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"لجنة العدل"...
والجريمة المتمادية
زا َد غازي زعيتر وعلي حسن خليل "في
الرقة" .نفهم أنهما أساسيان في ماكينة
المنظومة الحاكمة ويستطيعان رفض
المثول أمام المحقق العدلي واستخدام كل
األساليب لعرقلة العدالة ،أما أن يترشحا
لـ"لجنة االدارة والعدل" ويفوزا "فوزا ً
عظيماً" ،ففي األمر ما يتجاوز النكاية
والمصلحة الشخصية الى رغبة جامحة
في تمتين االنقالب على كل معايير "دولة
القانون" والذي ك َّرسته الوصاية السورية
وطوَّره المحور االيراني بـ"كفاءة"
منقطعة النظير.
هي جسارة غير عادية أن يترشح
مطلوبان للعدالة لعضوية المجلس
النيابي بهدف التمترس وراء الحصانات
والفذلكات الدستورية و"محكمة الوزراء"
الوهمية .فمقارعة القضاء عبر طلبات
الرد واستخدام وزير المال "المعتَّر" لمنع
اكتمال "هيئة محاكم التمييز" أفضل
لهما حتما ً من اإلنضمام الى "ال ُ
ط َّفار"
َ
في الجرود ،أو التحول
موقوفين محتمَ لين
يدفعان ببراءتهما عبر محامين وبالطرق
القانونية مثلهما مثل أي مواطن شريف.
ذ َّكرتنا منظمة العفو الدولية أمس بما
لم يغب عن بالنا لحظة ،بل طالبنا به فور
حصول جريمة  4آب" :ال بديل من تحقيق
دولي" ألن قضاءنا أعجز من أن يحاكم
مرتكبي جرائم من النوع "الثقيل" .فال
َ
سابقة لتحقيق شفاف في جريمة اغتيال،
وال محاسبة لطرف أو لفرد يتمتع بحمايات
تصادر حق الدولة في إحقاق الحق.
هذا موقف مبدئي يصدر ببرود دوري
عن هيئة ُشغلها الوحيد احترام "حق
الناس في الحياة الكريمة" وتذكير الدولة
اللبنانية وأي دولة قمعية يحكمها ديكتاتور
أو تحالف مافيَوي بتوقيعها عهد االلتزام
بما ال يخالف هذا العنوان .لكن يبدو أن
"منظمة العفو" لم تهضم أن يحل مشتبه
بهما في "اإلهمال الجنائي" في لجنة
برلمانية تش ِّرع القوانين وتحاسب السلطة
التنفيذية على التلكؤ في تطبيق ما يخدم
الحق والحقيقة والعدل وانتظام الحياة
العامة في دولة محترمة .لذلك طالبَت
بنزع حصانة زعيتر وخليل وحرمانهما
من الذريعة التي تضعهما فوق المحاسبة
وتزيد آالم الضحايا وتمنع التعويض على
المتضررين.
يمكن لزعيتر وخليل المباهاة أمام
أنصارهما ومحورهما السياسي بقدرتهما
على تجاوز مطلب أكثرية اللبنانيين في
الوصول الى الحقيقة في تفجير مرفأ
بيروت .لكن واجبهما األخالقي والمهني
باعتبارهما محاميين كان يقتضي أصالً
أن يضعا نفسيهما في تصرف التحقيق،
خصوصا ً أن ال أحد في لبنان يتهمهما
بارتكاب جرم عمدي ،وواجبهما النيابي
يتطلب أن يبادرا طوعا ً الى طلب رفع
الحصانة عنهما كما يحصل في أي برلمان
ِ
حضاري إزاء مسألة فيها مجرد
مخالفة
لقانون السير وليس تفجير عاصمة وإيقاع
آالف المصابين.
ال أحد يتوقع أن يراجع زعيتر وخليل
موقفهما فيستقيال من لجنة العدل ،على
األقل إلعادة المصداقية إليها ،لكن عليهما
وكل الذين احتموا بمرجعيات سياسية
وطائفية أال يتوقعوا من سائر اللبنانيين
وعلى رأسهم أهالي الضحايا والمتضررون
أن ينسوا جريمة المرفأ أو يحيلوها الى
مجهول أو ِّ
يوقعوا صك براءة للمتهمين.
هي جريمة العصر ،وعرقلتها ال تدمّ ر
أي أمل بدولة القانون فحسب ،بل تعزز
منطق من باتوا مقتنعين باستحالة العيش
والتعايش في ظل النظام الحالي.
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موقف رئاسي مو ّ
حد ينتظر هوكشتاين" :الخط  + 23حقل قانا"

ّ
و"يلقم"
نصرالله "يشطب" الخط 29
السالح :استعدّوا لـ"المغامرة"!
من تمام الساعة " ،"8:35إختار األمني العام
لـ"حزب الله" السيد حسن نرصالله توقيت إطاللته
املتلفزة مســا ًء لتكون متطابقة مع لحظة إعالنه
الشــهري عرب أثري "املنار"" :أنظــروا إليها تحرتق
وستغرق" يف إشارة إىل استهداف البارجة اإلرسائيلية
"ساعر  "5يف مستهل حرب تموز ...وتحت سقف
هذا التوقيــت وما يختزنه من دالالت عســكرية
ّ
مشفرة ،تد ّرجت رسائل نرصالله يف مواجهة "املرحلة
الجديدة" و"التطور امليداني الكبري والخطري" املتمثل
باستقدام إرسائيل ســفينة االنتاج اليونانية لبدء
استخراج النفط والغاز من حقل "كاريش".
واستنادا ً إىل خالصة "موقف الدولة الذي جسده
الرؤســاء الثالثة" من خالل تأكيدهــم عىل أن ما
تقوم به إرسائيل يف املنطقة املتنازع عليها يشــ ّكل
"اعتدا ًء عىل لبنان" ،شــبّه نرصالله هذه القضية
بقضية "تحرير الرشيط الحــدودي املحتل" التي

استوجبت "تحمّ ل الكثري من األعباء واملخاطر" ،مع
فارق جوهــري ّ
أن "عامل الوقت ليس يف صالحنا"
هذه املــرة ،ليضع يف ضــوء ذلك فســحة زمنية
قصرية أمام الدولة بغية استكمال املفاوضات مع
الوســيط األمريكي بما ال يتجاوز فرتة "الشهر أو
الشــهرين" التي يحتاجها اإلرسائييل للبدء بعملية
استخراج الغاز ،فآثر موازنة موقفه بني منح رئيس
الجمهورية ميشال عون من جهة "الضوء األخرض"
للميض قدما ً يف عملية التفاوض و"شطب" الخط
 29عن الخريطة التفاوضية ّ
ألن الداعني إىل اعتماد
هذا الخط يقدمون للناس "توقعات غري واقعية"،
وبــن "تلقيم" الســاح من جهة أخــرى وإبداء
جهوزية "حزب الله" الستهداف السفينة اليونانية
ومنع إرسائيل من استخراج النفط والغاز ...داعيا ً
اللبنانيني إىل االســتعداد لكل الخيارات "وقد تكون
هناك مخاطرة ومغامرة".
١٣

السياحة المأمولة
و"فخ" الـ cash economy
خــــالــــد أبــو شــــقــــرا
مربّدات "حمى" صيف  2022السياحي ال تع ّد وال تحىص .واحدة
منها ،استمرار الدوران يف االقتصاد النقدي  cash economyالذي سريتّب
عىل الســياح حمل مبالغ نقدية كبرية لتســديد أبسط املستحقات.
فبطاقات اإلئتمان الدولية واملحلية التي يعتمد عليها السياح مرفوضة
من قبل معظم املؤسسات ،ومن يقبل بها عىل مضض ،يطلب عمولة
إضافية تصل يف بعض األماكن إىل  30يف املئة .حجة املؤسســات لهذه
الحسومات التي ّ
تنفر السياح واملغرتبني ،هي أن الداخل من أموال إىل
مولود.
منها
والخارج
املصارف مفقود
١٣

الوكالة الذر ّية تتحدّث عن "ضربة قاضية" لمحادثات فيينا

واشنطن ُتح ّذر طهران
من "أزمة نوو ّية خطرة"

تتسارع التطوّرات املرتبطة بربنامج إيران النووي الذي بات معضلة
رشق أوســطية وعاملية ،مع مواصلة طهران خرقها للخطوط الحمر
وسط ترنّح "محادثات فيينا" ولو لم َ
تتلق بعد "الرضبة القاضية" ،ما
دفع الواليات املتحدة إىل التحذير باألمس من أن االستفزازات النووية
األخرية للجمهورية اإلســامية اإليرانية قد تتسبّب بـ"أزمة نووية
خطرة" وبـ"مزيد من العزلة االقتصادية والسياسية إليران".
ويف هذا الصدد ،قال وزيــر الخارجية األمريكي أنتوني
بلينكن يف بيان" :نُواصل ّ
حض إيران عىل أن تختار طريق
ً
الديبلوماســية ونزع فتيل التصعيد" ،وذلك تعليقا عىل
قرار طهران وقف عمل  27كامريا ملراقبة أنشــطتها
النووية بعد تبنّي مجلس محافظــي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية قرارا ً ينتقدها عىل عدم تعاونها .وأضاف:
النص "ر ّدا ً
"لســوء الحظ لم يكن ر ّد إيران األويل" عىل هذا ّ
يف شأن ق ّلة التعاون والشفافية ،ولكن عىل العكس
كان بالتهديد باســتفزازات جديدة وعدم
الشفافية"١٣ .
غروسي يعرض في فيينا
نموذجًا من كاميرات مراقبة األنشطة
النووية التي عمدت طهران أمس إلى تعطيل
 27منها في منشآتها (أ ف ب)

إقالة "الرجل الثاني" في الكنيسة األرثوذكسية
ونفي كبير حاخامات روسيا

بوتين يُشبّه نفسه
بالقيصر "بطرس األكبر"

ّ
مخصصًا للذكرى الـ 350لوالدة "بطرس األكبر" في موسكو أمس (أ ف ب)
بوتين خالل زيارته معرضًا

وسط املعارك الطاحنة يف منطقة دونباس األوكرانية ،حيث تتسبّب
الصواريخ الروسية بتدمري ك ّل مظاهر الحياة وقتل املدنيني وتهجريهم،
وتحت مربّرات املفاهيم الجيوسياســية الضاربــة يف أعماق التاريخ،
وفيما احتفلت روسيا باألمس بذكرى مولد قيرصها الخامس "بطرس
األكرب" ،شــبّه الرئيس الرويس فالديمري بوتني سياسته بتلك التي كان
يتّبعها "بطرس األكرب" حني كان يُقاتل السويد وغزا قسما ً من أراضيها
وفنلندا وأجزاء من إستونيا والتفيا.
١٣
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ولـــيـــد شـــقــيــر

الترسيم بعهد عون أو خ َلفِ ه؟
يبدو أن لعبة إبقاء الموقف من طروحات
الوسيط األميركي آموس هوكشتاين غامضا ً ليس
مقتصرا ً على المفاوض اللبناني .فالجانب األميركي
هو اآلخر أخذ يعتمد النهج نفسه وهو اآلخر يتقنه
بموازاة سمعته البراغماتية .أما الجانب اإلسرائيلي
فليس معروفا ً عنه أنه ال يتقن فن قول الشيء
وفعل عكسه ،وتغطية السماوات بالقبوات وإقحام
أي تفاوض في دهاليز ربح الوقت واإلفادة منه إلى
أقصى حد.
قد يكون مفهوما ً تكتم المسؤولين في الدول
الثالث ،أميركا ولبنان وإسرائيل ،على جانب من
العرض الخطي المزدوج الذي أرسله هوكشتاين
بعد زيارته األخيرة في شباط الماضي ،والذي
يتضمن خيارين .فكل ما عُ ِرف عن هذا العرض
وخرائطه أنه يرسم الخط  23الذي س ّلم به الرؤساء
الثالثة في شكل متعرج عند الجزء الصغير من
حقل قانا الذي يقع جنوب الخط المستقيم أي
في المنطقة اإلسرائيلية المفترضة بحيث يحصل
لبنان على الحقل كامالً .ونظرية المفاوض اللبناني
بعد التسليم بالخط  ،23هي التسليم من الجانبين
األميركي واإلسرائيلي بحقل قانا كامالً للبنان،
مقابل التسليم اللبناني بحقل كاريش الذي يقع
شمال الخط  ،29إلسرائيل.
وأراد المفاوضون اللبنانيون (على المستوى
السياسي) تجنب اقتراحات سابقة لتقاسم لبنان
وإسرائيل اإلنتاج من حقل قانا عبر شركات
استخراج النفط والغاز ،والتي كانت شركة إيطالية
طرحتها ثم كررها هوكشتاين في زيارته األولى
في تشرين األول الماضي .ومع أن الفريق اللبناني
الذي وافق على فكرة التقاسم هذه ويعتبرها
قابلة للتطبيق هو الفريق الباسيلي الذي يبرر
ذلك بأن الخط القائم في عمق المياه هو المهم
وليس القائم على سطح البحر ،بات معروفا ً أن
الرؤساء الثالثة رفضوا فكرة تقاسم اإلنتاج هذه
عبر الشركات ألنها تضمر تطبيعا ً مع العدو .حتى
هذا القدر من المعطيات يبدو األمر مفهوماً .لكن
ِ
يكتف برسم الخط  23متعرجا ً عند
هوكشتاين لم
الجزء المتداخل مع المنطقة اإلسرائيلية لحقل قانا،
بل أعاد رسمه متعرجا ً في الجزء المتبقي بحيث
تحصل إسرائيل على مقابل المساحة التي قضمها
التعرج لضمان كامل قانا للبنان ،فجاء التعرج
مجحفا ً في حق لبنان بحيث يقضم جزءا ً ال بأس به
من البلوك الرقم  8العائد للبنان ،بحجة أنه «يجب
أن نعطي شيئا ً مقابالً إلسرائيل» ،بعد تخليها عن
كامل قانا .عند هذه النقطة علِقت المفاوضات،
وعند هذا التعرج الذي رسمه هوكشتاين في عمق
البحر تمت صياغة الرد اللبناني على مقترحاته
المكتوبة ،جرى إنجاز كتابته من دون إرساله إلى
الوسيط األميركي .فمقترح األخير يشتم منه لبنان
محاولة لمقايضة قانا بحقل آخر غير كاريش،
الذي بات مسلما ً به لمصلحة إسرائيل ،وسعي
متكرر لجره إلى فكرة تقاسم اإلنتاج عبر شركات
إنتاج النفط والغاز ولكن في منطقة تقع في عمق
البحر وهي أقرب إلى قبرص .وإذا صحت الرواية
القائلة إن إسرائيل أجرت مسحا ً جيولوجيا ً ثالثي
األبعاد في تلك المنطقة ،لم يقم به لبنان ،وأظهر
أن كميات الغاز والنفط فيها واعدة جداً ،وتفوق
بأهميتها سائر الحقول ،فإن المخفي من وقائع
المفاوضات المحرجة للجانب اللبناني يكمن في
هذا الجزء من خريطة الغاز في البحر.
قد يكون إغراق اللبنانيين في تفاصيل الخطوط
وتعرجاتها والحديث عن الخط  29الذي تخلى عنه
لبنان منذ زمن ،والتكتم على الوقائع الجوهرية
لعروض هوكشتاين التي أوجبت ّ
تقصد تأخير
إرسال الرد اللبناني الخطي إلى واشنطن ،تهدف
إلى التغطية على حقيقة التنازالت المطلوبة من
الرؤساء الثالثة من جهة ،أو على التفاوض في
شأن هوية الشركات النفطية المطلوب تلزيمها
عمليات التنقيب والحفر واالستثمار ،وهي العملية
التي تشملها مهمة هوكشتاين بعد إنهاء العقود
التي تشمل الشركة الروسية «نوفاتيك»...؟
ومع كل هذه التفاصيل هناك من ينتظر الجواب
على سؤال مفصلي يعتبره األساس ،ويدور في
الوسط السياسي المتابع عن كثب لما بلغته
المفاوضات :هل إنجاز االتفاق على ترسيم الحدود
البحرية سيتم قبل نهاية والية الرئيس ميشال عون
الذي يلح على ختم عهده به نظرا ً إلى االنعكاسات
المعنوية واالقتصادية اإليجابية لهذا االتفاق ،أم
أن المطلوب إبقاء الترسيم معلقا ً إلى حين انتخاب
الرئيس الجديد للجمهورية حتى يبدأ عهده بهكذا
إنجاز؟
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ّ
مبكل على عرض هوكشتاين:
ر ّد
«"قانا"» بالكامل مقابل «"كاريش"

خفــايـــا
يقــال إن تكليــف «حزب
اللــه» النائب الســابق نواف
املوسوي بمتابعة ملف ترسيم
الحــدود البحرية هو بمثابة رد
اعتبــار له وتهــ ّرب من تحمل
املسؤولية ،ألنه من املس ّلم به أن
يكون الحزب قد درس هذا امللف
مسبقا ً وكوّن فيه قناعات.

غـــادة حـــالوي

غدا ً يبلور لبنان رده الرســمي
عىل عرض الوسيط االمريكي آموس
هوكشــتاين الذي كان سبق وتقدم
به يف زيارته االخرية اىل لبنان .مجددا ً
يعود الوســيط األمريكــي يف ملف
مفاوضات ترســيم الحدود البحرية
بني لبنان وارسائيــل لتحريك امللف
مجددا ً عىل وقع وصول الســفينة
اليونانيــة للتنقيب عــن النفط يف
كاريش .عودة هوكشتاين تأتي تحت
وطأة التحذير من عواقب األمور يف
حال استمر العمل يف التنقيب بقرار
أحادي مــن قبل ارسائيــل ما دفع
لبنان للتحرك باتجاه اســتيضاح ما
يحصل وص ّد اي محاولة ارسائيلية
أموس هوكشتاين وإزاحة القناع
تفــض املفاوضات
للتنقيب اذا لم
ِ
مالحظات عىل الصيغة املكتوبة التي
غري املبارشة بينها وبني لبنان اىل اي
سبق وقدمها للبنان خطيا ً وجزمت
نتيجة بعد.
بان لبنان لن يقدم ردا ً خطيا ً كي ال
منــذ أُعلن الخرب عــن وصول
يلزم نفسه به يف مرحلة املفاوضات.
الباخرة اليونانية للتنقيب سارعت
يــوم غــد الســبت يعقد رئيســا
ارسائيل اىل تقديــم تطمينات حول
الجمهورية ميشال عون والحكومة
موقع عملها والقول إنه ســيكون
نجيــب ميقاتي اجتماعا ً اســتباقا
محصــورا ً بالشــق االرسائييل من
لوصــول آموس للخــروج بموقف
الحدود بعيــدا ً عن الحدود اللبنانية.
موحد من العرض الذي سبق وتقدم
بطلب من آمــوس أعطت ارسائيل
به ،وعلم ان الرد اللبناني ســيطالب
تطمينــات بوقــف عمــل الباخرة
بمساحة حقل قانا كاملة اي كامل
تسهيالً لعمل املوفد االمريكي .لتكون
املساحة  860كيلومرتا ً
تلك هي املرة الثانية
مربعــا ً مقابل ان يكون
التــي يرجــأ العمل
حقل كاريــش بالكامل
فيها بعدما ســبق
وأرجــئ اىل ما بعد هي المرة األولى التي خارج الحدود اللبنانية
االنتخابات النيابية يف تتقاطع فيها مصالح بعدما كان عرض آموس
تضمن تنازل لبنان عن
لبنان .تقول املصادر
ان لبنــان كان عىل كل األطراف للخروج جزء من قانا فضالً عن
علم بوصول السفينة باتفاق على ترسيم اقرتاحات أخرى ستكون
موضع بحث مستفيض
منذ العام  2019وان
الحدود
مع الوسيط االمريكي.
موعــد وصولها تم
تأخريه بناء لطلب آموس وتســهيالً
وتؤكد مصادر معنية ان زيارة
آموس هذه املــرة قد تكون مختلفة
ملهمته يف املفاوضات مع لبنان.
عن املرات الســابقة بالنظر إلرصار
وتســتبق الســفرية االمريكية
لبنان عىل حســم امللــف وضمان
دورثي شــيا وصول آمــوس بعقد
حقه يف اســتغالل ثروتــه النفطية
سلســلة لقاءات مع املســؤولني
جازمة بــان اي بحث بالخط  29لن
اللبنانيني تمهد فيها لزيارة الوسيط
يكون هو األســاس الن طرحه وفق
االمريكي الذي سيتســلم من لبنان

يرتدد يف الشمال أن النواب
«قدامى املســتقبل» يف تواصل
دائم مع الرئيس سعد الحريري
عرب مقربني يتولــون ابالغهم
املوقــف من كل اســتحقاق،
وأن تصويتهــم للرئيس بري
جاء بطلب منه وقد يســمون
الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل
الحكومة أيضا ً إذا طلب منهم
ذلك.
ما يؤكد طارحــه هو من باب كونه
نقطة تفاوض وال يدخل ضمن خط
الحدود ،اي ان لبنان ســينطلق من
هذا الخط ثــم يرتاجع باملفاوضات
اىل ما دونــه وهو ما تعتربه املصادر
اعرتافــا ً بأن الخــط  29ليس خطا ً
حدودياً .مصــادر أخرى تذهب أبعد
من ذلك لتغمــز من قناة الهدف من
اثــارة البلبلة حول خط غري موجود
عمليا ً وعما اذا كان الهدف استدراج
«حزب الله» اىل املواجهة مع ارسائيل
للنيل منه .وتذكر املصادر ان الخط
 23تــم تثبيتــه يف حكومة ميقاتي
العام  2011وبموافقة رئيس مجلس
النواب نبيه بري ما يعني اقتناعهما
به وخوض املفاوضات غري املبارشة
عىل اساســه ،اما اعتماد الخط 29
فيعني ان ال مفاوضات وال استثمار
للثروة النفطية اىل اجل غري مسمى.
موقــف لبنــان الديبلومايس
يتلخص يف التعاطــي مع موضوع
الرتسيم عىل انه فرصة ذهبية لوجود
نوايا جدية ،معتربا ً ان هذه قد تكون
الفرصة االخرية مع قرب نهاية عهد
رئيس الجمهورية العماد ميشــال
عون وصعوبة تشــكيل حكومة يف
الظرف الراهن ،ويف حــال لم يثبت
الجانب االمريكي حسن نية ويتعاون

يحكى عــن توقيع اتفاق
بــن نقابة أصحــاب الفنادق
ورشكات اإلعالنــات التــي
تســتثمر اللوحــات اإلعالنية
عــى طريــق املطــار ،لنرش
إعالنات ترويجية للسياحة يف
لبنان برعاية وزارة الســياحة
و«حزب الله».
مع لبنان لتثبيت حقه بثروته لتكون تلك
هي زيارته االخرية ما بني لبنان وارسائيل
للخروج بنتائج عمليــة وليس االكتفاء
بتقديم عروض تصب يف مصلحة ارسائيل
عىل حساب حق لبنان يف حدوده.
هي املرة االوىل التــي تتقاطع فيها
مصالح كل االطراف للخروج باتفاق عىل
ترســيم الحدود وهو ما يتطلب زيارات
مكوكية للوســيط االمريكــي وتفعيل
الوســاطة وهذا ما سيسمعه آموس من
الجانب اللبناني الذي ســيتوحد موقفه
للمرة االوىل بعدما كان شــهد انقساما ً
حادا ً يف االيــام القليلة املاضية وصلت اىل
حد املطالبة بجلسة برملانية الصدار الخط
 29بقرار نيابــي وفرضه عىل الحكومة
ليصبح هو خط الحدود الرســمي ،لكن
الخطوة ســتكون منقوصة لعدم وجود
حماسة رسمية من قبل املعنيني بامللف.

ملف الترسيم من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية الدستورية

عون أمام سفراء شمال أوروبا :االستشارات
النيابية قريبًا
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن
معالجة ملف ترســيم الحدود البحرية الجنوبية،
تنطلــق من املحافظة عىل مصلحــة لبنان ،وعىل
حقوقه يف مياهــه وأرضه ،وأن هــذا امللف الذي
يندرج يف إطار املفاوضــات الدولية هو من صلب
مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا ً إىل املادة 52
من الدستور.
موقف عون جاء خالل استقباله أمس يف قرص
بعبدا ،وفدا ً من ســفراء دول الشمال ضمّ ،سفرية
الدانمارك لدى لبنان  ،Merete Juhlوسفري النروج
لدى لبنان  ،Martin Yttervikوسفرية فنلندا لدى
لبنان  ،Tarja Fernandezوســفرية السويد لدى
لبنان .Ann Dismorr
وشدّد عون أمام الوفد عىل أنّه سوف يواصل
جهوده للوصول إىل نتائج إيجابية يف ملف ترسيم
الحــدود البحرية الجنوبية ال ســيما مع مجيء
الوســيط األمريكي يف املفاوضــات غري املبارشة
مع إرسائيل السفري آموس هوكشتاين اىل بريوت
مع بداية األســبوع املقبل .وقال« :ســنطلب من
هوكشتاين اســتئناف مســاعيه إلعادة تحريك
املفاوضات غري املبــارشة خصوصا ً أن لبنان يريد

من خالل هذه املفاوضات أن يتمكن من استثمار
ثروتــه النفطية والغازيــة يف امليــاه اللبنانية،
وأن يحافظ عىل االســتقرار واالمــن يف املنطقة
الحدودية» .ور ّدا ً عىل أسئلة السفراء ،أوضح عون
أن املسار الديمقراطي سوف يستم ّر يف األيام املقبلة
من خالل االستشــارات النيابية لتكليف شخصية
لتشــكيل الحكومة الجديدة التي يفرتض ان تنال
ثقة مجلس النــواب وتبارش العمــل يف معالجة
القضايا امللحة ،ال سيما الوضع االقتصادي وخطة
التعايف واملفاوضات مع صندوق النقد الدويل التي
يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا ً تساعده عىل تجاوز
الظروف الصعبة التي يم ّر بها.

ولفت عون ر ّدا ً عىل سؤال السفراء إىل أن عامل
املال أدّى دورا ً يف مسار االنتخابات النيابية األخرية،
وإذا مــا وردت طعون فإن املجلس الدســتوري
يفصل بها وفق القواعد الدستورية املعتمدة.
وشــدد عىل أهمية العالقات التي تربط لبنان
مع دول الشمال ،شارحا ً موقف لبنان من الحرب
الروســية – األوكرانية وتأثريها عىل اقتصاديات
العالم.
من جهتهم أكد ســفراء الــدول االربع عىل
دعمهم لبنــان يف مختلف املجاالت واالســتمرار
يف تقديم املســاعدات يف املجاالت التي يحتاجها،
متطلعني اىل تعزيز العالقات بني دولهم ولبنان.
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رئاسة الحكومة :غابت الزعامات...
فلعبت الترشيحات
كـــلــيــر شـــكـــر
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون
أن االستشارات النيابية امللزمة لتكليف
رئيــس وزراء يتوىل تشــكيل الحكومة
الجديدة ستتم خالل األيام املقبلة .وهو
طبعا ً ســيفعلها لتحديد موعد للتكليف
ّ
يفضل حصول هذا االســتحقاق
ولو أنّه
بعد إجراء مروحة مشاورات غري رسمية
يُراد لها أن تفيض إىل اتفاق مبدئي حول
شكل الحكومة وتركيبتها ،قبل أن يدعو
النواب إىل اإلدالء بأصواتهم أمامه .ولهذا،
ال يبدو ّ
أن املوعد املنتظر لالســتحقاق
الحكومي ،قد حــدّد بانتظار مزيد من
التشاور والنقاش السيايس.
لكن هذه الفسحة من الزمن والتي
ترفع من فرص رئيس حكومة ترصيف
األعمــال نجيب ميقاتي لــرؤس آخر
حكومات العهد ،ترسم مشهدية جديدة
يف بورصة األســماء املتداولة ،الطامحة
للجلوس عىل كريس الرئاسة الثالثة.
يف الواقــعّ ،
إن قــرار رئيــس تيار
«املستقبل» سعد الحريري بتعليق العمل
السيايس ،وانكفائه عن املشهد اللبناني
عىل نحو كامل ،فتح شهية الكثريين من
أبناء الطائفة السنيّة لوراثة لقب «دولة
الرئيــس» ،ال الزعامة طبعــاً ،يف ضوء
النتائج التي أفرزتها االنتخابات النيابية،
سني إىل مرشوع
والتي حوّلت ك ّل نائب
ّ
رئيس حكومة ،عــى قاعدة ّ
أن الطائفة
فقدت زعاماتها ،وبات النواب املنتخبون
سواســية مع خ ّريجي نادي رؤســاء
الحكومات الســابقني ،ال بل يتفوقون
عليهم ،ومنهــم رئيس حكومة ترصيف
األعمال يف معيار التمثيل الشعبي ،بعدما
ّ
وتلقت
فقد ميقاتــي موقعه النيابــي
الئحته الطرابلسية رضبة قاضية ،أسوة
برئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة
الذي خرج من االســتحقاق بخســارة
كبرية.
عملياً ،يمكن ألي شخصية سنيّة أن
تكون مرشوع مرشح لرئاسة الحكومة،
إذا ما نجحت يف إقناع كتلة نيابية يف تبني
هذا الرتشيح خصوصا ً بعدما انفرط عقد
نادي رؤساء الحكومات السابقني ،ومعه
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وزير االقتصاد أمني سالم الذي يعتقد ّ
املرجعية السياســية التي كان يمثلها
أن
«النادي» ،بحيــث ثمة من يدفع باتجاه
انتماءه إىل عائلة سالم قد يساعده عىل
دار الفتــوى لكي تؤدّي الدور البديل عن
تخطي بقية «املتســابقني» إىل الرساي
دور النادي ،وتؤمّ ن الغطاء الســيايس
الحكومي ...حتى لو كان رصيده «صفر
لرئيس الحكومة املقبل .ولكن إىل اآلن ،ال
إنجازات».
غطاء رشعيا ً لرئاسة الحكومة.
خارج الحكومة ،تتطاير األســماء
ولهذا ،تفيض الصالونات السياسية
من ك ّل حدب وصــوب .يت ّم التعامل مع
ّ
برتشيحات وأسماء لطامحني يعتقدون
كمرشح دائم لرئاسة
السفري نواف سالم
أن الح ّ
ّ
ظ سيضحك لهم وسيدخلهم نادي
الحكومة ،ولكــن عىل طريقة «العروس
رؤســاء الحكومات من «خرم» التشتت
التي يرغب أهلهــا بتزويجها وهي غري
الذي يصيب هذه الســاحة بفعل تو ّزع
راغبة» .فيمــا الترسيبــات اإلعالمية
نوابها بني الكتل النيابية.
تقدّم جواد عدرا كمرشح رئيس «التيار
الوطنــي الحر» جربان باســيل مع ّ
هكذا ،ال يــزال ميقاتي متقدّما ً عىل
أن
ســواه ،عىل قاعدة «ييل
األخري لم يطرح أي اسم
بتعرفــو أحســن من
يف أي نقاش رســمي.
يــي بتجهلــو» ونظرا ً
بني نواب « 17ترشين»
خارج الحكومة تتطاير
لشبكة عالقاته الدولية
ســني،
أكثر من نائب
ّ
األسماء من كل ّ حدب
ّ
واألرجح ّ
يشــغل
التي تتيح له أن
أن االستحقاق
مولــدات اتصاالتــه
الحكومــي أشــعل
ويتم التعامل
وصوب
ّ
الخارجية يف حال رســا مع السفير نواف سالم الحماســة يف رؤوس
التفاهــم الداخيل عىل
هــؤالء ،ويف طليعتهم
ّ
كمرشح دائم
اســمه .ومــع ذلك ،ال
عبد الرحمــن البزري.
يبدي ميقاتي حماســة لتكرار التجربة
أما النائب الطرابليس أرشف ريفي فكان
إذا ما اضطره األمــر إىل تقديم تنازالت
أول من «فتح الردّة» بتأكيده أنّه مستعد
ال يريدها ...وال يمانــع يف حرق بعض
لرتؤس الحكومة.
األسماء السنيّة يف دربه.
عىل محــور حلفاء قــوى الثامن
مــن آذار ،كان يفرتض أن يكون فيصل
ولكن عــى طاولــة ميقاتي من
كرامي أبرز املرشحنيّ ،إل ّ
أن الصناديق
«يزاركــه» عــى رئاســة «حكومة
خذلته مــع ّ
أن املحيطني بــه يؤكدون
االنهيار» .وزير الداخلية بسام املولوي
مــن الطامحني لتويل املنصــب ،متكئا ً
حصول عملية تزوير أدت اىل اســتبعاده
عن الئحــة الفائزين .أما بالنســبة إىل
عىل «إنجاز» إجراء االنتخابات النيابية
قدامى «املســتقبل» فلم يجرؤ أي منهم
ومكافحــة التهريــب ،وعــى قنوات
عىل تقديم نفســه خلفــا ً للحريري يف
التواصل مع املســؤولني الســعوديني.
كذلك ،يبدو ّ
رئاسة الحكومة...
أن الطرح يدور جديا ً يف ذهن

اســعــد بـــشــارة

وزارة الطاقة تحدد موعد االستشارات
وفق قاعدة «لعيون صهر الجنرال» يمتنع الرئيس ميشال عون عن تحديد
موعد االستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة،
فهو يريد ضمان حصة جبران باسيل كاملة ،قبل ان يحدد هذا الموعد
الدستوري ،فارضا ً عرفا ً متوارثا ً عنوانه التأليف قبل التكليف.
وبمعزل عن المساس بالدستور ،وتكييفه لصالح الصهر ،فإن هذا المسار
المدمّ ر الذي انتهجه عون ،منذ سلم القرار السيادي لـ»حزب الله» في اتفاق
مار مخايل ،مرشح لالستمرار الى نهاية الوالية الرئاسية ،والى ما بعد هذه
الوالية ،ما دام «حزب الله» يؤمن الغطاء للتعطيل من أجل باسيل ،تاركا ً وراء
هذا التعطيل ،بلدا ً منهارا ً ومنهوباً ،يحوله الوقت الضائع مريضا ً يعيش على
االوكسيجين الذي ال يكفي اال للبقاء في الغيبوبة.
في جردة سريعة على ما أحدثته «عيون صهر الجنرال» و»عيون الجنرال»
من خراب على األقل منذ العام  2008والى اليوم ،يمكن القول إن سنوات
وسنوات من حياة اللبنانيين ،ضاعت هدرا ً بكلفتها التي تفوق عشرات مليارات
الدوالرات ،باالقتصاد المشلول ،واالعتصامات التي حولت بيروت ووسطها
مسرحا لألشباح ،وبالوزارات التي استملكتها عيون صهر الجنرال ،فكانت
ّ
والتكسب والزبائنية ،حتى انه لو قيض ألي باحث مستقل أن
مرتعا ً للفساد
يؤرخ لوزارة الطاقة في عهد جبران باسيل ،لخلص الى وضع هذه الوزارة في
رأس مراتع الفساد ،ليس في لبنان فقط ،بل في كل نماذج جمهوريات الموز
في العالم.
ما دام «حزب الله» قادراً ،فهو سيستمر في دعم باسيل الذي يشدد على
تجديد عقد استثمار وزارة الطاقة ،فهذه الوزارة هي التي ستمر عبرها عقود
النفط وإنشاء معامل الكهرباء وتثبيت محطة سلعاتا ،كمحطة يريدها باسيل
على سبيل التضليل «المحطة المسيحية للغاز» في موازاة المحطة السنّية في
دير عمار والمحطة الشيعية في الزهراني.
بهذا التبسيط المخ ّل بأدنى درجات العقل والتعقل ،والعابق بالشعبوية،
يص ّر باسيل بعد «نجاحه» الكبير في وزارة الطاقة على االحتفاظ بها،
مدعوما ً من «حزب الله» ،وبما أن شرط وزارة الطاقة كما الشروط األخرى
التي وضعها باسيل ستكون شرطا ً على الرئيس المكلف قبل أن يكلف ،فإن
جميع المرشحين للتكليف سيأخذون إجازة قسرية ،ألن عون لن يحدد موعدا ً
لالستشارات قبل تأمين حصة جبران ومطالبه .اما «حزب الله» فسيراقب
سعيدا ً تعطيل باسيل ،وسيترك لعبة المالكمة هذه تأخذ وقتها من دون
استعجال ،اذ انها ليست المرة األولى ،ولن تكون األخيرة ،التي يدفع فيها
اللبنانيون ثمن تلبية مطالب «عيون صهر الجنرال» ،والحزب ال يدفع من
كيسه ،ف ِل َم االستعجال؟
في المقابل ،يبدو المرشح الطبيعي لتشكيل حكومة تجديد المنظومة ،اي
الرئيس نجيب ميقاتي ،في موقع اللعب بين هامشين .االول الرغبة في قبول
مهمة التكليف والتشكيل ،والثاني االمتناع عن تلبية بعض شروط باسيل ،وفي
الهامشين ال نية له في اتخاذ موقف برفض هذا االبتزاز ،واالصرار على تحديد
موعد االستشارات أوالً ،قبل الحديث عن التشكيل الذي هو من صلب صالحيات
رئيس الحكومة المكلف .يعرف ميقاتي أن طرح باسيل أسماء اخرى للتشكيل
هو مجرد مناورة هزلية ،ألن ميقاتي سيشكل هذه الحكومة بدعم من الرئيس
نبيه بري و»حزب الله» ووليد جنبالط والرئيس سعد الحريري ،لكنه يعرف
أيضا ً أن «حزب الله» الذي له مصلحة في تكليفه ،لن يدفع ثمن تحجيم باسيل
في الحكومة ،بعدما نفخ كتلته النيابية على حساب معظم حلفائه ،ولهذا
سيستمر ميقاتي بالتواجد بين هذين الهامشين ،حتى ولو استمرت حكومة
تصريف األعمال الى نهاية والية الرئيس عون ،حينها سيتّحد التصريف
بالفراغ في الجمهورية العبثية التي يلعب فيها «حزب الله» دور المهندس
األكبر.

حدّد مواصفات الرئيس المكلف وتحدّث عن فوضى عارمة في الترسيم

جعجع :يستهدفون "القوات" ألنها رأس الحربة الفعلية للمعارضة
ان يتحول اللبنانيون كلهم خرباء يف الجغرافيا وترســيم الخرائط ،امللف
حدّد رئيس حزب «القــوات اللبنانية» ســمري جعجع املواصفات
يفرتض ان يعالج عرب القنوات الرســمية فتحــدد الدولة موقفا ً يحفظ
املفرتض توافرها يف اي مرشــح ليســميه عىل اساســها نواب تكتل
حقوق لبنان بالحد االقىص ،استنادا ً اىل دراسات معمقة ووثائق توثق يف
«الجمهورية القوية» رئيسا ً يكلف تشكيل الحكومة ،وقال لـ»املركزية»:
االمم املتحدة ،وهو ما لم تفعله حتى الساعة».
«ليس صحيحا ً ان ال اسماء سنيّة مطروحة لتكليفها رئاسة الحكومة،
وتابع« :ال احد منا ،وتحديدا ً يف «القوات» ،اعلن حصوله عىل االكثرية
ذلك ان ثمة شــخصيات يتم التداول بها خلف الكواليس لتويل املهمة ،اال
النيابية بل ج ّل ما قلناه ومــا هو مثبت ان «حزب الله» وحلفاءه فقدوا
ان ،بالنسبة الينا كحزب ،االهم من الشخصية بحد ذاتها هي املواصفات
الغالبيــة النيابية» .وعن مقولــة البعض انه كان يمكن
املطلــوب توافرهــا ،واذا ما توافرت نحن مســتعدون
ّ
ايصال رئيس مجلس نواب غري نبيه بري ،لو ان «القوات»
الكف ،ال ملفات فساد
لتسميتها ،وحددها باآلتي :نظيف
اعطت اصواتها ملرشح شــيعي يف جبيل او بعلبك ،رشح
تحوم حوله .يعكف عىل وضــع هيكلية او نظام داخيل
«"جل ّ ما قلناه وما
جعجع :مــا نرفضه لنــا ال نقبل به لغرينــا ،إذ إن اي
لعمل مجلس الوزراء كنظــام املجلس النيابي ،بحيث ال
هو مثبت أن حزب
مرشح شيعي يصل بأصوات املسيحيني ال يمثل الطائفة
يتمكــن اي وزير من تعطيل قرار او مرســوم عىل غرار
الشــيعية ،املطلوب ان يصل النائب الشــيعي بأصوات
ما يفعل وزير املال يوســف خليل يف ملف التشــكيالت الله وحلفاءه فقدوا
الشيعة ليمثلهم عن حق ،وخالف ذلك التفاف و»زعربة».
القضائية .ان يتعهد بعدم تخصيص اي حقيبة ألي حزب
الغالبية النيابية"»
وعن ســيناريو الجلســتني النيابيتني واسباب فوز
او طائفة واالهم يف هذه املرحلة حقيبة الطاقة .أن يتعهّ د
«الحزب» و»التيار» بمقعدي الرئاسة ونيابة الرئاسة ،اعترب جعجع انه
بتشــكيل حكومة متجانســة وان يفصل النيابة عن الوزارة ،ان يتمتع
«خطأ قسم من النواب املســتقلني والتغيرييني الذين يرفضون التنسيق
بالهوية الســيادية ،فيعمل عىل اعادة القرار االسرتاتيجي اىل الحكومة
مــع اي طرف ويحكمون عىل قاعدة «كلن يعنــي كلن» ،فانعكس ذلك
بالذات ويلزم كل االطراف بعدم تجاوز سقف هذا القرار ،ويحرص القرار
عــى النتيجة ،اذ ان اصــوات فريق  8آذار الـ 61صبــت كلها ملصلحة
االمني والعسكري بالجيش اللبناني .وضع خطة التعايف يف رأس اولويات
حكومتــه وانجازها رسيعا ً والرشوع يف االصالحــات إلخراج البالد من
مرشحيهما ،فيما تسبب التشتت لدى املعارضة يف خسارتها» .ورشح ان
الوضع الكارثي الذي تقبع فيه.
«القوات» سعت منذ اللحظة االوىل للتواصل والتنسيق مع هؤالء وابلغت
واعتــر جعجع ان ما يحصل يف ملف ترســيم الحدود البحرية« ،ال
الجميع انها لن ترشــح احدا ً من جانبها عىل رغم وجود اكفاء للمنصب
عىل غرار النائب غسان حاصباني وغريه.
يمكن توصيفه اال بالفوىض العارمة والظالم الذي يخيم عىل الكثري من
وعن تصويت «القوات» للنائب عيل حسن خليل املطلوب يف جريمة
وقائعه .فالدولة اللبنانية ارسلت سابقا ً وثيقة رسمية حددت فيها الخط
تفجري مرفأ بريوت واتهامها بـ»الخيانة»؟ أجاب جعجع :نوابنا صوتوا
 23حدودا ً بحرية للبنان ،وستبقى كذلك حتى اثبات العكس .ال يجوز هنا

ّ
منصات معروفة الستهدافنا»"
"«يوظفون

مع مبادئهم وقناعاتهــم التي ال يحيدون عنها ،وليتذكر هؤالء ،اننا كنا
اول من ســارع اىل رفض تحويل جريمة تفجري املرفأ اىل املجلس النيابي
منعا ً لتمييعها .نحن امينون عىل كل وعد وكل شعار اطلقناه ونسعى اىل
ترجمته وليكفوا عن تحميلنا اخطاء البرشية جمعاء.
انها الحملة البغيضة نفسها الهادفة اىل تطويق «القوات» النها رأس
الحربــة الفعلية للمعارضة .يوظفون منصــات معروفة تابعة للفريق
اآلخر الستهدافنا واخرى تلتحق بهم عن جهل ربما لعزلنا.
وختم جعجع« :الله يقطعن ويقطع ساعتن».

٤
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المجلس يستكمل إنتخابات لجن َتي الصحة والتربية والرؤساء والمقرّرين اليوم

كواليس وآليات عملية اإلقتراع والخاسرون باألسماء واألرقام
كان أبلغ األمانــة العامة ملجلس النواب قبيل إنعقاد
أكــــرم حـــمـــدان
الجلســة ،عىل عضوية أي لجنة يود الرتشــح ،كما
أن بعض النواب أعلن ترشحه خالل إنعقاد الجلسة
يفرتض أن يســتكمل مجلس النواب الســاعة
وهذا حق لكل نائب داخل القاعة.
الثالثة من عرص اليوم ،تكوين مطبخه الترشيعي من
لكن ما فات البعض أو حتــى الرأي العام ،هو
خالل انتخاب أعضــاء لجنتي الرتبية والصحة ومن
أن اإلشكالية التي أثارها بعض نواب قوى»التغيري»
ثم انتخاب رؤساء ومقرري لجان املجلس بكاملها،
كانت عىل خلفية طباعة األوراق بأســماء املرشحني
بعدما كان النواب انتخبوا يــوم الثالثاء أعضاء 14
وتوزيعها داخل القاعة ،إذ إن هذا األمر كان من باب
لجنة من أصل  16ولو أن عمليــة التوافق والتزكية
تجهيز األوراق للعملية اإلنتخابية مع ترك باب الحق
كانت هي الطاغية ،حيــث اقترصت عملية اإلقرتاع
مفتوحا ً لكل نائب بالرتشــح وإضافة أي اسم بخط
واإلنتخابات عىل خمس لجان هي« :اإلدارة والعدل»،
اليد عىل ما هو موجود ومطبوع.
«املــال واملوازنة»« ،الداخلية والدفاع «« ،األشــغال
وقد وصل عدد املرشــحني إىل  27مرشحا ً بينما
والطاقة» و»اإلقتصاد والتجارة».
عدد أعضاء اللجنة هو  17وهو ما جرى خالل عملية
وبمعزل عن السيناريوات التي يمكن أن تجري
إنتخاب أعضاء لجنة األشــغال والطاقة ،كما وصل
خالل جلســة اليوم ،فإن هناك جملــة من الوقائع
عدد املرشــحني لعضوية لجنــة اإلقتصاد والتجارة
والخلفيات لجلســة يوم الثالثاء املــايض ال بد من
إىل  20بينما عدد أعضــاء اللجنة هو  ،12وهذا األمر
التوقف عندها ورشحها للرأي العام ،خصوصا لجهة
وخالفا ً ملا ُ
صور وروج له ،بأن نواب قوى التغيري هم
آلية اإلنتخــاب وما تم بالفعل وملــاذا حصل بعض
من فرض العملية اإلنتخابية ،فاألعداد وتوزع وتنوع
الجدل أو التوتر يف النقــاش حول هذا األمر ،إضافة
األســماء تقول عكس ذلك ،حتــى أن الحلفاء كانوا
إىل النتائج التي حصــل عليها كل نائب خالل عملية
يتنافســون ويختلف األمر بني لجنــة وأخرى وفقا ً
اإلقرتاع التي جرت لعضوية خمس لجان؟
للتفاهمات املرسومة بني القوى السياسية.
بداية ،ال بد من التأكيد أن آلية وطريقة اإلنتخاب
ففــي لجنــة املال مثــا ً بلغ
داخل مجلس النواب ،واردة ومحددة يف
عدد املرشــحني  ،22ونجح النائب
النظام الداخيل للمجلس وهي تتحدث
إبراهيم منيمنــة بنتيجة  66صوتا ً
بشــكل واضح عن اإلقــراع الرسي،
وهذا األمر منصــوص عليه أيضا ً يف النائب ونقيب المحامين بينما لم يوفق كل من زمالئه مارك
ضو ( 55صوتاً) ،ياســن ياســن
بعض مواد الدســتور وبالتايل فإن أي
السابق ملحم خلف
تعديل أو تغيــر يف هذه اآللية يحتاج كان يحتاج إلى خمسة ( 40صوتاً) وفــراس حمدان (27
صوتاً) ،وقد ترشــح ايضا ً النائب
إىل تعديالت دستورية ويف مواد النظام
أصوات فقط ليكون
عدنان طرابليس ولم يوفق وقد نال
الداخيل ملجلس النــواب ،وما عدا ذلك
في عضوية لجنة
 49صوتاً ،ووجدت أيضا ً  8أصوات
يبقى من بــاب املواقف والترصيحات
للنائب هاني قبيــي الذي لم يكن
وتســجيل النقاط التــي ال تقدم وال
اإلدارة والعدل
مرشحا ً جديا ً لعضوية اللجنة ،مع
تؤخر يف عملية تطويرعمل املؤسسة
اإلشارة إىل أن منيمنة حل الرقم  17يف اللجنة التي
الدستورية األم ،أي مجلس النواب.
تتألف من  17عضوا ً وتراوحت األصوات التي نالها
وعطفا ً عىل ما سبق ،فإن جلسة إنتخاب أعضاء
الفائزون بني الـ 66والـ ،105وكان عدد الحضور
اللجان يوم الثالثاء املايض ،قد شهدت عملية إقرتاع
يف القاعة  121نائباً.
حســب ما هو وارد يف النظام الداخيل خالل عملية
أما يف لجنــة اإلدارة والعدل ،فكانت الرســالة
اإلنتخاب ،وتم توزيع املغلفــات املوقعة واملمهورة
واضحة لنواب «التغيري» حيث بلغ عدد املرشــحني
بختم مجلس النواب ،حســب األصــول ،وكذلك تم
 ،20ثالثة منهم لم يحالفهم النجاح ،وللمصادفة أن
توزيع لوائح بأسماء املرشحني وفقا ً لرغبة كل نائب

من جلسة انتخاب اللجان (رمزي الحاج)

هؤالء الثالثة هم :ملحــم خلف ( 55صوتاً) ،حليمة
قعقور ( 39صوتاً) وفراس حمدان ( 18صوتاً).
وبلغ معــدل النجاح ما بني  59صوتا ً و 102من
أصل  120نائبــاً ،ما يعني أن فــوز النائب ونقيب
املحامني السابق ملحم خلف كان يحتاج إىل خمسة
أصوات فقط ليكون يف عضوية لجنة اإلدارة والعدل.
ويف نتائــج إنتخابات لجنة األشــغال والطاقة،
مفارقات غريبة نوعا ً ما حيث بلغ عدد النواب الذين
لــم يحالفهم النجاح يف عضويــة اللجنة  ،10وهم:
أسامة سعد ( 39صوتاً) ،جيمي جبور ( 18صوتاً)،
إلياس حنكــش ( 35صوتاً) ،نزيه متى ( 43صوتاً)،
غســان حاصباني ( 18صوتاً) ،رشبل مســعد (27
صوتاً) ،أديب عبد املســيح ( 39صوتاً) ،جميل عبود
( 33صوتاً) ،إيهاب مطر ( 39صوتاً) وســيزار أبي
خليل ( 46صوتــاً) ،وهنا املفارقــة أن الذي حل يف
املرتبة  17هو أيضــا ً النائب إبراهيم منيمنة بنتيجة
 48صوتاً ،وكان املعدل بني  48و 75صوتاً.
ويف لجنة الداخلية والدفاع البالغ عدد أعضائها
 17ترشــح  20نائبــا ً ولم يحالف النجــاح كالً من

النواب :زياد حواط ( 27صوتاً) ،ميشــال الدويهي
( 33صوتاً) وعدنان طرابلــي ( 38صوتاً) ،وكان
معدل النجــاح بني  40و 99صوتــا ً بينما كان عدد
النواب داخل القاعة وصل إىل .111
أمــا يف لجنة اإلقتصــاد والتجــارة البالغ عدد
أعضائها  12فقد ترشــح  20نائباً ،ثمانية منهم لم
يوفقوا وهم :ياســن ياســن ( 26صوتاً) ،إلياس
الخوري ( 15صوتاً) ،كميل شــمعون ( 27صوتاً)،
وضاح الصادق ( 34صوتاً) ،جميل عبود ( 33صوتاً)،
وائل ابــو فاعور ( 31صوتاً) ،مارك ضو ( 38صوتاً)
وراجي الســعد ( 43صوتاً) .وكان معدل النجاح بني
 51و 89صوتــا ً وعدد النواب داخل القاعة تراجع إىل
ما دون املئة.
هذه قــراءة رسيعــة لألرقام بإنتظــار نتائج
إنتخابــات الرؤســاء واملقررين لتتضــح الصورة
أكثر ،وإن كان هناك من يتخــوف من عدم ترجمة
التفاهمات السياســية وذهــاب البعض لتكريس
أكثريــة معينة عىل قاعدة نتائــج إنتخابات رئيس
املجلس ونائبه وتطبيق ذلك عىل اللجان.

 30يومًا للتدقيق في بيانات المرشحين الحسابية وإال تصبح ناجزة حكمًا

«"هيئة اإلشراف»" تقرع باب ديوان المحاسبة...
ماذا عن التدقيق في اإلنتخابات؟
يف نيابتهم إىل جانــب مقاربة «الهيئة»
طــــونـــي كـــرم
حمالتهــم اإلعالميــة واإلعالنية وما
إذا تخطوا ســقف اإلنفــاق اإلنتخابي
عىل بعد أســبوع من انتهاء املهلة
املخصص لهم.
القانونيــة أمــام اللوائــح اإلنتخابية
وال يخفى عىل أحــد أن التدقيق يف
واملرشحني لتقديم بياناتهم الحسابية
البيانات الحســابية ســيكون يف غاية
الشــاملة إىل هيئــة اإلرشاف عــى
الصعوبــة ،ما يضــع مصداقية هيئة
اإلنتخابات ،لم تتع َّد البيانات املقدمة إىل
اإلرشاف عــى اإلنتخابــات عىل املح ّك،
الهيئة الـ 24من أصل  103لوائح و718
نظرا ً للتدابري املرصفية التي حالت دون
مرشحا ً شــاركوا يف اإلنتخابات النيابية
التزام املرشحني تطبيق
التي جــرت يف  15أيار
القانون واإلنفاق عرب
املنرصم.
شيكات مرصفية ،ما
مقاربــة «امللــف
اإلنتخابــي» ال تصحّ إعتماد غالبية المرشحين
يفاقم عمــل الخرباء
الدفع النقدي CASH
يف تتبــع املصاريــف
دون التوقــف عنــد
والتدقيق بها ،ليشكل
الــدور الــذي تقــوم
يجعل من الصعوبة ال
غالبيــة
اعتمــاد
بــه «هيئــة اإلرشاف بل من المستحيل تتبّع
املرشــحني آلية الدفع
عــى اإلنتخابات» مع
البيانات الحسابية
النقــدي  CASHعائقا ً
توجّ ه عدد ال يســتهان
يجعل من الصعوبة ال بل من املستحيل
به من املرشــحني إىل الطعــن يف نتائج
تتبع البيانات الحســابية التي ُ
ستفع
بعض الدوائــر اإلنتخابية أمام املجلس
أمامهم قبل منتصــف ليل  16حزيران
الدســتوري .ويف هذا اإلطــار ،يوضح
الجاري والتدقيق بها .ليرتافق هذا األمر
رئيس الهيئة القايض نديــم عبد امللك
مع تقييد قانون اإلنتخابات املعمول به
لـ»نــداء الوطــن» أن دور «الهيئة» يف
عمل «الهيئة» بمهلة ال تتعدى  30يوما ً
الطعــون يقتــر عىل التعــاون مع
من إقفال الباب أمام استالمها البيانات
«املجلس» واإلســتجابة لطلبه وتزويده
الحسابية وكشــف املخالفات والقيام
بامللفات التابعة للمرشــحني املطعون

باإلجراءات القانونية الالزمة ّ
وإل تعترب
البيانات املقدمة نافذة وتقطع الطريق
أمام أي اعرتاض الحق.
ووفــق القانون ،فإن املرشــحني
الناجحني والخارسين كما املنســحبني
من املعركة اإلنتخابية بعد انتهاء املهلة
القانونية النسحابهم يف  15آذار ،يتوجب
عليهم تقديم بياناتهم الحســابية منعا ً
للمساءلة وتعرضهم إىل غرامات تفرض
عليهم من قبل وزارة الداخلية بنا ًء عىل
طلب «الهيئة».
يف حني دفع تدني القدرة الرشائية
نتيجة انهيار اللرية اللبنانية ،العديد
من املرشــحني إىل تخ ّ
طي الســقف
اإلنتخابي املحدد يف القانون ،لتكمن
أهمية الــدور املتعلق بـــ الهيئة»
يف التصديــق عىل الحســابات التي
ستقدم بواسطة املدققني املعتمدين
من قبل اللوائح واملرشحني املنضوين
ضمنها ،يف ظل تمادي األزمة املالية
التــي حالــت دون تأمــن رواتب
املوظفني وأعضــاء الهيئة ،إىل حني
موافقة وزارة املالية عىل املرســوم
الصادر عن مجلس الوزراء وتحويل
اإلعتمادات املالية مــن أجل تغطية
الرواتب املرتاكمة منذ زمن.

عبد الملك :التعاون مع ديوان المحاسبة لتخفيف األعباء على خزينة الدولة

ما إذا كانت الحاجة تســتدعي القيام
ولتجنــب األعبــاء اإلضافية عىل
بالتعاقد مع خرباء محاسبة إضافيني
ميزانية الدولة ،يشــر رئيس «الهيئة»
بعد الحصول عىل جميع الحســابات
القايض نديم عبــد امللك إىل أنهم بصدد
املقدمة من املرشحني.
التعــاون مــع ديوان
ويف ســياق متصل،
املحاســبة بعــد أن
لفت عبد امللك إىل تحويل
أدّت اإلجتماعــات بني
األزمة المالية حالت
املخالفات التي رصدتها
الطرفــن إىل حصولهم
عــى موافقــة مبدئية دون تأمين رواتب أعضاء «الهيئــة» منــذ دعوة
الهيئات الناخبة وانطالق
من قبل رئيــس ديوان
الهيئة وموظفيها
عملهــم إىل محكمــة
املحاســبة مــن أجل
املطبوعات والنيابات العامة املختصة،
اإلســتعانة بخرباء محاســبني لدى
عىل أن يتم اإلعــان عنها ونرشها عرب
«الديوان» للقيام بعمليــة التدقيق يف
املوقع اإللكرتوني املخصص لإلنتخابات
الحســابات اإلدارية واملالية العائدة إىل
يف وقت الحق.
املرشــحني واللوائح ،عىل أن يتم تقييم

محـــــليـــــات
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مســـاحة حـــرّة

لماذا قرّر بايدن إرجاء زيارته إلى الشرق األوسط؟
االحتمال األرجح :قرار إسرائيلي بضرب إيران بالسالح النووي!
د .نــبــيـل خــلــيـفــه

(*)

كانت اإلستعدادات جارية يف البيت األبيض لتنظيم
رحلــة الرئيس األمريكــي بايــدن إىل كل من ارسائيل
واململكة العربيّة السعوديّة يف وقت قريب .وهي الزيارة
األوىل للرئيــس األمريكي اىل منطقة الرشق األوســط.
وفجــأة ت ّم االعالن عن تأجيلها ،كما لم يت ّم االعالن عن
أســباب هذا التأجيل .لذلك بدأت سلسلة من التكهنّات
والتصوّرات واألسباب املمكنة واملحتملة ا ّلتي يمكن أن
تكون خلف هذا التأجيل.
 ...هذه املقالة جزء من التحليل العلمي يف العالقات
الدوليّة للتع ّرف عىل األسباب الكامنة وراء تعديل البيت
األبيض لفرتة الزيارة وزمنها يف مرحلة تشهد تحوّالت
مهمّ ــة وخطرية يف املنطقــة .ويف اعتقادنا وتصوّرنا،
وفق ما نملكــه من مــؤرشات ،ان االحتمال األرجح،
ونرصّ عىل كلمة احتمال «هو اتخاذ ارسائيل قرارا ً فعليا ً
وعمليا ً برضب ايران ،وتحديدا ً املراكز النوويّة ،بالقنابل
النوويّة االرسائيليّة .وهو أمر أحرج البيت األبيض ودفع
بالرئيس األمريكي اىل تأجيل زيارته اىل املنطقة!

لماذا؟ وكيف؟

 - 1ال يمكــن لرئيس الواليات املتحــدة ان يعدّل
موعد زيارته إال ّ ألســباب مهمّ ة وجيو-سياسيّة تؤثر
عىل موقف الواليات املتحدة داخل األرسة الدوليّة .وكان
الرئيس بايدن قد أعلن يوم الجمعة يف الرابع من شهر
حزيران الحايل  2022انه بصدد القيام بجولة هي األوىل
اىل منطقة الرشق األوسط ،معرتفا ً ان خ ّ
طة الجولة لم
تكتمل بعد ،ولكنّه ّ
توقع يف الوقت نفســه ان تتضمن
الجولة لقاءات مــع القادة االرسائيليني وزعماء بعض
الدول العربيّة مع احتمال ان تشمل زيارته السعوديّة.
وأ ّكد يف سياق تحديد أسباب الزيارة انها تهدف أساسا ً
اىل تقليــل الرصاعات والحــروب العبثية بني ارسائيل
والدول العربيّة ،وهو ما سري ّكز عليه يف لقائه مع األمري
محمد بن سلمان ويل العهد السعودي والذي كان لبالده

دور ايجابــي مزدوج :تحقيــق التوافق داخل منظمة
الدول املصدرة للنفط أوبك ،وتمديد الهدنة االنسانيّة يف
اليمن تحت قيادة األمم املتحدة.
 - 2يوم الســبت يف الخامس من حزيران الجاري
 ،2022وقبل مرور  24ساعة عىل تحديد موعد الزيارة
الرئاســيّة اىل املنطقة ،أفادت وســائل اعالم امريكية،
بينها  NBCو CNNان الرئيــس األمريكي أرجأ زيارته
املحتملة اىل ارسائيل واململكة العربيّة السعوديّة ،يف حني
رفض البيــت األبيض التعليق عىل هذه األنباء تأكيدا ً أو
نفياً .وبالتايل لم يتم توضيح أسباب هذا التأجيل.
 - 3ليس مــن قبيل الصدف ،ان يقوم مدير الوكالة
الدوليّة للطاقة الذريّــة رافائيل غرويس بزيارة مفاجئة
وغــر عاديّة اىل تل أبيب يف هذا التاريــخ بالذات .وكان
السيد غرويس قد أعلن يف نهاية اجتماع محافظي الوكالة
الدوليّة للطاقة الذريّة يف فيينا« ،ان امتالك ايران الكميّة
الكافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نوويّة مسألة وقت».
وجاء رد ارسائيل عىل لسان رئيس الوزراء نفتايل بينيت
بالقول« ،إن ارسائيل ّ
تفضل ّ
حلً ديبلوماســيا ً للربنامج
النووي االيراني ً
بدل من املواجهة العســكريّة .لكن أه ّم
ما تريده ارسائيل هو منع ايران من أي امكانيّة لتطوير
أسلحة نوويّة» .وأك ّد بينيت أنه إذا لم يبادر املجتمع الدويل
يف الوقت املناســب ملنع ايران من الحصول عىل ســاح
نووي «فإن ارسائيل ستجد نفســها مضط ّرة للتح ّرك
بقواها الذاتيّة .وهي تحتفظ بحقها يف الدفاع عن النفس
واتخاذ اجراءات ضد ايران لوقف برنامجها النووي».
 - 4من املالحظ االهتمام االســتثنائي الذي تبديه
ارسائيل بخصوص املرشوع النووي االيراني .إنّه اهتمام
ذو طابع ســلبي ،أي أنّه يهدف اىل رضب هذا املرشوع
وافراغــه من محتواه وتدمري كافــة عنارص تكوينه.
ويتمثّل ذلك ببعض املمارسات ،منها:
 - 1مالحقــة علمــاء الذ ّرة االيرانيــن من كبار
الضباط واغتيالهم.
 - 2اجــراء تفجريات يف املراكــز النوويّة وتدمري
مقوماتها.

 - 3الكشــف عن كل ما تعمل ايران الخفائه عن
الوكالــة الدوليّة للطاقة الذريّــة وآخرها وجود ثالثة
ّ
مخصب لم تحصل الوكالة
مراكز فيها آثار يورانيــوم
من ايران عىل أجوبة بشأنها ولم تعلن ايران مسبقا ً عن
وجودها لدى الوكالة ،وهو أمر مثري للريبة!
 - 4احداث نقلة نوعيّة يف االسرتاتيجيّة االرسائيليّة
تجاه ايران وذلك بالعمل كثريا ً والتك ّلم ً
قليل.
 - 5االعالن عىل لسان مسؤولني ارسائيليني كبار،
ّ
املخصب تكفي
«بأن ايران تمتلك كميّة من اليورانيوم
النتاج ثالث قنابل نوويّة».
 - 6طلب ارسائيــي لوكالة الطاقة الذريّة بتوجيه
تحذير واضح لطهران بشــأن برنامجها النووي ،وإذا
لم تستجب طهران لهذا التحذير ستكون ارسائيل امام
ّ
«شن حرب استباقيّة».
خيار وحيد ال مفر منه وهو
 - 7السعي الســتصدار مرشوع قرار يدين ايران
امام مجلس املحافظني للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة
تقدمه الواليات املتحدة والدول األوروبيّة الثالث :فرنسا
واملانيا وبريطانيا .ويف رأي الدوّل الثالث «ان النشاطات
النوويّة االيرانيّة ليست فقط خطرية وغري قانونيّة بل
انها تخاطر بإفشــال االتفاق النووي بشكل كامل ألنّه
ك ّلما زادت ايران تخصيب اليورانيوم أصبح من الصعب
العودة لالتفاق النووي ( .)2015وشدّدت الدول الثالث
عىل انها بذلت مجهودا ً كبريا ً يف مفاوضات فيينا الحياء
االتفاق النووي ،ولكن ايران اعتمدت حتى اآلن سياسة
املماطلة والته ّرب من االلتزام برشوط الوكالة الدوليّة
للطاقة الذريّة .وهو ما أ ّكده االتحاد األوروبي أيضا الذي
ّ
عب عن قلقه ازاء سياسة ايران يف تخصيب اليورانيوم.
 يمكن اختزال وجهة النظر االيرانيّة يف هذا املجالباملالحظات التالية:
 - 1ان حكومة الجمهوريّة االســاميّة يف طهران
ليست بوارد العمل النتاج ســاح التدمري الشامل ّ
ألن
القتل الجماعي للبرش فيه مخالفة ألحكام الدين.
 - 2ان ايران ّ
عبت عن نواياها الصادقة بالوصول
اىل اتفاق العام  2015مع دول الغرب ويف نطاق الوكالة

الطوق القضائي يشتدّ على حاكم مصرف لبنان

عويدات يُحرّك دعوى الحق العام ضد سالمة
يف جديــد ملف حاكم مــرف لبنان
رياض سالمة ،ختم املدعي العام التمييزي
القايض غسان عويدات التحقيقات األولية
ّ
بملف سالمة وشقيقه رجا ومديرة
املتعلقة
مكتبــه ماريــان الحويك وطلــب تحريك
دعــوى الحق العام ضدهــم وضد كل من
يظهــره التحقيق يف جرائــم اختالس املال
العام والتزوير واســتعمال املزور والتهرب
الرضيبــي وتبييض االمــوال واالثراء غري
املرشوع.
واحال عويدات امللف عىل النائب العام
االســتئنايف يف بريوت زياد ابو حيدر اال ان
معلومات ترددت عىل نطاق واســع أن ابو
حيدر رفض استالم امللف.
علما ً ان مصادر قضائية رفيعة أكدت
لـ»نداء الوطن» ان املادة  13تسمح للنائب
العام التمييزي بتحديد الصالحية ومســار
الدعوى العامة .وقالــت« :لديه احتماالن،
اما أن يحيل امللف عىل قايض التحقيق االول
بادعــاء ،او يطلب من النيابة العامة املالية
االدعــاء ،ويف النتيجتني يحيــل امللف عىل
قايض التحقيق االول .فليس من الرضوري
ان يحيل املدعي العام االســتئنايف يف بريوت
امللف عــى املدعي العام املــايل بل عليه ان
يدعي ويلتزم من دون التذرع بأي يشء واال
خلق طريقة قضائية جديدة كطريقة غادة
عون ،والتعامل معها بذات الطريقة».

طنوس

وكان القــايض جان طنــوس أعلن يف
تغريدة له انه «بناء عــى املادة  13من ق.
أصــول املحاكمات الجزائيــة طلب النائب
العام لدى محكمة التمييز القايض غســان
منيف عويدات تحريــك دعوى الحق العام
بحــق املدعى عليه رياض توفيق ســامه
ورشكائه واملتدخلني معه بجرائم االختالس

الدوليّة للطاقــة النوويّة والتزمت بــه .لكن الواليات
املتحدة هي الجهة التي نكست باالتفاق وانسحبت منه
زمن الرئيس ترامب وتركت الباب مفتوحا ً أمام جميع
االحتماالت.
 - 3لقد عملت ايران بأحــكام اتفاق العام 2015
والتزمت بالقوانني الدوليّة لعمليّة التخصيب.
 - 4لقد كان طبيعيًا ً ان تسعى ايران لرفع الحصار
املايل والنفطي عنها كي ترتاح سياسيّا ً واقتصاديّا ً وهو
ما عملت عليه إبان املفاوضات يف فيينا.
 - 5لقد رفضت ايران أسلوب املقايضة بني السياسة
النوويّة والسياســة االقليميّة ،فالدول الغربيّة تريد من
ايران أن ّ
ّ
التوسع
تغي يف سياستها االقليميّة القائمة عىل
والهيمنة بفضل اذرعها يف بلدان املنطقة وال سيما «حزب
الله» والحوثيني ،وهو ما رفضته طهران.
 - 6ويف بــاب التحــدي واملواجهــة والتهديدات
بني ايــران وارسائيل قال قائد القــوات الربيّة االيراني
(حيــدري) يف كالم يحمل تهديدا ً واضحــاً« :أي خطأ
يرتكبه العدو سنسوّي تل أبيب وحيفا باألرض بأمر من
املرشد عيل خامنئي».
 - 7مــن الواضح اســراتيجيا ً ان إليران مصلحة
التوصــل اىل حل يف مفاوضات فييناّ ،
ّ
ألن
يف تأخري زمن
الزمن يعمل ملصلحة ايران ويســمح لها بزيادة قوتها
النوويّة من خالل تخصيب املزيد من اليورانيوم بحيث
باتت الرتجيحات تعطي ايــران االمكانية النتاج ثالث
قنابل نوويّة يف وقت قريب.
يف الخالصة انــه ت َّم ابالغ الرئيــس بايدن صباح
الســبت يف الخامس من حزيران  2022بقرار ارسائيل
رضب املنشآت النوويّة اإليرانية باألسحلة النوويّة مع
تمرين عىل الهجوم قامت به فوق املتوسط!
لهذا أجَّ ل الرئيس زيارته للمنطقة كي ال يكون يف
قلب الرصاع!
ولكي ال يعتربه البعض مسؤوال ً عنه!
وهذا هو االحتمال األرجح.
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس

مســـاحة حـــرّة

فضيحة «"كاريش»"
العميد الركن وهبي قاطيشه

(*)

رياض سالمة

غسان عويدات

والتزوير واستعمال املزور وتبييض األموال
واالثراء غري املــروع والتهرب الرضيبي
واحالته من قبل النائب العام االستئنايف يف
بريوت امام قايض التحقيق األول يف بريوت
بموجب ورقة طلــب» .ونفى طنوس ،كما
عويدات ،تبلغ النائــب العام لدى محكمة
التمييز اي دعــوى مخاصمة موجهة ضد
الدولة بسبب االعمال القضائية.
وكان رياض ســامة وشــقيقه رجا
تقدما أمام الهيئــة العامة ملحكمة التمييز
بدعوى مداعــاة الدولة اللبنانية عن أعمال
قضاتهــا بوجه القايض غســان عويدات.
وسبق لهما أن تقدّما بدعوى مماثلة بوجه
القايض جان طنوس.
وفتح القضاء اللبناني يف نيسان املايض
تحقيقا ً محليا ً بشأن ثروة سالمة ومصدرها
بعد استهدافه بتحقيق يف سويرسا لالشتباه
بتورطه وشقيقه يف قضايا اختالس «أكثر
من  300مليون دوالر أمريكي عىل نحو يرض
بمرصف لبنان» ،فيما يواجه ســامة أيضا ً
شــكاوى قضائيــة يف دول أوروبية أخرى
بينها فرنسا وبريطانيا.

وكانــت النيابة العامــة الفيدرالية يف
ســويرسا طلبت يف كانــون الثاني املايض
مساعدة قضائية من الســلطات اللبنانية
لالشتباه ّ
بأن ســامة وبمساعدة شقيقه،
قاما منــذ « 2002بعمليات اختالس ألموال
ُقدّرت بأكثر من  300مليون دوالر أمريكي
عىل نحو يرضّ بمرصف لبنان».
ويف  28آذار ،جمّ ــدت فرنســا وأملانيا
ولوكسمبورغ  120مليون يورو من األصول
اللبنانية إثر تحقيق اســتهدف  5أشخاص
بينهم حاكم مــرف لبنان ،بتهم تبييض
أموال و»اختــاس أموال عامــة يف لبنان
بقيمة أكثر من  330مليون دوالر و 5ماليني
يورو عىل التوايل ،بني  2002و.»2021
ويواجه ســامة يف لبنان قضايا أخرى
ت ّم االدعــاء عليه بموجبهــا  5مرات عىل
األقل ،كمــا أصدرت قاضيــة بحقه قرارا ً
بمنع الســفر .ومنذ انهيار العملة الوطنية
التــي فقدت أكثر مــن  910%من قيمتها
منذ  ،2019يتعرض سالمة النتقادات حادة
لسياســاته النقدية باعتبــار أنها راكمت
الديون.

فضح حقــل «كاريش» اهرتاء
الدولــة يف لبنان؛ كمــا أضاف دليالً
آخــر عىل ضعــف املســؤولني عن
إدارة هذا البلــد وملفاته الطبيعية؛
وكشــف إصابة معظمهم باألنانية
والغرور والغطرســة ،كأنما النفط
والغــاز يف املنطقــة اإلقتصاديــة
الخالصة يف لبنــان ،ظهر مع والدة
هؤالء املســؤولني ،أو مع وصولهم
إىل الســلطة؛ إنه وباء النرجســية
الذي يرضب الكثري من املســؤولني
يف هــذه الدولة العليــة .وإال ّ فكيف
تميض كل تلك السنني عىل اكتشاف
تلك الثروة ،بينما ال يزال مسؤولونا،
حتى اليوم ،يجهلون حقوقنا يف تلك
الثروة ،جنوبا ً وشــماال ً وغرباً؟ أكثر
من عرش ســنوات مــن «التماحك»
تحت عناوين وهمية أهمها« :نحن
ال نفــاوض العدو» .ومــن قال أن
األعداء ال يتحاورون إال ّ بالرصاص؟
ألم يقرأوا تاريخ الحروب بني األمم؟
وكيف كان املتحاربــون يتحاورون
بالواسطة ،وينجحون يف ح ِّل مسائل
أكرب مــن حجم كاريش؟ وهل يجوز
نحر الحقوق أمــام «عقدة» العداوة
التي تجتاحنا جميعاً؟
إســتيقظ املواطنون مؤخرا ً
عىل أكــر عملية تضليل يعيشــها
اللبنانيــون ،عندمــا تبــن لهم أن
مســؤوليهم ،بعد كل هذه السنوات
مــن البحــث ،يجهلــون أين هي
حقوقهــم أو يختلفون حول تحديد
ثروتهم الطبيعية خاصة يف الجنوب:

أهي يف الخط رقم  ،1أو يف خط هوف،
أو يف الخــط رقم  23أو يف الخط رقم
 29أو يف خــ ٍّ
ط آخر؟ إنــه الضياع
الكامــل للحــق بســبب :إمّ ا جهل
هؤالء املسؤولني لحقوقنا الطبيعية،
أو األنانيــة والتفــ ُّرد بمقايضة تلك
الحقوق بمصالح شخصية للبعض،
ّ
والتخل عنها يف سوق الهدر والفساد
والتجــارة املســتمرة بمصالحنــا
الحيوية.
ويأتيــك من ادّعــى بإقامة
توازن ردع اســراتيجي مع العدو،
بعد فضيحــة «كاريــش» ،ليطلب
مــن اللبنانيني« :تعالــوا نتفق عىل
رشكة تنقيب و .»...ولكن متى كان
لـ»اإلتفاق» مكان يف قاموس هؤالء؟
أم أن «ورم» التوازن ،الذي استغلوه
عىل مدى سنوات عىل حساب لبنان،
فضحته مؤخــرا ً «كاريش» ليتغ ّ
طوا
بـ»اتفاق» ملغوم مع اللبنانيني؟
الضيــاع والخــوف والعجز
واملقايضة ...يف ِظ ِّل منصة التنقيب،
دفعت باملسؤولني مؤخرا ً إىل مناشدة
الوســيط األمريكــي هوكشــتاين
للتدخل ،بعد أن َف َق َد هؤالء املسؤولون
«نعمــة» اإلنتظــار والتفاوض عىل
البــارد لتحقيــق املكاســب .لكن
الوســاطة الحالية ،عىل الحامي ،لن
تكون ملصلحة بريوت يف ظ ِّل الوجود
الضاغــط لـ»املنصة» ،إنما ملصلحة
الذين أعــدّوا الصفقة ليتقاســموا
املغانم .وما أكثرهــم يف ِظ ّل انهيار
الدولة!!!
(*) نائب سابق عضو تكتل
«الجمهورية القوية»
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«"لن أمثل إال في قصر عدل مدينتنا وبشكل علني»"

رئيس بلدية طرابلس ير ّد على قرار وزير الداخلية:
يريدون أن أقبل بجعل البلدية مزرعة ألهل السياسة
طـــرابـــلـــس  -مــايــز عــبــيـــد
عىل ح ّد ما اشــتهى عدد من أعضاء
البلديــة أتى قرار وزير الداخلية بســام
مولــوي بإحالة رئيــس بلدية طرابلس
رياض يمق إىل النيابة العامة املالية .ومع
أن القرار بُني عىل الشــكوى املقدّمة من
بعض أعضــاء بلدية طرابلس والتحقيق
الذي أجرتــه املديرية العامــة لإلدارات
ليرس
واملجالس املحلية ،إال أنه قرار جاء
ّ
خاطر األعضــاء املعرتضني عــى أداء
الرئيس يمق منذ سنوات.
قرار مولوي أثار انقساما ً يف املجلس
البلدي املنقسم أصالً ،فقال عضو املجلس
أحمــد املرج يف بيان لــه لوزير الداخلية
«إذا ارتأيــت محاربة الفســاد بالفعل
فنحن معك وخلفــك ،أما إذا كان الهدف
فقط التشــهري برئيس البلدية وتحميله
مســؤولية كل يشء وكأنه هو من أغرق
ٍّ
وتجن».
البلد فهذا ظلم
باملقابل ،لفت املهندس نور األيوبي
وهو من األعضاء املعرتضــن عىل أداء
رئيس البلدية ،إىل أن األكثرية غري راضية
عىل أداء يمــق ،وقد أصبــح امللف اآلن
يف عهــدة القضاء وهو ســيتّخذ القرار

النهائــي» .وأضــاف األيوبي بخصوص
انتخــاب رئيس جديــد للبلدية أنه وبعد
صدور قانــون التمديد للمجالس البلدية
واســتقالة نائب الرئيس «تقــدّم ثلث
أعضاء املجلس البلدي من وزارة الداخلية
والبلديات بطلب إجراء انتخابات ملنصب
الرئيس ،وهــذه مســألة منفصلة عن
مســألة إحالة رئيس البلدية إىل النيابة
العامــة املالية ،ونحــن بانتظار جواب
الداخلية ليبنى عىل اليشء مقتضاه».
لم يصدر عــن رئيــس البلدية أي
موقــف بخصوص القــرار إال بعد ظهر
أمس .كان ينتظر أن يب ّلغ القرار بشــكل
رسمي بعدما جرى التداول به فقط عرب
وســائل التواصل اإلجتماعــي واملواقع
اإلخبارية كما قال .وللغاية عقد مؤتمرا ً
صحافيا ً يف مبنــى البلدية للرد عىل قرار
مولــوي بحقه بعدما نُــر القرار عىل
صفحة الوزارة .وأشــار يمــق إىل «أن
الشــكوى يعود تاريخهــا للعام 2021
وقدمنا ما يلزم من مســتندات وتجاوبنا
مع طلب الوزارة إجــراء التحقيق معنا
إيمانا ً منا بالشــفافية واملســؤولية .لم
تردنا نتائج التحقيقات األمر الذي دفعنا
يف  2022/3/23إىل إرســال كتاب نطلب

«"كنت أتمنّى من معاليه أن يزورنا بدل فتح النار علينا"

فيه من وزيــر الداخلية إبــن طرابلس
القايض بسام مولوي املسارعة اىل تبيان
نتائج التحقيقات ملا تشــ ّكله من تشهري
بحق رئيس البلدية وموقع الرئاسة.
ووضع يمق نفسه بترصّ ف القضاء
ولكنه لن يمثل إال يف قرص عدل طرابلس
وبشــكل علني« ،ألن املوضوع ال يمس
رياض يمق فقط إنمــا مدينة طرابلس

ككل» عىل حد تعبريه.
كما وضع كل ما يثار يف إطار الضغط
عليه من أجل التنــازل« ،ألنهم يريدون
جعــل البلدية مزرعة للسياســيني وأنا
أرفض» .وأعطى مثاال ً عىل ذلك موضوع
سوق الخضار «الذي يريدون له أن يصبح
بيدهم يو ّزعونه بالسياسة .وكنت أتمنى
مــن معاليه ومنزله عــى بعد  300مرت

من مبنى البلدية ،أن يزورها ملرة واحدة
بدل فتح النار علينــا .وكنا نتمنى منه
مساعدة املدينة من خالل امللفات العالقة
لديه يف ظل الظروف التي تعصف بالبالد
ومنها سلفة  2مليار التي لم يوافق عليها
لتسيري املرفق العام البلدي وغريها».
حــال الشــارع الطرابلــي إزاء
القضية يشــبه حــال البلديــة تماماً.
الناس منقســمون بني مؤيد لقرار وزير
الداخليــة وبني معارض له وداعم ملوقف
رئيس البلدية .فاملؤيدون ليمق يؤكدون
أن مولوي يســتجيب ملطلب ســيايس
كبري بــرورة انصياع رئيــس البلدية
للرغبة السياسية أو إزاحته ،يف حني يرى
معارضوه أنه فاشــل يف أدائه ومرتكب
أيضا ً بحق املال العام وتجب محاسبته.
باملحصلة ،يرفض يمق اإلستقالة يف
السنة السابعة املمددة ،بنا ًء عىل مطلب
أعضاء املعارضة ،بــل ويعترب ذلك فتحا ً
للطريــق أمام من يريد وضــع اليد عىل
املرفق العام الوحيــد الفاعل يف املدينة.
ّ
فــإن املدينة كمــا يتضح أمام
وعليه،
ســنة جديدة من التعطيل واملناكفات،
فيما تدفــع البلدية الثمن مــن إنمائها
وخدماتها.

إلجماع لبناني في الترسيم والمفاوضات واالبتعاد عن السجال

دريان :مقام رئاسة الحكومة ُمصان وال يقل
أهمية عن رئاس َتي الجمهورية ومجلس النواب

دريان خالل لقائه أعضاء من الجالية اللبنانية في القاهرة

دعا مفتــي الجمهورية
اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف
دريان اىل حسم قضية ترسيم
الحدود البحرية اللبنانية وأن
تجرى املفاوضات بجدية وعىل
أســس واضحة املعالم تتسم
باإليجابيــة ملصلحــة لبنان
واللبنانيــن واملحافظــة عىل
ثروته ملا لعملية الرتســيم من
أهمية بالغــة ربما تنقذ لبنان
من أزمتــه االقتصادية ،آمال ً
أن تثمر الوســاطة األمريكية
ّ
حل ً يضمــن حــق لبنان يف
حدوده الطبيعية التي رسمتها
االتفاقات الدولية املعتمدة من
األمم املتحدة.
وخــال لقائه أعضاء من
الجالية اللبنانيــة يف القاهرة
بدعوة من سفري لبنان يف مرص
عيل الحلبي ،شــدد دريان عىل
أن يكون هناك إجماع لبناني
يف عمليــة الرتســيم وإجراء
املفاوضــات واالبتعــاد عن
السجال الشــعبوي واملصالح
اآلنيــة الشــخصية وتطبيق
القوانني املرعية اإلجراء يف هذا
املجال.
وأكد أن اإلرساع يف تشكيل
الحكومــة مطلــب داخــي

وخارجــي وحاجــة وطنية
ملحّ ة وكل يوم تأخري يف البدء
باالستشارات النيابية امللزمة
ال يصــبّ يف مصلحــة الوطن
واملواطن ،والدخــول يف بازار
األســماء والوزارات قبل البدء
باالستشارات مخالفة لجوهر
الدستور ونصوصه وال ينبغي
أن يصــار اىل تداول أســماء
وحصص ووزارات كســلعة
متداولة من هنا وهناك.
وقــال دريــان« :يعيش
اللبناني أزمة معيشية خانقة
غري مســبوقة والجوع يطرق
أبواب أغلبيــة اللبنانيني الذين
يفتقــدون أبســط مقومات
الحيــاة ال كهربــاء وال ماء
والبطالــة متزايــدة وهجرة
الشباب والشــابات متنامية
واملــواد الغذائيــة يف ارتفاع
جنونــي واللــرة الوطنيــة
منهارة وأمــوال املودعني غري
معروفــة املصري واالقتصاد يف
حالة تراجــع مقلق والخوف
يعم رشائــح املجتمــع ممّ ا
ينتظرهــم يف املســتقبل وكل
هذا متوقــف عىل مدى تفعيل
املؤسسات ويحتاج إىل حكومة
تعمل يف أجواء سياسية هادئة

ومتعاونة مهمتها إنقاذ لبنان
وإخراجه من هذا الواقع األليم
لتكون مدخال ً النتخاب رئيس
جديد للجمهورية يحظى بثقة
اللبنانيــن جميعا ً ملا يشــكل
هذا االســتحقاق من رضورة
وطنية وأهمية ال تقل شــأنا ً
عن باقي الرئاسات».
واعترب دريــان أن مقام
رئاســة الحكومــة مصان
وال يقــل أهمية عــن مقام
رئاســة الجمهورية واملجلس
النيابــي وعلينــا احرتامها
واملحافظــة عــى صالحيات
كل مقــام التزامــا ً بما نص
عليــه اتفاق الطائــف الذي
وازن بدقــة كل مندرجــات
ونصوص هــذا االتفاق الذي
كان أساسا ً إلعادة بناء الدولة
ومؤسساتها ،ولنا رأي واضح
ورصيح من تشكيل الحكومة
وهو إنقاذ مــا يمكن إنقاذه
من مؤسسات الوطن والعمل
الفوري عىل إعــادة لبنان اىل
مــا كان عليه من اســتقرار
وازدهار ونموّ وتعزيز عالقاته
مع األشقاء العرب وبخاصة
دول مجلس التعاون الخليجي
والدول الصديقة.

«"العفو الدولية»" :لرفع الحصانة عن خليل وزعيتر
والسماح باستجوابهما بشأن انفجار مرفأ بيروت
دعت منظمــة العفو الدوليــة إىل رفع فوري
لجميع الحصانات املمنوحة للمسؤولني اللبنانيني،
وكررت مطالبتها بتشــكيل بعثــة تحقيق دولية
مستقلة للتحقيق».
بعد انتخاب النائبني غازي زعيرت وعيل حسن
خليل (اللذين رفضا التعاون مع التحقيق يف انفجار
مرفأ بريوت) لعضوية لجنة العدل واإلدارة النيابية،
قالــت مديرة املكتــب اإلقليمــي بالنيابة للرشق
األوسط وشمال أفريقيا يف منظمة العفو الدولية،
ديانا ســمعان« :ال يزال قايض التحقيق الحايل غري
قادر عىل اســتجواب أو مقاضــاة كل من غازي
زعيرت وعيل حسن خليل ،ألنهما يتمتعان بحصانة
برملانيــة .وتك ّرر منظمة العفــو الدولية دعواتها
للسلطات اللبنانية لرفع فوري لجميع الحصانات
املمنوحة للمســؤولني ،بغض النظر عن دورهم أو
مناصبهم ،مــن أجل االمتثــال اللتزامها بضمان
تقديم التعويض عن انتهاكات الحق يف الحياة».
أضافت« :يواصل لبنان تقاعســه عن الوفاء
بالتزاماته الحقوقية يف محاســبة مفتعيل انفجار
مرفــأ بريوت ،الــذي أودى بحياة أكثــر من 200
شخص .وبالنظر إىل أشهر من املماطلة والتقاعس
وغياب اإلرادة السياســية ،مــن الواضح ّ
أن بعثة
تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ،مثل بعثة تقيص
الحقائق التابعة لألمم املتحدة ،باتت أمرا ً رضوريا ً
لتعزيز العدالة ألرس الضحايا والناجني».
والحظت منظمة العفو الدوليــة أن النائبني
والوزيرين الســابقني ،غازي زعيرت وعيل حســن
خليل لــم يتوقفا «عن عرقلة مســار التحقيق يف
قضية انفجــار مرفأ بريوت يف  ،2020باإلضافة إىل
رفضهما التعاون .ووُجّ هت إليهما تهمة «اإلهمال»
الجنائي ،لكنهما انتقــدا القرار ووصفاه بأنه غري
عادل ،وقاال إنه يتحدّى الدستور.
وحتى يومنا هذا ،وبعد عدة شــكاوى أفضت
إىل تنحية القايض الســابق فادي صــوان ،واملزيد
من التأخري يف عمل القايض الحايل طارق البيطار،
لم يحرض أي منهما أي جلســات يف التحقيق .ويف
 7حزيران ،انتُخب االثنــان لعضوية لجنة اإلدارة
والعدل الربملانية».
وتابع بيان املنظمة يقول إن لبنان يُع ّد «طرفا ً
يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
الذي تكفل املادة  6منه الحق يف الحياة .وقد ذكرت
اللجنة املعنية بحقوق اإلنســان ،التي تفرس العهد

علي حسن خليل

غازي زعيتر

الــدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية ،ما
ييل :واجب حماية الحق يف الحياة بموجب القانون
يتطلب أيضا ً التحقيق يف الحاالت املحتملة للحرمان
غري القانوني من الحياة ومقاضاة الجناة ،وإنزال
العقوبة بهم ،وتقديــم التعويض الكامل” .ويجب
أن تكون التحقيقــات يف انتهاكات الحق يف الحياة
“مســتقلة ومحايدة ورسيعة وشــاملة وفعالة
وذات مصداقية وشــفافة” ،وينبغــي أن تبحث
يف “املســؤولية القانونية لكبار املســؤولني يف ما
يتعلق بانتهــاكات الحق يف الحيــاة التي يرتكبها
مرؤوسوهم”.
وذكر البيان أن منظمة العفو الدولية ،وائتالفا ً
يضم أكثر من  50منظمة لبنانية ودولية ،وجّ هوا يف
حزيران  ،2021رســالة إىل مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة ،داعية إىل إجراء تحقيق دويل يف
انفجار مرفأ بريوت.

محـــــليـــــات
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النقيب سلوم :تأمين المطلوب يوقف التهريب والتزوير

الدواء المهرّب ...رأس مدبّر وتاجر ودوالر وحقيبة وفاعل خير!
ريــتــا بـــولـــس شــهــوان

علب متعددة لو دفعــت  10دوالرات إضافية ،عن
الســعر األصيل لكنها بذلك توفر وقتاً .تخاف حياة
من إحضار أدوية الرسطان من مرص ،وســوريا،
والعراق ،فال تعرف ما هــي الرتكيبة ،اما يف تركيا
فتحصل عىل صورة من الغــاف ،والتاريخ ،وهي
متأكدة (أقله شــبه متأكدة) بسبب الرقابة يف تلك
البالد ،من أن الدواء هو األصيل ،وتبقى عىل تواصل
مع التاجر من أجل تزويدها بهذه املعلومات قبل أن
تدفع له عند التسلم والتسليم.

الحاجة إىل األدوية وندرتها أ ّم «التحايل» ،وذلك
يتّضح عند الغــوص بتفاصيل خلق وظيفة جديدة
لقضاء هذه الحاجة .هذه الوظيفة املنترشة يف كل
املناطق اللبنانية تهدف إىل جلب األدوية بـ»شنط»
الســفر ،من تركيا وبعض البــاد «املتف ّلتة» من
ضوابــط الوصفة الطبية ،وإعــادة بيعها يف لبنان
بأســعار مضاعفة بالدوالر .قابلت «نداء الوطن»
تاجريــن غري رشعيــن لألدويــة أو مهربَني ،أي
ِ
أنهما ليســا ،صيدليا ً وال مستوردا ً رسميا ً لألدوية،
ّ
متقصية عن طريقة عمل هذه املجموعات.

ما رأي النقابة بكل ذلك؟

لشبكات األدوية غير الشرعية «رأس مدبر»!

اســتوحى ميســم (اسم مســتعار) فكرة
«التهريب» ،بعــد رفع صوت األهــايل املطالبني
بحليب األطفال ،املفقود من األسواق عام .2019
سأل نفسه :لم ال أسافر إىل تركيا ،ملبيا ً النداءات
املســتغيثة! بنظره «هذا عمل إنساني» كما ك ّرر
عىل مســامعنا مراراً ،مربرا ً عمله غري القانوني،
بعد اإلشــارة إىل ذلك .إظهار نفســه بأنه فاعل
خري ،لم يمنعنا من الغوص يف مساءلته عن كيف
م ّد شــبكته هذه من الشمال اىل الجنوب ،فاكتفى
بالقول «من شخص اىل شخص ،ذاع صيتي» .هذا
الصيت الذي يتداول عرب الـ»واتس اب» ،يبدأ بعد
الغوص يف أعماق عاملهم ،بمجموعات ينشــئونها
هاتفيــاً ،فيتناوبــون مهمــة الســفر ،لتأمني
الطلبيات.
هي ليســت رشكة إذا ً وال جمعية خريية كما
يســوِّقون ،إنّما هم أشخاص مدعومون كما ع ّرف
ميســم عن نفســه نافيا ً تهمة «الخوف» .أعضاء
هذه املجموعات يسافرون ،كل أسبوع ،وكل حسب
توقيته ،ويتاجرون «بالحاجة» املتعاظمة يوما ً بعد
يوم ،مع ندرة الدوالر يف األسواق ،وانخفاض معدل
الثقة برشكات األدوية التي تحجب األدوية .ميسم،
أشار اىل أن هناك «رأســا ً مدبراً» يدفع نصف ثمن
التيكت ،مموها ً املعلومــة بتفاصيل غري منطقية.
تعيد توجيه الحديث ،لتســحب منه تفصيالً ما عن
هذا «الشــبح» ،يمتعض ،مكرراً« :لو مش محمي
بالدولــة ،ما بفوت بهيك يش» محــاوال ً ّ
تلقف زلة
اللسان هذه مستعينا ً بمرجعية شبكة من األطباء
يستشــرها إلدخال قرابة  300علبــة دواء .يقنع

أدوية ال تتوفر دائمًا

ميســم زبائنه اللبنانيني بـ»رشعيــة ما» ،بإبراز
خربة أطباء يك ّرر أســماءهم عىل مسامعهم كما
أخربنا أحد الزبائن الذي د ّلنا عليه ،وكان ممنونا ً من
معاملته بعد أن نقل له عــددا ً من االدوية بظروف
طبية مناسبة كوضع الدواء يف ب ّراد.
لم نكتــف بهذه املعلومــات ،انتقلنا اىل جميل
من يشتري هذه األدوية؟
(اسم مستعار) من شبكة أخرى يف منطقة أخرى،
مرض العظم القاتل ،الذي رضب بجسد ادغار
ملقاطعة املعلومات ،فكشــف لنا أن هناك أشخاصا ً
منذ أشــهر ،وانعدام االمل بالوصــول اىل دواء منذ
يف تركيا يســتقبلونه ودكاترة يف تلــك البالد أيضا ً
أسبوع ،حمله عىل أن يسأل عن هذه الشبكات التي
يستشــرهم ،ولكن ال يدخل معهم بالعمق ،ملاذا؟
تؤمّ ن األدوية من خارج الحدود .ادغار لم يهتم ان
ليقلص مــن هامش الربح الرتكي
كان عملهــم قانونيا ً ام ال ،ج ّل ما
والخطر! نعم! هناك خطر يف تركيا
أراده إيقاف نمط األلم .اشــرط
وجميل يداريه ،تماما ً كما أي شبكة
عليهم أسلوبا ً خاصا ً لنقل الدواء،
غري رشعية من هذه الشبكات التي لم يهتم إن كان عملهم فحصل عىل مــراده ،بعد ان دفع
تعمل بني سوريا ،والعراق ،وتركيا .قانونيًا أم ال وجل ّ ما أراده  50دوالرا ً إضافيــا ً عــى فاتورته
واملخاطــر هــذه يحدّدهــا وفق
التي تختلف عن اللبنانية منها بـ
إيقاف نمط األلم
اإلجابة عىل ســؤال :سلطة الدولة
 .50%وحتى أن الرجل ،كما يخرب
الرتكية عىل ماذا مفروضة؟ إذ هناك بعض األدوية
«نداء الوطن» ،عرض مجموعة من مئات الدوالرات،
التي ال تســ ّلم دون وصفة طبية .بأي أسعار يبيع
امام احد التجار غري الرشعيني ليختار هو ما يريده
جميل هذه األدوية الرتكية الصنع؟ هناك من يزيد
كي ال يواجه مشــاكل بترصيف املئات ،باعتبار ان
عليه  10دوالرات وقد تصل نسبة الزيادات اىل 150
بعض فئــات الدوالرات ال تــرف يف لبنان .هدف
دوالرا ً عن السعر األصيل ،مستثنيا ً «إنسانياً» بعض
ادغار واضح :الدواء والتخفيف من األلم .أما رانيا،
الصيدليات التي تطلب منه بعض االدوية ويبيعها
التي تعاني أمراضا ً مزمنة وجدت أن بعض األدوية
بالسعر نفسه أو وفق سعر وزارة الصحة اللبنانية
يف تركيــا أرخص من لبنــان ومتوفرة بكميات فال
ما قــد يربحه دوالرا ً او اثنني يف بعض األحيان .ماذا
تحتاج «تنكة» بنزين ،للحصول عليها وتحصل عىل

عن األدوية املرصية؟ يؤكــد جميل أن هناك يف تلك
البالد تجارا ً أيضا ً يعرفون بمصائب لبنان ،فيبيعون
أدوية الرسطان بغري سعرها ،وهذا لن ّ
يوف معهم،
وكذلك األمر يف األردن.

الدواء مادة ســامة بحســب العضو يف املجلس
التأديبــي يف نقابة الصيادلة دكتــور باهية فاضل
خوري ،ويمكــن أن ينحرف دوره من الشــفاء اىل
القتل به إن لم يســتقدم بطرق طبيــة .لذا تطلب
مــن املواطنني «الوعي» ،والتوقف عن االستســهال
بمخالفة القانون والركض خلف إعالنات فيســبوك
الدعائية من أشــخاص ليســوا من أبناء املهنة ،إذ
اإلنساني ليس يف بال هذا التاجر غري
برأيها إن العمل
ّ
الرشعي ،لكنّه يهدف اىل الكســب املادي .سائلة عن
مصري الهبات للدولــة اللبنانية التي يمكن تجيريها
السترياد األدوية ،بدل تفيش هذه الظاهرة يف السوق،
إذ إيجاد األدوية بوفرة يف الســوق – علما ً أن األدوية
اآلتية مــن تركيا غــر مقطوعة ،كمــا تؤكد ،مع
الرقابة املناسبة ،وتحديث أسعار املنصة تضبط هذه
الشبكات .ومع ذلك ،وكل التالعب يف سعر الدوالر ،ما
زال لبنان رخيصا ً نســبيا ً من ناحية أسعار األدوية.
تويص د .فاضــل املواطن بأمرين ،ســؤال الصيديل
عن الجنريك اللبناني البديــل لدوائه ،بدل التوجه اىل
تجار غري رشعيني ،والثقة برأي هذا الصيديل او أقله
الطلب من الطبيب الخاص إعطاء دواء بديل موجود
يف لبنان .ســلطة نقابة الصيادلــة محدودة باملهنة
واملستوصفات ،كما يرشح نقيب الصيادلة جو سلوم
لـ «نداء الوطن» .من لديه قدرة ضبط الشبكات غري
الرشعية هــي الجهات األمنيــة ،القضاء ،وقد جال
ســلوم عىل املعنيني للتوعية حول خطورة مســألة
التجار غــر الرشعيني ،وقد نصح عرب «نداء الوطن»
انه إن أرادت الدولة اللبنانية إيقاف التزوير والتهريب
يجب تأمني الدواء اىل املريض وعدم السماح بحصول
أي فراغ لذا يجب إيجــاد آلية ثابتة وواضحة لتأمني
الــدواء يف الصيدليات .فهل يأخذ وزير الصحة فراس
األبيض هذا التقرير يف االعتبار؟

إقبال على تركيب الطاقة الشمسية في صيدا هربًا من التقنين والفواتير

سيارة في النهار ومولّد كهرباء في الليل
يقــول الصفدي لـ»نــداء الوطن»:
صــيــدا  -مــحــمـد دهــشــة
«منذ ســنوات اشرتيت ســيارتي وهي
من نوع «ايــراد» تعمل عــى الكهرباء
يبحــث اللبنانيون عــن كل البدائل
بنحــو  1000دوالر أمريكي عىل ســعر
املمكنة التــي تنقذهم من نــار الغالء
رصف  1500لــرة لبنانيــة ،للتخلص
وتســاعدهم عىل التوفــر لتأمني لقمة
من أعباء البنزين وكنت أشــحنها يوميا ً
العيــش الكريم ،يبتكــرون دوما ً طرقا ً
ولكن واجهت صعوبة بالغة مع التقنني
جديــدة للتأقلم مع األزمات املعيشــية
القايس بالتيار الكهربائي فقررت تركيب
والخدماتية ومــا أكثرها يف ظل االنهيار
لوح من الطاقة الشمســية عىل سقفها
االقتصادي ،وتشــكل فواتري االشــراك
ٍ
واالســتغناء عن الكهرباء كلياً ،كلفني
باملولدات الخاصة العبء
نحو  120دوالراً ،إضافة
األكــر يف حياتهــم مع
اىل بطاريــة  120دوالرا ً
التقنني القــايس بالتيار
ومواد أخرى بقيمة 150
الكهربائــي لكنهــم ال
لم ينتظر كثر نتائج
دوالراً ،وأصبحت أستفيد
يستســلمون وال يعدمون
طريقــة لتأمــن الطاقة مفاوضات األخذ والرد من الطاقــة الكهربائية
والمهل الجارية بين
بقوة  8أمبــر نهارا ً ويف
البديلة.
الليل أستخدمها لإلضاءة
أحمــد
الصيــداوي
رئيس بلدية صيدا
حتــى ينتهــي شــحن
محمد الصفــدي ،واحد
المهندس محمد
البطارية ،يف كل األحوال
مــن هؤالء الذيــن قرروا
السعودي وأصحاب
تبقــى أوفر من رســوم
التخلص من أعباء اشرتاك
المولّدات الخاصة
االشرتاكات».
املولــدات الخاصة ومن
صباح كل يــوم ،يركــن الصفدي
الكلفــة الباهظة لصفيحــة البنزين،
ســيارته الصغرية الحجــم ،قرب محله
فاشــرى ســيارة «ايراد» تســر عىل
املخصــص للدراجات الهوائيــة يف نزلة
الكهرباء ،ثم ر ّكب عىل سقفها لوحا ً من
«صيــدون» يف صيدا ،يبدأ عمله بثقة مع
الطاقة الشمسية ،فاستغنى عن البنزين
سطوع الشــمس ،يولد الطاقة البديلة،
والكهرباء معاً ،وحولها اىل «مو ّلد متنقل»
يســتخدمها يف أدوات عملــه وخاصة
يستخدمه يف عمله نهارا ً ويف منزله ليالً.

الصــاروخ والجلخ واملقــدح والكاوي،
ويقــول« :الحمد لله لقــد تخلصت من
معاناة إجت الكهرباء ...انقطع االشرتاك،
وأبقى عىل ذات الحال حتى املســاء ،إنها
نعمة كبرية يف ظل النقمات التي يعيشها
الناس».
يف املدينــة ،لــم ينتظر كثــر نتائج
مفاوضات األخذ والــرد واملهل ،الجارية
بني رئيس بلدية صيــدا املهندس محمد
الســعودي وأصحاب املولــدات الخاصة
للوصول اىل تسعرية تريض الطرفني وتقوم
عىل االلتزام بتسعرية وزارة الطاقة ،ثمة
إقبال الفت عىل تركيب الطاقة الشمسية،
لم تعد ترى سقف مبنى سكني من دون
ألواح موضوعة عليه.
حســن الزيبــاوي ،وهــو صاحب
رشكة مشهورة لبيع األدوات الكهربائية
ومتخصصة برتكيب الطاقة الشمســية،
يقول لـ»نــداء الوطن»« :هنــاك إقبال
عىل الرتكيب ألنــه مرشوع ناجح ويمكن
االســتغناء به عن الكهربــاء ،وقد أثبتت
التجارب ذلك خاصة للذين يســتخدمون
اللوح الصحيــح والنوعيــة والبطارية
الجيدة والقــدرة الالزمة ،ويف ظل التقنني
القايس بالتيار ،فإن أغلب الناس تتجه اىل
الطاقة البديلــة ،والبعض يبيع الذهب أو
يأخذ القروض او يستدين لرتكيبها ،الدفع

ألواح الطاقة الشمسية تنتشر في أرجاء صيدا

مرة واحدة واالســتفادة دائمة وخاصة
لتشــغيل اإلنارة والتلفاز والرباد لحماية
الطعام من الفســاد ،وقلــة من يطلبون
تشغيل املكيّفات النها تصبح مكلفة».
بدوره ،يوضــح مختار حي «رجال
األربعني» نزيــه حيدر لـ»نداء الوطن»:
«تحولــت اىل الطاقــة البديلــة حديثا ً
للتخلص من فواتري اشــراك املولدات
الخاصة ،وتأمني االنارة الدائمة للمكتب
واملنزل معاً ،التجربة جيدة ومشــجعة
وتحتاج إىل تنظيم عملية االستهالك وفق
قدرتها ،ونســتخدمها لإلنارة وتشغيل
التلفاز والــراد واملروحة ليال ،من دون

الســخن أو املكيفات ،واألهم انها اكثر
أمانا ً من الشــمعة التي تسبب يف بعض
االحيان حرائق ال تحمد عقباها».
اما عــي الظريف فيؤكــد لـ»نداء
الوطن» أنه يفكــر جديا ً برتكيب الطاقة
البديلــة ،فـ»الكل شــجعني عىل ذلك،
وكما يقول املثل ندفع مرة أفضل من كل
املرات ،واألهم اننا نستخدمها ليالً لالنارة
ألن املولدات تتّجه نحو املزيد من التقنني
ّ
موقت ريثما
وارتفاع الرســوم ،إنه حل
تستعيد الدولة عافيتها وتصدق يف تأمني
الكهرباء ولو عرش ســاعات مثلما كان
الحال سابقاً».
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الكاتب د .جاد الخوري :أصل ليلي بنهاري
والطب
للتوفيق بين الكتابة
ّ

مشاريع كثيرة تواكب مسيرة الدكتور جاد الخوري ،الذي تمرّس
في الكتابة كما في الطب ،يسير بهما بتواز ٍ معترفًا أنه من خاللهما
يعيش حيوات مختلفة" .روح" و"نزيف" أحدث مسلسلين

دراميين من صياغته ،فض ً
ال عن إصدار إنكليزي جديد يضاف إلى
ّ
إصداراته السابقة .عن مشاريعه في الدراما
والطب يتحدث إلى
"نداء الوطن".

مــــــايــــــا الــــــخــــــوري
ما الجديد الذي تقدّمه في مسلسل "روح"
(إخراج سامي كوجان ،إنتــــــــاج Day Two
)Pictures؟
أقدّم موضوعا ً جديدا ً وحبكة درامية لم تعالج
يف أي عمل درامي ســابق ،ونوعا ً دراميا ً مميّزاً .إىل
ذلك ،ســيتفاجأ الجمهور بــدور الكاتبة واملمثلة
كارين رزق الله التي ســتؤدي شــخصية مغايرة
جدا ً عمّ ا قدّمته سابقاً ،وهي عىل مقدار املسؤولية
امللقاة عىل عاتقها.
هل كتبت النص بما يتوافق مع شخصيتها
كبطلة المسلسل؟
لم أتصوّر هوية املمثلني عندما بدأت الكتابة ،ولم
أف ّكر بهذا اإلطار ،إنما كارين بغنى عن التعريف يف ما
يتعلق بأدائها وإحرتافها ،لذا تحمّ ســت كثريا ً عندما
علمت أنها مرشــحة لدور البطولــة خصوصا ً أنها
أحبّت النص .هي الشخص املؤهل لتقديم أداء جميل
جدا ً يف هذا املسلسل ،وطاملا هي ممثلة محرتفة جدا ً
فهي قادرة بكل ســهولة عىل تقديم هذه الشخصية
للمرة األوىل.
طالما أنها كاتبة محترفة أيضًا ،برأيك ستفهم
أبعاد الشخصية أكثر من سواها ،فتؤدي وفق
تصوّرك على الورق؟
قراءتها للنص يُشــعرني بمسؤولية أكرب ألنها
تقرأ بعني الناقد .لذا أعت ّز بشهادتها تجاه ّ
نص الذي
تمعَّ نت فيه جيدا ً قبل املوافقة عليه.
يبدو وفق الصور المنتشرة أن أحداث المسلسل
تقع في مركز طبّي ،هل عكست يومياتك
كطبيب في هذا المسلسل؟
نوعا ً ما ،لكنني ال أقدّم مسلسال ً طبياً ،إنما
صودف أن تعمل الشخصية األساسية يف املجال
الطبي ،ما يشبه إطار عميل كطبيب ،لذا حاولت
قــدر اإلمكان تجســيد يومياتنا وما نعيشــه
كأطباء وعاملني صحيني يف هذا املسلســل ،عىل
أمل أن يُرتجم بشــكل حقيقــي ،ألنه ال يتوافر
دائمــا ً متخصص يف املواقع إضافة إىل صعوبات
إنتاجية كبرية قد تحول دون التنفيذ الصحيح.
برأيي ّ
ينفــذ هذا املرشوع بطريقــة إحرتافية
ووفــق امليزانيــة الالزمة لذا أتوّقــع أن تكون
النتيجة جيدة.

كارين رزق الله ومحمد عطيه في كواليس مسلسل "روح"

شاركت في كتابة مسلسل "ديفا" الذي عُ رض
عبر منصة "شاهد" ،أال تطمح إلى التعاون مع
شركات معنية بإنتاجات مماثلة؟
يقترص دوري ككاتب عــى التعاون مع رشكة
إنتاج تقرر بنفســها موقع العــرض ،إذا كان عرب
شاشــة التلفزيون أو عرب منصات رقمية .من جهة
أخرى ،تقترص مسلســاتي الجديــدة عىل  8أو 12
حلقة فقط ،لذا من البديهي أن تكون مخصصة وفق
ّ
املنص.
رشكة اإلنتاج للعرض
ما تفاصيل مسلسل "نزيف" (إخراج إيلي الرموز
وإنتاج شركة "غولدن فيلمز)؟
مقتبس عن قصة حقيقيــة ،لذا حرصت عىل
اإلبتعاد قدر اإلمكان عن تفاصيل تفضح الشخصية
التــي أتحدث عنها والتي أتعاطــف بطبيعة الحال
معهــا .إئتمنتني هذه الشــخصية عىل ســرتها
الخاصة ،لــذا توّجب عيل ّ املحافظــة عىل األمانة.
أحببت كثــرا ً هذا العمل الذي إســتغرق تحضريه
سنة ونصف السنة ،وهو يتضمّ ن  30حلقة إنطلق
تصويرها منذ شهر تقريباً.
ما سبب إختيار ماريتا الحالني ألداء البطولة؟
لقد بحثنا عن شــابة تغني وترقص وتمثّل يف
آن ،فتوافرت هذه املواصفــات يف ماريتا الحالني
التي أثبتت قدراتها التمثيلية يف عملني ســابقني.
مع اإلشارة إىل أننا لن نشــهد ثنائية عادية بينها
وبني إسماعيل تمر ،أســوة باملسلسالت األخرى.

مــــســــرح

بمعنى آخر ،ســيتفاجأ الجمهور بطبيعة العالقة
التي تربط ما بني البطلني ،هل ســيجمعهما الحب
أو الصداقة أو العداوة؟
هل من مشاريع أخرى؟
مسلسل كتبته لصالح رشكة
سينطلق تصوير
ٍ
إنتاج مي أبي رعد " "M&MPRO Filmsتأجل سابقا ً
بســبب أوضاع لبنان ،وهو نوع رومانيس تشويقي
تطغى عليه الروح الشبابية.
إىل ذلك ســيصدر قريبا ً كتابــي الجديد يف اللغة
اإلنكليزيــة " "the black shardsوهو الجزء الثاني
من كتابــي " "The jade necklaceالذي صدر منذ
 4ســنوات وبيع حول العالم .تدور أحداث القصة يف
لبنان يف إطار تشويقي خيايل.
بدأت العمل مع "استديو فيزيون" كمدير قسم
الكتابة ،عما تتمحور مسؤوليتك الجديدة؟
إبتكار مسلسالت جديدة ،أي كتابتها وتنفيذها
اب آخرين من جهة
من جهة ،وإستقبال نصوص كتّ ٍ
أخرى ،بهدف تقييمها وإتخاذ القــرار ما إذا كانت
مناسبة للتنفيذ أم ال.
كيف توّفق ما بين الخيال والعلم ،أي ما بين
الكتابة التي تمرّست فيها ،ومهنة الطب الذي
تخصصت فيه؟
تخصصت يف الكتابة السينمائية كما تخصصت
يف الطب .برأيي يتط ّلب الطب مشاعر أيضاً ،وقدرة يف

التفاعل اإليجابي مع املرىض والتواصل معهم ومع
عائالتهم ،وكيفية التواصــل والتأقلم مع الضغط
النفيس الذي يعاني منه الطاقم الطبي بشكل عام.
أعاني رصاحة من ضيق الوقت وأســعى من خالل
وصــل الليل بالنهار التوفيق مــا بني املهنتني .كما
أجتهد لئال يحصل أي تقصري تجاه مرضاي ،أسعى
أيضا ً إىل عــدم التقصري تجــاه تقديم نصويص يف
الوقت املحدد.
كيف تؤمن جوًا مالئمًا للكتابة خصوصًا بعد
يوم من المعاينات الطبية والمجهود النفسي
والجسدي؟
أمارس عادات وتقاليد معيّنة قبل البدء بالكتابة
ترتكز عىل التأمّ ل العميق واإلســتماع إىل املوسيقى.
أحاول فصل الطبيب عن الكاتب ،لذا عندما أكون يف
العيادة الطبية ،أقوم بدوري الطبّي دون التفكري بأي
يشء آخر .أعيش حيوات مختلفة لذا أسعى إىل إعطاء
كل منها ّ
بتساو.
حقها
ٍ
تستعدّ إلختصاص جديد ما هو؟
بعدما تخرجت يف طب العائلة ،ســأبدأ األسبوع
املقبل تخصيص يف أمراض املفاصل وأمراض املناعة.
إنها أعباء ومسؤوليات كبيرة؟
صحيح ،ولكن إن لم أتعــب وأجتهد حاليا ً لبناء
نفيس واســمي ومســتقبيل متى أفعل؟ أتعب اآلن
ألرتاح مستقبالً.

MOVIES

"األورغازم" اللبناني  -الفرنسي
على خشبة Avignon
من  7إىل  30تموز  ،2022تســتقبل خشــبة
مهرجــان " "Avignon OFFيف فرنســا (مرسح
 )Le Grand Pavoisمرسحيــة "OSE - Orgasm
 ،"System Errorمــن اخراج املمثلة باتريســيا
نمور ومن بطولة الفرنســية كلري ديغرينيل التي
شاركتها كتابة النص.
هذه املرسحية الفرنسية  -اللبنانية كانت
قد بدأت عروضها يف بــروت عام  ،2019قبل
أن تنتقل اىل افينيــون ،وتدور حول حق املرأة
بمعرفة جســدها وحقها باللذة .إنها عرض
مضحك ،حســاس وحميمي يف الوقت عينه،
عن امرأة تدعى ميلوزين ،ستتعرف عىل اللذة
الجنســية للمرة األوىل يف ســن الـ 38عاماً.
ملاذا لم تختربها من قبل؟ وملاذا ستفشــل يف
اســتعادتها؟ وكيف ســتبحث عنها؟ هذا ما

ماريتا الحالني واسماعيل تمر في كواليس "نزيف"

تعرضه لنا املرسحيــة القائمة عىل موضوع
"تابو" نوعا ً ما ،وال يزال التحدث عنه محرجا ً
بعض اليشء.

" "1982في الصاالت األميركيّة
يف ذكــرى مرور  40عاما ً
عــى االجتيــاح اإلرسائييل
للبنــان ،يســتكمل الفيلم
الروائي الطويــل "،"1982
للمخرج وليــد مونّس الذي
يســتعيد فيه بعض تفاصيل
العدوان والقصف الجوي ض ّد
املدنيني ،رحلتــه ويُعرض يف
أمريكا الشــمالية والجنوبية
كــد ّ
بعــد أوروبا ليؤ ّ
أن هذا
التاريــخ لن يغيــب أبدا ً عن
ذاكرة اللبنانيني.
ففي العارش من حزيران
ســيعرض الفيلم يف مدينة
نيويورك وكذلــك يف تايوان،
(بالتزامــن مــع الذكــرى
األربعــن لالجتياح) ،عىل ان

يعــرض يف  24حزيــران يف
لوس أنجلوس ثم يف عدد من
املدن األمريكية.

وكان الفيلــم قد عُ رض
يف الصــاالت الربازيليــة يف 2
حزيــران  ،2022بحضــور
املخرج وليــد مونّس واملنتج
اللبنانــي الربازييل خورخي
تقــا واملــوزع الربازيــي
إستوديو اسكراالتي .وعرض
ايضا ً يف عدد من مدن املكسيك
يف  26أيار املايض.
يذكـــــــر ان ""1982
مــن إنتــاج رشكــة "أبوط
برودكشن" وبطولة املخرجة
واملمثلة نادين لبكي ،ورودريك
ســليمان ،وعــدد كبري من
األطفال ،وســبق ان عرض يف
الكثري من املهرجانات وحصد
الكثري من اهم الجوائز العاملية.

٩

nidaalwatan.com
العـــدد  - 856السنــــة الثــالثــة

NETFLIX CORNER

الـجـمـعـة  ١٠حــزيــران 2022

SERIES

OUR RATING

...Two Summers

عالقات الصداقة السامة تحت المجهر

جـــــــــــاد حــــــــــداد
بــدأت شــبكة "نتفلكس" تعرض مسلســل
التشــويق البلجيكي ( Two Summersصيفان) يف 3
حزيــران  .2022يحمل املسلســل توقيع بول بايتن
وتوم لينارتس ،وهو من إخراج بريشت فانهوينكر.
تتمحور القصة حول أصدقــاء يجتمعون لتمضية
عطلة نهاية األسبوع خالل الصيف بعد ثالثة عقود
عىل لقائهم األخري .لكن وقع حدث غامض منذ ثالثني
سنة وهو ال يزال يطاردهم حتى اآلن.
املسلسل من بطولة آن ميلر بدور "روميه" ،وتوم
فريمري بدور "بيرت" ،وهريويغ إيليغيمز بدور "ديدييه"،
وإينج بولوســن بدور "صويف" ،وكيفن جانسينز بدور
"لوك" ،وروث بيكوارت بدور "ساسكيا" ،وفنسنت فان
ساند بدور "ستيف" .أما طاقم املمثلني الذين يقدمون
هذه الشخصيات يف عمر الشباب ،فهو يشمل عىل التوايل
ماريكي أنثوني ،ولــوكاس بولتيل ،وبجارن ديفولدير،
ولويز بريغيز ،وتيجمني غوفارتس ،وتاين روغمان.
يمتد املسلســل عىل ســت حلقــات وترتاوح
مــدة الحلقة الواحدة بــن  44و 46دقيقة ،ويمكن

FIGHTERS

مشــاهدته باللغــة الفلمنكيــة أو اإلنكليزية .تبدأ
األحداث حني يتلقى "بيرت" رسالة مجهولة مع فيديو
يظهر فيه مع شــبان آخرين ("ديدييه" و"ستيف"
و"مارك") وهم يعتدون جنســيا ً عــى صديقتهم
ويصوّرون مــا يفعلونه بكامريا "لوك" .حصلت هذه
الحادثة منذ ثالثني ســنة ،يف العام  ،1992وهي آخر
مرة اجتمع فيها األصدقاء خالل الصيف .بالعودة إىل
الزمن الحارض ،تقرر املجموعة نفسها من األصدقاء
االجتماع لالحتفال بعيد ميالد "روميه" الخمسني يف
جزيرة خاصة يف فرنسا.
بعد وصول الجميــع إىل الجزيرة ،يتكلم "بيرت"
مع "ستيف" عن تلك الحادثة ثم يستنتجان أن من
يبت ّزهما موجود يف املجموعة ،فيشــتبهان بجميع
الحارضين ،بــدءا ً من الفتاة املوجــودة يف الفيديو
"صويف" ،وصــوال ً إىل حبيبة "لوك" الجديدة" ،ليا"،
حتى أنهما يش ّكان ببعضهما البعض .هما يعرتفان
بأن ما حصل كان خاطئا ً جدا ً ويتساءالن عن سبب
إعادة إحياء تلك الحادثة بعد مرور ثالثة عقود.
يجب أن يكتشف الشبان املتورطون يف الحادثة
هوية املبت ّز وإال سيضطرون إلرسال مئة بيتكوين إىل
أحد الحسابات منعا ً لنرش الفيديو يف وسائل اإلعالم
وإفساد مســرتهم املهنية .رسعان ما يتّضح أيضا ً
أن الصداقات التي تجمع هؤالء الشبان تحمل خفايا
كثرية أخرى .هل ستنتهي العطلة مثل املرة السابقة
أم أنها ستنهي صداقتهم بالكامل؟
يس ّلط املسلســل الضوء عىل العالقات السامة
أو العنيفــة التي تجمع األصدقاء أحياناً ،ما يدفعهم
إىل الترصف بطريقــة لها عواقــب مريعة .وحتى
قبــل وقوع الهجــوم يف املايض ،ال تبــدو الكيمياء
بــن األصدقاء قوية بــل إنها ترتكز بكل بســاطة
عــى تمضية وقت ممتع .يربر الشــبان ترصفاتهم

باعتبارها مألوفة يف عمر الشــباب ،مع أنهم كادوا
يودون بحياة "صديقتهم".
يشمل املسلسل أيضا ً شخصا ً اسمه "مارك" ،وهو
ليس حارضا ً يف اللقاء الحايل ويصفه الجميع بالشــاب
العدائــي واملجنون بعض اليشء .يلوم جميع الشــبان
الحارضين "مارك" عىل الجرائــم الحاصلة ويحاولون
التملــص من مســؤولياتهم .لكن يصعــب أن نصدّق
براءتهم ،إذ يتوقف حُ كم املشــاهدين عىل الطرف الذي
يروي ما حصل .يحاول صانعــو العمل أن يعرضوا آراء
الضحية واملشاركني يف االعتداء ،لكن توحي األجواء العامة
بأنهم يريدون أن يتعاطف املشاهدون مع املرتكبني عىل
اعتبار أنهم قاموا بخيارات سيئة يف شبابهم.
يف النهاية ،قد ال يجذب هذا املسلسل رشيحة واسعة
من املشــاهدين نظرا ً إىل املماطلة يف معالجة الحبكة يف

 FOOتكرّم الراحل تايلور هوكينز

أعلنت فرقة الروك األمريكية "Foo
 "Fightersانّها ستحيي يف أيلول املقبل
حفلتني موســيقيتني تكريما ً لعازف
الدرامــز تايلور هوكينــز الذي تويف يف
آذار الفائت .وفيما تُن َّ
ظم الحفلة األوىل

يف لندن يــوم  3أيلول ،مــن املقرر أن
تُقام الحفلــة الثانية يف لوس أنجليس
يف السابع والعرشين من الشهر عينه.
وتويف هوكينز ( 50عامــاً) الذي كان
عضوا ً يف الفرقة منذ سنة  1997داخل

أحد فنادق بوغوتا قبيل حفلة موسيقية
كان مقررا ً إحياؤها يف  25آذار.
وسيشــارك ديــف غــرول ،وهو
مؤســس الفرقة وعازف الدرامز السابق
يف " ،"Nirvanaونايــت ميندل وكريس
شــيفليت وبات ســمري ورامي جايف ،يف
الحفلتني املوسيقيتني .واشتُهر هوكينز
الــذي كان عضــوا ً يف إحــدى أكثر فرق
الروك البديل تأثريا ً وإثارة إلعجاب النقاد،
بشخصيته الجذابة عىل املرسح وإيقاعاته
الكالســيكية املســتوحاة من موسيقى
الروك والتي قال يف إحدى املرات انها تحمل
تأثريات من أبرز الوجوه املوســيقية من
أمثال فيل كولينز وروجر تايلور.
واحتفلت فرقــة ""Foo Fighters
بالذكرى الســنوية الخامسة والعرشين
لتأسيسها العام الفائت وأنتجت يف اآلونة
األخرية "استوديو  "666وهو فيلم رعب
يف أجواء موسيقى الروك( .أ ف ب)

آخر حلقتَني واألداء التمثييل الذي يبقى أقل من املستوى
املطلوب .يقدم املمثلون الشباب أدا ًء أفضل من النسخ
الناضجة التي تفتقر يف حــاالت كثرية إىل الخصائص
واملالمح التي حملتها الشــخصيات يف شــبابها .حتى
أننا قد نجد صعوبة يف الربط بني النســختَني الشــابة
والناضجة نظرا ً إىل غياب القواسم املشرتكة بينهما.
تبدأ الحبكة بأجواء مشــوّقة وجاذبة حني نحاول
ّ
متوقعة بعد
اكتشاف هوية املبت ّز .لكن تصبح األحداث
فرتة ،وتضاف عنارص غري رضورية إىل القصة إلحداث
شكل من الصدمة .لكن ال تصبّ هذه العوامل يف مصلحة
ٍ
العمل ،وكان يمكن إنهاء القصة خالل خمس حلقات.
إذا كنت تحب قصصا ً مشــوقة مثــلAnatomy of A
( Scandalترشيح الفضيحة) ،قد يعجبك هذا املسلسل
لكن يجب أن تتحىل بالصرب إىل أن تبلغ األحداث ذروتها.

جعبر األثرية وجهة للسوريين
بعد سنوات من االنقطاع
خالل ســيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية عىل مســاحات شاسعة من سوريا،
ش ّكلت قلعة جعرب األثرية يف شمال سوريا منطلقا ً لهجمات الجهاديني لكنها اليوم
عادت مقصدا ً لزوار باحثني عن متنفس بعد توقف املعارك.
داخل القلعة التي هي بمثابة شبه جزيرة تقع عىل الضفة الشمالية لبحرية األسد
شمال غرب مدينة الطبقة ،يتس ّلق زوار الســالم للصعود اىل األبراج املرتفعة والتمتع
بعبق التاريخ والطبيعة .يلتقط أطفال صورا ً تذكارية يف أنحائها وقرب حصونها .بينما
تكتظ ضفاف البحرية الرملية التي تشكلت يف السبعينات إثر بناء سد الطبقة ،بالرواد.
وتع ّد القلعة من أهم القالع التاريخية ذات الطابع اإلســامي يف سوريا ،ويعود بناؤها،
وفق خرباء آثار ،اىل العصور السلجوقية واململوكية .ويف القلعة مسجد و 35برجاً ،وكانت
تض ّم متحفا ً يعرض عرشات القطع الفخارية تع ّرض للنهب عام ( .2013أ ف ب)
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كن منتبها ً لسالمتك ولهدوء
أعصابك .الجو متوتر فال
تعاتب أحبّاءك وال تلمهم.

ُ
كن واضحا ً يف كالمك هذا
اليوم لتستطيع الوصول إىل
نتائج ترضيك.

إحذر من تبذير األموال
والرتاجع يف األرباح ،الوضع
املايل ال يحتمل املجازفة.

ال تواجه الفعل بردة الفعل،
وابتعد عن املشاكل واألجواء
املشحونة.

ّ
تتلقى عرضا ً غري منتظر أو
تدخل مرحلة جديدة وذلك يف
غضون أيام قليلة.

تتعزز معنوياتك من جديد
وتتحمس للمبادرة وإلدخال
تعديالت عىل حياتك.

المــــيزان
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تهدأ وتريتك كليا ً وتتأخر
أعمالك لكن ال توقع عىل عقد
أو تبدأ ورشة عمل جديدة.

تقاوم التعب وتنترص عىل
الظروف بفضل مجهودك
الجدي املستمر.

تصبح األجواء أكثر إيجابية
وتجاوبا ً معك وتالقي أعمالك
صدى طيباً.

تقوى حظوظك من جديد وقد
تكسب ُفرصة لخوض تجربة
شيّقة خالل هذا اليوم.

تستعيد حماستك وتنطلق يف
تنفيذ خطة أو فكرة جديدة.

ال ترتدد يف طلب نصيحة اآلخرين
أو استشارة بعض الزمالء.

١٠

مـــــدارات
العـــدد  - 856السنــــة الثــالثــة

الـجـمـعـة  ١٠حــزيــران 2022

الهجرة ليست أزمة حتمية
طوال ثالثة عقود ،تعاملت الواليات المتحدة مع موجات الهجرة
على الحدود األميركية المكسيكية وكأنها تدير أزمة دائمة .غالبًا
ما تطغى الهستيريا على معظم النقاشات المحلية ،وتتعلق
أحدث النقاط الخالفية بالجدل ُ
المسيّس حول "البند ( "42إنه
األمر الذي أصدرته إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب في بداية
أزمة كورونا إلعادة المهاجرين ألسباب مرتبطة بالصحة العامة)،
دان ريــــــســــــتــــــريـــــبـــــو

المحافظون نتيجة إقدام
والسخط الذي سبّبه السياسيون
ِ
الحكومة األميركية على إطعام أوالد المهاجرين المحتجزين رغم
نقص حليب األطفال في األسواق .لكن تكمن مشكلة حقيقية
وراء هذه المؤشرات التحذيرية .تفتقر سياسة الهجرة في
واشنطن إلى التماسك وال تأخذ باالعتبار ما يحصل وراء الحدود
األميركية حيث تكثر التحديات وحلولها.
هم يفتقرون إىل األدوات القانونية لفعل
ذلك .يضطر معظم املهاجرين املحتملني
إىل الواليات املتحدة للمرور بالطريق غري
الرشعي الوحيد املتــاح أمامهم ،وهو
ينتهي عىل الحدود األمريكية املكسيكية
حيث يواجهون نظام اللجوء األمريكي
املثقل باألعباء .يقيض خيار بديل وأكثر
استدامة بتســهيل الوصول إىل وجهات
خارج الواليــات املتحــدة ،فضال ً عن
تفعيل إجراءات قانونيــة للمهاجرين
الراغبني يف التعلم أو العمل أو االجتماع
مع عائالتهم مجدداً.
ُك ِبحت موجة الهجرة غري الرشعية
من املكسيك حني ّ
وسعت الواليات املتحدة
برنامج التأشــرات للعمــال الزراعيني
خالل العقد األول من هذا القرن :يسمح
هذا الربنامج للمهاجرين املكســيكيني
الذين يبحثون عن فــرص عمل بدخول
البلد .يمكن تحقيق نتائج إيجابية بالقدر
نفسه عرب طرح خطط مماثلة الستقبال
املهاجريــن من دول أمريكا الوســطى
للعمل موَقتاً ،ال ســيما إذا ترافقت مع
تدابري فاعلــة لحماية العمّ ال .من خالل
توسيع هامش حركة العمال ،قد يرتاجع
تدفق املهاجرين العشوائي اليوم وتتمكن
عائالت العمال املهاجرين من تحســن
نوعية حياتها محلياً ،ما يُضعِ ف حاجتها
إىل مغادرة بلدها األم .حتى أن نجاح هذا
النظام قد يُشــجّ ع أشخاصا ً آخرين عىل
لتفعيل هــذه الجهود ،يجب أن تعيد
البحث عن أماكــن لهم يف برنامج العمل
إدارة بايدن إحيــاء أدوات إدارة الهجرة
املوَقت يف السنة املقبلة بدل محاولة قطع
التــي أثبتت نجاحها يف املايض .ســمح
الحدود من دون إذن مسبق.
"برنامج الهجرة الكوبي الخاص" (اتفاق
لــن تكون طرقــات هجــرة اليد
ثنائي نشــأ يف العام  ،)1994و"برنامج
العاملة القانونية نحو الواليات املتحدة
اإلفراج املــروط ِل َل ّم شــمل األرسة يف
املمــرات الوحيــدة التي تحتــاج إىل
كوبا" يف العــام  ،2007بكبــح املعابر
التطوير .تســتقبل كندا عماال ً موقتني
البحرية الخطرية من كوبا عرب إنشــاء
من غواتيماال ســنويا ً أكثر من الواليات
مسارات لحركة الهجرة
املتحدة بمرتَني أو ثالث
املن ّ
ظمة والبطيئة نحو
مرات ،لكنها تستطيع
الواليات املتحدة .انتهى
استيعاب أعداد إضافية
الربنامجــان يف العــام
عىل األرجح .ثمة اتفاق
 .2017إذا قــررت إدارة
ثنائــي بني املكســيك
ُك ِبحت موجة الهجرة
بايدن أن تعيد إحياءهما
وغواتيمــاال يف مجال
يف إطــار عمــل جديد غير الشرعية من المكسيك هجرة العمال وال بد من
وخــاص بنصف األرض
توســيع نطاقه لزيادة
وسعت الواليات
حين ّ
الغربي ،فيجب أن تفكر المتحدة برنامج التأشيرات فاعليته .يف جميع أنحاء
أيضــا ً بنظــام مماثل
نصــف األرض الغربي،
للعمال الزراعيين
للمهاجريــن القادمني
يجــب أن تتخذ املمرات
غري الرشعيــة طابعا ً
من هايتــي .قد يجذب
هذا الربنامج مقدّمي طلبات الهجرة من
رســميا ً لزيادة املنافــع االقتصادية،
هايتي ودول أخرى يف األمريكيتَني.
وتقليص االضطرابــات واملخاطر التي
تتعدد األســباب التي تدفع الناس
يتع ّرض لهــا املهاجرون ،وتحســن
يف أنحاء األمريكيتَني إىل متابعة التنقل.
ظروف العمل يف أنحاء املنطقة.

بدأت الواليات املتحــدة تنفق املزيد
مــن األموال واملوارد لحراســة حدودها
الجنوبية .يف العام  ،1992بلغت امليزانية
الســنوية املخصصة لحــرس الحدود
األمريكــي  326مليــون دوالر .وبحلول
العام  ،2020أُعيد تنظيم مديرية الجمارك
وحراســة الحدود ،ورسعان ما أصبحت
أكرب وكالــة فدرالية إلنفــاذ القانون يف
الواليات املتحدة ووصلــت ميزانيتها إىل
 17.4مليــار دوالر ،أي ما يســاوي ربع
الحصة املخصصة لحرس الحدود .يف تلك
الفرتة ،بَنَــت الحكومة األمريكية حواجز
تمتد عىل آالف األميال ،وزادت املوظفني
يف وكالة إنفــاذ القانون عىل الحدود من
أقل من  4200شخص إىل  20ألفا ً تقريباً.
منذ وصول عدد كبــر وغري متوقع
من القارصين غري املصحوبني من أمريكا
الوسطى يف العام  ،2014أرشكت الواليات
املتحدة املكســيك يف جهود إنفاذ القانون،
فدعمت زيادة عدد املوظفني املكســيكيني
عىل طول الحدود وتكثيف جهود احتجاز
الوافدين ،ويقبع عدد كبري من املهاجرين
توزيع الطعام على الجئي نيكاراغوا في سان خوسيه | كوستاريكا  ،تموز 2018
راهنا ً يف املكسيك بانتظار انتهاء اإلجراءات
ويبتكــر البنية التحتيــة الالزمة للتعامل
الخطوة إىل توسيع معايري تقديم الطلبات
القانونية األمريكية بموجب بروتوكوالت
مع الزيــادات املفاجئة يف موجات الهجرة
وترسيع العملية كلها وضم دول إضافية.
حمايــة املهاجريــن الصــادرة يف العام
ّ
تتنقل أعداد
عىل صعيــد آخر ،يمكــن تكرار
غري النظامية .من املتوقع أن
 .2019بني العامَني  1993و ،2021اعتقل
"برنامج الحمايــة العاجلة" الكندي
هائلة مــن الناس يف أنحــاء األمريكيتَني
األمريكيون  26مليــون مهاجر يف نقاط
الذي يــر ّد عــى طلبــات الالجئني
خالل السنوات املقبلة .حان الوقت إذا ً كي
العبور عىل الحدود األمريكية املكســيكية.
تُ ّ
املع ّرضــن لتهديــدات مبارشة حول
نسق الواليات املتحدة جهودها مع الدول
لكــن تعجز الــوكاالت الحدوديــة ،رغم
العالم وتوســيع نطاقه عند الحاجة.
األخرى يف املنطقة إلبقاء هذه النزعة تحت
التمويل الــذي تتلقاه ،عن إنهاء معامالت
ّ
تتوســع برامج إعادة
كذلك ،يجب أن
الســيطرة بدل تحويلهــا إىل أزمة مليئة
طالبي اللجوء بطريقة فاعلة وإنسانية.
توطني الالجئــن وطالبــي اللجوء
باالضطرابات واملشاكل.
لن تتوقف حركــة
والنازحني داخليــا ً إذا كانوا مع ّرضني
يجــب أن تتنبّــه
الهجــرة يف أنحــــاء
للخطــر يف جنوب املكســيك .ويجب
بشكل
اإلدارة األمريكية
األمريكيتَيـــــن يف أي
ٍ
أن تُطوّر دول أمريكا الشــمالية آلية
خاص إىل أكثر الفئات
لحظة .لهذا الســبب،
مشــركة لإلجالء يف حاالت الطوارئ
ضعفا ً بــن النازحني
يجب أن تنظر الواليات
يمكن تكرار
لتوفري حماية موَقتة ألكثر األشخاص
داخليــا ً واملهاجرين
املتحــدة إىل ما يحصل
"برنامج الحماية العاجلة"
عرضــة للخطر ،مثــل املثليني .تتكل
دوليا ً يف أنحاء املنطقة،
وراء حدودها ،وتتبنى
كنــدا مثال ً عىل أنظمــة متينة يف هذا
د على طلبات ال ســيما املجموعات
مقاربة جديدة وشاملة الكندي الذي ير ّ
املجال وبدأت الواليات املتحدة تواكبها
يف ملف الهجرة ،وتتخذ الالجئين المعرضين لتهديدات األكثر ميالً إىل الهجرة
ّ
يف الفرتة األخرية ،ما يعني إمكانية أن
عــر الطرقــات غري
الخطــوات الالزمــة
العالم
حول
مباشرة
يكفل مواطنــون من القطاع الخاص
الرشعية .ال تستطيع
لتحديــث القوانــن
الالجئــن القادمني من أفغانســتان
اللجــوء
أنظمــة
والسياسات األمريكية
وأوكرانيا .يمكن توسيع هذه الربامج
اإلقليميــة أن تواكب حجــم املتنقلني يف
والبنى التحتية الحدودية .تتوق دول أمريكا
كي تشمل الالجئني داخل نصف األرض
املنطقة ،ما يجعل عددا ً كبريا ً من الناس
الالتينية والكاريبي اليــوم إىل التعاون مع
الغربي ،بما يف ذلك سكان غواتيماال،
منسيّا ً وبال حماية.
اآلخرين بموجب خطة إقليمية شاملة بعد
وهندوراس ،ونيكاراغوا ،والسلفادور.
للتعامل مع هذه الجماعات املع ّرضة
التداعيــات االقتصادية التي ســبّبها وباء
للمخاطر ،تربز الحاجة إىل طرح مقاربة
كورونــا ،وبلوغ مســتويات تاريخية من
مرنة .قد يحتاج هــؤالء إىل دخول البلد
الهجرة غري الرشعية طوال سنوات .ستكون
ونيل صفــة قانونية وتلقــي الخدمات
قمة األمريكيتَني يف لــوس أنجلوس ،خالل
يف ظل زيــادة التعقيــدات التي تطبع أنمــاط الهجرة
االجتماعية أو إيجاد عمــل ،ولو موَقتاً.
األسبوع املقبل ،فرصة مناسبة إلحراز تقدّم
التقليدية يف األمريكيتَني ،فشلت املؤسسات اإلقليمية ا ُملصمّ مة
أصبح جزء مــن هذه الربامج ســاري
حقيقي .بــدأت إدارة الرئيس األمريكي جو
إلدارة هــذا امللــف يف مواكبة املوجات املتالحقــة .يف معظم
ّ
تتحســن برامج
املفعول ،لكن يجب أن
بايدن ودول أخــرى يف األمريكيتَني تُخطط
ص دول نصــف األرض الغربي عىل تنظيم جهود
األحيان ،تُ ِ ّ
أخرى أو تنشــأ من الصفر .ويُفرتض أن
لطرح رؤيــة إقليمية جديــدة عرب إعالن
إدارة الهجرة بنا ًء عىل األنمــاط دون اإلقليمية القديمة (أي
تُعطى تراخيص اإلقامــة املوَقتة ،كتلك
مشرتك حول الهجرة والحماية.
الفصل بــن اإلجراءات القائمة يف أمــركا الجنوبية وأمريكا
التي يحصل عليهــا الفنزويليون يف عدد
لكن لكرس دوامة الفشل يف إدارة هذه
الوســطى) ،والتحرك انطالقا ً من فرضية شائبة مفادها أن
من دول أمــركا الجنوبية ،إىل جماعات
األزمة ،ال بد من اتخاذ خطوات ملموســة
الهجرة يمكــن ردعها عىل الحدود .ال مفر من أن يؤدي غياب
أخرى وتمتد إىل دول أمريكا الشــمالية
أيضاً .يُفرتض أن يسمح أي إطار عمل دائم
التواصل والرؤية الثاقبة إىل زيادة الثغرات الخطرية يف املقاربة
والوسطى .كذلك ،يجب أن يُعاد تصميم
للهجرة يف نصــف األرض الغربي بتحديد
التي يُفرتض أن تتحول إىل سياسة إقليمية م ّ
ُنسقة.
"اتفاق نقــل الحماية" (آليــة مبتكرة
املكانة القانونية للشتات ،تزامنا ً مع فرض
يجب أن تكرس الحكومات هذه القيود وتبني شبكات أكثر
تساعد األشخاص املع ّرضني للمخاطر يف
تدابري حماية إضافية ألكثر األشــخاص
قوة لتقاســم املعلومات وابتكار عمليات جديدة .يثبت نجاح
غواتيماال وهندوراس والســلفادور عىل
ضعفا ً بينهم .كذلــك ،يجب أن يطرح هذا
جهود إقليمية أخرى (مثل "مجموعة ليما" التي نشــأت يف
العبور يف كوســتاريكا وهم يف طريقهم
اإلطار خيارات بديلة للمهاجرين املحتملني،
العام  2017ملعالجة األزمة يف فنزويال) األهداف التي تستطيع
لالســتقرار يف بلد ثالــث) .تهدف هذه
بعيدا ً عن أنظمة اللجــوء املثقلة باألعباء،

املنتديات الدولية املتفانية تحقيقها يف ملف الهجرة ،فتساعد
الدول عىل تطوير أنظمة مبتكرة للتحذير من نزعات الهجرة
الناشئة وإطالق ردود مشــركة وقادرة عىل تقديم خيارات
مناسبة للمهاجرين تزامنا ً مع تلبية حاجاتهم.
عندما تبدي املؤسســات املالية الدولية استعدادها لتقديم
املساعدة ،ســتتمكن الحكومات من إطالق املبادرات اإلنسانية
الالزمة حني تدفع األزمات أعدادا ً كبــرة من الناس إىل الهجرة،
حتى أنها قد تدعم الجماعات التي ترسل وتستقبل املهاجرين عىل
املدى الطويل عرب برامج تُســهّ ل عىل الناس بناء حياة جديدة يف
مكان وجودهم .ال يستطيع أي بلد ،بما يف ذلك الواليات املتحدة،
أن يكبح القوى التي تدفع الناس إىل الهجرة وتعيد رســم معالم
نصف األرض الغربي يف الوقت نفسه .لكن يستطيع قادة املنطقة
أن يوافقوا عىل إدارة العواقب وتخفيف الضغوط التي تدفع الناس
إىل الرحيل من بلدانهم بطريقة تخدم مصالح جميع األطراف.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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األشقر :المطلوب تهيئة األجواء الستقبال اللبنانيين والسيّاح العرب واألجانب

لبنان أمام موسم صيفي حافل ...فهل يقطفه؟
"فسحة أمل" تعاكس كل األزمات واالنهيارات ،وصيف
واعد ينتظر لبنان واللبنانيين ،بحسب ما تدل عليه األرقام.
فالحجوزات لهذا الموسم تسجل أرقامًا قياسية،
حيث ارتفع عدد الزوار بشكل ملحوظ مقارنة بالعامين
الماضيين .انها أجواء لبنان التي لطالما تغنّى بها واعتاد
عليها ،فهل سيتمكن من النجاح هذه المرة واالستفادة
من قدوم المغتربين؟

جويــــل الفغــــالي
أصدر رئيس إتحاد النقابات السياحية
يف لبنان ورئيس نقابة الفنادق بيار األشقر
بيانا ً كشف فيه عن أن "لبنان أمام فرصة
حقيقيــة إللتقاط أنفاســه خالل فصل
الصيف مع تســجيل حتى اآلن قدوم نحو
مليون و 200ألف شــخص معظمهم من
املغرتبني اللبنانيني" .وشدد األشقر عىل أن
"هذا الرقم حقيقــي ألنه تم إحصاؤه من
الحجوزات لدى مكاتب السياحة والسفر،
وبالتايل فــإن قدوم مليــون و 200ألف
شخص اىل لبنان لقضاء العطلة الصيفية
من شأنه أن يحدث فارقا ً كبريا ً يف الوضعني
اإلقتصادي واإلجتماعي".

تعديل السياحة في لبنان

"وعنــد املقارنة بالســنة املاضية،
كنا قد أطلقنــا النداء ملجــيء املغرتبني
اىل بلدهــم األم وهم لبوا النــداء" ،يقول
االشقر" ،ولكن املشــكلة كانت بالقيود
التي كانت تفرضهــا جائحة كورونا عىل
القادمني من الخــارج ،كالحجر وتوابعه
للحفاظ عىل السالمة الصحية ،لذلك كانت
أعداد القادمني من الخارج أقل بكثري من
هذه الســنة .وانطالقا ً من تجربة السنة
املاضية ،فإن قســما ً كبريا ً من املغرتبني
يملكون منــازل يف لبنان ،وهــذا حتما ً

سيشجع الســياحة الداخلية (كاملطاعم
واملالهي واملقاهي) ،بما يعني أن املغرتب
ســيقيم يف بيته ولكن سيتنقل للسياحة
داخل لبنان .والقســم االٓخر الذي ال يملك
منــزال ً يف لبنان ،ســيتوجه نحو الفنادق
والشاليهات وبيوت الضيافة والـairbnb
(بيوت وأماكن إلقامــة العطالت)" .ويف
هذا السياق ،يشري األشــقر اىل "التعديل
السياحي الذي حدث عن طريق االنتشار
الواسع للمؤسســات السياحية الصغرية
التي نشــأت من جديد (كبيوت الضيافة)
عــى كل األرايض اللبنانيــة ،من اهدن
اىل جزين ومنطقة البقــاع ،صور ،رأس
بعلبك ،االمر الذي أدى اىل تنشيط الحركة
الســياحية يف هذه املناطــق التي تصنّف
بالبعيــدة وغري املوجودة عــى الخريطة
السياحية ،وكذلك ســاهمت الـ Airbnb
باستيعاب عدد أكرب من الزوار يف املناطق
التي ال تتوفر فيها البنية الفندقية".

النقد النادر وسعر الصرف

"إن قدوم املغرتبني اىل لبنان مع النقد
النادر سيحدث فارقا ً عىل القطاعات كافة
وليس فقط عىل القطاع السياحي" ،يقول
األشــقر" ،فالســوبرماركات وأصحاب
ســيارات األجــرة والقطــاع الزراعــي
سيســتفيدون أيضاً ،خاصة ألن القادمني
من الخارج متمكنني ماديا ً أكثر ممن هم

تأمين الجودة يتطلّب تعديل التسعيرة في المؤسسات السياحية

وعن الجودة؟
قدوم مليون و 200ألف شخص
لقضاء العطلة الصيفية من
شأنه أن يُحدث فارقًا كبيرًا في
الوضعين اإلقتصادي واإلجتماعي
داخل البالد .أما عىل صعيد سعر الرصف،
وبحســب املنطق ،عندما يتفوق العرض
عىل الطلب من املفرتض أن يرتاجع ســعر
الرصف مقابل اللرية ،وعىل أمل أال تتكرر
التجربة التي شهدناها السنة املاضية ،أي
عندما ارتفع الدوالر يف موسم الصيف ويف
وقت ضخ الدوالرات يف الســوق ،دون أي
أســس علمية" .ويرى األشقر أن "القرار
الــذي اتخذتــه وزارة الســياحة (دولرة
القطاع الســياحي) يمكــن أن يحد من
تخبط الدوالر وبالتايل ضبط الفروقات يف
االسعار".

 110ماليين دوالر حجم التداول على "صيرفة"

إســتق ّر ســعر رصف الدوالر يف الســوق
الســوداء أمس وســجّ ل  27900لرية لبنانية
للرشاء و 28000لــرة لبنانيــة لبيع الدوالر
الواحد.
ّ
منصة
وعىل صعيــد حجم التداول عــى
"صريفة" فقــد بلغ ليوم أمــس  110ماليني
دوالر بمعــدل  24400لــرة لبنانيــة للدوالر

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0650
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

الواحد ،وفقـا ً ألسعـار صـرف العمليات التي
نفذت من قبل املصارف ومؤسســات الرصافة
عىل املنصة.
وأعلن مــرف لبنان أنه عــى املصارف
ومؤسسات الرصافة االستمرار يف تسجيل كل
عمليات البيع والرشاء عــى منصة ،Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة يف هذا الخصوص".

االسترليني
$ 1.2510
الين الياباني
$ 0.0075

بيـتـكـوين
$ 30204
الذهب
$ 1847

إن السياحة الداخلية كانت نشطة يف
الســنة املاضية ،ولكن مشاكل عدة كانت
تعيق حركة الســياح ،كأزمة املحروقات
وكورونا ووضــع البلد االمني .ويشــر
األشقر اىل أن "الفنادق لن تتحمل أن تبقي
عىل نفس التسعرية السابقة ،فعىل سبيل
املثال كان ســعر الغرفة لليلة الواحدة بني
 90و 100دوالر ،وذلك حني كان طن املازوت
يبلغ سعره مليونا ً و 400ألف لرية لبنانية.
أما اليوم فلقد أصبح يساوي بني  30و35
مليــون لرية لبنانيــة ،أي بزيادة  25مرة
عما كان عليه من قبل ،كما ومن املفرتض
تأمني الكهرباء  24ساعة يف الفنادق كونها
خدمة أساسية وال يمكن االستغناء عنها،
ما يفرس ارتفاع تســعرية الغرفة والتي ال
يمكن أن تكون أقــل من  150دوالرا ً لليلة
الواحدة ،خاصة ألن الدولة اســتقالت من
الخدمات التي تصب عــى عاتقها والتي
تعترب مــن واجباتها االساســية .وهناك

أيضا ً مشكلة تأمني املياه ،فمضخات املياه
التابعة للدولة تعمل عــى الكهرباء ،ويف
ظل انقطــاع التيار الكهربائي وعدم توفر
املــازوت بكميات كافية ،ســيصبح عىل
عاتق كل فندق تأمني املياه لزبائنه ،ويعني
ذلك رشاء املزيد من املياه (من  6صهاريج
اىل  10يف اليــوم) .وأضــف اىل ذلك ارتفاع
كلفة االتصاالت ابتدا ًء من أول تموز ،علما ً
أن قطاع الفنادق يرتكز بشــكل أسايس
عىل هذا القطاع ،ولن ننىس تأمني الجودة
للزوار .إذاً ،للقيــام بكل ذلك اصبح هناك
مربر واضح إلرتفاع االسعار".
"إن هــذا القطاع يمكــن أن يؤمن
للبنــان أكثر من  3مليــارات دوالر" ،كما
يقول األشقر ،لذلك هو يطالب املسؤولني
والقوى السياسية بـ"تحمّ ل مسؤولياتهم
الوطنية ،ووضع كل املناكفات والتجاذبات
جانباً ،والعمل عىل تهدئة األوضاع وتهيئة
األجواء إلســتقبال اللبنانيني والســياح
العرب واألجانب".

وفود صينية تزور لبنان لتعزيز
التعاون االقتصادي
أ ّكد ســفري الصني تشيان
مني جيان وجود رغبة قوية لدى
القطاع الخاص الصيني بتنظيم
وفــد من رجال األعمــال لزيارة
لبنــان ولقاء القطــاع الخاص
اللبناني" ،رابطا ً القيام بالزيارة
بانتهاء جائحة كورونا.
وكان رئيــس الهيئــات
اإلقتصاديــة الوزيــر الســابق
محمد شــقري عرض مع السفري
الصينــي أمس يف مقــر غرفة
بريوت وجبل لبنــان ،لتداعيات
األزمــة اإلقتصاديــة واملخاطر
املحدقة بلبنان ،وكذلك ت ّم البحث
يف سبل تعزيز التعاون اإلقتصادي
الثنائي.
وشــدّد شــقري عىل "عمق
العالقات التاريخيــة التي تربط
البلديــن الصديقني عــى كافة
املستويات ال سيما عىل املستوى
اإلقتصــادي" .منوّها ً بالعالقات
اإلقتصادية بــن لبنان والصني.
ولفــت اىل "رضورة العمل عىل

CMC crypto
$ 654.59
الفـضـة
$ 21.67

شقير يقدّم للسفير الصيني كتاب غرفة بيروت

تعزيــز التعــاون بــن القطاع
الخــاص يف البلدين ،خصوصا ً أن
هناك الكثري من الفرص الواعدة
التي يمكن العمل عليها بشــكل
مشرتك" ،مشــرا ً اىل "أن الصني
بما تمتلكه من خربات وقطاعات
كبرية ورائدة بإمكانها مساعدة
لبنــان يف الكثري مــن املجاالت
والقطاعات".
أما ســفري الصــن ،فنوه
بـ"الجهود التي يبذلها شــقري
واألفكار التي طرحها والتي من

الروبل
$ 0.0173
بــرنــت
$ 123.25

شأنها تنمية العالقات اإلقتصادية
اللبنانية الصينية" ،مؤكدا "وقوف
بالده اىل جانب لبنان ومساعدته
يف تخطــي أزماتــه" .واتفــق
الجانبان عىل "ستمرار التواصل
والتنسيق ،للقيام بكل الخطوات
الالزمة ،سيما تبادل زيارات وفود
رجال األعمال لتعزيــز التعاون
اإلقتصــادي الثنائي" .ويف نهاية
اللقاء ،قدم شــقري للسفري مني
جيان كتــاب غرفة بريوت وجبل
لبنان.

اليوان الصيني
$ 0.1494

الليرة التركية
$ 0.0587

خام WTI
$ 121.58

طن القمح
$ 408.42
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اإلجتماع األول للمجلس الوطني لسياسة األسعار

أخبار سريعة

سالم :من الضروري الخروج برؤية تحمي المواطن
أعلن وزير االقتصاد والتجارة أمني سالم
إىل الحلول ،وألجل ذلك أقول :إن هذا املجلس هو
أن «أمامنــا اليوم تحديــات دولية وتضخما ً
العمود األسايس من أعمدة الهيكل يف إعادة دور
يف الســوق العاملي يؤدي إىل رضب االقتصاد
وزارة االقتصاد اىل مســار الرؤية االقتصادية
اللبنانــي ،ألننــا بلد يعتمد بجــزء كبري عىل
والتقائها مع الشأن املايل والنقدي ،حيث يجب
االسترياد ،تقريبا ً بنسبة  90يف املئة.
ان يسريا بشكل سوي حتى يسري البلد» .ولفت
ترأس سالم يف مكتبه يف الوزارة ،االجتماع
اىل ان «املجلس الوطني لسياسة االسعار ،هو
االول للمجلس الوطني لسياسة االسعار بعد
نقطة تالق بني علم األسعار وعلم املال .وخالل
صدور مرسوم تشكيله ،عقد عىل أثره مؤتمرا ً
اجتماعنا اليــوم تحدثنا يف أمور كثرية ألننا يف
صحافياً .فقال إن هــذا املجلس يرتكز اىل 3
حالة طوارئ ،وكان من الرضوري أن نجلس
أعمدة أساسية وهي:
اىل طاولــة واحدة للخــروج برؤية موحدة،
 تعزيز الثقة بني املواطن اللبناني ومؤسساتتعقب هذه االجتماعات وتشكيل لجان .ويجب
الدولة.
أن نجلس ونصدر مقــررات وامورا ً تنفيذية
تحمي املواطن والبلد يف كل
 التنســيق بــن جميعالسياسة االقتصادية».
املعنيني يف موضوع األسعار
والرؤية االقتصادية.
وأضــاف« :يجب ان
شماس :السبب األساسي نتكلم جميعا ً معا ً لغة واحدة
 االستدامة».ّ
ملصلحة الوطن واملســتهلك
هي
«ما
ســام:
وسأل
الرتفاع األسعار األوضاع
ونســمع كل اآلراء حتــى
سياســة األســعار؟ وما
النقدية وزيادة سعر
ينعكس نور هذه الشمعة»،
الجــدوى من إنشــاء هذا
املجلس ،وماذا يســتطيع الصرف واألزمة في أوكرانيا وقال« :هناك مرشوع كامل
متكامــل يجــب أن يعمل
أن يعمــل؟ وقــد كانت لنا
نقاشات عن مواصفات هذا املجلس ورضورة
عليه وتتضافر الجهود حولــه ،آملني دعمه
وجوده».
من الجميع» .وردا ً عىل ســؤال عن اإلجراءات
وأضــاف« :يجــب ان تكــون الحلول
لحماية املســتهلك ،أوضح ســام أن «العمل
مســتدامة ،وبهذه الطريقة يمكننا تحسني
الرقابي لوزارة االقتصاد وأجهزتها سيستمر
االمور .نتكلــم عن إعادة الثقــة باالقتصاد
عىل حاله واملجلس سيحســن مــن تفعيل
الوطني وبكل القطاعــات ،وهذا يتطلب ثقة
دور حماية املســتهلك ويطوره بمشاركة كل
داخلية اوال ً من قبل املستهلك اللبناني ،ويليه
االفرقاء».
من الخارج ثم املستثمر واملجتمع الدويل .وهو
الهيئات اإلقتصادية
مســار طويل من أجل الوصــول إىل اقتصاد
ثــم تحدث رئيس جمعيــة تجار بريوت
ناجح ،لكن األمر املهم يف هذا املجلس أننا نيضء
نقوال شــماس ،فقال« :كهيئــات اقتصادية
شمعة يف الظالم الدامس ،ألن املطلوب أن تكون
نلبي هكــذا دعوات بــكل رسور ،خصوصا ً
لدينا أعمدة أساسية ،كقطاعات ودولة لنرسل
عندما يتعلق االمر بمجلس ثالثي التمثيل من
رسالة أننا كدولة نعيش نفس الوجع ونسعى

سالم مترئّسًا اإلجتماع وإلى جانبه أبو حيدر

الهيئات االقتصادية واالتحــاد العمايل العام
والدولة اللبنانيــة» ،والحظ انه «بقدر اهمية
سياسة االســعار ،اال اننا كاقتصاديني نعترب
ان االســعار جزء من كل ،اىل جانب االكالف
والنقد والرواتب واحجــام االعمال وغريها،
وطموحنا توسيع نشــاط املجلس الجديد».
ورأى أن «الســبب االسايس ملشــكلة ارتفاع
االسعار بشــكل كبري ،هي االوضاع النقدية
وارتفاع ســعر الرصف واالزمــة يف اوكرانيا
واضطراب سالسل التموين يف كل العالم ،وهي
رضبت لبنان بشكل كبري اكثر من دول اخرى.
وكذلك عدم اليقني الســيايس الذي يدخلنا يف
ازمات اضافية» ،وقــال« :الثقة مفقودة كليا ً
يف لبنان ،وعلينا السعي ألن نكون رسالً العادة
ارســائها بني كل اللبنانيني املعنيني بالعمل
االقتصادي .وأصبحنــا اليوم مجتمعني تحت
سقف واحد وكلنا سنتعاطى مع بعض .واالهم
هو االستدامة واالبتعاد عن الحلول الرتقيعية
والدخول يف حلول طويلة االمد».
ولفت اىل ان «الشق االسايس يف املرسوم،
متابعة االســعار ومراقبتها ووضع توقعات
مســتقبلية .وندعم هذا الدور حتى النهاية.

فنحن تجار الحيــاة والنمو والتوظيف العادة
الحياة اىل لبنان».

اإلتحاد العمالي

ودعا رئيس االتحاد العمايل العام بشارة
االسمر ،اىل «أن تكون القرارات واالجتماعات
عىل حجم املرحلة ،الن كل الــوزارات ممثّلة،
ومــن املفرتض تفعيل االمــر باتجاه وزارتي
الصحــة والصناعة لتتمثــا يف املجلس .تلك
الوزارات لم تعــط اي نتائج فعلية يف مجلس
الوزراء ومــن املفرتض ان يختلــف االمر يف
اجتماعاتنا ،فإن لم يتــم تحقيقه يف مجلس
الوزراء ،يجب تحقيقــه يف االجتماعات وإال
نكون شهود زور».
وأضاف« :اذا انعكست االجتماعات ايجابا ً
وأعطت نتيجة ،فهي حتما ً ســتعطي نتائج
اخرى يف االجتماعات التي ستحصل دوريا ً مع
الهيئات االقتصادية باتجاه زيادة او تحسني
واقع االجور ،باتجاه النقل ومساعدات التعليم
وكل االتجاهات».
وختم مؤكدا ً «دور املجلس ورضورة عقد
اجتماعات دورية لتحقيق االنتاجية».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية التاســعة يف جبل
لبنان ،املتن ،الناظرة بالدعاوى العقارية،
برئاسة القايض سيلفر ابو شقرا ،تقدم
املســتدعي فؤاد جهاد بو نعمة صوايا
بواســطة وكيله املحامي جورج الريس
باستدعاء سجل بالرقم  2022/47يطلب
فيه شطب اشارة االستحضار االستئنايف
عدد  1866تاريخ  1959/11/28عن
العقــارات  333و 991و 998و1002
و 1253و 1430و 1444و1446
و 1561و 1687و 1866و1890
و 1964و 1999الشــوير العقاريــة،
سندا ً للمادة  512ا.م.م .مهلة املالحظات
واالعرتاض خــال عرشين يوما ً تبدأ من
تاريخ النرش.
رئيس القلم كيوان كيوان

وفيــــــــات
إبناها :عيىس كركي وعائلته (يف املهجر)
وعصام كركي وعائلته (يف املهجر)
إبنتاها :ريتا كركي ووفاء كركي
أشقاؤها :عائلة املرحوم الياس عايص
عزيز عايص وعائلته
شقيقاتها :عائلة املرحومة أولغا أبو جودة
عائلة املرحومة سعاد شدياق
وعمــوم عائالت :كركي ،مشــعالني،
نصار ،أبو جــودة ،شــدياق ،عايص،
عطالله ،ســقيم وأنســباؤهم يف الوطن
واملهجر ،ينعــون إليكم بمزيد من األىس
فقيدتهم الغالية املرحومة:

حسيبة ماري مخايل مشعالني

(أرملة املرحوم أحمد عيل كركي)
املنتقلــة إىل رحمته تعاىل أمس الخميس
ً
متممة
الواقــع فيه  9حزيــران 2022
واجباتها الدينية .واحتفل بالصالة لراحة
نفسها أمس يف كنيسة مار ضومط  -برج
حمود ،ووري الثرى يف مدافن العائلة.
لكم من بعدها طول البقاء
للتعزية عرب الهاتف:
ريتا03/495243 :
وفاء70/323581 :
يوال03/570965 :
الرجاء اعتبار هذه النرشة اشعارا ً خاصا ً

بوشكيان :ال مع ّوقات اليوم أمام تصدير اإلنتاج اللبناني
ناشــد وزير الصناعة جورج بوشكيان املغرتبني الذين يقضون
إجازاتهم يف لبنــان أن يقوموا بمبادرات تشــجيعيّة فرديّة ،هي يف
ّ
بالتبضع
الحقيقة مســاهمات إنقاذية لالقتصاد والصناعة ،تقيض
بســ ّلة منتجات وطنيّة وتســويقها يف محيطهم االغرتابي لتعريف
ومعارفهــم عىل اإلنتاج الوطني .بذلك يع ّلقون وســام
أصدقائِهم
ِ
«السفري» للبنان يف الخارج وهو أكثر ما نحتاج إليه لتأمني التفاعل
مجدّدا ً بني لبنان ودول العالم».
وأوضح بوشــكيان أن «ال معوّقات اليــوم أمام تصدير اإلنتاج
اللبناني .هنالك خطة للحفاظ عىل األمن الغذائي ونرى ما هو حجم
املخزون الغذائي يف البلد تباعاً ،وعىل ضوء ذلك نسمح بالتصدير رشط
االحتفاظ باملخزون االســراتيجي لألمن الغذائي» ،وأكد «أننا نعمل
مبارشة عىل حل أي مشكلة يواجهها الصناعيون ،لكي تبقى الدورة
الصناعية سائرة بالوجه الصحيح .ونحن عىل تفاعل دائم مع جمعية
الصناعيني والهيئات الصناعية للعمل عىل حل كل املشاكل».
كالم بوشكيان جاء بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون أمس ،حيث أطلعه عىل التحديات التي تواجه الصناعة
اللبنانية يف الوقت الراهن .وعرض للواقع الصناعي لجهة النجاحات
التي يسجلها يف تصدير العديد من املنتجات اللبنانية اىل الخارج.

وقال بوشــكيان «أطلعت الرئيس عىل التطوّرات واملستجدّات
والنشاطات املتع ّلقة بوزارة الصناعة وبالقطاع الصناعي والتحدّيات
التي تواجهه والتــي يعمل بك ّل تصميم عىل تخ ّ
طيها ،بمســاعدة
فريق عمل الوزارة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسســة املقاييس
واملواصفات اللبنانية».
وأضاف« :إن الواقع الصناعي يُســجِّ ل نجاحات أيضا ً يف تصدير
ّ
ومعقمات ومواد
منتجات متنوّعة ،ال سيّما من سلع غذائيّة وأدوية
تنظيف وآالت ومو ّلدات صناعية.
كما يُجهِّ ز اللبنانيون الصهاريــج الخاصة بآليات الدفاع
املدني والكرورسي لسيارات اإلسعاف .كذلك َّ
فإن لبنان تطوّر
يف برامــج معلوماتيّة متعدّدة ومتقدِّمة ينتجها مهندســون
متخصصون يف هندســة الكمبيوتر واملعلوماتيّة ويبيعونها إىل
دول أوروبيّة».
وتابع« :وضعنــا أجندة ملنع املخالفات والتهــ ّرب من االلتزام
باملعايــر واملواصفات وأثمرت هذه الخطــة التي طبّقناها لصالح
الصناعي .فطاملا يتبنّى الصناعي رشوط اإلنتاج الجيّد ،فإنّه يحافظ
عىل قدرته االنتاجيّة والتصديريّة والتنافسيّة كما يحافظ عىل سمعة
اإلنتاج الوطني».

عمال المخابز :لرفع الدعم عن الطحين اإلكسترا والسوبر إكسترا
أكــدت «نقابة عمال املخابــز يف بريوت
وجبل لبنان» يف بيان ،انه «من اولوياتنا الدفاع
عن رغيــف الخبز وحمايته مــن املحتكرين
واملســتغلني ومن تجار االزمات الفاســدين
ومكافحة تجار السوق السوداء ملادة الطحني.
وطالبــت النقابــة «برفــع الدعم عن
الطحني االكسرتا والســوبر اكسرتا وتحويله
اىل الطحني املخصــص لصناعة الخبز العربي
وعن حصص الطحني املدعوم لالفران ،وانشاء
االفران الشعبية يف كل املناطق لتجنب االزمات
واالصطفــاف امام االفــران بطوابري الذل»،
محملة الدولة «مســؤولية عــدم البحث عن
اســواق بديلة لرشاء مادة القمح» ،داعية اىل
«عدم تقاذف املسؤوليات بني املعنيني للتهرب
من تحمل ازمة شــح الطحني مــن االفران
والقمح من املطاحن واقفال العديد منها».

وقالت« :آن االوان لجميع املعنيني لتحمل
مسؤولياتهم الوطنية لكي يبقى رغيف الخبز
بمتناول الجميع ولكــي ال نصل إىل ما وصلنا
اليه واىل ما ال تحمد عقبــاه يف هذه الظروف
االقتصادية واملعيشــة الصعبة التي تمر بها

البالد» .ودعت النقابة «الــوزارات واملعنيني
ومرصف لبنــان اىل عقد اجتمــاع يف أرسع
وقت التخاذ القرارات املناسبة لتأمني القمح
للمطاحن والطحني لالفران وحماية الرغيف
من االتجار به وبيعه بالسعر الرسمي».

فرنسا تدعم الزراعة
اللبنانية فنيًا وتقنيًا
بحث وزير الزراعة في حكومة
تصريف األعمال عباس الحاج
حسن والوفد المرافق ،خالل
جولته الفرنسية ،مع المستشارة
اإلقليمية رئيسة لجنة التعاون
الدولي لمنطقة أوكسيتاني بن
عمار كولي ،في واقع القطاع
الزراعي في لبنان ،في ظل تفاقم
األزمة االقتصادية ،بما قد يهدّد
األمن الغذائي .كما تم عرض
أطر التعاون عبر تقديم الدعم
الفني والتقني وتبادل الخبرات،
وخصوصا ً عبر استخدام الطاقة
المتجددة في األعمال المختلفة
وتوضيب المنتجات الزراعية
وتسويقها.
وعدّدت كولي «مزايا االقليم
الواقع جنوب فرنسا ،الذي يضم
حوالى  6ماليين نسمة ويتسم
باالنتاج الزراعي في الدرجة
األولى» .ودعا الحاج حسن إلى
«العمل على تعزيز الصداقة
وتطوير صيغ التعاون في
مختلف المجاالت ،بما يخدم
المصالح التاريخية والشراكة بين
البلدين الصديقين لبنان وفرنسا.

"اإلقتصاد" ُتقفل محل ّ
ألبان وأجبان
أقفل مراقبو وزارة االقتصاد
والتجارة بعد مخاطبة النائب
العام االستئنافي في الجنوب
أمس ،مح ّل ألبان وأجبان في
الحوش  -قضاء صور بالشمع
األحمر بمؤازرة قوة من األمن
العام ،لمخالفته التعرفة
وتحقيقه أرباحا ً غير مشروعة.

ّ
يخفض
صندوق النقد
توقعاته للنمو العالمي
يعتزم صندوق النقد الدولي
خفض توقعاته للنمو العالمي
لهذا العام بسبب مجموعة
من العوامل بينها الحرب في
أوكرانيا وارتفاع التضخم
وتباطؤ االقتصاد الصيني ،على
ما أعلن المتحدث باسم الهيئة
الخميس.
وقال المتحدّث باسم صندوق
النقد الدولي جيري رايس خالل
مؤتمر صحافي «يمكننا أن
نتوقع منطقيا ً أن يتم خفض
توقعات النمو للعام 2022
مقارنة بما توقعناه» في نيسان.
وسبق أن خفض صندوق النقد
الدولي توقعاته للنمو العالمي
إلى  3,6في المئة .وعلى
الصندوق أن ينشر توقعاته
المحدثة للنمو العالمي في
نهاية تموز .وقال رايس «حدثت
أمور كثيرة وحدثت بسرعة منذ
أن أصدرنا توقعاتنا االخيرة».
واضاف «الحرب في أوكرانيا
مستمرة .أسعار السلع األساسية
ال تزال متقلبة للغاية وأسعار
الطاقة وخصوصا ً أسعار المواد
الغذائية مرتفعة جداً .وتباطؤ
االقتصاد الصيني  ...يبدو أكثر
خطورة مما كان متوقعاً».
كما أشار إلى استمرار تسارع
التضخم «خصوصا ً في عدد
من االقتصادات المتقدمة ما
يؤدي إلى تشدد في السياسة
النقدية» .واعتبر جيري رايس
أن ما يحصل في النهاية هو
«تكاثر األزمات» التي تؤثر على
النمو.

تــتــــــــمــات
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ويف هذا اإلطار ،وضــع األمني العام لـ»حزب الله» هدفا ً مركزيا ً مبارشا ً
يف كيفيــة التعامل مع هذه القضية وهو «منع العدو من اســتخراج النفط
والغاز من حقل كاريش قبل انتهاء املفاوضات» ،مؤكدا ً «امتالك القدرة املادية
والعسكرية واألمنية واللوجســتية» للقيام بذلك «وكل الغواصات والقطع
البحرية اإلرسائيلية والقبة الحديد لن تستطيع حماية السفينة اليونانية»،
وقال« :ال نســتطيع أن نقف مكتويف األيدي ولن نقــف مكتويف األيدي ،كل
الخيارات مفتوحة ومطروحــة وموجودة عىل الطاولة فنحن ال نريد الحرب
لكن ال نخشاها» ،متوجها ً بتهديد مبارش إىل الرشكة اليونانية املالكة لسفينة
«إنرجني باور» فشــدد عىل وجوب «وقف نشاطها وسحب السفينة رسيعا ً
وفــورا ً وأن تعلم أنها رشيكة يف االعتداء عىل لبنــان وهذا له تبعات ،وبالتايل
عليها أن تتحمل املسؤولية الكاملة عما قد يلحق بها ماديا ً وبرشياً».
وما أن أنهى نرصالله خطابه املتلفز ،حتى ســارعت إرسائيل إىل قبول
التحدي وإرســال مقاتالتها للتحليق عىل علو متوســط يف األجواء اللبنانية
وصوال ً إىل العاصمة بريوت ،بينما توىل وزير املال ا ٍإلرسائييل أفيغدور ليربمان
الرد عىل تهديدات األمني العام لـ»حزب الله» قائالً« :لن يميل أحد علينا ما إذا
كنّا سنستخرج الغاز من مياهنا أم ال ،إرسائيل ستواصل اتّخاذ القرارات وفق
مصالحها فقط من دون اعتبار ألي تهديدات».
أما عىل املستوى الرسمي للمشهد اللبناني ،فقد تقاطع رئيس الجمهورية
مع نرصالله أمس عند نقطة التشديد عىل ّ
أن مهمة التفاوض لرتسيم الحدود
البحرية تندرج ضمن صلب صالحياته ومسؤولياته استنادا ً إىل املادة  52من
الدستور ،فشدد أمام وفد من سفراء دول الشمال (الدانمارك والنروج وفنلندا
والسويد) عىل أنه عازم عىل مواصلة الجهود «للوصول إىل نتائج إيجابية» يف
هذا امللف مع مجيء الوسيط األمريكي السفري آموس هوكشتاين إىل بريوت
بداية األســبوع املقبل ،مؤكدا ً أنه ســيطلب منه «استئناف مساعيه إلعادة
تحريك املفاوضات غري املبارشة مع إرسائيل».
ورأت مصادر مواكبة للزخم الرئايس الذي ّ
عب عنه عون يف كالمه أمس
أنه بدا بمثابة «رد رصيح عىل سيل االتهامات التي وجهت خالل األيام املاضية
لرئاسة الجمهورية وحمّ لتها مسؤولية التفريط بحقوق لبنان النفطية من
خالل عدم توقيع مرسوم اعتماد الخط  29لرتسيم الحدود الجنوبية البحرية
ً
موضحة لـ»نداء الوطــن» ّ
أن تذكري رئيس الجمهورية ّ
للبنان»،
بأن عملية
التفاوض تخضع حرصا ً لصالحياته كان «رســالة للحلفاء والخصوم عىل
حد سواء» ،وكشفت يف هذا اإلطار ّ
أن عون سيلتقي رئيس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتي غدا ً الســبت لبحث «املوقف الرئايس املوحّ د الواجب
اعتماده وإبالغه للوسيط األمريكي لدى زيارته بريوت األسبوع املقبل» ،والذي
سيقيض بتمسك لبنان بحقوقه وثروته النفطية وفق إحداثيات «الخط + 23
كامل حقل قانا» يف سبيل التوصل إىل اتفاق بحري حدودي يمنح إرسائيل حق
استخراج النفط والغاز من حقل «كاريش».
وكان هوكشتاين قد استبق زيارته اللبنانية املرتقبة باإلعراب مسا ًء عن
أمله «باســتئناف املفاوضات بني إرسائيل ولبنان ملنع أي تصعيد» ،وفق ما
نقلت عنه قناة «الجزيــرة» القطرية ،منبها ً إىل ّ
أن «انهيار لبنان لن يكون يف
مصلحتنا وال يف مصلحة املنطقة».

السياحة المأمولة و"فخ" الـ cash economy

فالبنوك ال تعيد إىل املؤسسات «إال نسبة قليلة جدا ً ال تتجاوز  15يف املئة
من مجموع االموال التي تدخل حساباتها عرب الدفع بالبطاقات» ،بحسب ما
يرشح أمني صندوق نقابة أصحاب املطاعم عارف سعادة« ،يف حني أن  90يف
املئة من النفقات التشغيلية والجارية تسدّد نقداً».
باســتثناء قلة من أصحاب املؤسسات التي تقبل التسديد مناصفة بني
النقدي والبطاقة أو الشــيكات نظرا ً لوجود التزامــات عليها تجاه البنوك،
ّ
فإن «األغلبية املتحــررة من الديون املرصفية ترفــض التعامل بالبطاقات
والشيكات» ،كما يؤكد ســعادة ،و»ال أحد من املؤسسات السياحية العريقة
واملحرتفة مســتعد أن يضحي بزبائنه التاريخيني من أجل عمولة بنســبة
 15إىل  30يف املئة عىل الدفع غري النقدي ،ففضلت هذه املؤسســات التعامل
بالكاش وبالدوالر تحديدا ً لحماية نفسها وزبائنها من تقلبات سعر الرصف.
وما ساعد عىل ذلك سماح وزارة السياحة باعتماد الدوالر السياحي ،لكن هذا
بالطبع ال ينطبق عىل الجميع فهناك مؤسســات تفرض عموالت عىل الدفع
بالوسائل االئتمانية ال تكون منطقية يف معظم الحاالت نظرا ً لحالة الفوىض
والتخبط السائدة يف مختلف املجاالت والقطاعات».
بشكل عام تفرض الرشكات املعنية بالدفع اإللكرتوني عمولة  2يف املئة
عىل املدفوعات بعملة مختلفة ،عرب بطاقات االئتمان الدولية .وهذه النسبة
يجب أن يتحملها صاحب املؤسسة من دون أن ينقلها إىل العميل .ولكن هذا
ما ال يحصــل يف لبنان ،فبعض أصحاب األعمــال يجمعون عمولة رشكات
املدفوعات اإللكرتونيــة ،مع العمولة التي يفرضهــا املرصف للتحويل من
حساب الرشكة إىل حســاب املورد أو املوظف والتي تصل إىل  12يف املئة ،مع
عمولة نســبية تعوض احتجاز األموال ،ويحملونها جميعها إىل العميل .وما
يساعد عىل هذه الفوىض بحســب خبري املخاطر املرصفية د .محمد فحييل
هو «غياب االنتظام الذي كان يحكم قواعد «االشتباك» بني املؤسسات املالية
باختالف أنواعها مع زبائنها .فتحولت العالقات إىل «حارة كل مني إيدو إلو»،
ال تخضع ألي نوع من أنواع الرقابة».
ليس بعيــدا ً عن هذا الواقــع لجوء بعض رشكات الدفــع اإللكرتوني
اللبنانية ،إىل رفع نسبة عمولتها عىل املدفوعات من  1.5%و 2%إىل حواىل 7%
لألسباب نفسها .األمر الذي دفع بأصحاب املطاعم إىل نقل الكلفة اإلضافية
إىل زبائنهم .فهل مــن خالل نصب «فخ» االقتناص من املدفوعات اإلئتمانية
يكون التشجيع عىل السياحة وحماية عوائدها التي ستعود بالفائدة عىل كل
القطاعات واملواطنني؟ّ!

واشنطن ُتح ّذر طهران من "أزمة نوو ّية خطرة"

وح ّذر من أن «مثل هذه اإلجراءات ســتأتي بنتائج عكسية وستزيد من
تعقيــد جهودنا» إلنقاذ اإلتفاق النووي ،معتربا ً أن «النتيجة الوحيدة املمكنة
ملثل هذا املوقف ســتكون أزمة نووية متفاقمة وزيــادة العزلة االقتصادية
والسياسية إليران» .كما أكد أن «الواليات املتحدة ال تزال تُريد عودة متبادلة اىل
تطبيق كامل لخطة العمل الشاملة املشرتكة» ،مشدّدا ً عىل أن مسوّدة إتفاق
«مطروحة عىل الطاولة منذ آذار».
لكن بلينكن ح ّذر يف إشارة مب ّ
ّ
طنة إىل رفض بالده رفع «الحرس الثوري»
اإليراني عن الئحة اإلرهاب ،قائالً« :لن نتم ّكن من إنهاء املفاوضات وتنفيذها
ّإل إذا تخ ّلت إيران عن مطالبها اإلضافية التي ال عالقة لها بتاتا ً بخ ّ
طة العمل
الشاملة املشــركة» ،يف وقت ندّدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار
إيران «إغالق  27كامريا» ملراقبة أنشــطتها النووية ،محــ ّذر ًة من «رضبة
قاضية» لـ»محادثات فيينا».
واعترب املدير العام للوكالة رافاييل غرويس خالل مؤتمر صحايف يف مق ّر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا أن هذا اإلجراء «يُش ّكل بطبيعة الحال
تحدّيا ً كبريا ً لقدرتنا عىل مواصلة العمــل هناك» ،موضحا ً أن الوكالة الذرية
قادرة عىل مواصلة عمليات املراقبة والتفتيــش ولديها أدوات أخرى للقيام
بذلك ،لكن قرار طهران يؤدّي إىل «شفافية أق ّل وشكوك أكرب».
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وكشف غرويس أن األمور إذا استم ّرت عىل هذا النحو ،لن تكون الوكالة
يف غضون ثالثة أو أربعة أســابيع قادرة عىل توفري املعلومات الالزمة حول
متابعة الربنامج النووي اإليراني ،متســائالً« :هل يعني هذا األمر أنّنا وصلنا
إىل نهاية املطاف؟ آمل ّأل يكون الوضع كذلك» ،ودعا إيران إىل االنخراط مجدّدا ً
يف الحوار .وباإلضافة إىل تعطيل الكامريات ،أبلغت إيران الوكالة بأنها اتّخذت
خطوات أخرى من ضمنها نصب جها َزيْ طرد مركزي َّْي يف موقع نطنز ،بما
يُع ّزز بشكل كبري قدرتها عىل تخصيب اليورانيوم.
وكانت إيران قبل صدور القرار حريصة عىل تجنّب املواجهة مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،لكن هذه امل ّرة أظهر الرئيس املحافظ إبراهيم رئييس
غضبه ،وقال« :لن نرتاجع عن مواقفنا ّ
ألن إصدار مثل هذه القرارات لم يجد
نفعــا ً ولم ي ّ
ُحقق أهدافه» ،وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرســمية ،فيما
ذكرت وزارة الخارجية اإليرانية يف بيان أن «إيران تســتهجن املصادقة عىل
مرشوع القرار املقرتح من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنســا وأملانيا يف اجتماع
ملجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،وتعترب ذلك «إجرا ًء سياســيّا ً
خاطئا ً وغري بناء» .وح ّذرت مــن أن «املصادقة عىل القرار املذكور الذي جاء
مترسع وغري متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة
بناء عىل تقرير
ّ
ومفربكة من قبل الكيان الصهيوني ،ال نتيجة لها ســوى إضعاف مســرة
تعاون وتعامل الجمهورية اإلســامية اإليرانية مع الوكالة» ،يف حني أكدت
املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية أن «النهج غري البناء للوكالة واملصادقة عىل
القرار املذكور» دفع إيــران إىل اتّخاذ «خطوات عملية يف املقابل ،من ضمنها
نصب أجهزة طرد مركزي متطــوّرة وايقاف عمل الكامريات العاملة خارج
نطاق إجراءات الضمان».
وعىل صعيد آخر ،أمرت محكمة يونانية بإعادة النفط اإليراني الذي تمّ ت
مصادرته بنا ًء عىل طلــب الواليات املتحدة ،كما أفاد مصدر حكومي يوناني
وكالة «فرانس برس» ،والذي أوضح أن أثينا «تأمل بشــدّة» يف أن تؤدّي هذه
الخطوة إىل إفراج إيران عن ناقلتَ ْي نفط يونانيّتَ ْي احتجزتهما طهران ر ّدا ً عىل
ذلك ،مشريا ً إىل أن قرار محكمة استئناف هالكيدا لم يُعلن بعد.

بوتين يُشبّه نفسه بالقيصر "بطرس األكبر"

وخالل لقاء مع روّاد أعمال شــباب يف موســكو ،قال بوتني« :زرنا للتو
معرضا ً
ّ
مخصصا ً للذكرى الـــ 350لوالدة «بطرس األكرب» .إنه أمر مدهش،
يتغي« ...بطرس األكرب» خاض حرب الشمال مدى  21عاماً.
ً
ّ
وكأن شيئا لم
يســود انطباع بأنه من خالل مقاتلة السويد اســتوىل عىل يشء ما .هو لم
يستول عىل أشياء هو استعادها!».
ِ
وتابع «القيرص» رسده التاريخي« :عندما ّ
أسس عاصمة جديدة (سان
بطرســرغ) ،لم يعرتف أي من بلدان أوروبا بأن هذه األرايض تابعة لروسيا.
كان العالــم بأرسه يعتربها جزءا ً من الســويد» ،مشــرا ً إىل أن الجماعات
السالفية كانت تعيش هناك إىل جانب الجماعات الفنلندية  -املجرية ،وأردف:
«كان بصدد االستعادة والتدعيم .يبدو أنه ّ
يتعي علينا أن نستعيد وأن نُدعّ م!»،
يف إشــارة إىل الهجوم الرويس عىل أوكرانيا وربّما غــزوات أخرى مرتقبة يف
املســتقبل .وأوضح أن «هنــاك حقبات يف تاريخ بالدنــا اضطررنا فيها إىل
الرتاجع ،إنّما فقط الستعادة قوانا وامليض إىل األمام».
توازياً ،أصدرت الســلطات اإلنفصالية املوالية ملوســكو حكما ً بإعدام
بريطاني ْ
َّــن ومغربي أُرسوا أثناء قتالهم إىل جانــب الجيش األوكراني ،وذلك
يف خضــ ّم معركة تزداد احتداما ً للســيطرة عىل مدينة سيفريودونيتســك
اإلســراتيجية يف الرشق األوكراني .وأوردت وكالة األنباء الروسية الرسمية
«تاس» أن «املحكمة العليا لجمهورية دونيتســك الشعبية حكمت باإلعدام
عىل الربيطاني َّْي إيدن أسلني وشون بينر واملغربي إبراهيم سعدون التهامهم
باملشاركة يف القتال كمرتزقة».
وبينما أكد بافيل كوســوفان ،وهو محامي أحد الرجال الثالثة ،لوكالة
«تــاس» أن املتّهمني «سيســتأنفون الحكم» ،أعربــت اململكة املتحدة عن
«قلقها البالغ» بعد صدور حكم اإلعدام .ويأتي صدور حكم اإلعدام يف توقيت
تواجه فيه القوات الروســية واإلنفصاليون صعوبات هائلة يف السيطرة عىل
سيفريودونيتســك التي تتع ّرض لقصف عنيف منذ أسابيع عدّة ،فيما اعترب
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي مساء األربعاء أن جنوده يخوضون
يف سيفريودونيتسك واحدة من «أصعب املعارك» منذ بداية الحرب ،مشريا ً إىل
أن املعارك الدائرة يف املدينة ستُحدّد مصري منطقة دونباس.
ويف السياق ،أكد حاكم منطقة لوغانسك ســرغي غايداي أن أوكرانيا
تســتطيع فور حصولها عىل أســلحة غربية «بعيدة املدى» أن تســتعيد
سيفريودونيتســك ،يف وقت كشــف فيه وزير الدفــاع األوكراني أوليكيس
ريزنيكوف أن «ما يصــل إىل  100جندي أوكراني يُقتلون و 500يُصابون ك ّل
ّ
يشن الروس
يوم» يف املعارك الطاحنة مع الجيش الرويس .وبحســب كييف،
قصفا ً مر ّكزا ً عىل منطقة دونيتسك ،الشطر اآلخر من دونباس ،و»عىل طول
خط الجبهة» ويُهاجمون مدن سلوفيانسك وباخموت برضاوة ،فيما كشفت
املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني أنه ت ّم تسجيل نحو 5
ماليني أوكراني عىل أنهم الجئون يف أوروبــاّ .
لكن العدد اإلجمايل للذين ف ّروا
من أوكرانيا أكرب ،إذ عرب حدود البالد أكثر من  7.3ماليني شخص ولم يعودوا
إليها ،حتّى  7حزيران.
ووسط اتهامات ملوســكو بعرقلة تصدير الحبوب األوكرانية ورسقتها،
طلب زيلينسكي أمس بطرد روسيا من من ّ
ظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم
املتحدة «فاو» ،التي لم تشــأ التعليق عىل هذه الدعوة ،لكنّها أصدرت تقريرا ً
حول «توقعات األغذية» حــ ّذرت فيه من أن الحرب الدائرة يف أوكرانيا تُفاقم
األزمات الغذائية حول العالم ،ما يــؤدّي إىل ارتفاع الفاتورة العاملية لواردات
األغذية من ج ّراء تزايد أسعار الحبوب واألسمدة .وتساءل الرئيس األوكراني:
«ل َم ســيكون لروسيا مكان فيها إذا تســبّبت يف املجاعة ملا ال يق ّل عن 400
مليون شخص أو حتّى أكثر من مليار شخص؟».
ومع ارتفاع كلفة العقوبات الغربية ض ّد موســكو عىل اقتصاد البالد،
رأى بوتني أن السياســة الروســية لإللتفاف عىل العقوبات الغربية والتي
تقيض بأن تُنتج يف روسيا ســلع عدّة كانت حتّى اآلن مستوردة «ليس الح ّل
الشــايف» ،معتربا ً أن عىل موســكو البحث عن رشكاء تجاريني جدد ،يف حني
شاركت عرشات السفن الروسية يف مناورات عسكرية يف بحر البلطيق يف ظ ّل
ازدياد التوتر حول هذه املساحة اإلسرتاتيجية التي يُجري فيها «حلف شمال
األطليس» حاليّا ً مناورات أيضاً.
ويف غضون ذلك ،أقال املجمع املقدّس للكنيســة الروسية األرثوذكسية
الثلثاء «الرجل الثاني» يف الكنيســة مرتوبوليت فولوكوالمسك ورئيس قسم
العالقات الكنسية الخارجية يف بطريركية موسكو املطران هيالريون ألفييف
من مهامه وعُ ّي بدال ً من ذلك مدبّرا ً ألبرشية بودابست املجرية ومرتوبوليت
بودابست واملجر .وعُ ّي املرتوبوليت أنطوني (سيفريوك) رئيسا ً جديدا ً لدائرة
العالقات الكنسية الخارجية يف بطريركية موسكو.
وبينما لم تُعلن األسباب الحقيقية لإلقالة ،كشفت مصادر ديبلوماسية
أن إعفاء املطران هيالريون من مهامه األساســيّة قــد تكون مرتبطة ّ
بأن
مواقفه من الحرب الروسيّة يف أوكرانيا لم تكن بالقوّة املطلوبة من الكرملني،
الذي ش ّكك بمدى دعمه للعمليّة العســكريّة الروسيّة هناك ،يف وقت أصبح
فيه كبري حاخامات روسيا بنشــاس غولدشميت «يف املنفى» بعد مقاومته
ضغوطــات الكرملني بدعم الحرب يف أوكرانيا ،بحســب ما ذكرت صحيفة
«الغارديان».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أداة نصب.
 - 2مدينة إيطالية  -منام.
 - 3نذيعها (األخبار)  -عائلة.
سن ا لمظهر
 - 4قا د م ُ -ح ْ
وتنظيم المالبس .
 - 5عتاب  -كان لي ًنا.
 - 6شرايين  -امتأل وازدحم
المكان بال ّناس.
 - 7نوتة موسيقية  -رئيس
أميركي راحل.
 - 8يعزو األخبار إليها  -أنت
باألجنبية.
 - 9قبر -جاء.

سودوكو

عموديا :

 – 1أديب عربي.
 - 2جزيرة يونانية.
 - 3تنفض وتفرق الماء  -رخو
باألجنبية  -مادة قاتلة.
اع َد ْي ِه (الثوب) -
س ِ
َ - 4ر َف َع ُه َع ْن َ
َج َعال أَعالَه أَسفله.
 - 5شارطت  -أخذ اللحم بمق َّدم
أسنانه و َن َت َفه لألكل.
 - 6أمر فظيع  -مدينة فلسطينية.
 - 7الفضاء.
 - 8الغاية والنهاية  -للتمني.
 - 9من الحشرات  -محافظة
عراقية.

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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بينيت بضيافة بن زايد في أبوظبي
إســتقبل رئيس دولة اإلمارات الشــيخ
محمد بــن زايــد آل نهيان رئيــس الوزراء
اإلرسائييل نفتــايل بينيــت يف أبوظبي أمس.
ورحّ ب الرئيس اإلماراتي يف بداية اللقاء برئيس
الوزراء اإلرسائييل ،الذي قدّم تعازيه ومواساته
إىل بن زايد وشعب دولة اإلمارات بوفاة الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،مشيدا ً بدور الفقيد
يف م ّد جســور التعاون والتواصل والسالم مع
دول العالم.
كما هنّأ بينيت بن زايد بتو ّليه رئاسة دولة
اإلمارات العربيــة املتحدة ،متمنّيا ً له التوفيق يف
قيادتهــا إىل ما يطمح إليه شــعبها من التقدّم
والتنمية .كما ّ
عب رئيس الوزراء اإلرسائييل عن
تط ّلع بالده للعمل املشــرك مع دولة اإلمارات

لتوســيع آفاق تعاونهما خالل املرحلة املقبلة،
ملا فيــه الخري لشــعبَيْهما وشــعوب املنطقة
وازدهارها.
من جانبهّ ،
عب الرئيس اإلماراتي عن شكره
للمشــاعر الطيّبة التي أبداهــا رئيس الوزراء
اإلرسائييل تجاه اإلمارات وشعبها ،متمنّيا ً لبالده
وشعبه اإلستقرار واالزدهار.
كذلــك ،بحث بــن زايد وبينيت مســارات
التعاون الثنائــي وفرص تنميتــه يف مختلف
الجوانب ،خصوصا ً االســتثمارية واالقتصادية
والتنمويــة ،إىل جانب مجــاالت األمن الغذائي
والصحة وغريها مــن القطاعات الحيوية التي
تقوم عليها التنمية والتطوّر ،بما ي ّ
ُحقق تط ّلعات
البل َديْن نحو املستقبل.

أخبار سريعة
ن
االستيالء على"مبا ٍ
«أرثوذكسيّة" في القدس

الرئيس اإلماراتي خالل استقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي في أبوظبي أمس (أ ف ب)

ماكرون يأمل بتجديد غالبيّته المطلقة في البرلمان
بعد شهر ونصف الشــهر عىل إعادة
إنتخاب إيمانويل ماكرون رئيســا ً لفرنسا،
يتوجه الفرنســيون مجــدّدا ً إىل صناديق
االقرتاع األحد النتخاب نوّابهم.
ويف اليوم الثالث ويف ختام حملة بطيئة
عموماً ،يأمل ماكــرون يف تجديد غالبيّته
املطلقة يف الجمعية الوطنية املقبلة ،والتي
من شــأنها أن ترتك له مطلق الح ّرية لبدء
سلســلة إصالحات خالل واليتــه الثانية
من  5ســنوات ،خصوصا ً يف شأن رواتب
التقاعد.
وخالل واليته األوىل التي تخ ّللتها أزمات
من تح ّرك «الســرات الصفر» إىل جائحة
«كوفيد» والحرب الروســية ض ّد أوكرانيا،
كان ملاكرون جمعية وطنية مؤيّدة لقضيّته.
لكن عىل خلفيــة ارتفاع التضخم والتباطؤ
االقتصادي ،تبلــورت الحملة حول صدام
بني معســكر ماكرون وحلفائه الوسطيني
وتحالف غري مسبوق من األحزاب اليسارية
حول شخص جان لوك ميالنشون.
ّ
ســن الســبعني ،أثبت ميالنشون
ويف
املخرضم يف الحياة السياســية الفرنسية،

ماكرون خالل جولة له في جنوب فرنسا أمس (أ ف ب)

أنه خصم ماكــرون الرئييس عىل رأس هذا
التحالف الذي يض ّم االشرتاكيني والشيوعيني
والخرض وحزبه «فرنسا املتم ّردة».
وأمام استطالعات الرأي غري املشجّ عة،
كثف ماكرون املداخالت والزيارات وتوجّ ه إىل
جنوب غرب البالد أمس ،مر ّكزا ً هجماته عىل
ميالنشون.

الصدر يُهدّد باستقالة ن ّواب كتلة تياره
دعا رجل الدين الشــيعي العراقــي مقتدى الصدر أمس نــوّاب كتلة تياره
الســيايس املؤ ّلفة من  73نائبا ً إىل االستعداد لإلســتقالة من الربملان ،الذي يض ّم
 329نائباً ،كي ال يكونوا عائقا ً أمام تشكيل الحكومة.
وإذ قال الصدر يف كلمته« :إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا ً أمام تشــكيل
الحكومة ،فك ّل نواب الكتلة مستعدّون لالستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا
يل أمــراً» ،رأى أن أمامه خيا َريْــن« :إمّ ا املعارضة وإمّ ا اإلنســحاب» ،معتربا ً أن
«العراق بحاجة إىل حكومة ذات غالبية تخدم شعبها».
وتابــع« :إذاً ،فليكتب نواب الكتلة الصدرية اســتقاالتهم من مجلس النواب
اســتعدادا ً لتقديمها إىل رئاســة الربملان بعد اإليعاز لهم يف قابل األيام» ،مجدّدا ً
رفضه لحكومة توافقية من ك ّل األطراف.
وأشار إىل أن «إصالح البالد لن يكون ّإل بحكومة غالبية وطنيةّ ،
ألن الغالبية
لنا ال لغرينــا» .وأردف« :ق ّررت البقاء يف املعارضة الربملانية ،فما اســتطاعوا أن
يُش ّكلوا الحكومة وبقي ما يُسمّ ونه انسدادا ً سياسياً ،وأُسمّ يه اإلنسداد املفتعل».
ويف الغضون ،اتهم مجلس أمن إقليم كردســتان العراق «كتائب حزب الله»
ّ
بمســرة الخميس من
بتنفيذ هجــوم
ناحية بردي يف اتجــاه مدينة أربيل،
مؤكــدا ً أن إقليم كردســتان «لن
يكون أبدا ً منطلقا ً لتهديد أي من
دول املنطقــة ،ويف نفس الوقت،
نُعلن أن عىل تلك الدول أن تحرتم
ســيادة أرض وشــعب إقليــم
كردستان والعراق».
وعــى صعيد آخر ،كشــفت
هيئة النزاهــة الحكومية العراقية يف
بيــان عن «عملية اختــاس كبرية» يف
مصــارف حكوميــة ،و»تزوير وتالعب
وغسل أموال» ،بقيمة ناهزت 700
مليون دوالر من املال العام،
تــو ّرط فيهــا نحو 41
شخصا ً من مو ّ
ظفني
وزبائــن ورشكات
وأفراد.

وعىل الفرنسيني تجديد جميع مقاعد
الجمعيــة الوطنيــة ،أي  577نائبا ً يف هذه
اإلنتخابات التي تحصل عىل دورتَ ْي ،يف 12
و 19حزيران .وطريقــة التصويت تُعطي
األفضلية لألحــزاب الكربى املتج ّذرة مح ّليا ً
واألفضل توزيعا ً عىل األرايض الفرنســية
وتُعاقب األحزاب الصغرية.

ومن املرجّ ح أن تُســجّ ل الدورة األوىل
رقما ً قياسيّا ً جديدا ً لجهة املقاطعة بنسبة
تراوح بني  52و 56يف املئة (مقابل  51.3يف
املئة العام  ،)2017وفق معهد «إيبســوس
سوبرا سترييا».
وتحالف اليســار بزعامة ميالنشون
تقدّم بشــكل طفيــف إىل  28يف املئة من
نوايا التصويت مقابــل  27يف املئة للغالبية
الرئاسية ،وقد يُهدّد غالبية ماكرون املطلقة،
بحسب اســتطالع ملعهد «ايبسوس سوبرا
ش أمس.
سترييا» ن ُ ِ َ
وســيحصل حزب «التجمّ ع الوطني»
برئاســة مارين لوبن عىل  19.5يف املئة من
األصوات ،متقدّمــا ً بفارق كبري عىل اليمني
التقليدي الحاصل عــى  11يف املئة ،والذي
يواصل تراجعه.
ومصري الحكومة الحالية التي ُش ّكلت
منتصف أيّــار رهن بنتائــج اإلنتخابات،
فالعديد من أعضائها وبينهم رئيسة الوزراء
إليزابيت بورن ّ
مرشــحون .وهزيمة بورن،
ّ
املرشــحة يف دائرة انتخابيــة يف نورماندي
(غرب) ،ستعني إجراء تعديل وزاري كبري.

األسد :سوريا س ُتقاوم أي غزو تركي ألراضيها
أكد الرئيس الســوري بشار األسد
خالل مقابلة مع قناة «روســيا اليوم»
أمس أن سوريا ستُقاوم أي غزو تركي
ألراضيها ،وقــال« :إذا كان هناك غزو،
فستكون هناك مقاومة شعبية باملرحلة
األوىل ...طبعا ً يف األماكن التي يوجد فيها
الجيش الســوري وهو ليس متواجدا ً يف
ك ّل املناطق يف ســوريا ،وعندما تسمح
الظروف العسكرية للمواجهة املبارشة
سنفعل هذا اليشء».
وأضاف« :منذ عامَ ْي ونصف العام،
َ
الجيش ْ
ــن الســوري
حصل صدام بني
والرتكي ،وتم ّكن الجيش الســوري من
تدمري بعض األهداف الرتكية التي دخلت
إىل األرايض الســورية ،سيكون الوضع
نفسه بحســب ما تســمح اإلمكانات
العســكرية ،عدا عن ذلك ستكون هناك
مقاومة شعبية».
كما رأى الرئيس السوري أن روسيا
تتع ّرض لحرب ال يُمكن ربطها بموضوع
ّ
توســع «حلف شمال األطليس» ،بل هي
حرب مســتم ّرة ولم تتوقف حتّى قبل
الشــيوعية وقبل الحرب العاملية األوىل،
مشــدّدا ً عىل أن قوّة روسيا اليوم تُش ّكل
استعادة للتوازن الدويل املفقود .وأوضح
أن «هذا التوازن الذي نُنشــده ينعكس
بالدرجــة األوىل عىل الــدول الصغرى،
وسوريا واحدة منها».
ويف املقابــل ،أمــل الرئيس الرتكي
رجب طيب أردوغــان يف الحصول عىل
ّ
لشــن هجوم جديد يف
دعم حلفاء بالده
شمال ســوريا ،وذلك غداة تحذير من
واشــنطن .وقال« :سنستكمل بالتأكيد
األجزاء الناقصــة من منطقتنا األمنية»
عىل طول الحــدود الرتكية يف شــمال

حشود عسكر ّية لفصائل سور ّية تدور
في فلك أنقرة شمالي سوريا أمس (أ ف ب)

ســوريا .وأضاف الرئيس الرتكي الذي
كان يضــع قبّعة عســكرية لحضور
مناورات قــرب إزمري (غرب)« :نأمل يف
ّأل يُعارض أي مــن حلفائنا الحقيقيني
مخاوفنا املرشوعة».
ويف غضــون ذلك ،تســتم ّر القوات
الروســية بتنفيــذ دوريات مشــركة
مع القــوات الرتكية .لكن مــع تزايد
ّ
بشــن هجوم عىل
التهديــدات الرتكية
مناطق شــمال سوريا ،ع ّززت الوحدات
الروسية تواجدها عىل خط الجبهة من
تل تمر إىل القامشــي بأربع منظومات
دفاع جوّي من طراز «بانتسري».
هذا وقد تحدّثت وسائل إعالم تركية
يف وقت ســابق أمس عــن أن القوات
املســلحة الرتكية والفصائل السورية
املواليــة ألنقــرة أكملت اإلجــراءات
التحضرييــة وتنتظر أمر الســلطات
الرتكية لبدء عملية عسكرية جديدة عرب
الحدود يف شمال سوريا.

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل
في قرارها النهائي مساء األربعاء
التماسا ًقدّمته بطريركية الروم
األرثوذكس إلبطال استيالء منظمة
«عطيرت كوهانيم» االستيطانية على
 3من ممتلكاتها في باب الخليل
بالبلدة القديمة في القدس الشرقية.
وفي نسخة قرارها اعتبرت المحكمة
أن البطريركية لم تتم ّكن من «إثبات
االدعاء باالحتيال ولم تُقدّم أي
دليل إلثبات ذلك حتّى ظاهريّاً».
وأعلنت البطريركية في بيان أن
قرار المحكمة «غير عادل وال يستند
إلى أي أساس قانوني أو منطقي،
ّ
ألن منظمة راديكالية وأنصارها
اتبعوا أساليب غير شريفة وغير
قانونية للحصول على ممتلكات
مسيحية في أحد أه ّم مواقع العرب
المسلمين والمسيحيين في القدس».
وبامتالكها هذه العقارات تُصبح
«عطيرت كوهانيم» مالكة غالبية
المباني الواقعة عند مدخل باب
الخليل ،أحد األبواب الرئيسية للبلدة
القديمة والسوق العربية.

دعوة من بروكسل
إلى الجزائر
دعا االتحاد األوروبي السلطات
الجزائرية أمس إلى «إعادة
النظر في قرارها» تعليق
«معاهدة الصداقة وحسن الجوار
والتعاون» مع إسبانيا ،واعتبر
أن القرار «مقلق للغاية» ،ال
سيّما أن الجزائر «شريك مهمّ»
لإلستقرار اإلقليمي .وطالبت
المتحدّثة باسم مسؤول السياسة
الخارجية في االتحاد األوروبي
جوزيب بوريل ،نبيلة مصرالي،
الجزائر بـ»استئناف الحوار
بينها وبين إسبانيا لتجاوز
الخالفات الحالية» .وتابعت:
«نُجري تقييما ً لتأثير هذا القرار»
على المعاهدة بين الجزائر
واالتحاد األوروبي .وفي وقت
سابق ،أشارت اإلذاعة الجزائرية
إلى «تجميد عمليات التجارة
الخارجية للمنتجات والخدمات
من إسبانيا وإليها» اعتبارا ً من
األمس .ويأتي ذلك استمرارا ً
لتصاعد الخالفات الديبلوماسية
بين الجزائر ومدريد بعد أن
غيّرت األخيرة في آذار الماضي
موقفها من قضية «الصحراء
ّ
الحساسة لتدعم
الغربية»
علنا ً مشروع الحكم الذاتي
المغربي ،وأثارت بذلك غضب
الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة
«بوليساريو».

أمر قضائي
حول "حادث برلين"
أمر القضاء األلماني أمس بإيداع
رجل يبلغ  29عاما ً مستشفى
لألمراض النفسية غداة صدمه
بسيارته حشدا ً في برلين موقعا ً
قتيالً و 32جريحاً .وأوضح
المتحدّث باسم النيابة سيباستيان
بوشنر للصحافة أن «العديد من
العناصر» يُشير إلى إصابة الرجل
األلماني من أصل أرمني «بفصام
مصحوب بجنون العظمة»،
مستبعدا ً أي دافع إرهابي.
وأضاف« :هناك ّ
مؤشرات إلى أن
المشتبه فيه يُعاني قصورا ً نفسيّا ً
هو سبب ما أقدم عليه» األربعاء،
موضحا ً أنه «ت ّم العثور على أدوية
أثناء البحث».
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"أن بي آي" :بوسطن يستعيد األفضليّة ويتقدّم 1-2
اســتعاد بوسطن ســلتيكس األفضلية يف
نهائي الدوري األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة،
بفوزه عىل ضيفه غولدن ستايت ووريورز -116
 ،100ليتقدم  1-2ضمن سلسلة من  7مباريات،
ويصبح عىل بُعــد انتصارين مــن لقبه الـ18
القيايس يف الدوري.
وتأ ّلق الثالثي جايسون تايتوم ( 26نقطة)
وجايلن براون ( )27وماركوس سمارت (،)24
ودوّن اسمه يف سجل االنجازات النادرة يف نهائي
البطولة.
فاىل جانب حصاد النقــاط ،أضاف تايتوم
 6متابعــات و 9تمريرات حاســمة ،وبراون 9
متابعات و 5تمريرات حاســمة ،وســمارت 7
متابعات و 5تمريرات حاسمة ،ليصبح أول ثالثي
يحقق عىل األقل  20نقطة و 5تمريرات حاسمة
و 5متابعــات منذ ثالثي لــوس أنجليس اليكرز
كريــم عبد الجبار وماجيك جونســون ومايكل
كوبر يف العام  1984أمام سلتيكس بالذات.
وتعرض نجــم ووريورز ســتيفن كوري
( 31نقطة) الصابة يف ســاقه اليرسى قبل أربع
دقائق من صافــرة النهاية ،بعــد احتكاك مع
الدومينيكاني آل هورفورد.
وخرج كوري ،أفضل العب يف الدوري املنتظم

يف العامــن  2015و 2016من امللعــب متأملاً،
ليجلــس إىل جانب زميله "الخائــب" درايموند
غرين الذي خرج بستة أخطاء واكتفى بنقطتني
فقط.
ووصل تقدم ســلتيكس حتى  18نقطة مع
نهاية الشــوط االول ،إال ّ ّ
أن ووريورز اســتعاد
عاداته القديمة يف الربع الثالث ،فسجل  33نقطة
مقابل  25ملنافسه ،وقلب الطاولة بتقدمه للمرة
االوىل يف املباراة  82-83بفضل كوري الذي سجل
سادس وآخر رمية ثالثية من أصل .11
وبدا كوري غري ملموس ،فسجل من خارج
القوس وحصل عىل خطأ من هورفورد ونجح يف
تسديد الرمية الحرة ،قبل أن يضيف زميله أوتو
بورتر ( 6نقاط) ثالثية جديدة ليحقق ووريورز
 7نقاط يف لعبة واحدة.
إال ّ
أن ســلتيكس اســتعاد املبادرة لينهي
الربع الثالث متقدما ً بفارق  4نقاط .وعىل رغم
اســتعادة كالي تومســون دقته ( 25نقطة)
ومحاربة أندرو هيغينز بتســجيله  18نقطة إىل
 7متابعات ،إال أن دفاع بوسطن املحكم يف الربع
األخري قلب املوازين ليخرج فائزا ً بتســجيله 23
نقطة مقابل  11للضيوف.
(أ ف ب)

ملعب هوكي على الجليد
في األرز

ّ
متوسطًا المير وحاتم
كيروز

زار رئيس االتحاد اللبناني للهوكي عىل الجليد شارل املري وعضو االتحاد
جميل حاتم ،مقــر االتحاد اللبناني للتزلج عىل الثلج يف جونيه واســتقبله
رئيسه فريدي كريوز وامينة الرس لورا نصار.
يف بداية الجلســة ،رحّ ب كريوز بالضيفني وعرض لهما النشاط املكثف
لالتحاد عــى الصعيدين املحــي والخارجي ،اىل اســتضافة لبنان بطولة
آسيا بنجاح منذ اشــهر عدة برعاية رئيس االتحاد الدويل يوهان الياسيش
واالنجازات املحققة يف البطوالت واملسابقات القارية والدولية ،وطلب اليهما
نقل تحيات اتحاد التزلج اىل اللبنانيني الذين يمارسون اللعبة يف كندا.
بدوره ،رشح املري نشــأة االتحاد اللبناني للهوكي عىل الجليد برئاسته
يف العام  2018وعمل االتحاد وتشكيل املنتخبات الوطنية للرجال والسيدات
التي تدافع عن وطن األرز يف املحافل الخارجيــة ،خصوصا ً التدريبات التي
يخضع لها الالعبــون والالعبات يف كندا والذين يرصون عىل اللعب باســم
وطنهم األم لبنان .ثم عرض املري وحاتم امكانية انشاء ملعب يف الهواء الطلق
يف مرحلة أوىل ،ملمارسة الهوكي عىل الجليد يف منطقة األرز ،عىل ان يكون اول
ملعب يف لبنان ويستضيف املسابقات املحلية والدولية.
واتفق الحارضون عىل مواصلة التنسيق والتشاور بينهم.

أكد نــادي ليفربول االنكليزي لكرة
القدم رحيل مهاجمه البلجيكي ديفوك
أوريغــي وحارســه األملانــي لوريس
كاريــوس عــن صفوفه ،مــع انتهاء
عقديهما نهاية الشهر الجاري.
وعىل رغــم أنه لم يفرض نفســه
أساسيا ً مع فريق "الريدز" منذ وصوله
إىل "أنفيلد" يف العام  ،2014إال ّ أن أوريغي
( 27عاماً) سجل أهدافا ً حاسمة ،منها
ثنائية يف الـ"ريمونتادا" أمام برشلونة
االســباني يف إياب الدور نصف النهائي
من مسابقة دوري أبطال أوروبا يف العام
 ،2019ليقلب تخ ّلفه صفر -3ذهابا ً إىل
فوز برباعية نظيفة ،يف طريقه اىل إحراز
اللقب.
وأثنى ليفربول عىل العبه البلجيكي
الدويل الــذي لم يخض املباريات الكافية
لتجديــد عقده عىل موقعه الرســمي،
فكتب" :شــكرا ً لك عىل ثماني سنوات

ويغينز محاو ً
ال التسجيل لووريورز أمام  3العبين من بوسطن (أ ف ب)

أعلــن منظمــو بطولــة
ويمبلــدون ،ثالثــة البطوالت
األربع الكــرى يف كرة املرضب
والتي تنطلــق يف  27حزيران
الجــاري ،أن كالً مــن بطــل
وبطلــة منافســات الفردي
سينال مليوني جنيه اسرتليني
( 2.3مليون يــورو) ،يف جائزة
قياسية.
وبلغ إجمايل الجوائز املالية
للبطولــة  40.35مليون جنيه
اســرليني ( 47مليون يورو)،
بزيادة أكثر من  11٪عن نسخة
العام املــايض ،التــي أقيمت
بحضــور جماهــري محدود
بســبب إجــراءات مكافحة
فريوس "كوفيد.19"-
وألغيــت نســخة 2020
بســبب الفــروس ،ومقارنة
بنســخة العــام  2019بلغت
الزيادة يف الجوائز املالية .5.4٪
وبعد القــرار املثري للجدل
بعدم احتســاب نقاط البطولة
هذا العام ،والذي اتخذته رابطتا
املحرتفني واملحرتفات بعد قرار
املنظمــن اســتبعاد الالعبني

أوريغي (إلى اليسار) وكاريوس

رائعة مــن الخدمة بعدمــا تركت لنا
العديد من الذكريات الخاصة ،أسطورة
ليفربول".
مــن ناحيته ،ذاع صيــت الحارس
كاريــوس ( 28عاماً) بعدما تســبب
بهدفني من ثالثيــة يف مرماه يف نهائي
دوري االبطال أمام ريال مدريد االسباني
يف العام ( 2018فاز ريال  ،)1-3ليميض
معظم مســرته يف "أنفيلــد" معارا ً إىل
ناديي بشيكتاش الرتكي وأونيون برلني
االملاني( .أ ف ب)

أخبار سريعة
سار يفاوض الحكمة

جوائز قياسيّة في بطولة ويمبلدون

رحيل أوريغي وكاريوس عن ليفربول

15

الروس والبيالروس بسبب غزو
أوكرانيــا ،كان بعض املراقبني
يخىش أن يتم تقليص الجوائز
املالية.
لكن مدرجات املالعب التي
ســتكون ممتلئة بالكامل هذه
املرة وإقامة مباريــات للمرة
األوىل يف تاريــخ البطولة حتى
يــوم األحد بني أســبوعي مدة
تنظيمها ،سمحت برفع قيمة
الجوائز املالية.
وســيحصل الوصيــف أو
الوصيفــة عىل مليــون جنيه
اسرتليني ( 1.17مليون يورو)،

وحتى الخــارس أو الخارسة يف
الدور األول سيحصالن عىل 50
الف جنيه اســرليني (58500
يورو).
وأوضــح رئيــس نــادي
عموم إنكلــرا إيان هيويت أنه
"من الدور األول للتصفيات إىل
التتويج بلقب البطولة ،تهدف
جوائز هــذا العــام إىل إظهار
أهميــة الالعبــن والالعبات
للبطولــة ،حيــث نتطلــع اىل
االستمرار يف تقديم أحد األحداث
الرياضية الرائدة يف العالم".
(أ ف ب)

تدرس إدارة نادي الحكمة العرض
الجديد الذي قدّمه الالعب السنغالي
بوكنتا سار للموسم دوري كرة
القدم المقبل بعدما انتهى عقده
رسميا ً الشهر الفائت وأصبح
بالتالي حراً .وقد اشترط سار
التجديد مقابل الحصول على راتب
شهريّ يصل الى حوالى أربعة
آالف دوالر ،يُضاف إليه مبلغ
آخر يُتّفق عليه بين الطرفين عند
توقيع العقد .وقد تجد إدارة النادي
األخضر صعوبة في الموافقة على
هذا الشرط .وكان سار ساهم في
بقاء الحكمة في الدرجة األولى في
منافسات ُسداسية األواخر بعدما
قاده الى الفوز بخمس مباريات
مسجّ الً ثمانية أهداف.

أين مسؤولية االتحاد؟

أدّت كثافة المباريات في
السلسلة النهائية لبطولة لبنان
لكرة السلة بين الرياضي
وبيروت فيرست والتي رافقها
ضغط هائل ،إلى تكاثر
اإلصابات بين العبي الفريقين،
وفي مقدّمهم هايك غيوقجيان
ووائل عرقجي (بيروت) ،ما
قد يحرم المنتخب الوطني
ّ
بأمس
جهودهما التي هو
الحاجة إليها ،كونه سيواجه
استحقاق نهائيات كأس آسيا
الشهر المقبل والمؤهلة الى
بطولة كأس العالم .كذلك
عاودت اإلصابات المختلفة عددا ً
كبيرا ً من الالعبين نتيجة الجهد
والتعب الكبي َرين ،وقد نال العب
الرياضي إسماعيل أحمد نصيبه
من اإلصابة .ويبقى السؤال :ألم
يكن على اتحاد اللعبة تدارك
الوضع وإطالة أمد السلسلة
النهائية إلى أسبوعَ ين على األق ّل
بدال ً من عشرة أيام؟

فالنسيا يقدّم غاتوزو رسميًا

لبنان يغلب األردن و ّ
ديًا

ّ
ســيتول اإليطايل جينارو غاتوزو تدريب
فالنسيا اإلســباني لكرة القدم يف املوسمني
املقبلني حتى حزيران  ،2024بحسب ما أعلن
النادي يف بيان رسمي امس.
وســيح ّل غاتوزو ( 44عامــاً) بدال ً من
خوسيه بورداالس املقال األسبوع املايض قبل
عام من انتهاء عقده ،بعدما أنهى فالنســيا
موسمه بالدوري اإلسباني يف املركز التاسع،
فيما فشل يف رفع الكأس املحلية بخسارته يف
النهائي أمام ريال بيتيس بركالت الرتجيح.
ويأمــل غاتوزو يف تكــرار النجاح الذي
حققه مــع نابويل ،حني قــاده للفوز بلقب
الكأس اإليطالية يف العام  ،2020قبل أن يدفع
يف املوسم التايل ثمن فشل الفريق الجنوبي يف
التأهل إىل دوري أبطال أوروبا .كما توىل غاتوزو
مهمة اإلرشاف عىل فريقه السابق ميالن بني
ترشين الثانــي  2017وأيار  ،2019يف حني لم
يصمد يف فيورنتينا أكثر من ثالثة أسابيع بعد
التعاقد معه يف أيار  ،2021بســبب اعرتاضه
عىل سياسة إدارة النادي يف سوق االنتقاالت.
وبعد اعتزاله يف العام  2010كالعب وســط
عُ رف برشاسته يف أرض امللعب ،خصوصا ً مع

حقق منتخب لبنان لكرة القدم
للشباب (دون الـ 20عاماً) فوزا ً
كبيرا ً على نظيره األردني بنتيجة
( )0-3في المباراة الودّية التي
استضافها أمس ملعب مجمّ ع
فؤاد شهاب الرياضي في جونية.
وسيطر أصحاب األرض على
مجريات اللقاء بشكل كامل
ونجحوا في تسجيل ثالثة أهداف
على مدار الشوطين سجلها علي
قصاص ( )2في الدقيقتَين 19
و 29ومحمد صادق في الدقيقة
 .85ويلتقي المنتخبان مجددا ً
عند الرابعة من بعد ظهر يوم
األحد على الملعب عينه.

غاتوزو (إلى اليمين) يتسلّم قميصه من
مدير فالنسيا (أ ف ب)

ميالن ومنتخب إيطاليا الذي أحرز معه لقب
مونديال  ،2006استهل مشــواره التدريبي
مع سيون الســويرسي يف  ،2012ثم بالريمو
وكريت اليوناني وبيــزا .ويعود اللقب األخري
لفالنسيا يف الدوري اإلسباني اىل العام 2004
حني توّج به للمرة السادسة يف تاريخه .وكان
بورداالس ( 58عاماً) اســتلم مهمة االرشاف
عىل الفريق يف صيف العام  2021خلفا ً لخايف
غراسيا( .أ ف ب)
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الترسيم :ر سالة من تحت الماء

عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

لوين يا ن ّواف َع مهلك
"إن ملف ترسيم الحدود البحرية
الجنوبية هو من صلب مسؤوليات رئيس
الجمهورية ،ومعالجة الملف تنطلق من
المحافظة على مصلحة لبنان وعلى حقوقه
في مياهه وأرضه" ،كالم مباشر ال يقبل
التأويل ،قاله رئيس الجمهورية بعد 24
ساعة على صدور مرسوم تعيين نواف
الموسوي مسؤوال ً من قبل "الحوزب" عن
ملف ترسيم الحدود البحرية عن المرجع
المختص ،أي المرشد األعلى باإلضافة إلى
تنسيق المواقف مع القوى السياسية.
وقد شغل الموسوي قبل إقصائه عن
مقعده النيابي في العام  2019منصب
مسؤول العالقات الدولية السابق في
"حزبُ الله" ،أي ما يعادل وزير خارجية،
وهو يتقن إلى جانب العربية الفرنسية
واإلنكليزية ،ما يعني أن آموس هوكشتاين
لن يستطيع التذاكي على نواف أو التحايل
على األلفاظ في أي اجتماع.
ماذا يعني تعيين "األخ" نواف في
ّ
الحساس؟
هذا المنصب
يعني أوال ً أنه ال يمكن تخطي الحزب
في موضوع التفاوض غير المباشر مع
العدو ،شو الدنيا فالتة.
ويعني ثانياً ،أن السقف التفاوضي
يحدده الحزب بالتفاهم والتنسيق مع
العهد .فريق العهد لكرة القدم.
ويعني ثالثاً ،وضع ضفادع المقاومة
اإلسالمية في لبنان وقواها البحرية بإمرة
األخ نواف ،بعد ترقيته إلى رتبة أميرال.
ويعني رابعاً ،أن مساحة المناورة
أمام المفاوضين تضيق أو تتسع
بحسب ما يرتئيه األخ األميرال.
ويعني خامسا ً أن الدولة بكل أجهزتها
ومستشاريها بأمر "الحزب" وليس
"الحزب" بأمر الدولة ،وإن قيل العكس.
ويعني سادسا ً أن معادلة "ال غاز
من كاريش من دون غاز من قانا"،
ليست من بنات أفكار جبران.
ويعني سابعا ً أن محادثات الناقورة
مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بمحادثات فيينا
النووية .إن مشت مشينا وإن تعثرت فال
حول وال قوة ...وفي الشق الثاني من
مرسوم تعيين الموسوي ،لم يتم اإلفصاح
عن القوى السياسية التي ينوي األخ
نواف التنسيق معها في مسألة الحدود
البحرية فهي :حزب البعث العربي
اإلشتراكي ،الحزب السوري القومي
اإلجتماعي ،الحزب الديمقراطي اللبناني،
التيار األسعدي ،حزب التضامن ،رابطة
الشغيلة ،حزب اإلتحاد ...ونواف منفتح
أيضا ً على صيغة تعاون مع زعيم التيار
العربي شاكر البرجاوي ،إذ يستحيل
اإلتفاق على ترسيم الحدود من دون
األخذ برأي كل األقطاب.
أما بعد...
تمنيت أن اسمع من مسؤول رسمي،
ر ّدا ً حازما ً من سطرين:
سيد موسوي إلزم حدودك .ال البح ُر
بحرك وحدك .وال الب ّر ب ّرك وحدك ،وال مسك
الخرائط شغلك .وال الملف ملف حزبك.
فـ "لوين يا نوّاف َع مهلك".

يعيش فأر
هـــــــــــــــل الكنغر الصغري
تعــــــــــــلم من دون رشب
املاء طوال
حياته.

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

الحمية الشمالية لتحسين الكولسترول
تكشــف دراســة جديدة أن الحمية الشــمالية
التقليدية التي تشمل الحبوب ،والتوت ،وزيت الكانوال،
واألسماك ،ومشــتقات الحليب قليلة الدسم ،قد تُ ّ
حسن
عوامل الخطر املرتبطة بالقلب ،حتى لو لم يخرس الفرد
وزنه الزائد أثناء تطبيق الحمية.
شملت الدراسة  200شخص من أصحاب الوزن الزائد
من السويد ،والدنمارك ،وأيسلندا ،وفنلندا ،وبلغ متوسط
أعمارهــم  55عاماً .طلب منهم الباحثون عشــوائيا ً أن
يتبنوا نوعا ً مــن الحمية الشــمالية أو حمية مرجعية
أخرى ملدة ترتاوح بني  18و 24أســبوعاً .كذلكُ ،
طلِب من

املشاركني يف مجموعة الحمية املرجعية أن يتناولوا حبوبا ً
مُك ّررة (خبز أبيض ،معكرونة بيضاء ،رز أبيض) من دون
مراقبة كمية الفاكهة والخضار يف حميتهم .أخرياًُ ،
طلِب
منهم جميعا ً أن يحافظوا عىل وزن مستقر.
كشــفت فحوصات الدم والبــول تراجع معدّل
ّ
وتحسن مستوى سكر الدم يف املجموعة
الكولسرتول
ً
مقارنــة باملجموعة
التــي تبنّت الحمية الشــمالية
املرجعية .وعىل غــرار الحمية املتوســطية املعروفة
بمنافعهــا عىل مســتوى القلب ،قد تُســهّ ل الحمية
الشــمالية فقدان الوزن ،مع أن هــذه امليزة ال ّ
تفس

عىل ما يبدو املنافع الصحية التي رصدتها الدراســة
الجديدة .نُرشت نتائجها يف مجلة "التغذية العيادية"،
يف شباط .2022

إسبانيا تمنح جنسيتها لطفلة وُ لدت على متن قارب مهاجرين
منحت محكمــة إســبانية الجنســية لطفلة
ولدت عىل متن قــارب مهاجرين بينما كانت والدتها
الكامريونية تحاول الوصول إىل األرايض األوروبية.
وأوردت الســلطات القضائية االســبانية عىل
موقعها اإللكرتونــي أن محكمة منحت للمرة األوىل
الجنسية اإلســبانية لطفلة ولدت يف أيار عام 2018
عــى متن قــارب مهاجرين خالل إبحــاره باتجاه
الساحل اإلسباني.
وقالت محكمة مقاطعة غويبوزكوا الشــمالية
إنها اســتندت يف قرارها إىل املصلحة الفضىل للطفلة،
وهو ما يعد هدفا ً مرشوعا ً بحسب الدستور .وأضافت
أن ترك الطفلة بدون جنسية يضعها يف حالة من عدم

املســاواة مقارنة باألطفال اآلخرين ،ما يعني إنكارا ً
كبريا ً لحقوقها األساسية ،بما يف ذلك حق التعليم.
وتعيش الطفلة مــع والدتها يف إســبانيا منذ
وصولهما إىل مدينة طريفة الســاحلية الجنوبية يف
إقليم األندلس .وبينما تمكنت والدتها من التسجيل
رسميا ً كالجئة ،لم تتمكن من فعل اليشء نفسه مع
ابنتها التي حرمت من الحصول عىل خدمات الصحة
والتعليم .ويؤكد قرار املحكمة حكما ً قضائيا ً ســابقا ً
صدر يف ترشين الثاني وطعن به النائب العام الذي قام
باســتئناف الحكم .ووفق القانون ال يكفي أن يكون
الشخص مولودا ً يف إسبانيا للحصول عىل جنسيتها.
(أ ف ب)

مصادرة ثالثة أسود تابعة لمواطن في الرياض
صادرت السلطات السعودية املعنية
بالبيئة ثالثة أسود كان مواطن سعودي
يحتفظ بها يف اسرتاحة يف الرياض خالفا ً
للقوانني املحلية .وذكــر املركز الوطني
لتنمية الحيــاة الفطرية الحكومي عىل
"تويــر" أنّه تلقى بالغــا ً عن حيازة 3
أسود يف اسرتاحة بمدينة الرياض ما يعد
مخالفة لنظام البيئــة ،وتمكن الفريق
من الســيطرة عىل الكائنات وتخديرها
ونقلها اىل وحدة اإليواء التابعة للمركز.
ونرش املركــز صورا ً تظهر موظفي
املركــز وعنارص األمن وهــم يحيطون
بثالثة صناديق معدنية اســتلقت فيها

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

األســود خائرة القوى بعــد تخديرها.
وأوضحت القوات الخاصة باألمن البيئي
أنها طبقت اإلجــراءات النظامية بحق
هذا الشخص وأحالته إىل النيابة العامة،
مشــرة اىل ّ
أن "املتهــم ارتكب مخالفة
لنظام البيئة والالئحة التنفيذية لالتجار
بالكائنات الفطرية".
وتعد حيــازة كائنــات فطرية
مهددة باالنقــراض مخالفة يعاقب
عليهــا بغرامة تصــل إىل  30مليون
ريال ( 8ماليني دوالر) والســجن ملدة
تصل إىل  10سنوات أو بإحدى هاتني
العقوبتني .وكانت السعودية أصدرت

يف تموز  2020نظام البيئة الرامي إىل
حماية البيئة وتنميتها واســتدامتها
وااللتزام باملبادئ البيئية.
ويحتفظ عدد من األرس الســعودية
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بحيوانــات برية مثل األســود والنمور
والفهود يف اســراحات خــارج حدود
األحياء الســكنية ،يف ظاهــرة تحاول
السلطات املعنية القضاء عليها( .أ ف ب)
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