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الهاي 5" :مؤبّد" لعناصر "حزب الله" واالدعاء يطلب "مساعدة دولية العتقالهم"

"تكليف ديبلوماسي" لميقاتي...
وهذه هي "النصيحة" التي تلقاها عون!

"التغييريون"
في تكتل واحد
لإلستشارات :مرشح
"غير نائب" للتكليف

مــــدارات ١٠
الحرب الباردة الجديدة
قد تسخن قريبًا

جانب من المناورات العسكرية التي أجراها الجيش اإلسرائيلي أمس عند الجبهة الحدودية مع لبنان وسوريا (أ ف ب)

إقــتـصـــاد ١١
اإلتفاق مع صندوق
النقد يترنّح تحت ضغط
الرفض ،واتجاه لـ"لبننة"
الحل

عىل أكثر من جبهة بات "يقاتل" اللبنانيون ويحارصهم
الخطر من كل حدب وصوب ،فمن الداخل يتهددهم الجوع
واملرض والفقر ،ومــن الخارج ترتبص بهــم "صواعق"
املنطقة مع ارتفاع منســوب الغليان بني طهران وتل أبيب،
وتتوعدهم إرسائيل بتدمري البلد فوق رؤوســهم يف الحرب

املقبلة مع "حزب الله" والتي بدأت فتائلها باالشــتعال يف
أعماق "اآلبار" ...أما أركان السلطة ،فمنغمسون يف "قتال
واســتقتال" من نوع آخر لتكريس ســلطتهم وسطوتهم
عىل أكثر من جبهة نيابية وحكومية ،ســوا ًء عىل مستوى
محاولة "قلب موازين القــوى" يف املجلس النيابي الجديد

"المركزي" يبدّد نصف مليار
دوالر في نصف شهر
خــــالــــد أبــو شــــقــــرا

العـــالـــم 14
إضراب عام يشل ّ
تونس ويضغط
على سعيّد

كما "تكــ ّذب املاء الغطاس" ،تثبت األرقام عدم صوابية اســتمرار
مرصف لبنان بالتدخل يف سوق القطع ،ألسباب أبعد ما تكون عن حماية
ّ
التغي نصف الشــهرية بالعمالت
القدرة الرشائية .فقد أظهرت "بيانات
األجنبية" الصادرة عن "املركزي" انخفاضا ً حادا ً يف احتياطيات العمالت
األجنبية تخطى نصف مليار دوالر يف األســبوعني األولني فقط من شهر
حزيران الحايل .العجب من هذا االنخفاض غري املسبوق منذ عام ،يبطل
عند النظر اىل حجم التداول خالل هذه الفرتة عىل منصة صريفة ،املتوّ ج
عليها "املركزي" كالعب أكرب ،حيث ارتفع إجمــايل القيمة املتداولة إىل
 1265مليون دوالر منذ  30أيار ولغاية  15حزيران الحايل.
١٣

لصالــح أكثرية " 8آذار" من خالل الســعي إىل إعادة رفع
"حواصل" الحلفاء الخارسين أمام املجلس الدســتوري،
أو عىل مســتوى محاولة إحكام الطوق عىل االســتحقاق
الحكومي وإبقائه أســر لعبة تناتــش الحصص واملقاعد
حتى رمق العهد األخري.
١٣

واشنطن" :عملية نوعية" ضد داعش في سوريا
وعقوبات "بيتروكيماوية" على طهران
قبل الجولة املفصليــة املرتقبة للرئيس األمريكي
جو بايدن يف الرشق األوسط بني  13و 16تموز املقبل،
تعمــل الواليات املتحدة األمريكية عــى تهيئة األجواء
الديبلوماسية والسياســية لنجاح هذه "الرحلة" التي
وصفها مراقبون بأنّها ستكون "تاريخية" ،بالتزامن
مع سعيها إىل تثبيت حضورها الجيوسيايس والعسكري
يف املنطقة وتأمني مصالحها اإلســراتيجية من خالل
تح ّركها عىل مســتويات وجبهات عدّة ،خصوصا ً عرب
رضب اإلرهاب بكافة أشكاله وألوانه ميدانيّا ً ومعاقبة

الدول واملن ّ
ظمات التــي تُهدّد أمن واســتقرار الدول
الحليفة لها يف الرشق األوســط .وتج ّلت هذه السياسة
بأبهى حللها أمس بعمليّــة إنزال جوي نوعيّة ّ
نفذتها
القوات األمريكية يف سوريا وأدّت إىل اعتقال قيادي بارز
متم ّرس يف صناعة القنابل يف تنظيم "الدولة اإلسالمية"،
يف وقت فرضت فيه واشــنطن عقوبات اقتصادية عىل
شــبكة من منتجي برتوكيماويات إيرانيني يف سياق
نهجها الصارم تجاه الجمهورية اإلســامية اإليرانية
الذي بدأه الرئيس السابق دونالد ترامب.
١٣

لندن تفرض عقوبات على بطريرك موسكو

الريــاضــية 15
دورة كوينز :فوز
ّ
مبكر
بيريتيني وخروج
لفافرينكا

رسالة "وحدة ودعم" أوروبّية
من قلب كييف

منذ اللحظات األوىل لزيارتهم إربني األوكرانيــة ،ملس الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون واملستشــار األملاني أوالف شــولتز ورئيس الوزراء اإليطــايل ماريو دراغي
والرئيــس الروماني كالوس يوهانيس ،حجم الدمار الالحــق بأوكرانيا ،واصفني ما
شاهدوه بأنه "همجية" الحرب وجرائمها.
وتعهد القادة األوروبّيون بدعم أوكرانيا "بال لبس" يف مواجهة الغزو الرويس ،فيما
أوضح ماكرون أنّهم جاؤوا لبعث "رسالة وحدة أوروبية" و"دعم" لكييف "للحارض
واملســتقبل" ،مؤكدا ً خالل مؤتمر صحايف يف العاصمة كييف أن بالده وأملانيا وإيطاليا
ورومانيا تدعم منح أوكرانيا فورا ً وضع املرشــح الرسمي لعضوية االتحاد األوروبي،
وذكر أن "هذا الوضع ســيكون مصحوبا ً بخريطة طريــق" .وأكد رئيس الحكومة
اإليطالية هذا املوقف .لكنّه ملح إىل أن الطريق لنيل العضوية قد يكون طويالً.
 ١٣خالل جولة القادة األوروبّيين في إربين أمس (أ ف ب)
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ولـــيـــد شـــقــيــر

أثقال للرئيس المقبل
والكهرباء لميقاتي
تشابك االستحقاق الحكومي مع االستحقاق الرئاسي
ّ
المحقة لفصلهما عن بعضهما،
على رغم كل الدعوات
سواء من الفرقاء المحليين أو من الدول المتابعة
للشأن اللبناني ،التي تنصح بالتعاطي مع كل مرحلة
بما تقتضيه ،وبعدم رهنها أو ربطها بالمرحلة التالية.
ولسان حال الدبلوماسيين الغربيين أن من األفضل
االهتمام بأي استحقاق بعد االنتهاء من الذي يسبقه.
لكن حتى العواصم المعنية بإدارة األزمة اللبنانية
وهي تقدم النصيحة في شأن ضرورة تسريع تأليف
الحكومة الجديدة بعد إنجاز االنتخابات النيابية وانطالقة
البرلمان في عمله التشريعي إلقرار اإلصالحات التي
ينتظرها صندوق النقد الدولي ،تفعل ذلك وعينها
على ما يهيَّأ الستحقاق انتخاب رئيس جديد .ومع أن
تأليف حكومة أم ٌر ملحٌّ بالنسبة إلى هذه العواصم إذ
كان هاجسها عدم انهيار لبنان في األشهر المقبلة ،وله
أولوية ،طالما أن الفراغ الحكومي يعيق التخفيف من
التدهور المعيشي ،فإن المسؤولين عن ملف لبنان في
تلك العواصم يبدون اهتماما ً باالستفسار عن المرشحين
للرئاسة وعمّ ا إذا كان انتخاب الرئيس سيحصل في
موعده أي قبل  31تشرين األول المقبل.
االضطرار إلى استباق االستحقاق بنوع من ّ
جس
النبض يعود أيضا ً ألن الدول المتابعة للشأن اللبناني
تالحظ كيف يربط فرقاء لبنانيون بين استحقاق
الحكومة وبين الرئاسة .وأول من يرهن هذا بذاك الفريق
الرئاسي نفسه الذي يطرح الشروط على رئيس الحكومة
المقبل ،والتي هي في نهاية المطاف شروط على الرئيس
الذي سيخلف الرئيس ميشال عون في الوقت نفسه.
فرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل
حين يشترط الحصول على حقيبتي الطاقة والخارجية
وعلى الحقائب الرئيسة ،وعلى أن يلتزم وزير المال
ورئيس الحكومة العتيدة بإقالة حاكم مصرف لبنان
موال لتياره مكانه ،وعلى تعيينات
رياض سالمة لتعيين ٍ
وتشكيالت ديبلوماسية تعذر عليه إنفاذها في مجلس
ّ
لتحفظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،وعلى
الوزراء
تلزيم بناء  3معامل للكهرباء مع إضافة معمل سلعاتا
إلى معملي الزهراني ودير عمار ...فإنه يفرض شروطا ً
يرفضها ميقاتي .فهو يدرك سلفا ً أن كافة المرشحين
الذين عمل مع فريقه على طرح أسمائهم من الخارج
ومن الداخل ،خرجوا من حلبة المرشحين لصعوبة
قبولهم بتلك الشروط من جهة ،والستحالة تسويق أي
منهم حتى لدى حلفائه وفي طليعتهم «حزب الله»،
فضالً عن أن سائر العواصم المهتمة بلبنان تفضل
عدم المغامرة في البحث عن رئيس للحكومة سيمضي
في السراي الحكومي زهاء  4أشهر ،ولن يتمكن من
إنجاز أي أمر جوهري ألن حكومته ،إذا تألفت وتجاوزت
العقبات من أمام والدتها ،ستحتاج إلى وقت كي تصبح
كاملة الصالحيات ويبدأ وزراؤها اإلمساك بملفاتهم
ّ
سيقصر من عمرها زهاء شهرين آخرين.
الشائكة ،ما
بات شائعا ً أن البدائل عن ترشيح ميقاتي ليست
متيسرة وتفضيل بعض القوى ،حتى غير المتحمسة
لعودته ،في الداخل ولدى العواصم المعنية ،أن يتم
تقطيع المرحلة بإعادة تكليفه ،مع اإلدراك المسبق بأن
قاعدة التكليف من دون التأليف التي باتت البدعة التي
حلت مكان الدستور ومن خارجه ،في السنوات الماضية،
ستغلب على احتمال قيام الحكومة الجديدة .وفي هذه
الحال سيبقى ميقاتي في تصريف األعمال وفي محاولة
تشكيل حكومته.
قد يواصل باسيل اإلصرار على مطالبه خالل ما تبقى
من عمر العهد ،لكن األرجح أنه سيفعل ذلك من أجل
انتزاع التزام بها من بعض المرشحين للرئاسة ،طالما
يتعذر انتزاعها من ميقاتي.
لكن الحصيلة ستكون تكريس االنطباع بأن الفريق
الرئاسي يمعن حتى آخر يوم من العهد في إضعاف
موقع رئاسة الحكومة ،عن طريق تقزيم دور المؤسسات
الدستورية مثلما حصل في الرئاسة األولى نتيجة
السياسات التي اتبعت في السنوات الماضية .وسيكون
هذا الخلل المزدوج في الرئاستين ،واحدا ً من األثقال
التي سترمى على كاهل الرئيس المقبل ،سواء انتخب في
التوقيت المحدد دستورياً ،أم جاء بعد فراغ.
وهذه النتيجة تدفع إلى التساؤل حول مصلحة ميقاتي
في البقاء في الرئاسة الثالثة ،إذا كان األمر سيقتصر
على المماحكات مع باسيل حول صالحيات حكومته.
والبعض يقول إن اضطراره لتصريف األعمال في كل
األحوال يجعله يراهن على حد أدنى هو أن يتمكن من
إزالة العقبات من أمام استجرار الكهرباء من األردن،
والغاز من مصر كي يتمكن من الصمود حتى آخر العهد،
وفقا ً لوعد تلقاه من الموفد األميركي آموس هوكشتاين
بالعمل على ذلك ،لعله يبقي على قليل من النور
للبنانيين ،ولو لبضع ساعات.

الـجـمـعـة  ١٧حــزيــران 2022

بعد تسلّمه «"الطعون"» ...المجلس الدستوري
تحت مجهر المصداقية
خفــايـــا
غـــادة حـــالوي
انتهت امــس املهلة القانونية
لتقديــم طلبــات الطعــون
باالنتخابــات النيابيــة اللبنانية،
وأعلن رئيس املجلس الدســتوري،
القايض طنوس مشلب ،أن الطعون
االنتخابيــة لــدورة االنتخابات
النيابية لشــهر أيــار عام ،2022
والتــي وردت اىل املجلــس قد بلغ
عددها خمسة عرش طعناً.
والطعون املقدمة هي يف دوائر
بــروت األوىل ،وطرابلس ،وزحلة
(البقاع األوسط) ،وبعلبك  -الهرمل
(البقاع الشمايل) ،والجنوب األوىل
والجنــوب الثالثــة ،واملتن (جبل
لبنان) ،وعكار.
أبرزها تلك املقدمة من النائب
السابق فيصل كرامي ضد كل من
النواب رامي فنــج ،ايهاب مطر،
فراس السلوم  ،مروان خري الدين
اىل جانــب الئحة األمــل والوفاء
ضد النائب فــراس حمدان الفائز
عن املقعــد الــدرزي يف حاصبيا،
جوزيفني زغيــب ضد النائب فريد
الخازن الفائز عن املقعد املاروني
يف كــروان ،ايــي خليل رشبيش
ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة
عــن مقعــد االقليــات يف بريوت
األوىل ،جاد غصن ضد النائب رازي
الحاج الفائز عــن املقعد املاروني
يف املتن والنائب اغوب بقرادونيان
الفائز عن املقعد االرمني يف املتن،
وســيمون صفري ضد نعمة أفرام
وفريد هيكل الخــازن يف كرسوان
جبيل عن املقعد املاروني.
وفــق املادة  47مــن نظامه
الداخــي «عــى رئيــس املجلس
الدســتوري فور ورود الطعن ،أن
يعني مقررا ً أو أكثر عند االقتضاء،
من بني األعضــاء ،لوضع تقرير
يف القضيــة» .وحــددت املادة 29
املعدلة من قانون إنشــاء املجلس
الدســتوري املهلة التــي يتوجب
خاللهــا عىل املقرر رفــع تقريره
«مهلة ثالثة أشهر عىل األكثر من
تكليفه ويحيله إىل رئاسة املجلس
الدستوري» .وبعد تسلمه التقرير
فــان النظام الداخــي حدد مهلة

فيصل كرامي

شهر كي يصدر املجلس قراره عىل
ان تبقى جلســاته مفتوحة لحني
صدور القرار غري ان مهلة الشهر
عادة ما تكون عرضة للتمديد.
يف قراءة رسيعة يتحدث الخبري
االنتخابي محمد شمس الدين عن
طعون جدية وأخــرى غري جدية.
قاصدا ً بذلك امكانية ان تعيد بعض
الطعون يف حال قبولها تشــكيل
املشهد االنتخابي بصورة مغايرة.
يقول شــمس الديــن «للمجلس
الدســتوري الحــق يف اعالن فوز
املتقدم بالطعن عىل النائب الرابح
أو الدعوة اىل انتخابات فرعية.
وقبول املجلس الدســتوري
للطعن ســيكون مرتبطا ً بطبيعة
الطعن فــاذا كان الخطــأ ماديا ً
مرتبطا ً بتعــداد االصوات فحينها
يمكن ان يصحح من دون الدعوة
اىل اعادة االنتخــاب اما اذا ارتبط
بطعــن مبني عىل اســاس تزوير
او تهديــد او تشــكيك يف نزاهة
االنتخابــات فحينها يســتوجب
اعادة العملية االنتخابية.
ليســت املرة االوىل التي يتقدم
بها املرشحون الخارسون بطعون
امام املجلس الدســتوري ،فاعتاد
املجلس مع انتهــاء كل انتخابات
تســلم اعــداد من الطعــون بلغ

«للمجلس الدستوري الحق
في إعالن فوز المتقدم
بالطعن على النائب الرابح أو
الدعوة إلى انتخابات فرعية»

اقصاهــا  17طعنا ً مــا يعني ان
طعون هذه الــدورة اتت اقل من
الــدورة املاضية .عــادة ال يأخذ
املجلس بغالبيتها ويقبل طعنا ً او
طعنني يكــون اللغط يف نتيجتهما
واضحا ً وموثقــاً .املوضوع غالبا ً
ما يكون خاضعــا ً ايضا ً لالوضاع
السياسية يف البلد وان كان املجلس
الدســتوري يحاول قدر االمكان
النــأي بنفســه عــن التأثريات
السياســية لكنه حكما ً سيخضع
لهــا بالنظر لرتكيبتــه الطائفية
املوزعة كوتا سياسية بما ينسجم
وطبيعــة البلد وموازيــن القوى
السياسية فيه .ال يستبعد شمس
الدين عامل التأثري الســيايس عىل
الطعون مشريا ً اىل خصوصية كل
طعن من الطعــون والذي يحتاج
اىل قــراءة معمقــة يف االســباب
والوقائــع للبناء عليــه وتحديد
امكانيــة كونه طعنــا ً مقبوال ً او
قابالً للرد .فهناك طعن مبني عىل
خطأ يف احتساب االصوات كالطعن
املقدم من كرامي وآخر مبني عىل
تهمة انتخــاب عدد من املتوفني ال
يتعدى عدد اصابــع اليد الواحدة
بينما الفرق بني الطاعن واملطعون
بنيابته يتجاوز االلف صوت .ولعل
الطعنني االقرب للقبول هما الطعن
املقدم من كرامــي والثاني املقدم
من الصحايف جاد غصن واملتعلقان
باحتســاب االصوات وخسارتهما
بفارق بســيط عن الرابح بمقعد
نيابي.
بعد انتخابــات العام ،1996
تلقى املجلس الدستوري  13طعنا ً
من مرشحني خارسين ،قبل أربعة
منها.
ويف العــام  ،2002وعــى اثر
الخالف الذي نشــب بني مرينا املر
وعمها غربيال املر بســبب تقارب
االصــوات بينهما وفــوز غربيال
رسمياً ،اضطر املجلس الدستوري
اىل الطعن بنتيجتهما واعالن فوز
مرشح ثالث هو غسان مخيرب.
ويف انتخابــات  ،2005لــم
يتسن للمجلس الدستوري النظر
بالطعون االنتخابية بسبب تجميد
عمله.

وصف مرجــع حكومي
ســابق ما حصل يف اإلنتخابات
النيابيــة بأنه تحــرك طبقات
زلزالية تحت األرض لم تستقر
بعد وبالتايل يجب انتظار املزيد
من الوقــت لتبلور مواقف تعرب
عن األكثريــة املوجودة خارج
إطار املنظمة املؤلفة من تحالف
«حزب اللــه» و»التيار الوطني
الحر» ومن معهما.
اســتبعدت مصــادر يف
كتلة نواب التغيري أن يتم طرح
اسم السفري نواف سالم رئيسا ً
للحكومة ألنه شخصيا ً ال يبدي
حماسة لهذه املسألة وال يقوم
بطرح نهــج تغيريي األمر الذي
ينعكس سلبا ً عليه.
بعد حــادث إطالق النار
عــى قوة مــن الجيــش أثناء
عمليات دهم منازل تعود لتجار
مخدرات يف منطقــة الفنار يف
املتن حيث كان يقيم الفار «أبو
ســلة» ،تخوفت مصادر أمنية
مــن أن تكون هنــاك عمليات
انتقام من الجيش يف البقاع عن
طريق نصب كمائــن من أجل
وقف عمليــات الدهم والحؤول
دون اعتقال «أبو سلة».
ويف انتخابــات العام  2009تســلم
املجلس الدســتوري عــرة طعون ولم
يؤخذ بأي واحد منها.
يف  6حزيــران  ،2018تم تســجيل
 17طعنا ً أمام املجلس الدســتوري قبل
مــن بينها الطعن املقدم مــن طه ناجي
بحق نيابة ديما جمــايل وافىض اىل اعادة
االنتخابات ففازت جمايل مجدداً.
بالنظر اىل ما شاب االنتخابات املاضية
من عمليــات رشــوى ورصف انتخابي
جاهرت بوجــوده هيئــة االرشاف عىل
االنتخاب فان الطعون املقدمة ســتكون
موضع دراسة وتمحيص وسيكون عمل
املجلس الدســتوري عىل محك املصداقية
عىل امل البت بالطعون خالل فرتة وجيزة
بمعزل عن اي تأثري سيايس قد يطيح بما
تبقة من سمعة الهيئات الدستورية.

الطعون النيابية على طاولة «"الدستوري"»
...والمسار طويل
أُقفل يوم أمس ،بــاب املهل القانونية لتقديم
الطعون النيابية بانتخابــات  15أيار  2022أمام
املجلــس الدســتوري التي وصل عددهــا إىل 15
طعناً ،وأمام املجلس  15يوما ً ليتسلم األجوبة من
املطعون بنياباتهم بعــد التاريخ الذي يبلغهم فيه
بذلك ،ويُعــن املجلس مق ّررا لكل طعن يكون لديه
مهلة  3أشــهر ليطلع عىل امللف ،ويجري التحقيق
الالزم ،ثم يُقدّم التقرير للمجلس الذي بعد تســلم
التقرير تكون جلساته مفتوحة حتى تاريخ صدور
القرار.
والطعون املقدمة عىل الشكل التايل:
* بول حنا الحامض ضــد النائب الياس الخوري
الفائز عن املقعد املاروني يف طرابلس وتم تقديمه
يف  31ايار .2022
* محمد حمود ضد النائب بالل الحشــيمي الفائز
عن املقعد السني يف زحلة وتم تقديمه يف  8حزيران.
* جوزيفني زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز
عن املقعــد املاروني يف كرسوان وتم تقديمه يف 13
حزيران .2022
* حيدر زهر الدين عيىس ضد النائب احمد رستم
الفائز عــن املوقع العلوي يف عكار .وتم تقديمه يف

 14حزيران .2022
* ايــي خليل رشبيش ضد النائب ســينتيا زرازير
الفائزة عن مقعد االقليــات يف بريوت األوىل .وتم
تقديمه يف  14حزيران .2022
* النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب
رامــي فنج ،ايهــاب مطر ،فراس الســلوم .وتم
تقديمه يف  14حزيران .2022
* امل ابــو زيد ضد النائب الفائز عن مقعد جزين
سعيد سليمان االسمر .وتم تقديمه يف  15حزيران
.2022
* مروان خري الدين اىل جانب الئحة األمل والوفاء
ضد النائب فراس حمدان الفائز عن املقعد الدرزي
يف حاصبيا .وتم تقديمه يف  15حزيران .2022
* إبراهيم عــازار ضد النائبني الفائزين عن مقعد
جزين املاروني رشبل مارون وسعيد االسمر .وتم
تقديمه يف  15حزيران .2022
* زينــة منذر ضد النائب فيصــل الصايغ الفائز
عن املقعد الدرزي يف بريوت الثانية .النائب وضاح
الصادق الفائز عن املقعد السني يف بريوت الثانية.
وتم تقديمه يف  15حزيران .2022
* جاد غصن ضد النائــب رازي الحاج الفائز عن

املقعد املارونــي يف املتن والنائب اغوب بقرادونيان
الفائز عن املقعــد االرمني يف املتن .وتم تقديمه يف
 16حزيران .2022
* حيدر نارص املرشــح عن املقعــد العلوي يف
طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز باملقعد السني
يف طرابلس ،وفــراس الســلوم الفائز باملقعد
العلوي يف طرابلس .وتم تقديمه يف  16حزيران
.2022
* سيمون صفري ضد نعمت افرام وفريد هيكل
الخازن يف كرسوان جبيل عن املقعد املاروني.
* كما تقدم طانيــوس محفوظ بطعن ضد نيابة
النائب جميل عبود عن املقعد األرثوذكيس يف الدائرة
الثانية يف طرابلس.
*وتقدم املحامي واصف الحركة بطعن ضد نيابة
النائب فادي عالمة وتقــدم بالطعن املحامي عيل
عباس عن دائرة بعبدا يف املتن الجنوبي.
يُشار اىل أن عدد الطعون املقدمة يف دورة العام
 2018بلــغ  18طعناً ،رفض املجلس الدســتوري
منهــا الطعن املقدم من النائب األســبق مصباح
األحدب لتخطيه املهلة القانونية ،وبالتايل أبقى عىل
 17طعناً ،أي بزيادة طعنني عن الدورة الحالية.

محـــــليـــــات
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الـجـمـعـة  ١٧حــزيــران 2022

«"التغييريون"» في تكتّل واحد لإلستشارات:
ّ
مرشح «"غير نائب"» للتكليف
كـــلــيــر شـــكـــر
 13نائبا ً «تغيرييــاً» تبنّوا أمس
اقرتاح النائبة بوال يعقوبيان املعجّ ل
املكــرر الرامي إىل تحديــد املنطقة
االقتصاديــة الخالصة «بغية اعتماد
الخــط  29كخط رســمي لتحديد
الحدود الجنوبية» ،وهم عىل التوايل:
ابراهيــم منيمنة ،اليــاس جرادي،
بوال يعقوبيــان ،حليمــة قعقور،
رامي فنج ،ســينتيا زرازير ،فراس
حمــدان ،مارك ضــو ،ملحم خلف،
ميشــال دويهي ،نجاة عون ،وضاح
صادق وياسني ياســن ...يف خطوة
ّ
تقصد هؤالء توجيهها،
تحمل إشارة
بأنّهم قادرون عىل توحيد جهودهم
وصفوفهــم ليكونوا صوتــا ً واحدا ً
ويدا ً واحدة ،ر ّدا ً عىل الشــكوك التي
تواجههم وتقلل مــن فرص بقائهم
أن تشــ ّ
كتلة مرتاصة ،خصوصا ً ّ
ظي
هؤالء وتشــتت صفوفهم ســيكون
بمثابة الرصاصة التي ســتصيبهم
بالصميم لتنســف التجربة عن بكرة
أبيها وتف ّرغها من مضمونها.
ولكن مــا كاد اإلعالن عن الخرب
ينترش عرب املنصات اإلعالمية ،حتى
كان مقطع الفيديو الخاص بالنائبة
نجاة عون الذي تصــف فيه رئيس
مجلس النواب نبيه بري بـ»املدرسة
التي تتمنــى أن تتع ّلم منها» ،يطيح
بجهود النــواب الـــ 13وينال من
صدقيتهم بعد تــداول الفيديو عىل
نحو واسع ،وعىل نحو ساخر ،لتكون
«زحطة» جديدة تضاف إىل «زحطات»
أخــرى ارتكبهــا هــؤالء النواب يف

ّ
تم طرح أكثر من اسم على طاولة النقاش

الهدف ليس التكليف
للتكليف وإنما سيصار إلى
نقاش الطرح مع كتل نيابية
أخرى والعمل على تأمين
أغلبية للمرشح المحتمل
انطالقتهم ...التي لن ّ
يوفرهم فيها،
ال املؤيدون الذين يتطلعون إىل هؤالء
النــواب وكأنهــم معصومون عن
الخطــأ ،وال خصومهم ،وهؤالء كثر
جــداً ،الذين ســيصبون الزيت عىل
نار أي هفوة قــد ترتكب من جانب
الوافدين الجدد إىل مجلس النواب.
هذا وقد عادت النائبة نجاة عون
وغ ّردت لرت ّد عــى املنتقدين بالقول
«ببساطة ،نستفيد من تجربة ،حتى
ما تنعاد .مواجهتنا مــع املنظومة
مستمرة من دون تراجع .وال رضورة

لتأويل جملة أكثر ممّ ا تحتمل».
املهمّ ،
أن هؤالء النواب سيكونون
يــوم الخميس املقبل أمــام اختبار
جديد يف ضوء التخبّط الذي يســود
سلوكهم وأداءهم بسبب الخشية من
تع ّرضهم النتقــادات من الرأي العام
الذي ال يزالون أرساه بسبب ارتباكهم
يف كيفية التعامل مع االستحقاقات
السياســية :هل يخوضــون غمار
التعاون مع أي من القوى السياسية
األخرى؟ أم يفرتض بهم أن يحافظوا
عىل «نقائهم» السيايس؟ هل ينجرون
إىل األلعاب التقليديــة يف التحالفات
والتفاهمات لكي ينجزوا بدورهم؟ أم
يكتفون بتسجيل املواقف ويكتفون
باملعارضة للمعارضة؟
وفــق الجــدول املــو ّزع مــن
رئاســة الجمهورية حــول مواعيد
ّ
فإن
االستشــارات النيابية امللزمة،
النواب «التغيرييني» سيلتقون رئيس
الجمهوريــة يوم الخميــس املقبل

عىل شكل منفرد ،مســتقل ،لإلدالء
بأصواتهم إزاء من سيسمّ ونه رئيسا ً
مك ّلفا ً لتأليــف آخر حكومات العهد.
وهي نقطة ليســت ملصلحة هؤالء
لكونها مــؤرشا ً إىل عدم قدرتهم عىل
التفاهم عىل اســم واحــد وبرنامج
واحد.
ولهــذا يبــدو ّ
أن هــؤالء بصدد
التفاهــم املبكــر للمشــاركة يف
االستحقاق الحكومي يف موعد واحد،
أي تكتل واحد لتســمية مرشــحهم
لرئاسة الحكومة ،كما يقول أحد هؤالء
النواب .ويكشــف ّ
أن االتصاالت بني
النواب الـ 13تكثفت خالل الساعات
األخرية ويفــرض أن تنتهي قبل يوم
األحد لالتفاق عىل مرشــح لرئاســة
الحكومة .ويشري إىل ّ
أن ثمة قواعد ت ّم
وضعها إىل اآلن حول التكليف ،أبرزها:
أن يكون املكلف مســتقالً ،من خارج
املنظومــة السياســية ،أن ال يكون
نائبــا ً حفاظا ً عىل مبــدأ الفصل بني
السلطات ،أن يتبنى طروحات النواب
«التغيرييني» االقتصادية والسياسية
يف خطوطها العريضة.
ويلفت إىل أنّه ت ّم طرح أكثر من
اســم عىل طاولة النقاش ويفرتض
أن يت ّم االتفاق عىل اسم بعد التشاور
مع املرشحني املتداولة أسماؤهم بني
املجموعة ،قبــل االتفاق النهائي مع
املرشح املحتمل واإلعالن عن االسم،
بعد وضــع برنامج مشــرك معه.
ويقــول ّ
إن «الهدف ليــس التكليف
للتكليــف وإنما ســيصار إىل نقاش
الطرح مع كتل نيابية أخرى والعمل
عىل تأمني أغلبية للمرشح املحتمل».

المحكمة الدولية تحكم بالمؤبد  5مرات على مرعي وعنيسي

سعد الحريري :التاريخ لن يرحم
بهاء الحريري :ولّى زمن اإلفالت من العقاب
خطيا ً بالحكم باإلدانة والطلب بعقد جلسة جديدة لجهة
حكمت املحكمــة الدولية الخاصــة بلبنان أمس،
العقوبــة؛ أو ( )4القبول بحكم الرباءة الصادر عن غرفة
بالسجن املؤبد  5مرات عىل حسن مرعي وحسني عنييس
الدرجة األوىل والطلب بعقد جلسة جديدة يف االستئناف».
ملشاركتهما يف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ويمكن اال ِّ
طالع عىل ملخص الحكم هنا.
وأعلنت رئيســة املحكمة الخاصة بلبنــان إيفانا
هردليكوفا ّ
وبصدور حكم تحديد العقوبة ،تُختتم اإلجراءات يف
أن «غرفة اإلستئناف قررت باإلجماع الحكم
قضية املدعي العام ضد مرعي وعنييس (.)01-STL-11
عىل مرعي وعنييس بالســجن املؤبد ،وهي أقىص عقوبة
ويف بيان إعالمــي صادر عن مكتــب املدّعي العام
ينص عليها النظام األسايس للمحكمة وقواعدها».
نورمان فاريل جاء أيضا ً «شــهدنا اليوم استكمال هذه
ويف بيــان إعالمي صادر عنها جــاء أنه «ويف حكم
اإلجراءات بحق املتهمني سليم جميل عياش ،حسن حبيب
تحديد العقوبة الذي صدر اليوم ،أع َلنت غرفة االستئناف
مرعي ،وحسني حســن عنييس الثالثة بسبب أعمالهم
باإلجماع أن الجرائم التي أُدي َن بها السيدان مرعي وعنييس
الشنيعة يف اغتيال رئيس الوزراء األسبق
بالغة الخطــورة وأن ظروفا ً مشــددة
أوردها االدعاء يف قرار االتهام أُثبتَت عىل
رفيق الحريــري  ،والتي تســببت بألم
نحو ال يشوبه شــك معقول .ويف ضوء
ومعاناة ال تصــدق للعديد من الضحايا
كل الوقائع والظروف الخاصة بالقضية ،المدعي العام فاريل :وعائالتهم .لقد فشلت جهودهم لخداع
فرضت غرفة االســتئناف باإلجماع عىل يجب أن نتذكر أن هذه الجمهور وحماية أنفســهم من العدالة
والبقاء غري خاضعني للمســاءلة .لقد
السيدين مرعي وعنييس عقوبة السجن
ليست الخطوة األخيرة
حُ كم عليهم اليوم بسبب جرائمهم» قال
املؤبد ،وهي أشــد العقوبات املنصوص
عليها يف النظام األسايس والقواعد ،وذلك نحو المساءلة والعدالة املدعي العام من كندا.
وأضاف املدعي العام فاريل« :يجب
عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي تطالب بالقبض عليهم
أُدينا بها ،وقــررت أن تُ َّ
أن نتذكر أن هذه ليست الخطوة األخرية
نفذ العقوبات يف
نحو املساءلة .العدالة تطالب بالقبض عليهم .وأدعو أولئك
الوقت ذاته .وأساس القضية هو انفجار وقع يوم االثنني
الذين يحمون املتهمني الثالثة من العدالة إىل تســليمهم
 14شــباط  2005يف بريوت عىل مقربة من فندق السان
إىل املحكمة الخاصة بلبنان ،كما أدعو املجتمع الدويل إىل
جورج ،وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق
اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة يف اعتقالهم».
السيد رفيق الحريري و 21شخصا ً آخر ،وعن إصابة 226
شخصا ً عىل األقل...
بيان إعالمي صادر عن مكتب الدفاع
وأصدرت غرفة االســتئناف حكم تحديد العقوبة يف
رئيســة مكتب الدفاع يف املحكمــة الخاصة بلبنان
غياب السيدين مرعي وعنييس .ووفقا ً للمادة  ،109الفقرة
الســيدة دوروتيه لــو فرابري دو إيلني بعــد نطق غرفة
(هاء) من القواعد ،يحق للمتهم الذي يمثل أمام املحكمة
االستئناف بحكم تحديد العقوبة شكرت «محامي الدفاع
بعد أن تكون غرفة االســتئناف قد أدانته غيابيا ً أن يقوم
وأفرقتهم عىل العمل الهائل الــذي أنجزوه منذ تعيينهم
بما ييل )1(« :القبول خطيا ً بالحكم باإلدانة أو بالعقوبة؛
لتمثيل مصالح الســيدين مرعــي وعنييس وحقوقهما
( )2الطلب بأن يصــار إىل محاكمته مجدداً؛ ( )3القبول
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تمثيالً فعاالً» .كما شكرت جميع محامي الدفاع وأعضاء
أفرقتهم الذين قدَّمــوا مرافعات أمــام املحكمة طيلة
السنوات السابقة.

سعد الحريري

وتعليقا ً عىل القرار ،غ ّرد رئيس «تيار املستقبل» سعد
الحريري كاتباً« :بعد إدانة ســليم عياش بجريمة اغتيال
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري ورفاقه ،فرضت غرفة
اإلســتئناف يف املحكمة الدولية باإلجماع عقوبة السجن
املؤبد عىل عنرصيــن آخرين من «حزب الله» هما مرعي
وعنييس» .وقال إن «العقوبة هي األشد املنصوص عليها
يف النظام األســايس والقواعد املعتمدة يف املحكمة ،لكنها
األوضح لجهة إدانة الحزب كجهة مســؤولة عن تنظيم
الجريمــة وتنفيذها ،والجهة التــي ال يمكن أن تتهرب
من مسؤولية تســليم املدانني وتنفيذ العقوبة بحقهم.
فالتاريخ لن يرحم».

بهاء الحريري

كما صدر عن رجل األعمال بهــاء الحريري البيان
التايل:
«نجدد ثقتنا التامة والتزامنا بما صدر عن املحكمة
الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق
الحريري .لقد عرفنا كامــل الحقيقة ،وها نحن نرتقب
تحقيق العدالــة ،التي يجب ان تدفعنا كلبنانيني إىل املزيد
من التكاتف صونا ً لسيادة وطننا وضمان استقراره.
وليكن كل حكم صدر عن املحكمة الدولية ،مناسبة
الستذكار والدي الشــهيد رفيق الحريري الذي كان من
الدعــاة إىل الوحدة والتضامــن والتعايش من أجل خري
لبنان ،هذا الوطن الذي آمن به والدي «واحدا ً موحداً».
إن مطلبنا هو مطلب اللبنانيــن الذي كان وال يزال،
العدالة ،التي ستنفذ ،ألن زمن اإلفالت من العقاب قد ّ
ول».

أسعد بــشــارة

اإلستشارات يمكن الفوز
فيها بـ 67نائبًا
ستة أيام على موعد إجراء اإلستشارات التي
ألزم رئيس الجمهورية بتحديدها بعدما استنفد
الوقت لصالح صهره ،في البازار المفتوح مع
الرئيس نجيب ميقاتي ،وهي أيام يمكن أن
تشهد المزيد من االتصاالت الجدية لترتيب
مواجهة بالنقاط بين رئيس الحكومة المكلف
إعادة تجديد المنظومة ،وبين من يمكن أن
يكون اختياره ،بداية لنهج جديد في تشكيل
الحكومات يضع حدا ً للمحاصصة ،وتوزيع
الغنائم والوزارات ،ويرسي عبر تشكيلة
حكومية نظيفة ،بداية تختلف عمّ ا سبق
وتؤسس لما سيأتي.
لن تكون مهمة تجميع الـ 67صوتا ً
مهمة سهلة ،فمن دونها عقبات ،لكنها باتت
ممكنة بعد االتصاالت التي جرت في األيام
الماضية ،التي أفضت إلى حتمية االتفاق بين
القوى الحزبية والتغييريين والمستقلين على
معايير االسم المطروح للتوافق ،ال بل أن هذه
االتصاالت دخلت في معايير التشكيل ،في
مرحلة األشهر التي ستسبق نهاية عهد الرئيس
ميشال عون.
المهمة الصعبة وغير المستحيلة تتكئ على
مصلحة مشتركة بعدم تكرار مشهد انتخابات
المجلس ورئيسه ،وبالتالي عدم إحباط
الناخبين مرة جديدة .القوى الحزبية الثالث ،أي
القوات اللبنانية والحزب االشتراكي والكتائب،
ليس لديها أي أجندة إال التفاهم على اسم
للتكليف .القوات اللبنانية مندفعة في التواصل
مع الجميع للمساعدة في بلورة االتفاق ،والنائب
وليد جنبالط ال يبدو مترددا ً في تأييد اي اسم
يحظى بالتوافق بين فسيفساء الكتل الحزبية
والمستقلين والتغييريين ،ولموقفه هذا أسباب
منها عدم تعويله على حكومة من الصعب أن
تشكل في األشهر المتبقية لنهاية العهد ،أما
الكتائب فلها مصلحة في التفاهم على اسم
الرئيس المكلف ،لخوض معركة تمحو مشهد
انتخابات رئاسة المجلس ونائبه.
ال تكتمل صورة المساعي للتوافق على اسم
للتكليف بين هذه القوى إال بضمان موقف
واحد من نواب التغيير أو من أكثريتهم ،أي
أكثر من عشرة نواب ،وال تكتمل الصورة
نفسها إال بضمان مشاركة النواب السنة
الذين يوضعون في خانة النواب المستقبليين
السابقين ،ولهؤالء رغبة في تسمية ميقاتي،
لكن يمكن لالتصاالت معهم أن تغير موقفهم
إلى تأييد اسم جامع للمعارضة.
ستكون معركة االستشارات مؤشرا ً كبيرا ً
على مسار المرحلة وصوال ً إلى االنتخابات
الرئاسية .ففي حال نجح تحالف «حزب الله»
حركة أمل وحلفائهم ،في تأمين تسمية ميقاتي
فسيكون ذلك تمهيدا ً النتخابات رئاسية سهلة
تأتي بمن يريده الحزب دون صعوبات ودون
تعطيل للمجلس النيابي .سيكون فوز ميقاتي
في االستشارات مؤشرا ً على وجود أكثرية
صلبة لـ»حزب الله» ،وستكرس هذه األكثرية
نفسها للسنوات المقبلة ،ولهذا فإن موقف
نواب التغيير ،والمستقلين السنة سيكون
حاسماً ،وسيبنى عليه الكثير ،سواء هرب من
هذه المعركة ،أو تفاهم ضمنيا ً مع تحالف
المنظومة.
تكمن صعوبة معركة االستشارات بأنها
تجري في مواجهة تحالف صلب ،اختار الرئيس
ميقاتي باعتباره األقدر على هندسة تفاهمات
بين الداخل والخارج ،هذا الخارج وخصوصا ً
الفرنسي منه ال يخفي دعمه لميقاتي ،وال يتردّد
في ّ
حث الجميع على المشاركة في الحكومة
التي سيشكلها ،ويعتبر الفرنسيون أن ميقاتي
نجح في ملفات كثيرة ،منها ملف االنتخابات
وملف التفاوض مع صندوق النقد ،وملف
العالقات مع المجتمع الدولي ،ولذلك يعتبر
رجل مرحلة النجاح في تدوير الزوايا ،المطلوب
استمرارها لغياب البديل.
في موازاة هذه الظروف التي تتجه دوليا ً
إلى التجديد للواقع الحالي بكل سيئاته ،تلوح
فرصة االستشارات من بعيد ،بانتظار من
سيتلقفها ،وفي حال اإلخفاق هذه المرة فإن
المسؤولية ستقع على من اختار االنتحار
الذاتي ،إذ لن تكون بعد هذه المحطة أي فرصة
لالدعاء بالسعي للتغيير.
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المطران إبراهيم :هل ُيمكن أن يدخل إليها الخوف وهي عرين أُسود اإليمان؟

بسـام أبو زيـد

حصة وزارية وازنة
في الالئحة الموزعة من قبل القصر الجمهوري للكتل
النيابية المشاركة في االستشارات النيابية الملزمة لتسمية
شخصية سنية لتشكيل الحكومة ،يتبين أن كتلة «الجمهورية
القوية» هي األكثر عددا ً ويبلغ عدد أعضائها  19نائباً ،في
حين أن تكتل «لبنان القوي» بلغ عدد أعضائه وفق الالئحة
 17عضواً ،ولو أضفنا نائب رئيس مجلس النواب الياس
بو صعب لوصل العدد إلى  18ولكن بو صعب يشارك
وحده في اإلستشارات بصفته نائبا ً لرئيس مجلس النواب،
والمفارقة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يشارك في
االستشارات على رأس كتلة التنمية والتحرير ولن يأتي
وحيدا ً في موعد خاص ،وال بد من اإلشارة أيضا ً إلى أن
كتلة النواب األرمن التي كانت قد احتسبت على تكتل «لبنان
القوي» تحضر مستقلة في االستشارات بأعضائها الثالثة.
وبغض النظر عن كل ما سبق ونزوال ً عند رغبة من يمكن
أن يعترض نقول إن كتلة «الجمهورية القوية» يبلغ عدد
أعضائها  19وأن تكتل «لبنان القوي» مع كتلة النواب األرمن
يصل عددهم إلى  21أي أن الفرق هو نائبان فقط ،وهنا
نسأل ماذا لو قررت «القوات اللبنانية» مثالً المشاركة في
الحكومة إلى جانب «التيار الوطني الحر» فكم يحق لها من
وزراء؟
إستنادا ً إلى الالئحة الموزعة من بعبدا والمتعلقة
باالستشارات النيابية الملزمة يحق لكتلة «الجمهورية
القوية» بوزراء أكثر من وزراء تكتل «لبنان القوي» بزيادة
بو صعب ،وإذا احتسبنا كتلة النواب األرمن على حدة ،ولكن
قد تكون هناك محاوالت لإللتفاف على هذا الحق في حال
قررت كتلة «الجمهورية القوية» المشاركة في الحكومة
وذلك من خالل العودة إلى حق رئيس الجمهورية بحصة
وزارية.
كتلة «الجمهورية القوية» لم تتخذ بعد قرار المشاركة
في الحكومة ،فكل الموضوع بالنسبة لها من تسمية الرئيس
المكلف إلى الصيغة الحكومية تخضع لمواصفات تتعلق
بالسيادة والفساد واحتكار الدولة لقرار السلم والحرب،
وعلى هذا األساس قد تشارك الكتلة او قد ال تشارك ،ولكن
عدم المشاركة يعني التفريط بحضور وازن لها داخل
الحكومة للمرة األولى منذ العام  ،2005فهل تعود الكتلة الى
شعار «دخلنا الحكومة للتغيير من الداخل» ام تتمسك بعدم
المشاركة في حكومة ليست مطابقة لمواصفاتها؟
الجواب رهن األيام واالتصاالت المقبلة.

«"خميس الجسد"» عيد أعياد زحلة:
حدة
المدينة كنيسة مو ّ
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
إســتعادت زحلة أمس روح عيــد أعيادها
«خميس الجســد» بعد عامني من غياب قرسي
للتجمعات واملســرات املرافقة للعيد بســبب
جائحة كورونا .وعاد الزخم لريافق تقليد زحلة
املستمر منذ سنة  ،1825تاريخ ذكرى األعجوبة
التي خلصت املدينة من وبــاء الطاعون ،والذي
استعادة لإلحتفال المستمر منذ سنة 1825
صار «تُراثا ً إيمانيا ً زحليــا ً بدأه املثلث الرحمات
زحلة أسعد زغيب وشــخصيات وفعاليات .قبل
املطــران اغناطيــوس العجــوري» ولم تغب
أن ينطلــق الجميع يف موكب موحد ،مع صلوات
اإلحتفاالت به إال لظروف قاهرة.
موحدة شقت شارع البولفار الرئييس ،وصوال ً اىل
أرىس «خميس الجسد» تقاليد إجتماعية اىل
كاتدرائية سيدة النجاة.
جانب الدينية ،لم يتخل عنها الزحليون عىل رغم
و»للصمــدة الرئيســية» رمزيــة يف هذا
املطبات التي رافقت إحياء املناســبة يف سنوات
اإلحتفال ،فهي اىل جانب كونها مصممة لتكون
محددة.
مذبحــا ً يف الهواء الطلق يســتقبل فيه شــعاع
ويف الذكــرى  197للعيــد إســتيقظ أهايل
النور ،تشــكل مكان اإللتقاء الديني والسيايس
زحلة كبارا ً وصغــارا ً مجددا ً كما يف كل «خميس
واإلجتماعي األول الذي يسبق موكب الزحيليني
جســد» عىل أصوات القداديس التي عمت رعايا
املوحد يف تطواف خميس الجســد .وهذا ما يعزز
مختلف الكنائس منذ الخامســة فجراً .البعض
صورة الزحليني املعروفني دائما ً
ذهب ليشارك بالقداس ،والبعض
بتكاتفهم يف جميع ملماتهم.
اآلخر إنشــغل بإقامة الصمدات
رفــع خميس الجســد هذا
الصغرية ،والتي تشكل يف مسرية
عاد الزخم ليرافق
العام شــعار «ال أخاف ســوءا ً
خميس الجســد محطات يتوقف
عندها شعاع النور يف خروجه ملرة تقليد زحلة المستمر
ألنك معي» فكان تســاؤل لراعي
أبرشــية الفرزل وزحلة والبقاع
واحدة من محبســه بهذا اليوم ،منذ سنة  1825تاريخ
للروم امللكيني املطــران إبراهيم
ملباركة األهايل.
ذكرى األعجوبة التي
إبراهيم يف كلمته التي ألقاها من
أبناء
إنطلق
القداديــس
بعد
ّ
كل رعيــة يف مواكب من مختلف خلصت المدينة من وباء عىل الصمدة الرئيسية «هل يُمك ُن
ُ
الطاعون
الخــوف زحلة وهي
أن يدخــل
أحياء زحلة ،عىل أصوات الرتانيم
ُ
وراية العنفوان وحِ ص ُن ُك ِّل
عري ُن أسو ِد اإليمان
الدينية وصوال ً اىل بولفــار املدينة حيث الصمدة
إنســان؟» واملطران إبرهيم يشارك يف اإلحتفال
الرئيســية أمام رساي زحلــة الحكومي .وقد
ألول مرة كأســقف للمدينة ،فاغتنم املناســبة
صعد اىل املنصة كما جرت العادة أساقفة املدينة
ليعرب عــن رسوره بالتواجد بني ابنــاء املدينة،
مجتمعني مقدمني الربكة للحشود املشاركة من
بعدما بدت الغبطة عليه يف لقائه معهم عىل طول
عائالت وجمعيات وهيئات تربوية وكشــفية،
الطريق التي مشــاها مع سائر أساقفة املدينة،
اىل نواب املدينة املنتخبني جورج عقيص ،ســليم
حيث توقــف محدثا ً أبناء الرعايــا والجمعيات
عون ،الياس اســطفان وجورج بوشــيكيان،
الكشفية واملسكونية.
ومحافظ البقاع كمال ابو جوده ،ورئيس بلدية

ري
واعترب إبراهيم أنه « مُبار ٌك أن أكون يف س ٍ
أصحاب السياد ِة أساقفةِ هذه
ُيس مع
ِ
ســينود ٍ
كنائسنا املتنوعةِ
َ
املدينة ،الجامعةِ يف أحضانها
يف مســكونيةٍ ووحد ٍة غنيةٍ  ،ظاهــرةٍ ،فريدة،
مميزة».
ويف كلمته الرسمية توجه اىل أبناء املدينة
قائــاً« :يا أهل زحلة األبية ،يــا أهيل وأحبتي
وأبنائي! أتيتُكم أســقفا ً
ُ
فوجدت نفيس بينكم
أخــا ً وصديقاً .أتيتكــم راعيــا ً فلقيتُني بني
ِمت اليكم غريبا ً
عيان حُ ٍب وحنان .قد ُ
ج ِ
ِ
بالت ُر ِ
ّ
فصيتُموني يف بضعة أشهُ ٍر قريبا ً ونسيباً .وها
عروس
نح ُن اليوم يف عي ِد أعياد مدينتنا البهيّة،
ِ
الرشق َّ
الســ ِنيّة ،أطوف معكم يف شــوارعها
ُ
املرشقةِ
عاع الجس ِد
ش
بنور
الجميلة
الصبيحةِ ،
ِ
ِ
اإللهي الذي يفوق اإلدراك ويعلو ســموّ ا ً فوق
طاقتنا عىل كُنــهِ جوهر األرسار الســماوية
الحارضة معنا وفينا قوتا ً يُحيي موتنا فيجعلُنا
يف وجود».
وأضاف« :لقد انترصنا بقوة الجسد اإللهي
ري من األزمــات والتجارب ا ُمل ّرة يف لبنان
عىل كث ٍ
وآخرها الكورونا وها نحن اليوم يف خليّة صالة
ِ
ال تتوقف كي يقوم لبنان ويشــفى من أوبئته
ُ
املجلس
الكثرية ومن داء الفساد الهدّام ،ليتم ّك َّن
النيابي الجديد من إجراء اإلصالحات املطلوبة
ُ
محليــا ً وإقليميــا ً ودوليا ً لعودة االســتقرار
واالستثمار ،ونشه َد تشــكيالً رسيعا ً لحكومة
قادرة عىل مواجهة التحديات املتنوعة وإيجاد
الحلول الناجعة وأولُها أموال املودعني».

االنتخابات البلدية على نار هادئة ...لقاءات واجتماعات

غطى على انهيار البلديات بسبب الهدر والفساد
انهيار البلد ّ
بــعــلــبــك  -عــيــسى يــحــيــى
إنعكست نتائج اإلنتخابات النيابية عىل البلدية
التي أُجّ لت عاما ً كامالً وســط الحديث عن تأجيلها
عاما ً إضافياً ،وانرصفت القــوى والعائالت تلملم
ٍ
ســنوات مضت
شــتات ما زرعته عىل مدى ست
وتتهيّأ للمرحلة املقبلــة ،وتحاول إصالح ما أمكن
من املدة املتبقية.
ال يمكن فصل االســتحقاق النيابي عن البلدي
حيث يشكل األوّل بروڤا للثاني ،وعىل أساسه تقاس
األحجــام ويتم التكهن بالنتائــج وكيفية تعاطي
الناس معه يف ظل اإلنكفاء الذي حصل منهم ونسبة
اإلقرتاع املنخفضة يف عدد من الدوائر ال سيما بعلبك
الهرمل .وإن اختلفت مقاربة االســتحقاقني حيث
تتصدر العائالت والعشــائر الدور األكرب يف اختيار
ممثليها املحليني ،تبحث األحزاب عن الثغرات التي
يمكن أن تدخل عربها وتسيطر عىل املجالس البلدية
التي تشــكل لها حائط دعم تســتخدمه يف تقديم
الخدمات تحت ظلها ورعايتها وهي يف األساس ٌ
حق
مكتسب تمثله الالمركزية اإلدارية.
تُركت املجالــس البلدية يف مهبّ رياح ســنة
إضافية مدّدت لها وسط أزمة مالية رضبت مختلف
القطاعات الرســمية والخاصــة ،وتراجعت معها
الخدمات وأبســط األعمال التي تقوم بها املجالس
املحلية لعدم توفر املوارد املالية الالزمة ،واقترص دور
العديد منها عىل إزالــة النفايات وتصليح األعطال
َ
مبالغ مالية معطوفة عىل
البســيطة التي ال تكلف
عمليات ترقيع للطرقات التي ّ
نخرت الحفر وجهها
وأصبحت مصيد ًة لـ»الرايح والجايي» ،ومع التمديد
بدأت إعادة الحســابات التي قامت عىل أساســها

املجالــس البلدية املتعلقة بالرئيــس ونائبه ،حيث
دخلت خط البازار وتقاسم الحصص سواء عرب دور
األحزاب أو العائالت الصغــرة والكبرية التي ألغت
بهذا «العُ رف» الــدور اإلنمائي الذي تلعبه البلديات
بشكل أســايس والذي يحتاج والية كاملة للرئيس
إلتمام برنامج عمله.
وألن « ُرب ضــار ٍة نافعة» جــاء التمديد عىل
طبق مــن فضةٍ لرؤســاء كان مــن املفرتض أن
تنتهي فرتة واليتهم إثر االتفاق املعقود ال ســيما يف
البلدات الصغرية والتي لم يرشــح عنها أي أعمال
ً
ٍ
مرتافقة مع عدم نية تلك البلدات
وإنجازات تُذكر،
فتح امللف البلدي لحني انتهاء املدّة املمدّدة ليتسنى
ٍ
إطارات جديدة لالتفاقات أو التوجه نحو
لها وضع
ٍ
وقت عملت فيه
االنتخابات واملباركة للفائــز ،ويف
األحزاب املســيطرة يف بعلبك الهرمل ال سيما ثنائي
أمل و»حزب الله» عىل تقســيم الواليات (الرئيس
ونائبــه) يف معظــم البلديات التــي خاضت فيها
االنتخابات عام  2016بــن العائالت ،أبقت القديم
عــى قدمه يف مركزه وأرضت بعضــا ً من العائالت
بإعطائها رئاسة سنة يف عدد من البلدات الصغرية،
وطلبت من البعــض اآلخر تقديم اســتقالته من
مراكز حساسة كرئيس اتحاد بلديات بعلبك.
وألن النفع يعود بالجملة ،ســاهم انهيار البلد
وثورة الســابع عرش من ترشين يف تغطية انهيار
عدد من البلديات التي نخرها الفساد وسوء اإلدارة
والهدر املايل ،بعد أن اتبعــت طوال الفرتة املاضية
سياسة كان عنوانها «الذهاب نحو االنهيار» بفعل
التوظيفات العشــوائية واملصاريف دون حسابات
وسوء اإلدارة والرقابة ،ويف هذا اإلطار تشري مصادر
لـ»نداء الوطن» إىل أنه ال شك ويف عدد من البلديات

بلدية بعلبك

أحدهم كانت بسبب سياسة الهدر املالية وفقدان
كان الوضع ذاهبا ً نحو االنهيار بســبب الترصفات
محتويات مخــازن ومصاريف واختفــاء أموال،
الالإدارية وسوء اســتخدام املال العام والهدر ،فال
حيث اســتدرك الحزب الذي عيّنه األمر وطلب منه
مراقبة عىل عمل من اختاره الحزب الفالني لرئاسة
االستقالة بعد أن طلب منه مرارا ً
بلديــة أو اتحــاد ،حيث يترصف
وتكــرارا ً االنتباه وحســن األداء
وكأنه الحاكــم بأمره دون مراعاة
والترصف ،لكن الرتاكمات أوصلت
الشأن العام وخدمة الناس ،ففي
إحدى البلديات قــام رئيس بلدية ال مراقبة على عمل من
إىل هذا القرار.
اختاره الحزب الفالني
شــهر
بتوظيف  47موظفا ً خالل
ومع فتح باب االســتقاالت
ٍ
ونصف ،وإطالق مشــاريع كلفت لرئاسة بلدية أو اتّحاد حيث وانتشــار روائح الفســاد وسوء
مبالغ طائلة ،ومنها مرشوع قبل
اإلدارة يف عدد من البلديات وفشل
يتصرّف وكأنه الحاكم
األزمة بدأ بـ 240ألف دوالر لينتهي
البعض اآلخر ال سيما نتيجة سوء
بأمره
بـــمليار وأربعمئــة مليون لرية
اختيار النــاس ملن يرتأس املجلس
لبنانية ولم ينتهِ كامــاً ،وكل هذا كان يتجه بعدد
البلدي ،وربطا ً بنتائج االنتخابات وإقبال الناس عىل
من البلديات نحو اإلنهيار واإلفالس غري أن إفالس
التصويت ،تدخل االنتخابات البلدية حيّز التحضري
البلد أنقذهــا وأنقذ من يقف خلفهــا ،وأضافت
واللقــاءات واالجتماعات والتي ســيكون لنا فيها
املصادر أن اإلســتقاالت التي تفرض وفرضت عىل
إضاءات متتالية.
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ثمن الرغيف بالمفرق  6000ليرة إذا ُو ِجد

الخبز مفقود في النبطية ...والبحث عنه يطول
يرصخ وينتفض ،وكأن االزمة عابرة تنتهي بمجرد
الــنـبـطــيــة  -رمـــال جــونـــي
إعالن قرار رفع الدعم ،حينها تغرق االفران السوق
بالخبز العربي.
وحدها النبطية دون غريهــا من املدن تعيش
ليست ازمة الخبز وليدة اللحظة ،وال مفاجئة،
أزمة خبز قاســية منذ عدة ايام ،فالخبز مقطوع،
فالكل كان ينتظر حدوثها ،ولطاملا حذر منها عضو
وان توفر بالقطارة ،وهو ما حرم رشيحة واســعة
نقابة االفران يف الجنوب عــي قميحة ،الذي اطلق
من الناس من الخبز العربي ،الذي يبدو انه لم يتوفر
سلســلة تحذيرات مســبقة لتفادي االزمة ،ولكن
اال بعد رفع الدعم ،وبحسب املعلومات ،فإن االزمة
«االزمــة وقعت» كل دكاكــن النبطية فارغة من
ما هي اال مقدمة لرفع ســعر الربطة لتصل اىل 35
الخبز وحني تسأل البائع عن السبب يقول «اعطونا
الف لرية.
كم ربطة»  ،ويضيف «ما يف طحني».
وال يخفي احد ان ســبب االزمة الطحني الذي
تجــول فــرح عــى دكاكني
بدال من ان يخصص لصنع الخبز
النبطية وحده الجواب «ما يف خبز»
يتم بيعه «اون اليــن» وقد وصل
يقابلها ،يف حني بالكاد يتوفر خبز
ســعر الطن اىل  18مليــون لرية،
ال خبز في منطقة
التنور الذي تجاوزت ســعر ربطته
وهناك من باعه بـ 800دوالر» ،ما
النبطية وقراها فهو
الـ 35الف لرية ،ومتوقعا ً ان ترتفع
يؤكد ان الخبز دخل مرحلة السوق
السوداء بادارة تجار االزمة ،الذين يوزع بالقطارة ومنذ أكثر يف ما لو بقيــت ازمة الخبز تراوح
همهم األول الربــح وآخر همهم من أربعة أيام ودكاكين مكانهــا ،رغم ان هناك مســاعي
حثيثة يبذلها نائب النبطية نارص
لقمة الفقري.
النبطية بال خبز
جابر للجمها قبل تفاقمها واجرى
ال خبــز يف منطقــة النبطية
للغاية سلســلة اتصــاالت مع مدير عــام وزارة
وقراها ،الخبز يوزع بالقطارة ،منذ اكثر من اربعة
االقتصاد لوضع حد لالزمة املستجدة.
ايام ودكاكني النبطية بال خبز ،بعدما نفذت االفران
ولكن عــى االرض ما يف خبز ،واملواطن يضطر
وعودها بتقنني إنتاجه وتوزيعه ،كورقة ضغط من
اجل رفع الدعم لتصبــح ربطة الفقري بـ 30وربما
لرشاء الخبز البديل باســعار خيالية ،يقول احمد
بـ 35الف لرية.
انه قصــد احد الدكاكني لرشاء ربطــة واحدة اتاه
يف كل مرة كانت تطــرق االزمة ابواب املنطقة
الجواب «محجوزين» مــا يضحكه أننا دخلنا زمن
يســارع املعنيون اىل ربطها وتطويقها ،اال ان هذه
«حجز ربطة الخبز» وربما نصل اىل مرحلة «الخبز
املرة تــرك الجميع االزمة مفتوحة ،رغم ان احدا ً لم
بالرغيــف» وهو ما اعتمده عــدد من املحال حيث

الدولة غائبة عن تكاليف اإلستشفاء والمرضى يتألّمون

النبطية بال خبز

وصل سعر الرغيف اىل  6آالف لرية لبنانية ،والحبل
عىل الجــرار ،كل ذلك يحصــل واملواطن «يمضغ»
ازمته بصمت ويقف متفرجا ً عىل ما يحصل وكأن
األزمة ال تعنيه.
وفق ابراهيم فأإنــه تكبّد  400الف لرية بنزين
بحثا ً عن ربطة خبز ،واملستغرب بحسبه ان االزمة
َ
يحاسب؟
فقط يف الجنوب ،والسؤال ملاذا الجنوب
بحسب صاحب احد االفران فان الخبز داخلها
ال يتوفــر اال صباحــا ً وبكميات قليلــة جداً ،الن
الطحني املتوفر قليل جدا ،ونســعى لتقنني االنتاج

كي ال ينقطع السوق نهائيا من الخبز وعن السبب
يقول هناك العديد من املطاحن مقفلة ما ارتد سلبا ً
عىل االنتاج وقــد ندخل يف ازمة اخطر ما لم تتدارك
الحكومة املشكلة وتضع حدا ً لها ،واال سنكون امام
طوابري الخبز الطويلــة والخبز غري متوفر وأخىش
ان نصل اىل مرحلة بيع الخبز بالرغيف ،يف لبنان كل
يشء وارد.
اذا ً الخبز مقطوع ،البحث عنه يطول ويطول،
والسؤال متى ينتهي مسلسل االزمات وتتم حماية
رغيف الفقراء من تجار االزمة.

«"صندوق جبر الخواطر»" بحصة تسند خابية وجع

بعد اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل...
مخزومي :لن نتأخر في مراجعة القضاء

ّ
يقض
الطبابة هــي أكثر ما
مضاجع الفقراء يف الشــمال ويف
عكار .أقل عملية يف أي مستشفى
تحتاج إىل عــرة ماليني لرية أو
أكثر ،وأكثر املحتاجني للعمليات
هم من الفقراء الذين ال يملكون
قوت يومهم.
أصبح دخول املستشــفيات
الحكوميــة كمــا الخاصة ،من
أصعب ما يكــون عىل الطبقات
الفقــرة ،وهناك أشــخاص لم
يعودوا قادريــن عىل تأمني علبة
دواء فما بالــك بتكاليف دخول
املستشــفيات ،التي لم تعد تقبل
بأغلبيتها إال بالــدوالر الفريش
والفقــراء يئنــون .يف القــرى
العكارية ثمة عــرات الحاالت
املرضية التي تحتاج إىل عمليات
جراحيــة ال يملــك أصحابها أو
ذووهم تكاليف العالج ،وال تعلم
بأحوالهــم إال منازلهم الخاوية
من املــال ،بعدما تخ ّلــت الدولة
عن أبسط مسؤولياتها وأشاحت
وزارة الصحة بعينها عن الفقراء
وتوقــف صنــدوق الضمان عن
تقديم املســتحقات هذا يف حال
كان لهــؤالء صناديق ضامنة يف
األصل .من هــذا املنطلق جاءت
مبادرة «صندوق جرب الخواطر»
التي أطلقهــا مختار ببنني زاهر
ّ
الكســار قبل أيام قليلة من أجل
املساعدة يف تأمني تكاليف العالج
واملستشــفيات ملن ال يملكونها.
ّ
الكسار صندوقا ً يف
وضع املختار
مكتبه «استوديو زاهر» يف ببنني
بهدف جمع التربعات ولو بالقليل
لتأمني بعض الحاالت التي تحتاج
إىل عالج صحي سواء يف ببنني أو
ّ
الكســار
خارجها .واملعروف عن
أنه يســاهم منذ سنوات بتأمني
تكاليف العالج عرب نرش الحاالت
املرضية عىل الفايسبوك لريصدها

أعلن املكتب اإلعالمي للنائب فؤاد مخزومي يف بيان ،أن الحملة التشــويهية ضده ال تزال مســتمرة،
«وجديدها ما أثري حول مشــاركته يف حوار طنجة يف املغرب يوم الجمعــة يف  10حزيران  ،2022علما ً أنه
مؤتمر حول التعايش وحوار األديان والثقافات بني دول املتوســط ،وضم مســؤولني من أفريقيا وأوروبا
والخليج العربي والرشق األوسط» .وأكد أن «اتهام مخزومي بالتطبيع مع العدو اإلرسائييل ملجرد مشاركته
يف حوار من هذا النوع ،مستهجن ومرفوض».
وأشار إىل أن «مخزومي حرض املؤتمر بنا ًء عىل دعوة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون األفريقي
واملغاربة املقيمني يف الخارج ،ومن تحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة ،وهو بالتايل ليس معنيا ً باتهامات
باطلة مغرضة لم تطلق ،إال ألنه يتعامل مع بلد عربي داعم للبنان».
وختم البيــان« :لن نتأخر يف مراجعة القضاء املختص ملالحقة املســؤولني عن هذه الحملة املربمجة،
وتحميلهم كل التبعات املدنية والجزائية املرتتبة عىل ذلك» .وقد التقى أمس مخزومي الســفرية األمريكية
دوروثي شيا وبحسب ما غرد عىل تويرت «تطرقنا مللف ترسيم الحدود البحرية خصوصا ً أن استخراج الغاز
والنفط رضورة إلنعاش االقتصاد والخالص من أزماتنا .وشددنا عىل رضورة اإلرساع بتشكيل حكومة تنفذ
اإلصالحات وتستكمل املباحثات مع صندوق النقد الدويل وتضع خطة عمل للنهوض بلبنان واقتصاده».

الـشـمــال  -مــايــز عــبــيــد

«"صندوق جبر الخواطر"» في ببنين

عشرات الحاالت المرضية
التي تحتاج إلى عمليات
جراحية ال يملك أصحابها أو
ذووهم تكاليف العالج
املتربّعــون واملغرتبــون .يقول
ّ
الكســار عن املبادرة «إنها
زاهر
مســاهمة بســيطة يف الوقوف
إىل جانــب النــاس املحتاجني يف
موضوع اإلستشــفاء الذي بات
أصعب مــا يكون عــى الناس
الفقراء وتقصدنا كل يوم عرشات
الحــاالت يف ظل غياب تام للدولة
واملعنيــن عن أي مســاهمة،
وغياب املرشــحني الذين رصدوا
أمواال ً طائلة لإلنتخابات وانكفأوا
عن مساعدة الناس املحتاجني».
أضــاف« :أردنا مــن هذه
املبادرة أن تكــون جربا ً لخواطر
الناس يف هذه الظروف الصعبة،
ودعــوة نجددهــا للمغرتبــن
ليســتمروا بمســاندة أهلهــم
املحتاجني يف الداخل .ومن األمور
املثرية لإلهتمام تلك اإلنســانية
التــي يظهرهــا الفقــراء مع
بعضهم البعــض ،عندما يأتيك
شــخص تعرف أنه فقري ويقوم

بالتربع بمبلــغ  20ألف لرية أو
أقل وهو يعــرف تماما ً أن أموال
هذا الصندوق ســوف تعود إليه
أو لغريه من الفقــراء من ذوي
الحاجات الصحية املختلفة».
ّ
الكســار أن مبادرة
ويؤكد
صندوق جرب الخواطر أتت «كنوع
من أنواع التكافل اإلجتماعي الذي
يحتاج إليه مجتمعنا اليوم حتى
نستطيع اإلســتمرار أمام هذه
الصعوبــات والتحديات الكبرية
التي تواجهنا».
أحــد املواطنني وهو شــاب
قابلناه يف مكتب املختار أشار إىل
أنه أصبح يتهيّب دخول بيته ألن
فيه أطفالــه مرىض .أدخل إحدى
بناته إىل املستشــفى وطلبوا منه
 5ماليني لــرة تكاليف عالج ثم
أصيبت شــقيقتها واحتاجت إىل
عملية كلفتها أكثر من  25مليون
لرية ال يملك منها شيئا ً وهو اآلخر
مريض وشغله متوقف منذ مدة».
مواطن آخر يــرح حالته
فيقول»:أحتــاج إىل عمليــة يف
عيني ،قالت يل املستشــفى إنها
تك ّلف  6آالف دوالر ال أملك منها
دوالرا ً واحداً .قصــدت أكثر من
مسؤول وشــيخ وجمعية تهتم
بالشــأن الصحي ولــم أجد أي
تجاوب».

غريو تكرّم الجيش في مباراة «"الفرنكوفونية»":
التعاون بيننا قيمة لبلد األرز
أكدت الســفرية الفرنســية يف لبنان آن غريو،
«التزام فرنســا بالوقوف إىل جانــب لبنان والجيش
اللبنانــي» ،وأشــارت يف احتفال بقــر الصنوبر
أمس ،ملناسبة اختتام النســخة الـ 11من «مباراة
ّ
املخصصــة للجيش اللبناني ،كرمت
الفرنكوفونية»
فيه نحو  24فائزاً ،بحضــور الجنرال جورج صقر
ممثالً قائــد الجيش العماد جوزاف عون ،ســفري
بلجيكا هوبري كورمان ،وملحقــي الدفاع الفرنيس
والبلجيكــي والكندي والســويرسي ،باإلضافة إىل
الفائزين وضباط مــن الجيش اللبناني ،إىل أن «هذه
املبادرة تشــكل جزءا ً ال يتجزأ من اإللتزام الفرنيس
تجاه الفرنكوفونية يف القوات املسلحة اللبنانية».
وقالت« :افتتحت فرنســا نحو  14مركزا ً لغويا ً
ضمن أفواج الجيش اللبناني ومدارســه عىل كافة
األرايض اللبنانية بهدف تطويــر وتعزيز تعلم اللغة
الفرنسية يف البيئة العسكرية».
ورأت أن «تدريب الجنود عىل تع ّلم الفرنسية هو
لتمكينهم من املشاركة بجدية يف العديد من العمليات
املشــركة مع الجيش الفرنيس ،واإلســتفادة بشكل
أفضل الكتساب مهارات جديدة أكان من خالل تبادل
الكوادر أو إرســال مفارز عملياتية ،أو تنفيذ مهمات

بالرشاكــة مع الكتيبة الفرنســية يف القوات الدولية
العاملة يف الجنــوب ،وهذا يعزز التعــاون العمالني
بني الجيشــن اللبناني والفرنيس وبني جيوش الدول
الفرنكوفونية ،وهذا كله يشــكل قيمة مضافة ألمن
واستقرار بلد األرز» .واعتربت أن «نجاح هذه املباراة
هو دليل إضايف أن التعاون مع الجيش اللبناني يسري
بشــكل جيد جداً» ،شــاكر ًة «الــدول الفرنكوفونية
الرشيكة يف هذه املبادرة وهي بلجيكا ،كندا وسويرسا».
من جهته ،نقل الجنرال صقر باسم العماد عون
«الشكر للسفرية غريو عىل كل الجهود التي تقوم بها
من أجل لبنان ومن أجل الجيش اللبناني» .كما شكر
«الضباط الفرنسيني وفريق العمل الذي يتعاون مع
الجيش اللبناني من أجل دعمه لتحقيق أهدافه».
هــذا وتُعترب «مباراة الفرنكوفونية» مســابقة
تعبــر كتابي باللغــة الفرنســية ،مفتوحة لكافة
العســكريني يف الجيش اللبناني ،ت ّم إطالقها للمرة
األوىل عام  2009وشــارك يف هذه الدورة نحو 6200
مشرتك.
وختاماً ،و ّزعت الســفرية غريو والســفارات
املشــاركة الجوائز التكريمية عــى  24فائزا ً يف هذه
املباراة.
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ّ
نتمسك بها ونرفض نقل صالحياتها ...ونريد العودة
فلسطينيّو لبنان:

وفد اللجنة اإلستشارية الخاصة بـ"األونروا"
يزور مخيم عين الحلوة

"اإلستئناف" تر ّد عرض
تن ّحي القاضي أبو حيدر
عن ملف سالمة

صيـــدا  -محمــد دهشـــة
حملت زيارة وفد اللجنة اإلستشارية
الخاصــة بـ»األونــروا» ،إىل مخيم عني
الحلوة ،رســالة أممية عن مدى اهتمام
الدول املانحة واملضيفة بتخفيف معاناة
الشعب الفلســطيني يف املخيمات يف ظل
األزمات املعيشــية الخانقــة ،والتي لم
تقترص عىل وعــود بحشــد الدعم املايل
وإنّما بتأييــد الحقوق املرشوعة ،يف وقت
أكد فيه الفلسطينيون أن قضيتهم ليست
خدماتية وإنما سياســية بامتياز ولها
ت ِبعات إنسانية.
الزيارة التي تعترب األرفع منذ سنوات
إىل عني الحلوة ،جــاءت يف أعقاب انتهاء
اجتماعات اللجنة اإلستشارية عىل مدى
يومني يف العاصمة اللبنانية – بريوت ،وبعد
زيارة ميدانية منذ أيــام إىل مخيم «برج
الرباجنة» يف بريوت ،حيث اطلع الوفد عىل
حياة البؤس والفقــر املمزوجة بالصرب
واإلرصار عىل التمســك بوكالة «األونروا»
دون نقل صالحياتها وعــى حق العودة
رغم مرور  74عاما ً عىل نكبة فلسطني.
وعاين الوفــد ،الذي ض ّم ممثلني عن
الدول املانحة بما فيها اإلتحاد األوروبي،
والدول املضيفة بما فيها لبنان ،وجامعة
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي
وفلسطني ممثلة بدائرة شؤون الالجئني،
والذي رافقه مدير عــام الوكالة يف لبنان
كالودي كوردونــي ،املعانــاة عن كثب
واعتربها «فوق الوصف» ،يف وقت أدّى فيه
لبنان دورا ً مميزا ً يف تسليط األضواء عليها
عرب لجنة «الحوار اللبناني – الفلسطيني»
وجهود رئيسها الدكتور باسل الحسن ،ما
دفع رئاسة اللجنة االستشارية «لألونروا»
إىل اختيار لبنــان باإلجماع لوالية جديدة
لسنة إضافية.
ووســط إجراءات أمنيــة اتخذتها
القوة الفلسطينية املشرتكة وقوات األمن
الوطني ،عقد الوفد اجتماعني يف مدرسة
«الســموع» ،األول مع ممثــي «اللجان
الشعبية» بمشاركة قائد القوة املشرتكة

الوفد في «عين الحلوة»

العقيد عبد الهادي االســدي ،حيث أكدت
تمســكها بوكالة «األونروا» ورفض نقل
أيّ من صالحياتها إىل مؤسســات أممية
رشيكة ،وعىل حق العودة ورفض التوطني،
والثاني مع برملان الطالب الفلســطينيني
الذين استمع منهم إىل أحالمهم ورغبتهم
يف العيــش بحرية وكرامــة والعمل ،قبل
أن ينتقــل اىل صيدا ويتفقد مستشــفى
«الهمرشي» ،ويلتقي مديره العام الدكتور
رياض أبــو العينــن والطاقمني الطبي
واإلداري ،ويطلــع عــى خدماته الطبية
وتطوير أقســامه وافتتاح أخرى جديدة،
كما عىل احتياجاته.
ووصف عضو «اللجنة الشــعبية»
عدنان الرفاعــي الزيــارة بأنها مهمة،
وقال لـ «نداء الوطن» ،إن الوفد اســتمع
إىل موقفنــا الواضح بالتمســك بوكالة
«األونــروا» ،والرافض نقــل أي تفويض
من صالحياتها ،مشــددا ً عىل أن قضيتنا
سياسية وليست إنسانية ،وال نريد شيئا ً
سوى العودة إىل فلسطني».
وشدد أمني رس «اللجان الشعبية» يف
فصائل «منظمة التحرير الفلســطينية»
الدكتــور عبد ابو صالح عىل مســؤولية
املجتمــع الدويل يف تأمــن موازنة مالية
دائمة لوكالة «األونروا» ،ريثما يتم تطبيق
قــرارات الرشعية الدوليــة ويف مقدمها
القرار  194الذي ينــص عىل حق العودة
والتعويض».

الزيارة تعتبر األرفع منذ سنوات
إلى «عين الحلوة» جاءت في
أعقاب انتهاء اجتماعات اللجنة
اإلستشارية على مدى يومين
وأمــل ممثل «اللجان الشــعبية» يف
تحالف القوى الفلســطينية خالد زعيرت
«ابو حسام» أمام «نداء الوطن» ،من الوفد
أن ينقل معاناة أبناء املخيمات وإرصارهم
عــى العودة ،عــى اعتبــار أن قضيتنا
سياسية ولها تبعات خدماتية وإنسانية.
ووفق املشاركني ،فإن ممثيل النروج
والســويد واإلتحاد األوروبــي ،أكدوا أننا
نسمع عن املعاناة ولكنها عىل أرض الواقع
أشــ ّد وطأة وقد شــاهدناها بأم العني،
سنسعى إىل حشد التمويل املايل الستمرار
تقديــم خدمات «األونروا» وتحســينها،
ونؤيــد مطالبكم العادلــة بحياة كريمة
وتطبيق قرارات الرشعية الدولية.
وســلم وفد من الحراك الفلسطيني
املوحَّ د املستقل مذكرة مرتجمة إىل اللغتني
اإلنكليزية واألملانيــة عرب طفلة من ذوي
االحتياجات الخاصة موجهة إىل الوفد من
خالل كوردوني ،تلخص مطالب ومعاناة
الالجئــن ،وتؤكد التمســك بـ»األونروا»
ورفض نقل صالحياتهــا لهيئات بديلة،

وتطالب باعتماد موازنة ثابتة مستدامة
تلبي حاجــات الالجئــن ،وإعالن حالة
طوارئ يف لبنان واعتماد مســاعدة مالية
شهرية للعائالت حتى انتهاء األزمة.
وترأس عضو اللجنــة التنفيذية لـ
«منظمة التحرير الفلســطينية» ،رئيس
«دائرة شؤون الالجئني» الدكتور أحمد أبو
هويل اجتماعا ً لـ»هيئة العمل الفلسطيني
املشــرك» يف لبنان ،يف مقر سفارة دولة
فلســطني يف بريوت ،حيــث وضعهم يف
أجواء ما خلصــت إليه اجتماعات اللجنة
االستشارية ،كاشفا ً عن جانب من الخطة
االســراتيجية «لألونــروا» لجهة الرؤية
الشــاملة والنهج لتقديم خدمات عالية
الجودة لالجئني واســتدامتها ،بما فيها
اإلصالحات والتمويل وسواهما.
وكان رئيــس حكومــة ترصيف
األعمــال نجيــب ميقاتــي وخــال
اســتقباله املشــاركني يف اجتماعات
اللجنة اإلستشــارية «لألونروا» ،أكد أنه
«من دون حق العــودة الكريمة لألخوة
الفلســطينيني ،وقيام دولتهم املستقلة
وعاصمتهــا القدس فال اســتقرار يف
املنطقة والعالم» .وشــدد عىل «رضورة
اســتمرار الدول املانحة بدعم «األونروا»
لكي تقــوم بدورها يف رعايــة األخوة
الفلسطينيني مع ما يشكله هذا األمر من
استقرار اجتماعي داخل املخيمات باتت
الحاجة إليه أكثر إلحاحاً».

بعد طرابلس "اليرقان" ينتشر في عكار:
مرض موسمي وال داعي للهلع
الشمــــال  -مايـــز عبيـــد
يواصــل مــرض «الريقــان» أو
«الريقان» انتشــاره يف مناطق طرابلس
حيــث كانت بداية ظهــوره ،لينتقل إىل
مناطق الجــوار أيضاً ،ومنها عكار .هذا
اإلنتشار للمرض ورغم الضجة الكبرية
املثارة حولــه إال أن الحاالت املصابة يتم
عالجها يف املنزل وترتاجع حاالت الدخول
إىل املستشفيات يف طرابلس.
وعىل غــرار طرابلس وصل مرض
«الريقان» إىل عــكار وهناك العديد من
الحاالت التي تنترش يف املناطق والقرى.
وال شك أن إنتشار املرض أحدث حالة من
التخوّف لدى األهايل عىل أوالدهم ،إذ كان
الخوف موجودا ً بمجرد أن ســمعوا عن
وجود إصابات باملرض يف طرابلسّ .
لكن
التخوف األكرب يتأتّى من عدم قدرة األهايل
عىل إدخال أوالدهم إىل املستشفيات مع
ارتفاع تكاليف اإلستشفاء ،التي أصبحت
عىل الدوالر يف غياب أي جهة ضامنة عن
تقديم الدعم.
التخوّف أيضا ً يتأتّى من كون أكثرية
األمهــات ال يعرفن باملــرض وأعراضه
وبمجرد أن يريــن أعراضا ً مثل اصفرار

الوجه أو اإلســهال بادية عىل األطفال
فيذهــب التفكري مبــارشة إىل إمكانية
اإلصابة بالريقان ،من دون معرفة ما هي
األساليب التي يجب اتباعها والعالجات
ملثل هذا املرض.
«ال داعي لكل هــذا الهلع واألمر لم
يخرج عن املعتاد ،فهذا مرض موسمي
يتكرر كل سنة ،وليس وبا ًء جديدا ً طارئا ً
ال يعرف عنه الطب شيئا ً كما حال وباء
ً
مثــا ،ولم أجــد أي يشء غري
كورونا
اعتيادي ،وكل هذه الضجة املثارة حوله
ال مربر لهــا» .بهذه الكلمات اســته ّل
ّ
الكســار حديثه لـ»نداء
الدكتور كفاح
الوطــن» وأضاف« :تقريبــا ً من نهاية
شــهر رمضان إىل اآلن وتمر علينا مثل
هذه الحــاالت وال أرى أن فيها وباء غري

التخوف األكبر يتأتّى
من عدم قدرة األهالي
على إدخال أوالدهم إلى
المستشفيات مع ارتفاع
تكاليف اإلستشفاء

اليرقان في عكار

معروف أو ما شابه .فهذا التهاب الكبد
الفريويس  hepatit Aوهو األقل خطورة
بني األنواع وعالجاته وأدويته معروفة،
ومراجعة الطبيــب رضورية لكي يحدد
للمريض الربنامج العالجي املطلوب لعدة
أيام ال تتعدى األسبوع».
ّ
الكســار عىل رضورة
وشــدد
الوقايــة بــكل األحــوال وأن يعرف
األهــايل مصــادر امليــاه وأن تكون
املياه نظيفــة إىل جانب الحفاظ عىل
التعقيم ،أمــا بخصوص الخرضوات
فاألجدر غســلها بامللــح» .وطمأن
الدكتــور الكســار إىل أن هذا املرض

ال يســتدعي دخول املستشفى إال يف
حالة تزامن وجــود أمراض مرتبطة
ارتباطــا ً مناعيــا ً للمريض املصاب
فتؤدي إىل مضاعفات تستدعي دخول
املستشفى» .ومع أن وزارة الصحة لم
تحدد ما هي األسباب وراء اإلصابات
وانتشــار «الريقان» يف طرابلس ،فإن
أغلب املعلومات يف هذا الشأن تتقاطع
عند مســألة التأكد مــن املياه التي
تستعمل يف الرشب واإلستعمال املنزيل،
إىل جانب اختالط املياه الجوفية باملياه
اآلسنة ،وهي من األسباب األساسية
يف ظهور هذا املرض.

ردّت محكمة اإلستئناف يف بريوت برئاسة
القايض حبيب رزق الله ،أمس ،عرض التنحّ ي
الذي تقدم به النائب العام اإلستئنايف يف بريوت
القايض زياد أبو حيدر ،عن النظر يف ّ
ملف حاكم
مرصف لبنان رياض سالمة ،بسبب إبدائه رأيا ً
مسبقا ً يف القضية واعتبارها أن االدعاء ليس
من صالحيته.
واعتربت أن رشوط تنحــي أبو حيدر لم
تتحقق يف هذه القضية ،ألن إبداء الرأي املسبق
يفرتض حصولــه قبل أن يضع يده عىل ّ
امللف،
وبما أن أبو حيدر تس ّلم ّ
امللف من النيابة العامة
التمييزية وســجّ له يف قيود النيابة العامة يف
بريوت ،فإن إعالنــه عدم صالحيته لإلدعاء ال
يكون رأيا ً مســبقاً ،ألن هذا الرأي هو يف صلب
عمله.
ّ
امللــف إىل القايض
وأعــادت املحكمــة
ّ
امللف
أبو حيدر ،الــذي بات ملزما ً الســر يف
وبإجراءات اإلدعاء.

خطة "السياحة" تنطلق من طريق المطار

نصار بوعوده؟
هل يفي ّ

يف حني ينتظر لبنان موســمه السياحي اليتيم
ّ
وضخ األموال يف بنية
يف تشــغيل حركته اإلنتاجية،
اإلقتصاد املنهار وإنعاش اآلمــال املوقت يف نفوس
اللبنانيني ،أعلن وزير الســياحة يف حكومة ترصيف
األعمال وليد ّ
نصار من قــر بعبدا يوم أمس ،عن
«حملة إعالنية تشمل كل لبنان وطريق املطار».
وقــال« :إن لبنان مقبل عىل مرحلة ســياحية
واعــدة إىل ح ّد كبري ،وقد وضعــت الرئيس بصورة
األرقام لجهة عدد الســياح الذين نتوقع أن يزوروا
لبنان ،واإلجراءات التي تتخذها وزارة السياحة مع
القطاع الخاص واملؤسســات السياحية ابتداء من
الحملة االعالنية التي سنطلقها يف اليومني املقبلني
من مطار بريوت».
وعن الحوافز السياحية ،أشار ّ
نصار إىل أن «عدد
الرحالت اىل لبنان يجب أن يزداد ونحن يف هذا الصدد
عىل تواصل مع رشكات الطريان ،وســتكون هناك
رزمة من الحوافز كما فعلنا يف كانون األول املايض،
سنعلن عنها قريباً».
وعن التسعري بالدوالر واالنتقادات التي وجّ هت
اىل وزارة الســياحة ،قــال« :هنــاك التباس يف هذا
املوضوع ،لقد طلبنا من املؤسســات السياحية يف
األساس أن تســعر بالدوالر عىل أن تكون الفاتورة
باللــرة اللبنانية ،أي أن املواطــن اللبناني صاحب
املدخول باللرية اللبنانيــة أو الوافد الذي لديه عملة
صعبة يدفع باللرية اللبنانية ،وبذلك تستفيد الدولة
من الرضائب التي تســتحق لخزينتها ،ونكون قد
أوجدنا منافســة بحيث أنه بات يف املطاعم ســعر
موحّ د ،ومهما تغري سعر الدوالر تبقى األسعار ثابتة.
كذلك ،فاننا نكون قد ساعدنا مصلحة حماية
املستهلك يف وزارة اإلقتصاد عىل مراقبة األسعار ،ال
سيما واننا لم نكن نراقب األسعار الن كل مؤسسة
كانت تســعر وفقا ً ملا يحلو لها وعىل ســعر رصف
معني».
وختم« :اننا كوزارة سياحة ال نراقب األسعار بل
الجودة ،ونعول عىل املستهلك والزائر ،فهو من يحدد
اين األفضل ويقرر اين ســيذهب وعىل املؤسسات
السياحية بالتايل ان تريض زائريها».
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تخ ّوف من تف ٍّ
ش أوسع وسط تضارب في تقييم الجهات المعنية

من عالمات اليرقان

ما كان ينقص شعب لبنان إل ّ اليرقان

ال ،أل ّ ّ
كأنّه مقدّر على اللبنانيين ،المنهكين أص ً
يتنفسوا الصعداء .وإن حصل وفعلوا ،سرعان ما يأتي ما يحبس
أنفاسهم من جديد .فبعدما خرج كابوس كورونا -أو هكذا نأمل ،إلى غير رجعة -من الباب ،أطل ّ علينا شبح التهاب
الكبد الفيروسي ( -اليرقان) من الشبّاك .من طرابلس إلى البقاع وبيروت وباقي المناطق ،نسمع عن إصابات هنا
وهناك وهنالك .فما األسباب ،وماذا ينتظرنا وهل نحن مستعدّون للمواجهة ،إن تطلّب األمر ...وكيف؟
كـــاريــن عــبــد الــنــور
هذا ما كان ينقص محمّ د ،الوالد لثالثة
أطفال ،حسن ( 14عاماً) ،زينة ( 11عاماً)
وسريين ( 9أعوام) كي «تِكمَل معنا ببلد ما
حدا ســائل يف عنّا» ،عىل ح ّد تعبريه .فمنذ
عرشين يوما ً تقريباً ،اســتفاق محمّ د الذي
حي شــعبي يف
يعيش مع زوجته وأوالده يف ّ
طرابلس عىل أنني ابنته الوسطى تشكو من
ألم حا ّد يف الــرأس والبطن إضافة إىل غثيان
وتقيّؤ شــديدين .حمل األب االبنة عىل وجه
الرسعة إىل أقرب صيدليــة حيث ُ
طلب منه
إخضاعها لفحص الريقان .النتيجة جاءت
إيجابية ،ما استوجب إبقاؤها يف املنزل تحت
رعاية طبّية وغذائية خاصة وعالج من أربع
مراحل ،حُ قنت يف خالله باألدوية عن طريق
املصل .حســن وسريين لم يســلما ليحذوا
حذو أختهما ،حيــث بدأت األعراض املماثلة
بالظهور عليهما تباعاً.

بالوالدة منذ أيام لالطمئنان عىل وضع األوالد
الصحي .أمّ ا العالج الذي بلغت تكلفته حتى
اليوم حواىل  25مليون لــرة ،واألدوية التي
ّ
مشقة تأمينها من الصيدليات،
يتكبّد محمّ د
واللقاح غري املتوفــر يف لبنان ،فمن يتحمّ ل
مســؤوليتها؟ هي حالة مــن حاالت ،فهل
ينقص املواطن اللبناني معانا ًة فوق معاناةٍ؟
بيشء من اليــأس واألىس ،لم يجد محمّ د ما
يتوجه به إىل املســؤولني ســوى أن «الكالم
معهم ال فائدة منــه» .إىل بعض من هم يف
موقع املسؤولية ننتقل.

الترصد صعب
ّ

تواصلت «نداء الوطن» مع وزير الصحة
يف حكومة ترصيف األعمال ،الدكتور فراس
األبيض ،الذي اعترب أن الريقان ليس باملرض
الجديد يف لبنان ،فاإلصابات موجودة دائماً،
لكن ما حصل بداية الشهر الحايل ،هو ظهور
ما يسمّ ى بالـ»طفرة» عىل غرار ما شهدناه
يف العام  ،2017حيــث ارتفع عدد اإلصابات
بشــكل ملحوظ .وما زاد الوضع ســوءا ً يف
شك بالمياه
ّ
السنتني األخريتني ،هو تسخري كافة جهود
تدهورت حالة سريين الصحية برسعة،
الوزارة للتصدي لجائحة كورونا ،ما أدّى إىل
ما استدعى نقلها إىل «املستشفى اإلسالمي
عدم ّ
ترصد حاالت الريقان كما يجب.
الخريي» ،فكان رشط الدخول تسديد مبلغ
ألف دوالر أمريكي عىل الحسابُ ،
وإذ رشح لنا األبيض بــأن الهدف من
خ ّفض بعد
ّ
الرتصد هو منع حصول الحــاالت ،أو عىل
مفاوضات إىل النصف ،فمن أين يأتي الخري؟
األقــ ّل الح ّد من تحوّلهــا إىل طفرات كبرية،
عندها توجّ ه محمّ د بابنته إىل «مستشــفى
أشار إىل الجهود التي قام بها فريق العمل ال
املظلوم» حيث أُخضعت الفتاة لتحاليل بيّنت
رضورة إدخالها غرفة العناية ّ
سيما يف فحص عيّنات املياه يف طرابلس ويف
لتلقي العالج.
التوعية حول إجراءات الوقاية سعيا ً للح ّد من
وكون قدرة الوالد املادية ال تسمح له بتحمّ ل
انتشار العدوى .من جهة أخرى ،يرى األبيض
مصاريف املستشــفى ،اقرتح توفري العالج
أن القاعدة األساسية التي تُبنى عليها عملية
لها يف املنزل تحت إرشاف صديق له يعمل يف
ّ
الرتصد هي معرفة الســبب أو املصدر ومن
مجال التمريض .ويقــول لنا« :إذا التحاليل
ثــ ّم معالجته .ويضيــف« :االحتمال األكرب
ك ّلفت  3ماليني لرية ،قدّيــش بدّو يكلفني
املستشفى وأنا النهار ّ
هو حصــول تلوّث يف املياه
يل
نتيجة أعمال صيانة قامت
ما بشــتغل فيه ما بقدر
بها مصلحة مياه طرابلس،
طعمي والدي؟» .حســن،
هو اآلخر ،احتــاج لعالج سلّوم :اللقاحات التي
رغم أن نتائج الفحوصات
ُتعطى للصغار كما للكبار املخربية لــم ترش إىل ذلك».
شبيه بعالج أخته.
محمّ ــد الــذي يؤ ّكد مفقودة وأدعو مجددًا كيف ذلك إذاً؟ «ترتاوح فرتة
ّ
تلقــي أوالده اللقــاح يف إلى إعالن حالة طوارئ حضانة الريقان بني ثالثة
وأربعة أســابيع ،فالتلوّث
مرحلة الطفولــة ،ما زال
يتم تأمينها
يجهل حتى الساعة أسباب صحيّة إلى أن ّ
ربما يكون قد حصل خالل
ّ
فرتة األعمال لكن العــوارض لم تظهر عىل
تغــر ما حصل يف
اإلصابة ،لكنه يشــر إىل
املصابني ّإل بعد أسابيع ،كانت خاللها املياه
طعــم املياه منذ فرتة اشــتكى منه معظم
قــد عادت إىل وضعهــا الطبيعي ،ما صعّ ب
ســكان املنطقة ،وقد جاء ذلــك تزامنا ً مع
ّ
الرتصد».
عملية
قيام مصلحة مياه طرابلس بأعمال صيانة
وزارة الصحة تقوم حاليــاً ،بالتعاون
وتصليحات .وأضــاف« :أتوقع أن الفريوس
مع اليونيســف ،بحمالت توعية يف املنطقة
تغلغل يف األجســام يف تلك الفرتة حني كانت
ّ
املعقمات .لكــن ماذا عن
وتوزيع بعــض
امليــاه ملوّثة ،وبدأت العــوارض تظهر بعد
اللقاح؟ «هناك نقــاش عاملي حول رضورة
أسابيع».
القيام بحمالت تلقيح ض ّد الريقان ،لكن بعثة
العدوى انتقلت بني األخوة رغم الحرص
منظمة الصحة العاملية أفادت يف آخر زيارة
عىل عدم مشــاركتهم األوانــي واألغراض
لها إىل لبنان بعدم رضورة إدراج الريقان عىل
الشــخصية ،وهم لم يتماثلوا كليا ً للشفاء
الئحة الحملة الوطنية للقاح» .ويف الســياق
بعد .فعالمات التعــب واإلرهاق واالصفرار
نفســه ذكر األبيض اجتماع لجنة األمراض
ما زالت بادية عليهم فيما وضعهم النفيس
املعدية اإلثنني املايض بحضور ممثلة املنظمة
ليس عىل ما يرام .وعن وزارة الصحة يخربنا
ّ
للبت يف موضوع اللقاح ،غــر أن القرار لم
الوالد أن ج ّل ما بادرت إليه هو اتصال هاتفي

غسل الخضار وتعقيمها

تل ّوث مياه الشرب

الوزير فراس األبيض

النقيب يوسف ّ
بخاش

النقيب جو سلّوم

يُحســم بعد .وعن ســؤال حول جهوزية
التقيّؤ واإلســهال كما الرتكيــز عىل تناول
املستشــفيات وتوافر العالج ،يؤكد األبيض
السوائل ،لفت إىل أن أكثر الفئات املهدّدة هم
ّ
أن غالبيــة املصابني ال يحتاجــون دخول
السن ومن يعانون من أمراض مزمنة
كبار
املستشفى سوى للخضوع لعالجات بسيطة
كالضغط والســ ّكري ،ملا قــد يصيبهم من
ّ
تتعلق بالجهاز الهضمي ،مضيفاً« :لم نشهد
وتوقف وظائفه ،لكنها تبقى
قصور يف الكبد
حتى اآلن حاالت خطرية وشــديدة العدوى،
حاالت استثنائية.
وقد أعلنت الــوزارة ّ
تكفلها تغطية جميع
اللقاح الذي وصفه بخاش بالوســيلة
العالجات».
الوقائية ال العالجية ،ليس من شأنه مداواة
ماذا عــن األعداد وهل
املريــض .فــدوره ينحرس
من توجّ ه إىل عــزل مدينة
يف تكويــن مناعــة تحمي
طرابلس؟ «حتى اآلن نتوقع
األشــخاص املع ّرضــن
استقرارا ً يف األعداد ،وبالتايل األبيض :االحتمال األكبر
لإلصابة ال أكثر .نســأله إن
انخفاضا ً يف ما بعد ،وستقوم إلصابات اليرقان حصول كنا أمام إعالن حالة طوارئ،
الــوزارة بإصــدار تقارير تلوّث في المياه نتيجة فيجيــب« :أعتقــد ،يف ظ ّل
يومية بهذا الشأن .كما أنه أعمال صيانة قامت بها ازدياد األعداد مــن يوم إىل
ّ
ليس املطلوب عزل املناطق
سيتفش
آخر ،أن الفريوس
وإنما معرفة مصدر التلوّث مصلحة مياه طرابلس
برسعــة ،لكنه لــم يخرج
ّ
والسيطرة عليه» ،كما يختم األبيض.
تقص الطبقات
عن الســيطرة بعد .علينا
االجتماعية األكثر عرضة لإلصابات وتحديد
مناطق تمركز العدوى قبل التك ّلم عن حالة
اإلصابات إلى تزايد؟
طــوارئ» .ختاماً ،دعا بخــاش إىل االنتباه
يف اتصال لـ»نــداء الوطن» مع نقيب
لنوعية املياه املســتخدمة وتعقيم الخضار،
األطباء الجديد ،الدكتور يوسف بخاش ،كان
له رأي آخر ،حيث قال« :كنا نتكلم عن ّ
وعزل األشــخاص املصابني لكرس شــبكة
تفش
العدوى.
مرض ،لكن مالمح الوباء بدأت تظهر بسبب
االنتشــار الرسيع يف لبنــان ،من طرابلس
إلعالن حالة طوارئ صحيّة
إىل البقــاع فبــروت» .وإذ اعترب بخاش أن
يوم األحد املايض ،قــام نقيب صيادلة
الفريوس موجود أساسا ً يف الطبيعة وينتقل
لبنان ،الدكتور جو ســ ّلوم ،بجولة يف مدينة
عرب املياه امللوّثــة أو مياه الرصف الصحي،
أو حتى بســبب تلوّث املياه الجوفيةّ ،
طرابلس واستوقفه مشهد املواطنني الذين
توقع
يقصدون الصيدليات بدل املستشفيات لعدم
أن تكون املياه املســتخدمة يف عمليات الريّ
ّ
قدرتهم عىل تسديد تكاليف األخرية .س ّلوم،
التفش ال سيما وأن
الســبب الرئييس وراء
الذي أ ّكد لـ»نداء الوطن» أن اللقاحات التي
فحوصات مياه الرشب أتت سليمة.
تُعطى للصغار كما للكبــار مفقودة ،عاد
وتابع بخاش أن عــدد اإلصابات الذي
ودعا مجــددا ً إىل إعالن حالة طوارئ صحيّة
تقوم وزارة الصحــة باإلعالن عنه هو غري
إىل أن يتــ ّم تأمني اللقاحــات الالزمة .وبما
دقيق نظرا ً لعدم ظهور األعراض عىل الصغار
أن الفريوس ينتقل عرب امليــاه واملراحيض
املصابني بشــكل واضح .وبخالف األبيض،
ّ
ومشــاركة األغراض ،شــدّد عىل رضورة
توقع ارتفاعا ً يف عــدد اإلصابات كون فرتة
التوعية مطالبا ًكافة الوزارات القيام بدورها.
حضانة الفريوس ترتاوح بني أســبوعني إىل
عن ســبب عدم وضع لقــاح الريقان عىل
أربعة أو خمسة أســابيع« :هناك أشخاص
الئحة الحملة الوطنية للقاح رغم انتشــار
ال عوارض ظاهــرة عليهم حتى اآلن لكنهم
العدوى يقول س ّلوم« :ربما ألن املرض أصبح
يحملون العدوى ويقومون بنقلها».
محصــورا ً عاملياً ،لكن الوضــع يختلف يف
رغم ذلك ،يطمنئ بخاش إىل أن الريقان
لبنان خاصــة يف األماكن الفقرية واملكت ّ
ليس مصدرا ً لعدوى خبيثــة إذ تتكوّن لدى
ظة.
املصاب يف معظــم األحيان مناعة من تلقاء
أما انقطاع التيــار الكهربائي وعدم القدرة
ذاته ما يساعده عىل التعايف التدريجي ،وهذا
عىل تأمني أدنى معايري النظافة الشخصية،
فقد فاقما األمور بال شك» .وقد تكون أوجه
ما يحميه لفرتة طويلة .ويف حني أن العالج
الشبه بني طرابلس والبقاع ،وهما املنطقتان
يقترص عىل أدوية تخفيض الحرارة ومعالجة

اللتان تشهدان أعىل نســب من اإلصابات،
االكتظاظ يف األماكن األكثر فقرا ً ما يساهم
يف رسعة االنتشار يف ظ ّل غياب الوعي أحياناً.
األدويــة متوفرة بمعظمها ،بحســب
ســ ّلوم ،كما أنه ليس مــن الرضوري عزل
املناطق بل القيام بحمــات توعية وتأهيل
املستشفيات الستقبال املصابني ،إضافة إىل
ّ
تدخل جميع الجهــات األمنية وغري األمنية
لفحــص الخضــار والفاكهة قبــل نقلها
وتوزيعها بني املناطق.
ّ
أخصائي يف علم
«الصيديل ،الذي هــو
الدواء ،يبقى األقرب إىل املريض وبالتايل يكون
االحتكاك األول معه .لذا هو مع ّرض أكثر من
غريه لإلصابة خصوصا ً بعد ظهور أعداد غري
مسبوقة للمصابني داخل الصيدليات» ،من
وجهة نظر س ّلوم .لكن الكلمة األوىل واألخرية
تتمثّــل برضورة توفري الــدواء واللقاح ألن
صحة واستشفاء املواطن هما األولوية .هنا
نعود لنسأل مجدداً :ماذا ينتظرنا؟

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
تبليغ فقرة حكمية
من املحكمة االبتدائية التاســعة يف جبل
لبنان ،املتن ،الناظرة بالدعاوى العقارية،
برئاســة القايض ســيلفر ابو شقرا ،اىل
املستدعى ضدهم ظريفة يوسف منصور
حداد ارملــة حنا البعقلينــي وجوليت
ولوريس حنا البعقليني والياس واســعد
وميشــال وفؤاد وزاهيــة وفيليب وادال
ونجال وليندا شــاكر البعقليني املجهويل
محل اإلقامة ،انه باستدعاء ازالة الشيوع
رقم  2020/79املقدم من املســتدعي
املحامي وليد مرهــج ،صدر الحكم رقم
 2022/25تاريــخ  2022/4/7قىض
بازالة الشيوع يف العقارين  483و484
الشوير العقارية عن طريق بيعها باملزاد
العلني للعمــوم ولصالح الرشكاء عىل ان
يعتمد اساسا ً للطرح مبلغ  194800د.أ.
للعقار  483ومبلغ  112500د.أ .للعقار
 484او ما يعادله باللرية اللبنانية بتاريخ
البيع ،وتضمينهم النفقات والرسوم بنسبة
حصة كل منهم يف امللك ،مهلة االستئناف
خالل ثالثون يوما ً تيل مهلة النرش.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن صادر عن املحكمة الرشعية
السنية يف البقاع الغربي
اىل مجهول املقام منذر فريد سلطان
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الستالم
األوراق الخاصة بــك يف الدعوى املقامة
عليك من برشى محمد الخالد زينة بمادة
تفريق للشقاق والنزاع برقم أساس مدور
 ،2022/250موعــد الجلســة بتاريخ
 2022/8/23فعليك تعيني مقام مختار
لك ضمن نطاق املحكمة ويف حال تخلفك
يعترب قلم هذه املحكمة مقاما ً مختارا ً لك
ويجري ابالغك جميع األوراق بواسطته
وكتب يف 2022/6/14
رئيس القلم الشيخ محمد القادري
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القبلة المثلية ممنوعة في السينما العربية

ماذا عن القبلة المثالية بين رجل وامرأة؟
جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبـــــشـــــي
الشحرورة صباح غنّت يوما ً "بوسة
ما بســنا وعقلن طار ،كيف لو بسنا شو
كان صار؟"" ...شو كان صار؟؟؟؟"" ،ما
كان صار يش" فحتما ً الشحرورة لم تكن
تقصد يومها قبلة بني شخصيتني مثليتني،
كتلك التي تضمّ نها اليوم الفيلم التحريكي
الجديد الســتوديوات "بيكسار" بالتعاون
مع "ديزني" " ،"Lightyearما دفع عددا ً
من الدول العربية ملنع عرضه يف صاالتها.
ولكن القبلــة (حتى تلــك املثالية
واملتبادلــة بــن شــخصني مغايرين
جنسياً) ،لطاملا شــ ّكلت مشكلة يف عالم
الفــن العربــي .فعىل عكس الســينما
العاملية ،السينما العربية ال تحبّذ كثريا ً أن
تُطبّق عىل شــفاه نجوم األفالم ،أغنيات
عاملية وعربية مثــل ""besame mucho
لداليدا و" "Viens M’Embrasserلخوليو
ايغليزيــاس و""Kiss You All Over
لربيتني ســبريز ،واعطيني بوســة قبل
النوم" لنجوى كرم ،و"ابوسك الف بوسة
يا حبيبي يف املنام" ملادونا.
القبلة املســموحة يف الغناء (حتى
العربي) مثالً "غري مســتحبة كثريا ً عىل
الشاشــة ،ونجمات عربيات كثريات كن
يرفضن "التبويس" يف األفالم ،وأشهرهن
فاتــن حمامة (مع اســتثناء وحيد مع
عمر الرشيف يف فيلم "رصاع يف الوادي"

أم كلثوم وأنور وجدي

للمخرج يوسف شــاهني سنة .)1960
بدورها املمثلة سمرية أحمد كانت ترفض
مشــاهد القبالت ،ورصّ حت مــرة أنها
تخاف أن تقدّم القبلة يف الســينما ألنها
تخاف عىل سمعتها ،فالجمهور ال يصدق
أن األمر مجرد تمثيل .أيضا ً املمثلة شهرية
كانت ترفض تقبيل أي ممثل يشــاركها
بطولة فيلم ما ،ولــم يحظ أحد برشف
ملس شــفتيها يف األفالم ســوى زوجها
املمثل محمود ياسني .املمثلة حنان الرتك
تعرضت للطرد من مكتب املخرج يوسف
شــاهني عندما رفضت مشهد القبلة يف
فيلم "املهاجر" سنة  ،1994وحتى ال تثري

رشدي أباظة وسعاد حسني

فاتن حمامة وعمر الشريف

غضب شــاهني عليها مرة ثانية ،وافقت
عىل مضض عىل مشــهد قبلة مع هاني
ســامة يف فيلم "اآلخر" سنة  .1999أما
أول قبلة ســينمائية تبادلتها يرسى يف
حياتها مع النجم حســن فهمي يف فيلم
"ألف بوسة وبوســة" ،فقد تسببت لها
يومها بـ"علقة" كبرية مع والدها.
ولكن هذا ال يعني أن السينما العربية
خلت من القبالت يف الزمن الذهبي الجميل
(حقبــة األربعينات حتى الســتينات)،
فأول قبلة ســينمائية تعود لسنة ،1942
وتبادلتها مديحة يرسي مع فريد األطرش
يف فيلم "أحالم الشباب" .أما أشهر وأكثر

صورة قبلة حاولــت أم كلثوم منعها من
النرش ،فتعود لها مع أنــور وجدي أثناء
تصوير فيلم "فاطمة" الذي عرض ســنة
 .1947يومهــا كانت أم كلثوم تتم ّرن مع
أنور وجدي عىل أحد املشــاهد العاطفية،
ويبدو أن وجدي اندفع بأدائه وقام بطبع
قبلة عىل فم كوكب الرشق .يومها لم تبالغ
أم كلثوم يف غضبها فهي كانت مطمئنة إىل
أن املشهد لم يتم تصويره ،ولكنها لم تنتبه
لوجود أحد الصحافيني الذي التقط صورة
فوتوغرافية للمشــهد .وحاولت أم كلثوم
منع نرش الصــورة يف الصحف واملجالت
ترسبت ،ولكنها لم تنجح.
بعدما ّ

عبد الحليم وصباح في فيلم شارع الحب

أكثر النجوم العــرب الذين "قبّلوا" يف
أفالمهم الســينمائية يف الزمن املايض ،هم
عبد الحليم حافظ (فيلم ابي فوق الشجرة
تضمن  50قبلة) وفريد األطرش ورشــدي
أباظة وناديا لطفي وشــادية وعادل امام.
أما هند رســتم ،ورغم أنهــا كانت تلقب
بنجمة اإلغــراء و"مارلني مونرو العرب"،
فإنها كانت تطلب مــن كل العاملني يف أي
فيلم تصــوره ،الخروج مــن الغرفة ،عند
تصوير مشــهد قبلة .بدورها مسلسالتنا
التلفزيونيــة اللبنانية القديمة لم تخل من
قبلة رسيعة ،مثل تلك التي تبادلها كل من
وحيد جالل ووفاء طربيه ســنة  1963يف
مسلسل "مذكرات بوليس" .يومها تحركت
الرقابــة وأصدرت قرارا ً بمنــع التقبيل يف
املسلسالت اللبنانية .ولكن القرار سقط مع
مرور الزمن ،وهكذا أصبحت نضال األشقر
صاحبة أطول قبلة يف تاريخ تلفزيون لبنان،
من خالل قبلة يف مسلسل "نساء عاشقات"
سنة  .1974بدورها نبيلة كرم ،طبعت قبلة
رسيعة وغري واردة يف السيناريو ،عىل شفاه
أنطوان كرباج سنة  1979أثناء تصوير أحد
مشاهد مسلسل "بربر آغا" .أما الراحالن
املوســيقار ملحم بركات والراقصة داني
بسرتس فتبادال قبلة ،استُخدمت للتسويق
التلفزيوني ملرسحية "ومشيت بطريقي"
التــي عرضــت ســنة  1995عىل مرسح
البيكاديليل يف شارع الحمرا يف بريوت.

راغب عالمة
يطرح "استمارة "6

هيفا وهبي
في "قاعدة بتفرج"

بيونسيه تعلن موعد
ألبومها الجديد

قرر النجم راغب عالمة طرح أغنيته
الجديدة "اســتمارة ( "6كلمات نادر عبد
الله وألحان محمــود خيامي) يف  2تموز
املقبل ،وهــي األغنية الثانيــة يف ألبومه
الجديد ،حيث كان قد طرح حديثا ً فيديو
كليب "تعالييل" ،عرب قناته عىل "يوتيوب".

إنتهــت الفنانــة هيفــا وهبي من
تســجيل أغنية جديدة بعنوان " قاعدة
بتفرج" من كلمات الشاعر أحمد املالكي،
ألحان محمــد الصــاوي وتوزيع هاني
يعقوب ،عــى أن تطرحها خــال األيام
املقبلة ،تزامنا ً مع بداية موسم الصيف.

أعلنت النجمة األمريكيةبيونسي ه موعد
صدور ألبومهــا الجديــد ""Renaissance
عرب وسائل التواصل االجتماعي يف  29تموز
 .2022وسيكون هذا األلبوم السابع لها بعد
ي يف مرشوعهما
أن تعاونت مع زوجهاجاي ز 
املشرتك " "Everything is Loveعام .2018

سعد رمضان :سعد لمجرد مستهدف
أكــد الفنان ســعد رمضــان ،ان
الفنان املغربي ســعد ملجرد لم يكن عىل
علم مسبق بتشــابه لحنَي أغنية "شو
محسودين" و"من أول دقيقة" ،معتربا ً
أن تشــابه األفكار واردة عند الفنانني.
وقال" :ال شك أن األغنية نجحت وكانت
من أجمــل األغاني التــي طرحت عىل
الساحة الفنية ،فســعد ملجرد وإليسا
ال عالقة لهما بمــا حدث" ،مضيفاً" :ال
شــك أن اللحن مألوف ،إال أن الســبب
األسايس لنجاح األغنية هو تواجد إليسا

وسعد ملجرد يف عمل واحد ،وأنا ال أمانع
يف عمل مشرتك يجمعني باألخري كوني
عىل صداقة معه منذ سنوات ،فضالً عن
كوني من عشاق صوته".
هــذا وكان متابعو رمضان شــنوا
هجوما ً عىل رامي جمــال ملحن أغنية
"مــن أول دقيقة" ،منذ نــر املقطع
الرتويجي الخاص بها ،واتهموه برسقة
لحن األغنية من ســعد رمضان "شــو
محســودين" الصادرة عام  ،2018من
كلمات عيل املوىل وألحان جاد قطريب.

تامر حسني يُشعل األجواء في جدة
أحيــا الفنان املــري تامر
ً
حفلة كبري ًة يف جدة ،ضمن
ي
حسن 
فعاليات "موســم جدة" اشــعل
من خاللهــا األجواء بمجموعة من
أجمل أغانيه ،جمع فيها بني القديم
والجديد .ونرش مجموعة من الصور
عرب مواقع التواصــل اإلجتماعي،
معلقــاً" :مليون شــكرا ً جمهور
جدة الســعودية حفلة اسطورية
بحضوركــم الكريم ،كل مرة بقول
دي احىل حفلــة تفاجئوني ان اليل
بعدها احىل ،الله عليكم يا جمهور
يا عظيــم رشفتوني ،وانكم تعملوا
كامل العدد يف اول ربع ســاعة من

فتح باب حجــز التذاكر دي محبة
بحمد ربنا عليها ويا رب دايما ً اكون
عند حسن ظنكم الله يحفظكم بجد
كنت فرحان معاكم من كل قلبي".

٩
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 ...Halftimeحياة جنيفر لوبيز تحت المجهر

جـــــــــــاد حــــــــــداد
غالبا ً ما تحمل حياة نجوم العالم طابعا ً ترفيهياً،
ولو أنها تكــون جدّية أحياناً .يعرض فيلم Halftime
(وقت مستقطع) حياة امرأة ال ترتاجع رغم املشقات.
انضمّ ت جنيفــر لوبيز إىل جانيت جاكســون
وتايلور سويفت وبيونسيه لطرح فيلم وثائقي عن
حياتها ومسريتها كنجمة بوب ،مع أنها قد تعرتض
عىل هذا التوصيف كونها نجمة ســينمائية وسيدة
أعمال وفاعلة خــر ،كما يذكر فيلــم "نتفلكس"
الجديد يف مناســبات متكررة .يتابع هذا العمل حياة
لوبيز بــدءا ً من احتفاالت عيد ميالدها الخمســن،
وصوال ً إىل العرض الذي قدمته مع شــاكريا يف الوقت
املستقطع من مباراة ن ّ
ظمتها بطولة الدوري الوطني
لكرة القدم األمريكية يف العام .2020
يمتد الفيلم عىل أكثر من  90دقيقة ويقدم خليطا ً
ممتعا ً ومشوّقا ً من األحداث .ال تخفي لوبيز ما يزعجها

يف أي لحظــة .هي تتلقى دعــوة لتقديم ذلك العرض،
ويَعِ دها القيّمون عىل الحدث بأن يشــاهدها أكثر من
مئة مليون شخص .لكنها تنزعج من مشاركة شاكريا
و َمنْح كل واحدة منهما املدة نفسها بدل تقديم عرض
واحد .تعترب لوبيز هذه الخطة "أسوأ فكرة يف العالم"،
ويقول مدير أعمالها بيني ميدينا" :من املهني أن يفكر
أحــد بأن الحدث يحتاج إىل امرأتــن التينيتَني لتقديم
عرض يقوم به فنان واحد يف العادة".
ٍ
تُمهّ د هــذه الحادثة لقصة أخرى مثرية لالهتمام.
تنكر لوبيز أنها منحازة ألي طرف سياسياً ،لكنها ابنة
أبوين من بورتوريكو وقد عاشــت يف الواليات املتحدة
خالل عهد دونالد ترامب ،حيث قالت إنها تقيم يف بل ٍد لم
تعد تعرفه .رسعان ما تشتبك لوبيز مع الرابطة الوطنية
لكرة القدم بسبب فكرة العرض ،ثم يناقش خطيبها بن
أفليك رشاسة صحافة الفضائح معها يف بداية مسريتها
املهنية .حني يسألها إذا كانت تنزعج من ذلك التعامل،
ُ
توقعت حصول ذلك".
تجيبه قائلة" :أنا امرأة التينية ،لذا
يذ ّكرنا الفيلم بأن مسرية لوبيز يف عالم التمثيل
تحوّلت إىل مادة دســمة للربامــج الكوميدية رغم
بدايتها القوية .لكنها احتاجــت إىل فيلم Hustlers
(املخادعــون) ،الذي يتمحور حــول رقص العمود
وأنتجته بنفسها وأدّت دور البطولة فيه ،كي يأخذها
الناس عىل محمل الجد يف مجال التمثيلّ .
ترشــحت
لوبيز لجائزة "غولدن غلوب" وكثرت التوقعات حول
ّ
ترشــحها لجائزة األوســكار أيضاً ،لكننا سنشاهد
خيبة أملها حني تفشل يف تحقيق هذا الهدف.
منحى شــائكا ً عنــد التطرق إىل هذه
يتخذ الفيلم
ً
الفكرة بالذات ،إذ يصعب إقناع املشــاهدين بأن هذه
النجمة املدهشــة ومتعــددة املواهــب يف عالم البوب
والسينما وسيدة األعمال الناجحة هي امرأة مستضعفة
وتعيسة .لن يتأثر معظم الجمهور مثالً باأللم املرافق

 Pinocchioو Entergalactic
للرسوم المتحركة
من مشاريع
كشــفت منصــة "نتفليكــس"
األمريكية العمالقة للبث التدفقي ضمن
مهرجان "أنيس" يف رشق فرنســا عن
املشــاهد األوىل من بعض مشــاريعها

املرتقبة جدا ً يف مجال الرسوم املتحركة،
بينها فيلم "بينوكيو" للمخرج غيريمو
دل تــورو والذي اعتمــدت فيه تقنية
"إيقاف الحركة" .وعرضت "نتفليكس"
أيضا ً مشاهد من " "Intergalacticمن
إخراج مغني الراب كيد كودي ،وهو عن
قصة حب اثنني من الفنانني عىل خلفية
موسيقى الراب وليايل نيويورك.
وشــكل هذان اإلعالنــان مؤرشا ً
جديــدا ً إىل األهميــة املتزايــدة التي
توليها منصات البث التدفقي للرسوم
املتحركة يف إطار تنافسها.
وإىل جانــب "ديزني" ،وهي يف آن
واحد استوديو تقليدي ومنصة عمالقة
للبث التدفقي (عرب ديزني  )+وتميزت
بحضــور قوي يف مهرجــان "أنيس"،
عرضت منصــة " "+Apple TVأيضا ً
املشــاهد األوىل لفيلــم " "Luckالذي
توفره اعتبارا ً من  5آب املقبل( .أ ف ب)

لعدم ّ
ترشــحها لجائزة األوســكار .تريد لوبيز عىل ما
يبدو أن يتقبّلها اآلخرون ،فتطلب من طبيبها البالغ من
العمر  70عاما ً أن يشــاهدها يف فيلم  Hustlersلرؤية
قدراتها .ويف واحد من أفضل مشاهد الفيلم ،تقرأ لوبيز
رســالة جماعية حيث تناقش عائلتها مســار مباراة
يف كرة القــدم األمريكية .ثم تتكلم إحدى شــقيقاتها
عــن التقييم اإليجابي الذي يحصــده فيلم ،Hustlers
فيشــيد بها الكثريون لفرتة قصرية قبل أن يستأنفوا
مناقشة مسار املباراة .لطاملا كانت عالقة لوبيز صعبة
مع والدتها ،وقد جعلتها منحنيات جســمها الشهرية
دخيلة عىل هوليوود يف أواخر التسعينات وبداية القرن
الواحد والعرشيــن .كذلك ،تراجع تقديرها لنفســها
بسبب إرصار صحافة الفضائح عىل متابعة عالقاتها
العاطفية وحياتها الشخصية.
إنها أحداث واقعية ،لكن فيما تحاول لوبيز إثبات
نفسها حتى اآلن ،ال يمكن إنكار حقيقة واضحة :هي
نجمة مشهورة بكل بســاطة .تُذ ّكرنا مقتطفات من

أفالمها السابقة بقوة مسريتها يف هوليوود وبعودتها
إىل حصــد أعىل اإليــرادات عىل شــباك التذاكر .تبدو
مشاهد تدريبها للراقصني يف فريقها لتقديم العرض يف
املباراة مدهشة بمعنى الكلمة ،ويحتاج الفيلم عموما ً
إىل بعض الوقت قبل أن يتع ّلق به املشــاهدون .ينتهي
العمل بالعرض الذي تقدّمه خالل حفل تنصيب الرئيس
جو بايدن ،ثم يعدّد الفيلم نجاحاتها باألرقام فيعرض
مبيعاتها ،وإيرادات أفالمها ،وإحصاءات حول متابعيها
عىل مواقع التواصل االجتماعــيّ .
لكن الجمهور الذي
يقرر مشــاهدة فيلم طويل عن مســرتها املهنية ال
يحتاج عىل األرجح إىل مــن يقنعه بحجم النجاح الذي
حققته يف حياتها .ما النفع من هذه األرقام إذاً؟
تقول لوبيــز يف بداية الفيلم" :العالم يصغي .ما
الذي أريد قوله"؟ سنكون يف النهاية أمام فيلم المع
يهدف إىل اإلشادة بالنجمة العاملية طبعاً ،لكنه صادق
وممتع يف الوقت نفســه ،وهو يكشف جوانب تفوق
ما أرادت لوبيز عرضه عىل األرجح.

 Bloomsdayاحتفا ً
ال بمئوية Ulysses
أحيا اإليرلنديون مئوية رواية "يوليسيس"
للكاتب جيمس جويس أمس ،وهي أحد أبرز
املؤلفات األدبية باللغة اإلنكليزية ،بالتزامن مع
االحتفال بيوم " "Bloomsdayالتقليدي ،مما
يجعل العيد عيدين.
تــروي قصة "يوليســيس" التي نُرشت
يف باريس يف شــباط  ،1922تفاصيل ترحال
ليوبولد بلوم ،وهو إيرلندي عادي يتابع بشكل
غري مبارش املغامرات نفسها التي عاشها بطل
ملحمة هومريوس عند عودته من طروادة.
تدور أحداث الروايــة يف دبلن التي كانت

آثــــــــــــــــــــار

آنذاك تحت السيطرة الربيطانية ،يف  16حزيران
 ،1904وهو يوم "بلومسداي" الذي يحتفل به
كل عام األيرلنديون املولعون بالكاتب.
منذ بداية األســبوع ،يتجول املعجبون
يف مالبس من تلــك الحقبة ويعيدون تمثيل
مشــاهد من الكتــاب من مختلــف أنحاء
العاصمــة األيرلنديــة .ويف حصن أقام فيه
جويس وأصبح متحفا ً ومزاراً ،أقيم الثالثاء
عرض عن لقاء متخيل بني املؤلف األيرلندي
والكاتب الفرنــي املعارص له مارســيل
بروست( .أ ف ب)

الكويت ُتعيد لمصر قطعًا أثرية مهرّبة

أعادت الكويــت أمس مجموعة من
القطع األثرية إىل مرص بناء عىل قرار من
النيابة العامة ،كانت الجمارك الكويتية
ضبطتها عام  2019بحوزة مسافر وصل
يف رحلة مبارشة من األقرص إىل الكويت.
وقــال مدير إدارة اآلثــار واملتاحف يف
املجلس الوطنــي للفنون والثقافة واآلداب
الكويتي سلطان املطلق الدويش إنّها املرة

الثانيــة التي تعيد الدولــة الخليجية آثارا ً
مرصية مه ّربة .وتتمثــل القطع يف أربعة
تماثيل مختلفة األحجام باإلضافة إىل لوحة
ّ
مقسمة إىل ثالثة أجزاء .من جهته،
حجرية
قال الســفري املرصي ّ
إن" :هــذه القطع
ستخضع للمزيد من الفحوص للتعرف عىل
مدى أهميتها ،فيما يبحث القضاء املرصي
يف كيفية تهريبها خارج مرص"( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

عمل استثنائي يعود عليك
بربح مادي غري متوقع وتبحث
عن إنجاح مشاريعك لكن تجد
نفسك تحت ضغط كبري.

مترسعا ً واألقوال تخرج
ما زلت
ّ
منك بدون تفكري ما يزعج
الرشيك فيحاول االبتعاد عنك
قدر املستطاع.

أنظر إىل األمور بإيجابية وتع ّلم
كيف تحوّل الخسارة إىل ربح
أكيد خصوصا ً يف ظل األوضاع
الصعبة الراهنة.

تطرح مواضيع شائكة تتسبب
بجرح مشاعر الرشيك ،وربما
يحاول النيل من سمعتك
وتشويهها أمام اآلخرين.

قد تعاكسك الظروف أو تجدك
غري قادر عىل مواكبة ما يحصل
يف العمل أو تكون منتفضا ً عىل
واقع ما.

عودة حب قديم إىل حياتك،
وإعادة نظر يف بعض املشاريع
العاطفية التي كنت قد فقدت
األمل منها.

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

إذا كنت أعزب فهذا يوم
مناسب ج ّدا ً إلنهاء الوحدة
والفراغ ،تجد نفسك متفائالً
وتسعد لتلبية الدعوات.

عليك القيام بجهود مضاعفة
ّ
لتنال املركز الذي
تستحقه ،وك ّل
ما عدا ذلك لن ينفعك بيشء.

ضغوط الرشيك تتزايد بعد أن
أصبحت يف موقع املسؤولية،
فكن عىل استعداد لتحمّ ل املزيد.

العالقة بالرشيك يف أفضل أيّامها،
وهذا مؤرش جيد إىل إمكان بناء
مستقبل واعد وأكثر إرشاقاً.

يسود جوّ من الفرحة العامرة
محيط عملك بعد النجاح
املذهل الذي حققته يف أحد
املشاريع الكبرية.

تشعر أن العمر يميض وأنك
لم تجد بعد الشخص املناسب
بسبب انهماكك يف العمل أكثر
من الالزم.
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الحرب الباردة الجديدة قد تسخن قريبًا
خالل األسابيع العشرة التي تلت بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا،
تصاعد التوتر بين روسيا والدول الغربية أكثر من أي مرحلة سابقة منذ
أزمة الصواريخ الكوبية .اتّهم الرئيس األميركي جو بايدن نظيره الروسي
فالديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" ،واعتبره "مجرم حرب" ،وأعلن
أنه "ال يستطيع البقاء في السلطة" .وقال وزير الدفاع األميركي ،لويد
أوستن ،إن الواليات المتحدة تحاول اليوم "إضعاف روسيا" لدرجة أن
تعجز عن تهديد جيرانها ،واعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ،ليز تراس،
الحرب في أوكرانيا "حربنا".
كان قادة أوروبيون آخرون أكثر حذرًا في اختيارهم للكلمات لكنهم
أوضحوا في مطلق األحوال معارضتهم للعدوان الروسي .قالت رئيسة
المفوضية األوروبية ،أورسوال فون دير الين ،بعد زيارة بلدة "بوتشا"
في بداية شهر نيسان" :الوضع مشين .ال ُيصدّق .صادم" .أدى هذا

الصراع المستجد إلى وضع أعضاء االتحاد األوروبي في حالة من التأهب
العسكري وشدّد على مخاطر اتكال أوروبا على روسيا في قطاع
الطاقة .لقد تالشت الشكوك حول استعداد بوتين الستعمال القوة
واستخدام التجارة كسالح بحد ذاته ،وتالشى معها التردد في الترحيب
بأوكرانيا داخل االتحاد األوروبي .نشر الناتو آالف القوات العسكرية
الجديدة بالقرب من الحدود الروسية ،ومن المنتظر أن يضم الحلف
فنلندا والسويد إلى صفوفه قريبًا.
في غضون ذلك ،غيّر القادة الروس إطار الحرب وح ّولوها من "عملية
خاصة" ومحدودة "لتحرير" أجزاء من شرق أوكرانيا إلى صراع وجودي
شامل ضد الناتو .اتّهم بوتين الواليات المتحدة وجهات أخرى بمحاولة
"تدمير روسيا من الداخل" ،وهدّد القادة الروس في مناسبات متكررة
باستعمال األسلحة النووية ضد أي بلد يجرؤ على التدخل في الصراع.

أرضار كربى يف األنظمة املالية وشبكات
إيــــــــان بــــــــريـــــــــمـــــــــيــــــــر
الكهربــاء والبنى التحتية األساســية.
األهم من ذلك هو أن الــدول باتت تميل
إىل استخدام األسلحة الســيربانية أكثر
من أسلحة الدمار الشامل األخرى ،نظرا ً
إىل سهولة تصنيعها وإخفائها وصعوبة
ً
التصدي لها واستحالة ردعها.
ُجتمعة
تفرض هذه التطــورات م
يف ظــل احتــدام الحــرب الباردة
واقعا ً جديدا ً وخطرياً .لقد انتهت األيام
الجديدة ،يجب أن يفكر القادة إذا ً بتدابري
التي اقتــرت فيها أهــداف الحرب
السالمة ا ُملصمّ مة ملنع تحويل هذا الرصاع
الروســية عىل "اجتثاث النازية ونزع
إىل مواجهة مبارشة بني روســيا وحلف
األسلحة" من أوكرانيا .ولم تعد الظروف
الناتو .بعــد أزمة الصواريــخ الكوبية
تســمح للواليات املتحدة والحكومات
التــي كادت تطلق حربــا ً نووية مثالً،
املتحالفــة معها باالكتفاء بمســاعدة
ابتكر القادة األمريكيــون واألوروبيون
أوكرانيــا عــى الدفاع عن ســيادتها
والســوفيات أنظمة الحماية من الفشل
ووحــدة أراضيها .تجــاوز القادة عىل
َ
(اتفاقيات للحد من التسلح مثل "معاهدة
طرف الرصاع سلسلة من الخطوط التي
ً
القوى النووية متوسطة املدى" ،وتدابري
نتيجة لذلك،
يصعب الرتاجع عنها اآلن.
أخرى لبناء الثقة مثل اتفاقيات "األجواء
نشــأت حرب باردة جديدة بني روسيا
املفتوحة") ملنع أي حروب بالوكالة من
وخصومهــا :قد ال تكــون هذه الحرب
إطالق حرب عاملية ثالثة.
عاملية بقدر ما كانت عليه خالل القرن
لكــن ال تتمــاىش أي نســخة من
العرشين ،لكنها أقل استقرارا ً منها وال
يسهل ّ
"معاهــدة القوى النووية متوســطة
توقع تطوراتها.
املدى" مع العرص الســيرباني اليوم ،وال
عىل عكس ظروف الحــرب الباردة
ينذر أي مســار بالتفاوض عىل اتفاق
األصلية ،أصبحت الواليات املتحدة اليوم
مماثل وتنفيذه .يف الوقت نفسه ،ترتاجع
أكثر دولة مفككة ومنقسمة سياسيا ً يف
الثقة بــن الرئيس الرويس والحكومات
مجموعة الدول الصناعية السبع .ي ِ
ُجمع
الغربيــة ،ويصعــب أن نتخيّل طريقة
أن
الديمقراطيون والجمهوريون اآلن عىل
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي متوسطًا وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن| كييف  ،نيسان 2022
معيّنة لبناء ما يكفي من الثقة وابتكار
األوكرانيني يستحقون األسلحة والروس
الحــرب الباردة الجديــدة أكثر خطورة
واالستبداد" .ال يحبذ الرئيس الصيني
الذي أبدى إعجابه ببوتني وش ّكك بفاعلية
قوانني ومؤسســات جديــدة .أصبح
يســتحقون العقوبات ،ويوافق الحزبان
مجلس األمــن يف األمم املتحدة متصدعا ً
من نسختها الســابقة ألن روسيا تبدو
يش جــن بينغ هــذا التوصيف ،ومن
حلــف الناتو .حني يالحــظ األوروبيون
معا ً عــى رضورة أن تتجنــب الواليات
أكثر ميــاً إىل خوض حرب ســيربانية
الطبيعــي أن ترفض الصني أي جهود
تجــدّد هذه املناوشــات الحزبية املريرة
بدرجة يصعب إصالحها .ويف ظل غياب
املتحدة أي مواجهة مبارشة مع موسكو،
مدمّ ـــرة .رغم غياب
هدفها إخراج روســيا من مجموعة
يف الواليــات املتحدة ،من
أي بدائــل واقعية يف
لكن لن تدوم هذه الوحدة
التكافؤ بني موسكو
العرشيــن .خالل قمــة املجموعة يف
حقهم أن يتساءلوا حول
األفــق ،ال يمكن أن
السياســية الداخليــة
وواشنطن من حيث
ترشين الثانــي املقبل ،يجب أن يختار
احتمال تغيــر املقاربة
يُحقق أفضل القادة
طويــاً .مــع اقــراب
مقاييــس القــــوة
بايــدن وحلفاؤه بــن الجلوس عىل
األمريكية تجاه روســيا
شــيئا ً باســتثناء
االنتخابــات النصفية،
التقليدية ،تســتطيع
الطاولة نفســها مع حكام مستبدين
والتحالف العابر لألطليس
متابعة الحوار ،بكل
من املتوقــع أن يتطرق
أفضــل األســــلحة قد ال تقتل األسلحة السيبرانية
أصبحت الواليات المتحدة
مثل بوتني ويش جني بينغ ،أو إضعاف
بعد االنتخابات املرتقبة،
صدق واحرتام ،حول
الجمهوريون إىل تحليق
أســعار الغاز ووصول اليوم أكثر دولة مفككة ال سيما إذا ّ
مجموعة العرشيــن تزامنا ً مع زيادة
ترشح ترامب
الرقمية الروســية أن الناس فورًا لكنها تبقى مدمّ رة الفــرص املحتملــة
التهديدات العاملية التي تتطلب خطوات
للرئاســة عــن الحزب
تزعــزع االســتقرار جدًا إلحداثها أضرارًا كبرى في للحد من األضـــرار
ومنقسمة سياسيًا
التضخــم إىل مســتوى
الجمهــوري مجــددا ً
الصواريخ
مــن
أكثر
األوبئة،
املناخــي،
(التغري
جماعيــة
يف
املتسارعـة التي تنذر
قيايس ،تزامنا ً مع تصوير
األنظمة المالية والكهرباء
في مجموعة الدول
النوويــة التي هددت
انتشــار التقنيــات التخريبيــة.)...
العام .2024
بها املواجهة الروسية
بايدن كزعيــم ضعيف
والبنى التحتية
الصناعية السبع
الواليــات املتحـــدة
سيكون احتمال تفكك التعاون متعدد
أما بايـــــــدن،
الغربية عىل مستـوى
وغري مستقر والسبب يف
وأوروبــا خالل الثمانينــات .قد ال تقتل
األطراف أكرب تهديد عىل النظام العاملي
فهو لم يعتــر الــراع يف أوكرانيا
العالم .حتى اآلن ،يتعامل املجتمع الدويل
"خسارة أوكرانيا" .يف املقابل ،سيحاول
األسلحة الســيربانية الناس فوراً ،لكنها
منذ انهيار االتحاد السوفياتي.
محاولة معزولة لخوض حرب عدائية،
حرب تخلو من أي آليات متّفق عليها
مع
الديمقراطيون ربــط الحزب الجمهوري
ٍ
تبقى مدمّ رة جدا ً كونها قادرة عىل إحداث
عىل صعيــد آخر ،قــد تصبح هذه
بل اعتربه "معركــة بني الديمقراطية
للحد من ّ
توسعها.
بمواقف الرئيس الســابق دونالد ترامب
مع ذلك ،يظن القادة األمريكيون واألوروبيون أنهم يستطيعون
أن يمنعــوا خــروج الرصاع عن الســيطرة .هــم يتابعون فرض
أقىس العقوبات عىل اإلطالق ،ويرســلون أســلحة فتّاكة إىل كييف،
ويتقاسمون املعلومات االستخبارية يف الوقت الحقيقي مع الجيش
األوكراني ،ويشجّ عون عىل توسيع حلف الناتو ،ويناقشون مستقبل
أوكرانيا يف أوروبا .يتكلم هؤالء القادة وكأن رفضهم إلرســال قوات
الناتو إىل األرايض األوكرانيــة أو فرض منطقة حظر جوي يح ّد من
مخاطر الرد الرويس .لكــن يضع بوتني هذه الخطوات كلها يف خانة
"أعمال الحرب" أصالً .قد يستفيد األمريكيون وحلفاؤهم من تطبيق
هذه السياســات ،وربما ال تملك روســيا بعد القدرة عىل الرد بقوة
حاسمة ،لكن يصعب أن يمنع أحد تصعيد القتال وتحويله إىل رصاع
شامل كلما طالت مدة الحرب.
وحتى لو اقتنع بوتني بإنهاء هذه الحرب عرب اعتبار استيالئه

أراض محدودة يف رشق أوكرانيا انتصارا ً تاريخيا ً لروســيا ،ال
عىل
ٍ
يمكن العودة إىل االستقرار النسبي الذي كان سائدا ً قبل  24شباط.
ستكون الحرب الباردة الجديدة مفتوحة ،ما يعني أن تبقى روسيا
مثقلة بعقوبات الحلفاء الغربيني إىل أجل غري مُســمّ ى ،وتحافظ
عىل عالقات تجارية محدودة مع أوروبا لتشــجيع املعسكر اآلخر
عىل ضبط النفس .كذلك ،من املتوقــع أن يخترب بوتني ا ُملهان قوة
تحمّ ل الناتو .قد تســتهدف روســيا مثال ً قوافل األسلحة الغربية
ومراكز التدريب ومســتودعات التخزيــن يف أوكرانيا .وقد تطلق
هجمات ســيربانية محدودة ضد البنى التحتية املدنية األمريكية
واألوروبية ،وتكثّف حمــات التضليل لتخريب االنتخابات املرتقبة
يف الواليات املتحدة والدول األوروبية .حتى أنها قد توقف إرســال
إمــدادات الغاز إىل بلدان أوروبية إضافية وتُقيّد صادرات الســلع
األساســية .يف ظل األزمة االقتصادية املتفاقمة ،قد يتعرض قادة

الناتو لضغوط هائلة للرد عىل هذه االستفزازات ،فيجازفون حينها
بتصعيد الرصاع عىل نحو خطري.
أخرياً ،قد تزيد مخاطر تصعيد الوضع إذا خرس بوتني إقليم "دونباس"
واســتحال عليه أن يعلن انتصاره محلياً .إذا تحقق هذا الســيناريو ،قد
تفكر موسكو باستعمال أسلحة كيماوية لتغيري مسار الوضع ،أو ربما
تهاجم منشآت الناتو يف بولندا .يف هذه الحالة ،قد ير ّد القادة األمريكيون
واألوروبيون عرب إطالق رضبات مبارشة ضد مواقع روسية يف أوكرانيا أو
عرب فرض منطقة حظر جوي .كذلك قد تكثّف واشنطن حملة العقوبات،
مــا يعني وقف تدفق الغاز إىل أوروبا فوراً .ســيميل كل طرف حينها إىل
إطالق هجمات ســيربانية مدمّ رة ضد البنى التحتية األساســية التابعة
للطرف اآلخر .يف هذه الظروف ،لن يبقى اســتعمال األســلحة النووية
أو انتشار قوات الناتو خيارا ً مســتبعداً .من دون فرض تدابري الحماية
املناسبة ،ال أحد يستطيع ّ
توقع نتائج هذا املنطق الجديد.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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دعوات لتسمية عقالنية في اإلستشارات النيابية الملزمة تمهيدًا للخروج من "عنق الزجاجة"

اإلتفاق مع صندوق النقد يترنّح تحت ضغط الرفض...
واتجاه إلى "لبننة" الحل ّ

يتعامل العالم مع لبنان على قاعدة "خذ أي شيء أفضل من أن ال
تأخذ شيئًا" .هذه القاعدة التي بدأ تطبيقها مع المساعدات اإلنسانية،
تكرست في ترسيم الحدود البحرية ،وستمتدّ حسبما يظهر من
مؤشرات إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي .القاسم المشترك
ّ
المتحكمة بها
بين الوقائع الثالث هو ضعف الدولة وتسرّع السلطة
إلى تحقيق إنجازات على المدى القصير ،ولو كانت في الحقيقة مجرد
استمرار لمسلسل الخيبات.
خالــــد أبـــو شقــــرا
الرهان عىل نجاح املفاوضات مع صندوق النقد
الدويل والدخول يف برنامج تموييل معه كان ،وال يزال،
يتمحور حول إلــزام لبنان بإنجاز اإلصالحات وليس
الحصول عىل قرض بقيمة  3مليارات دوالر .فلبنان
خالل الســنوات الثالث "العجاف" فقد ما يزيد عن
 20مليار دوالر نتيجة االســتعصاء عىل اإلصالح ،وال
ّ
فتضخم مؤسسات الدولة،
ســيما يف القطاع العام.
وانعدام إنتاجيتهــا ،وتراجع مداخيلها بما ال يقاس
مــع االرتفاع يف اإلنفاق عليها هــي بيت الداء .ومع
هذا ترصّ الخطة الرســمية للتعــايف املتوافق عليها
مع صندوق النقد الــدويل اإلبقاء عليه ،مع تعديالت
شــكلية أعجز من أن "تخدش" وجه الهدر والفساد
فيه .وتقرتح باملقابل شــطب  70يف املئة من الودائع
الخاصة والتي تفوق قيمتها  70مليار دوالر .وبغض
النظر عن اعتباطية الشطب ،فمن يضمن للحكومة
ومن خلفهــا الجهات املدينة بعد الـــ""Headcut
املنوي تنفيذه ،النجاح يف تخفيض العجز يف املوازنة،
وتعديل الحساب الجاري ،ووقف االستدانة والتمويل
بطبع األموال ،وإقفال "مغاور" السياسيني العميقة
يف الدولة مــن مجالس وصناديــق وهيئات .وكيف
للدولــة أن تحقق نمــوا ً مطلوبا ً بمعــدالت ال تقل
عــن  7و 8يف املئة بعد اقتطاعها الرســاميل وتنفري
املســتثمرين .وهل ستســتطيع الخروج من دائرة
معالجة القدرة الرشائية املفرغة مع ما تنوي فرضه
من رســوم ورضائب ،وما سيقابلها من تصحيحات
متوازية باألجور؟

الشك بالتوصل إلى اتفاق مع "الصندوق"

هذه األســئلة وغريها الكثري ،تثري اســتعجاب
رئيس "الجمعية االقتصادية اللبنانية" ،االقتصادي
الســابق يف صندوق النقد الدويل د .منري راشــد ،من
تمســك بعض األحزاب بدور الحكومة الحالية ودور
صندوق النقد الــدويل عىل الرغم من عدم تحقيقهما

بعثة "الصندوق" تخاذلت عن تحقيق العدالة في تحميل مسؤولية االنهيار للدولة والمصرف المركزي

أي انجازات خالل فرتة  9أشهر من الحكم .فرغم كل
القطاع العــام بوضعه الحايل ال يســتطيع تحقيق
الضغوط عجزت الحكومة عن تحقيق خرق إصالحي
أية أرباح .ذلك مع العلــم أن حكومة الرئيس دياب
واحد ،فهل ستستطيع إتمامها يف فرتات الراحة؟ هذا
اعتربت أن القطاع العام سيصبح مربحا ً بعد إصالحه
مع العلم أن "اإلجراءات املسبقة العديدة املطلوبة يف
وخصخصته ،وسيكون مثمرا ً حينذاك للتعويض عن
االتفاق األويل مع بعثة الصندوق ستستغرق عىل االقل
خسائر املودعني .فصندوق النقد يستند يف قراره إىل
ســنة كاملة ،وربما أكثر إلنجازها" ،بحسب راشد.
افرتاضات واهية وال يأخذ برأي الحكومة وأفكارها،
كـ"تقييم  14مرصفاً ،إعداد موازنات آنية ومتوسطة
حتى اإلصالحية منها .كما أن موقف بعثة الصندوق
األجــل ،التدقيق الجنائي يف مرصف لبنان .إضافة إىل
مغاير حتى لسياســة الصندوق العامة التي كانت و
ما ال يقل عن ثمانية رشوط مسبقة أخرى ،ستؤخر
ما زالت تحبذ الخصخصة إلنقــاذ االقتصاد عندما
التوصل إىل اتفاق مع إدارة صندوق
تكون مؤسســات القطــاع العام
النقد .ذلك مع العلم أن ممارســات
السبب األســايس النهياره .ونعلم
الصندوق عادة مــا تركز عىل عدد
جيدا ً أن القطاع العام بمجمله كان
محدود من اإلصالحات املسبقة التي
وال يزال يف صلب األزمة اللبنانية.
انتظار التوافق على
ّ
ويضيف راشــد أنه عىل املدى
يمكن أن تنفذ بشــكل فوري ،مثل :خطة متكاملة أضاع ثالث
تحرير سعر الرصف ،وتعديل تعرفة
الطويل "لطاملــا هنّأ صندوق النقد
سنوات حتى اآلن
الكهربــاء لكي تمتحن جدية الدولة
الدولة عىل اتباع سياســة ســعر
وقدرتها عــى اإلصالح .أما أن تُمثل
الرصف الثابت (مربوطا ً بالدوالر)،
اإلجراءات املسبقة برنامجا ً إصالحيا ً كامالً ،فهذا يثري
واعتربها إحدى ركائز االقتصاد اللبناني" .بينما هي
الشك يف جدية التوصل التفاق مع الصندوق ،وكذلك
يف الواقع كانت أحد األســباب الرئيســية يف االنهيار
يف مدى شفافية ممارسات الصندوق يف التعامل مع
الحايل .كما أن الصندوق كان يشدد عىل أن السياسة
الدولة اللبنانية".
املالية يجب أن تستهدف سعر الرصف املربوط وجذب
العمالت األجنبية ،ولذلك شجع الدولة عىل االستدانة
طروحات متناقضة
بالعمالت األجنبية لكي تحافظ عىل احتياطي مرصف
مــن جهة أخرى فإن "االفتخــار" بالتوصل إىل
لبنان ،ما أدى إىل أزمة خدمة هذا الدين.
اتفاق مبدئي مع بعثة الصنــدوق وتصويره إنجازا ً
ما بعده إنجاز ،يثري الشــك عند املواطنني بشــكل
ضياع  3سنوات
عام واملراقبني بشــكل خاص .فـ"واقــع األمر أن
عىل ما يبدو ،لم يعط الصندوق أي اهتمام آلراء
"الصنــدوق" يدير دفة االقتصاد حســب ما يهواه،
املؤسســات اللبنانية األخرى ،وهي األعلم بالوضع
وال يســتمع آلراء الدولــة واملعنيني مــن قطاعات
القائم وعدالة اإلصــاح .وهو "يضيع الوقت الثمني
ومؤسســات" ،من وجهــة نظر راشــد .ويمكن
يف طلب إعــداد الخطط واالســراتيجيات" ،يقول
االســتدالل عىل ذلك بوضوح من خــال التجربتني
راشــد .ألنه ال يمكن للدولة القيام بإصالح متكامل
الطويلة األمــد والقصرية ،مع صندوق النقد .فبينما
يف الوقــت ذاته ،بل تتبع خطوات متسلســلة .وهذا
رغبت الحكومــة يف بداية األزمة بإنشــاء صندوق
االنتظــار للتوافق عىل خطة متكاملــة أضاع ثالث
سيادي للمؤسســات العامة لتعويض املودعني ،قام
سنوات حتى اآلن" .ويمكن االســتنتاج أن "البعثة
صندوق النقد برفضه مؤخرا ً مســتخدما ً حجة أن
الحاليــة للصندوق لم تســتوعب اإلصالح املطلوب،

الدوالر ينخفض إلى  28500ليرة و"صيرفة"  24900ليرة

أسواق وعمالت

هرفينا األوكرانية
$ 0.0338

الحل ليس مستحي ً
ال

تحقيــق اإلصالح يف لبنان ليــس معجزة .ومن
الخطأ أن تُعترب األزمة من النوادر وليس لها سابقة يف
العالم .بل بالعكس ،فمن النادر أن تقع دولة يف أزمة
مالية ،وهي تملك احتياطيات بالعمالت وموجودات
أجنبية بقيمة  44مليار دوالر (عند بدء األزمة) .وهو
رقم يفوق الناتج اإلجمايل ،ويشــكل أربعة أضعاف
عجز الحساب الجاري .والواقع انه من "الغريب جدا ً
أن يتهــاوى أي اقتصاد لديه هــذه الثروة الهائلة"،
برأي راشد .فـ"الدول التي تعرتث إقتصاديا ً وحجمها
يوازي االقتصاد اللبناني فقــدت معظم احتياطيها
عند اللجوء لصندوق النقد وغريه ،ولم يبق يف حوزتها
ســوى بضعة أشــهر من احتياطياتها من العمالت
واألصول األجنبية لتمويل الواردات ،كاألردن وتونس
(واألمثلة كثرية عن حاالت مشابهة) .وعليه فإن ما
نحتاجه اليوم بحسب راشد هو "قدرات إستثنائية،
ومعرفة متطورة يف ممارســة تنفيــذ اإلصالحات
االقتصادية إلنقاذ لبنان ويف التعامل مع املؤسسات
الدولية ،وليس الطاعة لها .وعىل األحزاب املبادرة إىل
اختيار املرشح األفضل لرئاسة الحكومة الذي يعطي
الثقة وينقذ لبنان من محنته".

المستشفيات تعاني نقصًا
في الدواء

إنخفــض ســعر رصف الدوالر يف الســوق
الســوداء أمس نحو  500لرية عن أمس األول اىل
 28450لرية للــراء و 28500لرية لبنانية لبيع
الدوالر الواحد.
وعىل صعيد التداول عىل منصة "،"Sayrafa
ســجّ لت انخفاضا ً ليوم أمس اىل 20,600,000
دوالر أمريكــي مــن  26مليــون دوالر ،بمعدل
 24900لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً ألسعار
رصف العمليــات التي نُفذت مــن قبل املصارف
ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وأعلن مــرف لبنان أنه "عــى املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلســتمرار بتسجيل كافة
عمليات البيع والرشاء عــى منصة ""Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

اليـــــورو
$ 1.0540

وبدّدت الوقت يف طلباتها املتتالية .كما أنها تخاذلت
عن تحقيق العدالة يف تحميل املسؤولية عن االنهيار
للجهة املسؤولة" ،يضيف راشد" .فقد ارتأت تربيء
الدولة والسلطة النقدية اللتني كانتا السبب الرئييس
خلف االنهيار غــر املربر ،وتحميــل العبء األكرب
للمواطن واملصارف .فهذا األسلوب هو األبسط ولكنه
ليس األصلح" .بالتوازي اســتمرت الحكومة بإثارة
الهلع لدى املواطن ،وإيهامه أن شــطب الودائع هو
الحل الوحيد ،والبديل سيكون أسوأ .وبالتايل تعمّ دت
مقاربة األزمة بالتحدي وبأسلوب تهديدي خال من
املنطق ،بدال ً من اتباع أســلوب اإلقناع ،إذا توفر .مع
العلــم أن هنالك حلوال ً عديدة تعيــد الثقة للمواطن
بالقطاع املرصيف من دون القضاء عليه وعىل الودائع.

أصــدرت نقابة املستشــفيات بيانا ً
أشــارت فيه اىل أن معظــم املصارف ما
زالت تضيّق الخناق عىل املستشــفيات
وتحجب عنها االموال الالزمة لتســديد
ثمن اللوازم الطبية وغري الطبية واملازوت
والتي يفرض التجار عىل املستشــفيات
تسديدها نقدا ً كما انها تمتنع كذلك عن
دفع أجور املوظفني املوطنة لديها.
إن هذا االجراء ادى اىل نقص االدوية
يف املستشــفيات حيث بات املستوردون
يمتنعون عن تســليمها ممــا ينعكس
ســلبا ً عىل صحة املــرىض .فمن يتحمل
ّ
املحقق؟
مسؤولية هذا الرضر

االسترليني
$ 1.2356
الين الياباني
$ 0.0076

بيـتـكـوين
$ 20962
الذهب
$ 1847

CMC crypto
$ 443.73
الفـضـة
$ 21.82

الروبل
$ 0.0172
بــرنــت
$ 118.02

اليوان الصيني
$ 0.1492

الليرة التركية
$ 0.0573

خام WTI
$ 115.57

طن القمح
$ 416

١٢

إقتـــصـــــاد
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هل يمكن الحصول على دوالرات عبر «"صيرفة»" لشراء الفيول؟
أعلنت املنســقة املقيمة لألمم املتحدة
يف لبنان نجاة رشــدي أنهــا بحثت خالل
اجتماع أمس مع رئيــس حكومة ترصيف
األعمال نجيــب ميقاتي يف اســراتيجية
الحاجات اإلنســانية للبنانيني ولوضعه يف
صورة الحاجات االنسانية الجديدة ،وتدهور
الوضع اإلنساني عىل صعيد لبنان ،اضافة اىل
الجهود التي تقوم بها كل املؤسسات األممية
والجمعيات االنسانية يف لبنان لتغطية هذه
الحاجات ،وما قمنا به حتى اآلن ،والتمويل
الذي حصلنا عليه من املانحني والبالغ لغاية
اآلن نحو  52يف املئة من الحاجات املطلوبة.
شــارك يف اإلجتمــاع الــذي خصص
ملراجعة خطــة األمم املتحدة لإلســتجابة
الطارئة للبنان أمس ،يف الرساي الحكومي،
وزير الطاقة وليد فياض ،وزير الشــؤون
االجتماعية هكتور حجار ،املنسقة املقيمة
لألمم املتحدة يف لبنان نجاة رشدي ،رئيسة
مكتــب األمم املتحدة لتنســيق الشــؤون

اإلنســانية روزاريــا برونــو وعــدد من
املستشارين.
كمــا بحث ميقاتي مــع وزير الطاقة
وليد فياض يف مســتجدات ملف الكهرباء
وخصوصا ً عقود اســتجرار الغاز والطاقة
من مرص واألردن واملبادلة يف سوريا وخطة
الطوارئ التي يمكن اللجوء إليها خصوصا ً
إذا تأخر تمويل البنك الدويل ووصول الغاز.
كما ت ّم البحــث يف طريقــة لتمويل رشاء
الفيول لكهرباء لبنــان لنتمكن من زيادة
التغذية بالكهرباء.كما ت ّم التداول مع وزارة
املالية يف امكان تأمني أموال باللرية اللبنانية
لنشــري بها دوالرات عرب مــرف لبنان
عىل ســعر «صريفة»من اجل رشاء الفيول،
ويمكننا رد األموال من خالل تعرفة تغطي
الكلفة وهــي بحدود  27ســنتا ً للكيلواط
ساعة ،وســنرد األموال للدولة عرب الجباية
وزيادة التعرفة .هناك فرتة بني رشاء الفيول
وانتاج وتوزيــع ونقل وفوتــرة الكهرباء

القمة المصرفية العربية
الدولية ُتعقد في فرانكفورت
تفتتح فعاليــات القمة املرصفية العربيــة الدولية للعام
 2022التــي ينظمها إتحاد املصــارف العربية يومَ ي  20و21
حزيران الجاري ،برعاية وحضور وزير املالية الفدرايل األملاني
كريســتيان ليندنر تحت عنوان «االستجابة للصدمات العاملية
وادارة حالة عدم اليقني» .تُعقد القمة يف فندق «شتيجنربجر»
ويشارك فيها البنك املركزي االملاني وكربى املصارف املراسلة
األملانيةDeutsche bank , Commerzbank , DZ Bank, Deka :
 Bankبالتعاون مع مؤسســة التمويل الدولية  -فرانكفورت،
واتحاد البنوك األوروبية ومعهد بنوك االدخار العاملية.
ويحرضها شــخصيات مــن  100دولة تمثّــل قيادات
ّ
املؤسسات املرصفية واملالية العربية واألوروبية من محافظي
املصارف املركزيــة ووزراء اقتصاد وتجارة ومال ورؤســاء
املنظمات والهيئات واالتحــادات االقتصادية واملالية العربية،
يتقدّمهم جريهارد ويشــيو رئيس مؤسســة التمويل الدولية
 فرانكفورت ،رئيس اتحاد املصــارف العربية محمد االتربيواعضاء مجلــس ادارة االتحاد ،رئيس اللجنة التنفيذية التحاد
املصــارف العربية ورئيس االتحاد الــدويل للمرصفيني العرب
جوزف طربيه ،عرب تقنية البث املبارش ،الشــيخ محمد جراح
الصباح ،جواشــيم ويرميلينغ عضو مجلس ادارة دوتشــيه
بنك ،الســفري مصطفى اديب عميد السلك الدبلومايس العربي
يف املانيا وســفري لبنان يف املانيا ،هال السعيد وزيرة التخطيط
والتنمية االقتصادية يف مرص ،عدنان يوســف رئيس جمعية
املصارف يف البحرين.

رقم اليوم

%44.8
من اللبنانيين
يملكون حسابًا
مصرفيًا واحدًا

أشــار تقرير لتمويل التنمية املستدامة لعام  2021لألمم املتحدة
ان عملية اســتالم األموال من اللبنانيني املنترشين يف الخارج اصبحت
أرسع وأسهل من أي وقت مىض بفضل التكنولوجيا الرقمية.
ولكن رغم ســهولة الخدمــات املالية عرب االنرتنــت والهواتف
املحمولــة ،ال يمتلك العديد من البالغني يف جميــع أنحاء العالم الذين
يعتمدون عىل التحويالت املالية الدولية حسابات يف املصارف».
ووفقا ً للتقريــر» يمتلك  94%من البالغــن يف البلدان املتقدمة
حســابا ً مرصفياً ،يف حني يمتلك أقل من الثلثني منهم ( )63%حسابا ً
واحدا ً يف البلدان النامية .ويف لبنان تقدّر الرشيحة التي تملك حســابا ً
مرصفيـــا ً واحدا ً عىل األق ّل ،بأق ّل من النصــف ( )44.8%يف أواخر
.2020
وأعاقت األزمــة املالية التي تعصف بالبــاد ،وصول العديد من
اللبنانيــن إىل مدخراتهم يف املصارف الذين فرضوا بدورهم قيودا ً عىل
حركة رأس املال طالت جميع الحسابات .من هنا ،أصبحت التحويالت
الدولية حلوال ً أساسية بالنسبة للذين ال يمتلكون حسابات مرصفية،
كونها تلبّي احتياجاتهم اليومية وتمكنهم من دفع الفواتري».

أخبار سريعة
القرم :االستثمار
في األمن السيبراني
ّ
يحقق النمو

وجبايــة األموال ،وهذه الفــرة ال تقل عن
أربعة او خمســة أشــهر ،ويف هذه الفرتة
نحتاج اىل تمويل لنتمكن من رشاء الفيول،
وهــذه معضلة يجب أن نجــد لها حالً وان
نعمل عليها مع وزير املال.
وعما أثري عن اجتماعــه باألمس مع
املبعوث األمريكي آموس هوكشتاين من ان
االدارة األمريكية ستسهل مرشوع إستجرار

الكهرباء وهل هو متفائل،قال« :أنا متفائل،
وأود ان اتفــاءل» ،لقــد قال إنه ســيدعم
بكل الوســائل الالزمة املرشوع مع اإلدارة
األمريكية الثبات عدم وجود تداعيات سلبية
من جراء قانون قيــر ،وكذلك مع البنك
الدويل لتسهيل التمويل .وعلينا اآلن أن ننجز
العقود ونرسلها لإلدارة األمريكية للبدء بهذا
األمر.

الصناعيون :إليجاد حلول جذرية
ومستدامة للطاقة
أطلق رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني ســليم
الزعني نداء إىل «الدولة وأصدقائنا ورشكائنا الدوليني»،
طالبهم فيه بـ»رضورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة
ملوضــوع الطاقة» ،محدّدا ً أولويتني أساســيتني يف هذا
اإلطار ،وهما:
 - 1توفري التمويل وبشــكل رسيع مــن قبل أصدقائنا
ورشكائنــا الدوليني ،لتمكني املصانع مــن اإلنتقال إىل
الطاقة املتجددة وتوفــر حاجتها من الكهرباء لتأمني
استمرارية املصانع وديمومة اإلنتاج.
 - 2وضع الدولة ملف الكهرباء فورا ً كأولوية أساســية
والبدء بتنفيذ خطة متكاملة شــفافة تعتمد إصالحات
جذرية يف قطاع الطاقة لتأمني ديمومة الكهرباء لفرتة
طويلة من الزمن».
وكان ن ّ
ظم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
« »EBRDبالتعاون مع «جمعية الصناعيني اللبنانيني»،
ورشــة عمل عن «الكفــاءة الطاقية وحلــول الطاقة
املتجددة للصناعيــن» ،يف «فندق راديســون»  -عني
املريسة ،تضمنت عرضا ً مفصالً لعمليات تدقيق الطاقة
وتنفيذها والتدابري العملية للكفاءة الطاقية والخصائص
التقنية للطاقات املتجددة للمنشآت الصناعية.رشارك يف
الورشة ،املدير اإلقليمي يف بنك « »EBRDريشارد جونز،
املدير املساعد رئيس مكتب لبنان يف بنك « »EBRDخليل
ديغزيل ،الزعني ،املدير العــام لـ»املركز اللبناني لحفظ
الطاقة» بيار خوري ،املؤسس واملدير التنفيذي لرشكة
« »OTB Consultنــادر الحاج وحشــد من الصناعيني

واملهتمني.رشكر الزعني الرشكاء األوروبيني وخصوصا ً
البنك األوروبي إلعادة اإلعمــار والتنمية عىل تعاونهم
واندفاعهم ملساعدة لبنان وقطاعه الصناعي ،وعىل هذا
الجهد الذي يســتجيب لحاجات أساسية ال بل مصريية
للمصانع» ،مؤكــدا ً أن لبنان «يم ّر بأزمة إقتصادية غري
مسبوقة عىل املســتوى العاملي ،وما زاد من تداعياتها
الكارثية مرور نحو ثالث سنوات عىل األزمة من دون أن
تتخذ السلطة الوطنية أي إجراء ولو يتيم لحل األزمة».
ونبّــه إىل أن «الواقع املرير الــذي تواجهه املصانع
بالنسبة اىل الطاقة ،يش ّكل التحدّي األكرب بالنسبة لنا»،
معتربا أنه «من أشــد املخاطر التي واجهتها الصناعة
اللبنانية عىل م ّر تاريخها».
ولفــت إىل أن «الكهرباء هي األكثر تأثريا ً عىل حياة
اللبنانيني وأعمالهم» ،محذرا ً من «أننا وصلنا إىل القعر يف
موضوع الطاقة وإن االستمرار عىل هذا الوضع ستكون
كلفته باهظة عىل اللبنانيني ولبنــان وعىل اقتصاده».
ورأى أن «القطاعــات اإلنتاجية ،ال ســيما الصناعة،
تشكل ركيزة يف عملية التعايف والنهوض .لذلك ال ب ّد من
اإلســتجابة إىل متطلبات تحسني ظروف عمل املصانع،
وخصوصا ً توفــر الكهرباء لتأمــن ديمومة اإلنتاج
وم ّد األســواق املحلية باحتياجاتها وكذلك التصدير».
وح ّذر من أننا «وصلنــا إىل الخطوط الحمر يف موضوع
الطاقة الذي يصيب قدرات وتنافسية املصانع اللبنانية
بالصميم ،وعىل الجميــع التح ّرك رسيعا ً لتدارك الوضع
قبل فوات األوان».

إطالق المجلس العالمي للمرأة في القطاع المالي
تــ ّم أمــس إطــاق املجلس
العاملي للمرأة يف القطاع املايل ،وهو
كيان بادرت إىل تأسيســه سيدات
مرصفيات مخرضمات يشــغ ْلن
مناصــب يف اإلدارات التنفيذية يف
القطاع املــايل ،بدعم من مجموعة
«الفرتــي»  Laffertyالربيطانية،
لألبحاث واالستشــارات والتعليم
لقطاع الخدمات املرصفية ومق ّرها
لنــدن .وســتضطلع الســيدات
املرصفيــات من منطقــة الرشق
األوســط بدور رائد يف هذا املجلس،
الذي تأسس بهدف إصالح الخلل يف
التوازن واملســاواة بني الجنسني يف
تويل املسؤوليات عىل كل املستويات
اإلدارية يف القطاع املايل.
ويَثق املجلــس العاملي للمرأة
بــرورة أن تَشــغل الســيدات
مناصفة مــع الرجــال املناصب
التنفيذيــة يف قطــاع الخدمــات
املرصفية ،ومؤسسات التكنولوجيا
املالية « »Fintechوالخدمات املالية
عموماً ،وهــذا الواقــع بعيد جدا ً
عــن عاملنا الحقيقي .وســيم ّكن
املجلــس الســيدات املحرتفات يف
القطاع املرصيف واملايل من االنطالق
من قدراتهن العلميــة والعمالنية
املتقدمة ،لتبادل املعرفة والخربات
من خالل اجتماعات املجلس املغلقة

أكد وزير االتصاالت في حكومة
تصريف االعمال جوني القرم
ان «أهمية األمن السيبراني
تزايدت خالل السنوات الماضية
بالوتيرة نفسها التي تطورت
فيها التكنولوجيا» ،الفتا الى ان
«األمن المادي يمكن القيام به من
خالل تدابير معروفة مثل تأمين
البوابات إلى منشأة معينة ،اما
األمن السيبراني فهو أكثر تعقيدا ً
وال يزال في مرحلة النضوج ،حيث
تكون البوابات افتراضية اذ كلما
تم تحصينها ،يبتكر المتسللون
أدواتهم وطرقهم لخرق الدفاعات».
القرم وفي افتتاح فعاليات «المؤتمر
اإلقليمي الثاني لألمن السيبراني
في المنطقة العربية» ،الذي ينظمه
على مدى يومين «اإلتحاد العربي
لالنترنت واإلتصاالت» بالتعاون
مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء
العرب لالتصاالت والمعلومات
في جامعة الدول العربية وشركة
«هواوي» الراعي الرسمي للمؤتمر،
اعتبر انه «مع استمرار العالم في
التعافي من االضطرابات الناجمة
عن جائحة  ،COVID-19أصبحت
آليات المواجهة متاحة مثل
االستخدام المتزايد لمساحات العمل
االفتراضية واألسواق عبر اإلنترنت
والحوكمة اإللكترونية.

الحدّ األدنى لألجور
بين كركي واألسمر
إجتمع المدير العام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي محمد
كركي في مكتبه ،مع رئيس االتحاد
العمالي العام بشارة األسمر
الطالعه على رفع الحد األدنى
لألجور المص ّرح عنها للصندوق
من مليونين ل.ل .الى مليونين
و 600الف ل.ل .كذلك الى رفع
بدل النقل اليومي الى  95الفا ً بدال ً
من  65الف ليرة لبنانية .كما وضع
كركي في أجواء االتصاالت التي قام
بها مع وزير المالية يوسف الخليل
لمتابعة تحصيل مبلغ الـ125
مليار ل.ل .التي سبق أن وعدهم
بها الوزير ،وذلك من أجل تغطية
رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى التي
أقرها وباشر الصندوق العمل بها
مطلع شهر حزيران الحالي ،والتي
كان من المقرر أن تصل خالل
األيام القليلة القادمة.

مكرم بو ّ
نصار وهناء الهاللي وعاليا الصبّوري

واملؤتمرات الدوليــة واملجموعات
املعنية الخاصة ،والنرشات اإلخبارية
وبرامج التدريب والتطوير اإلداري.
وأكــدت املرصفيــة املرصية
هنــاء الهاليل ،واملديــرة التنفيذية
لرشكة «الخري لتمويل املشــاريع
الصغــرة» ،خالل حفــل اإلطالق
الذي جــرى أمس يف بــروت ،أن
«املجلس العاملي للمرأة يعكس الدور
الحيــوي الذي تؤديــه املرصفيات
يف التنمية االقتصادية ،وســيكون
ّ
منصــة فريــدة يتم مــن خاللها
تبادل أفضل املمارســات والخربات
واملعرفة عــى الصعيدين اإلقليمي
والعاملي ،بل سيســاعد أيضا ً عىل
تمكني القيادات النسائية يف القطاع
املايل وإلهامهــن» .والهاليل عضو
يف «فريق املستشــارين املستقلني»
التابــع للمجلــس االقتصــادي
واالجتماعي لألمــم املتحدة حول
أهداف التنمية املســتدامة ،2030

وهي خبــرة يف قطــاع الرشكات
الصغــرة واملتوســطة ،والقطاع
املرصيف ،والعالقات الدولية والتنمية
املســتدامة .وكان املجلــس أعلن
تعيــن املرصفية اللبنانيــة عاليا
الصبوري سفرية للمجلس ملنطقة
أوروبا والرشق األوســط وأفريقيا،
وهي تشــغل حاليا ً منصب املديرة
اإلقليميــة لبنــك  BLCيف منطقة
البقاع ،وتــ ّم اختيارها إلطالق عدة
فروع للمــرف يف تلك املحافظة،
وتتميــز بالخــرة يف التعامل مع
الربامج التي أطلقت وبدعم من IFC
لتشجيع املرأة عىل التعامل املرصيف
وتحقيق نجاحها باستقاللية.
العضوية يف املجلــس مُتاحة
لألفراد أو املؤسســات من مصارف
ورشكات التكنولوجيــا املاليــة
“ ،”fintechورشكات إصــدار
البطاقات والدفع ومقدّمي الخدمات
املالية األخرى.

 605مليارات دوالر
تحويالت المهاجرين
إلى الدول
المنخفضة الدخل
أعلن الصنــدوق الدويل
للتنميــة الزراعيــة (إيفاد)
أن املهاجريــن حــول العالم
أرســلوا نحو  605مليارات
دوالر لعائالتهــم يف البلــدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل
عام  .2021يمكــن أن يبلغ
إجمايل التحويالت بني عامي
 2022و 2030نحــو 5,4
تريليــون دوالر ،أي ما يعادل
ضعف الناتج املحيل اإلجمايل
ألفريقيا بأكملها عام ،2021
وفق تقرير «إيفاد».
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"تكليف ديبلوماسي" لميقاتي...

ويف هذا السياق ،يواصل رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل حربه
املفتوحة عىل أرض «الرساي الحكومي» عاقدا ً العزم عىل إقصاء رئيس «العزم»
ّ
يتحصن رئيس حكومة ترصيف األعمال
عن كريس الرئاســة الثالثة ،بينما
نجيب ميقاتي بشبكة أمان دولية تدفع باتجاه إعادة تكليفه تشكيل الحكومة
العتيدة لإلبقاء عىل خيوط التواصل التي سبق أن نسجها مع املجتمعني العربي
والغربي وصندوق النقد الدويل طيلة املرحلة األخرية .ورأت أوساط مراقبة يف
االندفاعة الالفتة للســفراء الغربيني واملســؤولني يف الخارجيتني الربيطانية
والكندية إىل الرساي أمس ما يشــبه رسالة «تكليف ديبلومايس» مليقاتي عىل
بُعد أيام من االستشــارات النيابية امللزمة ،سيّما و ّ
أن املعلومات املستقاة من
عواصم القرار تفيد بأنّه ال يزال يحظى بدعم فرنيس – أمريكي لالســتمرار يف
مهامه الحكومية يف املرحلة املقبلة.
أما عىل املســتوى املحيل ،فتشــر التوقعات والتقاطعات إىل ّ
أن حظوظ
ميقاتي ما زالت هي األوفر حتى الساعة ربطا ً بجملة معطيات أبرزها «عدم
وجود مرشح جدّي واضح ملنافسته عىل رئاسة الحكومة» ،كما نقلت مصادر
ً
كاشــفة يف الوقت عينــه عن «نصيحة» تلقاها
مطلعة عىل أجواء التكليف،
رئيس الجمهورية ميشال عون من الدوائر املحيطة به ،تحثه عىل عدم االنجرار
خلف رغبة باســيل بـ»تطيري» ميقاتي و»املجازفة تاليا ً بتكليف شــخصية
أخرى تشــكيل حكومة جديدة لن يكون بمقدور العهد وتياره االستحصال
عىل مكتسبات وزارية فيها توازي مكتسباتهما يف الحكومة الراهنة» ،وبالتايل
ّ
فإن الخيار األمثل ســيكون بالنسبة لعون و»التيار الوطني» التسليم بإعادة
تكليف ميقاتي «مع تعقيــد مهمته يف التأليف» لإلبقاء عىل حكومة ترصيف
األعمال قائمة إىل ما بعد الفــراغ الرئايس لضمان اإلبقاء عىل الحصة الوازنة
فيها للوزراء املسيحيني املحسوبني عىل «التيار الوطني» ،بدل تشكيل حكومة
جديدة تسحب البساط الوزاري من تحت أقدام «التيار» ألنها ستفرض حكما ً
يف تركيبتها ترجمة توازنات القوى الجديدة يف املجلس النيابي.
ويف الغضــون ،اتجهت األنظار أمس إىل الهاي لرصد حكم االســتئناف
الصادر عن املحكمة الدولية الخاصة بلبنان عىل عنرصي «حزب الله» حسن
مرعي وحســن عنييس يف جريمة اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق الحريري،
فانتهت غرفة االستئناف يف املحكمة إىل اتخاذ قرار «باإلجماع» قىض بفرض
عقوبة «السجن املؤبد  5مرات» عليهما ،مع اإلشارة إىل أنها «العقوبة األقىص
املنصوص عليها يف النظام األسايس للمحكمة الدولية وقواعدها».
فبعد إصدار الغرفة االبتدائية يف املحكمة الدولية ســابقا ً حكما ً مماثالً
بحق القيادي يف «حزب الله» ســليم عياش بجرم التآمر وتنفيذ عملية اغتيال
الحريري ،عادت غرفة االســتئناف أمس للحكــم غيابيا ً عىل مرعي وعنييس
بالســجن مدى الحياة لضلوعهما يف خمس جرائم فنّدها مكتب املدعي العام
يف املحكمــة الدولية نورما فاريل أمس وهــي« :مؤامرة هدفها ارتكاب عمل
إرهابي ،التدخل يف جريمة ارتكاب عمل إرهابي ،التدخل يف جريمة القتل عمداً،
والتدخل يف جريمة محاولة القتل عمداً».
وقال فاريل يف بيانه« :شــهدنا اليوم (أمس) اســتكمال هذه اإلجراءات
بحق املتهمني سليم جميل عياش ،حسن حبيب مرعي ،وحسني حسن عنييس
الثالثة بسبب أعمالهم الشنيعة يف اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري،
والتي تســببت بألم وبمعاناة ال تصدق للعديد مــن الضحايا وعائالتهم ،لقد
فشــلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غري
خاضعني للمساءلة» ،مشــددا ً يف املقابل عىل وجوب عدم التوقف عند خطوة
املساءلة القانونية عن جرائمهم إنما «العدالة تطالب بالقبض عليهم» ،وناشد
يف هذا الســياق «أولئك الذين يحمون املتهمني الثالثة من العدالة تسليمهم إىل
املحكمة الخاصــة بلبنان» ،كما طالب «املجتمع الــدويل باتخاذ أي خطوات
متاحة للمساعدة يف اعتقالهم».
وعىل األثر ،اســرعت االنتباه تغريدة للرئيس سعد الحريري ّ
عقب فيها
عىل حكم املحكمة الدولية مشددا ً عىل أن العقوبة التي شملتها تش ّكل الدليل
«األوضــح لجهة إدانة «حزب الله» كجهة مســؤولة عــن تنظيم الجريمة
وتنفيذها ،والجهة التي ال يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم املدانني وتنفيذ
العقوبة بحقهم».

"المركزي" يبدّد نصف مليار دوالر في نصف شهر

تظهر االرقام تراجع احتياطي العملــة الصعبة يف مرصف لبنان خالل
النصف االول من العام  2022بقيمــة  2285مليون دوالر ،أي ما يقارب 2.3
مليار دوالر .الخسارة االكرب ســجلت يف النصف االول من الشهر الحايل فيما
تدنت الخسارة يف شهر نيســان إىل حدود  210ماليني دوالر .وبحسب مصدر
مطلع فان هذه املعطيات تحمل  3مدلوالت بالغة الخطورة:
االول ،يتمثل بالكلفــة الباهظة التي يتحملها «املركزي» للمحافظة عىل
ســعر رصف مرتفع أساســاً ،حيث يظهر بوضوح ارتفاع سعر الرصف يف
الفرتات التي ال يتدخل فيها بمبالغ وازنة.
الثاني ،استعمال ما تبقى من أموال املودعني يف التوظيفات االلزامية .إذ
يقدّر أن يكون مجموع هذه التوظيفات قد أصبح بحدود  9.4مليارات دوالر،
وليس  11.6مليارا ً كما يرصّ ح الحاكم ،االمر الذي يقلص حصة املودعني من
التعويضات يف أي خطة مستقبلية لتوزيع الخسائر ،ويزيد الضغط عىل اللرية،
ويثري التســاؤالت إن كان مرصف لبنان يحرتم املحافظة عىل نسبة الـ  14يف
املئة من مجمل الودائع كتوظيفات الزامية ،حيث يقدر أن تكون النســبة قد
أصبحت  9يف املئة فقــط ،اذا اعتربنا أن مجمل الودائع يف القطاع املرصيف هي
بحدود  103مليارات دوالر.
الثالث ،إحداث صدمات مؤذية يف سوق القطع ،تنعكس ارتفاعا ً وانخفاضا ً
حادين تبعا ً ملزاجية التدخل ،ال يســتفيد منهــا إال املضاربون .أما املواطنون
العاديون فيخرسون مرتني؛ مرة ببيع دوالراتهم عىل ســعر منخفض ،ومرة
بعدم تراجع االسعار بالنسبة والرسعة نفسها التي ترتفع بها مع كل ارتفاع
لسعر رصف الدوالر.
وبحســب املصدر فان كلفة التدخــل منذ بداية االزمــة بهدف إعطاء
«أوكسيجن» للطبقة السياسية فاقت  23مليار دوالر .وهذا الرقم الهائل الذي
يعــود للمودعني يفوق بأكثر من  7أضعاف مــا يطمح لبنان للحصول عليه
كقرض من صندوق النقد الدويل .وبرأيه فان املطلوب «إصدار قانون يف مجلس
النواب يمنع «املركزي» من اســتعمال ما تبقى من احتياطيات من العمالت
االجنبية» ...هذا إن كان بقي يشء.

واشنطن" :عملية نوعية" ضد داعش في سوريا

ويف ما يتع ّلق بالعملية األمريكية يف ســوريا ،أعلن التحالف الدويل بقيادة
واشنطن يف بيان أن قواته أرست خالل «عملية ناجحة» شخصا ً لم تُفصح عن
ّ
وميس عمليات ،وقد أصبح أحد كبار قادة
اسمه وهو «صانع قنابل متم ّرس
فرع «داعش» يف سوريا» ،مشــرا ً إىل أنه «ت ّم التخطيط للمهمّ ة بدقة لتقليل
مخاطر األرضار الجانبية أو األرضار باملدنيني» .وبالفعل ،لم تقع أي إصابات
يف صفوف املدنيني أو قوات التحالف ،وفق البيان.
وكشــفت مســؤولة يف التحالف لوكالة «فرانس برس» الحقا ً أن اسم
القيادي ا ُملعتقل هو هاني أحمد الكردي ،ويُعرف بأنه «وايل الرقة» ،التي كانت
تُع ّد معقل تنظيم «الدولة اإلسالمية» األبرز يف سوريا .وكان «املرصد السوري
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لحقوق اإلنسان» قد أوضح أن مروحيّتَ ْي تابعتَ ْي للتحالف الدويل ح ّ
طتا لبضع
دقائق يف قرية الحمرية يف منطقة واقعة تحت سيطرة القوات الرتكية وفصائل
سورية موالية ألنقرة يف ريف حلب الشمايل الغربي.
ويف التفاصيل ،أشــار املرصد إىل سماع طلقات نارية محدودة بني املنازل
خالل عملية اإلنزال .وأكد مدير املرصد رامي عبد الرحمن أن «العملية األمريكية
كانت رسيعة وســهلة» ،الفتا ً إىل أن ا ُملعتقل يُعد «من قياديي الصف األوّل يف
التنظيم» ،من دون أن يتم ّكن من تحديد هويّته.
ويف بلدة الحمــرة ،عىل بُعد  4كيلومرتات فقط مــن الحدود مع تركيا،
فرضت القوات الرتكية طوقا ً أمنيّا ً عىل املنطقة التي حصل فيها اإلنزال ،فيما
ح ّلقت مروحيات عدّة يف أجــواء القرية بعد منتصف ليل األربعاء  -الخميس
قبل أن تعود أدراجها .وقال محمّ د يوســف ،أحد سكان املنطقة ِممَن توجهوا
إىل املنزل املستهدف بعد اإلنزال لـ»فرانس برس»« :عند حواىل الساعة 00:30
حصل إنزال جوي عىل بيت عند أطراف القرية يعود لنازح من حلب».
وأضاف« :ح ّلقت قرابة  8طائرات ألكثر من ساعة ونصف ...عندما غادرت
األجواء ،توجهنا إىل املنزل ،وجدنا النساء مقيّدات وأطفال يف الكرم» .ونقل عن
الســيدات قوله َّن ّ
إن قوات التحالف اعتقلت «شابا ً اسمه فواز» ،يف حني أفاد
سكان آخرون يف القرية ّ
بأن قرابة  6سيّدات و 3شبّان كانوا يقطنون يف املنزل
برفقة رجل عجوز ،من دون أن يعلموا صلة القرابة يف ما بينهم ،مشريين إىل
أنهم لم يعتادوا االختالط مع سكان القرية .وبحسب شهود عيان ،فقد اعتقل
فصيل سوري موال ألنقرة الشاب َْي اآلخ َريْن بعد عملية اإلنزال.
وعىل خــ ّ
ط العقوبات األمريكيــة ض ّد طهران ،فقد فرضت واشــنطن
عقوبات اقتصادية عىل شبكة من منتجي برتوكيماويات إيرانيني ،وكذلك عىل
رشكات وهمية يف الصني واإلمارات يُشــتبه يف تحايلها عىل عقوبات أخرى.
وأوضحت وزارة الخزانــة يف بيان أن هؤالء متّهمون بدعم رشكتَ ْي Triliance
 Petrochemicalو Petrochemical Commercial Companyاإليرانيّتَ ْي ،وهما
«كيانان يلعبان دورا ً رئيســيّا ً يف التفاوض عىل بيع املنتجات البرتوكيماوية
اإليرانية يف الخارج».
وأضافت أن «هذه الشبكة تُساعد يف القيام بالتعامالت الدولية واالفالت
من العقوبات من خالل دعم بيع البرتوكيماويات اإليرانية للعمالء يف جمهورية
الصني الشعبية وبقية دول رشق آسيا» ،فيما أوضح وزير الخارجية األمريكي
أنتونــي بلينكن أن إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن «مخلصة وثابتة يف اتباع
مسار ديبلومايس هادف لتحقيق عودة متبادلة إىل التنفيذ الكامل لخطة العمل
الشاملة املشرتكة» .لكنّه أكد أنه «ويف غياب أي صفقةّ ،
فإن الواليات املتحدة
ستواصل استخدام ســلطات العقوبات للح ّد من صادرات النفط واملنتجات
البرتولية والبرتوكيماوية من إيران».
ويف الغضون ،تستع ّد املســتويات األمنية يف إرسائيل الطالع بايدن خالل
زيارته املرتقبة إىل الدولة العربية واملنطقة ،عىل مرشوع نظام اعرتاض يعمل
ً
َي «القبة الحديدية» و»حيتس» ،بحسب ما أفاد موقع
بالليزر،
إضافة إىل نظام ْ
«واال» .ويُخ ّ
طط املسؤولون اإلرسائيليون لالستفادة من هذه الزيارة ملطالبة
بايدن باإلنتقال من التعاون العســكري إىل بناء قوّة دائمة وتوسيع املنتديات
املشرتكة يف مجال األمن بالتعاون مع الدول الحليفة يف املنطقة ،بحسب املصدر
ذاته.

رسالة "وحدة ودعم" أوروبّية من قلب كييف

واستنكر دراغي مجدّدا ً «الفظائع التي ارتُكبت يف هذه الحرب» بعد زيارته
ضاحية إربني يف كييف التي شهدت «مذابح ارتكبها الجيش الرويس» ،يف حني
شدّد املستشــار األملاني عىل أن «أوكرانيا جزء من األرسة األوروبّية» ،مشريا ً
إىل أنه ســيكون من الرضوري «القيام بك ّل ما هو رضوري» من أجل «تأمني
إجماع» داخل االتحاد األوروبي ملنحها وضع املرشح.
ّ
َي  23و 24حزيران
ويتعي عىل القادة األوروبّيني أن يُق ّرروا خالل قمّ ة يوم ْ
ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع املرشح للعضوية ،وهي الخطوة األوىل يف
عملية مفاوضات قد تستم ّر لسنوات .ومن املق ّرر أن تُعلن املفوضية األوروبّية
اليوم توصيتها للدول األعضاء حول هذا امللف.
ويف ما يتع ّلق بتسليم األسلحة الثقيلة التي تُطالب بها أوكرانيا منذ أسابيع
ملقاومة الهجوم الرويس عىل دونباس ،كشــف ماكرون أن فرنســا ستُسلم
أوكرانيا « 6مدافع قيرص إضافية» ،وهي مدافع ذاتية الدفع معروفة بدقتها
وقابليتها للحركة .كما قال شولتز« :نحن نُساعد أوكرانيا بشحنات أسلحة،
وسنُواصل القيام بذلك طاملا أن أوكرانيا بحاجة إليها».
وبعد يوم َْي من خفض عمالق الطاقة الرويس «غازبروم» أحاديّا ً إمدادات
الغاز لرشكة «إيني» اإليطالية ،اتهم دراغــي «غازبروم» برتويج «أكاذيب»،
معتربا ً أن «هناك يف الواقع توظيفا ً سياسيا ً للغاز ،تماما ً مثل استخدام القمح
سياسيّاً» ،يف إشــارة إىل الحبوب العالقة يف املوانئ األوكرانية ،فيما دعا وزير
الزراعة األمريكي توم فيلساك روسيا إىل القبول رسيعا ً بفتح املوانئ األوكرانية
إلتاحة تصديــر ماليني األطنان من محاصيل الحبوب املخ ّزنة فيها ،بما يُتيح
التخفيف من حدّة األزمة الغذائية العاملية.
من ناحيته ،أكد الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي خالل املؤتمر
الصحــايف الذي عقده إىل جانــب قادة أملانيا وفرنســا وإيطاليا ورومانيا أن
أوكرانيا مستعدّة للعمل لتُصبح «دولة كاملة العضوية» يف االتحاد األوروبي،
معتربا ً أن األوكرانيني استحقوا «السري عىل هذا الطريق والحصول عىل وضع
ّ
ّ
املرشحة لإلنضمام إىل
املرشــح» للعضوية .ورأى أن منح بالده وضع الدولة
االتحاد األوروبي «يُمكن أن يُع ّزز الح ّرية يف أوروبا بطريقة تاريخية».
وإذ دعــا الرئيس األوكراني مــ ّرة أخرى حلفاءه األوروبّيني إىل إرســال
شــحنات جديدة من األســلحة الثقيلة واملدفعية الحديثة واألنظمة املضادة
للطائرات ،أبلغ نظريه الفرنيس أنه يشك يف جدوى التحدّث إىل الرئيس الرويس
فالديمري بوتني إلنهاء الحــرب يف أوكرانيا ،يف وقت حــ ّذر فيه الكرملني من
إرسال أسلحة غربية جديدة ألوكرانيا .وتمنّى الناطق باسم الكرملني دميرتي
بيســكوف ّ
«أل يُر ّكز زعماء هذه الدول الثالث ورئيس رومانيا فقط عىل دعم
أوكرانيا من خالل ّ
ضخ املزيد من األسلحة» ،معتربا ً أن ذلك سيكون «غري مجد
عىل اإلطالق وسيؤدّي إىل مزيد من األرضار التي لحقت بالبالد».
توازياً ،اعتربت مفوضة األمم املتحدة الســامية لحقوق اإلنسان ميشيل
باشليه أثناء عرضها تقريرا ً عن املدينة الساحلية اإلسرتاتيجية أمام مجلس
حقوق اإلنســان التابع لألمــم املتحدة يف جنيــف أن «الفظائع التي لحقت
بالســكان املدنيني» يف ماريوبول التي سيطر عليها الروس يف أيار بعد حصار
طويل« ،ســترتك بصمة ال تُمحى ،بما يف ذلك عىل األجيــال املقبلة» ،يف حني
فرضت بريطانيا عقوبات عىل رئيس الكنيسة األرثوذكسية الروسية البطريرك
كرييل يف إطار سلسلة جديدة من اإلجراءات ر ّدا ً عىل غزو أوكرانيا ،األمر الذي
اعتربته الكنيسة الروسية «سخيفاً».
ويف األثناء ،أدرجت روســيا  121مواطنا ً أسرتاليّا ً عىل الئحة العقوبات،
بينهم قائد قــوات الدفاع الجنرال أنغوس كامبــل والباحث يف مجال الذكاء
االصطناعي توبي والش ورئيس تحرير صحيفة «ذي أسرتاليان» كريستوفر
دوري ،الذين أصبحوا ممنوعني من دخول روســيا «إىل أجل غري مســمى».
بالتزامن ،ح ّذر مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني فيليبو غراندي
من أنّه «إذا فشل العالم يف وقف أزمة الغذاء الحادة الناجمة عن الحرب الروسية
يف أوكرانيا ،سريتفع عدد النازحني القيايس البالغ  100مليون بشكل كبري.

تـــســـــالــــــي
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العـــدد  - ٨٦٢الســـنة الثــالثــة

الــجــمــعــة  ١٧حــزيــران 2022

إضراب عام يشل ّ تونس ويضغط على سعيّد

أُلغيت ك ّل رحالت الطــران وتوقفت
وســائل النقل العام وأُغلقت مكاتب الربيد
أمس ،اثــر إرضاب عــام يف القطاع العام
دعا إليه االتّحاد العام التونيس للشغل ،ر ّدا ً
عىل رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب
العمّ ال واملو ّ
ظفني ،يف خطوة تُشدّد الضغط
عىل الرئيس قيس ســعيّد وإدارته يف بالد
تُعاني أساســا ً من أزمة سياسية ومالية
خانقة.
ويُنفذ وقف العمل يف كامل أنحاء البالد
ّ
مؤسسة
عىل مدى  24ساعة يف حواىل 160
تتو ّزع عىل معظــم القطاعات االقتصادية
وتُ ّ
شغل نحو  3ماليني مو ّ
ظف .وأكد األمني
العام لالتحاد ،وهو أكــر منظمة نقابية
يف تونس ،نور الدين الطبوبي ،خالل كلمة
أمام نحو ألف نقابي يف العاصمة التونسية
أن اإلرضاب كان «ناجحا ً بنسبة  96.22يف
املئة».
والتزم باإلرضاب العاملون يف قطاعات
النقل واملواصالت واالتصــاالت وخدمات
ّ
واملؤسســات التعليميــة ،بما فيها
الربيد
املدارس والجامعات ،كمــا توقفت حركة
املالحة يف ســائر مطــارات البالد وحركة
النقل البحري ،يف وقت تســتع ّد فيه تونس
ملوسم سياحي.
وأعلنت رشكــة «الخطــوط الجوّية
التونســية» إلغاء وتأجيــل ك ّل الرحالت
الجوية ،كما انخرط العاملون يف التلفزيون
الحكومي من صحافيني وتقنيني يف الدعوة
لإلرضاب و ُكتب عىل شاشة قناة الحكومية
ّ
مؤسســة التلفزة التونســية يف
«أعوان
إرضاب».
وطالب الطبوبي الحكومة بزيادة 10
يف املئة عــى األق ّل لتعديل القدرة الرشائية،
منتقدا ً قرار حســم  1يف املئــة من رواتب
املو ّ
ظفني الــذي أُق ّر يف العام  2018الصالح
عجــز الصناديق االجتماعيــة والتقاعد،
والتي اعترب الطبوبــي أن طريقة إدارتها

خالل تظاهرة عمالية في تونس أمس (أ ف ب)

من حــوار وطني يُفــرض أن يُفيض إىل
فاشلة.
تعديل دستور  2014وإقرار هذا التعديل يف
ويأتي إرضاب العمّ ال «من أجل الدفاع
استفتاء شعبي خالل شهر.
عن حقوقهم االقتصاديــة واالجتماعية،
ورفض اتحاد الشــغل
بعدمــا ماطلــت الحكومة
بــدوره املشــاركة يف هــذا
يف االســتجابة إىل مطالبهم
الحــوار ،مع ّلالً قــراره ّ
بأن
املرشوعة واستهانت بربقية
التنبيه بــاإلرضاب الصادرة أعلنت شركة «"الخطوط هدف هذا الحوار هو «فرض
سياسة األمر الواقع» وإقرار
منــذ  31أيار» ،كمــا قال
الجوية التونسية"»
نتائج ت ّم «إعدادها من طرف
االتحاد يف بيان األربعاء.
إلغاء وتأجيل كل ّ
الرئيس».
وعــى ال ّرغــم من أن
الرحالت الجوية
قيــادات االتّحــاد تؤ ّكد ّ
أن
وكــ ّرر الطبوبي خالل
خطابه رفض املشــاركة يف الحوار ،معتربا ً
قرار اإلرضاب «غري سيايس» ،تتزامن هذه
الخطوة مع انتقادات شديدة توجّ ه للرئيس
أنــه «ليس الحــ ّل للخروج مــن األزمة»
التونــي الذي احتكر الســلطات يف البالد
و»لســنا رهينة عند رئيس أو ســلطة أو
منذ  25تمّ وز الفائــت وأقىص معارضني
حزب» ،وأردف« :سنُواصل النضال من أجل

الحقوق العامة والفرديــة والح ّريات ويف
مقدّمها الحق النقابي ،فحق اإلرضاب خط
أحمر».
وتشــرط القيادات النقابيــة التي
يرتأسها الطبوبي سحب مرسوم حكومي
صدر يف كانــون األوّل  2021ويحظر عىل
أعضاء الحكومة الدخول يف مفاوضات مع
االتحاد يف مختلف القطاعات قبل الحصول
عىل ترخيص مســبق من رئيسة الحكومة
نجالء بودن.
ويف املقابــل ،أوضح املتحدّث باســم
الحكومة التونسية نرص الدين النصيبي أن
الوضع املــايل للبالد ال يُمكنه تحمّ ل الكلفة
املالية للمطالب النقابية التي تتجاوز 300
مليون دوالر.

إنتهاء التحقيق حول مهاجمة موكب تشييع أبو عاقلة
أنهت الرشطة اإلرسائيلية تحقيقا ً داخليّا ً يف تدخلها
العنيف خالل تشييع جنازة الصحافية شريين أبو عاقلة
التي ُقتِلت داخل مخيّم جنني يف الضفة الغربية يف  11أيّار
خالل تغطيتها عملية للجيش اإلرسائييل يف املخيم ،لكنّها
لم تكشف نتائجه.
وبينما أثارت مشــاهد مهاجمة الرشطة اإلرسائيلية
ملوكب تشــييع أبو عاقلة تنديدا ً واسعا ً حول العالم ،قال
قائد الرشطة كوبي شبتاي يف بيان« :قامت الرشطة ،بنا ًء
عىل توجيهاتي ،بالتحقيق لتقييــم عمل قوات الرشطة
عىل األرض من أجل استخالص النتائج وتحسني السلوك
العملياتي يف هذا النوع من األحداث».
وأضاف« :من املســتحيل أن نبقى غري مبالني بهذه
الصور القاســية ويجب أن نُحقق فيهــا حتّى ال يزعج
مثريو الشــغب أحداثا ً حساسة» من هذا النوع ،من دون
إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويف املقابل ،قال أنطون أبو عاقلة ،شــقيق شريين،
لوكالة «فرانس برس»« :ســمعنا عــن تقرير الرشطة.

ال يهمّ نا مــا تقوله إرسائيــل ،ك ّل يشء كان واضحا ً من
الصور».
وأكد أن «أفــراد الرشطة هم املعتــدون عىل حاميل
النعش ويُحاولــون التغطية عىل أفعالهــم وأخطائهم.
لم يخرج أحد خارج املستشــفى ،هم الذيــن دخلوا إىل
املستشفى واعتدوا عىل املشيّعني».
واعترب أبو عاقلة أن «أي كالم تقوله الرشطة أو قوات
اإلحتالل ليس لــه صدقية .فقد ّ
غيوا روايتهم م ّرات عدّة
منذ أوّل يوم الغتيالها» ،مشدّدا ً عىل ّ
أن اإلرسائيليني «وراء
عملية اغتيالها».
ويف  13أيّار ،شــارك آالف الفلســطينيني يف القدس
الرشقية يف تشــييع أبــو عاقلة ( 51عاماً) .وشــهدت
جنازتها عنفــا ً من الرشطة اإلرسائيلية التي حاولت منع
املشــيّعني من رفع األعالم الفلسطينية وإطالق شعارات
وطنيّة .وكاد نعــش أبو عاقلة يســقط أرضا ً من أيدي
املشــيّعني بعد أن تع ّرضوا للرضب بالهــراوات من قبل
عنارص الرشطة اإلرسائيلية التي اعتقلت بعضهم.

روسيا وتركيا وإيران
تدعو إلى الهدوء في إدلب
بعد محادثات يف العاصمة الكازاخستانية أستانا ،أعلنت روسيا
وتركيا وإيران يف بيان مشــرك أمس أنها اتفقت عىل بذل املزيد من
الجهود لضمان استقرار الوضع يف منطقة خفض التصعيد يف إدلب
السورية.
وســ ّلط البيان الضوء عىل «رضورة الحفــاظ عىل الهدوء عىل
األرض من خالل التنفيذ الكامل لك ّل اإلتفاقات يف شــأن إدلب» ،من
دون تحديــد ما يعنيه ذلك يف ما يتع ّلــق بخطط تركيا لتنفيذ عملية
عسكرية تستهدف «وحدات حماية الشعب» الكردية هناك.
ويف وقت سابق ،كشف مبعوث روسيا الخاص يف سوريا ألكسندر
ّ
لشــن عملية
الفرنتييف أن بالده حاولت إقناع أنقرة بإلغاء خططها
عسكرية يف شــمال ســوريا ،وذلك خالل محادثات يف كازاخستان
ّ
يتعي ح ّل األمر
األربعــاء .وقال الفرنتييف« :حاولنا إقناعهــم بأنّه
عرب وسائل ســلمية من دون اللجوء إىل العنفّ ،
ألن ذلك قد يؤدّي إىل
تصعيد» ،بحسب ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية لألنباء.

إيران تعتقل
ناشطًا ماركسيًّا
أوقفت إيران ناشطا ً ماركسيّا ً يُشتبه
في ارتباطه بنقابيَّيْن فرنسيَّيْن
معتق َليْن منذ  11أيّار من قبل
السلطات اإليرانية .وقال التلفزيون
الرسمي« :أوقف عنصر من اليسار
الماركسي كانت مهمّته التحريض
على الفتنة واالضطرابات في أوساط
العماليين ،فيما كان يستع ّد للفرار
من البالد» .وأضاف المصدر نفسه:
َ
جاسوسيْن فرنسيَّيْن
«خالل لقاء مع
قبل عيد العمال ،قام المعتقل بتنسيق
تح ّركاته معهما» ،الفتا ً إلى أن مهمّته
كانت «الجمع بين تجمّعات العماليين
والمع ّلمين لتحويلها إلى أعمال شغب
في مختلف أنحاء البالد» .وذكر أنه
أوقف من قبل جهاز اإلستخبارات
في أذربيجان الغربية .وقد اعتُقلت
النقابية الناشطة في حقل التعليم
سيسيل كولر مع شريكها جاك
باريس بينما كانا يقومان بجولة
سياحية في إيران خالل عطلة عيد
الفصح ،كما أفاد مصدر نقابي
فرنسي.

إغتيال صحافي يمني
في عدن
ُق ِت َل صحافي يمني ج ّراء انفجار
عبوة ناسفة بسيارته في مدينة
عدن جنوب اليمن .وكشف مسؤول
أمني لوكالة «فرانس برس» ّ
أن
«عناصر مجهولة قامت بوضع عبوة
ناسفة في سيارة الصحافي صابر
الحيدري الذي يعمل متعاونا ً مع
عدد من وسائل اإلعالم األجنبية»،
مشيرا ً إلى أن العبوة انفجرت
بالصحافي أثناء عودته إلى منزله
ما أدّى إلى مقتله وإصابة آخرين
كانوا معه في السيارة مساء
األربعاء .وأكدت منظمة «مراسلون
بال حدود» مقتل الصحافي صابر
الحيدري «بعد وضع عبوة ناسفة
ً
موضحة أنه كان
تحت سيارته»،
يعمل مراسالً في عدن لوكالة األنباء
الصينية «شينخوا» .وفي تشرين
الثاني الماضيُ ،قتِلت صحافية
يمنية حامل في شهرها التاسع
في عدن وهي في طريقها إلى
المستشفى لتضع مولودها برفقة
زوجها الذي أُصيب بجروح ،عندما
انفجرت عبوة ناسفة بسيّارتهما.
ُ
وق ِت َل العديد من الصحافيين
اليمنيين منذ بداية النزاع.

سجن  16صحافيًّا
في تركيا

إستقالة مفاجئة ألحد مستشاري جونسون
إســتقال مستشــار بوريس جونســون املك ّلف
األخالقيات والتزام مدوّنة الســلوك الوزارية كريستوفر
غيدت ،عىل خلفية «بارتي غيــت» ،يف خطوة مفاجئة
أعرب رئيس الوزراء املحافظ عن أسفه لها بعدما اهت ّزت
سلطته بالفضائح.
واللورد غيدت ،هو املســؤول الثانــي الذي يرتك
منصبه يف عام َْي احتجاجا ً عىل ترصّفات جونســون.
وبقي غيدت يف منصبه رغم إعرابه عن عدم ارتياحه يف
شأن الحفالت التي أُقيمت خالل فرتة اإلغالق يف بريطانيا
يف « 10داونينغ سرتيت».
ويف خطاب اســتقالته ،أوضح املسؤول السابق أنه
ق ّرر اإلســتقالة اآلن بعدما ُ
طلب منه تقديم املشورة يف
شــأن «انتهاك متعمّ د ملدونة السلوك الوزارية» من قبل
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الحكومة يف شــأن قضية جديدة .وأضاف« :هذا الطلب
وضعني يف موقف ال يُحتمل».
وتابع غيدت الذي ســبق له أن ب ّرأ جونســون من
فضيحة أخرى تتع ّلق بالجهة التي موّلت تجديد شقته
يف «داونينغ سرتيت« :ال يُمكنني أن أكون جزءا ً من ذلك»،
معتربا ً أن فكرة أن رئيس الوزراء «يُمكنه بأي شكل من
األشكال خرق قانونه الخاص هو إهانة».
ور ّد جونسون بأنه «كان يطلب نصيحته قبل اتخاذ
أي قرار» ،وذكر مكتب رئيس الوزراء أنه «فوجئ» بقراره
التنحي اآلن .وتُعترب استقالة غيدت ،الديبلومايس السابق
الذي كان أيضا ً سكرتريا ً خاصا ً للملكة إليزابيث الثانية
لعرش ســنوات ،بمثابة رضبة جديدة لجونسون الذي
أفلت أخريا ً من تصويت بحجب الثقة عنه.

أودع  16صحافيّا ً تركيّا ً السجن
أمس بتهمة «اإلنتماء إلى منظمة
إرهابية» في دياربكر بجنوب شرق
تركيا ذي الغالبية الكردية .وكان
 20صحافيّا ً يعملون لوسائل إعالم
وشركات إنتاج قريبة من حزب
«الشعوب الديموقراطي» (المؤيّد
لألكراد) قد أوقفوا في الثامن
من حزيران بتهمة «اإلنتماء إلى
القسم» الصحافي لحزب «العمال
الكردستاني» ،الذي تعتبره أنقرة
وحلفاؤها الغربيون «إرهابيّاً».
ووضعوا قيد الحجز االحتياطي
منذ ذلك الحين ،فيما ت ّم سجن
 16منهم الخميس ،بينهم الرئيس
المشارك لجمعية صحافيين سردار
ألتان ،بتهمة «اإلنتماء إلى منظمة
إرهابية» .وأُفرج عن الصحافيين
المتبقين تحت رقابة قضائية.
وبحسب وسائل اإلعالم المح ّلية،
ّ
فإن المدّعي استجوب الصحافيين
في شأن مضمون مقاالتهم.

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
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ّ
مبكر لفافرينكا
دورة كوينز :فوز بيريتيني وخروج
عانى اإليطايل ماتيــو برييتيني املصنف
عارشا ً عامليا ً وحامــل اللقب للتأهل إىل الدور
ربع النهائي مــن دورة كوينــز االنكليزية
الدولية يف كــرة املرضب ،املقامة عىل املالعب
العشبية ،بفوزه عىل األمريكي دينيس كودال
 6-3و 6-7و.4-6
ورضب برييتينــي موعــدا ً مع أمريكي
آخر هــو طومي بول ،الفائز بســهولة عىل
السويرسي ستانيســاس فافرينكا يف الدور
الثاني  1-6و.4-6
وفشل فافرينكا ( 37عاماً) ،الذي تراجع
اىل املركز  290عامليا ً عقب غيابه عن املالعب
ملدة عام كامل ،يف فرض أسلوب لعبه أمام بول
الذي كان أطاح بالكندي دينيس شابوفالوف
من الدور األول.
وخرس فافرينكا ،الذي حصل عىل بطاقة
دعوة للمشــاركة يف بطولة ويمبلدون ،ثالثة
البطوالت األربع الكربى ،إرساله ثالث مرات.
وال تعتــر املالعب العشــبية األرضية
املفضلة لدى السويرسي املخرضم الذي تبقى
أفضل نتيجة له يف ويمبلدون بلوغه الدور ربع
النهائي يف مناســبتني ،فيما توج بالبطوالت
الثالث الكربى األخرى مرة واحدة (أســراليا
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برلين

تأهلت التونســية أنس جابر ،املصنفة
رابعة عامليــاً ،إىل الدور ربع النهائي من دورة
برلني األملانية التحضريية لبطولة ويمبلدون،
بفوزها عىل األمريكية أليسيا باركس املتأهلة
من التصفيات  2-6و.6-7
ورضبت جابر املصنفــة أوىل يف الدورة
موعــدا ً يف الدور التــايل مع البيالروســية
ألياكساندرا ساسنوفيتش.
وكانت التونســية رصّحت أنها تشــعر
"انها فوق القمــر" بعدما أعلنت املخرضمة
األمريكية ســرينا وليامس رغبتها بخوض
فئة الزوجي إىل جانبها يف دورة إيستبورن.
وفاجأت ســرينا ( 40عاماً) عالم كرة
املــرب بقرار عودتهــا إىل املالعب لخوض
بطولة ويمبلدون ،املقررة مــن  27الجاري
حتى  10تموز املقبل.
ولم تخض ســرينا ،الفائزة بـ  23لقبا ً
كبرياً ،أي مباراة منذ ويمبلدون العام املايض
عقب اضطرارها لالنســحاب مــن مباراتها

داني ألفيش
يرحل عن
برشلونة

أعلن الظهري الربازييل الدويل املخرضم داني ألفيش رحيله عن نادي
برشلونة االسباني للمرة الثانية بعد عودته اليه يف العام املايض.
وكان ألفيــش ( 39عاماً) عاد للدفاع عن الوان النادي الكاتالوني يف
ترشين الثاني املايض بطلب من املدرب تشــايف ،بعقد قصري االمد حتى
نهاية املوسم املنتهي أخرياً.
وكشــف الفيش أنه لن يجدد عقده ملوسم اضايف ،وقال عىل حسابه
عىل "انســتغرام"" :أود توجيه الشــكر اىل جميــع العاملني يف النادي
للفرصة التي منحنونــي اياها للعودة اىل هذا النــادي وارتداء فانيلته
مجدداً ،ال تدرون مدى سعادتي".
وخاض الفيش  408مباريات يف صفوف برشلونة عىل فرتتني ،كانت
االوىل من العام  2008اىل العام  ،2016عندما عاش الفريق حقبة ذهبية
باحرازه لقب الدوري االســباني  6مرات ودوري ابطال اوروبا  3مرات
وكأس اسبانيا  4مرات.
وال يزال الفيش يدافــع عن الوان منتخب الربازيل وخاض املباراتني
الوديتني االخريتني ضد اليابان وكوريا الجنوبية خالل الشــهر الجاري،
ومن املتوقع ان يكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستشارك يف مونديال
قطر املقرر من  21ترشين الثاني اىل  18كانون االول املقبلني( .أ ف ب)

جوفنتوس يمدّد عقد
دي تشيليو
أعلن نادي جوفنتوس ،الذي أنهى املوسم املايض من الدوري اإليطايل
لكرة القدم "سريي أ" يف املركز الرابع ،أن ظهريه ماتيا دي تشيليو مدّد
عقده مع الفريق حتى العام .2025
وخاض دي تشيليو  29مباراة يف صفوف فريق "السيدة العجوز"
خالل املوسم املايض يف مختلف املسابقات ،بعد عودته من فرتة إعارة إىل
نادي ليون الفرنيس.
وكان دي تشــيليو انضــ ّم إىل صفوف
جوفنتوس يف العــام  ،2017حيث أحرز
معه لقب الدوري ثــاث مرات والكأس
املحلية مرة واحــدة .وأنهى جوفنتوس
الدوري املحــي يف املركز الرابع يف
املوســم املايض ،وفشــل يف
إحراز أي لقــب للمرة
األوىل منذ العام .2010
وخاض دي تشــيليو
أيضــا ً  40مباراة
دوليــة يف صفوف
منتخب ايطاليا.
(أ ف ب)

بول في مباراته وفافرينكا (أ ف ب)

األوىل لالصابة .وســحقت املراهقة األمريكية
كوكو غــوف ،الثالثة عــرة والتي وصلت
إىل نهائــي روالن غاروس الفرنســية ،ثانية
البطوالت األربع الكربى ،الصينية شينيو وانغ
- 6صفر و.4-6
وتلعب غوف يف الدور التايل ضد التشيكية
كارولينا بليشكوفا الســابعة وا ّلتي وصلت

إىل نهائــي ويمبلدون العــام املايض .وفازت
السويرسية بليندا بنســيتش عىل الروسية
آنــا كاليتســكايا  4-6و 6-1و ،1-6لتلتقي
يف ربــع النهائي الروســية األخرى فريونيكا
كودرميتوفــا ،الفائزة بدورها عىل مواطنتها
ليودميال سامسونوفا  3-6و 6-7و.1-6
(أ ف ب)

جائزة كندا :فيرشتابن لتعزيز صدارته
يملــك الهولنــدي ماكس
فريشــتابن ســائق فريق ريد
بول خالل ســباق جائزة كندا
الكربى األحد ،فرصة توســيع
الفارق مع منافســه الرئيس
سائق فرياري شارل لوكلري من
موناكو ،الذي تراجع ترتيبه إىل
املركز الثالــث يف بطولة العالم
للفورمــوال واحــد ،بعد خيبة
االنســحاب يف أذربيجان نهاية
األسبوع املايض.
وبفضل فــوز الهولندي يف
سباق جائزة أذربيجان الكربى
وخروج لوكلري من الســباق
لعطل يف محرك سيارته ،نجح
األول يف االبتعــاد بفــارق 34
نقطــة عن الثانــي يف صدارة
بطولــة العالم .وبعــد إنجاز
ثلث مراحل بطولة العالم قبل
الجولة التاسعة عىل حلبة جيل
فيلنوف ،يتقدم فريشتابن عىل
زميله يف ريد بول املكســيكي
سريجيو برييز (الثاني) بفارق
 21نقطة و 34عن لوكلري.

تنطلق عند الثامنة والنصف من
مساء اليوم السلسلة النهائية
من بطولة لبنان في كرة السلة
للسيدات ،فيستضيف فريق
الرياضي على ملعبه في المنارة
خصمه بيروت فيرست ،على أن
تقام المباراة الثانية غدا ً السبت
على ملعب نادي اللويزة الرياضي
الساعة الرابعة بعد الظهر ،أما
األحد فتُجرى المباراة الثالثة على
ملعب المنارة ( ،)17.00علما ً ّ
أن
الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز
في ثالث مباريات من أصل خمس
ممكنة يتوّج باللقب .وكان إتحاد
اللعبة أرجأ إنطالق البطولة بضعة
أيام اثر إصابة ثماني العبات من
فريق بيروت ،إضافة الى الجهاز
الفني ،بوباء "أوميكرون".

إبتعاد الداعمين

يف املقابل ،تبــدو املعادلة
واضحة أمــام فرياري ،فإذا ما
أراد الفريق تقليــص الفارق
ّ
يتعي عليه إيجاد
عن ريد بول،
الحلول للمشاكل التي واجهها
يف السباقات األخرية ،خصوصا ً
مــن الناحية اإلســراتيجية،
علمــا ً أن الحظ لــم يقف إىل
جانب لوكلري أيضاً.
ومع تخ ّلف فرياري بفارق
 80نقطــة عــن ريــد بول يف
بطولة الصانعني ،فعىل الفريق
االيطايل أن يبدأ سلوك الطريق

الصحيح مــن أجل إحراز لقب
الصانعــن للمــرة األوىل منذ
العــام  ،2008وتتويــج أحد
سائقيه بطالً للمرة األوىل منذ
العام .2007
ويبدو فريق مرســيدس
باملرصاد ألنــه يتخلف بفارق
 38نقطة عن فــراري ،علما ً
أن ســائقه الربيطاني جورج
راســل ،يحتل املركز الرابع يف
الرتتيب العام ،متخلفا ً بفارق
 17نقطة فقط عن لوكلري.
(أ ف ب)

أبلغ عد ٌد من الداعمين
والراعين لنادٍ
ُ
يمارس لعبة
جماعية ،رئيس وأعضاء اللجنة
اإلدارية أنهم لن يتمكنوا
من تأمين المبالغ المطلوبة
للموسم الجديد بحجّ ة ّ
ان
الفريق لم يحقق النتيجة
المرجوة منه هذا الموسم
على رغم انه يض ّم كوكبة من
الالعبين من أصحاب الخبرة،
علما ً أنه نافس بشدّة على
المراكز األولى ّ
لكن الحظ لم
يحالفه .وقد دفع هذا القرار
برئيس النادي للتفكير ملياً،
إمّ ا باالنسحاب نهائيا ً من
البطولة أو اإلبقاء على الفريق،
لكن بميزانية متواضعة
سيضط ّر لتأمينها من جيبه
الخاص لئال يخسر مصداقيته
في الوسط الرياضي.

دورة لمدرّبي التايكواندو

بيريز :مبابي خضع لضغوط سياسية
اتهم رئيس نادي ريال مدريد االســباني لكرة القــدم فلورنتينو برييز ،مهاجم
باريس سان جرمان الفرنيس كيليان مبابي بالخضوع «لضغوط سياسية واقتصادية»
لتجديد عقده مع النادي الفرنيس .وقال رئيس النادي امللكي« :لطاملا اعترب مبابي أن
حلمــه أن يلعب مع ريال مدريد ،وقبل نحو  15يومــا ً تقريبا ً من اتخاذ قراره ،انقلب
الوضع تماما ً بسبب الضغوط السياسية واالقتصادية».
وأضاف برييز« :هذا االمر باالضافة اىل العامل املادي والقيادة الرياضية أدى
إىل تغيري رأيه .عندما نجد انفســنا يف وضعية محرية مماثلة ،نحاول الخروج
منها بجميع الوسائل .انا اتفهمه ألنه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس
الجمهورية».
وكان الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون اتصل شــخصيا ً بمبابي قبل
اتخاذ األخري قــراره ،وأقر األخري بأنه يقدّر «النصائح الجيدة» من الرئيس
الفرنيس.
وتابع« :هنا يف اســبانيا ،من الصعب تفهّ م ان يقوم ملك اسبانيا
باالتصال بأحد االندية .انه امر من الصعب جدا ً فهمه».
وأوضح« :ثمة دولتان ،قطر وفرنسا تربطهما عالقة قوية ،وتقوم
قطر بطلب من الرئيس الفرنيس ،وانا أفهم هذا االمر بهذا الشكل وإال
فإن األمر مستحيل».
وقــال برييز« :منــذ تواجدي يف منصبي ،لــم يقم اي رئيس
جمهورية باالتصــال بأحد الالعبني ويعلن عن ذلك للرأي العام .ال
أعتقد أن هذا االمر كان إشارة جيدة لباقي االندية يف فرنسا».
لكن برييز لم يقفل الباب تماما ً امام امكانية انضمام مبابي
اىل صفوف ريال مدريد يف املستقبل بقوله« :ليس اآلن ،ألن
مبابي الــذي اعرف ليس مبابي الحــايل .لكن اذا تغريت
االمور فكل يشء وارد يف املستقبل»(.أ ف ب)

تنفيذا ً للروزنامة السنوية،
ن ّ
ظمت لجنة المد ّربين في
االتحاد اللبناني للتايكواندو
وبإشرافه ،دورة صقل وإعداد
لجميع المد ّربين من مختلف
الدرجات ،بحضور رئيس االتحاد
الدكتور حبيب ظريفة وعدد من
أعضاء اإلتحاد ،ورؤساء اللجان
والمحاضرين ،وأعضاء لجنة
المد ّربين .وتضمّ نت الدورة التي
شارك فيها  148مدربا ً ومد ّربة
محاضرات حول االسعافات
األولية والمنشطات ،وحول
التحكيم والتدريب وتحضير
الالعب للقتال الح ّر ،وحول
القانون التحكيمي للتكسير
في البطوالت وطريقة التدريب
للعروض .وتحدّث في المناسبة
ك ّل من ظريفة ورئيس لجنة
المد ّربين الغراند ماستر أالن
نجم.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

مدرسة "اإلستيذ"
أزعم ،أنني أول من كتب "اإلستيذ"
بهذه الطريقة ،أي بكسرة على كعب
األلف مهموزة التحت وبياء بديلة من
األلف الساكنة ،وذلك من دون حاجة
إلى ذكر اسم رئيس مجلس النوّاب نبيه
بري ،وذلك قبل أكثر أكثر من ثالثة
عقود ،إذ ال "أستاذ" سواه ،ليس في
قاعات المحاكم وجوالت المرافعة ،بل
في
مجلس خ ّرج ،واستقبل مش ّرعين
ٍ
و"مشرعبين" ،مجتهدين وكسالى،
خطباء ونجباء وثقالء وزعماء ،تالمذة
روضة وابتدائي وثانوي ،فرسان منابر
ونابشي مقابرّ ،
وعشاق وجاهة وخدمة
ونمر مميزة.
وأزعم ،بل أؤكد أنني أوّل من كتب
ُكاوم" مستبدال ً القاف
عبارة "الرئيس الم ِ
بالكاف ،وللتاريخ فإن الرئيس إميل
لحّ ود أكثر من احتضن "المكاومة"
وس ّ
طر مالحم وال يزال .أما حقوق
"العيماد" عون فمحفوظة للمؤلف.
أعود إلى "اإلستيذ" ،مربي األجيال
الصاعدة في قاطرات البرلمان .من
دون مسطرة يس ّ
طر ،ومن دون
عصا يقود األوركسترا البرلمانية
الفيلهارمونية ،وضربة مطرقتو بترن
وبتخلي التمثال يحن ...حبيبي حبيبي.
أينك يا الياس بك الفرزلي تضيف من
بالغتك رشة مديح.
كم مرة سمعنا كبير األساتذة في
الجلسات العلنية ،يؤنّب هذا على
تخطيه أصول المخاطبة بين الزمالء
و"يد ّكر" (يذ ّكر) ذاك بالنظام .يعطي
الكالم ،يو ّزع السالم ،يضبط المقام.
يعبس .يغضب .يضرب مثالً .يراقب.
يسمع يبتسم .ين ّكت .يصحح .يضحك.
يصدّق .وهو في كل ذلك يدير الجلسات
بمهارة وحزم وأبوّة.
أقعد يا ابني .انا ما اسمحتلكش
تحكي .عيب يا حاج .اسكت يا علي.
ّ
إسا جايي تعلمني .إنتو وراTaisez .
 vousوين رايح ما خلصناش.
يحتاج ّ
طلب سنة أولى برلمان ،إلى
بعض الوقت للتأقلم مع "اإلستيذ"
الذي شبّ وشاب على أسلوب خاص به
في التعليم واإلدارة العامة .المعيدون
من الممانعين والسياديين والوسطيين
اعتادوا على المنهاج الوسيط بين
اليقظة والغطيط مع تعديالته والحقا ً
سيعتاد الثوريّون المنتفضون على جو
المدرسة العام.
وبعض ّ
الطلب الجدد ،وجدوا في
"اإلستيذ" مزايا لم يكتشفها من رافقوه
على م ّر العقود" .اإلستيذ" ليس استاذا ً
بل مدرسة .وعنه قالت نائبة الشوف
نجاة صليبا عون "ما حدا يتفلسف
ويقول الرئيس بري ما عندو خبرة
طويلة .أكيد هو بحد ذاتو مدرسة
انشالله أقدر إستفيد منّو".
وبما أن كل المدارس الخاصة
باشرت بسلخ أولياء الطلبة ،أفكر جديا ً
بإرسال ابنتي إلى مدرسة "اإلستيذ"
المجانية ،وانشالله تستفيد بشي!

هـــــــــــــــل حمل  18ملكا ً
تعــــــــــــلم اسم لويس
يف فرنسا.

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

التأليف قبل
التكليف

2022

إنقاذ السنوريات من المتاجرين بها في المكسيك
بعدما كانــت "فريــدا" ،وهي نمرة
من البنغال ،تعيش مقيد ًة بسالســل قبل
ســنوات ،أصبحت تتمتع بظروف أفضل
داخل متنزه يقع قرب مكســيكو ويشكل
ملجأ ً للحيوانات الربيــة التي تم إنقاذها
من أفراد حوّلوها حيوانات منزلية أليفة،
بينهم أعضاء يف عصابات لالتجار بها.
وعُ ثر عىل النمرة ســنة  2018داخل
حديقة أحد مطاعم العاصمة حيث كانت
تعيش مقيدة بسالســل وخائفة وقذرة.

وكان أصحابها يعتربون انها تشكل عامل
استقطاب للزبائن.
وتعيش "فريدا" منذ إنقاذها بسعادة
يف متنــزه " "Reino Animal Parkالذي
تبلــغ مســاحته  53هكتــارا ً ويقع عىل
مشارف مكسيكو يف منطقة غري بعيدة من
مدينة تيوتيهــواكان ،التي تضم آثارا ً من
العرص ما قبل الكولومبي .ويوضح مدير
التسويق يف املتنزه أغوســتان باستيدا ّ
أن
"فريدا كانت تعاني كرسا ً يف وركها عندما

وصلت إىل املتنزه وعاجزة عن السري ،وكان
وضعها محزنا ً جداً" ،مضيفا ً ان "فريدا من
ضمن الحيوانات التي يشرتيها األشخاص
لرتبيتها يف املنازل بينما ينبغي أن تعيش يف
الطبيعة ضمن مساحات كبرية".
وأصبحت النمــرة يف بيئتها الجديدة
قادرة عىل التنزه بحرية .ويشري باستيدا إىل
أنها تعافت بالكامل ولم تعد تعاني أي ألم،
ودعا إىل عدم رشاء حيوانات نادرة ،مؤكدا ً
انها ال تشكل حيوانات منزلية( .أ ف ب)

نتائج مالية قياسية بعد الجائحة
أعلنت دار "بلومســبوري" الربيطانية النارشة
لسلســلة كتب "هاري بوتر" الشهرية نتائج قياسية
حققتها خالل الســنة املالية التي اختتمت يف نهاية
شــباط ،ما يؤرش إىل أنها ال تزال تستفيد من اإلقبال
الكثيف عىل املطالعة خالل الجائحة .وقال مدير عام
الدار نايجل نيوتن إن" :السؤال الذي كان يدور يف أذهان
الجميع هو هل ستستمر قفزة (املطالعة) التي سجلت
خالل الجائحة؟" .وأضاف" :نحن نعرف الجواب اآلن:
القراءة عادة أعيد اكتسابها وتستمر يف االزدهار".
وسجّ لت الدار أعىل النتائج عىل اإلطالق إذ ارتفعت

مجمعات
جولة على
ّ
أعلنت رشكة " "Disneyعن عــرض يتيح زيارة
مجمّ عاتهــا الرتفيهية االثني عــر يف مختلف أنحاء
العالم بواســطة طائرة خاصة مقابل  110آالف دوالر
عن الشخص الواحد.
ّ
ويوفر العرض الذي أعلنته الرشكة األبرز عامليا ً يف
مجال الرتفيه وأطلقت عليه تسمية "مجمعات ديزني
ً
رحلة
حول العالم مغامرة بواســطة طائــرة خاصة"
تنقل  75شخصا ً من محبّيها إىل مجمّ عاتها املوجودة يف
كاليفورنيا وطوكيو وشنغهاي وهونغ كونغ وباريس
وفلوريدا يف تموز .2023
وتشــمل هذه الرحلــة باإلضافــة إىل مجمّ عات
" ،"Disneyزيارة معالم بارزة من بينها تاج محل يف أغرا
ّ
ويوفر العرض
الهندية واألهرامــات يف الجيزة املرصية.

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

مبيعاتها بنســبة  24يف املئة ووصلــت إىل 230,1
مليون جنيه إسرتليني ،يف حني ازدادت األرباح ،قبل
الرضائب وباستثناء العنارص االستثنائية ،بنسبة 40
يف املئة وبلغت  26,7مليون جنيه إسرتليني.
وحققت الدار خالل عامني ارتفاعا ً يف مبيعاتها
بنســبة  41يف املئة .وازدادت مبيعات السلســلة
التي ألفتهــا الكاتبة جاي كاي رولينغ وتدور حول
مغامرات الفتى الســاحر هاري بوتر بنسبة  5يف
املئة عىل أساس سنوي مع اقرتاب الذكرى الخامسة
والعرشين إلطالق الرواية األوىل منها( .أ ف ب)

بـ 110آالف دوالر
ً
فرصة نادرة لزيارة موقع ""Skywalker Ranch
كذلك
الذي أنشــأه املخرج األمريكي جورج لوكاس (سلسلة
أفالم " )"Star warsبالقرب من سان فرانسيسكو.
ويقول عــرض الرشكة" :ستســافرون برفاهية
مســتقلني طائــرة بوينــغ  757املجهّ ــزة خصيصا ً
للشــخصيات املهمــة والتي يديرها طريان ايســلندا
الرســمي ،وتتمتع بإمكانات تتيــح رحالت مبارشة
لزيادة الوقت الذي يمضيه األشخاص يف كل وجهة".
ويرافق املســافرين يف الطائرة عــدد من الخرباء
يقدمون لهم تفســرات ومعلومات يف شــأن مختلف
جوانب رحلتهم .وتشكل هذه الرحلة أغىل عرض سفر
ّ
وفرتــه " "Disneyحتى اليوم .وينبغــي أال يقل عمر
املسافر عن  12سنة( .أ ف ب)
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