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القضاء مُ«يترس» وراء بيطار ..وانتقاد تباطؤ بعبدا في السير «بتفاهم االستقالل»

بالتحرك ملساعدة لبنان دبلوماسي ًا ..وماكرون يسأل :أين أصبحت اإلصالحات؟
وعد فاتيكاني
ّ
مع االرتفاع املريب لسعر صرف الدوالر األميركي في السوق
السوداء ،وبلوغه سقف الـ 25ألف ليرة لبنانية ،وانعكاس هذا
االرت��ف��اع على حركة مريبة ايضا على صعيد تسعير السلع
االستهالكية احليوية ،مبا فيها ربطة اخلبز وتهويل الشركات
واحملطات بأزمة محروقات أو ارتفاع محتم باألسعار اليوم،
ومع صدور كل جدول يتعلق بأسعار احملروقات ،مترس القضاء
وراء موقفه الداعم للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت
القاضي طارق بيطار ،مما عقد املفاوضات اجلارية إلنهاء أزمة
عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء على الرغم من الرهان على
ان الرئيس جنيب ميقاتي سيدعو مجلس الوزراء لالنعقاد في
األسبوع املقبل من ك 1املقبل ،على ان تعقد اجللسة مبن حضر،
وهو األمر الذي سيضاعف املشكلة ،ورمبا يؤدي إلى تفاقمها،

اجلي�ش الإ�سرائيلي يه ِّدد
حزب اهلل و�سوريا بـ«�ضربة فوالذية»
«ح ّذر قائد املنطقة الشمالية في جيش االحتالل اإلسرائيلي ،اللواء
أمير ب��رع��ام ،من أ ّن��ه «ف��ي ح��ال فرضت علينا احل��رب ف��إنّ «ح��زب الله»
سندمر كل
سيواجه ضربة فوالذية هجومية وحاسمة» ،مشدد ًا على «أ ّننا
ّ
بنية إرهابية قريبة أو بعيدة ،محلية أو تابعة للدولة ،في سوريا أو لبنان»
مضيفا «سننفذ عملية برية ألي مكان يتطلب منا والنصر حليفنا».
وقال برعام« :أحيا اللبنانيون مطلع األسبوع  78عام ًا على انتهاء
االنتداب الفرنسي وإعالن االستقالل اللبناني .كانت السنوات األخيرة
عامة والسنة األخ��ي��رة على وج��ه اخل��ص��وص ،منذ االنفجار في مرفأ
ً
وأيضا حزب الله».
بيروت من أكثر السنوات تعقي ًدا التي عرفها لبنان،
ورأى برعام أنّ «األزم��ة احلالية في لبنان األعقد في تاريخ الدولة
فشعبها على امتداد فئاته  -أبناء كافة الديانات والطوائف مبا فيها
الطائفة الشيعية».
ولفت إلى أ ّنه «في ذكرى استقالل لبنان تبقى الدولة اللبنانية فقيرة
وضعيفة بسبب عنصر مركزي واحد -اال وهو منظمة حزب الله اإلرهابية
وأسيادها في إيران».

البابا فرنسيس والرئيس ميقاتي في الفاتيكان (داالتي ونهرا)

«�إك�سبو  »2020والنجاح

بقلم د .لويس حبيقة

من يزور «اكسبو  »2020في دبي يقدر حجم اجلهد املادي
واملعنوي ال��ذي استثمر لبناء ه��ذه املدينة الكبيرة التي
حتتوي على اجنازات ورفاهيات مدهشة .زيارة األجنحة
الوطنية ض��روري��ة لتقدير حجم االجن����ازات االماراتية،
كما تلك املرتبطة ب��ال��دول نفسها .هنالك أجنحة ركزت
على رسالة الدولة أو املجتمع وأخ��رى ركزت على االبداع
في تصوير األوض��اع وتقدميها للرأي العام العاملي .هذا
التنوع في االنتاج مييز «االكسبو» ،فيجعله فريدا ورمبا من
الصعب انتاج مثيل له حتى مستقبال في اليابان .للنجاح
والتفوق شروط بل قواعد أساسها اجلدية والعمل.
املعلوم أن لالنسان نوعان من احلاجات والرغبات ،األولى
مرتبطة بطبيعته البيولوجية والثانية بالذهنية وتدفعه الى
تطوير نفسه وفكره ومحاولة النجاح في احلياة .عندما يكون
االنسان مرتاحا ،ينتج الكثير وتتحسن عالقاته الشخصية
واملهنية .هنالك عوامل تؤثر على انتاجية االنسان وهي
معروفة لكننا نتجاهل تطبيقها .يرغب االنسان في حتقيق
اجن����ازات وأن ي��ن��وه مب��ا ف��ع��ل��ه .طبيعة العمل مهمة ،أي
مريحة أو شاقة؟ ما هي أوقات العمل والفرص كما احلقوق
وبالتالي ال��واج��ب��ات .هنالك أيضا املسؤوليات وتشير
التجارب الى أن حتميل شخص مسؤوليات وان كانت أعلى
م��ن ق��درات��ه تدفعه ال��ى العمل واالجن���از أي يتحدى نفسه
واآلخرين .ما يهم االنسان هو كيفية حتسني أوضاعه ضمن
الشركة واملؤسسة التي يعمل فيها ليس فقط من ناحية
األجر واملنافع وامنا في املسؤوليات أيضا .مجموع هذه
العوامل يرتبط بعالقة االنسان املباشرة بعمله.
هنالك أم��ور أخ��رى ميكن أن تؤثر سلبا اذا لم تناسب
العامل أو املوظف أو حتى االداري .يهتم االنسان بسياسة
الشركة اذ يجب توضيح األه��داف وكيفية الوصول اليها
كما عالقته مبن يرأسه حيث تكون العالقة شفافة ضمن
قواعد املهنية واالحترام .اشراف املسؤول على املرؤوس
ض������روري ،ل��ك��ن ي��ج��ب أن ي��ت��م ض��م��ن األص�����ول العلمية
الواضحة أي نوع من التقييم الدوري املبني على البيانات
واملقابالت .كما يقيم الرئيس املرؤوس ،هنالك ضرورة بأن
يقيم املرؤوسون الرئيس اذ ميكن أن تكون طريقة االشراف
أو االدارة ه��ي السبب ف��ي ضعف االنتاجية
وتدني األرباح.
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في الوقت الذي يدرس الرئيس مجلس نبيه ب ّري احتمال عقد جلسة
ملجلس النواب للبحث في تفعيل املجلس األعلى حملاكمة الرؤساء
وال��وزراء والنواب ،في ضوء انتقاد شيعي ضمني لتباطؤ بعبدا في
السير مبعاجلة أسباب عدم االستعداد للمشاركة في مجلس الوزراء،
ال سيما مسألة إبعاد القاضي بيطار عن التحقيق مع النواب والوزراء
وإحالة الدعوى على هؤالء إلى املجلس األعلى.

البابا :تعهد للعمل دبلوماسي ًا للمساعدة

فقد اجتمع البابا فرنسيس مع الرئيس ميقاتي امس وتعهد بفعل
كل ما بوسعه ملساعدة البالد على «النهوض مجددا».
وذك��ر الفاتيكان في بيان أن البابا ورئيس الوزراء
اللبناني جنيب ميقاتي ،ال��ذي تولى منصبه في أيلول
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نقطة وسطر

هل يتحمل املعطلون
امل�س�ؤولية التاريخية ؟

�ص 8

دوالر بريوت  24950ل.ل

الدوالر على م�شارف � 25ألف لرية!
أقفل مساء أم��س سعر ص��رف ال��دوالر في السوق السوداء
إلى  24850و 24950ليرة لبنانية لكل دوالر ،بعد أن سجل بعد
الظهر ما بني  24750و 24850ليرة لبنانية للدوالر الواحد،
ليالمس سقف الـ 25ألف ليرة ،مبعنى أن كل  4دوالرات تساوي
 100ألف ليرة لبنانية.

خمطط ًا ا�ستيطاني ًا يف القد�س ُوين ِّكل بطالب نابل�س
ي
االحتالل
جمد ّ
ُ
ّ

أبلغت احلكوم ُة اإلسرائيلي ُة
اإلدار َة األميرك ّي َة بأنها لن تصادق
��وس��ع االستيطاني في
على ال��ت ّ
«ع���ط���اروت» ،ال���ذي ص���ادق عليه
قسم التخطيط والبناء في بلدية
القدس احملتلة ،بحسب ما نقل
م���وق���ع «وال���ل���ا» ع���ن مسؤولني
إسرائيليني ،أمس.
وق�����ال م���س���ؤول إسرائيلي
ل��ل��م��وق��ع إنّ ح��ك��وم��ة االحتالل
أوضحت لإلدارة األميركية «قبل
ع��� ّدة أي���ام ،أن��ه��ا ال تسيطر على
اللجنة احملل ّية في بلدية القدس،
وأنّ اخلطة لن تُد َفع في اللجنة
ال�� ُق��ط��ري��ة ال��ت��ي تسيطر عليها
احلكومة».
وأم���س األول ص��ادق��ت جلنة
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ب���ن���اء التابعة
ّ
املخطط
ل��ب��ل��دي��ة ال���ق���دس ،ع��ل��ى
الذي سيبنى على أراض��ي مطار
القدس الدولي (قلنديا) املهجور،

طالب املدارس في بلدة اللنب الشرقية قضاء نابلس خالل مواجهات مع االحتالل

الواقعة بني القدس ورام الله.
وي��ش��م��ل امل��خ��ط��ط ب��ن��اء نحو
 11أل��ف وح��دة استيطانية على
مرحلتني ،أو ّل��ه��ا املصادقة على
 3800وحدة سكنية استيطانية،
على أن يرتفع العدد إل��ى عشرة
آالف وح��دة استيطانية الح ًقا،
«بعد فحوصات جودة البيئة».
ّ
املخطط بناء فنادق
كما يشمل
ومرافق وحدائق عامة ومناطق
صناعية تقام على  1،243دومنا
شمالي مدينة القدس احملتلة؛ كما
يشمل املخطط إق��ام��ة مجمعات
جتارية مب��ح��اذاة ش��ارع رق��م 45
وحت��وي��ل الصالة الرئيسية في
مطار القدس املهجور إلى «مرفق
سياحي».
ووض��ع املخطط االستيطاني
شمالي القدس قبل عدة سنوات،
ّ
وج ّ��م��د ف��ي أك��ث��ر من
ُ
م���ن���اس���ب���ة بسبب
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ع�شية مفاو�ضات فيينا� :شروط فرن�سية وتهديد �إ�سرائيلي

أص��ب��ح��ت احمل���ادث���ات ال��ن��ووي��ة اإلي��ران��ي��ة التي
ستستأنف بعد  ٣أي��ام في م��أزق حقيقي بعد فشل
م��ف��اوض��ات مدير ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة الذرية
رافاييل غروسي في طهران ،ما دفع فرنسا للدخول
على خط األزمة.
في األث��ن��اء حث مسؤولون إسرائيليون البيت
األب��ي��ض على ع��دم إب���رام ات��ف��اق ن���ووي ج��زئ��ي مع
إي���ران م��ح��ذري��ن م��ن أن��ه سيكون ه��دي��ة للحكومة
املتشددة اجلديدة.
وشددت وزارة اخلارجية الفرنسية ،أمس ،على
أن أساس جولة التفاوض املقبلة مع إيران يجب أن
يكون اجلوالت السابقة.

وق��ال��ت ف��ي بيان لها إن اجل��ول��ة يجب أن يكون
أس��اس��ه��ا اجل���والت ال��س��ت السابقة ،م��ش��ددة على
ضرورة أال تبدأ من الصفر.
وح��� ّذرت ب��اري��س األس��ب��وع امل��اض��ي م��ن عواقب
ّ
حض وزير اخلارجية
عدم العودة للتفاوض ،حيث
الفرنسي جان إيف لودريان إي��ران على استكمال
مباحثات فيينا النووية.
يشار إل��ى أن غروسي ك��ان أعلن صراحة أمس
األول أن���ه ل��م ي��ت��وص��ل إل���ى ت��ف��اه��م م��ع السلطات
اإليرانية حول برنامج تفتيش املواقع النووية في
البالد.
وأع���رب ع��ن أسفه ل��ـ«ع��دم التوصل إل��ى اتفاق»

في احملادثات مع إي��ران ،فيما يثير تق ّدم البرنامج
النووي لطهران وسط تقييد عمليات التفتيش قلق
املجتمع الدولي.
وعشية استئناف امل��ف��اوض��ات ف��ي فيينا ،حث
مسؤولون إسرائيليون البيت األبيض على عدم
إب��رام اتفاق ن��ووي جزئي مع السلطات اإليرانية،
محذرين من أنه سيكون هدية للحكومة املتشددة
اجلديدة.
ك��م��ا أب����دى اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون ب��ح��س��ب م���ا أف���ادت
صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس ،خشيتهم من
أن متهد إدارة الرئيس األميركي جو بايدن الطريق
التفاق «أقل تطلبا» ،من شأنه أن يعرض على طهران

تخفي ًفا جزئ ًيا للعقوبات مقابل جتميد أو إلغاء
أجزاء من أنشطتها النووية.
إلى ذلك أكدوا أن اتفاقا منقوصا كهذا قد يشكل
«هدية» حلكومة إبراهيم رئيسي املتشدد.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن بالده
قلقة للغاية من متهيد ال��والي��ات املتحدة الطريق
التفاقية «أق���ل تطلبا» ،أو مبعنى آخ��ر ات��ف��اق��ا قد
يتضمن تنازالت من قبل إدارة بايدن.
كما أض��اف أن «مثل هذا االتفاق سيكون ضا ًرا
ول��ن يفيد إال النظام اإلي��ران��ي ...بل سيكون هدية
هائلة للحكومة اجلديدة الراديكالية
املوالية بقوة للحرس الثوري».
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تقدم للجي�ش اليمني يف م�أرب واحلوثيون يهاجمون املدنيني
أع��ل��ن حت��ال��ف دع���م الشرعية
في اليمن ،أم��س تنفيذ عمليات
ع��دة ض��د امليليشيات احلوثية
املدعومة من إي��ران في محافظة
مأرب.
وأوض��ح التحاف في بيان له
أنه دعم اجليش اليمني لتحقيق
تقدم في م��أرب ،من أج��ل حماية
املدنيني واحلفاظ على سالمتهم.
كما أش���ار إل��ى مقتل م��ا يزيد
ع��ل��ى  60ع��ن��ص��را م��ن ميليشيا
احل��وث��ي وت��دم��ي��ر  5آل��ي��ات في
مأرب.
ول����ف����ت ال���ت���ح���ال���ف إل������ى أن
ق��وات��ه اجل��وي��ة نفذت  8عمليات
اس���ت���ه���داف ف���ي احمل��اف��ظ��ة ضد
احلوثيني خالل الـ  24ساعة.
يذكر أن امليليشيات اإلرهابية
ت����واص����ل م���ن���ذ ش���ب���ط املاضي
هجماتها على احملافظة الغنية
ب��ال��ن��ف��ط ،ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن كافة
ال��دع��وات الدولية والتحذيرات
م��ن اخل��ط��ر احمل���دق على ماليني

النازحني القابعني في خيم في
املنطقة.
وأمس حذرت منظمة «هيومن
راي��ت��س ووت����ش» م��ن الهجمات
احل��وث��ي��ة ال��ت��ي ط��ال��ت املدنيني،
الفتة إلى أن امليليشيات املسلحة
أط���ل���ق���ت ص�����واري�����خ مدفعية
وباليستية عشوائيا على مناطق
م��أه��ول��ة ف��ي م���أرب ،م��ا أدى إلى
إص���اب���ات ب�ين امل��دن��ي�ين ،بينهم
نساء وأطفال ،وإلى موجة نزوح
جديدة منذ سبتمبر.
وق��ال��ت أف���راح ن��اص��ر ،باحثة
ش�����ؤون ال��ي��م��ن في
ه����ي����وم����ن راي����ت����س
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> الق�صيفي ُيعلن
برنامج الئحة
«الوحدة النقابية»

�ص4

اجليش اليمني خالل التقدم في مأرب

�سيا�سة حملية
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�سيناريو مدرو�س لعودة جمل�س الوزراء �إىل االنعقاد الأ�سبوع املقبل!

همس

�أو�ساط ميقاتي ت�ؤكد:امللف قيد املعاجلة واحلكومة ورئي�سها ال يزاالن يحظيان بالدعم الدويل

,,

م�صادر «الثنائي»:
الو�ضع مل ين�ضج بعد

,,

أطلق االجتماع الرئاسي الثالثي الذي انعقد في ذكرى االستقالل صفارة
العودة إلستئناف اجللسات احلكومية بعدما ساد تعهد مبعاجلة الشوائب التي
تعتري هذه العودة ..املعلومات التي يتم تردادها مؤخر ًا تفيد أن أولى جلسات
املجلس قد تعقد األسبوع املقبل على أبعد تقدير .وبناء عليه ،يتهيأ املعنيون
لهذه العودة وفق سيناريو معد وم��دروس رمبا .حتى اآلن ،ال يزال العمل في
إطار الكالم فعلي ًا .فالرغبة لدى رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي في الدعوة
إل��ى مجلس ال��وزراء قريبا قائمة ،لكن هل باتت الظروف أفضل؟وهل عولج
سبب تعليق جلسات احلكومة؟ وهل يقاطع الثنائي الشيعي اجللسة التي ينوي
الرئيس ميقاتي الدعوة إليها؟ هي أسئلة ت��دور في فلك واح��د يتصل بإنقاذ
احلكومة أو انتكاستها.
ما ارساه االجتماع الرئاسي من تفاهم على املعاجلة ينتظر أن يتظ ّهر ،على أن
السؤال املطروح هو ما إذا كان بقي من دون ترجمة أم ان هناك حاجة لبعض
التفاصيل .وقد تكون عبارة «قيد املعاجلة» هي الوصف الدقيق لواقع امللف
احلكومي .فأي سيناريو سلبي يعني باملختصر املفيد تطيير ملفات وانهيارات
متتالية للوضع االقتصادي واالجتماعي واملالي الراهن وغياب ألي مساعدة
دولية ،وفي نهاية املطاف انعدام وجود خارطة الطريق للحل.
وفي هذا السياق ،أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن اي
اتصاالت مباشرة وفورية بقيت من دون نتائج ملموسة حتى اآلن اقله بالنسبة
إلى تأمني موقف حاسم من الثنائي الشيعي بشأن عودة وزرائ��ه إلى حضن
مجلس الوزراء ،ما يسمح بتقليعة حكومية جديدة ،الفتة إلى أن رئيس مجلس

النواب نبيه بري سبق وحتدث في االجتماع الرئاسي عن اتصاالت سيتوالها،
األمر الذي تُرك مفتوح ًا على عدة نتائج وسيناريوهات ،أي بني فك املقاطعة أو
االستمرار بالتشبث بتنحية القاضي طارق البيطار.
وأكدت هذه املصادر أن عدم التمكن من عقد جلسة حكومية يعني أن وضع
احلكومة بات مير مبرحلة دقيقة وهو ما قد ال يتحمله أحد على أن االقتراحات
التي يعمل عليها من ضمن املعاجلة تأخذ باالعتبار مجددا فصل واقع احلكومة
عن قضية قضائية بامتياز ،مع العلم أن هذه املعاجلة تأخذ باإلعتبار اجلهد
الداخلي .ورأت أنه لم تصدر حتى االن مواقف تؤشر إلى أن امللف وضع على
السكة الصحيحة ما يعني احلاجة إلى بعض العمل.
وأكد نائب كتلة الوسط املستقل علي درويش لصحيفة اللواء أن السعي قائم
ملعاجلة موضوع عودة اجللسات احلكومية ،وقال إن مشهدية اجتماع الرؤساء
الثالثة ال بد لها أن تستكمل وتثمر إيجابية تترجم استئنافا لهذه اجللسات،
على أن يتم ذلك بعيد عودة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس
الوزراء جنيب ميقاتي من زيارتيهما دون أن يعني انقطاع االتصاالت الداخلية
واخلارجية الداعمة للحكومة.
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ت�����واج�����ه امل����س����اع����دات
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ن��ح التي
أع��ل��ن عنها للقطاع العام
أزمة سيولة قد تؤجلها إلى
واوضح النائب درويش أن الرئيس ميقاتي يبذل كل ما في جهده إلعادة تفعيل
عمل احلكومة كي تنصرف إلى مهامها األساسية والتي حددها رئيس مجلس ما بعد السنة اجلديدة؟
الوزراء في أكثر من مناسبة والسيما تلك التي تتصل بأولويات املواطنني.
وأك� ��د أن امل��رح �ل��ة ص�ع�ب��ة وه��ن��اك ح��اج��ة إل ��ى ال �ل �ح �م��ة ال��داخ �ل �ي��ة والى
غمز
االستقرار،ولذلك فإن املطلوب سحب فتيل تفجير أي ملف يصيب احلكومة،
والتي تقع على عاتقها مسؤوليات متعددة مكرر ًا أهمية عودة مجلس الوزراء
إلى االنعقاد بشكل دوري.
يحاول نائب عن بيروت
وبالنسبة إلى ملف القاضي البيطار ،اع��اد دروي��ش التأكيد على ما سبق إحداث خرق مع مجموعات
واعلنه الرئيس ميقاتي من أن امللف قضائي وال يتصل بعمل احلكومة،وبالتالي 17ت ،1بحيث يتزعم احلركة
فإن أي إجراءات قضائية معينة أو تصحيح قضائي يعود إلى السلطة القضائية
املعارضة في العاصمة إذا
وليس إلى السلطة التنفيذية.
وشدد على أهمية وضع األمور في إطارها الصحيح في ما خص أزمة لبنان جرت االنتخابات.
مع دول اخلليج مشيرا إلى أهمية تصحيح ما حصل مع احملافظة على كرامة
الوطن.
لغز
وأشار إلى أن النفحات التفاؤلية أكثر من مطلوبة واعلن ان الرئيس ميقاتي
وحكومته ال يزاالن يحظيان بالدعم الدولي وإن زيارته إلى حاضرة الفاتيكان
بلغ عدد القضاة من طائفة
تعكس هذا االهتمام.
من جهتها ،اكتفت مصادر وزارية مقربة من الثنائي الشيعي بالقول لـ«اللواء» معينة الراغبني باالستقالة،
ما ال يقل عن  20قاضي ًا من
أن الوضع لم ينضج بعد في ما خص عودة جلسات احلكومة.
كارول �سلوم الرتب العالية.

البابا يدعو اللبنانيني �إىل التعاون لإنقاذ وطن الر�سالة
عون عر�ض وال�شامي «مفاو�ضات �صندوق النقد»
وتطرق مع مولوي �إىل الأو�ضاع الأمنية
ميقاتي من الفاتيكان :لبنان �سيبقى ملتقى احل�ضارات وبلد التعاي�ش
دع���ا ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س ال���ى تعاون
جميع اللبنانيني من أجل إنقاذ وطنهم،
وطن الرسالة ،كما وصفه سلفه القديس
يوحنا بولس الثاني .كما دعا الى «ان
يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار
والتالقي بني الشرق والغرب» ،معتبر ًا
ان «هموم لبنان كثيرة وانا ساحمله في
صالتي من اجل ان يخلصه الله من كل
االزمات».
ك�ل�ام ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س ج���اء خالل
استقباله في الفاتيكان ،رئيس مجلس
ال����وزراء جنيب ميقاتي ال���ذي أك��د بعد
اللقاء «أن احلرب التي كادت أن تقضي
على عيشنا املشترك علمتنا كيف نحمي
ه���ذه امل��ي��زة ال��ف��ري��دة ،وجن��اه��د اليوم
للحفاظ عليها رغم التحديات واملخاطر،
ألن فيها ضمانة ملستقبل اللبنانيني من
دون متييز».

الوصول واخللوة

وك���ان ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي وص���ل الى
الفاتيكان عند التاسعة بتوقيت روما
(العاشرة بتوقيت بيروت) يرافقه افراد
عائلته.
وب��ع��د م��راس��م االس��ت��ق��ب��ال الرسمية
استقبل البابا الرئيس ميقاتي في مكتبه
وعقد معه خلوة إستمرت نصف ساعة.
وخ�لال اللقاء قال ميقاتي« :إننا في
ه���ذه االوق�����ات ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي مي��ر بها
ل��ب��ن��ان ،ف��ي أم��س احل��اج��ة ال��ى الصالة
ليقي الله وطننا الويالت والشرور ،كما
أننا في أمس احلاجة الى دعم االصدقاء
على كل الصعد ،خصوص ًا على الصعد
االقتصادية واالجتماعية».
أض����اف« :ل��ق��د ك���ان امل��س��ي��ح��ي��ون في
ال��ش��رق م��ن دع��ائ��م احل���ري���ات وحقوق
االنسان وحرية املعتقد ،وقد وجدوا على
ال��دوام امل�لاذ اآلم��ن في لبنان ،وبقدر ما
يشعر املسيحيون في لبنان باالمان بقدر
ما ينعكس ذل��ك على جميع املسيحيني
ف��ي ال���ش���رق .وان���ا واث���ق ب���ان الكرسي
الرسولي ميكنه القيام ب��دور كبير في
هذا االطار».
وبعد إنتهاء اخللوة إستقبل البابا
عقيلة ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي ال��س��ي��دة مي
ومت تبادل الهدايا التذكارية بني البابا
والرئيس ميقاتي وعقيلته.
ث���م ال��ت��ق��ى ال��ب��اب��ا ال���وف���د اللبناني
والتقط معهم الصور وقدم لهم الهدايا
التذكارية.

ميقاتي

وف��ي نهاية زي���ارة الفاتيكان أدلى
ال��رئ��ي��س ميقاتي بتصريح ج���اء فيه:
«سعدت بلقاء قداسة البابا فرنسيس
في حاضرة الفاتيكان ،ونقلت اليه محبة
اللبنانيني اخلاصة له من كل الطوائف
وتقديرهم وامتنانهم على االهتمام الذي
يوليه لهم ولوطنهم من خ�لال املتابعة
الدائمة واحل��رص على ان يبقى لبنان
وط��ن ال��دور وال��رس��ال��ة .كذلك نقلت الى
ق��داس��ت��ه حت��ي��ات رئ��ي��س اجلمهورية
م��ي��ش��ال ع����ون ،وأك����دت دع����وة فخامته
لقداسة البابا لزيارة لبنان قريب ًا ،ألن
اللبنانيني جميع ًا ينتظرون هذه الزيارة
وي��ن��ظ��رون اليها بوصفها أم� ً
لا جديد ًا
لهم ،على غ��رار الزيارات السابقة التي
قام بها عدد من البابوات وابرزها زيارة
ال��ب��اب��ا ال��ق��دي��س يوحنا ب��ول��س الثاني
صاحب الشعار الشهير «لبنان أكبر من
وطن ،إنه رسالة».
حملني البابا
أض��اف ميقاتي« :لقد ّ
فرنسيس محبته الكبيرة الى اللبنانيني
وت��ع��اط��ف��ه م��ع��ه��م ف���ي ه����ذه ال���ظ���روف
العصيبة التي يعيشونها ،مجدد ًا ثقته
ب���أن ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ق�����ادرون ع��ل��ى جتاوز

البابا خالل استقباله الرئيس ميقاتي وعقيلته مي
احمل��ن��ة وم��ش��دد ًا على أهمية استمرار
الدور الذي يقوم به اللبنانيون وتفاعلهم
مع محيطهم العربي ،ما يبقي لبنان بلد ًا
ري���ادي��� ًا وذا ف����رادة .وأك���د ق��داس��ت��ه انه
سيبذل كل جهده في كل احملافل الدولية
مل��س��اع��دة ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ع���ب���ور املرحلة
الصعبة التي يعيشها واع���ادة السالم
واالستقرار اليه ،ولكي ينعم اللبنانيون
بالعيش الكرمي».
وتابع ميقاتي« :كذلك تناول البحث
االوضاع العامة في املنطقة والتطورات
التي حتصل فيها ،وك��ان تأكيد متبادل
على أهمية تفعيل العالقات االسالمية
وثمنت عالي ًا وثيقة األخوة
– املسيحيةّ ،
اإلنسانية التي كان وقعها قداسة البابا
وسماحة شيخ األزه��ر أحمد الطيب في
اللقاء التاريخي ال��ذي كانا ع��ق��داه في
االم���ارات العربية املتحدة ع��ام ،٢٠١٦
تتويج ًا جلهود مشتركة قاما بها منذ
أع���وام ،لنشر ثقافة احل��وار والتعايش
بني أتباع الرساالت السماوية».
وقال«:لقد طمأنت البابا واملسؤولني
في الكرسي الرسولي الذين التقيتهم
أن ل��ب��ن��ان سيبقى ملتقى للحضارات
وال��ث��ق��اف��ات امل��ت��ع��ددة ،وان التعايش

االس�لام��ي واملسيحي فيه قيمة كبرى
ي��ح��رص ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ،ال���ى أي طائفة
انتموا ،على حمايتها وتعزيزها ألنها
أثبتت أنها ق��ادرة ،على رغم ما تعرض
له لبنان في تاريخه القدمي واحلديث،
على إعادة إنتاج الصيغ التوافقية التي
نهضت بلبنان من الكبوات التي مني
بها .وهذه القيمة باتت منوذج ًا يحتذى
ملعاجلة ما تعرض له الوجود املسيحي
من خضات في عدد من الدول العربية».
أض��اف« :كما ش��ددت على ان احلرب
ال���ت���ي ك�����ادت أن ت��ق��ض��ي ع��ل��ى عيشنا
املشترك علمتنا كيف نحمي هذه امليزة
ال��ف��ري��دة ،وأن��ن��ا جن��اه��د ال��ي��وم للحفاظ
عليها رغ���م ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر ،ألن
فيها ضمانة ملستقبل اللبنانيني من دون
متييز ،وضرورة أيضا حمليطهم العربي،
وإرادة ط��وع��ي��ة ل��ت��ج��اوز ه���ذه املرحلة
الدقيقة التي متر بها املنطقة .فالتجربة
اللبنانية ليست فقط للداخل اللبناني،
ب��ل ه��ي م��ن خ�ل�ال صيغتها املتجددة،
ال��ن��م��وذج ال���ذي مي��ك��ن ل��ل��ع��ال��م العربي
االفادة منه ألنه حاجة للمجتمعات التي
تتميز بالتنوع والتعدد».
وت���اب���ع م��ي��ق��ات��ي« :ل��ق��د س��م��ع��ت من

امل���س���ؤول�ي�ن ف���ي ال���ك���رس���ي الرسولي
ك�لام � ًا مشجع ًا ح��ول أهمية احملافظة
ع��ل��ى ال��وف��اق ال��وط��ن��ي ب�ين اللبنانيني
وضرورة توفير كل مقومات النجاح له،
ألن به خالص اللبنانيني وقدرتهم على
احمل��اف��ظ��ة على وطنهم واح����د ًا موحد ًا
تسوده األلفة واحملبة والتعاون بني كل
مكوناته لتنمو أكثر فأكثر ثقافة احلوار
والتسامح ب�ين املسلمني واملسيحيني
الذين يؤمنون بالله الواحد األحد الذي
ال شريك ل��ه ،وي��ن��ب��ذون بقوة الضغينة
وع��دم التسامح والقهر والتعصب بكل
اشكالها وحتت كل سماء».
وأردف«:ل������ق������د ك���ان���ت محادثاتي
م���ع ق���داس���ة ال��ب��اب��ا وامل���س���ؤول�ي�ن في
ال��ف��ات��ي��ك��ان ف���رص���ة ل���ش���رح توجهات
احل��ك��وم��ة اللبنانية ح��ي��ال التحديات
ال��ت��ي ت���واج���ه ل��ب��ن��ان ،وي��س��ع��دن��ي أن
أشير ال��ى أن��ي ملست ارت��ي��اح� ًا بابوي ًا
ملا نقوم به من جهد في احملافظة على
االم��ن واالستقرار في لبنان ومعاجلة
الصعوبات الهائلة التي مير بها لبنان،
وتشجيع ًا على احملافظة على االستقرار
في لبنان وعلى االستمرار في التزام
اخل��ي��ارات الوطنية التي يجمع عليها

البابا ُي�صلّي لأجل لبنان

غ ّرد حساب البابا فرنسيس بالعربية :أيها الرب اإلله ُخذ لبنان بيده و ُقل له انهضُ ،قم! كما فعل يسوع مع ابنة
يائيرس( ،وهي ابنة رئيس املجمع التي ورد في اإلجنيل املق ّدس أنّ املسيح أقامها من بني األموات).

هدية با�سم لبنان من ميقاتي �إىل البابا

ق ّدم رئيس احلكومة جنيب ميقاتي هدية مع ّبرة
إلى البابا فرنسيس ،بإسم لبنان ،وهي عبارة عن
قرميدة م��ن سقف كنيسة املخلص ل��ل��روم امللكيينّ
الكاثوليك ( )١٨٩٠التي ك��ان يخدمها األب نقوال
الرياشي أثناء انفجار  ٤آب والتي حتمل معاني
ع ّدة:

 رمز رجاء كالصليب املنتصر على املوت. شهيدة انفجار  ٤آب. مفعمة برائحة بخور  ١٣٠سنة م��ن صلواتاملؤمنني.
 عالمة انتصار للمسيح القائم من بني األموات. -شاهدة لألمل بقيامة لبنان جديد.

اللبنانيون ،فض ً
ال عن تعزيز العالقات
بني لبنان والعالم».
وختم ميقاتي« :ختاما ،فانني خرجت
من هذا اللقاء مع قداسة البابا فرنسيس
بارتياح تام خصوص ًا وانه على اطالع
كامل على االوضاع اللبنانية والظروف
ال��ت��ي نعيشها ،وي��ش��دد ع��ل��ى ض���رورة
ت��ع��اض��د ك���ل االرادات ل��ل��ح��ف��اظ على
الرسالة اللبنانية ووقف نزيف الهجرة
الكبير من كل الطوائف اللبنانية ،وهو
يعمل على ان يكون لالنسان في لبنان،
كما في كل دول العالم ،ما يحفظ حريته
وكرامته واستقالليته ،وهي قيم لن يألو
الفاتيكان جهدا في احملافظة عليها».

ّ
اطلع رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون خالل
لقائه في قصر بعبدا نائب رئيس مجلس الوزراء
سعادة الشامي ،على مسار املفاوضات مع صندوق
النقد ال��دول��ي ،وتبلغ منه أن «امل��ف��اوض��ات التقنية
م��ع ال��ص��ن��دوق انتهت تقريب ًا ودخ��ل��ت ف��ي مرحلة
املفاوضات على السياسات النقدية واالقتصادية كي
نبدأ باملفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق»   .
وص ّرح الشامي بعد اللقاء :زرت رئيس اجلمهورية
ألطلعه على  سير ومسار املفاوضات مع  صندوق
النقد الدولي ،وأبلغته ان املفاوضات التقنية انتهت
تقريب ًا ودخلنا في مرحلة املفاوضات على السياسات
النقدية واالقتصادية كي نبدأ بالتفاوض بشكل جدي
مع فريق الصندوق الذي نأمل ان يزور لبنان قريب ًا.
أضاف :هدفنا ال يزال التوصل الى اتفاق مبدئي
قبل أواخر السنة ،على ان نتوصل بعد ذلك كما هو
مفترض ،ال��ى ات��ف��اق نهائي في ك��ان��ون الثاني من
العام املقبل .ان املفاوضات مع الصندوق تعتمد
على محاور عدة ،منها ما يتعلق بالسياسة املالية
أي املوازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث
يعمل وزي���ر امل���ال ع��ل��ى التحضير ل��ه��ا ف��ي أسرع
وقت ممكن ،باإلضافة الى موضوع سعر الصرف،
السياسة النقدية ،والقطاع املصرفي واملالي ،ونعد
تصورا لكيفية حل هذا املوضوع سنعلن عنه فور
اكتماله .م��ن ه��ن��ا ،ف��ان اجلميع يعمل ضمن اطار
اختصاصه لكن ال ميكننا اإلع�لان عن خطة إال حني
اكتمالها».
وق�����ال :ه����ذا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��س��ي��اس��ات امل���اك���رو -
اق��ت��ص��ادي��ة ،ام���ا بالنسبة ل��ل��س��ي��اس��ات البنيوية
والهيكلية ،فإن احلكومة تعمل على موضوع الفقر
باالضافة  الى سياسة الكهرباء والطاقة حيث يعمل
وزير الطاقة على إيجاد احللول املناسبة وحتسني
التغذية بالتيار الكهربائي ،وكما قلت نعمل كل ضمن
اختصاصه وفور اكتمال اخلطة نعلن عنها.
وع��ن تأثير م��وض��وع االنتخابات النيابية على
املفاوضات مع صندوق النقد ال��دول��ي ،أج��اب« :ان
الصندوق لن يربط أي موضوع باالنتخابات ،فهي
ميكن ان تؤثر في بعض األحيان على املفاوضات
من ناحية البلد املعني ال من ناحية الصندوق اذ انه
يتعامل على قاعدة ان الدولة اللبنانية اذا توصلت
الى خطة اقتصادية ينظر ساعتئذ بها واذا كانت
ج��ي��دة ي��واف��ق عليها ،اال ان��ه ل��ن يتدخل مبوضوع
االنتخابات».

وعما اذا كانت اخلطة واألرقام موحدة ،اجاب« :ان
أي خطة ستكون ارقامها موحدة وسيكون اجلميع
متفقا عليها ،فاللجنة املكلفة التفاوض مع الصندوق
مشكلة من  3وزراء  ومن حاكم مصرف لبنان ،وقد
اجتمعت م���رات ع��دة وس��ت��واص��ل اجتماعاتها في
املستقبل القريب ك��ي تتوصل ال��ى ات��ف��اق على كل
عناصر اخلطة».
وع��ن ش��رط التدقيق اجل��ن��ائ��ي ال���ذي يصر عليه
الصندوق ،أجاب« :لست في صلب موضوع التدقيق
لكن كما تعلمون يتم العمل على إجن��ازه ،وباالمس
شهد القصر اجتماعا م��ع س��ع��ادة احل��اك��م ووزير
املالية ونتمنى ان تسير األمور بأسرع وقت ممكن».
وع��ن توحيد سعر ال��ص��رف باعتباره اح��د شروط
صندوق النقد ،أجاب« :ان توحيد سعر الصرف هو
مطلب اجلميع واعتقد انه سيكون شرطا من شروط
الصندوق الن��ه ال ميكن ل�لأم��ور ان تسير ف��ي البلد
في ظل تعدد اسعار الصرف .ونتمنى حني توحيد
سعر الصرف واذا ما اتفقنا على خطة اقتصادية مع
الصندوق ان يتحسن السعر النه ساعتئذ  تتدفق
االموال الى البلد  وتستعاد الثقة به».
ولدى سؤاله عن تأثير عدم انعقاد احلكومة على
عمل اللجان الوزارية ،اكد ان كال من ال��وزراء يعمل
على ملفاته ،وحتى االن ليس من عائق في عملنا
لكن مبرحلة ما نكون ام��ام حاجة الجتماع مجلس
الوزراء ،كي نعرض اخلطة عليه واعتقد ان الرؤساء
الثالثة يعملون على هذا املوضوع ونأمل ان ينعقد
في املستقبل القريب .وعن تأثير عدم انعقاده على
املفاوضات مع صندوق  النقد ،قال«:ان اخلطة يجب
ان تعرض على مجلس ال���وزراء أوال لتتم املوافقه
عليها من هنا سيكون هناك تأثير على املفاوضات
مع الصندوق اذا لم يجتمع في املستقبل القريب».
وعما ان كان ذلك سيتم قبل رأس السنة ،قال« :ان
شاء الله يجتمع قريبا».
ع���ل���ى خ����ط آخ������ر ،ع�����رض رئ���ي���س اجلمهورية
العماد ميشال ع��ون مع وزي��ر الداخلية والبلديات
بسام مولوي األوض���اع األمنية ومواضيع تتعلق
باملديريات التابعة للوزارة.
وتسلم  الرئيس ع����ون م���ن رئ���ي���س اجلامعة
االنطونية االب ميشال جلخ  واألمني العام ونائب
الرئيس للشؤون اإلداري��ة االب زي��اد معتوق ،دعوة
الى حضور تساعية عيد امليالد األربعاء  15كانون
األول املقبل في السادسة مساء.

أمني سر الفاتيكان

بعد ذلك عقد الرئيس ميقاتي اجتماع ًا
مع أمني سر دولة الفاتيكان الكاردينال
بياترو باروليني ف��ي حضور عضوي
الوفد اللبناني وزير العدل هنري خوري
ووزي����ر ال��س��ي��اح��ة ول��ي��د ن��ص��ار وسفير
لبنان في الفاتيكان فريد اخلازن.
وفي خالل االجتماع شدد باروليني
على أن لبنان أساسي للوجود املسيحي
في الشرق وه��و ك��ان على ال���دوام مثا ًال
للعالم ح��ول كيفية تعايش املجتمعات
مع بعضها البعض».
وأشار الى «أن لبنان يحظى باهتمام
خاص من الكرسي الرسولي» .وأكد «أن
صدقية أي حكومة ان تؤمن التزامات
البلد خاصة مع املجتمع الدولي».
واع��������رب «ع�����ن ق��ل��ق��ه م����ن ال���وض���ع
االج���ت���م���اع���ي ف����ي ل���ب���ن���ان واالوض�������اع
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ي����رزح اللبنانيون
ونوه بشجاعة رئيس احلكومة
حتتهاّ ،
في حتمل املسؤولية الصعبة رغم إدراكه
املسبق بخطورتها».
وق���ال«:ان الفاتيكان سيبذل جهود ًا
لدعم لبنان في احملافل الدولية» .وشدد
«على ضرورة ان يكون لبنان على افضل
العالقات مع محيطه العربي واملجتمع
الدولي».

الرئيس عون مستقب ً
ال الشامي (داالتي ونهرا)

الراعي التقى �إده ووفد ًا فرن�سي ًا وزوار ًا

ماكرون يف ر�سالة تهنئة لرئي�س اجلمهورية باال�ستقالل:
خال�ص لبنان ب�سلوك طريق الإ�صالحات

تلقى رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون أمس،
رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي اميانويل ماركون
ملناسبة الذكرى الـ 78الستقالل لبنان .واكد الرئيس
الفرنسي في رسالته وقوف فرنسا الى جانب لبنان،
وشدد على إيالء أهمية قصوى الستقرار هذا البلد
واستقالله وامنه وسيادته.
وإذ ع ّبر عن قلقه من االزمة التي يغرق فيها لبنان
حالي ًا ،لفت الرئيس ماكرون الى ان تشكيل حكومة
جديدة كان مرحلة أولية للخروج من االزمة ،و»عليها
ان تنجز ،بدعمكم ،اإلص�لاح��ات التي التزمت بها
السلطات اللبنانية» ،ومن دون إجراءات قوية ضرورية
من قبل املسؤولني اللبنانيني بهدف استعادة الثقة،
فإن لبنان يخشى مضاعفة عزلته اإلقليمية ،علم ًا ان
فرنسا ترغب في مساعدته على اخلروج منها».
وفي ما يلي نص الرسالة :ملناسبة العيد الوطني

للجمهورية اللبنانية ،يطيب لي ان أتقدم منكم باسمي
وباسم الشعب الفرنسي ،بأطيب امنيات الصداقة
االمة اللبنانية.
جتاه ّ
ان فرنسا كما تعلمون ،مرتبطة بشكل وثيق
بعالقات اخ� ّ�وة جتمع ب�ين بلدينا وشعبينا ،وهي
تولي أهمية قصوى الستقرار لبنان واستقالله وأمنه
وسيادته .هذا الوطن ال��ذي لطاملا كان مثال انفتاح
وحرية لكل املنطقة.
ان �ن��ي ،وان �ط�لاق � ًا م��ن ه��ذا السبب ال��وج�ي��ه ،اود
ان اع ّبر بقو ة عن مدى قلقي من االزم��ة التي يغرق
فيها بلدكم في اآلون��ة األخيرة ،والتي ارت��دت طابع ًا
متعدد ًا بوجوهه االقتصادية واألمنية واالجتماعية
واالنسانية ،إضافة الى الوجه السياسي .واني اق ّدر
حجم الصعوبات التي يواجهها اللبنانيون منذ اشهر
عدة ،ال سيما في حياتهم اليومية.

ومما ال شك فيه ،انه وبهدف اخلروج من هذه االزمة،
مت اجناز مرحلة أولية متثلت بتشكيل حكومة جديدة
عليها ان تنجز ،بدعمكم ،االصالحات التي التزمت بها
السلطات اللبنانية جتاه اللبنانيني او ًال ،كما جتاه
املجتمع الدولي .هذه اإلصالحات في العمق ،يجب ان
يتم اطالق ورشها بالسرعة القصوى ،مبا يتالقى مع
متطلبات جميع االصدقاء احلقيقيني للبنان ،كما مع
االنتظارات املشروعة التي سبق وع ّبر عنها الشعب
اللبناني .وانني ادرك انكم توافقونني الرأي على ان
نهوض لبنان يجب ان مي ّر عبر هذا الطريق ،وما من
احد يأمل بسلوك طريق م��واز ،قد يع ّرض املصلحة
العامة للبنانيني ،وحتى استقرار البالد ،الي مخاطر.
إن احملطات العنفية األخيرة تظهر بوضوح حجم
املخاطر املرتبطة مبواصلة ّ
شل السلطات الرسمية
جتاه التحديات التي يواجهها لبنان.

وختم ماكرون رسالته بالقول « لقد آن األوان ان
حسي الح�ت��رام معنى التاريخ من
يتم اظهار دليل ّ
جهة ،ول��روح املسؤولية التي اع��رف انكم تتحلون
بها للخروج ببلدكم من االزمة الراهنة .وكونوا على
ثقة بأن جميع شركاء لبنان احلقيقيني في املجتمع
الدولي جاهزون لتقدمي أي مساعدة لكم .ولكن من
دون إج� ��راءات ق��وي��ة ض��روري��ة م��ن قبل املسؤولني
اللبنانيني بهدف استعادة الثقة ،فإن لبنان يخشى
مضاعفة عزلته اإلقليمية ،علم ًا ان فرنسا ترغب في
مساعدته على اخلروج منها.
وكونوا على ثقة ،فخامة الرئيس ،بأن فرنسا تقف
ال�ي��وم ،كما كانت في مختلف ال �ظ��روف ،ال��ى جانب
لبنان والشعب اللبناني.
وتفضلوا بقبول اس�م��ى ع �ب��ارات التقدير لكم،
واطيب عبارات الصداقة للشعب اللبناني».

الراعي خالل استقباله روجيه إده وعقيلته أليس والوفد الفرنسي

بكركي – نال�سي جربايل يون�س
التقى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
في الصرح البطريركي في بكركي ،روجيه اده على رأس
وف��د فرنسي من رج��ال وسيدات أعمال ،وع��رض الوفد
املشاريع االنسانية التي يعملون عليها ،والتي تقوم
على تأمني مختلف أن���واع امل��س��اع��دات وتوزيعها في
لبنان.
كما التقى الراعي ،وفد ًا من املجلس الوطني للخدمة
االجتماعية واالحت��اد الوطني لشؤون االع��اق��ة ،عرض
للمشاكل والتحديات التي تواجهها  400مؤسسة تُعنى
بالعمل االجتماعي واالنساني والرعائي وتخدم األطفال

واأليتام وذووي االعاقة واملدمنني وكبار السنّ .
وش ّدد الوفد في صرخة أطلقها أمام البطريرك ،على
ض��رورة االس��راع في إيجاد ّ
املتمثلة
حل لألزمة املالية
ّ
بغياب دفع املستحقات من الدولة اللبنانية منذ أكثر من
سنتني ،ما قد يدفع بهذه املؤسسات الى االقفال تباع ًا
وفي وقت قريب ،كما اعتبر الوفد أن هناك ضرورة إلعادة
النظر في قيمة البدل املدفوع من الدولة اللبنانية عن كل
ُمنتسب الى هذه املؤسسات.
ّ
امللف بإهتمام وعناية
تعهد الراعي مبتابعة
من جهته ّ
م��ع وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية وك��ل اجل��ه��ات املعن ّية،
منوه ًا بالدور االنساني الذي تقوم به هذه املؤسسات
ّ
االجتماعية.

�سيا�سة حملية
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فوجي الإطفاء واحلر�س البلدي
وزير الداخلية زار الق�صر البلدي وتفقد ّ
مقري ّ

الوزير مولوي متوسط ًا عبود وعيتاني خالل إلقاء كلمته في مقر فوج اإلطفاء

كتب يون�س ال�سيد:
ي���وم ب��ل��دي ب��ام��ت��ي��از خصصه وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة
��س��ام م��ول��وي ل�لاط�لاع على
وال��ب��ل��دي��ات ال��ق��اض��ي ب ّ
أوض��اع بلدية بيروت وسير العمل والوقوف على
احتياجات فوجي األطفاء واحلرس البلدي.
فقد زار الوزير مولوي يرافقه مستشاره العميد
محمد الشيخ ومدير مكتبه املقدم أمين مشموشي
ّ
القصر البلدي قبل ظهر أمس حيث كان في انتظاره
عند املدخل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان
ع��ب��ود ورئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي امل��ه��ن��دس جمال
عيتاني ،حيث ج��رت له مراسم االستقبال وتأدية
التحية من قبل فرقة التشريفات التابعة للحرس
البلدي ،ثم انتقل الوزير مولوي إلى مكتب احملافظ
عبود حيث عقد اجتماع ًا معه بحضور املهندس
عيتاني وج���رى خ�لال ال��ل��ق��اء ع��رض ل��رؤي��ة بلدية
بيروت لتفعيل العمل البلدي واملعوقات الواجب
تذليلها لتسريع آلية إمناء املدينة ،ثم انتقل عندها
املجتمعون إلى الطابق الثاني حيث التقى الوزير

برئيس وأعضاء املجلس البلدي بحضور احملافظ
عبود ،وجرى خالل اللقاء عرض من املهندس عيتاني
لتطلعات املجلس البلدي ،وكذلك الهواجس ومنها
ملف نفايات العاصمة ال��ذي يحتاج إل��ى معاجلة
سريعة جلهة تدخل مجلس ال��وزراء لتعديل العقد
مع متعهد نفايات بيروت إلعادة التوازن االقتصادي
للعقد ألن املتعهعد ُيه ّدد بالتوقف عن العمل بسبب
اخلسائر التي يتكبدها بسبب ارتفاع سعر صرف
ال��دوالر ،كذلك جرى البحث في ض��رورة تفعيل دور
احلرس البلدي بالتعاون مع شرطة بيروت للحفاظ
على االم��ن ومنع وقمع السرقات ومكافحة ظواهر
املتشردين واملتسولني وال��س��ارق�ين و«النكيشة»
وفوضى الدراجات النارية ،كما جرى التطرق إلى
موضوع عدم حضور بعض اعضاء املجلس البلدي
للجلسات واإلح��ج��ام ع��ن امل��ش��ارك��ة ف��ي ال��ق��رارات
املتخذة.
وعقب االجتماعني توجه ال��وزي��ر امل��ول��وي إلى
مقر فوج حرس مدينة بيروت في الكرنتينا والتقى
قائد الفوج العقيد الركن علي صبرا وضباط الفوج،

حيث قدم العقيد صبرا شرح ًا مفص ًال عن املهام التي
يقوم بها ف��وج احل��رس والصعوبات التي تواجه
عمله لناحية العتاد والتجهيزات وكذلك الصعوبات
احلياتية التي ُيعاني نها العناصر على صعيد غالء
املعيشة واخلدمة الصحية والطبية.
ثم انتقل الوزير مولوي إلى مقر قيادة فوج إطفاء
بيروت ،والتقى قائد الفوج العقيد ماهر العجوز
والضباط ،حيث جرت له مراسم استقبال بالتعاون
مع قوى األمن الداخلي ،واستمع من العقيد العجوز
لطبيعة ومهام عمل الفوج واتياجاته ،وجال الوزير
م��ول��وي ع��ل��ى أق��س��ام امل��ب��ن��ى ،ث��م وض���ع اك��ل��ي ً
�لا من
الزهر على ضريح شهداء فوج اإلطفاء في حضور
محمد
محافظ املدينة ورئيس بلديتها واالع��ض��اء:
ّ
سعيد فتحة وعدنان عميرات وآرام ماليان ومغير
سنجابي.
وف��ي خ��ت��ام ال��زي��ارة أل��ق��ى ال��وزي��ر م��ول��وي كلمة
توجه فيها إل��ى الضباط والرتباء والعناصر في
الفوج ج��اء فيها :احلديث معكم من القلب ،أحيي
الرجال الرجال ،وأبطال بيروت املزينني ببطالت

وبينهن شهيدة غالية.
أضاف مولوي :فوج إطفاء بيروت الذي ارتبط
بذاكرة كل البيارتة على م��دى مئة سنة منصرمة،
أحييكم وأثني على تضحياتكم التي يقدرها قلب كل
لبناني ،لقد قدمتم شهداء من بداية تأسيس الفوج
وخالل احلرب األهلية إلى انفجار املرفأ وسقط لكم
كوكبة عزيزة من خيرة رفاقكم.
وأوض���ح ال��وزي��ر م��ول��وي  :قمت ب��ه��ذه ال��زي��ادة
لرغبتي ان أك��ون بينكم وألؤك��د حتسس احلكومة
ووزارة الداخلية جلهودكم وتضحياتكم ووطنيتكم
وحبكم لبيروت وأهلها وحبكم للبنان ،وال ب�� ّد أن
���وه ب��ج��ه��ودم جلهة م��س��اع��دة ال��دف��اع امل��دن��ي في
أن ّ
عمليات إطفاء احلرائق خارج نطاق مدينة بيروت
اإلدارية وآخرها احلريق في بيت مري.
وختم الوزير مولوي :نعرب لكم عن استعدادنا
في وزارة الداخلية للموافقة على كل اقتراح يصب
في تأمني مصاحلكم وخصوص ًا االجتماعية منها،
وكذلك تأمني احتياجات الفوج من العتاد واآلليات،
فنحن معكم ،بيروت كلها معكم ونحبكم جميع ًا.

ّ
إطلعت جلنة االق���ت���ص���اد ال��وط��ن��ي
والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية
من وزير الصناعة جورج بوشكيان على
خطة احلكومة لتشجيع الصناعة وذلك
في جلسة عقدتها برئاسة النائب فريد
البستاني وحضور بوشكيان والنواب
االعضاء وممثلني جلمعية الصناعيني.
اث��ر اجللسة ،ق��ال البستاني« :عقدت
جلنة االقتصاد والصناعة جلسة مهمة
ج��دا ودع��ون��ا وزي���ر الصناعة وجمعية
الصناعيني وكان النقاش مثمرا جدا».
وق��ال مقرر اللجنة النائب علي بزي:
«ن��اق��ش��ن��ا م��ع وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة وجمعية
الصناعيني التحديات ال��ت��ي يواجهها
القطاع في ظل ه��ذه االزم��ة االقتصادية
اخلطيرة التي يعانيها لبنان والشعب
اللبناني .معالي الوزير أطلعنا على خطة
احل��ك��وم��ة لتشجيع الصناعة احمللية،
وهذا يقتضي ترتيب البيت الداخلي الن
هناك تداخال في الصالحيات في العديد
من الوزارات في هذا اخلصوص ،وايضا
في ما يتعلق بالتزام املواصفات وبشكل
ادق في قطاعات االمن الغذائي وسالمة
الغذاء ،وفي القطاع الكيمائي ايضا الن
في بعض امل��واد الصناعية التي يدخل
اليها الزيت املهدرج ،ال يتوافر مهندس
كيميائي على غرار بقية القطاعات ،فصدر
ما يسمى قرارا الزاميا لوجوب ان يكون
هناك مهندس كيميائي من اجل ضبط هذا
القطاع ومراقبته والسيطرة القانونية
وال��ص��ح��ي��ة عليه  وفي ه����ذا ال���ص���دد،
ت��أل��ف��ت جل��ن��ة للتوصل ال���ى ب��روت��وك��ول
مؤلف من ال���وزارات املختصة مع معهد
البحوث العلمية والقطاعات الغذائية
املعنية» .أضاف«:املسألة اخلطيرة التي
يعانيها لبنان والقطاعات املختصة هي
ملف التصدير .ك��ان ه��ن��اك ن��ق��اش جدي
وح��ث��ي��ث .وه���ذا ال��ن��ق��اش ،كما تعرفون،

سليمان ليكون مع وزير الصناعة في ما
يتعلق بجولة في بعض القطاعات ومنها
اجلمارك ومرفأ بيروت لتبيان ال��ى اين
وص��ل��ت االم���ور عبر امل��ش��اه��دة العينية
واحلسية».
وقال الوزير بوشكيان بدوره « :اشكر
ح��رص��ك��م ع��ل��ى امل���وض���وع .ك��ان��ت جلسة
مصارحة وتبادل لالفكار وم��ا لدينا من
اق��ت��رح��ات واالم�����ور م��ع��روف��ة .ن��ح��ن في
ظ��روف صعبة ،والتضامن ام��ر اساسي
واالج����واء ف��ي اجللسة تساعد وتعطي
اندفاعا اكثر فأكثر ،واحلكومة ومجلس
ال��ن��واب ح��ري��ص��ان ع��ل��ى ط��ري��ق��ة جت��اوز
ه��ذه االزم����ات .ك��ان ه��ن��اك ت���داول ونحن
نركز على قطاع امل��واد االولية ،والشبان
وال��ش��اب��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ات ل��دي��ه��م ق���درات
هائلة .في هذا املوضوع جنرب االضاءة
على ه��ذا القطاع ،وف��ي القريب العاجل
سنطلق م��ؤمت��را خ��اص��ا ب���ه .ل��دي��ن��ا 21
قطاعا صناعيا وسيصبح  22قطاعا».
أض����اف« :ال��ن��ق��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة ه��ي بلد
امل��ن��ش��أ ل��ت��س��ه��ي��ل االم�����ور وامل��ع��ام�لات
الصناعية للمواطن .هذه من االمور التي
نعمل عليها ،وامتنى على املعامل غير
املرخصة لتأتي وتقدم طلبات ترخيص،
وابوابنا مفتوحة ونحن الى جانبهم ،وال
نرغب في ان يكون هناك هذا الشرخ بني
الدولة والصناعيني والشعب ،فلنتضامن
ون��ت��واص��ل ون��ح��ن ال���ى جانبهم مل�لاق��اة
املرحلة املقبلة».
من جهة ثانية ،تابعت اللجنة النيابية
الفرعية املنبثقة من جلنة املال واملوازنة
ف��ي جلسة عقدتها برئاسة النائب االن
ع��ون وح��ض��ور االع��ض��اء ،درس اق��ت��راح
القانون الرامي الى اعفاء كل الشركات
ال��ص��ن��اع��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان م���ن ال��ض��ري��ب��ة
املتوجبة عليها لتشجيعها وحتفيزها
دعما للصناعة الوطنية».

�سفرية بريطانيا لق ّمة العمل املناخي:
البلد يحتاج �إىل �إ�صالحات عاجلة

أع��ل��ن��ت ال��س��ف��ارة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ،في
بيان«،ان سفيرة اململكة املتحدة اإلقليمية
لقمة العمل املناخي  26للشرق األوس��ط
ّ
وأفريقيا جانيت روغ��ان ،أنهت زيارتها
الى لبنان التي استمرت يومني .هذه هي
أول زي��ارة رسمية لها إلى منطقة الشرق
األوس����ط وش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا م��ن��ذ اختتام
مؤمتر األمم املتحدة السادس والعشرين
لتغير املناخ في غالسكو في وقت سابق
من هذا الشهر».
واشارت الى انه «خالل زيارتها ،التقت
السفيرة روغ��ان ب��وزراء البيئة الدكتور
ناصر ياسني والطاقة وليد فياض واملالية
ي��وس��ف خ��ل��ي��ل .ك��م��ا ش��ارك��ت ف��ي جلسة
نقاش حول قمة العمل املناخي بالشراكة
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزير
البيئة ،والتي حضرها أكثر من  50مبتكرا
وخبيرا بيئيا وشبان وشابات وخريجو
منح تشيفنينع ومنظمات غير حكومية
وغيرها.
ف����ي ل���ق���اءات���ه���ا رح����ب����ت ال��س��ف��ي��رة

روغ�����ان مب��ش��ارك��ة وف���د ل��ب��ن��ان ب��رئ��اس��ة
رئ��ي��س ال����وزراء جنيب ميقاتي ف��ي قمة
العمل املناخي وع��ل��ى وج��ه اخلصوص
ال��ت��زام لبنان مب��ب��ادرة غالسكو حلماية
ال���غ���اب���ات واس���ت���خ���دام األراض�������ي وم��ا
ال ي���ق���ل ع����ن  %20م����ن ال���ن���ظ���م ال��ب��ي��ئ��ي��ة
البحرية .كما ناقشت املساهمة احملددة
وطنيا ( )NDCsاملنقحة والطموحة لدى
لبنان التي مت العمل بها قبل قمة العمل
املناخي (وشملت تخفيف غير مشروط
للغازات الدفيئة بنسبة .%20
م��ن خ�لال زي��ارت��ه��ا لبنان استطاعت
ال��س��ف��ي��رة روغ����ان زي����ارة ب��ع��ض املناطق
األك��ث��ر ع��رض��ة خل��ط��ر ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ ،من
خ�ل�ال م���ش���روع ب��رن��ام��ج األمم امل��ت��ح��دة
اإلمنائي املمول من قبل اململكة املتحدة.
وك���ان���ت م��ن��اس��ب��ة مل��ن��اق��ش��ة اإلج������راءات
احمل��ددة الالزمة ملواجهة هذه التحديات
واالستماع من املجتمعات احمللية كيف
تتكيف مع تغير املناخ».
وف�����ي ح��دي��ث��ه��ا ع����ن ال�����زي�����ارة ق��ال��ت

سفيرة بريطانيا خالل مشاركتها في ق ّمة املناخ

ال��س��ف��ي��رة روغ����ان « :ك��ان��ت ه���ذه ال��زي��ارة
ف���رص���ة ل��ش��ك��ر احل���ك���وم���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
ع���ل���ى االل�����ت�����زام�����ات ال���ط���م���وح���ة ال��ت��ي
قطعتهافي  COP26وتشجيع العمل من
أجل تنفيذ االلتزامات .وكانت هذه الزيارة
ال��ق��ص��ي��رة ف��رص��ة ألرى ب��ن��ف��س��ي تأثير
الضعف املناخي ف��ي لبنان واالستماع
ال���ى كيفية اس��ت��ج��اب��ة ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام
واخل��اص لهذه االحتياجات احلقيقية،
مؤمتر  .COP26تقراحلكومة
ب��ع��د
البريطانية بالتحديات الكبيرة التي
ي��واج��ه��ه��ا ل��ب��ن��ان ،مب���ا ف���ي ذل���ك األزم���ة
االقتصادية وإع���ادة البناء بعد انفجار
مرفأ بيروت عام  .2020يحتاج البلد إلى
إصالحات عاجلة ،ويجب أن تكون إعادة
البناء األكثر خضرة في صميم أي خطة
مستدامة طويلة األمد للبنان».
وق��ال السفير البريطاني ف��ي لبنان،
إي����ان ك������والرد« :أرح�����ب ب���زي���ارة سفيرة
اململكة امل��ت��ح��دة اإلقليمية لقمة العمل
املناخي  26للشرق األوسط وأفريقيا الى
لبنان ،وه��ي أول زي���ارة لها إل��ى املنطقة
بعد قمة  COP26الناجحة في اململكة
امل��ت��ح��دة ه���ذا ال��ش��ه��ر .ل��ب��ن��ان ف��ي قبضة
واح����دة م��ن أس���وأ األزم����ات ف��ي ال��ت��اري��خ
احلديث .فقط من خالل التغيير السياسي
واالق��ت��ص��ادي احلقيقي ميكن للبنان أن
يطلق العنان لقدراته ويحقق املستقبل
األف��ض��ل ال����ذي يستحقه ش��ع��ب ل��ب��ن��ان،
مب��ا ف��ي ذل��ك س��ي��اس��ات وال��ت��زام��ات أكثر
خضرة».
واك���������د ان «ل���������دى ل����ب����ن����ان ف���رص���ة
ل�لاس��ت��ف��ادة م���ن ف����رص ال��ت��م��وي��ل ال��ت��ي
أطلقها البنك األوروب���ي إلع���ادة اإلعمار
عالية
والتنمية  ()EBRDللشراكة
التأثير بشأن العمل املناخي (، )HIPCA
حيث تساهم اململكة املتحدة مببلغ 50
مليون جنيه إسترليني في التمويل».

الرئيس سليمان معزي ًا عائلة النائب الراحل فايز غصن
تقبلت عائلة ال��ن��ائ��ب ال��راح��ل ف��اي��ز غصن ال��ت��ع��ازي ف��ي ص��ال��ون كنيسة
القديسني سيرجيوس وب��اخ��وس ف��ي بلدته كوسبا ال��ك��ورة لليوم الثالث،
ومن أب��رز املعزين الرئيس ميشال سليمان ،النواب :وليد البعريني ،سمير
اجلسر وج��ورج عطالله ،مستشار رئيس اجلمهورية الوزير السابق سليم
جريصاتي ،الوزير السابق بطرس حرب ،النائب السابق كاظم اخلير ،العماد
ج��ان قهوجي ،منسق اللجنة األسقفية للحوار املسيحي  -اإلس�لام��ي في
لبنان الشمالي جوزاف محفوض ممثال اللجنة املنبثقة عن مجلس البطاركة
واألساقفة الكاثوليك ورئيسها املطران شارل م��راد ،قائد منطقة الشمال في
قوى األم��ن الداخلي العقيد يوسف دروي��ش ،رئيس دائ��رة األم��ن القومي في
األم��ن العام العقيد خطار نصر الدين ،رئيس محكمة اميون القاضي اميل
العازار ،رجال دين وفاعليات.

متفرقات محلية

ال�سفري كرم ُيعلن تر�شحه
لرئا�سة الرابطة املارونية

أع��ل��ن السفير خليل ك��رم ع��ن ق���راره الترشح إل��ى رئ��اس��ة الرابطة
املارونية في آذار العام  ،٢٠٢٢مشير ًا ان��ه يجري «م��ش��اورات مكثفة
لتشكيل فريق عمل من أشخاص يتمتعون بالصدقية والكفاية ،وممن
ال يخجل حاضرهم مباضيهم ،وع��رف��وا بنضالهم ف��ي سبيل لبنان
والطائفة املارونية من خالل الرابطة»  .
وتابع كرم« :اذا كان من املبكر اإلعالن عن برنامج وخطة عمل ،وحتى
عن الالئحة ،رأي��ت من ال��ض��رورة دحضا لتغريدات غير بريئة اعالن
قراري النهائي بالترشح إلى رئاسة الرابطة التي ناضلت في صفوفها
طويال وكنت رئيسا للجنة السياسية فيها ،وامينا عاما لها ،قبل
أن أع�ين نائبا لرئيس جامعة القديس ي��وس��ف ،ومستشارا لرئاسة
اجلمهورية للفرنكوفونية ،وسفيرا للبنان لدى االونيسكو ،ورئيس
بعثته ل��دى الكرسي ال��رس��ول��ي ،و وج��دت أن بامكاني خدمة وطني
وطائفتي عبر الرابطة امل��ارون��ي��ة ،ويشرفني ذل��ك كوني رابطيا منذ
ما يقارب ال��ـ ٣٥عاما ،وادرى بشعاب هذا الكيان العريق ونقاط قوته
وضعفه»   .
وختم« :أمتلك برنامجا طموحا سأطرحه في الوقت املناسب .ولن
يكون بعيدا .فقط أردت من بياني التذكير ،وال استعجل االمور ،ألن من
طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».

�سليم عون ينتقد
«الإ�صالح والتغيري»

اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون في تصريح له عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،ال��ى ان «التغيير امل��وع��ود واإلص�ل�اح املنشود ،ب�� ّدن
يحققوهن باملال اإلنتخابي… يا َعني على هيك تغيير ،وعلى هيك إصالح… من
حتت الدلفة لتحت املزراب».

�أر�سالن يلتقي �سفري ال�صني

استقبل رئيس احلزب الدميقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن
بدارته في خلدة ،سفير جمهورية الصني الشعبية لدى لبنان تشيان
مينجيان ،بحضور عضو املجلس السياسي وم��س��ؤول العالقات
اخلارجية في احلزب محمد املهتار ،وجرى عرض املستجدات الراهنة
محلي ًا وإقليمي ًا.
وأكّ ����د أرس��ل�ان خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ال��ع�لاق��ة ال��وط��ي��دة ب�ين البلدين
والشعبني اللبناني والصيني ،وب�ين احل��زب الدميقراطي اللبناني
واحل��زب الشيوعي الصيني حت��دي��د ًا ،معتبر ًا أنّ للصني اليوم دورا
يوم مع السياسة
أساسيا وفاعال في املنطقة ،وسيزداد أكثر يوم ًا بعد ٍ
مم��ا يساهم في كسر األح��ادي��ة في العالم
اخلارجية التي تنتهجهاّ ،
بالتعاون مع الدول احلليفة والصديقة.
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بري بحث ووزير اخلارجية نتائج زيارته �إىل رو�سيا

بو حبيب� :س�أ�سلم ال�صور الف�ضائية االثنني

بري مستقب ً
ال الوزير بوحبيب (حسن ابراهيم)
الرئيس ّ

 ...وخالل تفقده مقر فوج احلرس في الكرنتينا

«جلنة االقت�صاد» عر�ضت خلطة احلكومة لت�شجيع ال�صناعة �شخ�صيات ر�سمية و�أمنية
بو�شكيان :منر بظروف �صعبة والت�ضامن �أ�سا�سي ودينية ع َّزت بغ�صن
يستغرق وق��ت��ا ط��وي�لا .واستمعنا الى
معالي ال��وزي��ر م��ن اج��ل معرفة املقاربة
االخيرة للحكومة من اجل ترتيب اعادة
بناء الثقة بني لبنان واخلارج.
اض��اف« :ف��ي ه��ذا امللف ،ط��رح الوزير
ان احل��ل يكمن عبر التعاقد م��ع شركة
متخصصة م��ن اج��ل ادارة ه��ذا القطاع
وع�����دم حت��م��ي��ل ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة أي
مسؤولية في هذا االجت��اه .النقاش كان
واضحا وصريحا لضرورة فصل القرار
السياسي عن القرار االقتصادي وايضا
بناء الثقة املفقودة والتي لالسف الشديد
ه��ي اه���م ع��ام��ل م��ن ع��وام��ل االس��ت��ق��رار
االقتصادي في ه��ذا االجت��اه واستمعنا
ايضا الى جمعية الصناعيني التي اكدت
ع��ل��ى ض����رورة ف��ص��ل ال���ق���رار السياسي
ع��ن ال���ق���رار االق��ت��ص��ادي وع���ن االك�ل�اف
التشغيلية العالية ج��دا وال��ت��ي تشكل
عائقا من عوائق تشغيل هذه القطاعات
املختلفة وت��ع��زي��زه��ا .واللجنة عرضت
ل��ل��ش��روط ال��ق��اس��ي��ة ال��ت��ي وض��ع��ه��ا ه��ذا
البرنامج من اجل االف��ادة منه .وتبني ان
القيمني عليه ادرك���وا ان هناك شروطا
قاسية ويعملون على التخفيف منها».
وتابع« :اش����ار ال���وزي���ر اي��ض��ا ال��ى
العمل على اص��دار برنامج متويل لدعم
القطاعات الصناعية .هناك ايضا فتح
اس�����واق ج���دي���دة ام�����ام رج�����ال االع���م���ال
اللبنانيني من اج��ل تسويق منتجاتهم،
وسيعقد مؤمتر لرجال االعمال اللبنانيني
ف��ي ال��ع��راق ف��ي االش��ه��ر املقبلة ،اضافة
ال���ى ف��ت��ح اس����واق اخ����رى .ون��ش��دد على
مسؤولية احلكومة لرعاية مصالح الناس
واملواطنني وهذا ايضا يرتب اعادة بناء
الثقة املفقودة في هذه االيام .نحن كلجنة
اقتصاد نواكب عبر اعمال احلكومة وعبر
عملنا التشريعي والرقابي واحملاسبة
واملساءلة .وانتدبنا ايضا الزميل محمد
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إط��ل��ع رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ف��ي مقر
الرئاسة الثانية في عني التينة من  وزير اخلارجية
واملغتربني عبد الله بو حبيب على نتائج وأج��واء
زيارته لروسيا.
بعد اللقاء ،ق��ال ب��و حبيب« :دائ��م��ا أق��وم بزيارة
الرئيس بري من وقت الى آخر ،لكن املناسبة هي بعد
زيارتي ملوسكو ولقائي املطول مع وزير اخلارجية
سيرغي الف���روف حيث وضعته ف��ي اج���واء اللقاء،
وم��ن��ه��ا أي��ض��ا م��وض��وع تسلم ال��ص��ور الفضائية
التي لم نرها حتى اآلن وهي موجودة مبغلف مقفل
وس��أس��ل��م��ه��ا ل��وزي��ر ال��ع��دل ه��ن��ري خ���وري األث��ن�ين
املقبل  لوجوده خ���ارج لبنان وال���ذي ب���دوره يقرر
اجلهة التي سيسلمها إياها .نحن نعمل من وزارة
لوزارة ووزير العدل هو من يقرر».
وردا على س��ؤال عما اذا كانت روسيا ستدخل
على خ��ط ال��وس��اط��ة ب�ين لبنان ودول اخل��ل��ي��ج ،رد
وزير اخلارجية بالنفي قائال« :بحثنا في هذا األمر
خالل الزيارة ،روسيا موقفها ممتاز مع لبنان ،لكن

ال وساطة».
وأك��د ال��وزي��ر ب��و حبيب «أن ال علم ل��ه اذا م��ا كان
هناك دول أخرى قد زودت لبنان بصور فضائية غير
روسيا» ،وقال»:مش على علمي».
وفي الشأن احلكومي ،قال«:الله كرمي  ،خرجت من
عند الرئيس بري متفائال قليال وكان مرتاحا للقاء
الثالثي».
ع���ل���ى ص��ع��ي��د آخ������ر ،تبلغ  وزير اخل���ارج��� ّي���ة
واملغتربني عبدالله بوحبيب من سفير صربيا لدى
لبنان أمير إلفيك ارس��ال ب�لاده مساعدات للجيش
اللبناتي عبارة عن  ٤٠ألف لقاح سبوتنيك و ٤٥ألف
طن من املواد الغذائ ّية التي ستصل الى لبنان في ١٧
و  ١٨كانون األول .٢٠٢١
وع���رض بوحبيب خ�ل�ال اللقاء  الزيارة ا ّل��ت��ي
ق��ام بها لبلغراد على هامش اجتماعات دول عدم
اإلنحياز في صربيا .كما مت  البحث في العالقات
الثنائ ّية بني البلدين وإمكان توقيع إتّفاقيات ثقاف ّية
وسياح ّية بني لبنان وصربيا.

الكتائب يحذّر من خطة مقاي�ضة
بني العدالة وت�سيري �ش�ؤون النا�س
حذر املكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه برئاسة
رئيس احلزب سامي اجلم ّيل «من اية محاولة جتري حتت
الطاولة لتخيير اللبنانيني بني العدالة وتسيير شؤون
الناس ،ويعتبر ان الكالم عن مقايضة محاسبة املسؤولني
عن جرمية املرفأ بعودة العمل احلكومي ومعاجلة األزمة
مع دول اخلليج هو جرمية جديدة ترتكبها هذه املنظومة
بحق شهداء املرفأ والضحايا ودولة القانون في لبنان.
واعتبر احلزب ان اي خطوة من هذا النوع هي مبثابة
استسالم جديد إلمالءات حزب الله الذي ،وبعدما اخضع
السلطتني التشريعية والتنفيذية ،ب��دأ حربه إلخضاع
السلطة القضائية بعدما ادرك انها تضم قضاة سياديني
شجعانا يرفضون الرضوخ لغير صوت القانون.
وتوقف «عند الوضع املعيشي الكارثي ال��ذي يعيشه
اللبنانيون بعدما تركتهم هذه الطبقة ملصيرهم في احلك
ازمة اوقعت البالد فيها» ،واشار ان « الغالء الفاحش من
دون ضوابط أكل كل قدراتهم على االستمرار ،من رغيف
اخلبز الذي يرتفع سعره باستمرار الى احملروقات التي
حلقت مع ال��دوالر وستمنع عنه التدفئة في الشتاء ،الى

حليب األطفال ،الى حبة الدواء الذي ح ّلقت اسعاره بعد
رفع الدعم العشوائي حتى عن عالجات األمراض املزمنة
وترك املرضى في مواجهة املوت.
وسأل املكتب السياسي عن جدوى كل احلراك الفارغ
باجتاه املنظمات والصناديق الدولية اذا كانت كل خطة
لدعم اللبنانيني تنقصها الشفافية لتحظى بثقة املانحني
وت��خ��ض��ع حل��س��اب��ات سياسية فتنتهي بالفشل كمثل
البطاقة التمويلية ،واك��د «ان السكوت لم يعد مسموح ًا
وبقاء هذه املنظومة بات يشكل اخلطر األكبر على بقاء
البلد واه��ل��ه وان اللبنانيني م��دع��وون ال��ى التعبير عن
رفضهم ل��ه��ذا ال��واق��ع بكل السبل املتاحة امامهم دون
ابطاء.
واذ هنأ الفائزين في انتخابات نقابة احملامني التي
كانت وستبقى رأس احلربة في احلفاظ على الدميقراطية
عول على
والعدالة في لبنان في هذه الظروف املصيريةّ ،
ان تتحلى االنتخابات النقابية املقبلة ،للصيادلة وأطباء
األسنان واملعاجلني الفيزيائيني مبثل هذا التوجه الذي
من شأنه ان يؤكد ان األمل بالتغيير حقيقي.

حتى ال يزول اال�ستقالل

«ل�ق��د شهدنا االس �ت �ق�لال كيف ي��ول��د ولن
نرضى أن نشهد االستقالل كيف يزول».
تقي الدين الصلح
بقلم :احملامي عمر زين*

بغيابك دولة الرئيس بدأنا نشهد كيف يزول االستقالل
بسبب طغمة فاسدة أت��ت على األخضر واليابس من ّفذة
ألجندتها اخلاصة وألج��ن��دات خارجية طامعة في لبنان
عاملة على تغيير طبيعته ورسالته اإلنسانية.
لقد بدأ بعض اللبنانيون يتنكّرون للميثاق ،وأصبح
ال��ب��ع��ض ب���ل األك���ث���ري���ة ال ت��ع��رف ك��ي��ف مت����ارس احل��ري��ة
وتستعملها ،وه��ي في األص��ل ض��رورة حياتية وبدونها
تنعدم احلياة النها األساس.
ونشهد ال��ي��وم ان التفاهم واحل���وار والبناء املشترك
أصبح من صنع العضالت والبنادق والتصريحات الر ّنانة
وليس من صنع العقل.
ونشهد اليوم أيض ًا ان أبناء الوطن توقفوا عن العطاء
ومنوه وبقاؤه.
له مما يه ّدد استمراره
ّ
ونشهد اليوم أيض ًا وأيض ًا ان الشرعية والتي هي من
سلطة الشعب قد فقدت وجودها وأصبحت للبعض وليس
للكل ،وعلى البعض وليس على الكل.
و َفق َد املواطن حقه في األمن واآلمان واالطمئنان ،ويحرم
املواطن من فرصة املشاركة في بناء الوطن ليشارك في بناء
أوط���ان اآلخ��ري��ن ،وم��ن يحرمه يكون م��خ�� ّرب�� ًا ،واملخربون
اليوم يقبضون على زمام األم��ور في الوطن ،ويقتضي أن
يخضعوا للمساءلة واحملاسبة.
وان األفراد واجلماعات والزعامات والطوائف تأخذ من
لبنان الوطن لتبني نفسها وهي بذلك تبني على أنقاضه،
وعلينا أن نردعها من القيام بذلك وذلك بتحقيق التغيير

الواجب احلصول.
وال��ي��وم ت��ت��ع�� ّرض ال��دول��ة وامل��ؤس��س��ات ل�لاه��ت��زاز مما
يوقع لبنان حتت وطأة التقسيم والتجزئة ويسمح لقيام
الدويالت على أسس طائفية.
ك��ل م��ا ت��ق�� ّدم ه��و م��ن ع�لام��ات ال���زوال وإن يقظة ضمير
س��ري��ع��ة وش��ام��ل��ة م��ن ك��ل م��واط��ن لبناني ك��م��ا وع��ل��ى كل
املفكرين والقيادات الوطنية احل ّية أن يسعوا في سبيل
هذه اليقظة ،اليوم قبل الغد ،وأساس هذه اليقظة اإلميان
بأن امليثاق حقيقة اليوم والغد ،وان حركة تنويرية يجب
أن تقوم حيث ان القوة التي حتملها الفكرة هي أعظم قوة
اهتدى إليها اإلن��س��ان فعلينا التشبيك الشعبي حلملها
والعمل من أجلها إلزالة الطغمة الفاسدة من مواقعها الى
األبد.
ورأى املغفور له دول��ة الرئيس تقي الدين الصلح منذ
أكثر من خمسني عاما بأن «لبنان يذوب كالشمعة فلنتداركه
قبل أن ينتهي» .ولبنان اليوم في حالة االنهيار الشامل
وقاب قوسني أو أدنى من االنتهاء.
دولة الرئيس كنت على حق عندما قلت بأنك لن ترضى
أن تشهد االستقالل كيف يزول ،ونحن معك ،وعدم الرضى
يعني ع��دم املوافقة وع��دم القبول ويعني أيضا املمانعة
واملقاومة بكل الوسائل املتاحة القانونية والشرعية ووفق
ما أق ّره القانون الدولي واملواثيق واإلعالنات العاملية.
ه��ذه مسؤولية جماعية ل��ع ّ��ل ال��ق��وى احل�� ّي��ة أن تتّعظ
وتتّحد وتعمل على خالص وإنقاذ الوطن للنهوض مجدد ًا
من خالل توفير التغيير املطلوب.
ه��ك��ذا نحافظ على ال��وط��ن وع��ل��ى استقالله وسيادته
وحريته.
فليكن ك��ل عيد اس��ت��ق�لال تعبير ًا ع��ن حتقيق الركائز
الوطنية تعزيز ًا للدولة وحصانة للوطن.

* األمني العام السابق الحتاد احملامني العرب

كلمة ونص

�س�ؤال �سيا�سي :هل 5=2+2؟

عبد الفتاح خطاب

اجتمع «الزعيم» بثالثة من أنصاره بحضور مدير
مكتبه ،وسألهم :هل 5=2+2؟
أج���اب األول بكل ح��م��اس :طبع ًا ي��ا زع��ي��م مؤكد
تساوي ،5
أج��اب الثاني :نعم يا ر ّي��س تساوي  5إذا أضفنا
لها  ،1وهذا أمر بسيط للغاية.
أما الثالث فقال :ال يا سيدي هذا خطأ فهي تساوي
!4
في اليوم الثاني لم يجد أنصار الزعيم رفيقهم
الثالث في املكتب ،وبعد السؤال عنه علموا أن��ه مت
إقالته!
أس��رع مدير املكتب وس��أل الزعيم (حفظه الله):
زعيمنا  ...ملاذا مت إقالة رفيقنا؟
��ض ف���وه) ق��ائ ً
ر ّد الزعيم (ال ف ّ
سألت
�لا :ال��ب��ارح��ة
ُ
الشباب سؤا ًال ور ّدوا عليه.
فأما األول فهو ك���ذاب ...وه��ذا النوع مطلوب في
دائرة العمل الشعبوي،
وأما الثاني فهو حربوق  ...وهذا النوع مطلوب
في دائرة التنظير السياسي،

وأم��ا الثالث فهو ص��ادق وال مُيكنه إال أن يكون
ويصعب
صادق ًا على ال��دوام  ...وه��ذا النوع ُمتعب
ُ
التعامل معه ،وهو عائق في العمل السياسي.
ثم سأل الزعيم مدير مكتبه :واآلن قل لي أنت ،هل
5=2+2؟
أج���اب م��دي��ر املكتب بكل ثقة وح��ب��ور :أع��ج��ز عن
اإلج��اب��ة على س��ؤال��ك ي��ا زع��ي��م��ي ،فمثلي ال يرتقي
باإلدراك إلى مستوى العظماء من أمثالك.
قهقه الزعيم وق��ال :وهذا هو اجل��واب املتوقع من
النوع املنافق ...وهو النوع احملبب إلى قلبي ،والذي
أرغب أن يكون بجانبي .أحسنت ...أحسنت.
يا س��ادة يا ك���رام ...واق��ع احل��ال مؤلم ،ونحن في
زم��ن ك ُّ��ل جميل فيه قبيح ،وك ُّ��ل محمود مكروهُّ ،
وكل
وكل لص مرفوعُّ ،
تافه مرموقُّ ،
وكل شريف مكسور.
ف��ي اخل��ت��ام ،أؤك���د ل��ك��م أن ه���ذه ال��ق��ص��ة واق��ع�� ّي��ة
��ت ف ً
���ع�ل�ا ،وحت���ص ُ
���ل ح��ال��ي�� ًا،
ح��ق��ي��ق�� ّي��ة ،وق����د ح��ص��ل َ
ُ
وستحصل الحق ًا وفي ّ
كل يوم في مكاتب «الزعماء»
ومحيطهم!
موسع!)
(منقول بتنقيح شامل
وبتصرف ّ
ّ

كل لبنان
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ت�صريف مياه ا ألمطار :مقارنة غري مو ّفقة و إ�جناز وهمي

مياه االمطار تغمر شوارع بيروت

حممد املدين:
ب���دأ م��وس��م األم���ط���ار ه���ذا ال��ع��ام
وب��دأت معه معاناة عدد من األحياء
في مدينة بيروت التي ال ينزل عليها
املطر خير ًا وبركة بل طوفان ًا وغرق ًا
ل��ل��ش��وارع .ه��ذه ح��ال بعض ش��وارع
ص���ب���را واحل���م���را وغ��ي��ره��ا وال��ت��ي
ّ
تعطل
سجلت ك��ام��ي��رات امل��واط��ن�ين
مجاري تصريف مياه األمطار فيها
وحتولها الى مستنقعات.
ّ
صور
محافظ بيروت مروان عبود ّ
الوضع هذه السنة وكأنه إجناز غير
مسبوق مستفيد ًا م��ن ع��دم اكتراث
املواطنني واإلعالم ألن معظمهم َفق َد
الرغبة في التعبير عن املعاناة بعد
أن ط��ال��ت ه��ذه امل��ع��ان��اة ك��ل نواحي
ح��ي��ات��ه��م وه������ذا م����ا ج���ع���ل ت�����داول
فيديوهات الشوارع الغارقة باملياه
محدود ًا.
ولكن م��ا استوقف املعنيون في
هذا الشأن كان تصريح عبود بشأن
كلفة تنظيف املجاري وقنوات مياه
األم��ط��ار ف��ي العاصمة ،حيث أعلن
عن خفض كلفة األعمال من  ٨مليون
دوالر إلى  ٥٠ألف دوالر ،ما اعتبره
البعض إجناز ًا للمحافظ عبود ،لكن
الالفت أن األرق��ام التي ص�� ّرح عنها
���ت إل���ى ال���واق���ع بصلة،
ع��ب��ود ال مت ّ
والهدف منها تصوير إجناز وهمي
روج ل��ه ف��ي ال��وق��ت نفسه مناصرو
ّ
احملافظ في التيار الوطني احلر.
مصادر ّ
مطلعة على امللف أشارت
ل��ـ«ال��ل��واء» ،إل��ى أن املجلس البلدي
خ��ص��ص ه���ذا ال���ع���ام م��ب��ال��غ كبيرة
تفوق ما حت��دث عنه احملافظ عبود
بكثير للقيام بأعمال تنظيف املجاري
وق��ن��وات م��ي��اه األم��ط��ار ،وه��ي متّ ت
عبر سلف مالية وق��د ج��رت األم��ور
على الشكل التالي:

بداية إن اإلدارة البلدية قد قامت
ف���ي ش��ه��ر أي���ل���ول م���ن ال���ع���ام 2020
بإعداد دفتر شروط إلجراء مناقصة
م����ن أج�����ل ت���ل���زمي أع����م����ال ت��ن��ظ��ي��ف
املصافي وخطوط املجاري باإلضافة
إل��ى أع��م��ال الصيانة لكامل البنية
التحتية والفوقية غب الطلب مماثل
لدفتر الشروط املعتمد من قبل اإلدارة
البلدية في السنوات السابقة .وإن
األش��غ��ال املمكن تنفيذها عبر هذا
االلتزام وكمياتها يتم إدراجها ضمن
جداول.
ول���ك���ن ف���ي ض����وء ت��ق�� ّل��ب أس��ع��ار
الصرف والوضع االقتصادي بالبلد
و حتى شهر آب من العام  2021لم
يتم التلزمي .عندها مت تأمني سلف
م��ال��ي��ة بقيمة م��ل��ي��اري��ن ون��ص��ف من
أجل العمل على تأمني تنفيذ األعمال
املطلوبة األساسية (تنظيف املصافي
وال��ري��غ��ارات) باإلضافة إل��ى إج��راء
الصيانة ال�لازم��ة لبعض األع��ط��ال
الطارئة وعند استالم السلف املالية
قامت األجهزة املختصة بتأمني ثالث
متعهدين ف��ي ن��ه��اي��ة ش��ه��ر تشرين
األول ومت ال��ب��دء بتنظيف املصافي
وامل��ص��ب��ع��ات مل��ي��اه األم��ط��ار وان ما
ساعد في إجناز هذه األعمال هو أن
األعمال التي مت تنفيذها غير مرتبطة
بشكل أس��اس��ي بسعر ال��ص��رف ألن
األعمال املطلوب تنفيذها تتطلب يد
عاملة مع ع�� ّدة بسيطة مع شاحنات
صغيرة لنقل املخ ّلفات.
ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن��ه ف��ي شهر
تشرين األول وردت موافقة دي��وان
احمل���اس���ب���ة ع��ل��ى اع���ت���م���اد ال��س��ل��ف��ة
الدائمة وقامت اإلدارة في حينه إلى
طلب سلفتني ماليتني بقيمة ثمانية
م��ل��ي��ارات ل��ي��رة ل��ك��ل م��ن��ه��ا م��ن أج��ل
العمل على تنظيف خطوط املجاري
والريغارات التابعة لها عبر اآلليات

الالزمة (اكواتيك وشفاط) باإلضافة
إل��ى إج��راء أعمال الصيانة الالزمة
للبنية التحتية وال��ف��وق��ي��ة بح ّدها
األدنى.
وق�����د واف������ق امل���ج���ل���س ال��ب��ل��دي
على سلفتني ماليتني بقيمة ثالثة
م���ل���ي���ارات ل��ك��ل م��ن��ه��ا ب��س��ب��ب ُق���رب
ان��ت��ه��اء ال��ع��ام احل��ال��ي .وبالنتيجة
أن املبالغ امل��رص��ودة إلج���راء أعمال
الصيانة والتنظيف بح ّدها األدنى
ت��ب��ل��غ ح���وال���ي ت��س��ع��ة م��ل��ي��ارات من
دون تأمني األم��وال الالزمة من أجل
دمي��وم��ة أع��م��ال الصيانة املتوجبة
والضرورية بشكل مستمر وال أحد
يعلم م��ن أي��ن أت��ى ال��رق��م ال��ذي ذك��ره
احملافظ عبود.
ه��ذا وإن األعمال اجلارية حالي ًا
اقتصرت فقط على تنظيف مجاري
مياه الصرف الصحي وأقنية مياه
األمطار فقط دون سائر األعمال التي
كانت التلزميات السنوية تشملها
وه��ي أي��ض�� ًا أش��غ��ال صيانة البنى
التحتية وأع��م��ال تزفيت ال��ش��وارع
وصيانة األرصفة وكل هذه األعمال
ك��ان��ت جت���ري ع��ل��ى م���دار ع���ام كامل
وغب الطلب أي أن التلزمي يتضمن
حت��دي��د احل���د األق��ص��ى ال����ذي ميكن
الوصول إليه في الكميات والنفقات.
ول��ي��س ف��ق��ط ل�لأع��م��ال ال��ت��ي حت��دث
عنها احمل��اف��ظ وال��ت��ي تقتصر على
قيام العمال بفتح أغطية احلديد من
ال��ري��غ��ارات وأقنية املياه وتعزيلها
م��ن األوس����اخ ك��ي ال مت��ن��ع تصريف
األمطار وفيضان الطرقات.
ووف��ق امل��ص��ادر ،ف��إن عبود أخطأ
تقصد اخلطأ فيما يتعلق بكلفة
أو
ّ
تلزمي صيانة الطرقات في بيروت،
كما أغ��ف��ل ب��أن العقد ال يشمل فقط
تنظيف امل��ج��اري ،ب��ل صيانة ك��ل ما
يتعلق بالبنى التحتية ،كصيانة

األرص����ف����ة وردم احل���ف���ر وت��زف��ي��ت
ال���ط���رق���ات وم��ع��اجل��ة األع���ط���ال في
ش��ب��ك��ة أن��اب��ي��ب ال���ص���رف ال��ص��ح��ي
وال����ري����غ����ارات وت��ن��ظ��ي��ف امل���ج���اري
وغيرها من األعمال ،ويتم إحتساب
الكلفة بحسب حجم األعمال.
أم��ا الكلفة اإلجمالية للعقد في
السنوات املاضية وال��ذي أمل��ح إليه
احمل���اف���ظ ع���ب���ود ،وب��ك��ل م���ا يشمله
م��ن أع��م��ال ،بلغ فقط ستة مليارات
وثالثمائة مليون ليرة سنة ٢٠١٨
وه���ي ال��س��ن��ة األخ��ي��رة ال��ت��ي حصل
ف��ي��ه��ا ت���ل���زمي األش����غ����ال وق����د رس��ت
املناقصة آنذاك على املتعهد «كيروز»
ول��ك��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��ع��ق��د لم
ين ّفذ حتى ألن دي��وان احملاسبة ق ّرر
تخفيض القيمة الى حوالي النصف
ولهذا لم يتم إجناز العقد لعدم رغبة
املتعهد آنذاك ،شركة كيروز ،بالعمل
بتلك الشروط.
وف���ي م��ع��ل��وم��ات خ��اص��ة ،علمت
«اللواء» من املصادر البلدية ،أن أحد
املتعهدين السابقني ل��دى البلدية
قام منذ ستة أشهر بأعمال تنظيف
م��ج��اري ت��ص��ري��ف امل��ي��اه وأجن���ز ما
ي��ق��ارب  ٧٠باملئة م��ن األع��م��ال وذل��ك
م���ن دون م��ق��اب��ل ،وق���د مت ذل���ك قبل
أن ت��ق��وم البلدية بالتعاقد م��ؤخ��ر ًا
م��ع متعهدين ع��ب��ر ال��س��ل��ف املالية
الستكمال ما قام به املتعهد املذكور.
وه��ذا يعني ان الكلفة التي ذكرها
احمل��اف��ظ ع��ب��ود ع��ن ق��ي��م��ة األش��غ��ال
احلالية ليست صحيحة أيض ًا ألن
غالبية تلك األشغال كانت قد ن ّفذت
مجان ًا .وقد حت ّفظت املصادر البلدية
عن ذك��ر السبب ال��ذي حمل املتعهد
على القبول بالقيام بتلك األعمال
ول���م ت��ؤك��د م��ا إذا ك���ان خ��ض��ع لنوع
من الضغوط ووضعت ذلك في إطار
احلرص على املدينة.

ال�ضجة عن احتمال انفجار مطمر الناعمة
بعد ّ
للمكب موا�صفات مم ّيزة لكن احلذر واجب
خرباء البيئةّ :

الضجة التي أثارها عن وجود
بعد
ّ
خطر حقيقي قد ُيس ّببه مطمر الناعمة
واحتمال انفجاره بسبب وجود كميات
ك��ب��ي��رةمن ال��غ��از ب��داخ��ل��ه ،وال��دع��وات
وجهها إلى املعنيني لتدرك األمر،
التي ّ
أوض���ح اخل��ب��ي��ر البيئي دوم��ي��ط كامل
»املكب لديه املواصفات البيئية
أن هذا
ّ
املطلوبة من خالل التجهيزات املوجودة
فيه بشكل علمي مم ّيز».
تصريح له« :ما تو ّقفنا
وقال كامل في
ٍ
عنده أنه إذا امتنعت الشركاتعن تنفيذ
الشروط البيئية فياملطمر وتُرك من دون
أي معاجلة وبشكل خاصحرق الغازات
وما هنالك وتفريغ اخلزانات ومشتقاتّه،
في هذهاحلالة اخلطرموجود. علم ًا أن
وزارة البيئة تقوم بدورها ،السيما مع
ال��وزي��ر احل��ال��ي واملستشارين ،ونحن
كأحزاببيئية في لبنان وجمعيات لدينا

مم ّثل مستشار لوزارةالبيئة هو حبيب
معلوف رئيس «ح��زب البيئة اللبناني»
ومي ّثلنا جميع ًا ،بالتالي هذه الشروط
إذا مت تنفيذها هي مهمة كثير ًا ،ونحن
واجباتنا أن نن ّبه الى وجود أي خطر».
أضاف« :لذا إقتضى التوضيح لكي
ال نخلق رعب ًا لدى املواطنني في البلد،
وشركة ity blu cأعلنت أن ال عالقة لها
نهائي ًا ولم تدخل املطمر إ ّال في أحوال
مع ّينة .ل��ذا نحن نش ّدد على أن وزارة
البيئة احلالية تقوم بجهود صارمة
ج���د ًا ،واملشكلة ب��ع��دم وج���ود شركات
ح��ت��ى اآلن ت��س��ت��ل��م ت��ن��ف��ي��ذ ال���ش���روط
البيئية».
وح ّ
������ض ك���ام���ل ف����ي اخل����ت����ام ،ع��ل��ى
«ضرورة أن تَستلم املطمر شركة وتعمل
ع��ل��ى إدارت������ه حلمايته م���ن ال���ك���وارث
املوجودة».

وزير البيئة

} وغ��رد وزي��ر البيئة ناصر ياسني
عبر حسابه على «تويتر» فقال»:موضوع
مطمر الناعمة قيد املتابعة مع مجلس
اإلمن����اء واإلع���م���ار ،ومت أم���س تنفيس
خزانات الغاز».
*ك��م��ا غ��� ّرد ال���وزي���ر ال��س��اب��ق صالح
الغريب على حسابه عبر «تويتر» ،كاتب ًا:
«تواصلت مع وزير البيئة ناصر ياسني
ب��ع��د م��ت��اب��ع��ت��ه مل��س��أل��ة م��ط��م��ر الناعمة
وكذلك مع شركة «سيتي بلو» وكالهما ال
يتحمالن مسؤولية ما يحصل».
أضاف« :املشكلة ُح ّلت بصورة مؤقتة
واملطلوب ق��رارات سريعة من احلكومة
ومجلس اإلمناء واإلعمار وشركة كهرباء
ل��ب��ن��ان ل��ف��ت��ح م��ن��اق��ص��ة وت���ل���زمي ش��رك��ة
تعنى بصيانة املولدات وإنتاج الطاقة
لتوزيعها على القرى امل��ج��اورة مجان ًا

من الصادق ..وحدها التط ّورات تكشف املستور؟!
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بعد كل ما عانته على م ّر السنني».
وختم الغريب تغريدته بالقول« :هذا
ما ّ
مت إق��راره في جلسة ملجلس ال��وزراء
عام  ..2016وسنتابع هذا األمر».

اإلمناء واإلعمار

ف���ي ح�ي�ن أوض�����ح م��ج��ل��س اإلمن����اء
واإلع�����م�����ار أن «ال ع�ل�اق���ة ب��ي�ن م���ه���ا ّم
تشغيل وصيانة منشآت توليد الطاقة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ف��ي عهدة
كهرباء لبنان وم��ه��ا ّم تشغيل وصيانة
مطمر الناعمة الصحي التي ما زالت في
عهدة مجلس اإلمناء واإلعمار».
وأكّ��د املجلس ،في بيان ،أنه «عندما
تتعاقد مؤسسة كهرباء لبنان مع شركة
لتشغيل وصيانة منشآت توليد الطاقة،
ليس هناك أية مشكلة بتزويدها بالغاز
المنبعث من املطمر الصحي».
وأش���ار إل��ى أنّ بيانه ج��اء رد ًا على
«م����ا أوردت�������ه ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع��ل�ام
وب��ع��ض وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي
من معلومات مغلوطة عن منشآت توليد
الطاقة الكهربائية في مطمر الناعمة»،
الف��ت�� ًا إل���ى أن���ه «ت��ن��ف��ي��ذ ًا ل��ق��رار مجلس
ال���وزراء رق��م  46تاريخ ،2014/10/30
ت��و ّل��ى مجلس اإلمن����اء واإلع���م���ار تلزمي
م��ش��روع ب��ن��اء م��ن��ش��آت ل��ت��ول��ي��د الطاقة
الكهربائية م��ن ال���غ���ازات املنبعثة من
مطمر الناعمة وتشغيل وصيانة هذه
املنشآت مل��دة سنة .وق��د ُأجن���زت أعمال
البناء والتجهيز في عام  2016وأعمال
الصيانة والتشغيل في ع��ام  .2017مع
اإلش��ارة إلى أن هذا العقد جرى توقيعه
مع شركة «سوكومي» ،وفي عام ،2018
ت��ع��اق��د امل��ج��ل��س م���ع ش���رك���ة «Clean
 »Energy Solutionلتشغيل وصيانة
ه���ذه امل��ن��ش��آت ح��ت��ى ت���اري���خ تسليمها
إل���ى م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ب��ت��اري��خ
 .2021/5/10ومنذ ذلك التاريخ أصبحت
املنشآت بعهدة مؤسسة كهرباء لبنان».

مزهر :املطمر ليس
في نطاقنا

من أمطار اخلير على الضنية
شهدت املناطق الساحلية والوسطى من الضنية هطوال
ل�لام��ط��ار ،ك��ان غ��زي��را ف��ي بعض االح��ي��ان مصحوبا ببرق
ورعد ،وسط تدن الفت في درجات احل��رارة ،في حني شهدت
املرتفعات وحتديدا جبل االربعني وجرد النجاص تساقطا
حلبات البرد ،فضال عن الثلوج التي استمر تساقطها فوق
القرنة السوداء وجوارها.
إلى ذل��ك ،توقعت دائ��رة التقديرات في مصلحة األرص��اد
اجلوية في املديرية العامة للطيران املدني ،أن يكون طقس
اليوم (اجلمعة) غائم ًا جزئي ًا مع استقرار في درجات احلرارة
وضباب على املرتفعات تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوص ًا
في املناطق الشمالية خ�لال الفترة الصباحية ،ويتحسن
الطقس تدريجيا خالل النهار ويتحول الى قليل الغيوم».

احلال العامة :طقس خريفي متق ّلب نسبي ًا يسيطر على
احلوض الشرقي للمتوسط اعتبار ًا من اليوم وحتى بعد ظهر
اليوم حيث يستقر تدريجي ًا وترتفع درجات احلرارة بشكل
ملحوظ خالل عطلة نهاية االسبوع.
احلرارة على الساحل من  14إلى  24درجة ،فوق اجلبال
من  9إلى  19درجة ،في الداخل من  6الى  21درجة .الرياح
السطحية :غربية نهارا ،متقلبة ضعيفة لي ً
ال ،سرعتها بني
 8و  25ك��م/س .االنقشاع :جيد الى متوسط على الساحل،
يسوء أحيانا على اجلبال اعتبارا من بعد الظهر .الرطوبة
النسبية على الساحل :بني  45و % 80حال البحر :منخفض
ارتفاع املوج حرارة سطح املاء 23 :الضغط اجلوي 763 :ملم
زئبق

ب��دوره ،أوضح رئيس بلدية الناعمة
– ح���ارة الناعمة زاه���ر م��زه��ر أنّ مطمر
الناعمة ليس ضمن نطاق بلدية الناعمة
وه��و يبعد  20كيلومترا فقط ومكاتبه
االدارية موجودة ضمن نطاق البلدية .
ولفت الى أن القرى املجاورة للمطمر
متضررة منه منذ  20سنة  ،مضيف ًا :منذ
 15يوم ًا كنا عند مفوض احلكومة لدى
مجلس اإلمن���اء واالع��م��ار ول��ي��د صافي
ل��ل��ت��داول ح��ول م��وض��وع ت��وق��ف محطة
ال��ك��ه��رب��اء واحل���ج���ة ك��ان��ت ع���دم ت��وف��ر
الصيانة لها.
وأش���ار ال��ى حصول مناقصات لكن
ل��م يتقدم أح��د إليها وعلمنا بحصول
مناقصة بطريقة حبية لكن حصل خالف
فيها بسبب ف��رق ال���دوالر مم��ا أدى الى
وقف تنفيذها .
وف��ي م��وض��وع ال��ص��ي��ان��ة ،ق��ال أنهم
ت��واص��ل��وا م��ع ول��ي��د ص��اف��ي م��ؤك��د ًا لهم
أن صيانة احملطة ستستمر لغاية آخر
السنة ولكن ل��ن يشغلوها ألن املعدات
بحاجة الى صيانة ،أما صيانة املطمر
ف��ه��ي م��ل��زم��ة ل��ش��رك��ة س��وك��وم��ي وت��ق��وم
بعملية التنفيس يوميا  ، 24/24لكن
منذ أيام تسلمت شركة سيتي بلو أعمال
الصيانة بشكل مفاجىء .

الق�صيفي �أعلن برنامج الئحة «الوحدة النقابية»4
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و«ال�صحافيني امل�ستقلني» ُتعلن برناجمها ال�سبت

أع���ل���ن ن��ق��ي��ب م����ح����رري ال��ص��ح��اف��ة
اللبنانية ج��وزي��ف القصيفي ،بصفته
رئيس ًا لـالئحة «الوحدة النقابية» ،أمس،
برنامج الئحته ،مؤكد ًا اإللتزام بالدفاع
عن حرية الصحافة واالع�لام والتشديد
ع��ل��ى االح��ت��ك��ام ال���ى ق��ان��ون املطبوعات
والعمل على الوصول ال��ى اق��رار قانون
موحد جديد لالعالم يعزّز دور ومسؤولية
نقابة احملررين في تنظيم وتطوير مهنة
االعالم والصحافة.
وكان رئيس الئحة «الوحدة النقابية»
قد عقد مؤمتر ًا صحفي ًا في دار النقابة
باحلازمية ،يحيط به أعضاء الالئحة،
استهله ب��ال��وق��وف دقيقة صمت لراحة
أنفس الصحافيني املتوفني ،وبالترحيب
بجميع وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ال��ت��ي ستنقل
وق��ائ��ع إع�لان ع��ن والدة «الئ��ح��ة الوحدة
النقابية» ،اشار الى انه «اجتمع الزمالء
وال��زم��ي�لات امل��وق��ع��ون على ه��ذا البيان
وق�����رروا مجتمعني وم��وح��دي��ن خ��وض
ان��ت��خ��اب��ات ن��ق��اب��ة م���ح���رري ال��ص��ح��اف��ة
اللبنانية امل��ق��ررة ف��ي األول م��ن كانون
االول املقبل بالئحة مكتملة هي «الئحة
الوحدة النقابية» تأخذ على عاتقها ما
يلي :االلتزام بالدفاع عن حرية الصحافة
واالع�ل�ام والتشديد على االح��ت��ك��ام الى
قانون املطبوعات ،العمل على الوصول
الى اقرار القانون املوحد اجلديد لالعالم
الذي كان ملجلس النقابة السابق دور في
صوغه والذي يعزّز دور ومسؤولية نقابة
احملررين في تنظيم وتطوير مهنة االعالم
وال��ص��ح��اف��ة ،م��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل احلثيث
م��ع مجلس ال��ن��واب وص��ن��دوق الضمان
االجتماعي ووزارة املالية من اجل اقرار
مشروع انتساب اعضاء اجلدول النقابي
غير املضمونني ال��ى صندوق الضمان
واالستفادة من تقدمياته في فرع املرض

النقيب القصيفي مجتمع ًا مع أعضاء الالئحة اجلديدة
واالمومة .وقد خطا هذا املشروع خطوات
مهمة نحو االق��رار بعد إجن��ازه في جلنة
االعالم واالتصاالت النيابية ،العمل على
حتديث القوانني االعالمية وعصرنتها
مبا يؤدي إلى إيجاد سوق اعالمي منتج
ومستقطب للطاقات وال��ك��ف��اءات يكون
مرتكزا الع�لام وطني له ال��دور املؤثر في
بناء دول��ة املواطنة واملؤسسات والدفع
نحو التنمية امل��س��ت��دام��ة ،تأكيد إبقاء
اجل��دول النقابي مفتوح ًا أم��ام انضمام
سائر العاملني ف��ي االع�ل�ام االلكتروني
وامل��رئ��ي وامل��س��م��وع ل��ك��ي تصبح نقابة
احملررين اإلطار اجلامع لكل العاملني في
قطاعات االعالم ،العمل على وضع قانون
احلق في الوصول إلى املعلومات موضع
التنفيذ ،واقرانه باملراسيم التطبيقية،

لتعزيز دور الصحافة االستقصائية،
ال��ع��م��ل م���ع وزارة ال��ت��رب��ي��ة واجل��ام��ع��ة
اللبنانية واجلامعات اخلاصة من أجل
حت��دي��ث م��ن��اه��ج كلية اإلع��ل�ام باعتماد
التخصص االع�لام��ي ،مب��ا ي��ع��زز املهنة
وي��ط��وره��ا وي��ت��ي��ح زي����ادة ف���رص العمل
وتنويعها أمام اخلريجني ،متتني اواصر
ال��ت��واص��ل ال���دائ���م ب�ين أع��ض��اء األس���رة
النقابية ،وحتصينها بحوافز اجتماعية،
وت��ن��ظ��ي��م دورات ت���دري���ب���ي���ة ،وأح���ي���اء
ن��ش��اط��ات ثقافية وف��ن��ي��ة ،وال��ع��م��ل على
جتذير حضورها الوطني واملهني في كل
املجاالت ،متتني العالقات مع كل نقابات
املهن احل��رة والنقابات املعنية بقطاع
االع�لام واالحت��اد العمالي العام وسائر
هيئات املجتمع املدني املنتخبة والفاعلة.

والعمل املشترك للسعي للوصول الى
تأمني خ��روج لبنان م��ن ازم��ات��ه الراهنة
وت��ط��وي��ر أن��ظ��م��ت��ه مب���ا ي��ح��ق��ق احل��ري��ة
وال��ع��دال��ة والتنمية املستدامة وال��رف��اه
جلميع اللبنانيني..
ث��� ّم ق���� ّدم ال��زم��ي��ل ع��ل��ي ي��وس��ف حملة
م��وج��زة ع��ن م��ا ح��ق��ق��ه م��ج��ل��س النقابة
احلالي في املجال القانوني,
*إل��ى ذل��ك ،تعقد الئحة «الصحافيني
املستقلني» ف��ي احل��ادي��ة ع��ش��رة م��ن قبل
ظ��ه��ر ال��س��ب��ت امل��ق��ب��ل م���ؤمت���را صحفيا
في مقر ن��ادي الصحافة  -الشفروليه -
بناية ألفا ،لالعالن عن اسماء اعضائها
والبرنامج الذي ستخوض على أساسه
معركتها في انتخابات نقابة احملررين
املقررة االربعاء اول كانون االول املقبل.

«كورونا» عاد لين�شر الذعر يف النفو�س فهل َمنْ ي ّتعظ من التجربة املا�ضية؟
لم تعد املوجة اجلديدة لوباء كورونا
مج ّرد توقعات ،فاإلصابات إلى ارتفاع
م��س��ت��م ٍ��ر ي��وم��ي�� ًا ،وس���ط حت���ذي���رات من
مخاطر التف ّلت احل��اص��ل م��ن إج���راءات
الوقاية ،وعدم إقبال نسبة غير قليلة بعد
من اللبنانيني ألخذ اللقاح ،حيث بلغت
نسبة املل ّقحني حوالي  35في املئة فقط.
خطورة هذه املوجة ،خاص ًة في ظل
األزمة االقتصادية الكبيرة ،وإقفال أقسام
عدة لكورونا في املستشفيات ،واالرتفاع
الكبير في أسعار األدوي��ة ،بات يقتضي
ٍ
إجراءات سريعة على مستوى رفع نسبة
التلقيح ،كما تسريع أخذ اجلرعة الثالثة
للمل ّقحني.
وف��ي السياق ،نفذت وزارة الصحة
العامة ،بالتعاون مع طبابة قضاء بنت
جبيل واحت��اد بلديات بنت جبيل ،يوم
أمس ،حملة فحوص  PCRشملت قرى
القضاء مبعظمها ،وذل��ك في إط��ار خطة
مكافحة ك��ورون��ا والعمل على احل��د من
انتشاره وحتديد دائرة املصابني.

يتخوف
عراجي
ّ

إل�����ى ذل������ك ،رئ���ي���س جل���ن���ة ال��ص��ح��ة
النيابية ،النائب عاصم عراجي ،تو ّقف
عند الزيادة الكبيرة بإصابات كورونا،
وعند دخول املصابني إلى غرف العناية
الفائقة ،كاشف ًا أ ّنه من أصل  400مصاب
في املستشفيات مت إدخ��ال  200مريض
إلى غرف العناية .وعن السبب املباشر
ال���ذي س��اه��م ف��ي ه���ذا االرت���ف���اع الكبير
إل���ى ج��ان��ب وص���ول م��ت��ح ّ��ورات ج��دي��دة
م��ن ال��وب��اء ،اعتبر ع��راج��ي أنّ السبب
األس��اس��ي ه��و ع���دم االل���ت���زام باملعايير
ال��ص��ح��ي��ة ،ال س�� ّي��م��ا ارت�����داء ال��ك��م��ام��ة،
واحل��ف��اظ على النظافة ،باإلضافة إلى
التجمعات ف��ي املناسبات ،األم��ر ال��ذي
ّ
أ ّدى إلى ارتفاع أعداد املصابني.
إلاّ أنّ األم��ر بات مقلق ًا على أكثر من
ص��ع��ي��د ،خ��اص�� ًة أنّ ال��ق��ط��اع ال��ص ّ��ح��ي
أصبح على شفير االن��ه��ي��ار ،كما يح ّذر
ع��راج��ي ،وذل���ك بسبب ال��ن��ق��ص الكبير
ب���أع���داد األط���ب���اء وامل���م��� ّرض�ي�ن ،وع���دم
جهوزية املستشفيات الستقبال املرضى،

ن�شاط قائد اجلي�ش
اس����ت����ق����ب����ل ق�����ائ�����د اجل���ي���ش
ال����ع����م����اد ج���������وزاف ع�������ون ،ف��ي
مكتبه ب��ال��ي��رزة ،قائد العمليات
املشتركة الكندية اللواء البحري
 ،J.R Auchterlonieترافقه
ال���س���ف���ي���رة ال���ك���ن���دي���ة ش��ان��ت��ال
شاستناي ،وامللحق العسكري
الكندي املقدم جينو كريتيان ،ومت
التداول في تعزيز التعاون بني
جيشي البلدين.

ت�أجيل ا�ستحقاقات
القرو�ض ال�سكنية
الع�سكرية والأمنية
اتّ����خ����ذت ج��م��ع��ي��ة م���ص���ارف
ل��ب��ن��ان ق�����رار ًا ب��اإلج��م��اع قضى
بتأجيل االستحقاقات املترتّبة
ع��ل��ى ال��ق��روض السكنية لسنة
إضافية ألف���راد اجليش وسائر
األج���ه���زة ال��ع��س��ك��ري��ة واالم��ن��ي��ة
التي و ّقعت بروتوكوالت إسكان
مع املصارف اللبنانية ،وذلك من
دون أن يترتّب على املقترضني
أي ف��وائ��د ت��أخ��ي��ر أو أع��ب��اء أو
عموالت إضافية ،وذل��ك «إميان ًا
م����ن اجل���م���ع���ي���ة ب���أه���م���ي���ة دع���م
األجهزة العسكرية واالمنية في
ه��ذه املرحلة الصعبة والدقيقة
ال��ت��ي مي�� ّر بها ال��وط��ن» بحسب
بيان صادر عن اجلمعية.
وأض���اف���ت :ك��م��ا أن امل��ص��ارف
لن تقوم بتعديل بوالص التأمني
ع��ل��ى احل��ي��اة وامل��س��ك��ن لتشمل
الفترة امل��م ّ��ددة ،تفادي ًا لتحميل
املقترض أع��ب��ا ًء إضافية ناجتة
عن متديد التأمني .وتُبقي جمعية
مصارف لبنان أبوابها مفتوحة
ألي اس��ت��ف��س��ارات أو مراجعات
بهذا الشأن.

خالل حملة وزارة الصحة في بنت جبيل
وارتفاع الكلفة االستشفائية.
وأم����ام ه���ذا ال���واق���ع ،مت�� ّن��ى ع��راج��ي
ع��ل��ى وزارة ال��ص��ح��ة إع����ادة ال��ن��ظ��ر في
سياستها االس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة ب��ع��د وص��ول
م��ع�� ّدل اإلص���اب���ات ال��ي��وم��ي إل���ى ،1000
فيما النسبة اإلي��ج��اب��ي��ة تبلغ  8.5في
امل��ئ��ة .وفيما ش��� ّدد ع��راج��ي على رفضه
رف��ع ال��دع��م ع��ن األم����راض املستعصية،
ف��ق��د ط��ال��ب م��ص��رف ل��ب��ن��ان بتخصيص
مبلغ  50مليون دوالر لدعم األدوية لهذه
األمراض ،بد ًال من  35مليون دوالر.

الشمال يتأهّ ب لألعظم

إل����ى ذل�����ك ،ن���اش���د م���دي���ر مستشفى
عبدالله ال��راس��ي احلكومي ف��ي حلبا -
ع��ك��ار ال��دك��ت��ور محمد خ��ض��ري��ن أه��ال��ي
امل��ن��ط��ق��ة« ،اإلق���ب���ال بكثافة لتلقي لقاح
كورونا من أجل الوقاية والتخفيف من
ارتفاع عدد احل��االت» ،مؤكدا أن «اللقاح
متوفر في املستشفى احلكومي» ،معلنا
عن «ماراتون للقاح أسترازينيكا السبت
املقبل».

ك��ذل��ك ،ن��اش��دت خلية االزم���ة وبلدية
البيرة ف��ي ب��ي��ان« ،اجلميع وخصوصا
الذين لم يتمكنوا من أخذ اللقاح ،التوجه
فورا الى اقرب مركز ،وقد توفر مكان في
البلدة لتلقي اللقاح ه��و مركز الرعاية
االولية».

وجتار النبطية أيض ًا

من جهته ،لفت رئيس جمعية جتار
محافظة النبطية محمد قاسم ملي في
بيان بعد اجتماع طارئ للهيئة االدارية
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ،ال����ى أن����ه «ف����ي ظ���ل االزم����ة
االقتصادية اخلانقة ال��ذي يعاني منها
لبنان ،وما تعكسه على القطاع التجاري
وع��م��ل امل��ؤس��س��ات ال��ت��ج��اري��ة ،وف��ي ظل
غياب الدولة عن هذا القطاع الذي اصبح
متهالكا وخصوصا مع االرت��ف��اع الغير
مبرر لسعر صرف ال��دوالر مقابل العملة
ال��وط��ن��ي��ة ،وب��ع��د ك��ل ال��ص��رخ��ات التي
اطلقناها كتجار واص��ح��اب مؤسسات
إلن���ق���اذ م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ه���ذا ال��ق��ط��اع ،لم
جند أذن��ا صاغية على مساحة الوطن،

ولالسف على الرغم من كل ما نعانيه،
تعود األزم��ة الصحية وانتشار فيروس
كورونا في وقت عصيب يعاني منه لبنان
اقتصاديا وماليا واجتماعيا».
اض������اف« :ي���ع���ود ف���ي���روس ك���ورون���ا
م��ن ج��دي��د ل��ي��ه��دد اللبنانيني وال��ق��ط��اع
ال��ت��ج��اري ،وم��ع ت��زاي��د أع���داد االص��اب��ات
بالفيروس وبعد الصرخة التي اطلقها
اجلسم الطبي واملستشفيات التي تغص
اسرتها باملرضى املصابني وعدم متكنها
من استيعاب املصابني ،نحتاج اليوم الى
أن نكون يقظني وأن نواصل العمل على
محاربة الفيروس ،وندعو جميع جتار
محافظة النبطية حرصا على السالمة
العامة والتجار واملواطنني الى االلتزام
ال��ك��ام��ل ب��ك��ل االج�����رءات الصحية التي
تراعي التباعد وع��دم االكتظاظ وال��زام
كل الزبائن وضع الكمامة داخ��ل احملال
واخ��ذ كل االج���راءات الوقائية داخلها،
حتى ال نعود الى نقطة الصفر التي أملت
بالقطاع التجاري وقضت مضجع التجار
واوصلتهم الى حافة االفالس».

ن�صار طالب بعدم الرتويج ال�سياحي لبيالرو�سيا
ّ

أصدر وزير السياحة املهندس وليد نصار أمس ،تعميم ًا
حمل الرقم  ،32موجه ًا إلى وك��االت السياحة والسفر كافة
جاء فيه« :بسبب تفاقم األوضاع على احلدود البيالروسية
وال��ب��ول��ن��دي��ة ج����راء ت��واف��د م��ه��اج��ري��ن ب��ص��ف��ة س����واح إل��ى
بيالروسيا من منطقة الشرق األوس��ط للدخول إلى بولندا،
وحيث أن بعض الراغبني بالهجرة من رعايا شرق أوسطية
وأفريقية تعتمد مطار رفيق احلريري الدولي كنقطة انطالق
إلى بيالروسيا ،مستخدمة طيران  ،Belaviaيطلب من كل
وك��االت السياحة والسفر ع��دم ترويج بيالروسيا كوجهة
سياحية للحد من هذه الهجرة غير املشروعة».

وأوض��ح��ت وزارة السياحة ف��ي بيان لها ،أن «التعميم
ال��ص��ادر رق��م  32ع��ن وزي��ر السياحة املهندس وليد نصار
وامل��وج��ه إل��ى وك��االت السياحة والسفر ،ح��ول ع��دم ترويج
بيالروسيا كوجهة سياحية ،ه��و تعميم داخ��ل��ي ج��اء من
باب التأكيد على مضمون التعميم الصادر عن املدير العام
للطيران املدني بالتكليف املهندس فادي احلسن رقم 2/47
واملوجه إلى «شركات الطيران وشركات اخلدمات األرضية
العاملة في مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت ،لفرض
قيود على السفر من اجلمهورية اللبنانية إل��ى جمهورية
بيالروسيا».

تعاون بني جمعية الأعمال اللبنانية الهولندية و�إيدال

السفير الهولندي مع سنو وسويد
أقيم لقاء عمل وت��ع��اون بني «جمعية األع��م��ال اللبنانية -
الهولندية» ممثلة برئيسها محمد سنو واملؤسسة العامة
لتشجيع االستثمارات في لبنان «إيدال» ممثلة برئيس مجلس
إدارتها الدكتور مازن سويد ،في حضور سفير هولندا هانس
بيتر فان دير وود ،رئيس غرفة التجارة األميركية  -اللبنانية
سليم الزعني ورئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس
وال��ش��م��ال توفيق دب��وس��ي وامل��ل��ح��ق ال��ت��ج��اري ف��ي السفارة
الهولندية نسرين س��م��ارة ،رئ��ي��س نقابة م��س��ت��وردي امل��واد
الغذائية ه��ان��ي البحصلي وشخصيات ورج���ال أع��م��ال من
أعضاء اجلمعية.
وأكد سنو في بداية اللقاء الذي تخلله غداء« ،أهمية تفعيل
العمل املشترك ب�ين امل��ؤس��س��ات كافة مل��ا فيه مصلحة لبنان

واللبنانيني» ،داعيا رج��ال األع��م��ال ال��ى «تشجيع االستثمار
مهما كانت الظروف الصعبة التي مير فيها لبنان».
فيما أش���ار س��وي��د ف��ي كلمته إل���ى ان «خ����روج ل��ب��ن��ان من
األزم���ة سيكون بفضل اجل��ه��ود ال��ت��ي يبذلها رج���ال األع��م��ال
واملغتربون».
من جهتها ،عرضت مديرة املعلومات والترويج في ايدال
لينا ف��اخ��وري ال��ف��رص االستثمارية ال��واع��دة ف��ي القطاعات
اإلنتاجية اللبنانية.
ودعا سفير هولندا «املؤسسات اللبنانية إلى االستمرار
في اعتماد الشفافية في عملها» ،الفتا الى «أهمية املبادرات
اخلاصة التي تزيد االقتصاد وتنميه» ،وأكد أن «هولندا تدعم
كل عمل في هذا اإلطار».

اقت�صاد
بعد رفع الدعم :مكافحة الداء ب�إنتاج الدواء
اجلمعة  26تشرين الثاني 2021م
املوافق  21ربيع اآلخر 1443هـ

ذوالفقار قبي�سي:

مع رفع الدعم على غالبية األدوي��ة وإرتفاع أسعار العديد
منها بأكثر م��ن ستة أض��ع��اف ،باتت األك��ث��ري��ة الساحقة من
الشعب اللبناني ع��اج��زة ع��ن احل��ص��ول على م��ا حتتاجه من
ال��دواء ،ال سيما شريحة العاطلني عن العمل وليس لديهم أي
راتب أو مدخول .وأما شريحة املوظفني والعمال واملتعاقدين
واملتقاعدين ،فبالكاد تكفي رواتب الشريحة األكبر منهم ثمنا
ل�لأدوي��ة التي ال يشملها الدعم أو حتى الغالية الثمن التي
احتفظت بنسبة دع��م بنحو  %٦٥أو ال��ت��ي إذا أراد العامل
املضمون إسترداد ال��ـ %٨٥من قيمة فاتورتها من أحد مراكز
الضمان اإلجتماعي ،ف��إن كلفة ال��وص��ول إل��ى ه��ذا امل��رك��ز قد
تفوق القيمة التي يسعى الستردادها .يضاف إستحالة تغطية
ال��ف��ارق الكبير ب�ين سعر ال���دواء قبل رف��ع ال��دع��م وب��ع��ده ،من
قبل صندوق الضمان الذي متتنع الدولة عن دفع مستحقاته
كما الكثير مم��ا عليها م��ن املستحقات األخ���رى للمصارف
(للمودعني!) واملستشفيات وشركات امل��ق��اوالت في الداخل،
مثلما متتنع عن دفع أكثر من  ٣٠مليار دوالر «يوروبوندز» في
الداخل واخلارج.
ووس��ط ع��ودة جائحة الكورونا وأخواتها ،إضافة إلى ما

أصاب اللبنانيني على مدى الشهور األخيرة من كوارث إرتفاع
أسعار احملروقات وأجور النقل والسلع املعيشية الضرورية،
تأتي كارثة إرت��ف��اع أسعار ال���دواء (واإلستشفاء) اآلن دليال
إض��اف��ي��ا ص��ارخ��ا ع��ل��ى دول����ة م��ص��اب��ة مب���رض اإلدم�����ان على
اإلستيرادات خدمة لإلحتكارات ومبا يهدر ويستنزف اجلزء
األكبر من اإلحتياطيات ،وبرغم كل الظروف الداخلية املتوافرة
إلستبدال اإلستيراد باإلنتاج ،كما حصل في موضوع الكهرباء
باستخدام البواخر األجنبية بديال عن إقامة مصانع اإلنتاج
احمللية ،وكما يحصل اآلن في إستيراد األدوية من اخلارج بدل
دعم صناعتها في الداخل.
فمن أصل الـ ١٥مليار دوالر التي هدر اجلزء األكبر منها لدعم
سلع ذهبت محاصيلها لصالح احملتكرين وامله ّربني وكبار
امليسورين ،كان ميكن إستخدام  ٣إلى  ٥مليارات دوالر منها
تكفي إلقامة صناعة دواء محلية كبرى بالتعاون واملشاركة
م��ع خ��ب��رات أجنبية عاملية تؤسس إلكتفاء ذات��ي شبه كامل
في هذا القطاع احليوي واملصيري لسالمة صحة اللبنانيني
وأطفالهم الذين باتت شريحة كبرى منهم محرومة من احلليب
ال��ض��روري لنمو عظامهم وإس��ت��م��رار من ّ��وه��م ،فيما شريحة
الكبار منهم تقترب م��ن امل��وت لعجزها ع��ن ش��راء ال���دواء أو
لفقدانه من األسواق ،وفي الوقت الذي ميكن توفيره في الداخل

�سالم� :أولوية احلكومة خطة طوارئ اقت�صادية

عبر وق��ف النهب وال��ه��در والتبذير وس��وء التدبير وترشيد
االنفاق واإلستثمار في صناعات دوائية وطنية من  ١٢معمال
تؤمن حاجة البلد الكاملة
محليا  ٩منها لتصنيع األدوي��ة وّ ٣
من األمصال ،في قطاع صناعي حيوي واعد يغطي حتى اآلن
بإمكانات محدودة وإستثمارات ال تزيد عن نصف مليار دوالر،
أه��م  ٢٠فئة عالجية في لبنان ب��أدوي��ة تقدر ب��ـ %٢٧من حجم
السوق بالكامل (من ضمنها أدوية األمراض املزمنة واألساسية
وتشكّ ل  %٣٧من حاجة االستهالك احمللية) قادرة في حال دعم
يقتصر على امل��واد األولية الضرورية املستوردة إلستكمال
التصنيع ،على إستبدال األدوي��ة املستوردة بأدوية أسعارها
أقل بنسبة  %٣٠مصنوعة محليا (عددها حسب تقديرات وزير
الصحة الدكتور فراس أبيض  ٤٩٠دواء) .وتشمل حسب الئحة
عن أصناف اإلنتاج الدوائي احمللي :أدوية لألمراض املزمنة
األكثر انتشارا مثل أدوية الضغط ،جتلط الشرايني ،السكري،
الباركنسون ،ال��ص��رع ،املسالك البولية ،وع��دد من األمراض
يسمى أدوية
السرطانية املستعصية ،إضافة إلى عدد كبير مما
ّ
الـ Acuteلعالج األم���راض النفسية واجللدية والفطريات،
وأدوي��ة اجلهاز الهضمي وامل��ض��ادات احليوية وعالجات ما
يسمى بـ OTCالتي حتتاج إلى وصفة طبية ،ومسكّ نات ألم
ّ
الرأس و ٥٠٠صنف من الفيتامينات.

م�ستمر يف التعاون
«املركزي»:
ّ
ّ
الكامل لإجناز التدقيق

أعلن مصرف لبنان أ ّنه سيل ّبي جميع طلبات شركة «ألفاريز ومارسال» املق ّدمة إلى
نهاية هذا العام.
وقال ،في بيان ،إنّ اجتماع ًا افتراضي ًا ُعقد أمس بينه وبني الشركة ووزارة املال
«متابعة لعملية التدقيق اجلنائي وبهدف تذليل أي عقبات متب ّقية بغية متكني الشركة
من مباشرة مهامها» ،مؤكد ًا استمراره في «تعاونه الكامل بغية إجناز عملية التدقيق».
وأضاف البيان أنّ مصرف لبنان أبلغ «شركة «ألفاريز ومارسال» بأ ّنه سيقوم بتلبية
جميع طلباتها املقدمة لغاية  2021/12/29حتى لو أ ّدت عملية حتضير املعلومات
واإلجابات إلى تخطي التاريخ املذكور أعاله وحتى وإن لم يت ّم متديد العمل بالقانون
رقم  200تاريخ ( 2020/12/29تعليق العمل بأحكام قانون سرية املصارف ملدة سنة
واحدة)».

وزير االقتصاد ضيف جمعية شركات الضمان
استضافت جمعية ش��رك��ات ال��ض��م��ان وزير
االقتصاد والتجارة ام�ين س�لام في مقرها في
احلازمية ،واج��رت ح��وارا معه بحضور رئيس
اجلمعية اي��ل��ي نسناس واألع���ض���اء ،والوزير
السابق زياد ب��ارود ،ورئيس جلنة الرقابة على
شركات التأمني باالنابة ايلي معلوف.
وأل��ق��ى نسناس كلمة ترحيبية بالوزير في
مقر اجلمعية ،معتبرا ان خبرتنا معك قصيرة
ولكن قوية خصوصا وان لديكم قناعة مبستقبل
القطاع التأميني مم��ا يعطي زخما لنا للعمل
بشفافية ومهنية واستمرارية لكي يبقى هذا
القطاع واق��ف��ا على رجليه ،م��ؤك��دا ان القطاع
لديه اليوم فرصة ذهبية لتحقيق املطالب التي
يرفعها واهمها استثناء القطاع التأميني من
تطبيق الكابيتال كونترول في حال اق��راره في
املجلس النيابي.
ام���ا ال��وزي��ر س�ل�ام فشكر ن��س��ن��اس وجمعية
شركات الضمان على هذا اللقاء ،مؤكدا ان هذه
احلكومة تعمل على محاولة انقاذ القطاعات

االقتصادية انطالقا من شعارها «معا لالنقاذ»
واعطاء املواطن حقه في االستشفاء والتعويض
ضمن اط���ار ال��ت��أم�ين وال��ع��م��ل ليس العمل في
الغرف السوداء بل بشفافية واطالع املواطنني
على التطورات احلاصلة ،كالعالقة مع صندوق
النقد الدولي وحتديد اخلسائر ،وحسن التعامل
م��ع قطاع التأمني ال��ذي ه��و عالمة مضيئة في
مشروع النهوض االقتصادي.
واكد سالم ردا على اسئلة احلضور ،انه ال بد
من وضع مقاربة شاملة لقطاع التأمني ،ودعاها
ال��ى وض��ع تصور كامل يتعلق باآللية املتبعة
لالقساط .وأوض��ح ان من االولويات احلكومية
وض��ع خطة ط��وارئ اقتصادية ،وم��ن املفترض
اتخاذ قرارات استثنائية.
واعلن ان قطاع التأمني يواجه مشكلة آنية
حتد
ض��اغ��ط��ة وه���ي ال��ت��أم�ين ال��ص��ح��ي وه����ذا
ٍّ
اقتصادي اجتماعي على الشركات ان تقارب
املوضوع بدقة ،لتأمني تغطية عادلة ومتوازنة
ملؤمنيها.

«املالية» حُتيل لـ«املركزي»
الدفعة  2من عائدات البلديات

أحالت وزارة املالية إلى مصرف لبنان ،بنا ًء على توجيهات وزير املالية يوسف
اخلليل ،الدفعة الثانية من عائدات البلديات واحتادات البلديات عن عام  2019بقيمة
 242مليار ًا و 357مليون ًا و 764ألف ليرة .وكان رئيسبلدية بعلبك،فؤاد ب ّلوق ،قد
عمالها الشهر املقبل.
أعلن عدم قدرة البلدية على دفع رواتب ّ

هل ربطة اخلبز بـ 10000لرية؟؟!!

بعدما ت��وات��رت معلومات عبر م��واق��ع التواصل وامل��واق��ع االخ��ب��اري��ة ب��أن وزير
االقتصاد أمني سالم أص��در ق��رار ًا جديد ًا ح�� ّدد مبوجبه سعر ًا جديد ًا لربطة اخلبز،
أصبح مبوجبه  10آالف ليرة لبنانية.
على األث��ر ص��در عن املكتب االعالمي في وزارة االقتصاد البيان التالي« :جرى
التداول في بعض وسائل االعالم ان وزارة االقتصاد قد قامت برفع سعر ربطة اخلبز
الى عشرة آالف ليرة ،وهذا غير صحيح فسعر ربطة اخلبز العادية بقي على حاله اي 8
آالف ليرة كحد أقصى ،بالرغم من االرتفاع بسعر الدوالر االميركي.
ويهم وزراة االقتصاد التوضيح بأنها تعمل جاهدة لالبقاء على التوازن بني كلفة
االنتاج والسعر للمستهلك في هذه الظروف الشديدة الصعوبة ،إلبقاء سعر اخلبز
مبتناول كل املواطنني».

تربية

احللبي و ّقع قرار م�ضاعفة أ�جر �ساعات التعاقد للأ�ساتذة
ومنحة مالية للم�ستخدمني يف املدار�س والثانويات واملهنيات

وقع وزير التربية والتعليم العاليعباس احللبي ووزير املالية
ق واملدير
يوسف خليل ،في حضور املدير العام للتربية فادي ير 
العام للمالية جورج معراوي ،خالل زيارة قام بها الوزير احللبي
إل��ى وزارة املالية ،ق���راري زي���ادة أج��ر س��اع��ات التعاقد لألساتذة
املتعاقدين للتدريس في امل���دارس والثانويات الرسمية ،وكذلك
لألساتذة املتعاقدين في املعاهد واملدارس الفني ة التابعة للمديرية
العامة للتعليم املهني والتقني الرسمي.
وقضى هذان القراران مبضاعفة أجر ساعة التعاقد بنسبة مائة
باملئة ،وفق اجلداول التي كانت محددة سابقا .وأحاال القرارين على
مجلس اخلدمة املدني ة ألخذ املوافقة ومن ثم البدء بتطبيقهما ،وذلك
عن العام الدراسي .2022 -2021
وتوافق الوزيران على أن يتم صرف حقوق املتعاقدين شهري ًا،
على همة م��دي��ري امل����دارس وال��ث��ان��وي��ات وامل��ع��اه��د ،وف��ق إدخال
املعطيات إلى النظام املعلوماتي فيوزارة التربية.
في غضون ذل��ك ،وقع وزي��ر التربية ق��رارا قضى بتقدمي منحة
مالية للمستخدمني للقيام بأعمال املكننة في املدارس والثانويات
الرسمية ،فتضاف الى أجرهم اليومي ،بحيث يصبح مجموع ما
يتقاضوه يوميا :خمسة وسبعني الف ليرة لبنانية حلملة شهادة
البكالوريا الفنية في املعلوماتية او ما يعادلها ،ماية الف ليرة
لبنانية حلملة الشهادات االعلى في املعلوماتية ،.يضاف الى املبلغ

املشار اليه في البندين السابقني ،بدل نقل يعادل التعويض احمل ّدد
مبوجب االنظمة املرعية ،ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الشهر
الالحق لتاريخ صدوره.
ك��ذل��ك وق��ع ال��وزي��ر احللبي ق���رارا قضى بتقدمي منحة مالية
للمستخدمني للقيام بأعمال اخل��دم��ة والنظافة واحل��راس��ة في
املدارس والثانويات الرسمية ،بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه
يوميا /شهريا :للمستخدمني العمال اخلدمة والنظافة :بدل يومي
يعادل خمسني الف ليرة لبنانية ،يشمل االجر اليومي واملساعدة
االجتماعية ،وي��س�� ّدد اضافة ال��ى تعويض النقل اليومي احمل ّدد
مبوجب االنظمة املعمول بها.
ول��ل��ح��راس :مبلغ شهري ي��ع��ادل مليون وخمسماية ال��ف ليرة
لبنانية ،يشمل االجر الشهري واملساعدة االجتماعية.
من جهة ثانية وقع وزير التربية قرار ًا يهدف إلى إعطاء العاملني
على حسابات صناديق املساهمة ف��ي املعاهد وامل���دارس الفنية
الرسمية واملجمعات املدرسية ومراكز التدريب مساعدة إجتماعية
شهرية ،وفق ًا ملا يلي :عمال :احلراسة ،التنظيفات ،اخلدمة ،تصوير
املستندات ،احلدائق ،موزعو املخابرات ،بدل يومي يعادل خمسني
ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي بحيث يشمل هذا البدل
األجرة اليومية واملساعدة اإلجتماعية.
ع��م��ال :أم��ان��ة ال��س��ر ،احمل��اس��ب��ة ،إدخ����ال امل��ع��ل��وم��ات ،املكننة،

افتتاح ملتقى «امل�س�ؤولية االجتماعية
والأخالقية لو�سائل الإعالم»
اف��ت��ت��ح��ت ال��راب��ط��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث العلمي
وعلوم اإلتصال مبشاركة كلية اإلعالم في اجلامعة
اللبنانية ،ملتقاها ال��س��اب��ع ب��ع��ن��وان «املسؤولية
اإلجتماعية واألخالقية لوسائل اإلعالم واإلتصال في
ضوء الواقع الراهن» ،في كلية االعالم  -االونسكو،
برعاية رئيس اجلامعة اللبنانية البروفسور بسام
بدران وحضور ممثله عميد كلية االعالم البروفسور
ابراهيم شاكر ،مدير الكلية البروفسور رامي جنم،
رئيسة الرابطة البروفسورة مي العبدالله ونائبها
ال��ب��روف��س��ور هيثم ق��ط��ب ،ال���ذي أك��د ان��ه «ل��ي��س من
مناقبيتنا كباحثني وأعضاء في الرابطة العربية أن
نغض النظر عما يعتري مجتمعنا العلمي ومشهدنا
امليديائي من خلل في قواعد السلوك واضطراب في
العمل اإلعالمي وفي وسائل التواصل االجتماعي».
ب��دوره�� ًا ،لفتت البروفسورة العبدالله ال��ى انه
«طرأت على مجالنا البحثي مواضيع ومحاور جديدة
بسبب أزمة االتصال العاملية التي سببها الوباء ،هي:
االتصال واحلوكمة السياسية ،احلاجات احليوية
ل��ل��ت��واص��ل ال��وث��ي��ق وال��ش��ام��ل وامل��ف��ي��د والشفاف،
حاجات خدمة املواطنة الدميوقراطية والتشاركية
وتعزيز استحواذ املواطنني على االتصال ومتكينهم
منه».
ثم حتدث البروفسور جنم فقال« :في هذا العصر
املليء بالتناقضات ،وبسبب اإلضطراب الذي طال
املهنة اإلعالمية من أساسها وتآكل مصداقيتها،
تطرح مسألة األخ�لاق��ي��ات اإلعالمية على األجندة
البحثية ،ال ل��ذات��ه��ا ،ب��ل ألن العالقة ب�ين املمارسة
اإلع�لام��ي��ة واألخ�لاق��ي��ات ليست خطية وال حتصل
تلقائيا وبالصدفة ،إمنا هي عمل بنائي توافقي بني
أه��ل املهنة أنفسهم ،متأثرين باألنظمة السياسية
وال��ق��ان��ون��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وبالثقافة املجتمعية
واملرجعيات األيديولوجية السائدة».
ب��ع��ده أل��ق��ى ال��ب��روف��س��ور خ���زمي اخل��ال��دي كلمة
الضيوف ال��ع��رب م��ن مدينة عمان عاصمة اململكة
االردن���ي���ة ع��ب��ر ب��رن��ام��ج «زووم م��ي��ت��ي��ن��غ» ،وق���ال:

«إن ان��ع��ق��اد امللتقى ال��س��اب��ع ف��ي ب��ي��روت بعنوان
«املسؤولية اإلجتماعية واألخالقية لوسائل اإلعالم
واإلتصال في ضوء الواقع الراهن» ،هو خطوة مهمة
خصوصا على صعيد أن بيروت تبقى مركز اشعاع
وتنوير في املنطقة العربية ،ونحن نعيش أمام وضع
جديد من التعلم واالنتشار االعالمي خصوصا مع
وجود وباء كورونا وانتشاره ،وبالتالي هذا الواقع
ف��رض علينا اساليب ج��دي��دة ف��ي التعلم واالعالم.
إن أخ�لاق��ي��ات االع�ل�ام يجب أن تنبع وت��ت��واف��ق مع
أخالقياتنا االنسانية واالخالقية التربوية .وانني
على ثقة كبيرة أن ه��ذا امل��ؤمت��ر سيفيد وي��ث��ري كل
الدراسات واالوراق ملا فيه خير الباحثني والعاملني
ف��ي ه��ذا ال��ق��ط��اع ،وأن مخرجات أو توصيات هذا
امللتقى ستالقي نصيبها في النشر ملا فيه مصلحة
ابنائنا ووس��ائ��ل االع�ل�ام بكل ت��ف��رع��ات��ه��ا» ،وشكر
«منظمي امللتقى على حسن التنظيم وأهمية احملاور
واملضمون في هذه الظروف».
وأك���د ش��اك��ر أن��ه «ال ن��ق��ول شيئا ج��دي��دا عندما
نتكلم بشكل علني ودور االع��ل�ام يبقى اساسيا
وم��راف��ق��ا لكل ظ���روف احل��ي��اة ،س���واء ك��ان الوضع
عاديا أو استثنائيا ،ما يطرح السؤال التالي :ما هو
املغذى احلقيقي اليوم من إعادة مناقشة املسؤولية
االجتماعية واالخالقية لوسائل االعالم؟ وهل هناك
شيء جديد ميكن أن يقال؟ طبعا ونحن نحافظ دوما
على الثوابت املبدئية في مهنة االعالم عندما نطالب
دوما باملوضوعية واألمانة في نقل اخلبر وصياغته
وت��وزي��ع��ه .وأت��وق��ع م��ن م��ؤمت��رك��م أن ي��ق��وم بالدور
املطلوب منه وأن يصل بنا الى خالصات ومقترحات
ج��دي��دة حت��اك��ي التطور االجتماعي واالقتصادي
وحتاكي ازم��ات هذا املجتمع وأزم��ات هذا العالم»،
وشكر منظمي املؤمتر «في ظل الظروف االستثنائية
التي كادت متنع انعقاده» ،وأمل «بنجاح هذا امللتقى
بكل مراحله.
ثم أعلن بإسم رئيس اجلامعة انطالق فعاليات
امللتقى.

الصيانة واخل��دم��ات الفنية ،ب��دل يومي ي��ع��ادل خمسة وسبعني
ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي بحيث يشمل هذا البدل
األجرة اليومية واملساعدة اإلجتماعية ،وتصرف قيمة هذه النفقة
من موازنة صندوق املساهمة في كل معهد /مدرسة /مجمع /مركز
وذلك مبوحب قرار يصدر عن اللجنة املالية في كل منه على أن تدفع
مبوجب شيك موقع وفق ًا لألصول أو نقد ًا.
كذلك وقع وزي��ر التربية ق��رار ًا يهدف إلى إعطاء العاملني على
حساب صندوق التعاضد ملعاهد ومدارس التعليم املهني والتقني،
وجـاء في القرار :خالف ًا ألي نص آخر ،يعطي العاملون على حساب
صندوق التعاضد ملعاهد ومدارس التعليم املهني والتقني مساعدة
إجتماعية شهرية وفق ًا ملا يلي :مليون ليرة لبنانية حلملة شهادات:
اإلمتياز الفني أو اإلجازة الفنية أو اإلجازة اجلامعية ،تسعماية
وخمسون أل��ف ليرة لبنانية حلملة ش��ه��ادات :الثانوية العامة
(البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية) أو ما يعادلهما ،تسعماية
ألف ليرة لبنانية لسائر العاملني من غير حملة الشهادات.
وتصرف قيمة هذه النفقة من موازنة صندوق التعاضد ملعاهد
وم��دارس التعليم املهني والتقني وذل��ك مبوحب ق��رار يصدر عن
اللجنة املشرفة على صندوق التعاضد ملعاهد وم��دارس التعليم
املهني والتقني على أن تدفع مبوجب شيك موقع وفق ًا لألصول أو
نقد ًا.

كلية �سليمان العليان يف « »AUBتنال
الت�صنيف الأعلى من وكالة «�إديونيفر�سال»
أعلنت اجلامعة االميركية في بيروت AUB
عن أن كلية سليمان العليان إلدارة األعمال
( )OSBفي اجلامعة حلت ضمن مرتبة سعف
االم��ت��ي��از اخل��م��س ل��راب��ط��ة اديونيفرسال.
وه���ذه املرتبة ه��ي األرف���ع ب�ين أف��ض��ل كليات
إدارة األعمال ذات التأثير العاملي عند وكالة
اديونيفرسال للتصنيف والتقييم العامليني.
وعلق عميد الكلية يوسف صيداني على
هذا التصنيف بالقول« :ه��ذا تقدير حلضور
الكلية وانخراطها وتأثيرها املتناميني عامليا.
نحرص دائما على تعريف طالبنا إل��ى عالم
إدارة األعمال على املستوى الدولي .ال تقتصر
أب��ح��اث أس��ات��ذت��ن��ا ع��ل��ى م��ق��ارب��ة التحديات
احمللية واإلقليمية فحسب ،بل تتناول أيضا
امل��س��ائ��ل ذات االن��ع��ك��اس ال��ع��امل��ي .ونتوقع
حدوث املزيد من هذا اإلنفتاح خصوصا في

ظل التغيرات اجلوهرية التي شهدها العالم
في الفترة املاضية واحلاجة إلى التكيف مع
تلك التغيرات».
وذك���ر ب��ي��ان اجل��ام��ع��ة «أن اديونيفرسال
هي وكالة تصنيف وتقييم دولية متخصصة
ف��ي التعليم ال��ع��ال��ي ،وذات خبرة ف��ي تقييم
املؤسسات والبرامج األكادميية ،في فرنسا
منذ العام  ،1994ودول��ي��ا منذ العام .2007
ويصنف نظام اديونيفرسال الكليات وفقا
لسمعتها الدولية على املستويني الوطني
والعاملي ،وحسب منطقتها اجلغرافية .وبعد
اختيار أفضل أل��ف كلية إلدارة األع��م��ال في
 154دول��ة ،يتم تقسيمها داخ��ل كل دول��ة إلى
خمسة مستويات من التميز والتي أطلقت
عليها اديونيفرسال تسمية سعف االمتياز
اخلمس».

فوز لبنان بجائزة الإجناز بني الثقافات يف فيينا
تسلم مؤسس املسرح الوطني اللبناني املمثل واملخرج قاسم إسطنبولي جائزة اإلجناز
بني الثقافات التي متنحها وزارة الفيدرالية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية ،في
حضور سفير النمسا في لبنان رينيه بول إمري ،من خالل مشروع شبكة الثقافة والفنون
العربية (آكان) الذي حصل على اجلائزة من بني  1300مشروع من  87دولة.
وتقوم شبكة الثقافة والفنون العربية (آكان) وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست
عام  2020خالل أزمة جائحة كورونا ،مببادرة من جمعية تيرو للفنون وناشطني ثقافيني
بهدف تشبيك األفراد واملؤسسات الثقافية والفنية ،من أجل التضامن الثقافي وفتح صلة
وص��ل وقنوات لتبادل األح��داث واملهرجانات واخل��ب��رات والتجارب في املنطقة العربية
والشرق األوس��ط والعالم .وتهدف الشبكة الى دعم اإلب��داع وتشجيع التبادل ،والضغط
لتحسني السياسات الداعمة للثقافة وال��ف��ن��ون ،وتفعيل دور الفن والثقافة ف��ي تغيير
املجتمعات عبر التعبير احلر وتنظيم اجللسات والندوات األسبوعية عبر اإلنترنت ونشر
األعمال والفعاليات واملنح الفنية ،وتضم الشبكة أكثر من  537عضوا من  43دولة.
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لبنان أهدر الفوز أمام اإلمارات بانتظار مواجهة االردن املفصلية
تعادل املنتخب اللبناني للشباب
م���ع ن��ظ��ي��ره اإلم����ارات����ي ب��ه��دف لكل
منهما ،باجلولة الثانية من منافسات
املجموعة الثانية لبطولة ايرثلنك
الحت��اد غ��رب آسيا الثانية للشباب
– العراق  ،2021على ستاد فرانسو
حريري في مدينة أربيل.
وت���ق���دم ل��ب��ن��ان ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 21

ع���ن ط��ري��ق ال�ل�اع���ب ع��ل��ي الفضل،
وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ع���ادل سلطان
العميري النتيجة ف��ي الدقيقة 61
ملنتخب االمارات.
وف���از الع���ب منتخب ل��ب��ن��ان علي
ال��ف��ض��ل ب��ج��ائ��زة أف��ض��ل الع���ب في
املباراة األولى.
وبذلك رف��ع شباب لبنان رصيده

الى أربع نقاط ،بينما حصل منتخب
شباب االمارات على أول نقطة له.
ويلتقي ل��ب��ن��ان غدا ال��س��ب��ت مع
األردن بختام منافسات املجموعة
الثانية ،عند السابعة مسا ًء بتوقيت
ب��ي��روت ،ويتأهل بطل ك��ل مجموعة
إلى املباراة النهائية التي تقام يوم
االربعاء املقبل.

لبنان لفوز م�ضمون نظري ًا امام اندوني�سيا

ستكون جميع العوامل ملصلحة منتخب
لبنان للرجال لكرة السلة عندما يلتقي نظيره
األندونيسي عند التاسعة مساء يوم اجلمعة
مجمع نهاد نوفل (ذوق مكايل) في املباراة
في
ّ
األولى لتصفيات املجموعة اآلسيوية الثالثة
املؤهلة لنهائيات «ك��أس العالم  »2023في
الفيليبني واليابان وأندونيسيا.
لبنان سيخوض مباراته األول��ى اجلمعة
والثانية االثنني املقبل ضد اندونيسيا على
ارض��ه وب�ين جمهوره واض��ع�� ًا نصب عينيه
اجناز املهمة بالتأهل للمونديال السلوي.
مدججة
كما ميلك منتخب لبنان تشكيلة
ّ
بالنجوم تضم العبني «مخضرمني» اصحاب
خ��ب��رة والع��ب�ين واع��دي��ن يشكلون املنتخب
«امل��ت��ج�� ّدد» ،واخ��ت��ار اجل��ه��از ال��ف��ن��ي بقيادة
امل��درب الوطني جو مجاعص تشكيلة مؤلفة
من  15العبا خل��وض املباراتني على ان تتم
تسمية  12العب ًا قبل كل مباراة ،والالعبون
ه��م :علي ح��ي��در (ق��ائ��د املنتخب،رعزيز عبد
امل��س��ي��ح ،جيمي س��ال��م ،أت��ي��ر م��اج��وك ،أمير
سعود ،سيرجيو دروي��ش ،كرمي زينون ،جاد
خليل ،علي منصور ،كريستوف خليل ،وائل
عرقجي ،ايلي شمعون ،يوسف خياط ،هايك
غيوكجيان وعلي مزهر.
وف��ي س��ي��اق اخ���ر ،ت��وج ن���ادي ل��ي��درز بطال
للبنان لنوادي الدرجة الثالثة للرجال ،بعدما
ت��ق��دم ال��ش��ب��اب ال��ب��ت��رون  0-2بتجديد فوزه
ب��ف��ارق 21نقطة  58 - 79في مجمع الرئيس
ميشال سليمان ال��ري��اض��ي ب��ن��ادي عمشيت،
وكان الفريقان ضمنا صعودهما الى مصاف
نوادي الدرجة الثانية.

منتخب لبنان السلوي ملواجهة شبه محسومة على الورق أمام إندونيسيا

�أن�شيلوتي يطمئن جمهور ريال حول «�أالبا»
أع��رب اإليطالي كارلو أنشيلوتي املدير الفني لريال
م��دري��د ،ع��ن س��ع��ادت��ه ب��ال��ث��أر وال��ف��وز بنتيجة -3صفر،
خالل مواجهة شيريف تيراسبول املولدوفي ،باجلولة
اخلامسة قبل االخيرة من دور املجموعات لدوري أبطال
أوروبا وضمان تأهله ،وقال« :ال ميكنني أن أطلب أكثر
مما حققناه ،لعبنا مباراة جيدة ،وبحزم منذ البداية،
واخلصم داف��ع بشكل جيد قليال في البداية ،لكننا
تعاملنا مع الكرة جي َدا ،وتقدمنا إلى األمام».
وع��ن اس��ت��ب��دال أالب���ا ،أوض���ح« :ش��ع��ر ببعض
االن��زع��اج ف��ي رك��ب��ت��ه ،ونعقتد أن��ه ليس شيئا
خطيرا ،لكن علينا تقييم حالته ،فأالبا العب جيد
َ
وواثق من أنه سيخوض املباريات املقبلة».
دائما ،والفريق
وأض��اف« :يجب أن نتحسن
ً
يتعامل مع الكرة بشكل جيد وفعال ،ونقوم بعمل
جيد».
وحول املداورة ،أجاب« :الفريق بخير ،وأعتقد أنه
ميكن للجميع اللعب في الوقت احلالي ،فهم جيدون
بدنيا ويعملون ،وسنقيم كل مباراة».
واختتم« :من املهم التأهل بصدارة املجموعة ،وعلينا
أن نلعب بشكل جيد ضد إنتر ،حيث سنلعب على أرضنا
في البرنابيو ،حققنا  3انتصارات خارج أرضنا وتلقينا

ه��زمي��ة ع��ل��ى ملعبنا ض��د ش��ي��ري��ف ،ون��ري��د إن��ه��اء دور
املجموعات بشكل جيد».
األن���دي���ة ال��ت��ي ت��أه��ل��ت للدور
القادم من دوري أبطال أوروبا :
وهنا االندية التي تأهلت
برفقة ريال مدريد :ليفربول،
اي���اك���س ،ب��اي��رن ميونخ،
ما نشستر يو نا يتد ،
ي���وف���ن���ت���وس ،تشلسي،
ان��ت��ر م��ي�لان مانشستر
س��ي��ت��ي ،ب���اري���س سان
ج��ي��رم��ان وسبورتينغ
لشبونة.

عودة مثمرة جليم�س
ع��اد ليبرون جيمس م��ن إيقافه وسجل  39نقطة
ليقود ل��وس أجنليس ليكرز إل��ى الفوز على مضيفه
إنديانا بيسرز  116-124بعد التمديد ،ب��دوري كرة
السلة األميركي للمحترفني.
أما الفريق السابق جليمس ،كليفالند كافالييرز،
فسقط على أرض فينيكس صنز  ،120-115وبقي صنز
بعيد ًا بفارق فوز واح��د عن متصدر املنطقة الغربية
غولدن ستايت ووريرز الذي فاز على ضيفه فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز .96-116
ّ
املرشح للمنافسة
وحقق كل من بروكلني نتس
على اللقب وحامله ميلووكي باكس انتصارين
س��ه��ل�ين ،االول ع��ل��ى مضيفه ب��وس��ط��ن سلتيكس
 ،104-123وال��ث��ان��ي ع��ل��ى دي��ت��روي��ت بيستونز
.93-114
ووضع هيوسنت روكتس ،متذيل الترتيب ،حد ًا
ل��ـ 15خسارة متتالية ،بفوزه على شيكاغو بولز
ثالث املنطقة الشرقية    .113-118
  

أالبا

متفرقات رياضية
{ أحرزت اللبنانية مروى احلاج ميدالية فضية في
البطولة العربية للدراجات الهوائية التي تقام في مصر،
بعدما جنحت باحتالل املركز الثاني بسباق الدراجات
اجلبلية «ماوننت بايك» خلف املغربية رجاء شاكر ،بينما
احتلت املصرية دعاء حمدي املركز الثالث.
{ تفقد وزير الشباب والرياضة جورج كالس امللعب
االوملبي عند مدخل مدينة طرابلس اجلنوبي ثم القاعة
الرياضية في امليناء ،يرافقه املدير العام للوزارة زيد
خيامي ،رئيس الهيئة العامة للمنشآت رياض الشيخة،
رئيس قطاع الشباب في «تيار العزم» ماهر ضناوي
ومديرة منشآت امللعب االوملبي والقاعة املغلقة في امليناء
نسرين الزين مرحبا.
{ ش��ارك رئيس اللجنة األوملبية بيار جلخ واألمني
العام للجنة العميد املتقاعد حسان رستم ،في أعمال
اجلمعية العمومية الـ 40للمجلس األوملبي االسيوي التي
عقدت في مدينة دبي بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة،
والتقى جلخ مدير املجلس األومل �ب��ي اآلس �ي��وي رئيس

االحت ��اد ال��دول��ي للسباحة حسني امل�س�ل��م ،وأوليف ّييه
نيامكي مسؤول التضامن األوملبي في اللجنة األوملبية
ال��دول�ي��ة ،وك��ان بحث ح��ول ب��رام��ج وتقدميات صندوق
التضامن ،كما اجتمع بجيروم بوافييه مسؤول العالقات
واحل��وك �م��ة ب��األومل�ب�ي��ة ال��دول �ي��ة ،ومت��ت متابعة لبعض
القضايا وامللفات املتصلة بأمور قانونية وتنظيمية.
{ ش� ��ارك  40الع �ب��ا والع� �ب ��ة ب �ك��أس االستقالل
باملصارعة الصينية «ت��وي ش��و» ،التي نظمها االحتاد
اللبناني ل�ل��ووش��و ك��ون��غ ف��و على م�لاع��ب ن��ادي معهد
ال��رس��ل ف��ي ج��ون�ي��ة ،وح��ل ف��ري��ق ال�ف�ن��ون القتالية في
اجليش اللبناني باملركز االول ب�ـ 74نقطة ،وفريق أمن
الدولة باملركز الثاني بـ 28نقطة ،ونادي الواكو في املركز
الثالث بـ 15نقطة.
{ تأهل فريقا اجليش اللبناني والشباب حارة صيدا
للمباراة النهائية ملسابقة كأس االحت��اد اللبناني لكرة
اليد ،بعدما فازا في نصف النهائي تواليا على املبرة
 18-34وعلى فوج حرس وإطفاء بيروت .29-42

6

ق�ضائيات  -تتمات
خمي�س تك�سري قيود بيطار ..الق�ضاء ر ّد دعاوى املرتابني ومداعي الدولة
ويكف يد خوري بدعوى نقابة املحامني
ويثبت مرجعية عيد بالنظر بطلبات الر ّد ّ
اجلمعة  26تشرين الثاني 2021م
املوافق  21ربيع اآلخر 1443هـ

خميس أس��ود م� َّر على املدعى عليهم في ملف
كسر القضاء قيود احملقق
انفجار مرفأ بيروت ،فقد َّ
العدلي في اجلرمية القاضي طارق بيطار باجلملة،
التي حاول املتهمون «قبع» البيطار تارة باإلرتياب
وطور ًا مبخاصمة الدولة .فقد ر ّدت الهيئة العامة
حملكمة التمييز دعاوى مخاصمة القضاة (مداعاة
الدولة) ،املقدمة من قبل رئيس احلكومة السابق
حسان دياب والوزير السابق نهاد املشنوق ضد
القاضي ط��ارق البيطار ،واملقدمة من الوزيرين
السابقني علي حسن خليل وغ���ازي زعيتر ضد
رئيس الغرفة اخلامسة حملكمة التمييز جانيت
ح��ن��ا (وم��س��ت��ش��اري��ه��ا ال��ق��اض��ي�ين ن��وي��ل ك��رب��اج
وج��وزف عجاقة) ورئيس الغرفة األول��ى حملكمة
التمييز ناجي عيد (ومستشارته القاضية روزين
غنطوس) .وك ّلفت الهيئة القاضي عيد النظر في
دع��اوى ر ّد البيطار ،لتكون قد بتّت بطلب تعيني
املرجع املق ّدم من الوزيرين زعيتر وخليل.
ك��م��ا ر ّدت ال��ق��اض��ي��ة رن����دة ال��ك��ف��وري دع���وى
االرت��ي��اب امل��ش��روع امل��ق � ّدم��ة م��ن ال��وزي��ر السابق
يوسف فنيانوس ضد القاضي البيطار .وقبلت
دعوى نقابة احملامني ضد احملامي العام التمييزي
غسان خ��وري ،فك ّفت يد األخير بانتظار
القاضي ّ
البت بدعوى االرتياب املشروع املقدمة ضده.
ّ
هذه اخلطوات حددت مرجعية القاضي ناجي
للبت في طلبات ر ّد القاضي بيطار .وبالتالي،
عيد
ّ
بات حبل لعب املدعى عليهم املتم ّثل بتقدمي طلبات
ر ّد إلعاقة التحقيق ووق��ف االستجوابات قصير ًا
وم��ح��ص��ور ًا بغرفة ال��ق��اض��ي عيد ومكتبه .ومن
خالل هذا القرار ،ال بد من أن يصدر موقف واضح

AL-LIWAA Vendredi 26/11/2021

عن محكمة االستئناف إلسقاط جميع طلبات ر ّد
القاضي البيطار املقدمة أمامها ،وإبطالها بالشكل.
فيض ّيق ذلك مساحة لعب املدعى عليهم أيض ًا .أما
جلهة القاضي خوري ،فإنّ قرار كفوري يضع ملف
امل��رف��أ بعهدة النائب ال��ع��ام االستئناف القاضي
عماد قبالن ،املك ّلف أساس ًا النظر فيه بفعل ّ
كف
يد خ��وري .وم��ن خالصات ه��ذه ال��ق��رارات ،األه��م،
أنّ استجواب امل��دع��ى عليهم املتق ّدمني بدعاوى
مخاصمة القضاة ،بات متاح ًا .لكن طبع ًا بانتظار
عودة النشاط إلى التحقيقات واالستجوابات.
وعلى الرغم من ه��ذه اخلطوات اجلبارة دفع ًا
للعدالة إال ان��ه��ا تبقى منقوصة حيث تبقى يد
ال��ق��اض��ي بيطار مكفوفة ألن��ه ل��م ي��ت� ّم إل��ى اليوم
التراجع عن ال��ق��رار ال��ص��ادر عن القاضي حبيب
مزهر بكف يد البيطار.
فقد ثبت بقرار قضائي صادر عن الرئيس األول
حملكمة االستئناف ،القاضي حبيب رزق الله ،أن
ّ
تخطى صالحياته وتكليفه ووضع يده على
مزهر
طلب الر ّد املق ّدم ضد القاضي البيطار .فأصدر رزق
الله قبل يومني قرار ًا بالفصل بني امللفني ،وهو ما
يعني أنّ قرار مزهر باطل ،لكونه صادر ًا عن جهة
قضائية غير صاحلة وغير مك ّلفة بالنظر بطلب
الر ّد.

ال أحد فوق القانون

ميداني ًا ،ن ّفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
قبل ظهر أمس ،وقفة أمام قصر العدل في بيروت،
ورددوا هتافات داعمة للقاضي ط��ارق البيطار،
مؤكدين «وجوب استمراره في القضية» ،ومعلنني

�وج��ه االه��ال��ي إل��ى من اعتبروا انهم «وراء
وت� ّ
«تعطيل التحقيقات» ،بالقول« :إرتكبتم جرمية
أخرى في حقنا ،ولن يرحمكم التاريخ ومستمرون
في املطالبة باحلقيقة والعدالة».
كما أشار البيان الى ان «الوثائق التي نعرضها
اآلن تؤكد أن اجليش اللبناني في  20متوز تبلغ
بخطورة النيترات مثله مثل رئاسة اجلمهورية
ورئاسة احلكومة ،ومثل املدعي العام التمييزي،
وجميعهم قاموا بالتقصير في مهامهم ،كما انه ال
تزال تقدم معطيات مزورة الى القضاء واملوجلني
بالتحقيق».

التدخل السياسي دفعهنَّ لإلستقالة

أهالي الضحايا خالل االعتصام أمام قصر العدل  ...ال يبرد قلوبهم إال عدالة ناصعة (محمود يوسف)
أنّ «ال أحد فوق القانون».
وأك��د االه��ال��ي في بيان أنهم «ل��م ييأسوا وهم
سيستمرون ف��ي املطالبة باحلقيقة وال��ع��دال��ة»،
مشددين على «املعنيني جميعا القيام بواجباتهم
جت��اه ه��ذا امللف لكشف حقيقة من قتل أبناءنا»،
ومطالبني بـ«تنفيذ كل مذكرات التوقيف من دون

مماطلة أو تسويف ألي شخص مهما عال شأنه».
وأشار البيان الى أنه «آن االوان للقضاء أن يجد
حال جذريا كي يستمر التحقيق املتعلق باالنفجار
ونصل الى احلقيقة املبتغاة» .واعتبر «ان املطلوب
من القضاء أن يأخذ املوقف املناسب ويكون وطنيا
وإنسانيا وشفافا».

قدمت ثالث قاضيات استقاالتهنّ من مناصبهنّ
ّ
احتجاج ًا على ازدياد وتيرة التدخالت السياسية
التي باتت تعرقل مؤخر ًا عمل القضاء في لبنان،
وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ،وفق ما
أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برسأمس.
وف���ي ل��ب��ن��ان ،ال��ب��ل��د ال��ق��ائ��م ع��ل��ى احمل��اص��ص��ة
السياسية وال��ط��ائ��ف��ي��ة ،ل��م يبق ال��ق��ض��اء مبنأى
ع��ن احملسوبيات ،إذ تتدخل السياسة حتى في
التعيينات خصوص ًا في مجلس القضاء األعلى،
السلطة القضائية األعلى.
وق��ال املصدر القضائي إن القاضيات الثالث
قدمنّ استقالتهنّ األربعاء «احتجاج ًا على الوضع
الصعب الذي بلغه القضاء والتدخالت السياسية
في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات
التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم امللفات» ال
سيما انفجار املرفأ.

وغ��رق التحقيق في انفجار املرفأ في متاهات
تسلمه
السياسة ث��م ف��ي ف��وض��ى قضائية .منذ
ّ
التحقيق قبل نحو عام ،الحقت  16دعوى احملقق
العدلي ط��ارق بيطارّ ،
مت التق ّدم بها أم��ام محاكم
مختلفة ،طالبت ّ
بكف يده ونقل القضية الى قاض
آخر ،وأدت الى تعليق التحقيق ملرات ع ّدة .وتقدم
بغالبية ال��دع��اوى م��س��ؤول��ون ُم��دع��ى عليهم في
القضية.
وب��ع��دم��ا ر ّدت محاكم ع��� ّدة ال��دع��اوى ألسباب
مختلفة ،وج��د القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى
ت��ق��دم ب��ه��ا امل��س��ؤول��ون امل��دع��ى عليهم للتشكيك
بصوابية قراراتهم.
وأوض��ح املصدر القضائي أن بني القاضيات
ال��ث�لاث قاضية ر ّدت دع��وى لتنحية بيطار ،ومت
التشكيك بصوابية ق��راره��ا .وق���ال إن التشكيك
املستمر ف��ي ق���رارات القضاء «ب��دأ ُيفقد القضاء
هيبته»
ورف���ض رئ��ي��س مجلس ال��ق��ض��اء األع��ل��ى ،وفق
املصدر ،تسلم كتب االستقالة أو تسجيلها ،ووعد
مبناقشة املوضوع في االجتماع املقبل للمجلس.
وب�ّي�نّ التحقيق ف��ي انفجار مرفأ ب��ي��روت مدى
ضعف اجلسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة
على التدخل في عمله ،ما لم يخدم توجهاتها.
وال يتوقف األم��ر عند ملف االنفجار ،إذ جرى
أيض ًا تعليق التحقيق في قضية اختالس أموال
عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان
ري���اض س�لام��ة ،بعد دع���وى ت��ق��دم بها وك��ي��ل أحد
املصارف ضد احملامي العام التمييزي جان طنوس
الذي ينظر في القضية.

اعالنات رسمية

الق�ضاء «ميرت�س» وراء بيطار..
(تتمة املنشور ص)1

بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة لعام كامل ،عقدا اجتماعا خاصا استمر
لنحو عشرين دقيقة ناقشا خالله اقتصاد البالد املنهار واألزمة االجتماعية.
وقال بابا الفاتيكان للوفد اللبناني بعد االجتماع اخلاص «لبنان بلد ،رسالة،
بل ووعد يستحق القتال من أجله».
وتابع «أتعهد بالعمل من خالل القنوات الدبلوماسية مع البلدان األخرى
لكي يتبلور جهد مشترك من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددا».
واأله��م في محادثات الفاتيكان ،االجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي مع
أمني سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني في حضور عضوي الوفد
اللبناني وزير العدل هنري خوري ووزير السياحة وليد نصار وسفير لبنان في
الفاتيكان فريد اخلازن.
وفي خالل االجتماع  شدد باروليني على أن لبنان أساسي للوجود املسيحي
في الشرق وهو كان على الدوام مثا ًال للعالم حول كيفية تعايش املجتمعات مع
بعضها البعض».
وأشار الى «أن لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي»  .وأكد
«أن صدقية أي حكومة ان تؤمن التزامات البلد خاصة مع املجتمع الدولي».
واعرب «عن قلقه من الوضع االجتماعي في لبنان واالوضاع االقتصادية التي
ونوه بشجاعة رئيس احلكومة في حتمل املسؤولية
يرزح اللبنانيون حتتهاّ ،
الصعبة رغم إدراكه املسبق بخطورتها».
وقال« :ان الفاتيكان سيبذل جهود ًا لدعم لبنان في احملافل الدولية» .وشدد
«على ضرورة ان يكون لبنان على افضل العالقات مع محيطه العربي واملجتمع
الدولي».

ماكرون على اخلط أيض ًا

ومن جانب آخر ،تلقى الرئيس عون امس ،رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي
اميانويل ماركون ملناسبة الذكرى ال��ـ 78الستقالل لبنان .واك��د فيها «وقوف
فرنسا الى جانب لبنان ،وشدد على إيالء أهمية قصوى الستقرار هذا البلد
واستقالله وامنه وس��ي��ادت��ه».اض��اف م��اك��رون :ان��ه وبهدف اخل��روج من هذه
االزمة ،مت اجناز مرحلة أولية متثلت بتشكيل حكومة جديدة عليها ان تنجز،
بدعمكم ،االصالحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية جتاه اللبنانيني او ًال،
كما جتاه املجتمع الدولي .هذه اإلصالحات في العمق ،يجب ان يتم اطالق
ورشها بالسرعة القصوى ،مبا يتالقى مع متطلبات جميع االصدقاء احلقيقيني
للبنان ،كما مع االنتظارات املشروعة التي سبق وع ّبر عنها الشعب اللبناني.
وي��رت��ق��ب ان ينتقل ميقاتي م��ن روم���ا إل��ى أن��ق��رة وال��ق��اه��رة ،فيما يغادر
الرئيس ميشال عون نهاية األسبوع إلى قطر ايضا ،ما يعني ان التطورات
حول استئناف جلسات ال��وزراء قبل األسبوع املقبل في حال ّ
التوصل إلى
مت
ّ
مخارج الزمتي االرتياب بالقاضي طارق البيطار واستقالة وزير اإلعالم جورج
قرداحي ،ما يعني ال جلسات ملجلس ال��وزراء في امل��دى املنظور ،خاصة وان
ثنائي أمل وحزب الله وتيار املردة ما زالوا على موقفهم بإقالة احملقق العدلي
بيطار من ملف إنفجار املرفأ قبل البحث في األمر األخرى.
وف��ي الشأن السياسي ق��ال وزي��ر اخلارجية عبد الله بوحبيب بعد زي��ارة
رئيس املجلس نبيه ب ّري ،وردا على سؤال عم إذا كانت روسيا ستدخل على خط
الوساطة بني لبنان ودول اخلليج :بحثنا في هذا األمر خالل الزيارة ،روسيا
موقفها ممتاز مع لبنان ،لكن ال وساطة.
وفي الشأن احلكومي ،قال :الله كرمي ،خرجت من عند الرئيس ب ّري متفائال
قليال وكان مرتاحا للقاء الرئاسي الثالثي.
واستبعدت مصادر سياسية ان يقدم رئيس احلكومة جنيب ميقاتي على
دعوة مجلس ال��وزراء لالجتماع قريبا ،في ظل استمرار انسداد افق املخارج
املطروحة ،وقبل تبديد العقبات والشروط املوضوعة ،واحلصول على ضمانات
االطراف السياسيني كافة ،بتسهيل انعقاد جلسات احلكومة .وتوقعت ان يوسع
ميقاتي ،مروحة مشاوراته ،قبل ان يتخذ قراره النهائي بهذا اخلصوص ،خشية
ان تؤدي مثل هذه اخلطوة الى زيادة التعقيدات وتوسعة حدة اخلالفات ،بدال
من حصرها ،بنطاق محدود.
وق��ال��ت امل��ص��ادر امل��ذك��ورة إن مسؤولية تعقيد ازم���ة تعليق اجتماعات
احلكومة ،ليست محصورة بإصرار حزب الله على تنفيذ شرطه ،بازاحة احملقق
العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن هذه القضية فقط ،بل
تتعداه الى تعطيل رئيس اجلمهورية ميشال عون ،للمبادرة التي تفاهم عليها
البطريرك املاروني بشارة الراعي مع رئيس املجلس النيابي نبيه بري ،حلل
هذه املشكلة ،واطلع عون عليها مباشرة يومذاك .وبرغم انها القت قبوال من
رئيس اجلمهورية بداية ،اال أنه مت االنقالب عليها ورفضها الحقا ،مقابل عدم
طرح اية بدائل عنها ،ما ترك انطباعا تشاؤميا ،يؤشر الى نوايا غير سليمة
ل��دى الفريق الرئاسي ،لتوظيف ه��ذه االزم��ة ،في ب��ازار ،اع��ادة تعومي النائب
جبران باسيل ،واحلصول على ضمانات مقطوعة ،سلفا من حزب الله ،احلليف
التقليدي املتبقي للتيار العوني ،بالنسبة لالنتخابات النيابية والرئاسية،
برغم صعوبة قطع مثل هذا التعهد بالوقت احلاضر ،واحلساسية املفرطة ،التي

يتسبب بها لدى حلفاء احلزب االخرين وفي مقدمتهم رئيس تيار املردة سليمان
فرجنية .وتوقعت املصادر ترحيل حل االزم��ة ،حلني بلورة نتائج االتصاالت
واملشاورات اجلارية ،وبعد الزيارة التي سيقوم بها رئيس اجلمهورية ميشال
عون الى قطر ،نهاية الشهر اجلاري ،الستكشاف مواقف الدول اخلليجية ،من
اخلطوات التي ستتخذها السلطات اللبنانية ،حلل ازمة املواقف العدائية التي
اعلنها وزير اإلعالم جورج قرداحي من اململكة العربية السعودية.

القضاء باملواجهة

قضائي ًا ،ردت الهيئة العامة حملكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء
األعلى القاضي سهيل عبود ،الدعويني املقدمتني من رئيس احلكومة السابق
حسان دياب والنائب نهاد املشنوق ،ملخاصمة الدولة عن األخطاء اجلسيمة
التي ارتكبها البيطار في حقهم.والزمت كال من دياب واملشنوق بدفع تعويض
قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.
كما ردت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن
خليل وغ��ازي زعيتر ،والزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون
ليرة.
الى ذلك ،اعلنت الهيئة العامة حملكمة التمييز ،ان الغرفة األولى في محكمة
التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد هي املرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد
التي تقدم ضد احملقق العدلي طارق البيطار ،مبعزل عن باقي احملاكم األخرى.
من جهتها ،ردت محكمة التمييز اجلزائية برئاسة القاضية رندا كفوري،
الدعوى التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس ،التي طلب فيها نقل
ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة احملقق العدلي القاضي ط��ارق البيطار،
بسبب االرتياب املشروع وابقت امللف في يد البيطار.
وذكرت بعض املعلومات ان القاضية رندا كفوري قبلت طلب رد احملامي
العام التمييزي القاضي غسان خوري في الدعوى املقدمة من مكتب االدعاء في
نقابة احملامني.
وه��ذه التطورات القضائية وصفها حزب الله «باملجزرة القضائية» ،قبل
إطاللة األم�ين العام حلزب الله الس ّيد حسن نصر الله اليوم ،في إش��ارة إلى
املواجهة التي ر ّد فيها القضاء طلبات الوزراء والنواب املعنيني باإلدعاء عليهم
في انفجار مرفأ بيروت.
وعليه سيستأنف القاضي بيطار حتقيقاته ،ورمبا جلأ إلى إصدار استنابات
قضائية جديدة بحق الوزراء والنواب املدعى عليهم.
ودعم ًا للقاضي بيطار نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ،قبل ظهر
أمس ،وقفة أمام قصر العدل في بيروت ،مؤكدين «وجوب استمراره في القضية
معلنني «أن ال أحد فوق القانون».
وأعلن االه��ال��ي في بيان أنهم «ل��م ييأسوا وه��م سيستمرون في املطالبة
باحلقيقة والعدالة».
كما طالبوا بـ «تنفيذ كل مذكرات التوقيف من دون مماطلة أو تسويف الي
شخص مهما عال شأنه».
وتوجه االهالي إلى من اعتبروا انهم «وراء «تعطيل التحقيقات» ،بالقول:
«إرتكبتم جرمية أخرى في حقنا ولن يرحمكم التاريخ ومستمرون في املطالبة
باحلقيقة والعدالة».

املسار املالي

على صعيدالتدقيق اجلنائي في حسابات مصرف لبنانُ ،عقد امس ،اجتماع
افتراضي بني شركة «الفاريز اندمارسل» ومصرف لبنان ووزارة امل��ال ،أكد
خالله املصرف على استمراره في تعاونه الكامل بغية إجناز عملية التدقيق
اجلنائي.
وأصدر مصرف لبنان بيانا اوضح فيه «انه ابلغ الشركة بأنه سيقوم بتلبية
جميع طلباتها املقدمة لغاية  ،2021/12/29حتى لو أ ّدت عملية حتضير
املعلومات واإلجابات إلى تخطي التاريخ املذكور أعاله ،وحتى إن لم يتم متديد
العمل بالقانون رقم  200تاريخ ( 2020/12/29تعليق العمل بأحكام قانون
سرية املصارف ملدة سنة واحدة)»
وفي السياق املالي – االقتصادي ايض ًاّ ،
إطلع رئيس اجلمهورية من نائب
رئيس مجلس ال���وزراء سعادة الشامي ،على مسار املفاوضات مع صندوق
النقد الدولي ،وتبلغ منه أن «املفاوضات التقنية مع الصندوق انتهت تقريب ًا
ودخلت في مرحلة املفاوضات على السياسات النقدية واالقتصادية كي نبدأ
باملفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي يزور لبنان قريب ًا».
وقال الشامي :هدفنا ال يزال التوصل الى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة،
على ان نتوصل بعد ذلك كما هو مفترض ،الى اتفاق نهائي في كانون الثاني
من العام املقبل .ان املفاوضات مع الصندوق تعتمد على محاور عدة ،منها ما
يتعلق بالسياسة املالية أي املوازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث يعمل
وزير املال على التحضير لها في أسرع وقت ممكن ،باإلضافة الى موضوع سعر
الصرف ،السياسة النقدية ،والقطاع املصرفي واملالي ،ونعد تصورا لكيفية حل
هذا املوضوع سنعلن عنه فور اكتماله .من هنا ،فان اجلميع يعمل ضمن اطار
اختصاصه لكن ال ميكننا اإلعالن عن خطة إال حني اكتمالها.
وعن تأثير االنتخابات النيابية على املفاوضات مع صندوق النقد الدولي،
أجاب :ان الصندوق لن يربط أي موضوع باالنتخابات ،فهي ميكن ان تؤثر في
بعض األحيان على املفاوضات من ناحية البلد املعني ال من ناحية الصندوق،

دعوة الهيئة العامة للمجلس الوطني

إعالن دعـــوة لصيادي األسماك في ميناء جبيل م.م

تتشرف إدارة اجلمعية التعاونية لصيادي األسماك في ميناء
جبيل م.م .لدعوتكم حلضور اجلمعية العمومية العادية نهار
اجل��م��ع��ة ف��ي  2021/12/10ال��س��اع��ة ال��س��اب��ع��ة م��س��اء ف��ي مركز
التعاونية وعلى جدول أعمالها:
 مناقشة امليزانيات ل�لأع��وام  2019و 2020وإب���راء ذمةمجلس اإلدارة.
 انتخاب هيئات مسؤولة جديدة.وإذا لم يكتمل النصاب تعقد بعد ساعة في نفس املكان والزمان
مبن حضر.
رئيس مجلس اإلدارة
هنري قرداحي

املفاوضات

على صعيد امل��ف��اوض��ات ،وبعد م��غ��ادرة وف��د مجلس الشيوخ األميركي،
ذكرت املصادر املتابعة ان الوسيط األميركي في ملف ترسيم احل��دود آموس
هوكشتاين يعود قريبا إلى بيروت ،بهدف استأنف املفاوضات غير املباشرة
خص ترسيم احلدود.
بني لبنان وإسرائيل في ما ّ
ميداني ًا ،الدوالر املشتعل الذي وصل الى  ،25000أعاد احلرارة الى الشارع
حيث عمد عدد من املواطنني الى قطع الطرقات الرئيسية مساء أمس ،ما ينذر
بعودة اإلحتجاجات ،فاالزمة تتفاقم وكل احللول املطروحة ال تلجم اندفاعة
الصاروخية ،واملواطن يرزح حتت االعباء ،وهو الذي يعافر من اجل الطعام
والدواء.
فقد قطع محتجون الطريق وسط بيروت قرب ساحة الشهداء ،كما مت قطع
أوتوستراد اجلية بالشاحنات واالطارات املشتعلة وبقاع ًا عمد شبان غاضبون
على قطع السير على طريق عام جالال شتورا باالجتاهني ،وعملت القوى االمنية
على إعادة فتح الطرقات.

 663779إصابة

صحي ًا ،سجلتوزارة الصحة  1510اصابات بفايروس «كورونا» و 9حاالت
وف��اة ،ليرتفع العدد التراكمي إل��ى  »663779مثبتة مخبري ًا منذ  21شباط
.2020

خمطط ًا ا�ستيطاني ًا
يجمد ّ
االحتالل ّ

(تتمة املنشور ص)1

خصوصا املعارضة
الضغوط السياسية الدولية الرافضة لالستيطان،
ً
األميرك ّية.
من جهة أخرى يواصل جيش االحتالل اإلسرائيلي ولألسبوع الثاني على
التوالي التنكيل بطلبة امل��دارس في بلدة اللنب الشرقية قضاء نابلس ،حيث
أصيب صباح امس ،عدد من املواطنني ،بالرصاص املعدني املغلف باملطاط،
وبحاالت اختناق ،خالل تصديهم القتحام عشرات املستوطنني( .الوكاالت)

ع�شية مفاو�ضات فيينا� :شروط فرن�سية
(تتمة املنشور ص)1

تطور
من جهته أشار وزير الدفاع اإلسرائيليبيني غانتس ،إلى أن إسرائيل ّ
قدراتها على توجيه ضربة عسكرية إليرا ن تستهدف برنامج طهران النووي.
وأوض��ح في تصريحات نقلها موقع «تاميز أوف إسرائيل» ،أن��ه «م��وازاة
مع اخليار العسكري ،نواصل جهود حتسني شروط اتفاق نووي بني الغرب
وإيران».
ولفت إلى أن «إسرائيل تريد اتفاقا ال يقتصر علىالنووي اإليراني فقط ،بل
يشمل أنشطة طهران ودعمها لوكالئها» ،مؤكدا أن «الصفقة اجليدة مع إيران
هي التي تنهي ثغرات االتفاق احلالي بشأن التخصيب والوضع اإلقليمي».
وأنهى غانتس أمس زيارته إلى املغرب التي استمرت ثالثة أي��ام ،والتقى
خاللها وزيري اخلارجية والدفاع ورئيس أركاناجليش املغربي .ووقع غانتس
ومسؤولون مغاربة اتفاقيات للتعاون األمني وتصدير األسلحة( .الوكاالت)

تقدم للجي�ش اليمني يف م أ�رب
(تتمة املنشور ص)1

ووتش« :املدنيون والنازحون في مأرب عالقون في مرمى النيران منذ نحو
سنتني ،ويعاني بعضهم من احلرمان القاسي .فهجمات احلوثيني العشوائية
املتكررة على املدنيني ومنع وصول املساعدات اإلنسانية أصبحت منطا مخزيا
ُيضاف إلى السجل احلقوقي املزري للجماعة».
بدوره ،أكد املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة إلى اليمن ،هانس
غروندبرغ ،أكثر من مرة ،إدانته مليليشيات احلوثي.
وجدد وأمس األول ،موقفه من تلك الهجمات احلوثية على مأرب ،مؤكدا أنها
تقوض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع.
(الوكاالت)

«اك�سبو  »2020والنجاح
(تتمة املنشور ص)1

من منا ال يهتم باألجر في املستوى واملقارنة مع الغير في املؤسسة
وف��ي املؤسسات األخ��رى املماثلة أو املنافسة؟ من منا ال يهتم بطريقة
زيادة األجر تبعا للتضخم أو االجنازات أو ظروف البلد العامة؟ ال شك أن
العالقات املهنية الشخصية مهمة جدا وتؤثر بشكل مؤكد على االنتاجية.
املنافسة الداخلية مهمة ومفيدة لكن الغضب واحلسد والكره الداخلي
يضر باجلميع .أما شروط العمل من فرص وأوق��ات ومكاتب وضمانات
وتعويضات وغيرها فهي في غاية األهمية وتظهر تدريجيا .مجموع هذه
العوامل يصف عالقات االنسان بالبيئة التي حتيطه والتي رمبا تدمر
نوعية النتائج احملتملة دون أن تؤثر على الكمية.
في كل مجتمعاتنا ننوه دائما بالشخص ال��ذي يصنع نفسهSelf-
 .made personهل استفاد من العوامل املذكورة أعاله أم كان محظوظا؟
هل هنالك من أشخاص تصنع نفسها بنفسها فعال؟ يقول املؤلف «مايكل
ساندل» أنه ليس هنالك من أشخاص تصنع نفسها بنفسها بل هي حظوظ
نتيجة موقع أو تواجد في دول أو أمكنة أو ضمن عائالت ال فضل لالنسان
عليها .يقول ساندل أن االنسان ال��ذي صنع نفسه هو اختراع من قبل
األغنياء أو احملظوظني لتبرير موقعهم والدفاع عنه .كأن يقولوا أن الفقير
هو كذلك ألنه كسول أو لم يقم باألعمال كما يجب أو باالنتاجية املطلوبة.
النجاح العملي ال يكون عموما مرتبطا فقط باجنازات شخص بل مبجموعة
عوامل لم يكن للشخص فضال في اختيارها .يقول ساندل أن احترام
االنسان واجب أيا كان موقعه وأيا كانت ثروته .هو ضد املساعدات التي
تهني االنسان ومع الدعم املعيشي املباشر لآلجر .هل كان للبناني األصل
 Ardem Patapoutianأن يفوز بجائزة نوبل للطب هذه السنة لو بقي
كل حياته في لبنان؟ ال شك أن له ق��درات كبيرة ،اال أن للموقع اجلامعي
األميركي التأثير الكبير ورمبا األهم.
في العالم العربي ،التأخير واض��ح في معظم األم��ور املذكورة أعاله.
االنتفاضات التي حصلت في بعض ال��دول ب��دأ من تونس لم تنجح في
ارس��اء قواعد جديدة للعمل واحل��ي��اة واالن��ت��اج .األوض���اع اليوم ليست
أفضل مما كانت عليه عندما أح��رق «محمد بوعزيزي» نفسه في تونس.
احلريات أصيبت ،كذلك النتائج االقتصادية واالجتماعية .في مؤشر مجلة
االيكونوميست وفي تقييمها الرقمي للدميوقراطية بدأ من الصفر الى 10
وهي العالمة األفضل ،يحصل لبنان على  4,36وتونس  6,72واملغرب 5,1
وسوريا  .1,43العالمة منحدرة جدا للبنان الذي بني على احلريات.
باالضافة الى جتاهل معظم العوامل املذكورة سابقا ،هنالك مشكلة
أساسية في منطقتنا وهي ضعف املؤسسات والقوانني احلديثة التي حتل
املشاكل الداخلية بهدوء .ال اقتصاد ناجح ومزدهر من دون قوانني حديثة
ومؤسسات فاعلة .نحتاج الى مؤسسات مستقلة ليس فقط على املستوى
الوطني وامن���ا أي��ض��ا على املستوى األقليمي ك��ي تتفاعل م��ع بعضها
البعض .نعني بهذه املؤسسات اجلامعات ،االع�لام ،املجموعات املدنية،
القضاء وحتى املؤسسات الدينية .هنالك عموما عدم قبول لفكرة التعددية
في الفكر واملمارسة.
هنالك عامالن كبيران يجب النظر فيهما:
أوال :الفساد حيث تقييم الدول العربية منخفض بالرغم من جناحات
كبيرة في بعض الدول .كي تنجح املنطقة اقتصاديا يجب تطوير مكافحة
الفساد واحل��وك��م��ة والشفافية بشكل م��ت��واز ،واال ستبقى املنطقة في
أوضاعها احلالية أي عمليا ضعيفة اقتصاديا .نعاني من فجوات كبيرة
في الثروات والدخل داخل الدول وفيما بينها تؤثر مباشرة على األنظمة
الصحية العامة وعلى قدراتنا للنهوض وفي محاربة الكورونا.
ثانيا :نظرية امل��ؤام��رات التي أقنعنا أنفسنا بها منذ عقود وال تزال
توجه تفكيرنا تبريرا لعدم املسؤولية وع��دم القيام بالواجب« .معظم
األم��ور هي نتيجة مؤامرات» وال قدرة لنا على املواجهة ،بل علينا عمليا
اخلضوع ألصحاب املوأمرة وهذا مخيف ويبقينا عمليا في أوضاع سيئة.
االتهام بالوالء للخارج سهل في منطقتنا حيث تخوين الغير دون اثباتات
ال يخضع للعقاب وبالتالي يستمر .هذه النظريات تخلق أجواء من عدم
الثقة بني احلكومات تنعكس على املجتمعات بالرغم من ترابطها أحيانا
بعالقات عائلية واجتماعية قوية.
النجاح ليس صدفة وال بد من االستمرار في تقوية البنية االجتماعية
والثقافية .في منطقتنا من السهل نشر األخبار السلبية والناس تتقبلها،
ومن الصعب تسويق النجاحات حتى عندما تكون كبيرة ومؤكدة« .اكسبو
 »2020هو من النجاحات املؤكدة التي تفيد ليس فقط الدول العربية وامنا
كل االقتصاد العاملي.

د .لوي�س حبيقة

اعالنات رسمية

لقدامى موظفي الدولة
يدعو رئيس املجلس الهيئة العامة إلى اجتماع يعقد في مقر
املجلس بتاريخ  2022/1/5الساعة العاشرة.
 للتصديق على مشروع موازنة  2022وعلى مشروع احلسابالقطعي  2021وبعض األمور األخرى.
وفي حال عدم اكتمال النصاب في املوعد احملدد يعقد االجتماع
بالنصاب القانوني ال��س��اع��ة احل��ادي��ة ع��ش��رة ب��ال��ي��وم وال��ت��اري��خ
ذاتهما.
رئيس املجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة
محمد اخلطيب

اذ انه يتعامل على قاعدة ان الدولة اللبنانية اذا توصلت الى خطة اقتصادية
ينظر ساعتئذ بها واذا كانت جيدة يوافق عليها ،اال انه لن يتدخل مبوضوع
االنتخابات.
وعما اذا كانت اخلطة واألرقام موحدة ،اجاب :ان أي خطة ستكون ارقامها
موحدة وسيكون اجلميع متفقا عليها.

إعــــالن
صادر عن السجل التجاري
في بيروت
مب�����وج�����ب م����ح����ض����ر اجل���م���ع���ي���ة
ال��ع��م��وم��ي��ة غ��ي��ر ال���ع���ادي���ة امل��ن��ع��ق��دة
بتاريخ  2021/10/28تقرر بتاريخ
 2021/11/17ش��ط��ب ش��رك��ة الفجر
ش.م.ل .من قيود السجل التجاري في
بيروت حيث هي مسجلة حتت الرقم
 /1017433/ورقم تسجيلها في وزارة
امل��ال��ي��ة  /2874057/رئ��ي��س مجلس
إدارتها السيدة مهى جمال قدورة.
ف���ع���ل���ى ك����ل ذي م��ص��ل��ح��ة ت��ق��دمي
اعتراضه ومالحظاته في خ�لال مهلة
عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف /مارلني دميان
--------------دعــــــوة
مساهمي شركة بالي ماي واي ش.م.ل
حلضور اجلمعية العمومية العادية
يدعو مجلس إدارة شركة بالي ماي
واي ش.م.ل امل��س��اه��م�ين ال��ك��رام إل��ى
حضور اجتماع اجلمعية العمومية
العادية الذي سيعقد:
 -1ي��وم اإلث��ن�ين ف��ي 2021/12/6
في متام الساعة العاشرة صباح ًا في

مركز الشركة وذلك للتداول في جدول
األعمال التالي:
 تعيني مفوض مراقبة أساسي عنالسنة املالية .2020
 -2يوم اجلمعة في 2021/12/17
في متام الساعة العاشرة صباح ًا في
مركز الشركة وذلك للتداول في جدول
األعمال التالي:
 ت�لاوة ومناقشة تقريري مجلساإلدارة ومفوضي املراقبة عن أعمال
الشركة للسنة املالية  2019و2020
واملصادقة عليهم.
 امل��ص��ادق��ة على حسابات السنةاملالية  2019و 2020وال سيما حساب
األرباح واخلسائر.
 إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلساإلدارة عن السنة املالية  2019و.2020
 تعيني مفوض مراقبة أساسي عنالسنة املالية .2021
رئيس مجلس اإلدارة
د .أحمد حمود
-------------------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 ،2022وذل��ك وفق املواصفات

الفنية والشروط اإلداري��ة احمل��ددة في
دف��ت��ر ال��ش��روط ال���ذي ميكن احلصول
على نسخة عنه ل��ق��اء 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 كل
يوم عمل بإستثناء يوم 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
--------------إعــــالن
صادر عن محكمة بعبدا الشرعية
السنية إلى مجهول املقام
إبراهيم وحيد قنب
يقتضي حضورك إلى هذه احملكمة
الستالم أوراق ال��دع��وى التي تقدمت
بها املدعية :كفى محمد القاعي مبادة:
(تفريق) رق��م األس��اس /788/ :تاريخ
 ،2021/11/8وات��خ��اذ م��وق��ف خالل

خمسة عشرة يوم ًا.
وف����ي ح����ال ت��خ��ل��ف��ك ي��ج��ري بحقك
اإليجاب والقبول الشرعي والقانوني.
بعبدا في 2021/11/16م
رئيس قلم محكمة بعبدا
الشرعية السنية
الشيخ عامر طه البوتاري
---------------إعــــالن
صادر عن احملكمة الشرعية السنية في
بيروت ،غرفة فضيلة القاضي الشيخ
وسيم الفالح إلى مجهولة املقام
فاطمة حسني رستم
يقتضي حضورك إلى هذه احملكمة
الس���ت�ل�ام األوراق اخل���اص���ة ب���ك في
الدعوى املقامة عليك من سهيال محي
الدين اشكنتنا مبادة إثبات وفاة مفقود
ب��رق��م أس����اس  2973ت��اري��خ اجللسة
 2021/12/22ف��ع��ل��ي��ك ت��ع��ي�ين م��ق��ام
مختار ل��ك ضمن نطاق احملكمة وفي
ح��ال تخلفك يعتبر قلم ه��ذه احملكمة
مقام ًا مختار ًا لك ويجري ابالغك جميع
األوراق بواسطته.
وكتب في 2021/11/24
قاضي بيروت الشرعي
الشيخ وسيم يوسف الفالح
----------------

إعالن دعوة

دع����وة ع��ام��ة إلج����راء إن��ت��خ��اب��ات
ل��ك��ام��ل أع��ض��اء امل��ج��ل��س التنفيذي
ل��ن��ق��اب��ة جت����ار األق��م��ش��ة واألل��ب��س��ة
والنوفوتيه في طرابلس وذل��ك يوم
اجلمعة  2021/12/10من الساعة
 ١٠صباحا ولغاية  ١٢ظهرا في مقر
النقابة الكائن في طرابلس  -سوق
النحاسني .تقبل طلبات الترشيح
لدى أمني السر في مقر النقابة وآخر
مهلة لقبول طلبات الترشيح بتاريخ
.2021/12/5
--------------

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 :
---------------

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
-------------في ذكرى وفاته الثالثة
تدعو عائلة املرحوم

احلاج محمد البردان
(أبو عمر)
كل من عرفه إلى قراءة الفاحتة املباركة
عن روحه الطاهرة
والدعاء له بالرحمة واملغفرة
-------------

اجلمعة  26تشرين الثاني 2021م
املوافق  21ربيع اآلخر 1443هـ

ثقافة

�إ�سالمية

حني ت�صبح الدولة �أل ّد �أعداء ال�شعب
فعلى «البلد» ال�سالم وللمواطن الرحمة..؟!

ح�ين ي��ق��رأ أح��دن��ا ق��ول ال��ل��ه تعالى{ :ولقد
ّ
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
م��ن الطيبات ّ
وفضلناهم على كثير مم��ن خلقنا
تفضيال} ،وقوله{ :قد خلقنا اإلنسان في أحسن
ت�ق��ومي} ،ي��درك جيدا أن اإلن��س��ان ه��و املخلوق

ال���ذي ال ي��ج��وز إه��ان��ت��ه وال إذالل���ه مهما كانت
الظروف ،وخاصة في أموره احلياتية األساسية
التي كفلها الشرع احلنيف لكل إنسان مهما كان
دينه أو عرقه أو جنسه..
ويدرك أكثر وأكثر أن أي نظاما في العالم ال
يحترم شعبه وال يعمل له وال يق ّدم ما هو من
صميم مسؤولياته فإن هذه الدولة حينها تكتب
بيدها نهايتها احملتومة والتي ال مناص منها،
ول��ذل��ك ق��ال الله تعالى ف��ي عقاب ف��رع��ون ال��ذي
طغى في البالد ولم يرتدع عن الظلمَ { :ف َأ َخ ْذ َنا ُه

انظ ْر َك ْي َف َك َ
َو ُج ُنو َد ُه َف َن َب ْذ َنا ُه ْم ِفي ال َي ِّم َف ُ
ان َعا ِق َب ُة
ني َو َج َع ْل َنا ُه ْم َأ َّ ِئ��م� ًة َي� ْ�د ُع� َ
الظا مِلِ َ
َّ
�ون ِإ َل��ى ال َّنا ِر َو َي� ْ�و َم
ون َو َأ ْت َب ْع َنا ُه ْم ِفي َه ِذ ِه ُّ
نص ُر َ
ال ِق َيا َم ِة َال ُي َ
الد ْن َيا َل ْع َن ًة
وح َ
َو َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة ُهم ِّم َن املَ ْق ُب ِ
ني}.

ومن هنا نقول...
إن احلياة التي يعيشها كل مواطن في لبنان
لم تعد عيشة «آدمية» ،وال بد من البدء بالتغيير
اإلي��ج��اب��ي ال��ف��وري بكل ال��ط��رق امل��ت��اح��ة التي
تسمح بإعادة اإلنسانية إلى هذا الشعب الذي
بات يعاني األم ّرين..؟!
فنحن ال��ي��وم نعيش ك��ارث��ة إن��س��ان��ي��ة بكل
املقاييس ،وهي لن تتوقف ذاتيا بل حتى يعمل
امل��ت��ض��ررون منها بكل ق��وة إليقافها ،ال سيما
أنها قد س ّربت خبثها في نفوس الكثيرين حتى
أصبح في وجدانهم أن كل تغيير إيحابي هو
من عمل الشيطان ،وأن كل حتويل مثمر ينادي
به إنسان هو رجس ،وفي الوقت عينه كل تابع
لزعيم أو م��س��ؤول ه��و صاحب فضيلة كرمية
وصاحب الوطنية الكبيرة..؟!
ول�لأس��ف إن ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق التغيير
ال��ذي طالبنا ب��ه ال��ش��رع احلنيف رفضا للظلم
والفساد واملنكر ،أصبح في بالدنا وفي قومنا
 وي��ا للعجب  -شيطنة م��رف��وض��ة ومحاربةومنبوذة..؟!
ولكن اسمحوا لي...
هل تدركون مآسي احلياة في بلد املواطن فيها
ُمهان حتى يتبع زعيما أو ينقاد ملسؤول..؟!
وه���ل ت��درك��ون ال���ك���وارث ال��ت��ي يعيشها كل

م��واط��ن بسبب غياب الكهرباء وإنقطاع امل��اء
وغالء البنزين وندرة الدواء وتفشي الوباء..؟!
هل تتخ ّيلون معي ماذا يعني أن يرى اإلنسان
أمه أو أباه أو أحد أبنائه مريضا ثم ال يستطيع
أن يشتري له دواء..؟!
وهل تعلمون ماذا يعني أن يعيش املواطن في
بالده التي تر ّبى فيها ونشأ على ح ِّبها ،يعيش
مذلوال ُمهانا ليس لديه القدرة على إطعام أو
كسوة أو معاجلة إبنه..؟!
أن��ه ال� ّ
��ذل بعينه أي��ه��ا ال��س��ادة ،وإن���ه القهر
والظلم والفساد ال��ذي حتكّ م مبفاصل الدولة
حتى باتت أل ّد أعداء املواطن املسكني..

الواجب على كل مواطن

وأم���ام ه��ذه املشهدية «ال�لاإن��س��ان��ي��ة» يبقى
السؤال مطروحا...
م���ا ه���و ال���واج���ب ع��ل��ى ك���ل م���واط���ن لبناني
ح��ت��ى ن��ب��دأ فعليا وال ن��ظ��ري��ا عملية التغيير
اإليجابي..؟!
أوال ..إع�ل�اء راي���ة االن��ت��م��اء ل��ل��ب��ن��ان ..وفقط
للبنان ،هذا البلد الذي يعيش فيه أكثرية أبنائه
وينعمون بخيراته بينما والؤه��م وانتماؤهم
لغيره..
ثانيا ..نبذ كل
تعصب أو تط ّرف أو مناطقية
ّ
تتعارض وبناء مجتمع صحيح يقوم بواجباته
كما ينبغي وال يق ّدم أي مصلحة فوق مصلحة
البالد العليا..
ث��ال��ث��ا ...أن نحقق مت��ام اليقني أن ال��دي��ن أو
املذهب ليس عائقا أم��ام حسن االنتماء للبلد،
ف��إن اإلس�ل�ام ي��دع��و حل��ب ال��وط��ن ول��ل��دف��اع عنه
وخلدمته ،ول��ذل��ك ه��و يعتبر ك��ل م��ن م��ات ف��داء
عن وطنه شهيدا ،وبالتالي ال تعارض أبدا بني
االلتزام الديني وبني الوطنية ،بل كالهما يكمل
ينتم لوطنه لم يحقق مراد الدين
اآلخر ،إذ من لم
ِ
ف��ي ب��ل��ده ،وم��ن ل��م يلتزم بدينه ل��م ي��درك مكانة
الوطن في نفسه.
رابعا ..أن يكون مجموع الشعب املؤ ّثر األول
في مسار التغيير اإليجابي للبالد ،ال أن يكون
م��ت��أ ّث��را ب��ف�لان أو ع�ّل�اّ ن م��ن امل��س��ؤول�ين الذين
أثبتوا فشلهم وأكدوا في أكثر من موقف أنهم ال
يعملون إال ملصاحلهم الضيقة واخلاصة.

دور الدعاة

دور الدعاة كبير جدا جدا ،وواجب كل واحد
منهم أن يكون مع الشعب وبينهم وفي صفوفهم،
يبارك خطواتهم ويش ّد على أيديهم ويساعدهم
بكل قدراته ،وأيضا ينصحهم كأخوة له ومنه..
ّ
ال
كمنظ ٍر عليهم..؟!
دوره أن يبرهن للناس جميعا أن الداعية
هو مع احلق ينصره ويدافع عنه ..ال فقط يتكلم
عنه..؟!
وأن يكون في أول الصفوف مؤ ّيد ًا ملطالبهم
اإلنسانية النبيلة ...ال أن نقول لهم طالبوا بها
ونحن متقاعسون في بيوتنا..؟!
ودوره أي��ض��ا أن ي��ش��ارك��ه��م ..وأن نضع
أيدينا بأيديهم ...حتى مننع أي تشويه أو أذى
عنهم..؟!
نعم أيها السادة الكرام ..على كل داعية في
بالدنا أن يرتقي إلى مستوى احلق الذي ك ّلفنا
�ال� ِّ
اص� ْ�وا ِب� حْ َ
{و َت� َ�و َ
الله تعالى به فقال َ
�ق} ..وملا
كان احلق صعبا على نفوس كثيرة ويح ّرضها
{و َت� َ�و َ
ملعاداة كل من يعمل به ،قال تعالى َ
اص� ْ�وا
ِب��ال� َّ
�ص� ْب� ِ�ر} فكان الصبر على م��ا نلقاه بسبب
احلق واجبا أيضا..؟!
يا كل داعية في ب�لادي ..إن لن تعمل باحلق
وتتح ّلى بالصبر لنصرة ه��ذا احل��ق ،فما هو
دورنا..؟!
طوقت نفسك به..؟!
اخرج من عباءة كل قيد ّ
واخلع عن نفسك تلك التبعية املقيتة التي
كتمت صوت احلق..؟!
اكفر بكل ظالم وفاسد أ ّيا من كان ...وآمن فقط
باحلق الذي أمرت به..؟!
ْ
أعمل
وبعد اإلمي��ان
وإس��ع لتكون من الذي
َ
عملوا الصاحلات...؟!
ن��ع��م ...إن الوقت اليوم ليس وق��ت تنظير..
وال وقت كالم خطابي ...وال وقت شعارات مللنا
سماعها ....بل هو وقت الوقوف مع احلق مهما
ك ّلف األمر...؟!
يقول النبي ( :#اخللق عيال الله ..وأحبهم
إل��ى ال��ل��ه أنفعهم ل��ع��ي��ال��ه) ..فمتى نسير على
ه��دي رسولنا لنكون فع ً
ال من النافعني ألهلنا
وبالدنا...
أم يا ترى سنكتب بأيدينا أننا كدعاة ارتدينا
عمائم ..لم نكن أبدا من أهلها..؟!

الشيخ بهاء الدين سالم

ويبقى هنا السؤال األكثر تداوال ...ما هو دور
الدعاة ورجال الدين في هذا املوضوع...؟

اشارات اسالمية
{ لوحظ أن احللفاء املسيحيني لرئيس احلكومة
املعطلة ،شنوا حملة شعواء عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،على زيارته إلى حاضرة الفاتيكان ولقائه
ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س ،فيما ت��ن��اول احل��ل��ف��اء املسلمون
مشروعية ما قام به من الناحية الشرعية اإلسالمية!.
*****
{ أكدت مصادر طبية أن احلملة التي يتعرض لها
وزير الصحة فراس أبيض على خلفية رفع الدعم عن
األدوي���ة ،فيها الكثير من التجني ،وال تعدو كونها
مبرمجة على ق��اع��دة 6و 6مكرر مل��ا تعرض ل��ه خلفه
السابق.
*****
{ نشطت اجلاليات اللبنانية اإلسالمية ف��ي كل
ب�لاد االغ��ت��راب وال سيما ف��ي أمل��ان��ي��ا ،ف��ي الساعات
األخيرة من إقفال باب تسجيل أسمائهم في السفارات
والقنصليات اللبنانية ل�لاق��ت��راع ف��ي االنتخابات
النيابية املقبلة ،حيث ُسجلت أرقام قياسية.
*****

و يسألونك في الدين

�صالة املحت�ضر

bahaasalam@yahoo.com

فتح امل�سجد النبوي لل�صالة
بال موعد �أو ت�صريح

املسجد النبوي

فتاوي شرعية بإشراف:
نخبة من العلماء

{ إذا كان املسلم محتضرا ،يغيب فترة ثم يصحو ،فهل
عليه صالة أم أن الفرض قد سقط عنه؟
موسى مغربل  -بيروت
 اإلس�لام دي��ن اإلنسانية ،ال يطلب من أي مسلم ف��وق طاقته،ولذلك فإن احلكم على السؤال هو أنه إن كان احملتضر مستيقظا
من غيبوبته ،وكان يعقل ويفقه ويدرك فيجب عليه أن يصلي كيفما
استطاع ،أما إن كان مستيقظا ولكن ال يعقل وال يدرك ما هو فيه
فال صالة عليه لقول احلق تبارك وتعالى {ال يك ِّلف الله نفس ًا إال
وسعها} ،ولقول النبي ( :#رف��ع القلم عن ثالث عن النائم حتى
يستيقظ ،وعن الصغير حتى يكبر ،وعن املجنون حتى يعقل أو
يفيق) .والله أعلم.
مواقيت الصالة الفجر 44 :د� 4س ال�شروق 19 :د� 6س الظهر 25 :د� 11س الع�صر 11 :د� 2س املغرب 35 :د� 4س الع�شاء 56 :د� 5س

أع��ل��ن��ت وزارة احل����ج وال��ع��م��رة
ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ش���روط ال��ص�لاة في
امل��س��ج��د ال���ن���ب���وي ،م���ؤك���دة أن��ه��ا ال
تتطلب إص��دار تصريح عبر تطبيق
«اعتمرنا» وال حتتاج إلى موعد.
وأوضحت وزارة احلج والعمرة
أن ال��ص�لاة ف��ي امل��س��ج��د ال��ن��ب��وي ال
تتطلب إص��دار تصريح عبر تطبيق
«اع��ت��م��رن��ا» وال حت��ت��اج إل���ى م��وع��د،
ولكن يشترط إبراز تطبيق «توكلنا»
وأن تكون احلالة الصحية للشخص
«محصنا ب��ج��رع��ت�ين» ض��د ف��ي��روس
ك��ورون��ا أو «محصنا متعافيا» ،أو
«محصنا» بجرعة أول��ى وأك��م��ل 14
يوما.
وأشارت إلى أنه ال توجد مواعيد
ل��ل��ص��ل��وات امل��ف��روض��ة ف��ي املسجد
ال��ن��ب��وي ،أم���ا ال��ص�لاة ف��ي ال��روض��ة
الشريفة وزيارة النبي  #فيشترط
فيهما إص��دار تصريح عبر تطبيق
«اع���ت���م���رن���ا» ،داع���ي���ة إل����ى م��ت��اب��ع��ة
التطبيق باستمرار إلمكانية احلجز
حسب األوقات املتاحة.
كما لفتت الوزارة إلى أن الدخول
للمسجد النبوي يتم أيضا مبوجب
إبراز تطبيق «توكلنا».

AL-LIWAA Vendredi 26/11/2021

قطاف

ا�ستقالل

م� �ن ��ذ أي� � � ��ام اح � � ُت � �ف� ��ل ب �ع �ي��د
االستقالل وفق ما جرت العادة
كل ع��ام ووضعت األكاليل على
أضرحة رجاالته وتوقفت وسائل
اإلعالم عند املناسبة وأعطتها ما
تستحق من أهمية.
لكن االستقالل يبدو مش ّوش ًا
ه��ذا ال �ع��ام ،ووص �ف��ه ب��امل�ش� ّوش
ي�ب��دو أف�ض��ل املمكن ألن الوطن
ي�ع�ي��ش ح��ال��ة ه ��ي ع �ل��ى نقيض
الفرحة التي توجبها املناسبة.
االستقالل يعني فرحة املواطن
بوطنه..
ف �ه��ل ه ��ذه ال �ف��رح��ة م��وج��ودة
ع��ن��د ط ��واب� �ي ��ر ال� �ش� �ب ��اب أم� ��ام
ش�ب��اب�ي��ك ال �س �ف��ارات للحصول
ع �ل��ى ت ��أش� �ي ��رات أو ج�� ��وازات
س �ف��ر م��ن ال ��دوائ ��ر امل�خ�ت�ص��ة؟!
وال � ��ذي ك �م��ا ع�ل�م�ن��ا ي�ح�ض��رون
إل��ى أب��واب �ه��ا ع�ن��د ب ��زوغ الفجر
ن �ظ��ر ًا لكثافة االزدح � ��ام ،أم أن
الفرحة تع ّم املنازل اآلمنة حيث
ي ��رزح رب امل �ن��زل حت��ت ضغوط
هموم املعيشة من مأكل ومشرب
وك �ه��رب��اء م �ش �ت��راة م��رت�ين وم��اء
أيض ًا وغاز وخالفه..؟!
االستقالل احلقيقي هو شعور
امل��واط��ن ب��األم��ان ف��ي وط�ن��ه فهل
األمان متوفر؟؟!..
أم ان عكسه هو احلاضر؟؟!
وه � ��ذا ال� �ت� �ن ��ازع ال �س �ي��اس��ي
املتعدد ال��والءات هل ينتمي إلى
االستقالل بصلة؟؟..
وه ��ذه ال �ت��أث �ي��رات السياسية
متت
على أنواعها وألوانها هل ّ
إلى االستقالل بصلة قرابة؟!..
ك��م نحن ب�ع�ي��دون ع��ن ك��ل ما
يعنيه االستقالل من معان سامية
وم��ن مشاعر تفيض وال ًء لوطن
مستقل يتمنّاه ك��ل م��واط��ن على
أرضه..
والء يقوم البعض م��ن أبنائه
بقص حبال الربط به في نوبات
أو حاالت تشبه حاالت التخ ّلي..
األم���ل أن ي �ع��ود ال��وط��ن إل��ى
أبنائه سامل ًا معافى..
وأن يكون االستقالل ناجز ًا
منجز ًا مكتمل املالمح والصفات..
وأم� ��ان ي�ظ�ل��ل أرض ��ه وم��واط �ن��ه،
ورغ ��د ع�ي��ش ألج �ي��ال تنمو على
أرضه وليس على أرض الغير ما
وراء البحار والصحارى.
إلياس العطروني

اصدارات

با�سل عبد اهلل
«غريغوار حدّاد -
مطران الزمن القادم»
ص��در لباسل عبدالله كتاب بعنوان
(غريغوار ح� ّداد  -مطران الزمن القادم)
ي�ت�ض�م��ن م� �ح ��اور ح���ول ف �ك��ر وأن �ش �ط��ة
املطران الذي حمل رسالة احملبة.
على الغالف اخللفي للكتاب نقرأ:
«مح ّبة اإلن �س��ان ،ف��ي نظر غريغوار
ح�� � ّداد امل ��ؤم ��ن ،ه��ي ص �ل��ة ال��وص��ل بني
اإلنسان والله .هكذا آمن حداد باملسيح
م� �ح� � ّرر ال �ب �ش��ري��ة م ��ن ال �ظ �ل��م واحل �ق��د
وال�ك��راه�ي��ة وه�ك��ذا آم��ن أي�ض� ًا باملطلق
احل �ق �ي �ق��ي ال� ��ذي ال مي �ك��ن أن يستعبد
ال ّناس ،ألن عالقته بهم هي عالقة حرية
وح ��ب ،وألج��ل��ه ،ان�ط�ل��ق ح ��داد الكاهن
مبسيرته في مرحلتها األولى.
ومحبة اإلن �س��ان الفقير وامل�ه� ّ�م��ش،
أيض ًا ،هي التي جعلت غريغوار ح� ّداد
ال��ن��اش��ط امل� ��دن� ��ي ،ي �ن �ط �ل��ق مب�س�ي��رت��ه
النضالية في مرحلتها الثانية ،بشكل
متواز مع مسيرته األولى ،فيسلك ميدان
ٍ
العمل التطوعي «املجتمعي» في سبيل
تطوير ح�ي��اة األف���راد وتنمية اإلن�س��ان
بتكامله وتوازنه مع الطبيعة في احلقول
اإلنسانية كافة وفي املجاالت التربوية
والثقافية واالقتصادية والبيئية.
وه��ذه احملبة نفسها هي التي دفعت
بغريغوار ح��داد ،املفكّر وال�ن��اش��ط ،في
نهاية املطاف ،إلى التبشير بـ«العلمانية
ال �ش��ام �ل��ة» وال���دع���وة مل �م��ارس��ة ال�ع�م��ل
السياسي في املرحلة الثالة من مسيرته
النضالية.
ك� ��ان غ ��ري� �غ ��وار ح � � � ّداد ف ��ي م��راح��ل
م�س�ي��رت��ه ال �ث�لاث ه���ذه ،م �ط��ران ال��زم��ن
القادم ،الذي سبق ،في أفكاره وتطلعاته،
عصره وزمانه ،فثابر على إع��ادة الدين
إل��ى جوهر الرسالة اإلمي��ان�ي��ة ،وإع��ادة
ال �ف��رد ف��ي امل�ج�ت�م��ع إل ��ى ج��وه��ر قيمته
اإلنسانية».
(يقع الكتاب في  387صفحة
من القطع الوسط).
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قلب بريوت

غادة نزار �شقري
م������ا ع��������دت أس����ت����ط����ي����ع أن ّ
أط������ل������ع ع����ل����ى ن�����ش�����رة األخ�������ب�������ار ك������ل م���س���اء
ّ
��������س ب������������االزدراء
ف����ه����ي ال
ت����ب����ش����رك س�������وى ب����ت����ق����اري����ر ب���ش���ع���ة ل�����ذل�����ك أح� ّ
ك��ل ي��وم مشكلة ج��دي��دة وح� ّك��ام��ن��ا م��ا زال���وا ي��ري��دون تقسيم لبنان إل��ى أج��زاء
ك��ف��اك��م ح����رام ل��ب��ن��ان ج��ن��ة ع��ل��ى وج���ه األرض ح� ّ�ول��ت��م��وه ال���ى ح��ط��ام وأش�ل�اء
س��ن�ين ت��ل��و األخ�����رى وأن���ت���م ف���ي م��واق��ع��ك��م ح��ت��ى س��ل��ب��ت��م األغ���ن���ي���اء وال��ف��ق��راء
وال����ل����ه أع����ل����م م����ن أي ط���ائ���ف���ة ك���ن���ت���م أال ت���ه���اب���ون رب ال�����ع����� ّزة وال���س���م���اء
ك���ي���ف ت��س��ت��ط��ي��ع��ون ال����ن����وم وال���ش���ع���ب ي���ع���ان���ي م����ن أق������وى ظ������روف ب��غ��ض��اء
اع���ل���م���وا ان ال���ق���ب���ور ل��ي��س ف��ي��ه��ا م���ص���ارف وال م�ل�اي�ي�ن وال ذه����ب ی���ا ع��ظ��م��اء
ب���األم���س أح��ب��ب��ت زي�����ارة وس����ط ب���ي���روت ألن���ن���ي ب��ح��اج��ة ل��س��ل��ع م��ه��م��ة ل��ل��ش��راء
ول��ك��ن مناظر أب���واب احمل�ل�ات احل��دي��دي��ة املقفلة وآث���ار الفاجعة وص���ور ال��دم��اء
أع��ادت ال��ى مخ ّيلتي االنفجار املميت ولكن ال والله فبيروت ال تستحق الرثاء
سننهض ب��ك ي��ا حبيبتي وسنعيد وج��ه��ك احل��ض��اري ال���ذي تغ ّنى ب��ه الشعراء
وس��ي��ب��ق��ى ل��ب��ن��ان س��ي��د ن��ف��س��ه وب��ف��ض��ل أش���ق���ائ���ه س��ي��ن��ع��م م����ج����دد ًا ب��ال��ث��راء
أرجوكم اعتبروا وطني طف ً
ال يطلب أن يحيا بالطمأنينة وتأمني العيش والدواء
وفي قرآننا العظيم ذكر سبحانه وتعالى وال تزر وازرة وزر أخرى فال حترمونا من العطاء
ف��ح��ال ش��ع��ب��ن��ا مم��ي��ت ي��ع��ي��ش أي���ام���ه ب�ل�ا ل��ق��م��ة ع��ي��ش ك��رمي��ة وال ح��ت��ى ك��ه��رب��اء
ف��أن��ت��م ال���ذي���ن ف��رش��ت��م ل��ن��ا س��ب��ل ال�����رزق واالزده�������ار ي���ا ش��ع��ب اخل��ل��ي��ج األع����زاء
ألن اغ��ل��ب��ي��ة أوالدن�����ا ي��ن��ع��م��ون ب��ال��ع��ي��ش ب��رب��وع��ه��م ب��ك��ل ح���ب وام��ت��ن��ان ورخ���اء
��ان ورزق وت���ق���دّم ب��ف��ض��ل ح � ّك��ام وم��ل��وك وأم����راء
ف��ه��ن��ي��ئ� ًا ل��ب�لاد ك��ل��ه��ا دع���م وت���ف� ٍ
نهضوا وبنوا وث��اب��روا وآمنوا ببالدهم حتى باتوا من أه��م الشعوب والعلماء

هجرة الفنانني �إىل فرن�سا :بيكا�سو الغريب

د .يو�سف غزاوي*

نسمع كثير ًا ون��ق��رأ ع��ن الفنان
األس����ط����ورة ب��ي��ك��اس��و ،ال�����ذي مأل
الدنيا وشغل الناس أثناء حياته
ف��ي فرنسا ،و ّمل��ا ي��زل ُيثير اجل��دل
واالهتمام بعد مماته حتى يومنا
هذا .اجلديد في األمر هو املعرض
ال����ذي ُي���ق���ام ف���ي ب���اري���س ،وال���ذي
ك��� ّرس���ت ص��ح��ي��ف��ة «ل��ي��ب��راس��ي��ون»
بعض صفحاتها ،بدء ًا من الصفحة
االستثنائي
األول���ى ،لهذا احل��دث
ّ
واملم ّيز .فماذا يوجد في كواليس
ه�����ذا امل����ع����رض وه������ذا ال��ت��وق��ي��ت
م���ن خ�ل�ال م���ا أوردت�����ه الصحيفة
ال���ف���رن���س��� ّي���ة امل���ع���ارض���ة ل��ل��ي��م�ين
الفرنسي؟
ّ
ص��درت صحيفة «ليبراسيون»
ب��ت��اري��خ اخل��ام��س م��ن ه��ذا الشهر
(تشرين ال��ث��ان��ي)  2021بعنوان:
«بيكاسو غريب كآخرين» Picasso
un étranger comme les
( autresإرتأينا كلمة غريب بد ًال
�ي وم��ه��اج��ر) .وع��ن��وان
م��ن أج��ن��ب� ّ
��ان« :خ��ل��ف جن��اح بيكاسو ،عدم
ث� ٍ
استقرار الغربة»( .يبدأ املعرض في
 4تشرين الثاني  2021وينتهي في
 13شباط  .)2022إذ ًا ،هو حتقيق
حول الهو ّية الفرنس ّية وبيكاسو.
وراء امل���آث���ر وري�����ش ال��ت��ل��وي��ن
الف ّن ّي ،هناك الغاليري واإلرادة.
من خالل محفوظات مع ّينة ،تُعيد
امل��ؤ ّرخ��ة الفرنس ّية «آن���ي كوهني
 س�����والل» Annie Cohen - Solalفي معرض ف ّن ّي في املُتحف
الباريسي «تاريخ الهجرة» ،رسم
ّ
املسار
األسباني،
املشوش للفنان
ّ
ّ
ال����ذي ،ق��ب��ل أن يصبح م��ش��ه��ور ًا،
ُرف���ض و ُأه��م��ل م��ن قبل فرنسا مع
مثابرة مؤ ّثرة من ِقبله.
عندما ن��رى ص��ور بيكاسو في
الفرنسي نعتقد
منزله في الريف
ّ
أنّ بيكاسو ك��ان ق��د ان��دم��ج بشكل
الفرنسي،
كامل ،و ُق ِبل في املجتمع
ّ
ف��رن��س��ي أك���ث���ر منه
�س أ ّن�����ه
ف��ن��ح� ّ
ّ
أسباني (بلد املنشأ) .إنّ احلقيقة،
ّ
كما تذكر الصحيفة الفرنس ّية كانت
شيئ ًا آخر .فلم يتو ّقف أمر اعتبار
بيكاسو أجنب ًّيا (غريب ًا) من ِقبل
اإلدارة الفرنس ّية.
ُع����رِ ف����ت ه����ذه احل��ق��ي��ق��ة وه���ذا
األم�����ر م��ن��ذ ال���ع���ام  2000ع��ن��دم��ا
مللمت باريس محفوظات الشرطة
ْ
الفرنس ّية ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د اختفت
عام  1940في برلني األملان ّية ومن
ث ّم في موسكو عام !1945
م��ن��ذ ال���ع���ام  2004ح����اول أح��د
منصة
املؤ ّرخني نبش هذا األمر عبر
ّ
ُن ِشرت في صحيفة «ليبراسيون»،
ل����ك����نّ ت���ف���اص���ي���ل ه������ذا ال���رف���ض
وتفاصيل احملفوظات (األرشيف)
ل��م تُكشف منذ حينها ،إال أنّ هذا
الكشف حصل مع معرض «بيكاسو
الغريب» ،Picasso l`étranger
الذي ُأفتتح في باريس في «املُتحف
�ي ل��ت��اري��خ ال��ه��ج��رة»ّ .
نظم
ال��وط��ن� ّ
املعرض وغ ّذته املؤ ّرخة الفرنس ّية
ال����ت����ي ذك����رن����اه����ا .ي���ك���ش���ف ه���ذا
امل��ع��رض ك� ّ�ل ال��وث��ائ��ق التي ت��روي
رفض السلطات الفرنس ّية طلبات
بيكاسو للحصول على اجلنس ّية
(ك��ان بيكاسو ُمجبر ًا على جتديد
كأجنبي ،ك� ّ�ل سنتني) .ال
إق��ام��ت��ه،
ّ
ي��ت��ع� ّل��ق األم����ر ب��ش��ك��وى بيكاسو،
ال��ت��ي يمُ ��ك��ن��ن��ا ق���ول ال��ك��ث��ي��ر عنها
بخصوص عالقاته اإلشكال ّية مع
يهمه األمر منوذج عنها
النساء (ملن ّ
ك��ت��اب ف��ران��س��واز جيلو ،املترجم
إل��ى العرب ّية بعنوان :حياتي مع
بيكاسو) ،بل باألحرى إعادة وضع
هذا املسار
األجنبي في
الفوضوي
ّ
ّ
السياسي
فرنسا ضمن السياق
ّ

�ي،
�ي ال���ذي ي��رى ف��ي األج��ن��ب� ّ
احل��ال� ّ
أو امل��ه��اج��ر ،أو ال��غ��ري��ب ،خ��ط��ر ًا
على فرنسا ،كما تقول الصحيفة.
م��ن خ�لال ه��ذا ال��ع��ن��وان ،جن��د هذا
املعرض ثمين ًا بشكل غير معقول.
سياسي.
يمُ كن القول أ ّنه معرض
ّ
«إل��ى الفنان ال���ذي ،م��ن أج��ل أن
�ي م���س���اره ،ه��و ب��ص��دد عبور
ي��ب��ن� َ
أفريقيا سير ًا على األقدام ،أو البحر
املتوسط على منت قارب من الثروة».
ّ
من خالل هذا القول بدأت املؤ ّرخة
الفرنس ّية «آن ك��وه�ين  -س��والل»
كتابها امل��ط� ّ�ول عن بيكاسو كنوع
من الرواية األدب ّية للمعرض الذي
ُي��ق��ام ب��امل��وازاة م��ع ُمتحف تاريخ
الهجرة ف��ي ب��اري��س .ج��اء الكتاب
ف��ي  728صفحة بعنوان
«أجنبي
ّ
ُي���دع���ى ب��ي��ك��اس��و» ي�����روي ت��اري��خ
إنسان استطاع أن يضع بصماته
على ال��ق��رن العشرين ،وال���ذي كان
م���ن���ب���وذ ًا م���ن اإلدارة ال��ف��رن��س� ّي��ة
حينها .ه��ذا التحقيق ،الغائر في
خ��ل��ف � ّي��ات مختلفة م���ن األرش��ي��ف
الفرنسي ،يشرح كيف أنّ بيكاسو
ّ
وصل إلى املراهنة على األشخاص
املناسبني ،وخلق شبكات سمحت
له باالندماج في فرنسا (نستحضر
هنا كتاب عن بيكاسو ،املترجم إلى
العرب ّية ،بعنوان :جن��اح بيكاسو
وإخ��ف��اق��ه) دون أن ي��ح��ص��ل على

اجلنس ّية الفرنس ّية .الغوص في
كتاب «آن��ي ك��وه�ين» كالغوص في
رواية مليئة بالتفاصيل والقصص
الصغيرة والطرفات..
ع���� ّل����ق أح����ده����م ف����ي ص��ح��ي��ف��ة
«ليبيراسيون» بالقول أنّ عام 2023
س ُيم ّثل ال��ذك��رى اخلمسني لوفاة
املؤسسات
الفنان الذي ال تتوانى
ّ
الفرنس ّية عن تكريس املعارض له
في السنوات األخيرة دون تو ّقف
ف��ي ظ� ّ
��ل امل��واه��ب امل��ع��اص��رة ،هنا
وهناك ،التي نأمل أن تعرف فرنسا
كيف ّية استقبال األفضل منهم .قال
آخ��ر :م��ا
يهمني ه��و معرفة سبب
ّ
ع��دم استطاعة بيكاسو احلصول
على اجلنس ّية الفرنس ّية.
حتت عنوان «الفنان واألرشيف»
ُت��ض��ي��ف ال��ص��ح��ي��ف��ة أنّ م��ع��رض
«بيكاسو ال��غ��ري��ب» ه��و ب��األح��رى
معرض محفوظات من األرشيف،
ول��ي��س ع���رض أع���م���ال ف�� ّن�� ّي��ة ،هو
(امل�����ع�����رض) ع����ب����ارة ع����ن أوراق
األهم ّية ،مالحظات
مكتوبة عدمية
ّ
وج����زّازات (ف��ي��ش) إدار ّي����ة ،حتمل
ن��ظ��رة أخ����رى ع���ن م��س��ار ال��ف��ن��ان
بيكاسو.
إذا وج��ب علينا إي��ج��اد صبغة
ل��ون� ّي��ة لـ«بيكاسو ال��غ��ري��ب» فهذا
الزهري
لن يكون من خ�لال اللون
ّ
أو األزرق (مرحلتان م ّثلتا هذين
اللونني في مسار بيكاسو الف ّن ّي)،
هذا يعني أنّ أ ّيا من هذين اللونني
ال مي��ك��ن ل��ت��اري��خ ال���ف���نّ تصنيف

امل��رح��ل��ت�ين ل��ل��ف��ن ال���ش���اب ،ب���ل هو
ال����رم����ادي ،ل����ون اإلرادة،
ال���ل���ون
ّ
ل�ل�أوراق املكتوبة عدمية القيمة،
واجلزازات التي أخرجها املعرض
م��ن محفوظات مركز الشرطة في
ب���اري���س ،للتلميح ل��ن��ظ��رة أخ��رى
مل��س��ار وح��ي��اة ال��ف��ن��ان ،ولصناعة
واستقبال عمله.
بشكل آخ���ر ،ن��ق��ول أنّ املعرض
ال ي��ض��يء ع��ل��ى األس��ال��ي��ب الف ّن ّية
(التكعيب ّية ،الكالسيك ّية اجلديدة،
ال���ت���ع���ب���ي���ر ّي���ة )...ال���ت���ي ت��س��ت��خ��دم
شبكات قراءة لتصنيف هذا العمل
الهائل.
ي���ت���ق��� ّدم امل����ع����رض ع���ل���ى خ��ي��ط
متسلسل زم��ن� ًّي��ا ،أع��م��ال ووث��ائ��ق
زمني .ليس فقط لوحات
دون تد ّرج
ّ
املع ّلم (إحداها عبارة عن األصل ّية
بسبب عدم التمكّ ن من استعارتها)،
رسوم ،دفاتر مالحظات ،سيراميك،
(وخاصة)
منحوتات ،ولكن أيض ًا
ّ
رسائل صغيرة ،أفالم عن احلدث،
الخ..
إنّ ع���ق���دة امل����ع����رض ،واأله������ ّم
ف��ي��ه ،ب��ح��س��ب ال��ص��ح��ي��ف��ة ،يبقى
طلب بيكاسو امل��رف��وض م��ن ِقبل
ال��س��ل��ط��ات ال��ف��رن��س � ّي��ة للحصول
على اجلنس ّية ع��ام  1940والقلق
الذي نخره ،وال��ذي سيظهر بشكل
خطير ف��ي البورتريه ال��ذي يغلب
ع��ل��ي��ه ط��اب��ع ال��ع��زل��ة وامل���ت���اه���ة...
يبدو بهيئة ج��ام��دة مذهولة ،يده
ف��ي جيبه ،ن��ظ��رة خطيرة .وهناك
ال���ل���وح���ة ال��ق��اس��ي��ة ل���ه��� ّرة متسك
عصفور ًا (ُ )1939و ِ
صفت بطريقة
م���ن���زاح���ة ل���ك���ن ع��ن��ي��ف��ة امل��ص��ي��ر
لطليعي تلك املرحلة.
خصص
املُ ّ
ّ
ع��ل��ى م��ح� ّ
�وج��ه
�ط��ة  CNewsت� ّ
لتنجح
�ي بقوله« :ب��اب��ل��و،
َ
اإلع�لام� ّ
َ
عليك تغيير اس��م��ك»« ...ستُصبح
على ك� ّ�ل ح��ال تاجر م��خ � ّدرات ،كما
يحصل مع  90باملئة من األجانب
��دت ه��ذا
ف���ي ف��رن��س��ا»« .ل��ق��د ش���اه� ُ
العمل ،ه��و ال قيمة ثقاف ّية ل��ه من
األب��ج��د ّي��ة»« .نعم ،غرنيكا هي من
دون ّ
شك عمل خاطئ ،لكنّ فرانكو
ق����ام أي���ض��� ًا ب���أش���ي���اء ج��م��ي��ل��ة لم
تذكرها» ...هذه فرنسا آنذاك ض ّيقة
اخللق وعنصر ّية بإرادتها ،التي
األندلسي
ستلتقي الفنان الشاب
ّ
عند وصوله إلى باريس عام .1900
فعلت اإلدارة الفرنس ّية ما بوسعها
لتحقيره أل ّنه «ليس فرنس ّي ًا بشكل
ٍ
كاف» .حسب قول الـ «ليبراسيون»،
التي تضيف قولها أنّ كتاب آني
ك���وه�ي�ن  -س������والل ،ال�����ذي حصل
ع��ل��ى إح����دى اجل���وائ���زُ ،ي���ق���رأ في
فصوله املتع ّددة ككابوس ...تُنهي
الصحيفة قولها أنّ املعرض الذي
يرافقه هذا الكتاب هو في منتهى
السياسة؛ أكثر منه اكتشاف ًا ،هو
يقرع كتحذير..
إنّ قض ّية الهجرة الف ّن ّية إلى
حضن فرنسا ال تقتصر بطبيعة
فثمة فنانون
األم��ر على بيكاسوّ ،
آخ���رون م�ل�أوا ه��ذا البلد اجلميل
بحضورهم وأعمالهم ،ك��أن نذكر
«مدرسة باريس» الف ّن ّية ،على سبيل
امل��ث��ال ،ال��ت��ي ت��أ ّل��ف��ت م��ن فنانني ال
فرنسي واح��د! وهل
يوجد بينهم
ّ
ن��ذك��ر س��ل��ف��ادور دال���ي أم فاسيلي
كاندنسكي ،والكثير غيرهم .هل
خدم هؤالء فرنسا أم حملوا إليها
اله ّم والوجع وتغيير الهو ّية؟ يأتي
هذا املعرض في هذا الوقت الغارق
ف��ي م��ت��اه��ة ال���دع���وات العنصر ّية
على ب��اب االن��ت��خ��اب��ات الرئاس ّية
الفرنس ّية بعد أشهر قليلة .العالم
يتغ ّير ،فهل يتغ ّير وجه فرنسا التي
نعشقها؟
-----------تشكيلي وباحث
* فنان
ّ
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يكتبها اليوم :حم ّمد مطر

هل يتحمل املعطلون
امل�س�ؤولية التاريخية ؟

لل�سفر �أجنحة كثرية!

أم ٌ
الك للغياب الكرمي أنا أم شيطانٌ لل ُب ْعد الرجيم؟
أسافر بأجنحة كثيرةَ .
وهوى
صعدني خفيف ًا فوق غيوم االحتماالت،
ً
من عساي أكون بني هواء ُي ّ
يش ّدني بعزم نحو غابتي البيضاء في املرايا؟ أجنحة تأتلف وتختلف مثل
تتوجني كأني صوت رفرفتها العالي ،وتُسقطني كأ ّني ريشة
ليل ونهارّ ،
ني من حتتي لطفل ُيط ّير فوق سطوح اخليبة
ال محل لها من الطيران  .حن ٌ
تتغمده البدايات برحمة فائتة.
لكهل
أوراق��ه العاطلة ،ومن فوقي جنونٌ
ٍ
ّ
املدينة من ورائي دخانٌ من ناس وحجارة ،واألفق من أمامي أطفال ينسلون
سريعا لسباق أخير فوق حبل العمر املتراخي .الشوارع التي عبرتني
م ّني
ً
طويلاً أطفئ ضجيجها في قلبي املُتعب كبوصلة لشرق ضائع ،وأشعل في
ٍ
كخيط من ضوء ُيلقي عنه صور
جوفه صمتًا ال شريك له .أنسحب م ّني
أرج ُع اب ًنا
ال ّنهار املُفعمة بانكسارات الزمن .العتم ُة أنثى الكائنات األولىِ .
لظالم يأخذني رمي ًة ثاني ًة لنرد احلكاياتُ ،يعيد تكويني على إيقاعات ليس
ٍ
ليوميات باردة
للشعر فيها من طلل .أط��وي أن��ا -الصحراء في قرطاس
ٍ
كناصية لطريق ال يبعد كثي ًرا عن حلم وليس ُيفضي إليه.
احلبر ،وأمضي
أرواح تتع ّلم امل��وت حيا ًة ثانية .أنظر من نافذتي
في الطائرة من حولي
ُ
السحاب هنا أعلى من أمنيتي! واحلزام الض ّيق حول
الناتئة في روحيّ :
خصري يش ّد ظهري إلى فراغ بعيد .على م ْقعد ال ّريح ّ
كل األشياء تستعيد
األول نحو مركز النفوس الهائمة .اخل ّفة أعلى درجات املقاومة لعدو
ثقلها ّ
ال تفصلك عنه سوى م��رآة .في اخل��ارج الذي يقتحمني برده معال ُم رحلة
عرسا في دمي
أقطع مسافتها الطويلة فوق جبال وودي��ان وبحار تقيم
ً
في إلى جهات
ال يحضره أحد سواي .كأ ّني من كل مكان في كياني أسافر ّ
ُ
أبحث ع ّني في ما ليس م ّني .أفتّش عن مصير ُيشبه أصابعي
مجهولة .فأنا
في الظالم .لكنّ السفر يبتر من حولك كل نظير ويترك لك ي ًدا ممدودة من
غير قدرة على االمساك بشيء .فاألشياء عناوين مؤجلة على ال��دوام .أنا
ملون .لي
أعلى من يابسة كي أقف فوقها بثبات .لكنّ أناي اآلن أرخبيل ّ
جناحان خارجيان ليسا لي .لكنّ للسفر في داخلي أجنحة كثيرة!

منظمة ال�صحة «قلقة للغاية» من تزايد حاالت الإ�صابة يف �أوروبا

هو وهي

مكحل
رحاب ّ

{ حت��ت رع��اي��ة رئ��ي��س احتاد
بلديات امل�تن االعلى وبلدية رأس
امل�تن م��روان صاحلة ،وبحضور
وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م العالي
عباس احللبي وال��ن��ائ��ب هادي
ابو احلسن ،ي��ت��م إط��ل��اق عمل
جمعية «م��ح��ت��رف ال��ف��ن األعلى»،
 7:00من مساء اليوم (اجلمعة) ،في
القاعة العامة في بلدة القلعة.
*****
{ حت��ت رع��اي��ة وزي����ر الثقافة
القاضي محمد وس��ام املرتضى
وحضورهّ ،
تنظم اللجنة الوطنية
اللبنانية لليونسكو ،بالتعاون
مع بلدية بشعله ،احتفا ًال باليوم
ال��ع��امل��ي ل��ش��ج��رة ال��زي��ت��ون ،تليه
جولة للتعرف على زراعة الزيتون
ومنتجاته مع فريق دروب بشعله
وزي����ارة بستان ال��زي��ت��ون املعمر،
و ُت��ل��ق��ى ك��ل��م��ات ل��ك��ل م���ن الوزير
املرتضى ووزي��ر السياحة وليد
نصار وفاعليات 9:30 ،من صباح
اليوم (اجلمعة) في بلدة بشعله -
قضاء البترون.

{ جل����ن����ة ح�����ق�����وق امل�������رأة
اللبنانيةّ ،
تنظم في الذكرى الـ74
ل��ت��أس��ي��س��ه��ا ،ومل��ن��اس��ب��ة اليوم
ال��ع��امل��ي مل��ن��اه��ض��ة ال��ع��ن��ف ضد
ال��ن��س��اء ،ل��ق��اء  9:30م��ن صباح
ٍ
غد (السبت) في مركزها بوطى
امل��ص��ي��ط��ب��ة  -ب��ي��روت  -مقابل
الضمان االجتماعي؛ ويلي اللقاء
تدريب على مواجهة العنف ضد
املرأة.
*****
م��ك��ح��ل ،مديرة
{ رح�����اب
ّ
املؤمتر العربي العام أعلنت عن
انعقاد «امللتقى العربي الدولي
لنصرة األس���رى واملعتقلني في
س��ج��ون االح��ت�لال الصهيوني»
ي����وم����ي  27و 28اجل��������اري،
افتراضي ًا عبر تطبيق «زووم»،
ملناسبة «اليوم العاملي للتضامن
م�����ع ال���ش���ع���ب الفلسطيني،
ح��ي��ث س��ي��ش��ارك ف��ي��ه ح��ش��د من
الشخصيات العربية والدولية
وممثلو هيئات تعمل على دعم
قضية األسرى واملعتقلني.

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢١/١١/24
 106حركات طيران و 10657راكب ًا توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  53رحلة اقالع  53رحلة
حركة الركاب :وصول  5287راكب ًا مغادرة  5346راكب ًا وترانزيت 24
راكب ًا.

وجبة الفطور
وخ�سارة الوزن« ..خدعة»

ُيولي الناس أهمية كبرى لوجبة الفطور ،ويعتقدون أنّ تناولها ضروري للتحكّم
في ال��وزن ،ألنّ إم��داد اجلسم مبا يحتاجه من طاقة ،سيؤدي إلى صرف النظر عن
الطعام ،لفترة أطول خالل النهار ،لكن هذا الرأي ليس دقي ًقا كما نعتقد.
ويقول عميد كلية الصحة في جامعة إنديانا األميركية ،دافيد أليسون ،إن عدم
تناول وجبة الفطور في الصباح له تأثير محدود للغاية على تغ ّير وزن اجلسم.
وأجرى الباحث دراسة حول املكانة الكبيرة التي أحاطت بوجبة الفطور ،حتى
أضحى الناس يعتقدون أنها ذات دور محوري في ضبط الوزن ومنطقة اخلاصرة.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» ،فإنّ رواج هذه اآلراء بشأن وجبة الصباح،
مختصة في حبوب الفطور.
ناجم بشكل كبير عن دعاية شركات أميركية
ّ
وف��ي بداية القرن العشرين ،مت الترويج في ال��والي��ات املتحدة لفوائد حبوب
وتقوي قدرات الذهن لدى
الفطور مثل «كورن فليكس» ،وقيل إنها تعزّز منو األطفال
ّ
البالغني.
ويرى الباحث أنّ تأثير إعالنات شركة «سي دبليو بوست» كان كبي ًرا في الواليات
املتحدة ،حتى أضحت وجبة الفطور ذات أهمية حاسمة في نظر الناس.
وبحسب املصدر ،فإنّ شركات حبوب الفطور قامت بدعم عدد من الدراسات حتى
توصي الناس بعدم إغفال وجبة الصباح ،ألنها ذات فوائد جمة.

نوع من «التحايل»

االشتراكات

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

حكايات الناس

مروان صاحلة

التوزيع

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

واتسمت ه��ذه ال��دراس��ات بنوع من «التحايل» ،ألنها أش��ارت فقط إل��ى الوزن
اجليد ملن يتناولون الفطور ،ولم تتح ّدث عن عوامل أخرى أ ّدت إلى تفاديهم السمنة
ومتتّعهم بصحة سليمة .ويقول الباحث إنّ إجناز هذه الدراسات بشكل منهجي
وعلمي دقيق حول وجبة الفطور ،يستوجب أخذ عينة عشوائية ،ثم جعل فئة من
املشاركني يتناولون الفطور ،مقابل آخرين ال يفعلون ذلك .وفي حتليل أجنز سنة
 ،٢٠١٩استنا ًدا إلى سبعة بحوث طبية ،تبينّ أنّ األشخاص الذين طولبوا بتناول
وجبة الفطور ،لم يخسروا الوزن الزائد .ويقول اخلبراء إنّ اإلنسان ال يخسر الوزن
الزائد بتناول الفطور ،وإنمّ ا بأخذ عدد سعرات حرارية أقل ،خالل اليوم ،وهو ما
يعني أن العبرة مبا نأكله في اليوم بأكمله ،وليس مبا نبدأ به النهار.
وف��ي املنحى نفسه ،كشف تقرير ص��ادر ع��ن جامعة ه��ارف��ارد سنة  ،٢٠٢٠أنّ
األشخاص الذين لم يتناولوا
وجبة الفطور كانوا أكثر
ق��درة على خسارة الوزن،
لكن اخل��ب��راء لم ينصحوا
ب������اإلع������راض ع����ن وجبة
الصباح .ويوضح اخلبراء
أنّ احل���ك���م ع���ل���ى وجبة
الفطور يعتمد ً
أيضا على ما
نأكله ،ألنّ تناول مخبوزات
م��ش��ب��ع��ة بالشوكوالتة
وال���س���ك���ر ي��خ��ت��ل��ف متام
االخ��ت�لاف ع��ن ب���دء اليوم
بوجبة صحية من حبوب
الشوفان مع بعض الفواكه
الغنية بالفيتامينات.
(واشنطن بوست)

الكمامة حتمي
أعلنت منظمة الصحة العاملية أنها «قلقة للغاية» بشأن انتشار
فيروس كورونا في أوروبا ،حيث تواجه القارة موجة جديدة من
العدوى.
وفي حديث إلى بي بي سي حذر املدير اإلقليمي للمنظمة في
أوروبا ،هانس كلوغه ،من أنه قد يتم تسجيل نحو نصف مليون
حالة وفاة جديدة بحلول شهر آذار ،ما لم يتم اتخاذ إجراءات
عاجلة.
وقال كلوغه إن تطبيق تدابير مثل ارتداء أقنعة الوجه ميكن
أن يساعد على الفور.
يأتي التحذير في الوقت الذي سجلت عدة دول معدالت إصابة
عالية على نحو غير مسبوق ،وفرضت عمليات إغالق كاملة أو
جزئية.
وقال كلوغه إن عوامل مثل دخول فصل الشتاء ،وعدم كفاية
اللقاح ،واالنتشار اإلقليمي ملتحور دلتا األكثر قابلية لالنتقال
كانت وراء انتشار املرض .ودعا إلى زيادة اإلقبال على اللقاحات
واتباع إج��راءات الصحة العامة األساسية والعالجات الطبية
اجلديدة ،للمساعدة في مكافحة هذا االرتفاع.

وقال لبي بي سي« :أصبح كوفيد 19-مرة أخرى السبب األول
للوفيات في منطقتنا» ،مضي ًفا «نعرف ما يجب القيام به» من أجل
مكافحة املرض.
وقال املسؤول الدولي إنه ينبغي النظر إلى إجراءات التطعيم
اإللزامية على أنها «امل�لاذ األخير» ،ولكن «الوقت مناسب ج ًدا»
إلجراء «نقاش قانوني ومجتمعي» حول هذه القضية.
وأض��اف أنه «قبل ذلك كانت هناك وسائل أخ��رى مثل جواز
سفر كوفيد» ،مضي ًفا أن هذا «ليس تقيي ًدا للحرية ،بل هو أداة
للحفاظ على حريتنا الفردية».
وأصبحت النمسا يوم اجلمعة أول دول��ة أوروبية تعلن أن
التطعيم ض��د ف��ي��روس ك��وف��ي��د 19-سيصبح إل��زام��ي��ا مبوجب
القانون .ومن املقرر أن تدخل القواعد اجلديدة حيز التنفيذ في
شباط من العام املقبل.
ومت اإلع��ل�ان ع��ن ذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع دخ���ول ال��ب��ل��د ف��ي حالة
إغالق جديدة ،استجابة ألعداد اإلصابات القياسية وانخفاض
مستويات التطعيم.
كما تفرض العديد م��ن ال���دول األوروب��ي��ة األخ���رى إجراءات

جديدة مع ارتفاع عدد احلاالت.
وأعلنت دول من بينها جمهورية التشيك وسلوفاكيا قيو ًدا
جديدة على األشخاص غير احملصنني.
واندلعت أعمال شغب عنيفة الليلة املاضية في مدينة روتردام
بهولندا ،بسبب اإلجراءات اجلديدة ملكافحة الوباء .وجتمع مئات
املتظاهرين للتعبير عن غضبهم من خطط احلكومة لفرض مزيد
من القيود ،وحظر األلعاب النارية ليلة رأس السنة اجلديدة.
ووصف وزير الصحة األملاني ،ينس شبان ،الوضع هناك بأنه
«حالة طوارئ وطنية» ،ولم يستبعد احتمال فرض إغالق آخر.
وسجلت بريطانيا  ٤٤٢٤٢ح��ال��ة إص��اب��ة ج��دي��دة بفيروس
كورونا يوم اجلمعة.
وقالت احلكومة البريطانية مرارا إنها ال تخطط إلغالق آخر،
لكنها قالت إنها ميكن أن تتخذ إجراءات إضافية ملواجهة كوفيد
في إجنلترا ،في ما يعرف باخلطة البديلة ،والتي تشمل جوازات
سفر كوفيد اإللزامية لبعض األماكن ،وأقنعة الوجه اإلجبارية في
بعض األماكن ،والنصح بالعمل من املنزل.
(بي.بي.سي)

منزل مانديال أ��صبح فندق ًا يت�سم بـ«التوا�ضع والأناقة»

ُح ّول منزل في جوهانسبرغ أقام
فيه أول رئيس أسود جلنوب إفريقيا
ن��ل��س��ون م��ان��دي�لا ب��ع��د خ��روج��ه من
السجن إلى فندق أنيق يضم مطعم ًا
يق ّدم األط��ب��اق املفضلة ل��دى الزعيم
ال�����ذي جن���ح ف���ي وض����ع ح���د لنظام
الفصل العنصري ،ومنها طبق ذيل
الثور املطهو .ولم يبق من هذا املبنى
القدمي املشمس بفضل تعدد مناوره
ون����واف����ذه ال��ك��ب��ي��رة ،وال����واق����ع في
منطقة ثرية في جوهانسبرغ ،سوى
واجهته البيضاء فقط ،في حني أعيد
تصميم اجلزء الداخلي من األرضية
إلى السقف ،بعدما خ ّربه من شغلوه
في السنوات األخيرة.
وأقام مانديال في هذا املنزل بعد
وق��ت قصير م��ن إط�ل�اق س��راح��ه من
السجن عام  ،١٩٩٠ومكث فيه ثماني
سنوات قبل أن ينتقل إلى شارع آخر
مع زوجته األخيرة غراسا ميشيل.
وي���روي م��دي��ر ال��ف��ن��دق دمييتري
ماريتز أن مانديال «راح لدى وصوله
يطرق أبواب اجليران مع ّرف ًا بنفسه
ويدعوهم لشرب الشاي».
ويضيف «ل��م يتعرف عليه أحد
اجليران الصينيني فطرده ،وعندما
أدرك أن����ه أغ���ل���ق ال���ب���اب ف���ي وجه
مانديال ،ما كان منه إال أن ترك منزله
وانتقل لإلقامة في مكان آخر!»

نام في هذا املكان .وحتتوي إطارات
النوافذ على نقوش حلفيده وعلى
رقمه كسجني ف��ي روب��ن آيلند وهو
 ٦٤/٤٦٦إضافة إلى كلمة ماديبا.
وأراد م��ان��دي�لا ال����ذي خ���رج من
السجن وهو في الواحدة والسبعني
أن يستمتع باألشياء اجلميلة التي
ُح���رم منها خ�لال ال��س��ن��وات السبع
والعشرين التي أمضاها في السجن،

على ما روى في سيرته الذاتية.

طاهية مانديال تشرف
على الطعام

وت�����ت�����ذك�����ر ط����اه����ي����ة م���ان���دي�ل�ا
كسوليسوا ندوييا بعاطفة أنه «كان
رئيس ًا بسيط ًا وصريح ًا» ،وتصفه
بأنه ك��ان «أق��رب إل��ى أب» ،هي التي

ماديبا وتاتا

واختير «سانكتشويري مانديال»
اس��م � ًا للفندق ،واف � ُت� ِ�ت��ح ف��ي أيلول
الفائت اجلناح الرئاسي مكان غرفة
نوم الزعيم التاريخي ،فيما أطلقت
على بعض الغرف تسمية ماديبا أو
تاتا ،وهما لقبا التحبب للراحل.
وأق��ي��م احل��م��ام م��ك��ان السرير
وب��ال��ع��ك��س ،ل��ك��نّ امل��ه��م أن الرجل

لقطة جوية للمنزل

كانت تع ّد له الطعام مدى  ٢٠عام ًا.
وتتولى ندوييا حالي ًا قيادة فريق
عمل املطعم ال��ذي اس ُتلهِ َمت قائمة
طعامه من األطباق التي كان الزعيم
يحبها.
وتوضح امل��رأة التي تنتمي إلى
اإلثنية نفسها التي كان يتحدر منها
مانديال أن «إرض���اءه ك��ان سه ً
ال .لم
يكن يحب تناول الكثير من الدهون.

وال السكر .أما الفاكهة فبلى ،إذ كان
يتناولها بصورة فوضوية ،بعد كل
الوجبات».
وع���ن���دم���ا ك���ان���ت ال��ط��اه��ي��ة تع ّد
لضيوف الرئيس طبق ًا ال يستسيغه
كثير ًا ،ك��ان يبادرها بالقول مازح ًا
«ملاذا ال تغذينني جيد ًا؟» ،مستذكرة
ك��ي��ف ك���ان «ي��غ��م��س ي��دي��ه ف��ي طبق
الدجاج» .وتقول «كان يحب أن يأكله
حتى ال يبقى منه سوى العظم».
وتقول فيما تدمع عيناها إنه كان
ُيحسن «إراحة الناس» ،مضيفة «كان
يعاملنا كما لو كنا أسرة».
وترغب اإلدارة في احلفاظ على
«ج���و م��ن��زل��ي» ب���دال م��ن ج��ع��ل املكان
ي���ب���دو وك���أن���ه م��ت��ح��ف أو ضريح.
وتُظهر الصور واملطبوعات مانديال
وه����و ي��ل��ع��ب دور امل���ه���رج لتسلية
ط��ف��ل ،أو ي��دخ��ن وه��و ي��رت��دي شاب ًا
زي احملامي ،أو يقف فاحت ًا ذراعيه
وه��و يقرأ جريدته .وي��ق��ول ماريتز
«ن��ح��ن هنا ن��و ّف��ر إرث��� ًا ول��ك��ن املكان
يجب أن يظل حي ًا ومستق ً
ال مالي ًا»،
خالف ًا ملواقع تذكارية أخ��رى تتعلق
ب��ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ،ع��ان��ت أثناء
احل��ج��ر ال��ص��ح��ي.وي��ض��ي��ف «لدينا
ألف حكاية عن ماديبا وشواهد في
ك��ل أن��ح��اء امل��ن��زل ،ول��ك��ن ال نخبرها
للزبائن إال إذا سألوا» ،تفادي ًا إلزعاج
من جاؤوا بحث ًا عن الراحة أو لقضاء
وقت ممتع.
وي���أم���ل ف���ي أن ي��ن��ج��ح ف���ي جعل
ال��زب��ائ��ن ال���ذي ي��أت��ون امل���رة األولى
بسبب مانديال ،يعاودون الك ّرة الحق ًا
بدافع من املكان نفسه ،فهو يريده أن
يعكس اثنتني من الصفات األساسية
ل��رئ��ي��س ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا احملبوب
«التواضع واألناقة».
(أ.ف.ب)

إس �ت �م��رار ال�ت�ع�ث��ر احل �ك��وم��ي في
معاجلة امللفات املتفجرة على طاولة
مجلس ال��وزراء ،وفي مقدمتها األزمة
املتفاقمة مع اململكة السعودية ودول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ،وح��س��م اخل�ل�اف
ال�� ��وزاري ح ��ول دور ال �ق��اض��ي طارق
البيطار ف��ي حتقيقات إن�ف�ج��ار مرفأ
بيروت.
ال مي� �ك ��ن أن ت �س �ت �م��ر حكومة،
تتمتع بصالحيات دس�ت��وري��ة كاملة،
وغير مستقيلة ،غير ق��ادرة على عقد
إج �ت �م��اع��ات �ه��ا اإلس �ب��وع �ي��ة وإتخاذ
القرارات املنتظرة منها في اإلصالحات
اإلداري��ة واملالية ،وإستئناف العالقات
الطبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة،
متهيد ًا إلع��ادة فتح أب��واب املساعدات
املالية العاجلة.
لقد أثبتت املعاجلات العقيمة التي
ح��اول�ت�ه��ا ك��ل م��ن احل�ك��وم��ة احلالية
واحلكومة السابقة أن لبنان لن يستطيع
وح��ده اخل��روج من دوام��ة اإلنهيارات
ال ��راه� �ن ��ة ،دون دع� ��م م ��ن الشركاء
الدوليني ،الذين إجتمعوا في أكثر من
مؤمتر ،وأعلنوا م��رار ًا إستعدادهم ملد
ي��د ال�ع��ون لوطن األرز ،ش��رط مباشرة
احلكومة بتنفيذ اإلصالحات املوعودة،
والتصدي اجل � ّدي لسياسات الفساد
وال�ن�ه��ب وال �ه��در ال�ت��ي أوص �ل��ت البلد
إل��ى ه��ذا اإلف�ل�اس ،وجعلت لبنان في
مصاف جمهوريات امل��وز التي تسود
فيها شريعة الغاب ،ويتحكم بإدارتها
حكام ش��ري��رون ال ه � ّم لهم س��وى جمع
ال �ث��روات على ح�س��اب مصالح البلد
وتعاسة الناس.
لقد أكد الرئيس ماكرون في رسالته
إلى رئيس اجلمهورية مبناسبة ذكرى
اإلستقالل أن ال مساعدات قبل إطالق
ورشة اإلص�لاح ،وأن تشكيل احلكومة
خطوة إلى اإلمام ،ولكن ال بد من تفعيل
عملها ،واإلس��راع في تنفيذ البرنامج
اإلن �ق��اذي ال�ق��ادر على إستعادة الثقة
داخلي ًا وخارجي ًا.
ال �ت��دق �ي��ق اجل �ن��ائ��ي خ �ط��وة ال بد
منها لتحقيق احلوكمة امل�ف�ق��ودة في
املؤسسات العامة ،ال سيما في مصرف
لبنان ،ولكن ه��ذا األم��ر وح��ده ال يكفي
إذا لم يقترن بسلسلة خطوات حاسمة
إلس�ت�ئ�ص��ال آف ��ة ال �ف �س��اد م��ن اجلسم
اإلداري ل�ل��دول��ة اللبنانية ،واعتماد
م�ب��ادئ ال�ك�ف��اءة واإلخ �ت �ص��اص ،مكان
إج��راءات التبعية واإلستزالم السائدة
اليوم.
ولكن بقاء احلكومة رهينة الشلل
احل��ال��ي جل �ل �س��ات م�ج�ل��س ال � ��وزراء،
واإلم �ع��ان ف��ي تعطيل آل�ي��ة القرارات
الشرعية للمعاجلات املطلوبة ،يعني
بقاء البلد في هذه الدوامة املدمرة من
اإلنهيارات التي تقضي على ما تبقى
من صمود اللبنانيني في هذه احملنة،
التي أصبح فيها سعر ال��دوالر يتحكم
مبصير املاليني من العائالت اللبنانية،
التي سقطت حتت خط الفقر.
ف �ه��ل ي�ت�ح�م��ل ح���زب ال� �ل ��ه ،وبقية
أط��راف السلطة ،املسؤولية الوطنية
وال�ت��اري�خ�ي��ة ،مل��ا ميكن أن ت��ؤول إليه
األوضاع املأساوية في القادم من األيام
القريبة؟

«نون»...

قبل  40عام ًا

1984/11/26

اجليش بدأ فجر ًا تنفيذ
التدابير ببيروت الكبرى

بدأ اجليش اللبناني فجر اليوم تنفيذ
ق��رار مجلس ال��وزراء القاضي بتثبيت
األمن في بيروت الكبرى واملتمثل بإزالة
احل��واج��ز وال �س��وات��ر ال�ت��راب�ي��ة وقمع
املخالفات وإحالة املخالفني إلى القضاء
في خطوة أولى ينتظر أن تليها خطوة
ثانية األحد املقبل تتعلق باإلنتشار على
طريق الساحل من املدفون الى األولي،
متهيد ًا لالنتشار ف��ي منطقة اجلنوب
التي أعربت مصادر رسمية عن «االمل
الكبير بنجاحها» ..إلخ.

قبل  25عام ًا

1996/11/26

مبارزات كالمية..
وال مالمسة للحلول

األول جللسات مناقشة البيان
اليوم ّ
ال� � ��وزاري ال �ت��ي ح�ض��ره��ا  123نائب ًا
وتغ ّيب عنها الرئيس عمر كرامي وكميل
زي ��ادة ألس �ب��اب شخصية وودي ��ع عقل
بداعي امل��رض ،كانت نوع ًا من املبارزة
الكالمية بني النواب الـ 25الذين ناقشوا
البيان الوزاري ،وغابت عنها املعاجلات
اجلدية والعلمية والعميقة ،لذلك ركز
ه��ؤالء ال �ن��واب على االن �ت �ق��ادات بدون
ال�ت�ط��رق ال��ى ط��رح احل �ل��ول أو حتديد
الدواء لكل القضايا املشكو منها ..إلخ.

قبل  15عام ًا

2006/11/26

مبارك :االنسحاب الفوري
من العراق سيفاقم الوضع

اعتبر الرئيس املصري حسني مبارك
أن انسحاب ًا ف��وري� ًا للقوات االميركية
من العراق سيؤدي إلى تفاقم الوضع
ف��ي ه��ذا البلد ال��ذي اعتبر ان��ه ُيعاني
م��ن معضلة حقيقية .وق ��ال الرئيس
امل �ص��ري ف��ي مقابلة م��ع صحيفة «األ
ه��رام» املصرية«:لقد ح� ّذرت من احلرب
على ال �ع��راق قبل وق��وع�ه��ا ويحزنني
كما يحزن أي مصري وعربي الوضع
الراهن هناك( )..الوضع ميثل معضلة
حقيقية ،فقوات التحالف إن انسحبت
اآلن سيزداد املوقف تدهور ًا».

