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نواب "التجريب"...
عساه "العرض األخير"
كي يستقيم ما يلي من كالم ،يجب
االعتراف بأن ثورة  17تشرين التي
اغتالها "الثنائي" فشلت في إحداث
"التغيير" .وكان يعني فعليا ً َ
كنس
المنظومة الحاكمة التي دمّ رت كل
مقوّمات السيادة والحياة ،وإقامة سلطة
بديلة تضع كل المرتكبين في السجون
وتعوّض تضحيات من ماتوا أو فقدوا
عيونهم على تخوم مجلس النواب.
ال نستهين طبعا ً بإيجابيات جمَّ ة
أحدثتها الثورة على مستوى الوعي
الوطني العام ،لكن التوازنات التي
فرضت نفسها أمْ لت أن يس ِّلم الجميع
بوجوب االنضمام الى لعبة االنتخابات،
وأن يصير نواب التظاهرات "منتَجا ً
ثانوياً" للحراك الشعبي بديالً من
المُنتَج األصلي الموعود ...و ِلعلم سعادة
النواب الجدد فإن لعبتهم داخل المجلس
ليست مجرد عزف منفرد بل يجب أن
تمزج المبدئي بالواقعي.
وإذ أ ُ َ
طلق على "مجموعة الـ  "13ـ
التي شاءت التفرق في االستشارات ـ
ُ
وصف "نواب التغيير" أو "التغييريين"
فإنه يتوجّ ب التصويب ،ليس افتئاتا ً على
رغبة هؤالء في تقديم المختلف والجديد،
بل لوضع األمور في نصابها ورفع
اإلجحاف الالحق بنواب "تغييريين"
آخرين يطالبون بالسيادة واإلصالح
ولم يعرف عنهم التورط في صفقات
أو التلكؤ في الدفاع عن مفهوم الدولة
الحقيقي .أما األهم ،فهو توضيح
أن المفردة َ
فقدت في لبنان مدلولها
األساسي .وعلى سبيل المثال ال الحصر،
فإن اسم التكتل العوني هو "التغيير
واإلصالح" ،فيما معناه العملي "النفاق
والتشبيح" .ثم إن "التغيير" بحد ذاته
صفة غير وثيقة الصلة بالسير إلى
األمام والتحسين.
هي فتر ُة سماح استطاع "النواب
الـ  "13التمتع بها ،لكنها ليست
مفتوحة لتكرار المسار االستعراضي
الذي شهدته جلستا انتخاب نائب
رئيس المجلس النيابي واللجان حيث
المعمل التشريعي الفعلي .فما وضعوه
في خانة إثبات النفس والتمايز عن
اآلخرين أثمر استبعادا ً لهم وإضرارا ً
بمن يشاركونهم معظم األهداف .وهو
سلوك تجريبي يغرف من شعار "كلن
يعني كلن" التعبوي المرحلي اللذيذ،
لئال نقول إنه ممارسة سياسية طابعها
ساذج وطفولي.
اختبار تكليف رئيس جديد للحكومة
مح ٌك جديد .فاالستفادة من دروس شهر
كامل باتت مُلزمة لكل نائب صادق
ونبيه ويحمل تكليفا ً واضحا ً من ناخبيه.
أما اعتقاد "مجموعة الـ  "13بأنها
مكتفية بذاتها وال تحتاج الى حليف أو
تنسيق فهو عم ُل هواة يذ ِّكرنا بما قالته
بطلة مسرحية سارتر "األيدي القذرة"
لشبان تحمسوا لالنتساب والتطوع ضد
االحتالل النازي" :الحزب ليس مدرسة
ليلية" ،أي "روحوا تثقفوا وتدربوا قبل
االحتكاك بمحترفين" .وهكذا فإن تحوّ َل
مجلس النواب مختبرا ً للتدريب ومسرحا ً
للتجريب جاز َ
وصف الواحد منهم بأنه
"نائب تجريبي" ومجموعتهم بأنها
"الكتلة التجريبية".
األمل معقود على إسدال الستارة،
فيُلغى "العرض التجريبي المقبل"
في "خميس االستشارات" ليحل محله
العمل السياسي المسؤول والمفيد،
خصوصا ً أن الممانعين ينغلون في
الكواليس.
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هكذا ُخنق
فريد سكر
ولهذا يشتدّ الهلع
في شارع البدوي

زيارة بايدن "تربط رادارات" المنطقة" :قبة حديد" إقليمية؟

"الهروب إلى األمام" من االستشارات:
باسيل يريد "رأس حربة" حكومية!

خي التعطيل" ...بهذه العبارة
"التأجيل ّ
ع ّلق مصدر نيابي عىل إعالن قرص بعبدا أمس
تحديد الخميس املقبل موعدا ً لالستشــارات
النيابيــة امللزمة الختيار شــخصية مك ّلفة
تشــكيل الحكومة العتيدة ،معتربا ً ّ
أن رئيس
الجمهوريــة ميشــال عون اســتنفد "كل
الحجج والذرائع" لتربير عدم توجيه الدعوة
لالستشــارات ،ما وضعه يف "موقع محرج"
أمام الدوائر الديبلوماســية نتيجة ّ
تأخره يف
إنجاز االستحقاق الحكومي ،فآثر "الهروب
إىل األمام" عــر تمديد فرتة املماطلة بعملية
التكليف التي امتدت لقرابة الشــهر إفساحا ً
يف املجال أمــام رئيس "التيار الوطني الحر"
جربان باسيل "أســبوعا ً إضافيا ً الستكمال
معركته املفتوحة مع الرئيس نجيب ميقاتي
ومحاولة منحه مزيدا ً من الوقت لتحصيل ما
يمكن تحصيله من مطالب يف بازار التكليف
والتأليف".
ونقل املصدر عن مطلعني عىل كواليس
أن باسيل يعمل راهنا ً
االتصاالت الحكومية ّ
عىل "غربلة" األســماء املرشــحة للتكليف
توصالً إىل شــخصية يمكن أن تشكل "رأس
حربة" يف مواجهة إعــادة تكليف ميقاتي،
ويبــذل قصارى جهده لتأمــن "تقاطعات
نيابية معينة" يف ســبيل رفع حظوظ هذه
املواجهة الخميــس املقبل "لكنــه ال يزال
يصطــدم بتفضيل الثنائي الشــيعي إبقاء
القديم عىل قدمه حكوميــا ً لتمرير املرحلة
الفاصلــة عن نهايــة العهــد ،باعتبار ّ
أن
رئيس حكومة ترصيف األعمال استطاع أن
ّ
يشــق طريق التواصل مع املجتمعني العربي
والغربي وصنــدوق النقد الــدويل وبالتايل
سيكون األقدر يف الفرتة املقبلة عىل استكمال
ما سبق أن بدأه يف الفرتة املاضية"١٣ .

"الغاز اإلسرائيلي" إلى أوروبا

خالل التوقيع على اإلتفاق الثالثي في القاهرة أمس (أ ف ب)

يف خطوة مهمّ ــة تأتي ضمن جهود االتحــاد األوروبّي
لتنويع مصادره من الغاز بالتزامن مع قرار موسكو الح ّد من
إمدادات الغاز إىل دول أوروبّيةّ ،
وقعت مرص وإرسائيل واالتحاد
األوروبــي مذ ّكرة تفاهم يف القاهرة أمــس تهدف إىل تصدير
الغاز إىل أوروبا ،وبالتايل استبدال الغاز الرويس باإلرسائييل عرب
"البوابة" املرصية بعد تسييله يف مح ّ
طاتها املعدّة لذلك .وحصل
التوقيع الذي وصفه املعنيون بـ"التاريخي" عىل هامش زيارة
رئيسة املفوضية األوروبّية أورسوال فون دير اليني إىل القاهرة،
ومشاركتها يف اجتماع ملنتدى غاز رشق املتوسط الذي ّ
تأسس

القطاع الخاص" :زودة" ثانية
لديمومة العمل
بــاتــريــســــيــا جـــــــالد
" َزودة" جديدة توافقــت عليها القوى
العاملــة واإلنتاجية الخاصــة بقيمة 600
الف لرية استلحاقا ً لســابقتها (التي صدرت
بالجريدة الرسمية يف  19أيار املايض) ،والبالغة
 1325000لرية لبنانيــة .وبذلك يصبح الح ّد
األدنى لألجور املسجّ ل بالضمان  2.600مليون
لرية لبنانية ،فيما قيمة إجمايل املساعدة التي
أضيفت اىل الح ّد األدنى لألجور  1.925مليون
لرية لبنانية .يبقى موضوع بدل النقل اليومي
وهو العنــر األبرز مع تخطــي صفيحة
البنزين الـ 700ألف لرية أمــس ،اذ توافقت

القوى اإلنتاجية أيضا ً عىل زيادته بقيمة 20
ألف لرية اىل  95ألف لرية لبنانية.
ّ
املؤش
ومــن املرتقب أن تعقــد لجنة
غدا ً إجتماعا ً برئاسة وزير العمل مصطفى
بريم ،لتظهري وتفصيل هــذا اإلتفاق الذي
خرج بــه املجتمعــون يف لقاء دعــا اليه
رئيــس املجلس اإلقتصــادي واالجتماعي
والبيئي شارل عربيد برعاية وحضور بريم،
ومشاركة رئيس الهيئات االقتصادية محمد
شقري ،وأركانها  :نقوال الشماس ،نبيل فهد،
ســليم الزعني ،مارون حلو ،زياد بكداش،
وجــاك رصاف ،ورئيس االتحــاد العمايل
بشارة األسمر.
١٣

العام  .2019وجاء يف بيان مشرتك صادر عن االتحاد األوروبي
ومرص أن املفوضة األوروبّية للطاقة كادري سيمسون ووزير
البرتول واملوارد املعدنية املرصي طــارق املال ووزيرة الطاقة
اإلرسائيليــة كارين الحرار وقعوا بروتوكــول "إتفاق ثالثي"
بني االتحاد األوروبي ومــر وإرسائيل "بهدف تصدير الغاز
الطبيعي نحو أوروبا" .وأكدت الحــرار أن هذه املذكرة تُمثل
التزاما ً بمشــاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها عىل
تنويع مصادر الطاقة ،مشري ًة إىل أنها تمت ّد إىل  3سنوات ،قابلة
للتجديد تلقائيّا ً ملدّة عام َْي.
١٣

"الحرس" :و ّ
جهنا "ضربات سرّية" ضدّ إسرائيل

قلق أممي من "قمع عنيف"
في إيران

فيما تشــهد إيران تظاهــرات ي ّ
ُنفذها مع ّلمــون ومو ّ
ظفون آخرون
احتجاجا ً عىل التداعيات الدراماتيكية للتضخم عىل مداخيلهم ،وبينما أُوقف
العديد من املع ّلمني واملتظاهرين األمر الذي أعقبته تظاهرات أخرى تُطالب
باإلفــراج عنهم ،أعرب خرباء لدى األمم املتحدة أمس عن قلقهم من "حملة
القمع العنيف" يف الجمهورية اإلسالمية ض ّد احتجاجات مع ّلمني واملجتمع
املدني عموماً ،داعني السلطات إىل محاسبة املسؤولني.
وبعدما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يف بداية أيار باإلفراج عن
حواىل  40مع ّلما ً أوقفوا خالل تظاهرات وطنية يف األوّل من أيّار ،كشف خرباء
مستق ّلون يف حقوق اإلنسان فوّضتهم األمم املتحدة املهمّ ة ،ولكنّهم ال يتحدّثون
باسمهاّ ،
أن السلطات أوقفت أو استدعت أكثر من  80مع ّلماً.
١٣

واشنطن ُت ّ
حذر بكين من الوقوف على "الجانب الخاطئ"

جرعة دعم عسكرية أميركية جديدة ألوكرانيا

جنود أوكرانيون يقصفون
مواقع روسية بواسطة
مدفعية "سيزار" الفرنسية في دونباس أمس (أ ف ب)

يف ســياق مواصلة تقديم الدعم للقوّات األوكرانية ومساعدتها عىل
االستمرار يف الدفاع عن أراضيها يف مواجهة الغزو الرويس ،كشف الرئيس
األمريكي جو بايدن يف بيان أمس عن مساعدة عسكرية جديدة لكييف،
تشمل قطع مدفعية وقذائف إضافية وصواريخ مضادة للسفن ،بقيمة
إجمالية تصل إىل مليار دوالر ،الفتا ً إىل أنه أعاد تأكيد دعم الواليات املتحدة
ألوكرانيــا التي "تُدافع عــن ديموقراطيّتها وتحمي ســيادتها ووحدة
أراضيهــا يف مواجهة العدوان الرويس غري املــرّر" ،وذلك خالل محادثة
هاتفية مع نظريه األوكراني فولوديمري زيلينسكي.
١٣

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٦١السنــــة الثــالثــة
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سيناريوين :فورة  1975وانفجارها
لبنان أمام
َ
خفــايـــا
أو أزمة  2008وازدهارها؟
الفلســطيني إقامة الوطن البديل عىل
أالن سركيــــس
أرايض لبنــان رافعا ً شــعار «طريق
القدس تم ّر يف جونية» ،فعاشت البالد
يبــدو لبنان أمام أيــام مصريية
ّ
«حــرب اآلخرين عــى أرضها» والتي
خص ترســيم الحدود البحرية
يف ما
انتهت بتدمــر كل القطاعات وانهيار
واإلنطالق نحو الح ّل الذي يضمن للبلد
العملــة الوطنية وتكريــس اإلحتالل
اإلنطالق يف عملية التنقيب عن النفط
الســوري وســيطرة منطق الفساد
والغاز يف بحره.
واملحاصصة.
ليــس املهــ ّم التنقيب عــن الثروة
إذاً ،يف العام  1975وصل لبنان إىل
النفطية البحرية بقــدر أهمية إنطالق
قمّ ة اإلزدهــار فأتته الحرب ،وتراجع
الح ّل لألزمــة اللبنانيــة ،فصحيح أن
دوره بينما نمــت إقتصادات املنطقة
هذه الثروة مهمة بعد مسلسل اإلنهيار
العربية وعىل رأسها دول الخليج التي
الذي يــرب البالد ،لكن العربة تبقى يف
تنفيذ خ ّ
حلم ح ّكامها بــأن يُحوّلوا عواصمهم
طة إصالحية ترتافق مع تأمني
ّ
مثل بريوت.
متوسط أو طويل.
إستقرار سيايس ألمد
وهنــاك صورة مغايــرة حصلت
بعد نيــل لبنان اســتقالله العام
 ،1943عرف بلــد األرز نهوضا ً ماليا ً
بني العامَ ــن  2005و .2008ففي 14
شــباط  2005تع ّرض لبنــان لزلزال
وإقتصاديا ً وعمرانيا ً لم يكن له مثيل،
ويف تلــك األثنــاء لم يكن لبنــان بلدا ً
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وترافق
هذا األمر مع سلســلة إغتياالت لقادة
نفطياً ،بل كان العقل الناشــط الذي
 14آذار ،ث ّم فجّ ــر «حزب الله» حرب
يدير ثروات العالــم العربي النفطية
«تموز» مع إرسائيل التي دمّ رت البالد،
ويســاهم يف تطوير البلدان العربية،
ّ
وبعدها ع ّ
طــل «الحــزب» وحلفاؤه
متنفسا ً لألحرار يف هذا الرشق
ويش ّكل
البلد وقاطعوا حكومة
ونقطــة اســتقطاب
الرئيس فؤاد السنيورة
العــرب
للســياح
واعتصموا يف وســط
واألجانــب ،حتى لُ ّقب
المهم التنقيب عن بريوت ،ودارت معركة
بـ»سويرسا الرشق».
ليس
ّ
«نهر البــارد» يف ربيع
النهضــة
هــذه
الثروة النفطية البحرية
 2007بــن الجيــش
وصلت إىل الــذروة يف
صيف  1974وشــتاء بقدر أهمية انطالق الحل
ّ ومنظمــة «فتــح
لألزمة اللبنانية
اإلســام» اإلرهابية،
 ،1975حينهــا كان
ومن ثــ ّم ّ
النمــو واإلزدهــار يف
نفذ «حزب
الله» متفاخرا ً «غزوة»  7أيار مجتاحا ً
أوجــه ،وتدفقت األمــوال العربية إىل
ً
إضافــة إىل أمــوال «منظمة
لبنان،
بريوت ...و»مكسوراً» يف الجبل.
التحرير الفلسطينية».
بــن  2005و ،2008كان لبنــان
ويقــول خرباء اإلقتصــاد يف تلك
يعيش أسوأ مرحلة يف تاريخه السيايس
املرحلــة إن لبنان عــرف إزدهارا ً لم
ودخل النفق املظلم ،بينما كان العالم
تعرفــه بلدان أوروبيــة برمّ تها ،لكن
العربــي ،والخليج تحديــداً ،يعيش
كل هــذا التطوّر ّ
تبخر يف  13نيســان
إزدهارا ً ال مثيــل له ،ناتجا ً عن إرتفاع
 1975عندمــا ح ّلت الحــرب وحاول
ســعر برميل البرتول وفورة عقارية

ينتظــر أن تشــكل
اإلستشــارات النيابية لتسمية
رئيس جديــد للحكومة مفاجأة
بربوز اســم جديــد يمكنه أن
يحصل عىل األكثرية ويشــكل
ردة عىل أكثرية جلســة انتخاب
رئيس املجلــس النيابي ونائبه
وهيئة مكتب املجلس.

ّ
متوقف على نجاح مهمة هوكشتاين (فضل عيتاني)
كل شيء

ال مثيــل لها ،وبعد  7أيــار  2008ت ّم
صوغ «إتفاق الدوحة» وانتُخب العماد
ميشال سليمان رئيســا ً للجمهورية،
لكن إنهيــارا ً ماليا ً عامليا ً حصل يف تلك
الفرتة ُ
وضبت أهم البورصات ،وانهار
سعر برميل البرتول ،وواجهت أمريكا
مشــكلة مالية ال مثيل لهــا ،وعانى
العالــم أزمة ماليــة ال ترحم ،فكانت
املفاجــأة أن العالــم ينهــار ولبنان
يزدهر.
ومن عايش تلــك الفرتة ،يعلم أن
لبنان عرف يف عهد الرئيس ســليمان
 3أعــوام من الســياحة ال مثيل لها،
ّ
وتدفقت األمــوال العربية إىل مصارف
لبنــان خوفا ً مما قــد يحصل ووصل
النمــو يف العــام  2011إىل حدود  8يف
املئة قبل أن ينقلــب «حزب الله» عىل
حكومة الرئيس سعد الحريري وتدخل

البالد يف نفق مظلم ال يزال مســتم ّرا ً
حتى اليوم.
ّ
شــك أن ما ينطبــق عىل لبنان
ال
ال ينطبق عــى دول العالم ،فهذا البلد
أشــبه بـ»أعجوبة» ،ففي حني تح ّذر
جهات دوليــة من حصــول مجاعة
عاملية ،وبعد فرض الحظر عىل النفط
والغاز الروســيَّني ،ويعيــش العالم
إضطرابــا ً غذائيا ً ووبائيــا ً وأمنيا ً ال
مثيل له ،تد ّل كل األرقام عىل ّ
أن لبنان
سيعيش صيفا ً سياحيا ً ال مثيل له قد
يكون من األهم منذ العام .1990
إذاً ،يقــف لبنان يف هــذه الحالة
أمام ســيناريوين ال ثالث لهما :فإما
أن يعيــش صيفا ً مزدهــرا ً مثل عام
 1974ث ّم تنفجر األزمة مثلما حدث يف
 13نيســان  ،1975أو يتك ّرر سيناريو
 2008حيث عــاش العالــم يف أزمة

نواب الشمال المستقلّون أقرب إلى تكليف ميقاتي
...ولكن بشروط
رئيس حكومة جديد ،ومن ثــم الدفع مجددا ً باتجاه
كليـــــر شكــــــر
تأليف حكومة توضع بني يديها صالحيات رئاســة
حدد رئيس الجمهورية ميشــال عــون موعدا ً
الجمهورية يف ما لو تسلل الشغور من جديد إىل قرص
بعبدا.
لإلستشــارات النيابية امللزمة الختيار آخر رؤســاء
هكذا ،يفرتض أن تكون املهلة الفاصلة عن يوم
حكومات العهد ،وقبل أسابيع قليلة من انتهاء واليته
الخميس املقبل ،الواقع يف  23حزيران ،كافية لتحريك
ودخول البــاد يف مدار االســتحقاق الرئايس .حتى
املياه الراكدة والبحث يف األســماء املتداولة لرئاســة
اآلن ،ال أســماء جديّة تنافس رئيس حكومة ترصيف
الحكومة ،فيما ال يزال ميقاتي إىل الســاعة ،االســم
األعمال نجيب ميقاتي عىل موقع الرئاسة الثالثة ،من
األكثر قبوال ً أو األكثر تقدما ً عىل غريه...
دون أن يعني ذلك أنّه األقوى ،لكنّه األكثر
خصوصا ً ّ
أن الثنائي الشــيعي ال يمانع
قدرة عىل تجميــع أصوات نيابية تجعل
منه رئيسا ً مكلفاً ،كما األكثر قدرة عىل
عودته إىل الــراي ،فيما ال يبدو رئيس
حتى يحين موعد
تأمني مظلة دولية تقي واليته الجديدة
الحــزب «التقدمي االشــراكي» وليد
بحجة إقرار اإلصالحات املطلوبة ...مع اإلستشارات النيابية جنبالط ممانعاً ،بينمــا رئيس «التيار
ّ
يفضل
أنه ال يزال يترصف عىل قاعدة أنّه «عايز قد ينضم نواب جدد الوطني الحر» جربان باســيل
تكرار ســيناريو التكليف األخري ،كذلك
ومســتغني» بمعنى عدم اســتعجاله
إلى "اللقاء" وقد
تقديم تنــازالت كبــرة ،وتحديدا ً أمام
ال تبدي «القوات» أي قبول للمشــاركة
يغادره آخرون
يف حكومة وحــدة وطنية ،ليكون بذلك
الفريق العوني لضمان عودته إىل رئاسة
النواب املستقلون تحت املجهر لكونهم األكثر استعدادا ً
الحكومة.
لركوب مركب ميقاتي.
يف الواقع ،يتعامل معظم القوى السياســية عىل
ويف هذا الســياق ،لوحــظ ّ
ّ
أن جــدول مواعيد
أن التكليف ســيكون خطوة يتيمة ،أي أنّه لن يكون
االستشارات امللزمة كما صدر عن قرص بعبدا ،يسته ّل
مقرونــا ً بالتأليف ،نظرا ً لضيق الوقــت أوال ً ولكون
اللقاءات ،بعد نائب رئيــس مجلس النواب الياس بو
الحكومــة املنتظرة هي حكومة الشــغور الرئايس،
صعب ،بنواب «اللقاء النيابي الشــمايل» (الســاعة
املرجّ ح ،وبالتايل ستخضع مشاورات التأليف لك ّل أنواع
التجاذبات واملعارك والحــروب الداخلية قبل االتفاق
 )10.15الذين تجمعوا يف «لقاء» واحد للجلوس قبالة
عىل توازنات «حكومة رؤســاء الجمهورية» .ولهذا
رئيس الجمهورية واإلدالء بأصواتهم .ويض ّم «اللقاء»
يستصعب ُ
كثر أن يصار إىل ترتيب اتفاق قريب يسمح
كالً من النواب :ســجيع عطية ،احمد الخري ،محمد
بوالدة آخر حكومات العهد.
سليمان ،وليد البعريني ،عبد الكريم كبارة ،عبد العزيز
ومع ذلك ،يحاذر رئيس الجمهورية ترك التكليف
الصمد ،وأحمد رســتم ،عىل خالف النواب التغيرييني
ّ
ويفضل دفع القوى السياســية
يف ثالجــة االنتظار
الذين ســيلتقون رئيس الجمهوريــة كأفراد وليس
ككتلة واحدة .ونواب «اللقاء الشمايل» هم بمعظمهم
باتجاه حراك رســمي من شأنه أن ينتهي إىل تسمية

لوحــظ أن أي ضابط من
الجيــش لم يشــارك يف لقاءي
بعبــدا والرساي مع الوســيط
األمريكــي آموس هوكشــتاين
إىل جانب نائــب رئيس مجلس
النواب اليــاس بو صعب ومدير
عام األمن العــام اللواء عباس
ابراهيــم ومدير عــام القرص
الجمهوري أنطوان شقري ،بينما
كان قائد الجيــش زار الرئيس
بري غداة لقائه هوكشتاين.
ضمت كتلة «لبنان القوي»
التي ستشارك يف اإلستشارات 18
نائبا ً من ضمنهم محمد يحيى،
بينما ضمــت كتلة «الجمهورية
القوية»  19نائبــا ً من ضمنهم
النائب كميل شمعون.
ولبنان إستفاد منها ،وبالتايل فإن كل
ّ
متوقف عىل نجاح مهمة الوسيط
يشء
األمريكي آموس هوكشتاين وما ينتج
عن هذا األمر من ح ّل ســيايس الحق
يؤمّ ن إنتخاب رئيس جمهورية جديد
يعلن بدايــة مرحلة الحــ ّل ألن ثروة
لبنان من نفط وغاز ليست بتدفقهما
يف األنابيب ،بل إن مــا يعطي مفعوال ً
أكرب هــو الح ّل الســيايس يف بلد ّ
حي
علماء السياسة واإلقتصاد ،وقالئل من
يفهمون تركيبته.

واشنطن 10 :ماليين دوالر
مقابل معلومات
عن "أكبر الداعمين للحزب"

أول المطالب سيكون المشاركة في الحكومة عبر
وزير يمثل «اللقاء»

«قدامى املستقبل» الذين خاضوا االستحقاق النيابي
وتم ّكنوا من الفوز بمقاعد نيابيــة ...ولكن إىل ذلك،
يجمعهم الشمال.
يقول أحدهم ّ
إن تسمية «قدامى املستقبل» ليست
مناســبة ،ولو ّ
أن بعضهم ذوو خلفية «مستقبلية»،
ّ
ويشري إىل ّ
يتجل باالستحقاق
أن اللقاء أمام اختبار أويل
الحكومي الذي يفرتض أن يكــون موضع اتصاالت
بني أعضاء «اللقــاء» خالل األيام القليلة املقبلة ،قبل
االجتماع مجددا ً التخاذ القرار املناســب ،الفتا ً إىل أنّه
حتى يحني موعد االستشارات النيابية ،قد ينضم نواب
جدد إىل «اللقاء» وقد يغادره آخرون.
ويكشــف ّ
أن نواب «اللقاء» لم يتخذوا قرارا ً بعد
بشأن التكليف من دون أن ينفي أن يكون ميقاتي هو
األقرب إىل التسمية ،ولكن دون ذلك رشوط سيضعها
النواب أمام من سيسمّ ونه .ويقول ّ
إن لهذه الرشوط
جانبا ً إنمائياً ،وجانبا ً سياســيا ً وآخر وزارياً ،مؤكدا ً
ّ
أن التكليف لن يكون مجانياً ،وأول املطالب ســيكون
املشاركة يف الحكومة عرب وزير يمثل «اللقاء» .وعما
إذا كان التمثيــل الحكومي ســيكون عرب أحد نواب
«اللقــاء» ،يجيب ّ
بأن األمر مرتوك للمشــاورات مع
رئيس الحكومة املكلف.

رصدت اإلدارة األمريكيــة ،مكافأة
بقيمة  10ماليني دوالر ،مقابل معلومات
عــن أحد أكرب الداعمــن لـ»حزب الله»
ويدعــى محمــد جعفر قصــر ،وفق
الحساب الرســمي عىل «تويرت» لربنامج
«مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة
الخارجية األمريكية.
وقال الربنامــج« :يعترب قصري أحد
أكرب الداعمني لتنظيم حزب الله ،ويعمل
عىل تزويده باألسلحة وتمويله من خالل
عمليات التهريــب والعمليات اإلجرامية
األخرى ،كمــا أنه يعمل مع فيلق القدس
التابع للحرس الثوري اإليراني يف عمليات
بيع النفط اإليراني وتنســيق تســليم
األموال واألســلحة من الحرس الثوري
اإليراني إىل حزب الله».
ونرش حســاب «مكافــآت من أجل
العدالــة» التابع للخارجيــة األمريكية
«طرقا ً آمنة للتواصل ملن يملك معلومات
عن قصري».

محـــــليـــــات
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الـخـمـيـس  ١٦حــزيــران 2022

مراد لـ"نداء الوطن" :لورشة إصالح تربوي عبر تعديل وإقرار القوانين الالزمة

اللجان النيابية تنطلق و"المال" تدعو الحكومة
إلى اجتماع إستثنائي األسبوع المقبل
اللجنة عىل الصعيدين الترشيعي والرقابي ال
أكـــرم حمــــــدان
ســيما عىل صعيد املالية العامة والحسابات
بعدما إنتهــت معركة «داحس والغرباء»
املاليــة والتوظيــف العشــوائي وقطوعات
يف إنتخابات اللجــان النيابية وتوزع املواقع،
الحســابات ،كما التوصيات واملقررات التي
وخصوصــا ً رؤســاء ومقــرري اللجان بني
صدرت عنها حول املوازنات الســابقة التي
مختلف مكونــات وأحزاب وقــوى املجلس
أحيلت اليها.
النيابــي ما عدا نواب قــوى «التغيري» الذين
واعتمدت اللجنة إجتماعني يف األســبوع
وســيُحدد رئيســها جدول أعمالهــا وفقا ً
إقترص وجودهم عىل عضوية بعض اللجان،
إنطلقت مســرة اللجان الجديدة من خالل
لألولويات املالية واملعيشية املطروحة.
يف املقابل ،تلتئم اليوم كل من لجنة اإلدارة
تحديد مواعيد لوضع املنهجية واإلسرتاتيجية
والعدل ،الزراعة والسياحة والشباب والرياضة
التي ســتعمل من خاللها كل لجنة وما هي
يف أوقــات مختلفة لوضــع املنهجية وخطة
أولوياتها وأهم املشاريع وإقرتاحات القوانني
العمل ،مع اإلشارة إىل أن رؤساء هذه اللجان
املوجودة عىل جدول أعمالها.
الثالث لــم يتغريوا بني مجليس  2018و2022
وأول الغيث كان أمس مــع إجتماع لجنة
ولــو أن عضوية هذه اللجان شــهدت بعض
املال واملوازنة التــي قررت دعوة الحكومة بمن
التغيريات وكذلك مواقع املقررين وبالتايل فإن
يمثلها إلجتماع إستثنائي األسبوع املقبل للبحث
الروحية واملنهجية الجديدة
يف موازنة  2022والترشيعات
ســتتضح خالل الساعات
املتصلة بخطة التعايف.
املقبلة.
ووفق املعلومــات ،فقد
ويف هذا املجال،ال بد من
جرى البحث خالل الجلســة جرى البحث في التشريعات
التذكري بأن املوضوع األكثر
يف مــروع موازنــة 2022
المالية المتصلة بخطة
جــدال ً والعنــوان الذي كان
ونقاشاتها ما قبل اإلنتخابات
التعافي ومنها رفع
مطلبــا ً للعديد مــن القوى
النيابية ،وهل ال تزال صالحة
اليــوم يف ضــوء أرقامهــا ،السرية المصرفية وإعادة والنــواب ،هو»إســتقاللية
الســلطة القضائية» الذي
باالضافة إىل مالحظات لجنة
هيكلة المصارف
سبق للجنة اإلدارة والعدل أن
املال عليهــا ،واملعايرياملالية
أنهت دراسته وأحيل إىل الهيئة العامة ملجلس
والنقدية التــي إرتكزت عليهــا الحكومة يف
النواب ،لكن وزيــر العدل يف حكومة ترصيف
مرشوع املوازنة لتحقيق اإليرادات كما املعدالت
األعمال هنري خوري طلب سحبه بحجة أن
األخرى الواردة فيها املتعلقة بالعجز والنمو.
مجلس القضــاء األعىل لم يطلع عىل الصيغة
كذلك جرى البحــث يف الترشيعات املالية
النهائية ،وما زال هذا اإلقرتاح الحيوي واملهم
املتصلة بخطة التعــايف ،ومنها رفع الرسية
عالقــا ً بحجج مختلفة بينمــا الحقيقة هي
املرصفية ،وإعادة هيكلة املصارف وســواها
عدم التوافق أو التفاهم بني مكونات املجلس
من البنود التي من املفــرض أن يكون لدى
النيابي الســابق عىل آلية تعيــن أو إنتخاب
الحكومة تصور واضح يف شأنها.
أعضاء مجلس القضاء األعىل.
كمــا بحثــت اللجنــة يف آليــة عملها
وإجتماعاتها وأولوياتها للمرحلة املقبلة من
لجنة التربية وكتاب التاريخ الموحد
الناحية الرقابية ومكافحة الفساد ،وامللفات
التي تعني املواطنني ،من الناحية اإلجتماعية
وتعزيز دور الجامعة الوطنية
باملوازاة ،تتجه األنظار نحو النواب الجدد
والصحية والرتبوية والنقدية واملرصفية التي
الذين دخلــوا الربملان للمرة األوىل وتســلموا
يعاني الناس من تداعياتها وإنعكاســاتها،
رئاســة لجان نيابية مهمــة ومنهم النائب
وما يمكن أن تقوم به لجنة املال للمســاهمة
حسن مراد ،الذي ترأس لجنة الرتبية والثقافة
يف معالجتها ضمــن صالحياتها والتخفيف
والتعليم العايل والذي وعد بالعمل عىل إطالق
من أعبائهــا .وعرض رئيس اللجنة إلنجازات
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طوني فرنسيس

«الوسيم» األميركي والغاز الذي تأخر وصوله

النائب حسن مراد

خطة إصالح تربوي شــامل ،من خالل تعديل
أو العمل عــى إقرار القوانــن الالزمة لهذه
الغاية.
وقال مراد الذي حدد موعدا ً ألول إجتماع
للجنة قبل ظهــر يوم اإلثنني املقبل ،يف حديث
خاص لـ»نــداء الوطــن»« :إن الهدف الذي
ســنعمل من أجله هو إقرار كل ما يمكن أن
يُعيد اإلعتبار إىل املدرســة الرســمية لتكون
قادرة عــى منافســة مثيلتهــا يف القطاع
الخاص ،وفتح دور املعلمــن وكلية الرتبية
إلعداد املعلمني وإنهاء بدعة التعاقد التعليمي،
وتعزيزالتعليم الرســمي املهني بما يتناسب
مع حاجات السوق».
وشــدد مــراد عــى «رضورة تعزيــز
دورالجامعــة الوطنيــة وإقرارالترشيعات
الالزمة لتطويرها وفتح باب التفرغ ســنويا ً
وإقرار إستقالليتها املادية واملعنوية ،وجعلها
منطلقا ً لألبحاث املشــركة بــن الجامعات
وغرف الصناعة والتجــارة والزراعة ،والعمل
عىل إعادة هيكلــة وزارة الرتبيــة والتعليم
العــايل لتكــون أكثرإســتجابة للتطورات
العلمية املتســارعة ،إضافــة إىل الرتكيزعىل
تطويراملناهــج الرتبويــة والعمل عىل إنجاز
كتاب التاريخ املوحد وتعديل كتاب التنشــئة
الوطنيــة ليكون معــززا ً لإلنتمــاء الوطني
ودولة املواطنة ،وإنصاف األساتذة يف املدارس
الرســمية والخاصة واملهنيات سواء كانوا يف
املالك اإلداري أو متعاقدين وسواهم».
بإنتظاراأليام والســاعات املقبلة ليتبني
ما إذا كانت منهجية مجلس ونواب الـ2022
ستختلف عن مجلس ونواب الـ2018؟

عندما انهى «الوسيم» األميركي آموس هوكشتاين جولة مباحثاته
األولى في بيروت ،كان االتحاد األوروبي ،والدولة االيطالية ينهيان
مباحثات مهمة في اسرائيل قريبة في مضمونها من الهدف الذي يتحرك
الوسيط األميركي من أجله.
أورسوال فان دير الين ،رئيسة المفوضية األوروبية ،ووزيرة الدفاع
األلمانية السابقة ،حطت في تل ابيب في مهمة عنوانها البحث في
التعاون المستقبلي في شؤون الطاقة ،وبشكل أكثر تحديدا ً في امكانية
تزويد اسرائيل دول االتحاد االوروبي بالغاز بعد ان سار االتحاد في
طريق االستغناء عن الغاز الروسي .وماريو دراغي رئيس الوزراء
االيطالي جاء الى تل ابيب في التوقيت عينه للبحث في الموضوع نفسه،
حيث ان بالده تعتمد بنسبة عالية على الغاز الروسي وهي تبحث اآلن
عن مصادر اخرى .وقد وقعت اتفاقا ً مع الجزائر وتباحثت مع دول
افريقية ،وها هي تبحث مع اسرائيل في امكانية استيراد غازها المنهمر
من اعماق شرق المتوسط!
كانت اسرائيل ولبنان صفرا ً في موضوع الغاز مطلع األلفيّة الجارية.
لكن الدولة العبرية سارت في طريق ولبنان غرق في طريق آخر .لم
يتحول التحرير الذي أنجز في عام  2000من دون شروط الى محطة
للنهوض الوطني وبناء الدولة القادرة في لبنان ،بل صار مدخالً الى
عقود جديدة من التوتر الداخلي واالستعماالت اإلقليمية ،ما قاد البلد
برعاية من طبقة السماسرة والمرابين والمتسلقين ،وبحماية الميليشيا
الى خراب عميم .في الوقت نفسه انصرف «العدو الصهيوني الغاصب»
الى تثبيت وتطوير عالقاته اإلقليمية ،ولم يتأثر ذلك بسياسته المعادية
بقوة الشعب الفلسطيني ،وانخرط في عملية ضخمة للتنقيب واالنتاج
جعلته في مصاف الدول المصدرة للغاز بعد ان كان يبحث عنه وعن
الماء .في أقل من عقدين بات «الكيان» دولة منتجة للغاز والنفط .مصر
بدورها طوّرت حقولها وصارت دولة مصدرة ،والدولتان اسستا «منتدى
شرق المتوسط للنفط والغاز» وهما اآلن تتجهزان لالستجابة ألوروبا
وتزويدها بما تحتاجه .خالل تلك السنوات كان لبنان الذي نسي غازه،
يعادي دوال ً عربية وينعزل عن العالم ،وكانت اسرائيل تنسق مع مصر
لالستفادة من معامل الغاز فيها ،وتبحث معها ومع قبرص واليونان
في مد خط النفط المتوسطي الى اوروبا ،وكانت ايضا ً تستعيد عالقات
الصداقة مع تركيا وتناقش مع انقرة احتمال انبوب تركي اسرائيلي الى
القارة العجوز .لم يتأخر لبنان في البحث عن ثرواته بسبب المؤامرات
الصهيونية والى ما هنالك من مواصفات .صحيحٌ ان اسرائيل دولة
معتدية وطامعة ،لكن مسار السنوات العشرين الماضية ،أو العشر على
األقل لم تكن نتائجه متناسبة مع خطاب القوة واالقتدار اللبناني ،وال
مع الحقوق البديهية المفترضة .هناك اسباب أخرى تتصل بمناكفات
وحسابات القادة االلهيين الذين أبتلي بهم بلد االرز والغاز.
المهم اآلن عاد الوسيط الوسيم ،والتقط صورا ً وسيمة ،واختصر في
ما صرح به أين نحن اآلن .وفي قوله ان لبنان كان يمكن ان يطلب ما
طلبه في حزيران  2022في شباط  2020أو حتى في زمن هوف.
المهم في النهاية بدء حل هذا اللغز البحري من دون التخلي عن ذ ّرة من
الحقوق.

قطار اإلستشارات النيابية ينطلق في  23حزيران
بعد مرور شــهر عىل اإلنتخابات
النيابية التي اســتبرش اللبنانيون بها
خــراً ،يف معالجة أزماتهم الســيادية
واملعيشــية ا ُملع َّلقة عىل حبال اإلنتظار
بانطالق قطــار التكليف والتشــكيل
الحكومي ،أعلنــت املديريــة العامّ ة
لرئاســة الجمهورية يف بيان أمس ،أنه
«عطفا ً عىل أحكام البند  /2/من املادة
 /53/من الدســتور ،يجــري رئيس
الجمهورية ميشال عون ،اإلستشارات
النيابية لتسمية الرئيس املكلف بتشكيل
الحكومة الجديدة ،يوم الخميس الواقع
فيه  ،2022/6/23يف القرص الجمهوري
يف بعبدا ،وفق التايل:
 نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب (الساعة .)10,00
فرتة قبل الظهر:
 1اللقاء النيابي الشــمايل (الســاعة )10.15يضم النواب:
ســجيع عطية ،احمد الخــر ،محمد
ســليمان ،وليد البعريني ،عبد الكريم
كبارة ،عبد العزيز الصمد ،احمد رستم.
 2كتلة نواب الكتائب (الساعة )10.25تضم النواب:
ســامي الجميل ،نديم الجميل ،الياس
حنكش ،سليم الصايغ.
 3التكتل الوطني املســتقل (الساعة )10.40يضم النواب :طوني فرنجية،

فريد هيكل الخازن ،ملحم طوق .
 4كتلة اللقاء الديمقراطي (الســاعة )10.55تضم النواب:
تيمور جنبـالط ،مروان حمادة ،راجي
السعد ،أكرم شهيـــب ،بالل عبد الله،
هادي ابو الحســن ،وائــل أبو فاعور،
فيصل الصايغ.
 5كتلة جمعية املشــاريع (الســاعة )11.10تضم النائبني:
عدنان طرابليس ،طه ناجي.
 6كتلــة الوفاء للمقاومة (الســاعة )11.20تضم النواب:
محمد رعــد ،أمــن رشي ،رامي أبو
حمدان ،ابراهيم املوسوي ،حسني الحاج
حســن ،عيل املقداد ،إيهــاب حماده،
حسني جيش ،حســن فضل الله ،عيل
فياض ،عيل عمار ،حسن عز الدين ،رائد
برو ،ينال صلح ،ملحم الحجريي.
 7كتلة الجماعة اإلســامية (الساعة )11.30تضم النائب:
عماد الحوت.
 8كتلة حركة االســتقالل (الســاعة )11.45تضم النائبني:
ميشال معوض ،أديب عبد املسيح.
 9كتلة الجمهورية القوية (الســاعة )12.00تضم النواب:
جورج عدوان ،شــوقي الدكاش،
زياد الحــواط ،جورج عقيص ،انطوان

حبيش ،ســريدا طوق ،بيار بو عايص،
الياس اسطفان ،غســان حاصباني،
فادي كــرم ،غياث يزبك ،ملحم ريايش،
رازي الحــاج ،جهــاد بقرادوني ،نزيه
متى ،غادة أيوب ،سعيد األسمر ،كميل
شمعون ،الياس الخوري.
 10النواب املستقلون:جميل السيد (الساعة .)12.15
حسن مراد (الساعة .)12.20
جان طالوزيان (الساعة .)12.25
فؤاد مخزومي (الساعة .)12.30
أسامة سعد (الساعة .)12.35
عبد الرحمن البزري (الساعة .)12.40
جهاد الصمد (الساعة .)12.45
ميشال ضاهر (الساعة .)12.50
أرشف ريفي (الساعة .)12.55
جميل عبود (الساعة .)13.00
فرتة بعد الظهر ،النواب:
فراس السلوم (الساعة .)14.30
ميشال املر (الساعة .)14.35
نعمة افرام (الساعة .)14.40
رشبل مسعد (الساعة .)14.45
بالل الحشيمي (الساعة .)14.50
غسان السكاف (الساعة .)14.55
إيهاب مطر (الساعة .)15.00
نبيل بدر (الساعة .)15.05
ابراهيم منيمنة (الساعة .)15.10
بوليت ياغوبيان (الساعة .)15.15

قصر بعبدا

سينتيا زرازير (الساعة .)15.20
ملحم خلف (الساعة .)15.25
وضاح الصادق (الساعة .)15.30
رامي فنج (الساعة .)15.35
ميشال الدويهي (الساعة .)15.40
حليمة قعقور (الساعة .)15.45
مارك ضو (الساعة .)15.50
نجاة عون (الساعة .)15.55
الياس جراده (الساعة .)16.00
فراس حمدان (الساعة .)16.05
ياسني ياسني (الساعة .)16.10
 11كتلة التنمية والتحرير (الســاعة )16.30تضم النواب:
رئيس مجلس النــواب نبيه ب ّري،
عيل حســن خليل ،عيل خريس ،قبالن
قبالن ،نارص جابر ،قاسم هاشم ،عيل

عسريان ،محمد خواجه ،غازي زعيرت،
أرشف بيضون ،ميشــال موىس ،هاني
قبييس ،أيوب حمـيّد ،عناية عز الدين،
فادي عالمه.
 12تكتــل لبنــان القوي (الســاعة )16.45يضم النواب:
جربان باسيل ،ابراهيم كنعان ،االن
عون ،نقوال صحناوي ،إدكار طرابليس،
جورج عطالله ،ســليم عون ،سيمون
أبي رميا ،ســيزار أبي خليل ،اســعد
درغــام ،رشبل مارون ،ســامر التوم،
ندى البستاني ،فريد البستاني ،غسان
عطالله ،جيمي جبور ،محمد يحي.
 13كتلة نواب األرمن تضم النواب:أغوب بقرادونيان ،هاغوب ترزيان،
جورج بوشكيان.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٦١السنــــة الثــالثــة

الـخـمـيـس  ١٦حــزيــران 2022

فضيحة اختالس في مستوصف...
ونائب بقاعي يحاول لفلفتها!
البقــــاع  -أسامـــة القــــادري
مع دخــول العد العكــي ملوعد
االنتخابــات البلدية ،لم ينتظر أعضاء
يف مجلــس بلديــة براليــاس انتهاء
املدة املمددة ســنة للمجالس البلدية
بعد مرور ست ســنوات عىل واليتها،
ليتقدموا باســتقاالتهم لحل البلدية
وكف يدها عن العديد من املشــاريع
وتســليم زمامها اىل محافظ البقاع،
بعدمــا طفــح كيلهم مــن ملفات
الفســاد والســمرسات والرسقات يف
جميع القطاعــات املعنية بها البلدية.
حيث تجري مفاوضــات حاليا ً يف ما
بــن االعضاء املنقســمني ،بني جهة
عازمة عىل االستقالة وتسليم البلدية
للمحافــظ ،واخرى تقرتح اســتقالة
رئيس بلديــة برالياس مواس عراجي
وتسليم املهام كاملة اىل عضو مجلس
بلدي كفوء.
هذه االشكاليات طفت عىل سطح
املياه البقاعية منذ أكثر من اســبوع
اثر قيام مخفر شــتورا بإقفال مركز
براليــاس الصحي بالشــمع األحمر،
وذلــك بنا ًء الشــارة النيابــة العامة
اإلســتئنافية يف البقــاع بعدما ثبت
أنــه كان مرسحا ً لعمليــات اختالس
ورسقة أمــوال طائلة وأدوية ومعدات
طبية ،قدرت املرسوقات بنحو مليون
دوالر ،فيما ال زالت التحقيقات جارية
للوصول اىل املبلــغ االجمايل املرسوق
باســم أبناء بلدة برالياس املحتاجني،
وعىل حســاب صحــة ذوي االمراض
املزمنة الذين بيعــت ادويتهم وهم يف
أمس الحاجة اليهــا يف هذه الظروف
االقتصادية الصعبة.
وعىل أثــر املعطيات تم التوســع
بالتحقيــق وتحويل امللــف اىل النيابة
العامة املالية يف بريوت بارشاف مبارش

من القايض عــي ابراهيم ،فأوقف كل
يحاول أحد النواب الجدد أن «يلفلف»
من املســؤولني عن املركــز الصحي
امللــف بحجة أن هكــذا ملفات تيسء
(ش.ع) ،و(ح .ش ع) و(ح .م موظف
للطائفة ما لــم يكن هناك قرار بفتح
بلــدي) ،و(ه .م ) ،لبنانيون من بلدة
جميع امللفات ،حيث يقول امام زواره
برالياس و(الصيديل ب .خ فلســطيني
«املفــروض أن نضع حــدا ً لكل من
ســوري) ،كما تم اســتدعاء رئيس
يثري قضية املســتوصف واملطمر ،اىل
البلدية مواس عراجــي وتم التحقيق
حني فتح ملفــات البلديات يف القرى
معه وترك بســند اقامة بسبب وضعه
االخرى» .وعىل اثرها بدأ النائب نفسه
طرح موضوع ازالة الشــمع األحمر
الصحــي ،كما تم اســتدعاء أعضاء
عن املســتوصف ،قبــل االنتهاء من
من املجلس البلــدي ،ألن البلدية هي
التحقيق ،بحجة حاجة الناس اىل هذا
املســؤول املبارش عن املســتوصف،
املرفق األســايس .وذلك خالل اتصال
بحكــم أن رئيس مجلــس ادارته هو
بوزيري الداخليــة والصحة ،محاوال ً
رئيس البلدية ،ونائبه.
الرتويج ألحد االشــخاص املحسوبني
وأكدت مصــادر أمنيــة لـ»نداء
عليه انتخابياً ،لتوليــه منصب مدير
الوطن» أن عمليات االختالس والرسقة
للمستوصف.
موثقة ،حيث كان يتم استعمال اسماء
وســبق ذلك أن قام النائب نفسه
مرىض من البلدة واالرس املتعففة وفق
بزيــارة اىل البلدية بناء عىل دعوة أحد
لوائح يتــم تقديمهــا اىل الجمعيات
االعضاء الوارد اسمه يف
واملنظمــات ،وعــى
الئحة االسماء املتورطة
اثرهــا يتــم تقديم
يف عمليــة اإلختــاس
مســاعدات ماليــة
يف املجلــس البلدي ويف
نقديــة وشــيكات
محاوالت عدّة حصلت
مطمر النفايات.
شــهرياً ،اضافة اىل
إلنهاء الملف ووضعه
فأتت دعوته للحث
املســاعدات العينية.
وتابــع املصــدر :في أدراج النسيان إل ّ أن
عىل فتح مكب النفايات
«حاليا ً يجري البحث القاضي علي ابراهيم يُصر ّ املتوقــف عــن العمل،
التوسع في التحقيق بســبب اختالســات
والتدقيــق بموضوع على
ّ
ســيارتني ،عيادتني
مالية وادارية فيه ،الن
واستكماله
البلدية هي من تديره،
متنقلتــن ،قدمتــا
كما طالب وزيــري الداخلية والصحة
بكامــل معداتهما الطبيــة والصحية
االرساع بفتح املســتوصف ألن األهايل
لالستشــفاء ،من جمعيات انســانية
بحاجة ماسة اليه ،فيما قوبلت دعوته
اىل مســتوصف البلدة ،فيما لم يعرف
من ابناء البلــدة بالرفض التام ما لم
مصريهما بعد» ،وكشف املصدر أن هذا
تكشــف نتائج التحقيقــات الخيط
امللف قد يفتــح االبواب عن مخالفات
األبيض من الخيط األسود.
واختالسات يف مطمر النفايات املنشأ
من هذا املنطلق ومن خارج البازار
حديثــا ً بدعم من املنظمــات الدولية
االنتخابــي والعائــي ،يناشــد أهايل
بالتعاون مع البلديــة واتحاد بلديات
برالياس عرب الصفحــات االجتماعية
البقاع االوسط ووزارة البيئة.
للبلــدة نــواب املنطقــة والتيارات
أما بخصوص التدخل الســيايس،

مركز برالياس الصحي

السياسية والحزبية عدم التدخل بتاتا
ال بحســن نية وال بسوء نية ،من أجل
كشف الفاسدين ومحاكمتهم ،وكي ال
تحرف التحقيقات عن مسارها.
مصــدر حقوقي متابــع للملف
أكد لـ»نــداء الوطــن» أن محاوالت
عديدة حصلت النهــاء امللف ووضعه
يف ادراج النســيان ،اال أن القــايض
عيل ابراهيــم يرصّ عىل التوســع يف
التحقيــق واســتكماله ،وتوقيف كل
مــن يثبت تورطــه .وقــال« :هناك
أكثر مــن  7منظمــات دولية كانت
تقدم للمستوصف مســاعدات مالية
وطبية ،وذلــك ألن بلدة برالياس تُعترب
من أكثر البلــدات احتضانا ً للنازحني
الســوريني (نحو  100ألف نازح) ،ما
يحفز املنظمات الدوليــة مفاضلتها
يف التقديمات واملســاعدات عن باقي
البلدات والقرى.
وقــال أتــت هــذه الفضيحــة

ممنوع عليهم بدل النقل وتعويض نهاية الخدمة ومنح الطبابة والتعليم

عمال ومياومو بلدية النبطية يعتصمون:
"بدنا ّ
حقنا ...أفرجوا عن أموال البلديات"
النبطيــــة  -رمــــال جــــوني
يف زمن اإلرضابــات والتحركات ،خرج
عمال بلدية النبطية وعدد من بلديات املنطقة
عن صمت معاناتهم ،هم الفئة األكثر تأثرا ً
باألزمة ،رواتبهــم ال تتعدّى املليون ونصف
املليون تقريباً ،ومحرومون من املســاعدات
وبدل النقل .رفعوا الصوت للمطالبة بحقهم
املكتســب ،فما يتقاضونه بات ال يساوي
ســوى تنكتي بنزين ،وبالتايل حال املياوم
امللقى عــى عاتقه جمــع النفايات وفتح
مجاري الرصف الصحــي والكنس وغريها
من األعمال البلدية ،بالويل ،بل أسوأ من ذلك،
وهو ما دفع  150عامالً وموظفا ً يف البلدية
لالعتصــام أمــام رساي النبطية للمطالبة
باإلفــراج عن أموال البلديــات املحتجزة يف
خزنة مرصف لبنان ،من عائدات الصندوق
البلدي املســتقل والهاتف وغريها ،لتتمكن
البلديات مــن رصف املســاعدات للعمال
وإال فــاإلرضاب ســيكون الوجهة األخرية
لهؤالء ...عىل قاعدة «ما يف مصاري ...ما يف
رواتب وأجور» .وهو ما بات يشــكل اللبنة
الرئيســية للتحركات اليــوم حيث املطلب
الوحيد تصحيح األجــور بعدما باتت أجور
املياومني والعمــال وحتى موظفي البلديات
«باألرض» هذا ورواتبهم مهددة بالتوقف إذا
لم تحوِّل الدولة عائدات البلديات ما يعني أن
هذه األخرية ستكون أمام مرحلة صعبة يف
ما لو توقف تحويل األمــوال إليها وتوقفت
عن دفع رواتب العمال حينها ستكون القرى

أمام حــال من فوىض النفايــات فجمعها
ورفعها يقع عىل عاتقهم يف ظل عدم وجود
رشكة موحّ دة لجمعها .يقف حسن يف صف
املعتصمني املياومني منذ أكثر من  14عاماً،
يرفع يافطة «حقوقنا مسلوبة ومطالبنا غري
مسموعة» ،ويعلق كيف فينا نعيش بمليوني
لرية ،وضعنا صعــب وعىل الكل أن ينظر إىل
حالنا .ويقول «بدنا نعيــش» ،وأكثر يقول
«إذا مرضت ال أملــك ماال ً ألتداوى ،وال حتى
لرشاء دواء ،حتى مساعدات الدولة األخرية
لم تلحظ مياومي البلديات داخلها ،ما يعني
إسقاطهم من اهتماماتها ،ما قد يج ّرهم إىل
انتفاضة غاضبة ،ستكون عواقبها وخيمة
عىل املنطقة كلها ،فاملياوم هو البلدية كلها،
وبدونه تفيض الطرقات بالنفايات واألوساخ
وغريهــا .وهو ما حذر منــه رئيس تجمع
العمال واملستخدمني يف بلدية النبطية مازن
نحلة الذي رأى أن بداية الحل تبدأ من تحويل
أمــوال البلديات ،لتتمكن مــن دفع رواتب
ومساعدات العمال ،وإال ستكون التحركات
وجهة مســتمرة للعمال ،مطالبــا ً وزارتي
الداخلية والبلديــات واملالية والدولة بإنقاذ
البلديات وعمالها من أزمة تطال عائالتنا يف
طعامهم وتعليمهم وطبابتهم ومستقبلهم
ألننا نقاتل باللحم الحي وعرق الجبني دون
أي مــردود .أحد ال ينكــر أن املياوم البلدي
خارج اهتمامــات الدولة ،لم تنصفه ،يوماً،
ولــم تدخله يف صندوق الضمــان وال حتى
تعاونية موظفــي الدولة ،ممنوع عليه بدل
النقل وتعويض نهاية الخدمة ،منح الطبابة

إضراب عمال البلدية

والتعليم ،ومع ذلك تقوم عىل عاتقه البلديات،
التي إن أرضبوا غرقت طرقاتها بالنفايات،
وحني يطالب بحقه يهــدد «بالطرد» ألن ال
قانــون وال نظام يحميه ،حتــى أن رابطة
مســتخدمي العمال يف البلديــات لم تنظر
يوما ً يف وضعه ،تركته لقمة سائغة لقوانني
البلديات الجائرة ،التي أعطت كل االمتيازات
للموظف ،وحولت املياوم «آلة» حتى العطل
يُحرم منها ،ألنه يخرس يوميته.
أمني رس تجمع عمال ومســتخدمي
البلديــات يف النبطية حســن مغربل أكد
رضورة إنصــاف هذه الرشيحــة العمالية
يف ظل حكومــة غائبة ال عالقــة لها عىل
اإلطــاق بالطبابة واالستشــفاء والتعليم
لعمــال وموظفي البلدية حيــث لم تدفع
أموال الصندوق منذ ســنتني فكيف تقبّض
البلديات عمالها وموظفيها ومن أين تأتي
البلديــات باألموال؟ وفق مغربــل إن الع ّلة
تكمن يف أنظمة البلديات املهرتئة والتي يجب
تعديلها إلنصاف هذه الرشيحة من العمال.

بعد مراجعــات من مــرىض الحدى
املنظمــات تبني ان اســماءهم واردة
يف جداول مقدمة منذ ســنوات اليها
ويــرف شــهريا ً لهــم ادوية من
خالل املســتوصف ،عــى أثرها بدأت
بعض املنظمــات والجمعيات التدقيق
يف حســاباتها حتى ان احــدى هذه
الجمعيات تقدمــت بدعوى اختالس
 250ألف دوالر ،ضد ادارة املستوصف
وكل من يثبته التحقيق.
وتابــع« :أي كالم عــن فتــح
املستوصف ما لم يســبقه قرار بلدي
بإقالــة املوقوفــن مــن مهامهم يف
ادارة املســتوصف ،وحل كامل الهيئة
االداريــة واعادة هيكلــة ادارتها من
جديــد ،يكون الحديث عن ســوء نية
وله ابعاد ومصالــح آنية ضيقة ،ألن
غالبية املوظفني وظفــوا كتنفيعات
ملحسوبيات انتخابية وعائلية ،ادت اىل
هدر املال العام».

حركة "أمل" وأهالي
الدوير يشيّعون
أسامة قبيسي

من التشييع

هو التحرك األول من نوعه لعمال البلديات،
غري أنه لم يجمع ك ّل عمال بلديات النبطية،
انحــر التحرك بعمــال النبطية ،رغم أن
املعاناة واحــدة ،بل متجذرة ،يرصخ محمد
قائالً «شو بتعمل املليونني يف لبنان ،ما يش،
الدولة مش ســئالنه عنا ،وبدا يانا نشتغل،
وين بيرصفوها باي بنك ،بنك الطفرانني؟».
عادة ما ترى عمــال البلديات يف الطرقات،
أنهك التعب أجسادهم املرهقة ،يجرجرون
أقدامهم بصعوبــة ،ومع ذلك يعملون بكد،
ألجل لقمة العيش املــرة ،هذه اللقمة التي
دفعتهم للتحرك أمام رساي النبطية املقفل
بفعل اإلرضاب العــام للقطاع العام ،رفعوا
شــعارات «نقابة عمــال وموظفي بلدية
النبطية ستتحرك يف كل اتجاه لدعم حقوق
العمــال واملوظفني» ،و»نحمّ ل الســلطة
اإلهمــال والتقصري»»،نريــد حقوقنا وال
نريد محاصصتكم» وغريها من الشعارات
املطلبية التي تحتــاج إىل تطبيق وليس إىل
وعود بالهواء.

شــيّعت حركــة «أمل»
وأهايل بلدة الدوير أمس الشاب
أســامة قبييس الذي ســقط
ج ّراء اإلشــكال الذي وقع منذ
ثالثة أيام يف البلــدة ،بموكب
انطلق من منزله ،بمشــاركة
النائب هاني قبييس ،وتقدّمه
حملــة األكاليــل وفرقة من
كشــافة «الرسالة اإلسالمية»
وجاب شــوارع البلدة ،وصوال ً
إىل باحــة النادي الحســيني
حيــث أ ّم إمام بلــدة الدوير
الســيد كاظم ابراهيم الصالة
عىل الجثمان ليوارى الثرى يف
روضة البلدة.
وطالب شــقيقا الضحية
القضاء بـ»اإلرساع يف محاكمة
الجاني» ،مؤكدين أنهما «تحت
سقف القانون».

محـــــليـــــات
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ميزات زحلة تحت مطرقة األزمات ولكنها تنتظر المبادرات

كيف تحافظ "عروس البقاع" على دورها في محيطها؟

زحلة ومهمة اإلنماء

زحلـة ـ لوسـي بارسخيـان
خالل إنعقــاد إجتماع نواب زحلة عىل
طاولة مســتديرة أمنتها لهم بلدية زحلة
يف قرصها البلدي يوم السبت املايض ،أرص
رئيس بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل أسعد
زغيب عىل البقــاء خارج الصورة الجامعة
التي إلتقطت للنواب ،حتى لو كان هو من
ســعى لهذا اللقاء ،وقدم كافة التسهيالت
للنواب لتأمني نجاحه.
أبقى زغيب عىل مســافة من جميع
الحارضين ،متجنبا ً تفسري حضوره تحيزا ً
لطــرف منهم ،أو معهم كلهــم بوجه من
لم ينجحوا ببلوغ النــدوة الربملانية .مرصا ً
يف كلمة ترحيبه بالنــواب عىل التأكيد عىل
حيادية بلدية زحلة عن كل اإلنقســامات
السياســية وتركيزها عىل امللف اإلنمائي
بالدرجة االوىل.
ويف كلمتــه أيضــا ً أشــار زغيب اىل
أن لبلديــة زحلة مطالــب ال تتعلق فقط
بزحلة وإنما للقضــاء أيضا ً مصلحة بها،
وأبدى إســتعدادا ً لعرضها عىل النواب متى
حددوا وقتا ً لذلــك .وذلك بعد أن عرض عىل
الحارضين أن يضعوا يف أولوية نقاشاتهم
موضوع الكهرباء ،وما يرتبط بعقد رشكة
كهرباء زحلة تحديداً ،التي عىل رغم حملها
إسم املدينة تعنى بخدمتها  16قرية تتغذى
مبارشة من الخدمة التي تقدمها الرشكة.
ويف كالم زغيــب طمأنــة لزمالئه من
رؤســاء بلديات قرى القضاء ،بأن زحلة ال
تسعى ألن تســتأثر بالخريات التي يمكن
أن يحققها العمل الجماعي للنواب ،وإنما
إيجابيات مثل هــذه التكتالت اإلنمائية ،إذا
سمحت ظروف البلد العامة بتحقيقها ،ال بد
ان تعم القضاء كله.
هاجسان بديا مسيطرين يف املقابل وقد
يكونا من الدوافع األساسية إلطالق مبادرة
زغيــب .األول هو إفتقــاد زحلة وقضائها
لكتلة نيابية ثابتة ،وقد إخترب زغيب أهمية

الدعم النيابي للملفات اإلنمائية يف الوزارات،
شــاكيا ً «أننا احيانا ً نحمــل ملفا ً نل ّم بكل
تفاصيله ،ولكــن إذا دخلنا عىل الوزراء من
دون نائب أو أكثر من املنطقة ليدعم طلبنا
قد ال نجد من يسمعنا».
التواصل
إنقطاع
هو
والهاجس الثاني
رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب
بني زحلة وجوارها إال يف قطاعات محدودة،
عىل رغم قناعة الزحليني أنفســهم أنه من
بني زحلــة وجوارهــا .وكان الرتكيز عىل
دون املحيط ستفقد زحلة الكثري من دورها.
الجيل الجديد تحديدا ً الذي ال يعرف الواحد
بلقاءاته مع عدد من الســفراء وزوار
منه اآلخر .فانطلقت مســابقات تربوية
املدينة ،يتحدث زغيب عن مرحلة اإلنتعاش
ثقافية بني تالميذ مــدارس زحلة والجوار،
التي شهدتها املدينة قبل
كان الهدف األسايس منها
الحروب املتكــررة التي
كما رشح زغيب حينها،
عصفت بلبنان .ويرشح
خلق صداقــات جديدة
كيف كانت زحلة تشــكل تعاني زحلة اليوم من حالة بني الشــباب ،يجعل كل
بالنسبة للمحيط املدرسة ضياع ُتسهم فيها تراكمات واحد منهم يشعر بأن له
واملستشــفى واملطعــم
معرفة بآخر يف قرية من
واملتجــر واملــرف اىل من السنوات والظروف
قرى البقاع ،أو أن األخري
التي لعبت كلها ضدها
جانــب تمركــز الدوائر
إذا إحتاج ليشء يمكن له
الرسمية التي تخدم البقاع
أن يتواصــل مع صديق
وجعلتها تفقد دورها
من شماله اىل جنوبه قبل
له يف زحلــة ،تماما كما
إستقالل بعلبك – الهرمل بمحافظة.
كانت مقومات التفاعل أساس نهضة زحلة
كانــت زحلة من أكثر مــن دفع ثمن
وإنتعاشها وحتى صمودها قبل األزمات.
التداعيات التي خلفتهــا الحروب اللبنانية
ولكن جائحة كورونا فرملت الجهود.
املتكررة من إقتصادها .ليس فقط بســبب
فيما يبدو تفاعل الشباب ،والذي كان ال يزال
إنكماش الزحليــن بمدينتهم من دون أن
ممكنا ً ولو بالحد األدنى من خالل مدارس
يتمكنوا من اإلنفتاح بالشــكل الذي بقيوا
املدينة التي ال تزال تستقطب تالميذ الجوار،
يطمحون اليه نحو الجبل ،وإنما بســبب
مهددا ً أكثر من قبل ،نتيجة لرتاجع القدرات
تخيل الســهل تدريجيا ً عن خدمات زحلة،
املالية للبنانيني ،وأهــايل البقاع خصوصاً،
وســعيه لتأمني حركة إنمائيــة خدماتية
والذي يجعــل الكثري من األهــل يفكرون
وتجارية رديفة ملا كانــت توفره عاصمة
بوضع أوالدهم يف مــدارس قراهم حتى ال
البقــاع ،لينحــر دور املدينــة فقط يف
يتكبدوا تكاليف التنقل .مما يعني مزيدا ً من
إحتضانها للدوائر الرسمية.
التقوقع واإلنفصال بني زحلة ومحيطها.
يف بداية والية املجلــس البلدي الحايل،
باملقابل ال يزال دور زحلة اساسيا ً من
وقبل أن تعصف جائحــة كورونا بالعالم،
خالل مرفقني اساسيني اىل جانب اإلدارات
وتتقلص حدود شعوب العالم بني حيطان
الرسمية التي تحتضنها.
املنازل وأبوابهــا ،إنطلقت بلدية زحلة من
أوال ً قطاع الكهرباء .فيما إستمرارية
فلسفة أساسية ســعت ألن تكون عنوان
هذا املرفق اليوم محفوفة بمخاطر الواقع
واليتها ،وتقوم عىل رضورة تأمني اإلنفتاح
املايل املرتدي ،وغياب املشاريع املستدامة

نواب زحلة في البلدية

لتأمني إستمرار خدمة الرشكة .أما املرفق
الثاني فهو املطمر الصحي الحديث ملدينة
زحلة والذي تستفيد من خدماته  26قرية
يف قضاء زحلــة اىل جانب املدينة .وواقع
هذا املرفق يرتبط بتحسني ظروفه املالية
أيضاً ،خصوصا ً أنــه يحمّ ل زحلة عبء
معالجة نفايات القضاء بسعر ال يتخطى
الـ 20ألف لرية عــن كل طن ،فيما كلفة
املعالجة الحقيقية بظــل إنهيار العملة
الوطنية يصــل اىل  660ألف لرية ككلفة
تشغيلية فقط.
ومن هنا كان ســعي زغيب قبل جمع
النواب اىل طاولة واحــدة يف القرص البلدي
ألن يجمع أيضا ً رؤساء بلديات القضاء التي
تستفيد من مطمرها الصحي .ويف اللقاءين
مصلحــة لزحلة كما لســائر الجوار .مما
يثبت نظرية البعــض يف أن إنفتاح الجوار
عىل زحلــة لن يتحقق من دون خلق قاعدة
ملصلحة مشرتكة بينهما.
وهذه ربما تشكل مسؤولية مشرتكة،
تتطلب أوال ً اإلقتناع بالــدور الذي يجب أن
تلعبه زحلة يف محيطهــا .إذ ال يكفي وفقا ً
لضالعني يف الشــأن اإلنمائي ،أن تكون يف
املدينة مستشــفيات بل يجب ان تســعى
هذه املستشــفيات لتطور مستمر يضعها
يف مصــاف املستشــفيات الجامعية التي
بــات حتى أهــل املدينــة يفضلونها عىل
مستشفياتهم .وال يكفي عدد املدارس ،بل
يجب أن تراعي إداراتهــا ظروف تالميذها
وعائالتهم وال تفصــل بني تلميذ من زحلة
وآخر مــن خارجه بل تعترب مســؤوليتها
جامعة للكل .أمــا متاجرها فباتت بحاجة

لنفضة شــاملة إذ ال يجــوز بغياب عامل
الجذب أن تقدم خدمات مشابهة للمتاجر
التي نشــأت يف خــارج املدينــة وتتوقع
إســتقطاب الزبون البقاعي أو حتى اآلتي
من البلدان العربية مجدداً .حتى يف السياحة
تحتاج زحلة اىل عنارص جذب جديدة ،علما ً
ان حيوية األفــكار املوجودة يف هذا القطاع
تبدو أفضل من سواها وللمبادرات الفردية،
اىل جانب الرســمية فضل بها ،وخصوصا ً
يف قطاع الســهر والحياة الليلية .إال أن هذه
الجهود تبقى بحاجة للتكامل مع فلســفة
ورؤية موحدة ملستقبل املدينة ودورها من
ضمن مخطط يرشك اكثر من قطاع ويؤمن
إســتمرار الحركة وإمتدادها عىل ساعات
النهار.
ال شــك ان واقع زحلة ال ينفصل عن
واقع لبنان عموماً .إنما املدينة التي حاربت
منذ اإلســتقالل لضم األقضية األربعة اىل
لبنــان ،ليقينها بأنه ايــا ً كانت محاوالت
إنفتاحها عىل الجبل مصلحتها اإلقتصادية
تبقى يف الســهل ،تعاني اليــوم من حالة
ضياع ،تســهم فيها تراكمات من السنوات
والظروف التي لعبت كلها ضدها ،وجعلت
زحلة تفقد دورها .وثمة خطأ مشــرك يف
األمل بإســتعادة دور املدينة السابق ،من
دون السعي لدور جديد يعيد تثبيتها كحاجة
أساســية ملحيطها كما هي ألبناء املدينة
مجتمعني .فهل تكون األزمات التي يعيشها
لبنان حاليا ً دافعا ً ملبادرات جيدة تســتعيد
دور زحلة يف محيطهــا ،خصوصا ً أن هذا
املحيط ال يزال ينظر إليها كمساحة للحرية
يف املنطقة؟

القاضي قردوحي بعد غادة عون يتحدّى مجلس القضاء األعلى
يف ســابقة خطرية يتعرض القضاء يف لبنان
ألكرب عملية تحد داخلية تهدد بانهياره تماما ً إذا
لم يتم وضع حد لها .فلم يســبق أن تجرأ قاض
مهما علت رتبته عــى التهجم عىل من هم أعىل
منه رتبة ،غري عابــئ ال بالعقوبات وال باإلحالة
إىل املجلس التأديبي وال بالطرد من السلك .فبعد
النائب العام اإلســتئنايف يف جبل لبنان القاضية
غادة عون وتغريداتها وترصيحاتها وترصفاتها
الخارجة عن املألوف واملعتاد والقواعد القانونية
والوظيفية ،ها هو قــاض آخر ينضم إىل الصف
وهو القايض شــادي قردوحي الــذي قيل أنه
موضوع عىل الئحة الطرد من الســلك القضائي
لعدم األهلية .هذا التحدي يرض بسمعة القضاء
أوال ً وأخــرا ً ويحــط من هيبــة رئيس مجلس
القضاء األعىل وســائر قضاة هذا املجلس ومن
وزير العــدل املرشف عىل الســلطة القضائية،
وهو يضع القضــاء كله أمام حافــة اإلنهيار

التام كمنظومة أمان يخضع لها حكما ً الجميع
باعتبارهم متســاوين أمام القانون .فهل يجوز
أن يقــف القضــاء عاجزا ً أمام هــذه الظاهرة
التــي تدمره بســبب الهجمة عليــه منذ وقف
التشــكيالت القضائية ،ومنذ تجميد وزير املالية
مرسوم تشكيل هيئة رؤســاء محاكم التمييز
وشل املحقق العديل يف قضية تفجري مرفأ بريوت
القايض طارق البيطــار ،بالتزامــن أيضا ً مع
إرضاب القضاة واملساعدين القضائيني والوضع
املزري الذي تعيشه قصور العدل؟
ففي تغريدات عرب حســابه عىل «تويرت» قال
القايض شادي قردوحي« :الرتهيب والتهويل بطرح
أهلية قاضية كل ييل بعرفه أنها هزت عروشــهم.
لكل حر القضية ليســت قضية شخص وال قاض.
لكن أن تطرح «عدم أهلية» القضاة األحرار فهذه
«مصيبة» .ما بجامل حدا .بس الواقع الريسة غادة
عون «تعاقب» ألنها وقفت بوجههم».

«لكل أحرار الوطن .للرفاق ييل وثقوا فيي وال
مرة سألوا عن لوني او منطقتي او رقم سجيل .ما
تخلوا بعض االعالم «املضلــل» يخدعكم .القايض
«األزعــر» ال يالحق يف لبنان! بس تشــوف قاض
مالحق بموجب تحفــظ افهم أنه رفض الخضوع
والخنوع».
«لن نسمح لكم باالستفراد بأي قاض لبناني
حــر .النائب العام االســتئنايف يف جبل لبنان غادة
عون وكل قــرار مالحقــة وكل تحقيق عملته يف
سبيل مواجهة الفساد ال يمثل شخصها ،بل يمثل
املجتمع بوصفها ممثلة االدعاء العام».
«ملا كتبت من شوي ما كنت عارف أنني «وبكل
فخر» مشمول بمرشوع طرح «عدم األهلية» من
جانب بعض الســلطات القضائية العليا« .العليا»
عىل القضاة االحرار.
نحن من سنطرح مدى تمتعكم باألهلية لتويل
مناصبكم».

القاضي شادي قردوحي
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اإلنتخابات الفرنسية ...عين لبنان على الدائرة العاشرة

شانتال موىس التي نالت ما يقارب 22.5
طونـــي كــــرم
يف املئة ،إىل جانب العديد من املرشــحني
اآلخرين ،قبل أن تنحــر بذلك الجولة
شــكلت اإلنتخابــات الترشيعيــة
الفرنســية يف دورتهــا األوىل مــؤرشا ً
الثانية املرتقب إجراؤها األحد املقبل يف 19
حزيران بني لكرايف وموىس.
الســتعادة التيارات اليمينية واليسارية
ويف ظل التحديات واإلســتحقاقات
املتشــددة دورها يف الجمعيــة الوطنية
املرتقبة يف املنطقة ،يوضح املرشح الرديف
الفرنســية ،يف محاولةٍ لتقييــد الوالية
إىل جانب أميليا لكرايف ،املهندس واإلعالمي
الجديدة للرئيــس إيمانويل ماكرون عرب
واألستاذ الجامعي جوزيف مكرزل أهمية
إنتزاع األغلبية الربملانيــة من «اإلئتالف
الدور الذي قام بــه إىل جانب لكرايف منذ
الرئايس» اليميني الوســطي الداعم له،
والذي ّ
إنتخابهما للمرة األوىل يف  ،2017مؤكدا ً أن
خص لبنــان بالعديد من املبادرات
إعادة ترشحه تندرج يف خدمة الفرنسيني
«اإلنقاذية» منذ وصوله إىل الحكم.
يف اإلغرتاب ولبنان بشكل عام ،وذلك عرب
ولن يغيب لبنان عن هذا اإلستحقاق
تواجدهم يف صلب القرار الفرنيس وتمتني
الديمقراطــي ،ليحرض بقوة مع إنخراط
سبل التواصل مع السلطة التنفيذية ،بما
العديد من اللبنانيني-الفرنسيني يف إختيار
يصب يف خدمة الشعبني
 566مرشــحا ً للجمعية
اللبناني والفرنيس كما
الوطنيــة الفرنســية،
جميع الفرنســيني يف
من بينهــم ممثلون عن
الدائرة العارشة.
الدوائر الـ 11املخصصة
توجه إلى خلق مركزين
مكــرزل الــذي
لغري املقيمني ،لتستقطب طبيين في لبنان أحدهما
يتابع عملــه من لبنان
الدائرة العــارشة ،التي
في بيروت واآلخر في
ويعيش هموم ومشاكل
تضم لبنان إىل جانب 48
بلدا ً من آســيا وأفريقيا طرابلس لتأمين الطبابة
اللبنانيني والفرنســيني
والتي تضــم ما يقارب للفرنسيين بشكل صحيح عــى الســواء ،وضع
 100ألــف ناخــب من
يف ســ ّلم أولوياتــه
بينهم ما يقارب  18500ناخب يف لبنان،
تعزيز التواصل بــن البلدين ،عرب تعزيز
إهتمــام العديــد منهم ،مــا دفعهم إىل
الدبلوماســية الربملانية إىل جانب النائبة
اإلنخراط يف العملية الديمقراطية ترشيحا ً
أميليا لكــرايف ومن خــال التواصل مع
وإقرتاعاً.
الفرنسيني املتواجدين يف املناطق النائية
وأســفرت نتائج الجولة األوىل التي
وبالد اإلغرتاب ،مشــددا ً عــى أن تمتني
جــرت األســبوع املنرصم ،عــن تصدّر
التواصل مــع الفريق الرئــايس الحاكم
املرشــحة أميليا لكــرايف ونائبها الرديف
والســلطة التنفيذية يعــود بالفائدة إىل
اللبناني-الفرنــي جوزيف مكرزل عن
مطالب الفرنســيني يف الخــارج ومعهم
جميع اللبنانيني.
«التحالف الرئــايس» النتائج بنيلهما 33
ورأى أن تصدرهمــا نتائج الجولة
يف املئة من األصوات يف مواجهة مرشحة
األوىل ال يعني حسم النتيجة لصالحهما،
«االتحاد الشــعبي البيئــي واالجتماعي
لتبقى املعركة األساســية بالنسبة لهما،
الجديد» (تحالف أحزاب اليسار واليسار
ما بــن إعطاء الرئيــس الفرنيس الثقة
املتطرف) بقيادة جان لوك ميلنشــون،

والســبل من أجل الحكم ،أو تقييد قدرته
عىل إتخاذ القرارات خالل واليته الرئاسية
الجديدة ،مشددا ً عىل أن تصويت لبنان إىل
جانب املرشــحني املدعومني من الرئيس
الفرنيس يشكل تأكيدا ً لسياسته الهادفة
إىل إنقاذ لبنان ودافعا ً إضافيا ً للوقوف إىل
جانبهم يف شتى اإلستحقاقات املقبلة.
وعن مطالب الفرنســيني يف الدائرة
العارشة التي تتســم بطابعهــا الثقايف
الغني ،شــدد عــى أهميــة دور النواب
يف تمتــن التواصل مع الفرنســيني غري
املقيمني والذي ميّز عملهم منذ إنتخابهم
يف  ،2017إىل جانب متابعة امللفات األمنية
والصحيــة واإلجتماعية ،ليشــكل امللف
الرضيبي حيزا ً كبريا ً لدى الفرنســيني يف
الخارج ومطالبتهــم بالتصدي ملرشوع
«اليســار» الهادف إىل فرض رضائب عىل
الفرنســيني ووارداتهــم وممتلكاتهم يف
العالم .ولفت مكرزل إىل قيامه إىل جانب
النائبــة أميليا لكرايف يف متابعة التحديات
املرصفية التــي أدت إىل إقفال العديد من
الحســابات املرصفية يف فرنسا ،وصوال ً
إىل إعادة تفعيلها ووضــع آليات تضمن
لغري املقيمــن متابعة اإلجراءات اإلدارية
عرب اإلنرتنت .كما مســاعدة الفرنسيني
غري املقيمني عىل تخطي الصعوبات التي
تواجههم خالل إتمام معامالتهم اإلدارية
عن بعــد لفقدانهم العنوان الربيدي وذلك
من خالل الجمعية التي يرأســها SOS-
 expatوالتــي تأخذ عــى عاتقها خلق
عنوان بريدي للفرنسيني يف اإلغرتاب.
وال يغيب دعم املراكز الطبية وتأمني
املســاعدات الغذائيــة يف املناطق النائية
وتحديدا ً يف أفريقيــا عن برنامج عملهم،
مــع توجــه إىل خلق مركزيــن يف لبنان
أحدهمــا يف بريوت واآلخــر يف طرابلس
لتأمني الطبابة للفرنسيني بشكل صحيح.
فضالً عن مساعدة اللبنانيني الفرنسيني

لكرافي ومكرزل نحو والية جديدة!

يف ظل تدني مســتوى دخلهم وتمكينهم
من تسديد املســتحقات املتوجبة عليهم،
ليشــكل دعم القطاع الرتبوي والطاقم
التعليمــي حيزا ً كبــرا ً بالنســبة لهم
أيضاً .وهذا ما تجىل بشــكل مكثف بعد
اإلنفجار الذي رضب مرفــأ بريوت يف 4
آب  .2020أما ملواجهــة التحديات التي
تواجههــا الرشكات واملصانــع العاملة
يف لبنان ،فأشــار إىل أن العمل مع تجمع
رجال األعمال الفرنسيني يف الخارج قائم
بما يهدف إىل إســتقطاب اإلســتثمارات
الفرنســية وتعزيز الــركات واملصانع
اللبنانية كما العاملني أيضاً.

وإذ شــدد مكرزل عىل مكانة لبنان
وأهميته بالنســبة للرئيــس إيمانويل
ماكرون الــذي يضع يف ســ ّلم أولوياته
«إبتــكار» الحلــول اإلنقاذية لــه ،دعا
الناخبني إىل اإلنخــراط يف صناعة القرار
ودعــم «التحالف الرئايس» الوســطي
يف مواجهة التطرف ومرشــحة اليســار
املتطرف ،واملشاركة بكثافة يف التصويت
للمرشحة أميليا لكرايف التي يشكل معها
فريق عمــل متكامالً ملتابعــة مطالب
الفرنسيني يف الخارج كما اللبنانيني والتي
تصب بمجملها يف خدمة البلدين عىل ح ٍد
سواء.

سعد يجول للمساهمة في تخفيف معاناة الناس في األزمات

لجان األهل في صيدا ترفض "دولرة" األقساط

صيــــدا  -محمـــد دهشــــة
يواجه العــام الدرايس يف املدارس الخاصة تحديا ً
كبريا ً يف املرحلة املقبلة مع استفحال األزمة املعيشية
وتدني رواتب املعلمــن من جهة ،ومع األعباء املالية
املتزايدة عىل كاهل األهايل مــن جهة أخرى ،ليجعل
العملية الرتبوية برمتها تحت مرمى تداعيات األزمة
يف ظل عدم قدرة املدارس الرسمية عىل استيعاب ك ّل
الطالب.
واألزمة املعيشــية التــي فتكــت باللبنانيني
وبقطاعات الدولة من ألفها إىل يائها ،لم تسلم منها
املؤسســات الرتبوية التي تعيش أزمة تلو أخرى إن
كان يف القطاع الرسمي أو الخاص ،غري أن الالفت ما
خلص إليه االجتماع الذي عقد بني الشبكة املدرسية
يف منطقة صيدا وبعض الفاعليات ،من اتفاق مبدئي
عىل املطالبة باســتيفاء جزء من القســط املدريس
بالدوالر األمر الذي رفضته لجان األهل يف املدارس.
ويقــول رئيس لجنة األهل يف مدرســة «دوحة
املقاصــد» وائل قصب لـ»نداء الوطــن» ،إن الزيادة
اإلضافيــة ترهق كاهل ذوي الطــاب ونحن نرفض
«دولرة» األقســاط مطلقاً ،وال نقبل باستيفاء جزء
منها بالعملــة األجنبية» ،موضحا ً أن الرفض ينطلق
أوال ً من عدم دعوة لجان األهل إىل املشاركة يف االجتماع
واإل ّ
طالع عىل موقفها ،ومن اتخاذ قرار باستيفاء جزء
من األقساط بالدوالر ،هو بكل األحوال غري قانوني».
واســتدرك قصب قائالً «نحن مع صون حقوق
املعلمني وتحســن رواتبهم والحفاظ عىل املستوى
التعليمي وســمعة وصيت املدارس ومع ايجاد حلول
منصفة للمعلمني واألهايل معاً ،ونقرتح استمرار دفع
األقســاط باللرية اللبنانية وندعو إدارات املدارس إىل
تحويلها أول العام إىل الــدوالر ودفع رواتب املعلمني

بها أو ما يعادلها ،نحن لن نتدخل بالشؤون اإلدارية
ولكن هذا الحل منصف باعتقادنا».
واعرتاضا ً عــى «دولرة» جزء من األقســاط،
تداعت لجان األهل يف بعض مــدارس منطقة صيدا
وعقدت اجتماعا ً تشاوريا ً وأكدت الحفاظ عىل الكادر
التعليمــي والعمل عىل تأمني حقــوق املعلمني بما
يحفظ لهم العيش الكريم .ولــم تمانع التوصل مع
إدارات املــدارس إىل صيغة تفاهم حول الزيادات عىل
األقســاط بما يف ذلك من مصلحة للمعلمني عىل أن
تستوىف باللرية اللبنانية ضمن مهل محدودة حفاظا ً
عىل قيمتها املادية يف ظل عدم ثبات سعر رصف اللرية
مقابل الدوالر األمريكي .مؤكدة كونها رشيكا ً أساسيا ً
يف العملية الرتبوية ويف كل ما يحفظ حقوق املعلمني
والطالب واملؤسســة الرتبوية وأولياء األمور عىل حد
ســواء وتســتغرب عدم إرشاكها يف اجتماع الشبكة
املدرسية.

استكمال المبادرة

وبعيدا ً عن االختالف الرتبوي ،واصل األمني العام
لـ «التنظيم الشعبي النارصي» النائب الدكتور أسامة
ســعد طرح مبادرته إلرشاك الجميع يف املســاهمة
بالتخفيــف من معانــاة الناس ،وإيجــاد الحلول
للمشاكل الناجمة عن انهيار الخدمات يف مدينة صيدا
والجوار ،وقام بسلســلة زيارات يرافقه مدير مكتبه
طالل أرقدان وأبو جمال عيــى وأبو عمر البزري،
وزار ّ
كلً من :النائب الدكتــور عبد الرحمن البزري،
املسؤول السيايس للجماعة اإلسالمية الدكتور بسام
حمود ،مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان،
املفتي الجعفري الشيخ محمد عسريان ،راعي أبرشية
صيدا ودير القمر وتوابعهما للروم الكاثوليك املطران
اييل حداد وأجرى اتصاال ً هاتفيا ً براعي أبرشية صيدا

سعد والوفد مع المطران حداد

ودير القمر للطائفــة املارونية املطران مارون عمّ ار
املوجود خارج صيدا ،قبل أن يلتقي ممثيل الجمعيات
واملؤسســات األهلية ،حيث كان يف اســتقباله أمني
رس تجمع املؤسسات األهلية ماجد جمدتو ورؤساء
الجمعيات واملؤسسات.
وعرض ســعد مبادرته داعيا ً الجميع إىل اجتماع
تشاوري يحدد يف أقرب وقت يف بلدية صيدا ،من أجل
إطالق ورش عمل تتناول مختلف امللفات واملشكالت
األساسية بهدف التعاون يف دراستها وإيجاد الحلول
املناســبة لها ،بخاصة أنها ملفات شائكة لها تأثري
سلبي عىل حياة املواطنني اليومية :كالكهرباء واملاء
والنفايات وغريها .مشددا ً عىل أهمية أن تبادر القوى
والهيئات السياسية واالجتماعية وسائر الفاعليات
واملواطنني إىل التكاتف لتوفــر ما أمكن من حماية
املجتمع من احتماالت الفوىض والتدمري.
وشدد النائب البزري عىل أهمية أن يكون هنالك

لقاء صيداوي موسع يضم النواب وفاعليات املدينة
وبلديتها وقواها األهلية واملجتمعية من أجل دراسة
وايجاد الحلول لكافة امللفات الشــائكة التي تعانيها
صيدا وأهلها ومحيطها ،قائالً «ســنعمل عىل وضع
مســودة أولية ملا ســيتم بحثه يف لقــاءات البلدية
املوسعة ،عىل أن تتشكل الحقا ً لجان أهلية مختصة
لتهتم بتلك امللفات والتعمق يف دراستها إليجاد الحلول
الالزمة.
ورحّ ــب الدكتور حمود بمبادرة النائب ســعد،
مؤكــدا ً أن الجماعة عىل اســتعداد ألقىص درجات
التعــاون يف تشــكيل هــذه الحاضنة السياســية
واإلجتماعية ملدينــة صيدا بغية العمل عىل التخفيف
من حدّة األزمة التي تعيشــها املدينة كما كل لبنان
نتيجة سياســات املنظومة الحاكمــة والتي أدت إىل
هذه اإلنهيارات والنكسات التي يعيشها املواطنون يف
هذه األيام.

تحـــت المجـــهر
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وجدوه مقتو ً
ال والطبيب الشرعي أصرّ :مات ذبحة قلبية

هكذا ُخنق فريد سكر
ولهذا يشتدّ الهلع في شارع البدوي

هنا بيروت ،هنا منطقة البدوي في بيروت ،هنا الشارع رقم  ،73في المنطقة رقم  ،79في منطقة البدوي
المحاذية لمطاحن "نشف" خبزها وأصبح قاسيًا .هنا فوضى وسرقات وخنق وقتل .هنا منطقة أخرى منسية
من دولة منهمكة بحالِها ،ال منطق فيها ،وال عدل وال عدالة وال "معقولية" .هنا قتل فريد سكر ،إبن الخامسة
ّ
يشتم فيها المار رائحة "قنبلة" قابلة لإلنفجار.
والسبعين ،في بقعة

من هنا دخل المجرمون (تصوير رمزي الحاج)

نــــــــــوال نــــــــــصــــــــــر
ســكة القطار الحديديــة الصدئة
محاذية للمكان .هدوء كبري وغيوم تُلبّد
الســماء وتضفي "وهرة" عىل املكان.
كاراجــات تصليح الســيارات كثرية.
محال الحــدادة والبويا كثــرة .لكن
الوجــوه باهتة .هنا منــزل جو أندون
ملــن يتذكره .جو ،موظــف األهراءات،
الذي تــويف يف مرفأ بــروت ،يف الرابع
من آب ذاك ،وهو يصــوّر الحريق الذي
شبّ  .يُقال إن عائلته هاجرت .املنطقة
ومبان
شــعبية جداً .البيوت متالصقة.
ٍ
كثرية صــدرت فيها قرارات هدم أج ّرت
إىل نازحني وعمال أجانب.
نتابع ســرنا يف األرجــاء بحثا ً عن
"الفقيــد" الذي ُقتل خنقــا ً يف املنطقة.
نميش"ململمني" قصصا ً وحكايات تحت
عناوين :القلق والرسقات والقتل .بريج،
إبن الســبعني ،يميش يف األحياء ،يسأل
فالنا ً وعلتاناً ،عن آخــر خرب عن أحوال
الحي .والجــواب دائمــاً" :إنها زفت".
ّ
هي عبارة يســمعها ،ويعود ويردّدها.
فما حكايته؟ يجيــب :رسقوني .رسقوا
ســيارتي وهي من نوع مرسيدس 280
يهواها من يجمعون ســيارات قديمة،
رسقها أحدهم من "جنب البيت" .يسكن
بريج يف الطبقة األوىل ،يف منزل مط ّل عىل
الشارع ،إســتفاق صباح السبت ،يف 11
حزيران ،فلم يجدها .ب ّلغ مخفر الجميزة.
وها هــو ،منذ ذاك الحــن ،ينتظر عىل
قارعة الطريق ،ممسكا ً بمفاتيح بقيت

مقفل بالشمع األحمر

سرقوا سيارته وبقي المفتاح

"الحيلة والفتيلة" .قصص كثرية من هذا
النوع تحدث يف منطقة يفرتض أن تكون
عيون الدولة فيها  10عىل .10
 ...ونحن نقرتب مــن منزل القتيل
فريد ســ ّكر ،نلتقط أخباراً ،من الجريان
واملعارف واألصحاب عنه ،بينها أن طبيبا ً
رشعيا ً كشــف عليه ودوّن تقريرا ً جاء
فيه :مات بذبحة قلبيــة .يُخرب الجريان
ذلك "مســتهجنني" .مضت أيام كثرية
ّ
ظن الجريان فيها أن الضحية مات يف 26
أيار "موتة ربو" إىل أن اكتشــف عنارص
فرع املعلومات ،بعد أكثر من عرشة أيام،
عكس ذلك "فمات الع ّم فريد" بحســب
ابن شقيقه رشبل سكر "مرتني".

ترك الغاردينيا والعصفور

منزل الضحيــة مطل عــى ثالثة
شوارع .إنه يســكن يف الطبقة األوىل من
مبنى يشغل طبقته األرضية ناجي الياس
صالحاني مختار محلة الرميل .يُقال إن
املختار انتقل منذ أشــهر إىل مبنى آخر يف
املحلة لكن اليافطــة ال تزال معلقة .كل
نوافذ منزل القتيل مطلة عىل الشــارع
العام والزواريب .هنا غرفة نومه .نراقب
من الشــارع .نحاول أن نلمح شيئا ً ما.
نرى شتوال ً كانت خرضاء ويبست .نرى
غاردينيا اصف ّرت أوراقها .هو كان يعتني
بوروده كمن يعتني بأطفاله .هو عازب.
لكنه "هندس" حياتــه بطريقة جعلته
سعيدا ً وجلب عصفورا ً يؤنس وحدته.
ندور حول املبنــى .ننظر إىل رشفة
شــقته فنرى صورته معلقة كبرية .وإىل

الست تريز قلقة

من الذبحة إلى القتل

جانب الصــورة علم القــوات اللبنانية.
فريد ســ ّكر هو إبن برشي وكان ،طوال
ّ
دُفن فريد سكر يف كنيسة السيدة يف
كان
عمره ،عــى معرفة ،بحســب ما
برشي .وم ّرت األيام إىل أن ظهر يف تقرير
وسمري
يخرب الجريان ،ببشــر (الجميل)
مديرية املخابرات أنها أحالت عىل القضاء
وإييل
(شمعون)
(جعجع) ودوري وداني
املختص السوريني (ع.ع) و(ن .م) و (ب.
ً
وحكايات
ا
قصص
(حبيقــة) .كان يروي
ح) و (أ .ح) إلقدامهــم عىل قتل املواطن
عن
واملعارف
الجريان
عن شبابه ويخرب
(ف.س) يف منطقــة األرشفية يف  26أيار
اإلتجار
ُتقن
األنتيكا التي ي
 ،2022وقيامهــم برسقة
أملاس
عــن
بهــا ويتحدث
منزلــه .وأوقفتهم املديرية
يقوله
ما
فهــل
يف منزله.
بعد عمليــة رصد ومتابعة
يجيب
حقيقي؟
الجــران
دوالر
900
صرف
يف منطقة وادي خالد خالل
إبن شــقيقه رشبل س ّكر:
محاولتهم الفرار بطريقة
وأخبر المعارف
"لسانه قىض عليه" يضيف
غــر رشعيــة إىل داخــل
"هو يملك مــن العنفوان عن أنتيكا وألماس
األرايض السورية".
فمات خنقًا
الكثري ويرصّ عــى إخبار
ترسع الطبيب الرشعي
ّ
من يعرف ومــن ال يعرف
يف إعداد تقريــره ،أو لنقل
ألف
بحوزته
وكان
أن ابن أخيه ال يرتكه.
اســتهتاره ،كاد يســاعد القاتلني عىل
الخارج،
من
شقيقه
دوالر وصلته من ابن
النجاة بما اقرتفوه .فهل يجوز أن يكون
وبقي
الجريان،
أحد
عرب
رصف مئة دوالر
مضمــون التقرير قد انطــى عىل من
بري
نبيه
انتخاب
جرى
معه  .900ويوم
شاهدوا الفوىض التي أحدثها املشاركون
رصف
إىل
سارع
النيابي
رئيسا ً للمجلس
يف الجريمة؟ ألم يالحظ أهل امليت وجود
ً
ا
خوف
اللبنانية
العملــة
إىل
كل دوالراتــه
رسقة؟ وماذا يعني أن يكون  4سوريني
املال
جلب
هو
برسعة.
الــدوالر
أن يهبط
قد شاركوا يف القتل والرسقة يف بقعة بات
نايلون".
بكيس
من يسكنها من السوريني باآلالف؟
ّ
عمّ
باستمرار.
ه
يزور
كان
ر
ك
س
رشبل
ندخــل إىل املبنى الذي كان يســكن
ويــوم اإلثنني ،يف الثالثــن من حزيران،
فيه القتيل .مواء الهررة يُسمع بوضوح.
إتّصل به جريان العم فريد الذي لم يخرج،
ومن بيــت إىل بيت إىل بيت نعرب لنصل إىل
عىل عكــس عادته ،مــن منزله .وصل
نقطة نرى منها الرشفة التي دخل منها
برسعة وحني فتح البــاب رأى الجوارير
املجرمون .إمرأة مســنة تنرش الغسيل
يف الفيرتين ،قــرب الباب ،مبعثرة .دخلوا
متكئة عىل عصاهــا وتقول :حرام قتلوا
إىل غرفة نومه فوجدوه ميتاً .كان مغ ّ
طى
الختيــار .كان يجلس هنا .وتســتطرد:
وكتب
من رأســه حتى أخمص قدميه.
ُ
سمعت أن املجرمني إعرتفوا أنهم أتوا عند
الطبيب الرشعي يف تقريره:
الساعة التاسعة والنصف
مات بأزمــة قلبية .يتابع
للقيــام بجريمتهم لكنهم
رشبــل الرواية" :ســألت
رأوا "ختيــارة" جالســة
الطبيب م ّرات :كيف يموت
الطبيب
إستهتار
فغادروا وعادوا عند الثانية
بذبحــة قلبية وهو مغ ّ
ً
ى
ط
الشرعي في تقريره ليال .أنا كنت هنا أسهر مع
بقعة
بالكامل؟ سألته عن
جارتي .لم أرهم .يا ديل .كرت
الدم التي كانت تحت رأسه كاد يساعد القاتلين
خري الله أنني لم أرهم".
على النجاة
فقال يل :قــد يكون بصق
ّ
متخصــص يف
إبنهــا
دما ً جــ ّراء األزمة .حاولت
علم النفــس الجنائي .هو
التي
الجنائية
أن أصدّقه .وطلبــت األدلة
دخل مع الطبيب الرشعي إىل بيت القتيل.
البصمات
وأخذت
ســجلت كل التفاصيل
وسجل جملة نقاط كان يفرتض أخذها
نقرأ
األحمر".
بالشــمع
وختمت البيت
منذ البداية يف الحسبان .األغراض كانت
قبل
من
املنزل،
إقفال
قرار
منزله
عىل باب
مبعثرة .وكانت عىل خرص القتيل األيرس
قضائية.
إلشارة
بناء
النهر،
فصيلة
بقعة دمــاء .هم طعنوه عــى األرجح
الرشعي
الطبيب
من
اســتهتار
هو
يف خرصه كي ال يــرخ .وكان مغطى
الذي سارع إىل وضع تقرير أقل ما يقال
"بالحــرام" بالكامــل .واألمر املضحك
هو أن الطبيــب الرشعــي كان مرصا ً
به مترسع.

عىل التأكيد أنه مات ســكتة قلبية .كان
واضحا ً أنهم قاموا بوضع الوســادة عىل
وجهه وخنقــه ألن الرأس كان منخفضا ً
أكثر من الجســم .وكان عىل مســتوى
األنــف والعينني ازرقــاق وكدمات وهذا
دليل اىل حدوث عمليــة خنق .كما كانت
يداه متشنجتني كمن يم ّر بحالة عصبية
شديدة .لكن ما حدث أن الطبيب الرشعي
ســأل أقاربه :هل يشــكو فقيدكم من
مرض؟ أجابوه :سكري وضغط .فسجل:
مات سكتة قلبية".
غريبٌ كل ما يحدث .الرسقات تحدث
يوميا ً واإلســتهتار أيضــا ً يتكرر يومياً.
أحد جــران القتيل يحدد املــكان الذي
دخل منه القاتلون" :هم دخلوا من بهو
الطبقة الثانيــة ونزلوا عىل منرش ،عليه
لوح خشــبي ،كان يضــع فوقه األواني
املطبخية لتنشف .دخلوا من نافذة املطبخ
بالتحديد .وربما يكونون قد خرجوا من
الباب الرئييس .ثالثة أمســكوا به وواحد
خنقه" .ننظر حولنا .نــرى بيوتا ً كثرية
متالصقة .نرى جريانا ً يراقبون من وراء
األبواب الحديدية .ثمة خوف لدى الجميع.
ويتكرر عىل لسان الجميع" :الدني عتمة
ظلمة وال أحد يخرج من منزله حتى ولو
سمع رصاخاً".
لم يسمع عىل ما بدا أحد رصاخ العم
فريد تلك الليلة .وكاد يصدق الجميع أنه
مات "موتة ربه" .هو كان مصابا ً بمرض
الفالج ويميش بخطى بطيئة .وكان يحب
أن يطهو الطعام ويرســل أطباقا ً إىل كل
الجريان .كان كريماً.
رصاخ شــديد وضحكات أطفال يف
األرجاء .ثمة عائالت سورية تسكن هذه
البقعة بالتحديد .ثمة مبنى واحد يملكه
موىس طوروســيان املعــروف بأتوم،
يسكن فيه نهارا ً نحو خمسني شخصا ً
ويرتفع العدد ليــاً إىل ثالثمئة .واملبنى
الحي
مهدّد بالسقوط .ويكثر الكالم يف
ّ
عن سكاكني عىل خرص السوريني دائماً،
ســكان الحي باتوا اليوم يخافون أكثر
من أي يوم مــن جرائم يرتكبها هؤالء.
وموت فريد ســ ّكر ورسقة سيارة بريج
وعينا الســت تريــز التائهتان من عىل
رشفتها تؤكــد أن الوضع ال يُطاق ،وأن
هناك لبنانيــن يموتون قبل املوت قلقا ً
وقهرا ً وخوفاً .فهل هنــاك ،رجاء ،من
يتابع؟ املوضوع برسم بلدية بريوت وله
بالتأكيد تتمة.
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في "هذا المكان" ...شرائط لهادي زكاك
زيارة ماضي "وسط بيروت" للتصالح مع الحاضر

ز ّوار المعرض ورحلة الذكريات

الفنادق البيروتية تروي قصة العاصمة

هـــــنـــــد مـــــطـــــر
بعد انفجار الرابع من آب من تلك
السنة املصرييّة ،توجّ ه مُخرج الرشائط
الوثائقيّة الذي يُعيد إحياء التاريخ من
ّ
تتحس عىل املايض بل
خالل أعمــال ال
تُلقي التحيّة لثنيات ثوبه ،هادي زكاك،
إىل وســط العاصمة الجريحة ليلتقط
الصور .وتســاءل "كم مــ ّرة وأنا عىل
قيد الحياة ســألتقط الصور لألماكن
عينهــا وهي تُدمّ ــر؟ وأعتقد أن أكثر
ما صدمني ،وقويف أمام مبنى ســينما
(أوبرا) يف ســاحة الــرج وكنت قد
ُ
ُ
التقطت
شــاهدت الدمار عينه عندما
صورة للمشــهد يف تســعينات القرن
املايض بعد انتهاء الحــرب (األهليّة).
ُ
وقلت لنفــي :ما هــذا املصري الذي
يُالحقنا؟ يتم محو كل يشء من حولنا
بشكل مُستمر" .وبطبيعة الحال ،فإن
مجمل أعمال هذا السينمائي واألستاذ
يف معهــد الســينما التابــع لجامعة
القديس يوســف يف بريوت ترتكز عىل
الذاكرة ،وعــدم النســيان" ،ويبقى
التحدي الذي نعيشه جميعا ً هو التايل:
نحن ،بالنهاية ،شــو فينا نعمل؟ أق ّله
فلنُحافظ عىل هذه الذاكرة".
يف إطار الدورة الـــ 11أليام بريوت
السينمائيّة التي تُن ّ
ظمها جمعيّة بريوت
دي يس ،نحــن مدعــوون إىل رحلة يف
أروقة الذاكرة ضمن معــرض" ،يف هذا
املكان :رشائط لوســط بريوت" ا ُملستمر
يف مركز مينا للصــورة حتى  20تموز،
ويأخذنا من خالله هادي زكاك يف نُزهة
(داخليّــة؟) من املرفــأ إىل الفنادق التي
أضافت الرونق والسحر إىل املنطقة مرورا ً
بالوسط التجاري الشــاهد عىل تق ّلبات
وانقالبات ،من خالل خمسة أفالم قصرية
مؤلفة من مشاهد مأخوذة من خمسني

فيلما ً روائيا ً طويالً لبنانيا ً وعربيا ً وغربيا ً
أنتجت بني عامــي  1935و .1975وها
نحن نُعيد إكتشــاف تلك العاصمة التي
ُكتب لها أن تُلملم جراحها مرارا ً وتكراراً،
ونضحك فرحا ً بفعل الحياة ا ُملنبثقة من
حناياها والتي حوّلتها عاشقة غري قابلة
للرتويض .ويضم املعرض عرشات الصور
للعاصمة مأخوذة من مجموعة املؤسسة
العربيــة للصــورة ومُلصقــات األفالم
القديمة املأخــوذة من مجموعة الهاوي
الكبري عبودي أبو جودة.
يــروي لنا زكاك بأســلوبه ا ُملتمهّ ل
وا ُملتعمّ د" ،إرتكز عميل عىل هذه املنطقة
عىل اعتبار أنها املكان ا ُمل ّ
صغر عن بريوت
وهي الشاهدة عىل كل تحوالتها .فعندما
نتوجّ ه من املرفأ نحــو الفنادق وأعني
وصوال ً ملســبح الســان جورج وحتى
الهوليداي إن ،نكتشــف أن هذه املنطقة
بالتحديد كانــت رمزا ً لكل بريوت .كانت

الرمز لكل ما ي ّ
ُجسده الفرح وكل ما ندعوه
اليوم باملايض الجميل .وتبقى الرمز لكل
التحوالت خالل فــرة الحرب .حتى أنها
عاشــت الحرب مرة جديدة يف الرابع من
آب .هي املنطقة التــي تعيش التحوالت
الجذريّــة كل  15عامــاً .واليوم يُحكى
عن موســم إصطياف رائع سنشهده.
فمن الطبيعي أن نتواصــل مع ذاكرتنا
وأن نتواصل مع األماكن لــدى زيارتنا
لها .بمعنى أننــا ال نزورها بحارضها
فحسب ،ولكننا نزور ماضيها يف الوقت
عينــه" .وعندما اعتمــد مهرجان أيام
بريوت السينمائية وبريوت دي يس "هذا
املكان" كعنوان عريض كانت مســألة
طبيعيّة" ،أن أختار الوســط التجاري
ألنه املنطقة التي تعيش فعليا ً التحوالت
الجذريّة باســتمرار" .كما اختار زكاك
الوســط التجاري ملعرضه" ،عىل اعتبار
أنه لــم يُصوّر كثريا ً يف األفــام املحليّة.

نُالحظ أن األفــام املحليّة لم تُســ ّلط
الضــوء كثريا ً عىل البلد ،نظــرا ً للزحمة
الخانقة فيه التي كانت تقف عائقا ً أمام
التصوير من جهة ،وألن البعض لم يشأ
تصوير هذه األحياء الشعبيّة التي تُميّزه.
جرت العادة عــى تصوير البحر والجبل
كبطاقــة بريديّة مُعتمدة باســتمرار.
يف حــن أن ا ُملخرج األجنبــي يذهب يف
الدرجة األوىل إىل أسواق الخضار ليُس ّلط
الضوء عليها وعىل عجقتها ومشاهدها.
وأحياناً ،يُمكن أن يكون لألجنبي نظرة
إســترشاقيّة ،بحيث ال تعجبه املدينة يف
صورتها الحقيقية كثرياً ،فإذا به يضيف
عليها ملســات لتقرتب أكثر من الرشق
الذي يعيش يف رأسه".
األفــام الـــ 50التي عمــل عليها
زكاك صوّرت يف هذه املنطقة" ،واخرتت
األفــام اللبنانيّة والســورية واملرصية
والرتكيّة ،وصوال ً إىل أحد األفالم الهنديّة،

ّ
المركبة في مخيّلة زكاك
األفالم

واألفالم األمريكيّة واإليطاليّة والربيطانيّة
والفرنسيّة واإلسبانيّة".
وســ ّلط الضوء يف أحد األفالم التي
ر ّكبها من أفالم سابقة ،عىل املرحلة التي
اعتربت فيها العاصمة مركزا ً
ّ
للتجسس،
"ال ســيما بعد قضية العميل الربيطاني
الســوفياتي املزدوج كيم فيلبي الذي فر
من فندق الســان جورج إىل موســكو،
وكان الســبب يف فتح العيون عىل بريوت
من زاوية أخرى .فجأة صارت العاصمة
مدينة جايمس بونديّة بامتياز" .ور ّكب
زكاك األفــام القصرية الـ 5بأســلوب
مُتكامل يجعل الفيلم الواحد يبدو وكأنه
أشبه بالفيلم الطويل وإن لم تتعد مدته
الـ 20دقيقة.
واختار العناويــن التالية لألفالم
التــي عمل عليها بمفــرده طوال عام
كامل" ،أهال ً بكم يف بــروت"" ،مرفأ
بــروت"" ،البلد"" ،أوتيــل بريوت"
و"كباريه بريوت".
يع ّلــق زكاك" ،عملت عــى تركيب
األفــام بمفــردي ألنها رحلــة ذاتيّة،
وتتط ّلب معرفــة عميقة باألفالم بحيث
تُصبح مســألة ترتيب املشاهد سهلة...
وكيف يُمكن أن تُجيب صباح عىل سبيل
املثال املمثل األجنبي الــذي اخرتت أحد
املشاهد له؟".
من خالل هذه الرحلة يُمكننا القول
ُ
"إكتشفت
إن زكاك تصالح مع الحارض،
فعليا ً أن املشــاكل لطاملــا الحقت البلد
وطوّقته .يُمكن أن يتفاوت حجمها ولكن
واقع البلد هو نفســه .حتى أن مقولة:
ذاك الزمن الجميل وهذا الزمن الســيئ
ّ
نتمسك بها ليست حقيقيّة .وكأننا
التي
فجــأة أصبنا بلعنة .هــذا اإلعتقاد غري
صحيح .اللعنة يُمكن أن تُصبح أقل حدّة
أو أكثر قوّة يف مرحلة أو يف أخرى ولكنها
لطاملا كانت حارضة".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حاول ان تنظر إىل األمور
بإيجابية أكرب ،وخصوصا ً أن
بعض التجاوزات قد تكون لها
مربراتها وأسبابها املوجبة.

القلق واألرق ينهكان جسمك،
وعىل املدى املنظور ستظهر
آثارهما السلبية .انتبه لصحتك.

كثرة االبتعاد عن الرشيك تثري
ريبته ،وتخلق عنده نوعا ً من
الشكوك وال سيّما إذا كانت
األسباب غري مقنعة.

تغرق ببعض مشكالت املايض
وتعيش انفعاالت كثرية
وهواجس لكنك أيضا ً تشهد عىل
مناسبات جميلة قادمة.

انت بحاجة اىل مَ ن تثق به،
تستشريه ويقف اىل جانبك .اليوم
مناسب لك عىل صعيد التواصل
مع الحبيب.

كن عادال ً يف توزيع الحصص،
وأعط كل ذي حق حقه ،ولن
تكون إال مرتاح الضمري.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

يوم من االستقرار العاطفي،
وهذا يساعدك عىل تنفيذ ما
يطلب منك برومانسية عالية
تلفت األنظار.

تمتلك أفكارا ً جيدة ومن
الرضوري وضعها فورا ً موضع
التطبيق لتحقيق طموحاتك.

عليك أن تجد حلوال ً ملشاكل طارئة
هذا اليوم ،وقد تجرب عىل اتخاذ
موقف قد ال يعجب الكثريين.

عليك أن تنظر إىل األمور بطريقة
إيجابية ،وأن تتع ّلم كيف تحوّل
الخسارة إىل ربح أكيد ملصلحتك.

طيبة قلبك تؤدي دورا ً يف إعادة
بناء جسور العالقة مع الرشيك،
لكن يستحسن توضيح األمور
من أجل غ ٍد أفضل.

ال تدع االرتباك يسيطر عليك
يف العملّ ،
ألن ذلك يدفعك إىل
ارتكاب هفوات وأخطاء قد
تكون مكلفة وغري مربَّرة.

٩
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MOVIES

OUR RATING

 ...Hustleرحلة في عالم كرة السلة

جـــــــــــاد حــــــــــداد
قد يكون آدم ســاندلر من أبرز نجوم الســينما
املولعني بكرة الســلة يف عالم التمثيــل اليوم .يعود
ســاندلر إىل هــذه الرياضة يف أحــدث عمل له عىل
ّ
يجســد شخصية "ستانيل
شبكة "نتفلكس" .هو
شــوغرمان" يف فيلــم ( Hustleالصخب) للمخرج
جرييمايا زاغار .يبحث "ستانيل" عن املواهب الشابة
لضمّ ها إىل فريق "فيالدلفيا ســفنتي ســيكرسز"،
فال يكف عن الســفر والتنقل بني الفنادق ومراقبة
الالعبــن املحليني يف جميع الواليــات األمريكية ويف
أوروباّ .
لكن نظامه الغذائي سيئ ،فتقول له زوجته
"ترييزا" (كوين لطيفة) خــال اتصال عرب تطبيق
"زوم"" :أنت تقتل نفسك" .فيجيبها بنربة ساخرة:
"هذا هو املطلوب!".
ّ
لكن املشاعر السيئة التي يحملها "ستانيل" عن
ً
مقارنة برتكيز الفيلم عىل
نفسه تبقى حبكة فرعية
معالم شــخصيته املنضبطة والبعيدة عن األضواء.
خالل اجتماع مع صاحب فريق كرة السلة" ،ريكس
مرييك" (روبرت دوفال) ،يطالب "ســتانيل" بعدم
ُــر عليه ابن
توقيع عقد مــع العب أملاني .لكن ي ِ ّ
"ريكس"" ،فينس" (بن فوســر الذي يظهر وهو
ملتح وحليق الرأس ،ما يشري إىل شخصيته السخيفة
ٍ

والبسيطة) ،فيرتاجع "ستانيل" عن موقفه .يالحظ
"ريكس" مــا يحصل وي ّ
ُعي "ســتانيل" يف منصب
مساعد املد ّرب.
لكــن ال يدوم هذا الوضــع اإليجابي طويالً ألن
"ريكس" يموت بعد فرتة قصرية .رسعان ما يستلم
"فينس" مكانه ،ويقرر تخفيض رتبة "ســتانيل"،
ويأمره باســتئناف نشــاطات البحث عن املواهب
إليجاد ما يفتقر إليه الفريق قبل اســرجاع منصب
مساعد املد ّرب.
يف مايوركا ،إســبانيا ،يميض "ســتانيل" وقته
مع صديق قديم يعرض عليه أن يصبح مدير أعمال
بشكل
أحد الالعبني .يرفض "ســتانيل" هذا العرض
ٍ
قاطع يف البداية ألنه يريد اســرجاع منصب مساعد
املد ّرب ،فيقول" :هل تريد مني أن أتمســك بحلمي؟
الرجال يف عمر الخمسينات ال أحالم لهم ،فهم بالكاد
يشــاهدون الكوابيس ويصابون باإلكزيما" .لكنه
يعود ويقابل العبا ً محليا ً واعدا ً يف إســبانيا :إنه "بو
كروز" (خوانشو هرينانغوميز ،وهو العب حقيقي
يلعب راهنا ً مع فريق "يوتا جاز") .يتمتع هذا الشاب
الطويل والوسيم بموهبة كبرية ،لكنه مزاجي بعض
اليشء ورسعان ما نكتشف أنه يحمل سجالً جنائيا ً
أيضاً .يرفض "فينس" ضم هذا الالعب ،لكن يجلبه
معه "ستانيل" إىل الواليات املتحدة يف مطلق األحوال
ويبدأ العمل عىل حسابه الخاص بعد فرتة قصرية.
يتحــول الفيلم يف هذه املرحلــة من األحداث إىل
نســخة متجددة من سلسلة  Rockyلو أن شخصية
"ميكــي غولدميل" (بريغيــس مرييديث) هي التي
رسدت القصة من وجهة نظرها .يؤثر قرار "ستانيل"
عىل حياة عائلتهّ ،
لكن زوجته وابنته املراهِ قة تثقان
به لحســن الحظ ،فيبدأ برتويض أصعب الصفات يف
شخصية "بو" ،ويد ّربه عىل الركض فوق الساللم يف
غابات جنوب فيالدلفيا ،ويُع ّلمه كيفية التعامل مع
التعليقات املسيئة .لن تكون هذه املهمة سهلة .لكن
حني يُحقق "بو" جزءا ً من هدفه ،يُشــجّ عه ستانيل
عرب تشبيهه بشخصية "روكي" الشهرية.
رسعان ما يتورط "بو" و"ســتانيل" يف خيانة

مقيتة فيما يستعد "بو" إلثبات قدراته الحقيقية يف
عالم كرة السلة .يشمل الفيلم تحوالت مفاجئة كثرية
ويتوصل طبعا ً إىل نهايــة م ِ
ُرضية وإيجابية .يحمل
الحل إلحدى مشــاكل "بو" طابعا ً معارصا ً ومناسبا ً
للقرن الواحد والعرشين ويتزامن مع إطالالت خاصة
لنجوم من دوري كرة الســلة األمريكية للمحرتفني.
تحاول ابنة "ســتانيل"" ،أليكــس" ،دخول معهد
الســينما ،فتقرر تصوير فيديو لنشــاطات "بو"
ونرشه عىل أوسع نطاق عن طريق العب كرة السلة
األمريكي السابق يوليوس ايرفينغ.
ربما يســتوحي الفيلم جوانب عــدة من أفالم
رياضية معروفة لكنه يفعل ذلك بسالســة ،وتبدو
األجواء العامــة وطريقة تجســيد البيئة املحيطة

ّ
ومفصلة .لكن يجب أن يعرف
بـ"ســتانيل" مؤثرة
املشاهدون مسبقا ً أن هذا الفيلم يُر ّكز عىل كرة السلة
يف املقام األول .إذا لم تكن من محبّي هذه اللعبة ،قد
تشــعر بالضياع وامللل أحياناً .تمتد مدة العرض عىل
ساعتَني تقريباً ،وستكون إطالالت العبي دوري كرة
الســلة للمحرتفني وأهم نجوم اللعبــة طويلة جداً.
يظهر البعض بشخصيته الحقيقية ويؤدي البعض
اآلخر أدوارا ً مختلفة يف القصة .حتى أننا قد نتساءل
يف لحظات معينة إذا كانت املمثلة جوردن هال ،التي
ّ
تجسد دور ابنة "ســتانيل" و"ترييزا" الذكية ،العبة
لكن شابا ً
محرتفة يف كرة الســلة .هي ليست كذلكّ ،
اسمه جوردن هالز يشارك راهنا ً يف دوري كرة السلة
للمحرتفني يف أملانيا!

تأخذ استراحة
أعلنت فرقــة الكاي بوب الشــهرية
" "BTSعن اسرتاحة ألنها منهكة ،ليتسنّى
لك ّل من أعضائها الشــباب السبعة الرتكيز
عىل مســرته الخاصة بعد النجاح العاملي
للفرقــة التي تد ّر مليــارات الدوالرات عىل
االقتصاد الكوري الجنوبي.
وحاولــت رشكــة " "Hybeالتــي
تتوىل إدارة أعمــال الفرقة أن تخفف من
وقع الخرب مؤكد ًة ّ
أن الشــبان الســبعة

مــــــــعــــــــرض

مــــتــــحــــف

جوني هاليداي في بروكسل وباريس
يُقام يف بروكســل من كانــون األول املقبل إىل حزيران
 2023معرض كبري مخصص ملغني الروك الفرنيس الراحل
جوني هاليــداي يتضمن عروضا ً غامرة ،يســبق معرضا ً
مماثالً تستضيفه باريس عام .2024
وقالت ليتيسيا هاليداي الرشيكة يف إنتاج هذا املعرض

سيســتم ّرون يف العمــل معــاً .وأوضح
عضو الفرقــة " "RMالبالــغ  27عاما ً
أنه وزمالءه ،بعد ترشــيحهم مرات عدة
لجوائــز " "Grammyاملخصصة لصناعة
املوسيقى األمريكية ،ما عادوا يعرفون ما
هي الفرقة التي يشكلونها.
وقال ّ
إن" :بعض األعضاء منهك ،ويجب
أن تُنتج الفرقة موسيقى وتفعل شيئا ً من
ُ
"تغريت خالل عرش
دون توقف" ،مضيفاً:

سنوات ،وأحتاج إىل التفكري وإىل أن أحظى
بوقت لنفيس".
وقالت رشكة "هايــب" التي انخفض
سعر سهمها يف ســيول ّ 27%
إن" :أعضاء
الفرقة سيطلقون بالتوازي مشاريع فردية
وأخرى جماعية" .وأظهــر محبو الفرقة
تفهّ ما ً لقرار أعضائها وكتبوا عرشات اآلالف
من التعليقات تحت الفيديو املنشــور عرب
"يوتيوب"( .أ ف ب)

الذي اســتغرق التحضري له ســنتني والبالغة موازنته 12
مليون يورو" :واجبي الذي أوكله إيل ّ جوني يتمثل يف إحياء
أعماله ،بحيث تستمر يف مرافقة ماليني املعجبني ،واألجيال
الجديدة" .وأضافت" :آمل يف أن يتمكن الجميع من التع ّرف
عىل ما كانه جوني أو إعادة اكتشافه ،من خالل هذه الرحلة
ّ
تشغل مختلف الحواس
عرب الزمن ،وبفضل تجربة عاطفية
ويهدف هذا املعرض خصوصا ً من خالل  12فصالً إىل إحياء
أجواء حفالت هاليداي املوسيقية".
وسيجمع عمل تجهيزي عددا ً من آالت الغيتار الخاصة
بجوني ،وأزياء كان يرتديها عىل املرسح ،ودراجاته النارية
األربع األخرية ومئات املقتنيات الشخصية التي لم يسبق أن
عُ رضت .كذلك ســيقام نموذج لغرفته عندما كان مراهقاً.
وسيقام املعرض بداية يف قرص املعارض يف بروكسل من 20
كانون األول املقبل إىل  15حزيران  ،2023ثم ينتقل إىل مركز
املعارض يف بورت دو فرساي يف باريس اعتبارا ً من كانون
الثاني .2024
وتوقع املنظمون  1,2مليون زائر ،وينظرون يف إمكان
إقامة املعرض يف مدن فرنسية أخرى بعد بروكسل وباريس.
(ا ف ب)

"اللوفر" يستقبل  60عم ً
ال
من متحف "كابوديمونتي"
يســتضيف متحف اللوفر يف باريس سنة 2023
نحو  60عمالً من متحــف "كابوديمونتي" يف مدينة
نابويل اإليطالية ،بموجب رشاكة حرصية موقعة بني
املؤسستني .وقالت مديرة املتحف الفرنيس لورانس دي
كار مع مدير متحف كابوديمونتي سيلفان بيلنجيه:
"إنه حدث اســتثنائي! سنستضيف عام  2023أجمل
روائع متحف كابوديمونتي التي ســتتحاور مع تلك
املوجودة يف متحف اللوفر ،داخل املتحف نفسه".
ســتبقى هذه األعمال يف اللوفر ستة أشهر ،من
حزيران  2023إىل كانون الثاني  .2024وشاء الطرفان
اإلفادة من الفرصة املتمثلة يف كون متحف كابوديمونتي
مغلقا ً يف هذه الفرتة من أجل تنفيذ اشغال فيه.
وقــال بيلنجيه" :إنه بدال ً من تــرك هذه الكنوز
تنام ،رأينا رضورة أن يفيد منهــا زوار متحف اللوفر
الفرنسيون واملنتمون إىل مختلف الجنسيات"( .أ ف ب)
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الحرب الروسية ُتنهي السياسة المناخية المتعارف عليها
بعد أربعة أيام على توغل الدبابات الروسية في أوكرانيا ،أصدرت
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في األمم المتحدة
أحدث تقييم لتداعيات االحتباس الحراري .بذلت وسائل اإلعالم الرائدة
قصارى جهدها لتسليط الضوء على أسوأ السيناريوات والنتائج الواردة
ّ
في التقرير.
لكن اندالع أول حرب أوروبية كبرى منذ العام  1945أبعد
األنظار عن ذلك التقرير أو وضعه في خانة األخبار الثانوية على األقل.
لم يستطع عنوان "التغير المناخي يؤذي كوكب األرض بما يفوق
طاقتنا" أن ينافس عنوان "بوتين يل ّوح بالخيار النووي" .في غضون

ذلك ،أصبحت وعود االقتصادات األوروبية الكبرى بكبح االنبعاثات
بالكامل ،قبل ثالثة أشهر فقط من بدء الغزو خالل قمة مناخية
لألمم المتحدة في غالسكو ،محط سخرية في ظل تهافت دول
غرب أوروبا الستبدال إمدادات الغاز والنفط والفحم الروسية بمصادر
بديلة .في الوقت نفسه ،عادت مسألة أمن الطاقة إلى الواجهة،
إذ تواجه الدول المشاكل أص ً
ال بسبب نقص مصادر الطاقة وارتفاع
األسعار ،وهي تتعامل راهنًا مع عدائية قوة مؤثرة في مجال الوقود
األحفوري في شرق أوروبا.

املوارد التي تطبّقها روســيا والصني يف
تــــــيــــــد نــــــوردهــــــاوس
العالم النامي من جهــة أخرى؟ وكيف
زمن
يمكن أن تدعم املبادرات املناخية يف ٍ
يعطي األولوية ملسائل مختلفة؟
لتحقيق هذا الهدف ،تربز الحاجة إىل
ابتكار مســار جديد للتواصل مع العالم،
مــا يعني رفض النفــاق األخالقي الذي
من املتوقع أن تتأثر جميع سياسات
طبع أداء الغرب واألجندة غري األخالقية
الطاقة ،بعد غزو أوكرانيا ،برضورات أمن
التــي تحرك الصني وروســيا .يف معظم
الطاقة التي تشبه تلك التي كانت سائدة
أنحاء العالم ،يجب أن تُجدد املؤسســات
خالل الحرب الباردة .لن تلتزم الدول هذه
التنموية الغربية استثماراتها يف املشاريع
املرة بقيود األهداف العلمية التي وجّ هت
التي أثبتت قدرتها عــى تحقيق التنمية
السياسة املناخية يف السنوات األخرية ،بل
االقتصادية ،أي البنيــة التحتية الصلبة
بإمدادات الطاقة املتاحة أمامها.
وتطوير الطاقة وموارد أخرى.
قد تُحقق الحاالت الطارئة يف قطاع
تكثــر االلتزامات التــي ترافق هذا
الطاقة بعد حرب أوكرانيا ما لم تُحققه
النوع من االستثمارات ،لكن يُفرتض أن
الطوارئ املناخية طوال الفرتة السابقة.
تتضاعف الجهود إلرســاء الديمقراطية
لطاملا ش ّكلت الحلول التنظيمية الشائبة
والشــفافية وحماية حقــوق األقليات،
التي طرحتها الحركة البيئية وخياراتها
بدل إطالق مشاريع مبنية عىل مجموعة
التكنولوجيــة العشــوائية عائقا ً أمام
مطالب مرتبطة باآلثار البيئية املحلية أو
قدرتها عىل تأييد السياســات املناخية
املبادرات الوطنية ملعالجة التغري املناخي.
الفاعلة باملســتوى املطلوب للتأثري عىل
عىل صعيد آخر ،يجــب أن تحاول
ظاهــرة االحتباس .حتــى أن تخفيف
املجتمعات الليرباليــة إرشاك الحلفاء
الرتكيز عىل املناخ مقابل التشــديد عىل
واملوردين يف نظام ســيايس واقتصادي
أمن الطاقة ،ال سيما يف الغرب ،قد ينجح
أخالقي ومتعدد األطــراف ومبني عىل
يف معالجة التغري املناخي أكثر من الحركة
قواعــد واضحة ،تزامنــا ً مع االعرتاف
املناخية بحد ذاتها.
آالف المتظاهرين خالل قمة  COP26للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن التغيّر المناخي | تشرين الثاني٢٠٢١ ،
ببــطء عمليات إرســاء الديمقراطية
لن يعود التغري املناخي الحدث املحوري
ً
أخرى مرتبطة باملــوارد يف جميع أنحاء
نتيجة لذلك ،أصبحت مشاعر البغض
لكن يمكن لوم عدم تماســك مبادئ
والتنمية االقتصاديــة والتقدم البيئي،
بكل بســاطة .حني كانت الواليات املتحدة
العالم النامي.
راسخة بني مختلف األطراف .طوال عقود،
القادة األمريكيــن واألوروبيني عىل جزء
واحتمــال أن يتدخــل املنافســون
وأوروبا تحــاوالن تحريض املجتمع الدويل
يف املقابل ،ال تحمل الصني وروســيا
عارضت الحركات البيئية الغربية ومنظمات
من مشــاعر التعاطف مع روسيا .بحجّ ة
الجيوسياســيون بــكل رسور حــن
لعزل روسيا سياسيا ً واقتصادياً ،لم يتنبه
أي هواجس مشــابهة بــل إنهما كثّفتا
غري حكومية أخرى ،بدع ٍم ضمني أو مبارش
إنقاذ العالم من التغري املناخي ،دعا القادة
ينســحب الغرب من اللعبــة .كذلك،
الكثــرون إىل قلة حمــاس الصني والهند
اســتثماراتهما يف مجــال الطاقــة
من الحكومــات واملؤسســات التنموية
الغربيون الدول النامية إىل التخيل عن تطوير
يجب أن ينعكس اختيار االســتثمارات
ومعظم الدول النامية.
واســتخراج املــوارد والبنــى التحتية
الدولية ،تطوير الطاقة واملوارد عىل نطاق
موارد الغاز والنفط والنمو االقتصادي الذي
والتقنيات الغربية إيجابا ً عىل ســهولة
إنه موقــف براغماتي مــن ناحية
لتحقيق مصالحهمــــا
واسع ،بدءا ً من السدود واملناجم وصوال ً إىل
يمكن تحقيقه عرب تلقي
الوصــول إىل األســواق
معينة ،إذ تبقى روســيا
الجيوسياســية .همـــا
استخراج النفط والغاز.
الوقــود األحفوري .تعترب
وسالســل اإلمدادات التي
من أبرز مــوردي املواد
تريدان أن تتــكل عليهما
غالبا ً ما تكون مخــاوف املنظمات
الحكومــات يف أفريقيــا
تســمح لالقتصــادات
الغذائيــة ،والوقــود،
الدول األخــرى لتحقيق
غري الحكومية يف مجــال البيئة وحقوق
وأجزاء أخــرى من العالم
الناشــئة بالتفــوق يف
واألســمدة ،واألسلحة،
النامي هذا املوقف منافقا ً
ّ
أولوياتهمــا االقتصادية
لكن طبيعة االلتزامات
اإلنسان صادقة.
قطاعات أساسية مقابل
وسلع أساســية أخرى،
كان المدافعون
حين كانت أميركا وأوروبا
تزامنا ً مع اكتســاب نفوذ
الغربية الفوقية واملبنيــة عىل املصالح
نظــرا ً إىل فــرط اتــكال
تهميش روسيا والصني.
إىل مناطــق كثرية حول
دويل .اتضحت فاعلية هذه عن المناخ وحلفاؤهم
يف هذه امللفات أجّ جت املشــاعر املعادية
العالم .لكــن ينجم هذا تحاوالن تحريض المجتمع االقتصــادات الصناعية
بــدأ تحــوّل بــارز
للغرب منذ حقبة االستعمار.
عىل الوقــود األحفوري،
االسرتاتيجية أمام الجميع السياسيون يشاركون يتحقق يف هــذا االتجاه
الدولي لعزل روسيا
املوقف من ناحية أخرى
في معظم األوقات منذ اآلن .تُر ّ
منذ غزو أوكرانيا.
يف الســنوات األخــرة ،أعطــت
وهم محقون بموقفهم.
كز النســخة
عــن شــيوع مظاهر سياسيًا واقتصاديًا لم
يف ظــل هــــــذه
املســاعدات التنموية الغربيــة األولوية
حني كانت دول غربية مثل
املخففــة مــن اتفــاق
الفساد والقومية العرقية
الظــروف ،كيف يمكن أن في سياسة استنزاف
يتنبّه كثيرون إلى قلّة
لعوامــل مثل الشــفافية ،ومشــاركة
أملانيا تتابع بناء مصانع
التجارة واالستثمار العابر
وانعــدام الليربالية عىل
إمداداتهم الخاصة
حماسة الصين والهند
تقيــم الواليــات املتحدة
املجتمع املدني ،وتحرير السوق ،والتغري
الفحم ،راحت تدعو الدول
للمحيط الهــادئ ،الذي
الطريقــة الروســية يف
والديمقراطيات الليربالية
املناخي .هــذه العوامل كلها تتماىش مع
أماكــن كثرية أخرى .قد ومعظم الدول النامية األكثر فقرا ً إىل وقف توليد
ســافر الرئيس األمريكي
األخرى التوازن املناســب بني التزاماتها
املقاربــات الغربية عمومــاً ،لكنها أدت
الطاقة باستعمال الفحم
جو بايدن لتســويقه يف آســيا حديثاً،
ال يتأثر القادة القوميون
تجاه املجتمعات الديمقرطية واملنفتحة
عمليا ً إىل انســحاب الحكومات الغربية
تدريجاً .وكادت الحكومات يف الدول الغنية
عــى إرشاك الحلفــاء اآلســيويني يف
بحرب بوتــن مبارش ًة ،لكــن يتعاطف
ورضورة فصــل اقتصادات الطاقة فيها
ووكاالت التنميــة واملؤسســات املالية
توقف معظم تمويل البنى التحتية العاملة
سياســة صناعية جماعية تهدف إىل
عدد كبري منهم مع رفض بوتني القاطع
عن الصني وروســيا من جهة ،والجهود
من جميع اســتثمارات البنى التحتية،
بالوقود األحفوري مع أنها تابعت استغالل
إضعاف موقع الصني الطاغي يف قطاع
للمؤسسات واملعايري الغربية التي رسمت
الغربية الرامية إىل التصدي لدبلوماسية
ومبــادرات تطوير الطاقة ،ومشــاريع
مواردها املحلية.
البطاريات والطاقة املتجددة.
معالم العالم بعد حقبة الحرب الباردة.
من املتوقع أيضا ً أن يفرض االقتصاد العام شــكالً من االنضباط
عىل السياسات املثالية التي انترشت يف معظم الفرتات التي تلت الحرب
الباردة للتعامل مع التغري املناخي .قد يؤدي اســتمرار تراجع املوارد
املالية ،فضالً عن انهيار عدد كبري مــن مخازن التكنولوجيا املتطورة
وموارد العمالت الرقمية ،إىل تاليش الهبات واالستثمارات التي تقوم بها
الجمعيات الخريية املعنية بشؤون البيئة والجهات املانحة التي تموّل
الحركة املناخية .قد تســمح هذه العوامل بإخماد الخطابات املناخية
التي شوّهت صناعة السياسة يف السنوات األخرية.
يف الوقت نفسه ،قد تضع مشــاكل التضخم ونقص الطاقة وزيادة
العجز العام حدا ً للسياسة املالية املتســاهلة والتوسعية التي سادت يف
العقود األخرية .حتى أن احتمال انكماش اإلعانات الســخية التي تموّل
العمليــة االنتقالية يف مجال الطاقة قد يختــر املزاعم القائلة إن طاقة
الرياح والطاقة الشمسية قد تنافسان الوقود األحفوري يف مناطق كثرية.

ال تتماىش هذه األفكار مع مختلف املقاربات الرامية إىل تخفيض
االنبعاثات وتفعيل التنمية الخرضاء .لكن قد تتغري سياســات املناخ
والطاقة بدرجة كبرية ،ال سيما يف الغرب ،فتنتقل من دعم الطلب عىل
منتجات مثل األلواح الشمسية والسيارات الكهربائية إىل تحرير العرض
يف محطات الطاقــة النووية وخطوط نقل الجهــد العايل .قد تصبح
ركيزة سياســات الطاقة النظيفة أكثر صالبة من الناحية االقتصادية
ّ
يفضلها
بفضل هذا التحوّل الــذي يوقف دعم التقنيات الخرضاء التي
الناشــطون وجماعات الضغط ،ويتّجه إىل دعم الركائز التكنولوجية
والتنظيمية والبنيوية الخاصة بالعملية االنتقالية يف قطاع الطاقة .من
األفضل أيضا ً أن تتماىش األهداف املناخية مع رضورات أمن الطاقة.
أثبتت التطورات يف األشــهر املاضية أن مظاهــر الحرب وانعدام
األمان واألزمات االقتصادية تعطي نتائج وحشية .كان املدافعون عن
املناخ وحلفاؤهم السياســيون يشاركون يف معظم األوقات يف سياسة

اســتنزاف إمداداتهم الخاصــة ،فقد خلطوا بني نمــو قطاع الطاقة
املتجددة بفضل اإلعانات واألدلة التي تثبت استعداد العالم للتخيل عن
ً
نتيجــة لذلك ،أضعفت هذه األطراف
الوقود األحفوري يف أرسع وقت.
إنتاج الغاز والنفط عند اإلمكان وحرصت استثماراتها يف مصادر أخرى
للطاقة النظيفة ،مثل الطاقة النووية .لكن رغم إحراز تقدّم تكنولوجي
واضــح ،ال يزال االقتصاد العاملي بعيدا ً كل البعد عن اســتبدال الوقود
األحفوري بالكامل.
أخرياً ،يذ ّكرنا تزامن الحرب يف أوروبا مع أزمة أمن الطاقة العاملية
بأن الغــرب ال يختلف كثريا ً عن بقية دول العالــم .يف جميع األحوال،
يبقى تطوير الطاقة وأمنها محــور الجهود كلها .يجب أن تتكيف أي
اســراتيجية عاملية مع هذا الواقع إذا أرادت بناء معســكر قوي ضد
االستبداد القومي العرقي ،وإرساء االستقرار االقتصادي ،واالنتقال إىل
مستقبل منخفض الكربون.

اقــــتصــــاد
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الـخـمـيـس  ١٦حــزيــران 2022

العالم يحتفل بـ"اليوم الدولي للتحويالت العائلية" ولبنان يستقطب النسبة األكبر

المغتربون "خشبة الخالص" بعدما قذفتها "الالدولة"
إلى ما وراء البحار

تختلط في  16حزيران مشاعر اإلمتنان للمهاجرين مع األسف على أوطان
ّ
تنفر أبناءها .في مثل هذا التاريخ من كل عام تحتفل "االمم المتحدة"
باليوم الدولي للتحويالت العائلية " ."IDFRحيث يساهم أكثر من 200
مليون عامل مهاجر بتحسين حياة  800مليون من أفراد أسرهم في
االوطان ،وال سيما المتخلفة منها .إنسانيًا يصح االعتذار من كل مهاجر
أرغم على ترك بلده .أما اقتصاديًا ،فيستحقون الشكر النهم المحرك
االقتصادي في الدول المضيفة ،وتحويالتهم "شريان حياة" للعالم
النامي ،على حد وصف أمين عام "االمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش.
خـــالد أبــــو شقــــرا
إحتل لبنان يف العــام  2021املرتبة الثالثة عربيا ً
بعد كل من مــر ( 31.5مليــار دوالر) ،واملغرب
( 9.6مليــارات دوالر) من حيث تلقــي التحويالت،
بقيمة ناهزت  7مليارات دوالر .أمّ ا إذا قيســت قيمة
التحويالت مــع الناتج املحيل االجمايل ،ومتوســط
دخل الفــرد ،فان درجــة لبنان ترتفــع إىل املرتبة
االوىل .فالتحويالت إىل لبنان تشــكل  32يف املئة من
الناتج املحــي اإلجمايل املقدر من قبل البنك الدويل بـ
 21.5مليار دوالر ،يف حني تبلغ هذه النســبة  7.8يف
املئــة فقط يف مرص ،التي تتمتــع بناتج محيل يبلغ
حواىل  400مليار دوالر .كما تشــكل قيمة ما يرسله
العاملون املهاجرون املقدرة يف املتوســط العاملي بـ
 300دوالر أمريكي ،يف حال احتسبت عىل سعر رصف
اليوم ،حواىل  71يف املئة من متوســط دخل موظفي
القطاع العام البالغ  2.5مليون لرية ،و 54يف املئة من
متوسط دخل موظفي القطاع الخاص الذي أصبح 4
ماليني لرية .هذه النسب قد تكون االعىل عامليا ً وليس
فقط عربياً.

التحويالت إلى لبنان ترتفع

مثله مثل كل القضايا املهمة التي تخصها األمم
املتحــدة بيوم عاملي لجلب انتبــاه الناس إليها ،فان
اليوم العاملي للتحويــات العائلية "International
 "Day of Family Remittancesيهــدف إىل زيــادة
الوعي حول تأثري هذه املساهمات عىل ماليني األرس
واملجتمعات بأكملها يف جميع أنحاء العالم ،والبحث
بكيفيــة تفعيلها أكثر .وبالفعل فان الجهود العاملية
املبذولة أثمرت عىل الصعيد العاملي زيادة التحويالت
املالية إىل البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بنسبة
 51يف املائــة خــال العقد املايض .حيــث ارتفعت
التحويالت من  296مليار دوالر أمريكي يف عام 2007

الدوالر ينخفض وتداول
"صيرفة" يهوي
إنخفض سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء
أمس اىل  28900لــرة لبنانية للرشاء و 29000لرية
لبنانية لبيع الدوالر الواحد بانخفاض نحو  400لرية
لبنانية عن إقفال امس األول.
وانخفض حجم التداول عىل "صريفة" نحو 21
مليون دوالر أمس ،بعدما حدد مرصف لبنان سقوف
الســحوبات للقطاع الخاص عند  500دوالر شهرياً،
اذ بلغ عىل املنصة ليوم أمــس  26مليون دوالر من
 47مليــون دوالر أمس األول ،بمعــدل  24900لرية
لبنانية للدوالر الواحد ،وفقا ً ألسعار رصف العمليات
التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسســات الرصافة
عىل املنصة .وذ ّكر مــرف لبنان أن "عىل املصارف
ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتســجيل كافة
عمليات البيع والرشاء عىل منصة " "Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0386
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

ارتفعت التحويالت المالية في النصف األول من العام الحالي بنسبة 8%

إىل أكثر من  554مليارا ً يف عام .2019
عىل الصعيــد اللبناني لم تنخفــض التحويالت
الواردة نتيجة حاالت اإلقفــال واالغالق التي رافقت
جائحــة كورونــا يف الدول املضيفة خــال العامني
عوائق زيادة التحاويل
املنرصمني .بــل العكس ،فان مســار التحويالت ما
أمام هذا الواقع ال يكفي أن تســتكني الســلطة
زال تصاعدياً ،بحســب ما تبني أرقام الرشكة الرائدة
الرســمية إىل غــرة املغرتبني عىل أهلهــم وأرضهم،
يف تحويل األموال  .OMTحيــث تلحظ الرشكة التي
بل عليهــا أن تالقيهم إىل نصف الطريق لتشــجيعهم
تستحوذ عىل أكثر من  70يف املئة من سوق الحواالت
وتحفيزهم عىل التحويل .ويمكن قســمة العوائق التي
املالية ،زيادة التحاويل الواردة من الخارج بنســبة 8
تحول دون تعاظم املبالغ وزيادتها إىل  3أقسام رئيسية:
يف املئة يف النصف األول من العام  2022باملقارنة مع
االول تقني ،إذ تعترب العموالت والرسوم املرتفعة
الفرتة نفســها من العام  .2021وقد بلغ معدل قيمة
عىل تحويــل االموال ،عائقا ً جديــاً .ففي حني تبلغ
التحاويل الــواردة من الخارج 500
متوسط التكلفة عىل الصعيد العاملي
دوالر أمريكــي ،تلقاهــا نحو 250
 7يف املئة من املبلغ املرسل ،تتجاوز
ألف مستفيد شهريا ً بالدوالر النقدي
هذه النســبة يف لبنان  10يف املئة إذا
" ."FRESHوأظهــرت إحصاءات
فقدان المغتربين
تم التحويل عرب املصارف .فتحويل
 OMTأن  70يف املئــة من التحاويل
مبلغ  500دوالر مثالً (يشكل معدل
عامل الثقة بالدولة
الواردة بلغت أقل مــن  500دوالر،
قيمة التحاويل الواردة) عرب القطاع
والمؤسسات وإمكانية
يف حني أن التحاويــل التي تقل عن
املرصيف يكلف املرسل نحو  30دوالراً،
يخسر لبنان
التغيير
ّ
 200دوالر بلغت نسبتها  37يف املئة.
واملســتلم حواىل  20دوالراً .فيكون
ووصلت التحاويــل من حواىل 170
التحويالت النوعية
مجموع التكلفة  50دوالرا ً تشــكل
دولة ،يف مقدّمها أسرتاليا ،الواليات
نسبتها  10يف املئة من املبلغ املحوّل.
املتحدة األمريكية ،دول الخليج ،كندا وأملانيا.
أما عرب رشكات تحويل االموال فان النســبة تختلف
بحسب البلد املحول منه ،إال أنها تبلغ يف املتوسط  7يف
آخر الدوالرات الواردة
املئة .يف املقابل تهدف الغاية "ج –  "10من "أهداف
التدفقات النقدية من العمــال املهاجرين التي
التنمية املســتدامة" إىل خفض تكاليف املعامالت إىل
تتجاوز عىل الصعيد العاملي ثالثة أضعاف املســاعدة
أقل من  3يف املائة بحلول عام .2030
اإلنمائية الرسمية ،وتفوق إجمايل االستثمار األجنبي
الثانــي ســيايس ،ويتعلق بفقــدان املغرتبني
املبارش يف البلــدان املنخفضة واملتوســطة الدخل،
عامل الثقة بالدولة واملؤسســات وإمكانية التغيري.
تشكل بالنســبة إىل لبنان الفرق بني الحياة واملوت.
"االمر الذي دفعهم بعــد االزمة إىل حرص الغاية من
فما يحوله املغرتبون اللبنانيون يمثل الجزء االكرب من
تحويالتهم بتأمني شــبكة أمــان لعائالتهم ،وليس
الدوالرات الداخلة .فاالســتثمارات األجنبية املبارشة
لالســتثمار وتحفيز النمو" ،بحسب مصدر مطلع.
متوقفة ،وعوائد الســياحة لن تتجاوز  2مليار دوالر
وزيادة تحويالتهم كمــا ً ونوعا ً مرتبطة برأيه بأكثر
يف أحسن التقديرات ،وقســم ال بأس به من مردود
من عامل داخيل وخارجي منها:
الصادرات املقدرة بحدود  3.5مليارات دوالر يبقى يف
الخارج وال يدخل إىل لبنان.

تنظيم استخدام المواد
الكيميائية في المصانع

"إعادة التحريج وإدارة الغابات" يدعم
المجتمعات المحتاجة
إختتم وزير الزراعة عباس الحاج حسن
مرشوع إعــادة التحريــج وإدارة الغابات
يف بلــدة القرعون .وقال الحاج حســن إن
مرشوع إعادة التحريج وإدارة الغابات هو
لدعم املجتمعات املحتاجة ،والذي يكتســب
اهميــة كبــرة ،خصوصــا ً وأن الحكومة
اللبنانية تبنت مرشوع التشــجري والغابات
كأولويــة" ،مؤكدا ً "اإلنطــاق نحو زيادة
املساحات الخرضاء يف وطن األرز ،ما يعطيه
أهمية وأولوية كبريتني ،ال سيما بعد برنامج
زراعة األربعني مليون شجرة ،الذي هدف اىل
زيــادة الرقعة الخرضاء من 13إىل  20%من

االسترليني
$ 1.2066
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 21316
الذهب
$ 1822

كامل مســاحة لبنان ،والتــي كانت تغطي
ما يقارب  36%خالل الســتينات من القرن
املايض".
ولفت الحــاج حســن اىل أن "الغابات
تشــكل نظاما ً حيوياً ،يتأثــر بالكثري من
العوامل اإليجابية والسلبية ،منها ما يمكننا
التحكم به ،ومنها ما هو خارج عن قدراتنا،
وللح ّد من تدهور الغابــات وزيادة قدرتها
عىل التكيّف مع التغريات املناخية" ،مضيفا ً
"ال بد من اتباع اإلدارة املستدامة لها املبنية
عىل أسس علمية ،وعىل معرفة كافية ووافية
باملعلومات ،واملعطيات ،املتعلقة بالغابات.

CMC crypto
$ 448.56
الفـضـة
$ 21.49

 وجــود قطاع مــريف ســليم ال يثري خوفاملغرتبني من االســتيالء عىل أموالهــم وتضييعها،
ويســتطيع يف املقابل أن يوظف الودائع الناتجة عن
التحويالت يف االقتصاد الحقيقي.
 البدء باالصالحات التي تخلق فرص اســتثمارجدية يمكن التوظيف بها.
 وضع العاملني اللبنانيني يف االغرتاب بعد االزمةالذين تحولوا إىل "املسرتخصني الجدد" .حيث تتدنى
رواتبهــم وتتقلص إمكانية تحويلهــم ملبالغ مادية
مقبولة لذويهم يف الداخل.
الثالث معنــوي ،إذ يحتاج املغرتبــون إىل أكثر
من املؤتمــرات الفولكلورية لشــد عصبهم وتعزيز
ارتباطهما االجتماعي والثقايف مــع لبنان ،واللذين
يتحــوالن بدورهمــا إىل ارتباط اقتصــادي وطيد.
فلبنان الكبري بحســب املصــدر "ال يتمثل بالرقعة
الصغــرة املحددة يف العام  1920إنما هو الجمع بني
املقيمني واملغرتبني عىل وســع العالــم .وكلما كان
الوطن الصغري معاىف ً سياســيا ً واقتصاديا ً ويمتلك
بنية مؤسســاتية قوية ونظامية ،وحوكمة رشيدة،
وقضاء مســتقل ونزيه ...كلما كربت استفادته من
مغرتبيه وزادت صلة الوصل بهم .وليس العكس كما
يحاول البعض أن يوحي .فاملساعدة يف األزمات عادة
ما يكون نطاقها ضيقا ً جدا ً ومحصوراً ،وال يشكل إال
جزءا ً بسيطا ً من االمكانيات الدفينة عند املغرتبني".
تحويالت املغرتبني تتقاطع مع  7أهداف من أصل
 10أهداف للتنمية املستدامة وضعتها االمم املتحدة
للفرتة املمتدة بــن  2015و .2030فهذه التحويالت
تســاهم بالقضاء عىل الفقر والجوع وتعزز الصحة
والتعليــم والنظافة والعمل الالئــق ونمو االقتصاد
والحد من عدم املســاواة .وما عىل الدول املستقبلة،
ويف طليعتها لبنان ،إال حماية الدولة وصونها لتتحول
هذه التحويالت من مســاعدة عائلية إىل خلق فرص
استثمارية وفرص عمل ونمو حقيقي.

الروبل
$ 0.0171
بــرنــت
$ 120.70

عقــد وزير الصناعة يف حكومــة ترصيف األعمال
النائب جورج بوشــكيان اجتماع عمل أمس يف الوزارة
يتع ّلق بتنظيم اســتخدام املــواد الكيميائية يف املصانع
املعنية .وكانت جلســة تقييم لتطبيق القرار  43الذي
أصــدره بوشــكيان واملتعلق بتوظيــف أو التعاقد مع
كيميائي يف املصانع التي تستخدم موا ّد كيميائيّة ،وذلك
للحفاظ عىل الصحّ ة والسالمة العامة والبيئة يف املصنع
ومحيطــه ،ودرس الخطوات الالحقــة لوضع اآلليات
التطبيقيّة.
شارك يف االجتماع املدير العام للوزارة داني جدعون،
ّ
الفرن،
املديــر العام ملعهــد البحوث الصناعية بســام
املديرة العامة ملؤسســة املقاييس واملواصفات اللبنانية
(ليبنور) املهندسة لينا درغام ،رئيس املختربات يف معهد
البحــوث الصناعية جوزيف متى ،رئيس نقابة املصانع
الكيميائية ســامي عساف ،أمني رس نقابة الكيميائيّني
جهاد عبود وفؤاد جعفر.

اليوان الصيني
$ 0.1489

الليرة التركية
$ 0.0579

خام WTI
$ 118.09

طن القمح
$ 409
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٦١السنــــة الثــالثــة

الـخـمـيـس  ١٦حــزيــران 2022

سالم :الحكومة تتطلّع لتعزيز التبادل التجاري مع مصر
شــدّد وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف
االعمال أمني ســام عــى «حرص لبنان عــى تعزيز
العالقات االقتصادية املشرتكة مع مرص خصوصا ً وان
اقتصــاد الدولتني تربطهما عالقــة رشاكة تاريخية»،
مشريا ً إىل «ان تحقيق التكامل بني الجانبني يمثل خطوة
هامة نحو تعزيز التعاون االقليمي» .وأكد سالم حرص
لبنان عىل «توسيع اطر التعاون املشرتك بني البلدين يف
مختلف املجاالت وعىل كل االصعدة» ،مشــرا ً اىل «تطلع
الحكومة اللبنانية لزيادة معدالت التبادل التجاري بني
البلديــن وبصفة خاصة يف ما يتعلق باملنتجات الغذائية
والحاصالت الزراعية».
عقد ســام سلســلة لقاءات مع عدد من الوزراء
املشــاركني يف املؤتمر الــوزاري الثانــي عرش ملنظمة

التجــارة العاملية املنعقــد يف جنيــف ،والتقى وزيرة
التجــارة والصناعة املرصية نفني جامع ،وعرض معها
مســار العالقات التجارية واالقتصادية واالستثمارية
بني لبنان ومرص وســبل تعزيز التعاون املشــرك عىل
املستويني الثنائي واالقليمي.
وتنــاول اللقاء متابعة الخطــوات التنفيذية ملا تم
طرحــه من مناقشــات ووجهات نظــر ورؤى خالل
اجتماع الوزراء العرب التحضــري لالجتماع الوزاري
الثاني عرش ملنظمة التجارة العاملية .كما تم التداول يف
عدد من املواضيــع وامللفات االقتصادية املطروحة عىل
الساحتني االقليمية والعاملية.
وقال ســام« :اللقاء أ ّ
كد أهمية التشــاور وتبادل
اآلراء ا ُملســتمر بني الدول العربية ســواء عىل الصعيد

الثنائي أو املتعدد األطراف بما يخدم التنســيق وتوافق
اآلراء إزاء القضايا املطروحة يف منظمة التجارة العاملية
التي تمس مصالح الدول النامية واألسواق الناشئة».

جامع

من جانبها ،قالــت الوزيرة املرصيــة «ان اللقاء
تناول رغبة الجانب اللبناني يف االســتفادة من الخربة
املرصية الكبــرة ىف مجال مكافحــة الدعم واالغراق،
وذلك من خــال تويل قطاع املعالجات التجارية املرصي
تدريب الكوادر اللبنانية وتبادل الخربات ىف هذا املجال»،
مؤكدة يف هذا االطار «حرص مرص عىل تقديم كل الدعم
واملساندة للجانب اللبناني ،مع االشارة اىل موقف مرص
الداعم لطلب انضمام لبنان ملنظمة التجارة العاملية».

أسعار األدوية اللبنانية أوفر بـ  70%من المستوردة
قدّم مجلس إدارة نقابة مصانع األدوية
يف لبنــان للمدير العــام للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي محمد كركي ،دراســة
مفصلة عن اسعار االدوية اللبنانية مقارنة
بمثيالتها املســتوردة ،وتــ ّم التداول حول
كيفية تطبيق القانــون الرقم  287تاريخ
 12نيســان ( 2022القايض بدعم صناعة
االدويــة املنتجة محلياً) ،الــذي دخل حيّز
التنفيذ يف  14حزيران ،بعد نرشه يف الجريدة
الرسمية.
وأشــار البيان إىل أن «الدراسة تنص
عىل التعويض عىل املرىض بناء عىل أسعار
األدوية اللبنانية التي هي اليوم األكثر وفرا ً
يف الســوق املحلية ،إذ إن أســعار االدوية
اللبنانية أوفر بنحو  70يف املئة من االدوية
االساس املستوردة وأوفر بنحو  50يف املئة
من األدوية الجنيســية املستوردة ،أضف
اىل ذلك فإن هذه األدويــة النوعية ال تزال
بأسعار مناسبة ومؤمنة بصورة مستدامة

أخبار سريعة

يف كل الصيدليات عىل االرايض اللبنانية».
بدوره ،رحب كركي بالقانون وأثنى عىل
عدد األدوية اللبنانية وتوافرها وأســعارها
املناسبة .ووعد بـ“اإليعاز اىل اللجان التقنية
للعمل عىل مراجعة الدراســة املقدمة من
النقابة” ،مشريا ً اىل أنه “يف انتظار الحصول
عىل التمويل الالزم لتطبيق القانون”.
وأكــدت النقابة «ســعيها إىل مراجعة
القيمني واملســؤولني يف الدولــة لترسيع
االفراج عــن املبالغ الخاصــة بالصندوق
لتعويض املريض وتطبيق القانون .ويف ظل
الشــحّ يف األموال ،اقرتحت النقابة أن يتم
تطبيق القانون عىل مراحل بحيث يبدأ من
اآلن التعويض عىل املرىض حسب سعر الدواء
اللبناني املعتمد اليــوم لالصناف املتوافرة
عرب هذه الصناعة وذلك بما توافر لديه من
اموال» .وت ّم االتفاق عىل املتابعة التقنية بني
النقابة وصندوق الضمان االجتماعي للتأكد
من حسن تطبيق هذا القانون.

تمديد مهلة االشتراك
في هيئة البترول
ّ
وقع وزير الطاقة والمياه في
حكومة تصريف األعمال وليد
فياض امس ،قرارا ً بنا ًء على توصية
هيئة إدارة قطاع البترول ،بتمديد
مهلة تقديم طلبات االشتراك في
دورة التراخيص الثانية إلى 15
كانون األول  ،2022وذلك إفساحا ً
في المجال لشركات إضافية غير
العاملة حاليا ً في المياه البحرية
اللبنانية كي ّ
تحضر ملفاتها
ودراساتها واالشتراك في هذه
الدورة ،مما يتيح المجال لخلق
مستوى مقبول من المنافسة في ما
بين شركات النفط والغاز العالمية.

تسهيل الوصول
إلى الشواطئ العامة

أشار وزير األشغال والنقل في
حكومة تصريف األعمال علي حمية
 ،عبر حسابه على مواقع التواصل
اإلجتماعي أمس  ،الى أن «ارتياد
الشاطئ البحري العمومي حق
لكل الناس ،ومن دون منة من أحد،
وألجل ذلك تم إصدار مذكرة إدارية
من الوزارة ،لتسهيل وصول الناس
إلى الشواطئ العامة وإبقائها
مفتوحة للعموم وبشكل مجاني
لغرض النزهة والسباحة».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن عن وضع جداول التكليف
األساسية قيد التحصيل
يعلــن رئيس بلدية الفــرزل عن وضع
جداول التكليف األساسية لكافة الرسوم
البلدية عن عــام  2022قيد التحصيل
عمالً بنــص املادة  104مــن قانون
الرســوم البلدية رقــم  88/60ويلفت
النظر إىل ما ييل :
أوالً :عمالً بنص املادة  106من قانون
الرســوم البلدية رقــم  ،88/60عىل
املكلفني املبادرة فورا ً إىل تســديد الرسوم
البلدية املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين
من تاريخ اإلعالن يف الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص املادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض
غرامة تأخري وقدرها ( 2%اثنان باملائة)
عن كل شــهر تأخري عن املبالغ التي ال
تســدد خالل املهلة املبينة يف البند األول
أعاله ويعترب كرس الشهر شهرا ً كامالً.
رئيس بلدية الفرزل
ملحم غصان
إعالن عن مزايدة عمومية
الساعة ( )10.00تاريخ 2022/7/28
ســتجري املديرية العامة لقوى األمن
الداخــي يف مكتــب التلزيــم – املقر
العام مزايدة عموميــة إليجار حانوت
الســجن املركزي .للراغبــن ،االطالع
عىل دفرت الرشوط الخــاص عىل املوقع
 www.isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية
الساعة ( )14.30تاريخ .2022/7/27
بريوت يف 2022/6/13
رئيس اإلدارة املركزية وكالة
العميد الركن معني شحادة
التكليف 339
إعالن عن مزايدة عمومية
الساعة ( )10.00تاريخ 2022/7/25
ســتجري املديرية العامــة لقوى األمن
الداخيل يف مكتــب التلزيم – املقر العام
مزايدة عمومية إليجار حانوت ســجن

زحلة .للراغبني االطالع عىل دفرت الرشوط
الخاص عىل املوقــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()14.00
تاريخ .2022/7/22
بريوت يف 2022/6/13
رئيس اإلدارة املركزية وكالة
العميد الركن معني شحادة
التكليف 339
إعالن عن مزايدة عمومية
الساعة ( )10.00تاريخ 2022/7/21
ســتجري املديرية العامــة لقوى األمن
الداخــي يف مكتــب التلزيــم – املقر
العــام مزايدة عموميــة إليجار حانوت
ســجن طرابلــس .للراغبــن االطالع
عىل دفرت الرشوط الخــاص عىل املوقع
 www.isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية
الساعة ( )14.30تاريخ .2022/7/20
بريوت يف 2022/6/13
رئيس اإلدارة املركزية وكالة
العميد الركن معني شحادة
التكليف 339
إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة ( )10.00تاريخ 2022/7/18
ســتجري املديرية العامــة لقوى األمن
الداخيل يف مكتــب التلزيم – املقر العام
مناقصة عموميــة لتلزيم ذخرية وقنابل
مســيلة للدموع واقنعة واقية من الغاز.
للراغبــن ،االطالع عىل دفــر الرشوط
الخاص عىل املوقــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()14.00
تاريخ .2022/7/15
بريوت يف 2022/6/13
رئيس اإلدارة املركزية وكالة
العميد الركن معني شحادة
التكليف 339
إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة ( )12.00تاريخ 2022/7/20
ســتجري املديرية العامــة لقوى األمن

الداخيل يف مكتــب التلزيم – املقر العام
مناقصة عموميــة لتلزيــم تجهيزات
معلوماتيــة لزوم املجموعــة الخاصة.
للراغبــن ،االطالع عىل دفــر الرشوط
الخاص عىل املوقــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()14.30
تاريخ .2022/7/19
بريوت يف 2022/6/13
رئيس اإلدارة املركزية وكالة
العميد الركن معني شحادة
التكليف 339
إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة ( )12.00تاريخ 2022/7/19
ســتجري املديرية العامــة لقوى األمن
الداخيل يف مكتــب التلزيم – املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم جهاز ســكانر
لزوم فرع الدودج شــارجر يف عرمون.
للراغبــن اإلطالع عىل دفــر الرشوط
الخاص عىل املوقــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()14.30
تاريخ .2022/7/18
بريوت يف 2022/6/13
رئيس اإلدارة املركزية وكالة
العميد الركن معني شحادة
التكليف 339
إعالن عن وضع جداول التكاليف
األساسية قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية مدينة الشــويفات عن
وضع جداول التكاليف األساسيّة لكافة
الرسوم البلدية عن العام  2022وما قبلها
قيد التحصيل عمالً بنص املادة  104من
قانون الرسوم البلدية رقم .88/60
أوالً :عــى املكلفني املبادرة فــورا ً إىل
تسديد الرســوم البلدية املتوجّ بة عليهم
خالل مهلة شهرين من تاريخ اإلعالن يف
الجريدة الرسميّة ،وذلك عمالً بنص املادة
 106من قانون الرسوم .88/60
ثانياً :عمالً بنص املادة  109من قانون
الرســوم البلدية  88/60تفرض غرامة

تأخري قدرها  2%عن كل شهر تأخري عن
املبالغ التي لم تســدّد خالل املهلة املبيّنة
يف البند األول أعاله ،ويعترب كرس الشهر
شهرا ً كامالً.
الشويفات يف2022/6/16 :
رئيس بلدية مدينة الشويفات
جهاد نجيب حسن حيدر
التكليف 327
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحــاث العلمية الزراعية
إجراء مناقصة عامة وبواســطة الظرف
املختــوم لتلزيــم خدمة تدقيــق مايل
 Financial Auditلزوم مرشوع تسويق
نظام رصد ومتابعة آيل ضد ذباب الزيتون
والفاكهة املتوســطية يف منطقة املتوسط
الذي ينفذ يف مصلحة األبحاث الزراعية.
املكان :محطة تل العمــارة الزراعية –
رياق – البقاع.

الزمان :الساعة العارشة صباحا من يوم
الخميس الواقع بتاريخ .2022/6/23
فعىل من يهمّ ه األمــر الحصول عىل دفرت
الرشوط الخاص املودع نسخا ً عنه يف محطة
تل العمارة – رياق – البقاع لدى قســم
املناقصات ويف محطة الفنار – جديدة املتن
لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام
الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة عن دفرت
الرشوط هو خمسون ألف لرية لبنانية.
ترســل العروض مبارشة باليد إىل إدارة
مصلحة األبحــاث العلمية يف محطة تل
العمارة – ريــاق – البقاع خالل الدوام
الرســمي عىل أن تصــل العروض قبل
الســاعة الثالثة عرش من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد./.
تل العمارة يف  3حزيران 2022
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام

إعادة إعالن
تجــري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية إعادة ملناقصتني عامتني وبواســطة الظرف
املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحدّدة تجاه اسم كل منهما وذلك يف محطة تل العمارة
الزراعية – رياق – البقاع:
املوعد
التاريخ
اسم املناقصة
 .1تلزيم رشاء  Smart Phoneوشاحن لزوم فرع  22/06/2022الســاعة العارشة من
صباح يوم األربعاء.
الري واألرصاد الجوية يف تل العمارة.
 .2لتلزيم تقديم وتركيــب برنامج معلوماتية  22/06/2022الســاعة الثانية عرشة
ظهرا من يوم األربعاء.
وحواســيب ولوازمها لزوم قسم املستودع يف

مصلحة األبحاث العلمية الزراعية.
ً
فعىل من يهمّ ه األمر الحصول عىل دفرت الرشوط الخاص املودع نســخا عنه يف محطة تل
العمارة – رياق – البقاع لدى قسم املناقصات ويف محطة الفنار – جديدة املتن لدى السيد
غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرســمي علما ً بأن ثمن كل نســخة عن دفرت الرشوط هو
خمسون ألف لرية لبنانية.
ترسل العروض مبارشة باليد إىل إدارة مصلحة األبحاث العلمية يف محطة تل العمارة – رياق
– البقاع خالل الدوام الرسمي عىل أن تصل العروض قبل الساعة الثالثة عرشة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا املوعد./.
تل العمارة يف  3حزيران 2022
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦١السنــــة الثــالثــة

"الهروب إلى األمام" من االستشارات...

أما عىل ضفة القوى النيابية املعارضة والتغيريية ،فبينما ترجح أوساط
مطلعة أن يحظى خيار إعادة تكليف ميقاتي بتأييد كتلة «اللقاء الديمقراطي»،
ّ
فإن األنظار تتجه إىل موقف نواب التغيري وسط مؤرشات تيش بعدم توافقهم
جميعا ً عىل تسمية مشرتكة للتكليف ،سيما يف ضوء إعالن بيان الرئاسة األوىل
عن مشاركتهم «فرادى» يف استشارات الخميس وليس تحت لواء تكتل نيابي
موحد .يف وقت أفادت املعلومات ّ
أن «اجتماعا ً سنيّاً» مماثالً لالجتماع الذي عُ قد
إبان معركة انتخابات نيابة رئاســة املجلس النيابي ،سيعقد االثنني املقبل يف
دارة النائب نبيل بدر يجمع نواب اللقاء النيابي الشمايل وعددا ً من النواب السنّة
املستقلني للتداول يف الخيارات املطروحة يف عملية التكليف ومحاولة التوصل
إىل اسم توافقي بني املجتمعني يتم ترشيحه لتويل رئاسة الحكومة العتيدة.
ويف خض ّم التطورات املتسارعة يف املنطقة ،لم تُ ِ
خف أوساط ديبلوماسية
غربيّة هواجسها من أن تلفح نريان املواجهة اإلقليمية املتصاعدة بني إرسائيل
وإيران الساحة اللبنانية ،معترب ًة ّ
أن «املرحلة املقبلة دقيقة جدا ً وتقتيض من
اللبنانيني تحصني بلدهم والنأي بأنفسهم عن جبهات النار».
وإذ نبهت إىل خطــورة إدخال «حقول الغــاز» اللبنانية يف أتون الرصاع
اإليراني – اإلرسائييل «فتشــكل بذلك مدخالً إلشعال فتيل تفجريي عىل جبهة
لبنان الجنوبية لحسابات تتصل بالرد عىل االستهدافات املتنقلة التي تتعرض
لها طهران يف املنطقة ،سوا ًء يف ســوريا أو العراق أو تركيا أو حتى يف الداخل
اإليراني» ،أعربت األوساط الديبلوماسية نفسها عن اعتقادها ّ
بأن «املنطقة
مقبلة عىل تطورات مفصلية تحسبا ً لكافة االحتماالت والسيناريوات املحتملة
ً
كاشفة يف هذا اإلطار ّ
بما فيها ســيناريو املواجهات اإلقليمية العسكرية»،
أن
زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن املرتقبة للمنطقة ســينتج عنها اتفاقات
وتفاهمــات تصب يف هذا االتجاه وقد تفيض إىل «ربــط رادارات عدة جيوش
يف املنطقة ببعضها البعض ضمن إطار غرفة تبادل معلومات عســكرية ،بما
ســيؤدي ،يف حال اعتماد هذا األمر واملوافقة عليــه من قبل الدول املعنية ،إىل
إنشاء ما يشبه «قبة حديد» إقليمية بني هذه الدول يف مواجهة اندالع أي حرب
محتملة مستقبالً مع إيران والفصائل املسلحة التابعة لها يف املنطقة».

"الغاز اإلسرائيلي" إلى أوروبا

وأشــادت فون دير اليني التي تقوم بزيارتها الرســمية األوىل إىل مرص،
خالل مؤتمر صحايف عقدته بعد لقائها الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس،
باإلتفاق «التاريخي» ،ووصفته بأنه «خطوة كبرية إىل األمام من حيث إمدادات
الطاقة ألوروبا ،وأيضا ً بالنســبة إىل مرص لتُصبح مركــزا ً إقليميّا ً للطاقة»،
مؤكد ًة أن االتحاد األوروبي يُريد تنمية عالقاته مع مرص وإرسائيل «للتخ ّلص
من اعتماده عىل الوقود األحفوري الــرويس» .كما تعهّ دت بأن يُقدّم االتحاد
األوروبي تمويالً فوريّا ً ملرص قيمته  100مليون يورو لدعم األمن الغذائي.
ويف هذا اإلطار ،قالت فون دير اليني« :ســنُقدّم إعانة فورية قدرها 100
ً
مضيفة« :نأمل يف
مليون يورو ملــر من أجل الوضع الحايل لألمن الغذائي»،
أن يُساعد هذا يف زيادة سعة تخزين الحبوب وتوفري التمويل لرشكات الريف
واملزارعني» .وعىل املــدى البعيد ،أعلنت عن تمويل بقيمــة  3مليارات يورو
«لربامــج زراعة وتغذية ومياه ورصف صحي عىل مدى الســنوات املقبلة يف
املنطقة».
من جهته ،أوضح الســييس أن زيارة فون دير اليني «تأتي وســط زخم
مكثف تشهده العالقات املرصية مع االتحاد األوروبي خالل الفرتة األخرية»،
الفتا ً إىل أن مباحثاته مع رئيســة املفوضية األوروبّية شــهدت «تناول ُ
سبل
تحقيق نقلة نوعيــة مأمولة يف الرشاكة املرصيــة  -األوروبّية خالل الفرتة
املقبلة ...وشــهدت تركيزا ً خاصا ً عىل مجال الطاقة ،سواء يف ما يتع ّلق بالغاز
الطبيعي أو النقل الكهربائي».
ووصف رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتــايل بينيت اإلتفاق بـ»التاريخي»،
معتربا ً أنّه «يُع ّزز اقتصادنا ويجعلنا العبا ً أساســيّا ً يف سوق الطاقة» ،يف وقت
ندّدت فيه الحكومة األملانية بإعالن رشكة الطاقة الروسية «غازبروم» خفض
شــحنات الغاز إىل أملانيا عرب خط أنابيب «نورد ســريم» بنسبة  40يف املئة
ألسباب ادّعت موسكو أنّها «تقنية» ،واعتربت برلني أنه «قرار سيايس» و»ال
يُمكن تربيره بأسباب تقنية» .بالتزامن ،أعلنت «غازبروم» خفض شحناتها
من الغاز إىل أوروبا بمقدار الثلث عرب خط أنابيب «نورد ســريم» ،مربّر ًة ذلك
بعدم قيام رشكة «سيمنز» األملانية بصيانة املعدّات الرضورية.

القطاع الخاص" :زودة" ثانية لديمومة العمل

وجاء يف البيان الصادر عن اإلجتماع« :زيادة الح ّد األدنى لألجور املسجَ ل
لدى الضمان االجتماعي بالنسبة إىل القطاع الخاص ،من  2مليون لرية إىل 2,6
مليون لرية لبنانية .رفع بدل النقل اليومي للعاملني واألُجَ راء يف القطاع الخاص
من  65ألف لرية إىل  95ألفاً .عىل أن يُستفاد من الزيادة عىل األجر حتى سقف
راتب خمسة ماليني لرية لبنانية».
هذا األمر طرح جملة من التســاؤالت حول كيفية إتمــام تلك الزيادة
وعالقتها بالزيادة الســابقة ،فأوضح شــقري لـ»نداء الوطــن» أن «زيادة
الـ 1.325مليون لرية الســابقة تمّ ت الشــهر املايض من قبل كل املؤسسات
الخاصة الرشعية عىل الحد األدنى لألجور املسجّ ل يف الضمان الذي ارتفع من
 675ألف لرية اىل  2مليون لرية .أما من ال يتخطى راتبه الـ 4ماليني لرية فتمت
زيادتها حسب الراتب بقيمة قصوى  1.325مليون لرية لبنانية عىل أال يتعدّى
الراتب  4ماليني لرية».
وبالنسبة اىل مبلغ الـ 600ألف لرية الذي ت ّم التوافق عىل زيادته يف اجتماع
أمس ،أوضح أنه سريفع الح ّد األدنى للراتب اىل  2.600مليون لرية لبنانية ،أما
الرواتب التي هي دون الـ 5ماليني لرية فســيضاف اليها املبلغ عىل أال تتعدى
الـ 5ماليني» .فإذا كان الراتب عىل ســبيل املثال  3ماليني لرية يصبح 3.600
ماليني لــرة واذا كان  4ماليني لرية يرتفــع اىل  4.600ماليني لرية ،واذا كان
 4.600ماليني تضاف اليه  400ألف لرية فقط وليس كل املبلغ.
وزيادة الـ 600ألف لرية ستدرج ضمن الراتب املسجّ ل يف الضمان ،باعتبار
أنها ستساهم يف تحســن مداخيل الضمان وبالتايل تســديد األخري لفواتري
املستشفيات ،وترفع تعويضات نهاية الخدمة.
وحول عدم التــزام كل القطاع الخاص بالزيادة األوىل للســر بالزيادة
الثانية ،أ ّكد شــقري ان «كل مؤسســات القطاع الخاص الرشعية وخصوصا ً
املنتجة التزمت بمرسوم غالء املعيشة أي الـ 1.325مليون لرية ،وستعمل بهذا
القرار الجديد حينما يق ّر رسمياً» .أما عن بدل النقل الذي رفع اىل  95ألف لرية
يومياً ،فت ّم احتسابه وفقا ً لشــقري عىل «سعر  700ألف وحتى  800ألف لرية
لصفيحة البنزين» ،وستبقى إجتماعات الهيئات والقوى اإلنتاجية مفتوحة
ملعالجة التبدالت الدائمة يف األوضاع االقتصادية واملعيشية التي تعني أطراف
اإلنتاج كافة».
من جهته ،أشــار عربيد لـ»نداء الوطن» اىل أن «تظهري تلك األرقام التي
ت ّم التوافق عليها بشكل رسمي وقانوني سيت ّم يوم غد من خالل وزير العمل،
ليسلك القرار مجراه الطبيعي .وتقنيا ً من املمكن اعتماد مرسوم جوّال نظرا ً
اىل وجــود رضورة القرار تلك الزيادات ألن فرتة ترصيف األعمال للحكومة قد
تطول وال يمكن اإلنتظار ألشــهر إلقرار الزيادة» ،معتربا ً أن «هذه املساعدات
ال تلبي طموحات وحاجات الناس ،ولكن نحاول قدر املســتطاع اتخاذ تدابري
للمحافظة عىل ديمومة العمل».
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قلق أممي من "قمع عنيف" في إيران

ّ
التعسفية
وقالوا يف بيان« :نشعر بالقلق من التصعيد األخري يف االعتقاالت
للمع ّلمني واملدافعني عن حقوق العمّ ال والقادة النقابيني واملحامني ونشطاء
حقوق اإلنســان وغريهم من الفاعلني يف املجتمع املدني» ،معتربين ّ
أن مجال
عمل املجتمع املدني والجمعيات املستق ّلة أصبح «ضيّقا ً بشكل ال يُصدّق».
كما أكدوا أن  5أشخاص ُقتِلوا خالل احتجاجات ض ّد ارتفاع كلفة املعيشة
يف إيران منذ بداية أيار ،وذلك بســبب «استخدام قوات األمن القوة املفرطة»،
مطالبني بـ»محاسبة املسؤولني» ،يف وقت تتواصل فيه احتجاجات «البازارات»
يف مدن إيرانية عدّة منذ األحد املايض وحتّى األمس.
وعىل خ ّ
ط «الحرب
الرسيــة» الدائرة بني الدولــة العربية والجمهورية
ّ
اإلســامية اإليرانية ،تحدث القائد البارز يف «الحرس الثوري» اإليراني اللواء
محمد عيل جعفري عن توجيه طهران رضبات إىل «أهداف إرسائيلية» يف اآلونة
األخرية ،بعضها داخل إرسائيل وبعضها يف دول أخرى ،مشريا ً إىل أن الرضبات
اإليرانية إلرسائيل تضاعفت يف اآلونة األخرية وما زالت مســتم ّرة ،وذلك خالل
حديث لوكالة «تسنيم» اإليرانية.
وأوضح أن طهران لم تُعلن عن تلــك الرضبات التي حصلت قبل اغتيال
العقيد يف «فيلق القدس» حسن صياد خدائي وبعده ،الفتا ً إىل أن بالده تُ ّ
فضل
ورسية،
ّأل تكشف تفاصيل عن هذه الرضبات ،وأنها مقتنعة بالعمل يف تكتم ّ
ومؤكدا ً أن إرسائيل تعرف حجم وأهمّ ية الرضبات التي تلقتها ،وتُدرك جيّدا ً أن
أي عمل تقوم به ض ّد إيران سيُقابل بردّ.
ويف املقابل ،أوعز قســم العمليات يف الجيــش اإلرسائييل لكافة الضباط
والجنــود اإلرسائيليني املوجودين يف تركيا بمغادرتها فوراً ،يف حني كشــفت
صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه تق ّرر إلغاء ك ّل التصاريح االســتثنائية التي
مُنحت للضبــاط من أجل البقاء يف األرايض الرتكيــة ،ومنع ك ّل من يخدم يف
صفوف الجيش اإلرسائييل حتّى من التوقف يف املطارات الرتكية عند الســفر
إىل دول أخرى.
وذكر رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتــايل بينيت يف تغريدة عىل «تويرت» أن
محاوالت تجرى هذه األيام الســتهداف إرسائيليني يف الخارج ،مح ّذرا ً من أن
إرسائيل لن ترتدّد يف اســتخدام القوّة يف ك ّل مكان يف العالم لحماية مواطنيها.
وبعدما دعا وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس إىل تشكيل تحالف إقليمي ض ّد
إيران بقيادة الواليات املتحدة ،رأى الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس خالل مؤتمر
صحايف مع نظريه الرتكماني ســردار بريدي محمدوف أن الوجود األجنبي ال
يصبّ يف مصلحة دول املنطقة وسيؤدّي إىل خلق األزمات وزعزعة األمن.
ويف السياق ،اعترب وزير الخارجية اإلرسائييل يائري البيد أن الرحلة املبارشة
التي يعتزم الرئيس األمريكي جو بايدن اإلنتقال عربها من إرسائيل إىل مدينة
جدة الســعودية خالل جولته املقبلة يف الرشق األوســطّ ،
تؤش إىل «إمكانية
تحســن» العالقات يف املنطقة ،وقال« :نُحاول وضع إيران تحت الحصار عىل
الصعي َديْن األمني والسيايسّ ،
ألن إيران تُش ّكل تهديدا ً للمنطقة بأرسها ،وليس
إلرسائيل فقط».
ويف الشأن العراقي الداخيل ،كان الفتا ً إعالن زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر خالل لقائه أعضاء الكتلة الصدرية يف النجف ،انســحابه من العملية
السياســية كي ال يشرتك «مع الفاســدين بأي صورة من الصور ال يف الدنيا
وال يف اآلخرة» ،مؤكدا ً كذلك أنه لن يُشــارك يف اإلنتخابات املقبلة بوجود هؤالء
الفاسدين ،عىل ما أفادت وكالة األنباء العراقية.

جرعة دعم عسكرية أميركية جديدة ألوكرانيا

وإذ أوضــح بايدن أن هذه املســاعدة الجديدة تشــمل «قطعا ً مدفعية
وأنظمة دفاعية ساحلية إضافية وذخائر للمدفعية وقاذفات الصواريخ التي
يحتاج إليها األوكرانيون يف عملياتهم الدفاعية يف دونباس» ،كشف أيضا ً عن
مساعدة إنسانية جديدة ألوكرانيا بقيمة  225مليون دوالر ،خصوصا ً لتأمني
مياه الرشب واملستلزمات الطبّية واملواد الغذائية ،معتربا ً أن «شجاعة الشعب
األوكراني وصالبته وتصميمه ،مصدر إلهام للعالم أجمع».
ويف وقت ســابق ،دعــا وزير الدفــاع األمريكي لويد أوســتن حلفاءه
الغربيني إىل تكثيف عمليات تســليم األسلحة إىل أوكرانيا التي تواجه صعوبة
يف ردع القوات الروســية يف منطقة دونباس .وأثناء اجتماع للدول األعضاء يف
«مجموعة االتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا» التي ش ّكلتها الواليات املتحدة
لدعم كييف يف مق ّر «حلف شــمال األطليس» يف بروكسل ،قال أوستن« :علينا
تكثيف التزامنا املشرتك وبذل قصارى جهودنا كي تتم ّكن أوكرانيا من الدفاع
عن نفسها ،عن مواطنيها وأراضيها».
وأكد األمني العام للناتو ينس ســتولتنربغ أن دول الحلف «اتخذت إجرا ًء
عاجــاً» لتزويد أوكرانيا بأســلحة ثقيلة حديثة ،الفتــا ً إىل أن «اإلنتقال من
معدّات الحقبة السوفياتية إىل معدّات الحلف األطليس الحديثة يتط ّلب استعداد
األوكرانيني الســتخدامها ...هذا انتقال صعب ومتط ّلب» ،فيما كشف وزير
الدفاع الربيطاني بن واالس أن لندن ستُس ّلم أوكرانيا بصورة وشيكة قاذفات
صواريخ متعددة .ويُطالب األوكرانيون بأسلحة كمدفعية «سيزار» الفرنسية.
وقد س ّلمت باريس  6نســخ منها إىل كييف يف األسابيع األخرية ،فيما شوهد
جنود يستخدمونها إلطالق النار عىل أهداف روسية يف دونباس أمس.
وتســعى القوات الروسية العرتاض شحنات األســلحة ألوكرانيا ،حيث
أعلنت تدمري مستودع أسلحة أرســلها «األطليس» ،ال سيّما مدافع «إم »777
عيار  155ميليمرتا ً قرب لفوف يف غرب أوكرانيا بواســطة صواريخ «كاليرب»،
يف وقت أكدت فيه الرئاسة األوكرانية أن الهجوم الرويس عىل سيفريودونيتسك
وليسيتشانسك متواصل ،بينما اتهمت موســكو الجنود األوكرانيني بعرقلة
عملية إجالء مدنيني عرب «مم ّر إنســاني» من مصنــع «آزوت» الكيماوي يف
مدينة سيفريودونيتسك.
توازياً ،أوضح متحدّث باســم الخارجية األمريكيــة أن الوزارة عىل علم
بتقاريــر «غري مؤكدة» عن أرس مواطن َ ْي أمريكي َّْي يف أوكرانيا ،وقال« :نُراقب
الوضع عن كثــب ونتواصل مع الســلطات األوكرانية ،ونظــرا ً العتبارات
الخصوصيــة ليس لدينا أي تعليــق آخر» ،فيما كانــت صحيفة «تلغراف»
َ
سابق ْي» خالل القتال
الربيطانية قد نقلت نبأ القبض عىل «جندي َّْي أمريكي َّْي
ض ّد القوات الروسية يف أوكرانيا.
ويف غضون ذلك ،أعربت الواليات املتحدة عن قلقها يف شأن انحياز الصني
اىل روسيا ،مح ّذر ًة من أن الدول التي تنحاز إىل الرئيس الرويس فالديمري بوتني
يف غزو أوكرانيا تقف «عىل الجانب الخاطئ من التاريخ» .وقال متحدّث باسم
الخارجية األمريكية« :تدّعي الصني أنها محايدة ،لكن سلوكها يوضح أنها ال
تزال تستثمر يف عالقات وثيقة مع روسيا».
واعترب أنه «بعد مرور أكثر من  3أشهر عىل بدء روسيا الغزو الوحيش ،ال
تزال الصني تقف إىل جانب روسيا .وهي تواصل نرش الدعاية الروسية يف أنحاء
ً
العالم ،وتواصل حماية روســيا يف املنظمات الدولية،
متجاهلة مسؤولياتها
باعتبارها عضوا ً دائمــا ً يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،وما زالت تنفي
الفظائع التي ترتكبها روسيا يف أوكرانيا ،ملمّ ً
حة إىل أنها مفربكة».
وجدّد املسؤول األمريكي تحذير الصني من تقديم أي «مساعدة عسكرية»
ملوســكو أو أي «دعم منهجي لاللتفاف عىل العقوبــات» الغربية .وجاء ذلك
تعليقا ً عىل تشديد الرئيس الصيني يش جينبينغ خالل اتصال هاتفي مع بوتني
يف وقت سابق عىل أن بالده تدعم «ســيادة وأمن» روسيا ،مجدّدا ً التأكيد عىل
قربه من «صديقه القديم» بوتني.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
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7
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أفقيا:

 – 1كتابة أولية للكتاب أو
للرسالة ونحوهما قبل أن ُتن َّقح
و ُتح َّرر بشكل نهائي  -تهذيب.
 - 2من يتصف بالصبر واألناة -
ماركة إطارات.
 - 3نوتة موسيقية  -خاصته
باألجنبية  -بنى وش ّيد.
 - 4أشار بيده  -عاصمة دولة
عربية.
 - 5متاجر  -أنت باألجنبية.
 - 6سمة  -ضاق ُخ ُل ُقه وسا َء.
 - 7منخفض با ألجنبية -
أحصى وحسب.
ورق.
 - 8اقتراض  -ضعف ّ
 - 9شخصية رسوم متحركة.

سودوكو

عموديا :

 – 1رئيس دولة عربية.
 - 2ممثل سوري راحل.
 - 3نعم با ألجنبية  -أ حرف
متشابهة  -خسر وهلك.
ضروري أو ما
 - 4أظلم الليل  -غير
ّ
يمكن االستغناء عنه.
 - 5مترفعة عن الدنايا  -أداة
نصب.
 - 6عملة دولة آسيوية  -صفح
ومغفرة.
 - 7صعب صلب  -حاجز.
 - 8مدينة أميركية عاصمة والية
آيوا  -سقي.
 - 9إقليم في الواليات المتحدة.

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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العـــــالــــم

العـــدد  - ٨٦١السنــــة الثالثــــة

الـخـمـيـس  ١٦حــزيــران 2022

إجراءات قانونيّة أوروبّية بحق المملكة المتحدة

مصممة على ترحيل المهاجرين إلى رواندا
لندن
ّ
قبل ويل العهد األمري تشارلز يف الكواليس،
أبــدت الحكومــة الربيطانية أمس
وفقا ً للصحافة.
تصميمها عــى ترحيــل املهاجرين غري
واعتربت وزيــرة الداخلية الربيطانية
القانونيني إىل روانــدا ،رغم الرضبة التي
تلقتها هــذه الخ ّ
بريتي باتيــل يف الربملان أن «قرار محكمة
طــة يف اللحظة األخرية
سرتاســبورغ بالتدخــل كان مخيّبــا ً
من املحكمة األوروبّية لحقوق اإلنســان
ومفاجئاً» ،مشري ًة إىل أن القضاء الربيطاني
التــي باتت تواجه انتقادات شــديدة من
رفض الطعن الــذي قدّمته جمعيات ض ّد
املحافظني يف اململكة املتحدة.
هذا اإلجراء .وأضافت« :لن تثبط عزيمتنا
وكان من املق ّرر أن تكون الرحلة األوىل
التماسات يف اللحظة األخرية ال مف ّر منها»،
رمزية وتؤكد تصميم حكومة رئيس الوزراء
مشــدّد ًة عىل أن «التحضــرات للرحالت
املحافظ بوريس جونسون عىل ثني الهجرة
الجوّية املقبلة بدأت».
غري الرشعية إىل اململكة املتحدة عن طريق
واعترب نواب الغالبية
إرسال مهاجرين إىل رشق
املحافظــة الغاضبــون
أفريقيا ،عىل بُعد أكثر من
أن قرار املحكمة يُشــ ّكل
 6000كيلومرت من لندن .دانت المفوضية األوروبّية
مساسا ً بســيادة اململكة
لكن عدد األشخاص
ّ
التخل عن
املقــ ّرر ترحيلهم تراجع عرض لندن لمشروع قانون املتحدة ،ودعوا إىل
إىل  7فقط بعد التماسات أمام البرلمان يُعدّل وضع اإلتفاقية األوروبّية لحقوق
اإلنسان التي ساهمت البالد
فردية يف اململكة املتحدة
إيرلندا الشمالية
يف إنشــائها يف العام 1950
بعــد أن كان العدد يصل
وحوّلتها إىل قانون .وأملح جونسون إىل هكذا
أصالً إىل  130شــخصاً .واملســألة كانت
احتمال ،مبديا ً اســتياءه لتصــدّي القضاء
«مبدئية» وكانــت الطائرة املســتأجرة
لسياسة الهجرة الحكومية .وتساءل« :هل
خصيصا ً لذلــك لقــاء آالف اليوروهات
سيكون من الرضوري تغيري بعض القوانني
جاهــزة لإلقالع مــن قاعدة عســكرية
للميض قدماً؟ قد تكون هذه هي الحال وتت ّم
إنكليزية يف وقت متأخر من مساء الثلثاء،
دراسة ك ّل هذه الخيارات بانتظام».
عندما منعت املحكمــة األوروبّية لحقوق
ويف كيغايل ،أكــدت الحكومة الرواندية
اإلنســان تنفيذ عمليــات اإلبعاد ،فبقيت
التزامهــا اســتقبال املهاجريــن .وقالت
الطائرة عىل مدرج مطار القاعدة.
الناطقة باســم الحكومــة يوالند ماكولو
وأثار القــرار الصادر عــن املحكمة
لوكالة «فرانس برس» إن «هذه التطوّرات
األوروبّية لحقوق اإلنسان ،الهيئة التابعة
لن تثبط عزيمتنا ،ورواندا ما زالت ملتزمة
ملجلــس أوروبا املك ّلفة ضمــان االمتثال
بالكامل العمل عــى إنجاح هذه الرشاكة»
لإلتفاقيــة األوروبّية لحقوق اإلنســان،
مع بريطانيا ،مؤكد ًة أن «رواندا مســتعدّة
انتقادات شديدة من الحكومة الربيطانية
الستقبال املهاجرين عند وصولهم وتأمني
من دون أن يردعها عن مواصلة مرشوعها
األمن والفرص لهم».
الذي القى تأييدا ً يف صفوف ناخبيها ،لكنّها
وعــى صعيد آخــر ،دانــت املفوضية
اصطدمــت بانتقادات شــديدة من األمم
األوروبّية عرض لنــدن ملرشوع قانون أمام
املتحدة والكنيسة األنغليكانية ،وحتى من

شرطي ُيراقب مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على أحد شواطئ جنوب شرق
إنكلترا أمس (أ ف ب)

الربملان يُعدّل وضع إيرلندا الشمالية يف مرحلة
ما بعد «بريكســت» ،معترب ًة إيّاه «انتهاكا ً
للقانون الدويل» ،وأعلنت إجراءات جديدة قد
تؤدّي إىل عقوبات مالية عىل بريطانيا .وقال
نائب رئيس املفوضيــة األوروبّية ماروس
سيفكوفيتش خالل مؤتمر صحايف« :العمل
بطريقة أحاديــة الجانب ليس بنّاءً .انتهاك
إتفاقات دولية ليس مقبوالً».
وأعلن سيفكوفيتش استئناف إجراء
مخالفــة كان قد جُ مّ ــد يف أيلول ،2021
بسبب خرق الربوتوكول .وهذا يمنح لندن
مهلة شه َريْن لتربير موقفها ،تحت طائلة
اســتئناف أمام محكمة العــدل التابعة
لالتحــاد األوروبــي قد يــؤدّي إىل فرض
غرامة مالية عليها ،ولفت أيضا ً إىل إطالق
إجرا َءيْن جدي َديْن لالنتهاك ،أحدهما لعدم
امتثال لنــدن لـ»الضوابط الرضورية» يف

مســائل الصحة والصحة النباتية ،واآلخر
لبيانات التجارة غري املكتملة والتي ُقدّمت
إىل االتحاد األوروبي.
وأوضح أن «هدف هذه اإلجراءات» هو
إجبار لندن عىل «االمتثال لربوتوكول إيرلندا
الشــمالية» ا ُملربم بموجب معاهدة الطالق
بني بريطانيا واالتحاد األوروبي .واعترب أن
املبادرة الربيطانية ملراجعــة وضع إيرلندا
الشــمالية يف مرحلة ما بعد «بريكســت»،
«غري قانونية .نقطة».
وأيّد وزير الخارجية اإليرلندي سيمون
كوفيني ر ّد بروكســل يف تغريدة ،قائالً ّ
إن
ما قامــت به لندن «نتيجة اســراتيجية
اســتفزازية متعمّ ــدة مــن الحكومــة
الربيطانيــة» ،بينمــا أعلنــت الحكومة
الربيطانية أن «أملها خاب» بعد اإلجراءات
القانونية الجديدة للمفوضية األوروبّية.

أوكرانيا وعضو ّيتها في اإلتحاد األوروبي
خــــــالــــــد الــــــعــــــزي
بدأت بروكســل مناقشة طلب كييف
اإلنضمام إىل عضويــة االتحاد األوروبي،
بحيث قــال مفوض امليزانيــة األوروبية
يوهانس هــان« :من املتوقــع أن تُعلن
املفوضيــة األوروبية موقفهــا املنتظر
لجهــة منح أوكرانيا عضوية مرشــح يف
االتحاد األوروبي أو ال ،كـ»قرار تاريخي»
يف  17حزيــران» ،وإذا كان املفاوضــون
األوروبيون يفضلون الخيار األوّل ،فستت ّم
دعوة رؤساء دول وحكومات دول االتحاد
األوروبي يف  23و 24حزيران الحايل ،إلطالق
عملية قبول أوكرانيا رسميّا ً يف صفوفهم.
والجدير ذكره أنه بتاريخ  11حزيران
الحايل ،كانت رئيســة املفوضية األوروبّية
أورسوال فون دير اليني يف كييف كجزء من
إعداد تقرير لبحث العضوية .وأدلت بعدد
من الترصيحات الشــعبوية ،ولكن ليست
ملموسة للغاية ،إذ ّ
إن الوقوف مع تط ّلعات
أوكرانيا ،ال يعنــي أن األمر قد ت ّم اإلتفاق
عليه من قبــل رؤســاء دول وحكومات
االتحــاد األوروبــي .ويف قمــة املجلس
األوروبي املرتقبة يف بروكســل ،ستكون
توصية املفوضيــة األوروبية بمثابة دليل
هام للسياســيني ،لكنهم ليسوا ملزمني
باملوافقة عليها من دون قيد أو رشط.
لقد وعدت رئيسة املفوضية األوروبية
بأن يقوم االتحاد األوروبي بدور نشط يف
إعادة إعمار أوكرانيا ومســاعدتها عىل
تنفيذ اإلصالحات السياسية واالقتصادية
وغريها .لكن ال يوجــد إجماع عىل هذه
املســألة يف العواصم األوروبية حتى اآلن،
فبينما يؤيــد البعض اندمــاج أوكرانيا
ويُعارضه آخــرون ،ال يزال البعض اآلخر
يُقدّم ّ
حلً وسطيّاًّ .
لكن الوصول إىل منح

أوكرانيا صفة مرشح ســتكون رسالة
رمزية قوية وحافزا ً للشعب األوكراني.
وانطالقــا ً من تعليقــات فون دير
اليني وشــعارها ا ُملعلن يف كييف «أوروبا
معكم ،ونحن هنا لدعمكم» ،فإنها تأمل
ّ
التوصل إىل نتيجة إيجابية يف االجتماع
يف
القادم ،وســتويص املفوضية األوروبية
بإطالق عمليــة انضمــام أوكرانيا إىل
االتحــاد األوروبــي ألنها تتحــدّث عن
«األهمية التاريخيــة للحظة الحالية»،
وإن كان ذلك مع تحفظات عىل أن كييف
لم ِ
تف بالعديد من متط ّلبات بروكســل،
يف ما يتع ّلق بالتحديــث والديموقرطية
واإلصالحات .لذلكّ ،
فإن مســألة قبول
أوكرانيا يف االتحاد أمام  3حاالت:
 الحالــة األوىل :هنــاك دول تدعمبشــكل ال لبس فيه منح أوكرانيا وضع
ّ
املرشح ث ّم قبولها مبكرا ً يف صفوفها ،من
بينها بولندا ودول البلطيق وإيطاليا.
 -الحالة الثانية :هناك دول وألسباب

مختلفــة ليســت مســتعدّة اآلن لفتح
الطريق أمــام أوكرانيــا لإلنضمام إىل
االتحاد األوروبي ،كهولنــدا والدنمارك.
وتعتقد بأنه من السابق ألوانه منح كييف
وضع املرشح ألنه ال يزال هناك قصور يف
اإلطار الترشيعي واملؤسساتي ألوكرانيا،
وأن هذا البلد ليــس جاهزا ً بعد لالندماج
الكامل يف االتحاد األوروبي.
 الحالة الثالثة :تض ّم ّكلً من فرنسا،
أملانيا والنمسا ،التي تدعو إىل تقديم خيار
وســطي ألوكرانيا ،إىل جانــب مولدوفا
وجورجيا ،يكون الغــرض منه التقارب
مع بروكســل والتحضري للحصول عىل
ّ
املرشح لعضوية االتحاد األوروبي.
وضع
وسيسمح لهذه الدول بتنفيذ اإلصالحات
الالزمــة لعضوية االتحــاد األوروبي يف
العقد املقبل.
ولم تعرتض روســيا يف الســابق عىل
تط ّلعات أوكرانيــا األوروبية ،لكنها قامت
بمراجعة موقفها يف األشهر األخرية .ورصح

تظاهرة مؤ ّيدة إلنضمام أوكرانيا إلى االتحاد األوروبي أمام مقرّ المفوضية األوروبّية
في بروكسل األحد الماضي (أ ف ب)

وزير الخارجية الرويس ســرغي الفروف
لصحيفة «كومريســانت الروســية» ّ
بأن
رغبة كييف باإلنضمام إىل االتحاد األوروبي
تثري شكوكا ً جدّية ،خصوصا ً أن االتحاد قد
ّ
منصة اقتصادية بنّاءة ،كما ت ّم
«تحوّل من
إنشاؤه ،إىل العب مناضل عدواني ،معلنا ً عن
طموحاته خارج القارة األوروبية ،ويندمج
مع الناتو ليُصبح ملحقا ً به».
أمّ ا كييف ،فتنتظر من االتحاد األوروبي
الحصول عىل إشارة إيجابية يف شأن الطلب
املقدّم منذ بداية شــهر حزيران الحايلّ ،
ألن
عدم املوافقة هذه سيُنظر إليه يف موسكو
عىل أنها عالمة عىل تردّد بروكسل وضعفها.
فأوكرانيا ال ترصّ حاليّا ً عىل عضوية فورية
يف االتحــاد ،بل تُطالب بالســماح باتخاذ
الخطوة األوىل يف هذا االتجاه.
إذاً ،ال ب ّد من القول إن الرتدّد الغربي
يف قبول كييف يف االتحاد عائد إىل  3أمور:
 وجــود موقف أوروبــي واضحبالحفاظ عــى رشوط االندماج وتطبيق
ّ
النص الدستوري لالتحاد الضامن لتنفيذ
الــروط املطلوبة مــن األعضاء والذي
يتط ّلب وقتا ً مناسباً.
 القلق الواضح من عملية اإلنضمامبسبب تحميل االتحاد مشكالت أوكرانيا
الداخليــة والخارجية ،وفتح املجال أمام
الدول األخــرى التي تته ّرب وتتخوّف من
اعتداء رويس عليها ،بالطلب من االتحاد
بترسيع العضويــة .كما الخوف من قوّة
أوكرانيا مســتقبالً داخل االتحاد حيث
ســيكون لها الكلمة الفاعلة ،وستُش ّكل
منافسا ً واضحا ً لك ّل من أملانيا وفرنسا.
 يُحــاول االتحــاد األوروبي بك ّلالطرق فك االشــتباك مع روسيا ،وعدم
االنصياع لرغبات املتط ّرفني بفتح اشتباك
من البوابة األوكرانية.

أخبار سريعة
فرنسا تعتقل قياد ّيًا
داعشيًّا في مالي
ألقى جنود فرنسيون القبض على
القيادي الجهادي الكبير أمية
ولد البقاعي في مالي ،فيما يُنهي
الجيش الفرنسي انسحابه من
الدولة األفريقية .وأوضحت هيئة
األركان العامة الفرنسية أمس أنّه
في «ليل  11إلى  12حزيران 2022
أدّت عملية نفذتها القوة الفرنسية
المناهضة للجهاديين «برخان» إلى
القبض» على البقاعي «المسؤول
الكبير في الدولة اإلسالمية في
الصحراء الكبرى» .وأ ّكد نائب
مح ّلي اعتقال البقاعي «خالل تدخل
مروحية في معسكر» في قطاع
تيسيت ،على الجانب المالي ِممَّا
يُسمّ ى منطقة المثلث الحدودي
على حدود بوركينا فاسو والنيجر،
موضحا ً أنّه اعتُقل «بعد قتال في
المنطقة» بين «داعش» في الصحراء
الكبرى وجماعة «نصرة اإلسالم
والمسلمين» التابعة لـ»القاعدة».
وكشف مصدر أمني لوكالة «فرانس
برس» أن الجهادي «الذي كان يجب
أن يخلف» الزعيم السابق لـ»داعش»
في الصحراء الكبرى عدنان أبو
وليد الصحراوي الذي قتلته القوات
الفرنسية في آب « ،2021كان لديه
مهارات في التعامل مع المتفجّ رات».

موسكو ترى تهديدًا للوجود
المسيحي في القدس
ندّدت الخارجية الروسية أمس بقرار
المحكمة العليا اإلسرائيلية السماح
بشراء منظمة «عطيريت كوهانيم»
اليهودية المتط ّرفة مباني تابعة
لبطريركية الروم األرثوذكس في
القدس القديمة ،ورأت فيه تهديدا ً
«للوجود المسيحي» فيها .واعتبرت
الناطقة باسم وزارة الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا في بيان ّ
أن
«مثل هذا القرار يُسيء إلى السالم
بين األديان ويُثير قلقا ً مشروعا ً إزاء
وضع الطائفة المسيحية في األراضي
المقدّسة» ،مؤكد ًة تصميم موسكو
على «الدفاع عن الوجود المسيحي
في الشرق األوسط والحرص على أن
تُحترم حقوق وح ّريات المؤمنين».
كما دانت «قيام حوالى  50إسرائيليّا ً
عبر العنف» في  6حزيران «بانتهاك
حرمة» كنيسة أرثوذكسية ،ورأت في
ذلك «تحدّيا ً مفتوحاً ،ودليالً صارخا ً
على رغبة قوى دينية متط ّرفة
ّ
بشن هجوم على األرثوذكس في
األرض المقدسة» ،وطالبت إسرائيل
«بتحقيق موضوعي».

"«إضطراب جوي»"
فوق سويسرا
أُغلق المجال الجوي السويسري
صباح أمس ساعات عدّة بسبب
عطل معلوماتي طرأ على خدمة
«سكايغايد» للمراقبة الجوية .ولم
تُحدّد «سكايغايد» سبب العطل
على الفور .وجاء في تغريدة
للمجموعة« :ح ّلت المشكلة الفنية في
«سكايغايد» وانتهى إغالق المجال
الجوي عند الساعة  .08:30أُعيد فتح
المجال الجوي السويسري واستؤنفت
الرحالت الجوية فوق سويسرا وفي
مطا َريْ جنيف وزيورخ كذلك».
وأعلنت «سكايغايد» في وقت سابق
أن «عطالً تقنيّاً» طرأ في الساعات
األولى من الصباح ،ما أدّى إلى إغالق
المجال الجوي «ألسباب أمنية» .وهو
إجراء يحظر التحليق في أجواء البالد
ويُجبر الطائرات على تحويل مسارها
إلى مطارات دول مجاورة.

الريــــاضـــية
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كوستاريكا ُتكمل عقد المنتخبات الـ 32في مونديال قطر
أكملت كوســتاريكا عقد املنتخبات
املتأهلة اىل مونديال قطر  2022وعددها
 ،32بفوزهــا عىل نيوزيلنــدا  - 1صفر
ضمن ملحــق دويل بني رابــع تصفيات
كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى
والكاريبي) وبطل أوقيانيا ،عىل اســتاد
أحمد بن عيل يف الدوحة.
وســجل جويل كامبل هــدف املباراة
الوحيد بعد مرور  3دقائق عىل بداية املباراة.
وستنضم كوســتاريكا إىل املجموعة
الخامسة مع إســبانيا وأملانيا واليابان ،يف
البطولة املقررة بني  21ترشين الثاني و18
كانون األول يف قطر.
وهي املرة السادســة التي تتأهل فيها
هــذه الدولــة الصغــرة إىل كأس العالم،
ورفعت عدد املنتخبــات املتأهلة عن قارة
كونكاكاف (امريكا الوســطى والشمالية
والبحر الكاريبي) اىل  4بعد الواليات املتحدة
واملكسيك وكندا.

ّ
بالتأهل إلى كأس العالم (أ ف ب)
العبو كوستاريكا يحتفلون

يف املقابل ،فشــلت نيوزيلندا يف التواجد
للمرة الثالثــة يف الحدث العاملي بعد العامني
 1982و 2010عندما ودّعت من الدور األوّل.

الملصق الرسمي لمونديال 2022
كشــفت قطر عن امللصق الرســمي
لكأس العالــم  2022يف كــرة القدم التي
تستضيفها نهاية العام الجاري للمرة األوىل
يف الرشق األوسط.
واستضاف مطار حمد الدويل احتفالية
خاصــة لإلعالن عن امللصــق الذي صمّ مته
الفنانــة القطرية بثينــة املفتاح ،ويعكس

ثقافة البــاد وتراثها وشــغف القطريني
باللعبة األكثر شعبية يف العالم.
وبحسب بيان لالتحاد الدويل (فيفا):
"للمــرة األوىل يف تاريــخ كأس العالــم،
تشهد هذه النســخة من البطولة ابتكار
مجموعة مــن امللصقات الرســمية التي
من شــأنها تعزيز أجواء الحماس واإلثارة
لدى املشــجعني تجاه البطولة" التي تقام
منافســاتها من  21ترشين الثاني إىل 18
كانون األول.
ويُربز امللصق الرئيس للبطولة االحتفال
بكرة القدم وشــعبيتها الواســعة يف أنحاء
العالم العربي ،من خــال تصوير مكوّنني
من غطاء الرأس التقليــدي للرجال يف قطر
واملنطقة ،وهمــا الغرتة والعقال ،يلوحان يف
الهواء مع كلمة َ
"هيّا".
وفيما يصوّر امللصــق الرئيس الغرتة
والعقال ،تعكس امللصقات السبعة األخرى
مشاعر الحماس واإلثارة املرتبطة باللعبة.
وقالت املفتــاح" :اســتلهمت فكرة
امللصقات من الذاكرة الجماعية لشــعب
قطــر ،فغالبية أعمايل تركــز عىل تجارب
وذكريــات املــايض ،ومحاولــة ربطها
بالحــارض ،وتوثيــق املوروث الشــعبي
القطري بطريقة عرصيــة .أردت تقديم
ملصقــات تأتي يف الســياق ذاته ،وتروي
قصة ثقافة قطر وتراثها األصيل من خالل
الفن وكرة القدم"( .أ ف ب)

بوكيتينو خارج أسوار سان جرمان؟
بات املدرب االرجنتيني ماوريتســيو
بوكيتينو قريبا ً مــن الرحيل عن باريس
سان جرمان الفرنيس.
وذكــرت صحيفتا "ليكيــب" و"لو
باريزيان" العريقتــان أن اجتماعا ً حصل
بني محامي الطرفني من أجل تحديد كيفية
إنهاء عقد األرجنتيني ،إذ ذكرت االوىل أنهما
"عىل وشك التوصل إىل اتفاق".
وعىل رغم قيادته الفريق اىل
اســتعادة لقب الدوري املحيل
الــذي خرسه يف املوســم ما
قبل املــايض ملصلحة ليل،
فــإن وضــع بوكيتينو
غري مستقر منذ عدة
أســابيع ،وتحديدا ً
منــذ الخــروح
القايس مــن ثمن
نهائي دوري أبطال
أوروبا امام ريال مدريد
االســباني بعــد تقدم
فريقــه 2-صفــر يف
مجمــوع املباراتــن،
قبل أن ينهار يف نصف
الساعة االخري من لقاء

االياب ،ليســتمر بحث الفريق عن لقب
أول يف دوري أبطال أوروبا.
ومــن املتوقــع أن يك ّلــف رحيله
كثريا ً خزينة نــادي العاصمــة .ووفق
الصحيفتــن ،فإن املبلغ ســيصل اىل ما
بــن  15و 20مليون يورو ،مقابل رواتب
األرجنتيني وموظفيه يف حال بقيوا حتى
نهاية عقدهم يف .2023
وســيلتحق مــدرب توتنهام
االنكليــزي الســابق باملديــر
الريايض الربازييل ليوناردو،
الذي أقيــل يف  22أيار املايض
وح ّل مكانــه الربتغايل لويس
كامبوس الذي تم تعيينه رسميا ً
مستشارا ً لكرة القدم.
ويف حال رحيــل بوكيتينو
( 50عامــاً) الــذي وصل اىل
باريــس يف كانــون الثاني
 ،2021فإن زين الدين زيدان
ومــدرب نيــس الحايل
كريســتوف غالتييه
مـــن بني األسماء
ا ملطروحــــــة
لخالفته( .أ ف ب)

وبعد أن تقدم منتخب أمريكا الوسطى
بهدف مهاجم أرســنال الســابق كامبل
اثر تمريرة من جيويســون بينيت ،حاول

املنتخب االوقياني تعديل النتيجة وسيطر
عىل مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت
 64يف املئة يف الشوط االول.
بيد أن نيوزيلندا تلقت رضبة موجعة
عندما رفع الحكم البطاقة الحمراء يف وجه
العبها كوســتا بارباروســيس اثر تدخله
العنيــف عىل فرانسيســكو كالفو ليكمل
فريقه املباراة بعرشة العبني (.)69
وعىل رغــم النقص العــددي ،رمى
املنتخب النيوزيلندي بكل ثقله يف الدقائق
العرشين االخرية ،لكنه لم ينجح يف تهديد
مرمــى حــارس باريس ســان جرمان
الفرنيس كيلــور نافــاس إال ّ من خالل
تســديدة لكاليتون لويس ( )76وأخرى
لوود (.)84
ويشــكل نافــاس اىل جانــب كامبل
صاحب الهدف الوحيد ،وبراين رويز الخربة
يف صفوف ممثل منطقة كونكاكاف.
(أ ف ب)

دورة هاله :مدفيديف إلى الدور الثاني
بلغ الرويس دانييل مدفيديف الدور
الثاني من دورة هالــه األملانية يف كرة
املــرب ( 500نقطة) عــى املالعب
العشــبية ،بفوزه عىل البلجيكي دافيد
غوفان  3-6و 2-6يف مباراته األوىل بعد
عودته إىل صدارة التصنيف العاملي.
وهــذا الفــوز األول ملدفيديف يف
مشاركته الثانية يف هاله ،بعد أن خرج
من الدور األول املوسم املايض ،ليرضب
موعدا ً مع البيالرويس إيليا إيفاتشكا.
ودخل الرويس إىل املباراة بعد أن عاد
االثنني اىل صدارة تصنيف رابطة الالعبني
املحرتفني عىل حســاب الرصبي نوفاك
ديوكوفيتــش ،الذي تراجــع اىل املركز
الثالث ،وبعد خسارة مفاجئة األحد أمام
الهولندي املغمــور تيم فان ريتهوفن يف
نهائي دورة روزمالني الهولندية.
وكان مدفيديــف ( 26عاماً) اعتىل
صدارة التصنيف للمرة األوىل يف مسريته
يف  28شــباط املــايض ،إال أنــه صمد
ألســبوعني فقط بعد نتائــج مخيبة يف
الدورات التي شــارك بها .لكن خسارة
ديوكوفيتــش للقبــه يف روالن غاروس
بعد ســقوطه يف ربع النهائــي عىل يد
اإلســباني رافايل نادال ،مهّ دت الطريق
أمام الرويس للعودة اىل الصدارة .وال يزال

أخبار سريعة
ملعب الصفاء جاهز

شارفت األعمال في ملعب نادي
الصفاء في وطى المصيطبة
على االنتهاء وباتت في مراحلها
األخيرة .فبعد صيانة المد ّرجات
وغرف مالبس الالعبين والحكام
وتوابعهما ،سيباشر المهندس
المسؤول عن الورش بفرش أرضية
الملعب بالعشب
الصناعي المعتمد
ّ
رسميا ً من قبل االتحاد الدولي لكرة
القدم ،والذي قد يستغرق نحو
أسبوعين على أبعد تقدير ،حيث
من المتوقع أن يكون الملعب جاهزا ً
للتمارين والمباريات الرسمية إبتدا ًء
من أوائل الشهر المقبل .يُذكر ّ
ان
ّ
اتحاد اللعبة
سيخصص جزءا ً من
تمارين منتخبات الفئات العمرية
في ملعب الصفاء.

ميقاتي :ننتظر الميزانية

مدفيديف في مباراته وغوفان

مدفيديف يبحث عن لقب أول هذا املوسم
بعد خسارته أيضا ً نهائي بطولة أسرتاليا
املفتوحة مطلع العام أمام نادال.
وفقد الفرنــي أوغو أومبري لقب
الدورة بخسارته أمام البولوني هوبرت
هوركاتش الخامس  7-6و.6-3
ولحق أومبري بوصيفه املوسم املايض
الرويس أندري روبليف الثالث والذي خرس
أمام الجورجي نيكولوز باسيالشــفييل
 7-6و .6-4كما تأهل اإلســباني بابلو
كارينيو بوستا السادس اىل ربع النهائي
بتغلبه عىل األمريكي سيباستيان كوردا
 4-6وصفر -6و( .3-6أ ف ب)

السجن مع وقف التنفيذ لبالتر وبالتيني

بالتر (إلى اليسار) وبالتيني

طالبت النيابة العامة الســويرسية
بعقوبة الســجن ملدة سنة وثمانية أشهر
مع وقف التنفيذ بحق الفرنيس ميشــال
بالتيني ،الرئيس السابق لالتحاد األوروبي
لكرة القدم (يويفا) والسويرسي جوزيف
بالتر الرئيس الســابق لالتحــاد الدويل
(فيفا) ،عىل خلفية االحتيال عىل "فيفا"
بالحصول عىل تعويض غري مربّر بقيمة
مليونــي فرنك ســويرسي ( 1.8مليون
يورو) للنجم الفرنيس السابق.
وتصدر املحكمــة الجنائية الفدرالية
يف بيلينتســونا قرارها يف  8تموز املقبل
يف هذه القضية التي قضت عىل املســرة
املهنية للرجلني ،حيث من املمكن أن تصل
العقوبة إىل السجن ملدة خمس سنوات.
ورفض املدعي العام توماس هيلدبراند
املطالبة بحكم صارم ضــد الفرنيس (66
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عاماً) والســويرسي ( 86عاماً) وطلب أن
تكون إدانتهما مصحوبة بعقوبة مع وقف
التنفيذ واملراقبة ملدة عامني.
وألكثر من أربع ساعات ونصف سعى
املدعي العام إىل التخلص من أطروحة "العقد
الشــفوي" املربم بني الرجلني لعمل بالتيني
كمستشار ملصلحة بالتر بني  1998و.2002
ّ
ووقع بالتيني وبالتر اتفاقا ً مكتوبا ً يف
آب  1999ينص عىل دفع "فيفا" مبلغ 300
ألف فرنك ســويرسي سنوياً ،ليؤكدا أنهما
اتفقا عىل دفع  700ألف يورو سنويا ً أكثر
عندما تسمح مالية االتحاد الدويل بذلك.
قدم بالتيني ،الذي تبوّأ حينها رئاسة
االتحاد األوروبي ،فاتورة بقيمة مليوني
فرنك ســويرسي ( 1.8مليون يورو) يف
بداية العام ّ ،2011
وقعها بالتر وقدّمها إىل
"فيفا" كرصيد متأخر للراتب( .أ ف ب)

كشف رئيس نادي طرابلس
الرياضي سليم ميقاتي لصحيفتنا
ّ
أن إدارة النادي تعمل على نار
هادئة بإنتظار الميزانية الجديدة
للفريق ،وعلى ضوئها ستحدّد
هوية المدرب الجديد إذا ما
كان محليا ً أو أجنبياً ،إضافة
الى حسم موضوع التعاقدات
المطلوبة لس ّد ك ّل الثغرات التي
عانى منها الفريق في الموسم
الفائت ،على رغم أنه قدّم موسما ً
ممتازا ً بالعبين ج ّله من الشباب.
وعن إستقالة مدير الفريق كلود
جورج من مهامه ،قال ميقاتي:
قدّم جورج الكثير للفريق ،وقد
طلب من تلقاء نفسه أن يستريح
ويتف ّرغ للعمل اإلداري الى جانبنا.

"جودو" المدارس

نظم االتحاد اللبناني للجودو
وفروعه بطولة لبنان العامة
للمدارس لعام  2022لكافة األعمار
والفئات (من مواليد  2005لغاية
 )2016في القاعة المقفلة لنادي
بودا أدما المق ّر الموقت لالتحاد،
بحضور وإشراف رئيس االتحاد
المحامي فرنسوا سعاده واألعضاء،
ومشاركة  500العب والعبة ينتمون
الى أكثر من  80مدرسة من
جميع المناطق اللبنانية .وبنتيجة
المنافسات ،ح ّلت مون ال سال في
المركز األول لدى الذكور واإلناث
برصيد  15ذهبية وّ 4
فضيات،
تلتها اإلنجيلية بيروت والمناهج
طرابلس (ذكور) ،وسيدة الناصرة
واألنطونية (إناث) .وفي نهاية
المباريات ،و ّزع سعادة وأعضاء
اإلتحاد الشهادات والميداليات
على الفائزين والفائزات.

١٦
العـــدد  - ٨٦١السنــــة الثــالثــة

الـخـمـيـس  ١٦حــزيــران 2022

عمـــــــاد موســـــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

إلى اإلستشارات ...بالباصات
في أول جلسة لحكومة "معا ً لإلنقاذ"
التي انعقدت في  16أيلول من العام 2021
ميالدياً ،توجّ ه السيد رئيس الجمهورية إلى
الوزراء بتشخيص لواقع وبحكمة من مخزونه
الفكري فقال" :ان األوضاع ضاغطة والوقت
ثمين ،وكل دقيقة لها قيمتها" .بعد  26يوما ً
على انطالقة الحكومة ضرب وزراء الثنائي
الشيعي "فرام" فتوقفت الجلسات اعتراضا ً
على عدم "قبع" القاضي طارق البيطار ،قبل
أن يعود مجلس الوزراء إلى اإلنعقاد في 2
شباط  2022بعد اكتشاف الدواء الناجع لش ّل
حركة البيطار.
الوقت بالفعل ثمين .وهذا ما اختبره الجنرال
عون شخصيا ً بين العامين  2014و.2016
إختبر أهمية الوقت المعجون بالصبر .وقتها كان
اللبنانيون يعيشون في بحبوحة وفي مستطاعهم
إنتظار المخ ّلص.
وألن الوقت ثمين ولكل دقيقة قيمتها ،أخذ
السيد الرئيس وقته قبل الدعوة لالستشارات
النيابية الملزمة .حدّدها بعد أسبوع .الخميس
المقبل .أما لماذا الخميس وليس اليوم أو غداً؟
من يدري!
هل إذا ما نُقع الرئيس نجيب ميقاتي بالعسل
وبرش جوزة الطيب وماء الورد والخل وزيت
الزيتون والهال بيصير أطيب؟
وهل من طبخة يعدها جبران وتحتاج إلى
سبعة أيام "غلي" على نار خفيفة؟
هل ستمنح دوائر بعبدا النواب اآلتين فرادى
وزرافات من أمكنة نائية بونات بنزين؟
أو تضع خطة نقل استثنائية ّ
يدشن
النواب من خاللها خط سير الحافالت
الفرنسية .يحتاج نقل النواب إلى سبعة
أو ثمانية باصات وربما أكثر .باص ينقل
نواب "اللقاء الديمقراطي" من دوّار بعقلين
إلى بعبدا ويمكن أن ينقل ركابا ً مع النواب
الثمانية إلى وسط بيروت ،فلن ينزعج
الرفيق وائل إذا طلعت إلى جانبه ست حلوة
من الدامور.
نواب "الجمهورية القوية" ينطلقون
بأحد الباصات الفرنسية من موقف معراب.
ويُستحسن أن يكون السائق فرنسياً.
نواب التغيير يتجمّ عون تحت جسر الكوال.
كتلة المخزومي ستطلع إلى بعبدا بباص مستق ّل.
باص نواب طرابلس وعكار ينطلق من ساحة
التل صباح الخميس مشيّعا ً بنحيب مناصري
عمر حرفوش ودموع فيصل أفندي.
باص الجنوب يتح ّرك من النبطية في
الخامسة والربع فجرا ً بعد أن يستلمه الحاج
وفيق من وزارة األشغال ويشيّك عليه .في
المقابل ستكون هناك بوسطة قرب لبنة
مسابكي بشتورة لنقل "كتلة الوفاء للمقاومة"
والنائب جميل السيّد ونواب زحلة بعد تفتيشهم
تفتيشا ً دقيقاً.
باص باسيل و"الطاشناق" سيكون في موقف
ميرنا الشالوحي ومعه  4باصات مواكبة...
من الخميس إلى الخميس وقت طويل
وثمين ،وقد نشهد تطورات دراماتيكية
على صعيد كلفة النقل .لذا استعجل
السيد الرئيس الدعوة إلى اإلستشارات،
والنائب الـ"بيتو قريب" من بعبدا ليس
من الضروري أن ينتظر الباص ،فليطلع
"تمشاية" أو فلينزل "دركبة".

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

يُعترب اإلسكندر
املقدوني أول
من وضع صورة
عىل العملة النقدية.

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

من أجواء مهرجان "كافالهادا" التقليدي في مدينة ماتيوس ليم  -البرازيل( .أ ف ب)

متابعة األخبار ُتسبّب القلق واإلحباط
ّ
يفضل قســم كبري جدا ً من عامّ ة النــاس تجنّب متابعة
األخبار من منطلق اعتبارهم أنها تتسبب لهم بالقلق واإلحباط،
كتلك املتعلقــة بجائحة "كوفيد  "19 -والحــرب األوكرانية
واألزمات االقتصادية ،عىل ما أظهرت دراسة حديثة.
وتمثل النتائج تحديا ً فعليا ً للــركات العاملة يف قطاع
اإلعالم ،إذ إن املوضوعات التي يعتربها الصحافيون من األكثر
أهمية كاألزمات السياســية والنزاعات الدولية والجائحات
تبدو بمثابة عامل ّ
منفر لبعض األشــخاص ،عىل ما يالحظ

نيك نيومان ،وهو املعد الرئييس للدراســة التي أجراها معهد
"رويرتز" .ويســتند هذا التقرير السنوي الذي يتمحور عىل
اإلعالم الرقمي إىل استطالعات رأي أجرتها رشكة "يوغوف"
عرب اإلنرتنت وشارك فيها  93ألف شخص من  46بلداً .ويؤكد
أخريا ً ّ
أن الشباب يتخلون بشــكل متزايد عن وسائل اإلعالم
التقليديــة ويطلعون عىل املعلومات عــر منصات التواصل
االجتماعية من بينها "تيك توك" مثالً .ومعهد رويرتز للصحافة
هو مركز تابع لجامعة أكسفورد الربيطانية( .أ ف ب)

رفض تصنيف أنثى الفيل "هابي" شخصية اعتبارية
اعتربت أعىل محكمة يف والية نيويورك األمريكية
أن أنثــى الفيــل هابي ليســت شــخصا ً اعتباريا ً
حتى لــو كانت ذكية جداً ،وال يمكنهــا تاليا ً التمتع
بالحقوق اإلنسانية ،واضعة بذلك حدا ً ملعركة تتعلق
باألخالقيات بقدر مــا لها طابــع قانوني .وكانت
جمعيــة " "Nonhuman Rights Projectللدفاع عن
الحيوانات رفعت دعوى أمام محكمة االســتئناف يف
نيويورك طالبت فيها بنقل هابي من حديقة حيوانات
يف برونكس بقيت فيها  45عاما ً إىل ملجأ للفيلة.

واعتربت الجمعية أن أنثى الفيل اآلســيوية هذه
تتمتع بقدرات إدراكية متقدمة وهي مستقلة إىل درجة
كبرية يف ترصفاتها ،مشددة عىل رضورة االعرتاف بها
كشخص اعتباري له الحق يف الحرية ،بحسب ما جاء
يف الدعوى التي قدمت الجمعيــة مثلها تتعلق بفيلة
وحيوانات شــمبانزي أخرى .ورأت القاضية أن من
شــأن اتخاذ املحكمة قرارا ً لصالح هابي أن يربك كل
التفاعالت بني البرش والحيوانات إن من حيث امللكية
أو يف مجايل صناعة األغذية واألبحاث الطبية( .أ ف ب)

خصائص البولدوغ ُتعرّضها لمشكالت صحية
يشــكل البولدوغ االنكليزي ذو الوجه املسطح والقوائم
القصرية حيوانا ً مرغوبا ً بني أوســاط محبي الكالب األصيلة،
ّ
لكن شكله املميز يزيد من خطر تع ّرضه ألرضار صحية ،عىل ما
ذكر علماء بريطانيون .وأظهرت دراسة أعدّها دان جي أونيل
من الكلية امللكية للطب البيطــريّ ،
أن لخصائص هذا النوع
املميزة نتائج سلبية ،إذ ّ
إن البولدوغ اإلنكليزي مع ّرض مرتني
أكثر من أي نوع آخر لإلصابة بأحد األمراض.

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

وتعزز طيات وبر هذه الكالب فرص تع ّرضها اللتهابات
الجلــد .أما الدموع يف عيونها فهــي ناجمة عن التهاب يف
األنسجة ،يف حني أن وجوهها املسطحة تتسبب بمتالزمات
تنفسية تح ّد عىل سبيل املثال من تحمّ لها الجهد .باإلضافة
إىل ذلــك ،أدّى التحول الجــذري يف مورفولوجيا هذا النوع
لصعوبة تعانيها اإلناث منها لتلد بشــكل طبيعي ما يؤدي
إىل إجراء عمليات قيرصية لها( .أ ف ب)
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