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ُرزنامة احلكومة تسابق الوقت :غد ًا جلسة البيان والثقة األسبوع املقبل

صر على مالحقة دياب ولو خارج البالد
سالمة في السراي اليوم بعد «املوافقات املسبقة» للبواخر ..والبيطار ُم ّ

قوة الدفع إلطالق احلكومة امليقاتية ماضية
باالجتاه الصحيح ،وسط تنامي األمل بإمكانية
حتقيق انفراجات ممكنة ،جلهة توفير اخلدمات
والتخفيف عن كاهل املواطن ،مع انطالق موسم
املدارس والعودة إلى اجلامعات والتحضيرات
اجل���اري���ة إلجن����از امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ع��ن السنة
احلالية ،والتحضير للموازنة املقبلة  ،2022في
سباق واض��ح مع الوقت ،نظر ًا للحاجة امللحة
ألحداث صدمة إيجابية على أرض الواقع..
األول لتأليف
وفي اليوم التالي ،من األسبوع ّ
احلكومة ،ناقشت جلنة البيان الوزاري اخلطوط
العريضة ،على ان تستكمل املناقشات اليوم في
جلسة ثالثة ،على أمل ان تق ّر باملجلس النيابي،
بعد إقرار البيان في جلسة ملجلس الوزراء يرجح
اال تتجاوز نهاية األسبوع اجلاري.
ك��ل ذل���ك ،ي��ج��ري على وق��ع عمليات التسلم
والتسليم ،الذي أجنز في كل ال��وزارات تقريب ًا،
مع وقوف على «اطالل االجنازات» أو التطلع إلى
أعمال محفوفة مبخاطر العراقيل والصعوبات.
واليوم ،يستقبل الرئيس جنيب ميقاتي حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ،للبحث في الوضع
ال��ع��ام ف��ي ال��ب�لاد ،ال سيما ال��وض��ع امل��ال��ي ،بعد
إعطاء «املوافقات املسبقة» لسبع
ب��واخ��ر حت��م��ل احمل���روق���ات ملعظم
الشركات العاملة.
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نقطة وسطر

ما جرى يف اخلارجية
ُم�ستهجن ومرفو�ض..
�ص 8

موديز :احلكومة خطوة
نحو الإ�صالحات

اعتبرت شركة التصنيف االئتماني موديز
أن احلكومة اجلديدة في لبنان هي خطوة أولى
نحو إص�لاح��ات ط��ال تأجيلها وإع���ادة هيكلة
الدين العام.

الرئيس ميقاتي مترئس ًا اجتماع جلنة صياغة البيان الوزاري (محمود يوسف)

دوالر بريوت  16.200ل.ل

الدوالر ...يحافظ على ا�ستقرار ظاهر!
حافظ سعر صرف الدوالر مساء أمس ما بني  16100و 16200ليرة
لبنانية للدوالر الواحد ،بعد أن سجل صباح ًا ما بني  16200و16300
ليرة لبنانية للدوالر الواحد.

طموحات احلكومة وحمدودية
قدراتها الإ�صالحية
العميد الركن نزار عبد القادر
يحتاج لبنان اليوم ومنذ بدء االنهيار الكبير الذي حدث
كنتيجة طبيعية لالنتفاضة الشعبية التي بدأت في  17تشرين
عام  ،2019مع ما حلق ذلك من انهيارات وأزمات الحقة ،كان
اخطرها وافدحها انفجار مرفأ بيروت الهائل في  4آب ،2020
إلى إع��ادة نظر شاملة لبنية الدولة ،والتي تقتضي اجراء
عملية إصالحية عميقة وكلية تطاول جميع مؤسسات الدولة
السياسية واملالية واالقتصادية والقضائية واإلدارية.
ويبرز في ص��دارة أول��وي��ات ما يحتاجه الوضع الراهن
وج���ود حكومة م��س��ؤول��ة ومتماسكة وق����ادرة على اتخاذ
ال��ق��رارات الفاعلة والسريعة لالمساك بدفة سفينة الدولة
بإحكام ك��ام��ل ،ملنعها م��ن التفكك وال����زوال ،بعدما تعطلت
كامل املؤسسات اإلدارية واخلدماتية كنتيجة لغياب القرار
السياسي خ�لال فترة تزيد ع��ن سنتني ،وف��ي ظ��ل االنهيار
املالي والنقدي وال��ذي تسبب بأزمة معيشية طالت جميع
موظفي القطاعني ال��ع��ام واخل����اص ،بحيث أص��ب��ح جميع
املوظفني عاجزين عن الوصول إلى مراكز عملهم
بسبب عجزهم ع��ن حتمل نفقات النقل ،وعدم
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أكدت استمرار العمل مع األمم املتحدة إلحالل السالم في اليمن

السعودية تدعو حلرمان احلوثيني من مصدر أسلحتهم

دعا مجلس الوزراء السعودي
خ��ل�ال ان���ع���ق���اده أم����س برئاسة
خ���ادم احل��رم�ين الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
املجتمع الدولي أمس إلى حرمان
احلوثيني م��ن مصدر أسلحتهم
م��ش��ددا على أن أع��م��ال ميليشيا
احلوثي العابرة للحدود تقوض
جهود التوصل حلل في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء السعودي
أن السعودية مستمرة في العمل
مع األمم املتحدة إلحالل السالم
في اليمن.
واط ّلع مجلس ال��وزراء ،خالل
اجل��ل��س��ة ع��ل��ى ف��ح��وى اللقاءات
واالجتماعات التي ج��رت خالل
األي��ام املاضية ،الرامية لتقوية
العالقات وتطويرها مع العديد
من الدول الشقيقة والصديقة في
مختلف امل��ج��االت ،واالستمرار
مبا يعزز مكانة اململكة ودورها
اإلقليمي والدولي.
واس��ت��ع��رض امل��ج��ل��س ،جملة
م����ن امل����وض����وع����ات وت����ط����ورات
األوض����اع ف��ي املنطقة والعالم،
مجدد ًا التأكيد على
استمرار العمل مع
األمم املتحدة إلحالل
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امللك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر االتصال املرئي (واس)

بوتني للأ�سد قبل «العزل» :القوات الأجنبية ُتعيق توحيد �سوريا

بوتني خالل اجتماعه باألسد في موسكو

اس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س الروسي
فالدميير بوتني الرئيس السوري
ب��ش��ار األس���د ف��ي م��وس��ك��و أمس
األول وذل����ك ل��ل��م��رة األول����ى منذ
ع��ام  2018وانتقد وج��ود قوات
أجنبية ف��ي س��وري��ا دون إذن أو
تفويض م��ن األمم امل��ت��ح��دة ،في
توبيخ للواليات املتحدة وتركيا.
وقال الكرملني أمس إن بوتني
أب��ل��غ األس����د أن وج����ود القوات
األجنبية في سوريا دون قرار من
مجلس األم��ن الدولي «يتعارض
بوضوح مع القانون الدولي».
وأضاف أن هذا «يقوض القدرة
على بذل قصارى اجلهود لتوحيد
البلد وت��ع��زي��ز التعافي بوتيرة
مم��ك��ن��ة إذا س��ي��ط��رت احلكومة
الشرعية على البلد بأكمله».
وتعد سوريا القوات األميركية
والتركية محتلة ،في حني تنتشر
ال����ق����وات ال���روس���ي���ة وفصائل
مسلحة مدعومة من إيران بدعوة
من احلكومة.
ونقل بيان للكرملني عن بوتني

ال���ق���ول «اإلره����اب����ي����ون تكبدوا
أضرارا بالغة ،وتسيطر احلكومة
السورية برئاستكم على  90باملئة
من األراضي».
غير أن تقديرات أخرى أفادت
بأن النسبة أقل من ذلك.
وذكر أحدث تقرير عن سوريا،
وال���ذي أص��درت��ه جلنة التحقيق
التابعة ل�لأمم املتحدة أم��س ،أن
اجلزء اخلاضع لسيطرة األسد ال
يتعدى  70باملئة.
ووث����ق أح����دث ت��ق��ري��ر للجنة
ت����ص����اع����د ال����ع����ن����ف وال����ق����ت����ال
وان��ت��ه��اك��ات احل��ق��وق على مدى
عام حتى نهاية حزيران ،وتضمن
ذل��ك االعتقال التعسفي م��ن قبل
القوات احلكومية .وذكر التقرير
أن الالجئني لن يكونوا مبأمن إذا
عادوا إلى سوريا.
وك�����ان االج���ت���م���اع م���ع األس���د
االثنني آخر نشاط معروف لبوتني
قبل أن ُيعلن أمس أنه عزل نفسه
ك���إج���راء احترازي
ب���ع���د إص����اب����ة ع���دد
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ق�صف �أمريكي
للميلي�شيات قرب احلدود
العراقية  -ال�سورية
أف��������ادت م����ص����ادر أمنية،
ل��ي��ل أم���س ع��ن ق��ص��ف أميركي
ملواقع ميليشيات مدعومة من
إي���ران ق��رب احل���دود العراقية
السورية.
وقالت امل��ص��ادر إن القصف
األميركي استهدف أح��د املقار
التابعة للميليشيات املتواجدة
ع��ل��ى ال��ش��ري��ط احل�����دودي بني
العراق وسوريا.
م��ن جهتها حتدثت مصادر
مقربة من امليليشيات االيرانية
ع����ن ق���ص���ف ج�����وي أميريكي
بطائرات إف .15
وأش����ارت أن��ب��اء إل��ى تدمير
آل��ي��ت�ين ع��س��ك��ري��ت�ين م��ن جراء
القصف اجلوي.
ونقلت وكالة يونيوز لألخبار
املوالية إلي��ران عن مصادر أن
ط��ائ��رات مسيرة قصفت هدفا
ف���ي م��ح��ي��ط م��ع��ب��ر البوكمال
جنوب شرق دير الزور.
وأشار املرصد السوري إلى
«ط���ائ���رات مجهولة تستهدف
البوابة احل��دودي��ة العسكرية
اخلاصة بامليليشيات اإليرانية
ع�����ل�����ى احل���������دود
السورية العراقية
في البوكمال».
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املجتمع الدويل ينتظر احلكومة على كوع الإ�صالحات وتنفيذ االلتزامات

حر�ص على ت�ضمني البيان الوزاري بنود ًا ُت�ستعاد بها ثقة الداخل واخلارج

2

همس

ت������رددت م��ع��ل��وم��ات عن
م��س��ارع��ة م���س���ؤول سابق
يضع املجتمع الدولي منذ اآلن احلكومة امليقاتية حتت املجهر ملراقبة مسار عملها ،فإن فرنسا احلكومة اللبنانية بأنها لن تنال منذ اليوم أي «شيك على بياض» وأن أي مساعدة مهمتها الكبيرة خالل املدة القصيرة من عمرها واحملددة بأقل من عشرة أشهر أي إلى موعد مبغادرة لبنان إلى اخلارج،
هو وجدها جتنح في اجتاه الولوج في تنفيذ رزمة اإلصالحات املطلوبة ووقف الهدر ومحاربة ستكون مقرونة بتنفيذ االلتزامات اإلصالحية للبنان والتي ستنطلق من إعادة عملية التفاوض اجراء االنتخابات النيابية ،وهي لذلك ستكون في سباق دائم مع الوقت ولن تترك أي فرصة في زيارة وصفت بالعائلية!

,,

توجه نيابي لإعطاء احلكومة قوة دفع
وتعبيد الطريق �أمامها لتتمكن
من تنفيذ م�شاريع كبرية خالل عمرها الق�صري

عون تلقى تهاين عبا�س والتقى ف ّيا�ض

,,

الفساد ،فإنه سيغدق عليها املساعدات ويفتح لها أبواب القروض امليسرة ،وإن وجدها على
شاكلة احلكومات السابقة فإنه حتم ًا سيتركها ملصيرها في العمر القصير احملدد لها إلى
حني اجراء االنتخابات النيابية املقبلة ،وبذلك سيغرق لبنان في املزيد من أزماته التي تتفاقم
أكثر فأكثر.
ما هو ظاهر من معطيات حسية أن رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وفريقه الوزاري جادون
في مقاربة األزمات املوجودة ومعاجلتها بعيد ًا عن أية قرارات عشوائية ،وهي أي احلكومة
ستنطلق في عملها خالل عمرها القصير على أسس واضحة وسترسم لنفسها خارطة طريق
تراعي في بنودها متطلبات اخلارج ومستلزمات الداخل ،ويبدو أن جرعة الدعم التي تلقتها
من صندوق النقد الدولي عن طريق إعطاء لبنان مليار و 135مليون دوالر هي قيمة حقوق
السحب اخلاصة بلبنان عن عامي  2021و ،2009ستشكل لها قوة دفع باجتاه معاجلة
بعض جوانب األزمات املوجودة ،أضف إلى ذلك املواقف الدولية الداعمة لهذه احلكومة وهو
ما فقدته حكومة الرئيس حسان دياب التي فرض عليها احلصار الدولي منذ اليوم األ ّول
لتأليفها وهو ك ّبل يديها وجعلها عاجزة عن القيام بأي فعل من شأنه ان يفرمل اندفاعة االنهيار
االقتصادي واملالي.
وإذا كانت بعض الدول مثل فرنسا قد أبدت ارتياحها لوالدة احلكومة ولو بعد ما يقارب
السنة على تصريف األعمال للحكومة السابقة ،ف��إن ذل��ك ال يعني ان ه��ذه ال��دول لن تقوم
برصد كل شاردة ووردة وخصوص ًا مدى جتاوب هذه احلكومة مع تنفيذ التزامات لبنان جتاه
املجتمع الدولي ،وأهمها املبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس اميانويل ماكرون قبل سنة
ونيف وموافقة املسؤولني الذي التقاهم على هذه املبادرة التي تقوم على اإلصالحات مقابل
احلصول على مساعدات تقدر مبليارات الدوالرات.
وتؤكد مصادر سياسية عليمة أن االتصاالت الدولية التي جرت مع لبنان في الساعات
التي اعقبت االعالن عن تأليف احلكومة ج ّددت التأكيد على شروط املساعدات مقابل اجراء
اإلصالحات ومعاجلة األوض��اع االقتصادية واملعيشية ،وقد أبلغت ع ّدة دول وعلى رأسها

مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج اصالحي ،يتزامن والتحضيرات الفعلية الجراء
االنتخابات النيبابية في موعدها وهو ما تصر وتؤكد على وجوب حصوله الدولة الفرنسية
وغيرها من الدول املعنية مبساعدة لبنان.
وتلفت املصادر النظر إلى ان الرئيس ميقاتي حرص على التأكيد بأن حكومته القصيرة
يتوجب عليها ،لكي تنال املساعدات الالزمة التي تساعدها على وضع اخلطوط
ستقوم بكل ما ّ
والبرامج لوضع لبنان ،على سكة اخلروج من األزمة ،وأن البيان الوزاري الذي ستنال احلكومة
على أساسه ثقة مجلس النواب يتضمن البنود التي من شأنها ان تعيد ثقة املجتمع الدولي
بلبنان ،،وكذلك ثقة اللبنانيني بدولتهم والتي هي إلى اآلن مفقودة نتيجة العوامل السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي أغرقت الشعب اللبناني بأزمات ال ناقة له فيها وال جمل.
وتكشف هذه املصادر ان البند األهم في البيان الوزاري جتاه املجتمع الدولي سيكون توجه
احلكومة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي وااللتزام مبكافحة الفساد ووضع ح ّد لعمليات
الهدر والسرقات ،وكذلك االلتزام باإلصالحات املطلوبة.
وفي تقدير هذه املصادر ان احلكومة عازمة على اإلسراع في تنفيذ املشاريع والبرامج التي
تؤدي إلى فرملة االنهيار احلاصل ومحاولة اخلروج ولو رويد ًا ،رويد ًا من األزمات املتشعبة
املوجودة ،وهي لذلك لن تضيع الوقت في مسألة التفاهم على بنود بيانها الوزاري واستعجال
مجلس النواب في حتديد جلسة عامة ملناقشته واعطائها الثقة على أساسها ،لكي تنطلق في

اس���ت���ق���ب���ل رئ���ي���س اجلمهورية
العماد ميشال عون في قصر بعبدا،
وزي���ر ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه ف��ي احلكومة
اجلديدة وليد فياض الذي اطلعه على
اخل��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة ل��ب��رن��ام��ج عمله
ف��ي ال�����وزارة ،واالج�����راءات العاجلة
ال��واج��ب ات��خ��اذه��ا مل��واج��ه��ة ازمتي
الطاقة والكهرباء.
كما استقبل النائب السابق ناصر

قنديل واجرى معه جولة افق تناولت
االوض����اع ال��داخ��ل��ي��ة واالقليمية في
ضوء التطورات االخيرة.
و ات����ص����ل رئ���ي���س اجلمهورية
بالشيخ ال��دك��ت��ور سامي أب��ي املنى،
مهنئا بانتخابه بالتزكية شيخ عقل
طائفة املوحدين ال���دروز ،ومتنى له
التوفيق في مهامه الوطنية اجلديدة.
ورد الشيخ ابي املنى شاكرا للرئيس

عون تهنئته.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ت��ل��ق��ى الرئيس
عون برقية من رئيس دول��ة فلسطني
م��ح��م��ود ع��ب��اس ه��ن��أه فيها بتشكل
احلكومة اجلديدة ،متمنيا لها النجاح
والتوفيق «ف��ي أداء امل��ه��ام السامية
املوكلة اليها ،واثقني من حكمتكم في
قيادة بلدكم وشعبكم نحو حتقيق ما
تصبون اليه من اهداف وتطلعات».

غريو زارت بري وميقاتي وبا�سيل

م���ن امل���ؤك���د ان جت��رب��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء
جنيب ميقاتي الثالثة في رئاسة احلكومة تختلف
ع��ن جتربتيه السابقتني فها ه��و ي��ع��ود م��ج��ددا الى
السراي احلكومي بعد ان كان دخلها كرئيس ملجلس
الوزراء للمرة االولى في نيسان  2005عقب استشهاد
الرئيس رفيق احلريري ،في ظل انقسام كبير في البلد
والشعب حينها بني  8و 14اذار ،وجن��ح وقتها في
اج���راء االنتخابات النيابية التي ل��م يخوضها من
باب احليادية فجاءت مفصلية وسلم الراية بعدها
ال��ى الرئيس ف��ؤاد السنيورة ،ال��ذي خلفه بعد ذلك
ال��رئ��ي��س سعد احل��ري��ري ول��ك��ن االن��ق�لاب السياسي
عليه في العام  2011بعد استقالة ع��دد من الوزراء
لدى زيارته الى واشنطن اجبرته للخروج من السراي
 ،ليعود ويدخلها مجددا الرئيس ميقاتي حيث اعتبر
البعض حكومته»كلنا للوطن...كلنا للعمل» حكومة
«حزب الله» ال سيما الرئيس سعد احلريري وفريقه
ال��س��ي��اس��ي وش��ن��ت عليه ح���رب ض���روس استعملت
فيها شتى الوسائل الفشاله ،ولكنه ه��ذه امل��رة عاد
ال��ى ال��س��راي وه��و ال��ذي ل��م يعد غريبا ع��ن اروقتها
وموظفيها الذي يعرفوه ويعرفهم باالسم  ،وهذه مرة
عاد بغطاء ودع��م كبير من طائفته ال سيما من نادي
رؤساء احلكومة السابقني الذين رشحوه لهذه املهمة،
ولكن يبقى السؤال هل سيتمكن الرئيس ميقاتي من
خوض هذه التجربة الثالثة بنجاح في ظل تداعيات
االزمات الكبيرة التي يتخبط بها البلد وهو املعروف
عنه صبره وحنكته السياسية والديبلوماسية من
خالل تدوير الزوايا؟
فاالمتحان االول ام���ام حكومته ال��ت��ي ل��م يتم بعد
االتفاق على التسمية التي ستطلق عليها هو صياغة
البيان الوزاري بسرعة قصوى ومن دون تسرع وهذا
م��ا ي��ت��م ال��ع��م��ل عليه  ،ل��ت��ن��ال احل��ك��وم��ة ث��ق��ة املجلس
النيابي وت��ب��دأ بعملها حيث تنتظرها استحقاقات
كبيرة وصعبة.
فالبيان ال��وزاري التي انتهى وضع مسودته بعيد
منتصف ليل االح��د االث��ن�ين اي قبل اجللسة االولى

ملجلس الوزراء كما علمت «اللواء» لن يكون فضفاضا
ولن تتعدى صفحاته اصابع اليد والعمل حاليا يتم
على ترشيقه ،كما ان��ه لن يكون خياليا فهو سيكون
اوال واخ���ي���را واق��ع��ي��ا وي��ح��اك��ي ت��ط��ل��ع��ات املواطن
اللبناني ،واكدت املصادر الى ان مسودة البيان لدى
توزيعها على اعضاء اللجنة الوزارية املوسعة القت
ترحيبا من قبلهم  ،ولفتت املصادر الى انه لن يكن لدى
رئيس احلكومة اي اعتراض على عدد اعضاء اللجنة
بل هو من طلب من من يريد من ال��وزراء املشاركة في
صياغة االن��ض��م��ام ال��ى اللجنة ،وكشفت املعلومات
ان اللجنة تعمل كفريق واح��د الجن��از البيان بوقت
ق��ي��اس��ي ،واش����ارت امل��ص��ادر ان��ه ف��ي اجللسة االولى
الجتماع اللجنة متت قراءة البيان حيث وضع الوزراء
مالحظاتهم التقنية واملهنية ،نافية انه كان هناك اي
مالحظات سياسية جوهرية ،وتشير املصادر عينها
الى انه في االجتماع الثاني الذي عقد باالمس ادرجت
املالحظات بانفتاح وايجابية ،على ان تتم قراءاتها
ال��ي��وم الت��خ��اذ ال��ق��رار ب��ش��أن م��ا مت تعديله ،حيث من
املتوقع ان يتم االنتهاء من دراسته هذا االسبوع على
ان يرفع الى مجلس الوزراء القراره بصيغته النهائية
وم��ن ثم احالته ال��ى املجلس النيابي لنيل احلكومة
الثقة على اساس هذا البيان.
املصادر املعنية بالبيان ال��وزاري تؤكد ان ال مكان
لترف ال��وق��ت ف��ي ظ��ل االزم��ة غير املسبوقة التي مير
بها الوطن ،واشارت املصادر الى ان الوزراء يدركون
هذا االمر والرئيس ميقاتي يحثهم على العمل بسرعة
قصوى خصوصا ان اجلميع يدرك ان هناك اولويات
يجب البدء مبعاجلتها بأسرع وقت ال سيما بالنسبة
مللفات ال��ك��ه��رب��اء واحمل��روق��ات ورف���ع ال��دع��م وغيرها
م��ن االم���ور االس��اس��ي��ة ،وس��ي��ؤك��د ال��ب��ي��ان على اهمية
وض����رورة اس��ت��ئ��ن��اف احل����وار امل��ت��وق��ف م��ع صندوق
النقد ال��دول��ي وب��دء االص�لاح��ات املطلوبة خصوصا
بأن انطالق عمل احلكومة تزامن مع ما تبلغته وزارة
امل��ال��ي��ة م��ن ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي بتسلم لبنان في
 16اي��ل��ول احل��ال��ي ح��وال��ي مليار و 135مليون دوالر
اميركي بدل حقوق السحب اخلاصة عن العام 2021
وقيمته  860مليون دوالر ،وعن العام  2009وقيمته

�سليمان :من الرتيث
الأول �إىل الثاين
ص� ّرح الرئيس السابق ميشال
س��ل��ي��م��ان ب����اآلت����ي« :ف�����ي شباط
 ٢٠١٩وازاء تريث لبنان بالتبادل
ال���ت���ج���اري م���ع اي�����ران خ���وف��� ًا من
ال��ع��ق��وب��ات ،زار وزي���ر اخلارجية
ج������واد ظ���ري���ف ل���ب���ن���ان ليعرض
ت��س��ه��ي�لات ل�لاس��ت��ي��راد والدفع
بالعملة الوطنية وازاء تريث لبنان
م��رة ثانية ارس��ل��وا ب��واخ��ر النفط
لبيعها بالليرة اللبنانية»…

�أبي ن�صر :ل�ضمان حق
االقرتاع للمنت�شرين

بري تلقى برقيتني
من ال�سي�سي والكاظمي
تلقى رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه ب��ري ام��س برقية تعزية ،من
ال��رئ�ي��س امل �ص��ري ع�ب��د ال�ف�ت��اح السيسي ب��رح�ي��ل رئ�ي��س املجلس
االسالمي الشيعي االعلى االمام الشيخ عبد االمير قبالن.
كما تلقى رئيس املجلس برقية شكر ،من رئيس مجلس الوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي ،على املواساة بضحايا فاجعة احلريق
الذي وقع في مستشفى احلسني في محافظة ذي قار العراقية.
وتلقى الرئيس بري أيضا رسالة من رئيس مجموعة الصداقة
الصينية اللبنانية لي كسو يونغ ،حول تداعيات جائحة كورونا،
وأهمية التعاون الدولي والبحث العلمي ملواجهتها.

ال�سنيورة ا�ستقبل �سفري املغرب
الرئيس ميقاتي مترئس ًا جلنة صياغة البيان الوزاري

الرئيس السنيورة مستقب ً
ال سفير املغرب

لغز

 275مليون دوالر ،واشارت املصادر ان هذا املبلغ ليس
اال اشارة جيدة وايجابية جتاه احلكومة خصوصا انه
من املتوقع ان يتم استعمال هذا املبلغ ملعاجلة شؤون
اساسية ميكن ان يستفيد منها املواطن بشكل ملموس
من خالل اقامة العديد من املشاريع التي بإمكانها حل
املشاكل احلالية االساسية.
وك��ش��ف��ت امل��ص��ادر ال��ى ان اج��ت��م��اع اللجنة اليوم
سيتطرق الى البند املتعلق مبوضوع املصارف وحول
ما اذا كان البيان سيتحدث عن اعادة هيكلة القطاع او
اصالحه ،ولفتت ايضا الى ان ملف تصحيح الرواتب
واالجور لن يغيب عن بنود البيان.
وت��ش��دد امل���ص���ادر ع��ل��ى ان احل��ك��وم��ة ت��ض��ع نصب
اعينيها موضوع اجراء االنتخابات النيابية والبلدية
وه��ذا ما وعد به رئيسها وهو سيسعى الجرائها في
وقتها احملدد خصوصا ان املجتمع الدولي والعربي
بأجمعه يدعم اجراء هذا االستحقاق وينتظره .ولفتت
الى ان ال مشكلة على البند املتعلق باملقاومة.
وم��ن اول��وي��ات احلكومة ايضا وبحسب املصادر
عودة لبنان الى حضن اشقائه العرب وهذا امر طبيعي
وت��ذكّ ��ر امل��ص��ادر بعالقات الرئيس ميقاتي املعروفة
والوثيقة بالدول العربية وبرؤسائها وملوكها وهو
سيستثمر ه��ذه ال��ع�لاق��ات الع���ادة ل��ب��ن��ان ال��ى مكانه
الطبيعي ،وتوقعت امل��ص��ادر ان يكون هناك تسهيل
الق���رار ال��ب��ي��ان م��ن ق��ب��ل ك��اف��ة االف���رق���اء السياسيني ،
خصوصا ان ه��ذه احلكومة تعتبر راف��ع��ة للعهد في
نهاية واليته في حال حققت بعض االجنازات املرجوة
منها.
واجمع عدد من الوزراء اعضاء اللجنة «للواء» على
ان لغة البيان ال���وزاري ستكون جديدة وليست لغة
مكررة بحيث سيتم مخاطبة املواطن بشكل مباشر،
واك��د ال���وزراء ال��ى ان طموحاتهم كبيرة ولكن «اليد
قصيرة وال��ع�ين ب��ص��ي��رة» ،وش���ددوا على ان هدفهم
العمل ب��اخ�لاص ولفتوا ال��ى ان هناك تسهيل لعمل
اللجة واالساس معاجلة وجع وهموم الناس ،مؤكدين
ان هذه هي العناوين االساسية للبيان الوزاري بحيث
ان الناس حتتاج خلطوات عملية  ،وش��ددوا على ثقة
املواطن هي االساس لنجاح احلكومة.

السفيرة الفرنسية لدى زيارتها الرئيس ب ّري (حسن إبراهيم )

استقبل الرئيس
ف�����ؤاد السنيورة
ام����س ف���ي مكتبه
ف���ي ب���ل���س ،سفير
امل��غ��رب ف��ي لبنان
محمد اكرين ،وكان
االجتماع مناسبة
ل��ع��رض االوض����اع
ال�������راه�������ن�������ة م���ن
مختلف جوانبها،
ب�����االض�����اف�����ة ال����ى
العالقات الثنائية
بني البلدين.

م��������� َّرر أح�������د ال�����������وزراء
احملسوبني على ت ّيار حاكم
ع����� ّدة ق��������رارات ،ق��ب��ل حزم
حقائبه ،وم��غ��ادرة الوزارة
التي كان على رأسها..

ف��وج��ى لبنانيون عادوا
م������ن ع����اص����م����ة ن���اه���ض���ة
ب��ال��ت��ذك��ي��ر ب��ال��وض��ع الذي
آل إل��ي��ه ال��وض��ع ف��ي لبنان
جلهة تسميته بـ«بنغالدش
ح�سني زلغوط العرب»!

جلنة البيان الوزاري جتتمع جمدد ًا اليوم
وميقاتي بحث و�سالمة الو�ضع املايل

زارت السفيرة الفرنسية آن غريو رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ف��ي مقرالرئاسة الثانية ف��ي عني
التينة ، ،حيث ج��رى ع��رض االوض���اع العامة ،وآخر
املستجدات السياسية والعالقات الثنائية بني لبنان
وفرنسا.
كما زارت رئيس مجلس ال����وزراء جنيب ميقاتي
وبحثت معه االوضاع في ضؤ تأليف احلكومة..
وبحثت السفيرة الفرنسية مع رئيس «التيار الوطني
احلر» النائب جبران باسيل الذي التقاها في مكتبه في
حضور النائب سيمون أب��ي رميا وال��وزي��رة السابقة
ن��دى بستاني وعضو جلنة العالقات الديبلوماسية
في التيار بشير حداد ،التطورات السياسية في ضوء
تشكيل احل��ك��وم��ة .ومت التأكيد على «أهمية تنفيذ
االصالحات الالزمة ،وض��رورة اج��راء االنتخابات في
موعدها مع عدم املس بحق املنتشرين في االقتراع».

غمز

بيان حكومة ميقاتي الثالثة �سيكون واقعي ًا و ُيحاكي تطلعات النا�س
م�صادر جلنة �صياغة البيان لـ«اللواء»:النقا�ش �إيجابي وتقني ولي�س �سيا�سي ًا �أو كيدي ًا
لينا احل�صري زيلع

الرئيس عون مستقب ً
ال وزير الطاقة (داالتي ونهرا)

مهما كانت إال وستوظفها في سبيل املعاجلات التي ستقوم بها للمشكالت القائمة.
وت��رى هذه املصادر بأن إع��داد البيان ال��وزاري كما مناقشته في البرملان وإعطاء الثقة
للحكومة لن يطول على غرار ما كان يحصل في السابق ،وفي ذلك داللة واضحة على التوجه
البرملاني كما الدولي في إعطاء قوة دفع وتعبيد الطريق امام احلكومة لتقوم مبهامها كون
ان امللفات واألزمات املفتوحة امامها حتتاج إلى سرعة في العمل ألن عامل الوقت ليس في
صاحلها وهو ال يحتمل أي نوع من التكاسل والدلع السياسي.
وتعتبر املصادر ان من املهام األ ّولية لرئيس احلكومة جتاه اخل��ارج هو إع��ادة العالقات
العربية مع لبنان إلى طبيعتها وعلى وجه اخلصوص العالقات مع اخلليج وحتديد ًا اململكة
العربية السعودية ،ألن استمرارداغالق أبواب اململكة في وجه لبنان مكلف جد ًا كون ان أي
مساعدات عربية لن تكون مضمونة ما لم تكن السعودية على وئام وتفاهم مع لبنان ،ويبدو ان
اململكة تنتظر من احلكومة اجلديدة القيام بخطوات ما لكي تبني على الشيء مقتضاه ،ويع ّول
في هذا املجال على الرئيس ميقاتي املعروف عنه جناحه في تدوير الزوايا ان ينجح في مهمة
فتح األبواب العربية امام لبنان،وبالتالي احلصول على املساعدات املطلوبة في عملية اخلروج
من األزمة ،ولذا من غير املستبعد ان يكون رئيس احلكومة في عجالة من امره في طلب موعد
لهذه الزيارة لكي تعود املياه اللبنانية  -اخلليجية إلى مجاريها الطبيعية ،ألن املناخات التي
كانت سائدة إبان حكومة الرئيس دياب قد تبددت بعض الشيء ،وأن عودة هذه العالقات
أصبحت ممكنة في ظل االنفتاح الدولي ولو اخلجول على احلكومة العتيدة التي لن تتواني
عن االستفادة من ذلك من خالل إعالن حالة طوارئ إصالحية ومالية واقتصادية لكي تظهر
للمجتمع الدولي جديتها في التعامل مع األزمات املوجودة والرغبة الكبيرة في االلتزام مبا
وعد به لبنان هذا املجتمع خالل االجتماعات الدولية املتتالية التي عقدت من أجل مساعدة
لبنان،وبقيت حتى الساعة معلقة بانتظار ان يبدأ لبنان في تنفيذ رزمة اإلصالحات املطلوبة
والتي تعتبر مفتاح اخلزائن الدولية والعربية ملساعدته.

ت����رأس رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�������وزراء جنيب
ميقاتي االج��ت��م��اع ال��ث��ان��ي للجنة الوزارية
املكلفة صوغ البيان ال��وزاري ،قبل ظهر امس
ف��ي مكتبه ف��ي ال��س��راي��ا ،ف��ي حضور أعضاء
اللجنة نائب رئيس احلكومة سعادة الشامي،
ووزراء اإلعالم جورج قرداحي ،العدل هنري
خوري ،املالية يوسف خليل ،التنمية االدارية
جن�لا ال��ري��اش��ي ،ال��داخ��ل��ي��ة ب��س��ام مولوي،
الطاقة وليد فياض ،الثقافة محمد مرتضى،
العمل مصطفى بيرم ،الزراعة عباس احلاج
حسن ،الشؤون االجتماعية هيكتور حجار،
املهجرين عصام ش��رف ال��دي��ن ،األم�ين العام
ملجلس الوزراء القاضي محمود مكية واملدير
العام لرئاسة اجلمهورية أنطوان شقير ومدير
مكتب الرئيس ميقاتي جمال كرمي.
وت��اب��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ح��ث ف��ي مالحظات
الوزراء على مشروع البيان الوزاري ،على أن

يعقد اجتماع ثالث اليوم.
وبعد االجتماع ،قال وزير العمل مصطفى
بيرم« :حقنا مبقاومة االحتالل واحلفاظ على
حقوقنا وأرض��ن��ا سيذكر بشكل واض���ح في
البيان الوزاري».
وأض�����اف« :ت��ص��ح��ي��ح ال���روات���ب واألج����ور
واحلفاظ على الودائع وبنود أخ��رى تطمئن
الناس ستذكر في البيان الوزاري».
أم���ا وزي����ر ال���زراع���ة ع��ب��اس احل����اج حسن
فاعتبر «ان البنود املتعلقة باخلبز والكهرباء
وحاجات الناس ستذكر في البيان واملطلوب
إعادة ترميم الثقة بني املواطن والدولة».
رجحت مصادر  ،أن تنتهي
من جهة أخرىّ ،
اللجنة من صياغة البيان الوزاري في اجتماع
اليوم.
وأعطى ال���وزراء مالحظات بشأن مسودة
احل��ك��وم��ة ال��ت��ي حضرها ف��ري��ق عمل رئيس

احلكومة جنيب ميقاتي ،ويتو ّقع أن يخرج
امل��ع��ن��ي��ون ال��ي��وم ب��ص��ي��اغ��ة ن��ه��ائ��ي��ة للبيان
ال������وزاري ،ك��م��ا مت � ّن��ى م��ي��ق��ات��ي م��ن ال����وزراء
االنتهاء من صياغته اليوم.
وأف�����ادت امل��ع��ل��وم��ات ب����أنّ ه��ن��اك اجتاه ًا
لترشيق ال��ب��ي��ان ك��ي ال ي��ك��ون ط��وي� ً
لا ،وبأنّ
ال��س��ؤال امل��ط��روح ه��و «إع���ادة هيكلة القطاع
املصرفي أو إعادة إصالح القطاع املصرفي؟!»،
وايوم يفترض أن تبت املسألة.
مصادر السراي احلكومي أكّ دت  ،أنّ ما طرح
في الصحف بشأن نقاشات البيان الوزاري
وخ�لاف��ات غ��ي��ر دق��ي��ق وال��ن��ق��اش ي���دور حول
العبارات األنسب التي ميكن استخدامها.
ك��م��ا اج��ت��م��ع ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي م��ع حاكم
م��ص��رف لبنان ري���اض س�لام��ة .ث��م م��ع سفير
ال��ن��روج م��ارت��ن ييترفيك ،ف��ال��ق��ائ��م بأعمال
السفارة االميركية ريتشارد مايكلز.

أي���د رئ��ي��س ال��راب��ط��ة املارونية
النائب السابق نعمة الله ابي نصر
ف���ي ب���ي���ان« ،ت��ك��ث��ي��ف االجتماعات
لالسراع في إجن��از البيان الوزاري
امل��ن��ت��ظ��ر م��ن أج���ل م��ث��ول احلكومة
اجلديدة أمام املجلس النيابي لنيل
ثقته واالنصراف إلى العمل».
وإذ ش��دد على «وج��وب التصدي
ل�لازم��ة املالية وإي��ج��اد خطة عملية
فاعلة لتحرير م��ا تبقى م��ن ودائع
ال����ن����اس ف����ي امل�����ص�����ارف ،وتنظيم
استصدار وتوزيع البطاقة التمويلية
ع��ل��ى مستحقيها م��ن ف��ق��راء وذوي
دخ���ل م��ح��دود م��ن دون ال��ت��ف��اف او
مواربة او سوء استغالل» ،اعتبر «أن
التزام احلكومة بإجراء االنتخابات
النيابية في مواعيدها الدستورية
املعلن عنها من دون ابطاء حتت أي
ذري��ع��ة ،هو أم��ر جيد ،على ان تعلن
صراحة التزامها أيضا بضمان حق
انتخاب اللبنانيني املنتشرين حيثما
هم لربطهم اكثر فأكثر بالوطن االم
الذين لم يبخلوا عليه في محنته ،
وما زالوا يشكلون له عضدا وسندا».
وق��ال»:م��ه��م��ا ي��ك��ن م��ن أم���ر يبقى
األه��م أن مي��ارس املنتشرون حقهم
االن��ت��خ��اب��ي س���واء ب��ال��ق��ان��ون الذي
يحدد انتخاب ستة نواب عن بلدان
االغ��ت��راب ،أو بالقانون ال��ذي يتعني
مبوجبه أن يقترع املغترب نوابه في
منطقة قيده االنتخابي».
ولفت رئيس الرابطة املارونية إلى
«وجوب التوسع في إقرار الالمركزية
االداري���ة تسهيال لشؤون املواطنني
وحدا ملعاناتهم».

�سيا�سة حملية
ت�سليم وت�س ّلم يف  9وزارات والعملية ُت�ستكمل اليوم:وعود بنمو اقت�صادي
والإ�سراع يف تنفيذ البطاقة التمويل ّية وتفعيل مبد�أ الثواب والعقاب
األربعاء  15أيلول 2021م
املوافق  8صفر 1443هـ

الوزير بو حبيب يتسلم مهام وزارة اخلارجية من الوزيرة عكر

الوزير خليل يتسلم مهام وزارة املالية من وزني

الوزير مولوي يتسلم مهام وزارة الداخلية من الوزير فهمي

الوزير نعمة يبكي خالل استذكاره شهداء تفجير املرفأ (تصوير :محمود يوسف)

جرى أمس حفل التسليم والتسلم في  9وزارات ،على ان
تستكمل اليوم هذه العملية في  8وزارات ،وخالل تسلم املهام
من الوزراء السابقني ،أكد الوزراء اجلدد على انهم ال ميلكون
عصا سحرية حل��ل جميع املشاكل العالقة ف��ي ال����وزارات،
ولكنهم سيعملون ليل لنهار للمساعدة على انتشال لبنان
من أزماته ،واالنفتاح على الدول العربية وغيرها ،اضافة إلى
تنفيذ البطاقة التمويل ّية في أسرع وقت ،وخالل حفل التسليم
ف��ي وزارة االق��ت��ص��اد ،ل��م يتمالك وزي���ر االق��ت��ص��اد السابق
راوول نعمة نفسه وهو يستذكر شهداء تفجير مرفأ بيروت،
وخصوص ًا الشهداء التسعة العاملني في اهراءات القمح.

«الدفاع»

وخالل حفل التسليم والتسلم مع الوزيرة السابقة زينة
ع��ك��ر ،اك��د وزي���ر ال��دف��اع م��وري��س سليم ان��ن��ا «سنسعى بكل
إمكانياتنا ل��رف��ع مستوى ج��ه��وزي��ة ال��وح��دات ومعنويات
العسكريني ليبقى اجليش حصن الوطن ودرعه املنيع».
وأش��ارت عكر إلى انها «عملت على إستكمال العديد من
امللفات العالقة منذ سنوات طويلة وأنهيتها ،حصلنا باألمس
على موافقة من مصرف لبنان لشراء  10سلل الستخدامها في
إطفاء احلرائق».

األشهر القليلة املاضية.

عودة الثقة في البلد ،ألن املستثمرين ي��ر ّددون دائم ًا :اتّفقوا
معصندوق النقد الدولي ون ّفذوا اإلصالحات».

«املالية»

أع��ل��نوزي���ر امل��ال��ي��ة ال��س��اب��قغ���ازي وزن���ي خ�ل�ال م��راس��م
التسليم والتس ّلم فيوزارة املالية مع الوزير اجلديد يوسف
خليل ،أن « البطاقة التمويلية مت إطالقها ،والتمويل متو ّفر
خصص قرض ًا بـ 295مليون دوالر ،أما
منالبنك ال ّدولي الذي ّ
حترير األموال فيحتاج إلى قرار من مجلس النواب» ،مشدد ًا
على أن «ال مخرج للحكومة اجلديدة إال عبر  صندوق النقد
الدولي».
م��ن جهته ،رأى خليل أن «لبنان يعيش حلظة تاريخية
ومصيرية ،فإما يفشل أو ينجح بتصحيح الوضع وإع��ادة
هيكليته».

«االقتصاد»

وخالل حفل تس ّلم وتسليم مهاموزارة االقتصا د والتجارة
إلى الوزير أمني سالم ،أعلنوزير االقتصاد السابق،راوول
نعمة  ،أن «وزارة االق��ت��ص��اد ح ّ
��ض��رت  البطاقة التمويلية ،
واخلطة االقتصادية.»،
بشكل قوي مع
وأكّ��د نعمة أن «النمو االقتصادي سيعود
ٍ

«األشغال»

ش��دد وزي��ر األش��غ��ال العامة والنقل ،علي حمية على أن
ملحة
«تنفيذ البطاقة التمويل ّية في أسرع وقت ممكن ،حاجة ّ
ّ
وملف النقل أمر ضروري ويجب إيالء األهمية
معرفع الدعم،
القصوى لهذا القطاع ،وعلى سبيل املثال سكة احلديد».
وأوض��ح خالل التسليم والتس ّلم فيوزارة األشغال ،مع
الوزير السابقميشال جنار ،أن «إعادة إعمارمرفأ بيروت من
س ّلم األولويات».
بدوره ،توجه جنار إلى حمية بالقول« :لديك حتديات كثيرة
ألن��ك ستكون امل��س��ؤول عن إع��ادة بناء مرفأ ب��ي��روت .لقد مت
االنتهاء من إعداد دفتر الشروط بالنسبة إلى املزايدة إلعادة
تلزمي محطة احلاويات ،وه��ذا مشروع استراتيجي للمرفأ،
وستكون أيضا مسؤوال عن النقل املشترك والطرق».

«الصناعة»

اع��ت��ب��ر وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة ج���ورج ب��وش��ي��ك��ي��ان ،خ�ل�ال حفل
التسليم والتس ّلم في وزارة الصناعة ،مع الوزير السابقعماد

«الداخلية»

وف��ي وزارة الداخلية ،ج��رى حفل التسليم والتسلم بني
الوزير السابق العميد محمد فهمي والوزير اجلديد القاضي
بسام مولوي ،حيث أكد فهمي ان «تبنى االوط��ان ،باجلهود
املتواصلة ،والسياسات املتكاملة واملتتامة».
ب��دوره ،أكد مولوي انه سيعمل «على استكمال املشاريع
التي بوشر بها في ال���وزارة ل��دى كل االدارات التابعة لها:
العمل على تثبيت االستقرار االمني وتعزيز االمن االجتماعي،
مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ ال��ث��واب والعقاب بالتعاون
م��ع الهيئات ال��رق��اب��ي��ة ،استكمال التحضيرات القانونية
واالدارية واللوجستية الجراء االنتخابات النيابية والبلدية
واالختيارية في مواعيدها القانونية».

«اخلارجية»

أكّدوزير اخلارجية واملغتربنيعبدالله بو حبيب« ،أننا
سنسعى إلى تعزيز عالقتنا مع  العالم العربي  ،فنحن جزء
منه وال ميكن أن نتخ ّلى ال عن العالم العربي ،وال عنالعالم
الغربي».
وخالل حفل التسليم والتس ّلم ملهاموزارة اخلارجية من
الوزير السابقة زينة عكر اش��ار بو حبيب الى أن «األه��م أن
نسعى ألن تساعدنا هذه ال��دول ،وال يوجد أي دولة ال ترغب
سوى باستقرارلبنان».
وقدمت عكر حلبيب تقرير ًا عن ملفات ومشاريع وزارة
اخلارجية واملغتربني والتي تشتمل على ما قمت به خالل

حب الله ،أن «اإلف��راط في االستيراد تس ّبب مبشاكل عديدة
زادت في إفالس الدولة» ،واعد ًا بأنه «ال عودة إلى هذا النمط
الذي أ ّثر على املال ّية العامة وه ّدد الصناعة ومستقبلها».
ب����دوره ،اش���ار ح��ب ال��ل��ه ال���ى «ان���ه ب��ع��د دراس����ة متعمقة
ل���ل���م���ؤش���رات احل���ي���وي���ة ل��ل��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي وم��ت��ط��ل��ب��ات
االس��ت��دام��ة وإم��ك��ان��ي��ات النمو املستقبلية ،نتج عنها في
مت���وز  2020اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ن س��ت��ة رك��ائ��ز ط��وي��ل��ة األج��ل
تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات وحتتوي
على  8مبادرات قصيرة األجل ضرورية الستمرارية القطاع
وحيويته ،ومتت مشاركتها مع مجلس الوزراء في ملخصها
التنفيذي املختصر ف��ي أوائ���ل آب .وك���ان مجلس ال���وزراء
قد واف��ق مبدئيا على مسودة اخلطة في شهر أي��ار .وبدأنا
بتنفيذها».

«التربية»

وخ�لال التسلم والتسليم في وزارة التربية بني الوزير
عباس احللبي والوزير السابق ،إعتبر ط��ارق املجذوب «أن
القضية األساسية تقوم اآلن على حتقيق العدالة التربوية في
خضم بحر هذه األزمات ،عبر ردم الهوة التعليمية التي تتسع
منذ اعوام ،ألن من حق كل تلميذ أو طالب مقيم على األراضي
اللبنانية أن يحصل على تعليم نوعي مرن ومدرسة حديثة
وإدارة متنورة ومعلم مستقر».
ب��دوره ،أك��د احللبي ان «القطاع التربوي واج��ه ويواجه
حتديات جساما ،منها املتراكمة منذ اعوام ،ومنها املستجدة
بسبب األزم���ات االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية ال��ت��ي نعانيها.
ومعاجلة ذلك لن تكون بني ليلة وضحاها ،فأنا ال أملك عصا
سحرية ،ولن أطلق الوعود البراقة ،بل أعدكم بالعمل ليل نهار
«.
وأضاف« :تكمن أولى الصعوبات في توفير العودة اآلمنة
الى السنة الدراسية في القطاعني العام واخلاص ،وما فيها
من توفير املستلزمات التي يحتاج اليها الطالب والتي يعجز
األه���ل ع��ن تلبيتها بسبب االرت��ف��اع الهائل ألس��ع��ار الكتب
والقرطاسية».

«املهجرين»

الوزير احللبي يتسلم مهام وزارة التربية من الوزير املجذوب

وخالل عملية التسليم والتسلم في وزارة املهجرين بني
والوزير عصام شرف الدين شهيب ،والوزيرة السابقة غادة
شرمي ،شدد شهيب على «أهمية تنمية الريف ،الن  90في املئة
من املغتربني ومن سكان املدن أصلهم من القرى ،لذلك يجب
خلق مناخ مريح الظهار الوجه االيجابي واحل��ض��اري ،كل
البلدان متر بأزمات ولكنها تبحث عن حلول «واذا ما كبرت
ما بتصغر».
ومتنت ش��رمي على ال��وزي��ر اجل��دي��د أن «ميضي قدما في
مشروع حتويل الوزارة الى وزارة تنمية محلية تساهم فعليا
في حتويل االقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج».

«ا إلدارة والعدل» تابعت در�س قانون ا�ستقاللية الق�ضاء
و«ال�صحة» تع ّدل اقرتاح �إفادة الأطباء من ال�ضمان بعد الـ64

عقدت جلنة االدارة والعدل النيابية جلسة امس،
ب��رئ��اس��ة ال��ن��ائ��ب ج����ورج ع�����دوان وح���ض���ور ال��ن��واب
االع���ض���اء ،ت��اب��ع��ت خ�لال��ه��ا درس ق��ان��ون استقاللية
القضاء.
وق���ال ع���دوان بعد اجللسة « :تابعنا درس قانون
استقاللية القضاء ،وه��ذا القانون نعمل على درسه
مع األخذ باالعتبار مالحظات كل الكتل النيابية التي
قدمتها خطيا ،ومالحظات مجلس القضاء ووزارة
العدل وجمعيات املجتمع املدني ح��ول ه��ذا القانون.
نتقدم في دراسة القانون ،وميكنني القول إن املالحظات
التي أعطيت جد مفيدة ،وفي املواد التي ندرسها حتى
اآلن الكثير من ه��ذه املالحظات أخ��ذ بها ،ألن الهدف
أن يكون لدينا قانون استقاللية قضاء متقدم ويؤمن
للقضاء أبعد مدى من استقالليته ،ويحترم املبادىء
العاملية التي تؤمن ذلك».
أض��اف« :في سياق آخ��ر ،أمضى الناس في الفترة
األخيرة أوقاتا طويلة أمام محطات الوقود في مشهد
م��ذل ،إضافة ال��ى املشاكل في األف���ران واملستشفيات
بسبب نقص الوقود ،وكنا نسمع عن معارك تخاض
ح���ول ف��ت��ح أو ع���دم ف��ت��ح اع���ت���م���ادات ل���ذل���ك ،وع��ق��دت
اج��ت��م��اع��ات ف��ي ق��س��م م��ن ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع��م��ال
والقصر اجلمهوري استدعي خاللها املسؤولون ،منهم
وزير املالية وحاكم مصرف لبنان ،وفي كل مرة حتصل
معركة على أساس أن ال مال في اإلحتياط لالستمرار
بالدعم .وترافق ذلك مع مطالبتنا بالبطاقة التمويلية
وتنفيذها لنتمكن من رفع الدعم».
وقال« :فجأة باألمس وبعدما كان اجلميع يعتبر أن
هذا الدعم سيتوقف ،يفتح اعتماد لسبع بواخر ،فمن
أين أتى املال؟ إذا كان هذا املال متوفرا فلماذا لم يوضع
ضمن اخلطة السابقة املتدرجة لرفع الدعم؟ وإذا كان
متوفرا ملاذا حصلت كل املشاكل من قبل؟ وبالتالي نكمل
باستعمال أموال املودعني مبقاربات سياسية ال متت
إلى اخلطة العامة التي يجب أن نعتمدها بشيء ،وال
توفر أموال املودعني وال توفر ما تبقى من مال لعملية
االس��ت��ن��ه��اض ال��ت��ي يفترض أن تتقدم بها احلكومة

اجلديدة .هذا نسجله كأول إجراء حصل خارج األطر
التي كنا نأمل أن تصبح معتمدة ،وهذه األم��وال التي
أنفقت باألمس على البواخر السبع ،ستكون أم��واال
جديدة تضاف للهدر ،إم��ا للتهريب أو ملن يتاجر أو
للكارتيالت امل��وج��ودة في البلد .كنا نأمل أن ينتهي
ذلك منذ مدة ،ولكن نفاجأ بأنه حصل مجددا ،مبفاجأة
معروفة خلفياتها وأسبابها ،وهي أمور نحن ال نقبل
ولن نقبل بأن متارس ،في ظل أي حكومة كانت ،جديدة
كانت أم تصريف أعمال».
وقال عدوان« :في املوضوع الثاني ،نقول إن األموال

التي مت حتويلها للبنان من صندوق النقد الدولي،
والبالغة مليارا ومئة وخمسة وثالثني مليونا ،فقد طلب
فتح حساب بها  ،SUB accountحتت إسم اخلزينة
اللبنانية ضمن حقوق السحب اخلاصة ،والسحب من
هذا احلساب يستوجب موافقة وزير املالية ،وبالتالي
ألفت النظر إلى أن هذه األم��وال أصبحت في حساب،
وليس كما يحكى أنها بتصرف حاكم مصرف لبنان.
لذلك نحمل احلكومة اجلديدة ووزير املالية ،مسؤولية
كل قرش يخرج من احلساب».
بدورها عقدت جلنة الصحة النيابية جلسة برئاسة

النائب عدوان مترئس ًا جلنة اإلدارة والعدل

النائب عاصم عراجي وحضور النواب :ف��ادي سعد،
عناية عز الدين ،عدنان طرابلسي ،قاسم هاشم ،علي
املقداد ،محمد القرعاوي ،وفادي عالمة.
وح��ض��ر اي��ض��ا ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ملجلس القضاء
االعلى غالب غامن ،نقيب أطباء بيروت شرف ابو شرف،
نقيب اطباء الشمال سليم اب��ي صالح ،وشوقي ابي
ناصيف عن الضمان االجتماعي.
وناقشت اللجنة اقتراح قانون تعديل املادة التاسعة
م��ن ق��ان��ون الضمان االجتماعي ال��ذي قدمه النائبان
عاصم عراجي وماريو عون.
بعد اجللسة ،لفت رئيس اللجنة النائب عراجي
إلى ان «امل��ادة  9من قانون الضمان االجتماعي تنص
على الفئات املشمولة ب��االف��ادة من الضمان الصحي
بعد سن ال��ـ .64ومنذ العام  2017كنا تقدمنا باقتراح
قانون ان كل مضمون بعد الـ 64عاما يستمر في االفادة
م��ن ضمانه الصحي ،واص��ب��ح حيز التطبيق وهناك
كثر يفيدون منه .واحلقيقة ان اجن��ازا حتقق الن من
ك��ان ف��ي عمله ويصل ال��ى ال���ـ 64ويتقاضى تعويضه
اذا دخل الى املستشفى مرة او مرتني يدفع تعويضه
كامال وال ميلك القدرة املادية .فأي فرد مضمون في اي
مؤسسة فوق العشرين وعندما ينهي خدماته في الـ64
يبقى ضمانه الصحي قائما .وهذا لم يشمل االطباء،
والطبيب عنصر اساسي في القطاع الصحي والضمان
ال ميكنه االستمرار من دون االط��ب��اء وال ال���وزارة وال
التعاونية وال املؤسسات العسكرية .فالطبيب عنصر
اساسي ويومها لم يشمل االقتراح االطباء ،الطبيب
مضمون ويدفع اشتراكات شهرية وبعد سن ال��ـ 64ال
يعود مضمونا .االقتراح اليوم على اساس ان الطبيب
يكمل في االفادة من الضمان الصحي بعد الـ ،64وهذا
ض��روري كونه يعمل في مؤسسات صحية وال يجوز
ان يصل الى عمر ال��ـ 64وال ضمان لديه وال مؤسسات
ضامنة .وحصل توافق في اللجنة على ادخ��ال بعض
التعديالت .واتفقنا مع النقابة والضمان االجتماعي
على عقد جلسات من اجل هذه التعديالت ،وفي القريب
العاجل سنعود الى مناقشتها.
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ر�سالة مفتوحة
�إىل الرئي�س جنيب ميقاتي

دولة الرئيس،
لقد سبقت بيننا عدة لقاءات وجلسات حديث مشترك ،في أمور الشأن
العام في لبنان وشجونه؛ ومن خبرتي في رغبتك في االستماع إلى اآلخر،
ومناقشة ما تراه أه ً
ال للمناقشة ،فإني أرى أن ما َّ
تفضلت به فور اإلعالن
الرسمي عن تشكيل احلكومة ،من ضرورة تعاون اللبنانيني مع السياسة
املقبلة لها ،خطوة ال ب َّد منها للبدء في وقف التدهور االقتصادي والعمل،
من ث�� ّم ،على حتسني األوض��اع العامة ،وإخ��راج الوطن ،تاي ًا ،من هذه
«اجلهنم» التي نحن فيها .إن اللبنانيني ،ومنذ أكثر من سنتني ،وأنت
حزام قاتل؛ لقد
خير من يعلم ويخبر ،يا دولة الرئيس ،يعانون من ش ِّد
ٍ
فقدوا أي حق لهم في التصرف مبدخرات أعمارهم ،التي إامتنوا عليها
أهل املصارف في لبنان؛ وما برحوا ،كذلك ،يعايشون ارتفاعات غير
متناهية في أسعار احتياجاتهم الغذائية والطبية والتربوية؛ ناهيك
مبن يترك الوطن من أبنائهم ،مهاجر ًا في طلب ما يساعد به ذويه من
للحزام أقسى من هذا َّ
الشد،
رزق على عيشهم في لبنان .ليس من َش ٍّد
ِ
نب أح��د أن األم��ر قد وق��ف عند
يا دول��ة الرئيس ،وال أصعب؛ وال يحس َّ
هذا احل�� ِّد ،على اإلط�لاق .لقد وصل احل�� ّدَ ،
بش ِّد احل��زام ،على املستوى
اجلمعي ،أن عديد ًا من املؤسسات ِ
َ
املنتجة ،قد أقفل أبواب إنتاجه؛ وأن
كثير ًا من مكاتب األعمال واخلدمات واالستشارات ،قد صرف كثير ًا من
املتحصل االنتاجي واليأس من اآلتي من الزمن.
العاملني فيه ،لضعف
ِّ
إننا في بطالة إنتاج ،يا دولة الرئيس ،كما نحن في بطالة عمل.
ول��ذا ،يا دول��ة الرئيس ،اسمح لي أن أخالفك ال��رأي ،وبقوة؛ ولكن
بكل اح��ت��رام ومح َّبة ،في مبدأ َش�� ِّد احل���زام ،ال��ذي طرحت .إن أي ش ٍّد
ِ
وسط اجلسم ،للتقليل من املصروف،
قبل للحزام ،لن يكون ش َّد ًا على
ُم ٍ
ب��ل سيكون ش��� ّد ًا لهذا احل���زام على أع��ن��اق ال��ن��اس؛ وه��ذا ل��ن يعني إال
املوت الزؤام لهذا الشعب .وإني على ثقة ،يا دولة الرئيس ،أن وصول
الناس إلى املوت الزؤام ،أو حتى إلى تخوم هذا املوت ،ليس من رؤيتك
السياسية ،وليس من مفاهيمك الوطنية ،وال ميكن ،أساس ًا أن يكون،
الب َّت َة ،من قيمك الدينية واإلنسانية.
أذكُر ،يا دولة الرئيس ،أنك كثير ًا ما كنت تنادي بـ»التَّعادل َّية» ،مفهوم ًا
ومنهج ًا وأسلوب ًا في العمل السياسي ،كما في مجاالت الشأن العام .ما
رأيك ،يا دولة الرئيس ،أن نستأنس اآلن مبفهوم «التَّعادل َّية» ومنهجها
وأسلوبها ،في عمل هذه احلكومة؛ وهي احلكومة التي استغرق اإلعداد
لوجودها أكثر من ثالثة عشر شهر ًا ،وصل خاللهم لبنان وناسه ،إلى
خراب ،لعل اخلراب نفسه ،لم يحلم به لهذا البلد .أرى في «التَّعادل َّية»
اليوم ،يا دولة الرئيس ،أن بعض ًا يسير ًا من ش ٍّد للحزام ،يكون في مقابل
قيامة جد َّية للمحاسبة على كل قرش أسيء التصرف به ،من املال العام؛
واحملاسبة على كل سوء إدارة في حتويل األم��وال بالعمالت الصعبة
من املصارف في لبنان إلى اخلارج؛ وكذلك املساءلة احلازمة في صحة
ما يقال عن إدارة مشاريع وهمية وأخرى غير ذات جدوى ،ك ّلفت خزينة
ٌ
بسيط ،للحزام ،يعادله ،يا دولة
الدولة امللياراتَ .ش�� ٌّد إضافي ،ولكن
الرئيس ،العمل املوضوعي اجل��اد على قانون انتخابي ،خ��ارج القيد
الطائفي ،يراعي مبدأ النسبية ،ويوفر متثي ً
ال صحيح ًا ومنطقي ًا عاد ًال
لطموحات بناء لبنان وطن ًا ،هو بالفعل سيد وحر ومستقل.
دول��ة الرئيس ،ستنهمك قريب ًا ،م��ع جلنة وزاري���ة لصياغة البيان
الوزاري العتيد؛ فعسى أن تكون دعوتك إلى «التَّعادل َّية» ،جوهر فلسفة
ه��ذا البيان؛ وأن ال تعتمد كثير ًا ،مع ه��ذه اللجنة ،على موضوع َش ِّد
احلزام،
احلزام ،يا دولة الرئيس ،لم يعد أبد ًا عند وسط البدن؛ احلزام صار
َّ
والش ُّد على العنق ،سيقودكم جميع ًا ،إلى إماتة للناس خنق ًا
عند العنق؛
وظلم ًا؛ وإذا ما مات الشعب ،يا دولة الرئيس ،فلمن ستكتبون البيان
الوزاري حلكومتكم هذه ،بل من ستحكم هذه احلكومة ،برئاستكم ،ومن
هم الذين ستدير شؤونهم ،إذا ما صار القوم أموات ًا أو حتّى في عداد
املوتى؟
بكل مو َّدة وتقدير واحترام،

وجيه فانو�س

رئيس ندوة العمل الوطني
رئيس املركز الثقافي اإلسالمي

مراقبة دولية لعملية
الإ�صالح يف لبنان

انطوان غطا�س �صعب

ب��دا واضح ًا أن التسوية الفرنسية فعلت فعلها وأنتجت حكومة
في وقت الفت إلى إجناز البيان الوزاري في سرعة فائقة خالف ًا ملا كان
يستهلكه من وقت في احلكومات السابقة وذلك يعود إلى أن الفرنسيني
الذين أخذوا غطاء أميركي ًا إنطلقوا بالتناغم والتماهي مع إيران من
أجل التأليف ومن ثم أن تسلك احلكومة طريقها الصحيح وحيث لدى
باريس أولوية مطلقة تتمثل بإجناز اإلنتخابات النيابية على أن تكون
هذه احلكومة حكومة إنتخابات ال سيما وأن رئيسها جنيب ميقاتي
سبق وتولى أول حكومة وكانت من أجل مترير اإلنتخابات النيابية وقد
جنح آنذاك في مهمته لذلك أن اختياره كان له بصمات فرنسية وينقل
من معلومات بأن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون متنى على صديقه
الرئيس سعد احلريري تسهيل مهمة ميقاتي.
من هذا املنطلق فإن هذه احلكومة ستسعى بداية إلى وقف اإلنهيار
اإلق��ت��ص��ادي وإي��ج��اد ح��ل��ول ناجعة ألزم���ة احمل��روق��ات وم��ن ث��م تأمني
مستلزمات العام الدراسي وتسوية الوضع الصحي والطبي املأزوم
كذلك توفير ال��دواء وخصوص ًا لألمراض املزمنة وذل��ك من خالل دعم
دولي بإعتبار أن الرئيس جنيب ميقاتي تلقى ضمانات في هذا اإلطار.
وف��ي غضون ذل��ك ف��إن املهمة األب��رز تتمثل وف��ق املعلومات املؤكدة
بأن باريس تسعى حلصول االنتخابات وأن تتولى احلكومة احلالية
إدارتها وبإشراف دول��ي ومن األمم املتحدة من أجل إجنازها على أن
تكون اإلنتخابات مدخ ً
ال إلنتاج سلطة جديدة من إنتخابات رئاسية
وتشكيل حكومة من األخصائيني واإلصالحيني باعتبار في هذا الظرف
كان ال بد من تشكيل حكومة سياسية ومن أخصائيني متثل كل األطراف
وال��ق��وى السياسية نظر ًا لظروف لبنان الصعبة ،إمن��ا هناك مراقبة
دولية ومتابعة من أجل أن يتم اإلصالح ،وإال فإن الدول الداعمة لن تقدم
املساعدات للبنان.

«لبنان القوي» يربط
منح الثقة بالبيان الوزاري
اب���دى تكتل ل��ب��ن��ان ال��ق��وي ف��ي بيان
بعداجتماعه ال��دوري إلكتروني ًا برئاسة
النائب جبران باسيل ،ارتياحه لتشكيل
احلكومة من خالل مسار دستوري التزم
فيه الرئيس املك ّلف بشراكته مع رئيس
اجلمهورية فاحترم صالح ّياته وأصول
التأليف.
وأكد في املقابل انّ منح الثقة للحكومة
سيتضمنه بيانها ال���وزاري
مرتبط مب��ا
ّ
وتعهد واض��ح بتحقيق
من التزام فعلي
ّ
اآلتي:
ع���ل���ى ال���ص���ع���ي���د امل����ال����ي وال���ن���ق���دي
واالقتصادي:
 – 1تنفيذ ال��ع��ق��د امل���و ّق���ع م��ع شركة
الفاريز ومارسال بشأن التدقيق اجلنائي
ف���ي م���ص���رف ل��ب��ن��ان اض���اف��� ًة ال����ى ك��اف��ة
املؤسسات واالدارات
احملولة
 – 2العمل على اعادة األموال
ّ
ل��ل��خ��ارج واق�����رار ق���ان���ون ال���ـ Capital
.Control
 – 3وض����ع خ��ط��ة ل��ل��ت��ع��اف��ي امل��ال��ي
وال��ت��ف��اوض عليها م��ع ص��ن��دوق النقد
ال��دول��ي ،وال��ت��زام حاكمية مصرف لبنان
ب��س��ي��اس��ة احل���ك���وم���ة وب���ق���ان���ون ال��ن��ق��د
والتسليف.
تتضمن
 – 4وضع موازنة للعام 2022
ّ
كافة االصالحات املالية املطلوبة.
 – 5اط�ل�اق عجلة االق��ت��ص��اد املنتج
وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.
على الصعيد االجتماعي واملعيشي
والتربوي والصحي:
 اص��دار وتوزيع البطاقة التمويليةوتعزيز برامج دعم الفئات األكثر فقر ًا في
مقابل رفع الدعم التدريجي.
 توفير احمل��روق��ات وم��ن��ع تهريبهاوتخزينها وتوفير اكبر نسبة تغذية من

الكهرباء من خالل مؤسسة كهرباء لبنان.
 التأكيد على تنفيذ خطة عودة آمنةوكرمية للنازحني السوريني الى بالدهم.
 ضرورة اطالق العام الدراسي ودعمال��ق��ط��اع ال��ت��رب��وي م��ن خ�لال امل��س��اع��دات
امل���ت���و ّف���رة وم����ن خ��ل�ال اط��ل�اق ال��ب��ط��اق��ة
التربوية.
 ت���وف���ي���ر ك���اف���ة األدوي���������ة ومت��ك�ينامل��ؤس��س��ات االستشفائية م��ن ت��ق��دمي كل
اخلدمات الالزمة.
على صعيد استعادة الثقة:
 اتخاذ كافة اجراءات مكافحة الفسادوتطبيق القوانني الالزمة والسير بكشف
حسابات وامالك القائمني بخدمة عامة.
 حتصني استقاللية القضاء ودع��مالتحقيق في انفجار املرفأ ووضع االطار
ال��ق��ان��ون��ي واإلج������راءات ال�لازم��ة إلع���ادة
اعماره.
 وضع خطة طاقوية تو ّفر الكهرباءع��ب��ر ال��غ��از وال��ط��اق��ة امل��ت��ج�� ّددة وتسير
بتنفيذ عقود ال��غ��از ف��ي البحر وترسيم
احل��دود البحر ّية باحلفاظ على احلقوق
اللبنانية.
 التأكيد على سيادة لبنان واستقاللهوالقيام بكل ما ميكن للحفاظ عليها وعلى
عالقاته الدولية والعربية وتعزيزها.
 اج����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة فيموعدها الدستوري مع التأكيد على حق
املغتربني في االقتراع.
وختم:صحيح ان احلكومة بحاجة
الى ثقة املجلس النيابي ولكنها بحاجة
ايض ًا الى ثقة اللبنانيني او ًال واملجتمع
الدولي ثاني ًا ،والتكتل سيكون الى جانبها
وداعم ًا لها في كل اجراءاتها االصالحية
االنقاذية وسيكون معارض ًا شرس ًا لها في
حال التلكّؤ او التقاعس والتقصير.

كل لبنان

األربعاء  15أيلول 2021م
املوافق  8صفر 1443هـ

خمزون امل�شتقات الم�س اخلط الأحمر واملحطات �أقفلت

«املركزي» ُيفرج عن أ�موال البواخر الـ!7

أوتوستراد البترون مقطوع احتجاج ًا :بدنا بنزين!!
لم تتلقف سوق احملروقات التأليف احلكومي بـ«ارتياح
وانفراج» كما كان مأمو ًال ،بل تفاقمت األزمة مع رفع عدد كبير
تخوف ًا من احلوادث األمنية،
من احملطات خراطيمه ،بعضه
ّ
والبعض اآلخر بسبب نفاد املخزون ...والنتيجة واحدة :ال
ي��زال املواطن يشحذ البنزين من هنا ،وامل��ازوت من هناك،
فيما التهريب على غاربه والسوق السوداء بكامل نشاطها.
وفي آخر املعلومات حول فتح اعتمادات الستيراد بواخر
محروقات ،أف��رج املصرف املركزي عن أم��وال البواخر الـ7
بعد أخذ ورد ،وقد كانت الشركات املستوردة للنفط قد أكدت
تب ّلغها من املصارف قرار املصرف املركزي منحها أذونات
مسبقة لتأمني البنزين لالسواق بسعر الـ 8000ل .ل .معربني
عن االستعداد لبدء عمليةتفريغ البواخر فور دفع املصرف

اس��ت��ك��م��ل��ت ق���ي���ادة م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ق��اع ف���ي «ح����زب الله»
التحضيرات اللوجستية والفنية وامليدانية واالدارية،
كما هيأ قسم اإلعالم في احلزب الصوتيات وآالف الرايات
والشعارات ،الستقبال قافلة الصهاريج التي ستنقل يوم
اخلميس املقبل مادة املازوت من مرفأ بانياس إلى بعلبك،
والتي سيتراوح عددها ما بني  70و 80صهريجا بحمولة
إجمالية تقدر بثالثة ماليني ليتر مازوت ،وستمتد القافلة
نحو  3كيلومترات ،سالكة في مسيرها ما يزيد عن 230
كيلومترا قبل أن حتط رحالها في بعلبك وجوارها.
وأعد «حزب الله» احتفالني الستقبال القافلة ،األول في
املنطقة الفاصلة بني بلدتي العني والنبي عثمان في البقاع
الشمالي ،والثاني عند مدخل بعلبك اجلنوبي في محلة
دوار دورس املعروف بدوار اجلبلي ،حيث سيقام احتفال
جماهيري في حضور نواب بعلبك الهرمل ،رؤساء بلديات
واحتادات بلدية ،وفاعليات سياسية واقتصادية ودينية
ونقابية ،واجتماعية.
يلي احلفل تخزين احلمولة في خزانات تابعة لشركة
م��ح��ط��ات «األم���ان���ة» ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ،وي��ت��م ب��ع��د ذل���ك نقلها

وتفريغها ف��ي خ��زان��ات امل��ؤس��س��ات واجل��ه��ات الراغبة
ب��احل��ص��ول ع��ل��ى م���ادة امل����ازوت اإلي���ران���ي ،ف��ي مقدمها
الهيئات التي أعلن األمني العام لـ»حزب الله» السيد حسن
نصرالله في كلمته املتلفزة عن استفادتها من هبة مجانية
تكفي حاجتها التشغيلية ملدة شهر في املناطق اللبنانية
ك��اف��ة ،وت��ش��م��ل :املستشفيات احل��ك��وم��ي��ة ،دور العجزة
وامل��س��ن�ين ،دور األي��ت��ام ،مؤسسات امل��ي��اه الرسمية في
احملافظات ،البلديات التي تتولى استخراج وضخ مياه
الشفة من اآلبار ضمن نطاقها ،أفواج اإلطفاء في الدفاع
املدني والصليب األحمر اللبناني.
في حني سيتم بيع املشتقات النفطية بالعملة اللبنانية،
وبأقل من سعر الكلفة بحسب ما أعلن السيد نصرالله،
إل���ى اجل��ه��ات ال��ت��ال��ي��ة :املستشفيات اخل��اص��ة ،املراكز
الصحية اخلاصة ،معامل األدوي��ة واألمصال ،املطاحن،
األف�����ران ،ال��س��وب��رم��ارك��ت وال��ت��ع��اون��ي��ات االستهالكية
التي تبيع امل��واد الغذائية ،معامل الصناعات الغذائية،
املؤسسات والشركات التي تتولى توليد وتأمني الكهرباء
للمواطنني مقابل تقاضي االشتراكات.

تدابري لـ ..MEAوحمالت التلقيح م�ستمرة

خالل حملة تلقيح طالب الصفوف الثانوية في مدارس زحلة

امل��رك��زي املتوجبات عليه لهذه ال��ش��رك��ات ،وه��و م��ا تعرقل
ولم يحصل ،ليصبح البلد أمام أزمة محروقات هي األخطر
بعدما المس مخزون املشتقات اخلط االحمر وكاد يفقد في
معظم الشركات ومحطات البنزين.
من جهته ،كشف عضو نقابة أصحاب محطات احملروقات
جورج البراكس أن «الكميات املتواجدة تكفي السوق لـ10
أي��ام» ،آم ً
�لا أن «يجد وزي��ر الطاقة اجلديد اآللية املناسبة،
والبيع في احملطات سيكون على أس��اس اآللية املعتمدة»،
كاشف ًا عن أنّ «إحدى البواخر بدأت بتفريغ حمولتها ،وبعض
ال��ش��رك��ات تنتظر احل��ص��ول على أم��وال��ه��ا م��ن االعتمادات
املخصصة سابق ًا قبل البدء بتس ّلم احلموالت اجلديدة».
وبعدما كان البراكس قد أشار إلى أ ّنه «لم نتب ّلغ رسمي ًا

ا�ستكمال التح�ضريات ال�ستقبال �صهاريج
مازوت الباخرة الإيرانية الأوىل يف بعلبك

تراجع يف �إ�صابات «كورونا» و�ضحاياه 4
AL-LIWAA Mercredi 15/9/2021

مبوضوع فتح االعتمادات على أساس ال��ـ 8000ليرة ،لكن
لعدة بواخر وه��ذا ي��ؤدي إلى
األم��ور ذاهبة بهذا االجت��اه ّ
ان��ف��راج ب��األزم��ة بانتظار ق��رار احل��ك��وم��ة» ،أك��دت مصادر
ت ستبقى مقفلة واألزم ة لم
مطلعة أنّ محطات احملروقا 
حتل ،ألنّ «البواخ ر لن تفرغ حمولتها بسبب العرقلة التي
حصلت حول بواخرالنفط الـ.»7
وع��ل��ى األث���ر أق���دم ع��دد م��ن ش��ب��ان ب��ل��دة أن��ص��اري��ة ،إلى
قطع طريق مدخل البلدة الشرقي ،احتجاج ًا على أزمة
احملروقات وانقطاع التيار الكهربائي ..فيما قطع محتجون
املسلك الغربي لألوتوستراد في البترون ،احتجاجا على
أزم��ة احمل��روق��ات أي��ض�� ًا ،واألوض���اع املعيشية واحلياتية
الصعبة.

املراد ا�ستقبل «الإ�صالح والت�أهيل»:
م�ستعدون لدعم ال�شباب بكل املراحل
ق��ام وف��د من اجلمعية اللبنانية اخليرية لإلصالح والتأهيل بزيارة
نقيب احمل��ام�ين ف��ي طرابلس محمد امل���راد ف��ي دار النقابة ،وذل��ك لتقدمي
دعوة للمشاركة لفريق النقابة الرياضي باملباريات النهائية التي تنظمها
املؤسسة
اجلمعية ضمن مشروع «ق���درات الشمال» ،املن ّفذ بالتعاون مع
ّ
ال ّلبنانية للسلم األهلي الدائم ( )LFPCPوالوكالة األملانية للتعاون الدولي
واملمول من االحتاد االوروبي واملانيا.
( )GIZووزارة الشؤون االجتماعية،
ّ
نقيب احمل��ام�ين محمد امل���راد استمع م��ن شباب ال��وف��د ع��ن طموحاتهم
مثمن ًا متاسكهم
املستقبلية ،مش ّدد ًا على أهمية الشباب في بناء الوطنّ ،
االجتماعي ،ومذكّ ر ًا بدور النقابة الدائم واستعدادها لتقدمي كل ما من شأنه
دعم الشباب وخاصة في هذا املرحلة.
توجه رئيسة اجلمعية فاطمة بدرا بالشكر إلى النقيب املراد
من جهتهاّ ،
على حسن استقباله ،ال��ذي يدل على االهتمام ب��دور الشباب في املجتمع
والثقة الكبيرة بهم ،م��ؤك��دة أنّ الشباب ه��م نهضة للوطن ال��ذي يتمناه
اجلميع وطن ازدهار ونهوض.
وبعد التقاط ال��ص��ورة التذكارية ،انتقل ال��وف��د إل��ى حضور محاضرة
ّ
نظمتها جلنة املعونة القضائية ح��ول احل��ق��وق القانونية للمحتجزين
امل��ن��ص��وص عليها ف��ي امل���ادة  ٤٧م��ن ق��ان��ون اص���ول احمل��اك��م��ات اجلزائية
اجلديد.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن
مستجدات تفشي جائحة «ك��ورون��ا» أم��س ،عن تسجيل
 706إص��اب��ات ج��دي��دة بالفيروس ،منها  657إصابات
محلية و 49إص��اب��ة واف����دة ،م��ا رف���ع ال��ع��دد التراكمي
لإلصابات منذ شباط  2020إلى  614688حالة ،تزامن ًا
مع تسجيل  8ح��االت وف��اة جديدة رفعت العدد اإلجمال
للوفيات إلى  8210ضحية ،مترافقة مع بلوغ عدد حاالت
الشفاء التام .574802
وف���ي ب��ي��ان آخ���ر ،أف����ادت ال�����وزارة ب��أ ّن��ه «باستكمال
ف��ح��وص  PCRل��رح�لات وص��ل��ت إل��ى ب��ي��روت وأجريت
في املطار بني  4و 8أي��ل��ول ،أظهرت النتائج وج��ود 78
حالة إيجابية ،مع اإلشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا
ل��ل��واف��دي��ن ف��ي ف��ت��رة ت���راوح ب�ين أرب���ع وع��ش��ري��ن وثمان
وأربعني ساعة كحد أقصى».

تدابير سفر جديدة

إلى ذلك ،أعلنت شركة «طيران الشرق األوسط»MEA
في بيان ،أ ّن��ه «عطف ًا على القرار الصادر عن السلطات
السويسرية بعد خفض تصنيف لبنان لناحية انتشار
وباء كورونا ،تعديل إجراءات السفر من لبنان إلى جنيف
ابتداء من  14أيلول  ،2021وفق ما يليُ :يسمح حلاملي
تأشيرة شينغني فيزا م��ن ن��وع  Type Dأو Type C
دخول جنيف ،شرط حيازتهم على شهادة تلقيح جرعتني
منذ  14يوما على األقل بطعم معترف به من قبل االحتاد
األوروب��ي ..كما ُيسمح ملواطني ومقيمي سويسرا ودول
االحت���اد األوروب���ي دخ��ول جنيف ،ش��رط حيازتهم على
شهادة تلقيح جرعتني منذ  14يوما على األقل أو نتيجة
 PCRسلبية  72ساعة قبل موعد سفرهم».

وأش���ار البيان إل��ى أن «اللقاحات املعتمدة م��ن قبل
االحتاد األوروب��ي ،هي :مودرنا ،فايزر ،وأسترازينيكا.
ويجب على جميع ال��رك��اب امل��غ��ادري��ن ال��ى جنيف ملء
منوذج حتديد موقع الركاب ،كما سيتم التأكد من تطبيق
هذه اإلجراءات من قبل شركة طيران الشرق األوسط قبل
املغادرة ومن قبل سلطات مطار جنيف عند الوصول».

حمالت تلقيح

من جهتهّ ،
نظم املركز الطبي في اجلامعة األميركية
ف��ي ب��ي��روت  ،AUBMCب��ال��ت��ع��اون م��ع مستشفى تل
شيحا في زحلة ،حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لطالب
الصفوف الثانوية في م��دارس زحلة ،في مستشفى تل
شيحا.
انطلق نهار التلقيح الساعة التاسعة صباحا ،في
حضور ممثلني من املركز الطبي في اجلامعة االميركية
في بيروت وفريق يتضمن ممرضات واطباء وصيادلة
وإداري��ي�ن وتقنيني ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��ري��ق مستشفى تل
شيحا بقيادة املديرة اإلداري��ة سنا نصرالله ،ومت خالل
احل��م��ل��ة ،مت تطعيم  800ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ح��ض��روا بناء
على مواعيد مسبقة خصصت لكل م��درس��ة ف��ي زحلة
وقد خصصت  12نقطة تلقيح للطالب ومنطقة مراقبة
حيث انتظر الطالب  15دقيقة بعد حصولهم على اللقاح
وخضعوا ملراقبة طبية دون تسجيل اي اعراض.
{ أم��ا مركز التلقيح ف��ي جامعة البلمند فأعلن في
ب��ي��ان ،ع��ن إط�ل�اق حملة تلقيح ل��ط�لاب امل���دارس بلقاح
«فايزر» ،والذين تتراوح أعمارهم بني  12و  18سنة أي
مواليد  2003حتى  ،2009غ��دا بني الساعة  9صباحا
والثانية بعد الظهر من دون حاجة لتسجيل موعد».

�شيخ العقل ا�ستقبل املطران العمار
ووفود ًا ّنوهت مبواقفه وجهوده

الت�سربات النفطية ال�شمالية تعود إ�ىل الظهور
ّ
و�إدارة من�ش�آت النفط توفد فريق ًا فني ًا للمعاجلة

التسرب قبل بدء الصيانة
األمن الداخلي ُيشرف على موقع
ّ

بقوة أكبر وبضغط أقوى ،عادت التس ّربات النفطية إلى
الظهور في األراضي الزراعية عند مفترق الديوان في منطقة
ببنني  -العبدة ،وذل��ك على ُبعد مئة متر تقريب ًا من موقع
التس ّرب السابق ال��ذي حصل قبل أي��ام قليلة ،وعملت في
حينه الفرق الفنية في إدارة منشآت النفط في طرابلس على
إصالح األعطال عبر سد الثغر املهترئة في أحد األنابيب.
ونظر ًا إلى تكرار هذا األمر ،طالب األهالي «إدارة منشآت
النفط ف��ي ال��ب��داوي  -ط��راب��ل��س ب��إص��دار ب��ي��ان توضيحي
تطمئن فيه االهالي جلهة مسببات تكرار ح��االت التسرب
القوية» ،متسائلني:
«مل��ا ال جت��رى عمليات تقييم شاملة ملسار خط األنابيب
لتبيان مناطق ونقاط ضعفها وحاالت االهتراء التي تعتريها
بفعل تقادم السنوات على إنشائها؟».
وعلى األث��ر أوف��دت «إدارة منشآت نفط طرابلس» فريق ًا
فني ًا وتقني ًا وآليات خاصة للعمل على صيانة خط أنبوب
النفط املهترئ في ببنني  -العبدة ،ومعاجلة التس ّرب النفطي
احلاصل وسحب كميات النفط الكبيرة املتدفقة في االقنية
واحلقول الزراعية.
كما عملت دوري��ة لقوى األم��ن الداخلي  -مخفر العبدة
على قطع الطريق املتف ّرعة نحو مطعم الديوان  -خط البحر،
لتأمني سالمة السائقني العابرين من مخاطر االنزالق ،بسبب
كميات املواد النفطية املتسربة من خط أنبوب النفط املهترئ
في هذه احمللة .وحضرت أيض ًا دورية من مخابرات اجليش
ودورية من عناصر شعبة املعلومات في قوى االمن الداخلي
ملتابعة قضية التسربات النفطية احلاصلة.

منخف�ض جوي قادم
والطق�س ماطر جنوب ًا

الدفاع املدني يعمل على تبريد األرض بعد احلريق

ف��ي ظ��ل األج���واء املعتدلة ،لك ّنها مم��ه��ورة بالرياح
الناشطة ،متكّ ن أخير ًا عناصر الدفاع املدني واألهالي
طوافة اجليش
وفريق جمعية درب عكار ،ومبساعدة ّ
اللبناني ،م��ن السيطرة أخ��ي��ر ًا على ح��ري��ق ش��ب في
اح���راج وبساتني ب��ل��دات رحبة واي�ل�ات وج��ب��راي��ل ،ثم
جتدد احلريق الذي استمر
متت عمليات التبريد ملنع
ّ
لعدة أي��ام ،والتهم مساحة جت��اوزت الـ  105هكتارات
من االراض��ي احلرجية وبساتني الزيتون واالراضي
العشبية.
ه��ذا وم��ن املتوقع أنّ يكون طقس اليوم (األربعاء)
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات
احلرارة خصوصا في املناطق اجلبلية والداخلية ،كما
يتشكل ضباب كثيف أحيانا على املرتفعات ويتوقع
هطول امطار خفيفة ومتفرقة أحيانا اعتبار ًا من بعد
الظهر خصوص ًا جنوب البالد.
وعليه ،فإنّ طقس ًا صيفي ًا معتد ً
ال كان اليزال يسيطر
على احل��وض الشرقي للمتوسط م��ع درج���ات حرارة
ضمن معدالتها السنوية حتى صباح اليوم (األربعاء)،
ح��ي��ث تتق ّلب األج����واء نسبي ًا م��ع ان��خ��ف��اض درجات
احل���رارة خصوصا ف��ي املناطق اجلبلية والداخلية
متأثرا باملنخفض اجلوي املسيطر جنوب غرب تركيا.
احل��رارة على الساحل من  23ال��ى  30درج��ة ،فوق
اجلبال من  14ال��ى  24درج��ة ،في ال��داخ��ل من  14الى
 30درجة.
ال���ري���اح ال��س��ط��ح��ي��ة :ج��ن��وب��ي��ة غ��رب��ي��ة ال���ى غربية،
سرعتها بني  10و  35كم/س.
االن��ق��ش��اع :ج��ي��د ع��ل��ى ال��س��اح��ل ،ي��س��وء ل��ي�لا على
املرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل :بني  50و.% 75
حال البحر :منخفض ارتفاع املوج.
حرارة سطح املاء 28 :درجة.
الضغط اجلوي 759 :ملم زئبق.

الشيخ حسن مستقب َ
ال املطران الع ّمار واألب بو راشد
استقبل شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن في دار الطائفة بفردان أمس ،راعي أبرشية صيدا
امل��ارون��ي��ة امل��ط��ران م���ارون العمار ،يرافقه كاهن كنيسة
«سيدة الدر» في املختارة االب عيد بو راشد ،في حضور
الشيخ ف���وزات ال��ع��رم ،وج��رى ع��رض لعدد م��ن القضايا
وامل��واض��ي��ع ذات الصلة بالشؤون الروحية والوطنية
العامة.
نوه فيها شيخ العقل باملطران العمار،
وكانت مناسبة ّ
«الداعي دوما الى احملبة والسالم ،وباجلهود التي يبذلها
في تعزيز الثوابت والقيم الروحية واالجتماعية التي
تتميز بها منطقة اجلبل وترسيخها ،وص��ون العالقات
واالسس املشتركة واحلفاظ عليها».
وبعد اللقاء قال املطران العمار« :نأتي الى هذه الدار
الكرمية التي نشعر فيها أننا ف��ي بيتنا .رب��اط ثابت ال

يتغير نؤكد عليه ،وانه مهما كانت الظروف التي نعيشها
اليوم في لبنان صعبة ،لكنها ليست كذلك ام��ام احملبة
حيث القلوب الطيبة التي تعمل معا ألجل الوطن .صالتنا
احملبة ترافق سماحة الشيخ نعيم حسن ،وايضا سماحة
شيخ العقل اجلديد صديقنا الدكتور الشيخ سامي املنى
وبنفس اخلط ،ونبارك للطائفة وكل املسؤولني فيها ،ويدا
بيد من اجل اجلبل ولبنان».
وال��ت��ق��ى الشيخ حسن مب��ف��وض االع�ل�ام ف��ي «احلزب
ال��ت��ق��دم��ي االش���ت���راك���ي» ص��ال��ح ح��دي��ف��ة ،وج����رى عرض
لالوضاع العامة .كما استقبل حسام راسبيه ،في حضور
امني سر املجلس الذهبي نزار البراضعي ،وفد من عائلة
الزهيري في بيروت ،ووفد من أشقاء الراحل أديب فليحان
يرافقه عضو املجلس املذهبي الشيخ محمد غنام ،يليه
الدكتوران هشام عجيب ووائل كرامة.

اخلطيب التقى «االحتاد الع ّمايل» معزي ًا
الأ�سمر :ليكن ت�شكيل احلكومة ف�سحة �أمل
استقبل ن��ائ��ب رئ��ي��س املجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
علي اخل��ط��ي��ب ،ف��ي مقر املجلس،
أم���س ،رئ��ي��س «االحت����اد العمالي
العام» الدكتور بشارة االسمر على
رأس وفد ضم نائب الرئيس حسن
فقيه واالم��ي�ن ال��ع��ام س��ع��د الدين
حميدي صقر ،وعلي طاهر ياسني،
وق���� ّدم ل��ه ال��وف��د ال��ت��ع��ازي برحيل
ال��ش��ي��خ ع��ب��د االم���ي���ر ق���ب�ل�ان ،كما
كانت مناسبة جرى خاللها تداول
األوضاع الراهنة.
رح�����ب ال��ش��ي��خ اخلطيب
وإذ ّ
ب��ال��وف��د ف���ي م��ق��ر امل��ج��ل��س «ال���ذي
نوه بدور
يحتضن قضايا العمال»ّ ،

«االحت��اد العمالي العام» في «بناء
الدولة وحماية العمال» ،داعيا الى
«تفعيل دوره ل��ل��دف��اع ع��ن حقوق
الناس الذين يعانون من الضائقة
االقتصادية واملعيشية التي مير
بها لبنان».
ومت��� ّن���ى اخل��ط��ي��ب «أن يحمل
تشكيل احلكومة توافقا سياسيا
يجسد التضامن الوزاري ملعاجلة
االزمات املتراكمة فتبادر احلكومة
ال����ى ان���ق���اذ ل��ب��ن��ان م���ن التدهور
االق��ت��ص��ادي وال���ت���ردي املعيشي
وت����أم��ي�ن ح���اج���ي���ات املواطنني
االساسية وتخليصهم من طوابير
الذل التي يتسبب بها احملتكرون

�أزمة �إخراجات القيد
ت�صل �إىل بنت جبيل
مع اقتراب موعد التسجيل في املدارس  ،برزت احلاجة الى اخراجات القيد
لزوم التسجيل واملفقودة متاما في مراكز النفوس في بنت جبيل وتبنني في
قضاء بنت جبيل.
وأوضح قائمقام بنت جبيل شربل العلم أ ّنه اتصل باحملافظ الذي أكد له أ ّنه
خالل أسبوع الى عشرة أيام تكون األمور قد ُح ّلت بالنسبة الى تأمني الالزم
لتغطية حاجات املواطنني ،وأ ّنه كما ُذ ِك َر في اإلعالم سابق ًا ميكن جتديد نسخ
إخراج القيد القدمية العائدة للعام  2017وما فوق.

واملستغلون حلاجات الناس».
بعد اللقاء ،قال االسمر« :جئنا
ل��ت��ق��دمي واج����ب ال��ت��ع��زي��ة برحيل
االم����ام ق��ب�لان ال���ذي ط��ب��ع احلياة
الدينية والسياسية بلبنان بطابع
م��ه��م ج���دا وه���و ال��ط��اب��ع الوطني
اجل����ام����ع ،ه����ذه ال������دار الوطنية
ب��ام��ت��ي��از ال�����ذي أرس�����ى اسسها
السيد االمام املغيب موسى الصدر
استمرت على ه��ذا النهج النهج
ال��وط��ن��ي اجل��ام��ع وك��ن��ا نتشارك
دائ��م��ا م��ع سماحة الشيخ هموم
ال���ن���اس وم��ش��اك��ل��ه��م وخصوصا
الطبقة العاملة».
وت�����اب�����ع« :أك�����دن�����ا ع���ل���ى ه���ذه
الثوابت بدعم الطبقة العاملة في
هذه املرحلة املصيرية حيث تعدى
الفقر نسبة  70باملئة .وتطرقنا
ال���ى ال���وض���ع ف���ي ل��ب��ن��ان وموقف
هذه ال��دار التي كانت اس��اس بناء
دول��ة لبنان احلديث ،وم��ن اساس
املقاومة مقاومة الظلم والفساد
واالس��ت��ب��داد .ه��ذه ال���دار الوطنية
اجلامعة ننهل من تعاليمها».
وختم« :أكدنا أيضا ضرورة ان
يكون هناك فسحة أمل مع تشكيل
هذه احلكومة ،وأن ندعمها لنرى
م��ا ميكن ان نوفر على ال��ن��اس من
مآس في هذه املرحلة وخصوصا
الطبقة العاملة».

اقت�صاد

األربعاء  15أيلول 2021م
املوافق  8صفر 1443هـ

«تو ّقف التمويل» القطبة املخفية يف الكارثة االقت�صادية
ذوالفقار قبي�سي:

األح��ادي��ث واالح��ص��اءات تتكرر ف��ي لبنان عن
م��ع��دالت ال��ف��ق��ر وال��ف��ق��ر امل��دق��ع واجل����وع وانهيار
القوة الشرائية وع��ن البطالة وإقفال املؤسسات
الصناعية وال��زراع��ي��ة والسياحية واخلدماتية
وع��ن االحتكار والتخزين وتهريب امل��ال والسلع
عبر احل��دود وعجز القطاعني العام واخل��اص عن
ترميم أو تنشيط القطاعات مبا يح ّرك من جديد
عجلة االقتصاد.
والغريب انه بني مختلف التحاليل عن أسباب
هذا الوضع يغيب السبب الرئيسي واألهم :غياب
«عنصر التمويل» ال��ذي لم يعد له حتى بقايا ألي
أثر .ومبا يذكر بجواب الضابط الذي عندما سأله
ق��ائ��د فرقته ع��ن سبب خ��س��ارة امل��ع��رك��ة أج���اب أن
هناك  ٢٠سببا .وملا بدأ الضابط في ع ّدها قائال:
السبب األول هو «خلص البارود» طلب إليه قائد
الفرقة التوقف عن سرد باقي األسباب .فالضابط
الذي «تخلص ذخيرته» يخسر معركته قبل أن تبدأ،
والسيارة الفارغة من البنزين لن تتحرك من مكانها
الى أبد اآلبدين! وفي لبنان فإن املشكلة كانت وما
تزال هي:

أوال :اننا حصرنا عنصر التمويل في مصدر
واح��د هو املصارف وعندما توقفت املصارف عن
االق��راض والتسليف توقف التمويل كليا ،ودون
توافر هذا العنصر األساسي في حركة االقتصاد
لن يكون هناك اقتصاد.
وثانيا :في ال��دول املتقدمة أو الطبيعية هناك
دول���ة ق��وي��ة وق���ادرة وراء امل��ص��ارف مت�� ّد إليها يد
االن��ق��اذ كلما تع ّثرت ولغاية أن تقوم من عثرتها
وتستعيد حيويتها ودورها في تنشيط االقتصاد.
أم��ا في لبنان فقد أقمنا نظاما مصرفيا من أولى
مهماته وواجباته إنقاذ دول��ة هي نفسها عاجزة
عن إنقاذ ذاتها ،فكيف عساها تنقذ سواها؟!
وثالثا :في الدول املتقدمة والطبيعية هناك الى
جانب املصارف والدولة املنقذة ،عشرات املصادر
اإلض��اف��ي��ة ل��ل��ت��م��وي��ل وض���م���ان اس��ت��م��رار شحن
القوة واملناعة في جسم االقتصاد .وعلى سبيل
امل��ث��ال دون احل��ص��ر ،ف��ي ال��والي��ات املتحدة هناك
البورصات الـ (وول ستريت) وأس��واق املال التي
تزود االقتصاد بـ«ترليونات» ال��دوالرات في أسهم
ّ
مئات آالف الشركات واملشاريع العمالقة والكبرى
والصغرى ف��ي ح�ين ب��ورص��ة لبنان ف��ي ش��رك��ات ال
يصل عددها ع��دد أصابع اليد ،ت��دور على نفسها

في م���داوالت م��ح��دودة حتمي بها نفسها .وهيئة
األس����واق امل��ال��ي��ة ال��ت��ي أن��ش��ئ��ت ب��غ��رض اجتذاب
شركات مساهمة جديدة تؤدي الى مصادر متويل
جديدة ،لم يجر تفعيلها حتى اآلن.
وإل��ى جانب امل��ص��ارف التجارية والبورصات
وأسواق املال في الواليات املتحدة ،وفي العديد من
البلدان ،هناك مصادر أخرى للتمويل منها مئات
املصارف املتخصصة ،ومصارف االدخار Mutual
 Saving Banksالتي يقتصر عملها على قبول
الودائع اآلجلة دون الودائع «حتت الطلب» .ومئات
آالف اجلمعيات والتعاونيات ومكاتب البريد التي
تتلقى االدخ��ارات وتعطي القروض والتسليفات
في مختلف املناطق والواليات.
ومقابل هذه الشبكة الواسعة ملصادر التمويل
تزود مختلف قطاعات االنتاج في هذه الدول
التي ّ
ب��ال��ق��وة وامل��ن��اع��ة ،ل��ي��س ع��ن��دن��ا ف��ي ل��ب��ن��ان سوى
م��ص��ارف ال ي��ر ّده��ا ودائ���ع وال ادخ����ارات وال تر ّد
أمانات وال تق ّدم قروضا وال تسليفات ،ومصرفا
مركزيا أسير التدقيقات والتحقيقات واالتهامات،
ودول���ة ع��اج��زة ع��ن ك��ل ش��يء إال ف��ي مهمة السلب
والنهب باالستيالء على ال���واردات واملساعدات
والهبات والصدقات.

نقيب �أ�صحاب الفنادق :امل�صاحلة
مع دول اخلليج ُتعيد لل�سياحة عافيتها

ش��� ّدد رئ��ي��س احت���اد ال��ن��ق��اب��ات ال��س��ي��اح��ي��ة نقيب
أصحاب الفنادق بيار األشقر على «ض��رورة أن تركز
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي ف��ي أول��وي��ات��ه��ا على
استعادة الثقة ،ثقة الشعب اللبناني أوال ،وثقة املجتمع
العربي والدولي ثانيا».
وأكد األشقر في بيان «ضرورة أن يتصالح لبنان مع
محيطه العربي ال سيما اخلليجي ،خصوصا أن القطاع
السياحي ال يزال يعول على السياح اخلليجيني ،ألنهم
يسجلون أطول فترات إقامة في لبنان ،كما أنهم األكثر
ترددا من بني كل السياح العرب إليه ،واألكثر إنفاقا».
وق��ال« :إضافة إلى أهمية السائح اخلليجي ،هناك
م��س��ت��ث��م��رون خليجيون أي��ض��ا ،ك��م��ا أن احلكومات
اخلليجية كانت دائما تقدم املساعدة للبنان في مختلف
الظروف واألوق��ات وعند كل األح��داث املفصلية ،ومن
هنا تأتي أهمية إع���ادة متتني العالقات اللبنانية -
اخلليجية».
وإذ رأى أن «األزم������ات امل��ع��ي��ش��ي��ة ال��ت��ي يعانيها
الشعب اللبناني تؤثر في ص��ورة لبنان لدى السياح

كركي ا ّدعى على م�ؤ�س�سات
و�أجراء وهميني

اخلليجيني ال��ذي��ن أح��ج��م��وا ع��ن زي���ارت���ه ،بسبب ما
يشاهدونه م��ن مظاهر اإلنهيار عبر وس��ائ��ل االعالم
بشكل يومي ،في حني ان منازلهم وأمكنة إقاماتهم ال
تزال موجودة» ،كشف عن أن «تراجع سعر صرف الليرة
مقابل ال��دوالر لم يحمل تداعيات إيجابية كبيرة على
القطاع السياحي كما توقع البعض ،وذلك بسبب عدم
توافر عامل الثقة ،وغياب اإلستقرار املالي والسياسي
واالقتصادي».
وأوض���ح خ��ت��ام�� ًا أن «ال��ق��ط��اع السياحي متكن من
تخطي أزم��ة احمل��روق��ات كما معظم التحديات التي
واجهته بفعل االنهيار احل��اص��ل ،وه��و ال يتقدم بأي
مطالب من احلكومة اجلديدة بإستثناء إمتام املصاحلة
اللبنانية  -اخلليجية» ،مؤكد ًا أنّ «السياحة قادرة على
استعادة ازدهارها مبجرد عودة السائحني اخلليجيني
وفور اعادة لبنان اتصاله وتواصله مع محيطه العربي
عموما واخلليجي خصوصا ،وأي ش��يء ع��دا ذل��ك ال
ميكن أن يعيد لإلقتصاد اللبناني وللقطاع السياحي
عافيته بتاتا».

«جمعية امل�ستهلك» :ماذا �سيفعل اخلليل
بـ  1.135مليار دوالر من �صندوق النقد؟

صدر عن جمعية املستهلك بيان جاء فيه« :لبنان يستلم
اخلميس  1.135مليار دوالر من صندوق النقد .في نفس
الوقت ص�� ّرح وزي��ر امل��ال عن ض��رورة الشفافية! خبران
مهمان :االول يتعلق بتسليم الثاني مبلغا محددا من املال
لم يكن يكفي سابقا «كخرجية» ألوالد الزعماء ،لكنه اليوم
قد يشكل خشبة خالص لبلد يغرق».
وسألت اجلمعية« :م��اذا سيفعل يوسف اخلليل بهذه
األموال؟ إما ان يواصل سياسة دعم املستوردين والتجار
السابقة وإم��ا يعتمد سياسة اقتصادية جديدة تعتمد
االستثمار في الزراعة والصناعة وقطاع التكنولوجيا،

وجزء يسير من الدعم الشفاف الستهالك العائالت الفقيرة.
دعم االستثمار هذا سيطلق طاقات االنتاج اللبنانية التي
ل��م تدعم ف��ي ك��ل تاريخها .وسيؤمن االف ف��رص العمل
للشباب املتسكع ف��ي ال��ش��وارع وأم���ام ال��س��ف��ارات .أما
االستهالك فيكفيه أكثر م��ن ستة مليارات دوالر تدخل
بالشنط خارج النظام املصرفي املتهالك والفاسد».
وختمت« :هذه هي الشفافية التي قد تنقذ البالد ،لكن
على االرج��ح ان وزي��ر امل��ال واحلكومة ،بفعل تراثهم في
احلكم ،سيختارون احملاصصة بني الطوائف حتت شعار
«دعم الفقير» دام ظله».

ا ّدع�������ى ال���ص���ن���دوق الوطني
ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ،بواسطة
م��ح��ام��ي��ه ،أم����ام ال��ن��ي��اب��ة العامة
امل��ال��ي��ة ف��ي ب��ي��روت ع��ل��ى شركتني
وأج����راء وهميني ال ت��ت��واف��ر فيهم
ش��روط اخلضوع واالستفادة ،مع
املطالبة باسترداد التقدميات التي
استفادوا منها من دون وجه حق».
وص����در ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،عن
م���دي���ري���ة ال���ع�ل�اق���ات ال���ع���ام���ة في
ال��ص��ن��دوق ،ب��ي��ان مم��ا ج���اء فيه:
«ألن العمل في الصندوق الوطني
للضمان االج��ت��م��اع��ي ي��ق��وم على
املتابعة واالستمرارية وألن هدر
ح��ق��وق ال��ن��اس وال��ت��ع��دي عليها
ب��ات م��ن امل��أل��وف واملستساغ في
اآلون��ة األخيرة ،تعهد املدير العام
الدكتور محمد كركي أن يكون هذا
امل��ل��ف ع��ل��ى س��ل��م أول���وي���ات إدارة
ال���ص���ن���دوق ،وأن ت��ق��وم أجهزته
الرقابية والقانونية بكل ما يلزم
ل���ل���ح���ؤول دون إض����اع����ة أم�����وال
املضمونني.
وع��ل��ي��ه ،وب��ت��وج��ي��ه م���ن املدير
ال���ع���ام ،ت��ق�� ّد م��ح��ام��ي الصندوق
باالدعاء أمام النيابة العامة املالية
ف���ي ب���ي���روت ع��ل��ى ش��رك��ت��ي Issa
 importواخلضر التجارية بعد
شطب ه��ذه األخ��ي��رة م��ن سجالت
ال��ص��ن��دوق وك��ذل��ك ع��ل��ى االج���راء
ال��وه��م��ي�ين ال��ذي��ن ال ت��ت��واف��ر بهم
ش�����روط اخل���ض���وع واالستفادة
واملطالبة ب��اس��ت��رداد التقدميات
ال��ت��ي اس���ت���ف���ادوا م��ن��ه��ا م���ن دون
وج��ه ح��ق ،وق��د سجلت الدعاوى
بتاريخ  2021/9/1حتت األرقام
 2021/3720و.»2021/3721

قضائيات

مذكرة إ�ح�ضار لدياب الذي بات يف أ�مريكا ومكتب اال ّدعاء
يف نقابة املحامني :ما ُن�سب للمحامية ال�ساحلي خُمتلق

يواصل احملقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت
القاضي طارق البيطار حتقيقاته واليوم أصدر مذكرة
إحضار جديدة بحق الرئيس حسان دياب .ونقل موقع
 VDLNEWSأن دياب قد غادر لبنان صباح أمس ،إلى
الواليات املتحدة األميركية للقاء أوالده الذين يعيشون
في اخلارج.
فقد أح��ال البيطار ،على النيابة العامة التمييزية
م��ذك��رة إح��ض��ار ف��ي ح��ق ال��رئ��ي��س دي���اب ،بعد تشكيل
احلكومة اجلديدة ،وبالتالي تعديل مكان إقامة دياب،
أي السرايا احلكومية ،املدرج في منت املذكرة األولى.
وب���دوره ،أح��ال احمل��ام��ي ال��ع��ام التمييزي القاضي
غسان اخلوري املذكرة على املديرية العامة لقوى األمن
ال��داخ��ل��ي للتنفيذ ،علما أن البيطار ك��ان ح��دد جلسة
استجواب لدياب في العشرين من أيلول احلالي.
وكان القاضي البيطار قد أصدر في وقت سابق مذكرة
إحضار ّ
بحق دياب املدعى عليه في ملف انفجار املرفأ،
وذلك بعد تغ ّيبه عن احلضور أمامه لالستماع إليه.
وجه دياب كتاب ًا إلى القاضي البيطار
بدوره ،كان قد ّ
اعتبر فيه أنّ «املجلس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء
ه��و امل��رج��ع ال��ص��ال��ح وال ص�لاح��ي��ة ل��ل��ق��ض��اء ف��ي هذا
املجال».
و ُيذكر أنّ البيطار كان قد حضر إلى مكتبه في قصر
العدل ،وأصدر مذكرة إحضار ّ
بحق دياب بعد تغ ّيبه عن

رجل �أثار الذعر يف �أدوني�س
أثار ٌ
رجل ذعر السكان في منطقة أدونيس
َ
في شارع مدرسة  .... Lycée De Villeووفق
صفحة «زوق مصبح بلدتي» فقد أمضى هذا
الرجل طيلة النهار منذ الصباح حتى ساعات
املساء األولى وهو يراقب املباني الواقعة في
منطقة أدون��ي��س ف��ي ش��ارع م��درس��ة Lycée
 .De Villeوق��ال��ت ال��ص��ف��ح��ة»:ع��ف��و ًا على
انتهاك خصوصية ه��ذا السيد ،ولكن األمن
الذاتي أصبح واجب ًا في زوق مصبح في ّ
ظل
غياب املعنيني وخاصة وسط موجة سرقات
السيارات التي نشهدها أسبوعي ًا!».

دخلوا �أرا�ضي العدو
وح�صلوا على جن�سيته..
هذه �أحكامهم!
أص�����درت احمل��ك��م��ة ال��ع��س��ك��ري��ة الدائمة
برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة
أحكام بجرائم التعامل مع العدو اإلسرائيلي
ٍ
بحق ك��ل م��ن :ج��ري��س سعيد ال��ل��وس ،مرمي
م��وس��ى دي����اب ،روال ج��ري��س ال���ل���وس ،نينا
جريس اللوس ،ألني جريس اللوس ومارون
إبراهيم اجلالد ،وذلك إلقدامهم على األراضي
اللبنانية وبتاريخ لم مي ّر عليه الزمن ،على
اإلتصال باسرائيل وعمالئه ،والدخول إلى
بالده من دون إذن احلكومة اللبنانية واإلقامة
فيه حتى تاريخه ،وعلى اإلستحصال على
اجلنسية اإلسرائيلية.
وق���ض���ت األح����ك����ام ب����إن����زال عقوبة
األش��غ��ال الشاقة م��دة  15سنة بحقهم
جميعا وجتريدهم من حقوقهم املدنية،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ت��غ��رمي ك��ل واح���د منهم
مبلغ مليون ليرة لبنانية.

املثول أمام القضاء.
وا ّدع���ى بيطار ف��ي سياق التحقيق على مسؤولني
بينهم دياب ،واستدعى أربعة وزراء سابقني ،ثالثة منهم
ن��واب حاليون ،ومسؤولني أمنيني لالستجواب .لكن
البرملان رفض رفع احلصانات عن النواب ولم مينحه
وزير الداخلية إذن ًا لالستماع الى أمنيني أبرزهم املدير
العام لألمن العام عباس ابراهيم.
وجاءت خطوة بيطار املفاجئة ،والذي يواجه مؤخر ًا
اتهامات بـ»تسييس» التحقيق ،صدر أبرزها عن «حزب
الله» ،غداة تلقيه كتاب ًا من األمانة العامة ملجلس الوزراء،
ر ّد ًا على مذكرة استدعاء دياب الذي كان بيطار قد ح ّدد
اليوم موعد استجوابه ،بحسب املصدر القضائي.
وتنص املادة على أ ّنه «على املدعى عليه أن يحضر
ّ
أم��ام قاضي التحقيق بعد تب ّلغه ،وإذا لم يحضر من
دون عذر مشروع ،عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة
تتضمن أم����ر ًا خ��ط��ي�� ًا إل���ى ق���وى األمن
إح��ض��ار بحقه
ّ
لتأمني إحضاره خالل مهلة  24ساعة من موعد اجللسة
املق ّررة».
ال��ى ذل���ك ،أع��ل��ن مكتب اال ّدع����اء ف��ي نقابة احملامني
ف��ي ب��ي��روت اخل��اص بفاجعة  4آب أن��ه «ب��اإلش��ارة إلى
ما ورد على مواقع إخبارية ليل أم��س األول ،عن خبر
مختلق ينسب للمحامية مت��ام الساحلي ،العضو في
مكتب اال ّدع��اء ،قيامها بتسريب معلومات حول جلسة

التحقيق العدلي التي مت خاللها اس��ت��ج��واب املدعى
عليه ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي مب��ا ه��و منسوب إل��ي��ه من
مسؤولية في جرمية تفجير الرابع من آب ،يربأ الر ّد على
مضمون ما يرد من أخبار تضليلية تطاله أو تطال أحد
أعضائه كونها حتصل في السياق العام الهادف لضرب
التحقيقات اإلستنطاقية اجلارية أمام احملقق العدلي
من جهة واختالق حصانات مذهبية من جهة أخرى».
وأوض��ح مكتب اال ّدع��اء أنّ «أعضاءه كافة يتابعون
ملف القضية مبهنية عالية وحرفية مطلقة .وإذ هو
حريص على سرية التحقيق املرعي باألحكام القانونية،
ف��إمن��ا لضمان ج�لاء احلقيقة وت��ب��ي��ان امل��س��ؤول�ين عن
جرمية العصر أي ًا يكن انتماؤهم ومركزهم».
وبنا ًء على ما تقدم ،أكّد املكتب أنّ «ما يتم اختالقه
من أخبار ملف ّقة تتعلق بجلسات التحقيق ال يعدو كونه
محاولة مغرضة لوسم التحقيق ومكتب اإلدعاء بصبغة
طائفية هدفها ح��رف التحقيق ع��ن م��س��اره القضائي
تنفيذ ًا إلعتبارات مشبوهة غير بريئة».
وأض��اف« :إنّ مكتب اال ّدع��اء لن مينح ٍأي كان شرف
استدراجه إلى سجاالت هجينة غريبة عن أدبياته ،ولن
يفسح امل��ج��ال لتسريبات مضللة ترمي بتحييده عن
رسالته الهادفة إل��ى حتقيق العدالة وان��ص��اف أهالي
الضحايا وسائر املتضريني عبر سوق املرتكبني لهذه
اجلرمية أمام القضاء مهما عال شأنهم».

تعميم �صورة متهم بجرم ن�صب واحتيال

منور النصاب احملتال إذا كنتم من ضحايا أفعاله اتصلوا!
أعلنت املديرية العامة لقوى االم��ن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة إنه»بتاريخ
 2021-3-1تعرض املواطن (م .ح .من مواليد عام  )1976لعملية نصب واحتيال من
قبل شخصني مجهولني ،أوهماه أنهما من إحدى الدول العربية .نتيجة االستقصاءات
والتحريات املكثفة التي قامت بها عناصر مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة
القضائية ،متكنت من حتديد هوية املشتبه فيهما ،وهما( :ع .ح .مواليد عام ،1974
لبناني)و(ف .ش .مواليد عام  ،1984لبناني).بتاريخ  2021-3-22مت استدعاء (ع .ج).
إلى املفرزة ،وباستماعه اعترف مبا نسب إليه ،وتعهد بإعادة جزء من املبلغ إلى املدعي
وترك رهن التحقيق ،فيما بقي الثاني متواريا عن األنظار.بتاريخ  ،2021-9-6توافرت
معلومات عن وجود (ف .ش ).في الضاحية اجلنوبية .ومن خالل املتابعة ،متكنت دورية
من املفرزة املذكورة مبؤازرة أخرى من مفرزة الضاحية اجلنوبية من توقيفه على منت
سيارة رباعية الدفع نوع «جيب شيروكي» يستعملها لتنفيذ عملياته االحتيالية ،مت
ضبتها إضافة إلى ضبط  /3/أجهزة خلوية.بالتحقيق معه ،اعترف مبا نسب إليه ،كما
عثر في داخل األجهزة اخللوية على عدة فيديوهات ومحادثات عن قيامه وآخرين بأعمال
تعمم
نصب واحتيال ،منتحال صفة محام.لذلك ،وبناء على إش��ارة القضاء املختصّ ِ ،
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي صورته ،وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله
وتعرفوا عليه أو على سيارته ،احلضور إلى مركز املفرزة املذكورة الكائن في ثكنة بربر
اخل��ازن  -ف��ردان ،أو االتصال على أحد ال��رق��م�ين 01/810171 - 01/810170:متهيدا
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

الك�شف عن عملية
بيع طفل
عمره �سنتني
أعلنت املديرية العامة لقوى
االمن الداخلي ـ شعبة العالقات
ال��ع��ام��ة ف��ي ب�لاغ أص��درت��ه إنه
بعدما «توافرت معلومات لدى
م��ف��رزة جونية القضائية في
وح��دة الشرطة القضائية ،عن
قيام ع ّدة أشخاص بعملية بيع
طفل.بتاريخي  8و 2021-9-9
وب������ع������د االس�����ت�����ق�����ص�����اءات
وال���ت���ح���ري���ات ال���ت���ي ق����ام بها
عناصر املفرزة املذكورة ،متكنت
من حتديد هوياتهم وتوقيفهم،
وهم كل م��ن(:ا .ش .من مواليد
عام  ،1993سوري((،ك .ش .من
مواليد عام  ،1974سورية((،ي.
ب .م���ن م��وال��ي��د ع����ام ،1970
لبناني((،ع .ا .من مواليد عام
 ،1972ل��ب��ن��ان��ي((،ي .س .من
مواليد عام  ،1957لبناني(و(ل.
ش .م���ن م��وال��ي��د ع���ام ،1955
لبنانية(بحيث أق��دم املوقوف
األول على بيع طفله -البالغ من
العمر سنتني -إل��ى املوقو َفني
الثانية والثالث ،بواسطة بق ّية
املوقوفني.مت تسليم الطفل الى
إح��دى اجلمعيات التي تُعنى
صر ،وأودع
برعاية األطفال ال ُق َّ
امل���وق���وف���ون ال��ق��ط��ع��ة املعنية
إلج�����راء امل��ق��ت��ض��ى القانوني
ب��ح��ق��ه��م ،ب���ن���ا ًء ع��ل��ى إش����ارة
القضاء املختص.

ريا�ضة

AL-LIWAA Mercredi 15/9/2021

هل ُيح�سن البحري
ت�سيري املركب النجماوي؟

كتب و�سيم �صربا:

ال شك ان الوضع الكروي احلالي لفريق نادي النجمة،
ال يسر خاطر قاعدته اجلماهيرية الواسعة ،على امتداد
الوطن وخارجه ،وال سيما ان التعادل بانطالق الدوري،
وتالي ًا فقدانه لنقطتني ثمينتني ،يؤشر ملسار صعب هذا
املوسم.
ولكن ما قد يعزي النجماويني ول��و نسبي ًا ،ان هذا
التعثر املبكر ،ج��رى بغياب م��درب اصيل مع استقالة
يوسف اجل��وه��ري قبل انطالق بطولة ال���دوري بايام،
وتعيني مساعده خيمينيث للقيام باملهمة مؤقت ًا ،فتلك
احلالة االستثنائية زالت بتعيني السوري ماهر بحري
ربان ًا للسفينة النجماوية ،وال��ذي يعول عليه الكثير
النقاذها من الرياح التي تعوق رسوها على بر منصات
التتويج ،خاصة ان سجله حافل مبا اشتاق اليه «شعب
النجمة».
والبحري ( 56عام ًا) سبق وتولى اإلشراف على أندية
تشرين والشرطة والطليعة والنواعير واالحتاد احللبي
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واحل�����ري�����ة ف����ي ب���ل��اده،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى املنتخب األوملبي
ال���س���وري ،وك���ذل���ك درب الفحيحيل
الكويتي ،واجل��زي��رة واألهلي والعربي
واحلسني ارب��د وشباب األردن في الدوري
األردني ،والرياضة واألدب اللبناني ،واخير ًا
مع الوحدة الذي استقال من تدريبه قبل ايام.
وحقق البحري نتائج الفتة مع الفرق التي
سبق ودربها ،ولعل ابرزها
اح������راز ل��ق��ب ال�������دوري ال����س����وري مرتني
متتاليتني مع نادي تشرين ( 2020و،)2021
وكاس األردن مع األهلي (.)2016
والبحري احلائز على شهادة تدريب Pro
من االحتاد اآلسيوي لكرة القدم ،سيحل بدي ً
ال
للجوهري ،مدرب نادي شباب البرج السابق
ال��ذي ك��ان تولى ت��دري��ب فريق النجمة مطلع
مت��وز /يوليو املاضي ،إال أن الطرفني فسخا
العقد بينهما بالتراضي.

املدرب السوري ماهر البحري القبطان اجلديد للسفينة النجماوية

يونغ بويز ُيف�سد ليلة الأرقام القيا�سية لرونالدو

رونالدو يحتفل بهدف التقدم ملانشستر يونايتد بشباك يونغ بويز
صعق يونغ بويز السويسري ضيفه مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ،باسقاطه  ،1-2باملباراة التي
احتضنها ملعب سويس وانكدورف ،في اجلولة
األولى من املجموعة الـ 6لدوري ابطال اوروبا لكرة
القدم.
وتقدم يونايتد عبر كريستيانو رونالدو (د،)13
وع���ادل ي��ون��غ ب��وي��ز بواسطة نيكوالس نغيمالو
( ،)66قبل أن يسجل ج���وردان سيباتشيو هد ًفا
أً
قاتل ( ،)90وتعرض يونايتد لضربة قوية بعد طرد
وان بيساكا (.)35
واف��س��دت النتيجة ليلة رون��ال��دو التاريخية
والذي تابع تطويع االرقام القياسية حيث خاض
 68م��ب��اراة ب��دوري األب��ط��ال منذ بلوغه  30عاما،

وجن��ح خاللها بتسجيل  63هد ًفا ،أكثر ب��ـ 35عن
أي العب آخر سجل أهدا ًفا بعد بلوغه الـ 30طوال
تاريخ املسابقة.
وأصبح يونغ بويز الفريق ال��ـ 36الذي يسجل
رونالدو بشباكه في دوري أبطال أوروب��ا ،لينفرد
مع ليونيل ميسي بهذا الرقم مناصفة ،كما ال يوجد
حال ًيا سوى  3العبني جنحوا بالتسجيل في 16
موسم على التوالي باملسابقة وهم :ميسي وكرمي
بنزميا.
وسجل رون��ال��دو هدفه ال��ـ 135ب��دوري األبطال
ليعزز صدارته لترتيب هدافي أهم الكؤوس موسع ًا
الفارق عن ميسي الوصيف بـ 120هدف ًا ،كما عادل
الرقم اخلاص بأكثر الالعبني مشارك ًة باملسابقة

واملسجل باسم ايكر كاسياس ( 177مباراة).
ولم يشارك رونالدو بقميص يونايتد باملسابقة
قبل هذه املباراة منذ أي��ار /مايو  12( 2009عام ًا
و 110أيام) وهي رابع أطول فجوة ملشاركة العب
مع فريق بتاريخ البطولة ،وهنا مباريات االربعاء:
 19:45بشكتاش  -دورمتوند
 19:45شريف  -شاختار
 22:00م.سيتي  -اليبزيغ
 22:00كلوب بروج  -جرمان
 22:00سبورتينغ  -أياكس
 22:00أتلتيكو  -بورتو
 22:00ليفربول  -ميالن
 22:00انتر  -ريال مدريد

بنزميا يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية

أكد الفرنسي كرمي بنزميا مهاجم ريال مدريد،
أنه يحلم بالتتويج بالكرة الذهبيةُ ،مشي ًرا إلى أن
اجلائزة هي حلم لكل العب كرة قدم في العالم.
وقال بنزميا« :ليس هناك سر للتحسن ،فأنا
أق��وم بعملي اليومي ،وك��ل ع��ام أعتني بنفسي
بشكل أف��ض��ل ،ومي��ك��ن��ك��م رؤي���ة ذل���ك الح�� ًق��ا في
املباراة».
وأضاف« :ال أعتقد أن هناك تبعية لي ،فنحن
فريق ق��وي للغاية ،وم��ا علي فعله هو مساعدة
دائما ،ومحاولة الفوز باأللقاب».
الفريق
ً
وزاد« :الكرة الذهبية حلم كل الالعبني ،لكن
األه��م هو الفوز باأللقاب ،لكنني بالطبع أحلم
يوما ما».
بالفوز بها ً

وتابع« :أعتقد أنني حتدثت كثي ًرا بالفعل عن
كيليان مبابي ،وكلنا نعرفه ،لكن أعتقد أن أفضل
شيء بالنسبة لي ،هو التركيز على مباراة الغد».
وواص��������ل« :ال مي���ك���ن امل���ق���ارن���ة ب��ي�ن ثالثي
( )BBCوالهجوم احل��ال��ي للفريق ،وم��ا فعلته
مع كريستيانو وبيل انتهى ،وأعتقد أن الثالثي
سيبقى بالتاريخ ،وأن��ا حال ًيا مع فينيسيوس
وهازارد وهما العبان رائعان».
وأردف« :فينيسيوس العب شاب ،وأصبح لديه
اآلن خبرة في النادي ،ويساعدنا كثي ًرا ،وأحتدث
دائما وأح��اول مساعدته على النجاح هنا،
معه
ً
وأنا أؤمن به».
ونوه« :إصابة إصبعي لن جتعلني أتوقف،

وليس لدي وقت للعالج ،لهذا ألعب بالضمادة».
واستكمل« :دوري األبطال هو أعلى منافسة،
ونحن لسنا خلف أح��د ،فاملباراة  11العبا ضد
 11العبا وليس هناك مرشح للقب ،فهناك العديد
من املباريات التي يتوقع فيها الناس أن فريقا ما
سيفوز ،ثم ال يحدث ذلك ،سنذهب للقتال من أجل
دوري أبطال أوروبا».
وأمت« :نعمل على جتنب استقبال األهداف،
ولكن يحدث ذلك في بعض األحيان ،وسنعمل في
التدريبات لتفادي ذلك».
وختم« :دوري األب��ط��ال بطولة خ��اص��ة ،وكل
الفرق تريد الفوز ،وعلينا إثبات ذلك على أرض
امللعب».

بيليه يتعافى ويغادر امل�ست�شفى خالل �أيام

طمأنت كيلي ناسيمنتو ابنةاسطورة كرة
القدم البرازيلي بيليه ،أن والدها سيخرج
من العناية املركزة خالل األيام املقبلة ،حيث
يواصل مراحل تعافيه من اجلراحة .وميكث
��ام��ا ،وهو
ال�لاع��ب ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر  80ع ً
الالعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثالث
مرات ،في مستشفى ألبرتو أينشتاين مبدينة
ورما
ساو باولو ،وذلك منذ أن أزال األطباء ً
من القولون بعمل جراحي في وق��ت سابق
من شهر اي��ل��ول /سبتمبر اجل���اري .وقالت
ناسيمنتو مطمئنة جمهوره مبختلف ارجاء
العالم ،إنه يقوم بعمل جيد بعد اجلراحة،
وال يشعر ب��األل��م وه��و ف��ي م��زاج جيد ،رغم
ان��ه منزعج «كونه ال يستطيع تناول سوى
اجليلي ولكنه سيثابر!» كما قالت.
وكشفت ان بيليه سينتقل إلى غرفة عادية
في خالل يومني التاليني ثم يعود إلى املنزل،
وق��ال��ت« :إن���ه ق��وي وعنيد وب��دع��م ورعاية
ال��ف��ري��ق ال�لام��ع ف��ي أينشتاين وك���ل احلب
والطاقة والضوء الذي يرسله العالم ،سوف
يتغلب على هذا!».
ونشرت ناسيمنتو صورة مع والدها عبر
تطبيق انستاغرام للتواصل االجتماعي،
يظهر خاللها بيليه مبتسم ًا وه��و يتحدث
معها من املستشفى.

بيليه يتحدث مع ابنته من املستشفى قبيل مغادرته الحق ًا

متفرقات رياضية
{ أحرز روجيه فغالي على «ميتسوبيتشي
النسر ايفو  « 6لقب السباق الثالث لتسلق
الهضبة الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات
والسياحة في الدليبه  -العربانية  -حاصبيا
(املنت) مبشاركة  25سيارة ،واحتل جواد سليم
على «ميتسوبيتشي النسر ايفو  »10املركز
الثاني ،وب��ول قصيفي على «ميتسوبيتشي
النسر ايفو  « 9املركز الثالث ،ويندرج السباق
في اطار املرحلة الثالثة من بطولة لبنان لتسلق
الهضبة لهذه السنة ،وتضمن ث�لاث طلعات
رس��م��ي��ة ،ومت ج��م��ع اف��ض��ل وق��ت�ين مسجلني
الع�لان الترتيب النهائي للفائزين ،وواصل
فغالي حصد األلقاب في السباقات التي يشارك
فيها .وجاء احراز لقب السباق الثالث لتسلق
الهضبة بعد اسبوع على اح��رازه لقب رالي

لبنان الدولي الـ  . 43شهد السباق منافسة في
معظم الفئات ،ووزع رئيس مصلحة رياضة
السيارات بالنادي املنظم غابي كريكر ،ومدير
السباق نعمان ح��امت ،وعضوا جلنة احلكام
روي م��ك��رزل وسعيد زك��ا وم��س��ؤول السالمة
مارك حايك ،الكؤوس واجلوائز على الفائزين،
ووجه النادي املنظم الشكر لبلدية الدليبه -
العربانية  -حاصبيا عل مساهمتها الفاعلة
في اجناح السباق وتقدميها كافة التسهيالت
لضمان جناحه.
{ ف��از ايلي بجاني باملرحلة الرابعة من
بطولة لبنان في الرماية من احلفرة األوملبية
«تراب» للفئة «أ» ممتاز ،والتي نظمها االحتاد
اللبناني ل��ل��رم��اي��ة وال��ص��ي��د ف��ي ح��ق��ل نادي
طوني وازن بغدراس (كسروان) مبشاركة 25

متباريا ،وأص��اب بجاني  45طبقا من  50في
الدورين نصف النهائي والنهائي ،أمام وسام
محمد ( )41الذي حل ثالثا .وأحرز أالن موسى
املركز الثالث بعدما أص��اب  30طبقا من ،40
متقدما وليد النجار ( )26الذي حل رابعا ،وقاد
املباراة احلكم االحتادي ناجي هاشم.
{ هنأ االحت��اد اللبناني لكرة السلة نادي
بيروت الحتفاظه بلقب بطولة األندية العربية
للسيدات التي أقيمت في األردن بفوزه على
نادي الثورة السوري بفارق  4نقاط ()67-71
باملباراة النهائية التي أقيمت مساء االثنني،
ول��م ينس االحت��اد استغالل املناسبة الغداق
املديح بنفسه ،علما ان انديته ال تزال تنتظر
اي��ض��اح��ات منه بشأن ان��ط�لاق بطولة لبنان
مبوعدها احملدد او سيتم تأجيلها!!.
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رزنامة احلكومة ت�سابق الوقت:
(تتمة املنشور ص)1

جلنة البيان

عملي ًا ،حكمت السرعة والدينامية عمل احلكومة
اجلديدة جلهة االسراع في إجناز البيان الوازري
والتسلم والتسليم ف��ي معظم ال����وزارات ليطلع
الوزراء اجلدد على ملفاتها ،بحيث توقعت بعض
املصادر املتابعة إجناز البيان الوزاري نهاية هذا
االس��ب��وع او قبله ورمب���ا ال��ي��وم خ�لال االجتماع
الثالث للجنة او غ��د ًا ،ل ُيحال الى مجلس ال��وزراء
إلق��راره ومن ثم احالته الى املجلس النيابي ملنح
الثقة على اساسه للحكومة .لذلك اجمعت مصادر
املعلومات على انه سيكون بيان ًا مقتضب ًا ُيحاكي
اب���رز امل��ش��ك�لات واالزم�����ات ال��ت��ي يعيشها لبنان
وسبل اخلروج منها لوقف االنهيار احلاصل.
وق���د دخ��ل��ت اللجنة ال���وزاري���ة ف��ي اجتماعها
الثاني امس في مناقشة بنود البيان بند ًا بند ًا ،مع
جتاوز املسلمات الوطنية الكبرى التي لم يحصل
عليها اي خ�لاف ول��م يتم التوقف عندها كثير ًا،
مثل م��واض��ي��ع حت��ري��ر االرض وت��رس��ي��م احل��دود
والتوطني وعودة النازحني السوريني،
وقال عضو اللجنة وزير الزراعة عباس احلاج
حسن لـ «اللواء» :ان اجلو العام للنقاش في اللجنة
اك��ث��ر م��ن ج��ي��د ،بحيث ل��م يحصل اي خ�ل�اف او
اشتباك ان جاز التعبير حول اي نقطة تُعرقل او
تؤخر اجن��از البيان ال��وزاري بالسرعة املطلوبة،
بالعكس هناك ارادة عند اجليمع بسرعة االجناز
حتت وقع االزمة الضاغطة .واالمور االستراتيجية
التي كانت في احلكومات املاضية موضع خالف
(سالح املقاومة واالستراتيجية الدفاعية واحلدود
وسواها) لم نتوقف عندها وباتت تفصي ً
ال امام
االزم��ة املعيشية الصعبة التي يعيشها الناس،
اضافة للنوايا احلسنة عند كل االط��راف بالعمل
للخروج من االزمة.
اض���اف ال��وزي��ر احل���اج حسن ردا على س��ؤال
ح���ول اب����رز م��ض��ام�ين ال��ب��ي��ان :ان��ه��ا ت��ت��رك��ز على
االن��ق��اذ االق��ت��ص��ادي وف��ق اخل��ط��وط العامة التي
حددها الرئيسان ميشال ع��ون وجنيب ميقاتي،
وهي التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول
املانحة للحصول على الهبات والقروض امليسرة،
وتطبيق خطط «ماكينزي» للتعافي االقتصادي

ومؤمتر «سيدر» واملبادرة الفرنسية.
وحول املالحظات او التعديالت التي طرأت على
مسودة البيان التي قدمها رئيس احلكومة؟ قال
احلاج حسن :انها ليست تعديالت مبعنى الكلمة
ب��ل «ش��ل��ب��ن��ة» ال��ن��ص وتغيير ب��ع��ض الصياغات
لتصبح اكثر وضوح ًا ،بحيث لم تدخل تعديالت
جوهرية على النص.
واوض����ح احل����اج ح��س��ن «ان ال��ب��ن��ود املتعلقة
باخلبز والكهرباء وح��اج��ات ال��ن��اس ستذكر في
البيان ،واملطلوب إعادة ترميم الثقة بني املواطن
والدولة».
وقال وزير العمل مصطفى بيرم بعد االجتماع:
حقنا مبقاومة االح��ت�لال واحل��ف��اظ على حقوقنا
وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري.
اضافة الى تصحيح الرواتب واألج��ور واحلفاظ
على الودائع وبنود أخرى تُطمئن الناس ستُذكر
في البيان الوزاري».
ال���ى ذل���ك ،اس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي سفيرة
فرنسا آن غريو التي زارت ايضا الرئيس نبيه
بري ورئيس التيار الوطني احلر جبران باسيل، ،
اضافة الى سفير النروج مارتن ييترفيك ،ثم القائم
بأعمال السفارة االميركية ريتشارد مايكلز ،في
زايارت دعموتأييد للحكومة .كما اجتمع مع حاكم
مصرف لبنان ري��اض سالمة للبحث في الشؤون
املالية ومواضيع عامة لتخفيف حدة االزمة.
واع��ل��ن أم���س م��س��ؤول ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة
ف��ي االحت����اد االوروب�����ي ،ج��وزي��ب ب��وري��ل تعليق
نظام العقوبات على لبنان بعد تشكيل احلكومة
اللبنانية اجلديدة.
وق���ال ب��وري��ل ف��ي تصريح صحفي نقلته قناة
«احل���دث»« :مت تعليق نظام العقوبات األوروب��ي
ب��ش��أن ل��ب��ن��ان ب��ع��د ت��ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة وس��ن��زي��د
املساعدات ونسهل مفاوضات لبنان مع صندوق
النقد الدولي».
وكان االحتاد األوروبي قد أعلن الشهر املاضي
تطبيق نظام عقوبات على لبنان ،بهدف الضغط
على السياسيني اللبنانيني لتشكيل حكومة إنقاذ
في البالد ،عقب استقالة حكومة حسان دياب ،على
خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.

التسليم والتسلم

وكشف وزي��ر امل��ال السابق غ��ازي وزن��ي خالل
عملية التسلم والتسليم انه ّ
مت رصد زي��ادة ٪50
على الرواتب واألج��ور كمساعدات اجتماعية في

اعالنات رسمية
إعالن عن إعادة مناقصة عامة
تعلن إدارة وإستثمار مرفأ بيروت
عن إعادة مناقصة عامة ألعمال تأهيل
الطفافات البحرية ملرفأ بيروت.
على ال��راغ��ب�ين اإلش��ت��راك ف��ي هذه
املناقصة سحب دفتر الشروط اخلاص
من مصلحة الديوان في املرفأ  -الطابق
اخلامس ،إب��ت��دا ًء من نهار االثنني في
 ،2021/9/13وذل����ك ض��م��ن ال����دوام
النظامي.
ان آخر مهلة لتقدمي العروض تنتهي
نهار األربعاء الواقع فيه 2021/9/29
الساعة الثانية عشرة ظهر ًا.
وي��ج��ري ف��ض ال��ع��روض ف��ي النهار
ذاته الواقع فيه  2021/9/29الساعة
الثانية عشرة والنصف بعد الظهر في
مكتب الرئيس املدير العام.
هاتف01/587075 :
فاكس01/585835 :
بيروت في 2021/09/10
الرئيــس املديـر العــام بالتكليف
عمر عبد الكرمي عيتاني
---------------اعالن عن إعادة متديد مناقصة عامة
تعلن إدارة وإستثمار مرفأ بيروت
عن إعادة متديد مناقصة عامة لتوريد
م��واد متفرقة حاجة املخزن الرئيسي
ملرفأ بيروت.
على ال��راغ��ب�ين اإلش��ت��راك ف��ي هذه
املناقصة سحب دفتر الشروط اخلاص
من مصلحة الديوان في املرفأ  -الطابق
اخل��ام��س ،إب���ت���دا ًء م��ن ن��ه��ار االرب��ع��اء
في  ،2021/9/15وذل��ك ضمن ال��دوام
النظامي.
ان آخر مهلة لتقدمي العروض تنتهي
نهار اخلميس الواقع فيه 2021/9/30
الساعة الثانية عشرة ظهر ًا .
وي��ج��ري ف��ض ال��ع��روض ف��ي النهار
ذاته الواقع فيه  2021/9/30الساعة
الثانية عشرة والنصف بعد الظهر في
مكتب الرئيس املدير العام.
هاتف 01/587075 :
فاكس 01/585835 :
بيروت في2021/9 /14 :
الرئيـس املديــر العـــام بالتكليف
عمــر عبد الكريـم عيتـانـي
----------------بالغ رقم2/9 :
ت��ع��ل��ن وزارة االت����ص����االت ب��أن��ه��ا
ستضع ق��ي��د التحصيل اع��ت��ب��ارا من
 2021/9/20ال��ك��ش��وف��ات ال��ت��ال��ي��ة:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن
شهر آب عام .2021
ب��اإلض��اف��ة ال��ى كشوفات الفواتير
املتأخرة غير املسددة ولقد حددت مهلة
أقصاها  2021/10/14لتسديدها.
وتُذكر املشتركني الكرام بالتدابير
التالية:
في حال التخلف:
ُ -1ت���ق���ط���ع خ����ط����وط امل��ش��ت��رك�ين
امل��ت��خ��ل��ف�ين ع��ن ال��دف��ع ب��اجت��اه واح��د
«لالستقبال فقط» اعتبارا م��ن تاريخ
.2021/10/15
ُ -2ت���ق���ط���ع خ����ط����وط امل��ش��ت��رك�ين
امل��ت��خ��ل��ف�ين ع���ن ال���دف���ع ب��االجت��اه�ين
اع���ت���ب���ارا م���ن ت���اري���خ 2021/11/2
وتستوفى ال��غ��رام��ة ع��ن إع���ادة وصل
اخلط ( 11.000ل.ل ).اعتبارا من هذا
التاريخ.
 -٣تُلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة
بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع
اإلش��ت��راك اع��ت��ب��ارا م��ن 2021/12/1
وي��ع��اد وصله بعد تسديد املتأخرات
املستحقة إضافة الى رسم إعادة وصل
اخل���ط ( 11.000ل.ل ،).وذل���ك حتى
تاريخ اإللغاء النهائي.
ُ - 4ت��ل��غ��ى اش��ت��راك��ات��ه��م ب��ص��ورة
نهائية ب��ع��د م���رور ث�لاث��ة أش��ه��ر على
تاريخ اإللغاء املؤقت إعتبارا من تاريخ
 2022/3/1وتستوفى غ��رام��ة قدرها
( )%2ش��ه��ري� ًا ،وحت���رر األرق���ام امللغاة
صل املتأخرات بالطرق القانونية
وتحُ ّ
املعمول بها .إستنادا الى املادة  45من
قانون احملاسبة العمومية.
ُ -5يحرم املشترك امللغى رقمه من
احل���ص���ول ع��ل��ى إش���ت���راك ج��دي��د قبل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مالحظة :أ -تُقطع خطوط املشتركني

فرصة عمل
< مطلوب ملجمع أسنان بدولة قطر
أخصائي تقومي أسنان
التأشيرة املتوفرة لبناني خبرة حد
أدنى ثالث سنوات
نرجو إرسال السيرة الذاتية عبر
الـWhats App 0097455396622

امل��ت��خ��ل��ف�ين ع���ن دف����ع ف���ات���ورة ه��ات��ف
شهر مت��وز ع��ام  2021ب��اجت��اه واح��د
«لالستقبال فقط» اعتبارا م��ن تاريخ
.2021/9/15
ب -مي���ك���ن ل��ل��م��ش��ت��رك�ين امل��ل��غ��اة
خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم
املتأخرة املبادرة إلى تقسيط املتأخرات
ف��ي ص��ن��ادي��ق امل��ن��اط��ق الهاتفية وفي
مصلحة الشؤون املالية  -مبنى وزارة
االت����ص����االت ،ش����ارع ري����اض ال��ص��ل��ح
وإم��ك��ان��ي��ة احل���ص���ول ع��ل��ى إش��ت��راك
جديد.
إم��ك��ان��ي��ة ت��س��دي��د ال��ف��وات��ي��ر عبر
الوسائل التالية:
 ل���دى أي ص��ن��دوق م��ن صناديقق��ب��ض ال���ف���وات���ي���ر ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة
االت�����ص�����االت ع���ل���ى ك���اف���ة األراض������ي
اللبنانية.
 ل����دى أي م���ص���رف ع��ب��ر ت��وط�ينالفاتورة مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة
ال��واح��دة أو أكثر (لالستعالم اتصل
مبصرفك).
 م��ك��ات��ب  LibanPostم��ق��اب��ل 2.000ل.ل للفاتورة الواحدة أو بكلفة
 1.500ل.ل ل��ل��ف��ات��ورة ال��واح��دة عبر
االشتراك بخدمة «جباية من العنوان»
(لالشتراك بهذه اخلدمة ميكن االتصال
بالرقم  - 01/629629مقسم .)333
 مكاتب شركة ويسترن يونيون OMTبكلفة  2.000ل.ل للفاتورة
الواحدة.
 مكاتب شركة ويسترن یونیون BOB FINANCEبكلفة 2.000
ل.ل .للفاتورة الواحدة.
 عبر شبكة االن��ت��رن��ت على موقعهيئة أوجيرو [.]ogero.gov.lb
ك���م���ا ُت����ذك����ر امل���ش���ت���رك�ي�ن ب��أح��ك��ام
املرسوم رقم ( 93/4565امل��ادة الثالثة
منه) وتعديله باملرسوم  11682تاریخ
 1998/1/30جل��ه��ة حت���دي���د مهلة
أرب��ع��ة أش��ه��ر ل�لإع��ت��راض بعد إنتهاء
املهلة احمل��ددة للدفع واملذكورة أعاله،
ووج����وب ت��ق��دمي ط��ل��ب االع���ت���راض في
امل��ن��ط��ق��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة ال��ت��اب��ع ل��ه��ا رق��م
املشترك.
ُي���ط���ل���ب م����ن امل���ش���ت���رك�ي�ن ال���ك���رام
ال��ت��ج��اوب ال��س��ري��ع م��ع م��ض��م��ون ه��ذا
البالغ ،شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  1أيلول 2021
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
(التكليف )743
------------------إعـــــالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقدمي
ال���ع���روض ل��ت��ق��دمي ي���د ع��ام��ل��ة داع��م��ة
مل��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ،م��وض��وع
اس���ت���دراج ال��ع��روض رق���م ث4د720/
تاريخ  ،2021/3/10قد م��ددت لغاية
ي��وم اجلمعة  2021/9/24عند نهاية
ال���دوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
مي���ك���ن ل���ل���راغ���ب�ي�ن ف����ي االش����ت����راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض امل��ذك��ور أع�لاه
احل����ص����ول ع���ل���ى ن���س���خ���ة م����ن دف��ت��ر
الشروط من مصلحة الديوان  -أمانة
السر  -في الغرفة املسبقة الصنع رقم
 38املستحدثة في اجلهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان
ضمن ح��رم��ه ،مبنى ك��ه��رب��اء لبنان -
ط��ري��ق ال��ن��ه��ر وذل����ك ل��ق��اء م��ب��ل��غ ق��دره
/1.000.000/ل.ل.
ع��ل��م � ًا ب���أن ال���ع���روض ال��ت��ي سبق
وت��ق��دم ب��ه��ا ب��ع��ض امل���وردي���ن ال ت��زال
سارية املفعول ومن املمكن في مطلق
األح��وال تقدمي ع��روض جديدة أفضل
للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض ب��ال��ي��د إل���ى أم��ان��ة
سر كهرباء لبنان  -في الغرفة املسبقة
الصنع رق��م  38املستحدثة في اجلهة
الغربية م��ن املبنى امل��رك��زي ملؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/9/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
(التكليف )745
-------------إعـــــالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقدمي
العروض لتأهيل جورتي املصاعد في
امل��ج��م��وع��ة األول����ى وال��ث��ان��ي��ة وأع��م��ال
تصليح قاعدة الباطون التابعة حملرك
مروحة الهواء األساسية جهة جونيه
ف��ي معمل ال���ذوق احل����راري ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د3655/

تاريخ  ،2021/7/9قد مددت لغاية يوم
اجلمعة  2021/10/8عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
مي���ك���ن ل���ل���راغ���ب�ي�ن ف����ي االش����ت����راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض امل��ذك��ور أع�لاه
احل����ص����ول ع���ل���ى ن���س���خ���ة م����ن دف��ت��ر
الشروط من مصلحة الديوان  -أمانة
السر  -في الغرفة املسبقة الصنع رقم
 38املستحدثة في اجلهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان
ضمن ح��رم��ه ،مبنى ك��ه��رب��اء لبنان -
ط��ري��ق ال��ن��ه��ر وذل����ك ل��ق��اء م��ب��ل��غ ق��دره
/50.000/ل.ل.
ع��ل��م � ًا ب���أن ال���ع���روض ال��ت��ي سبق
وت��ق��دم ب��ه��ا ب��ع��ض امل���وردي���ن ال ت��زال
سارية املفعول ومن املمكن في مطلق
األح��وال تقدمي ع��روض جديدة أفضل
للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض ب��ال��ي��د إل���ى أم��ان��ة
سر كهرباء لبنان  -في الغرفة املسبقة
الصنع رق��م  38املستحدثة في اجلهة
الغربية م��ن املبنى امل��رك��زي ملؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/9/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
(التكليف )748
-------------دعوة عامة النتخابات تكميلية لنقابة
املضيفني اجلويني اللبنانيني
ي��ع��ل��ن امل��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لنقابة
املضيفيني اجلويني اللبنانيني اجراء
ان��ت��خ��اب��ات تكميلية خلمسة أعضاء
انتهت ُم��ـ � ّدة عضويتهم ،ح�� ّدد تاريخ
اج�����راء االن���ت���خ���اب���ات ي����وم اخل��م��ي��س
ال��واق��ع فيه السابع م��ن شهر تشرين
األول .2021
ّ
يفتح ب��اب الترشيح اب��ت��داء م��ن 7
أيلول ويبقى ب��اب الترشيح مفتوح ًا
األول الساعة الثانية
لغاية  4تشرين ّ
عشرة ظهر ًا ضمن ًا.
---------------دعوة إلى وسام جميل البسط
مجهول محل اإلقامة
بناء على استحضار الدعوى املقامة
ض��دك م��ن زوج��ت��ك ناهد ب�لال عبدالله
مب����ادة ت��ف��ري��ق ق����ررت م��ح��ك��م��ة ص��ي��دا
ال��ش��رع��ي��ة السنية اع��ت��ب��ارك مجهول
املقام وابالغك أوراق الدعوى بواسطة
ال��ل��ص��ق وال���ن���ش���ر ،ف��ع��ل��ي��ك احل��ض��ور
إل��ى ه��ذه احملكمة خ�لال عشرين يوم ًا
الس���ت�ل�ام أوراق ال���دع���وى واجل����واب
وعند تخلفك تتخذ بحقك اإلج���راءات
القانونية وكتب في .2021/9/14
رئيس قلم محكمة
صيدا الشرعية السنية
الشيخ عاطف قشوع
-----------------املوضوع :نشر إعالن
تعلن محكمة صيدا الشرعية السنية
عن تعيني الساعة احلادية عشرة من
يوم االثنني في  2021/9/27عن اجراء
املزايدة العلنية لبيع حصة القاصرين
كرمي وعبدالرحمن ونازك أوالد املرحوم
حسن علي امليسي في الشاحنة ماركة
مرسيدس طرازها  2628تاريخ الصنع
 1981والنمرة العمومية املوضوعة
عليها ذات ال��رق��م  357135البالغة
ثالثة عشر ألف ومائتان وستون دوالر ًا
أم��ي��رك��ي� ًا ف��ي ال��ش��اح��ن��ة وال��ت��ي ق��درت
قيمتها ب��ث�لاث�ين أل���ف دوالر أميركي
وث��م��ان��ي��ة آالف وث��م��امن��ائ��ة وأرب��ع�ين
دوالر ًا أمريكي ًا النمرة البالغة قيمتها
عشرون ألف دوالر أمريكي اآليلة لهم
ارث��� ًا ع��ن وال��ده��م امل��رح��وم حسن علي
امليسي ،فمن له رغبة في الشراء عليه
ان يطلع على ال��ش��روط ضمن ال��دوام
الرسمي وكتب في .2021/9/13
رئيس قلم محكمة
صيدا الشرعية السنية
الشيخ عاطف قشوع
-----------------إعـــــالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط���ل���ب���ت س���ل���م���ى إس���م���اع���ي���ل زي���ن
بصفتها الشخصية ووكيلة نور وندى
ن��ادر قصاربني املرجة سندات ملكية
ب��دل ض��ائ��ع ع��ن حصصهم ف��ي العقار
 9/2613برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في بعبدا /نايفة شبو
---------------

موازنة الـ ،2022ورفعنا بدل النقل من  24ألف ليرة إلى
 64ألف ليرة..
وأكّ ���د ان ال م��خ��رج م��ن األزم���ة اال م��ن خ�لال برنامج
صندوق النقد الدولي ،الذي بات اجلميع يعتبر اليوم ان
التفاوض معه أمر ال ب ّد منه.
والح����ظ وزي����ر امل����ال ي��وس��ف خ��ل��ي��ل ان زي����ادة الثقة
بالسياسة املالية تتطلب تغيير ًا أساسي ًا بأداء وصورة
وفعالية وشفافية اإلدارة العامة وتفاعلها مع املواطنني،
ألن فقدان الثقة باملؤسسات احلكومية عائق ثقيل امام
إخراج لبنان من مشاكله.
من جانبه ،اعتبر وزير الداخل ّية بسام املولوي خالل
التسليم والتسلم أنّ «تثبيت االستقرار األمني وتعزيز
األم���ن االج��ت��م��اع��ي ب��ال��ت��ع��اون والتنسيق م��ع األج��ه��زة
األمنية سيكون األولوية» .وقال املولوي« :سنعمل على
استيعاب احل���راك الشعبي وخ��ل��ق ج��و م��ن التنسيق
بني أجهزة ال��وزارة واحل��راك وصون حرية التعبير مع
احلرص والتأكيد على عدم التعدي على األمالك العامة
واخلاصة من خالل تطبيق القوانني كما سنعمل على
استكمال التحضيرات إلج���راء االن��ت��خ��اب��ات النيابية
والبلدية واالختيارية في مواعيدها القانونية» .ودعا
العاملني في ال���وزارة ال��ى «العمل قلب ًا واح���د ًا لتخطي
احمل��ن��ة ال��ت��ي مت��ر بها ال��ب�لاد» .وأش���ار وزي���ر الداخلية
ّ
يستحق التضحية
السابق محمد فهمي إلى أنّ «الوطن
وهذا ما أمت ّنى أن أنقله لألجيال القادمة».
بدوره ،قال الوزير عبدالله بو حبيب وزير اخلارجية
خالل عملية التسلم والتسليم ان «الظروف صعبة لكنها
ليست مستحيلة ،وهي تنغمس من السياسة الداخلية
التي تؤثر على السياسة اخلارجية» .وشدد على اهمية
تعزيز العالقة مع «العالم العربي فنحن ج��زء منه وال
ميكن ان نتخلى ال ع��ن ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وال ع��ن العالم
ال��غ��رب��ي ».واض���اف «االه���م ان نسعى ال��ى ان تساعدنا
هذه ال��دول وال يوجد اي دولة ال ترغب سوى باستقرار
لبنان».
ورب��ط تكتل لبنان القوي أم��س ،منح الثقة للحكومة
اجلديدة ،بأن يتضمن بيانها ال��وزاري إص��دار وتوزيع
البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات األكثر فقر ًا،
في مقابل رفع تدريجي للدعم ،وتوفير احملروقات ومنع
تهريبها وتخزينها ،وزيادة سعة التغذية بالكهرباء من
املؤسسة ،فض ً
ال عن تعهد واضح بتنفيذ العقد مع شركة
الفاريز اند مارسال بشأن التدقيق اجلنائي.

االذونات املسبقة

نفطي ًا ،أكدت مصادر مصرفية تبلغ املصارف العاملة
منحها اذون��ات مسبقة لتأمني البنزين لألسواق على
سعر  8000ليرة لبنانية ،على ان تبدأ الشركات عملية
تفريغ البواخر ف��ور دف��ع املصرف امل��رك��زي املتوجبات
عليه لهذه الشركات ،مشيرة إلى ان املخزون المس اخلط
األحمر.
وكشف رئيس مجلس إدارة «ك���ورال» و«ليكويغاز»
اوسكار ميني انه «بعد االتصاالت التي متت مع مصرف
لبنان ،فإن حاكم املركزي رياض سالمة ملتزم مبوضوع
الدعم حتى آخر أيلول ،وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات
مسبقة لـ 8بواخر».
وبينما الطوابير بقيت على حالها ام��ام احملطات.
ذكرت مصادر شركات استيراد احملروقات انها تبلغت
م��ن امل��ص��ارف ق���رار امل��ص��رف امل��رك��زي منحها اذون���ات
مسبقة لتأمني البنزين لالسواق بسعر ال��ـ 8000ليرة.
وال��ش��رك��ات مستعدة لبدء عملية تفريغ ال��ب��واخ��ر فور
دفع املصرف املركزي املتوجبات عليه لهذه الشركات ،
وهو االمر الذي لم يحصل حتى الساعة ،ما يضع البلد
ام��ام ازم��ة محروقات هي االخطر بعدما المس مخزون
املشتقات اخلط االحمر وك��اد يفقد في معظم الشركات
ومحطات البنزين.
واكّ د عضو نقابة أصحاب محطات احملروقات جورج
ال��ب��راك��س أن اح���دى ب��واخ��ر احمل��روق��ات ب���دأت بتفريغ
حمولتها ،وبعض الشركات بانتظار أن تستحصل على
أموالها القدمية قبل البدء بتس ّلم احلموالت اجلديدة.
وأضاف البراكس« :الكميات املتواجدة تكفي السوق
 10أي���ام ون��أم��ل أن ي��ج��د وزي���ر ال��ط��اق��ة اجل��دي��د اآلل��ي��ة
املناسبة ،والبيع في احملطات سيكون على أساس اآللية
املعتمدة».
يخص
واشار الى أن ال خيار واضح ًا حتى اآلن في ما
ّ
اآلل��ي��ة وكيفية التسعير .وح���دد عاملني مؤثرين على
استمرارية الطوابير ،هما سعر صفيحة البنزين مقارنة
بالسعر في سوريا والكميات التي تستورد ما إذا كانت
تكفي السوق.
وفي وقت ُيتوقع وصول النفط االيراني الى لبنان من
سوريا غدا اخلميس ،اعلن موقع «تانكر تراكرز» لرصد
حركة السفن ،ان ناقلة نفط إيرانية تفرغ  33أل��ف طن
متري من زيت الغاز في سوريا ،على أن يتم نقلها الحق ًا
إلى لبنان بواسطة الصهاريج.

احضار دياب!

قضائي ًا ،اح��ال قاضي التحقيق العدلي في جرمية
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى النيابة
العامة التمييزية مذكرة احضار جديدة بحق رئيس
احلكومة السابق حسان دياب ،لتنفيذها قبل  24ساعة
من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه احملددة في 20
أيلول احلالي.
وتأتي املذكرة بعد تبدل مكان إقامة الرئيس السابق
للحكومة من السراي الكبير إلى منزله في تلة اخلياط.
وبعدما ترددت معلومات عن سفر الرئيس دياب إلى
الواليات املتحدة األميركية أكّ د األخير انه ذهب لرؤية
ولديه الذين يدرسان الطب في الواليات املتحدة ،وانه
سيغيب ملدة أربعة أسابيع.

 606326إصابة

صحي ًا ،أعلنت وزارة الصحة العامة ع��ن تسجيل
 706اصابات جديدة بفايروس كورونا و 8حاالت وفاة
خالل الـ 24ساعة املاضية ،ليرتفع العدد التراكمي إلى
 606326إصابة مثبتة مخبري ًا.

ال�سعودية تدعو حلرمان احلوثيني
(تتمة املنشور ص)1
ال��س�لام ف��ي اليمن ال���ذي ميثل أول��وي��ة للمملكة ،مع
االحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع ال��ق��ان��ون ال��دول��ي اإلن��س��ان��ي وق��واع��ده
العرفية.
وأوضح وزير اإلعالم املكلف ماجد بن عبدالله القصبي،
في بيانه لوكالة األنباء السعودية ،أن مجلس ال��وزراء
ش ّدد على ما تضمنته رسالة وفد اململكة الدائم لدى األمم
املتحدة إلى مجلس األمن ،في أعقاب استهداف امليليشيات
احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران للمدنيني في املنطقة
الشرقية وجازان وجنران ،من دعوة املجتمع الدولي إلى
حتمل مسؤوليته جتاه هذه امليليشيات ومزود أسلحتها،
وحرمانها من امل��وارد املمولة ألعمالها العدائية العابرة
للحدود التي تقوض اجلهودالدولية في التوصل إلى حل
سياسي شامل باليمن ،وتهدد األمن والسلم الدوليني.
وتطرق املجلس ،إلى مشاركة اململكة في أعمال الدورة
ال��ـ  156ملجلس جامعة ال��دول العربية ،وم��ا عبرت عنه
االجتماعات التي عقدت على هامشها من إدان��ة وشجب
االع��ت��داءات واإلج���راءات اإلسرائيلية في مدينة القدس،
والتأكيد على أهمية ف��رض اآلل��ي��ات ال�لازم��ة للتفتيش
السريع والشامل للمواقع النووية في إيران ،والعمل على
تعزيز التنسيق العربي املشترك للتصدي ألي تدخالت في
الشؤون الداخلية للدول العربية.
وبني أن مجلس الوزراء تابع مستجدات جائحة كورونا
على املستويني احمللي والدولي ،وما سجلته اإلحصاءات

وامل��ؤش��رات ذات الصلة ،م��ن االس��ت��م��رار ف��ي انخفاض
منحنى اإلص��اب��ات ،وارت��ف��اع ع��دد اجل��رع��ات املعطاة من
اللقاح املضاد إلى ما يقارب (  40مليون ًا ) ،مؤكد ًا أهمية
تقيد اجلميع باإلجراءات الوقائية واستكمال التحصني
بجرعتني للحماية من مضاعفات الفيروس واحلد منه.
واط ّلع املجلس ،على املوضوعات املدرجة على جدول
أعماله ،من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى
في دراستها ،كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس
ال���ش���ؤون االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ،وم��ج��ل��س ال��ش��ؤون
السياسية واألمنية ،واللجنة العامة ملجلس ال���وزراء،
وهيئة اخلبراء مبجلس الوزراء في شأنها.
(واس)

بوتني للأ�سد قبل «العزل» :القوات
(تتمة املنشور ص)1

من أفراد حاشيته بفيروس كوفيد.19-
وتعافى األسد وزوجته من كوفيد 19-في وقت سابق
من هذا العام.
وق��ال الكرملني كذلك إن األس��د شكر الرئيس الروسي
على املساعدات اإلنسانية لسوريا وعلى جهوده لوقف
«انتشار اإلرهاب».
وأشاد مبا وصفه بنجاح اجليشني الروسي والسوري
في «حترير األراضي احملتلة» بسوريا.
كما وصف العقوبات التي فرضتها بعض الدول على
سوريا بأنها «غير إنسانية» و»غير شرعية».
وشددت الواليات املتحدة العقوبات على سوريا العام
املاضي قائلة إنها تهدف إلى الضغط على األسد لوقف
احلرب واالتفاق على حل سياسي.
وقالت الوكالة العربية السورية لألنباء إن الرئيسني
بحثا «التعاون املشترك بني جيشي البلدين في عملية
مكافحة اإلره���اب واستكمال حترير األراض���ي التي ما
زالت تخضع لسيطرة التنظيمات اإلرهابية».
وأشار األسد إلى أن العملية السياسية التي بوشرت
قبل سنتني تقريبا تواجه «عوائق ،ألن هناك دو ًال تدعم
اإلره��اب��ي�ين ول��ي��س��ت ل��ه��ا مصلحة ف��ي أن تستمر ه��ذه
العملية باالجتاه الذي يحقق االستقرار في سوريا».
من جهة أخرى قال محققو جرائم احلرب تابعون لألمم
املتحدة أمس إن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة الالجئني
بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع ،ووثقوا تزايدا
ف��ي ال��ع��ن��ف وان��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق اإلن��س��ان مب��ا ف��ي ذل��ك
االعتقال التعسفي على يد قوات احلكومة.
وق��ال��ت جلنة التحقيق بشأن س��وري��ا التابعة لألمم
املتحدة إن الوضع بشكل عام ي��زداد قتامة ،مشيرة إلى
أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة املمزقة ،وانهيار
اقتصادها وج��ف��اف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم
الدولة اإلسالمية.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في معرض إصدار
ت��ق��ري��ره��ا ال���راب���ع وال��ع��ش��ري��ن «ب��ع��د ع��ش��ر س���ن���وات ،ما
زال��ت أط��راف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلن��س��ان��ي��ة وت��ت��ع��دى ع��ل��ى ح��ق��وق اإلن��س��ان األس��اس��ي��ة
للسوريني».
وأض���اف «احل���رب على املدنيني السوريني مستمرة،
ومن الصعب عليهم إيجاد األم��ن أو امل�لاذ اآلم��ن في هذا
البلد الذي مزقته احلرب».
وق��ال التقرير إن ح��االت االعتقال التعسفي واحلبس
مبعزل عن العالم على يد القوات احلكومية مستمرة.
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وذكر بيان صحفي «تواصل اللجنة توثيق ليس فقط
التعذيب والعنف اجلنسي رهن االعتقال ،بل أيضا حاالت
وفاة أثناء االحتجاز وحاالت اختفاء قسري».
وق����ال ه��ان��ي م��ج��ل��ي ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة إن ه��ن��اك «ع���ودة
لتكتيكات احلصار وما يشبه احلصار» في جنوب غرب
سوريا وهي منطقة شنت فيها قوات احلكومة املدعومة
من روسيا حملة للقضاء على جيب للمعارضة املسلحة
في مدينة درعا.
وأش���ار التقرير ،ال���ذي يغطي ف��ت��رة ع��ام حتى نهاية
حزيران ،إلى تزايد األعمال القتالية في الشمال الغربي
قائال إن األس��واق واملناطق السكنية واملنشآت الطبية
تُقصف من اجلو والبر «غالبا بشكل عشوائي ،مما يتسبب
في سقوط العديد من القتلى واجلرحى املدنيني».
وت��اب��ع التقرير أن  243شخصا على األق��ل قتلوا أو
شوهوا في سبعة تفجيرات بسيارات ملغومة في بلدتي
عفرين ورأس العني اللتني تسيطر عليهما املعارضة
املسلحة شمالي حلب ،لكن العدد اإلجمالي أكبر بكثير.
وانتقد التقرير جماعة هيئة حترير الشام اإلسالمية
ال��ت��ي تسيطر ع��ل��ى إدل���ب لفرضها ق��ي��ودا ع��ل��ى اإلع�ل�ام
وعلى حرية التعبير ،قائال إنها اعتقلت تعسفيا نشطاء
إعالميني وصحفيني بينهم نساء.
وانتقدت كذلك االحتجاز غير القانوني آلالف النساء
واألطفال لالشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة اإلسالمية
ف���ي م��خ��ي��م��ات مب��ن��اط��ق ت��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ق����وات س��وري��ا
الدميقراطية املدعومة م��ن ال��والي��ات املتحدة ،قائال إن
اعتقالهم ليس له أساس قانوني.
وأض���اف التقرير أن��ه��م «ت��رك��وا ل��ل��دف��اع ع��ن أنفسهم
ف��ي ظ���روف رمب���ا ت��ص��ل إل���ى ح��د امل��ع��ام��ل��ة ال��وح��ش��ي��ة أو
الالإنسانية».
(الوكاالت)

ق�صف أ�مريكي للميلي�شيات قرب
(تتمة املنشور ص)1

وأف����اد ت��ل��ف��زي��ون ك��ردس��ت��ان  24أن «ال��ق��ص��ف اجل��وي
مجهول امل��ص��در ،وق��ع ق��رب بلدة القائم املتاخمة ملنطقة
البوكمال على اجلانب اآلخر من سوريا».
على صعيد آخر اعتبرت مديرة االستخبارات الوطنية
األميركية أف��ري��ل هاينز ،أن التهديد األك��ب��ر لبالدها من
اإلره����اب ال��دول��ي ينبع م��ن دول مثل اليمن وال��ص��وم��ال
وسوريا والعراق ،وليس أفغانستان.
وقالت أفريل في مؤمتر حول األمن القومي في ضواحي
واش��ن��ط��ن« :ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن مسؤولي االستخبارات
األم��ي��رك��ي�ين ي��راق��ب��ون ع��ن كثب م��ا إذا ك��ان��ت اجلماعات
اإلرهابية ستعود للظهور في أفغانستان ،إال أنها لم تعد
مصدر القلق في ما يتعلق بإيواء إرهابيني ميكنهم تنفيذ
هجومهم داخل الواليات املتحدة».
وأضافت« :نحن ال نضع أفغانستان في صدارة قائمة
األول���وي���ات ،ب��ل ننظر إل��ى اليمن وال��ص��وم��ال وس��وري��ا
والعراق ..هناك نرى التهديدات األخطر».
وتابعت« :على الرغم من ذلك فإن هناك «تركيزا كبيرا»
م��ن أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي��ة مل��راق��ب��ة إمكانية
ق��ي��ام اجل��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة ب��إع��ادة ت��ك��وي��ن نفسها في
أفغانستان».
ولفتت إلى أن «جمع املعلومات االستخباراتية داخل
أفغانستان قد تراجع منذ االنسحاب األميركي».
(العربية نت)

طموحات احلكومة وحمدودية قدراتها ا إل�صالحية
(تتمة املنشور ص)1
ت���واف���ر احمل����روق����ات ع��ل��ى اخ���ت�ل�اف اص��ن��اف��ه��ا،
فاالدارات الرسمية على اختالفها باتت شبه معطلة
بسبب اع��ت��م��اد ن��ظ��ام ال����دوام اجل��زئ��ي ملوظفيها،
وال��ذي أدى في نهاية املطاف إل��ى دوام ي��وم واحد
في األسبوع .وفي رأينا فإن النتائج املترتبة على
عملية الشلل الكامل في مؤسسات الدولة واداراتها
س��ت��ؤدي إل��ى م��زي��د م��ن االن��ه��ي��ارات لكل اخل��دم��ات
العامة ،مع كل ما ميكن ان يؤدي إليه ذلك من نتائج
ك��ارث��ي��ة ع��ل��ى ق��ط��اع��ي اخل��دم��ات ال��ع��ام واخل���اص،
وإل��ى تعطيل شبه كامل لكل ال��ط��اق��ات االنتاجية
واخلدماتية في البالد.
كان من الواضح ان اخلطوة األول��ى على طريق
إنقاذ ما تبقى من ال��دول��ة تتمثل بتشكيل حكومة
إنقاذية ،تعثر تشكيلها بعد فشل حكومة «اللون
ال��واح��د» التي شكلها حسان دي��اب ،والتي فشلت
ف��ش� ً
لا ذري���ع��� ًا ف��ي وق���ف أي م��ن االن��ه��ي��ارات التي
اجتاحت ال��ب�لاد ومؤسسات ال��دول��ة ،وخصوص ًا
جلهة التأثيرات السلبية الكبرى النهيار قيمة الليرة
جت��اه ال����دوالر األم��ي��رك��ي ،حيث راف���ق ذل��ك ارت��ف��اع
جنوني لكل األسعار ،باإلضافة إلى تعطيل سياسة
الدعم التي تعتمدها ال��دول��ة للضروريات واولها
احلاجات املعيشية واحملروقات.
يتطلع اللبنانيون ال��ي��وم إل��ى حكومة الرئيس
جنيب ميقاتي مع قليل من األمل ،التخاذ اإلجراءات
واخلطوات السريعة الكفيلة ،أو ًال بوقف االنهيار
الكبير نحو احلضيض ،وال��ذي سيؤدي حتم ًا إلى
تفكيك ال��دول��ة ،وال��دف��ع بالتالي نحو ان��دالع حرب
أهلية ستؤدي حتم ًا إلى تقسيم لبنان ،وسيطرة قوى
ودول أجنبية على مختلف اجزائه ،وثاني ًا الستعادة
امل���ب���ادرة ف��ي اع��ت��م��اد س��ي��اس��ة إص�لاح��ي��ة ،ت��ط��اول
جميع مؤسسات ال��دول��ة ،وال��ت��ي م��ن املفترض ان
تهدف أيض ًا إلى جتديد الطبقة السياسية الفاسدة
من خالل الدعوة النتخابات نيابية في ظل قانون
انتخابي جديد ،يؤمن نزاهة االنتخابات ،ومينع
بالتالي تشكيل احمل��ادل االنتخابية التي ميكن ان
تعيد إلى املجلس النيابي والسلطة نفس الطغمة
الفاسدة ،التي تسببت بخراب لبنان وافقاره.
ال ب ّد ان ُيدرك الرئيس ميقاتي كرجل أعمال ناجح
مع هذه النخب من الكفاءات التي ميثلها العديد من
األول لنيل احلكومة
الوزراء في حكومته منذ اليوم ّ
ثقة املجلس النيابي م��دى حاجة لبنان لتدفقات
مالية جديدة من اخل��ارج ،والتي ميكن ان تأمينها
ع��ب��ر ق���روض وم��س��اع��دات م��ن امل��ؤس��س��ات املالية
الدولية ومن الدول الشقيقة والصديقة ،ولكن تبقى
هذه التدفقات املالية رهينة قرارات احلكومة بالقيام
بعمليات إصالحية ضرورية وملحة ،والتي تأتي
عملية إص�لاح قطاع الطاقة في رأس اولوياتها،
وال��ت��ي ب��ات��ت ت��ش��كّ ��ل اخل��ط��وة األول����ى ع��ل��ى طريق
استعادة الثقة ببنية الدولة وقدرتها على اعتماد
سياسة إصالحية .وترتبط عملية استعادة الثقة
إلى ح ّد بعيد بنجاح احلكومة في البلدء مبفاوضات
هادفة وسريعة مع املؤسسات املالية الدولية ،وعلى
رأسها صندوق النقد الدولي الذي ميكنه ان يؤمن ما
بني  3و 5مليارات من التدفقات املالية الضرورية.
ال ب ّد ان تدرك احلكومة ان التدفقات املالية التي
ميكن ان تأتي عبر صندوق النقد الدولي لن تكون
كافية لعملية االنقاذ ،حيث تقدر احتياجات لبنان
إلى ما بني  25و 30مليار دوالر ،ويشكل ذلك حتدي ًا
ك��ب��ي��ر ًا ام���ام احل��ك��وم��ة الس��ت��ع��ادة ثقة احلكومات
العربية واألجنبية بالدولة اللبنانية ،وبقدراتها
على اإلص��ل�اح ،وتفكيك ن��ظ��ام ال��ف��س��اد املعشعش
في بنيتها السياسية واإلداري��ة ،تسارع إلى القول
إلى ان احلكومة في ظل موازين القوى السياسية
داخلها،وفي البالد ال متلكاملبادرة أو حرية القرار

للقيام باخلطوات الالزمة ملعاجلة أي من األسباب
املباشرة واالساسية التي قضت بعزل لبنان عربي ًا
ودولي ًا ،وف��رض حالة «قسرية» من احلصار املالي
والسياسي والسياحي عليه منذ بداية عهد الرئيس
ميشال عون ،املتحالف علن ًا مع حزب الله ومحور
املمانعة.
اذ ًا ارادت احلكومة العمل بواقعية وحكمة فإن
عليها ان تظهر ذلك من خالل نص بيانها الوزاري،
وخصوص ًا جلهة ع��دم تضمينه برامج إصالحية
كبيرة ،لن تكون ق��ادرة على مقاربتها س��واء جلهة
الفترة الزمنية الفاصلة عن استحقاق االنتخابات
النيابية أو ال��رئ��اس��ي��ة ،وان تقتصر طموحاتها
ووعودها على وقف عملية االنهيار واج��راء بعض
األول���ي���ة لبعض ال��ق��ط��اع��ات ،وال��ت��ي
اإلص�ل�اح���ات ّ
تسهل دخول بعض املساعدات والقروض الدولية
ّ
والعربية.
تستدعي احلكمة والواقعية ان تعتمد احلكومة
رزن��ام��ة خل��ط��ة م��ح��ددة األه����داف ل��وق��ف االن��ه��ي��ار،
باحلصول أو ًال على تدفقات مالية خارجية محددة،
تؤمن لها القدرة على االستمرار في وقف االنهيار
النقدي واالجتماعي واخلدماتي ،ويتطلب ذلك من
احلكومة التص ّدي لظاهرة تفكك اإلدارات الرسمية،
وه��ي الظاهرة التي باتت ُت��ه � ّدد بانهيار ال��دول��ة،
وصو ًال إلى املؤسسات العسكرية واألمنية.
وامللح جد ًا النظر في زيادة رواتب
بات املطلوب
ّ
القطاع العام وزيادة بدالت النقل وتخفيف األعباء
االجتماعية واملعيشية كخطوة أساسية على طريق
إعادة تفعيل اإلدارة العامة ،واحلفاظ على معنويات
وعمالنية القوى العسكرية واألمنية.
م��ن ه��ن��ا ت��ب��رز أه��م��ي��ة دور احل��ك��وم��ة ف��ي وض��ع
سياسة ضريبية جديدة تأخذ بعني االعتبار الوقائع
املالية واالجتماعية وتدهور قيمة النقد الوطني
بعني االعتبار ،وذل��ك بخطوة سديدة وواعية على
طريق بناء سياسة مالية وضريبية تساعد على
وضع موازنة عامة لعام  ،2022يجري من خالل سد
جميع أبواب الهدر والتصدي قدر املستطاع للفساد
املالي والضريبي في لبنان.
ف���ي ن��ف��س ال���وق���ت ال ب��� ّد ان حت���رص احل��ك��وم��ة
على التحلي باحلكمة فتفسح في املجال إلص��دار
تشكيالت قضائية تؤمن احل��د األدن���ى ال�ل�ازم من
استقاللية وفعالية ال��ق��ض��اء ،م��ع تسريع عملية
تأهيل جميع مؤسسات الرقابة األساسية حتضير ًا
للظروف املالئمة إلصالح اإلدارات والتحقيق في آفة
الفساد املعممة على كل املستويات في اإلدارة.
ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ن��ص��ي��ح��ت��ي ل��ل��ح��ك��وم��ة ان تعتمد
رؤي��ة واقعية ،فال تغالي في توصيف طموحاتها
اإلصالحية واملالية واالق��ت��ص��ادي��ة ،فتعتمد خطة
إصالحية ،ق��ادرة على الوفاء بتنفيذها بخطوات
أس��اس��ي��ة ع��ل��ى ط��ري��ق إع����ادة ب��ن��اء ال��ث��ق��ة ب��ال��دول��ة
اللبنانية داخلي ًا وخارجي ًا.
يبقى من الضروري جد ًا ان تضع الدولة برنامج ًا
العادةالنظر بالقطاع املصرفي وإع���ادة هيكليته،
وذل��ك من أج��ل تأهيله إلع��ادة إط�لاق االستثمارات
ال�لازم��ة لتشغيل االق��ت��ص��اد وخ��دم��ة ب��رام��ج إع��ادة
البناء املنتظرة في مرحلة الحقة إلعادة بناء البنى
التحتية ،وف��ي رأس��ه��ا مرفأ ب��ي��روت ،واملؤسسات
العامة اخلدماتية املعطلة ،هذا باإلضافة إلى احلفاظ
على حقوق املودعني من سوء اإلدارة واجلشع الذي
أظهرته إدارات العديد من املصارف ،وبتواطؤ من
مصرف لبنان واملؤسسات الرقابية التابعة له.
ميكن للحكومة تأجيل وض��ع خطة إصالحية
شاملة مع خطة فاعلة حملاربة الفساد والتحقيق
املالي في املصرف املركزي وال���وزارات واإلدارات
العامة إلى حني تشكيل حكومة جديدة فتشكل في
ظل مجلس نيابي جديد نتيجة االنتخابات املتوقع
ان جتري في أ ّيار عام .2022

�إ�سالمية

األربعاء  15أيلول 2021م
املوافق  8صفر 1443هـ

يف قراءة �أ�سبوعية لأحوال القد�س:
يهود املزيد من ال�شوارع
االحتالل ّ

ثقافة

بريوت و�أعمال م�ؤ ِّرخيها ()2
أهمية الأ�سا�س وال َّت�ش ُّتت
بني ال َّ

د .وجيه فانو�س*

مدينة القدس
في ق��راءة أسبوعية ألح��وال مدينة القدس وما يحدث فيها
أك��د تقرير ص��ادر عن قسم األب�ح��اث واملعلومات في مؤسسة
صعدت مطالبها التهويدية
القدس الدولية أن «منظمات املعبد» ّ
ب��ال�ت��زام��ن م��ع ح �ل��ول األع �ي��اد ال �ي �ه��ودي��ة ،فعلى أث��ر دعوتها
أنصارها إلى املشاركة في اقتحامات حاشدة للمسجد األقصى،
أع�ل�ن��ت ع��ن ت�ع��اون�ه��ا م��ع ش��رط��ة االح��ت�ل�ال ،ل�ت�ق��دمي احلماية
الالزمة للمقتحمني ،وطالبت رئيس وزراء االحتالل بالسماح
لها بنفخ البوق اليهودي «الشوفار» داخ��ل املسجد األقصى،
في محاولة منها لتطبيق املزيد من الطقوس اليهودية داخل
املسجد ،وشهد أسبوع الرصد استمرار اقتحامات املسجد
بشكل شبه يومي بحماية مش ّددة من قبل قوات االحتالل .وعلى
ٍ
الصعيد الدميوغرافي ،تابعت سلطات االحتالل هدمها منازل
الفلسطينيني ومنشآتهم ،واستمرت محوالت سلطة االحتالل
دفع أصحاب املنازل في املدينة احملتلة إلى هدم منازلهم ذاتي ًا،
وكشف مركز معلومات وادي حلوة أن شهر آب /أغسطس
املاضي شهد هدم  19منشأة في القدس احملتلة ،من بينها 15
منشأة هدمها أصحابها ذات�ي� ًا .وعلى صعيد التفاعل تس ّلط
القراءة األسبوعية الضوء على حملة إلكترونية نصرة لألسيرة
في سجون االحتالل إسراء اجلعابيص ،وما تعانيه من حروق
وتداعيات اإلهمال الطبي الذي تتعرض له.

التهويد الديني والثقافي والعمراني

بشكل
تتابع أذرع االحتالل اقتحاماتها للمسجد األقصى
ٍ
شبه يومي ،ففي  9/2اقتحم األقصى  126مستوطن ًا ،من بينهم
احلاخام املتطرف يهودا غليك ،وشهد االقتحام محاوالت عدد
من املستوطنني اجللوس على اجلوانب احلجرية ملصلى قبة
الصخرة ،ولكن ح��راس األقصى قاموا بطردهم .وف��ي سياق
ّ
التدخل في األقصى،
محاوالت شرطة االحتالل فرض املزيد من
منعت ق ��وات االح �ت�لال امل�ت�م��رك��زة أم ��ام أب ��واب املسجد أحد
املقدسيني من إدخال كاميرته إلى األقصى ،وأبلغته أنها سياسة
جديدة ستطال جميع املصلني.
صعدت «منظمات املعبد»
وم��ع اقتراب األعياد اليهوديةّ ،
دعواتها حلشد املستوطنني القتحام األقصى ،ففي  9/5دعت
املنظمات املتطرفة أنصارها إلى املشاركة في اقتحام املسجد،
وأعلنت ع��ن تعاونها م��ع ش��رط��ة االح �ت�لال ،لتقدمي احلماية
ال�لازم��ة ل�لاق�ت�ح��ام ،حت��ت ش�ع��ار «اق�ت�ح��م وال تخف فالشرطة
ٍ
أعداد
حتمي جبل املعبد» ،وتسعى «منظمات املعبد» إلى حشد
كبيرة من املقتحمني ،إضاف ًة إلى النفخ بالبوق داخل املسجد.
إعالم عبرية ،أن
وفي سياق مخطط نفخ البوق ،كشفت وسائل
ٍ
عدد ًا من حاخامات «منظمات املعبد» ،طالبوا رسمي ًا من رئيس
حكومة االحتالل نفتالي بينيت ،السماح بنفخ بوق «الشوفار»
داخ��ل املسجد األقصى ،بالتزامن مع اقتحامات رأس السنة
العبرية.
وفي  9/6اقتحم األقصى  162مستوطن ًا ،تلقوا شروحات
عن «املعبد» ،وأ ّدوا طقوس ًا تلمودية علنية في الباحات الشرقية
من املسجد ،وفي  9/7بالتزامن مع اليوم األول من «رأس السنة
العبرية» اقتحم األقصى  131مستوطن ًا بقيادة املتطرف يهودا
غليك ،وشهد االقتحام إجراءات أمنية مشددة.
صعدت أذرع االحتالل استهدافها
وخ�لال أسبوع الرصد ّ
للهوية العربية واإلسالمية ملدينة القدس احملتلة ،ففي 9/4
بدأت بلدية االحتالل حملة لتهويد أسماء ٍ
عدد من شوارع البلدة
القدمية ،فقد غ ّيرت اسم طريق الواد التاريخي إلى اسم تهويدي
هو «ميدان هجفورا» ،وللطريق أهمية تاريخية كبيرة ،إذ مي ّر
مبحاذاة السور الغربي للمسجد األقصى ،وإلى جانب طريق
الواد غ ّيرت اسم طريق القصور األموية إلى «شير همعلوت»،

إضاف ًة إل��ى تغيير أسماء أزق��ة وش��وارع في بلدة سلوان إلى
مسميات تلمودية وتوراتية وبأسماء حاخامات يهود .وتهدف
بلدية االحتالل إلى اقتالع اجلذور العربية من القدس وطمسها،
في مقابل ابتداع رواية يهودية في أرجاء املدينة احملتلة.
وفي سياق تهويد معالم القدس احملتلة ،ففي  9/5ه ّدمت
جرافات االحتالل نصب ًا تذكاري ًا في املقبرة اليوسفية خاص
بالشهداء األردن �ي�ين وال�ع��رب ف��ي ح��رب ع��ام  ،1967وبحسب
م�ص��ادر مقدسية جرفت ط��واق��م «سلطة الطبيعة واحلدائق»
أجزاء من املقبرة ،وه ّدمت الصرح التذكاري ،ثم ص ّبت األرض
املجرفة باألسمنت ،ملنع أي عمليات دفن الحقة .وتعمل سلطات
االحتالل على حتويل أج��زاء من املقبرة إلى حديقة توراتية،
ومحاولة منع الفلسطينيني من الدفن داخل املقبرة.

التهويد الدميوغرافي

تستمر محاوالت أذرع االحتالل هدم منازل الفلسطينيني
ومنشآتهم ،ففي  9/4أجبرت سلطات االحتالل مقدسي ًا على
هدم منزله في سلوان ،واضطر صاحب املنزل لتنفيذ قرار الهدم
ذاتي ًا ،ليتج ّنب الغرامات الباهظة التي تفرضها عليه سلطات
االحتالل .وفي  9/6أجبرت بلدية االحتالل مقدسي ًا على هدم
أج��زاء من منزله في بلدة بيت حنينا ،بذريعة البناء من دون
ترخيص ،وبحسب صاحب املنزل ،أجبرته بلدية االحتالل في
عام  2020على هدم أجزاء من منزله وغ ّرمته نحو  2800دوالر
أميركي.
وح��ول أع��داد املنازل امله ّدمة ،كشف مركز معلومات وادي
ح�ل��وة أن سلطات االح �ت�لال ه��دم��ت ف��ي شهر آب امل��اض��ي 19
ٍ
بضغط من
منشأة ،من بينها  15منشأة هدمها أصحابها ذاتي ًا،
االحتالل وجتنب ًا للغرامات الباهظة.
وفي متابعة لألحياء املهددة في سلوان بالهدم ،أكدت جلنة
الدفاع عن أراض��ي سلوان في  9/5أن ستة أحياء في البلدة
«مهددة بالهدم بالكامل» خلدمة مخططات تهويدية ،وإحداث
خلل في امليزان الدميوغرافي ملصلحة الوجود االستيطاني
في املدينة احملتلة ،وبحسب اللجنة يتهدد االحتالل نحو 6800
منزل ُسلم أصحابها بالغات هدم ،ولم تقدم سلطات االحتالل
أي رخصة بناء في البلدة منذ احتاللها عام .1967

التفاعل مع القدس

في  9/5أطلق نشطاء وأسرى محررون على مواقع التواصل
االجتماعي حملة إلكترونية حتت وس��م «أن�ق��ذوا_إس��راء_
جعابيص» وذلك للمطالبة باإلفراج عن األسيرة املقدسية إسراء
جعابيص ،التي اعتقلت في عام  2015بعد إصابتها بحروق
خطيرة ،وبحسب احلملة حتتاج األسيرة جعابيص إلى عدد من
العمليات اجلراحية الضرورية ،التي متنعها سلطات االحتالل،
واألسيرة أم لطفل وحيد ،وحكم عليها االحتالل بالسجن ملدة 11
عام ًا ،وغرامة مالية نحو  16ألف دوالر أميركي.
وف ��ي  9/7أدان� ��ت وزارة اخل��ارج �ي��ة وش� ��ؤون املغتربني
األردنية ما ُيسمى مشروع «تسوية احلقوق العقارية وتسجيل
األراضي» اإلسرائيلي في مدينة القدس احملتلة ،وقال املتحدث
باسم الوزارة «إن القدس هي أرض محتلة منذ العام  1967وفق
القانون الدولي وق��رارات الشرعية الدولية التي تُؤكد بطالن
وعدم قانونية جميع اإلجراءات التشريعية واإلدارية واألعمال
التي تتخذها إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،بهدف تغيير
وضع القدس».
وفي شهر آذار  2018أعلنت سلطات االحتالل عن مشروع
«التسوية» وبدأته فعلي ًا في عام  ،2020ضمن أحياء مقدسية
يزعم االحتالل وجود أمالك يهودية فيها.

تناج�شوا»
باحث لغوي م�صري :حديث «ال َ
ي�صلح �أحوال العباد والبالد

حت��دث الدكتور إبراهيم عبد املعطي ،الباحث املصري
بالعلوم اللغوية ،ع��ن حديث ال��ذي رواه أب��و ه��ري��رة رضي
تناجشوا،
الله وق��ال :قال رسول الله « :#ال حتاسدوا ،وال
َ
يبع بعضكم على بيع بعض،
وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال ِ
وكونوا عباد الله إخوانا ،املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه وال
يخ ُذله وال ِ
يحقره» ،وقال عبد املعطي أن هذا احلديث يدعونا
إلى أن نتج ّنب األخالق السيئة ،وأن نحافظ على سالمة قلوبنا
من أجل سالمة املجتمع ،ليعيش اجلميع في محبة وسعادة،
فال ّ
ينغص ال��واح��د م ّنا على أخيه حياته ،فتمتلئ القلوب
بالشحناء وهو حديث يدعو إلى جت ّنب بعض الصفات التي
ت��ؤدي إلى زعزعة السلم في املجتمع ،وتنشر الكراهية بني
الناس ،ومنها احلسد ،ويصل بعضها إلى جرائم في التجارة،
حسبما يقول عبد املعطي موضح ًا معنى التناجش في اللغة
وفي التجارة وكيف يحدث في العصر احلديث.
وأش��ار عبد املعطي إل��ى أن من أسباب تغ ّير القلوب ،أن
يظلم الشخص شخصا آخ��ر ،فيشعر بشيء في نفسه جتاه
هذا الشخص ،ويصل األمر أحيانا ،إلى نشوب املشاجرات،
التي قد تبدأ بالعتاب ،أو الكلمات العنيفة ،وتصل إلى وقوع
إص��اب��ات ،وال تخلو م��ن ج��رائ��م قتل ،وف��ي احل��دي��ث ين ّبهنا
الرسول  #أيض ًا إلى ضرورة أن نعمل على صيانة قلوبنا
لترتقي أخالقنا ،فتسود احملبة بدال من الشحناء والتنازع،
والتعاون واملنافسة الشريفة ،بدال من األحقاد واملعارك.
وأضاف عبد املعطي أن النبي  #لفت النظر إلى ضرورة
ال ُبعد عن اآلفات التي تشعل القلوب ،وأن نرضى مبا قسمه
الله لنا فال ننظر إلى ما لدى اآلخرين من ِن َعم أنعم الله بها
عليهم ،بل ننظر إلى ما بني أيدينا ولو كان قليال ،ليبارك الله

فيه ،فيكفينا.
وأوضح الدكتور عبد املعطي معنى التناجش الذي أشار
إليه النبي  #وهو أمر يقع فيه بعض التجار ،والتناجش
هو جرمية من اجلرائم التي حتمل صفات الغش واخلداع
والتدليس ،وقال عبد املعطي أن أصل كلمة «النجش» يعني:
االس��ت��ث��ارة ،وه���و أم���ر ي��ق��وم ب��ه ال��ص��ي��اد ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل مع
حيوانات الصيد ،إذ يستعني بشخص يقال له «الناجش»،
ومهمته هي استثارة احليوان حتى مي ُّر أمام الصائد ،وهو
ما يحدث مثيله في التجارة ،فيقول عبد املعطي أن النجش
وسيلة الصطياد املشتري وإيقاعه ف��ي شباك التاجر ،مع
خداعه لكي يرضى بالسعر املرتفع الذي يسعى إليه التاجر،
وذلك عن طريق استعانة بعض التجار بشخص يقوم بعملية
«النجش».
وقال عبد املعطي أنه في معظم األحيان ،يكون «النجش»
باتفاق بني البائع و«الناجش» ،ليتعرض املشتري لعملية
خداع ،ينتج عنها أن يشتري السلعة بسعر مبالغ فيه ،ويقع
في الفخ؛ ألنه يظن أن «الناجش» أحد املشترين.

وجوه بالغية

قال عبد املعطي أن بالغة النبي  #ظهرت في احلديث
عن أمراض القلوب ،فقد قال «ال حتاسدوا وال تناجشوا» ،على
اعل» في اللغة تدل على املشاركة
اع ُلوا» ،وصيغة « َت َف َ
وزن «ال َت َف َ
بني طرفني أو أكثر ،فيقول عبد املعطي أن النبي  #يدعونا
تتحول إلى
إلى أال نتشارك في هذه األفعال السيئة حتى ال
ّ
صفات راسخة بيننا ،وأوضح عبد املعطي إلى أن النبي #
يدعونا في احلديث السابق إلى التعامل العادل مع الناس،
فال نخدعهم من أجل احلصول على املال.

و يسألونك في الدين

يريد الزواج و أ�هله يرف�ضون الفتاة

فتاوي شرعية بإشراف:
نخبة من العلماء

{ تق ّدم مسلم خلطبة فتاة على خلق ودين ،ووالده ووالدته يرفضان هذا الزواج
متام ًا ،وق ّررا مقاطعته نهائ ّيا لو أ َّمت هذا الزواج ،فما احلكم الشرعي؟

زاهي خ - .بريوت

ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه وآله َو َس َّل َمُ « :ت ْنك َُح المْ َ ْر َأ ُة لأِ َ ْر َب ٍع :لمِ َا ِل َهاَ ،ولحِ َ َس ِب َها،
 قال ََولجِ َ َما ِل َهاَ ،و ِد ِ
اظ َف ْر ِب َذ ِ
ات الدِّينِ ت َِر َب ْت َي َد َ
ين َهاَ ،ف ْ
اك».
وعلى ذل��ك :فإنه يجوز للسائل أن يتزوج من تلك الفتاة إذا كانت
متد ّينة وذات ُخلق -كما ذكر السائل في طلبه ،-وكان يرى في نفسه أنه
لو تزوجها سيكون سعيد ًا في حياته الزوجية ،وأنها تصلح ألن تكون
ُأ ّم ًا ألوالده ،وحتفظه في نفسها وفي عرضها وفي ماله وأوالده إذا غاب
عنها ،كما عليه أن يقنع والده ووالدته وأن يعرف أسباب الرفض وأن
يكون ب��ا ّرا بهما بكل األح��وال .وفي هذه احلالة ال يعتبر زواج��ه بتلك
الفتاة عقوق ًا لوالديه ،وعلى السائل أن يتلطف مع والديه في احلديث
وإقناعهما باملوافقة على ال��زواج من هذه الفتاة التي يرغب االرتباط
بها .وبهذا علم اجلواب عما جاء بالسؤال ،والله أعلم.
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ل��ع� َّ�ل م��ن أش��ه��ر َم��ن اح��ت� َّ�ل م��وق��ع ال��� ِّري���ادة ،بني
ال � َّن��اس ،ف��ي الكتابة ع��ن ب��ي��روت ،ه��و «ص��ال��ح بن
ي��ح��ي» ،امل��ت��و َّف��ى س��ن��ة 1446م .وذل���ك ف��ي كتابه
املوسوم «تاريخ بيروت»؛ وهو عينه ،الكتاب الذي
عمل على إمت��ام��ه «ح��م��زة ب��ن أحمد ب��ن ساباط»،
املتو َّفى سنة 1520م.؛ ِعلم ًا أنَّ ه��ذا العمل ،البن
ِ
املباشر
يحيى واب��ن س��اب��اط ،ال يتناول التَّاريخ
لبيروت ،بقدر ما يهتم لتاريخ بني تَنوخ ،الذين
اس��ت��ق� ُّروا ،منذ سنة 1262م .ف��ي حكم م��ا ُيعرف
مبنطقة «الغرب» في لبنان ،الواقعة عند التُّخوم
الشرق َّية الشمال َّي ِة لبيروت؛ والتي يعرف من قراها،
حالي ًاِ ،
رحمول»؛ ومن هذا
«شمالن» َ
و«س َ
و«ع ْيناب» َ
الذي جمعه ابن يحيى وابن ساباط ،في ما يقارب
 127صفحة ،تستغرق امل��ادة املباشرة عن تاريخ
بيروت في  19صفحة فقط.
«محمد خليل املُرادي» يذكر،
من جهة أخرى ،فإن
َّ
في كتابه ِ
«سلك ال ُّدرر في أعيان القرن ال َّثاني عشر»،
مؤ َّلف ًا ،يحمل أيض ًا ،عنوان «تاريخ بيروت»؛ ُمشير ًا
إل��ى أنَّ ه��ذا العمل من وض��ع «أحمد البيروتي»؛
ِ
غير أنَّ ك� َّ�ل م��ا يتع َّلق بهذا العملِ
وواض� ِ�ع� ِ�ه ،ما
ب��رح مجهو ًال حتَّى ال��ي��وم .ول��ذا ،ف��إنَّ أم��ر البحث
َّ
يظل محصور ًا بشكل أساس
التَّأريخي لبيروت،
في ما وضعه «صالح بن يحيى» ،في القرن اخلامس
عشر امليالدي ،وتابعه فيه «حمزة بن ساباط» ،في
القرن السادس عشر امليالدي ،إلى أن وضع األب
«لويس شيخو» اليسوعي ،املتو َّفى سنة 1927م،.
بتوصية سنة  ،1915من والي بيروت «عزمي بك»،
ص َّن َف ُه ال��ذي حمل ،كذلك ،اسم «تاريخ بيروت»؛
ُم َ
وك��ان��ت ال� ِّن� َّي��ة ،بناء على توصية ال��وال��ي «عزمي
بك» ،أن يسعى األب «شيخو» ،إلى متابعة ما تو َّقف
عنده كتاب «صالح بن يحيى» ،إنطالق ًا من املراحل
األخيرة من عهد دولة املماليك ،وصو ًال إلى مرحلة
اندالع أحداث احلرب العامل َّية األولى ،سنة .1924
ولقد ُن ِش َر هذا العمل لألب «شيخو» ،بداي ًة ،على
دفعتني ،في املج َّلدين  23و 24من مجلة «املَ ْشرِ ق»،
لسنتي  1925و1926؛ إل���ى أن ُط� ِ�ب� َ�ع ف��ي كتاب
ٍّ
مستقل سنة  .1926وجت��در اإلش���ارة ،ههنا ،إلى
أن ما يورده «شيخو» ،من تأريخه لبيروت ،بشكل

عامُّ ،
يظل قائم ًا ضمن كثير من اإليجاز واإلملاح ،من
دون أن يقتحم واضعه كثير ًا من مفازات التحقيق،
ويعمل على نزع النقاب عن ما يعتبر من معم َّيات
األحداث .ولذا ،فإن ما قام به «شيخو» ،من تأسيس
ال ميكن نكرانه في العمل التَّأريخي والتَّاريخي
لبيروت ،فإ َّنه ال ميكن أن ينتهي إلى مصاف البحث
املعمق وال يرقى ،في كثير من مطارحه،
التَّأريخي
َّ
إلى مصاف التحليل واالستنتاج املوضوعني أو
اخلاليني من كثير من شوائب ما يل ُّم باألمور من
غموض أو ُمغلقات.
ظهر في سنة  1917كتاب بال ُّلغة التُّرك َّية ،وضعه
«عبد الغني س ِّني بك» ،عنوانه «حادثة بيروت»؛ كما
«محمد
ظهر ،كذلك ،كتاب «والية بيروت» ،من وضع
َّ
بهجت» و«وفيق التَّميمي» .ولئن كان كتاب «س ِّني
بك» ،يعرض للقصف الذي طال املدينة سنة ،1912
وك���ان «بهجت» و«ال� َّت��م��ي��م��ي» ق��د سعيا إل��ى نشر
معلومات ،متك ّنا منها ،عن ما كانت تتأ َّلف منه
كل هذا َّ
بيروت من مناطق؛ ف��إنَّ َّ
ظل ضمن العمل
ٍ
حلادثة
لزمن بح ِّد ذات��ه ،أو
على تغطية تأريخ َّية
ٍ
ٍ
مقصور على
زماني
مكاني أو
حمليط
بعينها ،أو
ٍ
ٍّ
ٍّ
م��ا ف��ي��ه؛ ول��م يصل األم���ر ليكون م��ن ب��اب ال َّدرس
ُّ
املعمق مع
َّاريخ والعمل التَّواصلي
َّ
الشمولي للت ِ
شؤونه وقضاياه ،وال من ب��اب البحث املنهجي
السعي إلى وضع تأريخ يشمل وجود
املو َّثق ،إذ َّ
املدينة ويكون ،في الوقت عينه ،مرجع ًا تأسيس َّي ًا
م��وث��وق � ًا وم��ع��ت��ب��ر ًا للتَّعامل م��ع أم���ور تاريخها
وموضوعات هذا التَّاريخ على م ِّر األجيال.
ك���ان ل��ع��ش��ري��ن��ات ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن ،م��ن جهة
أخ�����رى ،أن ت��ش��ه��د ظ��ه��ور ب��ع��ض األع���م���ال غير
َّ
ولعل من أب��رز ه��ذه األعمال
العربية عن بيروت؛
م��ا وض��ع��ه ،س��ن��ة  ،1921األب «ه��ن��ري المنس»،
 ،Henri Lammensامل���ت���و َّف���ى س��ن��ة ،1937
بعنوان «La vie universitaire a Beyrouth
»sous les Romains et le bas empire؛
وك��ذل��ك ،م��ا وض��ع��ه ،سنة « ،1925ب��ول كولينيه»
 ،Paul Collinetامل��ت��و َّف��ى س��ن��ة  ،1938في
كتابه «Histoire de lÉcole de droit de
Beyrouth - ، «L’école de droit de Beryte
»au VIe siècle؛ وكذلك ما وضعه ،سنة ،1952
ٌّ
كل من «رينيه موتيرد»  Rene Mouterdeو«ج.

ل��وف��اري»  ،J. Lauffrayف��ي كتابهما املشترك،
«Beyrouth, ville romaine: histoire et
التوجه التَّأريخي العام،
 .»monumentsو ُيظهر
ُّ
أنصب
لهذه املؤ َّلفات ،أنَّ االهتمام األساس فيها قد
َّ
عام ًة ،والبيزنط َّية،
على تبيان للروابط ال ُّرومانيةَّ ،
خاصة ،التي ش� َّدت بيروت إلى هاتني السلطتني
َّ
أو احلضارتني ،وحت��دي��د ًا من خ�لال بعض بقايا
ِ
َّ
العمران َّية القائمة في املدينة.
الشواهد األثر َّية
شهدت أربعينات القرن العشرين ،وربمَّ ا بتأثير
من َن ْيلِ لبنان االستقالل الوطني ،انطالق ًا لعديد
وخاصة
م��ن م��ح��اوالت ت��أري��خ أم��ور م��ن ب��ي��روت،
َّ
تلك املعاصرة لذلك الزَّمن؛ ومن هذا القبيل كتاب
«م ْو ِطني بيروت» ،لـ«أنيس ال ُّنصولي» ،وهو بحث
َ
ال يتجاوز  38صفحة؛ كما ظهر في سنة ،1963
نعوم» ،أسماه «بيروت
كتاب جتميعي لـ«إبراهيم ُّ
في التَّاريخ» ،وهو في الواقع َج ْم ٌع لعملني ،أحدهما
لـ«داود كنعان» ،واآلخر لـ«حسني ط َّباره»؛ واألصل
في هذين العملني أنَّ ك ًّ
ال منهما مقال ُم َط َّول ،وقد
أض��اف «نعوم» ،إلى هذين دراس � ًة له من  172في
موضوع «بيروت بني  1870و .»1962وكان ،ضمن
ه��ذا االحتفال بنشر أع��م��ال تتط َّرق إل��ى بيروت،
أن ظهر في سنة  ،1964كتاب من وضع «يوسف
احلكيم» ،وسمه مؤ ِّلفه بـ«بيروت ولبنان في العهد
العثماني»؛ تاله ثالثة أعمال ،أحدها حمل عنوان
«اجلوامع واملساجد َّ
الشريفة في بيروت» ،لـ«عبد
ال َّرحمن احل���وت» ،سنة 1966؛ وك��ت��اب «مساجد
بيروت» ،وقد وضعه «صالح ملعي مصطفى» ،سنة
1968؛ وكتاب «تاريخ املساجد واجلوامع َّ
الشريفة
ف��ي ب��ي��روت» ،ال���ذي وض��ع��ه َّ
الولي»،
الشيخ «ط��ه َ
سنة  .1973وه��ذه جميعها ،كانت ،وكما هو بينِّ
ِ
وطبيعة تعاملها مع موضوعاتها،
من توجهاتها
من األعمال املوجزة ،أساس ًا ،أو من ال ِّدراسات ذات
االهتمام احملصور باهتمام معينَّ ال تتع ّداها على
اإلطالق.
(وإل��ى اللقاء مع احللقة الثالثة :تكاثر اجلهد البحثي
وتزايد التَّشتُّت املعرفي)
------------* رئيس املركز الثقافي اإلسالمي

زهري ماجد يف «بال َ�س ْقف»
ذاكرة مفعمة ب�أحداث مف�صلية

ع �ن��دم��ا ت�ن�ط��ق ال� ��ذاك� ��رة ..ي�ح�ض��ر ال ��زم ��ان روح� � ًا
وأشخاص ًا وأمكنة .وما عسى جتود به ذاك��رة إعالمي
عاش الوطن كيان ًا ووجدان ًا ..عاشه حلم ًا متأ ّلق ًا يليق
به كلبنان  ..ليتس ّرب من بني أصابع أيامه ويتهاوى
احللم ...ليضحي الوطن شرزمات وطن ..هي قصة جيل
تشابهت ظروفه وأحواله ووجد لديه متسع ًا من الوقت،
وتنامت ع�ن��ده اهتمامات نظرية أراد التعبير عنها
بأشكال مختلفة [ .]...وهل باإلمكان القول بأنها قصة
جيل بل جيلني أو ..فمساحة الذاكرة اتسعت لتحتضن
آمال وآالم وأحالم متهاوية عبر فترة زمنية امتدت من
منتصف القرن العشرين إلى عشرينات القرن الواحد
والعشرين..
أح ��داث وع��ادي��ات ده ��ر ..ب��ل ع��ادي��ات ن�ظ��ام طائفي
ل��وط��ن ..وأح��زاب لها مسمياتها الواهية ..وشعارات
قومية ووطنية ..هي وهمية تتساقط قبل ارتفاعها..
وح��روب ومعاهدات لن يكون من الصعب على القارئ
متابعتها ..فمسرحها لبنان ..وطفل لبناني ..له قدرة
معرفة مبكرة لفلسطني م��ن طفل غير فلسطيني كان
عليه أن يكبر ليكون فلسطيني ًا باختياره ال بهويته..
[ ]..كبر هذا الطفل ،وحمل راية فلسطني بحماس منقطع
النظير وكأن فلسطني وقضيتها قضيته ..حملها معه في
ح ّله وترحاله ..طالب ًا ..ومناض ًال ..وإعالمي ًا ..وعضو ًا
ف��ي ح��زب حمل شعار القضية الفلسطينية ..وم��ا ان
وقعت احل��رب اللبنانية حتى أجهضت معظم األفكار
والقناعات  ..ان ل��م يكن كلها ..وظهر على ال�ف��ور أن
املركب اللبناني يج ّره مركب مندفع بأفكار وطن فيه من
الهندسات الطائفية واملذهبية والبيع الرخيص للخارج
حتى ولو كانت املقاومة الفلسطينية هي هذا اخلارج

حراك املتعاقدين دان �إلغاء
�أو ت�أجيل العام الدرا�سي
دان ح��راك املتعاقدين (ثانوي ،أساسي ،مهني،
مستعان ،إج��رائ��ي ،صناديق م���دارس) ف��ي بيان،
«مسلكيات رواب���ط السلطة وعنترياتها ال��ت��ي ال
نسمع منها إال الغاء أو تأجيل او اض��راب للتعليم
الرسمي» ،معتبرا أنها «سيمفونية اعتادوا عليها
عند ب��داي��ة ك��ل ع��ام دراس���ي ول��ي��س لهم غيرها من
سيمفونيات العزف».
وتساءل« :هل الوطنية واالخالق والدين والقيم
التربوية تقول لكم بابتزاز ال��ط�لاب وحتصيلهم
ومستقبلهم العلمي ،واملتعاقدين وساعاتهم التي
تذهب عنهم بفضل عنترياتكم ،بينما أنتم تستمر
رواتبكم إن تأجل العام الدراسي أو ألغي وتقبضون
رواتبكم طيلة  12شهرا ،بينما يحرم املتعاقد من
راتبه ويحرم الطالب من حتصيل تعليمه»؟ ودعا
«م��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي إل��ى إدان���ة م��ا تقترفه
هذه الروابط من مسلكيات أدت وت��ؤدي ،ليس الى
تدمير التعليم الرسمي على حساب اخلاص ،بل الى
انهائه لألبد وكأنها مؤامرة يشترك فيها هؤالء مع
قوى خارجية لتدمير هذا الوطن».

أي�ض� ًا [ ]...يسترسل القلم مدفوع ًا بذكريات احلرب
ّ
ليخط أس��راره��ا وكواليسها وخفاياها..
اللبنانية
دوافعها والشخصيات السياسية واألح��زاب الالعبة
امل��دف��وع��ة م��ن جهات خارجية وم��ن ايديولوجياتها..
وم��ن مطامع منفذيها ..وإع�لام��ي ق� � ّرر ،وم�ن��ذ م��ا قبل
منتصف ال�ع��ام  ..1975أن يضرب ع��رض احل��ائ��ط كل
انتماء حزبي مهما ك��ان« ..ك��ن صديق ًا للكل يحار فيك
الكل [ »]..فتركيبته الشخصية حتول بينه وبني التأقلم
مع أي ح��زب بسبب أف�ك��اره احل � ّرة غير املق ّيدة« ..وان
أصبحت حزبي ًا فستكون سخريتي من نفسي ال حدود
لها ..ألن��ي ال أؤم��ن بالقيادة وال مبن ي�ق��ادون ..القيادة
ف��ي األح ��زاب العربية مضحكة ..وه�ك��ذا صنت نفسي
عما يدنس نفسي» [ ]...رمبا شكّلت ما حملته ووعته
ّ
ذاك��رة اإلع�لام��ي زهير ماجد ،التي ساقها بال سقف..
شكّلت ج��زء ًا م��ن ذاك��رة وت��اري��خ لبنان بشكل موثق..
ولكنها حملت أيض ًا في مضامينها أهداف ومواقف لها
تداعياتها ..ما زال يرصد آثارها حتى اليوم ..يتطلع
إلى وجوه احلرب املاضية بنظرة اليوم ( ..)2021رمبا
تغ ّيرت الوجوه وعالمات الزمن وق��د نخرتها ..ولكنه
يرى ان األفكار التي قادت املراحل السابقة ظلت بدون
تغيير ،وثابتة ..رمبا تغ ّيرت الوجوه ...ولكن املمارسات
ما زال��ت مستمرة ..فلبنان منذ مطلع التسعينات من
القرن العشرين مت شراؤه بالكامل ،ومن يشتري ميلك،
كأمنا امتلكه شخص ق��ادم من اخل��ارج ،يحمل في يده
أحالم شخصية ....وأنا كنت أعتقد دائما ان الفرد صانع
لألحداث ،قادر على التغيير ،إال في لبنان (!!) املسؤول
فيه مصنوع ،واملصنوع ال يصنع ،وخصوص ًا ان لم يكن
له تاريخ [ ]...أما األجيال التي ارتفعت راياتها في 17

غالف الكتاب
تشرين األول  2019لترسم وتكتب نقطة جا ّدة في موكب
لبنان ..األجيال اجلديدة كانت تصرخ من أجل تغيير
النظام ..ال ميكن الوصول إلى غاياياتها مثلما كانت
نهاية األجيال اخلائبة قبلها ..قضية التغيير في لبنان،
تقوم فقط عندما تسقط راية زعماء الطوائف واملذاهب،
وعندما ال يصبح لكل زعيم ..مزرعته التي يحركها عند
الضرورة ،وعند حسن مصاحله ..ومواقعه السياسية
والسيادية[.]..
صور سريعة مكثفة ليس لتاريخ الكاتب الشخصية..
بل لوطن هو من خالله ..وال تفصيل سوى تفصيله بال
سقف« ..ينتهي الكتاب ،وما زال القلم ميهلني ..وما زلت
احلي حتى اآلن من أجل شهادات أخرى»[.]...
الشاهد
ّ

�ضحى اخلطيب

تربية

احلريري تابعت ت�أمني البنزين للأ�ساتذة
وخطة نقل للطالب تنطلق قريب ًا

«التج ّمع الدميوقراطي»:
ال لرفع الأق�ساط اجلامعية
أع��ل��ن املكتب ال��ت��رب��وي امل��رك��زي ف��ي «التجمع
الوطني الدميوقراطي» في لبنان ،رفضه املطلق
لرفع االقساط اجلامعية.
وج��دد تأييده «م��واق��ف اللجنة القانونية في
«امل���رص���د ال��ش��ع��ب��ي حمل���ارب���ة ال��ف��س��اد» (املرصد
القانوني) ،التي أش��ارت ال��ى أن العام اجلامعي
اجلديد يبدأ مع اتساع دائ��رة ارتفاع األقساط في
اجلامعات اخلاصة في لبنان ،األمر الذي قد ميتد
الى املدارس اخلاصة أيضا حتت مسمى دولرتها،
وسط غياب الفت لوزارة التربية والتعليم العالي
وع��دم البت قضائيا بالدعاوى التي رفعت خالل
شهر آذار الفائت».
وحذر التجمع من أن «قرارات رفع األقساط التي
ب��دأت بها اجلامعة األميركية ف��ي ب��ي��روت AUB
واجل��ام��ع��ة اللبنانية األم��ي��رك��ي��ة  LAUستمتد
آثارها الى كل القطاع التربوي في لبنان».
وذكر التجمع بـ»وصول مستندات الى املرصد
القانوني ،تدل على وج��ود صندوق أس��ود يتعلق
بالفحوص املخبرية ل��ف��ي��روس كوفيد ال��ت��ي يتم
إجراؤها للوافدين الى لبنان ويدفع ثمنها بالدوالر
 ،freshعلى حساب صناديق اجلامعة اللبنانية».
وأع��ل��ن تصميمه على «متابعة ه��ذا املوضوع
بالطرق القانونية املناسبة ،لضرب رؤوس الفساد
في املجال التربوي ،ال��ذي يعتبر انعكاسا لنهج
الفساد الذي مييز املنظومة املافياوية احلاكمة».

صهاريج جتول على مدارس صيدا لتزويد سيارات املعلمني بالبنزين

�صيدا -ثريا ح�سن زعيرت:
مواكبة منها لبدء العام الدراسي حضوريا
وتسهيال للهيئات اإلداري���ة والتعليمية في
م��دارس شبكة صيدا املدرسية للحضور الى
مدارسهم دون تكبد مشقة ومذلة اإلنتظار على
محطات ال��وق��ود للحصول على البنزين اذا
وجد ،تابعت النائب بهية احلريري ولألسبوع
الثاني على التوالي ،العمل على تأمني تزويد
س���ي���ارات اإلداري���ي��ن وامل��ع��ل��م�ين ف��ي م���دارس
رس��م��ي��ة وش��ب��ه مجانية وخ��اص��ة ف��ي صيدا
واجلوار بالبنزين املدعوم.
وأش�����ار رئ��ي��س ف����رع اجل���ن���وب ف���ي نقابة
املعلمني ال��دك��ت��ور أس��ام��ة ارن����اؤوط واملكلف
من قبل النائب احلريري مبتابعة احتياجات
م����دارس ال��ش��ب��ك��ة م��ع ب���دء ال��ع��ام الدراسي:
«مببادرة من بهية احلريري وبهدف املساعدة
بإنطالقة ال��ع��ام ال��دراس��ي  ،جت��ول صهاريج
من مجموعة الكيالني على امل��دارس لتزويد
سيارات املعلمني واالداري�ين والعاملني فيها
مبادة البنزين بالسعر املدعوم تقريبا بشكل

أس��ب��وع��ي ،ومب��ع��دل  3م���دارس يوميا حسب
حاجة كل مدرسة ،وبالتالي هذا يحفظ كرامة
االس���رة التعليمية ف��ب��دال م��ن ان ي��ذه��ب��وا هم
ال��ى احمل��ط��ات وال��وق��وف ف��ي الطوابير طلبا
للبنزين ،يأتي البنزين اليهم ف��ي مدارسهم
بالصهاريج  .وام��س بدأنا باألسبوع الثاني
ويشمل ذلك املدارس الرسمية وشبه املجانية
واخلاصة وأيضا كليات اجلامعة اللبنانية -
الفرع اخلامس».
أض�����اف« :ح��ت��ى اآلن مت ت���زوي���د سيارات
الهيئات التعليمية واإلداري��ة في اكثر من 20
مدرسة بالبنزين بالسعر املدعوم  ،وسنكمل
هذا األسبوع في مزيد من امل��دارس باالضافة
الى بعض كليات ومعاهد الفرع اخلامس في
اجلامعة اللبنانية» .
وأشار ارناؤوط الى انه « تزامنا ومببادرة
من احلريري ايضا يجري العمل على اطالق
خطة نقل للطالب باإلتفاق بني إدارات املدارس
املتحمسة ل��ه��ذه ال��ف��ك��رة و»ش��رك��ة البيالني
للنقل ،على ان يتم اإلعالن عن هذه اخلطة فور
جهوزها».

كلمات

7

بانتظار «غودو»

ال��رج��ل األول :تعبت
ق��دم��اي م��ن السير نحو
�ت حتى
امل �ج �ه��ول ..ت�ع�ب� ُ
االنهيار والتمزّق ..متى
سترحل هذه العاصفة؟
م� � �ت � ��ى س � �ت � �ع � �ب� ��ق من
ج��دي��د رائ �ح��ة السوسن
وال��ي��اس��م�ي�ن ..ش� ��وارع
م��دي �ن �ت��ي وأزق� �ت� �ه ��ا ما
زال� � ��ت ت �س �ك �ن �ن��ي ،هي
ط� �ف ��ول� �ت ��ي وصراخها
وع �ب �ث �ه��ا وأف���راح� �ه���ا..
ك �ي��ف أص �ب �ح��ت مقبرة
للضوء وكهف ًا مسكون ًا
ب �ن��اس �ه��ا املصلوبني!!
ك �ي��ف أص �ب �ح �ن��ا نقتات
ال�� �ص� ��دق� ��ات ال���دول� �ي���ة
واملعونات؟ حتم ّلنا ذ ّلنا
وق �ه��رن��ا ب��ان �ت �ظ��ار ثورة
املطر..
الرجل الثاني :محدق ًا
فيه ،دون أن يلقي عليه
حتية الصباح وقال :منذ
زم��ن كنت أح�ل��م بإمرأة
ت �غ � ّي��ر ت ��اري ��خ حياتي..
إم��رأة تل ّون الدنيا بعبق
ش��ذاه��ا ..إم ��رأة يداعب
ض��ف��ائ��ره��ا النسيم..
ت��رس��م ف ��ي ق �ل��ب الليل
أحلى ابتسامة ..إمرأة
ت��س��اب��ق العصافير..
تعانق البحار واألنهار..
ول �ك��ن ف �ج��أة ظ�ه��ر وبان
(ك��اف��ور) من أع��اده إلى
تاريخنا وأيامنا؟ صرخ
وصفع وجهه..
*****
ال ��وردة األول ��ى :قالت
ل ��ه :ال تنتظر وال حتلم
وال تمُ �ّ�ن��ي ال�ن�ف��س ،فقد
ان �ت �ه��ى ك ��ل ش� ��يء ولن
تعود عقارب الساعة إلى
الوراء..
ال�� � ��وردة ال� �ث ��ان� �ي ��ة :ال
وكن جلوج ًا
تُصغي إليها ْ
ألنك ال تدري ماذا يخ ّبئ
لك القدر وراء الشفق..
ال تتر ّدد فاملواعيد تأتي
م �ث��ل ال��رب��ي��ع ونحالته
وف � ��راش � ��ات � ��ه وط � �ي� ��وره
وسحره ..كل عام يأتي،
بعد أن يكون الشتاء قد
ّ
حط رحاله وغادر مرغم ًا،
رغم األمطار والعواصف
واألع��اص �ي��ر ..ال تتر ّدد
أي�� � �ه� � ��ا احمل � � � � � ��دق في
الشمس ..ال تكن جبان ًا،
فالعمر نحياه م ّرة واحدة
ول�ي��س م��ن الطبيعي أن
ن��ق��ض��ي��ه ف� ��ي شرانق
مقفلة ..البحر الهائج ال
يخشاه الربان املاهر وال
يحذر صخوره..
ال� � � ��وردة األول� � � ��ى :ال
تنسى بأن خريف العمر
سيأتي وسيدركك يوم ًا،
فتصبح شجرة عارية..
حذارِ  ..حذارِ يا مسكني
إن الرياح مزّقت شراع
مركبك ،وال حول لك وال
قوة..
الوردة الثانية :تطلعت
ن �ح��وه ب ��أس ��ى ..عانقت
ف� ��راش� ��ة م � � � ّرت صدفة
ب��ال�ق��رب م�ن�ه��ا ،وترقرق
الدمع من عينيها..
*****
الطفل األول :ل��م نعد
نفهم لغة العصافير أو
نعشق عطر األزهار ..في
ال��زم��ن األش �ع��ث تصبح
ال� �ع� �ب ��ارات واألح ��ادي ��ث
مج ّرد كلمات متقاطعة في
أسفل صحيفة ..كلمات
يستحيل ح ّلها واحلكمة
ت �ف��رض علينا االنتظار
حتى نقرأ احل� ّ�ل صباح
اليوم التالي ،ألسنا في
بالد العجائب؟
ال �ط �ف��ل ال �ث��ان��ي :أنت
ال ت��ق��رأ ألن� ��ك م ��ا زلت
ص��غ��ي��ر ًا ..ل�ك�ن��ك تك ّرر
وتق ّلد أحاديث الكبار..
ألم تالحظ أننا ما عدنا
نالحق العصافير؟ وما
عدنا نستخدم دراجاتنا؟
وم��ا ع��دن��ا نلعب بالكرة
وس ��واه ��ا!! ص��رن��ا مثل
أه �ل �ن��ا امل �س � ّم��ري��ن حول
أخبار التلفزيون بانتظار
«غودو» السالم كما يقول
أب��ي ..فهل سيأتي ..من
يدري؟

نزار �سيف الدين

تصدر عن

العميد املؤسس

دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل

عبــد الغـنـي ســـالم

صالح سالم

عدنان غالييني

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

( 1962ـ ـ )2017
املدير االداري
املدير التجاري

ناجي حطب

يومية �سيا�سية عربية

حكايات الناس

تكتبها اليوم :زينة �أرزوين

« َم ْن املنحو�س»؟
إن املسؤولني عنّا هم املنحوسون؟!» ،سؤال
«هل نحن شعب منحوس أم ّ
بسيط من فتاة بريئة وصغيرة طرحته على أهلها ،وهم يتسامرون على
ضوء الشمعة في العام  ،2021في أحد املنازل املنهكة باألزمات في لبنان.
قررا متضية شهر
سؤال الفتاة جاء بعد قراءتها ملعلومة تُفيد ّ
بأن زوجني ّ
العسل في الواليات املتحدة األميركية عام  ،2011فوقعت حينها أحداث
 11أيلول ،وحني ذهبا إلى مومباي جرت جرائم حصدت مئات األرواح،
وكذلك خالل زيارتهم لندن عام  2017حدثت تفجيرات مترو األنفاق فيها،
وعند زيارتهم باريس في  2015وقعت هجمات باريس الدامية ،لتنصدم
الفتاة هنا من ّ
حظهما النحس ،ف ُيجيبها والدها بأنّهما ُحكم ًا هما املنحوسني
وينقالن هذا النحس بشكل أو بأخر إلى األماكن التي يزورونها.
ليبدأ اجل���دل ب�ين العائلة إ ْن ك��ان الشعب اللبناني ه��و املنحوس أم
املسؤولون ،فأجدادهم عايشوا احلرب العثمانية واملجاعة ،ووالدا الفتاة
م ّ��رت عليهما احل��رب األهلية واالجتياح االسرائيلي ،وم��ع تنفّس اجليل
الصعداء بدأت احلرب االقتصادية على لبنان ،وخسر الشعب
الصاعد ُ
أمواله وأرواحه وهو ينتظر احللول من الدولة.
هنا يتدخّ ل أخاها ال��ذي أصبح عاط ً
ال عن العمل بفعل تفجير مرفأ
بيروت ،ليتساءل« :أال ت��رون أ ّن��ه على مر هذه السنوات ورمب��ا العقود لم
أن بعض الوجوه تغ ّيرت ،لكن
تتغ ّير الطبقة احلاكمة في لبنان .صحيح ّ
العقلية واإلدارة بشكل عام هي نفسها ،واألجداد س ّلموا كرسي ا ُ
حلكم إلى
بأن «املنحوس أو
األبناء الذين بدورهم س ّلموها إلى األحفاد» ،ليجزم هنا ّ
الذي ناحس البلد وشعبه» هي الطبقة احلاكمة املتجذّرة في هذا البلد.

األسقفية واألم��ان��ة العامة للمدارس
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان مؤمترها
السنوي ال��ـ ،27حتت عنوان «املدرسة
الكاثوليكية في لبنان :نحو إمكانيات
ج����دي����دة» 9:00 ،م���ن ص���ب���اح اليوم
(األربعاء) في مدرسة سيدة اللويزة –
ذوق مصبح ،بحضور السفير البابوي
املطران جوزف اسبيتاري ومرجعيات
أسقفية ورهبانية وتربوية.
*****
{ تسليم وتس ّلم بني وزيرة العدل
السابقة م��راي كلود جن��م والوزير
اجل��دي��د ال��ق��اض��ي ه��ن��ري اخل���وري،
 10:30من صباح اليوم (األربعاء) في
مبنى الوزارة  -العدلية ..يليه تسليم
وتس ّلم آخر بني وزير الصحة السابق
الدكتور حمد حسن والوزير اجلديد

املدير املسـؤول

طارق دملج

رئيس قسم االخراج
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نقطة وسطر

يوم التسليم والتسلم
في الوزارات

ميني
مليا ّ
ال��دك��ت��ور ف���راس األب��ي��ض ف��ي مبنى
الوزارة  -بئر حسن.
*****
{ تسليم وتس ّلم بني وزيرة العمل
مي�ين وال��وزي��ر اجلديد
السابقة مليا ّ
مصطفى ب��ي��رم 11:00 ،م��ن صباح
اليوم (األرب��ع��اء) في مبنى ال��وزارة -
املشرفية ..تزامن ًا مع تسليم وتس ّلم
آخر بني وزيرة اإلعالم السابقة منال
عبد الصمد جن��د وال��وزي��ر اجلديد
جورج قرداحي في مبنى ال��وزارة -
الصنائع.
*****
{ ب��ع��ن��وان «إن��ت��خ��اب��ات :2022
امل���س���ار وامل���ص���ي���ر»ُ ،ت��ط��ل��ق جمعية
«م��س��ار» احلملة اإلع�لام��ي��ة الرقمية،
عبر تطبيق  11:00 Zoomمن صباح
اليوم (األرب��ع��اء) ،وم��دة اللقاء ساعة
واحدة.

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢١/٩/١3
 127حركة طيران و  13831راكب ًا توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  62رحلة ،اقالع  ٦٥رحلة .
حركة الركاب :وصول  5228راكب ًا ،مغادرة  8532راكب ًا وترانزيت 71
راكب ًا .

اختبار قد يق�ضي
على مر�ض «ال�سرطان»

جتري بريطانيا أكبر جتربة في العالم ،سعيا وراء اكتشاف أكثر من  50نوعا
من السرطان قبل ظهور األعراض.
وتبدأ هيئة الصحة الوطنية البريطانية ،االثنني ،أكبر جتربة في العالم
الختبار ال��دم «غ��ال��ي��ري» ،من إنتاج شركة «غ��ري��ل» ال��ذي ميكن استخدامه في
اكتشاف أكثر من  50نوعا من السرطان قبل ظهور األعراض.
ويفحص االختبار احلمض النووي في دم املريض لتحديد ما إذا كان مصدر
أي منه خاليا مصابة بالسرطان.
ويؤدي التشخيص املبكر ملرض السرطان لزيادة معدالت الشفاء بشكل كبير.
وقالت هيئة الصحة الوطنية إنها تريد  140ألف متطوع في إجنلترا لترى
مدى كفاءة االختبار كجزء من جتربة مراقبة عشوائية.
وسيتم على الفور فحص عينات الدم لنصف املشاركني باختبار «غاليري»،
حسبما ذك��رت «روي��ت��رز» .وأوض��ح بيتر ساسيني أستاذ الوقاية من أمراض
السرطان في جامعة كينغز كوليدج لندن أهمية التجربة قائال« :نحتاج لدراسة
اختبار غاليري بدقة ملعرفة ما إذا كان يخفض عدد اإلصابات بالسرطان التي يتم
تشخيصها في مرحلة متأخرة بصورة كبيرة».
وأض���اف« :مي��ك��ن أن ي��ح��دث االخ��ت��ب��ار تغييرا ه��ائ�لا ف��ي االك��ت��ش��اف املبكر
للسرطان ،ونحن متحمسون لكوننا الرواد في هذا البحث املهم».
ويعد سرطان الرئة ،السبب األكثر شيوعا للوفاة مبرض السرطان في
امل��م��ل��ك��ة املتحدة،
ح������ي������ث ي���ق���ف
خمس
وراء
الوفيات بسبب
السرطان.
ووف����ق هيئة
الصحة الوطنية
ف�������إن س����رط����ان
ال��رئ��ة واألمعاء
و ا لبر و ستا تا
والثدي مسؤول
ع��ن  45ف��ي املئة
م�����ن ال���وف���ي���ات
ال�����ن�����اجت�����ة عن
مرض السرطان
ف�������ي امل���م���ل���ك���ة
املتحدة.

م��ا إن ن��ش��رت ص��ور ال����وزراء اجلدد
للحكومة اللبنانية حتى ضجت وسائل
التواصل االجتماعية بتعليقات معبرة
عن جمال ووسامة البعض منهم على
اختالف انتماءاتهم احلزبية ،لدرجة
أن اللبناني نسي ما يعانيه من أزمة
اقتصادية تنذر بانهيار البلد.
ف��وس��ام��ة ال�����وزراء غ��ط��ت ع��ل��ى خبر
تشكيل احلكومة ،رغ��م أنها ول��دت بعد
أكثر من سنة على الفراغ.
وضجت مواقع التواصل االجتماعي
ّ
ب��ص��ور وزراء احل��ك��وم��ة ،وك���ان الفتًا
وس����ام����ة ب��ع��ض��ه��م ،خ���اص���ة وزي�����ري
االق��ت��ص��اد أم�ي�ن س�ل�ام وال��ط��اق��ة وليد
فياض.
وما إن أعلن عن تأليف الوزارة حتى
راح الناشطون على مواقع التواصل
ي��ت��داول��ون ص���ور ال�����وزراء الوسيمني
م��رف��ق��ة م��ع ال��غ��زل وامل���دي���ح ،ح��ت��ى إنّ
ال��ب��ع��ض ق����رر ألاّ ي��ن��ت��ق��ده��م ح��ت��ى إن
أخ��ط��أوا» ،حيث تص ّدر هاشتاغ وزير
االق��ت��ص��اد الترند على تويتر وتفاعل
عدد كبير من اجلمهور معه.
تعليق الفت من ن��وال الزغبي ً
أيضا
ردت فيه على تغريدة لرميا جنيم كانت
قد شاركتها على تويتر «تعوا نعطني
ف��رص��ة» ،ل��ت��ر ّد عليها ن���وال «أن���ا معك
وخاصة البلد منهار وبحاجة القتصاد..
انشالله وزير االقتصاد يكون قدها».
وح��ص��د الوزير أم�ي�ن س��ل�ام ،أكثر
ال��ت��ف��اع�لات ف���ي م��ن��ص��ات التواصل
االجتماعي بسبب وسامته ،و ُأغرقت
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل ف��ي لبنان بصوره،
وعبر النشطاء عن انبهارهم مبظهره
خاصة الفتيات.
وع��ب��ر وس���م دش��ن��ه ال��ن��ش��ط��اء باسم
“أمني سالم” كتبت ن��اش��ط��ة متغزلة
بالوزير اجلديد” :شو هجرة ما هجرة؟
ما في أحلى من بلده الواحد ،االقتصاد
بخير احلمدلله وف��ي تفاؤل كتير قوي
وواض���ح يعني ع��ارف�ين نتايج منيحة

ما جرى يف اخلارجية
ُم�ستهجن ومرفو�ض..

ما رح نشوف ،عالقليلة نشوف أشكال
بتر ّيح النفسية”.
وبحسب السيرة الذاتية التي نشرتها
الصحف ومواقع األخبار اللبنانية فإن
وزير االقتصاد محام دولي واقتصادي
متخصص في اإلدارة وبرنامج القيادة
م��ن ج��ام��ع��ة Harvard Kennedy
 ،Schoolوفي القانون الدولي واملقارن
م��ن ج��ام��ع��ة ج���ورج واش��ن��ط��ن ،وحائز
ع��ل��ى إج����ازة ف��ي احل��ق��وق م��ن جامعة
احل��ك��م��ة .ك��م��ا يعمل م��س��ت��ش��ارا دوليا
ف��ي االق��ت��ص��اد والتطوير االجتماعي،
واإلدارة ،وال��ق��ي��ادة االستراتيجية،
والشؤون العامة ،واالتصاالت .وكان قد
شغل مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية
األميركية  -العربية للتجارة.
أم���ا وزي����ر ال��ط��اق��ة ف��ه��و ح��ائ��ز على
ش���ه���ادات ع���دة م��ن ج��ام��ع��ات أميركية
وفرنسة ،أب��رزه��ا :شهادة في األدوات
اإللكترونية من جامعة ماساشوستس
ع��ام  ،2000وشهادة “ماستر” للعلوم
في الهندسة املدنية والبيئية من معهد
ماساشوستس للتكنولوجيا عام ،1997
وش���ه���ادة “دبلوم” ف��ي ال��ه��ن��دس��ة من
 Ecole Polytechniqueالفرنسية
عام  ،1995وشهادة “دبلوم” هندسية
ف���ي ال���ف���ن وال���ص���ن���اع���ات م���ن Ecole
 – Centraleباريس عام .1995
كما ن��ال اإلع�لام��ي ج���ورج قرداحي
نصيبا م��ن ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ،الس��ي��م��ا أنه
كان قدم برناج املسامح ك��رمي ،وجاءت
التعليقات أنه سيكون حكما في مجلس
الوزراء ،ويحلها حبيا فيما بينهم على
أي قضية خالفية.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية ،اجلمعة،
تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة
جنيب ميقاتي ،بعد ع��ام من ف��راغ نتج
عن انقسامات سياسية حادة ،ساهمت
في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة
يتخبط فيها لبنان.
(املصدر :العربية)

شكل فقاعات .وهذه الفقاعات عبارة مخازن من مادة الكوليسترول
التي تظهر في مناطق محددة من اجلسم ،وينظر إليها اخلبراء
مبثابة مؤشر كبير على وجود املرض.
ويشرح األطباء أن ظهور هذه األورام الصفراء الوترية ،يؤثر
بشكل عام على ما يعرف بـ»األوتار الباسطة» في اليد.
وتشير بيانات اجلمعية البريطانية جلراحة اليد ،إلى أن األوتار
الباسطة في اليد عبارة عن حبال مرنة تتيح بسط األصابع ومدها،
وذلك من من خالل الربط بني عضالت الساعد واليد ،وبني عظام
األصابع واإلبهام .وهذه األورام الصفراء الوتورية تكون بأحجام
متفاوتة ف��ي ال��غ��ال��ب ،ورمب���ا تظهر على الركبة أو ال��ي��د والقدم
واملفاصل وحتى بجوار العني.
ومبا أن الكوليسترول ال يؤدي إلى ظهور أعراض خارجية في
أغلب األحيان ،فمن األفضل أن يتوجه اإلنسان إلى إجراء فحص

ما حصل في وزارة اخلارجية أمر
ُمستهجن وم��رف��وض ،وال ع�لاق��ة له
بالدبلوماسية والعمل الدبلوماسي
ال من قريب وال من بعيد.
ول��ك��ن ي��ب��دو أن س��ي��اس��ة الكسر
واخللع أصبحت موضة عند بعض
سيدات السلطة اللواتي ال يتورعن عن
جتاوز األعراف ،وممارسة احملرمات
ف���ي ال���ق���ان���ون ،وع�����دم إحترامهن
للملكية ال��ع��ام��ة أو اخل��اص��ة ،على
ن��ح��و م��ا ج���رى م��ع ال��ق��اض��ي��ة غادة
عون عندما أمرت مرافقيها األمنيني
بكسر وخلع الباب الرئيسي لشركة
ُمكتف ،املتخصصة بنقل األموال بني
لبنان واخلارج ،وهذا ما تكرر عندما
طلبت ال��وزي��رة السابقة زي��ن��ة عكر
فتح ب��اب مكتب ب���وزارة اخلارجية،
ال��ت��ي شغلتها بالوكالة واحلكومة
مستقيلة ،وأصطدمت باألمني العام
ل��ل��وزارة السفير هاني الشميطلي،
ألنه حاول تطبيق القانون ،واحلفاظ
على أصول السرية الدبلوماسية.
واألغ��رب من كل ذلك أن املرافقني
قاموا «بأعمال فتوة» ،وإستعراض
العضالت في التعرض لألمني العام
للوزارة بالتدفيش وإبعاده عن الباب،
ع��وض احل��ف��اظ على حرمة الوجود
ف��ي أح��د م��راف��ق ال��دول��ة ،واملساعدة
على تطبيق النظام العام.
املشكلة األساس مع حكام الزمن
الرديء أن بعض ال��وزراء يتصرفون
في وزاراتهم وكأنها شركات خاصة
بهم ،ال يعيرون للقوانني واألنظمة
املرعية اإلج��راء اإلعتبارات الالزمة،
ويعتبرون كبار املوظفني في الوزارة
وكأنهم عقبات أمام محاوالت فرض
ال��س��ي��ط��رة ال��ش��خ��ص��ي��ة ،وإت���خ���اذ
ال�����ق�����رارات ال��ع��ش��وائ��ي��ة وحتقيق
املصالح الشخصية.
اإلشكال بني الوزيرة عكر واألمني
العام للخارجية الشميطلي  ،ليس
ول��ي��د ال��س��اع��ة ،ب��ل ه��و ال��ق��ش��ة التي
ق��ص��م��ت ظ��ه��ر ال��ب��ع��ي��ر ،ب��ع��د أشهر
مريرة من تصدي األخير ملمارسات
ال��وزي��رة التي ح��اول��ت إدارة العمل
ال��دب��ل��وم��اس��ي ع��ل��ى ط��ري��ق��ة الشركة
اخل��اص��ة ،وإل��غ��اء صالحيات األمني
العام ،والتصرف وكأن هذا املنصب
األس���اس���ي ف��ي ال��ق��وان�ين واألنظمة
الدبلوماسية ليس م��وج��ود ًا ،وكأن
ال ض������رورة ل���وج���ود األم��ي��ن العام
للوزارة ،وهو املرجع اإلداري األول
للدبلوماسيني املنتشرين في أنحاء
العالم!
في دولة تتالشى هيبتها ،وتُنتهك
قوانينها ع��ل��ى أي���دي ح��ك��ام��ه��ا ،من
الطبيعي ان مي��ر مثل ه��ذا احلادث
ال���ش���ائ���ن ،وك���أن���ه ل���م ي���ك���ن ،ويبقى
املسؤولون على تطنيشهم املعهود
ف��ي إس��ت��ن��زاف ال��س��ل��ط��ة ،والضرب
ع���رض احل���ائ���ط ب��ال��ق��وان�ين ،ودور
امل���ؤس���س���ات ال��رس��م��ي��ة ف���ي صون
اإلنتظام العام!

«نون»...

قبل  40عام ًا

:1984/9/15

خطوات االنقاذ في سباق
مع مكائد إسرائيل

«جر�س �إنذار» ملر�ض خطري ..عالمة �صغرية على اجللد ال تهملها

ُي��وص��ف الكوليسترول ب��ـ»امل��رض غير امل��رئ��ي» ،ألن��ه ال يكون
مصحوبا بأعراض في الغالب ،لكن بعض العالمات قد تدل على
اإلصابة به ،في حال ظهرت على اجلسم ،فيما يتوجب على اإلنسان
على أال يهملها ،ألن تفاقم الوضع قد يقود إلى مضاعفات خطيرة
للغاية.
وامل���ق���ص���ود ب���ه���ذا امل�����رض ه���و ك���ث���رة م�����ادة ده��ن��ي��ة تسمى
«الكوليسترول» في ال��دم ،مما قد ي��ؤدي إل��ى حصول انسداد في
الشرايني ،وعندئذ ،يزداد خطر التعرض لنوبة قلبية.
ويشير خبراء الصحة إلى وجود أعراض قليلة فقط تنبه إلى
إص��اب��ة اجل��س��م بالكوليسترول ،بحسب صحيفة «إكسبريس»
البريطانية.
ومن بني أع��راض ارتفاع الكوليسترول في دم اإلنسان؛ بروز
نوع من التورم األصفر على اجللد يعرف بالـ»زانثوما» فيبدو على

االشتراكات

مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
01/666668
Email: aliwaanewspaper@gmail.com - events@aliwaa.com.lb

اللبنانيون ين�سون �أزماتهم وين�شغلون بو�سامة الوزراء اجلدد

هو وهي

{ البطريرك ال��ك��اردي��ن��ال بشارة
بطرس الراعي يرعى افتتاح اللجنة

د .ماجد منيمنه

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

األربعاء  15أيلول 2021م {  8صفر 1443هـ { السنة  { 57العدد 16192

سوريا  200ل.س  -االردن  300فلس  -قطر  3رياالت  -االمارات العربية  3دراهم  -مسقط  400بيزة ــ السعودية  3رياالت ــ العراق  300فلس ــ ليبيا  300درهم ــ مصر  10جنيه ــ الكويت  300فلس ــ البحرين  300فلس ــ اليمن  8ريال

جورج قرداحي

املدير العام

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

مكاتب املناطق

التوزيع

املكتبات والباعة الشركة اللبنانية للتوزيع
تلفون01/361517 -01/368007 :

دم ،وعندئذ ،سيتأكد من سالمته.
وف��ي ح��ال ك��ان الشخص مريضا ،فعال ،بالكوليسترول ،فإنه
يصبح مدعوا إلج��راء جملة من التغييرات على نظام حياته ،ال
سيما على مستوى التغذية.
ويوصي األطباء ،مرضى الكوليسترول بتفادي األطعمة التي
تكثر فيها ال��ده��ون ،وال سيما ال��ده��ون املشبعة التي توجد في
مواد كالزبدة والسمن واألجبان واللحوم ذات النسبة العالية من
الدهون.
وتنبه جمعة القلب البريطانية ،إل��ى أن اإلك��ث��ار م��ن أطعمة
ت��ض��م ن��س��ب��ة ع��ال��ي��ة م��ن ال���ده���ون امل��ش��ب��ع��ة ،ي����ؤدي إل���ى رف���ع ما
يعرف بالكوليسترول غير مرتفع الكثافة ،ال��ذي ُيوصف أيضا
بالكوليسترول السيء ،ألنه يسبب انسدادا في الشرايني ،ويزيد
من عرضة اإلصابة بنوبات قلبية.

فيما تنشط املساعي داخلي ًا وعربي ًا
لدفع مسيرة االن�ق��اذ خ�ط��وات جديدة
إل��ى االم��ام عبر فتح امللف السياسي
واعداد تفاصيل عمالنية خلطة اجلبل
وط ��راب� �ل ��س وح��س��م أم� ��ن العاصمة
بصورة أثبت ،بدا للمراقبني أمس ان
خطوات االنقاذ التي ستبدأ االثنني في
بكفيا دخلت فع ًال في سباق مع «مكائد
إسرائيل» واحابيلها ومخططاتها ضد
حكومة لبنان .وق��د عكس املسؤولون
خشيتهم م��ن ه��ذه املخططات داعني
جميع األطراف لتوحيد الصف الخ..

قبل  25عام ًا

:1996/9/15

وزراء اخلارجية العرب
تشاوروا في عملية السالم

ع �ل��ى ه��ام��ش االج �ت �م��اع ال� ��وزاري
جل��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال���ذي يبدأ
اليوم أعماله في القاهرة عرض وزراء
خارجية ال��دول العربية أم��س في مقر
اخلارجية املصرية وبناء على دعوة
الوزير عمرو موسى األوضاع اإلقليمية
وط��روح��ات نتنياهو م��ن م�ب��دأ األمن
والسالم وليس األرض مقابل السالم
و«لبنان أو ًال» والتهديدات التي أطلقها
هو ومسؤولون عسكريون األمر الذي
أدى إلى استمرار اجلمود إلخ..

قبل  15عام ًا

:2006/9/15

واشنطن متنع أوروبا من
رفع احلظر عن املساعدات

حثت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة حلفاءها
األوروبيني أمس على عدم التسرع في
اتخاذ قرار برفع العقوبات املفروضة
على املساعدات املقدمة للفلسطينيني
في أعقاب خطط الفلسطينيني تشكيل
حكومة وح��دة وطنية تضم معتدلني
ال��ي ج��ان��ب ح��رك��ة ح �م��اس .وق��ال ثون
م��اك��ورم��اك املتحدث باسم اخلارجية
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ان وزي � � ��رة اخلارجية
كوندوليزا ستلتقي األربعاء املقبل في
نيويورك بنظرائها من اللجنة الرباعية
إلخ..

