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لبنان

لبنان
العامة لألحوال الشخصية .مع ذلك ،ليست
قضية ال أزمة بيانات قيود عائلية في لبنان ...بعد ،وفق تأكيد المديرية
ّ
األمور على ما يرام ،إذ يحول ارتفاع األسعار دون إجراء استدراج عروض سيكلف أضعاف االعتمادات« .الحق» ،هنا،
على الدوالر ...وأيضًا على ديوان المحاسبة الذي رفض عقدًا نهاية العام الماضي كان سيحول دون ّ
شح البيانات
ّ
ويكلف أقل بكثير بعدما «طارت» األسعار اليوم

«أزمة» إخراجات القيود العائلية:
ّ
الحق على ديوان المحاسبة ...والدوالر!
راجانا حمية
أول من أمس ،أصدرت املديرية العامة
لـ ــأحـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة م ــذك ــرة تـحـمــل
الرقم  ،43يطلب بموجبها املدير العام،
الـعـمـيــد ال ـي ــاس خ ـ ــوري ،م ــن «رؤسـ ــاء
أق ـ ــام ال ـن ـف ــوس عـ ــدم إصـ ـ ــدار ب ـيــانــات
قـيــود عائلية إال لـلـضــرورة واالكـتـفــاء
بــامل ـصــادقــة ع ـلــى ال ـب ـيــانــات ال ـص ــادرة
بتاريخ قديم واملتوافرة لدى أصحاب
ال ـعــاقــة بـعــد ال ـتــأكــد م ــن أن ــه ل ــم يـطــرأ
عليها أي تعديل» .لم تكد املذكرة تصل
ّ
«شح
إلى املعنيني ،حتى احتلت عبارة
فــي دفــاتــر إخ ــراج ــات الـقـيــد العائلية»
م ــرات ــب م ـت ـقــدمــة ف ــي «تـ ــرانـ ــد» مــواقــع
الـتــواصــل وامل ــواق ــع اإلخ ـبــاريــة .تــرافــق
ذل ــك م ــع ك ــام رئ ـيــس راب ـط ــة مخاتير
صيدا ،إبراهيم عنتر ،األسبوع املاضي
عـ ــن «شـ ـ ــح ك ـب ـي ــر فـ ــي أوراق ال ـق ـي ــود
العائلية فــي دائ ــرة الـنـفــوس» ،وإعــان
عــدد مــن املخاتير فــي عـكــار ،فــي بيان
أمس ،عن «انقطاع دفاتر إخراج القيد
الـعــائـلــي مــن دوائـ ــر ال ـن ـفــوس» ،داعــن
«املــواط ـنــن إل ــى ع ــدم طـلــب أي إخ ــراج
قيد عائلي جديد إلى حني قيام وزارة
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات بـطـبــاعــة دفــاتــر
جديدة».
يؤكد خوري لـ«األخبار» أن «ال وجود
ألزم ــة ب ـي ــان ــات» .لـكــن امل ــذك ــرة (ج ــاءت
للتذكير باملذكرة الرقم  27التي صدرت
في الثامن من نيسان املاضي وحملت
امل ـض ـم ــون ن ـف ـس ــه) ل ــم تـ ــأت م ــن فـ ــراغ.
ففي الشهر العاشر من العام املاضي،
أحالت اإلدارة إلى مراقب عقد النفقات
ل ـ ــدى وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات
مشروع عقد اتفاق مع إحدى الشركات
لطباعة إخــراجــات القيود واللواصق
العائدة لها سندًا إلــى قــرار صــادر عن
مجلس الــوزراء .وأتبعت ذلك بـ«إيداع
امل ـل ــف ل ــدى دي ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة إلج ــراء
رقابة مسبقة بشأنه سندًا إلى أحكام
امل ــادة  35مــن قــانــون تنظيم الــديــوان».
هناك ،مكث امللف شهرين كاملني ،قبل
أن يأتي الـجــواب بــ«عــدم املوافقة على

(مروان طحطح)

مشروع العقد بالتراضي لعدم توافر
الشروط» ،طالبًا من اإلدارة «فتح مجال
املنافسة أمام العارضني لالشتراك في
عـمـلـيــات تـلــزيــم الـصـفـقــات العمومية
( .»)...كان يمكن لهذا الجواب أن يكون
عــاديــا ،لــو أنــه لــم يــأت على عتبة سنة
جديدة تقتضي طباعة بيانات جديدة.
لذلك ،عمدت اإلدارة ،بعد  24ساعة من
تـلـقـيـهــا ال ـك ـت ــاب ،إل ــى رف ــع ك ـت ــاب إلــى
وزي ــرة الــداخـلـيــة والـبـلــديــات السابقة
ريــا الحسن للطلب من الــديــوان إعــادة

لتخفيف األعباء تدرس
«األحوال» تخفيف
المعايير األمنية
المطلوبة في البيانات

النظر في قراره لجملة أسباب ،أهمها
عــامــل ال ــوق ــت .ف ــأي مـنــاقـصــة عمومية
تستوجب فـتــرة زمـنـيــة ال تـقــل عــن «3
إل ــى  4أش ـه ـ ٍـر ك ـحــد أدن ـ ــى» ألن ال ــورق
املـسـتـخــدم فــي الـبـيــانــات غـيــر مــوجــود
ف ــي األسـ ـ ــواق وي ـل ــزم ب ــن  3و 4أش ـهـ ٍـر
الس ـت ـي ــراده .الـسـبــب اإلض ــاف ــي ه ــو أن
اإلدارة نفسها لــم تتمكن فــي الفصل
األخ ـيــر مــن ال ـعــام املــاضــي «م ــن إج ــراء
اسـ ـ ّت ــدراج عـ ــروض قــرطــاس ـيــة بسبب
تـ ـم ــن ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات عـ ــن امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي

اعتمادات بالليرة اللبنانية وانسحاب
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض مـ ـنـ ـه ــا بـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ـ ــرق س ـعــر
الدوالر» .مع ذلك ،أعاد ديوان املحاسبة
التأكيد على ق ــراره الـســابــق بالرفض
مـجــددًا .علمًا بــأن الغرفة نفسها التي
نظرت في العقد وافقت استثنائيًا على
عقود أخــرى شبيهة في إدارات أخرى
«ع ـل ــى أن ت ـج ــرى م ـنــاق ـصــات جــديــدة
الـ ـع ــام املـ ـقـ ـب ــل»! وه ـ ــذا م ــا اسـتـغــربـتــه
اإلدارة ،مشيرة إلى «عدم موضوعية»
في تعاطي الديوان.

ـدل إضــافــي
لــم يـكــن الــوقــت يـسـمــح ل ـجـ ٍ
وخـصــوصــا أن الكميات املـتــوافــرة في
ال ــ«س ـتــوك» كــانــت قـلـيـلــة .ل ــذاّ ،
وجـهــت
اإلدارة فــي  16كــانــون الـثــانــي املاضي
كـتــابــا إل ــى الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي إلدراج
مناقصة عمومية في هذا الشأن ،غير
أن ال ــرد ج ــاء «ب ـض ــرورة أخ ــذ املــوافـقــة
من مجلس ال ــوزراء» .في غضون ذلك،
استقالت الحكومة واستغرق تشكيل
حكومة جديدة ونيلها الثقة شهرين.
ع ـنــدهــا أع ـ ــادت اإلدارة إحـ ـي ــاء املـلــف
ال ــذي ن ــال مــوافـقــة الـحـكــومــة ،وإن كــان
حتى هذه اللحظة ،لم يصدر البرنامج
الـسـنــوي عــن إدارة املناقصات بسبب
«األوض ــاع االستثنائية» الـتــي تحول
دون ذلك.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت امل ـس ـت ـق ـط ــع ب ـ ــن ص ـ ــدور
الـبــرنــامــج وإج ــراء املـنــاقـصــة ،أصــدرت
اإلدارة م ــذك ــرات إداري ـ ــة لـتـجـنــب أزمــة
انقطاع تلك امللفات .وبالتزامن ،عملت
ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض دعـ ــت إلـيـهــا
«ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي أش ـ ــار إل ـي ـهــا دي ــوان
امل ـحــاس ـبــة ف ــي ت ـق ــري ــره األول ،وال ـتــي
كــانــت ب ـح ــدود  6ش ــرك ــات» .غـيــر أن 3
منها اعتذرت عن عدم املشاركة بسبب
تأرجح سعر صرف الليرة ،فيما ّقدمت
شركات أخــرى عروضًا لم تكن على
3
ٍ
ق ـ ــدر ت ـم ـن ـيــات اإلدارة .وهـ ـن ــا ،يـكـمــن
«عـتــب» اإلدارة على دي ــوان املحاسبة
الـ ـي ــوم .وهـ ــو ع ـتــب بـقـيـمــة «م ـل ـي ــارات
ال ـل ـي ــرات» .فـعـنــدمــا أح ـيــل مـلــف العقد
بــالـتــراضــي على ال ــدي ــوان ،فــي تشرين
األول امل ــاض ــي ،كــانــت قـيـمــة الـبـيــانــات
مــن «عــائـلـيــة وإف ــرادي ــة مــع الـلــواصــق»
نحو  795مليون ليرة لثمانية ماليني
و 590ألفًا مــن البيانات ،منها مليون
و 600أل ــف ب ـيــان قـيــد عــائ ـلــي .وكــانــت
ال ـش ــرك ــة ق ــد ط ـل ـبــت قـيـمـتــه  139لـيــرة
لكل بيان عائلي ،أي ما يصل الى 222
مليون ليرة .أما اليوم ،فإن هذه املبالغ
لــم تعد تفي بــالـغــرض .فبالعودة إلى
الشركات الثالث العارضة ،كان السعر
األدن ــى اإلفـ ــرادي ال ــذي قدمته إحــداهــا
لبيانات القيد العائلي فقط «799,20
لـيــرة» ،أي بــزيــادة  660ليرة لكل بيان
قيد عائلي .وقد طلبت اإلدارة استدراج
عـ ــروض لـ ـ ــ 200أل ــف ب ـيــان قـيــد عــائـلــي
«لـتــأمــن حــاجـتـهــا» .لكن سـ ّـد الحاجة
هنا سيكلف نحو  160مليون ليرة ،أي
ما يــوازي ثالثة أربــاع املبلغ الذي كان
ُ
سيدفع مقابل مليون و 600ألف بيان
قيد عائلي.
ل ــم تــواف ــق اإلدارة عـلــى ال ـعــرض نـظـرًا
إل ــى ال ـف ــارق ف ــي األسـ ـع ــار .وب ـمــا أن ال
خ ـي ــارات مـتــاحــة قـبــل إجـ ــراء مناقصة
ج ــدي ــدة ،ل ـج ــأت إل ــى ع ــاج ــات مــؤقـتــة
تعفي من انقطاع البيانات .في الوقت
نـفـســه ،وف ــي انـتـظــار املـنــاقـصــة ،تعمل
ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ مـ ـع ــادل ــة جـ ــديـ ــدة تــأخــذ
فــي االع ـت ـبــار التخفيف مــن «املـعــايـيــر
األم ـن ـيــة» ف ــي ال ـق ـيــود بـنـسـبــة مقبولة
«عـلــى أن تبقى محمية بنسبة عالية
ّ
من التزوير» ،علها تخفف من األعباء
ّ
التي يمكن أن تتحملها املوازنة.

تقرير

ربع مليون عاملة أجنبية يواجهن «العمل باإلكراه» ...أو الشارع
إيلده الغصين

تــرت ـفــع أع ـ ــداد ال ـع ــام ــات اإلث ـيــوب ـيــات
ّ
ّ
قنصلية بالدهن في
املعتصمات أمام
ّ
ّ
الحازمية ،في انتظار تأمني عودتهن
ّ
إل ــى ب ــاده ــن ،واح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ق ــرار
أديس أبابا تحميلهن كلفة اإلقامة في
فـنــادق الحجر ملــدة  14يــومــا .االرتـفــاع
ليس ّ
مرده إلى زيادة عدد املتضامنات
مع املعتصمات ،وإنما يعود  -ببساطة
 إلى إقدام عدد من «الكفالء» على تركمزيد من العامالت ملواجهة مصيرهن
أمـ ـ ــام م ـب ـنــى ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ،ب ـع ــدم ــا زاد
ارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر صـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر أخ ـي ـرًا
الـعــبء عليهن ،وعـلــى أصـحــاب العمل
الــذيــن بــاتــوا غـيــر قــادريــن عـلــى تأمني
رواتبهن بالدوالر.
أزمة جديدة مماثلة تتعلق بالعامالت

الغانيات كادت أيضًا أن تطل برأسها،
قبل أن تتراجع سفارة غانا في مصر
ّ
ّ
الفخرية
قنصلية غانا
(التي تتبع لها
فــي لـبـنــان) عــن ق ــرار تحميل رعاياها
مــن الـعــامــات فــي لـبـنــان كلفة الـعــودة
واإلقامة في الحجر بما يصل الى نحو
 1720دوالرًا .لـكــن رغ ــم ه ــذا الـتــراجــع،
يبقى االرتفاع املتزايد في سعر الدوالر
عائقًا أمام تأمني بعضهن سعر تذكرة
السفر الـبــالــغ  400دوالر ،مــا أدى الى
ّ
افتراش عدد منهن األرض ،أمس ،أمام
مكتب قنصلية بالدهن في بدارو.
تـحـمـيــل ال ــرع ــاي ــا ك ـل ـفــة ال ـح ـجــر يــأتــي
فــي سياق تفرضه غالبية ال ــدول على
مواطنيها الــذيــن يرغبون فــي العودة
إلى بلدانهم هربًا من وباء «كورونا»،
غير أن األمر في حالة العامالت في بلد
كلبنان دقيق للغاية ،إذ أنهن يخضعن

لنظام الكفالة ،فيما تناهز كلفة العودة
راتب شهور عدة ملعظمهن.
ُ
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ـ ــركـ ـ ــت املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــات أمـ ـ ــام
ّ
ّ
ّ
القنصلية العامة اإلثيوبية ملصيرهن
فــي ال ـشــارع ،لــم تصل املـفــاوضــات بني
وزارة ال ـع ـمــل والـ ـسـ ـف ــارة إلـ ــى نـتــائــج

إذا واجه  5في المئة من
 250ألف عاملة مشاكل
إقامة أو سكن سنكون
أمام كارثة إنسانية

م ـل ـم ــوس ــة ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن الـ ـ ـ ـ ــوزارة أب ــدت
استعدادها لتحمل تكاليف ليلة حجر
واح ــدة فــي الـفـنــادق .فــي غـضــون ذلــك،
ّ
حكومية عدة على
عملت منظمات غير
ّ
إيـ ــواء ع ــدد م ـن ـهــن ،وت ـط ـ ّـوع نــاشـطــون
لـجـمــع مـبــالــغ مــالـيــة لـلـمـســاعــدة ،لكن
مــع تـفــاقــم األزمـ ــة ،لــن تـكــون مـثــل هــذه
املـ ـب ــادرات كــافـيــة ملــواج ـهــة أزمـ ــة نحو
رب ــع مـلـيــون عــامـلــة فــي لـبـنــان .وتلفت
م ـحــام ـيــة ق ـس ــم اإلت ـ ـجـ ــار بــال ـب ـشــر فــي
ّ
منظمة «كفى» موهانا اسحق إلــى أن
«مراكز اإليــواء لن تستطيع استيعاب
أعداد كبيرة .وإذا واجه  5في املئة فقط
من نحو  250ألف عاملة مشاكل إقامة
أو سكن ،سنكون أمام كارثة إنسانية».
ّ
ونبهت اسحق من تبعات الوضع الذي
تجد العامالت أنفسهن فيه حاليًا ،إذ
ُ
ّ
أن «األزمـ ــة تـجـبــر قـسـمــا كـبـيـرًا منهن

عـلــى االخ ـت ـيــار ب ــن ال ـب ـقــاء ف ــي مـنــازل
الـكـفــاء وتـجــديــد ع ـقــود الـعـمــل قـسـرًا،
أو أن ُيتركن فــي ال ـشــارع ،وخصوصًا
في ظل إقفال املطار وتنظيم السفارات
ّ
حـ ـصـ ـرًا رح ـ ــات ع ـ ــودة م ــع تـحــكـمـهــا
ب ـس ـع ــر ال ـ ـتـ ــذاكـ ــر وكـ ـلـ ـف ــة الـ ـحـ ـج ــر فــي
ال ـف ـنــادق» .أمــا بـقــاؤهــن لـعــدم قدرتهن
عـ ـل ــى تـ ـح ـم ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف ف ــإن ــه
سيجعلهن «عالقات في منازل الكفالء
ّ
من دون رقابة لشروط عملهن وضمان
ّ
ت ـقــاض ـي ـهــن الـ ــرواتـ ــب ،عـلـمــا أن هـنــاك
عـقــود عـمــل انـتـهــت مــدتـهــا خ ــال أزمــة
ّ
واستمرت العامالت رغم ذلك
كورونا
ّ
في تأدية عملهن لعدم توافر البديل».
ه ــذا «اإلكـ ـ ــراه املـ ـعـ ـن ـ ّ
ـوي» ،ك ـمــا تصفه
اس ـحــق« ،يــأتــي فــي ظ ــرف غـيــر ع ــاديّ،
غير أن املفارقة أنه في الظروف العادية
ت ـصـ ُـعــب رق ــاب ــة وزارة ال ـع ـمــل واألم ــن

ال ـع ــام ل ـظ ــروف عـمــل ال ـعــام ــات ،وهــذا
يشير إلــى أن تفاقم األزم ــة سينعكس
ّ
ّ
واقتصادية وازديــادًا
نفسية
ضغوطًا
ّ
ف ــي س ــاع ــات ع ـم ـل ـهــن» .ه ــذه «الـعـلـقــة»
ّ
«تسببها بتوتر
في لبنانُ ،يخشى من
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،أي ال ـعــام ـلــة
وأصحاب العمل ،وقد ينتج منه سوء
م ـعــام ـلــة أو ازدي ـ ــاد حـ ــاالت االن ـت ـحــار
وال ـ ـع ـ ـنـ ــف وال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـرد واالضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب
النفسي» ،وفق اسحق .هذا ُيضاف إلى
أزمة العامالت خارج بيوت «الكفالء»،
ّ
ممن تقع عليهن كلفة السكن وتأمني
الحاجات اليومية بالتزامن مع تراجع
ال ـع ـم ــل ب ـس ـب ــب ك ـ ــورون ـ ــا« ،م ـ ــا يـعـنــي
وضعًا إنسانيًا مزريًا ،وعدم قدرة على
تأمني سعر تذاكر السفر أو الحجر ،في
حــن أن اإلج ــراءات مطلوبة مــن لبنان
والدولة ّ
األم لتخفيض كلفة الترحيل».
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«شبكة» لبيع أسماك القرعون
ّ
الملوثة في بيروت
آمال خليل
ّ
ط ــن ــان اثـ ـن ــان م ــن أسـ ـم ــاك بـحـيــرة
لالستهالك
القرعون غير الصالحة
َ
البشري ُيباعان يوميًا في سوقي
صـبــرا والـكــرنـتـيـنــا الشعبيني في
بـ ـي ــروت .ه ــذا م ــا أك ــدت ــه املـصـلـحــة
الــوط ـن ـيــة لـنـهــر ال ـل ـي ـطــانــي ،أم ــس،
بعد رصــدهــا لقيام عــدد مــن أبناء
ال ـب ـل ــدات امل ـ ـجـ ــاورة ل ـل ـب ـح ـيــرة فــي
ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ب ـص ـيــد األس ـم ــاك
منها وبيعها ،على رغم قرار وزارة
ال ــزراع ــة ال ـصــادر ع ــام  2018بمنع
ال ـص ـيــد ف ــي ال ـب ـح ـيــرة ب ـعــد ثـبــوت
تـ ـل ـ ّـوث م ـي ــاه ـه ــا وعـ ـ ــدم صــاح ـيــة
تناول أسماكها.
وف ــي اإلخ ـب ــار ال ــذي ّ
وج ـه ــه املــديــر
الـ ـع ــام لـلـمـصـلـحــة س ــام ــي عـلــويــة
أم ــس إل ــى كــل مــن وزارة الداخلية
َ
وق ـ ـيـ ــادتـ ــي ق ـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
وجـ ـ ـه ـ ــاز أمـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ورد ب ــأن
«الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــن ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا هـ ـ ـ ـ ــواة أو
يبحثون عــن قــوت يومهم ،بــل هم
ش ـب ـك ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ل ـص ـي ــد أس ـم ــاك
البحيرة وتصريفها وبيعها في
صـ ـب ــرا والـ ـك ــرنـ ـتـ ـيـ ـن ــا» .وب ـح ـســب
املـ ـعـ ـطـ ـي ــات الـ ـت ــي ج ـم ـع ـه ــا ف ــري ــق
الرصد في املصلحة« ،تبني وجود
ن ــاف ــذي ــن ي ـ ـشـ ــاركـ ــون فـ ــي ال ـص ـيــد
وحـ ـم ــاي ــة ال ـص ـي ــادي ــن وت ـصــريــف
ّ
الـ ـغ ــل ــة» .ك ـم ــا ت ـب ـ ّـن «ت ـ ـ ــورط أك ـثــر
م ــن  200ص ـيــاد لـبـنــانــي وس ــوري
بــال ـص ـيــد م ــن ال ـب ـح ـيــرة ع ـلــى منت
حـ ـ ــوالـ ـ ــى  18قـ ـ ــاربـ ـ ــا ع ـ ـنـ ــد ج ـســر
صـغـبــن» .وبـعــد سـحــب الكميات،
ي ـن ـق ـل ـه ــا ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــادون ب ــأكـ ـي ــاس
مـعـ ّـبــأة بــاملـيــاه ويلقونها فــي برك
استحدثوها بجانب منازلهم إلى
حني تصريفها في السوق املحلي
كأسماك مثلجة.
ُ
حلقة الصيادين تستكمل بشبكة

نحو  200صياد على
متن  18قاربًا يحظون
بتغطية أمنية

تجار أبــرزهــم ش .ع الــذي يشتري
ي ــوم ـي ــا م ــن ال ـص ـي ــادي ــن ب ــن 300
و 400كيلوغرام ويبيعها في سوق
صبرا ،وآخر يبيع كميات في سوق
ً
الكرنتينا ،فضال عن تجار آخرين
يـشـكـلــون وس ـطــاء بــن الـصـيــاديــن
واألسـ ــواق منهم ت .ش .و ج .ش.
(سوري الجنسية).
ع ـل ــوي ــة أكـ ـ ــد لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» تـ ــورط
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر ن ـ ــاف ـ ــذي ـ ــن م ـ ـ ــن ضـ ـب ــاط
وعناصر أمنيني في تغطية شبكة

ال ـص ـيــد ،وعـ ــدم تـطـبـيــق تعليمات
وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ـم ـن ــع ال ـص ـي ــد.
وط ــالـ ـب ــت امل ـص ـل ـح ــة بـ ــ«الـ ـتـ ـش ــدد
ف ــي ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات مل ـنــع صيد
األسماك في بحيرة القرعون وفي
املـجــرى الرئيسي لنهر الليطاني
ّ
التلوث
إلــى حــن معالجة مشكلة
ف ــي ال ـب ـح ـي ــرة ،واسـ ـتـ ـص ــدار ق ــرار
ب ـم ـنــع ب ـي ــع هـ ــذه األس ـ ـمـ ــاك وم ـنــع
اسـ ـتـ ـه ــاكـ ـه ــا ومـ ــاح ـ ـقـ ــة ال ـت ـج ــار
املتورطني في صبرا والكرنتينا».
وك ـ ــان ـ ــت وزارة ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة م ـن ـعــت
الـصـيــد ب ـنـ ً
ـاء عـلــى الـتـحـلـيــل الــذي
أج ــرت ــه امل ـص ـل ـحــة مل ـي ــاه ال ـق ــرع ــون
عــام « 2018بسبب الحالة البيئية
ال ـخ ـط ـي ــرة ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ال ــزي ــادة
الكبيرة والهائلة ملعدالت تصريف
مـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي والــزراعــي
والصناعي املترافق مع ّ
شح املياه
والــذي ّ
تسبب في تزايد أنــواع من
السيانوبكتيريا التي بدأت تظهر
عام .»2008
(األخبار)
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رضوان مرتضى

كورونا
 14إصابة وفتح
الحدود مع سوريا
للبنانيين فقط
من أصل  2142فحصًا ،أعلنت وزارة
ال ـص ـحــة ،أم ــس ،تـسـجـيــل  14إصــابــة
جديدة بفيروس كورنا ( 11مقيمًا و3
وافــديــن) ،ليرتفع إجـمــالــي اإلصــابــات
إل ــى  .1402فــي امل ـقــابــلُ ،سـ ّـجـلــت 11
حالة شفاء جــديــدة ليصل الـعــدد إلى
إجمالي الوفيات
 843حالة فيما بلغ
ُ
 .31وع ـل ـي ــه ،يـ ـك ــون عـ ــدد امل ـص ــاب ــن
الـفـعـلـيــن ف ــي ل ـب ـنــان ق ــد ب ـلــغ ال ـ ـ 528
ُح ــال ــة 45 ،م ـن ـهــم ف ـقــط ُي ـق ـي ـمــون في
املـسـتـشـفـيــات ( 8فــي ح ــال حــرجــة).
وتـ ـ ّ
ـوزعـ ــت اإلصـ ــابـ ــات ال ـج ــدي ــدة على
ال ـش ـك ــل اآلت ـ ـ ــي :ال ـش ــوي ـف ــات (واف ـ ـ ــد)،
ال ـب ــداوي ُ(م ـق ـيــم) ،املــريـجــات ُ(مـقـيــم)،
مـجــدل عنجر ُ(مـقـيـمــان) ،مكسة (3
ُم ـق ـي ـمــن) ،ال ـص ــوي ــري ُ(م ـق ـي ــم) ،جب
جـنــن ُ(م ـق ـي ـمــان) ،قـصــرنـبــا (وافـ ــد)،
ُ
قيم) ومصيلح (وافد).
القصر (م ّ
إل ــى ذل ــك ،حــطــت أم ــس  11ط ــائــرة في
مطار رفيق الحريري الدولي ،أربع منها
تابعة لشركة طـيــران الـشــرق األوســط
ّ
أقلت  724واف ـدًا ضمن الدفعة الرابعة
إلج ــاء املـغـتــربــن ،فيما وصـلــت ست
طائرات خاصة ّ
ضمت  16لبنانيًا.
كما أعلنت املديرية العامة لألمن العام
أنه ُ
سيصار إلى فتح الحدود البرية مع
َ
سوريا عبر مركزي املصنع والعبودية
ال ـحــدوديــن فــي  16و 18ال ـج ــاري بني
التاسعة صباحًا والــرابـعــة بعد الظهر
أمــام اللبنانيني وأف ــراد عائالتهم (ابــن
لبنانية أو ابــن لبناني ،زوج لبنانية أو
زوجـ ــة لـبـنــانــي) فـقــط امل ــوج ــودي ــن في
سوريا والراغبني بالعودة إلى لبنان.

حق الرد

جريمة سوق الروشة:
طليقة الضحية اعترفت بذبحه!
ُ َ
ّ
بوحشية ق ــل نظيرها ُقـ ِـتــل فيها
َ
ِّ
الشاب إبراهيم علوية .قيدت يداه
وقدماه إلى السرير داخــل غرفته
فـ ــي ال ـس ـن ـت ــر املـ ـشـ ـه ــور بـ ــ«س ــوق
ال ـ ــروش ـ ــة» ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـج ـن ــاح،
ُ
وج ِّر َد من مالبسه وجرى االعتداء
ُ َ
ُ
عليه ،وط ِعن  ١٥طعنة في كليته
وصدره ورقبته قبل أن ُيذبح ّ
حيًا.
ُ
تـ ِـر َك علوية غارقًا في دمه وغادر
ال ـجــانــي م ــن دون أن يـتـنـبــه أحــد
ُ
إليه .املعلومات األولية تشير إلى
وقــوع الجريمة عند الثانية فجر
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،ق ـبــل أن يتنبه
الجيران إلى الرائحة الكريهة التي
ُ
انبعثت من غرفته إذ ت ِركت الجثة
حتى ّ
نبهت رائحتها الجيران ليل
األربـ ـع ــاء .وم ــع ســاعــات الـ َصـبــاح
ُ
األولى أمس ،لم يكن قد ُع ِرف بعد
السبب الحقيقي وراء الجريمة.
امل ـع ـل ــوم ــات األول ـ ـيـ ــة ّ
رجـ ـح ــت أن
ُ
عـلــويــة ّإم ــا قـ ُـد خـ ـ ِّـد َر قـبــل تقييده
وتـعــذيـبــه أو ق ـ ِّـي ـ َـد ب ــإرادت ــه لـعــدم
وجود أي أثر لعراك داخل الغرفة.
وح ـ ـ ـضـ ـ ــرت فـ ــرض ـ ـيـ ــات ع ـ ـ ــدة فــي
مـ ــوازاة اسـتـبـعــاد ال ــرواي ــات التي
جرى تداولها عبر مواقع وسائل
ُ
التواصل االجتماعي ك ّليًا.
ال ـ ـب ـ ـحـ ــث األول ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي أجـ ــرتـ ــه
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ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» بـ ـ ّـن أن ع ـل ــوي ــة ك ــان
ي ـع ـمــل ل ـ ــدى م ـق ـهــى ق ــاس ــم داغ ــر
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف ب ـ ـ ـ ـ «أب ـ ـ ــو ع ـ ـ ـمـ ـ ــاد» فــي
السنتر نفسه الذي يسكن إحدى
غ ــرف ــه .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات فــإن
عـلــويــة ت ـ ّ
ـزوج مــرتــن ،األول ــى من
فـ ـت َــاة م ــن م ـن ـط ـقــة ب ـع ـل ـبــك حـيــث
ً
ُر ِزق منها طفال قبل أن ينفصل
عنها ،والثانية من فتاة سورية
ق ــاص ــر ب ـع ــد خ ـط ـف ـهــا .ومـ ــع ب ــدء
أزمة كورونا وخسارته عمله في
تصليح الدراجات النارية ،أرسل
زوجته الثانية إلى سوريا لتقيم
مع والديها.
ّ
أمــا زوج ـتــه األول ــى الـتــي طلقها
ق ـبــل أشـ ـه ــر ،ف ـي ـن ـقــل ع ــارف ــوه أن
سـ ـب ــب انـ ـفـ ـص ــال ــه عـ ـنـ ـه ــا ي ـع ــود
إلـ ــى ات ـه ــام ــه ل ـه ــا ب ـخ ـيــان ـتــه مــع

ُ
قيد الضحية
إلى سريره قبل
أن ُيطعن 15
طعنة قبل ذبحه

أحــد أقــربــائـهــا .وه ــذا كــان سبب
ال ـط ــاق الــرئ ـي ـســي الـ ــذي تـسـ ّـبــب
بـ ـت ــوت ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ب ـ ــن ع ـل ــوي ــة
وطـلـيـقـتــه الـلـبـنــانـيــة وعــائـلـتـهــا.
ونـقــل أح ــد أصــدقــاء عـلــويــة عنه
أن ــه ك ــان ي ـت ـعــرض لـلـتـهــديــد مــن
قبلهم .
مـ ـس ــاء أم ـ ـ ــس ،ب ـ ــرز ت ـ ـطـ ـ ٌ
ـور الف ــت
فـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات .فـ ـق ــد ت ـ ّ
ـوص ــل
محققو فرع املعلومات إلى خيط
ي ــؤدي إلــى طليقة امل ـغــدور .وفــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كـشـفــت مـعـلــومــات
أم ـن ـي ــة لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أن طـلـيـقـتــه
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدرج ـ ـ ـتـ ـ ــه عـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة ع ـل ـي ــه
ممارسة الجنس معهاّ ،
وقيدته
إلى سريره برضاه ،ثم أحضرت
سكينًا لـتـبــدأ بطعنه فــي أنـحــاء
مختلفة من جسده قبل أن تذبحه.
وتنقل املـصــادر أنها استخدمت
ُ
دم ــى جـنـسـيــة لــتـضـ ّـيــع املحققني
لـتــوحــي بــوجــود خلفيات أخــرى
للجريمة .املعطيات األولية التي
ت ــوص ــل إل ـي ـه ــا املـ ـحـ ـقـ ـق ــون ،وإن
ك ــان الـتـحـقـيــق ل ــم يـنـتــهِ ب ـعــد ،أن
الطليقة املشتبه فيها تؤكد أنها
ارتكبت الجريمة لوحدها ،إال أن
املحققني لــم يصدقوها .لــم ينته
االسـ ـتـ ـج ــواب ب ـع ــد ،ف ـي ـمــا ال ـف ــرع
الـفـنــي سـحــب كــام ـيــرات املــراقـبــة
وداتا الهواتف.

فردان:
ليسيه
ّ
لم نصرف معلمين!
تـعـلـيـقــا ع ـل ــى م ــا ن ـش ــرت ــه «األخ ـ ـبـ ــار»
أمـ ــس ب ـع ـن ــوان «ل ـي ـس ـيــه فـ ـ ــردان تنفذ
تهديدها 30 :معلمًا يدفعون الثمن»،
أوضـ ــح مـحــامــي امل ــدرس ــة نـ ــادر عبيد
ّأن م ــا ورد ف ــي امل ـق ــال «غ ـيــر صحيح
ً
ج ـم ـلــة وتـ ـفـ ـصـ ـي ــا ،ول ـ ــم ي ـت ــم ص ــرف
أي مـعـلــم م ــن املـ ــدرسـ ــة» .وأش ـ ــار إلــى
أن «املـ ــدرسـ ــة ت ـم ــر بـ ـظ ــرف م ــال ــي قــد
يـصــل إل ــى تـهــديــد وج ــوده ــا ف ــي حــال
تفاقمه» ،متمنيًا على الجهات املعنية
ـال
وامل ـه ـت ـمــة بـمـصـيــر الـتـعـلـيــم م ــن أه ـ ٍ
وأســاتــذة وإع ــام ،املحافظة على الحد
األدنــى من املصداقية في التعاطي مع
ه ــذا امل ــوض ــوع ،تجنبًا لتضليل ال ــرأي
ال ـعــام واإلس ـ ــاءة إل ــى ص ــورة املــدرســة،
ال سـيـمــا أن بـيـنـهــا وب ــن لـجـنــة األه ــل
نزاعًا قضائيًا ما زال عالقًا وستتقرر
بنتيجته اإلجراءات التي ستتخذها».
ّرد المحرر
صحيح أن املـعـلـمــن املـعـنـيــن لم
ّ
ي ـت ـســل ـمــوا ك ـتــب صـ ــرف رس ـم ـيــة،
لكن املعلومات املــؤكــدة تفيد بأن
اإلدارة بــاشــرت مفاوضات معهم
للوصول إلى اتفاقات حبية ،منها
أن تعرض عليهم االستقالة مقابل
مبالغ مالية معينة.

