبية .كما
خزائن حديدية لزبائن ال يَعرف أصحابها غري مديري
يحق لالدارة الرضيبية أن تطلب البيانات خطيا ً من أي
املرصف أو وكالئهم.
شخص لديه معلومات تفيد عملية التدقيق ،بما فيها
 تحويل جميع الحســابات املرقمة إىل حساباتاملعلومات املحمية بالرسية املرصفية.

المنظومة ستحمي نفسها

التخــوف اليوم ال ينطلق من "عــدم إقرار هذا
القانون" ،بحســب املحامي أديــب طعمة ،إنما من
إيجاد املعنيني بتطبيقه ثغرات ينفذون منها لحماية
أنفســهم ومصالحهم املوجــودة يف املصارف عىل
وجه التحديــد .فهذا القانون مفــروض عىل لبنان
من الخارج ،وال إمكانية لتقديــم أي نوع من أنواع
املســاعدة إذا لم يجر إقراره .خصوصا ً أن االجراءات
املعمول بها يف لبنان منذ خمســينيات القرن املايض
لم تعــد موجودة يف أي دولة مــن دول العالم .وهي
ال تســاعد يف املبدأ عىل اســتقطاب رؤوس االموال
بقدر حمايتها للفاســدين والتشــجيع عىل التهرب
من املســاءلة واملالحقة القانونية" .أما حيلة التذرع
بفقــدان لبنان لدوره يف اســتقطاب الودائع يف حال
وقــف العمل بالرسيــة املرصفية فلــم تعد تنطيل
عىل أحد .إذ إن هــذه الرسية كانــت أصل الرشور
التي ضيعت عرشات مليارات الــدوالرات من أموال
املودعني .واملراهنة عىل حصول لبنان يف املســتقبل
عىل الودائع تنطلق من الحوكمة الرشيدة والشفافية
والقضاء النزيه ،وليس من الرسية املرصفية.
النافذون ممــن يخبئون أموالهــم يف القطاع
املرصيف سيبتدعون اســتثناءات تتيح لهم إخراجها
من بوابــة الصناديق الســيادية واملناداة بالترصف
بأصول الدولة لتهريبها وعــدم ظهورها .ومن هنا
نرى "ارتفاع منسوب الضغط للترصف بامالك الدولة
كمدخل وحيد لالنقاذ" ،بحســب طعمة" ،فيما هم
يريدون يف الحقيقة رشاءها بالثمن الزهيد باالموال
املهربة خوفا ً من املالحقة وانكشاف أمرهم مع بدء
النفيذ".

صعود تدريجي ّ للدوالر و"صيرفة" على حالها

أفران الجنوب :توفير الطحين أو اإلقفال

سجّ ل سعر رصف الدوالر يف السوق
الســوداء أمس ارتفاعا ً طفيفــا ً إذ بلغ
 27,950لرية لبنانيــة للرشاء و 28ألف
لرية لبنانيــة لبيع الدوالر الواحد بارتفاع
بقيمة نحو  100لرية عن إقفال أمس.
وعىل صعيد منصــة  ،Sayrafaفقد
بلغ حجم التــداول عليها ليوم أمس92 ،
مليونا ً و 500ألــف دوالر أمريكي بمعدل
 24400لــرة لبنانية للــدوالر الواحد،
وفقا ً ألسعار رصف العمليات التي نفذت
من قبل املصارف ومؤسســات الرصافة
عىل املنصة .وعىل املصارف ومؤسســات
الرصافة االستمرار يف تسجيل كل عمليات
البيع والرشاء عىل منصة  ،Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة يف هذا الخصوص".

أ ّكد وزير اإلقتصاد والتجارة أن «هناك  20ألف طن مدعوم وموجود واملطاحن
واألفران تستخدمه وإضافة إىل ذلك فتحت اعتمادات لـ  4بواخر هذا األسبوع أي
أنّه لدينا أكثر من  35ألف طن وال داعي للهلع».
وكان تجمع أفران املناقيش ومخابز املرقوق يف الجنوب أعلن يف بيان أمس ،بدء
نفاد مادة الطحني لديهم وبعض األفران بدأ باإلقفال فيما سيبدأ سواهم باإلقفال
التام اعتبارا ً من نهار الجمعة املقبل .وناشد التجمع "جميع املسؤولني واملعنيني
والقوى السياســية العمل عىل تأمني مادة الطحني لهم مع العلم أن الطحني الذي
سيستلمونه أصبح غري مدعوم" ،مطالبني "بوضع حل رسيع لتسليمهم الطحني
وإال سيصبحون وعائالتهم من دون أي مورد رزق".
ويف السياق ،أشار أمني رس نقابة أصحاب األفران يف لبنان نارص رسور إىل ّ
أن
«القمح غري موجود والطحني ال يكفي أكثر من  20يوماً ،وهذا املوضوع يستدعي
استنفار الجميع» .وقال املدير العام للحبوب والشمندر السكري يف وزارة االقتصاد
جريس بربــاري يف حديث إذاعي إن «هناك ازمة ونديرهــا كي تكون أقل رضراً،
مخزون الطحني يكفي لشــهر والكميات املوجودة لغاية  2حزيران بلغت  25الف
طن وهناك  4بواخر تنتظر فتح االعتمادات».

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0737
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

االسترليني
$ 1.2548
الين الياباني
$ 0.0075

بيـتـكـوين
$ 30425
الذهب
$ 1858

CMC crypto
$ 658.49
الفـضـة
$ 22.15

الروبل
$ 0.0166

اليوان الصيني
$ 0.1496

الليرة التركية
$ 0.0585

بــرنــت
$ 122

خام WTI
$ 120

طن القمح
$ 413.28
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٥٥السنــــة الثــالثــة

الـخـمـيـس  ٩حــزيــران 2022

تعاون بين إدار َتي مرفأَي بيروت ومرسيليا لتبادل الخبرات
تــ ّم التوقيع عــى اتفاقية
تعاون بني إدارتي مرفأي بريوت
ومرســيليا ،ممثلتــن برئيس
مصلحة ادارة واســتثمار مرفأ
بريوت عمر عيتاني ومدير مرفأ
مرســيليا الفرنــي HERVE
 ،MARTEلتبادل الخربات التقنية
والفنية التي تعنى بالنقل البحري
وتطويــر عمل املرافــئ ،برعاية
وزير االشــغال العامة والنقل يف
حكومة ترصيف االعمال الدكتور
عيل حميه وحضور وزير الصناعة
جورج بوشيكيان وسفرية فرنسا
لدى لبنان آن غريو.
بعد التوقيع ،أشار حميه اىل
انه «منذ تسلمه الوزارة كان لديه
هاجسان اساســيان يتمحوران
حول أمرين وهمــا تفعيل العمل
يف مرفــأ بريوت ومن ثــم اعادة

اعماره» ،الفتــا اىل انه «تم قطع
اشواط كبرية يف عملية التفعيل»،
مؤكدا ً ان «الحركة التشــغيلية يف
املرفأ تحسنت بشكل ملحوظ».
وقــال« :من ضمــن تفعيل
عمل املرفأ هو ان ال تنتظر السفن
الكربى ملدة ال تتخطى اســبوعا ً
واحداً ،ما يؤدي اىل زيادة الحركة
املرفئية وزيادة ايرداته».
وأشــار اىل «ان إعادة اعمار
املرفأ ســتنطلق بعد االنتهاء من
اعــداد املخطــط التوجيهــي له
بالتعــاون مع البنك الــدويل بغية
االســتثمار االمثل لكل مرت مربع
فيــه» ،معلنا ً عن «اطالق ورشــة
اعادة اعمــاره يف نهاية آب املقبل
ضمن عملية مفتوحة للعالم اجمع
وضمن اطار قانوني ودفرت رشوط
بمعايري تراعي الشفافية املطلقة».

وقال« :إن اتفاقية التعاون
التي تــم توقيعهــا اليوم بني
ادارتــي مرفأ بــروت ومرفأ
مرســيليا تهــدف اىل تطويــر
العمــل يف املرفأ كونــه بحاجة
اىل خــرات عديــدة ال نمتلكها
والتي تخدم بدورها تحســن
الخدمات فيــه ،واضافة اخرى
جديدة اليه لم تكن موجودة من
قبل ،االمر الذي يؤدي حكما ً اىل
زيادة ايــرادات الخزينة العامة
ودائما تحت شعار نهضة لبنان
بتفعيل مرافقه العامة وإجراء
االصالحات فيها».
من جهته ،أثنى بوشــيكيان
عىل «جهود حميه يف تطوير عمل
املرفأ كنقطة انطالق اساسية يف
تعزيز االقتصاد الوطني ،خصوصا ً
لناحيــة الصناعــة اللبنانية ويف

محاضر بحق أصحاب
 6مولّدات في صيدا

خالل التوقيع على اإلتفاقية

كل ما يتعلق بتصدير البضائع»،
وشــاكرا ً الدولة الفرنســية عىل
وقوفها اىل جانب لبنان».
واعترب عيتانــي «أن توقيع

االتفاقية خطوة مهمة يف التعاون
مع مرفأ مرســيليا بالنسبة اىل
مرفأ بريوت وتحويلــه اىل مرفأ
عرصي وحديث».

شراكة بين الوسطاء العقاريين في لبنان والمحترفين في فرنسا
ّ
وقع نقيب الوســطاء واالستشــاريني العقاريني
ن وليــد موىس أمــس ،إتفاقيــة رشاكة مع
يفلبنــا 
رئي ــس النقاب ــة الوطنيــة للعقاريــن املحرتفني
يف ف ر نســا SYND I C AT NATIONAL DES
)PR O F ESSIONNELS I MMOBILIERS (SNPI
أالن دوفــو  Alain Duffouxيف مقر النقابة يف باريس،
وذلك يف حضور السفري اللبناني يف فرنسا رامي عدوان،
الســكرتري األول يف الســفارة جهاد حرفوش وامللحق
االقتصادي يف الســفارة اللبنانية رشــال علم الدين
ومهتمني بالشأن العقاري ...تهدف االتفاقية إىل تبادل
ال ت س ويق وامل علومات حول القطاع العقاري ،واإلطالع
عىل نشــاطات األعضاء املهنيني من الرشكاء ،التطوّر
القانوني واالقتصادي ،وإعالم الرشكاء عن تقدّم املهن
يف القطاع.
وبموجب هذه اإلتفاقيــة يتعهّ د الفريقان حماية
املصالــح العامة والخاصــة للمهنــة وألعضائها يف

بلدانهم ويف أي منظمة دولية ،تعزيز الوصول إىل املهنة
وتبادل جميــع املعلومات املفيدة املرتبطة بتطوّرها يف
بلدان الرشكاء .اإلعالم عن دراسة أي مرشوع مرتبط
بالنشــاط املهني لألعضاء وبتطوّر كل من املنظمات

موسى ودوفو يوقعان على اإلتفاقية

الرشيكــة ...عىل أن يتم تعديل هــذه اإلجراءات وفقا ً
لإلحتياجات.
ّ
تمســك نقابة الوسطاء
ويأتي هذا التعاون ليؤكد
واالستشــاريني العقاريني يف لبنــان باعتماد وتطبيق
املعايري الدوليــة ،ومتابعة التع ّلم واإلفادة من الخربات
األجنبية ،فضــا ً عن اإلطالع عىل أفضل املمارســات
وتبادل املعلومات عىل كل الصعد بهدف تحسني أوضاع
القطاع.
وتعترب النقابــة الوطنية للعقاريــن املحرتفني
( ،)SNPIأول نقابــة عقــارات فرنســية منذ العام
 1963تتوّجه نحو االحرتاف ،وهي مك ّرســة بالكامل
للدفاع عن مصالــح أعضائها مــن :وكالء عقارات،
مدراء ممتلكات ،أمناء الوحدات الســكنية ،خرباء يف
التخمني العقاري .وتعتمد عــى الحوار والديناميكية
واالجتماعات والتمثيل مع الســلطات العامة مواكبة
نحو  9آالف عضو.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن بلدية بعبدات عــن وضع جداول
التكليف األساسيّة لل ّرسوم البلدية ّ
كافة
عن عام  2022قيد التّحصيل عمالً ّ
بنص
املادة  104من قانون ال ّرسوم البلدية رقم
 88/60ونلفت النّظر اىل ما ييل:
أوّ الً :عمالً
ّ
بنــص املادة  106من قانون
ال ّرسوم البلدية رقم  ،88/60عىل املك ّلفني
املبادرة فورا ً اىل تســديد ال ّرسوم البلدية
املتوجّ بة عليهم خالل مهلة شــهرين من
تاريخ اإلعالن يف الجريدة الرسميّة.
ثانياً :عمالً ّ
بنص املادة  109من قانون
ال ّرســوم البلدية رقم  ،88/60تفرض
غرامة تأخري وقدرها ( 2%إثنان باملئة)،
عن ك ّل شــهر تأخري عن املبالغ التي لم
تُســدّد خالل املهلة املبيّنة يف البند األول
أعاله ،ويعترب كرس ّ
الشهر شهرا ً كامالً.
ثالثــاً :يعترب هذا اإلعــان بمثابة إنذار
شــخيص قاطعا ً ملرور ال ّزمن لك ّل مك ّلف
ّ
املســتحقات
متخ ّلف عــن دفع جميع
املتوجّ بة عليه للبلدية.
بعبدات يف 2022/6/1
رئيس بلدية بعبدات
د .هشام لبكي
التكليف 324
إعالن مناقصة لرشاء  40بطارية
يو.بي.اس .لزوم مركز ارسال
النعص بكفيا – االذاعة اللبنانية –
وزارة االعالم
الســاعة العــارشة والنصــف من يوم
األربعاء الواقع فيه التاســع والعرشون
من شــهر حزيران  ،2022تجري إدارة
املناقصات يف مركزهــا الكائن يف بناية
بيضون – شــارع بوردو – الصنايع –
بريوت ،لحســاب وزارة االعالم ،مناقصة
لرشاء  40بطارية يو.بي.اس .لزوم مركز
ارسال النعص بكفيا – االذاعة اللبنانية

– وزارة االعالم.
 التأمني املؤقت :خمســة ماليني لريةلبنانية ال غري.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.تقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الــروط الخاص الــذي يمكن االطالع
والحصول عليه من قسم اللوازم يف وزارة
اإلعالم.
يجــب ان تصــل العــروض إىل إدارة
املناقصات قبل الساعة الثانية عرشة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 330
مناقصة عامة
رقم  / 715م ع إ /م م 3/
الساعة التاسعة من نهار الثالثاء الواقع
يف  2022/6/21تجــري وزارة الدفاع
الوطنــي – املديرية العامــة لإلدارة –
مصلحــة الصحة يف قاعــة املناقصات
الكائنة يف مبنى عفيــف معيقل – أول
طريــق الحدت مناقصة عامــة لتلزيم:
أشغال تنظيف املباني والساحات العامة
التابعــة للطبابة العســكرية عن العام
.2022
موضــوع دفــر الــروط الخاص
رقــم  /175م ع إ  /م ع  1/تاريــخ
.2022/3/24
يمكن ملن يرغب اإلشــراك يف املناقصة
العامة هذه اإلطالع عــى دفرت الرشوط
الخــاص يف املديرية العامــة لإلدارة –
مصلحة الصحــة يف مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالربيد املضمون املغفل
اىل العنوان التايل:
وزارة الدفــاع الوطني – املديرية العامة
لإلدارة – مصلحــة املالية – مكتب عقد

أخبار سريعة

النفقات – الريزة.
يجب أن تصل عــروض املتعهدين قبل
الســاعة الثانية عرشة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
الريزة يف 2022/6/8
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 332
مناقصة عامة
رقم  / 717م ع إ /م م 3/
الســاعة الحادية عرشة من نهار الثالثاء
الواقــع يف  2022/6/21تجري وزارة
الدفاع الوطني – املديرية العامة لإلدارة
– مصلحــة العتاد يف قاعــة املناقصات
الكائنة يف مبنى عفيــف معيقل – أول
طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم :قطع
بدل لصالح القوات البحرية لعام .2022
موضوع دفرت الشـــروط الخـــاص
رقـــم  /3م ع إ  /م ع  1/تاريــخ
.2022/3/24
يمكن ملن يرغب اإلشــراك يف املناقصة
العامة هذه اإلطالع عــى دفرت الرشوط
الخــاص يف املديرية العامــة لإلدارة –
مصلحة العتــاد يف مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالربيد املضمون املغفل
اىل العنوان التايل:
وزارة الدفــاع الوطني – املديرية العامة
لإلدارة – مصلحــة املالية – مكتب عقد
النفقات – الريزة.
يجب أن تصل عــروض املتعهدين قبل
الســاعة الثانية عرشة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
الريزة يف 2022/6/8
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 333

كثف مفتشو مصلحة االقتصاد في
الجنوب حمالتهم الرقابية ،حيث
استجاب فريق منهم اليوم لشكاوى
مواطنين على أصحاب  6مولدات
في مدينة صيدا والهاللية ،ونظموا
محاضر ضبط بحقهم ،بعد التأكد
من مخالفتهم التسعيرة الرسمية
الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،
ولتقاضي بعضهم اآلخر التسعيرة
بالدوالر .وكان رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد السعودي عقد
لقاء في المبنى البلدي ضم نائبي
المدينة وفاعلياتها وممثلين عن
أصحاب المولدات ،وانبثق منه
مقررات ،قدمت تسهيالت سعيا
لحلول منصفة بين المواطنين
المشتركين وبينهم ،اال أنها قوبلت
من جانبهم بالرفض ،دون إيجاد
حلول بديلة.

فيّاض :إقرار مشروع
قانون حفظ الطاقة
شارك وزير الطاقة والمياه وليد
فياض في مؤتمر «حوار الطاقة
المستقبلي لمنطقة الشرق األوسط
وأوروبا» المنعقد في البحر الميت
في المملكة األردنية الهاشمية
فحضر جلسة االفتتاح التي عقدت
برعاية ولي عهد االردن سمو األمير
الحسين بن عبدالله وحضوره  .كما
ترأس الوزير فياض جلسة حوارية
حول اهمية «مشاريع كفاءة الطاقة
في المباني» بالشراكة مع االتحاد
من أجل المتوسط ،مؤكدا ً اهمية
إقرار مشروع قانون حفظ الطاقة
الذي أرسلته الحكومة اللبنانية
مؤخرا ً الى المجلس النيابي والوفر
الكبير الذي يمكن أن يحققه.

المنتدى االقتصادي االجتماعي:
لتثبيت حقوق لبنان في مياهه اإلقليمية
أصــدر «املنتــدى االقتصادي
االجتماعي» ،بياناً ،أشار فيه اىل «أن
لبنان يحظى بثروة نفطية وغازية
هائلــة .وثمة معلومــات موثوقة
بأن الرقعة  blockرقــم  4الكائنة
يف امليــاه اإلقليميــة اللبنانية بني
جبيل والبرتون تحتوي أضخم حقل
للنفط والغاز يف العالم من شأنه أن
يد ّر عىل البالد مــردودا ً مذهال ً من
مليارات الدوالرات شهرياً» ،معتربا ً
أنه «ســواء أكان هذا الرقم دقيقا ً
أم مبالغا ً فيه ،فإن حكومات لبنان
املتعاقبة ناهيك عن ثقافة الفســاد
املســترشية تســببت يف التأخــر
بمبارشة التنقيب عن النفط والغاز
يف املياه اإلقليمية عىل طول الساحل
اللبناني.
وإذ عــرض البيــان «ملعوقات
وتحديات شــتى تكتنف مســألة
التنقيــب عــن النفــط والغاز يف
مياهنــا» ،أكــد دعــم «املنتدى»
«هبــة القــوى الوطنيــة الحية
للدفاع عن ســيادة البالد وثروتها
النفطيــة والغازية يف وجه العدوان
«اإلرسائييل» املتجــدد ،ويهيب بها
التمسك باملواقف والتدابري العملية
اآلتية:
أوالً :اإلرصار عىل تثبيت حقوق
لبنان يف مياهــه اإلقليمية يف وجه
املطامع اإلرسائيليــة وذلك بتعديل
املرســوم  6433/2011لتكريــس

الخــط  29حــ ّدا ً جنوبيــا ً للمياه
اإلقليميــة اللبنانيــة جنوب البالد،
وإبالغ االمم املتحدة مرسوم التعديل
الذي يحمي حقوق لبنان السيادية
والتمسك به أساسا ً ألي مفاوضات
تجري مجددا ً برعايتها.
ثانياً :عدم التعويل عىل وساطة
الواليات املتحــدة يف املفاوضات بل
اإلســتناد اىل وحدة موقف شــعب
لبنان كمرتكز للدفاع عن ســيادته
وثروته النفطية والغازية.
ثالثاً :اإلعــان أن لبنان يعطي
املفاوضــات فرصــة أقصاها آخر
شــهر حزيران الجاري للتوصل اىل
اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية
بني لبنان وفلسطني املحتلة.
رابعاً :التأكيد أن لبنان ،حكومة
وشــعباً ،لن يتوانى عــن مواجهة
اعتــداء «إرسائيل» عــى حقوقه
السيادية باســتخدام القوة يف إطار
معادلة الشعب والجيش واملقاومة.
خامساً :التعجيل يف التعاقد مع
رشكات مختصة للتنقيب عن النفط
والغاز يف الرقع  Blocksالكائنة عىل
طول الســاحل اللبنانــي وليس يف
جنوبه فقط».
ورأى البيــان أنــه يف «هــذه
املواقف والتدابــر العملية تتمكن
القــوى الوطنية الحية من مواجهة
العدو الصهيوني وحماية ســيادة
البلد وثروته النفطية والغازية».

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٥السنــــة الثــالثــة

"ضياع" رسمي بانتظار هوكشتاين...

عىل األثر ،ســارع بو حبيب إىل قرص بعبــدا لوضع رئيس الجمهورية
ميشــال عون يف أجواء «معطيات» السفرية األمريكية ومروحة االتصاالت
الديبلوماسية الجارية ملعالجة قضية بدء إرسائيل بعمليات استخراج الغاز
من املنطقة املتنازع عليها .وأوضحت مصادر الرئاسة األوىل لـ»نداء الوطن»
ّ
أن الوســيط األمريكي ينتظر «موقفا ً موحداً» من لبنان يتيح اســتئناف
ً
املفاوضات غري املبارشة مع إرسائيل،
نافية يف املقابل ما يرتدد عن اشرتاط
هوكشــتاين تلقيه «جوابا ً خطياً» عىل الطرح الــذي حمله خالل زيارته
ّ
وفضلت عدم اســتباق األحداث قبل عودته «فال يشء محســوما ً
األخرية،
بعد ...بدنا نسمعلو وبدو يسمعلنا».
وأمس ،كان رئيس حكومة ترصيف األعمــال نجيب ميقاتي واضحا ً
يف إبداء عدم حماســته لدعوة مجلس الوزراء لالنعقاد يف جلسة مخصصة
لبحث مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية ،مؤكدا ً إبقاء املوضوع ضمن
إطار التنسيق الثنائي بينه وبني رئيس الجمهورية «لبحث الخطوات الواجب
اتخاذها» .وإذ لم ي ِ
ُخف ميقاتي التطابق يف املواقف مع عون لناحية اعتباره
ّ
أن الخط  29ليس ســوى مجرد «خط تفاويض» ،شدد من هذا املنطلق عىل
ً
أنه ليس مستعدا «للقيام بأي عمل ارتجايل يع ّرض لبنان للمخاطر» ،وعىل
وجوب حل املوضوع الحدودي «بدبلوماسية عالية ورويّة».
تزامناً ،برز تحذير مساعدة وزير الخارجية األمريكية لشؤون الرشق
األدنى ،بربارة ليف أمام لجنة العالقات الخارجية يف مجلس الشــيوخ من
ّ
أن «لبنان اآلن هو عىل شــفري انهيار الدولــة واملجتمع» ،مبدية يف املقابل
ّ
حرص واشــنطن عىل تجنب هذا االنهيار ألن انعكاس ذلك لن يقترص عىل
اللبنانيني بل سيشــمل دول املنطقة «بشكل أوسع وأكرب» .وكشفت يف هذا
اإلطار ّ
أن «العاهل األردني هو أكثر األشــخاص القلقني بني رشكائنا حيال
احتمال االنهيــار يف لبنان ويريد أن يقوم بــكل يشء ممكن لتخفيف هذا
االحتمال» ،مشــر ًة يف الوقت عينه إىل ّ
أن بالدها لم تتخذ أي قرار بعد حيال
منح االســتثناءات املتصلة بالعقوبات عىل سوريا الستجرار الغاز املرصي
«ألن هذه الدول لم ّ
والكهرباء األردنية عرب األرايض السورية إىل لبنان ّ
توقع
أي عقود بعد» بهذا الخصوص.
وردا ً عىل سؤال حول مدى فعالية املساعدات األمريكية للجيش اللبناني،
شددت ليف عىل ّ
أن «القوات املسلحة اللبنانية عىل شفري أن تصبح املؤسسة
الوطنية الوحيدة التي لديها القدرة عىل الحفاظ عىل األمن وتخفيف بعض
انعكاسات انهيار لبنان ( )...وآخر يشء نريد أن نراه هو انهيارها أيضاً».
أما يف جديد مناشــدات البطريرك املاروني بشارة الراعي للمسؤولني
بغية املســارعة يف وضع حد لالنهيار والرشوع يف إنقاذ البلد وأبنائه ،فجدد
أمس الدعوة إىل إجراء انتخابات رئاســية مبكرة قبل انتهاء والية الرئيس
الحايل ضمن مهلة الشــهرين التي ينص عليها الدســتور ،لكي «يتمكن
الرئيس الجديد من قيادة ســفينة الوطن بحكمة ودراية إىل ميناء األمان»،
آمالً يف الوقت عينه أن يصار إىل «تشــكيل حكومة جديدة يف أرسع ما يمكن
لتتمكن من القيام بواجباتها كسلطة إجرائية».

محطة المدارس...
قطار الدولرة يصل
ّ

وال تندرج زيادة الـ»مســاهمة الفريش» ضمن املوازنة املدرسية التي
تحدّد عند الفصل األول من العام الدرايس ،وبذلك يعتربها القانون مخالفة.
ويقول أمني عام املدارس الكاثوليكية ومنســق إتحاد املؤسسات الرتبوية
الخاصة يف لبنان األب يوســف نرص لـ»نداء الوطن» إن «تلك املســاهمة
بالدوالر النقدي تأتي يف إطار استمرارية النظام التعليمي ،ألن املطلوب من
املؤسسات بات يفوق مدخولها ،عدا عن مطالبة األساتذة بتحسني وضعهم
وعدم استقرار سعر رصف الدوالر يف الســوق السوداء ما يزيد من أكالف
املدارس التشغيلية وأبرزها كلفة املازوت املرتفعة».
وفعالً أدى الوضع اإلقتصادي واملايل املرتدي اىل إقفال مدرسة الحكمة
 كليمنصو أبوابها ،بسبب عدم كفاية املدخول ملطلوباتها .أما الحكمة عنيالرمانة فهي تواجه اليوم بدورها خطر اإلقفال ألسباب مادية ايضاً ،بسبب
اعرتاض األهايل عىل تسديد املساهمة بالدوالر النقدي ما دفعهم للتظاهر،
علما ً أن الرغبة باملحافظة عىل تلك املدرسة العريقة مطلب ملحّ من الجميع.
وحول آلية استخدام املساهمة بالدوالر التي ستسدّد من األهايل ،رشح
األبّ نرص أن «جزءا ً من املســاهمة بالدوالر التي تودع يف الصندوق املستق ّل
ّ
سيخصص لتلبية مطالب األســاتذة وحاجات املؤسسات التعليمية التي
تسدّد بالعملة الخرضاء من تأمني وغريه».
أما بالنسبة اىل األهايل غري القادرين عىل التسديد بالدوالر النقدي ،قال
األبّ نرص« :لهؤالء سيت ّم تفعيل دور املكاتب اإلجتماعية والجهات املانحة
لتغطية تكاليف األقساط بالدوالر».
وال يعترب ذلك بمثابة «تصفية» أو رشوط تعجيزية للطبقة الوســطى
والفقرية ،كما شدد األب نرص ،لكن كان ال بد من «إيجاد طريقة لحث األهل
املقتدرين عىل الدفع بالدوالر لتأمني استمرارية املؤسسات التعليمية ولكن
مــن دون اإلنتقاص من حقوق الطبقة الفقــرة ومن دون وضع رشوط
أو اإلقــدام عىل أي عمل غري منطقي وغري واقعــي ،وهنا يأتي دور املكتب
اإلجتماعي يف املدرســة  bureau socialالذي يدرس إمكانيات األهايل وكل
حالة عىل حدة لتوفري املساعدة الالزمة».
أما بالنســبة اىل األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ،فهي تتابع كما
ا ّكد قدر املستطاع اإلجراءات التي تتخذها املدارس يف هذا الشأن مع إعطاء
توجيهات لإلدارات.
وبالنسبة اىل الدعم الذي قدّم ويقدّم للمدارس مبارشة ،قال األب نرص
إن «غالبية املساعدات للعام الدرايس  2022-2021كانت لألقساط املدرسية
وليس للمدارس ،من هنا كان ال ب ّد من ايجاد معالجة للمدارس للتمكن من
اإلستمرار» .أما الجهات املانحة فهي عدة منها الدولة الفرنسية ،بيت الربكة
«فرصة» ...ومؤسسات مانحة وجمعيات تقدم الدعم بأرقام متواضعة.

الوكالة الذر ّية تتبنّى قرارًا ينتقد إيران

ّ
ويحض هذا القرار طهران عىل التعــاون مع هيئة األمم املتحدة التي
ً
استنكرت يف تقرير أصدرته حديثا عدم حصولها عىل إجابات «ذات صدقية»
ّ
يف ما يتع ّلق بآثار اليورانيوم
املخصب التي عُ ِث َر عليها يف  3مواقع غري مُعلنة.
واعتربت السفرية األمريكية لورا هولغيت خالل املناقشات التي سبقت
التصويــت أنه «من الرضوري أن تُقدّم إيران كافة املعلومات والوثائق التي
تعتربهــا الوكالة رضورية لتوضيح هذه القضايا وح ّلهــا» .وأضافت ر ّدا ً
عىل انتقادات من موســكو وبكني« :نحن ال نتّخذ هذه الخطوات لتصعيد
املواجهة ألغراض سياسية .نحن ال نبحث عن مثل هذا التصعيد» ،وإنّما عن
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«تفسريات موثوق بها» إلغالق هذا امللف بشكل نهائي.
بدوره ،اعترب مندوب الســعودية الدائم لدى املنظمات الدولية يف فيينا
األمري عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أن إيران تواصل
نهجها غري الواضح يف تقديم تفسريات ليس لها صدقية مستغ ّلة صرب الدول
األعضاء لتطوير برنامجها النــووي ،داعيا ً طهران إىل التعاون مع الوكالة
وح ّل القضايا العالقة من دون مماطلة.
ّ
وهذا
النص الذي قدّمتــه الواليات املتحدة ومجموعــة الدول الثالث
ُ
(بريطانيا وفرنسا وأملانيا) ،هو أوّل انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة األمم
املتحدة منذ حزيران  ،2020عىل خلفيــة ترسيع الربنامج النووي اإليراني
وتوقف املفاوضات الرامية إىل إحياء إتفاق العام .2015
وقبل إعالن تبنّي القرار ،بادرت طهران إىل التصعيد يف وجه فيينا ،حيث
مق ّر الوكالــة الذرية ،عرب إطفاء «عين َ ْي نوويّتَ ْ
ــن» من خالل وقف عمل
كامريتَ ْي وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملراقبة أنشطتها النووية.
ويف هذا الصدد ،قال املتحدّث باســم املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية بهروز
كمالوندي الذي راقب فصل الكامريتَ ْي ّ
إن طهران «تدرس إجراءات أخرى»،
آمالً يف «عودة الغربيني والوكالة إىل رشــدهم وأن يردّوا عىل تعاون طهران
بالتعاون».
من ناحيته ،أكد رئيس املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية محمد إسالمي
رسية وغري مدوّنة ومواقع أو أنشطة
أنه «ليس لدى إيران أي أنشطة نووية ّ
مجهولة الهوية» ،معتــرا ً أن «الوثائق التي ُقدّمت مــزوّرة وهي خطوة
سياسية للضغط األقىص عىل طهران» ،وفق وكالة «إرنا» لألنباء.
توازياً ،كشــف وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبد اللهيان أن
بالده قدّمــت إىل الواليات املتحدة مقرتحا ً جديدا ً إلحيــاء اإلتفاق النووي.
ْ
يومَــن حزمة مقرتحات جديدة لفتــح الطريق أمام
وقــال« :قدّمنا قبل
محادثات فيينا» ،مضيفــاً« :لن نرتك التفاوض وقرار وكالة الطاقة الذرية
ضغط سيايس» .كما لفت إىل أن طهران ستُ ّ
نفذ حزمة من اإلجراءات خالل
الساعات املقبلة يف إطار قانون الربملان لخرق اإلتفاق النووي.
وعىل صعيد آخر ،أعلنت «خلية اإلعالم األمني» العراقية أن «طائرة بال
مفخخة هاجمت طريق أربيل  -بريمام» مســاء أمس ،متحد ً
ّ
طيار
ّثة عن
«إصابة  3مدنيني وإلحاق أرضار بســيّارات مدنية عدّة» ،فيما أفاد مراسل
قناة «الحرة» ّ
بأن الشارع املســتهدف يض ّم قنصليات ،مشريا ً إىل أن مكان
َ
ْ
الهجوم يقع قرب القنصليتي اإلماراتية والروسية ،ويبعد  3كيلومرتات عن
مق ّر القنصلية األمريكية.

رغم خطر المجاعة ال تقدّم في "صادرات الحبوب"

وقال الوزير الرويس« :إذا كان الجانب األوكراني كما يقول لنا أصدقاؤنا
األتراك ،مستع ّدا ً لتأمني مم ّر بني األلغام ،فيُمكن ح ّل هذه املسألة» ،موضحا ً
أن روســيا مســتعدّة من جانبها لضمان أنها لن تســتغ ّل سحب األلغام
ملهاجمة أوكرانيا من البحر.
وعرضت تركيا ،بنا ًء عىل طلب من األمم املتحدة ،مســاعدتها ملواكبة
هذه القوافل رغم وجود ألغام ُرصد بعضها قرب السواحل الرتكية .واعترب
تشــاوش أوغلو أن «خ ّ
طة األمم املتحدة منطقيــة وقابلة للتحقيق ...عىل
أوكرانيا وروسيا قبولها».
وقال مصدر ديبلومايس تركي طلب عدم كشف هويّته يف ختام املؤتمر
الصحايف املشرتك للوزي َريْن الرتكي والرويس« :أعددنا خ ّ
طة إلنشاء مم ّرات
غذائية آمنة .عرضناها عىل روسيا ،لكن موسكو ألقت الكرة م ّرة أخرى يف
ملعب أوكرانيا».
ويف األثناء ،حــ ّذر وزير الخارجية اإليطايل لويجــي دي مايو يف ختام
مؤتمر وزاري حول األمن الغذائي يف املتوســط بمشــاركة منظمة األمم
املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) من أن «األســابيع القليلة املقبلة ستكون
حاسمة ...نتوقع إشارات واضحة وملموسة من روسيا ّ
ألن منع صادرات
القمح هو بمثابة احتجاز ماليني األطفال والنساء والرجال رهائن والحكم
عليهم باملوت».
من جهته ،أوضح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب أن ارتفاع
أسعار الوقود ومنتجات أساسية أخرى يُفاقم األزمة يف لبنان .وقال« :الحرب
يف أوكرانيا يجب أن تتوقف بأي ثمــن» ،معتربا ً أنه «إذا لم يكن ذلك ممكنا ً
ّ
فإن األطراف املعنية يجب أن تخضع لضغوط للسماح بتصدير آمن للحبوب
ومنتجات أساسية أخرى من دون أي تأخري» .وأضاف« :ال يُمكن للعالم أن
يبقى تحت رحمة أزمات عسكرية يف أوروبا أو مناطق أخرى يف العالم».
ويف السياق ،ح ّذر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش من أن
تداعيات الغزو الرويس ألوكرانيا عىل العالم تزداد ســوءا ً وقد أثرت عىل 1.6
مليار شــخص .وقال األمني العام وهو يُقدّم التقرير الثاني لألمم املتحدة
حول تداعيات النزاع ّ
إن «تأثري الحرب عىل األمن الغذائي والطاقة والتمويل
ِ
شامل
وخطر ومتســارع ...فالحرب تُهدّد بالنسبة إىل الناس يف ك ّل أنحاء
العالم بإطالق موجة غري مســبوقة من الجوع والبــؤس مخ ّلفة فوىض
اجتماعية واقتصادية».
كما ح ّذر من أنــه «إذا كانت أزمة الغذاء هذا العام ناجمة عن صعوبة
الوصول إىل املواد الغذائيةّ ،
فإن العام املقبل قد يكون ســنة شــحّ الغذاء».
وأردف« :هناك طريقة واحدة فقط لوقف هذه العاصفة التي ترتسم :يجب
وقف الغزو الرويس ألوكرانيا» ،الفتا ً إىل املفاوضات الجارية يف شأن «إتفاقية
شاملة» تسمح بالتصدير اآلمن لألغذية املنتجة يف أوكرانيا عرب البحر األسود
ووصول األغذية واألسمدة الروسية دون عوائق إىل األسواق العاملية .ويؤكد
التقرير أنه يف املستقبل «لن يسلم أي بلد أو مجتمع من أزمة كلفة املعيشة».
ميدانيّاً ،تتواصل املعارك الطاحنة للسيطرة عىل مدينة سيفريودونيتسك
اإلســراتيجية التي تحدّث حاكم منطقة لوغانســك سريغي غايداي عن
انســحاب محتمل لقوات كييف من هذه املنطقة الواقعة يف دونباس ،عىل
الرغم مــن أن وزارة الدفاع األوكرانية أكدت أن قواتها «تتصدّى للهجمات»
الروســية .وأوضح املتحدّث باســم وزارة الدفاع األوكرانية أولكســندر
موتوزيانيك أن «سيفريودونيتسك هي املكان الذي تدور فيه أعنف املعارك»،
ّ
مشريا ً إىل أن القوات األوكرانية
تشن هجمات مضادة حيثما أمكن ذلك.
ً
وأصبح «جزء كبري» من مدينة سيفريودونيتســك خاضعا لسيطرة
موســكو فيما مُنيت ليسيتشانســك «بدمار هائل» ،عىل ما أعلن غايداي
عىل «تلغرام» والذي كشــف أن قوات موسكو «تُسيطر عىل جزء كبري من
سيفريودونيتسك» ،لكنّه أضاف« :املنطقة الصناعية ما زالت تحت سيطرتنا
وال يوجد روس هناك .القتال يدور فقط يف الشوارع الداخلية للمدينة» ،الفتا ً
إىل أن «الروس يُطلقون النار عىل ك ّل يشء ...يُطلقون النار من أسلحة ثقيلة
والدمار هائل».
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جونسون يُدافع بشدّة عن أداء حكومته أمام البرلمان
بعد أن تم ّكن رئيس الوزراء الربيطاني
بوريس جونســون من تجــاوز مذ ّكرة
بحجب الثقة عنه قدّمها حزبه ،مَ ثُل أمام
الربملان باألمس مبديا ً تصميما ً عىل البقاء
يف منصبه من أجل تنمية بريطانيا.
وللم ّرة األوىل منــذ نجاته اإلثنني من
مذ ّكرة حجب الثقة التي أضعفت موقعه،
واجــه جونســون النواب خالل جلســة
املساءلة األســبوعية فيما بدا أنه نجح يف
حشد تأييد منارصيه ،عىل األق ّل موَقتاً ،يف
مواجهة هجمات املعارضة العمالية.
ودافع رئيس الوزراء املحافظ بشــدّة
عن أداء حكومتــه يف مواجهة زعيم حزب
العمال كري ســتارمر الذي اتهم الحكومة
بشــكل متك ّرر بأنّها «غري كفؤة» وبأنّها
فاقمت من أزمة هيئة الخدمات الصحية
الوطنيــة التــي تواجه نقصــا ً مزمنا ً يف
املو ّ
ظفني ولوائح انتظار طويلة.
وقال جونســون« :لدينا أدنى معدّل
بطالة منذ العام  1974وســنُواصل تنمية
اقتصادنا عىل املدى الطويل» ،قبل خطاب
منتظر هذا األسبوع قد يُعلن فيه إجراءات
جديدة ملواجهة ارتفاع كلفة املعيشة الذي
يُعاني منه الربيطانيون كثرياً.
وتعهّ ــد باســتحداث «وظائف ذات
رواتب جيّدة وتتط ّلــب مهارات عالية» يف
مختلف أنحــاء البالد ،مؤكدا ً «يف ما يتع ّلق
بالوظائف ،سأواصل عميل».
ومع أن أنظمة الحزب ال تسمح بطرح
تصويت عىل الثقة به ملدّة عامّ ،
فإن موقع

جونسون تلقى نكســة إزاء حجم التم ّرد
عليه داخــل حزبه ،وأمامــه اآلن مهمّ ة
ّ
حساسة تتمثل باســتقطاب نواب حزبه
والناخبني املستائني من الفضائح والذين
ّ
يُعانون من أعىل معدّل
تضخم يُســجّ ل يف
البالد منذ  40عاماً.
وصوّت أكثر من  40يف املئة من نواب
حزبــه ( 148من أصــل  )359عىل عزله
عىل خلفية فضيحــة «بارتي غيت» حول
إقامته حفالت يف مق ّر رئاســة الحكومة
خالل فــرات الحجر بســبب تفيش وباء
«كوفيد» .لكن وزير الصحة ساجد جاويد
قال يف ترصيح لشبكة «سكاي نيوز»« :لم
يحصل أي رئيــس وزراء عرفته يف املايض
عىل نســبة ثقة مئة يف املئــة من نوابه»،
بينما يبدو أنّه مــن الصعب ّ
رص صفوف
حزب منقســم ج ّدا ً وهناك احتمال كبري
بأن يعمد النواب املستاؤون إىل عرقلة عمل
الحكومة يف املستقبل.
ويتع ّرض جونســون لضغوط شديدة
من املحافظني العتماد سياسة اقتصادية
أكثر انســجاما ً مع القيــم املحافظة ،أي

يتعرّض جونسون لضغوط
شديدة من المحافظين
العتماد سياسة اقتصادية أكثر
انسجامًا مع القيم المحافظة

المكسيك :هجوم
دموي على تالميذ

جونسون متحدثًا أمام مجلس العموم البريطاني أمس (أ ف ب)

خفض رضائــب مقابل الزيــادة املثرية
للجدل يف مســاهمات الضمان االجتماعي
التي ق ّررتهــا الحكومة أو الرضيبة ا ُملعلنة
عىل أرباح عمالقة النفط .وهو تنازل تُبدي
الحكومة اســتعدادها لدرسه ،بحسب ما
أفاد جاويــد ،مذ ّكرا ً يف الوقت عينه بوطأة
الوباء عىل املالية العامة.
وعىل الرغم من أنــه تنفس الصعداء
لكونــه أقنــع غالبية من نــواب حزب

سقوط ضحايا بكارثة جديدة تهز ّ إيران

عربات انقلبت على جانبها وتعرّضت ألضرار جسيمة (أ ف ب)

يف كارثة جديدة ناتجة عن اإلهمال والفســاد
ته ّز إيــرانُ ،ق ِت َل  21شــخصا ً وأُصيب العرشات
بجروح ،جــ ّراء انحراف قطار عن ســ ّكته قرب
مدينة طبس وسط البالد ،خالل رحلة بني مدينتَ ْي
مشهد (شمال رشق) ويزد (وسط) صباح أمس،
وسط مخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة القتىل
لوجود حاالت حرجة بني الجرحى.
وانحرف القطار عن الســكة عند الســاعة
ّ
املحل،
الخامسة والنصف فجر األربعاء بالتوقيت
فيما كشف مســؤولون أن  5من العربات الـ11
التي يتأ ّلف منها القطار انحرفت عن السكة ج ّراء
الحادث.
وأوضح نائب رئيس رشكة الســكك الحديد
اإليرانية مري حسن موســوي للقناة الرسمية أن
«القطار الذي كان عــى متنه  348راكباً ،انحرف
بعد احتكاك مع آلة حفر» كانت قرب السكة.
وأظهرت صور نرشتها وكالة «إسنا» ّ
حفارة
مجنزرة صفراء وهــي منقلبة عىل جانبها ،بينما
المس أســفلها عربات من القطــار ال تزال عىل
السكة املمتدة يف منطقة صحراوية وسط البالد.
كذلك ،أظهرت مشــاهد ملتقطــة من الجو
عرضتها وســائل إعالم مح ّلية أن  4عربات عىل
األق ّل انحرفت عن الســكة ،بينها اثنتان انفصلتا
بالكامل عن بقية القطار .وبدا أن بعض العربات
انقلب عىل جانبه وتع ّرض ألرضار جسيمة.
وعقب املأســاة ،اعتذر وزير الطرق والتنمية
العمرانية رســتم قاسمي عرب «تويرت» لإليرانيني،
معلنا ً أن وزارته مسؤولة عن الحادث ،يف حني زار

أخبار سريعة

املدّعي العام يف طبس مــكان الحادث بينما فتح
تحقيق ملعرفة أسبابه.
ويف ترصيحــات الحقــة ،أوضح قاســمي
ّ
بالحفارة كان الســبب األســايس
أن «االحتكاك
للحادث» ،مشريا ً إىل أن التقييمات األولية تُفيد ّ
بأن
سائق القطار ضغط عىل املكابح بقوّة بعد ذلك.
وتابــع« :عموماً ،ما هو واضــح هو الخطأ
البرشي الذي يقع بشــكل أكرب عىل عاتق السائق،
أمّ ا كيــف وملاذا ،فيجب أن تخضع لتحقيق معمّ ق
أكثر».
كذلك ،أعرب الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس
عن «تعاطفه ومواســاته ألرس الضحايا» ،وأوعز
إىل املسؤولني بحشد «ك ّل الطاقات واإلمكانات من
أجل توفري املساعدات اإلغاثية للمصابني» ،وفق ما
أفادت وكالة «إرنا» الرسمية.
وتقع طبس يف محافظة خراســان الجنوبية
عىل مســافة حواىل  900كيلومرت ب ّرا ً جنوب رشق
طهران ،عــى الطريق بني يزد وهــي إحدى أبرز
املدن وسط البالد ،ومشــهد يف الشمال الرشقي،
وهي ثاني كربى املدن اإليرانية وتض ّم مرقد اإلمام
الرضا ،ثامن األئمة املعصومني لدى الشيعة.
ويأتي انحراف القطار بعد أكثر من أسبوعَ ْي
عىل انهيــار جزء من مبنــى يف مدينــة آبادان
بمحافظة خوزســتان يف جنوب غــرب البالد ،يف
حادث وصلت حصيلته وفق آخــر األرقام إىل 43
قتيالً ،ما أثار سلســلة تح ّركات شعبية تضامنا ً
مع عائالت الضحايا ،تخ ّللتها مطالبات بمحاسبة
املسؤولني وإسقاط النظام.

املحافظــن ،لم ينتهِ جونســون بعد من
تداعيــات «بارتي غيــت» .فبعد تحقيق
الرشطــة وكبــرة مو ّ
ظفي الدولة ســو
غراي ،يتوقع مبارشة تحقيق برملاني هذه
امل ّرة .ويف حال خلص هــذا التحقيق عىل
األرجــح يف الخريف املقبــل ،إىل أن رئيس
الوزراء خدع مجلس العمــوم عندما أكد
أمامه أنه لم يُخالــف اإلجراءات والقيود،
فعليه تقديم استقالته.

سيّارة تصدم حشدًا في برلين

ُق ِت َل شــخص حني صدمت سيارة حشــدا ً من املارة يف وسط برلني
صباح أمس ،قبل أن يت ّم توقيف الســائق الذي ال تزال دوافعه مجهولة.
وأحىص رجال اإلنقاذ أكثر من  10جرحى 5 ،منهم بني الحياة واملوت ،و3
إصابات خطرة ،ت ّم نقلهم جميعا ً إىل املستشفى.
واقتحمت السيارة وهي من طراز رينو فضية اللون ،حواىل الساعة
ّ
املحل واجهة متجر تابع لسلســلة كربى من العطور،
 10:30بالتوقيت
ما أثار الصدمة يف هذا الشــارع التجاري والسياحي بالقرب من حديقة
الحيوان يف غرب العاصمة التي شــهدت عملية دهس بشاحنة يف كانون
األوّل .2016
وأوضحت رشطة برلــن أنها ال تعرف يف الوقــت الحارض إن كان
الحادث متعمّ دا ً أو أن السائق فقد السيطرة عىل سيارته أو حتّى «حالة
طبّية إسعافية» ،فيما أكد متحدّث باســم وزارة الداخلية أن «التحقيق
جار ومن السابق ألوانه التكهّ ن بدوافع» السائق.
وكشف املسؤول يف الرشطة تيلو كابليتز أن الفاعل حاول الفرار قبل
أن يتم ّكن املارة من االمســاك به وتوقفه الرشطة ،وهو شــاب أملاني -
ش  130رشطيّا ً يف مكان الحادث ،باإلضافة
أرميني يبلغ  29عاماً ،فيما ن ُ ِ َ
إىل  80من عنارص اإلطفاء لتأمني الشــارع وتقديم العالج واســتجواب
الشهود.
وأوضح كابليتز أن السائق صدم مجموعة من املارة «قبل أن يواصل
ســباقه» لنحو  150إىل  200مرت لينتهي به األمر يف «واجهة متجر» ،يف
حني قال فرانك فيتشــن الذي شــهد الحادث يف املكان لوكالة «فرانس
برس»« :كنت جالســا ً بالقرب من النافورة وسمعت دوي صوت عال ث ّم
رأيت شخصا ً يطري يف الجو» بعد أن صدمته السيارة ،الفتا ً إىل أن السائق
«انطلق برسعة كبرية فوق الرصيف لكنّه لــم يضغط عىل املكابح» ث ّم
«ذهب نحو الطريق وهرب».
كما أكد شاهد آخر رفض كشف هويّته أن السائق صدم «مجموعة
من الطالب» ترتاوح أعمارهم بني  15و 16عاماً ،قبل أن يتجاوز إشــارة
حمراء ويواصــل طريقه «برسعة هائلة» ،بينما أفادت وســائل إعالم
عدّة ّ
بأن القتيلة هي مد ّرســة كانت تُرافق هذه املجموعة .وأثار الحادث
صدمة يف البالد ،وأعربت رئيســة بلدية برلني االشرتاكية الديموقراطية
فرانزيسكا جيفي عن «حزنها البالغ» ،كحال الحكومة األملانية.
وحصل الحادث بالقرب من الكنيسة التذكارية ،وهو نصب شهري يف
الجزء الغربي من العاصمة األملانية ،ويقع يف أحد شوارع التسوّق األكثر
ازدحاما ً يف برلني ،حيث ن ُ ّفذ اعتداء جهادي صدما ً بشاحنة يف أحد أسواق
عيد امليالد يف  19كانون األوّل  ،2016موقعا ً  12قتيالً.

السيارة بعد اقتحامها متجرًا للعطور في برلين أمس (أ ف ب)

َقتَ َل مس ّلحون  5تالميذ ثانويين
وإمرأة ستينية خالل عملية
إطالق نار في شارع بوسط
المكسيك .وبحسب الشرطة،
أطلق مس ّلحون النار على
مجموعة من التالميذ ليل اإلثنين
 الثلثاء ،ما أسفر عن مقتل 3شبان وفتاتَيْن تتراوح أعمارهم
بين  16و 18عاماً ،باإلضافة
إلى إمرأة تبلغ  65عاما ً كانت
في المنطقة نفسها .وقال رئيس
بلدية مدينة غواناخواتو سيزار
برييتو« :لألسف ،يُمكننا القول
إنه قبل ساعات قليلة في بلدة
بارونَ ،ف َق َد  6أشخاص حياتهم
في هجوم مس ّلح» .وحصل
إطالق النار الجماعي بعد
أسبوعَ يْن من مقتل  8نساء و3
رجال في هجوم انتقامي على
حانتَيْن وفندق في سياليا ،وهي
مدينة أخرى في غواناخواتو.

الهند :إعتقال قيادي
في الحزب الحاكم
كشف مسؤولون هنديون أمس
أن الشرطة ألقت القبض على
زعيم مح ّلي في الحزب القومي
الهندوسي الحاكم في شمال
البالد ،لـ»نشره تعليقات معادية
للمسلمين على وسائل التواصل
االجتماعي» ،بحسب وكالة
«رويترز» .وأُلقي القبض على
هارشيت سريفاستافا ،وهو
زعيم شاب من حزب «بهاراتيا
جاناتا» الذي يتزعمه رئيس
الوزراء ناريندرا مودي في مدينة
كانبور في أعقاب التوترات
الطائفية األسبوع الماضي خالل
احتجاجات لمسلمين للتنديد
بتعليقات اعتبروها «معادية
لإلسالم» أدلى بها مسؤول
هندي آخر .وقال المسؤول
في الشرطة براشانت كومار:
«إعتقلنا السياسي المح ّلي
إلدالئه بتصريحات تُح ّرض ض ّد
المسلمين» ،الفتا ً إلى احتجاز 50
شخصا ً في أعقاب التوترات في
كانبور.

المغرب :توقيف مهرّب
مخدّرات فرنسي
أوقفت الشرطة المغربية مه ّرب
مخدّرات فرنسيّا ً من أصل
جزائري متو ّرطا ً في شبكة دولية
ومطلوبا ً من قبل الشرطة الدولية
(اإلنتربول) في مطار محمد
الخامس في مدينة الدار البيضاء
الجمعة .وأوضحت المديرية
العامة لألمن الوطني في بيان
أن المه ّرب صدرت بحقه مذ ّكرة
حمراء عن «اإلنتربول» .ولم
تكشف المديرية العامة هويّته،
لكنّها أوضحت أنه اعتُقل
«لصالته بشبكة إجرامية لالتجار
الدولي بمخدّرات قوية بين
بلجيكا وفرنسا وهولندا» ،بحسب
البيان من دون أن تُضيف أي
تفاصيل .وذكرت وسائل إعالم
مغربية أن الموقوف هو «نور
الدين ب ،».وهو مه ّرب مخدّرات
فا ّر منذ سنوات .وكشف الموقع
اإلخباري المغربي «لوديسك»
أن المشتبه فيه يبلغ من العمر
 33عاما ً ويُعتقد أنه متو ّرط
في العديد من عمليات تهريب
الهيرويين والكوكايين بين فرنسا
وبلجيكا وهولندا.

الريــــاضـــية
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العـــدد  - ٨٥٥السنــــة الثالثــــة

الـخـمـيـس  ٩حــزيــران 2022

نادال يبدأ عالجه وزفيريف يخضع للجراحة
بدأ االســباني رافايل نــادال ،املتوّ ج
أخريا ً ببطولة "روالن غاروس" الفرنسية،
ثانيــة البطــوالت االربع الكــرى لكرة
املرضب ،للمرة الرابعة عرشة يف مسريته،
عالجا ً جديدا ً للتخلص من آالم يعاني منها
يف قدمه اليرسى.
وخضــع نادال املصنف رابعــا ً عاملياً،
والذي رفع عدد ألقابه يف الـ"غراند سالم"
إىل  22لقباً" ،للعالج بالذبذبات الراديوية"
يف عيادة يف برشلونة ،مما يخدر "االعصاب
يف منطقة االصابة التي يعاني منها".
وكشف نادال أنه اضطر لخوض نهائي
بطولة فرنســا بقدم مخــدرة ،لكنه غري
مستعد لخوض هذه التجربة املؤملة مجدداً.
وعن امكانية مشــاركته يف بطولة
ويمبلدون االنكليزية قال" :ســأكون
هناك إذا ســمح يل جســدي .بطوالت
غراند ســام هي أولوية .خوضها مع

مضادات االلتهابــات ،نعم .مع حقن
التخدير ،ال".
من جهته ،خضع األملاني ألكســندر
زفرييف ،الثالــث عاملياً ،لعملية جراحية يف
أربطة كاحله املمزقة بعد خروجه املؤلم من
نصف نهائي روالن غاروس.
وتعــرض زفرييف اللتــواء يف كاحله
لدى محاولة تصديه إلحــدى كرات نادال،
وراح يرصخ من األلــم قبل تدخل الطبيب
املســعف ويخرج من أرضيــة امللعب عىل
كريس متحــرك ،ليعود عىل عكازين ويعلن
انسحابه رســميا ً من املباراة املثرية ،التي
كانت تشــر إىل تقدم نادال بمجموعة أوىل
 6-7و 6-6يف الثانية.
وقال زفرييف ( 25عاماً)" :االســبوع
املقبل سأرتقي اىل املركز الثاني يف التصنيف
العاملي هو االعىل يف مســرتي ،ولكن هذا
الصباح كان عيل ّ أن أخضع لجراحة".

صورة ّ
مركبة لنادال (إلى اليسار) وزفيريف

وتابع" :بعــد املزيد من الفحوصات يف
أملانيا ،تلقينــا تأكيدا ً بأن األربطة الجانبية
الثالثة يف كاحيل األيمن قد تمزقت".

من حفل تتويج فئة الرجال

نارض (بروفيت) ،بــدل رجال:
فريــق "دريم تيــم" املؤلف من
إيهاب شــيباني ،كريم شحادة
وعمــاد جزيني ،بــدل مختلط:
فريــق "هاغوب تيــم" املؤلف
مــن جومانــا درزي وهاغوب
كيشيشــيان ،الصغــار :خالد
املرصي (اإليليــت) ،الصغريات:
زارين يان ( ،)Youthletesإناث
 13سنة وما دون :ميا صهيون
(بروفيت) ،ذكور  13ســنة وما
دون :جــواد يونــس (ايليت)،
الناشــئات :تاتيانــا صفــر
(بروفيت) ،الناشــئون :سمري
غطيس (بروفيت) ،الشــباب:

سمري سبع أعني (تراي ادكتز).
سيدات فئة أوىل :فيبي كامب
( ،)Youthletesســيدات فئــة
ثانية :نرسين خــوري (Fortis
 ،)Tigrisاملاســرز – رجال فئة
 29-20سنة :أحمد شمص (انرت
ليبانون) ،فئة  34-30سنة :نزار
القايض (الجيــش) ،فئة 39-35
سنة :منصور حسني (الجيش)،
فئة  44-40سنة :زياد مطر (Tria
 ،)Xفئة  49-45ســنة :كيفورك
التونيــان ( ،)Rise & Raiseفئة
 54-50ســنة :بالل غوكشمان
(ايليت) ،وفئة  55سنة وما فوق:
جورج متى (ح ّر).

ريال مدريد يمدّد عقد مودريتش
مدّد نادي ريال مدريد االسباني بطل أوروبا
عقد صانــع ألعابه املخــرم الكرواتي لوكا
مودريتش حتى حزيران من العام .2023
وكان نادي العاصمة االســبانية
قــام بتجديــد عقــد مودريتش (36
عاماً) ملوســم واحد صيــف العام
 ،2021لكن عروضــه الرائعة
املوســم املايض ومساهمته
الفعّ الة يف إحراز فريقه
الدوري املحــي ودوري
أبطــال أوروبــا ،جعلت
النادي يقوم بتجديــد العقد مجددا ً
لسنة إضافية .وكتب النادي امللكي يف
موقعه الرسمي" :توصل ريال مدريد
ولوكا مودريتش اىل اتفاق لتمديد عقد
الالعب حتى  23حزيران ."2023
وكان ريــال مدريد ،ويف اطار تعزيز
صفوفه للموسم املقبل ،أكد حصوله عىل
خدمات املدافع االملاني أنطونيو روديغر
يف صفقة ح ّرة بعــد انتهاء عقد األخري مع
تشــليس االنكليزي ،يف حني من املرجح أن
يعلن رســميا ً عن قدوم العب الوسط
الفرنيس أوريليان تشواميني يف األيام

أخبار سريعة
الحاج وسيطًا

كأس قائد الجيش اللبناني في "الترياتلون"
للسنة التاســعة عىل التوايل،
نظم نــادي اإليليــت كأس قائد
الجيش اللبنانــي العماد جوزيف
عــون يف رياضــة "الرتياتلون"،
واملؤلفة من ثــاث ألعاب متتالية
(ســباحة ودراجــات هوائيــة
وركض) ،يف املســبح العسكري
املركزي يف رأس بــروت  -املنارة،
تحــت إرشاف االتحــاد اللبناني
للعبة .وحرض ممثل قائد الجيش
العميد الياس حنا قائد املركز العايل
للرياضة العسكرية ،ورئيس النادي
العســكري املركزي العميد جهاد
شمص ،ورئيس إتحاد الرتياتلون
وســيم إســماعيل واألمني العام
الدكتور أحمد خليفة واألعضاء.
شارك يف السباق  132متباريا ً
ومتباريــة من مختلــف الفئات
العمرية (من  10ســنوات حتى
 60ســنة) ومن مختلف األندية
االتحاديــة والقوى العســكرية.
وانطلقت مســابقة السباحة يف
النادي العسكري ،وبعدها مبارشة
ســباق الدراجات ،وتاله ســباق
الركض من أمام الحمام العسكري
باتجاه عني املريسة ومن ث ّم العودة
اليه لخمس م ّرات متتالية .وح ّل يف
املراكز األوىل ك ّل من:
رجال :عيل الزعبي (الجيش
اللبنانــي) ،ســيّدات :ليندزي
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املقبلة .وخاض مودريتش ،الذي قاد منتخب
بالده اىل وصافة النسخة األخرية من مونديال
روســيا  45 ،2018مباراة املوسم املايض
وسجل ثالثة أهداف.
وكان مــدرب النــادي األبيض
اإليطــايل كارلــو أنشــيلوتي قال يف
نيسان املايض" :سينهي مودريتش
مســرته مع ريــال مدريد .ال
أعرف متى ،لكنه رأي الجميع.
ال مشكلة للنادي أو اإلدارة
لتمديد عقده".
انضم مودريتـش
الفائز بالكرة الذهبية
يف العــام  ،2018اىل
الفريــق امللكــي يف العــام 2012
قادما ً مــن توتنهــام االنكليزي يف
مقابل  35مليون يــورو ،وخاض
يف صفوف ريــال  436مباراة ،اي
اقــل بمباراتــن فقط من
نجــم الفريق الســابق
الربتغايل كريستيانو
رونالدو.
(أ ف ب)

ولم يكشــف االملاني عــن موعد عودته
اىل املنافســات ،ولكن يبدو أنه ســيغيب عن
ويمبلدون التي تنطلق يف  27الجاري( .أ ف ب)

أتلتيكو مدريد يستعيد ساوول
أعلن اإلسباني ساوول نيغيس
عودتــه اىل أتلتيكــو مدريد بعد
موســم مخيب عىل سبيل االعارة
مع تشليس االنكليزي ،بعد أن ق ّرر
األخري عدم تفعيــل خيار الرشاء.
وكان ســاوول ( 27عاماً) وصل
اىل لندن يف صيف العام املايض بعد
تتويج تشــليس بطالً ألوروبا ،عىل
سبيل االعارة ملوسم كامل مع خيار
الرشاء مع انتهاء الفرتة.
لكــن "بعد خوضــه 1119
دقيقــة يف  23مبــاراة يف جميع
املسابقات مع تشــليس" ،وفق
صحيفة ماركا االسبانية ،وعدم
تأقلمه مع أسلوب املدرب االملاني
توماس توخل ،سيعود أدراجه اىل
العاصمة االسبانية.
وسجّ ل ساوول هدفا ً واحدا ً
مع تشــليس وتــوّ ج معه بلقب
كأس العالــم لالنديــة  2021يف
النهائي عىل حســاب باملرياس
الربازييل ،وحل وصيفا ً املوســم
املنرصم يف الكأســن املحلية
والرابطة بخســارته
امام ليفربول.
لعب ســاوول
مع فريق الناشئني

يف ريال مدريــد ()2008-2006
ومــن ثم مع فرق الناشــئني يف
أتلتيكــو ( ،)2010-2008قبل
أن يرتقــي اىل الفريق الرديف يف
االخري ومن ثم اىل االول يف .2012
خــاض موســم -2013
 2014عىل سبيل االعارة اىل رايو
فاليكانو.
تــوّ ج مع أتلتيكــو بألقاب
الــدوري (" ،)2021يوروبــا
ليغ" والكأس السوبر
االوروبية (،)2018
والكأس الســوبر
ا ال ســبا نية
(( .)2014أ ف ب)

الكازيت يعود إلى ليون
اجتاز الفرنيس ألكسندر الكازيت،
مهاجم أرسنال االنكليزي السابق أمس
الفحص الطبي تمهيدا ً لعودته إىل ليون،
بحسب مصادر مق ّربة من النادي.
وكان ليون أعلن عــن عقد مؤتمر
صحايف صباح اليــوم ،إلضفاء الطابع
الرســمي عىل عودة مهاجمه الســابق
الذي انتقــل يف العــام  2017إىل النادي
اللندنــي مقابل  53مليون يورو .ووصل
عقد الكازيت ( 31عاماً) مع أرسنال إىل
نهايته ،بعد مسرية شهدت خوضه 206
مباريــات ،منها  36يف املوســم املايض،
سجل خاللها  71هدفاً ،منها
 6أهــداف و 8تمريرات
حاسمة يف املوسم األخري.
وأحرز الكازيت مع
أرسنال كأس انكلرتا يف العام ،2020
كما اختري العب العام يف النادي
موسم .2019-2018
وخاض املهاجــم الدويل
السابق  16مباراة مع منتخب
"الديــوك" ،ســجل خاللها 3
أهداف بني  2013و.2017
تدرج الكازيت ،املولود يف ليون ،مع
نادي املدينة الذي التحق بصفوفه يف العام
 ،2003وبدأ معــه كمحرتف يف 2010

خالل حقبة املدرب كلود بويل ،ليســجل
إجمايل  129هدفا ً يف  275مباراة.
دوّن الكازيت اســمه كأوّل هدّاف يف
ملعب غروباما ســتاديوم (فاز ليون عىل
تروا  )1-4يف أول مبــاراة لليون يف مقره
الجديد يف  9كانون الثاني  ،2016بدال ً من
امللعب القديم "ستاد
دو جريالن".
(أ ف ب)

كشف المدير الفني لمنتخب
لبنان لكرة السلة جاد الحاج
أنه سيعمل جاهدا ً إلعادة
األمور الى طبيعتها بين العبَي
المنتخب هايك غيوقجيان
(بيروت فيرست) وعلي منصور
(الرياضي) إثر تع ّرض األول
لكسر في يده بعد إحتكاك بينه
ٍ
وبين منصور خالل كرة مشتركة
في مباراة فريقيهما في الدور
النهائي من بطولة لبنان .وكان
غيوقجيان أعلن أن ال كالم وال
سالم مع منصور خارج الملعب
بعد اآلن ،لكنه مضط ّر للتعاون
معه فقط في المنتخب على
الصعيد الفني ،وأق ّر ّ
بأن الحادث
حصل قضا ًء وقدراً ،ولم يكن في
نية منصور إلحاق األذى به عمداً.

موسم آخر لعطوي

لم يعلن النجم الدولي السابق
عباس عطوي ( 43عاماً) حتى
اآلن عن وجهته للموسم الكرويّ
المقبل بعد إنتهاء عقده رسميا ً
مع نادي اإلخاء األهلي عاليه ،على
رغم انه تلقى عروضا ً عدة من
أندية معروفة ،اال أنه يتريّث في
الر ّد عليها بانتظار ما سيق ّرره
اإلخاء الذي يبقى األولوية له
لخوض الدوريّ المقبل .يُذكر ّ
أن
عطوي سيلعب موسمه األخير
قبل أن يتف ّرغ للتدريب ،وهو
يأمل بأن يكون مساعدا ً للمد ّرب
والعبا ً في الوقت عينه مع ايّ
فريق سيدافع عن ألوانه.

لبنان واألردن اليوم

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم
للشباب (دون  20عاماً) مباراتين
ودّيتين مع نظيره األردني
على ملعب مجمّ ع فؤاد شهاب
الرياضي في جونية ،األولى اليوم
الخميس عند الساعة الثالثة
بعد الظهر ،والثانية عند
الساعة الرابعة من
بعد ظهر يوم األحد
المقبل .وقد وصلت بعثة
المنتخب األردني أول من أمس
إلى بيروت إستعدادا ً لمواجهة
لبنان م ّرتين .وتأتي تحضيرات
المنتخب اللبناني للشباب تحت
إشراف المدير الفني بالل فليفل
استكماال ً للتدريبات اليومية
التي يخضع لها لكي يبقى على
جهوزيته العالية لإلستحقاقات
اآلسيوية المقبلة.

١٦
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في انتظار الحماقة
ِل ُك ِّل دا ٍء دَوا ٌء ي ُْستَ َ
طبُّ ِبهِ
َ
إال ّ ا ْلحَ ماق َة أعْ ي َْت َم ْن يُداويها
المتنبي
الحماقة خطأ سخيف .كأن تفتح بريدك
اإللكتروني و"تتصبح" بصورة لعارضة أزياء
عارية ،ويكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك موصوال ً
على شاشة باألستوديو بمواجهة المذيعة النجمة فيما
تحاور عالما ً باإلقتصاد والغيب .فجأة تبحلق في
الشاشة المقابلة وتعقد الدهشة لسانها ومصرانها.
الحماقة بتصرف إبنك البالغ من العمر 4
أعوام الذي اختار أن "يفقش"  30بيضة في
الصالون بهدف إخراج  30صوصا ً مفترضاً.
الحماقة أن تؤمن على حياتك بمليوني دوالر
في شباط وتتزوج في آذار وفي نيسان تكتشف
أن زوجتك قاتلة محترفة.
على مستوى األفراد ،يشكل الحمقى أغلبية
موصوفة على "تويتر" و"إنستغرام" في لبنان
وسائر المشرق.
وعلى مستوى الدول ،فإن الواليات المتحدة
األميركية ،والعدو الصهيوني هما أغبى دولتين
في العالم .الحماقة جامعهما المشترك.
في األمس هدد قائد القوات البرية التابعة
للجيش اإليراني العميد كيومرث حيدري ،بأن
"الجيش اإليراني سيسوي تل أبيب وحيفا
باألرض في حال ارتكاب أي حماقة".
إغتيال العلماء اإليرانيين أليس حماقة
تستدعي البدء بتحويل المدينتين صحراء موت؟
اعتراف أميركا بالقدس عاصمة للدولة
العبرية أليس حماقة؟
قصف العدو للمراكز اإليرانية في سوريا
أليس حماقة؟
الهجوم على مجمع بارشين لتطوير
تكنولوجيا الصواريخ والنووي والطائرات
المسيرة .أليس حماقة؟
الحروب المتكررة على قطاع غزة أليست حماقة؟
اإلعتداءات الصارخة على المسجد األقصى
أليست حماقة؟
التنقيب عن النفط في حقل كاريش أليس حماقة؟
ما نوع الحماقة التي يتوقعها السيد العميد
كي ينهي المسألة Une fois pour toute؟
العميد أحمد كريم بور كان أكثر وضوحا ً من
حيدري يوم قال" :سنسوي تل أبيب وحيفا مع
األرض في غضون  7دقائق ونصف" ال سبع
دقائق وال ثماني .سبع ونصف .لكنه ربط التنفيذ
بصدور أمر عن "سماحة قائد الثورة اإلسالمية"
وسماحته في انتظار الحماقة المناسبة.
وكان رئيس لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية في البرلمان اإليراني ،مجتبى ذو النور
أقل استعجاال ً من سيادة العميد بور ،فحدد ذات
يوم مجيد نصف ساعة لتدمير إسرائيل في ما لو
هاجمت أميركا بالده.
إغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني
وأبو مهدي المهندس في كانون الثاني 2020
حادث ال يرقى إلى مستوى الحماقة وإال
كيف ي ّ
ُفسر الهجوم الصاروخي على قاعدتين
أميركيتين في العراق ،انتقاما ً لسليماني؟ أكان
تمرينا ً على إزالة العدو عن الخريطة؟
أكثر ما يقلق العدو إعالن العميد حيدري
"أن جميع الوحدات التابعة للقوات البرية يتم
تزويدها حاليا ً بأسلحة ذكية وبعيدة المدى
ونقطوية" .ونقطة على آخر السطر.

هـــــــــــــــل

يزن برج ايفل

تعــــــــــــلم حواىل  10أطنان.

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

من أجواء مهرجان التصوير الفوتوغرافي "رؤى الشرق" في ال جاسيلي  -فرنسا (أ ف ب)

تصوير الثدي الشعاعي يرصد أمراض القلب
يذكر بحــث جديــد أن فحص املاموغــرام ،أو
تصوير الثدي الشــعاعي الذي تجريه النســاء دوريا ً
لرصد رسطان الثدي ،قد ينذر أيضا ً بمخاطر اإلصابة
بأمراض القلب.
تشــر البقع البيضاء أو الخطــوط الظاهرة يف
فحص املاموغرام إىل تراكم الكالسيوم يف رشايني الثدي.
لكن يختلف تك ّلس رشايني الثدي عن تك ّلس الرشيان
التاجي الذي ينذر بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية .راقب الباحثون يف الدراسة الجديدة
 5059امرأة يف مرحلة ما بعد انقطاع الطمث (ترتاوح
ّ
أعمارهن بني  60و 79عاماً) طوال ســت ســنوات
ونصف .فاكتشــفوا أن املرأة املصابة بتك ّلس رشايني

الثدي كانت أكثر عرضــة ألمراض القلب أو الجلطات
الدماغية بنسبة  .51%ن ُ ِشت نتائج الدراسة يف مجلة
"الدورة الدموية :تصوير القلب واألوعية الدموية" ،يف
 15آذار .2022
لكن ال تشــمل تقارير تصوير الثدي الشعاعي
معلومات حول تك ّلس الرشايــن يف الثدي دوماً .لذا
يتمنى املرشفون عىل الدراســة الجديــدة أن تُمهّ د
اســتنتاجاتهم لتعديــل التوجيهــات املعمول بها
وإضافة هذه املعلومات إىل التقارير مستقبالً .لكنهم
يلفتون إىل أن غياب التكلس يف رشايني الثدي ال يعني
بالرضورة تراجــع خطر اإلصابة بأمــراض القلب
واألوعية الدموية.

قانون لمكافحة هدر الطعام في إسبانيا
أق ّرت الحكومة اإلسبانية مرشوع
قانون يهدف إىل الحد من هدر الطعام
من خالل فرض غرامات عىل املطاعم
ومحالت الســوبرماركت التي تخزن
بقايا الطعام ،عىل غــرار ترشيعات

قائمة يف فرنسا وإيطاليا .وقال وزير
الغــذاء لويس بالناس بعــد اجتماع
ملجلس الوزراء" :إن هذه أداة قانونية
رائدة ملنع التبذير يف السلسلة الغذائية،
من املنتجني إىل املستهلكني ،ما يؤدي

إىل خســائر مالية ويؤثر عىل البيئة"،
مضيفــاً" :يف عالم ال يزال فيه الجوع
وسوء التغذية موجودين لألسف ،هذه
أمور تؤثر عىل ضمري الجميع".
ويســعى مــروع القانون
الذي سيتعني مناقشته يف الربملان،
لخفض  1,3مليون طن من الطعام
والرشاب يتم إلقاؤها يف إسبانيا كل
عام ،ما يعادل خسارة تعادل 250
يورو ( 266دوالراً) للفرد ،وبحسب
األرقام الحكومية.
بموجبالترشيعالجديد،سيتعني
عىل كل من محالت الســوبرماركت

واملطاعم إيجــاد طرق لتوزيع بقايا
الطعام عىل املنظمات غري الحكومية
وبنوك الطعــام .ويف الحاالت التي،
عىل ســبيل املثال ،أصبحت الفاكهة
شــديدة النضج بحيث يتعذر بيعها،
يجب اســتخدامها لصنع املربى أو
العصائــر ،أو يف الحاالت التي لم تعد
صالحة لالســتهالك البرشي ،يجب
اســتخدامها يف أغذية الحيوانات أو
تحويلها إىل سماد.
واعتمدت دول أخرى مثل إيطاليا
وفرنســا بالفعل قوانني يف السنوات
األخرية ملكافحة هدر الطعام( .أ ف ب)

دب و َد ْيسمها فرّقهما هجوم ذكر
البحث عن أنثى ّ
أطلقت سلطات منطقة كاستيّا إي ليون اإلسبانية
عملية بحث عن أنثى دبّ بنية وديسمها الصغري ،بعدما
افرتقا عىل إثر هجوم وحيش من دبّ ذكر عىل الديسم الذي
تمكنت األم من إنقاذه .وأشارت السلطات إىل أن االشتباك
أدى إىل مقتل الذكر مع أنه يفوق األنثى حجماً ،فيما عادت
األنثى الجريحة للبحث عن صغريها ،وتسعى السلطات
إىل التأكد مما إذا كان شملهما التأم مجدداً .ووقع الحادث
يف بينيا دي سانتا لوتشيا بمقاطعة بالنسيا.
ورشحت منظمة كاســتيّا إي ليــون للطبيعة عىل

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

"تويرت" أن إنــاث الدببة غالبا ً ما تحمي دياســمها يف
مثل هذا الوقت من الســنة من هجمات الذكور الهادفة
إىل تحريك الرغبــة يف املجامعة لدى اإلناث .وقال رئيس
مؤسســة الدب البني غيريمو بالومريو" :إن لدى الدب
كما الحيوانات االخرى غريــزة االنجاب ،مما يدفعه إىل
البحث عن اناث مع دياســمها لقتل الدياسم" .وأضاف
أن "الرغبة يف املجامعة تتحرك لدى األنثى بعد يومني أو
ثالثة أيام ،ويمكن عندها للدب القاتل أن يتزاوج معها"،
واصفا ً هذه الهجمات بأنها عنيفة جداً( .أ ف ب)
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