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التأليف" :التشهير الرئاسي" يتصاعد بين بعبدا والسراي

نصرالله ّ
يحضر اللبنانيين "نفسيًا":
الموت في "الحرب" أشرف لكم!
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بسمنة وحرامية بزيت
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اندالع حريق في األهراءات بالتزامن مع تنفيذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم هدمها أمس (فضل عيتاني)

بالتزامــن مع وصــول الرئيس
األمريكي إىل تل أبيــب مؤكدا ً اإلبقاء
عىل خيار "استخدام القوة" مع إيران
عــى الطاولة ،وتأكيدات الســفرية
األمريكيــة يف بــروت ّ
أن لبنان بات
عىل مشــارف "جني ثمــار أعماق
البحــار" عرب املفاوضــات الجارية
لرتســيم حدوده مع إرسائيل ...أط ّل
األمــن العام لـ"حزب الله" الســيد
حسن نرصالله مسا ًء مدججا ً بكامل
قواه العســكرية لتأكيــد الجهوزية
والعــزم عــى "قلــب الطاولة عىل
الجميع يف املنطقــة والعالم" ما لم
يقم األمريكيون وا ٍإلرسائيليون بأخذ
تهديدات "الحزب" عىل محمل الج ّد يف
ملف الرتسيم ،محذرا ً من ّ
أن "رسالة
ّ
املســرات" لم تكن ســوى "بداية
متواضعة ...واملعادلــة الجديدة لن
تتوقف عند حقل كاريش بل ستتعداه
إىل ما بعد بعد كاريش".
١٣

الحكومة "تدير ظهرها" للقمح "مهرجانات بيت الدين" تفتتح بـ Les Cordes
الوطني و"تمدّ يدها" للخارج
 Résonnantesرقي األداء والحلم بغد أفضل
إقــتـصـــاد ١١
عودة السوريين
بين "الجدّ" المفقود
و"تالعب" المستفيدين

العـــالـــم 14
سريالنكا تغرق
في الفوضى

خــــالــــد أبــو شــــقــــرا
سمعنا طوال األشهر املاضية وعود وزيري االقتصاد والزراعة بتفعيل
زراعة القمح ورشاء املنتوج من املزارعني ،ولكن حتى اليوم لم ن َر الطحني
الوطني .فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي وعدت بشتى الطرق برشاء
القمح القايس بأقل من الســعر العاملي بـ  50إىل  100دوالر ،لتبادل الطن
منه بطنّني من القمح الطري لزوم الخبز العربي "نكثت بوعدها" ،بحسب
املحامي لؤي غندور ،وتركت املزارعني الذين رفعوا املســاحات املزروعة
بأكثر من  30يف املئة فريسة الحاجة للبيع بالدوالر النقدي وتحكم التجار
واملهربني .وهذا ما يستحق برأي غندور "دعوى بحق الدولة أمام مجلس
شورى الدولة ألن الوعد يلزم الحكومة".
١٣

محادثات مثمرة الستئناف
صادرات الحبوب األوكرانية
بعد محادثات استم ّرت ثالث ساعات ونصف الساعة بني روسيا
وأوكرانيا وتركيا ومسؤولني أمميني ،كشف األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش أنه ت ّم اتخاذ "خطوة مهمّ ة وجوهرية" نحو إتفاق
شامل الستئناف صادرات الحبوب األوكرانية من البحر األسود .وقال
غوترييش للصحافيني يف نيويورك" :نأمل يف األسبوع املقبل أن نتم ّكن
ّ
التوصل إىل إتفاق نهائي .لكن كما قلت نحن ما زلنا بحاجة إىل الكثري
من
األطراف".
كافة
قبل
من
واإللتزامات
الحسنة
النوايا
من
١٣

جــــورج بــوعــــبــــدو
كعادتها ،شــاءت "مهرجانــات بيت الدين"
ان تكون انطالقتهــا برقي الرصح الذي يحتضنها
وعراقة الهندســة املحيطة بباحة قرص بيت الدين
الصغرى .حــر االفتتاح وزيــر الثقافة محمد
مرتىض وحشد من الســفراء والفاعليات األمنية

والسياســية واالجتماعية وكان الفتا ً يف املهرجان
ترحيب رئيســته نورا جنبالط بالحضور شخصيا ً
واهتمامها بأدق التفاصيل .إفتتحت األمسية -التي
عنونت بـ  -Les Cordes résonnantesاألوركسرتا
بقيادة املايســرو املتألق جو ضو بــأداء مضا ٍه
للعاملية بمقطوعة  Dead Man's Chestلزيمر من
فيلم .Pirates of the Caribbean
١٣

تع ّ
هد بتعزيز دمج إسرائيل في الشرق األوسط

الريــاضــية 15

بايدن :سنمنع إيران من حيازة
السالح النووي "ولو بالقوة"

لبنان يستهل ّ مشواره
بكأس آسيا بفوز مريح
على الفيليبين

البيد وهرتسوغ يستقبالن بايدن في مطار "بن غوريون" أمس (أ ف ب)

بُعيد وصولــه إىل إرسائيــل يف أوّل جولة له إىل
الرشق األوســط ،وصفها مراقبون بأنّها ســتكون
مفصليّة وحاســمة يف ملفات إقليميّة عدّة كانت ما
زالت تُطبخ عــى نار حامية ،تعهّ د الرئيس األمريكي
جو بايدن أمس بإعطاء دفع لعملية اندماج إرسائيل
يف املنطقة ،يف وقت شدّد فيه رئيس الوزراء اإلرسائييل
يائري البيد عــى إعادة بناء "تحالف عاملي قوي" مع

واشنطن يقف يف وجه الربنامج النووي اإليراني.
وفيما كان يف انتظــار الرئيس األمريكي يف مطار
"بن غوريون" قرب تل أبيب نظريه اإلرسائييل إسحق
هرتســوغ والبيد ومســؤولون إرسائيليون آخرون،
تعهّ د بايدن عىل مسامعهم بأن بالده والدولة العربية
"ســتُع ّززان عالقتهما عىل نحو أكرب" ،يف إشــارة إىل
رشاكة تتع ّلق "بأنظمة الدفاع األكثر تطوّراً"١٣ .
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مؤسسات الدولة مهددة بالتوقف واإلعتراضات تتوالى

من يقف خلف الهندسات المصرفية لرواتب القضاة؟
غــــادة حـــالوي
ربمــا ال يفي اســتخدام مصطلح
فوىض بالغرض لتوصيف الوضع الراهن
يف لبنان .صار الفلتان حالة عامة عىل كل
املستويات .يف االدارات العامة والقضاء.
اما حكوميا ً فالرتاشــق عىل خط بعبدا
الرساي الحكومي كفيل باالســتنتاج ان
اي حكومة جديدة لــن تبرص النور عما
قريب وســط تقاذف املســؤوليات عن
التعطيل والجهة التي تقف خلفه .وسط
هذه املعمعة اســتمر الجدل حول مسألة
الدوالر القضائي املتعلق باجراء هندسات
مرصفية عــى رواتب القضــاة .وكيف
يمكــن تمرير مثل هذا القــرار من دون
العودة اىل الحكومة القــراره وهو الذي
يعد بمثابة سلسلة رتب جديدة محصورة
بالقضــاة ،وهــل بات مــن الواجب ان
يتواصل كل قطاع مــن قطاعات الدولة
مع حاكم مرصف لبنان لتمرير شــؤون
القطاع املتعلق به؟ ومن قال ان االنصاف
يكون بنرصة قطاع عىل حساب قطاعات
اخرى وهل بات حق القايض متقدما ً عىل
حق االســتاذ الجامعي واملدريس او عىل
موظف الدولة؟ ليــس انتقاصا ً من حق
القايض وإنصافه وال مــن أهمية دوره
ولكن ِل َم يســتثني نفسه من الحرتقات
السياسية وهو بات عرضة لالنتقاد جراء
التســيب يف اتخاذ القرارات فيما الفساد
نخر أســس الدولة ومؤسساتها؟ يف املرة
االوىل جاء اقرار السلسلة انصافا ً للقضاة
وال يزال البلــد حتى اليــوم يدفع ثمن
الخطوة غاليا ،ثم كانت القروض امليرسة
من حظ القضاة ايضا ً يف ســبيل تحسني
سبل عيشهم وتحصينهم ،ثم كان القرار
الذي رسعان ما التزمت به املصارف اليوم
ليجعل السلك القضائي موضع تشكيك.
أثــارت الخطــوة ضجــة يف اروقة
االدارات العامة ووزارة العدل وصار وضع
املوظفــن عىل املحك وســط الدعوة اىل
التوقف عن العمل .ودخل رئيس مجلس
النواب عىل خــط االزمة منتقدا ً «التمييز

خفــايـــا
يرتدّد ان قضــاة الرشع
بصدد التحضري لجمعية عمومية
للمطالبــة بتطبيــق الــدوالر
القضائي عىل رواتبهم بحيث يتم
تحويلها عىل سعر رصف 8000
لــرة عىل غرار ســائر القضاة،
مستعينني بفتوى رشعية تجيز
هذا اإلجراء.
قصر العدل

وقد بــدأت بعض املصــارف الزام
القائم بــن فئة وأخرى مــن موظفي
القضــاة بتوقيع مســتند يتيح تقايض
القطاع العــام» ،وداعيــا ً اىل «تصحيح
هذا األمر حتى لــو اقتىض تجميده فورا ً
رواتبهم عىل هذا االســاس حيث حدّدت
اآللية التــي ســتُتّبع وموافقة القايض
اليوم وقبل فــوات األوان» ،واعترب بري
ّ
عليها وبأنها تبقى قائمة
أن «التفــاوت ســيؤدي
طاملا يوافق عليها مرصف
اىل انهيــارات أكــر من
اإلنهيار املايل واالقتصادي
لبنــان .وذكرت التحويل
الحاصــل» .ويف ضــوء القرار يحقق مفاعيل
عــى الســعر املذكور يف
الضجة التي أثريت بشأنه وقف كافة اإلجراءات
التعميــم  151اي 8000
توقعت مصادر مواكبة ان القضائية بحق المصارف علما ً بان هــذا التعميم
صدر أساســا ً ألصحاب
يصار بالفعــل اىل تجميد
ومصرف لبنان
الودائع بالعمالت االجنبية
مفاعيل القــرار يف ضوء
وليس حرصا ً للقضاة.
االتصاالت التي حصلت امس واالنتقادات
وتقول اوساط مالية إن القرار أفىض
التي شــملت رئيس الحكومــة نجيب
«اىل خلق سبب الرتياب مرشوع جماعي
ميقاتي ملوافقته عىل مثــل هذا القرار،
بكل دعــوى او إجراء قضائي يكون أحد
وحاكــم رصف لبنان الــذي اصدر قرارا
طرفيه اي جهة مرصفية او نقدية ،وهو
مســتقال عن الحكومة واعتربه البعض
يحقــق مفاعيل وقف كافــة االجراءات
بمثابة رشوة للقضاء تجنبا ً لفتح املزيد
القضائية بحق املصارف ومرصف لبنان»
من امللفات القضائية.
واعتــرت ان «اجــراءات تحويل رواتب
وخضع القرار لترشيح املعنيني ممن
القضاة عىل سعر رصف  8000ينطوي
سجلوا جملة مالحظات بشأنه اهمها انه
عىل تهــرب من الرضيبة عــى الرواتب
صدر من دون أي تعميم اسايس أو وسيط
واالجور كــون املكلف يرصح ويســدد
من مرصف لبنان وفقــا ً لألصول يحدد
الرضيبة عىل الرواتب واالجور عىل اساس
تحويل معاشــات القضاة تحديداً ،عىل
الراتــب املرصح عنه مــن الخزينة فيما
ســعر  8000لرية فيما بارشت املصارف
يتقاىض أضعافه يف املرصف وتكون هذه
بتنفيذه تلبية لطلب من مرصف لبنان.

الزيادة خارج الوعاء الرضيبي للمكلف».
واملفارقة ان هذا االجراء لم يشــمل
فقط رواتب القضاة ولكن شمل ايضا ً كل
تقديمات صندوق تعاضد القضاة ال سيما
املنح التعليمية واملســاعدات االجتماعية
واملرضية بحيث يستمر القضاة بتقايض
املساعدة االجتماعية املوازية لنصف راتب
بعــد ان يتم تحويلها عىل ســعر رصف
 8000لرية هي ايضاً.
وتســبب القرار بضجــة يف وزارة
العدل حيث هــدّد املوظفون غري القضاة
باالعتكاف والتوقف عن العمل احتجاجا ً
عــى اســتثنائهم فيما توقف رؤســاء
الوحدات يف وزارة املالية عن العمل .وعلم
ان مدعي عام التمييز القايض غســان
عويــدات لم يكن مرتاحا ً لســر االمور
داخل الســلك القضائــي واعترب ان مثل
هذه الخطوة لن تصب يف مصلحة القضاء
وســمعته .وعلمت «نــداء الوطن» ان
موظفي الفئة االوىل حددوا موعدا ً مبدئيا
للقــاء رئيس الحكومــة نجيب ميقاتي
االســبوع املقبل ملناقشة ســبل تأمني
استمرارية املرفق العام وتحقيق نوع من
التوازن يف االجور الخاصة باملوظفني.
ويف االطــار عينه طلــب احد املدراء
العامني موعــدا ً من حاكم مرصف لبنان

عُ لِــم ان املديــرة العامة
للنفــط قــد تذرعــت بإرضاب
القطاع العام لالمتناع عن توقيع
جــدول تركيب االســعار رغم
انخفاض السعر العاملي للنفط،
ما حرم املواطنني من االستفادة
مــن انخفاض ســعر صفيحة
البنزيــن بحــدود  60ألف لرية
لبنانية.
يقــال إن عــدد القطع
األثرية املعارة طيلة الســنوات
السابقة من مديرية اآلثار يناهز
األلفي قطعــة موزعة عىل مقار
رســمية وأماكن خاصة وبعض
الجامعات.
رياض ســامة لالجتمــاع مع موظفي
الفئة االوىل لكن عددا ً من املدراء العامني
رفض الخطوة عىل اعتبار ان الحاكم غري
مختص بالبت بشؤونهم وال سلطة لديه
عىل القطاع العام.
عىل ان السؤال االهم يبقى من يقف
خلف قرار املصارف؟ واي اتفاقية نسجت
بني الســلك القضائي والقطاع املرصيف
ومن املســتفيد؟ الحق باإلنصاف واجب
ولكن العدل اساس امللك.

عون يل ّوح أمام الزارو بتقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس األمن

مناقشة التمديد لـ»"اليونيفيل" بعد التشاور بتقرير
األمين العام في  21تموز
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون
قائد القوات الدولية العاملة يف الجنوب (اليونيفيل)
الجنرال ارولــدو الزارو خالل اســتقباله له امس
يف قرص بعبدا ،ان اســتمرار الخروقــات الجوية
اإلرسائيلية لألجــواء اللبنانية ســيدفع بلبنان اىل
تقديم شــكوى بحق إرسائيل امــام مجلس االمن
الدويل ،ال سيما وان هذه الخروقات باتت شبه يومية
وتنتهــك القرار  .1701ولفت اىل أهمية التنســيق
بــن الجيش اللبناني وقــوات «اليونيفيل» لتعزيز
االستقرار يف املنطقة الجنوبية ،وذلك لتفادي وقوع
خالفات بني الجنود الدوليني واألهايل خالل تســيري
دوريات «اليونيفيــل» يف عدد من القرى يف منطقة
العمليات الدولية ،آمــا يف ان يوافق مجلس االمن
عىل التمديد لـ»اليونيفيل» يف نهاية الشــهر املقبل،
مقدرا ً الدور الذي تلعبه القــوات الدولية يف حفظ
االمن واالستقرار يف الجنوب.
وكان الزارو عــرض لعون الوضــع العام يف
منطقة عمليات القوات الدولية قبيل صدور تقرير
األمني العام لألمم املتحدة هذا الشهر ،مؤكدا ً التزام
قيادة «اليونيفيــل» مواصلة العمل لتعزيز التعاون
مع السلطات اللبنانية لتحقيق السالم واالستقرار
يف لبنان .وأشار اىل ان التقرير الذي سيصدر يغطي
الفرتة بني  19شباط و  20حزيران ،وستعقد جلسة

للتشاور حوله يف  21تموز ليصار بعدها اىل مناقشة
تمديد مهمــة «اليونيفيل» بناء عــى طلب لبنان.
وتحدث عن الدعــم الذي قدمته القــوات الدولية
للجيش اللبناني من خالل املساعدات العينية ،كما
عرض ألبرز املعوقات التي تواجه «اليونيفيل» خالل
تنفيذها مهمتها ،شاكرا ً لرئيس الجمهورية الدعم
الذي يقدمه دائمــا ً للقوات الدولية التي يفرتض ان
تتحرك من دون قيود لتنفيذ القرار .1701
وحــر اللقاء عن الجانب الــدويل اىل الجنرال
الزارو ،نائــب رئيــس بعثــة «اليونيفيــل» جاك
كريســتوفيديس واملسؤولة السياســية صابرينا
بفيفنر ،والكابتن فرناندو فورتون والكابتن براين
الين والسيد الربتو كورديلال وعباس عواال .وحرض
عن الجانب اللبناني ،الوزير السابق سليم جريصاتي
واملدير العام لرئاســة الجمهورية الدكتور أنطوان
شــقري ،واملستشــارون العميد الركن بولس مطر
ورفيق شالال وانطوان قسطنطني واسامة خشاب.

رشدي

ديبلوماسيا ً أيضاً ،استقبل الرئيس عون النائب
الجديد للمبعوث الدويل الخاص يف ســوريا السيدة
نجاة رشدي ملناســبة تعيينها يف منصبها الجديد،
وانهاء عملها يف لبنان كمنسقة مقيمة لألمم املتحدة

عون ووفد «"اليونيفيل"»

ومنسقة الشؤون اإلنسانية ،ورافقتها مساعدتها
الخاصة السيدة نايال حجار ،ورئيس مكتب تنسيق
الشؤون اإلنســانية روزاريا برونو ،ورئيسة مكتب
املنسق املقيم السيدة نتايل رصافيان.
وشــكرت رشــدي لعون الدعم الــذي لقيته
من املســؤولني اللبنانيني خــال عملها يف بريوت،
ال ســيما من رئيس الجمهورية ،مشــرة اىل انها
اســتفادت كثريا ً من عملها يف لبنان ،وان مهمتها
يف ســوريا ستكون سياســية مع املبعوث االممي
الخاص لسوريا السفري غري بيدرسون .ووضعته يف
املعطيات التي تكونــت لديها خالل جولتها يف عدد
من الــدول االوروبية يف اطــار مهمتها لدفع هذه
الدول اىل توفري املساعدة االنسانية للبنان.

ونوّه عون بالجهود التي بذلتها رشــدي خالل
عملها يف لبنان ،متمنيا ً لها التوفيق يف مسؤولياتها
الجديــدة ،مجددا ً موقــف لبنــان املطالب بعودة
النازحني الســوريني اىل بالدهم ،لعدم قدرة لبنان
عىل تحمل املزيــد من االعباء التــي يرتبها وجود
نحو مليون و 500الف نازح ســوري عىل اراضيه،
والتداعيات التي يســببها هذا النزوح عىل مختلف
القطاعــات اللبنانية .وجدد رفضــه ملا صدر عن
بعض الدول حول توجه لدمج النازحني السوريني
يف املجتمعات التي تســتضيفهم ،وقال ان لبنان ال
يمكنه القبول بمثل هــذه الخطوة ،وان عىل الدول
االوروبية ان تعي هذه الحقيقة وتترصف عىل هذا
االساس.

محـــــليـــــات
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العـــدد  - 883السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ١٤تـمـوز 2022

العلّية :ال بدّ من مواجهة المتطاولين على المال العام أيًا كانت مواقعهم

"فشل" مزايدة السوق الحرّة" :باك" العارض الوحيد
اللبنانية .فكانت النتيجة أن «قرار اللجنة برفض
كــلـــيــر شــكـــر
العرض يف مح ّله ،وان ال إخالل بموجبات املنافسة،
فوافق عــى املزايدة بقراره رقم  1022ر .م تاريخ
لم يكن توقيت صدور قرار مجلس شــورى
.»2017-05-29
الدولة يقيض بإبطال مزايدة السوق الحرة يف مطار
أما الرشكة فلجأت اىل قضاء العجلة االداري
بريوت بعد نحو  5ســنوات عىل اجرائها ،عشــية
الذي توصل يف قراره االبتدائي رقم  657تاريخ -23
إعالن وزارة األشــغال العامة  -مديرية الطريان
 2017-05اىل اعتبــار قرار لجنة التلزيم يف محله،
املدني عن إجراء مزايدة علنية إلدارة واســتثمار
وال يخ ّل بمبادئ املنافســة .كمــا اعترب مجلس
مساحات مخصصة للبيع باملفرق يف مبنى محطة
الشــورى نفســه غري مختص كقضاء عجلة يف
الــركاب ومبنى الطــران العــام يف مطار رفيق
حكمه االستئنايف رقم  792تاريخ 2017-07-13
الحريري الدويل  -بريوت ،بريئاً ...بدليل «فشــل»
كون العقد قد تم توقيعه.
املزايدة التي انتهت أمس مهلة تقديم عروضها يف
يف  ،2017-08-14تقدمت الرشكة بمراجعة
إدارة املناقصات.
إبطال أمام مجلس الشــورى باملوضوع نفسه،
يتبــن ّ
ّ
أن عارضا ً وحيــدا ً تقدم
بالتفصيل
ً
ً
طالبة وقف
مدلية باألســباب والوســائل ذاتها،
بعرضه ،يرجّ ح أن تكون رشكة «باك» التي يملكها
تنفيذ قرار وزير االشــغال باملوافقة عىل املزايدة،
محمد زيــدان ،والتي تتوىل إدارة الســوق الح ّرة
فر ّد مجلس شــورى الدولة طلبها ،وذلك بموجب
بعدما فــازت باملزايدة التي أجريت يف العام 2017
قراره اإلعدادي رقــم  3تاريخ  ،2017-10-05ثم
بعد تقديمها الســعر األعىل وقد بلغ يومها111 ،
عاد وأبطل املزايدة بقــراره رقم  495تاريخ -26
مليار لرية لبنانية ،خصوصا ً ّ
وأن وزارة األشــغال
 ،2022-05أي بعد حواىل خمس سنوات ،مع العلم
لم تعدّل دفــر الرشوط القديم عــى نحو كبري،
ّ
أن أي وقائع جديدة لم تستجد عىل امللف لكي يُربر
وإنما جرى فقط رفع سعر االفتتاح إىل  850مليار
«تجميده» طوال هذا الوقت.
لرية لبنانيّة ،وعن ك ّل راكــب  3,5دوالرات» .هذا
وفق بعض املتابعنيّ ،
فإن عالمات االستفهام
أن املعطيات تشــر إىل ّ
مع العلم ّ
أن أربع رشكات
أحاطت بالرشكة املستدعية ،منذ لحظة تقديمها
سحبت العرض من إدارة املناقصات ،بينها رشكة
للعرض ورفضها من جانب لجنة التلزيم ،أي قبل
«ورلد دوتي فــري غروب» التي تقدمّ ت باملراجعة
خمس ســنوات ،بحيث حاول أكثر من مســؤول
أمام مجلس شــورى الدولة الــذي ،خالفا ً لرأيه
التدخل يف ســبيل رفع رشط «األيزو» لكي تتمتع
السابق ،قرر إبطال املزايدة بعد خمس سنوات من
ّ
لكــن إدارة
الرشكــة برشط املنافســة الجدية،
إجرائها.
املناقصات لم تستجب لهذا الطلب.
ففــي  27نيســان  ،2017أُجريــت يف إدارة
لــذا بدا توقيت صــدور قرار
املناقصات مزايدة الدارة واستثمار
مجلس شــورى الدولة ،عشــية
مساحات مخصصة للبيع باملف ّرق
اإلعالن عن إجراء املزايدة الجديدة،
يف مطار بريوت ،باالستناد اىل دفرت
رشوط خــاص وضعتــه وزارة العليّة سيُدلي في حال كأنه يُراد منــه الضغط من جديد
األشغال العامة والنقل -املديرية استدعائه إلى التحقيق عــى إدارة املناقصــات لرفع هذا
الــرط من دفرت الــروط ،مع
العامة للطريان املدني (يومها كان
بما لديه من حقائق
العلم ّ
ً
أن وزارة األشــغال هي التي
يوسف فنيانوس وزيرا لألشغال) ،ووثائق ومستندات وإل ّ
تتوىل وضع الدفرت ،ولهذا ســارع
دققته ووضعت مالحظاتها عليه
إدارة املناقصــات يف التفتيــش فإنّه سيُبادر إلى تقديم وزير األشــغال العامة عيل حمية
املركزي .املزايدة أسفرت عن رفع إخبار بحق ّ المتد ّ
ورئيــس إدارة املناقصــات جان
خلين
الع ّلية إىل التأكيــد عىل عدم ّ
املس
بدل االســتثمار مــن  15مليون
والمتسبّبين بإفشال
بالدفرت .وهذا ما حصل فعلياً.
دوالر اىل ما يزيد عىل  100مليون
المزايدة
أبقــى الدفــر عــى رشط
دوالر يف الســنة ،آخذة يف اإلعتبار
ً
«األيزو» ،ولم تتجرأ رشكــة «وورلد دوتي فري»
ّ
مضافة اليه العالوة
البدل الثابت ســنوياً،
املتغية
باالســتناد إىل القرار الصادر عن مجلس شورى
واملرتبطة بعدد الركاب املسافرين عرب املطار.
الدولة عىل القفز فوق هذا الحاجز ،خصوصا ً ّ
وأن
أمّ نت ادارة املناقصات ظروف املنافسة كاملة
املعنيني يؤكدون أنّه ال يجــوز األخذ ّ
بنص القرار
للمزايدة ،وتســلمت  5عروض للمشاركة فيها،
القضائــي ،كونه ليس مربماً ،وهــو قابل إلعادة
حوّلتها وفقا ً لألصول اىل لجنة التلزيم التي رفضت
املحاكمة ،أي غري نافذ ،مع العلــم ّ
أن املعلومات
عرضا ً عائــدا ً إلحدى الرشكات (رشكة ورلد دوتي
تؤكد ّ
أن الرشكة طلبت من وزير األشغال اسقاط
فري غروب) ،ألن شهادة «األيزو» املطلوبة صادرة
هذا الرشط من الدفرت ،األمر الذي لم يحصل ،كذلك
باســم رشكة أخرى غري الرشكة صاحبة العرض
توجهــت بكتاب إىل إدارة املناقصــات تطلب فيه
األسايس.
تخفيــض قيمة األعمال التجاريــة للعارضني إىل
ويتبي مــن محرض جلســة املزايــدةّ ،
ّ
أن
سبعة ماليني دوالر ،وهو رشط قد يسمح لرشكات
العرض رقم  13877العائــد لرشكة «ورلد دوتي
صغــرة الحجم غــر ذات خربة يف هــذا املجال،
فري غــروب» +رشكــة  3DFالقابضة بموجبه
بدخول املزايدة ،كذلك لم تستجب إدارة املناقصات
عقد رشاكــة ،قد « ُرفض لتضمــن الغالف األول
لهذا الطلب.
نســخة عن شــهادة آيزو /9001  2015عائدة
بالعودة إىل املزايدة األخريةّ ،
فإن بقاء عارض
لرشكــة أخرى غري الرشكة العارضة األساســية
وحيد ،يعني عدم فتح العــرض من جانب لجنة
خالفا ً ألحــكام دفرت الرشوط الخــاص باملزايدة
التلزيم ،وبالتايل ســيعيد رئيس إدارة املناقصات
ولتوضيحات إدارة املناقصات».
امللف إىل وزارة األشــغال التي ســتكون مضطرة
يف إطار رقابته االدارية املسبقة ،عُ رض امللف
إىل إعادة اإلعالن عــن موعد جديد للمزايدة .إال ّ
أن
عىل ديوان املحاسبة الذي ك َّلف خبري «ايزو» دراسة
هذه الخطوة دونها إشكالية قانونية وهي دخول
امللف ،كما أخذ رأي مؤسسة املواصفات واملقاييس

الدكتور جان العلّية

قانون الرشاء العام حيــز التنفيذ يف  29الجاري،
اذ ّ
تنص املادة  113مــن القانون املذكور عىل أنّه
«تُطبّق عــى عمليات الرشاء الجاريــة والتي ت ّم
اإلعالن عنها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ،
القوانني النافذة بتاريــخ اإلعالن عن الرشاء» ،ما
يعني ّ
أن املزايدة الجديدة محكومة بالقانون الحايل
طاملا ّ
أن اإلعالن عنها يســبق نفاذ قانون الرشاء
العام ،لكن املادة  88منــهّ ،
تنص عىل إلغاء إدارة
املناقصات ونقل مالكاتها والعاملني فيها إىل هيئة
الرشاء العام .وبالتايل كيف يمكن إلدارة املناقصات
أن تجري املزايدة بعد تحوّلها إىل هيئة رشاء عام؟
ولهذا يقــول رئيــس إدارة املناقصات جان
الع ّلية لـ»نــداء الوطن» إنّه بصدد دراســة هذه
االشــكالية من الناحية القانونية لتبيان كيفية
معالجتها منعا ً للوقــوع يف أي ارباك قانوني .أمّ ا
ملاذا تراجعت الــركات عن تقديم عروضها رغم
أن املزايدة تستهدف قطاعا ً ناشطاً ،فيشري إىل ّ
ّ
أن
قرار مجلس شــورى الدولة وضع العارضني أمام
واحد من احتمالني:
إمّ ا أن تقبل لجنــة التلزيم بعرض يتّفق مع
قرار «الشورى» وال يتوافق مع دفرت الرشوط ،ما
يعني نجاح التهويل الذي تمّ ت ممارسته من خالل
الســماح للرشكة املعرتضة باملشاركة «عنوة» يف
املزايدة.
وإما تعطيل املزايدة مــن خالل فرض واقع
جديد وهو اإلبقــاء عىل عارض وحيد لخشــية
العارضني اآلخرين مــن انعدام الضمانة بعد قرار
«الشورى» بإبطال املزايدة بعد خمس سنوات من
إجرائها.
ولهذا يدعو الع ّلية مجلس النواب لوضع يده
عىل امللف برمته من خالل تشــكيل لجنة تحقيق
واســتدعاء املعنيــن ،علما ً بأنّه ســيديل يف حال
استدعائه إىل التحقيق بما لديه من حقائق ووثائق
ومســتنداتّ ،
وإل فإنّه ســيبادر إىل تقديم إخبار
ّ
بحق املتدخلني واملتســببني بإفشــال املزايدة أيا ً
كانت صفاتهم ومواقعهم ،خصوصا ً ّ
وأن تعطيلها
ّ
بأمس الحاجة
ســيحرم الخزينة من إيرادات هي
إليها ،كون املســتثمر الحايل يدفــع  111مليارا ً
سنويا ً فيما ســعر افتتاح املزايدة الجديدة ،كان
 850مليار لرية سنويا ً باإلضافة إىل فارق العالوة
بالدوالر عن كل مسافر.
وختــم الع ّلية بالقــول ّ
إن «لهجــة املؤتمر
الصحايف الذي عقده يف  16حزيران املايض هي الحد
األدنى يف املرحلة القادمة ملواجهة املتطاولني عىل
االدارات العامة واملال العام أيا ً كانت مواقعهم».

السفيرة الفرنسية من بعبدا :الحترام المهل الدستورية
شــددت السفرية الفرنســية لدى لبنان آن غريو خالل زيارتها
قرص بعبدا امس عىل اهمية االرساع يف اقرار مجلس النواب القوانني
الالزمة من اجل اســتعادة الوضعني االقتصــادي واملايل عافيتهما،
اضافة اىل متابعة ملف انفجــار مرفأ بريوت يف الرابع من آب 2020
وكشف مالبساته وتحديد املسؤوليات.
وعرض رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون مع غريو ،يف
حضور الســكرتري االول يف السفارة الفرنسية السيد جان هيلربون،
التطورات العامة عىل الســاحتني االقليميــة والدولية ،والعالقات
اللبنانية  -الفرنســية وســبل تعزيزها يف املجاالت كافة ،اضافة اىل
االحداث السياســية عىل الســاحة اللبنانية ومنها امللف الحكومي،
ووجوب احرتام املهل الدســتورية ،وانتخاب رئيس للجمهورية وفق
ما ينص عليه الدستور .وتم التطرق ايضا ً اىل اهمية موضوع ترسيم
الحدود البحرية الجنوبية والوصول اىل نتائج ايجابية بشأنه.
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طوني فرنسيس

هذا األسبوع أو الذي يليه
ال توحي مواقف أركان السلطة بأي رغبة في قيام
حكومة جديدة ،وهم بعد شهرين من انتهاء االنتخابات
النيابية وإلزامية قيام مثل هذه الحكومة يتصرفون
وكأنها ليست ضرورية ،ال بالمعنى الدستوري وال
استجابة لحاجة البلد الملحّ ة الى سلطةٍ تنفيذية
تنصرف الى معالجة كوارثه.
ويزيد الطين بلة ليس ألن والية رئيس الجمهورية
في نهاياتها ،فهذه مسألة تحصل طبيعيا ً كل ست
سنوات ،بل ألن عدم اإلهتمام بقيام حكومة طبيعية
يترافق مع إشاعات عن التمديد في أشكال مختلفة
منها القول أنه ال يجوز الفراغ في المرفق العام،
واشاعات عن ضرورة حسم اسم الرئيس الوحيد قبل
نهاية الوالية ضمن صفقة تشمل رئيس الحكومة
والحكومة كلها ،وهذا سيكون مسمارا ً أخيرا ً في نعش
التجربة «الديمقراطية» المتعثرة التي يعرفها لبنان
منذ قيام جمهوريته.
االشارات الى عدم االهتمام والى ترحيل الكوارث
تنضح بها مواقف اركان السلطة ،نعني بهم
الممسكين بها حقاً .وفي تحليالت محطات التلفزة
التابعة لهؤالء (مساء الثلثاء نموذجاً) يتبين ان
الحكومة وتشكيلها في آخر س ّلم االهتمامات ،وأن
يرد من باب تحميل المسؤولية
حضورها الخبري إنما ِ
لآلخرين ،أو من باب رفع العتب لئال يتهم المتحدث
بالنسيان.
كانت اجازة األضحى قد انتهت ،وهي ليست عذرا ً
لالمتناع عن بت األمور ،لكن جديدا ً لم يصدر عن أفران
الطبخة الحكومية .التحقت تلك األفران بمثيالتها من
افران الخبز المقنن والطحين المهرب ،وسط تهافت
المواطنين على ربطة ال يجدونها مثلها مثل الربطة -
التشكيلة الحكومية.
التلفزيون المحسوب على الرئيس نبيه بري،
يختصر الصورة بأن «اإلجازة السياسية ال تزال قائمة
ومفاعيلها تضرب على نحو خاص ملف التأليف
الحكومي ،وأبرز تجليات هذا الشلل يُعثر عليه في
شبه القطيعة القائمة بين طرفي التأليف الرئيسي».
هذه القطيعة حسب الوصف الحيادي لمحطة
رئيس المجلس ليست مشكلة وال هي من اهتمامات
إعالم فخامة الرئيس .اهتمامات محطة فخامته
سيل من االسئلة الموجهة ضمنا ً الى دولة
ترجمتها في ٍ
الرئيس بري ومجلسه النيابي وال استذكار في معرض
المساواة لدولة المك ّلف.
يسأل إعالم فخامته والبلد ينتظر اخبار الحكومة:
ما الذي ينتظره النواب كي يباشروا في عملية اإلنقاذ
كما تعهدوا… وماذا ينتظرون كي يبدأ البحث في
االستراتيجية الدفاعية بعدما طبّلوا وزمّ روا لسحب
سالح «حزب الله» قبل االنتخابات ،وحتى يقروا خطة
التعافي المالي والموازنة والكابيتال كونترول واعادة
هيكلة المصارف والسرية المصرفية…»
هذا ما تسأل عنه أوساط فخامته حاسمة أنه
«ممكن التحقيق من دون الحاجة الى حكومة أصيلة،
فالتشكيل قد يطول أو يطير»! لتصل الى بيت القصيد
فتطالب الراغبين بالترشح الى االنتخابات الرئاسية ان
يعلنوا ترشيحهم وبرامجهم!
ال حكومة في جدول اهتمامات محطة فخامته ،أما
في جدول اهتمامات محطة حليفه االول «حزب الله»
فاألولوية لحديث «سيّد المقاومة عند الثامنة و35
دقيقة (أمس) بالوقائع ال بالتحليالت».
سينتظر القوم الوقائع والتحليالت ويسيرون
في هديها كما فعلوا في السابق ،ومعهم الرئيس
المكلف ،الذي لم يجد الى جانبه في معركة محطات
احزاب السلطة اال تلفزيون لبنان الذي نقل عن
«اوساط سياسية قريبة منه أنه سيلتقي عون هذا
االسبوع!».

جنبالط :األمر
قد يصبح كارثيًا
قال رئيس الحزب التقدمي االشرتاكي ،وليد جنبالط
يف تغريدة له امس« :يردد البعض ان عدد السياح يفوق
التصور يف هــذا العام كدليل ازدهار.و ينىس البعض ان
الوجه اآلخر بــان االحتياط يف املرصف املركزي يرتاجع
يف كل يوم نتيجة غياب االصالحات االساسية وان االمر
قد يصبح كارثيا ً يف اللحظــة التي ينفد فيها االحتياط
وندخل يف املجهول .ال مهرب من االصالح».
وارفق جنبالط تغريدته بهاشتاغ# :لبنان.
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رعيان تركوا البلدة مقابل لقمة العيش فعادوا جثثًا هامدة

قتيالن من عرسال بسبب خ ّوة على الماشية في الجرود
بــعــلــبــك  -عــيـســى يــحــيــى

تتواصل رحلة ســقوط أبريا ٍء وضحايا عىل يد
أفراد عصابات يف مسلســل لم تنته فصوله بعد يف
بعلبك الهرمل رغم ما أنُجز وينجز من خطط أمنية
وعمليات دهم ،ويرسق السالح املتفلت اآلباء الذين
إختاروا العيش الكريــم واملتنقل بني الجرود ألجل
عائالتهم.
لم يمض أسبوع عىل مقتل محمد عزالدين ابن
الرابعة والخمســن عاما ً يف جرود عيون السيمان
عىل يد مطلوبني وفاريض خــوات حتى التحق به
شقيقه عبدو ابن التاســعة واألربعني إثر إصابته
بإطالق نــار نفذه املطلوبون خــال الهجوم عىل
رعيان يتخــذون من الجرود مأوى لهم خالل فصل
الصيف إلطعام مواشيهم.
ويف التفاصيل التي يرويها أحد أقرباء الضحايا
لـ «نداء الوطن» أن الرجلني وكثريا ً من أهايل عرسال
وغريهم وممــن يعتمدون عىل املوايش كوســيلة
عيش ،يقصدون جرود العاقورة وعيون الســيمان
وغريها إلطعام املوايش خــال فصل الصيف وذلك
من خالل ضمــان األرض من األهــايل مقابل بدل
مادي ،عــى أن ينتقلــوا خالل فصل الشــتاء إىل
املناطق الســهلية الدافئة كمشاريع القاع ،وأصبح
هؤالء شــبه معروفني حيث إعتاد الكثري منهم عىل
ضمان األرض نفســها ســنوياً ،غري أن هذا العام
كان مختلفا ً وعاد بالفاجعة عىل أهل عرســال .ويف
صبحية يوم الخميس وصل أحد املطلوبني من عائلة
ز .ليأخذ كاملعتاد ما يريد من الذبائح أو الحليب من
دون أن يدفع ثمنها ،حيث يفرض املطلوبون الذين

تشييع عبدو عزالدين في عرسال

يفرض المطلوبون الذين يصولون
ويجولون في الجرود من دون رادع خوّات
على الرعيان ويستبيحون أرزاقهم
يصولون ويجولون يف الجرود من دون رادع خوات
عىل الرعيان ويســتبيحون أرزاقهم متى يشاؤون
ويأخذون منها ما يريدون ،وعىل غري العادة امتنع
محمد هذه املرة عن اعطائه ما يريد ،فما كان منه

إال أن عاد بعد الظهر وبرفقته عدد من املســلحني
وبــدأوا باطالق النار العشــوائي وعدد من القنابل
اليدوية حــول مكان تواجد الرعيان ،وما إن وصلوا
اىل محمد حتى أطلقوا النار عليه عن سابق إرصار
ً
إصابة مبارشة وســقط عىل
وأصابوه يف رأســه
الفور ،وعند خروج شقيقه ملساعدته أطلقوا النار
عليه أيضا ً وأصيب بطلقات نارية نقل عىل أثرها اىل
مستشفى شــتورا حيث فارق الحياة ليل الثالثاء،
وأمهلوا جميــع الرعيان أياما ً ملغادرة املنطقة وهو
ما حدث بالفعل».

يف يــوم عرفة ،دفن املغــدور محمد عزالدين،
ليلتحق به شقيقه امس .وذكرت مصادر عرسالية
لـ»نــداء الوطــن» أن املطلوب اليــوم هو تحرك
الدولــة واألجهزة األمنية والقبــض عىل الفاعلني
واإلقتصاص منهم ،وحماية الناس الذين يقطنون
يف األطــراف ويف الجرود ويعتمــدون عىل الرعي
كوســيلة عيش ،فاليوم شهيدان من نفس العائلة
وثمانيــة أوالد لعبــدو عزالدين أصبحــوا أيتاما،
وكل الرعيان الذيــن كانوا يقطنون تلك املنطقة يف
جرود العاقورة وعيون السيمان أخلوا األرض التي
ضمنوها ودفعوا بدلها املادي بعد تهديد املطلوبني
لهم وسط إســتنكار أهايل املنطقة هناك للجريمة
البشعة التي وقعت» ،وشــددت عىل وجوب وقف
الخوات التي يحتمي أصحابها باســم العشــائر
والعائالت وبقوة السالح.
بدورها ،اكدت مصادر أمنية أن البحث جار عن
الفاعلني وسينالون عقابهم ،وتعمل القوى األمنية
عىل مالحقتهم ،فالقانون سيأخذ مجراه وما بدأناه
يف بعلبك الهرمــل منذ مدة وبأمر من قيادة الجيش
ً
موضحة أن موضوع ضمان األرض من
سيستكمل،
الرعيان مقابل بدل مادي موجود منذ فرتة طويلة،
ولكن األمر فيه عدد من النقاط ،فبعض املطلوبني
اراض مشــاع تابعة للبلديات
يضعون أيديهم عىل ٍ
والدولــة يف الجرود ويقومــون بتأجريها للرعيان
مقابل حماية منهم ،فيما يقوم أهايل بعض القرى
بتأجــر أراضيهم كــون األرض مملوكة لهم ،وما
بني اإلثنتــن أراض عليها خالف حــدودي ال تزال
قيد البحث يقوم البعض بتأجريها وهو األمر الذي
ّ
سيبت به.

ّ
تتوسع
السرقات مدعومة والمرتكبون "مسنودون" واإلشكاالت المسلّحة

فلتان أمني في الجنوب وحرامية بسمنة وحرامية بزيت
الــنـبــطــيــة  -رمــال جــونــي
هل دخلنا زمــن الفوىض البنّاءة؟
لألســف الفلتــان األمنــي الحاصل
وانتشار الســاح املتفلت يوحي بأننا
يف حارة «كل من ايدو الو» ،فالرسقات
مدعومــة والحرامية «مســنودين»
واإلشكاالت املســلحة تتوسع رقعتها
وكأننا يف دولة «رشيعة الغاب».
ال يختلف اثنان عىل أن ما يحصل
يف الجنوب اليوم خطري جداً ،ال ســيما
أنه يأتــي يف ظل ظــروف إقتصادية
واجتماعية متدهورة للغاية ،فكل يوم
تقريبا ً إشــكال مســلح يف هذه البلدة
وتلك ،لعل جريمة الدوير التي لم تنته
مفاعيلها الثأرية بعــد أبرزها ،إال أن
ما حصل يف حناويــة والحنية وصور
وكفررمــان وغريها مــن البلدات من
اســتخدام عشوائي للســاح املتف ّلت
ينذر بكارثة كربى ،ويكشــف فقدان
األحزاب ســلطتها عىل األرض ،وهذا
بحد ذاته مؤرش خطــر عىل االقرتاب
من الفوىض البناءة.
عن ســابق إرصار وتصميم يقع
املشــكل اليوم ،يختلف اثنان عىل ركن
ســيارة ،أجرة محــل ،افضلية مرور،
وربما عىل حديث عابر ،يشــهر رسيعا ً
الســاح الذي بدأ يظهر بكثرة ،وتبني
أن نســبة كبرية تخزنه وكأن الكل بدأ
يتحرض لزمن الفــوىض ،لزمن القرار
للسالح ،والســؤال أين سلطة الدولة؟
يقــول مصدر متابع بأســف« :أغلبن
مدعومني ،وال سلطة ألحد عليهم وما
حدا قــادر ع حدا ،فغياب املحاســبة
رشَّ ع الفوىض ،ومــا يحصل ما هو إال
نتيجة حتمية لذلك».
باالمس وقع إشــكال بني شخص
مــن آل حطيط من الدويــر وآخر من
آل ضاهر من كفررمــان عىل خلفية
االختــاف عــى ايجار الشــقة التي
يستخدمها حطيط ،وتطور اىل إطالق

نار من اســلحة رشاشة ،طبعا تدخل
الجيــش واالجهــزة االمنيــة ،ولكن
من يوقــف انحدارنا نحــو الفوىض؟
فالجيش نفســه عجز عن التدخل يف
ايقاف االعتداء عىل مستودعات احمد
حطيــط مرتكب جريمــة الدوير قبل
شــهر ،من قبل عائلة قبييس وكأن ال
ســلطة للقانون عــى األرض ،فالثأر
الذي يشــتهر به أهل البقــاع وبعلبك
بدأ ينشــط يف الجنوب ،وهو إنذار أكثر
مــن خطــر اىل الفجوة التــي تتمدد
داخل القــرى ،ال أحد ينىس االعتداءات
املتكررة التي يقوم بها آل حطيط عىل
القاتل من آل حطيــط أيضا ً وإحراق
آلياته علما ً انه يف الســجن ،فالتصفية
ما هي إال الدعســة األخطر يف طريق
الفوىض.
الفــوىض نفســها تمــددت إىل
الرسقات التي تنشــط وتغزو القرى،
حرامية الجرمق
ومعظم الســارقني كامــل هوياتهم
درجة بات الســارق معروفا ً وال احد
معروفة إىل درجة أن املرسوق يدخل يف
يقبــض عليــه ،عىل العكــس يجري
تفاوض مع السارق إلعادة املرسوقات
التفاوض معه الســتعادة املرسوقات،
لقاء مبلغ مايل ،ما ييش بأن الحرامية
التي طالت حتــى التوابيت وخزانات
بدأوا يسيطرون عىل الساحة.
االملنيوم عىل املقابر».
تشــر مصادر مطلعــة إىل «ان
توســعت رقعة الرسقات يف الفرتة
هناك اكثــر من عصابة تم كشــفها
املاضية وباتت تهدد أمن بلدة الجرمق،
يف األســبوع املايض ،واحــدة تتعلق
وقد رفع أهلها الصوت
بتزوير العملة ،وأخرى
اليقاف مجزرة الرسقات
بالرسقــات وواحــدة
بحقهــم ،فالحراميــة
بتعاطــي املخــدرات
واإلتجــار بها ،ومعظم نسبة كبيرة ُتخزّن السالح يقتحمون منازل البلدة
ّ
ليــا ً نهاراً ،مســتغلني
يتحضر
عنــارص الشــبكات وكأن الكل ّ بدأ
معروفة ،غري أنه لم يتم لزمن الفوضى والسؤال غيــاب اهلهــا عنها،
ويسطون عىل كل يشء
توقيف أحد منهم ألنهم
أين سلطة الدولة؟
حتى نباريــش املياه لم
مدعومــون» ،واكثر ما
تسلم منهم.
يســتفز املصادر «أن والــد أحد افراد
منذ عدة اشــهر ومختار الجرمق
عصابة الرسقة ،اتصل بالقوى األمنية
فارس خطار يرفع الصوت ،هو نفسه
وسلمهم السيارة التي استخدمها ابنه
الذي يخىش ان تهدد الرسقات الوجود
يف إحدى الرسقــات ،فيما ابنه يتجول
املســيحي يف البلــدة االصغر يف قضاء
بحرية ويسطو عىل الدراجات واملحال
جزين ،بالكاد يتجاوز عدد ســكانها
واملنازل ،وهو أمر بات مســتغربا ً اىل
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خاوية ،إما يف بــروت او الغربة ،وهو
ما يستغله الحرامية.
ويكشف خطار ان الرسقات تتزايد
منذ اشــهر ،فأكثر من منــزل تعرض
للرسقة وبعضها رسق مرتني ويأســف
ان تهدد الرسقات امــن اهايل الجرمق،
فالخشية أن يعود سكان البلدة ويجدوا
منازلهــم فارغة حتى مــن أثاثها ،ولم
تسلم منها املزروعات يف الحقول ايضاً،
وهذا مرده بحســب املختــار فارس اىل
خفــة التعاطي مــع الحرامية« ،مش
مقبــول ان يتحــول كل مواطن خفريا ً
عىل منزله ،وإال ِل َم وجود القوى االمنية،
أضف ان مكان بيع املرسوقات معروف
وبالتايل الكشــف عن هوياتهم ســهل
فلماذا التخــاذل؟» وبحســبه «هناك
تقصري واضــح بهذا امللــف ،واألجدى
متابعته بشــكل حثيــث ألن األمر بات
يهدد أمن سكان الجرمق».
ال يختلف اثنان أننا يف بلد «حرامي

بســمنة وحرامي بزيــت» ،عىل قاعدة
«املدعوم ما فينا ليــه» ،وهو ما م ّكن
عصابــات الرسقة من التمــدد اكثر،
ويستغلون الشــباب الصغار لحاجتهم
للمــال يف هــذه الظــروف ،ولكن من
يحتــال عىل مــن؟ ومن يدعــم من؟
فتجــارة املخدرات نشــطة يف منطقة
النبطيــة ،أبطالها معروفــون بكامل
هوياتهم ،ووفــق املعلومات فإن آخر
شبكة كشف النقاب عنها والتي تروج
املخدرات وفق طرق متعددة يف املنطقة،
وال تســلم النرجيلــة وحتــى القهوة
منهــا ،لم يلق القبض عــى أحد منها،
بقيت حرة طليقة ،تــرح وتمرح ،ال
تخفي مصادر أمنيــة متابعة خطورة
مــا يحصل واالســتخفاف الحاصل يف
التعاطي مع شــبكات الرسقة وحتى
الرتويج للمخــدرات والعملة املزيفة،
وبحســبه فإن هــذا يمهــد ملزيد من
التمزق داخل املجتمعات ،فأهال بكم يف
معقل الفوىض البناءة.
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بلديات صيدا ـ الزهراني:
نريد مستحقاتنا المالية وإال اإلضراب المفتوح
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
تتدحــرج االزمة املاليــة واالقتصادية بشــكل
رسيع وجنونــي لتطال مختلف املؤسســات العامة.
فبعد إرضاب موظفي الدولــة ،إلتحقت بلديات صيدا
– الزهرانــي بالركب االحتجاجي ،وأطلق رؤســاؤها
رصخــة مدوية للمطالبة بدفع مســتحقاتها املالية،
وإال ســتواجه خطر اإلقفــال واإلرضاب املفتوح بعد
التحذيري.
وبلديات صيدا والزهراني التــي حاولت منذ بدء
األزمة االقتصادية يف العام  ،2019الصمود واالستمرار
بتقديــم الخدمات ،وجدت نفســها اليوم عاجزة عن
القيام بواجباتها لتخفيــف معاناة املواطنني املتزايدة
بسبب عدم قبض مستحقاتها املالية مع ارتفاع أكالف
الحياة ومطالبة املوظفني بزيادة رواتبهم لتتناسب مع
الغالء والضائقة املعيشية.
ويف خطوة تحذيرية ،قرر رؤســاء االتحاد خالل
مؤتمــر صحفي عقــدوه يف القرص البلــدي يف صيدا
برئاســة رئيس بلدية صيدا املهندس محمد السعودي
إعــان اإلرضاب ثالثة أيــام متتالية ،مــن االثنني اىل
االربعاء املقبل ،للمطالبة بقبض مســتحقاتهم املالية
من الصندوق البلدي املســتقل وعائدات البلديات من
الهاتف العادي والخليوي ،باإلضافــة إىل تأمني املياه
وزيادة التغذيــة الكهربائية وتطبيق إجراءات قانونية
بحق أصحاب املولدات املخالفني للتسعرية الرسمية.
وأوضــح الســعودي ان «عائــدات البلديات عن
الهاتفني العــادي والخليوي مــن  2018حتى 2022
كبرية وهي غري مســددة ونريد زيــادة العائدات من
صنــدوق البلديات لنتمكــن من دفع مســتحقات
ورواتب املوظفني لتلبية خدمــات املواطنني» .وقال:
لم نلجأ إلعــان اإلرضاب التحذيــري إال بعدما قمنا
بعمل األصول راجعنا وزير الداخلية والبلديات بســام
مولوي ورفعنا له املطالب وحالة البلديات يف ظل عدم
قبض املستحقات وراجعنا باألمر أخريا ً حيث أفدنا أن
املوضــوع عند وزارة املالية .ال ألــوم أحداً ،ولكن لكي
نقوم بواجبنا كبلديات نريد مستحقاتنا املالية رسيعاً.
واذا تحققت املطالب فإن الحاجة لإلرضاب التحذيري

رؤساء بلديات صيدا ـ الزهراني يعلنون اإلضراب التحذيري

ستنتفي وإال ســنكون أمام خطوات تصعيدية الحقة
قد تصل لإلرضاب املفتوح».
وشــدد الســعودي عىل رضورة التزام أصحاب
املولــدات الخاصة بتســعرية الدولــة ،وطالب وزارة
االقتصاد باملراقبــة واملتابعة ،ودعــا النيابة العامة
للتشــدد بحق أي مخالفة والقيام باإلجراء القانوني
بحق املخالفــن .بينما حذر رؤســاء بلديات من أن
أوضاعهم لــم تعد تحتمــل وهي بالكاد تســتطيع
اإلســتمرار لنحو شــهرين فقط ،لذلك هناك حاجات
رضورية لدفع املستحقات املالية فوراً.
إرضاب البلديــات التحذيــري إىل جانب موظفي
القطاعات العامة وشــلل مؤسســات الدولة يشــر
بوضوح اىل مزيد من تفكك الدولة وتحللها ،كما يقول
حســن بعاصريي لـ»نداء الوطــن» مضيفاً« :معهم
حق باملطالبة بزيادة رواتبهم كــي تؤمن لهم الحياة
الكريمــة ،ولكننا نحن الذين ندفــع الثمن بني انهيار
الدولة وارضاب املوظفني ،ما يزيد من أعبائنا املعيشية
والخدماتية ويفتح الباب عىل االســتغالل والســوق
السوداء بال رحمة».
يف خضــم الضائقة املعيشــية ،حرمــت عائالت
صيداوية كثرية من رشاء أبســط احتياجاتها ،لم يعد
الحديث عن شطب االولويات وترتيب سلم الكماليات،

وانما عن عجزهم عن رشاء منقوشة الزعرت او الجبنة
العاديــة ،او الفــول والحمص والفالفــل والبطاطا
والبيض واالجبان وااللبان والزيتــون ،وكلها أطعمة
للفقراء ،باتوا يعتمدون عىل إعدادها يف املنازل ســعيا ً
وراء التوفري وال يســتطيعون ...وفق ما تقول الحاجة
«أم محمد» النقوزي لـ «نداء الوطن»« :عدنا اىل سرية
اجدادنا وآبائنــا االوىل يف اعداد الطعام يف البيوت ،حتى
حلوى العيد لم نتمكن من رشائها وكثري من العائالت
أعد ما تيرس منها يف املنازل واملشكلة الكربى االنقطاع
التام يف التيار الكهربائي وخشــية فسادها ومن شح
املياه ورشاء صهاريج لقضاء الحاجة».
ويف مشهد بات مألوفا ً يف شوارع املدينة ،يصطف
الصيداويون كل يوم يف طوابري طويلة امام االفران تحت
حر الشمس الحارقة للحصول عىل ربطة خبز واحدة،
بعدما اصطفوا يف طوابري مماثلة امام محطات الوقود
حتى رفع الدعم عنه« ،ســيتكرر الســيناريو» يقول
مصطفــى األَتَب لـ»نداء الوطــن» وهو ينتظر دوره،
ويضيف «لقد ذلوا الناس ويريدون منهم االستســام
ورفــع الراية البيضاء إللغاء الدعــم عن الطحني من
دون اعرتاض ،إنها عملية تدجني منظمة للقبول باألمر
الواقع ،الفقري فقط هو الضحية أمام مافيات االزمات
التي تبدو طويلة ومستمرة ومتفاقمة معاً».

إضراب موظفي القطاع العام مستمر والطلبات كثيرة ومل ّ
حة

أقالم النفوس مقفلة والناس بال إخراجات قيد
الــشــمـــال  -مــايــز عــبــيـــد
ال يزال أحمد ينتظر منذ أسابيع فتح دوائر أقالم
النفوس يف عكار من أجل اإلستحصال عىل إخراج قيد
يلزمه بدون نتيجة ،إذ دخل إرضاب موظفي القطاع
العام شهره الثاني وأدّى إىل شلل كامل يف املؤسسات
ُّ
وتوقف عجلة العمــل يف دوائر الدولة .يف
الرســمية
األثناء ،معامالت املواطنني يف كل اإلدارات والوزارات
متوقفة وأقــ ّل تلك املعامالت إخــراج القيد بنوعيه
اإلفرادي والعائيل.
قبل أشهر كانت املشــكلة يف عدم وجود أوراق
خاصة إلخراجات القيد فتعطل الكثري من معامالت
املواطنني لعدم تمكنهم من اإلســتحصال عىل بيان
القيد ،واآلن تمظهرت األزمة بمظهر مختلف من خالل
إرضاب موظفي القطــاع العام وتمنعهم عن الدوام
يف دوائرهم وأماكن عملهم للمطالبة برفع أجورهم.
يف هذا السياق فإن جميع املؤسسات الرسمية اليوم
تعيش شلالً ال سيما بعد فشل الوساطة التي قام بها
وزير العمل مع رابطة موظفــي اإلدارة العامة ولم
توصل إىل أي نتيجة إال استمرار الرابطة يف إرضابها
الذي يدخل اليوم شــهره الثاني .فاملوظفون الذين
يعانون من تراجع أوضاعهم عىل جميع املستويات
مع تدهور معاشاتهم إىل أدنى حدودها ولم تعد هناك
جهات ضامنة تكفلهم ،ال تبدو السلطة العاجزة عن
إدارة األزمة قادرة عىل تأمــن حقوقهم ومطالبهم
ال سيما لجهة زيادة املعاشــات ،يف حني أن املواطن
هو املترضر األكرب ألنه عالق بني ســندان اإلرضاب
ومطرقة الدولة.
املواطنون يرفعون الصــوت يوميا ً للمطالبة
بإيجــاد حل لهذه املعضلة ولســان حالهم يقول:

المواطن المتضرّر األكبر

المخاتير يناشدون
الموظفون يعانون من تراجع أوضاعهم
على جميع المستويات مع تدهور
معاشاتهم إلى أدنى حدودها ولم تعد
هناك جهات ضامنة تكفلهم
«ملاذا ال يقــوم الوزراء املعنيــون بإيجاد آلية حل
موقت تعتمد عىل أن يداوم موظف واحد يف دائرته
كل أســبوع وليوم واحد ،يتنــاوب مع زمالئه كل
أســبوع ،فيقوم ما أمكن بتسيري معامالت الناس
بالحد األدنى ألن ذلك يســهم يف تســيري شــؤون
املواطنني عىل أن تعوّض الدولــة للموظف املداوم
ببدل نقل ومستحقات خاصة بيوم العمل؟ ويعتقد
املواطنــون أن الدولة إذا فاوضــت املوظفني لهذه
الغاية فال بد سيســتجيبون ألجل الناس وهم من
الناس يف النهاية.
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عىل مقلب األزمــة ،أيضا ً يعاني مخاتري عكار من
إرضاب املوظفني ،إذ تقفل أقالم النفوس أبوابها ولديهم
الكثري من معامالت إخراجات القيد لم تنجز ومعامالت
يومية إضافية يطلبها املواطنون وهم ال يملكون إجابة
ّ
الكسار عىل
تشفي غليلهم .وشــدد مختار ببنني زاهر
أن إرضاب املوظفني أثّر كثــرا ً عىل املواطنني يف عكار
ال سيما األشــخاص املضطرين إىل إخراجات قيد مثل
املــرىض وحاالت الوالدة واملســجلني عىل املنصة ألجل
جوازات السفر والتصديقات».
أضاف« :األزمة كبــرة عند الناس والطلبات فوق
الحاجــة ،نتمنى إيجاد حل رسيع لألزمة التي شــلت
الدولة بالكامل وتأمني حقوق املوظفني واملواطنني فال
أحد يستطيع أن ينجز أي مهمة رسمية يف هذا البلد من
ّ
الكسار وزير الداخلية
دون بيان إخراج قيد» .وناشــد
والبلديات ومدير عام األحوال الشخصية العمل رسيعا ً
عىل حل هذه األزمة التي تهدد الدولة بكيانها ووجودها
وترضب مصالح الناس يف الصميم.

بسـام أبو زيـد

التصويب الخاطئ
في إعادة النازحين
يتواصل التصويب الخاطئ في قضية
عودة النازحين السوريين إلى بالدهم ،وال
ب ّد من التكرار للمرة األلف أن مسؤولية
عودتهم تقع فقط على عاتق النظام
السوري وشركائه في عملية تهجير هؤالء
من بلداتهم وقراهم ،وكل محاوالت رمي
المسؤولية على أطراف محلية ودولية
هو ذ ّر للرماد في العيون وتجنب لقول
الحقيقة في محاولة السترضاء النظام
السوري وحليفه «حزب الله» من أجل
مكاسب سياسية وشخصية لبنانية
داخلية.
تعاني سوريا وضعا ً اقتصاديا ً ومعيشيا ً
صعباً ،وبالتالي فالدولة السورية لن
تتمكن من تأمين مستلزمات العودة
آلالف السوريين بدءا ً من تأمين مكان
للسكن وتأمين البنى التحتية له وصوال ً
إلى تأمين خدمات الكهرباء والمياه
واالستشفاء والتعليم وغيرها وحتى توفير
فرص عمل لهم ،وال يمكن في هذا المجال
إجبار المنظمات الدولية واإلنسانية
واألمم المتحدة على مساعدة من َق ِب َل
العودة طوعا ً إلى بالده ألن عودته تعني
العودة إلى تحت سلطة الدولة السورية
ورعايتها ويفترض فيها هي أن تؤمن كل
مستلزمات هذه العودة ،علما ان العالم لم
يطلق بعد عملية إعادة إعمار سوريا كي
يقال إن األموال ستتدفق على هذا البلد
ما يوفر فرص عمل وسبل عيش أفضل
لهؤالء.
وانطالقا ً من هذه النقطة لماذا يعيد
النظام السوري النازحين من لبنان إلى
سوريا فهؤالء حيث هم يشكلون مصدر
دعم مالي لهذا النظام من خالل كمية
الدوالرات النقدية التي يدخلونها إلى
سوريا وهي دوالرات تحتاجها البالد في
ظل العقوبات المفروضة عليها ،وهو
رقم يصعب تحديده ألن هذه الدوالرات ال
تدخل إلى سوريا عبر تحويالت بنكية او
من خالل شركات تحويل األموال بل هي
تنقل كأموال نقدية.
وبما أن سكة التهريب من لبنان تعتبر
أساسية بالنسبة للكثير من األطراف
في لبنان وسوريا فإن جزءا ً كبيرا ً من
النازحين السوريين يشكل رافعة أساسية
لهذه السكة كما أنها تشمل حركة البشر
ذهابا ً وإيابا ً بين البلدين وقد تبين أنه
ممنوع على السلطات اللبنانية ضبط
الحدود.
إن ما يجري على صعيد مسألة
النازحين السوريين حاليا ً هو عمليات
مزايدة في سوق السياسة اللبنانية ورمي
الفشل في العديد من المجاالت على
النزوح السوري في لبنان وهو أمر له
تأثير بالفعل ولكنه ليس تأثيرا ً أقوى من
تأثير تقاعس المسؤولين اللبنانيين عن
القيام باإلصالحات ووقف الفساد والهدر
واالستمرار في نهب أموال اللبنانيين من
خالل دولة فاشلة ومارقة ،وقد كان من
األجدى ان يسأل المهتمون بمسألة عودة
النازحين السوريين اليوم أطرافا ً لبنانية
ساهمت بتهجيرهم عن مسؤوليتها في
عملية التهجير وعن مسؤوليتها في عملية
العودة ،أال يفترض بهذه الجهات أن
تساهم في تعويض ما لحق باللبنانيين
من خسائر وأضرار جراء النزوح
السوري؟
عندما تغيب الدولة وتستباح الحدود
ويصادر القرار ستكون النتائج كارثية
بالتأكيد ،وعندما تتقدم مصلحة طوائف
ومذاهب ومصالح شخصية على مصالح
الوطن ستكون النتائج كارثية بالتأكيد،
وعندما ال يأخذ القابضون على عنق
البالد والعباد الدروس والعبر ويخاف
الشعب من مواجهتهم ستكون النتائج
كارثية بالتأكيد ،تلك النتائج نعيشها اليوم
في قضية النازحين وغيرها والمفارقة
العجيبة الغريبة أن من اغرق هذه السفينة
يريد تعويمها.

٦
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لها عالقة بوزارة الطاقة واستأجرت باخرة النيترات لنقل معدات إلى األردن

متضرّرون يقاضون شركة أميركية نروجية لالشتباه بعالقتها باإلنفجار
تقدّم تســعة مترضرين من انفجار
مرفأ بريوت املــروّ ع بدعوى قضائية يف
الواليــات املتحدة ضد رشكــة أمريكية
لالشتباه بعالقتها باملأســاة ،مطالبني
بتعويــض قدره ربع مليــار دوالر ،وفق
ما أفادت امس منظمة سويرسية تدعم
املدعــن .واملدعون التســعة أمريكيون
بينهم ســارة كوبالند التي فقدت ابنها
إسحاق (عامان) ،وهو أحد أصغر ضحايا
االنفجار الذي وقع يف  4آب  2020وتسبّب
بمقتل أكثر من مئتي شــخص وإصابة
أكثر من  6500آخريــن بجروح ،وألحق
دمارا ً واســعا ً بعدد من أحياء العاصمة.
وأعلنت منظمة «املحاســبة اآلن» التي
تع ّرف عــن نفســها بأنها مؤسســة
ســويرسية تعمــل عىل دعــم املجتمع
املدني اللبنانــي لوضع ح ّد لثقافة إفالت
املســؤولني من العقاب ،تقديم الشكوى
يف وقت ســابق هذا األسبوع يف تكساس
ضــد مجموعــة «ت.ج.س» األمريكية
النرويجية للخدمات الجيوفيزيائية .ونتج
االنفجار ،وفق الســلطات ،عن تخزين
كميات ضخمة من نيــرات األمونيوم،

داخــل املرفأ من دون اجــراءات وقاية.
ّ
وتبي الحقا ً أن مسؤولني عىل مستويات
عدة ،سياســية وأمنية وقضائية ،كانوا
عــى دراية بمخاطر تخزيــن املادة ولم
يحركوا ســاكناً .وتملك املجموعة رشكة
«سبكرتوم جيو» للمســح الزلزايل ،وقد
اســتأجرت قبل عقد من الزمن سفينة
روســوس التــي أقلت شــحنة نيرتات
األمونيوم قبل إفــراغ حمولتها يف مرفأ
بريوت ،وكانت خلــف أكرب ثالث انفجار
غري نووي يف العالم .وبحســب املنظمة،
فإن رشكة ســبكرتوم «أبرمت سلسلة
من العقود املربحة للغايــة إنما املريبة
مع وزارة الطاقة يف لبنان» لنقل معدات
تُستخدم يف املســح الزلزايل ،يُعتقد أنها
كانــت يف طريقهــا اىل األردن عىل متن
السفينة روسوس .وكان الوزير السابق
جربان باســيل ،صهر رئيس الجمهورية
ميشال عون ،يتوىل حينها وزارة الطاقة.
لكن محاميه نفى يف بيان آنذاك أي عالقة
له بها .وقال إن دور الــوزارة «انحرص
فقط بإرســال كتب إىل مديرية الجمارك
لتســهيل وترسيع الدخول املوقت لهذه

األدلة التي ستنتج عن الدعوى يمكن أن ُتفيد التحقيق اللبناني

املعــدات كمــا تفرتض األصــول ،دون
أي دور لهــا يف خــروج املعــدات وال يف
توقيت خروجها وال يف كيفية شــحنها».
واستأجرت «سبكرتوم» سفينة روسوس
التي حملت علم مولدوفــا ،من دون أن
تبحر من لبنــان .وتتوىل رشكة املحاماة

بدعم من الرئيس الفلسطيني ومتابعة من السفير في لبنان

إفتتاح قسم القسطرة وتمييل القلب
في مستشفى "الهمشري" في صيدا
صيــــدا ـ محمــــد دهشـــــة
كشــفت مصادر فلسطينية لـ»نداء
الوطن»عن تراجــع الفت ومقلق يف أعداد
موظفي «األونروا» خالل السنوات الثالث
األخرية بنحو أربعة آالف موظف يف أقطار
عملها الخمسة بما فيها لبنان ،يف مؤرش
ســلبي للعجز املايل املرتاكم عىل الوكالة
رغــم كل الجهــود التي بذلــت من أجل
ســداده والحفاظ عىل تقديــم الخدمات
لالجئــن عىل حالها مــن دون تقليصها
وحتى تحسينها وزيادتها .ووفق املصادر،
فإنه عىل الرغم مــن تزايد أعداد الالجئني
وحاجاتهم للخدمات الصحية والتعليمية
واإلغاثة ،ناهيك عــن برامج الطوارئ يف
غزة وســوريا ،فقد تراجع عدد موظفي
الوكالة يف منتصف العام  2022اىل نحو 28
ألف موظف بعدما وصل وحسب إحصاء
األونروا يف شباط  2019إىل  31937موظفا ً
( 31,726موظفــا ً محلياً ،و 211موظفا ً
دولياً) ،أي برتاجع  3937موظفاً.
وأوضح مدير «الهيئــة  302للدفاع
عن حقــوق الالجئني» عــي هويدي أن
األزمة املالية املزمنة لألونروا وانعكاسها
ليس فقط عــى األوضــاع االقتصادية
واالجتماعيــة ألكثر مــن  6ماليني الجئ
فلسطيني وإنما كذلك عىل تراجع عملية
التوظيــف ،أصبحت تشــكل واحدة من
املؤرشات الخطــرة عىل تراجع الخدمات

في مستشفى «الهمشري»

التــي تقدمها «األونــروا» ،مؤكدا ً أن ذلك
سيشــكل حِ مالً إضافيا ً وعبئا ً عىل بقية
املوظفني وقدرتهم عىل القيام بدورهم كما
يجب ،وبالتايل يشكل انعكاسا ً سلبيا ً عىل
املستفيدين من الخدمات من الالجئني.

قسم القلب

وبخالف العجز والرتاجع ،فقد خطا
مستشــفى «الهمرشي» يف صيدا ،التابع
لـ»جمعية الهالل األحمر الفلســطيني»،
خطوة نوعية يف القطاع الطبي الفلسطيني
تعتــر األوىل يف مستشــفيات «الهالل»
الخمسة يف لبنان ،إذ افتتح قسما ً لقسطرة
وتمييل القلب وقد جهّ ز بدعم من الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ومتابعة من
السفري الفلسطيني يف لبنان أرشف دبور.
ويكتســب افتتاح القســم أهمية
مضاعفة ،حيث يشــهد القطاع الصحي
اللبناني أزمة غري مسبوقة بسبب االنهيار
املــايل واالقتصادي واملعيــي من جهة،
وهجــرة الكثري من االطبــاء واملمرضني
من جهة أخــرى ،تزامنا ً مع ارتفاع كلفة
املســتلزمات الطبية والتشغيلية ،وأجرى
طاقم طبي متخصص يف القلب والرشايني
أول عمليتني ايذانا ً بافتتاحه ،بعد تأجيل
دام ثالث ســنوات لتحويله بشكل طارئ
قسما ً خاصا ً الستقبال املصابني بفريوس
«كورونا» وعالجهم.
ويقــول املدير العام للمستشــفى

الدكتور رياض أبــو العينني «إن افتتاح
القسم يأتي استكماال ً لخططنا لتطوير
املستشفى ،خالل العامني املاضيني قمنا
بافتتاح ثالثة أقســام جديــدة :للعناية
الفائقــة وللعنايــة الفائقــة لألطفال
وملصابي «كورونا» ،كمــا يأتي يف اطار
النهضة التي شهدها املستشفى لتطوير
الخدمات الطبية ،لجهــة تدريب الكادر
الطبي ،رشاء وتحديــث املعدات ،تطوير
أقسام العناية الفائقة ،وتطوير الطوارئ
واألشــعة ،والقسم النســائي والتوليد،
هدفنــا واضح تقديم افضــل الخدمات
الطبية للمرىض الفلسطينيني وان نكون
بمستوى املستشفيات الخاصة اللبنانية،
حيث نقدم خدماتنا اىل الجميع من دون
أي تمييز بني جنسية او لون او طائفة».
ونوه ابو العينــن باهتمام الرئيس «ابو
مــازن» يف تخفيف معانــاة الالجئني يف
لبنان ومنها الصحية يف ظل ارتفاع كلفة
االستشــفاء يف املستشــفيات الخاصة
وبمتابعة السفري دبور ،قائالً« :لوالهما
ملا كان القســم أبرص النور ،ونحن اليوم
نخوض تحديا ً كبريا ً ليس لنجاحه فقط
وانمــا لتميزه يف إجــراء العمليات ،عىل
ان يســتكمل يف مرحلة الحقة بتطويره
إلجراء عمليات القلب املفتوح ،الننا نعترب
ذلك نقلة نوعية يف مســرة املستشفى
ذاته واالستشفاء الطبي الفلسطيني يف
لبنان».

األمريكية فــورد أوبراين النــدي تمثيل
املدعــن .وقالت املحاميــة زينة واكيم
من «املحاســبة اآلن» إنه يتعني معرفة
جواب الرشكــة األمريكية النرويجية «يف
األشهر املقبلة» .وأوضحت واكيم لوكالة
«فرانــس برس» أن هــذه «الدعوى هي

األوىل من نوعها ،وهي وســيلة لاللتفاف
عــى العرقلة التي واجههــا التحقيق يف
لبنان» ،واعتربت أن «األدلة التي ستنتج
عن الدعــوى يمكن أن تفيــد التحقيق
اللبناني» مؤكدة أن «روحية االدعاء هي
إفادة جميع الضحايا».

ّ
لمنف َذي جريمة أنصار الجنوبية
اإلعدام
أصــدر قــايض التحقيــق األول
باإلنابــة يف بريوت رشبل أبو ســمرا
أمس ،قراره الظنــي يف جريمة القتل
العمدي الجماعــي التي وقعت يف آذار
املايض يف بلدة أنصار الجنوبية ،وذهب
ضحيتها باسمة عباس وبناتها الثالث
ريما وتــاال ومنال ،عىل يــد املتهمَ ني
حسني فياض (لبناني) ورشيكه حسن
الغناش (ســوري) ،وذلك سندا ً للمادة
 549من قانون العقوبات ،طالبا ً إنزال
عقوبة اإلعدام يف حق الجانيَني.
وكان قــايض التحقيــق األول يف
النبطيــة محمد ب ّري قــد ختم ملف
التحقيق األويل قبل إحالته عىل القايض
لدواع أمنية.
أبو سمرا يف بريوت
ٍ
وكانت الســلطات اللبنانية عثرت
عىل جثث «ابتسـام عباس» ،وبناتها
الثالث منــال ،ريما ،تــاال ،من بلدة
أنصار الجنوبية ،يف  27آذار بعد مرور
نحو  25يوما ً عىل اختفائهن يف ظروف
غامضة .وكانت أشارت معلومات إىل
أن الضحايا  -حسب شهود عيان من
البلدة  -شــوهدن آخر مرة يف سيارة
املدعو «حســن فياض» ،وهو شاب
لبناني من البلدة كان يعمل يف أفريقيا
وأحوالــه املادية ميســورة ،وكان قد
دخــل بيــت العائلة املفجوعــة بنيّة
الزواج.
ّ
اختفائهن،
وبعد التبليــغ عــن
استدعت النيابة العامة االستئنافية يف
النبطية الشاب للتحقيق معه ،لكن تم
إخالء ســبيله بعد التحقيقات ،غري أن
مخابرات الجيش اللبناني بالنبطية لم
تقتنع بنتيجة التحقيقات مع الشاب،
الذي غادر إىل سوريا ثم عاد إىل لبنان،
لذلك طلبت االســتماع إليه مجدداً ،ثم
اعتقلته بعــد رفضه املثــول أمامها
وهروبه إىل جهة مجهولة.
وخالل التحقيقات ،أنكر املوقوف
علمه بمصري األم والفتيات يف البداية،
لكنه اعرتف الحقا ً بمشاركته بجريمة
القتل ،برفقة شخص سوري الجنسية
تمكــن من الفرار إىل ســوريا لكن تم
إلقاء القبض عليه بعدما اســتدرجته
مخابرات الجيــش إىل أحد املعابر غري
الرشعية يف البقاع من أجل اســتعادة
أغــراض تركها لدى بعــض املهربني
ليتمكن من الخروج من لبنان.
وتؤكــد الروايــة التــي أنجزتها
الســلطات أن اللبناني حسني فياض
ورشيكه السوري حسن غناش أقدما
عــى قتل الضحايا األربع عن ســابق
اإلرصار والتصميــم وعــى خلفيات

الضحايا

شخصية وخاصة ناتجة من خالفات
مع الضحايا.
وبحسب ما كشــفته التحقيقات
بدأت فصــول الجريمــة عندما دعا
املشتبه فيه حســن فياض الضحايا
إىل العشــاء بحجة ح ّل خالفات ناشئة
بينهــم ،ويف الطريــق ادّعى رضورة
تســديد مبلغ مــايل إىل العمّ ال قرب
مغارة يف بستان ألحد أقاربه حيث كان
يقوم بحفريات بحثا ً عن آثار ،وهناك
تــم تنفيذ الجريمــة بعدما تم إطالق
النار عــى األربع وطمرهن بعد قتلهن
بطريقــة محرتفة بحيــث ال تظهر
الجريمــة وذلك من خالل وضع طبقة
من الباطــون فوق الجثــث املدفونة
تحت الرتاب.
وتقدّر األجهزة األمنية اســتخدام
ســاحني يف الجريمــة ،أحدهما نوع
«بوب أكشن» محشــوّ بسبع طلقات
والثاني مســدس حربــي  9ملم ،وقد
َ
تم التثبّت من أن
املوقوف ْي شــاركا يف
إطالق النار عىل الضحايا.
ووفقا ً للتحقيــق ،التزم الرشيك
ّ
مشغله ومنها التأكد
الســوري بأوامر
من وفاة الضحايــا بعدما أطلق النار
ّ
عليهن ،كما أنه شاركه يف رسم بعض
األفكار ،مع اإلشارة إىل أن تحليل داتا
االتصاالت أظهر التــازم املكاني بني
الرشيكني وخطوط هواتف املغدورات.
وعن الدوافع ذكرت املعلومات ،أن
القتل جاء رغبــة يف االنتقام من أفراد
ّ
شــك الجاني ،حسني
العائلة ،بعدما
ّ
إحداهن خلف ترسيب
فياض ،بوقوف
فصول من الخالفات بينهما إىل أطراف
ّ
إحداهن
أخــرى ،واعتقاده بوقــوف
خلف إدارة حساب إلكرتوني عرب أحد
مواقع التواصل للتشــهري به وتوجيه
اتهامات له.

تحـــت المجـــهر
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ّ
يفضلون العمل في الظل ّ ويتجنّبون التشويش
وزاراتهم فئة ثالثة...

«"لهذه األسباب نحن ُمقلّون في الكالم"»

دخلوا وزاراتهم وقد يغادرونها من بوابة تصريف األعمال من دون ترك أثر يذكر على المنابر اإلعالمية ،مرئية كانت أم مسموعة أم مكتوبة.
البعض لم تنصفه حقيبته لسبب أو آلخر – ّ
سمها كيمياء مفقودة مع المنصب .وبعض آخر اعتاد ربما القيادة من الصفوف الخلفية .ثم هناك
آخرون اقتصرت إطالالتهم على الضروري منها بقرار ذاتي تفاديًا لسالح إعالم ذي حدّين .لكن مهما كان األمر ،ال ّ
يهم المواطن من حيث المبدأ
مقدار صمت الوزير اإلعالمي بقدر اهتمامه بصخب أعماله وإنجازاته كما طروحاته ومشاريعه .ذلك على قاعدة أن األفعال عادة ما تكون أعلى
صوتًا من الكلمات .جولة والحال كذلك على وزراء ثالثة قرّروا ،ربما استثنائيًا ،كسر حاجز الصمت .فماذا أخبرونا؟
كــاريــن عــبــد الــنــور
مح ّ
طتنــا األوىل كانت مــع وزيرة
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية يف حكومة
ترصيف األعمــال ،نجال ريــايش ،التي
اعتــرت يف حديث لـ»نــداء الوطن» أن
االبتعاد عن اإلعالم كان قرارا ً شــخصيا ً
إيمانا ً منها بأن املرحلة تتطلب أفعاال ً ال
أقواالً .ورشحت كيف أن «الشعب اللبناني
ّ
يفضل يف الوقت الراهن االستماع إىل وزير
االقتصاد يطمئنه عــن أزمة الرغيف ،أو
وزير الشــؤون االجتماعية ّ
يزف له خرب
البدء بالعمــل عىل البطاقة التمويلية ،أو
حتى وزير الصحة يتك ّلم ويستفيض عن
حلول ما ألزمة الدواء».
منذ اســتالمها مهامهــا الوزارية،
تعمل ريايش عىل مقاربة ملفات وزارتها
بطريقة إدارية تجعل من إنجازها املهمة
املمكنة واملتاحة ،كما تقول لنا .من هنا
كان إرصارهــا عىل إطالع الــرأي العام
حــرا ً عىل ما هــو رضوري وإيجابي
من مشــاريع مُنجزة .وإذ أشارت إىل أن
لك ّل مســؤول يف القطاع العام أســلوبه
يف التعاطــي مع اإلعالم ،ولــك ّل موقع
مسؤولية متط ّلباته وآلية إدارته ،أضافت:
«أتيــت إىل املوقع الــوزاري من خلفية
دبلوماسية يف الســلك الخارجي اللبناني
الذي لطاملا اعتمد عــى متابعة امللفات
وإنجازها يف الظ ّل .وبالتايل ،لم أجد مربّرا ً
لإلكثار من اإلطالالت اإلعالمية ،رغم أن
هنــاك ملفات تتط ّلب ممارســة ضغط
إعالمي إلقرارها».
كيف تصف عالقتهــا بالرأي العام
وما هي ُ
سبُل التواصل معه إذاً؟ «املوقع
الــوزاري هو منــر لخدمة الشــعب
وللتواصل مــع كافة أطيافه ،لذا وضعت
نفيس ،من خالل إطاللتي اإلعالمية األوىل،
يف ترصّ ف الناس محاولة إيصال صوتهم،
ال ســيّما العنرص النسائي الذي أمثّله يف
املجلس .وقد اعتمدت البيانات الصحافية
كما الترصيحات اإلعالمية إلطالع الرأي
العام عىل املشــاريع ا ُملنجزة ،كالترصيح
الذي تال جلســة إقرار االســراتيجية
الوطنيــة للتحوّل الرقمي ،عىل ســبيل
املثال» ،تجيب ريايش.
صحيح أن إطالالتها اإلعالمية كانت
معدودة ،غري أن عمــل وزارتها لم يخ ُل
من منجزات جاءت نتيجة جهد تراكمي
لعدّة وزراء سابقني تعاقبوا عىل الوزارة:
«أبرز امللفات التــي عملت عىل إنجازها
شخصياً ،إقرار االســراتيجية الوطنية
للتحــوّل الرقمي – والتي بــدأ تطبيقها
فعليا ً – سعيا ً لالنتقال بالدولة من كيان
متهالك ينهشه الفســاد إىل دولة حديثة
عادلة يطمــح إليها جميع اللبنانيني .ثم
هناك ملف مكافحة الفســاد حيث تمّ،
للم ّرة األوىل ،إنشاء وتعيني أعضاء الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد ،ناهيك بتعميم

وزارة الشباب والرياضة اللبنانية

جورج كلّس

نجال رياشي

عصام شرف الدين

كلّسُ :مقل ّ في الكالم
وحاضر في كل
حدث وطني

رياشي :لكل ّ مسؤول في
القطاع العام أسلوبه في
التعاطي مع اإلعالم

شرف الدين :تسبّبت ببلبلة حين
انسحبت يومًا من إحدى جلسات
مجلس الوزراء

القوانني اإلصالحية األخرى ووضعها قيد
التنفيذ الفعيل ،كقانون حق الوصول اىل
املعلومات وحماية كاشفي الفساد».
ريايش تابعت لتذكر إنجازات أخرى
منها إرساء أسس تطبيق مرشوع إعادة
هيكلة القطــاع العام باإلشــراك مع
مجلس الخدمة املدنية؛ العمل عىل اعتماد
برنامج جديد لقياس وتقييم أداء القطاع
العام باالشــراك مع التفتيش املركزي؛
تأمــن االســتمرار يف إدارة مــروع
معالجة النفايــات املنزلية الصلبة لحني
ضمّ ه إىل صالحيــة وزارة البيئة؛ متابعة
استضافة خوادم وزارة التنمية اإلدارية
ملعظم املواقع والتطبيقــات الحكومية
وتأمــن التمويل الالزم لهــذا املوضوع.
هذا فضالً عن إقرار عدة مشاريع أخرى
تُعنى بتطويــر اإلدارة العامة ورقمنتها
كما تأمني اســتمرارية الدعــم التقني
واللوجستي لها .جيّد ،لكن هل نتفاجأ إن
لم يكن معظم اللبنانيني عىل علم ببعض
أو كل ما لفتــت إليه الوزيرة؟ إىل نموذج
آخر.

بعد ،هكذا اخترص لـ»نداء الوطن» وزير
املهجرين يف حكومــة ترصيف األعمال،
عصــام رشف الدين ،رحلته الوزارية مع
اإلعالم.
مقارنة مــع وزراء آخرين ،يوضح
رشف الدين أن االبتعاد عن اإلعالم لم يكن
خيارا ً بل واقعا ً فرضته عليه التصنيفات
الوزاريــة التي تنعكس حكمــا ً إعالميا ً
وصحافياً« .هناك وزارات سيادية وأخرى
خدماتية إضافة إىل وزارات الفئة الثالثة
التي تُعترب مجــ ّرد جائزة ترضية لم يعد
باإلمكان إلغاؤها أو استبدالها ،لذا تُركت
ّ
معي
لتكون مقعدا ً لطائفــة أو لحزب
عىل طاولة مجلس الوزراء» ،كما يقول.
الوزارات السيادية والخدماتية األساسية
تســتقطب األضواء اإلعالميــة بحكم
عملها ،يف حني أن الوزارات األخرى لم يعد
لها دورها الفاعل عىل أرض الواقع ،من
وجهة نظره.
نســأل معاليه إن قــام بمصارحة
الناس بالحقيقة ،فيجيب« :نعم ،توجّ هت
أكثر من مرة إىل الرأي العام شارحا ً نطاق
حدود وزارتي ،وبأن ال دور لها وال فائدة
منها .لم نقدّم شــعارات بــل ذهبنا إىل
مجلس الوزراء طالبني تحويل الوزارة إىل
وزارة تنمية ريفية» .لكن العرقالت كانت
أكرب من القــدرة عىل تحقيق املطالب ،إذ
من مصلحة بعض األطراف السياســية
وأصحاب القرار إبقاء الــوزارة عىل ما
هي عليه .وهذا ليس بجديد عىل الرتكيبة
اللبنانية مع تحويل كل ملف إصالحي أو
إنمائي إىل مح ّ
ط نزاع بني أطراف متعددة،
والكالم لرشف الدين.
قد تتوجّ ه األنظار ،يف حاالت مماثلة،
نحو االســتقالة ،لكن لرشف الدين رأيا ً

آخر« :وجــود الوزير عىل طاولة مجلس
الوزراء ويف ظل الرتكيبــة الحالية للبلد
ليس محصورا ً فقط بالحقيبة الوزارية.
لدينا دور وطنــي وطروحات مثل خطة
التعايف وملف النازحني السوريني والخطة
املالية للخالص ممــا نحن فيه ،وغريها
من امللفات التي تحتّم علينا االســتمرار.
هذا إضافة إىل أن الوزيــر يمثّل فئة من
الشعب وحزبا ً معيّناً ،من هنا إنما تعني
االستقالة الدخول يف دوّامة امليثاقية كون
البلــد مبنيّا ً عىل التحالفات السياســية
والحزبية الدقيقة .وهي أصبحت تُ َّ
فس
من باب املزايدة ويُنظر إليها كتســجيل
موقف شعبوي ليس أكثر».
وزارة املهجرين التي بات دورها شبه
معدوم يف ظل االنهيار املايل واالقتصادي –
مع العلــم أن دورها كان دوماً ،بأزمة أو
بدونها ،مادة جدل واسع – لم تُتح أمام
رشف الدين سوى إنجاز ملفات بسيطة
ومتابعة أمور الناس بشكل ج ّد متواضع
ّ
املتوفرة .ورغم ذلك ،قدّم
نسبة لإلمكانات
خططا ً بديلة وطروحات تتع ّلق بكثري من
امللفات ،يذكر منهــا :رضيبة التضامن،
استعادة األموال ،الحلول الوطنية البديلة
لخطة التعــايف وحمايــة الودائع وحل
مشــكلة املصارف ،كما موضوع تفعيل
لجنة النازحــن ومحاولة تحويل وزارته
إىل وزارة تنمية .هنا أيضــا ً ال نعتقد أن
ثمة كثرييــن هم عىل دراية بج ّل ما ذُكر.
لذا نشــكر معاليه عىل الجهود واإلضاءة
وننتقل إىل حالة ثالثة.

وزارات ال فائدة منها؟

«نجحــت يف إطالالتــي اإلعالمية
رغم ندرتها .واقعــي ورصيح ،أط ّل عىل
الصحافة املرئية واملكتوبة واملســموعة
ك ّلما ســنحت يل الفرصــة .طروحاتي
حارضة دوما ً يف اإلعــام رغم التقصري
ّ
بحقي يف جلســات مجلــس الوزراء من
ناحية تأجيل مناقشــة البنود املتع ّلقة
بوزارتي .أحدثت زيارتي إىل سوريا ضجّ ة
كبرية ،كما تسبّبت ببلبلة حني انسحبت
يوما ً من إحدى جلسات مجلس الوزراء».
لِمَ ن لم يستطع تحديد هويّة مطلق الكالم

بعيد عن اإلعالم...
قريب من الناس

وزارة الشــباب والرياضــة كانت
وجهتنا األخرية .الوزيــر جورج ّ
كلس
يخربنــا ،يف اتصال مع «نــداء الوطن»،
أن ابتعاده عــن اإلعالم جاء نتيجة خيار
وقرار شــخيص منه ،باعتبار أن الناطق
الرسمي باســم مجلس الوزراء ،بحسب
املادة  64من الدســتور ،هو رئيسه ،مع
واجب االلتزام والتقيّد بالبيانات الدورية
الصادرة عن جلســات مجلــس الوزراء
لال ّ
طالع عىل املعلومات .أما باقي املواقف
الصادرة عــن الوزراء ،فهــي ّ
تعب عن
رأيهم ومواقفهــم من قضايا تتعلق بهم
مبارشة أو بأخرى وطنية ،بحسب رأيه.
ال بل كان معاليه أكثر رصاحة ،حني قال:

«أنــا ّ
فضلت حرص إطالالتــي اإلعالمية
حيث تقتــي الحاجة .هنــاك قاعدة
أساسية أتّبعها :عيل ّ أن أعرف ،كسيايس
وكمواطن ،متى أكتب ومتى ال أكتب ،متى
أرصّ ح ومتى ال أرصّ ح .فاختيار التوقيت
هو من أساســيات هــذه القاعدة .إنها
تقنيــات أتّبعها يف حياتي ،رغم أن بعض
الوزراء تحتّم عليهــم وزاراتهم التكثيف
من إطالالتهم اإلعالمية».
نسأل ّ
كلس عن تأثري وسائل التواصل
االجتماعي ودورها يف رسم معالم العالقة
بني املســؤول واملواطــن ،ويأتينا الرد
واضحاً .وزارة الشباب والرياضة هي من
أكثر الوزارات التي تشــهد مناسبات من
مهرجانات وفعاليات رياضية ،كما يلفت
مضيفاً« :املجــال مفتوح لإلطالالت مع
كل مناسبة ،لكن اإلطاللة اإلعالمية تفقد
رصانتها إن لم تقرتن باسرتاتيجية للكالم
وبأخرى للغياب عن الســاحة اإلعالمية.
وســائل التواصل االجتماعي تتســبّب
بتشويش واســتدراج لبعض املسؤولني
لإلدالء بتصاريح» .الصمت هنا إذا ً أقرب
ما يكون إىل االسرتاتيجية .فرغم ابتعاده
عن الساحة اإلعالمية ّإل أنه لم يغِ ب عن
أي حدث يمس الناس وأملهم .يسعى دوما ً
ملالقاتهم عند منتصف الطريق ألنه يرى
يف نفسه املواطن السيايس وليس العكس:
«أنا مواطن قبــل أن أكون وزيراً ،الوزير
ســيغادر أما صفة املواطن فستالزمني
ّ
دائماً ،لذا تجدوني
مقــاً يف الكالم إنما
حارض يف كل حدث وطني احرتاما ً لنفيس
وللمواطن».
عىل كل موقف أن يصدر حرصا ً عن
الوزير املختص ضمن حدود مســؤوليّته
ونشاط وزارته ،بالنســبة ّ
لكلس .فأن
ندرك كيف نتعامل مع اإلعالم ليس باألمر
السهل ،فهو بالرغم من منافعه الكثرية
ســاح خطري إن أيسء اســتخدامه ،ما
يجعل الناس غري قادرة عىل التمييز بني
الصح والخطأ وفهم األشــياء يف إطارها
الصحيح .وهذا يســتوجب عدم اللجوء
إىل اســتفزاز الزمالء الــوزراء وااللتزام
بالترصيح حــرا ً عمّ ا ينــال موافقة
الجميع ،مــن جهة ،وعدم اســرضاء
الناس ،من جهة ثانية ،ملا يرتتّب عليه من
فشل يف العمل.
الوزارة لم تكن منتجة لســنة خلت
نتيجــة ظــروف البلد املعاكســة ،لكن
جهود الوزراء الســابقني عىل مدار 12
ّ
مؤخرا ً إقرار السياســة
عاما ً أثمــرت
الشبابية ،وهي اسرتاتيجية الدولة تجاه
مستقبل الشــباب ،ليس الريايض فقط،
ّ
الحق يف العمل السيايس وحمايتهم
إنما
وحماية دورهم يف املجتمع .يذكر ّ
كلس
ذلك متحدّثا ً بفخر عــن «القيام بإقرار
هذه السياســة الشــبابية ضمن أعمال
حكومتنــا ،رغم أننا كنا ،لألســف ،آخر
دولة عربية تق ّرهــا .لكن الخطوة القت
الكثري من االستحســان من قِ بَل الدول
العربية واالتحــاد األوروبي وكافة الدول
التي تُعنى بالشأن الشبابي واإلنمائي يف
العالم».
قد يكون ما سمعناه مقنعا ً للبعض
مقنع للبعــض اآلخر .لكن املتاهة
وغري
ٍ
التي ندور جميعــا ً داخلها قلبت معايري
النجاح ومقاييس الفشل ،بأقوال وأفعال
أو بدونها ،رأسا ً عىل عقب .فدون التقليل
ّ
تتحقــق هنا وهناك،
من قــدر إنجازات
العربة تبقى يف النتائج باملعنى األشــمل
للكلمة .والنتائــج حيثما يمّ منا النظر ال
رس.
تُ ّ

٨
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...MEET LEBANON

الجيل الجديد يسلّط الضوء على جمال لبنان
ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريـــــد
ّ
تتنقــل بني الصــور ومقاطع
حني
الفيديو عــى صفحة ""Meet Lebanon
والصفحــات التابعــة لها عــى مواقع
التواصل اإلجتماعي ،ستشعر أنّك تحوّلت
ســائح يزور أرض الســحر
فجــأ ًة اىل
ٍ
والجمال .تسري بني شــوارعها املرشقة،
وتتجوّل بني جبالها وشــطآنها وقالعها
مأخوذا ً بروعتها .وحــن تق ّلب أكثر بني
مكان
هذه الصور ،ستجد نفسك بالفعل يف
ٍ
آخر .مكان بعيــد عن الصعوبات اليومية
التي يعاني منها شعب يرزح تحت رحمة
ســلطة أفقرته ،وفســاد كاد ينسيه أنّه
يعيش عىل إحدى أجمل البقع الجغرافية
يف العالــم ،حيث بات همّ ه األوّل أن يبحث
عن دواء مفقود أو أن يؤمّ ن ربطة خبز.
هذه املــآيس املتتاليــة التي رسقت
أحالم الجيــل الجديد ،ودمّ ــرت آمالهم
بمســتقبل أفضل ،دفعت بعدد كبري من
الشباب اللبناني اىل تركيز جهودهم سعيا ً
ّ
تتوفر فيها أبســط
للهجــرة نحو بلدان
مقوّمات العيش الكريم .فيما لجأ قســم
آخر اىل مواقع التواصل االجتماعي للتعبري
عن غضبهم من هذه األوضاع املزرية.
لكن يف املقابل أيضاً ،انترشت صفحات
عدّة تهدف بشــكل أســايس اىل تسليط
الضوء عىل جمال لبنان ،توازيا ً مع حمالت
إعالمية مكثّفة لتعزيز السياحة ودعوات
مستم ّرة لتشجيع السيّاح واملغرتبني عىل
زيارة لبنان هذا الصيف ،من بينها بعض
القنــوات التي ّ
خصصــت فقرات ضمن
نرشاتهــا اإلخبارية لعــرض تقارير عن
أجمل املناطق السياحية يف لبنان.
ويف هــذا الســياق ،تتميّز صفحات
" "Meet Lebanonبأنّهــا تُدار من قبل
مجموعة من شــبان وشــابات يف عمر
املراهقة ،حوّلوا نقمتهــم عىل األوضاع

ميدان سباق الخيل في صور (تصوير إليسار خليفة)

(تصوير واصف حجازي)

الصعبة التي يعيشونها اىل مبادرة الفتة
لدعم الســياحة واالهتمام باإلضاءة عىل
جمال وطنهم .لم يمنعهم صغر ســنّهم
من التفكري بطريقــة مختلفة بعيدا ً عن
السلبية ،ولم يقف عائقا ً أمام إرصارهم
عىل الحلم بغ ٍد أفضل ،والثقة التامة بقدرة
جيلهم عىل تغيري هذا الواقع السيئ.

البعض ال يستحضر لبنان إل ّ كوطن
منكوب

ّ
يتــول إدارة
واصف حجــازي الذي
صفحــة " "Meet Beirutمــن ضمــن
مجموعة " ،"Meet Lebanonيشــر يف
حديث لـ"نــداء الوطــن" اىل ّ
أن الفكرة
ظهرت من حواىل سنتني مع شاب لبناني
يعيش يف بلجيكا ويدعى نجيب ،الذي حاول
أن يبتكر طريقــة مميزة من أوروباّ ،
يعب
من خاللها عن عشــقه لوطنه .والهدف
األســايس من هذه الصفحات هو الرتكيز
عىل إظهار جمال لبنــان بأفضل صورة.
ويضيف" :كثريون ال يعلمون مدى جمالية

صخرة الروشة (تصوير رامي قبالن)

هذا الوطن .ولألسف ،البعض ال يستحرض
لبنان ّإل بصورة الوطن املنكوب".
املجموعة تضــ ّم ""Meet Beirut
"- "Meet Tyr"- "Meet Baalbeck
وغريهــا من الصفحات التــي تهت ّم ك ّل
منها بإحدى املناطــق اللبنانية ،يف إطار
مرشوع يهدف اىل تغطية جميع املناطق
وتخصيص صفحة لكل منطقة.
"مــع الوقت بدنــا نجــ ّرب ّ
نخل
اســمنا يلمع بك ّل العالم" ،يؤ ّكد واصف
ويوضح ّ
أن الفريق هو من يلتقط الصور
والفيديوات بنفســه ،كمــا ّ
يتلقى مواد
مصوّرة يرسلها البعض ،ويت ّم اختيارها
من مبدأ أن تتضمّ ن مشــاهد أو لقطات
تحمل بصمة لبنانية ،فالهدف األسايس
تشجيع الناس عىل زيارة لبنان.
كما يشيد واصف بالدعم الذي ّ
تلقته
املجموعة من عدد من املشــاهري الذين
تفاعلوا مــع الصفحات ،من بينهم روال
شــامية ،أرزة الشــدياق ،طوني بارود
وغريهــم ،ويؤ ّكد عــى ّ
أن "دعمهم لنا

ال يقــدّر بثمن" .ويشــر أيضا ً اىل دعم
كبري حصلت عليــه املجموعة من وزير
ّ
خصص
الســياحة وليد نصــار ،حيث
لهم دعوات لحضور مناســبات وزارة
الســياحة ،إضافة اىل دعمــه لهم عىل
مواقع التواصل االجتماعي.

مسؤولية كبيرة على عاتق
الشباب اللبناني

مــن جهة أخــرى ،يوضح واصف
ســبب اهتمامــه بدعــم املوضــوع
السياحي ،علما ً ّ
أن قسما ً كبريا ً من أبناء
جيله يميلون نحــو اهتمامات أخرى،
ُ
كنت أحلم بأن أرى
ويقول" :منذ صغري
لبنان وطنا ً من أه ّم وأفضل األوطان يف
العالم .فبلدنا يمتاز بمواقعه الجغرافية
والرتاثية الفريدة وهو من أجمل البلدان.
وأحاول حاليا ً أن أساهم لو بنسبة 1%
بتحقيق هــذا الحلــم ،بالرغم من كل
الظروف الصعبــة التي نم ّر بها اليوم".
ويتابــع" :موســم الصيــف يف لبنان

فريــد من نوعه" .إذا مــا بتحبّ البحر
فيك تقيض وقتــك بالجبل مع الطبيعة
اللبنانية الحلوة" .كما أنّه موسم ممتاز
للمخيّمــات يف ظ ّل املنــاخ املعتدل .وال
يمكن أن ننىس ّ
أن معظم األرس اشتاقت
بالفعل كي تجتمع بعد كل األزمات التي
مررنا بهــا ،وخصوصا ً الحجر الصحي
إثر تفيش وباء "كورونــا" ،وذلك يبدو
واضحا ً يف العدد الهائل من املســافرين
الوافدين اىل لبنان لهــذا الصيف ،وهو
عدد تخطى املليون!"
هذا ويشــدّد واصف عىل رضورة أن
يتنبّه الشباب اىل املســؤولية امللقاة عىل
عاتقهم ،ويقول" :لو يعلم الجيل الجديد
أهميــة دوره يف بنــاء لبنــان أفضل ،ملا
كان كثريون ف ّكروا بالهجرة والســفر اىل
الخارج .نحن كفريق ،نتمنّى من الشبان
والشــابات يف لبنــان أن يتح ّلوا بالصرب
والتفاؤل والعزيمة ،فنحن األبطال يف هذا
الوطن ،ونحن من سينقذه من املصاعب
التي يواجهها".

(تصوير )Piotr Chrobot

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتمكن من تسهيل األمور
والتخ ّلص من العقد واستدراك
املواقف الحرجة واإلرساع
اىل املعالجة وتلطيف األجواء.

يحمل هذا اليوم وعودا ً جريئة
وخيارات وحلوال ً مهمة ج ّداً ،وتُتاح
لك فرصة وضع برنامج واضح.

إذا كنت راغبا ً يف االستقرارّ ،
فإن
الرشيك الحايل هو الشخص
املناسب للقيام بهذه الخطوة،
فال ترتدد.

يوم رومانيس وهادئ يسمح
للعاشق بلقاء الحبيب بعيدا ً
عن األضواء والصخب.

مشاريع جديدة بالجملةّ ،
لكن
املطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة
تعيدك إىل دائرة الضوء مجدداً.

استقرار وسعادة الفتة
يف العالقة بالرشيك ،وهذا
سيرتك انعكاسات ايجابية
اضافية ،ويو ّلد ارتياحاً.

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

النيات املبيتة عند بعضهم لن
تكون يف مصلحتك ،فسارع إىل
توضيح وجهة نظرك
من خالل رسائل واضحة.

مبادرة من الرشيك تعيد تصويب
األمور ،وتضع العالقة بينكما
عىل الخط الصحيح.

مواقف غري مربّرة من الرشيك
بسبب ردود الفعل التي ظهرت
أخريا ً منك.

تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك
حول جدارتك ،وأنت عىل عتبة
مشاريع جديدة تسبقها
اتصاالت ومشاورات مرضية.

باستطاعتك ح ّل القضايا
الطارئة ،لديك الكفاءة والقدرة
عىل تحليل املستجدات والوضع
الحايل بأسلوب منطقي.

تتع ّرض لبعض املضايقات
من األهل بسبب عالقتك
بالحبيب ،لكنك رسعان
ما تضع حدا ً لذلك.

٩
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ديانا حداد :لم أعتزل الفن

ماغي بو غصن تحتفل
بعيد ميالد نوال الزغبي

بعدمــا غابت لفــرة عن صفحاتهــا عىل مواقــع التواصل
االجتماعي وحذفــت كل صورها ،خرجت الفنانــةديانا حداد عن
صمتها وكشفت حقيقة اعتزالها الفن ،مشري ًة اىل أنّها ابتعدت قليالً
لتســريح ،وأضافت" :خالل هذه الفرتة ملست حجم محبة الناس
واإلعالم الكبرية وجمهوري الغايل ،وكيف كان خوفهم عىل شخيص،
وأشكرهم عىل هذه املحبة ،وأقدّم الشكر أيضا ً لكل من سأل عني".
وطمأنت ديانا الجمهور بالقول" :أنا بخري والحمد لله وأفضل
من قبل ،أنا لم أعتزل الفن ،ديانا حداد موجودة ويف مرحلة جديدة
من حياتي كلها ســام وهدوء ،وأشتغل عىل أعمال ورؤية جديدة،
ومشتاقة ألقدم لكم كل ما هو جديد".

احتفلت املمثلة ماغي بو غصن وزوجها املنتج جمال سنان ،بعيد
ميالد النجمة نوال الزغبي ،علما ً ان عيد االخرية كان من حواىل الشهر،
اال ان ماغي إعتادت أن تحتفل بعيد صديقتها املقربة كل عام .ونرشت
الزغبي عرب "انستغرام" ،مقطع فيديو وثقت من خالله أجواء الفرح
ً
كاتبة" :شــكرا ً جميعا ً عىل هذا اإلحتفال الجميل ،أحبكم
والسعادة
جميعاً ،شكرا ً ماغي بو غصن عىل جعل عيد ميالدي مميزاً".
ً
قائلة" :العمر كلو ترافقك السعادة والنجومية
بدورها ،ردت ماغي
ييل بتلبقلك ...اختي وصديقتي والحب كلو ...حياتي النونا".

نادين نجيم :ال تدعوا الحزن
واإلحباط يسيطران عليكم
شــاركت املمثلــة نادين
نسيب نجيم متابعيها بمقطع
فيديو ظهرت فيه وهي تمارس
التماريــن البدنيــة يف النادي
ً
مرفقة اياه برسالة
الريايض،
ً
كاتبة" :بعد سنوات من
هادفة
العمل والتعب والسفر ،أهملت
جسدي وخصوصا ً بعد انفجار
" 4آب" وبســبب الكورتيزون
واألدوية والضغــط النفيس،
كســبت وزنا ً ومياها ً ودخلت
يف دوّامة الكســل وفقـــدت
حمايس للتمرين".
أضافت" :منذ شــهرين
قــررت العــودة إىل التمرين
وااللتــزام والنتيجــة كانت
أفضــل مما كنــت متوقعة،

ليس خطأ أن نأخذ اســراحة
أو نفقد الحماس لفرتة ،لكن
األهم أال نستسلم ونعود أقوى
من الســابق ،ال تدعوا الحزن
واإلحباط يسيطران عليكم".

جــــــــــائــــــــــزة

 Successionيتصدّر ترشيحات
تصــدّر مسلســل ""Succession
من إنتاج " ،"HBOعن مســرة عائلة
يتبادل أفرادها الغدر واملؤامرات ،الثالثاء
سباق الرتشيحات لنيل جوائز "إيمي"،
الرديفة لألوســكار عىل صعيد األعمال
التلفزيونية األمريكية ،بعدما حصد 25
ترشيحا ً يف املجموع.
وسيواجه " "Successionخصوصا ً
مسلســل " "Squid Gameالكــوري
الجنوبي القاتــم والعنيف ،املندد بتبعات
الرأسمالية والذي دخل التاريخ لكونه أول
إنتاج بلغة غري اإلنكليزية ينافس للفوز
بالفئة الرئيسية ألفضل مسلسل درامي.
ويبدو أن املنافسة ستكون محتدمة
لنيل الجوائز التي ستقام حفلة توزيعها
بنسختها الرابعة والسبعني يف الثاني عرش
من أيلول املقبل ،مع أعمــال من العيار
الثقيل من أمثــال "'"Stranger Things

و" "Ozarkو"."Better Call Saul
عىل صعيد األعمال الكوميدية ،تصدر
" ،"Ted Lassoالفائــز العــام املــايض،
املنافســة مع  20ترشــيحاً .ويتنافس
املسلسل مع مسلسيل "The Marvelous
 "Mrs. Maiselو" ."Barryكمــا تضــم
املنافســة مسلســي " "Hacksو"Only
 "Murders in the Buildingاللذين حصل
كل منهما  17ترشيحا ً لهذه الجوائز.
وعىل صعيد املسلســات القصرية،
تصدر املنافسة مسلســل "The White
 "Lotusالســاخر عن ســطحية النزالء
األثرياء يف فندق فاره يف هاواي ،إذ نال 20
ترشيحا ً بينها ثمانية للممثلني يف العمل.
ولدى املمثالت ،باتت الشــابة زندايا
التــي تحقــق نجاحا ً يف هوليــوود منذ
ســنوات والتي فازت بجائــزة "إيمي"
ســنة  2020عن " ،"Euphoriaيف موقع

متقدم للفوز ،وهي تنافس جودي كورنر
وساندرا أوه وريز ويذرسبون.
ومن الخيبات األخــرى أيضاً ،غياب
ســيلينا غوميز عن دورهــا يف "Only
 ،"Murders in the Buildingاملسلســل
الكوميدي الذي ُرشــح عنــه يف املقابل
املمثالن ستيف مارتن ومارتن شورت.
ويف فئــة أفضل ممثل يف مسلســل
قصري ،تضــم املنافســة كالً من كولني
فريث ( )The Staircaseوأندرو غارفيلد
()Under the Banner of Heaven
وأوســكار أيســاك (Scenes from a
 )Marriageومايكل كيتن (.)Dopesick
ويف املحصلــة ،خرجــت ""HBO
ومنصتهــا للفيديو عنــد الطلب "HBO
 "Maxبالحصة االكرب مع  140ترشيحاً،
مقابل  105ترشــيحات فقط ملنافستها
الكربى "نتفليكس"( .أ ف ب)

"إنديانا جونز الفن" يستعيد ذخائر "دم المسيح الثمين"
كانت الساعة العارشة والنصف من مساء الجمعة
عندما تلقى آرثر براند طردا ً كان ينتظره بفارغ الصرب...
وعندما فتح باب بيته بعد سماعه الجرس ّ
يرن ،لم ي َر إال
علبة من الكرتــون موضوعة عند العتبة ،تحوي ذخائر
مرسوقة من "دم املسيح الثمني".
وكانت هذه الذخائر ُسقت من دير الثالوث األقدس
يف منطقة فيكان شــمال غرب فرنسا يف حزيران ،وهي
من أقدس القطع لدى الكنيسة الكاثوليكية عىل اإلطالق
وبقيت محفوظة منذ ألف سنة ،عىل ما يؤكد براند ،الذي
يقول ّ
إن "دقات قلبه تســارعت بمجرد رؤية الذخائر
التي تحوي بحسب املؤمنني عينات من دم املسيح".
وأعــاد املحقق تســليم هذه الذخائر للســلطات

CINEMA

الهولندية الثالثاء قبل أن تُســ ّلم إىل الرشطة الفرنسية
وتُعاد إىل الديــر يف فيكان .وبراند ( 52ســنة) امللقب
بـ"إنديانــا جونز عالم الفن" ،هو من أشــهر الخرباء
واملحققــن املتخصصني يف األعمــال الفنية املرسوقة
بالعالم .وكان اســتعاد الخبري الهولندي عمالً لبيكاسو
وخاتما ً خاصا ً بأوسكار وايلد وتماثيل برونزية بالحجم
الحقيقي تمثل خيوال ً وكان يملكها هتلر.
ّ
لكن العثور عىل ذخائر من "دم املسيح الثمني" أثار
لديه شعورا ً مذهالً بشكل اســتثنائي .ويقول" :كوني
كاثوليكياً ،شعرت أني اقرتبت إىل أقىص حد من املسيح
والكأس املقدسة" ،مضيفاً" :كان ذلك تجربة دينية".
واطمأن براند ّ
ّ
أن الذخائر سليمة بعد فتحه العلبة

املوضوعة عــى عتبة باب منزلــه .ويقول املؤمنون
املســيحيون ّ
إن صندوق الذخائر املصنوع من الذهب
والبالغ ارتفاعه حواىل  30ســنتيمرتاً ،يضم قارورتني
معدنيتــن تحويان قطرات من دم املســيح جُ معت
خالل صلبه.
وتشــكل هذه الذخائــر مصدر إيمــان للمؤمنني
الكاثوليــك منذ أكثر من ألف ســنة ،وكانت ُسقت من
الدير يف فيكان خالل ليلــة األول إىل الثاني من حزيران،
أي قبل أســبوعني عىل االحتفال السنوي بـ"قداس دم
املسيح الثمني".
يحو الصندوق الكرتوني الذي وُضع أمام منزل
ولم ِ
براند بطريقة غامضة إال الذخائر( .أ ف ب)

سينما "هيبس" التاريخية ُتفتتح من جديد

عانت محافظــة الوادي الجديــد الحدودية يف
مرص حرمانا ً سينمائيا ً ملدة  25عاماً ،منذ أن أغلقت
صالة "هيبس" التاريخية أبوابها ،التي يعود تاريخ
إنشــائها إىل العام  ،1963أي قبل نحو  60عاماً ،يف
عهد الرئيس الراحل جمال عبدالنارص ،وهي واحدة
من أقدم دور العرض املرصية.
وجاء قرار عــودة تلك الســينما التاريخية
للعمل بعد صدور قرار من وزارة الثقافة املرصية
بتطويرها ورفع كفاءتها ضمن مبادرة "ســينما
الشعب" ،التي تســعى مرص من خاللها إىل دعم
الســينما يف مواجهة الفن التجــاري ،وفتح آفاق

وأسواق جديدة لالستثمار الفني من مختلف دول
العالم إىل مرص .وتم تجهيز صالة السينما بوحدة
عرض متطورة وتقنيات فنية وإضاءة وتجهيزات
عرصية ،وبدأت عــروض األفالم مع أول أيام عيد
األضحى ،وبيعت التذاكر بأســعار رمزية تتناسب
مع الفئات كافة.
ويقام مرشوع "ســينما الشعب" يف عدد كبري
مــن املحافظات املرصيــة ،وذلــك يف دُور العرض
الســينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة،
برئاسة املخرج هشام عطوة وبإرشاف الفنان تامر
عبد املنعم مدير عام الثقافة السينمائية.
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زيارة إلى مسقط رأس
فولوديمير زيلينسكي
والــــــتــــــر مــــــايــــــر

«كريفي ريه» مدينة قلبها من فوالذ!
ال يزال هذا الوصف يناســبها حتى اليوم
ألنها تعجّ بمشاهد مستوحاة من الحقبة
الســوفياتية :يعمل الرجال هناك أمام
أفران الصهر طوال عرش ساعات يومياً،
ّ
منازلهن بعد
وتهرع النساء العامالت إىل
الدوام مسا ًء عرب وديان ضيقة .ويطغى
خام الحديد وفحــم الكوك والفوالذ عىل
أجواء هذه املنطقة.
يف هــذه املدينة الواقعة يف وســط
أوكرانيا ،يتكلم معظم الســكان (630
ألف نسمة) اللغة الروسية .قد ال يفعلون
منزل فولوديمير زيلينسكي األول في كريفي ريه
ذلك يف املكاتــب اإلدارية لكنها اللغة التي
عىل مر ســنوات .أراد زيلينســكي يف
زيلينسكي يف الحياة الواقعية أيضاً.
يســتعملونها يف الشــوارع .تبــدو تلك
البداية أن يصبــح ضابطا ً يف الرشطة
ينحدر زيلينسكي من عائلة يهودية،
الشــوارع مغطاة بغبار خــام الحديد،
مثل جدّه ،لكنه كان يعود إىل الجامعة
لكنه لم ينشأ يف بيئة متدينة .كانت املنطقة
فتتشــكل بحريات حمــراء عميقة بعد
التي تخ ّرج منها يف "كريفي ريه" مرتَني
ّ
محصنة
التي عاش فيها يف بلدتــه تُعترب
هطول األمطار .تســجّ ل "كريفي ريه"
يف السنة ،حتى العام  ،2019للمشاركة
نسبيا ً خالل الفرتة التي تلت انهيار االتحاد
أعىل عدد من إصابات الرسطان يف البلد،
يف برامج لجمع األموال ألطفال خرسوا
الســوفياتي ،فقد شــهدت املدينة حينها
وتغطي مصانع الفوالذ منطقة بحجم أي
أهاليهــم أو أوالد محرومــن بالقدر
معارك محتدمة بني العصابات.
مدينة أوكرانية متوسطة.
نفسه .يضيف شايكان" :هو شخص ال
يقول أندريه شــايكان ،عميد معهد
خالل الحقبة الســوفياتية ،نشأ فتى
يتهرب من املسؤولية".
االقتصاد والتكنولوجيا يف جامعة "كريفي
حساس عىل مسافة غري بعيدة من مصنع
مع استمرار رحلتنا يف هذه املنطقة
ريه"" :بعد انهيار االتحاد الســوفياتي،
مماثــل .كان يحرض دروســا ً يف الرقص
الوعرة ومتعددة األوجه ،قد توحي أجزاء
اختفت مظاهــر الثقافــة أو الرياضة،
والغيتــار يف فرتة بعد الظهــر ،حتى أنه
من وســط املدينة بأننا أخذنا منعطفا ً
فراح الشــباب يتسكع يف كل مكان" .كان
ظهــر يف برنامج  Gentleman Showحني
خاطئا ً ووصلنــا يف النهايــة إىل قرية
شايكان طالبا ً جامعيا ً أثناء
كان يف عمر الحادية عرشة.
زراعية أوكرانية خالبة .لكن رسعان ما
وجود زيلينسكي هناك ،وهو
تُ َّ
خصــص هذه املســابقة
تلوح أبراج سكنية يف األفق وتنترش عىل
ال يزال يُع ّلم يف املعهد ،ويقع
ملواهــب الغنــاء والرقص
مكتبه اليوم يف مبنى استُ ِ
مد النظر .وسط هذه املظاهر املتناقضة،
عمل
والتمثيل .فــاز حينها فتى
تتعدد عنارص الحيــاة املعارصة أيضاً:
َقبْوه ســابقا ً مــن جانب
لقبه "فوفا" يف الربنامج.
ينحدر زيلينسكي
ثمة مكان لالسرتخاء وتدخني األركيلة
وزارة الداخلية الســوفياتية
ال بد من زيارة "كريفي
يف مطعم "غروشا" الجورجي ،بالقرب
ريه" لفهــم ما جعل "فوفا" من عائلة يهودية والرشطة النازية الرسية.
من متجر جنيس اســمه "نــو تابو".
زيلينســكي
درس
لكنه لم ينشأ
املوهــوب يف املوســـــيقى
تقع هذه األماكن كلها عىل بُعد مسافة
القانون يف شــبابه ،قبل أن
والكوميديــا يتحــول إىل
في بيئة متدينة
يصبح كوميديا ً ثم رئيســا ً
قصرية من املنطقة التــي أمىض فيها
فولوديمري زيلينسكي ،الرجل
زيلينسكي طفولته.
للبالد ،وأصبح شايكان منذ ذلك الحني رب
بقميصه الزيتي الــذي يقود بلده للتصدي
لكن تتعــدد املواقع التــي ال تزال
عمل والد زيلينســكي ،وهو رجل طموح
لألعمال العدائية الروسية منذ أربعة أشهر.
عــى حالها ،منها الســرك القديم من
وحيوي يف منتصف السبعينات من عمره
كانت مدينة الفوالذ التي ُو ِلد ونشــأ فيها
الحقبة السوفياتية ،وحديقة "هريوز"،
ال يزال يكشــف للطالب أرسار تكنولوجيا
الرئيس األوكراني كفيلة برسم شخصيته
و"القرص الثقــايف لعلماء املعادن" .وال
املعلومات وتصاميم الربمجيات .يف شهر
وتقويته .هذا ما يقوله السكان الحريصون
يزال الغبار األحمر املريع الذي ينترش يف
حزيران املايض ،أرشف هــذا األخري عىل
عىل إبراز دور املدينة يف نجاحه عىل األقل.
لكن يقول آخرون إن زيلينسكي شخصيا ً
الهواء عىل حاله أيضاً ،فهو يتناثر حني
امتحانات يف "كريفي ريه".
يبلغ اإلنتاج ذروته .يف حي زيلينســكي
تعــ ّرف فولوديمــر ،الرئيــس ،عىل
هو من شق طريقه ووصل إىل ما هو عليه.
الســابق ،يروي النــاس قصصا ً حول
شــايكان خالل مســابقة "نــادي املرح
بدأ زيلينسكي يشــتهر يف األوساط
تجــوّل كالب حمراء اللــون يف املناطق
والخيال" .اعتُ ِب هذا الربنامج نقطة انطالق
السياســية بعد مشــاركته يف املسلسل
الســكنية بالقرب مــن املناجم وأفران
إىل عالم التلفزيون واألفالم واملرسح .يقول
التلفزيونــي Servant of the People
(خادم الشــعب) يف العــام  ،2015علما ً
الصهر .يستعمل سكان "كريفي ريه"
العميد اليوم إنه أدرك رسيعا ً أنه ال يستطيع
األحواض ،التــي تمتص الغبــار أمام
مضاهــاة النجــم الكوميدي املســتقبيل
أنه عرض أحداثا ً عــادت وتحققت عىل
مصانع الفــوالذ وســبق وتحولت إىل
وفرقته" :كانوا يتدربون لســنوات وبلغوا
أرض الواقــع .هو يؤدي فيه دور مد ّرس
بحريات صغرية ،للصيد والسباحة.
أعىل درجات االحــراف .وكان فولوديمري
يصبح رئيس البالد بفضل نضاله الحثيث
يقع املبنى الســكني الذي ُو ِلد فيه
قائدهم وقدّم املقاطع الفردية بنفسه".
ضد الفســاد ،فيكســب قلوب الناخبني
ُورق يف شارع اسمه
يقول شايكان إنهما تابعا بعضهما
بســهولة .إنه الخط الذي ســار عليه
زيلينسكي يف فناء م ِ

متنزّه لألطفال في كريفي ريه

الحي السكني المعروف باسم "آنت هيل"

حوض ضخم لجمع الحديد
يرشف عىل
"هوروفا" اليــوم .كان الرئيس الحايل
ٍ
املنصهر بعد فصله عــن ركام املعادن،
لوكالة االســتخبارات األوكرانية ،إيفان
إنه ال يستبعد انجرار املنطقة إىل الحرب
باكانوف ،يعيش يف الطابق نفســه من
قريباً .أشــار ميزان الحرارة عىل يساره
ذلك املبنــى مع والدَيــه .انتقلت عائلة
إىل  1435درجــة مئوية .هل يُعترب هذا
زيلينســكي الحقا ً إىل مجمــع األبراج
العمل األخطر يف املصنــع كله؟ يجيب
الســكنية الضخمة "آنــت هيل" الذي
شمل  854شقة لكنه عاد ُ
فيتايل" :الخطر موجود يف كل مكان ،ال
وهدِم الحقاً.
سيما يف هذه الفرتة".
يف خضــم رحلة البحــث عمّ ن يحملون
يثبت خطاب فولوديمري زيلينســكي
ذكريات عن الرئيــس األوكراني ،ظهر
البســيط أن بلــدة الفوالذ ولــدت رجالً
رجل يحمل منجالً وراح يطلق التهديدات.
يتمتع بإرادة حديديةّ .
لكن هذه الفرضية
هو يخىش أن تصل الصور إىل الروس عن
تتغاىض عــن تأثري األبوَيــن والجدَّين يف
املكان الذي عاش فيه الرئيس ســابقاً،
حياة ذلــك الفتى ا ُمل ّ
لقب
ما يعني تعريض حياة
باسم "فوفا" .بعيدا ً عن
آالف الناس للخطر.
وسط املدينة ،يف ضواحي
أحياناً ،يبدو وكأن
"كريفــي ريــه" ،تقع
الرفــاق القدامــى من
مقربة "جميــع اإلخوة"
"كريفي ريه" يعيقون
مســار الرئيــس بدل ال أحد يعرف بعد إذا كانت التــي تشــمل رضيحا ً
مســاعدته .قصد إيفان الحرب ستصل إلى "كريفي أســود اللون لســيمون
زيلينســكي وزوجتــه.
معنى
باكانــوف الجامعــة ريه" التي تحمل
ً
نفســها مع زيلينسكي
كان ج ّد الرئيس عقيدا ً يف
رمزيًا مهمًا باعتبارها
مثالً ،ثم أصبحا رشي َكني
الشعبة السوفياتية رقم
مسقط رأس الرئيس
 57للبنــادق اآللية خالل
يف العمــل .يف العــام
 ،2019ن ّ
الحرب العامليــة الثانية،
ظــم باكانوف
وهو الناجي الوحيد من بني أربعة أشقاء.
حملة زيلينســكي االنتخابية الناجحة،
تابع ســيمون القتال رغم انتهاء
ثم عُ ّي رئيســا ً لوكالة االســتخبارات.
الحرب .نظرا ً إىل سمعته املمتازة ،طلب
لكن تذكر التقاريــر األوكرانية اليوم أنه
منه مجلس املدينــة أن يلقي القبض
قد يرحل مــن هذا املنصــب قريباً .هو
عىل عصابة سيئة السمعة يف "كريفي
يتلقى اللوم عىل األخطاء االســراتيجية
ريه" .يقال إن حلم حفيده فولوديمري
الكارثية التي ســمحت للروس بدخول
بــأن يصبــح ضابط رشطة اشــتق
مدينة "خريســون" املهمــة .حتى أنه
من إعجابــه بجدّه .تداولت وســائل
ا ُملالم عىل استفحال الفساد داخل وكالة
اإلعالم حول العالم صورة يظهر فيها
االستخبارات األوكرانية.
زيلينســكي وهو يركــع أمام رضيح
تشــهد ممــرات وزوايــا الدخان
جدّه عشية تنصيبه.
والغبــار الالمتناهية عىل تحوّل مصنع
لم تم ّر ثالث سنوات عىل ذلك الحدث
"أسوفســتال" يف "ماريوبول" إىل آخر
حتى أخــر الرئيس الــرويس فالديمري
معقــل للمدافعني عــن املدينة .ال تزال
بوتني نظريه زيلينســكي اليهودي بأنه
"كريفي ريــه" بعيدة كل البعد عن هذا
ينوي "اجتثاث النازية" من أوكرانيا.
الواقع ،لكن يقــول العامل فيتايل ،الذي

ال أحــد يعرف بعــد إذا كانت الحرب ســتصل إىل
معنى رمزيا ً مهما ً باعتبارها
"كريفي ريه" التي تحمل
ً
مســقط رأس الرئيس .يف الشــمال ،باتجاه "دنيربو"،
يتابع الرجال مراقبة الوضع يف خنادقهم بقيادة العقيد
ألكســندر بيســكون .تنترش هناك أيضا ً قوة التفاعل
الرسيع املعروفة باســم "بودرايا ســمينا" .إذا هاجم
الروس املنطقة فعالً ،ســتكون تلك القــوة يف طليعة
الجهــات األوكرانية التي تتحرك إلطــاق رد مضاد .يف
الجنــوب حيث يحمل عضو يف الحــرس الوطني رقعة
عىل زيّه مع شــعار "الوالء هو رشيف" ،تُ َ
حفر الخنادق
وتُحوَّل مســارات الطرقات كي تتمكــن الدبابات من
العبور فيها عند الحاجة .بدأت التحضريات إذا ً ألســوأ
السيناريوات .إســتهدفت القذائف التي أطلقتها قاذفة

الصواريخ املتعددة "أوراغــان" حديثا ً بلدات تقع عىل
بُعــد  20كيلومرتا ً من جنوب "كريفــي ريه" ،وتنطلق
صفــارات اإلنذار املرافقة للغارات الجويــة ليالً نهاراً.
إذا أراد الســكان أن ينفذوا تعليمات اإلدارة العسكرية،
فيجب أن يمضوا معظم أوقاتهم يف املالجئ.
إنطلقت صفارات اإلنذار مجــددا ً حني حُ ِمل نعش
الجنــدي إيفان دريوتشــكوف نحو القــر يف منطقة
مغطاة بالحىص ،بالقــرب من املقربة املركزية .لكن لم
يلتفت الكثريون إىل ما يحصل .التصقت نســاء باكيات
بالنعش فيما كان الكاهن يتابع مساره عمداً .بالقرب
من قرب دريوتشكوف ،حُ فِ ر  16قربا ً آخر يف آخر شه َرين
ّ
املحصلة ،تشــمل
وحملت جميعها العلم األوكراني .يف
بلدة "كريفي ريه" ما مجموعه  36مقربة.

اقــــتصــــاد
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 1.5مليون بين الجئ ونازح ُيثقلون اإلقتصاد بالكثير من األعباء
والمعالجات ّ
غب الطلب

الطبقة الوسطى...
العمود الفقري

خـــالـــد أبــو شــقـــرا
لم يشــفع تصنيف البنــك الدويل
األزمة االقتصاديــة اللبنانية يف تقرير
ربيــع  ،2021بأنها إحدى أشــ ّد ثالث
أزمات ،عىل مستوى العالم منذ منتصف
القرن الـــ ،19بتخفيف املجتمع الدويل
أحمال النازحني عن هــذا البلد املنهك.
بل عــى العكس من ذلــك ،فقد وضع
املجتمعون يف مؤتمر بروكسل السادس
حول «دعم مستقبل سوريا واملنطقة»
يف  9أيــار « ،2022زيتــا ً عىل مســن»
تعقيد عودتهم .ردة الفعل الرسمية عىل
املوقف من «بروكسل» تأخرت ألكثر من
شهر ،حيث أعلن الرئيس املكلف تشكيل
الحكومة نجيب ميقاتــي أثناء إطالق
«خطة لبنان لالســتجابة لألزمة لعام
 -»2023-2022أنه «بعد  11عاما ً عىل
بدء األزمة الســورية ،لم تعد لدى لبنان
القــدرة عىل تحمّ ل كل هــذا العبء ،ال
ســيما يف ظل الظروف الحالية» .مهددا ً
بـ»:إخراج السوريني من خالل تطبيق
القوانني اللبنانية بحزم».

إبتزاز المجتمع الدولي

يف الوقــت الذي يظهــر فيه هذا
املوقف وكأنه لحماية لبنان ،فإن الهدف
منه هو «ابتزاز املجتمع الدويل لتحقيق
مكاســب مادية» ،بحسب وزير الدولة
االسبق لشؤون النازحني ،معني املرعبي.
ففي التوازي مــع املوقف اللبناني كان
مجلس االمن الدويل يناقش املساعدات
إىل سوريا ،والدول (املانحة) بدأت تحرض
لوضــع موازناتها لدعم الســوريني يف
مناطق اللجوء .ويف هذا التوقيت بالذات
برز املوقف الرسمي للدولة ،التي أبعدت
نفسها عمّ ا يجري من خالل وقف عمل
وزارة الدولة لشؤون النازحني .فادّعت
تشــكيل لجنة ملتابعة امللف ،مشــكلة
ســابقا ً ولم تعمل عــى تفعيلها طيلة
الفرتة املاضية ،فبقيت القضية زوبعة
يف فنجان» .وبرأي املرعبي أنه «لو كانت

تنافس مع اللبنانيين على الموارد وما ّ
تبقى من سلع وخدمات ...وفي الصورة
تهافت على شراء الخبز في طوابير الذل (رمزي الحاج)

اللبنانية .أو السماح لهم بالعمل وضخ
املساعدات باالقتصاد.
 وضع قوانــن لحمايتهم وقوننةعملهم .فإلزام أرباب العمل بتسجيلهم
الدولة جدية بطرحها ،لكانت ســلكت
يف الضمان االجتماعي وإعطائهم بطاقة
الطريق األقرص واألفعل املعروف ،وهو
عمل يســمحان بإحصاء عدد العاملني
وضع املجتمع الدويل أمام مســؤولياته
الفعليني وارســال النتائج إىل املفوضية
بوقف أســباب النزوح وتسهيل العودة
العامــة لشــؤون الالجئــن .وبالتايل
التلقائيــة للنازحني املتمثلــة بوجود
فصلهم عن املســاعدات .ومن الجهة
النظــام الســوري وداعمــه الرويس
االخرى يرتتب عــى العاملني رضائب
ّ
وامليليشــيات اإليرانية» .املرعبي الذي
تحصلها الدولة عىل غرار بقية
ورسوم
يرى أن السوريني أبدوا يف كل املناسبات
العمال االجانب .ويف هذه املرحلة تصبح
رغبتهم يف العــودة ،وضع كل نقطة دم
كلفة توظيف الالجئ الســوري توازي
تســيل منهم نتيجة زيادة التحريض يف
كلفــة أي عامل ســواء كان أجنبيا ً أم
«رقبة» الرئيس نجيب ميقاتي.
لبنانياً ،وال يعــود هناك أفضلية تعطى
لهم يف التوظيف.
 تغيري الخطاب الســيايس حيثحلول منطقية
تستحيل االســتجابة لطلب مساعدات
من املســلم به أنه «ال يوجد بلد يف
لحل أزمة اللجوء إذا كان جوهر الخطاب
العالم يستطيع استيعاب أعداد الجئني
يتمحــور دائما ً حول «رمــي الالجئني
يشــكلون  30يف املئة من عدد سكانه،
بالبحــر ،وإعادتهــم إىل بالدهم غصبا ً
كما هي الحــال يف لبنان» ،برأي رئيس
عنهم ،أو حتى إغراق أوروبا بهم».
املركز اللبناني لحقوق االنســان وديع
 الحرص عىل الشفافية والوضوحاالسمر .لكن يف املقابل فإن الدولة بحد
لجهة املســاعدات التــي تلقاها لبنان
ذاتها هي من تســبب بهذه االشكالية
فعليا ً منذ العــام  2011والتي تتجاوز
مرتني ،مرة بالسماح بتدفق هذا العدد
رقم  9مليــارات دوالر
الكبــر ،ومــرة ثانية
الــذي يــرح عنــه.
بـ»عدم تحمّ ل املسؤولية
خصوصا ً أن املساعدات
بوضــع اســراتيجية
شــاملة لتنظيــم أزمة الدولة أبعدت نفسها
السنوية طيلة السنوات
اللجــوء» .فاملشــكلة عن قضية الالجئين من العرش املاضيــة كانت
تعالــج باالرتجال ،ومن خالل وقف عمل وزارة تــراوح بــن  1و 3
مليارات دوالر.
دون وجــود خطــط
الدولة لشؤون النازحين
 إصــدار الرقــمواضحــة .وعليــه فإن
النقاش الحقيقــي يجب أن يرتكز عىل
الحقيقي لكلفة النازحني ،حيث إن رقم
إيجــاد حل حقيقي ،وليــس عرب رمي
 40مليار دوالر قد يكون مبالغا ً به.
املسؤوليات عىل الالجئني ،وتحويلهم إىل
 إعطاء العاملني السوريني إقامات«كبش محرقة» يف االنهيار الذي تسببت
تجدد بشكل سنوي ،وبشكل متواز مع
به الســلطة بفســادها وجشــعها».
تطور الوضع يف سوريا.
 االتفاق عىل إعادتهم إىل مناطقهموللوصــول إىل حلــول منطقية هناك
االصلية ،وليس مجرد رميهم يف سوريا.
مجموعة من الخطوات الواجب اتخاذها
كأن نأخذ ابــن الغوطة الرشقية إىل دير
برأي االسمر ،ومنها:
الزور ،والحلبي إىل السويداء.
 فصــل الالجئــن الحقيقيــنّ
املؤســس
مــن جهته يرى العضو
املستحقني للمساعدات ،عن النازحني،
يف «شــبكة الباحثني يف الشؤون الدوليّة
أو أولئــك الذيــن يتنقلون بــن لبنان
يف مركز األبحــاث» ( ،)NORIAواملدير
وســوريا .وبالتايل منــع الالجئني من
الســيايس يف حزب «الكتلة الوطنية»،
العمــل واملضاربــة عىل اليــد العاملة

ناجي أبو خليــل أن أول ما يتطلبه حل
املشكلة هو االعرتاف بوجودها ،وتوفر
اإلرادة السياســية الجدية ثانياً .وهذان
العامالن ال يتأمنان إال من خالل الضغط
عىل الحكومة السورية التي تملك مفتاح
العودة اآلمنة واملسهلة .وذلك عىل عكس
املحاوالت السابقة إلعادتهم التي كانت
أشبه باســتعراض إعالمي ،وقد جرى
توقيف عدد كبري منهم يف ســوريا فور
عودتهم.
أمّ ا اقتصاديا ً فــرى أبو خليل أن
الحاجة للعمالة الســورية يف قطاعات
البنــاء والزراعة وخالفــه التي لطاملا
اعتمد عليها لبنــان ،تحتاج إىل التنظيم
والقوننة .ويف حــال العكس فلن تنفع
مليارات الــدوالرات التــي يطالب بها
لبنان .حيث انعكاسها قد يكون مفيدا ً
عىل املدى القصري ،لكن ضا ّرا ً عىل املدى
الطويل للســوريني واللبنانيني عىل حد
ســواء النها ببســاطة تهدد بعدم نمو
االقتصاد.
إن كان للــدول االوروبية معايريها
العاملية يف قضايــا اللجوء ،وللمنظمات
الدولية واملحلية مقاربتها االنســانية،
ولالحــزاب خطابها الســيايس ،فإن
ألرض الواقع قصــة مختلفة .فالتوتر
بني النازحني واملجتمعات املضيفة بلغ
الخطوط الحمــر .وأكثر من  35يف املئة
من املوقوفني بجنــح وجنايات هم من
السوريني .وأعداد الوالدات لديهم فاقت
تلك املســجلة للبنانيني .واملضاربة عىل
العمل بلغت أوجها .والضغط عىل البنى
التحتية مــن ماء وكهربــاء وطرقات
واتصاالت ارتفع بشــكل كبري ،وأصبح
يهــدد بحرمانها عــن الجميع .والعدد
الهائل للنازحــن ينافس اللبنانيني عىل
الخبــز واملواد املدعومــة ويأخذ حصة
كبرية ممّ ا تبقى من أموال املودعني.
أمــام هــذه التحديات فــإن كل
األطراف املعنية ،وال سيما منها الداخلية
مدعــوة إىل التوصل إىل حل مســؤول
لألزمــة بعيــدا ً عن الشــعبوية ،وعىل
املجتمع الدويل وضع حد لتالعب النظام
السوري بقضية الالجئني لتنفيذ مآرب
داخلية ليس أقلهــا أهمية تغيري الوجه
الديمغرايف لسوريا.

الحاج حسن :حريصون على تصدير أفضل المنتجات إلى قطر
شدّد وزير الزراعة يف حكومة ترصيف األعمال
عباس الحاج حسن عىل «حرص الحكومة اللبنانية
ووزارة الزراعــة تحديدا ً عــى تصدير كل املنتجات
اللبنانيــة الخالية من أي ترســبات إىل األســواق
القطرية» ،مؤكدا ً «إيمانه بأن كل املنتجات اللبنانية
هي من االفضل التي يتم تسويقها يف العالم».

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0102
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

بحــث الحاج حســن ،مع الســفري القطري
إبراهيم بن عبــد العزيز الســهالوي ،يف مكتبه يف
الوزارة ،يف الشــؤون الزراعية يف البلدين وعمليات
التصدير من لبنان إىل دولة قطر.
كما أكد «التــزام وزارة الزراعــة اللبنانية كل
املعايــر الدولية التي يتــم اعتمادها للحفاظ عىل

االسترليني
$ 1.1917
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 19503
الذهب
$ 1730

الجــودة ،مما يثبت مخربيا ً خلوها من الرتســبات
أو املبيدات ،وبالتايل يفتح أبواب كل األســواق أمام
املنتجات اللبنانية ،ويف طليعتها األسواق العربية».
وتناول الحديث أيضا تحضريات دولة قطر إلكسبو
قطر العام املقبل وتم تأكيد التعاون املشــرك بني
لبنان وقطر».

CMC crypto
$ 419
الفـضـة
$ 19.19
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ســامــي نــادر

عودة السوريين بين «"الجدّ"» المفقود
و»"تالعب»" المستفيدين
ال تلبث الجهات الرسمية اللبنانية أن تفتح ملف النازحين
السوريين ،حتى يقفله المجتمع الدولي صراحة ،والنظام
السوري مواربة .فخواتيم هذا الملف اإلشكالي من
النواحي اإلنسانية ،اإلقتصادية واألمنية ،معلقة باإلبهام
السياسي لمستقبل سوريا والمنطقة .وعلى هذا المنوال
إستمرت القضية كشماعة لالبتزاز حينًا ،والمتاجرة أحيانًا
كثيرة ،فيما يدفع كل ّ اللبنانيين وبعض النازحين الثمن من
جيوبهم وأرواحهم ومستقبل عائالتهم.
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م ّر تقرير البنك الدولي األخير الصادر
في أول تموز والذي يصنّف فيه البلدان
وفق الدخل الفردي مرور الكرامُ .خ ّفض
تصنيف لبنان إلى فئة «بلد ذي دخل
ّ
متوسط أدنى» ،وذلك بعد أن كان «بلدا ً ذا
ّ
متوسط أعلى» منذ نحو  25عاما ً.
دخل
للوهلة األولى إعادة التصنيف هذه ال تدعو
للهلع خاصة أن هناك مؤشرات أكثر وطأ ًة
على الحياة اليومية للبنانيين مثل انهيار
سعر الصرف ،أو ارتفاع نسبة التضخم،
وتدهور التغطية الصحية .هبوط دخل
الفرد في ما خص لبنان ،وكما جاء في
التقرير إن دل على شيء ،إنما يدل على
إنهيار الطبقة الوسطى ،وهي التي تشكل
العمود الفقري ليس فقط لإلقتصاد إنما
للمجتمع بأسره.
أوالً ،طبقة وسطى قوية تشكل الدافع
األساس لتطوير الرأسمال البشري ولنمو
قطاع التربية المرتبط به ،والذي يبقى
الثروة األهم للبلد الصغير والمصدر األول
لميزاته التفاضلية .ال يغيب عن بال أحد
أن ما حل بالقطاع التربوي نتيجة األزمة
المستفحلة ،من إقفال لمدارس ،إلى
تقلص هائل في قدرات الجامعات ،وما
رافقها من نزوح ليس فقط لالساتذة ،إنما
ألصحاب المهارات في كافة القطاعات،
يشكل الخطر األكبر على اإلقتصاد
واإلنتاج .فإعادة بناء البشر أكثر شقا ًء
وأكثر كلفة من إعادة بناء الحجر.
ثانياً ،تشكل الطبقة الوسطى محرك
اإلستهالك األول ،وعلى هذه القاعدة
تبقى الضمانة لنمو مستدام .فكلما نمت
الطبقة الوسطى ،بعديدها وقدراتها ،كلما
تعزز الطلب على البضائع والخدمات،
وزادت الدورة اإلقتصادية زخما ً مع ما
يرافقها من إستثمارات وخلق لفرص عمل
وتطور لكافة القطاعات ،ودخلت البالد
ما يسمى بالحلقة اإلقتصادية الحميدة
 .economic virtuous circleوقد يكون
الصعود اإلقتصادي للصين في العقدين
األخيرين خير دليل على أهمية نمو
الطبقة الوسطى ،الضامن لنمو إقتصادي
مستدام ،والخزان اإلستراتيجي األول
لألمم.
من نافل القول إن نمو الطبقة الوسطى
واتساعها يترافقان مع تقلص الفوارق
اإلجتماعية ،ولما تشكله من تهديد لألمن
اإلجتماعي ،ومن ضغط على المالية العامة
للحكومات المطالبة باإلنفاق على شبكات
األمان اإلجتماعي .ناهيك عن أن الطبقة
الوسطى تشكل المصدر األول للضرائب
المباشرة وغير المباشرة ،وبالتالي ممول
الدولة بامتياز .فكلما نمت قدرات الطبقة
الوسطى ،نمت معها قدرات الدولة.
والعكس صحيح كلما انحسرت الطبقة
الوسطى كلما تالشت معها الدولة بكافة
وظائفها ،األمنية ،اإلدارية واإلجتماعية.
من هذا المنطلق مقلق جدا ً ما صدر
عن البنك الدولي .األرقام التي قاست
مرحلة الربع القرن التي فاتت ،أ ّكدت
المؤكد ،وهو أن البنيان اللبناني في
خطر تحلل وتفكك ألن ركيزته األساسية
تتداعى ،كما وكرست ما يلمسه اللبنانيون
كل يوم من إنهيارات لم تقتصر فقط
على المستوى اإلقتصادي ولقمة العيش
إنما اتسعت لتشمل المستويات األخرى،
من أخالقية وثقافية وإجتماعية .وألنها
العمود الفقري ،لن يقف لبنان من جديد،
إال إذا استعادت الطبقة الوسطى وجودها
وعافيتها.

الروبل
$ 0.0168

اليوان الصيني
$ 0.1489

الليرة التركية
$ 0.0574

بــرنــت
$ 99.19

خام WTI
$ 96

طن القمح
$ 346

١٢

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٨٣السنــــة الـرابـعـة
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جه سؤا ً
ال
"اإلقتصاد" :لدعم الطحين ...وحواط يو ّ
تط ّرقــت لجنة االقتصــاد والتجــارة والصناعة خالل
اجتماعها االســبوعي الذي عقدته أمس اىل الذ ّل الذي يعانيه
املواطن أمام األفران للحصول عــى أقل حقوقه وهي ربطة
الخبز .رأس اإلجتماع النائب ميشــال ضاهر ،وحرضه وزير
االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف االعمال أمني ســام.
وطالبت اللجنة سالم بدعم الطحني بدل دعم القمح حيث تعمد
بعض املطاحن التي تحصل عىل الدعم اىل بيع النخالة وتوابعها،
والتي تشكل نســبة  23يف املئة من القمح ،بالدوالر االمريكي
وبســعر نحو  420دوالرا ً غري مدعوم ملزارع الدواجن واالبقار.
كما طالب املجتمعون وزير االقتصاد بإصدار جداول شهرية

بالكميات املســلمة لكل مخبز ونرشها عىل املوقع االلكرتوني
للوزارة وتوزيعها أيضا ً عىل وسائل االعالم .ويف السياق ،تقدّم
النائب زياد حواط عرب رئاســة مجلس النواب بسؤال إىل وزير
االقتصــاد والتجارة يف حكومة ترصيف االعمال أمني ســام
تضمن التايل :آمالً بإحالة السؤال التايل ّ
نصه اىل وزير اإلقتصاد
والتجارة لإلجابة عنه  ،وفق األصول الدستورية يف مهلة خمسة
عرش يوما ً  ،واملتضمن املحاور التالية:
 - 1ما هي كميات الطحني املدعوم التي استهلكها السوق املحيل
يف العامني  2020و 2021والفرتة املنقضية حتى اآلن من العام
2022؟

"جمعية الضمان" تستنكر
ما يواجهه القطاع مع المعيدين
شــدّد رئيس جمعية رشكات الضمان يف لبنان إييل نســناس عىل
«اســتمرار الجمعية يف تطوير مهارات العاملــن يف قطاع التأمني عرب
املؤتمرات» ،ور ّكز عىل «رضورة اعتماد الشــفافية والرقابة الذاتية من
أجل مستقبل القطاع الذي سيكون واعدا ً وزاهرا ً بفضل الشباب العاملني
فيه» .ن ّ
ظمت جمعية رشكات الضمان بالتعاون مع «لجنة الرقابة عىل
رشكات الضمان» مؤتمرا ً
ّ
متخصصــا ً أمس حول التحديات التي تواجه
قطاع التأمني يف املجاالت القانونية واالمتثال ومكافحة تبييض األموال.
واستنكر نسناس «ما يواجهه القطاع مع معيدي التأمني مع العلم
ان القطــاع قام بواجباته تجاه مترضّ ري مرفأ بريوت» ،طالبا ً من وزارة
االقتصاد والتجارة «اتخاذ االجراءات املناسبة تجاه معيدي التأمني بسبب
التعاطي السلبي مع سوق التأمني اللبناني» .وأكد رئيس لجنة الرقابة عىل
رشكات التأمني باالنابة املحامي إييل معلوف أنه «يف وجه التحديات تمكن
قطاع التأمني أن يتجنب االنحالل الذي أصاب قطاعات مالية أخرى ،وكان
ال بد للجنة أن تبحث عن أُســس ومصادر موازية ألداء مهامها الرقابية
إن يف تقييــم أداء الهيئات أو يف عملية الوســاطة بني املؤمّ نني واملؤمنني
مثل اعتماد مبادئ العدالة واإلنصاف ،والحفاظ عىل التوازن االقتصادي
يف العقد واملبادئ العاملية لصناعة التأمني ،وحددت لجنة مراقبة هيئات
الضمان بعض األولويات التي ال بــد أن ننكب عليها وهي :تفعيل لجنة
املراقبة ،وضع نظام لكفاية رأس املال يأخذ باالعتبار السلوك االكتتابي
للهيئات وقابليتها لقبول املخاطر ،الحاجة املاسة لقانون تحفيز اندماج
هيئات الضمان ،تثبيت مفاهيم الحوكمة العاقلة واملســتقيمة ،إخضاع
أعضاء اإلدارة العليا يف الهيئات لقواعد التناسب واالمتثال ،تنظيم حديث
ملهنة وساطة الضمان وتنظيم التجارة اإللكرتونية.

 - 2كم بلغت قيمــة الدعم املقدّم من خزينــة الدولة يف خالل
السنوات املذكورة آنفاً؟
ّ
املتوفرة عن عمليات التهريب
 - 3مـا هـــي املعلومات
التــي يت ّم التداول بهــا من قبل عدد كبري من وســائل
اإلعالم؟
 4هل يتم استعمال الطحني املدعوم يف صناعات أنواع منالخبز والحلويات تباع يف األسواق اللبنانية اىل املستهلك بأسعار
غري مدعومة؟
وأحال رئيــس مجلس النواب نبيه بري ســؤال حواط إىل
رئيس مجلس الوزراء.

بيرم يطالب بتسديد تعويضات
وأجور مدربي الجامعة اللبنانية
طلبت وزارة العمل من الجامعة اللبنانية بما لها من
سلطة متابعة تقيد اصحاب العمل بأحكام قانون العمل
اللبناني واالتفاقيات واألنظمــة ذات الصلة ،أن «يصار
فورا ً إىل تســديد التعويضات واألجور واملساعدات التي
يستحقها املدربون العاملون يف الجامعة اللبنانية».
ووجه وزيــر العمل يف حكومــة ترصيف االعمال
مصطفى بريم كتابا ً إىل رئيس الجامعة اللبنانية د .بسام
بدران ،بناء عىل كتاب موجه من مدربي الجامعة اللبنانية
يشكون بموجبه «عدم تقاضيهم تعويضاتهم الشهرية
منذ بداية العام  2022وال حتى بدل النقل ،وأنهم يجربون
عىل تأمني حضور يومي والقيام بواجباتهم من دون أن
تبادلهم اإلدارة بدفع حقوقهم».
وجــاء يف كتــاب بريم :ســبق لهيئــة الترشيع
واالستشــارات يف وزارة العــدل أن فرضت موجبا ً عىل
الجامعة اللبنانية بدفع حقوق املدربني شهرياً ،وقد جاء
يف هذه االستشارة رقم  2020/152تاريخ 2020/2/25
ما يأتي:
«إن وضــع املدربني هو وضع كل متعاقد مع إدارة
عامــة يعمل تحــت إرشافها وســلطتها ضمن حدود
موجباته وحقوقه التعاقدية .ولهذا قضت الهيئة أن من
حق كل من هؤالء املدربني أن يتقاىض تعويضا ً شــهريا ً
وذلك باالســتناد إىل املبدأ العام املســتمد من الترشيع
اللبناني الداخــي (املادة  16فقرة  2من نظام املوظفني
التي تنص عىل أن تصفى الرواتب وتوابعها مشــاهرة،
واملادة  47من قانون العمــل التي تنص عىل وجوب أن

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
عن مناقصات عمومية (عدد .)4
تجري مصلحة ســكك الحديــد والنقل
املشرتك يف أحد مكاتبها الكائنة يف محطة
مار مخايل – طريــق النهر مناقصات
عمومية (عدد  )4وهي كالتايل:
 - 1مناقصة عموميــة لتلزيم تقديم يد
عاملــة مختلفة غبّ الطلب لزوم مصلحة
سكك الحديد والنقل املشرتك وذلك يف تمام
الساعة العارشة من يوم الثالثاء الواقع يف
 .2022/08/16عىل الراغبني باالشرتاك
باملناقصة العمومية االستحصال عىل دفرت
الرشوط الخاص بها لقــاء مبلغ وقدره
/5.000.000/ل.ل (خمسة ماليني لرية
لبنانية) يدفع يف صندوق املصلحة.
تســ ّلم العروض مبارشة باليد اىل أمانة
رس املصلحة الكائنة يف محطة مار مخايل
ّ
– طريق النهر وذلك قبل الساعة الثانية
عرشة ظهــرا ً من آخر يوم عمل يســبق
التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكما كل عرض يرســل بغري هذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
 - 2مناقصــة عمومية لتقديم محروقات
سائلة – ديزل أويل أخرض ملصلحة سكك
الحديــد والنقل املشــرك وذلك يف تمام
الساعة العارشة من يوم الخميس الواقع يف
 .2022/08/18عىل الراغبني باالشرتاك
باملناقصة العمومية االستحصال عىل دفرت
الرشوط الخاص بها لقــاء مبلغ وقدره
/3.000.000/ل.ل (ثالثة ماليني لرية
لبنانية) يدفع يف صندوق املصلحة.
تســ ّلم العروض مبارشة باليد اىل أمانة
رس املصلحة الكائنة يف محطة مار مخايل
ّ
– طريق النهر وذلك قبل الساعة الثانية
عرشة ظهــرا ً من آخر يوم عمل يســبق
التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكما كل عرض يرســل بغري هذه

أخبار سريعة

الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
 - 3مناقصــة عموميــة لتقديم زيوت
مختلفة لزوم اوتوبيسات مصلحة سكك
الحديــد والنقل املشــرك وذلك يف تمام
الساعة العارشة من يوم الثالثاء الواقع يف
 .2022/08/23عىل الراغبني باالشرتاك
باملناقصة العمومية االستحصال عىل دفرت
الرشوط الخاص بها لقــاء مبلغ وقدره
/3.000.000/ل.ل (ثالثة ماليني لرية
لبنانية) يدفع يف صندوق املصلحة.
تســ ّلم العروض مبارشة باليد اىل أمانة
رس املصلحة الكائنة يف محطة مار مخايل
ّ
– طريق النهر وذلك قبل الساعة الثانية
عرشة ظهــرا ً من آخر يوم عمل يســبق
التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكما كل عرض يرســل بغري هذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
 - 4مناقصة عمومية لتقديم مادة آد بلو
( )Ad blueلزوم اوتوبيســات مصلحة
سكك الحديد والنقل املشرتك وذلك يف تمام
الساعة العارشة من يوم الخميس الواقع يف
 .2022/08/25عىل الراغبني باالشرتاك
باملناقصة العمومية االستحصال عىل دفرت
الرشوط الخاص بها لقــاء مبلغ وقدره
/3.000.000/ل.ل (ثالثة ماليني لرية
لبنانية) يدفع يف صندوق املصلحة.
تســ ّلم العروض مبارشة باليد اىل أمانة
رس املصلحة الكائنة يف محطة مار مخايل
ّ
– طريق النهر وذلك قبل الساعة الثانية
عرشة ظهــرا ً من آخر يوم عمل يســبق
التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكما كل عرض يرســل بغري هذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نرص
التكليف 389

تدفع األجور غري العينية مرة يف الشــهر للمستخدمني
وسواها من النصوص ذات الصلة».
وألقــت الهيئة عىل الجامعة تبعة مأســاة هؤالء
املدربني لناحيــة الدفع الفصيل أو نصــف الفصيل أو
الســنوي لتعويضاتهم ،وأن الجامعة قد أخطأت بعدم
لحظ تعويضاتهم يف موازنة الجامعــة اللبنانية تحت
باب الرواتب واألجور ،األمر الذي يســتوجب يف كل مرة
تأمــن االعتمادات الالزمة لتصفيــة تعويضات هؤالء
ضمن باب املصالحات وبانتظار تأمني هذه االعتمادات
تصيب هؤالء األرضار املعيشية» .واملدربون يف الجامعة
اللبنانية هم فعليا ً متعاقدون مع الجامعة ،وهذا العقد
هو عقد عمل وليس مقاولــة ،ما يفرض عىل الجامعة
واجب تطبيق قانون العمل ال ســيما األحكام املتصلة
بتسديد األجور والتعويضات املختلفة واملساعدات التي
قررتها الدولــة .وكذلك فإن املذكرة التفســرية رقم
 1/17تاريخ  2022/6/7قد بينت أنه عمالً بالغاية التي
استدعت إقرار هذه الزيادة اإلضافية عىل األجر ،وعمالً
بمبدأ املساواة أمام القانون ومنعا ً ألي تمييز بني فئات
العاملــن يف األرايض اللبنانية ،فإن الواجب يفرض عىل
أصحاب العمل تعميم هذه االســتفادة لتشمل العاملني
يف كافة اإلدارات العامة واملؤسســات العامة والبلديات
والذين ال يستفيدون من تقديمات أخرى موازية ،وكذلك
يستفيد من أحكام هذا املرسوم ولذات األسباب ،العمال
الزراعيون وأفراد الهيئة التعليمية واإلداريون يف املدارس
واملعاهد الخاصة.

اليورو يصل إلى  0.9998دوالر
إنخفض ســعر اليورو أمس متأثرا ً
بالتوقعات القاتمة لالقتصاد األوروبي
وباحتمال قطع إمدادات الغاز الرويس
بالكامــل ،إىل مــا دون عتبــة الدوالر
األمريكي الرمزية والتي لم يت ّم تجاوزها
منذ كانون األول .2002
وتم تــداول اليورو مقابل 0.9998
دوالر ظهر أمس يف ســابقة منذ بداية

التــداول بالعملــة األوروبيــة ،بعدما
أظهرت أرقام رســمية إرتفاع التضخم
يف الواليات املتحدة يف شــهر حزيران،
ما عــزز التوقعات باتبــاع االحتياطي
الفدرايل األمريكي سياســة نقدية أكثر
رصامة .إال أنه عاد وارتفع قليال ً مسا ًء
اىل  1.0062دوالر ثم اىل  1.0103دوالر .
(أ ف ب)

رقم اليوم

%9,1

التضخم السنوي
في أميركا

إرتفع معدل تضخم أســعار املســتهلك يف الواليات املتحدة اىل نسبة  9,1يف املئة عىل
مقياس ســنوي حتى حزيران املايض ،يف أرسع زيادة مسجّ لة منذ ترشين الثاني ،1981
وفقا ً لبيانات حكومية صدرت أمس .وأفادت وزارة العدل بأن مؤرش أســعار املســتهلك
قفز بنســبة  1,3يف املئة مدفوعا ً باالرتفاع القيايس يف سعر البنزين .وباستثناء األسعار
املتق ّلبة للمواد الغذائية والطاقة ،فقد ارتفع مؤرش أسعار املستهلك األسايس بنسبة  5,9يف
املئة خالل العام املايض ،بوترية أقل بطئا ً مما كانت عليه يف أيار ،وفق البيانات الرســمية.
لكن املعدل ارتفع بنسبة  0,7يف املئة مقارنة مع شهر أيار ،يف زيادة طفيفة عن الشهرين
السابقني .وساهمت الطاقة بنصف الزيادة الشهرية ،إذ قفز البنزين بنسبة  11,2يف املئة يف
حزيران ،و 59,9يف املئة خالل األشهر الـ 12األخرية.
ودفعت الحرب يف أوكرانيا أســعار الطاقة والغذاء العاملية لالرتفاع .وسجلت أسعار الغاز
األمريكي الشــهر املايض يف محطات التوزيع ارتفاعا ً قياسيا ً تجاوز خمسة دوالرات للغالون،
ومع ذلك ،فقد تراجعت األسعار يف األسابيع األخرية.
كما ارتفعت أجور السكن وأســعار املواد الغذائية يف حزيران إىل جانب أسعار السيارات،
رغم أن األسعار استقرت او تباطأت مقارنة مع الشهر املايض بحسب البيانات.

الدوالر ينخفض
...و"صيرفة" تستقرّ

سجّ ل سعر صرف الدوالر في
السوق السوداء أمس إنخفاضا ً
بقيمة نحو  250ليرة لبنانية الى
 29250ليرة لبنانية للشراء و
 29300ليرة لبيع الدوالر الواحد.
وعلى صعيد منصة «»Sayrafa
بلغ حجم التداول عليها ليوم
أمس وهو أول يوم عمل بعد عيد
األضحى  57,000,000دوالر
أميركي بمعدل  25400ليرة
لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً ألسعار
صرف العمليات التي نُفذت من
قبل المصارف ومؤسسات الصرافة
على المنصة .وذ ّكر مصرف لبنان
أنه على المصارف ومؤسسات
الصرافة اإلستمرار بتسجيل كافة
عمليات البيع والشراء على منصة
« »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة
بهذا الخصوص.

لبنان السادس عربيًا
في إنتاج الفريز
إحتل لبنان المرتبة السادسة بين
الدول العربية في إنتاج الفريز
حيث يبلغ إنتاجه  1658طنّا ً
سنوياً .وتصدرت مصر الدول
العربية بحجم إنتاج بلغ 464958
طنّا ً سنوياً ،تلتها المغرب بحجم
إنتاج بلغ  136856طنّا ً سنوياً،
ومن ثم تونس في المرتبة الثالثة
واألردن في المرتبة الرابعة والضفة
وغزة في فلسطين في المرتبة
الخامسة ،أما الكويت فأتت في
المرتبة السابعة.

محطة كهرباء
على الطاقة الشمسية
تم في بلديتي انصار وسيناي
توقيع عقد انشاء محطة كهرباء
تعمل على الطاقة الشمسية 24
على  24ساعة ،وذلك باالتفاق
مع المجموعة العمومية لالعمار
والتطوير وبالشراكة مع «اشتراك
مولدات خاص في أنصار».
ووقع العقد رئيسا بلديتي انصار
صالح عاصي وسيناي محمد
قبيسي ورئيس مجلس ادارة
«المجموعة العمومية لالعمار»
الدكتور بالل كبريت و»اشتراك
أنصار» الدكتور احمد صفاوي،
وهي خالصة عمل ودراسات
انطلقت منذ  6اشهر ،وذلك بعد
دخول لبنان في نفق العتمة جراء
االزمات المتتالية وصوال ً الى انعدام
قدرة المولدات على تلبية احتياجات
القرى والمدن والتي وان استطاعت
تأمين الكهرباء فستكون ذات تكلفة
عالية على المواطن ،مضافة الى
تكاليف الحياة المتزايدة الى حد ال
يمكن للمواطن تحمله .وعلى االثر،
كان ال بد من البحث عن وسائل
بديلة لتأمين الكهرباء لالهالي
بساعات تغذية غير مشروطة،
ومن المقدر ان يغطي المشروع
احتياجات الطاقة الكهربائية
للكيان الجغرافي بنسبة تقديرية
مئة في المئة على مدار  24ساعة
عبر عملية التخزين للطاقة .وتجدر
االشارة الى إن التعاقد هو على
طريقة الـ  BOTمن قبل المجموعة
العمومية لالعمار والتطوير.

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٣السنــــة الـرابـعـة

نصرالله ّ
يحضر اللبنانيين "نفسيًا" :الموت في "الحرب"...

وبقدر حرصه عىل إيصال «رسائل التهديد» بالفم املآلن إىل أمريكا وإرسائيل
تشــديدا ً عىل كونه ال يمارس «حربا ً نفسية» بل هو عازم جديا ً عىل خوض غمار
حرب فعلية «لفرض رشوطنــا» ،حرص نرصالله يف الوقــت عينه عىل تحضري
اللبنانيني «نفســياً» لقرب احتمال اندالع حرب طاحنة جديدة مع إرسائيل خالل
ما تبقى من تموز الجاري وآب املقبــل ،عىل اعتبار أ ّن املوت أرشف لهم يف الحرب
من املوت جوعا ً أو عرب االقتتال أمام محطات البنزين واألفران ...فجاءت عىل هذا
النسق رسائله «فجّ ة وواقعية» إىل الداخل اللبناني عىل كافة املستويات الرسمية
والسياسية واألمنية والشعبية ،ليتوجه إىل «الشعب اللبناني» بالقول« :وصلنا إىل
آخر الخــط» ،وإىل كافة القوى اللبنانية بأنه ال ولن ينتظر «إجماعا ً لبنانياً» حول
أي خطوة ســيقدم عليها «حزب الله» عسكريا ً يف املرحلة املقبلة كما كان دأبه يف
كل املراحل السابقة.
وبهذه املعاني الحازمة والجازمة يكون «خيار الحرب» بات يتقدم عىل سائر
خيارات «حزب الله» لعدم ترك األمور تذهب «إىل ما هو أسوأ بكثري من الحرب إذا
منكمل هيك يف لبنان» ،يف إ ِشــارة إىل تدحرج كرة االنهيار االجتماعي واالقتصادي
واملعييش وصوال ً إىل «قتل الناس بعضها البعض» من شدة الجوع والفقر والعوز،
وضع نرصالله يف املقابل هامشــا ً زمنيا ً ضيقا ً أمام كل من يعنيهم األمر لتفادي
الذهاب إىل الحرب ،سوا ًء يف الدولة اللبنانية ،أو يف اإلدارتني األمريكية واإلرسائيلية،
بحيث نبّه إىل أ ّن هناك «مسألتني» يجب حلهما قبل حلول شهر أيلول ،أوال ً ترسيم
الحدود البحرية بشــكل نهائي وثانيا ً «إعطــاء اإلذن» لرشكة توتال وغريها من
الرشكات للبدء بعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية...
وإال فإ ّن «خياراتنا وقدراتنا ستكون متنوعة يف البحر والجو والرب وكل يشء يخدم
القضية سنقدم عليه بالحجم املناسب والشكل املناسب والوقت املناسب».
ّ
املسيات»
وعىل هذا األساس ،لفت األمني العام لـ»حزب الله» إىل أ ّن «رسالة
أتت ضمن ســياق «متدرج من الخطوات التي سنقدم عليها» ،وقال ردا ً عىل قول
البعض إن ذلك يناقض ما ســبق أن أعلنه «الحزب» عــن الوقوف خلف الدولة يف
ملف الرتسيم« :الشباب فاهمني املوضوع غلط ...نحن لم نقل أبدا ً إننا خلف الدولة
يف الضغــط عىل العدو بل عىل العكس نحن قلنا إننا لــن نقف مكتويف األيدي ولم
نلتزم وال سنلتزم مع أحد خالف ذلك بل من حقنا القيام بأي خطوة نراها مناسبة
وليكن هذا واضحا ً ومعلوما ً ملا هو آت» .كما خاطب املســؤولني اللبنانيني بحزم
حني دعاهم إىل عدم السماح لألمريكيني بـ»خداعهم» وأردف مستطرداً« :أنا نقزت
كتري حني سمعت أحد املسؤولني يقول إ ّن اتفاق الرتسيم سيحصل يف أيلول ...إيه
تخبز باألفراح» ،وأضاف« :لبنان يملك قــوة وحيدة للحصول عىل حقه يف النفط
والغاز وهي املقاومة والفرصة الذهبية لذلك متاحة «ه ّلق» أي خالل تموز وآب وال
أعني القدرة عىل التنقيب واالستخراج خالل شهرين بل القدرة عىل تعطيل وعرقلة
إنتاج وتصدير النفــط والغاز (من الحقول اإلرسائيلية) إىل أوروبا ،أما إذا انقضت
هذه املدة من دون أن يحصل لبنان عىل حقوقه فإ ّن الوضع ســيكون صعبا ً جدا ً
والكلفة ستكون علينا أعىل ...وفهمكم كفاية».
حكومياً ،تواصل حملة «التشهري الرئايس» بني قرص بعبدا والرساي مسارها
التصعيدي التصاعدي عىل وقع ارتفاع حــدة الترصيحات والترسيبات والبيانات
املتبادلة خصوصا ً بعد دخول رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل بقوة أمس
عىل خط الهجوم املبارش عىل الرئيــس املكلف نجيب ميقاتي متهكما ً عىل تنقله
عىل متن «اليخت والطائرة» بني اليونان وبريطانيا بينما «الحكومة تش ّكل يف قرص
بعبدا» ،ليخرج بخالصة تفيد بأ ّن ميقاتي «ال يريد تشكيل الحكومة واعرتف بذلك
امام كل الوزراء قبل ان يتكلف ،ويبحث عن فتاوى دســتورية لتعويم الحكومة
املستقيلة ويربر األمر بأنها «مش حرزانة» تشكيل حكومة لثالثة أشهر».
ويف املقابل ،لــم يتأخر الرئيس املكلف بتصويب رده مبارش ًة عىل «رئاســة
الجمهوريــة ومن يدورون يف فلكها» عرب بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي ،فته ّكم
بدوره عىل ما صدر من بيان حول نشاط رئيس الجمهورية ميشال عون يشري فيه
إىل أ ّن فخامته «يتابع مســار تشكيل الحكومة» ،وتساءل« :مع من كان يتابع؟»
طاملا أ ّن الرئيس املكلف لم يتلق بعــد أي جواب حول طلبه الثالثاء الفائت موعدا ً
لزيارة بعبدا.
ويف مقابل ما وصفها بـ»الترسيبات املغ ّلفة باللياقات الواهية» من مصادر
القرص الجمهوري ،شــدد ميقاتي عىل أ ّن التشكيلة الوزارية التي سبق أن قدّمها
ً
إىل عون يف اليوم التايل لالستشــارات النيابية «هي اإلطار املناسب للبحث
خاصة
أنها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته واألهداف الواجب تحقيقها يف هذه املرحلة
الضيقة جداً ،وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من
يتحمل املســؤولية امام مجلس النواب» ،مع تأكيده عىل أ ّن «رئاسة الجمهورية
معنية بوقف ممارســات وتدخالت بعض املحيطني بها الذين يمعنون يف اإلساءة
والعرقلة».

الحكومة "تدير ظهرها" للقمح الوطني...

ما أثاره غندور يؤكده رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب يف البقاع نجيب
فارس ،ويقول إن «وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعدنا قبل االنتخابات النيابية
برشاء محصول القمح بأقل بـ  50دوالرا ً من الســعر العاملي الذي يبلغ اليوم 550
دوالراً ،كذلك فعل وزير االقتصاد أمني سالم» .ومع بدء الحصاد منذ أسبوعني تفاجأ
املزارعون بتبخر الوعود ،مما اضطر كثرا ً منهم من أصحاب الحيازات الصغرية إىل
بيع انتاجهم للتجار بسعر  400إىل  420دوالرا ً لتعويض التكاليف التي دفعت نقدا ً
وبالدوالر .فاملزارع الصغري ال يســتطيع أن «ينام» عىل املحصول ،بحسب فارس،
ويفضل خســارة القليل لكي يعوض التكاليف ويؤمن مدخوال ً هو بأمس الحاجة
إليه ،وال سيما بعد تحول كل عمليات تكبري املوسم إىل الدوالر النقدي نتيجة توقف
فتح االعتمادات والتســهيالت من التجار .وعىل الرغم من تكبيد الدولة املزارعني
الكثري من االعباء ،فان الوعود ما زالت تقطع ،وآخرها بحســب مصادر رسمية
«تحويل القضية إىل رئيس الحكومة لريى كيف سيعالجها».
من جهة ثانية يؤكد مزارع القمــح ،وممثل الجمعيات التعاونية يف املجلس
االقتصادي واتحاد النقابات الزراعية جورج حنا فخري أنه مع الكثري من املزارعني
ســبق وتقدموا بطلبات زراعة القمح لدى مكتب الحبوب يف رياق  -تل عمار ولم
يتلقــوا أي جواب .ويضيف انه تبعا ً آللية الزراعة املعتمدة للقمح الذي تشــريه
الدولة تقدمت بطلب زراعة  250دونما ً حســب االصول ومرفق مع املســتندات
املطلوبــة ،إال أن أحدا ً لم يجب ،مؤكدا ً أن الكثري من املزارعني فقدوا ثقتهم بالدولة
ولم ينتظروا رشاءها املحصــول بل عمدوا إىل بيعه للتجار الذين ينقلونه إىل تركيا
وسوريا وغريهما من الدول .املفارقة أن لبنان الذي ينتج اليوم حواىل  70الف طن
من القمح 97 ،يف املئة منه قاس ،كان يشــتهر بانتاج القمح الطري ،إنما جرى
تحويــل املزارعني من قبل وزراء االقتصاد الذين تعاقبــوا إىل القمح القايس لكي
يستفيدوا مع أزالمهم من صفقات استرياد القمح املدعوم وتسليمه للدولة بسعر
أغىل .وناشد فارس املعنيني «الســماح بتصدير القمح النه ال يصلح إال لصناعة
املعكرونة والربغل ،أو أن تبادله الدولة كما تفعل ســوريا مع ايطاليا وغريها من
الدول األوروبية بالقمح الطري وتسديد ثمنه نقدا ً للمزارعني».

"مهرجانات بيت الدين" تفتتح بـ ...Les Cordes

وكانت السوبرانو الرا جوخدار والسوبرانو اللبنانية األمريكية ناتاشا نصار
نجمتي األمســية بال منازع فتناوبتا عىل غناء مقطوعات لبوتشــيني وساينت
ساينز وبريســيل وهاندل فتمتع الحضور لحواىل ساعة ونصف بأروع االغنيات
والتوليفات االوبرالية عىل غرار  Quando m›en voلبوتشــيني وO mio babbino
 Caroو habarnera from Carmenلبيزيه وغريها وصوال ً اىل الختام بأداء مشرتك
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لجوخدار ونصار بمقطوعة  Les Misérablesلشونربغ.
والحق يقال ان املهرجانات نجحت يف نقل الحضور نحو فضاءات أخرى بعيدا ً
مما يشــهده من ذل ومهانة يف روتينه اليومي فخال للحظات انه عىل ضفاف نهر
الدانوب يف فيينا او يف دار االوبرا يف زوريــخ فغادر املهرجان وقد تزود بأمل يف غد
أفضل .فمبارك للقيمني عىل الحدث هذا النجاح الذي ال لبس فيه .يستمر املهرجان
اليوم مع ليلة طرب لدالني جبور وفرقتها تليها أمســيتان لعازف البيانو واملؤلف
املوسيقي غي مانوكيان يومي السبت واالحد.

محادثات مثمرة الستئناف صادرات الحبوب...

ّ
ســيوقع إتفاقا ً يف شأن
من جهته ،أكد وزير الدفاع الرتكي خلويص أكار أنه
ُ
صادرات الحبوب األوكرانية األســبوع املقبل لإلفراج عن كمّية تقدّر بنحو  20إىل
 25مليون طن من محاصيل الحبوب العالقة يف املوانئ األوكرانية ،مشريا ً إىل أنه ت ّم
اإلتفاق عىل ضمان أمن مم ّرات شــحن الحبوب وسالمة الطرق الخاصة بها .كما
أوضح أنه تق ّرر تشكيل مركز تنسيق مع روسيا وأوكرانيا واألمم املتحدة لتصدير
الحبوب ،فيما سيلتقي ممثلون عن الدول الثالث م ّرة أخرى األسبوع املقبل.
توازياً ،اعترب االتحاد األوروبي أن ليتوانيا ملزمة بالســماح بمرور البضائع
الخاضعة للعقوبات ،باســتثناء األسلحة ،من روســيا إىل جيب كالينينغراد عرب
أراضيها باستخدام ســكك الحديد .وبينما ال يسمح بعبورها عرب الطرقات ،جاء
يف التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة االتحاد األوروبي بأنه «ال يوجد حظر
من هذا النوع بالنسبة للنقل عرب سكك الحديد» من روسيا إىل كالينينغراد وبأنها ال
يُمكن أن تكون عرضة لحظر تام.
وبعدما كانت روســيا قد هدّدت باتّخاذ إجــراءات انتقامية ض ّد فيلنيوس،
أوضحت املتحدّثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا أن موسكو
ســتُتابع من كثب كيفية تطبيق اإلجراءات اآلن ،معتــر ًة أن توضيح املفوضية
األوروبّية يف شــأن مســألة النقل بالســكك الحديد «دليل عىل الواقعية والحس
السليم».
ويف امليــدان األوكراني ،أعلن نائب رئيس اإلدارة الرئاســية األوكرانية كرييل
تيموشينكو مقتل  5مدنيني برضبة دمّرت مبنى يف فيتوفسك رشق ميكوالييف يف
جنوب أوكرانيا بالقرب من الجبهة .وأشار تيموشينكو يف رسالة عىل «تلغرام» إىل
«ترضّ ر مستشفى ومبان سكنية» ،يف حني ذكرت وزارة الدفاع الروسية يف بيانها
اليومي أنها استهدفت ميكوالييف بـ»صواريخ جو  -أرض عالية الدقة» ،مشري ًة
إىل أنها قضت عىل  70جنديّاً.
ويف غضون ذلك ،كشف وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن أن موسكو
أجربت ما يصــل إىل  1.6مليون أوكراني عىل املغادرة إىل روســيا ،متّهما ً األخرية
بتنفيذ عملية إجرامية متعمّدة إلخالء بعض أجزاء أوكرانيا من سكانها .وقبل يوم
من «مؤتمر املحاسبة يف شأن أوكرانيا» الذي يعقد يف الهاي للنظر يف «جرائم حرب»
يُحتمــل بأنها ارتُكبت يف أوكرانيا ،قال بلينكن يف بيان إ ّن موســكو تجري عملية
«غربلة» لنقل األوكرانيني من مناطق الــرق والجنوب املحت ّلة إىل داخل األرايض
الروسية.
ديبلوماسيّاً ،أعلن اإلنفصاليون املوالون للكرملني يف رشق أوكرانيا أن كوريا
الشمالية اعرتفت بـ»جمهوريّتَ ْي» دونيتسك ولوغانسك الشعبيّتَ ْي املعلنتَ ْي ذاتيّاً.
وذكر اإلنفصاليون أن هذه الخطوة تيل اعرتاف ســوريا بهما أواخر الشهر املايض
ً
إضافة إىل روسيا نفسها التي اعرتفت بـ»الجمهوريّتَ ْي» قبل وقت قصري من شنّها
الحرب ض ّد أوكرانيا.
وعىل صعيد الطاقة ،أكدت مجموعة «غازبروم» الروســية العمالقة أنها ال
يُمكنها ضمان حســن ســر خط أنابيب الغاز «نورد سرتيم» الذي يربط روسيا
ً
قائلة إنها غــر قادرة عىل تأكيد أنها ستســتعيد توربينا ً أملانيّا ً يجري
بأوروبا،
إصالحه يف كندا .وبدأت «غازبروم» اإلثنني عملية صيانة لخط «نورد ســريم »1
ً
وخاصة أملانيا ،ينتظر بقلق إن كان الغاز
تستم ّر  10أيام ،بينما االتحاد األوروبي،
ّ
سيتدفق مجدّدا ً يف خط األنابيب.
أمريكيّاً ،ذكرت وكالة «رويرتز» نقالً عن مصادر وصفتها بامل ّ
طلعة أن سالح
الجو األمريكي اخترب بنجاح هذا األســبوع صاروخــا ً أرسع من الصوت (فرط
صوتي) تصنعه رشكة «لوكهيد مارتن» .وبحســب املصدر ،فإ ّن االختبار أُجري
قبالة سواحل والية كاليفورنيا ،فيما لم يجر الكشف عن تفاصيل يف شأن الكلفة.

بايدن :سنمنع إيران من حيازة السالح النووي...

وقال بايدن« :أنا فخور بالقول إ ّن عالقتنا مع دولة إرسائيل أعمق وأقوى ،من
وجهــة نظريِ ،ممَّا كانت عليه يف أي وقت مىض» ،معتربا ً أنّه «بهذه الزيارة ،نحن
نُع ّزز عالقاتنا بشكل أكرب».
وك ّرر تأكيد التزام األمريكيني «الراســخ» بأمن إرسائيــل ،قبل أن يتوجّ ه إىل
النصب التــذكاري للمحرقة اليهودية يف القدس ،حيــث وضع بايدن الذي اعتمر
الكيباه السوداء إكليالً من الزهور يف املكان ،كما أعاد إشعال الشعلة األبدية وتبادل
حديثا ً مع اثنني من الناجني .وكتب يف ســجل املكان« :يجب ّأل ننىس أبدا ً أبداً ،أل ّن
الكراهية ال تُهــزم أبداً» .وحرض الرئيس األمريكي عرضــا ً قدّمته إرسائيل حول
قدراتها الدفاعية املضادّة للصواريخ ،بما يف ذلك نظام «القبة الحديدية» و»الشعاع
ّ
املسية.
الحديدي» ،وهو جهاز جديد يعمل بالليزر لص ّد الصواريخ والطائرات
كما اعترب الرئيــس الديموقراطي يف ترصيحات للقناة الـ 12العربية يف وقت
توصلنا إىل اتفاق نووي معها» ،مؤكدا ً
الحق أنه يُمكن «إعادة طهران إىل الوراء إن ّ
أن واشنطن ستمنع حصول طهران عىل سالح نووي «حتّى لو كان ذلك باستخدام
القوّة ولكن ذلك ســيكون خيارا ً أخرياً» ،فيما أبدى التزامــه بـ»إبقاء «الحرس
الثوري» اإليراني عىل الئحة اإلرهاب ،حتّى لو أدّى ذلك إىل عدم عقد إتفاق نووي مع
طهران» .وح ّذر بايدن من أن إيران باتت أقرب من أي وقت مىض للقنبلة النووية،
بعدما ا ّ
طلع عىل تقرير استخباراتي إرسائييل يُفيد بإنتاج طهران أسلحة متطورة.
ويلتقي بايدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف بيت لحم بالضفة الغربية
الجمعة ،لكن من غري املتوقع صدور إعالنات جديدة عن عملية الســام املجمّدة
منذ سنوات طويلة ،فيما ذكرت حركة «حماس» يف بيان أنها تُتابع زيارة الرئيس
األمريكي «ببالغ الخطورة» كونها تُمثل «تجســيدا ً عمليّا ً للدعم األمريكي املطلق
لالحتالل واالنحياز الفاضح له».
ويف األثناء ،ندّدت عائلة الصحافية الفلسطينية  -األمريكية شريين أبو عاقلة
بنتائج التحقيق األمريكي ،ولم يُع ّلق البيت األبيض عىل طلب العائلة لقاء الرئيس
يف القدس .لكن مستشــار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان أوضح أن وزير
الخارجية أنتوني بلينكن تحدّث مع العائلــة و»دعاها إىل الواليات املتحدة للقائه
والتواصل املبارش معه».
ويف وقت سابق ،اعترب الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس أن زيارة بايدن اإلقليمية
لن تُحقق «األمن» للدولة العربية ،وقال« :إذا كانت زيارات املسؤولني األمريكيني إىل
دول املنطقة تهدف إىل تعزيز موقع النظام الصهيوني وتطبيع عالقات هذا النظام
مع بعض الدول ،فهذه الجهود لن تُ ّ
حقق األمن للصهاينة بأي طريقة كانت» ،وذلك
يف ترصيحات نرشها املوقع اإللكرتوني للرئاسة.
وحــ ّذر رئييس من أن طهران تُتابع «ك ّل التطوّرات» يف املنطقة ،وأردف« :لقد
ك ّررنا إبالغ أولئك الذين ينقلون رســائل من األمريكيني بأ ّن أي خطوة تســتهدف
وحدة أرايض إيران ،ســيت ّم الر ّد عليها بشــكل حازم» ،فيمــا لفت إىل أن طهران
«ترصّفت دائما ً بعقالنية وتقدّمت بمطالب منطقية» ،مؤكدا ً أن «الفريق التفاويض
لم يُقدّم أي مطالب خارج أطر» اإلتفاق النووي.
ويف ســياق متّصل ،أكد املتحدّث باســم الخارجيــة اإليرانية نارص كنعاني
استمرار تبادل الرسائل بني واشنطن وطهران عن طريق االتحاد األوروبي ،ملمّحا ً
إىل إمكان تحديد موعد لجلسة جديدة من املباحثات يف وقت قريب.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
أفقيا:

 – 1دولة أفريقية.
 - 2دولة أفريقية.
ونظموا.
نسقوا ّ
 - 3انحرف ّ -
 - 4متشابهان  -خائب ومخفق.
 - 5يجاوب على السؤال  -حفرة
 حرف عطف. - 6أشار بيده  -بلدة لبنانية في
قضاء زحلة.
 - 7دولة أفريقية.
 - 8بلدة لبنانية في قضاء جزين
س من َث َمر النخل.
 َيا ِب ُ - 9شاعر سوداني راحل وهو
صاحب قصيدة أغدا ألقاك التي
غنتها أم كلثوم.

عموديا :
 – 1دولة أفريقية  -نعم بالروسية.
 - 2يواظبون على األمر ويداومون.
 - 3انحراف  -خرابه.
 - 4نهر إيطالي  -قصدوا.
 - 5حصون وقالع  -يبسط.
 - 6بلدة لبنانية في قضاء المتن.
 - 7ما يتساقط بغزارة  -ثاني
حروف األبجدية اليونانية.
 - 8الغاية والنهاية.
 - 9بلدة لبنانية في قضاءي جبيل
وصور  -ثرى.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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العـــــالــــم

العـــدد  - ٨٨٣الســـنة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ١٤تـمـوز 2022

إعالن "حال الطوارئ" وسط احتجاجات

أخبار سريعة

سريالنكا تغرق في الفوضى

تغرق رسيالنكا شــيئا ً فشيئا ً يف فوىض
عارمة بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا
إىل خارج البالد ،إذ ما زالت االحتجاجات تع ّم
الشوارع والساحات فيما يقتحم متظاهرون
مق ّرات رســمية للتعبري عــن غضبهم من
الوضع املعييش املزري ،بينما أعلنت رسيالنكا
«حال الطوارئ».
واقتحــم آالف املتظاهريــن املناهضني
للحكومــة مكتب رئيــس الــوزراء رانيل
ويكريمسينغه ،بُعيد تعيينه رئيسا ً باإلنابة.
وأفاد شــهود عيان ّ
بأن رجاال ً ونسا ًء تم ّكنوا
من اخــراق العوائق العســكرية واقتحموا
مكتب رئيس الحكومة ورفعــوا أعالم البالد
بعدما فشــل عنارص الرشطــة والجيش يف
صدّهم ،عىل الرغم من إطالق الغاز املســيّل
للدموع واستخدام خراطيم املياه.
ويف كلمة متلفزة ،أمر ويكريمســينغه
قادة الجيش والرشطة بـ»اتّخاذ ما يلزم من
تدابري إلعادة إرساء النظام» ،عىل أثر اقتحام
محتجــن مكتبه ،حيث أفاد شــهود عيان
ّ
بأن عنارص حمايــة مكتبه تراجعوا وتركوا
البوابــات مرشّعة أمام دخــول املحتجني.
وقال ويكريمسينغه ّ
إن املتظاهرين «يُريدون
تول مســؤوليّاتي بصفتي رئيسا ً
منعي من ّ
باإلنابة».
واعترب أنّه «ال يُمكن أن نُم ّزق دستورنا.

ال يُمكن أن نســمح لفاشــيني بالسيطرة
عىل الســلطة .علينــا أن نضع حــ ّدا ً لهذا
التهديد الفايش للديموقراطية» ،مشدّدا ً عىل
رضورة إعادة املقــار الحكومية التي يحت ّلها
متظاهرون إىل عهدة الدولة.
وعُ ّي ويكريمسينغه رئيســا ً باإلنابة،
وفق ما أعلن رئيــس مجلس النواب ماهيدنا
أبيواردانا الذي قال« :بسبب غيابه عن البالد،
أبلغني الرئيس راجابكســا بأنه ّ
عي رئيس
الوزراء رئيســا ً باإلنابة وفقا ً ملا ّ
ينص عليه
الدستور».
ويتمتّــع راجاباكســا بحصانة تمنع
توقيفه ،ويعتقد أنــه أراد مغادرة البالد قبل
التنحّ ي تجنّبا ً العتقاله .وأفاد مســؤولون يف
ســلطات الهجرة وكالة «فرانس برس» بأن
راجابكسا غادر البالد صباح األربعاء يف طائرة
عسكرية من طراز «أنطونوف  »32أق ّلته مع
 3أشــخاص آخرين ،بينهم زوجته وحارس
شخيص.
وبعد ســاعات قليلة ومــع عدم صدور
أي بيان رســمي بتنحي الرئيس ،احتشــد
متظاهــرون أمــام مق ّر رئيــس الحكومة
للمطالبــة باســتقالة الرج َل ْ
ــن .وهتــف
املتظاهرون« :إرحل يا رانيل ،إرحل يا غوتا»،
قبــل أن يقتحموا مكاتب رئيــس الحكومة
احتجاجا ً عىل تعيينه رئيسا ً باإلنابة.

واشنطن تتحدّى "مزاعم بكين"
في بحر الصين الجنوبي
أبحرت مدمّ رة تابعة للبحرية األمريكية بالقرب من سلســلة جزر متنازع عليها
يف بحر الصــن الجنوبي أمس ،متحد ً
ّية القيود التي تفرضها بكني وغريها عىل العبور
عرب املنطقة.
وأوضح املتحدّث باسم األسطول السابع للبحرية األمريكية املالزم نيكوالس لينغو
أن هذا هو ثاني تطبيق ملا يُســمّ ى بعملية ح ّرية املالحة يف جزر باراســيل ،املعروفة
باسم جزر شيشا يف الصني ،حتّى اآلن يف هذا العام ،والثالث الذي يستهدف «اإلدعاءات
البحرية» لبكني يف املياه اإلقليمية خالل الفرتة نفسها ،بحسب ما نقلت «يس أن أن».
ولم تتح َّد العملية التي ّ
نفذتها مدمّ ــرة الصواريخ املوجّ هة  USS Benfoldالصني
فحســب ،بل تحدّت فيتنام وجزيرة تايوان أيضــاً ،إذ إن الحكومات الثالث تطلب من
السفن العسكرية الحصول عىل إذن أو إعطاء إشعار مسبق بـ»املرور الربيء».
واعترب املتحدّث باســم القوات الجوّيــة لـ»جيش التحرير الشــعبي» الصيني
الكولونيل تيان جونيل أن ترصّ فات الجيش األمريكي «انتهكت بشــكل خطر ســيادة
الصني وأمنها ،وقوّضت السالم واإلستقرار يف بحر الصني الجنوبي ،وانتهكت القانون
الدويل وقواعد العالقات الدولية» ،فيما ذكرت قيادة املرسح الجنوبي يف «جيش التحرير
الشعبي» أنها ح ّذرت املدمّ رة األمريكية و»أبعدتها عن مياهها اإلقليمية».
لكن لينغو أكد أن إبحار املدمّ رة األمريكية «يدعم الحقوق والح ّريات واالستخدامات
القانونية للبحر املعرتف بها يف القانون الدويل» ،مح ّذرا ً من أن «املطالبات البحرية غري
املرشوعة يف بحر الصني الجنوبي تُش ّكل تهديدا ً خطرا ً لح ّرية البحار ،بما يف ذلك ح ّرية
املالحة والتحليــق ،والتجارة الح ّرة والتجارة ،وح ّرية الفرص االقتصادية للدول املط ّلة
عىل بحر الصني الجنوبي».
وباراسيل عبارة عن مجموعة من  130جزيرة مرجانية صغرية يف الجزء الشمايل
الغربي من بحر الصني الجنوبي ،وليس بها ســ ّكان أصليون ،ويقطنها فقط عنارص
الحاميات العســكرية الصينية التي يبلغ عدد أفرادها  1400شــخص ،بحسب كتاب
حقائق العالم لوكالة اإلستخبارات املركزية األمريكية .وفرضت الصني سيطرتها عىل
الجزر يف العام  1974تحديداً ،بعد أن كانت قبلها تحت سيطرة فيتنام.
توازياً ،أكدت الواليات املتحدة التزامها يف منطقة املحيط الهادئ يف إطار مساعيها
للتصدّي لتصاعد نفوذ الصني ،مع إعالن نائبة الرئيس األمريكي كاماال هاريس خالل
قمّ ة إقليمية عن فتح ســفارتَ ْي جديدتَ ْي يف تونغــا وكرييباتي ،فضالً عن تعيني أوّل
موفد إقليمي لواشنطن إىل منطقة الهادئ.
وتعهّ دت هاريس أيضــا ً تقديم تمويل بقيمة  600مليون دوالر ،وذلك خالل كلمة
لها بالفيديو أمام منتــدى جزر املحيط الهادئ يف فيجي .كمــا أوضحت أن الواليات
املتحــدة تُريد التعاون يف مجال األمن البحري واإلغاثة من الكوارث ومشــاريع البنى
التحتية «التي ال تتســبّب بديون ال يُمكن تحمّ ل عبئها» ،يف انتقاد ضمني لسياســة
اإلقراض الصينية.

جونسون :أُغادر
"مرفوع الرأس"

خالل اقتحام متظاهرين مكتب رئيس الوزراء في كولومبو أمس (أ ف ب)

كما اقتحــم متظاهــرون مناهضون
للحكومة مق ّر التلفزيون الرسمي وسيطروا
لفرتة وجيــزة عىل البث .وكانــت الحكومة
الرسيالنكية قد أعلنت «حال طوارئ عامة»،
«للتعامــل مــع الوضع يف البــاد» ،وفق ما
أعلن املتحدّث باســم رئيس الحكومة دينوك
كولومباج .وفرضت الرشطــة حظر تجوّل
يف كامل املنطقة الغربية التي تض ّم كولومبو

«الحتــواء الوضــع» ،وفق مســؤول رفيع
يف الجهاز .وراجابكســا متّهم بســوء إدارة
االقتصاد مع نفاد العمالت األجنبية الرضورية
لتمويل غالبية عمليات االســترياد .وتخ ّلفت
رسيالنكا عن ســداد ديونها األجنبية البالغ
قدرهــا  51مليار دوالر يف نيســان ،وتجري
محادثات مع صنــدوق النقد الدويل من أجل
خ ّ
طة إنقاذ محتملة.

إتفاق أميركي  -مكسيكي
على مواجهة الهجرة والتض ّ
خم

الرئيس األميركي خالل اجتماعه مع نظيره المكسيكي في المكتب البيضوي الثلثاء (أ ف ب)

تجاوز الرئيســان األمريكي جو بايدن واملكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
ّ
«رص الصفوف»
خالفاتهمــا املاضية واتّفقا خالل قمّ ة يف البيت األبيــض الثلثاء عىل
ّ
والتضخم االقتصادي.
ملواجهة أزمة الهجرة املستفحلة عىل الحدود بني البل َديْن
وإذ شدّد الرئيس األمريكي عىل رضورة معالجة الهجرة بصفتها «تحدّيا ً مشرتكاً»،
متســاو» مع الواليات املتّحدة .وأوضح بايدن ّ
أن إدارته
وصف املكسيك بأنّها «رشيك
ٍ
بصدد استكشاف ُ
ســبل عبور املهاجرين قانونيّا ً من املكسيك وأمريكا الوسطى للعمل
يف بالده ،مشــرا ً إىل ّ
أن الســلطات األمريكية منحت العام املايض  300ألف مكسيكي
تأشريات موَقتة للعمل يف الواليات املتحدة.
ووصف بايدن نظريه املكســيكي بـ»الصديق» و»الرشيك» ،مشــدّدا ً عىل رضورة
مكافحة االتجــار بالبرش .وذ ّ
كــر بفاجعة مــرع أكثر من  50مهاجــراً ،بينهم
مكســيكيون ُ
كثر ،بعدما تركهم مه ّربون يف مقطورة شاحنة يف سان أنتونيو يف والية
تكساس األمريكية تحت حرارة الشمس الحارقة.
ويف بيان مشــرك أصدره البيت األبيــض عقب القمّ ة ،اعترب الرئيســان ّ
أن هذه
املأساة «ســتزيدنا تصميما ً عىل التصدّي لشــبكات التهريب التي تفرتس املهاجرين
لجني مليارات الدوالرات ،وعىل تكثيف جهودنا ملعالجة جذور الهجرة» .وأضاف البيان
ّ
أن املكسيك تعهّ دت املساهمة خالل الفرتة املمتدّة بني  2022و 2024بمبلغ  1.5مليار
دوالر لتمويل البنى التحتية الحدوديّة بني البل َديْن.
من جهته ،دعا الرئيس املكسيكي إىل «برنامج جريء» من أجل التصدّي ملشكالت
الهجرة ،مطالبا ً الواليات املتحدة التي تُعاني نقصا ً يف اليد العاملة بالســماح ملزيد من
العمال املكسيكيني والوافدين من أمريكا الوسطى من أصحاب املهارات بدخول البالد
«لدعم» اليد العاملة فيها .ورأى أنّه «ال غنى» عن تســوية أوضاع مهاجرين «عاشوا
وعملوا لسنوات بنزاهة كبرية ويُساهمون يف تنمية هذه األمة العظيمة».
وأق ّر لوبيز أوبــرادور بأرجحية اعــراض برملانيني جمهوريــن عىل الخطوة،
خصوصا ً أن كثرا ً يتّهمون بايدن بعدم حمايــة الحدود الجنوبية للواليات املتحدة من
عمليات العبور غري الرشعي التي زادت بشكل هائل خالل واليته.
ّ
تضخم متسارع عىل جانب َْي الحدود ،كشف الرئيس املكسيكي أنه اقرتح
ويف خض ّم
تعليق العمل بالرسوم واتّخاذ تدابري من أجل «خفض األسعار عن كاهل املستهلكني يف
كال البل َديْن» .كما طرح فكرة مرشوع استثماري بمشاركة القطاعَ ْي العام والخاص
إلنتاج مزيد من السلع.

بعد أسبوع على استقالته،
تباهى رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون
أنه يُغادر المنصب «مرفوع
الرأس» .وفي مواجهة النواب
في مجلس العموم ،أبدى
جونسون فخره بحصيلة أدائه،
وقال خالل جلسة مساءلة:
«صحيح تماما ً أنّني سأرحل
في وقت لم أقم باختياره...
لكنّني أُغادر وأنا مرفوع
الرأس» .بالتزامن ،يتسارع
ّ
المرشحين
السباق بين
المحافظين ،إذ فاز وزير
المال السابق ريشي سوناك
بأكبر عدد من األصوات في
الجولة األولى من التصويت
لخالفة جونسون كزعيم لحزب
المحافظين ورئيس للوزراء.
وحصل سوناك على  88صوتاً،
متقدّما ً على وزيرة الدولة
للتجارة الدولية بيني موردنت
التي حصلت على  67صوتا ً
ووزيرة الخارجية ليز تراس
التي حصلت على  50صوتاً.

ُ
ساعدت
بولتون:
في التخطيط النقالبات
أق ّر جون بولتون ،مستشار األمن
القومي األميركي في عهد الرئيس
السابق دونالد ترامب ،خالل
مقابلة تلفزيونية الثلثاء ،بأنّه
شارك شخصيّا ً في «التخطيط
النقالبات» خارج الواليات المتحدة.
وفي معرض تعليق بولتون عبر
شبكة «سي أن أن» على مجريات
جلسات االستماع التي تعقدها
لجنة التحقيق النيابية في الهجوم
على مبنى الكابيتول في  6كانون
الثاني  ،2021قال مذيع الشبكة
اإلخبارية األميركية ّ
إن المرء ليس
بحاجة «ألن يكون ف ّذا ً لكي يُحاول
القيام بانقالب» .وسارع بولتون
إلى الر ّد على المذيع قائالً« :أنا
ال أوافقك الرأي .بصفتي شخصا ً
ساعد في التخطيط النقالبات،
ليس هنا ،بل كما تعلم في الخارج،
فهذا أمر يتط ّلب الكثير من العمل».
وشدّد على ّ
أن الهجوم الذي شنّه
حشد من أنصار ترامب على مق ّر
الكونغرس لم يكن محاولة إنقالب
قام بها ترامب الذي ك ّل ما فعله
يومئذ هو أنّه كان «يتق ّلب بين
فكرة وأخرى».

اإلرهاب خطر على أوروبا
أشارت وكالة الشرطة التابعة
لالتحاد األوروبي (يوروبول)
أمس إلى أن عدد الهجمات
اإلرهابية داخل االتحاد ينخفض،
لكن اإلرهاب يبقى خطرا ً فعليّا ً
بالنسبة للتكتّل ،خصوصا ً بسبب
الحرب في أوكرانيا وانتشار
حمالت الدعاية اإلعالمية خالل
جائحة «كوفيد» .وقالت المديرة
التنفيذية لـ»يوروبول» كاترين
دو بول في بيان« :في فترة
تخبّطات جيوسياسية ،يجب
أن يواصل االتحاد األوروبي،
أكثر من أي وقت مضى ،تطبيق
اإلجراءات لمكافحة اإلرهاب».
والعدد اإلجمالي للهجمات التي
ن ُ ّفذت أو أُحبطت أو فشلت في
العام  )15( 2021أق ّل بكثير من
عدد الهجمات العام السابق (،)57
بسبب االنخفاض الكبير في عدد
الهجمات اإلرهابية اليسارية.
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لبنان يستهل ّ مشواره بكأس آسيا بفوز مريح على الفيليبين
فرض منتخب لبنان للرجال
بكرة السلة نفســه كواحد من
ّ
املرشحة إلحراز لقب
املنتخبات
كأس آســيا التي تســتضيفها
اندونيســيا حتــى  24تمــوز
الجاري ،بعدما تغ ّلــب بنتيجة
كبرية عــى نظــره الفيليبيني
( )80-95أمس ضمن منافسات
املجموعة الرابعة التي تض ّم ايضا ً
منتخبَي نيوزيلندا والهند.
ّ
واســتحق منتخــب األرز
(املصنف  54عامليا ً و 9آســيوياً)
الفــوز عــى خصمــه العنيد
(املصنف  34عامليا ً و 6آسيوياً) يف
مباراته اإلفتتاحية يف اإلستحقاق
ّ
يمتص
القا ّري ،كونه عرف كيف
الفورة الفيليبينية يف الربع األول،
فاستعاد تركيزه والتقط أنفاسه
يف األرباع الثالثة املتبقية فارضا ً
إيقاعه وأسلوب لعبه املميّز حتى
نهاية املواجهــة ،وبذلك أصبح
لبنان املنتخــب العربي الوحيد
الذي يفوز حتى اآلن يف البطولة،

بعدما خرست كافــة املنتخبات
العربيــة األخرى وهي ســوريا
والســعودية واألردن والبحرين،
مبارياتها األوىل.
مع إنطــاق املباراة تقاربت
النقاط بشكل كبري مع سيطرة
شــبه واضحة لالعبي الفيليبني
الذين أنهوا الربع االول متقدّمني
( )22-27مســتفيدين من أربع
رميات ثالثية ناجحة .ويف الربع
الثاني ،إســتعاد منتخب لبنان
توازنــه وبدأ بتقليــص الفارق
تدريجيــا ً اىل أن نجــح بإنهاء
الربع الثاني ملصلحته (،)39-46
بعدما بدا واضحا ً إرصار العبيه
بقيادة النجم وائل عرقجي عىل
تحقيق اإلنتصار وتقاسم صدارة
املجموعة مــع نيوزيلندا الفائزة
عىل الهند بنتيجة كاسحة (-100
.)47
ويف بدايــة الربــع الثالث،
دارت "حرب" ثالثيات بني العبي
املنتخبني مع تفوّق لبناني واضح

جاكوبس يشارك
في مونديال القوى

سيخوض البطل األوملبي يف ســباق  100م ،اإليطايل مارسيل جاكوبس،
منافســات بطولة العالم أللعاب القوى التي تنطلق غدا ً يف يوجني األمريكية،
عىل رغم تعثر استعداداته بسبب اإلصابة.
وسيكون جاكوبس ( 27عاماً) عىل خط انطالق تصفيات السباق األشهر
يف العالم ،يوم انطالق البطولة العاملية األوىل املقامة يف الواليات املتحدة.
وكتب االتحاد االيطايل أللعاب القوى يف بيان" :سيشــارك البطل األوملبي
املزدوج يف تصفيات  100م املقررة الجمعة .اتُخذ القرار بعد نقاش بني العداء،
ّ
كاموس واملدراء الفنيني يف الفريق اإليطايل ،بعد اخبار مطمئنة
مدربــه باولو
ّ
كاموس قال لصحيفة "كوريريي ديال سريا" امس ان
من املعســكر" .وكان
تعايف جاكوبس ،الذي نزل مرتني تحت حاجز العرش ثوان هذا املوســم ،يسري
بشكل جيد .وكان جاكوبس الذي سجل  9.80ثوان يف اوملبياد طوكيو ،غاب عن
لقاء ستوكهولم الدويل ،املرحلة الثامنة من أصل  13ضمن الدوري املايس ،قبل
ساعات قليلة من انطالقه يف حزيران املايض ،بسبب آالم شعر بها يف التدريبات،
علما ً أنه كان قد تعاىف من إصابة يف الفخذ أبعدته عن املنافسات( .أ ف ب)

إنزاغي مدرّبًا لريجينا
أعلن نادي ريجينا من الدرجة الثانية االيطالية ،التعاقد مع املدرب
فيليبو إنزاغي من دون نا ٍد منذ اقالته من تدريب بريشيا يف آذار املايض،
لالرشاف عىل الفريق.
وسيرشف املهاجم الدويل السابق ونجم ميالن يف سن الـ 48عاما ً عىل
ريجينا ،صاحب املركز الرابع عرش يف املوسم املنرصم ،ملدة ثالثة أعوام.
وقال رئيس النادي مارتشيلو كاردونا عرب املوقع الرسمي للنادي:
"أنــا راض جداً ،وكما اعتقد ،جماهرينا أيضــاً .مع بيبيو إنزاغي لدينا
الربهان عن التصميم بالطريقة التي يدعــم فيها املالك الجديد للنادي
فيليتيش ساالديني املرشوع الذي بنيناه".
بدأ إنزاغي مســرته التدريبية مع ناديه السابق
ميالن بني العامني  2013و( 2015بداية دون  19عاما ً
ثم الفريق االوّل) ،قبل أن يجلس عىل دكة فينيتسيا من
الدرجة الثالثة ،ليصعد به إىل الثانية .الحقاً ،انتقل إىل
بولونيا لفرتة قصرية لينتهي به املطاف باقالته
يف كانون الثاني .2019
واســتعاد اإليطايل بريقه يف بينيفينتو
الذي ســاهم يف صعوده إىل الدرجة األوىل يف
موســم  ،2020-2019ليعــود ويهبط إىل
الثانية يف املوســم التايل .كمــا أرشف عىل
بريشــيا يف الدرجة الثانية يف مغامرة انتهت
باقالته أيضاً( .أ ف ب)

عــى "الريباوندز" ،وقد ّ
وســع
اللبنانيون الفــارق ووقعوا هذا
الربع بإسمهم (.)51-65
ويف الربع الرابــع واألخري،
حاول منتخــب الفيليبني العودة
ّ
لكــن املنتخب اللبناني
من بعيد،
عرف كيف يحافــظ عىل تقدّمه
وتهدئة وترية اللعب بفضل خربة
العبيه الذين أنهوا املباراة بفارق
 15نقطة (.)80-95
مثّل لبنــان :وائل عرقجي
( 20نقطــة و 4تمريــرات
حاســمة) ،جوناثان آرلدج (19
نقطــة و 6ريباونــدز) ،هايك
كيوكجيــان ( 19نقطــة و8
ريباونــدز) ،ســرجيو درويش
( 10نقاط و 6ريباوندز) ،يوسف
خياط ( ،)7اييل شمعون وجريار
حديديان ( ،)6كريــم عز الدين
( ،)5عيل منصور ( ،)3عيل مزهر
وكريم زينون.
وســيلتقي لبنــان نظريه
النيوزيلندي عند الساعة الرابعة
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أخبار سريعة
دينامو يتحرّك

وائل عرقجي يس ّ
جل بمضايقة الدفاع الفيليبيني

من بعد ظهر غد الجمعة بتوقيت
بــروت يف لقاء يُحــدّد "زعيم"
املجموعة الرابعــة الذي يتأهل
مبارشة اىل الدور ربــع نهائي،
بينما ســتخوض املنتخبات التي
ستحت ّل املركزين الثاني والثالث

يف ك ّل مجموعة مبــاراة للعبور
اىل هذا الدور .وســيختتم لبنان
مبارياته يف الــدور األول بلقاء
الهند عند الســابعة من صباح
األحــد  17تموز الجاري بتوقيت
بريوت.

لضم رافينيا
برشلونة في طريقه
ّ
عىل رغم ضائقته املالية ،أعلن نادي برشلونة
اإلسباني عن توصله اىل اتفاق مبدئي لضم الجناح
الربازييل الدويل رافينيا من ليدز يونايتد اإلنكليزي.
ولم يتم الكشــف عن قيمــة الصفقة ،لكن
تقارير صحافية اسبانية أشارت اىل انها تناهز 55
مليون يورو زائد  15مليونا ً من املكافآت ،عىل مدى
خمس ســنوات .وكان رافينيا ( 25عاماً) مرتبطا ً
بعقد حتى حزيران  2024مع ناديه اإلنكليزي الذي
انضم اليه من رين الفرنيس يف العام .2020
وبعد وقوعه فريسة ديون ضخمة (أكثر من
مليــار دوالر عىل املدى الطويل)ّ ،
تخل برشــلونة
يف نهايــة حزيران املايض عــن  10%من حقوقه
التلفزيونية لرشكة "ســيكث سرتيت" األمريكية
للســنوات الـ 25املقبلة ،يف مقابل  207.5ماليني
يــورو ،ومن املتوقع ان يتخىل عــن  15%جديدة
مقابــل  330مليون يــورو حســب الصحافة
الكاتالونية ،ســتنعش خزينته لضــم املزيد من
الالعبني القادرين عىل تعويض موســمه املايض
املخيب.
ورافينيا هــو ثالث صفقة لربشــلونة قبل
انطالق املوســم ،بعد العب الوسط العاجي فرانك
كيســييه من ميــان اإليطــايل واملدافع
الدنماركي أندرياس كريستنســن من
تشليس اإلنكليزي بعقدين ح ّرين.

ولد رافينيا يف بورتو أليغري ونشــأ مع نادي
أفاي ،ثم انضــم إىل غيمارايــش الربتغايل بعمر
التاســعة عرشة يف .2016انتقل إىل ســبورتينغ
الربتغايل يف  2018مقابل  6.5ماليني يورو ،ثم رين
مقابل  21مليونا ً بعدها بســنة يف  .2019ســجل
املوسم املايض  11هدفا ً و3
تمريــرات حاســمة يف
 35مبــاراة مع ليدز يف
الدوري املحيل.
(أ ف ب)

إمبييد "الفرنسي" يحلم بمنتخب "الديوك"
حصــل نجــم كرة الســلة
الكامريونــي جويــل إمبييد عىل
الجنسية الفرنسية ،وفقا ً ملرسوم
صــادر يف الرابع من تموز الجاري
ونــر يف الجريدة الرســمية ،ما
يرشّ ع أمامه أبواب منتخب فرنسا
يف دورة األلعاب األوملبية يف باريس
.2024
ويعتــر إمبييــد ( 28عاماً)
العــب ارتكاز فيالدلفيا ســفنتي
ســيكرسز ،أحد أبــرز النجوم يف
الدوري األمريكي للمحرتفني ،حيث
بدأ خطواته األوىل منذ العام ،2014
ليبلغ معدله  26نقطة و 11متابعة
يف املباراة.
وأنهى عمالق فيالدلفيا (2.13
م و 127كلغ) العام املايض كأفضل
مسجل يف املوســم املنتظم بمعدل
 30.6نقطــة يف املبــاراة ،إال ان
مستواه تأثر يف األدوار اإلقصائية
(بــاي أوف) بســبب االصابات،
ليخــرج فريقه مــن الدور نصف
النهائي أمام ميامي هيت .4-2
وأصيب الكامريوني اثر تدخل
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بالكوع من مواطنه نجم تورونتو
رابتورز باسكال سياكام يف الدقائق
األخرية من املباراة السادســة من
سلسلتهما يف الدور األول لـ"البالي
أوف".
وتعود قصة إمبييد واملنتخب
الفرنيس إىل فرتة سابقة ،وتحديدا ً
إىل العــام  2016عندمــا تقــ ّرب
االتحاد الوطني للعبة للمرة االوىل
من الكامريونــي ،ليعود ويفصح
عن مســعاه بعد عامني ما أدى إىل
ردود فعل غري محبذة.

وأشــار املدير العام للمنتخب
األزرق بوريس ديــاو ،وهو العب
ســابق يف الدوري االمريكي ،اىل أن
تجنيس إمبييد ال يضمن له حجز
مقعده مع التشكيلة الفرنسية.
وقال" :يف اليوم الذي سيحصل
عليها ،ستكون مسألة أخرى هي
االختيار وانتقــاء الالعبني الذين
لديهم القــدرة عىل تحمل املنتخب
الفرنــي بينمــا يحافظون عىل
الحالة الذهنية للمجموعة".
(أ ف ب)

بدأ نادي دينامو لبنان يتح ّرك
جدّيا ً لتعزيز صفوفه إستعدادا ً
لموسم كرة السلة الجديد ،فبعدما
جدّد لك ّل من المد ّرب الوطني
جاد الحاج والالعب الدولي أحمد
إبراهيم ،ض ّم الالعب المغترب
موسى شومان الذي يلعب في
دوريّ الجامعات األميركية،
كما حصل على خدمات العب
الرياضي بيروت مارك خوري،
بينما يسعى لتجديد عقود الالعبين
جون عاصي ،جيمي سالم وعمر
االيوبي ،أما الالعب الدولي جاد
خليل المحترف في الخارج فلم
يعلن الطرفان ما إذا كان في صدد
التجديد مع الفريق او عدمه.

عجمي :طموحنا كبير

أكد رئيس نادي العباسية الرياضي
الدكتور حبيب عجمي لصحيفتنا
ّ
أن فريقه يستع ّد بقوة لبطولة
لبنان لكرة القدم للدرجة الثانية
من خالل تدعيم صفوفه بعدد
من الالعبين المعروفين كحارس
المرمى رضوان كساب والالعبين
محمد سرور ،حسن الحاج وجواد
أبو خليل وغيرهم .أضاف :نسعى
لتثبيت اقدامنا في الدوريّ ،
وطموحنا ان نصل الى مراكز
متقدمة وتحقيق أهدافنا المرجوة.
وتابع عجمي :سنعتمد ملعب بلدية
العباسية الحديث العهد الذي يتمتع
بمواصفات قانونية لمبارياتنا.
الجدير بالذكر ّ
ان الالعب الدولي
السابق أحمد عطوي يُشرف على
الجنوبي كمد ّرب للموسم
الفريق
ّ
الثاني على التوالي.

"طاولة" الدرجة األولى

إنطلقت بطولة لبنان لفرق الرجال
(درجة أولى) في كرة الطاولة في
نادي المون السال (عين سعاده)،
وقد ُسجّ لت النتائج اآلتية :ضمن
المجموعة األولى ،فاز أنترانيك
بيروت على اللواء صيدا  0/3وعلى
هومنتمن جونية  ،0/3والجيش
على ال ّلواء صيدا  1/3وعلى
الرياضي بيروت  ،1/3والفادي
األقدس على الرياضي بيروت
 0/3وعلى هومنتمن جونية .1/3
وضمن المجموعة الثانية ،تغلب
الرياضي غزير على الغدير جبشيت
 0/3وعلى الرياضي تول ،1/3
واألهلي صيدا على المون السال
 0/3وعلى هومنتمن بيروت ،2/3
والغدير جبشيت على هومنتمن
بيروت  ،0/3والمون السال على
الرياضي تول .1/3
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أوميغا 3
قبل أربعة أعوام دخلت عالم اإلدمان.
حبوبٌ فقط .أوميغا  3بالتحديد .لدي علبة
إحتياطية رابضة في أحد جوارير المكتب
في حال نسيت تناول الـ "دوز" اليومي.
بدأت بحبة .ثم باثنتين واآلن وقد بلغت
مرحلة متقدمة فبالكاد ثالث حبات تكفيني.
فوائد األوميغا األساسية ست:
 تعزيز صحة "الخافق المعذب".قلبي سليم.ال بل سليم بك.
 خفض مستويات الدهونالثالثية ،وكل فحوصاتي تشي
بمعدالت دهنية مقبولة.
 تقليل خطر الوالدة المبكرة وقدتجاوزت الخطر منذ أعوام.
 المساهمة في محاربة اإلكتئاب ،وأنالست في صراع ال مع اإلكتئاب وال مع
اضطراب الوسواس القهري.
 المساعدة في عالج اإللتهابات .رئتاينظيفتان مفاصلي ّ
شغالة.
 تعزيز صحة الدماغ للحد منتراجع القدرات المعرفية والذهنية
والتفكيرية .ولهذه الخاصية بالذات
ولجت في نفق اإلدمان.
في البداية بدأت بحبة لمساعدتي على
مقاومة النسيان ،فصرت بحاجة إلى
مساعدة من متطوع ،يذكرني بضرورة
أخذ الحبة .ذات يوم إزدردت بدل الحبة
ثالثا ً في خالل  3ساعات.أخذت الحبة ثم
نسيت فألحقت الثانية باألولى ،ثم الثالثة
لنسياني الحبتين األوليين .أدركت مفاعيل
الثالث السحرية عندما تذكرت تفاصيل
تعود إلى العام  1917وفي المقابل
نسيت موعدي في أحد مراكز األمن العام
بعد انتظار دام ستة أشهر .تأخرت 24
ساعة على الموعد فطار الموعد وغط بعد
ستة اشهر بفضل منصة المواعيد.
كم أزعجني نسيان اسم زميل عملت
معه لسنوات .يغيب االسم ثم يحضر بعد
دقائق أو بعد ساعات.
كل يوم أنسى اسماء أصدقاء أع ّزاء،
كصديقتي اإليطالية مونيكا بيلوتشي وكم
كرهتني يوم ناديتها باسم كايت.
أنسى مقادير حلويات وأطباق
أشعرتني برضى ذاتي.
أنسى سكر المياه مفتوحا ً على جذع
شجرة حامض عاقر .أتذكر عندما يفرغ
خ ّزان بنيته بدعم من المشروع األخضر.
أنسى مقاالت عمرها أشهر .وحدث
مؤخرا ً أن قرأت على فايسبوك مقطعا ً
لذيذا ً صورته "سكرينشات" على أن أعود
إليه ،وأسأل عن كاتبه .ثم اكتشفت أن
الصحافي هو أنا في السطر األخير .ربتت
يمناي على كتفي األيسر .مع "برافو
أجَ دت" بصوت مخفوض.
األوميغا هي الحل .أو هذا ما ّ
توهمته
وراهنت عليه.
وانطالقا من قول السيد الرئيس "إن
مسيرة اإلصالح انطلقت فعليا ً ولن تتوقف
بعد اليوم" أقول إن مسيرة األوميغا 3
إنطلقت ولن تتوقف حتى ينضح جسمي
زيت سمك.
ختاما ً ليتني أتذكر كل ما يلوح في أفق
دماغي وأنسى آخر ست سنين.

تحتوي كرة
هـــــــــــــل
الغولف املعتمدة
تعــــــــــلم
عىل 336
غمازة.

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

من أجواء عرض  Valentino Haute Coutureأمام كنيسة  Trinita dei Montiفي روما (أ ف ب)

وفاة عميد متسلّقي الجبال السويسريين
توىف السويرسي مارسيل ريمي ،أحد أكرب متسلقي
الجبال النشطني يف العالم ،عن  99عاماً.
يف العــام  ،2017عن عمر يناهز  94عاماً ،تســلق
ريمــي موقع مــروار دارجنتني املعــروف لدى محبي
التســلق مع أمتاره الـ 500من الحجر الجريي .وحتى
يف أواخر التسعينات من عمره ،كان ريمي يتسلق جدارا ً
يبلغ ارتفاعه  16مرتا ً يف مركز للتسلق الداخيل يف فيلنوف
يف جنوب غرب سويرسا ،مع ابنه األكرب كلود.

وكان التســلق دائما ً جزءا ً رئيسيا ً من حياة ريمي.
فقد نشــأ عىل القصص املرتبطة بعالــم الجبال ،وأحب
اكتشاف األماكن الخالبة يف الهواء الطلق وأصبحت جبال
األلب ملعبه.
وعمل ريمي يف ســكك الحديد السويرسية ،وأمىض
كل وقت فراغه يف الجبــال ،مصطحبا ً معه ولديه .ونقل
ريمي شغفه بجبال األلب لولديه كلود وإيف اللذين حققا
شهرة أيضا ً يف هذا املجال( .أ ف ب)

سباق مع الزمن لحماية تن ّوع األمازون الحيوي
يُعرب عالم النبات فرانسيســكو فاروني عن
خشيته من انقراض األنواع قبل أن تصبح معروفة
نتيجة إزالة األشــجار يف غابة األمازون ،ويؤكد ّ
أن
"تدمري الطبيعة يسري أرسع من تطوّر املعرفة".
ويتوىل العالم املتحدر من البريو الذي يعمل لصالح
املعهد الوطني لألبحــاث الخاصة باألمازون ()INPA
دراســة التنوّع الحيوي محاوال ً تحديد أنواع جديدة يف
منطقة محمية تقع عىل أطراف أكرب غابة استوائية يف
العالم .ويقطع فاروني باملنجل قطعة من لحاء شجرة
ضخمة ثم يقرتب من جذعها ليش ّم رائحتها.
وتتعــرض غابة األمازون لتهديــد متزايد من
الزراعة غري القانونية والتنقيب عن الذهب واالتجار
باألخشــاب .وال يزال تنوعهــا البيولوجي الغني

محاطا ً بغموض كبري يحــاول العلماء إزالته بكل
ما يف وسعهم .ويؤكد عالم النبات ّ
أن ما يحصل هو
بمثابة "سباق مع الزمن".
وتهدف مهمة فرانسيسكو فاروني وزمالئه إىل
إجراء عملية جرد للحيوانات والنباتات املوجودة يف
املكان ثم تصنيف املوقع كمنطقة للتنمية املستدامة
( ،)RDSوهو نوع من املحميــات الطبيعية تلقى
حماية السلطات.
وعىل مدى أسابيع عدةّ ،
تول علماء نبات وعلماء
أحياء متخصصــون يف الثدييات والطيور والزواحف
واألسماك والربمائيات استكشاف الغابة ألخذ عينات
من النباتــات أو تثبيت كامــرات وتركيب أجهزة
ّ
تنصت بهدف دراسة سلوك الحيوانات( .أ ف ب)

"باربي" على شكل عالمة الرئيسيات جاين غودال
أعلنت رشكة "ماتــل" األمريكية املتخصصة يف
األلعاب عن تصنيعها نسخة جديدة من دمية باربي
تشــبه عاملة الرئيســيات اإلنكليزية الشهرية جاين
غودال إىل جانب أشــهر نوع حيوانات تولت دراسته،
وهو شمبانزي يدعى ديفيد غرايبريد.
وترتــدي الدمية التي تشــر "ماتــل" إىل أنّها
اســتخدمت جزئيا ً يف تصنيعها مواد بالستيكية أُعي َد
تدويرها ،البزة التقليدية التي كانت ترتديها الباحثة
وهي عبارة عــن قميص ورسوال قصري بلون البيج،
وتحمــل منظارا ً ودفــرا ً صغــرا ً أزرق .أما ديفيد
غرايبريد فهو الشــمبانزي الذي أجرت الباحثة أوىل
دراساتها عنه ،وتوصلت للمرة األوىل إىل كيفية تعامل
األنواع مع األدوات.

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

وتقول غودال يف مقطــع فيديو ترويجي لدمية
الباربي" :لطاملا كنت أقول ّ
إن الفتيات ال يرغبن فقط
يف أن يصبحن نجوم ســينما أو من مشــاهري عالم
ً
أن "عددا ً كبــرا ً
ّ
مضيفة ّ
منهن يرغبن مثيل
الفن"،
بالعمل يف الطبيعة ودراسة الحيوانات".
ونســخة الباربي هذه هي األحدث بني سلسلة
ترغب رشكة "ماتل" يف تخصيصها لرموز نســائية
وأسماء ملهمة.
وكانت الرشكــة صنّعت دمى تشــبه كالً من
نجمة التنس ناومي أوســاكا واملشاركة يف تصنيع
اللقاح املضاد لفريوس "كورونــا" الخاص برشكة
أسرتازينيكا ســارة غيلربت ،باإلضافة إىل مهندسة
روبوتات مجهولة الهوية( .أ ف ب)
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