غير مخصص للبيع

�آخر �صيحات حماربة
كورونا ..علكة حتب�س
 ٪95من الفريو�س
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لبنان بـ«ك�أ�س العرب»
بغياب ن�صف
حمرتفيه
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ّ
َم ْن يربط معاجلة «التعثر احلكومي» مبصير االنتخابات الرئاسية!

عون يطلب من السلطة املالية إعطاء «الداتا» في حسابات املركزي ..واستقاالت القضاة ُتسابق تغيير وزير العدل

ع��ن��د ال���س���اع���ة ال��ت��اس��ع��ة من
ص��ب��اح ال���ي���وم يستقبل البابا
ف��رن��س��ي��س ف���ي م��ق��ر اق��ام��ت��ه في
الفاتيكان الرئيس جنيب ميقاتي
الذي وصل إلى روما في مستهل
ج��ول��ة ق��د ت��ق��وده إل��ى م��ص��ر ،من
دون استبعاد ان يلتقي الرئيس
ال��ف��رن��س��ي امي���ان���وي���ل ماكرون
ف��ي العاصمة االي��ط��ال��ي��ة ،وسط
ت��ض��ارب ف��ي امل��ع��ل��وم��ات ف��ي ما
خص زيارة قطر ،التي يصل اليها
ال��رئ��ي��س م��ي��ش��ال ع���ون االثنني
امل��ق��ب��ل ،ب��دع��وة م��ن ام��ي��ر الدولة
الشيخ متيم ب��ن حمد م��ن ضمن
دع���وات وج��ه��ت ل��رؤس��اء وقادة
ع��رب وأج��ان��ب حل��ض��ور افتتاح
«ك��أس العرب – فيفا  »2021في
اليوم التالي  30ت 2اجلاري.
وأي ًا يكن الغرض من حتركات
ال��رئ��ي��س�ين ع���ون وم��ي��ق��ات��ي في
اخل������ارج ال���ت���م���اس��� ًا ل��ل��دع��م او
املساهمة ف��ي احل��ل��ول املمكنة،

نقطة وسطر

ال رجال دولة
وال قادة �إنقاذ !
�ص 8

او املساعدة في ايجاد احللول،
فإنه في «الوقت املستقطع» تبدو
هذه الزيارات ضرورية «إلشغال
الوقت» طاملا امكانيات احللحلة
في الداخل غير ممكنة مع الدعم
ال���ذي يعيق إح����داث تغيير في
وض��ع��ي��ة التحقيق ال��ع��دل��ي في
انفجار مرفأ بيروت.
وحتى في اإلط��ار السياسي،
تبدو االقتراحات املتداولة جلهة
إبعاد وزير اإلعالم جورج قرداحي
عن احلكومة ،عن طريق ثالث او
راب��ع ،فال إقالة وال استقالة ،بل
رمب��ا تقتضي املعاجلة معطوفة
على تعثرات في قطاعات أخرى،
األخ���ذ ب��اق��ت��راح إج����راء «تعديل
وزاري» يبعد ق��رداح��ي ويشمل
وزيرين أو ثالثة وزراء آخرين،
تردد أن وزير العدل أحدهم ،وذلك
ع��ل��ى خلفية رف��ض��ه ال��س��ي��ر بأي
إج���راء يتعلق بتغيير القاضي
العدلي طارق بيطار.
ومن املؤشرات غير املشجعة،
إقدام القضاة ناجي عيد وجانيت
حنا ،وهما نظرا ف��ي مسألة رد
ال��ق��اض��ي ط����ارق ب��ي��ط��ار ،ورلى
احل��س��ي��ن��ي وك�����ارل ق��س��ي��س من
السلك ،في مؤشر غير صحي ،ال
ف��ي توقيته ،وال في
ظروف االستقالة.
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دوالر بريوت  24200ل.ل

األساتذة املتعاقدون في اجلامعة اللبنانية يعتصمون في املج َّمع اجلامعي ـ ـ احلدث مطالبني بالتفرغ

تظاهرات يف �إيران احتجاج ًا على �ش ّح مياه ال�شرب

جتمع مئات األشخاص امس من جديد في محافظة
ّ
شهار محل وبختياري جنوب غرب إي��ران للمطالبة
ش��ح م��ي��اه ال��ش��رب ،بحسب التلفزيون
ب��ح ّ��ل ألزم���ة
ّ
الرسمي.
وأف��اد التلفزيون الرسمي الذي ّ
بث لفترة وجيزة
جتمعوا امس
التجمع أن «س��كّ ��ا ًن��ا ...
مشاهد م��ن
ّ
ّ
في شهركرد (عاصمة احملافظة) إلسماع السلطات
مخاوفهم املتع ّلقة بجفاف املياه».
وسار أكثر من ألف شخص باتجّ اه مق ّر احملافظة
مل��ن��اش��دة امل��س��ؤول�ين ب��إن��ه��اء «م��ش��اري��ع لنقل املياه
من احملافظة إل��ى مناطق اخ��رى م��ج��اورة» ،بحسب
التلفزيون الرسمي.
وبحسب بعض ال��ت��ق��اري��ر ،ح��اول��ت ق���وات األمن
منع تش ُّكل التجمع االحتجاجي منذ يوم أمس ،دون
جدوى.
وهتف احملتجون« :نحن شعب مناضل ،نتحداكم
نتحداكم» و«ن��ح ّ��ول امل��اء إل��ى ال��دم» و«أي��ه��ا املواطن
الغيور ،قم وادعم».
يذكر أن أهالي محافظة جهارمحال وبختياري،
ذات األغلبية اللورية البختيارية ،يتظاهرون في
مدينة شهركرد منذ ثالثة أي��ام وينظمون املسيرات
في شوارع املدينة وأمام مقر احملافظة ضد نقل املياه
من محافظتهم إلى محافظة أصفهان لفائدة صناعات
الصلب واحلديد ،وضد نهب املياه لصالح مشاريع
مدعومة من قبل احلرس الثوري.
وأك��د التلفزيون اإلي��ران��ي الرسمي أن نحو 300
قرية في ه��ذه احملافظة ستحصل على مياه الشرب
بواسطة صهاريج.
في سياق متصل ،قالت وكالة اإلذاعة
والتلفزيون اإليرانية ،إن «هناك احتماال

«اجلنون» يدفع الدوالر �إىل � 25ألف ًا!

دفع اجلنون سعر صرف ال��دوالر في السوق السوداء مساء أمس
إلى حافة ال��ـ 25ألف ًا ,ما بني  24100و 24200ليرة لبنانية للدوالر
سجل ساب ًقا ما ب�ي�ن 23900و 24000ليرة
ال��واح��د ,بعد أن ك��ان قد ّ
لبنانية للدوالر الواحد.

االنتخابات وامتداداتها
�إىل بلدان االغرتاب
احملامي محمد أمني الداعوق
كثر التداول في هذه األيام حول املستجدات املقلقة مبا تع ّلق
بدعوة املغتربني اللبنانيني للمشاركة الواسعة في اإلنتخابات
النيابية امل��ق��ررة ف��ي شهر آذار املقبل ،وس��ط اع��ت��راض على
موعدها املذكور سعي ًا من رئاسة اجلمهورية (وبالتالي ...من
رئيس التيار الوطني احلر ،جبران باسيل) إلى إيجاد معاجلة
ما لوضعية التيار وما تكابده في ظروف هذه األي��ام احلافلة
بالتطورات واملجابهات وامل��ع��اجل��ات ،خاصة ما تعلق منها
باملواقف اخلليجية التي طاولت الوضع اللبناني بجملة من
املواقف القاسية والصارمة ،فانص ّبت على لبنان واللبنانيني
دف��ع��ة واح����دة ،حيث أسهمت ف��ي م��زي��د م��ن ط��وف��ان األحداث
السلبية التي زادت في إغراق وطننا املنكوب في أعماق جهنم،
وبئس املصير التي سبق أن ُبشرنا بها ،وحتققت مع األسف،
نبوءاتها الرئاسية التي أطبقت على أحوال اللبنانيني ،جوع ًا
وبؤس ًا ومعاناة طاولت غالبيتهم الكاسحة في كل احلقول
وامليادين.
وتطفو على الساحة العامة جملة من اإلهتمامات املوجهة
إل��ى تأجيج استقطاب اجلموع اللبنانية املنتشرة في بالد
املهجر لتكثيف املشاركة في اإلنتخابات النيابية املقبلة والتي
ُأقفل باب املشاركة اإلغترابية بها في نهاية األسبوع املنصرم،
وكانت نتيجتها أن أعرب قرابة املايتني وخمسني ألف مغترب
لبناني عن رغبتهم في التصويت ،ك ٌ��ل في سفارة البلد الذي
هاجر إليه ،وبعد انقضاء هذه املهلة ،على تلك احلصيلة التي
اعتبرها البعض ،قد «فاقت كل التوقعات» اإليجابية باملقارنة
م��ع احتسابات السنوات األخ��ي��رة التي كانت أكثر ضمورا
وتواضعا ،خاصة بعد كل تلك اإلهتمامات احلزبية
daouknet@idm.net.lb
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جانب من احملتجني على جفاف النهر في مدينة أصفهان في  19اجلاري.

حممد بن زايد يعلن عن دعم
املغرب و�إ�سرائيل يوقعان
مذكرة تفاهم دفاعية يف الرباط �إماراتي لرتكيا بـ ١٠مليارات دوالر
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إردوغان مستقب ً
ال محمد بن زايد في أنقرة أمس.

غانتس ولوديي أثناء توقيع اتفاقية دفاعية في الرباط أمس
و َّق������ع امل����غ����رب وإس���رائ���ي���ل
مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط
ام��س ،األم��ر ال��ذي ميهد الطريق
للمبيعات العسكرية والتعاون
العسكري بينهما بعد أن رفع
ال���ب���ل���دان م��س��ت��وى عالقاتهما
الدبلوماسية في العام املاضي.
وقال مصدر اطلع على مذكرة
التفاهم السرية إنها ال تتضمن
ات��ف��اق��ات دف��اع��ي��ة م��ح��ددة لكنها
تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا
ل��ع��ق��د م��ث��ل ت��ل��ك االت���ف���اق���ات في
املستقبل.
وقال متحدث دفاعي إسرائيلي
إن الوثيقة وقعها وزي��ر الدفاع
اإلسرائيلي بيني غانتس خالل
زي���ارة ل��ل��رب��اط م��ع عبد اللطيف
ل���ودي���ي ،ال���وزي���ر امل��ن��ت��دب لدى
رئ��ي��س احلكومة املكلف بإدارة
الدفاع الوطني.

وقال غانتس في مقطع مصور
ُن��ش��ر بحسابه على تويتر بعد
أن التقى بلوديي «هذه (خطوة)
مهمة للغاية وستسمح لنا بتبادل
األف��ك��ار وال���دخ���ول ف��ي مشاريع
مشتركة وفتح الباب للصادرات
اإلسرائيلية (إلى املغرب)».
وق����ال ب��ي��ان ل��ل��ق��ي��ادة العامة
للقوات املسلحة املغربية «تنفيذا
للتعليمات امل��ل��ك��ي��ة السامية،
اس��ت��ق��ب��ل ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف لوديي
ال����وزي����ر امل���ن���ت���دب ل����دى رئيس

> �إ�صداران عن
«الفكر العربي»
حمور ندوة م�شرتكة

�ص 7

احلكومة املكلف ب���إدارة الدفاع
الوطني ،اليوم مبقر اإلدارة وفدا
إسرائيليا هاما برئاسة بنيامني
ج��ان��ت��س ،ن��ائ��ب رئ��ي��س ال���وزراء
وزي��ر دف��اع دول��ة إسرائيل الذي
يقوم بزيارة رسمية للمغرب من
 23إلى  25احلالي».
وأضاف البيان أن هذه الزيارة
«تندرج في إطار عالقات التعاون
ب�ي�ن امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ودول����ة
إس���رائ���ي���ل ال��ت��ي س��ج��ل��ت تقدما
م��ل��م��وس��ا م��ن��ذ ال��ت��وق��ي��ع ،حتت
رئ���اس���ة امل��ل��ك م��ح��م��د السادس،
على اإلع�لان الثالثي بني املغرب
واس��رائ��ي��ل وال���والي���ات املتحدة
األميركية في دجنبر(كانون االول)
 ،2020وال����ذي ت���وج باستئناف
العالقات بني الرباط
وتل أبيب».
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استقبل املسؤولون األت��راك ولي عهد أبو ظبي
الشيخ محمد بن زايد بحفاوة امس ،في زيارة تفتح
صفحة جديدة بني البلدين تك ّللت بإعالن إماراتي
عن إنشاء صندوق استثمار بعشرة مليارات دوالر
لدعم االقتصاد التركي.
وهي الزيارة األولى على هذا املستوى ملسؤول
إماراتي منذ العام .2012
ويشكّ ل اإلعالن اإلماراتي نبأ سارا لتركيا حيث
سجلت الليرة الثالثاء انخفاضا غير مسبوق ،إذ
خسرت  %13من قيمتها في غضون ساعات قليلة
أمام الدوالر ليصل سعرها إلى حوالى  13ليرة في
مقابل الدوالر ،وهو أدنى مستوى لها.
وب��ع��د االع��ل�ان اإلم���ارات���ي حت��س��ن س��ع��ر صرف
الليرة التركية بنسبة  % 5ليصل إل��ى  12,2في
مقابل الدوالر.
وخسرت العملة الوطنية التركية أكثر من أربعني
ف��ي امل��ئ��ة م��ن قيمتها منذ ب��داي��ة السنة ،وتسجل
تضخما يقارب العشرين في املئة.
وك��دل��ي��ل على األه��م��ي��ة ال��ت��ي كانت
توليها تركيا ل��زي��ارة ب��ن زاي���د ،بثت
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وجه ر�سالة
�أمري الكويت ُي ِّ
مقت�ضبة �إىل امل�س�ؤولني
وج��ه أمير الكويت ،الشيخ ن��واف األحمد
َّ
اجلابر الصباح ،رسالة مقتضبة إلى املسؤولني
حملهم فيها مسؤولية إدارة شؤون
الكويتينيّ ،
البالد وأعرب فيها لهم عن ثقته فيهم.
ونقلت وكالة «كونا» الرسمية رسالة قالت
إنها لألمير :ونصها كالتالي« :أنتم اآلن اللي
مسؤولني أول وتالي وأنتم املسؤولني عن كل
األم��ور اللي موجودة وطبعا تراجعوني في
األش��ي��اء اللي تهم بلدنا وأن��ا واث��ق فيكم كل
الثقة وأنتم الركيزة للكويت».
واستقبل أمير البالد في وقت سابق امس،
ب����دار مي���ام���ة ،ول���ي ال��ع��ه��د الشيخ
مشعل األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح ،
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�سيا�سة حملية
ا�ستمرار ال�شلل وغياب احللول يدفعان �إىل انفجار اجتماعي مل يعد بعيد ًا
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همس

للتو�سط مع اخلليج طاملا القرار لــ«حزب اهلل» والدولة ُمغ ّيبة
ال ا�ستعداد م�صري ًا �أو قطري ًا ّ

,,

ممانعة خليجية لإ�صالح ذات البني قبل
يتوجب عليه
�أن يقوم لبنان مبا ّ

,,

ي�ب��دو ب��وض��وح أن األب ��واب ال ت��زال م��وص��دة أم ��ام ،أي خ��رق ف��ي اجلدار
احلكومي ،وال حتى في معاجلة األزمة مع الدول اخلليجية ،باعتبار أن اجتماع
بعبدا الرئاسي بعيد االحتفال بذكرى االستقالل ،لم ينجح في إحراز أي تقدم،
مبا يساعد على معاودة جلسات احلكومة.والسبب أن «حزب الله» ليس مستعد ًا
للتساهل في هذا املوضوع ،أي أنه ما زال مصمم ًا على ربط اجتماعات مجلس
الوزراء ،بإقالة احملقق العدلي في جرمية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق
البيطار .ما سيزيد بالتأكيد من عمق األزمة ،ويضع لبنان أمام استحقاقات
بالغة اخلطورة.
وم��ع استمرار الشلل احلكومي واالرت �ف��اع اجلنوني ف��ي أس�ع��ار الدوالر
واحملروقات وال��دواء ،وغياب احللول لألزمة اللبنانية مع اخلليج ،ال يستبعد
املراقبون أن تتطور األمور في لبنان نحو األسوأ املفتوح على انفجار اجتماعي
لم يعد موعده بعيد ًا ،في ظل عجز السلطة عن القيام بأدنى واجباتها ،وسط
حتذيرات متزايدة من أن السرقات ستتوسع ولن تقتصر على نشل بواسطة
الدراجات النارية ،وقد حذر مرجع أمني من تفشي ظاهرة السرقات الكبيرة،
والتي رمبا تشمل عمليات سطو مسلحة لبعض املؤسسات واحملال الكبرى،
وص ��و ًال إل��ى اإلج ��رام والقتل ألتفه األس �ب��اب ،حيث سيدخل لبنان ف��ي ظل
ه��ذا ال��وض��ع ،أخطر مرحلة في تاريخه على اإلط�ل�اق ،بعدما تكون تالشت
كل مقومات الدولة ،السياسية واألمنية ،في ظل توجه عدد كبير من موظفي
األسالك العسكرية إلى تقدمي طلبات لتسريحهم من اخلدمة ،ما يضع دور هذه
األسالك على احملك ،مع تراجع قيمة العملة اللبنانية على نحو غير مسبوق .
وقد بدا بوضوح أن «حزب الله» ال يريد االستجابة للدعوات التي تطالبه ،بعدم
االعتراض على استقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي ،ما يدفع إلى االعتقاد ،أن
األزمة طويلة ومعقدة ،وهو ما سيفتح األبواب على شتى االحتماالت السلبية،

في وقت يعاني اللبنانيون من مخاطر اجتماعية وحياتية لم يعد لهم قدرة على
حتملها ،بشهادة الهيئات واملنظمات الدولية التي حتذر من مآل األمور في هذا
البلد في املرحلة املقبلة .
وفيما من املقرر أن يزور رئيس احلكومة جنيب ميقاتي الفاتيكان ،اليوم،
للقاء احلبر األعظم البابا فرانسيس ،ومن بعدها ي��زور مصر وتركيا ،طلب ًا
للوساطة مع ال��دول اخلليجية األرب��ع ،دون بروز معطيات تشير إلى إمكانية
االستجابة للرغبة امليقاتية على هذا الصعيد ،كان الفت ًا ما قاله وزير الداخلية
بسام مولوي ،من أن أي تأخير في حل األزمة الدبلوماسية مع دول اخلليج
يهدد بالتأثير على حياة املزيد من اللبنانيني الذين يعانون من أزمة اقتصادية
خانقة.
ً
ووفقا ملعلومات «اللواء» ،فإنه يستبعد أن تبادر دول عربية أو أجنبية إلى
التدخل ،إلصالح ذات البني بني لبنان والدول اخلليجية ،ألن هناك ممانعة من
جانب ال��دول األرب��ع ،قبل أن يقوم لبنان مبا يتوجب عليه.أي أن يبادر وزير
اإلع�لام إلى االستقالة ،ومن ثم تتقدم احلكومة اللبنانية باعتذار رسمي من
الدول اخلليجية .وطاملا أن ال استعداد من جانب بيروت لهاتني اخلطوتني ،فإن
ال حترك للوساطات ،ال العربية وال الدولية .

وض���ع���ت دول�����ة ك���ب���رى 3
خطوط حمراء حتت أسماء
 3ش���خ���ص���ي���ات م�����ن ل���ون
واستناد ًا إلى املعلومات ،فإن قطر قد تراجعت عن إيفاد وزير خارجيتها إلى طائفي واح���د م��ن موظفي
بيروت ،ألنها لم جتد أن الظروف مؤاتية ألي حترك من جانبها ،بعد مواقف الفئة األول���ى ،مبعنى عدم
«حزب الله» املتشددة إزاء الدول اخلليجية ،وهو أمر ال تقبل به الدوحة التي
بأي منهم في موقعه..
املس ّ
ّ
عبرت عن إدانتها ،لكالم وزير اإلعالم جتاه السعودية  .وبالتالي فإن القطريني
ليسوا مستعدين ،للدخول في أي وساطة قبل أن يجدوا أن األرضية باتت
غمز
جاهزة لنجاح مساعيهم ،شريطة أن يقوم لبنان مبا عليه جتاه الدول اخلليجية
األربع .كذلك األمر فإن اجلانب املصري ال يبدو متحمس ًا للتدخل ،ألن القرار
ليس للدولة ،وإمنا للحزب الذي ميسك مبفاصل احلكم ،ويعطل عمل احلكومة،
قبل حتقيق مطالبه .
حسب شخصيات عليمة،
عند
سياسية
�اط
�
س
أو
توقفت
الداخلي،
املشهد
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�زداد
وف��ي وق��ت ،ت�
ً
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أشار
الذي
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أبو
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النائب
الدميقراطي»
«اللقاء
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ٍ
ً
ً
،
ا
مخطوف
اخلارجي
املستوى
على
ا
سياسي
لبنان
يكون
أن
باإلمكان
«لم يعد
وهذا الس ّر األول في كسبه
من جانب «حزب الله» الذي ليس لديه احلق في حتميل كل اللبنانيني تبعات املعركة!
سياساته وأدواره اخلارجية» ،مشددة على أن هذا الكالم يعكس بكثير من
ال��وض��وح مخاوف رئيس «احل��زب التقدمي االش�ت��راك��ي» وليد جنبالط على
لغز
مستقبل الوضع في لبنان ،وهو الذي يدرك مدى التداعيات السلبية الستمرار
التأزم مع اخلليج ،بقول أبو فاعور« ،تدهورت عالقتنا باخلليج العربي مبعناها
السياسي ،ومبعنى االنتماء املشترك واملصالح االقتصادية ومبعنى حياة
ال يزال اللغز يحيط مبوقف
اللبنانيني» .ويشدد جنبالط على أنه ال مفر من احلوار مع الدول اخلليجية ،م����رج����ع م����ن االن���ت���خ���اب���ات
بتأكيد أبو فاعور ،أنه «يفترض باحلكومة اللبنانية أن تتحاور مع الدول العربية،
ال��ن��ي��اب��ي��ة ،وب���داي���ة ف��ك هذا
ومع اململكة العربية السعودية ملعرفة هواجسها األمنية وغير األمنية».
ال��ل��غ��ز ب��ع��د ص���دور مراسيم
عمر البردان الهيئات الناخبة..

�صر على بدء مهام التدقيق اجلنائي يف ح�سابات «املركزي»:
عون ُي ُّ
حمالت منظمة قائمة على الأكاذيب تهدف �إىل اغتيال �سيا�سي

اكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال
ع��ون ان��ه من الناحية السياسية ،هناك
أزم ��ات منها م��ا ه��و مصطنع م��ن حيث
ال �ص��راع السياسي على األرض ،الذي
كان ميكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في
الشؤون اللبنانية ،ومنها ما هو طبيعي.
وشدد على انه كان مصر ًا منذ البداية
«على وج��وب قيام تدقيق مالي جنائي
الن��ه س�ي�ك��ون ب��داي��ة ج��دي��دة ،سيكشف
املتسببني عن هدر األموال ،وهذا واجبي
وكلفني الكثير من الوقت واجلهد وكان
هناك الكثير من املقاومة ومن يعمل على
وضع العراقيل».
وأشار الرئيس عون خالل استقباله
في قصر بعبدا وفد جمعية اندية الليونز
ال��دول��ي��ة امل �ن �ط �ق��ة  351ل �ب �ن��ان األردن
فلسطني ،الى ان املفاوضات جارية مع
ص �ن��دوق النقد ال��دول��ي لتقدمي اخلطة
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي ميكن على أساسها
احلصول على قروض طويلة األمد ،بعد
ان ك��ان كل الكالم يقال في الهواء حول
حقيقة األوض ��اع املالية وف��ق التقارير
ال �ت��ي ك��ان��ت ت��رد م��ن اع �ل��ى املرجعيات
املسؤولة في هذا املجال.
ولفت الى احلمالت املنظمة القائمة
على األكاذيب وحتوير احلقائق والتي
تهدف الى اغتيال سياسي ،مشدد ًا على
انه عازم على محاولة احداث التغييرات
الالزمة مهما كانت التحديات ،وعلى ان
التحقيق اجلنائي املالي هو ب��ادرة هذا
التغيير امل �ن �ش��ود ،خ �ص��وص � ًا لناحية
مراقبة املسؤولني عن األموال العامة في
مختلف املؤسسات الرسمية.
ولفت الرئيس عون الى ان األوضاع
السيئة التي يعيشها لبنان هي نتيجة
ت��راك��م امل �ش �ك�لات وال �ت��ي زادت� �ه ��ا حدة
الصعوبات اجلديدة التي ح ّلت ،فالدين
بلغ نحو  200مليار دوالر ،واحل��رب في
سوريا أغلقت املنافذ الى أسواق الدول
العربية ،ونزح من سوريا اكثر من مليون

الرئيس عون مترئس ًا اجتماع ًا مالي ًا في بعبدا (داالتي ونهرا)
ونصف سوري ،تسببت بخسائر سنوية
ق��درت بنحو  3مليار دوالر سنوي ًا وفق
تقديرات صندوق النقد الدولي .وعانى
لبنان م��ن ال�ت�ظ��اه��رات ،ووب ��اء كورونا
وانفجار املرفأ املأسوي.
وت� ��رأس رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة امس،
اجتماع ًا ف��ي قصر بعبدا حضره وزير
امل ��ال ي��وس��ف اخل�ل�ي��ل ،وح��اك��م مصرف
لبنان الدكتور ري��اض سالمة ،والوزير
السابق سليم جريصاتي.
ُ
وخ ّصص لعرض األوضاع املالية في
البالد والصعوبات التي تواجه مؤسسة
«ألفاريز أند مارسال» في عملية التدقيق
احملاسبي اجلنائي في حاكمية مصرف

لبنان.
وأص ّر الرئيس عون خالل االجتماع،
ع �ل��ى «ب� ��دء م �ه��ام ال �ت��دق �ي��ق احملاسبي
اجلنائي في حسابات مصرف لبنان من
قبل شركة «ألفاريز أند مارسال» ،وتنفيذ
العقد بينها وبني الدولة اللبنانية ممثلة
ب��وزي��ر امل� ��ال ،م��ا يقتضي م �ع��ه توفير
«الداتا» واملستندات املطلوبة من الشركة
بشكل كامل ،كي تباشر مهامها وتصدر
األول��ي نهاية  12أسبوع ًا كح ّد
التقرير ّ
أقصى وفق منطوق العقد».
وأدلى كل من الوزير اخلليل واحلاكم
سالمة بأنهما ُيجريان «ما يلزم وبالسرعة
املمكنة لهذه الغاية».

ولفت رئيس اجلمهورية املجتمعني
إل��ى أن «ت��داع�ي��ات ع��دم إج ��راء التدقيق
سلبية على جميع ال�ص�ع��د ،خصوص ًا
أن القانون ينص على انسحاب التدقيق
املالي على إدارات الدولة ومؤسساتها
كافة».
وك��ان الرئيس ع��ون استقبل السفير
ال��روس��ي ف��ي ب�ي��روت السفير الكسندر
روداك � ��وف ،ال ��ذي س� ّل�م��ه رس��ال��ة خطية
م��ن الرئيس ال��روس��ي فالدميير بوتني،
ت�ض�م�ن��ت ال�ت�ه�ن�ئ��ة ب �ع �ي��د االستقالل،
وت��أك��ي��د ًا ع �ل��ى ع�ل�اق��ات ال �ص��داق��ة بني
لبنان وروسيا ،معرب ًا عن اطمئنانه الى
مستقبلها «ك��ي نتمكن بفضل جهودنا

�شيا ت�ؤكد للراعي وقوف �أمريكا �إىل جانب �شعب لبنان

استقبل البطريرك املاروني الكاردينال بشارة
بطرس الراعي امس ،في بكركي ،سفيرة الواليات
املتحدة األميركية في لبنان دوروث��ي شيا ،التي
ع��رض��ت آلخ��ر امل��س��ت��ج��دات ف��ي لبنان واملنطقة،
مؤكدة وقوف بالدها الى جانب الشعب اللبناني
خاصة في هذه الظروف العصيبة التي مير بها.
من جهته ،شكر الراعي للواليات املتحدة «دعمها
للبنان على ك��اف��ة الصعد وخصوصا م��ا تقدمه
للجيش اللبناني الذي يحتاج الى دعم من الداخل
واخلارج ،وهو املؤمتن على امن البالد وسيادتها»،
مؤكدا على «حاجة لبنان للعودة الى طبيعته والى
هويته االصلية القائمة على احلياد وعلى منوذج
العيش املشترك واملشاركة املتوازنة في احلكم
واالدارة بني املسلمني واملسيحيني» ،شاجبا «كل

أشكال انتهاك هذا العيش وهي غريبة عن لبنان
وعن تاريخه ودستوره وميثاقه الوطني».
واستقبل الراعي بطريرك السريان االنطاكي
مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ،وكان عرض
لقضايا كنسية واجتماعية ووطنية.
بعد ذلك ،التقى النائب سامي فتفت الذي عرض
معه للهواجس السياسية وفي مقدمها االنتخابات
النيابية والرئاسية املقبلة.
بعد اللقاء ،قال فتفت« :هذا الصرح هو مرجعية
وط��ن��ي��ة وال��ت��ش��اور م��ع ص��اح��ب ال��غ��ب��ط��ة حاجة
وض����رورة ،وخ��اص��ة ف��ي م��ا يتعلق باالنتخابات
النيابية ال��ت��ي ش��ددن��ا على ض���رورة أن حتصل
في موعدها ،كما االنتخابات الرئاسية ،وكذلك
انتخابات املغتربني التي يجب أن نحرص على

حردان :لإطالق حوار داخلي
ُيخرج لبنان من حمنته

عقد رئ��ي��س احل���زب ال��س��وري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان اجتماعا مع هيئات املنفذيات في لبنان ،مبناسبة العيد التاسع
والثمانني لتأسيس احلزب ،في قاعة دار سعاده الثقافية واالجتماعية
في ضهور الشوير ،في حضور رئيس املجلس األعلى سمير رفعت،
الرئيس السابق للحزب وائ��ل احلسنية وع��دد م��ن أع��ض��اء القيادة
املركزية.
والقى حردان كلمة باملناسبة ،قال فيها « :إذا كان للحزب السوري
القومي االجتماعي أن يحتفي مبحطة انطالقته التاريخية فهو احتفاء
بالقيم التأسيسية املفتوحة على العقل والنضال واألخالق والتطور
اإلنساني الذي ال تقيده حدود وال تأسره حتميات .أراد سعاده حزب
النهضة مرجال يغلي إميانا حارا ونهجا أمنوذجيا .كما أراده إجنازات
عملية تتخطى الشعارات».
وقال :ان «لبنان مير مبرحلة خطرة ،ال ضمانات فيها إال ضمانة
الوعي واإلدراك عند جزء من املواطنني ،وعدم قدرة اجلزء اآلخر على
إحداث الفوضى الشاملة .لذلك ،ننبه إلى خطورة العودة بلبنان إلى
مربع احلرب األهلية ،وهو مربع يحضر فيه بقوة العدو «اإلسرائيلي»
واإلرهاب اخلارجي والداخلي».
   ودعا حردان «كل القوى وعلى رأسهم رئيس اجلمهورية اللبنانية
ورئيس مجلس ال��ن��واب ورئيس احلكومة إل��ى إط�لاق ح��وار داخلي
إلخراج لبنان من محنته ،حتت عنوان املصلحة اللبنانية العليا ،ألنه
ال ميكن االستسالم ملقولة «ال دخل لنا باملقاومة» .هذا االستسالم يعني
عدم االعتراف بوجود عدو يتهدد أمننا واستقرارنا .وهذا االستسالم
سببه غياب الشعور الوطني واإلحساس باملسؤولية رغم أنه ال يزال
هناك عدو يتربص بنا يوميا .فاملطلوب وحدة رؤية حول هذا املوضوع
للعمل على معاجلته».
وقال« :نحن نتمسك بثالثية الشعب واجليش وامل��ق��اوم��ة .ومن
الطبيعي أن كل بلد حني يتهدده عدو خارجي يذهب باجتاه استنفار
كل طاقاته وإمكانياته للدفاع عن نفسه .وه��ذه الطاقات هي الشعب
واجليش وكل من يتمكن من حمل سالح وقتال العدو».
  

حصولها وأال نقبل بأي محاولة إللغائها».
وختم« :ت��ط��رق��ت ف��ي حديثي م��ع غبطته الى
ع�لاق��ة لبنان ب��ال��دول ال��ع��رب��ي��ة ،وك��ي��ف ان اتفاق
الطائف ينص على أن لبنان بلد عربي الهوية،
وشددت على ضرورة الدفاع عن انتمائنا العربي
وعلى عدم السماح ألحد بأن يأخذنا الى أي محور
آخر».
واستقبل ال��راع��ي وف���دا م��ن الهيئة االداري���ة
للمجلس العام املاروني برئاسة املهندس ميشال
م��ت��ى ،أي��د م��واق��ف البطريرك امل��ارون��ي الوطنية
واستمع الى توجيهاته .كما متنى الوفد للراعي
زي���ارة م��ب��ارك��ة ال��ى ق��ب��رص ال��ت��ي ي��زوره��ا البابا
فرنسيس .كما عرض لنشاطات املجلس ولنشاطاته
خاصة على الصعيد االجتماعي واالنساني.

مولوي عر�ض مع فرونت�سكا
التح�ضريات لالنتخابات
إستقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ،الرابعة بعد ظهر
امس ،ممثلة األمني العام لألمم املتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ،ومت البحث
في نتائج منتدى االنتخابات الذي عقد الشهر الفائت في ال��وزارة واخلطوات
الالحقة التي ستليه ،كما التحضيرات اللوجستية واالدارية اجلارية واجلهوزية
التامة إلجراء االنتخابات املقبلة.

اخلازن :لتغليب امل�صلحة
الوطنية على الإرادات اخلارجية
طالب الوزير السابق وديع اخلازن ،في بيان ،املسؤولني اللبنانيني بـ«تغليب
املصلحة الوطنية على اإلرادات اخلارجية وع��دم انتظار التطورات اإلقليمية
والدولية إلنقاذ ما تبقى من حياة في لبنان» ،ودعاهم «للقيام بواجباتهم جتاه
مواطنني انتخبوهم ،ومنحوهم ثقتهم ،ووضعوا عليهم آمالهم».
ورأى «ف���ي أداء ب��ع��ض ال��ق��ي��م�ين ع��ل��ى م��ص��ال��ح ال��ش��ع��ب ب��ط��والت وهمية
واستعراضات كالمية جتنح نحو الفولكلورية ،دون أن تؤمن للمواطن أبسط
حقوقه وأدنى مستلزمات احلياة الكرمية».
ورأى أن «الشعب اللبناني بات يتوحد في الفقر ،ويجتمع في املأساة ويختنق
في األل��م» ،وأس��ف لـ«الواقع األس��ود ال��ذي لم ال يتبدل كأنه غيم ق��امت لم يتبدد،
وإيقاع سياسي ال ي��زال ينتهج الفوضى وه��در امل��ال العام ،والفساد ،وتطويع
القانون في خدمة املصالح الشخصية ،فضال عن امتهان سياسة جتويع الناس
وإذاللهم».
وختم اخلازن متوجها بالسؤال عن مصير البطاقة التمويلية والتحقيقات
القضائية ،مطالبا املسؤولني ب»مصارحة ال��رأي العام جلهة ربطهم املسار
ال��داخ��ل��ي بالتطورات اإلقليمية ،وبتغليب املصلحة الوطنية على اإلرادات
اخلارجية إلنقاذ ما تبقى من حياة في لبنان».
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املشتركة من ضمان مواصلة تطوير هذه
العالقات ملا فيه مصلحة شعبينا ومن
اجل تعزيز االمن واالستقرار في منطقة
الشرق األوسط».
واك ��د ال��رئ�ي��س ب��وت�ين ال �ت��زام بالده
ال��دائ��م «ب��دع��م س �ي��ادة ووح� ��دة لبنان،
وب��ع��دم ج� ��واز أي ت��دخ��ل خ��ارج��ي في
شؤونه الداخلية».
وتطرق البحث خالل اللقاء ،الى نتائج
زي��ارة وزي��ر اخلارجية واملغتربني عبد
الله بو حبيب الى موسكو ،واحملادثات
التي اجراها مع نظيره الروسي سيرغي
الفروف ،بهدف تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين في املجاالت كافة.
وح� � ّ�م� ��ل ال ��رئ� �ي ��س ع�� ��ون السفير
روداك��وف ،حتياته الى الرئيس بوتني،
وش �ك��ره ع�ل��ى ال �ت �ج��اوب ال�س��ري��ع الذي
ابداه بتسليم لبنان الصور اجلوية التي
التقطتها األق �م��ار الصناعية الروسية
قبل انفجار مرفأ بيروت في  4آب 2020
وبعده ،الفتا الى انها ستوضع بتصرف
التحقيق العدلي ،على امل ان تساعد في
معرفة وقائع جديدة عن هذه اجلرمية.
كما ن� ّ�وه الرئيس ع��ون باملبادرات التي
ت�ق��وم ب�ه��ا م��وس�ك��و مل�س��اع��دة ل�ب�ن��ان في
جتاوز الظروف الصعبة التي مي ّر بها.
وفي قصر بعبدا ،نائب زحلة سيزار
امل��ع��ل��وف ال����ذي اج����رى ج��ول��ة اف���ق مع
الرئيس عون تناولت االوض��اع العامة
ف��ي ال��ب�لاد وع���ددا م��ن امل��واض��ي��ع التي
تهم زحلة ومنطقتها ،فض ً
ال عن حاجات
إمن��ائ��ي��ة لعاصمة ال��ب��ق��اع وجوارها،
وم��ن��ه��ا ت��أه��ي��ل ط��ري��ق امل��ص��ن��ع -ضهر
البيدر ،قبل حلول فصل الشتاء نظر ًا
ألهمية هذا الطريق ال��ذي يربط البقاع
باملناطق اللبنانية .وأوض���ح النائب
امل��ع��ل��وف ان ال��ب��ح��ث ت��ن��اول موضوع
الكهرباء وضرورة توفير مادة املازوت،
إض���اف���ة ال���ى غ�ل�اء امل��ع��ي��ش��ة ومعاناة
البقاعيني نتيجة ذلك.

بري دعا «املال»
و«الإدارة»
لالجتماع
دع��ا رئيس مجلس النواب
ن���ب���ي���ه ب�������ري جل���ن���ت���ي امل�����ال
واملوازنة واإلدارة والعدل إلى
عقد جلسة مشتركة ف��ي متام
الساعة العاشرة والنصف من
قبل ظهر يوم االربعاء الواقع
فيه  1كانون االول  2021في
مجلس ال��ن��واب ،وذل��ك لدرس
إق���ت���راح ق��ان��ون م��ع��ج��ل مكرر
ي���رم���ي إل�����ى وض�����ع ضوابط
إس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وم���وق���ت���ة على
التحاويل املصرفية .
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر ،تلقى
رئيس مجلس ال��ن��واب املزيد
م���ن ب��رق��ي��ات ال��ت��ه��ن��ئ��ة بعيد
االستقالل ،ولهذه الغاية تلقى
ب��رق��ي��ات م���ن رئ���ي���س مجلس
ال���ش���ورى ال��ع��م��ان��ي خ��ال��د بن
ه�لال بن ناصر املعولي ،ومن
رئ���ي���س امل��ج��ل��س التشريعي
الفلسطيني ب��اإلن��اب��ة أحمد
ب����ح����ر ،وم������ن األم���ي���ن ال���ع���ام
للجمعية البرملانية اآلسيوية
محمد رضا مجيدي.

ميقاتي التقى بوحبيب ود�شتي

الرئيس ميقاتي مجتمع ًا مع دشتي
إل��ت��ق��ى رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء جن��ي��ب ميقاتي
وكيلة االمني العام لالمم املتحدة واالمينة التنفيذية
لالسكوا روال دشتي.
كما استقبل وزير اخلارجية واملغتربني عبدالله
بوحبيب في السرايا احلكومية واطلع م ّنه على
أجواء زيارته الى روسيا.
وك��ان بوحبيب ع��رض مع سفير كولومبيا لدى
لبنان ف��رن��ان��دو حلو« ،ال��ع�لاق��ات الثنائية املتينة
تاريخيا على الصعيدين االجتماعي واالنساني

التي تربط البلدين»  .
وتطرق البحث الى سبل تعزيز التعاون الثنائي
ع��ب��ر ت��وق��ي��ع م��ذك��رات ت��ف��اه��م ف��ي ق��ط��اع��ي الصحة
والثقافة ،باالضافة الى املساعدات االنسانية.
كما تناوال مشروع التوأمة بني مدينتي جبيل
اللبنانية وكاراجينا الكولومبية .ومت  بحث في
امكان االف��ادة من خبرة كولومبيا في التعامل مع
ظاهرة النزوح ،وتقدمي الدعم املالي للبنان ملساعدته
على حتمل أعباء ايواء النازحني».

الر�شيه مل�ؤمتر يبحث �سيادة لبنان
وم�ساعدة �شعبه

تساءل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار
الرشيه عن مفهوم السيادة اليوم في وقت يحتفل
فيه لبنان باستقالله ويعيش مآسي غير مسبوقة
تضرب اللبنانيني بالصميم ودع��ا الى عقد مؤمتر
يشمل األط�����راف اللبنانية للبحث ف��ي موضوع
السيادة .واكد أهمية لبنان ودوره ،الفتا الى انه بلد
الرسالة للعالم على الرغم من كل ما يحدث ،نظرا
لتنوعه وإرثه الثقافي ،وانه شكل دوما مثاال.
شكل العمل االنساني واملساعدات التي تقدمها
منظمة مالطا -لبنان للشعب اللبناني ك��اف��ة من
دون أي متييز في هذه الظروف الصعبة واملأسوية
التي جتتازها البالد ،محورندوة عقدت في قصر
لوكسمبورغ ،برعاية رئيس مجلس الشيوخ في
ب��اري��س ج��ي��رار الرشيه حول اجل��ه��ود ملساعدة
الشعب الذي يعيش أزمة غير مسبوقة على الصعد
كافة .وذلك في  حضور عدد كبير من الشخصيات
البرملانية وع���دد م��ن ال����وزراء م��ن ك��ل م��ن فرنسا،
أملانيا ،وموناكو ،واختاصاصيني في مجاالت عدة،
منها الصحة ،الصيدلة والزراعة ،جاؤوا خصيصا
للمشاركة ولالدالء بشهادتهم حول اإلجنازات التي
قدمتها املنظمة ف��ي التخفيف م��ن معاناة الشعب
اللبناني.
والقى عدد من املتحدثني كلمات بهذا اخلصوص،
م��ن بينهم رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية-
اللبنانية كريستني الفارد في مجلس الشيوخ ،والبير
كفوري رئيس جمعية مالطا -لبنان في فرنسا.
وحضرت االزم��ة الصحية وعلى رأسها جائحة

ك���ورون���ا وال��وس��ائ��ل ال��ت��ي ب��ذل��ت مل��واج��ه��ت��ه��ا ،في
م��داخ�لات املتحدثني ،ال��ذي��ن ش���ددوا على ضرورة
املضي في تقدمي املساعدات الفورية والضرورية
للبنانيني في اكثر من مجال لتلبية حاجات الشعب
اللبناني في ظل االنهيار احلاصل في البالد الذي
اص��اب معظم القطاعات من صحية الى اقتصادية
واجتماعية .
واختتم رئيس مجلس الشيوخ جيرار الرشيه،
اعمال ال��ن��دوة ال��ى جانب رئيس منظمة مالطا في
لبنان مروان صحناوي .وتساءل عن مفهوم السيادة
اليوم في وقت يحتفل فيه باستقالله ويعيش مآسي
غير مسبوقة تضرب اللبنانيني بالصميم ودعا الى
عقد مؤمتر يشمل األط���راف اللبنانية للبحث في
موضوع السيادة .واك��د أهمية لبنان ودوره ،الفتا
ال��ى انه  بلد الرسالة للعالم على الرغم من كل ما
يحدث ،نظرا لتنوعه وإرثه الثقافي ،وانه شكل دوما
مثاال.
ب��دوره ش��دد صحناوي على أهمية لبنان وعلى
ضرورة مساعدة اللبنانيني الذين هم اليوم بحاجة
ماسة اليها ،مشددا على ان الواجب يفرض ضرورة
تطبيق القيم جتاه االخر ،وجتاه شعب مكافح يتمتع
باحليوية واملثابرة.
وت��وج��ه ص��ح��ن��اوي للمشاركني طالبا منهم أال
يتركوا لبنان ميوت .وشكر املمثلني واالعضاء على
مساهماتهم وجهودهم ملساعدة اللبنانيني ،االمر
الذي سمح ملنظمة مالطا ان تؤدي مهمتها على اكمل
وجه.

جنبالط
ُي�شيد بقرار
ملكة جمال اليونان
ع����� ّل�����ق رئ�����ي�����س احل������زب
ال��ت��ق��دم��ي االشتراكي وليد
جنبالط على قرار ملكة جمال
ال��ي��ون��ان مقاطعة حفل ملكة
جمال الكون ال��ذي سيقام في
اس��رائ��ي��ل ،وق���ال ف��ي تغريدة
ع��ل��ى ح��س��اب��ه ع��ب��ر تويتر:
«بينما ت��ش��ارك معظم الدول
ف����ي م��س��اب��ق��ة م��ل��ك��ة جمال
الكون في إي�لات  -إسرائيل،
فإن قرار ملكة جمال اليونان
رافائيل بالستيرا Rafaele
 Plastiraبعدم احلضور هو
عمل تضامني كبير مع الشعب
الفلسطيني حتت االحتالل».

الرشيه يتحدث في املؤمتر

�سيا�سة حملية

اخلميس  25تشرين الثاني 2021م
املوافق  20ربيع اآلخر 1443هـ

هل التمديد للمجل�س النيابي ثمنه انتخاب جوزيف عون رئي�س ًا للجمهورية؟

منال زعيرت
لم يعد امام اللبنانيني اال الهجرة للنجاة من
اجلحيم في لبنان ...املبكي هنا ،ان هذا الكالم
يردده من يطربوننا ليل نهار بضرورة التمسك
بالوطن واننا على طريق االنفراج االقتصادي
والسياسي  ،في حني ان الطامة الكبرى قول
ق��ي��ادي كبير ف��ي  ٨آذار تعليقا ع��ل��ى مهزلة
اعتراض رئيس اجلمهورية والتيار احلر على
تقدمي موعد االنتخابات «اذا استمروا بهذا
االداء السياسي ،فليطمئنوا ،ال انتخابات
نيابية ف��ي اذار وال ف��ي اي����ار» ،باملختصر ،
يبشرنا ال��ق��ي��ادي ب��أن البلد مقبل على ف��راغ
س��ي��اس��ي ورمب���ا ام��ن��ي ،وان��ه��ي��ار اق��ت��ص��ادي
شامل.
ول�ل�اس���ف ،ف���ان م��ا ي��ق��ول��ه ال��ق��ي��ادي ح��ول

احتمالية عدم اجراء االنتخابات في موعدها،
يتوافق مع ما تسربه دوائ��ر دبلوماسية في
بيروت حول طرح غربي واميركي حتديدا بعدم
ممانعة تاجيل االنتخابات والتجديد للمجلس
النيابي احلالي شرط ان ينتخب هذا املجلس
ق��ائ��د اجل��ي��ش ال��ع��م��اد ج��وزي��ف ع���ون رئيسا
للجمهورية خلفا للرئيس ميشال ع��ون التي
تنتهي واليته في تشرين االول  ،٢٠٢٢واملفارقة
ان الفرنسيني والفاتيكان ال ميانعوا ايصال
عون الى الرئاسة  ،وثمة توافق «اقليمي-دولي
عربي» على قائد اجليش كرئيس للجمهوريةالثالثة في لبنان.
وكشفت امل��ص��ادر الدبلوماسية ان ق��وى ٨
اذار تبدي ممانعة شديدة لالتفاق على جوزيف
عون كرئيس للجمهورية  ،في حني انها لم تتنب
حتى اللحظة ترشيح او تسويق رئيس تيار
امل��ردة سليمان فرجنية للرئاسة االول��ى رغم

اش���ادة ه��ذه ال��ق��وى ب���اداء فرجنية السياسي
امل��ش��رف وتوصيفه باحلليف ال��ص��ادق ،وقد
ابلغت هذه القوى جهات داخلية ودولية انه
من املبكر احلديث عن االنتخابات الرئاسية او
التزامها باي مرشح.
ولعل الثابت الوحيد في هذه املعمعة ،هو
تاكيد عون انه لن يسلم بعبدا الى الفراغ ،وفي
معلومات املصادر فان رئيس اجلمهورية قد
يعيد تكرار سيناريو  ١٩٩٠حني اخرج بالقوة
من القصر الرئاسي الى منفاه في فرنسا ،وقد
حمل��ت امل��ص��ادر ال��ى ان ع��ون ابلغ م��ن يعنيهم
االمر اصراره على انتخاب رئيس للجمهورية
ميثل الفريق املسيحي االق��وى في لبنان في
اش����ارة واض��ح��ة ال���ى متسكه ب��ط��رح صهره
جبران باسيل كخلف حتمي له  ،ورفضه السير
بترشيح اي��ة شخصية مسيحية اخ��رى قبل
حصوله على ضمانات كافية باستمرار باسيل

كمقرر اساسي في االنتخابات الرئاسية وفي
تشكيل احلكومة وفي كل مفاصل الدولة...ثمة
من يؤكد ،ان هناك من فاحت االميركي مبوضوع
رف���ع ال��ع��ق��وب��ات ع��ن ب��اس��ي��ل م��ق��اب��ل تصويت
التيار احلر لقائد اجليش  ،في خطوة وصفتها
املصادر بتامني استمرار باسيل كمرشح اول
لرئاسة اجلمهورية وكمقرر اساسي في عملية
اختيار اي رئيس..
وقد تندر قيادي لبناني رفيع املستوى على
ما نقلته املصادر بالقول :اننا نعاني اليوم من
حكم رئيس الظل اي ج��ب��ران باسيل ،وع��ون
«حالف ميني» ان يورث الرئاسة لباسيل حتى
لو «بدو» يخرب لبنان.
ما شهده لبنان في  ٨٩عندما انقسم اجليش
اللبناني وبقي عون محاصرا قصر الرئاسة
ليس بعيدا عما ننتظره في تشرين .٢٠٢2

مبادرة «م�صرفية» للمودعني ا�ستباق ًا ملخطط «هريكات» بعد االنتخابات!

عمار نعمة

لتحميل املسؤوليات بني املودعني واملصارف والبنك املركزي
والدولة التي تلهث بدورها وراء «صندوق النقد الدولي»« ،فالكل
في انتظار الكل ونحن كمودعني من يدفع الثمن!».
لكن اليد الواحدة ال تصفق ومغنية وزم�لاؤه يعلمون هذا
االمر متاما ،ولذلك بات على املجموعات ومن معها «التي تشكل
كيانا واحدا وجتتمع وراء الهدف الواحد وهو استعادة أموالنا
من املصارف» ،كما يؤكد رئيس جمعية املودعني ،التآزر لتوسيع
هذا االط��ار في معركة واح��دة على صعيد محاربة الفساد وفي
سبيل القضايا االخ��رى التي يناضل ه��ؤالء في سبيلها وهي
قضايا تهم اللبنانيني بغالبيتهم الساحقة مثل الدولة املدنية
املرجوة وضرب هذا النظام الطائفي من أساسه.

ه��ي ب��داي��ة ائ��ت�لاف ب�ين م��ج��م��وع��ات م��دن��ي��ة مختلفة يأمل
القيمون عليها ان تتوسع مع الوقت وتشمل مختلف املجموعات
التي تنشط على األرض في سبيل قضية تهم الغالبية الساحقة
من اللبنانيني.
فقد أطلقت مجموعات «جتمع استعادة الدولة» و«الشعب
يريد إص�لاح النظام» و«جمعية امل��ودع�ين اللبنانيني» ،أمس،
خ�لال م��ؤمت��ر صحافي ف��ي ن���ادي الصحافة ،م��ب��ادرة أو لنقل
أفكار ًا لتحريك املياه الراكدة على صعيد قضية أموال املودعني
«املُجمدة» في املصارف.
ومنها التي يتحدث عنها رئيس جمعية امل��ودع�ين حسن
مغنية ل��ـ«ال��ل��واء» داع��ي��ا ال��ى خلق خلية أزم���ة ،ط��ارح��ا مبادرة
تتعلق بـ«حترير  10الى  15في املئة من اموال املودعني ،والعمل
مع ذوي اخلبرة في الصناعة ،وإقامة معامل صناعية في اراضي
الدولة حيث املشاعات الكثيرة ممكن للقطاع الصناعي يستفيد
منها وتعيد أموال املودعني وتخلق فرص عمل للشباب» .ويلفت
يص ِّدر  100مليون دوالر حديد «خ��ردة» ثم
النظر الى ان لبنان َ
يعود ال��ى استيراد م��ا ص��� ّدره مصنع ًا مبليار دوالر! «فلما ال
ننشىء مصانع للحديد من ذوي اخللفيات الصناعية ما سيؤمن
فرص عمل وسيكون من شأنه حتسني الليرة وايقاف اخراج
الدوالر ال بل انتاجه؟».

وماذا عن ردود املسؤولني؟

ك��ان يجب ان نطلقها قبال ،يجيب« .لكن االوض���اع االمنية
مثل ما حصل في الطيونة واألزمة مع اخلليج دفعتنا الى ارجء
املوضوع ،وقد اطلقنا هذه الصرخة خلشيتنا مما يحضر بعد
االنتخابات النيابية في اطار عملية استكمال حتميل املودعني
وزر األزمة عبر هيركات ُمقونن في املجلس النيابي».
ه��ي اذا رس��ال��ة استباقية لكن بنبرة غير ت��ه��دي��دي��ة .هي
باألحرى مبادرة كما يحلو ملغنية تسميتها تهدف الى تنظيم
العمل املصرفي ودمج املصارف واستقطاب مصارف جديدة.
اي باختصار اع��ادة الثقة ال��ى ه��ذا القطاع وس��ط دورة عبثية

األحزاب غير ُمتعاطفة

ملاذا جاءت املبادرات اليوم؟

لقد التقيناهم جميعهم وس��وف نعيد تلك اللقاءات ..يقول
مغنية ال��ذي يبدو ومن معه فاقدي الثقة باملسؤولني لكن هذا
االمر سينفع في تعرية هؤالء امام الرأي العام كون السياسيني
يشكلون شبكة واح���دة م��ع اص��ح��اب امل��ص��ارف ويقولون ام��ام
االعالم ما ال يضمرونه في االروقة املغلقة.
جمة تلك التي دفعت املجموعات الى التالقي
اذا هي مخاوف ّ
واط�لاق صرختها من جديد ،ويقدم مغنية مثاال غير حصريا
يدور الستثمار في شركة الكهرباء عبر هيركات بنسبة  66في
املئة «وكان لزاما علينا الرد سريعا».
وكان مغنية اكد في املؤمتر الصحافي «ض��رورة االستمرار
في التحركات واالتصاالت من أجل حتصيل حقوق املودعني ،ألن
الدولة قامت بعملية نصب كبيرة» ،مطالبا القضاء بـ«أن يعمل
على تنفيد األحكام ،الن هناك حاالت استثنائية للحكم وهناك
مودعون ماتوا جراء هذا املوضوع».
املؤمتر جاء بحضور الفت للوزيرين السابقني ماري كلود
جنم ومنصور قطيش وحشد من الناشطني ،وحتدث فيه اخلبير
االقتصادي الدكتور حسن خليل ،الذي اكد «اننا لن نترك الشعب
الذي تورط مع الدولة .هي جرمية العصر ضد اإلنسانية وإبادة

كلمة ونص

«احلالة تعبانة يا ليلى»!

عبد الفتاح خطاب

 م��ن واق���ع ال��ت��م�� ّدد السرطانيللهالل الشيعي :احلالة تعبانة يا
ليلى ُ ...س ّنة ما فيش!
 ال��وط��ن املُ��م��ي��ز ال���ذي ُول���د فيهميت بصلة إلى حال البلد
جيلنا ال ُّ
اآلن.
 وسائل التواصل االجتماعيهي أخطر اختراع قاتل يأتي بعد
اختراع البارود!
 ص��در ك��ت��اب م��ص ّ��ور للرئيست��رام��ب ي��وث��ق إجن���ازات والي��ت��ه ...
لكن الرئيس حسان دياب سبقه في
إصدار كتاب
مصور باإلجنازات ...
ّ
وهيك!
 -ح���م���د ًا ل��ل��ه أن «ال���زع���م���اء» ال

ُي��ح��اف��ظ��ون ع��ل��ى ق��دمي��ه��م  ...ألن
جديدهم ل��ن ي���دوم ،ورمب��ا يتسبب
في خرابهم!
 استمعت الى نصيحة أحدهم،وب����د ًال م��ن االس��ت��ع��ج��ال ل��ل��وص��ول
ال��ى رق��م  5000ص��دي��ق فيسبوكي
على صفحتي متهيد ًا لفتح صفحة
إض��اف��ي��ة ،ص���رت أمت��ه��ل ف��ي قبول
طلبات ال��ص��داق��ة وأدق���ق أك��ث��ر في
التفاصيل .إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،قمت
(ع���ل���ى م����راح����ل) ب���إل���غ���اء ص��داق��ة
 Unfriendم��ن ل��م يتفاعل معي
(أو من لم اتفاعل معه) لفترة طويلة.
صفحتي اآلن رشيقة وأكثر حيو ّية
بعد أن مت ح��ذف ح��وال��ي  500من
األصدقاء الفيسبوكيني خالل سبعة
أشهر ،واحلبل على اجلرار!

جماعية غير مسبوقة ف��ي ت��اري��خ الشعوب أن تصبح الدولة
مفلسة».
أضاف« :كنا قد حذرنا املسؤولني منذ العام  2009من وقوع
كارثة اقتصادية ووصلنا إليها ،كان اجلواب من جميع املعنيني
ف��ي السلطة اننا ذاه��ب��ون إل��ى االن��ه��ي��ار ،وال��ي��وم يقول رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون أن قضية املودعني لن متوت،
ويقول رئيس مجلس النواب نبيه بري الودائع محفوظة وهي
ق��دس االق���داس ،ويقول رئيس مجلس ال���وزراء جنيب ميقاتي
لديك خياران ،إما أن نعطيكم جزءا من الوديعة أو االنتظار بعد
 20عاما».
وسأل« :هل رأيتم حزبا لبنانيا تعاطف مع قضيتكم؟ 120
سنة تعب للمغتربني ،ينهب من خالل ال��دول��ة» ،مشيرا الى أن
«جمعية امل��ودع�ين واحمل��ام�ين يعملون وي��س��خ��رون حياتهم
الستعادة ودائع املودعني ،والبعض ساكت ال ينزل إلى الشارع
للمطالبة باحلقوق».
ولفت النظر ال��ى «ان��ن��ا وصلنا إل��ى دول��ة فاشلة ومفلسة
واالق��ت��ص��اد غير منتج ،ول��م يدخل ال��ى البلد دوالر واح���د ،إال
من خالل املغتربني ألهلهم» ،واشار الى ان «البنوك الى جانب
الدولة وليست إلى جانب الفقراء ،وهي ترفض استعادة أموال
املودعني» ،مطالبا بـ»قطاع مصرفي جديد من والدة دولة جديدة
ودم جديد».
وكانت كلمة لعضو الدائرة القانونية للمجموعة احملامي
هيثم عزو ،طالب فيها السلطة بـ»إعادة أم��وال املودعني الذين
دفعوا خسائر كثيرة» ،وق��ال« :عليكم أن تعيدوا األم��وال التي
هُ ربت إل��ى اخل���ارج» ،محمال املسؤولية ال��ى «ال��دول��ة ومصرف
لبنان كمرفق عام مستقل واملصارف» ،داعيا الى دمج «املصارف
الصغيرة بالكبيرة حلل هذه املشكلة ،وحث القضاء على الوقوف
إلى جانب املودعني ال املصارف ،ألننا لن نقبل حتميل املودعني
اي خسارة ،خصوصا بعد انهيار العملة الوطنية».
كما دعا احملامي بيار اجلميل ،املودعني إلى «التوحد بوجه
السلطة ،الن الواضح أن البعض ُبنج من خالل السلطة .عليكم
ان تكونوا صفا واحدا في مواجهة املنظومة الفاسدة».

«حزب اهلل» ُيدين قرار �أو�سرتاليا
دان «حزب الله» في بيان «بشدة قرار السلطات
االوسترالية تصنيف «حزب الله» بأسره منظمة
ارهابية واعتبره انصياعا ذليال ل�لإم�لاءات
االميركية والصهيونية وانخراطا أعمى في
خدمة املصالح اإلسرائيلية وسياستها القائمة
على «اإلرهاب والقتل واملجازر».
أض��اف البيان « :أن ه��ذا القرار وم��ا سبقه
من ق��رارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض
دول الغرب املنحازة ضد شعوب هذه املنطقة
وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر واالستقالل
ل��ن ي��ؤث��ر ع��ل��ى م��ع��ن��وي��ات شعبنا ال��وف��ي في
لبنان وال على معنويات االحرار والشرفاء في
العالم بأسره وال على موقف حزب الله وحقه
الطبيعي باملقاومة والدفاع عن بلده وشعبه
ودعم حركات املقاومة ضد االحتالل والعدوان
الصهيوني».
ويذكر ان السلطات األسترالية ص ّنفت حزب
الله اللبناني بـ«منظمة إرهابية» ،وذلك بحسب
ما نقلت وكالة فرانس برس.
وق��ال��ت وزي���رة الداخلية ك��اري��ن أن���دروز ،إن

التنظيم املسلح امل��دع��وم م��ن إي���ران «يواصل
التهديد بشن هجمات إرهابية وتقدمي الدعم
للمنظمات اإلرهابية» ويشكل تهديدا «حقيقيا»
و«موثوق ًا به» ألستراليا .ومبوجب القرار ،بات
م��ح��ظ��ور ًا ف��ي أس��ت��رال��ي��ا ،حيث تعيش جالية
لبنانية ك��ب��ي��رة ،االن��ت��م��اء إل���ى ح���زب ال��ل��ه أو
متويله.
وف��ي سياق متصل ،أعلنت كولومبيا على
لسان وزي��ر دفاعها دييغو م��والن��و ،ف��ي وقت
سابق ،أنها تراقب أنشطة حزب الله اللبناني
على أراضيها حيث تتّهم احلزب املوالي إليران
بالقيام بـ«أنشطة إجرامية».

كلمة لن�صراهلل غد ًا
يتحدث األمني العام حلزب الله السيد حسن نصر
الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد
اجلمعة.

AL-LIWAA Jeudi 25/11/2021
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ُ�س ّنة لبنان :م�سار نه�ضوي مطلوب
وتوا�صل عربي م�أمول

د .نزيه اخلياط *
خ�لاف�� ًا مل��ا س���اد م��ن حت��ل��ي�لات وم���واق���ف راف��ق��ت
أح�����داث ال��س��اب��ع م���ن أي�����ار  2008وال���ت���ي رك���زت
بتداعياتها السلبية على ُس ّنة لبنان وشكّ لت منعطف ًا
خ��ط��ي��ر ًا على امل��س��ت��وى ال��وط��ن��ي ك���ادت ت���ؤدي إلى
فتنة مذهبية تطيح بالعباد والبالد ،إال أن اخلاسر
السياسي االستراتيجي األكبر من ج��راء اجتياح
بيروت كان حزب الله نفسه الذي تصدعت صورته
وتهاوى موقعه بسرعة في أرج��اء العاملني العربي
السن ّية الكبيرة بعد أن كانت
واإلسالمي بأكثريته ُ
ص��ور أمينه العام تع ّم الساحات وامل��ن��ازل فانقلب
املشهد دراماتيكي ًا رأس��ا على عقب وهو ما لم يكن
يتوقعه أصحاب االجتياح ،إذ حتول منذ تلك اللحظة
إل��ى فصيل مذهبي بامتياز معزول عربي ًا يخضع
ألوامر وأجندة إيران االقليمية وهذا ما أكدته الحق ًا
تدخالته األمنية والعسكرية املباشرة في شؤون
دول املشرق العربي وغيرها من دول العالم .
• اج��ت��ي��اح ب���ي���روت وغ���ي���اب ال���رؤي���ة واإلط�����ار
التنظيمي
كان الجتياح بيروت تأثيره السياسي واملعنوي
على س�� ُّن��ة لبنان ف��ي وق��ت ل��م يلتقط وي���درك تيار
املستقبل أهمية تأثير ه��ذه اللحظة وتداعياتها
امل��ب��اش��رة وغ��ي��ر امل��ب��اش��رة ع��رب��ي�� ًا وإس�لام��ي�� ًا ،على
صورة احلزب التي تصدعت خاصة في ظل صالبة
وص��م��ود رئيس احلكومة حينها ف��ؤاد السنيورة
ط���وال م��رح��ل��ة ح��ص��ار احل���زب وح��ل��ف��اءه للسرايا
احلكومي ،كما أن هذا احلدث املفصلي شكل منعطف
بتردداته الداخلية والعربية ولم يستثمر تعبويا
لتحويله إلى قضية وطنية وعربية بل اكتفى تيار
��س��ن�� ّي��ة بالشجب
املستقبل وغالبية الفاعليات ال ُ
االع�لام��ي واالس��ت��ن��ك��ار اللفظي وال���وق���وع ف��ي فخ
تسوية الدوحة.
إن غياب الرؤية السياسية والهشاشة التنظيمية
للسن ّية السياسية أدت مبرجعياتها للتعامل مع
ُ
ن��ت��ائ��ج االج��ت��ي��اح ك��ط��رف م��ه��زوم وم��ح��ب��ط وليس
بكونه تراجع تكتيكي نتيجة انعدام ت��وازن القوى
ف��ي املواجهة السياسية وال��ت��ي حولها ح��زب الله
ال��ى أمنية عسكرية ،في حني أن امل���أزوم واملهزوم
احلقيقي استراتيجي ًا هو ح��زب الله ذات��ه بفقدان
موقعه اإلسالمي العام وتقوقع دوره ،وم��ا وصف
��س�� ّن��ة بالضعف واالح���ب���اط ،إمن��ا ه��و تعبير عن
ال ُ
سطحية سياسية وغربة فاعلياتهم عن هواجس
بيئتهم االجتماعية احلقيقية وجهل العديد منهم
الس ّنة في لبنان وامتدادهم
لتاريخ ودور و موقع أهل ُ
وجتذر حضورهم التاريخي واحلاضر في العاملني
العربي واإلسالمي.
إن اإلشكالية التي تواجه ُس ّنة لبنان تكمن في
قصور إدارة مرجعياتهم الفاعلة ف��ي املواجهات
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي أع��ق��ب��ت اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رفيق
احل��ري��ري فكان التعاطي م��ع األح���داث مبنية على
حسابات وخلفية سياسية وفئوية ضيقة ،في حني
أن القضية هي في جوهرها كيانية وطنية بامتياز.
ف���ي حل��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة مت اض��اع��ت��ه��ا ول����م يتم
استلحاقها ،ك��ان بإمكان تيار املستقبل أن يشكل
للسن ّية السياسية وحاضن ًا جامع ًا محتم ً
ال
رافعة ُ
ملرجعياتها املتعددة ،لكن اخلطأ التكويني البنيوي
الكبير الذي ارتكبته قيادة التيار النافذة بعد اغتيال
ال��رئ��ي��س رف��ي��ق احل���ري���ري ،ك���ان تغليب العصبية
ال��ع��ائ��ل��ي��ة ع��ل��ى ح��س��اب ب��ن��اء اإلط�����ار ال��س��ي��اس��ي
االجتماعي والتنظيمي اجلامع املتجاوز للعائلة
دون اسقاط رمزيتها ،فكان هذا مؤشر ًا إلى بداية
تراجع حضوره وتخلخل عالقته مع جزء مهم من
جمهوره العريض ال��ذي انكفأ دون أن يتحول إلى
جبهة اخلصوم إال استثناء ،رغم انه بقي متقدم ًا عن
باقي املرجعيات حلني حصول االنتخابات النيابية
القادمة التي ستحدد وحدها األحجام واحلضور
الواقعي جلميع القوى.
• م��أس��س��ة ل��ق��اء رؤس�����اء احل��ك��وم��ة ال��س��اب��ق��ون
بالسن ّية السياسية
والنهوض
ُ
كان لتشكّ ل لقاء رؤساء احلكومة السابقون دور ًا
مهما في ردم فجوة الفراغ السياسي الناجمة عن
غياب اخلطاب السياسي والهيكل التنظيمي لتيار
املستقبل وت��ق��زمي دوره واق��ت��ص��ار مهامه كماكنة
انتخابية ح��ص��ر ًا ،وه���ذا م��ا زاد م��ن ت��ص��دع دوره
وموقعه في بيئته ،ولكن باملقابل أيض ًا لم يتمكن أو
لم يرغب لقاء رؤساء احلكومة السابقون أقله حتى
اآلن ،من ردم الفراغ التواصلي املنظم مع البيئة من
خالل مأسسة لقاءاتهم وحضورهم ودورهم سياسي ًا
ووطني ًا ليشكل رافعة داعمة وحالة مميزة تتكامل
السن ّية املتعددة في
وتتفاعل وطنيا مع املرجعيات ُ
توجهاتها السياسية.
مب��وازاة ذلك كان املشهد الوطني اللبناني عامة
والسني حتديد ًا يوحي مبزيد من
بجميع مكوناته
ُّ
التأزمي بعد حتلل أجهزة الدولة واستباحة حزب
ال��ل��ه ملرافقها وح��دوده��ا ومعابرها املتنوعة عبر
العمليات العسكرية وال��ت��ه��ري��ب ،وتشظي موقع
السلطة املركزية في العاصمة وتف ّلت األطراف عنها
وانتشار جائحة كورونا وانتفاضة  ١٧تشرين التي
ُأجهضت وكارثتي انفجار مرفأ ب��ي��روت وانهيار

العملة الوطنية وم��ا استتبعها من قرصنة ودائ��ع
اللبنانيني.
أمام هذه املشهدية العامة من االنهيارات املتتالية
لبنية الدولةُ ،يقبل اللبنانيون على انتخابات نيابية
قد تعيد شيئ ًا من التوازن الوطني الداخلي ،ولكن
باملقابل فإن امكانية التمديد للمجلس النيابي تبقى
مطروحة كما تعطيل انتخابات رئاسة اجلمهورية
اجلديدة ،وه��ذا سيذهب بالبالد الى م��أزق ال ميكن
اخلروج منه دون ضغوط دولية وبعد نضوج تسوية
اقليمية دولية ستفرض إما نتيجة مفاوضات أو بعد
حرب اقليمية متوقعة.
السن ّية
انطالق ًا مما تقدم ،يصبح واج��ب�� ًا على ُ
السياسية ونخبها ،ومن موقع املسؤولية التاريخية
الس ّنة
جتاه مستقبل اللبنانيني ومن موقع املسلمني ُ
ووزنهم الدميوغرافي كأكبر طائفة ودورهم الريادي
ف��ي احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ك��ي��ان وت��أث��ي��ره��م ف��ي امل��ع��ادل��ة
الوطنية والعربية اتخاذ املسارات اآلتية:
��س�� ّن��ة
 - ١ت��ش��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة ح��ك��م��اء امل��س��ل��م�ين ال ُ
ف��ي ل��ب��ن��ان ،تضم رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ال��ف��اع��ل ومفتي
اجلمهورية اللبنانية ورؤس��اء احلكومة السابقني
ون��خ��ب أك��ادمي��ي��ة وف��ع��ال��ي��ات سياسية مخضرمة
ومشرعني في القانون الدستوري مهمتها مواكبة
ال��ت��ط��ورات االقليمية ال��داه��م��ة ،ودرس ال��ق��رارات
ال��واج��ب اتخاذها للحفاظ على الشراكة الوطنية
املتوازنة والتي ستقارب حل القضية اللبنانية التي
حتتاج الى توقيعهم .
 - ٢تقوم هيئة احلكماء باإلعداد إلص��دار وثيقة
الس ّنة في
الثوابت الوطنية والعربية للمسلمني ُ
لبنان تؤكد قطع ًا ض���رورة التشبث ب��ع��ودة جميع
ال��ق��وى اللبنانية إل��ى حضن ال��دول��ة ومؤسساتها
الرسمية واالق��ص��اء على واق��ع االقتصاد امل��وازي
بناء على قوة التوازن الوطني وليس على موازين
ال��ق��وى امل��ت��أرج��ح��ة وف��ق اي متغ ّير إقليمي ،على
أن يتم اإلع�لان عن الوثيقة رسمي ًا وإقرارها خالل
مؤمتر إسالمي عام يجمع أركان وفعاليات املسلمني
الس ّنة في لبنان ويشارك فيه جميع رؤساء الطوائف
ُ
الروحية في لبنان.
 - ٣تشكيل وفد مشترك يضم مفتي اجلمهورية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ورؤس������اء احل��ك��وم��ة ال��س��اب��ق��ون وم��ن
يقترحونه للضرورة ،للقيام بزيارات عاجلة للدول
العربية امل��ؤث��رة لتقدمي وثيقة ال��ث��واب��ت الوطنية
والعربية ،وشرح واقع القضية اللبنانية واملساعدة
ل��ع��رض��ه��ا وت��ق��دمي��ه��ا ف���ي ك��اف��ة احمل���اف���ل ال��دول��ي��ة
وال��ع��رب��ي��ة واإلس�لام��ي��ة ودول االغ��ت��راب اللبناني
الس ّنة منها وما ُيطرح من
وش��رح موقف املسلمني ُ
مشاريع تفتيتية للكيان اللبناني وتداعياته على
دول املشرق العربي.
 - ٤يتمنى ال��وف��د املشترك على ق��ي��ادات ال��دول
العربية احلريصة على إع���ادة صياغة التضامن
العربي وحل اخلالفات البينية العربية على قاعدة
احترام استقاللها وسيادتها الوطنية على أرضها
وق��راره��ا املستقل وت��رس��ي��م ح��دوده��ا حيث تدعو
احلاجة ،ويأتي في هذا السياق التمني على ربط
ع��ودة العالقات العربية مع سوريا باملقدار الذي
يتحقق ترسيم احل��دود البحرية والبرية في لبنان
وخاصة جلهة االق��رار واالع��ت��راف بلبنانية م��زارع
شبعا لنزع كافة مبررات إي��ران وح��زب الله االبقاء
ع��ل��ى س�لاح��ه ال��ض��اغ��ط ع��ل��ى احل��ي��اة السياسية
والوطنية وحسم ًا نهائي ًا لألزمة الهوياتية العربية
للبنان وحدوده املعترف بها دولي ًا.
 - ٥باإلضافة إلى الوثيقة السياسية يتق ّدم الوفد
ببرنامج إلغ��اث��ة امل��ؤس��س��ات الرعائية والصحية
واالجتماعية والتربوية اإلسالمية العريقة املشهود
لها ،وذل��ك مبوجب دراس��ات ج��دوى واضحة حتدد
سبل انقاذها واملنتشرة في جميع املناطق اللبنانية
بعد تأطيرها ف��ي احت���اد يجمعها وينسق العمل
واخل��دم��ات املتبادلة فيما بينها وحوكمتها ورفع
مستوى اخلدمات املشتركة فيها.
 - ٦تقوم هيئة احلكماء بوضع معايير ومواصفات
مطلوبة للمرشحني لالنتخابات النيابية القادمة
السن ّية
والبلدية الح��ق�� ًا ،بالتشاور م��ع الفعاليات ُ
املختلفة ،من منطلق ضرورة وعي املصلحة الوطنية
واإلس�لام��ي��ة أو ًال ،إذ أن مسؤولية وم��ه��ام النواب
الس ّنة في البرملان املقبل ستكون تاريخية ،وبالتالي
ُ
ال مجال للمراهقة والوجاهة السياسية الفارغة أو
اعتماد الثروة أو ال��والء األعمى لهذه املرجعية أو
تلك ،كمعيار تافه للترشيح في هذه اللحظة املصيرية
من تاريخ الكيان اللبناني املهدد وجودي ًا وهوياتي ًا
بشكل جدي.
إن إص��رار كل حزب أو تيار أو فاعلية في البيئة
��س��ن�� ّي��ة على ال��ت��ف��رد ف��ي ات��خ��اذ م��واق��ف سياسية
ال ُ
السني العام في
فؤية من خارج االجماع اإلسالمي ُ
هذه اللحظات احلرجة من تاريخ الطائفة في لبنان
س ُيعرضه للنبذ في بيئته ألن دقة املرحلة تتطلب حسم
األم��ور بشكل واض��ح ال لبس فيها وتسمية األم��ور
بأسمائها طاملا إن قيام حركة نهضوية إسالمية
مبنطلقات وط��ن��ي��ة ت��أت��ي ف��ي إط���ار ح��ري��ة التعبير
واملمارسة الدميقراطية السلمية ومن أجل احلرص
على الشراكة الوطنية املتوازنة وحتصينها.
* استاذ جامعي وباحث في الشؤون اجليوسياسية

«لبنان حقيقة عرب ّية»

يطلق عدد من املثقفني وقادة الرأي ،يوم السبت املقبل ،وثيقة تأسيسية حتمل اسم «لبنان حقيقة عربية».
املنهجي
وعلمت «اللواء» من مصادر واضعي الوثيقة أن من خلفيات وض��رورات إطالق الوثيقة هو «التدمير
ّ
ِ
العربي ،واألزمة ال ّديبلوماس ّية
احلضاري
احليوي
البنيوي إلى املدى
وانتماؤها
الهو َّية ال ُّلبنان ّية
الذي تتع َّرض له ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
حتتل ال َّدولة ،ودول اخلليج العربي تراكُم ّية و َل ْي َست وليد ساعتها ،وهي
السياس ّية التي
املتج ّددة بني املنظومة ِّ
ِ
ُم َع ّرضة لأِ ن تتفاقم» ،مشددة على مركزية وجود ِ
حاسم من هو ّية ُل ْبنان العربي ،في َو َر َق��ة تُعا ِلج
تأسيسي
موقف
ّ
القوى املجتمع ّية واالنتلجنسيا في ِ
ضع ِ
الهو ّية ،واألمن القومي املترابط بني لبنان والعالم العربي ،ما َي َ
موقع
مسألة ُ
متثيلي خليار لبنان ال ّدولة العرب ّية كما ورد في ال ّدستورِ ،
زاما بقرارات جامعة ال ّدول العرب ّية ومواثيقها ،والتي
والت ً
ّ
مؤسس فيها.
عضو
ُلبنان
ٌ
ِّ

كل لبنان
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«مطمر الناعمة» قنبلة موقوتة والكارثة و�شيكة «كورونا» عاد لي�ستفر�س مقابل الرتاخي واال�ستهتار
ه��ل ن��ك��ون خ�لال أي���ام أم���ام تفجير
جديد يستهدف هذه امل ّرة األوتوستراد
ال��س��اح��ل��ي ج���ن���وب��� ًا؟ ،أم ن��ش��ه��د على
مسارعة لرفع أض��رار الكارثة قبل أنْ
تقع ...وحدها الساعات املقبلة تكشف
امل��س��ت��ور ،خصوص ًا ف��ي ظ��ل تضارب
امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��أك��ي��د وال��ن��ف��ي ح��ول
الضرر الذي قبل يلحقه انفجار بركان
«الناعمة» اخلامد.
نعم ..إ ّنها قنبلة موقوتة ته ّدد حياة
السكان ،تلك هي حال مطمر «الناعمة»
للنفايات ،ففيما تؤكد املعلومات أنّ
القائمني على ش��رك��ة «»City Blue
أبلغوا ّ
موظفيها والعاملني في املطمر
مهمتهم
ب��ت��رك امل��وق��ع ،ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ّ
ت��ن��ف��ي��س��ه وح����رق ال���غ���ازات املنبعثة
منه ،والتخ ّلص من عصارة النفايات
وااله���ت���م���ام ب��ال��ع��ش��ب امل������زروع على
مساحة املطمر ،التي تُق ّدر بـ 291ألف
متر م��ر ّب��ع ف��ي ح��ال نشوب ح��ري��ق ،ما
يعني أنّ منطقة ال��ن��اع��م��ة أصبحت
جاثمة على «فوهة بركان» قد يثور في
أي حلظة ،مع توقف تنفيس الغازات
املنبعثة م��ن��ه أو ح��رق��ه��ا ،ألنّ إم��ك��ان
اشتعالها وح��دوث انفجارات تلقائ ّية
مُي��ك��ن أنْ مُت��ح��و امل��ن��اط��ق السكن ّية
القريبة منه ،واد في أي حلظة ،ناهيك
عن األخطار الناجمة عن تس ّرب عصارة
ال��ن��ف��اي��ات إل���ى ج���وف األرض ،م��ع ما
حتمله من مواد سامة ومعادن ثقيلة،
بعد أن تُرك املطمر الذي عمل ألكثر من
حسيب أو رقيب.
 18عام ًا من دون
ٍ
وبعد مرور  5أيام على توقف العمل
باملطمر ،أصبحت منطقة الناعمة في
خ��ط��ر حقيقي ي��ه � ّدد ال��س��ك��ان ك��م��ا أن
تتجمع انسيابي ًا
عصارة النفايات التي
ّ
ف���ي «م��ن��ط��ق��ة ف���اي���ف» س��ت��ت��س � ّرب إل��ى
التربة واملياه ،حيث تشير املعلومات
يتجمع
إل��ى أنّ مع ّدل العصارة ال��ذي
ّ
في املستنقعات يومي ًا هو  340طن ًا ،ما
دفع كثيرين من أهالي املنطقة احمليطة
باملطمر إلى رفع الصوت خشية وقوع
ان��ف��ج��ار يشبه ان��ف��ج��ار م��رف��أ ب��ي��روت،

ل��م يعد باإلمكان السكوت ،فقد عدنا
إل ��ى م �ه��اوي ال �ه �ل��ع ،وب�ت�ن��ا أم���ام خيار
م��ن اث�ن�ين إم��ا الهلع ف�ع�ل ًا وال �ع��ودة إلى
التدابير الوقائية واالحترازية شخصي ًا،
دون انتظار الدولة «الغائبة عن السمع»،
أو أال نكبي عندما تستفيق السلطات
وتتذكر بأنّ عليها اتخاذ خطوات للحد من
التفشي القاتل.وأمس عاود عداد إصابات
ف��ي��روس «ك���ورون���ا» ارت��ف��اع��هُ ،م�س�ج�ل ًا
 1099إص��اب��ة ج��دي��دة أث�ب�ت�ت�ه��ا وازرة
ال��وزاة العامة مخبري ًا ،منها  1097حالة
محلية و 2وافدة ،ليصبح العدد اإلجمالي
لإلصابات  ،662269بالتزامن مع بلوغ
العدد التراكمي  8676شهيد ًا ،مع زيادة
 10ضحايا.

رهاب املدارس

مطمر الناعمة  ..بركان خامد قد يثور في أي حلظة
ويع ّرض حياتهم للخطر.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،أ ّك��د خبير بيئي
أنّ «ال��غ��ازات ال ت��زال تنبعث مبعدالت
مرتفعة من املطمر ،ول��و أ ّنها وصلت
إل���ى ذروت���ه���ا ف��ي امل��رح��ل��ة امل��اض��ي��ة»،
مح ّذر ًا من أنّ وجود الغازات في وسط
هوائي في منطقة مقفلة ومضغوطة
حتت األرض ثم اختالطها مع الهواء
يحولها إلى خليط
مبع ّدل  5إلى %15
ّ
قابل لالحتراق التلقائي وانفجارات
م��وض��ع� ّي��ة ت����زداد م��خ��اط��ره��ا م��ع كبر
حجم املساحة املضغوطة».
وبعدما خرجت القضية إلى العلن،
ص���در ع���ن امل��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي ملجلس
اإلمن��اء واإلع��م��ار بيان ،أش��ار فيه إلى
أ ّن��ه «أع��ل��ن مرتني ع��ن إج���راء مناقصة

لتلزمي صيانة وتشغيل وحراسة مطمر
الناعمة الصحي وذلك خالل شهر أيار
 2021وخالل شهر أيلول  .2021إال أن
هذه املناقصة فشلت في املرتني نظرا
لعدم تقدم أي شركة بعرض للتنفيذ.
وحيث إن مجلس االمن��اء واالعمار
كان قد تبلغ ،موافقة استثنائية من قبل
فخامة رئيس اجلمهورية ودولة رئيس
مجلس ال��وزراء على التفاوض مع من
ي��راه مناسبا وم��ؤه�لا م��ن املتعهدين
بهدف التعاقد معه لتنفيذ هذه املهام
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام  ،2021ت��ف��اوض
املجلس م��ع ث�لاث ش��رك��ات وكلف تلك
التي قدمت أفضل عرض بتنفيذ هذه
املهام حتى نهاية العام  ،2021على أن
يعاود املجلس إطالق مناقصة لتلزمي

هذه املهام».
�وج��ه وزي���ر البيئة
وع��ل��ى األث����ر ،ت� ّ
ن��اص��ر ي��اس�ين عصر أم��س إل��ى مطمر
الناعمة ملعاينة الوضع ،لينشر بعدها
لقطة من املطمر أرفقها بتغريدة عبر
حسابه اخل���اص على «ت��وي��ت��ر» ،جاء
فيها« :من مطمر الناعمة لتحديد خطر
عدم تنفيس آبار الغازات ،حيث يجري
اآلن تنفيسها».
وأض�����اف« :إدارة مجلس اإلمن���اء
واإلع��م��ار ال��ت��ي تتولى ادارة املطمر
س��ت��ع��م��ل ب��س��رع��ة ل��ت��أم�ين ال��ص��ي��ان��ة
ال���دوري���ة ،وي��ت��م ال��ت��واص��ل م��ع وزي��ر
الطاقة إلعادة تشغيل محطة الكهرباء
املوجودة في املطمر التي تعمل بغاز
امليثان إلنتاج  6ميغاوات».

م��ع ارت �ف��اع أع ��داد اإلص��اب��ات ،ع��ادت
امل��دارس إل��ى واجهة مخاوف املواطنني
ال��ذي��ن ي�ح� ّ�م�ل��ون�ه��ا م�س��ؤول�ي��ة «ان�ت�ش��ار
ال ��وب ��اء» ب�ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ره��م ،خ�ص��وص� ًا
م��ع م��ا ُي�ش��اع م��ن إق �ف� ٍ
�االت ت�ط��ال القطاع
التعليمي جراء تفشي العدوى بني الطالب
واألساتذة.وفيما يقلق األهالي من احتمال
تكرار سيناريو تفشي الوباء والعودة إلى
التعليم عن ُبعد إثر املعاناة التي عاشوها
وأوالده� ��م ،ف ��إنّ األه��ال��ي أي �ض � ًا يهابون
أن يصل «ك��ورون��ا» إل��ى منازلهم ج��راء
االستهتار احلاصل في بعض امل��دارس،
خصوصا في
وفي احلالتينْ تفاق ٌم لألعباء
ً
ِّ
ظل ما متر به البالد من أزم��ة اقتصادية
ّ
يحتل
أثقلت كاهلهم.هاجس األهالي هذا
اهتماماتهم اليوم بعد إعالن وزير التربية
والتعليم العالي ع�ب��اس احللبي ثبوت
 313إصابة بكورونا في  143مدرسة في
األيام الـ 14املاضية ،و 107حاالت في 64
مدرسة في األي��ام ال�ـ 7األخيرة ،موضح ًا
أنَّ «هذه األرقام ُس ّجلت من أصل أكثر من
مليون تلميذ».
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ه ��ذه األرق�� ��ام ،أ َّك��د
احل �ل �ب��ي أن «ال ن �ي��ة إلق��ف��ال امل�� ��دارس»،
داعي ًا األهالي إلى «املبادرة لتل ّقي اللقاح
لتوسيع دائرة املناعة في مجتمعنا».

بريم و ّقع م�شروع مر�سوم زيادة بدل النقل اجلي�ش ينفي االقتطاع
من رواتب الع�سكريني

و ّقع وزير العمل مصطفى بيرم مشروع مرسوم زيادة
بدل النقل اليومي للقطاع اخلاص والبالغ  65الف ليرة
واحاله على مجلس شورى الدولة وفقا لألصول.
والتقى ب��ي��رم وف���دا م��ن احت���ادات ونقابات
ال��ن��ق��ل ال��ب��ري ب��رئ��اس��ة ب��س��ام ط��ل��ي��س ،وب��ع��د االج��ت��م��اع
ق���ال« :ع��ق��دن��ا اجتماعا مثمرا م��ع احت����ادات ال��ن��ق��ل ،في
حضور االع��زاء من مختلف املناطق ومختلف النقابات
واالحت��ادات ،التي تغطي  53الف عائلة ،فض ً
ال عن زهاء
 4آالف عائلة مرتبطة بالشاحنات امل��ب��ردة ،واستمعنا
الى عرض ٍ
وشامل لكل القضايا قدمه طليس وعدد
واف
ٍ
من املشاركني في االجتماع ،كما مت عرض لالتفاق الذي
مت ع��ق��ده م��ع رئ��ي��س احل��ك��وم��ة جن��ي��ب ميقاتي ووزراء
االشغال العامة والنقل علي حميه ،الداخلية والبلديات
بسام مولوي وامل��ال يوسف اخلليل ،بالتالي مت االتفاق
على انه فور عودة ميقاتي سيتم التواصل معه لتذكيره
مبندرجات االتفاق الذي على اساسه مت تعليق االضراب
امل��ف��ت��وح ال��ش��ه��ر امل��اض��ي ،وه���ذا ام���ر رئ��ي��س��ي التزمته
احلكومة ويجب ان يوضع موضع التنفيذ ،الن الظروف
االقتصادية ال حتتمل أي تأخير ،وعلى احلكومة ان تلتزم
ما أعلنته من التزامات امام املعنيني في هذا القطاع الهام

الذي يصل املناطق ببعضها ،ونحن أحوج ما يكون في
هذا الزمن الى الوصل بدال من الفصل».
ب��دوره ،لفت طليس إلى أن «الوزير بيرم حتدث بإسم
احتادات النقل البري وما عرضه هو ما مت االتفاق عليه.
فهذه الوزارة هي وزارة عمال لبنان ،وأريد ان أشير الى
موضوع وحيد قبل سبعة اي��ام من موعد تنفيذ االتفاق
الذي توصلنا اليه مع رئيس احلكومة والوزراء املعنيني
وهو دعم قطاع النقل البري في .»2021/12/1
*في غضون ذلك ،نفى املكتب اإلعالمي لوزير العمل
نفي ًا قاطع ًا ما ورد في أحد مواقع التواصل االجتماعي
عن انتقاد ال��وزي��ر ملمثلي أصحاب العمل والعمال في
جلنة املؤشر .وأوضح في بيان أن «الوزير على تواصله
البناء مع كل االط��راف املشاركة في اللجنة ،وص��و ًال الى
اخلواتيم املرجوة وحتقيق ًا ملصلحة اجلميع وحتديد ًا
العاملني في القطاع اخلاص».
ولفت املكتب من جهة ثانية الى ان «بيرم أحال مشروع
مرسوم زيادة بدل النقل اليومي في القطاع اخلاص البالغ
 65الف ليرة الى مجلس شورى الدولة ،متهيد ًا لتوقيعه
من قبل رئيسي اجلمهورية واحلكومة ووزير املال ووزير
العمل وسيحمله بيده للحصول على هذه التواقيع».

قفزة جنون ّية للدوالر «�ش ّدت اللرية نزول»

ه��ي ق��ف��زة جنونية ،واألول����ى وغ��ي��ر املسبوقة ،التي
سجلها جشع املتآمرين على الشعب م��ن الشعب ومن
ّ
ّ
املتضخم أمام انهيار سعر
مافيا املضاربة بسعر الدوالر،
الليرة اللبنانية التي تتقزّم يوم تلو آخر.
وأمس «دعس الدوالر بقلب الليرة» وترواح مع ساعات
�ص��ات ب�ين  24050ل��ي��رة للشراء
امل��س��اء س��ع��ره عبر امل��ن� ّ
و 24100ليرة للمبيع ،وسط مخاوف من استمرار انهيار
قيمة الليرة اللبنانية أمام العملة اخلضراء في ظل عجز
سلطوي حلل األزمة املالية واالقتصادية احلاصلة.
وعلى هذا اإليقاع انهيار آخر يضرب اللبناني ،وهو
عجزه أم��ام االرتفاع املُخيف ألسعار السلع ،خصوص ًا
مع استمرار مؤشر أسعار السلع االستهالكية باالرتفاع
وسط توقعات مبزيد من االنهيار األمر يترافق مع فوضى
تشهدها السوبرماركات حيث تختلف األسعار من واحدة
إلى أخرى وكل تاجر ُيسعر وفق ما ُيناسبه.
وف��ي��م��ا أع��ل��ن��ت إدارة االح��ص��اء امل��رك��زي ف��ي رئ��اس��ة
مجلس الوزراء ،في بيان ،عن أنّ مؤشر أسعار االستهالك
ف��ي ل��ب��ن��ان لشهر ت��ش��ري��ن األول  ،2021س��ج��ل ارت��ف��اع��ا
وقدره  %173.57عن نظيره من العام املاضي ،و%16.42
عن أيلول  ،2021ف��إنّ الواقع على األرض يؤكد أنّ هذه
األرق���ام جتافي احلقيقة بأميال ،حيث أجمع أصحاب
ال��س��وب��رم��ارك��ت على اخ��ت�لاف مناطقها على التحذير
من أ ّنه في حال استمرار ارتفاع سعر الصرف ستُح ّلق
األسعار خالل موسم األعياد وبالتالي املواطن اللبناني

«لن يشعر بعيد وال من يحزنون».
ويبقى السؤال البديهي ،واملعروف جوابه سلف ًا« :هل
سترتفع أسعار السلع أكثر بالتوازي مع تقلبات سعري
الصرف واحمل��روق��ات»ُ ،يجيب رئيس نقابة مستوردي
امل��واد الغذائ ّية في لبنان هاني البحصلي في تصريح
بأ ّنه «ال ميكن حتديد نسب دقيقة لإلرتفاع ألسباب ع ّدة،
منها ض��رورة معرفة عند أي مستوى سوف يتم تثبيت
سعر احمل��روق��ات ،وم���دى تأثير رف��ع ال��دع��م الكلي على
سعر الصرف ،الذي ارتفع أكتر مما كان عليه بعد تشكيل
احلكومة ،فهناك الكثير من العوامل التي يجب حلظها،
ومنها هل سيكون الرتفاع سعر احملروقات تأثير سلبي
على حركة التنقل ،وبالتالي لن يكون هناك طلب أكبر
على امل��ادة وال يرتفع سعرها أكثر ،فكل هذه األم��ور غير
واضحة ،واألسبوع املقبل تتبلور الصورة بشكل أوضح
وعلى ضوئها ميكن حتديد نسب اإلرتفاع».
«ح��ك��م � ًا س��وف ي��ك��ون ه��ن��اك ارت��ف��اع� ًا
وأك���د بحصلي ُ
بأسعار السلع ،بسبب عاملني ،هما ارتفاع سعر الصرف
من شهر إل��ى اآلن من  16إل��ى  20أل��ف ،بالتوازي مع 3
ارت��ف��اع��ات متتالية بسعر احمل���روق���ات ،ف��ال��زي��ادة على
الصفيحة ليست بسيطة واألرق��ام ضخمة» ،موضح ًا أنّ
«أي تعديل في األسعار سيكون لتغطية الكلفة ،وليس
طمع ًا بفرق أرباح أو اإلستفادة من وضع قائم ،فهذا األمر
ال يحدث في الشركات املنضوية في اط��ار النقابة ،ومن
املمكن أن يحدث على صعيد التجزئة».

«رابطة �أبناء بريوت» �أطلقت حملة توعية �صحية

استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة ،أمس،
القوات املس ّلحة الهنغارية اللواء زسولت ساندور ،يرافقه
نائب قائد
ّ
كل م��ن :القائم بأعمال السفارة الهنغارية في لبنان الدكتورة ريتا
هيريسكار وامللحق العسكري الهنغاري العقيد جوزيف غولياس ،و ّ
مت
البحث في عالقات التعاون بني جيشي البلدين.
إلى ذلك ،صدر عن قيادة اجليش ـــ مديرية التوجيه بيان جاء فيه،
«ورد في إحدى الصحف احمللية خبر يزعم اقتطاع مبلغ مئة وعشرين
ألف ليرة من رواتب العسكريني مقابل «صندوقة مؤونة» تُوزع عليهم
شهري ًا».
ونفت قيادة اجليش في البيان« ،صحة هذا اخلبر جملة وتفصي ً
ال،
وتوضح أنها ونظر ًا للضائقة االقتصادية واملعيشية التي مت ّر بها
البالد قد عمدت منذ مدة إلى تأمني م��واد غذائية من السوق احمللي
ب��أس��ع��ار مقبولة وت��ن��اس��ب روات���ب العسكريني ،ومل��ن ي��رغ��ب منهم،
باإلضافة إلى املساعدات الغذائية التي تصل من قبل الدول الصديقة
والشقيقة وتوزع على العسكريني مجان ًا».
ووف��ق البيان ،تتابع قيادة اجليش «سعيها للتخفيف من األعباء
املعيشية عن كاهل عناصرها لتجاوز ه��ذه الفترة الصعبة ،وجتدد
دعوتها وسائل اإلع�لام للعودة إلى بياناتها الرسمية الصادرة عن
مديرية التوجيه وال��ت��ي تُنشر على امل��وق��ع الرسمي للجيش وعبر
صفحات التواصل االجتماعي التابعة له».

جمل�س �إمناء ق�ضاء ال�شوف
يختتم م�شروع ًا تربوي ًا
اختتم «مجلس إمن��اء قضاء الشوف» ورش��ة العمل الرابعة عشرة
واألخيرة ،من مشروعه التربوي «بحقلي إحلم  ..حلمك رح يتحقق»،
وال��ذي ش��ارك فيه  330طالب ًا وطالبة من مختلف ثانويات ومهنيات
قرى وبلدات في الشوف وإقليم اخلروب ،حتت إشراف فريق TWILY
وبتمويل من جمعية  FNFاإلملانية .
وعلى صعيد آخ��ر ،مت افتتاح املرحلة األول��ى من مشروع «تنشيط
املكتبات العامة في الشوف» ،بإشراف اللجنة الثقافية ملجلس إمناء
قضاء الشوف وبالتعاون مع الكاتبة األستاذة رانيا زغير ،التي أطلقت
هذا املشروع بعد تفجير مرفأ بيروت حتت عنوان «ك��ان في عصفور
عالشجرة».
ويتضمن املشروع توزيع مكتبات صغيرة بأسماء شهداء التفجير،
ّ
لذلك أقدم «مجلس إمناء قضاء الشوف» على تقدمي مكتبة إلى مكتبة
دي��ر القمر بإسم الشهيد أن��ط��وان باسيل ،كمرحلة أول��ى من توزيع
ُقدم إلى عدة قرى وبلدات الشوف بأسماء شهداء
مكتبات الحقة ست ّ
تفجير مرفأ بيروت ...

فدعو�س نقيب ًا للطوبوغرافيني
جرت انتخابات نقابة الطوبوغرافيني املجازين في لبنان ،مبشاركة 688
عضوا ،وقد فازت الئحة «القرار النقابي» املدعومة من «القوات اللبنانية» بـ8
مقاعد من أصل  12مقعدا.
وبعد االنتهاء من عملية الفرز وإع�لان النتائج ،اجتمع أعضاء مجلس
النقابة املنتخبني النتخاب مكتب املجلس ،وبنتيجة االق��ت��راع السري ،مت
انتخاب الدكتور سركيس فدعوس نقيب ًا ،غسان نعيم نائب ًا للنقيب ،شربل
املير أمين ًا للمال ورشاد خليل أمين ًا للسر.

م�ساهمة بـ 500مليون دوالر
لل�شركات املحلية

سيدات من «رابطة أبناء بيروت» خالل احلملة
ضمن حمالت التوعية والوقاية الصحية التي أطلقتها «رابطة أبناء بيروت» بالتعاون مع الصليب
األحمر اللبناني قطاع اخلدمات الطبية واإلجتماعية ،شاركت السيدات باحلملة الطبية وذلك باملركز الطبي
اإلجتماعي للصليب األحمر اللبناني مبنطقة طريق اجلديدة  -ساحة ابو شاكر.
قدمت الندوة س��وزان ح��رب أخصائية صحية إجتماعية بالصليب االحمر اللبناني وشرحت حول
ض��رورة التوعية مرض السكري والكلوسترول وخطورة إرتفاع الكوليسترول في ال��دم وشرحت طرق
الوقاية واحلماية.
كما شكرت منى عيتاني رئيسة جلنة سيدات العاصمة بالرابطة جميع العاملني واملتطوعني بالصليب
األحمر وجهودهم بتقدمي اخلدمات الطبية بإستيفاء رسوم مخفضة ورمزية ،كما نوهت عيتاني باخلدمات
الصحية التي يقدمها الصليب األحمر بكافة فروعه على كامل األراضي اللبنانية .

أعلنت ش��رك��ة  Palladiumوفرعها إلدارة األصولBamboo
 Capital Partnersب��ال��ت��ع��اون م��ع ص��ن��دوق Cedar Oxygen
ومجموعة من املستثمرين اللبنانيني في القطاع اخلاص ،عن شراكة
استراتيجية لتطوير صندوق التمكني االقتصادي في لبنان ()LEEF
وذلك بهدف مساندة القطاع اخلاص
فعال ،وحتديد ًا الشركات
ٍ
بشكل ّ
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة احل��ج��م ف��ي ل��ب��ن��ان ف��ي خ��ض� ّ�م األزم����ة املالية
املستمرة.
وق��د و ّق��ع الطرفان اتفاقية استراتيجية لتطوير صندوق LEEF
وحتديد هيكل ّيته وإط�لاق��ه بغية تأمني اإلغ��اث��ة االقتصادية للقطاع
اخل���اص ف��ي لبنان ودع���م مسيرته نحو التعافي ،م��ع التركيز على
القطاعات التي تستهدف االحتياجات األساسية لألسر وتعزيز فرص
التوظيف وخلق قيمة اقتصادية في البالد.
س��ت��و ّف��ر ش��راك��ة  LEEFال��ت��ي مت االض��ط�لاع ب��ه��ا ف��ي خ��ض� ّ�م أح��د
�ال
أش� ّ�د التحديات االقتصادية في العالم،
ص حص ًرا
رأس م� ٍ
مخص ٍ
ّ
َ
للقطاع اخلاص اللبناني وللشركات ذات األهلية ،وذلك بهدف تعزيز
«االقتصاد احلقيقي» في البالد .ونظ ًرا لنسبة البطالة املرتفعة في
ّ
والتضخم املفرط الذي يستنفد القوة الشرائية لدى املواطن،
لبنان،
والنقص املتك ّرر في املنتجات مما يؤدي إلى تفاقم األزمات التي يعاني
منها قطاع األعمال التجارية ،ستعمد  LEEFإلى توفير التسهيالت
االئتمانية
امللحة ملساعدة الشركات على حتسني قدرتها التنافسية،
ّ
وزي���ادة اإلن��ت��اج ،وخلق ف��رص العمل .يرتكز عمل الصندوق
بشكل
ٍ
أساسي على القطاعات اإلنتاجية ذات القيمة املضافة على االقتصاد،
التحول إلى اإلقتصاد املستدام.
مع التركيز في املستقبل على
وستتم
ّ
ّ
إدارة  LEEFوف ًقا ألعلى معايير االمتثال والشفافية .KYC/AML

جانب من عمليات التعقيم في إحدى املدارس اللبنانية
املوظفني وتعقيم املركز.

تلقيح وإقفال

*بالتزامن ،بدأت في «مدرسة كوكب»
ال�ت��اب�ع��ة ل��وك��ال��ة «األون� � ��روا» ف��ي مخيم
ال� �ب ��داوي ،ح�م�ل��ة لتلقيح ج�م�ي��ع ط�لاب
م ��دارس امل�خ�ي��م ،ب ��دء ًا م��ن ال�ص��ف األول
إبتدائي حتى الصف التاسع متوسط،
بلقاح  TDمن أجل حمايتهم من مرضي
الكزاز واخلناق .تأتي هذه احلملة ضمن
برنامج الصحة املدرسية التي تقوم بها
ال��وك��ال��ة ،وال�ت��ي ينتظر أن تشمل جميع
مدارس األونروا في مخيمات لبنان.
*ف����ي ح��ي�ن ،أص�����در م��ح��اف��ظ جبل
لبنان ال��ق��اض��ي محمد م��ك��اوي ق��رارا
قضى بإقفال قلم دائ��رة نفوس جبيل
أم��س وال��ي��وم ،بعد التأكد م��ن إصابة
ع��دد م��ن املوظفني بفيروس ك��ورون��ا،
على ان يتخذ القرار بإعادة العمل في
املركز بعد إج��راء فحوص  pcrلباقي

مناشدات وحت ّركات

*وف� ��ي زح �ل��ة ،ن��اش��د أه��ال��ي امل��دي�ن��ة
وال�ق�ض��اء وزي��ر الصحة ال��دك�ت��ور ف��راس
األبيض «متابعة مسألة إعادة فتح أقسام
ك��ورون��ا ف��ي مستشفيات زحلة واجل��وار
بعد إقفالها بسبب تضاؤل اعداد املصابني
بنسب كبيرة ،والتي عاودت االرتفاع في
اآلونة األخيرة».ومن النبطية ،أفاد مراسل
«اللواء» سامر وهبي ب��أنّ رئيس مجلس
إدارة مستشفى ن�ب�ي��ه ب ��ري احل�ك��وم��ي
اجلامعي في النبطية املدير العام الدكتور
حسن وزني أوضح خالل لقاء إعالمي ،أن
«االصابات بفيروس كورونا باتت تشهد
ارتفاعا ملحوظا في املنطقة في الفترة
االخ �ي��رة ،وذل��ك بعد ف�ت��رة م��ن االرت �ي��اح
لدى الطاقم الطبي والتمريضي في قسم
ك��ورون��ا في املستشفى ،حيث انخفضت

نسبة االص��اب��ات ال��ى مستوى ملحوظ
خالل النصف الثاني من العام احلالي».
وق��ال« :من هنا ،علينا ان نعيد تعزيز
االج� � ��راءات ال�ص�ح�ي��ة وال��وق��ائ �ي��ة التي
كانت متبعة سابقا ،فالشهران املقلبان
سيكونان حاسمني في هذا االطار ،ونحن
كمستشفى ق��ررن��ا رف��ع مستوى طاقتنا
في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا،
بحيث سنكون جاهزين الستقبال 800
لقاح يوميا ،وقد باشرنا منذ فترة ايضا
اعطاء اجلرعة الثالثة من اللقاح لكبار
السن واجلسم الطبي والتمريضي وكان
هناك جتاوب من املستهدفني» ،مؤكدا أن
«ق�س��م ال�ك��ورون��ا ف��ي املستشفى سيبقى
مفتوحا وفعاال بفريقه التمريضي ،خاصة
أن االص��اب��ات بالفيروس ع��ادت لترتفع،
واملعطيات الطبية تشير الى ان الفيروس
استوطن بيننا ،وبات بحاجة الى معاجلة
دائمة كالعديد من الفيروسات املوسمية».

فرونت�سكا ل ّبت دعوة احلريري لزيارة �صيدا

املنسقة األممية والوفد املرافق
النائب احلريري مستقبلة ّ

�صيدا  -ثريا ح�سن زعيرت

املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان يوانا
ل ّبت
ّ
فرونتسكا دع��وة النائب بهية احلريري لزيارة عاصمة
اجلنوب مدينة صيدا ،ورافقها في ال��زي��ارة مساعدها
اخلاص ميغيل تسيغان واملستشارة السياسية محاسن
رحال ،حيث استقبلتها النائب احلريري في مجدليون،
بحضور رئيس بلدية صيدا املهندس محمد السعودي،
وعضوي املكتب السياسي لتيار املستقبل الدكتور ناصر
حمود وامل��دي��رة التنفيذية ملؤسسة احل��ري��ري للتنمية
البشرية املستدامة السيدة روبينا أبو زينب.
وج��رى خ�لال اللقاء ع��رض ل�لأوض��اع العامة وكانت

جولة افق حول مواضيع ذات اهتمام مشترك مثل قضايا
املرأة والتعليم والتنمية البشرية.
ك��م��ا ك��ان��ت مناسبة اط��ل��ع��ت خ�لال��ه��ا فرونتسكا من
احلريري على الوضع في مدينة صيدا ومخيماتها على
كافة الصعد وال��ن��م��اذج الناجحة التي تقدمها املدينة
بالعمل املشترك والتشبيك حتت مظلة البلدية وال سيما
ف��ي امل��ج��ال ال��ت��رب��وي واأله��ل��ي وال��ص��ح��ي ،وجتربتها
املتقدمة في مواجهة وب��اء ك��ورون��ا وتداعياته ،وجرى
البحث في سبل ومجاالت التعاون املشترك.
وق ّدم فريق عمل
مؤسسة احلريري عرض ًا عن مشاريع
ّ
وبرامج وأنشطة
املؤسسة.
ّ

عبود ت�سلَّم الن�سخة املعدلة التفاقية ت�شغيل �سوق اخل�ضار باملفرق

عبود متوسط ًا وفد نقابة اخلضار باملفرق
التقى محافظ مدينة بيروت القاضي م��روان عبود وف��د ًا
م��ن نقابة جت��ار اخل��ض��ار والفاكهة باملفرق برئاسة احل��اج
سهيل املعبي بحضور املهندس االس��ت��ش��اري عبد ال��واح��د
ش��ه��اب وع��ض��وي النقابة املستشار الشيخ ي��ون��س السيد
وأمين فاكهاني.وقد جرى البحث في تفاصيل اتفاقية االدارة
والتشغيل املتعلقة بالسوق املركزي املشاد في ارض جلول
بعد اج��راء بعض التعديالت عليه ،حيث س ّلم الوفد نسخة

من االتفاقية املعدلة لدراستها والتوقيع عليها لتنظيم ادارة
السوق.
وعلى صعيد استكمال خطوة ضم العقارات املشاد عليها
السوق ونقل ملكيتها إلى بلدية بيروت فقد اعطى احملافظ
تعليماته للمعنيني ب��ض��رورة اجن���از معامالتها بالسرعة
املمكنة متهيدي ًا الستكمال كل اخلطوات اخلدماتية من ماء
وكهرباء واالنطالق الفتتاح السوق وتشغيله.

«بريوت الرتاث» وقوى الأمن الداخلي افتتحا معر�ض اال�ستقالل

كتب يون�س ال�سيد

املتحدثون خالل اإلحتفال (محمود يوسف)

نظمت جمعية «بيروت التراث» بالتعاون مع املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي احتفا ًال مبناسبة عيد االستقالل في نقابة
الصحافة اللبنانية بحضور ممثلني عن الرئيس سعد احلريري
وقائد اجليش ومدير عام قوى االمن الداخلي ومدير عام األمن
العام ونقابة الصحافة ورئيسة اجلمعية نسيمة سامي اخلطيب
وحشد من الضباط والفاعليات الثقافة واالجتماعية.
بداية االحتفال مع النشيد الوطني اللبناني ثم كلمات لعضو
الهيئة االدارية للجمعية الدكتور محمد قبيسي وكلمة اجلمعية
للمهندس محمد سعيد فتحة وكلمة اه��ل ب �ي��روت للدكتور
امني فرشوخ حيث متحورت الكلمات حول معاني االستقالل
ونشاطات اجلمعية ودوره��ا في احلفاظ على التراث وتعريف
األجيال اجلديدة على معالم وعادات بيروت.
وعقب الكلمات جرى افتتاح املعرض املشترك بني اجلمعية
وق��وى االم��ن الداخلي وال��ذي يضم ص��ور ًا وكتب ًا تراثية عن
بيروت ونشاطات اجلمعية وجناح تابع لقوى االمن الداخلي

يضم األلبسة والعتاد املستعملة من قوى االمن الداخلي منذ
تأسيسها ،كما ضم املعرض جناح ًا للمأكوالت واملشروبات
التراثية البيروتية.
عضو الهيئة االدارية للجمعية املهندس محمد سعيد فتحة
اكد لـ«اللواء» على اهمية املعرض في إلقاء الضوء على تراث
بيروت وتقدم بالشكر من احلضور وفي مقدمهم ممثلو الرئيس
احلريري والضباط ق��ادة االجهزة االمنية ونقابة الصحافة،
موضح ًا انه كلما اصيبت بيروت تتحرك مشاعر محبيها للدفاع
عنها وللحفاظ على تراثها ودورها في املجاالت كافة ،واجلمعية
مت��ارس ه��ذا ال��دور من خ�لال مجموعة من املثقفني وم��ن خالل
املؤمترات واملعارض والندوات وإصدار النشرات وغيرها من
النشاطات التي تخدم اهداف اجلمعية.
وختم فتحة :بيروت ورغ��م كل املآسي وما يحصل ستعود
م��دي�ن��ة زاه���رة ع��ام��رة ألن ل�ه��ا ت��اري��خ وم��اض�ي�ه��ا وح��اض��ره��ا
يجسدان صمودها الذي سيوصلها إلى مستقبل نريده من دون
معاناة اجتماعية وحياتية ألنه كفى لبنان حروب ًا وتدمير ًا للقيم
االجتماعية والثقافية واملطلوب ان ننتقل من درب النكبات إلى
درب النهضة لننقذ وطننا.

اقت�صاد
الالتوازن :الأجور
والتعوي�ضات «تلتهم» الواردات!
اخلميس  25تشرين الثاني 2021م
املوافق  20ربيع اآلخر 1443هـ

ذوالفقار قبي�سي:

«اق��ت��ص��اد ال��رج��ل امل��ري��ض» ه��ك��ذا ك��ان��ت ت��وص��ف أحوال
االمبراطورية العثمانية في السنوات التي سبقت إنهيارها
على وقع جحافل اجليوش الغربية ،وكان بني أسباب املرض،
بيروقراطية تفتك بجهاز الدولة ،وإنهيار سعر صرف العملة،
�روع في النفقات العامة ،ال سيما في الرواتب
واإلرتفاع امل� ّ
واألجور ،إلى جانب األكالف العسكرية املتزايدة مقابل شح
كبير في الواردات وفشل احلكم في اإلصالح.
ع�لام��ات ف��ارق��ة تشبه ف��ي اجل���زء األك��ب��ر منها م��ا يحصل
اليوم في ما أسماه زميلنا العزيز فؤاد مطر في كتابه الق ّيم
«سقوط االمبراطورية اللبنانية» .وقد كانت بالفعل نوعا من
«امبراطورية» مالية مصرفية وخدماتية في شبكة واسعة
تتع ّدى حدود الوطن العربي إلى العديد من قارات العالم تكاد
في بعض معاملها تشبه امبراطورية قرطاجة حفيدة مدينة
صور لبنان اليوم التي وقد
توسعت حتى كاد البحر املتوسط
ّ
«بحيرة» لها ،لم جتد روما ب ّد ًا من تدميرها بعد حرب ضروس
دمرت بالفعل مبرافئها
معها استمرت نحو عشرين عاما .وقد ّ
وإه��راءات��ه��ا ومصارفها وعملتها على الطريقة التي جرى
تدمير مرفأ بيروت وإهراءات ومصارف وعملة لبنان اليوم.
وما بقي من هذه «االمبراطورية» إدارة ر ّثة في بيروقراطية
قطاع عام اجلزء األكبر من انتاجه أعباء ضخمة في فاتورة
روات���ب وأج���ور ومكتسبات ملوظفني وع��م��ال ومتعاقدين
ومتقاعدين بلغت حسب بيان وزارة امل��ال ف��ي ال��ـ ٤أشهر
من ه��ذا العام  %٦٢من مجمل واردات امل��وازن��ة العامة ،إذا
أضيف إليها فوائد العام وعجز الكهرباء لوقع العجز احملتّم
شح اإلحتياط لدى مصرف لبنان وعزت القروض
الذي ،وقد ّ

�أ�سعار املحروقات تنخف�ض
عاملي ًا وترتفع يف لبنان

واملساعدات والهبات ،لن يكون عالجه إال بطبع املزيد من
العملة وإن��ت��اج امل��زي��د م��ن التضخم ورف��ع امل��زي��د م��ن سعر
صرف الدوالر واملزيد من إرتفاع أسعار املعيشة واملزيد من
الفقر املدقع وصوال إلى املزيد من اإلضطرابات اإلجتماعية
واألمنية.
واألرق���ام األخ��ي��رة ال��ص��ادرة عن البنك ال��دول��ي تشهد ان
ارتفاع أسعار السلع املعيشية في لبنان في الفترة بني ١٤
شباط  ٢٠٢٠و ٢٦تشرين األول  ٢٠٢١جاء األعلى باملقارنة
مع معدل اإلرتفاع في دول املنطقة .والسلع التي أصابها
اإلرتفاع تتراوح بني ما تستهلكه الطبقات الفقيرة والطبقات
امليسورة معا ،ب��دءا من أسعار اللحوم الطازجة واملجمدة
التي ارتفعت خالل تلك الفترة بنحو  %١١٨مرورا باألجبان
بنحو  %٥٣واحلليب املجمد والسائل بنحو  %٥٥والبطاطا
 %٦٠وال��ب��ن��دورة وامل��وز واخلبز وباقي إنتاج املخابز مبا
ي��ت��راوح في كل منها ما بني  ٣٢إل��ى  %٣٣وص��وال إل��ى الرز
بأكثر من .%١١
وهكذا مع رفع سعر الدعم عن السلع املعيشية والضرورية
واحمل���روق���ات واألدوي����ة وك��ل املستلزمات الطبية ف��ي بلد
يستورد أكثر من  %٨٠من حاجياته ،تصبح الساحة خالية
لسيطرة سعر صرف الدوالر على عملة وطنية تنهار قوتها
الشرائية يوما بعد يوم ،مبا يعيد ذاكرتنا التاريخية إلى فترة
التضخم املفرط في أملانيا التي كانت يدفع فيها األجر ساعة
بعد ساعة جت ّنبا إلنهيار العملة بني الساعة التي يتسلم فيها
العامل أجره واللحظة التي يشتري بها السلعة املطلوبة!!
أليس هذا ما يحصل اآلن نسبيا في لبنان حيث الفارق
كبير أحيانا ب�ين سعر ال��ص��رف ف��ي الصباح والسعر عند
الظهر ،وأحيانا كبير جدا بني سعر الصباح وسعر املساء!!

على وقع انهيار قيمة العملة الوطنية أمام الدوالر ،تواصل
أسعار احملروقات حتليقها ،فقد صدر عن وزارة الطاقة واملياه
 امل��دي��ري��ة العامة للنفط ،أم���س ،ج���دول أس��ع��ار احملروقاتّ
«املُ��ن��ت��ظ��ر»،
لتتضخم األس��ع��ار وتصبح :بنزين  95أوكتان:
( 311400ب��زي��ادة  2400ليرة) ،بنزين  98أوك��ت��ان321200 :
(بزيادة  2400ليرة) ،مازوت( 32100 :بزيادة  600ليرة) ،غاز:
( 276500بزيادة  1500ليرة) ،على الرغم من هبوطها عاملي ًا،
فأين السر في االرتفاع؟!
ممثل موزعي احملروقات فادي ابو شقرا أكد في تصريح ،أ ّنه
«كان من املفروض أن يلحظ جدول االسعار انخفاضا في سعر
البنزين ألن أسعار النفط انخفضت عامليا ،لكن صدر قرار عن
مصرف لبنان أقر ارتفاع سعر الصرف إذ كان يؤمن  %90على
سعر صرف  19000ليرة لبنانية للشركات املستودة وأصبح
 19500ليرة ،وهذا أدى الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين».
وع� َّ�م��نْ ه��و امل��س��ؤول ع��ن تفلت سعر ال����دوالر ف��ي السوق
السوداء؟ ،وأين الدولة من هذا املوضوع؟ ..أجاب« :أعان الله
املواطن الذي لم يعد يحتمل اي ارتفاع في االسعار وال سيما ان
راتبه على حاله واحلد االدنى يساوي سعر صفيحتي بنزين.
أما الكارثة االكبر فتتمثل بارتفاع سعر امل��ازوت وخصوصا
بالنسبة إل��ى املناطق اجلبلية ،والبطاقة التمويلية لم تقر
بعد».
*م���ن ج��ه��ت��ه ،وب��ع��د ت��وات��ر م��ع��ل��وم��ات ع��ن أنّ ق���رب توقف
«أوجيرو» عن تقدمي خدمات اإلنترنت ،أكد املدير العام لهيئة
«أوج��ي��رو» عماد كريدية أنّ «خ��دم��ات اإلنترنت متوافرة في
الوقت الراهن متى ما توافرت احملروقات للمحطات» ،الفتًا إلى
أن «غياب هذه اخلدمة في بعض املناطق مرتبط بعدم تشغيل
بعض احملطات التابعة للقطاع اخلاص».
وأوضح كريدية أنّ «الهيئة ال تعاني من أي مشاكل في تأمني
هذه اخلدمة حتى اآلن ،ولكن مع صعوبة تأمني احملروقات في
األيام فلكل حادث حديث».

تربية

احللبي تر�أ�س االجتماع الأ ّول لهيئة التخطيط وجلان املناهج
ت���رأس وزي���ر التربية والتعليم العالي
الدكتور عباس احللبي اإلجتماع األول لهيئة
التخطيط ومتابعة أعمال جلان املناهج ،الذي
عقد في املركز التربوي للبحوث واإلمناء.
وألقى رئيس املركز التربوي جورج نهرا
كلمة ق��ال فيها« :إن اجتماعنا هو انطالقة
عملية على املستوى ال��رف��ي��ع ،حيث تشكل
هيئة التخطيط العام ومتابعة اعمال تطوير
املناهج املظلة التي نعمل في ظلها ،وذلك
برعاية ومتابعة مباشرة من وزير التربية»،
مضيف ًا« :إننا نبني على أسس متينة ننطلق
منها نحو مشروع كبير على مستوى الوطن،
وبالتالي فإن إسهاماتكم الكرمية وانخراطكم
مع مؤسساتكم العامة واخلاصة في ورشة
املناهج ووضع أسسها ومنطلقاتها ،سوف
يسهل عملية التطوير ،على اعتبار ان ال أحد
يعرف حاجات كل قطاع وتطلعاته ورؤيته
أكثر من القائمني عليه».
وت��اب��ع« :إن فريق عمل امل��رك��ز التربوي
في املكاتب واإلدارات والوحدات واألقسام،
وفي مراكز املوارد ودور املعلمني واملعلمات ،
حتول إلى خلية نحل  ،نتحدى من خاللها كل
الصعوبات واحلاجات  ،ونسعى لتعويض
التأخر في عملية التطوير التي نص عليها
مرسوم املناهج  10227عام  1997بأن يتم
حتديثها كل أربع سنوات كحد أقصى  ،وقد
انقضت سنوات كثيرة ومرت محاوالت جدية
محصورة  ،أخذناها في اإلعتبار ،استفدنا
منها ونتابع عصرنتها».
بدوره ،اكد الوزير احللبي انه «مع إنتهاء
ال��ورش��ة ،يصار إل��ى إع��داد املسودة الثانية
للتوجهات العامة للمناهج ،ويتم توزيعها
ع��ل��ى أع��ض��اء «امل��ج��م��ع ال��وط��ن��ي التربوي»
لدراستها وإع��ط��اء امل�لاح��ظ��ات ف��ي شأنها،
على أن ي��ص��ار إل��ى عقد ال��ورش��ة الوطنية
ال��ك��ب��رى ف��ي  13و  ،14و 15ك��ان��ون الثاني
 ، 2022بحيث تصدر عنها املسودة األخيرة
للتوجهات واملسودة األولى «لإلطار الوطني
للمناهج « .
واض����اف« :إن ه��ذا ال��س��ي��اق امل��ت��درج في
م��ن��اق��ش��ة امل���س���ودة وال��ت��وس��ع ف���ي مروحة
اآلراء ،هو دليل على حرصنا وإصرارنا على
املشاركة املوسعة على الصعيد التربوي،
وص��و ًال إل��ى توافق وطني ع��ام ح��ول اإلطار
الوطني للمناهج».

متوسط ًا املشاركني في االجتماع
الوزير احللبي
ّ
ورأى «ان اجلذع التربوي املتمثل بالتعليم
ما قبل اجلامعي  ،يحتاج إلى رؤي��ة جديدة
من ال��روض��ة إل��ى التعليم األس��اس��ي وصوال
إلى التعليم الثانوي ومسارات املتابعة في
التعليم املهني والتقني وانتقاال إلى التعليم
العالي».
وت��اب��ع »:وس���وف ي���ؤازر امل��رك��ز التربوي
واملديرية العامة للتربية والشركاء املعنيني
ف��ي القطاعني ال��ع��ام واخل����اص ،ف��ي عملية
بناء املناهج ومستلزماتها  ،وحتضير ما
يلزم من أج��ل ج��ودة تطبيقها ،كما سيؤازر
املركز التربوي في وضع خطة استراتيجية
خمسية تتماهى مع اخلطة اخلمسية لوزارة
التربية والتعليم العالي.
وت��وج��ه احل��ل��ب��ي ال���ى احل��اض��ري��ن »:كما
أدعوكم إلى اإلط�لاع على املعارف اجلديدة
إلدخالها في املناهج اجلديدة إلتاحة الفرصة
ألوالدن���ا وبناتنا م��ن نهل العلم التطبيقي
ال���ذي يحفز ع��ل��ى التفكير وال��ن��ق��د وإتقان
التكنولوجيا .كما أدع���و أن ي��ك��ون احلوار
املتنوع القائم على
م��ادة تربوية ألن بلدنا
ّ
التسامح واإلح���ت���رام ال يبقى ب���دون حوار
مكوناته وتدريب النشئ على سماع وجهة
نظر اآلخ��ر والبحث عن احلقيقة في وجهة
نظر اآلخ���ر .كما أن البيئة واحل��ف��اظ عليها
واملوسيقى والفن والثقافة كلها تعقل عقل
التلميذ وت��دع��وه إل���ى ال��س��ل��م ون��ش��ر ثقافة

السالم واحملبة».
وختم احللبي »:إن التعليم املهني والتقني
أك��ث��ر م��ا يحتاجه مجتمعنا ف��ي ظ��ل كساد
العلوم اإلنسانية األخرى وتتوفر له بسهولة
ف��رص العمل .رمب��ا ل��م تبق علوم ومهن في
املستقبل مم��ا ت��ع��ودن��اه ف��ي إختصاصاتنا
إن َل��م نكن مهيئني لتلقي العلوم احلديثة
والتكنولوجيا املتطورة وإتقانها .فلنحافظ
ع��ل��ى م��زاي��ان��ا التفاضلية ال��ت��ي جت��ع��ل من
اللبناني فردا فذا قابال للحياة واإلستمرار».
ث��م قدمت املنسقة العامة خلطة تطوير
املناهج الدكتورة بريندا غزالة عرضا على
الشاشة اختصرت من خالله املسودة التي
نتجت عن ال��دراس��ات واألبحاث التي قامت
بها جلنة وضع التوجهات واإلطار املرجعي
للمنهج املطور.
ون��اق��ش املجتمعون بكل عمق اجلوانب
التربوية والفلسفية والقانونية واإلدارية
والتكنولوجية والتمويلية للمسودة ومت
تسجيل املالحظات .
وعبر ال��وزي��ر احللبي ع��ن ارتياحه لهذا
ال��ن��ق��اش امل���وس���ع وال���واع���د  ،م��ش��ي��را إلى
امل��واع��ي��د التي ح��دده��ا ف��ي ال��روزن��ام��ة التي
تنظم عمل اللجان ،مشددا على «كسب الوقت
للمضي قدما في تنفيذ اخلطوات املقررة».
ودعا ملتابعة النقاش وأخذ املالحظات التي
مت عرضها وتسجيلها في اإلعتبار».

�إطالق مبادرة
«:»LEARN
 250منحة طالبية
أطلقت مصلحة ال��ط�لاب ف��ي ح��زب القوات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ش���روع « »Learnل��ت��ق��دمي املنح
اجلامعية ل���ـ 250ط��ال��ب� ًا ،بحضور عضو تكتل
اجل��م��ه��وري��ة ال��ق��وي��ة ال��ن��ائ��ب أن��ط��وان حبشي،
ورئ���ي���س م��ص��ل��ح��ة األس����ات����ذة اجل��ام��ع��ي�ين في
القوات زياد ح ّرو ،ورئيسة جمعية  RICAمايا
الزغريني ،ورئيس مصلحة الطالب طوني بدر،
في املقر العام حلزب القوات في معراب.
واعلن حبشي اننا «جنتمع هنا اليوم حول
مبادرة مصلحة الطالب في القوات اللبنانية،
الطالق مشروع « »learnالذي يقدم  250منحة
طالبية ،هذا األمر لم يكن ليتم لوال اجلهد الذي
قمتم ب��ه كطالب بالتعاون م��ع جمعية RICA
والتواصل مع االنتشار اللبناني ،املعني بقضايا
لبنان وهواجسه ،واحلاضر دائم ًا ليشكل باب
األمل عندما تشتد الظلمة».
وأك��د ان «مفهومنا للدولة مختلف وه��ذا هو
املفهوم الذي يجب أن نتمسك به لبناء االنسان
والستعادة وطن االنسان ،فإن الدولة بالنسبة لنا
هي أداة ،أي الدولة املناوبة التي تعمل في خدمة
مجتمعها وتؤمن له وسائل حتقيق تطلعاته بدل
أن تفرض عليه تطلعات خاصة به».
من جهتها ،قالت زغريني« :يس ُّرنا املشاركة
في هذا املؤمتر إلطالق مشروع ليرن ال ّذي يأتي
الصعوبة في لبنان
في ظروف اقتصادية بالغة ّ
وال ّذي سيق ّدم منح دراس ّية جامع ّية لصالح 250
طالب وطالبة».
وأك��دت ح��رص جمع ّية آر .آي.س��ي على دعم
مم��ا يدعم عمل ّية
التّعليم لتأمني حياة كرميةّ ،
التّنمية البشر ّية املستدامة التي م��ن خاللها
ت��ت��ح� ّق��ق األه�����داف ال � ّت��ن��م��و ّي��ة امل��ن��ش��ورة لألمم
املتّحدة و حتديدا ضمان تعليم ع��ادل و شامل
للجميع.
أما بدر ،فاكد ان «مبادرة  Learnاتت ملساعدة
جزء من طالبنا حتّى يكملوا عامهم الدراسي بال
خوف من اآلتي ،وهذه املبادرة القائمة بالتعاون
بني مصلحة الطالب وجمعية ،تهدف إل��ى دعم
 250طالب من أجل تخفيف وطأة األزم��ة عليهم
ودع��م��ه��م خ�ل�ال ال��ع��ام ال���دراس���ي ،وه���ذا العدد
املذكور ّ
مت اختياره بشكل علمي من قبل جلنة من
أخصائيني درست ملفاتهم ،و ّ
مت التّأكّد من مدى
استحقاقهم لتلك املنح».

متعاقدو «اللبنانية» طالبوا ب�إقرار ملف التف ّرغ «�أنا لبنانية  -عربية» ينطلق �ضمن
واملد ّربون اعت�صموا احتجاج ًا على عدم قب�ض رواتبهم فعاليات «�إك�سبو دبي» مطلع العام
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رجال األرز أطلقوا حتضيراتهم للمشاركة بكأس العرب
انطلقت االرب��ع��اء مت��اري��ن منتخب
ل��ب��ن��ان ل���ك���رة ال���ق���دم وت���ت���اب���ع يومي
اخلميس واجلمعة على ملعب الرئيس
الشهيد رفيق احلريري (املنارة) ،خلف
أب�����واب م���وص���دة ،مت��ه��ي��د ًا ملغادرته
السبت إلى الدوحة للمشاركة بـ«كأس
العرب  FIFAقطر  ،»2021ويخوض
أول��ى مبارياته أم��ام نظيره املصري
باملجموعة ال��راب��ع��ة م��س��اء األربعاء
املقبل.
وك������ان اجل����ه����از ال���ف���ن���ي بقيادة
التشيكي اي��ف��ان هاشيك أذاع الئحة

ال��ـ�لاع��ب�ين ال����ـ 23امل��دع��وي��ن للبطولة،
كما اختار ع��دد ًا من عناصر املنتخب
األومل�����ب�����ي ل���ل���م���ش���ارك���ة باحلصص
التدريبية ،وتضمنت القائمة  5العبني
م��ن احملترفني ف��ي اخل���ارج وخلت من
 5مثلهم كانوا يستدعون بشكل دائم
وهم حسن «سوني» سعد وعمر شعبان
«ب��وغ��ي��ل» وج�����وان ال��ع��م��ري وباسل
ج������رادي ،إلرت��ب��اط��ه��م م���ع أنديتهم،
وهنا املستدعون :احل��راس مصطفى
م��ط��ر وع���ل���ي ض���اه���ر وع���ل���ي السبع،
قاسم الزين ،حسني ال��در ،محمد علي

الدهيني ،عباس عاصي ،جهاد ايوب،
محمد حيدر ،نور منصور ،وليد شور،
ربيع عطايا ،روبير ملكي ،زين العابدين
فران ،هالل احللوة ،ماهر صبرا ،مهدي
الزين ،فضل عنتر ،محمد زين طحان،
نادر مطر ،محمد قدوح ،جورج ملكي،
حسن شعيتو «شبريكو».
وشدد هاشيك على أهمية التواجد
ب��ك��أس ال���ع���رب ،واع��ت��ب��ر أن انخراط
ال����وج����وه ال���ص���اع���دة ع���ام���ل مساعد
ليتبلور حضورها تدريج ًا باملراحل
املقبلة.

املنتخب ال�سلوي ي�ستعد للقاءي �إندوني�سيا

يواصل منتخب لبنان لكرة السلة
استعداداته النطالق «مشواره» في
التصفيات اآلس��ي��وي��ة امل��ؤه��ل��ة الى
ك���أس ال��ع��ال��م  ،2023وسيستهلها
ف��ي «ال��ن��اف��ذة األول�����ى» (م��ؤل��ف��ة من
م��ب��ارات�ين) األول����ى س��ت��ق��ام الساعة
 21.00م��ن مساء غ��د اجلمعة على
ان جت��ري امل��ب��اراة الثانية الساعة
 16.00عصر االثنني املقبل.
وأوق���ع���ت ال��ق��رع��ة ل��ب��ن��ان ضمن
امل��ج��م��وع��ة اآلس��ي��وي��ة ال��ث��ال��ث��ة ،الى
ج���ان���ب أن��دون��ي��س��ي��ا والسعودية

واألردن ،علم ًا انه تشارك بالتصفيات
القارية املؤهلة الى كأس العالم 16
دولة ُق ّسمت الى اربع مجموعات.
وأع��ل��ن اجل��ه��از ال��ف��ن��ي القائمة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة خل����وض املواجهتني،
وض��م��ت :علي مزهر وعلي منصور
وك��������رمي زي�����ن�����ون وام�����ي�����ر سعود
وكريستوف خليل وعزيز عبد املسيح
وه��اي��ك غيوكجيان واي��ل��ي شمعون
ويوسف خياط وجاد خليل وجيمي
س��ال��م وع��ل��ي ح��ي��در ووائ���ل عرقجي
وسيرجيو درويش واتير ماجوك.

وي��س��ت��ه��دف رج�����ال االرز حتت
قيادة امل��درب الوطني جو مجاعص
ومساعديه امل��درب�ين الوطنيني جاد
احل���اج وك��اس��ب��ار اس��ح��ق املشاركة
ب��ك��أس ال��ع��ال��م ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة بعد
 2002في الواليات املتحدة األميركية
و 2006في اليابان و 2010في تركيا.
ودخ���ل املنتخب معسكر ًا مغلق ًا
يوم االربعاء بأحد الفنادق في مدينة
ج��ون��ي��ة ويستقر ف��ي��ه ح��ت��ى خوض
امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة ض��د اندونيسيا
االثنني املقبل.

بيكيه يهدد بايرن ب�إ�سقاطه �سعي ًا للت�أهل

ش��دد م��داف��ع ف��ري��ق برشلونة ج��ي��رارد بيكيه،
أن الفريق الكتالوني سيذهب إلى ميونخ «بنية
ال��ف��وز» ،أم���ام ب��اي��رن ميونخ ب��اجل��ول��ة األخيرة
من دور املجموعات ل��دوري أبطال أوروب��ا ،فهي
النتيجة الوحيدة التي ستتيح له التأهل لثمن
النهائي ،دون النظر لنتيجة امل��ب��اراة األخرى،
وذلك عقب تعادله سلب ًيا أمام بنفيكا الثالثاء.
وقال« :صنعنا فرصا كافية للتسجيل ،نعتمد
على أنفسنا مع علمنا بصعوبة األمر ،لكن الفريق
في حالة معنوية جيدة».
وأض���اف« :أينما ك��ان ذاه��ب��ا ،برشلونة عليه
ال��ف��وز» ،مشيرا إل��ى أن «اجلماهير تلعب دورا
مهما في محاولة تغيير الديناميكية ،في السراء
والضراء ،لم أشاهد كامب نو بهذه الطريقة من

قبل ،إنه أمر رائع وعلينا االستفادة منه».
ويحتل برشلونة وص��اف��ة املجموعة برصيد
 7نقاط ،خلف بايرن ميونخ املتصدر بالعالمة
الكاملة ( ،)15بينما لدى بنفيكا  5نقاط في املركز
ال��ث��ال��ث ،ودي��ن��ام��و كييف نقطة وح��ي��دة ف��ي ذيل
الترتيب.

ليكرز يعود
للمعاناة

اس �ت �غ��ل ن �ي��وي��ورك ن�ي�ك��س غ �ي��اب النجم
ل �ي �ب��رون ج�ي�م��س امل��وق��وف مل��ب��اراة واح ��دة
وتغلب على ضيفه ل��وس أجنليس ليكرز
 100-106ب��دوري ك��رة السلة األميركي
للمحترفني.
ولعب ليكرز م��ن دون جيمس الذي
ط ��رد ب��امل �ب��اراة األخ� �ي ��رة خ�ل�ال الفوز
ع �ل��ى دي��ت��روي��ت ب �ي �س �ت��ون��ز ،ب �ع��د أن
ض��رب أي��زي��اه ستيوارت مبرفقه على
وجهه .وسقط لوس أجنلوس كليبرز
أم��ام داالس مافركيس بعد التمديد
 104-112بعد م�ب��اراة مثيرة.سجل
الالتفي كريستابس بورزينغيس 30
نقطة وأضاف النجم السلوفيني لوكا
دونتشيتش  26بعد عودته إثر غياب
ثالث مباريات لالصابة في الركبة
والكاحل.
وف��ي دي �ت��روي��ت ،سجل تايلر
هيرو  31نقطة و 8متابعات من
دك��ة ال �ب��دالء ليقود ميامي هيت
للفوز على بيستونز  ،92-100وفي
بورتالند ،سجل سي جاي ماكولوم 32
نقطة وأض��اف داميان ليالرد  25ليقودا
ت��راي��ل ب�ل�اي��زرز الس �ق��اط دن �ف��ر ناغتس
(.)100-119

بيكيه

متفرقات رياضية
خالل توقيع االتفاق
جانب من املشاركني في اعتصام املتعاقدين
نفذ األس��ات��ذة املتعاقدون في
اجل��ام��ع��ة اللبنانية اعتصام ًا،
ب��دع��وة م��ن ال��ل��ج��ن��ة التمثيلية
ل�ل�اس���ات���ذة ،ل��ل��م��ط��ال��ب��ة بإقرار
ال���ت���ف���رغ وإن����ص����اف األس���ات���ذة
املتعاقدين أس���وة بباقي أفراد
الهيئة التعليمية في اجلامعة،
في املجمع اجلامعي -احلدت-
قرب مدخل كلية العلوم.
ولفت عضو اللجنة التمثيلية
لالساتذة املتعاقدين في اجلامعة
اللبنانية علي فارس الى أن «إقرار
م��ل��ف ال��ت��ف��رغ وإن���ص���اف االساتذة
املتعاقدين ف��ي اجلامعة اللبنانية
الذين يعدون من الفئة االكثر ظلما».
وق���ال« :ب��ع��د أن أنهينا العام
ال����دراس����ي امل���اض���ي ن����زوال عند
رغبة القيمني على ملف التفرغ
في اجلامعة ،ورغبة معالي وزير
التربية القاضي عباس احللبي،
تداعينا اليوم ونحن مستمرون
ف���ي إض���راب���ن���ا ل��ن��رف��ع الصوت
م��ج��ددا مطالبني ب��إق��رار التفرغ
ال���ذي ب��ات ض���رورة الضرورات
إلنقاذ اجلامعة اللبنانية املهددة
نظرا إلى ارتفاع نسبة األساتذة
امل��ت��ع��اق��دي��ن ال���ذي���ن ال ميلكون
أدن���ى م��ق��وم��ات ال��ع��ي��ش الكرمي

لالستمرار في عملهم».
وأضاف« :إن نسبة املتعاقدين
ال��ي��وم ت��ف��وق ال 75ف��ي امل��ئ��ة من
ج��س��م ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة في
اجلامعة اللبنانية ،األم��ر الذي
ي��ش��ك��ل م��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون كونه
ال يسمح بتخطي نسبة ال20
ف��ي امل��ئ��ة .تداعينا ال��ي��وم لنذكر
م��ن خانتهم ال��ذاك��رة أن��ن��ا جزء
ال يتجزأ م��ن اجلسم األكادميي
ف��ك��ي��ف ل��ع��اق��ل أن ي��رض��ى بعدم
حصولنا على محفزات الصمود
كما سائر املتعاقدين ف��ي باقي
القطاعات العامة؟ .كيف لعاقل
أن يرضى مبساواتنا مع زمالء
لنا في الواجبات وأن ال يرضى
مبساواتنا معهم في احلقوق؟.
وم���ن ص���ي���دا ،أف���ادت
م��راس��ل��ة «ال����ل����واء» ث��ري��ا حسن
زع��ي��ت��ر ب����أنّ ع�����دد ًا م���ن مد ّربي
اجل���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،نفذوا
اع��ت��ص��ام � ًا داخ����ل ك��ل��ي��ة اآلداب
وال���ع���ل���وم اإلن���س���ان���ي���ة الفرع
اخل��ام��س ف��ي ص��ي��دا ش���ارك فيه
مدربي كليات الصحة واحلقوق
وال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة واآلداب
وال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة احتجاج ًا
على عدم قبض رواتبهم التي ال

تكاد تكفي لسد رمقهم منذ أكثر
من  7أشهر.
وأك�������د امل���ع���ت���ص���م���ون أنهم
ليسوا من هواة اإلضراب وإمنا
امل��س��ؤول��ون ع��ن األزم����ة ه��م من
أج��ب��روه��م ع��ل��ى ذل���ك ،محذرين
ف��ي ح��ال ل��م يستجاب حلقوقهم
ال���ت���ي اع��ت��ب��روه��ا أن���ه���ا ليست
م��ط��ال��ب وإمن���ا ح��ق��وق مكتسبة
ل��ه��م س��ي��ل��ج��ئ��ون إل���ى اإلض����راب
املفتوح ،مشيرين أنهم يعملون
حالي ًا يوم ًا واح��د في األسبوع
يوم األربعاء.
وناشدوا رئيس اجلامعة النظر
بوضعهم وااللتزام بالعقود التي
وعدهم بها خصوص ًا وإن عدد
كبير منهم يحضرون الى عملهم
م��ن ب��ي��روت إل��ى ص��ي��دا وبالكاد
يكفي راتبهم ثمن البنزين في ظل
ارتفاع احملروقات.
وأش���ار أح��د املعتصمني إلى
أ ّن���ه���م ُأج���ب���روا ع��ل��ى اإلض����راب
واالعتصام بعد وصول وضعهم
إل��ى ح��اف��ة االن��ه��ي��ار بسبب عدم
قبض رواتبهم من  7أشهر الفت ًا
انه يقبض مليوني ليرة لبنانية
وال تكفي أج��رة تنقل الى العمل
يومني في األسبوع.

أعلنت جمعية «السيدات القياديات» عن إط�لاق مؤمتر ومعرض «انا
لبنانية-عربية» ،وذلك في  27كانون الثاني  2022في اكسبو دبي لتسليط
الضوء على االجنازات التي تقوم بها النساء اللبنانيات والعربيات في عالم
االعمال واالستثمار واتاحة الفرص لتشبيك االقتصادات العربية من خالل
التبادل التجاري بني شركات تترأسها النساء.
ه��ذا وو ّق��ع��ت جمعية «ال��س��ي��دات القياديات» اتفاق ًا م��ع شركة ONCE
نصار ومن شأنه أن ميكّ ن الس ّيدات اللنبانيات
لتنظيم املؤمترات بإدارة زياد ّ
الفعالة في انشطة «أكسبو دب��ي  »2020من خالل
والعربيات من املشاركة
ّ
تسليط الضوء على أعمالهنّ واجنازاتهنّ في عالم األعمال وري��ادة األعمال
وتأسيس الشركات والتجارة.
واعتبرت مديحة رسالن في بيان لها أن «هذا النشاط يخلق ديناميكية
متهد القتصاد تشاركي مدمج يجعل من العالم العربي قوة اقتصادية
ايجابية ّ
على اخلارطة العاملية .فاملرأة العربية تتميز بكونها ق��ادرة على التنافس
والريادة وكسر احلواجز امامها ولكن لألسف ال تزال نسبة امتالك الشركات
اخلاصة من النساء محدودة جد ًا وال تتخطى الـ  % 5في لبنان».

{ نظم االحت���اد اللبناني للسباحة بالتعاون
مع قيادة اجليش اللبناني سباق االستقالل الـ39
للسباحة ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجل��ي��ش اللبناني العماد
ج��وزف ع��ون ف��ي خليج ال��ن��ادي العسكري املركزي
جونية ،مبشاركة اكثر من  50سباح وسباحة من عمر
 12سنة ولغاية  50سنة وما فوق ،وفاز كولن شادي

جمعية «كتابي» توا�صل ن�شاطها الثقايف
تواصل جمعية «كتابي» نشاطها الثقافي واملجتمعي ،حيث كعادتها كل
شهر ،ت ِ
ُخضع كتاب ًا صدر حديث ًا أو قدمي ًا ،للنقاش واحلوار والنقد والتقومي،
إذ يتم تفنيده من ِقبل املشاركني على مستوى أعضاء «كتابي» والضيوف،
الذين صار كثير منهم ينتظرون هذه اللقاءات ليشاركوا بها.
وآخر كتاب متت مناقشته في شهر تشرين الثاني اجل��اري ،كان «أحجار
على رقعة الشطرجن» ،ال��ص��ادر ع��ام  ،1955فتم ّيز النقاش بحيوية فائقة،
و ُق ِّد َمت خالله مداخالت ووجهات نظر متع ّددة حول هذا الكتاب ،ومحتواه
بايجابياته وسلبياته وغاياته.
ُيذكر أنّ الكتاب الذي سيكون مطروح ًا على طاولة نقاش «كتابي» في الثامن
من كانون األول املقبل هو رواي��ة «غرفة مغلقة» للروائية لونا قصير ،وهي
أحدث إصداراتها ،حيث سيكون النقاش بحضور الروائية قصير .

كولن شادي شرتوني خالل تتويجه بسباحة االستقالل

الشرتوني ( 12سنة) من النادي اللبناني للسيارات
والسياحة  ATCLباملرتبة االولى في فئته العمرية،
ونال استحسان اجلميع كونه اصغر مشترك في هذا
السباق.
{ ش���ارك االحت����اد اللبناني للمحركات املائية
باجتماعات االحت���اد ال��دول��ي  UIMال��ت��ي أقيمت
افتراضي ًا «ع��ن ُبعد» عبر أعضائه الذين يشغلون
مراكز عدة فيه وبلجانه العاملة فيه ،فترأست رئيسة
االحتاد كارال شاغوري جلنة املساواة التي تض ّم بني
أعضائها اللبنانية إيليدا نخول التي تلت برنامج
عمل اللجنة التي أع ّدته ،كما شاركت شاغوري في
جلنة البيئة ،كذلك ش��ارك األم�ين العام ه��ادي نخول
في إجتماعات جلنة تطوير الشباب ،وك��ان أشرف
بنفسه على مدرسة تدريب الشباب في لبنان التي
كان إفتتحها رئيس االحتاد الدولي رافاييل شيولي
حني زار لبنان في العام  ،2018وشارك نائب رئيس
االحت��اد آدي أسعد نعمة في جلنة السالمة العامة
والذي بدوره وبفضل خبرته مل ّدة  8سنوات ق ّدم للجنة
الكثير من النصائح واخلبرات ،وفي اليوم اخلتامي
من اجلمعية العمومية ،وفي افتتاح اجللسة ،وقف
اجل��م��ي��ع دق��ي��ق��ة ص��م��ت ع��ن روح األدم���ي���رال إدمون
ش��اغ��وري ال��ذي ك��ان يشغل منصب رئيس االحتاد
اللبناني السابق.
{ نظم النادي الكرملي ،مبناسبة عيد االستقالل
نهارا رياضيا على أرض ملعبه في مدرسة الكرملية
في مجدليا -زغ��رت��ا ،بالتعاون مع الالعب الدولي
ياسر احلاج  ،Sports Y9حيث شارك في املباريات
 18فريقا من مختلف االقضية اللبنانية 6 ،فرق حتت
سن ال��ـ  18و 12فريقا ما ف��وق ال��ـ  ،18حضر اللقاء
الرئيس االقليمي للرهبانية الكرملية األب رميون
عبدو يرافقه رئيس مدرسة الكرملية  -مجدليا األب
جوزيف ش�لاال ،ووزع ممثال ادارة النادي الكرملي
رئيسه كميل عمار وأمني سر هادي غمراوي اجلوائز
على الفائزين.

ق�ضائيات  -تتمات

اخلميس  25تشرين الثاني 2021م
املوافق  20ربيع اآلخر 1443هـ

يف الب�سطة التحتا�..سرقات باجلملة
ملحال بيع الأدوات املنزلية
ال يكاد مير يوم في وطن اإلنهيار املتدحرج مالي ًا واقتصادي ًا وسياسي ًا ،إال
ويسجل فيه حوادث سرقة ،بلغت بحجمها ووقاحتها حد ًا ينذر بارتفاع جرائم
القتل دفاع ًا عن األرزاق ،فبعدما متت سرقة أكثر من  25منزال في الضنية ،
تعرض عدد من محالت جتار االدوات املنزلية في البسطة التحتا أبرزها
محالت أحمد ناجي ف��ارس الى السرقة ليل امس األول ،من قبل مجهولني،
الذين فروا الى جهة مجهولة بعد تنفيذ فعلتهم.
ومن يعرف املنطقة ي��درك انها ال تنام فهي منطقة سكنية مكتظة ،وصلة
وصل بني ما كان يعرف بالغربية والشرقية إبان احلرب املشؤومة .ويعزو
بعض املراقبني اإلرتفاع املخيف بالسرقات واجلرائم عموم ًا ،يعود للوضع
الذي مير به البلد انهيار العملة الوطنية واألزمة االقتصادية التي متر بها
البالد ،باإلضافة إلى التوتر السياسي بني األطراف والتيارات اللبنانية ،إلى
جانب جائحة كورونا ،وانفجار مرفأ بيروت.
وكانت أح��دث إحصاء ص��ادرة عن ق��وى األم��ن الداخلي أظهرت ارتفاعا
مرعب ًا في نسب اجلرائم بني العامني  2020و.2021
وأكدت قوى األمن الداخلي في تقارير وإحصاءات لها ،أن معدالت اجلرائم
في مختلف املناطق اللبنانية وخاصة القتل والسرقة ،ارتفعت بشكل غير
مسبوق مع ت��ردي األوض��اع االقتصادية وانهيار العملة الوطنية وارتفاع
نسبة البطالة ومعدالت الفقر وحالة اليأس واإلح��ب��اط التي عمت الشارع
بسبب فقدان وقود السيارات واألدوي��ة وحليب األطفال واالرتفاع اجلنوني
بأسعار املواد الغذائية والسلع االستهالكية.
كما أك��دت ق��وى األم��ن ،أن عمليات السرقة استهدفت في اآلون��ة األخيرة
حليب األطفال والطعام واألدوي��ة ،وذكر أغلب الضحايا أن السارقني كانوا
يعتذرون منهم بعد القيام بسرقتهم متعللني بأنهم ال يجدون طعاما ألطفالهم
وأنهم فقدوا وظائفهم.
وجاءت في املرتبة األولى جرائم السلب بنسبة زيادة نحو  147في املئة.
أما املرتبة الثانية فكانت سرقة السيارات بزيادة نحو  113في املئة.
وأحصت قوى األمن ارتفاع معدل السرقات بواسطة الكسر واخللع ملنازل
ّ
ومحال وصيدليات ،إذ بلغت هذا العام  863عملية (معدل وسطي  173شهريا)
مقابل  650العام املاضي بأكمله.
وبلغ عدد السيارات املسروقة خالل شهرين فقط حوالي  115سيارة ووصل
ال ،مقارنة بـ 22قتي ً
عدد جرائم القتل بالفترة ذاتها إلى  32قتي ً
ال في الفترة
ذاتها من عام  2020في ارتفاع بلغ  45.5في املئة .كما ارتفعت جرائم السرقة
واالعتداء على املنازل واحملالت بنسبة  144في املئة هذا باإلضافة إلى حاالت
االنتحار وحوادث السير واالشكاالت الفردية والشخصية.
ه��ذا الفلتان ال��ذي يتغذى ويستشرس يوم ًا بعد ي��وم على ال مسؤولية
السلطة املتلهية باإلحتفاظ مبكاسبها ،ينذر باألسوأ ،فلبنان ينزلق الى بقعة
من األدغال تعلو فيها كلمة البلطجية!!

املراد :ال عالقة لنقابة حمامي
طرابل�س بال�شكوى �ضد املر
اكد نقيب احملامني في طرابلس محمد املراد في بيان ،ان «النقابة اخذت
علما مبا سمي شكوى مقدمة ضد نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع
السابق الياس املر ،وال عالقة لها بالشكوى وال تتهم الوزير املر بأي تهمة».
وأشار إلى أن «النقابة ليست في صدد حتميل الوزير املر أي مسؤولية عن
حتقيق او تصرفات مديرية املخابرات والشرطة العسكرية حيال اي سجني،
ألن القانون اللبناني ينص صراحة على ان االجهزة االمنية والعسكرية تتخذ
صفة الضابطة العدلية  ،وتعمل بإشراف النيابات العامة املعنية ومتتثل
لالحكام القضائية ال لوزير الدفاع».
ختم«:ان نقيب احملامني في طرابلس يكن االحترام للوزير املر ،وخصوصا
انه كاد يدفع حياته ثمنا ملكافحته االرهاب يوم تعرض لتفجير سيارة مفخخة
حني كان وزيرا للدفاع الوطني».

�أطلقوا متهمني بقتل ابنهم..
فاحتجت العائلة �أمام ق�صر العدل
جتمع ع��دد من عائلة وأص��دق��اء طه كرمبي ،ال��ذي قضى في اشتباك منذ
أشهر عدة ،في الطريق اجلديدة ،امام مبنى قصر العدل في بيروت احتجاجا
على اطالق سراح عدد من املتهمني في احلادثة ،وسط إجراءات امنية للجيش
وق��وى األم��ن الداخلي في محيط املكان .ورف��ع احملتجون الفتات عن رفض
قرار القاضي فؤاد مراد باخالء سبيل اربعة من املتهمني بقتل كرمبي منذ ما
يقارب السنة ،هاتفني «يسقط حكم الظالم ،والشهيد حبيب الله».واعتبر خضر
كرمبي والد طه ،ان «القرار ظالم ومجحف في حق آل كرمبي ولن مير مهما
كثرت الضغوط» .ودعا النيابة العامة التمييزية الى «حتويل هذا امللف الى
القاضي زياد أبو حيدر الذي نكن له كل وفاء وتقدير واحترام ،نظرا لنزاهته
ومهنيته القضائية».وختم« :الشهيد عندما قتل كان مارا في الشارع ،ومت قتله
بدم بارد من دون اي سبب .وبعد اتصاالت مع مراجع سياسية وأمنية جلأنا
الى القضاء لنأخذ حقنا من القتلة املجرمني .ولكن بعد قرار القاضي مراد
باالمس بتخلية سبيلهم بكفالة مليون ليرة ،فهذا هو الظلم املطلق في حقنا»،
داعيا القضاء إلى «سحب امللف من القاضي مراد وحتويله الى قاض نزيه من
دون اي تدخالت مهما كانت».

«التعث احلكومي»
َم ْن يربط معاجلة
رٌ

(تتمة املنشور ص)1

املعطيات املتوافرة تتحدث عن تعثرات ،أو انتظارات ،معظمها تصب في خانة
ال �ت��زام��ات رئ�ي��س اجل�م�ه��وري��ة ال ��ذي يعطي األول��وي��ة للتدقيق احمل��اس�ب��ي اجلنائي
واملفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،معطوف ًا على اهتمامات من نوع آخر ،تتعلق
بوضعية رئاسة اجلمهورية بعد انتهاء واليته في  31ت ،2022 1واملعركة اخلفية الدائرة
حول هوية الرئيس العتيد ،وسط «فيتو» يضعه «الثنائي الشيعي» على قبول ترشيح
قائد اجليش جوزاف عون إلى رئاسة اجلمهورية.
وحسب ق��ول قيادي في  8آذار تعليق ًا على اع�ت��راض رئيس اجلمهورية والتيار
احلر على تقدمي موعد االنتخابات «اذا استمروا بهذا االداء السياسي ،فليطمئنوا ،ال
انتخابات نيابية في اذار وال في ايار» ،باملختصر  ،والبلد مقبل على فراغ سياسي ورمبا
امني ،وانهيار اقتصادي شامل.
وما يقوله القيادي حول احتمالية عدم اجراء االنتخابات في موعدها ،يتوافق مع
ما تسربه دوائر دبلوماسية في بيروت حول طرح غربي واميركي حتديدا بعدم ممانعة
تاجيل االنتخابات والتجديد للمجلس النيابي احلالي شرط ان ينتخب هذا املجلس
قائد اجليش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون التي
تنتهي واليته في تشرين االول  ،٢٠٢٢واملفارقة ان الفرنسيني والفاتيكان ال ميانعون
ايصال عون الى الرئاسة  ،وثمة توافق «اقليمي-دولي -عربي» على قائد اجليش كرئيس
للجمهورية الثالثة في لبنان.وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أنه في خالل االجتماع
املالي الذي انعقد في قصر بعبدا برز احساس بوجود عرقلة جديدة ،وهذا أمر غير مقبول
لدى رئيس اجلمهورية ال سيما أنه متى بدأ التدقيق املالي في حسابات املصرف املركزي
ينسحب ذلك على حسابات إدارات ووزارات وصناديق الدولة وفق قانون مجلس النواب
الذي رفع السرية املصرفية حتى نهاية العام احلالي.
وأكدت املصادر إن املستندات التي تطالب بها شركة الفاريس ومارسال محقة وهي
تتصل مبحاضر املجلس املركزي واحلسابات املفتوحة للمصرف والعاملني فيه ،إذ أن
الشركة يحق لها األطالع عما إذا كانت هناك من إساءة ألستعمال األموال وماذا دخل
من أموال في عمليات الترانزيت أو غير ذلك  .وأكدت أن اجلميع ايقن أن قرار التدقيق
استراتيجي وال ميكن ألحد أن يعيق ق��رار ًا ص��ادر ًا عن سلطة ذات سلطة س��واء كانت
إجرائية أو تنفيذية مشيرة إلى أن االجتماع كان مهما وإن موقف الرئيس عون كان
صارما ومعززا باملستندات والوثائق.

االجتماع املالي

وجاء االجتماع املالي بعد الشكوى التي قدمتها شركة التدقيق العاملية لعدم تعاون
وزارة املالية وحاكمية مصرف لبنان ،استدعى الرئيس ميشال عون باكر ًا الجتماع في
قصر بعبدا ،حضره وزي��ر امل��ال يوسف اخلليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض
سالمة ،والوزير السابق سليم جريصاتي .وخصص االجتماع لعرض األوضاع املالية
في البالد والصعوبات التي تواجه مؤسسة «الفاريز ومارسال» في عملية التدقيق
احملاسبي اجلنائي في حاكمية مصرف لبنان.
نقطة محورية شدد عليهاعون هي بدء التدقيق احملاسبي اجلنائي في حسابات
مصرف لبنان من قبل مؤسسة «الفاريز وم��ارس��ال» ،وتنفيذ العقد بينها وبني الدولة
اللبنانية ممثلة بوزير املالية ،ما يقتضي معه توفير «الداتا» واملستندات املطلوبة من
املؤسسة بشكل كامل ،كي تباشر مهامها وتصدر التقرير االولي بنهاية  12اسبوع ًا كحد
اقصى وفق منطوق العقد.
وقد ادلى كل من الوزير اخلليل واحلاكم سالمة بأنهما يجريان ما يلزم وبالسرعة
املمكنة لهذه الغاية .ولفت الرئيس عون املجتمعني الى ان تداعيات عدم اجراء التدقيق
سلبية على جميع الصعد ،السيما وان القانون ينص على انسحاب التدقيق املالي على
إدارات الدولة ومؤسساتها كافة.
ومع الشروط والشروط املضادة ،والكالم عن شمول زيارة الرئيس ميقاتي مصر للقاء
مسؤولني كبار واالم�ين العام جلامعة ال��دول العربية ،فيما جتاوز سعر دوالر السوق
السوداء امس  24الف ليرة بتسعير بعض امل��واد االساسية وقطع الغيار البسيطة،
بحيث بات سعر زجاج النظارة الطبية يتجاوز  800الف ليرة ،وارتفع سعر احملروقات
م�ج��دد ًا .وبإنتظار موقف االم�ين العام حل��زب الله السيد حسن نصر الله غد ًا.علمت
«اللواء» من مصادر موثوق بها ان كلمته لن تتضمن جوانب سياسية مهمة ،بل سيتحدث
عما وعد به في خطاب سابق من توفير احملروقات للتدفئة في الشتاء وسيشرح بعض
ّ
التفاصيل املتعلقة باملوضوع .لكن املصادراوضحت ان موقف احلزب ما زال خلف موقف
الرئيس بري الذي يرفض عقد اي جلسة ملجلس الوزراء قبل البت بتنحية القاضي طارق
البيطار عن ملف النواب والوزراء السابقني في إنفجار املرفأ ،وبالتالي اي كالم عن حلول
قريبة غير واقعي قبل حل ازمة البيطار.وان مساعي او اتصاالت الرئيس ميقاتي هي
مبثابة وعود مبحاولة تدوير الزوايا مع رئيس مجلس القضاء االعلى سهيل عبود من
اجل إيجاد املخرج لتنحية بيطار عن موضوع التحقيق مع النواب والوزراء السابقني،
والقبول بإقتراح الرئيس بري إحالتهم الى جلنة حتقيق برملانية وفق ما ينص الدستور.
وفيما زارت السفيرة األميركية في بيروت دوروثي شيا امس،البطريرك املاروني بشارة
بطرس الراعي من دون توافر تفاصيل عن اللقاء ،زارت شيا ايض ًا وزي��ر االقتصاد
والتجارة أمني سالم وجرى بحث في األوضاع العامة ،وخصوص ًا الشأن االقتصادي
واملفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،الى جانب متابعة الزيارة االيجابية لوفد من
الكونغرس االميركي الى بيروت.
وفي مجال آخر ،اكد رئيس اجلمهورية «ان هناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث
الصراع السياسي على األرض ،الذي كان ميكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون
اللبنانية ،ومنها ما هو طبيعي» .وشدد على انه كان مصر ًا منذ البداية «على وجوب قيام
تدقيق مالي جنائي ألنه سيكون بداية جديدة ،وسيكشف املتسببني عن هدر األموال،
وهذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت واجلهد وكان هناك الكثير من املقاومة ومن يعمل
على وضع العراقيل.وأشار الرئيس عون خالل استقباله في قصر بعبدا وفد جمعية
اندية الليونز الدولية املنطقة  351لبنان األردن فلسطني ،الى ان املفاوضات جارية مع
صندوق النقد الدولي لتقدمي اخلطة االقتصادية التي ميكن على أساسها احلصول على
قروض طويلة األمد ،بعد ان كان كل الكالم يقال في الهواء حول حقيقة األوضاع املالية
وفق التقارير التي كانت ترد من اعلى املرجعيات املسؤولة في هذا املجال.
وأشار عون الى «احلمالت املنظمة القائمة على األكاذيب وحتوير احلقائق والتي
تهدف الى اغتيال سياسي ،مشدد ًا على انه عازم على محاولة احداث التغييرات الالزمة
مهما كانت التحديات ،وعلى ان التحقيق اجلنائي املالي هو بادرة هذا التغيير املنشود،
خصوص ًا لناحية مراقبة املسؤولني عن األموال العامة في مختلف املؤسسات الرسمية.
وتلقى عون رسالة خطية من الرئيس الروسي فالدميير بوتني ،تضمنت التهنئة بعيد
االستقالل نقلها السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف ،اكد فيها «على عالقات
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الصداقة بني لبنان وروسيا ،معرب ًا عن اطمئنانه الى مستقبلها كي نتمكن بفضل جهودنا
املشتركة من ضمان مواصلة تطوير هذه العالقات ملا فيه مصلحة شعبينا ،ومن اجل
تعزيز االمن واالستقرار في منطقة الشرق األوس��ط» .واكد الرئيس بوتني التزام بالده
الدائم «بدعم سيادة ووحدة لبنان ،وبعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية».
وتطرق البحث بني عون وروداك��وف ،الى نتائج زي��ارة وزير اخلارجية واملغتربني
عبد الله بو حبيب (الذي زار الرئيس ميقاتي) الى موسكو ،واحملادثات التي اجراها
مع نظيره الروسي سيرغي الف��روف ،بهدف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين في
املجاالت كافة.

احملروقات 500 :بتفرق

وسجلت أسعار املشتقات النفطية ارتفاع ًا إضافي ًا ام��س .وأوض��ح ممثل موزّعي
احملروقات فادي أبو شقرا أنه «كان من املفترض أن يلحظ جدول األسعار انخفاض ًا في
سعر البنزين ألن أسعار النفط انخفضت عاملي ًا ،إمنا صدر قرار عن مصرف لبنان أمس
يؤمن  90في املئة على سعر صرف 19000
االول أق ّر فيه ارتفاع سعر الصرف إذ كان ّ
ليرة لبنانية للشركات املستوردة وأصبح  19500ليرة ،ما أ ّدى إلى ارتفاع سعر صفيحة
البنزين .وسأل « َمن املسؤول عن تفلت سعر الدوالر في السوق السوداء؟ وأين الدولة من
هذا املوضوع؟

مرسوم بدل النقل

بأملقابل ،و ّقع وزير العمل مصطفى بيرم مشروع مرسوم زي��ادة بدل النقل اليومي
للقطاع اخلاص والبالغ  65الف ليرة واحاله الى مجلس شورى الدولة وفق ًا لألصول.
وذلك بعدما استقبل وفد ًا من احتادات ونقابات النقل البري برئاسة احلاج بسام طليس.
وق��ال بيرمّ :
مت عرض االتفاق ال��ذي مت عقده مع دول��ة رئيس احلكومة ووزي��ر االشغال
والنقل ووزي��ر الداخلية ووزي��ر املالية وبالتالي ّ
مت االتفاق على انه فور ع��ودة رئيس
احلكومة سوف يتم التواصل معه من اجل تذكيره مبندرجات االتفاق الذي على اساسه
مت تعليق االضراب املفتوح الشهر املاضي وهذا امر رئيسي التزمت به احلكومة ويجب
ان يوضع موضع التنفيذ الن الظروف االقتصادية ال حتتمل أي تأخير ،وعلى احلكومة
ان تلتزم مبا أعلنته من التزامات امام املعنيني في هذا القطاع الهام الذي يصل املناطق
اللبنانية بعضها ببعض ونحن في أحوج ما يكون في هذا الزمن الى الوصل بدال من
تخص
الفصل.اضاف :كما اتفقنا على ان هناك قضايا مرتبطة بالضمان االجتماعي
ّ
السائقني العموميني وعلى الفور مت االتصال مبدير عام الضمان االجتماعي واتفق
مع احلاضرين على تشكيل جلنة ملتابعة القضايا كما مت االتفاق على عقد اجتماع يوم
االربعاء املقبل عند العاشرة صباحا في وزارة العمل.
وقال طليس :أتوجه بسؤال الى الرئيس ميقاتي والوزراء املعنيني ،هل ما زلنا على
االتفاق واملوعد حتى تتص ّرف االحت��ادات والنقابات على أساسه ؟ فمن هنا أقول انه
في  2021/12/1بإسم كل الزمالء اذا لم يتم تطبيق وتنفيذ االتفاق انا وزمالئي في
االحت��ادات اقول لكل الزمالء السائقني العموميني في كل املناطق اللبنانية في حال لم
تلتزم احلكومة بتنفيذ االتفاق الذي حصل لكم احلرية في فعل أي شيء دون العودة
الحتادات وقطاع النقل البري واعتبروا انكم احرار بدءا من الثاني من الشهر املقبل.

تصنيف احلزب عاملي ًا

وفي تطورجديد ،ص ّنفت السلطات األسترالية ،حزب الله اللبناني بانه «منظمة
إرهابية» ،وذلك بحسب ما قالت وزي��رة الداخلية كارين أن��دروز ،معتبرة «إن التنظيم
املسلح املدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقدمي الدعم للمنظمات
اإلرهابية ويشكل تهديدا حقيقيا وموثوق ًا به ألستراليا».
اضافت:ومبوجب القرار ،بات محظور ًا في أستراليا ،حيث تعيش جالية لبنانية
كبيرة ،االنتماء إلى حزب الله أو متويله.
كما أعلنت كولومبيا على لسان وزير دفاعها دييغو موالنو ،في وقت سابق ،أنها
تراقب أنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها حيث تتّهم احلزب املوالي إليران بالقيام
بـ»أنشطة إجرامية» .وق��ال موالنو في مقابلة مع صحيفة «إل تييمبو» :منذ شهرين،
اضطررنا للتعامل مع وض��ع أرغمنا على القيام بعملية لتوقيف وترحيل مجر َمني
مفو َضني من حزب الله كانت لديهما ن ّية ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا.
ّ
وذكرت أجهزة االستخبارات العسكرية الكولومبية ،أن حزب الله قد يكون حاول
تع ّقب حتركات دبلوماسيني ورجال أعمال أميركيني وإسرائيليني في كولومبيا حيث
تعيش جالية لبنانية كبيرة.
من جهته ،أدان»ح��زب الله بشدة قرار السلطات االسترالية تصنيف احلزب بأسره
منظمة ارهابية .واعتبره «انصياع ًا ذلي ًال لإلمالءاتاالميركية والصهيونية وانخراط ًا
أعمى في خدمة املصالح اإلسرائيلية وسياستها القائمة علىاإلرهاب والقتل واملجازر».
وفي بيان له ،أكد حزب الله ان «هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت
عليها بعض دول الغرب املنحازة ضد شعوب هذه املنطقةوقضاياها العادلة وحقها
بالتحرر واالستقالل لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ،وال علىمعنويات
االحرار والشرفاء في العالم بأسره وال على موقف حزب الله وحقه الطبيعي باملقاومة
والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات املقاومة ضد االحتالل والعدوان الصهيوني».

االنتخابات النقابية

وسط حالة انعدام الوزن السياسي في الداخل ،انشغلت القطاعات املهنية بإعادة
ضخ دم جديد في النقابات العاملة .فبعد انتخابات نقابتي احملامني في بيروت والشمال،
وف��وز محامني ملركز نقيب في كل من العاصمة والعاصمة الثانية ،نقيب مبواصفات
مهنية ممهورة حزبي ًا وسياسي ًا ،جاء دور نقابة أطباء االسنان ونقابة الصيادلة.
فحول االول��ى استمرت االستعدادات اجلارية لالنتخاب وأعلن في فندق «بادوفا»
في سن الفيل ،بعد ظهر امس ،الئحة مكتملة وائتالف يضم قوى التغيير ،حتت عنوان
«مستقلون منتفضون» يتقدمهم الطبيب رونالد يونس.
اما في نقابد الصيادلة ،فعلى مسافة  4ايام من االقتراع تشكلت اربع لوائح ،واحدة
تضم احزاب السلطة وثالث تتحدث عن االنتفاضة من دون ان تعلن مجموعات احلراك
الدعم لها ...ويخوض صيادلة  17ت 1االنتخابات بالئحة «الصيادلة ينتفضون»،
ويقود الكتائبي جو سلوم الئحة «نقابتي سندي» مع االشارة إلى ان النقيب من حصة
املسيحيني هذه الدورة.
والالئحة الثالثة يترأسها النقيب السابق زياد نصور (املقرب من التيار الوطني
احلر) ،أما الرابعة فيرأسها ناجي جرمانوس ،وحتمل اسم «نحو نقابة مستقلة».
وف��ي نقابة احمل��رري��ن ،حيث اق�ف��ل ب��اب الترشيح ام��س على  28م��رش�ح� ًا جتري
االنتخابات االربعاء املقبل (1ك )1على ان تنتهي مهلة سحب الترشيح في  29اجلاري،
وذلك النتخاب  12عضو ًا يشكلون مجلس نقابة احملررين.

اعتصام املتعاقدين

جامعي ًا ،نفذ االساتذة املتعاقدون في اجلامعة اللبنانية اعتصام ًا بدعوة من اللجنة

اعالنات رسمية
دعوة إلى اجتماع جمعية
عمومية عادية
ي���ت���ش��� ّرف م��ج��ل��س إدارة ش��رك��ة
الكونسروة احلديثة شتورة ش.م.ل.
بدعوة املساهمني حلضور اجلمعية
العمومية العادية التي ستعقد عند
ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح � ًا م��ن ي��وم
اخلميس ال��واق��ع ف��ي 2021/12/16
ف��ي مكتب الشركة ف��ي ب��ي��روت ،ش��ارع
املعماري ،بناية إدري��س للتداول في
جدول األعمال التالي:
 -1ت�لاوة تقريري مجلس اإلدارة
��وض امل��راق��ب��ة ع���ن أع���م���ال سنة
وم���ف� ّ
.2020
 -2املوافقة على أعمال وحسابات
الشركة عن السنة املذكورة.
 -3ال��ب��ح��ث ف���ي ن��ت��ائ��ج ال��ش��رك��ة
املالية.
ذم����ة رئ���ي���س وأع���ض���اء
 -4إب�����راء ّ
مجلس اإلدارة عن العام .2020
 -5تعيني م��ف� ّ�وض م��راق��ب��ة للعام
.2021
 -6ال��ت��رخ��ي��ص ألع���ض���اء مجلس
اإلدارة وفق ًا للمادتني  158و 159من
قانون التجارة.
 -7أمور مختلفة وطارئة.
مجلس اإلدارة
---------------إعــــالن
تعلن بلدية املنصورية  -املك ّلس
 ال���دي���ش���ون���ي���ة ،ان���ه���ا وض���ع���ت قيدالتحصيل جداول الرسوم البلدية على
أبنية السكن وغ��ي��ر السكن وصيانة
امل��ج��اري��ر واإلع�ل�ان ل��ع��ام  .2021على
امل��ك��ل��ف�ين وج�����وب ت��س��دي��د ال���رس���وم
املتوجبة عليهم مب��ا فيها السنوات
السابقة خالل ُمـ ّدة شهرين من تاريخ
نشر اإلعالن  2021/11/8وكل تأخير
ع��ن ال��دف��ع ض��م��ن ه���ذه امل��ه��ل��ة يخضع
ل��غ��رام��ة ت��أخ��ي��ر وق��دره��ا  ٪2ش��ه��ري� ًا.
ي��ع��ت��ب��ر ه����ذا اإلع��ل��ان مب��ث��اب��ة إن����ذار
شخصي عن جميع الرسوم املتوجبة
وقاطع ًا ملرور الزمن.
املنصورية في 2021/11/8
رئيس بلدية املنصورية  -املك ّلس
 الديشونيةوليم فريد اخلوري
(التكليف )973
--------------إعــــــــالن
نقابة عمال ومستخدمي مستشفى
البترون تقرر إجراء انتخابات شاملة
ملجلس جديد للنقابة بكامل أعضائه
وذلك يوم اخلميس في 2021/12/16
في مركز النقابة من الساعة العاشرة
ص���ب���اح��� ًا وح���ت���ى ال�����واح�����دة ظ���ه���ر ًا
وف��ي ح��ـ��ال ع��ـ��دم اكـتـمـال الـنـصـاب
ي��ـ��ح��ـ��دد م��ـ��وع��ـ��د امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة في
 2021/12/22م��ن الساعة العاشرة
وحتى الـواحـدة ظهرا مبن حضر يفتح
باب الترشيح بتاريخ .2021/11/29
تقدم طلبات الترشيح ل��دى رئيس

النقابة مرفقة بـصـورة عـن الـهـويـة
وسـجـل عـدلـي ج��دي��د .تنتهي مهـلـة
تـقـديـم الـطـلـبـات ي��ـ��وم االث��ن�ين في
 2021/12/13ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة
صباح ًا.
-------------إعــــالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
امل��غ��ف��ل��ة  -ال��ق��ادي��ش��ا ع���ن اس���ت���دراج
ل��ل��ع��روض ل��ت��ل��زمي أع���م���ال ال��ت��دق��ي��ق
بالبيانات املالية في القاديشا للعامني
 2021و ،2022وذلك وفق املواصفات
الفنية والشروط اإلداري��ة احمل��ددة في
دف��ت��ر ال��ش��روط ال���ذي ميكن احلصول
على نسخة عنه لقاء مبلغ ثمامناية
وخمسون أل��ف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم��ن دائ���رة ال��ش��ؤون املشتركة
ف��ي مركز الشركة ف��ي البحصاص ما
بني الساعة  8صباح ًا و 12ظهر ًا من
ك��ل ي��وم عمل بإستثناء ي��وم اجلمعة
لغاية الساعة  11ظهر ًا.
تق ّدم العروض في أمانة السر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي م��دة ت��ق��دمي ال��ع��روض ي��وم
اخلميس الواقع فيه  23كانون األول
 2021الساعة  12ظهر ًا ضمن ًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
(التكليف )975
--------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في النبطية بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2021/11/9ع��ل��ى امل��ت��ه��م م��ح��م��ود
داوود ح��ي��در ،جنسيته اللبنانية،
م��ح��ل إق��ام��ت��ه م��رك��ب��ا ،وال��دت��ه زي��ن��ب،
ت��ول��د  1970س��ج��ل  2م��رك��ب��ا أوق���ف
غ��ي��اب��ي � ًا ب��ت��اري��خ  2019/1/10وال
ي���زال ف���ار ًا بالعقوبة التالية :جترمي
امل��ت��ه��م م��ح��م��ود داوود ح��ي��در املبينة
ك��ام��ل هويته أع�ل�اه بجناية امل��ادت�ين
 217/459ع��ق��وب��ات وب��إن��زال عقوبة
األش��غ��ال ال��ش��اق��ة امل��ؤق��ت��ة بحقه ُم��ـ� ّدة
ث�لاث س��ن��وات س��ن��د ًا ل��ه��ا ،وبتجرميه
بجناية املواد  217/459/454عقوبات
وبإنزال عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة
بحقه ُمـ ّدة ثالث سنوات سند ًا لها ومن
ثم بادغام العقوبتني املذكورتني عم ً
ال
بأحكام امل���ادة  205عقوبات على أن
تنفذ بحقه إح��داه��ا وب��اع��ت��ب��اره ف��ار ًا
من وجه العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء
ال��ق��ب��ض ال���ص���ادرة بحقه وبتجريده
من حقوقه املدنية ومنعه طيلة فترة
ف�����راره ال��ت��ص��رف ب��أم��وال��ه امل��ن��ق��ول��ة
وغ��ي��ر املنقولة وم��ن إق��ام��ة ال��دع��اوى
عدا تلك املتعلقة بأحواله الشخصية
وبتعيني رئيس قلم هذه احملكمة قيم ًا
على أمواله إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال
الغائب وينشر احلكم أصوال وبابالغ

من يلزم وتدريكه ال��رس��وم والنفقات
القانونية كافة وفق ًا للمواد 217/459
و 217/459/454من قانون العقوبات
الرتكابه جناية حتريض على تزوير
مزور.
واستعمال ّ
وق ّررت إسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيما إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2021/11/11
الرئيس املكلف القاضي عبد زلزلة
(التكليف )979
-------------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في النبطية بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2021/11/9ع��ل��ى امل��ت��ه��م ي��وس��ف
حسن مالح ،جنسيته اللبنانية ،محل
إقامته عني قانا  -حي احلصن ،والدته
منيفة ،تولد  1979سجل  188املرفأ
أوق���ف غيابي ًا ب��ت��اري��خ 2021/11/2
وال يزال فار ًا بالعقوبة التالية :جترمي
امل��ت��ه��م ي��وس��ف ح��س��ن م�ل�اح املبينة
ك��ام��ل هويته أع�ل�اه بجناية امل��ادت�ين
 640/639ع��ق��وب��ات وب��إن��زال عقوبة
األشغال الشاقة املؤقتة بحقه ُمـ ّدة سبع
س��ن��وات س��ن��د ًا ل�لأول��ى ،وبتشديدها
إل��ى عقوبة األش��غ��ال الشاقة امل��ؤب��دة
بحقه س��ن��د ًا للثانية وباعتباره ف��ار ًا
من وجه العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء
ال��ق��ب��ض ال���ص���ادرة بحقه وبتجريده
من حقوقه املدنية ومبنعه طيلة فترة
ف��راره من التصرف بأمواله املنقولة
وغ��ي��ر املنقولة وم��ن إق��ام��ة ال��دع��اوى
عدا تلك املتعلقة بأحواله الشخصية
وبتعيني رئيس قلم هذه احملكمة قيم ًا
على أمواله إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال
الغائب وبنشر احلكم أصوال وبإبالغ
من يلزم وتدريكه ال��رس��وم كافة وفق ًا
للمواد  640/639من قانون العقوبات
الرتكابه جناية سرقة لي ً
ال.
وق ّررت إسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيما إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2021/11/11
الرئيس املكلف القاضي عبد زلزلة
(التكليف )979
-------------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في النبطية بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2021/11/9على املتهم أحمد جعفر
ك��رب��ل��ة ،ج��ن��س��ي��ت��ه ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،محل
إقامته عني قانا ،وال��دت��ه رب��اب ،تولد
 1988سجل  166املرفأ أوق��ف غيابي ًا
ب��ت��اري��خ  2021/11/2وال ي���زال ف��ار ًا
بالعقوبة التالية :جترمي املتهم أحمد
جعفر كربلة املبينة كامل هويته أعاله
بجناية امل��ادت�ين  640/639عقوبات
وب����إن����زال ع��ق��وب��ة األش���غ���ال ال��ش��اق��ة
امل��ؤق��ت��ة ب��ح��ق��ه ُم���ـ��� ّدة س��ب��ع س��ن��وات

سند ًا لألولى ،وبتشديدها إلى عقوبة
األش��غ��ال الشاقة امل��ؤب��دة بحقه سند ًا
ل��ل��ث��ان��ي��ة وب��اع��ت��ب��اره ف�����ار ًا م���ن وج��ه
العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض
الصادرة بحقه وبتجريده من حقوقه
امل��دن��ي��ة ومب��ن��ع��ه ط��ي��ل��ة ف��ت��رة ف���راره
م��ن التصرف بأمواله املنقولة وغير
املنقولة ومن إقامة الدعاوى عدا تلك
املتعلقة بأحواله الشخصية وبتعيني
رئ��ي��س ق��ل��م ه���ذه احمل��ك��م��ة ق��ي��م� ًا على
أمواله إلدارتها كما تدار أموال الغائب
وبنشر احلكم أصوال وبإبالغ من يلزم
وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية
كافة وفق ًا للمواد  640/639من قانون
العقوبات الرتكابه جناية سرقة لي ً
ال.
وق ّررت إسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيما إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2021/11/11
الرئيس املكلف القاضي عبد زلزلة
(التكليف )979
-------------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في النبطية بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2021/11/9على املتهم سليمان قاسم
س��ك��ي��ن��ي ،جنسيته ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،محل
إق��ام��ت��ه بئر حسن  -ش���ارع ال��رح��اب،
وال���دت���ه ف��اط��م��ة ،ت��ول��د  1989سجل
 18كفرصير ،أوق���ف غيابي ًا بتاريخ
 2021/11/2وال ي��زال ف��ار ًا بالعقوبة
التالية :جت��رمي املتهم سليمان قاسم
سكيني امل��ب��ي��ن��ة ك��ام��ل ه��وي��ت��ه أع�لاه
بجناية امل��ادة  638عقوبات وبإنزال
عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة بحقه
ُمـ ّدة ثالث سنوات سند ًا لها ،وباعتباره
ف��ار ًا من وج��ه العدالة وبإنفاذ مذكرة
إلقاء القبض الصادرة بحقه وبتجريده
من حقوقه املدنية ومبنعه طيلة فترة
ف��راره من التصرف بأمواله املنقولة
وغ��ي��ر املنقولة وم��ن إق��ام��ة ال��دع��اوى
عدا تلك املتعلقة بأحواله الشخصية
وبتعيني رئيس قلم هذه احملكمة قيم ًا
على أمواله إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال
الغائب وبنشر احلكم أصوال وبإبالغ
من يلزم وتدريك احملكوم عليه الرسوم
والنفقات القانونية كافة وفق ًا للمواد
 638م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات الرت��ك��اب��ه
جناية سرقة.
وق ّررت إسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيما إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2021/11/11
الرئيس املكلف القاضي عبد زلزلة
(التكليف )979
-------------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في النبطية بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2021/11/9على املتهم أحمد كامل

أب���ي ع��ب��دال��ل��ه ،جنسيته اللبنانية،
حي البياض،
محل إقامته النبطية ّ -
والدته صبحية ،تولد  1999رقم القيد
 344عيترون ،أوق��ف غيابي ًا بتاريخ
 2021/11/2وال ي��زال ف��ار ًا بالعقوبة
التالية :جترمي املتهم أحمد كامل أبي
ع��ب��دال��ل��ه املبينة ك��ام��ل ه��وي��ت��ه أع�لاه
بجناية امل��ادت�ين  201/503عقوبات
وبإنزال عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة
بحقه ُمـ ّدة تسع سنوات سند ًا لألولى،
وب��إن��زال ال��ث��ل��ث منها س��ن��د ًا للثانية
لتصبح س��ت س��ن��وات أش��غ��ال شاقة
مؤقتة وب��إدان��ت��ه بجنحة امل���ادة 571
عقوبات وبحبسه ُمـ ّدة ستة أشهر سند ًا
لها وب��إدغ��ام العقوبات امل��ش��ار إليها
عم ً
ال بأحكام املادة  205عقوبات على
أن تنفذ بحقه العقوبة األشد والعائدة
ل��ل��ج��ن��اي��ة واحمل������ددة ب��س��ت س��ن��وات
أشغال شاقة مؤقتة ،وباعتباره فار ًا
من وجه العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء
ال��ق��ب��ض ال���ص���ادرة بحقه وبتجريده
من حقوقه املدنية ومبنعه طيلة فترة
ف��راره من التصرف بأمواله املنقولة
وغ��ي��ر املنقولة وم��ن إق��ام��ة ال��دع��اوى
عدا تلك املتعلقة بأحواله الشخصية
وبتعيني رئيس قلم هذه احملكمة قيم ًا
على أمواله إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال
الغائب وبنشر احلكم أصوال وبإبالغ
من يلزم وتدريكه ال��رس��وم والنفقات
القانونية كافة وفق ًا للمواد 201/503
و 571م��ن ق��ان��ون العقوبات الرتكابه
جناية محاولة اغتصاب وخرق حرمة
منزل.
وق ّررت إسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيما إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2021/11/11
الرئيس املكلف القاضي عبد زلزلة
(التكليف )979
-------------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في النبطية بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2021/11/9على املتهم منير علي
حيدر ،جنسيته اللبنانية ،محل إقامته
عيترون ،وال��دت��ه خيرية ،تولد 1973
س��ج��ل  134ع��ي��ت��رون أوق����ف غ��ي��اب��ي� ًا
ب��ت��اري��خ  2021/11/2وال ي���زال ف��ار ًا
بالعقوبة التالية :جترمي املتهم منير
علي حيدر املبينة كامل هويته أعاله
بجناية امل��ادة /459عقوبات وبإنزال
عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة بحقه
ُمـ ّدة ثالث سنوات سند ًا لها ،وبتجرميه
بجناية امل��ادت�ين  459 /454عقوبات
وبإنزال عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة
بحقه مدة ثالث سنوات سندا لها ومن
ثم بإدغام العقوبتني املذكورتني عم ً
ال
بأحكام امل���ادة  205عقوبات على أن
تنفذ بحقه إح��داه��ا وب��اع��ت��ب��اره ف��ار ًا
من وجه العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء
القبض الصادرة بحقه وبتجريده من

حقوقه املدنية ومبنعه طيلة فترة فراره
م��ن التصرف بأمواله املنقولة وغير
املنقولة ومن إقامة الدعاوى عدا تلك
املتعلقة بأحواله الشخصية وبتعيني
رئ��ي��س ق��ل��م ه���ذه احمل��ك��م��ة ق��ي��م� ًا على
أمواله إلدارتها كما تدار أموال الغائب
وبنشر احلكم أصوال وبإبالغ من يلزم
وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية
كافة وفق ًا للمواد  459و 459/454من
قانون العقوبات الرتكابه جناية تزوير
مزور.
واستعمال ّ
وق ّررت إسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيما إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2021/11/11
الرئيس املكلف القاضي عبد زلزلة
(التكليف )979
-------------------إعــــالن
شطب قيد شركة جتارية
مبوجب محضر جمعية منعقدة في
 2021/9/9تقرر بتاريخ 2021/11/9
شطب قيد شركة ك للتأجير ش.م.م.
املسجلة حتت الرقم  1003786مديرها
الس ّيد ك��رمي ق��ره كله نهائي ًا من قيود
السجل التجاري في بيروت.
الرقم املالي .946588
ف��ع��ل��ى ك���ل ذي م��ص��ل��ح��ة أن ي��ق��دم
مالحظاته أو اع��ت��راض��ه خ�لال مهلة
عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف /مارلني دميان
---------------

وفيات
رئاسة مجلس الوزراء
تنعى إلى اللبنانيني مبزيد من احلزن
واألسى وفاة املأسوف عليه املرحوم
النائب والوزير السابق

فايز غصن

املنتقل إلى رحمته تعالى يوم اإلثنني
الواقع فيه  22تشرين الثاني 2021

فرصة عمل
< مطلوب مهندس ديكور ومهندس
م���دن���ي ل��ش��رك��ة م����ق����اوالت ف���ي ج��وب��ا
ج��ن��وب ال���س���ودان ،ل��دي��ه خ��ب��رة أكثر
م��ن  10س��ن��وات ف��ي أع��م��ال التشطيب
والديكور.
اللغة :يجيد اللغتني
اإلجنليزية والعربية
وإرسال السيرة الذاتية:
ml_msr@ hotmail.com
هاتف & واتس آب03/194141 :
---------------
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التمثيلية لالساتذة للمطالبة باقرار التفرغ وانصاف االساتذة املتعاقدين اسوة بباقي
اف��راد الهيئة التعليمية في اجلامعة ،في املجمع اجلامعي – احلدث قرب مدخل كلية
العلوم.ولفت عضو اللجنة التمثيلية لالساتذة املتعاقدين في اجلامعة اللبنانية علي
فارس إلى «اقرار ملف التفرغ وانصاف األساتذة املتعاقدين في اجلامعة اللبنانية الذين
يعدون من الفئة االكثر ظلما».
وقال «بعد ان انهينا العام الدراسي املاضي نزوال عن رغبة القيمني على ملف التفرغ
في اجلامعة ،ورغبة معالي وزير التربية القاضي عباس احللبي ،تداعينا اليوم ونحن
مستمرون في اضرابنا لنرفع الصوت مجددا مطالبني باقرار التفرغ الذي بات ضرورة
الضرورات النقاذ اجلامعة اللبنانية املهددة نظرا إلى ارتفاع نسبة االساتذة املتعاقدين
الذين ال ميلكون ادنى مقومات العيش الكرمي لالستمرار في عملهم.

 662269إصابة

صحي ًا ،سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجات كورونا 1099
اصابة جديدة بالفايروس باالضافة إلى  10ح��االت وف��اة خالل ال �ـ 24ساعة املاضية،
ليرتفع العدد التراكمي إلى  662269إصابة مثبتة مخبري ًا منذ  21شباط .2020

تظاهرات يف �إيران احتجاج ًا
(تتمة املنشور ص)1

قويا بوجود هجوم إلكتروني على شبكة معلومات السدود في البالد منذ أسبوعني
رغم نفي املسؤولني» ذلك.
يأتي ذلك بينما تستمر االحتجاجات في محافظة أصفهان املجاورة جلهارمحال
وبختياري ضد السياسات املائية للنظام والتي تسببت في جفاف نهر زایندهرود.
وكانت مدينة أصفهان قد شهدت اجلمعة املاضي جتمعا احتجاجيا واسعا شارك فيه
مئات اآلالف من املواطنني للتنديد بجفاف نهر زاينده رود ،بسبب نقل املياه من النهر إلى
الصناعات العسكرية والتجارية احلكومية.
ووعد الرئيس إبراهيم رئيسي في  11اجلاري بحل مشكلة املياه في محافظات وسط
إي��ران ،وهي أصفهان ويزد وسمنان.من جهته ،وصف املرشد علي خامنئي املوضوع
األربعاء املاضي بأنه «مسألة وطنية» ،بدون أن يشير إلى االحتجاجات.

املغرب و�إ�سرائيل يوقعان مذكرة تفاهم
(تتمة املنشور ص)1

كما جاء في البيان أن الوزيرين «أشادا بالتقدم احملرز في مجال الدفاع بإبرام اتفاق
يتعلق بحماية املعلومات في مجال الدفاع ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال األمن
السيبراني».وأضاف أنهما تباحثا «حول قضايا ذات طابع ثنائي وإقليمي ..ووقعا
على مذكرة تفاهم في مجال الدفاع تشمل تبادل التجارب واخلبرات ونقل التكنلوجيا
والتكوين وكذا التعاون في مجال الصناعة الدفاعية».
وختم البيان أنه خالل جلسة العمل هذه «ن��وه املسؤوالن بدينامية التعاون بني
البلدين ،ال��ذي يعود بالنفع على اجلانبني ويبشر بتعاون واع��د على مستوى تبادل
اخلبرات ،والسيما في مجال التكوين وتعزيز قدرات الدفاع ونقل التكنلوجيا».
واستقبل أيضا وزير اخلارجية املغربي ناصر بوريطة وزير الدفاع اإلسرائيلي مبقر
وزارته .ووصف غانتس االتفاق بأنه «أمر مهم ج ًدا ،سيمكننا من تبادل اآلراء وإطالق
مشاريع مشتركة وحتفيز الصادرات اإلسرائيلية» إلى املغرب.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع اإلسرائيلية إن «العالقات مع املغرب غير مبنية على
بيع األسلحة ،وإمنا على تقوية عالقاتنا في املنطقة ،والتي تعد احلجر األساس ألمن
إسرائيل» .وحاول نحو خمسني ناشطا التظاهر عصر امس قبالة مقر البرملان وسط
الرباط احتجاجا على «قدوم مجرم احلرب» غانتس ،لكن قوات األمن منعتهم من التجمع.
وردد املتظاهرون «املغرب أرضي حرة ،الصهيوني يطلع برا (ليرحل)» و«التطبيع خيانة
فلسطني أمانة» ،بينما كانت قوات األمن تبعدهم عن املكان.
كذلك انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي دعوات مماثلة حتت وسوم من مثل
«ال مرحبا بالقاتل غانتس».

حممد بن زايد يعلن عن دعم �إماراتي
(تتمة املنشور ص)1

محطات التلفزة التركية مباشرة وصوله ال��ى القصر الرئاسي في أنقرة حيث
استقبله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ول��م ي��دل الرجالن ب��أي تصريح ،لكنهما وقعا اتفاقات وعقودا ع��دة لم يكشف عن
مضمونها.في اإلمارات ،أوردت وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية أن دولة اإلمارات أعلنت
«تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دوالر لدعم االستثمارات في تركيا».
وأشارت الوكالة الى أن اإلعالن يأتي عقب احملادثات التي جرت األربعاء بني بن زايد
وإردوغان «لتعزيز دعم االقتصاد التركي وتوثيق التعاون بني البلدين».
وأضافت أنه «سيركز على االستثمارات االستراتيجية ،وعلى رأسها القطاعات
اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء».وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة
اإلماراتي سلطان اجلابر حملطة التلفزيون التركية «تي آر تي» إن زيارة ولي عهد أبو
ظبي ّ
«تبشر بحقبة جديدة في العالقات بني البلدين» ،مضيفا «لدينا أرضية مشتركة،
ونستطيع ويجب البناء عليها».
وتابع «تركيا باعتبارها جارة إقليمية قريبة ،هي أفضل شريك طبيعي لنا».

يوجه ر�سالة مقت�ضبة
�أمري الكويت ِّ

(تتمة املنشور ص)1

ورئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن ،والشيخ صباح خالد احلمد الصباح رئيس
مجلس الوزراء.
جتدر اإلشارة إلى أن أمير الكويت قد فوض في وقت سابق ،ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد اجلابر الصباح ،بإصدار املراسيم األميرية.
وأصدر أمير الكويت ،أمس الثالثاء ،أمر ًا يقضي بتعيني الشيخ صباح اخلالد احلمد
الصباح رئيسا ملجلس الوزراء ،وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة اجلديدة.

االنتخابات وامتداداتها
�إىل بلدان االغرتاب
(تتمة املنشور ص)1

والدعايات اإلعالمية التي واكبتها من قبل بعض الفئات احلزبية التي بكّر
ممثلوها في السفر إلى بلدان اإلغتراب املختلفة وتنظيم احلمالت الدعائية
تيسر لها من هواتف املواطنني املغتربني،
وإج��راء اإلتصاالت الهاتفية مبا ّ
وقد سادت األجواء العامة مواقف تذهب إلى أن أرقام تلك الهواتف قد ُس ّربت
إلى من طاولتهم بواسطة «وزاري��ة» محلية( ،وزارة اخلارجية) وفقا ملزاجها
السياسي وطموحات مراجعها لتعزيز نتائجها اإلنتخابية املقبلة ،التي
يتوقعها ويرجوها ّ
كل فريق حلزبه وطموحاته.
وعليه ،فقد عممت مالحظات لبعض اجلهات املسؤولة بأن ،املشاركة في
تسجيل أسماء الراغبني قد فاقت بكثير ،نتائج سنوات سابقة ،مع اإلشارة
إلى أن اجلمهور اللبناني املغترب ،يفوق بأضعاف كثيرة أع��داد اللبنانيني
املقيمني ،وأنّ عدد الذين أرسلوا أسمائهم إلى السفارات اللبنانية في بلدان
اإلغتراب ،ال يتناسب إطالقا مع حجم اللبنانيني في كل من تلك البلدان ،آخذا
حتمسوا للتسجيل ،ليس هناك ما يدفع إلى اإلعتقاد
بالعلم بأن مجمل الذين ّ
بأنهم سيشاركون جميعا في العملية اإلنتخابية في سفارة بالدهم ،خاصة
وأن ظروف كل منهم مبا فيها املسافات الشاسعة التي قد تفصلهم عن موقع
وجودها ،رمبا سيشكل عائقا أساسيا قد يحول دون وصولهم إليها بسهولة،
وإلى إمتام عملية التصويت على خير وشمولية وسالمة.
وضع اخل��ارج اإلنتخابي إذ ًا ،في واقعه العمالني ،ال يختلف كثيرا عن
ال��وض��ع ال��داخ�ل��ي ،خاصة بعد أن ت�س� ّرب منه إل��ى اخل��ارج آالف مؤلفة من
اللبنانيني الذين دفعتهم الظروف القاسية وأوضاع التدهور احلياتي العامة،
إلى الهجرة حيثما مكنتهم أحوالهم والظروف .من الوصول إليه ومحاولة
اإلستقرار فيه ،وخاصة إذا ما أخذنا بعني اإلعتبار واقع املمتنعني عن املشاركة
همة املندفعني
في العملية اإلنتخابية ألكثر من دافع وأكثر من سبب ،علما بأن ّ
إلى تغيير األوضاع بالوسيلة اإلنتخابية ،قد ّ
خف ُ
بعض بريقها نظرا ملا طاول
شريح ًة هامة من «ال�ث��وار» الذين شاركوا في أح��داث الرابع من تشرين من
العام الفائت من إحباط ،وبقدر ما ازداد حماس بعضهم لإلنطالق مجددا من
املناسبة اإلنتخابية ،فإن بعضا آخر ،قد راوده التردد ،ورمبا التراجع إلى
املواقع السلبية.
نذكر كل ذل��ك ،لنستنتج خاصة أن الوضع اإلنتخابي اإلغترابي ما زال
يشكو من الكثير من السلبيات التي ميكن أن حتقق كثيرا من اآلمال املعقودة
على التطورات اإلغترابية احلاصلة قوال وفعال الختراق ما أمكن من الساحات
اإلنتخابية احمللية ،مع اإلشارة في مطلق األحوال إلى أن التحوالت احمللية
تذهب اإلحصاءات التي أجريت حديثا ،إلى أنها في أرجح األوضاع ،وبالرغم
من بعض التقدم الذي أحزرته اجلهات «الثورية» ،فإن معظم األحزاب القائمة،
ستبقى قريبة من سابق أوضاعها ومواقفها ،خاصة تلك املنتمية إلى حزب
الله وحركة أمل ،حيث تتحكم بها ثوابت مذهبية ومناطقية مستمرة ،بينما
ت��ؤك��د بعض اإلس�ت�ف�ت��اءات اإلستعالمية على ت��راج��ع ملحوظ ف��ي األع��داد
واملواقع والطموحات التي طاولتها جملة من النكسات ،وفي طليعة الذين
طاولهم التراجع ،التيار الوطني احلر ،وما أدلى به فخامة الرئيس في خطابه
اإلستقاللي كما وفي تصريحاته اإلعالمية األخيرة ،مبا يؤكد على اضطراب
مستجد في حتقيق طموحاته املستمرة إلى جتديد رئاسته ،دون أن يعني ذلك
تراجعه عن استمرار مراقبته لتطور األحداث ،خاصة منها ما تعلق مبصير
اآلمال التي كانت معقودة على ترئيس النائب جبران باسيل كخليفة منتظر،
والتي تزداد قناعة الكثيرين بأنها قد باتت موصدة األب��واب في كل املسالك
التي قد تؤدي إليها ،خاصة مع استمرار املواقف احلادة التي تعمد حركة أمل
إلى إطالقها في موجة من املمانة لهذا التعميم الرئاسي ،دون أن نغفل شراسة
املقاومة لهذا التوجه والتي تبديها بعض اجلهات املسيحية ،خاصة منها تلك
التي تستند إلى طموحات رئاسية مقابلة ،نابعة من صلب املكونات املسيحية
الرئيسية وخالفاتها احلادة.

احملامي محمد أمني الداعوق
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يف خطوة جريئة وجديدة ملجمع البحوث الإ�سالمية:
ّ
�إطالق دعوة نقا�شية لتوا�صل �إيجابي مع اجلمهور �إ�صداران عن م� ّؤ�س�سة الفكر العربي حمور ندوة م�شرتكة

خالل إطالق الكتابني (تصوير :محمود يوسف)

عدد من وعاظ األزهر مع ر ّواد مقهى ثقافي
وجه األمني العام
في خطوة جديدة وجريئة ّ
ملجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة الدكتور نظير
ع ّياد مناطق الوعظ على مستوى اجلمهورية
بضرورة تكثيف برامج التوعية امليدانية لوعاظ
وواعظات األزهر خاصة تلك التي حتقق اتصا ًال
م��ب��اش��ر ًا م��ع اجلمهور مب��ا يدعم استراتيجية
األزه���ر الشريف بقيادة اإلم���ام األك��ب��ر الدكتور
أحمد الطيب ،شيخ األزهر ،التي تتعلق بقضية
الوعي ل��دى ال��ن��اس ،وخاصة املقاهي الثقافية
التي تشهد غالبا كثافة في حضور الشباب.

املقاهي الثقافية

وط����ال����ب األم���ي��ن ال����ع����ام مل��ج��م��ع ال��ب��ح��وث
اإلسالمية ،بحسب بيان ،مديري مناطق الوعظ
باملتابعة الدقيقة لنتائج برامج التوعية التي
تشتمل عليها اخل��ط��ة األسبوعية لكل منطقة
ل��ق��ي��اس م���دى ف��اع��ل��ي��ة ك��ل ب��رن��ام��ج ف��ي حتقيق
نتائج إيجابية تنعكس على حتقيق االستقرار
املجتمعي ،وتدعم ترسيخ القيم اإليجابية بني
الناس جميع ًا.
كما أوصى ع ّياد مناطق الوعظ بأهمية ابتكار
أفكار جديدة للتواصل مع اجلمهور تستكمل
اجلهود التي حتققها البرامج احلالية ومنها:
امل��ق��اه��ي الثقافية واحل��ل��ق��ات النقاشية التي
أثبتت قدرتها على حتقيق تواصل إيجابي مع
اجلمهور العتمادها على خطابي دعوي مستنير
ي��وض��ح ل��ل��ن��اس م��ا اخ��ت��ل��ط عليهم م��ن مفاهيم
ويفتح معهم ح��وار ًا متباد ًال وفاع ً
ال ،الفتا إلى
أن التجربة تهدف لتقدمي األفكار التوعوية من
خالل  27منطقة وعظ على مستوى اجلمهورية،
وك���ل م��ن��ط��ق��ة ب��ه��ا ع���دد م���ن ال���وع���اظ ،وه���ؤالء
ال��وع��اظ يعملون ميداني ًا وال يقتصرون على
إلقاء ال��دروس في املساجد ،بل ّ
فضلوا النزول
للمواطن أينما كان.
ك��م��ا أش���ار إل���ى أن ف��ك��رة امل��ق��اه��ي الثقافية
وانتشار ال��وع��اظ على املقاهي واجل��ل��وس مع
ال��ش��ب��اب وال���رد على أسئلتهم ح���ازت إعجاب
اجلمهور ،الذين ع� ّب��روا عن رغبتهم في تكرار
هذه الزيارات بشكل كبير.

عبد الباقي

م��ن جهته ،أش���ار الشيخ علي عبد الباقي،
األمني العام األسبق ملجمع البحوث اإلسالمية،
إلى أن خطوة األزهر للتواصل مع رواد املقاهي
وال���ن���زول ب��ال��دع��وة إل���ى ال��ع��م��ل امل��ي��دان��ي دون
االكتفاء باملساجد واملكاتب والندوات هي خطوة
إيجابية تستوجب اإلش����ادة وال��ت��ف��اع��ل معها
ومؤازرتها ،حيث إن أي دع��وة يتحدد جناحها
مبا تستحدثه من وسائل لالنتشار والتواصل
مع املجتمع بالصورة التي يحتاجها خاصة في
ظل الوسائل املتنوعة واملتعددة التي نشهدها
من «سوشيال ميديا» وبرامج تفاعلية ومنصات
عاملية أوجدت تطور رهيب جد ًا عما كانا عليه.
وقال إن األزه��ر لم يغب عن املجتمع يوم ًا ما
تعمد البعض تغييبه منذ الثمانينات ومكّ نت
بل ّ
جماعات التطرف واالخ���وان اإلرهابيني الذين
كانت املقاهي يوم ًا ما سبب ًا في انتشار حركتهم
وأفكارهم املتطرفة ،ما يجعل املواجهة الفكرية
فعا ًال يحمد لألزهر الشريف
في املقاهي سالح ًا ّ
استخدامه مل��ا متثله م��ن ت��ن� ّ�وع ثقافي وفكري
وع��م��ري ،مب ّين ًا أن األزه���ر مب��ا يحمله م��ن فكر
وسطي تتطلبه الدولة املصرية في مرحلة البناء
اجلديدة يجب أن يكون محل إجماع ال هجوم أو
استهجان من قبل البعض ،وأن احلكمة تقتضي
انتظار نتائج التجربة ال مهاجمتها ومحاولة
وأدها.
كما ش��� ّدد على أن األزه���ر ي��ح��اول م��ن خالل
تواجده باملقاهي إيجاد املكان املناسب كي يعيد
لهؤالء الشباب واحلفاظ عليهم وتغذية االنتماء
للوطن وال��دي��ن ،مطالب ًا بضرورة إيجاد حلول
عملية لقناة األزه���ر ك��ي تكون سبي ً
ال لتحقيق
الرسالة املثلى ودعم جهوده في االنتشار.

الورداني

أم��ا ال��دك��ت��ور محمد ال��وردان��ي ،مدير املركز
اإلعالمي مبجمع البحوث اإلسالمية ،فأكد أن
املقاهي الثقافية هو أحد البرامج العامة ونوع
من التواصل اجلماهيري مع الناس الذي بدأ في
املصانع والشركات والنوادي وقصور الثقافة،

مشير ًا إل��ى وج��ود شريحة كبيرة لم يكن هناك
اتصال معها متثلت في رواد املقاهي فبدأ الوعاظ
في النزول إليهم عن طريق الترتيب مع أصحاب
تلك املقاهي للوقوف على طبيعة املتواجدين
واهتماماتهم والقضايا التي تشغلهم.
ولفت إل��ى أن األم��ر ليس محاضرة أو درس
يعطى بقدر ما هو محاورة وعرض مفاهيم يصل
من خاللها الطرفني التفاق ال يخالف شرع الله
وال ال��ع��رف املجتمعي ،م��ش��ددا على أن الفكرة
ب���دأت ب��االن��ت��ش��ار م��ن األق��ص��ر ث��م إل��ى سوهاج
باإلسكندرية ومنها للقاهرة والوجه البحري ثم
تعميمها بعد أن القت رواج ًا وإقبا ًال كبير ًا.
م���ش��� ّددا ع��ل��ى أن ال��ت��ج��رب��ة ق��ري��ب��ة م��ن جل��ان
الفتوى التي انتشرت مبترو األنفاق وكان هدفها
النزول للمواطن وتسهيل حصوله على الفتوى
دون تعطيل حل��رك��ة احل��ي��اة ،وأن��ه��ا اآلن جتد
مطالبات بإعادتها في املقاهي بنا ًء على طلب
من الناس.

الصوفي

من ناحيته ،أكد الشيخ هشام محمود الصوفي،
الواعظ باألزهر الشريف ،إنهال يخفي على أحد
حالة التردي األخالقي والغزو الفكري املمنهج
ال��ذي يتعرض له كل فئات املجتمع ،واقتصار
الدعوة على الفئات التي تشهد املساجد فحسب
لم ِ
ماسة
يأت بالثمار
ّ
املرجوة ،لذا كانت احلاجة ّ
إلى تعدد األنشطة الدعوية حلماية الشباب من
محاوالت مسخ هويتهم ومحاوالت ج ّرهم إلى
طرائق التطرف والعنف ،فالدعوة عبر املقاهي
تساهم في استقرار املجتمع ومتاسكه.
وت��اب��ع إن امل��ب��ادرة الق��ت ترحيب ًا ش��دي��د ًا من
اجلمهور ول��م ن� َ�ر هجوم ًا عليها إال م��ن التيار
العلماني غالب ًا وال���ذي ب���دوره وف��ك��ره ال يقبل
ب��ت��ن��وع وس��ائ��ل ال��دع��وة وال بنشر م��ا ل��ه صلة
بالدين عبر منصات الشباب املتنوعة ،مش ّددا
على أن علماء األزهر الشريف مستمرون في أداء
أمانة الدعوة عبر كل وسيلة ممكنة إلعالء جوهر
الدين احلنيف وإنقاذ ما ميكن إنقاذه وحترير
عقول الشباب من الشهوات والشبهات.

جممع الفقه يعقد ندوة «العمالت الرقمية ال ُم�ش َّفرة»

ع��ق��دت األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ملجمع الفقه
اإلس�لام��ي ال��دول��ي ،املنبثق ع��ن منظمة
التعاون اإلسالمي ،بالتعاون مع دائرة
ال��ش��ؤون اإلس�لام��ي��ة وال��ع��م��ل اخل��ي��ري
بدبي ،ن��دوة علمية بعنوان« :العمالت
الرقمية املُش َّفرة».
وش����ارك ف��ي ال��ن��دوة ع���دد م��ن علماء
االق��ت��ص��اد ال��ب��ارزي��ن وع��ل��م��اء الشريعة
ال��راس��خ�ين ،ح��ي��ث ن��اق��ش��وا ب��ال��دراس��ة
والتحليل خمسة عشر ( )١٥بحث ًا علم ّيا
اقتصاد ّيا وفقه ّيا ُق ّدمت للندوة ،تتعلق
بالقضايا امل��ؤ ِّث��رة ف��ي حكم ال��ش��رع في
العمالت الرقمية املُش َّفرة ،خاصة:
��ع� ُ��م�ل�ات ال � َّرق��م � َّي��ة
 ال��ت��ع��ري��ف ب���ال� ُاملُ� َ
�ش� َّف��رة :نشأتها وأنواعها (املستقرة
واملركزية).
��ع���م�ل�ات ال � َّرق��م � َّي��ة
 -ع����رض أله����م ال� ُ

العمالت.
املُهيمنة على سوق ُ
الع ُمالت ال َّرقم َّية املُ َش َّفرة
 إص��دار ُوتداولها وانتشارها.
 م��اه��ي��ة ال��ب��ت��ك��وي��ن وم��ق��ارن��ت��ه��اب��ال� ُ�ع� ُ�م�لات ال � َّرق��م � َّي��ة املُ� َ
�ش � َّف��رة األخ���رى
م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق � َّي��ة وال��ق��ي��م��ة
التبادلية.
العملة وسلسلة الكتل
 بروتوكول ُ( )Blockchainم���ن ح��ي��ث صلتها
بالع ُمالت ال َّرقم َّية املستقرة.
ُ
للع ُمالت ال َّرقم َّية
 التكييف الفقهي ُاملُ� َ
�ش� َّف��رة مع حتقيق القول في املسائل
الع ُمالت
التالية :بيان م��دى ك��ون ه��ذه ُ
سلعة أو منفعة (الثمن واملُثمن) ،وبيان
تقومة
م��دى ك��ون ال� ُ�ع��م�لات ال� َّرق��م� َّي��ة ُم َّ
تمولة.
وم َّ
ُ
وق����د اش��ت��م��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات ال���ن���دوة

و يسألونك في الدين

ا�سرتجاع مال من مت�س ّول كاذب

ب��ال��ت��ع��اون م��ع راب��ط��ة ج��ام��ع��ات لبنان وجامعة
مؤسسة الفكر
الق ّديس يوسف في بيروت ،عقدت
ّ
العربي ندو ًة حول الكتَا َبني ال ّلذين أصدرتهما حديث ًا
بال ّلغتني العربية واإلجنليزية «ال��ع��رب وحت ّديات
التحول نحو املعرفة واالبتكار» ،و«Empowering
ّ
Knowledge and Innovation: Challenges
 »for the Arab Countriesملؤ ّلفيهما الدكتور
معني حمزة ،األمني العا ّم للمجلس الوطني للبحوث
مختص
العلمية ،والدكتور عمر البزري ،مستشار
ّ
بدراسة سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
والتنمية املُستدامة.
حضر حفل إطالق الكتَا َبني الذي أقيم في جامعة
الق ّديس يوسف في بيروت ،وزير التربية والتعليم
ال��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور ع��ب��اس احل��ل��ب��ي ،ورئ��ي��س جامعة
ال��ق � ّدي��س ي��وس��ف ورئ��ي��س راب��ط��ة ج��ام��ع��ات لبنان
البروفسور سليم د ّك��اش اليسوعي ،ومديرة مكتب
اليونسكو اإلقليمي للتربية ف��ي ال���دول العربية
كوستانزا فارينا ،ونائب األم�ين التنفيذي ل ّلجنة

ع��ل��ى ج��ل��س��ة اف��ت��ت��اح ،وث��ل�اث جلسات
علمية ،حيث ق ّدم الباحثون والباحثات
م��ل��خ��ص أب��ح��اث��ه��م وت��وص��ي��ات��ه��م في
اجللستني األوليني ُ
وخ ِّصصت اجللسة
الثالثة ملداخالت وتعقيبات وتعليقات
امل��ش��ارك�ين وامل��ش��ارك��ات على األب��ح��اث
واألوراق املق ّدمة للندوة.

تأجيل التوصيات

وب��ع��د م��ن��اق��ش��ات مستفيضة ح��ول
مختلف القضايا الفقهية واالقتصادية
امل� ّت��ص��ل��ة ب��ال��ع��م�لات ال��رق��م��ي��ة املُ��ش� َّف��رة
م��ف��ه��وم � ًا وح��ك��م � ًا ،اق���ت���رح امل��ش��ارك��ون
واملشاركات على األمانة العامة للمجمع
توصيات متع ّددة ،ونظر ًا إلى كثرة تلك
وتنوعها ،بل رغب ًة في إعادة
التوصيات،
ّ
صياغة تلك التوصيات بشكل أكثر دقة

فتاوي شرعية بإشراف:
نخبة من العلماء

تبي لي أنه كاذب وال
{ أعطيت متس ّو ًال مبلغ ًا من املال ثم نّ
يحتاج للمبلغ ،فهل لي استرجاعه؟
سعيد ب - .بيروت
 أوال نقول أن الشرع قد ح ّذر أش ّد التحذير من أن يسأل أحد(ما َي�ز ُ
َال ال َّر ُج ُل َي ْس َأ ُل
الناس من غير حاجة ،قال رسول الله َ :#
س ِفي َو ْجهِ ِه ُمز َْع ُة حَ ْ
ل ٍم) ،كما
اسَ ،حتَّى َي ْأ ِت َي َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ام ِة َو َل ْي َ
ال َّن َ
ِ
ُّ
حَ
الص َد َق ُة ِل َغ ِن ٍّيَ ،وال ِل��ذي ِم َّر ٍة
�ل
�
ت
(ال
والسالم:
الصالة
عليه
قال
َّ
َس ِو ٍّي).
أما أنك أعطيت السائل وأنت ظن أنه فقير ،فلك أوال األجر على
صدقته؛ فإذا تأكّ د لك بعد ذلك أنه غير محتاج ،فإن كان ما أعطيته
إياه من الزكاة فلك أن تستردها ،لتدفعها ملستحق ،وإن كانت من
الصدقات فال تسترجعها ،وإن بان غير مستحق؛ ولك األجر على ما
دفعت والله أعلم.
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االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلس��ك��وا)
ملؤسسة الفكر العربي
منير ت��اب��ت ،وامل��دي��ر ال��ع��ا ّم
ّ
العويط ،وشخص ّيات أكادميية
البروفسور هنري َ
وثقافية وتربوية.
اس� ُت��ه� ّ�ل احلفل بالنشيد الوطني اللبناني ،ثم
ألقى البروفسور د ّك��اش كلمة أكّد فيها أنّ اإلصدار
اجل��دي��د ل��ي��س ك��غ��ي��ره م��ن ال��ك��ت��ب ،ف��ه��و ص����اد ٌر عن
مؤسسة الفكر العربي املعروفة بتقاريرها السنوية
ّ
عن التنمية الثقافية العربية ،وهو موسوعة مرجع ّية
بقلم ُمفك َّرين
في مجاالت البحث العلمي،
ٌ
ومكتوب ِ
بدعني.
وم َ
بارزَين ُ
العويط كلمة ،أ ّك��د فيها على
وألقى البروفسور َ
أهمية الكتَا َبني ال ّلذين يستكمالن امل��ب��ادرات التي
ّ
مؤسسة الفكر العربي على إطالقها في مضمار
دأبت ّ
العلمي وأنشطة التكنولوجيا واالبتكار.
البحث
ّ
أول ما يسترعي االنتبا َه في الكتَا َبني هو
وذكر أنّ ّ
طا َب ُعهما ال��ش��م��ول� ّ�ي ،ال���ذي يتج ّلى على الصعيد
اجلغرافي ،فهما ّ
يغطيانِ ا ِملنطق َة العربي َة ك ّلها ،كما
ّ

وشمولية ،قررت األمانة العامة للمجمع
ت��أج��ي��ل إع��ل�ان ت��وص��ي��ات ال���ن���دوة إل��ى
حني االنتهاء من تنقيحها وحتريرها،
وعرضها على امل��ش��ارك�ين وامل��ش��ارك��ات
ألخ���ذ آرائ��ه��م وم��واف��ق��ات��ه��م عليها قبل
اعتمادها ورفعها إلى مجلس املجمع.
كما وع��دت األم��ان��ة العامة للمجمع
بإرسال التوصيات املقترحة خالل فترة
قريبة بإذن الله.

اخلاليلة

م���ن ج��ه��ت��ه ،أع����رب وزي����ر األوق����اف
األردن�������ي د .م��ح��م��د اخل�ل�اي���ل���ة خ�لال
مشاركته ف��ي ال��ن��دوة أن احل��دي��ث عما
ُيسمى بالعمالت الرقمية املشفرة أو
ال��ن��ق��ود ال��ن��ق��دي��ة أو ال��ع��م�لات املُ��ع� َم��اة
أو اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ي��ح��ت��اج إل���ى تأصيل
وت��ف��ص��ي��ل ،ذل����ك أن م��س��أل��ة ال��ع��م�لات
الرقمية مسألة عصرية مستجدة ،ولم
ُي��ع��رف لها م��ا ُيشابهها ف��ي عصر من
ال��ع��ص��ور امل��اض��ي��ة م��ن ح��ي� ُ�ث كثير من
خصائص النقد أو العملة عند جميع
ا ُألمم والدول القدمية واحلديثة.
وب��ّي�نّ أن االس��ت��ق�لال ال��ن��ق��دي كما
ه����و م���ع���ل���وم ل����ه أه��م��ي��ت��ه ف����ي رس����وخ
ال��دول واستقرار السياسات فيها بكل
م��ج��االت��ه��ا ,وف��ي��ه ت��رس��ي��خ ل�لأم��ن ل��دى
ال��ش��ع��وب ب��ك��ل أش��ك��ال��ه وص����وره ،وم��ن
املُس َّلم ب��ه عند ك��ل ال���دول واملجتمعات
اإلنسانية أن املعامالت املالية من بيع
وشراء وما في حكمهما إمنا الغاية منها
حفظ العيش واالستقرار للناس ،وهذا
ما جاء به اإلسالم احلنيف وق َّرره وش ّرع
له من التشريعات البديعة احملكمة ما
يضمن حتقيقه على أرض الواقع.

�ش�ؤون امل�سجد النبوي
تدر�س م�شروع الو�صول
ال�شامل لذوي الإعاقة
تناقش وكالة الرئاسة العامة لشؤون
املسجد النبوي ،تنفيذ مشروع الوصول
الشامل ،الذي يهدف إلى تيسير وصول
األش� �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة إل���ى جميع
اخل��دم��ات ف��ي املسجد النبوي بسهولة
وي� �س ��ر ،وذل � ��ك ض �م��ن ج� �ه ��ود ت �ط��وي��ر
اخلدمات لهذه الفئة من قاصدي املسجد
النبوي.
وب �ح��ث ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د للتفويج
وإدارة احلشود بالوكالة محمد بن علي
فقيهي م��ع ممثلي ع��دد م��ن اجلمعيات
املختصة بخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة
باملدينة املنورة جوانب اخلدمات التي
تقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة باملسجد
ال �ن �ب��وي ،وإن �ش��اء مصليات ف��ي جميع
املناطق داخ��ل أروق ��ة املسجد النبوي،
سعي ًا لتقدمي الرعاية الكاملة واخلدمات
الالزمة لتمكينهم من أداء العبادة بكل
يسر وس�ه��ول��ة منذ وص��ول�ه��م للمسجد
النبوي وحتى مغادرتهم.

د .حمزة ود .البزري يوقّعان الكتابني

�س ُّر احلياة

َ
العيون عيونٌ  ،نورها قم ُر
خلف
ِ
واآليات
وحسنها السح ُر
ُ
ُ
والبص ُر
َ
خلف
العيون ضيا ًء ليس يعرف ُه
ِ
بني اخلالئق إال من ِ
به نظ ُر
قلب ك ُّل ُه ول ٌه
وداخل
ِ
القلب ٌ
ُ
ٌ
ّ
ويعزف اللحنَ  ،ال ِرق وال وت ُر
ومضها ألقٌ
ُ
روح،
وتسكنُ
الروح ٌ
َ
احلب والغفرانُ واخلف ُر
وخف ُقها
ُّ
الروح إنصاف ًا ومكرم ًة
يا ساكن
ِ
كم ينش ُر العي َد في
األرواح
ِ
مست َِت ُر
هونْ على
القلب آالم الهوى كرم ًا
ِّ
ِ
ْ
شاء
ما
إذا
عليه
واعطف
عتص ُر
ي
ُ َ
ُخر ُج ُه
وضمد اآله بالترياق ت ِ
ِّ
ِ
ّ
َ
من ِرقة
اللحن حني اآله تستع ُر
ِ

ِ
وأوق ِد النور خلف العني
ُمصطهج ًا
وذ ِ ّللِ العت َم حني الضو ُء ينتش ُر
ِ
اآليات
العطر في
يا نفحة
ِ
يلمسها
َّ
ص ٌّب
توض َأ باألحالم ينصه ُر
َ
ني تعانق نبض العني ،تسكن ُه
ع ٌ
باألهداب ،تنبه ُر
الروح
ُغم ُد
ِ
ت ِّ
َ
ِ
بحزمة النور تأتي من مشاعلها
العمر،
ُفشي
ت
احللم
باطن
في
ِ
َ
تختص ُر
ِ
سر
احلياة وما فيها فتجعلها
َّ
ً
السر ينكس ُر
لغزا ومفتاح هذا
ِّ

م�صطفى عبد الفتاح

الدورة الرابعة
من «مهرجان تريو الفني الدويل»
أعلنت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» ،عن إقامة الدورة
الرابعة من «مهرجان تيرو الفني الدولي» حتت شعار «شباب التغيير»
في الفترة املمتدة من  11ولغاية  14كانون األول /ديسمبر القادم في
املسرح الوطني اللبناني في مدينة صور ،عبر تنظيم مجموعة عروض
مسرحية ،وسينمائية ،وموسيقية ،وحكواتية ،إل��ى جانب ن��دوات
ومعارض ومساحات للفنون التشكيلية وأمسيات شعرية ،ويهدف
املهرجان الذي يعتبر جتمع ًا فني ًا سينمائي ًا ومسرحي ًا وموسيق ًا الى
التالقي والتبادل الثقافي والفني من خالل العروض الفنية املختلفة
من ثقافات العالم.

إصدارات

لبنان  -درا�سات يف املجتمع
واالقت�صاد والثقافة
ع��ن امل��رك��ز العربي لألبحاث ودراس���ة السياسات ص��در ملجموعة
من املؤلفني كتاب بعنوان «لبنان  -دراس��ات في املجتمع واالقتصاد
والثقافة».
ٌ
شامل ألهم القطاعات
مسح
على الغالف اخللفي للكتاب نقرأ« :هو
ٌ
وامل��ج��االت التي تشمل ال��ت��اري��خ واجلغرافيا وال��س��ك��ان واالقتصاد
والتربية والسياحة والثقافة والسياسة وعالقات لبنان اخلارجية .وقد
ساهم في الدراسات التي يتضمنها أساتذة جامعيون ومتخصصون
وخبراء وكتّاب مشهود لهم بالبحث
املعمق.
َّ
ت��ه��دف ه��ذه ال���دراس���ات إل��ى التعريف بلبنان طبيعة واق��ت��ص��ادا
واجتماع ًا خالل مئة عام ،منذ إعالن تأسيس دولة لبنان الكبير عام
 ،1920شهد لبنان خاللها ّ
اط��راد دوره كواحة ثقافية عربية تعددية
بالرغم من األزمات التي خبرها.
يتوجه الكتاب الي القارئ اللبناني ،كما يتوجه إلى القارئ العربي،
بوصفه ،في الوقت نفسه ،مرجع ًا ال غنى عن لكل باحث يريد أن يلقي
املنوعة».
نظرة فاحصة إلى خصائص لبنان وجتربته
ّ
يقع الكتاب في  736صفحة من القطع الوسط.

ِ
سخته العربية
فالكتاب في ُن
على صعيد احملتوى،
ُ
مث ً
ال ،يشتمل على  153محور ًا ،يحيط عبرها إحاط ًة
العلمي والتكنولوجيا
تام ًة مبجمل مل ّفات البحث
ّ
ّ
جميعنا معن ّيون بهذين الكتَا َبني،
واالبتكار .وأكّد أ ّننا
ُ
جتسيد تط ّل ِ
ِ
عاتهما ورؤاهما
وجميعنا مسؤولون عن
ُ
أرض ال��واق��ع ،الفت ًا إل��ى أنّ الكتَا َبني يرسمان
على ِ
خريطة ط��ري� ٍ�ق واض��ح� َة املَ��ع��ا ِل��م نحو ب��ن� ِ
َمع
�اء ُمجت ِ
ِ
املعرفة واالبتكار ،من أجل حتقيق أه��داف التنمية
الشاملة واملُ
ستدامة.
َ
ونوهت فارينا بتضمني الكتا َبني ح ّيز ًا لوسائل
ّ
اإلعالم العلمية ،ودورها «األخالقي» في تعزيز ِ
العلم
ون��ش��ر امل��ع��ل��وم��ات الصحيحة .ودع���ت إل��ى تضافر
تعليم ج ّيد،
اجلهود لضمان حصول اجلميع على
ٍ
وبناء القدرات واملهارات ،واستخدام التكنولوجيا
لنشر املعلومات.
وحت��� ّدث تابت ع��ن العالقة الوثيقة ب�ين املعرفة
والتنمية ،مركّز ًا على أرب��ع ٍ
مهمة هي :القيمة
نقاط ّ
ّ
املُضافةّ ،
األهمية هو الذي يضيف
يستحق
فكل ما
ّ
قيم ًة معرفية ،والشراكة الضرورية إلح��راز التق ّدم،
واجلسر بني املعرفة واإلنتاج أو صنع القرار ،ودور
الشباب في البحث العلمي واملعرفة.
فنوه بشمولية موضوعات
وختم الوزير احللبيّ ،
حتليلي ،يس ّلط
بحثي
مرجع
الكتاب ،معتبر ًا أ ّن��ه
ٌ
ّ
ّ
بقع مضيئة في العديد من الدول العربية،
الضوء على ٍ
وتوجهات ينبغي االستفادة
وجند فيه دروس ًا ونتائج
ّ
منها .وتو ّقف عند موضوع «تتجير» التعليم العالي،
مؤكّد ًا أنّ احلرص على سمعة شهاداتنا وجامعاتنا
هو مسؤولية وطنية لن نف ّرط بها مهما ك ّلف الثمن.
ب��ع��ده��ا ج���رى ح�����وا ٌر ون���ق���اش ح���ول ال��ك � َت��ا َب�ين
م��ع امل��ؤ ِّل � َف�ين ح��م��زة وال���ب���زري ،ف��أوض��ح ح��م��زة أنّ
الكتاب عالج ع��ش��رات احمل���اور املتكاملة ،واعتمد
منهج ال��وص��ول إل��ى رؤي���ة اس��ت��ش��راف��ي��ة ،مستند ًا
إل��ى املعطيات الرقمية املوثوقة واحمل ّ��دث��ة ،ومدى
مالءمتها للواقع.
ور ّك���ز ال��ب��زري على التوصيات التي ج��اءت في
الكتاب وأبرزها :استنباط سياسات أكثر طموح ًا في
مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،واعتماد
قواعد أخالقية صارمة ،والتأسيس لثقافة معرفية
من خالل التعليم واإلعالم.

كلمات

�ألي�س من املمكن؟!
أليس من املمكن بل من الواجب ال�لازب ،ه��دم هذه
احل��واج��ز املفتعلة ال��ت��ي يقيمها األج��ن��ب��ي م��ن هنا أو
هناك ،ويرفع منها سدود ًا وحدود ًا وقيود ًا بني األخوة،
خصوص ًا ان تاريخ التدخل األجنبي املختلف األوجه،
حافل بصنوف االع��ت��داءات الدموية على حقوق األمم
الضعيفة ،وعلى أرواح الشعوب اآلمنة وعلى حرياتها
وأرزاق��ه��ا ،وه��و ال��ي��وم ال ي��ح��اول حتى أن يستر ن ّياته
كما عهدناه في املاضي ،أو يسبغ على تصرفه أي لون
مشروع أو معقول ،بل يتق ّدم متغني ًا ومتبجح ًا في غير
حياء وال خجل ،مب��ا يستطيع أن يغنم م��ن وراء ال��دم
املسفوك ،واحلريات املغصوبة ،والبلد املباح ،يريد أن
يزيد في ممتلكاته وف��ي ثرواته وف��ي سلطانه كما فعل
املغتصبون في فلسطني منذ أمد بعيد وملّا يزالوا ،انها
القرصنة املج ّردة والسلب اجلهر ،وقطع الطريق ،وهو
أخير ًا كل ما في اجلرمية من عدوان وانتهاك ،وكل ذلك
باسم احلقوق الغريبة من مناخاتنا ومصاحلنا على
السواء.
ي��زع��م��ون ان��ه��م رس����ل ال���س�ل�ام واآلخ������اء واحل��ق��وق
اإلنسانية ،وهذه إمنا هي شبح وستار تعمل وراءه قوى
االستعمار اجلديد فتتآمر وتتل ّون ومتثل مختلف األدوار
التي ّ
متكنها من أعناق الفرائس ،والفرائس هي الشعوب
العربية التي ُسلبت أو ُي��راد أن تُسلب حرياتهم باسم
أحالف عسكرية ظاهرة أو مض َمرة.
مهمشون أو ق���ادة أف��ذاذ
ه���ذا ،فيما ش��رف��اء ع��ق�لاء
َّ
منف ّيون ،دافعوا عن احلق ومشوا في ركاب العدالة ،ما
زال��وا يؤمنون باحملبة وقيم الفضيلة واإلمي��ان املعتدل،
ومن شأنهم ،لو ُق� ِّدر لهم ،أن يرفعوا السوط ،ليطردوا
من هيكل عزّتنا املرابني واللصوص والقتلى اآلثمني،
وليط ّهروا أرضنا املق َّدسة من جراثيم الشر والفساد
والطغيان.
يذعنون
وال
كالطود
فيشمخون
هؤالء
يعود
متى
لباغ
ٍ
لاّ
وال ينحنون إ خلالقهم ولتراب أرضهم ولذكرى شهدائنا
األبرار اخلالدين.
شأن كبار شرفائنا العقالء وح َدهم أن تنقاد الزعامة
والبطولة إليهم .األيام التي نعيشها حالي ًا مأسوية ،فالظلم
والشقاء والبغض والكراهية واالصطفافات األحادية
جتسد اجلو املسيطر ...حيال هذه املآسي ،بقاؤنا
ال ُبعد،
ّ
ال مبالني مكتوفي األيدي هو اجرام ،هو نكران ل ّله وملبادئه
ما دامت العالمة الفارقة األساسية إلمياننا هي احملبة
وال��ت��س��ام��ح ...فليكن ك��ل م��واط��ن خفير ًا ،ريثما نشهد
ثورة بيضاء يقوم بها رجال كالذين رسمنا معاملهم في
خطوطها العريضة ،في هذه العجالة .فاحلاكم الوحيد
في قومه ،هو الله ،وصورته فيهم ،ليس احلاكم بأمره أو
رجل ليس كالرجال إذا استطاع أن
باسم الله بل ضمير ٍ
يع ّبر عنه في حرية.
د .جهاد نعمان
أستاذ في املعهد العالي للدكتوراه
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يكتبها اليوم :م�صطفى �شريف

ال رجال دولة
وال قادة �إنقاذ !

مش ّرعة كانت نافدة السيارة مبا ال يزيد عن مقدار  4من أصابع اليد
الواحدة ..وفيما كان يهم لركن سيارته في مح ّلة «املال»ُ ..مسرِ ع ًا لإللتحاق
عما بإمكانه أنْ يجود به
بعمله في «مهنة املتاعب» ..م ّدت يدها تسأله ّ
عليها في سبيل شراء «سندويشة» تقتات بها ..مؤكّ دة أ ّنها من «آل فالن»
العريقة في بيروت ..لكنّ اجلوع كافر والفقر ملعون..
على كرسي صغير وب�ين سيارتني مركونتني إل��ى ج��وار الرصيف..
بني الكوال وكورنيش املزرعة مقابل جامعة  ..AULيجلس متكئ ًا على
عكّ ازه وإلى جواره كيس من احملارم الورقية ..لبيعه ملَنْ يريد من املا ّرة أو
السائقني ..فسأله عن اسمه ومن أين هو ..ليكون جوابه أنا فالن إبن فالن
من احمل ّلة الفالنية في أعرق املناطق البيروتية..
وليس بعيد ًا عنه تسند ظهرها إلى أحد أعمدة اإلش��ارة حتت جسر
ال��ك��وال ..وجتلس على قطعة من القماش املهترئة ..وأمامها أيض ًا من
احمل��ارم الورقية كيس لتبيعه عيناها الصامتتان ..بل تنطقان مباليني
امل��واج��ع واآلالم وص��رخ��ات ال��زم��ن امل��ق��ه��ور ..وأي��ض � ًا سألها« :إن� ِ
��ت من
وين؟!» ..ليكون اجلواب« :أنا من بلد األحالم املسروقة واأليام احملروقة
والليالي املوجوعة»..
وصو ًال إلى تقاطع فردان ..فكان املشهد هذه امل ّرة «سوري» اللكنة ..لك ّنه
طفولي الوجه والسحنة ..فهي ال تكاد تتجاوز الـ 10سنوات وأغلب الظن
هي أقل ..تعرض الورد على َمنْ يشتري ..تضحك لهذا وتغ ّني لذاك ع ّلها
حتنن القلب والفؤاد..
جزء ..من ٍ
وبني هذه املشهديات التي تكاد ال تكون جزء ًا من ٍ
جزء يسير
ت��راه العني ويعتور بسببه ال��ف��ؤاد ..أس��أل��ه :م��اذا تريد بعد من بيروت
ممنْ ح ّلوا عليها كبار ًا وصغار ًا؟! ..بيروت ما
وأهلها؟! ..ماذا تُريد حتى َّ
عادت حتتمل ولن نقول لك إرح��ل ..فما عاد من أيامك املقبالت أكثر مما
نتفوه
مضى ..لكن الله يعاقبنا بك و ُيطيل بعمرك ..وهو وحده العا ِلم مبا
ّ
به في كل صالة ..وبني كل ركوع وسجود« ..الله يهد جبرك»!!

م��ع ك��ل ارت��ف��اع ج��دي��د ف��ي سعر
صرف ال��دوالر ،ترتفع معه معاناة
اللبنانيني ،ال��ذي��ن ف��ق��دوا القدرة
الشرائية لتأمني الغذاء والدواء،
ومستلزمات احلياة اليومية ،فض ً
ال
عن عجزهم املتزايد في توفير املال
ال��ل�ازم ل��دف��ع أق��س��اط أوالده����م في
امل�����دارس ،أو إي��ج��اد اإلمكانيات
املطلوبة للدخول إلى املستشفيات.
املفارقة املأساوية التي يعيشها
لبنان في ه��ذا الزمان احلالك ،هو
إفتقاد احلكم إلى رجال دولة قادرين
على إخ��راج باخرة الوطن من هذه
العاصفة الهوجاء ،وإيصالها إلى
شاطئ األم��ان ،على إيقاع احلرص
ع��ل��ى ص��ي��ان��ة امل��ص��ال��ح الوطنية
العليا ،ومراعاة متطلبات احلفاظ
على حقوق املواطنني في العيش
ال��ك��رمي ،عبر التأكيد على معاجلة
مسببات احملنة الراهنة ،واإلقدام
على اتخاذ القرارات الصعبة على
دروب اإلص��ل��اح واإلن����ق����اذ ،على
القاعدة الشعبية امل��ع��روف��ة :وجع
ساعة..وال وجع كل ساعة.
ولعل أولى اخلطوات املفقودة،
والتي ي��ؤدي تنفيذها إل��ى تطمني
األكثرية الساحقة من اللبنانيني،
تبدأ في إجناز التحضيرات الالزمة
ل��ل��م��ف��اوض��ات م��ع ص��ن��دوق النقد
ال��دول��ي ،وأه��م بنودها ه��و إتفاق
احلكومة ومصرف لبنان واملصارف
على نسب توزيع خسارة  ٦٥مليار
دوالر على األق��ل بينهم ،واحل��د من
ال��ن��ه��ب امل��ن��ظ��م ألم�����وال أصحاب
الودائع في املصارف ،والذي وصل
إلى حدود «السرقة املوصوفة».
ال ُيعقل أن يبقى دوالر املودعني بـ
 ٣٩٠٠ليرة ،فيما وصل في السوق
ال��س��وداء إل��ى عتبة  ٢٥أل��ف ليرة،
وهو في طريقه إلى حدود الثالثني
ألف ًا ،طاملا بقيت اإلجراءات الكفيلة
بوقف إنحدار العملة الوطنية في
عالم الغيب ،وأه��ل احلكم غارقون
في صراعاتهم األنانية ،ومسلسل
اإلنهيارات مستمر ،واإلرتطامات
ت��ت��وال��ى ف���ي م��خ��ت��ل��ف القطاعات
احليوية.
ل���م ي��ع��د خ��اف��ي � ًا أن ف���ي طليعة
أسباب الضمور احلالي في احلركة
اإلقتصادية والتجارية ف��ي البلد
ي��ع��ود إل���ى ح��ج��ز أم����وال املودعني
في املصارف ،والتفنن في أساليب
«ال��ت��ق��ط��ي��ر» بحفنة م��ن الليرات
ش��ه��ري � ًا ،ال ُت��س��م��ن وال ُت��غ��ن��ي من
ج��وع ،وال تلبي حاجات العائالت
امل���س���ت���ورة وامل���ت���وس���ط���ة احل����ال،
وخ���اص���ة أه���ال���ي ال���ط�ل�اب الذين
يدرسون في اخلارج.
ال��ط��ري��ق إل���ى م��س��ال��ك اإلنقاذ
معروفة ..ولكنها حتتاج إلى قادة
شجعان وإلى رجال دولة مخلصني
ل��ل��وط��ن ول��ل��ش��ع��ب امل��غ��ل��وب على
أمره!

اهلل يهد جربك!!

آ�خر �صيحات حماربة كورونا ..علكة «حتب�س»  %95من الفريو�س

هو وهي

عباس احلاج حسن
{ حت��ال��ف «م��ت��ح��دون» وجمعية
«ص��رخ��ة امل��ودع�ي�ن» ي�ع�ق��دان مؤمتر ًا
صحفي ًا ،لكشف حقيقة ك��ل امللفات:
محاسبة املصارف ،احترام احملامي،
استقاللية القضاء ،التحقيق العدلي...
وس��واه��ا 4:00 ،م��ن ب�ع��د ظ�ه��ر اليوم
(اخل �م �ي��س) ،ف��ي مكتب «م �ت �ح��دون» -
العدلية  -مقابل بيت احملامي.
*****
{ «اجل �م �ع �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة لتعزيز
ُخصص جلسة
الشفافية  -ال فساد» ،ت ّ
ن �ق��اش للصحافيني وال �ن��اش �ط�ين في
ال��ش��أن ال� �ع ��ام ،ل �ل �ح��دي��ث ع��ن اإلط ��ار
لـ»نظام أصحاب احلقوق اإلقتصادية
في لبنان» ،كيفية تطبيقه واالستفادة
منه من ِقبل أصحاب املصلحة ملكافحة
ال�ف�س��اد ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام 4:00 ،من
بعد ظهر اليوم (اخلميس) ،في أوتيل
بادوفا  -سن الفيل.

داليا داغر
{ «الئحة الصحافيني املستقلني»
تعقد م��ؤمت��ر ًا ص�ح�ف�ي� ًا ،ل�لإع�لان عن
أس �م��اء إع�ض��ائ�ه��ا وال �ب��رن��ام��ج الذي
ستخوض على أس��اس��ه معركتها في
انتخابات نقابة احمل ّررين 11:00 ،من
قبل ظهر السبت  27اجل��اري ،في مقر
نادي الصحافة  -الشفروليه.
*****
{ اإلعالمية داليا داغر دعت إلى
املؤمتر الصحفي الذي ستعقد جمعية
«س��ط��وح ب� �ي ��روت» ،ب �ح �ض��ور وزراء
الشؤون االجتماعية هكتور حجار
وال �س �ي��اح��ة ول �ي��د ن �ص��ار وال ��زراع ��ة
ع �ب��اس احل ��اج ح �س��ن ،ل�لإع�لان عن
إط �ل�اق «ت �ي �ل �ي �ت��ون س �ط��وح بيروت»
بنسخته ال�ت��اس�ع��ة 11:00 ،م��ن قبل
ظهر األرب �ع��اء  1ك��ان��ون األول املقبل،
في قاعة األوديتوريوم  -طيران الشرق
األوسط.

حركة المطار
س��ج��ل��ت ح���رك���ة م���ط���ار رفيق
احل��ري��ري ال��دول��ي  -ب��ي��روت في
 ٩٥ :٢٠٢١/١١/٢٣حركة طيران
و ٩٣٢٩راكب ًا توزعت على الشكل
التالي:
ح��رك��ة ال��ط��ائ��رات :ه��ب��وط ٤٨
رحلة اقالع  ٤٧رحلة
إيلي الفرزلي
ح����رك����ة ال�������رك�������اب :وص�����ول آغوب بقرادونيان
 ٤٨٥٠راك��ب� ًا م��غ��ادرة  ٤٤٦٢راكب ًا عاد من يريفان.
{ ال���ن���ائ���ب امل��س��ت��ق��ي��ل��ة بوال
وترانزيت  ١٧راكب ًا.
{ نائب رئيس مجلس النواب يعقوبيان غادرت الى باريس.
{ الوزير السابق محمد شقير
ايلي الفرزلي غادر الى باريس.
{ النائب آغوب بقرادونيان عاد من دبي.

بربادو�س :جمهورية جديدة

«نون»...

قبل  40عام ًا

1984/11/25
زعم باحثون أميركيون أنهم وج��دوا طريقة جديدة
ميكنها أن تساعد الناس على حماية أنفسهم من فيروس
كورونا وحتوراته.
وأشار الفريق البحثي إلى أن علكة جتريبية ميكن أن
تعمل مبثابة «شبكة» الحتجاز جزيئات فيروس كورونا،
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «ذا ميرور» The
 Mirrorالبريطانية ،ونقلته ع��دة وسائل إع�لام حول
العالم.
ووج���دت ال��دراس��ة ،ال��ت��ي أج��ري��ت م��ن قبل ف��ري��ق من
«جامعة بنسلفانيا» ،أن هذه العلكة ،التي يشبه طعمها
العلكة التقليدية ،ميكن أن حتد من كمية الفيروس في
اللعاب وتساعد في وقف انتقال العدوى عندما يتحدث
املصابون أو يتنفسون أو يسعلون.
وحت��ت��وي العلكة اجل��دي��دة ع��ل��ى ن��س��خ م��ن بروتني
 ACE2املوجود على أسطح اخلاليا ،والذي يستخدمه
الفيروس كوسيلة القتحام اخلاليا ومن ثم إصابتها.
وف��ي ال��ت��ج��ارب ،رب��ط��ت ج��زي��ئ��ات ال��ف��ي��روس نفسها

ب��ـ  ACE2ف��ي العلكة ،م��ا أدى إل��ى ان��خ��ف��اض احلمل
الفيروسي في العينات بأكثر من .%95
وأف���اد ال��ب��اح��ث��ون أن��ه ميكن تخزينها ل��س��ن��وات في
درج��ات ح��رارة ع��ادي��ة ،وأن مضغها ال يضر بجزيئات
بروتني .ACE2
واقترح الباحثون أن استخدام العلكة لتقليل األحمال
الفيروسية ف��ي ال��ل��ع��اب م��ن ش��أن��ه أن ي��زي��د م��ن فائدة
اللقاحات وسيكون مفيدا بشكل خاص في البلدان التي
ال تتوفر فيها اللقاحات.
ُيشار إلى أن العلكة ليست متاحة لالستخدام العام
بعد ،لكنها خطوة واعدة في احلد من انتشار املرض بني
املصابني.
وأفضل ما ميكن للناس فعله حاليا حلماية أنفسهم
واآلخرين هو التأكد من مواكبة التطعيمات.
وت��س�� ّب��ب ف���ي���روس ك���ورون���ا ب���وف���اة م���ا ال ي��ق��ل عن
شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة
5,156,563
ً
الصحة العاملية ف��ي ال��ص�ين ع��ن ظ��ه��ور امل���رض نهاية

ديسمبر .2019
وت��أك��دت إص��اب��ة  258,299,880شخصا على األقل
بالفيروس منذ ظهوره .وتعافت الغالبية العظمى من
املصابني رغم أن البعض استمر في الشعور باألعراض
بعد أسابيع أو حتى أشهر.
وتستند األرق��ام إلى التقارير اليومية الصادرة عن
السلطات الصحية ف��ي ك��ل بلد وتستثني املراجعات
الالحقة من قبل ال��وك��االت اإلحصائية التي تشير إلى
أعداد وفيات أكبر بكثير.
معدل
وتعتبر منظمة الصحة العاملية ،آخذ ًة باالعتبار
ّ
الوفيات الزائدة املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
بكوفيد ،19-أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر مبرتني أو
ثالث من احلصيلة املعلنة رسمي ًا.
وتبقى نسبة كبيرة م��ن احل���االت األق���ل خ��ط��ور ًة أو
التي ال تظهر عليها أع��راض ،غير مكتشفة رغم تكثيف
الفحوص في عدد كبير من الدول.
العربية.نت

ال�صني تكت�شف  12مليون طفل مل تعلم بوجودهم

تتخلى ب��رب��ادوس ،املستعمرة البريطانية السابقة ،األس�ب��وع املقبل عن التاج
البريطاني وعن امللكة إليزابيث كرمز لرأس الدولة ،لتنفصم بذلك آخر عرى امللكية
التي ربطتها ببريطانيا على مدى حوالي  400عام منذ وصول أول سفينة إجنليزية
إلى اجلزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.
وتعتبر بربادوس التخلي عن امللكة إليزابيث الثانية ،وهي ملكة على بربادوس
و 15دول��ة أخ��رى من بينها أستراليا وكندا وجاميكا« ،عالمة على الثقة» و»سبي ًال
للتخلص من آثار» تاريخها في عهد االستعمار.
وقال البروفيسور السير هيالري بيكلز ،أستاذ التاريخ في بربادوس« :هذه نهاية
قصة استغالل االستعمار للعقل واجلسد» .وأضاف أنها حلظة تاريخية لبربادوس
وملنطقة الكاريبي وجلميع املجتمعات فيما بعد العصر االستعماري.
وأضاف بيكلز ،وهو أيض ًا نائب رئيس جامعة وست إنديز« :شعب هذه اجلزيرة
ناضل ،ال من أج��ل احلرية والعدالة فحسب ،بل لتحرير نفسه من طغيان السلطة
االمبريالية واالستعمارية».
وف��ي ذك ��رى م ��رور  55سنة على اس�ت�ق�لال ال �ب�لاد ،ستتحلل ب��رب��ادوس ،مبولد
اجلمهورية أخير ًا ،من جميع الروابط االستعمارية التي ربطت هذه اجلزيرة الصغيرة
بإجنلترا منذ أعلنت سفينة اجنليزية تبعيتها للملك جيمس األول في العام .1625
ورمبا تكون أيض ًا عالمة تنذر مبحاولة أوسع من جانب مستعمرات سابقة لقطع
صالتها بامللكية البريطانية مع اقتراب نهاية حكم امللكة إليزابيث املستمر منذ 70
عام ًا .وسيحضر ولي العهد البريطاني األمير تشارلز االحتفاالت مبولد جمهورية
بربادوس في بريدجتاون والتي تبدأ يوم االثنني املقبل.
وه��ذه هي امل��رة األول��ى التي تتخلى فيها مستعمرة سابقة عن تبعيتها للتاج
البريطاني منذ قرابة  30عام ًا ،عندما أعلنت جزيرة موريشيوس في احمليط الهندي
قيام اجلمهورية وإن ظلت عضوا ف��ي راب�ط��ة الكومنولث التي جتمع ف��ي أغلبها
املستعمرات البريطانية السابقة ويبلغ عدد سكانها  2.5مليار نسمة.
ويقول قصر بكنغهام امللكي في بريطانيا ،إن مسألة إعالن اجلمهورية «أمر يخص
شعب بربادوس» .يذكر أن بربادوس ستظل عضو ًا في الكومنولث.

أوضحت صحيفة «سترايت تاميز» أن الصني عثرت على نحو  12مليون
طفل لم تكن تعلم بوجودهم (غير مسجلني).
وب�ح�س��ب ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي ذك��رت��ه «س �ت��راي��ت ت��امي��ز» ،ن�ق�لا ع��ن تقرير
لـ»بلومبيرغ» ،فقد خفضت الصني عدد األطفال املولودين في الفترة من
 2000إل��ى  2010مبا ال يقل عن  11.6مليون  -أي ما يعادل ع��دد سكان
بلجيكا احلاليني  -جزئيا ،بسبب سياستها الصارمة اخلاصة بالطفل
الواحد ،في حني يقدر أحدث كتاب إحصائي سنوي أصدرته احلكومة عدد
األطفال املولودين خالل تلك الفترة بـ 172مليون ونصف ،وهو أعلى بكثير
من  160.9مليون في تلك الفئة العمرية املسجلة في تعداد .2010
وأشار التقرير إلى أن «االختالف قد يكون ناجتا عن فشل بعض اآلباء في
تسجيل املواليد لتجنب العقوبة إذا انتهكوا سياسة الطفل الواحد» ،فيما
بدأت الصني بالسماح جلميع األزواج بإجناب طفل ثان فقط في عام ،2016
مما يعني أن بعض اآلباء لن يبلغوا رسميا عن مولود جديد إذا جتاوزوا
احلصة احملددة حتى يبلغ الطفل سن السادسة ويحتاج إلى التسجيل في
املدرسة ،وفقا ملا ذكره اخلبير الدميوغرافي املستقل ،هي يافو.
جتدر اإلشارة إلى أن «حوالى  %57من األطفال الذين مت تسجيلهم الحقا
كانوا من الفتيات ،مما يشير إلى أن التناقض ميكن أن يكون مرتبطا جزئيا
بعدم إب�لاغ اآلب��اء عن الفتيات ،حتى يتمكنوا من االستمرار في محاولة
اإلجناب» ،وفق التقرير.
باإلضافة إلى ذلك ،مت إجراء تعداد  2010في  1نوفمبر  ، 2010لذلك كان
من املمكن أن يكون قد فات والدات في الشهرين األخيرين من العام ،بينما
ال تشمل مسوحات التعداد ع��ادة األشخاص الذين ماتوا أو هاجروا في
السنوات الفاصلة ،بحسب التقرير.
جدير بالذكر أن التنقيحات تظهر مدى صعوبة حساب عدد األشخاص
ً
اكتظاظا بالسكان.
بدقة في أكثر دول العالم
هذا وأوضح التقرير أنه مت تعديل معدالت املواليد لألعوام من 2011
إلى  2017بشكل تصاعدي في أحدث كتاب إحصائي سنوي ،مما يشير إلى
استمرار مشكلة تقليل عدد األطفال على األرجح بعد عام .2010

خدام شدد في بكفيا
على دقة املرحلة

حسمت محادثات الساعات العشر
التي امضاها نائب الرئيس السوري
عبد احلليم خدام في بكفيا يوم امس،
والتي دارت على مرحلتني ،بينه وبني
رئ �ي��س اجل�م�ه��وري��ة واحل �ك��وم��ة امني
اجلميل ورشيد كرامي وجميع الوزراء
مب��ن فيهم وزي��ر االش �غ��ال والسياحة
وليد جنبالط العديد من األم��ور التي
كانت عالقة إن كان جلهة العالقة بني
اه��ل احلكم ام على صعيد اخلطوات
االم �ن �ي��ة امل��زم��ع تنفيذها اب��ت��داء من
ال� �ع ��اص� �م ��ة وص�� � ��و ًال إل � ��ى الطريق
الساحلي ...إلخ.

قبل  25عام ًا
1996/11/25

مداخالت طويلة للنواب
والثقة مضمونة

تبدأ اليوم جلسات مناقشات البيان
ال � ��وزاري ف��ي م�ج�ل��س ال��ن��واب وعلى
مدى ثالثة ايام وقد وصل عدد طالبي
الكالم إلى حوالى  50نائب ًا .وتوقعت
م�ص��ادر وزاري���ة ان حتصل احلكومة
على ثقة ح��وال��ى  94ن��ائ�ب� ًا ،ف��ي حني
رجحت االوس��اط النيابية ان تتراوح
الثقة ب�ين  84و 90ص��وت � ًا ،وجلسات
امل�ن��اق�ش��ة ستتم ف��ي ظ��ل اع�ت�ص��ام في
س��اح��ة النجمة للعاملني ف��ي وسائل
االعالم املرئي واملسموع غير املرخص
لها ...إلخ.

قبل  15عام ًا

2006/11/25

حماس وفتح تتبادالن
االتهامات بعرقلة احلكومة

اع� �ل� �ن ��ت ح ��رك� �ت ��ا ف� �ت ��ح وح� �م ��اس
ام��س ان صعوبات م��ا زال��ت تعترض
ال��وص��ول إل��ى اع�ل�ان تشكيل حكومة
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ف�ي�م��ا اك ��د رئيس
ال ��وزراء الفلسطيني اسماعيل هنية
ان احل� ��وار ش ��اق وص �ع��ب ف��ي بعض
م �ح �ط��ات��ه .وف ��ي اش� ��ارة ضمنية إلى
فتح اتهم فوزي برهوم املتحدث باسم
حماس بعض اطراف احلوار بالتراجع
ع��ن التفاهمات ح��ول بعض احملطات
بخصوص تشكيل حكومة الوحدة.

