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«انفصام الدولة» يطرح األسئلة اخلطيرة  ..وماذا عن «استعداء» األصدقاء أيض ًا!؟
رسالة اعتراضية نقلها لودريان حلزب الله ..وغياب سالمة موضع متابعة

ت�صحيح اخليارات
اال�سرتاتيجية يف لبنان

دوالر بريوت  7800ل.ل

على حاله...

العميد الركن نزار عبد القادر
وج��ه رئيس ال���وزراء اإلسرائيلي حت��ذي��ر ًا للنظام السوري
ّ
وحلكومة لبنان حملهما فيه مسؤولية أي تدهور أمني في ظل
توقعات القيادات العليا في اجليش اإلسرائيلي بتحضير حزب
الله لعملية عسكرية يع ّد لها للثأر لدماء أحد قادته الذي قتل
في غارة إسرائيلية قبل أيام في جنوب دمشق .لم ميض أكثر
من  24ساعة على حتذير نتنياهو في جلسة مجلس ال��وزراء
التي انعقدت يوم األحد ،حتى انطلقت العملية في مزارع شبعا
وتل كفرشوبا ،حيث حتدثت وسائل اإلع�لام عن إط�لاق حزب
الله صاروخ ًا موجه ًا باجتاه دبابة إسرائيلية ،باإلضافة إلى
محاولة تسلل إلى املزارع من قبل أربعة مقاتلني من احلزب وفق
الرواية اإلسرائيلية ،األمر الذي نفاه بيان حزب الله.
بدا واضح ًا منذ انطالق العملية ،بأن هناك حرص ًا الفت ًا من
قبل إسرائيل وح��زب الله على ان تكون العملية محدودة في
الزمان وامل��ك��ان ،وبأنه ال تتوافر النوايا ل��دى أي من الطرفني
لتصعيد املواجهة ،وب��أن الطرفني قد اتخذا كل االحتياطات
ال�لازم��ة ملنع أي ان���زالق ب��اجت��اه ح��رب ،انطالق ًا م��ن حسابات
خاطئة على غرار ما حدث في متوز .2006
يقود أي تقييم استراتيجي وعمالني واقعي إلى استنتاج
بأنه ال تتوافر ل��دى ح��زب الله أو اسرائيل النية أو املصلحة
لالنزالق نحو أية مواجهة عبر اخلط األزرق ،وبالتالي خرق
الترتيبات األمنية التي تشرف عليها قوات الطوارئ الدولية،
تنفيذ ًا ملقررات القرار الدولي  ،1701والتي جنحت في اإلبقاء
على االستقرار سائد ًا على جانبي احل��دود ،ومبا يؤمن حياة
طبيعية وآم��ن��ة ف��ي ال��ق��رى وال��ب��ل��دات احل���دودي���ة ف��ي جنوب
الليطاني وفي اجلليل الشمالي.
تعتمد إسرائيل منذ سنوات استراتيجية عسكرية واضحة
املعالم من أجل حتقيق هدفني داخل مسرح العمليات السوري،
وذلك من خالل شن غارات جوية وضربات صاروخية من أجل
األول ،منع ق��وات احل��رس ال��ث��وري اإلي��ران��ي
حتقيق ه��دف�ينّ :
واألذرع العسكرية التابعة لطهران من إقامة قواعد ثابتة لها
في سوريا ،مع التشديد على منع اقترابها من خط
الفصل في اجل��والن ،والثاني ،شن هجمات جوية
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م���ع اس��ت��ئ��ن��اف االق��ف��ال
العام على أبواب العيد ،في
حالة «عدم اليقني» ،استقر
س��ع��ر ال�����دوالر أم���س على
سعر أمس األول ،والسوق
السوداء  7800ليرة مبيع ًا
و 7650ليرة شراء.

مساء ،احتجاج ًا على انقطاع الكهرباء (تصوير :طالل سلمان)
قطع طريق الكوال
ً

ان يصل العدد التراكمي للحاالت املثبة
ب��االص��اب��ة ب��ف��اي��روس ك���ورون���ا إل���ى 4023
حالة ،يعني ان النظام الصحي ،اقترب من
دائرة اخلطر ،وان إجراءات التعبئة العامة،
اص��ي��ب��ت ب����داء ال��ت��ف��ل��ت امل��ج��ت��م��ع��ي ،وع���دم
االنضباط الطوعي ،لدرجة ان مواطن ًا يرفض
االمتثال ألوام��ر قوى االم��ن الداخلي ،عندما
طالبوه بوضع الكمامة ،وجلأوا الى تطبيق
ال��ق��ان��ون بتنظيم محضر ض��ب��ط ،وتوقيف
املستفز ،الذي ما لبث ان أمر القضاء بإطالق
سراحه بسند.
ان يتسابق أص��ح��اب احمل��ط��ات اخلاصة
ببيع احمل��روق��ات إل��ى رف��ع خراطيم محطات
البيع املرخصة ،مع العلم ان اجلهة الوزارية
املعنية (وزير الطاقة على سبيل املثال) ُيؤكّ د

ت��واف��ر امل���ازوت والبنزين ،ولكن ف��ي بواخر
قبالة الشاطئ ،يتعذر عليها تفريغ احلمولة
قبل قبض الدوالرات املؤلفة ،والتي يتعني ان
يفرج عنها مصرف لبنان.
على ضفة التقنني ،يقول أصحاب املولدات
وال��ذي��ن ص���ار ل��ه��م ن��ق��اب��ة ،ان��ه��م ب��ع��د خ�لاف
داخ��ل��ي ،ووع��د من املدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،فلن يوقفوا محطاتهم
اليوم ،بانتظار تأمني امل��ازوت ال��ذي يتولى
عناصر من االمن العام توزيعه ،وفق ًا حملاضر
موقعة على محطات احملروقات..
كل ذل��ك ،يكون مفهوم ًا ،وغير مفهوم في
الوقت عينه ،على وقع حتركات الشارع ،وقطع
الطرقات ،اعتراض ًا واحتجاج ًا على اقتراب
العتمة من االطباق على منازلهم ،وطعامهم،

وس��ط جو بالغ احل���رارة ،غير مسبوق ،على
الرغم من ان البالد في عز أيام الصيف..
لكن غير امل��ف��ه��وم ،أن تبدو ال��دول��ة ،في
ضوء مداخالت ،ومعطيات ما جرى وقيل
على لسان الرئيسني ميشال عون وحسان
دي�����اب ،ون��ائ��ب��ة رئ��ي��س احل��ك��وم��ة وزي���رة
ال��دف��اع وكأنها ف��ي حالة انفصام :القرار
ال��س��ي��اس��ي ف��ي م��ك��ان ،وتنفيذ ال��ق��رار في
مكان ،ان يشكو املواطن أو السياسي ،أو
حتى ينتقد ،ويحمل على خصومه ،هذا
يتحول مجلس ال��وزراء
أمر مفهوم ،أم ان
ّ
إل��ى «ح��ائ��ط مبكى» ،حيث ال��ق��رار وال��ع��دة
ال�لازم��ة لتنفيذه ،ال��ق��وى االم��ن��ي��ة ،أجهزة
الرقابة ،املال ،القضاء ،كل ذلك،
واملسؤولون يشكون!
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نقطة وسطر

�إنها �سلطة
العجز والإفال�س!..

�ص 8

احلجاج مي�ضون �ساعات
العزل قبل �أداء املنا�سك

�ص 7

�سيا�سة حملية
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مبادرة البطريرك �أحدثت حتو ًال يف امل�شهد وملأت الفراغ عند امل�سيحيني ...وال�س ّنة معها...
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همس

ال�سنيورة 7 :آ�ب ال تخ�ص آ�ل احلريري فقط ...وموعد إلعادة االعتبار لقواعد لبنان

لم تصدر تقارير مصرفية
أو م��ال��ي��ة ،ح���ول وضعية
امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة ،أو مالءة
من هنا ،يذهب السنيورة إلى تأكيد أهمية مبادرة الراعي التي هي مبادرة مثلثة يحتاج إلى توافق ،أال يتطلب االنحياز توافقاً؟ ويتوقف عند ما حصل في شبعا قائ ًال :امل����ص����ارف ع��ل��ى ن��ح��و ما
ثمة عنوانان ب��ارزان استحوذا على دردش��ة ملجموعة ض ّيقة من الصحافيني مع
الرئيس فؤاد السنيورة :استحقاق السابع من آب ومبادرة البطريرك مار بشارة بطرس األضلع وكل متكامل .يلفت إلى أن هناك َمن يتع ّمد أن يضعها في ضلع واحد وسيتجاهل إسرائيل عدو ،ولكن «شو» خص اللبنانيني كي يرد «حزب الله» من لبنان إذا قامت بهجوم ك��ان يحصل ف��ي السنوات
الراعي.
ضلع ّيها اآلخرين ،فك احلصار عن الشرعية وتطبيق القرارات أولية ،الفت ًا الى ضرورة في الشام وقتلت حلزب الله أحد عناصره؟ وملاذا يتم حتميل لبنان ما ال يستطيع حتمله؟ املالية؟

,,
م�ستعين ًا مبثل �صيداوي للرد على �س�ؤال
�صب �صواين
عن دياب« :م�ش كل مني ّ
قال �أنا حالواين

,,

أيام معدودة باتت تفصل لبنان عن موعد إعالن احملكمة الدولية احلكم في جرمية
العصر .لن يكون يوم نطق احلكم في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري يوم ًا عادياً.
ما يؤكده السنيورة أن مسألة اغتيال رفيق احلريري لم تعد مسألة تخص آل احلريري،
بل هي مسألة وطنية تشمل جميع اللبنانيني وتتعلق بحرية العمل السياسي في لبنان
واحلريات بشكل عام .وكانت نتيجة هذا األمر أن وقع شهداء آخرون باغتياالت أخرى.
وما زلنا منذ  2005إلى اآلن نعيش تداعيات هذا االغتيال.
ما ينتظره السنيورة هو أن يشكل  7آب موعد ًا لتعزيز الدولة وسلطتها كاملة وإعادة
االعتبار للقواعد التي قام عليها لبنان .يقول :صحيح أننا ال نريد الفتنة ،وحريصون على
العيش املشترك ،لكن ال ميكن أن نتعامل مع هذا احلدث وكأنه حدث صغير .سندفع في
اجتاه تركيز املطالبات على التأكيد على ضرورة استعادة سلطة الدولة ،والدعوة مرة
ثانية إلى العودة إلى األصول والقوانني والعدالة والقضاء واحترام الدستور و«اتفاق
الطائف» ،وأن ال حلول غير الدولة .وال شك تالي ًا أن هذه املطالبات تتناقض مع أي أعمال
تكسير وتخريب ضد الدولة قد جتري على األرض في ضوء صدور حكم احملكمة .وإذ
يؤكد على ضرورة اإلجراءات املتعلقة باإلغالق ملجابهة تفشي جائحة كورونا ،ال يستبعد
أن تكون حسابات  7آب متداخلة مع إجراءات األسبوع املقبل.
يحيله أحد الزمالء إلى «حزب الله» ،حيث بيت القصيد ،وحيث يشعر اللبنانيون أنه
يعيش في كوكب آخر .يرد السنيورة :نعم يعيش «حزب الله» في كوكب آخر ،ولكن ال
تفتكروا أن العهد واحلكومة ليسوا مربكني ،إمنا يكابرون .لكن ال يستطيعون االستمرار
في مكابرتهم وانتهاج هذا األسلوب وكأن ال رادع .هم يعيشون على ضعف اآلخرين
وليس على قوتهم .واألمر يحتاج إلى مواقف تضامنية من الفريق املعارض لهذا االنقالب
على الدستور والطائف والهيمنة على الدولة ومصادرة سلطتها.

استرجاع األضلع الثالثة للمبادرة.
فالذين يتناولون ضلع احلياد لوحده هدفهم ضرب مبادرة البطريرك الستعادة الدولة
اللبنانية املخطوفة واملسيطر عليها من دويلة «حزب الله» والتي تعمل بالقرارات الدولية
بشكل انتقائي .هؤالء يستندون إلى أن هناك موقف ًا قدمي ًا متحفظ ًا من فريق من اللبنانيني
على فكرة احلياد خوف ًا على عزل لبنان عن محيطه العربي ،وعما هو متعلق بالقضية
الفلسطينية .ولكن احلياد ليس ضد التزام لبنان مبحيطه العربي بعدما أضحى ذلك
جزء ًا من الدستور وال يتعلق األمر مبا كان يخاف منه جزء من اللبنانيني.
ما أن اطلق الراعي مبادرته حتى القته جلنة متابعة «مؤمتر األزهر للمواطنة والعيش
معاً» التي تعمل منذ سنوات ثماني على إعالنات األزهر للمواطنة ،وعقدت مؤمتر ًا في
لبنان برعاية البطريرك ( ،)2016وكان لها جهد في «وثيقة األخ ّوة اإلنسانية» في أبوظبي
( .)2018فاللجنة ترى أن املبادرة جاءت من ضمن هذا اإلطار ،وتندرج في إطار صون
لبنان وحمايته والتأكيد على الدور الذي ميكن أن تلعبه املرجعيات الدينية في احلفاظ
على لبنان وعلى مفهوم العيش املشترك.
ويرد على طروحات القائلني بأن املسألة حتتاج إلى توافق بسؤالهم :إذا كان احلياد

في رأيه أن هناك عملية تخريب لعقول الناس .ليس من وهم بأن اخلالص هو شربة
مياه وعملية سهلة ،بل على العكس هو عملية صعبة تتطلب تغيير ًا في املفاهيم والعقليات
واملقاربات خللق تفاهم مشترك ،وهذا يتطلب وقتاً .لذا ال بد من رؤية ما يجري اليوم
من منظور تراكمي .وهو يراهن على أن عملية تراكم القناعات لدى اللبنانيني ستح ّول
القطرات إلى سيل.
وأهمية املبادرة أنها أحدثت حتو ًال في املشهد السياسي في لبنان في وقت كان فيه
املسيحيون غائبني .وقد جاء من ُيع ّبئ هذا الغياب املدوي والفادح .نسأله أين السنّة من
املبادرة؟ فيقول :البيئة السنية مؤيدة .فما كان يلهج في ضمائرهم وفي ضمائر اللبنانيني
جاء من يتكلم به بصراحة .ورؤساء احلكومات السابقون أدلوا مبواقف مؤيدة ،وزار
الرئيس سعد احلريري بكركي ،وكذلك هناك تأييد في قلب املراجع الدينية ،ومفتي
اجلمهورية عبد اللطيف دريان داعم للفكرة .ويعلق« :روقوا شوي» ،فالتجارب املاضية
تؤكد على أهمية التراكم.
يسأله أحد الزمالء عن أسباب عدم املطالبة برحيل رئيس احلكومة حسان دياب؟
فيرد السنيورة بكثير من الوضوح :احلكومة هي أداة صغيرة .املشكلة هي عند رئيس
اجلمهورية و«حزب الله» وما لم ُيغ ّيرا مقاربتهما وتفكيرهما فال فائدة .ولكن دولة الرئيس:
أخذوا موقع رئاسة مجلس الوزراء؟ يرد مبتسم ًا مبا كان يعلق به أحد البساتنة عندما
أتى الواوي وبلع املنجل« :انتظروا حتى آخر الليل لتسمعوا عويله».
ولكن في بالي سؤالي :إذا أصبح دياب رئيس حكومة سابق ،هل سنراه ضمن نادي
رؤساء احلكومات السابقني؟ ببداهته املعتادة ،يستعني ابن صيدا مبثل شائع في املدينة
صب صواني قال أنا حالواني».
املشهورة باحللويات« :مش كل مني ّ

غمز
ال ت���������زال امل������ص������ارف،
واقفة عند إع��ادة الودائع،
ب��ال��ع��م�لات األج��ن��ب��ي��ة ،مبا
ُي��ق��اب��ل ف���ي ال��ل��ي��رة ،ولكن
بسعر دون ال����ـ 3900ليرة
لبنانية!

لغز

ت���خ���ت���ل���ف ،ح���ت���ى اآلن،
التقارير العسكرية ،حول
حقيقة م��ا حصل بعد ظهر
رلى مو ّفق األحد في مزارع شبعا!

جمل�س الوزراء ي�شكو �إ�سرائيل �أمام جمل�س الأمن ويعفي املركبات من ر�سوم ال�سري

دياب :القرار الدويل بعدم م�ساعدة لبنان �ساري املفعول ونرف�ض تعديل مهام اليونيفيل
ادان م��ج��ل��س ال��������وزراء االع���ت���داء
اإلسرائيلي ال��ذي وقع امس االول على
منطقة اجلنوب وكلف وزارة اخلارجية
تقدمي شكوى امام مجلس االمن .وتبنى
املشروع املقدم من احلكومة الرامي الى
رفع السرية املصرفية.
وواف����ق ع��ل��ى م��ش��روع ق��ان��ون يرمي
الى اعفاء كافة املركبات اآللية من رسوم
السير السنوية للعام  2020او العام
 2021حصر ًا والغرامات املرتبطة بها.
كما وافق على انهاء املجلس األعلى
ل��ل��دف��اع اخل����اص ب��ال��ت��داب��ي��ر املتعلقة
بتمديد التعبئة ال��ع��ام��ة ح��ت��ى  30آب
املقبل ،واإلجراءات الناجتة عن ذلك وفق
ما ورد في بيان األمانة العامة للمجلس
األعلى للدفاع.
ع��ق��د مجلس ال�����وزراء جلسة ل��ه في
قصر بعبدا ،برئاسة رئيس اجلمهورية
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون وج��ض��ور رئيس
احلكومة حسان دباب والوزراء.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء اجل��ل��س��ة ،تلت وزيرة
االعالم منال عبد الصمد البيان التالي:
ف���ي م��س��ت��ه��ل اجل��ل��س��ة حت����دث رئيس
اجلمهورية ،عن ازدي��اد اإلصابات بداء
«ك��ورون��ا» على نحو خطير االم��ر الذي
ي��ف��رض ال��ت��ش��دد ف��ي ال��ت��داب��ي��ر املتخذة
للحد م��ن انتشار ال��وب��اء وارت��ف��اع عدد
اإلصابات .وقال« :اتخذ املجلس األعلى
ل��ل��دف��اع ق������رارات ال ب���د م���ن احترامها
وال��ت��ش��دد ف��ي تطبيقها ،ف��ي محاولة
جديدة للحد من التداعيات السلبية على
املواطنني واملقيمني».
ب��ع��د ذل���ك ،أش���ار ال���ى أه��م��ي��ة سالمة
ال��غ��ذاء منوها بعمل األج��ه��زة األمنية
واإلداري���ة التي نفذت مداهمات لبعض
امل���خ���ازن ال��ت��ي حت��ت��وي م����واد غذائية
ف��اس��دة او منتهية ال��ص�لاح��ي��ة« ،لذلك
املطلوب من اإلدارات املعنية ،وال سيما
وزارة االقتصاد والتجارة تتبع حركة
ت��وزي��ع ه��ذه السلع ال��غ��ذائ��ي��ة ،وتفعيل
عمل مصلحة حماية املستهلك واتخاذ

تدابير صارمة بحق املخالفني».
ك��ذل��ك ط��ال��ب ب��ض��رورة اإلس����راع في
اص���دار االح��ك��ام ال سيما ف��ي الدعاوى
العاجلة ،ألن ال��ع��دال��ة امل��ت��أخ��رة ليست
بعدالة.
وحت��دث ع��ن زي���ارة وزي��ر اخلارجية
الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان
واملواضيع التي طرحها خالل اللقاءات
مع املسؤولني اللبنانيني ،وقال ان تدبير
اعتماد التدقيق اجلنائي Forensic
 Auditك���ان م��وض��ع ت��رح��ي��ب الوزير
الفرنسي معتبرا انه بداية فعلية لبناء
الدولة.
ثم حتدث الرئيس دي��اب مشير ًا الى
أن م��ا ح��ص��ل ف��ي اجل��ن��وب م��ن اعتداء
إس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى األراض�����ي اللبنانية
يؤكد العقل العدواني إلسرائيل ،وأن ال
أمان مع هذا العدو الذي افتعل اشتباك ًا
واعتدى على السيادة اللبنانية مجدد ًا.
وق�����ال« :إن ه���ذا ال���ع���دوان اجلديد
حصل بالتزامن مع محاولة إسرائيلية
لتعديل م��ه��م��ات ق���وات اليونيفيل في
اجلنوب ،ومحاولة الضغط على لبنان
من خالل التلويح بتخفيض عديد قوات
اليونيفيل إذا ل��م يحصل ت��ع��دي��ل في
مهماتها .لذلك ،إن االعتداء اإلسرائيلي
اجلديد على لبنان ،هو محاولة للضغط
بهذا االجتاه ،حتى لو كان هذا العدوان
حتت عنوان آخر مرتبط بارتباك العدو
وحالة الوهم التي حت ّدث فيها عن عملية
عسكرية ضده».
اض���اف« :ن��ح��ن ن��ؤ ّك��د على نقطتني،
أو ًال ،إن ل��ب��ن��ان ي���دي���ن االع����ت����داءات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة املستمرة على السيادة
اللبنانية ،وخرقها الدائم للقرار ،1701
ون��ط��ال��ب األمم امل��ت��ح��دة ب���إدان���ة هذه
االع��ت��داءات ،وف��رض تطبيق هذا القرار
على العدو اإلسرائيلي ،ألن استمراره
بخرقه سيؤدي لسقوطه ،مع ما يعني
�داع ،خصوصا ان لبنان يلتزم
ذلك من ت� ٍ
به.

الرئيس عون مترئس ًا جلسة مجلس الوزراء (تصوير :داالتي ونهرا)
ثاني ًا ،إن لبنان يرفض تعديل مهمات
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ،وي��ؤك��د ع��ل��ى استمرارها
مبهماتها وفق الوالية احلالية ،ويش ّدد
على عدم تخفيض عديدها ألن ذلك يؤ ّدي
إل���ى إض��ع��اف ال���ق���رار  .1701ه���ذا هو
موقف لبنان ،ونحن متمسكون به».
وت��اب��ع الرئيس دي���اب« :على صعيد
آخ����ر ،اس��ت��ق��ب��ل��ن��ا ف���ي ل��ب��ن��ان األسبوع
امل���اض���ي وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الفرنسية
ال���ذي ك��ان واض��ح � ًا أن زي��ارت��ه ال حتمل
ج��دي��د ًا ،ولذلك اعتمد أسلوب التحذير
م��ن ال��ت��أخ��ي��ر ب��اإلص�لاح��ات ،ورب���ط أي
مساعدة للبنان بها ،كما ش � ّدد على أن
صندوق النقد الدولي هو املمر الوحيد
ألي مساعدة للبنان».
وق���ال« :ب��غ��ض النظر ع��ن حتذيرات
الوزير الفرنسي ،وعن نقص املعلومات
التي لديه ع��ن حجم اإلص�لاح��ات التي
قامت بها احلكومة ،إال أن كالمه مؤشر
على نقطتني:
أو ًال ،إن القرار الدولي بعدم مساعدة
لبنان ما زال ساري املفعول.
ث���ان���ي��� ًا ،ض�����رورة حت��ص�ين وضعنا

ال��داخ��ل��ي ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة ال��ت��ي تتسم
ب��ع��دم ت����وازن خ��ارج��ي مي��ك��ن أن تكون
نتائجه صعبة على لبنان .لذلك ،أنا أش ّدد
على أهمية توحيد املوقف اللبناني في
املفاوضات مع صندوق النقد الدولي،
واالنتقال بسرعة إلى املرحلة الثانية من
هذه املفاوضات .وفي الوقت نفسه ،نحن
بحاجة لتنشيط العمل احلكومي إلجناز
روزنامة اإلصالحات التي وضعناها».
وأك������د م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة ،أن�����ه «من
ال��ض��روري ج��د ًا بالتوازي وق��ف حاالت
االبتزاز التي تتع ّرض لها الدولة ،على
ال��ص��ع��ي��د االق���ت���ص���ادي واالجتماعي،
إن����ه م���ن غ��ي��ر امل��ق��ب��ول م���ا ي��ح��ص��ل في
ك��ل ال��ق��ط��اع��ات :ف��ي البنزين وامل���ازوت
وال��ك��س��ارات وال��ب��ي��ئ��ة وأس��ع��ار املواد
الغذائية واالستهالكية واالستشفاء،
والنفايات ..في كل شيء».
وقال« :هناك حالة فجور مُتارس على
الدولة .هذا وضع غير طبيعي ،ويعطي
إشارة إلى وجود إدارة خفية للمافيات
التي تتحكّم بالبلد .ق��د تكون مافيات
سياسية ،وقد تكون مافيات جتارية .لكن

األهم أنه أيض ًا يعطي إشارة عن ضعف
ال��دول��ة أم��ام ه��ذه املافيات .فما يحصل
غ��ي��ر م��ق��ب��ول وم���ن ال���ض���روري ممارسة
احلزم مع ه���ذه امل��اف��ي��ات ال��ت��ي تلعب
مبصير البلد وتبتز الدولة واملواطنني،
وحت���اول حتقيق أرب���اح ،بالسياسة أو
باملال ،وفي بعض احلاالت باإلثنني مع ًا،
على حساب اللبنانيني».
ورأى إن ج���زءا ك��ب��ي��را م��ن املشاكل
التي نراها هو مفتعل ،وليس له أساس.
والبلد يعوم ف��وق بحيرة م��ن املازوت،
ل��ك��ن ال��ت��ج��ار ي��خ��ف��ون امل������ازوت حتى
يبيعونه في السوق ال��س��وداء بأسعار
أعلى كي يحققوا أرباح ًا أكثر.
وأكد رئيس مجلس ال��وزراء إن البلد
ممتلئ ب��امل��واد ال��غ��ذائ��ي��ة .وي��وج��د في
املستودعات ما يكفي البلد ل��ـ 6أشهر،
مع ذلك إن التجار يخفون البضائع حتى
يبيعونها في السوق السوداء ويرفعون
األس��ع��ار .وه��ن��اك م��ح��اول��ة م��ن التجار
إللغاء مفعول س ّلة البضائع املدعومة.
كل هذا ناجت عن سببني:
االس���ت���ث���م���ار ال��س��ي��اس��ي وامل���ال���ي،

«الأعلى للدفاع» متديد التعبئة العامة لنهاية �آب و�إقفال م�ؤقت ب�شروط
ق��رر املجلس االع��ل��ى للدفاع ال��ذي انعقد برئاسة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون امس في قصر بعبدا« ،رفع
انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة متديد حالة التعبئة
العامة ال��ت��ي أع��ل��ن متديدها ب��امل��رس��وم رق��م 2020/ 6665
اعتبارا من تاريخ  2020/8/3ولغاية  2020/8/30ضمنا».
كما ق��رر «االب��ق��اء على األنشطة االقتصادية التي سمح لها
بإعادة العمل أو إقفالها موقتا ضمن شروط معينة».
وقد حضر االجتماع الى رئيس احلكومة حسان دياب،
نائبة رئيس مجلس ال���وزراء وزي��رة ال��دف��اع الوطني زينة
عكر ووزراء :اخلارجية واملغتربني ناصيف حتي ،املالية
غ��ازي وزن��ي ،الداخلية والبلديات محمد فهمي ،االقتصاد
والتجارة راوول نعمة ،الصحة العامة حمد حسن ،االشغال
العامة والنقل ميشال جنار والعدل م��اري كلود جنم ،قائد
اجليش العماد جوزاف عون ،املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،املدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء عماد
عثمان ،املدير العام المن الدولة اللواء طوني صليبا ،االمني
العام للمجلس االعلى للدفاع اللواء محمود االسمر ،معاون
مفوض احلكومة ل��دى احملكمة العسكرية القاضي فادي
عقيقي ،مدير املخابرات العميد الركن انطوان منصور ،مدير
املعلومات في االمن العام العميد منح صوايا ،رئيس شعبة
املعلومات في قوى االمن الداخلي العميد خالد حمود ،نائب
املدير العام المن الدولة العميد سمير سنان ،املدير العام
لرئاسة اجلمهورية ال��دك��ت��ور ان��ط��وان شقير واملستشار
االمني والعسكري لرئيس اجلمهورية العميد بولس مطر.
بعد االجتماع تال اللواء االسمر البيان التالي :استهل
الرئيس عون االجتماع ،بإدانة اعتداء العدو اإلسرائيلي في
اجلنوب بتاريخ امس الواقع فيه  2020/7/27واعتبر ذلك
تهديدا ملناخ االستقرار في جنوب لبنان وخاصة وان مجلس
االم��ن سيبحث قريبا بتجديد مهام ق��وات اليونيفيل في
اجلنوب .ثم عرض فخامته موجزا عن التدابير واإلجراءات
ال��ت��ي ا ُت��خ��ذت منذ اع�ل�ان مت��دي��د التعبئة ال��ع��ام��ة بتاريخ
 2020/7/6في إطار الوقاية من فيروس كورونا ،وأشار الى
ان الوضع اصبح دقيقا جدا باالستناد الى األرق��ام وتزايد
االصابات بالفيروس وهذا اصبح واضحا في جميع املناطق
اللبنانية ويعود السبب الى عدم اكتراث والتزام املواطنني
باجراءات الوقاية ،حيث شدد الرئيس عون على أهمية ان
يكون املواطن مسؤوال عن افعاله وتصرفاته ومتنى على
الوسائل اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي املساهمة
ف��ي تكثيف احل��م�لات اإلع�لام��ي��ة واالع�لان��ي��ة ال��ت��ي حتث
املواطنني على االلتزام باجراءات الوقاية.
ثم حتدث رئيس مجلس الوزراء الفتا الى ان ما حصل في
اجلنوب ،هو اعتداء إسرائيلي كامل األوصاف على السيادة
اللبنانية .وق��د انكشف سريعا ك��ذب احلجج التي قدمها
العدو لتبرير عدوانه ،وبالتالي ما حصل في اجلنوب هو
تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار .1701
اضاف :يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات اليونيفيل
باجلنوب ،وتعديل قواعد االشتباك مع لبنان .لذلك ،يجب

اللواء االسمر يتلو بيان املجلس االعلى للدفاع
(تصوير :داالتي ونهرا)
أن ن��ك��ون ح��ذري��ن ج��دا ف��ي األي���ام املقبلة ،ألن ال��ع��دو يكرر
اعتداءاته ،واخلوف من أن تنزلق األمور نحو األسوأ في ظل
التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطني احملتلة.
واكد من جهة ثانية أن لبنان يواجه حتديات استثنائية.
فهناك ال��ي��وم ،وم��ن دون االختباء خلف أصابعنا ،مظاهر
مقلقة ،وإن ما يحصل في مناطق عديدة من مظاهر كالسالح
املتفلت بشكل علني وإط�لاق للنار واعتداء على مؤسسات
ال���دول���ة وم���راك���ز األم����ن ،ي��وح��ي ب���أن األم����ور ل��ي��س��ت حتت
السيطرة.
وقال الرئيس دياب :ال أريد تعداد مناذج احل��وادث التي
حتصل وتؤكد هذا األمر ،كلكم تسمعون وتصلكم التقارير.
والناس تسأل :أي��ن األجهزة األمنية؟ أي��ن القضاء؟ ما هو
دوره��م بفرض هيبة الدولة؟ كيف نستطيع فرض األمن في
منطقة وال نستطيع فرضه في منطقة أخ��رى؟ كيف يتح ّرك
القضاء في ملفات ويتجاهل ملفات أكثر أهمية؟ فلنتفق ،إن
األمن ال يكون بالتراضي .واملظاهر التي نراها ،واحلوادث
ال��ت��ي حت��ص��ل ك���ل ي����وم ،ال حت��ت��اج إل����ى ت���واف���ق سياسي
ملعاجلتها ،بل حتتاج إلى قرار أمني جدي بالتعامل معها،
وإلى قضاء يتعامل مع هذا الوضع بحزم .وكذلك بالنسبة
ال��ى م��ا يحصل م��ن عمليات اب��ت��زاز م��ن قبل م��اف��ي��ات على
الدولة وعلى املواطنني .ف��إن ما يحصل غير مقبول في ما

يخص البنزين واملازوت والكسارات والبيئة وأسعار املواد
الغذائية واالستهالكية واالستشفاء ..والنفايات ...وكل
شيء .هناك حالة فجور مُتارس على الدولة ،وتتحكّ م بلقمة
عيش الناس .ومن غير املقبول التف ّرج على ما يحصل.
اضاف :هناك استحقاق يجب أن نكون جاهزين للتعامل
م��ع ارت���دادات���ه ،وه��و م��وع��د ص���دور احل��ك��م بقضية اغتيال
الرئيس الشهيد رف��ي��ق احل��ري��ري ف��ي  7آب .إن املعطيات
لدينا تشير إل��ى تعاطي مسؤول من قبل املعنيني مباشرة
بهذه القضية وهذا أمر يعطي قوة دفع ملواجهة التداعيات
ومحاوالت االصطياد باملاء العكر من قبل البعض .فمواجهة
الفتنة أولوية األولويات ،ويجب أال يكون هناك أي تساهل
في مواجهة مشاريع الفتنة.
أم��ا بالنسبة ل��وب��اء ك��ورون��ا ،ف��أك��د ال��رئ��ي��س دي���اب أننا
أصبحنا ف��ي مرحلة ج��دي��دة م��ن املواجهة م��ع ه��ذا الوباء.
وبالتالي يجب أن تكون إج���راءات ال��دول��ة ص��ارم��ة إلعادة
السيطرة على الوضع.
لذلك اقترح الرئيس دي��اب متديد اع�لان التعبئة العامة
استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة املعنية مبتابعة
اج��راءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت باقتراح
متديد إعالن التعبئة ملدة  4أسابيع أي لغاية ،2020/8/30
على أن يتم تعديل إبقاء او اقفال النشاطات االقتصادية،
وفقا للمعطيات امليدانية ومراحل زمنية محددة وباالستناد
الى شروط معينة.
ثم اشار معالي وزير الصحة الى أن املعلومات املتوفرة
تؤكد ان الوضع دقيق وخطر واملشكلة تكمن في عدم التزام
املواطنني باالجراءات والتدابير الوقائية.
وقرر املجلس األعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء
يتضمن:
 -1إعادة متديد حالة التعبئة العامة التي أعلن متديدها
باملرسوم رقم  2020/ 6665اعتبارا من تاريخ 2020/8/3
ولغاية  2020/8/30ضمنا.
 -2تأكيد تفعيل وتنفيذ ال��ت��داب��ي��ر واإلج�����راءات التي
فرضتها املراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي
وزير الداخلية والبلديات ،وذلك خالل فترة متديد التعبئة
العامة املذكورة أعاله.
 -3االبقاء على األنشطة االقتصادية التي سمح لها بإعادة
العمل أو إقفالها موقتا وضمن ش��روط معينة ترتكز على
املعايير اآلتية :كثافة االختالط وعدد املختلطني وإمكانية
التعديل ومستوى األولوية واملخاطر احملتملة.
 -4الطلب إلى األجهزة العسكرية واألمنية كافة التشدد
ردعيا ،في قمع املخالفات مبا يؤدي الى عدم تفشي الفيروس
وان���ت���ش���اره وال��ت��ن��س��ي��ق وال���ت���ع���اون م���ع امل��ج��ت��م��ع االهلي
والسلطات احمللية لتحقيق ذلك.
 - 5الطلب الى وسائل االعالم واملشكورة ،على تعاونها
م��ع االج��ه��زة العسكرية واالم��ن��ي��ة والصحية والسلطات
احمل��ل��ي��ة االس���ت���م���رار ب��احل��م�لات االي��ج��اب��ي��ة التوعوية
والوقائية».

وضعف املتابعة الرقابية والقضائية
واألمنية.
م��ن هنا ،إن اإلج����راءات على احملك،
وي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ح��م��اي��ت��ه��ا ،ع��ب��ر احلزم
واجلدية بالتعامل مع ظواهر االبتزاز
واالح���ت���ك���ار ال���ت���ج���اري واالستثمار
السياسي بلقمة عيش الناس.
ب��ع��د ذل����ك درس م��ج��ل��س ال������وزراء
املواضيع ال���واردة على ج��دول اعماله
وات��خ��ذ ف��ي شأنها ال��ق��رارات املناسبة
ومنها:
 واف�������ق م���ج���ل���س ال����������وزراء علىان��ه��اء املجلس األع��ل��ى للدفاع اخلاص
ب��ال��ت��داب��ي��ر املتعلقة ب��ت��م��دي��د التعبئة
العامة حتى  30آب املقبل ،واإلجراءات
الناجتة ع��ن ذل��ك وف��ق م��ا ورد ف��ي بيان
األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع.
 ادان���ة االع��ت��داء اإلسرائيلي الذيوقع بعد ظهر امس على منطقة اجلنوب
وتكليف وزارة اخلارجية تقدمي شكوى
امام مجلس االمن.
 تكليف وزير املال توقيع العقود معشركاتKPMG، Oliver wayman، :

بري ا�ستقبل
�سفري تركيا
استقبل رئ��ي��س مجلس النواب
نبيه ب��ري ،في مقر الرئاسة الثانية
في عني التينة ،سفير تركيا في لبنان
هاكان تشاكيل ،حيث جرى بحث في
االوض��اع العامة في لبنان واملنطقة
والعالقات الثنائية بني البلدين.

Alvarez-Marsal
 تبنت احلكومة املشروع املقدم منقبلها الرامي الى رفع السرية املصرفية.
 املوافقة على مشروع قانون يرميالى اعفاء كافة املركبات اآللية من رسوم
السير السنوية للعام  2020او العام
 2021حصر ًا والغرامات املرتبطة بها.
 املوافقة على متديد العمل باملرسومرقم  6278تاريخ  2020/4/16املتعلق
باعفاء املستلزمات وامل��ع��دات الطبية
واالس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة وامل��خ��ب��ري��ة املنحصر
استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا
ومعاجلة حاالت اإلصابة به ،من الرسوم
اجلمركية وذلك حتى .2020/12/31
 امل���واف���ق���ة ع��ل��ى م���ش���روع مرسومت��ط��ب��ي��ق ال����ق����ان����ون رق�����م  28ت���اري���خ
 ،2017/2/10امل��ت��ع��ل��ق ب���احل���ق في
الوصول الى املعلومات.
 امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ن��ق��ل اف����راد الهيئةالتعليمية ال��ن��اج��ح�ين ف��ي املباريات
التي أجريت اعتبارا من ،2017/7/22
وأعلنت نتائجها بتاريخ ،2017/11/17
الفائض عددهم عن العدد املوافق عليه
مب��وج��ب ق���رار مجلس ال����وزراء رق��م 52
تاريخ  ،2012/3/28وتعيينهم بوظيفة
م��ف��ت��ش م���ع���اون ت���رب���وي ف���ي املفتشية
ال��ع��ام��ة ال��ت��رب��وي��ة ف��ي م�ل�اك التفتيش
املركزي.
 تكليف الهيئة العليا لإلغاثة مسحاالضرار الناجتة عن احلرائق في بعلبك
الهرمل وتلك التي نشبت في الهبارية
نتيجة العدوان اإلسرائيلي امس.
وس��ئ��ل��ت وزي����رة االع��ل�ام ع��ن شروط
ال��ع��ق��د م���ع ال���ش���رك���ات امل���وجل���ة تنفيذ
ال��ت��دق��ي��ق اجل��ن��ائ��ي وه���ل مت تعديلها
فقالت :لقد مت بحث ه��ذا امل��وض��وع مع
وزير املالية ،ووضعنا في أجواء بنود
العقد الذي جرى تفويضه بوضع بنوده
وتوقيعه بعد عرضه على هيئة التشريع
واالس��ت��ش��ارات للموافقة على احكامه،
وأبرزها احملافظة على سرية املعلومات.

ومن خالل هذا العقد سيتم التدقيق في
احلسابات للسنوات اخلمس األخيرة،
وس��ي��ك��ون ه��ن��اك  16ع���ض���و ًا يقومون
ب��ال��ت��دق��ي��ق 9 ،م��ن��ه��م س��ي��ق��ي��م��ون في
لبنان ،ويتولون األم��ور التي لها عالقة
بالتدقيق اجلنائي والتحقق من بعض
العمليات.
وسئلت :ملن توجه رئيس احلكومة
بتساؤالته ح��ول دور األج��ه��زة األمنية
والقضاء؟
أجابت :كالم رئيس احلكومة موجه
ل���ل���وزراء ف��ي مستهل اجل��ل��س��ة ،ومتت
اإلجابة عليها كلها ووضع النقاط على
احل���روف ،ألن��ه بطبيعة احل��ال السلطة
اإلج��رائ��ي��ة بحسب ال��دس��ت��ور مسؤولة
عن كل القوى املسلحة ،وبالتالي يجب
ان يكون هناك تنسيق وقرار في مجلس
الوزراء ،وهذا ما جرى لضبط املواضيع
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع  4أج���ه���زة ام��ن��ي��ة هي
مخابرات اجليش وام��ن الدولة واالمن
العام واملعلومات ،وأيضا بالتنسيق
مع سائر ال��وزارات املعنية سواء وزارة
ال��ط��اق��ة ف��ي م��وض��وع تهريب واحتكار
امل����ازوت ،وامل���واد الغذائية ،واالسعار
وغ��ي��ره��ا .اذا ال���س���ؤال ك���ان ف��ي خالل
اجللسة ومتت معاجلته في خاللها.
وح��ول ما يقال ان القرار ال��ذي اتخذ
ح����ول ت��ع��ي�ين امل��ع��ل��م�ين ف���ي التفتيش
امل���رك���زي ،غ��ي��ر ق��ان��ون��ي ،ق���ال���ت :ليس
ه��ن��اك م��ن مخالفة للقانون بحسب ما
مت توضيحه ،فهناك حاجة للمفتشني
التربويني بسبب االقبال الكثيف على
امل���دارس الرسمية ،كما ان هناك سببا
أساسيا يكمن ف��ي احتفاظ امل��رء بحقه
لسنتني ف��ي منصبه ،ول��ك��ن ه��ن��اك قرار
ص���ادر ع��ن مجلس ال�����وزراء ف��ي العام
 2003يقضي ب��أن��ه ب��ع��د م���رور سنتني
ميكن للمجلس اتخاذ ق��رار ب��أي فائض
اذا ما رأى احلاجة الى ذلك».
وك����ان س��ب��ق اجل��ل��س��ة اج��ت��م��اع بني
رئيس اجلمهورية والرئيس دياب.

�سالم ا�ستقبل ال�سفري الكويتي:
«التيار احلر» يعر�ض البلد للأذى

�سفري االحتاد الأوروبي
يف بن�شعي
اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س ت���ي���ار «امل�����ردة»
سليمان فرجنية ،في بنشعي ،سفير
االحت���اد األوروب����ي ف��ي لبنان رالف
ط����راف ،ف��ي ح��ض��ور ال��دك��ت��ور جان
بطرس .وتباحث املجتمعون في آخر
التطورات الراهنة محليا ،ال سيما
سياسيا واقتصاديا ،باالضافة الى
االوضاع االقليمية والدولية.

جنبالط :ال يح�سد
ال�شعب على حكومة الديب
غ����رد رئ���ي���س احل�����زب «التقدمي
االشتراكي» وليد جنبالط عبر حسابه
ع��ل��ى «ت��وي��ت��ر» ق��ائ�لا« :ال����ذي يسمع
اخبار العراق من انقطاع للكهرباء
الى شبه نفاد املياه في دجلة والفرات
الى تبخر عائدات النفط التي تنفق
�ص فلول
على معاشات وهمية ت��خ� ّ
احلشود الشعبية الى غزو البضائع
االي���ران���ي���ة ي����رى ب��ع��ض��ا م���ن الشبه
واحلالة اللبنانية .ال يحسد الكاظمي
ع��ل��ى وض���ع���ه وال ي��ح��س��د الشعب
اللبناني على حكومة الديب».
وق���������ال ف�����ي ت����غ����ري����دة ث���ان���ي���ة:
«واستكمالاً للتفاؤل وبعد ان أفشلت
احل��ك��وم��ة وم��ن ي��رع��اه��ا مهمة وزير
اخلارجية الفرنسي  Le Drianاتى
ت��ص��ن��ي��ف ج���دي���د م���ن وك���ال���ة م���ودي
يجعلنا مب��وازاة فنزويال .انه احللم
ي��ت��ح��ق��ق اخ���ي���را ب��ع��د ط���ول انتظار
فتكتمل منظومة التصدي من الشرق
الى الغرب .وان شكرمت ألزيد ّنكم».

الرئيس سالم مستقب ً
ال السفير الكويتي
استقبل الرئيس متام سالم السفير الكويتي عبد العال القناعي وجرى
بحث ف��ي ت��ط��ورات االوض���اع ف��ي لبنان واملنطقة ،ب��االض��اف��ة ال��ى العالقات
اللبنانية الكويتية.
واع��رب السفير الكويتي للرئيس س�لام عن «تضامن ب�لاده مع لبنان في
احملنة التي مير بها وحرصها الدائم على امنه واستقراره وازدهاره».
وابلغ القناعي الرئيس سالم ان «اع��دادا كبيرة من املواطنني الكويتيني
تتدفق هذا الصيف على لبنان الذي يعتبره الكويتيون بلدهم الثاني».
من جهته ،اعرب سالم عن تقديره للكويت اميرا وحكومة وشعبا ،مشيرا
الى «عمق الروابط بني الشعبني الشقيقني» ،امال في «تعزيز الصالت على كل
املستويات الرسمية والشعبية».
وحمل السفير الكويتي حتياته الى امير الكويت الشيخ صباح االحمد
الصباح ومتنياته له بالشفاء العاجل من االزمة الصحية التي مير بها.
من جهة ثانية ،أكد الرئيس سالم في حديث الى مجلة «املجلة» أن «احلكومة
هي حكومة اللون الواحد ،كونها شكلت من قبل فريق سياسي واح��د ،علما
أن��ه مت تقدميها على أنها حكومة «تكنوقراط» ليتبني أنها حكومة الفريق
السياسي الواحد ،لذلك فإن أداءها
وعملها متواضعان ،وخصوصا على
الصعيدين املالي والنقدي ،حيث ال
ن���زال نتخبط ف��ي املشاكل حتى بني
أعضائها الوزراء».
وقال« :املشكلة اليوم ليست مشكلة
استقبل السفير السعودي وليد
حكومة بل مشكلة القوى السياسية
احلاكمة ،وطبعا أبرز هذه القوى هو ب����ن ع���ب���د ال���ل���ه ب����خ����اري ام�����س في
التيار الوطني احلر الذي رفع شعار م��ق��ر اق��ام��ت��ه ف���ي ال����ي����رزة ،النائب
اإلص�لاح والتغيير وانتقل فورا منه السابق طالل املرعبي.
وج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال��ب��ح��ث في
وم��ن��ذ أع����وام إل���ى س��ي��اس��ة العرقلة
والتعطيل ،واليوم هذا الفريق ال يزال آخ��ر املستجدات واالوض���اع العامة
والقضايا ذات االهتمام املشترك.
يعرض البلد لألذى والضرر».

ال�سفري ال�سعودي
التقى املرعبي

�سيا�سة حملية

األربعاء  29متوز 2020م
املوافق  8ذو احلجة 1441هـ

فق�صف فنفي ..ماذا ح�صل يف �ساحة لبنان اجلنوب ّية؟
إرباك
� ٌ
ٌ

جميلة قالوون

شغلت التط ّورات على الساحة اجلنوب ّية اللبنان ّية أنظار العالم أجمع ،سياس ًيا وعسكر ًيا
وإعالم ًيا .فاجلبهة التي لطاملا كانت تشتعل وتخبو وفقًا لتطورات األوض��اع في املنطقة
واحتدام الصراع فيها ،كادت ،أمس االثنني ،أن تنزلق نحو احملظور.
اجلنوبي موجة من التخ ّبط واألخذ وال��ر ّد ،بل واجلدل
على مدى ساعات ،أثار احلدث
ّ

روايتان متناقضتان

عند التو ّقف في محاولة لقراءة
ما جرى وسيجري ،رأى الصحافي
وال��ك��ات��ب ق��اس��م ق��ص��ي��ر ،ف��ي حديث
إل��ى «ال���ل���واء» ،أ ّن��ن��ا أم���ام روايتني،
رواي����ة إس��رائ��ي��ل � ّي��ة ت��ق��ول إ ّن����ه كان
هناك محاولة تس ّلل ،ورواي��ة حزب
أي عمل ّية في
الله التي نفت وج��ود ّ
املنطقة.
قصير أكّ د أ ّننا «ال نسطيع أن نحكم
موضوع ًيا إال من خ�لال الروايتني،
ف��ح��زب ال��ل��ه ف��ي ح��ال��ة استنفار في
امل��ن��ط��ق��ة ،وي��ب��دو أنّ اإلسرائيل ّيني
اش��ت��ب��ه��وا ب��أم��ر م��ع�ّي�نّ فاستنفروا
ق��واه��م ،لكن م��ن ال��واض��ح أنّ هناك
إرباكًا وتوت ًرا إسرائيل ًيا كبي ًرا ،إن
للعدو أو
كان داخل القيادة العسكر ّية
ّ
حتّى قيادته السياس ّية» ،مضي ًفا أ ّنه
العدو دليلاً
«فيما كان ُينتظر أن ُيق ّدم
ّ
على عمل ّية التس ّلل ،وف��ق الرواية
ال��ت��ي أع��ل��ن��ه��ا ،ك���ان اإلسرائيل ّيون
ي��ن��ت��ظ��رون م���ا س��ي��ق��ول��ه ح���زب الله
لتحديد الر ّد املناسب ،وفي ذلك دليل
اإلسرائيلي».
على حالة اإلرباك
ّ
كما ش � ّدد على أنّ «ح��زب الله في
العادة ،عندما ين ّفذ عمل ّية واضحة،
ال ُيخفي ذلك ،لكن قد يكون ما حصل،
أ ّن����ه ك���ان ُي��ج��ري ع��م��ل� ّي��ة استطالع
مم����ا أث�����ار مخاوف
أو اس��ت��ن��ف��ارّ ،
اإلسرائيل ّيني ودفعهم إل��ى التح ّرك
والقيام بر ّدة الفعل التي قاموا بها».
وف����ي ق������راءة ل���ت���ط���ورات األي����ام
امل��ق��ب��ل��ة ،أوض���ح قصير أ ّن��ن��ا «أمام
صراع سيستمر خالل األيام املقبلة،
وتوعد بالر ّد» ،و«لهذا
فحزب الله عاد
ّ
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مطرجي عر�ض مع احلريري �أو�ضاع �أهل بريوت

اإلسرائيلي ،تع ّددت الروايات التي كانت تتناقلها
حول حقيقة ما حصل .ففي جانب العد ّو
ّ
وجهها حزب الله مستهدفًا دبابة إسرائيل ّية ،وبني
وسائل اإلعالم ،بني ضربة صاروخ ّية ّ
عمل ّية تس ّلل حاول مقاتلوه تنفيذها للثأر لـ«علي كامل محسن» ،الذي قُتل في هجوم للعد ّو
قرب مطار دمشق في سوريا ،قبل أن ينسف حزب الله ّ
كل الروايات اإلسرائيل ّية ناف ًيا
بتوعد بالر ّد على مقتل «علي».
أي عمل ّية ،ملحقًا النفي ّ
تنفيذه ّ

وإعالمي،
نفسي
الصراع ُبع َدينُ ،بعد
ّ
ّ
واألول ال ّ
يقل أهم ّية
ميداني،
و ُبعد
ّ
ّ
عن الثاني ،نظ ًرا للدور الكبير الذي
لعبه اإلعالم أمس».

حزب الله يثأر عبر لبنان
ملقاتليه في سوريا

�ري العميد
أم���ا اخل��ب��ي��ر ال��ع��س��ك� ّ
ّ
املتقاعد ن���زار عبد ال��ق��ادر ،فاعتبر
أنّ «ح���زب ال��ل��ه ال يجد سبيلاً ألخذ
���دو ،ب��ع��د مقتل
ث����أر ال�����دم م���ن ال����ع� ّ
بعض مقاتليه وق��ادت��ه ف��ي سوريا
ب��غ��ارات إس��رائ��ي��ل� ّي��ة ،إلاّ م��ن خالل
عمل ّية عسكر ّية ين ّفذها على األرض
حمل
اللبنان ّية ،فيعبث بأمن لبنان و ُي ّ
ال��ب��ل��د أع���ب���اء وم���س���ؤول��� ّي���ات ليس
مسؤولاً عنها» ،متسائلاً «إل��ى متى
يستمر حزب الله بهذا العمل؟».
عبد ال��ق��ادر وف��ي ق���راءة عسكر ّية
ل��ه مل��ا ج���رى أم���س ،رأى أ ّن���ه «كانت
هناك محاولة من مقاتلي حزب الله
الخ��ت��راق خ��ط��وط م���زارع شبعا من
إسرائيلي أو
أجل االقتراب من موقع
ّ
نصب كمني لدور ّية للعدو ،ويبدو أنّ
اإلسرائيل ّيني قد شعروا بذلك فقامت
املدفع ّية وبعض الدبابات بالر ّد ..هذا
ً
صاروخا
إذا لم يكن احلزب قد أطلق
م��ن ن��وع «ك��ورن��ي��ت» وف� ًق��ا مل��ا ك ّررته
وسائل اإلعالم احملل ّية والدول ّية على
مدى ساعات قبل نفي قيادة احلزب
للعمل ّية».

نظام األسد مينع احلزب
من الر ّد عبر اجلوالن

كما اعتبر اخلبير
العسكري أنّ
ّ

احلريري مستقب ً
ال مطرجي في بيت الوسط وبدا الوزير شقير
استقبل رئيس احلكومة السابق سعد احلريري في
بيت الوسط أمس ،رئيس هيئة الدفاع عن بيروت ،صائب
مطرجي ،في حضور الوزير السابق محمد شقير ،وكانت

متاما بأنّ ما يجري
«حزب الله يدرك
ً
هو مج ّرد فعل ور ّد فعل على عمل ّيات
م��ت��ب��ادل��ة ُت���رت���ك���ب ع��ل��ى األراض�����ي
ال��س��ور ّي��ة ،ولكن مبا أنّ نظام بشار
األسد مينعه من الر ّد من هناك ،أل ّنه
يدرك أ ّنه ستترتّب عن هذه العمل ّيات
ن��ت��ائ��ج ،وس��ت��ق��وم إس��رائ��ي��ل بضرب
ال��س��وري املنتشرة
م��راك��ز اجل��ي��ش
ّ
ع��ل��ى خ� ّ
���ط ال��ف��ص��ل ف���ي اجل�����والن،
محملاً
فيأتي ر ّد احل��زب من لبنان،
ّ
البلد مسؤول ّية أعمال يقوم بها هذا
احلدود».

أجواء مشابهة لتلك التي
سبقت الـ1559

ع��ب��د ال���ق���ادر ت���ط��� ّرق أي� ً
��ض���ا في
حديثه إلى «اللواء» إلى الدعوة التي
وجهها البطريرك ب��ش��ارة الراعي،
ّ

املنطقة التي تعرضت للقصف اإلسرائيلي
ق��ائ�ًل�اً إ ّن���ه «ب���ات م��ن ال���ض���روري أن
ُي�����درك ح����زب ال���ل���ه أنّ اللبنانيني
ذرع���ا بهذه السياسات التي
داق���وا ً
يتّبعها ،وه��ذا في الواقع ما أظهره
الدعم الكبير للصرخة التي أطلقها
الراعي بالدعوة إل��ى حتييد لبنان.
إذ ه ّبت القوى السياس ّية والشعب ّية
لتأكيد مطلب البطريرك .كما أنّ على
حزب الله أن ُي��درك أ ّن��ه لن يكون في
املستقبل فقط أم��ام العقوبات التي
تفرضها عليه الواليات املتّحدة ،بل
هناك أجواء اآلن قد تؤدي من خالل
هذه املبادرة التي أطلقها البطريرك،
وإذا م��ا حصلت على تأييد القوى
األوروب ّية ،على رأسها فرنسا ،ودعم
الفاتيكان ،ومن ث ّم إقناع األميرك ّيني
بالسير ب��ه��ا ،فسنكون ف��ي أجواء
مشابهة إلى ح ّد كبير األج��واء التي
سبقت ص��دور القرار  ،1559والذي

قضى بخروج اجليش السوري من
لبنان».
العسكري بالقول
وختم اخلبير
ّ
«نحن أم��ام مرحلة جديدة ،ول��م تعد
مسرحي
مناورات حزب الله ما بني
َ
واللبناني
���وري
ال��ع��م��ل��ي��ات ال����س� ّ
ّ
ج��ائ��زة ،وال ميكن أن ي��ط��ول الزمن
ق��ب��ل أن ي��ت��ع � ّرض احل���زب لضغوط
ّ
للكف عن هذه
محل ّية وعرب ّية ودول ّية
السياسات».
على وق��ع ه��ذا ال��ت��ط� ّ�ور الغامض
إ ًذا ،تبقى أح��داث اجلنوب األخيرة
رهينة «الر ّد املوعود» حلزب الله ،أو
ملا ميكن أن تكشف عنه األيام املقبلة،
بينما ي��ن��ازع لبنان م��ن شماله إلى
جنوبه ،وم��ن شرقه إل��ى غ��رب��ه ،بني
مطرقة اجلوع وسندان «كورونا».
نقال عن موقع اللواء
Aliwaa.com

من�صة للحوار بني الرئي�س واملحازبني
م�ؤمتر «امل�ستقبل» �سيكون ّ

لينا احل�صري زيلع

االرتفاع غير املسبوق باعداد االصابات اليومية في لبنان بفيروس
كورونا كان له التأثير املباشر على تأجيل او الغاء عدد كبير من املؤمترات
واملناسبات الهامة ،ومن بينها املؤمتر العام الثالث لتيار «املستقبل» الذي
ل��ك��ن رغ���م ص����دور ه���ذا ال��ب��ي��ان وم���ا ص���در ام���س ع���ن كتلة
«املستقبل» النيابية ،استمرت التساؤالت حول ما اذا كان هدف
التأجيل السباب اخرى خاصة بالتيار ،من هنا ولالطالع اكثر
واستيضاحا لكافة االمور املتعلقة مبوعد انعقاد املؤمتر وما اذا
سيكون هناك تغيير في هدف انعقاده التقت «اللواء» القيادي
في تيار «املستقبل» النائب السابق مصطفى علوش الذي جدد
التأكيد ان السبب الوحيد لتأجيل املؤمتر هو انتشار فيروس
كورونا ،وذلك بناء على نصائح وطلبات املسؤولني الصحيني
واصدقاء التيار بضرورة االلتزام مبوضوع التباعد االجتماعي،
وك��ش��ف ع��ل��وش ان ه��ن��اك سببا اخ��ر وه��و ان ع��دد م��ن االفراد
االساسيني من التيار تبينّ انهم تعرضوا لالصابة ،او خالطوا
اشخاص مصابني ،من هنا مت اتخاذ قرار التأجيل قبل ساعات
قليلة من موعد انعقاد املؤمتر ،مشيرا ال��ى ان جميع قيادات
التيار شاركت في هذا القرار ومت االتفاق على التأجيل.
واشار علوش الى ان القرارات واخليارات السياسية للتيار
يتم العمل عليها منذ عامني ضمن النظام الداخلي ،لذلك لن يتم
تغيير اي بند فيه كما لفت علوش ،معلنا ان حتديد موعد جديد
النعقاد املؤمتر سيكون بنا ًء على الوضع الصحي ،اي عندما
تصبح امكانية عقده واردة ولو حتى عن بعد.

تغيير كامل في هيكلية تيار املستقبل

وشدد القيادي املستقبلي ان االمور التنظيمية للتيار اصبحت
شبه واضحة كذلك البيان او التقرير السياسي واالقتصادي،
مشيرا الى ان الرئيس احلريري هو من سيعرض ملخصا عن
التقرير ،معتبرا ان املؤمتر سيكون مبثابة منصة للحوار املباشر
بني رئيس التيار واحملازبني من خالل اسئلة واجوبة العطاء

كان من املفترض عقده السبت املاضي واتخاذه لسلسلة قرارات تغييرية
هامة منتظرة منذ سنوات من قبل جمهور «التيار االزرق».
التأجيل ج��اء كما اعلن البيان ال��ذي ص��در ع��ن املكتب االعالمي
للرئيس سعد احلريري نتيجة توصية أطباء املستقبل نظرا لالرتفاع

فرصة للمحازبني لعرض شؤونهم وشجونهم.
وكشف علوش ان التغيير سيكون في هيكلية التيار بالكامل،
معتبرا انه ستكون هناك هيكلية جديدة ،وستكون مواقع تناسب
اوض��اع شخصيات قدمية جديدة ،ال سيما ان هناك اشخاصا
اصبح لديهم سنوات وعقود يناضلون مع التيار ،كذلك هناك
شخصيات لم تستطع القيام بواجباتها خ�لال فترة توليها
املهمات سيكون لها مواقع تتناسب مع قدرتها على االجناز.

اغتيال احلريري سياسي وصدور احلكم قد
يؤدي الى طرح سياسي مستجد

وحول ما اذا كان موعد صدور حكم احملكمة الدولية اخلاصة
في اغتيال الرئيس رفيق احلريري في  7اب سيغير برنامج
املؤمتر الثالث للتيار اعتبر علوش ان احلكم الذي سيصدر قد
يؤدي الى طرح سياسي مستجد بالنسبة للواقع داخل لبنان ،ال
سيما بالنسبة للعالقة مع «حزب الله» بالذات.
وحول توقعاته عن احلكم الذي سيصدر من الهاي في السابع
م��ن اب يقول علوش «م��ن املتوقع ان تصدر احملكمة حكمها
بقضية ما تبقى من القتلة الذين اغتالوا الرئيس رفيق احلريري،
من حيث كيفية صدور احلكم واستنتاجات احملكمة ،وكيف مت
االغتيال ،وهل هناك منظومة متكاملة؟ فكل هذه التفاصيل هي
جزء من الرؤية التي ميكن ان حتدث بعد صدور احلكم ،ولكن
االكيد ان اغتيال رفيق احلريري ،هي قضية سياسية بالكامل،
فمن قرر اغتياله جاء لسبب سياسي ومن يتحمل املسؤولية
السياسية هو الطرف السياسي الذي تنتمي اليه املجموعة التي
اغتالت رفيق احلريري.

امل�ت�س��ارع ف��ي وت�ي��رة اإلصابا ت نتيجة تفشي جائحة كورونا على
األراض��ي اللبنانية .وبعد سلسلة ات�ص��االت مع السلطات الصحية
املعنية مت اعالن االرجاء من قبل هيئة اإلشراف على املؤمتر حتى موعد
يحدد الحقا.

الكالم عن اضطرابات امنية تسبق حكم الهاي
غير جدي

وعن التخوف من ح��دوث اضطرابات امنية تسبق صدور
احلكم يعتبر القيادي املستقبلي ان ما يصدر من كالم غير جدي
الن هناك محاولة لتغطية قرار احملكمة ،مبديا تأكيده ان حرب
 2006ك��ان اجل��زء االساسي واملهم منها مرتبط بطلب انشاء
احملكمة الدولية ،خصوصا بعد ان انكشف «حزب الله» جزئيا في
ذلك الوقت ،من قبل املعلومات التي اعطاها الشهيد وسام عيد،
من ان عنصر من عناصر احلزب هو الذي اغتال رفيق احلريري
وهو مسؤول عن العملية ،ويضيف علوش «في ذلك لم نكن نظن
ان احلزب هو املسؤول بل انه رمبا هناك عناصر اخترقته وقامت
في هذه العملية».
ويبدي الدكتور علوش اعتقاده ان ما يحصل بني اسرائيل
من حترشات يومية منذ قرابة السنة باطراف ايران من احلرس
الثوري بلبنان وسوريا بشكل اساسي ،هو بسبب سباق ما
قد يصدر عن احملكمة ،مشيرا الى ان هناك مخطط اسرائيلي
الستفزاز ايران بشكل مستمر لدفعها الى املواجهة ،مشيرا الى
ان ما حصل في بداية االسبوع في جنوب لبنان هو جزء من ذلك
االم��ر ،ورأى ان طريقة تعامل احلزب مع ما حصل كان خجوال
لدرجة ال يريد فتح ابواب جهنم عليه.
وختم باعتبار ان ال احد يعلم كيف ميكن ان تتطور االمور في
االيام املقبلة ،حيث ميكن السرائيل القيام بضربات عدة ،لكن ما
هو مؤكد انها تعمد الى القيام بكل اعمالها العدوانية في سوريا،
واملثير للسخرية ان الرد يكون من داخل لبنان.

«امل�ستقبل» :ردة فعل احلكومة جتاه زيارة لودريان
ت�ضع لبنان يف مواجهة متهورة مع املجتمع الدويل

اع��ل��ن ال��رئ��ي��س س��ع��د احلريري
«ان امل��ؤمت��ر الثالث لتيار املستقبل
سينعقد حت��ت ش��ع��ار ال��ع��دال��ة ألجل
لبنان ،وان ال��ظ��روف ال��ق��اه��رة التي
أوج��ب��ت ال��ت��أج��ي��ل ،ال ت��ت��ع��ارض مع
التزامنا الكامل مقتضيات العدالة
ف��ي قضية ال��رئ��ي��س الشهيد رفيق
احل��ري��ري ورف���اق���ه ،وال��ن��ت��ائ��ج التي
ق��ررت احملكمة النطق بها في  7آب
املقبل».
صدر عن كتلة «املستقبل» النيابية
امس بيان جاء فيه:
اطلعت الكتلة من الرئيس سعد
احل��ري��ري على ق��رار تأجيل املؤمتر
الثالث لتيار املستقبل ،بسبب تفاقم
جائحة ك��ورون��ا ،م��ؤك��دا ان املؤمتر
سينعقد حكما عندما تتوافر الظروف
املالئمة ومقتضيات السالمة التامة
للمدعوين واحلزبيني.
واوض����ح ال��رئ��ي��س احل���ري���ري ان
«املؤمتر سينعقد حتت شعار العدالة
ألج��ل لبنان ،وان ال��ظ��روف القاهرة
التي أوجبت التأجيل ،ال تتعارض مع
التزامنا الكامل مقتضيات العدالة
ف��ي قضية ال��رئ��ي��س الشهيد رفيق
احل��ري��ري ورف���اق���ه ،وال��ن��ت��ائ��ج التي
ق��ررت احملكمة النطق بها في  7آب
املقبل».
وق������ال« :ل����م ن��ق��ط��ع األم�����ل يوما
بالعدالة الدولية وكشف احلقيقة،
ب��ع��د ان س��ق��ط��ت االج���ه���زة االمنية
وال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ�ل�ال زمن
الوصاية في امتحان العدالة ،وكلنا
يعلم فبركات األجهزة وقادتها الفالم
التضليل ،التي استمر عرضها الى
ان انتهى زمن الوصاية ،وخ��رج من
صفوف ق��وى االم���ن ال��داخ��ل��ي وفرع
املعلومات ش��اب بطل اس��م��ه وسام
عيد ،وض��ع ي��ده على امل��ل��ف ،وكشف
املستور وسلم ما توصل اليه من أدلة
الى جلنة التحقيق الدولية.
اض����اف :ال أري���د اس��ت��ب��اق اعالن
احلكم في  7آب .فاملسؤولية الوطنية
واالخ�لاق��ي��ة ،تفرض علي شخصيا،
وعلى تيار املستقبل وجمهور الشهيد
رفيق احلريري ،وكل العائالت التي
اصابها مسلسل االغتياالت ،انتظار
احلكم والبناء عليه.
إن��ن��ا ف��ي ت��ي��ار املستقبل نتطلع
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للسابع من آب ،ليكون يوما للحقيقة
وال���ع���دال���ة م���ن اج���ل ل��ب��ن��ان ،ويوما
لالقتصاص من املجرمني.
وتوجه رئيس تيار املستقبل الى
جمهور التيار واحملازبني خصوصا،
بوجوب االعتصام بالصبر والهدوء
وال����ت����ص����رف امل�����س�����ؤول ،وجتنب
اخل������وض ب���األح���ك���ام وامل�����ب�����ارزات
ال��ك�لام��ي��ة ع��ل��ى وس���ائ���ل التواصل
االجتماعي  ،قبل صدور احلكم املعلل
ع��ن احملكمة الدولية وب��ع��ده .وقال:
من االن حتى السابع من آب ،سأكون
بينكم دائما وسيكون لنا ب��اذن الله
كالم آخر .واكدت إن الدفاع عن لبنان
ليس اختصاصا عسكريا وسياسيا
لفئة من اللبنانيني ،والغياب املريب
للحكومة عن املشهد اجلنوبي يضيف

الى سجل االجن��ازات رصيدا جديدا
حلالة االهتراء.
وتوقفت عند زيارة وزير خارجية
فرنسا الى لبنان جان إيف لودريان
وامل��واق��ف التي أطلقها وع��ب��رت عن
صدق التزامات فرنسا جتاه لبنان.
واس��ت��غ��رب��ت ردة ف��ع��ل احلكومة
اللبنانية ورئيسها جت��اه الزيارة،
والتي تنم عن خفة سياسية في مقاربة
املشكلة االقتصادية ،وتضع لبنان في
مواجهة متهورة مع املجتمع الدولي،
ال سيما مع االصدقاء وفي طليعتهم
فرنسا ورئيسها وحكومتها.
والح���ظ���ت أن ال��ع��ه��د وحكومته
يستمران في سياسة دف��ن الرؤوس
في الرمال دون االلتفات الى ما يعانيه
امل��واط��ن م��ن تقنني ق���اس للكهرباء

وانتظار في الطوابير على محطات
الوقود وفقدان املازوت.
واستقبل الرئيس احلريري امس
ف���ي ب��ي��ت ال���وس���ط ال���وزي���ر السابق
محمد شقير ثم الوزير السابق طالل
املرعبي.
ب��ع��ده��ا ال��ت��ق��ى وف����دا م���ن أهالي
ال��ط�لاب اللبنانيني ف��ي اخل���ارج ،ثم
القائم باعمال س��ف��ارة الفليبني في
لبنان اجيت فيكتور بانيمانغلور،
فاملدير العام املساعد ملصرف اإلسكان
محيي الدين فتح الله.
كما التقى عضو املجلس اإلسالمي
ال��ش��رع��ي األع���ل���ى م��ح��م��د منصور.
ث��م بطل اب��ط��ال العالم ف��ي احلساب
الذهني احمد شحيمي م��ع وف��د من
العائلة.

«لبنان القوي» يرف�ض ا�ستغالل طرح احلياد
أكد «تكتل لبنان القوي» في بيان ،بعد اجتماعه الدوري الذي
عقده إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل ،أن «طرح احلياد
مسألة في غاية األهمية ،وه��و يؤيدها ويعتبر نفسه معنيا
بتحقيقها» .وق��ال« :ألن األمر كذلك ،فالطرح يحتاج الى نقاش
معمق وتوافق داخلي وموافقة خارجية ،ال سيما من جانب دول
اجلوار ودول مجلس االم��ن» .وأكد «رفضه املطلق ألي محاولة
استغالل لهذا الطرح بهدف عزل فريق سياسي معني أو تطويقه
أو استفزازه ،فاملسألة تتصل بتموضع لبنان استراتيجيا ولها
انعكاسات دستورية وسياسية» ،سائال« :أي لبناني ال يتمنى أن
يأتي احلياد بحلول ألزمات احلدود والنزوح واللجوء واالرهاب
وانهاء االحتالل واالعتداءات االسرائيلية؟».

وش��دد على «أهمية موضوع ترسيم احل��دود مع اسرائيل
ووجوب إنهاء هذا امللف من دون التخلي عن سيادة أو حقوق أو
موارد ،وان لبنان معني بالتقدم بهذا امللف على قاعدة التوافق
الداخلي وعلى قواعد القانون الدولي».
وتوقف بـ«قلق بالغ عند املعلومات التي أوردها رئيسه بشأن
متدد ببعد سياسي في شمال لبنان» ،داعيا «االجهزة القضائية
واالمنية ،وكذلك اللجان النيابية املختصة ،ال��ى االخ��ذ جديا
بخطورة املوضوع والكشف عنه وحتديد الوقائع واملسؤوليات
وعدم لفلفته بأي شكل من االشكال ،خصوصا بعد القاء القبض
على اشخاص نقلوا بصورة غير مبررة قانونيا أمواال طائلة
بواسطة طائرة خاصة».

جعجع :احلكومة ال متلك القرار ال�سيادي

رأى رئ��ي��س ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير جعجع
«ان املشهد العسكري ال��ذي رأيناه على ط��ول احل��دود مع
إسرائيل ق ّدم مؤشرا واضحا إلى أن احلكومة التي يدعمها
حزب الله ال متلك القرار السيادي في اجلنوب وعلى امتداد
احل��دود مع إسرائيل حيث يتمركز اآلالف من ق��وات حفظ
السالم التابعة لألمم املتحدة».
واعتبر جعجع ،في تصريح لوكالة أسوشيتدبرس ،ان
«حادثة األمس (امس االول) تعطي فكرة واضحة عن القرار
السيادي للدولة اللبنانية» ،وتساءل« :هل هذا مقبول؟»
وأضاف« :أي دولة عربية وأجنبية تريد التعامل مع حكومة

تعتبر نفسها غير موجودة في وقت يواجه لبنان خطرا
أمنيا على طول حدوده؟».
وت��اب��ع« :م��ا دام ه���ذا الفريق ميسك مبفاصل السلطة
ف��إن األزم���ة مستمرة ،وه���ذه امل��ع��ادل��ة بسيطة وواضحة
للغاية .إنهم يعيشون على كوكب مختلف» .وأضاف« :طاملا
ان حزب الله ميسك بالقرار االستراتيجي للدولة اللبنانية،
فإن عالقات لبنان مع الدول العربية لن تستقيم وستواصل
تدهورها ،ومبجرد أن يسحب احل��زب مقاتليه من اليمن
وسوريا والعراق ،ويتوقف عن تنفيذ سياسة إيران ،ستعيد
الدول العربية التفكير في إعادة عالقاتها مع لبنان».

ميقاتي لغجر :و�ضع
التقنني يف طرابل�س
غري مقبول
أجرى الرئيس جنيب ميقاتي
ات��ص��اال ب��وزي��ر ال��ط��اق��ة واملياه
رمي���ون غجر طالبا منه «العمل
ع��ل��ى زي������ادة س���اع���ات التغذية
بالتيار الكهربائي في طرابلس».
وق��ال الرئيس ميقاتي للوزير
غجر« :صحيح أن مشكلة التقنني
ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا م��خ��ت��ل��ف املناطق
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،إال أن ال���وض���ع في
ط��راب��ل��س غ��ي��ر م��ق��ب��ول وال قدرة
ألب��ن��اء املدينة على حتمل تقنني
مضاعف عن بقية املناطق ال سيما
مع موجة احلر الشديد والتقنني
املستجد للمولدات الكهربائية
بسبب أزمة املازوت».
أض�������اف« :أب����ن����اء طرابلس
ص���ب���روا ك��ث��ي��را ع��ل��ى اإلهمال
الالحق بهم ،ويطالبون بالعدالة
ف��ي أبسط حقوقهم ،وبإنصاف
العاصمة الثانية للبنان كسائر
املناطق».
وت��ب��ل��غ ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي من
ال��وزي��ر غجر ان��ه سيتواصل مع
امل��ع��ن��ي�ين ف���ي م��ؤس��س��ة كهرباء
لبنان وكهرباء قاديشا ملعاجلة
االم���ر وزي����ادة س��اع��ات التغذية
لطرابلس .وأش���ار ال��وزي��ر غجر
الى أن «مادة املازوت متوافرة في
منشآت النفط أضعاف الكميات
التي يحتاجها السوق وال مبرر
لتخزينها او التقنني في توزيعها
من قبل التجار».

«الوفاء للمقاومة»
ُترجئ اجتماعها
ق��ررت كتلة «الوفاء للمقاومة»
ف���ي ب���ي���ان «ت���أج���ي���ل اجتماعها
ال���دوري املقرر ي��وم غد اخلميس
مراعاة للتشدد املطلوب بالتزام
االجراءات الوقائية ضد االنتشار
امل��ت��زاي��د ل�لاص��اب��ات بالكورونا
خصوصا في ه��ذه الفترة ،وذلك
الى ما بعد عيد االضحى املبارك
أع��اده الله على اجلميع باخلير
والعافية وعلى بلدنا باالستقرار
والتعافي وتغير االح���وال نحو
االحسن».

األوضاع االقتصادية واملعيشية واالجتماعية في بيروت،
مدار بحث في االجتماع ،حيث ّ
مت التأكيد على ضرورة
اتخاذ مبادرات فعالة للتخفيف عن كاهل أهل العاصمة.

كيف �سي�صمد حياد لبنان يف حال اع ُتمد؟

رميون مي�شال هنود

من املعلوم أن لبنان ومنذ القرن التاسع عشر أقله
ميلك عالقات قوية ومتينة مع دول الغرب وعلى رأسها
فرنسا وال��والي��ات املتحدة األم��ي��رك��ي��ة .وب��ع��د نهاية
احل���رب العاملية الثانية وص��ف��ت واشنطن موسكو
باملمثلة حملور الشر ،وذلك سعي ًا منها إلى السيطرة
األح��ادي��ة القطب على م��ق��درات وث���روات العالم ،رغم
أن موسكو كانت قد أنشأت جمعية أنصار السلم في
الوقت ال��ذي دعمت فيه بريطانيا وواشنطن جماعة
«األخ�����وان امل��س��ل��م�ين» حمل��ارب��ة ال��ف��ك��ري��ن الشيوعي
والناصري القومي العربي.
إذ ًا منذ زمن بعيد والسياسة الغربية تتحكم بجزء
هام من القرار اللبناني ،فاالرساليات األجنبية وجدت
في القرن التاسع عشر واالغتراب اللبناني متواجد في
دول الغرب منذ نهاية ذلك القرن ،وميكن لنا أن نتقصى
عن املزيد من احلقائق حول هذا املوضوع إذا اطلعنا
على بعض الكتب القيمة ككتاب «املسألة املارونية»
لنصري سلهب ،و«املتاهة اللبنانية» لرؤوفني أورليخ،
و«ديبلوماسية اسرائيل في لبنان» لكريستني شولتزه،
و«ع��دو ع��دوي» للورا ايزنبرغ ،و«ص�لات بال وصل»
للكاتب واملؤرخ فواز طرابلسي.
ومبناسبة زي��ارة وزي��ر خارجية فرنسا إل��ى لبنان
جان ايف لودريان وافتتاحه الزيارة بقوله «ساعدوا
أنفسكم لنساعدكم» ،كان احلري مبعاليه الفوز باجلرأة
عبر القول «املطلوب نزع سالح حزب الله لنساعدكم»،
وأق��ول هذا ألن موقع  canal 23الفرنسي كان قد ذكر
بأن مصادر دبلوماسية أوروبية رأت أن التزامن بني
موقف وزير اخلارجية االميركية مايك بومبيو وموقف
لودريان لم يأت من قبيل الصدفة وامن��ا جاء تتويج ًا
لألجواء التي سادت اللقاء الرباعي الذي عقد مؤخر ًا
ف��ي الفاتيكان بتاريخ  10مت��وز  2020وق��د متكن من
اظ��ه��ار تناغم امل��وق��ف ب�ين واشنطن وب��اري��س ولندن
لناحية ارادة العواصم في تشديد الضغط على حزب
الله الرغ��ام��ه على ن��زع سالحه عقب انهاكه ،ومب��ا أن
اللقاء عقد في الفاتيكان بني ممثلي الدول األربعة بتنا
ندرك ل َم انبرى البطريرك الراعي ودعا إلى حياد لبنان.
من هنا سؤال يبرز على بساط البحث ومفاده كم
سيصمد حياد لبنان في حال مت اعتماده؟
لنكن منطقيني ونقر ونعترف ب��أن واشنطن هي
من فرضت من جديد لعبة ص��راع احمل��اور في لبنان
وسوريا وال��ع��راق وفنزويال وف��ي كل بقعة جغرافية
من أنحاء املستديرة أبصر فيها النور النفط والغاز
وامل��ي��اه ،وأق��وال القادة وال��رؤس��اء األميركيني الذين
يتربصون لالنقضاض على ما يعتبرونه حق ًا مكتسب ًا
لهم واملتمثل باملغامن كما يسمونها أي ث��روات غير
ال��س��اط��ع��ة ك��ن��ور ال��ش��م��س ال ت��ب��ارح مكانها إال عند
موعد استراحة احملارب ،ومن يقرأها سيقتنع حتم ًا
بأن عاصمة السوبرمان هي من أدخلت لعبة صراع
احملاور إلى ربوع زاخرة ومكتظة بالثروات.
فعلى سبيل املثال ال احلصر عندما قيل لتوماس
فولي رئيس جلنة تطوير القطاع اخلاص في العراق
بأن اخلصخصة مخالفة للقانون الدولي ،رد قائ ً
ال «ال
آبه لشيء من هذا القبيل ألنني ال أقيم وزن ً��ا للقانون
الدولي وألنني تعهدت للرئيس بخصخصة مشاريع
األعمال في العراق».
أما الرئيس دونالد ترامب فيهدف إلى السيطرة

على فنزويال من أج��ل حصار الصني وحرمانها من
مصادر الطاقة وخصوص ًا الغاز والنفط اللذان حتصل
عليهما من فنزويال وايران.
أما بالنسبة للنفط السوري فقد قال الرئيس ترامب
في  4كانون األول  2019بعد لقاء جمعه باالمني العام
للناتو يانس ستولتنبرغ في لندن قبل قليل من افتتاح
قمة حلف شمال األطلسي في العاصمة البريطانية
«لقد حاول داعش بسط سيطرته على النفط السوري،
أما اآلن فأصبحنا نحن الذي نسيطر عليه بشكل تام».
ُيذكر بأن موقع اخلليج أون الين كان قد أفاد بتاريخ
 10تشرين الثاني  2019ب��أن ترامب ق��ال في أكثر من
مناسبة عن نفط الشرق األوس���ط« :نعم سأضع قوات
أميركية حلماية شركات النفط في العراق وسنأخذ نفط
ال��ع��راق بالكامل» .وكيف ميكن أن نتناسى بأنه سبق
للرئيس جيمي كارتر أن قال «لو أن الله أزاح النفط قلي ً
ال
عن املنطقة العربية لكانت مهمتنا أسهل بذلك بكثير»!
إن ه��ذا املنطق األم��ي��رك��ي ال���ذي ت��ق��وده النبؤات
التوراتية والطامح إلى انشاء حكومة واح��دة حتكم
كل انحاء املستديرة دفع باألمور نحو األسوأ ،أي نحو
تأجيج نيران ص��راع احمل��اور ما جعل معظم أحزاب
ف��ري��ق الثامن م��ن آذار ت��دع��و إل��ى التوجه ش��رق� ًا أي
نحو احللفاء لطلب املؤازرة من صديق البعاد الضيق
نتيجة استمرار العقوبات األميركية احلادة وما جنم
عنها في لبنان من غالء فاحش وع��وز شديد وه��ذا ال
يعني بأن تلك األح��زاب في األس��اس ال ترغب باقامة
عالقات جتارية مع دول الغرب.
لكن مبا أن منطق االستعالء وااللغاء األميركي هو
ال��ذي يفجر البراكني دوم � ًا ارت��أت «أي تلك األحزاب»
السير وفق مقولة الرئيس اخلالد جمال عبد الناصر
«نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا».
وأذك���ر ب��ان واش��ن��ط��ن حت���اول اش��ع��ال فتنة سنية
شيعية في العالم العربي تطبيق ًا لوصية جون فوستر
داالس وزير خارجية أميركا األسبق .لكن وباملناسبة
أذكر بأن الرئيس عبد الناصر العربي واملسلم السني
هو من بدأ بدعم الثورة االسالمية في ايران ،واملطلوب
ق��راءة كتاب عبد الناصر وث��ورة اي��ران ملؤلفه فتحي
الديب لم يكن عند الرئيس عبد الناصر أي هاجس من
هالل شيعي أو والية فقيه امنا هذه الشعارات تسعى
أميركا لبثها في النفوس البريئة املفتقرة إلى الثقافة
سعي ًا منها لتقسيم العالم العربي إلى  52دويلة عربية
متناحرة تنفيذ ًا لوصية برنارد لويس.
وأختم بالقول بأن اخلبير املتخصص في الشؤون
االقتصادية الصينية محمود ريا قال لوكالة سبوتنيك
بتاريخ  13مت��وز  2020انطالق ًا من م��ب��ادرة احلزام
والطريق التي قدمتها الصني ميكن القول بأن الصني
ستجني اف���ادات كبيرة ج��د ًا ج��راء ه��ذه العملية مبا
يساعد لبنان على حتسني وضعه االقتصادي بشكل
كبير ،في مقابل متكني الصني من ترسيخ نفوذها في
منطقة غرب آسيا ويوضح ر ّيا بأن الصني تعتبر أن
لبنان دول��ة مهمة في منطقة غ��رب آسيا ورغ��م صغر
مساحته ف��إن ق��درات أبنائه التجارية قوية وه��ذا ما
يؤهله ليكون البوابة الصينية باجتاه املنطقة العربية
واوروبا أيض ًا.
ل��ذا ن��رى واشنطن قلقة م��ن محاولة اجت��اه لبنان
شرق ًا ما يعني أن الصراع مع الغرب طويل ومرير وال
ميكن أن يكون للحياد مكان في مجلسه وعلى جبهاته
وخلف أكماته.

كلمة ونص

منحكي �شي ...منعمل �شي!

عبد الفتاح خطاب
هذه خواطر من واقع األحداث احلال ّية ،منها اجل ّدي،
ومنها ما ينطبق عليه القول «ش ّر البلية ما ُيضحك»:

فحوصات « »PCRالسياسيني ب ِـ َس ْمنة

أجرى عدد من السياسيني فحوصات  ،PCRوقد ّ
مت
إجراؤها في منازلهم ،وصدرت النتائج بسرعة البرق،
ف��ي ح�ين يقف امل��واط��ن��ون س��اع��ات وأي���ام طويلة أمام
أب��واب املستشفيات ،وينتظرون النتائج لثالثة أيام
وأحيان ًا أكثر!

منحكي شي ...منعمل شي!

تناولت احلكومات اللبنانية املتعاقبة موضوع
إل��غ��اء وزارة االع�ل�ام ،وم��ع ذل��ك عقد مجلس الوزراء
جلسة وأق ّر إنشاء ثالث دوائر في مالك وزارة االعالم:
دائرة املعلوماتية ،دائرة اإلعالم االلكتروني والرقمي،
ودائ��رة التواصل واحل��وار ،مع ما في ذلك من نفقات
روات�����ب امل��وظ��ف�ين وت��ع��وي��ض��ات��ه��م ،وأث�����اث مكاتب
وجتهيزات!

سياسيات

 ال تسأل «وي��ن الدولة»  ...السؤال هل كان لدينايوم ًا دولة في لبنان؟
 إذا م��ا بدهم يقفلوا امل��ط��ار ك��رم��ال ال����دوالرات...خ ّليهم يسمحوا بتحويلها م��ن اخل���ارج دون قيود،
بحيث يستلمها ُمستحقيها كاملة دون أي اقتطاع.
 ي��ج��ب اس��ت��ن��ب��اط ط��ري��ق��ة غ��ي��ر تقليدية وفاعلةالسترجاع حقوق املودعني من ثالثي النصب «الدولة/
مصرف لبنان /املصارف».
 كل يوم نكتشف شيئ ًا جديدا عن حسان ...مش إ ّنومسلوخ متام ًا عن الواقع ...كمان مهضوم ومكتّر!!
 لفيف الطبقة السياسية الفاسدة ليس من الكباربل من الكبائر!
 ملاذا يتهافت البعض على إصدار بيانات الشكروالتقدير والتنويه في كل م ّرة يؤدي مسؤول ما واجبه
ودوره ووظيفته؟
الطب لنا ينفع!
 وضع لبنان :ما عادّ
 أكبر عملية نصب في التاريخ  ...سرقة ُم ّدخراتشعب بأكمله!!

كل لبنان

األربعاء  29متوز 2020م
املوافق  8ذو احلجة 1441هـ

AL-LIWAA Mercredi 29/7/2020

�شوارع بريوت �أنارتها م�ستوعبات النفايات لي ًال

ت��ف��اع��ل��ت م��س��اء أم���س مشكلة
ان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ف���ي ب��ي��روت
وامل��ن��اط��ق ،بعدما بلغت األزم��ة
ح����دا غ��ي��ر م��ق��ب��ول م��ط��ل��ق��ا ،في
وق��ت تتزايد فيه ح��رارة الطقس
ارت����ف����اع����ا .. ،وخ�����رج األه���ال���ي
أم��س من أف��ران منازلهم احل��ارة
ال ال���ش���وارع إلق��ف��ال��ه��ا م��ج��ددا
وتعبيرا عن غضبهم من تالعب
املافيات بقوتهم ولقمة عيشهم
وحاجاتهم األساسية الي باتت
مصدر ثروات التجار وعصابات
امل���ازوت والبنزين  ..فقد أن��ارت
مستوعبات النفايات املشتعلة
الشوارع واألوت��وس��ت��رادات بدل
الطاقة الكهربائية ،واستمرت
اإلع��ت��ص��ام��ات ف��ي ال���ش���وارع ال
م���ا ب��ع��د م��ن��ت��ص��ف ال���ل���ي���ل ..،في
ح�ين ت��ت��واج��د ال��ب��واخ��ر مقابل
ال����ش����واط����ىء ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة وال
تستطيع تفريغ حمولتها..
ف��ق��د أق��ف��ل ع��دد م��ن امل��واط��ن�ين
احمل��ت��ج�ين ط���رق���ات ال��ع��اص��م��ة
وضواحيها برمي مستوعبات
النفايات وسط الطرقات مرددين
ه���ت���اف���ات ت���ط���ال���ب امل���س���ؤول�ي�ن
بتوفير اإلحتياجات األساسية
ل���ل���م���واط���ن ووق������ف اح��ت��ك��اره��ا
م��ن ال��ت��ج��ار وت��وف��ي��ر البنزينو
الكهرباء املقطوعة.
وق���ط���ع ع�����دد م����ن احمل��ت��ج�ين
طريق املدينة الرياضية باجتاه
ال���ك���وال م���س���اء ،ك��م��ا مت ق��ط��ع��وا
اوت����وس����ت����راد ال����ري����ن����غ ج��س��ر
ف����ؤاد ش���ه���اب ،وط���ري���ق ب��ش��ارة
اخل����وري ال��س��ودي��ك��و ،وت��ق��اط��ع
ف�����ردان ب��ج��ان��ب ب��ي��ت ال��ط��ائ��ف��ة
ال���درزي���ة وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ش��وارع
والتقاطعات في املدينة...

املفتي دريان غادر بريوت
وك ّلف الكردي ب�أداء �صالة الأ�ضحى
أصدر املكتب اإلعالمي في دار الفتوى البيان االت��ي :كلف مفتي اجلمهورية
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أمني الفتوى في اجلمهورية اللبنانية الشيخ
أمني الكردي بأداء صالة وخطبتي عيد األضحى املبارك في جامع خامت األنبياء
واملرسلني محمد األم�ين صلى الله عليه وسلم عند الساعة السادسة وثالثة
وثالثني دقيقة صباح يوم اجلمعة  31متوز اجلاري.
وغادر املفتي دريان بيروت في زيارة خاصة خارج لبنان تستمر لبضعة أيام.
وب��ن��اء على توجيهات مفتي اجل��م��ه��وري��ة دع��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل�لأوق��اف
اإلسالمية في لبنان املصلني الى االلتزام التام بالضوابط والشروط الصحية
املعتمدة التي ينبغي التقيد بها ألداء صالة عيد األضحى املبارك وصالة اجلمعة
وصلوات اجلماعة اخلمس في املساجد في ظل جائحة كورونا على أن يبقى
الوضوء في املنزل ،واعتماد فحص احل��رارة قبل دخ��ول املسجد بعد التعقيم
ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صالة خاصة بكل فرد ،ووجوب
التباعد داخل املسجد في أثناء اخلطبة والصالة ،وعدم املصافحة باليد ومنع
حضور كبار السن والنساء واألطفال واملرضى.

نقيب املحررين يزور مفتي طرابل�س

محتجون حتت جسر الكوال يعملون عل قطع الطريق

زار نقيب احملررين جوزف القصيفي ،دار االفتاء في طرابلس ،وقدم التهنئة
لقائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام ،برفقة الزمالء :احمد درويش،
عبدالكرمي ف��ي��اض ،الدكتور باسم ع��س��اف ،غسان ري��ف��ي ،زي��اد ع��ل��وش ،ج��وزف
محفوض ومحسن السقال.
بعد اللقاء ،ق��ال النقيب القصيفي« :س���ررت ج��دا ب��زي��ارة الشيخ محمد امام
وتهنئته بتولي منصب القائم بأعمال دار االفتاء في طرابلس ،وكانت مناسبة
للتداول في كل الشؤون التي يعاني منها املواطنون في لبنان ،واكدت دور رجال
الدين في أي موقع كانوا في ارشاد الناس والوقوف الى جانبهم وااللتفات الى
معاناتهم خصوصا في هذه الظروف احلرجة التي حتاصر لبنان بجائحات كثيرة
غير جائحة الكورونا ،منها جائحة االلتزام االخالقي والنواهي االجتماعية التي
حتصن مجتمعنا من كل اآلفات».
بدوره ،قال الشيخ إمام « :كانت مناسبة لدراسة ضوابط الكلمة التي باتت اليوم
تتفلت في بعض االماكن وتلقي بشظاياها املدمرة على الناس وفي املجتمع».
اضاف« :القيم واالخالق دائما عماد كل صنعة وكل حترك وكل تعاطف انساني
وتعامل وصالت انسانية ،هذه في اسس مهنة الصحافة واالعالم واحملررين».

الأمن العام :ميكن للرعايا ال�سوريني
املغادرة ب�أوراقهم الثبوتية

اقفال تقاطع الكوال مبستوعبات النفايات (تصوير :طالل سلمان)

�إطالق حملة «�أنا �أعلن» دعم ًا للقطاع الإعالين

أطلقت «نقابة وكاالت اإلعالن»
ف���ي ل��ب��ن��ان ،ح��م��ل��ة «أن����ا أع��ل��ن»،
إلع���ادة إح��ي��اء ق��ط��اع اإلع�لان��ات
وم���واج���ه���ة ال���ص���ع���وب���ات ال��ت��ي
يتعرض لها.
امل��ؤمت��ر الصحافي ال��ذي ُعقد
ف����ي م��ج��م��ع «»Ava Venue
ب��األش��رف��ي��ة ،ه��و مي��ث��اب��ة «ث���ورة
اع��ل�ان����ي����ة» مل����واج����ه����ة األزم������ة
االق���ت���ص���ادي���ة ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي
ت��ض��رب ال���ب�ل�اد ،وأض����� ّرت كذلك
بقطاعات حيو ّية عدة من ضمنها
ق��ط��اع اإلع��ل�ان����ات ،ح��ي��ث ك��ان��ت
ك��ل��م��ة ل��رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة ج���ورج
جبور وخبير اإلع�لان��ات سامي
صعب ،أش���ارا خاللها ال��ى انها
«مبادرة فريدة من نوعها ّ
تنظمها
نقابة اإلع�ل�ان ف��ي لبنان ،بهدف
إع����ادة إح��ي��اء امل��ش��ه��د اإلع�لان��ي
عبر إطالق أكبر حملة ومشاركة
وط��ن��ي��ة ش��ه��ده��ا ت��اري��خ ل��ب��ن��ان،

فيعلو ال��ص��وت م��ن ج��دي��د ،الكل
م���دع���و ل��ل��م��ش��ارك��ة م���ن ش��رك��ات
إع�ل�ان���ي���ة ووس����ائ����ل إع�ل�ام���ي���ة،
م��ؤس��س��ات ،وك�ل�ات ومنتجات،
ل���دع���م اإلي���ج���اب���ي���ة واس���ت���م���رار
احل��ي��اة ف��ي لبنان ،لنمأل الفراغ
م��ع�� ًا ب����األل����وان ب��ال��ف��رح ب��األم��ل
ب��ال��ف��ك��ر واإلب������داع ،ل��ن��ط��ل��ق م��ع� ًا
ثورة اإلعالن واإلعالم».
وج��������رى االع����ل����ان ع�����ن «ان
امل��س��اح��ات اإلع�لان��ي��ة ك��اف��ة من
م���رئ���ي���ة م���س���م���وع���ة وم��ك��ت��وب��ة
وإعالنات طرقية ورقمية سوف
ُت��ق� َّ�دم دع��م � ًا ل��ه��ذه امل��ب��ادرة ،كما
س� ُت��ع��ف��ى ك��ل احل��م��ل��ة م��ن رس��وم
األم�����ن ال����ع����ام ،أم����ا امل��س��اه��م��ة
امل����ط����ل����وب����ة م������ن امل����ش����ارك��ي�ن
ف���ق���ي���م���ت���ه���ا زه�����ي�����دة ورم����زي����ة
س � ُت��س��ت��خ��دم ل��ت��غ��ط��ي��ة ت��ك��ال��ي��ف
الطباعة واإلن��ت��اج التلفزيوني
واإلذاعي».

أكثر من ناظر ،إضافة الى حضوراملرشد الصحي وامني
املكتبة و عامل املكننة ،ومستخدم واحد أو مستخدمني
إث �ن�ين ح�س��ب احل��اج��ة ،م� ��داورة ع�ن��د وج ��ود أك �ث��ر من
مستخدم ،يراعى في تسجيل التالمذة النطاق اجلغرافي
لسكن كل منهم سندا للتعميم رقم /51م 2001/وال ينقل
أي تلميذ م��ن م��درس��ة  /ثانوية رسمية ال��ى م��درس��ة /
ثانوية رسمية أخ��رى إال بعد موافقة املديرية املعنية،
يتم تسجيل التالمذة على برنامج ال�ـ  SIMSويتولى
املوظف املكلف بأعمال املكننة ادخال املعلومات املتعلقة
بعملية تسجيل التالمذة يوميا ،باالضافة الى السجالت
املعتمدة ،على ان يعتمد االيصال الصادر عن برنامج
 SIMSلصالح ص�ن��دوق الثانوية ف��ي مرحلة التعليم

الثانوي ،كما يعتمد االيصال ذاته في مرحلتي الروضات
والتعليم االس��اس��ي م��دون��ا ال��رق��م ( )0ف��ي خ��ان��ة املبلغ
املدفوع استنادا لقانون مجانية التعليم في مرحلتي
الروضات والتعليم االساسي ،ويستمر العمل بااليصال
اخل��اص املعتمد سابقا لصالح صندوق مجلس األهل
في ما يتعلق باملرحلة الثانوية ،تتولى مديرية التعليم
الثانوي ،واملناطق التربوية بعد اطالع مديرية التعليم
االبتدائي ،كل في ما خصه اإلشراف على عملية تسجيل
التالمذة وتوزيعهم وفق القدرة اإلستيعابية الفعلية،
وي��وض��ع اخل��ط ال�س��اخ��ن ف��ي دي���وان امل��دي��ري��ة العامة
للتربية  01/ 772101ملتابعة اعمال التسجيل وتامني
مقعد لكل تلميذ.

�سعد طالب بتوفري الدعم
للطلبة اللبنانيني يف اخلارج

النائب سعد مستقب ً
ال وفدا من جلنة أهالي الطالب اللبنانيني في اخلارج

�صيدا  -ثريا ح�سن زعيرت:
أك���د أم�ي�ن ع���ام «ال��ت��ن��ظ��ي��م الشعبي
الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد
على أهمية القيام باخلطوات املناسبة
م��ن أج��ل تخفيف وط���أة األزم���ة املالية
ع��ل��ى ال���ط�ل�اب ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،ب��خ��اص��ة
املقيمني ف��ي اخل���ارج ن��ظ��را ملعاناتهم
في تأمني ال��دوالر للقسط اجلامعي او

رأت «احل��م��ل��ة األه��ل��ي��ة لنصرة
فلسطني وقضايا األمة» ،باجتماعها
ال��دوري اإلفتراضي« ،في االرتباك
الفاضح الذي وقع به العدو بجيشه
وح��ك��وم��ت��ه ورئ���ي���س وزرائ������ه ،في
مزارع شبعا دلي ً
ال جديد ًا على مدى
الهلع والذعر والقلق الذي يحاصر
ال��ع��دو م��ن ج��راء خ��وف��ه ،»..ولفتت
ان��ه «انتصار جديد للمقاومة دون
ان ت��ط��ل��ق رص���اص���ة واح�����دة ،مما
ي��ؤك��د ان ح���رب «ال��وع��د ال��ص��ادق»
ض��د ال��ع��دو م��ا زال��ت مستمرة منذ
 14ع��ام� ًا وستبقى مستمرة حتى

مشاركون في إطالق احلملة

حتديد مواعيد و�أ�صول ت�سجيل التالمذة
اللبنانيني اجلدد يف املدار�س والثانويات الر�سمية

للمعيشة او تأمني السكن.
ك�لام سعد ج��اء خ�لال استقباله وفدا
م��ن جلنة أه��ال��ي ال�ط�لاب اللبنانيني في
اخل��ارج -جلنة اجلنوب ،وقد ضم الوفد
ال �س��ادة عماد دب��وس ،موسى سليمان،
ح��س��ن غ���زل���ة ،م �ح �م��د س� �ل��ام ،وع��م��اد
منصور.
وكان الوفد قدعرض على سعد اقتراح
ق��ان��ون ي��رم��ي إل��ى إل���زام م�ص��رف لبنان

عثمان بحث وحوكمة
االحتاد الأوروبي التعاون

استقبل املدير العام لقوى األمن
ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء ع��م��اد عثمان في
مكتبه بثكنة املقر العام بعد ظهر
أم����س Rein Nieland ،رئيس
ق��س��م احل��وك��م��ة واألم����ن والتنمية
االجتماعية واملجتمع امل��دن��ي في
بعثة االحت��اد األوروب���ي ،في زيارة
جرى في خاللها بحث سبل تفعيل
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن��س��ي��ق ف���ي م��ج��ال
الشرطة املجتمعية.
وفي اخلتام ،ق� ّدم اللواء عثمان
ملساعد  Nielandدرع ًا تذكاري ًا
ع���رب���ون ش��ك��ر وتقدير ،ملناسبة
انتهاء مهامه في لبنان.

«الإحتاد»� :أي ف�ساد
�ستت ّم حماربته
يف ظل االبتزاز؟!
اعتبر املكتب السياسي حلزب
«االحت����اد» ان «م��ا حصل ب��األم��س،
من هلع وقصف صهيوني عشوائي
على مناطق لبنانية ،نتيجة قلق
يسود األوساط العسكرية واألمنية
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة م���ن رد ل��ل��م��ق��اوم��ة،
والتخبط السياسي ال��ذي صاحب
ب����ي����ان����ات ال����ق����ي����ادة ال��س��ي��اس��ي��ة
والعسكرية الصهيونية ،يدل داللة
قاطعة على أن ه��ذا اجل��ي��ش وتلك
ال���دول���ة ي��ح��ك��م��ه��ا ال���رع���ب م���ن ق��وة
املقاومة.»..
ول����ف����ت ان «أزم����������ات ال����وق����ود
املستمرة في لبنان هي مصطنعة
وت��ك��ش��ف س��ي��اس��ة االح��ت��ك��ار التي
مت����ارس ع��ل��ى امل���واط���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي،
فكأنه ال تكفيه أزماته وفي طليعتها
م��دخ��ول��ه امل��ت��آك��ل ،ل��ي��ض��اف إليها
االح��ت��ك��ار ل��ه��ذه امل����واد األس��اس��ي��ة
ف��ي حياته اليومية ال��ت��ي يتالعب
ب��ه��ا ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين حت���ت بصر
م��رج��ع��ي��ات��ه��م ال���س���ي���اس���ي���ة ،ف���أي
فساد ستتم محاربته ف��ي ظ��ل هذا
االبتزاز؟».

«احلملة الأهلية» تدين العدوان الإ�سرائيلي جنوب ًا:
اقتحام الأق�صى ع�شية الأ�ضحى ا�ستفزاز للم�سلمني

تربية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق
امل�ج��ذوب ق ��رار ًا يتعلق بتسجيل التالمذة اللبنانيني
اجلدد في املدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي
 2021/2020وجاء فيه« :حرصا على تأمني حسن سير
العمل في امل��دارس والثانويات الرسمية ومتكينا لبدء
عام دراس��ي بنجاح ،يطلب إلى املسؤولني عن امل��دارس
والثانويات الرسمية التقيد مبا يلي :تسجيل التالمذة
اللبنانيني اجلدد بدء ًا من الثالثاء  4آب ،ويقتصر الدوام
في املدرسة  /الثانوية ،للقيام بأعمال التسجيل أيام
الثالثاء واألرب�ع��اء واخلميس خالل العطلة الصيفية،
ع�ل��ى م��دي��ر امل��درس��ة  /ال�ث��ان��وي��ة وع �ل��ى ال�ن��اظ��ر ال�ع��ام
والنظار ،وميكن للمدير ان يعتمد املداورة في حال وجود

تُعلم املديرية العامة لألمن العام الرعايا السوريني املتواجدين في لبنان
بصورة شرعية أو غير شرعية أنه ميكنهم املغادرة الى سوريا على أن يكون
بحوزتهم أوراقهم الثبوتية وتقرير خاص بالكشف على فيروس الكورونا
( )PCRال تتخطى مدته  ٢٤ساعة.
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بصرف مبلغ عشرة االف دوالر أميركي
وف ��ق س �ع��ر ال��ص��رف ال��رس �م��ي ل �ل��دوالر
« »1515عن العام الدراسي 2021- 2020
ل�ل�ط�لاب اللبنانيني اجل��ام�ع�ي�ين ال��ذي��ن
يدرسون في اخلارج.
ورح��ب سعد باالقتراح ،مؤكد ًا دعمه
له في مجلس النواب ،مشدد ًا على أهمية
اجن��اح��ه مم��ا يخفف ال�ع��بء ع��ن الطالب
ويحد من معاناتهم.

«ال�شباب التقدمي»:
لزيادة الإجراءات
ال�صحية يف «اللبنانية»
دعت منظمة الشباب التقدمي في بيان
أص��درت��ه «احل�ك��وم��ة الثابتة ف��ي غيابها
واحملتفلة بإجنازات وهمية إلى االلتفات
للجامعة اللبنانية وزي���ادة االج���راءات
ال�ص�ح�ي��ة ،ب ��دال م��ن االم��ع��ان ف��ي العمل
على بناء السدود الفاشلة واغراق البالد
في العتمة» .واش��ارت في البيان الى انه
«بعد أن ق��ررت إدارة اجلامعة اللبنانية
املضي بقرارات االمتحانات احلضورية،
وتناسي بعض املديرين قدرتهم التوجه
إل��ى خ�ي��ارات بديلة ،ها هي اليوم تضع
صحة الطالب واألس�ت��اذ واملجتمع على
احملك ،في ظل غياب االج��راءات الوقائية
والصحية االلزامية في بعض الكليات».
وأض���اف���ت« :ازاء ذل� ��ك ،وم���ع غ�ي��اب
االج � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة ف��ي ال �ع��دي��د من
الكليات م��ن ت��وزي��ع كمامات ال��ى تعقيم
األماكن والطاوالت ،وصوال الى التباعد
االج��ت��م��اع��ي ،خ �ص��وص��ا ع �ن��د م��داخ��ل
وم �خ��ارج بعض الكليات ،تدعو منظمة
الشباب التقدمي ادارة اجلامعة إلى وضع
ن�ص��ب اعينها ص�ح��ة ط�لاب�ه��ا ك��أول��وي��ة
قصوى وتعزيز دور الفرق الطبية في كل
الكليات على السواء ومن دون استثناء
والتشدد في تطبيق االجراءات الصحية.

حترير كامل األرض.»..
ورأت في املمارسات الصهيونية
اس��ت��ف��زاز ًا ج��دي��د ًا ملشاعر العرب
واملسلمني وانتهاكا لكافة املواثيق
واألع��راف الدولية ،مما يستوجب
رد ًا ش��ع��ب��ي � ًا ورس���م���ي��� ًا ،ع��رب��ي � ًا
وإسالمي ًا ودولي ًا ،دفاع ًا عن القدس
ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية،
كما دعت احلملة إلى متتني الوحدة
الوطنية الفلسطينية على طريق
إط�ل�اق ان��ت��ف��اض��ة شعبية عارمة
تدحر االحتالل وحترر األرض.»..
كما تابعت احلملة «بقلق أنباء

تفشي وب��اء الكورونا في املناطق
اللبنانية واملخيمات الفلسطينية
إل���ى م��س��ت��وي��ات خ��ط��ي��رة» ،ورأت
«أن امل���س���ؤول���ي���ة ال��رئ��ي��س��ي��ة في
م��واج��ه��ة ه����ذا ال���وب���اء ت��ق��ع على
عاتق املواطنني ..ودع��ت احلكومة
الى اإلس��راع في اتخاذ اإلج��راءات
اآليلة ملواجهة االنهيار االقتصادي
واملالي الذي يواجه البالد.»..
وت����وج����ه����ت احل����م����ل����ة ع��ش��ي��ة
ع��ي��د األض��ح��ى امل���ب���ارك ،ال���ى كافة
املسلمني وال��ع��رب وامل��ؤم��ن�ين في
العالم بأصدق التهاني...

قضائيات

ق�ضاء العجلة يحجب موقع «�ش.م.ل» :ينتهك
خ�صو�صية املحامني وعمالئهم من ال�شركات!

ح��رص � ًا على تعزيز الشفافية ،ق��رر قضاء
العجلة ف��ي ب��ي��روت ،ح��ج��ب م��وق��ع «ش.م.ل»
ال��ك��ت��رون��ي ي��ن��ش��ر ال��س��ج�لات ال��ع��ام��ة ح��ول
شبكات األعمال في لبنان ،ومن ضمنها اسماء
احملامني املنشورة كوكالء قانونيني للشركات.
وذل��ك في ال��دع��وى املقدمة من نقابة احملامني
التي رفعتها لدى قضاء العجلة ،الغالق موقع.
وط����ل����ب����ت وزارة االت�������ص�������االت ح��ج��ب
م����������وق����������ع()http://shinmimlam.com
ال��ذي يو ّفر معلومات عن الشركات في لبنان
م��ن ال��س��ج��ل ال��ت��ج��اري امل��ت��اح ل��ل��ع��م��وم ،وه��ي
م��ع��ل��وم��ات مي��ك��ن أن ُت��س��ت��خ��دم ف��ي األب��ح��اث
واملناصرة باإلضافة إلى استخدامها ملساءلة
ال��ش��رك��ات واحل���ك���وم���ات وامل���س���ؤول�ي�ن ال���ذي
يتو ّلون أي نوع من السلطة.
وجاء طلب وزارة االتصاالت بحجب املوقع

ب��ن��ا ًء على إش���ارة قاضي األم���ور املستعجلة،
وذل���ك ب��ع��د ا ّدع����اء م��ح��ام�ين ع��ل��ى امل��وق��ع أل ّن��ه
ينتهك خصوصية احمل��ام�ين وع��م�لائ��ه��م من
الشركات في  16حزيران املاضي..
وأص������درت امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار
وال��ص��ي��ان��ة ف��ي وزارة االت��ص��االت اللبنانية
ق�������رار ًا ب���ت���اري���خ  22مت����وز احل���ال���ي يقضي
بحجب امل��وق��ع اإللكتروني shinmimlam
على اإلنترنت .ونقلت منظمة «سيمكس» عن
مصادر قولها ان الشكوى تتعلق بأداة يوفرها
موقع «ش.م.ل» تسمح للمستخدمني بوضع
اس���م أح���د احمل��ام�ين وم��ع��رف��ة اس���م ك��ل شركة
ق��ام بتسجيلها ،ما ي��ؤدي بالتالي إل��ى إظهار
شبكة االرتباطات بني كل محام والشركات في
السجل التجاري.
ون��ش��ر «ش م ل» ع��ب��ر «ت��وي��ت��ر» ص���ورة عن

ال���ق���رار امل��ع� َّ�م��م ع��ل��ى ج��م��ي��ع م���وزع���ي خ��دم��ة
اإلن���ت���رن���ت وش����رك����ات ن��ق��ل امل��ع��ط��ي��ات على
األراض��ي اللبنانية ،وق��ال« :بينما نعمل على
ج��ع��ل امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ام��ة م��ت��اح��ة للجمهور
لنقل احلقيقة كما هي ،ق ّررت السلطات حجب
امل���وق���ع م���ن دون ت��ق��دمي أي أس����اس ق��ان��ون��ي
واضح دفعها الى اتخاذ قرارها هذا».
و ُي��ن��ظ��ر ال���ى ه���ذا االج�����راء ع��ل��ى أن���ه غير
ق��ان��ون��ي ،إذ ق��ال��ت «سميكس» ان املعلومات
امل���وج���ودة ع��ل��ى م��وق��ع «ش.م.ل» (http://
 )shinmimlam.comم��ت��اح��ة ل��ل��ع��م��وم
بالفعل على السجل التجاري اللبناني وفق ًا
للفصل الثالث من قانون التجارة .وبالتالي،
ال ميكن اعتبار ذلك انتهاك ًا للخصوصية ،كما
أ ّن��ه ال ُيعتبر سبب ًا يوجب حجب موقع على
اإلنترنت.

اخبار من ابي اللمع وحمفو�ض
حول املعابر غري ال�شرعية

ق���دم ع��ض��و ت��ك��ت��ل اجل��م��ه��وري��ة
ال��ق��وي��ة ال��ن��ائ��ب ادي اب���ي اللمع
ورئ���ي���س ح���رك���ة ال��ت��غ��ي��ي��ر اي��ل��ي
م��ح��ف��وض إخ���ب���ارا ام����ام النيابة
العامة التمييزية في بيروت عن
امل��ع��اب��ر غير الشرعية وعمليات
التهريب لبضائع ومواد من لبنان
الى سوريا.

ابي اللمع

وأع��ل��ن اب���ي ال��ل��م��ع «ان��ن��ا نقدم
اخ�����ب�����ارا مب����وض����وع اص�ل�اح���ي
اس��اس��ي ي��ن��درج ضمن املواضيع

االصالحية التي يتابعها التكتل
منذ س��ن��وات» ،معتبرا ان «لبنان
على شفير ال��ه��اوي��ة ف��ي وق��ت كل
االص��ل�اح����ات امل��ط��ل��وب��ة ل���م تنفذ
حتى اليوم ومنها اقفال احل��دود
البرية».
وق��ال« :إخبارنا يصب في هذا
االجت�����اه الن��ن��ا أدرك���ن���ا ان ه��ن��اك
معبرا جديدا تهرب البضائع منه،
ما يشكل تهريبا الموال اللبنانيني
ف���ي وق����ت ي��ح��ت��اج ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون
ال��ى ك��ل االم����وال ال��ت��ي ت��دخ��ل الى
البلد ،وبالتالي هذا موضوع من

رد ا�ستئناف طلب تخلية
النا�شطة كيندا اخلطيب
ردت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف
اإلستئناف الذي تقدمت به احملامية جوسلني الراعي ،وكيلة الناشطة
املوقوفة كيندا اخلطيب ،واملتعلق بقرار قاضية التحقيق العسكري
جناة أبو شقرا رد طلب تخلية موكلتها ،وصادقت بذلك على قرار أبو
شقرا باإلبقاء على اخلطيب موقوفة.
وك���ان���ت ال��ق��اض��ي��ة أب���و ش��ق��را اس��ت��ك��م��ل��ت اس��ت��ج��واب اخل��ط��ي��ب
وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية في حقها بتهمة التواصل مع عمالء
إسرائيليني.

�سرقوا كابالت كهرباء!
أقدم مجهولون على سرقة كابالت كهرباء في محلة بيت جيدة في
بلدة عاصون ـ الضنية ،وق��درت الكابالت املسروقة بنحو  500متر.
وأدت سرقة الكابالت الى انقطاع التيار الكهربائي عن األحياء التي
تتزود من الشبكة التي مت التعدي عليها.

امل��واض��ي��ع االص�لاح��ي��ة ال��ع��دي��دة
التي نطالب بها».
وأك����د ان «م��س��اع��دة املجتمع
الدولي للبنان تتطلب ان يساعد
لبنان نفسه» ،متطرقا ال��ى ام��ور
اص�لاح��ي��ة اخ����رى ك��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات
االداري���ة والتشكيالت القضائية
والكهرباء والتوظيفات من خارج
املالك».

محفوض

م��ن جهته ،أش���ار محفوظ الى
ان «مليار دوالر تهدر سنويا على
امل��ع��اب��ر غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة» ،منوها
مبا يقوم به اجليش اللبناني من
«ج��ه��د كبير ،اذ قلص املساحات
ال��ت��ي ي��ه��رب م��ن��ه��ا م���ن  340كلم
الى  30كلم رغم ان هذا ليس عمل
اجليش بل دور اجلمارك».
وأكد محفوض «ان كل ما تدعمه
الدولة يصار تهريبه الى سوريا»،
معتبرا ان «اللبناني عانى خالل
االح���ت�ل�ال ال���س���وري وه���و يعاني
اليوم ايضا».

مع املعتصمني

وك����ان اب���ي ال��ل��م��ع وم��ح��ف��وض
ال��ت��ق��ي��ا ب���ع���دد م����ن امل��ع��ت��ص��م�ين
ام��ام قصر ال��ع��دل ،ال��ذي��ن طالبوا
بالكشف ع��ن ك��ل املعلومات التي
سلمت للقضاء ف��ي ح��ال تقاعس
ع����ن دوره ،ك����ي ي���ق���وم ال���ث���وار
مبحاسبة الفاسدين.
واك����د اب���ي ال��ل��م��ع وم��ح��ف��وض
ذل���ك ل��ه��م اي��ض��ا ،ع��ل��ى ان يسلما
احمل��ت��ج�ين ن��س��خ��ة ع���ن االخ���ب���ار
وك��ل امل��ع��ط��ي��ات ف��ي ح��ال تقاعس
القضاء.

قتيل ب�إطالق نار
يف عني احللوة
قضى الفلسطيني محمد اخلطيب
م��ت��أث��را ب���ج���روح اص��ي��ب ب��ه��ا على
اث��ر اصابته باطالق ن��ار في اشكال
وق��ع عصر أم���س ،عند ح��اج��ز االم��ن
الوطني الفلسطيني داخل مخيم عني
احللوة ،حيث مت نقله بحال اخلطر
ال��ى مستشفى ال��راع��ي في صيدا ثم
ما لبث ان فارق احلياة.
والحقا وبناء لتعليمات قائد االمن
الوطني الفلسطيني اللواء صبحي
ابو عرب سلم قائد القوة الفلسطينية
املشتركة العقيد عبد الهادي االسدي
م��ط��ل��ق ال���ن���ار ال����ذي ت��س��ب��ب مبقتل
اخلطيب ال��ى مخابرات اجليش في
اجلنوب.

بدل �إ�شهار الكمامات
�أُ�شهر م�سد�س!!
اث��ن��اء دوام ال���زي���ارات ق��ب��ل ظهر
أم�����س ،داخ�����ل م��س��ت��ش��ف��ى ال��ش��ف��اء
ف���ي م��ن��ط��ق��ة اب���ي س���م���راء ،ح����اول 3
شبان ال��دخ��ول ال��ى املستشفى دون
ارت���دائ���ه���م ال��ك��م��ام��ات ،ع��ن��ده��ا ق��ام
م��وظ��ف االم����ن ال��ت��اب��ع للمستشفى
ب��االع��ت��ذار منهم ل��ع��دم متكنهم من
الدخول اال بعد ارتدائهم الكمامات
نتيجة االج�����راءات ال��وق��ائ��ي��ة التي
تتخذها ادارة املستشفى للوقاية
من انتشار فيروس ك��ورون��ا .حينها
حصل تالسن ب�ين الشبان وموظف
االم��ن ليقوم احدهم بشهر مسدسه
احل��رب��ي وتلقيمه ب��وج��ه امل��وظ��ف،
ويفروا بعدها الى جهه مجهولة .وقد
ح��ض��رت على ال��ف��ور ال��ق��وى االمنية
الى املكان وفتحت حتقيقا باحلادثة
والعمل ج���اري على تعقب متسبب
االشكال متهيد ًا لتوقيفه.

اقت�صاد
خف�ض الت�صنيف «حجب ثقة» عن احلكومة
 :BLOOMBERGلبنان الآن يف درجة فنزويال!
األربعاء  29متوز 2020م
املوافق  8ذو احلجة 1441هـ

ذوالفقار قبي�سي:

القسم املجتزأ في خبر وكاالت األنباء الدولية أمس األول ،من النص
الكامل لتقرير وكالة  Moody’sاملتضمن خفض درج��ة التصنيف
االئتماني للدولة اللبنانية ،يدل على ان أجواء التفاؤل والثقة التي
تضمنها تقرير الوكالة نفسها ف��ي ب��داي��ات ال�ع��ام  ٢٠١٩بعد تأليف
احلكومة احلالية قد تراجعت الى «الصفر»!
ففي تقرير العام املاضي أشارت الوكالة الى «عامل ايجابي» متوقع
من برنامج احلكومة الهادف الى استعادة الثقة عبر اعادة هيكلة القطاع
املالي واملصرفي ,واصالح قطاع الكهرباء ,وخفض النفقات ,وتقليص
عجز املوازنة الذي كان قد تعاظم العام  ٢٠١٨بنسبة  %١٠مقابل الناجت
احمللي االجمالي ,وخفض فاتورة الفوائد التي كانت قد بلغت  %٥٠من
اجمالي ال��واردات .مبا ميهد الطريق الى قروض ب�ـ 10,8مليار دوالر

(وهبة بـ ٨٠٠مليون دوالر) من «دول مساعدة لبنان» و 4,4مليار دوالر
من البنك الدولي لالنشاء والتعمير ،وجتديد ائتمان مبليار دوالر من
امللكة العربية السعودية ،لتمويل مشاربع البنية التحتية من املاء
والري والكهرباء والنفايات ...وكلها وسواها من التوقعات أو اآلمال
التي حفل بها في تقرير «موديز»  2019عشية تاليف احلكومة ،ليأتي
تقريرها اجلديد هذا العام بخفض التصنيف السيادي للدولة اللبنانية،
مبثابة «حجب الثقة» عن حكومة اختصاصيني عجزت حتى عن حتقيق
احلد األدنى من تلك االصالحات التي رغم عدم اجناز أي منها ،تستمر
احلكومة في السعي الى قروض مبليارات الدوالرات ودون اصالحات
ودون أي خطة واضحة حول كيفية تسديدها ،وبعد امتناع عن دفع
مستحقات ،ووس��ط خالفات مستمرة ح��ول حجم اخلسائر بني أرق��ام
احلكومة وجلنة املال واملصارف ومصرف لبنان.
وهذا فيما يستمر انهيار القوة الشرائية ملاليني اللبنانيني والقلق

�أزمة املازوت بني من�ش�آت
النفط ونقابة �أ�صحاب املخابز

أكد مدير منشآت النفط في الزهراني
زياد الزين أن «املنشآت س ّلمت  535ألف
ليتر من املازوت إلى شركات التوزيع».
وط���ل���ب ن��ق��ي��ب أص����ح����اب امل��خ��اب��ز
العربية في بيروت وجبل لبنان «بتزويد
النقابة الئحة بأسماء الشركات التي
تسلمت هذه امل��ادة إلرسالها الى وزارة
االقتصاد والتجارة لتتحقق من مصير
ه���ذه ال��ك��م��ي��ات» ،م��ؤك��د ًا أن «أص��ح��اب
االف���ران ف��ي البقاع يشتكون م��ن نقص
في مادة املازوت ،وإذا ما توفرت فبسعر

السوق السوداء ومن دون فواتير ،االمر
يحملهم خسائر ك��ب��ي��رة» ،وق��ال
ال���ذي
ّ
«سنعمل بالتعاون مع وزارة االقتصاد
على معاجلة األم���ر ف��ي ض��وء الالئحة
الصادرة عن منشآت الزهراني».
من جهة ثانية ،قامت دوريات املديرية
ال��ع��ام��ة ل�لأم��ن ال��ع��ام ب���االش���راف على
استالم شركات توزيع احملروقات ملادة
املازوت من منشأتي النفط في طرابلس
وال��زه��ران��ي ،وم��واك��ب��ة ت��وزي��ع الكمية
امل��س��ت��ل��م��ة ف��ي ك��اف��ة امل��ن��اط��ق .وبلغت

الكمية املستلمة م��ن ش��رك��ات التوزيع
 ٦.٣٩٩ماليني ليتر من مادة امل��ازوت مت
توزيعها على محطات وقود ومؤسسات
واصحاب مولدات توزيع الكهرباء.
ك���م���ا ض��ب��ط��ت امل���دي���ري���ة ف����ي ب��ل��دة
امل��رج اللبناني (ع.ع.س) ميلك محطة
للمحروقات ،يقوم ببيع م��ادة امل��ازوت
ف��ي ال��س��وق ال��س��وداء بسعر اع��ل��ى من
ال��س��ع��ر ال��رس��م��ي ،وأح��ي��ل إل���ى مكتبة
اجلرائم املالية وختمت احملطة بالشمع
األحمر.

�أ�صحاب ال�صناعات الغذائية:
للإ�سراع يف التحقيقات املتعلقة بالغ�ش

ع� ّل��ق��ت ن��ق��اب��ة أص��ح��اب الصناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ى م��داه��م��ة
م��س��ت��ودع أح����د ال���ش���رك���ات امل��ص� ّن��ع��ة
للدواجن ومشتقاتها ،ومصادرة كمية
من الدواجن املب ّردة املنتهية الصالحية
وسحب منتجات الشركة امل��ذك��ورة من
األسواق االستهالكية كافة.
وأع��ل��ن��ت «رف��ض��ه��ا ألي مم��ارس��ات
جت��اري��ة أو صناعية ت���ؤدي ال���ى امل��س
ب��ص��ح��ة امل��س��ت��ه��ل��ك ،وح���ق���ه امل��ط��ل��ق
ب��احل��ص��ول ع��ل��ى م��ن��ت��ج خ����ال م���ن أي

غش أو تالعب ،وترفض الدفاع عن أي
ارتكابات أو مخالفات قد يرتكبها أي
صناعي».
وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان «إن أك��ث��ر م��ن 75
مصنعا ًومنشأة غذائية حاصلة على
ش��ه��ادات اجل���ودة أي��زو  22000وأي��زو
 ،22005وذل��ك نتيجة دع��م العديد من
ال��ب��رام��ج وال�����دول امل���ان���ح���ة ...وق��ط��اع
تربية ال��دواج��ن يشكل  10في املئة من
اليد العاملة الصناعية الغذائية ،و12
في املئة من مخرجات قطاع الصناعات

الغذائية اللبنانية وتق َّدر االستثمارات
ال��ص��ن��اع��ي��ة ب��ح��وال��ي  15ف��ي امل��ئ��ة من
إج��م��ال��ي االس���ت���ث���م���ارات ال��ص��ن��اع��ي��ة
القطاعية».
وطالبت «اإلس����راع ف��ي التحقيقات
املطلوبة ،والتوقف عن إصدار األحكام
واإلدانات التي من شأنها تدمير القطاع
تربية الدواجن ،وتهديد مباشر ملعيشة
أكثر م��ن  300عائلة تعمل ف��ي الشركة
امل��ذك��ورة ،وغير مباشر حلوالي 2500
عائلة تعتاش من القطاع».

دورة لتمكني الن�ساء �إقت�صادي ًا

على مصير أم��وال املودعني وازدي��اد معدالت الفقر والبطالة ،مضافا
اليها ما  Mody’sفي النص الكامل لتقريرها هذا العام من «انخفاض
سعرصرف الدوالر من  1507,50ليرة الى  ٨0٠٠ليرة ومبعدل تضخم
حتى نهاية ح��زي��ران امل��اض��ي ب� �ـ %89.7على أس��اس سنوي ،كما في
تقرير جديد ينعي خطة احلكومة جلهة تقديراتها املتفائلة بوصول
نسبة الدين العام للناجت الى  %175.6العام  ٢٠١٩في حني جتاوزات
النسبة هذا العام الـ %٢٠٠ما جعل الوكالة تلقي في تقريرها ظالال من
الشكوك حول مدى امكانية حصول لبنان على قروض من دول مؤمتر
 CEDREأو من الصندوق النقد ال��دول��ي ،ما أدى إل��ى حتليالت بأن
قرض الصندوقبب قد ال يتجاوز ال �ـ ٪50مما يسعى إليه لبنان ،وفي
وقت قال موقع  Bloomg ERGأمس :ان درجة ( )Cالتي صنفت بها
 Moody’sأئتمان لبنان السيادي هي الدرجة نفسها التي صنفت بها
فنزويال!

الكهرباء :بعد �أزمة الفيول
واملازوت ..م�شكلة �صيانة!
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن��ه ،عند حوالي الساعة  10,20من مساء
االثنني  ،2020/7/27طرأ عطل على قاطع ( )Disjoncteurاملجموعة الثالثة
في معمل اجلية احل��راري ،مما أدى الى انفصال خطي جية – بصاليم رقم 1
و 150 2ك.ف ،.األمر الذي أدى بدوره الى انفصال املجموعتني البخاريتني في
كل من معملي الزهراني ودير عمار عن الشبكة ،ثم تلتهما سائر مجموعات
اإلنتاج بسبب عدم ثبات الشبكة نتيجة تراجع اإلنتاج الى حدوده الدنيا.
بناء عليه ،انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع املناطق اللبنانية
مب��ا فيها ب��ي��روت اإلداري����ة ،وحاليا ت��واص��ل ال��ف��رق الفنية جهودها إلع��ادة
املجموعات تباعا الى اخلدمة ،وتاليا إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا الى
مختلف املناطق.
وأشارت املؤسسة كهرباء لبنان الى أن الطلب على الطاقة يتجاوز حاليا
ال��ـ 3400ميغاوات ،يقابله تراجع في الطاقة اإلنتاجية ألسباب خارجة عن
إرادة املؤسسة تعود الى النقص في احملروقات ل��زوم معامل اإلنتاج ،األمر
الذي يتسبب بعدم ثبات الشبكة الكهربائية مما يرفع من احتمال تكرار عملية
انفصال مجموعات اإلنتاج.

 58مليار لرية �سلفة «�ضمان»
للم�ست�شفيات والأطباء

مشاركات في الدورة التدريبية
نظمت مؤسسة «الفرح اإلجتماعية»
بالتعاون مع اإلحتاد النسائي التقدمي
 ه��ي��ئ��ة م��ن��ط��ق��ة ال���ش���وف وم��ؤس��س��ة«ال��ت��راث ال��غ��ذائ��ي» ،دورة تدريبية في
بعقلني هدفها متكني النساء إقتصاديا،
وخلق ف��رص عمل لهن ،باالضافة الى
تعريفهن على معايير اجلودة والسالمة
املعتمدة في التصنيع الغذائي.
ش��ارك��ت ف��ي ال����دورة ع��ش��رون سيدة
م���ن ق���رى وب���ل���دات م��ن��ط��ق��ة امل��ن��اص��ف،
تدربن على مدى ثالثة أيام على جتفيف
اخلضار والفواكه ،صنع املونة البيتية

وحتضير الطعام الصحي ،وذلك حتت
إشراف املدربني املختصني ندمي روضة،
ي����ارا س��ل��ي��م��ان وم����روى س���وب���ره ،وف��ي
حضور مفوضة الشؤون النسائية في
احل���زب التقدمي االش��ت��راك��ي ورئيسة
اإلحت������اد ال��ن��س��ائ��ي ال��ت��ق��دم��ي م��ن��ال
س��ع��ي��د ،امل��ه��ن��دس��ة ال��زراع��ي��ة ف���رح اب��ي
مصلح وأري��ج جبر عن مؤسسة الفرح
اإلج��ت��م��اع��ي��ة ،م��س��ؤول��ة ه��ي��ئ��ة منطقة
الشوف في «النسائي التقدمي» رائدة
البعيني ،ومسؤولة األنشطة في جهاز
املنطقة منال باز.

بلديات

«ك�شافة البيئة» جالت يف طرابل�س

تابعت «جمعية كشاف البيئة»
ف���ي ل��ب��ن��ان ب��رن��ام��ج��ه��ا للتربية
الوطنية ،فنظمت ج��ول��ة جديدة
ف���ي م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س ملنتسبي

«عشيرة اجلوالة» ،ضمن سلسلة
نشاطات أطلقتها اجلمعية حتت
ع��ن��وان «ب��ال��ع��ل��م واإلمي����ان تبنى
األوطان».

وأوض������ح أم��ي�ن ال���س���ر ال��ع��ام
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة م�����راد ع���ب���وش���ي ،ان
«الهدف من هذا النشاط هو ثقافي
وسياحي».

قرار بت�سوية �أو�ضاع العمال الأجانب املخالفني

اص��������درت وزي��������رة ال���ع���م���ل مل��ي��ا
مي� ال��ي��وم ق����رار ًا يتعلق بتسوية
ّي�نّ
أوض���اع العمال األج��ان��ب املخالفني
ل��ش��روط العمل واالق��ام��ة ف��ي لبنان،
خ�لال مهلة ثالثة أش��ه��ر اب��ت��دا ًء من
.2020/07/31
وجاء في القرار:
��وى أوض���اع
امل�����ادة األول�����ى :ت���س� ّ
ال��ع��م��ال وال��ع��ام�لات األج���ان���ب ،من
م��خ��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ،ال��ع��ام��ل�ين على
األراض������ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و
التالي:
أو ًال :بالنسبة للعمال الذين دخلوا
ب��ص��ورة شرعية وانتهت صالحية
اج���ازة عملهم واق��ام��ت��ه��م ،فيمكنهم
التقدم بطلب اج���ازة العمل ،مرفق ًا
باملستندات املطلوبة حسب االصول،
وذل��ك بعد االستحصال على ب��راءة
ذمة تثبت دفع الرسوم املتوجبة عن
س��ن��وات ال��ت��أخ��ي��ر .وي��ب��ت ب��ه��ا بناء

للنصوص املرعية اإلجراء.
ثاني ًا :بالنسبة للعمال الذين مت
استقدامهم م��ن قبل أص��ح��اب عمل
وهميني ،ميكنهم االنتقال للعمل لدى
صاحب عمل آخر.
ف��ي احل��ال��ة امل��ذك��ورة أع�ل�اه ،تقدم
ال��ط��ل��ب��ات م���ن ق��ب��ل ص��اح��ب العمل
اجلديد مرفقة باملستندات التالية:
 املستندات املطلوبة للحصولعلى اج����ازة العمل وف��ق � ًا ل�لأص��ول،
مرفقة بشهادة ايداع.
 مستند ص��ادر عن االم��ن العام،يثبت امتام التسوية.
ث��ال��ث � ًا :بالنسبة ل��ل��ع��م��ال ال��ذي��ن
دخ��ل��وا لبنان ب��ص��ورة غير شرعية،
تقدم طلبات تسوية أوض��اع��ه��م من
قبل مستخدميهم مرفقة باملستندات
املطلوبة للحصول على اجازة العمل
باإلضافة الى شهادة االي��داع ،وذلك
بعد حصولهم على تسوية وضع من

لقاء دبوسي بالوفد املصري
عقد اجتماع في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال ضم رئيس
الغرفة توفيق دبوسي والوزير املفوض في السفارة املصرية منى وهبة ورئيس
مجلس رجال األعمال اللبناني  -املصري الدكتور ربيع حسونة بحضور مديرة
الغرفة ليندا سلطان.
واطلع دبوسي الوفد املصري على املشاريع التي تقدمها الغرفة ال سيما
املنظومة االقتصادية املتكاملة الوطنية واالقليمية والدولية من طرابلس الكبرى،
إضافة الى نشاط حاضنة األعمال ،ومشروع السياحة الرقمية الذي ينقل آثار
وتراث ومعالم طرابلس الى كل العالم.
ولفت الى العالقات التاريخية التي تربط بني لبنان ومصر وحتديدا طرابلس
التي بات لها مشروعا متكامال من شأنه أن ينعكس إيجابا على املنطقة ككل
وصوال الى مصر التي نتطلع الى تعاون مثمر معها في شتى املجاالت.
وأش��ارت الوزيرة وهبة الى الزيارة التي قام بها رئيس احلكومة املصرية
مصطفى مدبولي عام  2019وإتفاقات التعاون التي وقعها ،مؤكدة أننا نسعى
ال��ى البدء بتنفيذ ه��ذه االتفاقات والتفتيش عن ف��رص التعاون مع طرابلس
والشمال م��ن خ�لال الغرفة التي إطلعنا فيها على مشاريع ج��دي��دة وضخمة
نفتخر بها وتتعلق باملواصفات واملعايير واجلودة وحاضنة األعمال والسياحة
الرقمية واملنظومة االقتصادية ،والتي تشكل فرصة حقيقية للتنمية االقتصادية
التي تلبي متطلبات لبنان.
وقالت« :هناك مشروعات كثيرة مشتركة ميكن أن تنفذ من خالل مجلس رجال
األعمال اللبناني املصري وعبر إيجاد شراكات إقتصادية بينهم».
وأكدت على أهمية تبادل الزيارات بني مصر وطرابلس وعكار« ،خصوصا أن
املصريني يهتمون في االستثمار وفي التعاون مع املنطقة االقتصادية ،وهناك
إهتمام من القطاع اخلاص بها».
وأكد الدكتور حسونة «أن مصر ولبنان وطرابلس والشمال بحاجة الى كل
هذه املشاريع ،مشيرا الى وضع إمكانات املجلس اللبناني املصري في تصرف
الغرفة ال سيما في هذه الظروف االقتصادية الصعبة التي مير بها لبنان.».

مواعيد �إقفال امل�صارف

مشاركون في اجلولة الكشفية

قبل املديرية العامة لألمن العام وفق ًا
لألصول.
وتستوفى ال��رس��وم ع��ن سنوات
تشغيل العامل ل��دى صاحب العمل
مقدم الطلب .وف��ي ح��ال تعذر إثبات
عدد سنوات العمل ،فيستوفى رسم
سنتي تأخير ورس��م موافقة مسبقة
ب��اإلض��اف��ة ال��ى رس��م إج���ازة العمل،
س��ن��د ًا للمادة  23م��ن ق��ان��ون موازنة
العام .1999
امل�����ادة ال��ث��ان��ي��ة :ت��ق��دم الطلبات
ف��ي ال��دوائ��ر املختصة ،وحت���ال تلك
ال����واردة ف��ي الفقرتني ثاني ًا وثالث ًا
جل��ان��ب وزي����ر ال��ع��م��ل ،بالتسلسل
االداري ،للبت بها.
امل����ادة ال��ث��ال��ث��ة :ت��رف��ق الطلبات
امل��ذك��ورة أع�لاه ،مبا يثبت املباشرة
ب���إج���راءات ال��ت��س��وي��ة ،وذل����ك خ�لال
م��ه��ل��ة ث�ل�اث���ة أش����ه����ر اب�����ت�����دا ًء م��ن
.2020/07/31

اجراءات الوقاية باملالعب اللبنانية ..وفي االطار حيدر يتحدث عن زيارة العهد

كتب و�سيم �صربا:
اع���ل���ن اإلت���ـ���ح���ـ���اد ال��ل��ـ��ب��ـ��ن��ـ��ان��ـ��ي
لـكـرة ال��ـ��ق��ـ��دم ،ان���ه ب��ـ��ن��ـ��اء» للـقـرار
رق���ـ���م  2020/137ال��ـ��ص��ـ��ادر عـن
رئـاسـة مـجـلـس ال��ـ��وزراء بـتـاريـخ
 ،2020/7/27ق����ـ����ررت ل��ـ��ج��ـ��ن��ـ��ة
الـطـوارئ تـعـلـيـق كـافـة األنـشـطـة
الـريـاضـيـة اعـتـبـارا» مـن تـاريـخـه
ولـغـايـة  2020/8/10ضـمـنـا».
وسيؤثر هذا القرار على انطالق
ت��ص��ف��ي��ات ب��ط��ول��ت��ي ك���أس النخبة
وال���ت���ح���دي م��ط��ل��ع اب /اع��س��ط��س
املقبل ،حيث يفترض ان يعني احتاد
اللعبة مواعيد ج��دي��دة للمباريات
التي طالها القرار.
وف��ي سياق ك��روي اخ��ر ،زار وفد

من إدارة نادي العهد يتق ّدمه رئيس
النادي احملامي متيم سليمان ،عضو
اللجنة التنفيذية باالحتاد اآلسيوي
لكرة القدم ،رئيس االحتاد اللبناني
امل��ه��ن��دس ه��اش��م ح���ي���در ،ب��ح��ض��ور
أم��ي�ن س���ر ال����ن����ادي احل�����اج محمد
ع��اص��ي وم���دي���ر ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة
احلاج إبراهيم كوثراني واملسؤول
اإلعالمي يوسف يونس.
وشكر الوفد حيدر على املواكبة
التي قدمها االحتاد مللف استضافة
مجموعته بكأس االحت��اد االسيوي
وامل��راس�لات الرسمية التي أجراها
م���ع ال�������وزارات امل��ع��ن��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة السلطات
ال��رس��م��ي��ة ع��ل��ى م��ل��ف االس��ت��ض��اف��ة
�وص��ا وأن االحت����اد اللبناني
خ��ص� ً

ه��و املستضيف بالنسبة لالحتاد
القاري.
ودع������م امل���ه���ن���دس ح���ي���در م��ل��ف
حت��رك العهد في سبيل االستضافة
وأع��ل��ن أن االحت����اد اللبناني تقدم
بطلب استضافة مجموعتي العهد
واالن��ص��ار ف��ي ب��ي��روت وسيستثمر
عالقاته باللجنة التنفيذية لصالح
ه����ذي����ن امل���ل���ف�ي�ن ،ومت����ن����ى ل���ن���ادي
العهد التوفيق في زي��ارات��ه املقبلة
للمسؤولني الرسميني ملا في ذلك من
عموما.
فائدة كبيرة على لبنان
ً
يذكر أن ادارة نادي العهد قررت
تعيني االس��ب��ان��ي دان��ي��ال خمينيز
مدي ًرا فن ًّيا لفريق ك��رة القدم ،خل ًفا
ل��ب��اس��م م��رم��ر ال���ذي ان��ت��ق��ل لتدريب
فريق نادي العربي الكويتي.

ال�سعودية تد�شن اكادميية مهد ل�صقل املواهب

أصدر مدير عام صندوق الضمان االجتماعي محمد كركي قرار ًا بإعطاء سلفة
مالية للمستشفيات عن متوز  2020على حساب املعامالت االستشفائية املتوجبة
لكل منها وح��ددت قيمة السلفة بحوالى  58مليار ليرة موزعة بني املستشفيات
واالطباء شملت  120مستشفى بحيث تنال املستشفيات حوالى  47.5مليار ليرة
واالطباء حوالى  10.37مليار ليرة ،وحددت آلية القرار كما يلي:
تُدفع السلفات مبوجب أوام��ر دف��ع تصدر عن املدير املالي وتقترن بتأشيرة
رئيس احملاسبة بعد التأكد أن املستشفى قد س ّ��دد موجباته املالية للصندوق
لغاية شهر آذار ضمن ًا على األقل وذلك عن طريق حتويل مصرفي الى حساب كل
مستشفى واللجنة الطبية داخل املستشفى.
يتعهد املستشفى مبوجب كتاب خطي بإستقبال جميع املضمونني والتق ّيد
وأن
ّ
بالتعرفات املقررة من قبل الصندوق.
تس ّدد ه��ذه السلفات املعطاة عن مت��وز  2020في مهلة أقصاها نهاية شهر
حزيران من العام  2021عن طريق إقتطاعها من قيمة املعامالت التي تتو ّفر نظامي ًا
شروط دفعها لكل مستشفى.

من خالل غرفة طرابل�س وال�شمال
انفتاح اقت�صادي م�صري على لبنان

ول��ف��ت��ت اب���ي م��ص��ل��ح ال���ى ان «ه��ذه
ال���دورة ت��أت��ي ضمن سلسلة نشاطات
ت��ط��ل��ق��ه��ا امل���ؤس���س���ة ب���ال���ش���راك���ة م��ع
جمعيات مختلفة بهدف تأمني اإلكتفاء
الذاتي».
بدورها ،أش��ارت سعيد الى ان «هذه
الدورة مهمة جدا كونها تعرف السيدات
على معايير اجلودة والسالمة الغذائية
الالزمة في حتضير املونة».
ي��ذك��ر ان ال������دورة س��ت��س��ت��أن��ف في
األس���اب���ي���ع امل��ق��ب��ل��ة ل��ت��ش��م��ل امل��ن��اط��ق
اللبنانية كافة.

«كورونا» ي�ضرب انطالق املو�سم الكروي املحلي5
ريا�ضة
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أصدرت جمعية املصارف تعميم ًا أعلنت مبوجبه أنه «استناد ًا إلى القرار الصادر
عن وزير الداخلية ،تؤكد اجلمعية التزام املصارف اإلقفال خالل فترة  30متوز  3 -آب
ضمن ًا ،و 6آب  10 -منه ضمن ًا».

مطالبة بت�سهيل فتح اعتمادات املحروقات
طالبت نقابة أصحاب محطات احملروقات بالعمل مع مصرف لبنان إليجاد
احلل املناسب لفتح اعتمادات استيرادات املشتقات النفطية .وأكدت ان هناك
بواخر ستبدأ بالوصول اخلميس املقبل تليها بعد أي��ام قليلة بواخر م��ازوت،
وستصل قبل نهاية الشهر بواخر سوناطراك إلى مؤسسة الكهرباء مما يسمح
ملنشآت النفط بتسليم امل��ازوت الذي كان يعطى للمؤسسة إلى السوق احمللي.
كما طالبت املسؤولني بالعمل على وقف ممارسات الشركات املمونة باحملروقات
ألصحاب احملطات حيث ترفض تسليمهم كامل طلباتهم.

ك�شف على ب ّرادات حلوم و�أجبان
وخ�ضار يف �صيدا

نفذ فريق من مراقبي مصلحة حماية املستهلك في محافظة اجل��ن��وب ،كشف ًا
ميداني ًا في صيدا على برادات لتخزين اللحوم املب ّردة واألجبان ،وأخرى للخضار
املثلجة ،مب��ؤازرة عناصر من أمن الدولة ،مت بنتيجتها التأكد من تاريخ صالحية
املواد املوجودة فيها وتطبيق الشروط الصحية الالزمة لتخزينها وتبريدها.
كذلك ،مت التحقق من مصادر الشراء واالط�لاع على الفواتير التي ب ّينت التزام
أصحاب الب ّرادات األطر الصحية السليمة .وأعطي العاملون التوجيهات الوقائية
الكمامة واحملافظة على النظافة الذاتية ،حرص ًا على
من الوباء في ما خص ارتداء ّ
الصحة اخلاصة والعامة في آن.

األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعتبر أكادميية «مهد» خطوة لصناعة النجوم
ّ
دشن األمير عبدالعزيز بن تركي
الفيصل وزي���ر ال��ري��اض��ة ورئ��ي��س
اللجنة االومل��ب��ي��ة ف��ي ال��س��ع��ودي��ة،
مشروع أكادميية «مهد» الرياضية،
أح���د أك��ب��ر امل��ش��اري��ع ال��س��ع��ودي��ة
التي تهدف إل��ى اكتشاف وتطوير
املواهب الرياضية في اململكة.
وق����ال ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة :إط�ل�اق
ه��ذا امل��ش��روع احل��ل��م ،ه��و اخلطوة
األهم نحو صناعة أبطال ينتزعون
الذهب ويبهرون العالم ،ويجعلون
وطنهم يفخر بهم وب��إجن��ازات��ه��م،
وي��ج��ع��ل أم���ام���ن���ا حت���د ًي���ا ص��ع � ًب��ا
ف��ي ال��ق��ادم م��ن األي���ام لتنمية هذه
امل���واه���ب وأب���ط���ال امل��س��ت��ق��ب��ل ،من
خ��ل�ال دخ���ول���ه���م ف���ي أك���ادمي���ي���ات

م��ح��ت��رف��ة م��ج��ه��زة ب��أح��دث السبل
التعليمية والتدريبية والتقنية،
ت��س��اه��م ف���ي ت��ط��وي��ره��م ب��ال��ش��ك��ل
األمثل واألنسب.
م�����ن ج����ان����ب����ه ،ق������ال ال���رئ���ي���س
التنفيذي ملشروع أكادميية «مهد»
ال���ري���اض���ي���ة ع��ب��دال��ل��ه ب���ن فيصل
ح��م��اد :لدينا ف��ي ال��س��ع��ودي��ة أكثر
م���ن  1.7م��ل��ي��ون ط���ال���ب وط��ال��ب��ة
ب��امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة مي��ارس��ون
ال��ري��اض��ة مب��ع��دل س��اع��ة أسبوعيا
وال يتم اكتشاف مواهبهم إال بعد
جتاوزهم سن الرابعة عشرة ،وهذا
ال��ع��م��ر يصعب م��ع��ه ص��ن��اع��ة بطل
رياضي ،بينما يكمن دورنا في مهد
باكتشاف هؤالء االطفال املوهوبني

م���ع ت��دري��ب��ه��م وص���ق���ل م��واه��ب��ه��م
وزيادة ساعات املمارسة لديهم في
االكادمييات.
وتعد أكادميية مهد من أضخم
االكادمييات الرياضية حول العالم،
وتهدف إلى صناعة جيل جديد من
االب��ط��ال ال��ري��اض��ي�ين السعوديني
ع��ل��ى م���دار ال��س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة ،في
كبرى احملافل االقليمية والقارية
والعاملية ،ضمن مختلف االلعاب
الفردية واجلماعية ،مثل كرة القدم
وك����رة ال��س��ل��ة وك����رة ال��ي��د وأل��ع��اب
ال��ق��وى ورف���ع األث��ق��ال وال��س��ب��اح��ة
واجل���وج���ي���ت���س���و وال����ك����ارات����ي����ه
واجل����ودو واجل��م��ب��از وال��ت��ج��دي��ف
والريشة الطائرة وغيرها..

متفرقات رياضية
> ك��ورون��ا ي��ض��رب ري���ال م���دري���د ..ه���ذا م��ا كشفته
صحيفة ماركا االسبانية ،مؤكدة ثبوت إيجابية فحص
الفيروس ملاريانو دياز مهاجم نادي ريال مدريد ،قبيل
ع��ودة الفريق للتدريبات ،واش���ارت ان عينة الالعب
أثبتت إصابته بفيروس كوفيد  ،19وبالتالي لن يشارك
في التدريبات اجلماعية ،استعدادا ملواجهة مانشستر
سيتي في إياب دور الـ 16من دوري أبطال أوروبا في 8
اب /اغسطس املقبل.
> انطلقت ف��ي طرابلس «دورة امل��ن��ارة لكرة القدم
الشاطئية» مبناسبة عيد اجل��ي��ش ،ب��إش��راف الكابنت
عشير حمامي وتنظيمه ف��ي منتجع «ن��ورث مارينا»،
ومشاركة األندية الشاطئية لكرة :اللواء الثاني عشر،
حكام الشمال ،م��ب��ادرون ،اهل العطاء ،رابطة مخاتير

طرابلس ،مستشفى أليير هيكل ،جمعية أهل العطاء،
ال��ن��ورث م��اري��ن��ا ،ش��رك��ة ع��ج��اج ل�لاخ��ش��اب ،مستشفى
امل��ظ��ل��وم ،شبابنا مؤسسة ال��ص��ف��دي ،ك��اب�لات لبنان،
وزارة املالية ،شركة عيسى التجارية ،جمعية العلم
اإلجتماعية وف��وج أطفاء طرابلس ،وباملناسبة اقيم
إحتفال رسمي وشعبي ،حضره رئيس بلدية طرابلس
الدكتور رياض ميق ،قائد اللواء  12العميد فادي ابو
ح��ي��در ،نائب رئيس احت��اد ك��رة ال��ق��دم املهندس احمد
قمر الدين ،رئيس اإلحتاد الشمال الفرعي العميد عزام
ض��ن��اوي ،رئ��ي��س جلنة ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة ف��ي بلدية
طرابلس احمد حمزة الباشا ،احملامي نايف عليوي
ممثال نقيب احمل��ام�ين ف��ي ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال محمد
مراد،

عربيات ودوليات -تتمات � -إعالنات ر�سمية ومبوبة

األربعاء  29متوز 2020م
املوافق  8ذو احلجة 1441هـ

منظمة ال�صحة :جائحة كوفيد 19-لي�ست مو�سمية
جون�سون يح ّذر من موجة ثانية و�سط خالف مع �إ�سبانيا

وصول السائحني البريطانيني إلى مطار تينيريفي سور رينا صوفيا في جزيرة الكناري (ا.ف.ب)
ح � ّذر رئيس ال���وزراء البريطاني ب��وري��س جونسون
ام��س من «موجة ثانية» لفيروس ك��ورون��ا املستج ّد في
أوروبا ،مدافعا عن قرار مثير للجدل حلجر كل املسافرين
القادمني من إسبانيا رغم انتقادات مدريد.
واص���ر ج��ون��س��ون على أنّ اململكة امل��ت��ح��دة اتخذت
تدابير «سريعة وحاسمة» خ�لال عطلة نهاية االسبوع
لفرض حجر صحي ملدة  14يوما على كل شخص يدخل
البالد من إسبانيا وهي أحدى أبرز الوجهات السياحية
بالنسبة للبريطانيني.
ولقي اإلجراء اجلديد انتقادات داخلية ومن احلكومة
اإلسبانية.
واعتبر رئيس ال��وزراء اإلسباني بيدرو سانشيز ان
ال��ق��رار «غير م��ت��وازن» وأص��ر على ان مناطق ف��ي بالده
هي أكثر امانا من مناطق في بريطانيا جلهة تفشي وباء
كوفيد.19-
لكنّ جونسون أصر خالل زيارته ملنطقة ميدالند ،على
أنّ اإلجراء صحيح.
وردا ع��ل��ى س����ؤال إن ك���ان ب��اإلم��ك��ان ف���رض احلجر
الصحي ملدة  10أيام عوضا عن  14يوما ،قال جونسون
إنّ حكومته تدرس سبل «تخفيف أثر» احلجر.
وفرضت احلكومة البريطانية القرار في أعقاب الزيادة
األخيرة حلاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستج ّد في
إسبانيا.
وف��رض��ت ال��ن��روج تدابير مماثلة ،فيما ح� ّ
�ض رئيس
ال��وزراء الفرنسي جان كاستيكس «بقوة» مواطنيه على
تفادي الذهاب إلى شمال شرق إسبانيا املنطقة األكثر
تضررا في البالد.
بدورها ،أعربت أملانيا عن «بالغ قلقها» إزاء االرتفاع
الكبير في اإلصابات.
وداف��ع سانشيز عن الوجهات السياحية البارزة في
بالده ،وضمنها جزر الكناري والبليار ومنطقتا األندلس
وفالنسيا ،مشيرا إلى أن لديها «معدال تراكميا للفيروس
أقل من املوجود حاليا في اململكة املتحدة».
وام���س ،ق��ال��ت املتحدثة ب��اس��م احلكومة اإلسبانية
«نود
ماريا مونتيرو بعد االجتماع احلكومي االسبوعي ّ

أن نوجه رسالة ثقة واضحة ببالدنا  ...نحن جهة آمنة
اتخذت ترتيبات وع��ززت نفسها للتعامل مع الفيروس
وأي حاالت تفش» .وفي بريطانيا ،لقي القرار انتقادات
وضغوطا من حزب العمال املعارض الذي اتهم حكومة
جونسون «بسوء معاجلة» األمر.
ودعا احلزب املعارض ملساعدة السياح البريطانيني
العائدين ال��ى بالدهم على عجل بسبب مخاوف من أن
القواعد اجلديدة ميكن أن تؤثر على وظائفهم.
وأع��ل��ن��ت ل��ن��دن ف��ي ال��ب��داي��ة أن م��واط��ن��ي��ه��ا ال يزال
بوسعهم السفر إلى جزر الكناري والبليار ،لكنّ احلكومة
عادت الحقا وم ّددت احلجر الصحي إلى هذه اجلزر.
أعلنت السلطات الصينية امس ن مصابني بفيروس
كورونا املستجد قدموا من بؤرة انتشار في شمال شرق
الصني ك��ان��وا وراء انتقال ال��ع��دوى بالوباء ف��ي خمس
مقاطعات بينها العاصمة بكني.
وسجلت س��ت إص��اب��ات ج��دي��دة ف��ي دال��ي��ان ،املدينة
الساحلية ف��ي مقاطعة لياونينغ بشمال ش��رق البالد.
ورصدت بؤرة األسبوع املاضي في مصنع محلي لتجهيز
ثمار البحر.
وح��ذرت منظمة الصحة العاملية من االستكانة في
مواجهة انتقال ع��دوى ك��ورون��ا في الصيف في نصف
ال��ك��رة ال��ش��م��ال��ي ،وق��ال��ت إن ه���ذا ال��ف��ي��روس ل��ي��س مثل
اإلنفلونزا التي تتبع عادة أمناطا موسمية.
وقالت مارغريت هاريس املتحدثة باسم املنظمة في
إف��ادة صحفية عبر اإلنترنت من جنيف «الناس ال تزال
تفكر في مسألة املواسم .ما ينبغي أن نفهمه جميعا أن
هذا فيروس ج��دي��د ...،وسلوك هذا الفيروس مختلف».
ودع��ت إل��ى توخي احل��ذر في تطبيق اإلج���راءات إلبطاء
العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.
كما حذرت من التفكير في وجود موجات للفيروس.
وق��ال��ت «ستكون م��وج��ة كبيرة واح���دة .س��وف تتفاوت
علوا وانخفاضا بعض ال��ش��يء ،وأفضل ما ميكن فعله
هو تسطيح املوجة وحتويلها إلى شيء ضعيف يالمس
قدميك».
(ا.ف.ب)

إعالنات رسمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري
في البقاع الغربي
ط��ل��ب ج�����وزاف ال���ي���اس منصور
سند متليك بدل ضائع بحصة مورثه
«الياس يوسف منصور» في العقار
 3027خربة قنافار.
لالعتراض املراجعة خالل
مهلة  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
--------------إعــــالن

استناد ًا إلى نص امل��ادة  11من
امل���رس���وم االش��ت��راع��ي رق���م /70/
تاريخ ( 1982/9/9ضم األراضي
وف��رزه��ا في األم��اك��ن اآله��ل��ة) يعلن
ال���ق���اض���ي امل���ش���رف ع��ل��ى أعمال

الضم والفرز في الشمال أن جلنة
التخمني املكلفة مب��ش��روع الضم
والفرز في منطقة مزيارة العقارية
املكلفة باملرسوم رق��م  299تاريخ
 2014/8/7ق����د أودع�������ت مركز
القاضي خريطة املنطقة وجداول
التخمني للقطع اجلديدة.
ل��ل��م��ع��ت��رض ث�ل�اث���ون ي���وم��� ًا من
ت��اري��خ نشر اإلع�ل�ان ف��ي اجلريدة
الرسمية وفق ًا لنص املادة املذكورة
وم��ن ل��دي��ه اع��ت��راض ال��ت��وج��ه إلى
مكتب القاضي امل��ش��رف ف��ي قصر
عدل طرابلس الطابق الثالث ضمن
ال��ف��ت��رة امل���ذك���ورة وض��م��ن ال���دوام
الرسمي.
القاضي /نزيه عكاري
----------------

دعوة إلى إجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الكونسروة احلديثة ش��ت��ورة ش.م.ل.
بدعوة املساهمني حلضور اجلمعيتني العمومية العادية وغير عادية
اللتني ستعقدان الساعة العاشرة صباح ًا والساعة احلادية عشر صباح ًا
من يوم الثالثاء الواقع في  2020/8/18في مكتب الشركة في بيروت،
شارع املعماري ،بناية إدريس للتداول في جدول األعمال التالي:
أو ًال :جدول أعمال اجلمعية العمومية غير العادية:
 )1تعديل بعض مواد النظام األساسي للشركة.
ثاني ًا :جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية:
 )1ت�لاوة تقريري مجلس اإلدارة وم��ف��وض امل��راق��ب��ة ع��ن أع��م��ال سنة
.2019
 )2املوافقة على أعمال وحسابات الشركة عن السنة املذكورة.
 )3البحث في نتائج الشركة املالية.
 )4إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام .2019
 )5انتخاب مجلس إدارة.
 )6تعيني مفوض مراقبة للعام .2020
 )7الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة وفق ًا للمادتني  158و 159من
قانون التجارة.
 )8أمور مختلفة وطارئة.
مجلس اإلدارة

دعــــــــــــــــوة

حلضور جمعية عمومية عادية
ملساهمي شركة ماست ش.م.ل( .شركة هولدنغ)

يتشرف مجلس إدارة شركة ماست ش.م.ل( .شركة هولدنغ)
بدعوة مساهمي الشركة حلضور جمعية عمومية عادية تعقد في
متام الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر يوم اجلمعة الواقع فيه
الرابع عشر من شهر آب  2020في مكتب اخلوري للمحاماة الكائن
في بيروت ،األشرفية ،شارع األشرفية ،بناية تالل ،الطابق الثالث،
للنظر في جدول األعمال التالي:
 -1االستماع إلى تقارير مجلس اإلدارة ومفوضي املراقبة عن
أعمال الشركة في سنة .2019
 -2املصادقة على امليزانية العمومية وحسابي املتاجرة واألرباح
واخلسائر املوقوفة في  2019/12/31وإب���راء ذم��ة رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة في تلك السنة
واتخاذ القرار املناسب بشأن األرباح احملققة.
 -3املوافقة على القروض املمنوحة إلى الشركة التابعة شركة
مرساكو ش.م.ل .وتفويض مجلس اإلدارة باتخاذ القرارات
الالزمة بشأنها.
 -4منح أعضاء مجلس اإلدارة التراخيص املنصوص عليها في
املادتني  158و 159من قانون التجارة.
 -5أمور مختلفة.
إن املستندات املنصوص عنها في املادة  197من قانون التجارة
هي بتصرف املساهمني في املركز الرئيسي للشركة.
شركة ماست ش.م.ل( .شركة هولدنغ)
مجلس اإلدارة

إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمود علي علويه املشتري
من أحمد موسى عباس سند ملكية
بدل ضائع للعقار  B 32/2649حارة
حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في بعبدا /نايفة شبو
--------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب جورج مطانيوس حنا وكيل
فيفيان سليم ض��اه��ر وك��ي��ل��ة سالم
ش��اه�ين ض��اه��ر بصفتها أح��د ورثة
شاهني إبراهيم ضاهر سندي ملكية
بدل ضائع عن حصته في العقارين
 11/3318الشياح و 2827احلدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في بعبدا /نايفة شبو
--------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب داني جوزف تابت املشتري
من علي محمد بدير ومحمد حسني
بدير سندي ملكية بدل ضائع للعقار
 13/1082الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في بعبدا /نايفة شبو
--------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط��ل��ب ف��ري��د منير ك��ام��ل بالوالية
اجل��ب��ري��ة ع��ن ن��ي��ق��والس ف��ري��د كامل
وغ��ب��ري��ال منير ك��رمي ك��ام��ل سندات
ملكية ب��دل ضائع عن حصصهم في
العقارات ،5 ،4 ،1/837 ،847 ،835
 7 ،6وادي شحرور السفلي.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في بعبدا /نايفة شبو
--------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط��ل��ب رض���ا محمد ح��س��ان وكيل
حيات توفيق عرموني سند متليك
بدل ضائع للعقار  699عني اجلديدة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في عاليه /ليليان داغر
--------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ري���اض ف��رن��س��وا البيروتي
بصفته الشخصية سند متليك بدل
ضائع للعقار  324بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في عاليه /ليليان داغر
---------------

وفيات
إنتقلت إلى رحمة تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة

سهام عبدالله مغربي

أستاذة الفنون التشكيلية في
اجلامعة اللبنانية سابق ًا
والدتها املرحومة
احلاجة فاطمة القدسي
إخوتها :احملامي محمد زوجته
األستاذة دالل مكي
السيدة عائدة زوجها مصطفى
يونس
السيد أحمد زوجته سيريا
السادة عبدالرحمن وعبدالكرمي
واملرحومان محمود وحسان
ص ّلي علي جثمانها الطاهر ووري
ُ
الثرى في جبانة الشهداء بيروت
للتعازيreach@mugraby.com :
---------------
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ت�صحيح اخليارات اال�سرتاتيجية يف لبنان
(تتمة املنشور ص)1
محكمة ضد مخازن الصواريخ والقوافل اخلاصة
بنقلها لصالح حزب الله في لبنان .من الواضح بأن
إسرائيل تنفذ ه��ذه االستراتيجية بعلم وتنسيق
القوات الروسية املنتشرة في سوريا ،مع اإلشارة
إل��ى جن��اح ه��ذه ال��غ��ارات ف��ي حتقيق أه��داف��ه��ا ضد
القوات اإليرانية وقوات حزب الله حيث لم يجدا مع
القوات املسلحة السورية حتى اآلن أي وسيلة رادعة
لها.
تؤشر األح��داث والعمليات اإلسرائيلية اجلارية
ف��ي س��وري��ا إل���ى ت��واف��ق ضمني ع��ل��ى ع���دم رب���ط ما
يجري في مسرح العمليات السوري على االنتشار
العسكري للطرفني جنوبي وشمالي اخلط األزرق،
مع اإلب��ق��اء على قطاع م��زارع شبعا كبقعة عمليات
لتنفيس أي احتقان عسكري أو معنوي م��ن خالل
اللجوء إل��ى عملية م��ح��دودة النتائج ،وشبه متفق
عليها ،بحيث ال تستتبع أي تصعيد أمني يؤدي إلى
خسائر في األرواح ،وخصوص ًا في صفوف املدنيني
على جانبي احلدود.
من املؤكد بأن حزب الله يتمسك بلبنانية مزارع
شبعا ،وهي احلجة التي جرى حتضيرها واإليعاز
باعتمادها ف��ي دم��ش��ق وذل���ك بعد تنفيذ إسرائيل
لبنود القرار  ،425وانسحابها من األراضي اللبنانية
احملتلة ب��إش��راف األمم املتحدة .وأع��ط��ت «لبنانية
مزارع شبعا» بالرغم من عدم اعتراف سوريا قانوني ًا
بلبنانيتها ،احلجة والذريعة حل��زب الله للتمسك
بسالحه ،وبدوره كمقاومة ،تسعى إلى حترير املزارع
وإل��ى صد أي ع��دوان إسرائيلي ضد لبنان .لقد كان
من املعقول واملقبول مع بعض التحفظات من قبل
شريحة واسعة من اللبنانيني ،فرض مثل هذا اخليار
على لبنان ،بالرغم من خرقه ملبدأي حصرية السالح
في يد ق��وات الدولة الشرعية ،وسيادة الدولة على
جميع أراضيها في الفترة التي امتدت ما بني عامي
 2000و .2006ولكن بعد انتهاء حرب  2006وتطبيق
القرار الدولي رقم  ،1701مع االنتشار الواسع لقوات
اجليش اللبناني وقوات اليونيفيل في منطقة جنوب
الليطاني ،فقد فقدت فكرة احتفاظ حزب الله بسالحه
كقوة عسكرية خارجة عن سلطة الدولة.
مع انتهاء ح��رب  2006انكشف دور س�لاح حزب
ليتحول إلى
الله ،حيث حت� ّ�ول عن دوره كمقاومة،
ّ
قوة ميكن توظيفها سياسي ًا في الداخل ،كما ميكن
توظيفها إقليمي ًا خلدمة االستراتيجية اإليرانية
الهادفة إلى فرض هيمنة إي��ران على عدد من الدول
العربية ،كالعراق وسوريا ولبنان واليمن ،باإلضافة
إلى التدخل امني ًا في شؤون الدول العربية اخلليجية
ووصو ًال إلى مصر.
لقد أثبتت األح����داث ال��ت��ي شهدها ل��ب��ن��ان ،بدء ًا
م��ن ع���ام  2005ووص�����و ًال إل���ى  ،2020ب���أن فائض

«انف�صام الدولة» يطرح اال�سئلة
(تتمة املنشور ص)1

بصراحة متناهية عاكس الرئيس حسان دياب الرئيس ميشال عون
الذي قال ان «تدبير اعتماد التدقيق اجلنائي  forensic auditكان
موضع ترحيب الوزير الفرنسي» ،معتبر ًا انه بداية فعلية لبناء الدولة،
فرأى انه «بغض النظر عن حتذيرات الوزير الفرنسي (لودريان) وعن
نقص املعلومات لديه عن حجم اإلصالحات التي قامت بها احلكومة،
اال ان كالمه مؤشر على نقطتني :إن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان
ما ي��زال س��اري املفعول ،وض��رورة حتصني وضعنا الداخلي في هذه
املرحلة التي تتسم بعدم توازن خارجي ميكن ان تكون نتائجه صعبة
على لبنان.
والسؤال :هل ثمة مقاربتان رئاسيتان إزاء وضعية لبنان الدولية،
وملاذا استعداء «االصدقاء» في هذه املرحلة احلرجة؟
وابعد من ذلك ،ذهب الرئيس دياب ،الذي الحظ ان «هناك حالة فجور
متارس على الدولة».
وق���ال« :ه��ن��اك ح��ال��ة ف��ج��ور تمُ ���ارس على ال��دول��ة .ه��ذا وض��ع غير
طبيعي ،ويعطي إشارة إلى وجود إدارة خفية للمافيات التي تتحكّم
بالبلد .قد تكون مافيات سياسية ،وق��د تكون مافيات جت��اري��ة .لكن
االهم أنه أيض ًا يعطي إشارة عن ضعف الدولة أمام هذه املافيات .فما
يحصل غير مقبول ومن الضروري ممارسة احلزم مع هذه املافيات
التي تلعب مبصير البلد وتبتز الدولة واملواطنني ،وحت��اول حتقيق
أرب��اح ،بالسياسة أو باملال ،وفي بعض احل��االت باإلثنني مع ًا ،على
حساب اللبنانيني».
وتابع الرئيس دي��اب« :إن جزءا كبيرا من املشاكل التي نراها هو
مفتعل ،وليس له أس��اس .والبلد يعوم فوق بحيرة من امل��ازوت ،لكن
التجار يخفون امل��ازوت حتى يبيعونه في السوق السوداء بأسعار
أعلى كي يحققوا أرباح ًا أكثر».
وأك���د رئ��ي��س مجلس ال����وزراء إن البلد ممتلئ ب��امل��واد الغذائية.
ويوجد في املستودعات ما يكفي البلد لـ  6أشهر ،مع ذلك إن التجار
يخفون البضائع حتى يبيعونها ف��ي ال��س��وق ال��س��وداء ويرفعون
االس��ع��ار .وه��ن��اك محاولة م��ن التجار إلل��غ��اء مفعول س ّلة البضائع
املدعومة».
والسؤال اخلطير :أين أجهزة الدولة ،التي تأمتر بأوامر الوزراء
ورئ��ي��س ال����وزراء؟ وه��ل تكفي ال��ش��ك��وى وال��ك�لام ع��ن ت�لاع��ب وسوق
سوداء؟
وإذا كان الوضع على هذا النحو من «االنفصام» ،ما ج��دوى بقاء
احلكومة احلالية ،وهي تقر بعجزها؟

مجلس الوزراء

وفي املعلومات ،بدأت جلسة مجلس الوزراء هادئة في مناقشاتها
وتوقفت في معرض املداخالت عند احتكار مادة املازوت وكذلك أسعار
املواد الغذائية.
وكشفت ان الرئيس دي��اب أش��ار إل��ى إل��غ��اء احتفال عيد اجليش
وطلب االستعجال بقوانني تتصل بنصوص تطبيقية ،وهي موزعة
على معظم الوزارات.
ثم ق ّرر مجلس ال��وزراء تقدمي شكوى إلى مجلس االمن وأكّد وزير
اخلارجية واملغتربني ناصيف حتي بعد جلسة مجلس ال���وزراء ان
مجلس الوزراء دان العدوان اإلسرائيلي الغاشم على لبنان وسيصار
إلى تقدمي شكوى إلى مجلس االمن اليوم وسياسة إسرائيل العدوانية
يجب وقفها وهذه مسؤولية دولية ،وقال :نحن نتمسك بقرار مجلس
االمن  ،1701ونؤكد على دور اليونيفل وحق لبنان في الدفاع عن نفسه
ومتسكنا باألمن واالستقرار ،كما ان اليونيفل مسؤولة عنه بالتعاون
مع اجليش اللبناني.
ولفت إلى ان «سياسة التوتير اإلسرائيلي تدخل ضمن السياسة
اإلسرائيلية في املنطقة ونحن لها باملرصاد .موقفنا واضح ،متمسكون
بالدفاع عن ارضنا وفي حقنا بالذهاب إلى مجلس االمن ورفع شكوى
وحتميل املجتمع ال��دول��ي مسؤولياته حفظ االم��ن في جنوب لبنان
أساسي للبنان ولكن أساسي للسلم واألمن واالستقرار في املنطقة».
وأكّد ان املوقف واضح في عدم املس بعديد قوات اليونيفل وباملهام
كما هي موجودة وواردة في قرار مجلس االمن  1701وهي مستمرة
وهناك عمل على توفير دعم واسع لهذا االمر.
ث��م علم ان وزي���ر الصحة ال��دك��ت��ور حمد حسن أش���ار إل��ى ارتفاع
اإلصابات بكورونا بني الوافدين واملختلطني فبلغ مجموع اإلصابات
أول متوز
االول من متوز  750إصابة ومنذ ّ
منذ بداية اإلصابات حتى ّ
حتى اليوم احلالي  1180إصابة ،وحتدث عن ازدح��ام السوريني في
املستشفيات الج��راء الفحوصات واقترح تخفيض اع��داد الوافدين،
ولفت الرئيس دياب إلى ان ال توجه بذلك وعلم ان هناك وزراء اقترحوا
إغالق البلد السبوعني كاملني ،لكن ّ
مت السير باالغالق خلمسة أيام ثم
فتح لثالثة أيام ثم اقفال خلمسة أيام وبعدها يتم اختبار هذا االقفال
اجلزئي.
ولفت الوزير حسن إلى ان الفحوصات اخلاطئة هي نتيجة الضغط
على املستشفيات ونحتاج إلى أسبوعني للتحضير بعد وصول أجهزة
تن ّفس وتوزيعها على املستشفيات متحدث ًا عن احلاجة إلى االموال من
أجل تركيب هذه االجهزة وضرورة إلزام الوافدين بفحوصات الـPCR
قبل املجيء إلى لبنان.
وعلم ان الوزير عماد حب الله اقترح االقفال السبوعني من دون
توقف واي��ده في ذلك الوزير رم��زي مشرفية ،وسألت وزي��رة العدل ما

القوة العسكرية قد لعب دور ًا مؤثر ًا في السياسة
اللبنانية ،وبأنها قد سمحت حل��زب الله وحلفائه
لسن قانون انتخابات يعتمد النسبية املشوهة من
أجل حتقيق أكثرية نيابية لصاحله ،والتي استطاع
من خاللها فرض انتخاب حليفه العماد عون لرئاسة
اجلمهورية ،باإلضافة إلى فتح املجال امامه لتشكيل
حكومة حسان دي��اب ،والتي باتت تعرف بحكومة
حزب الله.
ال ميكن القبول في ظل األزم��ة املعقدة اقتصادي ًا
ومالي ًا ،ومع ما يترافق معها من ضغوط تتسبب بها
جائحة كورونا باستمرار أجندة الهيمنة اإليرانية
وسيطرة حزب الله على شرعية احلكم وعلى القرار
الوطني .لقد طفح الكيل كما يقول املثل العامي ،ولم
يعد بقدرة اللبنانيني القبول بتبعات الثالثية وما
يترتب عليها من مسؤوليات واهتزازات مع استمرار
ح��زب ال��ل��ه ومتسكه بخدمة امل��ش��روع اإلي��ران��ي في
سوريا وخارجها.
ع� ّب��ر ال��ب��ط��ري��رك م��ار ب��ش��ارة ب��ط��رس ال��راع��ي عن
ضيق اللبنانيني ورفضهم النصياع دولتهم لسلطة
ومصلحة دوي��ل��ة ح��زب ال��ل��ه ،حيث ط��ال��ب بتحرير
الشرعية وال��ق��رار الوطني من الوصاية املفروضة
عليه قسر ًا .القت دعوته هذه دعم ًا سياسي ًا وشعبي ًا
متنامي ًا ،ويبدو مما رشح عن زي��ارة وزي��ر خارجية
فرنسا جان ايف لودريان األخيرة بأن فرنسا ترحب
وتدعم دع��وة البطريرك .يبدو أيض ًا بأن الفاتيكان
يدعم هذه الدعوة.
هناك معلومات يجري تداولها عن زيارة البطريرك
إل��ى ال��والي��ات املتحدة لشرح مبادرته وتسويقها،
فإذا حصل ذلك فإنه ميكن تشبيه األج��واء اآلن بتلك
التي سادت قبل التوافق األميركي  -الفرنسي على
استصدار ال��ق��رار ال��دول��ي  ،1559وال��ذي نص على
خروج القوات السورية من لبنان.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ال ب��د م��ن ان ُي����درك ح���زب الله
ب���أن امل��ن��ط��ق��ة تتحضر الس��ت��ح��ق��اق��ات ومتغيرات
دراماتيكية ،وبأنه ب��ات من ال��ض��روري العودة إلى
الداخل ،والتصرف كحزب سياسي مع التخلي عن
دوره اإلقليمي كقوة داعمة للجمهورية اإلسالمية
على حساب لبنان والدول العربية.
ال ميكن ان يأمل اللبنانيون بإمكانية اخلروج من
ازمتهم الراهنة اال باعتماد عملية إصالحية واسعة،
يطالبهم العالم ب��أس��ره ب��ض��رورة اع��ت��م��اده��ا ،وان
املدخل الوحيد إليها لن يتم سوى باحلوار الوطني
الصريح وال��ص��ادق ،مع إع�لان ح��زب الله الواضح
ل��ل��ق��ب��ول واالل���ت���زام مب���ق���ررات ه���ذا احل�����وار ،وعدم
االن��ق�لاب عليه كما ح��دث ف��ي امل���رات السابقة ،كان
آخرها االنقالب على إعالن بعبدا بعد توقيعه عليه.

العميد الركن نزار عبد القادر
إذا كان االقفال يشمل االع��راس ودور العبادة ،فكان اجل��واب ان وزير
الداخلية هو من ُيح ّدد االمر.
وعلم ان وزير الزراعة طلب دعم القمح والطحني.
ووج��ه��ت ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وزي���رة ال��دف��اع زي��ن��ة عكر
ّ
خالل اجللسة س��ؤا ًال للحكومة قالت فيها« :نحن احلكومة التي تأخذ
ال��ق��رارات ،فلماذا ال يت ّم التنفيذ بشكل سريع؟» ،لذلك املطلوب اتخاذ
قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء الالزم.
وشددت على انه في حال «اضطررنا الى اقفال اي مكان مخالف ،ان يتم
العمل على ذلك بشكل فوري ووقف االحتكار والهدر».
واع��ت��ب��رت ن��ائ��ب رئ��ي��س احل��ك��وم��ة عكر أنّ «دور احل��ك��وم��ة العمل
واإلن���ت���اج» ،واخ��ت��ت��م��ت« :مل��ن نشكي؟ نحن احل��ك��وم��ة وال��ق��رار عندنا
واملسؤولية علينا».
ورأت الوزيرة عكر ان التجار يعملون على تخزين املازوت واملواد
الغذائية وغيرها واالسمنت الذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير.
وش��ددت على ان السلة الغذائية تكلف ال��دول��ة كثير ًا لكن أسعار
السلع املدعومة لم تنخفض جميعها ولم نر نتائج إيجابية أو حتسن
من شأنه خفض الكلفة على ال ّناس.
وأك��دت مصادر مطلعة على اج��واء جلسة مجلس ال��وزراء ان نائب
رئ��ي��س احلكومة وزي���رة ال��دف��اع زي��ن��ة عكر وع��ن��د ط��رح البند املتعلق
بشركات االسمنت اك��دت أنها ليست ضد اع��ادة فتح شركات الترابة،
لكن يستلزم ذل��ك حتديد للكميات املنتجة شهريا ،م��ع التشدد على
اعداد وتنفيذ برنامج للتأهيل والتشجير للمقالع والكسارات السابقة
واحل��ال��ي��ة ،وال��ع��م��ل على احل��د م��ن ال��ت��ل��وث البيئي ،وال��ت��أك��د م��ن ان
التخلص من املواد السامة التي تنتج عنها كالبتروكوك والكلينكر يتم
بطريقة علمية وسليمة.
وحت��دث وزي��ر امل��ال عن جتميد ق��رار احلكومة ح��ول تعيني خفراء
اجل��م��ارك بسبب ع��دم توقيع أح��د أع��ض��اء املجلس االع��ل��ى للجمارك
على القرار وعلم ان رئيس احلكومة سيناقش هذا املوضوع من أجل
معاجلته.
وحت��دث ال��وزي��ر غ��ازي وزن��ي عن ع��دم سقوط خطة التعافي املالي
للحكومة وع��ن خ��ط��وة إن��ش��اء ال��ص��ن��دوق ال��س��ي��ادي ون��ف��ى أي وقف
للتفاوض مع صندوق النقد الدولي .وقال ان أي كالم في هذا املجال غير
صحيح ،ولفت إلى اجتماعات مع القطاع املصرفي للوصول إلى اتفاق
على اخلسائر ،وحت��دث عن مراسلة معهم ح��ول موضوع الصندوق
وهناك انفتاح من قبلهم وال نية ملمثلي الصندوق بأن يأخذوا إجازة في
شهر آب املقبل .وقال في ما خص عقدي  KMPGوOliver Wyman
فإنها ج��اه��زة وأول صيغة للعقد م��ع شركة Alvarcz & Marsel
ادخلت عليها تعديالت ولم يتمكن من االطالع عليها ألنها ارسلت من
الشركة وقال ان التدقيق سيشمل السنوات اخلمس املاضية وسيكون
ه��ن��اك تفصيل ع��ن ال��ه��ن��دس��ات امل��ال��ي��ة للمصرف والعمليات املالية
وس��ن��دات الدين وم��دة العقد هي لستة أشهر وكلفته مليونني و220
ألف دوالر  ٪40تدفع عند التوقيع و ٪30بعد  5أسابيع من بدء العمل
و ٪30بعد االنتهاء من العمل وسيتم إرس��ال مشروع العقد إلى هيئة
التشريع واالستشارات وفق ًا لألصول ،ووزير املال سيطلع املجلس على
مسودة العقد فور انهائه ،وستقدم الشركة أوائل تقريرها في االسابيع
العشرة ،وعلم ان الرئيس عون طلب االط�لاع على مسودة العقد قبل
التوقيع عليه.
وف��ي معرض احل��دي��ث ع��ن الصندوق ال��س��ي��ادي ،أوض��ح دي��اب انه
بغض النظر عمن يديره (القطاع اخل��اص أو العام) فإنه ملك للدولة،
وقال وزني :الدولة لن تتخلى عن اصولها ابد ًا.
وعلم ان الوزيرة غادة شرمي سألت« :اذا كان الـcapital control
مطروح» ،فأجاب دياب ان هناك اقتراح قانون في مجلس النواب .وسأل
حب الله هل صحيح ان لودريان طلب بالـ capital controlوالكهرباء
واالص�لاح��ات ،فقال دي��اب ان احلديث تناول اإلص�لاح��ات والتدقيق
والكهرباء وهي في سلم االولويات حلصول لبنان على مساعدات 11
مليار ليرة وان صندوق النقد ش� ّدد على اإلص�لاح��ات .وق��ال وزن��ي ان
لودريان أشاد بإجناز احلكومة للـ Scanerوالتدقيق ،وافيد ان دياب
ذكر مازح ًا« :لو كل جمعة بيجي لودريان لنعمل اجنازات».
وعلم أيض ًا إث��ارة موضوع تهديد أصحاب املولدات بوقف العمل،
فقال دي��اب ان ال��ل��واء إب��راه��ي��م يتواصل م��ع أص��ح��اب امل��ول��دات حلل
املشكلة.
وأف���ادت م��ص��ادر وزاري���ة ان وزي��ر الطاقة وامل��ي��اه ع��رض باألرقام
م��وض��وع امل����ازوت ،إل��ى ان ه��ن��اك  3م�لاي�ين ليتر ل��ل��زراع��ة 3 ،ماليني
للصناعة ومليونني للنقل ومواضيع مختلفة وان كل ساعة انقطاع
للتيار الكهربائي تكلف  200أل��ف ليتر م��ازوت وان��ه ّ
مت استيراد 90
أول أربعة أيام و 30مليون
مليون ليتر خالل  8أيام 60 ،مليون ًا سحبوا ّ
ليتر في االي��ام الباقية ،ما يطرح عالمات استفهام حول تخزين هذه
املادة ،وحتدث عن وجود لهذه املادة وال داع للرعب إمنا هناك من يخزن
وثمة معلومات عن سحب هذه املواد ال سيما رقم الس ّيارة فيما خص
كل واحد وصل إلى املوقع.
واق��ت��رح ال��وزي��ر ح��ب ال��ل��ه تسليم اجل��ي��ش وق���وى االم���ن الداخلي
مل��ادة امل��ازوت ملعرفة كيفية التوزيع ،فيما اقترح الوزير راوول نعمة
وض��ع جهاز  GPSفي الشاحنات ملعرفة أي��ن تذهب ورق��م اللوحة أو
«الشيسي» ،مع العلم كما تر ّدد داخل اجللسة ان هناك أكثر من صهريج
يأتي يحمل اللوحة نفسها.
وق��ال ال��وزي��ر غجر ان احلاجة للمازوت للشهر املقبل بلغت 120
مليون ليتر ،وكشف الرئيس عون انه سيطلب إلى مخابرات اجليش
وف���رع امل��ع��ل��وم��ات وق���وى االم���ن واألم����ن ال��ع��ام وام���ن ال��دول��ة متابعة
املوضوع ومالحقة من يخزن ويحتكر ويبيع باسعار مرتفعة والقبض
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عليه وإنزال أش ّد العقوبات به وذلك بدء ًا من اليوم.
وعلم ان مجلس الوزراء ق ّرر إعادة العمل لشركة االسمنت والترابة
ملدة  3أشهر ضمن توقيت معني (من الثامنة حتى الرابعة عصر ًا) في
 5أيام على ان يتم االبتعاد عن املنازل مسافة  1500متر .قرار مجلس
ال��وزراء بنقل أفراد الهيئة التعليمية الناجحني في املباريات اعتبار ًا
من  2017/7/22وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون تربوي فذاك اتخذ
من خارج جدول االعمال.
وعلم ان وزي��ر االقتصاد أث��ار مشكلة ع��دم استكمال عمل مراقبي
حماية مصلحة املستهلك بسبب تكبدهم كلفة النقل وطالب بأن يشملهم
تعويض النقل ،وأش��ار إلى دور البلديات في تسطير محاضر ضبط
بحق املخالفات في االسعار وغير ذلك.
وعلم ان وزي��رة العمل طلبت دراس��ة تصحيح االج��ور بسبب تدني
سعر الليرة وكلف دياب وزير املال دراسة املوضوع في ضوء امكانات
الدولة واخلزينة.
وف��ي اج��ت��م��اع املجلس االع��ل��ى ل��ل��دف��اع ،ك��ان ح��دي��ث ع��ن موضوع
امل��ازوت وكذلك عن إج���راءات كورونا والوضع االمني ،حيث افيد ان
اللواء إبراهيم الذي يزور البطريرك الراعي اليوم اثار تسهيل حركة
الس ّياح في لبنان والسماح ألكثر من  2000شخص باحلضور إلى
لبنان ،وكذلك كان كالم من املدير العام لقوى االمن الداخلي عن ازدياد
نسبة السرقة وال سيما للسيارات وكشف عن توقيف أخطر عصابة
لسرقة الس ّيارات .وافيد ان قائد اجليش اثار مشكلة اكتظاظ السجون
محمد فهمي إل��ى ان هناك عم ً
ال
التي لم تعد تستوعب ،فلفت الوزير
ّ
لتوسيع النظارات وطرح املناقصات ،واثير ايض ًا موضوع التوقيفات،
واالكتظاظ في السجون .وركز الرئيس دياب في مجال آخر على احلد
من االكتظاظ والتجمعات.
وك��ش��ف ال��ل��واء إب��راه��ي��م ع��ن ت��وزي��ع  42.551.793مليون ليتر
من امل��ازوت وال شح في هذه امل��ادة وكل الضجة املفتعلة من أصحاب
املولدات هي لرفع التسعيرة.
وطلب وزير الداخلية عودة احلمالت اإلعالمية بكثافة ملواجهة وباء
كورونا.

«بلومبيرغ» وصندوق النقد

مالي ًا ،وفي ظل غياب ملحوظ حلاكم مصرف لبنان رياض سالمة،
ال��ذي ت��ر ّدد ان��ه موجود في اخل��ارج (م��ن دون توضيح االس��ب��اب) عقد
اجتماع مالي في السراي بغيابة لبحث توفير سعر ل��ل��دوالر ،خارج
السوق السوداء ،يحافظ على استقراره .وكشف «لبنان  »24انه قبل
اسبوع ونيف ،سلم حاكم مصرف لبنان تقري ًرا شديد السرية اعدته
شركة  Deloitteلعدد من املسؤولني الكبار عن اعمال مصرف لبنان
لعام  .2018لكن التقرير مت ال��ت��داول به على نطاق واس��ع ما اغضب
الشركة العاملية وعمدت الى متابعة التسريب هذا لتكشف ان التقرير
مت تصويره بواسطة كاميرا هاتف محمول ،وان ظل أحدهم يظهر على
إحدى الوثائق.
ال��ى ذل��ك ،ذك��رت وكالة  Bloombergاالميركية ،أم��س ،أن لبنان
ميكنه االعتماد على صندوق النقد الدولي في احلصول على حزمة
إنقاذ قد ال تتجاوز نصف ما حاول احلصول عليه للمساعدة في تيسير
تلقي مساعدات أخرى حتتاجها البالد بشدة لتجاوز االزمة.
ونسبت الى وزير االقتصاد راؤول نعمة قوله خالل لقاء مع شبكة
 ،Bloomberg Televisionإن احملادثات حول برنامج القرض البالغ
أن
 10مليارات دوالر توقفت في أغلب أوقات الشهر احلالي ،ما يعني َّ
يقدم قروض ًا بقيمة تتراوح بني  5مليارات و
صندوق النقد الدولي قد ِ ّ
 9مليارات دوالر.
وأض��اف نعمة ( 64عام ًا) ،وهو مسؤول تنفيذي سابق في القطاع
املصرفي ،أنه في حال جناح املفاوضات فسوف يحاول لبنان تغطية
بقية مبلغ ال���ـ 30مليار دوالر ،ال��ت��ي يحتاج إل��ي��ه��ا ،ع��ن ط��ري��ق طلب
املساعدة من حلفائه ،واالعتماد على تعهدات مالية بقيمة  11مليار
دوالر م��ن جهات مانحة دول��ي��ة أعلنتها ف��ي ع��ام  ،2018مقابل وعود
باإلصالحات.
وأضاف نعمة« :في رأيي ،جميعهم ينتظرون صندوق النقد الدولي».
وتابع قائ ً
ال إنه من دون حزمة اإلنقاذ من صندوق النقد الدولي َينظر
لبنان إل��ى «سيناريو أس��ود بحق» ،وإن املسؤولني يعملون جاهدين
للحصول على حزمة اإلنقاذ في أسرع وقت ممكن.

لودريان وحزب الله

دبلوماسي ًا ،كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن وزير اخلارجية
الفرنسية جان ايف لودريان التقى على هامش زيارته الى لبنان نهاية
االسبوع املاضي خارج برنامج زيارته املعلن وبعيدا من االعالم أكثر
من شخصية سياسية لبنانية وم��ن بينها وف��دا من ح��زب الله تناول
معه موضوع عالقة فرنسا مع احل��زب ورغبة االخير ب��االص��رار على
احملافظة على هذه العالقة مبعزل عما اعترى هذه العالقة من اهتزازات
وت� ٍ
�رد ملحوظ جراء تفاعل االح��داث السياسية االخيرة في لبنان بعد
التحركات الشعبية املناهضة للتركيبة احلاكمة برمتها في تشرين
املاضي ودور احلزب في االنخراط بالسلطة وتأثيره الفاعل بتركيب
احلكومة احلالية وف��ي ض��وء تصاعد اخل�لاف��ات الفرنسية االيرانية
عموما ح��ول امللف ال��ن��ووي ومت��اه��ي امل��وق��ف الفرنسي م��ع الواليات
املتحدة االميركية بهذا اخلصوص.
واش���ارت امل��ص��ادر ال��ى ان احل��دي��ث تركز على ال��وض��ع ف��ي لبنان
وتأثير فرنسا ف��ي لعب دور مهم وف��اع��ل نظرا ملوقعها وعالقاتها
اجليدة عامليا للتخفيف من وقع االزمة التي يتعرض لها لبنان ماليا
واقتصاديا وفي التوسط مع الدول ذات التاثير والسيما مع الواليات
املتحدة االميركية لفك طوق العزلة املفروض على لبنان منذ تاليف
احلكومة احلالية.
واضافت املصادر ان الوزير الفرنسي ألذي ابدى حرص بالده على
استمرار دع��م لبنان ،ابلغ الوفد بصراحة مآخذ واع��ت��راض��ات بالده
على تصرفات وتعاطي احلزب في االخالل مبوازين القوى السياسية
الداخلي واالم��ع��ان بتعريض وح��دة وس��ي��ادة وام��ن واستقالل لبنان
ملخاطر جمة ،م��ن خ�لال ان��خ��راط��ه امل��ت��واص��ل ب��االزم��ات والصراعات
االقليمية مبا فيها االزمة السورية على حساب لبنان وهو ماال توافق
عليه فرنسا بتاتا،ومذكرا مبوقف بالده املنسجم مع املواقف االوروبية
عموما وموقف الواليات املتحدة االميركية والقاضي بضرورة عدم
ال��زج بلبنان بصراعات وازم��ات املنطقة جتاوبا مع رغبات ومطالب
اكثرية اللبنانيني مشيدا في الوقت نفسه بدعوة البطريرك الراعي
بهذا اخلصوص ،مع تأكيده ب��أن اي مساعدة او دع��م فرنسي للبنان
حلل االزمة املالية،مرتبط مبدى جدية احلكومة اللبنانية بالتزام تنفيذ
رزمة االصالحات البنيوية املطلوبة بسرعة في مختلف القطاعات ولن
يكون هذا الدعم بشكل مباشر وامنا في إطار صندوق النقد الدولي كما
هو معلن اكثر من مرة ومت ابالغه مباشرة وبصراحة لكافة املسؤولني
اللبنانيني.

شكوى لبنانية

على صعيد االعتداءات اإلسرائيلية ،رسمي ًا ،ق ّرر لبنان تقدمي شكوى
ضد إسرائيل إلى االمم املتحدة ،بعد القصف ،ال��ذي استهدف القرى
اللبنانية احملاذية ملزارع شبعا..
ِ
تكتف إسرائيل ببلع «كذبتها» االث��ن�ين امل��اض��ي ،فلجأت إلى
ول��م
املضي بالتوتير ،وحتدث ادرعي الناطق باسم اجليش االسرائيلي ان
جنوده رصدوا حركة في محاذاة قرى اجلليل.

احتجاجات

واحتجاج ًا على العودة إل��ى البرنامج القاسي للتقنني أو إطفاء
الكهرباء ،اقدم مواطنون غاضبون على قطع طريق املدينة الرياضية
وسليم سالم ..امتداد ًا إلى جسر الرينغ ..حيث قطع السير باالجتاهني..
وكذلك عند تقاطع بشارة اخلوري..

4023

صحي ًا ،اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  141اصابة كورونا
ج��دي��دة رف��ع��ت ال��ع��دد التراكمي للحاالت املثبتة ال��ى  ،4023وكشف
التقرير الصادر عن مستشفى احلريري اجلامعي ان عدد الفحوصات
التي اجريت داخ��ل املختبرات بلغ  579فحص ًا ،ولم يسجل أية حالة
شفاء أو وفاة.

ال�سي�سي :التفاو�ض حول
�سد النه�ضة «معركة �ستطول»
أك��د الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات
امس أن مصر «تتحرك في معركة تفاوض» حول ملء وتشغيل
سد النهضة ،ال��ذي تبنيه إثيوبيا على النيل األزرق وتخشى
القاهرة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.
وق��ال السيسي ف��ي مؤمتر ب ّثه التلفزيون ال��رس��م��ي ،خالل
افتتاحه إحدى املناطق الصناعية في شرق القاهرة «نحن نتحرك
في معركة تفاوض (حول) عملية ملء وتشغيل السد».
وأض��اف «نحن نتفاوض وه��ذا التفاوض معركة ستطول ..
ولن نو ّقع على شئ لن يحقق لنا املصلحة» ،مؤكدا أن املفاوضات
«سوف تنجح إن شاء الله».
كذلك دحض السيسي احلديث املتناقل على مواقع التواصل
االجتماعي ووسائل االعالم عن خيار العمل العسكري في هذا
الشأن وقال «ال أحد يقول أو يهدد (باحلديث عن عمل عسكري) ..
انتبه أن تتحدث إلى الراي العام»   .
و ُيعد سد النهضة الكبير مصدر توتر بني إثيوبيا من جهة
ومصر والسودان من جهة أخرى منذ  .2011ويتوقع أن يصبح
السد أكبر منشاة لتوليد الطاقة الكهربائية من املياه في إفريقيا
وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل األزرق الذي يلتقي مع النيل
(ا.ف.ب)
األبيض في اخلرطوم لتشكيل نهر النيل.

ا�سالمية

األربعاء  29متوز 2020م
املوافق  8ذو احلجة 1441هـ

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

احلجاج مي�ضون �ساعات
العزل الأخرية قبل بدء املنا�سك يف مكة

الهيئة الأوروبية للمراكز
الإ�سالمية تطلق العدد
الأول من جملتها «لتعارفوا»
أطلقت الهيئة األوروبية للمراكز
اإلسالمية بسويسرا يوم السبت،
العدد التجريبي األول من مجلتها
الشهرية املتخصصة في الشؤون
الدينية ،حت��ت ع��ن��وان «لتعارفوا»
للتعريف بالدين اإلسالمي ،ونشر
ق��ي��م��ه احل���ض���اري���ة واإلن���س���ان���ي���ة
ومناهضة التطرف وترسيخ قيم
التعايش والتسامح والسالم بني
املسلمني وغير املسلمني في أوروبا،
وإبراز اجلهود التي تبذلها املراكز
اإلسالمية في نشر الفكر الوسطي
امل��س��ت��ن��ي��ر ،وت��ص��ح��ي��ح ال���ص���ورة
الذهنية عن اإلسالم واملسلمني في
دول القارة األوروبية.
وتستهدف املجلة الوليدة التي
تتخذها الهيئة األوروبية للمراكز
اإلس�لام��ي��ة م��ن��ب��ر ًا إع�لام��ي � ًا ل��ه��ا،
تسليط الضوء على واقع اجلاليات
اإلس�لام��ي��ة ف��ي أوروب����ا ،واجل��ه��ود
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا امل���راك���ز اإلس�لام��ي��ة
في إب��راز ال��ص��ورة الصحيحة عن
اإلس��ل��ام وامل��س��ل��م�ين ،وال���وص���ول
لكافة ش��رائ��ح املجتمع األوروب���ي
م��ن املسلمني وغير املسلمني ،من
خ�ل�ال ت���ن���اول امل��ج��ل��ة ل��ل��ع��دي��د من
امل��وض��وع��ات الثقافية والتربوية
والعلمية وال��دع��وي��ة التي تساهم
في تعزيز أواص��ر احملبة والسالم
والتسامح واحل��وار بني اجلاليات
املسلمة وغير املسلمة في أوروبا.
كما تسعى الهيئة إل��ى تشجيع
جميع الق ّراء من مختلف اجلنسيات
وال��ث��ق��اف��ات على ق���راءة املجلة من
خ�ل�ال ت��رج��م��ة أع���داده���ا م��ن اللغة
العربية إلى لغات أخرى كاإلجنليزية
والفرنسية ،مبا يساهم في تعميق
الفائدة وربط غير الناطقني باللغة
ال��ع��رب��ي��ة م���ن اجل��ال��ي��ات املسلمة
وغير املسلمة بالهيئة ومفكريها
ومراكزها اإلسالمية املنتشرة في
كافة أنحاء أوروبا.
يذكر أن الهيئة األوروبية للمراكز
اإلسالمية ،هي هيئة متخصصة في
العناية بشؤون املراكز اإلسالمية
ب��أوروب��ا ومقرها مبدينة الدولية
«ج��ن��ي��ف» ال��س��وي��س��ري��ة ،وأس��س��ت
وفق املادة  60وما يتلوها من املواد
املتعلقة بالقانون املدني السويسري،
مب���ب���ادرة م���ن ش��خ��ص��ي��ات دي��ن��ي��ة
دع��وي��ة م��ن جميع أن��ح��اء أوروب���ا،
وتهدف إلى االرتقاء ب��أداء املراكز
اإلسالمية في أوروبا ،وتطوير أداء
اخل��ط��ب��اء واألئ��م��ة وال��ع��ن��اي��ة بهم،
وتنفيذ األنشطة والفعاليات الدينية
التي من شأنها التعريف بصحيح
اإلسالم ووسطيته.

و يسألونك في الدين

ق�ص الأظافر
ملن نوى الأ�ضحية

{ م��ا ح�ك��م ق��ص الشعر
والظفر للناوي األضحية؟

هالل فيومي  -بريوت

 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهيستحب ملن أراد أن يضحي أن ال
يزيل شيئ ًا من شعره ومن أظفاره
في عشر ذي احلجة حتى يضحي،
وذلك ملا روته أم سلمة رضي الله
عنها ع��ن النبي صلى الله عليه
وسلم أن��ه ق��الَ ( :م��نْ َك��انَ َل � ُه ِذ ْب� ٌ�ح
َي ْذ َب ُح ُه َف ِإ َذا ُأ ِه َّل ِهلاَ ُل ِذي الحْ ِ َّج ِة
فَلاَ َي ْأ ُخ َذنَّ ِمنْ َش ْع ِر ِه َولاَ ِمنْ َأ ْظ َف ِار ِه
َش ْي ًئا َحتَّى ُي َض ِّح َي) ،وأما التطيب
وم�ع��اش��رة ال�ن�س��اء ف�لا حت��رم وال
ت �ك��ره ع �ل��ى م��ن أراد األض �ح �ي��ة،
وإمن��ا ال�ك��راه��ة مخصوصة بقلم
األظ� �ف ��ار وق ��ص ال �ش �ع��ر؛ حلديث
عائشة رضي الله عنها قالتَ ( :ل َق ْد
ُك ْنتُ َأ ْف ِت ُل َق َ
ال ِئ َد هَ ْد ِى َر ُس��ولِ ال َّل ِه
صلى الله عليه وسلم َف َي ْب َع ُث هَ ْد َي ُه
ِإ َل��ى ا ْل َك ْع َب ِةَ ،ف َما َي ْح ُر ُم َع َل ْي ِه ممِ َّ ا
َح َّل ِلل ِّر َجالِ ِمنْ َأهْ ِل ِهَ ،حتَّى َي ْر ِج َع
�اس) ،وعلى ك��ل ح��ال :ل��و قلم
ال � َّن� ُ
أظافره أو قص شعره فاألضحية
صحيحة ومقبولة إن ش��اء الله،
والله أعلم.

فتاوي شرعية
بإشراف  :نخبة
من العلماء

زهري 5 -
ال َّرائ ُد الع�صام ُّي ال�شَّ يخ أ�حمد َع َّبا�س ا أل ّ

ِم َن ال َّت ِ
دري�س إ�ىل َب ِيع اخلُ�ضار

كلمات

ابت�سامة الغوريل

وسط املسجد احلرام في مكة املكرمة مع حلقات وضعت حولها لفصل احلجاج (ا.ف.ب)

�ج��اج املسلمون
أم��ض��ى احل� ّ
س��اع��ات��ه��م االخ��ي��رة ف��ي ال��ع��زل
في فنادقهم مبكة املكرمة عشية
ب��دء امل��ن��اس��ك مب��ش��ارك��ة أع��داد
م��ح��دودة ج���دا ،بينما حت��اول
السلطات منع تفشي فيروس
كورونا املستجد بينهم.
ويشارك نحو  10آالف مقيم
في املناسك التي تتواصل على
مدى خمسة أيام مقارنة بنحو
 2,5مليون مسلم حضروا العام
املاضي ،بعد عملية اختيار من
قبل السلطات اعتبرها البعض
مبهمة وش��ه��دت ق��ب��ول طلبات
ورفض أعداد كبيرة أخرى.
وقال مدير االمن العام الفريق
أول ركن خالد بن قرار احلربي
لقناة «االخ��ب��اري��ة» احلكومية
امس عشية بدء املناسك «ليس
لدينا أي هاجس أمني في ما
يتعلق بخططنا التنظيمية».
وأض�����اف «اخل���ط���ر ال��وح��ي��د
ال����ذي ن��ع��م��ل ع��ل��ى م��ن��ع��ه ه��ذا
العام هو خطر اجلائحة وكيف
نؤمن سالمة احلجاج وجنعلهم
ّ

ي���ؤدوا شعائرهم م��ن دون أن
يكون الوباء بينهم».
م������ن ج����ه����ت����ه ،ق��������ال ق���ائ���د
ال��������ق��������وة اخل��������اص��������ة ألم������ن
املسجد احلرام يحيى العقيل
�س��م ال��ى
إنّ «ص��ح��ن امل��ط��اف ق� ّ
ع��دة م��س��ارات وسيكون هناك
ت��ب��اع��د ب�بن احل��ج��اج» ،مشيرا
إلى أنه لن يسمح ألي حاج ال
يحمل تصريحا رسميا بدخول
املسجد احلرام.
وب�����دأ احل���ج���اج ب��ال��وص��ول
إل���ى م��ك��ة خ�ل�ال ع��ط��ل��ة نهاية
األس���ب���وع ،وخ��ض��ع��وا لفحص
ل��درج��ة احل���رارة ُووض��ع��وا في
احل���ج���ر ال��ص��ح��ي ف���ي ف��ن��ادق
املدينة.
ومت ت���زوي���ده���م مب��ج��م��وع��ة
م���ن األدوات وامل��س��ت��ل��زم��ات
ب��ي��ن��ه��ا إح������رام ط��ب��ي وم��ع � ّق��م
وح��ص��ى اجل���م���رات وك� ّ�م��ام��ات
وسجادة ومظ ّلة ،بحسب كت ّيب
ّ
«رح��ل��ة احل��ج��اج» ال��ص��ادر عن
حجاج
السلطات ،بينما ذك��ر
ّ
أن���ه ط��ل��ب م��ن��ه��م وض���ع س��واء

لتحديد حت ّركاتهم.
ويتوجب إخ��ض��اع احلجاج
ّ
ل���ف���ح���ص ف�����ي�����روس ك����ورون����ا
امل��س��ت��ج��د ق��ب��ل وص��ول��ه��م إل��ى
م��ك��ة ،وسيتعني عليهم أيضا
احلجر الصحي بعد احلج.
وقالت وزارة احلج والعمرة
إنها أقامت العديد من املرافق
الصحية وال��ع��ي��ادات املتنقلة
��ه���زت س���ي���ارات اإلس��ع��اف
وج� ّ
ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات احل��ج��اج
ال��ذي��ن س ُيطلب منهم االل��ت��زام
بالتباعد االجتماعي.
��م���ال ام���س وه��م
وش���وه���د ع� ّ
ي���ع��� ّق���م���ون امل��ن��ط��ق��ة احمل��ي��ط��ة
بالكعبة وسط املسجد احلرام،
ع��ل��م��ا ان ال��س��ل��ط��ات ستمنع
احلجاج من ملس البناء املغ ّلف
بقماش أسود مط ّرز بالذهب.
وقال احلاج اإلماراتي عبد
الله الكثيري في مقطع فيديو
نشرته وزارة اإلعالم السعودية
«ل���م أت���وق���ع أن أن��ع��م م���ن بني
ماليني املسلمني باملوافقة».
(ا.ف.ب)

يوم عرفة يف ظل الظروف الراهنة

ب��س��م ال��ل��ه ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م
احلمد ل ّله رب العاملني والصالة
وال���س�ل�ام ع��ل��ى س��ي��دن��ا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعني.
ُّ
يحل علينا يوم من أفضل أيام
العام ،يوم التاسع من شهر ذي
احلجة ،هو يوم عرفة ،حيث يقف
احلجاج فيه على جبل عرفات،
ويكثرون فيه من الدعاء والذكر،
قال صلى الله عليه وسلم( :ما
من يوم أكثر أن يعتق الله فيه
عدد ًا من النار من يوم عرفة وإنه
ليدنو ع � ّز وج� ّ�ل ثم يباهي بهم
املالئكة) .وق��ال صلى الله عليه
وسلم( :احلج عرفة).
وس� ّ�م��ي ي��وم عرفة ب��ذل��ك ،ألن
آدم وح��واء حينما أنزلهما الله
من اجلنة إلى األرض ،أنزلهما
ف���ي م��ك��ان�ين م��خ��ت��ل��ف�ين ،ف��ك��ان
م��وق��ع ج��ب��ل ع��رف��ات ه��و امل��ك��ان
ال��ذي التقيا فيه ،وتعارفا على
بعضهما فيه.
وه��و امل��ك��ان ال���ذي ع��� ّرف فيه
سيدنا جبريل إبراهيم عليهما
السالم مبناسك احلج.
وه���و امل���ك���ان ال����ذي ي��ت��ع��ارف
ف���ي���ه ال�����ن�����اس ع���ل���ى ب��ع��ض��ه��م
البعض ،ويعرفون قدر أنفسهم
وي��س��ت��ش��ع��رون ع��ظ��م��ة رب��ه��م،
ف���ي���ع���ت���رف���ون ف���ي���ه ب���ذن���وب���ه���م،
ويطلبون م��ن ال��ل��ه أن يغفرها
ل��ه��م ،مستذكرين ال��وق��وف بني
ّ
وجل يوم القيامة.
يدي الله ع ّز
وي���وم ع��رف��ة ه��و ال��ي��وم ال��ذي
أ ّ
مت الله فيه نعمته على عباده،
وأكمل لهم دينهم فيه حيث نزلت
ه��ذه اآلي��ة الكرمية على رس��ول
الله صلى الله عليه وسلم ،فقال
��ل{ :ا ْل� � َي � ْ�و َم َأ ْك� َ�م � ْل� ُ
الله ع � ّز وج� ّ
�ت

َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َأ مْ َت ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي
يت َل ُك ْم إْ ِ
َو َر ِض ُ
ال ْس اَل َم ِدين ًا} [سورة

املائدة.]5:
فعلى املسلم أن يغتنم هذا
�ام،
ال��ي��وم ب��ال��ط��اع��ات ،م��ن ص��ي� ٍ
وص���دق� ٍ��ة ،وت��س��ب��ي� ٍ�ح ،وحتميد
وتهليل ،وصلة
وتكبير،
ومتجيد
ٍ
ٍ
�ل�اة ،وق��ي��ام ،وق� ٍ
رح���م ،وص� ٍ
��راءة
للقرآن الكرمي.
وق��د ُس��ئ��ل رس���ول ال��ل��ه صلى
الله عليه وسلم عن ص��وم يوم
عرفة فقال( :يك ّفر السنة املاضية
والباقية).

أعمال في يوم عرفة

ومبا أن العبادة في اإلسالم

د .أسامة حداد

ت���ه���دف إل�����ى ب���ن���اء اإلن���س���ان
وحتسني سلوكه فهناك أعمال
يومية بسيطة جعل الله ثوابها
كمن حج واعتمر خاصة في ظل
األزم��ة االقتصادية والوبائية
التي منعت الكثيرين من أداء
احلج هذا العام ،مثل ما يلي:
• ص�لاة الفجر ف��ي جماعة:
ق���ال ال��ن��ب��ي ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وس��ل��م« :م��ن صلى الصبح في
جماعة ثم جلس يذكر الله حتى
تطلع الشمس ثم صلى ركعتي
ال��ض��ح��ى ك����ان ل���ه أج����ر حجة
وع���م���رة م��ق��ب��ول��ت�ين مقبولتني
مقبولتني».
• األذك�������ار ب��ع��د ال��ص��ل��وات
امل��ف��روض��ة :ع��ن أب���ي ال����درداء
رض��ي ال��ل��ه عنه ق���ال :قلنا :يا
رس�����ول ال���ل���ه ذه����ب األغ��ن��ي��اء
ب����األج����ر ي���ح���ج���ون وال ن��ح��ج
وي��ج��اه��دون وال جناهد وبكذا
وبكذا ،فقال رس��ول الله صلى
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م« :أال أدل��ك��م
على ش��يء إن أخ��ذمت به جئتم
بأفضل ما يجيء به أحد منهم:
أن تس ّبحوا الله ثالث ًا وثالثني،
وحت����م����دوه ث��ل�اث���� ًا وث�ل�اث�ي�ن،
وتك ّبروه أربع ًا وثالثني في دبر
كل صالة».
• جبر خواطر الناس بكلمة
وابتسامة ،وقضاء حوائجهم
وت���س���ه���ي���ل م���ط���ال���ب���ه���م وح���ل

مشاكلهم وتقدمي اخلدمات لهم
كمن حج حجات تطوع متكررة.
ق��ال احلسن االبصري :مشيك
في حاجة أخيك املسلم خير لك
من حجة بعد حجة.
وخاصة في أيامنا التي من ُّر
فيها بأزمات اقتصادية قاسية
بسبب الفساد اإلداري واملالي
واالجتماعي وفشل البعض في
ول ِ
ال َر ُس ُ
حل تلك األزماتَ ،ق َ
الله
�ب
َ
ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َس� َّل� َمَ « :أ َح� ُّ
اس ِإ َلى ِ
الله ت ََعا َلىَ :أ ْن َف ُع ُه ْم
ال َّن ِ
��م���الِ ِإ َل��ى
ِل��ل � َّن� ِ
�اسَ ،و َأ َح� ُّ
���ب الأْ َ ْع� َ
ِ
الله ت ََعا َلىُ :س� ُرو ٌر ُت ْد ِخ ُل ُه َع َلى
ُم ْس ِل ٍمَ ،أ ْو َتك َِش ُف َع ْن ُه ك ُْر َب ًةَ ،أ ْو
َت ْق ِضي َع ْن ُه َد ْين ًاَ ،أ ْو ت َْط ُر ُد َع ْن ُه
ُجوع ًاَ ،ولأَ َنْ َأ ْم ِش َي َم َع َأ ِخي ِفي
اج ٍة؛ َأ َح ُّب ِإ َل َّي ِمنْ َأنْ َأ ْعت َِك َف
َح َ
ِفي هَ َذا المْ َ ْس ِج ِد َ -ي ْع ِني َم ْس ِج َد
المْ َ ِدي َن ِة املنورة – َش ْهر ًا».
وف���ي اخل���ت���ام ..ن��س��أل ال��ل��ه
أن يحفظ بالدنا ،ويف ّرج عنا،
و ُي��ص � ِل��ح أح��وال��ن��ا ،وي��ك��رم��ن��ا
بحج بيته احلرام وزيارة مقام
النبي صلى الله عليه وسلم في
القريب العاجل.
ّ
وصل اللهم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعني.

ال�شيخ الدكتور �أ�سامة حداد

املفتش العام لألوقاف اإلسالمية
في دار الفتوى

مر�صد الأزهر يدين �إحراق ال�صهاينة
م�سجد ًا يف ال�ضفة الغربية

أدان م��رص��د األزه����ر ملكافحة
ال��ت��ط��رف ب��أش��د ال��ع��ب��ارات قيام
جماعة «ت���اج محير» املتطرفة،
بإضرام النيران في مسجد «البر
واإلحسان» مبدينة «البيرة» وسط
الضفة الغربية احمل��ت��ل��ة ،وخ� ِّ�ط
ع���ب���ارات ع��ن��ص��ري��ة ض��د ال��ع��رب
واملسلمني على جدران املسجد.

مواقيت الصالة

�شخ�ص 7
حكاي ٌة عن مرحل ٍة و� ٍ
أجيال ولي�ست �أبد ًا حكاي ًة عن ٍ
ثقافة

AL-LIWAA Mercredi 29/7/2020

الفجر59:د� 3س

ال�شروق 46 :د � 5س

وي��ل��ف��ت امل���رص���د إل����ى ت��ك��رار
االع����ت����داءات ال��س��اف��رة م��ن ِق� َب��ل
امل��س��ت��وط��ن�ين امل��ت��ط��رف�ين على
امل����س����اج����د داخ��������ل األراض��������ي
الفلسطينية احملتلة؛ حيث ُيع ُّد
هذا االعتداء هو الثالث خالل هذا
العام ،والس ِّتني منذ عام .2009
وي��ؤك��د امل��رص��د أن السياسة

ُّ
تغض الطرف
الصهيونية التي
ع��ن انتهاكات املستوطنني هي
ال��س��ب��ب األب������رز وراء ت��ص��اع��د
وت��ي��رة تلك االع��ت��داءات ،مطالب ًا
بضرورة وضع ح ٍّد لعنف وإرهاب
الصهاينة للشعب الفلسطيني
بصفة عامة ،ومقدساته على وجه
خاص.

الظهر 44:د � 12س الع�صر 28 :د � 4س

املغرب 47:د � 7س

الع�شاء 16:د � 9س

ال ثني وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ت��روي
لنا تفاصيل استقصاءات  -لم
ت��ؤ ِّد إل��ى نتيجة ملموسة  -حول
اغتياالت مريعة ذه��ب ضحيتها
أوالد ل ��م ي �ب �ل �غ��وا ال ��راب� �ع ��ة من
عمرهم! وهذه االغتياالت املتكررة
ف ��ي ع��ال��م ال� �ي ��وم ت �خ � ّل��ف ص��دى
عميق ًا ل��دى ال ��رأي ال �ع��ام .وم��ر ّد
ه ��ذا ال��ص��دى ،ف��ي ب�ل�اد ال � ّن��اس
خصوص ًا ،إلى طابع االغتياالت
امل ��ر ّوع بوجه خ��اص ألن��ه يصيب
األوالد بالتحديد ،ال سيما ان ال
ش��يء ،في غالب األح�ي��ان ،يكذّب
ك��ون القاتل ه��و م��ن أس��رة الولد
ب��ال��ذات .وم��ا ي��دع��م قولنا أيض ًا
ان ذل��ك ال �ن��وع م��ن القتل يتخذ،
في تفكير ه��ؤالء ال� ّن��اس اليومي،
ح ّيز ًا أوسع ما نلقاه بالنسبة الى
االغتياالت األخرى التي ال تختلف
كثير ًا عن ذلك النوع والتي توازيه
بشاع ًة وتكرار ًا.
اجل ��رمي ��ة ال��ت��ي ت �غ �ت��ال ول� ��د ًا
صغير ًا هي أشنع من أية جرمية
أخ��رى النها تغتال ال �ب��راءة وألن
معني
مستقبل اجلنس البشري
ٌّ
بها إل��ى ح��د م��ا .واجل��رمي��ة التي
تقضي ال على ول��د واح��د وإمن��ا
على م�ئ��ات أو أل��وف األوالد هي
أشنع أيض ًا .ان جرمية قتل ولد
ف� � ٍ
�رد ت �ش �غ��ل ،ف��ي ب�ل�اد ال �ن��اس،
م�خ�ت�ل��ف وس��ائ��ل اإلع �ل��ام ال�ت��ي
ت �ت �ح � ّدث ب�ه��ا ي��وم �ي � ًا وم ��ن جميع
ج��وان�ب�ه��ا متوقفة ع�ن��د أسبابها
وسيرورتها و َت� ِب�ع��ات�ه��ا ..و لكن،
يترتّب على وس��ائ��ل اإلع�ل�ام تلك
أن تتك ّلم أكثر فأكثر على بعض
ال��دول «النامية» التي م��ا انفكت
ترسل إلى القتل اجلماعي ألوف ًا
م��ن األح���داث بحجة ان�ه��م جنود
ش �ج �ع��ان ي� � � ��ذودون ع���ن ش��رف
«األمة».
***
ان اقتالء تاريخ البشر حقد ًا
ودم � ًا وانتقام ًا وضجة وهيجان ًا
م �ج �ن��ون � ًا ي��رق��ى إل ��ى ع �ه��د بعيد
جد ًا .الظاهرة قدمية ِق� َد ِم العالم،
واألزمنة احلاضرة مضطربة بوجه
خاص وان التفتيش امل َ َرضي عن
االث��ارة وعدم االنشغال  -إلاّ في
ما ندر  -بوقائع احلياة السعيدة
وال�ه��ادئ��ة ال�ه� ِ
�ادي��ة ،يحمل البشر
على حتريف النسب القائمة في
حياة األفراد والشعوب بني اخلير
والشر.
لنكن منصفني! ف��ان وس��ائ��ل
اإلع� � �ل � ��ام ت � �ت � �ح � � ّدث أح � �ي� ��ان � � ًا
بالتضحيات اخلليقة بالتقدير
وأع� � �م � ��ال اخ��ل ��اص ف� ��ردي� ��ة أو
جماعية ذات مغزى وشجاعات
من َّزهة و«أطباء بال حدود»..
ول �ك� ّ�ن ال �ص��ورة امل��ؤث��رة حق ًا
إلي أخير ًا في سبيل
التي تناهت ّ
معارضة ص��ور احلقد والقسوة
هي  -وليسامحني القارئ إ ْن لم
أع ��د ْل!  -ص��ورة غ��وري�ّل�اّ عمالق
يحمل ف��ي ي��دي��ه ه��رة صغيرة لم
تتجاوز بضعة أشهرُ ،عهد فيها
إليه لتالزمه في قفصه األميركي.
ول�ق��د أم�س��ك ال �غ��وري�ّل�اّ ال � ُه� َ�ر ْي� َ�رة
ودالئ ��ل احل�ن��ان ال��ذي ال يوصف
ب��ادي��ة ع�ل��ي وج �ه��ه! إن م��ا أطلق
عليه شكسبير ،في بضع كلمات
س��ام�ي��ة ،تسمية «حليب احلنان
البشري» ،لم َي ْب ُد ،يومها ،في نظر
البشر املتح ّلقني حول احليوانَني
إمنا في نظر ذلك الغوريلاّ !
تر عجب ًا!
ْ
وعش رجب ًا َ

د .جهاد نعمان

أستاذ في املعهد العالي للدكتوراه

املع ِّلم بطرس البستاني

الدكتور وجيه فانو�س*
����ل «ال� َّ
ص� َ
��م���د ع�� َّب��اس األزه������ري» ،على
َو َ
�ش��ي��خ َأح� َ
ِ
ِ
«قاصد كَرمي» املُ ْن َطلقة من ثغر «اإلسكندر َّية»،
الباخ َر ِة
إلى مدينته «بيروت» ،سنة 1874؛ وكان قد بلغ حينها
العمر .وكان أن دعاه ،فور
احلادي َة والعشرين من
سني ُ
ِّ
وصو ِله ،املُ َع ِّلم « ُبطرس ال ُبستاني» ()1883-1819
وبعض
اإلسالمي
إلى أن يكون مد ِّرس ًا ملبادئ ال ِّدين
ِ
ِّ
علومه ،للمسلمني من تالميذ «املدرسة الوطن َّية»؛ التي
ك��ان قد سبق للمع ِّلم «بطرس ال ُبستاني» أنْ أفتتح
ٍ
سنوات ،سنة 1863م.
أعمالها في «بيروت» ،قبل عشر
وفي منطقة «زقاق البالط» حتديد ًا.
م � َّث��ل��ت «امل���درس���ة ال��وط��ن � َّي��ة» ظ���اه���ر ًة أس���اس��� ًا في
ِ
ِ
ِ
واالجتماع َّي ِة
والثقاف َّية
الوطن َّي ِة والتَّربو َّية
احلياة
ِ
احمليطة بها إنطالق ًا
�اص� ًة ،واملناطق
في بيروت ،خ� َّ
ِ
مدينة «البصرة»
م��ن «ج��ب��ل ل��ب��ن��ان» ،ووص���و ًال ح� َّت��ى
في العراق .و ُي ْذ َك ُر عن املع ِّلم «بطرس ال ُبستاني» أ َّن ُه
نشر في جريدة «اجلنان» ،إعالن ًا ور َد ِ
فيه َق ْو ُله «ق َّررنا
َ
طائفي»،
وطني ال
أساس
ِا ْنشا َء املدرسة الوطن َّية على
ٍ
ٍّ
ٍّ
ُّ
ٍ
تالمذة
وستظل مفتوح ًة أم���ا َم
وإنَّ «أب��واب��ه��ا كانت
�ط� ِ
�وائ� ِ
جميع ال� َّ
ِم��ن
�ف وا ِمل� َل��لِ وا َأل ْج��ن� ِ
�اس؛ ِم��ن ِ
دون أنْ
ِ
ِ
ض لمِ ِ
ُ
َتت ََع َّر َ
صوص َّي ِة أو جُ ْ
باع
اخل
ذاه ِبهِ م
ت ِب ُرهُ م با ِّت ِ
َغ ْيرِ َم ْذهَ ِب وا ِل ِديهِ مَ ،مع ِا ْع ِ
َّام ِة َل ُهم في
ص ِة الت َّ
طاء ال ُّر ْخ َ
روض ِديا َن ِ
ِا ْج ِ
اتهِ م»( .جناريان :ال َّنهضة القوم َّية،
راء ُف ِ
ِ
الوطن َّي ُة» ،وكما
الفصل الثالث) .وامن��ازَت «املدرس ُة
ِ
عليه
اسمها حتديد ًا ،وكما د َّلت
وقائع األمورِ
ُ
ُيشي ُر ُ
فيها ،ب� ِ
رسالة وطن َّية عرب َّية علمان َّية ،بدي ً
ٍ
�أداء
ال ِمنَ
ال َّتبشيرِ املَ
يني ،الذي كانت تعتمده ،في ذلك
ذهبي ال ِّد ِّ
ِّ
ِ
ٍ
تابعة ِلإلرسال َّيات التَّبشير َّي ِة؛
�دارس
احل ِ�ينِ ،ع � َّد ُة م�
َ
ٍ
مدرسة وطن َّي ٍة في البلد؛ تُعنى بتدريس
أول
كما كانت َّ
ال ُّلغات العرب َّية واإلنكليز َّية والفرنس َّية ،وتسعى إلى
اإليجابي
خاص على مح َّبة اإلنسان واالرتباط
تركيز
ٍّ
ِّ
ب��األوط��ان ،وق��د ت��وا َف � َد إليها ال��ط� َّ
لاب ِم��ن َّ
الطوائف
ال ِّدين َّية كا َّفةِ ،
ٍ
والبلدان
املناطق في لبنان
عديد ِمن
ومن
ِ
ِ
رحابها أساتذة من املسلمني
وضمت في
�او َرة،
امل��ج� ِ
ِ
َّ
واملسيح ِّيني ،على ح ٍّد سواء.
�ش��ي��خ ال� َّ
�اق ال� َّ
��و َل إنَّ ال��ت��ح� َ
�ش��اب «أحمد
ميكن ال�� َق ْ
ِ
ِ
املدرسة،
بالهيئة التَّعليم َّية في هذه
ع َّباس األزهري»،
ِ
ني ،وللجانب
ق َّدم ل ُه شخص َّي ًا،
وملنطلقات ِف ْكرِ ِه َ
الو َط ِّ
خاصة ،كما سيظه ُر
العروبي من هذا الفكر بصورة
َّ
ِّ
ِ
ال حق ًا ،فض ً
رؤيته التَّربو َّية ،فرصة ط ِّيب ًة
منطق
ال عن
ِ
ِ
ِ
ووطن َّي ٍة
وثقاف َّي ٍة
للعملِ في أج��واء دين َّي ٍة ومعرِ ِف َّي ٍة
ِ
ٍ
اجلاهل.
َّعصب األعمى والتَّح ُّيز
بعيدة عن الت ُّ
واقع احلال ،لم يكن َّ
الشيخ «أحمد» ،املُس ِل َم الوحيد،
ِ
اله ْي َئ ِة التَّدريس َّية في هذه املدرسة ،على
َبينْ َ
أعضاء َ
ُ
اإلط�لاق؛ فقد كان ،أستا ُذه َّ
«يوسف األسير»،
الشيخ
ِ
ِ
عليه َّ
املنطق واآلداب،
«أحمد» ،في
الشيخ
تلم َذ
َ
وقد َ
س��ن��ة  ،1870إ َّب����ان مت��ض��ي��ة إج� ِ
�ص��ي��ف� َّي��ة من
��ازت� ِ��ه ال� َّ
«األزه��ر» في بيروت؛ ِم��نْ ِكبار األس��ات� ِ
َّ
ولعل
�ذة فيها؛
الشيخ َّ
يخ «األسير» ،هو َ ْم��ن زكَّ ��ا َّ
َّ
الش َ
الشاب ،خ ِّريج
َّدريس في هذه
�ري» ،للت
«ا َألزْهَ ��ر»،
ِ
«أحمد ع َّباس ا َألزه� ِّ
َ
ِ
مؤس ِسها املع ِّلم «بطرس ال ُبستاني».
املدرسة ،لدى
ِّ
الشيخ َّ
لئن َظنَّ َّ
الشاب «أحمد ع َّباس ا َألزْهَ ري» ،أ َّنه
طموح ِه ِ
ِ
ثابت ٍَة
لمي والت
بتحقيق
بدأ
ِّ
ِ
َّربوي ،ب َق َد ٍم ِ
الع ِّ
�وات ِ
ُ
وخ� ُ
َ
�ط� ٍ
التحق بالهيئة التَّدريس َّية
واث � َق� ٍ�ة ،ي��وم
ِ
الوطن َّية» ،فإ َّنه ما َ
نفسهُ،
لبث أن َو َجَ��د
في «املدرسة
َ
وبعد ِّ
ٍ
َّدريس
سنوات ،خارِ ج صفوف الت
أقل من ثالث
ِ
ِ
املدرسة ومن فيها من زمالء التَّدريس
بل وبعيد ًا عن
وأص���دق���اء ال��ع��م��ل .ل��ق��د ح��ص��ل أنَّ امل��ع � ِل��م «ب��ط��رس
ُ
انتشار
اضط ّر ،ج� َّراء ما كان ُي ْخشى من
البستاني»
ٍ
َ
وقتذاك من سنة  ،1877إلى
لوباء «الهواء األصفر»،
ِ
ِ
املدرسة،
نشاطات
جميع
إيقاف التَّدريس ،وجتميد
ِ
والعام ِلني فيها ِمنَ اخل ْد ِ
ِ
ِ
مة،
أسات َذ ِتها
جميع
وص ْر ِف
َ
ِ
ِ
واالنتهاء ِمن ِّ
ِ
املدرسة .وهكذا
كل هذا إلى إقفال أبواب

َّ
أحمد ع َّباس األزه��ري» نفسه ،وهو في
«الشيخ
َي ِج ُد
َ
ِ
ال َّر ِ
ُ
ٍ
يعيش
وظيفة
والعشرين من ِس ِن ِّي ُع ْمرِ ِه ،بال
ابعة
فيها م��ا اكتسبه م��ن ِع � ْل� ٍ�م ومعرفة ومي���ارس عبرها
��ي؛ وي��ع��ت� ُ
�اش،
م��ا آم���ن ب��ه م��ن وج���ود ت��رب��وي ووط���ن� ِّ
�ي ال��ذي ك��ان يتقاضاه
��رت ِ
م��ع ع��ائ��ل� ِ�ت� ِ�هِ ،م��ن املُ َ
َّ��ب امل��ال� ِّ
إدار ِت��ه��ا .وي��ا لها من ِ
داه� َي��ة َز ْل� َز َل��ت كيانَ َّ
الشاب
من
َ
ال� َّ
ٍ
ٍ
ومقلقة
للقلب
نكبة ح��ارق� ٍ�ة
�ط��م��وح ،ب��ل ي��ا لها م��ن
ِ
حتو َلت عن إشراقها
للكيان قد ح َّلت في دنياه التي
َّ
ْناء ،ويا ِّ
ٍ
البهيج إلى ُظ ْل َم ٍة َدك ٍ
قاس
لكل هذا من
ابتالء ٍ
ِ
ُم ْر ِع ٍب على َّ
واجهُ ،وأن يتح َّداه،
الشيخ «أحمد» أن ُي ِ
وأن َي ْن َجح في تحَ َ ِّديه.
َّ
استرج َع
أحمد ع َّباس األزه��ري»
«الشيخ
قد يكونُ
َ
َ
َّ
محطات املواجهة والتَّح ِّدي التي عرفها منذ
في با ِل ِه
طفولته؛ ولع َّل ُه تذكَّ ر كثير ًا من أمورها وناسها وما
ق َّدموه له ،وكيف كان له أن يواجه بتقدماتهم ودعمهم
خاطب َّ
«أحمد» نفسه ،في
الشيخ
الصعاب .ولرمبا
ِّ
َ
َ
ه��ذا االس��ت��رج��اع للذكريات ،ب��أ َّن��ه ك��ان ف��ي م��ا مضى
ِ
طف ً
تشجيع ِه
يح ِّف َز اآلخرين على
ال
وفتى وطلع ًة ،قد َ
ً
ِ
ومساندته؛ فهل سيبقى يط ُلب املساعدة ،وهو اليوم
َّ
الشيخ
في الرابعة والعشرين من العمر؟ وقد يكونُ
اإلي�لام؛
عاين ،هَ ُهنا مخاض ًا َعسير ًا شدي َد
«أحمد»
ِ
َ
بي َد أ َّنه كانَ مخاض ًا َمهِ يب ًا قاد إلى رؤ َي� ٍ�ة ألمْ َ ِع َّي ٍة في
ِ
ِ
بالوجود واإللغاء
ومقارعته الهد َم
مواجه ِة التَّح ِّدي،
َ
ِ
واملنع باالستمرارِ  .رأى َّ
«أحمد» ،أن ال
الشيخ
بالبقاء
َ
َ
مجال له أو رمبا لسوا ُه ،للعمل في التَّدريس ،طاملا أن
وباء «الهواء األصفر» بات يه ِّدد بإقفال امل��دارِ س عن
ولعل َّ
َّ
الش َ
يخ اكت َنه ،في هذا ال َّرأي ،أنَّ ال
بكر ِة أبيها.
َ
مجال ،بات مفتوح ًا له ،للعملِ مبعارِ ِفه التَّدريس َّية،
َ
أدرك بوضوح َع َم ِل ٍّي
في مثل هذه األح��وال ،ول� ُربمَّ َ ��ا
ِ
وكُ ِل ٍّي أنْ ال َ
لديه ،أو يمُ ْ ِكنْ أنْ َي ْق َب َل ِب ِه ص َد َق ًة من
مال
ور ِ َم��ق َمنْ هُ َو َم ْس ٌ
ؤول َع ْن ُهم ِمنْ
اآلخرينَ ِ ،ل َس ِّد َر َم ِق ِه َ
ِ
خضم ما كان يراه أو
عائ َل ِت ِه؛ ولع َّل ُه انكشف له ،في
ِ
ِ
ي��رى ِ
رات عقل َّية ُم ٍ
لديه ُق��� ٌد ٍ
عينة ل ُه
�ور ،أنَّ
فيه من أم� ٍ
ِ
هم ًة ونشاط ًا وقدرة ط ِّي َب ًة
سوي ،كما
على تفكير
ٍّ
لديه َّ
الع َمل ،وأنَّ له ،قبل كُ � ِّ�ل هذا وبعد ُه ،ر َّب � ًا َيعي َن ُه
على َ
الج فجر
على جتاوزِ هذا البالء .كانت هذه حلظ َة ِ
انب ِ
القرار ،الذي أشرق على حياة َّ
الشيخ «أحمد» من نور
التَّوكُّ لِ على ِ
االاعتماد على ال َّذاتِ ،
اللهِ ،
ِ
ومن
عزم
ومن ِ
ِّ
الش ِ
َّ
باحلق بالعملِ
ريف ،أ َّي ًا كان هذا
اإلميان
جاع ِة
ِ
َش َ
العمل.
للشيخ «ال� َّ
لقد كان َّ
�ش��اب ،أحمد ع َّباس األزه��ري»،
خ��� ِّري���ج «األزه������ر» وأس���ت���اذ ال��ع��ل��وم اإلس�ل�ام��� َّي� ِ��ة في
«املدرسة الوطن َّي ِة» ،وال ِّتلميذ ال َّنجيب للكبار الذين
َّ
والشيخ «إبراهيم األحدب»
منهم الشيخ «حسن الب َّنا»
َّ
والشاعر «عمر األنسي»
و الشيخ «عبد الله خالد»
َّ
«محمد
والشيخ «يوسف األسير»؛ ومن نال ثقة األمير
َّ
أمني أرس�لان» واحلاج «حسني بيهم» والس ِّيد «سعد
بتوجه جديد
العز َم على البدء
الله حالبو» ،أن ميضي َ
ُّ
ِ
عما كانَ قد
في
َّوج َه األكثر غراب ًة َّ
حياته ،بل لع َّله الت ُّ
ِ
سعي في حقولِ
وممارسة
العغلم
َأ َع � َّد ل ُه نفس ُه من
َ
ٍّ
�اة ال َّث ِ
�ش احل��ي� ِ
ض َّ
��ر َ
الشيخ
وع � ْي� ِ
ال� َّت��دري� ِ
�س َ
قاف َّيةَ .ف� َ
ِ
«أحمد» على ِ
املرحلة ،مج َّر َد
نفس ِه أن يكون ،في هذه
للخضار؛ وسرعان ما هَ َّيأ َّ
الش ُ
بائع ُ
األزهري مكان ًا
يخ
ُّ
ٍ
َ
لبيع اخلضارِ ؛ وصار
جعل ِم ْن ُه ُدكان ًا
ل ُه في بيروت،
ِ
�وق ُ
ويبيع من ُه في
اجل ْم َل ِة،
يشتري ما ميكنه من س� ِ
ُ
وع ِ
ُدكَّ ِ
الن َي ًة ،ما
ان ِه باملُ َف َّرق؛ ولسانُ حا ِل ِه َيذْكُ ُرِ ،س َّر ًا َ
َّ
«الشافعي» (:)820-767
كانَ َق ْو َل اإلمام
ت ََوكَّ ْل ُت ِفي رِ ز ِْقــــي َع َلى ِ
الله َخا ِل ِقـي
َو َأ ْي َق ْن ُت َأنَّ الل َه ال َش َّك َرازِ ِقــــــي
وإل���ى ال � ِّل��ق� ِ
��دارس
�س��ادس��ةِ :إ َدار ُة َم�
ٍ
�اء م��ع احل��ل��ق� ِ�ة ال� َّ
وتأسيس َم ْك َت َب ٍة
ُ
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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

حكايات الناس

تكتبها اليوم :هيفاء جارودي

مغارات علي بابا

من زمان ...عندما كنت في زيارة لألهل باالمارات من غير اليوم ،اكتشفت مغارة
علي بابا ،وعلى قد بساطي ،بدأت أمد يدي وأغرف.
وم �غ��ارة علي ب��اب��ا ه��ي ماكينة ال �ص � ّراف اآلل��ي  ،ATMوك�ن��ت حديثة العهد
مبعرفتها ،لكن أحدهم أكد لي بأنه ميكنني أن أسحب من حسابي في لبنان عبرها
في اإلمارات.
وتخ ّيلوا فرحتي خاصة عندما لفظت كلمة السر «افتح يا سمسم» ،وأعطتني
املاكينة ما كان ينقصني .وأصبح «سمسم» رفيقي في األسواق.
حتولت إلى مغارة علي بابا بالنسبة ملوظفة
إذا كانت هذه املاكينة العجائبية ّ
بسيطة مدخراتها على قد بساطها ،فكيف باملصارف كلها وم��ا متلك ،بالنسبة
للمهيمنني على مقدرات البلد والبنوك والشؤون املالية ،ومن ركب املوجة؟!
مغارات على حيلها ُفتحت ُ
وغرف منها بال حساب وكتاب ،وعلى ذمة القائل :كان
بساطهم أبعد من مد البصر ...من الكهرباء والنفط ُغ��رف ،من الريجي والكازينو
واملولدات والكسارات ومواقف الس ّيارات ُغرف ،من املرافئ والبوابات احلدودية
واألمالك العامة ُغرف .حتى من مدخرات املواطنني واملودعني ُغرف ،وانتشرت كلمة
السر ،وكثرت أعراس املليون دوالر وكأنها أساطير ،والسمع مبليارات ميلكها فالن
وع�لان ،وموظف بسيط كان وال��ده ال ميلك شروى نقير .وحدث وال حرج ،والدولة
غافلة بالعسل .و«سمسم» فاحتها على اآلخر ،حتى على اللعب بلقمة املواطن.
مغارات على حيلها ك ّرست فرح املتنفذين وسلطتهم من جهة ،ووجع الكادحني
من جهة أخ��رى ،هم يبقون في مناصبهم ،يورثونها ،واملغلوب على أمرهم تسلب
مدخراتهم و ُيصرفون من وظائفهم تعسف ًا.
وبكل القهر على مساحة الوطن نظف األربعني حرامي البلد من كل قيمة إال من
القمامة وروائحها .واليوم يتقاتلون على جنس املالئكة ويوهموننا باالصالح،
«كعا» سيدر و ُأمنا احلنونة وصندوق النقد الدولي واألصدقاء ،بعدما
اإلصالح الذي ّ
قادوا أحد أجمل بلدان العالم إلى أفقر وأبشع مكان ،وارحتل شبابه إلى مطارات
العالم واملصير املجهول.
هل رأيتم في بالد الله الواسعة بأن من يقود بلده إلى مزبلة التاريخ ،يبقى في
منصبه ،ال ُيحاسب ،و ُيطلب منه اإلصالح ...عجب؟!

هو وهي

كريستني خوري

شرف أبو شرف
{ ال���ب���روف���س���ور ش�����رف أبو
ش���رف ن��ق��ي��ب األط���ب���اء ف���ي لبنان
ي���زور على رأس وف��د م��ن مجلس
النقابة مستشفى رفيق احلريري
اجلامعي ويقوم بجولة ميدانية
ع���ل���ى أق���س���ام���ه���ا ب���رف���ق���ة رئيس
املستشفى الدكتور ف��راس أبيض
لإلطالع على الوضع فيها وتقدمي

الدعم لها.

*****

{ كريستني خوري تتحدث عن
رحلتها كمديرة ناجحة في الوسط
اإلع�لام��ي ،الثامنة م��ن م��س��اء غد
اخل��م��ي��س «أون��ل��اي�����ن» بضيافة
«.»KYP Community

*****

حركة المطار

املطار  -دروي�ش عمار:
على صعيد حركة ال��رك��اب فقد
سجلت في  66 :2020/7/27حركة
طيران و 5756راكب ًا توزعت على
الشكل التالي:

ح��رك��ة ال���ط���ائ���رات :ه��ب��وط 32
رحلة ،إقالع  34رحلة.
ح��رك��ة ال���رك���اب :وص���ول 3236
راك����ب���� ًا ،م����غ����ادرة 2519 :راكب ًا.
وترانزيت 1 :راكب.

*****

حمامي هيفاء يك�شف �إختال�س
وزيري لـ  ٨٠مليون جنيه

نقطة و سطر

مفاجأة في احلكومة
زينة عكر
ملن نشكو؟!

�إنها �سلطة
العجز والإفال�س!..

�أ ّول وفاة بـ«كورونا» يف «�صيدا احلكومي»
والقب�ض على ع�صابة تزوير «»PCR

صيدا  -ثريا حسن زعيتر:

مع عودة «كورونا» إلى تص ّدر قائمة
األولويات ،أعلنت املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي  -شعبة العالقات العامة،
القاء القبض على عصابة تزوير فحوص
كورونا ألشخاص لم يخضعوا للفحص،
موضحة في بيان أصدرته أن «معلومات
توافرت لدى شعبة املعلومات في قوى
شخصني
األم� ��ن ال��داخ �ل��ي ع��ن ت��زوي��ر
َ
مجهو َلني ت�ق��اري��ر لفحوصات فيروس
كورونا بنتيجة سلبية من خالل تزوير
اإلس��م وتاريخ امليالد لصالح أشخاص
من دون أن يخضعوا لهذه الفحوصات،
وذل��ك مقابل مبالغ م��ال�ي��ة ،لكي يتمكن
ه��ؤالء األش�خ��اص من م�غ��ادرة األراضي
اللبنانية.
ع �ل��ى أث���ر ذل� ��ك ،ب ��اش ��رت القطعات
امل �خ �ت �ص��ة ف���ي ال �ش �ع �ب��ة إج ��راءات� �ه ��ا
اإلس �ت �ع�لام �ي��ة وامل��ي��دان��ي��ة ،وبنتيجة
اإلس �ت �ق �ص��اءات وال �ت �ح��ري��ات املك ّثفة،
َ
املتورطني
مت� ّك�ن��ت م��ن حت��دي��د ه��وي� َت��ي
في هذه العمليات ،وهما :ر .م( .مواليد
عام  ،1995سوري) ،وق .م( .مواليد عام
 ،1993سوري).
في تاريخ  2020-7-23وبعد عملية
رصد دقيقة ،ن ّفذت قوة من الشعبة عملية
نوعية ف��ي محلة احل��ازم�ي��ة ،نتج عنها
توقيف املشتبه بهما.
بتفتيشهماُ ،ضبطت ف��ي حوزتهما
مجموعة فحوصات ( ) PCRوعددها
�زور ًا ،وه��ات��ف خلوي
 /14/ف�ح�ص� ًا م � � ّ
ُعثر في داخله على ص��ور ل �ـ 100فحص
(.)PCR
وبالتحقيق معهما ،اعترفا بتزوير
ال� �ف� �ح ��وص ��ات ل��ص��ال��ح أش � �خ� ��اص لم

يخضعوا ل�ه��ا ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال تزوير
ف��ح��ص ( )PCRرس� �م ��ي ص� � ��ادر عن
م �س �ت �ش �ف��ى ال ��رئ� �ي ��س ال �ش �ه �ي��د رفيق
احل��ري��ري احلكومي ،وإج ��راء تعديالت
على األس�م��اء وال �ت��واري��خ ،وبيعها إلى
إش �خ��اص م��ن التابعية ال �س��وري��ة لقاء
مبالغ مالية ت �ت��راوح ب�ين  40و 60ألف
ليرة لبنانية للفحص الواحد ،ليتمكنوا
ب��واس�ط�ت�ه��ا م��ن امل��غ��ادرة إل��ى سوريا.
واع�ت��رف��ا أنهما ب��اع��ا نحو  100فحص
مزورة إلى مواطنيهما.
(ّ )PCR
ال��ى ذل��كُ ،أعلن عن وف��اة اول مصاب
فيمستشفى صيدا احلكومي ،حيث كان
يتلقى العالج في غرفة العناية الفائقة
بعدما تدهور حالته الصحية ونقل من
م��دي�ن��ة ص ��ور .واك ��د رئ �ي��س املستشفى
احمد الصمدي حالة ال��وف��اة ،موضح ًا
انه «ال يزال هناك مريض واحد في القسم
املخصص لعالج الكورونا ،واملستشفى
بات جاهزا الستقبال املرضى».
ال��ى ذل ��ك ،اف ��اد م��راس��ل «ال��ل��واء» في
النبطية سامر وهبي أن إدارة «مستشفى
نبيه ب��ري احلكومي اجلامعي» أعلنت
في بيان« ،ع��ن االشتباه بإصابة إحدى
املمرضات بـفيروس  ،19 -Covidوهي
م��ن ال�ع��ام�لات ف��ي قسم ال �ك��ورون��ا فيه.
وعليه ،مت التشديد على اتخاذ االجراءات
املتبعة واملناسبة حلالتها ،وه��ي قيد
املتابعة».
وأش�� ��ارت إل ��ى أن ��ه «ب �ع��د االشتباه
ب��إح��دى امل �م��رض��ات ال �ع��ام�لات ف��ي هذا
القسم أجريت على الفور فحوص PCR
ألط�ب��اء القسم ول��ـ 34ممرضا وممرضة
فيه وأتت نتيجتهم جميعا سلبية».
وأع �ل �ن��ت ب �ل��دي��ة ح ��وال ع��ن تسجيل
«إصابة ثانية بعدوى الكورونا في بلدتنا
حوال ،هذه املرة من اجلسم الطبي».

واش� ��ارت ف��ي ب �ي��ان ال ��ى ان «األخت
(ك.ق) ممرضة ف��ي مستشفى الزهراء،
أتت نتيجة فحصها إيجابية .وهي من
سكان بيروت وموجودة في البلدة منذ
أيام عدة».
وفي دير انطار ،أظهرت نتائج فحوص
الـ pcrالتي اجرتها البلدية بالتعاون مع
وزارة ال�ص�ح��ة ع�ل��ى  150شخصا من
اهالي البلدة ،أنها جاءت سلبية.
من جهتها ،أوضحت بلدية كفررمان
ان «احلديث عن حالة كورونا في البلدة
ليس دقيق ًا ،وهي حالة مشتبه بها جاءت
نتيجة الفحص االول ايجابية والثاني
سلبية حتى الساعة واملريض يرقد في
املستشفى منذ  4ايام وال ع��وارض لديه
في انتظار نتيجة الفحص الثالث».
وفي عكار ،أفاد التقرير اليومي لغرفة
ادارة الكوارث في احملافظة عن تسجيل
 7ح ��االت ج��دي��دة م��ا رف��ع ع��دد احلاالت
املسجلة في عكار منذ  17آذار املاضي
وحتى اليوم الى .106
كما أعلنت مستشفى فتوح كسروان
احل �ك��وم��ي  -ال� �ب ��وار ان���ه «ل �ي��ل االح ��د
الفائت ،ابلغ احد املوظفني العاملني في
املستشفى االدارة بانه يعاني عوارض
ص�ح�ي��ة شبيهة ب��ع��وارض الكورونا.
على الفور إتخذت االدارة كافة التدابير
الالزمة ،وأجريت له الفحوص السريرية
من قبل الطاقم الطبي وفحص PCRالذي
أتت نتيجته إيجابية ،ومت استقباله في
القسم املخصص ملرضى الكورونا».
وف��ي جبيل ،اف��ادت مراسلة «اللواء»
نالسي جبرايل يونس ،ان رئيس بلدية
جبيل وسام زعرور دعا األجهزة األمنية
التش ّدد في مراقبة املؤسسات السياح ّية
والشرطة البلدية إلى اتّخاذ اإلجراءات
الالزمة بحق ّ
كل من يخالف ا ّلتوصيات

مزورا فحوصات كورونا بنتيجة سلبية بعهدة القوى األمنية
الكمامة ،مناشد ًا
الصح ّية ومنها وضع ّ
السكان االل �ت��زام ب��اإلج��راءات الوقاية.
ّ
وبعد االرتفاع املقلق لوتيرة اإلصابات
ف��ي األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة ،اجتمع زعرور
في مبنى البلد ّية مع مراقبي الدوريات
ف��ي ال� ّ�ش��رط��ة وط �ل��ب م�ن�ه��م استخدام
سلطتهم التقديرية في تسطير محاضر
ضبط ّ
بحق ّ
كل شخص في املدينة يض ّر
بالصحة العامة في مواجهة الفيروس
ّ
ويخالف تدابير الوقاية واحلماية فال
الكمامة الواقية أثناء التن ّقل سير ًا
يضع ّ

على األق���دام وف��ي ال�س� ّي��ارة اذا ل��م يكن
مبفرده ،وستقام حواجز للشرطة البلد ّية
عند الطرقات الفرع ّية للتدقيق بتطبيق
الكمامات.
املواطنني قرار ارتداء ّ
وأع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س ب� �ل ��دي ��ة عمشيت
ال��دك �ت��ور أن �ط��وان عيسى ف��ي ب�ي��ان عن
«إقفال الكورنيش البحري في عمشيت
ب��ال�ك��ام��ل أم ��ام مم��ارس��ة ال��ري��اض��ة على
األرصفة العامة كافة اعتبا ًرا من الساعة
السادسة ،ولغاية االثنني 2020/8/10
الساعة  24.00لي ًال».

ك��ان الله بعون اللبنانيني على
حتمل حكومة جترجر أذيال الفشل،
ّ
وم��ص��اب��ة ب��ان��ف��ص��ام الشخصية،
ُ
اجل���س���دي���ة وال���ف���ك���ري���ة ،وتُعاني
م���ن ح��ال��ة مستفحلة م���ن التردد
والضياع.
ج������رت ال�����ع�����ادة ف����ي األنظمة
الدميوقراطية ،أن تتولى املعارضة
حمالت االنتقاد والنق ،والتشكيك
ب���ج���دوى اج���ت���م���اع���ات وق������رارات
السلطة ،وتتسابق في كشف عورات
وصفقات أه��ل احل��ك��م ،س��واء على
املستوى الشخصي ،أم بالنسبة
لألداء املتعثر.
ما جرى أمس قبل جلسة مجلس
ال����وزراء وخ�لال��ه��ا ،وم��ا سيستمر
بعدها ،قلب املشهد الدميوقراطي
��وق رئيس
رأس���� ًا ع��ل��ى ع��ق��ب ،وت���ف� ّ
احل��ك��وم��ة ع��ل��ى م��ع��ارض��ي��ه بطرح
ال��س��ؤال امل��ل��ح��اح :أي��ن احلكومة؟
وذل����ك ف��ي ت��غ��ري��دة س��رع��ان م��ا مت
س��ح��ب��ه��ا ب��ع��دم��ا أث������ارت سخرية
وتعليقات آالف املغردين!
ولم تتأخر نائبة رئيس احلكومة
ع��ن ال��ل��ح��اق ب��ت��س��اؤالت رئيسها،
ورددت بدورها :ملن نشكو؟!
وك��أن أهل احلكم ال ي��درون أنهم
أصحاب سلطة ،واملسؤولية تفرض
عليهم م��ع��اجل��ة ق��ض��اي��ا الوطن،
ومشاكل امل��واط��ن�ين ،ال التمسكن،
وال ال��ه��روب وراء ع��ب��ارات تفضح
م��س��ت��وى ال���ت���ردي وااله���ت���راء في
دوائ�����ر ال���ق���رار ،وب��ال��ت��ال��ي زي���ادة
إح��ب��اط ال��ن��اس وق��رف��ه��م م��ن فريق
احل��ك��م ،ال����ذي ي��زي��د بتناقضاته
األزمات تعقيداً.
ولعل ق��رار العودة إل��ى اإلقفال،
عشية ع��ي��د األض��ح��ى ،وف���ي ذروة
ت��دف��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ال��ع��ام��ل�ين في
اخل����ارج إل���ى ال��ب��ل��د ،لتمضية ما
تيسر من عطلة الصيف بني األهل
واألصدقاءُ ،يع ّبر عن واقع الضياع
وال��ه��ل��ع ل���دى أه���ل احل��ك��م ،مبجرد
ظ��ه��ور إص���اب���ات م��ل��ت��ب��س��ة بوباء
الكورونا ،سرعان ما تبني أن نتائج
ال��ف��ح��وص��ات ل��م ت��ك��ن دق��ي��ق��ة ،وأن
النتائج اإليجابية أمس ،أصبحت
اليوم سلبية!
ل��م ت��ت��ج��رأ دول ك��ب��ي��رة وغنية،
وذات ق���درات كبيرة ،على العودة
إل��ى ق���رارات اإلق��ف��ال ،ح��رص� ًا على
اس���ت���ع���ادة ع���اف���ي���ة اقتصادها،
وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن م��وج��ات البطالة
وت����س����ري����ح ال����ع����م����ال وإف���ل���اس
املؤسسات ،في حني أن حكومتنا
العلية سارعت إل��ى اتخاذ أصعب
اخل���ط���وات ع��ل��ى ال���ن���اس ،وأه���ون
القرارات بالنسبة لها ،ضاربة عرض
احل��ائ��ط مب��ص��ال��ح ال��ب��ل��د ،وبلقمة
عيش ع��ش��رات اآلالف م��ن العمال
وأص��ح��اب امل��ؤس��س��ات ،ع��وض أن
تتشدد السلطات واألجهزة املعنية
ف��ي تطبيق اإلج����راءات الصارمة،
للحد من تفشي الوباء اللعني!
إن��ه��ا سلطة آخ���ر ال���زم���ان ،زمن
العجز واإلفالس!

«نون»...

قبل  40عام ًا
1983/7/29

حتويل قرار االنتشار
اإلسرائيلي النسحابات
مرحلية

ق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة اإلسرائيلي
اس �ح��ق ش��ام �ي��ر ال��ي��وم أن حكومته
تنظر إلى خطة إع��ادة نشر قواتها في
مواقع أكثر أمن ًا في لبنان باعتبارها
املرحلة األولى من اتفاق على سحبها
مت��ام � ًا .وب��دت مالحظات شامير إلى
ال�ص�ح��اف�ي�ين ف��ي أع �ق��اب اجتماعات
عقدها في وزارة اخلارجية استمرت
ألكثر من  12ساعة خ�لال يومني إنها
تتفق م��ع م��ا س�ع��ى إل �ي��ه املسؤولون
األميركيون.

قبل  25عام ًا

الفنانة هيفاء وهبي
كشف ياسر قنطوش ،محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ،أن محمد
وزيري ،مدير أعمال الفنانة السابق ،أستولى على أكثر من  ٨٠مليون جنيه
وليس  ٦٧مليون ًا كما قيل.
وقال قنطوش في تصريحات صحفية بأنه «تقدم باملستندات التي تثبت
استيالء مدير أعمال الفنانة اللبنانية ،على املبالغ امل��ذك��ورة واختالسها
لنفسه ،وهناك خبير في النيابة يجري عملية احلساب الدقيق ملا حصل عليه
املتهم» ،مؤكد ًا أن «هناك قضايا أخرى من قبل هيفاء وهبي ضد وزيري بخالف
القضية املوقوف فيها حالي ًا ،ستظهر في حينها».
ونفى قنطوش زواج وزيري من موكلته ،قائ ً
ال« :ال يوجد زواج ،هذه وسيلة
للضغط عليها للتنازل عن القضايا املرفوعة ضده ،وسيصدر فيها حكم غدا
الثالثاء  ٢٨متوز ،وسنقاضيه على كل ما قاله» ،مبينا أنه «مت حبس املتهم
 ٤4أيام والتجديد له  ١٥يوما حتى اآلن ،على ذمة قضية االختالس والنصب
احملبوس على ذمتها حالي ًا بقسم شرطة الشيخ زايد»في محافظة اجليزة .
وك��ان��ت النيابة املصرية ،أص���درت ق���رارا بحبس املنتج امل��ص��ري محمد
وزيري ،مدير األعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ،في قضية اتهامه
بسرقة األخيرة والنصب عليها.
(وكاالت)

1995/7/29

التوقيع على بروتوكول
مالي بني احلريري وجوبيه

مواطنون امام مستشفى احلريري إلجراء فحص الكورونا

ثورة تكنولوجية جديدة يف عامل الذكاء اال�صطناعي

نشرت صحيفة «الكونفدنسيال» اإلسبانية تقريرا حتدثت فيه عن
النموذج اجلديد للبرمجة احلاسوبية املعروف بـ« »GPT-3والذي
انتشر مؤخرا وأثار الكثير من اجلدل.
وقالت الصحيفة ،إن ه��ذا النموذج اجلديد من التعلم اآلل��ي ،أي
تعلم أجهزة الكمبيوتر تلقائ ًيا من جتاربها دون احلاجة إلى البرمجة،
فاق التوقعات حول قدراته وحدوده ،حتى أنه فاجأ مطوري النموذج
أنفسهم.
وأكدت أن مواقع التواصل االجتماعي ضجت خالل الفترة املاضية
باجلدل حول منوذج «جي بي تي  »3الذي مت إطالقه في حزيران ،والذي
أظهر قدرة فائقة على إنتاج النصوص وتقدمي املعلومات للمستخدمني.
مطوري النموذج
لكن األمر األكثر إثارة للدهشة حسب الصحيفة ،هو أن ّ
أنفسهم لم يكونوا على علم بقدرته على تنفيذ كل تلك املهام ،ولم يقوموا
ببرمجته أساسا للقيام بها.
وقد ط� ّ�ورت هذا النموذج شركة أوب��ن أيه آي ،وهي شركة أبحاث
غير ربحية متخصصة في الذكاء االصطناعي مقرها في كاليفورنيا،
وساعد في تأسيسها رجل األعمال الكندي الشهير إيلون ماسك.
و ُيعتبر «ج��ي بي تي  »3اجليل الثالث من النماذج التي طورتها
أوب��ن إيه آي ملعاجلة اللغات الطبيعية ،وهي نوع من تقنيات الذكاء
االصطناعي التي تركز ف��ي األس��اس على دراس��ة اللغات الطبيعية
وإنتاج نصوص معقدة.

منوذج فاجأ العالم

يقول اخلبير في برمجيات «التعلم اآللي» كارلوس سانتانا ،إن جي
بي تي « 3هو أكبر منوذج من نوعه وقع إنشاؤه حتى اآلن .والنقطة

األكثر إثارة لالهتمام هي أنه جرى تزويده مسبقا بأكثر من  ١٧٥مليار
معلمة».
وحسب سانتانا ،فإن قاعدة البيانات الضخمة التي يحتوي عليها
ه��ذا ال�ن�م��وذج جتعله ق ��ادرا على القيام مبهام ال يمُ كن توقعها ،بل
يكتشفها املستخدم عند اختباره.
ويواصل سانتانا موضحا« :يقع إنشاء هذه البرامج ملعاجلة اللغات
الطبيعية ،وه��ي ق��ادرة على كتابة نصوص مثل اإلن�س��ان ،والتحدث
مع األش�خ��اص عبر «روب��وت��ات ال��دردش��ة التفاعلية» وتطوير األفكار
واالستفادة من املعارف املكتسبة وحتليل البيانات .لكن احلقيقة هي
أننا ال نعرف ما يتعلمه النموذج اآلن ،وكيف يختار املصطلحات ،وال
نعرف حدوده على وجه الدقة».
وتؤكد الصحيفة أنه كان من الطبيعي أن يشكل هذا النموذج القادر
على تطوير األف�ك��ار والترجمة وإن�ت��اج النصوص الطويلة وتقدمي
اإلجابات على كل ما ُيطرح عليه من أسئلة ،مفاجأة لعامة الناس مثلما
فاجأ اخلبراء.
لكن الباحث املتخصص في علوم الكمبيوتر والبرمجة اللغوية
العصبية خوليو غونزالو ي��رى أن هناك ق��درا كبيرا من املبالغة في
الثناء على قدرات منوذج جي بي تي  ،3ويؤكد أن هذا التطور األخير ال
يعني أننا اقتربنا من احلدود النظرية للذكاء االصطناعي.

ثورة «التعلم العميق»

يرى كل من سانتانا وغونزالو من��وذج جي بي تي  3مثاال جديدا
ل�ث��ورة أع�م��ق وأك�ث��ر تعقيدا ب��دأت منذ س �ن��وات .ويصفها غونزالو
«باخلطوة اجل��دي��دة في عملية تطبيق التعلم العميق على معاجلة

اللغات الطبيعية ،وهو يعد ثورة في هذا املجال».
من جانبه ،يشير سانتانا إلى أن ما حدث مع إمكانات برمجة منوذج
جي بي تي ُ 3يطلق عليه في هذا الفرع من املعرفة اسم «التعلم من خالل
لقطة واح��دة» .و ُيفسر ذلك بأنه إذا كانت الشبكات العصبية شبيهة
بالدماغ البشري ،فينبغي أن تكون قادرة ،مثل اإلنسان ،على تصنيف
كائن ما دون رؤيته آالف املرات.
و ُيظهر هذا النموذج أنه حني يتلقى معلومات جديدة ،فإنه يلجأ إلى
ذاكرته الهائلة بهدف العثور على استجابة مناسبة ،على الرغم من أن
البرمجة لم تشمل هذا اخليار.
ويتساءل سانتانا قائال« :ال أعلم ما إذا كانت هذه النماذج ستسلبنا
وظائفنا على املدى القصير ،لكن األمر املؤكد هو أنها ستغير طريقة
عملنا».
أما غونزالو فيبدو أكثر تشككا حول مدى فاعلية هذه التكنولوجيا:
«نحن ال نعلم حدودها ،ولكن من الواضح أن هذه األنظمة ليست قريبة
حتى من مفهوم الذكاء االصطناعي العام .فهي تقلد ما ُبرمجت عليه
بشكل متطور جدا ،دون ربط ذلك بلغة أو معنى أو دافع حقيقي .على
سبيل امل�ث��ال ،فشل من��وذج جي بي تي  3فشال ذريعا في إنتاج نص
مفهوم».

انتقادات

يؤكد سانتانا أن الشركات الكبرى مثل فيسبوك وغوغل بدأت ترصد
متويالت ضخمة لتطوير هذه النماذج ،لكن ذلك يترافق مع الكثير من
األسئلة واالنتقادات.
(الكونفدنسيال)

وقع رئيس احلكومة رفيق احلريري
مع نظيره الفرنسي آالن جوبيه مساء
أم��س ف��ي ختام اجتماع عمل بينهما
على بروتوكول مالي مع لبنان بقيمة
 500م�ل�ي��ون ف��رن��ك ف��رن�س��ي (حوالى
 100مليون دوالر) .وأش ��اد الرئيس
احلريري في مؤمتر صحافي مشترك
مع جوبيه بالطابع املثمر لليوم األول
من زيارته الى باريس .وقال انه بات
بإمكان الشركات الفرنسية لعب دور
أكبر في لبنان.

قبل  15عام ًا
2005/7/29

االنسحاب من غزة مدخل
خلارطة الطريق

أع� �ل ��ن ال��رئ��ي��س ال �ف��رن �س��ي جاك
ش�ي��راك ورئ�ي��س ال ��وزراء اإلسرائيلي
أري�ي��ل ش ��ارون ف��ي خ�ت��ام لقائهما في
ق�ص��ر االل �ي��زي��ه ف��ي ب��اري��س أم��س عن
فتح صفحة جديدة في العالقات بني
البلدين من شأنها أن تسمح لفرنسا
بأن تزيد نفوذها في الشرق األوسط،
وق ��د أك ��د ش �ي��راك وش � ��ارون أن خطة
االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
شكلت مدخ ًال لتنفيذ خارطة الطريق
خلطة السالم الدولية.

