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احلريري وسالم لن ّ
يترشحا ..فمن مُي ّثل بيروت؟!

مجلس الوزراء ُينهي «غربته» االثنني :موازنتان ومراسيم التقدميات والزيادات
خطفت ع��ودة الرئيس سعد
احلريري املتوقعة الى بيروت،
امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي ،واع����ادت
ت��س��ل��ي��ط االض������واء ب��ق��وة على
م���وض���وع إج�����راء االنتخابات
النيابية املقبلة ،وف��ي ح�ين لم
يدل بأي تصريح او موقف بعد
لقائه ،ك�لا م��ن رئيس احلكومة
جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي وامل��ف��ت��ي عبد
اللطيف دريان ،ترددت معلومات
ان احلريري ابلغ رئيس احلكومة
واملفتي دريان نيته العزوف عن
الترشح لالنتخابات النيابية
شخصيا ،ووضعهما ،في اجواء
الظروف التي افضت إلى اتخاذ
مثل هذا القرار.
ويتوقع ان يستكمل احلريري
لقاءاته خالل اليومني املقبلني،
فيزور رئيس املجلس النيابي
نبيه ب���ري ب��ع�ين ال��ت��ي��ن��ة ،لهذه
ال��غ��اي��ة ،كما ي��ت��رأس اجتماعا
ل��ك��ت��ل��ة «امل��س��ت��ق��ب��ل» النيابية،

مل���ن���اق���ش���ة م���خ���ت���ل���ف ج���وان���ب
موضوع االنتخابات النيابية
وامل����وق����ف م���ن���ه���ا ،ع����زوف����ا او
ترشيحا.
وت��وق��ع��ت م��ص��ادر سياسية
ان ي��ؤدي ع��زوف احل��ري��ري عن
الترشح لالنتخابات ،في حال
تاكيده ،ال��ى بلبلة ف��ي الوسط
ال���س���ي���اس���ي وال���ش���ع���ب���ي على
ح���د س�����واء ،ن��ظ��را لتداعياته
وتأثيره على الواقع السياسي،
واخل���ش���ي���ة م����ن انعكاساته
السلبية احملتملة على موازين
القوى السياسية في لبنان.
وال تستبعد املصادر ان يحذو
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي،
ح���ذو احل��ري��ري ب��ال��ع��زوف عن
الترشح للنيابة ايضا ،ليكتمل
بذلك عقد ع��زوف ن��ادي رؤساء
احلكومات السابقني االربعة،
فؤاد السنيورة ،جنيب ميقاتي،
سعداحلريري ،ومتام سالم ،وما

نقطة وسطر

العزوف عن الرت�شّ ح:
بريوت لي�ست بخري! �ص 8
دوالر بريوت  23٫150ل.ل

الدوالر ُينهي �أ�سبوع ًا من املراوحة!

حافظ سعر ص��رف ال��دوالر في السوق ال��س��وداء مساء أم��س على
سعره ما بني  23100و 23150ليرة لبنانية لكل دوالر ،في مراوحة
تنهي األسبوع اليوم ،مسج ً
ال سعر ًا أدنى من سعر التداول على منصة
صيرفة.

أت�ثريات م�ستقبلية مقلقة

بقلم د .لويس حبيقة

الوضع في لبنان مقلق واللبناني يتعذب معيشيا ونفسيا
وال��رؤي��ة ضبابية حتى بعد ال��ع��ودة ال��ى اجتماعات احلكومة.
نعاني من مشاكل كثيرة تؤثر سلبا على معيشتنا وعلى قدرتنا
على تلبية أبسط احل��اج��ات .لم يعد أي منا يفكر بالعودة الى
طريقة حياة ما قبل تشرين األول  2019ألنها كانت فعال مدعومة
ماليا وال قدرة لنا كمجتمع على مواصلة النزف .االضرابات ال
جتدي ألن مشاكلنا ليست صراعا بني دولة قادرة وشعب محتاج،
ب��ل ب�ين دول��ة ع��اج��زة مهترئة وشعب يعاني .تكمن الصعوبة
في أننا غير قادرين ضمن الوضع السياسي احلالي حتى مع
انخفاض ال���دوالر على حتسني مستوى املعيشة ،واألم���ل لنا
بانتخابات نيابية ورئاسية تنتج قدرات عصرية واداء يختلف
 180درجة عما هو عليه اليوم.
أملنا في اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساهم في حتقيق
االص�ل�اح���ات ال��ك��ب��ي��رة امل��ط��ل��وب��ة شعبيا وال��ت��ي ل��ي��س بقدرتنا
كمواطنني أن نفرضها على مؤسسات القطاع العام .املؤسسات
جميعها تعاني وكيف لدولة أن حتل مشاكلها اجلدية اذا كانت
حكومتها لم جتتمع منذ تشرين املاضي .االتفاق مع صندوق
النقد يسمح باالقتراض منه ،وأهم يسمح باحلصول على أموال
أخرى عربية ودولية تنتظر صندوق النقد لتغادر مصادرها .هذه
األم��وال األخ��رى ميكن أن تكون قروضا أو هبات لكننا بحاجة
ماسة اليها لننتقل من وضعنا الى ظروف أفضل.
املشاكل في لبنان متعددة لكن قسم منها ميكن حله بسهولة
عندما تستتب األوضاع السياسية ،وقسم آخر يؤثر على املجتمع
على املدى الطويل وال ميكن اصالحه أو تغييره بسهولة .توقيع
االتفاق مع صندوق النقد يتطلب حتضيرات ايضافية وال ميكن
اجن��ازه قبل أن يتضح مصير املوازنة بل تعلن أرقامها األولية
التي ستقيم بدقة من قبل املسؤولني وخاصة الرأي
العام .سننظر جميعنا الى تفاصيل االنفاق وحجم
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يعني هذا القرار املهم واملوحد
ل���ه���ؤالء االرب����ع����ة ،مجتمعني،
محليا وعربيا ودوليا ،وتأثيراته
احملتملة على ك��ل الصعد ،في
وقت تزايدت التساؤالت عن َمن
ميثل بيروت ،وم��اذا عن مصير
التسويات واحللول املطروحة
للبلد.
وس����ط ذل�����ك ،ي��ف��ت��ح مجلس
ال���وزراء ب��دءا من االثنني املقبل
موسم جلسات امل��وازن��ة للعام
 ،2022ف��ض�لا ع���ن املراسيم
ال��ع��اج��ل��ة ج����دا ،وال��ت��ي تتعلق
بالتقدميات االجتماعية وزيادة
بدل النقل إلى  64الف ًا ،ومترير
مراسيم املتعاقدين واألساتذة
ب��ال��س��اع��ة ،ب��ع��د ت��وق��ف دام من
األول م���ن العام
 12ت��ش��ري��ن
ّ
امل��اض��ي إل���ى 24ك 2م��ن العام
اجل��اري ،بعد ان أعلن «الثنائي
الشيعي» التوقف عن املشاركة
في اجللسات ،مطالب ًا بكف يد
احملقق طارق بيطار عن التحقيق
في انفجار مرفأ بيروت.
إذ ًا ،ب���ع���د ط�����ول انتظار،
حتضر عند التاسعة من صباح
االثنني ،وفي القصر اجلمهوري
م��وازن��ت��ان -1 :م��ش��روع قانون
امل��وازن��ة للعام  ،2021والثاني
م��ش��روع ق��ان��ون امل��وازن��ة للعام
.2022
وي���ح���ف���ل ج�������دول األع����م����ال
ب���ـ 56ب��ن��د ًا ،ي��أت��ي ف��ي مقدمها
م��واض��ي��ع وظ��ي��ف��ي��ة ومعيشة
وإداري��ة طارئة ،بعضها مؤجل
م����ن ج���ل���س���ات س����اب����ق����ة .لكن
اجلديد الذي ينتظره املوظفون
واملتقاعدون واملواطنون بفارغ
الصبر ،مدرج على النحو البند
« »4إل���ى ال��ب��ن��د  ،11ف��ض�لا عن
البند  ،17وه��و تعيني الهيئة
ال��وط��ن��ي��ة ملكافحة
الفساد.
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الرئيس ميقاتي مرحب ًا بالرئيس احلريري في السراي الكبير (داالتي ونهرا)

تنديد �أوروبي بهدم
منزل عائلة فل�سطينية
يف القد�س
ن��ددت فرنسا وأملانيا وإيطاليا
وإس���ب���ان���ي���ا ب���ه���دم م���ن���زل عائلة
فلسطينية ف���ي ال���ق���دس الشرقية
احملتلة وباخلطط اإلسرائيلية لبناء
«مئات الوحدات السكنية اجلديدة».
وق���ال ال��ن��اط��ق��ون ب��اس��م وزارات
اخل���ارج���ي���ة ف���ي ال�����دول األرب�����ع في
ب��ي��ان مشترك «نطلب م��ن احلكومة
اإلسرائيلية فورا وضع حد إلجراءات
الطرد وه��دم املنشآت الفلسطينية
في القدس الشرقية واملنطقة (الضفة
الغربية احملتلة) التي تساهم في
تأجيج التوتر على األرض».
وكانت الشرطة اإلسرائيلية هدمت
فجر األربعاء منزل عائلة فلسطينية
ف���ي ح���ي ال��ش��ي��خ ج�����راح بالقدس
الشرقية احملتلة.
وأعربت فرنسا وأملانيا وإيطاليا
وإس��ب��ان��ي��ا ع��ن «قلقها العميق من
ق���رار االس��ت��م��رار ف��ي م��ش��اري��ع بناء
مئات ال��وح��دات السكنية اجلديدة
في القدس الشرقية» .ورأت أن هذه
«الوحدات السكنية اجلديدة ستضر
ب��ال��ت��واص��ل اجل��غ��راف��ي ب�ين الضفة
الغربية وال��ق��دس الشرقية وتشكل
عائقا إضافيا أم��ام حل
الدولتني».
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ي�صعدون اللهجة
القادة الغربيون ِّ
حمذرين بوتني من عملية ع�سكرية يف أ�وكرانيا 

����ع����د ال�����ق�����ادة الغربيون
ص ّ
املجتمعون ف��ي ب��رل�ين لهجتهم
ف��ي م��واج��ه��ة روس��ي��ا ،محذرين
إياها من توغل أو غزو ألوكرانيا،
بعد إع�لان موسكو عن تدريبات
ب���ح���ري���ة ف����ي ك����ل االجت����اه����ات
عشية م��ح��ادث��ات ستجريها مع
واشنطن.
وال���ت���ق���ى وزي������ر اخلراجية
األم��ي��رك��ي أن��ت��ون��ي بلينكن في
ب��رل�ين ام���س ن���ظ���راءه األملانية
والفرنسي والبريطاني ،وتوعد
بعد ذلك بالرد على «أي» جتاوز
ل���ل���ق���وات ال����روس����ي����ة للحدود
األوكرانية.
وقال بلينكن لصحافيني«:كنا
واضحني جدا ط��وال الوقت ،إذا
حتركت أي قوات عسكرية روسية
عبر احلدود األوكرانية وارتكبت
أع���م���اال ع���دوان���ي���ة ج���دي���دة ضد
أوك��ران��ي��ا ،فستُقابل ب��رد سريع
وش��دي��د م��ن ال���والي���ات املتحدة
وحلفائنا وشركائنا».
وأضاف إن الغربيني «يعملون
معا وبصوت واحد عندما يتعلق
األم����ر ب���روس���ي���ا .ه����ذه الوحدة
تعطي ق��وة ،ق��وة ( )...ال متلكها
روس��ي��ا وال ميكنها
بلوغها».
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بلينكن مع نظيرته األملانية آنالينا بيربوك أمس

 ٤قتلى يف ق�صف ا�ستهدف عفرين..الثلوج واجلليد يحا�صران خميمات نازحني �سوريني

الثلوج تغطي مخيم ًا للنازحني في ريف حلب أمس األول

ل��ق��ي ط��ف��ل واح����د ع��ل��ى األقل
مصرعه هذا األسبوع في سوريا
بعد أن غطت عاصفة مخيمات
ل��ل��ن��ازح�ين ب��ال��ث��ل��وج وصاحبها
ان���خ���ف���اض ح�����اد ف����ي درج�����ات
احل���رارة حل��د التجمد مم��ا فاقم
من معاناة اآلالف من النازحني
في احلرب السورية الدائرة منذ
نحو عقد.
وق�����ال م��ك��ت��ب األمم املتحدة
لتنسيق ال��ش��ؤون اإلنسانية إن
طفال توفي ودخلت أمه للعناية
املركزة بعد أن تسببت الثلوج في
انهيار اخليمة التي كانا يعيشان
بها في منطقة قسطل مقداد إثر
ع��اص��ف��ة ه��ب��ت ع��ل��ى املنطقة في
 18يناير كانون الثاني ،وأضاف
امل��ك��ت��ب أن ط��ف��ل�ين آخ���ري���ن في
املستشفى بسبب الصقيع.
وق�����ال أب����و أن����س ف���ي مخيم
ال���زي���ت���ون���ة ف���ي ش���م���ال سوريا
ال��ذي فرت له أسرته من الغوطة
ال��ش��رق��ي��ة ع��ل��ى م��ش��ارف دمشق
وال������ت������ي دم����ره����ا
ال��ص��راع «أول شي
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�سيا�سة حملية
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عودة احلريري ُت�ضفي «حيوية» على اال�ستحقاق االنتخابي وترفع من م�ؤ�شرات ح�صوله يف موعده

2

همس

ي������رج������ح م�����س�����ؤول
كبير أن ت��ت��م التغذية
بالكهرباء ب�ين  8و10
النتظام احلياة السياسية واستعادة الدولة ملقوماتها ،بل تقفز فوقه ألسباب س��اع��ات ب���دء ًا م��ن شهر
ن���ي���س���ان ،إذا س����ارت
متعددة.
ً
س�ي�ح��اول «س�ن��ة امل�م��ان�ع��ة» أن ي��أك�ل��وا م��ن صحن األص���وات اخل��ارج��ة من األم������ور ،وف���ق���ا مل���ا هو
«املستقبل» .وسيكون «ح��زب ال�ل��ه» األك�ث��ر ق��درة على استقطاب األصوات مرسوم لها..

ال خوف على كتلة �صلبة لـ «تيار امل�ستقبل» يف الربملان ...وم�أزقه غياب حا�ضنته ال�سيا�سية

,,

اال�ستطالعات تعطي «امل�ستقبل»
ما بني  35و 40باملئة من �أ�صوات ال�شارع ال�سني
وتوقعات ب�أن يرفعها العامل العاطفي

,,

ستُبلور ع��ود ُة رئيس تيار «املستقبل» سعد احلريري إلى بيروت االجتاه
املقرر في  15أيار
الذي سيسلكه وتياره حيال استحقاق االنتخابات النيابية ّ
املقبل ،وال��ذي عليه ستعمد كل األط��راف السياسية من حلفاء وخصوم إلى
السني تأثير وازن أو داعم.
ترتيب أوضاعها في الدوائر حيث للصوت ُّ
ثم َة فارقٌ كبير بني أن ُيعلن احلريري عدم ُّ
ترشحه شخصي ًا إلى االنتخابات
ويبقى حاضر ًا باألصالة أو الوكالة في صلب إدارة معركة تياره في مختلف
الدوائر،وبني أن ُيعلن العزوف كتيار سياسي عن املشاركة في االنتخابات
مبا يشكله التيار من متثيل شعبي وماكينة انتخابية وقدرة جتييريه من جهة،
حضور لـ«احلريرية السياسية» في املعادلة السياسية التي طبعت املشهد
ومن
ٍ
اللبناني منذ تسعينيات القرن املاضي ،من جهة ثانية.
في حالة عزوف احلريري الشخصي ،ستكون حدود االنعكاسات معنوية
على ناخبيه وجمهوره وبيئته في صندوقة االقتراع التي كانت تتوجه لتقترع
لشخصه في بيروت ،من دون أن تترك كبير تأثير على الالئحة ،بل رمبا أراح
غيابه كمرشح عملية توزيع األص��وات بني مرشحي الالئحة حني تغيب لعبة
املتص ّدر لعدد األص��وات وربطها بحجمه الشعبي والسياسي .أما في حالة
عزوف التيار ،فإن الفراغ واإلرباك سيدخالن املشهد السياسي.
فاستطالعات ال��رأي على اخ�ت�لاف مشاربها تُظهر أن تيار «املستقبل»
يستحوذ على ما نسبته  35إلى  40باملئة وما يزيد من كتلة صلبة في الشارع
السني
السني ،رغم كل اإلخفاقات التي رافقت مسيرة رئيسه بوصفه الزعيم ُّ
األول في الطائفة .هذه النسبة ال ميكن جتاهلها وال جتاوزها وستبقى تالي ًا
الكتلة السنية األكبر إذا َعـ َب َـرت إلى مجلس النواب.
ورغم الصعوبات التي ستعترض التيار في حملته االنتخابية بفعل أزمته
املالية وغياب اخلدمات االجتماعية والصحية ملؤسسات احلريري عن جمهوره
حرك ماكينته االنتخابية وأن ُينتج
في عز الضائقة ،فإن «املستقبل» قادر أن ُي ِّ
قياداته ،وأن يرفع من نسبة مؤيديه الذين قد يدفعهم البعد الطائفي التضامني
مع شخص احلريري إلى التوجه إلى صناديق االقتراع بدل االنكفاء.
غير أن املعضلة التي تعتري احلريري وتياره تَـ ْك ُمن في استمرار تأزم عالقته

مع املرجعية العربية وحتديد ًا السعودية التي استمد الرئيس رفيق احلريري
قوته منها ،وكانت ام�ت��داد ًا طبيعي ًا للحريري اإلب��ن حتى تاريخ انخراطه في
ومتسك بها
التسوية الرئاسية عام  2016التي وصفها باملغامرة السياسية
َّ
رغم موقف الرياض السلبي منها بعدما ظهرت تداعياتها ومفاعليها وإخاللها
مبداميك التوازن الداخلي ،وهو ما آل إلى لبنان من مظلته العربية وإلى عزلته
الراهنة ،إال أن هذه املعضلة يبقى حلها رهن ما ستحمله املرحلة املقبلة من
تطورات.
ال شك أن معالم الطريق التي سيسلكها «املستقبل» سترسمها التحالفات
التي سينسجها ،وكذلك السقف السياسي الذي سيخوض االستحقاق على
أساسه وما إذا كان سيالقي فيه احلالة الداخلية املتنامية في مطالبتها رفع
«االحتالل اإليراني» عن لبنان والتي تنخرط فيها رموز سنية خرجت من رحم
«البيت احلريري» ومن فلك  14اذار ،أم أنها ستأتي فضفاضة رمادية.
ففي الشارع السني ،هناك عمل استنهاضي على خوض املعركة االنتخابية
بشعار سياسي واض��ح عالي السقف في مواجهة «ح��زب الله» يصل لدى
بعضهم إلى ح ِّيز «رفع االحتالل اإليراني» ،وهو جزء من حراك عابر للطوائف
واملناطق يتشكل ويتبلور ،ويتوقع أن تتسع رقعته أكثر فأكثر مع االقتراب
من االستحقاق ،لكن ال أوه��ام بأنه سيتحول إل��ى حالة شعبية شبيهة بتلك
التي شهدها لبنان في يوم الرابع عشر من اذار  ،2005والتي طالبت بخروج
اجليش ال�س��وري .فظروف اليوم مختلفة إقليمي ًا ،وال�ق��وى السياسية التي
انضوت في جبهة  14آذار ال تضع العنوان السيادي كأولوية بوصفه مدخ ً
ال

املبعثرة في مناطق حضوره ،حتى أنه آخذ في مد يده إلى مناطق معروفة بثقلها
السني بقاع ًا وشما ًال من خالل حلفائه في «احملور» ،وإ ْن كان البعض في املقلب
اآلخ��ر ،وحتديد ًا «القوات اللبنانية» يراهن على االستحواذ على جزء من تلك
األصوات ،حيث لديها لوائح من أجل رفع حواصلها االنتخابية أو تأمينها.
ويلفت بعض املراقبني ف��ي إط��ار «حصد األص ��وات املبعثرة» على القوة
التجييرية لبعض اجلماعات مثل «األحباش» القادرة على أن تصب أصواتها
كتلة واحدة في اجتاه الئحة محددة رافعة من حواصلها .كما أن احلسابات
تذهب إلى ما يشكله صوت «العشائر العربية».
على أن قانون االنتخاب الذي يفتح الباب أمام لوائح غير مكتملة ،وهو ما
يطرح سؤا ًال حول مدى قدرة احلالة االعتراضية السنية لهيمنة «حزب الله»
من الوصول إل��ى قبة البرملان وتشكيل كتلة سياسية وازن��ة حتمل مشروع ًا
ُي َع ّبر عن نبض البيئة السنية ويخرج من رحمها .ثمة ره��ان في هذا املجال،
لكنه غير قابل للتحقق إال إذا كان هناك َم ْن ُيدير مثل هكذا مشروع ويحتضنه.
حتى الساعة ،ال يبدو ظاهر ًا للعيان ،وال تشي التحضيرات واملعطيات بوجود
ملموس وحتمي له.
من ش��أن ع��ودة احل��ري��ري إل��ى بيروت أن تضفي حيوية على االستحقاق
ستحكم قراره
االنتخابي ،كما عوامل جديدة عليه في ضوء االجتاهات التي
ْ
على مستوى شخصه وتياره وحتالفاته وبرنامجه .ولعل أبرز ما حملته عودة
زعيم «املستقبل» ارتفاع منسوب املؤشرات بأن االنتخابات النيابية ستحصل
في موعدها ،رغم االقتناع بأن ظروف إجرائها غير متوافرة في ظل استفحال
االزم��ات االقتصادية واملالية ،وم��ا قد يكون لها من انعكاسات أمنية وحتى
لوجستية ،وفي ظل عدم القدرة على تأمني نزاهتها.
رلى موفق

غمز
ح��������دث ع�����ت�����اب بني
ح��ل��ي��ف�ين ،ق��ب��ل خطوة
مفصلية ،حول سلسلة
خ������ط������وات ،ساهمت
بتعميق األزمة الداخلية
في البلد..

لغز
ُيص ّر جتار اجلملة على
التمسك باألسعار املرتفعة،
على ال��رغ��م م��ن انخفاض
س� �ع ��ر ص� � ��رف ال� � � ��دوالر،
ومناشدة أصحاب احملالت
ال��ص��غ��ي��رة التخفيض،
حفاظ ًا على الزبائن!

ميقاتي :احلكومة �ست�ست�أنف جل�ساتها
عون لل�سلك الديبلوما�سي :عازم على حتقيق الإ�صالحات
و آ�مل أ�ال ُي�ستعمل لبنان ميدان ًا لت�صفية ال�صراعات ا إلقليمية واملوازنة خطوة �أ�سا�سية على طريق الإ�صالح

الرئيس عون متوسط ًا وفد السلك الديبلوماسي (داالتي ونهرا)
اك� ��د رئ��ي��س اجل �م �ه��وري��ة ال �ع �م��اد م �ي �ش��ال ع� ��ون ،أم� ��ام السلك
الديبلوماسي« ،ان لبنان ال��ذي ي��رزح ال�ي��وم حت��ت أع�ب��اء اقتصادية
ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج
مالي واقتصادي ،وزادت من حدتها أزمة تفشي كورونا وأح��داث من
غدر الزمان ،لبنان هذا يتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم
ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية».
وقال«:لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل اخلير واحملبة والرغبة
الصادقة في أن تكون عالقاته معها ،عالقات تعاون بناء واحترام
متبادل .ولبنان بطبيعته ليس مم��را أو مقرا ملا ميكن أن يسيء إلى
س �ي��ادة دول �ك��م وأم�ن�ه��ا واس�ت�ق��راره��ا وال يشكل ت��دخ�لا ف��ي شؤونها
الداخلية وخصوصا ال��دول العربية الشقيقة» ،آمال ان تكون مواقف
بعض ال��دول مماثلة ملواقف لبنان ،بحيث ال تستعمل ساحته ميدانا
لتصفية خالفاتها أو صراعاتها اإلقليمية ،وال تدعم فئات أو مجموعات
منه على حساب فئات أخرى ،بل تتعاطى مع جميع اللبنانيني من دون
متييز أو تفرقة».
واذ شكر عون «دولكم لتقدمي العون والدعم للبنان وشعبه السيما
بعد االنفجار املدمر الذي وقع في بيروت» ،لفت الى ان «جهات جتاوزت
واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة وتعاطت مباشرة مع جمعيات
ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار امل��رف��أ ،وتعمل على
استثمار الدعم امل��ادي واإلنساني أله��داف سياسية وحتت شعارات
ملتبسة ،خصوصا وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية».
وأعلن« :إني عازم ،بالتعاون مع مجلس النواب واحلكومة ،ومبا
تبقى من واليتي ،على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من
أجل حتقيق اإلصالحات التي التزمتها ،والتي طاملا دعت دولكم إلى
تطبيقها» ،مشيرا ال��ى ان «أول��ى اخل�ط��وات االصالحية إق��رار خطة
التعافي امل��ال��ي واالق�ت�ص��ادي خ�لال االسابيع املقبلة ،وذل��ك متهيدا
ملناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد،

بالتزامن مع التدقيق احملاسبي اجلنائي في مصرف لبنان واإلدارات
واملؤسسات واملجالس األخرى».
واعلن ان االنتخابات النيابية ستتم في موعدها ،وقال« :كلي أمل
ب��أن اللبنانيني سيكونون على مستوى املسؤولية ف��ي إي�ص��ال إلى
الندوة البرملانية من سيعمل على حتقيق آمالهم وتطلعاتهم».
وق��ال« :دع��وت قبل أي��ام إل��ى ط��اول��ة ح��وار للبحث ف��ي الالمركزية
اإلدارية واملالية املوسعة وفي االستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي
االقتصادي ،لكن بعض القيادات السياسية لم تستجب ،ما دفعني
إلى التمسك بالدعوة إلى احلوار القتناع ثابت لدي بأنه الطريق إلى
اخلالص».
واض��اف« :بالرغم من حق لبنان ال��دف��اع عن أرض��ه وسيادته بكل
الوسائل ،فإنه التزم تطبيق القرارات الدولية السيما منها قرار مجلس
األم��ن  ،1701ف��ي وق��ت ت��واص��ل فيه إسرائيل جتاهل مندرجات هذا
القرار».
وج��دد استمرار رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم حدوده
البحرية اجلنوبية على نحو يحفظ حقوقه في املنطقة االقتصادية
اخلالصة».

جل�سة ملجل�س الوزراء االثنني يف بعبدا
يعقد مجلس ال����وزراء جلسة عند التاسعة م��ن صباح
االث��ن�ين املقبل ف��ي القصر اجلمهوري للبحث ف��ي مشروع
قانون امل��وازن��ة العامة للعام ،2022اض��اف��ة ال��ى مواضيع
اخرى وفق جدول من  56بند ًا.

واك��د «أن االستقرار في اجلنوب لن يتعزز إال من خ�لال استقرار
املنطقة ،وه��و أم��ر ل��ن يتحقق إال م��ن خ�لال ال�س�لام ال�ع��ادل والشامل
والدائم الذي أرست قواعده مبادرة السالم العربية التي أقرتها قمة
بيروت في العام  ،2002ومن خالل قيام الدولة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس».
وقال« :يتطلع اللبنانيون إلى أن تقفوا إلى جانبهم وتدعموهم
تواق
فتحافظوا بذلك على وطن فريد بتركيبته ،مميز بقدرات شعبهّ ،
إل��ى احل��داث��ة وال�ت�ط��ور ،وط��ن ال ي��ري��د إال اخل�ي��ر واحمل�ب��ة لكل الدول
الشقيقة والصديقة وهو واثق أنكم سوف تبادلونه باملثل ،فال تخيبوا
أمله بل ساعدوه».
الدبلوماسي
�وي وعميد السلك
م��ن جهته ،اش��ار السفير ال��ب��اب� ّ
ّ
نشجع ال��ي��وم جميع
امل��ط��ران ج��وزي��ف سبيتيري  ،ال��ى اننا ن��و ّد أن
ّ
اللبنان ّيني على الثبات في التزامهم باحل ّر ّية واحلقوق األساس ّية
والدميقراط ّية والتضامن ،لكي يستم ّروا في بعث األم��ل بإمكان ّية
العيش املشترك املتناغم والتق ّدم ،ليس فقط في بلد األرز ،بل ً
أيضا في
البلدان املجاورة.
واضاف«:ما ّ
انفك املجتمع الدولي يطالب السلطات اللبنانية بتنفيذ
رزم��ة م��ن اإلص�لاح��ات .وق��د شهدنا خ�لال العا َمني املاض َيني تعاقب
حكومات ،مع تسمية رؤس��اء وزراء ،قائمني ،مستقيلني أو يتولون
احلالي على صعيد
بقلق كبير إزاء الشلل
تصريف األعمال .كذلك ،نشعر ٍ
ّ
اجتماعات مجلس ال ��وزراء ،واحل��وار املستم ّر على األص�ع��دة كا ّفة،
وحده ،وليس فرض االيديولوج ّيات ،يستطيع أن يساعد في توضيح
اللبناني ،والسماح
مكونات املجتمع
االحتياجات احلقيق ّية ملختلف ّ
ّ
باتّخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها ،كما جن ّدد تضامننا الراسخ مع
لبنان وشعبه .ونتم ّنى أن يتر ّفع املسؤولون كا ّفة عن املصالح الطائف ّية
معا من أجل إنقاذ
لصالح تعزيز ثقافة الشفاف ّية واملساءلة والعمل ً
لبنان .حسبنا أن نرى اللبنان ّيني كا ّفة يستعيدون ملء كرامتهم».

الوفد النيابي الفرن�سي جال على امل�س ؤ�ولني:
�أتينا للم�ساعدة والإ�صالحات خطوة مهمة للتعايف

شدد وفد جلنة الشؤون اخلارجية في
البرملان الفرنسي على ان «اإلصالحات
التي تنوي احلكومة اللبنانية اعتمادها،
تشكل خطوة مهمة على طريق حتقيق
النهوض والتعافي» .وجدد التأكيد انه
ات��ى ل�ل�م�س��اع��دة ،ألن ل�ب�ن��ان ف��ي ظروف
دقيقة ،وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه
وتساعده».
ج� ��ال ال ��وف ��د ال �ن �ي��اب��ي ال � ��ذي ي ��زور
ب� �ي ��روت راه� �ن ��ا وال� � ��ذي ي �ض��م رئيس
جلنة ال�ش��ؤون اخلارجية ف��ي اجلمعية
الوطنية الفرنسية ج��ان ل��وي بورالجن
وأع �ض��اء م��ن مختلف األح ��زاب والكتل
النيابية املمثلة في اجلمعية الوطنية،
وه ��م ال� �ن ��واب :اإلش �ت��راك��ي كريستيان
ه��وت�ين ،احل��رك��ة ال��دمي��وق��راط�ي��ة برونو
جونكور  واجلمهورية «ال���ى األم���ام»
آميليا الكرافي وفاليري ت��وم��اس ،على

كبار املسؤولني ،فزار قصر بعبدا ،حيث
التقى رئيس اجلمهورية ميشال عون في
حضور سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.
وف��ي خ�لال اللقاء اك��د الرئيس عون
لبورالجن  انه «يتطلع ال ��ى ان تكون
االنتخابات النيابية في الربيع املقبل،
ف��رص��ة حقيقية للبنانيني ك��ي يعبروا
ع ��ن خ��ي��ارات��ه��م ف ��ي ال �ت �غ �ي �ي��ر بهدف
تطوير ال�ن�ظ��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي» ،معتبرا ان
ال�لام��رك��زي��ة اإلداري���ة واآلل �ي��ة املوسعة،
تشكل مدخال اساسيا لتحديث النظام
اللبناني وتطويره وحفظ وح��دة لبنان
ارضا وشعبا ومؤسسات»  .واعتبر ان
«احداثا كثيرة تراكمت واوصلت البلد
الى الظروف الصعبة التي يعاني منها
راهنا ،ومنها عوامل خارجية مثل احلرب
ف��ي س��وري��ا واق �ف��ال امل�ع��اب��ر احلدودية،
وان �ت �ش��ار ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،ن��اه�ي��ك عن

الفساد الذي فتك ب��اإلدارة واملؤسسات،
وس�ي��اس��ات مالية واق�ت�ص��ادي��ة خاطئة
أوقعت البالد في ازمة خانقة» .وابلغ عون
الوفد الفرنسي انه «ع��ازم ،في ما تبقى
م��ن والي�ت��ه ،على ال�ش��روع باإلصالحات
الضرورية ،واستكمال عملية التدقيق
احمل��اس �ب��ي اجل� �ن ��ائ ��ي» ،الف��ت��ا ال� ��ى ان
«احلكومة سوف تباشر األسبوع املقبل
درس مشروع املوازنة ،ثم خطة التعافي
امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي ،بالتزامن م��ع بدء
التفاوض مع صندوق النقد الدولي».
وردا على س��ؤال حول عالقات لبنان
م��ع ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،اك��د ال��رئ�ي��س عون
ان « لبنان كان دائما وال ي��زال ،حريصا
على افضل العالقات مع ال��دول العربية
واالجنبية ،وسيعمل على إعادة العالقات
طبيعية مع دول اخلليج» .كما أشار الى
ان «املفاوضات لترسيم احلدود البحرية

الرئيس بري مستقب ً
ال الوفد الفرنسي (حسن ابراهيم)

اجلنوبية ستستأنف مع العودة القريبة
للوسيط األميركي آموس هوكشتاين الى
املنطقة»  .
ون��وه رئيس اجلمهورية «باملواقف
ال��داع �م��ة للبنان سياسيا واقتصاديا
وانسانيا التي اتخذها الرئيس الفرنسي
وحمل رئيس الوفد
اميانويل ماكرون»،
ّ
واع� �ض ��اءه حت �ي��ات��ه ال �ي��ه وال���ى رئيس
اجلمعية الوطنية الفرنسية.
وك � ��ان ب� � ��ورالجن اك� ��د ف ��ي مستهل
ال �ل �ق��اء ان» ل �ب �ن��ان ح��اض��ر دائ� �م ��ا في
ق� �ل ��وب ال �ف��رن �س �ي�ين وع��ق��ول��ه��م ،وهم
ي �ب��دون رغ �ب��ات ص��ادق��ة ف��ي مساعدته
ع�ل��ى جت ��اوز ال �ص �ع��وب��ات االقتصادية
وال�س�ي��اس�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي مير
ب�ه��ا» ،ن��اق� ً
لا حت�ي��ات الرئيس الفرنسي
إميانويل ماكرون  وتضامنه مع لبنان
وشعبه  .وأشار ال��ى ان زي���ارة الوفد

لبيروت ،تهدف الى «تأكيد العالقة املميزة
ب�ين لبنان وف��رن�س��ا ،وال�ت�ن��وي��ه بالدور
ال��ذي يلعبه رئيس اجلمهورية لتمكني
لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو
النهوض وحتقيق ال �ت��وازن ،فضال عن
االطالع على حقيقة األوضاع اللبنانية،
ومعرفة كيف ميكن لفرنسا وللجمعية
الوطنية الفرنسية وال سيما الشؤون
اخل��ارج �ي��ة ،امل �س��اع��دة ع�ل��ى حتقيق ما
يتمناه اللبنانيون ،ومن اين تكون بداية
املسيرة الضرورية لالنقاذ ،حفاظا على
م��ا مي�ي��ز ل�ب�ن��ان وال سيما ال��وح��دة بني
ط��وائ�ف��ه» .وش��دد على ان «اإلصالحات
التي تنوي احلكومة اللبنانية اعتمادها،
تشكل خطوة مهمة على طريق حتقيق
النهوض والتعافي» .وجدد التأكيد انه
اتى مع الوفد «للمساعدة ،والن لبنان في
ظروف دقيقة ،وعلى فرنسا ان تكون الى
جانبه وتساعده».
وزار ال��وف��د الفرنسي مقر الرئاسة
ال�ث��ان�ي��ة ف��ي ع�ين ال�ت�ي�ن��ة ،ح�ي��ث التقى
رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض
معه االوض��اع العامة وآخر املستجدات
والعالقات الثنائية بني لبنان وفرنسا
والتعاون بني املجلس النيابي اللبناني
واجلمعية الوطنية الفرنسية .
كما زار الوفد رئيس مجلس الوزراء
جنيب ميقاتي ف��ي ال �س��راي احلكومي،
وج��رى ع��رض للعالقات الثنائية واخر
املستجدات السياسية ،وحضر اللقاء
مستشارا الرئيس ميقاتي النائب نقوال
نحاس ،والسفير بطرس عساكر.
وزار ال ��وف ��د ال �ب �ط��ري��رك امل ��ارون ��ي
ال�ك��اردي�ن��ال ب�ش��ارة ب�ط��رس ال��راع��ي في
بكركي ،والذي أكد أن «ما يحتاجه لبنان
اليوم هو دولة قوية تنأى بنفسها عن أي
صراعات إقليمية وخارجية».

الرئيس ميقاتي خالل رعايته املؤمتر في السراي (داالتي ونهرا)
ذك��ر رئيس مجلس ال ��وزراء جنيب ميقاتي ،خ�لال رعايته
حفل إط�لاق االستراتيجية الوطنية إلص�لاح ال�ش��راء العام،
من السراي احلكومي ،أنه «تعاود حكومتنا االسبوع املقبل،
جلساتها ل��درس واق��رار املوازنة العامة ،التي تشكل محطة
اساسية ،حتتاجها البالد النتظام عمل ال��دول��ة ،ونشدد على
ض��رورة تعاون اجلميع ،لتكون هذه املوازنة خطوة اساسية
على طريق االصالح املنشود ،وال ننسى أنّ أمامنا استحقاقات
أخ ��رى ،أب��رزه��ا االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب� ّي��ة ،ال�ت��ي سنعمل ً
أيضا
على تأمني األط��ر ال�لازم��ة ،لإلشراف عليها وإدارت�ه��ا بفعال ّية
وشفاف ّية».
وأشار إلى أن «املناسبة وهي إطالق االستراتيجية الوطنية
إلص�لاح الشراء العام ،تأتي منسجمة مع تط ّلعات حكومتنا
نص عليها بيانها ال��وزاري ،هذه التط ّلعات
االصالحية ،التي ّ
التي انبثقت أو ًال من ارادتنا الذاتية ،ورغبة املجتمع اللبناني
ب��اإلص�لاح ،وتناغمت ث��ان� ًي��ا م��ع ت��وص�ي��ات األس ��رة الدولية،
التي تتابع ع��ن كثب ه��ذا امل��وض��وع ،وتعتبره ثال ًثا ف��ي س ّلم
اإلصالحات ،بعد إصالح الكهرباء وإصالح القضاء».
ورأى ميقاتي ،أن «إص�ل�اح منظومة ال �ش��راء ال �ع��ام ،جزء
م��ن رزم��ة اإلص�لاح��ات املال ّية األس��اس� ّي��ة ،لتحقيق االنضباط
واحلوكمة املالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافس ّية ،وهو من
اإلصالحات املطلوبة ،من قبلصندوق النقد الدولي ،وقد تكرر
ذكره في معظم احملطات والوثائق األساس ّية ،مثل توصيات 
نثمن،
مجموعة الدعم الدولية للبنان ،واملبادرة الفرنسية التي ّ
وتوصيات إط��ار اإلص�لاح والتعافي وإع��ادة االعمار وطبع ًا 
مؤمتر سيدر«.
وكشف أن «املسار الذي سلكه إصالح الشراء العامُ ،يثبت
أنّ اإلصالحات ممكنة ،وهي ملصلحة املواطن واالقتصاد ،مّ
إنا
حتتاج إلى اإلرادة السياس ّية ،وإلى اقتران هذه اإلرادة بالعلم
والتخصص وااللتزام باملعايير الدول ّية».
وأكد ميقاتي ،أنه «تشكّل هذه االستراتيجية ،نقطة انطالق

منسق بني كافة
التخاذ اإلجراءات اإلصالحية الضرورية ،بشكل ّ
اجلهات املعن ّية على املستوى الوطني ،ومع الشركاء الدوليني
واجلهات املانحة التي أدعوها ،إلى مساعدتنا على وضع هذه
االستراتيج ّية موضع التنفيذ بشكل عاجل ،وعلى توفير ما
حتتاجه ِمن م��وارد ماد ّية ومساندة تقن ّية الس ّيما وأنّ دخول
قانون الشراء العام ح ّيز التنفيذ سيكون بعد حوالى ستة أشهر
من اآلن وهذه م ّدة قصيرة ج ًّدا».
وأوض ��ح أن «م��ن جهتنا ،سنعمل س��ري� ً�ع��ا على استكمال
اخل�ط��وات ال�ض��رور ّي��ة إلص��دار املراسيم التنفيذ ّية ،التي من
شأنها تفعيل عمل الهيئتني اجلديدتني اللتني استحدثهما هذا
القانون ،وهما هيئة الشراء العام وهيئة االعتراضات».
ول�ف��ت ميقاتي ،إل��ى أن��ه «بتكاتف اجل�ه��ود على املستوى
الوطني ،ميكن أن ننقل لبنان إلى ب ّر األمان لناحية إعادة الثقة
بعمل املؤسسات ،وتوفير بيئة حاضنة لألعمال واستقطاب
املستثمرين ،وتعزيز الشفافية عم ًال ال قو ًال ،من أجل وضع لبنان
والتطور واالزدهار».
مجدد ًا على خارطة النمو االقتصادي
ّ
من جهة ثانية ،ترأس ميقاتي اجتماعا اقتصاديا ،استكماال
الجتماع أم��س ،حضره رئيس الهيئات االقتصادية الوزير
السابق محمد شقير ،رئيس جمعية جتار بيروت نقوال شماس،
رئيس احتاد املستثمرين اللبنانيني جاك صراف ،رئيس االحتاد
الدولي للمصرفيني العرب جوزيف طربيه ،رئيس نقابة مقاولي
األشغال العامة والبناء مارون احللو ،رئيس املجلس الوطني
لالقتصاديني اللبنانيني صالح عسيران ،رئيس االحتاد العمالي
العام بشارة األسمر ،نائب رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني
زياد بكداش ،نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ،ونائب رئيس االحتاد العمالي
العام سعد الدين حميدي صقر.
وب �ح��ث ميقاتي م��ع سفير ت��رك�ي��ا ب��اري��ش أول��وس��وي في
التحضيرات اجلارية للزيارة التي سيقوم بها ميقاتي على
رأس وفد وزاري لتركيا مطلع شباط املقبل.

احلريري عاد وا�ستهل لقاءاته من ال�سراي فدار الفتوى

لقاء يجمع الرئيس احلريري مع املفتي دريان (محمود يوسف)
استهل الرئيس سعد احلريري نشاطه بعد عودته إلى بيروت
امس  ،بزيارة السراي الكبير ،حيث كان في استقباله رئيس
مجلس ال��وزراء جنيب ميقاتي واألم�ين العام ملجلس الوزراء
القاضي محمود مكية ،عند الباحة اخلارجية للسراي.
وعلى الفور ،عقد اجتماع بني الرئيسني ميقاتي واحلريري
تناول آخر املستجدات السياسية واألوضاع العامة من مختلف
جوانبها.

بعد ذلك ،زار الرئيس احلريري دار الفتوى حيث استقبله
مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقد معه لقاء مت
خالله التدوال في الشؤون العامة وآخر التطورات.
ث��م ،زار الرئيس احل��ري��ري ضريح وال��ده الرئيس الشهيد
رف�ي��ق احل��ري��ري ف��ي وس��ط ب �ي��روت ،وق��رأ ال�ف��احت��ة ع��ن روحه
وأرواح رفاقه الشهداء .وعلم ان في ج��دول لقاءاته ،لقاء مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري في عني التينة.

الرت�شح �إف�ساح ًا �أمام تغيري جدي
�سالم ُيعلن عزوفه عن ّ

اعلن الرئيس مت��ام س�لام عزوفه عن الترشح لالنتخابات
النيابية املقبلة ،وفي بيان صدر عنه امس قال«:انطالقا مما نحن
مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير ،اال وهو االنتخابات
العامة في شهر ايار املقبل .وفي خضم ما وصلت اليه االوضاع
في البالد من ترد وانهيار .وافساحا في املجال امام تغيير جدي،
من خالل اتاحة الفرصة لدم جديد ،وفكر شاب ونظيف ،يطمح
واحتراما ملطالب الشعب
ال��ى اه��داف وطنية صافية ونقية.
ً

الثائر والساعي الى التغيير ،والذي يستحق ان يعطى فرصة
ليتابع سيرة بناء الوطن بافكار واساليب وممارسات جديدة
وطموحة .اعلن عزوفي عن الترشيح لالنتخابات النيابية،
وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع اهلها الطيبني ،واملساهمة
في كل ما يؤدي الى اعادة بناء الوطن ،انطالقا من وثيقة الوفاق
الوطني اتفاق الطائف والدستور اللبناني ضمانة السيادة
واالستقالل».

�سيا�سة حملية
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جل�سات احلكومة ..امللفات الطارئة �أو ًال وماذا عن جدول الأعمال؟

كارول �سلوم
إلى مجلس الوزراء در،وأخيرا أصبح انعقاد املجلس حتميا
األسبوع املقبل ،بعد قرار عودة الثنائي الشيعي عن املقاطعة.
الواقع يشير إلى أن املشهد احلكومي بعد غياب طويل سينشغل
باملوازنة ومترير ق��رارات تتصل بالواقع املعيشي ،واذا كان
ال��وق��ت يسمح ت��ع��رض اخل��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة خل��ط��ة التعافي
االقتصادي.
ه��ذه العودة لإلجتماعات ي��راد بها أن تكون مبثابة «ع��ودة
البطل» ،بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي الذي
ح� ّ�ول ال��س��راي احلكومي إل��ى خلية نحل عندما تعطل مجلس
ال��وزراء وأجنز امللفات ذات الصلة ،ألنه أدرك أنه مهما تأخرت
العودة ستتم .وال بد من اللحاق باالستحقاقات وتعويض ما
فات املجلس.
بقي ال��ع��دد األك��ب��ر م��ن ال����وزراء على اس��ت��ع��داد ألستئناف
اجللسات  ،ولكن أي� ًا منهم لم يدخل في مناقشات عن العودة
وتوقيتها ،وألن امللفات املتشعبة تتطلب متابعة يومية فقد
ارتأوا التركيز عليها بغض النظر عما إذا كانوا قد اصابوا أم
ال.

يكثر الكالم عن أجندة احلكومة وعما سيتم متريره بشكل
مستعجل وعما سيتم ارجاؤه أو باألحرى عما سيطير ويرحل.
وتقول أوساط سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن املهم في
بداية األم��ر ،انطالق جلسات املجلس وتوفير املناخ املناسب
لتمرير امللفات التي حتظى بالتوافق  ،مع العلم أن مناقشات
املوازنة لن تكون سهلة ال سيما في النقاط التي تتصل بالنفقات
في حني أن سعر الصرف قد يترك إلى نهاية البحث.
وتفيد هذه املصادر أن تكهنات بدأت تطلق عن جدول اعمال
اجللسات املتبقية من عمر احلكومة ،وعن توقعات بتعرضها
النتكاسات غير متوقعة خصوصا إذا ط��رح موضوع متفجر
وبشكل مفاجئ ،لكن األوساط نفسها ترجح قيام جو سلس في
خالل استئناف اجللسات  ،حتت عنوان الضرورات حتكم العمل،
دون أن يعني ذلك أن هناك تعهدا سيصدر بعدم زعزعة أساس
احلكومة كي تنفذ التزاماتها وتعهداتها متهيدا ملفاوضاتها مع
صندوق النقد الدولي  ،معربة عن اعتقادها ان الكالم السياسي
لرئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء
عن أهمية انتظام عمل املؤسسات والسيما مجلس ال��وزراء قد
يحضر في اولى اجللسات.
ولكن م��اذا يخبىء املستقبل حلكومة معا ل�لإن��ق��اذ؟ تقول
األوس��اط أن��ه مبجرد إمت��ام اخلطوة األول��ى بنجاح ف��إن العمل

سينصب على تكثيف اجللسات ،مع العلم أن امللفات التي مت
التفاهم على إقرارها تستحوذ وقتا ال بأس به  ،أما بالنسبة إلى
متابعة حضور الثنائي الشيعي جللسات تبحث قضايا أخرى
فلم ِ
يأت بيانهما على ذكرها وهي متروكة للوقت.
وم��اذا عن التعيينات العالقة والتشكيالت الديبلوماسية
والتي سبق أن قيل أنها تتخذ صفة العجلة وبعضها يصر عليها
رئيس اجلمهورية ؟ ال تتحدث األوساط عن اصرار معني في هذا
املجال أو بت دفعة من التعيينات وكله متروك لسير األمور.
ال���ى ذل���ك  ،ت��وض��ح م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى م��وق��ف رئ��ي��س
اجلمهورية لـ«اللواء» أن كله في التدرج ،وما من أحد يستطيع
تضييق اختصاص سلطة دستورية مهما عال شأنه .وتشير
إلى أنه عندما يكون مجلس ال��وزراء مجتمعا  ،ينعقد كسلطة
إجرائية فتُتاح له دائ��رة اختصاصه في الدستور ،قد يطرح
رئيس اجلمهورية أمر ًا من خارج جدول األعمال أو يتم االتفاق
على جدول أعمال محدد أو جدول أعمال موسع .كله وارد.
وتذكر بأن الرئيس ميقاتي قالها أن ما من أحد يستطيع أن
يحدد لي اختصاصي ووضع جدول األعمال ،وبالتالي فإن ما
من احد يحدد اختصاصا تضييقا أو توسعا ملجلس ال��وزراء
الذي اواله الدستور السلطة اإلجرائية ،واألمر مبتوت وما من
حترك وفق هوامش محددة أو ضيقة على األطالق.

الأَ�سر م�ستمر ..وال موازنة من دون ا�ستعادة عالقات لبنان اخلليجية

الثنائي ال�شيعي يبيع الوهم :عودة م�شروطة للحكومة و�ضربة للد�ستور
�أحمد الأيوبي

ني عن وريد حكومتهم ،وبقي املسدس والبندقية
السكِّ َ
«رفـَعـُوا ِّ
َ
وال ّلغم والرشاش والهاون واملدفع والصاروخ ،واجلفت واملجوز
السوبربوزيه» .بهذا الوصف الدقيق والعميق ،اختصر النائب
السابق جواد بولس إعالن قرار الثنائي الشيعي «العودة إلى
املشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار املوازنة العامة
للدولة ،ومناقشة خطة التعافي االقتصادي».
ال� ّ
لاف��ت ف��ي املشهد السياسي الطاغي أنّ تناسل األزم��ات
أنسى الرأي الناس حقيقة أنّ حكومة الرئيس جنيب ميقاتي،
هي حكومة األغلبية السياسية التي تشهد ّ
كل هذه االنقسامات،
وقد شكّ لها «حزب الله» وحليفه الرئيس نبيه بري ،مع الرئيس
ميشال ع��ون وص��ه��ره النائب ج��ب��ران ج��ب��ران باسيل ،وذه��ب
ٍّ
الذهول السياسي للبعض إلى التفكير للحظات
تخل عابرة ،أنّ
ٌ
نبض من حيوية ولديها هامش مناورة باحل ّد
احلكومة فيها
األدنى من متطلبات احلكم ..لكنّ الوقائع تتابعت لتؤكد أنّ هذه
حكومة «ح��زب الله» وأغلبيته السياسية املوسومة باالرتباط
ب��ال��ق��رار اإلي��ران��ي خ��ارج��ي� ًا ،وب��اخل��ض��وع مل��ع��ادالت الصفقات
والفساد داخلي ًا.
غير أنّ أسوأ ما في هذا املشهد هو تدشني الثنائي الشيعي
حملة دعاية وهمية حتاول أن تُقنع اللبنانيني بأنّ «حزب الله»
وحركة أمل ،اتخذا قرار العودة املشروطة إلى احلكومة« ،حتى
يحملنا أحد املسؤولية عن تعطيل البلد» وفي إطار «البحث
ال
ّ
عن حلول ومعاجلات ،ألنه إذا كانت عدم املشاركة تترك الوضع
امل��ال��ي واالق��ت��ص��ادي ي��ت��أزم فنحن ح��اض��رون لنذهب إل��ى هذا
اخليار باملشاركة من أجل الناس ،ألن األولوية عندنا للقضايا
امللحة للناس في اجلوانب املالية واالقتصادية» على ح ّد تعبير
النائب حسن فضل الله.
م��ن جهته ،ق��ال النائب ق��اس��م ه��اش��م ب��وض��وح إنّ «ال��ع��ودة
الى مجلس ال��وزراء محصورة باملوازنة ونحن في انتظار أن
تُفتح أبواب املوازنة ليتبني لنا أين تكمن بنود اخللل وامكانية
التعاطي معها بنوايا اصالحية على كل املستويات» ،.معتبر ًا
أنّ «ه��ذه اخل��ط��وة لتؤكد ح��رص الثنائي على مصلحة لبنان
واللبنانيني».
يكشف هذا اخلطاب مستوى الوقاحة في خطاب فريق أعلن
على امل�لأ م���رار ًا وت��ك��رار ًا أ ّن��ه يعمل على تعطيل البلد لـ»قبع»
ّ
مصغرة في
القاضي البيطار ،وك��اد أن يتس ّبب بحرب أهلية
الطيونة – عني الرمانة.
احملامي الدكتور محمد ندمي اجلسر ،ع ّلق لـ«اللواء» على هذا
القرار باآلتي:
ــ أو ًال :إنّ قرار العودة إلى احلكومة ،هو عودة إلى الصواب.
فاإلعتراض على إداء قاض في قضية ما ال ُيب ِّرر تعطيل مجلس
شكل من األشكال.
بأي ٍ
الوزراء ّ
ــ ثاني ًا :أنّ املوافقة أتت على أثر كف يد القاضي طارق البيطار
عملي ًا ،وليس قانوني ًا ،بعد أن بات متع ّذر ًا انعقا ُد الهيئة العامة
حملكمة التمييز بسبب إحالة أحد أعضائها إلى التقاعد.
ُ
أم��ور هامة غير امل��وازن��ة حتم ًا،
البحث في
ــ ثالث ًا :سيت ّم
ٍ
وسيكتفي وزرا ُء الثنائي ،إم��ا بأبداء حتفظهم أو اإلنسحاب
بدون إثارة مهزلة امليثاقية.
ــ رابع ًا :إنّ موافقة الثنائي على العودة الى طاولة مجلس
ال��وزراء خطوة إستباقية ملا ُيرسم في اإلجتماعات غير املعلنة
بني ّ
كل من الواليات املتحدة األميركية وإيران من ناحية ،وبني
إيران والسعودية من ناحية أخرى».
اخلبير الدستوري احملامي أنطوان صفير رأى في حديث
لـ«اللواء» أنّ األمور ال تزال تراوح مكانها في قلب دائرة التعطيل،
وأي ممارسة خ��ارج هذا
وأنّ مجلس ال���وزراء يجب أن ينعقد ّ

ويق�ض م�ضجعه يف االنتخابات
الحظت مصادر سياسية متابعة ان الشغل الشاغل
لرئيس اجلمهورية ميشال عون ووريثه السياسي
ال��ن��ائ��ب ج��ب��ران ب��اس��ي��ل ،ف��ي ال��وق��ت احل��اض��ر ،هو
موضوع االنتخابات النيابية املقبلة ،واملوقع الذي
سيكون فيه التيار في تركيبة املجلس النيابي اجلديد،
في ظل التراجع امللحوظ باملزاج الشعبي املسيحي
ض��ده في االع���وام االخ��ي��رة ،قياسا على االنتخابات
االخ��ي��رة وم���ا قبلها ،وت��غ � ّي��ر خ��ري��ط��ة التحالفات
السياسية املرتقبة معه.
واش���ارت امل��ص��ادر أن��ه يبدو م��ن وق��ائ��ع اللقاءات
اجلانبية ،واحملصورة ،برئيس اجلمهورية وباسيل
وع��دد محدود من القياديني اللصيقني باالخير ،ان
التيار مربك ومنهك ،لعدة اسباب ،اهمها ،اخلالف
املستفحل بني بعض القيادات ،ورئيس التيار ،بسبب
فرض االخير ملرشحني محسوبني عليه ،واستبعاد
آخرين ،ممن لهم حيثية شعبية في مناطقهم ،خالفا
لنتيجة االنتخابات التمهيدية التي أجراها التيار
الختيار املرشحني االكثر شعبيا.
وهناك سبب مهم ثان ،يتعلق بعدم وضوح خريطة
حت��ال��ف��ات ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل��ر م��ع ب��اق��ي االط���راف
السياسيني ف��ي معظم ال��دوائ��ر االنتخابية ،بسبب
التباعد واستفحال اخلصومة م��ع معظمهم،جراء
املمارسات السيئة للسلطة ،والسلوكيات االستفزازية
ومحاوالت اإللغاء السياسي ،التي انتهجها رئيس
التيار ضدهم طوال السنوات اخلمس املاضية.
وتكشف امل��ص��ادر ان رئيس اجلمهورية ميشال
عون ،يتولى شخصيا مللملة وضع التيار ،برغم النفي
ال��ص��ادر ع��ن رئ��اس��ة اجلمهورية ،ويعمل على ازال��ة
التباينات واخلالفات ،وتقريب وجهات النظر ،بني
باسيل وعدد من نواب ومرشحي التيار ومسؤوليه،
والحظت ان لقاءاته النيابية مؤخرا،مع النائب آالن
عون وبعده النائب اسعد ضرغام ،كانت لهذه الغاية.
اما السبب الثالث املهم الذي يقف عائقا اساسيا
بتحالفات التيار في اكثر من دائرة ،فهو خالف عون
وباسيل مع رئيس املجلس النيابي نبيه بري ،الذي
يزداد حدة يوما بعد يوم بدل التخفيف منه او حتى
جتميده مؤقتا على ابواب االنتخابات النيابية ،وفي
ح�ين ل��وح��ظ ان ت��دخ��ل احل���زب ف��ي اك��ث��ر م��ن محاولة
مل��ص��احل��ة ال��ط��رف�ين ال��ل��دودي��ن باء بالفشل ،ب��رزت
اعتراضات ورف��ض من املناصرين واملؤيدين لبري
على التحالف مع التيار الوطني احلر باالنتخابات،
وهذا التوجه بات يؤثر سلبا على حتالف حزب الله
مع التيار الوطني احلر في اكثر من دائرة ،وأولها في
دائ��رة بعبدا ،حيث يؤثر فك حتالف التيار مع حركة
«امل» باالنتخابات سلبا على مرشحي التيار النائب
آالن عون واملرشح الثاني ال��ذي سيتم اختياره من
التيار ،فيما تتحرك مجموعات من الثوار لتوحيد
انفسهم بالئحة مرشحني ضد الئحة التيار الوطني
احلر.
وتشير املصادر الى ان اخلالف بني مرشحي التيار
بلغ على اش���ده ،ف��ي ج��زي��ن ب�ين النائب اي��ل��ي اس��ود
والنائب السابق «امل» ابوزيد ،على من يترشح منهما
على الئحة التيار فقط ،بعدما فاز ابو زيد باالقتراع
الداخلي ،بل يبدو ان هناك استحالة لتحالف التيار
مع أي من القوى االساسية ،اي مع الرئيس بري في
هذه الدائرة ،وكذلك االمر مع النائب بهية احلريري
وتيار «املستقبل» ،وحتى مع النائب اسامة سعد ،الذي
ابلغ وسطاء من حزب الله ،ووفد ًا من التيار برئاسة
الوزير السابق طارق اخلطيب ،رفضه للتحالف معه،
االمر الذي يظهر بوضوح الوضعية الصعبة للتيار
في هذه الدائرة.
وال يقل االمر سوءا ،في مرجعيون وحاصبيا .ففي
حني يسعى التيار الوطني لترشيح شادي مسعد عن
املقعد االرثوذكسي ،مكان النائب اسعد ح��ردان في

هذه الدائرة ،ويدعم مروان خير الدين مرشح النائب
ط�ل�ال ارس��ل�ان ع��ن امل��ق��ع��د ال�����درزي ،يتمسك رئيس
املجلس باعادة ترشيح حردان على املقعد نفسه ،كما
يرفض دعم مرشح ارسالن ،ويحبذ دعم مرشح احلزب
التقدمي االشتراكي لبيب احلمرا ،للمقعد الدرزي بدال
من النائب انور اخلليل ،او من يتم التفاهم عليه.
وف��ي منطقة جبيل يبرز اخل�لاف على اش��ده بني
مرشحي التيار الوطني احلر ،وه��ن��اك تنافس بني
ت��رش��ي��ح ال��دك��ت��ور ول��ي��د خ���وري امل��دع��وم م��ن رئيس
اجلمهورية ،والنائب سيمون ابي رميا الذي يرفض
االن��س��ح��اب ل��ه ،وي��ص � ُّر على ال��ت��رش��ح مستندا الى
فوزه باالنتخابات الداخلية ،في حني يلوح اخلوري
باالنضمام ال��ى الئحة نعمت ف��رمي ،ال��ذي هو صهره
باملناسبة ويتمتع بتأييد واس��ع من عائلة اخلوري
بجبيل.
اما في البترون معقل رئيس التيار الوطني احلر،
ه��ن��اك ت��ب��دل بالتحالفات ق��ي��اس��ا ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات
االخيرة ،فتيار «املستقبل» ،لم يعد حليفا لباسيل ولن
مينحه اص��وات مؤيديه ،بينما رفض تيار امل��ردة كل
الوساطات من حزب الله وغيره ،للتحالف مع باسيل
في هذه الدائرة ،فيما تقف القوات اللبنانية مبواجهة
التيار الوطني ،وه���ذا يفرض حت��دي��ات وصعوبات
عديدة امام التيار.
اما في املنت ،وفي ظل استحالة حتالف التيار مع
حزب الكتائب أو القوات اللبنانية ،يبدو ان النائب
الياس اب��و ص��ع��ب ،ليس ب���وارد ال��ت��رش��ح ،و اوك��ل
التيار ادارة العملية االنتخابية هناك ال��ى النائب
ابراهيم كنعان ،الذي يجهد حاليا ،لتأليف الئحة من
شخصيات ميكنها مواجهة مرشحي حزب الكتائب
الذي يتمتع بتأييد شعبي وازن في املنطقة وحتالف
م��ع املجتمع املدني ،م��ن ج��ه��ة ،وم��رش��ح��ي ال��ق��وات
اللبنانية من جهة ثانية.
ويخوض التيار الوطني احلر انتخابات صعبة
في زغرتا وال��ك��ورة ،مبواجهة تيار امل��ردة واحل��زب
ال��ق��وم��ي ،كما م��ع ال��ق��وات اللبنانية ،وت��ب��دو هناك
صعوبة لتحقيق اخ��ت��راق،ألي من مرشحيه ،اال في
حال تبدلت التحالفات احلالية ،وهذا يبدو مستبعدا
حتى االن.
اما في عكار ،لن يكون حال مرشح التيار النائب
اس��ع��د ض��رغ��ام ،ف��ي ح��ال مت تبنيه م��ن قبل التيار،
احسن ح��اال ،او طريقه معبدا ،بل ادى فك حتالف
التيار الوطني احلر مع تيار «املستقبل» ،الى امكانية
تراجع نسبة التأييد الشعبي وتقلص حظوظ فوزه
باالنتخابات
وفي زحلة تبرز حتديات كثيرة ،وتكاد هذه الدائرة
تشهد اصعب املعارك بني التيار الوطني والقوات،
وم���ا ت����زال م��ع��امل��ه��ا غ��ي��ر واض��ح��ة ب��ان��ت��ظ��ار مصير
التحالفات النهائية مع بقية القوى هناك ،السيما مع
تبدل التحالفات عما كانت عليه باالنتخابات املاضية،
السيما في ظل التباعد احلالي بني التيار الوطني
احلر وحركة «امل» ،وكذلك تيار «املستقبل».
ام���ا ف��ي دائ����رة ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي وراش���ي���ا ،كذلك
اصبح وضع التيار الوطني احلر انتخابيا متعثرا
وصعبا حتى حدود العدم ،بسبب رفض نائب رئيس
مجلس النواب إيلي الفرزلي ،اع��ادة التحالف معه
ف��ي ه��ذه ال��دائ��رة ،وه��و ات��خ��ذ خ��ي��اره منذ انفصاله
ع��ن كتلة التيار ،ويتجه حاليا ،لنسج حتالف مع
ت��ي��ار «املستقبل» وح��رك��ة «ام���ل» واحل���زب التقدمي
االش��ت��راك��ي ،ف��ي م��واج��ه��ة ال�لائ��ح��ة ال��ت��ي ق��د تضم
مرشحي التيار الوطني احلر ،وحزب الله ،ومرشح
عن النائب السابق فيصل الداوود.

معروف الداعوق

كلمة و نص

ورد غطاها »...
«كلمات ّ
عبد الفتاح خطاب

ٍ
خالف جتري معاجلته داخل
وأي
اإلطار هي مخالفة دستوريةّ ،
احلكومة ،وال يجوز تعطيل أعمالها بأي شكل من األشكال.
فصلت في مقاربة خطوة الثنائي الشيعي
مصادر قانونية ّ
بالقول :إنّ املقاطعة ألعمال احلكومة غير مب ّررة ال من الناحية
الدستورية وال من الناحية القانونيةّ ،
وكل ما يتف ّرع عنها غير
قانوني وغير دس��ت��وري ،وبالتالي ف��إنّ الرجوع إل��ى احلكومة
حتت ش��روط معينة ،يؤكّ د التالعب بالدستور ،وم��ن يقومون
ب��ه��ذه الهرطقات ال ي��زال��ون يتح ّركون ف��ي م��روح��ة املخالفات
الدستورية.
وتسرد املصادر إشكاليات اخلروقات الدستورية املتراكمة،
فتشير إلى أنّ احلياة الدستورية عانت من انتهاكات وبدع كثيرة،
أهمها بدعة امليثاقية ،وإدخالها على أعمال مجلس النواب
ومجلس الوزراء ،ثم إسقاطها على سائر القرارات والتعيينات،
على سبيل االبتزاز والتعطيل ،هبوط ًا حتى حراس األحراج ،فال
أي إشارة إلى هذه الهرطقات ،ليخلص إلى
يوجد في الدستور ّ
ٌ
أنّ ما نشهده هو
أشكال مختلفة من الضغوط لتحقيق مكاسب
سياسية أو وظيفية حتت ذريعة امليثاقية ..ومن عجائب العمل
احلكومي أن
يتحول إلى حلبة حت ّركات فردية ،وأن نعود إلى
ّ
موضة املراسيم الطيارة ،بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة،
وهذا مسار ال ميكن االستمرار فيه إطالق ًا.
يؤكّ د خبراء دستوريون أنّ العمل احلكومي هو ك ٌُّل ال يتجزّأ،
وهو غير قابل للتجزئة ال في السياسة وال في القانون ،وال ميكن
قبول مشاركة ال���وزراء في
أعمال مع ّينة واالمتناع عن العمل
ٍ
احلكومي في ملفات أخرى ،ألنّ عمل احلكومة هو واجب ،وليس
عم ً
ال انتقائي ًا ،يخضع ملزاج األطراف السياسية في ظل اختالفها
أي ّ
ملف مطروح ..واحلكومة عندما
وتنازعها وعدم اتفاقها على ّ
ارتضت لنفسها أن تتشكّ ل ،كانت تعرف ملاذا نشأت وماذا عليها
أن تفعل ،وماذا لديها على جدول أعمالها (بيانها الوزاري) حتى
نالت الثقة من مجلس النواب ،وحتى اآلن لم يتح ّقق منه شيء،
بل على العكس ،صدر من بعض وزرائها مواقف أساءت لعالقات

با�سيل :مقاطعة الثنائي مل تكن مربرة
وندعو احلزب لو�ضع �سالحه �ضمن الدولة

أ ّك��د رئيس التيار الوطني احلر النائب جبران باسيل  أن
«التيار» سيخوض اإلنتخابات النيابية املقبلة في ّ
كل املناطق
ال ّلبنان ّية ،ومشروعه ال يزال نفسه ،وهو مشروع ال ّدولة ،ا ّلتي ال
ميكن أن تقوم ّ
بظل وجود الفساد».
وعن حتالف الت ّيار في االنتخابات مع حزب الله ،أشار في
حديث إلى وكالة «األناضول» الترك ّية ،إلى أنّ «اخلالف واضح
يخص األمور ال ّداخل ّية» ،وإن ُح ّلت هذه
وكبير مع احلزب مبا
ّ
األمور ،فعلى أساسها يتح ّدد موضوع التّحالفات االنتخاب ّية».
عما إذا كان على ِعلم
ولم ُيجب باسيل بالنفي أو التأكيد ّ
مسبق بقرار عودة «حزب الله» وحركة «أمل» إلى املشاركة في
جلسات مجلس ال��وزراء ،م�ش� ّد ًدا على أنّ «ع��ودة ال ّثنائي إلى
احلكومة كانت أم � ًرا حتم ًّيا ،ألنّ املقاطعة لم تكن م�ب� َّ�ررة وال
مقنعة .لكن العودة غير كافية ،ويجب استكمالها مبجموعة
خطوات تؤ ّدي إلى االستقرار بالبالد ومعاجلة مشاكل ّ
الشعب».
ودع��ا إل��ى «تطوير تفاهم م��ار مخايل م��ن ناحية اإلص�لاح
وبناء ال ّدولة» .وعن مالقاة «حزب الله» له بالتّطوير ،أجاب بأنّ
«العودة للحكومة جزء من التّجاوب مع التّطوير ،لكن ذلك غير
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ٍ
كاف ،فاإلنتاج واإلصالح هما الالزمان» .وعن سالح احلزب ،أكّد
إنه «من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنفيذي معينّ  ،ليكون
ضمن سياسة ال ّدولة ،وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة
موضحا أنّ «الهدف يجب أال يكون نزع سالح «حزب
املؤامرة»،
ً
الله» ،مّ
إنا كيف ّية استعماله ملصلحة الوطن».
باسيل كشف أ ّن��ه التقى األم�ين العام ل�ـ«ح��زب الله» حسن
نصرالله منذ فترة غير قريبة» ،ناف ًيا أن «يكونا ق��د تناوال
م��وض��وع احمل�� ّق��ق ال �ع��دل��ي ف��ي م �ل��ف ان �ف �ج��ار م��رف��أ ب �ي��روت
القاضي طارق البيطار» ورأى أنّ هناك «ح��ال��ة م��راوح��ة في
ووجد أنّ «التّحقيق فيه استنساب ّية ،لك ّنه غير مس َّيس،
امللف»َ ،
يتحمل القضاء
لكن ال�ي��وم ه�ن��اك م��راوح��ة ق��ات�ل��ة ،ون��ري��د أن
ّ
مسؤول ّيته» .وعن عالقته بالدول اخلليجية ،أشار إلى أ ّنه «ال
يجوز تصويرنا أ ّننا مبوضع عدائي معها ،فنحن نريد أفضل
العالقات معها ،ألنّ لبنان بلد عربي ،وال يجب أن يكون على
خصومة معها ،ولها األول��وي��ة .لكن في الوقت نفسه ،ال يجب
أن مُننع من أن تكون لدينا عالقات مع دول أخ��رى ،مثل تركيا
وإيران وغيرهما».

لبنان العربية ،كما كان احلال مع وزير اإلعالم املستقال ،الذي
افتتح حمالت اإلساءة حمليطنا العربي ،ليقع البلد في مزيد من
التدهور االقتصادي مع قطع دول اخلليج عالقاتها االقتصادية
مع لبنان.
��وري« :ه��ل امل��ط��ل��وب م��ن احل��ك��وم��ة فقط
وس���أل م��رج� ٌ�ع دس���ت� ّ
دراس ُة وإقرار املوازنة ،أم أ ّنه مطلوب منها معاجل ُة ملفات األمن
وحاجات القوى العسكرية ،وشؤون الصحة مع تع ّرض العالم
للمزيد من
متحورات كورونا مع وصول املستشفيات إلى حالة
ِّ
العجز عن استقبال املرضى؟» ،متسائ ً
ال :ما هذا العمل احلكومي
املرهون لقرارات ومصالح ثنائي يعلن صراحة عن والئه للنظام
اإلي��ران��ي ،فأين أصبحت دع���اوى االخ��ت��ص��اص واالستقاللية
ل��ل��وزراء بعد أن أثبتت األح���داث أنّ ك� ّ�ل واح� ٍ��د منهم مرهون
املكونة للحكومة.
لألحزاب
ِّ
يؤكد امل��رج��ع أنّ واج��ب احلكومة اآلن إع���ادة االعتبار إلى
عالقات لبنان العربية الطبيعية ،وإعادته إلى خريطة االهتمام
العربية بعد أن أصبح مطرود ًا منها ،وخاضع ًا للمقاطعة والنبذ
أي موازنة
واالتهام باإلرهاب ،مش ِّدد ًا على أ ّنه ال ميكن استكمال ّ
للحكومة من دون استعادة عالقات لبنان العربية ،واخلليجية
منها حتديد ًا ،ألنّ استمرار منع تصدير املنتجات اللبنانية إلى
السعودية وعدد من دول اخلليج ،يحرم لبنان من موارد مالية
أساسية ال ميكن االستغناء عنها ،وه��ي تعتبر م��ن
مقومات
ِّ
االقتصاد اللبناني ،إض��اف��ة إل��ى ض���رورة استعادة السياحة
العربية التي تعتبر أحد أعمدة اقتصادنا الوطني ،فكيف ميكن
احلديث عن موازنة ولبنان محروم من نافذة تصديره األه ّم ومن
سياحته الرائدة؟
ع���ودة الثنائي الشيعي ه��ي ع���ودة على القطعة وال ميكن
اعتبارها فك ًا جدي ًا ألسر احلكومة التي ال ت��زال مقيدة ،بينما
يكمن ج��ب��ران باسيل على اجل��ان��ب اآلخ��ر ليه ِّدد بطرح الثقة
باحلكومة في مجلس النواب ،فهل يكمل باسيل هذه املرحلة من
التعطيل بعد أن أخذ الثنائي استراحة احملارب؟!

الوفاء للمقاومة :العودة �إىل جمل�س الوزراء
ح ّركت الركود ال�سيا�سي املحلي

اشارت «كتلة الوفاء للمقاومة» اثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد
رعد ،ان «إع�لان «حزب الله» وحركة «أم��ل» موافقتهما على العودة إلى حضور
جلسات مجلس ال���وزراء ،ح��رك ال��رك��ود السياسي احمللي وفتح الطريق أمام
درس مشروع املوازنة من جهة ،ووض� ِ�ع اللمسات األخيرة على خطة التعافي
االقتصادي ،من أجل إعادة االنتظام إلى الدورة االقتصادية في البالد» ،وأعلنت
انها « ستواكب املناقشات الوزارية خالل جلسات احلكومة في األيام واألسابيع
القليلة املقبلة ،وهي ترقب أن تأتي خطة التعافي متوازنة وأن تتسم املوازنة
بالواقعية وأن تكون غير محبطة للمودعني وللمعسرين اللبنانيني ولذوي الدخل
احملدود من جهة ،وغير خاضعة للشروط التعجيزية للمانحني من جهة أخرى.
واعتبرت«:إن االج���راءات االستثنائية خلفض سعر صرف ال��دوالر وضبط
معدالت التضخم لن ت��ؤدي مفاعيلها املستدامة ما لم تستند إل��ى اق��رار خطة
التعافي املالي واالقتصادي بوصفها أولوية ال حتمل مزيدا من التأخير ،و«أن
العقد االستثنائي للمجلس النيابي يتيح إص��دار العديد من القوانني في هذا
املجال.
وشددت «على وجوب توفير كل مستلزمات إجناح االستحقاق االنتخابي
النيابي ،وعلى وزير الداخلية أن يتحمل مسؤوليته في هذا املجال باعتباره رأسا
للوزارة املعنية بهذا االستحقاق».

 من ال ُيحسن حفر حفرةَ ...يقع فيها! افهمواُ ...نريد قائد ًا وليس ٌمج ّرد رئيس! ك��ل ش���يء ت��غ� ّي��ر ف��ي ل��ب��ن��ان ،و«ص����ار ال� ِ�ع � ّزملحُ ��دث��ي ال��ن��ع��م��ة  ...وال����رز وال��ب��رغ��ل شنقوا
حالهن»!
 ت��ص� ُّرف��ات السياسيني ح� ّ�ول��ت املطالبة بـ«لبنان دول��ة القانون وامل��ؤس��س��ات» إل��ى واق��ع
«دولة العصفور ّية واملومسات»!
 لم يعد بإمكاننا القول «ما أضيق العيشل��وال ُفسحة األم��ل» ألنهم ح� ّ�ول��وا ال ُفسحة إلى
مولد كهربائي!
موقف سيارات ومركز ّ
 السجال الدائر بني األط��راف مراده واحد:كل يقول لنظيره «أنتم خونة وعمالء»!

 غد ًا يوم آخر ...من فضائح الفساد والنهبوالظلم االجتماعي!
 ال ت��ي��أس ،وت��ذك��ر أن إسفني اخلشب يقلعأشد الصخور قساوة.
ُ
 ق��ي��ادة ال��ن��اس م��ن دون اإلح��س��اسباحل ّب
والرغبة في العطاء تبقى فارغة.
 سأنسى النضال واتوقف عنه ،حني أنسىكيف أتنفس واتوقف عنه!
 متى يعون ويفهمون أنه ال ميكن للجميعأن يكونوا من األقطاب والزعماء ،لكنهم جميع ًا
همني وفاعلني ومنتجني.
ميكنهم أن يكونوا ُم ّ
 يمُ كنك أن تُقفل جميع النوافذ وأن تُوصدتص ّد نسمات
جميع األب��واب ،لكن ال يمُ كنك أن ُ
األمل وبشائر الفرج.
 لوال احلجارة والسكاكني الختفت فلسطنيوقضيتها من صناعة احلدث.

جعجع يدعم الدويهي يف زغرتا:
نريد تغيري امل�شهد اجلهنمي

اعلن رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير جعجع
عن دعم احلزب للمرشح املستقل ميخائيل الدويهي عن
املقعد املاروني في قضاء زغرتا  -دائرة الشمال الثالثة
«ألننا ن��رى فيه الشخصية ال��ق��ادرة على خ��وض املعركة
في هذه الدائرة ونرى انه سيقدم مع التكتل منوذج ًا عن
العمل السياسي العام والدويهي هو الصورة السيادية
عن زغرتا الزاوية».
وأكد جعجع أن «هذا االستحقاق يتطلب شخصيات
ص��ل��ب��ة وع��ن��ي��دة ف���ي م��واق��ف��ه��ا ال��س��ي��ادي��ة ل��ك��ن أيض ًا
وتتفهم
شخصيات منبثقة من الشعب تعيش همومه
ّ
هواجسه وتشعر بأوجاعه وتسعى بكل ما اوتيت من
طاقة وقوة لتكون صوته وقوته» ،مشددا على «مصيرية
انتخابات  2022لتغيير املشهد اجلهنمي ال��ذي نعيشه
والتحديان هما خ��وض االنتخابات والفوز بها» ،وفق
قوله.

مولوي وبوحبيب بحثا
حت�ضريات انتخاب املغرتبني
عقد اجتماع بني وزي��ري الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ال��ق��اض��ي ب��س��ام م��ول��وي
واخل��ارج��ي��ة واملغتربني السفير عبد
الله ب��و حبيب ،ف��ي وزارة الداخلية،
ش�����ارك ف��ي��ه امل���دي���ر ال���ع���ام ل�ل�أح���وال
الشخصية العميد ال��ي��اس اخل��وري
ومستشارة الوزير بو حبيب بسكال
دح��روج ومدير مكتب وزي��ر الداخلية
امل��ق��دم أمي��ن مشموشي ،ومت البحث
ف��ي التحضيرات اجل��اري��ة استعدادا
مل��ش��ارك��ة امل��غ��ت��رب�ين ف��ي االن��ت��خ��اب��ات
النيابية في أيار املقبل.واتفق الطرفان
على «اس��ت��م��رار ال��ت��واص��ل والتعاون
إلجن�����اح ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة في
اخلارج.
والتقى مولوي النائب فريد هيكل
اخل�����ازن ،وب��ح��ث م��ع��ه ف���ي األوض����اع
العامة وشؤون كسروانية.

وق���ال« :أت��وج��ه إل��ى اللبنانيات واللبنانيني وإل��ى
ال��زغ��رت��اوي�ين ال��ت� ّ�واق�ين إل��ى التغيير احلقيقي ليكون
ميخائيل س��رك��ي��س ال��دوي��ه��ي خ��ي��اره��م ف��ي انتخابات
.»2022
إلى ذلك ،شكر الدويهي «القوات اللبنانية» ورئيسها
على دعمه وقال« :مع العلم أنني لست ملتزم ًا في احلزب
وهذا ُيبرهن أنهم يضعون مصلحة لبنان الوطن فوق كل
اعتبار» .وتابع« :اخترت «ال��ق��وات» ألن��ي أنسجم معهم
وه��م الفريق األكبر ال��ق��ادر أن يحمل مشروع ًا في وجه
مشروع املمانعة وأطلب دعم الناخبني لتحقيق العدالة
االجتماعية في زغرتا ولبنان».
من جهته ،أع��رب املرشح املستقل في قضاء زغرتا –
دائرة الشمال الثالثة ميخائيل الدويهي أن «منذ أسبوع
من زغرتا أعلنا أنا و»القوات» حتالفنا انتخابيا وأنا هنا
في معراب لشكر «القوات» على ثقتهم.

علوي من بكركي :
لإجراء االنتخابات يف موعدها
إستقبل البطريرك املاروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي امس في
الصرح البطريركي في بكركي ،سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي
الذي أعرب عن «ارتياح كبير لعودة احلكومة اللبنانية الى عقد جلسات
تعالج فيها عددا من املشاكل التي يعاني منها لبنان».
وشدد علوي على «أهمية وضرورة اجراء اإلنتخابات النيابية اللبنانية
في موعدها احمل��دد كخطوة اساسية على طريق نهوض الدولة» مشيرا
الى «العالقات الثنائية التاريخية التي تربط بني البلدين والتي تؤكد على
وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان العزيز».

عودة التقى عثمان
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم االرثوذكس املطران الياس عودة،
في دار املطرانية ،املدير العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء عماد عثمان .وكانت
الزيارة لتقدمي التهاني باألعياد ،وأطلع اللواء عثمان املتروبوليت عودة على ما
تقوم به قوى األمن الداخلي و«املشاكل التي تواجهها واإلجنازات التي حققتها».
وكانت مناسبة للتباحث في الوضع العام للبالد.

كل لبنان
العا�صفة الثلجية و َّدعت لبنان ب�سالم بعدما ك ّللت جباله بالأبي�ض
والقوى الأمنية حتذر من اجلليد يف �ساعات الفجر الأوىل
اجلمعة  14كانون الثاني 2022م
املوافق  11جمادى اآلخرة 1443هـ
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إحدى القرى وقد غمرتها الثلوج
انقضت العاصفة «هبة» بخير وسالم على لبنان بالرغم
من أن التحضيرات التي سبقتها كانت كبيرة ومضخمة في
اإلعالم من قبل املعنيني باألحوال اجلوية ،ولم تكن كما كان
متوقع ًا لها!.
وأكد رئيس قسم التقديرات اجلوية في مطار بيروت وسام
عبدالله «أن العاصفة مستم ّرة حتى األحد حيث ُيسيطر على
جوي مصحوب بثلوج ورياح ناشطة».
لبنان منخفض ّ
أض���اف« :بتنا على م��ش��ارف نهاية األم��ط��ار ولكن تأثير
ّ
سيظل موجود ًا من حيث الكتل الهوائية الباردة
العاصفة
وتكون اجلليد على املرتفعات ابتدا ًء من  700متر».
ّ

وزارة األشغال

ومتنت وزارة األش��غ��ال العامة في بيان على املواطنني
«التريث في سلوك الطرقات اجلبلية ،حتى تتم إذابة اجلليد
عنها حفاظا على سالمتهم».
ولفتت الوزارة إلى أنه «منذ الصباح الباكر ،ومع اشتداد
العاصفة الثلجية تقوم الفرق التابعة لها بفتح الطرقات
حرصا على السالمة
اجلبلية كافة ،وبرش امللح إلذابة اجلليد
ً
العامة واملرورية عليها».
ون��ص��ح م��دي��ر ع���ام وزارة األش���غ���ال ط��ان��ي��وس بولس
تكون
«املواطنني بعدم
التوجه إلى املناطق اجلبلية بسبب ّ
ّ
طبقة من اجلليد والوضع حتت السيطرة ويلزمنا إلى فترة
الظهر إلعادة الطرقات الرئيسة سالكة للسير».
وأض���اف« :إن ج��راف��ات وزارة األش��غ��ال واجهت مشكلة
ع��رق��ل��ت عملها ف��ي ف��ت��ح ال��ط��رق��ات أم���س بسبب إنقاذها

وكانت العاصفة الثلجية «هبة» اشتدت ليل أمس األول
على املرتفعات اجلبلية وغمرت الثلوج الطرقات واملنازل
والسيارات وأدت ال��ى قطع الطرقات في الكثير من القرى
والبلدات ،وانخفضت درج��ات احل��رارة الى ما دون الصفر،
وبدأت املناشدات من قبل رؤساء البلديات واألهالي لتقدمي
املساعدات.
ال��ى ذل���ك ،انحسر املنخفض اجل���وي أم���س ،لكن الرياح
القطبية تستمر لغاية ال��ي��وم ،واجل��ل��ي��د يلف ك��ل املناطق
اجلبلية خصوص ًا فجرا ولي ً
ال بدءا من ارتفاع ٧٠٠ - ٤٠٠متر
وكذلك في البقاع.
ويستمر االستقرار لغاية السبت قبل ان تضرب لبنان
سلسلة م��ن املنخفضات اجل��وي��ة ب����دء ًا ظ��ه��ر االح���د وذات

مولوي�:صحة عنا�صر قوى الأمن
خط �أحمر ولن نقبل التهاون بها

أطلق وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام
م��ول��وي «ص��رخ��ة ق���ال ف��ي��ه��ا« :إن ص��ح��ة عناصر
ورتباء وضباط ق��وى األم��ن الداخلي خط أحمر،
ول��ن نقبل بالتهاون فيها ،فهي تتعلق بواجبات
الدولة وهيبتها وضميرها وبحس املسؤولية الذي
نتحلى به انا واملدير العام لقوى األمن الداخلي
واملدير العام لألمن العام جت��اه أوالدن��ا في قوى
األم��ن ،ألنهم غالون علينا .إنهم املضحون لتبقى
الدولة وتنجح ،وكما التضحية لنجاح احلكومة
والوزير ،ال ميكن أيضا نسيان هؤالء العناصر».
خصص ال��وزي��ر م��ول��وي ف��ي مؤمتر صحافي
عقده أمس في وزارة الداخلية ،احلديث عن «أزمة
الطبابة في املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
واألم����ن ال��ع��ام وال���دف���اع امل���دن���ي» ،ط��ارح��ا «خطة
الوزارة للمعاجلة واقتراح احللول».
وق���ال« :إن ال��ق��وى األمنية ه��ي حامية الدولة
وال��س��ي��اس��ي�ين وامل��واط��ن�ين ،ك��ل امل��واط��ن�ين ،بكل
أطيافهم وانتماءاتهم السياسية ،ومن دونها ال
أمن في البلد ،فهي تعطي من صحتها وسالمتها
وبكل ما تستطيع تقدميه ،إنها املتصدية لألخطار
واجل��رمي��ة والتهريب عبر املعابر من املطار إلى
املرفأ فاملرافق ،كما أنها احلامية ألمالك املواطنني،
ول��م تتوان يوما عن القيام بكل املهمات املوكلة
إل��ي��ه��ا ،ف��ه��ي م��ن ن��ف��ذت عمليات بطولية وذكية
واس��ت��ب��اق��ي��ة واس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ك��ب��ي��رة ج���دا ،فهي
املتواجدة على مساحة الوطن».
وأشار إلى أن «غنى الدولة ليس بأمالكها ،بل
بالقوى األمنية وأجهزتها التي تبقي الدولة قائمة،
ومن دونها نصبح بال دولة ،وتتبدد ثروة الدولة»،
مؤكدا «أن صحة عناصر القوى األمنية هي أقدس
األقداس .ويجب أن يعي اجلميع في الدولة أنه ال
يجوز أن يحتضر عنصر من القوى األمنية وهو من
دون طبابة ،فهو الذي يضحي في حياته من أجل
الدولة وأمالكها وناسها وثروتها .ولذا ،يجب أن
نحافظ على حياته التي يضحي بها من أجلنا».
وج��زم ب��أن «احل��ل��ول تقع على عاتق الدولة»،
وق��ال« :علينا القيام بذلك .وهنا ،أخ��ص بالشكر
الدكتور ب�لال عبد الله ال��ذي ق��دم اق��ت��راح قانون
لتأمني مساعدة لصالح مصلحة الصحة في قوى
األم��ن مببلغ  500مليار ،وأدع��و النواب إل��ى عدم
التردد في إق��رار هذا القانون ،إذ ال يجب التأخر
به».
وت��اب��ع« :لقد تقدمت مبشروعي ق��ان��ون األول
زيادة بدالت أرقام السيارة املميزة ورفع رسومها
السنوية ،وه��ذا املشروع يؤمن  362مليار ليرة،

قائد اجلي�ش ا�ستقبل
ال�سفري املاليزي
استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون في
مكتبه في اليرزة أمس ،السفير املاليزي في لبنان
 ،Azari BEN MATT YAKOUBوجرى
البحث في العالقات الثنائية بني جيشي البلدين.

شجرة ليمون زينتها العاصفة باألبيض والبرتقالي

للسيارات العالقة».
م��ن جهته ،أش��ار م��س��ؤول مركز ج��رف الثلوج ف��ي اهمج
لصوت لبنان الى ان الثلوج ابتداء من  ٧٠٠متر والعاصفة
كانت قوية ببردها وصقيعها وال��ث��ل��وج ف��ي اللقلوق على
سماكة  ٧٠سنتمترا إمنا في القرى الوسطى ف  ٢٠سنتمترا.
بدوره ،أكد عضو بلدية كفرذبيان واملسؤول االعالمي وليد
بعينو لصوت لبنان ان سماكة الثلوج في كفرذبيان لم تتعد
ال ١٥سنتمترا إمنا تدني احلرارة أدى إلى موجة جليد قوية.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أف����اد امل���ع���اون أول س��ع��ي��د احلاج
ب��أن «ثالثة ح��وادث سير نتج عنها قتيل و 4جرحى بسبب
العاصفة».

جبل لبنان

الوزير بسام مولوي خالل املؤمتر الصحافي
ويشكل مبلغا مهما لطبابة عناصر وضباط القوى
األمنية ،علما أننا باشرنا بوضع األرقام الصغيرة
 3أرق���ام ف��ي امل���زاد العلني ،وه��ذا يشكل مردودا
للدولة .وأذك��ر ب��أن في شهر  12الفائت ،أجرينا
املزاد العلني األول ،حيث بعنا  3أرقام ب 5مليار
و 700مليون ليرة».
وأردف« :أم��ا مشروع القانون الثاني ،الذي
ي��دخ��ل إل���ى اخل��زي��ن��ة  9100م��ل��ي��ار ل��ي��رة ع��ل��ى 3
سنوات يعني  3000مليار سنويا فهو مشروع
ط��رح اللوحات العمومية السياحية للسيارات
والشاحنات للبيع ،وهو ضعفي حاجة االستشفاء
ل��ل��ق��وى األم���ن���ي���ة م���ن أم����ن داخ���ل���ي وأم�����ن عام
والسجناء»،
وق��ال« :نعي جيدا أن في امل��وازن��ة هناك مبدأ
وح��دة امل��وازن��ة ،أي ال ميكن االحتفاظ مبداخيل
أي وزارة على ح���دة ،ب��ل يجب حت��وي��ل األم���وال
احملصلة إلى وزارة املالية ،إمنا إذا كنا في حاجة
إلى استشفاء مبعدل  1500مليار سنويا ،فإني
أقدم مشاريع تدخل  3200مليار سنويا أي ضعف
احلاجة».
وأش���ار إل��ى أن «امل��ش��روع الثاني يساعد في
مكافحة األرق��ام العمومية امل��زورة ،ويلبي حاجة
ال��س��وق ب��وج��ود أرق���ام صحيحة وشرعية تؤمن
فرص عمل جديدة» ،وق��ال« :إن األولوية ملن لديه
رخصة س��وق عمومية ،وه��ذا يؤمن  9100مليار
للخزينة ،يعني مشروعان يؤمنان  9500مليار
ليرة تقريبا .واذا زدنا حاصل بيع األرقام املميزة
نصل إلى  10آالف مليار ليرة سنويا».
وتابع« :وهنا ،ال أنسى متطوعي الدفاع املدني
الساعني إل��ى تثبيتهم قريبا ،ونحن نحتاج إلى
مستلزمات طبابتهم واستشفائهم مع عائالتهم،
وه����ذا واج���ب ع��ل��ى ال���دول���ة ،ال سيما أن عددهم
م���ح���دود» .وخ��ت��م« :ن��واج��ه معضلة دف��ع الفرق
ب��ال��دوالر إل��ى املستشفيات ألن م��وازن��ة الصحة
هي بالليرة اللبنانية ،لكن الدفع إلى املستشفيات
بالدوالر».
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امتدادات قطبية والثلوج حتت الـ ١٠٠٠متر االثنني.

عكار

وفي عكار ،ناشد رئيس بلدية جبل أكروم جمال سعد الدين
املعنيني بالقول« :العاصفة «هبة» قطعت جميع الطرقات
املؤدية الى قريتنا ،وهناك أوض��اع مأساوية جلهة األهالي
ومن خاللكم نناشد وزارة األشغال ضرورة إرسال اجلرافات
بهدف فتح الطرقات كون سيارات الدفاع املدني املوجودة
غير ق��ادرة على ذلك بسبب إرتفاع كمية الثلوج وسماكتها،
هناك مرضى بحاجة األدوي��ة وأشخاص مسنون يحتاجون
للعناية ،فضال عن املواشي التي حتتاج للرعاية في الوقت
الذي اال ميكن ألصحابها اخلروج من منازلهم بسبب تراكم
الثلوج ،نطلقها مناشدة سريعة إلنقاذنا قبل فوات األوان».
{ وعلق رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد احلي في
بيان ،على ما مت تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي عن
«انتشار صورة لفرس تقف وسط العاصفة حتت الثلوج في
سهلة القموعة» ،فأوضح انه «مت إرسال عناصر من البلدية
الذين خاطروا بأنفسهم بالصعود الى القموعة على الرغم
من ان الطريق ال زال��ت مقفلة ،فتبني ان الفرس معوقة على
ثالثة ارج��ل وان صاحبها نقلها قبل حلول الليل بواسطة
آلية ،بعد تصويرها حينما كان بانتظار انحسار العاصفة
وفتح الطريق».
من جهة أخ��رى لفت عبد احل��ي ال��ى أن «موضوع البغال
امل��ن��ت��ش��رة ف���ي س��ه��ل��ة ال��ق��م��وع��ة ت��س��ب��ب��ت ب���أض���رار فادحة
باملمتلكات العامة واخلاصة ،حيث قضت على مجموعة من

األشجار النادرة التي مت زرعها حول السهلة ،وأيضا هناك
عشرات الشكاوى من مزارعني مت االعتداء على مزروعاتهم
من تفاح وملفوف وكل أنواع اخلضر الصيفية ،ومت اخذ كل
اإلج���راءات العقابية من تسطير محاضر بحق أصحابها»،
مؤكدا ان «تلك احليوانات هي أرواح تتألم بصمت وال يقبل
اي عاقل تعذيبها عن قصد او من دون قصد».

بعلبك

وف��ي بعلبك ،أطلقت بلدية بعلبك ورش��ة رش امللح على
الطرقات الرئيسة وفي األحياء من أجل إذابة اجلليد .وعملت
الفرق التي شكلتها البلدية على مساعدة عدد من املواطنني
في املدينة عم ً
ال بتوجيهات رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق.

حاصبيا

حتسنحالة الطق 
س
وأفاد مراسلنا في حاصبيا ،بأنّ «مع
ّ
 ،باشرت اآلل ّيات واجل ّرافات التّابعة للبلد ّيات أو املتعاقدة
معوزارة األشغال العامة والنقل ،بفتح ّ
الطرقات في منطقة
حاصبياّ ،
حتولت إلى
لفك العزلة ا ّلتي فرضتها ال ّثلوج ،ا ّلتي
ّ
طبقة سميكة تراوحت سماكتها ما بني  3سنتيمترات في
حاصبيا ،وأكثر من خمسة عشر سنتيمت ًرا فيشبعا وبعض
قرىالعرقوب».
وأش��ار إلى أنّ «مب��وازاة ذلك ،عملت عناصر منالصليب
األحمر اللبناني في بلدة شبعا ،على نقل عدد من احلاالت
امل��رض�� ّي��ة م��ن ال��ب��ل��دة إل���ى مستشفى حاصبيا احلكومي،
للمعاجلة».

الطرقات اجلبلية املقطوعة:
أفادت غرفة التحكم املروري أن الطرقات اجلبلية املقطوعة
بسبب الثلوج هي:
عيناتا  -االرز
عيون السيمان  -حدث بعلبك
املنيطرة  -حدث بعلبك
العاقورة  -حدث بعلبك
جرد مربني  -الهرمل
الهرمل  -سير الضنية
معاصر الشوف  -كفريا
تنورين  -اللقلوق
تنورين  -حدث اجلبة
ترشيش  -زحلة.

طقس األيام املقبلة:

اليوم اجلمعة :طقس مستقر غائم جزئيا فيما احلرارة
ب���اردة ج��دا ت��ت��راوح على الشكل التالي ساحال ب�ين  ٥و١٣
درج��ة على الـ ١٠٠٠متر بني  ٢-و ٦درج��ات وبقاعا بني ٦-
و ٧درجات الرياح شمالية معتدلة  ٣٠الى ٤٠ك��م/س ،تشكل
اجلليد على ٦٠٠متر وما فوق.
السبت :طقس مستقر غائم جزئيا فيما احلرارة باردة جدا
ت��ت��راوح على الشكل التالي ساحال بني  ٨و  ١٥درج��ة على
الـ ١٠٠٠متر بني  ١-و ٧درج��ات وبقاعا بني  ٤-و ٩درجات
الرياح شمالية ضعيفة  ١٥الى ٣٠كم/س ،تشكل اجلليد على
٨٠٠متر وما فوق.

«كورونا» يوا�صل ارتفاعه 741 :بني الوافدين و 16حالة وفاة

«ال�صحة» �أكدت �صالحية ا�ستخدام اللقاحات � 3أ�شهر �إ�ضافية

يسجل لبنان ف��ي الفترة األخ��ي��رة م��ا ب�ين  5و 6آالف إص��اب��ة بفيروس
كورونا يومي ًا ،اال ان مصادر طبية متفائلة بأننا «لن نشهد املزيد من ارتفاع
اإلصابات في األيام املقبلة».
ويقول مصدر طبي « انه على الرغم من ارتفاع عدد االصابات بكورونا ،إال
أننا ال نواجه حاالت وفيات بكثرة» ،مشير ًا إلى» ان العدد الفعلي لإلصابات
يبلغ خمسة اضعاف االرقام التي تعلنها وزارة الصحة ،الن قسما كبيرا من
الناس ال يجري الفحوصات املطلوبة او ال تبدو عليه عوارض االصابة».
وفيما يواصل عداد «كورونا» ارتفاعه في لبنان مسجال االف االصابات
يوميا ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل  7110إصابات جديدة بكورونا و16
حالة وفاة في الـ 24ساعة املاضية.
في غضون ذلك ،اعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR
لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في املطار ،بني  10كانون الثاني و13
منه ،وأظهرت النتائج وجود  741حالة إيجابية ،مع اإلشارة إلى أن النتائج
تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تتراوح بني  24و 48ساعة كحد أقصى.
بدوره ،قال وزير الصحة إن لبنان بحاجة إلى التوصل التفاق مع صندوق
النقد الدولي وتنفيذ إصالحات لتتمكن من احلصول على دعم من اجلهات
املانحة ،محذر ًا ان األزمة استمرت وطالت من غير حلول.
من جانبه ،أكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف احللو،
أن املستشفيات اخلاصة التي اعتبرت في وقت من األوقات مركزا إقليميا
للعالج الطبي ،كانت تشكل  80باملئة من املؤسسات الطبية واخلدمات
الصحية قبل األزم��ة ،لكن اآلن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة املالية
للجوء إليها وأصبحوا يتجهون للمستشفيات احلكومية.
وأش��ار إل��ى أن ال���وزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50
باملئة من السكان قبل األزمة أما اآلن فنحو  70باملئة من املواطنني يطلبون

املساعدة مبا فرض ضغوطا إضافية على ميزانية الوزارة.
وأوض��ح احللو أن ميزانية ال��وزارة بالدوالر كانت ت��وازي  300مليون
دوالر قبل األزمة لكنها تعادل اآلن  20مليون دوالر بعد انهيار العملة.
في االثناء ،صدر التقرير اليومي ملستشفى رفيق احلريري اجلامعي
عن آخ��ر املستجدات ح��ول فيروس كورونا  19-Covid/وج��اء فيه :عدد
اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد:19-
 ،100 :Sinopharm ،1008 :Pfizerع��دد الفحوصات التي أجريت
داخل مختبرات املستشفى خالل ال 24ساعة املنصرمة 437 :فحصا ،عدد
املرضى املصابني بفيروس كورونا املوجودين داخل املستشفى للمتابعة:
 ،47ع��دد احل��االت املشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خ�لال ال 24ساعة
املنصرمة ،10 :عدد حاالت شفاء املرضى املتواجدين داخل املستشفى خالل
ال 24ساعة املنصرمة ،3 :مجموع حاالت شفاء مرضى من داخل املستشفى
منذ البداية حتى تاريخه 1528 :حالة شفاء ،عدد احلاالت التي مت نقلها من
العناية املركزة الى وحدة العزل بعد حتسن حالتها ،0 :عدد احلاالت احلرجة
داخل املستشفى 27 :وتوضيحا للمعلومات املتعلقة بإنتهاء صالحية كمية
محددة من لقاح فايزر ،أص��در املكتب االعالمي في وزارة الصحة العامة
البيان التالي»:تؤكد وزارة الصحة العامة أن هذه اللقاحات ما زالت صاحلة
لالستعمال .حيث استندت وزارة الصحة إلى املعطيات العلمية املقدمة من
منظمة الصحة العاملية التي مددت صالحية اللقاح إلى تسعة أشهر بعدما
كانت في السابق ستة أشهر ،أي سمحت باستعمال اللقاحات خالل ثالثة
أشهر بعد انتهاء مدة الصالحية السابقة.
كما استندت ال��وزارة الى مراسالت مع الشركة املصنعة فايزر ،التي
حصلت على املوافقة على متديد تاريخ صالحية ه��ذه اللقاحات ،في بلد
املنشأ ،من خالل الوكالة االميريكية للغذاء والدواء ( )FDAوخ ُلصت الى

«الأونروا» ُتطلق نداء عاج ًال
حول الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان

أطلقت وكالة غ��وث وتشغل الالجئني الفلسطينيني في الشرق
األدن��ى «األون����روا» أم��س ،في مقر جلنة األمم املتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا «االوس��ك��وا» ،ن��داء عاج ً
ال حول الالجئني
الفلسطينيني ف��ي ل��ب��ن��ان ،مب��ش��ارك��ة س��ف��ي��ر دول����ة فلسطني لدى
اجلمهورية اللبنانية اش��رف دب���ور ،نائبة امل��ف��وض ال��ع��ام لوكالة
«األونروا» ليني ستينسيث ،املنسقة املقيمة لألمم املتحدة في لبنان
ومنسقة ال��ش��ؤون اإلنسانية جن��اة رش���دي ،رئ��ي��س جلنة احلوار
اللبناني الفلسطيني باسل احلسن ،مدير شؤون وكالة «األونروا»
في لبنان كالوديو كوردوني وعدد من أبناء شعبنا الالجئ في لبنان.
و ق��ال السفير دب���ور ف��ي كلمة ل��ه« :ف��ي ظ ّ��ل ال��وض��ع االقتصادي
الصعب الذي مي ّر به لبنان إضاف ًة إلى جائحة كورونا وتداعياتها
السلبية على اجلميع وخ��اص�� ًة الالجئني الفلسطينيني في لبنان
حيث يعانون باألساس وقبل ّ
كل ما ُذ ِك��ر من وضع معيشي صعب،
و ُي َع ّدون من الفئة األكثر حاجة مع تسجيل ِن َسب عالية من العائالت
مما يحتّم تكثيف اجلهد حلشد املوارد
التي تعاني من ُ
العسر الشديد ّ
املالية وق��ي��ام األون���روا بواجباتها جت��اه الالجئني الفلسطينيني
املوجودين على األراض���ي اللبنانية خلصوصيتها والنّ الوكالة
ه��ي ال��ش��ري��ان احل��ي��وي بالنسبة ل��ه��م ،حيث أنّ التقليصات التي
ُأق ّرتها ستجلب على حياتهم نتائج سلبية وستزيد من صعوبتها
وتعقيدها».
وأوض���ح دب��ور «أن التقليصات تشمل القضايا التالية زيادة
معاناة النازحني الفلسطينيني من سوريا ،حيث ّ
مت إق��رار تقليص
للمساعدات النقدية التي كانت تق ّدم لهم مما أ ّثر سلب ًا على العائالت

الصغيرة منهم ،ووق��ف ص��رف ب��دل الس ّلة الغذائية الشهرية التي
ُصرف لهم».
كانت ت َ
«أم���ا فيما يتع ّلق مبجتمع الالجئني الفلسطينيني في
أض��اف ّ
لبنان ،فإنّ قرار الوكالة بالعمل مبا نسبته  90باملائة من امليزانية
نقص ح��ا ّد في التمويل تؤثر سلب ًا على
العامة والتي تعاني من ٍ
الصحة ،الشؤون
كا ّفة مناحي حياتهم بخاصة في املجاالت التالية:
ّ
االجتماعية ،النظافة ،التعليم ،خ��دم��ات املخ ّيمات م��ن إم���دادات
املياه وإزال���ة النفايات والوقود،والتوظيف ال��ذي تو ّقف في كا ّفة
املجاالت،وكذلك وقف العمل في تعيني البدائل في الوظائف».
وتابع «باسم مجتمع الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،نخاطبكم
ونتط ّلع إليكم وك ّلنا أمل باالستجابة إلى النداء الطارئ للبنان للعام
 2022ال��ذي أطلقته وكالة غ��وث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
«األونروا»».
وختم دبور «مع تقديرنا للجهود التي تبذلونها للنهوض باحلياة
اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني للعيش بكرامة اإلن��س��ان حلني
عودته إلى أرضه ووطنه تنفيذ ًا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.
وحت��دث في املناسبة عدد من الالجئني الفلسطينيني في لبنان
حيث قدموا عرض ًا ألبرز املشاكل والتحديات التي يواجهونها في
حياتهم اليومية وعدم قدرتهم على توفير أدنى االحتياجات املطلوبة
بسبب األوضاع االقتصادية والظروف التي مير بها لبنان.
وأكدوا ضرورة استمرار عمل وكالة «األون��روا» وتأمني التمويل
لها لتتمكن من القيام مبسؤولياتها وواجباتها جت��اه الالجئني
وتوفير حياة كرمية لهم حلني عودتهم الى ارض وطنهم فلسطني.

متديد تاريخ صالحية هذه اللقاحات من ستة أشهر إلى تسعة ،مما يضمن
صالحية اللقاحات لالستعمال وأمانها وفعاليتها».
ب��دوره ،اعتبر رئيس الهيئة الوطنية الصحية «الصحة حق وكرامة»
الدكتور اسماعيل سكرية ،انه «في الوقت الذي تتسارع فيه مواقف الدول
الكبرى ال��راف��ض��ة الل��زام��ي��ة اللقاح ال��ك��ورون��ي م��ن موقف احملكمة العليا
االميركية حلكومة اسبانيا ،والبارحة رئيس وزراء بريطانيا ال��ذي حرر
مواطنيه من قيود الكورونا ،اضافة الى املوقف الصادر عن املبعوث اخلاص
للجنة الدولية حلقوق االنسان في االمم املتحدة هيثم ابو سعيد ،نرى دولة
لبنان الكبير تتجه اكثر تشددا في محاصرة امل��واط��ن احملاصر في لقمة
عيشه من خالل تعديل امل��ادة  604من قانون العقوبات بقانون  256الذي
يفرض غرامات بقيمة نصف احلد االدنى لالجور لكل مهمل او متسبب عن
غير قصد بنشر الكورونا وتضاعف عند التكرار واحتمال السجن ،اضافة
اللزامية فحص  pcrلكل متحرك غير ملقح».
وس��أل« :ه��ل يعلم املسؤولون بفضائح  pcrوترنح مصداقيته ،وهل
سمعوا م��ن أعلى مصدر ف��ي منظمة الصحة العاملية ان��ه ال مييز ب�ين ال
 omicronوالرشح العادي .هل يعلمون ان اصابات امللقحني تتزايد وان
امللقح املتحرك بحرية يبقى مصدرا لنقل الكورونا ،وم��ن هي تلك اجلهة
املوكلة بتهمة تقييم املتسبب بنقل املرض وبفرض ضبط مالي؟».
وق���ال« :ان ال��زام��ي��ة اللقاح تتناقض م��ع امل���ادة  6التي توجب موافقة
املريض على أي عمل طبي يجرى له وامل��ادة  7التي تعطيه حق الرفض،
كما انها تتناقض مع حقوق االنسان الصادرة في جنيف ونورمبورغ ،وما
التشدد وفرض ثقافة «بوكلبجة» اال دليل فشل احلكومة في تكريس مصداقية
في تنظيم مواجهة الكورونا ،وآخر اجنازاتها التمديد ثالثة شهور للقاحات
فايزر املنتهية الصالحية».

دار الفتوى وم�شيخة العقل طالبتا
دجال ي ّدعي النبوة!
مبالحقة ّ

تفاعلت قضية ادعاء النبوة من قبل الدجال نشأت منذر بشكل كبير على الصعيد
اإلسالمي والوطني ،مما استدعى حتركا حاسما من اجلهات واملراجع الدينية املعنية
في لبنان.

دار الفتوى

وفي هذا اإلطار ،وبناء لتوجيهات مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان ،تقدم أمني الفتوى الشيخ أمني الكردي بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد
املدعو نشأت منذر ال��ذي يدعي زور ًا وبهتان ًا انه رس��ول مرسل من السماء صاحب
رسالة سماوية ،وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ اإلجراء القانوني الالزم
بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق ،سندا ألحكام املادتني  317و 474من قانون
العقوبات.

مشيخة العقل

ب��دوره ،استنكر املكتب اإلعالمي في مشيخة العقل لطائفة املوحدين ال��دروز في
لبنان ،ادعاء احد األشخاص النبوة" ،ودعا اجلهات القضائية للتدخل.
وأش��ار املكتب اإلعالمي في مشيخة العقل بيان ،الى "انتشار فيديو على مواقع
متلفزة ،يتضمن تصاريح لشخص يدعي النبوءة وي��ق��ول ان اسمه نشأت منذر،
باإلضافة الى أسماء وألقاب أخرى ظهرت على حسابه اخلاص ،شارحا بخفة ما يقول
إنه سمعه ورآه" .وأعلن املكتب اإلعالمي استنكاره "الشديد لهكذا ادعاء وملا أقدم عليه
هذا املدعي من تأليف ومن حتريف آليات قرآنية" ،مؤكدا على "توجيهات سماحة شيخ
العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي املنى الرافضة ألي تطاول
او إساءة او تصرف من شأنه املس بالدين احلنيف وسائر األديان السماوية" ،داعي ًا
"اجلهات القضائية وكافة املعنيني الى التدخل الفوري مع كل من يظهره التحقيق
مشاركا في ما ج��رى وي��ج��ري ،منع ًا ألي تعد على األص��ول والقواعد من قبل هكذا
أشخاص وردع��ا له وألمثاله" .وكلفت مشيخة العقل اللجنة القانونية في املجلس
املذهبي متابعة هذا املوضوع وإجراء املقتضى".

اقت�صاد
بو�شكيان افتتح معر�ض «�صنع يف لبنان» يف بغداد:
�إ�صالح العالقات مهمة حمورية مل�ستقبل الدولتني
اجلمعة  21كانون الثاني 2022م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1443هـ

اف��ت��ت��ح وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة جورج
ب��وش��ك��ي��ان مم��� ّث� ً
ل�ا رئ���ي���س مجلس
ال��������وزراء جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ووزي����ر
الصناعة وامل��ع��ادن العراقية منهل
ع��زي��ز اخل���ب���از م��ع��رض «ص��ن��ع في
ل��ب��ن��ان» ف��ي م��ع��رض ب��غ��داد الدولي
ف���ي ال��ع��اص��م��ة ال���ع���راق���ي���ة .وض��� ّم
املعرض الذي ّ
نظمته شركة «الهيبة»
 Prestigeثمانني ع��ارض� ًا مي ّثلون
ق��ط��اع��ات ان��ت��اج� ّي��ة ع��دي��دة ال س ّيما
في م��وا ّد التجميل وامل��وا ّد الغذائ ّية
واأللبان واألجبان واملونة والكرتون
وال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف واأللبسة
واملع ّدات الصناع ّية املطبخ ّية .كما
أقيم جناح ّ
لكل من السفارة اللبنان ّية
في العراق وغرفة التجارة والصناعة
وال���زراع���ة ف��ي ط��راب��ل��س والشمال
الذي حضر رئيسها توفيق دبوسي
بصفته مم ّث ً
ال اتحّ ��اد غرف التجارة
والصناعة والزراعة اللبنان ّية.
كما حضر سفير لبنان في العراق
علي احلبحاب وقنصل لبنان العام
وس����ام ك�لاك��ش وامل��ل��ح��ق التجاري
صالح صالح ،ومم ّثل رئيس جمع ّية
الصناع ّيني اللبنانيني فادي اجلم ّيل
عضو مجلس اإلدارة زياد
الشماس.
ّ
مت ّيزت املشاركة مبشاركة مطران
ب��غ��داد والكويت وتوابعهما للروم
األورث��وذك��س املطران غطاس هزمي،
وحضور رسمي وديبلوماسي عراقي
عالي املستوى م ّثل وزارات الصناعة
وامل���ع���ادن وال��ت��ج��ارة واخلارجية،
ومم ّثلني عن القطاعني اخل��اص في
الدولتني ،فض ً
ال عن تغطية إعالمية
واس��ع��ة تو ّلتها احمل� ّ�ط��ات األرض ّية
والفضائ ّية العراقية واللبنان ّية.
أب��رز م��ا حت ّقق ه��و ال��دع��وة التي
وج���ه���ه���ا ب��وش��ك��ي��ان إل����ى اخل��� ّب���از
ّ

الوزير بوشكيان يتس ّلم درع ًا من أحد األجنحة
لزيارة لبنان وإقامة معرض «صنع
ف��ي ال��ع��راق» ف��ي لبنان ،األم���ر الذي
الق��ى ترحيب ًا الفت ًا من قبل اجلانب
العراقي.
كما أن امل��واق��ف التي أطلقت في
االف��ت��ت��اح ركّ ���زت على أه��م� ّي��ة عودة
ال��ص��ن��اع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة إل���ى السوق
ال��ع��راق��ي��ة ب��زخ��م ،ت��واك��ب��ه��ا خبرات
اللبنانيني في مجاالت صناعة الدواء
وال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ب��ئ��ة والتغليف
والتسويق والبرمجة والتكنولوجيا
وال��ت��وث��ي��ق واألرش����ف����ة واألب���ح���اث
والدراسات.
وب�������دا االس�����ت�����ع�����داد ال���ع���راق���ي
األولية
واض��ح � ًا مل � ّد لبنان ب��امل��وا ّد ّ
وال س ّيما النفط ّية منها الضرور ّية
لتصنيع منتجات عديدة تدخل في

ق��ط��اع��ات ال��ص��ن��اع��ات الكيميائ ّية
والبتروكيميائ ّية.
ك���ان ال��ت��واف��ق ت��ام � ًا ع��ل��ى التقاء
املصالح ملصلحة البلدين والشعبني،
وتوطيد ال��ع�لاق��ات وإرس��ائ��ه��ا على
أسس متينة وثابتة وطويلة األمد.
اف���ت���ت���ح امل����ع����رض بالنشيدين
اللبناني والعراقي ،ومن ثم الوقوف
دقيقة صمت عن أرواح الشهداء في
العراق ولبنان.
وب��ع��د ذل����ك ،أل��ق��ى امل���دي���ر العام
ّ
��وض ل��ش��رك��ة ال��ه��ي��ب��ة
املنظمة
امل���ف� ّ
للمعرض وس��ام غالييني كلمة جاء
فيها« :ي��أت��ي تنظيم معرض «صنع
في لبنان» في العراق لدعم الشركات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ن��اش��ط��ة ف���ي قطاعي
الصناعة واخل��دم��ات ،وملساندتها

احتاد موظفي امل�صارف :كل تع ٍّد
بالرد املنا�سب
على زمالئنا �سنت�ص ّدى له ّ

أص���در امل��ج��ل��س التنفيذي الحت���اد ن��ق��اب��ات موظفي
امل��ص��ارف في لبنان ،بيان ًا أش��ار فيه :ال��ى ان��ه «تع ّرض
زم�لاؤن��ا في بنك بيروت وال��ب�لاد العربية ش.م.ل .فرع
سافر من قبل أحد املودعني ،وكان يمُ كن
جب جنني لتع ٍّد
ٍ
ٍ
تلب إدارة البنك
يتطور إلى
أن
ّ
مجزرة داخل الفرع لو لم ِّ
طلب املودع الذي احتجز الزمالء في الفرع كرهائن وه ّدد
بحرق الفرع ومن فيه في حال لم تتجاوب إدارة البنك
مع طلبه وقد انتهت القضية بإعطاء املودع مراده ،أمام
قانون أو في
هذه الوقائع املؤملة ،نسأل هل نحن في دولة
ٍ
ٍ
مزرعة تُدار من قبل األقوياء واملتس ّلطني واخلارجني عن
القانون؟ وهل من املقبول والطبيعي أن يه َّدد العاملون
ف��ي امل��ص��ارف بأمنهم وسالمتهم م��ن قبل م��ن يطالبون
بإعادة الودائع إلى أصحابها؟».
ٍ
موضوعية ،بأن إعادة الودائع
وأضاف« :جنيب وبكل
إل���ى أص��ح��اب��ه��ا ه��ي ف��ي األس����اس م��ن واج��ب��ات الدولة
التي استدانت من امل��ص��ارف ودائعها من أج��ل تسيير
أجير
شؤونها ،ومن واجبات املودعني احترام كرامة كل
ٍ
في القطاع املصرفي ،فهم أيض ًا بأكثريتهم من املودعني
ٍ
عما
قريب وال من
وبأكثريتهم غير مسؤولني ال من
بعيد ّ
ٍ
آل��ت إليه أوض��اع القطاع املصرفي ،لقد مضى أكثر من
سنتني على بداية األزم��ة في القطاع املصرفي ،تع ّرض
في خاللها زمالؤنا في العديد من املصارف لشتى أنواع

التع ّديات من قبل أصحاب الودائع بهدف الضغط على
إدارات مصارفهم م��ن أج��ل اإلف���راج ع��ن ودائ��ع��ه��م ،لكن
لألسف هذا النمط من التعاطي لم ي� ِ
حل بل إلى
�ؤد إلى ٍ
تشويه صورة القطاع املصرفي في اخلارج وإلى ضرب
ثقة املؤسسات املالية الدولية باملصارف اللبنانية التي
مدعوة بحكم القانون ما لم تُف ّلس
هي في نهاية املطاف
ّ
املصارف ،إلى إعادة الودائع إلى أصحابها بعد االتفاق
مع الدولة التي من واجباتها حل معضلة مديونيتها من
ٍ
سياسات
دون حتميل امل��ودع�ين أي خسائر ناجتة عن
ٍ
ٍ
خاطئة ط ّبقتها احلكومات التي تعاقبت على إدارة
مالية
البالد والعباد».
وأعلن «أننا بعد ه��ذه احل��ادث��ة لن نرضى ب��أن يكون
ُمستخدمو امل��ص��ارف مكسر ع��ص��ا وض��ح� ّي��ة تعديات
ال ُيحاسب مرتكبيها وف��ق ال��ق��وان�ين اللبنانية ،وإننا
من منطلق احترامنا للقانون ندعو القضاء اللبناني
ٍ
متعد على ك��رام��ات ُمستخدمي
إل��ى االقتصاص من كل
املصارف ،ونطالب القوى االمنية إلى تأمني سالمة الزمالء
ٍ
مخالفة للقانون،
في أماكن عملهم وإل��ى التصدي لكل
فالتعبير عن الرأي من خالل االعتصامات واالضرابات
مصانة بالقانون ولها أصول يجب احترامها ،وكل تع ٍّد
على كرامة وأم��ن وسالمة زمالئنا في القطاع املصرفي
سنتص ّدى له بال ّرد املناسب».

حميه بحث توليد الطاقة من املطار واملرافئ

عقد وزي��ر األش��غ��ال العامة والنقل علي حميه في
ال��س��ف��ارة اللبنانية ف��ي ب��اري��س اجتماعا م��ع املدير
االقليمي لشركة  Veoliaالتي تُعنى بالطاقة والنفايات
ومياه الصرف الصحي .وتناول اللقاء كيفية اإلستفادة
من املساحات اخلالية في املطار ومرفأ بيروت واملرافئ
األخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الغاز من مياه
الصرف الصحي التي مترر في قنوات أسفلهما.
وأك��د حميه أن «هدفه على ال��دوام زي��ادة اخلدمات
وحتسينها بغية زي��ادة إي���رادات اخلزينة العامة من
خالل االستثمار األمثل لكل ما يتعلق مبرافق الدولة
كاملطار واملرافئ».
وفي هذا اإلطار ،أشار الى انه «ميكن االستفادة من
املساحات اخلالية سواء في املطار أو حتى في املرافئ

كافة في إنتاج طاقة كهربائية إضافية باستغالل الطاقة
الشمسية والتي تخفف من النفقات املالية التي تدفعها
هذه املرافق إلنتاج الكهرباء عبر الوقود».
وأش��ار حميه ال��ى أن��ه «مت االتفاق مع الشركة على
إرس���ال فريق تقني إلع���داد دراس���ة للمطار للنظر في
كيفية االستثمار االمثل للطاقة الشمسية مع احلفاظ
على جودة اخلدمات فيه ،وكذلك األمر مت االتفاق معها
أيضا على دراس��ة ثانية لكيفية اإلستفادة من املياه
املبتذلة والتي مترر الى البحر أسفل أو مبحاذاة هذه
املرافق إلنتاج الغاز منها واستفادتها منه ،مع إمكانية
بيعه أيضا ،وكل ذلك في سبيل زي��ادة اإلي��رادات التي
عبرها نستطيع خلق خدمات إضافية جديدة في هذه
املرافق».

�شركات الت�أمني تنتظر ا�ستثناءها
من الـ«كابيتال كونرتول»

تعاني ش��رك��ات التأمني ف��ي لبنان كسائر القطاعات ،من
تداعيات األزم��ة االقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتع ّدد
أس�ع��ار ال�ص��رف .وق��د تفاقمت التحديات م��ع انتشار جائحة
«كورونا» ،وعقب انفجار مرفأ بيروت.
رئيس جمع ّية شركات ّ
الضمان إيلي نسناس قال« :نعاني من
األزمة االقتصادية كما كل القطاعات ،وأبرز املشاكل والتحديات
التي نواجهها هي عدم إمكانية حتويل األموال ،فنحن مجبرون
على حتويل أقساط إع��ادة التأمني التي ال ميكننا العمل من
دونها ،فنضط ّر إلى
التوجه للسوق السوداء لتحويلها».
ّ
وأض� ��اف :طالبنا أن ُيستثنى ق �ط��اع إع���ادة ال�ت��أم�ين من
الـ«كابيتال كونترول» ،واجتمعنا مع اللجان النيابية والوزراء
املعن ّيني مّ
إنا حتّى اآلن لم نصل إلى نتيجة.
وتطرق إلى موضوع االستشفاء ،حيث قال :نستلم الفاتورة
االستشفائية بعد رفع الدعم بالدوالر «الفريش» ،فاضطررنا إلى

حتويل األقساط الى الدوالر كي تتالءم مع قيمة الفواتير ،هذا
األمر أ ّدى إلى انخفاض عدد الزبائن بسبب انخفاض قدرتهم
الشرائية بشكل كبير في ظل هذه األزمة االقتصادية اخلانقة.
أما بالنسبة إلى التأمني على الس ّيارات ،فشرح نسناس أنّ
ّ
«األقساط أصبحت بالدوالر وذل��ك في ّ
ظل التضخم احلاصل،
حيث زادت الكلفة خصوص ًا على ِق َطع غيار السيارات» ،مشير ًا
إلى أنّ «االلتزامات تؤخذ على شركات التأمني ملدة سنة فيجب
أنّ نأخذ احتياطاتنا ملواجهة التضخم ،ولذلك يجب أن تكون
األقساط بالدوالر الـ«فريش» .وفي ما يتع ّلق بتغطية األضرار
الناجمة عن انفجار املرفأ ،لفت إلى أنّ «غالب ّية الشركات بدأت
بالدفع
للمؤمنني» ،مشير ًا الى «الصعوبات مع ُمعيدي التأمني
َّ
حصتهم ،ألنّ نتيجة التحقيق
الذين كانوا متر ّددين في دف��ع ّ
الرسمي املتع ّلقة باالنفجار لم تصدر بعد ،وغالب ّيتهم بدأوا
املؤمنني».
بالدفع والبعض منهم رفض ّ
مما تس ّبب مبشاكل مع ّ

تربية

بريم و ّقع مر�سوم �إعطاء منح مدر�سية
أف��اد مكتب وزي��ر العمل بأن الوزير مصطفى بيرم «و ّق��ع مشروع مرسوم
إعطاء منح مدرسية للعاملني في القطاع اخلاص كأحد نتائج إجتماعات جلنة
املؤشر ،وأحاله على مجلس شورى الدولة إلرساله بعد ذلك إلى األمانة العامة
ملجلس الوزراء وبإستعجال رئيس احلكومة لوضعه على جدول أعمال أول
جلسة ملجلس الوزراء إلقراره».

مدار�س تطالب الأهل
الدفع بالدوالر الـ«»fresh
آخ��ر فصول وض��ع أولياء الطالب في مواجهة إدارات امل��دارس اخلاصة ،جت ّلى
بفرض بعض هذه اإلدارات مبلغا بالـ«فريش» دوالر عن كل طالب حتت عنوان إنشاء
صندوق دعم مؤقت للمعلمني على أن تدفع منه مساهمة شهرية مقدارها مئة دوالر
لكل معلم .وحتدث األمني العام للمدارس الكاثوليكية األب يوسف نصر عن ال قانونية
اخلطوة .أما عن موقف األمانة العامة من املوضوع ،فقال« :املدارس التي تعتمد هذا
اإلجراء سيتم التحدث معها على حدة».
من جهتها ،أعربت رئيسة احتاد جلان األهل وأولياء األمور في املدارس اخلاصة
ملا الطويل عبر «صوت لبنان» عن رفض األمر معتبرة انه ال يجوز وضع املعلمني في
مواجهة مع األه��ل .وأضافت« :ه ًم األهالي تأمني حق التعليم ولو على حساب لقمة
عيشهم والعملة اخلضراء تخنقهم».

هدم درج «العلوم
االجتماعية»
يعر�ض طالب ًا للخطر
ّ

تفاجأ طالب وموظفو وأساتذة
اجلامعة اللبنانية معهد العلوم
االج��ت��م��اع��ي��ة (ال���ف���رع األول) في
ال���روش���ة ب��ح��ض��ور ب��ل��دي��ة بيروت
مبؤازرة قوى األمن الداخلي ،ومن
دون س��اب��ق إن����ذار ،حيث باشروا
بهدم الدرج رغم وجود الطالب عليه
مما ع ّرض حياتهم للخطر ،علم ًا أن
هذا الدرج هو الطريق الوحيد الذي
ي��ؤدي إل��ى مبنى ال��ت��دري��س ،وذلك
بحجة إن��ش��اء م��وق��ف للسيارات
مكانه تابع للمبنى املالصق.
وق��ال ال��ط�لاب ،في بيان« :نحن
كطالب معهد العلوم االجتماعية
(الفرع األول) نناشد معالي وزير
التربية ووزي���ر األش��غ��ال العامة
ب��ال��ت��ح��رك س��ري��ع��ا ح��ف��اظ�� ًا على
سالمة ط�لاب اجلامعة اللبنانية
الوطنية».

ف���ي ت��س��وي��ق م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وإليجاد
شراكات مع قطاعي اخلاص والعام
في العراق».
ثم حتدث الوزير العراقي
مرحب ًا
ّ
ب��ال��وزي��ر بوشكيان وبالصناعيني
اللبنانيني وب��ك� ّ�ل م��ح��اول��ة لتعزيز
العالقات االقتصادية والتبادلية بني
لبنان والعراق.
وق�������ال« :ن����ح����اول ّ
اإلط����ل���اع من
خ�ل�ال ه���ذا امل��ع��رض ع��ل��ى اخلبرات
واإلمكانيات التي ميكن االستفادة
منها من الدول املجاورة».
وألقى بوشكيان كلمة ق��ال فيها:
�ل�اح
«اط� َ
����رار إص� ِ
��م���ئ��� ّن���وا إل����ى أن ق� َ
ال���ع�ل�اق� ِ
�ب األم����� ُر،
��ات ح��ي��ث ي��ت��ط � ّل� ُ
ِ
أبعد احل��دود ُمتّخ ٌذ
وتطوي ُرها إلى
�رم ال��س��ي��اس��ي ف��ي كال
ف��ي رأس ال��ه� ِ

ِ
البلدين ،ونحن هنا من أج��لِ
تنفيذ
ه� ِ
��ذه امل��ه� ّ�م��ة ال��ت��ي ن��ؤكّ ��د ع��ل��ى أنها
أساس ّية وم��ح��ور ّي��ة واستراتيج ّية
ٍ
ملستقبل الدولتّني وإلق��ام��ة
عالقات
ِ
َ
األم��د  ،نعتب ُر
«صنع
معرض ُ
طويلة َ
�ان»
�
�ن
�
�ب
ف��ي ل�
ملتقى ج��ام��ع� ًا لبل َد ْين
ً
وش��ع � َب�ْي�نْ ي��ري��دان ال��ت��ج��ار َة احل ّرة
َ
والتبادل بينهما ،هذه التجارة التي
تطورت عبر العصور وأصبحت ركن ًا
ّ
وح��اج � ًة ل�لإن��س��ان ،لبنان والعراق
ي��س��ي��ران ع��ل��ى س��كّ ��ة ت��ع��اون متق ّدم
وي��خ��ط��وان م��ع� ًا خ��ط��وات ثابتة في
ارس���اء ع�لاق��ات متينة وثابتة نحو
املستقبل .أه ّنىء شرك َة Prestige
املُ ِّ
نظمة ،كما نفتخر ّ
زائر عراقي
بكل ٍ
ِ
ُ
ّ
ف
ر
للتع
املعرض
إلى
يدخل
الع
واإلط
ِ
ّ
أو للشراء .معكم ّ
حتل البرك ٌة بيننا».
وأل����ق����ى دب����وس����ي ك��ل��م��ة اتحّ �����اد
متسك
الغرف اللبنانية ،وش ّدد على
ّ
لبنان واللبنانيني بأفضل العالقات
السياسية واإلنسانية واالقتصادية
واالجتماعية.
الشماس مم ّث ً
ثم حت� ّدت
ال رئيس
ّ
جمعية الصناعيني ف��ادي اجلم ّيل:
«نعتبر السوق العراقية سوقا واعدا
ِ
للمنتجات الصناعية اللبنانية.
ونتطلع في جمع ّية الصناع ّيني الى
ت��وس��ي� ِ�ع أط���رِ ال��ت��ع��اون وص���و ًال الى
حتقيق شراكات حقيق ّية مستقبل ّية».
وحتدث نائب رئيس غرفة بغداد
رعد كاظم مشيد ًا بالعالقات ومش ّدد ًا
على الرغبة في تطويرها.
ث���� ّم اف��ت��ت��ح ال����وزي����ران املعرض
وج���اال م��ع احل��ض��ور على األجنحة
واستمعوا إلى شروح عن املنتجات
امل���ع���روض���ة واخل����دم����ات
املؤمنة.
ّ
ث��م س � ّل��م غالييني دروع���� ًا تقدير ّية
للوزيرين والسفير احلبحاب.

املنتخبات تتح�ضر والدوري ُيتابع مبن ح�ضر5
ريا�ضة
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رجال األرز بانتظار استحقاقني مهمني بتصفيات املونديال
تنطلق عصر االح��د املقبل ،مت��اري��ن منتخب لبنان
الوطني على ملعب الرئيس الشهيد رفيق احلريري في
صيدا ،حتضير ًا الستضافة كوريا اجلنوبية  27اجلاري
والعراق في اول شباط /فبراير املقبل ،ضمن التصفيات
االسيوية احلاسمة املؤهلة لكأس العالم  2022في قطر.
س��م��ى االحت�����اد ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ك��رة ال���ق���دم 19 ،العبا
لالنضمام إلى صفوف منتخب لبنان للشباب ،حتضير ًا
ملواجهة االوملبي االماراتي في  28و 30اجلاري في دبي،
باطار االعداد لتصفيات كأس آسيا للشباب.
وض��م��ت ال��ق��ائ��م��ة :ش��ري��ف ع��زق��ي وش����ادي اجلوني
ومحمد امل��وس��وي وع��ل��ي األك��ب��ر م��ن��اع وش���ادي احلاج
محمد وك���رمي ف��اض��ل وع��ل��ي ال��رض��ا اس��م��اع��ي��ل وعلي

قصاص وياسر دمشق وعمر بهلوان وزياد جمال الدين
ومحمد أب��و ص��ال��ح ومحمد ص��ف��وان ومحمد صادق
وسعد الشويكي ومحمد السرداح وأري��ج هالل وعلي
الفضل وغدي خير الله.
ه��ذا وتنطلق عصر اجل��م��ع��ة ،اجل��ول��ة األخ��ي��رة من
ال��دور األول ل��ل��دوري اللبناني الندية ال��درج��ة االولى،
حيث يلتقي  14:15البرج مع سبورتينغ في بحمدون،
والتضامن مع طرابلس في صور ،و 16:45النجمة مع
شباب الساحل في جونية ،وتتابع اجلولة عصر السبت
 14:15بلقاء العهد مع الصفاء في بحمدون واحلكمة
مع اإلخ��اء االهلي عاليه في جونية ،وتأجلت مواجهة
االنصار وشباب البرج الى  6شباط /فبراير املقبل.

احلكمة ُيع ّزز حظوظه ب�إ�سقاط هومنتمن �سلوي ًا

م�ستمرون يف التعميم 161
�سالمة:
ّ

ع��اود حاكم مصرف لبنان التأكيد على االستمرار بتنفيذ التعميم 161
مبفاعيله األساسية وببيع ال��دوالر األميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية
الورقية على منصة  Sayrafaللمصارف على سعر منصة  Sayrafaومن دون
سقف محدد كما مت االتفاق عليه في اجتماع  11كانون الثاني  2022برئاسة
دولة رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ووزير املال يوسف خليل.
ويهم حاكم مصرف لبنان أن يؤكد للجميع أن حجم التداول اليومي على
منصة  Sayrafaال متثل عمليات ّ
تدخل من قبل مصرف لبنان في السوق
النقدي للدوالر ،وال حجم تدخله ،ألن منصة  Sayrafaال تتضمن فقط العمليات
التي يقوم بها مصرف لبنان مع املصارف وإمن��ا يسجل عليها كل عمليات
بيع وشراء الدوالر التي تتم في السوق بني املسجلني على هذه املنصة عبر
ّ
يتدخل فيها مصرف لبنان.
املصارف والصرافني حتى وان لم

رابطة املودعني :ال�ساعي
بطل و�سيلحق به الآالف
اعتبرت رابطة املودعني ،في بيان ،ان «استنكار جمعية املصارف لفعل عبد
الله الساعي أشبه بعزاء القاتل في مأمت القتيل».
ورأت ان «ال��ت��ه��دي��د ب��إغ�لاق امل���ص���ارف ألب��واب��ه��ا ه��ي نكتة ف��ي زم���ن ال
يحتمل النكات ،ألن املصارف تفتح أبوابها لتجني رزقها ال لتوزع العطايا
على الشعب» ،مؤكدة ان «عبدالله الساعي بطل وسيلحق به اآلالف مهما
استنكرمت».
بدوره ،رأى رئيس االحتاد الوطني لنقابات العمال واملستخدمني في لبنان
كاسترو عبد الله ان «اقدام الساعي على إستعادة أمواله املنهوبة من حيتان
مال املصارف ليس سوى تطبيقا ملقولة ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة
وأنها شريعة ما كانت لتسود لو أننا أمام قضاء يحكم بالعدل ويعطي لكل
ذي حق حقه» ،داعي ًا «كل قوى انتفاضة  17تشرين املجيدة الى االعتصام أمام
قصر العدل وأمام املصارف واملطالبة بإطالق سراحه فورا وإال كلنا سنصبح
عبد الله الساعي».

ت�أمني املازوت لـ«�أوجريو»
حتى حزيران

أعلن وزير االتصاالت جوني القرم عن اجتماع عقد في أوجيرو ،خ ُلص إلى
تأمني كمية مازوت تكفي حتى حزيران املقبل.
ولفت إلى أنه «حتى الساعة لم يرسل أرق��ام موازنة ال���وزارة ،مّ
إن��ا تُعقد
اجتماعات مكثفة هذا األسبوع لالنتهاء من موضوع التعرفة» ،وأكد أن «هذا
األمر يحتاج الى جهد كبير ألننا نأخذ باالعتبار ذوي الدخل احملدود» ،متو ّقع ًا
«تقدمي موازنة الوزارة مطلع األسبوع املقبل».
وعن أسعار بطاقات التشريج املسبقة الدفع للهواتف اخللوية ،أوضح
القرم أنه سبق أن طرح فكرة وال تزال قائمة «تستند إلى عدم تغيير تسعيرة
هذه البطاقات ،بل تخفيض م ّدة الداتا مع اإلبقاء على م ّدة الصالحية نفسها»،
كاشف ًا أن «البحث حالي ًا في احلفاظ على عدد الدقائق على حالها بالتوازي مع
تخفيض الداتا ،وهذا املخرج مناسب لذوي الدخل احملدود».
أما عن الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت ،فأكد السعي إلى تعيينها« ،لكنّ
ّ
ذلك يتط ّلب اجتماع مجلس الوزراء» ،آم ً
ال «عدم خضوعها للمحاصصة أل ّنها
مصلحة وطنية بامتياز».

 605ماليني لرية
لـ«م�ست�شفى البرتون»
أك��د املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي ان
«الصندوق سيبقى العني الساهرة حلماية وصون األمنني الصحي واالجتماعي
في البالد ،ولن يتوانى عن اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها حتقيق هذه الغاية
في حق العاملني فيها ومعها» .وأوع��ز بتحويل  605ماليني ليرة لبنانية الى
«مستشفى البترون» لدفع كامل مستحقات معامالت االستشفاء العائدة له لغاية
 ،2021/6/30وتشمل حصة املستشفى واللجنة الطبية فيه.
وفي سياق آخر ،وعلى الصعيد الداخلي ،أصدر كركي قرارا حمل الرقم 31
بتاريخ  2022/1/20قضى مبوجبه وضع موضع التنفيذ البرنامج السنوي
للتفتيش املعاكس للعام  2022وذل��ك من أج��ل تفعيل املراقبة الداخلية على
أعمال املفتشني الذين سبق لهم أن أجنزوا تقارير تفتيش على املؤسسات ،وذلك
بعد اختيار البعض منها «عشوائيا» إلجراء الرقابة املعاكسة للتأكد من صحة
تغاض عن مخالفات
نتائجها ،ومنع ارتكاب أي مظلومية في حق أي مؤسسة أو
ٍ
ارتكبتها هذه األخيرة.

انخفا�ض �أ�سعار املحروقات
سجلته األول م��ن أم��س ،انخفضت أسعار
بعد االرت��ف��اع الطفيف ال��ذي ّ
احملروقات مج ّدد ًا أمس ،بحيث تراجعت صفيحتي البنزين  95و 98أوكتان
 3000ليرة ،وصفيحة امل��ازوت  10600ليرة والغاز  13800ليرة .وأصبحت
األسعار على الشكل اآلت��ي :البنزين  95أوكتان 359600 :ليرة ،البنزين 98
أوكتان 371600 :ليرة ،املازوت 323000 :ليرة ،الغاز 278000 :ليرة.

وزن و�سعر جديد لربطة اخلبز

خ ّفض وزي��ر االقتصاد والتجارة أم�ين س�لام ،للمرة الثانية في غضون
أيام ،سعر ربطة اخلبز األبيض مع رفع وزنها ،تزامن ًا مع انخفاض الدوالر
ورغم ارتفاع أسعار املازوت بواقع  35دوالر ًا للطن .وأصبح سعر ربطة اخلبز
األبيض وزنتها بأحجامها الثالثة ،كاآلتي 360 :غرام ًا بـ 5آالف ليرة835 ،
غرام ًا بـ 8آالف ليرة1245 ،غرام ًا (الربطة العائلية) بـ 11آالف ليرة.
لهذه الغاية ،أصدر سالم امس قرارين :األول يقضي بتحديد وزن وسعر
اخلبز اللبناني األبيض ،والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق
القمح من فئة  85و zeroو  extraو super extraوكل الفئات األخرى.

احلكماوي علي مزهر محاصر ًا بالعبي هومنتمن
حقق فريق احلكمة ف��وز ًا ثمين ًا على مضيفه هومنتمن
بفارق  9نقاط وبنتيجة ( ،)71-80في املباراة التي اجريت
اخلميس في قاعة مزهر ،ضمن اجلولة احل��ادي��ة عشرة من
اياب بطولة لبنان للرجال لكرة السلة.
دانييل بغداديان من هومنتمن كان االفضل بتسجيله 24
نقطة واضاف  6متابعات مع  3كرات مسروقة ،ومن احلكمة
ب��رز ع��زي��ز عبد املسيح بتسجيله  23نقطة م��ع متابعتني
ومتريرة حاسمة واحدة وكرتني مسروقتني وبلوك واحد.
وهو الفوز التاسع للحكمة مقابل هزميتني فرفع رصيده
ال��ى  20نقطة ب�ين ف��رق املقدمة م��ع��زز ًا ف��رص تأهله للمربع

الذهبي ،ام��ا هومنتمن فتعرض خلسارته التاسعة مقابل
انتصارين فرفع رصيده الى  13نقطة.
وتتابع اجلولة السبت ( )16:45بلقاء انترانيك اخلامس
ب��ـ 17نقطة ( )3-7وال��ري��اض��ي ب��ي��روت حامل اللقب وثالث
الترتيب ب��ـ 18نقطة ( )2-8ف��ي سنتر دميرجيان ،و17:00
بديربي زحلة املؤجل بني انيبال العاشر ب��ـ 11نقطة ()9-1
واطلس الثامن بـ 12نقطة ( ،)8-2في قاعة الراهبات االقدسني
في زحلة ،واخلتام االحد ( )16:45مبواجهة دينامو املتصدر
وبطل الذهاب ب��ـ 19نقطة ( )1-9وضيفه الشانفيل السابع
بـ 14نقطة ( ،)6-4في مجمع نهاد نوفل زوق مكايل.

تفرط بحملة الدفاع عن ك�أ�س �أفريقيا
اجلزائر ّ

جرد منتخب كوت ديفوار نظيره اجلزائري من لقب كأس
األمم اإلفريقية لكرة القدم عندما تغلب عليه  1-3اخلميس
على ملعب «غابوما» في دواال باجلولة الثالثة األخيرة من
منافسات املجموعة اخلامسة للنسخة الثالثة والثالثني في
الكاميرون.
وسجل فرانك كيسييه ( )23وابراهيم سانغاريه ()40
ونيكوالس بيبي ( )55أهداف ساحل العاج ،وسفيان بن دبكة
( )74هدف الشرف للجزائر بعدما اهدر مواطنه رياض محرز
ركلة جزاء.
ودخل «محاربو الصحراء» العرس القاري متوجني بكأس
ال��ع��رب ف��ي ال��دوح��ة الشهر امل��اض��ي ،وبسجل رائ��ع حيث لم
يخسروا في آخر  34مباراة توال ًيا ،وهو رقم قياسي ملنتخب
إفريقي.

وتصدرت كوت ديفوار املجموعة برصيد سبع نقاط بفارق
نقطة واح��دة أم��ام غينيا االستوائية التي حجزت البطاقة
الثانية املباشرة عن املجموعة بفوزها على سيراليون بهدف
وحيد سجله الع��ب وس��ط مورسيا االسباني بابلو غانيت
(.)38
واهدرت سيراليون ركلة جزاء انبرى لها كاي كامارا.
واستفادت ج��زر القمر من خسارة اجلزائر وسيراليون
وضمنت تأهلها كثالث منتخب بني أفضل أربعة منتخبات
ف��ي امل��رك��ز الثالث بعد ال���رأس األخ��ض��ر (املجموعة األولى)
وماالوي (الثانية).
وتلتقي جزر القمر بثمن النهائي مع الكاميرون املضيفة
ومتصدرة املجموعة األولى.
وضربت كوت ديفوار موعد ًا مع مصر في ثمن النهائي.

رانغنيك يربر غ�ضب رونالدو امل�ستاء من تبديله
رونالدو

لم يتقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم مانشستر يونايتد قرار
تغييره من املدرب األملاني رالف رانغنيك خالل الفوز على برينتفورد  1-3في
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم وعبر عن غضبه ،برفضه مد يده لتحية
مدربه وألقى سترته على األرض غاضبا ،ما دفع املدرب للحديث مع جنمه
لشرح أسباب تغييره .وك��ان يونايتد متقدما بهدفني نظيفني ليتم تغيير
رونالدو في الدقيقة  71وإش��راك ماركوس راشفورد .وقال رانغنيك“ :ردة
فعله الوحيدة التي وصلتني أنه كان يقول مل��اذا أن��ا؟ مل��اذا استبدلتني أنا؟
وقلت له ،استمع إلي ،يتوجب علي اتخاذ قرار من أجل مصلحة الفريق”.
وأضاف« :كان لدينا موقف مشابه قبل  5أيام أمام أستون فيال حيث
كنا متفوقني ب 0-2قبل  15دقيقة من نهاية اللقاء ،وتعادلنا  ،2-2ولم
نرغب في ارتكاب نفس اخلطأ ”.
وشرح رانغنيك خطته من تغيير رونالدو“ :قررنا تغيير النهج
واللعب بـ 5مدافعني بإشراك هاري ماغوير كمدافع خامس وإشراك
ماركوس راشفورد كجناح سريع على اجلانب األمين ..وأعتقد أنه
كان القرار الصحيح”.
وأكد املدرب األملاني أنه تفهم غضب رونالدو وقال« :كريستيانو
رونالدو لم يكن سعيدا بذلك وهو مهاجم ه��داف بالطبع وكان
يتمنى البقاء ورمب��ا تسجيل هدف بنفسه لكن بالنسبة لنا
ك��ان األك�ث��ر أهمية أن نتكتل أكثر للحرص على أن يكون
لدينا الزاد البشري الكافي دفاعيا وكذلك تكون لدينا القدرة
على الدفاع أمام الكرات الرأسية القادمة من كراتهم الثابتة
وركالتهم احلرة هذا متاما ما قلته لكريستيانو رونالدو بعد
تسجيلنا الهدف الثالث ،قلت له املهم أنك ال تزال الالعب الطموح
وترغب بالتسجيل بنفسك ،لكن رمبا بغضون بضعة أعوام حني تكون مدربا ،فرمبا
ستأخذ نفس القرار وتسلك نفس الطريق الذي سلكته بعد مرور  75دقيقة” .وعلق
رونالدو بعد اللقاء عبر مواقع التواصل متناسيا متاما ردة فعله واحتفل بالفوز
وكتب 3“ :نقاط مهمة”.

متفرقات رياضية
رقم قياسي لـ«أمبيد»..

تعملق العب االرتكاز الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 50
نقطة في أقل من  27دقيقة (في  26.05دقيقة بالتحديد) ،ليقود
فريقه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على ضيفه أورالندو
ماجيك  110-123ب��دوري ك��رة السلة األميركي للمحترفني،
وهو لم يكتف مبعادلة رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد
النقاط ،بل حقق أيض ًا  12متابعة و 3صدات دفاعية (بلوك)،
وق��اد كايري إيرفينغ فريقه بروكلني نتس للفوز على مضيفه
واشنطن وي ��زاردز  ،118-119بتسجيله  30نقطة في أفضل
مباراة له منذ أن قرر الفريق إعادته الى التشكيلة باملباريات
املقامة خ��ارج الديار بعدما استبعد في بداية املوسم بسبب
رفضه تلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا.

برشلونة يطرد دميبلي..

قال مدير فريق برشلونة ماتيو أليماني إن املهاجم االفرنسي
عثمان دميبلي لن يبرم صفقة جديدة وميكن بيعه هذا الشهر،
وقال” :من الواضح أن دميبلي ال يريد االستمرار مع برشلونة،

وال يريد أن يكون جز ًءا من مشروعنا ،وأخبرنا دميبلي أنه يجب
أن يغادر على الفور ،ونتوقع بيعه قبل الـ 31من كانون الثاني/
يناير”.

صالح يثير اجلدل..

أثار رامي عباس وكيل النجم املصري محمد صالح ،اجلدل
ح��ول مستقبل موكله بعدما نشر ص ��ورة ج��دي��دة لهما عبر
حسابه على موقع ”تويتر“ ،ويظهر فيها عباس يتصفح هاتفه
احملمول ،في حني يجلس صالح أمامه بقميص ليفربول على
طاولة ،وهو يضحك بشدة.

بايرن سيترك هدافه..

كشفت صحيفة ”بيلد“ االملانية ان ن��ادي بايرن ميونخ قد
يفكر ببيع مهاجمه البولندي روب��رت ليفاندوفسكي الصيف
املقبل بحال رفض الالعب عرض التجديد مع النادي ،ووف ًقا
للصخحيغة ف��إن ب��اي��رن على اس�ت�ع��داد ملنح ليفاندوفسكي
جتدي ًدا ملدة عام واحد بالراتب احلالي ذاته ،أو رمبا عقد ملدة
عامني في حالة موافقته على خفض راتبه.

ق�ضائيات  -تتمات

اجلمعة  21كانون الثاني 2022م
املوافق  18جمادى اآلخرة 1443هـ

احلريري و�سالم لن يرت�شحا ..فمن مي ّثل بريوت!
(تتمة املنشور ص)1

 مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملنيفي القطاع العام (مبا فيها املستشفيات احلكومية واجلامعة اللبنانية)،
البلديات ،واحتاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات
من أموال العمومية باإلضافة إلى املتقاعدين الذين يستفيدون من معاش
تقاعدي وإعطاء وزارة املالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
 مشروع مرسوم يرمي إل��ى تعديل قيمة ب��دل النقل اليومي احملددباملرسوم  2012/8891واملنصوص عليه في امل��ادة األول��ى من القانون
رقم  217تاريخ  2012/3/30ليصبح  /65.000/ليرة ببنانية عن كل يوم
حضور فعلي.
 م��ش��روع م��رس��وم ي��رم��ي إل���ى إع��ط��اء م��ن��ح تعليم ب��ص��ورة مؤقتةللمستخدمني والعمال عن العام الدراسي .2022 -2021
 مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل املؤقت للعاملنيفي القطاع العام ليصبح  64،000ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
 مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطع للعسكرينيفي اجليش وق��وى األم��ن الداخلي واألم��ن العام وام��ن الدولة والضابطة
اجلمركية وشرطة مجلس النواب.
 املوافقة على سبيل التسوية على متديد العمل باملالكات املؤقتةومبفعول قرارات وعقود املوظفني املوقتني واملتعاقدين مبختلف تسمياتها
وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها واملتعاملني وعقود
استخدام االج���راء ف��ي اإلدارات العامة وامل��ؤس��س��ات العامة والبلديات
واحتادات البلديات ملدة أقصاها .2022/12/31
األول إلى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين
 -مشروعا مرسومني يرمي ّ

اجتماع ق�ضائي مو�سع..
امللحة
اخلوري يعد مبتابعة امللفات َّ

بحث وزير العدل القاضي هنري اخلوري في اوضاع القضاء خالل إجتماع
موسع عقده في مكتبه في الوزارة ضم كال من :رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي سهيل عبود ،املدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ،رئيس
مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس ،رئيس هيئة التفتيش القضائي
القاضي بركان سعد ،رئيس ديوان احملاسبة القاضي محمد بدران ،مفوض
احلكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي فريال دلول ،الى قضاة أعضاء
في هذه املجالس والهيئات.
ولفت الوزير اخلوري بعد اإلجتماع الى أنه «جرت خالله دراسة مسهبة
لألوضاع املتردية للعدليات في بيروت واحملافظات ،وسبل إيجاد حلول
ناجعة لهذه املشكالت التراكمية ،كما تناول البحث األوضاع املادية للقضاة
وتدني قيمة رواتبهم وبدالت النقل واإلنتقال ،ما يؤثر سلبا على حضورهم
في مراكزهم ،وبالتالي عرقلة وتأخير مسار عمل القضاء العدلي بشكل عام،
خصوصا ما يتعلق بجلسات احملاكمات».
وأشار اخلوري الى أنه «مت التوافق بني املجتمعني على متابعة هذه امللفات
امللحة بالتنسيق مع السلطتني التشريعية والقضائية.

جديد الأزمة املالية..
حمامو الدولة اىل االعتكاف !
اوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيالنة إسكندرفي
بيان ان «بتاريخ  ،2022/1/17رفع محامو الدولة اللبنانية كتابا الى رئيسة
الهيئة يبلغونها فيه قرارهم اإلعتكاف عن مزاولة مهامهم بسبب تدني قيمة
أجرهم الشهري البالغ مليوني ليرة لبنانية ،والذي يعتبر ثلثه كبدل إنتقال،
وبسبب عدم إستجابة طلبهم منذ العام  2017بزيادة أجرهم ،خصوصا وأنهم
لم يستفيدوا من املساعدة اإلجتماعية التي أعطيت ملوظفي اإلدارة العامة،
كما ومن زيادة بدل النقل من ثمانية آالف الى  65ألف ليرة.
ورف��ع��ت رئيسة الهيئة ،بنفس التاريخ كتابهم ه��ذا ال��ى ك��ل م��ن رئيس
اجلمهورية العماد ميشال ع��ون ورئ��ي��س مجلس ال����وزراء جنيب ميقاتي
ووزي���ري ال��ع��دل ه��ن��ري خ���وري وامل���ال ي��وس��ف خليل ،مقترحة إف��ادت��ه��م من
املساعدة اإلجتماعية وزيادة بدل النقل وزيادة أجرهم الشهري ،وذلك بسبب
ما يتكبدونه من نفقات أثناء ممارستهم مهامهم مبعاونة رئيس الهيئة في
الدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية ،وفي ضوء غالء أوراق الطباعة ومادة
املازوت ،بحيث باتوا يتكبدون النفقات من جيوبهم ،خصوصا وأن عددهم ال
يتجاوز حاليا الستني محاميا».

�إرجاء ا�ستجواب �سالمة
أرجأت القاضية أرليت تابت جلسة إستجواب حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة في دع��وى «متحدون» إلى الثالث من آذار املقبل ،بعد تخ ّلف سالمة
ووكليه عن احلضور ووس��ط سجال حاد بني تابت ومحامي اجلهة املدعية
التي اعتبرت أن التأجيل غير مبرر.

قرار ظني بحق ع�صابة تهريب �أجانب
والت�سبب بوفاتهم ..ماذا ت�ضمن؟
أصدر قاضي التحقيق في بعلبك حمزة شرف الدين قراره الظني في ملف
تهريب أجانب عبر معابر غير شرعية في البقاع ،مما أدى الى وفاة إمرأتني
وطفلني في منطقة عيون أرغش من جراء عاصفة ثلجية أثناء نقلهم من لبنان
الى سوريا ومنها الحقا الى تركيا.
وجاء في منت القرار أنه أسند الى املدعى عليهم( :أحمد.س)( ،محمد.ن.د)،
(حسن.ن.د)( ،يحيى.س)( ،علي.س)( ،مهدي.س) و(حسني.س) إقدامهم على
تأليف عصابة لتهريب األجانب وإدخالهم خلسة ال��ى لبنان وإستغاللهم
ونقلهم الى أماكن وعبر طرق خطرة ،ما أدى الى مقتل إمرأتني وطفلني وفقدان
آخرين ،مع توقع النتيجة والقبول باملغامرة ،وهو فعل يؤلف جناية القتل
القصدي اإلحتمالي ،كما أسند اليهم جنحة التدخل في دخول البالد خلسة
واإلقامة غير الشرعية ،وجناية تأليف عصابة أشرار واإلجتار باألشخاص،
وجنحة تبييض األموال.
وبينت الوقائع أن املدعى عليهم الثاني والثالث والرابع أقدموا على تأليف
عصابة لتهريب األجانب من وإلى سوريا وإستغاللهم ،وأقدموا على نقلهم من
بيروت الى البقاع عبر منطقة عيون أرغش أثناء عاصفة ثلجية ،مع توقعهم
حصول وفيات من جراء قساوة الطقس والثلوج ،وقبولهم باملخاطرة ،مما
أدى ال��ى وف��اة إم��رأت�ين وطفلني بسبب الصقيع ،ول��دى إتصال أح��د ذويهم
باملدعى عليهم املذكورين أجابه أحدهم بإستهزاء ،ولم يعد الحقا يجيب على
إتصاالته.
كما تبني أن املدعى عليه (م��ه��دي.س) إتصل بوالده املدعى عليه يحيى،
واألخير إتصل بإبنه املدعى عليه علي طالبا منه املساعدة في إغاثة شقيقه،
فتوجه يحيى مع إبنه حسني واملختار الى عيون أرغش للنجدة.
وق��رر القاضي ش��رف ال��دي��ن إعتبار فعل امل��دع��ى عليهم الثاني والثالث
والرابع مؤلفا جلنايات املواد  189/598و  320و  /586عقوبات ،والظن بهم
بجنح املواد  32و /36أجانب وإتباع اجلنح باجلنايات للتالزم.
كما قرر إحالة املدعى عليم أمام محكمة اجلنايات في البقاع ،ومنع احملاكمة
عن باقي املدعى عليهم لعدم كفاية الدليل

اعالنات رسمية

إعــــالن
من أمانة السجل العقاري
في صيدا
ط��ل��ب��ت م��ن��ى إس��م��اع��ي��ل أب����و ظهر
ملورثها عبد ال���رؤوف خالد أب��و ظهر
س��ن��دات ب��دل ض��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ارات 1/15
و 4/15و 19و 23و 65و53/252
مدينة صيدا.
للمعترض  15يوم ًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
----------------إعالن
صادر عن محكمة بيروت املذهبية
الدرزية
إلى املدعى عليها :ناديا محمد
صاحلة
بتاريخ 2021/10/6م ص��در ق��رار
يقضي :بفسخ عقد زواج��ك من املدعي
ي��وس��ف حمد البعيني واس��ق��اط��ك من
كافة احلقوق الزوجية.
ق���رار ص���در وج��اه��ي�� ًا ب��ح��ق امل��دع��ي
وغيابي ًا بحق املدعى عليها.
بيروت في 2022/1/19
رئيس قلم محكمة بيروت الدرزية
خلدون عبدالصمد
--------------------

توقيف متهم بتجارة
املخدرات وال�سرقة
واالحتيال
أعلنت املديرية العامة لقوى
االمن الداخلي  -شعبة العالقات
العامة في بالغ أصدرته أنه «في
إط��ار مالحقة املطلوبني للقضاء
وت��وق��ي��ف��ه��م وت��ن��ف��ي��ذ امل���ذكّ ���رات
العدلية بح ّقهم ،ونتيجة لعمليات
الرصد والتعقب ،متكّ نت دوري��ة
م���ن م���ف���رزة ب��ع��ل��ب��ك ال��ق��ض��ائ��ي��ة
ف��ي وح���دة ال��ش��رط��ة القضائية،
بتاريخ  2022-1-18من توقيف
أح��د املطلوبني في بلدة الطيبة،
ويدعى(:ف .م .مواليد عام ،1984
لبناني)،يوجد بحقه  9مالحقات
قضائية بجرائم جتارة مخدرات،
وس���رق���ة ،واح���ت���ي���ال ،واس��ل��ح��ة.
��ار ب��إش��راف القضاء
التحقيق ج ٍ
املختص.
ّ

للتدريس بالساعة في امل��دارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي
 2022 -2021ويرمي الثانيا ي تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس
بالساعة في معاهد وم��دارس التعليم املهني والتقني عن العام الدراسي
.2022 -2021
 طلب وزارة التربية والتعليم العالي املوافقة على مباشرة املتعاقدينللتدريس بالساعة عملهم في الثانويات واملدارس الرسمية للعام الدراسي
 2022/2021قبل تصديق عقودهم من املراجع املختصة وتسديد بدالت
اتعابهم عن الساعات املنفذة.
سياسي ًا ،فرضت عودة الرئيس سعد احلريري الى بيروت فجر امس
بعد غياب أشهر ،إيقاعها على احلركة السياسية احمللية عبر الزيارات
التي قام بها بعد ساعات قليلة من وصوله ،وعبر ترقب موقفه من الترشح
لإلنتخابات او خوضها مبرشحني من تيار «املستقبل» او عدم خوضها
نهائي ًا ،وه��و االم��ر ال��ذي سيحرك االت��ص��االت ح��ول التحالفات وتشكيل
اللوائح االنتخابية ،ولو ان بعض املعلومات حتدث عن احتمال ان تكون
زيارة احلريري لبيروت قصيرة وأليام محددة إلجناز بعض الترتيبات.
هذا إضافة الى حركة وفد برملاني فرنسي جال على املسؤولني مؤكد ًا
على االص�لاح��ات ،فيما تنتظر دوائ��ر السرايا احلكومية تلقي مشروع
املوازنة املفترض ان تتسلمه اليوم ،بعدما تأخر حسب معلومات «اللواء»
ايام ًا عديدة بسبب عطل تقني في برنامج وزارة املالية ومت اصالحه ،ليتم
توزيعه على الوزراء قبل  48ساعة على االقل من جلسة احلكومة التي تقرر
ان تعقد االثنني املقبل وفي حال تأخرت اكثر تؤجل اجللسة لألربعاء ،وهي
جلسة قد تكون جس نبض لتحمل ال��وزراء مسؤولياتهم الوطنية وامام
ناسهم في معاجلة االزمات احلياتية التي تعصف بهم.
وق��د اعلن الرئيس ميقاتي أن «حكومتنا تعاود جلساتها االسبوع
املقبل لدرس واقرار املوازنة العامة التي تشكل محطة اساسية حتتاجها
البالد النتظام عمل الدولة ،ونشدد على ضرورة تعاون اجلميع لتكون هذه
املوازنة خطوة اساسية على طريق االصالح املنشود .وال ننسى أنّ أمامنا
استحقاقات أخرى أبرزها االنتخابات النياب ّية التي سنعمل أيض ًا على
تأمني األطر الالزمة لإلشراف عليها وإدارتها بفعال ّية وشفاف ّية».
وقال خالل رعايته حفل «إطالق االستراتيجية الوطنية إلصالح الشراء
العام» في السرايا احلكومية ،في حضور وزير املال يوسف خليل :مناسبة
نص عليها
اليوم تأتي منسجمة مع تط ّلعات حكومتنا االصالحية التي ّ
بيانها الوزاري ،هذه التط ّلعات التي انبثقت أو ًال من ارادتنا الذاتية ورغبة
املجتمع اللبناني باإلصالح ،وتناغمت ثانيا مع توصيات األسرة الدولية
التي تتابع عن كثب هذا املوضوع وتعتبره ثالثا في س ّلم اإلصالحات بعد
إصالح الكهرباء وإصالح القضاء.

إصرار عون

وف���ي ب��ع��ب��دا ،ش��ك��ر ال��رئ��ي��س ع���ون ،ف��ي كلمة ل��ه ام���ام اع��ض��اء السلك
الديبلوماسي ومديري املنظمات الدولية قبل ظهر أمس في قصر بعبدا
الذين زاروه للتهنئة باالعياد ،بحضور وزير اخلارجية واملغتربني الدكتور
عبد الله بو حبيب واالمني العام لوزارة اخلارجية السفير هاني شميطلي،
جميع الدول على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد
وال يزال ،اال انه لفت الى ان بعض اجلهات تعمل على استثمار هذا الدعم
امل��ادي واإلنساني أله��داف سياسية وحتت شعارات ملتبسة ،خصوص ًا
وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية ،ودعا الى ضرورة احلذر من هذه
املجموعات ،والى حصر الدعم واملساعدة مبؤسسات الدولة ،والهيئات
واملنظمات اإلنسانية والدولية التي أثبتت جت ّردها وحيادها والتزامها
املواثيق الدولية التي ترعى حقوق اإلنسان.
وشدد الرئيس عون على ان لبنان بطبيعته «ليس ممر ًا أو مقر ًا ملا ميكن
أن يسيء إل��ى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ،وال يشكّل تدخ ً
ال في
شؤونها الداخلية ،وخصوص ًا ال��دول العربية الشقيقة التي وقفت دوم ًا
إلى جانبه السيما في الظروف الصعبة التي م ّر بها و ّملا يزل « .وأمل أن
تكون مواقف بعض الدول مماثلة ملواقفه ،بحيث ال تستعمل ساحته ميدان ًا
لتصفية خالفاتها أو صراعاتها اإلقليمية ،وال تدعم فئات أو مجموعات منه
على حساب فئات أخرى.
وقال :لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل اخلير واحملبة والرغبة الصادقة
في أن تكون عالقاته معها عالقات تعاون بناء واحترام متبادل .ولبنان
بطبيعته ليس ممر ًا أو مقر ًا ملا ميكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها
واستقرارها ،وال يشكل تدخ ً
ال في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول
العربية الشقيقة .آمال ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة ملواقف لبنان،
بحيث ال تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خالفاتها أو صراعاتها اإلقليمية،
وال تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى ،بل تتعاطى مع
جميع اللبنانيني من دون متييز أو تفرقة.
وأضاف :إني عازم ،بالتعاون مع مجلس النواب واحلكومة ،ومبا تبقى
من واليتي ،على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل ،من أجل حتقيق
اإلصالحات التي التزمتها ،والتي طاملا دعت دولكم إلى تطبيقها .مشيرا
الى ان «أولى اخلطوات االصالحية إقرار خطة التعافي املالي واالقتصادي
خالل االسابيع املقبلة ،وذلك متهيد ًا ملناقشتها مع صندوق النقد الدولي
لبدء مسيرة النهوض من جديد ،بالتزامن مع التدقيق احملاسبي اجلنائي
في مصرف لبنان واإلدارات واملؤسسات واملجالس األخرى».
اما السفير البابوي املونسنيور جوزف سبيتري ،فدعا باسم اعضاء
السلك« ،جميع اللبنان ّيني إل��ى الثبات في التزامهم باحل ّر ّية واحلقوق
األساس ّية والدميقراط ّية والتضامن ،لكي يستم ّروا في بعث األمل بإمكان ّية
العيش املشترك املتناغم والتق ّدم» .وقال:ان املصاعب التي تعرض لها لبنان
في العامني املاضيني ،مع ّ
كل ما حملت معها من آالم ،لم تطفئ شعلة احل ّر ّية
وال روح التضامن لدى اللبنان ّيني.
املشاركة في
ورأى انه قد يكون من املفيد أن تو ِّقع األح��زاب السياس ّية
ِ
االنتخابات املقبلة اتّفاق احترام متبادل ،بدل اللجوء إلى حمالت التشهير،
كل ّ
مرش ٍح ّ
صو ًنا لكرامة ّ
حزب ّ
وكل انتماء.
وكل ٍ

الوفد الفرنسي

من جهة ثانية ،ج��ال وف��د من جلنة ال��ش��ؤون اخلارجية في اجلمعية
الوطنية الفرنسية برئاسة ج��ان ل��وي ب��ورالجن على املسؤولي .والتقى
الرئيس عون والرئيسني بري وميقاتي في حضورمستشار رئيس احلكومة
السفير بطرس عساكر والنائب نقوال نحاس.
واك��د ع��ون للوفد إن��ه «يتطلع ال��ى ان تكون االنتخابات النيابية في
الربيع املقبل ،فرصة حقيقية للبنانيني كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير
بهدف تطوير النظام اللبناني» ،معتبرا ان الالمركزية اإلداري���ة واآللية
املوسعة ،تشكل مدخال اساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ
وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات».
وردا على س��ؤال حول عالقات لبنان مع ال��دول العربية ،اكد الرئيس
عون ان «لبنان كان دائما وال يزال ،حريصا على افضل العالقات مع الدول
العربية واالجنبية ،وسيعمل على إعادة العالقات طبيعية مع دول اخلليج».
كما أشار الى ان «املفاوضات لترسيم احلدود البحرية اجلنوبية ستستأنف
مع العودة القريبة للوسيط األميركي آموس هوكشتاين الى املنطقة».
واكد بورالجن ان زيارة الوفد تهدف الى «تأكيد العالقة املميزة بني لبنان
وفرنسا ،والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس اجلمهورية لتمكني لبنان من
إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وحتقيق التوازن ،فضال عن االطالع
على حقيقة األوض��اع اللبنانية ،ومعرفة كيف ميكن لفرنسا وللجمعية
الوطنية الفرنسية وال سيما الشؤون اخلارجية ،املساعدة على حتقيق ما
يتمناه اللبنانيون ،ومن اين تكون بداية املسيرة الضرورية لالنقاذ ،حفاظا
على ما مييز لبنان وال سيما الوحدة بني طوائفه».
وشدد على ان «اإلصالحات التي تنوي احلكومة اللبنانية اعتمادها،
تشكل خطوة مهمة على طريق حتقيق النهوض والتعافي» .وجدد التأكيد
انه اتى مع الوفد» للمساعدة ،وألن لبنان في ظروف دقيقة ،وعلى فرنسا ان
تكون الى جانبه وتساعده».
وبحث الوفد مع بري االوض��اع العامة وآخ��ر املستجدات والعالقات
الثنائية ب�ين لبنان وفرنسا ،وال��ت��ع��اون ب�ين املجلس النيابي اللبناني
واجلمعية الوطنية الفرنسية .

باسيل واخلالف مع احلزب

في املواقف ،أكّد رئيس التيار الوطني احلر النائب جبران باسيل أن
«التيار سيخوض اإلنتخابات النيابية املقبلة في ّ
كل املناطق ال ّلبنان ّية،
ومشروعه ال يزال نفسه ،وهو مشروع ال ّدولة ،ا ّلتي ال ميكن أن تقوم ّ
بظل
وجود الفساد».
وعن حتالف الت ّيار في االنتخابات مع حزب الله ،أشار في حديث إلى
وكالة «األناضول» الترك ّية ،إلى أنّ «اخلالف واضح وكبير مع احلزب مبا
يخص األمور ال ّداخل ّية.
ّ
الوطني» و«حزب
ار
ي
«الت
بني
مخايل»
مار
«تفاهم
صمود
ر
س
عن
وعن
ّ
ّ
ّ
الله» ،ركّز على أنّ «احلاجة الوطن ّية له هي الس ّر ،فالتّفاهم املذكور يحافظ
علما أنّ هناك خالفات داخل ّية كافية لتنسفه،
على الوحدة بشكل أو بآخرً ،
ألنّ أه ّم نقطة فيه هي بناء ال ّدولة».
وذكر أنّ «االتفاق ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم «داعش»
من احتالل لبنان ،ومنع االقتتال الداخلي ،وهذا أمر أساسي ،لكن ال يكفي
لبناء دولة؛ فاالتفاق فشل ببناء ال ّدولة».
وع��ن م�لاق��اة «ح��زب ال��ل��ه» ل��ه بالتّطوير ،أج���اب :ب��أنّ ال��ع��ودة للحكومة
ج��زء من التّجاوب مع التّطوير ،لكن ذل��ك غير ك ٍ
��اف ،فاإلنتاج واإلص�لاح
هما اللاّ زمان» .وعن سالح احلزب ،أكّد إنه «من الضروري أن يدخل ضمن
إطار تنفيذي معينّ  ،ليكون ضمن سياسة ال ّدولة ،وهذا أمر ممكن إذا خرج
موضحا أنّ «الهدف يجب أال يكون نزع سالح
البعض من فكرة املؤامرة»،
ً
«حزب الله» ،إنمّ ا كيف ّية استعماله ملصلحة الوطن.

القضاء املتردي

تطور قضائي آخر ،بحث وزير العدل القاضي هنري اخلوري في
وفي ّ

اوض��اع القضاء خ�لال إجتماع موسع عقده في مكتبه في ال���وزارة ضم
كال من :رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل عبود ،املدعي العام
التمييزي القاضي غسان عويدات ،رئيس مجلس شورى الدولة القاضي
فادي الياس ،رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ،رئيس
ديوان احملاسبة القاضي محمد بدران ،مفوض احلكومة لدى مجلس شورى
الدولة القاضي فريال دلول ،الى قضاة أعضاء في هذه املجالس والهيئات.
وق��ال الوزير اخل��وري بعد االجتماع :أنه جرت خالله دراس��ة مسهبة
لألوضاع املتردية للعدليات في بيروت واحملافظات ،وسبل إيجاد حلول
ناجعة لهذه املشكالت التراكمية ،كما تناول البحث األوضاع املادية للقضاة
وتدني قيمة رواتبهم وبدالت النقل واإلنتقال ،ما يؤثر سلبا على حضورهم
في مراكزهم ،وبالتالي عرقلة وتأخير مسار عمل القضاء العدلي بشكل عام،
خصوصا ما يتعلق بجلسات احملاكمات»
وأشار اخلوري الى أنه «مت التوافق بني املجتمعني على متابعة هذه
امللفات امللحة بالتنسيق مع السلطتني التشريعية والقضائية».

االنتخابات :عزوف وترشيح

عل الصعيد االنتخابي ،صدر الرئيس متام سالم بيان قال فيه :انطالقا
مما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير ،اال وهو االنتخابات
العامة في شهر ايار املقبل .وفي خضم ما وصلت اليه االوضاع في البالد
من ترد وانهيار .وافساح ًا في املجال ام��ام تغيير ج��دي ،من خالل اتاحة
الفرصة لدم جديد ،وفكر شاب ونظيف ،يطمح الى اهداف وطنية صافية
ونقية .واحترام ًا ملطالب الشعب الثائر والساعي ال��ى التغيير ،وال��ذي
يستحق ان يعطى فرصة ليتابع مسيرة بناء ال��وط��ن بافكار واساليب
ومم��ارس��ات ج��دي��دة وط��م��وح��ة .اعلن ع��زوف��ي ع��ن الترشيح لالنتخابات
النيابية ،وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع اهلها الطيبني ،واملساهمة في
كل ما يؤدي الى اعدة بناء الوطن ،انطالقا من وثيقة الوفاق الوطني اتفاق
الطائف والدستور اللبناني ضمانة السيادة واالستقالل.
واكد الرئيس سالم لـ«اللواء» ان عزوفه عن الترشيح «يأتي إنسجام ًا
مع قناعاتي بإعطاء فرصة للجيل اجلديد وللخبرات اجلديدة املطالبة
بالتغيير» .وق���ال :ال يجوز ان نؤيد التغيير نحو االف��ض��ل وان نتمسك
باملنصب ،ال سيما ان لنا حضورنا السياسي والشعبي والوطني وهو
سيبقى قائم ًا ،كما ان دارة املصيطبة ستبقى مفتوحة ام��ام اهلي ابناء
بيروت.
باملقابل ،اعلن مخايل سركيس الدويهي من معراب وفي حضور رئيس
القوات اللنانية سميرجعجع ،ترشيحه ألحد املقاعد املارونية في زغرتا
ضمن دائرة الشمال الثالثة وبالتحالف مع القوات اللبنانية .واكدجعجع
تبني ترشيحه والتحالف معه «ألننا ن��رى فيه الشخصية ال��ق��ادرة على
خوض املعركة في هذه الدائرة ون��رى انه سيقدم مع التكتل منوذج ًا عن
العمل السياسي العام والدويهي هو الصورة السيادية عن زغرتا الزاوية»
حسبما قال.
وبترشيح الدويهي على لوائح القوات يكون هوالثالث بعد ترشيح
نائب رئيس احلكومة السابق غسان حاصباني في بيروت االولى والزميل
غياث يزبك في البترون.

وفد إلى باريس

قضائي ًا ،تغادر بعثة قضائية من احملامي العام التمييزي القاضي
ج��ان طنوس ،ال��ذي يجري حتقيقا محليا في قضية حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،والقاضي رجا حاموش ،لالجتماع مع قضاة فرنسيني في
ما خص الشبهات التي حتوم حول احلاكم ،واملتعلقة مبخالفة قانون النقد
والتسليف وتبييض األموال واالثراء غير املشروع.
وك���ان ق��اض��ي التحقيق ف��ي ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ارل��ي��ت ث��اب��ت ارج����أت جلسة
استجواب سالمة ،الذي لم مثل امامها إلى  3آذار .2022

 847624إصابة

صحي ًا ،أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 7110
إص��اب��ات ج��دي��دة ب��ف��اي��روس ك��ورون��ا و 16ح��ال��ة وف���اة خ�لال ال���ـ 24ساعة
املاضية ،ليرتفع العدد التراكمي إلى  847624إصابة مثبتة مخبري ًا ،منذ
 21شباط .2020

القادة الغربيون ي�ص ِّعدون اللهجة حمذرين بوتني
(تتمة املنشور ص)1

وقال بلينكن أيضا إن روسيا قد تعيد إحياء مخاطر احلرب الباردة في
أوروبا.
وأكدت وزيرة اخلارجية األملانية أنالينا بيربوك بدورها أن أي عمل عدائي
روسي جديد ستكون له «تداعيات خطيرة».
في كييف ،قال الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي تعليقا على غزو
روسي محتمل ،إنه ال وجود ملا يسمى «توغالت محدودة» ،معتبرا أن ضمان
«األمن الشامل في أوروب��ا مستحيل بدون استعادة سيادة وسالمة أراضي
أوكرانيا».
وفي لندن ،اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن أي توغل
روسي في أوكرانيا سيكون «كارثة على العالم».
ونشرت روسيا آالف اجلنود عند احل��دود مع أوكرانيا ،ما أث��ار مخاوف
من احتمال غزوها جلارتها .وينفي الكرملني أن تكون لديه نية بالهجوم على
أوكرانيا ،لكنه يعتبر أن خفض حدة التوتر متر عبر حصوله على ضمانات
خطية حول أمن روسيا ،ومنها أن حلف شمال األطلسي لن يضم أوكرانيا
اليه.
وأعلنت وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة ام��س أن أكثر م��ن  140سفينة حربية
وحوالى عشرة آالف عسكري ستشارك في كانون الثاني وشباك في تدريبات
في األطلسي واحمليط املتجمد الشمالي واحمليط الهادىء أو حتى املتوسط.
وفي أوج التوتر مع الغربيني ،أعلنت موسكو أيضا عن مناورات بحرية
مشتركة مع الصني وإيران التي يزور رئيسها ابراهيم رئيسي اليوم روسيا.
ولم يحدد موعد هذه املناورات.
وتأتي هذه اإلعالنات بعدما اعتبر الكرملني تصريحات الرئيس األميركي
جو بايدن التي هدد فيها األربعاء برد «شديد» في حال شن هجوم عسكري
روسي على أوكرانيا ،بأنها «مزعزعة لالستقرار».
وح ّذر جو بايدن الذي تولى السلطة قبل عام ،من أن الوضع «قد يخرج عن
السيطرة» في حال وقوع هجوم روسي.
وتس ّبب تصريح جو بايدن في البداية في حدوث ارتباك من خالل تطرقه
الى احتمال حصول «توغل محدود» روسي في أوكرانيا .إذ سرعان ما انتقدت
املعارضة تصريحاته ما أرغم البيت األبيض على توضيح حتذيره لروسيا.
وقالت الناطقة باسم البيت األبيض جني ساكي «اذا جت��اوزت أي قوات
روسية احلدود األوكرانية ،أي غزتها مجددا ،سيقابل ذلك برد سريع وصارم
وموحد من جانب الواليات املتحدة وحلفائها».
وم��ن امل��ق�� ّرر أن يلتقي بلينكن في جنيف اليوم نظيره ال��روس��ي سيرغي
الفروف.
ّ
حض األربعاء خالل زيارة دعم الى كييف ،الرئيس الروسي
وكان بلينكن
فالدميير بوتني على اختيار «الطريق السلمي».
وحصلت جولة محادثات أميركية روسية األسبوع املاضي في أوروب��ا
فشلت في ردم الهوة الفاصلة في هذه املرحلة بني الغرب وروسيا.
وشدد بلينكن األربعاء على أنه لن يعرض «أي وثيقة» خالل لقاء اجلمعة
مع الفروف.
وأوضح «علينا أن نرى إلى أين وصلنا وما إذا كانت ال تزال هناك فرص
التباع الدبلوماسية واحلوار الذي كما قلت سابقا ،هو املسار املفضل إلى حد
بعيد».
وق��ال «آم��ل بشدة ب��أن نتمكن من إبقاء (ال��وض��ع) على مسار دبلوماسي
وسلمي ،لكن في النهاية ،سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتني».
وإضافة إلى اتفاقية متنع أي توسيع حللف شمال األطلسي أكدت موسكو
أن مطالبها هذه غير قابلة للتفاوض ،في حني اعتبرتها الواليات املتحدة غير
مقبولة في غالبيتها.
وفي ظل هذه األج��واء ،أعلنت واشنطن «تخصيص  200مليون دوالر من
املساعدات األمنية الدفاعية اإلضافية» ألوكرانيا تستكمل بها مساعدات
سابقة قدرها  450مليونا.
وتضاف هذه املساعدات العسكرية الى تلك التي أعلنتها لندن في وقت
سابق خالل األسبوع احلالي .وأك��د وزي��ر الدفاع البريطاني بن واالس أن
بريطانيا سترسل أسلحة دفاعية إل��ى أوكرانيا ضمن برنامج يهدف إلى
مساعدتها على ضمان أمن حدودها.
ورفضت أملانيا من جهتها فكرة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا ،معتبرة أن
ذلك سيؤجج التوتر.
لكن وزي��رة اخلارجية األملانية أب��دت موقفا صارما ج��دا خ�لال زيارتها
لكييف مطلع األسبوع احلالي ،مؤكدة أن بالدها «ستبذل كل ما يلزم لضمان
أمن أوكرانيا».
وب ّدد املستشار األملاني أوالف شولتس األربعاء أي غموض حول مستقبل
خط أنابيب الغاز نورد سترمي  .2وأكد أن بالده الداعم الرئيسي للمشروع،
تعهدت لدى األميركيني باحلؤول دون وضعه في اخلدمة في حال هاجمت
روسيا أوكرانيا.

 ٤قتلى يف ق�صف ا�ستهدف عفرين
(تتمة املنشور ص)1

برد واألوالد تبكي ،يعني ليلة مأساوية ...لم أمن حتى الساعة  8صباحا
كنت خائف من أن تنهار اخليمة على األوالد».
وأضاف بعد هبوب العاصفة على املنطقة «يعني حالة مأساوية ونرجو
النظر لهذا املوضوع .اخليمة غير صاحلة للسكن يعني حتى للحيوانات غير
مقبولة ...نحنا حالتنا سيئة».
وفي املخيم الذي يؤويه ،وضع بعض الناس أحجارا ليتمكنوا من املرور
عبر برك املياه املنتشرة فيه.
وقالت األمم املتحدة ،التي ح��ذرت من سيول مبجرد أن يبدأ الثلج في
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الذوبان ،إن  362خيمة تضررت في املنطقة حتى  19يناير كانون الثاني كما
حلقت األضرار بأكثر من  400أسرة.
وقالت األمم املتحدة إنه مت إجالء أسر من مخيم في شمال سوريا في أكثر
املناطق تضررا.
كما تسببت العاصفة في تعطيل سير احلياة الطبيعية في مناطق أخرى
في سوريا .وأجلت جامعات ومؤسسات تعليمية في مناطق تخضع لسيطرة
احلكومة االمتحانات كما مت إغالق موانئ سورية مؤقتا.
وتسببت احلرب األهلية السورية في مقتل مئات اآلالف وأجبرت املاليني
على الفرار من منازلهم مما أدى ألسوأ أزمات الالجئني منذ احلرب العاملية
الثانية.
واستعادت احلكومة السورية ،بدعم روسي ،السيطرة على أغلب مناطق
البالد ،مما دفع مؤيدي املعارضة للفرار جليوب في شمال البالد.
على صعيد اخر ،لقي أربعة أشخاص على األقل قتلوا وأصيب أكثر من
عشرة في قصف استهدف مدينة عفرين السورية وهجوم صاروخي منفصل
على مشارفها امس .وهذان أحدث هجومني من سلسة هجمات يشهدها منذ
سنوات اجليب الشمالي الغربي اخلاضع لسيطرة تركيا واملقاتلني السوريني
الذين تدعمهم .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومني.
وألقت تركيا باملسؤولية في هجمات سابقة هناك على وح��دات حماية
الشعب الكردية السورية ،التي كانت تسيطر على منطقة عفرين حتى استولت
القوات التركية على املنطقة في عملية عسكرية عبر احلدود في .2018
ق��ال مسعفون وعمال إنقاذ إن قصف مدينة عفرين أدى إل��ى مقتل ثالثة
أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين.
وأضافوا أن الهجوم الصاروخي املنفصل على سيارة أفضى إلى مقتل
امرأة وإصابة ثالثة آخرين في بلدة مرميني بريف عفرين.
وردت القوات التركية بقصف املناطق التي يسيطر عليها األكراد ،حسبما
ذك��رت وسائل إع�لام تسيطر عليها ق��وات املعارضة املسلحة املتحالفة مع
تركيا.

تنديد أ�وروبي بهدم منزل عائلة فل�سطينية يف القد�س
(تتمة املنشور ص)1

وأكدت الدول األربع «يهدد هذا القرار مباشرة ،استدامة دولة فلسطينية
مستقبلية .تشكل املستوطنات اإلسرائيلية انتهاكا فاضحا للقانون الدولي
وت��ش��ك��ل ع��ائ��ق��ا ام���ام إق��ام��ة س�ل�ام ع���ادل وش��ام��ل ودائ����م ب�ين اإلسرائيليني
والفلسطينيني».

ت�أثريات م�ستقبلية مقلقة
(تتمة املنشور ص)1

ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ف��ي أع����داده وامل��ن��اف��ع وم���اذا تعني كلها سياسيا
واقتصاديا .سننظر الى أحجام االنفاق والتبريرات املعلنة بحيث
ال نسيء ال��ى قطاعات عديدة مت حرمانها في السابق .سننظر الى
االيرادات املتوقعة ومن أين ستأتي أي من أي نوع ضرائب وعلى من
تفرض .هنالك ض��رورة للبدء في حتديد العجز كي ال يتفاقم نسبة
للناجت احمللي االجمالي .في آخر احصائيات ميكن الوثوق بها ،وصل
عجز املوازنة الى  %11من الناجت ومن املمكن أن يرتفع شرط تبريره
اقتصاديا ومعيشيا ومؤسساتيا وليس ماليا فقط.
وض��ع الليرة مقلق ويؤثر سلبا على حياتنا لكن ميكن لليرة أن
تعالج عندما يتفق لبنان مع صندوق النقد .محاوالت مصرف لبنان
لدعم سعر صرف الليرة ال ميكن أن تنجح ألن مشاكل لبنان تتعدى
لألسف املوضوع النقدي لتصل الى السياسي واملالي واملؤسساتي
والقانوني وغيرها والتي تؤثر جميعها سلبا على سعر الصرف.
مصرف لبنان يعالج النتيجة أو ظواهر املرض ولكن ليس باستطاعته
معاجلة املرض نفسه الذي يتطلب خطوات كبيرة فاعلة في ميادين
أخرى أهمها املالي عبر املوازنة وحجم القطاع العام الذي يجب أن
يتدنى .حتسني العجز املالي والقيام باالصالحات الدنيا املطلوبة
في كل القطاعات أهمها الكهرباء واملياه واالتصاالت والنقل والعمل
وغيرها كلها مهمة وال بد من البدء من مكان ما.
عندما تتحسن سالمة الليرة ستتحسن معها األج��ور املقيمة بها
ويرتاح اللبناني تدريجيا .تتحسن أوضاع الفقراء واملناطق تدريجيا
علما أن الوقت يبقى العامل األه��م .عندها تتحسن أيضا أوض��اع
الضمانات االجتماعية والصحية والغذائية وننتقل معها الى أوضاع
مريحة لن تصل حتما الى ما قبل تشرين  ،2019لكنها ستكون أفضل
بكثير من اليوم .سيصبح بإمكان القطاع اخلاص أن ينتج ويسوق
في الداخل ،لكن األسواق اخلارجية بحاجة الى تطوير وتوسيع وال
من يقوم بها اليوم .األس��واق اخلليجية مهمة جدا لنا ،لكن يجب أن
نضيف اليها أسواقا أخرى في شمال أفريقيا وضمن أفريقيا نفسها
حيث تتواجد جاليات لبنانية كبيرة عديدة وقوية .من الضروري
حتى في ظروفنا احلالية التحضير لفتح هذه األس��واق ألنها تأخذ
الوقت الطويل كي تنجح.
مع التوقيع مع صندوق النقد على اتفاقية اصالحية شاملة ووصول
بعض ال��دوالرات سيتحسن سعر صرف الليرة أكثر بكثير بالتزامن
مع بدء االصالحات .يبدأ لبنان بالتعافي البطيء ورمبا املوجع ألن
العديد من التعريفات سيرتفع كالكهرباء واالت��ص��االت واملياه اذ ال
ميكن االستمرار باألرقام احلالية املتدنية جدا نسبة للتكلفة .اللبناني
سيتوجع لكن األوض��اع العامة ستكون أفضل وبالتالي سيتحسن
املستوى املعيشي تدريجيا ليس فقط من ناحية السعر وامن��ا من
ناحية توافر اخلدمات ونوعيتها .ماذا يفيدنا مثال أن تكون تعريفات
الكهرباء منخفضة وال كهرباء ،بل نعتمد على املولدات اخلاصة املكلفة
واملرهقة ماليا .أفضل أن تكون لنا كهرباء عامة مع رفع التعريفات الى
حدود مدروسة ونرتاح من املولدات.
ما هي املواضيع التي ال حتل اال على املدى البعيد ألن تأثيراتها
عميقة وتتخطى االقتصاد لتصل الى التأثيرات النفسية والعقلية
وغيرها؟
أوال :تتأثر اليوم انتاجية اللبناني الى حدود كبيرة وهي من أصعب
األم��ور التي يجب رفعها .مشكلة االنتاجية انها مرتبطة بالتعليم
والتربية والغذاء وكلها أمور كبيرة ال حتل بسرعة .في الواقع اليوم
يتدنى مستوى اخلدمات في القطاعني العام واخلاص ليس فقط ألن
األج��ور غير كافية بل ألن االنتظام والرغبة في االداء تغيرت كثيرا
سلبا .عندما تسوء أي خدمات تشير التجارب الى صعوبة العودة
الى املستويات السابقة بسرعة.
ثانيا :الرغبة في العمل والعودة الى احترام األنظمة بدأ من أنظمة
السير الى قوانني الضرائب واالنفاق وحتى سالمة الغذاء والعالقات
بني املواطنني وجميع السلطات .هذا النوع من اخللل الذي يزداد كل
يوم ال يعود بسهولة الى الوضع الطبيعي حتى مع فرض قوة وهيبة
الدولة.
ثالثا :من الضروري أن يقوم اللبناني تدريجيا بتصحيح عالقاته
داخل البلد أي بني مختلف شرائح املجتمع ألن املصير مشترك ويجب
ترك الكره والعنف نهائيا .يجب تصحيح اخلطاب مع دول اجلوار
وخاصة مع دول اخلليج وه��ذا يتطلب الوقت ألن صدقيتنا أصيبت
وال بد من معاجلتها لتعود أفضل مما كانت .حتم ًا يجب تصحيح كل
خلل مع الدول الغربية واملؤسسات الدولية حيث فقدنا قسما كبيرا
من رصيدنا كما دلت عليه زيارات الرئيس ماكرون واألمني العام لألمم
املتحدة.
يجب معاجلة كل التصرفات السلبية التي دخلت في جسمنا وعقلنا
في السنوات القليلة املاضية .تصحيح األوضاع ال يتوقف فقط على
حسن اداء احلكومات والنواب والقطاع العام ،بل أيضا على تعزيز
الثقة وزيادة األمل باملستقبل.

الدكتور لوي�س حبيقة
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�إ�سالمية

يف حوار تناول ظاهرة ال�شعوذة وا ّدعاء النب ّوة

د .حداد :العتب الكبري على كل م�س�ؤول
ومرجع ِ
يتحرك..؟!
ومل
أمرهم...
�
ب
م
عل
ّ

م ��اذا يعني أن يظهر رج��ل م��ري��ض أو مختل أو
مغرض في ّدعي النب ّوة ويبدأ بنشر كالم يقول عنه أنها
آيات توحى إليه..؟!
وماذا يعني أن تترك الساحة ملثل هؤالء ليسرحوا
وميرحوا دون حسيب أو رقيب..؟
ثم ملاذا أصبح لبنان بلدا ال يخ ّرج للناس إال الفساد
عند كل مناسبة ثم اإلساءة للدين ولألخالق والقيم..؟!
واألغرب من كل ما سبق ..ملاذا رغم كثرة املشعوذين
وظهور من ي ّدعي النبوة ويسيء إلى األديان والشرائع
لم تبادر أي مؤسسة أو مرجعية إلى التح ّرك لفضح
ه��ذا ال�ك��ذب وإي�ق��اف انتشاره ف��ي مجتمع ال ينقصه
املزيد من الكذب والفساد..؟!
ورغ��م املطالبات الكثيرة التي ام�ت�لأت بها مواقع
التواصل االجتماعي ون��داءات الناس بأن يكون هناك
حت � ّرك مؤسساتي وقضائي مينع ه��ذه اخلزعبالت،
لألسف لم جند من املسؤولني من حت ّرك فازداد الفساد
فسادا.

حداد

الشيخ د .أس��ام��ة إب��راه��ي��م احل���داد  -املفتش العام
لألوقاف اإلسالمية في دار الفتوى وفي لقاء مع «اللواء»
قال :الدجل آفة قدمية حديثة متعددة األشكال واأللوان،
غالب ًا تكثر في زمن الفنت والفوضى وق ّلة العلم والدين،
فيظهر أشخاص ي ّدعون أنهم أنبياء ويتبعهم سخفاء
ال��ن��اس ،وك��ث��ي��ر ًا م��ا يلتف حولهم ع��دد م��ن األشخاص
التافهني اجلهلة ،وهذه عالمة من عالمات يوم القيامة،
أخبر عنها النبي  #بقولهَ « :س َيكُونُ ِفي ُأ َّم ِتي َك َّذا ُبونَ
و َأ َن��ا َ
خ� مَ ُ
ني لاَ  َن ِب َّي
�ات ال َّن ِب ِّي َ
ثَلاَ ُثونَ ُك ُّل ُه ْم َيز ُْع ُم َأ َّنُ��ه َن ِب ٌّيَ ،
 َب ْع ِدي».
وممن ظهر من هؤالء الثالثني مسيلمة الكذاب ،فا ّدعى
النبوة في آخر زمن النبي  ،#وكثر أتباعه ،وعظم ش ّره
على املسلمني حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي
بكر الصديق رضي الله عنه في معركة اليمامة املشهورة،
وظهر كذلك األس��ود العنسي في اليمن وا ّدع��ى النبوة،
فقتله الصحابة قبل م��وت النبي  ،#وظهرت سجاح
وا ّدعت النبوة ،وتزوجها مسيلمة ثم ملا ُقتل رجعت إلى
اإلسالم ،وتن ّبأ أيض ًا طليحة بن خويلد األسدي ،ثم تاب
ورجع إلى اإلسالم وحسن إسالمه.
وظ��ه��ر ف��ي العصر احل��دي��ث م��ي��رزا أح��م��د القادياني
بالهند وا ّدعى النبوة ،وأنه املسيح املنتظر ،وأن عيسى
ليس بحي في السماء ،إلى غير ذلك من اال ّدعاءات الباطلة،
وص��ار له أتباع وأنصار ،وتص ّدى له كثير من العلماء،
ف��ر ّدوا عليه وب ّينوا أنه أحد الدجالني ،وال ي��زال خروج
ه��ؤالء ال��ك��ذاب�ين واح���د ًا بعد اآلخ��ر حتى يظهر آخرهم
ال َر ُس ُ
األعور الدجال َق َ
حتَّى
الس َ
اع ُة َ
ول ال َّل ِه  « :#لاَ َت ُقو ُم َّ
ام ِة
 َي ْخ ُر َجثَلاَ ُثونَ  َك َّذاب ًاُ ،ك ُّل ُه ْم َيز ُْع ُم َأ َّن ُه َن ِب ٌّي َق ْب َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
ِ
آخ ُرهُ ُم الأْ َ ْع َو ُر ال َّد َّجال».
وأضاف حداد :والعتب الكبير على كل مسؤول ومرجع
علم بأمر الدجال األخير وظهوره على وسائل التواصل،
�روج له ،ولم يتحرك ولم
ومعه امل ّدعية مبعرفة الغيب ت� ّ
يحرك ساكن ًا لتوقيف ه��ذا الدجال ومحاسبته وف��ق ما
تنص عليه األنظمة امل��رع��ي��ة ،وك��ذل��ك العتب كبير على
وسائل اإلع�لام والتواصل التي تبرزه كظاهرة طبيعية
دون استنكار ،ومن هنا أتوجه الى وسائل اإلع�لام بأن
يتقوا الله مبا ينشرون ،وأن يعلموا أن الدال على الفساد
كفاعله ،وكنا نأمل من كافة الوسائل اإلعالمية أن تتجاهل
هذا الدجال وال تنشر ضالالته ،أو أن تتص ّدى له بالتنبيه
وال��ت��ح��ذي��ر وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى اح���ت���رام م��ش��اع��ر املسلمني
واملسيحيني التي تتأ ّذى من كالم ذاك الدجال وصاحبته،
كما أتوجه إل��ى م ّدعي النبوة وإنقاذ البشرية أن ينقذ
نفسه من الضالل والسخافات ،وأن يعرض نفسه على
مجموعة من أطباء األم��راض العقلية لتشخيص حالته
ومعاجلتها مبا يناسب.

أنواع مختلفة من الدجل في بالدنا

وأض��اف ح��داد :ومب��ا أننا حتدثنا عن الدجالني
ف��إن هناك أنواعا أخ��رى من الدجل ال ّ
تقل خطورة

الشيخ د .أسامة حداد
على مجتمعنا ،منها:
 -1الدجل في املسؤولية بإسناد األمر إلى غير أهله:
اع َة»
الس َ
قال ِ « :#إ َذا ت ََو َّس َد الأْ َ ْم َ��ر َغ ْي ُر َأهْ � ِل� ِ�هَ  ،فا ْنت َِظرِ َّ
صحيح البخاري ،وهذه حالة يئنّ لها ضمير الصادقني
ال��ذي��ن ي��ري��دون مصلحة املجتمع ،ح�ين يشهدون رفعة
أس��اف��ل ال��ن��اس وال��ف��اش��ل�ين ،وي��ت��م تهميش الناجحني
واملخلصني.
 -2ال��دج��ل ف��ي احمل��اس��ب��ة واخ��ت�لال امل��ق��اي��ي��س :لقد
أخبرنا الرسول  #أن املقاييس تختل قبل قيام الساعة،
ات َ
يها
«س َي ْأ ِتي َع َلى ال َّن ِ
س َن َو ٌ
اع ُ
ص َّد ُق ِف َ
خ َّد َ
اتُ ،ي َ
اس َ
فقالَ :
�ص� ِ
ا ْل� َك� ِ
�اد ُقَ ،و ُي� ْ�ؤ مَ َ
يها الخْ َ ِائنُ ،
ت��نُ ِف َ
�اذ ُبَ ،و ُي� َك� َّذ ُب ِف َ
يها ال� َّ
ض ُة»ِ ،ق َ
يها ال ُّر َو ْي ِب َ
يلَ :و َما
يها الأْ َ ِمنيَُ ،و َي ْن ِط ُق ِف َ
َو ُي َخ َّونُ ِف َ
ال« :ال َّر ُج ُل الت ِ
ض ُة؟ َق َ
ال ُّر َو ْي ِب َ
ام ِة».
َّاف ُه ِفي َأ ْمرِ ا ْل َع َّ
 -3الدجل في املظاهر واخلطابات :ورد في الصحيحني
عن حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي ُ « :#ي َق َ
ال
و َما ِفي َق ْل ِب ِه ِ
م ْث َق ُ
أج َل َد ُهَ ،و َما ْ
ال
أظ َر َفهَُ ،و َما ْ
أع َق َلهَُ ،
ِلل َّر ُجلِ َما ْ
��ر َد ٍل ِ
ح َّب ٍة ِ
م��نْ َ
��ان» ،حتى أصبحنا نستمع إلى
مي� ٍ
م��نْ  ِإ َ
َ
خ� ْ
خطباء ظاهرهم يخالف باطنهم ،يقولون ما ال يفعلون،
عجب بهم
ويأمرون الناس بالب ّر وينسون أنفسهم ،و ُي َ
جهلة الناس.
 -4الدجل في الشهادات واأللقاب العلمية وتزويرها:
وهذا يندرج حتت شهادة الزور ،التي أخبر عنها النبي
الس ِ
اعةُ ... :ظ ُهو ُر َ
شها َد ِةال ُّزورِ
 #بقولهِ « :إنَّ َبينْ َ َي َد ِى َّ
ول َع ْبد ِ
وكت َْمانُ شها َد ِةالحْ َ ِّق»َ ،ي ُق ُ
الله ْبن َم ْس ُع ٍ
ود رضي
َ
الش ْر ِك ِب ِ
ش َها َد ُةال ُّزورِ ِب ِّ
الله عنهُ :ع ِد َل ْت َ
اللهُ ،ث َّم َق َر َأ هَ ِذ ِه
ان َو ْاج َت ِن ُبوا َق ْو َل ُّ
ال ْو َث ِ
الر ْج َس ِم َن أْ َ
اج َت ِن ُبوا ِّ
الآْ َي َةَ { :ف ْ
الزو ِر}
ومثل ذل��ك التزوير في الفواتير واالي��ص��االت ،وتزوير
احلقائق لدفاع املتورط عن نفسه.
 -5ال��دج��ل ف��ي ع�لاق��ات ال��ن��اس :ح�ين نتأمل أسلوب
التعامل املبني على املصلحة الذي ّ
تفشى بني الناس ندرك
معنى حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد؛ حني قالَ :ق َ
ال
ول ِ
الله ِ « :#إنَّ ِمنْ َأ ْش� َ�ر ِ
َر ُس ُ
اع ِة َأنْ  ُي َس ِّل َمال َّر ُج ُل
الس َ
اط َّ
ع َل ْي ِه  ِإلاَّ  ِل ْل َم ْعرِ َف ِة» ،فوقوع التناكر
ع َلى ال َّر ُجلِ  ،لاَ  ُي َس ِّل ُم َ
َ
يكون عند انتشار األنانية البغيضة ،فتتالشى القيم
األخالقية وتتبدد األخ ّ��وة تدريجيا كلما طغت األهواء
وحب الدنيا.
 -6ال��دج��ل ف��ي احمل��اك��م��ات :فيعاقب ال��ب��ريء ويسرح
ول ِ
املجرم ،وهذا ما أخبر عنه َر ُس ُ
الله  #بقوله« :لاَ َت ُقو ُم
ض ُ
ت َت ِل َئالأْ َ ْر ُ
حتَّى مَ ْ
ظ ْلم ًا َو ُع ْد َوان ًا».
الس َ
اع ُة َ
َّ
واختتم بالقول :أمام هذه املشاهد املؤملة ،نسأل الله
تعالى أن يحمينا ويحمي أوطاننا من الدجل والدجالني،
وأن يهيئ لنا مسؤولني ص��ادق�ين مخلصني نشيطني،
يعملون خلدمة املجتمع ورفعته ،وأن يكرمنا بوسائل
إعالم تنشر العلم والفضائل ال اجلهل والرذائل ،وما ذلك
على الله بعزيز.

متابعة :منى توتنجي

القب�ض على رجل �أن�ش�أ تطبيق ًا لبيع امل�سلمات يف الهند
ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل مشتبه في
إنشاء تطبيق يحتوي على صور أكثر من  80إمرأة
مسلمة من أجل «البيع» عبر اإلنترنت العام املاضي،
حيث أنشيء التطبيق مفتوح املصدر ُس ّمي (سولي
ديلز) في متوز  ،2021وقد قبض على الرجل ،البالغ
من العمر  25عاما ،بعد أيام من ظهور تطبيق مشابه،
رف��ع ص��ور أك��ث��ر م��ن  100ام���رأة مسلمة ،كما ألقي
القبض على أربعة طالب شاركوا في إنشاء التطبيق
الثاني ،في كلتا احلالتني ،لم يحدث بيع فعلي ،ولكن
الهدف ك��ان التقليل من ش��أن النساء املسلمات في
الهند وإهانتهن.
وذك��رت وك��االت األنباء العاملية أن كلمة «سولي»

تعتبر مصطلحا هندوسيا حتقيريا ،يستخدمه التيار
اليميني الهندوسي لوصف املسلمات ،كما أن اسم
التطبيق اآلخر «بولي» يحمل ازدراء.
وفيما يتعلق بتطبيق «س��ول��ي» فقد أخ��ذ صور
سيدات متاحة للعامة ،ووضع لكل منهن ملفا ووصف
ه��ؤالء السيدات بـ«صفقات اليوم» ،وه��ؤالء النسوة
الالئي ظهرت صورهن على التطبيق مسلمات يع ّبرن
عن حقوقهن ،ومنهن صحفيات ،وناشطات ،وفنانات،
وباحثات ،كما يقول النقاد إن التص ّيد ضد النساء
املسلمات ازداد س���وء ًا ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة في
املناخ السياسي الهندي املستقطب لهذا النوع من
االساءات.

إشارات إسالمية
{ ارت��ف��ع ع���دد امل��رش��ح�ين ملنصب نائب
رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ش��رع��ي خل�لاف��ة النائب
احلالي الوزير السابق عمر مسقاوي الذي
أبدى رغبته باإلستقالة ألسباب يحتفظ بها
لنفسه.
****
{ ف���اج���أ م��ف��ت��ي اجل���م���ه���وري���ة اجلميع
بتلبية دعوة العشائر العربية إلى املشاركة
مبناسبة سياسية-اجتماعية ،كما تفاجأ
هو بالسقف العالي للخطاب العشائري على
الصعد الداخلية والعربية ،وج��اء خطابه
على مستوى احلدث  ،وترك انطباع ًا إيجابي ًا
على مستوى الطائفة والوطن.
****
{ يتوقع أن يكون للمفتي اجلعفري املمتاز

دور كبير في انتخابات املجلس اإلسالمي
الشيعي األع��ل��ى ترشح ًا أو اق��ت��راع � ًا ،وأن
يكون ح ً
ال وسطي ًا لكي ال يبقى املركز شاغر ًا،
أو حتى ال تطول فترة نيابة الرئيس ،ألن
اجلميع بحاجة ألن تكون األم��ور القانونية
سليمة العتبارات تشريعية
****
{ علم أن م��دع��ي النبوة ال��دج��ال نشأت
منذر هو من منطقة اجلبل ،وكان يعيش في
دولة اسكندينافية حيث قدم جلوء ًا سياسي ًا
زاعم ًا أنه من الطائفة املسيحية وأنه مسؤول
أمني في أحد األحزاب اللبنانية ،وأنه مطارد
في من قبل حزب بارز ،واختفت آثاره لفترة
قبل أن يظهر في اإلعالم مدعيا النبوة!

و يسألونك في الدين

�آخر وقت ل�صالة الع�شاء

فتاوي شرعية بإشراف:
نخبة من العلماء

{ متى يخرج وقت صالة العشاء؟

�سمري قرنفل  -بريوت

 أو ًال نقول لكل مسلم أن الصالة لوقتها وال ينبغي أن
ّ
تؤخر الصالة إال لعذر شرعي ،أما بخصوص وقت صالة
العشاء فقال كثير من العلماء أن وقتها يخرج بطلوع
الفجر ال��ص��ادق عند ال��ب��دء ب���أذان الفجر وال��ل��ه تعالى
أعلم.
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ثقافة
قطاف

الرق�ص فوق الأنقا�ض
ال أدري على م��اذا يتناتشون ويتقارعون ،فماذا بقي من جسد هذا
الوطن لم ينهشوا حلمه ،وميتصوا دم��ه ،فهل الصراع اآلن على هيكله
العظمي؟..
يرقصون ف��وق أنقاضه ف��ي حالة انفصامية مخاتلة م�ق��ززة مقرفة،
يرقصون بالكلمات ،خطاب ًا وتصريح ًا وم��ؤمت��ر ًا ون��دوة ،وصورهم على
الشاشات وورق الصحف وهم يرقصون فوق األنقاض.
النّاس في وادٍ وهم في وادٍ آخر..
ال� ّن��اس ت��رزح حتت هموم ال�غ��ذاء وال ��دواء والكهرباء ،وه��م في غ ّيهم
سادرون ال يرون شيئ ًا إال الرقم ،رقم الرصيد في البنوك وما مُيكن أن
يكون ملكهم في هذه الفانية وينسون املثل املصري( :الكفن ما فيهوش
جيوب).
طبع ًا يبدو ان الضمير عندهم قد ّ
تعطل بفعل فاعل ،فلم تعد املجريات
حولها حتدث أي ر ّدة فعل.
فكل هذه املآسي وشظف العيش احمليط بالناس ال يعني لهم شيئ ًا..
ولكن..
هل يعني هذا اليأس؟ ..هل هو اليأس؟..
بالطبع ال ..من أجمل عناوين رواي��ات جنيب محفوظ رواي��ة عنوانها
(بداية ونهاية)..
فلكل بداية نهاية وال ب ّد لهذا الليل أن ينجلي ،وال ب ّد لهذا النفق من
آخ��ر ..ثم ان ما يختلج في الصدور ،وما يتكثف في النفوس سيجد له
متن ّفس ًا اعصاري ًا يطيح بكل هذا الواقع األسود الفاحم ليولد ما يستحق
تسميته وطن ًا ،ال مزرعة يتقاسم ريعها رهط من جتار الهيكل املرضى بداء
اجلشع واالستغالل.
عندها سيع ّوض األوكسجني كل ه��ذا السم القاتل في اجل��و السام
ليعيش إنسان هذا الوطن العيش الذي يستحقه..
ولكل ظالم نهاية وليرقصوا قدر ما يريدون إلى أن يوقف املايسترو
املوسيقى التي يرقصون على أنغامها.

�إليا�س العطروين
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غادة نزار �شقري
ه��ن��ي��ئ � ًا ل���ك ي���ا ن����ور ع��ي��ون��ي ان����ك ت��ق��ط��ن�ين ف���ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة السعودية
اح����م����دي رب�����ك م��������رار ًا ع���ل���ى األم������ن واألم��������ان وال����ت����ق����دّم ب���س���رع���ة حضارية
ج��س��ور وأب��ن��ي��ة وم���راك���ز ت��س��وّ ق وج��ام��ع��ات وج��م��ال م��دي��ن��ة وص��ل��ت للعاملية
منذ طفولتي وع��ن��د ب��دء احل���رب األه��ل��ي��ة توجهنا ال��ى مدينة ج��دة الساحلية
ف��ي م��ك��ة امل��ك��رم��ة أح��س��س��ت ب��خ��ش��وع وان��ه��م��رت دم��وع��ي ب����اردة ع��ل��ى وجنتيّ
وه��ا أن��ا وبعد م��رور عقود زرت العاصمة وذهلت جلمال ال��ري��اض األسطورية
واآلن يوجد مهرجان العاصمة السعودية وكل يوم ترسل لي ابنتي مواقع خيالية
ومنذ سنوات قصدت واشنطن وكانت على مييني زوجة الرئيس السابق الفرنسية
حتدثنا وكانت خلوقة كأنني صديقتها وقالت لي ان ولي العهد منذ سنينه الفتيّة
گان دائم ًا يعلن انه سيرتقي ببالده ويطوّ رها لتصبح من أهم الوجهات السياحية
وها نحن نرى انه أطال عمره وعمر ملكها وبحكمته حقّق حلمه بسرعة قياسية
فقد أصبحت جوهرة من أجمل العواصم تطوّ ر ًا وبنيان ًا وحلم ًا مبعيشة هنيّة
ناهيك عن االحتفال باليوم الوطني حيث تشعّ كاملروج بألوان خضراء سندسية
حتى حفيدي ذو اخلمس سنوات يقول لي تعالي إلى الرياض بكل حب وعفوية
ل��ذل��ك أح��ل��م ب���رؤي���ة ك���ل ط��ف��ل ل��ب��ن��ان��ي ي��ن��ال احل���ي���اة ف��ي��ه��ا ال���ع��� ّز والرفاهية

الفنان الت�شكيلي حميي الدين احلم�صي لـ«اللواء» :أ�متنى أ�ن نق ّدم
للحياة الت�شكيلية ر�ؤى خمتلفة تواكب تط ّور النف�س الب�شرية

استخلص الفنان التشكيلي «محيي الدين احلمصي» املولود في دمشق عام  1971من جتربته
الفنية رؤية حياتية دمجها مع األبيض والتفصيالت اللونية األخرى ،بأسلوب مؤ ّثر بصريا جمع
تتجسد
فيه ما هو تعبيري في جتريد يبحر البصر معه ،وتتغلغل فيه احلواس بديناميكية حداثية
ّ
فيها املرأة املتحررة من بوتقة األلوان األخرى .وضمن االنتماءات اجلمالية التي يش ّكلها مع األبيض
والصفاء والفراغات ،خللق حميمية عن تصوراته اإلنسانية في حياة يرسمها وفق مساحات األبيض
متمسك ًا مبوروثاته الثقافية ورؤيته اجلمالية ضمن التشكيل .ومع الفنان الدمشقي محي الدين
ّ
احلمصي أجريت هذا احلوار:
{ ه��ل تعيد إن �ت��اج رؤي ��ة املشهد
الطبيعي أو احلياتي بتجريد ال يخلو
حسية؟ أم ان��ك تتجاوز
من تعبيرات ّ
الواقع بالفن من خالل هذا األسلوب؟

 ال ش��ك أن للمدرسة الواقعيةأثرها على الفنان املتمكّ ن من أدواته.
وم��ع الكثير م��ن ال��ت��ج��ارب اللونية
يحاول الفنان أن يجد له بصمة من
خالل الكتلة واخلط واللون ،إضافة
يبسط األشكال
للمنظور ويحاول أن ّ
من حيث رؤيته البصرية ومن خالل
البحث والتجريب ملنتج فني حديث
ي��رت��ق��ي ب���ه وي���ش���ارك ل���ه م���ن خالل
املتلقي من قبل أن يضع توقيعه على
العمل املنجز.

{ ه� ��ل ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن احلاضر
واملستقبل في لوحاتك هي لون أبيض؟
وم ��ا ال� ��ذي ي��رب �ط��ك ب��ال �ل��ون األبيض
حتديد ًا؟

 أما احلديث عن اللون األبيض�س��ط��ه بقليل
فهو ط��وي��ل ولكنني أب� ّ
من اجلمل ،اللون األبيض هو حياة
وهو الفراغ والسالم .كل ما حولنا
هو أبيض قبل البدء في العمل .له
خاصية م��ت��ف� ّردة ف��ي أع��م��ال��ي وهي
مت � ّي��زن��ي ع��ن أع��م��ال أص��دق��ائ��ي من

منذ أن بلغت النضج وأن��ا أحلم
بها ،أمتنى من أول نظرة أن يسحرني
جمالها وتخترق عيوني ليخفق لها
قلبي.
نعم وجدتها ،نظرت إلى تقاطعات
وجهها فوقفت
مسمر ًا أمعن النظر
ّ
وال أس��ت��ط��ي��ع ح���راك��� ًا ،ت��ف � ّرس��ت في
وجهها ولم
أصح.
ُ
ن��ظ��رت إل��ى قوامها ف���أرى منظر ًا
ال عيوب فيه ،وحتى أص��� ّدق نفسي
وأنني لست بحلم وال يخونني نظري
ال ب��د م��ن مبادلتها أط���راف احلديث
لع ّلي أكتشف مع سحر اجلمال قوة
املضمون فتزداد جما ًال ،فإذا بها متلك
سحر الكلمة ،فأعطتني م��ن ك��ل فن
أجمله فزاد سحري بها .جملها راقية
ُّ
تدل على ذوق رفيع ،أفتش عن أشياء
أخرى حتى أمتالك نفسي وأستطيع
الوقوف على رجلي لع ّلي أجد فيها
عيب ًا يخ ّفف خفقان قلبي الذي لم أعد
أحتمله وأخاف الوقوع أرض ًا فترى
ضعفي وتهرب مني ،ألن هذا اجلمال
بحاجة إلى رجل شجاع كرمي فيه من
الصفات احملببة لكل اجلميالت.
أح���س���س���ت ب�������دوار ف����ي رأس�����ي،
استيقظت بعد برهة وسألت نفسي:
هل يا ترى حقا أجمل اجلميالت؟!
متهلت قلي ً
ال وراجعت نفسي لع ّلي
ّ
مخطئ حتى أمعن النظر بأخريات
ألتأكد أنها األجمل ،جتولت وأمعنت
النظر حادثتها فلم أجد أجمل منها،
لم أشعر أن قلبي مال ولو قيد شعرة
لغيرها .أنها معبودتي ول��ن أرضى
غيرها بدي ً
ال ،فانتقيت أجمل الكلمات
���وض عن
ب��ه��ا وأع��ط��ر األن���ف���اس ألع� ّ
نقص ف ّيا حتى يكتمل امليزان واحلب
من الطرفني.
احل��ب من ط��رف واح��د ال يستوي
امل��ي��زان وي��ب��ق��ى م��ش� ّ�وه � ًا وال يجلب
إال ال��ش��ك وال��ق��ل��ق ،ال ب��د ل��ه��ذا احلب
م��ن ق��واع��د ثابتة حتى يستمر ،كل
الصفات وجدته بها ،اجلمال ،تقاطع
ال��وج��ه ،الثغر ال��ب��اس��م ،وج��ه طافح
بال ُبشر والبراءة ،ط ّلة رائعة ،ال زيف
وال تص ّنع ،إذا غادرتني مات قلبي،
وتعود روحي عندما أراها.
ال حتسدني يا صاحبي ،مؤلم أن
ترى من
يشوه هذا اجلمال ،ويختلق
ّ
ال��ص��ور واألك���اذي���ب غ��ي��رة وحسد ًا،

حيث امل���واد املستخدمة والتقنية
ملنتج بصري مختلف يحمل اجلمال
والصفاء والنقاء.

{ هل حت��اول إبتكار ثيمة حداثية
أو األح��رى ثيمة م��ا بعد احل��داث��ة في
الفن حيث تختلط امل��دارس في بصمة
واحدة؟

 أما عن احلداثة في أعمالي ،أرىأن الفنان عليه واجب من خالل تقدمي
ع��رض بصري مختلف عن اآلخرين
من خالل بصمته واختيار املواضيع
والتي حتاكي ذات الفنان وعنفوانه
ومشاعره من غير أن يخاف إلرضاء
نفسه وم���ن ث��م اآلخ��ري��ن ألن���ه بهذا
الشكل ميكن أن يغ ّير لألفضل من
خ�ل�ال ال��ت��ج��دي��د ال��ل��ون��ي والتجريد
إلح����داث ع��م��ل ف��ن��ي جميل وحديث
ي��واك��ب ال��ت��ط��ور م��ن ال��واق��ع��ي��ة الى
التعبير ومن ثم التجريد اللوني.

{ الصفاء البصري هو إحساس
يصيب امل�ت��أم��ل ل�ل��وح��ات��ك ،ه��ل تأخذ
ريشتك نحو أه ��داف ال �ل��ون األبيض
ب�ص��ري��ا؟ أم أن ل�ك��ل ت�ك��وي��ن يالمسه
األبيض معنى في نفسك؟
 اللون األبيض ما مي ّيز أعمالي..ف��ه��و أس���اس���ي وم��ب��ت��ك��ر ألن للون

األب��ي��ض كيمياء مختلفة ومتف ّردة
ألونه وأعمل على نسج اخليال
وأنا ّ
واملتعة فيه .فهو ض��رب من اخليال
وبالنسبة للفنان هو سهل ممتنع.
ف���إخ���راج ش���يء م���ن ال ش���يء إب���داع
ول��ل��م��ت��ل��ق��ي احل���ك���م ع��ل��ى أعمالي.
األبيض ال يشعر املتلقي بامللل خاصة
إذا ك��ان م��دروس � ًا وش��ام�لا .أم��ا عن
العمل الفني فيجب أن يكون مرتاحا
بعض الشيء .األبيض بالنسبة لي
هو الفراغ املمتلئ بالدهشة.

{ خطوات فنية وإمياءات جتريدية
وتعبيرية م��أخ��وذة م��ن احل �ي��اة ،ماذا
يعني لك هذا؟

 احل��ي��اة ه��ي أم امل����دارس ،فهي��وج���ه األول واألخ����ي����ر .يتع ّرف
امل� ّ
الفنان على جتارب اآلخرين ويغني
عينه وفكره بصري ًا ويخلق لنفسه
أسلوب ًا متجدد ًا ومتف ّرد ًا ومختلف ًا
عن اآلخرين.

{ الفنان محي ال��دي��ن احلمصي
وفن ما بعد احلداثة ،هل اعتبر اللون
األبيض هو خط ملا بعد احلداثة؟
 م��اذا يوجد ما بعد احلداثة!...اجل������واب ال ش����يء ول���ك���ن احلداثة
م��راح��ل م��ت��ج��ددة ومختلفة بعض

الفنان التشكيلي محيي الدين احلمصي
الشيء .املكان وال��زم��ان هما اللذان
يحددان شخصية وفكر الفنان والذي
بدوره يق ّدم لنا عرض ًا بصريا مختلف ًا
عن غيره وعن نفسه .ال ميكن للفنان
أن ي��ق��ف ع��ن��د جت��رب��ة واح����دة فهذا
يبقيه في آخ��ر الطابور ..أمتنى أن
تقدم للحياة التشكيلية رؤى مختلفة

ت��واك��ب ت��ط��ور النفس البشرية ألن
الفنان هو وليد الطبيعة والطبيعة
هي مدرسته األولى واألخيرة.

حاورته:
�ضحى عبدالر�ؤوف املل

لغتي� :أنـا عـا�شـق...

��وه���وا وف��ع��ل��وا وافتعلوا
م��ه��م��ا ش� ّ
ف��ه��ي��ام��ي ب��ه��ا ل��ن يفتر ول���و مبقدار
ش��ع��رة ،فخفقات قلبي تعيش معها
ل��ي��ل ن��ه��ار ،ال أستطيع ال��ه��روب أو
الهدوء ،ال أحد مهما حاول أن ينقذني
من سحرها أبد الدهر ،العيش معها
ص��ف��اء ،سحرها ي��ق� ّ�وي��ن��ي ،و ُبعدها
يكويني.
كل ما توغلت فيها ،اكتشف كنوز ًا،
وأس���رار ًا ،كل ما طال نظري أكتشف
ك��ن��وز ًا أك��ث��ر ،ول��رمب��ا ال أستطيع أن
أكتشف أكثر من األسرار إال اخلبراء
واألذكياء ،وأنا لست بهذا املستوى
ألنني ال زلت مراهق ًا في حبك ،سوف
أح��اول وأب��ذل كل جهدي وأق��رأ ّ
لعل
جمالك الداخلي يزيدني عشق ًا ،ليس
ألزداد ح��ب� ًا ،ب��ل ليقتنع عقلي ،فإذا
اجتمع احل��ب م��ع العقل ل��ن تفصله
العواصف وال البرق ،وال الرعد.
إذا مشيت معها أح��ب أن تكون

ال���ط���ري���ق ط���وي���ل���ة ،وإذا توقفت
أرجوها املسير فازداد راحة وهدوء ًا
واط��م��ئ��ن��ان � ًا وأش��ع��ر ب��ان��ت��ع��اش في
الروح وال أدري ملاذا؟
قرأت ما كُتب في العشق ،ولكنني
��ص���ر ًا م���ع���ك ،فأنك
أرى ن��ف��س��ي م���ق� ّ
تستحقني اخلبرة والذكاء واملعرفة
لتستوي املعادلة بيني وبينك.
ال ي���ع���رف األمل������اس إال أصحاب
اخلبرة فيق ّدرها ،واكتشاف اجلمال
واحلب بحاجة إلى ذكاء وخبرة.
ق��س��م� ًا ل��ن أخ��ون��ك ،ل��ن أغ���در بك،
هذا اجلمال تزيده الضمة والفتحة
وال��ك��س��رة وال��س��ك��ون ألن��ه��م حركة
وحياة ،اخلائن مريض معاق وحاقد.
س��أب��ق��ی م��س��ح��ور ًا ب��ك ك��ل دقيقة
ك��م��ا سحرتني أول ن��ظ��رة م��ا دامت
احلياة مستمرةِ ،
أنت مبعث نشاطي
ومنقذة عقلي ،وسرعة دوران دمي،
كيف سأضعف وب��ك ه��ذه الصفات.

سأبقى عاشق ًا وبحرارة ما دمت ح ّي ًا،
وستبقى دموعي دموع الفرح ّ
ترطب
عيني ألراك دائم ًا بنفس اجلمال الذي
ل��ن ي��ذب��ل مهما ط��ال العمر ب��ل يزيد
جما ًال مع زيادة العمر.
أنت أصيلة ،وستبقني أصيلة إلى
أن ينتهي الزمان.
ال خ��وف على م��ن ج���ذوره عميقة
ف���ي األرض وق���دمي���ة ،س����وف تنمو
وتكبر وتعيد احلياة احللوة مهما
اشت ّدت العواصف ،فالربيع سيأتي
وس��ت��م��وت الطفيليات واملتسلقني
على ج���ذورك وج��ذوع��ك الصلبة ،لن
ينالوا منك مهما طال الزمن وعصفت
األي���ام ،لقد قهرت ك��ل ال��ذي��ن تآمروا
عليك ،وخرجت أقوى وأجمل.
وملا كنت بهذه الصفات والكمال،
خفت اإلقتراب منك أكثر خوف ًا عليك،
ألنني كما ذك��رت لست ضليع ًا على
م��س��ت��واك ،ول��ي��ع��رف اجلميع أن من

يخوض مبوضوع ليس ً
أه�لا ل��ه ،قد
يسيء ملن يحبه ،فعلى كل إنسان أن
يعرف ح��دوده ويتوقف عنده خوفا
من أن يسيء.
ل��ذل��ك ع��ن��دي اجل�����رأة م��رغ��م � ًا أن
ال أق��ت��رب م��ن��ك أك��ث��ر ،ول���ن أزي���د من
الكالم رمب��ا أقلل من قيمتك عن غير
ق��ص��د ،أو أد ّن����س ط��ه��ارت��ك ،فهناك
م��ن ه��م أق���در مني الك��ت��ش��اف كنوزك
املخفية مبا أوهبهم الله من معرفة،
علي إذا تركت
لذلك أرجوك ال تعتبي ّ
مسافة بيني وبينك ،لعل الوقت مع
اإلجتهاد والرغبة والتصميم أصبح
أه ً
ال لك لتصبح العالقة أجدى وأمتع
ويصبح اخل��وض في الكالم رائع ًا.
أرج��و السماح واملعذرة يا عشيقتي
يا لغتي العربية.

حممد ال�سيد
(بر إلياس)
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حكايات الناس

نقطة وسطر

يكتبها اليوم :اليا�س العطروين

العزوف عن الرت�شح:
بريوت لي�ست بخري!

يبشرنا وزي��ر الصحة في تغريدة له ان أزم��ة ال���دواء إل��ى حل (وأول
الغيث) حسب تعبيره (الكرنتينا).
م��ن اجل��ي��د ان ي��ج��دوا ح� ً
لا ل��ه��ذه الشبكة العنكبوتية م��ن املشكالت
والكرنتينا تعني مكان أدوية السرطان واالمراض املزمنة ومن حق هؤالء
املرضى احلصول على أدويتهم..
ولكن ماذا عن بقية خلق الله؟
ه��ل وج��د معالي وزي��ر الصحة شبه ح��ل ملصيبة ال���دواء ف��ي اسعاره
اخليالية التي ُيسبب العجز عن احلصول عليها ،بسبب غالء أسعارها،
املوت بصمت في املنازل؟!..
هل استطاع أو يستطيع ان يفعل شيئ ًا مع (كارتالت) الدواء املهيمنة
على قطاع الدواء منذ عشرات السنني؟!
نشيد بجهود ص��اح��ب امل��ع��ال��ي أث��ن��اء وج���وده على رأس مستشفى
رفيق احلريري احلكومي اجلامعي خصوص ًا على صعيد مكافحة وباء
الكورونا ..ولكن هل يستطيع شيئ ًا مع أخطبوط الدواء املمتدة أصابعه
إلى قواعد السلطة?
في املاضي واثناء حكومة سميت على ما أظن حكومة الشباب تسلم
وزارة الصحة طبيب من آل البيطار وال أدري إذا ما كان على قرابة مع
الراكض في مضمار قفز احلواجز احملقق العدلي!
قام يومذاك بالتصدي لـ(كارتالت) الدواء من حيث عدم االحتكار ،وكانت
النتيجة ان طار البيطار واظن ان احلكومة التي كان من عديدها قد طارت
أيض ًا..
هل كانت جتربته درس ًا لكل من يتسلم مسؤولية وزارة الصحة؟!
أن�ين امل��رض��ى يتعالى ي��وم� ًا بعد ي��وم ،وال���دواء بعيد امل��ن��ال ألن��ه بات
لالغنياء واملوت للفقراء..
فهل هناك من مغامر؟!..

إعالن متام سالم عزوفه عن
الترشح لإلنتخابات النيابية،
بعد إنتشار خبرية عدم ترشح
سعد احل��ري��ري أي��ض � ًا ،يعني
أن األوض��اع في بيروت ليست
بخير ،وتعكس حالة أهل الس ّنة
في مختلف املناطق اللبنانية.
لم يعد خافي ًا على أحد ،من
ال��ك��ب��ار أو حتى م��ن الصغار،
أن معاناة اإلح��ب��اط والضياع
ال���ت���ي ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ى الشارع
السني في السنوات األخيرة،
سببها ال��س��ي��اس��ات اخلاطئة
التي إتخذتها القيادة الس ّنية،
واخل���ي���ارات امل��ع��اك��س��ة إلرادة
ج���م���ه���وره���ا ،وال����ت����ي بلغت
ذروتها في التسوية السياسية
ال��ت��ي أوص��ل��ت العماد ميشال
ع��ون إل��ى رئاسة اجلمهورية،
وما تالها من تنازالت مجانية
وب���اجل���م���ل���ة ف����ي التعيينات
اإلداري���ة والقضائية واألمنية
وال����دي����ب����ل����وم����اس����ي����ة ،وف����ي
مختلف املجاالت التشريعية،
وك���ان أس��وأه��ا امل��واف��ق��ة على
ال��ق��ان��ون اإلن��ت��خ��اب��ي الهجني
احلالي،والذي أ ّدى إلى حتجيم
ال��ك��ت��ل��ة األك����ب����ر ف����ي مجلس
النواب السابق برئاسة سعد
احل��ري��ري ،وتراجعها م��ن ٣٣
إل��ى ١٧ن��ائ��ب � ًا ،وإح��ت�لال كتلة
حليفه وقتذاك جبران باسيل
املركز األكبر حجم ًا في املجلس
احلالي.
املشكلة أن األخطاء تراكمت
بسرعة متواترة ،دون أن تظهر
أي��ة م��ح��اول��ة إلع���ادة التقييم،
وال أية ن ّية للتصحيح ،بل كان
ثمة إص���رار على املضي قدم ًا
ف���ي ه���ذه امل���م���ارس���ات رغ���م ما
كانت تنتهي إليه من خسارات
سياسية ومعنوية ،إنعكست
ن��ف��ور ًا ف��ي األوس����اط الس ّنية،
التي لم َ
تلق إعتراضاتها آذان
ص��اغ��ي��ة ف��ي ب��ي��ت ال��وس��ط وال
في السراي الكبير ،األمر الذي
أح��دث هوة كبيرة بني القيادة
وال���ق���اع���دة ،ظ��ه��رت بوادرها
عشية إنتخابات  ،٢٠١٨وكان
م��ن نتائجها ت��راج��ع اإلقبال
الس ّني على صناديق اإلقتراع،
وإنخفاض نسبة املقترعني إلى
أقل من عشرين باملئة في األقالم
ال��س�� ّن��ي��ة ،وت���ف���وق مرشحني
ثانويني على زعيم املستقبل
ف���ي أع������داد األص�������وات التي
حصلوا عليها ،في سابقة هي
األول��ى في تاريخ اإلنتخابات
في بيروت.
حديث اإلنتخابات وظاهرة
العزوف عن الترشح في بيروت
وطرابلس ال تكفي هذه العجالة
ملناقشته ،ويحتاج إل��ى بحث
وحتليل في األسابيع القليلة
القادمة.

وزارة �صحة؟!..

�أوميكرون قد يهزم دلتا رغم ب�ساطة �أعرا�ضه

هو وهي

عبدالله بو حبيب

آن غريو
{ م����ف����ت����ي اجل����م����ه����وري����ة
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دري��ان يترأس جلسة للمجلس
ال��ش��رع��ي اإلس�ل�ام���ي األعلى،
للبحث في الشؤون االسالمية
والوطنية 12:00 ،من ظهر ٍ
غد
(ال��س��ب��ت) ،ف��ي دار ال��ف��ت��وى –
عائشة بكار.
*****
{ «احلملة األهلية لنصرة
فلسطني» و«امل��ن��ت��دى القومي
ّ
ينظمان
العربي في الشمال»،
ل���ق���ا ًء ت��ض��ام��ن��ي � ًا م���ع األسير
ن��اص��ر أبوحميد 1:00 ،من
ب��ع��د ظ��ه��ر غ� ٍ��د (ال��س��ب��ت) ،في
مقر الندوة الشمالية  -شارع
امل��ص��ارف  -بناية مسقاوي -
طرابلس.

{ حت����ت ع����ن����وان «اإلع���ل��ام
��ص���ص
ال����ب����ي����ئ����ي ب���ي��ن ال���ت���خ� ّ
ّ
تنظم وزارة البيئة
واإلل��ت��زام»،
مؤسسة «هانس
بالتعاون م��ع
ّ
زاي��دل» األملانية ،ورشة تدريبية
 9:00من صباح اليوم (اجلمعة)،
ف����ي ال���ق���اع���ة اخل����ض����راء مبقر
الوزارة.
*****
{ وزي�������������ر اخل������ارج������ي������ة
واملغتربني عبدالله بوحبيب
يستقبل رئ��ي��س جلنة الشؤون
اخل����ارج����ي����ة ل������دى اجلمعية
الوطنية للجمهورية الفرنسية
ج��ان لويس ب���ورالجن ،ترافقة
السفيرة الفرنسية ل��دى لبنان
آن غريو 9:15 ،من صباح اليوم
(اجلمعة) ،في مكتبه بالوزارة.

حركة المطار
س��ج��ل��ت ح���رك���ة م���ط���ار رفيق
احل��ري��ري ال��دول��ي  -ب��ي��روت في
 ٩٧ :٢٠٢٢/١/١٩حركة طيران
و ٩٢٩١راكب ًا توزعت على الشكل
التالي:
ح��رك��ة ال��ط��ائ��رات :ه��ب��وط ٤٩
رحلة اقالع  ٤٨رحلة.
حركة ال��رك��اب :وص��ول ٣٨٩٠
راك����ب���� ًا ,م����غ����ادرة  ٥٣٦٥راك���ب��� ًا,
وترانزيت  ٣٦راكب ًا.
{ النائب عبد الرحيم مراد عاد
من القاهرة
{ النائب محمد سليمان غادر
الى اسطنبول

ميشال فرعون

قاسم عبد العزيز

{ النائب السابق زياد القادري
غادر الى الرنكا
{ ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ق��اس��م عبد
العزيز عاد من دبي
{ الوزير السابق ميشال فرعون
عاد من القاهرة

وفاة �أكرب مع ّمر يف العامل
عن عمر  112عام ًا

توفي البارحة في اسبانيا ساتورنينو دي ال فوينتي اكبر معمر في العالم
عن عمر  112سنة.
ونقلت وكالة أنباء «يوروبا برس» إيجنسي عن اقارب الرجل انه كان يتمتع
بصحة عقلية وبدنية جيدة حتى نهاية حياته.
جدير بالذكر انه مت إدراج الرجل اإلسباني ،الذي كان طوله  1.5متر فقط،
س لألرقام القياسية كونه أكبر رجل معمر في العالم منذ
في موسوعةغيني 
 10ايلول املاضي .وقبل أقل من شهر من بلوغه عمر  113سنة في  12شباط
املقبل .توفي  3من بني أبنائه الثمانية في حياته.

ال ي����زال ف��ي��روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د يقلق
العالم ب��أس��ره ،خصوص ًا بعد إط�لاق منظمة
الصحة العاملية األس��ب��وع امل��اض��ي ،صافرة
اإلنذار من خطورة التهاون مع املتحور اجلديد
«أوميكرون» رغم بساطة أعراضه.
فقد أشارت الدكتورة سوميا سواميناثان،
كبيرة علماء في منظمة الصحة العاملية ،إلى
أن ع��دوى متغير أوميكرون ميكن أن تزيد من
املناعة ضد متغير دلتا فقط إذا مت تلقي اللقاح
ضد فيروس سارس-كوف ،2-مؤكدة أن األمر
ال ينطبق على م��ن ل��م يتم تطعيمهم ،وفقا ملا
نشره موقع .Live Mint
وفي تغريدة نشرتها الدكتورة سوميا ،عبر
حسابها على منصة تويتر ،أضافت أن العدوى
ليست بدي ً
ال عن التطعيم ،كما يرجح البعض
أبد ًا.كما تابعت أن التطعيم يساعد في احلصول
على رد فعل مناعي ضد متغير أوميكرون.

التطعيم أو ًال

وجاءت تعليقات الدكتورة سوميا في سياق
رد على تغريدة تضمنت حتديثا لنتائج دراسة
علمية عبر حساب تويتر اخلاص بالبروفيسور
أليكس سيغال ،عضو هيئة التدريس في معهد
البحوث الصحية في إفريقيا واألستاذ املشارك
في جامعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا.
وتضمنت التغريدة أن هناك حتديثا لدراسة
وجدت تعزيزا ملناعة دلتا مع عدوى أوميكرون،
متكن التحديث من إضافة مشاركني في الدراسة
لرؤية تأثير التطعيم بشكل أكثر وضوحا.
وأع���رب البروفيسور سيغال ع��ن أمله في
أن تعني تلك النتائج أن متغير دلتا في طريقه
لالختفاء ،ألن متغير أوم��ي��ك��رون رمب��ا يغلق
الباب أمام اإلصابة بعدوى متغير دلتا مجددا.
وطالب بتوفير تطعيمات كافية للجميع ،ألن

غير امللقحني يخسرون احلماية اإلضافية التي
يوفرها متغير أوميكرون وفي الوقت نفسه،
ال يتمتعون بالتحصني ضد دلتا لعدم تلقيهم
اللقاح املضاد.
خطر للغاية ..ال تستهينوا به أبد ًا.
يذكر أن الصحة العاملية كانت ح � ّذرت من
خطورة التهاون مبتحور أوميكرون اجلديد
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،رغ��م أعراصه
اخلفيفة.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة م���اري���ا ف���ان كيركوف،
خبيرة علم األوبئة واملسؤولة التقنية ملكافحة
كوفيد 19-باملنظمة ،إن ما يتردد مؤخرا من
أسئلة هو فائدة تفادي أوميكرون املنتشر في
كل مكان خطير للغاية ويستحق اإلجابة.
وأض���اف���ت أن ال��س��ب��ب ف��ي ال��رغ��ب��ة القوية
للحيلولة دون انتشار متغير أوميكرون من
فيروس س��ارس-ك��وف ،2-هو في املقام األول

ألن احتمالية تفاقم احل��ال��ة لتصبح شديدة
وخطيرة قائمة ،خ��اص��ة ب�ين م��ن يعانون من
أمراض مزمنة أو خطيرة وكبار السن ومن لم
يحصلوا على اللقاح ،وبالتالي ميكن أن يتوفى
املصاب بالعدوى في نهاية املطاف.
وتس ّبب فيروس كورونا بوفاة ما ال يقل عن
 5,537,051شخصا في العالم منذ ظهر في
الصني في ديسمبر .2019
�ج��ل��ت ال����والي����ات امل��ت��ح��دة أع��ل��ى عدد
وس� ّ
للوفيات ج ّراء الفيروس بلغ  850,605حاالت
تلتها البرازيل ( )621,045والهند ()486,451
وروسيا (.)321,990
وت��ق � ّدر منظمة الصحة العاملية أن العدد
اإلجمالي للوفيات قد يكون أعلى مب ّرتني إلى
ثالث ،آخذة في االعتبار العدد الزائد للوفيات
املرتبة بالوباء.
العربية.نت

 4م�شروبات �صحية تنظف الكبد ب�شكل طبيعي!

يعد الكبد م��ن أه��م أع �ض��اء اجل �س��م ،ألنه
م�س��ؤول ع��ن مجموعة واس�ع��ة م��ن الوظائف
م��ن ب�ي�ن�ه��ا ال�ت�خ�ل��ص م��ن ال �س �م��وم وتنظيم
املغذيات وتنشيط اإلنزميات ويفرز العصارة
ال �ص �ف��راء ،ال�ت��ي تساعد على تعزيز الهضم
والتمثيل الغذائي .ولهذا هو السبب في أن
العناية املناسبة بالكبد مهمة للغاية للحفاظ
على صحتنا العامة ،بحسب ما نشره موقع
.NDTV Food
إل��ى ه��ذا ،ق��ال استشاري التغذية روبالي
داتا« :يقوم الكبد بأكثر من  500وظيفة منقذة
للحياة ومستدامة يوم ًيا .كما أنه ً
أيضا أحد
األعضاء التي تطهر نفسها .لذلك ،من املهم ج ًدا
طعاما صح ًيا ومغذ ًيا ،حتى ال
إطعام أجسامنا
ً
يبذل الكبد مجهو ًدا كبي ًرا طوال الوقت».
وهناك بعض اخليارات ملشروبات صحية
تساعد في التخلص من السموم ،مما يسهم
في تعزيز عملية تطهير اجلسم بسهولة مما
يدعم صحة الكبد ،كما يلي:

 .2الشاي األخضر

1985/1/21

تل أبيب :بدأت املرحلة
األولى لإلنسحاب من لبنان

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي
أم��س ان العمليات األول��ى النسحاب
القوات اإلسرائيلية من جنوب لبنان
ب ��دأت أم ��س وستنتهي ق�ب��ل ي ��وم 18
شباط املقبل وهو املوعد الذي حددته
احل�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة لالنتهاء من
امل��رح��ل��ة األول� � ��ى ل��ه��ذا االنسحاب،
وتأتي هذه اخلطوة قبل  48ساعة من
استئناف مفاوضات الناقورة يوم غد
الثالثاء وف��ي ال��وق��ت ال��ذي وص��ل فيه
مساعد األمم املتحدة بريان أوركهارت
إلى إسرائيل ..إلخ.

1997/1/21

اخلرطوم :مخطط أجنبي
للتقسيم مبشاركة إسرائيل

واصلت احلكومة السودانية التي
ت �ع��د ل �ه �ج��وم ع �س �ك��ري م �ض��اد واسع
ال �ن �ط��اق ف��ي ج �ن��وب ش ��رق ال �ب�لاد في
م��واج�ه��ة ال �غ��زو االث�ي��وب��ي االرتيري،
مساعيها ب��اجت��اه العواصم العربية
ب �ه��دف احل �ص��ول ع�ل��ى ال��دع��م ال�ل�ازم
مل��واج�ه��ة ال�ت�ط��ورات العسكرية التي
ُت�ه� ّدد وح��دة ال �س��ودان وتشكل خطر ًا
على املنطقة العربية لكونها مخطط ًا
أجنبي ًا تتورط فيه ال��والي��ات املتحدة
واسرائيل بهدف تفتيت البالد ..إلخ.

 .1القهوة

تشير دراسة ُنشرت في دورية الكيمياء احليوية الغذائية إلى أن
الشاي األخضر ،إلى جانب التمارين الرياضية ،يساعدان في تعزيز
صحة الكبد .توصلت دراس��ةُ ،أجريت على ج��رذان املختبر ،إلى أن
تناول مستخلص الشاي األخضر أدى إل��ى التخلص من العناصر

قبل  40عام ًا

قبل  25عام ًا

قبل  15عام ًا

يعد مشروب القهوة أحد أكثر املشروبات
شعبية في جميع أنحاء العالم .وتشرح العديد
م��ن ال��دراس��ات أن ت�ن��اول القهوة باجلرعات
الصحيحة ميكن أن يساعد في تعزيز صحة
الكبد .يوضح روب��ال��ي دات��ا أن نتائج إحدى
«الدراسات التجريبية أظهرت أن تناول القهوة
بكميات معتدلة يساعد في الواقع في احلفاظ على الكبد خال ًيا من
األمراض .كما تبني أن تناول القهوة يقلل من ترسب الدهون في الكبد
مع زيادة قدرة مضادات األكسدة عن طريق زيادة إنتاج الغلوتاثيون،
وهو أحد مضادات األكسدة القوية.

«نون»...

2007/1/21

يوم أسود للقوات
األميركية في العراق

الغذائية املُصنعة بشكل مختلف ،كما أن اجلسم تعامل مع الطعام
بشكل أفضل.

 .3شاي الكركم

م��ن امل �ع��روف أن ال�ك��رك��م م��ن ال�ع�ن��اص��ر ب��ال�غ��ة األه�م�ي��ة كمضاد
لاللتهاب.
في هذا السياق ،يضيف روبالي داتا أن الكركم مليء مبضادات
األك�س��دة التي تدعم عملية التخلص من السموم عن طريق زيادة
إنتاج اإلنزميات .يساعد تناول شاي الكركم ً
أيضا على تعزيز الدورة
الدموية في اجلسم ،مما يعزز صحة الكبد بشكل أكبر.

 .4عصير الشمندر

يحتوي الشمندر (أو البنجر) على مستويات عالية من مضادات
األكسدة والعناصر الغذائية ،مثل حمض الفوليك والبكتني والبيتالني
والبيتني .كما يتميز بتوفيره لكمية كافية من األل�ي��اف واملنغنيز
والبوتاسيوم وفيتامينات  Aو.C
فيما يقول خبير التغذية روب��ال��ي دات��ا« :تساعد ه��ذه العناصر
الغذائية (ال �ت��ي ي��وف��ره��ا الشمندر) بشكل أك�ب��ر ف��ي حتسني تدفق
ال�ع�ص��ارة ال�ص�ف��راء مم��ا يساعد على إزال ��ة ال�ن�ف��اي��ات ال�س��ام��ة من
أجسامنا».
العربية.نت

مني اجليش االميركي في العراق
السبت املاضي بخسائر جسيمة مع
مقتل  25عسكري ًا ،في سقوط مروحية
شمال شرق بغداد وهجمات في مناطق
أخ ��رى ،وق�ت��ل  12عسكري ًا ه��م تسعة
رجال وافراد الطاقم األربعة ،في حادث
س�ق��وط مروحية بعد ظهر السبت لم
تعرف أسبابه حتى اآلن .وكان اجليش
ق��د أع �ل��ن ف��ي وق���ت س��اب��ق م�ق�ت��ل 13
عسكري ًا في احل��ادث ،كما قتل خمسة
ج�ن��ود وأص �ي��ب ث�لاث��ة آخ ��رون بجرح
خالل هجوم ..إلخ.

