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عراضة َمطا ِلب شعبوية لتك ّتل باسيل تهوي بـ«ضربة الصالحيات»
املعيشية األسبوع املقبل
بري يدعم احلريري بنجدة دستورية ..وتفاهم على دولرة الضروريات
ّ
ّ

مل��ن الكلمة الفصل ف��ي م��ا خ��ص االش���راف على
أم����وال «س���ي���در» ،ع��ن��دم��ا ي��ح�ين ال��وق��ت ف��ع�ل ً
ا ،بعد
اجتماعات تشرين الثاني املقبل؟
ال��رئ��ي��س س��ع��د احل���ري���ري م��ن م��وق��ع��ه كرئيس
ل��ل��ح��ك��وم��ة ،وب��ح��ك��م ص��داق��ت��ه ل��ل��رئ��ي��س عمانويل
ماكرون يعتقد ان احلكومة التي يرأسا هي املعنية
مباشرة ب��إدارة االستثمار والتوظيف في مشاريع
االستثمار والبنى التحتية وخالف ذلك.
وإذا كانت عراضة املطالب الشعبوية لتكتل لبنان
القوي هوت بتمسك الرئيس احلريري بصالحياته
كرئيس للحكومة ،بسحب أي مشروع قانون بانتظار
استكمال درس��ه وتوفير السيولة املالية لتنفيذه،
فإن إجراءات ما بعد محادثات باريس وجولة موفد
اخلزانة األميركية حول ما تعتبره الواليات املتحدة
«إره���اب��� ًا» أو دع��م � ًا ل�لاره��اب ،ستشهد م��زي��د ًا من
اجلهد ،ورمبا التجاذب بني مكونات احلكومة.
وعليه ،اعتبرت م��ص��ادر وزاري���ة ان الضجيج
السياسي ال��ذي ح��اول النائب ابراهيم كنعان في
املجلس النيابي خالل اجللسة ،وبعدها ومحاوالته
إظهار احلكومة وكأنها تعطل عمدا بعض املشاريع
املقررة ملنطقة املنت ،ليس صحيحا وال يتطابق مع
ال��واق��ع ،بل يهدف ال��ى حتقيق شعبوية مكشوفة،
ألنه من حق احلكومة سحب اي مشروع قانون ال
تتأمن األموال الالزمة له ،وكون املشاريع املطروحة

نقطة وسطر

«ال�صامت الأكرب»
مدوية..
�أطلق �صرخة ِّ
�ص 12

ال يوجد متويل لها فمن البديهي التريث باقرارها
في الوقت احلاضر .أما إذا كان النائب كنعان يريد
متويلها م��ن خ�لال االس��ت��دان��ة م��ن ال��س��وق بفائدة
تقارب  ١٥باملية وتكلفتها ماية مليون دوالر فهذا
يرتب اعباء كبيرة على اخلزينة وزيادة الدين العام،
ف��ي ح�ين يتحفنا يوميا بنظرياته وح��رص��ه على
تخفيض العجز في امل��وازن��ة فكيف يوفق النائب
كنعان بني تضارب مواقفه ومطالبته باالستدانة،
بينما ميكنه االنتظار قليال من الوقت ريثما يتامن
املبلغ املطلوب من اموال الئحة املشاريع املدرجة في
سيدر وهذا أفضل للجميع وبدون اللجوء إلى مثل
ه��ذه العراضات االعالمية التي ال تقدم وال تؤخر
شيئا.

جلسة صاخبة

وميكن وصف اجللسة التشريعية التي انعقدت
أمس في ساحة النجمة ،بأنها كانت جلسة صاخبة
وم���ت���وت���رة ،أخ���رج���ت «خ��ف��اف��ي��ش» االص��ط��ف��اف��ات
الطائفية واملناطقية فوق االصطفافات السياسية
أو احلزبية ،وكشفت «هشاشة» العالقة بني نواب
«املستقبل» ون���واب تكتل «لبنان ال��ق��وي» ،بحيث
أظهرت حجم «القلوب املليانة» بني الطرفني ،عند
أول «دعسة ناقصة» من هذا الطرف أو ذاك ،ولوال
ّ
حنكة وحكمة رئيس املجلس نبيه ب � ّري في ضبط
إي��ق��اع اجللسة املتفجرة ،لكان ان��ف��رط عقدها مع
بداية مناقشة جدول األعمال.
األول جلدول
ولعل الصدفة وحدها وضعت البند ّ
أع��م��ال اجل��ل��س��ة ،م��ش��روع ق��ان��ون يتعلق بتنفيذ
م��ش��اري��ع إمن��ائ��ي��ة ملنطقتي جبيل وامل��ت�ن ،فطلب
الرئيس سعد احلريري سحب هذا البند بحجة ان
احلكومة ال متلك املال لتمويلها ،األمر الذي استفز
ن��واب تكتل «لبنان القوي» ،وتضامن معهم نواب
كتلة «اجل��م��ه��وري��ة ال��ق��وي��ة» (ال��ق��وات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة) وح���زب ال��ك��ت��ائ��ب ،ال��ذي��ن
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وثيقة م ّكة:
الإ�سالم �أمام ق�ضايا الع�صر

السماك
محمد
ّ

مب��ب��ادرة من األم�ين العام لرابطة العالم االس�لام��ي الدكتور
محمد عبد الكرمي العيسىُ ،عقد مؤمتر اسالمي جامع في مكة
املكرمة صدرت عنه وثيقة من  29بند ًا حددت املوقف االسالمي
من قضايا العصر وحتدياته.
وتستمد الوثيقة أهميتها من:
أو ًال :ان��ه��ا ص���درت ع��ن ك��ب��ار علماء األم���ة االس�لام��ي��ة م��ن كل
املذاهب ومن كل القارات.
ثاني ًا :انها صدرت في مكة املكرمة ،ومن جوار املسجد احلرام.
ث��ال��ث � ًا :ان ت��اري��خ ص��دوره��ا ك���ان ال��ع��ش��ر األواخ����ر م��ن شهر
رمضان.
ان لهذه املؤشرات الثالثة دالالت معنوية عميقة .غير ان أهمية
الوثيقة ال تقف عند حدود الرمزية املعنوية ،ولكنها تنطلق منها
إلقرار سلسلة من املواقف التي تؤكد على الثوابت االسالمية من
قضايا العصر .وفي مقدمة هذه املواقف – الثوابت التأكيد على
مكونات املجتمع االنساني.
مبدأ اإلخوة االنسانية ،بني مختلف ّ
والتأكيد على احترام االختالفات بني الناس على انها معطى
إلهي .وبالتالي فان هذه االختالفات ،كما قالت الوثيقة ،تشكل
ثروة للبشرية وليس سبب ًا للصراع والصدام.
وذهبت الوثيقة الى حد الدعوة الى إقامة شراكة حضارية
إيجابية جتعل من التنوع جسر ًا للحوار والتفاهم والتعاون.
ولم تقف الوثيقة عند حدود االعتراف باألديان السماوية ،بل
انها انطلقت من هذا االعتراف لتؤكد على أن أصل األديان واحد،
وهو اإلميان بالله الواحد.
لذلك دعت الوثيقة أو ًال الى عدم الربط بني الدين واملمارسات
السياسية اخلاطئة .ودعت ثاني ًا الى احلوار احلضاري باعتباره
افضل السبل للتفاهم السوي مع اآلخ��ر ،واالع��ت��راف بحقوقه
معوقات العيش املشترك .وفي هذا الشأن
املشروعة ،وجت��اوز
ّ
قالت الوثيقة:
«ان حتقيق معادلة العيش املشترك اآلمن بني جميع املكونات
الدينية واإلث��ن��ي��ة والثقافية على ات��س��اع ال��دائ��رة االنسانية،
يستدعي تعاون القيادات العاملية واملؤسسات الدولية كافة،
وعدم التفريق – عند مد يد العون السياسي أو االقتصادي او
االنساني – بني الناس على اساس ديني أو عرقي
أو غيره».
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معتصمون في ساحة رياض الصلح رفض ًا القتراح باسيل وقف تثبيت الناجحني في اخلدمة املدنية

السعودية :على العالم وضع حد للعدوان اإليراني
أكد مجلس ال��وزراء السعودي خالل جلسته أمس ،برئاسة خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن الهجوم
التخريبي ال��ذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخ��ري��ص ،ومت
استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديد َا للسلم واألم��ن الدوليني،
وعدوان ًا غير مبرر على إمدادات الطاقة لألسواق العاملية أدانه وبشدة
املجتمع الدولي.
وأوضح مجلس ال��وزراء أن على املجتمع الدولي مسؤولية كبيرة
لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية اإليرانية.
واستعرض املجلس خ�لال جلسته أم��س جملة م��ن التقارير عن
مجريات األحداث وتطوراتها.
وح���ول ان��ض��م��ام اململكة للتحالف ال��دول��ي أك��د مجلس ال���وزراء
السعودي أن قرار اململكة االنضمام للتحالف الدولي ألمن وحماية
امل�لاح��ة البحرية وض��م��ان سالمة امل��م��رات البحرية ،يأتي ملساندة
اجلهود اإلقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات املالحة البحرية
وال��ت��ج��ارة العاملية وض��م��ان أم��ن واس��ت��م��رار تدفق إم���دادات الطاقة
لالقتصاد العاملي واإلسهام في حفظ األمن والسلم الدوليني .
وأكد وزير اإلعالم السعودي تركي بن عبد الله الشبانة على اإلجناز
الذي حتقق بعودة اإلمدادات البترولية من اململكة ملا كانت عليه بفضل
اجلهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو السعودية لتجاوز آثار
العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص.
وأش��ارد وزي��ر اإلع�لام السعودي بسرعة استجابة شركة أرامكو
وتفعيل نظام الطوارئ وكفاءة وتفاني العاملني فيها من مواطنني
ومقيمني مما كان له الدور الكبير في جتاوز األزمة.
من جهة أخرى قال وزير الدولة السعودي للشؤون اخلارجية ،عادل
اجلبير ،أمس ،إن اململكة ستدرس جميع اخليارات للرد
على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو.
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امللك سلمان مترئس ًا مجلس الوزراء السعودي (واس)

ماكرون ينشط بني ترامب وروحاني :طهران ّ
مستعدة لتعديل اإلتفاق
هدد الرئيس األميركي دونالد
ترامب أمس من على منصة األمم
املتحدة بزيادة الضغط على ايران
لكنه قال إن هناك سبيال للسالم في
وقت تكثف فيه ال��دول االوروبية
مبادراتها خلفض التوتر حيث
دعا الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون الذي بدا أنه ينشط بقوة
ب�ين ت��رام��ب وروح��ان��ي الطرفني
ل��ل��ع��ودة إل��ى ط��اول��ة امل��ف��اوض��ات
جتنب ًا لـ«مخاطر اشتعال» منطقة
اخلليج.
وبدا ترامب متعبا خالل إلقائه
خطابه بدون انفعال وال حماس،
وكثف حتذيراته اليران.
وق����ال «ط���امل���ا اس��ت��م��ر س��ل��وك
اي��ران تهديديا فإن العقوبات لن
تلغى بل سيتم تشديدها».
وأض�����اف «ي��ت��ع�ين ع��ل��ى ك��اف��ة
ال��دول ان تتحرك .وال يجدر يأية
حكومة مسؤولة ان تدعم تعطش
اي�����ران ل���ل���دم���اء» ،دون أن ي��ق��دم
اقتراحات جديدة ،ومكررا لهجة
خطابيه في العامني املاضيني.
وق���ال ت��رام��ب ف��ي خطابه «ان
ال��والي��ات املتحدة ال تسعى الى

ن���زاع م��ع أي ب��ل��د .ن��ري��د ال��س�لام
وال���ت���ع���اون وع�ل�اق���ة م��ث��م��رة مع
اجلميع» مضيفا «لكني سادافع
دائما عن مصالح اميركا».
وك��ث��رت التخمينات منذ أي��ام
بني دبلوماسيي العالم املجتمعني
في نيويورك ملناسبة االجتماعات
السنوية للجمعية العامة لالمم
املتحدة ،بشأن لقاء محتمل بني
ت��رام��ب ونظيره االي��ران��ي حسن
روح��ان��ي ال���ذي سيلقي خطابه
أمام اجلمعية العامة اليوم .
ويأمل أنصار هذا اللقاء في أن
يتيح مثل هذا احلدث التاريخي
خفض التوتر القائم منذ هجوم
 14اي��ل��ول اجل���اري على منشآت
ن��ف��ط��ي��ة س��ع��ودي��ة وال�����ذي ع��زت��ه
عواصم غربية لطهران.
م�����ن ج���ه���ت���ه دع������ا ال���رئ���ي���س
الفرنسي إميانويل م��اك��رون من
على منبر اجلمعية العامة أمس
ك ً
ال من الواليات املتحدة وإيران
ل��ل��ع��ودة إل��ى ط��اول��ة امل��ف��اوض��ات
جت���ن���ب��� ًا ل���ـ«م���خ���اط���ر اش���ت���ع���ال»
منطقة اخلليج .وقال ماكرون إنّ
«األوان اآلن ،هو أكثر من أي وقت

ترامب يلقي خطابه أمام اجلمعية العامة في االمم املتحدة (أ ف ب)

م��ض��ى ،الس��ت��ئ��ن��اف امل��ف��اوض��ات
ب�ين ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وإي����ران
وامل���و ّق���ع�ي�ن ع��ل��ى خ��ط��ة ال��ع��م��ل
الشاملة املشتركة املتعلقة بإيران
(االتفاق النووي اإليراني) وقوى
املنطقة املعنية باملقام األول بأمن
املنطقة واستقرارها».
وق����ال م���اك���رون ف���ي اجلمعية
العامة لألمم املتحدة «الهجمات
على السعودية غيرت الوضع.
اخل���ط���ر ال���ي���وم ه���و أن تتفجر
(األم��ور) بسبب إس��اءة تقدير أو
رد غير متناسب».
وأضاف« :حان الوقت أكثر من
ذي قبل الستئناف امل��ف��اوض��ات
بني إي��ران وأط���راف خطة العمل
ال��ش��ام��ل��ة امل��ش��ت��رك��ة (االت���ف���اق
ال����ن����ووي) وال����ق����وى اإلق��ل��ي��م��ي��ة
املعنية».
وق����ال إن����ه ل��ي��س س���اذج���ا وال
يؤمن باملعجزات لكن الوقت حان
لبناء السالم.
وأضاف«:يحتاج بناء السالم
للتحلي بالشجاعة» مضيفا أنه
سيواصل اجل��ه��ود التي يبذلها
ف���ي اآلون�����ة األخ���ي���رة جل��م��ع كل

األطراف على طاولة املفاوضات.
وك��ان م��اك��رون التقى الرئيس
االي��ران��ي حسن روح��ان��ي مساء
أمس االول.
وق����ال أم���س «أج���ري���ت نقاشا
مطوال لساعة ونصف ساعة مع
الرئيس روحاني ،أتاح كما أعتقد
فتح ث��غ��رات ،وه��ي دقيقة ج��دا»
مضيفا «آم���ل ف��ي ح��ص��ول تقدم
خالل الساعات القليلة املقبلة».
م��ن جهتها ذك��رت املستشارة
األمل���ان���ي���ة أجن���ي�ل�ا م��ي��رك��ل إن��ه��ا
ت��رح��ب ب��ان��ع��ق��اد م��ح��ادث��ات بني
ال��والي��ات املتحدة وإي���ران لكنها
قالت بعد أن أجرت محادثات مع
رئيسي البلدين أم��س إن توقع
رف����ع واش��ن��ط��ن ال��ع��ق��وب��ات عن
طهران أوال أمر غير واقعي.
وأضافت ميركل على هامش
اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة
لألمم املتحدة «أرحب باحملادثات
بني الواليات املتحدة وإيران لكن
لن يتسنى رفع جميع العقوبات
أوال ث����م ت��ن��ع��ق��د احمل����ادث����ات.
أعتقد أن ه��ذا ليس
واقعيا».
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«عض األصابع» بني نتنياهو وغانتس في ِسباق تشكيل احلكومة

هيثم زعيرت:

مي ُّر تشكيل حكومة االحتالل اإلسرائيلي مبرحلة
«ع� ِّ
زعيمي ُمعسكري «اليمني -
�ض األص��اب��ع» بني
َ

احل��ري��دمي» بنيامني نتنياهو و»ال��وس��ط  -يسار»
بيني غانتس ،بشأن توافقهما على تشكيل حكومة
وح��دة ،وصيغة التناوب في ما بينهما ،وكالهما
ص باآلخر إلفشاله.
يتر ّب ُ

وي��ت��ر ّي��ث رئ��ي��س ال��ك��ي��ان اإلس��رائ��ي��ل��ي رؤوف�ين
ريفلني ،بإعالن إس��م املُ� ّ
�رش��ح لتشكيل احلكومة
بانتظار اجل��واب النهائي منهما ،وبعد تس ّلمه
عند الساعة  13:30م��ن ظهر ال��ي��وم (األرب��ع��اء)

م��ن رئ��ي��س جلنة االن��ت��خ��اب��ات امل��رك��زي��ة القاضي
ح��ن��ان ميلتسر ،ال��ن��ت��ائ��ج ال��رس��م��ي��ة النتخابات
«ال��ك��ن��ي��س��ت» ،ول��دي��ه م��ه��ل��ة أس��ب��وع
لتكليف املُ ّ
رشح.
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بيلينغ�سلي ُيكا�شف حماوريه حول مه ّمته :بنك ج ّمال َك َذب على امل�صرف املركزي!
�إدارة ترامب ترفع م�ستوى املواجهة مع �إيران وحزب اهلل ...وتطمينات �أمريكية �أن ال ا�ستهدافات جديدة الآن

,,

هاج�س امل�صارف الدائم
من ال�سقوط ُي�شكِّل رادع ًا ذاتي ًا
يف االمتثال �إىل �أق�صى الدرجات

,,

ش َّكلت زيارة مساعد وزير اخلزانة األميركية مارشال بيلينغسلي األخيرة
إلى بيروت إيذان ًا بانتقال اإلدارة األميركية إلى مستوى جديد من املواجهة مع
«حزب الله» وتالي ًا مع إيران .يبدو جلي ًا أن املنحى تصاعدي.
صحيح أن الضجيج ي��دور اليوم حول القطاع املصرفي واملخاوف من أن
مبرر بعد استهداف «ج ّمال تراست
تشمل العقوبات بنوك ًا إضافية .والقلق هنا ّ
بنك» أواخر الشهر املاضي وإدراجه والشركات التابعة له في لبنان على الئحة
العقوبات عقب قرار تصنيفه من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية (أوفاك)
التابع للخزانة األميركية بنك ًا إرهابي ًا عاملي ًا لتسهيله األنشطة املالية لـ«حزب
الله» .ورغ��م أن بيلينغسلي أك��د أن ال نية الستهداف مصارف جديدة ،لكنه
حت ّدث في صفة احلاضر مستخدم ًا تعبير «في هذه املرحلة» من دون إقفال
الباب أمام «احتمال اتخاذ إجراءات مستقبلية».
والباب املفتوح يفهم معناه جيد ًا كل املعنيني بالنظام املصرفي ،من مصرف
لبنان وحاكمه إلى جمعية املصارف واملصارف برمتها .ال ُيل ّوح بسوطه كيفما
ك��ان ،إذ ال يتوقع جناح ًا مئة باملئة في اكتشاف األم��وال املل ّوثة ،لكنها عملية
متواصلة تقع على عاتق املصارف املسؤولة عن حماية أموال مودعيها ،والتي
تعتمد على نظام أو برنامج االمتثال لديها من أجل حتليل املعلومات املتوافرة
ع��ن عمالئها وتقييم املخاطر وتنقية احلسابات م��ن «األص ��ول امللوثة» لدى
اكتشافها.
في التقييم ،جنح «حزب الله» في االلتفاف على العقوبات والولوج إلى النظام
املالي العاملي عبر «ج ّمال تراست بنك» ،الذي في رأي بيلينغسلي ،حصل نتيجة
ك��ذب إدارة البنك على املصرف امل��رك��زي ،وتالعبها وخرقها قانون مكافحة
غسيل األموال في لبنان .وهو أمر ال ميكن أن مير مرور الكرام .لذا كان صارم ًا
في كالمه على ضرورة القيام بأمرين :األول ،التصفية اجلبرية من خالل تعيني
مصفّي من قبل مصرف لبنان لضمان فصل أموال املودعني األبرياء وعودتها
لتسربها حتت صيغة «التصفية
إلى أصحابها وجتميد أموال «حزب الله» ،منع ًا
ّ
الذاتية» التي كان أعلن البنك عنها والتي ال تنطبق عليه بعد خضوعه للعقوبات.
وقد مت جلهة هذه النقطة تعيني النائب السابق للحاكم محمد بعاصيري .أما

األم��ر الثاني ،فهو إجن��از التحقيق الكامل لتبيان ما إذا كانت قوانني لبنان
تعرضت للخرق ،وتوضيح اإلجراءات املدنية واجلزائية التي سيتم تطبيقها في
مت اإلضرار بسمعة القطاع املالي في لبنان وه ّدد
هذه احلالة ،وال سيما بعدما ّ
صدقيته.
ستكون املصارف كثيرة احل��ذر ،قليلة املخاطرة ،غير ق��ادرة على التواطؤ
حتى لو أرادت ألن الكلفة ستكون مرتفعة وكارثية .وسيشكل الهاجس الدائم
الذي يعتريها من السقوط رادع ًا ذاتي ًا في االمتثال إلى أقصى الدرجات.
الضغوط املالية لديها نتائج إيجابية ،يؤكد بيلينغسلي ،ال��ذي ستستمر
إدارته في ممارسة شتى الضغوط عبر مختلف القنوات حلرمان «حزب الله»
من األموال التي يحتاجها لالنخراط في األعمال اإلرهابية سواء في لبنان أو
املنطقة أو حول العالم ،وهذا يستدعي االنتقال إلى مستويات جديدة وقنوات
أخرى خارج النظام املصرفي.
فالسقف الكالمي العالي ال��ذي استخدمه امل��وف��د األم�ي��رك��ي حيال دعوة
األط��راف السياسية إلى أخذ مسافة عن «ح��زب الله» ال��ذي حت� ّول سرطان ًا
ينخر اجلسم اللبناني وضرورة استئصاله ،واللهجة الصارمة بأن العقوبات
ستطال كل من يقدم دعم ًا عيني ًا حلزب الله ،بصرف النظر عن انتمائه الطائفي
او السياسي ،وأن ذل��ك يشمل في بعض ال�ظ��روف الدعم السياسي ،أدخل
البالد في حلقة جديدة من الضغوط التي تتعدى احلزب إلى كثير من القوى
السياسية احلليفة ،وإل��ى قطاعات التجار والصناعيني الذين أصبحوا في
مرمى االستهداف ،فضال عن شرائح اجتماعية عديدة نسجت عالقات مصالح

مع احلزب.
ال يخفي األميركيون ان استخدام كافة الضغوط السياسية واملالية على
لبنان إلى دفع كافة االطراف السياسية لالجتماع على رفض املخطط االيراني
الذي ينفذه حزب الله والهادف إلى تقويض املرتكزات الدميقراطية في لبنان،
وإلى تقويض النظام .قد يكون ذلك مكلف ًا على لبنان مع ازدياد حجم االنهيار
االقتصادي في البالد ،لكنه يبدو أن الوسيلة األقل كلفة على واشنطن وحلفائها
ملنع مزيد من إن��زالق لبنان إلى الفلك اإليراني بعدما فقدت القوى السياسية
التي كانت تنضوي في إطار القوى االستقاللية مناعتها وقدرتها على حتييد
لبنان جراء انخراطها في تسوية أسهمت في اختالل موازين القوى في لبنان
وإلى إحكام احلزب سيطرته على مفاصل الدولة ،مستفيد ًا من حجم التمويل
الذي كان يتلقاه من إيران والذي يصل إلى  700مليون دوالر فضال عن شبكات
تبييض األموال والتجارة غير املشروعة التي يقوم بها في دول املثلث األميركي
وفي أفريقيا وامتدادها حتى إلى دول عديدة في أوروبا.
وخنق متويل احلزب عبر القنوات األخرى يضع الدولة اللبنانية أمام امتحان
عسير ،إذ أن بيلينغسلي ينتظر من احلكومة واملؤسسات واألجهزة أن تتخذ
إجراءات جدية جلهة ضبط املرافىء واملطار واحلدود البرية ملنع عمليات تهريب
احلديد والدواء حتديد ًا من إيران لتوفير مصادر متويل لها ،وإلى منع حرمان
الدولة من اإليرادات اجلمركية.
كيف ميكن التأثير ف��ي بيئة ح��زب ال�ل��ه؟ امل��واج�ه��ة؟ ي��رد امل��وف��د األميركي
على محاوريه في لقاء في السفارة األميركية :نستطيع العمل عبر مكافحة
الفساد ،وعبر تشجيعهم على االنخراط في املشاركة الدميوقراطية ،وتنمية
االقتصاد ومنح الناس بدائل حلياة أفضل بد ًال من التحاقهم مبجموعة إرهابية
او ارسالهم لقتل االبرياء في سوريا ،او للقتال في اليمن .وطاملا ان احلزب لن
يستطيع دفع الرواتب ومنح التقدميات التي اعتاد عليها ،فذلك سيكون جيد ًا
ألنه مينح اللبنانيني خيارات افضل أخرى ،وفرص أخرى للعيش والعمل بحيث
ال يكونون مضطرين للتعاون واالنخراط في هذه املنظمة اإلرهابية.
ّ
رلى موفق
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همس
ِ
يكتف موفد اخلزانة
لم
ب���ن���ق���ل م�����ا ل����دي����ه إل����ى
اجلمهور عبر «حفنة من
اإلع�لام��ي�ين» ،ب��ل حاول
مرار ًا ج ّرهم إلى حوارات
ال��ه��دف م��ن��ه��ا ،االط�ل�اع
ع���ل���ى ر ّد ال���ف���ع���ل على
اإلجراءات األميركية؟

غمز
ن��ص��ح م���ص���رف كبير
بدراسة متأنية لبياناته،
نظر ًا حلساسية املوقف
م���ن ح��رك��ة األم�����وال في
األسواق اللبنانية.

لغز
موظف أمم��ي مرموق
ف��وج��ئ ب���س���ؤال يتعلق
بدمجالشعبني(،اللبناني
والفلسطيني) ،وماذا إذا
كان يعني التوطني؟!

ماكرون ي� ِّؤكد لعون �إلتزام فرن�سا بدعم لبنان و�ضرورة تفعيل «�سيدر»
رئي�س اجلمهورية �شارك يف �إفتتاح اجلمعية العامة والتقى العاهل الأردين وال�سي�سي

نيويورك – كارول �سلوم

اك���د رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة العماد
م��ي��ش��ال ع���ون وال��رئ��ي��س الفرنسي
امي���ان���وي���ل م����اك����رون ع��ل��ى أهمية
االس��ت��م��رار ف��ي تعزيز ال��ت��ع��اون بني
لبنان وفرنسا ،وااللتزام في توطيد
العالقات اللبنانية  -الفرنسية.
وفيما شدد الرئيس عون على أن
ماض في االصالحات البنيوية
لبنان ٍ
العتبارات وطنية غير مرتبطة بأي
ات��ف��اق آخ��ر ،ألن أح��د عناوين عهده
هو االصالحات في النظامني املالي
واالقتصادي ،جدد الرئيس ماكرون
إلتزام بالده دعم لبنان في املجاالت
ك��اف��ة واع���دا بتلبية دع���وة الرئيس
ع��ون للقيام ب��زي��ارة دول��ة ال��ى لبنان
خالل العام  2020ملناسبة االحتفال
مبئوية لبنان الكبير.
مواقف الرئيسني عون وماكرون
ج����اءت خ�ل�ال االج��ت��م��اع ال����ذي عقد
ال���س���ادس���ة م���ن م��س��اء أم����س االول
بتوقيت ن��ي��وي��ورك (ال��واح��دة بعيد
منتصف الليل بتوقيت بيروت) في
اجلناح الفرنسي في االمم املتحدة.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع ع��ن اجلانب
اللبناني ،وزير اخلارجية واملغتربني
جبران باسيل ،وزير الدولة لشؤون
رئاسة اجلمهورية سليم جريصاتي،
رئ��ي��س��ة ب��ع��ث��ة ل��ب��ن��ان ال��دائ��م��ة لدى

االمم املتحدة السفيرة ام��ل مدللي،
سفير ل��ب��ن��ان ل���دى واش��ن��ط��ن غابي
عيسى ،املستشارة الرئيسية لرئيس
اجلمهورية ميراي عون الهاشم.
أما عن اجلانب الفرنسي فحضر
وزير اخلارجية جان ايف لودريان،
املستشار ال��دب��ل��وم��اس��ي اميانويل
بون ،رئيس اركان الرئيس الفرنسي
االدميرال برنار روجيل ،املستشارة
الرئاسية أليس روف��و ،مدير شؤون
ال����ش����رق االوس�������ط ف����ي اخلارجية
الفرنسية كريستوف فارنو.
وسئل الرئيس عون بعد اللقاء عن
انطباعاته عن االجتماع مع الرئيس
م��اك��رون ف��رد ممازحا الصحافيني»:
الصحة منيحة احلمد لله».
ووص��ف��ت م��ص��ادر ال��وف��د اللبناني
ال��ل��ق��اء ال���ذي مت ب�ين ال��رئ��ي��س�ين عون
وم���اك���رون ب��أن��ه ك���ان ج��ي��دا وتناول
املواضيع التي تهم البلدين .وتركزت
احمل��ادث��ات اللبنانية-الفرنسية على
م��ح��اور ع��دة اب��رزه��ا ض���رورة تفعيل
م��ؤمت��ر «س��ي��در» حيث اط��ل��ع الرئيس
ماكرون الرئيس عون على نتائج لقائه
م��ع رئ��ي��س احل��ك��وم��ة سعد احلريري
والنقاط التي اثيرت حول االصالحات
البنيوية املفترض أن يتخذها لبنان
ف���ي االش���ه���ر امل��ق��ب��ل��ة ،الس��ي��م��ا وأن
احلريري كان أعرب عن أمله في ان تقر
معظم االص�لاح��ات قبل نهاية السنة
اجلارية .وقد شدد الرئيس عون على

اهمية ه��ذه االص�لاح��ات العتبارات
وطنية غير مرتبطة ب��أي اتفاق آخر،
ألن أحد عناوين عهده هو االصالحات
في النظامني املالي واالقتصادي وهو
م����اض ف���ي ه����ذه اخل���ط���وة م���ن خالل
مجاالت عدة.
وت��ط��رق البحث اي��ض��ا ب�ين عون
وم����اك����رون ال����ى ق��ض��ي��ة النازحني
السوريني في لبنان والعوائق التي
حت���ول دون ع��ودت��ه��م ال���ى بالدهم،
ف��ع��رض ال��رئ��ي��س ع���ون للتداعيات
السلبية لهذا ال��ن��زوح على مختلف
قطاعات ال��دول��ة ،الفت ًا ال��ى أن نحو
 360أل��ف س���وري ع���ادوا حتى اآلن
طوعا من لبنان الى سوريا ولم ترد
أية تقارير دولية تشير الى تعرضهم
ألي حادث امني ،علما أن هذه العودة
احمل�����دودة غ��ي��ر ك��اف��ي��ة حل��ل مسألة
النزوح السوري الكثيف.
وأعرب الرئيس ماكرون عن تفهم
ب�لاده للموقف اللبناني ولألضرار
التي مني بها االقتصاد اللبناني،
معربا عن أمله في أن يحصل تقدم
ع��ل��ى ص��ع��ي��د ح��ل االزم����ة السورية
سياسيا م��ن خ�لال تشكيل اللجنة
الدستورية التي مت التوافق عليها
وهي عامل مهم ،علما أن اسباب عدم
العودة قد ال تكون فقط اقتصادية بل
سياسية وأمنية.
وت����ط����رق احل����دي����ث أي���ض���ا الى
«م���ب���ادرة ب��ي��اري��ت��ز» ،وأهميتها في

تقريب وجهات النظر بني افرقائها.
وتناول الرئيسان مناسبة االعالن
عن مئوية لبنان الكبير ،حيث وضع
الرئيس اللبناني نظيره الفرنسي
في ص��ورة االحتفاالت التي ستقام
ف��ي ل��ب��ن��ان ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة واعتبرها
الرئيس م��اك��رون مناسبة مشتركة
لبنانية-فرنسية ال ب��د أن تشارك
ال��دول��ة الفرنسية ب��ه��ا ،وه��ي التي
أعلنت والدة لبنان الكبير في العام
.1920واتفق الرئيسان على ضرورة
اقامة احتفاالت مشتركة بني البلدين
ي���ش���ارك ف��ي��ه��ا اجل��ي��ش��ان اللبناني
والفرنسي.
وت��ط��رق احل��دي��ث ال���ى موضوع
«أكادميية االنسان للتالقي واحلوار»
التي اقرتها االمم املتحدة يوم االثنني
املاضي ،فرحب الرئيس ماكرون بهذا
احلدث واعتبره اجنازا مهما مؤكدا
دع��م ب�لاده إلنشاء االكادميية حيث
مت��ن��ى اجل��ان��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ان تكون
فرنسا أول دولة توقع على االتفاقات
الثنائية املتعلقة بها .
وأش��ارت املصادر الى أن االتفاق
كان تاما بني الرئيسني على ضرورة
تفعيل «س��ي��در» وت��ع��زي��ز العالقات
الثنائية ،وجدد الرئيس ماكرون ما
سبق أن أعلنه جلهة إل��ت��زام بالده
دع��م لبنان في املجاالت كافة واعد ًا
بتلبية دع���وة الرئيس ع��ون للقيام
ب��زي��ارة دول��ة ال��ى لبنان خ�لال العام
 2020مل��ن��اس��ب��ة االح��ت��ف��ال مبئوية
لبنان الكبير.
وش��ارك رئيس اجلمهورية امس
ف��ي اجل��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة للجمعية
ال��ع��ام��ة ل��ل�امم امل��ت��ح��دة بدورتها
ال��راب��ع��ة وال��س��ب��ع�ين وف���ي الغداء
ال��ذي أقامه أم�ين ع��ام االمم املتحدة
أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��س ع��ل��ى شرف
رؤساء الوفود .
وال��ت��ق��ى ال��رئ��ي��س ع���ون العاهل
االردن����ي امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ال��ث��ان��ي بن
احلسني في حضور ولي العهد االمير
حسني بن عبد الله ،وزير اخلارجية
امي����ن ال��ص��ف��دي وم��س��ت��ش��ار امللك
للتنسيق واالعالم بشر اخلصاوني،
سفيرة االردن في الواليات املتحدة
دينا قعوار وسفيرة اململكة االردنية
لدى االمم املتحدة سيما بحوث.
وتطرق البحث خ�لال اللقاء الى

العالقات اللبنانية  -االردنية وسبل
تعزيزها في املجاالت كافة ،إضافة
ال��ى االوض����اع ف��ي املنطقة واملسار
امل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية
وامل��خ��اط��ر امل��اث��ل��ة أم��ام��ه��ا ج���راء ما
يسمى بـ «صفقة القرن».
وقد أبدى امللك عبد الله استعداد
ب�لاده لتزويد لبنان بالطاقة لزيادة
انتاجه الكهربائي ،ويبقى امام ذلك
اي��ج��اد ح��ل مل��وض��وع رب��ط الشبكات
الكهربائية بني البلدين.
كما مت التأكيد على ضرورة ايجاد
احل��ل��ول املناسبة والعملية لعودة
ال��ن��ازح�ين ال��س��وري�ين ال���ى وطنهم
السيما وان البلدين يتشاركان عبء
هذا النزوح وتداعياته على مختلف
ال��ص��ع��د ،وأك����د امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه أنه
س��ي��واص��ل ات��ص��االت��ه مل��ع��اجل��ة هذا
امل��وض��وع وس��ي��ك��ون م��ن اب���رز نقاط
البحث في اللقاء ال��ذي سيعقده مع
الرئيس الروسي فالدميير بوتني في
«سوتشي».
وت��ن��اول البحث اي��ض�� ًا التعاون
االقتصادي بني البلدين واقامة سوق
اق��ت��ص��ادي��ة مشتركة ل���دول املشرق
م��ن بينها س��وري��ا ول��ب��ن��ان واالردن
وال��ع��راق ،على ان تنضم اليها بعد
ان��ط�لاق��ه��ا واث���ب���ات فعاليتها دول
اخرى..
ث��م التقى ال��رئ��ي��س ع��ون املديرة
العامة ملنظمة «االونيسكو» اودري
ازوالي ،ب��ح��ض��ور ال��وف��د املرافق،
وع���رض معها ال��ع�لاق��ات ب�ين لبنان
وامل��ن��ظ��م��ة وش��ك��ره��ا ع��ل��ى دعمها
النشاء «اكادميية االن��س��ان للتالقي
واحلوار» .
واش��������ارت أزوالي ال�����ى أن ما
ستقدمه املنظمة لألكادميية يأتي
ف���ي م���ج���ال ال����دراس����ات واالب���ح���اث
معربة عن أملها في أن تقوم بزيارة
ميدانية للبنان ل�لاط�لاع على عمل
مكتب «االونيسكو» في بيروت ولقاء
املسؤولني اللبنانيني ،لبحث سبل
ال��ت��ع��اون ب�ين املنظمة واملؤسسات
اللبنانية املعنية.
ورح��ب رئيس اجلمهورية برغبة
ازوالي وأكد أنه سيتم توجيه دعوة
رس��م��ي��ة ال��ي��ه��ا م��ن أج���ل إمت���ام هذه
الزيارة.
وكان رئيس اجلمهورية استقبل،

لقاء الرئيسني عون وماكرون في نيويورك (تصوير :داالتي ونهرا)
في مقر اقامته في فندق «بالزا» ،وفدا
م��ن امل��ج��ل��س اللبناني  -االميركي
للدميقراطية ،وعرض معه لالوضاع
ف���ي ل��ب��ن��ان وال���ع�ل�اق���ات اللبنانية
االم���ي���رك���ي���ة ،ودور امل��ج��ل��س فيتطويرها.
وخالل اللقاء تناول الرئيس عون
ردا على سؤال االوضاع االقتصادية
ف��ي ل��ب��ن��ان م��ع��ددا االج�����راءات التي
ي��ت��م ات��خ��اذه��ا لتحقيق النهوض
االقتصادي ،وق��ال« :ثمة الكثير من
ال��ت��داب��ي��ر االص�لاح��ي��ة ال��ت��ي سيتم
اتخاذها ،ولكنها لن تكون موجعة

إال ل��ل��ذي��ن ي��س��ت��غ��ل��ون امل����ال العام
ملصاحلهم الشخصية» ،موضحا «أن
على املؤسسات العامة أن تخضع
للتفتيش املالي ولديوان احملاسبة.
ف��ل��م ي��ع��د ي��وج��د ال��ي��وم استقاللية
لناحية صرف االموال .كان ثمة سوء
ادارة وإه��دار لالموال في السابق،
إال ان ال��ي��وم يتم ضبط االم���ور عبر
االج�����راءات وال��ق��وان�ين االصالحية
ومكافحة الفساد واق��رار املوازنة»،
الف��ت��ا ال��ى «الكشف ع��ن إه���دار كبير
في االم��وال من خالل التدقيق بقطع
احلسابات إال أال أحد يعلم اين ذهبت

هذه االموال».
وأك�����د أن «أك���ادمي���ي���ة االنسان
للتالقي واحل����وار» ستقوم بالدور
ال�����ذي ف��ش��ل امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي في
تأديته ،إن كان من خالل عصبة االمم
او االمم املتحدة ،في ظل هذه املرحلة
الدقيقة ال��ت��ي ينتشر فيها العنف
والتطرف والتعصب في العالم».
والتقى رئيس اجلمهورية ،نظيره
امل���ص���ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح السيسي،
ثم املمثلة اخل��اص��ة ل�لأم�ين العام
املعنية ب��األط��ف��ال وال��ن��زاع املسلح
فرجينيا غامبا في األمم املتحدة.

اجتماع وزاري رباعي بحث ملف النازحني

عقد على هامش اجتماعات األمم املتحدة في نيويورك
اجتماع وزاري رباعي ضم وزارء خارجية العراق االردن
لبنان وتركيا ،بناء على مبادرة مشتركة بني وزيري خارجية
لبنان جبران باسيل وتركيا مولود جاويش اوغلو ،للتداول
ف��ي ملف ال��ن��ازح�ين ال��س��وري�ين إل��ى دول اجل���وار السوري
األربع.

وبعد التداول مت االتفاق على تشكيل جلنة خبراء مهمتها
إعداد ورقة عمل مشتركةليبحثها الوزراء وليتشاورا بشأنها
مع الدول واجلهات املعنية مبلف النازحني السوريني.
وكان االتفاق تاما على مبدأ العودة كحل نهائي وحيد لهذه
األزم��ة  ،على ان تتوفر الشروط لذلك ومن ابرزها احلصول
على دعم الدول والهيئات املسؤولة عن متويل العودة.

با�سيل يرف�ض و�صف «حزب اهلل» باالرهاب

اك���د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة واملغتربني
جبران باسيل ان ح��زب الله «ج��زء من
احلكومة ومن شعبنا ،حتى ولو ازعج
ذلك االدارة االميركية» .وقال« :ال ميكن
ان نقبل ان يوصف ثلث سكان لبنان
بأنهم ارهابيون».
اس��ت��ض��اف ن����ادي ج��ام��ع��ة هارفرد
ف��ي مدينة ن��ي��وي��ورك ،الوزير باسيل
ف���ي ح����وار ادارت������ه ال��ص��ح��اف��ي��ة ت���ارا
ك���ان���غ���ارل���وواس���ت���ه���ل ب���احل���دي���ث عن
ال���وض���ع االق���ت���ص���ادي وامل���ال���ي فقال:
«االزم��ة االقتصادية قاسية ،قسم منها
مسؤوليتنا وق��س��م آخ���ر ل��ي��س كذلك.
ن��ع��م ل��دي��ن��ا ازم����ة م��ال��ي��ة واقتصادية
لكننا ق��ادرون على الصمود .واحد من
احللول ان يعود النازحون السوريون
ال��ى ب�لاده��م الن اقتصادنا ال يحتمل
كلفة النهوض بشعبني».
وع��ن ال��ع�لاق��ة م��ع اململكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة ق���ال« :ع�لاق��ت��ن��ا ج��ي��دة مع
ال��س��ع��ودي��ة ،وك��ث��ي��رون منزعجون من
موقف لبنان على احلياد في الصراع
االقليمي ،ولدينا االمل بتطوير عالقاتنا
مع السعودية».
وردا ع��ل��ى س����ؤال ع���ن العقوبات
االم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى «ح���زب ال��ل��ه» أج���اب:
«الوضع صعب لكن حزب الله جزء من
احلكومة ومن شعبنا ،حتى ولو ازعج
ذلك االدارة االميركية .نحن نحترم حقنا
في الدفاع عن النفس بوجه االعتداءات
االسرائيلية .والطريقة الفضلى هي
اقناع اسرائيل بوقف اعتداءاتها .ال
ميكن ان نقبل ان يوصف ثلث سكان

لبنان بانهم ارهابيون».
وذك��ر ب��أن «ال ع��داوات وال صداقات
دائ��م��ة ب��ل مصالح دائ��م��ة .واج��ب��ي ان
اح��ف��ظ شعبي ووح���دة وط��ن��ي .دفعنا
ثمنا غاليا في احل��رب وع��ن غير وجه
حق احيانا .لن نسمح بعودة احلرب
االه��ل��ي��ة .نحن لسنا خ���ارج الشرعية
الدولية ،واالمم املتحدة دورها حماية
ال��دول الصغيرة ال ان حتمي االقوياء.
ارض��ن��ا محتلة وح��ق��ن��ا ان ن��داف��ع عن
انفسنا».
وفي موضوع العقوبات االميركية
على اي���ران ق���ال« :ال اعتقد ان حصار
ايران سيؤتي ثماره .السياسة املعتمدة
ل��م تساعد ،وم��ا ج��رى ف��ي ال��ع��راق هو
البرهان .لم يضعف تأثير ايران».
وردا على سؤال حول العقوبات على
لبنان قال« :اذا فعلتها اميركا فسيكون
ذل��ك خطأ كبيرا يسيء ال��ى العالقات،
وليس من احلكمة فعله .آمل اال يرتكبوا
هذا اخلطأ».
وق���ال ردا على س���ؤال آخ���ر« :لست
معنيا بالرئاسة».
وع���ن ال��ت��ف��اه��م احل��ك��وم��ي أج���اب:
«ن��ح��ن داخ���ل احل��ك��وم��ة نختلف على
موضوع احلياد في الصراع اإلقليمي
مع حزب الله ،ومع املستقبل .الوضع
حساس وال اعلم الى أي مدى نستطيع
ان نحافظ على التوازنات الدقيقة لكي
ال نقع في الصراع الداخلي من جهة،
ونبتعد عن الصراع االقليمي ،ونطلب
مساعدة أصدقائنا».
وح���ول ع�لاق��ت��ه بنظيره االميركي

ف��ق��ال« :ع�لاق��ت��ي ب��ب��وم��ب��ي��و ع���ادي���ة ،ال
باردة وال حارة .نحن نقدر كل مساعدة
اميركية ون��ري��د امل��زي��د ونستحق .من
مصلحة اميركا ان تساهم في استقرار
ل��ب��ن��ان ودع���م جيشه ووض��ع��ه املالي.
ونذكر بأن أميركا قبلت بدعم حكومة
لبنان التي تضم حزب الله».
وق�����ال ب��اس��ي��ل خ��ل�ال دردش������ة مع
اإلعالميني في نيويورك ،حول موقفه

من الهجوم على «أرامكو»« :استوحيت
مما قاله الرئيس االميركي في اجلمعية
ال��ع��م��وم��ي��ة ع��ن��دم��ا ط��ل��ب م���ن رؤس���اء
وزعماء الدول ان يتصرفو وفقا ملصالح
شعوبهم ،وان على كل دول��ة ان تهتم
بكل ما هو ملصلحة شعبها وسيادته
واس���ت���ق�ل�ال���ه ،وان�����ا ب���ذل���ك ق���د عملت
بنصيحته».
اض������اف« :م���وق���ف���ي ي��ع��ك��س فعليا

س��ي��اس��ة ال��ن��أي ب��ال��ن��ف��س ال��ت��ي نلتزم
بها ونعمل مبوجبها ،واذا انتقدني
مسؤول اميركي على موقفي فسأقول
له ،استمع لنصيحة رئيسك».
وأج�����رى ب��اس��ي��ل ل���ق���اءات ،شملت
نظيره اإلي��ط��ال��ي ل��وي��دج��ي دي مايو،
الرئيس العراقي برهم صالح ،ووزير
ال��ن��ق��ل ف��ي ج���زر ال��ب��اه��ام��اس رينوالد
ريكاردو ولز.

ت�أ�سي�س جمعية با�سم «م�ؤ�س�سة العماد مي�شال عون»

صدر علم وخبر عن وزارة الداخلية رقم  1818بتأسيس
جمعية بإسم:
«مؤسسة العماد ميشال عون»
General Michel Aoun Foundation
Foundation Général Michel Aoun
مركزها :سن الفيل -قضاء املنت
وجاء في البيان :ان وزير الداخلية والبلديات:
بناء على املرسوم رقم  11217تاريخ ،2014/2/1
بناء على قانون اجلمعيات الصادر في  3اب  1909ال
سيما املادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم /10أم 2006/تاريخ 2006/5/19
وتعبئة رقم /95أم 2008/تاريخ ،2008/9/12
بناء على اإلعالم املقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات
من مؤسسي اجلمعية املسماة:
General Michel Aoun Foundation
Foundation Général Michel Aoun
واملسجل لدى املديرية اإلدارية املشتركة برقم 15515
تاريخ ،2015/8/25
ب��ن��اء ع��ل��ى اق���ت���راح م��دي��ر ع���ام ال���ش���ؤون السياسية

والالجئني،
ُيق ّرر ما يأتي:
املادة األولى :أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما
بتأسيس اجلمعية املسماة:
General Michel Aoun Foundation
Foundation Général Michel Aoun
مركزها :سن الفيل -شارع داوود -مون -العقار رقم
 -2445القسم رقم  -QUBIC CENTER -36الطابق
الثاني -قضاء املنت.
غايتها -1 :القيام بنشر فكر العماد ميشال عون في
لبنان والعالم.
 - 2تثقيف الشباب اللباني للتعزيز الدميقراطية
لديهم.
على ان تطبق البنود املذكورة أعاله وفق ًا للقوانني
واألن��ظ��م��ة امل��رع��ي��ة اإلج�����راء وب��ع��د م��واف��ق��ة املراجع
املختصة.
مؤسسو اجلمعية هن بنات الرئيس ع��ون :ميراي،
كلودين ،شانتال ،على ان تكون ممثلة اجلمعية جتاه
احلكومة :السيدة ميراي ميشال عون.

�سيا�سة حملية
جل�سة ت�شريعية متو ِّترة ...وا�صطفافات �سيا�سية وطائفية حول امل�شاريع املناطقية
يفجرون أ�زمة �صالحيات رئي�س احلكومة ...وبري يدا ِفع
ن ّواب «لبنان القوي» ِّ
األربعاء  25أيلول 2019م
املوافق  26محرم 1441هـ

AL-LIWAA Mercredi 25/9/2019

كتب ح�سني زلغوط وهنادي ال�سمرا

مُيكن وصف اجللسة التشريعية التي انعقدت أمس في ساحة النجمة
بأنها كانت جلسة صاخبة وغير منتجة باالجمال ،وكشفت في املقابل
وبشكل واضح االصطفافات السياسية ،والنهج الطائفي واملذهبي لدي
بعض النواب في مقاربة األمور املناطقية ،ولوال حنكة وحكمة رئيس مجلس
بري في ضبط ايقاعها لكان انفرط عقدها مع بداية مناقشة
النواب نبيه ّ
جدول أعمالها ،خصوص ًا بعد ان طال كالم نواب في تكتل «لبنان القوي»
بشكل غير مباشر صالحيات رئيس احلكومة الذي ترجم غضبه على هذا
متن
الكالم بخروجه ألكثر من عشر دقائق من اجللسة والعودة إليها بعد ٍ
من وزير املال علي حسن خليل الذي حلق به إلى الصالون احملاذي للقاعة
العامة.
بري الذي استفزه
وقد تشعب هذا السجال ليدخل على خطه الرئيس ّ
ك�لام النائب كنعان املعترض على اس �ت��رداد رئيس احلكومة مشروع
القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في املوازنة العامة الستكمال
بري بلهجة حاسمة عن
وتنفيذ بعض املشاريع في املنت ،حيث دافع الرئيس ّ
صالحيات رئيس احلكومة جلهة حقه في سحب أي مشروع قانون كونه
ميثل احلكومة مجتمعة ،واصف ًا كالم كنعان بأنه غير دستوري.
ولم تقف األمور عند هذا احلد حيث قاطع النائب مح ّمد احلجار النائب
كنعان متهم ًا اياه بالتعدي على صالحيات رئيس احلكومة وخاطبه بنبرة
عالية طالب ًا منه السكوت واخلروج من القاعة ،وهو ما استوجب رد ًا عالي
النبرة أيض ًا من كنعان على احلجار وقال« :ال نعتدي على صالحيات أحد
وهيدا مش تعاطي ،ولغة التعالي ما بتمشي معنا» .وهنا قاطعه الرئيس
بري قائ ً
ال« :بعد ناقص تاخدولي صالحياتي».
ّ
ً
وكان الفتا ما قاله نائب رئيس املجلس ايلي الفرزلي وهو عضو في تكتل
«لبنان القوي» بأن ما يقال من قبل زمالئه في الكتل ممارسة غير دستورية

وان حق رئيس احلكومة في سحب أي مشروع قانون هو حق مقدس وان
بري في ما قاله
هذا األمر ال نقاش فيه .وقد جاء هذا املوقف ليدعم الرئيس ّ
في هذا املجال.
بري ومعه عدد من النواب قد جنحوا في نزع فتيل
الرئيس
وإذا كان
ّ
االشتباك املتشعب وعودة اجللسة إلى مسارها الطبيعي ،غير ان اجواء
التوتر بقيت ح��اض��رة حت��ت قبة ال�ب��رمل��ان وه��ي ترجمت ف��ي العديد من
احملطات الكالمية خالل مناقشة بنود جدول األعمال حيث أ ّق��رت الهيئة
العامة مشروع القانون املتعلق بتصفية املعاش التقاعدي ألف��راد الهيئة
التعليمية في اجلامعة اللبنانية اخلاضعني لشرعة التقاعد ،وإسقاط صفة
العجلة عن اقتراح قانون الوزير جبران باسيل لوقف تثبيت الناجحني
في مباريات مجلس اخلدمة املدنية ورده إلى اللجان ،وقد لفت في هذا
السياق اعتراض نواب من كتلة الوفاء للمقاومة على هذا االقتراح ،كما
احيل اقتراح النائب جورج عدوان الرامي إلى حتديد آلية التعيني في الفئة
األولى على جلنة اإلدارة والعدل ،في حني سقط اقتراح قانون اإليجارات،
مت التصويت على البند املتعلق بانشاء سد في الضنية مع إعطاء مهلة
و ّ
شهر لوزارة العدل للتحقيق في أخطاء في التنفيذ ،واال الذهاب إلى جلنة
حتقيق برملانية.
وكان سبق هذه املناقشات كالم في األوراق الواردة لسبعة عشر نائب ًا
متحورت مداخلتهم حول القضايا االقتصادية واإلمنائية واملالية حيث اعتبر
النائب سامي اجلميل ان الكتل النيابية ال تشعر بخطورة الوضع احلالي،
الفتا إلى ان مجلس النواب غائب عن املوضوع .وسأل اجلميل ع ّما تنوي
احلكومة ان تقوم به في ما يتعلق بالقرار الظني الذي صدر عن احملكمة
الدولية ،فيما طالب النائب حسن فضل الله احلكومة باتخاذ إجراءات فورية
للحد من الضغط على طلب ال��دوالر من خ�لال إل��زام املؤسسات التابعة
للدولة بالفوترة بالليرة من بينها «امليدل ايست» واخلليوي.
ماذا في وقائع اجللسة؟

الرئيس احلريري مغادر ًا القاعة العامة في املجلس يتحدث مع النائبني فضل الله وآالن عون (تصوير :جمال الشمعة)
ب����دأت اجل��ل��س��ة ب��رئ��اس��ة ال��رئ��ي��س ب���ري وح��ض��ور
الرئيس احل��ري��ري ،بتالوة كتاب وزارة الداخلية عن
نتائج االنتخابات الفرعية في ص��ور وف��وز حسن عز
الدين مكان النائب املستقيل ن��واف امل��وس��وي ،أشار
الرئيس بري ان «الزميل حسن عزالدين سيحل مكان
النائب السابق امل��وس��وي في ث�لاث جل��ان نيابية هي
اخلارجية واإلدارة وحقوق االنسان».
ث��م ب��دأ ال��ك�لام ب���االوراق ال����واردة ،فأعطيت الكلمة
للنائب حسن فضل الله الذي قال« :البلد يعاني شحا
في ال��دوالر ،واملواطن قلق على الليرة ،ففي مؤسسات
ال��دول��ة ال نتقاضى ال��روات��ب ب��ال��دوالر ون��ق��ت��رح على
احلكومة ان توقف التعامل بالدوالر».
ثم حتدث النائب جميل السيد فقال« :ورد خطأ في
ملحق اجل��ري��دة الرسمية رق��م  36عند طباعة قانون
املوازنة في املادة  27البند .45
ورد الرئيس بري« :سيصار الى تصحيحه».
وت��اب��ع ال��س��ي��د« :م��ن��ذ ان��ت��خ��اب امل��ج��ل��س ع��ق��دت 13
جلسة ،وقد وعدت الرئاسة بأنه كل ثالث جلسات سوف
تدعو الى جلسة اسئلة واجوبة».
واثار النائب انور اخلليل موضوع االصالح ،مشيرا
ال��ى التصنيف في امل��ص��ارف التي أعطيت مهلة ستة
اشهر ل��ذل��ك ،وق���ال« :ان امل��وض��وع االس��اس��ي ال��ذي لم
يحمل التأجيل هو الكهرباء».
وقال النائب جورج عقيص« :وفي لقاء في السراي
احلكومي حتدث وزير الصناعة عن تلوث نهر الليطاني
وارت��ف��اع نسبة مرضى السرطان ف��ي بلدة ب��ر الياس
وحدها .مشيرا الى مبلغ  800الف دوالر من اجل رفع
الضرر عن نهر الليطاني».
ام���ا ال��ن��ائ��ب اس��ام��ة س��ع��د ،ف��ق��ال« :ه���ذه احلكومة
واحل��ك��وم��ات السابقة متهمة بأنها مسؤولة ع��ن كل
االزم����ات ال��ت��ي يعانيها ال��ش��ع��ب ،واق����ول للشباب ال
تراهنوا على التغيير من فوق بل على انفسكم».
وقال النائب ياسني جابر« :فوجئنا بسبب التجاهل
الذي جرى مع املغترب حسن جابر ،حتى بعد االفراج
عنه لم نرسل موفدا كي ال يتكرر مثل هذا العمل .فهل
يعقل ان سفيرنا في القاهرة املعتمد في اديس البابا لم
يقدم اوراق اعتماده بعد».
وسأل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي
اجلميل عما تنوي احلكومة ان تقوم به في ما يتعلق
بالقرار الظني ال��ذي ص��در عن احملكمة الدولية ،وهل
ستصدر مذكرات جلب وتوقيف بحق املتهم عياش ،وان
لم تكن تنوي ذلك ملاذا يتم دفع األموال للمحكمة ان لم
يكن من نية لاللتزام بالقرارات الصادرة عنها».
وقالت النائب بوال يعقوبيان« :أصبحنا اضحوكة
في عدم تطبيق القانون ،اضافة الى القرارات االدارية
التي ال تناسب اهل السلطة».
اض���اف���ت« :أرح����ب ب��ال��ن��ائ��ب ع��ز ال���دي���ن ،وأق����ول ان
انتخابه غير قانوني لناحية مهلة سحب الترشيح».
وق��ال النائب نقوال نحاس« :هناك ازم��ة تتفاقم في
القطاع اخلاص وخصوصا في املدارس اخلاصة وعلى
الدولة االلتفات الى هذا االمر .وقد تبني باالرقام املطلقة
ف��ي امل��وازن��ة ان امل��وج��ودات ال ت��زي��د ،وط��ال��ب «بلجنة
طوارىء مصغره للتصدي لالزمات».
وت��ن��اول ال��ن��ائ��ب محمد احل��ج��ار م��وض��وع املعابر
غير الشرعية «التي تخسر الدولة  700مليون دوالر
س��ن��وي��ا» ،وق���ال« :ان وق��ف التهريب م��ن��وط باالجهزة
االمنية وبالقرار السياسي ،وان مكافحته تفرض تعيني
املراقبني الذين جنحوا في امتحانات مجلس املدنية،
وان تعيني مراقبني من خارج اجلمارك امر ال يستقيم».
وق����ال «اع���ت���ذر ان ق��ل��ت ان ان���ت���م���اءات ال��ن��اج��ح�ين
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ،ت��ع��ك��س ال���ى ح���د ك��ب��ي��ر ن��س��ب ان��ت��م��اءات
املشاركني في هذه املباراة ،ورغم وجود اكثر من 448
مركزا شاغرا لم يعني اي من الناجحني ،ونحن بحاجة
ماسة ال��ى تعيني  104مراقبني من الناجحني والذين
اعلن مجلس اخلدمة اسماءهم منذ حوالي  8اشهر،

بري� :أ�سمعنا املوفد الأمريكي
ما يجب �أن ينقله �إىل �إدارته
أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في
بيان أصدره مكتبه اإلعالمي إلى أنه «خالل
لقائه مساعد وزير اخلزانة األميركي سمع
امل��وف��د األم��ي��رك��ي أف��ك��ارا ح��ول اإلج���راءات
التي اتخذتها ادارته جتاه لبنان».
وق��ال الرئيس ب��ري« :نحن ب��دورن��ا قلنا
م��ا يجب أن ي��ق��ال واسمعناه م��ا يجب أن
ينقله ال��ى ادارت���ه ،انسجاما مع ما متليه
مصلحتنا ال��وط��ن��ي��ة العليا جت���اه لبنان
وم��ؤس��س��ات��ه وان��س��ان��ه وث��واب��ت��ه ال��ت��ي ال
نساوم عليها».

ملكافحة التهرب اجلمركي.
واشار النائب علي عمار الى االزدحام في قصر العدل
في بعبدا ،متمنيا على رئيس املجلس ورئيس احلكومة
ووزير العدل ان يجدوا حال لالمر .وطالب بتنفيذ قرار
جر مياه االولي الى بيروت».
وحت����دث ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي ف��ي��اض ع���ن امل�����ادة  90من
املوازنة املتصلة باملعاشات التقاعدية ،وق��ال« :صدر
قانون املوازنة منذ شهرين ،وخالل هذه الفترة تقاعد
اشخاص ،وقد راجعوا الدوائر املعنية واجابوهم ان
ال علم لهم بالنص».
وحتدث النائب عدنان طرابلسي ،مطالبا «مبحاكمة
العمالء الذين دخلوا الى لبنان وبانزال اشد العقوبات
بهم» .وق��ال «آن االوان حلل مشكلة الكهرباء ال��ذي هو
اكبر قطاع يرهق كاهل ال��دول��ة ،ودع��ا ال��ى «التعاون
ب�ين ن��واب ب��ي��روت وبلدية ب��ي��روت م��ن اج��ل النهوض
باملدينة».
وحتدث النائب انطوان حبشي عن «املشاكل االمنية
ال��ت��ي تقع اسبوعيا ف��ي مناطق بعلبك الهرمل التي
حت��ول املنطقة وكأنها خارجة عن القانون» ،وآخرها
خطف املواطن جوزيف حنوش.
وق���ال ال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م امل��وس��وي« :س��أحت��دث عن
ال��وض��ع االم��ن��ي ف��ي ال��ب��ق��اع ،نحن نقع ب�ين سندانني
والدولة متقاعسة عن القيام بدورها في هذه املنطقة،
ال أمن من دون امناء».
وقال النائب ندمي اجلميل« :منذ فترة ،طلب منا رئيس
اجلمهورية «شد احلزام ونضحي ،يطلب منا شد احلزام
وباملقابل ،يحول من اإلحتياط الطارئ واإلستثنائي
الى رئاسة اجلمهورية مليار وخمسماية مليون ليرة
 أي مليون دوالر -لسفر رئيس اجلمهورية .واألنباءاملتداولة تعطي ارقاما خيالية لعدد الوفد املرافق؟».
وق���ال النائب زي���اد ح���واط « :ال يتمكن امل���زارع من
تصريف منتوجاته .من غير املقبول ترك املزارعني في
مهب ال��ري��ح ،ان  40في املئة من احملصول تضرر من
العواصف .اناشد وزير الزراعة معاجلة ازمة التفاح».
واشار النائب عاصم عراجي الى ان بلدته بر الياس
«اصبحت منكوبة بسبب ال��س��رط��ان» ،وط��ال��ب بلجنة
حتقيق برملانية حول الـ 400مليار ،مؤكدا ان «الوضع
لم يحتمل ،وصحة الناس اولوية واهم من وجودي في
النيابة وساتخذ املوقف املناسب».

بري

بعدها حت��دث الرئيس ب���ري ،داع��ي��ا ال��ى تصحيح
اخلطأ في امل��ادة  47من قانون املوازنة العامة 2019
واملتعلقة مبعاشات املتقاعدين في القوى العسكرية.
وق��ال« :سقط سهوا في البند  4في قانون املوازنة عن
ورثة الشهداء والصواب ورثة املتقاعدين وغيرهم».

مناقشة جدول االعمال

ثم انتقلت الهيئة العامة الى مناقشة البنود الواردة
على جدول اعمال اجللسة .فطرح مشروع قانون فتح
اعتماد اضافي في امل��وازن��ة العامة الستكمال تنفيذ
ب��ع��ض امل��ش��اري��ع ،وط��ل��ب ال��رئ��ي��س احل���ري���ري سحب
امل��ش��روع خ��ص��وص��ا وان احل��ك��وم��ة ت���درس امل��وازن��ة.
واع��ت��رض ال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م كنعان مشيرا ال��ى بنود
جزائية موجودة في العقود .وبعد النقاش رد املشروع
الى احلكومة.
وط��رح مشروع القانون ال��رام��ي ال��ى طلب املوافقة
على االنضمام ال��ى اتفاق بني اجلمهورية اللبنانية
واحلكومة االردن��ي��ة الهاشمية الق��ام��ة خ��دم��ات جوية
بني اقليميهما وما ورائهما .وأش��ار وزي��ر املالية الى
ان االردن يستفيد م��ن االع��ف��اء والشركة اللبنانية ال
تستفيد.
وارجىء املشروع الى جلسة اخرى.
وطرح مشروع القانون الرامي الى االجازة للحكومة
اب��رام االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات في مجال
الرياضة ،فصدق.
وص��دق مشروع القانون الرامي ال��ى املوافقة على
ابرام اتفاقية قرض بني اجلمهورية اللبنانية والوكالة
الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي
الرائد في وادي قاديشا.
وص��دق مشروع القانون الرامي الى طلب املوافقة
على اب���رام اتفاقية ق��رض ب�ين اجلمهورية اللبنانية
والصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي
للمساهمة ف��ي متويل م��ش��روع االوت��وس��ت��راد العربي
الشمالي وذوق مصبح جعيتا.

سجال سحب املشروع

وط��رح مشروع القانون ال��رام��ي ال��ى طلب املوافقة
على اب���رام اتفاقية ق��رض ب�ين اجلمهورية اللبنانية
وال��ص��ن��دوق الكويتي للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة العربية
للمساهمة ف��ي متويل م��ش��روع توفير امل��ي��اه الغ��راض
الشرب والري في منطقة الضنية.
واعترض النائب حسن فضل الله على هذا املشروع

املجلس بكامل هيئته العامة :الرئاسة واحلكومة والنواب (تصوير :طالل سلمان)

النائب اجلديد حسن عز الدين بني زمالئه كتلة نواب حزب الله
لوجود اخطاء في التنفيذ وطالب بتحقيق.
وقالت وزي��رة الطاقة« :نحن في مجلس ال��وزارء لم
نوافق بسرعة على هذا البند ،فطبيعة االرض لم تكن
تعرف قبال ،والتقرير ال��ذي وضعه استشاري هكذا
يقول .هناك حاجة كبيرة لهذا القرض».
وقال الرئيس احلريري« :هذا املشروع مهم للضنية
ويجب ان يستكمل ،فقد ع��رض على مجلس ال���وزراء
ونحن مجبرون بأن نكمله .هناك قرض نأخذ عليه فوائد
صغيرة ال تتجاوز  2باملائة .هذا املشروع حيوي».
وق��ال النائب سامي فتفت« :منذ فترة ونحن نتابع
هذا القرض الذي نحن بحاجة اليه .رمبا االستشاري
أخطأ .ونحن نتكل على هذا السد من اجل املياه».
من ناحيته ،ق��ال النائب سمير اجلسر« :اذا كانت
الشركة مخطئة فلنحاسبها .كل ال��دراس��ات تقول ان
االراضي فيها تشققات .ودعا القراره».
وقال كنعان هذا املشروع سيكبد اخلزينة امواال.
سيزار ابي خليل :ملاذ هذا املشروع مير وسابقه ال
مير؟.
احلريري :اذا معكم  94مليار دوالر بفائدة  15باملائة،
تفضلوا صرفوا.
وع��ن��دم��ا ب��دأ وزي���ر ال��دف��اع بالتحدث ع��ن امل��ش��روع
بالقول «اري��د ان يكون لرئيس احلكومة رحابة صدر،
وخصوصا ان��ن��ا اتفقنا على التضامن وال��دف��اع عن
امل��ش��اري��ع ال��ع��ش��رة ،واذا باجللسة ت��ب��دا بسحب اول
مشروع».
وهنا خرج الرئيس احلريري من اجللسة ،معترضا
مشيرا الى «استكمال طريق في املنت ،وال مساواة في
ما عمل اليوم».
فرد بري« :هذا حق معطى لرئيس احلكومة».
وق��ال نائب رئيس مجلس ال��ن��واب ايلي الفرزلي:
«عندما يطلب رئيس احلكومة استرداد القانون فهذا
ح��ق م��ن ح��ق��وق��ه ،ي��ج��ب ان ي��ص��ار ال���ى جل��ن��ة حتقيق
بشأنها ،امن��ا على قاعدة فائدة  2باملئة؟ واحلكومة
واملجلس يجب ان يوافقا على هذا املشروع.
وأعلن وزير املالية عن «توصية من املجلس لتشكيل
جلنة حتقيق لالسباب التي ادت ال��ى ع��دم استكمال
ال��س��د» ،وق��ال« :علينا ان نحاسب ونحقق وان نسير
بالقرض ونستكمل هذا االمر».
واع��ت��رض��ت كتلة «التغيير واالص��ل��اح» ع��ل��ى ه��ذا
املشروع ،وقال النائب ابراهيم كنعان« :هناك قرار جاء
من احلكومة ،ورئيس احلكومة ال يختصر احلكومة
بشخصه».

بري :احلريري ميثل احلكومة

بري« :عندما يتكلم رئيس احلكومة يعني انه ميثل
احلكومة ،والكالم يكون حاسما ،انتم كتلة انا احترمها
ولها عالقة برئيس اجلمهورية ،ولكن هذا حق وهل اذا
خالف احدهم رايكم تهاجمهونه ،وه��ذا حق لرئيس
احلكومة ،اال تريدون ان تطبقوا الدستور ،او تريد ان
تعلمني صالحياتي ،هذا ال يجوز.
وهنا اي��د الرئيس جنيب ميقاتي ك�لام ب��ري وق��ال:
لرئيس احلكومة احلق وحده في طلب سحب أي بند،
وف��ي ق��ول م��ا ق��ال��ه ،وك��ل ال��ك�لام ال��ذي قيل م��ن السادة
النواب الذين اعترضوا خالل النقاش باطل ،وما بني
على باطل ال يعتد ب��ه .م��ا قيل ليس دستوريا بتاتا،
ف��رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ،ح��س��ب ال��دس��ت��ور ،ي��ح��دد موقف
احلكومة أم��ام أي ط��رف ثالث وام���ام مجلس النواب
اي��ض��ا ،وه��ذا ال يشكل اب��دا انتقاصا م��ن دور مجلس
الوزراء وصالحيات الوزراء».
واك��د النائب م��روان حمادة «ان صالحيات رئيس
احلكومة ال يستطيع احد ان يقترب منها ،خصوصا في
ظل الظروف التي متر بها البلد».
وحصل سجال بني النائبني كنعان واحلجار ،حيث
اكد احلجار ان ما يحدث فيه تعد على صالحيات رئاسة
احلكومة ،ما ازعج كنعان الذي قال بحدة« :لم نتحدث
عن الصالحيات ،شو بالقوة ،لغة التعاطي معنا ما
بتمشي».
فرد احلجار مقاطعا :هذه صالحية رئيس احلكومة،
واذا ما عجبكم عدلوا الدستور.
وتدخل النواب لفض االشتباك الكالمي.
ثم عاد احلريري بعد تدخل من وزير املال علي حسن
خليل بايعاز من بري.
وس����أل ال��رئ��ي��س ب���ري وزي����ر ال���ع���دل ،ع��ن امكانية
التحقيق خالل شهر او ان نؤلف جلنة حتقيق برملانية
في موضوع السد وما حصل بشأنه.
ثم صدق املشروع.
كما صدق مشروع القانون الرامي الى طلب املوافقة
على اب��رام اتفاق التعاون التجاري بني اجلمهورية
اللبنانية وجمهورية الغابون.
وص��دق مشروع القانون الرامي الى طلب املوافقة
على االنضمام الى البروتوكول الثاني التفاقية الهاي
لعام  1954اخلاص بحماية املمتلكات الثقافية في حالة
النزاع املسلح ،وصدق.
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وط���رح م��ش��روع ال��ق��ان��ون املتعلق ب��اح��ك��ام خاصة
بتصفية املعاش التقاعدي الفراد الهيئة التعليمية في
اجلامعة اللبنانية اخلاضعني لشرعة التقاعد وبتصفية
تعويض الصرف من اخلدمة وحتديد احلد االدنى لعدد
سنوات اخلدمة املنشئة للحق بأي منهما.
وطالب النائب االن عون باسترداد املشروع.
وقال النائب انور اخلليل« :مر هذا املشروع ومتت
املوافقة عليه منذ تسع س��ن��وات ،ول��م مير في الهيئة
العامة».
ال��ن��ائ��ب احل��ج��ار« :وص���ل م��ت��اخ��را ه���ذا امل��ش��روع،
وم��ط��ل��ب اس��ات��ذة اجل��ام��ع��ة ه��و اق����رار ه���ذا امل��ش��روع.
واقترح املوافقة على النص الوارد في تقرير جلنة املال
واملوازنة كما ورد».
ومتنى النائب سيزار ابي خليل سحبه ملعرفة الكلفة
املالية.
وقال وزير التربية« :االستثمار بالتربية يحتاج الى
اعطاء املعلم حقه».
النائب كنعان« :درس��ن��ا امل��ش��روع ف��ي سنة ،2011
الظروف تغيرت».
شهيب «اكيد توفي اكثر من  160منهم».
بعد ال��ن��ق��اش ص��دق م��ع ت��ع��دي��ل ،ان ال ي��ك��ون هناك
مفعول رجعي ،وفق ما قدمه النائب سمير اجلسر.
وط��رح مشروع القانون ال��رام��ي ال��ى اضافة بعض
االح��ك��ام ال���ى ال��ق��ان��ون رق���م  73ت��اري��خ 2009/4/23
املتعلق بتجديد شروط اعطاء مديري املدارس الرسمية
تعويضا اداريا.
فاقترح النائب احلجار التصويت على املشروع كما
ورد.
وق��ال وزي��ر التربية« :امل��درس��ة اجل��ي��دة والناجحة
مديرها ناجح ،جرت العادة ان يتم تقدمي الطلبات ،ولم
يتم االختيار اال لالول ،لدينا  417معلما سيذهبون الى
التدريب في كلية التربية وكل املوضوع اعطاء حقهم.
بعد ذلك طرح املشروع على التصويت فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى االجازة للحكومة
انشاء نفق لطريق بيروت  -البقاع على طريقة الـBOT
كما عدلته اللجان النيابية املشتركة.
ف��ق��ال ال��ن��ائ��ب ه���ادي اب���و احل��س��ن« :ه���ذا امل��ش��روع
ض��روري وحيوي ،فهو يحقق الفائدة االكثر والكلفة
االقل».
وحتدث النائب السيد عن شروط تلزمي املشروع.
وقال النائب جابر« :نحن مع هذا االقتراح» ،وقال:
«يجب ان يحال ال��ى املجلس االعلى للشراكة ليمشي
بطريقة التنظيم».
الرئيس مت��ام س�لام« :هناك شركة ايطالية اش��ارت
ال��ى اهمية انشاء نفق من بيروت ال��ى البقاع .وافهم
انهم ي��رون فيه نقلة نوعية على املستوى االقتصادي
واالمنائي .لكن وكما هو وارد في االقتراح هناك ابهام
كبير ،أين يبدأ وأين ينتهي ،وأين االوتوستراد العربي.
اعتقد انه هو احلل».
ودعا النائب سامي اجلميل الى رد االقتراح ،وطالب
مبعرفة الكلفة ووضع اخلرائط للنفق وغير ذلك.
وزي��ر االع�لام جمال اجل��راح« :اق��رار هذا القانون ال
يعفي احلكومة من اج��راء ال��دراس��ات واالث��ر البيئي،
وه���ذا ال يعني ت��وق��ي��ف االوت���وس���ت���راد ال��دول��ي ال��ذي
سيستكمل.
النائب سليم عون :هذا املشروع يفيد كل لبنان.
وت�لا الرئيس ب��ري ما يلي« :أجيز للحكومة انشاء
نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الـ BOTوتقدمي
مشروع متكامل وتصديقه من املجلس النيابي خالل
سنة».
اضاف« :نعطي مهلة محددة لتعود احلكومة الينا».
بعد املوافقة على الصيغة صدقت الصيغة املعدلة.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى اضافة زحلة الى
الئحة املدن االساسية التي يتألف عدد اعضاء مجلسها
البلدي من  24عضوا.

لقطات على الهام�ش
{ غاب عن اجللسة بعذر النواب :البير منصور،
فؤاد مخزومي ،فيصل كرامي والياس حنكش.
{ س� ّ�ج��ل��ت خ��ل��وة ب�ين ال��ن��ائ��ب�ين اب��راه��ي��م كنعان
وجورج عدوان «ع الواقف» داخل قاعة الهيئة العامة،
قبيل اجللسة التشريعية ،استمرت حوالى العشر
دقائق .وكان كنعان اجتمع واعضاء تكتل لبنان القوي
قبل اجللسة للتنسيق حول جدول االعمال.
{ ل��ف��ت ال��رئ��ي��س ب���ري ك�ل�ام م��ط��ول ب�ين الرئيس
احل��ري��ري وال��وزي��ر علي حسن خليل والنائب بهية
احل��ري��ري خ�لال اجللسة :فتوجه الرئيس ب��ري الى
احلريري ممازحا بالقول :انت وعمتك.
وسأل بهيةِ :
انت اي وقت رايحة عصيدا ،اليوم او
بكرا.

جانب من النواب في القاعة العامة (تصوير :طالل سلمان)
فقال بري« :مع تغيير العنوان ،يصبح تعديل قانون
البلديات وليس اضافة زحلة .وصدق االقتراح».
وطرح اقتراح القانون املعجل املكرر الرامي الى الضم
والفرز العام في منطقتي الهرمل ويونني العقاريتني في
محافظة بعلبك  -الهرمل .وسقط االقتراح لعدم املوافقة
على صفة االستعجال .وأحيل الى جلنة االدارة والعدل
مع اعطاء مهلة شهر.
وط��رح اق��ت��راح القانون املعجل املكرر ال��رام��ي الى
تعديل ال��ف��ق��رة «د» م��ن امل���ادة  14م��ن ق��ان��ون الضمان
االجتماعي املقدم من النائب دميا جمالي.
وق��ال��ت جمالي« :لقد طلبت سحبه الض��اف��ة بعض
االمور ومن ثم نعود لطرحه».
وط��رح اق��ت��راح القانون املعجل املكرر ال��رام��ي الى
تعديل املادة  67من القانون رقم ( 144قانون املوازنة
العامة واملوازنات امللحقة لعام  ،)2019فسقطت صفة
االستعجال وأحيل االقتراح الى املجلس.

املادة  80والتعيينات

وطرح اقتراح القانون املعجل املكرر الرامي الى
الغاء الفقرة االخيرة من املادة  80من القانون 144
تاريخ  31متوز ( 2019املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة لعام  )2019املقدم من نواب «لبنان القوي»،
واش����ار ال��ن��ائ��ب س��ي��زار اب���ي خ��ل��ي��ل ال���ى ان هناك
افتئات على صالحيات رئيس اجلمهورية في هذا
االقتراح.
وطرحت صفة االستعجال على التصويت ،فسقطت
وسقط االقتراح وأحيل الى اللجان.
وط��رح اق��ت��راح القانون املعجل املكرر ال��رام��ي الى
حتديد آلية التعيني من الفئة االولى في االدارات العامة
وف��ي امل��راك��ز العليا ف��ي املؤسسات العامة امل��ق��دم من
النائب جورج عدوان ،الذي لفت الى «وجود احملاسيب،
وي��ص��ب��ح امل��وظ��ف��ون ت��اب��ع�ين آلراء س��ي��اس��ي��ة ول��ي��س
للقانون».
وطرحت صفة االستعجال ،فسقطت بعد تصويت
ن���واب ال��ق��وات وال��دمي��وق��راط��ي والتنمية والتحرير
والكتائب ،واح��ي��ل االق��ت��راح ال��ى اللجان وال��ى جلنة
االدارة والعدل.
وط��رح اقتراح القانون املعجل املكرر الرامي الى
تعديل املادة  7من القانون رقم  144تاريخ 2019/7/31
وي��ت��ع��ل��ق ب��ف��رض ض��ري��ب��ة ع��ل��ى اص���ح���اب امل���ول���دات
الكهربائية بقيمة  15الف ليرة لبنانية .وطرحت صفة
االستعجال على التصويت واحيل الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون املعجل املكرر القاضي بتعليق
العمل بقانون االي��ج��ارات رق��م  2تاريخ 2017/2/28
وقال النائب وليد سكرية« :هذا االقتراح يعالج حوالي
 170الف عائلة مستأجرة ،ودعا لوقف العمل بالقانون
احلالي».
وطرحت صفة االستعجال فسقطت ،وأحيل االقتراح
الى اللجان.
وط��رح اق��ت��راح القانون املعجل امل��ك��رر م��ن خ��ارج
جدول االعمال يتعلق بنقل اعتماد من فصل الى فصل
في موازنة وزارة الشؤون االجتماعية ،اي من فصل
املؤسسة العامة لالسكان الى فصل اجلمعيات.
وقال وزير الشؤون االجتماعية ريشار قيومجيان:
«أول��وي��ات��ن��ا ه���ي االن���س���ان امل��س��ت��ض��ع��ف وامل��ه��م��ش
والفقير».
وطرح االقتراح على التصويت فصدق.
بعد ذلك ،رفع الرئيس بري اجللسة وتلي محضر
اجللسة.

مواقف بعد اجللسة

وبعد اجللسة خرج الوزير بو صعب ونواب «لبنان
القوي» و«الكتائب» و«القوات» في املنت وجبل لبنان
ليدافعوا عن املشروع الذي سحبه احلريري.
واعتبر كنعان انه «ال ميكن للحكومة ،اي حكومة ان
تناقض نفسها ،وتلبس وجهني ،وجها في احلكومة
والسرايا ووجه البربارة لنا في مجلس النواب.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ذك��ر النائب ه��ادي حبيش« :بسحب
احلريري مشروع في اجللسة السابقة ،فيه عدد كبير
من املشاريع ملنطقة عكار لتامني له متويل خارجي
بفوائد قليلة ،ونتمنى على الزمالء واعرف احراجهم
في مناطقهم كما احرجنا سابقا ،واليوم االم��ر ذاته
سحب امل��ش��روع وال��ن��اس ستطالبهم فاخللفية هي
خلفية مالية ال طائفية».
وف���ي م��وض��وع التعيينات خ���رج ال��ن��ائ��ب ج��ورج
عدوان والوزيرة مي شدياق ليعقدا مؤمترا صحافيا،
استغربت فيه شدياق كيف ان اباء آليات التعيينات
ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي وض��ع��ت ك��ال��وزي��ر م��ح��م��د ف��ن��ي��ش لم
يصوتوا على اإلقتراح ،فيما قال عدوان :اسقاط صفة
العجلة عن اقتراح القانون املتعلق بالتعيينات لن
يثنينا على املضي به ولن نيأس ومبدة شهر ستحيله
جلنة اإلدارة وال��ع��دل ال��ى الهيئة العامة وليتحمل
اجلميع مسؤوليته ولن نقبل باحملاصصة.

ميقاتي التقى ال�سفري
اجلديد للإحتاد الأوروبي
إس �ت �ق �ب��ل ال��رئ��ي��س جن �ي��ب م�ي�ق��ات��ي
السفير اجل��دي��د ل�لاحت��اد األوروب� ��ي في
لبنان رالف طراف صباح امس في مكتبه،
ملناسبة تسلمه مهامه حديثا.
ومت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ع ��رض ل�ل�ع�لاق��ات
الوطيدة بني لبنان واالحت��اد االوروب��ي،
وما ميكن الوروبا القيام به لدعم لبنان في
احملافل الدولية.

جنبالط التقى زا�سبيكن
اس �ت �ق �ب��ل رئ��ي��س احل � ��زب ال �ت �ق��دم��ي
االشتراكي وليد جنبالط ،امس  ،في دارته
في كليمنصو ،السفير الروسي في لبنان
ألكسندر زاسبيكن ،في حضور الدكتور
حليم بو فخر الدين.
وعرض جنبالط مع زاسبيكن األوضاع
العامة وآخر التطورات.

حل َ�سن بحثت وال�صلح
ا َ
�أمن بعلبك
بحثت وزي ��رة ال��داخ�ل�ي��ة والبلديات
ريا احلسن مع مفتي بعلبك الشيخ خالد
الصلح في شؤون منطقة بعلبك الهرمل
وجوارها ،وما يتعرض له ابناء املنطقة
وزائروها من عمليات سلب وسرقة.
وقال الصلح «لقد بحثنا مع معاليها في
االمور االمنية في منطقة بعلبك وجوارها،
ومتنيت عليها تكثيف االجراءات االمنية
وتطبيق اخلطة االمنية التي شرعت العام
املاضي في املنطقة ملنع التعديات التي
حتصل من حني الى آخر».
اض� ��اف« :وت �ن��اول �ن��ا م�ع�ه��ا م��وض��وع
ال�س��رق��ات ال�ت��ي حصلت منذ ي��وم�ين في
مدينة بعلبك ،السيما وان الناس ضاقت
ذرع ��ا م��ن ه��ذه اآلف� ��ات ،وامل �ش �ك�لات وكل
ما تنشده هو السالم وال��وئ��ام والعيش
بطمأنينة واستقرار».
ول� �ف ��ت ال � ��ى ان � ��ه اث� � ��ار م���ع احل �س��ن
«موضوع اعتصام السائقني العموميني
ف��ي منطقة بعلبك وم��ا يعانونه ،واب��دت
الوزيرة احلسن كل تفهم لهذه املسألة .كما
اثرنا مع معاليها موضوع رخص البناء
مبساحة  150مترا وضرورة تسهيل هذا
االم��ر على امل��واط�ن�ين الساعني ال��ى ذلك
ضمن االطر القانونية».

فرجنية التقى ال�سفريين
الربيطاين والرو�سي
استقبل رئيس «تيار امل��ردة» سليمان
ف��رجن �ي��ة ام ��س ف��ي دارت� ��ه ف��ي بنشعي،
السفير البريطاني كريس رامبلنغ ،في
ح �ض��ور ال��دك �ت��ور ج ��ان ب �ط��رس ،وج��رى
ع ��رض ملختلف ال �ت �ط��ورات واالوض� ��اع
االقتصادية في لبنان واخلطط الواجب
اع �ت �م��اده��ا ل�ل�م�ع��اجل��ة ،والس �ي �م��ا ف��ي ما
يختص مبوضوعي الكهرباء واملرفأ.
كما مت التطرق ال��ى أهمية العالقات
التجارية بني لبنان وبريطانيا وضرورة
تعزيزها.
وت� �ن���اول ال �ب �ح��ث أي��ض��ا ال��وض �ع�ين
االقليمي والدولي واخلروق االسرائيلية
اليومية لالجواء في لبنان.
ثم استقبل فرجنية السفير الروسي
الكسندر زاسبيكني في حضور انطوان
م��رع��ب ،وك��ان ع��رض ل�لاوض��اع ف��ي البلد
ب�ش�ك��ل خ���اص وال� �ت� �ط ��ورات االق�ل�ي�م�ي��ة
بشكل عام ،والسيما االوضاع في سوريا
وانعكاساتها على املنطقة ،باالضافة
الى جولة أفق حول مجريات االمور على
الصعيد العاملي.

األربعاء  25أيلول 2019م
املوافق  26مح ّرم 1441هـ

الدميقراطية» بعد لقاء املفتي:
الفل�سطينيون لي�سوا �أجانب
ّ

املفتي دريان مستقب ً
ال وفد «اجلبهة الدميقراطية»
استقبل مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري����ان ف��ي دار ال��ف��ت��وى أم���س ،وف���دا م��ن «اجلبهة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط�ين» ب��رئ��اس��ة علي
فيصل ال��ذي قال بعد اللقاء« :تركز لقاؤنا مع مفتي
اجلمهورية على بحث أوضاع الالجئني الفلسطينيني
في لبنان خاصة جلهة إقرار احلقوق اإلنسانية التي
تؤمن لهم العيش الكرمي ،وفي مقدمة ذلك الدعوة الى
وقف إجراءات وزارة العمل والسماح للفلسطينيني
بالعمل ب��دون إج��ازة عمل والتركيز على إلغاء هذه
اإلج��ازة ألنها تعتبرنا أجانب ،بينما نحن الجئون
فلسطينيون مقيمون منذ  70عام ًا ومن حقنا العمل
من دون أي قيد أو ش��رط وم��ن حقنا احلصول على
كامل تقدميات الضمان االجتماعي وح��ق التملك
وتنظيم األحوال الشخصية مبا فيه إعطاء الشخصية
القانونية لفاقدي األوراق الثبوتية».
أضاف« :طلبنا استكمال اعمار مخيم نهر البارد
ألن من ش��أن ذل��ك ان يدعم نضال الالجئني للحفاظ
ع��ل��ى ح��ق ال��ع��ودة ف��ي م��واج��ه��ة م��ش��اري��ع التهجير
والتوطني وكل ضغط وحرمان يؤدي بنا إلى املهاجر
البعيدة ويضعف قدرتنا وقدرة لبنان على مواجهة
مشاريع التوطني ومتنينا على سماحته ان يجري
االت��ص��االت املوجبة لإلسراع بعقد اجتماع اللجنة

الوزارية برئاسة دولة الرئيس سعد احلريري لكي
توقف إجراءات وزارة العمل من جهة وتلغي إجازة
العمل املفروضة على الفلسطيني وبالتالي إقرار
احلقوق اإلنسانية».
وتابع فيصل« :أما املسألة الثانية التي تطرقنا
إل��ي��ه��ا ه���و ذل���ك ال��ع��م��ل ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ي���د احلكومة
اإلسرائيلية وال���ذي ي��زي��د م��ن االستيطان وإمعان
اجليش اإلسرائيلي بالقتل واالعتقال والتضييق
وحصار أهلنا في الضفة او القطاع في سياق تطبيق
ما أطلق عليه صفقة العصر األمريكي اإلسرائيلي
وهنا أكدنا له إصرارنا وإصرار شعبنا على استعادة
الوحدة الوطنية وإطالق االنتفاضة الشاملة وصو ًال
للعصيان الوطني الشامل ف��ي مواجهة االحتالل
وسحب االع��ت��راف م��ن دول��ة إس��رائ��ي��ل ومحاكمتها
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال���دول���ي ألن��ه��ا دول����ة ج��رائ��م حرب
ومواجهة كل أشكال االستيطان وأيضا إعالء شأن
املقاطعة االقتصادية حتى نفرض على هذا االحتالل
االنسحاب من األراضي الفلسطينية احملتلة بعدوان
 67مب��ا فيها ال��ق��دس وإق��ام��ة ال��دول��ة الفلسطينية
املستقلة بعاصمتها القدس التي لن تكون إال عاصمة
لدولة فلسطني ولن تكون يهودية وضمان حق عودة
الالجئني الى ديارهم».

العري�ضي عند �شيخ العقل:
توقيفات �أبنائنا مرفو�ضة بالكامل

كل لبنان

قائد اجلي�ش :لن يثنينا التج ّني
وال�شائعات عن الت�ضحية

برعاية قائد اجليش العماد ج��وزاف عون وحضوره،
ن ّ
��ظ��م��ت ال��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة اح��ت��ف��ا ًال ف���ي م��ق�� ّره��ا في
الريحانيةّ ،
مت خالله وضع احلجر األساس ملشروع بناء
«مبنى سجن الشرطة العسكرية النموذجي» ،بحضور
رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر ورئيس اجلامعة
ومفوض
اللبنانية ،ومم ّثل عن سفير االحت��اد األوروب��ي
ّ
احلكومة لدى احملكمة العسكرية ومعاونوه إلى جانب
عدد من الضباط.
وألقى العماد عون كلمة أكّ د فيها « :انطالق ًا من التزام
املؤسسة العسكرية املعايير الدولية حلقوق اإلنسان،
ّ
��دون��ة قواعد سلوك
أطلقنا في كانون الثاني املاضي «م ّ
عناصر اجليش في إنفاذ القانون» ضمن «مديرية القانون
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان» ،لتأتي خطوتنا اليوم
ف��ي اجت���اه تفعيل ه��ذا االل��ت��زام م��ن خ�لال تطوير سجن
الشرطة العسكرية ليصبح ُأمن��وذج�� ًا يحاكي املعايير
املعتمدة دول��ي�� ًا ف��ي كيفية التعاطي م��ع اخل��ارج�ين عن
القانون بحزم ،ضمن معايير حقوق اإلنسان».
وشكر قائد اجليش اجل��ه��ات احمللية وال��دول��ي��ة على
ثقتها باملؤسسة العسكرية وتعاونها وخاص ًة اللجنة
ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر ال��ت��ي ت��واك��ب اجل��ي��ش مل��ا فيه
باحلس اإلنساني في خض ّم ّ
كل التحديات».
ارتقاء
ّ
أضاف« :مع إجناز خطوتنا هذه ،تتقدم مسيرة االلتزام
اإلنساني في جيشنا ،وتتعزّز مناقبية سلوكنا العسكري
القانوني ،في خطوة رائ��دة من مسيرة عريقة عنوانها
االلتزام الوطني واإلنساني ،طاملا عهدمتوها في جيشكم،
ف��ي بلد تُ��ش��كّ ��ل فيه مشكلة ال��س��ج��ون وح��ق��وق اإلنسان

وجهتها صفحة مشبوهة عبر موقع
على أثر دعوة ّ
التواصل االجتماعي «فيسبوك» بإسم «حق الزواج
امل��ث��ل��ي ف��ي ل��ب��ن��ان» ،للمشاركة ف��ي ح��ف��ل «Beirut
عما أسمته «حقوق املثليني
 ،»2019 Prideللدفاع ّ
واملثليات وأمثالهم» ،وذلك مساء السبت املقبل في
قاعة  ،The Palaceفي مبنى أريسكو سنتر ،مبحلة
نددت هيئات إسالمية
الصنائع في العاصمة بيروتّ ،
واجتماعية بهذه الدعوات إلى االنحالل الالأخالقي،
والتح ّرر والشذوذ اجلنسي في بلد ُم ِ
حافظ كلبنان،
ومدينة عريقة كبيروت.

العائالت البيروتية

{ وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،استهجن احت���اد جمعيات
العائالت البيروتية «السماح بإقامة حفل ترويج
حلق الزواج املثلي في لبنان ،ويصل هذا االستهجان
ّ
املنظمني على إقامته
ملرحلة الغضب حني ندرك عزم
في بيروت» ،معتبر ًا أن «إطالق إسم «فخر بيروت» أي
قمة اإلساءة
« »BEIRUT PRIDEعلى احلفل هو ّ
لبيروت وأهلها ،فبيروت ،أم ال��ش��رائ��ع ،وحاضرة
يتمسك أهلها بالقيم
التراث ،وملتقى األدي��ان ،التي
ّ
واألخالق احلميدة ،لم ولن يسمح بإشاعة الفاحشة
والشذوذ واالساءة النسانية االنسان في ارجائها».
وأهاب رئيس احتاد جمعيات العائالت البيروتية
��م��د ع��ف��ي��ف مي���وت ف���ي ب��ي��ان ل���ه« :باملسؤولني
م��ح ّ
ال��روح��ي�ين وال��س��ي��اس��ي�ين ال��ت��دخ��ل ال��ف��وري لوقف
محاولة تطبيع الفساد في األحوال الشخصية ،ومنع
تشويه صورة لبنان وعاصمته» ،مذكر ًا بأن «أعراف
ال��ب��ي��ارت��ة وتقاليدهم ل��ن تسمح بتدنيس أرضهم
بشعوذات جنسية مقيتة».
{ كما استهجنت «ال��راب��ط��ة اإلس�لام��ي��ة السنية

املوحدين ال��دروز الشيخ
التقى شيخ عقل طائفة ّ
نعيم حسن في دار الطائفة – ف��ردان ،أمس ،الوزير
والنائب السابق غازي العريضي ،حيث جرى عرض
قضايا متعلقة باألوضاع االقتصادية واالجتماعية
واملالية ومسألة التوقيفات األخيرة.
وقال العريضي على األثر« :أكدنا ضرورة اتخاذ
اإلجراءات املتفق عليها سريعا إلعطاء إشارة توحي
للثقة بلبنان وم��س��ؤول��ي��ه ،وب��االس��ت��ع��داد ملواكبة
احل��رك��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دول وم��ؤس��س��ات كبرى
ملساعدة لبنان».
وف���ي م��س��أل��ة ال��ت��وق��ي��ف��ات ال��ت��ي حصلت لبعض
أب��ن��اء اجلبل ق��ال العريضي« :امل��وق��ف الثابت ع ّبر
عنه شيخ العقل مبوقف حكيم وع��اق��ل ،وفيه أعلى
مستوى من احلرص على مؤسسات الدولة وتطبيق
القانون والعدالة دون تغطية ألي خلل او خطأ أيا
يكن مستواه وحجمه على اإلط�لاق ،فعندما نطلب
الدولة واالحتكام إليها فهذا يعني ان يكون تطبيق
القانون بعدالة ويحترم ال��ن��اس ،ألننا مع شرعية
الدولة وشريعتها وقانونها ولسنا مع شريعة غاب
فال يتصرف أي جهاز من األجهزة بطريقة تسيء الى

كرامات الناس وحرمات املنازل ،فالطريقة التي متت
فيها التوقيفات بالنسبة الى أبنائنا كانت مرفوضة
بالكامل ،ورمب��ا ل��و ك��ان ثمة رد فعل لكانت ذهبت
األمور الى غير ما نريد ،ووصلنا الى نقطة ال حتمد
عقباها على اإلطالق».
كما التقى شيخ العقل وفدا من «سيدات االحتاد
النسائي التقدمي» برئاسة رئيسة االحت���اد منال
سعيد ،عرضنّ مقترحات القانون املتضمنة حتديد
سن الزواج واخلطوات التوعوية للحد من ظاهرتي
التفكك األسري وزواج األطفال.
ك��ذل��ك اس��ت��ق��ب��ل وف����دا م��ن اجل��ال��ي��ة ال���درزي���ة في
األرج���ن���ت�ي�ن ض���م م��ع��ت��م��د م��ش��ي��خ��ة ال��ع��ق��ل شريف
ّ
القنطار ،ورئيس اجلمعية ال��درزي��ة الدكتور نبيل
ّ
العطار ،وممثل مكتب االغتراب في احلزب التقدمي
االش��ت��راك��ي أك���رم غ��ص��ن ،وشخصيات اغترابية،
وجرى عرض شؤون متصلة بواقع املغتربني.
ب��ع��د ذل���ك ت���رأس ش��ي��خ ال��ع��ق��ل اج��ت��م��اع��ا للجنة
األوق�����اف ف��ي امل��ج��ل��س امل��ذه��ب��ي مل��ن��اق��ش��ة املسائل
املتعلقة بتطوير عملها .واجتماعا ثانيا ملجلس
أمناء كلية األمير عبدالله التنوخي.

�سعد لل�شباب :ال تراهنوا على التغيري من فوق
�صيدا – �سامر زعيرت:

استقبل األم�ين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري»
النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه بصيدا ،وف��د ًا من
الهيئة اإلدارية لنادي احلرية صيدا برئاسة املختار عبد
الرحمن رفاعي.
وقد وضع أعضاء الوفد النائب سعد في أجواء نشاط
النادي على مدار السنة ،وعن أجواء ونتائج مشاركتهم
بعدد من البطوالت الرياضية ،وإحرازهم مراتب متقدمة.
كما أعرب الوفد عن استعداد العبي النادي للمشاركة
في دوري ال  2020 – 2019القادم.
بدوره ،أكد سعد في مستهل اجللسة التشريعية التي
عقدها مجلس ال��ن��واب «أن��ه ف��ي إط��ار األوراق ال���واردة،
أنه ال يطلب من احلكومة أي ش��يء» ،متوجها إلى شباب
لبنان بالقول« :ال تراهنوا على التغيير من فوق ،أنتم من
سيصنع التغيير» ،ومؤكد ًا «مسؤولية احلكومة احلالية،
إضافة إلى احلكومات السابقة ،عن األزمات الطاحنة التي
مير بها اللبنانيون».
وإذ اعتبر أن «السلطة ت��ري��د معاجلة ه��ذه األزمات

على حساب ضحاياها من املواطنني» ،اتّهم «احلكومات
بالعمل على تدمير الشباب اللبناني الكفوء والطموح،
وبدفعه نحو البؤس واإلحباط والفقر والعوز والهجرة»،
مشيرا إلى أن «الشباب ال يجدون أي عمل ،ال في القطاع
اخل��اص وال في القطاع العام ،وإل��ى أن حملة الشهادات
العليا ق��د يحصلون أح��ي��ان�� ًا على عمل ف��ي مقابل احلد
األدنى لألجور ،أو أقل».
واعتبر سعد أن «حكام لبنان يدمرون مستقبل لبنان
عندما يدمرون تطلعات الشباب وآمالهم ،ويلقون بهم
إل��ى املهانة والتهميش ،لكنه أك��د أن الشباب لم يكفروا
بالوطن ،بل كفروا بحكامه .كما اعتبر أن هم هؤالء احلكام
يتمحور حول أخذ االلتزامات واملشاريع وتوزيع املغامن
على األزالم واحملاسيب من دولة تسببوا بإفالسها وإفقار
شعبها .وأش���ار إل��ى أن ل��ه��ؤالء احل��ك��ام ُ
الغنم وللشعب
ُ
الغرم».
وختم سعد مداخلته بتأكيد أنه «ال يطلب من احلكومة
شيئ ًا ،بل توجه إلى الشباب ودعاهم إلى خوض معركة
التغيير بأنفسهم ،ألن كل املراهنات على التغيير من قبل
املمسكني بالسلطة قد سقطت».

«�أمل» و«فتح» بحثتا امل�ستجدات الداخلية يف الر�شيدية
قام وفد من قيادة إقليم جبل عامل في حركة «أمل»
ض�� ّم :امل��س��ؤول التنظيمي املهندس علي إسماعيل
وأع��ض��اء ق��ي��اد اإلق��ل��ي��م ف��ري��د ش��ع��ب��ان ،ص���در داوود
وع��ل��وان ش��رف ال��دي��ن ،ب��زي��ارة أم�ين سر حركة «فتح»
ومنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور العميد
توفيق عبد الله في مقر قيادة حركة «فتح» في مخيم
الرشيدية ،وناقشت القيادتان آخ��ر املستجدات في
الساحة الداخلية ،وتباحثتا في أوض��اع املخيمات
والعالقات الثنائية املتينة.
وقال إسماعيل بعد اللقاء« :إننا جميع ًا في نفس
اخل��ن��دق ون��داف��ع ع��ن ذات القضية» ،مستذكر ًا قول
اإلمام الصدر في إحدى املناسبات وبحضور الشهيد
ياسر عرفات (أب��و عمار) وقتها «بجبتي وعمامتي
أحمي القضية الفلسطينية» ،وكان ر ّده على استغراب
احلاضرين من هذ القول في ه��ذا التوقيت ،أن��ه في
اجل��ن��وب إذا ُوج���د ال��ف��س��اد فسببه إس��رائ��ي��ل ،وإذا
حتكّ م اجلهل بنا سببه إسرائيل والفتنة والتشرذم

وك��ل امل��ص��ائ��ب م��ن إس��رائ��ي��ل» ،م��ؤك��د ًا أن «القضية
الفلسطينية ه��ي م��ن صلب ميثاقنا» ،ومشير ًا إلى
«وق��وف احلركة إل��ى جانب الشعب الفلسطيني من
أج��ل حتقيق أمنياته الوطنية ف��ي ال��ع��ودة وإقامة
الدولة املستقلة وعاصمتها ال��ق��دس» ،ومعتبر ًا أنه
«ال خيار للشعب الفلسطيني س��وى طريق املقاومة
وال��وح��دة الوطنية ملواجهة امل��ؤام��رات التي حتاك
ضده».
ب����دوره ،حت��� ّدث العميد ت��وف��ي��ق ع��ب��دال��ل��ه ،فأشاد
مب��واق��ف حركة «أم���ل» وال��رئ��ي��س نبية ب��ري الداعمة
للقضية الفلسطنية في كافة احملافل الدولية ،مؤكد ًا
«أننا في نفس اخلندق وقضيتنا واحدة» ،ومشير ًا إلى
أن السيد موسى الصدر كان أول قائد عربي يتواجد
في مخيم الرشيدية حتت القصف خالل تشييع أحد
الشهداء ،فكانت عالقته مع الفصائل الفلسطينية
روحية نابعة من تواضعه» ،والفت ًا إلى أ ّنه «من أسباب
اختفائه استهداف فلسطني وزرع الفتنة في البلد».

معضلة أساسية»
ول��ف��ت إل���ى أن عسكريي اجل��ي��ش «م��اض��ون ف��ي أداء
مهامهم املق ّدسة املك ّلفني بها حلماية الوطن ّ
بكل شرف
وإص���رار ،ال يلتفتون لصغائر أو يتوقفون عند كبائر،
كانوا وسيبقون ُح ّراس ًا للتاريخ واملستقبل».
وختم قائ ً
ال « :اجليش هو حارس الدميقراطية وحامي
الدستور ،كان وال يزال ،يسعى إلى تقدمي نفسه ُأمنوذج ًا
ومؤسساته .لدينا من
ُيحتذى به على مستوى الوطن
ّ
العزمية ما يكفي للقيام باملهام املوكلة إلينا ،ولن تثنينا
ضي قدم ًا
الشائعات وال حمالت التج ّني والتخوين عن املُ ّ
في مسيرة الشرف والتضحية والوفاء ،متس ّلحني مبح ّبة
شعبنا وثقته بنا».
ث�� ّم ألقى قائد الشرطة العسكرية العميد الركن نبيل
ع��ب��د ال��ل��ه ك��ل��م��ة ،ش���رح فيها «ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي تعاني
منها السجون العسكرية» ،مشير ًا إلى ض��رورة حتديث
القوانني التي حتترم املعايير احمل��ددة ألماكن االحتجاز
بإشراف فريق تدريب بريطاني.
استقباالت
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،استقبل ق��ائ��د اجل��ي��ش ال��ع��م��اد عون
في مكتبه باليرزة السفير البريطاني في لبنان كريس
رامبلنغ ،و ّ
مت البحث ف��ي ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون ب�ين جيشي
البلدين.
كما استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة املطران
بولس عبد الساتر ،م��وف��د ًا من قبل البطريرك املاروني
الكاردينال بشارة ال��راع��ي ،لتأكيد دع��م بكركي للجيش
اللبناني ووقوفها إلى جانبه دوم ًا.

هيئات اجتماعية و�إ�سالمية تن ِّدد ُبدعاة ال�شذوذ

«الرابطة اإلسالمية»

شيخ العقل مستقب ً
ال الوزير السابق العريضي

AL-LIWAA Mercredi 25/9/2019

في لبنان» تكرار ال��دع��وات املنادية بحرية الشذوذ
اجلنسي والتي أمست ارتباطات ومتويل الداعني
إليها معروفة للجميع ،وأنها تتحرك بالتوازي مع
ضغوطات من جهات دولية لفرض أجندات سياسية
وأمنية واقتصادية؛ محلية وإقليمية».
وط��ال��ب��ت ال��راب��ط��ة السنية ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا أمس:
«كافة املراجع الدينية اإلسالمية واملسيحية بتحمل
مسؤولياتها في حماية النسيج اإلجتماعي اللبناني
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى االن��ت��م��اء للقيم وامل���ب���ادئ واألخ��ل�اق
الدينية» ،داعية رئيس اجلمهورية ،ورئيس املجلس
النيابي ،ورئيس احلكومة «حماة الدستور والصيغة
ال��وط��ن��ي��ة؛ ل��ل��وق��وف وق��ف��ة وط��ن��ي��ة ص��ادق��ة ،ورفض
االبتزاز السياسي واألمني واالقتصادي ،وحتصني
املجتمع اللبناني من خالل وقف وحظر كافة أنشطة
ومظاهر الدعاة إلى الشذوذ اجلنسي ومنها Beirut
 ،Prideف���إن أث���ر ه����ؤالء ف���ي ال��ت��ف��ت��ي��ت والتدمير
للمجتمع اللبناني وخاصة جيله الصاعد ال يقل عن
أثر وخطورة العمالة والعمالء».

جمعية الفتوة

{ م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،اس��ت��ن��ك��رت «ج��م��ع��ي��ة الفتوة
اإلسالمية» واملؤسسات التابعة ورفضت «احلملة
البغيضة التي تدعو إلى إقامة حفل املثليني الشاذين
واملتحولني جنسي ًا واالحتفال والرقص على أنغام
شذوذهم».
وج��اء ف��ي بيان للجمعية« :إن��ن��ا نضع ه��ذا األمر
ب��أي��دي امل��رج��ع��ي��ات ال��روح��ي��ة واجل��ه��ات الرسمية
واألجهزة األمنية ،ولن نقبل بإقامة هذا احلفل املن ّفر
واملقزز والذي يدعو إلى الفاحشة املب ّينة».
وختم البيان« :لم ولن تصبح بيروت مدينة للدفاع
عن حقوق املثليني الشاذيني ،وستبقى مدينة العلماء
والألولياء الصاحلني ..بيروت اإلمام األوزاعي».

�صالح يف الطريق لبريوت ُح ّر ًا واليونان تعتذر

�صيدا  -ثريا ح�سن زعيرت:

وأخ���ي���ر ًا ،وص��ل��ت أزم����ة اعتقال
ال��زم��ي��ل م��ح��م��د ص��ال��ح ف���ي أثينا،
نتيجة تشابه في األسماء مع متهم
مطلوب لصالح أملانيا ،حيث أعلنت
وزارة اخلارجية واملغتربني في بيان
ب���أنّ م��دي��ر ش��رط��ة ج��زر سيكالديس
(ال��ي��ون��ان��ي��ة) أب��ل��غ��ه��ا ب���أن سلطات
ب�لاده تب ّلغت من السلطات األملانية
أن محمد صالح ليس هو الشخص
املطلوب من قبلها ،وعليه بات ُح ّر ًا
طليق ًا.
وتق ّدم املسؤول اليوناني باعتذار
رس��م��ي ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن وزي���ر حماية
أم���ن امل���واط���ن ال��ي��ون��ان��ي ميخائيل
خريسوخويديس إلى صالح ،حيث
أبلغه ب��أن املشكلة ال��ت��ي واجهها،
مر ّدها إلى مذكّ رة التوقيف الصادرة
عن السلطات األملانية ،من دون أدنى
مسؤولية للسلطات اليونانية.
ولفت مدير الشرطة اليوناني إلى
أ ّنه مت نقل الزميل صالح مباشرة إلى
أحد فنادق جزيرة سيكالديس ،حيث
أقام على عاتق الدولة اليونانية ،كما
تس ّلم جواز سفره.
وأش����ار ب��ي��ان وزارة اخلارجية
وامل��غ��ت��رب�ين إل����ى أ ّن���ه���ا ت��ت��اب��ع مع
ال��س��ل��ط��ات ال��ي��ون��ان��ي��ة املختصة
إجراءات عودة صالح إلى لبنان.

في طريق العودة

إل��ى ذل��ك ،أعلن احملامي حسن
ش��م��س ال��دي��ن ع��ن تلقيه اتصال

الزميل صالح حلظة وصوله إلى أثينا برفقة القائمة باألعمال العبدالله
من الزميل صالح ،أبلغه فيه بأ ّنه
وص��ل إل��ى أثينا ،برفقة القائمة
ب��أع��م��ال ال��س��ف��ارة اللبنانية في
اليونان رانيا العبدالله.
وع���ل���ى األث������ر ،أع��ل��ن��ت نقابة
م��ح�� ّرري الصحافة ف��ي ب��ي��ان عن
تلقيها «بارتياح وس��رور بالغني،

ن��ب��أ اإلف�����راج ع��ن ال��زم��ي��ل محمد
ص��ال��ح ف��ي ال��ي��ون��ان ،وأسعدتها
براءته من التهم التي وجهت اليه،
حيث ثبت ما ذهبت اليه النقابة
م��ن االس����اس م��ن خ�ل�ال املساعي
التي قامت بها ،بأن القضية هي
تشابه أسماء».

«احلملة الأهلية» :خطة �صهيونية
ملطاردة اللبنانيني املغرتبني

عقدت «احلملة األهلية لنصرة
فلسطني وقضايا اآلمة» اجتماعها
الدوري في «دار الندوة» ،بحضور
م��ن��س��ق��ه��ا ال����ع����ام م���ع���ن بشور
واألعضاء ،وج��رى عرض قضايا
قومية ووطنية عامة.
افتتح بشور االجتماع بداية
بتوجيه التهنئة ال��ى الصحافي
محمد ص��ال��ح ب��اإلف��راج عنه بعد
احتجازه لعدة أي��ام في اليونان
نتيجة االشتباه باالسم ،محيي ًا
كل من بذل جهود ًا لإلفراج عنه.

واستعرض منسق العالقات
الدولية للمنتدى العربي الدولي
م��ن اج��ل العدالة لفلسطني نبيل
ح�لاق االت��ص��االت ال��ت��ي ق��ام بها
مع اعضاء املنتدى في اليونان،
مم��ن أب����دوا جت��اوب�� ًا واس��ع�� ًا مع
املساعي املبذولة للضغوط على
ال��س��ل��ط��ات ال��ي��ون��ان��ي��ة لالفراج
عن صالح بأسرع وق��ت ،والعمل
ملواصلة اجلهود لالعتذار لصالح
والتعويض عليه ملا حلق به من
تشويه معنوي وعطل وضرر».

مذكرة توقيف غيابية بحق حمامية
أص��در قاضي التحقيق االول في جبل لبنان نقوال منصور مذكرة
توقيف غيابية بحق احملامية (م.ع ).التي ذاع صيتها خ�لال حملة
مكافحة «الفساد القضائي» ،بعدما تخلفت عن املثول امامه في أحد
علما أنها موقوفة ف��ي دع��وى أخ��رى أمام
ال��دع��اوى التي ينظر بها،
ً
احملكمة العسكرية.
اعذار لم ت ِ
ُقنع القاضي بهدف عدم سوقها
وتعمدت احملامية اختالق
َّ
ٍ
من مكان توقيفها للمثول في دائرته.
جت��در اإلش���ارة ،ال��ى أنّ احملامية تعمدت التخلف عن احلضور في
محاولة لتأخير إصدار مذكرة توقيف بحقها من قبل القاضي منصور
قبل حصولها على اخالء سبيل من قبل احملكمة العسكرية.

وق��د الح��ظ املجتمعون «تكاثر
ع���م���ل���ي���ات اح���ت���ج���از مواطنني
لبنانيني في مطارات اخلارج ،مبا
يشير الى وجود خطة صهيونية
وأم��ي��رك��ي��ة مل���ط���اردة اللبنانيني
املغتربني حتت ذرائع مختلفة».
ون����������������دد امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ون
«ب��ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��وق��ح��ة التي
أدل��ى بها مساعد وزي��ر اخلزانة
األم��ي��رك��ي��ة م��ارش��ال بلينغسكي
خالل زيارته في لبنان» ،معتبرين
أنها «تنطوي على حتريض خبيث
إلث����ارة الفتنة ب�ين اللبنانيني»،
ودع��وا املسؤولني «للرد عليه مبا
يتناسب م��ع ه���ذه التصريحات
اخلطيرة ال��ت��ي تكشف بوضوح
س��ع��ي أع�����داء ل��ب��ن��ان ومقاومته
إل�����ى ت��س��ع��ي��ر احل������رب املالية
واالق���ت���ص���ادي���ة ض���د ل��ب��ن��ان بعد
فشل حروبهم العسكرية واألمنية
والسياسية السابقة».
ورح���ب امل��ج��ت��م��ع��ون مببادرة
املصاحلة الوطنية التي أطلقتها
ف���ص���ائ���ل وط���ن���ي���ة واس�ل�ام���ي���ة
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف����ي غ������زة ،ودع�����وا
االط����راف املعنية ال��ى التجاوب
معها النهاء حال االنقسام».

احلريري بحثت مع غري
�ش�ؤون الفل�سطينيني
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�صيدا  -مكتب «اللـواء»:
استقبلت رئيسة كتلة «املستقبل النيابية» النائب بهية احلريري في
مجدليون ،أمس ،املستشار السياسي للمنسق اخلاص لألمم املتحدة
في لبنان الرس دي غير ،يرافقه مدير وكالة «األونروا» في منطقة صيدا
الدكتور إبراهيم اخلطيب.
وجرى خالل اللقاء عرض لألوضاع العامة والوضع في مدينة صيدا
واملخيمات والشأن املتعلق الوجود الفلسطيني في لبنان ،حيث كان
بحث باملستجدات املتصلة مبوضوع عمل الفلسطينيني وموضوع
تسجيل الطالب الفلسطينيني في املدارس الرسمية.
وشكر الدكتور اخلطيب للنائب احلريري جهودها بالتواصل مع
وزير التربية ،والتي أثمرت إيجاد حل لهذا املوضوع.

�إبراهيم ا�ستقبل امللحق الع�سكري
ال�سعودي اجلديد
استقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل
ظهر أمس ،امللحق العسكري اجلديد لسفارة اململكة العربية السعودية
في لبنان العميد الركن منصور بن محمد منصور التركي ،في زيارة
تعارف ،مت ّنى خاللها اللواء إبراهيم له «التوفيق في مهامه اجلديدة».
وفي ختام الزيارة ،ق ّ��دم العميد الركن التركي إلى اللواء إبراهيم
درع ًا تذكارية.

بعد ف�شل ال�سلطات اللبنانية هردلي�شكوفا
تلج�أ لطريقة بديلة لتبليغ قرار اتهام عيا�ش
أصدرت أمس ،رئيسة احملكمة اخلاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا
ق��رارا باللجوء إل��ى طريقة بديلة ،مبا فيها اإلع�لان ال��ع��ام ،لتبليغ ق��رار االتهام
الصادر في حق السيد سليم جميل عياش في ما يتعلق باالعتداءات على السادة:
مروان حماده ،جورج حاوي ،والياس املر (املدعي العام ضد سليم جميل عياش،
القضية رقم  ،)10-18-STLبحسب بيان اعالمي صادر عن احملكمة.
وأضاف البيان« :يأتي هذا القرار عقب استنتاج رئيسة احملكمة أن السلطات
اللبنانية ق��د قامت مب��ح��اوالت معقولة لتبليغ املتهم ف��ي ه��ذه القضية تبليغا
شخصيا ،وأن هذه احملاوالت لم تنجح حتى اآلن.
وبعبارة أدق ،توعز القاضية إيفانا هردليشكوفا إل��ى رئيس قلم احملكمة
بإرسال نص إعالن إلى السلطات اللبنانية ،وتطلب من السلطات اللبنانية أن
تخطو جميع اخلطوات املعقولة إلعالم اجلمهور العام بوجود قرار االتهام وأن
تدعو السيد عياش إلى تسليم نفسه إلى احملكمة أو اخلضوع في جميع األحوال
الختصاصها .ومطلوب أيض ًا من رئيس قلم احملكمة أن ينظر في وسائل أخرى
لإلعالن عن ق��رار االت��ه��ام للغرض امل��ذك��ور ،وم��ن ه��ذه الوسائل وسائل اإلعالم
والتواصل االجتماعي .ومطلوب من السلطات اللبنانية ورئيس قلم احملكمة
كليهما اإلبالغ بنتائج جهودهما.
وعلى السلطات اللبنانية التزام مستمر للبحث عن السيد عياش وتبليغه
وتوقيفه واحتجازه ونقله إلى مقر احملكمة.
يوما من بدء نشر
وإذا لم يكن املتهم خاضعا لسلطة احملكمة في غضون ً 30
اإلع�لان عن ق��رار االتهام ،يطلب قاضي اإلج���راءات التمهيدية من غرفة الدرجة
األولى الشروع في إجراءات احملاكمة الغيابية».

«مالحظات أساسية»

وأورد البيان «مالحظات اساسية :املادة  76من قواعد اإلجراءات واإلثبات لدى
احملكمة اخلاصة بلبنان املعنونة «تبليغ قرار االتهام» حتدد إجراء تبليغ املتهم
قرار االتهام .وق��رار رئيسة احملكمة الصادر اليوم يستند إلى امل��ادة  ،76الفقرة
(هـ) من القواعد .أما «إج��راءات اإلعالن العام» املشار إليها في املادة  ،76الفقرة
(هـ) من القواعد فتزيدها وضوحا امل��ادة  76مكرر املعنونة «نشر قرار االتهام».
وفي ما يلي نص املادتني ذاتيتي الصلة.
املادة  :76تبليغ قرار االتهام
(أ) يسلم قرار االتهام املصدق طبقا للمادة  68رسميا إلى سلطات الدولة التي
يقيم املتهم في أراضيها أو التي كانت آخر مكان معروف إلقامته ،أو الدولة التي
يعتقد أن من املمكن أن يكون موجودا في أراضيها أو خاضعا لسلطتها ،من أجل
تبليغ املتهم قرار االتهام من دون تأخير.
(ب) يتم تبليغ املتهم ق��رار االتهام بتسليمه شخصيا نسخة منه ويبلغ ،في
الوقت نفسه ،الدعوة الى احلضور أو مذكرة التوقيف.
(ج) على الرغم مما تنص عليه املادتان  20و ،21على لبنان أو على أي دولة
وافقت على التعاون مع احملكمة أن حتيط الرئيس علما بالتدابير املتخذة لتنفيذ
الفقرتني (أ) و(ب) في أقرب وقت وفي غضون مهلة ال تتجاوز  30يوما عقب الطلب
مبوجب الفقرة (أ).
(عدلت في  8شباط )2012
(د) عندما تتعلق ال��دع��وة ال��ى احل��ض��ور أو م��ذك��رة التوقيف أو أم��ر النقل
بشخص يقيم في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير تلك املشار إليها في الفقرة (ج)،
يرسل رئيس قلم احملكمة ،بعد التشاور مع الرئيس ،طلبا للتعاون إلى السلطات
املختصة في الدولة املعنية من أجل تبليغ الدعوة الى احلضور أو مذكرة التوقيف
أو أمر النقل إلى املتهم من دون تأخير.
(ه��ـ) يجوز للرئيس في احل��االت التي يثبت فيها أن محاوالت معقولة جرت
لتبليغ قرار االتهام أو الدعوة الى احلضور أو مذكرة التوقيف إلى املتهم ولكنها
فشلت ،أن يقرر بعد التشاور مع قاضي اإلج���راءات التمهيدية في هذا الصدد،
تنفيذ تبليغ اإلجراء بطريقة أخرى ،مبا في ذلك من طريق إجراءات اإلعالن العام.
املادة  76مكرر :نشر قرار االتهام
يقوم رئيس قلم احملكمة ،مبا يتوافق مع القرار الصادر عن الرئيس مبوجب
امل��ادة  ،76الفقرة (ه��ـ) ،بإرسال نص إعالن إلى السلطات في أي دولة من الدول
املعنية أو أي هيئة معنية لنشره في الصحف و/أو لبثه في الراديو والتلفزيون
و/أو وسائل اإلعالم األخرى ،مبا فيها شبكة االنترنت ،ويعلم اجلمهور مبوجبه
بوجود قرار اتهام ويدعو املتهم إلى تسليم نفسه إلى احملكمة أو اخلضوع في
جميع األح��وال الختصاصها .ويدعو اإلع�لان كل من ميلك معلومات عن مكان
وجود املتهم إلى إطالع احملكمة عليها».

تننتي :الو�ضع اجلنوبي
عاد �إىل طبيعته

الناقورة  -جمال خليل:

وصف الناطق الرسمي بإسم «اليونيفل» أندريا تننتي الوضع في منطقة
عمليات «اليونيفل» بالهادئ واملستقر ،وأنّ الوضع هناك عاد الى طبيعته».
وخالل حديث صحفي في مقر عام القوات الدولية في الناقورة قال تننتي:
«على الرغم من األح��داث التي حصلت مؤخر ًا إال ان الوضع احلالي مستقر
وكاد ان يؤدي الى أمور كبيرة وكاد يهدد وقف األعمال العدائية كما انه خرق
للقرار الدولي .»1701
وأضاف« :باشر القائد العام لـ»اليونيفل» اللواء ستيفانو دل كول وبأسرع
وقت باالتصال مع األطراف كافة لضبط النفس حيث مت إعادة الوضع الى ما
كان عليه من هدوء واستقرار في منطقة عمليات «اليونيفل» ،الفت ًا الى «الدور
الهام آللية التنسيق واالرتباط القائمة بني «اليونيفل» واألطراف حيث كان لها
الدور الهام في إعادة الهدوء الى املنطقة وضمان االستقرار».
وأش��ار إل��ى أنّ «ه��ذه اآللية مستمرة مع اجليش اللبناني ومعززة أكثر،
و»اليونيفل» تستمر في نشاطها ،وتُقيم حوالى  450دورية يومي ًا بحر ًا وبر ًا
وجو ًا وتعمل بشكل وثيق مع القوات املسلحة اللبنانية».
وتابع« :خالل زيارة قائد اجليش العماد جوزف عون الى القطاعني الغربي
والشرقي ،ش ّدد على العالقة املتينة والقوية بني اليونيفل واجليش اللبناني»،
مشير ًا الى أن «اجلهات املهنية كررت تأكيدها االلتزام بوقف األعمال العدائية
وليس من أحد لديه الرغبة في التصعيد».
وختم تننتي« :نحن نعمل مع األطراف وهم يكررون دائم ًا االلتزام بوقف
األعمال العدائية».

ط ّوافة اجلي�ش تنقل �إبن الـ� 4سنوات
حلراجة حالته
نقلت طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني الطفل محمد علي ابن االربع
سنوات ،وهو مصري اجلنسية من مستشفى دار األمل اجلامعي في دورس
إلى أحد مستشفيات العاصمة حلراجة حالته بعد إصابته ببندقية صيد كان
يعبث بها في منزل العائلة في بلدة حورتعال شرقي بعلبك.
وشكر أه��ال��ي بلدتي حورتعال وبريتال وزي��ر ال��دف��اع ال��ي��اس اب��و صعب
وقائد اجليش العماد جوزاف عون على عملهما واهتمامهما اإلنساني بحق
الطفولة.
وفي سياق آخ��ر ،عثر على ص��اروخ قدمي من مخلفات العدو االسرائيلي،
بالقرب من منزل قدمي يقوم اصحابه بردمه وجرفه ،بني بلدتي الطيبة ودير
سريان .وحضر على الفور عناصر ف��وج الهندسة في اجليش وعملوا على
تفكيكه.

كل لبنان

األربعاء  25أيلول 2019م
املوافق  26مح ّرم 1441هـ

تربية

�شهيب بحث كيفية ا�ستفادة املتعاقدين من ال�ضمان الإجتماعي
ِّ

استقبل وزي��ر التربية والتعليم
العالي أكرم شهيب في مكتبه وزير
العمل كميل أب��و سليمان ورئيسة
جل��ن��ة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م العالي
وال��ث��ق��اف��ة النيابية ال��س��ي��دة بهية
احل��ري��ري وامل��دي��ر ال��ع��ام للصندوق
الوطني للضمان اإلجتماعي محمد
ك���رك���ي ،ف���ي ح��ض��ور امل���دي���ر العام
للتربية والتعليم العالي فادي يرق.
وع���رض ال��وزي��ر شهيب الوضع
اإلج��ت��م��اع��ي ل�لأس��ات��ذة املتعاقدين
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ت��رب��وي  ،واملعاناة
ال��ت��ي ي��ت��ع��رض��ون ل��ه��ا نتيجة عدم
استفادتهم من الضمان االجتماعي
وبدالت النقل.
وب��ع��د ال��ت��داول مب��وض��وع كيفية
اس��ت��ف��ادة املتعاقدين م��ن الضمان
االجتماعي وما اذا كانت النصوص
القانونية تسمح بذلك ،مت االتفاق
على تشكيل جلنة رباعية تضم كال
من وزارة التربية والتعليم العالي،
وزارة ال��ع��م��ل ،ال��ص��ن��دوق الوطني
للضمان االجتماعي ووزارة املالية
ب��ع��د أخ���ذ رأي��ه��ا ك��ون��ه��ا معنية في
ش��ك��ل م��ب��اش��ر ب���ه���ذا امل���ل���ف ،وذل���ك
القتراح النصوص القانونية الالزمة
التي متكن األساتذة املتعاقدين من
االستفادة من الضمان االجتماعي.
ب���ع���ده���ا ع���ق���د ال����وزي����ر شهيب
اجتماعا مع النائب بهية احلريري،
َّ
مت خالله ع��رض أوض��اع وشؤون
التربية والتعليم العالي  ،وسبل
تعزيز التعاون والتنسيق ما بني
وزارة ال��ت��رب��ي��ة وجل��ن��ة التربية
ال��ن��ي��اب��ي��ة ،مل��ا فيه خير ومصلحة

الوزيران شهيب وأبو سليمان والنائب احلريري وكركي خالل اللقاء
القطاع التربوي في لبنان.
*م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ه�� ّن��أ الوزير
شهيب أس��ات��ذة اجلامعة اللبنانية
بإقرار مجلس النواب أمس ،مشروع
ال��ق��ان��ون املتعلق بتصفية املعاش
التقاعدي ألف��راد الهيئة التعليمية
ف��ي اجلامعة اللبنانية اخلاضعني
لشرعة التقاعد ،وتصفية تعويض
ال��ص��رف م��ن اخل��دم��ة وحت��دي��د احلد
األدنى لعدد سنوات اخلدمة املنشئة
للحق بأي منهما .
وأك����د ش��ه��ي��ب ان م���ا حت��ق��ق هو
جزء من املسار ال��ذي اتفق عليه مع
االساتذة وتأكيد على التزام وزارة
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي بكافة
م��ط��ال��ب االس����ات����ذة احمل��ق��ة والتي

نسعى لتحقيقها على مراحل آخذين
بعني االعتبار الواقع املالي للدولة،
وكذلك هو ثمرة التعاون البناء مع
راب��ط��ة االس��ات��ذة املتفرغني وبدعم
واح��ت��ض��ان م��ن دول��ة الرئيس نبيه
ب����ري و ال��رئ��ي��س س��ع��د احلريري
واي��ض��ا ب��دع��م وم��ت��اب��ع��ة م��ع وزير
امل��ال��ي��ة ع��ل��ي ح��س��ن خليل ورئيسة
جلنة التربية النيابية النائب بهية
احل���ري���ري وب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال بدعم
النواب الزمالء.
وقال الوزير شهيب بأنّ التعاون
م��ع الرابطة وك��ل اخليرين سيبقى
مستمرا لتعزيز ح��م��اي��ة اجلامعة
اللبنانية وتعزيز دوره��ا وواقعها ،
باالضافة الى بذل كل جهد لتحقيق

متعاقدو اللبنانية يف ال�شمال:
ال عام جامعي � ْإن مل مير ملف التف ّرغ

أكد األساتذة املتعاقدون في الفروع الثالثة في الشمال ،أن
ملف التفرغ «ح��ق وليس منة من أح��د» ،في ظل دع��وة الفروع
الثانية في اجلامعة اللبنانية لالعتصام أمام االدارة املركزية
نهار اليوم االربعاء« ،للمطالبة باإلفراج عن ملف تفرغ أكادميي
يراعي التنوع الطائفي» .ودعا األساتذة في بيان اليوم القيمني
على اجلامعة الى حتمل مسؤولياتهم «أمام زمالئهم املتعاقدين
وليقوموا بواجبهم املهني وليرفعوا امللف الى وزير التربية
والتعليم العالي اليوم قبل الغد» .وقالوا« :لقد طال اإلنتظار
وسئمنا الوعود والعهود».
وأع��ل��ن��وا ع��ن أن��ه��م ي��ع��ول��ون على «حكمة رئ��ي��س اجلامعة
البروفيسور ف��ؤاد أي��وب» بعدما «وع��د انه سيرمم امللف األول
الذي سقط سابقا في مجلس اجلامعة لعدم احترامه التوازن
والتنوع الوطني الذي يرتكز عليه لبنان» ،الفتني الى أن أنظارهم
«شاخصة إلى جلسة األربعاء املوعودة».

وأشاروا الى أن «جلنة التفرغ املوجلة بإجناز امللف املنشود
والتي عينها رئيس ومجلس اجلامعة تتحمل كامل املسؤولية
في حال وجود أي خلل يؤخر أو مينع وصول امللف الى طاولة
مجلس الوزراء».
وق��ال األس��ات��ذة املتعاقدون« :وق��ف املتعاقدون وقفة رجل
واحد مع رابطة األساتذة املتفرغني في إضرابهم األخير الذي
دام حوالي الشهرين .كان اجن��از ملف التفرغ شرطا أساسيا
ضمن اتفاقية البنود السبع املعلنة مع وزي��ر التربية لوقف
اإلضراب .يطالب االساتذة املتعاقدون الهيئة التنفيذية لرابطة
األساتذة املتفرغني باستئناف اإلضراب فورا في حال تقاعس
رئيس ومجلس اجلامعة عن القيام بدورهم املطلوب حيال ملف
التفرغ» .ختاما ،أكد األساتذة املتعاقدون في اجلامعة اللبنانية
على «املعادلة التالية« :اذا لم مير امللف لن يبدأ العام اجلامعي
بطريقة سليمة وحقوقنا مسلوبة ومهمشة».

«ال للجوع» يف «البلمند»

الطالب املشاركون في املعرض
ن ّ
��ظ��م م��رك��ز خ��دم��ات التوظيف ف��ي جامعة البلمند،
عمال بأهداف التنمية املستدامة ،بالشراكة مع الشبكة
العاملية ل�لامم املتحدة  -ف��رع لبنان ،معرض املجتمع
املدني السنوي بعنوان «ال للجوع» في حرم اجلامعة في
الكورة.
تضمن امل��ع��رض أكشاكا جلمعيات ومنظمات غير
ّ
حكومية تعنى بالعمل على احل��د م��ن اجل���وع ،حتقيق
األم���ن ال��غ��ذائ��ي ،حت��س�ين ظ���روف ال��ت��غ��ذي��ة ،وتشجيع

الزراعة املستدامة.
وقد متكن املشاركون من جتنيد متطوعني من طالب
البلمند ليقوموا بدورهم مبشاريع تخدم املجتمع املدني.
أما اجلمعيات املشاركة فهي :الشبكة العاملية لالمم
امل��ت��ح��دة ،ACT ،أج��ي��ال��ن��ا ،ب��س��م��ة ،ق��س��م املسؤولية
املجتمعية في األهلي القابضةFair Trade، Food ،
 ،Blessedاجناز ،بنك الغذاء اللبنانيmakesense، ،
 ،proabledنادي رواد طرابلس ،ويوتوبيا.

احل ّداد عر�ض التح�ضريات لـ«ري�سيتال امليالد»

�صيدا – ثريا ح�سن زعيرت:

املطران احل ّداد مستقب ً
ال وفد روتاري صيدا

استقبل راع���ي اب��رش��ي��ة ص��ي��دا ودي���ر القمر للروم
امللكيني الكاثوليك امل��ط��ران اي��ل��ي احل��� ّداد ف��ي مكتبه
باملطرانية ،وفدا من «نادي روتاري صيدا» ،ضم :رئيسة
ال��ن��ادي ال��دك��ت��ورة غ���ادة اي���وب ب��وف��اض��ل وأم��ي��ن��ة سر

جامعات
> ن��ال الدكتور م���روان رفعت
ج����ائ����زة ع���ب���د احل���م���ي���د شومان
ل��ل��ب��اح��ث�ين ال���ع���رب ف���ي العلوم
الطبية وال��ص��ح��ي��ة .وللمناسبة
وج���ه رئ��ي��س اجلامعة األميركية
ّ
في بيروت الدكتور فضلو خوري
رسالة إلى أف��راد أس��رة اجلامعة،
قال فيها« :يسعدنا كثيرا إعالمكم
أن الدكتور مروان رفعت قد حصل
أخ��ي��را على ج��ائ��زة عبد احلميد
ش��وم��ان للباحثني ال��ع��رب للعام
 2019ف���ي ف��ئ��ة ال��ع��ل��وم الطبية
والصحية .وق��د اختير الدكتور
رف���ع���ت م���ن ب�ي�ن أك���ث���ر م���ن 380
مرشحا بارزا لهذه اجلائزة».

النادي منى قطب ورئيس جلنة العالقات العامة هشام
األسعد.
وجرى خالل اللقاء التشاور في املشاريع واألنشطة
املشتركة بني النادي واملطرانية وال سيما التحضيرات
لـ«ريسيتيال» امل��ي�لاد السنوي ،ال��ذي يقام بالتعاون
بينهما خالل شهر كانون األول املقبل.

اتفاقية لتفعيل حما�ضرات ال�سالمة
املرورية يف املدار�س

و ّقعت جمعية السالمة املرورية اللبنانية «كن ه��ادي» إتفاقية تعاون مع املنظمة
ال��ه��ول��ن��دي��ة للتثقيف ف��ي م��ج��ال ال��س��ي��ر ع��ل��ى ال��ط��رق زات ب��روج��ك�تن ب���ورو ZAT
 ،Projectenbureauفي مبنى مكتب تنمية املدن التابع لبلدية روتردام حيث تنشط
املنظمتان في مجال التوعية السالمة املرورية .وأشار بيان جلمعية «كن هادي» ،إلى
أن «أه��داف االتفاق الرئيسية ال��ذي سيبدأ العمل به ف��ورا ،ليكون جاهزا ابتداء من
السنة الدراسية  ،»2021 - 2020تنص على اآلتي« :إعداد أنشطة تربوية استراتيجية
ووقائية مشتركة جلميع السائقني وإدراجها ضمن احملاضرات التي تنظمها املدارس،
العمل على أن نكون مثاال يحتذى به في اتفاقات التعاون والشراكة الدولية الناجحة،
وتبادل املعارف واملعلومات بشأن أفضل املمارسات املتعلقة بالسالمة املرورية».
وستعمل املنظمتان حتت العنوان ال��دول��ي «ال��ق��رن ال��واح��د والعشرين للسالمة
امل��روري��ة» ،على وض��ع برنامج تفاعلي وتربوي للمدارس في لبنان ،يبدأ العمل به
اعتبارا من أيلول  .2020باإلضافة إلى ذل��ك ،ستشجع الشبكة الدولية «كن هادي»
البلدان األخرى في منطقة الشرق األوسط أيضا على املشاركة في حملة التوعية هذه.

كافة مطالب االس��ات��ذة احملقة وذلك
على قاعدة ان ما حتقق هو خطوة
إي��ج��اب��ي��ة وستستمر ضمن مسار
ت��ع��زي��ز اجل��ام��ع��ة اللبنانية وحفظ
مصالح اساتذتها ومستقبلهم.
رحب الوزير
*وعلى صعيد آخرّ ،
شهيب بإقرار مجلس النواب اضافة
بعض االحكام الى القانون رقم 73
تاريخ  2009/4/23املتعلق بتجديد
ش�����روط اع���ط���اء م���دي���ري امل�����دارس
ال��رس��م��ي��ة تعويضا اداري�����ا ،سيما
ان وزارة التربية لديها  417معلما
س��ي��ذه��ب��ون ال���ى ال��ت��دري��ب ف��ي كلية
التربية واالول��وي��ة كانت العطائهم
حقهم ،معتبرا أن امل��درس��ة اجليدة
يديرها مدير جيد .

«ال�شباب التقدّمي»:
نرف�ض العن�صرية
والتعليم حق للجميع
أعربت «منظمة الشباب التقدمي»
ف��ي ب��ي��ان ،ع��ن أس��ف��ه��ا ورف��ض��ه��ا «ملا
بلغته ح��ال��ة العنصرية املستشرية
لدى البعض في البالد ،في ما يتعلق
باحقية التعليم جلميع الناس ،التي
ت��ه��دد ب��ض��رب م��ق��وم��ات االستقرار
االجتماعي واألم��ن��ي بسبب التمييز
امل��ق��ي��ت وامل���ت���م���ادي ب�ي�ن املواطنني
وامل��ق��ي��م�ين ،ح��ت��ى ف��ي م��واض��ي��ع تعد
من أبسط حقوق اإلنسان كالتعليم،
وق���د ب��ات��ت ال تنطلي ع��ل��ى اح���د تلك
املسرحيات الكالمية ح��ول حرصهم
على احل���وار وال��ت�لاق��ي وف��ي الوقت
ن���ف���س���ه ي���ت���ل���ون أب����ش����ع خطابات
التحريض».
وإذ اك���دت املنظمة ع��ل��ى «أحقية
التعليم جلميع الناس دون متييز وفق
جنسيتهم ،أو عرقهم أو انتماءاتهم»،
ف��إن��ه��ا ت����رى أن����ه «م����ن غ��ي��ر املقبول
ب��ق��اء ال��ب��ع��ض ف��ي ق��وق��ع��ة عنصرية
مت��ي��ز ب�ي�ن ال���ط�ل�اب امل��س��ج��ل�ين بناء
ع��ل��ى جنسيتهم ،وت��خ��وض احلملة
االعالمية تلو االخ��رى والتي ستأخذ
البالد إلى ما يشبه القرون الوسطى».
وش�����ددت ع��ل��ى «ض������رورة ن��ب��ذ كل
امل���م���ارس���ات ال��ت��ي ت��ع��زز الكراهية
وال��ت��ف��رق��ة ،ب��االخ��ص ف��ي م��ا يتعلق
بابسط حقوق االنسان وفي مقدمتها
اح��ق��ي��ة التعليم ،دون إن��ك��ار حقوق
امل��واط��ن�ين ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ف��ي وطنهم،
وت��ط��ال��ب مبحاسبة امل��س��ؤول�ين عن
كل ما من شأنه بث الكراهية واحلقد
وال��ض��غ��ي��ن��ة وش���ح���ن ال���ن���اس على
بعضهم البعض ،ومنعهم من تكرار
ذلك حرصا على أمن البالد ،وتكريسا
لقاعدة املسؤولية ،ولثابتة أن إعطاء
امل���واط���ن�ي�ن ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين حقوقهم
الطبيعية ال يعني حتريضهم على
ال��واف��دي��ن إل��ى ل��ب��ن��ان ،ب��ل ي��ك��ون ذلك
ي��إدارة سليمة شفافة حكيمة رشيدة
للدولة وقطاعاتها ومكافحة الفساد
وبث روح التعاون االيجابي ،انطال ًقا
من ميزة لبنان القائمة على التنوع
والتعددية».

جعبة التربية
> أقامت جمعية «»USPEAK
والسفارة األميركية في لبنان ،حفال
ملناسبة ت��خ��رج ط��ال��ب��ات «برنامج
اإلن��ك��ل��ي��زي��ة ل��ل��ن��س��اء» ،وال���ذك���رى
احل��ادي��ة عشرة الن��ط�لاق البرنامج
ف���ي ق��ص��ر امل����ؤمت����رات ف���ي ضبية،
بحضور مسؤولة الشؤون الثقافية
في السفارة ريسا دوك���اس ،مديرة
ال��ب��رن��ام��ج روان ي��اغ��ي والنساء
املتخرجات.
> نظمت اجل��م��ع��ي��ة اللبنانية
للدراسات والتدريب يوما ترفيهيا
في باحة القرية الزراعية في سهل
بعلبك ،ش���ارك فيه م��ئ��ات الشباب
وال��ش��اب��ات امل��ش��ارك�ين ف��ي مشروع
«تضامن الشباب لتعزيز ونشر ثقافة
ال��ت��س��ام��ح» ال���ذي ت��ن��ف��ذه اجلمعية
بالتعاون مع السفارة الهولندية.
وع����ال����ج ال���ل���ق���اء  4مواضيع
مت��ح��ورت ح��ول «ث��ق��اف��ة التسامح»
و«التعاون و«اإلبداع» و«تقبل اآلخر»،
حيث حتدث مؤسس اجلمعية رامي
اللقيس وق��ال« :مشروعنا يبدأ بكل
ف��رد منكم ،ألن��ك��م أن��ت��م م��ن يساهم
ببناء املجتمع .مسؤوليتكم يجب
أال تنتهي بانتهاء املشروع ،لو كل
ف��رد منكم نقل ه��ذه القيم واألفكار
إلى محيطه لتحسن مجتمعنا وبات
أفضل ،أما لو احتفظتم بها ألنفسكم
فلن يحدث أي تغيير في الواقع الذي
نسعى إلى حتسينه».
> دعـا رئيس اللجنة األسقفية
ل��وس��ائ��ـ��ل اإلع��ـ�لام امل��ط��ران بولس
مطر إل��ى م��ؤمت��ر صحفي لإلعالن
عن رسالة قداسة البابا فرنسيس،
ملناسبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للرساالت
���م���دون
ال��� ّث���ال���ث وال���تّ���س
ُ
���ع�ي�ن»م���ع ّ
رسلة
ُ
رسلون :كنيسة املسيح ُم َ
وم َ
ف��ي ال��ع��ال��م» .ي��ش��ارك فيه :اخلوري
روف���اي���ل زغ���ي���ب ،امل���د ّب���ر الوطني
ل�لأع��م��ال ال��رس��ول�� ّي��ة ال��ب��اب��و ّي��ة في
ل��ب��ن��ان ،وذل���ك عند  11.00م��ن قبل
ظهر غد اخلميس املركز الكاثوليكي
لإلعالم.
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ور�شة لتعزيز ال�شراكات
بني م� ّؤ�س�سات التعليم وعامل العمل

أطلق مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية -
بيروت ورشة عمل إقليمية ،ملدة يومني ،حول «تعزيز الشراكات
املؤسسية بني مؤسسات التعليم والتدريب في املجالني التقني
واملهني وعالم العمل في ال��دول العربية» ،شارك فيها ممثلون
عن القطاعني العام واخلاص من  14دولة عربية.
تأتي الورشة في إطار استراتيجية اليونسكو حول التعليم
والتدريب في املجالني التقني واملهني ( )2021-2016التي تدعم
جهود ال��دول األعضاء لتعزيز أهمية نظمها في مجال التعليم
والتدريب التقني واملهني ،وتزويد الشباب والبالغني باملهارات
الالزمة للعمل ،والعمل الالئق ،وري��ادة األعمال ،والتعلم مدى
احل��ي��اة ،وذل���ك حتقيقا للهدف رق��م  4و 8م��ن أه���داف التنمية
املستدامة املتعلقني بالتعلم مدى احلياة واملهارات احلياتية
ومهارات القرن احلادي والعشرين.
وتهدف الورشة الى دراسة وضع الشراكات بني مؤسسات
التعليم والتدريب التقني واملهني والقطاع اخلاص في كل من
الدول العربية املشاركة ،والبحث في إمكانية توسيع نطاق هذه
الشراكات وتبادل أفضل املمارسات والنماذج في مجال الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص.
وحت��دث��ت ف��ي جلسة االف��ت��ت��اح م��س��ت��ش��ارة وزي���ر التربية
والتعليم العالي في لبنان املختصة بالتعليم والتدريب التقني
واملهني جنان شعبان عن «األهمية التي توليها الوزارة لقطاع
التعليم والتدريب التقني واملهني» ،مؤكدة أن «ه��ذا القطاع

بإمكانه املساهمة في احلد من نسبة البطالة لدى الشباب في
لبنان ،وان التحديات التي يواجهها ه��ذا القطاع في املنطقة
العربية ،ال سيما لناحية سمعته ونظرة الناس اليه على أنه أقل
أهمية من التعليم العالي» .أما مم ّثل مدير مكتب اليونسكو في
بيروت مسؤول برنامج التعليم والتدريب التقني واملهني سليم
شحاده ،فقال« :تعتبر منظمة اليونسكو أن لدى قطاع التعليم
والتدريب املهني والتقني إمكانية في احلد من البطالة ودعم
التنمية املستدامة والشاملة ،إال أنه هناك عدم مواءمة ما بني
متطلبات سوق العمل والكفاءات/املهارات املعروضة .لذلك،
توصي املنظمة بتعزيز التعاون وال��ش��راك��ات ب�ين مؤسسات
التعليم والتدريب التقني واملهني والقطاع اخل��اص لتدريب
الشباب على املهارات املطلوبة في سوق العمل ،مما يساهم في
زيادة فرصهم باحلصول على عمل الئق».
استهلت اجل��ل��س��ة األول����ى ب��ع��روض م��ن امل��ش��ارك�ين حلالة
الشراكات بني مؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني
وال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي ك��ل م��ن دول��ه��م .وخ�ل�ال ي��وم�ين سيبحث
املشاركون في فرق عمل مصغرة في أبرز التحديات التي تواجه
قطاع التعليم والتدريب التقني واملهني في املنطقة العربية وفي
سبل مواءمة هذا القطاع مع احتياجات سوق العمل ،وستنشر
التوصيات كي تساعد الدول األعضاء في حتسني نوعية وأهمية
برامج التعليم والتدريب في املجال التقني واملهني ،وتقليص
الفجوة بني العرض والطلب وتعزيز عمالة الشباب.
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�10أيام
على توقيف
د .زياد العجوز

تالمذة �أحيوا اليوم العاملي لل�سالم على الدراجات الهوائية

�صيدا – ثريا ح�سن زعيرت:

ن ّ
��ظ��م ت�لام��ذة «م��درس��ة احلاج
ب��ه��اء ال��دي��ن احل���ري���ري» نشاط ًا
ت��وع��وي�� ًا بيئي ًا ع��ل��ى الد ّراجات
الهوائية ،مبناسبة اليوم العاملي
للسالم ،ال���ذي يحمل ه��ذا العام
عنوان «العمل املناخي من أجل
السالم» ،وذلك في محيط «مدينة
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
ال��ري��اض��ي��ة» ع��ن��د م��دخ��ل صيدا
الشمالي.
وقام التالمذة املشاركون بدعوة
امل��واط��ن�ين إل��ى اعتماد الدراجة
الهوائية في تنقالتهم ،باعتبارها
صديقة للبيئة ،وللتخفيف من
نسبة التلوث الناجت عن الدخان
الذي تنفثه عوادم السيارات.
كما قاموا بزرع شجرة زيتون
وورد ج��وري أبيض داخ��ل حرم
م���درس���ة ال���ب���ه���اء مل���ا لألشجار
م���ن أه��م��ي��ة ف���ي احل���د م���ن ثلوث
البيئة حتى يبقى ش��ع��ار طالب

تالمذة «مدرسة احلاج بهاء الدين احلريري» خالل إحياء اليوم العاملي للسالم
امل��درس��ة «لنغرس ثقافة السالم
بني الشعوب  ..ليبقى اقتصادنا
اخضرا ال رماديا».
وحتتفل األمم املتحدة باليوم

ال���ع���امل���ي ل��ل��س�لام وه�����ذا العام
مت��ح��ورت احل��م��ل��ة ح���ول العمل
امل��ن��اخ��ي وألن ب��ن��اء ع��ال��م ينعم
بالسالم يتطلب اتخاذ خطوات

سريعة لتحقيق تنمية مستدامة
تتعلق بالعمل املناخي خلفض
انبعاث الغازات الدفيئة املسببة
لالحتباس احلراري.

قضائيات

�أبو �شقرا ا�ستمعت لإفادة � 4أ�سرى حُم َّررين مبلفه
ونقابة املحامني تعطي الإذن لوكي َلي العميل الفاخوري
استمعت قاضي التحقيق العسكري جناة أبو شقرا
أم��س ،إل��ى إف��ادات أربعة شهود من األس��رى احملررين
الذين كانوا معتقلني في سجن اخليام ،في ملف العميل
ع��ام��ر ال��ف��اخ��وري ،وه���م :أن���ور ي��اس�ين ،الف��ي املصري،
يوسف ترمس وع��ب��اس ق��ب�لان .واستدعت إل��ى جلسة
تعقدها اليوم (األربعاء) ثالثة آخرين ،لالستماع اليهم
كشهود ،وهم جهاد حمود ،نبيه عواضة وأحمد طالب.
وتطرق االستجواب الذي وصفه الشهود بأنه راق
وش��ف��اف ،ال��ى جتربتهم في معتقل اخليام ومعرفتهم
بالدور الذي اضطلع به املسؤول العسكري عن املعتقل
عامر الفاخوري ،وأب��دوا رفضهم لدخول أي محامية
أميركية الى جلسات التحقيق مع الفاخوري.
وبعد االنتهاء من االدالء بإفادته ،أكد األسير احملرر
ياسني «أن عامر الفاخوري يترأس العمالء املسؤولني
عن معتقل اخليام ،وك��ان يشرف على عمليات تعذيب
األس����رى» .وط��ال��ب القضاء العسكري ب»ردع ظاهرة
العمالة ،وجعل معاقبتهم درسا لألجيال املقبلة ،لعدم

استسهال جرم اخليانة».
بدوره ،صرح احملامي معن األسعد وكيل الدفاع عن
األس��رى احملررين أنه «لم يتحدد حتى الساعة موعدا
ج��دي��دا الس��ت��ج��واب ال��ف��اخ��وري» ،مستغربا «إص���رار
األخ��ي��ر على توكيل محامية أميركية دون غيرها من
احملامني اللبنانيني املتعاقدين مع السفارة األميركية
في بيروت».
وق��ال األس��ع��د« :كما ي��ح��اول ال��ف��اخ��وري التفلت من
العقاب عبر ثغرات في القانون ،نحن ب��دورن��ا نسعى
جاهدين لسد تلك الثغرات وع��دم السماح له بالتفلت
منه».
وس����أل األس��ع��د «ه���ل ي��س��م��ح ألي م��ح��ام��ي لبناني
ب��ح��ض��ور اجل��ل��س��ات م���ع أي م���واط���ن ل��ب��ن��ان��ي مدعى
عليه في أميركا؟» ،مشيرا الى أنه «ال توجد اتفاقية أو
بروتوكول بني لبنان والواليات املتحدة األميركية بهذا
الصدد ،إمنا إذا أعطت نقابة احملامني في بيروت اإلذن
للمحامية األميركية باحلضور مع الفاخوري ،فقد يكون

�سنتان حب�س ًا ل�سارق خليوي
ا�ستبدل �شريحته
أص���درت هيئة محكمة اجلنايات ف��ي ب��ي��روت برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية
املستشارين ملا أي��وب وربيع معلوف حكما بحق املتهم زي���اد.ع.م إلقدامه على سرقة هاتف
خليوي بواسطة التهديد بسكني ،مع رفقني له ،من املدعي املسقط حقه مصطفى.خ في محلة
ِ
املسقط بسكني وسلبه هاتفه ،ثم
سليم سالم .وجاء في تفاصيل احلكم ،أن املتهم هدد املدعي
عمد الى استعماله من خالل تبديل شريحة اخلط برقم آخر ،وبعد وضع اخلط املسروق حتت
املراقبة من قبل مفرزة بيروت القضائية ،متنع عن إعادة اخلط بعد االتصال به من قبل احملقق،
كما متنع عن اإلجابة على اإلتصاالت وتوارى عن األنظار.
وأنكر زياد خالل التحقيق معه بعد إلقاء القبض عليه أن يكون هو من استعمل اخلليوي
مفيدا أن شخصا سوريا يدعى محمد.ع أقنعه بشراء عدد من اخلطوط من شركة  mtcبواسطة
هويته اللبنانية فيما أكدت اإلفادة الصادرة عن شركة اإلتصاالت تسجيل اخلط بإسم املتهم.
وقضى احلكم بتجرمي املتهم وفقا لنص امل��ادة  253عقوبات بالسجن مل��دة سنتني على أن
حتتسب له مدة توقيفه.

توقيف متهمني بتجارة الأ�سلحة
ومنتم لـ «داع�ش»
ٍ

أعلنت قيادة اجليش  -مديرية التوجيه في بيان أصدرته ان « دورية من مديرية املخابرات
أوقفت في محلة الصدقة (بيت أيوب)  -عكار ،املواطن (ب.س) لقيادته سيارة نوع رابيد محملة
بقذائف أر بي جي وحشوات دافعة لها ،وكمية كبيرة من الذخائر املختلفة .كما داهمت منزل
املدعو (م.خ) في املنية  -الضنية الرتباطه بتجارة األسلحة مع املوقوف األول حيث مت توقيفه،
وضبطت في منزله كمية من األسلحة احلربية اخلفيفة واملتوسطة والذخائر العائدة لها.
بوشرت التحقيقات مع املوقوفني بإشرف القضاء املختص .من جهتها ،أعلنت املديرية العامة
ألمن الدولة في بيان أنه «في إطار األمن اإلستباقي الذي يستهدف اخلاليا اإلرهابية وذئابها
املنفردة ،وبنتيجة الرصد واملتابعة االستعالمية الدقيقة ،أوقفت املديرية العامة ألمن الدولة
في النبطية ،السوري (ع.ا) بجرم االنتماء الى تنظيم داعش ،وبالتحقيق معه اعترف بخضوعه
لدورات دينية وعسكرية مع التنظيم االرهابي قبل ان يتم فرزه الى أحد املواقع التابعة له في
سوريا ،ثم تخطيطه لدخول البالد خلسة وجناحه بذلك ليتوارى بعدها عن األنظار قبل ان يتم
توقيفه من قبل املديرية العامة .مت ايداع املوقوف جانب النيابة العامة العسكرية بواسطة
مديرية املخابرات بناء إلشارتها».

قزحيا مفقود
أع��ل��ن��ت امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى االم����ن ال���داخ���ل���ي -
شعبة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ف��ي ب�لاغ أص��درت��ه أن��ه «احلاقا
لبالغنا املتعلق بتعميم ص���ورة امل��ف��ق��ود (ق��زح��ي��ا عبدو
جبرايل مواليد ع��ام  ،1950لبناني) ،ال��ذي غ��ادر بتاريخ
 2019/9/12منزله الكائن في محلة قنابة بعبدات متوجها
إلى منزل شقيقته في بلدة بعبدات ،ولم يعد حتى تاريخه.
وبناء على إشارة القضاء املختص ،تتمنى املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي من املواطنني الكرام الذين شاهدوه
أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه ،االتصال مبفرزة
اجلديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم
غادر منزله في قنابة بعبدات ولم يعد
 01/900391لإلدالء مبا لديهم من معلومات».

لنقيب احملامني مبرراته وتعليالته التي استند إليها
والتي لم نطلع عليها بعد».

إذن نقابي

أعطى نقيب احملامني في بيروت أن��دري��ه الشدياق
اإلذن للمحامية األم��ي��رك��ي��ة م��ن أص��ل لبناني سيلني
عطالله حلضور جلسات محاكمة العميل عامر الياس
ال��ف��اخ��وري امل��وق��وف ع��ل��ى ذم���ة التحقيق ب��ع��د إدعاء
النيابة العامة العسكرية عليه بجرائم العمالة للعدو
األسرائيلي واإلقامة على أرضه وحمل جنسيته وقتل
وخطف وتعذيب أسرى لبنانيني خالل فترة توليه إمرة
معتقل اخليام.
ولم يسمح لوكيلة الفاخوري حضور اجللسة األولى
التي عقدت األسبوع املاضي لعدم حيازتها على إذن من
النقابة .كذلك امتنع وكيل الفاخوري احملامي فرنسوا
الياس عن حضور اجللسة األول��ى في انتظار حصول
زميلته على إذن نقابة احملامني.

�إخبار �ضد عن�صرية الـ«!»OTV

أعلنت جمعية املبادرة الفردية حلقوق اإلنسان في بيان ،أنها تقدمت عبر
وكيلتها احملامية سهى اسماعيل ،بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في
بيروت ،ضد انطوان غامن وفريق عمل أخبار تلفزيون  OTVوكل من يظهره
التحقيق فاعال أو شريكا أو متدخال أو محرضا ،بعد عرض كاريكاتور تضمن
عبارات عنصرية.وجاء في نص اإلخبار« :القسم األول :مبحث في الوقائع
 -1بتاريخ  2019/9/22ق��ام تلفزيون ال  OTVبعرض رس��م كاريكاتور
لألستاذ انطوان غامن خالل نشرته االخبارية املسائية ،تضمن عبارات عنصرية
ال سيما لناحية التمييز بني اللبناني وحاملي اجلنسيات األخرى.
 -2ولقد أث��ار هذا الكاريكاتور موجة غضب وانتقادات واسعة واتهامات
بالترويج للعنصرية لسخريته من التالميذ األجانب في امل��دارس اللبنانية،
حيث ضجت مختلف وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي اللبنانية واخلارجية
باالحتجاجات واالنتقادات لتعرضه حلقوق اإلنسان.
 -3كما أن استخدام عبارة الزنوج ذات الطابع التمييزي على أساس العرق،
م��ن شأنه أن يشوه ص��ورة لبنان احلضارية البعيدة ك��ل البعد ع��ن التمييز
العنصري على اساس العرق واللون ،والذي عاقب في نص قانون العقوبات أي
شخص يدلي بخطاب أو كالم فيه إثارة لنعرات عنصرية.
 -4واميانا منا بصورة لبنان احلضارية وحفاظا على السلم األهلي وعدم
استفزاز اجلنسيات االخرى املقيمة في لبنان ،كان هذا اإلخبار منعا ألي انتهاك
حلقوق اإلنسان ومعاقبة كل من تسول نفسه ويحاول تشويه وتعميم ثقافة
عنصرية ال متت الى لبنان وشعبه بصلة ،وتطبيقا للقوانني املرعية االجراء.
القسم الثاني :مبحث في القانون
 -5ملا كان املستدعى ضدهما قد قاما بنشر مقطع كاريكاتوري سخرا فيه
من أبناء األم اللبنانية املتزوجة من أجنبي والنازحني وأبناء العمال األجانب
في البالد بشكل عنصري ،حيث خلق هذا الكاريكاتور الكثير من البلبلة في
أوساط اللبنانيني والناشطني في مجال حقوق اإلنسان على مواقع التواصل
االجتماعي.
 -6ومبا أن فعل املستدعى ضدهما معاقب عليه باجلرم املنصوص عليه في
املادة  317من قانون العقوبات اللبناني التي نصت على أن «كل عمل وكل كتابة
وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات املذهبية أو العنصرية أو
احلض على النزاع بني الطوائف ومختلف عناصر األمة يعاقب عليه باحلبس
من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمامنائة ألف ليرة .وكذلك
باملنع من ممارسة احلقوق املذكورة في الفقرتني الثانية والرابعة من املادة 65
وميكن للمحكمة أن تقضي بنشر احلكم».
 -7ومبا أن فعل املستدعى ضدهما وفقا ملا ورد أع�لاه ينطبق على أحكام
املادة املذكورة بكافة عناصرها ،فإن مقدمي االخبار وسندا للمادتني  25و 26من
قانون اصول محاكمات جزائية ،نخبر نيابتكم العامة العسكرية عن اجلرائم
التي أق��دم املستدعى ض��ده على ارتكابها ،واملعاقب عليها في امل��ادة  317من
قانون العقوبات ،طالبني من نيابتكم املوقرة في حال ارتأت توافر عناصر اجلرم
املشار اليه أعاله ،التفضل باتخاذ القرار بإحالة إخبارنا أمام املرجع املختص
ليصار الى محاكمتهما وادانتهما وفقا لألصول».

«نداء الوطن» �أمام «املطبوعات»
يف  10ت1

أعلن مكتب الوزير والنائب السابق بطرس حرب ال��ذي يتولى الدفاع في
قضية «نداء الوطن» عن أن «محكمة املطبوعات برئاسة القاضي رفول بستاني
حددت تاريخ  10تشرين االول الثانية عشرة ظهرا موعدا للبدء مبحاكمة جريدة
نداء الوطن ورئيس حتريرها بشارة شربل ومديرها املسؤول جورج برباري».

كل لبنان

األربعاء  25أيلول 2019م
املوافق  26مح ّرم 1441هـ
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احلريري يف م�ؤمتر النهو�ض بالزراعة :ال�سرتاتيجية زراعية �شاملة ال  exchangeيف امل�صارف بعد اليوم

اختتم رئيس مجلس الوزراء سعد
احلريري مؤمتر النهوض بالزراعة
ف���ي ل��ب��ن��ان ب���ح���وار م���ع املشاركني
ف��ي ح��ض��ور وزي���ر ال��زراع��ة د .حسن
اللقيس وم��دي��ر ع��ام ال���وزارة لويس
حلود وحشد من املشاركني وجلهم من
مسؤولني وممثلي نقابة وتعاونيات
زراعية وخبراء ومزارعني.
وأج���������اب ال����رئ����ي����س احل����ري����ري
ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة وواسعة
م���ن األس��ئ��ل��ة وع����د خ�لال��ه��ا بوضع
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة زراع�����ي�����ة شاملة
وتناول موضوع الزراعة بشكل عام
ف��أش��ار إل��ى غ��ي��اب االستراتيجيات
ال���واض���ح���ة ل���ل���زراع���ة وت���ط���رق إلى
م��وض��وع االت��ف��اق��ي��ات احل����رة وقال
أن��ه ميكن تعديلها ول��ك��ن امل��ه��م قبل
التعديل أن يتمكن لبنان من حتسني
ان��ت��اج��ه ليتمكن م���ن ت��ص��دي��ر هذه
املنتجات مبواصفات دولية .وقال:
أن هناك اجتماعات تتم مع الوزارة
ومنظمة الفاو والبنك الدولي لوضع
استراتيجية كاملة لقطاع الزراعة
في ض��وء توصيات ماكنزي .وشدد
ع��ل��ى ال��ن��ق��ص احل��اص��ل ف��ي القطاع
ال��زراع��ي جلهة البنية التحتية من
ط����رق وك���ه���رب���اء وق����ال أن برنامج
«سيدر» كفيل مبعاجلة ه��ذا النقص
م��ن حيث أن��ه ي��وف��ر ح��ل��و ًال متكاملة
لكافة ال��ق��ط��اع��ات وألم���د ط��وي��ل .أما
جلهة مسح األراض��ي فقال أن هناك
م���ش���روع ي��ت��م درس�����ه م���ع وزارت�����ي
الزراعة واملالية.
وقد وعد الرئيس احلريري في رده
على املتسائلني بأن هذا املؤمتر هو
خطوة أساسية خللق فسحة حوار
ب�ين جميع امل��ع��ن��ي�ين م��ن مسؤولني
وق��ط��اع زراع���ي وم��زارع�ين م��ن أجل
وض��ع استراتيجية زراع��ي��ة شاملة
جتيب على كل ه��ذه األسئلة .وقال:
نحن نعترف أن الدولة مقصرة جلهة
القطاع ال��زراع��ي لكنه وع��د بإجناز
ه��ذه االستراتيجية ف��ي وق��ت قريب
جد ًا.

بعيدا من محورية قطاعات اإلنتاج،
وال من��و وازده�����ار وب��ح��ب��وح��ة من
دون أن نعيد اإلعتبار إلى زراعتنا
وصناعتنا وسياحتنا واخلدمات
امل��ت��م��ي��زة ب��ج��ودت��ه��ا ونوعيتها
وف����رادت����ه����ا وق��ي��م��ت��ه��ا املضافة
العالية .لقد أهمل القطاع الزراعي
طويال حتت أعذار شتى حتى بات
يسهم بأقل من  3باملئة من إجمالي
الناتـج احمل��ل��ي» .أض���اف« :لنا في
دراس����ة م��اك��ي��ن��زي خ��ارط��ة طريق
ميكن اإلرتكاز عليها ووضع آليات
عملية لتنفيذها.

ابو فاعور

الرئيس احلريري ُمتح ّدث ًا خالل مؤمتر النهوض بالزراعة (تصوير :محمود يوسف)

املؤمتر

وكان عقد أمس في بيروت مؤمتر
«ال��ن��ه��وض ب���ال���زراع���ة ف���ي لبنان»،
ب���رع���اي���ة ال���رئ���ي���س احل����ري����ري وقد
مثله وزي��ر ال��زراع��ة ال��دك��ت��ور حسن
ال��ل��ق��ي��س ،ف��ي ح��ض��ور  400مشارك
تقدمهم وزراء ون��واب ومسؤولون،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى اخل��ب��راء والهيئات
ال��زراع��ي��ة وال��ش��رك��ات املتخصصة
وغيرهم من املعنيني بتطوير القطاع
الزراعي.
ون��ظ��م امل���ؤمت���ر وزارة الزراعة
واملكتب االقتصادي لرئاسة مجلس
ال����وزراء واالحت����اد ال��ع��ام للنقابات
ال��زراع��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان واحت����اد غرف
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة وال���زراع���ة في
ل��ب��ن��ان ،ب��ال��ت��ع��اون م���ع «مجموعة
االقتصاد واألعمال».
وحتدث في االفتتاح نائب الرئيس
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ـ«م��ج��م��وع��ة االقتصاد
واألع��م��ال» فيصل أب��و زك��ي ،رئيس

االحت���اد ال��ع��ام للنقابات الزراعية
يوسف محيي الدين ،رئيس احتاد
غرف التجارة والصناعة والزراعة
(وزي����ر االت���ص���االت) م��ح��م��د شقير،
وزي��ر االقتصاد وال��ت��ج��ارة منصور
ب��ط��ي��ش ،وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة وائ���ل أبو
ف��اع��ور ووزي���ر ال��زراع��ة ممثال راعي
املؤمتر.

أبو زكي

وقال أبو زكي :إن أحد الرهانات
األساسية في مجال تعزيز إنتاجية
االقتصاد اللبناني ومن��وه ه��و ،من
دون شك ،إحياء االقتصاد الزراعي
وت����وف����ي����ر احل�����واف�����ز إلستقطاب
اإلس��ت��ث��م��ارات وإدخ�����ال التقنيات
احلديثة وتعزيز تنافسية املنتجات
اللبنانية في األسواق اخلارجية.

محيي الدين

وت��وق��ع محيي ال��دي��ن أن يخرج
املؤمتر بتوصيات تشكل ورقة عمل

للقطاع ،وخصوصا أن معنا اليوم
ممثلني لنحو  76تعاونية زراعية
و 27ن��ق��اب��ة زراع����ي����ة إض���اف���ة الى
عشرات املهندسني واالحت���اد العام
للنقابات الزراعية واالحت���اد العام
للتعاونيات.

شقير

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���وزي���ر شقير:
م��ؤمت��رن��ا يكتسب أه��م��ي��ة خاصة،
ألنه يتزامن مع اجلهود التي يبذلها
أرك��ان ال��دول��ة وخصوصا احلكومة
ورئ��ي��س��ه��ا س��ع��د احل���ري���ري النقاذ
ال��وض��ع�ين امل���ال���ي واالق���ت���ص���ادي،
بحيث ب��ات القطاع ال��زراع��ي يشكل
إحدى الدعائم االساسية للنهوض.
م��ن هنا ف��إن املسؤوليات مضاعفة
للخروج بتوصيات واضحة وقابلة
للتطبيق.

بطيش

وقال الوزير بطيش« :ال استقرار

ث��م حت���دث ال���وزي���ر أب���و فاعور
ع��ن «ال���ظ���روف االق��ت��ص��ادي��ة التي
أثبتت أن االعتماد على القطاعات
اخل��دم��ي��ة وال��ري��ع��ي��ة ل��م ت���ؤد إلى
أي ن���ت���ي���ج���ة» ،وع������رض «بعض
األرق������ام ع��ل��ى امل���ي���زان التجاري
م��دى السنوات القليلة املاضية»،
مستنتجا منها أن «ال��واردات تزيد
بوتيرة عالية ،بينما ثمة منو في
الصادرات على رغم املعوقات».

اللقيس

ب�����دوره ق���ال ال���وزي���ر اللقيس:
ك���ل���ن���ا أم�����ل ان ن����خ����رج م����ن ه���ذا
امل����ؤمت����ر ،ب���ت���وص���ي���ات جريئة،
تطرح اف��ك��ارا بسيطة في بنيتها،
وج��ذري��ة ف��ي فاعليتها ،تصب في
مصلحة ال��زراع��ة في لبنان ،تعزز
ال���ش���راك���ة ب�ي�ن ال��ق��ط��اع�ين العام
واخلاص ،وتستقطب التمويل من
املستثمرين ،واجل��ه��ات الدولية
امل��ان��ح��ة .إن ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي في
ل��ب��ن��ان ،ل��م ي��أخ��ذ اإله��ت��م��ام الذي
ي��س��ت��ح��ق ،وه���و ي��ع��ان��ي معوقات
بنيوية م��زم��ن��ة ،وال��ت��ي تستدعي
م��ع��اجل��ة م��خ��ت��ل��ف��ة ،حت���دد مكامن
اخل��ل��ل ،وتقترح احل��ل��ول املالئمة
وه�����ذا ي��ت��ط��ل��ب رؤي�����ة واض���ح���ة،
وقرارات جريئة.

حلود التقى احلريري وال�سعودي وجال على منطقة تعمري – عني احللوة
�صيدا – �سامر زعيرت:

ال��ق��ان��ون��ي للبلدية احمل��ام��ي حسن
شمس الدين.

حلود

للمؤسسة العامة
زار املدير العام
ّ
لإلسكان رون��ي حل��ود مدينة صيدا،
حيث التقى رئيسة «كتلة املستقبل
ال��ن��ي��اب��ي��ة» ال��ن��ائ��ب بهية احلريري
ورئيس بلدية صيدا املهندس محمد
ال��س��ع��ودي ،ت��راف��ق��ه رئ��ي��س��ة مكتب
االس��ك��ان ف��ي صيدا املهندسة حنان
جالل الدين ورئيس مصلحة التنفيذ
نزيه املوسوي.

احلريري

النائب احلريري استقبلت حلود
ف���ي م��ج��دل��ي��ون ب��ح��ض��ور مستشار
النائب احلريري للشؤون الهندسية
امل��ه��ن��دس م����ازن ص��ب��اغ واحملامي
حسن شمس الدين ،حيث اطلع حلود
النائب احل��ري��ري على آلية ووتيرة
تقدمي طلبات احلصول على سندات
امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ائ��دة ل��ب��ي��وت التعمير
واملية ومية وصيدا القدمية متهيدا
لتسليمها ملستحقيها ب��ع��د إجناز
وإص���دار  3400سند حيث بلغ عدد
الطلبات املقدمة للحصول على هذه
السندات حتى اآلن نحو  400طلب.
كما ج��رى البحث في خطوات ما
ب��ع��د اص����دار ال��س��ن��دات ح��ي��ث اكدت
النائب احلريري ان اخلطوة التالية
بالنسبة للتعمير هي اع��ادة تأهيل
والنهوض بهذه املنطقة وتنميتها،
وتعويض اهلها وقاطنيها اإلهمال
والغنب الذي حلق بهذه املنطقة جراء

النائب احلريري مستقبلة حلود
االجتياحات واحل���روب واألوضاع
األمنية التي شهدتها في املاضي.
م��ن ناحيته ،اش���ار حل��ود ال��ى ان
زي���ارت���ه ال���ى ص��ي��دا ف���ي ج���زء منها
ميدانية ملنطقة تعمير ع�ين احللوة
وتعمير املية ومية لإلطالع عن كثب
على واقعهما واحتياجاتهما ولرؤية
ما ميكن القيام به بهذا اخلصوص.

جولة ميدانية

وق���ام ال��س��ع��ودي وحل���ود بجولة
ميدانية على منطقة التعمير – عني
احللوة في صيدا وذلك لإلطالع على

أوض���اع املنطقة بعد إجنازمشروع
إص������دار ن��ح��و  3500س��ن��د متليك
ل��ل��م��ن��ازل ال��ت��ي مت ت��ش��ي��ي��ده��ا عقب
الزلزال الذي ضرب صيدا عام 1956
في التعمير وصيدا القدمية وامليه
وميه.
وراف������ق ال���س���ع���ودي وحل�����ود في
اجل��ول��ة امل��ي��دان��ي��ة رئ��ي��س مصلحة
التنفيذ في املؤسسة نزيه املوسوي
ورئ��ي��س��ة مكتب االس��ك��ان ف��ي صيدا
املهندسة حنان ج�لال الدين وسليم
ض���اه���ر ،وم��س��ت��ش��ار ال��ن��ائ��ب بهية
احل��ري��ري للشؤون الهندسية مازن

ال��ص��ب��اغ ،وع��ض��وا املجلس البلدي
محمد القبرصلي وم��ح��م��د البابا،
ورئ���ي���س امل��ص��ل��ح��ة ال��ه��ن��دس��ي��ة في
بلدية صيدا املهندس الدكتور زياد
احل��ك��وات��ي ،ورئ��ي��س ف��رق الطوارئ
البلدية أحمد قاسم.
وق���د خصصت اجل��ول��ة لإلطالع
على أوض��اع منطقة التعمير – عني
احل��ل��وة وال��ع��ق��ارات املستفيدة من
مشروع السندات.
وس��ب��ق اجل��ول��ة ل��ق��اء مشترك في
مكتب املهندس السعودي في القصر
ال��ب��ل��دي ح��ض��ره أي��ض��ا املستشار

اعت�صامان للناجحني يف «اخلدمة املدنية»
واملُ�ست أ�جرين القدامى تزامن ًا مع اجلل�سة الت�شريعية

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ع��ق��د اجللسة
التشريعية في مجلس النواب،
ن��ف��ذت جل��ن��ة ال���دف���اع ع��ن حقوق
املستأجرين في لبنان وعدد كبير
م��ن امل��س��ت��أج��ري��ن اع��ت��ص��ام��ا في
ساحة ري��اض الصلح بالتزامن
م��ع عقد جلسة مجلس النواب،
وان��ض��م ال���ى املعتصمني عضو
اللقاء الدميوقراطي النائب بالل
عبدالله.
ك���م���ا ن���ف���ذ ن���اج���ح���و مجلس
اخل��دم��ة املدنية ،اعتصاما ف��ي 
وس������ط ب����ي����روت حت����ت ع���ن���وان
«اق���ت���راح���ك م���ا ب��ي��ق��ط��ع»رفضا
مل����ش����روع ق���دم���ه ت��ك��ت��ل «لبنان
القوي» يرمي الى إسقاط حقهم
بالتوظيف.
وت�لا رئ��ي��س اللجنة كاسترو
عبدالله بيانا جدد فيه «املطالبة
بوقف العمل بالقانون التهجيري
االسود وباعادة العمل بالقانون
 ،»160/92م��ش��ي��را ال���ى «رفض
كل التهويل من قبل السماسرة
والشركات العقارية واملصارف
ع��ل��ى امل��س��ت��أج��ري��ن» ،وحملهم
«املسؤولية في ح��ال تعرض اي
مستأجر للضغوط من قبلهم».
وط����ال����ب امل���ج���ل���س النيابي
«بتحمل املسؤولية واعادة العمل
ب��ال��ق��ان��ون ال��ق��دمي ،حل�ين ايجاد
خ��ط��ة س��ك��ن��ي��ة ش��ام��ل��ة تنصف
ص��غ��ار امل��ال��ك�ين واملستأجرين
القدامى».
ودع���ا ك��اس��ت��رو ال���ى اعتصام
عند اخلامسة من بعد ظهر يوم
غ��د اخلميس ف��ي ش���ارع احلمرا
ق���رب م��ح�لات «ري����د ش����و» ،وفي
ال��وق��ت ن��ف��س��ه ف��ي ط��راب��ل��س في
ساحة عبد الناصر.
م����ن ج���ه���ت���ه ،أس�����ف النائب
ع���ب���دال���ل���ه «ل���ع���دم وج�����ود خطة
اس���ك���ان���ي���ة ج���دي���دة ف���ي البلد،
ووضع قانون االيجارات اجلديد
دون تضمينه هذه اخلطة» ،وقال:

وإث���ر اللقاء أدل���ى املهندس حلود
الفتا إلى أن الزيارة هي لالطالع على
العقارات التي اصبحت ملك املؤسسة
العامة لالسكان ،الفت ًا الى أن اإلجناز
ه��و األه���م ب��رغ��م م��ن أن��ه ك��ان يفترض
إص��دار السندات من  63عاما ،ولكن
هناك ظ��روف حالت دون ذل��ك .واليوم
حتقق هذا األمر بفضل جهود اجلميع،
وإستصدرنا ال��ق��وان�ين املرعية لهذا
اإلجن�����از .ه��ن��اك  400ع��ائ��ل��ة تقدمت
ب��ط��ل��ب��ات مت��ل��ي��ك ول��دي��ه��ا ع��ق��ود بيع
سابقة ،وأنا هنا أجدد الدعوة للجميع
من أج��ل تقدمي طلباتهم باسرع وقت
الن االم��ور االداري��ة ستأخذ من  3الى
 4اش��ه��ر ل��ت��ك��ون ص����درت باجلريدة
الرسمية وتـأكدنا من جميع التفاصيل
وتصبح السندات باسماء االشخاص
املستحقني وعندهم عقود بيع سابقة
ومبوجب القانون  525الصادر العام
.2003

«حتى القروض التي كانت تعطى
من املؤسسة الوطنية لالسكان
توقفت منذ سنتني بسبب طمع
ب��ع��ض امل���ص���ارف ،ال��ت��ي ال تزال
تعرقل القروض االسكانية لذوي
ال���دخ���ل احمل�����دود وم���ن ضمنهم
املستأجرون القدامى».
وأع�����ل�����ن ع�����ن أن امل����وض����وع
االج��ت��م��اع��ي االس��ك��ان��ي يعنينا
بالعمق كحزب تقدمي اشتراكي
واللقاء الدميوقراطي ،ولن نكون
اال م��ن��ح��ازي��ن للفئة احملرومة،
ف��ئ��ة ذوي ال��دخ��ل احمل�����دود ،وان
يصب التشريع في اطار انساني
اج���ت���م���اع���ي ي���ح���ف���ظ مصلحة
اجلميع».

وخ��ت��م« :للمالكني ح��ق ايضا،
ولكن على امل��ش��رع وال��ق��ان��ون ان
يحميا اجلميع ،والدولة مسؤولة
عن صياغة خطة اسكانية تترافق
مع تنفيذ القانون اذا استمر او
يجب تعديله».
ف��ي امل��ق��اب��ل ،أك��د رئيس جتمع
مالكي األبنية املؤجرة في لبنان
ج��وزي��ف زغ��ي��ب ،خ�ل�ال اعتصام
نفذ أم��ام مدخل ش��ارع املصارف
ف��ي وس��ط ب��ي��روت ،أن «الرسالة
األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ن��ري��د توجيهها
هي عدم املس بقانون اإليجارات
ال����ذي اس��ت��م��ر  25س��ن��ة مناقشة
ودرس�������� ًا وق���ط���ع ع���ل���ى املجلس
ال���دس���ت���وري ث��ل�اث م�����رات .كفى

اح���ت�ل�ال م��ن��ازل��ن��ا م���ن دون دفع
املستحقات» ،مضيف ًا« :مع ابتداء
عمل اللجان ،توتر األغنياء ألن
معظمهم يحتلون منازلنا .عليهم
اخلروج منها ولن نقبل بعد اليوم
احتالل أمالكنا على حسابنا».
وأش�������������ار ال���������ى أن «ع�������دد
امل��س��ت��أج��ري��ن ح��س��ب معلومات
وزي�����ر امل�����ال  65أل���ف��� ًا يشملون
األج���ان���ب واألغ���ن���ي���اء وعشرات
اآلالف م��ن الفقراء ال��ذي��ن نرفض
املساس بهم .والصندوق أصبح
حقيقة ونافذ ًا بحيث يوجد 200
مليار ل��ي��رة» ،معتبر ًا أن «املالك
عمر لبنان وقوة القانون
هو الذي ّ
والقضاء فوق كل قوة».

تتفاقم أزم��ة ش��ح ال���دوالر ف��ي البلد ،وت���دور كـ«كرة
ثلج» من قطاع إلى آخر ،حتى بات تسعير الدوالر لدى
الصيارفة يفوق مع ّدله الرسمي بنسب عالية ،نتيجة
ارتفاع الطلب على العملة اخلضراء بشكل غير مسبوق
من قبل العديد من القطاعات املستورِ دة.
انسجام ًا مع إجراءات مصرف لبنان املركزي الهادفة
ّ
وحث اللبنانيني على
الى تخفيف الطلب على ال��دوالر
التعامل بالليرة اللبنانية لتفادي انخفاض احتياطاته
األج��ن��ب��ي��ة ،ع��م��دت امل���ص���ارف ال��ت��ج��اري��ة ال���ى اتخاذ
إج���راءات ووض��ع قيود على عملية ال��ت��داول بالعملة
االج��ن��ب��ي��ة وق�� ّن��ن��ت عمليات سحبها ال���ى مستويات
متدنية من شأنها أن حتافظ على سيولة املصارف من
جهة وت��ردع بعض الزبائن عن املتاجرة بالدوالر بني
املصارف والصيارفة.
وعمدت غالبية املصارف ،إن لم نقل جميعها ،الى
وقف عمليات حتويل الليرة الى دوالر ()exchange
عبر ال��ص��راف اآلل���ي  ATMكما ع ّلقت عملية إيداع
الدوالر الكاش في الـ ATMجت ّنب ًا لسحب الدوالر من
قبل الزبائن وبيعه الى الصرافني ،فاملصارف ُملزمة
بتسعير الدوالر بحسب سعر صرف الدوالر الرسمي،
املتراوح في الوقت الراهن بني ال��ـ 1507ليرة و1517
ليرة ،ما يعني أنّ سحب ال���دوالر عبر ال��ص��راف اآللي
 ATMأو األونالين يتم وفق السعر الرسمي له ،وهو
تعمد إي��داع األموال
ما دف��ع بالعديد من الزبائن إل��ى ّ
أون�لاي��ن بالليرة اللبنانية ،وسحبها الح��ق�� ًا الدوالر
ومن ثم بيعه إلى الصرافني بأسعار تتراوح بني 1540
و 1570ليرة للدوالر الواحد.
من هنا ع ّلقت امل��ص��ارف عملية حتويل الليرة الى
دوالر عبر عمليات السحب اآللي ومن بني تلك املصارف
بنك لبنان واملهجر ( )blom bankوبنك عودة audi

الهيئات الإقت�صادية :القطاع اخلا�ص ينهار
ع��ق��دت ال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة اللبنانية إجتماع ًا
ب��رئ��اس��ة رئيسها ال��وزي��ر محمد شقير ف��ي م��ق��ر غرفة
ب��ي��روت وجبل لبنان ،ومبشاركة أع��ض��اء الهيئات ،مت
خالله بحث األوض��اع العامة في البالد مع بدء مناقشة
مشروع موازنة ال��ـ ،2020واستباق ًا ألي حلول قد تأتي
على حساب االقتصاد والقطاع اخلاص.
وأص�����درت ال��ه��ي��ئ��ات ب��ي��ان�� ًا أب���دت ف��ي��ه ت��خ��وف��ه��ا من
مسلسل التراجعات التيتصيب كافة مفاصل االقتصاد
الوطني من دون استثناء ،معتبرة ان هذه األزمة العميقة
واخلطرة لم مير فيها لبنان بتاريخه.
وف��ي ض��وء الوقائع املسجلة وال��ت��ي باتت واضحة
للعلن والتي يعيش على ايقاعها السلبي كل اللبنانيني
مبختلف فئاتهم ،دعت الهيئات السلطة السياسية ألن
يكون لديها اجل��رأة في الدخول على امللفات األساسية
ذات ال��ت��أث��ي��ر ال��س��ل��ب��ي ال��ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ال��وض��ع�ين املالي
واالقتصادي ،واتخاذ اجراءات جذرية ملعاجلتها.
وأعلنت ع��ن أن «ال��ق��ط��اع اخل��اص ال��ذي ميثل ثالثة
ارب���اع املجتمع اللبناني ه��و اآلن ينهار مثل حجارة
ال��دوم��ي��ن��و ،ك��م��ا ان االق��ت��ص��اد احلقيقي والقطاعات
االنتاجية حتتضر ،في حني ال يوجد مبادرات جدية في
األفق».
وإذ اش���ارت ال��ى ان ال��ق��ط��اع اخل���اص سلف الدولة

واالقتصاد الكثير من خالل الزيادات الضريبية الهائلة
التي فرضت عليه منذ العام  ،2017شددت على ان العالج
احلقيقييكمن في إع��ادة هيكلة القطاع العام وخفض
نفقاته ،وهذا املوضوع يجب ان يكون على رأس أولويات
السلطة ،فضال عن وقف التهريب ،وإنهاء االقتصاد غير
الشرعي ومعاجلة ملف الكهرباء ومكافحة الفساد.
واتهمت الهيئات االق��ت��ص��ادي��ة الطبقة السياسية
بالتقصير ب��ال��ق��ي��ام ب��ال��ع�لاج��ات الفعلية واجلريئة،
خصوص ًا جلهة اصالح القطاع العام والكهرباء ،وهي
اج���راءات حتدثت عنها جهات دولية ع��دة من صندوق
النقد الدولي وص��وال ال��ى الرئيس الفرنسي اميانويل
م��اك��رون خ�لال لقائه م��ع رئ��ي��س مجلس ال����وزراء سعد
احلريري مؤخرا.
وأك��دت ان حجم القطاع العام هو أص��ل البالء ،وأن
إزال���ة ال���ورم فيه ه��و أم��ر ال مفر م��ن��ه ،ألن��ه يشكل ممر ًا
ال��زام��ي�� ًا ل�لاص�لاح وإع����ادة البلد ال��ى ط��ري��ق التعافي
والنهوض» واال سيطيح مبا تبقى من اقتصاد وطني.
وختمت الهيئات االقتصادية بيانها بإعالن رفضها
امل��ط��ل��ق ل��زي��ادة االع��ب��اء الضريبية ع��ل��ى املؤسسات،
واملطالبة بالغاء الضرائب اجلائرة .وأبقت اجتماعاتها
مفتوحة ملواكبة التطورات وات��خ��اذ امل��واق��ف املناسبة
منها.

«رجال و�سيدات الأعمال»:
لإلغاء ال�ضرائب اجلمركية

السعودي

�������وه املهندس
م����ن ن���اح���ي���ت���ه ،ن ّ
السعودي بزيارة وجولة املدير العام
روني حلود والوفد املرافق وقال اريد
ان اش��ك��ره ألن��ه ب��ذل مجهودا جبارا
حيث متكنا من أن نصل ال��ى نتيجة
 3500سند موجودين اق��ول مبروك
الصحاب امللك وان شاء الله تتم على
خير.

�سالمةّ :
�سننظم متويل
ا�سترياد مواد بالدوالر
أع���ل���ن ح���اك���م م���ص���رف لبنان
ري��اض سالمة في بيان ،عن أ ّنه
«سيصدر تعميما ي��وم الثالثاء
املقبلُ ،ي ِ ّ
نظم فيه متويل استيراد
القمح والدواء والبنزين بالدوالر
األميركي.
وذل����ك ب��ع��د م��راج��ع��ة فخامة
رئيس اجلمهورية ودول��ة رئيس
مجلس ال����وزراء وم��ع��ال��ي وزير
املالية والوزراء املختصني».

الريجي �ضبطت
م�صنوعات تبغية ُمه ّربة

من اعتصام املستأجرين في ساحة رياض الصلح (تصوير :طالل سلمان)

عزة احلاج ح�سن �شيباين:

وغيرهما من املصارف ،فال إمكانية لسحب الدوالر من
حساب معنون بالليرة.
مصارف عديدة اعتمدت أساليب أخ��رى في عملية
تقنني ص��رف ال����دوالر منها بنك  SGBLال���ذي مينع
زب��ائ��ن��ه م��ن س��ح��ب ال�����دوالر ب���أي ح����ال ،وإن ك���ان من
حسابات بالدوالر .مصارف أخ��رى واجهت أزم��ة شح
ال���دوالر القائمة ف��ي البلد بتعليق عمليات السحب
بالدوالر األميركي بشكل تام ،ومنها من حصر عملية
سحب الدوالر فقط بزبائنه وحاملي البطاقات العائدة
له ،ضمن سقوف محددة .ومنها أيض ًا من مينع زبائنه
من حتويل حساباتهم من الليرة الى ال��دوالر كـFNB
فرست ناشيونال بنك على سبيل املثال.
امل��ص��ارف أرادت ب��إج��راءات��ه��ا تلك ان تضع ح ّد ًا
ل��ت��س�� ّرب ال����دوالر م��ن صناديقها ل��ص��ال��ح الصرافني
والزبائن الساعني الى حتقيق ارباح فلم تكتف بتعليق
عمليات السحب بالدوالر بل عمد بعضها الى خفض
سقوف التحويالت من الليرة إلى الدوالر وبالعكس من
 10آالف دوالر إلى  5000آالف دوالر ومنها بنك لبنان
املتوسط bank med
واملهجر ،كما عمد بنك البحر
ّ
الى تقنني عمليات اإلي��داع بالعملة األجنبية أيض ًا إذ
خفض مستوى اإليداع بالدوالر عبر الصراف اآللي من
 5000دوالر يومي ًا الى  1000دوالر.
أما في ما خص إيداع شيك معنون بالليرة اللبنانية
ّ
في حساب معنون بالدوالر فعمد بنك البحر املتوسط
وغيره من امل��ص��ارف ال��ى تعليق ه��ذه العمليات كلي ًا
وبهذه احلالة يضطر الزبون الى فتح حساب بالليرة
كي يودع الشيك.
وت���ر ّدد م ّ
��ؤخ��ر ًا أن بنك ع��ودة ع ّلق عملية اإلقراض
لشراء سيارة ( )car loanبشكل ك ّلي ،ومن املتو ّقع أن
يتم ّدد هذا اإلج��راء إلى باقي املصارف ،وذلك باعتبار
أن هذا القرض ُملزم أن يكون بالدوالر وليس بالليرة
إذ إن شركات السيارات كافة ال تستوفي ثمن سياراتها
بالعملة احمللية.

زمكحل مجتمع ًا بأعضاء مجلس إدارة التجمع
��م��ع رج����ال وسيدات
اج��ت��م��ع م��ج��ل��س إدارة جت ّ
األع��م��ال اللبنانيني ف��ي ال��ع��ال��م ب��رئ��اس��ة الدكتور
ف��ؤاد زمكحل ،وف��ي حضور أعضاء مجلس اإلدارة
واملجلس االستشاري .وب����ح����ث امل���ج���ت���م���ع���ون في
األوض������اع االق��ت��ص��ادي��ة ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي مت���ر بها
الشركات اللبنانية في لبنان واملنطقة ،خصوص ًا
ن���درة السيولة امل��وج��ودة ف��ي ال��ش��رك��ات وديونها
املتراكمة ،وشح العمالت األجنبية ،كما دار النقاش
حول مشروع موازنة العام .2020
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر ع��ن االج��ت��م��اع« :إننا
نسمع شعار محاربة الفساد وضبط املرافئ واملرافق
اجل��وي��ة ،البحرية والبرية منذ عقود ،من دون أي
نتيجة تذكر .لذا نقترح إزالة كل الضرائب اجلمركية

واستبدالها بالضريبة على القيمة املضافة TVA
فقط ،مقسومة الى  3أقسام :ضريبة منخفضة جدا
متوسطة على السلع
على السلع الضرورية ،ضريبة
ّ
األقل ضرورة ،وضريبة أعلى على السلع الكمالية».
واعتبر أنّ «إزال���ة الضرائب اجلمركية ستكون
أه���م س�ل�اح ملكافحة ال��ف��س��اد واحل���د م��ن التهريب
واالق��ت��ص��اد األس����ود ،كما أن امل��وازن��ة ه��ي بالفعل
رؤي��ة واستراتيجية وخطة عمل ،وليست شعارات
انتخابية أو سياسية».
وخ��ت��م« :إنّ امل���وازن���ة ه��ي ع��م��ل م��ش��ت��رك ب�ين كل
األطراف ،وتضافر جهود اجلميع من أجل املصلحة
ال���ع���ام���ة ،ول��ي��س��ت م��ن��ص��ة ل��ل��ت��ج��اذب��ات وتصفية
احلسابات السياسية واحلزبية الضيقة».

«هالفيني» تزور غرفة طرابل�س

واص��ل��ت إدارة ح��ص��ر التبغ
وال��ت��ن��ب��اك اللبنانية «الريجي»
ج��ه��وده��ا ملكافحة ال��ت��ه��ري��ب ،إذ
ن��ف��ذ ج���ه���از م��ك��اف��ح��ة التهريب
ال��ت��اب��ع لها حملة م��داه��م��ات في
م��ن��اط��ق ب��رج ح��م��ود واالشرفية
واحل����م����راء ،ض��ب��ط بنتيجتها
ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة م��ن املصنوعات
التبغية املهربة والتنباك املعسل
والسيجارة اإللكترونية.
وب���ل���غ���ت ق���ي���م���ة ال����غ����رام����ات
على املخالفني م�لاي�ين الليرات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وس���ط���رت محاضر
ض���ب���ط ب���ه���م اودع�������ت القضاء
املختص.

انتخابات عمالية
حدد املجلس التنفيذي الحتاد
ّ
النقابات املتحدة للمستخدمني
وال���ع���م���ال ف����ي ل���ب���ن���ان م���وع���د ًا
إلج����راء ان��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة إلثني
ع��ش��ر ع��ض��و ًا ف��ي مبنى اإلحتاد
العمالي العام – كورنيش النهر،
وذل���ك ي���وم اجل��م��ع��ة  11تشرين
األول  2019من الساعة احلادية
عشرة والنصف ولغاية الثانية
عشرة والنصف ظهر ًا.

هالفيني في غرفة الشمال
اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س غ��رف��ة ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال توفيق
دب��وس��ي ،ممث ً
ال بالدكتور مدير حاضنة أع��م��ال الغرفة
(بيات) فواز حامدي ،العضوة في برملان توماس تاون في
فيكتوريا  /أستراليا بروني هالفيني ،بحضور الدكتور
محمد شمسني ،ووفد ضم أعضاء في اجلالية اللبنانية
في أستراليا.
متحور اللقاء حول شروحات قدمها الدكتور حامدي
تناول فيها «مرتكزات اإلستراتيجية اإلقتصادية اإلمنائية
التي وضعها الرئيس دبوسي ،والتي تهدف الى وضع
لبنان على خارطة جذب اإلستثمارات اللبنانية والعربية
والدولية السيما اللبنانيني املنتشرين في مختلف بلدان

ال��ع��ال��م» ،وق���د إس��ت��أث��ر «م��ش��روع ال��ت��ط��وي��ر اإلقتصادي
الوطني في لبنان من طرابلس الكبرى ،بجانب واسع من
الشروحات».
وأوض���ح احل��ام��دي أن م��ش��روع التطوير اإلقتصادي
الوطني «يشكل منظومة إقتصادية متكاملة تأخذ بعني
اإلعتبار روابط التوسعة لكل من مرفأ طرابلس واملنطقة
اإلق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة وم��ط��ار ال��رئ��ي��س ري��ن��ي��ه معوض
على ط��ول واجهة بحرية مملوكة بغالبيتها من الدولة
اللبنانية ومتتد من ميناء طرابلس حتى منطقة القليعات
ف��ي محافظة ع��ك��ار وجت��ع��ل م��ن ل��ب��ن��ان م��ح��ور ًا وحاجة
إستثمارية من طرابلس الكبرى».

كل لبنان � -إعالنات ر�سمية ومبوبة

األربعاء  25أيلول 2019م
املوافق  26مح ّرم 1441هـ

بلديات

ملف �صيانة وت�أهيل الأنفاق يف بريوت على طاولة املجل�س البلدي

املعار�ضون يطالبون مبناق�صة جديدة و�ش َّفافة
تو ِّفر املاليني على خزينة البلدية

كتب يون�س ال�سيد:

إعالنات رسمية ومبوبة
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ

تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة خدمات املكلفني ,املكلفني ال��واردة أسماؤهم في اجلدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي  -طرابلس  -التل لتبلغ
البريد املذكور جتاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوم ًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاص ً
ال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علم ًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني اخلاص بوزارة املالية:
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR193956607LB 1774613
مسعود كميل طربية
RR193956638LB 1576698

محمد هيسم شبو

عبد الله صالح محمد اجلمعه

RR193956765LB 2215118

شركة تريبولي فود كورت ش.م.ل

RR193956955LB 3232188

عبد اجلليل محمد مرعي

RR193958228LB 1241812

ايليانا ايلي الكفوري

RR193957032LB 2427713

محمد محي الدين العيلة

278931

RR193960796LB

زينب هاني عباس

RR193957222LB 1266002

كروة CARWA sarl

RR193963608LB 2192930

ايليانا ايلي الكفوري

RR193960853LB 2427713

RR193963700LB 1364983
محمد عمر الشيخ
تبدأ مهلة االعتراض احملددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية لبنان الشمالي
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م�ساعدات مالية جلمعيات بريوتية..
تضمن ج���دول اع��م��ال جلسة املجلس البلدي غ���د ًا ب��ن��د ًا ب��إق��ت��راح إعطاء
مساعدات لبعض اجلمعيات واملؤسسات اخليرية البيروتية وهي :جمعية
الشباب العربي في لبنان ،رابطة أهالي رأس النبع االجتماعية ،اجلمعية
اإلس�لام��ي��ة للخدمات اإلن��س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،جمعية العمل للخدمات
االجتماعية اإلن��س��ان��ي��ة ،هيئة امن���اء ال��ط��ري��ق اجل��دي��دة ،اجلمعية الطبية
اإلسالمية ،جمعية قوت القلوب للبر واالحسان.

تنظيف ال�سواحل واجلبال يف «اليوم العاملي»

ل��ل��س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى التوالي،
وليوم كامل ،ش��ارك لبنان في إحدى
ٍ
أك��ب��ر األن��ش��ط��ة امل��دن��ي��ة ال��ت��ي ّ
تنظم
ٍ
���ي مبناسبة «اليوم
على
صعيد دول ّ
ال��ع��امل��ي لتنظيف األرض» ،برعاية
وزارة البيئة وب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز
األمم امل��ت��ح��دة ل�لإع�لام ف��ي بيروت،
حيث ّ
نظمت جمع ّية «الغرفة الفت ّية
الدول ّية» حمالت تنظيف في  12موقع
مختلف في لبنان.
وتوجه مئات املتطوعني لتنظيف
س��واح��ل لبنان وج��ب��ال��ه ف��ي مناطق
مختلفة ومنها :ع��رم��ون ،كسروان،
كيفون ،الشوف ،سن الفيل ،هاللية،
رويسة البلوط ،زحلة ،تربل ،بعلبك،
كفرعبيدا وعكار.
وش���ددت غنى ب��و ش��ق��را ،املديرة
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ش��روع ،ع��ل��ى أهمية
م��ك��اف��ح��ة رم�����ي ال���ن���ف���اي���ات بشكل
����ي واع����ت����م����اد مم���ارس���ات
ع����ش����وائ ّ
مستدامة ف��ي حياتنا اليومية ،كما
أش���ادت م��دي��رة م��رك��ز األمم املتحدة
ل�ل�إع�ل�ام ف���ي ب���ي���روت ،م���ارغ���و حلو
بالتعاون املستمر للمركز مع الغرفة

RR193961607LB 2183328

سمير جوزاف سيده

918448

انطونيو حميد فرجنية

RR193963996LB 1560614

RR193963687LB

--------------------------------إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ

نفق سليم سالم :هل ستتكرر التجربة في األنفاق األخرى؟
احلسن لبحث أسباب تعثر انطالق
امل���ش���اري���ع امل���ق���ررة ل��ب��ي��روت جرى
التطرق إلى ملف األنفاق من قبل أحد
أعضاء املجلس البلدي وكان من بني
ال��ط��روح��ات إع���ادة إط�ل�اق مناقصة
جديدة حتقق خفض ًا وتوفير ًا لصالح
خزينة بلدية بيروت ،ألن السعر الذي

تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة معاجلة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في اجلدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي  -طرابلس  -التل لتبلغ
البريد املذكور جتاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوم ًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاص ً
ال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علم ًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني اخلاص بوزارة املالية:
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR193956301LB 1089973
سوزي كوورك كوك كشيشيان
جمال فؤاد بيطار

597305

RR193956315LB

فداء عبد الرحمن علوان

41776

RR193957338LB

فؤاد يوسف غصن

592207

RR193957806LB

توفيق اسعد الشالوحي

226739

RR193957868LB

روال مراد املراد

RR193957871LB 1133407

احمد رهيف الشعار

306648

RR193962222LB

عبد القادر مصطفى عباس

602626

RR193962236LB

رامي جورج كرم

254202

RR193962307LB

وانيس ديب شالال

286271

RR193962355LB

تريزا يعقوب السقال

201010

RR193962372LB

امل جرجس غنطوس

45737

RR193963863LB

انطوان نعيم شاهني

RR193963894LB 2790665

RR193963948LB
51665
محمد باسم بكري عبداحلي
تبدأ مهلة االعتراض احملددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية لبنان الشمالي
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--------------------------------إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ

تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في اجلدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي  -طرابلس  -التل لتبلغ
البريد املذكور جتاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوم ًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاص ً
ال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علم ًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني اخلاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
جوزيف إلياس إلياس
عزيزه البير نعمه
اسعد ياسر احلريري
شركة أي اند إس العاملية ش م م
غسان مفيد حيدر

متط ّوعون في «اليوم العاملي لتنظيف األرض»
الفن ّية الدول ّية وش�� ّددت على أهم ّية
احلفاظ على البيئة وتن ّفس الهواء
النظيف  ،..وب��دوره��ا ،ع ّبرت إحدى
املتطوعات لتنظيف منطقة الهاللية،
ّ
ميرا يزبك ع��ن سعادتها باملشاركة
ولفتت «كيف أنّ ه��ذا امل��ش��روع عزّز
العمل اجلماعي في قريتنا».

اليوم العاملي للتنظيف هو نتيجة
سميت «
مل��ب��ادرة تطوعية ضخمة
ّ
« !Let’s Do Itوال���ت���ي ب����دأت في
إستونيا ف��ي ع��ام  2008عندما قام
 50،000م��ت��ط��وع  -أي  ٪4م��ن عدد
السكان  -بتنظيف  10000ط��ن من
النفايات املرم ّية عشوائ ّي ًا في خمس

س��اع��ات فقط .اعتبر امل��س��ؤول��ون أن
تلك امل��ب��ادرة و ّف��رت على احلكومات
احمل��ل��ي��ة ث�ل�اث س���ن���وات م���ن العمل
و 22.5م��ل��ي��ون ي����ورو .س��رع��ان ما
عاملي
��اق
ان��ت��ش��رت ال��ف��ك��رة على ن��ط ٍ
ّ
وأصبحت أك��ب��ر ن��ش��اط م��دن��ي دولي
ّ
ينظم على صعيد العالم ...

لقاء تعارف بني املوىل و�سفري �إندوني�سيا

النبطية � -سامر وهبي:

استقبل محافظ النبطية القاضي محمود املولى
في مكتبه في السراي احلكومي في النبطية ،السفير
االن��دون��ي��س��ي ه��اج��ري��ان��ت��و ط��ه��ارى وزوج���ت���ه ،مع
وفد ضم :امللحق السياسي برميا اميليا ،وامللحق
االقتصادي ريسباتي ان��دري��ان��ي ،ومساعد امللحق
السياسي محمد لوهان ،ومساعد امللحق االقتصادي
محمد أحمد ،وسكرتيرة السفير لينا أيوب.
وقال املولى« :إن هذه الزيارة تعني لنا الكثير

أوال من خالل االستفادة من النشاط االندونيسي
اقتصاديا ،كما االستفادة من التعاون اجلاري
بني جتار لبنان وصناعة اندونيسيا وازدهارها»،
آم ً
�لا أنْ «يسير لبنان على اخلطى التي مشتها
اندونيسيا حتى متكنت من اخل��روج من أزمتها
االقتصادية» ،ومتمني ًا على السفير االندونيسي
«تكرار زياراته للجنوب والنبطية ألنك حريص
على العالقة خصوصا مع جتار اجلنوب الذين
ع��ان��وا وم���ا زال����وا ع��ل��ى خ��ط اخل��ط��ر م��ن العدو
االس��رائ��ي��ل��ي ال���ذي ال ي��ع��رف ال��س�لام وال ينوي

دورة حول الإدارة املالية
للبلديات يف زحلة

مشاركون في دورة «اإلدارة املالية للبلديات»  -زحلة

زحلة  -ابراهيم ال�شوبا�صي:
تُعقد في «قصر بلدية» زحلة دورة تدريبية
متتد على مدى ثالثة أيام ،حول «اإلدارة املالية
للبلديات» تنظمها :جمعية «امل��دن املتحدة في
ل��ب��ن��ان» ،املكتب التقني للبلديات بالتعاون
مع معهد باسل فليحان اإلقتصادي ووزارة
املالية ،ومع املديرة العامة لإلدارات واملجالس
احمللية ف��ي وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ،ب��ه��دف مواكبة
البديات اللبنانية ودعمها وتعزيزها من خالل
بناء ال��ق��درات ،وتشبيك املنتخبني والفنيني
البلديني.
ي���دور ب��رن��ام��ج ال����دورة ح��ول ث�لاث��ة محاور
ت��ت��وزع على أيامها ال��ث�لاث��ة ،فيتناول اليوم
األول كيفية إعداد املوازنة وربطها بخطة عمل
البلدية ،وموضوع ال��واردات البلدية ،واليوم
الثاني يتناول االط���ار القانوني واملؤسسي
ال�����ذي ي��ح��ك��م ال��ن��ف��ق��ات ال���ع���ام���ة ف���ي لبنان،
واإلج���راءات السابقة للتلزمي ،ويبحث اليوم
الثالث في احملاسبة اإلدارية ،احملاسبة املالية،

وكيفية تنظيم وارسال احلسابات.
م��ه��دت ل��ه��ذه ال���ورش جلسة إفتتاح شارك
فيها :فاتن ابو حسن املديرة العامة لإلدارات
واملجالس احمللية في وزارة الداخلية ،جنان
الدويهي رئيسة قسم التدريب في معهد باسل
فليحان املالي واإلق��ت��ص��ادي  ..كما ش��ارك في
جلسة اإلفتتاح الدكتور بشير عضيمي رئيس
جمعية امل���دن امل��ت��ح��دة ،ورئ��ي��س بلدية زحلة
اسعد زغيب ،وعرضت امل��داخ�لات للمعوقات
والصعوبات التي تواجه العمل البلدي بشكل
عام ،ولإلجراءات والتطلعات التي حتسن من
أداء هذا العمل ،من خالل املشاركة في ورشة
لتحديث قوانني البلديات ،وال��ى اإلقتراحات
املعدة لتحسني أداء البلديات على كافة الصعد،
ومن ضمنها حتقيق الالمركزية االدارية...
وف��ق��ا للعضيمي ف���إن «ه���ذه ال����دورة تعنى
ب��ت��دري��ب امل��س��ؤول�ين ع���ن امل��ي��زان��ي��ة العامة
واحملاسبة واإلدارة املالية في البلديات ،وهي
تشمل في زحلة  45متدربا من منطقة البقاع،
من حاصبيا وشبعا حتى بعلبك .»..

اإللتزام بأي هدف من أهداف االمم املتحدة».
كما شكر املولى اندونيسيا على «مشاركتها في
منوه ًا بأداء الكتيبة االندونيسية.
«اليونيفل»ّ ،
ب��دوره ،قال السفير االندونيسي« :إن الهدف من
زيارته للنبطية هو التعارف والتقرب من احملافظ
املولى» ،الفتا الى أنه كان قد زار «النبطية في العاشر
م��ن محرم للتعرف ع��ن ق��رب على كيفية إح��ي��اء هذا
اليوم من قبل السكان».
وف�����ي اخل����ت����ام ،ق������ ّدم امل����ول����ى درع������� ًا للسفير
االندونيسي.

حت�سن..
الطق�س �إىل ّ
واحلرائق تتوا�صل
وكأ ّنها حالة من التضاد بني األج��واء املناخية التي
بدأت متيل إلى وجهها اخلريفي ،فيما احلرائق نتيجة
ارت���ف���اع احل�����رارة ف��ي م��ح��ل��ة م��ا م��ص��ح��وب��ة ب���زي���ادة في
النفايات ،في ظل ازدي��اد في سرعة الرياح ،ال ت��زال على
حالها أو حتى تزيد في مناطق دون أخرى.
{ ففي جونيه ،أخمد عناصر من الدفاع املدني حريقا
شب في كرم من العنب وأشجار مثمرة في يحشوش –
ك��س��روان ،وح��ال��ت سرعة ت ّ
��دخ��ل العناصر دون امتداد
النيران الى األحراج املجاورة.
شب حريق كبير داخل مكب للنفايات في بلدة
{ كما َّ
اميون ال��ك��ورة ،وحضر على الفور عناصر اإلط��ف��اء في
ال��دف��اع ،وعملوا على م��دار  5س��اع��ات إلخ��م��اده ،ف��ي ظل
تصاعد الدخان األسود بشكل كبير في املكان.
{ وف��ي محلة املصلى في خ��راج بلدة شربيال اندلع
ح��ري��ق ،ام��ت��دت ن��ي��ران��ه لتطال االراض����ي املشتركة بني
شربيال وبلدة عني تنتا ،وأتى على مساحات واسعة من
االراض��ي احلرجية والعشبية وبساتني الزيتون وبات
يهدد املنازل ومزارع تربية الدواجن.
{ أم��ا ف��ي ب��ل��دة ضهر ن��ص��ار ف��ي ع��ك��ار ف��أت��ى حريق
على مساحة من األرض العشبية اليابسة وامتد ليطال
مساحة من أشجار السنديان ،وتوجه على الفور عناصر
ومتطوعو مركز حلبا اإلقليمي للدفاع املدني الى مكان
احلريق ،وعملوا على تطويقه وإخماده قبل متدده الى
األراض��ي امل��ج��اورة .كما شب حريق آخر في بلدة خربة
داوود ،إلتهم مساحة من األرض العشبية وعمل عناصر
ومتطوعو الدفاع املدني في مركز البيرة على إخماده.
{ وف��ي بلدة بيت لهيا  -قضاء راشيا ال���وادي ،شب
حريق هائل وامتد الى اجلهة اجلنوبية احمليطة مبنطقة
التل ،حيث اتى على مساحات واسعة مزروعة بالزيتون
والتني والكرمة .وهرع الى املكان بعد مناشدات االهالي
فرق الدفاع املدني واجليش اللبناني وق��وى االم��ن ملنع
توسع رقعة احلريق الذي هدد املنازل في منطقة التل.
{ إل��ى ذل���ك ،توقعت دائ���رة ال��ت��ق��دي��رات ف��ي مصلحة
االرصاد اجلوية في ادارة الطيران املدني ان يكون طقس
اليوم (األرب��ع��اء) قليل الغيوم ال��ى غائم جزئيا من دون
تعديل يذكر في درجات احلرارة ،مع بقاء ظهور الضباب
على املرتفعات ليال .وجاء في النشرة اآلتي :احلال العامة
ط��ق��س مستقر يسيطر ع��ل��ى احل���وض ال��ش��رق��ي للبحر
االب��ي��ض املتوسط ،أم��ا طقس (اخل��م��ي��س) ،فيكون قليل
الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات
احلرارة ،مع بقاء ظهور الضباب على املرتفعات.

تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان
الشمالي  -دائرة االعتراض واالستئناف ,املكلفني ال��واردة أسماؤهم في اجلدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي  -طرابلس  -التل لتبلغ
البريد املذكور جتاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوم ًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال
يعتبر التبليغ حاص ً
ال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علم ًا
أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني اخلاص بوزارة املالية:
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR193957050LB 242960
خالد سعد الله عوض
شركة غران  -با  gran pa -ش.م.م.

RR193964002LB 804199
حميد سعيد فرجنية
تبدأ مهلة االعتراض احملددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية لبنان الشمالي
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وض��ع��ه االس���ت���ش���اري امل��ك��ل��ف ليس
مقدس ًا وأن السعي لإلبقاء على هذه
املناقصة وتخفيض الكلفة بنسبة ٪5
ليس احلل املنشود لتبديد الشكوك.
وختمت امل��ص��ادر ال��ب��ل��دي��ة :على
بلدية بيروت بسلطتيها التقريرية
والتنفيذية ان متلك اجل��رأة وتطلق

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ

RR193957908LB 2179808

ماري لطيف حداد

مناقصة جديدة شفافة تعتمد على
ال��ت��ج��زئ��ة والتفصيل أي احتساب
كلفة تأهيل وص��ي��ان��ة ك��ل نفق على
ح��دة وتقييم م��ش��روع التأهيل على
أس��اس احل��اج��ة وليس ع��دد األنفاق
مجتمعة ،مشددة على ان بناء الثقة
بني أعضاء املجلس البلدي واعتماد
التشاور والتوافق أولوية مطلوبة
وإن السير بتسجيل النقاط واعتماد
املشاريع بالتصويت أكان باالكثرية
أو األقلية أس��ل��وب ال يخدم مصالح
العاصمة وأبناءها والذين يتطلعون
إل��ى مجلس بلدي متجانس يحافظ
على خزينة البلدية ويحقق للعاصمة
نهضتها وامنائها.
ف���ه���ل ي���ن���ج���ح امل����ع����ارض����ون في
تصحيح اخل��ل��ل ،أم أن جت��رب��ة نفق
وجسر سليم سالم ستتكرر في تلزمي
األنفاق األخرى في بيروت؟

7

RR193957253LB 3479205

نعمات محمد دهني

يطل من جديد ملف تأهيل وصيانة
األنفاق في بيروت على طاولة مجلس
ب��ل��دي��ة ب��ي��روت ف��ي ج��ل��س��ة املجلس
البلدي املقررة اخلميس املقبل وهو
بند خالفي شهد في املرحلة السابقة
تباين ًا ف��ي اآلراء وم��ش��ادات كالمية
ب�ين رئ��ي��س املجلس البلدي ونائبه
وانقسام بني األعضاء حوله وتطيير
ن��ص��اب ج��ل��س��ات امل��ج��ل��س البلدي
وال��ت��ي استدعت ت��دخ�لات سياسية
ل��رأب الصدع وإج���راء مصاحلة بني
ال��رئ��ي��س ون��ائ��ب��ه ف��ي ال��س��ان جورج
محمد
ب��رع��اي��ة وزي����ري االت���ص���االت
ّ
شقير والداخلية ر ّيا احلسن.
وضع امللف على جدول االجتماع
يطرح تساؤالت هل ّ
مت إيجاد صيغة
توافقية لتمريره أم أن األمور ما تزال
على حالها؟
وه����ل س��ت��ش��ه��د اجل��ل��س��ة فص ً
ال
خالفي ًا حول هذا امللف؟
أوس��اط بلدية أك��دت لـ«اللواء» ان
ملف تأهيل وصيانة انفاق بيروت
وال��ب��ال��غ ع��دده��ا  12ن��ف��ق�� ًا م��ا يزال
مدار خالف وتباين ألن السعر الذي
وضعه االستشاري واملقدر بحوالى
 11مليون دوالر «ملغوم» وفضفاض
وليس كل األنفاق حتتاج إلى تأهيل
ح��ي��ث ان ب��ع��ض��ه��ا مت���ت صيانتها
وت��أه��ي��ل��ه��ا وال��ب��ع��ض اآلخ����ر جديد
ومسافة اجتيازه قصيرة وأن املبالغة
في تأهيله بإنارة ( )LEDغير واقعي
وال يخدم الهدف.
وأوض��ح��ت امل��ص��ادر البلدية :انه
ف��ي االج��ت��م��اع (اخل��ل��وة) ال��ذي جرى
برعاية وزيرة الداخلية والبلدية ر ّيا

AL-LIWAA Mercredi 25/9/2019

حنا جرجس عيد
أشرف محمد املواس
محمود محمد قبيطر
هشام محمد قبيطر
باسم احمد قبيطر
اميان عبد الغني قبيطر
زينة احمد قبيطر
سوسن احمد قبيطر
نوال جنيب بخاش
شارلي جميل العلم
ارماندو يوسف صهيون
جمال عبد احلميد جباضو
ميشال جبر دعبول
مارون نسيم الطرازي
مخائيل حسيب زكزك
سميركو ش.م.م.

رقم املكلف رقم البريد املضمون

RR193952534LB 1320819
336928

RR193952769LB

739937

RR193952980LB

RR193953693LB 2678658
53037

RR193954858LB

41450

RR193954875LB

RR193955005LB 1848825
RR193956195LB 1428374
888045

RR193956200LB

RR193956213LB 1531188
778945

RR193956227LB

RR193956235LB 1459326
RR193956244LB 1531194
241795

RR193957001LB

RR193957085LB 2156354
778109

RR193957182LB

208673

RR193957219LB

510328

RR193957474LB

RR193957531LB 2775838
RR193957718LB 2380592
RR193960031LB 2118786
RR193960059LB 3336507

دانيال جان لطوف
احمد خضر حلوم
يوسف عمر عبده

477603

RR193961125LB

788777

RR193961978LB

RR193962491LB 1449849

فرح فوزي الولي

RR193962505LB 1810070

نهى فرج الصمد
أمين محمود غسان الطباع
رباب خليل حطيط
نبيل موسي نصر

RR193962514LB 2132681
600780

RR193962528LB

343945

RR193962531LB

RR193962545LB 2395247

شادي طه درويش
خالد عبد الكرمي زكريا
ريتا هنري فاخوري
محمود مصطفى طبو
عبد الكرمي خليل زاهر
خالد علي اسعد

426870

RR193962559LB

466955

RR193962562LB

RR193962655LB 1594109
207515

RR193962664LB

308198

RR193962681LB

RR193962695LB 1315329

عامر احمد حمود
محسن سعيد الطبيش
ماريو فارس فارس
وسيم احمد الفلو
نينا ابراهيم طنوس
ماريا دولوريس لورين حالل
جورج الياس االحمر
نالي حازم قليمة
رفقا منصور دوميط
يحي مرعي مرعي
فيفيان موريس العلم
فخر الدين بطرس كيروز
حسام حسني ملص
عمر محمد قويدر

RR193962704LB 1481859
144473

RR193962718LB

539643

RR193962735LB

175673

RR193962749LB

467457

RR193962752LB

170228

RR193962766LB

RR193962770LB 1449403
RR193962797LB 2023735
RR193962806LB 2978835
RR193962810LB 2722246
RR193962837LB 2482985
821792

RR193962908LB

RR193962911LB 1599639
RR193962939LB 2779900

محمد خالد العلي
منى منتهى نواف املصطفى
مروان محمد احلداد.
حسان محمد علي البزي
طالل احمد اليخني
مروان غازي العلي
بشرى عطفت نحاس
عبد الله محمد مخيبر
عمر بهجت نحاس
ميالد سركيس خطار
محمود يوسف معاز
شركة املتوسط للمحروقات ش م م

RR193962942LB 2557830
RR193962956LB 2792601
RR193962960LB 1937032
RR193962973LB 1403826
RR193962987LB 2797159
RR193962995LB 2824740
RR193963007LB 2395535
900828

RR193963015LB

RR193963024LB 2467236
RR193963038LB 2753595
322435

RR193963510LB

RR193963713LB 3206466
Batroun food court bfc s.a.r.l
تبدأ مهلة االعتراض احملددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
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---------------------------------

--------------------------------إعـ ــالن
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ 2017/47 :وارد
طلب ناظم خليل العبد طاهر سندي
طالب التنفيذ :بنك البركة ش.م.ل - .ملكية ب��دل ضائع للعقارين A 31/96
وكيله احملامي جوزف خوري احللو
حارة حريك و A 26/199برج البراجنة.
امل��ن��ف��ذ عليهما :ه��ي��ث��م وف����ادي عدنان
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
احلالب  -وشركة احلالب التجارية
أمني السجل العقاري
املستند التنفيذي :استنابة من دائرة
في بعبدا /نايفة شبو
تنفيذ بيروت رقم 2014/1209
--------------تاريخ قرار احلجز2016/8/13 :
إعـ ــالن
تاريخ تسجيله2016/8/22 :
من أمانة السجل العقاري في عاليه
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ط��ل��ب ن���زي���ه س��ع��ي��د ص��ع��ب بصفته
كامل املقاسم  /2/من العقار رقم /684/
منطقة ال��ت��ل ،وذل���ك وف��ق�� ًا مل��ن��درج��ات دفتر الشخصية سند متليك بدل ضائع للعقار
املنظم بتاريخ  2018/2/19وهو  303دير قوبل.
الشروط ّ
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
عبارة عن مخزن ضمنه بيت خالء.
أمني السجل العقاري
قيمة التخمني/164500/ :د.أ.
في عاليه /ليليان داغر
ب����دل ال���ط���رح :س��ت��ة أع���ش���ار التخمني
--------------/98700/د.أ.
إعـ ــالن
مكان املزايدة :دائ��رة تنفيذ طرابلس -
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
قصر العدل  -غرفة الرئيس باسم نصر.
طلب شفيق محمد علي املسكي سند
الزمان :بتمام الساعة  12:00اخلميس
ملكية ب��دل ضائع للعقار ،8 ،5 ،4/858
الواقع في .2019/10/31
ش��روط امل��زاي��دة :من يرغب باإلشتراك  19 ،17 ،12الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
باملزايدة عليه أن يتخذ مقام ًا له ضمن نطاق
أمني السجل العقاري
هذه الدائرة وأن يدفع بدل الطرح املق ّرر قبل
في بعبدا /نايفة شبو
مباشرة اجللسة مبوجب شيك مسحوب
--------------على مصرف لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ
إعـ ــالن
طرابلس ،وعليه زيادة عن الثمن دفع رسوم
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم
طلب محمد وعلي فضل حرب سندي
-------------ملكية بدل ضائع للعقار  2806قسم 10
اجلمعية التعاونية الزراعية العامة في
برج البراجنة.
صيدون م.م 1/29
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
دعوة حلضور جمعية عمومية عادية
أمني السجل العقاري
يدعو مجلس اإلدارة جميع األعضاء
في بعبدا /نايفة شبو
امل��ن��ت��س��ب�ين ل��ل��ت��ع��اون��ي��ة حل��ض��ور جمعية
--------------عمومية عادية تعقد الساعة  14.00من يوم
إعـ ــالن
السبت الواقع في  2019/10/26وذلك في
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
قاعة الكنيسة على جدول أعماله ما يلي:
ط��ل��ب ي��وس��ف س��ال��م ح��ن��ا أح���د ورثة
اإلدارة
 -1االستماع إلى تقريري مجلس
ملكه حنا سعد الله سندات ملكية بدل
وجلنة املراقبة.
 -2ت��ص��دي��ق احل��س��اب��ات وامليزانية ضائع عن حصتها في العقارات ،338
وإع���ط���اء م��ج��ل��س اإلدارة ب����راءة ذم���ة عن ،2844 ،2527 ،2443 ،500 ،492 ،343
 2948 ،2942صليما.
أعماله.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني
أمني السجل العقاري
تعقد جلسة ثانية في نفس املكان والتوقيت
في بعبدا /نايفة شبو
بتاريخ  2019/10/27وي��ك��ون النصاب
--------------مبن حضر.
رئيس مجلس اإلدارة
شربل يوسف جرجي اخلوند
-------------هربت األثيوبية
إعالن
HAWI ALEMU MERDASA
صادر عن دائ��رة تنفيذ صيدا برئاسة
من منزل مخدومها ،فمن يجدها
القاضي راني صادق باملعاملة التنفيذية
االتصال71/847144 :
رقم  2018/1104لبيع العقار رقم /609/
--------------عنقون باملزاد العلني.
هربت األثيوبية Bizunesh
املنفذ :جميل صبحي قرقماز ،وكيله
 Tehone Shiferawمن منزل
احملامي حسني صبحي قرقماز.
مخدومها ،فمن يجدها
املنفذ عليهما :فتحية محمد محمود
االتصال03/396390 :
يوسف ،وجنوى بديع فرحات.
--------------ال���س���ن���د ال���ت���ن���ف���ي���ذي :ح���ك���م محكمة
هربت اخلادمة KALOKOH
ب��داي��ة اجل��ن��وب رق��م  2018/227تاريخ
 RUGIATUمن سيراليون من
 2018/11/1املتضمن إزالة الشيوع في
العقار رق��م /609عنقون ،وبيعه باملزاد منزل الدكتور رفيق جمال في الغازية،
فمن يجدها االتصال03/240810 :
العلني.
--------------تاريخ تبليغ اإلنذار2019/3/4 :
تاريخ محضر الوصف2019/4/30 :
وتاريخ تسجيله2019/6/7 :
محتويات العقار رقم /609عنقون:
مبزيد من الرضى والتسليم ننعى إليكم
هو عبارة عن قطعة أرض بعل سليخ.
املرحوم بإذن الله تعالى فقيدنا الغالي
مساحته 2353 :م.م
ح�����دوده :ش���م���ا ًال :ال��ع��ق��ار رق���م ،608
احلاج محمد رستم جمعة
جنوب ًا :العقار  ،592شرق ًا :العقارين 617
(أبو عماد)
و ،618غرب ًا :العقار .592
والدته :املرحومة عفيفة رضوان
ب������دل ال���ت���خ���م�ي�ن 2400 :سهم ًا:
أرم��ل��ت��ه :احل��اج��ة وف��ي��ق��ة ع��ب��د الرحمن
/47060د.أ.
املعبي
ب�������دل ال�������ط�������رح 2400 :س���ه���م��� ًا:
أوالده :احل���اج املهندس ع��م��اد زوجته
/47060د.أ.
احلاجة إميان األبيض ،السيد عفيف زوجته
موعد املزايدة ومكانها :نهار الثالثاء آندي أوتاري ،احلاج الدكتور توفيق زوجته
ال���واق���ع ف���ي  2019/11/26الساعة إلهام األحدب
ال��ع��اش��رة ص��ب��اح�� ًا ،أم���ام رئ��ي��س الدائرة
إبنته :احلاجة غنوة جمعة
على ال��راغ��ب ف��ي ال��ش��راء أن ي��ودع بإسم
شقيقه :املرحوم عفيف جمعة
رئ��ي��س دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف���ي ص��ي��دا قبل
إخ��وت��ه :امل��رح��وم توفيق رس��ت��م جمعة
املباشرة باملزايدة في صندوق اخلزينة زوج��ت��ه امل��رح��وم��ة عريفة نعمان ،املرحوم
أو في أحد املصارف املقبولة من الدولة محي الدين جمعة زوجته حليمة رضوان
ً
ً
مبلغا موازيا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة الدنا
يتخذ
وأن
املبلغ،
��ذا
ه
تضمن
مصرفية
ش��ق��ي��ق��ات��ه :امل��رح��وم��ة احل��اج��ة فوزية
ً
محل إقامته مختارا له في نطاق الدائرة جمعة ،املرحومة عفت جمعة زوجة محمود
ً
وإال اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له ،علم الدين وأمينة جمعة
وعلى املشتري إيداع كامل الثمن والرسم
إخ��ت��ه :امل��رح��وم��ة حفيظة جمعة زوجة
والداللة خالل ثالثة أيام من تاريخ صدور املرحوم عبدالله الدح
ق��رار اإلح��ال��ة وإال تعاد امل��زاي��دة بالعشر
أحفاده :محمد عماد جمعة زوجته بانا
علی مسؤوليته.
مم��ل��وك ،م���ازن ع��م��اد جمعة زوج��ت��ه ميس
رئيس القلم /أحمد عبد الله ع��م��ران ،عمرو توفيق جمعة ،رغيد توفيق
--------------جمعة ،ن��ورة عفيف جمعة ،ياسمني عفيف
إعــــالن
جمعة ،أحمد عفيف جمعة ،غ��ادة رمضان
صادر عن احملكمة الشرعية السنية في
زوج��ة الدكتور عبد الرحمن احل���وت ،قمر
بيروت غرفة فضيلة القاضي الشيخ
رمضان وزينة رمضان
محمد محمود نقري
ص ّلي على جثمانه الطاهر يوم الثالثاء
إلى مجهولة املقام:
 24أي��ل��ول  ،2019حيث ووري ال��ث��رى في
ايستر المبريني فارونوس
جبانة الباشورة .تقبل التعازي في الثاني
يومي األربعاء
ص���در ع��ن ه���ذه احمل��ك��م��ة ح��ك��م قضى والثالث للرجال والنساء
ّ
ب��إق��رار ال��ط�لاق ب�ين محمد س��ام��ر محمد واخلميس في  25و 26أيلول في قاعة عزت
تيسير رب��اط��ه اللبناني اجلنسية وبني اجل��ارودي  -الباشورة /مقابل اإلطفائية،
ايستر المبريني ف��ارون��وس األميركية وذلك من الساعة الثالثة عصر ًا لغاية الساعة
اجلنسية رقم جواز سفرها 006633672
السابعة مساء.
أس����اس  1983س��ج��ل  1983ت��اري��خ 24
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
أيلول  ،2019إذا لم حتضري أو ترسلي
اجعون
ِإ َّنا ِل ّل ِه َو ِإ َّنا ِإ َل ْي ِه َر ِ
وكي ً
ال عنك أو لم تبدي معذرة مشروعة
الراضون بقضاء الله وقدره:
تعتبرك احملكمة مبلغة أص���و ًال ويجري
آل جمعة ،املعبي ،علم الدين ،الدح ،نعمان،
بحقك االيجاب الشرعي والقانوني.
رضوان الدنا ،جمال الدين ،دمشقية،
وكتب في 2019/9/24
األبيض  ،األحدب ،أوتاري ،رمضان ،مملوك،
رئيس قلم احملكمة الشرعية السنية
عمران ،حمد ،بدوي ،صعب وأنسباؤهم
في بيروت
-----------------أحمد زياد الكعكي
ابن الفقيدة خليل زوجته ميراي فينان
---------------وعائلتهما
إعالن دعوة
اب���ن���ت���اه���ا :م���ي���رمي زوج�����ة ج���و ع����ازار
الشرعية
���دا
ي
���
ت���دع���و م��ح��ك��م��ة ص
وعائلتهما
اجل��ع��ف��ري��ة امل���دع���ى ع��ل��ي��ه��ا ميشاييال
جوزيان زوجة مايك هندي وعائلتهما
فيورتيا من التبعية األملانية املجهولة
وأنسباؤهم في الوطن واملهجر ينعون
محل اإلق��ام��ة للمثول أم��ام��ه��ا بدعوى فقيدتهم الغالية املأسوف عليها املرحومة

مفقود

وفيات

إث��ب��ات ط�ل�اق م��ق��دم��ة م��ن امل��دع��ي بالل
حسني دب��وس وذل��ك الساعة العاشرة
صباح يوم االثنني  2019-10-28وفي
ح��ال التخلف يعتبر قلم ه��ذه احملكمة
مكان ًا صاحل ًا إلبالغها جميع األوراق
مبا فيها احلكم القطعي.
رئيس قلم محكمة
صيدا الشرعية اجلعفرية
الشيخ حسن خروبي
---------------

ماي متري فاضل

أرملة املرحوم موسى خليل قشيشو
تقبل التعازي اليوم األربعاء  25أيلول
 2019في صالون الكاتدرائية من الساعة
احلادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
مسا ًء .واخلميس  26منه في صالون كنيسة
القديسني الرسولني بطرس وبولس ،قرنة
ش��ه��وان ،م��ن ال��س��اع��ة احل��ادي��ة ع��ش��رة قبل
الظهر ولغاية الساعة السادسة مسا ًء.
----------------

عربيات ودوليات  -تتمات

األربعاء  25أيلول 2019م
املوافق  26محرم 1441هـ

اللجنة الد�ستورية �أب�صرت النور
لكن �إنتهاء النزاع ال�سوري ما زال بعيد ًا

رغ����م اع��ل��ان األم��ي��ن ال���ع���ام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريش امس االول
تشكيل جلنة دستورية تض ّم ممثلني
ع��ن احل��ك��وم��ة وامل��ع��ارض��ة واملجتمع
املدني في سوريا ،بعد أشهر طويلة من
املشاورات ،إال أن إحالل السالم ال يزال،
وفق محللني ،بعيد املنال.
وب��ع��د أك��ث��ر م��ن ثماني س��ن��وات من
ح���رب م��دم��رة أودت ب��ح��ي��اة أك��ث��ر من
 370ألف شخص ،من املنتظر أن تبدأ
هذه اللجنة عملها في األسابيع املقبلة،
وس���ط ت��ب��اي��ن ك��ب��ي��ر ف��ي وج��ه��ات نظر
طرفي النزاع إزاء صالحياتها واملنتظر
منها.
وتتألف اللجنة التي أث��ارت تسمية
أعضائها خ�لاف��ات ب�ين دمشق واألمم
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م���دى أش���ه���ر ،م���ن 150
عضو ًا.
خمسون منهم اختارتهم دمشق،
وخمسون اختارتهم املعارضة ،بينما
اخ����ت����ارت األمم امل���ت���ح���دة اخلمسني
اآلخ����ري����ن ،م���ن خ���ب���راء ومم��ث��ل�ين عن
املجتمع املدني.
وقال غوتيريش للصحافيني في مق ّر
األمم املتحدة في نيويورك أمس االول
«أعتقد بش ّدة أنّ تشكيل جلنة دستورية
يتو ّلى ال��س��وري��ون أنفسهم تنظيمها
وقيادتها ميكن أن يشكّل بداية طريق
سياسي نحو ّ
حل» النزاع املستمر منذ
العام .2011
ولم تنجح األمم املتحدة التي عقدت
ج���والت م��ح��ادث��ات متتالية ب�ين وفدي
احل��ك��وم��ة وامل��ع��ارض��ة ف��ي جنيف منذ
ال��ع��ام  2016ف��ي ال��ت��وص��ل إل��ى تفاهم
ميهد لتسوية ال��ن��زاع ،ج��راء اخلالف
ّ
ع��ل��ى مصير ال��رئ��ي��س ال��س��وري بشار
األسد الذي تتمسك املعارضة بتنحيه،
بينما تعتبر دمشق أن امل��وض��وع غير
مطروح للبحث.
وب�������دء ًا م���ن ال���ع���ام  ،2017طغت
م���ح���ادث���ات أس��ت��ان��ا ب��رع��اي��ة روسيا
واي�������ران ،ح��ل��ي��ف��ت��ي دم���ش���ق ،وتركيا
الداعمة للمعارضة على مسار جنيف.
وان��ب��ث��ق ع���ن اج��ت��م��اع ع��ق��د حتت
مظلتها ف��ي منتجع س��وت��ش��ي مطلع
ال��ع��ام  2018اق��ت��راح روس���ي بتشكيل
جلنة دستورية مهمتها «صياغة اصالح
دستوري يسهم في التسوية السياسية
التي ترعاها األمم املتحدة».

وت��ت��ب��اي��ن ق����راءة ك��ل م��ن احلكومة
السورية واملعارضة ملهام هذه اللجنة،
اذ حتصر دمشق صالحياتها بنقاش
الدستور احلالي ،بينما تقول املعارضة
إن ال��ه��دف منها وض��ع دس��ت��ور جديد
للبالد.
ويقول املستشار اخلاص لدى معهد
مونتني في باريس ميشال دوكلوس،
ال��ذي شغل منصب سفير فرنسا لدى
دمشق إن األسد «في موقع قوة ويوعز
ل��ه ال����روس ال��ق��ي��ام ببعض اخلطوات
(على غ��رار اللجنة ال��دس��ت��وري��ة) لكنه
قاوم رغبتهم هذه على مدى أشهر».
وي��رى أن األس��د «يحتفظ بإمكانية
عرقلة استمرار العملية .وفي غضون
ذلك ستكون هناك انتخابات ...وس ُيعاد
انتخابه ف��ي ال��ع��ام  2021ف��ي ح��ال لم
يتغير شيء».
وت���أم���ل ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة أن ميهد
ت��ش��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة ال���ط���ري���ق إلج�����راء
انتخابات ح��رة ون��زي��ه��ة ،وأن يسمح
ملاليني الالجئني السوريني ،وكثيرون
منهم معارضون لألسد ،بالعودة إلى
بلدهم .لكن محللني يقولون إنه من غير

دوريات �أمريكية  -ترك ّية
م�شرتكة يف �سوريا
س ّيرت ال��والي��ات املتحدة وتركيا
دورية ثانية مشتركة في شمال شرق
سوريا امس كجزء من اخلطط إلقامة
منطقة «آم��ن��ة» ،وف��ق وزارة الدفاع
ال��ت��رك��ي��ة .وع���ب���رت أرب����ع مدرعات
احل������دود ل�لان��ض��م��ام إل����ى القوات
األم��ي��رك��ي��ة ف��ي س���وري���ا ،بحسب ما
ذك����رت وك��ال��ة األن���اض���ول ،لتسيير
دوريات في محيط بلدة تل أبيض.
وقالت ال��وزارة أنه مت أيضا نشر
وتوصلت واشنطن
طائرات مسيرة.
ّ
وأن��ق��رة إل���ى ات��ف��اق ال��ش��ه��ر املاضي
إلق���ام���ة م��ن��ط��ق��ة آم���ن���ة ب�ي�ن احل����دود
التركية واملناطق السورية شرق نهر
ال��ف��رات اخلاضعة لسيطرة وحدات
حماية الشعب الكردية.
ومت تسيير أول دوري����ة م��ن هذا
النوع في الثامن من أيلول.
(أ ف ب)

�إجتماع ت�شاوري لتنفيذ قرارات
ق ّمة بريوت الإقت�صادية

القاهرة  -ربيع �شاهني

شهدت األم��ان��ة األم��ان��ة العامة للجامعه العربية أم��س انطالق أعمال االجتماع
التشاوري األول للمنظمات واالحتادات العربية واإلقليمية والدولية لوضع خطة حترك
مشتركة لتنفيذ القرار رقم ( )64الصادر عن ال��دورة الرابعة للقمة العربية التنموية
االقتصادية واالجتماعية والتي ُعقدت في بيروت خالل شهر كانون االول .2019
وذك ��رت السفيرة هيفاء أب��و غ��زال��ة األم�ين ال�ع��ام املساعد رئيس قطاع الشؤون
االجتماعية أن االجتماع يعقد في اط��ار ح��رص األمانة العامة على تطوير منظومة
التعليم الفني واملهني تنفيذ ًا لقرار القادة العرب على أكمل وجه ودمج جهود الشركاء
والفاعلني في هذا املجال.
وتطرقت أب��و غزالة إل��ى أهمية االجتماع خاصة في ض��وء ما تشهده املنطقة من
ازدي��اد في معدالت البطالة من جهة والعجز الواضح في ال�ك��وادر البشرية العاملة
في املجال الفني واملهني من جهة أخ��رى ،ومعاناة املنطقة من ادنى مستوى ملعدالت
املشاركة في قوة العمل بني اوساط الشباب في كل التخصصات ،االمر الذي أدى الى
زيادة أعداد البطالة في أوساط الشباب من الذكور واالناث على حد سواء ،مما يعوق
حتقيق أهداف التنمية املستدامة الذي يتطلب عمالة فنية على مستوى عال وتنظيم
فعال للمهن حيث أن االستثمار في التعليم الفني يحد من البطالة ويزيد من موارد
الدولة ويحقق مكاسب انسانية واجتماعية واقتصادية للمواطنني ويؤثر تأثير ًا
مباشر ًا على أداء القطاعات االنتاجية واخلدمية.
وي�ش��ارك ف��ي االجتماع املنظمات واالحت���ادات العربية املتخصصة ذات الصلة
مبوضوعات التعليم الفني واملهني ،كما يشارك عدد من املنظمات اإلقليمية والدولية
على رأسها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو.

تظاهرة جديدة اّ
للطلب يف اجلزائر
�ضد �إجراء الإنتخابات
تظاهر نحو ألفي طالب امس باجلزائر العاصمة ضد االنتخابات الرئاسية املقررة
في  12كانون األول واملدعومة من قيادة اجليش.
وبعد التجمع في ساحة الشهداء في وس��ط العاصمة س��ار الطالب نحو ساحة
البريد املركزي نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطالق احلركة االحتجاجية في 22
شباط.
واملطلب األساسي للحركة االحتجاجية هو رحيل كل رموز النظام الذين شاركوا
في السلطة خالل العقود األخيرة قبل إجراء أي انتخابات .وسبق أن ألغيت انتخابات
كان حدد موعدها في متوز املاضي بسبب عدم وجود مترشحني .ورغم هذا الرفض فإن
الرئيس االنتقالي عبد القادر بن صالح أعلن في  15أيلول أن االنتخابات ستجري في
 12كانون األول.
لكن ال �ط�لاب ط��ال�ب��وا م �ج � ّددا ال �ث�لاث��اء «ب �ض��رورة رح �ي��ل» ك��ل امل �س��ؤول�ين ،خالل
تظاهرتهم احلادية والثالثني التي جرت دون تسجيل حوادث ووسط إجراءات امنية
مخ ّففة ،بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
ور ّدد الطالب ومعهم أساتذة ومواطنون شعار «ال لالنتخابات» و«دولة مدنية وليس
عسكرية» في اشارة الى الدور املركزي للجيش في السلطة وإلى الرجل القوي فيها منذ
استقالة عبد العزيز بوتفليقة حتت ضغط الشارع ،رئيس األرك��ان الفريق أحمد قايد
صالح.
وامس انتقد رئيس أركان اجليش «تعنت بعض األطراف وإصرارها على رفع بعض
الشعارات املغرضة ،التي لم يعرها اجليش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل ثابتا على
مواقفه» ،مؤكدا «أال طموحات سياسية لقيادته» كما جاء في خطاب ألقاه في تندوف
(نحو  1800كلم جنوب غرب اجلزائر) نشرته وزارة الدفاع عبر موقعها.
ك �م��ا دع ��ا اجل��زائ��ري�ين «إل���ى ال �ت �ج � ّن��د امل �ك �ث��ف ح �ت��ى ي �ج �ع �ل��وا» م��ن االنتخابات
الرئاسية «نقطة انطالق ملسعى جتديد مؤسسات الوطن ،ويعملوا على إجناح هذا
االستحقاق .»...وبحسب قوله فإن االنتخابات ستجري «في ظروف مغايرة متاما ملا
سبق من مواعيد انتخابية».
وحتسبا لالستحقاق الرئاسي قام البرملان باملصادقة على قانون إنشاء السلطة
املستقلة لالنتخابات التي تعوض اإلدارة في تسيير ومراقبة العملية االنتخابية
وكذلك صادق على تعديل قانون االنتخابات .ومت اختيار وزير العدل في عهد بوتفليقة
محمد شرفي رئيسا لهذه الهيئة اجلديدة.
(أ ف ب)

املرجح أن يوافق األس��د على أي شيء
قد يهدد موقفه وموقعه.
����رج�����ح ال���ب���اح���ث ف����ي املجلس
وي� ّ
األوروب��ي للعالقات اخلارجية جوليان
بارنز-دايسي أن «احلكومة السورية
ستواصل بال شك إعاقة هذه العملية»،
مضيف ًا «يجب علينا أال نتوقع تسوية
سياسية عادلة أو اصالحات جوهرية
من جانبها» .ورحبت دمشق بتشكيل
اللجنة.
وق�����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة السوري
وليد املعلم ،وفق ما نقلت وكالة األنباء
ال��س��وري��ة ال��رس��م��ي��ة ع��ن��ه ام���س االول
إن���ه «ج���رى االت��ف��اق ع��ل��ى ك��ل تفاصيل
ه����ذه ال��ل��ج��ن��ة ،وذل����ك ب��ف��ض��ل مواكبة
وتوجيهات» األسد «طوال  18شهر ًا من
احملادثات».
ونقلت صحيفة ال��وط��ن املقربة من
دم��ش��ق ف��ي ع��دده��ا أم���س إن «سوريا
فرضت رؤيتها في ما يتعلق بتشكيل
اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات
عملها» بعدما كانت محل خ�لاف طيلة
األشهر املاضية.
من جهتها ،أعلنت هيئة التفاوض
ال��س��وري��ة املمثلة ألط��ي��اف واس��ع��ة من
املعارضة في اخل���ارج ،في بيان امس،
أن��ه��ا «غ��ي��ر غ��اف��ل��ة ع��ن أي ع��راق��ي��ل قد
يضعها النظام في وجه عمل اللجنة»،
آم��ل��ة أن تشكل «ب��واب��ة ملناقشة باقي
مضامني» قرار مجلس األمن رقم 2554
الصادر العام  2015واملتعلق بالتوصل
إلى تسوية سياسية في سوريا.
وكتب عضو هيئة التفاوض هادي
البحرة على تويتر تعليق ًا على تشكيل
اللجنة أن «اح��ي��اء العملية السياسية
نقطة ان���ط�ل�اق» ،الف��ت � ًا إل���ى «حتديات
ج��دي��دة يتعني مواجهتها وص���و ًال الى
التطبيق الكامل لقرار مجلس األمن رقم
.»2254
وإذا كانت دمشق وهيئة التفاوض
املعارضة هما احل��اض��ران األب��رز على
ط��اول��ة ن��ق��اش��ات ال��ل��ج��ن��ة الدستورية
املرتقبة ،ف��إن اإلدارة الذاتية الكردية
التي تسيطر على مناطق واس��ع��ة في
شمال وشرق سوريا هي أكبر الغائبني.
واعتبرت اإلدارة الذاتية أمس االول
أن «إقصاءها» عن اللجنة مبثابة «إجراء
غير عادل».
(أ ف ب)

التحالف� :سندافع
عن �أنف�سنا بالعراق
ق� ��ال ال �ت �ح��ال��ف ب��ق��ي��ادة ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ،ال��ذي ي��دع��م م�ه��ام ق�ت��ال تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق ،أمس إنه لن
يتسامح إزاء أي هجوم على أف��راده بعد
إطالق صاروخني على املنطقة اخلضراء
ش��دي��دة التحصني ف��ي العاصمة بغداد
مساء االثنني.
وق� ��ال ال �ت �ح��ال��ف ف��ي ب �ي��ان «ل ��ن يتم
ال �ت �س��ام��ح ب �خ �ص��وص أي ه �ج��وم على
األفراد واملنشآت األميركية».
وأض��اف«:ل��م يتم قصف أي مرفق أو
منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف
أو ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ...حتتفظ قوات
التحالف باحلق في الدفاع عن نفسها».
ول��م تعلن أي جهة مسؤوليتها عن
الهجوم.
وقالت أجهزة األمن العراقية إن أحد
ال�ص��اروخ�ين سقط ف��ي نهر دجلة بينما
أصاب الثاني املنطقة اخلضراء دون أن
يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.
(رويترز)

بايدن لعزل ترامب
ب�ش�أن ق�ضية �أوكرانيا
أع� �ل ��ن ف ��ري ��ق احل �م �ل��ة االنتخابية
لنائب ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ال�س��اب��ق جو
ب��اي��دن أم ��س أنّ امل � ّ
�رش ��ح األوف� ��ر حظ ًا
لنيل ترشيح احل��زب الدميوقراطي إلى
االنتخابات الرئاسية في  ،2020سيدعو
إل��ى ع��زل الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب إذا لم
يتعاون األخير في التحقيقات اجلارية
ف��ي الكونغرس ،وال س ّيما بشأن قضية
أوكرانيا.
وقال فريق احلملة لوكالة فرانس برس
إنّ بايدن «سيدعو ترامب إلى التعاون مع
كل الطلبات القانونية العالقة واملتّصلة
باحلصول على معلومات  --بشأن مسألة
أوكرانيا والتحقيقات األخرى  --وإذا لم
يرضخ ترامب فإن الكونغرس لن يجد ب ّد ًا
من إطالق إجراءات عزل» الرئيس.
وأض��اف أن بايدن سيقول في خطاب
سيلقيه في مدينة ويلمينغتون ،معقله في
والي��ة دي�لاوي��ر ،إنّ «التجاوزات األخيرة
التي ارتكبها ترامب تتخطى كل جتاوزاته
السابقة».
من جهته أعلن ترامب أمس أ ّنه سمح
بنشر ف �ح��وى احمل��ادث��ة الهاتفية التي
أجراها مع نظيره األوك��ران��ي فولوميير
زي�ل�ي�ن�س�ك��ي وال� �ت ��ي ي � ّت �ه �م��ه خصومه
ال��دمي��وق��راط �ي��ون ب��أ ّن��ه ارت �ك��ب خاللها
جتاوزات.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر «أنا
اآلن في األمم املتحدة حيث أم ّثل بلدنا،
ولك ّني سمحت ب��أن ُينشر غ��د ًا (اليوم)
احملضر الكامل حملادثتي الهاتفية مع
الرئيس األوكراني».
(أ ف ب)

8

تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات

وثيقة مكة :ا إل�سالم أ�مام ق�ضايا الع�صر
(تتمة املنشور ص)1

آليات عسكرية أميركية خالل الدورية في محيط بلدة تل أبيض (أ ف ب)

AL-LIWAA Mercredi 25/9/2019

انطالق ًا من هذه الثوابت أكدت وثيقة مكة املكرمة على
براءة األديان والفلسفات من مجازفات بعض معتنقيها
وم ّدعيها ،مذكرة بقول رسول الله محمد صلى الله عليه
وسلم «امنا بعثت ألمتم مكارم األخالق».
ودع���ت الوثيقة ال��ى «رف���ض ال��ع��ب��ارات والشعارات
العنصرية ،والتنديد بدعاوى االستعالء البغيضة التي
تز ّينها أوهام التفضيل املصطنعة ،فأكرم الناس أتقاهم
لله .كما ان خيارهم أنفعهم للناس».
وب ّينت الوثيقة ان مكارم االخالق تقوم على التعاون
م��ن أج���ل خ��ي��ر االن���س���ان ،وم���ن أج���ل ال��ت��ص��دي للخلل
احلضاري الذي يعتبر االرهاب –كما جاء في الوثيقة-
فرع ًا من فروعه ،ونتيجة من نتائجه.
وف��ي ه��ذا االط���ار دع��ت وثيقة مكة امل��ك��رم��ة ال��ى سنّ
ملروجي الكراهية واحمل ّرضني على
التشريعات الرادعة ّ
العنف واالره���اب وال��ص��دام احل��ض��اري .كما دع��ت الى
مكافحة االرهاب والظلم والقهر ورفض استغالل مقدرات
الشعوب وانتهاك حقوق االنسان.
وب���رأت الوثيقة األدي���ان والفلسفات م��ن مجازفات
معتنقيها وم � ّدع��ي��ه��ا ،وق��ال��ت ان��ه��ا « ال ت��ع� ّب��ر إال عن
اصحابها ،فالشرائع املتعددة تدعو في أصولها الى
ع��ب��ادة اخل��ال��ق وح���ده ،والتقرب اليه بنفع مخلوقاته،
واحلفاظ على كرامتهم ،وتعزيز قيمهم ،واحلفاظ على
عالقاتهم األسرية ،واملجتمعية اإليجابية».
وح������ذرت وث��ي��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة اي���ض��� ًا م���ن ظاهرة
االسالموفوبيا املتضخمة نتيجة عدم املعرفة بحقيقة
االسالم .أو نتيجة سوء معرفة حقيقة االسالم.
نصت عليه الوثيقة ان على
وه��ذا يعني مبوجب ما ّ
املسلمني ان يعملوا جاهدين ،ليس فقط على نبذ العنف
وال��ك��راه��ي��ة ،امن��ا على التعريف بحقيقة االس�ل�ام في
سلوكهم ومعامالتهم ،وفي التزاماتهم األخالقية .ومن
ذلك ما أشارت اليه الوثيقة من احترام احلرية الشخصية
تسوغ بأي شكل كان،
مع التأكيد على ان هذه احلرية ال
ّ
االعتداء على القيم االنسانية ،مبا في ذلك ،وبل وخاصة،
جتاوز حريات اآلخرين عند حدود الدستور والنظام.

عرا�ضة مطالب �شعبوية
(تتمة املنشور ص)1

اعترضوا على سحب البند املذكور ،ثم ما لبث هذا االعتراض
ان جت��دد عند ط��رح البند السادس املتعلق بإنشاء سد في منطقة
الضنية ،من دون ان يطلب رئيس احلكومة سحبه اسوة مبشروع
املنت ،وهنا كان الفت ًا دخول وزير الدفاع الياس بو صعب على خط
السجال بوصفه نائب ًا عن امل�تن ،ليرفد مطالعات النائب إبراهيم
كنعان املتكررة ،والتي طاولت بشكل غير مباشر صالحيات رئيس
احلكومة ،الذي ترجم غضبه من هذا الكالم بخروجه من اجللسة،
اعتراض ًا على مواقف كنعان وبو صعب ،خاصة وأن على األخير ان
يتضامن مع رئيس حكومته ال ان يغرد ضده.
ل��ك��ن وزي���ر امل���ال ع��ل��ي ح��س��ن خليل وع����دد ًا م��ن ال��ن��واب حلقوا
بالرئيس احلريري إلى الصالون احمل��اذي للقاعة العامة لتهدئته،
غير ان القاعة كانت تشهد اشتباك ًا كالمي ًا بني النائب كنعان ونائب
محمد احلجار الذي أثاره انسحاب رئيس احلكومة من
«املستقبل»
ّ
القاعة ،فوجه كالمه إلى كنعان متهم ًا اياه بالتعدي على صالحيات
رئيس احلكومة ،وخاطبه بنبرة عالية طالب ًا منه السكوت واخلروج
من القاعة ،وهو ما استوجب رد ًا مماث ً
ال من كنعان وقال للحجار:
«ن��ح��ن ال نعتدي على ص�لاح��ي��ات أح���د ،وه��ي��دا م��ش تعاطي ولغة
التعالي ما بتمشي معنا».
وهنا دخ��ل الرئيس ب � ّري على اخل��ط ،بعدما استفزه اعتراض
كنعان على طلب رئيس احلكومة استرداد املشروع املتعلق باملنت،
وق���ال م��وج��ه� ًا ح��دي��ث��ه إل���ى ك��ن��ع��ان ق��ائ�ل ً
ا« :ب��ع��د ن��اق��ص تاخدولي
صالحياتي».
وأضاف ب ّري بلهجة جازمة« :من حق رئيس احلكومة سحب أي
مشروع قانون كونه ميثل احلكومة مجتمعة ،مثلما أمثل انا مجلس
النواب مجتمع ًا ،واصف ًا كالم كنعانه بأنه «غير دستوري».

شعبوية مكشوفة

وك��ان الفت ًا أيض ًا ما أعلنه نائب رئيس املجلس ايلي الفرزلي،
الذي هو عضو تكتل «لبنان القوي» معبتراص ان ما قاله زمالءه في
الكتلة ممارسة غير دستورية ،وان حق رئيس احلكومة في سحب
أي مشروع قانون هو حق مقدس ،وان هذا األمر ال نقاش فيه».
واعتبرت مصادر وزارية الضجيج السياسي الذي حاول النائب
كنعان في املجلس النيابي خالل اجللسة وبعدها ومحاوالته إظهار
احلكومة وكأنها تعطل عمدا بعض املشاريع املقررة ملنطقة املنت،
ليس صحيحا واليتطابق مع الواقع ،بل يهدف الى حتقيق شعبوية
مكشوفة ،الن��ه من حق احلكومة سحب اي مشروع قانون التتامن
األموال الالزمة له ،وكون املشاريع املطروحة ال يوجد متويل لها فمن
البديهي التريث باقرارها في الوقت احلاضر.
أما إذا كان النائب كنعان يريد متويلها من خالل االستدانة من
السوق بفائدة تقارب  ١٥باملائة وتكلفتها ماية مليون دوالر فهذا
يرتب اعباء كبيرة على اخلزينة وزيادة الدين العام ،في حني يتحفنا
يوميا بنظرياته وحرصه على تخفيض العجز في املوازنة ،فكيف
يوفق كنعان بني تضارب مواقفه ومطالبته باالستدانة ،بينما ميكنه
االنتظار قليال من الوقت ريثما يتامن املبلغ املطلوب من اموال الئحة
املشاريع املدرجة في «سيدر» وهذا أفضل للجميع وبدون اللجوء إلى
مثل هذه العراضات االعالمية التي ال تقدم وال تؤخر شيئا.

إسقاط اقتراح باسيل

وإذا كان الرئيس ب ّري ومعه عدد من النواب قد جنحوا في نزع
فتيل االشتباك املتشعب ،وع��ودة اجللسة إلى مسارها التشريعي،
غير ان أج���واء ال��ت��وت��ر بقيت ح��اض��رة ،وت��رج��م��ت ف��ي ال��ع��دي��د من
احمل��ط��ات الكالمية ف��ي أث��ن��اء مناقشة بنود ج��دول األع��م��ال ،حيث
لوحظ إسقاط صفة املعجلة عن اقتراح القانون ال��ذي كان تق ّدم به
الوزير جبران باسيل ومعه نواب تكتل «لبنان القوي» بإلغاء الفقرة
األخيرة من املادة  80في قانون موازنة  2019واملتعلقة بوقف تثبيت
الناجحني في مباريات مجلس اخلدمة املدنية ،ورده إل��ى اللجان
للمزيد م��ن ال���درس ،وم��ر االس��ق��اط م��ن دون ان ي��ث��ار ح��ول��ه ضجة،
رغم ما لفت االنتباه في هذا السياق اعتراض ن��واب كتلة «الوفاء
للمقاومة» (ح��زب الله) على هذا االق��ت��راح ،وال��ذي جاء على خلفية
طلب رئيس اجلمهورية من رئيس املجلس عقد جلسة لتفسير املادة
األول املقبل،
 95من الدستور ،وحدد موعد اجللسة في  17تشرين ّ
ولم يثر نواب التكتل ضجة إعالمية على غرار تلك التي أثارها نواب
امل�تن ،بعد انتهاء اجللسة ،من دون ان يفلح النائب ه��ادي حبيش
في التأكيد على ان خلفية استرداد املشروع مالية وليست طائفية
أو مناطقية ،مستشهد ًا بتأجيل البت مبشاريع عائدة ملنطقة عكار
لألسباب املالية.
وجاء إسقاط صفة العجلة عن اقتراح باسيل ورده إلى اللجان،
فيما ك��ان الناجحون في بيانات مجلس اخلدمة املدنية ينظمون
اعتصام ًا خارج ساحة النجمة لالعتراض على االقتراح واملطالبة
برده ألنه ُيه ّدد مستقبلهم.
وكان سبق هذه املناقشات كالم في األوراق الواردة لسبعة عشر
نائب ًا متحورت مداخلتهم حول القضايا االقتصادية واإلمنائية
واملالية حيث اعتبر النائب سامي اجلميل ان الكتل النيابية ال
تشعر بخطورة الوضع احلالي ،الفتا إلى ان مجلس النواب غائب
عما تنوي احلكومة ان تقوم به في ما
عن املوضوع .وسأل اجلميل ّ
يتعلق بالقرار الظني الذي صدر عن احملكمة الدولية ،فيما طالب
النائب حسن فضل الله احلكومة باتخاذ إجراءات فورية للحد من
الضغط على طلب الدوالر من خالل إلزام املؤسسات التابعة للدولة
بالفوترة بالليرة من بينها «امليدل ايست» واخلليوي.
ام��ا احملصلة فكانت مترير  9مشاريع قوانني من أص��ل عشرة
مشاريع وردت ف��ي ج��دول األع��م��ال امل��ؤل��ف م��ن  19ب��ن��د ًا معظمها
اقتراحات ق��وان�ين ،سقط اق��ت��راح قانون اإلي��ج��ارات ،بينما احيل
اقتراح النائب جورج عدوان الرامي إلى حتديد آلية التعيينات في
الفئة األولى إلى جلنة اإلدارة والعدل.

التهريب مشكلة حقيقية

وعشية م��ع��اودة مجلس ال���وزراء جلساته عصر اليوم ملتابعة
أول اجتماع
النقاش ف��ي م��ش��روع م��وازن��ة ال����ـ ،2020ف��ي م���وازاة ّ
ستعقده اللجنة الوزارية ،لوضع اإلصالحات املطلوبة من مؤمتر
«سيدر» ،أكّد الرئيس احلريري ،خالل حوار اجراه بعد ظهر أمس مع
املشاركني في مؤمتر النهوض بالزراعة الذي نظمته وزارة الزراعة،
واالحتاد العام للنقابات الزراعية واحتاد الغرف اللبنانية في فندق
فنيسيا ،ان لدينا مشكلة حقيقية في التهريب» ،وقال ان «احلكومة

وم��ن هنا ج��اءت دع��وة وثيقة مكة ف��ي البند  21الى
املكونات
حتقيق معادلة العيش املشترك اآلمن بني جميع
ّ
الدينية واإلثنية والثقافية على اتساع الدائرة االنسانية.
والى حتقيق املواطنة الشاملة كاستحقاق متليه مبادئ
التنوع الوطني.
العدالة االسالمية لزوم
ّ
وم��ن هنا أيض ًا ،اعتبرت الوثيقة االع��ت��داء على دور
العبادة عم ً
ال اجرامي ًا .ودعت الى مواجهته بكل حزم.
كما دعت الى التصدي لألفكار املتطرفة احملفزة عليه.
وش��ددت على «ان املواطنة الشاملة استحقاق متليه
مبادئ العدالة االسالمية لعموم التنوع الوطنيُ ،يحترم
فيها ال��دس��ت��ور وال��ن��ظ��ام املع ّبر ع��ن ال��وج��دان الوطني
بإجماعه أو أكثريته ،وكما على الدولة استحقاق في
ذلك؛ فعلى مواطنيها واجب الوالء الصادق ،واحملافظة
على األمن ،والسلم االجتماعي ،ورعاية حمى احملرمات
واملقدسات ،وذل��ك كله وف��ق مبدأ االستحقاق املتبادل،
واحل��ق��وق ال��ع��ادل��ة م��ع اجل��م��ي��ع ،وم��ن بينهم األقليات
الدينية واالثنية».
بنصها اجلريء
من هنا ،تشكل وثيقة مكة املكرمة
ّ
وال��واض��ح واملباشر ،وبرمزية مكان وتاريخ صدورها
واملو ّقعني عليها من علماء العالم االسالمي ومرجعياته،
ق��اع��دة أس��اس��ي��ة وج��وه��ري��ة حت��دد ع�لاق��ة املسلمني مع
أنفسهم ،وعالقاتهم مع إخوتهم في االنسانية.
إن هذه املبادرة التي اتخذتها رابطة العالم االسالمي
ل��م ت� ِ
��أت م��ن ف����راغ .ان��ه��ا ت��ك� ّ�م��ل ،ورمب���ا ت��ت� ّ�وج ،سلسلة
امل��ب��ادرات االسالمية العديدة األخ��رى التي تتالقى مع
وثيقة مكة املكرمة حول مبادئ اسالمية ثابتة وأصيلة،
منها ان االنسان مك ّرم لذاته االنسانية ،ومنها ايض ًا ان
االختالفات بني الناس قائمة ومستمرة ب��إرادة إلهية.
وأن الله ،والله وحده ،يحكم بيننا يوم القيامة في ما كنا
فيه مختلفني.
وب��ال��ت��ال��ي ف��ان اح��ت��رام االن��س��ان وح��ق��وق��ه واحترام
االخ��ت�لاف��ات ب�ين ال��ن��اس ،ي��ع� ّب��ران ع��ن اح��ت��رام اإلرادة
اإللهية.
هكذا يع ّلمنا االسالم ..وهكذا تقول وثيقة مكة املكرمة.

محمد السماك

تعمل بشكل جدي على اقفال جميع املعابر غير الشرعية ،وقريب ًا
سيسمع اللبنانيون عن إحالة عدد كبير من املهربني ،سواء كانوا
موظفني في الدولة أو جتار ،على القضاء» ،مشددا على أن اجلسم
القضائي املوجود اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق ،ولن
تكون هناك تدخالت إلخراج هؤالء املهربني الذين يتم إلقاء القبض
عليهم.
وإذ اعترف احلريري بوجود تقصير من قبل الدولة في ما خص
القطاع ال��زراع��ي ،لفت ال���ىان املشكلة األساسية ه��ي أن سياسة
الزراعة متخبطة ،وال استراتيجية واضحة لكي يعرف امل��زارع ما
هي الزراعات التي يجب أن يركز عليها ،بحيث تكون هذه الزراعات
قيمة مضافة عما هو موجود في الدول املجاورة والبعيدة ،ومشكلة
الدولة أنها ال تساعد املزارعني لكي يحققوا هذه املواصفات» .وأكد
أن احلكومة على استعداد لدعم الزراعات التي تعطي البلد قيمة
مضافة للبلد واملزارعني وكشف عن مشروع تعمل عليه احلكومة
مع وزارت��ي املالية وال��زراع��ة من أجل االنتهاء من مسح األراضي
اللبنانية ،وال سيما الزراعية منها.
تزامن ًا ،أ ّك��د حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة في بيان ،انه
«سيصدر تعميما يوم الثالثاء املقبل ،ينظم فيه متويل استيراد
القمح والدواء والبنزين بالدوالر األميركي ،وقال« :ان ذلك سيتم بعد
مراجعة رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية
وال���وزراء املختصني» .إال ان��ه لم يشأ الكشف عن طبيعة التعميم
الذي يأتي في أعقاب اإلضراب الذي نفذه أصحاب محطات البنزين
وشركات استيراد النفط ،بسبب البلبلة السائدة في األسواق نتيجة
ضعف السيولة في الدوالر.

لقاء عون -ماكرون

ومن نيويورك ،أفادت مندوبة «اللواء» كارول سلوم ،التي ترافق
الوفد اللبناني املرافق لرئيس اجلمهورية ،إن ما سمعه الرئيس
الفرنسي اميانويل ماكرون من رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون لدى لقائه به امس في نيويورك في اجلناح الفرنسي جلهة
السير باإلصالحات وتنفيذ مؤمتر سيدر لم يكن بعيدا عما نقله
رئيس احلكومة سعد احلريري ال��ى ماكرون في لقائه به مؤخرا
غير ان رئيس احلمهورية صارحه بأهمية اإلج���راءات بعيدا عن
اي استحقاق اخر .وقالت :ان اللقاء اتسم بالود امنا ايضا بعمق
النقاش.
واذا ك��ان لقاء الرئيسني ه��و األب���رز ف��ي نيويورك ف��إن ترجمة
اتفاقهما على تعزيز العالقات يفترض ان يتبلور قريبا.
واش����ارت م��ص��ادر سياسية مطلعة ل��ـ«ال��ل��واء» ال��ى ان رئيس
اجل��م��ه��وري��ة ش��رح بالتفصيل اإلج�����راءات ال��ت��ي ت��ن��وي احلكومة
اتخاذها وكذلك التي اتخذتها عارضا لتصور العمل في املوضوع
األقتصادي في الفترة املقبلة .
وأوضحت ان ملف النزوح السوري حضر من زاوية الوقائع كما
من زاوية الوضع في سوريا .ولم يخف رئيس اجلمهورية األشارة
الى تداعياته مؤكدا ان العودة احمل��دودة للنازحني السوريني غير
كافية على مسألة النزوح السوري .ولم يشر البيان الرسمي الى
ك�لام للرئيس ع��ون عن الشق السياسي من األزم��ة لكن املؤكد انه
على اعتقاده ان موضوع النزوح ال ميكن ان ينتظر احلل السياسي
في سوريا.
واعاد اجلانبان ذكريات لقاءاتهما سواء في باريس او يريفان
لكن لقاءهما امس حمل مدلوال خصوصا في موضوع تنفيذ سيدر
وخريطه الطريق حوله.
اما زيارة ماكرون الى لبنان والتي طرحت مواعيد سابقة لها في
كل مرة فإنها مرجحة بحسب ما أكد الرئيس الفرنسي نفسه تزامنا
مع مئوية لبنان الكبير في العام املقبل .2020
وقالت املصادر ان ماكرون ك��رر اهميةاحملافظة على استقرار
لبنان وامنه وهذا ما برز في عدة محطات.
ال��ى ذل��ك وف��ي اليوم الثاني من زي��ارت��ه نيويورك ش��ارك رئيس
اجلمهورية في افتتاح اعمال اجلمعيه لألمم املتحدة وعقد لقاءات
كانت مناسبه شرح فيها املوقف اللبناني من مختلف القضايا فيما
مشاركته التاليه اليوم تكمن في إلقائه كلمة لبنان التي يضمنها
رؤيته لألحداث اإلقليمية وللتطورات دون اغفاله مخاطر التهديدات
اإلسرائيلية واخلرق املتواصل للقرار  .1701فيما بدا جليا ان رئيس
اجلمهورية يكرر املوقف من انعكاسات النزوح السوري مع تذكير
انه حمل العام الفائت خريطة موثقة عن اع��داد النزوح واظهرها
للمنبر الدولي.
ومن أبرز لقاءاته ،احملادثات التي أجراها مع العاهل األردني
امللك عبد الله ال��ث��ان��ي ،وال��ت��ي ت��رك��زت على ال��ت��ع��اون االقتصادي
والنزوح السوري ،وإنشاء سوق اقتصادية مشرقية تضم إلى لبنان
واألردن وال��ع��راق وس��وري��ا ،فضال عن القضية الفلسطينية ،وما
يعرف «بصفقة القرن».
كذلك التقى الرئيس عون الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي.

ال�سعودية :على العامل و�ضع حد
(تتمة املنشور ص)1

وأض��اف اجلبير ،في جلسة حوارية على هامش اجتماعات
األمم املتحدة في نيويورك ،أنه وفق التحقيقات األولية حول
م��ص��در إط�ل�اق ال��ص��واري��خ على معملي «أرام���ك���و» ،تأكدنا أن
املصدر إيران.
وقال الوزير السعودي« :نعمل على موقف دبلوماسي للرد
على إي���ران» ،مؤكدا ض��رورة إنهاء السلوك اإلي��ران��ي املزعزع
الستقرار املنطقة.
ون��وه ب��أن إي���ران تسعى لرفع العقوبات وبعدها املناورة،
مشيرا إلى أن االتفاق النووي مع إيران ضعيف ويجب تعديله.
(أ ف ب  -رويترز  -واس  -العربية نت)

ماكرون ين�شط بني ترامب وروحاين
(تتمة املنشور ص)1

وكان روحاني أبدى استعداده في وقت سابق امس ملناقشة
إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديالت محدودة على االتفاق
الذي أبرمته اجلمهورية اإلسالمية مع الدول الست الكبرى عام
 2015إذا رفعت الواليات املتحدة العقوبات عن طهران.

وأض��اف روحاني«:سأكون مستعدا لبحث إدخ��ال تغييرات
أو إضافات أو تعديالت محدودة على االتفاق النووي حال رفع
العقوبات».
لكن طهران رفضت صباح امس «االتهامات غير املسؤولة»
لبرلني وب��اري��س ول��ن��دن التي كانت اتهمت أم��س االول ايران
باملسؤولية عن الهجمات في السعودية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة اخلارجية اإليرانية أن «هذه
االدع��اءات غير املسندة بأدلة ،تستند فقط الى حتليل سخيف
يقوم على أنه «ال يوجد تفسير آخر ممكن» إال تورط اجلمهورية
االسالمية».
في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
أمس أنّ الرئيس األميركي دونالد ترامب ك ّلفه القيام بوساطة مع
إيران خلفض ح ّدة التوتّر واستطالع إمكانية إبرام اتفاق جديد
حول امللف النووي لطهران.
وق���ال خ���ان لصحافيني ف��ي األمم امل � ّت��ح��دة ع��ق��ب ل��ق��ائ��ه في
اجتماعني منفصلني ك ً
ال من الرئيس األميركي ونظيره اإليراني
حسن روحاني إنّ «ترامب سألني ما إذا كان بإمكاننا املساهمة
التوصل إلى اتّفاق جديد» مع طهران
في تهدئة األوضاع وربمّ ا
ّ
حول برنامجيها النووي والبالستي.
(ا.ف.ب-رويترز)

«ع�ض الأ�صابع» بني نتنياهو
(تتمة املنشور ص)1

و ُيتو ّقع أنْ يجمع ريفلني ُمج ّدد ًا نتنياهو وغانتس مساء اليوم،
األول ،فيما سينتظر وفدا املفاوضات خارج
بعدما جمعهما أمس ّ
غرفة اللقاء ،الحتمال تق ُّدم االتصاالت بينهما.
وفي ضوء ذلك ،س ُيعلن إسم املُ ّ
رشح ،الذي ُيطالب به رئيس حزب
«الليكود» نتنياهو ،على اعتبار أ ّن��ه َح� ِ�ظ� َ�ي بتسمية  55نائب ًا من
«الكنيست»ُ ،متق ِّدم ًا على غانتس ،الذي حصل على  54صوت ًا.
وكان ريفلني قد ه ّدد خالل لقائه مع نتنياهو وغانتس ،بأ ّنه ليس
لدى أحد من اجلانبني أغلبية في «الكنيست» ُمؤ ّلفة من  61عضو ًا،
وأ ّنه في حال عدم االتفاق على تشكيل حكومة وحدة ،فإ ّنه قد ُيك ّلف
ُم ّ
رشح ًا آخر ،غيرهما ،بتشكيل احلكومة.
وأوضح أنّ «استمرار والية احلكومة االنتقالية احلالية ،بحال
�وج��ه إل��ى انتخابات أخ���رى ،ت ِ
ُلحق ض���رر ًا بالغ ًا باملواطنني،
ال��ت� ُّ
وبقدرتنا على ُمواجهة التحديات املاثلة أمامنا .والشعب يتو ّقع
التوصل إل��ى حل ومنع انتخابات أخ��رى ،حتى بدفع ثمن
منكما
ّ
شخصي ،وإيديولوجي أحيان ًا ،وباإلمكان تشكيل حكومة ُمشتركة
تنوعة
وم ِّ
ومتساوية ،وبإمكانها وعليها أنْ تُع ِّبر عن أصوات ُمختلفة ُ
ُ
في املُجتمع».
وما زال من املُ ِ
بكر معرفة إذا كان اللقاء سيقود إلى تق ُّدم جوهري،
فاجلانبان يتح ّدثان في العلن عن حكومة وحدة ،لكن ليس واضح ًا
ما إذا كان باإلمكان ردم الفجوات بينهما ،وتشكيل ائتالف ُمشترك.
«الليكود» ال ُي ِّ
فضل التناوب على رئاسة احلكومة ،لكن نتنياهو
قد ُيوافق على منح املنصب إلى غانتس في السنة األخيرة من والية
حكومة وحدة.
وفي «أزرق  -أبيض» ال ُيع ّلقون آم��ا ًال كثيرة على لقاء غانتس -
نتنياهو ،خاصة إثر املطالب الواضحة التي طرحتها الكتلة ،وهي
األول في
أ ّن��ه خالل املفاوضاتُ ،يتو ّقع أنْ يطلب غانتس أنْ يكون ّ
التناوب على رئاسة احلكومة ،وملُ ّدة سنتني.
خطوة كهذه ستُبقي نتنياهو خارج احلكومة ،في املرحلة األولى،
تعهدها لناخبيها بعدم اجللوس مع نتنياهو.
وبذلك تُن ِّفذ الكتلة ّ
وسيوافق «أزرق  -أبيض» على تو ّلي نتنياهو رئاسة احلكومة
في السنتني األخيرتني ،شريطة أنْ تتم تبرئته من ُش ُبهات الفساد
ض ّده ،في حال تقدمي لوائح اتهام.
وهو ُمطمئن إلى عدم انتقال كتلة «العمل  -غيشر»  6مقاعد ،من
ُمعسكر «الوسط  -يسار» إل��ى «كتلة اليمني» ومتكني نتنياهو من
تشكيل حكومة.
جمة ،في صدارتها ،ليس
لذلك ،تعترض تشكيل احلكومة عقبات ّ
األول في التناوب ،في
إصرار غانتس على أنْ يكون رئيس احلكومة ّ
السنتني األوليني ،بل أيض ًا عدم ُمشاركة أحزاب «احلريدمي» الدينية
املُتط ِّرفة في احلكومة ،وهو ما سيُحرِ ج نتنياهو مع حلفائه.
لكن في املُقابل ،فإنّ غانتس سيواجه ُم ِ
عضلة ،وهي كيف سيتم
التعامل مع نائبه يائير البيد ،الذي اتفق وإياه على التناوب لرئاسة
احلكومة في حال فوز ُمعسكرهما باالنتخابات.
وأيض ًا كيف س ُيقنع الناخبني بعكس ما رفعه من شعارات في
برنامجه االنتخابي ،والتي ركّزت على نتنياهو وملفات الفساد التي
تُالحقه!
ويُدرِ ك نتنياهو أنّ تسميته في املرحلة األولى لتشكيل احلكومة،
ت ِ
ُبعد عنه شبح جترميه مبلفات ال��ف��س��اد ،املحُ ��� ّدد ل��ه فيها جلسة
قبل.
استجواب بداية شهر تشرين األول املُ ِ
التوافق بني نتنياهو وغانتس يعني إمكانية تشكيل حكومة
ب�ين ح��ز َب��ي «ال��ل��ي��ك��ود» و«أزرق  -أب��ي��ض» بأكثرية  64ص��وت � ًا ،ما
يضمن الثقة في «الكنيست» ،دون حاجة إلى أي من الكتل الـ ،7وفي
طليعتها «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان ،الذي سيكون
اخلاسر األكبر في تشكيل حكومة ثنائية كهذه ،بعدما كان يتعامل
أي من املُعسكرين باألصوات الـ8
رجح ك ّفة ٍّ
على أ ّنه الوحيد ،الذي ُي ِّ
التي حصل عليها في االنتخابات ،وإخفاق ُمحاوالت الضغط على
تضمه إليهما
نتنياهو وغانتس ،وابتزازهما لتشكيل حكومة ثالثية
ّ
مع  72صوت ًا.
وحاول ليبرمان اإللتفاف على استبعاده من املُشاورات بالقول:
ينسق مع «أزرق  -أبيض» ،وال مع «الليكود»،
«إنّ «إسرائيل بيتينا» ال ّ
وال م��ع ح��زب «ال��ق��راص��ن��ة» ،والتزامنا ال��واح��د والوحيد ه��و جتاه
صوتوا لصاحلنا» ،في إش��ارة إلى رفضه
جمهور الناخبني ،الذين ّ
االنضمام إلى حكومة ُيشارك فيها «احلريدمي».
أم��ا القاسم املُشترك ب�ين األح���زاب الصهيونية ،فهو االبتعاد
عن «القائمة العربية املُشتركة» برئاسة أمين ع��ودة ،والتي رفعت
متثيلها إلى  13نائب ًا ،بعدما كانت في االنتخابات املاضية تتم ّثل
بـ 10مقاعد.
��واب م��ن «ال��ق��ائ��م��ة» أوص���وا بتسمية
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أنّ  10ن� ّ
وجه انتقاد ًا
غانتس لتشكيل احلكومة ،إال أنّ حزب «أزرق  -أبيض» ّ
إلى «القائمة» ،على اعتبار أنّ هذه التسمية تض ّر بهم ،مع إدراكهم
أ ّن��ه من دونها تتو ّقف أص��وات املُعسكر ال��ذي يترأسه غانتس عند
 44نائب ًا.
بينما استغل نتنياهو تسمية «القائمة املُشتركة» لغانتس ،مبزيد
حوله إلى
من التحريض ،وب��ث الكراهية ،بأ ّنه يتحالف مع َم��نْ ُي ِّ
«محكمة الهاي» ،على اجلرائم الذي ارتكبها بحق الفلسطينيني.
فيما منذ البداية ،فإنّ العالقات مقطوعة بني ليبرمان و«القائمة
املُشتركة» ،مبا في ذلك عدم املُصافحة بينهما.
�ش� َ
أي��ام قليلة ستكون صعبة ودقيقة قبل أنْ ُي��ك� َ
�ف النقاب عن
قبلة إذا ما كانت ستنجح االتصاالت بتشكيل
«سيناريو» املرحلة املُ ِ
حكومة وح���دة ،أو ال��ع��ودة إل��ى تكليف ال��ف��ائ��ز األك��ب��ر بالتوصية
نتنياهو ،وإذا ما كان سينجح في املُهلة املحُ ّ��ددة له  28يوم ًا و14
إضافية ،وم��ن ثم إذا فشل بتشكيل احلكومة ،يتم تكليف غانتس
ال��ذي لديه  28يوم ًا فقط للتشكيل ،وعندها سيكون رئيس الكيان
اإلسرائيلي أمام خيارين :إما الطلب من «الكنيست» تسمية ُم ّ
رشح
والتوجه إلى انتخابات ثالثة خالل عام
للتشكيل أو حل «الكنيست»
ّ
واحد.
األول ،لم يبحث نتنياهو وغانتس قضايا
خالل اجتماع أمس ّ
طاقمي امل��ف��اوض��ات عن
جوهرية تتع ّلق بتشكيل احل��ك��وم��ة ،لكن
َ
اجلانبني اجتمعا أمس (الثالثاء) ،على مدى ساعة ونصف الساعة،
التوصل إلى أي تفاهمات ،مّ
وإنا بدا أنّ اخلالفات بني اجلانبني
دون
ّ
كبيرة.
طاقمي املفاوضات على إطالع نتنياهو وغانتس
واتفق رئيسا
َ
مبضمون جلسة املُ��ف��اوض��ات األول����ى ،وب��ع��د ذل��ك سيتق ّرر بشأن
استمرار االتصاالت بني اجلانبني ،من عدمها.
وتبينّ أنّ اخلالفات ما زالت كبيرة جد ًا بني احلزبني ،ولم ت ِ
ُسفر
اللقاءات بينهما عن تق ّدم ولو خطوة واحدة في القضايا اجلوهرية.
و ُي��ر ِّك��ز «أزرق  -أب��ي��ض» على تشكيل حكومة وح��دة علمانية،
تدفع قضايا مثل :ال��زواج املدني ،فتح املصالح التجارية وتسيير
املواصالت العامة في مدن ُمع ّينة في أيام السبت ،إلى جانب جتنيد
«احل��ري��دمي» للجيش ،وتقييد فترة والي��ة رئيس احلكومة ،بينما
ال ُي� ِ
�واف��ق ح��زب «الليكود» على ذل��ك ،ويستند أس��اس � ًا ،ف��ي الكتلة
«اليمينية» ،إلى أحزاب «احلريدمي».
األول بني اجلانبني من خ�لال إع�لان رئيس طاقم
وب��رز اخل�لاف ّ
املُفاوضات عن «أزرق  -أبيض» ي��ورام طوربوفيتش عن أ ّن��ه يرى
برئيس طاقم املُفاوضات عن الطرف اآلخ��ر ال��وزي��ر ياريف ليفني،
ممُ ِّث ً
ال عن «الليكود» ،بينما ش ّدد ليفني على أ ّنه «يمُ ِّثل جميع الـ55
عضو «كنيست» األعضاء في «كتلة اليمني» ،التي تضم «الليكود»،
«احلريدمي» و«إلى اليمني».
وس���� ّرب م��س��ؤول��ون ف��ي «أزرق  -أب��ي��ض» أنّ كتلتهم تجُ ري
ُمفاوضات مع مندوبي «الليكود» ،وليس مع مندوبي «احلريدمي»
و»إل���ى ال��ي��م�ين» ،وأنّ نتنياهو يعلم بأ ّننا ل��ن جنلس م��ع يعقوب
ليتسمان (رئيس كتلة «يهوديت ه��ت��وراه» احلريدية) ،وبتسلئيل
سموتريتش (من «إلى اليمني») .واحملادثات جتري ُمقابل «الليكود»
وليس مقابل الكتلة اليمينية ،وأنّ نتنياهو «لم ُي ِ
بد اهتمام ًا بالكتلة
(اليمينية) ،مّ
وإنا بالتناوب فقط» على رئاسة احلكومة في حال َّ
مت
تشكيل حكومة وحدة.

ريا�ضة

األربعاء  25أيلول 2019م
املوافق  26محرم 1441هـ

نبتعد بعجالتنا اليوم عن هموم الرياضة اللبنانية وشجونها ،ونتوقف عند
موجة االنتقادات الساخرة والتي طالت خيارات الفيفا جلوائز «االفضل» ،حيث
تضج جل مواقع التواصل االجتماعي بتساؤالت ،حول منح االرجنتيني ليونيل
ميسي ،لقب افضل العب ،رغم انه قدم اسوأ موسم مبسيرته على االطالق ،علم ًا ان
هذا السجال يصعب ان يطوى قريب ًا ،لفداحة الواقعة!..

وسيم صبرا..

AL-LIWAA Mercredi 25/9/2019

يستغرب «حشور» كمية الغرامات
املالية ،التي تسببت بها بعض جماهير
االندية ،مطلع املوسم الكروي ،وهو ما
يفترض بروابطها اع�لان االستنفار
لتجنب م��ا ي��ره��ق خ��زائ��ن ادارات���ه���ا،
وتصويب هذه املصاريف..
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الريا�ضي َي�ست ِه ّل حملته الآ�سيوية بفوز الفت بقيادة عرقجي

قاد وائل عرقجي فريقه النادي الرياضي (بطل لبنان) إلى حتقيق انتصاره األول
ضمن بطولة األندية اآلسيوية التي تستضيفها مدينة بانكوك في تايالند ،على
حساب فريق هيونداي موبيس الكوري اجلنوبي بفارق سلة وبنتيجة  90 – 92بعد
متديد الوقت اثر تعادلهما  80 – 80في الوقت األصلي (االشواط ،39 – 36 ،13 – 11
 )90 – 92 ،80 – 80 ،59 – 55باجلولة األولى من منافسات املجموعة الثانية.
وك��ان عرقجي افضل مسجل للفائز برصيد  38نقطة و 4متابعات و 3متريرات
حاسمة ،وأضاف األميركي ويلي واران  16نقطة و 6منابعات و 3متريرات حاسمة،
وايكيني ايبيكوي  15نقطة و 4متابعات ،وجان عبد النور  10نقاط و 14متابعة.
وجاء الربع األول متقاربا بني الفريقني مع افضلية نسبية للفريق الكوري الذي
استفاد من تواضع اداء العب ارتكاز النادي الرياضي ايبيكوي ،مما دفع املدرب فران
باإلعتماد لوقت طويل على الثنائي احمللي باسل بوجي وجيرارد حديديان.
وجنح الفريق الكوري في الربع الثاني بتوسيع الفارق إلى  8نقاط مرتني مع
استمرار غياب ايبيكوي ،قبل ان يتمكن الثنائي ويلي وارن وعرقجي من تقليصه ،قبل
أن يأخذ جام عبد النور وأمير سعود العائد من اإلصابة املهمة باملرة الثانية ،لينتهي
الربع الثاني والشوط األول بتقدم الكوريني .36- 39
عرقجي جنح بالربع الثالث باعطاء الرياضي التقدم  43 -45عبر ثالثية مبنتصفه
ااال أن التقدم لم يدم سوى ثوان قبل ان يعادل الفريق الكوري سريعا لتبقى األمور
على حالها في الدقائق اخلمس األخيرة.
ومع بداية الربع األخير حتسن اداء بطل لبنان فنجح بقلب تاخره الذي وصل لـ
 5نقاط للتقدم بفارق نقطتني بعد مرور  4دقائق ،اال ان الفريق الكوري عاد ليسيطر
حتت السلة ويتقدم بفارق بسيط ،قبل ان تتعادل األرق��ام  73 – 73قبل دقيقتني ثم
ينجح الكوريون بالتقدم قبل النهائية بثوان ،ليطلب امل��درب فران وقتا مستقطعا
يعود بعدها العرقجي ليسجل سلة عادلت األرقام  80 – 80ليذهب الفريقني إلى وقت
اضافي.
وفي الوقت اإلضافي ،متكن الرياضي عبر جنمه عرقجي من التقدم بنتيجة – 84
 ،80ليعود بعدها الفريق الكوري من تسجيل  9نقاط متتالية والتقدم  ،80- 89قبل
أن يتدخل مجددا فران في وقت مستقطع ،بعدها يعود عبد النور ليضرب بثالثية ،ثم
ياخذ بعدها عرقجي األمور على عاتقه ويقود الرياضي إلنتصاره االول.

عرقجي يسجل للرياضة بسلة هيونداي الكوري

العهد يعادل م�ضيفه اجلزيرة �آ�سيوي ًا وجلنة احلكام تف ِّند الأخطاء

تعادل فريقا اجلزيرة األردني وضيفه
العهد اللبناني سلبي ًا يوم الثالثاء على
س�ت��اد ع�م��ان ال��دول��ي ،ف��ي ذه ��اب نهائي
منطقة غرب آسيا لكأس االحتاد اآلسيوي
لكرة القدم.
وض�غ��ط اجل��زي��رة ف��ي معظم مراحل
املباراة وسنحت لالعبيه أكثر من فرصة
لكنهم لم ينجحوا في استغاللها.
وكانت ه��ذه امل�ب��اراة السابعة للعهد
بالبطولة التي يحفاظ فيها على نظافة
شباكه ،حيث حافظ على نظافة شباكه
في أربع مباريات ضمن دور املجموعات
إلى جانب مباراتي قبل نهائي غرب آسيا
أمام الوحدات األردني.
وت �ق��ام م �ب��اراة اإلي���اب ي��وم ال�ث�لاث��اء
املقبل  1تشرين األول/أكتوبر على ستاد
املدينة الرياضية في بيروت.
ويتقابل بطل منطقة غ��رب آسيا في
نهائي كأس االحتاد اآلسيوي مع الفريق
الفائز من نهائي املناطق الذي يجمع بني
هانوي الفيتنامي و 25نيسان الكوري
الشمالي.
ه��ذا وع�ق��دت جلنة تقييم احل�ك��ام في
االحت���اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ال �ث�لاث��اء ،جلستها
األول ��ى بعد نهاية اجل��ول��ة االفتتاحية
م��ن ال���دوري ،وأك��د محمد ح��اط��وم نائب
رئيس اللجنة ،بأن اجلولة األولى شهدت
أجواء مبشرة ،بالرغم من بعض األخطاء

زين وعطايا يحاوالن التصدي لهجمة اردنية
الطفيفة التي حصلت.
وطالب األطقم التحكيمية باإلسراع
في إجراء التبديالت بسبب قرار االحتاد
ب��إل��زام األن��دي��ة إش ��راك الع�ب�ين حت��ت 22
عاما ألوقات معينة.
ً
واستنكر ما حصل مع عضو اللجنة

عبد سعد خالل املؤمتر الصحفي لرئيس
نادي األنصار نبيل بدر ،مؤكد ًا أن سعد
ذه��ب بصفة إع�لام�ي��ة وال ه��دف للجنة
احلكام بالتشويش على امل��ؤمت��ر ،حيث
طرده رئيس األنصار بعد مشادة كالمية
معه .وج���اء تقييم أداء احل �ك��ام على

مبارياتهم على الشكل التالي:
األنصار والنجمة بقيادة طاقم حتكيم
قبرصي :ركلة جزاء صحيحة لم حتتسب
لألنصار بالدقيقة  26من الشوط األول،
وعن حالة احتساب ركلة جزاء بالدقيقة
 89للنجمة ،أكدت اللجنة أن قرار احلكم

صحيح وركلة اجل��زاء واضحة بعد دفع
العب األنصار حسن شعيتو موني ملدافع
النجمة قاسم الزين.
الصفاء واإلخاء األهلي عاليه بقيادة
جميل رم �ض��ان :ق��رار احلكم باحتساب
تسلل على حسن احملمد في الشوط األول
حني كان منفرد ًا صحيح ،واشادت بأداء
الطاقم التحكيمي للمباراة حيث اعتبرت
أن كل اإلنذارات صحيحة.
ش �ب��اب ال�س��اح��ل وال �ش �ب��اب ال�غ��ازي��ة
ب�ق�ي��ادة محمد دروي���ش :جميع ق��رارات
املباراة صحيحة حيث أن مطالبة شباب
ال�س��اح��ل بركلة ج ��زاء ب��ال�ش��وط الثاني
بعد ملسة يد على املدافع رامي فقيه غير
محقة.
السالم زغرتا والبرج بقيادة محمد
عيسى :متركز احلكم كان خاط ًئا ،حيث
استحق السالم زغرتا ركلة جزاء بالدقيقة
األخيرة من املباراة.
وب � ��رر احل� �ك ��م ع �ي �س��ى م��وق �ف��ه ب��أن
شعوره ك��ان أن الكرة ركلة ج��زاء ولكنه
لم ير ملسة اليد بسبب حجب الرؤية من
أح��د الالعبني ،م�ش��ددا على أن��ه يتحمل
املسؤولية كاملة في هذه احلالة.
ال��ت��ض��ام��ن ص� ��ور وش� �ب���اب ال��ب��رج
بقيادة ماهر العلي :األه��داف صحيحة
واح�ت�س��اب رك�ل��ة ج ��زاء ف��ي الدقيقة 86
لصالح شباب البرج صحيح.

الريا�ضيني
لالعالميني
�إ�ستنكار التعر�ض
ِّ
ِّ

اعلنت «جمعية االعالميني الرياضيني اللبنانيني» في بيان
«استنكارها املطلق للطريقة التي تعاطى بها رئيس ن��ادي
االنصار نبيل بدر مع الزميل عبد القادر سعد خالل املؤمتر
الصحفي الذي عقده بدر في مكتبه يوم االثنني املاضي».
واعتبرت اجلمعية «ان اجلسم اإلعالمي الرياضي اللبناني
وعلى الرغم من هشاشة واقعه لن يكون مكسر عصا ألحد او
صندوق بريد لتمرير الرسائل املتوترة او كيس رمل لتفريغ
الغضب فاألسلوب ال��ذي استعمله رئيس ميثل ناديا عريقا
مبخاطبة احد اف��راد اجلسم االعالمي يفتقد الى احلد األدنى
من االحترام ،أما طلبه من الزميل املذكور اخلروج من املؤمتر
الصحفي ومحاولة اإلعتداء عليه من قبل بعض مرافقيه ،ومن
ثم دعوته من اساء اليهم تصرفه باملغادرة ،ما هو اال تأكيد اننا
نعيش مبا يشبه شريعة الغاب وليس في مجتمع رياضي».
واكدت اجلمعية «ان احلد األدنى من املسؤولية يفرض على

رئيس نادي االنصار املبادرة باالعتذار من االع�لام الرياضي
على تصرفاته التي اس���اءت لكل ال��زم�لاء س��واء احلاضرين
او الغائبني عن مؤمتره الصحافي كما ومحاسبة مرافقيه
الغوغائيني الذين حاولوا االعتداء على الزميل سعد جسديا
في مشهد غير مألوف».
واغتنمت جمعية االعالميني الرياضيني اللبنانيني «هذه
الفرصة احلزينة لدعوة جميع الزمالء الى التكاتف والتضامن
حلماية ما تبقى من اجلسم اإلعالمي الرياضي احلقيقي في ظل
سياسة «تفريخ» االعالميني التي تساهم بها بعض االحتادات
ال��ري��اض��ي��ة م���ن خ�ل�ال ت���وزي���ع ال��ب��ط��اق��ات ال��ص��ح��اف��ي��ة لغير
مستحقيها ،كما تطلب من االحتادات كما االندية واجلمعيات
الرياضية ،جتنب انعقاد هكذا مناسبات بشركاتهم او مكاتبهم
اخلاصة ،جتنب ًا الحراج االعالميني كما وتوخي ًا لعدم تكرار ما
حصل مبؤمتر بدر».

احلريري تتف ّقد «تدريبية» الري�شة الطائرة

تقدمه وزيدان يتجاهل جوائز حفل الفيفا
ريال ملتابعة ُّ
كرمي بنزمية كان عند حسن ظن
مدربه زيدان

أكد املدرب الفرنسي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد،
على جاهزية فريقه خلوض مواجهة أوساسونا األربعاء ،ضمن
منافسات اجلولة السادسة من الدوري االسباني لكرة القدم.
وق��ال زي ��دان« :املميز ف��ي ظهورنا اجليد ض��د إشبيلية ،هو
أننا لعبنا كفريق واحد ،من البداية إلى النهاية ،ونحن بحاجة
إلى الفوز االربعاء ،ألنه ال توجد مباراة سهلة ،وعلينا أن نلعب
بجماعية ونقاتل معا في كل مباراة».
وتابع« :يجب أن نلعب بشكل جيد ج � ًدا بكل م�ب��اراة ،ونرى
جدول الترتيب وندرك ما يحدث ،فكل شيء وارد ألن هناك صراع
ق��وي للغاية ،ورؤي��ة الكثير من الفرق أعلى اجل��دول،
يتطلب منا العمل كل مباراة».
وعن إصابة ميندي قال« :األمر يزعجني
ك �ث �ي � ًرا ألن �ن��ي ال أري ��د ت �ع��رض الالعبني
لإلصابات ،لكن هذا جزء من كرة القدم،
ونحن نعتني بهم ج ًدا ،لكن علينا قبول
ذل ��ك ،وآم ��ل أن ت�ك��ون إص��اب��ة بسيطة
كونه لدينا عدة مباريات ،والالعبون
لن يرتاحوا ،لكن ال يوجد قلق».
ون ��وه ب ��ان« :اإلع� ��داد ال�ب��دن��ي لم
ي�ت�غ�ي��ر ك��ث��ي�� ًرا ،وال ��ذي ��ن يعملون
هنا أش �خ��اص محترفون للغاية،
وأؤم���ن ب �ه��م ،واجل�م�ي��ع ي �ق��ول ما
يريد ،لكن نحن بحاجة للقليل من
االح �ت��رام ،ألن�ن��ا نعمل ف��ي شكل
جيد ،واإلص��اب��ات قد تظهر في
أي وق��ت ،وه��و ش��يء ال يحدث
لنا فقط».
وأردف« :ع��دم احترامي؟
ال أف�ك��ر ف��ي ذل��ك ،وح�ين أف��وز
سأبقى ،وإذا خسرت سأرحل،
لذلك علينا تقدمي الكثير ،وأنا
غير مهتم مبا ُيقال في اخلارج».
وحول برشلونة ،أوضح« :ما يحدث لهم سيحدث
ألتلتيكو مدريد ،وما يجب أن نفعله هو تقدمي أقصى
ما لدينا ،وبالنسبة لي العبي فريقي هم األفضل وهذا
ما يهمني ،وميكننا أن نخسر ً
أيضا لكننا ق��ادرون
على الفوز حني نبذل كل شيء» .ونوه« :أوساسونا
فريق جيد ولديهم الثقة ،ولم يخسروا هذا املوسم
حتى اآلن ،ولست متفاج ًئا ببدايتهم ،وال�ي��وم أي
فريق قادر على إيذائنا».
وأشار زيدان إلى أنه يشعر بالقوة كما كان احلال
دائما ،ألنه يحاول أن يبذل أقصى ما لديه كما كان
ً
يفعل كالعب ساب ًقا.
وع� ��ن غ���اري���ث ب� �ي ��ل ،ك� �ش ��ف« :ه� ��و ع��ل��ى نفس
الديناميكية مثل أي شخص هنا ،ويساعدنا كثي ًرا
بالهجوم والدفاع ،وإذا كان الكل يشعرون باملسؤولية
ميكننا أن نفعل أشياء جيدة».
واشار« :بنزميا مثل أي شخص هنا ،يجب االعتناء
به ،وهناك العديد من املباريات ويجب أن يكون اجلميع
ج��اه��ز ،وإي�س�ك��و وم��ودري �ت��ش وم��ارس�ي�ل��و ع�ل��ى وش��ك
العودة خاميس هو واحد منا ،وكل العب ُيساهم بشيء
في الفريق ،ورودريغو هو العب في الفريق األول ونعرف
علي اتخاذ القرارات بنفسي،
ما الذي نفعله معه ،ويتعني ّ
ونحن سعداء به وبوجوده في ريال مدريد».
وح��ول حفل األف�ض��ل وف��وز ميسي ،أج ��اب« :ل��م أتابع
احلفل ،والذين يصوتون ،هم من يختارون الفائزين».
وب�س��ؤال��ه ع��ن استحقاق
الع � �ب � �ي� ��ه ب���ال� �ت���واج���د
ب��ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة امل�ث��ال�ي��ة
ل �ل �ع��ام ،أج� ��اب« :أن��ا
س �ع �ي��د ب��ال�لاع �ب�ين
الذين مت اختيارهم،
لكنني ل��ن أع�ل��ق ما
إذا كانوا يستحقون
أم ال».

قالوا

وسمعنا

{ حل قريب الزمة الشطرجن..
كشف رئيس نادي االنصار نبيل بدر
ان جلنة إداري��ة الحتاد الشطرجن سوف
تبصر النور ،بعد ان عهد إليه الرئيس
سعد احل��ري��ري ،بالوصول إل��ى حل بني
املتنافسني ،علم ًا ب��ان ب��در ك��ان يشغل
سابق ًا رئاسة االحتاد املذكور قبل تقدمي
استقالته والتفرغ الدارة نادي االنصار،
وق ��ال ف��ي دردش ��ة م��ع اإلع�لام �ي�ين ،على
هامش مؤمتره الصحافي ان��ه ق��دم حال
جذريا ملشكلة ملعب بيروت البلدي ،الى
كل من محافظ بيروت ورئيس البلدية،
ي �ت �ض �م��ن خ �ل��ط ال �ع �ش��ب ب�ي�ن ص�ن��اع��ي
وطبيعي وتأهيل مرافق امللعب ،ليصبح
ج��اه��زا الستقبال امل �ب��اري��ات واخل��روج
من دوام��ة التعطيل ،كونه حالي ًا خارج
اخلدمة.
{ املستقبل بالنجمة للشباب..
اكد محمد عبد العظيم ،املدير الفني
للنجمة ،أن هدفه إسعاد جماهير الفريق،
التي يراها نعمة على الفريق ،وكشف أن
أهدافه واضحة وهي القتال واملنافسة

ال �ش��رس��ة ع �ل��ى ل �ق��ب ب �ط��ول��ة ال � ��دوري،
وان ل��دي��ه م��زي�ج� ًا م��ن عناصر الشباب
واخلبرة في الفريق ،وهو يتطلع إلشراك
الالعبني الشباب بشكل أكبر ف��ي ق��ادم
االستحقاقات واعتبر أن املنافسة على
الدوري ،ستكون بني فرق النجمة والعهد
واالنصار وشباب الساحل.
{ عقوبات مبكرة كروي ًا..
اطلت العقوبات ب��دوري��ي الدرجتني
االولى والثانية لكرة القدم باكر ًا في هذا
امل��وس��م فكانت حصة جمهور النجمة
ث�ل�اث��ة م�ل�اي�ي�ن ل� �ي ��رة ،ب �س �ب��ب ه �ت��اف��ات
جماهيره ،علم ًا بان ثلث هذه العقوبة،
س �ب �ب��ه إدخ � ��ال م �ك �ب��رات ال� �ص ��وت إل��ى
امل��درج��ات ،ام��ا االن�ص��ار فجرى تغرميه
بنصف املبلغ املذكور ،ومليون مناصفة،
بني التضامن ص��ور واإلخ��اء ،فيما غرم
اإلص�لاح البرج الشمالي بـ 3ماليني مع
نقل اول ث�لاث مباريات له خ��ارج أرضه
ب� ��دون ج �م �ه��ور ،ب�س�ب��ب ال �ت �ع��دي على
العبي ناصر برالياس في دوري الدرجة
الثانية.

نيمار يعترف باخطائه!..

وهوفنهامي ( )1-1تطبي ًقا مرتكزًا على
اجليل اخلامس لشبكات اخللوي ،يوفر
للمشجعني ك��ل اإلح �ص��ائ �ي��ات بالوقت
الفعلي على هواتفهم الذكية ،وذل��ك في
سابقة على املستوى الدولي.
وبفضل هذه التكنولوجيا الناشئة،
�وج��ه امل �ت �ف��رج��ون وال �ص �ح �ف �ي��ون في
ي� ّ
امل �ن �ص��ة ه��وات �ف �ه��م ال��ذك �ي��ة (إذا ك��ان��ت
م�ت��واف�ق��ة م��ع ش�ب�ك��ة اجل �ي��ل اخل��ام��س)
نحو أرض امللعب ،فتظهر املباراة على
شاشتهم مع بيانات تفصيلية إضافية،
وب �ن �ق��رة ب�س�ي�ط��ة ع �ل��ى أح���د ال�لاع �ب�ين
تظهر سرعته ف��ي ال��وق��ت الفعلي وكل
اإلح �ص��ائ �ي��ات :ال �ت �م��ري��رات ال�ن��اج�ح��ة،
املهدرة ،عدد الكيلومترات املقطوعة.

احلريري تتوسط املشاركني بالدورة التدريبية للريشة الطائرة

�صيدا – ثريا ح�سن زعيرت:

نظمت «الشبكة املدرسية لصيدا واجلوار» و«االحتاد الدولي
للريشة الطائرة» ال��دورة التدريبية األول��ى ألساتذة الرياضة
على قوانني وأنظمة هذه اللعبة (نظري وعملي) وذلك في «قاعة
احلسام الرياضية» في «ثانوية رفيق احلريري» ،تنفيذا ملقررات
اجتماع الشبكة الذي عقد مؤخرا في مجدليون بدعوة من رئيسة
«جلنة التربية والثقافة النيابية» النائب بهية احلريري بإطالق
مشروع رياضي مشترك مع االحتاد على صعيد مدارس الشبكة.
وجرت ال��دورة حتت اش��راف امل��درب الدولي وامني صندوق
احت��اد الريشة الطائرة علي كزما حيث ش��ارك فيها نحو 30
استاذا ومعلمة رياضة من عدد من مدارس الشبكة وطالب من
ثانوية االميان – صيدا.
وتفقدت النائب احلريري ال��دورة برفقة رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد السعودي وبحضور رئيس «االحت��اد اللبناني
للريشة الطائرة» رئيس نادي «هوبس» جاسم قانصو وامني عام

الشبكة املدرسية نبيل بواب ومديرة «ثانوية رفيق احلريري»
هبة ابو علفا.
النائب احلريري نوهت بالتجاوب الكبير ألساتذة الرياضة
على صعيد م��دارس الشبكة مع هذه ال��دورة معلنة انه ستكون
هناك دورة ثانية وثالثة ملن لم يتمكن من املشاركة في ال��دورة
األول��ى واثنت على دور وجهود رئيس احت��اد الريشة الطائرة
جاسم قانصو وعلى هذا التعاون مع الشبكة .وقالت «هذه اللعبة
حتتاج الى شغف وان يكون لديكم االرادة بأن تزرعوا لدى األوالد
حب الرياضية وان تتيحوا لهم التنوع في األلعاب الرياضية
لتكتشفوا مواهبهم في العديد منها ،فنحن سنبدأ هذه الدورة
في لعبة الريشة الطائرة لكن ستكون هناك ايضا اطالالت مماثلة
على العاب وم�ه��ارات اخ��رى لتكونوا انتم فيها ايضا صناع
للمواهب واألبطال الرياضيني في مدارسكم.
من ناحيته اش��ار قانصو ال��ى ان ه��ذه ال��دورة تندرج ضمن
برنامج وضعه االحت��اد اللبناني للريشة الطائرة مخصص
ألساتذة املدارس لتدريبهم على قوانني وانظمة هذه اللعبة.

حصاد محلي
الغولف ببطولة العرب..

اع�ت��رف البرازيلي نيمار دا سيلفا،
مهاجم باريس سان جيرمان ،بارتكابه
العديد من األخطاء في مسيرته الكروية
ع �ل��ى م� ��دار ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،وق��ال
لصحيفة «م�ي��رور»« :ارتكبت الكثير من
األخطاء ،ولكنني أعمل على تصحيحها
ألستعيد ثقتي بنفسي وع��دم تكرارها
ب��امل �س �ت �ق �ب��ل؛ ألن� �ن ��ي أري � ��د أن أص �ب��ح
الالعب األفضل في العالم ،عندما أشعر
ب��اإلح �ب��اط ،يتملكني الغضب وأنفجر
وال أستطيع السيطرة والتعامل بشكل
شخصا كاملاً ،
طبيعي م��ع ال�ك��ل ،لست
ً
فهذا مستحيل للكائن البشري ،وأخطئ
كثي ًرا وأدفع الثمن غال ًيا».
وأردف« :اإلصابات أ ّثرت علي بالفترة
املاضية ،تعرضت إلصابتني خطيرتني
بالعامني السابقني واب�ت�ع��دت ع��ن كرة
القدم ملدة  6أشهر ،ألعب من أجل عائلتي
ووال��دي وأختي وأصدقائي ،انني أعلم
جي ًدا في أنهم يدعمونني ويساعدونني،
كل ما أركز عليه حال ًيا هو التدريب جي ًدا
م��ع امل�ع��د ال�ب��دن��ي اخل��اص ب��ي ،ألحافظ
على لياقتي وأمنيتي الوحيدة هي أن
أكون أفضل العب كرة قدم في العالم».

االحصاءات تصلك مباشرة..
اخ �ت �ب��رت راب��ط��ة ال�� ��دوري األمل��ان��ي
لكرة ال �ق��دم ،خ�لال م �ب��اراة فولفسبورغ

غياب ماني وشاكيري..
ق��ال ب�ي��ب ل �ي��ان��درس ،م�س��اع��د م��درب
ليفربول ،إن الفريق سيخوض مواجهة
ال � ��دور ال �ث��ال��ث ب �ك��أس راب��ط��ة األن��دي��ة
األرب�ع��اء ،أم��ام ميلتون كينز دون��ز ،دون
س��ادي��و م��ان��ي وش �ي��ردان ش��اك�ي��ري .ولم
َ
يتعاف ماني من إصابة بالساق تعرض
لها في الفوز  1-2على تشيلسي ،بينما
أصيب شاكيري ف��ي ربلة ال�س��اق خالل
التدريبات.
وق ��ال ل �ي��ان��درس مل��وق��ع ال �ن��ادي على
اإلن�ت��رن��ت« :ق��رب نهاية ت��دري�ب��ات أمس
االول ش�ع��ر ش��اك �ي��ري ب��أل��م بسيط ول��م
يتمكن من مواصلة املران .أظهر الفحص
وجود متزق طفيف».

غ ��ادرت إل��ى مصر البعثة اللبنانية
للغولف للمشاركة في فعاليات البطولة
العربية للناشئني والسيدات الـ 20التي
ت �ش��ارك فيها  9دول ه ��ي :ال�س�ع��ودي��ة،
اإلم��ارات ،سلطنة عمان ،األردن ،املغرب،
تونس ،مصر ،ليبيا ،ولبنان.
وضمت البعثة كل من  :رئيس الوفد
ّ
 :ال��دك �ت��ور ن ��زار ال��زي��ن ،إداري وك��اب�تن
الفريق  :عبد الرحيم دياب ،مدرب  :أحمد
عطايا ،منتخب حتت  18عام ًا  :أوليفر
بستاني ،عمر حمود ،عز الدين الزين،
منتخب حت��ت  15ع��ام � ًا  :سليم دي��اب،
رشاد درنيقة ،ميروس أرغنديوال.

دورة تدريب اسيوية.
اخ �ت �ت��م رئ��ي��س االحت�� ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي
لكرة القدم املهندس هاشم حيدر دورة
ال �ت��دري��ب االس �ي��وي��ة م�س�ت��وى  Bبقاعة

البعثة اللبنانية الى البطولة العربية للغولف
ف �ن��دق ال ��رم ��ادا ال ��روش ��ة مب �ش��ارك��ة ٢٤
مدرب ًا ،وشكر حيدر االحتادين اآلسيوي
وال ��دول ��ي ع �ل��ى م�س��اع��دت�ه�م��ا بتطوير
احل �ك��ام وامل ��درب�ي�ن احمل�ل�ي�ين م��ن خ�لال
الدورات وورش العمل التى يتم تنظيمها
مبختلف املناطق اللبنانية ،كما وشدد
على اهمية التحصيل العلمي للمدربني

ملطابقة املعايير احمللية والدولية السيما
ان املتغيرات كبيرة في عالم التدريب.
وت��أت��ي ه��ذه ال� ��دورة ض�م��ن اتفاقية
التدريب والتطوير التي وقعها االحتاد
اللبناني مع نظيره االسيوي للعبة من
خ�لال منهجية وآلية جديدة في تنظيم
الدورات

لقطة جماعية للمشاركني بالدورة التدريبية يتوسطهم املهندس حيدر
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أقوال مأثورة

دعاء

«م ْن َل ْم ُي ْؤ َت ِم ْن ِ
فما ِ
أوتيَ ِم ْن ُه ال َي ْن ُ
الع ْلمِ ما َي ْق َم ُع ُهَ ،
َ
فع ُه»...

مالك بن دينار

األربعاء  25أيلول 2019م  -املوافق  26مح ّرم 1441هـ

بإشراف املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء

قراءة يف وثيقة القاهرة للمواطنة..

الرجاء احرتام
هذه ال�صفحة الحتوائها
على �آيات قر�آنية
بقلم د.حممد خمتار جمعة*

أصدر علماء األمة ومف ّكروها من وزراء الشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملفتني ،والعلماء ،والباحثني ،والكتّاب باإلجماع وثيقة القاهرة للمواطنة ،في قراءة جديدة ملفهوم املواطنة ،تتجاوز حصرها في تق ّبل
املختلف ديني ًا إلى تق ّبل التن ّوع والتعددية واعتبارهما ثراء للمجتمع ،وقد تضمنت الوثيقة ما يأتي:

وزير األوقاف املصري محمد مختار جمعة
 أن امل��واط��ن��ة ع��ط��اء وإن��ت��م��اء واح���ت���رام لكلشعارات الدولة من َع َل ِمها ونشيدها الوطني وسائر
شعاراتها املادية واملعنوية.
 ض��رورة احترام القانون والدستور والنظامالعام للدولة ومؤسساتها.
 اح��ت��رام عقد امل��واط��ن��ة ب�ين امل��واط��ن والدولةسواء أكان املسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في
دولة ذات أغلبية غير مسلمة.
 أن فقه املواطنة ال ينحصر في محور العالقةبني أصحاب الديانات املختلفة ،وإن ك��ان العمل
على ترسيخ أس��س العيش املشترك بني أصحاب
الديانات املختلفة أحد أهم مرتكزاتها.
 أن م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة يتسع لتحقيق جميعج��وان��ب العدالة الشاملة ب�ين املواطنني جميع ًا،
بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين  ,أو اللون,
أو اجلنس ،أو العرق ،أو املذهب ،وضرورة إعطاء
املرأة حقها كام ً
ال غير منقوص ،فهي تعني اإلميان

من جلسات مؤمتر فقه بناء الدول
بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها ,وتؤمن
بالتنوع وتع ّده ثراء وطنيا.
ّ
 ضرورة العناية بكبار السن وذوي االحتياجاتاخلاصة ،وإعالء قيم التكافل املادي واملعنوي بني
أبناء الوطن جميع ًا ،وهو ما يحققه الفهم املستنير
 ،والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي.
 ترسيخ مبدأ احل��ق وال��واج��ب بني املواطننيوال���دول���ة وب�ي�ن بعضهم وب��ع��ض ،ف��ك��م��ا يحرص
املواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من
واجبات جتاه الدولة وجتاه غيره من األفراد ،وقيام
الدولة بالعمل على توفير حياة كرمية ملواطنيها،
والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل واخلارج.
 ق��ي��ام س��ائ��ر امل��ؤس��س��ات ال��دي��ن��ي��ة والثقافيةوالتعليمية واإلعالمية بالعمل اجل��اد على بيان
مفهوم املواطنة املتكافئة ،وض��رورة احلفاظ على
الدولة والعمل على رقيها ،وتفنيد أباطيل اجلماعات
املتطرفة جتاهها ،وتعاون هذه املؤسسات في تنفيذ

ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة.
 ال��ت��وص��ي��ة بتشكيل ف��ري��ق ع��م��ل م��ن العلماءاملشاركني ليكونوا سفراء لهذه الوثيقة في مختلف
دول العالم.
من خ�لال ذل��ك كله نؤكد أن الدولة الوطنية هي
دول��ة التعاقد القانوني الصريح أو الضمني بني
الدولة ومواطنيها ،هي الدولة التي حتكم بالقانون،
وتعامل اجلميع ب��ه ،وتؤمن ب��أن التعددية مصدر
قوة لها ،والتعايش السلمي بني أبنائها أحد أهم
عوامل أمنها واستقرارها.
كما نؤكد أن اخليانة أكبر نقيض للوطنية ،وأن
اجلماعات اخلائنة العميلة شوكة في ظهر الدولة
الوطنية ،يجب اقتالعها وبترها ،وأن صوت الدولة
جتاه اخلونة والعمالء يجب أن يكون قوي ًا ،وسيفها
يجب أن يكون مصلت ًا ،ف��ه��ؤالء اخل��ون��ة كالعضو
ً
حفاظا على
الفاسد ال��ذي يجب بتره واستئصاله
بقاء اجلسد على قيد احلياة.

ك��م��ا أن االن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي واحل��ف��اظ ع��ل��ى كيان
الدولة الوطنية يتطلب من أبنائها أن يكونوا على
قلب رجل واحد في حمايتها والدفاع عنها ،والضرب
بيد من حديد على يد كل من يحاول العبث بأمنها
وأمانها من جماعات الشر وال��ظ�لام ،س��واء أكانت
محاوالتهم النيل منها مادية كاإلفساد والتخريب
وال��ه��دم والتدمير أم معنوية ب��االف��ت��راء واألكاذيب
والبث املمنهج للشائعات ،مع تأكيدنا أن كشف هؤالء
اخلونة مطلب شرعي ووطني ،وأن التستر على أي
من عناصر اجلماعات اإلرهابية أو الضالة وعلى
رأسها جماعة اإلخوان اإلرهابية ومن يدور في فلكها
أو يسير على نهجها في العمالة هو خيانة للدين
وال��وط��ن ،ألن ه��ذه اجل��م��اع��ات وعناصرها الضالة
املنحرفة خطر على الدين وال��وط��ن ،وه��م شر حيث
ح ّلوا وحيث ارحت��ل��وا ،فهم كاملرض اخلبيث الذي
يحتاج إلى البتر واالستئصال.
* وزير األوقاف املصري

الأمم املتحدة� :أكرث من ن�صف مليون من الروهينجا حتت تهديد «الإبادة اجلماعية»

لتقصي
أعلنت بعثة األمم املتحدة املستقلة الدولية
ّ
احلقائق في ميامنار أن  600ألف مواطن من الروهينجا
املتبقية ف��ي م��ي��امن��ار يعيشون حت��ت ت��ه��دي��د «اإلب����ادة
اجلماعية» وطالبت بتقدمي ميامنار إلى احملكمة اجلنائية
الدولية.
وق��ال��ت البعثة  -ف��ي تقرير لها ،نقل رادي���و «فرنسا
الدولي» األسبوع الفائت ،مقتطفات منه  -إن هناك دوافع
منطقية الستنتاج أدل��ة ح��ول ن ّية اإلب��ادة اجلماعية من
دولة ميامنار ،وقد تعزّزت منذ العام املاضي ،مضيفة أن
هناك خطرا جسيما يتمثل في أعمال إب��ادة جماعية قد
حتدث أو تتكرر.
وكانت عملية إع��ادة الجئي روهينجا إلى ميامنار -
التي ج��رت في  22آب املاضي  -قد تعثرت بامتناعهم
عن احلضور ليستقلوا خمس حافالت وعشر شاحنات
و ّفرتها بنغالديش لنقلهم لبالدهم ..مطالبني مبزيد من
الضمانات بشأن أمنهم.
يذكر أن أعضاء هذه األقلية املسلمة  -التي ف َّر حوالى
 740ألفا من أفرادها من منازلهم في والية «راخ�ين» عام
 - 2017ش ّبهتها األمم املتحدة بالتطهير العرقي ،وهم
يرفضون العودة دون وجود ضمانات ألمنهم.

كوماراسوامى

وقالت خبيرة البعثة ،راديكا كوماراسوامي ،إن إلقاء

حديث اليوم

كيف تكون حم ّبة النبي؟

ام�ت ّ
ن الله ع� ّز وج� ّ�ل على املؤمنني ،ببعثة خ��امت النبيني،
يتلو عليهم آياته ،ويز ّكي نفوسهم بعظاته ،ويت ّمم لهم مكارم
األخ�ل�اق ،ف� ّ
�دل  #اخللق على اخل��ال��ق العظيم ،وهدى
ّ
العباد إلى الصراط املستقيم ،وامتدحه ربه ع ّز وجل في
كتابه احلكيم ،فقال وهو أص��دق القائلني{ :وإن��ك لعلى
خلق عظيم} ،فلقد ّ
عظم الله تعالى مكانة نبيه وحبيبه
محمد  #فجعله سيد ول��د آدم ف��ي األول�ي�ن واآلخرين،
وشهد بصدقه وأمانته فيما جاء به من رب العاملني.
فهو  #األسوة احلسنة في عالقته بالله ّ
جل في عاله،
فقد ك��ان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ،فقيل ل��ه :يا
رس��ول الله أليس قد غفر الله ل��ك؟ ق��ال :أف�لا أك��ون عبدا
شكورا.
وهو  #املثل األعلى في عالقته مع أهله وأسرته ،فكان
رفيقا بهم ،عطوفا عليهم ،معينا لهم ،ال يك ّلفهم ما ال يطيقون،
يخصف نعله ،ويخيط ثوبه ،ويكون في مهنة أهله .#
وهو  #القدوة الطيبة في عمله وجتارته ،وبيعه وشرائه،
إذا ح ّدث صدق ،وإذا وعد وفى ،وإذا أؤمتن أ ّدى ،يحثّ
على جلب السلع ال�ت��ي تنفع ال�ع�ب��اد ،وينهى ع��ن الغش
املعسرين،
واالح�ت�ي��ال ف��ي ال�ب�لاد ،وي��أم��ر بالتيسير على
ّ
والرحمة بأصحاب احلاجات واملعوزين ،ويقول « :#رحم
الله عبدا سمحا إذا باع ،سمحا إذا اشترى ،سمحا إذا
اقتضى».
وهو  #املثل األعلى في رعايته للضعفاء ،وحنوه على
الفقراء ،وتف ّقده للمساكني ،وعنايته بالبيئة واملخلوقات،
ورحمته باحليوانات ،فقد م � َّر  #ببعير قد حلق ظهره
ببطنه ،فقال« :اتقوا الله في هذه البهائم املعجمة ،فاركبوها
صاحلة ،وكلوها صاحلة».
فيا فوز من ّ
عظم رسول الله  #فآمن به وأح ّبه ،واتبعه
�أس��ى بأخالقه وسيرته،
وأط ��اع أم ��ره ،واجتنب نهيه ،وت� ّ
ومتسك بهديه وسنّته ،ليحظى برضى الله سبحانه ،فيسعد
ّ
في دنياه ،وينال شفاعة نبيه  #ومصطفاه ،ويدخل جنة
ربه في اآلخرة.
أما واجبنا فهو أن نحب النبي  #من قلوبنا ،وأن نتبعه
ونقتدي به في حياتنا ،وأن نع ّمق به صلتنا ،فمن هديه #
مقابلة الناس باحملبة والرحمة ،والصفح والشفقة ،واألخالق
السمحة ،وحسن اجلوار ،وإشاعة األلفة في املجتمع ،وحفظ
وحدة ص ّفه ،فإن ذلك مما يحبه النبي  #ويفرحه..
ول �ك��ن يبقى ال� �س ��ؤال ..ه��ل ف�ع�لا ب��أخ�لاق�ن��ا وعالقتنا
ومعامالتنا وك��ل تفاضيل حياتنا نحن من أحباب النبي
..#؟!
أم��ا اجل��واب فقوله تعالىُ { :ق��لْ إِنْ كُ ْنتُمْ حُ ِت � ُّب��ونَ ال َّل َه
فَا َّت ِبعُونِي ي ُْح ِببْكُ مُ ال َّلهُ}..

من علماء بيروت

ال�شهيد ال�شيخ �أحمد ع�ساف

مواطنون مشردون من الروهينجا
الضوء على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان التي
ال تزال حتدث في ميامنار أمر مهم للغاية لكنه غير ٍ
كاف،
وأن املساءلة ليست مهمة فقط للضحايا ،ولكن أيضا
لدعم سيادة القانون ومنع االنتهاكات املستقبلية.
وأوضحت البعثة أنها نقلت املعلومات التي جمعتها
عن اجلرائم اخلطيرة مبوجب القانون الدولي الى آلية
التحقيق املستقلة اجل��دي��دة التابعة ل�لأمم املتحدة في

ميامنار ،حيث ستستند اآللية إلى هذه األدل��ة ،وجتري
حتقيقاتها اخلاصة لدعم املالحقات القضائية في احملاكم
الوطنية واإلقليمية والدولية ملرتكبي األعمال الوحشية
منوهة بأن لديها قائمة سرية تضم أكثر من
في ميامنارّ ،
مائة إس��م مبن فيهم مسؤولون من ميامنار يشتبه في
ضلوعهم في عمليات اإلب��ادة اجلماعية ،واجلرائم ضد
اإلنسانية ،وجرائم احلرب ،باإلضافة إلى ستة جنراالت

أسمتهم البعثة علنا قبل عام.
واختتمت البعثة تقريرها ،مؤكدة أن العدد الهائل من
انتهاكات حقوق اإلنسان الوحشية املرتكبة في ميامنار
يتطلب التحقيق ،مطالبة مجلس األم���ن بإحالة ملف
ميامنار الى احملكمة اجلنائية الدولية ،أو إنشاء محكمة
مخصصة مثل احملاكم اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة
ورواندا.

تخريج ُدعاة من �أكادميية الأزهر

نظمت أكادميية األزه��ر العاملية لتدريب األئمة
وال��وع��اظ ،حفل تخريج لألئمة وال��وع��اظ املصريني
املتدربني في الدورة رقم ( )١بعنوان «الفقه وقضاياه
املعاصرة» ،والتي استمرت ملدة شهر ونصف مبدينة
العاشر من رمضان ،حتت رعاية فضيلة اإلمام األكبر
الدكتور أحمد الطيب ،شيخ األزهر الشريف.
أكد الدكتور محمد عيسى ،رئيس أكادميية األزهر
العاملية لتدريب األئمة والوعاظ ،أن الدعوة في هذا
العصر لم تعد محصورة في خطبة اجلمعة ،أو درس
ُي���ذاع ،أو كتاب ُينشر ،بل أصبح العالم في حاجة

و يسألونك في الدين

النظر يف رزق النا�س
* اعتاد أب��ي أن يجلس بيننا ويتحدث عن أحوال
الناس دائما وأننا ّ
أقل منهم شأنا وفالنا يستقل سيارة
وفالنا يبني عمارة وأن األيام ظلمتنا وغير ذلك من مثل
هذا الكالم ..فما حكم ذلك؟

�سمري ح - .بريوت

 إن من أسباب ازدراء نعمة الله تعالى أن ينظراإلنسان الى من هو فوقه ،وال ينظر إلى من هو دونه،
حيث إن اإلنسان ال يأمن مع ذلك من دخول احلسد
الى قلبه .ولهذا ع ّلمنا الرسول  #بقوله« :إذا نظر
أحدكم الى من ّ
فضل عليه في املال واخللق فلينظر

مواقيت الصالة

AL-LIWAA Mercredi 25/9/2019

ال�شيخ د .علي �أيوب

داروسمان

وصرح رئيس البعثة ،مرزوقي داروسمان ،بأن أقلية
«الروهينجا» م��ه�� ّددة بخطر اإلب���ادة اجلماعية ،مشيرا
الى أن البعثة ّ
اطلعت قبل عام على أعمال إبادة جماعية
شهدتها عمليات التطهير في ميامنار عام  2017والتي
أس��ف��رت ع��ن مقتل اآلالف وف���رار أك��ث��ر م��ن  740أل��ف��ا من
«الروهينجا» الى بنغالديش.
وأض��اف  -في التقرير الذي ُق�� ّدم الثالثاء الفائت الى
مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،والذي يعقد دورته
الثانية واألربعني حاليا في (جنيف) أن ميامنار فشلت في
التزامها مبنع اإلبادة اجلماعية ،والتحقيق فيها ،وسنّ
تشريع افعال يج ّرم اإلبادة اجلماعية ويعاقب عليها.
وأوض��ح التقرير أن اجلماعات العرقية في ميامنار
لديها جتربة مشتركة في «التهميش» والتمييز والوحشية
على أيدي القوات احلكومية ،الفتا إلى أنه في محاولة من
جانب القوات احلكومية ملنع الدعم املدني لقوات جيش
أراكان «املتمردين» قامت بقطع شريان احلياة ملجتمعات
«راخ�ين» العرقية مما ح ّد من حرية السكان في احلركة،
فيما لم يعد بإمكان الكثيرين كسب العيش أو احلصول
على الطعام ،مشيرا إلى التعذيب وإساءة معاملة املشتبه
بهم ،والعنف اجلنسي.
لتقصي احلقائق  -في سياق
ولفتت البعثة الدولية
ّ
تقريرها  -إلى أنها أجرت مقابالت مع ما يقرب من ألف
وثالثمائة من الضحايا والشهود ،وو ّثقت بدقة انتهاكات
حقوق اإلنسان في واليات :راخني وتشني وشان وكاشني
وكارين.

«اللهم أحينا في الدنيا مؤمنني طائعني ،وتوفنا
مسلمني تائبني ،اللهم ارحم تض ّرعنا بني يديكّ ،
وقومنا
ّ
وأعنا إذا استقمنا ،وك��ن لنا وال تكن
إذا اعوججنا،
علينا ،يا غفور يا رحمن يا رحيم.»..

إل��ى البرامج اإلصالحية الشاملة ،وه��ذا ما تق ّدمه
األكادميية لألئمة والوعاظ.
وأوض��ح أن الدعوة اإلسالمية تواجه العديد من
املتنوعة ،مؤكد ًا أن أكادميية
التحديات واملعوقات
ّ
األزه���ر تعمل على تسليح األئ��م��ة وال��وع��اظ بالفكر
املستنير ،وت��دري��ب األئ��م��ة على املواجهة الفكرية
املعاصرة ..وأشار الدكتور سعيد عامر ،األمني العام
املساعد لشؤون اإلعالم والدعوة اإلسالمية مبجمع
البحوث اإلسالمية ،إلى أن شعوب األمة اإلسالمية
تضع آمالها في األزهر الشريف ،ليبينّ صحيح الدين

إلى من هو أسفل منه ممن ّ
فضل عليه» .وق��ال :#
«خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا من
نظر في دنياه الى من هو دون��ه فحمد الله على ما
ّ
فضله به عليه .ومن نظر في دينه الى من هو فوقه
فاقتدي به».
وبالتالي من نظر في دنياه الى من هو فوقه شاغال
نفسه بذلك حزينا على م��ا فاته فإنه ال يكتب من
الشاكرين وال من الصابرين .وهذا ما يجب أن نتنبه
إليه وينبغي علينا أن نن ّبه إليه غيرنا .والله أعلم.

الفر�ض وال�س ّنة يف الو�ضوء

* أرجو معرفة الفرض من السنّة في الوضوء وما
الفرق بينهما رغم أنهما عمل واحد؟
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اإلسالمي احلنيف ،وتعاليمه السمحة التي تدعو
إلى الوسطية واالعتدال ،مب ّين ًا أن هذا ليس من فراغ
وإمنا يعود لتاريخ األزهر العريق ،وحاضره املشرق
في نشر الدعوة اإلسالمية ،وحفظ الدين على مدار
أكثر من ألف عام.
وأش���اد األئ��م��ة وال��وع��اظ ب���دور أك��ادمي��ي��ة األزهر
العاملية في تأهيلهم ،وصقل مهاراتهم ،وإكسابهم
ِ
العصر ّي َة التي ترفع مستواهم
اخلبرات
واألساليب َ
َ
العلمي ،وت��س��اع��ده��م على فهم القضايا الفكرية
والفقهية املعاصرة.

�سامر جمال – بريوت
يصح العمل إال به
 الفرض ما أم��رك الله به والّ
كالوضوء للصالة واألم��ر ب��ه ،ورد في ال��ق��رآن الكرمي
قال تعالى في كتابه العزيز {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم

إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى املرافق وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبني وإن كنتم جنب ًا فاطهروا وإن
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم
النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيد ًا طيب ًا فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد
ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} « »6سورة
املائدة.
فغسل ال��وج��ه م��ن منبت الشعر إل��ى أسفل اللحية
وغسل ما بني شحمتي األذنني فرض وغسل اليدين من
أطراف األصابع إلى فوق العظمتني البارزتني من القدم
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عائلة كرمية من العائالت البيروتية ،ورثوا العلم واألخالق،
واألدب ،كابر ًا عن كابر ،إنها عائلة عساف البيروتية.
وم��ن ه��ؤالء الشيخ أحمد بن الشيخ علي عساف اجل��د ،من
مواليد ب��ي��روت ع��ام 1865م ع��اش وت��ر ّب��ى ف��ي أس���رة صاحلة
متد ّينة ،تل ّقى علومه األول��ى على وال��ده العلاّ مة الشيخ علي
عساف الكبير ،الذي كان يعقد حلقات دروسه في الفقه والقرآن
والس ّنة في مساجد بيروت ،وقد أجيز من وال��ده بعد أن أنهى
حلقاته الدراسية بنجاح.
الشيخ محمد بن الشيخ أحمد عساف ،ولد عام 1910م وتر ّبى
على ي��د وال���ده الشيخ أح��م��د ع��س��اف ال���ذي تل ّقى منه العلوم
الدينية ،كما تتلمذ على يد العلاّ مة الشيخ عبد الرحمن سالم،
وأكمل حتصيله العلمي في األزهر الشريف في مصر ،وعاد إلى
أسس املدرسة األزهرية
بيروت وعمل في التدريس الديني ،ثم ّ
في بيروت.
الشيخ الشهيد أحمد عساف  -رحمه الله  -ولد في بيروت عام
1937م تر ّبى في كنف والده الشيخ محمد عساف ،وفي رعاية
أسرة متدينة اعتادت إقامة حلقات الذكر والدراسة والفقه ،ثم
تل ّقى علومه اإلبتدائية في املدرسة األزهرية اإلسالمية التي
أسسها.
سبق لوالده أن ّ
انتقل الشيخ أحمد عساف إل��ى م��درس��ة الفرير حيث نال
شهادة البكالوريا ،ومن ثم تابع دراسته الدينية ،ثم إلتحق في
سلك التعليم الديني في عدد من مدارس بيروت.
كما أصبح إم��ام�� ًا وخطيب ًا لعدد من مساجد بيروت منها:
املسجد العمري الكبير ،وزاوية مسجد محمد األمني ،ومسجد
األمير عساف ،ومسجد عائشة بكار.
إنتخب مدير ًا ملجلس العلماء في بيروت ومدير ًا للمدرسة
األزهرية اإلسالمية عام  ،1966وفي عام َّ 1973
مت االتفاق بني
الشيخ أحمد عساف رئيس رابطة الشباب اإلسالمي املثقف،
والدكتور محمد كنيعو ،والشيخ أحمد العجوز رئيس جمعية
بناء وترميم املساجد في بيروت على هدم مسجد عائشة بكار
القدمي بالتعاون مع مفتي اجلمهورية الشيخ الشهيد حسن
عدة طوابق ،وبالفعل
خالد رحمه الله ،وذلك لبناء مسجد من ّ
أصبح املسجد مركز ًا إسالمي ًا يديره (املركز اإلسالمي) برئاسة
الشيخ أحمد عساف.
إستشهد في  26نيسان من عام 1982م.

اعداد :ال�شيخ زياد زبيبو

صحت صالتك وعند
فرض فإن فعلت هذا وعرفته جيد ًا
ّ
تصح الصالة بغسل الفرض مرة واحدة.
ق ّلة املاء
ّ
وال��س�� ّن��ة فعل النبي وق��ول��ه وإق�����راره ،وال��ن��ب��ي زاد
الوضوء على الفرض فقال في ب��اديء الوضوء بسم
الله ثم غسل يديه من أطراف األصابع حتى العظمتني
البارزتني في اليد ثالث م��رات ثم وضع امل��اء في فمه
وح ّركه فيه ،فعل ذل��ك ث�لاث م��رات ،ثم وض��ع امل��اء في
أنفه واستنشقه ثالث مرات ثم مسح أذنيه ثالث مرات
من اخلارج والداخل أي ما يظهر من الوجه ثم أدخل
أصابعه اليمنى في اليسرى بالتخليل ثم ك ّرر الغسل
في املغسول ثالث مرات وكذلك في املمسوح ثالث مرات
وقال هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي فمن زاد على
ذلك أو نقص فقد تعدّى وظلم واملستحب في الوضوء
 السلوك  -الترتيب  -الن ّية  -إستيعاب ال��رأس مرةواحدة ،والله أعلم.

املغرب 37:د � 6س

الع�شاء 53:د � 7س

فتاوي شرعية
بإشراف  :نخبة
من العلماء

األربعاء  25أيلول 2019م
املوافق  26مح ّرم 1441هـ

ِ
«�شامل ِومرعي» (احللقة الأوىل)

الدكتور وجيه فانو�س*

«ش������ام������ل وم��������رع��������ي» ،أح����د
امل��وض��وع��ات ال��ت��ي ي��خ��ت��زن��ه��ا ما
مي��ك��ن ت��س��م��ي��ت��ه ،ال����ي����وم« ،شبه
امل��س��ك��وت» عنه م��ن ت��اري��خ لبنان
ال َّثقافي؛ وضمن هذه املوضوعات
أم�����ور وق���ض���اي���ا غ���ن��� َّي���ة ع���دي���دة،
بإمكانها ،لو ُأحسن ال َّنظر فيها،
أن تساهم في جالء حقائق عديدة
ووق���ائ���غ م���ؤ ِّث���رة وج��م��ي��ل��ة تركت
ب��ص��م��ات أس���اس ل��ه��ا ف��ي تشكيل
واقع العيش ال َّثقافي في البلد.
ش���هِ ���د ل���ب���ن���ان ،ان����ط��ل�اق���� ًا من
ثالثينات القرن العشرين وح َتّى
ن��ه��اي��ة خ��م��س��ي��ن��ات ذل����ك القرن،
ظهور ما صار ُيعرف بني ال َّناس بـ
ثنائي ف ِّن ٌّي،
«شامل ومرعي»؛ وهو
ٌّ
تكون من شا َّبني من أبناء بيروت،
َّ
���م���د شامل
أح��ده��م��ا اس���م���ه «م���ح َّ
الرحمن
ال��غ��ول» ،واآلخ����ر« ،ع��ب��د َّ
نائي
مرعي»؛ وكان أن مأل هذا ال ُّث ُّ
الساحة الفن َّية ،زمنذاك ،مسرح ًا
َّ
بحضور
وإذاع��� ًة ،وحتَى سينما،
ٍ
نخبوي
جماهيري
��ال
ق��وي وإق��ب ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
وشعبي حاشد.
ٍّ
وخاصة
آن ل ُّلبنانيني ال��ي��وم،
َّ
في هذ املرحلة من عيشهم ،التي
يأملون فيها تحُ�� ُّق��ق سعيهم إلى
ب��ن��اء لبنان ال��وط��ن احلقيقي ،أن
ٍ
����راءة
ي��ج��ه��دوا ف��ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ق
موضوع ّية ومنصفة لتاريخهم؛
ال ُح ّب ًا بالتّاريخ وحسب ،بل ح ّب ًا
بالوطن وب��ن��اس ال��وط��ن وباآلتي
م��ن زم��ن ه��ذا ال��وط��ن وأه��ل��ه .وها
أنّ م���وض���وع «ش���ام���ل ومرعي»،
ي��ق��ف ش���اه���د ًا ف����� َّذ ًا ع��ل��ى حضور
خ��م��س�ين س��ن��ة ،غ��ن�� َّي��ة بال َّنشاط،
م��ن س��ن ِ
ّأسيسي
��ش ال َت
��وات ال��ع��ي ِ
ِّ
وال����ف����اع����ل جل����وان����ب ك���ب���رى من
ال َّثقافة املعاصرة في لبنان .ال ب ّد
م��ن التأكيد ،ههنا ،على أنّ هذه
املادة ،التي تق ّدمها شهادة «شامل
ومرعي» ،ال تقف عند حدود ما ميكن
أن يعرف باحلدث التّاريخي ،الذي
صنعه «شامل ومرعي» ،وجوانب
حقيقته؛ بل إ ّنها تتع ّدى هذا األمر،
كثير من مجاالت اإلبداع
لت ُد ّل على ٍ
��ب ف��ي م��ج��ال تشكّ ٍل
ص
ال��ف�� ّن��ي ،وت�� ّ
ِ
للقيم الثقاف َّية وت��ك ّ��ون للمفاهيم
عامة،
ال��ف��ن�� َّي��ة ع��ن��د ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين َّ
خاصة ،في ال ِّنصف
وناس بيروت
َّ
األول م��ن ال��ق��رن العشرين .إ َّنها
َّ
ٍ
مترعة
ش��ه��ادة زه���اء ن��ص��ف ق��رن
باحليو َّية وال��ع��ط��اء ،م��ن سنوات
ِ
ونبض
للثقافة وال��ف��نّ ،
ص��ن��اع ٍ��ة
ٍ
احلياة املعاصرة في وج��ود ناس
جميع
هذا البلد .فهل للبنان َّيني،
ِ
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،أن ي��ت��ن��اس��وا هذه
الشهادة ،أو يهملوها؛ أو هل لهم
إ َّال أن ُي��ص�� ّروا ع��ل��ى وض��ع��ه��ا في
امل��ك��ان��ة ال��ت��ي ي��ح ّ
��ق ل��ه��ا أن تكون
سن
ف��ي��ه��ا ،وأن ي��ع��م��دوا إل���ى ُح ِ
اإلفادة من معطياتها؟
ول��د
محمد شامل ال��غ��ول ،سنة
َّ
 ،1909ف��ي ح��ي شعبي ض��م��ن ما
«بوابة يعقوب»
كان يعرف بـمح َّلة َّ
م��ن م��دي��ن��ة ب���ي���روت؛ وك��ان��ت هذه
احمل َّلة تقعٍ ،
غربي ما يعرف
آنئذ،
ِّ
الصلح»،
اليوم بـ «ساحة ري��اض ُّ
َّ
ال���ش���ارع
وحت����دي����د ًا ع��ن��د ب���داي���ة
��س��اح��ة صعود ًا
املمتد م��ن ه��ذه ال َّ
ب��اتجِّ��اه املوقع ال�� َّراه��ن لـ «مسجد
زق��اق ال��ب�لاط» .و«م��ح َّ��م��د شامل»،
اسم مر َّكب ،على عادة كثيرين من
ناس بيروت املسلمني في إضافة
اسم رسول الله
محمد إلى أسماء
َّ
أبنائهم.
����ر ُه
محمد
ع��ل��ى غ��ي��ر م���ا َخ ِ
َّ
����ب َ
ش���ام���ل ،ف���ي ح��ي��ات��ه ،م���ن قساوة
ال ُّ
��ط��ف��ول��ة وش��ظ��ف ال��ع��ي��ش ،فإن
الرحمن مرعي ،سبق شامل
عبد َّ
إلى احلياة ،إذ كانت والدت��ه سنة
 ،1905وكان هذه الوالدة فيما كان
يعرف بإسم منطقة «ال َّناصرة» من
مدينة بيروت؛ وهي منطقة كانت،
حينذاك ،مطرح ًا لسكنى كثيرين
امل���ادي وال ُّرقي
م��ن ذوي ال��ي��س��ار
ِّ
االج��ت��م��اع��ي؛ وك����ان م��وق��ع منزل
الرحمن مرعي ،وقتذاك،
أسرة عبد َّ
حيث يقع ال��ي��وم احل��ي املعروف
«السوديكو».
حال َّي ًا بإسم
ُّ
وال��د
���زوج
محمد ش��ام��ل ،إثر
ت َّ
َّ
وف����اة زوج����ه األول�����ى ،وانصرف
م��ع زوج���ه اجل��دي��دة ع��ن االهتمام
بطفله ال�� َّرض��ي��ع «م��ح َّ��م��د شامل»؛
فما كان من َج�� َّدي ِّ
الطفل ألم��ه ،إ َّال
أن
رضيع ابنتهما املتوفاة،
ضما
َ
َّ
إل��ى عهدتهما؛ لكن ما ك��اد ِّ
الطفل
يبلغ ال��ت��اس��ع��ة م��ن س��ن��ي العمر،

كلمات

محمد شامل (ميني) وعبد الرحمن مرعي خالل تسجيل حلقة من برنامج (انسى همومك)
في استوديوهات إذاعة الشرق األدنى في خمسينات القرن العشرين

ح�� َتّ��ى ت��وف��ي ج���� َّداه ه���ذان؛ فرجع
إلى العيش ،مع وال��دهُ ،م ْه َم ً
ال من
ِق َبلِ زوج والده ،ومحاط ًا بظلمها
حرمت عليه ارتياد املدرسة
له؛ إذ َّ
ّوجه
تلميذ ًا ،غير أ َّنها أباحت له ال َت ُّ
إل���ى ب���اب امل���درس���ة ف��ق��ط ،مرافق ًا
ألبنها «شفيق الغول» ،التلميذ في
تلك املدرسة ،والذي أصبح يعرف
فيما بعد بالفنان «شفيق حسن»،
وحارس ًا له.
نشأ عبد ال َّ��رح��م��ن م��رع��ي ،في
رغ ٍ��د من العيش ووف ِ
��رة من اجلاه
االجتماعي ،ف��ي كنف وال���ده عبد
احل��ف��ي��ظ ،ت��اج��ر ال��ب��ص��ل الثري
واملشهور في مدينة بيروت .كان
«آل مرعي» ينتمون إلى رشيد بك
م��رع��ي ،أح��د كبار ق��ادة األسطول
ال��ع��ث��م��ان��ي؛ ك��م��ا ك��ان��ت ج���دة عبد
ال َّ��رح��م��ن ،ل��وال��دت��ه ،م��ن آل بليق
البيارتة؛ وعرفت العائلة ،تالي ًا،
ب��إس��م «م��رع��ي ب��ل��ي��ق» .وك���ان عبد
ال َّ��رح��م��ن ،األص��غ��ر ب�ين شقيقيه،
وق��د أحل��ق��ه وال���ده ف��ي واح���دة من
أه��م دور العلم ،زم��ن��ذاك« ،الكل َّية
��ؤس��س��ه��ا الشيخ
اإلس�ل�ام��� َّي���ة» ،مل ِّ
أحمد ع�� َّب��اس األزه���ري؛ ث��م انتقل
الرحمن ملتابعة دراس��ت ِ��ه في
عبد َّ
م�����دارس «ال��ل��ي��س��ي��ه الفرنسية»
ف��ي ب��ي��روت؛ وال��ت��ح��قِ ،م��ن َث��� َّم ،بـ
«معهد بياجيه (الفرنسي) لعلوم
احملاسبة» وتخ ّرج فيه.
رغ����م احل����رم����ان ال�����ذي قاساه
����م����د ش�����ام�����ل» ،مب���ن���ع���ه من
«م����ح َّ
االلتحاق باملدرسة منذ الطفولة،
فإ َّنه عاش رغبة جامحة في نفسه
لتحصيل م��ا ميكنه حتصيله من
َّ
اختط
ع��ل��وم وم��ع��ارف وث��ق��اف��ات.
لنفسه ،ووف��اق�� ًا مل��ا ك��ان يواجهه
م��ن ظ���روف وإم��ك��ان�� َّي��ات ،دراسة
ال ه��ي منهج َّية وال ه��ي منظمة؛
واق����ع احل����ال ،ل��ق��د ك��ان��ت دراس���ة
تعتمد على ما يتوفر له من قراءات
وم���ا ميكنه ال��ت��ق��اط��ه م��ن معارف
وأحاديث ،وما ميكن أن يستوعبه
محصلة
أن
عقله من أمور .ويبدو َّ
َّ
ه��ذا اجلهد ،ساهمت في تشجيع
«م��ح َّ��م��د ش��ام��ل» ع��ل��ى ال��ت��ق�� ّدم من
«املعهد الشرقي في بيروت» ،الذي
كانت تشرف عليه «جامعة ليون»
الفرنسية ،لاللتحاق بصفوفه.
وك��ان أن خضع
محمد شامل إلى
َّ
ام��ت��ح��ان دخ�����ول ،ت��ع��وي��ض�� ًا عن
عدم حيازته «شهادة البكالوريا»
امل��ط��ل��وب��ة ل�لال��ت��ح��اق بالدراسة؛
ف��ن��ج��ح ف���ي االم���ت���ح���ان ،وإلتحق
ب��امل��ع��ه��د ال����ذي ت���خ��� ّرج ف��ي��ه سنة
 1943م��ج��از ًا ف��ي اللغة العربية
وآدابها.
لطاملا سمع،
محمد شامل في
َّ
طفولته ،ج َّده لوالدته وهو ينشد
���ر َف
������وال ال��ب��غ��داي» ،ال���ذي ُع ِ
«امل َّ
ب���أدائ���ه ك��ث��ي��ر م���ن ن���اس بيروت،
ور َّددوه ف��ي سهراتهم ومجاالت
تزجية بعض أوقاتهم؛ تعبير ًا عن
بعض مشاعرهم وأفكارهم؛ وكم
كان يتباهى بعضهم بنظم أبياته
وحسن تركيبها ،كما يعت ُّز بعض
للموال
آخ��ر منهم بجميل أدائ���ه
َّ
وع��ذوب��ة ص��وت��ه ف��ي ه���ذا األداء.
ولقد تس َّنى،
حملمد شامل ،أيض ًا،
َّ
أن يصغي كثير ًا إلى ج ِّده لوالده،
ال���ذي اش��ت��ه��ر ب��رواي��ت��ه للقصص

ال ّ َ
«قصة
���ش���ع���ب���ي ،وم����ن ض��م��ن��ه
َّ
عنترة» ،في بعض املقاهي َّ
الشعبية
في بيروت .ويبدو أن ما علق في
وج����دان م��ح َّ��م��د ش��ام��ل وذاكرته،
امل���وال
م��ن ج�� َّدي��ه ،أك���ان م��ن ب��اب
َّ
البغداي أو كان من باب القصص
«قصة عنترة»،
وخاصة
الشعبي،
َّ
َّ
ج��ع��ل م��ن��ه ف��ي م��رح��ل��ة َّ
الشباب،
مح َّب ًا للمسرح وم��ا يعرض عليه
من متثيليات ،وما يق ّدم خالل هذه
ال َتّمثيليات أو استراحة فصولها
أغان وأناشيد .لقد بات
من
محمد
ٍ
َّ
شامل ،في صباه ومطلع شبابه،
م��س��ح��ور ًا ب��ه��ذا ال��ف��ن ومأخوذ ًا
مبتابعته وحضوره؛ خاصة وأن
بعض الفرق املسرحية املصر َّية
اع��ت��ادت أن ت���ؤ َّم ب��ي��روت؛ وتق ّدم
بعض ًا م��ن أعمالها على مسارح
فإن
في املدينة .ومن جهة أخ��رىَّ ،
محمد شامل إلتحق ،مثل كثيرين
َّ
م��ن رف��اق��ه ،م��ن شباب ب��ي��روت في
ذل��ك ال�� َزّم��ن ،ك َّ
��ش��اف�� ًا ف��ي «جمع َّية
الك َّ
َشاف املسلم».
����رح����م����ن مرعي
َّ
ش������ب ع���ب���د ال َّ
ري��اض�� َّي�� ًا يهتم بتنمية عضالته؛
وك��ان خفيف ِ ّ
الظل ،مح َّب ًا للحياة
ومل��ا فيها م��ن طعام وش���راب؛ كما
ك��ان كرمي ًا مضياف ًا إل��ى أبعد حد
الرحمن،
يتم َّكن منه .ش��ارك ،عبد َّ
خالل دراسته في مدرسة «الليسيه
الفرنسية» ،في بعض النشاطات
امل��س��رح��ي��ة ،ال���ت���ي ك����ان يق ّدمها
تالمذة املدرسة إ َّبان حفالت نهاية
السنة الدراس َّية؛ ومن جهة أخرى،
فإنه التحق بـ «الك َّ
َشاف املسلم»؛
وش��ارك في املسرحيات التي كان
أع��ض��اء ال��ك َّ
َ��ش��اف يقيمونها في
املخيم؛ وص��ار ف��ي شبابه هاو َّي ًا
لفن ال َتّمثيل ،ال يبغي عن هوايته
ه��ذه فكاك ًا بل يعيشها ،وه��و ابن
األبن املدلل لألسرة األرستقراط َّية
امل��وس��رة ،رغبة وول��ه�� ًا بعيد ًا عن
أي مطلب مادي.
األول
كانت بيروت ،في الثلث َّ
تضج بنشاط
من القرن العشرين،
ُّ
متنوع التَّوجهات
اجتماعي
ثقافي
ِّ
ِّ
ٍّ
��ي ال�� َّن��ت��ائ��ج .التقى ،ف��ي هذه
وغ��ن ِّ
األج�������واء،
م��ح��م��د ش���ام���ل وعبد
َّ
ال َّ��رح��م��ن م��رع��ي ،عبر ال َّنشاطات
الكشف َّية ف��ي «ج��م��ع�� َّي��ة الك َّ
َشاف
السن
امل��س��ل��م»؛ ول���م ي��ك��ن ف����ارق ِّ
الرحمن
بينهما كثير ًا ،إذ إن عبد َّ
��م��د ش��ام��ل بأربع
ك���ان ي��ك��ب��ر م��ح َّ
س��ن��وات .وي��ب��دو أنَّ ث َّ��م��ة صداقة
أخوة حقيق َّية ،جمعت
ومو َّدة ،بل
َّ
ب�ين اب��ن األس���رة االرستقراط َّية،
الرحمن ،ال��ذي ولد وفي فمه
عبد َّ
ملعقة من ذهب؛ وبني ابن األسرة
ال َّ
��ش��ع��ب�� َّي��ة ،م��ح َّ��م��د ش��ام��ل ،الذي
عانى منذ أن ول��د فقر ًا وحرمان ًا
أن زم��ال��ة الكشف َّية
وق��ه��ر ًا؛ ب��ي��د َّ
والهوس باملسرح ،ش َّكال ال ُّلحمة
التي ش�� َّدت واحدهما إلى اآلخر؛
وظ ّ َ
���ل ه��ذا ال��رب��اط قائم ًا بينهما
منذ أ َّيام الصبا إلى أن فرق املوت
الرحمن سنة
بينهما ،بوفاة عبد َّ
.1958
أنض َّم
محمد شامل ،في مطلع
َّ
شبابه ،حوالى سنة  ،1928إلى
م��ج��م��وع��ة م���ن ش���ب���اب ب���ي���روت؛
ب��رئ��اس��ة ال َّ
���ش���اع���ر والصحافي
أح��م��د دمشقية ،وب��رع��اي��ة ،مدير
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ثقافة

ُّ
الشرطة في بيروتَّ ،
الشاعر عبد
ال��� َّرح���ي���م ق��ل��ي�لات م���ع ن��خ��ب��ة من
مث َّقفي ب��ي��روت ،منهم ،الدكتور
مصطفى خ��ال��دي واألس��ت��اذ عزت
أس���س ه���ؤالء َّ
الشباب
األدل���ب���يَّ .
م���ا أط��ل��ق��وا ع��ل��ي��ه اس���م «منتدى
ال َتّمثيل وال�� ِّري��اض��ة»؛ وك��ان هذا
املنتدى ينشط ِبعضو َّية كوكبة
م���ن ش���ب���اب ب���ي���روت ،م��ن��ه��ا نور
العويني
ومحمد شامل ويوسف
َّ
س���وب���رة وط���ه ب��ع��ل��ب��ك��ي
ومحمد
َّ
جمعة .وك��ان ،أن انبثقت عن هذا
«املنتدى»
وبهمة أعضائه ،فرقة
َّ
ه��واة للتَّمثيل املسرحي ،عمدت
إلى تقدمي عروض لها في منطقة
«زقاق البالط» ،من مدينة بيروت؛
وم���ن ه���ذه ال���ع���روض ،مسرح ّية
«ثعلبة» التي دعي إلى حضورها
��اب البيروتي األرستقراطي
ال��ش ٌ
وخ�� ّري��ج «م��درس��ة ال�لاي��ي��ك» ومن
ط�لاب «معهد بيجييه الفرنسي
ل��ل��تّ��ج��ارة» ،عبد ال َّ��رح��م��ن مرعي؛
وي��ب��دو أن ع��ب��د ال َّ��رح��م��ن مرعي،
وج��د ف��ي ه��ذه املجموعة ضالته
ال��ت��ي ي��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا ف���ي مجاالت
ال َتّمثيل ،فانضم إليها مع ِّزز ًا هذا
االن��ض��م��ام ب��ص��داق��ت��ه م��ع
محمد
َّ
شامل.
السنتني،
تأسست ،بعد حوالي َّ
أي سنة  ،1930جمع َّية أخرى،
ع���رف���ت ب���اس���م «ج��م��ع��ي��ة الترقي
األدب��������ي»؛ ك����ان رئ��ي��س��ه��ا أحمد
دم��ش��ق��ي��ة ،وك����ان م���ن أعضائها
مجموعة من شباب بيروت أيض ًا،
��م��د ش��ام��ل وعبد
م���ن ب��ي��ن��ه��م م��ح َّ
الرحمن مرعي وشفيق القاطرجي
َّ
وناجي بدر
ومحمد الالز وخضر
َّ
ع���ي���ت���ان���ي وش���ف���ي���ق ال����ن���� ّق����اش.
وت��ش�� َّك��ل��ت ،م���ن ه���ذه اجلمع َّية،
تكونت من
كذلك ،فرقة مسرح َّية
َّ
شباب اجلمع َّية ورئيسها ،وق َّدمت
م��س��رح�� ّي��ة ب��اس��م «ب���ي���روت على
امل��س��رح»؛ كتبها أحمد دمشق ّية،
وهو الذي ع ّرب للفرقة ،فيما بعد،
مسرح ّية «القناع» ،فض ً
ال عن أنّ
ال��ف��رق��ة م�� ّث��ل��ت ،الح��ق�� ًا ،مسرح ّية
«ال��ه��اوي��ة» حمل��م��ود ت��ي��م��ور ،ومن
بعدها مسرح ّية «القبلة القاتلة»،
وه��ي من مع ّربات املصري فتّوح
نشاطي لفرقة يوسف وهبي ،ومن
ث��� َّم م��س��رح�� ّي��ة «ف��ي ج��ب��ال لبنان»
ال��ت��ي اق��ت��ب��س��ه��ا ع���ن اإلسبانية
ولبننها
محمد شامل.
َّ
ك���ان ،اب���ن ب��ي��روت وأح���د أبرز
مث َّقفيها ،األديب عمر فاخوري ،من
املشرفني على أعمال هذه الفرقة،
��اص�� ًة ف��ي م��وض��وع��ات مراقبة
وخ ّ
���س�ل�ام���ة ال��ل��غ��ز َّي��ة لل ًّنصوص
ال ّ َ
امل����وض����وع����ة ب���ال���ل���غ���ة العرب ّية
الفصحى ،التي التزمتها الفرقة.
محمد شامل أقنع ،في
ويبدو أنّ
َّ
الرحمن مرعي
هذه املرحلة ،عبد َّ
باالنخراط في ال َتّمثيل الكوميدي،
بعد جتربة ال َتّمثيل الدرامي؛ فبدأ
��ي «ش��ام��ل ومرعي»،
ب���روز ال�� ُّث��ن��ائ ّ
واش��ت��ه��ار شخص ّية «ع��ب��د العفو
اإلن����ك����ش����اري» ال���ت���ي ك����ان يكتب
أدواره����ا م��ح َّ��م��د ش��ام��ل ويؤ ّديها
الرحمن مرعي.
عبد َّ
وإلى اللقاء في احللقة التَّالية.
 رئيس املركز الثقافي اإلسالمي
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التطوعي يف العامل العربي
يف �إحتفالية ّرواد العمل ّ

استالم اجلائزة من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وبجانبه رئيس االحتاد العربي للتطوع د .حسن بو هزاع

أقام االحتاد العربي للتطوع
وجمعية الكلمة الطيبة برئاسة
ال��دك��ت��ور حسن ب��و ه���زاع حفل
ج��ائ��زة الشيخ عيسى ب��ن علي
رواد العمل
آل خليفة لتكرمي ّ
ال��ت��ط��وع��ي ف��ي ال��ع��ال��م العربي
ف��ي دورت����ه ال��س��ن��وي��ة التاسعة
للعام  2019وق��د ض ّ��م��ت نخبة
من الشخصيات العربية املؤثرة
في عملها التطوعي وإجنازاتها
التي ترفد املجتمع باإليجابيات
املطلوبة عبر كل املستويات.
ل��ه��ذا ك��ان��ت مملكة البحرين
واالحت��������اد ال���ع���رب���ي للتطوع
متفاعال من أجل رعاية مسيرة
األع���م���ال ال��ت��ط��وع��ي��ة وتسليط
الضوء على مطلقيها واملهتمني
بتفعيلها ف��ي ال��ع��ال��م العربي
ب��ه��دف تشبيك األه�����داف التي
ت���ص���ب ف����ي خ����دم����ة اإلن����س����ان
وخصوصا اجليل اجلديد.
لهذا متَّ ��ت دع��وة ثالثة عشر
متطوعا م��ن رج���ال ون��س��اء من
العالم العربي أثبتوا قدراتهم
ال��ف��اع��ل��ة ف���ي ال���ق���ي���ام بالعمل
ال���ت���ط���وع���ي ال������ذي ي���ص���ب في
م��ص��ل��ح��ة امل��ج��ت��م��ع وال���وط���ن.
ومت اختيار رئيسة دي��وان أهل
القلم من لبنان الدكتورة سلوى
اخلليل األمني التي ساهمت في
ربط لبنان املغترب بلبنان املقيم
م��ن خ�لال تسليط ال��ض��وء على
الطاقات اللبنانية املبدعة في
عالم االنتشار منذ العام 1999
ت���اري���خ ت��أس��ي��س دي������وان أهل
القلم ،كذلك من خ�لال االهتمام
بالكشف عن مسيرة الناجحات
والناجحني املبدعني واملتم ّيزين
ف���ي م��خ��ت��ل��ف االختصاصات
واألعمال وامل��ش��اري��ع املنتجة
في الداخل اللبناني وإقامة لقاء
األدي��ب��ات العربيات املتم ّيزات
الذي انطلق إلى العالم العربي،
كما ملتقى املبدعات العربيات
الذي ّ
مت عقده مؤخرا في لبنان.
ب��ح��ض��ور ال��ش��ي��خ ع��ل��ي بن
خليفة آل خليفة ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء والشيخ عيسى
ب��ن ع��ل��ي آل خليفة وح��ش��د من
الوزراء والشخصيات الرسمية
وال���س���ف���راء ال���ع���رب واألجانب
وفي طليعتهم السفير اللبناني
ميالد من��ور وعقيلته والسفير
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ط���ه ع��ب��د القادر
وعقيلته اللذان أبديا اهتماما
خ���اص���ا ب���امل���ك��� ّرم���ة م���ن لبنان
الدكتورة سلوى اخلليل األمني
حيث أق��ام السفير الفلسطيني
ضمت
مأدبة عشاء على شرفها
ّ
السفير اللبناني وعقيلته وعدد
م��ن الشخصيات األقتصادية
الفلسطينية.
أقيم احلفل اخلتامي جلائزة
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
للعمل التطوعي للعام ،2019
ف��ي ق��اع��ة امل���ؤمت���رات ف��ي فندق
اخلليج في العاصمة املنامة.
بداية ب��دأ احلفل بتالوة من
ال���ق���رآن ال���ك���رمي ،ب��ع��ده��ا كلمة
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
ال��ذي ق��ال :إن التكاتف وسيلة
ناجحة لتحقيق غاية املجتمع
واحمل���اف���ظ���ة ع��ل��ى استقراره
االج��ت��م��اع��ي وت��أص��ي��ل ذل���ك في
نفوس األجيال اجلديدة يتم من
خالل إلقاء الضوء على التجارب
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مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ علي بن خليفة والشيخ عيسى بن علي آل خليفة ومهند األمني

ال��ن��اج��ح��ة ف��ي م��ج��ال التطوع.
وأضاف إن اجلائزة هي مناسبة
ل ّ
�لإط�لاع سنويا على مستوى
��ور احل��اص��ل ف��ي مسيرة
ال��ت��ط ّ
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ف��ي مملكتنا
الغالية والعالم العربي ،وأكد
أن البحرين سعت وبتوجيهات
كرمية من عاهل البالد امللك حمد
ب��ن عيسى آل خليفة ورئيس
مجلس ال����وزراء األم��ي��ر خليفة
ب��ن س��ل��م��ان آل خليفة ألهمية
ال��دور الكبير ملنظمات املجتمع
املدني ،لهذا مت احلرص على أن
نوليها ج ّ��ل االهتمام والرعاية
س��واء م��ن الناحية التشريعية
املقدمة
أو من ناحية التسهيالت
ّ
للقائمني على هذه املنظمات.
ب����دوره أل��ق��ى رئ��ي��س جمعية
الكلمة الطيبة واالحت��اد العربي
للتطوع املنظم لألحتفال الدكتور
حسن ب��و ه���زاع كلمة أك��د فيها
أن ال��ل��ق��اء ال��س��ن��وي ف���ي حفل
توزيع جائزة الشيخ عيسى بن
علي آل خليفة للعمل التطوعي
بات منصة جامعة لكل اجلهات
واألف����������راد امل���ع���ن���ي�ي�ن بالعمل
ال��ت��ط��وع��ي ف��ي مملكة البحرين
وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وأض�����اف أن
احلفل يشهد االحتفاء بكوكبة من
رواد العمل التطوعي الذين أثروا
ال��ع��م��ل األه��ل��ي واإلن��س��ان��ي في
شتى أنحاء العالم العربي مؤكدا
أهمية تضافر اجلهود الرسمية
واأله���ل���ي���ة ف���ي ب���ن���اء مستقبل
الفعالة في
بلداننا وامل��ش��ارك��ة
ّ

نحن ُمت َعبون

نحن ُمتعبون يا وطني ،كهسهسات الصبح بعد ليل طويل ،أو مثل تداعي
الصور حني نتساءل عن أسباب فقرنا وتخ ّلفنا وجهلنا وفسادنا وضياعنا،
حني نقارن واقعنا بواقع الشعوب األخ��رى ...ثرواتنا ليست لنا ...أوالدنا
طيور تهاجر حني ترفرف بجناحيها ..نحن متعبون يا وطني وخائفون وقلقون،
ألننا منارس اإلختباء مثل ذاك الطير الذي يدفن رأسه في الرمال!! الصقيع
تعم البيوت واحلارات والطرقات!!
في العروق صار أمر ًا ال ُيحتمل ..الظلمة ّ
س�لام الله علينا يا وطني ،وي��ا ن��ار كوني علينا ب��رد ًا وس�لام� ًا ..ودعينا
ماض وننشد الغفران ...أفاقنا ُيغ ّلفها الضباب ويكتنفها الغموض..
نبكي ٍ
أفاقٌ توحي باحليرة!! نحن ُمتعبون يا وطني ألننا نعاني من القحط واجلدب
والتصحر ،ونتل ّمس ينبوع أغنية في متاهات البيد!! نذرف دموع التماسيح
ّ
إن نفقت ميامة ،ونصمت حني ُيباد شعب!!
نحن متعبون يا وطني ...يا لأللم ،يا لألسى فقد هجرتنا النجوم ،هجرنا
غيب م��وح� ٍ�ش ...فيا م�لاك النور أغثنا ...ث ّمة همسات
ال��ورد ...فررنا إل��ى ٍ
إلي عبر اجلبال والبحار والغابات إلى حيث الروح والنبض...
تنادينا :تعالوا ّ
يا مالك النور ال تتركنا يتامى في غياهب املغامرات والغواية والضالل ،فلقد
تعب العمر وخذلتنا األحالم والبشر ...نسينا ذاك الزمن الناصع البياض...
طرزت األقالم ألوانه بالذهب والعقيق ...أنارت شموعه الدنيا ..وأثارها
ٌ
زمن َّ

تلبية احتياجات مجتمعاتنا من
خالل السعي احلثيث إلى جتاوز
التحديات التي قد تعيق مسيرة
التنمية املستدامة.
انتهى احل��ف��ل بتكرمي رواد
ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي العربي
وال��رع��اة وجلنة التحكيم بدرع
ج��ائ��زة الشيخ عيسى ب��ن علي
آل خليفة ،وأقيم حفل كوكتيل
باملناسبة .بعدها متّ ��ت دعوة
الدكتورة سلوى اخلليل األمني
ل��ع��ش��اء ت��ك��رمي��ي أق���ام���ه على
شرفها امل��ه��ن��دس الفلسطيني
ناصر كنعان وزوجته حيث مت
تكرميها أيضا من قبل السفير
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ط���ه ع��ب��د القادر
مبيدالية الرئيس الفلسطيني

منوعات

محمود عباس املؤ ّرخة بتاريخ
م��ي�لاد دول���ة فلسطني ف��ي األمم
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ط��ري��ق احلرية
واالستقالل.
من جانبهم ،أعرب رواد العمل
التطوعي امل��ك�� ّرم��ون ع��ن شكرهم
للشيخ عيسى بن علي آل خليفة
راعي اجلائزة على هذا التقدير،
مؤكدين أن جائزة سموه تسهم
ف��ي تشجيع امل���ب���ادرات العربية
التطوعية ،كما أش���ادوا بجهود
جامعة ال��دول العربية واالحتاد
العربي للتطوع برئيسه الدكتور
ح��س��ن ب���و ه�����زاع واملستشارة
س��ام��اي��ة حسني واألع��ض��اء وكل
م��ن ساهم ف��ي إجن��از ه��ذا العمل
الناجح.

يكتبها « :عني»..

abed.salam1941@gmail.com

«مني بيعرف» يعود عالـMTV

بعد غياب البرامج التثقيفية
ع���ن ال���ش���اش���ات احمل��ل��ي��ة تعود
اإلعالمية ناديا بساط باملوسم
الثالث من البرنامج التثقيفي
امل���م���ي���ز «م���ي��ن ب���ي���ع���رف» بعد
جن���اح امل��وس��م األول والثاني،
وتستضيف ناديا بساط في كل
حلقة ستة ضيوف ليتنافسوا
فيما بينهم م��ن خ�ل�ال اإلجابة
على أكبر عدد ممكن من األسئلة
ض��م��ن خمسة ج���والت متتالية
متبار في كل
وبحث يتم إستبعاد
ٍ
جولة وصوال للجولة األخيرة .
امل���ش���اه���دون ع��ل��ى م��وع��د كل
ليلة أرب��ع��اء م��ع حلقات مليئة

اإلعالمية ناديا البساط

باحلماس ،واملعلومات العامة و التشويق..
«م�ين بيعرف» مسا ًء اليوم األرب��ع��اء على شاشة الـ Mtvالساعة
 9.40مسا ًء.

ّ
متعب ،حني أرى الدهشة في العيون ،ويسود
تدل عليها ...وأنا يا مالك النور ٌ
وجوم يجل ّلها ...تنصت قناديل الليل والعمر الطالع واألزهار والفراشات التي
ترفرف بذهول ...وأنا أفتح نوافذ قلبي ،أتوه في الطرقات ...في بالدٍ ال لون
للحياة فيها ...أبحث عن بداية ما في مكان ما!! أدعو وأمتنى لو أن جنمة
ويعم الظالم...
الصباح تبوح ،وتريني معجزاتها قبل أن ينسدل الستار ّ
لكنني يا مالك النور أرفض أن أتعفّن ،ولن أستسلم ...بل سأظل أتنشق
األغنيات و ُأراق��ص النسائمُ ...أعانق األي��ديُ ..أوقد النار وأبتهجُ ...أسابق
الريح ...فلن أخضع ولن أقبل أن ّ
يحط طائر الظالم ثانية في بالدي..
بل سأمضي إلى مملكة أحالمي مثل عصفور من نور ..أنتشر مثل دخان
يحررني
مسحور ...أسكن غابة األماني ...أدفن روحي بني أفنانها ...نورها ّ
أصير شعاع ًا ينتزع األهات...
ٍ
كلمات تنساب كصدى الريح في ال��ودي��ان ،بانتظار أن تشرق
يصوغ
الشمس ...بانتظار أن يتدفق الطوفان ليطهر األرض ،و ُيعيد عقارب الساعة
إلى الدوران..
فزع ما ُيخ ّبئه الغد!!
لكنني
أضلعي...
يكوي
وطني
ُح ُّبك يا
ٌ

نزار �سيف الدين

خالل تكرميها من قبل السفير الفلسطيني طه عبد القادر
مبيدالية الرئيس محمود عباس

«نعم للتالزم بني البيئة والنه�ضة
العمرانية» ندوة «املنرب» على OTV
م����ن إع����������داد وإدارة
اإلع�ل�ام���ي ك���رمي اجلم ّيل،
تعرض شاشة  OTVمساء
ال���ي���وم األرب���ع���اء الساعة
 9.30مسا ًء ندوة بعنوان
«ن��ع��م ل��ل��ت�لازم ب�ين البيئة
وال��ن��ه��ض��ة العمرانية»،
وحيث يستضيف اإلعالمي
مجموعة من الضيوف ذات
اإلخ����ت����ص����اص مبجالي
البيئة والعمران.
مع السفير اللبناني ميالد منور وعقيلته

اإلعالمي كرمي اجلم ِّيل

تصدر عن

العميد املؤسس

دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل

عبــد الغـنـي ســـالم

صالح سالم

عدنان غالييني

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

( 1962ـ ـ )2017
املدير االداري
املدير التجاري

ناجي حطب

يومية �سيا�سية عربية

حكايات الناس

«ت�صبحون» على ثرثرة؟!
الثرثرة النسائية ،هواية ..أم حاجة ..أم طبع غلب التطبع كما
يقول املثل الشعبي ،أو النساء «النوفوريش» أي حديثي النعمة على
حد تعبير «الشارع» يدافعن عن انفسهن «تهمة الثرثرة» ال سيما في
ّ
الصبحيات النسائية بحث ًا عن قتل الفراغ على «كركرة» االراكيل
املعسلة؟
ملاذا الصبحيات النسائية في معظم مقاهي الروشة ،وما حاجتنا
إليها؟! ه��ل أغنت حياتنا االجتماعية ،أم ه��ي نتيجة ال��ف��راغ عند
(العائالت النوفوريش) باملظاهر املزركشة بعطر آالن ديلون؟!
بعيد ًا عن الثرثرة بني الرجال والنساء ،أثبتت دراسة كندية حديثة
أن الرجال والنساء مييلون إلى الثرثرة في مواضيع مختلفة.
وأن الرجال في حاجة إلى الثرثرة لتعزيز صداقاتهم ،وشملت
ال��دراس��ة  180طالبة جامعية و 120طالب ًا جامعي ًا ما بني الثامنة
عشرة والتاسعة والعشرين.
واج��اب��وا عيد استنابات ح��ول صداقاتهم وه��م يثرثرون حوله
وأهمية الثرثرة (والنميمة الصباحية) في عالقاتهم.
وكشفت ال��دراس��ة ان ال��رج��ال (يعشقون ال��ث��رث��رة) واالجن���ازات
الوهمية؟! واالقتصاد يترنح!
والنساء يعشقن األمجاد العائلية ،التي أكل عليها الدهر وشرب
()...؟! ويعشقن املظاهر اخلارجية أمام الرأي العام.
علماء النفس في (جامعة كندا) :العالقة بني الثرثرة والصداقة
تختلف بني الرجال والنساء ،فهي بني الرجال تتم ّيز بأنها جزء من
املشاركة في (األنشطة الوهمية) فيما الثرثرة الصباحية بني النساء
ال طعم لها وال لون لها.

جاد تابت

ندى البستاني خوري

الشفافية  -ال فساد» ،تقام حلقة
حوارية باللغة الفرنسية حول
«املعيار ال��دول��ي أي���زوا ،»3700
ال��ت��اس��ع��ة وال��ن��ص��ف م��ن صباح
ال���ي���وم (األرب����ع����اء) ف���ي املعهد
العالي لألعمال ( - )ESAشارع
كليمنصو  -بيروت.
****

مفكرةاليوم
>  -13.00رفيق زنتوت
ريا
يقيم على ش��رف ال��وزي��رة ّ
احلسن مأدبة غ��داء تكرميية

ف�����ي م���ط���ع���م «ل�����وم�����اي�����ون» -
األشرفية.
>  -17.00اجتماع تشاوري
ي���ق���ام ف����ي االحت�������اد الوطني
لنقابات العمال واملستخدمني
في لبنان.
>  -17.00ال��وزي��ر وائل
أب ��و ف��اع��ور ي��ف��ت��ت��ح مجمع ًا
صناعي ًا النتاج البالستيك في
بكفيا  -املدينة الصناعية.
>  -18.00ي��ك��رم املنتدى
القومي العربي ثلة من الراحلني
في دار الندوة  -بيروت.
>  -19.00معرض الفنان
التشكيلي ع ��ارف منيمنة
«هي الوحيدة» ،يقام في مبنى
بيت بيروت  -السوديكو.
****

{ ال��ن��ق��ي��ب امل���ع���م���ار ج ��اد
تابت رئيس احت��اد املهندسني
اللبنانيني ،ونقيب املهندسني في
بسام زيادة
طرابلس املهندس ّ
يعقدان مؤمتر ًا صحفي ًا ،لإلعالن
ع���ن رف���ض ن��ق��اب��ت��ي املهندسني
وجميع املهندسني اللبنانيني
للمادة الـ 18من مشروع موازنة
س��ن��ة  ،2020ال���واح���دة م��ن بعد
ظهر اليوم (األرب��ع��اء) في قاعة
نقابة املهندسني  -بئر حسن -
بيروت.
****
{ امل��ه��ن��دس م� ��ارون احللو
رئ��ي��س نقابة م��ق��اول��ي االشغال
ال��ع��ام��ة وال��ب��ن��اء يعقد مؤمتر ًا
ص��ح��ف��ي� ًا للبحث ف��ي األوض���اع
االقتصادية واملالية ،وأوضاع
املقاولني في ضوء توقف األعمال
واالستثمارات ،احلادية عشرة
م��ن قبل ظهر ال��ي��وم (األربعاء)
في مقر النقابة  -كورنيش بيار
اجلميل  -فكتوريا تاور.
****
{ ال�����وك�����ال�����ة اجل���ام���ع���ي���ة
ل��ل��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة ،ت��ق��ي��م احلفل
اخل����ت����ام����ي مل���س���اب���ق���ة «امل�������رأة
ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة رائ����دة األعمال
 ،»2019ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ع��د ظهر
اليوم (األربعاء) في اوديتوريوم
فرنسوا باسيل  -حرم االبتكار
وال��ري��اض��ة  -ج��ام��ع��ة القديس
يوسف  -طريق الشام.
****

سفر ميمون

{ ال��ن��ائ��ب أن�ي��س ن�ص��ار غادر
إلى دبي.
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��س
�
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��ب
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�
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ّ
مخيبر غادر إلى اسطنبول.

سليم الصايغ

{ ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ن�ب�ي��ل دو
فريج غادر إلى باريس.
{ ال����وزي����ر ال���س���اب���ق ناجي
البستاني غادر إلى جنيف.

سيبوه هوفنانيان

{ ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سيبوه
هوفنانيان عاد من أثينا.
{ ال����وزي����ر ال���س���اب���ق سليم
الصايغ عاد من باريس.

ما خطر تناول البي�ض بكميات كبرية؟

دحض علماء من جامعة تكساس
األميركية شائعتني شبه مؤكدتني
تفيدان ب��أن تناول البيض بكميات
كبيرة يؤثر بصورة قاتلة على القلب
واألوع��ي��ة الدموية وي��زي��د م��ن خطر
اإلص���اب���ة مب���رض ال��س��ك��ري ،ومنذ
س��ت��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل���اض���ي أعلنت
اجلمعية األميركية ألم��راض القلب،
أن على الشخص ع��دم ت��ن��اول أكثر
من صفار ثالث بيضات في األسبوع،
ل��ت��خ��ف��ي��ض ك��م��ي��ة الكوليسترول
الداخلة للجسم ،ألنه يسبب أمراض
القلب واألوعية الدموية.
م���ن أج����ل دع����م أو دح����ض هذه
امل��ع��ل��وم��ة ،أج�����رى ع��ل��م��اء جامعة
ت��ك��س��اس جت���رب���ة ش�����ارك ف��ي��ه��ا ٤٨
ش��خ��ص��ا ب���ال���غ���ا ،ج���ه���زوا البيض

طارق دملج

رئيس قسم االخراج

محمود غندور

وف��ق رغباتهم .ق��ام املتطوعون أوال
باستخدام طريقة تصوير الطعام
ع��ن ب��ع��د – ط��ري��ق��ة ج��دي��دة لتحديد
كمية ون��وع الطعام ،دون االعتماد
ع��ل��ى ال���ذاك���رة .وأع��ط��ى الباحثون
ك��ل مشترك هاتفا ذكيا ليتمكن من
تصوير ال��ط��ع��ام قبل ت��ن��اول��ه وبعد
االنتهاء منه ،أرسلت جميع الصور
إلى مركز خاص لتحليلها.
ظ��ه��ر م��ن ن��ت��ائ��ج ه���ذه الدراسة،
أن ت��ن��اول البيض ال يعني ارتفاع
مستوى ال��ده��ون املشبعة املسببة
ألم���راض القلب واألوع��ي��ة الدموية.
ووفقا للباحثني ،يظهر «ضرر» تناول
البيض عند اس��ت��خ��دام ال��زب��دة في
قلي النقانق وحل��م اخلنزير املقدد
معها ،كما يفعل الكثيرون في وجبة

اإلفطار.
وقرر الباحثون تكريس التجربة
ال��ث��ان��ي��ة مل��ع��رف��ة م���دى ت��أث��ي��ر تناول
البيض في مستوى السكر بالدم.
وط����ل����ب����وا م����ن امل���ش���ت���رك�ي�ن في
ال��ت��ج��رب��ة ع��ش��وائ��ي��ا ت���ن���اول وجبة
إف���ط���ار -ال��ب��ي��ض امل��خ��ف��وق ،بيض
مخفوق مع دهون مشبعة ،لها نفس
السعرات احل��راري��ة وكمية الدهون
والبروتينات والكربوهيدرات.
ف��ات��ض��ح ل��ل��ب��اح��ث�ين أن تناول
البيض م��ن دون أي م���واد مضافة،
ل��ي��س ل��ه أي ت��أث��ي��ر سلبي ملموس
ف��ي م��س��ت��وى ال��غ��ل��وك��وز ب��ال��دم .من
هنا استنتجوا ،أنه ال حتديد لكمية
البيض التي ميكن للشخص السليم
ت��ن��اول��ه��ا .كما أن نتائج التحاليل
اإلضافية التي أجريت لم تظهر أي
اختالف في مستوى الغلوكوز في دم
الذين يتناولون كمية كبيرة أو قليلة
من البيض يوميا.
(وكاالت)

نتائج يومية
ج������رى م����س����اء أم������س سحب
«ي���وم���ي���ة» رق�����م  ،920وج�����اءت
النتيجة كاآلتي:
< يومية ثالثة.537 :
< يومية أربعة.9146 :
< يومية خمسة.01552 :

الشركة اللبنانية لتوزيع
الصحف و املطبوعات
تلفون01/361517 -01/368007 :
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نقطة و سطر

«ال�صامت الأكرب»
�أطلق �صرخة مد ِّوية..

امل�صور بني الأم�س واليوم :من الأبي�ض
والأ�سود �إىل «الديجيتال»

هو وهي

سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في
ّ
 197 :2019/9/23حركة طيران و 25008ركاب ،توزّعت على
الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  96رحلة ،إقالع  101رحلة.
حركة ال��رك��اب :وص��ول 10636 :راك��ب� ًا ،م��غ��ادرة14372 :
راكب ًا .وترانزيت :ال أحد.

املدير املسـؤول

ِسجال صالحيات
بني احلريري
وتكتل باسيل

يكتبها اليوم :فاروق اجلمال

{ برعاية رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،وحضور
ندى البستاني خوري وزيرة
ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ،يفتتح املركز
اللبناني للحفاظ على الطاقة
ومجموعة  MCEمنتدى بيروت
ال��ع��امل��ي ل��ل��ط��اق��ة ال��ع��اش��رة من
صباح اليوم (األربعاء) في قاعة
فندق لوريال  -ضبية.
****
{ الوزراء السابقون :بطرس
ح� � � ��رب ،إب� ��راه � �ي� ��م جن � ��ار،
ورشيد درب��اس يتحدثون في
ن���دوة ب��ع��ن��وان «ال���دول���ة املدنية
العلمانية» ،تنظمها وتدعو إليها
«رابطة أصدقاء كمال جنبالط»،
اخل��ام��س��ة م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر اليوم
(األربعاء) في مركز الرابطة في
كليمنصو  -ش���ارع املكسيك -
قرب مستشفى طراد.
****
{ إي��ه��ور أوس� �ت ��اش سفير
أوك����ران����ي����ا ل�����دى ل���ب���ن���ان يقيم
ح��ف��ل اس��ت��ق��ب��ال مب��ن��اس��ب��ة عيد
االستقالل الـ 28لبالده ،السابعة
م��ن م��س��اء ال��ي��وم (األرب���ع���اء) في
فندق فينيسيا.
****
{ ب���ح���ض���ور س���ان���دري���ن
ريتشارد احملامية ،عضو نقابة
احمل��ام�ين ف��ي ب��اري��س واخلبيرة
ف����ي ت���دق���ي���ق ن���ظ���ام���ي اجل�����ودة
أي��زوا  3700و ،19600وبدعوة
من «اجلمعية اللبنانية لتعزيز

د .ماجد منيمنه

طرابلس  -ت06/629401 :
مرجعيون  -ت07/835855:
البقاع ت08/ 543217 :
بعلبك ت08 / 371994 :

الظريف  -شارع االستقالل
خطوط مجمعة
ت 01/735745 :
فاكس 01/735749 :
ص.ب 11-2402 :ـ بيروت
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إيهور أوستاش

املدير العام

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

مكاتب املناطق

التوزيع

لكل صورة وحركة.
حتقيق� :سمار الرتك
في البداية مرحلة األبيض واألس���ود ثم األل���وان وم��ا يواكبها من
صياد الصورة لم يتغير ،فهو دائما متحفز إللتقاط الشخص أو األفالم ومعمل التحميض والغرفة املظلمة.
احلدث بعني احملترف في سبيل التغطية اإلعالمية الناجحة.
باألمس ،كان املصور يواجه الكثير من املتاعب في اصطياد الصورة
اليوم.
وحتى
املصور أحد شركاء العمل الصحفي منذ البداية
وهو اليوم يواجه املتاعب ذاتها لكن العصر اختلف من غرفة التحميض
هكذا لعب دوره ممتشقا» الكاميرا وعدساتها ..العيون املالحقة إلى «الديجيتال» ،من اليد والعدسة إلى كبسة واحدة تفعل كل شيء.

بني السجاالت الصدامية التي
هيمنت على جلسة امل��ش��اري��ع في
مجلس ال��ن��واب أم���س ،واخلطاب
الهادئ وال��ه��ادف ال��ذي ألقاه قائد
اجليش أمس في الريحانية ،تبرز
م��أس��اوي��ة امل��ش��ه��د ال��ل��ب��ن��ان��ي بكل
تناقضاته ،وخ��اص��ة ه��ذه املسافة
ال��ش��اس��ع��ة ال���ت���ي ت��ف��ص��ل الطقم
السياسي عن املؤسسة العسكرية،
س��واء بالنسبة للمفاهيم الوطنية
األس��اس��ي��ة ،أم بالنسبة ل���دور كل
طرف في احلفاظ على أمن الوطن
وإستقراره.
مناقشات مجلس النواب إختلط
فيها حابل الفساد بنابل املزايدات،
وإن��ح��رف��ت امل��واج��ه��ات الكالمية
ع��ن اخل���ط ال��دمي��وق��راط��ي بإجتاه
ال���وح���ول ال��ط��ائ��ف��ي��ة واملناطقية
ال��ب��غ��ي��ض��ة ،ول����وال ح��ك��م��ة رئيس
مجلس النواب وحنكته املشهودة
ف���ي إدارة اجل��ل��س��ات الساخنة،
ك��ان البلد أم���ام عاصفة سياسية
طائفية جديدة ،تُفاقم أزماته املالية
واإلق��ت��ص��ادي��ة ،وت��دف��ع بخطوات
أسرع نحو اإلنهيار.
ف���ي ه���ذا ال���وق���ت ب���ال���ذات كان
ال���ع���م���اد ج����وزي����ف ع�����ون يطرح
اجليش أمن��وذج� ًا ُيحتذى به على
م��س��ت��وى ال���وط���ن ومؤسساته،
ب��ع��ي��د ًا ع���ن ال��ش��ائ��ع��ات وحمالت
التجني والتخوين ،وع��ازم� ًا على
القيام باملهام الوطنية املوكولة
إليه ،وماضي ًا في مسيرة الشرف
والتضحية وال���وف���اء ،ومتسلح ًا
«مبحبة شعبنا وثقته فينا».
وف����ي م���ق���ارن���ة غ��ي��ر مباشرة
م��ع الطقم السياسي واإلشتباك
املستمر بني أطرافه حول املصالح
األن���ان���ي���ة وال��ف��ئ��وي��ة ،وم����ا يفوح
منها من روائ��ح الفساد ،ق��ال قائد
اجليش« :عهدنا اللبنانيون سيف ًا
للشرف والوفاء ودرع� ًا للتضحية،
رجاله قلب واحد يدافعون عن أمن
لبنان بأرواحهم ودمائهم ويضعون
مصلحة الوطن فوق كل إعتبار...،
ال يلتفتون لصغائر أم يتوقفون
عند كبائر ،كانوا وسيبقون حراس ًا
للمستقبل والتاريخ».
وج��اء وص��ف العماد ع��ون بأن
اجليش هو ح��ارس الدميوقراطية
وحامي الدستور ،وكأنه تعبير عن
رفض املمارسات واملناورات التي
متارسها بعض األطراف السياسية
في إنتهاك األصول الدميوقراطية،
واخلروج عن الدستور.
«الصامت األكبر» أطلق صرخة
م��دوي��ة أم���س حل��م��اي��ة ال��وط��ن من
ِّ
فساد وإف�لاس الطبقة السياسية،
ف��ه��ل م��ن ي��س��م��ع ال��ص��وت و ُي����درك
أبعاد الصدى؟

«نون»...

جمال الشمعة
لكن كل ذلك ال يلغي حرفية وفن
ومهارة املصور الصحفي ألن هذه
املهنة ليست مجرد التقاط الصورة
بقدر ما هي جتسيد لها.
ص��ح��ي��ح أن ال��ت��ص��وي��ر أصبح
متاحا ال��ي��وم ب��واس��ط��ة الكاميرا
والهاتف اخلليوي وحتى ساعة
اليد ،لكن مهنة التصوير الصحفي
تبقى قائمة ومرتبطة أوال و آخرا
ب��ع�ين امل���ص���ور وح���س���ه ف���ي نقل
الواقع ونشره.
احل��داث��ة ال تلغي املهنة لكنها
ت��غ��ن��ي��ه��ا ،وإن ك���ان ال��ت��ط��ور أخذ
ي��ض��ي��ق امل���س���اح���ة ع��ل��ى العامل
البشري في كل املجاالت وليس في
التصوير فقط.
ل��ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ى مهنة
املصور بني األمس واليوم ،التقت
«اللواء» عددا من املصورين فكانت
احلوارات التالية:

ابراهيم

{ امل���ص���ور ح��س��ن ابراهيم،
ي��ع��ت��ب��ر أن���ه ل��ي��س ه��ن��اك م���ن فرق
ك��ب��ي��ر م��ا ب�ين امل��ه��ن��ة ف��ي املاضي
واحل��اض��ر ،فالتعب واح��د م��ا بني
األمس واليوم.
يقول« :بالتأكيد الفرق شاسع
م���ن ح��ي��ث «ال��ت��ك��ن��ي��ك» إذا صح
التعبير ،ف��ف��ي ال��ب��دء ك��ن��ا نصور
ب��ال��ف��ي��ل��م م��وض��وع�ين أو ثالثة،
ونتعب لتحميض الفيلم وتظهيره،
وك��ان��ت ال��ص��ورة األس���اس النتقاء
الصورة ،لكن اليوم الصورة باتت
تخضع ملقياس واحد بـ«الديجيتال»
وبالعادي مبعنى مهارة الصور.
ب��األم��س الكاميرا ك��ان��ت العني
ال��ت��ي تتحكم ب��ال��ص��ورة أم���ا األن
فـ«الديجيتال» هو من يتحكم بها.
ب���األم���س ك���ان ع���دد املصورين
م���ح���دودا ،بينما ال��ي��وم ف��ق��د زاد
عددهم ألن التقنية سهلت عملية
ال���ت���ص���وي���ر وأص����ب����ح اإلعتماد
ب���ال���درج���ة األول�������ى ع���ل���ى احلس
الصحفي للمصور.
م��ع العلم أن احل��س الصحفي
كان أيضا يلعب دورا أساسيا في
املاضي».
وعن الصعوبات يقول ابراهيم:
«طبعا املهنة متعبة على األرض
ه��ن��اك ع��وام��ل ع��دي��دة ،إذا حصل
ح��ادث معني ،ال��وض��ع األم��ن��ي ،كل
ذلك يؤثر على املصور ،اجلهة التي
متنع عمل املصور وتضايقه.
كما أن املؤسسات الصحفية لم
تعد تعتمد فقط على املصور بسبب
التواصل اإلجتماعي الذي يحمل
ص��ورا ألي ح��دث م��ن خ�لال توافر

قبل  40عام ًا

علي فواز

اخلليوي والكاميرات وغيرها....
مع األسف ،لم يعد هناك حماية
للمصور ،وب��ات يتوجب عليه أن
ينافس الهاتف اخلليوي ،ومن في
ال��ش��ارع ...وف��ي املقابل ،أصبحت
املؤسسة تساوم املصور ،وبالتالي
أص���ب���ح ه���ن���اك إل���غ���اء ل��ك��ث��ي��ر من
احلقوق».
وعن الفرق في عملية التصوير
وأهمية الكاميرا ،يقول« :الشركات
مت�لأ ال��س��وق مب���ودي�ل�ات جديدة
وامل��ص��ور عليه أن يتابع التطور
ال��ت��ق��ن��ي ،وأن ي��ك��ون م��ل��م��ا بهذا
التطور ،وال سيما أن لكل كاميرا
ميزاتها.
م���ث�ل�ا خ���ل��ال احل���������روب ،ك���ان
هناك صعوبة لنقل ال��ص��ورة عبر
الوكاالت ،أما اليوم فاملسألة باتت
سهلة وال��ف��ض��ل ف��ي ذل��ك لوسائل
التواصل والتقنية حيث بات سهال
إيصال الصورة وبشكل مباشر».

الشمعة

{ امل����ص����ور ج���م���ال الشمعة
ال���ذي ب���دأ ه���ذه امل��ه��ن��ة م��ن��ذ العام
 1984أش��ار إل��ى أن هناك الكثير
م���ن امل��ت��ع��دي��ن ع��ل��ى ه���ذه املهنة،
بعد أن توافرت وسائل التصوير
وأصبحت العملية سهلة ،يقول:

«إل��ت��ق��اط ال��ص��ورة أص��ب��ح ميسرا
بلحظة واح��دة ومن دون أي عناء
أو تخصص».
وال���ف���رق ب�ين ال��ق��دمي واجلديد
أيضا هو أن املصور الصحفي كان
يحظى بتقدير أكثر ،بينما يواجه
ال���ي���وم ص��ع��وب��ات وس��ل��ب��ي��ات في
ه��ذا امل��ج��ال بسبب ت��واف��ر وسائل
التصوير في أيدي اجلميع عدا عن
تطور وسائل التواصل ومزاحمتها
وهيمنتها على املساحة اإلعالمية.
يضيف« :ب��األم��س ك��ان التقاط
الصورة صعبا جدا في وجود فيلم
«النيجاتيف» كون الصورة كانت
غير مرئية ،وكان يتوجب التحكم
ب��ال��س��رع��ة وف��ت��ح��ة ال��ع��دس��ة .كما
كان يتوجب بعد انتهاء املوضوع
القيام بتحميض الفيلم وتظهيره
ومن ثم طبعه».
وهنا ،ال بد من أن نشير إلى أن
عدد املصورين خالل فترة األحداث
في لبنان كان يقارب الـ 45مصورا
بني ما يسمى «شرقية وغربية» ،أما
اليوم بوجود كاميرا «الديجيتال»
أصبح كل شيء سهال فيما يخص
إل��ت��ق��اط ال���ص���ورة ،إال أن املصور
احمل����ت����رف ب���ال���رغ���م م����ن سهولة
إستعمال الكاميرا «الديجيتال» له
عني تختلف عن أي مصور حامل

حسن ابراهيم

ل��ه��ذه ال��ك��ام��ي��را ،وذل����ك م��ن حيث
التقاط معنى الصورة ،للتعبير عن
املوضوع املكلف به ليترجم املعنى
احلقيقي له.
أم����ا ف��ي��م��ا ي��خ��ص املصورين
اليوم ،فقد بات بعضهم مع األسف
مبثابة «البائع املتجول» الذي يبيع
سلعته بعني التاجر ال احملترف.

فواز

{ امل��ص��ور ع��ل��ي ف���واز ي���رى أن
الصورة هي أهم جزء في احلياة،
ي��ق��ول« :ال أح���د يختلف ع��ل��ى أن
ال���ص���ورة ل��ه��ا أه��م��ي��ت��ه��ا ف���ي كل
امل���ج���االت ك��ون��ه��ا تشكل مستندا
تاريخيا في دور «األرشيف».
ب���األم���س ك����ان امل���ص���ور يحمل
األف��ل�ام ف��ي جيبه ويحسبهم في
ال��ع��دد ألن الفيلم ل��دي��ه ع��دد معني
من الصور ،وكانت استوديوهات
التصوير تستقبل األفالم السلبية
للتحميض وك��ان��ت ه���ذه األف�ل�ام
مب���ج���رد حت��م��ي��ض��ه��ا وتظهيرها
تصبح (أي األف�ل�ام) غير صاحلة
وال يبقى منها سوى «النيجاتيف».
ل���ذل���ك ،ف����إن ع���ي���وب التصوير
القدمي تتمثل بعدم قابلية األفالم
ل�لإف��ادة واستخدامها ،وبالتالي
تبقى احل��اج��ة لكمية ك��ب��ي��رة من
األفالم للحصول على ما يكفي من
ال��ص��ور ،وب��ال��ت��ال��ي ال ميكن رؤية
ال��ص��ور إال عند التظهير وأيضا
ظروف اإلفادة تبقى مختلفة.
في املاضي كانوا يأخذون وقتهم
في التقاط الصورة املناسبة ،أما
اليوم فقد تطورت تقنية التصوير
وارت��ب��ط��ت ب��ال��ت��ط��ور ال��ه��ائ��ل في
مجال «الكمبيوتر».
وت��ب��ع��ا ل��ن��ظ��ام «الديجيتال»،
أصبحنا نستعمل «ال��ك��ارت» بدال
عن الفيلم الذي من خالله بإمكاننا
أن نحظى بكمية غير محدودة من
الصور ننتقي من خاللها الصورة
املناسبة.
كما أننا في زم��ن «الكمبيوتر»
بات بإمكاننا أن نضيف أو نحذف
أي شيء في الصورة كما بإمكاننا
أن نقوم بأي تعديل عليها.
وف�����ي اخل����ت����ام ،أس��ت��ط��ي��ع أن
أؤك��د لك أن��ه مع تطور الكاميرات
ال��رق��م��ي��ة وت��ط��ور ال��ه��وات��ف ذات
الكاميرات عالية اجل��ودة تغيرت
أتعاب املصور وتغير العمل معها
في هذا املجال إلى أدنى مستوى،
خصوصا وأن اإلنسان أصبح من
وقت آلخر يستعمل هاتفه اللتقاط
الصور ،وباتت الصورة مبتناول
اليد بلحظة».

:1982/9/25

بيروت مدينة كبرى
منزوعة السالح

األول للرئيس اجلديد الشيخ
اليوم ّ
أم�ين اجلميل ف��ي القصر اجلمهوري
ك��ان حاف ًال باللقاءات التي ب��دأت منذ
الساعة التاسعة صباح ًا واستمرت
حتى السابعة م�س��ا ًء وك��ان ه��دف كل
ه��ذه ال�ل�ق��اءات وق��ف دورة العنف في
ل �ب �ن��ان وإع � ��ادة األم� ��ن وال� �س�ل�ام إلى
رب��وع��ه .واي�ض� ًا متابعة ن��زول طليعة
القوات الفرنسية إلى بيروت .وكشفت
أوس��اط القصر عن القرار ال��ذي يعده
الرئيس الشيخ أمني اجلميل والقاضي
بجعل ب �ي��روت مدينة ك�ب��رى منزوعة
السالح ...إلخ.

قبل  25عام ًا

:1994/9/25

االستئصاليون باجلزائر
يصعدون
انتقاداتهم ملبادرة زروال

مبجرد ان الحت في األفق اجلزائري
ب ��ادرة أم��ل وإش��راق��ة ح��ل وع�ق��د ندوة
وط�ن�ي��ة واس �ع��ة ل �ل��وف��اق واملصاحلة
تشارك فيها كل القوى السياسية مبا في
ذلك اجلبهة اإلسالمية لالنقاذ عاد إلى
الواجهة دعاة املواجهة واالستئصال،
فالصحافة الفرانكوفونية املدعومة
م��ن ق �ب��ل ب �ع��ض ج� �ن ��راالت املواجهة
تشن حملة واسعة على مشروع اللواء
اليمني زروال الوفاقي .ودعت صحف
«الوطن» و«ليبرتي» إلى التعبئة العامة
ملقاومة احلوار مع االصوليني ...إلخ..

قبل  15عام ًا

:2004/9/25

قصف على الفلوجة
ومواجهات في الرمادي

قصفت املدفعية األم�ي��رك�ي��ة أمس
اجل��زء الشرقي من الفلوجة وأتبعت
القصف بغارة جوية استهدفت أحد
االح� �ي���اء ف ��ي ج��ن��وب امل��دي��ن��ة حيث
ارتفعت أع�م��دة ال��دخ��ان ف��وق املنطقة
الصناعية واملدخل الشرقي للمدينة،
فيما ملح وزير الدفاع األميركي دونالد
رامسفيلد بعد لقاء مع رئيس الوزراء
العراقي أياد عالوي في البنتاغون إلى
احتمال بدء سحب القوات األميركية
من العراق قبل حلول السالم في هذا
البلد ...إلخ.

