غير مخصص للبيع

ن�صائح الأخ�صائية
نوف �أبو ا�سرب
من �أمرا�ض ال�شتاء..
�ص 12

نادي
الهالل ال�سعودي
الأف�ضل ا�سيوي ًا
�ص 7

يومية �سيا�سية عربية
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ثقة بـ« 63حلكومة املغمورين» :املطرقة تقاوم اإلنتفاضة!
مجلس وزراء غد ًا ودياب يلتزم بـ «خطة طوارئ» وواشنطن ملواجهة إقتصادية

بري وكاتب املجلس يعلنان نتائج التصويت على الثقة (داخل اإلطار)
جنود يحاولون فتح طريق أحد النواب إلى املجلس صباح ًا ،وبدا الرئيس ّ

الرئيس دياب قبل نيل الثقة في ساحة النجمة (تصوير :طالل سلمان)

ثقة هزيلة وتو ّقع ف�شل احلكومة

العميد الركن نزار عبدالقادر

إذا حصلت حكومة حسان دياب على ثقة هزيلة من املجلس
النيابي ،فإن هذه الثقة لن تؤمن لها القوة واملناعة السياسية
لتحكم لفترة طويلة ،في ظل توقع استمرار رفض االنتفاضة
لها ،هذا باإلضافة إلى عدم ظهور أية بوادر ترحيب باحلكومة
ورئيسها من قبل املجتمعني العربي والدولي.
استقالت حكومة سعد احلريري بقرار ص��ادر عن رئيسها،
ان��ط�لاق�� ًا م��ن قناعته بأنه ال ميكن االس��ت��م��رار ف��ي احلكم ضد
إرادة اإلنتفاضة ،التي طالبت أو ًال وقبل أي شيء آخر بإسقاط
احلكومة السياسية ،وب��ال��دع��وة النتخابات مبكرة ،كخطوة
أساسية على طريق اإلص�لاح السياسي ،مع وما يستلزم ذلك
من إعادة تكوين للسلطة من خالل انتخاب مجلس نيابي جديد.
��ض��ا دل��ي ً
وشكلت استقالة احلكومة أي ً
��ح��ا على وج��ود
�لا واض ً
فجوة سياسية واسعة بني الطبقة احلاكمة والشعب ،وبأنه
لم يعد من املمكن ردمها من خ�لال تشكيل حكومة جديدة من
ّ
ويؤشر استمرار التحرك
األحزاب والقوى السياسية الراهنة.
الشعبي ف��ي ال��ش��ارع ،وبالقوة التي عبر عنها ف��ي محاولته
املخصصة إلعطاء احلكومة الثقة
لتعطيل اجللسة النيابية
ّ
عن قناعة ب��أن ه��ذه احلكومة هي غير ق��ادرة على
القيام باخلطوات السياسية الالزمة إلعادة تكوين
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خ��رج��ت ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س ح��س��ان دي���اب
بثقة  63نائب ًا كما اشارت «اللواء» في جلسة
اقتصرت على يوم واح��د ،وبحضور نيابي،
جمع الكتل النيابية منحت الثقة (تكتل لبنان
ال��ق��وي ،ح��زب ال��ل��ه ،حركة أم��ل ،كتلة امل��ردة،
واللقاء التشاوري) ،وتلك التي حجبت الثقة
(كتلة «املستقبل» ،كتلة اجلمهورية القوية،
وك��ت��ل��ة ال��ل��ق��اء ال��دمي��ق��راط��ي) واجت��ه��ت إل��ى
العمل الفوري ،وهي حتمل كرة النار ،فتقرر
عقد جلسة ملجلس الوزراء غد ًا في بعبدا..
عبث ًا واجه احلراكيون الشجعان احلكومة،
ليس بأشخاصها ،بل بانعدام الثقة بالطبقة
السياسية ،التي أفرزتها ،في معمعة لم يشهد
لها ت��اري��خ لبنان م��ا بعد ال��ط��ائ��ف ،أو حتى
قبله ،سابقة ال في االنهيارات املتتالية وال في
االحتجاجات..
ل��ي��س امل��ه��م ان اجل��ل��س��ة ان��ع��ق��دت ،وك��ان
يتعني ان تنعقد ،بعد ما اصرت القوى األمنية
امل��وجل��ة باخلطة التي وضعت لتوفير أمن
املجلس وال��س��راي وال��ن��واب على انفاذها،
ول��و اقتضى األم���ر ،بعض م��ن العنف ،وفق ًا
مل��ا اش���ارت إل��ي��ه «ال���ل���واء» ف��ي ح��ال ل��م تفلح
االتصاالت االستثنائية في إقناع احلراكيني
بسلمية احلراك واإلقالع عن املواجهة..

الناشط احملامي واصف احلركة بني أيدي العناصر األمنية أمام السراي احلكومي (تصوير :محمود يوسف)

ورد الرئيس دي��اب ،على كلمات النواب،
ال��ت��ي ج��اء بعضها م��ن قبيل ل���زوم م��ا يلزم،
بوضع موازنة بني ح ّدين :ح ّد شرعية «النواب
املنتخبني» (حيث من هناك متنح الثقة) ،وح ّد
م��ش��روع��ي��ة االن��ت��ف��اض��ة ال��ت��ي مت��ث��ل شرعية
كبيرة من الشعب اللبناني (والتي لوالها ملا
رأت احلكومة املاثلة لنيل الثقة النور).
األب�����رز ان ال��ل��ع��ب��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة أخ���ذت
م���ج���راه���ا ،ول����و ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،
ف��س��اه��م��ت امل��ع��ارض��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ف���ي ت��أم�ين
نصاب اجللسة ،من زاوية احلرص على دور
املؤسسات الدستورية املنتخبة ،وان كانت
الثقة مضمونة ،فالكتل التي سمت دياب كان
بإمكانها تأمني الثقة.
واملهم في هذا السياق ،انه على الرغم من

نقطة وسطر

حكومة النظام الأخرية
�أم الفر�صة الأخرية..؟
�ص 12

إصابة العشرات بجروح ،من ناس االنتفاضة
وجمهورها ،فإن املطرقة النيابية التي كانت
بيد رئيس املجلس ،وإن بدا انها كانت «تقاوم»
االنتفاضة إل��ى ان احملصلة ج��اءت ملصلحة
الشرعيتني النيابية والشعبية .بانتظار ما
سيحصل ،من زاوية حتذير الرئيس دياب من
انه «إذا افلتت كرة النار من يد هذه احلكومة،
ف��إن ألسنة النار ستتطاير بكل اجت��اه ،ولن
يكون أحد مبنأى عن خطرها وحريقها» ،فإن
الرئيس دياب التزم بـ«إجناز خطة طوارى قبل
نهاية شباط ملعاجلة ،حاجات ال ّناس الطارئة
ومواجهة االستحقاقات واخلدمات الراهنة».
وإزاء ما يتعني عمله في ما خص الديون
السيادية ،اف��ادت مصادر مطلعة لـ«اللواء»
ان ال��ت��وج��ه اجل����دي ال��وح��ي��د ل����دى رئ��اس��ة
اجلمهورية ه��و ان تكون هناك خطة كاملة
اصر رئيس اجلمهورية على ان يذكر البيان
انها تعرض وتقر قبل نهاية شباط اجلاري
ملعاجلة الوضع النقدي واملالي واملصرفي كي
يندرج اي خيار من خيارات  9اذار او نيسان
او حزيران اي استحقاقات اليوروبوند من
ضمن ه��ذه اخلطة وإال يأتي ال��ق��رار منفردا
وم�����ع�����زوال ع����ن اي خ���ط���ة ك��م��ا
اعتباطيا.

دوالر بريوت  2280ل.ل

الدوالر م�ستقر ًا

بانتظار ال��ت��ط��ورات السياسية واإلقتصادية بعد جلسة الثقة،
استقر الدوالر على سعر  2280ليرة مبيع ًا  2250ليرة شراء.
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عباس أمام مجلس األمن :لن نقبل بفلسطني «قطعة جنب سويسرية»

عباس ملوح ًا بخريطة «خطة ترامب» خالل كلمته أمام مجلس األمن (أ ف ب)

رف���ض ال��رئ��ي��س الفلسطيني
محمود عباس بشكل حاسم خطة
الرئيس األميركي دونالد ترامب
للسالم في الشرق األوسط أو ما
بات يعرف بـ»صفقة الفرن» خالل
كلمة له أمام مجلس األمن الدولي،
أم��س بوصفها هدية إلسرائيل
وغير مقبولة للفلسطينيني.
وق������ال ع����ب����اس ،وه�����و ي��ل��وح
بنسخة م��ن خريطة تتصورها
اخلطة األميركية حلل يقوم على
أس���اس وج���ود دول��ت��ي إسرائيل
وف���ل���س���ط�ي�ن ،إن ال����دول����ة ال��ت��ي
ُخ��ص��ص��ت للفلسطينيني تبدو
كقطعة «جنب سويسري مفتتة»،
حسب وصفه.
وأض���اف «ن��ؤك��د على املوقف
الفلسطيني ال��راف��ض للصفقة
األميركية-اإلسرائيلية  ...نحن
ن���رف���ض ال��ص��ف��ق��ة مل���ا تضمنته
م���ن م���واق���ف أح����ادي����ة اجل��ان��ب
ومخالفتها للشرعية
الدولية».
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يف «اللواء» اليوم:

> جرمية مروعة يف خمفر
الأوزاعي :ا�ست�شهاد رائد
وانتحار الفاعل وهرب
امل�ساجني
�ص 5
> الريا�ض تدعو لتعزيز
مكافحة الإرهاب النووي

�ص 8

إ��سقاط مروحية �سورية بنريان تركية ..وطريق حلب  -دم�شق بيد النظام

وجهت أنقرة امس إنذار ًا جديد ًا
شنت هجوم ًا آخر
للنظام في حال
ّ
ضد قواتها املنتشرة في محافظة
إدلب في شمال غرب سوريا ،حيث
قتل طياران سوريان جراء إسقاط
مروحيتهما ف��ي ح��ادث��ة نسبها
املرصد السوري حلقوق اإلنسان
للقوات التركية.
وحققت قوات النظام امس هدف ًا
طال انتظاره بسيطرتها ،وللمرة
األولى منذ العام  ،2012على كامل
طريق حلب  -دمشق الدولي.
وب���ع���د أس���اب���ي���ع م���ن ال��ق��ص��ف
واملعارك ،تشهد املنطقة منذ بداية
األسبوع املاضي توتر ًا ميداني ًا قل
مثيله بني أنقرة ودمشق تخللته
م���واج���ه���ات أوق����ع����ت ق��ت��ل��ى ب�ين
الطرفني ،آخرها أمس االول.
وق����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب
طيب إردوغ���ان اليوم»نال النظام
عقابه ،لكن ذل��ك ال يكفي ،ستكون
هناك تتمة .كلما هاجموا جنودنا،
س��ي��دف��ع��ون ال��ث��م��ن غ��ال��ي�� ًا ،غالي ًا
جد ًا».
وأضاف انه سيعلن عن تدابير

سيارات النازحني من إدلب متر بجانب رتل من الدبابات التركية (أ ف ب)

إضافية دون أن يعطي املزيد من
التفاصيل.
ووس����ط ت���زاي���د ال��ت��وت��ر نقلت
وك��ال��ة ت��اس ل�لأن��ب��اء ع��ن متحدث
باسم الكرملني قوله إن الرئيس
فالدميير بوتني سيبحث الوضع
ف���ي س���وري���ا م���ع ن��ظ��ي��ره ال��ت��رك��ي
رجب طيب أردوغ��ان هاتفيا وسط
تزايد التوتر بسبب محافظة إدلب
السورية.
وف��ي وق��ت سابق قالت روسيا
إنه يجب وقف كل الهجمات على
ال��ق��وات ال��س��وري��ة وال��روس��ي��ة في
إدل��ب واالل��ت��زام باالتفاقات التي
أبرمتها روس��ي��ا م��ع تركيا بشأن
الصراع هناك.
ووص��ل وف��د روس��ي إل��ى أنقرة
ال��س��ب��ت ب��ع��د أي�����ام م���ن ال��ه��ج��وم
إلج��راء محادثات تهدف إلى وقف
االشتباكات.
وفي اليوم األخير من احملادثات
وقع هجوم سوري آخر على القوات
التركية في منطقة تفتناز أسفر عن
مقتل خمسة جنود
أتراك.
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�سيا�سة حملية

األربعاء  12شباط 2020م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1441هـ

AL-LIWAA Mercredi 12/2/2020

«ثنائي» الأكرثية يدمغ �سمعة احلكومة الوليدة دولي ًا بالأحادية وعدم اال�ستماع �إىل �صوت النا�س
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همس

لعبة الـ « »65تهز عالقة االنتفا�ضة باملعار�ضة النيابية!

ال لبس في أن «اللقاء الدميوقراطي» كان قد أعلن أنه سيحضر اجللسة
من دون أن مينح الثقة ،وكذلك «تيار املستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»،
إال أنه مع تعثر قوى «األكثرية» في تأمني النصاب في ظل جناح احملتجني
بتطويق مداخل املجلس وارت��ف��اع وتيرة الصدامات مع القوى األمنية،
خرجت مصادر كل من «املستقبل» و«ال��ق��وات» لتقول إن تأمني النصاب
ليس من مسؤوليتهما ،ما جعل «التقدمي» في موقف حرج ،وال سيما بعد
تسريب الئحة احلضور ،حيث احتلت تواقيعهم من الرقم  62إلى الرقم 65
وهو العدد املطلوب لتأمني النصاب ،لتتبعها تواقيع ثالثة آخرين من نواب
بري.
صحيح أن رئيس مجلس النواب بدأ اجللسة قبل دخول نواب «اللقاء
الدميوقراطي» القاعة  -وه��ي مخالفة للدستور  -لكنه فعل ذل��ك بعدما
أمن النصاب بعد ثالثة أرباع
تب ّلغ أنهم سيحضرون ،وهو احلضور الذي ّ
الساعة من االنتظار .ولو لم يعطوا موافقتهم لكانت اجللسة بقيت معلقة
مع احلاجة إلى النائب رقم  65النطالقها ،والذي كان عملي ًا نائب احلزب
القومي سليم سعادة الذي اعترضه املنتفضون وأصابوه بجروح استدعت

كبيراً .هذا ما آل إلى بروز ردود الفعل السلبية من التحاق نواب «التقدمي»
الذين أنقذوا رئيس املجلس نبيه بري .حسابات رئيس التقدمي االشتراكي
وليد جنبالط مع بري ميكن فهمها في إط��ار العالقة االستراتيجية التي
تربط الرجلني ،وحرص كل منهما على تشكيل سند سياسي لآلخر في
ال على الشارع،
إطار اللعبة الداخلية ،غير أن هذه اخلطوة جاء وقعها ثقي ً
الهوة معه ،كما هو وضع «املستقبل» و«القوات» ،في وقت كان من
وزادت
َّ
ّ
تشكل االستحقاقات املقبلة نقطة تالق طبيعية وموضوعية بني
الطبيعي أن
املنتفضني والقوى املعارضة.
ولكن في محصلة اليوم الطويل ،ال ميكن اعتبار أن الثوار لم يسجلوا
أهداف ًا في مرمى السلطة التي وجدت نفسها مضطرة إلى حتويل وسط
بيروت لثكنة عسكرية وإلى التصادم واستخدام القوة املفرطة لتأمني مواكبة
ن��واب األم��ة الذين ُه��م ،من حيث املبدأ ،ممثلو الشعب ال��ذي يثور عليهم.
فالقنوات الفضائية اللبنانية والعربية والدولية كانت تنقل املشهد من داخل

,,
ح�سابات جنبالط على بيدر احلليف

غريها يف حقل رفاق الأم�س يف «امل�ستقبل»
و«القوات» وال�شارع

م�شهد م�ستف ّز بكل املقايي�س �سعي ًا وراء منح
ثقة بالقوة حلكومة فقدت �شرعيتها ال�شعبية

عمر الربدان

ل��م يشهد لبنان ف��ي تاريخه احل��دي��ث ،ك��ل ه��ذا التجييش واالستنفار من
جانب السلطة التي جمعت قبل أي��ام قليلة مجلس دفاعها األع��ل��ى ،لتأمني
انعقاد جلسة الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب ،حيث حتول وسط بيروت
إلى ساحة حرب حقيقية ،وجرت صدامات دامية غير مسبوقة ،بني الثوار من
جهة ،واجليش والقوى االمنية من جهة ثانية ،من أجل تأمني الطريق أمام
النواب للوصول إلى البرملان ،ملنح الثقة حلكومة فقدت الثقة الشعبية منذ
حلظة تأليفها ،مبطالبة الثوار لها باالستقالة ،كونها ال تختلف عن سابقاتها
بشيء ،من حيث أنها ج��اءت عنوان ًا نافر ًا للتحاصص وتقاسم املغامن بني
أطراف اللون الواحد .وهذا ما انعكس استياء داخلي ًا وخارجي ًا في آن ،عبرت
عنه بوضوح املواقف التي صدرت عن الثوار وأط��راف املعارضة ،ناهيك عن
اعتراض عربي ودولي واضح على الطريقة التي تشكلت فيها احلكومة ،وما
كان لـ«حزب الله» من دور أساسي في والدتها.
كم كان مشهد األمس كئيب ًا ومحزن ًا إلى أقصى احلدود ،في الوقت الذي كان
اجليش والقوى االمنية أداة بيد السلطة إليصال النواب الذين أسقط الثوار
شرعيتهم إلى املجلس النيابي بهذه الطريقة االستفزازية التي أس��اءت إلى
مشاعر الكثير من اللبنانيني ،في ما ميكن وصفه بأنه «تهريبة» موصوفة ،يراد
منها منح احلكومة الثقة بالقوة ،من دون األخذ باالعتبار ملطالب الثوار الذين
نزلوا إلى الساحات منذ ما يقارب االربعة أشهر ،في حني يتجاهل أهل احلكم
وج��ع الناس املقهورة ،بإصرارهم على ع��دم االستجابة لهذه املطالب .وفي
الوقت نفسه الضرب بعرض احلائط لنداءات املجتمع الدولي بضرورة العمل
من أجل اتخاذ إج��راءات إصالحية ،إلخراج لبنان من أزمته ،في الوقت الذي
لم يتخذ لبنان أي مبادرة حسن نية جتاه الدول العربية ،وحتديد ًا اخلليجية
منها التي تنتظر منه الكثير لفتح صفحة جديدة ،بعدما حتول منصة للتهجم
عليها منذ سنوات ،من دون أن يقوم بأي جهد مطلوب لوقف هذه احلملة التي
يدفع ثمنها االن.
وإزاء هذا الواقع املؤلم ال��ذي وصل إليه البلد ،لم يكن مستغرب ًا ما قاله
رئيس أساقفة بيروت للموارنة املطران بولس عبد الساتر في قداس عيد مار
م��ارون ،بحضور رئيس اجلمهورية ميشال عون ورئيسي مجلسي النواب
واحلكومة نبيه بري وحسان دياب ،مبا تضمنته من رسائل مدوية متعدد إلى

أهل السلطة ،بلغت ذروتها بدعوتهم إلى االستقالة ،إذا كانوا عاجزين عن
إيجاد احللول ملعاناة الناس .وهي مواقف لقيت تأييد ًا واسع ًا من الثوار من
أجل االستجابة ملطالب الشعب املنتفض منذ ما يقارب األربعة أشهر .وهذا
يشير بوضوح إلى أن النقمة على احلكم تتسع ،وأنه ال ميكن للسلطة بعد
االن جتاهل مطالب اللبنانيني ،لتحسني أوضاعهم املعيشية والتخفيف من
معاناتهم.
وبالنظر إلى توقيت كالم املطران عبد الساتر ،وبحضور كبار أركان الدولة،
فإن الرجل أراد أن يوجه رسالة شديدة الوضوح ،لرئيس اجلمهورية ورئيسي
مجلسي النواب واحلكومة ،أن مسار األمور خاطئ وهناك مسؤولية أساسية
تقع على عاتقكم في التصحيح ،وبالتالي فإن استقالتكم تبدو منطقية في حال
استمر هذا املسار ولم يصر إلى تقوميه ،بعدما بلغ االعوجاج ح��د ًا ال ميكن
السكوت عنه .إذا كيف يعقل توقع إخ��راج البلد من أزم��ات��ه ،فيما هو يغرق
أكثر فأكثر في الفساد والتبعية واالرتهان إلرادة اخل��ارج ،حيث ال تغيير وال
إص�لاح ،بعد أكثر من ثالث سنوات على «العهد القوي» في احلكم ،وهو أمر
بالغ اخلطورة ال ميكن التكهن بنتائجه ،في حال بقي الوضع على ما هو عليه
من االنهيار على مختلف األصعدة.
وت��ش��دد أوس����اط ن��ي��اب��ي��ة ،ل���ـ«ال���ل���واء» ،ع��ل��ى أن أرك����ان السلطة مطالبون
باالستماع إلى صوت الناس ،خلطورة هذا املنحى الذي يسير به البلد ،حتى
وبعد منح احلكومة الثقة ،بعدما بدا أن املسؤولني استقالوا من مسؤولياتهم
الوطنية ،ما يوجب البحث عن وسائل معاجلة ق��ادرة على االن��ق��اذ ،وليس
باللجوء إلى الترقيع ،كما هي احل��ال في كل ما كانت تتخذه احلكومات في
العهود السابقة .وال يظهر أن هذا العهد مختلف عن العهود السابقة ،باعتبار
أن العقلية السائدة القائمة على التحاصص واحملسوبية ال تتغير.
وتعرب مصادر روحية مسيحية ،لـ«اللواء» ،عن اعتقادها أن كالم املطران
عبد الساتر ،وضع األصبع على اجلرح ،لناحية ضرورة جتاوب السلطة مع
مطالب الثوار ،ألن األمور لم تعد حتتمل التأجيل ،وال بد من اتخاذ اإلجراءات
التي تكفل إخراج لبنان مما يتخبط به منذ أشهر ،بعدما بلغت األمور اخلط
األحمر على مختلف املستويات ،مشددة على أن أمام احلكومة اجلديدة بعد
نيلها الثقة ،عم ً
ال شاق ًا من أجل تخفيف احلمل عن كاهل اللبنانيني ،وإعادة
الثقة العربية والدولية بلبنان ،في وقت يحتاج إصالح الوضع االقتصادي
واملالي ،خطوات جريئة وإن كانت صعبة ،إلبعاد شبح االنهيار عن البلد.

خمزومي التقى �سفريي بريطانيا ورو�سيا:
البيان الوزاري ن�سخة عن احلكومات املتعاقبة

ال���ت���ق���ى رئ����ي����س ح������زب «احل�������وار
ال��وط��ن��ي» النائب ف��ؤاد م��خ��زوم��ي ،في
حضور املستشارة السياسية الدكتورة
كارول زوين ،السفير البريطاني كريس
رامبلينغ في مأدبة غ��داء ،وع��رض معه
األوضاع في لبنان واملنطقة.
إث���ر ال��ل��ق��اء ،أك���د م��خ��زوم��ي أهمية
تعزيز العالقات اللبنانية البريطانية»،
ش����اك����را ل��ب��ري��ط��ان��ي��ا «اس���ت���ع���داده���ا

ال����دائ����م مل���س���اع���دة ل���ب���ن���ان» ،ومجددا
ال��دع��وة إل���ى «دع���م ب��ل��دن��ا ف��ي مختلف
امل��ج��االت وخ��ص��وص��ا ملفات التعليم
والتكنولوجيا واالستفادة من خبرات
بريطانيا ف��ي ه��ذه امل��ج��االت» ،مشددا
على أن «تعزيز التبادل التجاري يسهم
في حتسني ظروف لبنان اإلقتصادية».
وإذ رأى أن احل���ك���وم���ة اجلديدة
تتضمن وجوه ًا جديدة متخصصة ،لفت

إلى أن «البلد مير في مرحلة صعبة على
الصعد كافة ،وبالتالي فإنه كان يتوجب
على احل��ك��وم��ة أن تضع بيانا وزاريا
استثنائيا يحقق تطلعات اللبنانيني
ويعيد ثقة اخلارج بنا في آن معا».
واع��ت��ب��ر أن «ال��ب��ي��ان ال����ذي أقرته
احل��ك��وم��ة ب���األم���س ل��ي��س إال نسخة
مطابقة لبيانات احلكومات املتعاقبة
منذ ثالثني عاما والتي شكلت منظومة

النائب مخزومي مستقب ً
ال السفير الروسي زاسبيدكني

ال��ف��س��اد ال��ت��ي ق��ام��ت ب��س��ب��ب��ه��ا ثورة
 17ت��ش��ري��ن» ،م��ؤك��دا حجبه الثقة عن
احلكومة (علما انه لم يشارك في جلسة
الثقة)».
وك����ان م��خ��زوم��ي ال��ت��ق��ى ف���ي بيت
البحر ،سفير روسيا ألكسندر زاسبكني،
ف���ي ح��ض��ور امل��س��ت��ش��ارة السياسية
الدكتورة ك��ارول زوي��ن ،وبحث معه في
األوضاع محليا وفي املنطقة.
إثر اللقاء ،قال مخزومي« :احلديث
ت���ط���رق إل����ى ال���ت���ط���ورات السياسية
واالقتصادية واألوض��اع في املنطقة»،
م���ش���ددا ع��ل��ى «أه��م��ي��ة ال���دع���م الدولي
للبنان».
أض���اف« :ن��ق��در ال���دور ال��روس��ي في
دعم استقرار لبنان ،وأكدنا له أن ثورة
 17تشرين بحاجة لكل دع��م ومؤازرة
مم��ك��ن��ة ألن ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين يستحقون
حياة أف��ض��ل» ،داع��ي��ا إل��ى «اإلف����ادة من
اخلبرات الروسية إلقامة تعاون يفعل
مقدرات لبنان اإلقتصادية في مجاالت
التكنولوجيا والصناعات اخلفيفة».
وإذ أع�����رب م��خ��زوم��ي ع���ن رفضه
ل��ل��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي م����ررت ب��ه��ا احلكومة
م��وازن��ة  ،2020ش��دد على أن «احلاجة
اليوم ماسة خلطة اقتصادية تنهض
البلد من أزم��ات��ه املالية واالقتصادية
وتلبي تطلعات الثورة الشعبية القائمة
منذ  17تشرين».

عون عر�ض
وجمعية امل�صارف
الواقع امل�صريف
استقبل رئيس اجلمهورية
ال���ع���م���اد م��ي��ش��ال ع�����ون ،قبل
ظ��ه��ر ام���س ف���ي ق��ص��ر بعبدا،
رئ��ي��س جمعية امل���ص���ارف في
ل��ب��ن��ان ال��دك��ت��ور سليم صفير
في حضور مستشار الدكتور
صفير انطوان حبيب.
واط����ل����ع ع�����ون م����ن صفير
على ال��واق��ع املصرفي الراهن
وع��ل��ى نتائج زي��ارت��ه االخيرة
ال�������ى ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة
االم��ي��رك��ي��ة وال���ل���ق���اءات التي
ع���ق���ده���ا م����ع م���س���ؤول�ي�ن في
وزارت���ي اخلارجية واخلزانة
االميركيتني ،اضافة ال��ى عدد
من املصرفيني.

,,

تؤمن النصاب القانوني جللسة نيل الثقة
ليست مسؤولية املعارضة أن ِّ
للحكومة ،بل مسؤولية األكثرية التي حتكم .هي التي اختارت الرئيس
وتشاركه في احلكومة بثوب تكنوقراط .من هنا ،كان املنتفضون والثوار،
الذين نزلوا إلى الشارع لقطع الطريق على وصول النواب ،مي ّنون النفس
ومن
بوقوف نواب املعارضة إلى جانبهم إليصال الرسالة الى احلكومة َ
يدعمها بأن إنقاذ البالد من واقع االنهيار الذي دخلت فيه يتطلب مقاربة
مختلفة عن تلك التي اعتمدوها ،والتي آلت في نهاية األمر إلى استمرار
النهج السابق ف��ي إدارة احل��ك��م .ل��ذا ،ك��ان الغضب م��ن خطوة «اللقاء
الدميوقراطي» بتأمينه نصاب اجللسة.

ك���ش���ف م���ص���در مطلع
أن ص���ي���غ���ة م����ا ُت������درس
مل���ع���اجل���ة استحقاقات
البرملان وفي محيطه .وال شك أنه جرى رصد لدقائق نهار أمس ،حيث األمم الديون السيادية ،ضمن
نقله إلى املستشفى ،ولم يلتحق إال بعد ساعات من بدء اجللسة.
املتحدة ومجموعة الدعم للبنان وباريس وواشنطن يؤكدون جميع ًا على ت��ف��اه��م��ات دول���ي���ة ،على
في السيناريو االفتراضي أن عدم اكتمال النصاب كان إما سيؤول إلى
طريقة «ال مت��س السمعة
ضرورة أن تل ّبي احلكومة صوت الناس ومطالبها وأحالمها.
رفع اجللسة أو إلى إطالة أمد االنتظار أكثر حلني تأمينه من صفوف «8
فالثقة التي ح��ازت عليها حكومة حسان هي «ثقة بشق ال َنفَس» ( 63وال تُنفذ العملة».
آذار» ،وفي كلتا احلالتني ،يكون الثوار في الشارع قد حققوا انتصار ًا
ال عن أن
صوتاً) في جلسة ملتبسة دستوري ًا بنصابها االفتراضي ،فض ً
كلمات «أهل البيت» عكست عدم وقوفها على أرض صلبة ،مع بروز غياب
رؤي��ة مشتركة ح��ول كيفية التعامل مع ال��دي��ون السيادية وحماية أموال
املودعني الذين يعيشون هاجس القلق مع غياب اإلجابات ،ما يعزز الشكوك
حول قدرتها على احلد من السقوط املالي السريع.

وإذا كان املشهد خارج ساحة النجمة أظهر غياب االحتضان الشعبي
للحكومة ،فإنه رس��م ف��ي ال��داخ��ل ح���دود ًا واض��ح��ة م��ع وج��ود كتل قوية
معارضة ،وإن كانت ال تتأطر في إط��ار جبهة واح��دة ،لكنها ق��وى متلك
فرصة حقيقية لتقدمي أداء مختلف في املساءلة البرملانية التي كانت غائبة
لسنوات طويلة مع احلكومات التوافقية التي ضاع معها اخلط الفاصل
بني املواالة واملعارضة ،على الرغم من أن ذلك النوع من احلكومات يصبح
حاجة وض��رورة في أوق��ات األزم��ات احل��ادة ،كتلك التي مير فيها لبنان،
والتي تفترض وجود شبكة أمان داخلية تالشت بقوة بعد انهيار التسوية
الرئاسية.

غمز
تعتبر شخصية بارزة
ان ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر نقطة
اخ��ت��ب��ار ح��اس��م��ة جلهة
مصداقية احلكومة بعد
الثقة.

لغز

ما يزيد من ح ّدة الواقع املأزوم أن االنقسام السياسي احلاصل يحول
دون حتقيق إجماع وطني حتتاجه البالد ملالقاة االستحقاقات اآلتية،
إجماع ليس متاح ًا في ظل احلسابات املتناقضة لالعبني احملليني وانعكاس
املواجهة الدائرة في املنطقة على الداخل اللبناني.

ي������ج������ري ال���ت���ح���ق���ي���ق
ف�����ي ب����ع����ض احل��������وادث
اخلطيرة ،التخاذ ما يلزم
رلى مو ّفق من إجراءات.

رد دياب على النواب� :إذا �أفلتت كرة النار
من يد احلكومة لن يكون �أحد مبن�أى عن حريقها
رد رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور حسان دياب
على مداخالت النواب خالل جلسة الثقة ،وقال في
ختام اجللسة املسائية قبل التصويت على الثقة،
ان «ه��ذه احلكومة ه��ي السلطة التنفيذية ،لكنها
حكومة غير مسيسة ،وإن كان لبعض وزرائها هوى
سياسي ،لكنهم جميعا ينسجمون مع اإلطار العام
الذي وضعته منذ اليوم األول لتكليفي».
أضاف« :هذه احلكومة ،مهما تكاثرت اإلتهامات،
ه��ي ح��ك��وم��ة إختصاصيني غ��ي��ر ح��زب��ي�ين .وألننا
ك��ذل��ك ،فقد أخضعنا أنفسنا ملعمودية صعبة كي
نتمكن من حل معادلة معقدة .نحن نطلب الثقة من
مجلسكم ال��ك��رمي ،لكن قلوبنا في اخل���ارج ،تنبض
إلى جانب مطالب الناس الذين نحن منهم .ونحن
نتبنى مطالب اإلنتفاضة  -ال��ث��ورة التي أحدثت
زل��زاال في البلد ،لكن عيوننا عليكم تنتظر ثقتكم.
إنها معادلة غريبة فعال .وتبني لنا سريعا أن ال أحد
يستطيع إلغاء أح��د .للنواب شرعيتهم التمثيلية
ومكانتهم وموقعهم ودورهم ،ولالنتفاضة  -الثورة
مشروعيتها وتأثيرها وج��م��ه��وره��ا ،وه��ن��ا تكمن
املعادلة املعقدة :كيف ميكن إيجاد توليفة بني اإلثنني
معا؟ هنا جمهور وهناك جمهور .ال يختلفون كثيرا،
ومع ذلك ،وقف كل في ساحته وكأنه نقيض اآلخر،
وحاصل القسمة بني اللبنانيني هو اإلنهيار».
وق��ال« :ل��وال انتفاضة اللبنانيني في  17تشرين
األول ،مل��ا ك��ان��ت ه��ذه احل��ك��وم��ة .ول��ذل��ك ،ف��إن هذه
احلكومة محكومة ،قناعة وواق��ع��ا ،بحمل مطالب
اللبنانيني ،وإطالق مسار اإلنقاذ ،فالتحديات التي
تواجه البلد تكاد تكون كارثية ،بينما القدرة على
جتاوزها هشة ،نتيجة اخلسائر املتراكمة في البلد
على كل صعيد ،وخصوصا على الصعيد املالي».
أض��اف« :إن لبنان مير في مرحلة عصيبة جدا،
وهي غير مسبوقة ،وعبور هذه املرحلة بأمان ،هو
أمر أقرب إلى املستحيل من دون قوة دفع خارجية
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ق��وة ال��داخ��ل��ي��ة .ومب���ا أن بعض
اخلارج منشغل عنا ،أو يدير ظهره لنا ،أو يحاسبنا
على اخلطايا التي ارتكبت خالل عقود ،فإن القوى
السياسية الداخلية واحل��راك الشعبي وك��ل فئات
الشعب اللبناني ،معنيون جميعا بتأمني قوة دفع
ليتمكن لبنان من جت��اوز األخطار الكبيرة احملدقة
به .ولذلك ،فإن احلكومة ستعمل على إدارة تشاركية
مع مكونات املجتمع اللبناني كافة ،من أجل السير
في طريق اإلنقاذ».
وت��اب��ع« :ك��رة النار تتدحرج بسرعة ،وحتاول
ه���ذه احل��ك��وم��ة وض���ع ع���وائ���ق أم��ام��ه��ا لوقفها،
وإخ��م��اده��ا ،وب��احل��د األدن���ى لتخفيف إندفاعتها

الرئيس دياب يرد على مناقشات النواب
ووهجها .إذا أفلتت كرة النار من يد هذه احلكومة،
فإن ألسنة النار ستتطاير في كل إجتاه ،ولن يكون
أحد مبنأى عن خطرها وحريقها ،ونحن في هذه
احلكومة ندرك جيدا ماذا نواجه ،ونعلم جيدا أن
حتملنا ه��ذه املسؤولية ليس تشريفا ،وإمن��ا هو
تكليف مبسؤولية وطنية .ول��ذل��ك ف��إن احلكومة
ستواجه التحديات بصالبة ،وخطة ومنهجية .ال
أحد منا في هذه احلكومة يريد منافسة نائب أو
زعيم ،إطالقا ،كل ما نريده هو اإلنقاذ .نحن آتون
خلدمة الناس وحل مشاكلهم ،وسنعمل لكل لبنان،

ال�سنيورة يهنئ عبد ال�ساتر
اتصل الرئيس ف��ؤاد السنيورة أمس مبطران
بيروت للموارنة بولس عبد الساتر وهنأه على
خطابه الوطني في ق ّداس مار مارون في اجلميزة،
واملواقف اجلريئة التي تضمنها ،وكانت مناسبة
لتبادل وجهات النظر بني الرجلني في األوضاع
الراهنة.

ولكل اللبنانيني».
وقال الرئيس دياب« :علينا أن نتصارح ونعترف
أن خطر السقوط ليس وهما ،بكل أسف ،نحن نريد
انتشال البلد ،لكننا ال نستطيع القيام بهذه املهمة
اإلن��ت��ح��اري��ة إذا ك���ان ال��واق��ف��ون خلفنا يتحينون
الفرصة لدفعنا إلى الهاوية من دون حبل إنقاذ .إذا
جنحنا يا دولة الرئيس ال نريد أوسمة وال تصفيقا
وال متجيدا وال نصبا تذكارية .ليست هذه غايتنا،
نحن ال نريد شيئا ألنفسنا ،لكن لنا مصلحة في أن
ننجح بإنقاذ لبنان ،نحن قلقون على لبنان الغد،
وق��ل��ق��ون أك��ث��ر أن البعض ال يتعامل م��ع املخاطر
مبسؤولية».
أضاف« :ليست هذه احلكومة هي التي أوصلت
البلد إلى هذا الوضع اخلطير ،على العكس ،وزراء
ه��ذه احلكومة ق��رروا خ��وض ه��ذه التحديات ألنهم
ي��ري��دون إن��ق��اذ لبنان .ك��ل واح��د منهم يضع نفسه
وكفاءته وخبرته في خدمة مشروع اإلنقاذ».
وتابع« :استمعنا إلى مداخالت النواب .بعضها
أن��ص��ف��ن��ا ،وبعضها نصحنا ،وبعضها حاسبنا
وكأننا في احلكم منذ ثالثني سنة ،سامحهم الله.
ل��ك��ن ،ه��ل يعقل أن��ن��ا ل��م نسمع م��ص��ارح��ة واقعية
ألس��ب��اب م��ا وص��ل��ن��ا إل��ي��ه؟ ه��ل يعقل أن ال��ب��ل��د في
حالة انهيار ،وليس هناك أح��د يجرؤ على حتمل
املسؤولية ،ولو جزئيا ،أو أخالقيا ،أو بحكم موقع
املسؤولية؟ على كل ح��ال نحن ال نريد الدخول في
سجاالت سياسية مع أح��د ،فقط اتركونا نعمل .ال
نريد ال��رد على كل ما قيل من كالم يضخ التشاؤم،
ألن��ن��ا ن��ري��د ب��ث ال��ت��ف��اؤل ،مهما ك��ان��ت التحديات
صعبة».
وأردف« :ن���ري���د احل���ف���اظ ع��ل��ى امل�����ال العام،
وامل����وج����ودات م���ن ال��ع��م�لات األج��ن��ب��ي��ة ،وأم����وال
املودعني ،وال سيما في املصرف املركزي ،من أجل
خدمة أولويات الناس من املواد الغذائية واألدوية
وامل���واد الطبية والقمح واحمل��روق��ات ،وق��د أبلغنا
حاكم مصرف لبنان هذه الثوابت .لم ننتظر الثقة
ملعاجلة هذا املوضوع ،ون��درس جميع االحتماالت
املتعلقة باستحقاقات س��ن��دات ال��ي��وروب��ون��د على
لبنان لهذه السنة».
وخ��ت��م« :إن منحتمونا ال��ث��ق��ة ،فنحن سنبذل
ما يفوق طاقاتنا من أج��ل وض��ع لبنان على مسار
اإلن��ق��اذ ،وحماية اللبنانيني من املخاطر الكبرى.
نطلب الثقة م��ن مجلسكم ال��ك��رمي ،ونطلب أيضا
دعمكم ،ومؤازرتكم ،ألن مهمتنا صعبة جدا وحتتاج
إليكم جميعا ،وإلى اللبنانيني ،كل اللبنانيني .نسأل
الله التوفيق ،واخليرة في ما اختاره الله».

ح�سان دياب
ر�سالة مفتوحة �إىل الرئي�س ّ

الدكتور مازن ع .خطاب

دولة الرئيس،
في حني يتط ّلع اللبنان ّيون الى خارطة عمل ترتكز الى حاجاتهم وهمومهم
املعيشية واالجتماعية واإلنسانية ،يتواتر احلديث عن ق��رارات صعبة سوف
تطالهم في لقمة عيشهم ،وه��ي مبن ّية على توصيات االستشاري «ماكينزي»
التي اشرمت اليها في بيانكم ال��وزاري ،والتي نصحت باملزيد من حترير رأس
املال واخلصخصة ،وخفض رواتب وأجور القطاع العام ،وخفض الدعم على
النمو عبر االستدانة من خ�لال «سيدر»،
الكهرباء والبنزين ،وانتهاج سبل
ّ
وف��رض إج���راءات ضريبية إضافية وغيرها من اإلج���راءات التي تُثقل كاهل
املواطنني.
دول��ة الرئيسِ ،
نلف ُت عنايتكم ال��ى ع� ٍ
�دد م��ن البنود االساسية التي يمُ كن
اعتمادها إلصالح الوضع املالي العام ولو جزئي ًا دون املساس بلقمة املواطن
وارهاقه باملزيد من الضرائب ،ب��دء ًا من جتفيف مزاريب الهدر ويليها ترشيد
النفقات ثم زيادة الواردات ،ما يسمح بتحسني حالة املالية العامة واعادة عجلة
التنمية االقتصادية إلى حالة الدوران:
أو ًال ،تقويض التهرب الضريبي الذي يخسر الدولة ما يقارب  ٤مليارات دوالر
ّ
أهمها الته ّرب من ضريبة الدخل ،والضريبة على
سنوي ًا من أبواب رئيس ّية عدة ّ
القيمة املضافة ،ورسوم اجلمارك وضريبة امللك ّية .وأحد اهم إجراءات مكافحة
التهرب الضريبي يتمثل بربط بيانات القطاع املصرفي بالدوائر الضريبية
اما في ملف الكهرباء ،فيمكن اعتماد نظام
املختلفة والهيئات واإلدارات العامةّ .
دفع مس ّبق للكهرباء عبر الع ّدادات الذك ّية ،ما ُيساهم في زيادة املداخيل ونسبة
التحصيل.
ثاني ًا ،تضييق نطاق القطاع العام والغاء املؤسسات غير املنتجة التي تكبد
اخلزينة خسائر مباليني ال��دوالرات سنوي ًا ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر
ما يك ّلف الدولة  ٤٢مليار ليرة سنوي ًا كاملؤسسة العامة لألسواق االستهالكية؛
واملؤسسة الوطنية لالستخدام؛ وامل��دي��ري��ة العامة للبريد؛ ومصلحة سكك
احلديد والنقل املشترك ،وغيرها.
ثالث ًا ،تقليص الدعم املالي للهيئات والشركات واملشاريع واجلمعيات غير
الفاعلة التي تكبد اخلزينة خسائر بعشرات ماليني ال��دوالرات سنوي ًا ،ومنها
على سبيل املثال ال احلصر ما يك ّلف الدولة  ١٣٧مليار ليرة سنوي ًا كهيئة قطاع
البترول؛ واملجلس األعلى للخصخصة؛ ومؤسسة «اليسار»؛ ومشروع تعزيز
قدرات مجلس الوزراء؛ اضاف ًة الى املدارس اخلاصة املجانية املمولة من الدولة
سنوي ًا ،واملليارات التي تصرف من وزارات الشؤون االجتماعية والرياضة
والشباب والثقافة وغيرها ،على اجلمعيات الوهمية املتعاقدة معها.
رابع ًا ،تقليص بدالت إيجارات الوزارات وكلفة صيانتها البالغة أكثر من ٦٠
مليون دوالر ،واالستعاضة عنها ببناء مجمع خاص بالوزارات متلكه الدولة.
مبان مستأجرة بالرغم من انها مهجورة وغير صاحلة لالستعمال
وهناك
ٍ
كاملبنى التابع للجامعة اللبنانية في املنصورية الذي تدفع الدولة حوالى ١٧٩
مليون ليرة سنوي ًا بدل ايجار له ،ومبنى وزارة االشغال العامة في الشياح .كما
يمُ كن تقليص بدل ايجار مبنى «االسكوا» البالغ  ١٥مليار ليرة سنوي ًا ،كذلك
االمر بالنسبة الى مبنى ّ
منظمة «الفاو» املستأجر بقيمة  ٦٠٠مليون ليرة سنوي ًا.
خص ترشيد ا ِالنفاق ميكن تقليص املدفوعات والنفقات
دولة الرئيس ،فيما ّ

أو ًال ،خفض النفقات االستهالكية؛ ونفقات املفروشات والتجهيزات
التاليةّ :
واالنشاءات والصيانة؛ ونفقات التن ّقل والوفود والتمثيل؛ واحتياطي املوازنة؛
اضاف ًة الى الغاء تدوير االعتمادات غير املعقودة واالعتمادات املعقودة التي لم
تترتب عليها حقوق للغير أو تلك التي لم يبدأ تنفيذها .كذلك ميكن للدولة ان
تخفض النفقات السرية لألجهزة األمنية والتي تالمس  ٥٠مليار ليرة سنوي ًا.
ثاني ًا ،خفض كلفة ال��دي��ن ال��ع��ام ،بالتعاون م��ع مصرف لبنان واملصارف
التجارية وكبار املودعني ،املرتفعة بسبب سعر فائدة سندات اخلزينة بالليرة
اللبنانية املتزايد نسبي ًا ،ألنه من واجب القطاع املصرفي ان يساهم في حل أزمة
لبنان االقتصادية واملالية واالجتماعية عبر خفض معدالت الفائدة املدفوعة
للبنوك ،على عكس االجت��اه املعهود لزيادتها .وفي السياق ،يمُ كن االتفاق مع
املصارف لقبول سندات خزينة بصفر فائدة لفترة زمنية وطلب فترة سماح على
ديونها.
خص موظفي القطاع العام ينبغي وقف التعيني اال في حاالت
ثالث ًا ،فيما
ّ
الضرورة القصوى وعلى اس��اس اجل��دارة واالستحقاق ،بالتوازي مع إعادة
توزيع وتقليص عدد موظفي القطاع العام وتقليص عدد موظفي برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي في الوزارات .وتكون البداية عند املوظفني الذين دخلوا مالك
الدولة خالل فترة االنتخابات النياب ّية عام  ٢٠١٨والبالغ عددهم نحو ثالثني
ألف ّ
موظف.
فالدولة اللبنانية تشكو م��ن تضخم كبير ف��ي ع��دد العاملني ف��ي إداراتها
نتيجة التوظيف السياسي العشوائي في ال���وزارات واإلدارات ،وقد وصلت
كلفة األجور في العام  ٢٠١٩ما ُيقارب  ٥مليارات ليرة لبنانية .ومن األمثلة عن
التوظيف السياسي موظفو مصلحة سكك احلديد املتوقفة منذ العام ١٩٧٥؛
وهيئة قطاع البترول التي أنشأت منذ عام  ٢٠١٢بالرغم ان مشوار لبنان النفطي
ما زال طوي ً
ال؛ وكذلك موظفو منشآت ومصفاة النفط في طرابلس املتوقفة عن
ّ
موظف ،قد يفوق تعويض نهاية
العمل منذ أربعة عقود والبالغ عددهم ٥٠٠
اخلدمة لبعضهم املليار ليرة.
دول��ة الرئيس ،إنّ مكافحة الفساد املالي واإلداري واسترجاع امل��ال العام
املنهوب يتط ّلب ع��دد ًا من القوانني واآلليات لتت ّبع االم��وال املنهوبة في لبنان
واخلارج وإعادتها الى خزينة الدولة ،ما يتط ّلب وقت ًا طوي ً
ال .والى حني جهوزية
ُأ ُطر مكافحة الفساد هذه ،ال ب ّد من فرض حجز احتياطي لألموال املنقولة وغير
املنقولة لكل شخصية شغلت او تشغل موقع ًا عام ًا وحت��وم حولها شبهات
الفساد ،والاّ استم ّرت سرقة ام��وال اللبنان ّيني وخزينة ال ّدولة دون رقيب او
رادع.
لقد ُقلتم في مق ّدمة بيانكُم الوزاري أ ّنكم ومجلس ال ّنواب «نواجه اعتراض ًا
شعبي ًا ال تنفع املكابرة في التعاطي معه» ،واردفتُم أنّ «استعادة الثقة مسار
طويل يتطلب مصارحة الناس باحلقيقة ويحتاج إل��ى إجن���ازات ملموسة»،
واحلقيقة أنّ الوضع االقتصادي اللبناني لم َيعد يحتمل املعاجلات العشوائية
املؤقتة ،وال يمُ كن اللجوء الى زي��ادة األعباء الضريب ّية على اللبنان ّيني ،فيما
تستم ّر سرقة املال العام وهدرِ ه ملصلحة املدعومني سياسي ًا أو املتنفذين.
لم يعد ممكن ًا جتاهل مطالب احملتجني حتّى ال يؤدي ذلك الى املزيد من النقمة
لدى الشعب املوجوع ،الذي ينتظر منكم خطوات إنقاذية فعل ّية كي حتصلوا
َ
واحلكَم واليه دائم ًا االحتكام.
السلطات
على ثقته ،بصفته مصدر ّ
و ّفقكم الله وهداكم الى ما هو خي ٌر للوطن.

�سيا�سة حملية
جدل حول ن�صاب اجلل�سة ح�سمه ب ّري ..و�ضغط احلراك طالت �شظاياه النواب
حكومة «مواجهة التحديات» تنال ثقة  63نائب ًا واعرتا�ض  20وامتناع واحد
األربعاء  12شباط 2020م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1441هـ

كتب ح�سني زلغوط  -هنادي ال�سمرا

ألول م� ّرة في تاريخ مجلس النواب ما بعد الطائف ّ
مت مناقشة البيان ال��وزاري
والتصويت على الثقة في يوم واحد بد ًال من يومني أو ثالثة على جري العادة ،وما
فرض إجناز هذا االستحقاق في أقل من سبع ساعات هو احلراك الشعبي الذي ضغط
في اجتاه اقفال الطرق املؤدية إلى البرملان ومنع وصول النواب والوزراء إلى ساحة
الناجمة وبالتالي احلؤول دون اكتمال نصاب اجللسة وهو أمر لم يحصل حيث جرت
الرياح السياسية على عكس ما كان يشتهي احلراك الشعبي الذي استفزته اإلجراءات
األمنية والعسكرية التي ساهمت في توافد النواب إلى املجلس مما دفعهم إلى صب
جام غضبهم على س ّيارات بعض الوزراء والنواب وحصول تدافع بينهم وبني القوى
األمنية حيث سقط عشرات اجلرحى من الطرفني نتيجة لذلك.
وق��د أح��اط بنصاب اجللسة ت��أوي�لات ح��ول دستوريته حيث اعتبر البعض ان
انطالقها ّ
مت قبل اكتمال النصاب وهو ما دحضه الرئيس بّ��ري بتأكيده وج��ود 67
نائب ًا واالشارة إلى انه أجرى اتصا ًال مع الرئيس سعد احلريري وابلغه حضور نواب
«املستقبل» ،وكذلك تبلغ من «اللقاء الدميوقراطي» الذي حضر البعض من نوابه في
بداية اجللسة فيما حضر نواب «اجلمهورية القوية» بعد زهاء ساعة وكذلك فعل نواب
«املستقبل» ليتجاوز عدد احلضور الثمانني ،وقد برر نواب الكتل املعارضة احلضور
دون التصويت بإعطاء الثقة لتجنب حتميلهم مسؤولية أي تبعات دستورية وشعبية.

AL-LIWAA Mercredi 12/2/2020

وقد أكّد نواب ان الرئيس ب ّري عادة ال يدخل إلى القاعة قبل اكتمال النصاب الدستوري
ألي جلسة وما دام قد قرع اجلرس ودخل رئيس املجلس فهذا يعني ان النصاب كان
مكتم ً
ال ،خصوصا وأن األكثرية كانت مطمئنة إلى حصول النصاب وقد بات أكثرية
ه��ؤالء ليلتهم ف��ي املكاتب املخصصة لهم ف��ي املبنى امل��ج��اور ملقر مجلس النواب
الرئيسي.
وفي بداية اجللسة كان قد بلغ عدد طالبي الكالم  43نائب ًا وقد بذل الرئيس ب ّري
مساعي حثيثة م��ع الكتل النيابية لتخفيض ه��ذا ال��ع��دد ق��در اإلم��ك��ان ف��ي محاولة
َ
للتصويت على الثقة لي ً
ال لتعذر ضمان عودة العدد الكافي من النواب في اليوم التالي
إلى املجلس نتيجة األوض��اع احمليطة باملجلس ،وقد ّ
مت للرئيس ّب��ري ما أراد حيث
جتاوبت غالبية الكتل مع مسعاه وانخفض العدد إلى  17حتدث عشرة منهم في اجلولة
الصباحية وسبعة في اجلولة املسائية قبل االستماع إلى ر ّد احلكومة والتصويت على
الثقة ،حيث حتدث نائب واحد باسم كتلة الوفاء للمقاومة ونائبان باسم «التنمية
والتحرير» ،ونائب واحد باسم كتلة «املستقبل» وآخر باسم «لبنان القوي» ،ونائب
باسم «اللقاء الدميوقراطي» وكانت احلصة األكبر في الكالم لكتلة «اجلمهورية القوية»
ونواب مستقلني.
تدن في الكالم السياسي في املداخالت النياية التي ركزت على امللفات
ولوحظ ٍ
ُ
تخل هذه املداخالت من املخاوف على أم��وال املودعني
االقتصادية والنقدية ،ولم
الصغار ،فيما صوب عدد من النواب في اجتاه السياسة املالية ملصرف لبنان وطالت

بعض الشظايا شخص احلاكم رياض سالمة وهندساته املالية ،في حني ان نواب
محمد احلجار الذي حتدث باسم «املستقبل» قد سددوا ضربات
«القوات» والنائب
ّ
مؤملة للحكومة على ما تضمنه بيانها ال���وزاري من جهة ،والطريقة التي ّ
مت فيها
تأليفها.
وفي بداية اجللسة حرص الرئيس ب ّري على إظهار امتعاضه من الطريقة التي
تعامل بها احلراك مع بعض النواب حيث كانت له مداخلة أكّد فيها ان هذا املجلس
سيبقى للجمع وليس للفتنة ،واليوم املطلوب من هذا احلراك ان ُيب ّرر لنا وللقضاء هل
يرضى االعتداءات التي حصلت على قوى اجليش والقوى األمنية ،واالعتداء الذي
ط��اول النائب سليم سعادة ،مع اإلش��ارة إلى ان سعادة عاد وحضر اجللسة وألقى
مداخلة نارية على املستويني االقتصادي والنقدي وطالت سهامه الهندسة املالية
حلاكم مصرف لبنان غير ان سعادة خرج من القاعة قبل التصويت علىالثقة ،متجانس ًا
بذلك مع كتلة احلزب القومي التي سبق وأعلنت انها لن تعطي الثقة للحكومة.
محمد رع��د ال��ذي حت��دث باسم كتلة «الوفاء
وف��ي الوقت ال��ذي متنى فيه النائب
ّ
للمقاومة» إعطاء الفرصة للحكومة ،فإنه أ ّك��د في املقابل ان هذه احلكومة ال تشبه
ير بدي ً
ال من إعطاء احلكومة أيض ًا
فريقنا السياسي ،كما ان النائب جبران باسيل لم َ
الفرصة لكي ال نذهب إلى الفراغ ،ملوح ًا بالدعوة لتشكيل هيئة حتقيق برملانية ما لم
تصل جلنة التحقيق اخلاصة مبصرف لبنان إلى نتائج حول استعادة األموال املهربة
إلى اخلارج ،فيما اعتبر النائب هادي أبو احلسن باسم «اللقاء الدميقراطي» ان هذه
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محمد احلجار الذي حتدث باسم كتلة «املستقبل»
احلكومة مخيبة لآلمال ،اما النائب ّ
فرأى في بنود البيان الوزاري الكثير من الغموض والعناوين الفضفاضة ،اما النائب
ستريدا جعجع فرأت ان على احلكومة القيام بعملية إنقاذ سريعة.
هذه املداخالت النيابية ر ّد عليها رئيس احلكومة قبل الشروع في التصويت على
الثقة حيث جدد القول انه مهما تكاثرت االتهامات ،فاحلكومة هي حكومة اختصاصيني
األول ملا كانت هذه احلكومة،
غير حزبيني ،وقال :لوال انتفاضة اللبنانيني في  17تشرين ّ
مشددا على ان احلكومة محكومة بحمل مطالب اللبنانيني وإطالق مسار االنقاذ.
وأوضح ان لبنان مير مبرحلة عصيبة جد ًا وهي غير مسبوقة ،وعبور هذه املرحلة
بأمان ،هو أمر أق��رب إلى املستحيل من دون قوة دفع خارجية باإلضافة إلى القوة
الداخلية ،ومبا ان اخلارج منشغل عنا أو يدير ظهره لنا ،أو يحاسبنا على اخلطايا
التي ارتكبت خالل عقود ،فإن القوى السياسية الداخلية واحلراك الشعبي معنيون
جميع ًا بتأمني قوة دفع ليتمكن لبنان من جتاوز االخطار الكبيرة احملدقة بنا.
وحذر من انه إذا افلتت كرة النار من يد هذه احلكومة فإن ألسنة النار ستتطاير
في كل االجتاه ولن يكون أحد في منأى عن خطرها وحريقها ،مشددا على ان حكومته
ليست هي من أوصل البلد إلى هذا الوضع اخلطير.
بعد ذلك شرع املجلس بالتصويت على الثقة باألسماء فنالت 63صوت ًا فيما حجبها
 20وامتنع نائب واحد.
ماذا في وقائع اجللسة:

وقائع اجللسة

ع �ل��ى وق� ��ع ت� �ع ��زي ��زات ام �ن �ي��ة غير
م�س�ب��وق��ة ف��ي وس ��ط ب��ي��روت ،وان�ت�ش��ار
الثوار الذين
امني كثيف ومواجهات مع ّ
طوقوا معظم املداخل الى ساحة النجمة،
ّ
ب��دأ توافد النواب ال��ى البرملان في وقت
ُافيد ان عدد ًا منهم بات ليلته في مكاتب
املجلس.
وتضاربت املعلومات ف��ي ش��أن عدد
ال �ن��واب ال��ذي��ن دخ�ل��وا ال��ى قاعة الهيئة
العامة قبل ان يحسمها اعضاء «اللقاء
الدميوقراطي» مبشاركتهم في اجللسة
ل ُيصبح عدد النواب  68نائب ًا الى جانب
ن���واب ك�ت��ل «ل �ب �ن��ان ال� �ق ��وي»« ،التنمية
والتحرير»« ،الوفاء للمقاومة»« ،التكتل
الوطني» و«اللقاء التشاوري».
ورفض تكتل «اجلمهورية القوية» في
البداية ال��دخ��ول ال��ى قاعة املجلس قبل
تأمني النصاب ،الن معركة النصاب على
ح ّد قوله من مهمة االكثرية النيابية التي
ستؤمن الثقة ،قبل ان يعود ويشارك في
ّ
اجللسة.
اما كتلة «املستقبل» فلم حتضر بشكل
جماعي ال��ى املجلس .و ُنقل عن مصادر
الكتلة تأكيدها «ان النصاب مسؤولية
االكثرية النيابية التي ستمنح احلكومة
الثقة وليس من مسؤولية الكتل املعارضة
موجه
التي اعلنت حجب الثقة والسؤال ّ
ستؤمن الثقة ام ال».
لالكثرية اذا كانت
ّ
واعلن النواب فؤاد مخزومي ،محمد
ك� �ب ��ارة ،ش��ام��ل روك� ��ز وم�� ��روان ح �م��اده
رفضهم حضور جلسة الثقة وحجبها عن
احلكومة.
النواب ،43
وبلغ عدد طالبي الكالم من ّ
مساع من الرئيس بري لتخفيض
في ظل
ٍ
العدد قدر االمكان من اجل انتهاء اجللسة
سريع ًا ،في تكرار لسيناريو جلسة اقرار
املوازنة.
وب� �ع ��د ق� ��رع اجل � ��رس اي� ��ذان � � ًا ب �ب��دء
اجل �ل �س��ة ،ت�ل�ا رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
حسان دياب البيان الوزاري.

بري

وك��ان��ت ل�ل��رئ�ي��س ب ��ري ف��ي مستهل
اجللسة مداخلة اكد فيها «ان هذا املجلس
سيبقى للجمع وليس للفتنة ولن ننجر
الى الفتنة على االط�لاق واليوم مطلوب
من هذا احلراك ان ُيبرر لنا وللقضاء هل
ي��رض��ى االع� �ت ��داءات ال�ت��ي حصلت على
قوى اجليش وقوى االمن واالعتداء الذي
ط��اول ال�ن��ائ��ب سليم س �ع��ادة وس �ي��ارات
النواب والوزراء».
وق��ال« :قبل ان اب��دأ باملناقشة ونبدأ
م�ع� ًا مناقشة ال�ب�ي��ان ال � ��وزاري ،اود ان
اؤك��د على ام��ر او ُاع�ي��د ال�ك��رة على امر
ان�ن��ا اب��دي�ن��ا جميع ًا م��ن دون استثناء
احل��رص على احل��راك احلقيقي وتنفيذ
م �ط��ال �ب �ه��م م ��ن ال ��دع ��وة ال� ��ى امل �ج �ل��س،
الدعوة االول��ى اواخ��ر ع��ام  2019والتي
ِحيل دون انعقادها واليوم مطلوب من
ه��ذا احل��راك ان يبرر لنا وللقضاء ،هل
ي��رض��ى االع� �ت ��داءات ال�ت��ي حصلت على
قوى اجليش وقوى االمن باالمس القريب
واالم ��س البعيد وال �ي��وم حت��دي��د ًا حيث
ط��ال��ت اض��اف � ًة ال��ى التكسير واالع �ت��داء
وتكسير اكثر من خمس سيارات تابعة
للسادة النواب ،عدا عن سيارات عدد من
ال��وزراء؟ واالده��ى من هذا االعتداء على
حياة الزميل الكرمي النائب سليم سعادة،
الذي يخضع منذ اكثر من ساعة ونصف
الى عملية تقطيب في الوجه وفي الرأس
اثر االحجار التي انهالت عليه واحلمدلله
ان عينه سلمت ،وكان وافد ًا الى املجلس
ولم يستطع االكمال بإنتظار موقفكم ايها
احلراك احلقيقي».
وش��دد على «ان ه��ذا املجلس سيبقى
للجمع وليس للفتنة ولن ننجر الى الفتنة
على االطالق».

رعد

وبعد كلمتي الرئيسني ب��ري وت�لاوة
البيان ال��وزاري من قبل الرئيس حسان

مشهد جامع جللسة الثقة باحلكومة (تصوير :طالل سلمان)
دي��اب (نشر ف��ي ال�ل��واء سابقا وموجود
على املوقع االلكتروني) ،افتتح رئيس
كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» النائب محمد
رعد الكلمات فقال «عندما تصبح األوطان
مجرد عقارات ..تغدو البشرية أرقاما ال
ت��اري��خ ل�ه��ا وال ح��ض��ارات .وم��ا كشفته
ص �ف �ق��ة ال� �ق ��رن ،ه ��و م �س �ت��وى ال�ص�ل��ف
العدواني ال��ذي يحاول اليوم أن يحكم
مبعاييره بعيدا عن معايير احلق والعدل
الدوليني .وه��ذا ما ينبغي ان نستشعر
مخاطره على ال ��دوام ف��ي لبنان قبل أن
يأتينا ذات يوم بعض فجار ذاك العدوان
يريدون مقايضتنا على بضعة أمتار من
حدودنا أو مياهنا ملصلحة عدونا وعلى
حساب مصلحتنا الوطنية.
اض��اف«:احل �ك��وم��ة ال�ت��ي مت�ث��ل أم��ام
املجلس النيابي الكرمي ،بهدف نيل الثقة.
لم تكن خيارا من بني خيارات متعددة ،بل
تكاد تكون اخليار املتاح لكل من كان وال
يزال يريد تشكيل حكومة في البالد .وبكل
صراحة ووضوح ،هذه احلكومة ال تشبه
فريقنا السياسي ،إال أنه لتسهيل مهمة
التأليف ارتضينا بها ونحن واثقون أن
هناك مساحة من الرؤى القابلة للتفاهم،
ب�ين مكوناتها ،ميكن أن تتوسع الحقا
وفقا جلهودنا وتعاوننا جميعا.
و«ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ب�ي��ان ال� � ��وزاري على
اهمية م��ا ورد فيه إال أن��ه :اي��ا تكن تلك
املبررات لتطويل البيان ال��وزاري ،فإنها
بكل صراحة لم تقنعنا ،ولم جند ضرورة
لتفاصيل عرضها البيان كما كل البيانات
احلكومية املتعاقبة.
وختم رعد « حرصا على عدم تفويت
فرصة عمل جدي سنحت من أجل خدمة
وطننا وشعبه ..مننح احلكومة الثقة».

باسيل

واك��د رئيس «التيار الوطني احل � ّر»
النائب جبران باسيل «ان بعد مئة سنة
على والدة لبنان ،سؤاالن لالجابة عنهما:
النظام السياسي والنظام االقتصادي
االج�ت�م��اع��ي ،واع �ط��اء احل�ك��وم��ة فرصة
وليس ثقة.
وشدد على ان «على احلكومة ان تقوم
باولويات في السياسة املالية والنقدية
واالقتصادية،
وت ��اب ��ع ب��اس �ي��ل «ك� ��ل ذل� ��ك ي �ج��ب ان
يتم عبر مطبخ ق ��رار م��ؤل��ف م��ن رئيس
اجلمهورية ،رئيس احلكومة ،وزير املال،
وزي��ر االقتصاد ،وحاكم مصرف لبنان،
و(جمعية املصارف عندما يلزم).
وف ��ي االج� � ��راءات امل��ال �ي��ة ،دع ��ا ال��ى
«خ� �ف ��ض ال��ع��ج��ز ف���ي امل ��ال� �ي ��ة ال �ع��ام��ة
واملوازنة ،وخفض الدين وكلفة خدمته».
وذكر بأن «هناك رزمة قوانني حملاربة
الفساد نحن قدمناها ويجب اق��راره��ا،
واذا لم نفعل يحجزنا املتظاهرون هنا.
واذا ل��م يقر ال �ق��ان��ون ،يتفضل ال�ن��واب
وال� ��وزراء بالقيام بهذا األم��ر بأنفسهم

الت�صويت على الثقة بالأ�سماء
تواجد في القاعة العامة حلظة التصويت على الثقة  84نائبا ،اعطى 63
منهم الثقة ،وحجبها  20وامتنع واحد.
والنواب الذين منحوا الثقة خالل التصويت يتوزعون على الكتل التالية:
«التنمية والتحرير» (الرئيس نبيه ب��ري ،علي عسيران ،ياسني جابر ،علي
حسن خليل ،ايوب حميد ،علي بزي ،قاسم هاشم ،هاني قبيسي ،غازي زعيتر،
علي خريس ،محمد نصرالله ،فادي عالمة ،عناية عز الدين ،محمد خواجة،
انور اخلليل ،ابراهيم عازار وميشال موسى).
وكتلة «الوفاء للمقاومة» (محمد رعد ،علي عمار ،حسن فضل الله ،حسن
عزالدين ،امني شري ،حسني احلاج حسن ،ابراهيم املوسوي ،علي فياض،
الوليد سكرية ،حسني اجل��ش��ي ،علي امل��ق��داد ،ان��ور جمعة ،اي��ه��اب حمادة،
ومصطفى حسني).
نواب «تكتل لبنان القوي»( :نائب الرئيس ايلي الفرزلي ،جبران باسيل،
ابرهيم كنعان ،سيزار ابي خليل ،غسان عطاالله ،زياد اس��ود ،حكمت ديب،
آالن عون ،سيمون ابي رميا ،ادي معلوف ،انطوان بانو ،اسعد درغام ،نقوال
صحناوي ،سليم خوري ،روجيه عازار ،فريد البستاني ،سليم عون ،الياس بو
صعب ،ادغار طرابلسي).
كتلة نواب «املردة» :طوني فرجنية ،اسطفان الدويهي ،فايز غصن.
كتلة «ن���واب االرم���ن»( :ه��اغ��وب ب��ق��رادون��ي��ان ،ه��اغ��وب ت��رزي��ان ،الكسندر
ماتوسيان).
كتلة نواب «ضمانة اجلبل»( :طالل ارسالن).
باإلضافة ال��ى ن��واب اللقاء التشاوري :فيصل كرامي ،عبدالرحيم مراد
وعدنان طرابلسي ،فيما حجيها النائب جهاد الصمد.
كما اعطى الثقة النائبان جميل السيد وفريد اخلازن.
ام��ا النواب الذين حجبوا الثقة :كتلة «ن��واب املستقبل»( :دمي��ا جمالي،
مسعود احل��ج��ي��ري ،ه���ادي حبيش ،ط���ارق امل��رع��ب��ي ،ه��ن��ري ش��دي��د ،محمد
احلجار).
نواب «اجلمهورية القوية»( :انيس نصار ،جورج عدوان ،فادي سعد ،جان
طالوزيان ،ادي ابي اللمع ،زياد حواط).
نواب «اللقاء الدميوقراطي»( :اكرم شهيب ،وائل ابو فاعور ،فيصل الصايغ،
هادي ابو احلسن ،بالل عبدالله) .باإلضافة الى ميشال معوض.
فيما امتنع عن التصويت النائب ميشال ضاهر.

وانا جربته».
وتوقف عند ازم��ة ال�ن��زوح السوري،
واعتبر «ان احلل هو بتنفيذ خطة عودة
آمنة وكرمية للنازحني وتشجيع العودة،
وشدد باسيل على «ان الوقت اآلن للرهان
فقط على بعضنا بتضامننا كلبنانيني
وع��دم اغتنام الفرصة لإلنقضاض على
بعضنا ،وختم «نحن نعطيها الثقة اليوم
لتأخذها الحقا من ال�ن��اس؛ ولكن اذا لم
نعطها نحن الثقة وفرصة ألخذها الحقا
من الغير ،فما اخليار اآلخر؟ الوقت ضيق
واخليارات واضحة فال تضيعوا الوقت
وال الفرصة».

جعجع

والقت النائب ستريدا جعجع ،كلمة
قالت فيها :الشعب اللبناني ينوء حتت
اثقال مشكلة اقتصادية مالية نقدية لم
يشهدها لبنان منذ احلرب العاملية األولى
وما تخللها من مجاعة وفقر وهجرة ،أريد
التأكيد على إصرارنا على النأي بالنفس
عن كل الصراعات احلاصلة في املنطقة،
فألن احلكمة تقتضي منا جميعا تركيز
كل جهودنا حلل مشاكلنا الداخلية.
إن ارب �ع��ة م�لاي�ين لبناني ي��رزح��ون
حت��ت أث �ق��ال ال��وج��ع وال��ق��رف وان �ع��دام
الثقة بأغلبية املسؤولني السياسيني من
مختلف التوجهات واألحزاب واملشارب،
ح��اول�ن��ا ك �ن��واب ه�ن��ا ف��ي ه��ذا املجلس،
كما بح ص��وت وزراء ال�ق��وات اللبنانية
ف��ي ك��ل جلسة م��ن ج�ل�س��ات احل�ك��وم��ات
السابقة،للتنبيه م��ن خ�ط��ورة األوض��اع
وضرورة اتخاذ خطوات جذرية وفورية
ل �ل�إص �ل�اح ...ول��ك��ن ع �ب �ث��ا ال� ��ى ح ��د أن
األكثرية الوزارية السابقة تضايقت الى
درجة كبيرة من وزراء القوات اللبنانية
وب ��دأوا يطالبون ول��و س ��ر ًا ،بأنه يجب
إق��ال��ة وزراء ال �ق��وات والتخلص منهم
ألنهم « يعرقلون عملنا.
اض���اف���ت :ل �ق��د دق وزراء ال��ق��وات
اللبنانية ن��اق��وس اخل�ط��ر منذ م��وازن��ة
 2017مبا يتعلق بدعم الكهرباء وأث��ره
على العجز املالي العام في الدولة ،إضافة
الى الواقع املتردي في قطاع االتصاالت
ج��راء احلوكمة اخلاطئة وع��دم تطبيق
القوانني.
وخ� �ت� �م ��ت «إح � � �ت� � ��رام امل ��ؤس� �س ��ات
الدستورية واج��ب .والشعب هو مصدر
ال �س �ل �ط��ات ك �ل �ه��ا « .ك �ل��ن ي�ع�ن��ي ك �ل��ن» ،
طبعا « كلن يعني ك�ل��ن» حت��ت القانون
واحملاسبة.

في ظل ّ واق��ع مأزوم ٍ أصبحت فيه البالد
عالقة بني ح ّدين ،ح ُّد سلطة عفنة متهالكة،
وح ُّد إنتفاضة شعبية مح ّقة رافضة لهذا
ال��واق��ع ،فيما امل��أزق يكبر والتعقيدات
تكثر ،واملقلق أن حالة الرفض واإلعتراض
تتفاقم وغطرسة السلطة تتعاظم  ،وهذا
ما دلت عليه وهذا إن ّ
دل على شيء فعلى
أن البعض لم يتعلم من التجارب املاضية،
او انه يص ّر على ذلك عن قصد ولغاية بتنا
نخشاها ،فلماذا هذا الغلو واإلستعالء
وال �غ��رور واإلستغباء؟ وملاذا اإلص��رار
على إحتكار ال ��وزارات والتمسك بذات
امللفات لسنوات وسنوات؟ وتستمرون
بالنهج ذاته مبكابرتكم رغم فشلكم».
اض� ��اف «ه ��ل م��ن امل �ق �ب��ول ان نغرق
مبستنقع التخبط والتناحر والسلبية،
وه� ��ل ي� �ج ��وز اإلس� �ت� �س�ل�ام؟ ان احل��ل
األس ��اس ��ي ألزم �ت �ن��ا ه��و ب ��إع ��ادة إن �ت��اج
ن�ظ��ام س�ي��اس��ي يلبي ال�ط�م��وح��ات يبدأ
بتشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية
السياسية ثم بإقرار قانون إنتخابات
خارج القيد الطائفي».
واعلن ان اللقاء الدميقراطي لن مينح
هذه احلكومة الثقة».

احلجار

والقى عضو كتلة «املستقبل» النائب
محمد احلجار كلمة باسم «كتلة املستقبل
اعتبر فيها ان��ه «ال يختلف إث �ن��ان أننا
أم��ام حالة إستثنائية تتطلب إج��راءات
إستثنائية بعدما فشلت الصيغ السابقة
ال�ت��ي إعتمدناها إلي�ص��ال البلد إل��ى ما
نصبو إليه .بإمكاننا أن نهاجم مكونات
احلكومة بالسياسة و بطريقة تأليفها،
فغطاء اإلختصاص لم ينطل على أحد وال
حتى على أعضائها .ولكن الناس التي
تشاهدنا ال�ي��وم وال�ت��ي يقف قسم منها
على أب��واب املجلس والتي وقف الكثير
منها على الطرقات ليطالب بحقوقه ال
تكترث مبعظم م��ا ن�ق��ول��ه .ل��ذا املطلوب
م�ق��ارب��ة اخ���رى .ه��ذه امل �ق��ارب��ة املختلفة

مقاعد نيابية فارغة في اجللسة الصباحية (تصوير :طالل سلمان)
ل��م أج��ده��ا ف��ي البيان ال� ��وزاري ،وج��دت
عناوين فضفاضة دومنا توضيح ..وجدت
إعترافا ب��أن احلكومة تواجه اعتراضا
شعبيا وأعتبر ذلك تصديا حلالة إنكار
هذا اإلعتراض التي سادت خطاب وأداء
من دفع لتشكيل هذه احلكومة ،أي حكومة
العهد .ولفت ال��ى «ان مشكلتنا مع هذه
احلكومة أنها حكومة بالوكالة وليست
حكومة باألصالة عن نفسها وعن بيانها
ال ��وزاري ..ه��ذا البيان ال��ذي نناقشه هو
بيان مستنسخ باملفرق ..بيان جتميش
أفكار سبق طرحها لكنها كانت تصلح في
غير هذا الزمن وفي غير هذا الظرف الذي
نعيشه بعد  17تشرين اول ..2019
وفي الشأن اإلقتصادي ،اعتبر احلجار
«ان الشغل الشاغل جلميع اللبنانيني.
الضياع مستمر ..ف�ه��ذا البيان يصلح
فيه ق��ول «م��ن كل وادي ع�ص��ا» ..ال شرح
ألية خطة إنقاذية وال إج��راءات واضحة
ومحددة ملعاجلة األزم��ة النقدية واملالية
وأزمة السيولة ومعاجلة الدين العام..
اض � ��اف  :ل ��م جن ��د ف ��ي ال��ب��ي��ان أي
حديث عن اإلستراتيجية الدفاعية وكأن
ه��ذا األم��ر ال يعني احل�ك��وم��ة وال يعني
مكوناتها ..البيان لم يشر إل��ى ض��رورة
ع�ق��د ط��اول��ة ح ��وار ح ��ول استراتيجية
دفاعية تضع سالح حزب الله حتت إمرة
الدولة وقرارها ,وكلنا يعلم أن عدم بت
ه��ذا امل��وض��وع يشكل نقطة سلبية في
تعاطي املجتمع ال�ع��رب��ي وال��دول��ي مع
ال��دول��ة اللبنانية .إال إذا كانت حكومة
العهد قررت خصخصة الدفاع عن األرض
والسيادة..
وتطرق احلجار ال��ى اخلطاب «ال��ذي
ظهر مؤخرا ويتضمن تعابير كثر تناولها
في األيام القليلة املاضية ،تذكرني بحقبة
 2000-98حيث كان املشترك بني العديد
من القوى السياسية التي حكمت البلد
في تلك الفترة هو «التركة الثقيلة» ،أي
تركة تركها برأيهم الرئيس الشهيد رفيق
احل��ري��ري عند خروجه من احلكم ،وهو

اخلليل

واع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب ان� ��ور اخل �ل �ي��ل «ان
اللحظة ه��ي حلظة تاريخية تستوجب
انقاذ البلد ،م�ش��دد ًا على «ض��رورة أن ال
يصدر أي عفو عام كما حصل في ،»1991
وم�ش�ي��ر ًا إل��ى «ان يجب ان يحاسب كل
م �س��ؤول ك ��ان ل��ه دور ف��ي ال��وص��ول ملا
نحن عليه» .مؤكد ًا «وجوب وجود سلطة
قضائية مستقلة مت��ارس القانون» ،واذ
رفض بواخر الكهرباء» ،دعا الى اسقاط
صفقاتها ،ون � ّ�وه ب��أن ال� ��وزراء ورئيس
احلكومة حسان دياب في مجلس الوزراء
هم من أهل اإلختصاص ،متمني ًا التوفيق
للحكومة في مهمتها».

ضاهر

ابو احلسن

وال � �ق� ��ى ام �ي��ن س� ��ر ك��ت��ل��ة «ال� �ل� �ق ��اء
الدميقراطي» النائب ه��ادي ابو احلسن
كلمة «ال �ل �ق��اء» ف��ي اجل�ل�س��ة معلنا «ان
إنطالق ًا من واجبنا الوطني والدستوري
ّ
نتحمل
نصوب املسار لتفادي اإلنهيار،
ّ
املسؤولية رغم املزايدات واإلستهدافات،

الذي عمل على بناء لبنان وإعادة إعتماده
مركز إستقطاب إق�ت�ص��ادي لكل منطقة
الشرق األوسط .وقد تبينّ لنا جميعا بأن
هذا اخلطاب لم يكن إال ليبرر قصور هؤالء
وعدم قدرتهم على متابعة مسيرة النمو
واإلعمار والتطوير التي أطلقها الرئيس
الشهيد بني العامني  93و .98وما اخشاه
اليوم مع حديث أفرقاء في احلكومة املاثلة
أمامنا عن عدم حتملهم أية مسؤولية عن
الواقع اإلقتصادي واملالي اخلطير الذي
نحن فيه ،ب��أن يكون ذل��ك مقدمة لنفض
ي��ده��م مم��ا مي�ك��ن أن ت ��ؤول إل �ي��ه األم��ور
بفعل سوء تقديرهم وقلة إدراكهم لطبيعة
املشكلة وطرق حلها».
وتابع احلجار «النقطة الثانية تتعلق
مب�ل��ف ال�ك�ه��رب��اء ال�ت��ي تسببت وح��ده��ا
بأكثر من  %52من حجم الدين العام أي
أك�ث��ر م��ن  47مليار دوالر .ودع ��ا لوقف
الهدر والصفقات في هذا قطاع الكهرباء،
وان وزارة الطاقة يجب سبر أغوارها».
وختم احلجار« :البيان ال يعكس في
مضمونه حسا وشعورا بخطورة أزمتنا
وال ب �ض��رورة العجلة ف��ي إي �ج��اد حلول
موضوعية ل�ه��ا ،ول��م يتضمن خطوات
محددة سريعة إلنقاذ الوضع الذي نحن
فيه ،وألن هذا البيان هو بيان صالح فقط
لزمن ما قبل  17تشرين أول  ..2019ال ثقة
بهذه احلكومة».

حلظة دخول نواب كتلة «اللقاء الدميوقراطي» إلى اجللسة إلكمال النصاب

وق��ال النائب ميشال ض��اه��ر«:إذا لم
احصل على تعهد بعدم دفع مستحقات
اليوروبوند في آذار لن أمنح احلكومة
الثقة» .ولفت الى «اننا منر بأخطر مرحلة
في تاريخ الوطن ،والبيان الوزاري قارب
ه��ذا امل��وض��وع بخجل وه ��ذه احلكومة
تضم شخصيات تتحلى بنظافة الكف،
لكن هذه الصفة ليست كافية في الوضع
الراهن».
اض ��اف «اخ ��اف استعمال احلكومة
للمسكنات ف��ي ال��وض��ع ال��راه��ن ،قرأنا
ال �ب �ي��ان ول���م جن��د ح �ل��وال وال ع�لاج��ات
واضحة للخروج من األزمة االقتصادية،
إم��ا ان تكون احلكومة حكومة إنقاذ أو

قطار بالبي�ض
�ضرب �سعادة ور�شق �س ّيارة ّ

س ّيارة الوزير قطار عند رشقها بالبيض من جانب املتظاهرين (تصوير :محمود يوسف)
النائب سليم سعادة في مستشفى اجلامعة (تصوير :جمال الشمعة)
توجهه الى املجلس النيابي للمشاركة في اجللسة اذا امرمت حتى الساعة الرابعة عصر ًا بعد اكثر من ساعة ،وتبعهم نواب «املستقبل».
{ أثناء
ّ
{ تولى الرئيس بري اتصاالت وم��ش��اورات مع
في جلسة الثقة ،تع ّرض عضو كتلة احلزب السوري على ان ارفع اجللسة من الرابعة الى السادسة «الله
القومي االجتماعي النائب سليم سعادة لضربة على بعينني رح جبلكم سندويشات ف��ي ه��ذه الفترة» عدد من الكتل اثمرت عن تخفيض عدد طالبي الكالم
رأس��ه ج��راء استهداف سيارته برشق من احلجارة (وهذا ما حصل للنواب والصحافيني) ،وبعدها من من  43الى .17
{ حضر النائبان محمد خواجة وعلي املقداد
النواب ،ما أ ّدى السادسة الى ما شاء الله حتى ننتهي اذا امرمت».
من قبل متظاهرين في محيط مجلس ّ
{ وصل عدد من الوزراء والنواب على الدراجات م��ب��اش��رة م��ن امل��ط��ار ال���ى امل��ج��ل��س ،ف���ور عودتهما
الى نقله الى مستشفى اجلامعة األميركية وإخضاعه
لعمل ّية «تقطيب» ل��رأس��ه ،حيث ك��ان ينوي حضور النارية ،ومنهم من حضر بسيارات عادية للتمويه ،م��ن ماليزيا حيث ش��ارك��ا ف��ي مؤمتر برملاني حول
فلسطني.
النواب إللقاء كلمة يخرج بعدها من حيث تعرض بعض من سياراتهم لرشق احلجارة.
جلسة مجلس ّ
{ مع بداية تالوة كلمته قال الصمد «ربي اشرح
{ الول مرة في تاريخ جلسات الثقة ،يبث البيان
العامة من دون التصويت على الثقة.
القاعة
ّ
وبعد تلقيه العالج ،عاد سعادة الى القاعة العامة الوزاري مباشرة عبر الشاشة االلكترونية في القاعة لي صدري» ،فقاطعه الرئيس بري :الله يسترنا.
{ ح�����رص ال���رئ���ي���س ب�����ري ع���ل���ى اب����ق����اء ال��ب��ث
فرحب به ال��ن��واب تصفيق ًا ،ثم ب��دا كلمته بالقول :العامة بالتزامن مع تالوته من قبل رئيس احلكومة.
ّ
{ حضر نواب «اللقاء الدميوقراطي» بعد سبع املباشر خ�لال التصويت على الثقة ،ون���ودى على
اعتذر عن التأخير ألسباب صحية.
قال الرئيس بري في بداية اجللسة« :وسأستمر دقائق من بدء اجللسة ،فيما حضر نواب «القوات» الصحافيني.

أخ ��اف أن�ه��ا ستسقط ف��ي ال �ش��ارع ام��ام
ثورة اجلوع».

سعادة

وقال النائب سليم سعادة في جلسة
الثقة باحلكومة« :عندما فرطت الدولة اي
عندما انهارت املنظومة املالية ،ماذا فعل
مصرف لبنان اجرى «كابيتال كونترول»
وال يجوز ان نسميه كذلك بل اسمه حجز
ام��وال « ،وتابع« :من حاسب من؟ ولنبدأ
ب��وزارة املالية منذ االستقالل الى اليوم
وال احد يتوقع ان يرسل ديوان احملاسبة
قطع احل�س��اب ألن��ه سيذهب ال��ى دي��وان
احمل�ف��وظ��ات واش�ه��د ان مجلس النواب
ليس لديه رق��م ويسير على «الطميش».
واقول حتى نزيل الشك من عقول الناس،
وزراء الطائف انظروا كل وزير كم عقار
عنده وكما اعلم كلما زاد الدين العام في
لبنان كلما زاد عدد العقارات عند وزراء
الطائف».

معوض

وقال النائب ميشال معوض «القصة
اك��ب��ر م ��ن ج �ل �س��ة ال �ث �ق��ة واحل��ك��وم��ات
تأتي وت��ذه��ب وان كانت ه��ذه احلكومة
بأعضائها غ�ي��ر م�س��ؤول��ة ع�م��ا وصلنا
اليه إال أن ال�ق��رارات التي ستّتخذها أو
لن تتّخذها في حال نالت الثقة سترسم
مستقبلنا وم�س�ت�ق�ب��ل أوالدن � ��ا وأوالد
أوالدنا».
وشدد على «ان سياسة النأي بالنفس
تعني احملافظة على صداقاتنا م��ع كل
ّ
التدخل في شؤونهم والنأي
الدول وعدم
بالنفس ال يعني أ ّال ندافع عن أرضنا أو
حدودنا في وجه إسرائيل أو أي تهديد
آخ��ر واخل�ل�اف هنا م��ع «ح��زب ال�ل��ه» هو
على اآللية وليس على املبدأ».
وختم معوض «ينطبق على هذا البيان
الوزاري قول اإلجنيل «مرتا مرتا تهتمني
بأمور كثيرة أم��ا املطلوب فواحد» وهو
مواجهة التحديات وأنا لن أعطي الثقة
لهذه احلكومة».
ب�ع��د ذل���ك ،اع �ل��ن ال��رئ �ي��س ب ��ري رف��ع
اجللسة الى الساعة اخلامسة عصر ًا.

اجلولة الثانية

وب �ع��د االس �ت��راح��ة ،وع �ن��د اخلامسة
عصر استؤنفت اجللسة ،وأشار النائب
ياسني جابر ،الى ضروة أن «يتم تنظيم
عملية ال ،Capital Controlوال بد
من إع��ادة هيكلة الدين ووق��ف الهدر في
اإلتصاالت واجل�م��ارك» ،مؤكدا «ض��رورة
خ�ف��ض ال �ف��وائ��د ع�ل��ى اإلي� ��داع لتحريك
اإلق �ت �ص��اد» ،داع �ي��ا ال��ى «تشكيل فريق
اخ�ت�ص��اص��ي مهمته ت �ق��دمي رأي علمي
مالي ملعرفة كيفية اع ��ادة هيكلة الدين
العام».
وختم« :سنعطي الثقة ألنكم حكومة
الفرصة األخيرة».

ورأى النائب جهاد الصمد ،ان «رئيس
احلكومة حسان دي��اب ق��د ص��دق مزحة
ح�ك��وم��ة اختصاصيني مستقلني وه��و
يتعامل مع ال ��وزراء كأنه هو من زكاهم
وعينهم متغافال ع��ن دور ع��راب��ي ه��ذه
احلكومة» ،واعتبر ان «حكومة مقنعة من
مستشارين ال يعول عليها».
من جهته اعلن النائب جورج عدوان ان
«املشكلة ليست بالقوانني بل بعدم تطبيق
القوانني» ،وتوجه ال��ى رئيس احلكومة
حسان دي��اب قائال« :فوتت فرصة كبيرة
جدا على الوطن وعلى املؤسسات وعلى
شخصك ،فهي من املرات القليلة التي كان
سيقبل فيها اللبنانيون بحكومة مستقلني
بكل م��ا للكلمة م��ن معنى ،وم��ع األس��ف
قبلت ب��أن ت�ك��ون ه�ن��اك حكومة صنفها
الرأي العام بحكومة محاصصة».
اضاف« :لن ينفع أن نخبئ السماوات
ب���األب���اوات ،وي �ج��ب أن ن �ق��ول احلقيقة
للناس وأن نصارحهم ،ولكي نصارحهم
يجب أن ن�ق��ول األم ��ور كما ه��ي وبشكل
هادئ ومنطقي».
وش ّدد النائبزياد حواط ،ان «الناس
ال تفرق بني النواب اجليدين والعاطلني،
وبني احلريصني على النظام والقانون،
واص �ح��اب ال�ص�ف�ق��ات وه ��ذا ال �ك�لام هو
ص��ادر من وج��ع الناس بغض النظر عن
املخربني ،وبالرغم من اننا ال نعطي الثقة
للحكومة اال اننا نريد ان نقول ان اي
وزي��ر بإمكانه ان يقدم اجن��از ًا وال يجوز
اص��دار احلجج» ،مبين ًا اننا «فوتنا على
انفسنا ال ��دور ال��ري��ادي ال��وط�ن��ي ،ومن
البرملان أدعو إلعادة ثقة الشعب مبجلسه
ت النيابية
م��ن خ�لال ال��دع��وة الن�ت�خ��اب��ا 
املبكرة».
وحت��دث النائب فيصل كرامي وق��ال:
«ك �ل �ق��اء ت��ش��اوري ق��د ن�ت�ف��ق او نختلف
م��ع احلكومة لكن ورغ��م ك��ل امل�ع��ان��اة قد
نتغاضى عن اآلليات للوصول الى الهدف
امل �ش �ت��رك وال ��واج ��ب ي�ح�ت��م علينا دع��م
احلكومة التي نثق برئيسها ووزرائها
وكفاءاتها».
واعتبر النائب فادي سعد« :ان الوضع
احلالي يتطلب بيان ًا وزاري � ًا يغوص في
عمق املشكلة وي�ط��رح ح�ل��و ًال وخطوات
والبيان ال���وزاري ل��م يتطرق ال��ى قطاع
االتصاالت إذ تقدر عائداته بنحو  2مليار
دوالر ووص�ل��ت ال�ت�ق��دي��رات امل �ق��درة الى
خزينة ال��دول��ة ال��ى  1،1مليار دوالر فال
ثقة».
واع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب ه ��اك ��وب ت ��رزي ��ان:
«ان�ن��ا مؤمتنون على وط��ن غ��ال وشعب
وسهلنا بالفعل ال بالقول تشكيل
اغلى
ّ
احلكومة ألنها حاجة ماسة للبلد وهو
أهم من التحاصص ولوضع كل اخلالفات
جانب ًا ووض��ع ضعف جهودنا حلماية
الشعب وال��دول��ة وإلع ��ادة هيكلة الدين
العام».

جنبالط يو�ضح :القوى املعار�ضة
تركت اللقاء الدميوقراطي وحيد ًا
غ ّرد رئيس احلزب «التقدمي االشتراكي» النائب السابق وليد جنبالط
عبر «تويتر» قائ ً
تأمن النصاب وفق األص��ول الدستورية بغض
ال« :لقد ّ
النظر عن امل��زاي��دات من قبل بعض األط���راف ،و«اللقاء الدميقراطي» له
سياسته الواضحة وليس اسير حتالفات ثالثية أو ثنائية».
وقال جنبالط في تغريدة ثانية« :أما حضور اجللسة فهو وفق األصول
البرملانية ولن نعطي الثقة لبيان وزاري فارغ .وفي هذه املناسبة احيي
جرأة األستاذ دوري شمعون وصرخة مطران بيروت بولس عبد الساتر
وليتذكر احلراك ،االنقالب السلمي االبيض عام  ١٩٥٢ورموزه .ان دروس
التاريخ يجب ان حُتترم وإلغاء الغير يذكر بأنظمة االستبداد».
وأض���اف« :احل��ل في انتخابات نيابية وف��ق قانون عصري ال طائفي
وتطمني امللل مبجلس شيوخ ذي الصالحيات احملدودة وتطبيق إصالح
شامل من الضريبة التصاعدية إلى قضاء مستقل يحاسب وفق األصول
وليس وفق مقاربة رموز النظام األمني السابق والسيطرة على املعابر
وسياسة حتمي الصناعة والزراعة وال لألسواق املفتوحة».
وب��ع��د ن��ي��ل احل��ك��وم��ة ال��ث��ق��ة ،غ���رد ج��ن��ب�لاط ق��ائ�لا« :ج��م��ي��ل ج���دا على
القوى السياسية التي تدعي معارضتها لهذه احلكومة ان تترك اللقاء
الدميقراطي وحيدا بتهمة تأمني النصاب ،واألمر غير صحيح واإلعالم
والوقائع شاهدة على ذل��ك .يا لها من مصادفة ان تلتقي تلك القوى مع
كل من يريد تصفية حساباته معنا من اج��ل ان تبقى هي بريئة من دم
الصديق».

جعجع التقى حمادة :ال لتعطيل امل�ؤ�س�سات
التقى رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير جعجع ،ف��ي معراب،
النائب مروان حمادة.
وأك��د ح��م��ادة «ان ال حضور وال ث��ق��ة» ،وق���ال« :القضية ليست قضية
حكومة بل عهد كساد وفساد وانحراف .عهد موبوء يجب أن يرحل».

كل لبنان
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 118يوم ًا :ثقة النار واحل�صار ..والعربة بالتنفيذ على املحك
«ثالثاء الغ�ضب» ...الثوار ط َّوقوا الربملان املز ّنر با إل�سمنت وعنا�صر ا ألمن
«ال ثقة» مد ّوية ومواجهات باملطاطي وامل�سيل للدموع خلَّفت  373جريح ًا

اجليش في وجه الثوار عند الطريق البحرية حماية لنواب األمة؟ (تصوير :جمال الشمعة)

ال ثقة ..بإرادة صلبة إلسقاط منظومة الفساد (تصوير :طالل سلمان)
أشعل الثوار في يوم «الثقة» ،امس ،وسط العاصمة فقط ،دون قطع الطرقات
املعتادة في املناطق األخرى للمدينة أو خارجها ،من أجل منع وصول النواب
وال��وزراء الى مجلس النواب ،وبالتالي تعطيل نيل حكومة الرئيس حسان
دياب الثقة ،فافترشوا الطرقات ،أمام املواكب السيارة ،ورموا احلجارة وكل
ما تيسر أمامهم باجتاه ال��ن��واب وال����وزراء ،مستهدفني سياراتهم ،ودارت
م��ع��ارك ك��ر وف��ر ب�ين ال��ق��وى األم��ن��ي��ة ال��ت��ي هاجمت املتظاهرين ب��ش��دة لفتح
الطرق للنواب الى املجلس ،وأطلقت القنابل املسيلة للدموع ،التي أسفرت
عن سقوط  373جريح ًا عمل الصليب األحمر اللبناني على معاجلة الطفيفة
منها ميداني ًا ،ونقل األخ��رى الى املستشفيات ،كما طال املتظاهرون النائب
سليم سعادة بحجر أثناء دخوله الى املجلس فأصابه في وجهه ،نقل على إثره
الى املستشفى ،لكنه ما لبث ان عاد مجددا ليشارك في جلسة الثقة حلكومة
الرئيس دياب.

تعزيزات إلبعاد احملتجني

ولم متنع التعزيزات األمنية وال اجل��دران اإلسمنتية أو القنابل املسيلة
للدموع وال خراطيم املياه من توافد احملتجني وبأعداد كثيفة الى وسط بيروت
مطلقني شعار« :ال ثقة» في وجه النواب املجتمعني حتت قبة البرملان ملنح الثقة
حلكومة دياب.
في «ثالثاء الغضب» ،حاول املتظاهرون تخطي العوائق احلديدية بالقرب
من جريدة النهار ،وسط تعزيزات امنية غير مسبوقة وانتشار امني كثيف،
ومنعت عناصر قوى االمن احملتجني حتى من الدخول سير ًا على االقدام الى
منطقة البيال ،وجرى حتويل السير من الصيفي باجتاه األشرفية بسبب إقفال
الطريق باجتاه مبنى «النهار» ،وإقفال تام في منطقة باب إدريس واستحداث
طوق من اإلسمنت ،كما جرى التدقيق في هويات املوظفني الذين يعملون في
املنطقة.
ومتكن احملتجون من فتح ثغرات في اجلدار االسمنتي الذي اقيم بني فندق

«لوغراي» ومبنى صحيفة «النهار» ،وحاولوا نزع «البلوكات» االسمنتية أمام
املبنى ،وحصل تراشق باحلجارة بني املتظاهرين والقوى األمنية التي رمت
املتظاهرين بالقنابل املسيلة للدموع كما استخدمت خراطيم املياه ،وعمل
«الصليب األحمر» على إسعاف عدد من املتظاهرين نتيجة القنابل املسيلة
للدموع أمام مبنى «النهار».
إلى ذلك ،أقفل احملتجون محيط فندق «فينيسيا» بالعوائق البالستيكية
فيما افترش عدد منهم األرض في محيط فندق «مونرو» ،كذلك قطع السير عند
تقاطع برج املر ،وحاول محتجون في زقاق البالط إقفال الطريق املؤدي الى
السرايا ،كما حتولت الطريق البحرية في بيروت الى اشبه مبنطقة عسكرية
ج��راء االج��راءات االمنية املتخذة ملنع املتظاهرين من الوصول الى املجلس
النيابي.

وصول دعم احملتجني

في املقابل ،وصلت مجموعة كبيرة من احملتجني الى نقطة زق��اق البالط
وعناصر قوى االمن واجليش عملت على منعها من االقتراب باجتاه السراي
احلكومي ،وبالقرب من مبنى «االسكوا» ،رمى بعض االشخاص احلجارة على
املتظاهرين ،كما وصل عدد من الباصات من منطقة صيدا وانضم من فيها الى
املتظاهرين في القنطاري.
وتزامن ًا مع انعقاد اجللسة النيابية ،تابع احملتجون كلمة رئيس احلكومة
حسان دياب ،مطلقني هتافات «ال ثقة ال ثقة وعاملجلس بدنا نفوت» ،واستمر
الك ّر والف ّر في محيط املجلس بني املتظاهرين والقوى االمنية حتى ساعات
وعمت حالة من الفوضى من محيط «النهار» الى مسجد االمني،
ما بعد الظهرّ ،
وذلك بسبب املواجهات بني املتظاهرين والقوى االمنية التي أطلقت القنابل
املسيلة للدموع.

يحتمون في جامع األمني

وأق��دم ع��دد من احملتجني على إح��راق بنك «لبنان واملهجر» وس��ط بيروت

ال ثقة عابرة للطوائف (تصوير :محمود يوسف)
بالقرب من مبنى العازارية ،واستقدمت القوى األمنية املزيد من العناصر
ملواجهة احملتجني وإبعادهم لناحية ساحة الشهداء ،فأطلقت القنابل املسيلة
للدموع ،فناشد املتظاهرون س��ي��ارات االس��ع��اف التوجه ال��ى محيط مبنى
«النهار» وساحة الشهداء السعاف من تعرضوا حلاالت اختناق ،وجلأ عدد من
احملتجني إلى جامع األمني ،إال أن القوى االمنية الحقتهم حتى الداخل ،والحق ًا
جرت وساطة من إمام جامع األمني ساهمت بإخراج عدد من املتظاهرين من
ساحة الشهداء إلى خلف بيت الكتائب ،إلى أن عاد الهدوء الى وسط بيروت،
في محيط مبنيي «النهار» والعازارية ،في ساعات ما بعد الظهر.

منع املواكب من املرور

من جهة ثانية ،ح��اول احملتجون منع ال��ن��واب من ال��وص��ول ال��ى املجلس
النيابي واملشاركة في اجللسة ،رغم التعزيزات األمنية املك ّثفة واطالق القنابل
املسيلة ل��ل��دم��وع ،اض��اف��ة ال��ى اجل���دران اإلسمنتية التي ارتفعت ف��ي وسط
بيروت.
وف��ي كل م��رة ك��ان يقترب فيها موكب أح��د ال��ن��واب أو ال���وزراء من محيط
املجلس النيابي كانت ال��ق��وى االمنية وعناصر اجليش تبعد املتظاهرين
بالقوة لتسهيل وتأمني مرور املوكب ما ادى الى سقوط عدد من اجلرحى ،نقل
ّ
بعضهم الى املستشفيات.

اصطياد سيارات النواب

واعترض احملتجون سيارة أحد النواب ،عند فندق «فينيسيا» ،وأجبروها
على التراجع ،كما علقت إحدى سيارات النواب بني املتظاهرين الذين حاولوا
أمنت لها الطريق
منعها من الدخول إلى مجلس النواب إال أنّ القوى األمنية ّ
بعد إزال��ة الشريط الشائك من أمامها ،ونالت سيارة النائب علي عسيران
نصيبها من الهجوم بالبندورة خالل توجهه الى البرملان ،ومت رشق سيارة
وزير البيئة وشؤون التنمية االدارية دميانوس قطار بالبيض ،وعملت القوى
االمنية على فتح الطريق وابعاد املتظاهرين من أمام السيارة.
كما أق��دم عدد من املتظاهرين على رمي بالونات مملوءة ببودرة تتحول
إلى تلوين مائي على أحد املسؤولني الذي فتح نافذة السيارة للتحدث معهم
أثناء م��روره باملكان .إلى ذل��ك ،رميت قنابل الغاز على املتظاهرين لتسهيل
مرور موكب النائب علي حسن اخلليل ،فيما املفارقة ،أن وزير األشغال العامة
ميشال جنار وصل إلى املجلس على منت دراجة نارية.
ك��ذل��ك ،الح��ق املنتفضون «ج��ي��ب ميتسوبيشي أس���ود» ح���اول امل���رور من
القنطاري باجتاه البرملان وتعرضوا له باحلجارة ويقال انه للنائب مروان
حمادة ،لكن في وقت الحق نفى حمادة األمر.

قوى أألمن

م��ن جهتها ،طلبت ال��ق��وى االمنية م��ن املتظاهرين احل��ف��اظ على «سلمية
التظاهر وعدم القيام باعمال شغب واالبتعاد عن السياج واجلدار االسمنتي
حفاظا على سالمتهم» ،كما من املواطنني جت ّنب سلوك جميع الطرقات املؤدية
إلى وسط بيروت.

قيادة اجليش

بدورها ،أصدرت قيادة اجليش بيان ًا أكدت فيه «أن أعمال الشغب والتعدي
يشوه املطالب وال يحققها وال يندرج في خانة
على األمالك العامة واخلاصة
ّ
التعبير عن الرأي».
وفي وقت الحق ،نشر اجليش تغريدة عبر «تويتر» جاء فيها «احملافظة على
سلمية التحرك ضرورة حلماية اجلميع».
من جهة ثانية ،ناشدت إدارة فندق «ل��و غ��راي» في بيان« ،القوى االمنية
ووسائل االعالم املساعدة على حماية الفندق والعاملني فيه ،بعدما مت تكسير
الواجهة والدخول الى الفندق».

 373جريح ًا

بعد البلوكات االسمنتية وحواجز اجليش البشرية ..الصرخات علت وال ميكن اسكاتها (تصوير :جمال الشمعة)

وأعلن الصليب االحمر اللبناني في تغريدة على حسابه عبر «تويتر» ،أنه
جريحا
خالل االحداث التي شهدها وسط بيروت أمس (الثالثاء)« ،مت نقل ٤٥
ً
إلى مستشفيات املنطقة ومت إسعاف  ٣٢٨ميداني ًا».

ما على ال ّنبيه � اّإل البالغ..

منذ انطالق احلراك ّ
الشعبي في  ١٧تشرين االول  ،٢٠١٩م ّيز ال ّرئيس
نبيه ب� ّري بني ح��راك ص��ادق يطالب بحقوق معيش ّية مح ّقة ،وبني حراك
مشبوه يريد استغالل أوجاع ال ّناس ومطالبهم ،لتحقيق أهداف أبعد ما
تكون عن مصلحة لبنان وشعبه.
وعقب استقالة ال ّرئيس سعد احل��ري��ري ،طالب الرئيس نبيه ب ّري
بحصة وازن��ة في احلكومة اجلديدة املفترضة ،وذهب
بتمثيل احل��راك
ّ
أبعد من ذلك ،عندما سئل عن ّ
الطائفة ا ّلتي سيحسب عليها وزراء احلراك،
باقتراح اضافة طائفة جديدة هي طائفة احلراك ،ليكون ذلك ،لو متّ ،خطوة
أولى نحو دولة مدن ّية ،ال طائف ّية ،ال يفتأ ال ّرئيس ب ّري يطالب بها ،ويسعى
إليها ،وهذا أحد املطالب األساس ّية ا ّلتي رفعت في شعارات احلراك.
وصمام أمان
وألنّ نبيه ب � ّري هو رئيس البرملان ،وحامي التّشريع،
ّ
ال � ّدول��ة ،جن��ح ف��ي تكريس زعامته الوطن ّية ،وتأكيد ح��ض��وره املتم ّيز،
ك��رج��ل دول���ة م��ت��ر ّف��ع ع��ن تفاصيل ي���راه غ��ي��ره ج��واه��ر ،متجاهل سيل
ّ
فظل قادر ًا
االتّهامات الباطلة ا ّلتي حاولت ال ّنيل من حضوره وهيبته،
على تدوير الزّوايا ،وجمع التّناقضات ،وابتكار احللول ،وحت ّدي املرحلة
رغم صعوبتها ،ورغ��م تخ ّلي بعض الكتل واالح��زاب عن مسؤول ّياتهم،
ومحاولة البعض ركوب املوجة ،بعدما كانوا على مدى سنوات طويلة،
سب ًبا في نزول ال ّناس إلى ّ
الشارع.
والساعني
البلد،
باستقرار
العابثني
مواجهة
لقد جنح نبيه ب ّري في
ّ
إلى ضرب صيغته ،وال ّذهاب به إلى فراغ قاتلّ ،
مؤسساته ،ويج ّر إلى
يشل
ّ
ومؤسسات ّية حاكمة.
فوضى بدون ضوابط قانون ّية
ّ
هندس نبيه ب ّري نصاب جلسة التّصديق على املوازنة ،بحرف ّية غير
مسبوقة ،وه��و أم��ر ك��ان شبه مستحيل في ظروفه وحيث ّياته ،وعندما
تخ ّلف بعض احملسوبني على فريقه عن احلضور في اجللسة ،استطاع
اقناع بعض املصط ّفني في ّ
فأمن املستقبل واالشتراكي
الطرف اآلخ��رّ ،
نصاب اجللسة ،ما شكّ ل صدمة للمتابعني ،في قدرته االستثنائية على
حياكة التّسويات املستحيلة على غيره.
وك��ان��ت جلسة نيل احل��ك��وم��ة ال� ّث��ق��ة أم��س ال � ّث�لاث��اء ،ض��رب��ة قاضية
للمراهنني على ال��ف��راغ وال��ف��وض��ى ،فالتّحشيد االع�لام� ّ�ي ا ّل���ذي سبق
اجللسة ،والتّحريض على قطع ّ
الطرقات ملنع ال ّن ّواب من الوصول إلى
املجلس لم يفلح ،وكانت أع��داد املتظاهرين هزيلة ،رغم اعتبار االعالم
�ص��راع ب�ين احلراك
ال � ّداع��م لهم أنّ ي��وم ال� ّث�لاث��اء يومي
ّ
مصيري ف��ي ال� ّ
وال ّدولة.
فعلها نبيه ب � ّري إذن ،واستطاع بحنكته وحكمته ،أن يغ ّلب منطق
املؤسسات على منطق ّ
الشارع ،وأن ينقل مطالب ال ّناس إلى حيث يجب
ّ
أن تكون ،ليكون هناك عامل يعمل ،ومسؤول ُيحاسب ،وشعب يراقب،
وقضاء يحاسب..
أصبح لدينا اآلن حكومة ،وعليها أن تثبت لل ّناس نزاهتها ،وقدرتها
الصعوبات املال ّية واالقتصاد ّية واملعيش ّية.
على حت ّدي ّ
السياس ّية املشاركة أن تق ّدم
وأصبح واج ًبا على احلكومة والقوى ّ
حلولاً لألزمات املتراكمة ،وعلى املجتمع املدني واالعالم الهادف والقضاء
ال� ّن��زي��ه ،أن يتابعوا وي��راق��ب��وا وي��ح��اس��ب��وا ،وي��وق��ف��وا امل��س��ؤول�ين عند
مسؤول ّياتهم.
لقد فعل نبيه ب��� ّري م��ا عليه فعله ،فعل وح���ده م��ا ك��ان واج � ًب��ا على
اجلميع ،وبقي للحكومة العمل واالجناز ،ولم يفته أن يح ّذر من املناكفات
السياس ّية ،ف��ي ه��ذه ال ّلحظة االستثنائ ّية؛ ودع��ا إل��ى تضافر اجلهود
ّ
املخلصة النقاذ لبنان ،وإلاّ  ،فقد نذهب إلى االنهيار الكبير ،وقد نشهد
ثورة جياع عارمة ،تطيح ّ
بكل ما تب ّقى..
وما على ال ّنبيه إلاّ البالغ..

ح�سن الدّ ر

كل لبنان

األربعاء  12شباط 2020م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1441هـ

جرمية مر ّوعة يف ف�صيلة الأوزاعي ا�ست�شهاد رائد
وانتحار الفاعل وهرب امل�ساجني وال�سبب ال�سالح املتف ّلت

قبالن رعى م�صاحلة عائلتي زعيرت والأتات5
AL-LIWAA Mercredi 12/2/2020

املفتي قبالن خالل لقاء مصاحلة عائلتي زعيتر واألتات
برعاية املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن،
أقيم في دار اإلفتاء اجلعفري لقاء مصاحلة بني آل زعيتر
وآل األت��ات ،بحضور مدير اإلدارة في اجليش اللبناني
اللواء مالك شمص ،ونائب مدير املخابرات العميد علي
شريف ،والعقيد مرشد احلاج سليمان.
وأل���ق���ى امل��ف��ت��ي ق��ب�لان ك��ل��م��ة حت���دث ف��ي��ه��ا ع���ن «قيم
اإلمي��ان التي تدعو إلى «الصالح واإلص�لاح والتسامح
والصبر وكظم الغيظ وعدم االجنرار إلى الفنت» ،معتبرا
تعوض ال مب��ال وال بأي
أن «ال��دم��اء غالية وع��زي��زة ،وال ّ
أثمان أخرى ،وال تكونوا من املعتدين أو الظاملني ،فأنتم
يا إخ��وان��ي أبناء منطقة بعلبك – الهرمل أبناء نخوة
وك��رم وج��ه��اد ،ومنطقتكم محرومة ومهملة منذ إعالن
دول��ة لبنان الكبير ،ولكن ه��ذا ال يجوز أن يخرجكم عن
تتحولوا إلى
دينكم ،وعن إميانكم ،وعن شهامتكم ،كي
ّ
مجرمني بحق بعضكم ،أو معتدين على القوى األمنية

ملاذا وكرمى ملن يخسران أباهما؟!!
بينما كانت السلطة جتهد لتجنيد آالف العسكريني
حل��راس��ة ن���واب االم���ة م��ن ال��ش��ع��ب ،ام��ت��دت ي��د اإلج���رام
الناجتة عن السالح املتفلت إلى فصيلة االوزاع��ي حيث
استشهد رائ��د وج��رح آخرين مع انتحار وه��رب عدد من
املساجني.
وفي التفاصيل ،استشهد آمر فصيلة االوزاعي النقيب
جالل شريف والعسكري عماد عطار بعد اقتحام املدعو
حسن احلسني الفصيلة واطالق النار داخلها .فيما ُجرح
عسكري ثالث.
وبحسب املعلومات فان هدف مطلق النار كان مساعدة
أخيه املوقوف على الفرار لكن سرعان ما مت توقيفه بعد
أن ف ّر وعدد من املوقوفني في النظارة.
وبعد اطالق املقتحم النار على الفصيلة متكن املوقوف
من الهروب فيما عمد مطلق النار على االنتحار ،بحسب
ما ذكرت معلومات صحافية.
وأش���ارت التحقيقات االول��ي��ة ف��ي اجل��رمي��ة أن املدعو
حسن احلسني ( ُلبناني اجلنسية) ك��ان دخ��ل مع والدته
الى املخفر حيث ّ
أي
مت توقيف شقيقه ،ولم يكن بحوزته ّ
سالح ،إال أنّ شجار ًا وتضارب ًا بااليدي حصل بينه وبني
شقيقه ما استدعى تدخل آم��ر الفصيلة وعناصر فيها،
فقام احلسني بنزع س�لاح أحدهم وأطلق النار باجتاه
الضابط جالل شريف الذي فارق احلياة ،ومعاون من آل
ّ
العطار ُأصيب بجروح خطرة جدا ،باالضافة الى عنصر
ُأصيب برجله ،قبل أن ُيطلق احلسني النار على نفسه
و ُيفارق احلياة.
رواي��ة أخ��رى أكّ ��دت اقتحام املدعو (حسن ح ).فصيلة
االوزاع���ي حيث أطلق النار داخ��ل الفصيلة ما ادى الى
استشهاد آم��ر الفصيلة النقيب ج�لال شريف واصابة
عسكريني مشيرة الى ه��روب ّ
كل املساجني وعددهم ،٣٠
كما أفيد ان مطلق النار قد قتل ايض ًا .
فيما أف���ادت م��ص��ادر أمنية أن منفذ اجل��رمي��ة امضى
فترة من الوقت في دير الصليب ،حيث كان يتلقى العالج
ويتناول املسكنات.

تقبل التعازي

تتقبل عائلة الرائد شريف التعازي باستشهاده في
جمعية التخصص والتوجيه العلمي  -اجلناح اليوم،
من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.

قوى االمن تنعى الشهيد

حيث فر نزالء مخفر االوزاعي
ش��ري��ف ال���ذي قضى ش��ه��ي��د ًا اث��ن��اء قيامه ب��واج��ب��ه كآمر
لفصيلة االوزاعي نتيجة إلطالق النار عليه من قبل املدعو
حسن احلسني (لبناني) ،كما أصيب املعاونان أوالن زياد
العطار -اصابته خطرة -وعلي امهز ،والتحقيق جار
بإشراف القضاء املختص.
فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية
في سلك قوى األمن:
الرتبة واالسم والشهرة :الرائد الشهيد جالل شريف
اسم االب :العميد في اجليش اللبناني علي شريف
اسم الوالدة :زينب شريف
ت��اري��خ ال���والدة ومكانها 1989/11/19 :اليمونة /
بعلبك
ال��وض��ع العائلي :متأهل ،ول��دي��ه ول���دان (ي��ان��ا خمس
سنوات ،وعلي سنتان ونصف)
دخل السلك بتاريخ  2007/10/16وت��درج في الرتب
حتى رتبة نقيب.
رقي إلى رتبة رائد بعد االستشهاد.
خ���دم ف���ي ع���دة م���راك���ز ه���ي :ك��ل��ي��ة ال��ض��ب��اط  /املعهد
– م��ف��رزة سير ب��ي��روت األول���ى – فصيلة احل��دث  /تولى
اإلش����راف امل��ب��اش��ر على م��رك��ز املعاينة امليكانيكية في
احل��دث – مفرزة ط��وارئ الضاحية – املجموعة األمنية
في الضاحية اجلنوبية – آمر فصيلة األوزاعي.
منح االوسمة التالية :وسام احلرب – وسام اجلرحى
– وس��ام األرز الوطني برتبة ف��ارس – وس��ام االستحقاق
اللبناني من الدرجة الثالثة – مدالية األم��ن الداخلي –
مدالية اجلدارة.

دياب :األمن خط أحمر

رأى رئ��ي��س احلكومة ح��س��ان دي��اب ف��ي تصريح على
مواقع التواصل االجتماعي تعليقا على حادثة األوزاعي
انه «مرة جديدة تُستهدف هيبة الدولة ،ويسقط شهداء
وجرحى منقوى األمن الداخلي ،باعتداء غادر» ،مشددا
على «إن األمن خط أحمر ،وهيبة الدولة لن تكون بأي شكل
من األشكال ضعيفة ،وقوى األمن هي صورة الدولة».
وأك��د ان «املطلوب هو االلتفاف حول الدولة وحماية
مؤسساتها حلماية الوطن» .وقال« :رحم الله شهداء قوى
األم��ن وألهم ذويهم الصبر والسلوان ،وندعو للجرحى
بالشفاء».

فهمي :قدر االبطال االستشهاد

نعت املديريـة العامة لقـوى األمـن الداخلي ـ شعبـة
العالقـات العامـة في بالغ أصدرته الرائد الشهيد جالل

تطرق وزي��ر الداخلية محمد فهمي ،في تصريح عبر
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،ال��ى ج��رمي��ة االوزاع����ي ،
معتبر ًا ان «قدر االبطال االستشهاد في سبيل الوطن واذا
كان قدر مؤسسةقوى االمن الداخلي تقدمي الشهداء فهي
لن تبخل بذلك ،رح��م الله الشهيد النقيب ج�لال شريف،
وان كرامة الشهداء من كرامة الدولة« ،داع ًيا «بالشفاء
العاجل للمعاون اول زي��اد العطار وامل��ع��اون اول علي
امهز».

دع��ا السيد رمي���ون احل��اي��ك وه��و اب��ن شقيق امل�ل�ازم أول
رميون احلايك والذي حتمل ثكنة صربا اسمه الى تغيير اسم
الثكنة ،وقال في منشور عبر فيسبوك:
استشهد املالزم أول رميون فارس حايك ،ضابط في اجليش
اللبناني وهو يقاوم االحتالل الفرنسي في زمن االستقالل.
بعد سنوات قليلة كرمه اللواء فؤاد شهاب قائد اجليش وكرم
العائلة بتسمية ثكنة صربا – جونيه على اسمه.
ان���ا رمي����ون ال���ي���اس احل���اي���ك ش��ق��ي��ق امل��ل��ازم أول شهيد
االستقالل ال أقبل ان يبقى اسم عمي البطل على مركز اعتقال
وتعذيب املواطن احلر .وأطلب من قائد اجليش ان ينزع اسم
عمي عن مدخل املعتقل وان يطفو عليه اسم يختاره احلاج
صفا.

لفتت وزي��رة الدفاعزينة عكر في تصريح على مواقع
التواصل االجتماعي إل��ى ان��ه « بألم عميق تلقيت خبر
احل����ادث اخل��ط��ي��ر ال���ذي ط���ال ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي في
فصيلة األوزاعي» ،مؤكدة ان «اجلهود مركزة اآلن لضبط
اخل��ارج�ين ع��ن ال��ق��ان��ون والعابثني ب��ه س���واء ف��ي قضاء
الهرمل أو بيروت .أنحني إج�لاال للشهداء واجلرحى
وع��ائ�لات��ه��م» .وق��ال��ت« :جميعنا م��ع ال��ق��وى العسكرية.
الرحمة للشهداء األبطال والشفاء العاجل للجرحى».

طلب بنزع ا�سم ال�شهيد
رميون حايك عن ثكنة �صربا

عكر :بألم عميق تلقيت اخلبر

اللواء عثمان :اإلكتظاظ معيب

أك��د امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء عماد
عثمان من نظارة األوزاع��ي أن « 800جريح سقطوا منذ

قضائيات

توقيف مروجي عملة مزيفة
أعلنت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ألم��ن ال��دول��ة  -قسم اإلع�ل�ام والتوجيه
والعالقات العامة في بيان ،أصدرته أنه «في إطار مكافحتها للجرائم
املالية بهدف حماية أم��ن امل��واط��ن املعيشي واإلق��ت��ص��ادي ،متكنت
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ألم��ن ال��دول��ة م��ن توقيف اللبناني (ع.ض ).أثناء
محاولته ترويج عملة لبنانية مزيفة من فئة املئة ألف ليرة في محطات
احمل��روق��ات ف��ي عدشيت  -النبطية ،حيث مت ضبط العملة املزيفة.
وبناء إلشارة القضاء املختص مت ختم احملضر وإيداعه مع املوقوف
واملضبوط بواسطة مكتب مكافحة اجلرائم املالية ،ونظم بالغ بحث
وحتري بحق اللبناني (ا.ف ).بجرم ترويج عملة مزيفة.
كما متكنت املديرية من توقيف اللبنانية (ع.أ.ع ).أثناء محاولتها
ت��روي��ج عملة أجنبية م��زي��ف��ة داخ���ل أح��د احمل�ل�ات ع��ل��ى م��ف��رق بلدة
الشيخ محمد  -عكار ،وضبط ورقة من فئة املئة دوالر أميركي مزيفة
بحوزتها .ومت تسليمها مع املضبوط إل��ى مكتب مكافحة اجلرائم
املالية بناء إلشارة القضاء للتوسع بالتحقيق معها».

جثة �ستيني م�صابة بطلق ناري
و«كوكتيل» �سرقة يف ال�ضنية
عثر على امل��واط��ن الستيني (ج .ز) من بلدة وط��ى ف��ارس  -قضاء
الكورة ،جثة في داخل سيارته مصابا بطلق ناري من بندقية صيد في
رأسه .وحضرت االدلة اجلنائية واالجهزة االمنية ملتابعة مالبسات
احلادث.
من جهة أخرى ،عمد مجهولون إلى سرقة كابالت محول كهرباء في
بلدة بيت زود في وقت متأخر من ليل أمس ،ما أدى إلى انقطاع التيار
الكهربائي عن البلدة ،وقد اكتشف مواطنون بالصدفة هذه السرقة
ل��دى تفقدهم محول الكهرباء صباح أم��س ،ملعرفة أس��ب��اب انقطاع
التيار عن البلدة.
كما تعرضت بعض املنازل ومحال السمانة في بلدة السفيرة في
أعالي جرود الضنية للسرقة ،عن طريق الكسر واخللع.

 17تشرين األول» ،وقال« :هناك  32سجينا في النظارة،
فاالكتظاظ فعال معيب في السجون».
وأش��ار إلى أن «عناصر قوى األمن واجليش اللبناني
استنزفت قواها» ،مؤكدا «ض��رورة حل قضية السجون
في لبنان» ،الفتا إلى أن «عنصر قوى األمن الداخلي يدفع
دمه لبناء الوطن».
ومتنى من كل اللبنانيني «التكاتف حتى حتل األزمة»،
وق��ال« :كقوى أم��ن داخ��ل��ي ،نعتمد كل الوسائل الالزمة
ل��ت��أم�ين وض���ع ج��ي��د ل��ل��س��ج��ن��اء ،وم���ا ح���دث ال���ي���وم يتم
التحقيق به».
وأشار إلى أن «احلراك إذا كان يطلب انتظام العمل في
البلد ،فعندما نقوم بواجباتنا فهذا يعني أننا ننتظم في
العمل .أما إذا كان ال يريد منا تأدية واجباتنا فهذا يعني
أنه ال يريد االنتظام في البلد».

والعسكرية ،كما حصل باألمس في منطقة الهرمل ،وأ ّدى
إلى استشهاد ثالثة عسكريني ،هذا عمل مرفوض ومدان
بكل املعايير».
وقال قبالن« :القوى العسكرية هم أبناؤنا ،واالعتداء
عليهم هو اعتداء على جميع اللبنانيني ،وأدعوكم إلى
ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��س��ام��ح ،واإلص��ل�اح ووأد ال��ف�تن ،وعدم
التحريض ،واالمتناع عما يسيء إلى سمعتكم ودينكم،
فنحن في ظروف صعبة ،والبلد أمام مفترقات خطيرة،
ما يعني أننا جميع ًا مسؤولون ّ
كل في موقعه ،وبحسب
ق��درات��ه وإمكانياته ،وعليه ،أناشدكم جميع ًا الهدوء
والتع ّقل وخفض اجلناح ،ور ّد اإلساءة باإلحسان ،وليكن
خطابنا دع��وة دائمة إل��ى التواد واإلل��ف��ة ،والسعي إلى
اخلير العام ،مبتعدين عما يسيء إلى وحدتنا وتآزرنا،
قاطعني الطريق بوجه املتربصني واحلاقدين واملتآمرين
على هذا البلد».

مواقف وحتركات راف�ضة لـ «�صفقة القرن»:
لبنان من �أكرب املت�ضررين من ال�صفقة

املستقبل :جرمية نكراء

أعلن «ت��ي��ار املستقبل» ف��ي بيان ان��ه « لقدر مؤلم قبل
ان جت��ف دم����اء ش��ه��داء اجل��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي اعتداء
الهرمل ،تسيل دم��اء شهداء قوى األم��ن الداخلي اليوم،
حيث تعرضت فصيلة االوزاع��ي لهجوم مسلح ادى الى
استشهاد آمر الفصيلة النقيب جالل شريف وإصابة عدد
من العناصر.
إن اجلرمية النكراء مدانة بكل املقاييس ،وتستدعي
عدم التهاون مع كل أشكال اخلروج على القانون ،بعد أن
دفعت قوى األمن الداخلي ،مجدد ًا ،ضريبة الدماء الغالية
خالل تأدية الواجب.
ك��ل ال��ت��ق��دي��ر لتضحيات ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي التي
ستبقى س��ي��اج ال��وط��ن واحل��ام��ي��ة ألم���ن ش��ع��ب��ه ،وأحر
التعازي لها ،قياد ًة وضباط ًا وعناصر ،ولعائلة النقيب
الشهيد ووالده نائب مدير املخابرات في اجليش العميد
علي ش��ري��ف ،سائلني ال��ل��ه ع��ز وج��ل أن يتغمده بواسع
رحمته ،وأن يشفي العناصر املصابني».

احلسن :الستمرار بناء الدولة

أش���ارت وزي���رة ال��داخ��ل��ي��ة ال��س��اب��ق��ةريا احلسن ،في
تصريح على مواقع التواصل االجتماعي ،الى أن» فاجعة
مخفر االوزاع���ي التي طالت هيبة ال��وط��ن تؤكد وجوب
استمرار بناءالدولة واحملافظة على مؤسساتها االمنية
والعسكرية صمام أمان البلد».
وقدمت احلسن تعازيها «احلارة لقوى األمن الداخلي
ولعائلة الشهيد وامتنى شفاء اجلرحى».

روكز :ضربة لهيبة الدولة

رأى ال��ن��ائ��ب شامل روك���ز ف��ي ت��ص��ري��ح ع��ل��ى مواقع
التواصل االجتماعي ان «االعتداء على مخفر االوزاعي
ليس مج ّرد اعتداء على أفراد منالقوى األمنية بل ضربة
قاسية لهيبة الدولة وأمنها وأمانها» .وس��أل «ال��ى متى
ستبقى املؤسسة العسكرية تدفع ثمن تقاذف املسؤوليات
والتفلت؟».
ومتنى على «احلكومة التي نالت الثقة اليوم وعلى
وزي��ر الداخلية مهمد فهمي خاصة ان يضعوا األم��ن في
اعلى سلم األولويات لكسب ثقة الشعب احلقيقية وإال اذا
راح األمن ،راح البلد».

جرمانوس :بسبب اإلكتظاظ

ع ّلق مفوض احلكومة ل��دى احملكمة العسكرية بيتر
ج��رم��ان��وس ع��ل��ى ح��ادث��ة فيصلة األوزاع�����ي ،م��ؤك��دا ان
«احل���ادث مؤلم وكقضاء نعلم املشاكل الكثيرة بسبب
االكتظاظ ف��ي السجون ونحن بحاجة ال��ى ح��ل املشكلة
سريعا ونخشى تكرار ما حصل اليوم» .وقال« :مت اعتقال
 14شخص ًا فروا من مخفر األوزاعي والبحث جار عن 18
آخرين».

املطران عون للق ّيمني على البالد:
�أحوال العباد ت�ؤول بهم لالنتحار

جبيل  -نال�سي جربايل يون�س:

تك ّلل عيد القديس مارون في عنايا هذا العام بعاصفة
ثلجية ضربت لبنان ووصلت الى الثمامنائة متر ،وتع ّذر
الوصول بسهولة الى عنايا حيث دير مار مارون وضريح
القديس شربل ،رغم تزفيت طريق البلدة املؤدية الى الدير
منذ أيام حتضير ًا الستقبال احلجاج واملؤمنني ،في حني
عملت ج��راف��ات البلدية على تسهيل ح��رك��ة امل���رور على
طرقات عنايا التي غمرتها الثلوج.
وعملت عناصر من الدفاع املدني منذ العاشرة صباح ًا
على ازالة الثلوج املتراكمة على طرق عنايا  -جبيل ،وذلك
لتسهيل حركة املرور ومتكني املواطنني من متابعة سيرهم
بأمان.

�إعالميون من �أجل احلرية حتذر
من منع البث الإعالمي املبا�شر
الحظت جمعية «إعالميون من أج��ل احلرية» أن القوى
األمنية ح��اول��ت منع البث اإلع�لام��ي امل��ب��اش��ر ،م��ح��ذرة من
«استعمال العنف بحق الناشطني».
وأص���درت «إعالميون من أج��ل احل��ري��ة» بيانا ج��اء فيه:
« نسجل ح��ص��ول جت����اوزات وم���ح���اوالت إع��اق��ة للتغطية
اإلع�لام��ي��ة ل��ل��ث��ورة ،ومنها الضغط على أك��ث��ر م��ن وسيلة
إعالمية لوقف البث املباشر من الشارع ،والتعامل بخشونة
م��ع بعض اإلع�لام��ي�ين» .أض��اف البيان« :إن حرية اإلعالم
مصانة بالدستور ،ونطلب من األجهزة األمنية والعسكرية
حماية العمل اإلعالمي واإلعالميني ،ونحذر من استعمال
العنف بحق الناشطني ،وسنوثق كل التجاوزات التي تقع
حتت طائلة القانون وتستوجب احملاسبة».

وكما في عنايا كذلك على طرق قرطبا عملت اجلرافات
على تسهيل ح��رك��ة امل���رور على ط��ري��ق ع��ام قرطبا التي
غمرتها الثلوج.
وقامت عناصر من الدفاع املدني ابتداء من الواحدة
ظهر ًا بإزالة الثلوج التي تراكمت على طريق عام قرطبا -
جبيل ،لتسهيل حركة مرور سيارات املواطنني.
واخ���ت���ار راع����ي أب��رش��ي��ة ج��ب��ي��ل امل���ارون���ي���ة املطران
ميشال ع���ون ،ان ي��ج�� ّدد توليته األسقفية على أبرشية
جبيل امل��ارون��ي��ة وال��ت��ي تتزامن م��ع عيد القديس مارون
في كاتدرائية مار بطرس في مدينة جبيل ،حيث احتفل
بالذبيحة االلهية بقداس احتفالي عاونه فيه كاهن الرعية
األب جوزيف زي��ادة ولفيف من الكهنة وبحضور حشد
كبير من الفعاليات املناطقية.
وح��ض��رت ال��وزي��رة السابقة أل��ي��س شبطيني ممثلة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ،القائم بأعمال
ال��س��ف��ارة ال��ب��اب��وي��ة األب جوسيبي ف��ران��ك��ون��ي ،النائب
زي��اد احل��واط وعقيلته كارين ،النائب سيمون أبي رميا،
قائمقام جبيل نتالي مرعي خ��وري ،املدير العام ملؤسسة
مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران ،املدير العام للمكتبة
الوطنية الدكتور حسان العكرا ،رؤس��اء بلديات :جبيل
املهندس وسام زعرور ،بالط وتوابعها رجل األعمال عبدو
العتيق ،عمشيت أنطوان عيسى واملجدل سمير عساكر،
ورئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران ،رئيس
جمعية «آجن» االجتماعية اسكندر ج��ب��ران ،رئيسة فرع
جبيل في الصليب األحمر اللبناني رندة الكالب ،وحشد
من كهنة األبرشية والرهبان والراهبات واملؤمنني.
وش�� ّدد امل��ط��ران ع��ون في عظته على دور امل��وارن��ة منذ
تاريخ تأسيس لبنان ،مطالبا الق ّيمني على البالد مراعاة
العباد وأحوالهم املعيشية املتردية التي ت��ؤول بهم الى
الهجرة النهائية وبيع األراضي او حتى االنتحار ،معتبرا
«أن املارونية مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا ب��األرض ألنها تضم
تراب القديسني الذين تزخر بهم».

سيدات من االحتاد العام للمرأة الفلسطينية خالل الوقفة

�صيدا  -ثريا ح�سن زعيرت:
تواصلت أمس التحركات والواقف الرافضة لصفقة القرن،
مؤكدة أن لبنان هو من أكبر املتضررين من هذه الصفقة».

«احلملة األهلية»

{ وفي هذا اإلط��ار ،عقدت «احلملة األهلية لنصرة فلسطني
وقضايا األمة» اجتماعها األسبوعي في «دار الندوة» بحضور
منسقها العام معن بشور واألع��ض��اء ،وج��رى ع��رض األوضاع
اللبنانية والعربية العامة.
وفي ختام اللقاء صدر عن املجتمعني بيان جاء فيه« :يؤكد
اللقاء أن ما من أمر يشغل بيروت عن إداء واجبها القومي ،وذلك
من موقع اإلدراك العميق بأن لبنان هو من أكثر املتضررين بعد
فلسطني من هذه الصفقة املشؤومة ،وأن��ه سيكون للبنان دور
خاص في إسقاط صفقة القرن ،كما كان له دور خاص في إسقاط
أحالف ومشاريع استعمارية عدة ،بل أن إسقاطهالتفاق  17ايار
 1983هو من��وذج ميكن أن يحتذى في معركتنا إلسقاط صفقة
تسقط كل يوم أم��ام أق��دام الفلسطينيني وشرفاء األم��ة وأحرار
العالم ،وأول خطواتنا إلسقاط صفقة القرن يكون باستخدام
مكانة لبنان الواسعة في الوطن العربي والعالم على املستويات
السياسية والدبلوماسية والثقافية واإلعالمية ،ناهيك عن دوره
املقاوم الذي حو ّروا األرضدون قيد او شرط وأقام توازن ًا للرعب
مع العدو يشكل هاجس ًا يومي ًا ملواطنيه وقياداته...

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية

{ وش��ه��دت مخيمات لبنان أم���س ،وق��ف��ات وطنية نسوية
ح��اش��دة بالتزامن م��ع ال��وق��ف��ات ،واالع��ت��ص��ام��ات الفلسطينية
ال��راف��ض��ة لصفقة ال��ق��رن ال��ت��ي نظمها االحت����اد ال��ع��ام للمرأة
الفلسطينية في محافظات الوطن احملتل ،نظمها فرع االحتاد
العام للمرأة الفلسطينية في كل من مخيم البداوي بطرابلس،
وفي مخيم اجلليل بالبقاع ،ومخيم شاتيال في بيروت ،ومخيم
الرشيدية بصور ،وفي مخيم عني احللوة مبنطقة صيدا ،شارك
فيها مسؤولو فصائل منظمة التحرير ،وك����ادرات فصائلية
وأفراد من قوات األمن الوطني ،واالحتادات النقابية والطالبية،
واللجان الشعبية ،والقوة الفلسطينية املشتركة ،وجموع من
أهالي املخيمات.
وازدح��م��ت قاعة الشهيد القائد اب��وج��ه��اد ال��وزي��ر ف��ي عني
احللوة باملشاركني ،حيث افتتحت الوقفة عريفة احلفل عضوة
ق��ي��ادة االحت���اد ف��ي منطقة ص��ي��دا أم محمود نضر بالتنويه
«مبعاني الوقفة ودوره���ا ف��ي إذك���اء احل���راك ال��راف��ض لصفقة
القرن».
وقالت رئيسة االحت��اد في لبنان آمنة سليمان جبريل :إن
«إننـا كنساء فلسطينيات نؤكـد على رفضنا القاطع لصفقة
القرن التصفوية ،ونؤكـد متسكنا براية النضال واقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة على ح��دود ال��راب��ع من ح��زي��ران ،1967
وعاصمتها القدس ،وعودة الالجئني بناء على قرار  ،194وعلى

القرار الوطني الفلسطيني املستقل ،وندعـو املجتمع الدولي
إل��ى تطبيق ق���رارات الشرعية ال��دول��ي��ة ذات الصلة بالقضية
الفلسطينية ،كما ندعـو شعوبنا العربية املناضلة للتمسك
ب��ق��رارات القمم العربية ،وتعزيز املقاطعة ،ونبذ مسار كافة
أشكال التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي ،وتوحيد كافة اجلهود
في عملية التصدي الشعبي والوطني للصفقة ،ومواصلة مسار
املقاومة التي أسقطت عشرات املشاريع الصهيونية واملدعومة
من اإلدارات األميركية املتعاقبة للقضاء على حقوقنا الوطنية،
ورف���ض ك��اف��ة م��ح��اوالت م��ش��اري��ع ت��وط�ين ال�لاج��ئ�ين ،وتفعيل
منظمة التحرير املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن
ت��واج��ده ،واإلن��ه��اء ال��ف��وري لالنقسام وإع���ادة تعزيز الوحدة
الوطنية عبر تطبيق اتفاق القاهرة  ،2017والتأكيـد على موقف
قياد منظمة التحرير الفلسطينية ،والرئيس محمود عباس «ابو
م��ازن» الثابت والرافض لـ «صفقة القرن» ومتسكهم بالثوابت
الوطنية الفلسطينية والشرعية الدولية».
ث��م أل��ق��ى كلمة عضو املكتب السياسي لـ«جبهة النضال
الشعبي الفلسطيني» عصام حليحل كلمة «منظمة التحرير»،
دعا فيها «العرب لعدم الهرولة باجتاه التطبيع مع إسرائيل،
واالل��ت��زام ب��ال��ق��رارات العربية وم��ب��ادرة ال��س�لام العربية ،ألن
التطبيع برأيه «هو طعنة خنجر في ظهر الشعب الفلسطيني».
وقال عضو جلنة اقليم لبنان في «حزب الشعب الفلسطيني»
خ��ال��د ف��رح��ات« :إن أب��ن��اء الشعب الفلسطيني ال��ذي��ن افشلوا
وأسقطوا املشاريع قادرين بالوحدة والتفاف الفصائل وكافة
اطياف العمل السياسي ،وتصليب اجلهة الداخلية ،وانهاء
االن��ق��س��ام ،ق��ادري��ن ع��ل��ى اف��ش��ال واس��ق��اط صفقة ال��ق��رن التي
التساوي احلبرالـذي كتبت به».

املنتدى اإلسالمي

وعقد «املنتدى اإلسالمي الوطني» اجتماعه الدوري برئاسة
جميل قاطرجي ،وص��در عنه بيان أعلن فيه رفضه القاطع ملا
أس��م��وه «صفقة ال��ق��رن» ،ب��ل إنها ملهزلة ال��ق��رن ،حيث اخليانة
العاملية والتنكر للحقوق ،وبيع بأبخس األثمان لشعب ووطن
محتل ..فبدل أن يقف من يدعون احل��ري��ات والعدالة وحقوق
اإلنسان مع املظلوم املضطهد ضد الظالم املتغطرس ،إذ بهم
مبشروع آثم بغيض يعلي
 بكل وقاحة وصفاقة  -يتبجحونٍ
الكذب والبهتان وأكل حقوق الشعوب».
ودع���ا امل��ن��ت��دى «ال��ع��ال��م ب��أس��ره  -وخ��اص��ة ال��ب�لاد العربية
واإلس�لام��ي��ة  -ش��ع��وب��ا وه��ي��ئ ٍ
��ات وح��ك��ام��ا إل���ى م��ح��ارب��ة هذا
االتفاق الساقط ،وإلى إعطاء فلسطني وشعبها املناضل حقهم
في احلرية ودحر االحتالل وع��ودة أهلها إلى أرضهم ،وواجب
محاربة الكيان الصهيوني الغاصب».
وف��ي ال��ش��أن اللبناني ،توقف املنتدى «أم���ام عجز وإهمال
السلطة ملطالب الشعب احمل��ق��ة» ،معتبرا «أن سياسة الوعود
واإلج����راءات الوهمية سياسيا واقتصاديا لن ت��ؤدي لطمأنة
املواطن ،وإمنا سرعان ما يظهر تهافتها مما يؤدي إلى مزيد من
السقوط والتأزم».

�شيخ العقل التقى �سفري اجلزائر
استقبل شيخ عقل طائفة امل ّ��وح��دي��ن ال���دروز الشيخ نعيم حسن ف��ي دار
الطائفة – ف��ردان أمس ،سفير اجلزائر في لبنان عبد الكرمي ركايبي ،وجرى
عرض لألوضاع العامة في لبنان ،إضافة الى العالقات الثنائية بني البلدين.
وش��دد شيخ العقل ف��ي بيان ل��ه على ان «ال��ع�لاق��ات التاريخية ب�ين لبنان
ترسخت اكثر في وقوف
واجلزائر كانت وال تزال خلير البلدين الشقيقني ،وقد ّ
اجلزائر وتضامنها مع وطننا اثناء احملن التي م ّر بها» ،متمنيا له «التوفيق
واخلير في مهامه اجلديدة في لبنان».
املوحدين الدروز
من جهته ،اعتبر السفير ركايبي أن «زي��ارة دار طائفة ّ
اجلامعة التي هي اليوم بروتوكولية وللتعارف هي زيارة مشرفة ،وستليها
زيارات ولقاءات» ،مهيبا «بالقادة الروحيني على وجه اخلصوص ألخذ دورهم
من اجل املساعدة في احللول الناجعة لهذا البلد ال��ذي نتمنى له كل اخلير
والتق ّدم».

البزري :املجل�س املحتاج للحماية
من ال�شعب يفقد �شرعيته التمثيلية

�صيدا  -مكتب «اللـواء»:

اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري «أنه ِملن العجب أن تضطر الدولة إلنزال
اآلالف من اجلنود والقوى األمنية وعناصر األجهزة حلماية ممثلي الشعب
املفترضني م��ن النقمة الشعبية عليهم ،وف��ي ه��ذا دليل واض��ح على فقدان
الشرعية التمثيلية لكافة املؤسسات التنفيذية والتشريعية».
وقال البزري في تصريح له« :إن احلكومة التي هي في األساس فاقدة لثقة
املواطنني ال مُيكن الركون إلى بيانها ال��وزاري اخلاوي املضمون ،والذي هو
ٍ
ٍ
وسياسات وزاري��ة أستخدمت سابق ًا لتغطية
لبيانات
في حقيقته إستمرار
وتسهيل الهدر والفساد».
أضاف« :إن كل َمنْ شارك في هذه اجللسة تقع عليه مسؤولية حماية الفساد
ومنع التغيير الذي تُطالب به ساحات االنتفاضة وعموم اللبنانيني».

املعبي يف ذكرى
ا�ست�شهاد احلريري:
هنيئ ًا لنا بخري خلف
ش����ددت «ن��ق��اب��ة جت���ار اخلضار
والفاكهة باملفرق» بشخص رئيسها
احلاج سهيل عثمان املعبي ملناسبة
ال���ذك���رى  15الس��ت��ش��ه��اد الرئيس
رفيق احل��ري��ري على ان��ه «ف��ي القلب
وال����وج����دان أب�����د ًا س��ي��ب��ق��ى ،مشع ً
ال
وقائد ًا ورائد ًا وليس مج ّرد ذكرى ،هو
احلاضر فينا مهما تقلبت الظروف،
ومهما عصفت حناجر اجلحود بريح
الشقاق والنفاق ،هو باق ،وأصحاب
الفنت إلى زوال ،لقد سقط املنافقون
واملرتزقة ،وخسروا الرهان ،وادركوا
انه ال طائل من تلفيق األكاذيب ،وان
امل��ك��اب��رة ب��رف��ع ال��ص��وت ل��م حتجب
احل���ق���ي���ق���ة ،وان رف���ي���ق احل���ري���ري
سيبقى رمز ًا للبنان واللبنانيني ،وان
مسيرته أبدا لن تتوقف ،ألن املؤمتن
عليها حريص على منعتها ،وحافظ
لطهارتها ،ونحن نقف خلفه بقلوب
مؤمنة ص��ادق��ة ،وع��ل��ى ثقة مطلقة،
بأن الر ّبان يقود سفينة النجاة نحو
اخلالص املنشود».
اض����اف« :ي���ا ق���رة ال��ع�ين ي��ا دولة
ال��رئ��ي��س الشهيد ،هنيئ ًا لنا بخير
خلف ألق��دس سلف ،أقسمنا بالوالء
له ،واإللتفاف حوله ،أبدا ما حيينا،
إمي��ان�� ًا منا بصحة امل��س��ي��رة وسمو
الهدف ،وعصمة القائد».

كل لبنان

األربعاء  12شباط 2020م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1441هـ
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بلديات

بعد ورود �شكاوى حول تق�صري بع�ض املوظفني
وب�وقات الدوام
�شبيب يطلب االلتزم بالعمل أ

كتب يون�س ال�س ّيد

ف���ي إط�����ار ت��ف��ع��ي��ل ع��م��ل ال���دوائ���ر
وامل��ص��ال��ح ف��ي ب��ل��دي��ة ب��ي��روت أصدر
محافظ مدينة بيروت القاضي زياد
شبيب تعميم ًا إل��ى جميع املصالح
البلدية حمل الرقم 2020/2568 :جاء
فيه:
عطف ًا على البند الرابع من املادة
اخلامسة عشر من نظام موظفي بلدية
بيروت الذي ينص على ما يلي:
« ..ويعتبر ال��رؤس��اء املباشرون
مسؤولني شخصي ًا ع��ن دف��ع رواتب
امل��وظ��ف�ين ال���ذي ال ي��ق��وم��ون بالفعل
مبهام وظائفهم».
وحيث انه وردنا ع ّدة شكاوى بأن
بعض املوظفني ال يقومون باألعمال
املتوجبة عليهم.
ل��ذل��ك ،يطلب م��ن جميع الرؤساء
املباشرين التش ّدد في مراقبة أعمال
املوظفني واملتعاقدين واالجراء خالل
ف��ت��رة ال����دوام ال��رس��م��ي وخ�ل�ال فترة
ال��ع��م��ل اإلض���اف���ي ،وأن أي خ��ل��ل في
أداء الواجبات املترتبة على املوظفني
واملتعاقدين واالجراء ،أو هدر الوقت

دون ع��م��ل ،س���ي���ؤدي إل���ى محاسبة
الرئيس املباشر قبل املوظف املخالف.
وع���ل���م���ت «ال�����ل�����واء» ان�����ه وبناء
ل���ت���وج���ي���ه���ات احمل������اف������ظ شبيب
واس��ت��ك��م��ا ًال خل��ط��وة ض��ب��ط انتظام
ال��������دوام واس���ت���ك���م���ا ًال ل��ع��م��ل قسم
ال��ت��ف��ت��ي��ش وال����دوري����ات ّ
مت تفعيل
ع��م��ل م��ف��رزة التفتيش والدوريات
واإلدارات والتي تهدف إلى مراقبة
عمل ودوام��ات عناصر فوج احلرس
امل���ف���ص���ول�ي�ن إل�����ى س���ائ���ر إدارات
وم���ص���ال���ح ب���ل���دي���ة ب����ي����روت بهدف
انتظام عمل ه��ؤالء احل���راس وزياد
االن��ت��اج��ي��ة ف���ي ال��ع��م��ل ،والتعميم
وتفعيل ع��م��ل م��ف��رزة التفتيش في
احل���رس ال��ب��ل��دي الق���ى ارت��ي��اح � ًا في
أوس��اط املوظفني وخصوص ًا الذين
يقومون بواجباتهم ألنه يعد انصاف ًا
ل��ه��م وك��ش��ف � ًا ل��ل��م��ق��ص��ري��ن وضبط ًا
ملسار صرف ساعات العمل اإلضافي
وحتمي ً
ال للرئيس املباشر للمسؤولية
ل��وق��ف احمل��اب��اة والتغطية ،وأملوا
ان تطبق التعاميم لتفعيل العمل
وإجن�����از م��ع��ام�لات امل���واط���ن�ي�ن في
اوقاتهم.

صورة عن تعميم احملافظ شبيب

ال�سعودي يكرم ال�سماك لدعمه حديقة �صيدون املائية

�صيدا  -ثريا ح�سن زعيرت:

كرم رئيس بلدية صيدا املهندس
م��ح��م��د ال��س��ع��ودي رئ��ي��س جمعية
الطيارين اخلاصني في لبنان مازن
محمد السماك بدرع تقديرية ورسالة
شكر م��ن البلدية ،جل��ه��وده ف��ي دعم
حديقة صيدون املائية بالتعاون مع
جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا
بتقدمي طائرات مدنية من جمعيته
وم��ن ن���ادي ال��ط��ي��ران اللبناني (مت
إن��زال��ه��ا ب��ح��را الصيف ال��ف��ائ��ت في
احل��دي��ق��ة امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع قبالة
الشاطىء ال��ص��ي��داوي) ،وق��د جاءت
عملية اإلنزال ضمن مبادرة جلمعية
أص��دق��اء ال��زي��رة وب��ل��دي��ة ص��ي��دا في
إطار تعزيز احلياة املائية والثروة
ال��س��م��ك��ي��ة وت��ش��ك��ي��ل ع���ام���ل جذب
س��ي��اح��ي ل���ه���واة ال��غ��ط��س محليا،
وقد إنضمت هذه الطائرات املدنية
إل���ى آل��ي��ات عسكرية وط���واف���ات مت
إن��زال��ه��ا أي��ض��ا ف��ي حديقة صيدون
املائية ضمن مبادرة لقيادة اجليش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��إم��رة ال��ع��م��اد جوزيف
عون.
ج��اء التكرمي في مكتب املهندس
ال��س��ع��ودي ف��ي ال��ب��ل��دي��ة وبحضور
ال��س��م��اك وأع���ض���اء ف���ي اجلمعية
واألص����دق����اء ،وإداري���ي���ن ف���ي «بنك
م��ي��د» ،ورئ��ي��س جمعية «أصدقاء
زيرة وشاطئ صيدا» عضو املجلس
البلدي كامل كزبر وأعضاء الهيئة

ب��ع��د ظ�ل�ام دامس
���دة
م��س��ت��م��ر م���ن���ذ ع� ّ
أش������ه������ر ف�������ي نفق
ال��ف��ن��ي��س��ي��ا وورود
ش��ك��اوى إل���ى وزارة
الداخلية والبلديات
في هذا اإلطار ،طلبت
الداخلية
وزارة
وب����واس����ط����ة هيئة
اإلدارات واملجالس
احمل��ل��ي��ة م���ن بلدية
بيروت إعادة إضاءة
ال��ن��ف��ق ،ح��ي��ث جرى
ت��أم�ين م���ادة املازوت
وإع�������ادة االض������اءة،
حيث الق��ت اخلطوة
ارت��ي��اح� ًا ف��ي أوساط
العابرين بسياراتهم
وخصوص ًا لي ً
ال.

السعودي والسماك ومشاركون في التكرمي
اإلداري��������ة ف���ي اجل��م��ع��ي��ة ،وعضو
امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي امل��ه��ن��دس محمد
البابا.

السعودي

شكر املهندس السعودي للسماك
مبادرته وللحضور تعاونهم ،وقدم
ال����درع ال��ت��ق��دي��ري��ة ورس���ال���ة الشكر
للسماك ،ثم قرأ نص الرسالة وجاء
فيها« :تتوجه بلدية صيدا بجزيل
ال��ش��ك��ر واإلم���ت���ن���ان ل��ل��س��ي��د م���ازن
محمد السماك على جهوده الكبيرة
ف��ي ت��زوي��د حديقة ص��ي��دون املائية
وج��م��ع��ي��ة أص���دق���اء زي����رة وشاطئ
ص��ي��دا ب��ط��ائ��رات م��ق��دم��ة م��ن نادي

ي�.س

ت��ع��رض��ت امل���درس���ة ال��وط��ن��ي��ة في
ح��ارة حريك ال��ى عملية كسر وخلع
عند الساعة الثانية من صباح يوم
ال��س��ب��ت ف���ي  2020/2/8وسرقة
االم���وال امل��وج��ودة ف��ي غ��رف االدارة
الثالث التي اشعل فيها السارقون
النار ،وشعر ناطور املدرسة باحلريق
فاتصل بناظر امل��درس��ة احمد فؤاد
احل��رك��ة ال��ذي اتصل ب��رج��ال الدفاع
املدني الذين سارعوا الخماد النيران
في املبنى ،ثم اتصل احلركة بفصيلة
درك املريجة ملعاينة االضرار وتقدير
اخلسائر واملسروقات املادية والكتب
والدفاتر وااللبسة املقدرة بحوالي
 60مليون ليرة لبنانية.
وش���ك���رت ادارة امل���درس���ة رجال
ال��دف��اع امل��دن��ي ودرك امل��ري��ج��ة على
اجلهود التي قاموا بها.

جعبة التربية
{ ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ن���ادي
ال��س�لام -حلبا ب��ال��ت��ع��اون مع
معهد حلبا ال��ف��ن��ي الرسمي،
ورش������ة ع���م���ل ع�����ن« :تصميم
ال��ف��ي��دي��و» م���ع امل�����درب حسن
س��ع��ي��د احل���ل���ب���ي ،ف����ي مركز
املطالعة والتنشيط الثقافي
في مبنى عصام فارس البلدي
ف��ي ح��ل��ب��ا ،مب��ش��ارك��ة عشرين
متدربا من املعهد ومن خارجه.

بعد تقنني ال�سحوبات من امل�صارف اللبنانية

التجار ال�سوريون :الطلب يزداد على الدوالر من ال�صرافني

ذوالفقار قبي�سي:

أدت األوض������اع امل��ال��ي��ة امل��س��ت��ج��دة ال����ى فك
ال��ت��راب��ط امل��ص��رف��ي ب�ين س��وري��ا ول��ب��ن��ان ،حيث
رج��ال األعمال السوريون يحتفظون بودائع في
املصارف اللبنانية (تصل في بعض التقديرات
ال��ى ما ي���وازي  20مليار دوالر) بغرض تسهيل
استيراداتهم من اخلارج عبر دفع قيمتها من هذه
الودائع عبر املنظومة املصرفية اللبنانية.
إال أن تقنني السحوبات بالدوالر من مصارف
لبنان والتي انخفضت لدى بعض املصارف الى
 100دوالر اسبوعيا ،أدى ال��ى وق��ف ه��ذه املزايا
التي توفرها املصارف اللبنانية ،ما يدفع رجال
األعمال السوريني للجوء الى السوق املوازية في
لبنان للحصول على العملة الصعبة ولو بأسعار
دوالر أعلى ،األمر الذي يساهم مع الطلب اللبناني
املتزايد على الدوالر ،في املزيد من رفع سعره في
السوق املوازية.
وه���ذا م��ا يحد م��ن امكانية سيطرة املصرف
املركزي على سعر ال��دوالر في السوق ،ما دامت
ع��وام��ل ارت��ف��اع س��ع��ره ،مرتبطة ال���ى ح��د بعيد
بالطلب احمل��ل��ي (وال���س���وري) ع��ل��ى ال����دوالر في
أسواق لبنان.
والدليل أنه رغم توصية حاكم مصرف لبنان
للصرافني بحد أقصى للدوالر بسعر  2000ليرة،
ف��ان ال��ص��راف�ين ل��م يلتزموا بالتوصية وارتفع
السعر مباشرة بعدها ال��ى  2280ل��ي��رة .كما ان
االنخفاض الذي كان متوقع ًا إثر تأليف احلكومة
اجلديدة ،لم يتحقق .بل على العكس جاءت النتائج
أحيان ًا عكسية كدليل اضافي على أن سعر الدوالر
ل��ه أس��ب��اب ومعطيات م��ن ال��ن��وع غير املألوف،
وبدليل اعالن حاكم مصرف لبنان ذات يوم عندما
سئل عن توقعاته للسعر أجاب بشفافية وواقعية:
من يدري؟!
وه��ك��ذا م��ع االش����ارة ال��ى ان ش��ح ال����دوالر في
لبنان كما في سوريا ،لرجال األعمال السوريني،
وال��ض��غ��ط ال���ذي أح��دث��ه ه��ذا ال��وض��ع على سعر

الليرة السورية التي ارتفعت أخير ًا مقابل الدوالر
ال��ى أكثر من  1200ليرة سورية ،دف��ع السلطات
ال��س��وري��ة ال��ى ال��ت��ش��دد ج��دا ف��ي تطبيق مفعول
املرسوم التشريعي السوري  54للعام  2013الذي
مينع كلي ًا التعامل بأي عملة غير العملة السورية،
«وحتت طائلة احلبس  7سنوات والغرامة مبثلي
قيمة املدفوعات أو املبالغ املتعامل بها أو املسددة
أو اخل��دم��ات أو السلع املعروضة ،مع مصادرة
امل��دف��وع��ات أو امل��ب��ال��غ املتعامل بها أو املعادن
الثمينة لصالح املصرف املركزي السوري» .كما
في نص البيان املصرفي السوري الرسمي.

«اعادة البناء»

في هذا الوقت وأمام الفرص املتوافرة لعمليات
اعادة البناء في سوريا والتي أشار اليها الرئيس
احلريري في مؤمتر بروكسل ،بدأت بعض شركات
امل��ق��اوالت اللبنانية ت���درس حجم وج���دوى هذه
الفرص س��واء عبر الشراكة بني القطاعني العام
واخل����اص ،أو م��ن ح��ص��ول س��وري��ا على قروض
ليس م��ن ال��واض��ح حتى اآلن نوعها وحجمها.
وأم��ا القطاعات التي يفترض ان تتوجه اليها
عملية إعادة البناء ،ففي طليعتها الكهرباء واملاء
والطرقات وسكك احلديد وامل��ط��ارات واملصانع
واملساكن.
وأم���ا ب��ش��أن م��دى امكانية ال��ق��ط��اع املصرفي
اللبناني في االستفادة من هذه الفرص ،فان خبراء
مصرفيني يستبعدون أن تدخل مصارف لبنان
على خط اع��ادة البناء في س��وري��ا ،ألسباب عدة
منها :أوال األزمة املصرفية االقتصادية اللبنانية
املستجدة ،اضافة الى ان املشاريع املتعلقة باعادة
البناء حتتاج ال��ى ق��روض واستثمارات بعيدة
امل���دى ه��ي م��ن اخ��ت��ص��اص «م���ص���ارف األعمال»
الكبرى ،والدليل أن��ه حتى عندما ك��ان هناك في
ل��ب��ن��ان ،ك��ان ه��ن��اك حتفظات ل��دى م��ص��رف لبنان
ازدادت أخير ًا مع األزم��ة املصرفية ،بأن ال تدخل
املصارف اللبنانية في هذا املجال ،وأن تكون هذه
العمليات مشتركة بني القطاعني العام واخلاص،

ول��ك��ن دون أن ي��ك��ون للمصارف اللبنانية دور
توسعي في هذا االجت��اه ،رغم وج��ود  7مصارف
لبنانية عاملة في سوريا.
ف���إذا ك��ان��ت ه��ذه ه��ي احل���ال داخ���ل ل��ب��ن��ان ،من
الطبيعي أن ال ي��ك��ون مل��ش��اري��ع البنية التحتية
ال��س��وري��ة األفضلية ف��ي االق��ت��راض على حساب
البنية التحتية اللبنانية .وف��ي ه��ذه احل��ال قد
ي��ك��ون ال���دور اللبناني ف��ي عملية اع���ادة البناء
السورية ،مقتصرا على الشركات اللبنانية ذات
االخ��ت��ص��اص ،س���واء م��ن خ�ل�ال ق��وت��ه��ا الذاتية
أو من خالل عقد هندسات مالية استثمارية مع
شركات سورية ومحلية ،أو عبر حوافز من الدولة
السورية واملصرف املركزي السوري ،األمر الذي
هو في الوضع السوري اآلن ..في غاية الصعوبة.
ويبقى أخيرا أن أي صيغ للتعامل داخل سوريا
حتتاج ال��ى اع���ادة النظر ف��ي ق��وان�ين االستثمار
ال��س��وري��ة احل��ال��ي��ة وال���ت���ي ي��ف��ت��رض أن تشمل
ضمانات أوس��ع س��واء للمستثمرين اللبنانيني
أو العرب عموما أم األجانب .وأما جلهة جنسية
الشركات التي قد حتظى باحلصص الكبرى في
عملية اعادة البناء سواء للقطاع العام أو القطاع
اخل���اص ،فهناك ال��ى جانب الشركات اللبنانية
واخل��ل��ي��ج��ي��ة ،م��ج��ال أك��ب��ر ل��ل��ش��رك��ات الروسية
والصينية ال سيما ف��ي امل��ش��اري��ع الكبرى التي
حتتاج الى اختصاصات عالية وأموال وفيرة.
أم��ا بالنسبة للشركات األميركية واألوروبية
فان املجاالت أمامها متوقفة على طبيعة النظام
السياسي ال���ذي ق��د تستقر عليه س��وري��ا ،وهل
س��ي��ك��ون ه��ن��اك م��ش��ارك��ات اق��ت��ص��ادي��ة ف��ي اطار
ت��س��وي��ات إق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة ،لتبقى أخ��ي��را كل
االف��ت��راض��ات متعلقة على النتائج السياسية
واألمنية وعلى مدى قدرة االقتصاد السوري على
استيعاب املتغيرات.
وب��ان��ت��ظ��ار م��ا ستنجلي ال��ي��ه األم�����ور ،يبقى
االس��ت��ق��رار ف��ي س��وري��ا ه��و األس���اس .ولكن كيف
س��ي��ك��ون ه���ذا االس���ت���ق���رار؟ وم���ت���ى؟؟ .ه��ن��ا «بيت
القصيد»!

التح�ضري لإنتخابات نقابة مهند�سي ال�شمال

الطيران اللبناني وجمعية الطيارين
اخلاصني.
آملني مزيدا من التعاون ملا فيه
مصلحة مدينتنا ووطننا احلبيب».

السماك

واستذكر السماك «كالم الرئيس
رف��ي��ق احل���ري���ري رح��م��ه ال���ل���ه ،كان
يقول الهل الصحافة ولزواره الذين
يسألونه عن سر جناحه« :الصدق
وال��ش��غ��ف» ،ك��أن الرئيس احلريري
اس��ت��ط��اع ان ي��ع��ط��ي اه���ل مدينته
ب��ال��ص��دق وال��ش��غ��ف ،وان���ا جتولت
ف��ي جميع ان��ح��اء العالم ول��م ار في
حياتي مثل ه��ذا الزخم من العطاء

واجلهد باملشاريع واالهتمام ،وانا
ف��ع�لا م��دي��ن اله���ل ص��ي��دا ألن���ي اذا
جنحت فألن هذا النجاح مستمد من
تلك الروح املعطاءة فعال».
وخ���ت���م« :أت���وج���ه ل��ل��ن��ائ��ب بهية
احل���ري���ري ب��ال��ش��ك��ر ال��ك��ب��ي��ر ،فهي
التي اولتني كامل ثقتها ف��ي كثير
م��ن امل��واق��ف وه���ذا م��ح��ل إعتزازي
َ���ر رئ���ي���س مجلس
ال��ك��ب��ي��ر» .وش���ك َ
ادارة «ب��ن��ك م��ي��د» محمد احلريري
وزم�لائ��ه ف��ي امل��ص��رف على الدعم»،
وش��ك��ر امل��ه��ن��دس ال��س��ع��ودي على
مبادرته اللطيفة وتكرميه له اليوم»،
و«وق��وف��ي ام��ام��ك وال���ى جانبك هو
التكرمي احلقيقي لي».

نفق فني�سيا �إىل النور ..جمدد ًا!

املدر�سة الوطنية
يف حارة حريك تتعر�ض
لل�سرقة واحلرق

اقتصاد
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النفق بعد إضاءته

تربية

طالب من علوم «اللبنانية» ي�شاركون
يف م�سابقة دولية يف البحرين

يتحضر خمسة من طالب ماستر
«ال���ع���ل���وم اجل��ي��ول��وج��ي��ة النفطية
وال��ب��ي��ئ��ي��ة» ف���ي ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم في
اجل��ام��ع��ة اللبنانية للمشاركة في
ن��ص��ف ن��ه��ائ��ي ال��ش��رق األوس����ط من
مسابقة (Imperial Barrel Award
 )IBA competitionوالتي ستقام
ف��ي مملكة ال��ب��ح��ري��ن ف��ي ش��ه��ر آذار
املقبل بتنظيم من اجلمعية األميركية
ل��ع��ل��م��اء اجل���ي���ول���وج���ي���ا النفطية
(AAPG - American Association
.)for Petroleum Geologists
وسيعمل الطالب املشاركون (آية
شريف وريتا احلشاش وفلك ملكي
ومعتز الرياحي ومحمد املوسوي)،
مب��ت��اب��ع��ة وت���وج���ي���ه م���ن الدكتور
رم����ض����ان غ�ل�اي���ي���ن���ي ،ع���ل���ى حتليل
معطيات جيوفيزيائية ألح��د حقول

اق����ام ق��ط��اع امل��ه��ن��دس�ين ف��ي ت��ي��ار ال���ع���زم لقاء
حتضيريا خلوض انتخابات نقابة املهندسي في
الشمال والتي ستجري في في الشهرين القادمني
وذلك في صالة الفيحاء في طرابلس.
وبعد كلمة ترحيب للمهندسة رمي درنيقة ،القى
منسق املهندسني ف��ي تيار ال��ع��زم عضو مجلس
نقابة املهندسني الدكتور علي هرموش كلمة حدد
فيها االستراجتية التي يخوض فيها مهندسو
تيار العزم ه��ذا االستحقاق النقابي وق��ال« :اننا
في تيار العزم نفهم العمل النقابي على أنه «مهمة

مهنية علمية إداري��ة إجتماعية وغايتها رفع شأن
مهنة ال��ه��ن��دس��ة وال��ن��ه��وض مب��س��ت��واه��ا العلمي
لتقوم بدورها البناء في حقول اإلمن��اء واإلعمار
واإلجتماع ال��ى جانب رف��ع ش��أن مهنة املهندسني
واحمل��اف��ظ��ة على حقوقهم ومصاحلهم املعنوية
واملادية املشروعة».
واض�����اف« :ن��ح��ن ن��ري��د للنقابة ق��ائ��دا نقابيا
مبمارسته مستقال بفكره نزيها بطبعه ومح ًبا
لزمالءه وحريصا على سربه وبيته أعني به بيت
املهندس نقابة املهندسني في طرابلس».

لقاء قطاع املهندسني بتيار العزم

�إندوني�سيا – لبنان نحو �صيغة
جديدة للعالقات الإقت�صادية

رحب رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي بسفير جمهورية اندونيسيا
ف��ي لبنان هاجريانتو ط��وه��اري يرافقه امللحقان االق�ت�ص��ادي ريسباتي أندرياني
والسياسي برميا أميليا ومن القسم اإلقتصادي محمد أحمد بحضور مديرة الغرفة
ليندا سلطان ومدير حاضنة االعمال (بيات) الدكتور فواز حامدي.
وأع��رب دبوسي عن « تقديره للشغف ال��ذي يتحلى به سعادة السفير طوهاري
وإنشداده نحو طرابلس والشمال مبدي ًا جهوزية الغرفة لبناء أوسع عالقات الشراكة
والتعاون من خالل صيغة جديدة لتطوير العالقات اللبنانية اإلندونيسية اإلقتصادية
من طرابلس الكبرى التي متتد من البترون الى أقاصي محافظة عكار».
وإعتبر زي��ارة السفير طوهاري وكبار املسؤولني في السفارة اإلندونيسية في
لبنان «أنها تنطوي على رغبة مشتركة في تطوير العالقات الثنائية في كافة املجاالت
ومختلف املستويات ،م��ؤك��د ًا على تطلعات غرفة طرابلس ب��أن يتم إعتماد مكتب ًا
إندونيسيا متثيلي ًا للسفارة في مقر الغرفة وإستضافة يوم إندونيسي تستضيفه
الغرفة أيض ًا وكذلك العمل املشترك على تنظيم معرض جت��اري إندونيسي يقام في
معرض رشيد كرامي الدولي».
من جهته اوضح السفير طوهاري أنه جاء الى غرفة طرابلس والشمال «للتعرف
على االمكانيات االقتصادية وفرص التعاون التي يجب أن تتعزز من خالل وجوده».
ومن جهتها امللحق اإلقتصادي ريسباتي أندرياني « توجهت بشكرها إلعطائها
فرصة اإلطالع على مواطن القوة االقتصادية التي متتلكها طرابلس».

ال تذاكر �سفر �إىل كرواتيا
حلاملي ت�أ�شرية «�شنغن»
أص��در املدير العام للطيران املدني في مطار رفيق احلريري محمد شهاب الدين
تعميم ًا طلب فيه «من جميع شركات الطيران وشركات اخلدمات األرضية العاملة في
املطار ،عدم إص��دار تذاكر سفر إلى كرواتيا للبنانيني احلائزين على تأشيرة شنغن
وعليها إش��ارة ( ،)ISذل��ك أن السلطات الكرواتية ال تسمح حلاملي ج��وازات السفر
اللبنانية احلاصلني على تأشيرة «شنغن» والتي تسمح لهم بدخول جميع أراضي دول
االحتاد األوروبي ما عدا دولة أيسلندا ،بدخول أراضي دولة كرواتيا.

ال�ضمان ي�ضبط �أجراء مكتومني ووهميني
الطالب املشاركون في املسابقة
النفط والغاز في حوض كارنارفون
( )Carnarvon Basinوه��و حوض
ج���ي���ول���وج���ي ي���ق���ع ش����م����ال غربي

أوستراليا ،على أن يتم عرض نتائج
دراس��ات��ه��م وحتليالتهم ف��ي مرحلة
الحقة حتدد نتيجتهم النهائية.

ت�سليم وت�س ّلم يف م�صلحة الطالب يف «القوات اللبنانية»
إس��ن��اد ًا إل��ى امل��ذك��رة ال��ص��ادرة عن رئيس ح��زب القوات
اللبنانية سمير جعجع القاضية بتعيني الدكتور طوني
بدر رئيس ًا ملصلحة الطالب خلف ًا للمهندس شربل اخلوري
الذي انتهت واليته ،جرت يوم امس عملية التسليم والتسلم
بحضور األم�ين املساعد لشؤون املصالح الدكتور غسان
يارد واعضاء مكتب املصلحة.
استهل يارد حديثه بشكر اخلوري على عمله في مصلحة
ال��ط�لاب ف��ي السنتني املاضيتني ،وع��ل��ى االجن����ازات التي
حققتها املصلحة ودوره��ا الفعال في االنتخابات النيابية
السابقة ،كما أثنى على روح االل��ت��زام التي رافقت عملهم

طوال املرحلة املاضية .وهنأ بدر على توليه املنصب ،مؤكد ًا
على ثقة «ال��ق��وات اللبنانية» بنجاحه في مهامه اجلديدة
خصوص ًا م��ع ت��اري��خ التزاماته ف��ي مصلحة ال��ط�لاب وفي
جهاز التنشئة السياسية.
من جهته ،هنأ اخلوري خلفه ،شاكر ًا الرفاق في املصلحة
على تعاونهم معه ومشدد ًا على أنهم كانوا اقرب الى عائلة
من فريق عمل .بدوره ،شكر بدر سلفه ،مثني ًا على تعبه وعلى
ج��ه��ده امل��ب��ذول ملصلحة ال��ط�لاب .وش���دد على أن مصلحة
الطالب بحاجة إلى تضافر للجهود خصوص ًا في الظروف
االستثنائية التي مي ّر فيها لبنان.

ثم عدد الدكتور هرموش االجنازات التي اسهم
فيها منذ انتخابه عضوا في مجلس النقاية منذ
حوالي عشرة اشهر واهمها انشاء مكتب توظيف
خل��دم��ة امل��ه��ن��دس�ين وم��ك��ت��ب ن��ظ��ام املعلوماتية
اجلغرافية  gisواملشاركة في عدد كبير من اللجان
واملساهمة في وضع عدة بروتوكوالت تعاون بني
النقابة وع��دد من املؤسسات الدولية واللبنانية،
اضافة الى عمل نقابي يومي واملشاركة في حملة
ال��ك��س��وة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ال��ن��ق��اب��ة الول م���رة في
تاريخها.

محمد كركي،
أعلن املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الدكتور
ّ
ف��ي ب�ي��ان ام��س« ،ان ال��رق��اب��ة اج��ري��ت على  7855مؤسسة وشملت  34025أجيرا.
وأسفرت أعمال التفتيش عن نتائج مالية لصالح الصندوق بقيمة  101مليار ليرة
لبنانية تقريبا ،باإلضافة إلى التصريح عن  1488أجيرا مكتوما كانت املؤسسات
تكتم استخدامهم ،منهم  1153أجيرا لبنانيا و 335أجيرا أجنبيا ،وإلى شطب 430
أجيرا وهميا مت اإلدعاء عليهم وعلى أصحاب العمل الذين قاموا بالتصريح عنهم أمام
القضاء املختص مع املطالبة برد التقدميات التي استفادوا منها دون وجه حق».
ورأى «ض��رورة ملء الشواغر في الصندوق والتي جت��اوزت  %55من املالك ورفده
باملوارد البشرية الالزمة ،من أجل حتسني العمل وزيادة اإلنتاجية» .وطالب «الدولة
اللبنانية باملباشرة بسداد ديونها للصندوق والتي جتاوزت ال�ـ 3500مليار ليرة مع
نهاية العام .»2019

دوريات مراقبة الأ�سعار يف عكار
تابعت مصلحة الشمال ف��ي وزارة االقتصاد وال�ت�ج��ارة ،ممثلة باملراقب محمد
موسى ،جوالتها امليدانية في محافظة عكار ملراقبة االسعار وضبطها ،مب��ؤازرة من
عناصر املديرية اإلقليمية ألمن الدولة في عكار.
وشملت دوري��ات اليوم (أم��س) مناطق احليصة وبقرزال ،حيث مت معاينة عدد من
احملالت التي تبيع املواد الغذائية ،للتأكد من عدم تالعبها باالسعار ،وكذلك عدد من
محطات الوقود ومولدات االشتراك الكهربائية ،للتأكد من تطبيق االسعار احملددة من
قبل وزارة الطاقة ،وجرى تنظيم ومحاضر بحق املخالفني.

منبر اللـواء

خطرات من وحي احلراك وما �إليه!
 - 1في تخمة احملتكر ،مجاعة الوجدان.
 - 2انانية السياسيني ،طعنة في صدر الشعب.
 - 3آفة الشرق املتعصبون ،وآفة كبار املتعصبني اجلشع وحب السيادة.
 - 4املتعصب ك��اف��ر ،يجحد إجن��ي��ل االخ����اء ،ومي���زق مصحف الوالء،
ويتجاهل وصايا خالق األرض ومبدع السماء.
 - 5لو ج��اء املسيح إل��ى األرض ثانية ،حلمل ال��س��وط ،ودخ��ل هياكله،
ليطرد منها التجار والصيارفة واملرابني.
 - 6خان يهوذا س ّيده وشنق نفسه فأنكرناه ،فما بالنا ال ننكر اشباه
وميسكون بحبال احلياة؟
يهوذا ،وهم ميعنون في خيانة سيدهم،
ّ
 - 7في نكران أمراض األنا املتفشية عموم ًا في أعلى املستويات ،ومرح
اإلنسانية البكر.
 - 8تتجلى فلسفة الدين في التضحية ونكران الذات.
 - 9النجاح احلقيقي وليد اجلهاد ،واجلهاد ابن التضحية.
 - 10عني الرجل في قلبه ،وقلب املرأة في عينها.
بأخوة اديانه.
َ - 11منْ آمن بالله ،لم يكفر
ّ
 - 12الشرق مهد العلم ،والعلم مرتع احلضارة.
 - 13بني املتكبر وال��ط��اووس ،صلة وثيقة من اجلهالة والغرور وحب
االنتفاخ.
 - 14الشعر مرآة الروح ،والروح نسمة من نسمات االلوهة.
 - 15احلب لغة العاطفة ،وفي العاطفة ول ٌه وحنني وأنني.
 - 16يح ّلق نسر املجد فوق رؤوس املجاهدين ..وينكمش غراب الذل ،بني
اشالء اجلبناء.
��ل ال��ت��ج��ارة ،وغ� ّ
 - 17االح��ت��ك��ار س� ّ
���ل ال��ص��ن��اع��ة ،وك���اب���وس الهناءة
االجتماعية.
 - 18في اإلنسان حرية شاء أم أبى املكابرون ،وقد أثبت الدين والعقل
مع ًا وجود احلرية .التقدم العقلي سي ٌر في سبيل احلق ،والتقدم األخالقي
سي ٌر في سبيل اخلير.
فيا أيها املنتفضون ،تيقنوا ان َمن أراد ان يقطع شوط ًا شاسع ًا في طريق
احل��ق ،يتحتم عليه ان يبلغ ح � ّد َا قص ّي ًا في ج��ادة اخلير .أال سيروا والله
يرعاكم!

د .جهاد نعمان

أستاذ في املعهد العالي للدكتوراه

عودوا �إىل مار مارون
أين املوازنة اليوم من تعاليم مار مارون؟
مار مارون الذي عاش حياة النسك والتقشف مكتفي ًا بالقليل بعيد ًا عن
كل املغريات املادية واملظاهر البراقة اخلادعة ،أين املوارنة منه اليوم؟ أين
هم من عيشة التواضع والصدق وصحبة القريب ومساعدة الضعيف
ومسح دمعة اليتيم واملقهور؟ أين هم من قول كلمة احلقيقة التي ال مواربة
فيها ،ومن املوقف الصريح الواضح البعيد عن االزدواجية والتأويل؟
امل��وارن��ة اليوم عليهم ال��ع��ودة إل��ى الينابيع ،واالستلهام من تعاليم
معلمهم وشفيعهم مار مارون ،ليأخذوا العبر والدروس في زمن كثرت فيه
املتاجرة واملصالح ،وغرق فيه العديد من قياداتهم الدينية واملدنية في
القشور والتلون واملاديات واالبتعاد عن تاريخهم املجيد وعن تضحيات
اجدادهم!
على املوارنة ان يعودوا إلى املوارنة االنقياء الصاحلني املبتعدين عن
كل ما هو جتارة بالدين والقيم ..على املوارنة ان يعودوا إلى مار مارون!

مارون �أ�سمر

رئيس «رابطة طالب العمل» في لبنان

ريا�ضة

األربعاء  12شباط 2020م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1441هـ

ال تزال مواقع التواصل ،تتناول سيناريو اخلسارة التي تعرض لها فريق االنصار
بانطالق م��ش��واره االس��ي��وي ،خاصة انها ج��اءت بخالف مجريات اللعب ام��ام نظيره
الكويتي ،واذا ما اضفنا اليها الفوز الصعب للعهد املتمرس امام هالل القدس ،فان االمر
وبالتوازي يكشف ان انديتنا ،ورغم امكانياتها الفنية وحتضيراتها البدنية ،باتت تفتقد
للياقة املباريات ،كنتيجة حتمية لتعليق النشاط قسري ًا.

وسيم صبرا..

AL-LIWAA Mercredi 12/2/2020

ي��رى «ح��ش��ور» ،ان اس �ت �م��رار االحت��اد
السلوي برمي املسؤولية مبا بلغه وضع
اللعبة ،على جميع مكوناتها مستثني ًا
نفسه ،يعني ان ال اف��ق يشي باخلير ملا
سيؤول اليه مستقبل اللعبة ،وان مهلة يوم
اجلمعة املقبل ،لن تغير بواقع احلال.
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الهالل ال�سعودي «نادي العقد» مكت�سح ًا مناف�سيه بالكرة الآ�سيوية

أفضت نتائج االستفتاء اجلماهيري
الذي نظمه االحتاد اآلسيوي لكرة القدم
على موقعه اإلل��ك��ت��رون��ي إل��ى اختيار
ن���ادي ال��ه�لال ال��س��ع��ودي كأفضل ن� ٍ�اد
ب��ال��ق��ارة ال��ص��ف��راء خ�ل�ال ال��س��ن��وات
العشر امل��اض��ي��ة وال��ت��ي متتد م��ن عام
 2010وحتى ع��ام  ،2019ليعزز بذلك
زعامته على عرش الكرة اآلسيوية.
وت��ك��ش��ف ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة التي
عرفت مشاركة جماهيرية جتاوز عددها
 100أل���ف زائ����ر ،ع��ن اك��ت��س��اح ال��ه�لال
ملنافسيه على الزعامة اآلسيوية ،وفي
مقدمتهم غوانزو ايفرغراند الصيني
ال��ذي حل ثاني ًا والسد القطري الذي
ج��اء ث��ال��ث� ًا ،ث��م اوراوا ري��د دمياموند
الياباني وجيون بوك الكوري اجلنوبي
في املركز الرابع.
وحقق الهالل املركز األول كأفضل
ن� ٍ�اد في آسيا بعدما حصل على نسبة
تصويت بلغت  %87مقابل  %10للصيني
و %1فقط لبقية األندية الثالثة.
ه��ذا وحظي الهالل ب��إش��ادة كبيرة
من االحت��اد اآلس��ي��وي نظير إجنازاته
ونتائجه القارية التي حققها في العقد
األخير ،والتي تعكس جناحه في بسط
تفوقه من املالعب احمللية إلى املالعب
اآلسيوية.
وي��ظ��ه��ر ت��ف��وق ال��ه�لال ع��ل��ى بقية
منافسيه من خالل انتظام مشاركاته
ف��ي دوري أب��ط��ال آس��ي��ا خ�لال العقد
األخ���ي���ر ،إذ ش����ارك ف��ي ج��م��ي��ع نسخ
البطولة ،محقق ًا نتائج متميزة بعدما
نال
بلغ ال��دور النهائي ث�لاث م��راتٍ ،
خاللها اللقب مرة واحدة عام ،2019
بينما حل ثاني ًا مرتني عامي 2014
و ،2017فيما لم يخرج إال مرة واحدة

الهالل السعودي أفضل ٍ
ناد آسيوي خالل السنوات العشر املاضية
فقط من دور املجموعات.
ويعتبر الهالل الفريق الوحيد في
«ال���ق���ارة ال��ص��ف��راء» ال���ذي ح��ق��ق ث�لاث
مرات إجناز البلوغ إلى الدور النهائي
ب��دوري أبطال أوروب���ا ،باإلضافة إلى
بلوغه الدور قبل النهائي خمس مرات.

وفي وقت كانت عدة أندية آسيوية
تتألق موسم ًا او موسمني ثم تختفي
مل��واس��م ع��ن الساحة ال��ق��اري��ة ،فقد ظل
الهالل محتفظا بتوهجه مع بداية كل
موسم لينتهي بتحوله إل��ى ب��در ينير
سماء الكرة اآلسيوية.

يشار إل��ى أن الهالل أك��د علو كعبه
م��ن خ�لال ع��دم ت��أث��ره بخسارة نهائي
ع��ام  ،2014حيث اجتهد اك��ث��ر ليكرر
اإلجن�����از ع���ام  2017ث���م ع���ام ،2019
راف��ض� ًا االستسالم للظروف السلبية
التي كانت تالزمه في ذه��اب النهائي

اآلسيوي ،والتي كانت سبب ًا في إهداره
اللقب م��رت�ين ،إذ كشف ع��ن ق��وت��ه في
النهائي الثالث عندما فاز على أوراوا
الياباني ذهاب ًا بالرياض بهدف دون
رد ،ثم باغته في قلب اليابان وتغلب
عليه إياب ًا بهدفني نظيفني.

ليكرز يتابع تقدمه وهدية مميزة لياني�س

�صالح يهزم مي�سي بالقيمة ال�سوقية والفرن�سي مبابي بال�صدارة
كشفت نتائج إحصاء جديد أصدره
م��وق��ع «ت��ران��س��ف��ر م���ارك���ت» ال��ع��امل��ي
املتخصص في اإلحصائيات والقيمة
ال��س��وق��ي��ة ل�لاع��ب��ي ك���رة ال��ق��دم ح��ول
العالم ،ب��ان ال�لاع��ب امل��ص��ري محمد
صالح جنم ليفربول االنكليزي ،تفوق
على األرجنتيني ليونيل ميسي جنم
برشلونة اإلسباني ،في قائمة أغلى
األجنحة اليمنى.
وأض�����اف امل���وق���ع ف���ي إح��ص��ائ��ي��ة
ج����دي����دة ،أن م��ح��م��د ص��ل�اح يحتل
امل��رك��ز األول كأغلى جناح أمي��ن في
العالم بقيمة تسويقية بلغت 150
م��ل��ي��ون ي�����ورو ،ب��ي��ن��م��ا ح���ل ليونيل
ميسي في املركز الثاني بقيمة 140
مليون يورو .وجاء الالعب اجلزائري
رياض محرز ،جنم مانشستر سيتي،
في املركز التاسع بـ 60مليون يورو.
وأش�����ارت اإلح��ص��ائ��ي��ة اجل��دي��دة
إل���ى أن ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ج����اءت بعد
تألق صالح مع ليفربول في الدوري
اإلنكليزي امل��م��ت��از على م���دار ثالثة
م��واس��م ،موضحة أن��ه ساهم في 92
هد ًفا حتى اآلن بعد تسجيله  68هدفا
وصناعة  24آخرين ،مبا رفع رصيده
من األه��داف منذ انتقاله إلى الريدز
في موسم ( )18-2017إلى  89هد ًفا
في  137م��ب��اراة بجانب صناعة 38
هدفا آخرين.
وكشفت اإلحصائية اجل��دي��دة أن
الالعب اإلنكليزي رحيم ستيرلينغ
جنم مانشستر سيتي تصدر قائمة
أغلى األجنحة اليسرى في العالم،
بالتساوي مع البرازيلي نيمار جنم
ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان ال��ف��رن��س��ي،
بقيمة  160مليون يورو ،في وقت جاء
السنغالي ساديو ماني جنم ليفربول
في املركز الثالث بـ 150مليون يورو.
وفي ما يخص القيمة التسويقية
ل�لاع��ب��ي خ���ط وس���ط امل��ل��ع��ب ،اح��ت��ل

صالح أغلى جناح أمين بالعالم بقيمة تسويقية بلغت  150مليون يورو

البلجيكي كيفني دي ب��روي��ن ،جنم
م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي ،امل���رك���ز األول
ب���ـ 150مليون ي���ورو ،وج���اء ك��ل من:
ك��اي هافيرتز الع��ب باير ليفركوزن
األمل���ان���ي ،دي��ل��ي آل���ي الع���ب توتنهام
اإلنكليزي وكريستيان إريكسن العب
إنتر ميالن اإليطالي ،في املركز الثالث
بـ 90مليون يورو.
وح����س����ب ن���ت���ائ���ج اإلح���ص���ائ���ي���ة
اجل����دي����دة ،ف����إن ال�ل�اع���ب ال��ف��رن��س��ي
ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي ،جن��م ب��اري��س س��ان
جيرمان ،تصدر قائمة أغلى العبي
كرة القدم ،بـ 200مليون يورو ،واحتل
الالعب اإلنكليزي هاري كني ،مهاجم
توتنهام ،املركز الثاني بـ 150مليونا،
وج����اء ال�ل�اع���ب ال��ف��رن��س��ي أن��ط��وان
غريزمان ،مهاجم برشلونة ،في املركز
الثالث بـ 120مليونا.
يذكر أن ال�لاع��ب امل��ص��ري ،سجل
أفضل أرقام نادي ليفربول اإلنكليزي
منذ التعاقد معه في  ،2017مقابل 42
مليون يورو.
وي��ع��ت��ب��ر ص��ل�اح أف���ض���ل ه���داف
بالفريق ب��ـ 68ه��د ًف��ا .وميتلك صالح
أك��ب��ر ع���دد م���ن األه�����داف احل��اس��م��ة
للمباريات برصيد  24هدفا ،وأعلى
تسديدات في كل موسم مبتوسط 71
تسديدة.
وي��ت��ص��در ص�ل�اح ت��رت��ي��ب ه��داف��ي
ل��ي��ف��رب��ول ف���ي امل���وس���م احل���ال���ي في
الدوري اإلنكليزي املمتاز بـ 14هدفا،
مب��ا ي��ؤه��ل��ه للمنافسة ع��ل��ى ج��ائ��زة
احلذاء الذهبي للموسم الثالث على
التوالي ،وال سيما أن��ه حاصل على
اللقب في املوسمني األخيرين برصيد
 32هد ًفا و 22على الترتيب.
ويستعد محمد ص�لاح ملواجهة
ف��ري��ق ن���وروي���ت���ش س��ي��ت��ي ي����وم 15
اجلاري ،في اجلولة الـ 26من الدوري
اإلنكليزي املمتاز.

بيليه يعاين اكتئاب ًا نتيجة �شعوره باخلجل لهزالة و�ضعه �صحي ًا
بيليه احد أفضل الالعبني على
مر التاريخ والوحيد الذي توج
بلقب كأس العالم ثالث مرات
( 1962 ،1958و ،)1970بعد
مسيرة مظفرة سجل خاللها
أكثر من ألف هدف.

كشف إيدينيو ،جنل أسطورة كرة القدم
البرازيلية بيليه ،ان وال��ده يعاني «نوعا
من االكتئاب» وبالكاد يغادر املنزل بسبب
مشاكل صحية جعلته غير قادر على املشي
بشكل طبيعي.
وأكد ايدينيو إن وال��ده البالغ  79عاما
والذي عاني من مشاكل صحية في األعوام
املاضية بات «هشا للغاية لناحية احلركة
( )...ما تسبب مبعاناته من نوع من
االكتئاب».
ايدينيو ق��ال ف��ي مقابلة
ن���ش���ره���ا م���وق���ع «غ��ل��وب��و
س��ب��ورت��ي» البرازيلي

«تخيلوا فقط ،إنه (امللك) ،ودائما ما متتع
بشخصية قوية ،واآلن ال يستطيع أن ميشي
بشكل طبيعي .هو يخجل ويشعر باحلرج
حيال ذلك».
ويعد بيليه من أفضل الالعبني على مر
التاريخ إن لم يكن أفضلهم ،وهو الوحيد
ال��ذي ت��وج بلقب ك��أس العالم ث�لاث م��رات
( 1962 ،1958و ،)1970بعد مسيرة مظفرة
سجل خاللها أكثر من ألف هدف.
وعانى إدس��ون أرانتيس دو ناسيمنتو
من مشاكل صحية خ�لال األع���وام املاضية
م��ن مشاكل صحية ع��دة أدت ال��ى دخوله
املستشفى في مناسبات ع��دة ،ول��م يتعاف
ب��ش��ك��ل ك��ام��ل م��ن ج��راح��ة في
ورك���ه م��ا اض��ط��ره لالعتماد
ع��ل��ى ج���ه���از ي���س���اع���ده على
امل���ش���ي ،وف����ق م���ا أش���ار
إيدينو.

غريزمان ُيربك برشلونة
ن��ش��رت مجلة «ف��ران��س ف��وت��ب��ول» الفرنسية تصريحات
للمهاجم أن��ط��وان غ��ري��زم��ان يشير فيها إل��ى أن زم�ل�اءه في
النادي الكتالوني يشعرون بالغيرة نحوه بسبب فوزه بلقب
كأس العالم  2018في روسيا ،ونقلت عنه «لن يكونوا قادرين
على ذلك لن أتراجع .نعم ،إنهم يشعرون بالغيرة مني (لكأس
العالم  !)2018من األفضل أن تبتسم».
وتتحدث املجلة الفرنسية واسعة االنتشار عن بداية املهاجم
الفرنسي في برشلونة وعالقته بالالعبني الكبار مثل القائد
ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي بوسكيتس ولويس
سواريز ،ما يؤسس ألزمة جديدة بالكاتالوني بخصم االرتباك
الذي يعيشه راهن ًا.

فيفا ملساعدة الالعبني
قال االحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،إنه أنشأ صندوقا
ملساعدة الالعبني ال��ذي��ن ال يحصلون على أج��وره��م عندما
تتعرض أنديتهم لصعوبات مالية أو تنهار متاما.
ويقدر االحتاد الدولي لالعبني احملترفني األندية التي

وت��اب��ع اب��ن ال���ـ 49ع��ام��ا «إن���ه يبلي بالء
أفضل مما كان عليه على الكرسي املتحرك
مؤخرا ،ولكنه ال يزال يعاني».
وتراجع ظهور بيليه في العلن مع تقدمه
ف��ي ال��س��ن .وف���ي ن��ي��س��ان امل���اض���ي ،أدخ��ل
املستشفى ف��ي العاصمة الفرنسية بعيد
مشاركته في حفل ترويجي إلحدى العالمات
ال��ت��ج��اري��ة اخل��اص��ة ب��ال��س��اع��ات ،م��ع جنم
باريس سان جرمان كيليان مبابي .وعانى
البرازيلي يومها م��ن التهاب ف��ي املسالك
البولية ،وعاد بعد أيام الى البرازيل حيث
خضع لعملية إلزالة حصوة.
وأدخل بيليه في عام  2014الى العناية
املركزة لغسيل الكلى بعد تعرضه اللتهاب
ح���اد ف��ي امل��س��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة ،وه���و يعيش
بكلية واحدة منذ العام  1977بعدما اضطر
االطباء إلزال��ة إحداهما بعد تعرضه لكسر
في ضلعه خالل مباراة كرة قدم.

أغلقت أبوابها في آخر خمس سنوات بحوالي  50ناديا في
 20دولة  -في شرق أوروب��ا وآسيا باألساس  -مما ترك مئات
الالعبني بدون أجور ،ويقول احتاد الالعبني احملترفني :إن في
حاالت عديدة تعود األندية للعمل من جديد بعد تغيير بسيط
في اسمها.

غوارديوال هدف ًا ليوفنتوس
ذك���رت صحيفة «ذا ص���ن» ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة أن ي��وف��ن��ت��وس لم
يستسلم في قضية تعيني اإلسباني بيب غ��واردي��وال ،املدير
الفني ملانشستر سيتي ،مدربا للفريق ،رغم محاولته الصيف
املاضي قبل تعيني اإليطالي ماوريسيو س��اري مدربا جديدا
خلفا ملاسيميليانو أليغري ،وأك��دت أن أندريا أنييلي رئيس
يوفنتوس مقتنع بأن اإلسباني بيب غوارديوال هو ما ينقص
الفريق للفوز ب��دوري أبطال أوروب��ا مجددا بعد غياب طويل
والفشل بالنهائي عدة مرات.
ويأمل يوفنتوس بالتعاقد مع املدافع الهولندي فيرجيل فان
دايك من ليفربول مقابل  150مليون جنيه استرليني لتعزيز
خط دف��اع��ه ،كما ميلك الفريق في مفكرته ع��دة صفقات مهمة
للصيف املقبل.

انطوني ديفيس سجل  25نقطة و 10متابعات لليكرز بسلة صنز
ساكرامنتو «فريقهم ج��ي��د .م��ت��وازن
ويقدمون منظومة جيدة ج��دا» .تابع
«بليدسو يقودهم الليلة ،مع ميدلتون.
من الصعب مواجهتهما .تعني علينا
اح��ت��واءه��م��ا بشكل اف��ض��ل لكننا لم
ننجح بذلك».
بدوره ،كان ميدلتون سعيدا لتحقيق
فريقه الفوز برغم غياب يانيس «من
ميلك الفريق االف��ض��ل؟ بالفعل نشعر
باننا منلك اف��ض��ل الالعبني ه��ن��ا .لم
ي��ش��ارك الليلة (ي��ان��ي��س) لكن ال ن��زال
نعتقد بأننا منلك أحد افضل الفرق في
الدوري ،تعتقد االندية انها قادرة على
الفوز هنا اذا كان غائبا .لكن هذا ما
يحفزنا .أن يدركوا باننا فريق كامل».
وح���ق���ق ت���ورون���ت���و ف������وزه ال�����ـ15
تواليا على حساب ضيفه مينيسوتا
تيمبروولفز .126-137
وف��ي ل��وس اجنليس ،ق��اد أنتوني
ديفيس فريقه ليكرز للتغلب على ضيفه

ُرزق ال��ن��ج��م ال��ي��ون��ان��ي ي��ان��ي��س
أنتيتوكومنبو مب��ول��وده االول فقدم
ل��ه زم��ل�اؤه ب��ف��ري��ق م��ي��ل��ووك��ي باكس
ه��دي��ة جميلة ،ع��ن��دم��ا ح��ق��ق��وا ال��ف��وز
على ضيفهم ساكرامنتو كينغز -123
 ،111ب����دوري ك���رة ال��س��ل��ة االم��ي��رك��ي
للمحترفني.
وف���ي غ��ي��اب ال�لاع��ب امل��م��ي��ز ،تألق
ال��ث�لاث��ي ك��ري��س ميدلتون ( 28نقطة
و 11متابعة و 8مت��ري��رات حاسمة)،
اريك بليدسو ( 28نقطة و 8متابعات
و 8متريرات حاسمة) والعب االرتكاز
بروك لوبيز  20نقطة.
وب���ف���وزه اخل���ام���س ت���وال���ي���ا ،رف��ع
ميلووكي رصيده في ص��دارة الدوري
ال��ى  46ف��وزا و 7خ��س��ارات ،بفارق 6
مباريات عن اقرب منافسيه باملنطقة
ال��ش��رق��ي��ة ت��ورون��ت��و راب���ت���ورز حامل
اللقب.
وق��ال ب��ادي هيلد ( 15نقطة) موزع

فينيكس صنز  100-125بتسجيله 25
نقطة و 10متابعات.
وحافظ ليكرز على صدارته للمنطقة
الغربية م��ع  40ف���وزا و 12خ��س��ارة،
بفارق فوزين عن دنفر ناغتس الثاني
وال���ذي تخطى ضيفه س��ان انتونيو
سبيرز .120-127
واض��اف ليبرون جيمس  17نقطة
و 9مت��ري��رات ح��اس��م��ة و 8متابعات
ل��ل��ي��ك��رز ،فيما ق���دم امل����وزع املخضرم
راج�����ون رون�����دو م���ب���اراة ج��ي��دة بعد
دخوله بديال ،وأنهى املباراة برصيد
 23نقطة.
وجن����ح س��ت��ة الع���ب�ي�ن م���ن ل��ي��ك��رز
بتسجيل  10ن��ق��اط أو أك��ث��ر بينهم
دوايت هاورد ( 14نقطة و 15متابعة).
وف��ي داالس ،سجل تيم ه���اردواي
ج��ون��ي��ور  33ن��ق��ط��ة ل���م ت��ك��ن ك��اف��ي��ة
لتجنيب م��اف��ري��ك��س اخل���س���ارة أم��ام
ضيفه يوتا جاز .119-123

حصاد محلي
بطوالت بيروت املدرسية
انطلقت ف��ي محافظة ب��ي��روت دورة
األلعاب الرياضية املدرسية التي تنظمها
وحدة األنشطة الرياضية والكشفية في
وزارة التربية والتعليم العالي ،فجرت
م��ب��اري��ات ك��رة ال��ق��دم ل��ل��ص��االت وال��ك��رة
الطائرة ،بإشراف مندوبة الوحدة في
احملافظة هيام شحادة وسجلت النتائج
التالية:
كرة الصاالت /مواليد :٢٠٠٢/٢٠٠٣
ف����ازت ث��ان��وي��ة ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب على
ثانوية اإلمي��ان ( ،)٢/٠والقلب االقدس
على الليسيه عبد ال��ق��ادر (بالتغيب)،
وال��ب��س��ط��ة األول����ى املختلطة ع��ل��ى م��ار
ال��ي��اس بطينا ( ،)٥/٠وابتهاج ق��دورة
على سي اي اس (بالتغيب) ،وصبحي
ال��ص��ال��ح ع��ل��ى ال��ص�لاح��ي��ة االي��وب��ي��ة
(بالتغيب) ،واألهلية على ثانوية علي بن
أبي طالب (.)٤/٢
مواليد  :٢٠٠٤/٢٠٠٥ف��ازت االيليت
على سي اي اس (بالتغيب) ،واملعمدانية
ع��ل��ى ال��ق��ل��ب االق������دس ( ٤/٢ب��رك�لات
الترجيح) ،واللبنانية على الصالحية
االي��وب��ي��ة (ب��ال��ت��غ��ي��ب) ،وج��اب��ر األح��م��د
الصباح على زهرة اإلحسان (.)٤/٠
مواليد  :٢٠٠٦/٢٠٠٧فازت البسطة
األول������ى ع��ل��ى اإلمي������ان ( ٦/٥ب��رك�لات
ال��ت��رج��ي��ح) ،وص��ب��ح��ي ال��ص��ال��ح على
امل��س��ت��ق��ب��ل ( ،)٥/٣وال��ب��س��ط��ة األول���ى
املختلطة على ثانوية اإلمي���ان (،)٤/٢
وصبحي الصالح على امني بيهم (،)٥/١
وال��ق��ل��ب االق�����دس ع��ل��ى ع��م��ر ف��اخ��وري
(.)٨/٢

الكرة الطائرة /مواليد :٢٠٠٢/٢٠٠٣
فازت االي سي على ثانوية امان كبارة
(بالتغيب) ،وث��ان��وي��ة خ��ال��د ب��ن الوليد
على احلريري الثانية (بالتغيب) ،واالي
سي على خالد بن الوليد ( ،)٢/٠وستي
سكول على البيادر (.)٢/٠

بطولة الريشة الطائرة
احرز كريستوفر ابي يونس من مون
الس���ال ،وروزي رزق م��ن اجلمهور لقب
بطولة لبنان للعام  2019التي نظمها
االحتاد اللبناني للريشة الطائرة في قاعة
ن��ادي هوبس احلازمية لفئات الفردي
والزوجي واملختلط للرجال والسيدات
مب��ش��ارك��ة  65الع��ب � ًا والع��ب��ة م��ن ن��وادي
اجلمهور ،م��ون الس��ال ،هوبس بيروت،
ن��ادي  ،1875اللويزة ،مجمع التحرير،
هوبس املنت وسكوادرا احلازمية.
وأح��رز لقب زوج��ي السيدات ثنائي
ه��وب��س ب��ي��روت زي��ن��ا ك��زم��ا وياسمينا
فياض ،ولقب زوجي الرجال كريستوفر
اب���ي ي��ون��س وب���اول���و ال���ق���امي م���ن م��ون
الس��ال ،اما لقب الزوجي املختلط فكان
من نصيب روزي رزق وارنست عبود من
اجلمهور.
وت���ق���دم احل���ض���ور رئ���ي���س االحت����اد
جاسم قانصوه ،واش��رف على البطولة
االم�ي�ن ال��ع��ام سمير ش��اغ��وري ونائب
ال��رئ��ي��س ب���ول روك����ز واداره������ا رئ��ي��س
اللجنة الفنية سمير قسطنطني وق��اد
امل��ب��اري��ات رئ��ي��س جل��ن��ة احل��ك��ام غالب
فقيه واحلكام غريس عبيد ،ميرنا حالل،
مايك طربيه ،علي بنات ،حسني فقيه،

املشاركون بالبطوالت املدرسية حملافظة بيروت

رالف النبي ،وسينتيا احلاج.

بعثة لبنان للتزلج
غادرت بعثة لبنان في التزلج األلبي
للمشاركة ف��ي ب��ط��ول��ة ف��ئ��ة األوالد في
التزلج األلبي التي ستقام في رومانيا.
ي��ت��رأس ال��ب��ع��ث��ة ن��س��ي��م خ��ل��ي��ل وتضم
امل��درب�ين :روج��ي��ه عقيقي وم��ه��دي يان
فريك .اما الالعبون والالعبات فهم :هيا
الرفاعي ،ساريا اسطفان ،س��اره ماريا
سماحة ،فرانشيسكا يزبك ،راين عقيقي،
رئ��ي��ف ق��اس��م ،ي��وس��ف األس��ي��ر ،كريس
تشوبوريان ووديع غالي.

لقاء مصيري للبنان
س��ي��خ��وض ل��ب��ن��ان م��واج��ه��ة ه��ام��ة
ض���د ت���اي�ل�ان���دا ض��م��ن م��س��اب��ق��ة ك��أس
ديفيس بالتنس سيتحدد على أثرها
ال���ف���ري���ق ال������ذي س��ي��ب��ق��ى ف����ي م��ص��اف
املجموعة اآلسيوية  -األوقيانية األولى
وال��ف��ري��ق ال����ذي سيهبط ال���ى مصاف
امل��ج��م��وع��ة اآلس���ي���وي���ة  -االوق��ي��ان��ي��ة
الثانية .وسيتواجه الفريقان في  6و7
آذار املقبل على امللعب األول التابع
للنادي اللبناني للسيارات والسياحة
( )ATCLفي الكسليك في لقاء «حياة
أو موت» للفريقني ،اذ سيسعى كل منهما
للفوز للبقاء ضمن مجموعة النخبة
في القارتني اآلسيوية واألوقيانية ألن
اخل��اس��ر ف��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء سيهبط ال��ى
املجموعة الثانية.

عربيات ودوليات  -تتمات

األربعاء  12شباط 2020م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1441هـ

الريا�ض تدعو لتعزيز مكافحة ا إلرهاب النووي

امللك سلمان خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
ج��دد مجلس ال���وزراء السعودي دع��وة اململكة
للمجتمع الدولي تعزيز جميع التدابير الرامية
مل��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب ال���ن���ووي وإي�ل�ائ���ه امل���زي���د من
االه��ت��م��ام ال��دول��ي ف��ي ظ��ل م��ا تشهده املنطقة من
توترات وانتشار اجلماعات اإلرهابية.
ج��اء ذل��ك خ�لال جلسة املجلس أم��س برئاسة
خ�����ادم احل���رم�ي�ن ال��ش��ري��ف�ين امل���ل���ك س��ل��م��ان بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز آل س��ع��ود  ،وف��ق��ا ل��وك��ال��ة األنباء
السعودية «واس».
وأوض����ح وزي����ر اإلع��ل�ام ال��س��ع��ودي ت��رك��ي بن
ع��ب��دال��ل��ه ال��ش��ب��ان��ة ،ع��ق��ب اجل��ل��س��ة ،أن املجلس

اس��ت��ع��رض ت��ط��ورات األوض����اع ع��رب��ي� ًا وإقليمي ًا
ودولي ًا ،مشدد ًا على املواقف الثابتة للمملكة جتاه
م��ا يحقق األم���ن واالس��ت��ق��رار ال��ع��امل��ي ،وتأكيدها
خالل املشاركة في مؤمتر األمن النووي بالعاصمة
فيينا ،ع��ل��ى دع��م��ه��ا ل��ل��ق��رارات ال��دول��ي��ة ف��ي هذا
امل��ج��ال ،وحرصها على أن يكون األم��ن النووي،
أح��د املكونات الرئيسة للبنية التحتية اخلاصة
مب��ش��روع��ه��ا ال��وط��ن��ي ل�لاس��ت��خ��دام��ات السلمية
للطاقة الذرية.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ع��ق��د امل���ل���ك س��ل��م��ان جلسة
مباحثات رسمية مع الشيخ صباح خالد احلمد

الصباح رئيس مجلس ال��وزراء الكويتي بحضور
ولي العهد األمير محمد بن سلمان.
ون��ق��ل ال��ش��ي��خ ص��ب��اح خ��ال��د ال��ص��ب��اح خلادم
احلرمني الشريفني حتيات وتقدير صاحب أمير
الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح فيما
حمله امللك سلمان حتياته وتقديره لالمير.
ّ
ومت خ�لال امل��ب��اح��ث��ات ،اس��ت��ع��راض العالقات
األخوية والتاريخية بني البلدين الشقيقني ،وسبل
تعزيزها ودعمها في مختلف املجاالت ،إضافة إلى
بحث مستجدات األحداث في املنطقة.
(واس)

AL-LIWAA Mercredi 12/2/2020

عدد �سكان م�صر
 100مليون

سجل تعداد مصر السكاني امس
ّ
ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمل��ل��ي 100 ،مليون
ن��س��م��ة ل��ي��ظ� ّ�ل ال��ب��ل��د ال��ع��رب��ي األكثر
سكانا والثالث في ال��ق��ارة اإلفريقية،
حسب بيان للجهاز امل��رك��زي للتعبئة
واالحصاء املصري.
وظ��ه��ر ال��رق��م اجل��دي��د ع��ل��ى ع��� ّداد
السكان على واج��ه��ة مقر اجل��ه��از في
شرق القاهرة.
وج����اء ف��ي ب��ي��ان ل��ل��ج��ه��از أن «عدد
سكان جمهورية مصر العربية بالداخل
بلغ  100مليون نسمة الثالثاء».
وب��ل��غ «م���ع���دل ال���زي���ادة الطبيعية
( ال��ف��رق ب�ين م��ع��دل امل��وال��ي��د ومعدل
ال��وف��ي��ات)  ٪ 1.78ع��ام  2019مقابل
 ٪ 1.87ع��ام  2018بانخفاض قدره
( ،»)٪ 0.09بحسب البيان.
وق��ال ال��ل��واء خيرت ب��رك��ات رئيس
اجل���ه���از ف���ي م���ؤمت���ر ص��ح��اف��ي بهذه
امل��ن��اس��ب��ة «ك���ان���ت  2019م���ن أس���رع
ال��س��ن��وات ال��ت��ي ازداد خ�لال��ه��ا عدد
السكان مبليون نسمة».
وأض���اف «وص��ل��ت ال��زي��ادة مليون
نسمة خالل  216يوما».
وك��ان ع��دد سكان مصر  95مليون
نسمة ف��ي اخ��ر ت��ع��داد سكاني ق��ام به
جهاز االحصاء عام  .2017وبلغ تعداد
املصريني قبل ثالثة عقود  57مليون
نسمة.
وتأتي الزيادة السكانية في الوقت
ال��ذي يعتبر فيه الرئيس عيد الفتاح
السيسي ال���زي���ادة السكانية حتديا
رئيسيا ي��واج��ه��ه ،وط��ال��ب املصريني
ف��ي أكثر م��ن مناسبة بتنظيم األسرة
وضبط الزيادة.
(أ ف ب)

نق�ص الوقود ُيثقل كاهل
احلكومة االنتقالية يف ال�سودان

دفع نقص الوقود أصحاب السيارات في السودان إلى
ت��رك عملهم وال��وق��وف في طوابير للحصول على البنزين
وأجبر احلكومة االنتقالية على تطبيق نظام احلصص في
الوقت الذي حتاول فيه التصدي لضغوط اقتصادية حادة.
ويقضي بعض األشخاص أياما كاملة في طوابير متتد
لعدة كيلومترات منذ بدء أزمة الوقود األسبوع املاضي.
وب��ع��د نقص اخل��ب��ز ،زاد الضغط على حكومة تواجه
صعوبة من أجل تطبيق حتسينات بعد اإلطاحة بالرئيس
السابق عمر البشير في أبريل نيسان املاضي.
وق��ال علي عبد الله ،ال��ذي ك��ان ينتظر بدراجته النارية
خارج محطة بنزين في وسط العاصمة اخلرطوم «أذهب من
طابور اخلبز إلى طابور البنزين ،ومن طابور البنزين إلى
طابور الغاز».
وأضاف «نقضي حياتنا في االنتقال من طابور إلى آخر».
وحتدث مسؤولون عن التحرك نحو التحويالت النقدية
لكن ال يزال يتعني عليهم التفاوض حول خطة إلصالح الدعم
والتغلب على التحديات الفنية إلدارة املدفوعات.
ويقول املسؤولون إن السبب في املشكلة احلالية هو
كسر بخط أنابيب ألحد املصافي يجري إصالحه على الرغم
من أنه لم تتضح امل��دة التي يستغرقها ذل��ك .وج��رى فرض
قيود على ال����واردات وت��وزي��ع ال��وق��ود بسبب النقص في
العمالت األجنبية والتدهور في قطاع النقل البري وطاقة
املوانئ.
وأدى النقص إلى وجود سوق سوداء وأعلن مسؤولون
يوم االثنني أنه سيتم توزيع الوقود بنظام احلصص ليكون
أربعة غالونات لكل مركبة ملدة يومني.
وق��ال وزي��ر الطاقة ع��ادل ابراهيم للصحفيني «اإلمداد
مستمر ال داعي للهلع ونرجو من املواطنني التعاون وهذا
االجراء سيكون لفترة مؤقتة».
ورغم أن نقص الوقود كان يحدث بني احلني واآلخر قبل
و بعد انتفاضة العام املاضي ،فإن بعض أصحاب السيارات
يقولون إن الوضع احلالي هو األسوأ حتى اآلن.
ويصعب ال��ع��ث��ور على س��ي��ارة أج���رة ورف���ع السائقون
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أسعارهم بحدة لتعويض الوقت الذي يقضونه في طوابير
الوقود.
وفي محطة البنزين باخلرطوم امتد الطابور بشكل منحن
ملسافة ال تقل عن كيلومتر إلى طريق جانبي ومرورا مبخبز
حيث ك��ان حشد صغير يصطف في طابور آخ��ر للحصول
على اخلبز.
وأع��ل��ن م��س��ؤول س��ودان��ي أن��ه سيتم تسليم الرئيس
السابق عمر البشير وثالثة أشخاص آخرين إلى احملكمة
اجلنائية الدولية ج��راء جرائم ارتكبت في إقليم دارفور
املضطرب منذ عام .2003
وق���ال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة
االنتقالي في جوبا عاصمة جنوب ال��س��ودان حيث جتري
م��ف��اوض��ات ب�ين احل��ك��وم��ة ومسلحني م��ن االق��ل��ي��م إن لدى
احلكومة «قناعة في املوافقة على مثول الذين ص��درت في
حقهم أوام��ر القبض أم��ام احملكمة اجلنائية الدولية» وأن
هذا «ناجت من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة».
واندلع النزاع في االقليم الواقع غرب البالد عندما حملت
السالح مجموعات تنتمي الي اقليات افريقية ضد حكومة
اخلرطوم بدعوى تهميش االقليم سياسيا واقتصاديا .
وكردة فعل لذلك استعانت حكومة البشير مبجموعات
عربية .
ووف��ق تقارير االمم املتحدة قتل ج��راء النزاع  300الف
شخص وفر  2،5من منازلهم في حني كانت حكومة البشير
تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة االف.
واص���درت احملكمة اجلنائية الدولية ف��ي أع���وام 2008
و 2009و 2010اوام��ر اعتقال بحق عمر البشير الرئيس
ال��ذي أط��اح ب��ه اجليش ف��ي نيسان امل��اض��ي وعبد الرحيم
محمد حسني وزير الدفاع االسبق واحمد محمد هارون احد
مساعدي البشير ووزي��ر الدولة بالداخلية االسبق وعلي
كوشيب زعيم ميليشيا محلية ،بتهم ارتكاب جرائم ابادة
جماعية وجرائم ضد االنسانية وجرائم ح��رب .ويحتجز
البشير في سجن كوبر بالعاصمة السودانية اخلرطوم.
(أ ف ب  -رويترز)
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ثقة هزيلة وتو ّقع ف�شل احلكومة
(تتمة املنشور ص)1
خصوصا في ّ
ظل خلو بيانها الوزاري من أي التزام
السلطة،
ً
بالدعوة النتخابات مبكرة.
إن األزمة التي يواجهها لبنان هي سياسية بامتياز ،وتتعلق
بصورة مباشرة بأداء الطبقة السياسية في تعاطيها مع شؤون
احلكم وإدارة مؤسسات الدولة ونهبها لألموال العامة .واملؤسف
في األم��ر بأن الطبقة السياسية .مستمرة في جتاهلها ملطالب
الناس ،وهذا ما يؤشر إليها رفضها لكل مطالب الشارع ،بد ًءا
من تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات من االختصاصيني
املستقلني إلدارة ش��ؤون الدولة والتحضير النتخابات مبكرة
خالل عام .2020
يبدو ب��وض��وح م��ن تشكيلة احلكومة الراهنة ب��أن األحزاب
والقوى السياسية املتحالفة مع الثنائية الشيعية مستمرة في
انتهاج نفس السلوكيات والسياسات القدمية ،وهي ممعنة في
عنادها في مواجهة مطالب الناس ،وهذا ما دفعها إلى الضغط
على الرئيس حسان دي��اب للقبول ب���وزراء ميثلونها ،وبشكل
ينطبق على معظمهم القول بأنهم يرددون «صوت أسيادهم».
في الواقع ميكن النظر إلى األزمة املالية واالقتصادية والنقدية
التي تواجهها البالد بأنها نتيجة مباشرة لسوء األداء السياسي
لهذه الطبقة احلاكمة منذ ما يقارب ثالثة عقود .وال ميكن توخي
شقاء لبنان من أزمته هذه ،مع كل ارتداداتها املعيشية إال من خالل
التصدي بصورة مباشرة للواقع السياسي ال��رديء والسيىء
الذي متثله هذه القوى السياسية املمعنة بخدمة مصاحلها على
حساب جميع اللبنانيني.
في االستنتاج العام ال ميكن حلكومة حسان دي��اب أن تقوم
خصوصا وأنها قد اختيرت
مبهمة اإلصالح املطلوب من الشارع،
ً
بعناية خلدمة أسيادها في ق��وى اللون ال��واح��د التي ب��ات من
املفترض أن تتحمل مسؤولية فشل هذه احلكومة في تنفيذ أي
من الوعود التي أدرجتها في بيانها الوزاري الفضفاض.
م��ن امل��ت��وق��ع أن تستمر االنتفاضة الشعبية ف��ي حتركاتها
وضغوطها ف��ي ال��ش��ارع إل��ى ح�ين إس��ق��اط ه��ذه احل��ك��وم��ة ،وقد

يستغرق ذلك بضعة أشهر ،وميكن أن يترافق ذلك مع تصعيد
في مستوى عنف املواجهات بني املتظاهرين والقوات األمنية،
والذي قد يؤدي في نهاية املطاف إلى سقوط عدد من الضحايا.
أما على الصعيد العربي والدولي فقد اتصف املوقف العام
حرصا من الدول الصديقة للبنان على
بشيء من الترقب ،وذلك
ً
عدم اتهامها باملسؤولية عن انهيار الوضع اللبناني سياس ًيا أو
تفاهما عرب ًيا ودول ًيا على إعطاء
مال ًيا .في رأينا يبدو أن هناك
ً
حكومة حسان دياب فرصة للعمل لتنفيذ بعض ما وعدت به في
بيانها الوزاري ،ولن تكون هذه الفرصة طويلة .ال ميكن أن تأمل
هذه احلكومة باحلصول على أي دعم سياسي أو مالي خالل هذه
الفرصة ،وذل��ك بانتظار تبلور أدائها العام ،واستقالليتها عن
حزب الله والقوى السياسية املتحالفة معه في هذه احلكومة.
ال ترى املجموعة الدولية والعربية الداعمة للبنان من خالل
مقررات مؤمتر «سيدر» بأن هذه احلكومة الواقعة حتت نفوذ
حزب الله هي ق��ادرة على القيام باإلصالحات املطلوبة كمقدمة
للمباشرة بتنفيذ ق��رارات «سيدر» ،وه��ذا ما أكّ ��ده توقيع رئيس
احلكومة ملوازنة عام  ،2020والتي يبلغ العجز فيها ما يقارب
خمسة م��ل��ي��ارات دوالر ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تبني خطة الكهرباء
دعما مال ًيا كبي ًرا
املوضوعة من احلكومة السابقة والتي تتطلب ً
لعدة سنوات مقبلة.
أم��ا على صعيد السياسة األميركية ،ف��إن املناقشات داخل
الكونغرس ّ
تؤشر بأن املوقف يذهب نحو مزيد من التشدد ،وذلك
في سياق الدعم لتحرك اإلدارة لتشديد العقوبات ضد حزب الله
واملتعاونني معه ،حيث حتدثت املعلومات ع��ن الئحة جديدة
بأشخاص لبنانيني ستشملهم العقوبات األميركية قري ًبا.
في اخلالصة صحيح أن احلكومة قد حصلت على ثقة هزيلة
من املجلس النيابي ،ولكنها لن تكون كافية إلعطائها التفويض
لإلستمرار ،فهي ستواجه الشارع في حتركاته املستمرة ،كما
ستواجه انعدام الدعم العربي والدولي ال�لازم ملساعدتها على
النهوض واالستمرار لفترة تزيد عن ثالثة أشهر.

ثقة بـ« 63حلكومة املغمورين»

النصاب امللتبس

(تتمة املنشور ص)1

ولفتت املصادر الى ان هناك خيارا أوال هو عدم الدفع وخيارا ثانيا هو
الدفع وكل خيار من هذين اخليارين له تداعياته ونتائجه وهناك خيار ثالث
يقوم على املفاوضة واألستمهال واملبادلة ولكن األه��م ان يندرج اي قرار
او خيار ضمن خطة متكاملة تعكف عليها وزارة املالية ووزارة االقتصاد
وحاكمية مصرف لبنان للتقدم بها من احلكومة قبل نهاية شباط .
وكانت معلومات حتدثت عن ان بعض املصارف باعت ج��زءا من عمالت
اليوروبوند الى شركات عاملية بهدف الربح ما يؤدي الى اشكالية ورجحت
معلومات اخرى ان يتم تكليف املصرف املركزي باخليار املناسب في ما خص
هذه األستحقاقات دون العودة الى احلكومة .لكن املوقف األميركي بعد نيل
الثقة لم يكن مشجع ًا..
وقال مسؤول في اخلارجية االميركية :ان التدبيرات األمنية التي اتخذت
في لبنان لنيل حكومة دياب الثقة مخزية وال تُل ّبي مطالب الشعب املنتفض
وسنواجه حكومة اللون الواحد اقتصاديا ووجب إعادة النظر باملساعدات
للقوى األمنية.

ثقة ملتبسة

ومهما كان من أم��ر ،فإن الثقة التي نالتها حكومة الرئيس حسان دياب،
بـ 63صوت ًا ،كانت محسوبة بدقة ،تبع ًا للكتل النيابية التي صوتت لها ،لكنها
ستبقى ملتبسة ،نظر ًا للجدل الذي دار حول نصاب اجللسة ،لدى افتتاحها،
وبالتالي م��ن املنطقي ال��ق��ول ،ان انعقاد اجللسة ك��ان غير دس��ت��وري ،وهي
مخالفة للنظام الداخلي للمجلس ،تصبح الثقة باحلكومة غير دستورية في
ح ّد ذات��ه ،وبالتالي يجوز الطعن بها ،بحسب ما لوح رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل ال��ذي قاطع اجللسة ،معتبر ًا ان املجلس واحلكومة
سقطا ام��ام امتحان شرعية متثل الشعب ،في إش��ارة إلى «اإلنتفاضة» التي
رافقت انعقاد اجللسة في الشارع ورفعت شعار ال ثقة ،ملنع وصول النواب إلى
ساحة النجمة ،غير انها لم تتمكن من حتقيق ذلك ،حتت ضغط «القوة املفرطة»
التي أستخدمتها القوى األمنية واجليش ضد املنتفضني ،لتأمني اجللسة
ومعها الثقة املطلوبة.
وهكذا دارت على مدى ساعات النهار ،منذ ساعات الفجر األول��ى ،وحتى
رفع اجللسة الصباحية ،رحى مواجهات عنيفة من الكر والفر ،بني املتظاهرين
الذين جتمعوا ام��ام مداخل املنطقة احملصنة بالباطون واالس�لاك الشائكة،
والقوى األمنية التي استعانت باجليش بشكل كثيف للغاية ،في حني كان
ال��ن��واب يحاولون ال��وص��ول إل��ى املنطقة العازلة ،فنال بعضهم نصيبه من
الضرب كالنائب القومي سليم سعادة ،الذي تعرض الصابة في الرأس ما أدى
إلى نقله إلى مستشفى اجلامعة األميركية حيث متت معاجلته وع��اد الحق ًا
إل��ى اجللسة ،فيما تع ّرضت س� ّي��ارة وزي��ر التنمية اإلداري���ة دميانوس قطار
إلى الرشق بالبيض الفاسد ،بينما جلأ آخ��رون إلى «متويه» نفسه ،فحضر
في س ّيارات عادية ،أو على «موتوسيكالت» ،مثل وزير االشغال ميشال جنار،
محمد نصر الله ،أو النائب في كتلة
أو النائب في كتلة التنمية والتحرير
ّ
«املستقبل» هنري شديد (قبل ان يتبلغ ق��رار الكتلة بعدم الدخول قبل تأمني
النصاب).
وبحسب معلومات ت��رددت في كواليس املجلس ،ان اخلطة األمنية التي
وضعت بنا ًء لتوجيهات املجلس األعلى للدفاع لتأمني انعقاد اجللسة ،تسربت
إلى احل��راك ،ال��ذي حرك مجموعات منذ الفجر ،عند املداخل التي وضعتها
اخلطة لوصول النواب إلى املجلس ،وكان يفترض ان تكون سرية ،وانه لهذا
السبب استطاعت املجموعات كشف ورصد س ّيارات النواب لدى محاولتها
الدخول ،على غ��رار ما حصل مع عضو كتلة التحرير والتنمية النائب أنور
اخلليل والنائب سعادة وسيارة الوزير قطار ،فيما كشف الرئيس نبيه ب ّري في
بداية اجللسة عن تكسير أكثر من خمس س ّيارات تابعة للنواب ،مشدد ًا على
ان هذا املجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة ،وخاطب احلراك قائ ً
ال« :هل ُيب ّرر
لنا وللقضاء ،وهل يرضى باالعتداءات التي حصلت على قوى اجليش وقوى
األمن ،واالعتداء الذي طاول النائب سعادة وسيارات النواب والوزراء؟».

العميد الركن نزار عبدالقادر

على ان مشاهد الفوضى ومعارك الكر والفر في الشارع ،صاحبتها «فوضى
دستورية» في شأن النصاب القانوني للجلسة ،مع تضارب املعلومات حول
عدد النواب داخل القاعة ،حينما دق اجلرس ،معلن ًا افتتاح اجللسة بتأخير
 36دقيقة ،قبل ان يحسمها رئيس املجلس نبيه ب� ّري ب��أن اجللسة افتتحت
بحضور  67نائب ًا.
وافادت مصادر نيابية انه حينما قرع اجلرس كان عدد النواب في الداخل
 58فدخل الرئيس بري القاعة العامة بعدما ُابلغ ان نواب ًا من الدميوقراطي في
طريقهم الى القاعة العامة اضافة الى اربعة نواب آخرين وصلوا الى املطار
وتوجهوا ف��ورا الى املجلس مبا يؤمن النصاب القانوني .وفي حني افادت
املعلومات ان دخ��ول رئيس املجلس الى القاعة يفترض ان يتم فور اكتمال
النصاب استنادا الى الدستور اكد نائب رئيس املجلس ايلي الفرزلي انه يحق
له الدخول ما دام النواب الباقون داخل حرم املجلس.
إال ان عضو كتلة «اللقاء الدميقراطي» النائب وائل أبوفاعور نفى ان يكون
نواب الكتلة أمنوا نصاب اجللسة ،مؤكد ًا في تصريح «انه عندما دخل اربعة
نواب من اللقاء الدميقراطي الى اجللسة ،هم بالل عبدالله ،هادي ابو احلسن،
فيصل الصايغ وأك���رم شهيب ،كانت اجللسة ب���دأت ،وم��ن ث��م ان��ا انضممت
اليهم».
تأمن وليس
ولفت إل��ى «ان ليس من واجبنا ان نقول ان ك��ان النصاب قد ّ
من مسؤوليتنا ع ّد النواب .نحن شاركنا انطالقا مما كنا قد اعلناه ساب ًقا
باملشاركة وحجب الثقة».
ورفض تكتل «اجلمهورية القوية» في البداية الدخول الى قاعة املجلس قبل
تأمني النصاب ،الن معركة النصاب على ح ّد قوله من مهمة االكثرية النيابية
ستؤمن الثقة ،قبل ان يشارك الحقا في اجللسة .ام��ا كتلة «املستقبل»
التي
ّ
فلم حتضر بشكل جماعي الى املجلس .و ُنقل عن مصادر الكتلة تأكيدها «ان
النصاب مسؤولية االكثرية النيابية التي ستمنح احلكومة الثقة وليس من
مسؤولية الكتل املعارضة التي اعلنت حجب الثقة».
في كل األح��وال ،جنحت السلطة في عقد اجللسة ،وجنح الرئيس ب ّري في
ان تكون جلسة غير مسبوقة في تاريخ مجلس النواب منذ ما بعد الطائف،
حيث للمرة األولى تتم مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة في يوم
واحد ،بد ًال من يومني أو ثالثة بحسب ما جرت العادة ،لكن الذي فرض إجناز
ه��ذا االستحقاق في أق��ل من سبع ساعات هو احل��راك الشعبي ال��ذي ضغط
حلجب الثقة عن احلكومة ،من دون ان ينجح في ذل��ك ،وان ك��ان جنح في ان
تخرج احلكومة مثخنة بجراح ثقة هزيلة بـ 63صوت ًا وحجب عنها  20نائب ًا
وامتناع نائب واحد ،علم ًا ان الرئيس ب ّري بذل مساع حثيثة مع الكتل النيابية
لتخفيض عدد طالبي الكالم من  43نائب ًا إلى  17نائب ًا ،حتدث عشرة منهم في
اجلولة الصباحية ،و 7في اجلولة املسائية ،قبل االستماع إلى ر ّد احلكومة
والتصويت على الثقة ،حيث حتدث نائب واحد باسم كتلة الوفاء للمقاومة هو
محمد رعد ،ونائبان باسم كتلة التنمية والتحرير ونائب واحد
رئيسها النائب
ّ
باسم كل من كتلة «املستقبل» (محمد احلجار) وتكتل لبنان القوي (رئيسه
النائب جبران باسيل) وكتلة اللقاء الدميقراطي (هادي أبو احلسن) وكانت
احلصة الكبرى في الكالم لكتلة «القوات اللبنانية» ( 4نواب بينهم السيدة
ستريدا جعجع) ونواب مستقلني.

ر ّد دياب

اما ر ّد رئيس احلكومة على املداخالت النيابية ،فقد جاء مختصر ًا ،خالف ًا
ل��ردود الرؤساء السابقني ،لكنه رسم لنفسه «معادلة» صعبة وهي التوفيق
بني االنتفاضة التي ال تريد الثقة ،وبني ثقة مجلس النواب ،وأعطى حلكومته
عما إذا كانت ستتمكن من القيام بها ،خصوص ًا
ادوار ًا كبيرة من غير املعروف ّ
وان معظم هذه األدوار «انتحارية» بحسب تعبيره ،فض ً
ال عن عبارات أخرى
مؤثرة ،مثل «ال��زل��زال» ال��ذي احدثته االنتفاضة ،و«ك��رة النار» التي حتملها
احلكومة ،مشددا على ان احلكومة محكومة بحمل مطالب اللبنانيني وإطالق
مسار االنقاذ ،معتبرا ان التحديات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية ،بينما
القدرة على جتاوزها هشة.
وأوض��ح ان لبنان مير مبرحلة عصيبة ج��د ًا وه��ي غير مسبوقة ،وعبور
هذه املرحلة بأمان ،هو أمر أق��رب إلى املستحيل من دون قوة دفع خارجية

باإلضافة إلى القوة الداخلية ،ومبا ان اخلارج منشغل عنا أو يدير ظهره لنا،
أو يحاسبنا على اخلطايا التي ارتكبت خالل عقود ،فإن القوى السياسية
الداخلية واحلراك الشعبي معنيون جميع ًا بتأمني قوة دفع ليتمكن لبنان من
جتاوز االخطار الكبيرة احملدقة بنا.
وح��ذر من انه إذا افلتت كرة النار من يد هذه احلكومة فإن ألسنة النار
ستتطاير في كل االجتاه ولن يكون أحد في منأى عن خطرها وحريقها ،مشددا
على ان حكومته ليست هي من أوصل البلد إلى هذا الوضع اخلطير.
وجتنب الرئيس دياب إطالق الوعود في رده على النواب خالف ًا ملا تضمنه
البيان الوزاري الذي تاله صباح ًا ،موضح ًا بأنه ال يريد الدخول في سجاالت
سياسية مع أح��د ،كما انه ال يريد أوسمة وال نصب ًا تذكارية وال نريد شيئ ًا
النفسنا ،بل اتركونا نعمل ،متعهد ًا احلفاظ على املال العام واملوجودات من
العمالت األجنبية وأم��وال املودعني في املصرف املركزي ،وق��ال انه يدرس
جميع االحتماالت املتعلقة باستحقاقات سندات «اليوروبوند» لهذه السنة،
من دون ان يعطي تفاصيل.
أول نقطة ستطرح في
ولم تستبعد مصادر مطلعة ،ان يكون هذا املوضوع ّ
اجللسة األولى التي ستعقدها احلكومة غد ًا اخلميس في القصر اجلمهوري
ف��ي بعبدا برئاسة رئيس اجلمهورية ميشال ع��ون ،وال��ت��ي س��ي��وزع جدول
أعمالها اليوم.

عبا�س أ�مام جمل�س ا ألمن
(تتمة املنشور ص)1

وج��اءت كلمة الرئيس الفلسطيني أمام مجلس األمن الدولي ،في الوقت
الذي جرى فيه توزيع مشروع قرار للمجلس التابع لألمم املتحدة من شأنه
إدانة خطة إسرائيلية لضم مستوطناتها في الضفة الغربية ،فيما يرقى إلى
انتقاد خلطة الرئيس األميركي ترامب.
وقامت تونس وإندونيسيا ،العضوان في مجلس األمن ،بتوزيع مسودة
القرار الذي من املؤكد أن تستخدم الواليات املتحدة حق النقض «الفيتو» ضده،
ولكن رغم ذلك يعكس رأي بعض األعضاء الرافض خلطة السالم ،التي أعلن
ترامب تفاصيلها قبل أسبوعني وسط ضجة كبيرة.
وقال عباس إنه حضر إلى مجلس األمن لتأكيد رفضه «للصفقة» ،مضيفا
«نؤكد على ع��دم اعتبار اخلطة األميركية مرجعية دولية للتفاوض بشأن
السالم في الشرق األوس��ط ..لن نقبل باخلطة األميركية للسالم وسنواجه
خطوات تنفيذها على أرض الواقع».
واعتبر عباس أن «الصفقة األميركية اإلسرائيلية» جاءت لتصفية القضية
الفلسطينية ،وأن��ه��ا «ت��رس��خ نظام التمييز العنصري وت��ق��وم على مكافأة
االحتالل بدل محاكمته على جرائمه».
كما اعتبر الرئيس الفلسطيني أن ما أسماه بالرفض الواسع للصفقة
األم��ي��رك��ي��ة ج���اء ب��ع��د تشريعها االس��ت��ي��ط��ان اإلس��رائ��ي��ل��ي وض���م األراض���ي
ووجه التحية لكل من رفض اخلطة في كل مكان في العالم.
الفلسطينية،
ّ
وأش��ار عباس على وجه اخلصوص إلى املظاهرات التي خرجت في تل
أبيب للتعبير عن رفض اخلطة ،وق��ال إن  300ضابط إسرائيلي عبروا عن
اعتراضهم على اخلطة «ووقفوا إلى جانب احلق».
ودان عباس اإلدارة األميركية معتبرا أنها دعمت االح��ت�لال وأصدرت
قرارات لم يقبلها العالم وال حتى أعضاء بالكونغرس األميركي.
وأضاف عباس في كلمته خالل جلسة ملجلس األمن أنه حتدث عن قضايا
احلل النهائي مع اجلانب األميركي ،وأن الرئيس دونالد ترامب عبر له سابقا
عن دعمه حلل الدولتني ،موضحا «ما أعرفه هو أن فحوى اخلطة األميركية
للسالم ال يعبر عن حقيقة ما يعتقده الرئيس ترامب».
وأوضح «أقول للرئيس األميركي اخلطة التي طرحتها لن حتقق السالم
ألنها ألغت الشرعية الدولية ولن حتقق حل الدولتني».
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
ما زال ممكنا ،مضيفا «نحن لسنا إرهابيني بل نحارب العنف واإلرهاب في كل
العالم ولدينا بروتوكول تعاون مع الواليات املتحدة».
وقال أيضا «وعدونا حتت مسميات مختلفة بحلول اقتصادية ومساعدات
مالية ولكن دون أي حل سياسي» ،وتابع «نحن نحتكم ملجلس األمن بوصفه
مصدرا ألعلى شرعية دولية فيما يتعلق بالسالم».
كما أش��ار عباس إل��ى جت��اوب السلطة الفلسطينية مع جهود واشنطن
واملبادرات الدولية ،مضيفا «لكن لم جند ما يعبر عن حقوقنا وفقا للشرعية
الدولية».
ولفت عباس إلى التزام السلطة باتفاق أوسلو واعترافها ضمنه بإسرائيل
وبحقها في الوجود ،متسائال «كيف أضعنا فرص السالم؟».
وحمل عباس حكومات االحتالل اإلسرائيلي املتعاقبة مسؤولية تدمير
ّ
فرص السالم وتسريع النشاط االستيطاني ،وطالب من يتهمون الفلسطينيني
بإضاعة فرص السالم بأال يطلقوا «شعارات غبية».
واعتبر عباس أن التوصل إلى السالم سيحقق أجمل وضع بني الطرفني،
ولكن يجب أال يكون ذلك مفروضا من أي طرف خارجي.
وعرض عباس على مجلس األمن عقد مؤمتر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية
الدولية ،بتنظيم مؤمتر للسالم عبر الرباعية الدولية بشرط أال تكون الواليات
املتحدة وسيطا لوحدها ،كما أصر على تطبيق مبادرة السالم العربية.

وحذر عباس من انفجار الوضع في املنطقة ما لم يسترجع األمل في السالم،
وقال «أمد يدي قبل فوات األوان ألي شريك يقبل بالسالم في إسرائيل».
ووجه الرئيس الفلسطيني حديثه للشعب اإلسرائيلي قائال إن «االحتالل
واالستيطان والسيطرة العسكرية على شعب آخر لن يصنع لكم السالم..
ليس لدينا أي صراع مع اليهود والديانة اليهودية نحن ضد من يحتل أرضنا
ويعتدي علينا».
وأض��اف عباس «نحن مؤمنون بالسالم ولن نلجأ أبدا للعنف واإلرهاب
مهما كانت األوض��اع» ،ثم اختتم كلمته بالتحذير من قتل األمل لدى الشعب
الفلسطيني.
وخ�لال اجللسة نفسها ،قالت املندوبة األميركية في مجلس األم��ن كيلي
كرافت إن الوقت حان للتحضير حملادثات جديدة بشأن عملية السالم في
ال��ش��رق األوس���ط وإن على الفلسطينني االس��ت��ع��داد للجلوس إل��ى طاولة
املفاوضات.
وأضافت كرافت أن قرارات املجلس السابقة لم تأت بسالم حقيقي ودائم
ولهذا طرح ترامب «خطة واقعية وميكن تنفيذها» ،موضحة أن اخلطة هي
مجرد اقتراح قابل للرفض أو القبول وال متثل نهاية للمفاوضات.
وف��ي الضفة الغربية ،أصيب ع��دد م��ن امل��واط��ن�ين ب��ال��رص��اص وبحاالت
اختناق جراء قمع قوات االحتالل متظاهرين قرب حاجز بيت إيل العسكري
شمال مدينة البيرة.
واحتشد آالف الفلسطينيني في مدينتي رام الله والبيرة تنديدا باخلطة
األميركية للسالم ,ودعما ملوقف القيادة الفلسطينية ال��راف��ض لها ،وذلك
بالتزامن مع احلضور الفلسطيني في األمم املتحدة وخطاب عباس مبجلس
األمن.
كما نظمت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة مسيرة في ساحة
اجلندي املجهول مبدينة غزة ،وردد فيها املشاركون هتافات تؤكد التمسك
بالثوابت الفلسطينية ،و ُرفعت الفتات تدعو الدول العربية واإلسالمية لدعم
اجلهود الفلسطينية في املؤسسات الدولية وصون القرارات األممية.
(وكاالت)

�إ�سقاط مروحية �سورية بنريان تركية
(تتمة املنشور ص)1

وقالت أنقرة إنها ردت على الهجومني بتدمير عدة أهداف سورية .وأضافت
أنها ستطرد قوات األسد ما لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر.
وقالت للفريق الروسي كذلك إن الهجمات على املواقع التركية يجب أن
تتوقف على الفور.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن الروس غادروا تركيا بعد انتهاء احملادثات
االثنني دون التوصل التفاق فيما يبدو.
وق��ال دول��ت بهجلي وه��و رئيس ح��زب قومي متحالف مع أردوغ���ان «لن
يكون هناك سالم في تركيا ما لم يسقط األسد عن عرشه .يجب على تركيا بدء
التخطيط لدخول دمشق اآلن والقضاء على األشرار».
وأرسلت تركيا مؤخر ًا تعزيزات عسكرية ضخمة إلى املنطقة تتألف من
مئات اآلليات العسكرية ،دخل القسم األكبر منها بعد تبادل إلطالق النار قبل
أسبوع بني القوات التركية والسورية خلف أكثر من  20قتي ً
ال من الطرفني،
بينهم ثمانية أتراك.
وامس ،قتل جنديان سوريان جراء إسقاط مروحيتهما قرب منطقة قميناس
في ريف إدلب اجلنوبي الشرقي ،وفق املرصد السوري الذي قال إن القوات
التركية استهدفت املروحية بصاروخ.
وشاهد مراسل لوكالة فرانس ب��رس في املكان جثتي الطيارين وبقايا
املروحية احملطمة.
وذكرت وزارة الدفاع التركية إنها تلقت معلومات تفيد بأن «مروحية تابعة
للنظام حتطمت» من دون أن تتبنى مسؤولية إسقاطها ،فيما قالت وسائل
اعالم تركية أن املروحية سقطت بنيران الفصائل.
واتهم مصدر رسمي في اخلارجية السورية ،وفق ما نقلت وكالة اإلعالم
الرسمية (سانا) ،تركيا مبحاولة «إنقاذ  ..املجموعات اإلرهابية» عبر نشر
املزيد من القوات التركية في املنطقة واستهداف «بعض النقاط العسكرية».
وإثر تقدم جديد غرب مدينة حلب ،أفاد املرصد السوري امس عن سيطرة
قوات النظام على كامل الطريق الدولي للمرة األولى منذ العام .2012
ووثق املرصد امس مقتل  12مدني ًا ،نحو نصفهم من األطفال ،في غارات
شنتها الطائرات احلربية السورية مستهدفة مدينة إدلب ،مركز احملافظة.
كما دفع الهجوم مبئات اآلالف للفرار في أكبر موجة نزوح منذ بدء النزاع
قبل نحو تسع سنوات ،وفق األمم املتحدة.
وقال املتحدث اإلقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم
املتحدة ديفيد سوانسون»خالل عشرة أسابيع فقط ،ومنذ األول من كانون
األول ،نزح حوال  690ألف شخص من منازلهم في إدلب واملناطق احملاذية
لها» .وأضاف «إن هذا العدد ،وبحسب حتليل أولي ،يعد األكبر لنازحني (فروا)
في فترة واحدة منذ بداية النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات».
وق��ال��ت وك���االت إغ��اث��ة إن ن���زوح م��ئ��ات األل���وف م��ن املدنيني م��ن املناطق
املتضررة يعد أكبر حترك من نوعه في احلرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات
وإن أزمة إنسانية جديدة بدأت تتكشف.
(أ ف ب -رويترز)

كوريا ال�شمالية ت�ستورد كميات متزايدة
من النفط بطريقة غري قانونية

تستورد كوريا الشمالية اخلاضعة لعقوبات
فرضتها األمم امل��ت��ح��دة ،كميات م��ت��زاي��دة من
النفط بطريقة غير قانونية وتستمر بشراء
السيارات الفخمة والكحول ،على ما جاء في
تقرير س��ن��وي أع���ده خ��ب��راء ورف���ع إل��ى الدول
اخلمس عشرة في مجلس األمن الدولي.
وأوض���ح اخل��ب��راء املكلفون اإلش���راف على
تطبيق ال��ع��ق��وب��ات «ك��وري��ا الشمالية تنتهك
القرارات الدولية باستيرادها النفط بطريقة
غير قانونية .وق��د زاد ه��ذا البلد مشترياته
بسبب ع��دد أكبر م��ن ح��ام�لات النفط الكبيرة
ال��ت��ي ت��رف��ع علما أج��ن��ب��ي��ا وت��س��ل��م حمولتها
مباشرة إلى كوريا الشمالية».
وف��ي العام  ،2017فرضت إج���راءات دولية
على دفعات على بيونغ يانغ للحد من وارداتها
النفطية وم��ن��ع ت��ص��دي��ره��ا ال��ف��ح��م والنسيج
ومنتجات الصيد حلمل ه��ذا البلد على وقف
برامج التسلح النووي والباليستي من دون

أن تؤتي نتائج حتى اآلن .وأش��ارت مجموعة
اخلبراء هذه إلى أنها على غرار العام املاضي،
حصلت على تقرير من الواليات املتحدة يحوي
م��ش��اه��د م��ص��ورة ع��ب��ر األق���م���ار االصطناعية
وب��ي��ان��ات تغطي الفترة ب�ين األول م��ن كانون
ال��ث��ان��ي إل��ى  31تشرين األول  2019وتظهر
جتاوز حصص استيراد النفط املكرر املسموح
بها.
وك��ت��ب اخل��ب��راء ف��ي الوثيقة ال��ت��ي اطلعت
عليها وك��ال��ة ف��ران��س ب���رس «ط��ل��ب��ت روسيا
وال��ص�ين اث��ب��ات��ات إض��اف��ي��ة الت��خ��اذ موقف».
وأش�����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى أن «ك���وري���ا الشمالية
تستمر في االلتفاف على قرارات األمم املتحدة
ب��ت��ص��دي��ره��ا ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر م��ش��روع��ة الفحم
والرمل» كما تواصل بيونغ يانغ «استيراد سلع
محظورة تشمل السيارات الفخمة والكحول
والروبوتات».
وأك��د اخلبراء أن كوريا الشمالية «ال تزال

ت��ص��ل إل���ى األن��ظ��م��ة امل��ص��رف��ي��ة ال��دول��ي��ة في
ان��ت��ه��اك ل���ق���رارات األمم امل��ت��ح��دة ،م���ن خالل
وسطاء خصوصا .وتستمر في شراء العمالت
االف��ت��راض��ي��ة وش��ن هجمات معلوماتية على
مصارف لاللتفاف على العقوبات املالية».
وشددت الصني التي غالبا ما يشتبه في أنها
تساعد كوريا الشمالية رغم العقوبات ،االثنني
ف��ي بيان ص��ادر ع��ن بعثتها ف��ي األمم املتحدة
على أن «لطاملا احترمت التزاماتها الدولية
ك��ام��ل��ة وب��ج��دي��ة» رغ���م «اخل��س��ائ��ر الضخمة»
التي تتكبدها بكني جراء تطبيق قرارات األمم
املتحدة.
وأض��اف��ت «م��ن ال��ض��روري ج��دا ( )..القيام
ب��ت��ع��دي�لات» ت��ص��ب ف��ي مصلحة امل��دن��ي�ين في
ك��وري��ا الشمالية م��ش��ي��رة إل���ى أن��ه��ا اقترحت
نهاية العام  2019مع روسيا قرارا يسمح برفع
احلظر عن الصيد والنسيج خصوصا.
(أ ف ب)

األربعاء  12شباط 2020م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1441هـ

عربيات ودوليات � -إعالنات ر�سمية ومبوبة

�آالف الفل�سطينيني يدعمون عبا�س �ضد «�صفقة القرن»

فلسطينيون يرفعون صورة عباس واعالم فلسطني في غزة (أ ف ب)
تظاهر آالف الفلسطينيني أم��س ف��ي الضفة
الغربية وقطاع غزة ضد اخلطة األميركية للسالم
في الشرق األوسط قبل ساعات من خطاب للرئيس
الفلسطيني محمود عباس ام��ام مجلس األم��ن.
وش��ه��دت مدينة رام الله تظاهرة مركزية ش��ارك
فيها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى
جانب ما بني خمسة آالف وسبعة آالف متظاهر.
ووصل املتظاهرون من باقي املدن الفلسطينية
إل��ى رام الله .وحملوا علما فلسطينيا بطول 20
مترا ،ومثله بأحجام صغيرة ،كما رفعوا الفتات
مؤيدة للرئيس عباس.
وهتف املتظاهرون ضد اخلطة األميركية ومن
بني الهتافات التي أطلقوها «لن متر هذه الصفقة
لن متر» .كما أطلقوا هتافات دعم لعباس «أبو مازن
سير سير ونحن معك للتحرير».
وت��راف��ق��ت الهتافات م��ع ب��ث مكبرات للصوت
ث��ب��ت��ت ع��ل��ى ش��اح��ن��ة ص��غ��ي��رة أغ���ان���ي وط��ن��ي��ة
فلسطينية.
وعقب التظاهرة ،وص��ل ع��ش��رات املتظاهرين
عند امل��دخ��ل الشمالي ملدينة رام ال��ل��ه املالصق
ملعسكر للجيش اإلسرائيلي ومستوطنة «بيت
إيل».
وأطلق اجليش اإلسرائيلي قنابل الغاز املسيل
للدموع والرصاص املطاطي لتفريقهم.

تخريب ع�شرات
املركبات يف قرية
عربية يف اجلليل
ت��ع��رض��ت  150م��رك��ب��ة ف���ي ق��ري��ة
عربية إسرائيلية للتخريب الليلة
املاضية ،فيما خطت شعارات معادية
للعرب على جدران أحد املساجد ،وفق
ما أفادت الشرطة اإلسرائيلية امس.
وي������دل ذل�����ك ع���ل���ى ت������ورط ي��ه��ود
متشددين في احلادثة التي استهدفت
قرية «اجلش» في اجلليل األعلى.
واستفاق األه��ال��ي على شعارات
ك���ان م��ن بينها «اس��ت��ي��ق��ظ ال��ي��ه��ود»
و«كفى لالختالط» خطت على جدران
م��س��ج��د وم��ب��ن��ى آخ����ر ف���ي ال��ق��ري��ة.
وبحسب رئيس مجلس القرية إلياس
إلياس فقد اعطبت إط��ارات أكثر من
 150سيارة.
وق��ال إلياس «م��اذا ك��ان سيحدث
لو نفذت مثل هذه األعمال ضد كنيس
ي���ه���ودي ف���ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة أو
أوروب���ا؟  ...ستثار ضجة في أنحاء
العالم».
وأش��ار رئيس املجلس إال أن هذه
امل���رة ليست األول���ى ال��ت��ي تستهدف
األماكن الدينية س��واء املسيحية أو
اإلسالمية في القرية .وقالت الشرطة
إن��ه��ا حت��ق��ق ف��ي احل���ادث���ة وتدينها
كما ت��دي��ن «جميع ج��رائ��م الكراهية
القومية».
وس��ب��ق أن وج���ه ال���ع���رب أص��اب��ع
االتهام في حوادث مماثلة إلى جماعة
«ت��دف��ي��ع ال��ث��م��ن» امل��ك��ون��ة م��ن نشطاء
م���ن ال��ي��م�ين امل��ت��ط��رف اإلس��رائ��ي��ل��ي
ومستوطنني متطرفني يعتمدون منذ
سنوات سياسة انتقامية ويهاجمون
أهداف ًا فلسطينية.
وت���س���ت���ه���دف ج���م���اع���ة «ت��دف��ي��ع
ال��ث��م��ن» ت��خ��ري��ب وت��دم��ي��ر ممتلكات
فلسطينية وإح���راق س��ي��ارات ودور
عبادة مسيحية وإسالمية وإتالف أو
اقتالع أشجار زيتون.
م��ن ج��ه��ت��ه ،دان رئ��ي��س ال����وزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو «بشدة»
االع����ت����داء ع��ل��ى ال���ق���ري���ة ورم���وزه���ا
متعهدا «بالبحث عن اخلارجني عن
القانون وتقدميهم للعدالة».
وقال في بيان «لن نتسامح مع أي
هجمات ضد مواطنينا».
م��ن ج��ان��ب��ه ،أل��ق��ى رئ��ي��س القائمة
العربية املشتركة في الكنيست أمين
ع��ودة باللوم على خطاب الكراهية
الذي انتهجه رئيس الوزراء.
وق���ال ع���ودة ال���ذي دان االع��ت��داء،
م��ت��ح��دث��ا ع���ن األق��ل��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة في
إسرائيل «يرسل لنا نتنياهو ومنذ
أسابيع رسالة واح��دة ( )...أنتم غير
مرغوب بكم» .وأض��اف «اليوم رأينا
النتائج».
و ُي���ت���ه���م رئ���ي���س ال�������وزراء ال���ذي
ي��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
في الثاني من آذار املقبل ،باعتماده
اخل��ط��اب امل��ع��ادي ل��ل��ع��رب .وش��ه��دت
إسرائيل في األشهر األخيرة تصاعدا
ف���ي أع���م���ال ال��ت��خ��ري��ب ض���د ال��ع��رب
اإلسرائيليني.
وتعرضت  160مركبة فلسطينية
للتخريب في بلدة شعفاط في القدس
الشرقية احملتلة.
وح��ق��ق��ت ال��ش��رط��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
ال��ش��ه��ر امل���اض���ي ف���ي ح��ري��ق متعمد
وخ���ط ل��ل��ش��ع��ارات امل��ع��ادي��ة باللغة
العبرية ،استهدف مسجد ًا في القدس
الشرقية.
(أ ف ب)

وبحسب الهالل األحمر الفلسطيني ،بلغ عدد
اإلص��اب��ات  12م��ا ب�ين اختناق بالغاز وإص��اب��ات
مباشرة بالرصاص املطاطي.
وشكل املوظفون احلكوميون النسبة األكبر من
املتظاهرين ،بعد ص��دور تعميم حكومي ملغادرة
أماكن العمل ظهر للمشاركة في التظاهرة.
وت��ع��ت��ب��ر ال��ت��ظ��اه��رة ف��ي م��دي��ن��ة رام ال��ل��ه مقر
احلكومة الفلسطينية والتي حشدت لها حركة
فتح ،األكبر منذ عدة سنوات.
وخاطب اشتية احلشود بالقول «هذه احلشود
هي رسالة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
وغ��زة بأننا موحدون خلف الرئيس الفلسطيني
محمود عباس».
وأضاف «نقول للرئيس سر ونحن معك وتسقط
صفقة القرن» .وشارك في التظاهرة أيضا عاملون
في مؤسسات خاصة.
وقال بشار الكرمي ( 57عاما) الذي يدير مختبرا
طبيا لفرانس ب��رس ان��ه أغلق مختبره م��ن اجل
املشاركة في التظاهرة .وأضاف «ما يجري لنا من
خطط أميركية ونوايا إسرائيلية ما هو إال مأساة
جديدة ،جئت ألرفع صوتي كمواطن وأقول ال».
في املقابل ،ابدى الفلسطيني جمال حسني (55
عاما) عدم تأييده التظاهرة السلمية .وق��ال «أنا
ضد هذا الشكل من التظاهرات ،يجب أن يتوجه

اجلميع إلى املعابر».
وف���ي ق��ط��اع غ���زة احمل��اص��ر ،ش���ارك ن��ح��و الفي
شخص ف��ي تظاهرة مركزية ف��ي ساحة اجلندي
املجهول غرب مدينة غزة.
وبحسب مراسل فرانس برس ،رفع املتظاهرون
ال��ذي��ن م��ث��ل��وا مختلف ال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية
والنقابات ومؤسسات أهلية ،العلم الفلسطيني
والفتات دعم وتأييد للرئيس عباس.
وكتب على بعض الالفتات «ال لصفقة القرن»
و«القدس هي العاصمة األبدية لفلسطني» ،و«يا
أبو مازن فوضناك أنت تقرر ونحن معك».
ولطاملا أع��ل��ن الفلسطينيون رفضهم اخلطة
األميركية التي تنص على بقاء القدس «عاصمة
إسرائيل غير القابلة للتجزئة» ،وعلى اعتراف
الواليات املتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في
الضفة الغربية احملتلة .وتوصي بإقامة عاصمة
فلسطينية الى شرق القدس.
وشهدت األراضي الفلسطينية تصعيدا للتوتر
في أعقاب إعالن اخلطة األميركية.
واستشهداألسبوع املاضي خمسة فلسطينيني
ف��ي أح����داث م��ت��ف��رق��ة ش��ه��دت��ه��ا ال��ض��ف��ة الغربية
احملتلة ،في حني أصيب  12جنديا إسرائيليا في
حادث دهس بسيارة وسط القدس.
(أ ف ب)

حمامو غ�صن يطالبون
«ني�سان ميت�سوبي�شي»
بن�شر وثائق
طالب محامو كارلوس غصن
ب��ن��ش��ر وث��ائ��ق داخ��ل��ي��ة م��ن قبل
ش��رك��ة «نيسان ميتسوبيشي»،
وذل�����ك خ��ل�ال ج��ل��س��ة اس��ت��م��اع
علنية أول���ى ع��ق��دت اإلث��ن�ين في
سياق اإلجراءات التي بدأها في
هولندا قطب صناعة السيارات
ال��س��اب��ق ف��ي م��ا يتعلق ب��ط��رده
غير القانوني برأيه.
وق���د أوق����ف ك���ارل���وس غصن
امل��ت��ه��م مب��خ��ال��ف��ات م��ال��ي��ة في
ت���ش���ري���ن ال����ث����ان����ي  2018ف��ي
اليابان.
وف����ر إل����ى ل��ب��ن��ان ف���ي ن��ه��اي��ة
ك��ان��ون األول م��ن ال��ع��ام املاضي
بعد إط�لاق سراحه بكفالة فيما
كان يستعد حملاكمته في اليابان
التي كانت املرحلة األول��ى منها
ستبدأ في نيسان .2020
ومت��ث��ل ال��ت��ح��ال��ف ال��ف��رن��س��ي
ال����ي����اب����ان����ي «ري�����ن�����و ن���ي���س���ان
ميتسوبيشي» ،قانونيا شركة
«رينو نيسان بي ف��ي» التي يقع
مقرها الرئيسي في هولندا حيث
بدأ غصن إج��راءات قانونية في
مت���وز ض��د م��ج��م��وع��ت��ي صناعة
ال��س��ي��ارات اليابانيتني معتبرا
أن طرده كان غير قانوني.
وي��ط��ال��ب غصن بتعويضات
ت���ب���ل���غ  15م���ل���ي���ون ي�������ورو م��ن
املجموعتني اليابانيتني اللتني
يتهمهما بانتهاك قانون العمل
الهولندي .كما يطالب الشركتني
بنشر وثائق داخلية يقول إنها
ق���د ت��س��اع��د ف���ي م��ع��رف��ة امل��س��ار
الذي أدى إلى فقدان الثقة به من
جانب «نيسان» و«ميتسوبيشي»
ق��ب��ل ات���خ���اذ ال����ق����رار ال��ن��ه��ائ��ي
بإقالته.
وق��ال محاميه روالن دي مول
االثنني بعد جلسة االستماع إن
محامي املجموعتني اليابانيتني
لصناعة السيارات رفضوا «نشر
ال��وث��ائ��ق ال��ع��ام��ة ال��ت��ي تستند
إليها انتقاداتهم» لغصن.
واضاف «هذه ليست الطريقة
التي يتم بها األم���ر ،وبالتأكيد
ل��ي��س أم���ام محكمة ه��ول��ن��دي��ة».
وسيقدم احملامون حججهم في
 26آذار ف��ي محكمة أم��س��ت��ردام
وس��ي��س��ع��ون إل���ى رف���ض دع���وى
غصن.
وأوض��ح��ت «نيسان» لوكالة
ف��ران��س ب��رس أن��ه��ا ق��دم��ت كمية
ك��ب��ي��رة م��ن ال��وث��ائ��ق م��ن��ذ ب��داي��ة
القضية.
(أ ف ب)

ترقب موقف وا�شنطن
يف ح�سم مفاو�ضات �سد النه�ضة

القاهرة  -ربيع �شاهني

تترقب األوساط املعنية بقضية سد النهضة األثيوبي
مدى جناح االدارة األميركية ،ومعها البنك الدولي ،في
حسم هذه القضية والتوصل الى اتفاق يحقق مصالح
أط��راف��ه ال��ث�لاث��ة «خ��اص��ة م��ص��ر وأث��ي��وب��ي��ا بالنظر ال��ي
اخلالفات الشديدة بينهما» فيما يتماس موقف السودان
الى حد قريب مع املوقف األثيوبي.
�وج��ه وزي��ر اخلارجية امل��ص��ري سامح شكري إلى
وت� ّ
العاصمة األميركية واشنطن للمشاركة في إجتماع وزراء
اخلارجية واملوارد املائية ملصر والسودان وإثيوبيا حول
سد النهضة ،والذي تستضيفه اإلدارة األميركية بحضور
البنك الدولي.
وقال بيان لوزارة اخلارجية املصرية أن هذا االجتماع
ي��أت��ي ف��ي إط���ار م��ا اتفقت عليه األط����راف املعنية خالل
ج��ول��ة امل��ف��اوض��ات األخ��ي��رة املنعقدة بواشنطن خالل
الفترة من  ٢٨إل��ى  ٣١كانون الثاني  ،٢٠٢٠من معاودة
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وزراء اخلارجية واملوارد املائية للدول الثالث االجتماع
بالعاصمة األميركية يومي  ١٢و ١٣شباط  ،٢٠٢٠وذلك
بهدف إقرار الصيغة النهائية التفاق شامل حول قواعد
ملء وتشغيل سد النهضة.
وسيكون جن��اح ادارة ترامب في حسم ه��ذه القضية
ومفاوضاتها «املعلقة واملتعثرة» منذ  5سنوات مقياسا
ملدى تأثيرها وثقلها االقليمي والدولي بعد ما تعرضت له
من انتقادات كثيرة بسبب انحيازها الشديد الي اسرائيل
وحكومتها اليمينة املتطرفة بزعامة نتنياهو فيما يعرف
بـ«صفقة ال��ق��رن» ال��ت��ي رفضها الفلسطينيون وتبنت
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ع��اون االس�لام��ي ن��ف��س امل��وق��ف
الرافض لها.
يشار في هذا الصدد الي توقيع األطراف اتفاق مبادئ
ف��ي آذار  ،2015لكنه ل��م ينجح ف��ي ح��ل امل��ش��ك�لات التي
اعترضت طريق هذه املفاوضات طيلة هذه الفترة ،خاصة
لتعنت املوقف األثيوبي ورف��ض القاهرة بشدة سياسة
األمر الواقع التي سعت الي انتهاجها أديس أبابا.

احلكومة اجلزائرية تعر�ض
خطة عملها يف ظل و�ضع مايل «ه�ش»
قدم رئيس ال��وزراء اجلزائري عبد العزيز ج��راد ،امس،
خطة عمل أول حكومة للرئيس عبد املجيد ت��ب��ون ،أم��ام
الغرفة األول��ى للبرملان ،في ظل وضع مالي «ه��ش» مرتبط
بتقلبات أسعار النفط ،املصدر األساسي لتمويل االقتصاد
اجلزائري.
وقال جراد خالل عرض خطة احلكومة أمام قاعة ممتلئة
ب��ن��واب املجلس الشعبي ال��وط��ن��ي»إن واج���ب املسؤولية
وح��س��اس��ي��ة ال���ظ���رف ي��ح��ت��م��ان ع��ل��ي أن أط��ل��ع��ك��م بصفة
مختصرة على حقيقة الوضع االقتصادي واملالي للبالد».
وأض����اف « ال��وض��ع امل��ال��ي احل��ال��ي ل��ل��ب�لاد يبقى هشا
ومرتبطا بشكل كبير بتقلبات السوق العاملية للمحروقات».
واجلزائر هي ثالث منتج للنفط في إفريقيا وتاسع منتج
للغاز عامليا ،وت��ع��ول على تصدير احمل��روق��ات ف��ي متويل
اقتصادها حيث متثل  ٪95م��ن مداخيل ال��ب�لاد بالعملة
الصعبة وتساهم في موازنة الدولة بنحو .٪60
وأش��ار ج��راد الى ان من تداعيات تراجع أسعار النفط
«تفاقم عجز امليزان التجاري ال��ذي بلغ  10مليارات دوالر
نهاية 2019وكذلك تراجع احتياطات الصرف بأكثر من 17
مليار دوالر في السنة نفسها».
واع���ل���ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي اجل���زائ���ري ق��ب��ل أس���ب���وع ان
احتياطات الصرف «تبلغ حاليا  62مليار دوالر» ،مقابل
 79،88مليار دوالر نهاية  2018و  97،33مليار دوالر نهاية
 .2017وتوقعت م��وازن��ة ال��دول��ة لسنة  2020تقلص هذا
االحتياطي الى  51،6مليار دوالر مع نهاية العام.
وإضافة إلى ذلك «بلغ الدين العمومي الداخلي نسبة
 ٪45م��ن ال��ن��اجت ال��داخ��ل��ي اخل���ام ف��ي سنة  2019بعد أن
كانت تقدر بـ  ٪26في  »2017كما كشف جراد أمام النواب
ال��ذي��ن غ��اب منهم ن���واب ح��زب��ي التجمع م��ن اج��ل الثقافة
والدميوقراطية وجبهة القوى االشتراكية .وقرر احلزبان
مقاطعة أعمال البرملان في األسابيع األول��ى للحراك قبل
نحو سنة ،بينما ق��رر بعض ال��ن��واب االستقالة تضامنا

إعالنات رسمية
إعــــالن
تعلن بلدية الصويرة عن رغبتها
في إج��راء مزايدة عمومية على إدارة
وتشغيل وصيانة املولدات الكهربائية
اخل��اص��ة بالبلدية وع��دده��ا  .6فعلى
الراغبني باملشاركة في ه��ذه املزايدة
اإلط�ل�اع علی دف��ت��ر ال��ش��روط وتقدمي
عروضهم ف��ي بلدية ال��ص��وي��رة أثناء
ال��دوام الرسمي خالل مهلة ستة عشر
يوم ًا تبدأ من تاريخ نشر هذا اإلعالن
ف��ي اجل��ري��دة الرسمية وتنتهي يوم
اجلمعة الواقع في  2020/2/28على
أن ي��ج��ري ف���ض ال���ع���روض ال��س��اع��ة
ال��ع��اش��رة ص��ب��اح � ًا م���ن ي���وم اإلث��ن�ين
الواقع في .2020/3/2
الصويرة في 2020/1/31
قائمقام البقاع الغربي
القائم بأعمال بلدية الصويرة
وسام نسبيه
----------------إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار
اجلهة املنفذة :سلمى الفضل شلق
والفضل علي شلق وكيلتهما احملامية
مي حداد املنفذ ضدهم :ورثة املرحومة
خ��دي��ج��ة إس��م��اع��ي��ل األي����وب����ي وه��م
عبدالعزيز وجهاد وهيثم وعمر وثناء
وأحالم كمال األيوبي  -بدبهون
ب��اإلس��ت��ن��اب��ة  2019/39ال����واردة
م��ن دائ���رة تنفيذ ط��راب��ل��س باملعاملة
 2019/399مب���وج���ب ح���ك���م إزال�����ة
الشيوع الصادر عن الغرفة اإلبتدائية
بالشمال برقم  41تاريخ 2019/5/2
تاريخ التنفيذ 2019/7/2 :تاريخ
محضر الوصف 2019/11/7 :تاريخ
تسجيله2019/11/12 :
ت���ط���رح ال�����دائ�����رة ل��ل��ب��ي��ع ب���امل���زاد
العلني العقار /103/ب��دب��ه��ون قسم
زي��ت��ون ،قسم سليخ منحدر مساحته
19183/م /2ح��دوده العقارات شما ًال
 ،75ج��ن��وب� ًا  104ش��رق � ًا  102وغ��رب� ًا
طريق داخلية.
التخمني وبدل الطرح/$ 959150/ :
موعد امل��زاي��دة ومكانها :اخلميس
 2020/4/2الساعة  9صباح ًا أم��ام
رئ����اس����ة ال�����دائ�����رة مب��ح��ك��م��ة أم���ي���ون
وللراغب باملزايدة تأمني ب��دل الطرح
واتخاذ مقام ًا له ضمن نطاق الدائرة
إذا كان مقيم ًا خارجها أو توكيل محام
وعلى املشتري زي��ادة عن الثمن رسم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ /سيدة اخلوري
----------------إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي ميرنا كالب
عدد 2018/361
طالب التنفيذ :يوسف خليل
املنفذ عليه :زياد الدامرجي
السند التنفيذي :احلكم الصادر عن
محكمة االستئناف في بيروت الغرفة
الثانية عشرة ت��اري��خ 2017/10/18
رقم 2017/1122
تاريخ التنفيذ2018/2/15 :
ت���اري���خ إب��ل�اغ االن������ذار ال��ت��ن��ف��ي��ذي
م���ن امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه :زي�����اد ال��دام��رج��ي
2018/2/23
تاريخ قرار احلجز2018/3/15 :
تاريخ تسجيله في السجل اليومي:
2018/3/26
ت���اري���خ م��ح��ض��ر وص����ف ال��ع��ق��ار:
2019/4/9
تاريخ تسجيله في السجل اليومي:
2019/4/15
ب��ي��ان ب��ال��ع��ق��ار احمل��ج��وز امل��ط��روح
للبيع :القسم رقم  18من العقار /1970
املصيطبة
نوع العقار :أرض مبنية
املساحة 312 :م 2تقريب ًا
حدود العقار 18/1970 :املصيطبة
العقارية:
غرب ًا :أمالك عامة درج ،شرق ًا :أمالك
ع��ام��ة ،ش���م���ا ًال :ال��ع��ق��اران رق���م 2759
و 2739وأم�ل�اك ع��ام��ة درج ،جنوب ًا:
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مع احلركة االحتجاجية ،ومنهم سيد أحمد فروخي الذي
أصبح وزيرا في حكومة جراد .وشكّل الرئيس عبد املجيد
تبون أول حكومة في واليته بعد أسبوعني من انتخابات
األول ،لك ّنها قوبلت بال ّرفض
رئاس ّية جرت في  12كانون ّ
من احلراك الشعبي.
وأش��ار رئيس ال���وزراء في خطابه إل��ى أن تقدمي خطة
عمل احلكومة «يتزامن مع مرور سنة على الهبة الشعبية
التاريخية ،التي عبر م��ن خاللها الشعب اجل��زائ��ري في
طابع سلمي ال مثيل ل��ه ،عن تط ّلعاته القوية إل��ى التغيير
الدميوقراطي والعدالة االجتماعية و بناء دولة القانون».
وق��ال «لقد عرفت بالدنا في السنوات األخيرة تسييرا
كارثيا للدولة ومم��ارس��ات تسلطية أدت إل��ى نهب ث��روات
البالد ( )...إن هذا الواقع املرير هو الذي دفع باجلزائريني
يوم  22فبراير (شباط)  2019إلى استنكار ورفض محاولة
إضعاف بالدنا .فخرج الشعب بكل مكوناته وفئاته لكي ال
يتكرر ذلك مرة أخرى».
ووع��د ج��راد «بتطهير اإلرث ال��ك��ارث��ي» والقضاء على
االن��ح��راف��ات التي طبعت تسيير ال��ش��ؤون العامة للدولة
«خالل عشرين سنة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»
الذي دفعه احلراك وضغط اجليش لالستقالة في  2نيسان/
أبريل .واوض��ح ان عمل احلكومة سيتمحور حول «العقد
اجل��دي��د م��ن أج���ل ج��م��ه��وري��ة ج��دي��دة» م��ن خ�ل�ال «تكريس
دميوقراطية فعلية ( )...ومكافحة حازمة للفساد والـمحاباة
والـمحسوبية».
وب��ع��د ن��ه��اي��ة ع���رض رئ��ي��س ال�����وزراء ب���دأت م��داخ�لات
ال��ن��واب ال��ت��ي تستمر ال���ى االرب���ع���اء ع��ل��ى أن ي���رد عليها
اخلميس قبل ان يتم التصويت على خطة عمل احلكومة.
وبحسب ال��دس��ت��ور فإنه ف��ي حالة ع��دم امل��ص��ادق��ة على
اخل��ط��ة ت��ق��دم احل��ك��وم��ة استقالتها ،وإذا رف��ض املجلس
الشعبي الوطني خطة احلكومة مرة ثانية «ينحل وجوبا».
(أ ف ب)

وفيات
العقار رقم  1971وأمالك عامة درج.
ق���ي���م���ة ت���خ���م�ي�ن ال���ق���س���م رق�����م 18
م����ن ال���ع���ق���ار  /1970امل��ص��ي��ط��ب��ة:
/733.200/د.أ.
ب��دل ال��ط��رح احمل���دد للقسم  18من
العقار /1970املصيطبة من قبل رئيس
دائ����رة تنفيذ ب��ي��روت/439.920/ :
د.أميركي
م��وع��د امل���زاي���دة وم��ك��ان اج��رائ��ه��ا:
ي��وم االثنني الواقع فيه 2020/3/16
الساعة العاشرة صباح ًا أمام حضرة
رئيس دائ���رة تنفيذ ب��ي��روت ف��ي قصر
عدل بيروت.
تطرح الدائرة تنفيذ بيروت للبيع
ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ل��ل��م��رة األول����ى كامل
 /2400/سهم ف��ي القسم  /18/من
العقار  /1970املصيطبة املوصوفة
أعاله.
فعلى الراغب في الشراء االشتراك
في املزايدة تنفيذا ألحكام املواد 973
و 974و 978و 983من قانون أصول
احملاكمات املدنية أن يودع باسم رئيس
دائ����رة تنفيذ ب��ي��روت ق��ب��ل امل��ب��اش��رة
باملزايدة لدى صندوق اخلزينة أو أحد
املصارف املقبولة مبلغ ًا موازي ًا لبدل
الطرح ،أو يقدم كفالة مصرفية تضمن
ه���ذا امل��ب��ل��غ ،وع��ل��ي��ه أن ي��ع�ين م��ق��ام� ًا
مختار ًا له في نطاق الدائرة إن لم يكن
له مقام ًا مختار ًا فيه أو لم يسبق له
أن عني مقام ًا مختار ًا له ،واال ع ّد قلم
الدائرة مقام ًا مختار ًا له ،وعليه أيض ًا
في خالل ثالثة أي��ام من تاريخ صدور
ق��رار اإلحالة اي��داع كامل الثمن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
اخل��زي��ن��ة أو أح��د امل��ص��ارف املقبولة
حت��ت ط��ائ��ل��ة إع����ادة امل���زاي���دة ب��زي��ادة
العشر ،وإال فعلى عهدته النقص وال
يستفيد من ال��زي��ادة وعليه كذلك دفع
الثمن والرسوم والنفقات مبا فيه رسم
ال��دالل��ة خمسة باملاية من دون حاجة
إلى إنذار أو طلب وذلك خالل عشرين
يوم ًا من تاريخ صدور قرار اإلحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
أحمد كلوت
--------------إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
املعاملة التنفيذية2017/26 :
استنابة

املنفذ :بنك سوسيته جنرال في
لبنان ش.م.ل.
بوكالة األستاذ مجيد إبراهيم
امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��م��ا :ع��ل��ي صبحي
شومان  -سرعني
 وص��ب��ح��ي م��ل��ح��م ش���وم���ان -سرعني
السند التنفيذي وقيمة ال��دي��ن:
سندات دين وعقد فتح حساب جار
وكشفي حساب موثقني بعقد تأمني
وزي����ادة ت��أم�ين م��ن ال��درج��ة األول���ى
بقيمة  /76978.55/دوالر أميركي
ومبلغ  /50.215.341/ليرة لبنانية
وسندات مببلغ /362.100.000/
ليرة لبنانية عدا اللواحق والفوائد.
ت��اري��خ التنفيذ ف��ي دائ���رة تنفيذ
بعلبك2017/6/14 :
ت��اري��خ التنفيذ ف��ي دائ���رة تنفيذ
بيروت2016/6/1 :
ت�������اري�������خ ت����ب����ل����ي����غ اإلن�������������ذار:
2016/9/30
تاريخ حتويل احلجز اإلحتياطي
إل��ى حجز تنفيذي وتاريخ احلجز:
 2017/2/8و2017/4/6
ت��اري��خ تسجيله2017/2/23 :
و2017/4/28
ت��اري��خ م��ح��ض��ر وص���ف ال��ع��ق��ار:
2017/9/22
تاريخ تسجيله2017/10/2 :
ب����ي����ان ال����ع����ق����ارات احمل����ج����وزة
ومشتمالتها:

 1200 -1س��ه��م ب��ال��ع��ق��ار رق��م
 - 1174س��رع�ين  -أم���ي���ري ،موقع
بستان ال��رزي��ن ،حصة املنفذ عليه
صبحي ملحم ش��وم��ان ،أرض بعل
سليخ معدة ل��زرع احلبوب ،األرض
مسطحة وللوصول إلى العقار عبر
طريق ت��راب��ي ميتد م��ن ال��ش��رق الى
العقار.
مساحته 12472 :متر مربع.
ح��دوده :يحده غرب ًا العقار رقم
 1173وش���رق��� ًا ال��ع��ق��ار رق���م 1175
وشما ًال طريق عام وجنوب ًا العقارات
رقم .1176 ،1177 ،1178
احلقوق العينية:
 يومي  450تاريخ 1993/4/26تخطيط باملرسوم رقم  2144تاريخ
 1993/1/30ح��ف��ظ مب��ل��ف جبولة
(.)2
 يومي  555تاريخ 1998/5/12تصديق تعديل تخطيط باملرسوم
 11887ت��اري��خ  1998/3/9مبلف
واحد قوسايا.
 ي������وم������ي  3744ت�����اري�����خ 2016/10/18ح��ج��ز اح��ت��ي��اط��ي
ص���ادر ع��ن احل��اج��ز ب��ن��ك سوسيته
جنرال في لبنان ش.م.ل .واحملجوز
عليه صبحي ملحم شومان.
 ي������وم������ي  1756ت�����اري�����خ 2017/4/28ح�������ول احل���ج���ز
االحتياطي  2016/877إل��ى حجز
تنفيذي.
املنفذ :بنك سوسيته جنرال في
لبنان ش.م.ل.
امل���ن���ف���ذ ع���ل���ي���ه :ص��ب��ح��ي م��ل��ح��م
شومان
 ي������وم������ي  4202ت�����اري�����خ 2017/10/5محضر وصف العقار
أساس  2017/26استنابة.
م���ص���در احل���ج���ز :دائ������رة تنفيذ
بعلبك.
احل��اج��ز :بنك سوسيته جنرال
ش.م.ل.
احمل��ج��وز ع��ل��ي��ه :ص��ب��ح��ي ملحم
شومان.
ال��ت��خ��م�ين ب���ال���دوالر األم��ي��رك��ي:
218.260
ب��دل ال��ط��رح ب��ال��دوالر األميركي:
ب��ع��د ال��ت��خ��ف��ي��ض ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة:
95.467.00
 1200 -2س��ه��م ب��ال��ع��ق��ار رق��م
 - 1175أم���ي���ري  -س��رع�ين محلة
بستان الرزين  -حصة املنفذ عليه
صبحي ملحم شومان ،األرض بعل
سليخ معدة ل��زرع احلبوب ،العقار
مسطح الشكل ل��ل��وص��ول إل��ي��ه عبر
طريق ت��راب��ي ميتد م��ن ال��ش��رق إلى
الغرب ويشكل مع العقار رقم 1174
وحدة عقارية على أرض الواقع.
مساحته 4842 :متر مربع.
ح���دوده :يحده غ��رب� ًا العقار رقم
 1174وش���رق��� ًا ال��ع��ق��ار رق���م 1179
و 1182وشما ًال طريق عام وجنوب ًا
العقار رقم .1178
احلقوق العينية:
ن����ف����س ال���ت���خ���ط���ي���ط واحل����ج����ز
اإلح��ت��ي��اط��ي وحت��وي��ل��ه إل���ى حجز
ت��ن��ف��ي��ذي ،وم��ح��ض��ر وص���ف العقار
بالعقار رقم  1174سرعني أعاله.
ال��ت��خ��م�ين ب���ال���دوالر األم��ي��رك��ي:
84735
ب��دل ال��ط��رح ب��ال��دوالر األميركي:
ب��ع��د ال��ت��خ��ف��ي��ض ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة:
37.063.00
 2400 -3س��ه��م ح��ص��ة صبحي
ملحم ش��وم��ان بالعقار رق��م - 868
سرعني  -أميري ،محلة ضهر شعبة

ال��ق��س��ي��س ،ضمنه ب��س��ت��ان أش��ج��ار
مثمرة ك��رز ومشمش وج���وز ول��وز
ودراق ح��وال��ى  180ش��ج��رة ،وبئر
ارت��وازي مجهز  4إنش أمامه بركة
لتجميع املياه ،كما يوجد أربعة آبار
ارتوازية ثالثة بالعقارين من اجلهة
الشرقية .كما ي��وج��د منشار حجر
ص��خ��ري ض��م��ن غ��رف��ة م��ن ال��ب��اط��ون
وأل��واح توتياء وغرفة ثانية قياس
4*5م.
مساحته 4114 :متر مربع.
ح����دوده :ي��ح��ده غ��رب � ًا ق��ن��اة مياه
وط���ري���ق ع����ام وش����رق���� ًا ق���ن���اة م��ي��اه
وال��ع��ق��ار  871وش��م��ا ًال ال��ع��ق��ار رقم
 870وجنوب ًا .867
احلقوق العينية:
 يومي  394تاريخ 2014/2/6ت��أم�ين وزي�����ادة ت��أم�ين م��ن ال��درج��ة
األول����������ى ب��������دون م�����زاح�����م مب��ب��ل��غ
 125.000.000ليرة لبنانية ومبلغ
 167.000دوالر أميركي ،الدائن بنك
سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل
املدين صبحي ملحم شومان.
 ي������وم������ي  4686ت�����اري�����خ 2011/12/28ع��زل واع��ت��زال عن
سند توكيل خاص وتعهد غير قابل
للنقض وتعهد امل��دي��ن بعدم البيع
أو التأمني أو التأجير أو ترتيب أي
حق عيني إال مبوافقة الفريق الدائن
بنفس احل��ج��ز التنفيذي ومحضر
وص��ف العقار بالعقار رق��م /1174
سرعني أعاله.
ال��ت��خ��م�ين ب���ال���دوالر األم��ي��رك��ي:
235.310
ب��دل ال��ط��رح ب��ال��دوالر األميركي:
ب��ع��د ال��ت��خ��ف��ي��ض ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة:
102.924.58
مجموع التخمني538.305 :
م������ج������م������وع ب�����������دل ال�������ط�������رح:
235.454.58
م��وع��د ج��ل��س��ة امل����زاي����دة وم��ك��ان
إجرائها :نهار اخلميس الواقع في
 2020/2/27الساعة الواحدة بعد
الظهر ،أمام القاضي املنفرد املدني
في بعلبك  -رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
النفقات املتوجب دفعها ع�لاوة
ع��ن ال��ث��م��ن ط��واب��ع اإلح���ال���ة ورس��م
ال���دالل���ة ل��ل��ب��ل��دي��ة  ٪5وع��ل��ى راغ���ب
ال��ش��راء احل��ض��ور ب��امل��وع��د امل��ع�ين.
وأن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ
قبل املباشرة باملزايدة لدى صندوق
اخلزينة أو أح��د املصارف املقبولة
مبلغ ًا موازي ًا لبدل الطرح أو تقدمي
كفالة مصرفية تضمن ه��ذا املبلغ
لتخوله ه��ذه ال��دائ��رة ح��ق الدخول
ب��امل��زاي��دة وع��ل��ي��ه أن ي��خ��ت��ار مح ً
ال
إلقامته ضمن نطاق الدائرة وإال عد
قلمها مقام ًا مختار ًا له وعليه خالل
ثالثة أي��ام م��ن ص��دور ق��رار اإلحالة
إي���داع الثمن حت��ت طائلة اعتباره
ن��اك�ل ً
ا وإع���ادة امل��زاي��دة على عهدته
فيضمن ال��ن��ق��ص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل عشرين يوم ًا من
تاريخ صدور قرار اإلحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
--------------إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية
رقم 2018/1007
إستنابة دائرة تنفيذ بيروت
رقم 2017/2189
الرئيسة ندين مشموشي
امل��ن��ف��ذ :بنك سوسيته ج��ن��رال في

لبنان ش.م.ل وكيله احمل��ام��ي مجيد
إبراهيم
امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه :محمد ك��ام��ل وهبي
يتيم  -ب��رج البراجنة  -حي البلدية
 بناية زحيم  -طابق أرضيال���س���ن���د ال���ت���ن���ف���ي���ذي :ع���ق���د ف��ت��ح
اع��ت��م��اد م��ع س��ن��د متثيل م��ع ش��ه��ادة
ت���أم�ي�ن م����ع ك��ش��ف��ي ح���س���اب ب��ق��ي��م��ة
/172.671.401/ل.ل .م����ا ع���دا
اللواحق والفوائد.
تاريخ قرار احلجز2018/1/15 :
تاريخ تسجيله2018/2/1 :
ت�������اري�������خ م����ح����ض����ر ال������وص������ف:
2018/10/11
تاريخ تسجيله2018/11/5 :
العقار املعروض  2400من القسم
رقم  15بلوك  Aمن العقار رقم 452
م��ن منطقة ح����ارة ح��ري��ك ال��ع��ق��اري��ة.
مساحته 75م 2تقريب ًا مكتب مؤلف
من أرب��ع غ��رف ومطبخ وحمام طابق
أول خ��اض��ع لنظام ملكية الطوابق
واخلرائط والعقد.
العقار املوصوف 2400 :سهم من
القسم رقم  15بلوك  Aمن العقار رقم
 452من منطقة حارة حريك العقارية.
قيمة التخمني 112.500 :د.أ.
بدل الطرح 64125 :د.أ.
م��ك��ان امل���زاي���دة وت��اري��خ��ه��ا :نهار
األرب��ع��اء ال��واق��ع فيه 2020/2/26
ال��س��اع��ة احل��ادي��ة ع��ش��رة ظ��ه��ر ًا أم��ام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد
ال��ع��ل��ن��ي ال���ع���ق���ار امل����وص����وف أع�ل�اه
ف��ع��ل��ى ال���راغ���ب ب��ال��ش��راء إي����داع ب��دل
الطرح مبوجب شيك مصرفي منظم
ألم��ر رئيس دائ��رة التنفيذ في بعبدا
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق هذه
ال���دائ���رة وب���خ�ل�ال ث�لاث��ة أي����ام حتت
ط��ائ��ل��ة امل���زاي���دة ب��زي��ادة ال��ع��ش��ر ف��إن
ل��م ي��ت��ق� ّدم أح���د ب��زي��ادة ال��ع��ش��ر تعاد
امل��زاي��دة على عهدة املشتري الناكل
الذي يضمن النصف وال يستفيد من
الزيادة كما عليه خالل عشرين يوما
م��ن ت��اري��خ ق���رار اإلح��ال��ة دف��ع رس��وم
الداللة والتسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعبدا
أنطون احللو
---------------

مفقود
هرب العامالن البنغالديشيان
التالية أسمائهم:
Md Anower Hossain -1
Sohel Hossain -2
ملن يعرف عنهم شيئ ًا
االتصال على الرقم01/821495 :
--------------هرب العمال البنغالدشيون
التالية أسمائهم:
Ruman Miah -1
Jamir Uddin -2
Mohammad Toko Shekh -3
ملن يعرف عنهم شيئ ًا
االتصال على الرقم03/215120 :
--------------هرب العمال البنغال التالية أسمائهم:
MOHAMMAD BELAL -1
 HUSSENمن مركز عمله ،ملن
يعرف عنه شيئا االتصال على الرقم
 03/476867كما نحذر من استخدامه
لدى أي شخص أو مؤسسة كانت
حتت طائلة املسؤولية.
 NOBI MIAH -2من مركز
عمله ،ملن يعرف عنه شيئا االتصال
على الرقم  03/476867كما نحذر
من استخدامه لدى أي شخص أو
مؤسسة كانت حتت طائلة املسؤولية.
------------------ُفقد جوازي سفر عراق ِّيني بإسم هشام
وحسام هاني أبو القماجي في صيدا،
ملن يجدهما اإلتصال76/925698 :
------------------

مبزيد من الرضى والتسليم مبشيئة
الله تعالى ينعى آل البزري والهبري
والبيضاوي وعموم األهالي واألصدقاء
في صيدا وبيروت فقيدهم الغالي
املغفور له املرحوم

فاروق صالح البزري

والده املرحوم صالح الدين رضا
البزري (النائب السابق)
ورئيس بلدية صيدا السابق
والدته املرحومة احلاجة نازك
عبدالرزاق البيضاوي
زوجته منى خليل الهبري
إبنه رامي زوجته ساندرا اكسبوزيتو
البزري
والدة إبنه املرحومة اليزابيتا جربني
البزري
شقيقه فايز زوجته هنادي الشماع
شقيقاته زكية أرملة املرحوم حلمي
الرفاعي ،زاهية أرملة املرحوم الدكتور
عبدالسالم املجذوب ،واملرحومة زينة
زوجة بسام حشيشو
أعمامه املرحومون أحمد وعز الدين
وأنور البزري
خ��ال��ه امل���رح���وم سعيد ع��ب��دال��رزاق
البيضاوي
شقيقات زوجته ندى زوجة الدكتور
ن��ه��اد ال��ص��ي��دان��ي ،إمي���ان زوج���ة بسام
برغوت ،وميرا زوجة ممدوح كوكش
ص ّلي على جثمانه الطاهر في صيدا
ُ
عصر يوم االثنني  10شباط  2020في
جامع الزعتري حيث ووري الثرى في
جبانة سيروب  -صيدا
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ف���ي ب���ي���روت ي��وم
اجل��م��ع��ة  14ش��ب��اط  2020ف���ي ن���ادي
خ ّريجي اجلامعة األميركية  -الوردية
وذلك من الساعة احلادية عشر صباح ًا
لغاية الساعة السادسة مساء للرجال
والنساء
الراضون بقضاء الله وقدره:
آل البزري والهبري والبيضاوي
والشماع والرفاعي واملجذوب
وحشيشو وصيداني وبرغوت وكوكش
والنصولي ووهبي
ّ
وأنسباؤهم
وحمدان
اجعون
ِإ َّنا ِل ّل ِه َو ِإ َّنا ِإ َل ْي ِه َر ِ
----------------نادي الغولف اللبناني
رئيس وأعضاء وموظفون ينعون
املرحوم

الشهيد الرائد جالل شريف
آمر فصيلة مخفر األوزاعي
الذي استشهد على أيدي قتلة مجرمني

ويتق ّدمون من مدير عام قوى األمن
الداخلي اللواء عماد عثمان ومن والد
الشهيد العميد ال��رك��ن علي شريف
وع��ائ��ل��ت��ه وزم�لائ��ه ف��ي امل��رك��ز ب��أح� ِّر
يتغمده بواسع
التعازي داعني الله أن
ّ
رح��م��ت��ه وأن يلهم عائلته وأح��ب��ائ��ه
الصبر والسلوان.
----------------مبزيد من الرضى والتسليم مبشيئة
الله تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي
املغفور له املرحوم

يوسف محمد القصار

والدته :املرحومة مارغريت ديتاري
زوجته :ناتالي دوبروف
إبنه :محمد طارق زوجته سهاد أبو
ضاهر
بناته :كارين زوجة زياد عكاري وكارال
شقيقاته :نادية زوجة الدكتور فؤاد
األنسي ،ماجدة أرملة املرحوم عبدالله
املقداد ،ليلى زوجة إبراهيم عمقية ،منى
زوج��ة عبدالباسط األنسي واملرحومة
سلوى زوجة محمد املساخلي
ص � ّل��ي على جثمانه ال��ط��اه��ر عصر
ُ
يوم االثنني  10شباط 2020م في جامع
البسطة التحتا حيث ووري الثرى في
جبانة الباشورة.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ف��ي ال��ث��ال��ث ال��ي��وم
األربعاء في  12شباط 2020م في قاعة
متخ ّرجي اجلامعة األميركية AUB

 - Alumniالوردية وذل��ك من الساعة
الثالثة عصر ًا لغاية الساعة السابعة
مسا ًء.
الراضون بقضاء الله وقدره:
آل القصار ،ديتاري ،دوبروف ،أبو
ضاهر ،عكاري ،األنسي ،املقداد ،عمقية،
مساخلي ،الترك ،أبو النصر ،مكداشي
وأنسباؤهم
اجعون
ِإ َّنا ِل ّل ِه َو ِإ َّنا ِإ َل ْي ِه َر ِ
----------------مبزيد من الرضى والتسليم مبشيئة
الله تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي
املغفور له املرحوم

وفيق أحمد مهدي بكداش
(أبو مهدي)

والدته :املرحومة عفاف احلسامي
زوجته املرحومة
احلاجة ضياء عمر صونو
إبناه :عمر زوجته رميا حوري
واملرحوم مهدي زوجته روال ياسني
ابنتاه :حسناء زوجة فهد محمد ذو
الكفل ملك واملرحومة غنى
شقيقاه :أنيس واملرحوم إبراهيم
ش��ق��ي��ق��ات��ه :س���ري���ة ،ي���س���رى زوج���ة
املرحوم أنيس فايد ،عدال
أشقاء زوجته :احلاج محمد ،احلاج
رض����ا ،احل����اج ع��ز ال���دي���ن ،احل����اج ب��در
الدين ،احلاج فوزي ،عالء الدين
يص ّلى على جثمانه ال��ط��اه��ر ظهر
اليوم األرب��ع��اء الواقع فيه  18جمادى
اآلخ��رة 1441ه���ـ امل��واف��ق في  12شباط
2020م ف���ي ج��ام��ع ال��ب��س��ط��ة التحتا
ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
منزل الفقيد الكائن ف��ي رأس النبع -
بناية  - Pine Viewالطابق الرابع
للرجال والطابق الثالث للنساء.
وي���وم ال��ث��ان��ي اخلميس  13شباط
2020م في منزل الفقيد الكائن في رأس
النبع  -بناية  - Pine Viewالطابق
الرابع للرجال والطابق الثالث للنساء.
وف����ي ال��ث��ال��ث اجل��م��ع��ة  14ش��ب��اط
2020م في قاعة الدكتور محيي الدين
برغوت  -جامع اخلاشقجي وذل��ك من
ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ص��ر ًا إل���ى الساعة
السادسة مسا ًء للرجال والنساء.
الراضون بقضاء الله وقدره:
آل بكداش ،صونو ،احلسامي ،حوري،
ياسني ،ملك ،فايد وأنسباؤهم
اجعون
ِإ َّنا ِل ّل ِه َو ِإ َّنا ِإ َل ْي ِه َر ِ
----------------زوج ال��ف��ق��ي��دة ال��دك��ت��ور ف��اي��ز ج��اد
سويدان
أوالده������ا :أن���ط���وان زوج���ت���ه ج��وي��ل
جورج قليعاني وولداهما
فايز وجاد
ن����دى م�����اري زوج�����ة ج����ان ي��وس��ف
بعقليني
زي��ن��ة زوج���ة نعمة ج���ورج سمعان
وأوالدهما
الكسندر وسيلني وكرمي ومارك
نائلة زوج��ة الدكتور غسان سمير
أبو حمد وأوالدهما
سمير وسارة وسري
شقيقاها :جان فوزي تامر وعائلته
غابي فوزي تامر وعائلته
شقيقتها مي زوجة روبير أبو فاضل
وعائلتها
وع���م���وم ع���ائ�ل�ات س���وي���دان ،ت��ام��ر،
ف��رن��ي��ن��ي ،ب��ع��ق��ل��ي��ن��ي ،س���م���ع���ان ،أب��و
حمد ،قليعاني ،أب��و ف��اض��ل ،جرجس،
اجلم ّيل ،نادر ،حداد ،باخوس ،بطحيش
وأنسباؤهم في الوطن واملهجر ينعون
مب��زي��د م��ن احل����زن واألس�����ى فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة

لورانس (لوال) فوزي تامر

��ي األرب���ع���اء
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ي���وم� ّ
واخل���م���ي���س  12و 13ش���ب���اط 2020
ف��ي ص��ال��ون م��ط��ران��ي��ة ال����روم امللكيني
الكاثوليك ،املتحف ابتدا ًء من الساعة
احل���ادي���ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة
السادسة مسا ًء.
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أقوال مأثورة

دعاء

«من كان يحب أن يعلم انه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن
فمن أحب القرآن فهو يحب الله فإمنا القرآن كالم الله»...

«اللهم ُ
ارزقني ُح ّب َكُ ،
وح َّب من َي ْن َف ُعني ُح ُّب ُه عندك ،اللهم ما
رزقتني مما َأ ِح ُّب فاجعله قوة لي فيما حُ ِ
ت ُّب ،اللهم ما َز َو ْيتَ
ً
فراغا لي فيما حُ ِ
عني مما ُأ ِح ُّب َف ْ
ت ُّب.»..
اج َع ْل ُه

عبد الله بن مسعود

األربعاء  12شباط 2020م  -املوافق  18جمادى اآلخرة 1441هـ

بإشراف املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء

الرجاء احرتام
هذه ال�صفحة الحتوائها
على �آيات قر�آنية

حديث اليوم

احلب إال مناسبة سنو ّية
وما ّ

احلب� ...إميان..؟!

واحلب تلك الكلمة اخلفيفة في امليزان ال ّثقيلة في امليدان ،من أكثر الكلمات واملوضوعات رواج ًا
احلب إال طاعة وجتاو ٌز وإن أكثروا أوصافه واملعانيا...
«وما
ّ
في النّثر ّ
والشعر وال ّدراما وأحاديث الصالونات...
وما هو إال العني بالعني تلتقي وإن ن ّوعوا أسبابه وال ّدواعيا»..
عندما نقرأ ه��ذه األبيات ّ
هي بأبسط معانيها ُيفت َر ُ
ض أن تكون عالقة سامية بني جهتني قائمة على املو ّدة والعطاء والعهد
الشعرية العاطف ّية ألحمد شوقي جند املشاعر تهت ّز لها ويخفق
معها القلب ألن اإلنسان عاطفي و ُم ِح ٌّب بفطرته ومائل إلى كل ما يمُ َ ال به إليه وهي من سمات والوفاء ال جتمعهما املصالح الشخصية أو األهواء والنزوات ،وهو بعيد عن الصداقة ألنّ الصداقة
احلب ال يتراجع ليصبح صداقة..
قد تنمو لتصبح ح ّب ًا ،ولكن
اإلنسانية...
ّ
احتفاالت العالم بيوم احلب

وفي الرابع عشر من شباط من ّ
كل عام يحتفل الناس في معظم أنحاء
ّ
العشاق أو الفالنتاين ،الذي يعتبرونه
احلب أو عيد
سمى عيد
الدّنيا مبا ُي ّ
ّ
يوم ًا تقليد ّي ًا ُيع ّبر فيه احمل ّبون عن ح ّبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال
بطاقات احلب أو إهداء ال ّزهور احلمراء والهدايا أو احللوى ألح ّبائهم!!
أما السؤال الذي يطرح نفسه...
هل نحن بحاجة إلى هذا اليوم للتعبير عن ح ّبنا لبعضنا البعض أو
لتذكيرنا بالشخص اآلخر؟!
باحلب والورود احلمراء؟!
تتلون جميع أيامنا
وملاذا ال ّ
ّ
احلب وبرمجته في الرابع
تصور وتصميم تقنني
وملاذا أردنا عن سابق
ّ
ّ
عشر من فبراير سنويا في الوقت الذي يحتاج احلبيب د ْور ّيا إلى احتضان
متنوعة؟!
أحبائه واحتوائهم والتعبير عن ح ّبه لهم بطرق
ّ
ومل��اذا هذا االستنفار األحمر الذي يغزو شوارعنا سنوي ًا يريد تفريغ
طاقاتنا املادية والنفسية والسلوكية وكأننا في حالة حرب استباقية على
تهب علينا قريب ًا؟!
وشك أن ّ
احلب أيها السادة َز َح َف إلى مجتمعاتنا بفعل عوامل االنفتاح
إن يوم
ّ
حتولت معه املجتمعات إلى قرية
على ال ّثقافات ،وبواسطة اإلع�لام الذي
ّ
صغيرة ،فما يحدث في أقصى األرض يتفاعل معه من هو في أدناها!
مر العصور سعي ًا حثيث ًا
وهذا اإلعالم املُنفتِ ح بال ضوابط سعى على ِ ّ
لتأصيل االحتفال بالفالنتاين وحتسينه بكل ألوان ال ّتجميل حتت عناوين
واهية من أبرزها تقريب املسافات بني املُتحا ّبني ،وبني َمن ش ّتتتهم األعوام،
أمتنا ترزح حتت نير الكوارث
وف ّرقتهم شواطئ احلياة ،في وقت ال زالت ّ
واإلرهاب واحلروب التي طحنت األخضر واليابس!!!
إنها صورة من صور العبث الفكريّ والتناقض الهجني التي تعيشه
املجتمعات ما بني حرب ِ
وسلم ،وضحك وحزن ،ودموع وأف��راح ،في عصر
الفضاء املفتوح الذي أصبح ّ
الشاب فيه صحن ًا القط ًا ،يستقبل ويتأ ّثر بأيّ
شيء من دون اعتبار أو وعي!!!
من هنا ال ب ّد أن نؤ ّكد على أنّ احلب عالقة ال تقتصر على عالقة الرجل
ّ
تتخطاها لتتر ّكز بني الوالدين واألبناء ،واألش ّقاء مع بعضهم،
واملرأة بل
ّ
وأفراد العائلة فيما بينهم ،وبني الوطن واملواطن ،وبني املوظف وعمله الذي
بحب لالرتقاء بالعمل!!!
أضحى في زماننا ميثاق ًا ماد ّي ًا َب ْحت ًا يفتقِ د العطاء
ّ

شعور داخلي منضبط بالشرع احلنيف

احلب ذلك الشعور الداخلي املنضبط بتعاليم الشرع الذي
لذا نحن نريد
ّ
ينعكس سلوك ًا راقي ًا وتعام ًال رحيم ًا وتفاع ًال مع اآلخر ح ّتى يؤدّي في نهاية
األمر إلى تنشئة مجتمع صالح والله تعالى يقول {إنّ الَّذِ ينَ آ َمنُوا َوعَمِ لُوا
َات سَ يَجْ عَلُ َلهُمُ الرَّ حْ مَ ن ُ ُو ّدًا}.
الص حِال ِ
َّ
يروج البعض ولسنا ضد املشاعر النبيلة
لذا نحن لسنا ض ّد
احلب كما ّ
ّ
��ب في
��ب عندنا يختلف بأشكاله وط��رق التعبير عنه ع��ن احل ّ
ول��ك��نّ احل َّ
الغرب!!!

���ب ُي��ن ِ��ش�� ُد الفضيل َة وال��ع��ف��اف وي��رف ُ
��ض استباح َة
��ب ع��ن��دن��ا ح ٌّ
ف��احل ُّ
األعراض!!!
ُ
ِ
البيوت على ط��اع��ةِ الله املُك َّللة بالو ّد
يستهدف إق��ام�� َة
��ب عندنا
احل ُّ
وال ّرحمة!!!
نحن ال نريد ح ّب ًا ُي ِ
صبحوا تائهني!!!
فس ُد دينَ شبابنا وشا ّباتِ نا ل ُي ِ
ُ
غير مسؤولية
يصل الى ما يري ُد من
نحن ال نري ُد حب ًا
ٍ
شهوة ورغبةٍ من ِ
وال ضوابط...
ُ
يعرف املر ُء من خالله كيف يبدأ
وال نري ُد حب ًا يتغ ّير مع تغ ّير الطقس ال
وكيف ينتهي...
ُ
ً
بنار
الكومبيوتر
وأجهزة
الهاتف
يحرق
ا
حب
وال نريد
بالكالم املُستعر ِ
ِ
ّ
الشهوة والرغبة...

فاحلب في ديننا هو احلياة والنبض والطهارة...
ّ
هو العني التي تتف ّتح مع ّ
كل صباح وتغفو بأمان...
واملسلمون يسيرون وسط دائرة من احلب جذو ُرها عميقة جد ًا جد ًا...
حب الله ورسو ُله وحب الوالدين والزوجة والولد وأولي القربى
وهي ُّ
واألرحام واملؤمنني جميع ًا...
احل��ب يا س��ادة ليس مناسبة سنوية ،وإمن��ا عالقة دائمة تتج ّلى في
حب صادق يظهر في السلوك
عالقة زوجية طاهرة على مدار العام ،يعمرها ّ
العملي ،ابتدا ًء من االبتسامة الصادقة والكلمة اجلميلة والهدية اللطيفة
واملفاجأة السارة ..وبكل ما يعرفه األذكياء من فنون كسب القلوب.

ال�شيخ د .علي �أ ّيوب

كرمية :ال عالقة بني �إنت�شار الأوبئة وغ�ضب اهلل على قوم

أكد الدكتور أحمد كرمية أستاذ الشريعة اإلسالمية
بجامعة األزهر ،على إنه ليس هناك عالقة بني انتشار
األوب��ئ��ة وغضب الله على ق��وم م��ا ،مضيفا أن الله
تعالى قال فيما يتعلق باألوبئة والكوارث وما شابه
ذلك{ :وما نرسل باآليات إال تخويفاً} ،فهي من سنن الله
في الكون ،وال ارتباط بينها وبني إسالم وغير إسالم
أو توحيد أو شرك أو كفر وإميان أو طاعة ومعصية،
ألن الواقع يشهد بذلك ،مثلما حدث في عهد النبي
محمد  ،#من قحط في إحدى السنوات وأمر النبي
الصحابة بعدم ا ّدخ���ار حل��وم األض��اح��ي ف��وق ثالثة
أي��ام ،وكذلك حدث في عهد النبي  #زل��زال وارتقى
جبل أح��د وك��ان معه بعض الصحابة منهم سيدنا
أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فقال مخاطب ًا
اجلبل :اثبت فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين.
وق��ال ك��رمي��ة :واألمثلة كثيرة على ذل��ك ،فالنبي
نفسه قد مرض باحلمى ،وفي عهد سيدنا عمر وقع
ط��اع��ون ب��ال��ش��ام ،فلم ي��دخ��ل عمر املنطقة املصابة

د .أحمد كرمية

بالطاعون حتى قال له أبو عبيدة بن اجلراح معاتب ًا
أو مستفهما :أتف ّر من قدر الله؟ فقال :نعم أف ّر من قدر
الله إلى قدر الله.
وتابع ال��ق��ول :وف��ي األزم��ن��ة املعاصرة جند دو ًال
إسالمية مثل أندونيسيا بها زالزل وب��راك�ين ،وهي
أكبر بلد إسالمي من جهة عدد السكان ،كما أن هناك
دوال ال تؤمن باإلسالم وقد تكون شيوعية أو ملحدة
وال حت��دث فيها ك��وارث وال زالزل ،فاألمور ال حتمل
أكثر من هذا وهي ال تؤخذ بالعواطف فهناك أسباب
ومسببات.
وذكر أن األزم��ة االقتصادية التي حدثت وذكرها
القرآن في س��ورة يوسف ً
أيضا قائلاً أننا يجب أن
نضع األم��ور في نصابها الصحيح وال نلهث وراء
العواطف ونقول انهم عصاة وما إلى ذلك ،هذا كالم
عاطفي وليس أصل من التأصيل الفقهي اإلسالمي
الصحيح فهذا بالء أمرنا فيه أن نصبر وأن نتخذ
باألسباب وأن نتق ّبل األمور مبوضوعية ومصداقية.

وحول حديث الرسول ال ينزل البالء إال بذنب؟ يقول
كرمية أنه يؤخذ على محمل التخويف والترهيب فقط
وما ماثله ،فهو دع��وة أن ّ
تكف الناس عن املعاصي
والسيئات ،وض��رب مثاال على إسرائيل واحتاللها
ألراض���ي فلسطني ق��ائ�ًل�اً إن��ه ليس ه��ن��اك زالزل وال
راض عنهم؟
أوبئة ..فهل هذا يعني أن الله ٍ
وقال :أما من يتوفى في األوبئة والكوارث فأمره
مفوض إلى الله ،إننا لم نط ّلع على الغيب وال نعرف
اجل��زاءات وهذه عظمة اإلس�لام ،فليس ألحد من كان
أن يحكم على شخص أو جماعة ،فالله تعالى قال:
«إن احلكم إال ل ّله» ،وقال في آية أخرى« :إن الله يفصل
ِ
بينهم» ،فإذا توفي املسلم في وباء أو مثل ذلك ،فهو من
شهداء اآلخرة حسب احلديث ،يقول كرمية ،وشهداء
اآلخ���رة يغسلون ويكفنون ويص ّلى عليهم ،ومنهم
املبطون ال��ذي مات مب��رض ،والغريق ،وال��ذي ميوت
حتت الهدم وغيره« ،وهذا دون أن ننتقص اآلخرين،
فنحن لسنا حكام ًا وال أوصياء على الناس».

العثيمني :التعاون ا إل�سالمي هي ال�صوت اجلامع والوحيد ل ألمة ا إل�سالمية

أكد األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي الدكتور
ّ
املنظمة ،مشدّدا
يوسف بن أحمد العثيمني جناحات
على أنها بقيت ،رغ��م الصعوبات الظرفية وجسامة
التحدّيات ،الصوت اجلامع الوحيد للعالم اإلسالمي،
وال��داع��م للحق والهوية والثقافة والصمود ،واإلطار
املعنوي واملؤسساتي املساند لقضايا العالم اإلسالمي
واجلامع ملواقفه على الساحة الدولية كطرف فاعل له
وزنه ومكانته.
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها األمني العام في
اجللسة االفتتاحية الجتماع كبار املوظفني لإلعداد
ل��ل��دورة السابعة واألرب��ع�ين ملجلس وزراء اخلارجية
بالدول األعضاء في املنظمة ،الذي انعقد في مقر األمانة
العامة مبدينة جدة من  11-9شباط اجلاري.
وأثنى الدكتور العثيمني على دور اإلمارات العربية
املتحدة ،لنجاحها في ترؤس الدورة السادسة واألربعني
ملجلس وزراء اخلارجية ،كما أعرب عن تقديره جلمهورية
النيجر التي سوف تترأس الدورة القادمة ،مشيدا كذلك
بكل اجلهود واملبادرات التي تقوم بها اململكة العربية
السعودية بصفتها رئيسة القمة اإلسالمية الرابعة

عشرة.
وأضاف األمني العام« :أتوجه بأصدق عبارات التقدير
واالمتنان ملا تقدمه اململكة ،كدولة مقر ،من تسهيالت
لعقد اجتماعات املنظمة ،ودعم مستمر ألنشطتها برعاية
كرمية من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود وولي عهده األمير محمد بن سلمان بن
عبد العزيز».
وق��ال األم�ين ال��ع��ام :إن املنظمة ومنذ نشأتها قبل
خمسة عقود ،كانت وال زال��ت ،عالمة فارقة في تاريخ
األم���ة اإلس�لام��ي��ة احل��دي��ث ،وف���ي ال��دف��اع ع��ن القضية
الفلسطينية وتأكيد مكانتها ورمزيتها.
وأضاف :إن للمنظمة دورا رائدا في توثيق أواصر
التعاون والتضامن بني البلدان والشعوب اإلسالمية،
والدفاع عن صورة اإلسالم السمحة والتصدّي خلطاب
الكراهية ول��ك��ل أش��ك��ال التطرف واإلره����اب وتشجيع
االعتدال واحلداثة في العالم اإلسالمي ،مذكرا بالدور
املهم ملركز صوت احلكمة ،الذي قام بأنشطة في العاصمة
الصومالية؛ مقديشو ،كما سيواصل عمله املستقبلي في
جمهورية النيجر وجمهورية بوركينافاسو ،باعتباره

و يسألونك في الدين

اجلهر يف الدعاء
* هل ال بد من اجلهر بالتسبيح والدعاء أم يجوز فعل ذلك بدون التحدث
واجلهر أي بداخلنا؟

رامي البابا  -بريوت
ي��ص��ح ال���ذك���ر وال���دع���اء ف���ي ال��ن��ف��س م���ن غ��ي��ر ن��ط��ق ،ق���ال الله
ُّ
تعالى{ :واذْ كُ رْ َرب ََّك فِي نَفْ ِس َك ت ََضرُّ ع ًا وَ خِ يفَ ًة وَ دُونَ جْالَهْ رِ مِنَ الْقَ وْ لِ بِا ْلغُدُ وِّ
وَ آْال َصالِ وَ اَل تَكُ نْ مِنَ الْغَا ِف ِلنيَ} [األعراف.]205 :
قال العلاّ مة القرطبي رحمه الله في تفسيره( :قال أبو جعفر النحاس:
ولم يختلف في معنى «واذكر ربك في نفسك» أنه في الدعاء).

مواقيت الصالة

الفجر 55:د � 4س

م��رك��زا يضطلع بنشر قيم ال��س�لام واحل����وار وإشاعة
التسامح واالع��ت��دال وتشجيع احل���وار ب�ين الثقافات
التنوع.
واألديان وإرساء ثقافة احترام
ّ
وش���دّد العثيمني على أن اخ��ت��ي��ار «م��ت��ح��دون ضد
اإلره����اب م��ن أج���ل ال��س��ل��م وال��ت��ن��م��ي��ة» ش��ع��ار ًا للدورة
الوزارية لهذا العام ،يؤكد وعي الدول األعضاء بالترابط
العضوي والتكامل ،اللذ ْين ال ميكن إنكارهما ،بني األمن
والسلم والتنمية ،حيث ال ميكن حتقيق التنمية في
غياب األم��ن واالس��ت��ق��رار ،كما أن احل��ف��اظ على السلم
يستوجب ض��رورة توفر األم��ن والتنمية ،مؤكدا على
أن اإلره��اب يظل من أب��رز وأخطر التهديدات احملدّقة
باملنطقة والعالم.
وقال األمني العام :إن االجتماع اليوم ينعقد في ظل
استمرار بعض النزاعات التي تعصف بأمن واستقرار
ووح���دة بعض ال���دول األع��ض��اء ،الفتا إل��ى أن املنظمة
تتابع ببالغ االهتمام ،األوضاع في ّ
كل من سوريا واليمن
وليبيا وأفغانستان ،وأكد األمني العام كذلك أن استمرار
ه��ذه ال��ن��زاع��ات واالض��ط��راب��ات ي���ؤدّي إل��ى استنزاف
مقومات أمنها ومنائها.
مقدّرات األمة وتقويض ّ

والدعاء والتسبيح سرا قد يكون هو األفضل في بعض األحيان،
ففي مسند اإلمام أحمد عن سعد بن مالك ،قال :قال رسول الله :#
«خير الذكر اخلفي ،وخير الرزق ما يكفي».
قال العلاّ مة املناوي رحمه الله في كتابه «التيسير في شرح اجلامع
الصغير»( :خير الذكر اخلفي :وفي رواية املخفي أي ما أخفاه الذاكر
وستره عن الناس فهو أفضل من اجلهر وفي أحاديث أخرى ما يقتضي
أن اجلهر أفضل وجمع بأن اإلخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو ّ
تأذى
ّ
مصل أو نائم واجلهر أفضل حيث أمن ذلك) .والله تعالى أعلم.
به

الغارمني
* بعض اجلمعيات تدعو الناس إلخراج الزكاة من أجل «الغارمني» أي
من عليهم ديون يعجزون عن الوفاء بها فما احلكم؟

ال�شروق 26 :د � 6س

الظهر 52:د � 11س

AL-LIWAA Mercredi 12/2/2020

السوي الذي يتمتع
كثير من علمائنا حني ع ّرفوا اإلنسان
ّ
باستقرار فكري ونفسي واجتماعي قالوا بأنه اإلنسان الذي
احملب وجسده السليم،
ح ّقق التوازن بني عقله املدرك وقلبه
ّ
مما يعني أن مفهوم احلب في اإلسالم أشبه باإلطار العام
الذي على اإلنسان بكل حركاته وتصرفاته وقراراته على أال
يخرج منه ،ولذلك اعتبر كثير من علماء النفس أنه اإلنسان
الذي ال يجد حاجة إلى أن ُي ِحب أو ُي َحب يعاني من خلل في
إنسانيته..؟!
ولكن هل هذه الكلمة املك ّونة من حرفني تشير كما يفهم
كثير «ال��ب��س��ط��اء..؟!» ف��ق��ط إل���ى طبيعة ال��ع�لاق��ة ب�ين رجل
وامرأة..؟!
بالطبع ال ..ألن باإلسالم يعتبر احلب شعورا كامال وعاما
وشامال ،أي أنه تلك األحاسيس الراقية التي تنبع من قلب
سليم ح ّقق التصالح مع خالقه أوال ومع دينه ثانيا ومع نفسه
ثالثا ومع املجتمع من حوله رابعا ،وبالتالي من لم يستطع
حتقيق هذه العالقة الترابطية لن يكون قادرا على أن يشعر
باحلب أو أن يعطي احلب.
واإلسالم احلنيف من خالل القرآن الكرمي والسنّة النبوية
الشريفة بينّ لنا أن احلب هو أصل كل خـُلق فاضل ،ولذلك
من غير املمكن أن يكتمل إميان اإلنسان إال إذا مت ّلك احلب
بهذا املفهوم بقلبه وروحه ونفسه وتصرفاته..
فاإلنسان ال يستطيع أن يشعر بنعمة احل��ي��اة وحالوة
اإلميان ول ّذة العبادة وفضل الله عليه إذا خال قلبه من احلب،
بل أقول أنه لن يكون ح ّيا ..إذا فقدت مشاعر احلب من قلبه
ومن أفعاله وأيضا من إميانه!...؟
نعم ...نحن نريد احلب ..ونطالب به ونص ّر عليه ..ولكن
احلب باملعنى العام الراقي واألصيل والشامل ال باملعنى
املز ّيف ال��ذي ي��ر ّوج له هنا وهناك ،ألن احلب في شريعتنا
دليل إمياني على تصالح املسلم مع الله تعالى ومع النبي
عليه الصالة والسالم ومع نفسه وأهله ومجتمعه ومحيطه
وحتى مع الكون الذي نعيش جميعا فيه...
فاحلب عندنا ...شعور إسالمي نبيل ينعكس من متلكّ
تشع جوارحه مو ّدة
اإلميان الصحيح في نفس احملب حتى ّ
ورحمة ومحبة على كل من حوله ..حتى مع املخالف في
الرأي..
احلب عندنا عمل ال قول ..ومنهج حياة ال ظرف طارئ..
ُ
وخ��ل��ق مستمر ال ت��ل�� ّون مستعار ...ورك��ن إمي��ان��ي ال عادة
اجتماعية..
فاحلب في ديننا رك��ن مرتبط أوال بالسالم ...والسالم
ال يكون إال من رج��ل ح ّقق ال��ت��وازن املطلوب في مشاعره
ومتط ّلبات حياته ،وهذا التوازن يدفع بصاحبه ليكون صاحب
قلب فهم الدين ،وال يفهم الدين إال من تع ّلمه ،وال يتع ّلمه إال
ٍ
من حتققت فيه محبة الله ورسوله ...ولذلك قال النبي عليه
الصالة والسالم« :والذي نفسي بيده ،ال تدخلوا اجلنة حتى
تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى حتابوا ،أوال أد ّلكم على شيء إذا
فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم».

ال�شيخ بهاء الدين �سالم

bahaasalam@yahoo.com

االحتفاالت ب�أ�سبوع الوئام بني الأديان
أرسل دا اداما دياجن املستشار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة،
رسالة إلى املستشار محمد عبدالسالم األمني العام للجنة العليا لألخوة
اإلنسانية ،قال فيها إن األمم املتحدة نظمت فعالية مبناسبة أسبوع
الوئام بني األديان ،بالتزامن مع الذكرى السنوية األولى لوثيقة األخوة
اإلنسانية ،وأضاف دياجن« :انتهزت هذه املناسبة لتذكير اجلمهور بأننا
نحتفل بالذكرى السنوية األولى لوثيقة األخوة اإلنسانية في نفس الوقت
الذي حتتفلون بها في أبوظبي».
واخ��ت��ت��م دي���اجن رس��ال��ت��ه إل��ى األم�ي�ن ال��ع��ام للجنة العليا لألخوة
اإلنسانية ،قائلاً « :شرحت أن ه��ذه وثيقة تاريخية ذات أهمية كبيرة
لإلنسانية وأنها ّ
متت بإرادة قوية من البابا فرانسيس واإلمام األكبر
الطيب ،مبروك وذكرى سعيدة».
وكانت اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية احتفلت قبل أيام بالذكرى
السنوية األولى لتوقيع وثيقة األخوة اإلنسانية ،التي و ّقعها الدكتور
أحمد الطيب شيخ األزه���ر الشريف رئيس مجلس حكماء املسلمني،
وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ،برعاية الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات املسلحة،
في فبراير من العام املاضي.
وحضر االحتفال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية
والتعاون الدولي ،بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وشارك في االحتفال
عدد من القادة الدينيني ورموز اإلعالم في العالم العربي وعدد من الوزراء
من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وأصحاب املبادرات العاملية املؤثرة
في خدمة اإلنسانية ،والطالب من اجلامعات واملدارس اإلماراتية.

موراتينوس

يوسف بن أحمد العثيمني

من جهته ،أصدر املمثل السامي لتحالف احلضارات ميغيل أنخل
موراتينوس بيانا مبناسبة ال��ذك��رى السنوية األول���ى لتوقيع وثيقة
«األخ���وة اإلنسانية» ،أش��اد باخلطوات التي اتخذتها اللجنة العليا
لألخوة اإلنسانية؛ لتحقيق أهداف وثيقة األخوة اإلنسانية ،مضيفا أن
الوثيقة حتقق التعايش بني األديان ،وترسم طريقا لتعزيز ثقافة السالم
والتعددية الدينية واحترام اآلخر.
مشيرا إلى أن شيخ األزه��ر والبابا فرانسيس أكدا ض��رورة العمل
املشترك مع جميع املؤسسات واملنظمات الدولية؛ بهدف نشر مبادئ
وثيقة اإلخ��وة اإلنسانية ،مبا يضمن مستقب ً
ال أفضل جلميع البشر،
مؤكدا التزامه بالتعاون مع اللجنة العليا في تنفيذ مبادئ وثيقة األخوة
اإلنسانية من أجل حتقيق السالم والعيش املشترك.

فتاوي شرعية
بإشراف  :نخبة
من العلماء

عزت حداد  -عرمون
 جعل الله تعالى« :الغارمني» ضمن مصارف الزكاة فالله تعالىني عَ َليْهَ ا وَ المْ ُؤَ لَّفَ ِة ُقلُوبُهُ مْ وَ فِي
ني وَ الْعَ ا ِم ِل َ
َات ِل ْلفُقَ رَ اء وَ المْ ََساكِ ِ
الصدَ ق ُ
قال {ِ :مَّإنَا َّ

يض ًة مِّنَ ال ّل ِه وَ ال ّل ُه عَ لِيمٌ حَ كِ يمٌ }
السبِيلِ فَرِ َ
ني وَ فِي سَ بِيلِ ال ّل ِه وَ ابْنِ َّ
َاب وَ الْغَا ِر ِم َ
الرِّ ق ِ

واإلمام القرطبي يقول عن الغارمني «هم الذين ركبهم الدين وال وفاء
عندهم به لفقرهم أو عدم قدرتهم على السداد فهنا أوجب الشرع لهم
الزكاة».
وروي في الصحيح عن أبي سعيد اخل��دري ق��ال :أصيب رجل في
عهد رسول الله  #في ثمار ابتاعها فكثر دينه ،فقال رسول الله #
«تصدّ قوا عليه».
وعلى ذلك فإخراج الزكاة للغارمني أمر محمود شرع ًا ونحن نشجع
عليه ونحنّ املسلمني عليه حتى يكون التكافل االجتماعي الدال على
قوة وخيرية محمد  ..#والله أعلم.

الع�صر 54 :د � 2س

املغرب 23:د � 5س

الع�شاء 40:د � 6س

األربعاء  12شباط 2020م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1441هـ
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ثقافة  -مدنيات

				 �أك�سفورد
من حكايات جامعة

�إحتمال الآالم

م��ن امل �ع��روف أن ال�ه�ن��اءة ف��ي العيش ش�ع��ور س��ائ��غ بالسالم
واألمن واآلمان والتفاؤل واإلنشراح واإلطمئنان ،وهي ماء احلياة
وصفاؤها وبهاؤها ،وهي ابنة القناعة وإرض��اء الضمائر وأداء
الواجبات وحتقيق املسؤوليات ،والنأي عن السوء واإلعتدال في
األم��ور وإعطاء احلق لصاحبه ،والتح ّلي بالفضائل ،فنؤ ّدي ما
علينا في احلياة بصبر وقناعة ورضى ووفاء من غير أنانية وال
أثرة ،ومن متنّاها بصدق أتته دون أن يناديها..
ولتكن أهدافنا واضحة وعملية ،من امليسور بلوغها ،فكثير ًا ما
يكون سبب اليأس متنّي ما ال ُيستصاع ،ويجب اإلحاطة بجميع
نواحي الواقع والوقوف على تط ّوراته واستخالص كل خطأ ،هذا
ِشر واإلطمئنان
مع احلرص على معاشرة من يغلب عليهم طابع الب ْ
الى احلياة ،واإلختيار الدقيق للكتب التي نقرأها والبرامج واألفالم
التي نشاهدها في السينما والتلفزيون ،وحتاشي كل ما يوحي
منها بالتشاؤم والعنف والغثاثة أو اليأس ...كما علينا في ظل
الظروف القاسية التي نحياها أن نخرج الى الطبيعة وأن نتمشى
في الهواء الطلق فليس أجدى من تبديد سحائب التشاؤم من ضوء
ونور الشمس واإلستئناس باملناظر اخللاّ بة ،وإذا وقعنا في ضائقة،
فال ندع جزعنا منها تُقعد بنا ،بل علينا اإلنتصار على مؤثراتها
وعلى اجلزع منها ،وعلى بقائنا شامخني في وقوفنا بوجهها وعدم
اإلنحناء مهما اشت ّدت رياح اخلوف على املستقبل...
وكما يقول إبن املقفع« :غاية الناس هناءة احلياة ورخاؤها،
صحة العقل
وسبيل تهيئة ذلك وإدراكه العقل الصحيح ،وإمارة
ّ
إخ�ت�ي��ار األم ��ور بالبصر ،وتنفيذ البصر ب��ال �ع��زم »..وق��ال أحد
الفالسفة« :إن ما يحدث في العالم من موت ومرض ونوائب :أمور
ال بد منها وظواهر طبيعية للعالم الذي نعيش فيه.»..
أما أحمد أمني فله رأي آخر« :كل يوم نلقى من األح��داث ما
ُيضني الفؤاد ...واملأل لم يتقدموا في ترويض النفس على احتمال
يئن أباؤهم»...
اآلالم ،فال يزال الناس يئنّون من املصائب كما كان ّ
وقد نصح بعض علماء النفس« :ب�ألاّ يطيل اإلنسان التفكير في
أسباب احل��زن ،وذل��ك بتوجيه اخليال والفكر وجهة أخ��رى غير
وجهة احل��زن »...هذا كالم جلي وواض��ح ،فما فائدة االستغراق
التمسك باألمل وه��و ملجأنا من مصائب
في احل��زن؟ بل علينا
ّ
الدنيا...
ً
وخير لنا أيضا أن ال نبتئس لشيء ،رغ��م أن��ف األق��دار التي
تعبث بنا...

نزار �سيف الدين

على الشاشة هذا األسبوع

متديد عر�ض «الغرفة»



كان طبيعي ًا أن يحظى فيلم « »the roomبرضى جماهيري ملا فيه من أجواء
جاذبة وفكرة المعة تستدعي الترقب ثم املتابعة بتمعن كبير ،أطلقها مخرج
العمل كريستيان فولكمان ،وت��و ّل��ى صياغة نصها السينمائي أربعة كتاب:
صابرينا  .ب .كارين ،إيريك فورستييه ،غاال غاستي ،وفنسنت رافاالك ،وجاءت
النتيجة موفقة في عملية املعاجلة وضخ دم قوي في عضد السيناريو.
مئة دقيقة ال تضييع للوقت فيها أب��د ًا ،مع زوج�ين مغرمني ببعضما جد ًا،
إشتريا منز ًال قدمي ًا بسعر جيد كونه يحتاج لكثير من أعمال الصيانة وإعادة
التأهيل ،وم��ع عملية التحضير لإلقامة فيه ظهرت بعض العالمات الغريبة
من غرفة مقفلة في املنزل ،وعند فتحها بدت كأنها منوذج عن تعقيدات الدماغ
البشري ،وعندما طلبت الزوجة كايت (أولغا كوريلينكو)غرض ًا غير موجود
سرعان ما وجدته أمامها وأع��ادت الكرة عدة مرات مع أغ��راض أخرى فتحقق
لها ما طلبت ودخل الزوج مات (كيفن جانسن) على اخلط وطلب ما ًال فتأمنت
رزم كثيرة منه ،وطلبت الزوجة طف ً
ال فوجدته أمامها وكانت املشكلة التي ع ّقدت
كل شيء.

�إعداد :م.ح

د .وجيه فانو�س

AL-LIWAA Mercredi 12/2/2020

حتية �إىل «�ألربت حوراين» يف الذكرى ال�سنوية الـ 27لوفاته

ال َّلوحة ال َّثانية:

ي�����و َم ع���زم���تُ ع��ل��ى ال���تَّ���ق���دم بطلب
االل���ت���ح���اق ب��ج��ام��ع��ة «أك���س���ف���ورد» ،في
ب��ري��ط��ان��ي��ا ،لتحضير أط��روح��ت��ي لنيل
الدكتوراه ،نصحني أس��ت��اذي ،الدكتور
«خليل ح���اوي» ،أن أغتنم وج���ودي ،في
تلك اجلامعة الكبرى والعريقة ،فرص ًة
لل َّنهلِ من منابع ِ
الفكر وال َّثقافة الغربيني.
ق��ال لي «ال تُ�� َف ِّ��وت مناسب ًة أو محاضر ًة
ت��ه ّ��م َ��ك أو تُ��ث��ي��ر ان��ت��ب��اه��كِ ،م���ن دون أن
حتضرها وتُشارك فيها .وقال لي ،أيض ًا،
ال تظنَّ أ َّن��ك ستتعلم كثير ًا عن موضوع
أط��روح��ت��ك ف��ي «األدب ال��ع��رب ِّ��ي» هناك؛
عمر ِلتتع َّلم وتتع َّرف على
لكنها فرصة ٍ
حركة العالم ال َّثقاف َّية عن ق��رب؛ هذا هو
عيش ما يتيحه لك ال َزّمن في
واجبك من ِ
هذه اجلامعة.
درس
علي حضو ُر ُّ
أي ٍ
لم يكن مق َّرر ًا َّ
ألي امتحان في أ َّي��ة ما َّد ٍة
أو اخلضوع ِّ
كانت في «أكسفورد»؛ ُّ
جل ما كنتُ مك َّلف ًا
به ،رسم َّي ًا ،كان إعداد بحثي للدكتوراه؛
���أي ٍّ
��ي ح ُّ
صف
��اق ب ِّ
��ق االل��ت��ح ِ
لكن ك��ان ل َ
����اب َ
��رة أو ن ٍ
أو م��ح��اض ٍ
تلك
����دوة ف��ي رح ِ
اجلامعة .وهكذا اخترتُ  ،فيما اخترته،
��ق ب��ص��ف ِ
أن ال��ت��ح َ
��وف «األس���ت���اذ ألبرت
ُ
يبحث فيها بعض
ح��وران��ي» ،التي ك��ان
شؤونِ «تاريخ َّ
الشرق األوسط» في املعهد
َّ
الشرقي!
َي ُ
رس،
دخل «ألبرت حوراني» قاعة ال َّد ِ
ِ
َ
السوداء
اشتمل
وقد
بالعباءة اجلامع َّية َّ
( ،)The Gownوكان هذا ضمن ال َتّقاليد
األ َكّادمي َّي ِة التي ال ُب َّد من التزام بها ِمن
ِق�� َب��لِ جميع أف ِ
���ي
����راد اجل��س��م األ َكّ���ادمي ِّ
ال�� َتّ��ع��ل��ي��م ِّ��ي ف��ي «ج��ام��ع��ة أك��س��ف��ورد» .ال
يجلس «ألبرت حوراني» على ٍ
مقعد أثناء
ُ
ِ
احملاضرة؛ بل ُّ
طاولة
يظل واقف ًا ،قبالة
ِ
احملاضرات ،طوال الوقت.
يفتح «ألبرت ح��وران��ي» ،أمامه ،على
ُ
تلك َّ
الطاولة ،دفتر ًا مدرس َّي ًا بسيط ًا ،وقد
َد َّونَ عليه بعض األفكار؛ بيد أ َّنه ق َّلما كان
ينظر إل هذا ال َّدفتر .وقف ُة «حوراني» ،في
رس ،ما انف َكّت ماثل ًة في ذاكرتي:
قاعة ال َّد ِ
اشيبَّ ،
قام ٌة مربوع ٌةَ ،ش ْع ٌر
نظار ٌة ذاتَ
ٌ
��اج ش َّف ٍ
بإطار أس��ود ،ب�� َّز ٌة رماد َّي ٌة
اف
ٍ
زج ٍ
متوسط ُة العمرِ  ،تُغطي معظ ُم أجزائها
ِّ
تلك العباء ُة اجلامع َّية ا َّل��س��وداء .يبد ُأ
ِّ
ٍ
متقط ٍع
بصوت
«األستاذ ألبرت» الكالم،
��ضُ ،ي ِ
���س م��ع�� ُه سامع ُه
رق��ي ٍ��ق م��ن��خ ِ��ف ٍ
���ح ُّ
ِ
تأدية ما يقو ُل ُه
وكأنَّ صاحبه يتع َّث ُر في
مته ُل
ِمنْ كلمات؛ ولكن ،ال تع ُّثر ،ب ْل لع َّل ُه ُّ
صحة ِّ
كل
العا ِل ِم املحُ َ ِّق ِق في ال َّت َث ُّب ِت من َّ
معلومةٍ يق ِّد ُمها ويتل َّف ُظ بها.
رس،
ال يغادر «حوراني» ،في قاعة ال َّد ِ
َ
تلك املساحة الض ِّيقة املمت َّدة ِمن طاولة
لوح
احمل���اض���رات أم���ام���ه ،إل���ى م���وق ِ���ع ِ
َّ
ولعل من
الكتابة األخضر الكبيرِ خلفه.
أطرف ما لفت نظري ،زمنذاك ،في «ألبرت
ح����وران����ي» ،ه���ذا ال��تَّ��ن��اس��ق ب�ي�ن حركة
َش�� َف��تَ�� ْي ِ��ه ،ح�ين ي��ت��ح�� َّدث ،وح��رك��ة أصابع
يبسطها،
َي ِ��د ِه اليمنى؛ إذ ِّ
يكور الي َد ،ث َّم ُ
مقابل ذقنهُ ،مشير ًا بس َّب ِ
ابته
ليرفعها إلى ِ
ِ
ٍ
القاعةُ ،مصاحب ًا اشارته
فضاء ما في
إلى
ب َّرفةٍ سريعةٍ ِم��ن َج ْف َن ْي ِه ،وه��ز ٍَّة شديدة
ال�� ِّرق ِ��ة ب��رأس��ه ،برشاقة راق��ص «باليه»؛
فال تكون احلرك ُة معه َت َق ُّصد ًا ،بل تناغم ًا

من لوحاته
ِ
تلقائ َّي ًا بني داخل َّيه َتك َُّون ِ
الفكر وظاهر َّية
االنفعالِ بالتَّعبير عنه!
ح����اول����تُ  ،ف���ي احمل����اض ِ
����رات األول����ى
ال��ت��ي ت��اب��ع��تُ��ه��ا ،أن ُأ َد ِّونَ ك َّ
���ل م��ا كان
يقوله «األستاذ حوراني»؛ لك ِّني وجدتُ
أنَّ ال��تَّ��دوي��ن يسرق م ِّني ف��ائ��د َة متابعة
ِ
ِ
َ
محاضرت ِه
وذلك ِل ِش َّد ِة ما في
احملاضرة؛
ٍ
إلشكاالت
�����رح
ط
و
��ة
ي
��ر
ك
��
ف
���اق
م
ِم���ن أع���
َّ
ٍ
ٍ
موضوع َّيةٍ في رؤية َ
احل�� َد ِث التَّاريخي.
ِ
االستماع،
اعتماد
إثر هذا ،إلى
َّ
ِ
حتو ُلتَ ،
وإل��ى تدوينِ أب��رزِ األفكار .كانت األفكا ُر
ك�لام «األستاذ»
غ��زي��ر ًة ج��� َّد ًا؛ فليس ف��ي
ِ
س���ر ٌد إن��ش��ائ ٌّ��ي؛ وك��م راودت��ن��ي ف��ك��رة أنَّ
محاضر ًة واح���د ًة ِم��ن محاضراته هذه،
��وس��ع امل���ر ُء في
ميكن أن تكفي ،إذا م��ا ت َّ
إعطائها ،موسم ًا جامع َّي ًا كام ًال! لم تكن
م��ح��اض��رات «األس��ت��اذ ح��وران��ي» مج َّرد
ٍ
َطرح
معلومات ،بقدرِ ما كانت أف��ك��ار ًا ت ُ
ِ
ِ
وجهات َن َظ ٍر وتستعرِ ُ
ض
وتناق ُش
أسئل ًة
ِ
االحتماالت واآلراء.
َك َّم ًا كبير ًا من
ِ
ملتحق ًا ،هذه املرحلة ،مبحاضرات
كنتُ
«أل��ب��رت ح��وران��ي» ف��ي م��وض��وع «عصر
العربي؛ وحتديد ًا
ال َّنهضة» ،في العا َلم
ِّ
الفكري
ف����ي ال���ب���ح���ث ف����ي احل����ض����ورِ
ِّ
قافي للمع ِّلم «بطرس ال ُبستاني».
وال َّث ِّ
وكم أشار «ألبرت حوراني» إلى أنَّ املُ َع ِّلم
«بطرس ال ُبستاني» ،الذي ولد مسيح َّي ًا
مارون َّي ًا ،وتر َّبى في امل��دارس اإلجنيل َّية
التَّبشير َّية للمرسلني األميركان ،وعمل
مؤسساتهم القنصل َّية
مع األميركيني في َّ
أسسُ ،ب َع ْي َد
في لبنان؛ ما كانَ منه إ َّال أنْ َّ
أح���داث َّ 1860
أصر
الطائف َّية ،م��درس�� ًة
َّ
على تسميتها ب��ـ «امل��درس��ة الوطن َّية»،
ول��ي��س «املسيح َّية» أو «اإلجن��ي��ل�� َّي��ة» أو
«األميرك َّية» .مدرس ٌة وطن َّي ٌة ُيط ِّب ُق ،من
بأن «ال ِّدين
خاللها ،رؤيت ُه التي نادى بها َّ
َّ
ولعل في هذا
أما الوطن فللجميع»!
ل ّل ِه َّ
االن��ت��ب��اه ،م��ن «ح���وران���ي» ،إل��ى مسلك َّية
بكثير
«بطرس ال ُبستاني» ،ما يذكِّرني
ٍ
حتقيق
ِم��ن َس��ع��ي «أل��ب��رت» نفسه ،إل��ى
ِ
موضوع َّيةٍ علم َّيةٍ منهج َّيةٍ ؛ إمن��ا َز بها
ِ
راسات التَّاريخ َّي ِة التي
في تعام ِل ِه مع ال ِّد
أنشأها؛ مبتعد ًا ،ق��در ما يستطيع ،عن
التَّحيُّزِ أو الت ََّع ُّص ِب.

ال َّلوحة ال َّثالثة

ت��ن��ب��ث��ق ع���ن ال��ك��ل�� َّي��ات ف���ي «جامعة
أك��س��ف��ورد» ،م��راك��ز أب��ح��اث ودراس����ات
ومتنوعة؛ جتتمع فيها اهتمامات
عديدة
ِّ
املنتسبني إلى َ
تلك الكل َّيات .و ُيعتبر «مركز
َّ
الشرق األوس��ط»The Middle East( ،
 ،)Centerمن أه�� ِّم امل��راك��ز املنبثقة عن
«كل َّية سانت أنتوني» ()St. Antony`s؛
أسس
حيث ك��ان «أل��ب��رت ح��وران��ي» ق��د ّ
هذا املركز ،سنة  ،1957وتو َّلى رئاسته
َ��س�� َّل��م بعض تالمذته،
مل��� َّدة ط��وي��ل��ةٍ ؛ ث��م ت َ
ال��ذي��ن أصبحوا أس��ات��ذة ف��ي اجلامعة،
مهام إدارة املركز ،ومنهم الدكتور روجر
أوين ( )Roger Owenوالدكتور ديريك
هوبوود (.)Derek Hopwood
كان لـ «ألبرت حوراني» ندوة فصل َّية

جامع َّيةُ )Seminar(،يديرها ف��ي هذا
املركز .وكانت مباحث ال ّندوة تدور حول
موضوعات َّ
الشرق األوسط ،وكان طالب
العليا يق ِّدمون فيها أبحاث ًا
ال�� ِّدراس��ات ُ
لهم ،بتوجيهٍ
مباشر وإش ٍ
ّادميي
��راف أ َك
ٍ
ٍّ
ِم����ن «أل���ب���رت ح����وران����ي» .وك���ان���ت هذه
جتمع
األب��ح��اث ،أو أب��رز ما ُي��ق�� َّد ُم منها،
ُ
خاصة ( ،)Bookletsوتُنش ُر
في كت ِّيبات َّ
حتت اسم «أوراق سانت أنتوني «(St.
 .)Antony’s Papersوق���د أصدرت
«الكل َّية» مجموعة ها َّمة من هذه «األوراق»،
َ
أشرف عليها وح َّررها «ألبرت حوراني».
وهذه املجموعة من اإلصدارات تُعتبر من
امل��راج��ع العلم َّية األس���اس ،ف��ي مجاالت
اختصاصها ،وإليها يعود كثيرون من
املهتمني لدراسات َّ
الشرق األوسط.
ِّ
ك���ان «ح����وران����ي» ،غ��ال��ب�� ًا م��ا ينتحي

ج��ان��ب�� ًا م��ن ال��ق��اع��ة ،ف��ي ه���ذه ال َّندوات،
ح��ي��ث ي��ق�� ِّد ُم احمل��اض��ر ب��ح��ث��ه؛ ف�لا يكاد
ِ
برهبة وجود
��س
ال َّ��ط��ال��ب احمل��اض��ر ي��ح ُّ
األستاذ «الكبير» .وم��ا زل��تُ  ،ل�لآن ،أذك ُر
كثير من
منظر «ألبرت ح��وران��ي» ،خالل ٍ
هذه ال�� ّن��دوات ،وقد اسن َد رأس��ه إلى َك ِّفه
ا َألمي��ن ،وأغمض عينيه ،وكأ َّنه في شبه
ٍ
اغفاءة هانئةٍ ؛ ال يبدو على وجهه فيها
أي انفعال .وكُ�� َّن��ا نعتق ُد أنَّ «األستا َذ»
َّ
ِ
يستريح ،ههناِ ،م��ن ع��ن ِ
َ
خالل
عمله،
��اء
ُ
ِ
لعرض البحث ِمن ِق َبلِ َّ
الطالب.
استماعنا
ِ
ِ
انتهاء
عقب
َب ْي َد أنَّ املفاجأة كانت تأتي َ
ُ
َّ
املجال
تاح
الطالب ِمن
تقدمي بحثه؛ إذ ُي ُ
ِ
للحضورِ ف��ي املناقشة وإب����داء ال��� َّرأي.
وك َّنا نتح َّدثْ ،ب��ل نتبارى في التَّعقيب
أو االعتراض؛ و«حوراني» مستم ٌّر على
أس إل��ى ِّ
ِ
الكف
تلك احل��الِ ِم��ن
إسناد ال��� َّر ِ
وإغماض العينني .و ُق َ
بيل انتهاء
ِ
األمينِ
يفتح
رأس���ه،
املناقشة،
ُ
ُ
يرفع «األس��ت��اذ» َ
ِ
بتعداد
��ب ال��ك�لام .ي��ب��د ُأ
عينيه ،وي��ط��ل ُ
محاسنِ ما سمعه من البحث ،ذاك��ر ًا ِّ
كل
استحسان بنقطتها؛ ويستم ُّر في
نقطة
ٍ
كالمهُ ،مطريا على عمل َّ
الطالبُ ،مشيد ًا
���وص���ل ه���ذا األخ���ي���ر إل���ى حتقيقه
مب���ا ت َّ
ٍ
معلومات وقضايا ،إل��ى أنْ يتو َّقف
ِم��ن
ُ
يعتدل خاللها ف��ي جلسته ،ث َّم
هُ نيه ُة،
ِ
بكلمة «ولكن»(.)But
ُيعاو ُد الكال َم بادئ ًا
وهنا كانت «حلظ ُة ا ِّ
حل��ق» (moment
 )of truthبالنسبة إلينا جميع ًا! فهذا
الذي َح ِسبنا ُه ِ
هانئ ًا بغفوته ،خالل إلقاء
يتحو ُل إلى ُم َد ِّق ٍق ُم َح ِّق ٍق ُم ِ
ناق ٍش
البحث،
َّ
ُ
يترك ش���ارد ًة وال واردةً ،من سلب َّيات
ال
ِ
قصورات ِه أو أخطائه ،إ َّال وأشار
العملِ أو
إليها ،وإال وقد ّص َّو َب ما يجب تصويبه
ِم��ن امل��ع��ل��وم��ات ،وإ َّال وق��د ل��ف��تَ َّ
الطالب
الباحث إلى ما يجب إعادة ال َّنظر فيه أو
َّعمق في متحيصه وحتليليه.
الت ُّ

الرابعة:
ال َّلوحة َّ

ألبرت حوراني

«من بالد بعيدة» حفل أ�ورك�سرتايل يف اجلامعة اللبنانية ا ألمريكية

من عادة «ألبرت حوراني» أن ُيقيم في
منزله ،بني الفينة والفينة ،حف ًال؛ َيجمع
فيه بعض ط َّالبه وزائ��ري «اجلامعة» من
أهل البحث العلمي .وفي هذه احلفالت
كان «البرت» وزوج��ه ،الس ِّيدة كريستني،

يستقبالن امل��دع��وي�ين ب��ح��ف��اوة بالغة؛
���زوار ك��ان��وا غ��رب��ا َء عن
ومعظم ه��ؤالء ال َّ
بعضهمُّ ،
واحد منهم ينتمي إلى ٍ
ٍ
بلد
فكل
ٍ
مختلف ع��ن بلد اآلخ���ر ،ورمب��ا ك��ان لكل
ٍ
واحد منهم معتقده الفكري أو السياسي
املختلف ع��ن زم�لائ��ه ،ف�لا يجمعهم في
م��ا ب��ي��ن��ه��م ،وه���م ف��ي ض��ي��اف��ة «ألبرت»،
العلمي
سوى االهتمام بقضايا البحث
ِّ
وال َتّالقي حول مضيفهم.
ك���ان «ح���وران���ي» دائ���م اإلش�����راق ،في
ت��ل��ك احل��ف�لات ال��ت��ي يقيمها ف��ي بيته.
ُي���ع��� ِّرف احل��اض��ري��ن ع��ل��ى ب��ع��ض��ه��م ،وال
أقصد هنا التَّعريف باالسم فقط ،بل هو
َّادميي ِّ
ٍ
واحد
لكل
التَّعريف باالهتمام األك
ِّ
منهمِ ،
وذ ْك���رِ أب��رز ما َو َض َ��ع ِم��ن مؤ َّل ٍ
فات
��اث ف��ي حقل اخ��ت��ص ِ
وأب��ح ٍ
��اص ِ��ه ،فض ًال
ع��ن اإلش����ارة ال��ى آخ��ر م��ا َن��ش��ر ف��ي هذه
ٍ
وورش
ندوات
املجاالت وما شارك ِبه من
ِ
َع َم ٍل ومؤمترات .فكان «ألبرت حوراني»
ينت َّقل بني ه��ذه املجموعات ،في رحاب
ِّ
وموطد ًا
دارت��ه ،ناشر ًا ال ُ��و ِّد االجتماعي
للعالقات األكادمي َّية بني أفراد متباعدين
في البلدان أو في االنتماء الفكري.
كُ��ن��تُ  ،ب��داي�� ًة ،خ�لال ه��ذه اللقاءات،
ف��ي م��ن��زلِ «آل ح��وران��ي» ،ش��دي��د َ
اخل َفرِ
االجتماعي؛ وكيف ال وأنا ألتقي ،وجه ًا
ِّ
ل��وج��هٍ  ،ك��ب��ار ًا من ن��اس األ َكّ��ادمي��ي��ا طاملا
ِ
وتشوقت إل��ى قراءة
سمعت بأسمائهم
َّ
ما بلغني من أعمالهم ،لك ِّني لم أكن أحلم
يوم ًا بأ ِّني سألقاهم وأحادثهم .وهنا،
َّ
معصم
يتدخل «أل��ب��رت» ،إذ يقودني من
ِ
الصالة
ي��دي اليسرى إل��ى أح��دى زواي��ا َّ
التي نحتشد فيها؛ ويهمس ف��ي أذني،
ببساطة مطلقة ،قائ ًال لي «أن��تَ تحُ َ ِّضر
ألطروحتك لنيل الدكتوراه ،وهذا يعني
ٌ
باحث أ َكّ��ادمي ّ��ي ،وجميعنا في هذه
أ َّن��ك
ّادميي ،يعني
الصالة نشتغل بالبحث األ َك
َّ
ّ
ٌ
زميل لنا ،وكل ما قد ينقصك ،ههنا،
أنتَ
ُ
خبرة سبقناك إلى اكتسابهاَ .
ٍ
كفاك
بعض
َخفر ًا ،وه َّيا تعامل مع ِّ
كل هؤالء على أ َّن َك
ُ
زميل لهم في البحث».
لم يكن «ألبرت حوراني» مج َّرد أستاذ
ف��ي ج��ام��ع��ة؛ ول��م يكن م��ج�� َّرد ب��اح��ث في
ال َّثقافة والتَّاريخ ،ولم يكن مج َّرد إنسان
لطيف دم���ث األخ��ل�اق .ك���ان مم��� ّي���ز ًا ،في
ك ِّ��ل ما ق َّدمه وم��ارس��ه؛ وك��ان مت ُّيزه هذا
أص��ي ً
�لا ،نابع ًا من ذات��ه ،التي ف��اض من
خاللها على محيطه وبيئته .فـ «البرت
ح��وران��ي» وج���و ٌد َف��� ٌّذ ،ب���دأت رحلته من
«مانشستر» ف��ي إن��ك��ل��ت��ره ،حيث هاجر
وال��ده إليها من «مرجعيون» في لبنان؛
أن ابنه «ألبرت» َّ
ظل يعيش بلد آبائه
غير َّ
في ك ِّ��ل وج��دان��ه .ولعل من أروع أحداث
ح��ي��اة «أل��ب��رت ح��وران��ي» ،تلك الومضة
البديعة ،قبل أش��ه ٍ��ر م��ن وف��ات��ه ،والتي
أط َّ���ل بها آلخ��ر م��� َّرة على لبنان؛ فكانت
ِ
وطن ما نسي ابنه ،وما
لقاء
األصالة بني ٍ
نساه االب��ن؛ وسيبقى ك ُّ��ل واح ٍ��د منهما
فخر ًا لآلخر.
أن «ألبرت حوراني»
أما اليوم ،ورغم َّ
سبع وعشرين
قد انتقل الى جوار ر ِّبه منذ ٍ
سنةٍ  ،فال يسعني اال أن أق��ول« :ألبرت،
أيها العزيز ،كنتَ رائع ًا معي ،وعساي
طموح ال��وص��ولِ  ،مبفاهيمي
أبقى على
ِ
األكَّادمي َّي ِة ِ
بعض
وق َي ِمها وبط َّالبي ،الى
ِ
م��ا ِع ْ
إخ�ل�اص للمعرفة،
��ش��تُ�� ُه م��ع َ��ك ِم��ن
ٍ
وتواضع بال َّذات».
وس ُم ٍّو باأل َكّادمييا
ُ
ٍ
َّ
 رئيس املركز الثقافي اإلسالمي

مدنيات

 83عازف ًا وكورا ًال من تايوان وتون�س و�صوت �آية ليل طربيه حفل ترفيهي يف اليوم العاملي لذوي الإحتياجات اخلا�صة
�صور  -جمال خليل:

املايسترو التايواني يدير عازفيه
حدث فني كبير شهدته خشبة مسرح «إروين
هيل» في اجلامعة اللبنانية األميركية ()LAU
مع األوركسترا السيمفوني لـ تايبيه (عاصمة
ت��اي��وان) وك��ورال تونس  88الفخري ،مبا يعني
 83عازف ًا وكوا ًال ،مألوا املنبر اجلامعي وأمتعوا
حضور ًا منوذجي ًا من نخبة املثقفني والسميعة
والشخصيات التي تلتقي دائم ًا على مواعيد ذات
قدر كبير من املستوى والقيمة الفنية.
(( )From Farawayم��ن ب�لاد ب��ع��ي��دة) هو
ع��ن��وان ال��ع��رض ال���ذي نظمته اجل��ام��ع��ة ،شام ً
ال
فنانني من تايوان ،أميركا ،تونس ،مصر ،ولبنان،
منوعة،
مم��ا ج��ع��ل امل����ادة املوسيقية الغنائية
ّ
وعميقة التأثير ف��ي جمهور احلاضرين الذين
كان موعدهم عند الثانية من بعد ظهر األحد في
الثاني من شباط /فبراير اجلاري ،وصل معظمهم
قبل ساعة من املوعد لكي يفوزوا مبقاعد خالية
لهم.
أوركسترا تايبيه (عاصمة تايوان) السيمفوني
تألفت من  51عازف ًا وعازفة ،الحظنا أن معظمهم
عازفون على آل��ة الكمان القدمية ،وه��ي صغيرة
احلجم رمبا لكي تتناسب وتنسجم مع أجسامهم
ال��ص��غ��ي��رة ش��ب��اب�� ًا وص��ب��اي��ا ،إض��اف��ة إل���ى كون
االبتسامة لم تفارق وجوههم ،وكانوا يوزعون
التحيات على كل من يقع نظرهم عليه في الصالة،
كنوع من ال��ود واحملبة ،وب��دوا شديدي اإللتزام
وقت العزف ،مع املايسترو املتواضع وبحركات
بسيطة وقليلة ومن دون عصى القيادة ،جعل من
اإلصغاء إلى املوسيقى س��واء كانت من تايوان
أو من النتاج العاملي ،أو العربي الذي ش ّدنا إليه
بإعجاب كبير.
وك���ان حل��ض��ور ال���ك���ورال ال��ت��ون��س��ي رهجته،
خ��ص��وص�� ًا م��ن ب��ع��ض التونسيني املقيمني في
لبنان ،وقد صرخ عدد منهم حتية للكورال الوافد،
وامل��ت��م�� ّي��ز م��ع  32ع��ن��ص��ر ًا م��ن اجل��ن��س�ين ،أمنوا
مشاركة في مؤلفات عاملية وأخرى عربية عامة أو
لبنانية خاصة ،وهو ما إستوقفنا فعلي ًا خصوص ًا
مع التوزيع املتم ّيز (وجدي أبو دياب) لنماذج من:

امليزوسوبرانو آية ليل طربيه

ن��ظ��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ط��ب��ي��ة الدولية
بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني
وب���ل���دي���ة ص����ور وع�����دد م���ن اجلنعيات
إحتف ًال ترفيهي ًا ملناسبة اليوم العاملي
ل���ذوي اإلح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة وذل���ك في
م��رك��ز ب��اس��ل األس����د ال��ث��ق��اف��ي ف��ي صور
بحضور نائب رئيس بلدية صور صالح
صبراوي رئيس مركز مصان علي شرف
الدين ،مديرة مركز بايل األس��د شهيناز
قهوجي وط�لاب م��ن جمعيات احل��ن��ان ،
مصان  ،جميعة امل��رأة اخليرية وجمعية
ال��ن��ش��اط��ات ال��ن��س��ائ��ي��ة ال��ذي��ن حضروا
وطالبهم ذات اإلحتياجات اخلاصة.
وت��خ��ل��ل ال��ن��ش��اط ال��ت��رف��ي��ه��ي عرض
ف��ق��رات ل�لأط��ف��ال م��ن صحية وتوعوية
ل��ط�لاب اإلح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة وعرض
بعض القصص التى وصلت الى النجاح.
وأش��ارت منسقة النشاط س��اره جابر
ال���ى ان ال���ه���دف م���ن ه���ذا ال��ن��ش��اط نشر
التوعية ف��ي صفوف ه��ذه الشريحة من
األط��ف��ال ال��ذي��ن يحتاجون ال��ى الرعاية
ال��دائ��م��ة وت��ف��ع��ي��ل دوره�����م ف���ي احلياة
ودم���ج���ه���م ف���ي امل��ج��ت��م��ع م��ه��م��ا كانوا
مختلفني ب��إم��ك��ان��ه��م حت��ق��ي��ق أهدافهم
وطموحاتهم وأحالمهم وبإستطاعتهم
الوصول الى النجاح والتفوق واإلمتياز.

متديد طلبات تفاوي�ض
الدخول اىل مباين الأمن العام

جانب من الكورال التونسي
ملا ب��دا يتثنى ،عالندا الندا ،أم��ي نامت ع كبير،
وبعض غيرها ،مما جعل الصالة متوج بالتفاعل
عال مع قدرة األوركسترا ومعها الكورال
وبصوت ٍ
بقيادة الفتة ملايسترو التايواني ال��واف��د «شنغ
ه��ون��غ ك����او» ،ال���ذي ب���دا ف��ي م�لاب��س متواضعه
«سبور» ومن دون رسميات ،وإص��راره أن يكون
أول املصفقني لعازفيه عند كل بداية إستراحة.
هذا النموذج الراقي بدا أيض ًا شديد اجلودة،
واالبداع مع املوهبة األوبرالية اللبنانية الـ ميزو
س��وب��ران��و آي��ة ليل طربيه (إب��ن��ة ال��ف��ن��ان رفعت
طربيه) التي رافقتها على البيانو مسؤولة اإلدارة
الفنية في اجلامعة صبا علي التي بدت مستنفرة
وح��اض��رة ب��ق��وة كمتحدثة ع��ن ه��ذا الكونسرت
األوركسترالي ،ثم كعازفة بيانو ماهرة ،كانت وآية
��ال ،وقد إحترمنا في املغنية
ليل على تواصل ع ٍ
حسن إطاللتها األنيقة ،البعيدة في مظهرها عن
أي نوع من الفانتازيا ،لذا كانت في محلها ،وكنا

باركنا في وقت سابق وقفتها على اخلشبة نفسها
عندما أخذت رقتها أكثر في التعريف مبوهبتها
وقدراتها الالفتة والكبيرة .أكثر من سبب جعلنا
نحتفي بهذا احلفل والق ّيمني عليه ،واملشاركني
فيه لبنانيني وعرب ًا وأجانب ،في ظروف رمبا لم
تكن لتقنع أي مرجعية فنية خارجية باملجيء إلى
لبنان للمشاركة في حدث مثل هذا .لكن هناك ما
هو أكثر من الثقة بلبنان ،جعل هؤالء يقولون نعم
من دون تر ّدد حني وصلتهم الدعوة.
بيروت ح��اض��رة ،ح ّية ،ومتجذرة في األرض
واحل����اض����ر وف���ي���ه���ا ك����ل ال����ص����ور املستقبلية
احلضارية ،وال صحة ألي إستنتاج يعتبر الواقع
السلبي ال��راه��ن م��ؤش��ر ًا سلبي ًا على الغد .أبد ًا
إن للغد ص��ورة مشرقة ه��ي نفسها التي لطاملا
عشناها ودعمناها وعرفنا قيمتها أي��ام سالم
وخير وعافية لبنان.

حممد حجازي

أعلنت امل��دي��ري��ة العامة ل�لأم��ن ال��ع��ام ،ف��ي بيان،
«ع��ن متديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو جتديد
تفاويض ال��دخ��ول ال��ى مباني وم��ق��رات األم��ن العام
إع��ت��ب��ار ًا م��ن ت��اري��خ  2020/02/17ول��غ��اي��ة تاريخ
.2020/03/02
تُقدم الطلبات في املديرية العامة لألمن العام،
مبنى رقم  ،1أمانة السر العامة ،مقابل قصر العدل.
مل��زي��د م��ن املعلومات واإلط��ل�اع على املستندات
املطلوبة لتقدمي الطلبات ميكن زيارة موقع املديرية
العامة لألمن العام على شبكة اإلنترنت».

تو�ضيح
أوض��ح مكتب النائب الدكتور قاسم هاشم ما
ورد في «اللواء» بتاريخ الثالثاء في 2020/2/11
وفي الصفحة ( )11حتت عنوان( :إطالق «القدس»
على القاعة العامة في كفرحمام)( :حصل تالسن
وتدافع بني عدد من احملتجني وآخرين من مؤيدي
النائبني هاشم وف��ي��اض)« ،ان م��ا حصل ال عالقة
لنا به ال من قريب أو بعيد وان االشكال حصل بعد
مغادرتنا والوفد املرافق مبدة زمنية تزيد على 15
دقيقة وب�ين شباب ال عالقة لنا بهم فيما بينهم»
فاقتضى التصحيح.

عناصر من الصليب األحمر يهتمون بالطالب

إصدار «�أ�سما�ؤك كثرية وخبزنا قليل»..
ديوان جديد لل�شاعر اللبناين بالل امل�صري
صدرت مؤخر ًا للشاعر والكاتب اللبناني
ب�ل�ال امل��ص��ري م��ج��م��وع��ة ش��ع��ري��ة بعنوان
«أسماؤك كثيرة وخبزنا قليل» عن دار الوطن
اليوم في اجلزائر.
امل��ج��م��وع��ة اجل���دي���دة ه���ي ال��راب��ع��ة له
ب��ع��د «ع��ت��م امل���راي���ا» و«ت��ص��اع��د الياسمني
ٍ
كزيت يضيء».
كالرصاص» و«خفيف ًا
ف��ي ت��وص��ي��ف��ه��ا ألج����واء ال���دي���وان قالت
الشاعرة والكاتبة اجلزائرية نوارة حلراش:
ن��ف��ح��ات ش��ف��اف��ة م��ن ال��ص��وف��ي��ة ،الصوفية
ال��ت��ي ت�لام��س ال����روح وت��ت��رب��ع ع��ل��ى عرش
الذات /اآلخر في حلظة احتواء طاغية ،ذاك
االحتواء الذي تتسع معه الرؤية والعبارة،
وتتآلف معه تفاصيل احلضور والغياب،
لدرجة االلتحام /االنفصال .شعرية ُمنسابة
ف��ي ال��ن��ص ت��ل��ف ال��ل��غ��ة واحل���ال���ة م��ع�� ًا« :يا
للسخرية ..معي ستكون وحيد ًا ،مثل خامت
في إصبع السماء أو حجر في قلب البحيرة/
معي ،ستكون دون نفسك /سأجلس بيني
وبينك لنراقب األرض وهي تذوب /ال تقطف
ل��ي وردة ال تقل كلمة أن��ت وح��ي��د معي!»..
إنها مفارقة اللغة واحلالة ،مفارقة الرؤية
والعبارة»

غالف املجموعة

تصدر عن

العميد املؤسس

دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل

عبــد الغـنـي ســـالم

صالح سالم

عدنان غالييني

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

( 1962ـــ )2017
املدير االداري
املدير التجاري

ناجي حطب

يومية �سيا�سية عربية

حكايات الناس

يكتبها اليوم :فاروق اجلمال

«�سوداين» يف �ساحة املعر�ض

صيف  1974يخرج املصلون من مسجد العمري الكبير بعد تأدية صالة اجلمعة
وسماع خطبتها للشيخ شفيق ميوت ،وينقل وقائعها عبر أثير اذاعة لبنان وعلى
املوجة ( )...شيخ املذيعني شفيق جدايل (وال��د مديرة عام وزارة العدل) ،واشهر
املقرئني صالح الدين كبارة.
بني املصلني سوداني اسمه أحمد في العقد الرابع من عمره ،تراه يعود ثانية
ليقف عند مدخل املسجد لبيع «فستق العبيد» واملهنة رغم بساطتها تتطلب صبر ًا
وجلد ًا فترى البائع أحمد ،فحمي اللون منتصب ًا كالرمح واقف ًا وراء «بابوره» يفرغ
بضاعته في ايدي العابرين ،وفي جيوب املستبسطني رزقه اليومي!
أبرز زواره د .جورج خيصة طبيب (األمراض اجللدية) وينتمي إلى الداهشي
سليم العشي املعروف «بداهش» ود« .خيصة» عيادته في شارع املعرض.
وهناك سودانية تبيع الفستق في ساحة البرج واشهر زبائنها املصارع «أدمون
الزعني» ،الذي ال يكاد يلوح بعصاه حتى تُل ّبي السودانية رغبته كالعادة ،وفي
عصور) سوداني يقف امام (استديو ع��ادل) وال يكترثون له ولو بقروش
(ساحة ّ
قليلة؟!
«أحمد» السوداني ترك بلده ألداء فريضة احلج ودخل لبنان واقتنى «البابور»
بـ« »15ليرة لبيع الفتسق ،وكان يبيع يومي ًا بـ« »25ليرة.
والعامل «علي قمر» (بائع احملامص) :السودانيون يعشقون بيع فستق العبيد
واحملمصة «م��ودي��ل» وت�ص��رف ال��دخ��ان ومفعولها السحري ف��ي نفوس املارين
بشوارع بيروت ال سيما في (ساحة البرج) واملعرض ،واملناطق الشعبية فيقدمون
على شراء الفستق الساخن ويلتهمونه!!
بائع آخر اسمه «كالي ساري» يقف قرب «بن عازار» بالبرج ..أحب بيروت واختار
مهنة بيع (الفستق السوداني) وكان يشتري الفستق بأربع ليرات للكيلو الواحد
والوسط بـ« »3ليرات وميزج الصنفني ثم يبيع كل « 50غرام ًا» بـ 25قرش ًا.
وتختلف نسبة األرب��اح بني «ب��اب��ور» وآخ��ر .ويقصد بكلمة «البابور» حمولة
احملمصة وسعتها من الفستق حني تتراوح ما بني « »7و« »10كيلوغرامات.
و«ك�لاي س��اري» ال ميلك ميزان ًا أثناء بيعه فاستعاض عنه بلفائف من الورق
تدعى «قرطاس الورق» رزق الله.

جوزيف قصيفي

م��ق��ل��د رئ��ي��س��ة م��ك��ت��ب االع�����داد
وال��ت��دري��ب ف��ي امل��رك��ز التربوي
ل��ل��ب��ح��وث واإلمن������اء ،ومدربي
ال���ص���ع���وب���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة في
امل�����ك�����ت�����ب ،وح������ض������ور ن� ��دى
جرجس املسؤولة الفنية في
جبل لبنان ونخبة من التربويات،
نظم املكتب في املركز التربوي
للبحوث واإلمن��اء لقاء تدريبي ًا
إع�لام��ي � ًا ح���ول امل��ش��اري��ع التي
تتضمن التعليم االجتماعي
العاطفي واخلطوات املستقبلية
االستراتيجية في هذا اإلطار.
****
{ دع����ا ال����ن����ادي «الثقافي
العربي» حلضور ندوة بعنوان:
«صفقة القرن ..تداعياتها على
الوضع العربي الراهن» ،يشترك
فيها :د .خليل ال �ه �ن��دي ،د.
محمود س��وي��د وص�ق��ر أبو
ف� �خ ��ر ،ال���س���ادس���ة م���ن مساء
غ��د اخلميس ،ف��ي قاعة النادي
ال��ث��ق��اف��ي ال��ع��رب��ي ،ش���ارع عبد
العزيز ،بناية يارد ،ط.2
****
{ ال��زم��ي��ل��ة وداد حجاج

تقدم
االذاعية في اذاع��ة لبنانّ ،
ب��رن��ام��ج� ًا ج��دي��د ًا م��ن إعدادها
ب��ع��ن��وان« :أم���اك���ن» ويتضمن
جولة في لبنان على أهم املعالم
السياحية فيه ،من إخراج علي
أمني.
****
{ املعهد الفرنسي للشرق
األدن��ى وقسم التخطيط املدني
ف����ي ك��ل��ي��ة ال���ف���ن���ون اجلميلة
والعمارة في اجلامعة اللبنانية،
وبالتعاون مع رابطة املهندسني
االخ��ت��ص��اص��ي�ين ف���ي التنظيم
امل��دن��ي ف��ي نقابة املهندسني -
ب���ي���روت ،وب��ح��ض��ور ن��خ��ب��ة من
االكادمييني ،ينظم لقا ًء بعنوان:
،»Green
«Architecture
اخلامسة من مساء غد اخلميس
 13اجلاري ،في نقابة املهندسني
 بيروت.ي���أت���ي ه�����ذا ال���ل���ق���اء ضمن
سلسلة من اللقاءات تقام حول
اإليكولوجيا ،السياسة وتنظيم
األراضي ،حتت عنوان« :العمارة
اخلضراء».
****

سفر ميمون

{ ب��ط��ري��رك ان��ط��اك��ي��ا وسائر
املشرق للروم امللكيني الكاثوليك
يوسف العبسي عاد من روما.
{ بطريرك السريان الكاثوليك

اغناطيوس يوسف الثالث
يونان عاد من روما.

جمال اجلراح

اواديس كيدانيان

{ ال��وزي��ر السابق اوادي��س
كيدانيان عاد من يريفان.
{ ال���وزي���ر ال��س��اب��ق جمال
اجلراح عاد من القاهرة.
{ ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق اميل
رحمة عاد من عمان.

ب�����أن ت����وم����اس ل�����وي أس����ت����اذ علم
ال����ن����ف����س اجل������س������دي وال�����ع��ل��اج
ال��ن��ف��س��ي ف���ي م��س��ت��ش��ف��ى جامعة
ري���غ���ن���س���ب���ورغ ،ي���ق���ول «جتعلنا
احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ف��ي ح��ال��ة توتر.
ول���ك���ن مب��س��اع��دة خ���دع���ة بسيطة
ميكننا جتنب هذا التوتر ،ليس فقط

التوتر النفسي

رئيس قسم االخراج

محمود غندور

{

{ ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ج ��واد
بولس عاد من باريس.
{ ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق خالد
زه� � � ��رم� � � ��ان غ����������ادر ب���ط���ري���ق
اسطنبول.

****

باالسترخاء ولكن بجعلها مفيدة
للصحة».
ويقترح لوي ،تعلم طريقة بسيطة
ل��ل��ت��ن��ف��س ،ه��ي ك��ال��ت��ال��ي :ي��ج��ب أن
تستمر عملية الشهيق أرب��ع ثوان،
والزفير سبع ثوان مع تكرارها عدة
مرات .ألن عملية التنفس هي القاسم
املشترك جلميع ط��رق االسترخاء.
وه�����ذا ي��س��اع��د ك��ث��ي��را ف���ي ح���االت
التوتر النفسي املزمن والقلق احلاد
وحاالت اضطراب النوم.
وي����ق����ول «م�����ن امل���ه���م أن تكون
م�����دة ال���زف���ي���ر دائ����م����ا أط������ول من
م���دة ال��ش��ه��ي��ق ،ح��ي��ث أن م��ث��ل هذه
التمارين يجب أن تتكرر خالل فترة
ط��وي��ل��ة .ل��ذل��ك أق��ت��رح استمرارها
ملدة  ١١دقيقة لغالبية الناس .وأن
استمرارها مل��دة رب��ع ساعة يؤدي
إلى استرخاء اجلميع تقريبا».
وأضاف البروفيسور لوي ،هذه
الطريقة في التنفس تستخدم في
رياضة اليوغا أيضا ،ألن ميزتها
ت��ك��م��ن ف���ي س��ه��ول��ة استخدامها
ف��ي حياتنا اليومية .لذلك يقترح
ت���ك���راره���ا ع����دة م�����رات ف���ي اليوم
للتخلص من التوتر النفسي.
(وكاالت)
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حكومة النظام الأخرية
�أم الفر�صة الأخرية..؟

حوار� :سمار الرتك
تكثر اإلصابات بنزالت البرد واألنفلونزا في فصل الشتاء ،ومن بني التهديدات التي تسبب
اإلصابة بأمراض الشتاء الشائعة هو االنتقال من األماكن الدافئة املغلقة إلى األماكن الباردة
املفتوحة ،ومن بني هذه األماكن املواصالت العامة أو التواجد في املراكز التجارية املغلقة
واملزدحمة ،األمر الذي يضعف جهاز املناعة ويكون من السهل إصابة اإلنسان بنزالت البرد
أو األنفلونزا.
لذلك الوقاية تكون خير عالج ،وخير وقاية تتمثل بتناول األطعمة التي حتصن من اإلصابة
بأمراض الشتاء.
لتسليط الضوء على هذا املوضوع ،التقت «اللواء» األخصائية في علم التغذية نوف أبو
إسبر ،فكان احلوار اآلتي:
{ ما هي األطعمة التي حتصننا من األنفلونزا؟

 يجب أن نشدد على ضرورة أن يكون النظامالغذائي صحيا بامتياز ،أي أن��ه علينا أن نبدأ
ب��ت��غ��ذي��ة جسمنا مب���ادة «ال��ب��روت�ين» ألن��ه��ا هي
التي تقوي املناعة ،وذل��ك من خ�لال «البروتني»
املوجود في األلبان واألجبان واللحوم واألسماك
والبقول...
ك��ذل��ك ع��ل��ي��ن��ا أن ن��ت��ن��اول األط��ع��م��ة الغنية
ب���ـ«ال���ف���ي���ت���ام�ي�ن»  Cامل����وج����ود ف���ي احل���وام���ض
والبندورة والبروكولي والبقدونس والليمون
والكيوي والفريز و«الكريب فروت».
ه���ذه ب��اإلج��م��ال أه���م امل���ص���ادر ،وب��ال��ت��أك��ي��د ال
يجب أن يكون النظام الغذائي فقيرا باحلديد ألن
احلديد هام جدا وعملي في جهاز املناعة واملهم
في هذه املسألة أن الطعام الغني بالبروتني غني
أيضا مبادة احلديد.
ل��ذل��ك إن ت��ن��اول��ن��ا ه���ذه ال��وج��ب��ات الصحية
سيمكننا من حتصني أنفسنا.
 م��ن ال��ض��روري أن نتناول كمية كافية من«الكالوري» ألن «الدايت» عندما يكون فقيرا جدا
بـ«الكالوري» أي بالوحدات احل��راري��ة ،فإن هذه
املسألة تتعب اجلسم وتضعفه ،وبالتالي ال يعد
باستطاعة اجلسم أن يحارب أي «فيروس» ،وهذا
النقص بالطاقة يتعب اجلسم متاما فيصبح من
السهل أن يلتقط البكتيريا والفيروس أكثر من
اجلسم املرتاح.
انطالقا من ذل��ك ،يجب على امل��رأة أن تتناول
وحدات حرارية بنسبة  1200والـ« 1500كالوري»،
ول��ل��رج��ل م��ا ب�ين ال����ـ 1500وال�����ـ« 2000كالوري»
ول��دى الصغار أيضا ما بني ال���ـ 1200والـ1500
«كالوري».
ل��ذل��ك م��ن ال���ض���روري أن تتخطى الوحدات
احل���راري���ة نسبة ال�����ـ 1000وال سيما بالنسبة
لألشخاص الذين يتبعون «الدايت» ،ألنه في حال
ك��ان «ال��داي��ت» قاسيا ج��دا يجب أن تتنبه لهذه
املسألة خصوصا وأن «الدايت» يضعف اجلسم
ويضعف بدوره جهاز املناعة.
أيضا يجب أن نتناول وجبات منتظمة أي ما
ال يقل عن  4أو  5وجبات خالل اليوم ،أي وجبة
رئيسية هي وجبة الغداء ووجبتان صغيرتان
(ترويقة وعشاء) و ،SNACK 2باإلضافة إلى
ضرورة تناول الفواكه واخلضار التي تلعب دورا
أساسيا ومهما جدا وال سيما أنها حتتوي على
أهم الفيتامينات...
كذلك علينا أن نتناول صحن كبير من السلطة
مرتني في اليوم ،باإلضافة إلى حبتني إلى  3حبات
من الفواكه في اليوم أيضا.
وم���ن ال���ض���روري ج���دا أن ن��ش��رب ع��ل��ى األقل
ليترين من املياه في اليوم ،وذلك كي يبقى اجلسم
مرطبا وغير جافا ،ألن اجلفاف باجلسم يسبب
الضعف باملناعة.

{ م���اذا ع��ن األط �ع �م��ة ال��واج��ب ت�ن��اول�ه��ا لدى

إصابتنا بـ«نزلة البرد»؟

 في حال اتبعنا نظاما غذائيا صحيا ووجباتغذائية متوازنة ،كما سبق وأوردت ،فإن إمكانية
إصابتنا بـ«الفيروس» تتضاءل ،وبالتالي بدال من
أن نصاب بـ 20أو 30فيروسا نصاب بـ.10
طبعا ،باإلضافة إلى مسألة الوجبات الغذائية
علينا أن نتنبه ملسألة النظافة ،علينا أن نغسل
ال��ي��دي��ن ج��ي��دا ق��ب��ل األك���ل وب��ع��ده .ك��ذل��ك تناول
السوائل هام جدا خالل فترة امل��رض وال سيما
اليانسون ،الزهورات ...وطبعا املياه.
وف��ي ح��ال إصابتنا بارتفاع ب��احل��رارة يجب
على الشخص أن يرتاح وأن يدفىء نفسه جيدا،
وأن يشرب كميات كبيرة م��ن امل��ي��اه والسوائل
(زه�������ورات ،ي��ان��س��ون ،ب����اب����وجن .)...أي��ض��ا من
ال��ض��روري ت��ن��اول ح��س��اء ال��دج��اج ال���ذي يعتبر
أفضل ع�لاج ألن م��ادة «ال��ب��روت�ين» امل��وج��ودة في
ال��دج��اج تساعد ف��ي محاربة ال��ف��ي��روس ،وعلينا
أن نضع فيها القليل من البهارات ألنها تساعد
على تفتيح اجليوب األنفية كما أن مياه الدجاج
تساعد على الشفاء السريع.
طبعا يجب أال نبقى دون ط��ع��ام وعلينا أن
ننام لفترات طويلة أي من  7إل��ى  8ساعات ألن
قلة النوم تضعف جهاز املناعة ،وبالتالي تضعف
اجلسم .كذلك ،علينا أن نركز على أهمية تناول
«الفيتامني»  Cو«البروتيني» خالل فترة املرض،
وذلك كي نعيد تقوية جهاز املناعة ولنسرع مدة
الشفاء.

األخصائية نوف أبو إسبر
وهنا ال بد من أن ألفت ملسألة هامة ج��دا أنه
لدى إصابتنا بالرشح وكان هناك بلغم في الصدر
يجب أن نبتعد عن ش��رب احلليب ،لكن إذا كات
الصحة جيدة فمن الضروري أن نتناول احلليب
ألنه غني بـ«الكالسيوم» و«البروتني».

م���ا ج���رى أم���س داخ����ل مجلس
ال���ن���واب ،وخ��ارج��ه ف��ي الساحات
والشوارع احمليطة ،ليس إنتصار ًا
ألح�������زاب ال���س���ل���ط���ة ،وال هزمية
جلماهير احل���راك ،ب��ق��در م��ا ميكن
اعتباره تكريس ًا ملبدأ احلرص على
امل��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة ،ودورها
ف��ي ان��ت��ظ��ام احل��رك��ة السياسية،
واحلفاظ على ما تبقى من قواعد
النظام الدميوقراطي البرملاني.
حصول احلكومة على الثقة لم
يكن هو احل��دث ،ألن��ه ك��ان متوقع ًا
نتيجة ال��ب��وان��ت��اج ال����ذي أجرته
أح����زاب السلطة املمثلة ف��ي هذه
احلكومة.
األضواء تركزت على مجموعات
احل������راك ،ال���ت���ي أح���اط���ت مبنافذ
الطرق املؤدية إلى ساحة النجمة
بشكل مدروس وجريء ،ليعبروا عن
رفضهم للحكومة وبيانها الوزاري،
ف��ي ظ��اه��رة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا في
احلياة السياسية اللبنانية ،حيث
أرب��ك��ت ه��ت��اف��ات ال��ث��وار املنظومة
السياسية ،وأجبرت نوابها على
الوصول تسل ً
ال إلى مبنى مجلس
النواب.
األه�����م م���ن ال��ث��ق��ة ووع���وده���ا
ال��واه��ي��ة ،ه��و ان��ط�لاق احلكومة
للعمل بجدية ،وبالسرعة الالزمة
إلط�ل�اق ورش���ة امل��ع��اجل��ات املالية
واإلص�ل�اح���ات اإلداري����ة والنقدية
الضرورية ،ومواجهة اإلستحقاقات
الداهمة لسندات اخلزينة في ظل
الشح الراهن في السيولة ،ورياح
اإلف�ل�اس ال��ت��ي تهب على الدولة،
وت���ه���دد ال��ع��دي��د م���ن املؤسسات
الرسمية واإلدارية باإلنهيار.
ال تستطيع احلكومة أن تعمل
على إيقاع البيان الوزاري املطول،
والذي تضمن بعض الهفوات ،في
مقدمتها إع��ت��م��اد خطة الكهرباء
ال��ت��ي أق��رت��ه��ا احل��ك��وم��ة السابقة،
منذ ح��وال��ي السنة ،وبقيت حبر ًا
على ورق ،فض ً
ال عن اعتمادها على
استئجار البواخر التركية ،وعدم
اإلس�����راع ف��ي ب��ن��اء م��ع��ام��ل توليد
الطاقة ،ومد خطوط النقل بالتزامن
م���ع زي������ادة اإلن���ت���اج ف���ي املعامل
اجلديدة.
وال ت��س��ت��ط��ي��ع ه����ذه احلكومة
ال��ت��ل��ك��ؤ ف���ي ال���ت���ص���دي لألزمات
املعيشية املتفاقمة ،والتي أدت إلى
ارتفاع أرقام البطالة إلى مستويات
مخيفة ،وتسببت بإقفال العشرات
م��ن امل��ؤس��س��ات امل��ن��ت��ج��ة ،وتهدد
ب��ان��ه��ي��ار ال��ع��دي��د م���ن القطاعات
االقتصادية.
فهل تكون هذه احلكومة األخيرة
ف��ي ال��ن��ظ��ام اللبناني احل��ال��ي ،أم
ت��ب��ق��ى ح��ك��وم��ة ال��ف��رص��ة األخيرة
لإلنقاذ؟

«نون»...

{ تصاب املعدة أحيانا بوجع نتيجة البرد ،ما
الواجب تناوله في هذه احلالة؟

 أن��ص��ح ه��ن��ا ب��ت��ن��اول ال��س��وائ��ل الساخنةكالشاي ،الزهورات واليانسون وأن نتدفأ جيدا،
إضافة إلى تناول احلساء بالتأكيد.

{ هل من نصائح محددة؟

 يجب النوم جيدا ،تناول الوجبات بانتظام،على أن يتخللها  2إلى  3ليتر من املياه ،إضافة
إلى ممارسة الرياضة ألن الرياضة تكسبنا القوة
والنشاط وتقوي لدينا جهاز املناعة.
ك���ذل���ك اإلب���ت���ع���اد ع���ن امل���ق���ال���ي ،السكريات،
احللويات واألطعمة املليئة بالدهون ،واعتماد
األط��ع��م��ة الصحية ،ب��ذل��ك نحافظ على صحتنا
ونحصن أنفسنا في موسم الشتاء.

قبل  40عام ًا

:1983/2/12

«بيروت الكبرى» تتزامن
مع دخول اجليش اجلبل

ُينتظر ان يشهد األس �ب��وع املقبل
اتصاالت سياسية مكثفة يقوم بها كبار
املسؤولني بهدف تثبيت الوضع األمني
في منطقة اجلبل واالس��راع في إدخال
اجليش وال�ق��وة املتعددة اجلنسيات
إل��ى املنطقة على أم��ل أن تتزامن هذه
اإلج� ��راءات م��ع تنفيذ م�ش��روع مدينة
ب�ي��روت ال�ك�ب��رى .وق��ال مصدر وزاري
ل �ـ«ال �ل��واء» ان هناك  2000عنصر من
القوة املتعددة اجلنسيات سيصلون
إلى بيروت في وقت قريب.

قبل  25عام ًا

:1995/2/12

كلينتون يفتتح محادثات
السالم في الشرق األوسط

تناول السوائل هام جد ًا خالل فترة املرض وال سيما اليانسون

اف �ت �ت��ح ال��رئ��ي��س األم� �ي ��رك ��ي بيل
كلينتون أمس اجتماع ًا لوزراء خارجية
إس��رائ �ي��ل وم �ص��ر واألردن ومنظمة
التحرير الفلسطينية بهدف تنشيط
عملية سالم الشرق األوسط املتداعية
بأن قال ان الواليات املتحدة ستضاعف
ج�ه��وده��ا إلع���ادة عملية ال �س�لام إلى
كامل سرعتها .وض��م االجتماع الذي
يرأسه وزير اخلارجية األميركي وارن
ك��ري�س�ت��وف��ر ك�لا م��ن وزراء خارجية
إس��رائ �ي��ل وم�ص��ر واألردن ومسؤو ًال
فلسطيني ًا هو نبيل شعث ...إلخ.

قبل  15عام ًا
:2005/2/12

تصعيد رسمي ُيه ّدد
التهدئة بني املواالة
واملعارضة

نتائج يومية
ج������رى م����س����اء أم������س سحب
«ي���وم���ي���ة» رق����م  ،1002وج����اءت
النتيجة كاآلتي:
< يومية ثالثة827 :
< يومية أربعة9199 :
< يومية خمسة49323 :

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

نقطة و سطر

{ ماذا عن الوحدات احلرارية؟

كيف نتخل�ص من التوتر النف�سي؟

يؤكد ت��وم��اس ل��وي ،أس��ت��اذ علم
النفس ،على أن التنفس بطريقة
 ،11- 7-4ال��ت��ي تعني استمرار
عملية ال��ش��ه��ي��ق م���دة أرب����ع ثوان
وال��زف��ي��ر سبع ث���وان ،تساعد على
التخلص من اإلجهاد.
وي���ف���ي���د م���وق���ع ،Focus.de

طارق دملج

التغذية ال�سليمة خري وقاية من �أمرا�ض ال�شتاء

وداد حجاج

سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في
ّ
 138 :2020/2/10حركة طيران و 15428راك��ب� ًا ،توزّعت
على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  70رحلة ،إقالع  68رحلة.
حركة الركاب :وصول 7811 :راكب ًا ،مغادرة 7617 :راكب ًا،
وترانزيت :ال أحد.

املدير املسـؤول

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

دياب قبل الثقة:
كرة النار تتدحرج
بسرعة

هي وهو

{ س� � �ت � ��ري � ��دا جعجع
وج � ��وزي � ��ف إس� �ح���ق نائبا
ب��ش��ري ت��اب��ع��ا أوض����اع منطقة
بشري خالل العاصفة الثلجية،
وفي ضوء تشكّ ل طبقات كبيرة
من اجلليد ج ّراء تدني احلرارة
إل����ى ح���وال���ى ال��ع��ش��ر درج����ات
حتت الصفر في ق��رى القضاء.
وقد جرت سلسلة اتصاالت مع
املعنيني ملواصلة العمل للحد
من تداعيات اجلليد على حركة
األهالي.
****
{ ج ��وزي ��ف القصيفي
رئيس نقابة محرري الصحافة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وأع���ض���اء النقابة،
يستضيفون اجتماع ًا لنقباء
املهن احلرة ،للبحث في «صفقة
ال��ق��رن» ،وات��خ��اذ موقف موحد
منها ،إضافة إلى عرض شؤون
وطنية وع��ام��ة .وذل��ك عند ظهر
ال��ي��وم (األرب���ع���اء) ف��ي النقابة
ش����ارع س��ع��ي��د ف��ري��ح��ة  -بناية
المارتني  -احلازمية.
****
{ مبشاركة ران�ي��ا غصوب

د .ماجد منيمنه

الظريف  -شارع االستقالل
خطوط مجمعة
ت 01/735745 :
فاكس 01/735749 :
ص.ب11-2402 :ــ بيروت
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سوريا  20ل.س  -االردن  300فلس  -قطر  3رياالت  -االمارات العربية  3دراهم  -مسقط  400بيزة ــ السعودية  3رياالت ــ العراق  300فلس ــ ليبيا  300درهم ــ مصر  2جنيه ــ الكويت  300فلس ــ البحرين  300فلس ــ اليمن  8ريال

ستريدا جعجع

املدير العام

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

مكاتب املناطق

التوزيع

اعتماد وجبات غذائية متوازنة

ما كاد املوفد اخلاص لألمني العام
ل�لأمم امل�ت�ح��دة املكلف متابعة تنفيذ
ال�ق��رار  1559تيري رود الرس��ن يحزم
ح�ق��ائ�ب��ه ،للسفر ف��ي اجت ��اه باريس،
حتى ك��ان��ت السلطة تخطو خطوتني
في اجتاه التصعيد :األولى من رئيس
احلكومة عمر كرامي الذي جدد هجومه
العنيف من طرابلس على املعارضة،
معتبر ًا ان�ه��ا متحالفة م��ع إسرائيل.
والثانية لقاء الوزيرين عاصم قانصوه
وع��دن��ان ع �ض��وم ال �ل��ذي��ن ل��وح��ا برفع
احل�ص��ان��ة النيابية ع��ن ال�ن��ائ��ب وليد
جنبالط ...إلخ.

