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االستشارات محكومة بهواجس مسيحية :منع ميقاتي من إدارة مرحلة الفراغ!
وعمان ُتطالبان حزب الله بعدم التدخل بالشؤون العربية ..وغادة عون تقتحم منزل سالمة
الرياض َّ

في االشهر االخيرة من عمر عهد الرئيس ميشال ع��ون ،يبدو
مسار تأليف احلكومة االخيرة ،التي ميضي مرسوم تشكيلها،
مختلف ًا عما سبق م��ن اس��ت��ش��ارات ملزمة او ام��ض��اءات كانت
تستغرق اشهر ًا.
لم يعد في املشهد االنتخابي «كلمة سر» طاغية ،بل تفلتات في
كلمات السر حتاكي النظام االقليمي – الدولي ،الذي يخيم فوق البلد،
انفراج ًا او احراج ًا ،استقرار ًا او ارباكا ،بقطاع كهربائي ممعن في
الفشل ،إلى قطاع قد يلتقط انفاسه ،اذا وفت االدارة االميركية التي
يزور رئيسها جون بايدن املنطقة منتصف متوز املقبل ،بالتزاماتها
او وعودها لوزير الطاقة في حكومة تصريف االعمال وليد فياض،
الذي يتصرف وكأن كهرباء  12ساعة بني يديه ،من دون ان يحدد وقت ًا
لرؤية هذا احللم على ارض الواقع ،سواء ذهبت حكومة التصريف
هذه أم امتدت إلى ما بعد انتهاء والية الرئيس عون ،لتمأل الفراغ،

إذا تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
من هذه الوجهة بالذات ،حترص دوائر بعبدا ومن ورائها قيادة
التيار الوطني احلر على انتاج وضعية سياسية تتضمن العناصر
التالية:
 -1تسمية رئيس جديد ملجلس الوزراء يتمكن من تأليف حكومة
سياسية كما قال الرئيس عون.
 -2ال ه��م بعد ذل���ك ،اذا ك��ان ال��رئ��ي��س ميقاتي ه��و امل��رش��ح ام
سواه ،املهم حكومة جديدة سياسية ،تقطع الطريق على احلكومة
املستقيلة التي يرأسها ميقاتي.
 -3الغاية من ذل��ك ،تأمني حضور اق��وى على مستوى السلطة
االج��رائ��ي��ة اي احل��ك��وم��ة ،عبر متثيل س��ي��اس��ي ،ول��و بالوزارات
احلالية املوجودة مع الرئيس عون والتيار الوطني
احلر ،كاخلارجية والدفاع والطاقة والسياسة والعدل.
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دوالر بريوت  28925ل.ل

نقطة وسطر

ميقاتي بني الت�أليف
وت�صريف الأعمال!

الدوالر ..يقرتب من �سعر جديد!
اقترب سعر صرف الدوالر األميركي في آخر العمليات مساء أمس
في السوق السوداء من عتبة الـ 29ألف ليرة لبنانية ،فقد تراوح ما بني
 28925 - 28875ألف ًا ليرة ،بعدما سجل عصر ًا مراوحة ما بني 28825
و 28875ليرة..

ويل عهد الكويت
ُيعلن حل الربملان

أعلن ول��ي عهد الكويت أم��س ح��ل مجلس األم��ة الكويتي
وال��دع��وة إل��ى إج���راء انتخابات ع��ام��ة ،ف��ي ظ��ل أزم��ة سياسة
تعصف بالبالد بني السلطة التنفيذية والبرملان اخلليجي
املنتخب.
ويأتي القرار بينما ينفذ  21نائب ًا من املعارضة الكويتية
اعتصاما منذ ثمانية أي��ام في مكاتبهم في مقر مجلس األمة
احتجاجا على تعطيل اجل��ل��س��ات البرملانية وع���دم تشكيل
حكومة جديدة.
وك��ان��ت احل��ك��وم��ة الكويتية ت��ق��دم��ت ف��ي ن��ي��س��ان املاضي
باستقالتها بعد ثالثة أشهر على تشكيلها بسبب أزم��ة مع
املجلس .ولم يتم تكليف رئيس وزراء جديد منذ االستقالة.
وقال الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح في خطاب متلفز
امس«:قررنا مضطرين ون��زوال على رغبة الشعب واحتراما
إلرادت����ه االح��ت��ك��ام إل��ى ال��دس��ت��ور ( )..أن نحل مجلس األمة
حال دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا لإلجراءات
واملواعيد والضوابط الدستورية والقانونية» ،مشيرا إلى
أنه «سوف يصدر مرسوم احلل والدعوة إلى االنتخابات في
األشهر القادمة ( )...بعد إع��داد الترتيبات القانونية الالزمة
لذلك».
وأكد ولي العهد الكويتي«:هدفنا من هذا احلل الدستوري
الرغبة األكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول
كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار املشهد السياسي من
جديد باختيار من ميثله االختيار الصحيح».
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صرخة مع ِّبرة للمودعني في وسط بيروت قبالة املجلس النيابي (محمود يوسف)

األمير محمد بن سلمان في أنقرة مختتم ًا جولته واالقتصاد طغى على احملادثات
عقد ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ،والرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ،امس لقاء ثنائي ًا في املجمع الرئاسي بأنقرة.
ووص��ل األمير محمد بن سلمان إل��ى العاصمة التركية ،ثالث محطات
جولته اإلقليمية الرسمية في املنطقة التي بدأت مبصر ثم األردن ،حيث كان
في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في أنقرة الرئيس
أردوغان ،و ُأجريت له مراسم استقبال رسمية.
واختتم ولي العهد السعودي جولته اإلقليمية من خالل محطته الثالثة
بتركيا ،حيث عقد مباحثات م��ع الرئيس التركي بالقصر الرئاسي في
العاصمة أنقرة ،تتناولت ملفات سياسية واقتصادية.
كما جرى استعراض العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني وأوجه
التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف امل��ج��االت ،باإلضافة إلى
استعراض مستجدات األح���داث اإلقليمية وال��دول��ي��ة واجل��ه��ود املبذولة
جتاهها وعدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
وتزامنا مع زي��ارة ول��ي العهد،نظم احت��اد الغرف التجارية السعودية
بالشراكة مع مجلس العالقات االقتصادية اخلارجية التركي ()DEiK
في أنقرة اليوم ،فعاليات اجتماع الطاولة املستدير لألعمال واالستثمار
بني اململكة وتركيا ،مبشاركة  60شركة سعودية وتركية و 87من أصحاب
األعمال ،وذلك تزامن ًا مع زيارة صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
إلى جمهورية تركيا.
وأوضح رئيس احتاد الغرف السعودية عجالن بن عبدالعزيز العجالن أن
تزامن انعقاد لقاء الطاولة املستديرة مع زيارة سمو ولي العهد ومن قبلها
زيارة الرئيس التركي للمملكة يعكس حرص البلدين على تعزيز العالقات
في شتى املجاالت ،خاص ًة االقتصادية ،مبين ًا أن حجم التبادل التجاري بني
البلدين بلغ خالل السنوات اخلمس األخيرة نحو  103مليارات
ريال ،مشي ًرا إلى أنه ما زالت هناك فرص أكبر لزيادة التعاون
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األمير محمد بن سلمان وأردوغان خالل لقائهما في أنقرة

ماكرون ُيجري مشاورات صعبة لتشكيل غالبية برملانية

ماكرون خالل استقباله مارين لوبن في االليزيه

ي��واص��ل ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي إمي��ان��وي��ل ماكرون
مشاوراته مع املعارضة وحلفائه لتشكيل غالبية بعدما
أرغ��م��ه الفرنسيون على السعي لتسويات بنتيجة
االنتخابات التشريعية ،فيما باتت فكرة حكومة وحدة
وطنية التي طرحت لبعض الوقت ،مستبعدة.
بعد ثالثة أيام على ال��دورة الثانية من االنتخابات
التشريعية ،ال يزال الوضع السياسي في فرنسا معقدا
لرئيس الدولة ال��ذي اضطر إلع��ادة النظر في خططه
بسبب ع��دم التمكن م��ن ال��ف��وز بغالبية واض��ح��ة في
اجلمعية الوطنية.
ماكرون الذي بقي صامتا منذ األحد ويدخل اعتبارا
من اخلميس في سلسلة التزامات دولية ،من انعقاد
امل��ج��ل��س األوروب�����ي وم��ج��م��وع��ة ال��س��ب��ع وص���وال الى
قمة حلف شمال األطلسي ،يجري م��ش��اورات في كل
االجتاهات.

كما استقبل ماكرون مسؤولني بارزين من املعارضة،
الناشط البيئي جوليان بايو ورئيسة كتلة فرنسا
األبية (يسار راديكالي) في اجلمعية الوطنية ماتيلد
بانو وكذلك حليفه رئيس الوزراء السابق ادوار فيليب
زعيم حزب «آفاق».
وام���س األول ال��ث�لاث��اء استقبل ع��دة ق���ادة أحزاب
آخ��ري��ن م��ن الغالبية وامل��ع��ارض��ة «لتحديد احللول
البناءة» من أج��ل اخل��روج من امل��أزق السياسي كما
أعلنت الرئاسة.
ورأى رئ��ي��س املجلس األع��ل��ى ف��ي ال��ب��رمل��ان جيرار
الرشيه (ميني) ان البالد «قد يكون من الصعب حكمها»
داعيا الى «تغيير عميق في موقف» الرئيس وذلك في
مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان».
لم يحتفظ اإلئتالف الوسطي الليبرالي ال��ذي كان
ميلك الغالبية املطلقة في اجلمعية الوطنية السابقة

�ألف قتيل على الأقل يف زلزال �ضرب جنوب �شرق �أفغان�ستان

مواطنون أفغان يعاينون أضرار الزلزال

ل��ق��ي أل���ف ش��خ��ص ع��ل��ى األق���ل حتفهم
وج��رح أكثر م��ن  1500آخ��ري��ن ف��ي زلزال
ق���وي ض���رب منطقة ح���دودي���ة ن��ائ��ي��ة فى
جنوب شرق أفغانستان ليل الثالثاء امس,
حسبما ذكرت السلطات التي تتخوف من
ارتفاع حصيلة الضحايا.
وقال محمد أمني حذيفة رئيس اإلعالم
والثقافة في والي��ة بكتيكا في رسالة إلى
الصحافة «بلغ ع��دد القتلى األل��ف وهذا
العدد يرتفع» .وأضاف أن «الناس يحفرون
القبر تلو القبر».
واش������ار إل����ى إص���اب���ة ح���وال���ي 1500
شخص في بكتيكا ،في أكثر ال��زالزل فتكًا
في أفغانستان منذ أكثر من عقدين.
وق���ال «ك��م��ا أن��ه��ا مت��ط��رُ .دم���رت جميع
املنازل وليس هناك خيام أو طعام .الناس
م��ا زال���وا عالقني حت��ت االن��ق��اض  ..نحن
بحاجة الى مساعدة فورية».
وقع الزلزال الذي بلغت قوته  5,9درجات
على عمق  10كيلومترات قرابة الساعة
 1,30بالقرب م��ن احل���دود م��ع باكستان،
وفقا ملعهد رصد الزالزل األميركي.
وقال يعقوب منذور أحد زعماء القبائل
م��ن بكتيكا ،إن الكثير م��ن اجل��رح��ى من

م��ن��ط��ق��ة ج���ي���ان ف���ي ال���والي���ة ومت نقلهم
إل����ى امل��س��ت��ش��ف��ى ف���ي س���ي���ارات إسعاف
ومروحيات.
وقال «األسواق احمللية مغلقة فقد هرع
الناس الى املناطق املتضررة للمساعدة».
ك���ذل���ك ت��ظ��ه��ر م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و سكان
املناطق املتضررة وهم ينقلون جرحى الى
مروحية.
ق���ال م��ن��س��ق األمم امل��ت��ح��دة للشؤون
اإلنسانية في أفغانستان رامز األكبروف
األربعاء في مؤمتر صحافي إن ما يقرب
من ألفي منزل دمرت» جراء الزلزال وأدى
نقص املعدات إلى إبطاء عمليات اإلغاثة.
م���ن ج��ان��ب��ه دع����ا األم��ي�ن ال���ع���ام لألمم
امل��ت��ح��دة أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��ش ف��ي بيان
املجتمع ال��دول��ي إل��ى «امل��س��اع��دة ف��ي دعم
مئات العائالت املتضررة من هذه الكارثة»
في الوقت الذي تعاني فيه البالد بالفعل
«من آثار سنوات من النزاع والصعوبات
االقتصادية واجلوع».
واكد مستشار األمن القومي األميركي
ج��اي��ك س��ول��ي��ف��ان األرب���ع���اء أن الواليات
املتحدة «تشعر بحزن عميق»،
وأن ال���رئ���ي���س ج����و بايدن
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والذي استند اليه الرئيس ماكرون طوال واليته االولى
من خمس س��ن��وات ،اال ب  245مقعدا من أص��ل 577
بنتيجة انتخابات االح��د .الغالبية املطلقة تبلغ 289
نائب.
توزعت املقاعد األخرى في اجلمعية الوطنية بشكل
أس��اس��ي ب�ين حت��ال��ف ال��ي��س��ار ( 150مقعدا تقريبا)
واليمني املتطرف ( )89واليمني (.)61
وأش��ار زعيم الشيوعيني فابيان روسيل في ختام
لقائه ال��ث�لاث��اء إل��ى أن الرئيس م��اك��رون «يفكر في»
تشكيل «حكومة وحدة وطنية» من أجل إيجاد «سبل
للخروج من الوضع السياسي» في اجلمعية الوطنية.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قالت النائبة
اليمينية املتطرفة مارين لوبن التي هزمها ماكرون في
االنتخابات الرئاسية في نيسان الى ان
الرئيس تطرق الى هذه الفرضية.
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اهتمام عربي بلبنان ومواكبة خليجية لال�ستحقاقات اللبنانية

همس

الأكرثية تك ِّر�س ف�شلها للمرة الثالثة توالي ًا :ت�سمية ميقاتي هل تكفي لت�شكيل حكومة؟
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حزب اهلل يواجه �صعوبات
يف تليني موقف حليفه التيار الوطني احلر
من ت�سمية الرئي�س املكلف

عون التقى نواب ًا واال�ست�شارات النيابية اليوم

الرئيس عون متوسط ًا الوفد العسكري النيبالي (داالتي ونهرا)
يجري رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ابتداء
م��ن الساعة العاشرة قبل ظهر ال��ي��وم ف��ي قصر بعبدا ،
االستشارات النيابية امللزمة لتسمية شخصية لتشكيل
احلكومة اجل��دي��دة ،وذل��ك وف��ق� ًا للبرنامج ال��ذي اذاعته
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��رئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة ام���س .وتنتهي
االستشارات وفق البرنامج الساعة اخلامسة اال ربعا بعد
الظهر .وقد اتخذت املديرية العامة لرئاسة اجلمهورية
االجراءات الالزمة ملواكبة هذه االستشارات التي يفترض
ان تنتهي بدعوة الشخصية التي يختارها النواب الى
قصر بعبدا لتكليفها تشكيل احلكومة العتيدة.
على صعيد آخر ،استقبل الرئيس عون امس ،النائب
ادغار طرابلسي وأجرى معه جولة فق تناولت مواضيع
الساعة ،وفي مقدمها االس��ت��ش��ارات النيابية لتسمية
رئيس احلكومة اجلديدة ،والوضع االقتصادي وضرورة
االس����راع ف��ي معاجلته .كما ت��ط��رق البحث ال��ى مسألة
التحقيق اجلنائي في احلسابات املالية ملصرف لبنان،
ومستقبل امل��ف��اوض��ات غير امل��ب��اش��رة لترسيم احلدود
البحرية اجلنوبية.
وع��رض رئيس اجلمهورية مع ال��وزي��ر السابق كرمي
ب��ق��رادون��ي م��واض��ي��ع ال��س��اع��ة ،وال��ت��ط��ورات السياسية

االخيرة ومرحلة ما بعد تشكيل حكومة جديدة.
واستقبل رئيس اجلمهورية قائد اجليش النيبالي
اجلنرال برابو رام شارما املوجود في لبنان في زيارة
لتفقد القوة النيبالية العاملة مع قوات «اليونيفيل» في
اجلنوب .وقد رحب الرئيس عون بقائد اجليش النيبالي،
منوه ًا بالدور الذي تلعبه القوة النيبالية في اجلنوب على
صعيد حفظ االمن واالستقرار في املنطقة  ،وهي خامس
أكبر قوة دولية في «اليونيفيل» والتي تضم  872عنصر ًا،
وت��ش��ارك ف��ي عمليات ح��ف��ظ ال��س�لام م��ن��ذ ال��ع��ام .1978
وح ّيا الرئيس عون التضحيات التي قدمها العسكريون
النيباليون ال سيما وأن  30عنصر ًا منهم استشهدوا
على ارض اجلنوب ،مقدر ًا خصوص ًا التعاون القائم بني
العسكريني النيباليني واجليش اللبناني ،واخلدمات
االجتماعية التي تقدمها القوة النيبالية لالهالي والسكان
اجلنوبيني ،فض ً
ال عن االنشطة البيئية ومكافحة وباء
ك��ورون��ا .وأك���د الرئيس ع��ون ح��رص لبنان على تعزيز
العالقات م��ع النيبال وتطويرها ف��ي امل��ج��االت ك��اف��ة ،ال
سيما التجارية والسياحية واالقتصادية.
وكان شارما أعرب عن سعادته لوجوده في لبنان ولقائه
الرئيس عون وتفقده قوات بالده العاملة في اجلنوب.

«التنمية والتحرير» :حلكومة
تراعي التوازن الوطني

,,

مع تق ُّلب اللبنانيني على جمر األزم��ات احلياتية ،من الرغيف إلى
احمل��روق��ات إل��ى االستشفاء ،إل��ى غ�لاء األس�ع��ار اجلنوني ،يستحوذ
قصر بعبدا على االهتمام ،اليوم ،من خالل املشاورات النيابية امللزمة
التي سيجريها رئيس اجلمهورية ميشال عون ،لتسمية رئيس حكومة
مكلف ،في وقت برز بوضوح تشرذم األكثرية النيابية وعدم توافقها
على مرشح لتسميته في هذه االستشارات ،بعد تفرق الكتل النيابية
املعارضة ،وتعذر حصول ه��ذا التوافق على القاضي ن��واف سالم.
وإذا كان رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي هو املرشح
األبرز ،واألوفر حظ ًا لتكليفه مجدد ًا تشكيل احلكومة ،في وقت أعلن
نائب بيروت نبيل بدر ،أن  13نائب ًا سيسمون امليقاتي .لكن وإن سارت
األمور باجتاه تسمية األخير ،وبصرف النظر عن هوية الرئيس املكلف،
فإن احلكومة لن تتشكل ألن العهد يريدها على قياسه ووفق شروطه،
وبالتالي فإن األمور سائرة نحو التعطيل ،بعدما بات اجلميع مقتنع ًا
بأن حكومة تصريف األعمال ستتسلم صالحيات رئيس اجلمهورية.
وهذا أمر أصبح مسلم ًا به ،لوجود صعوبات حتول دون انتخاب رئيس
جديد للجمهورية.
وللمرة الثالثة توالي ًا ،فإن الغالبية النيابية أظهرت عجز ًا واضح ًا في
أمس احلاجة
قدرتها على التوصل إلى مرشح لرئاسة احلكومة ،هي في ّ
إليه ،لتعكس رغبتها في حصول التغيير الذي طالب به الشعب اللبناني
في صناديق االقتراع ،ما يرسم صورة ضبابية حول قدرة املعارضة
على تنفيذ برنامجها الذي وعدت اللبنانيني به ،ما سيسمح بالتأكيد
للمنظومة احلاكمة في االستمرار في التحكم بقرار البلد ،طاملا أن ليس
هناك من هو قادر على التصدي لها ،ومنعها من حتقيق مشروعها.
وإذا ك��ان ع��دم توافق األكثرية على املرشح س�لام ،قد أفسح في

املجال أمام تقدم ميقاتي ،إال أنه ال يبدو أن «حزب الله قد جنح في تليني
موقف حليفه «التيار الوطني احل��ر» ،من أجل السير مبيقاتي ،بعدما
اشترط النائب جبران باسيل ،مدعوم ًا من رئيس اجلمهورية ميشال
عون ،احلصول على حقائب« ،اخلارجية»« ،الطاقة» و«البيئة» وغيرها،
للموافقة على تسمية رئيس حكومة تصريف األعمال ،وإن ت��ردد في
الساعات املاضية ،عن إمكانية ظهور مفاجأة في ربع الساعة األخير،
بتبني شخصية ثالثة ،لكن دون اجلزم بهذا األمر .وهذا اإلرباك الظاهر
عشية االس�ت�ش��ارات امللزمة ،سيزيد ه��ذا امللف تعقيد ًا ،ول��ن يساعد
بالتأكيد على توقع أن ينجح الرئيس املكلف ،أي ًا يكن في إجناز مهمته
في األشهر املتبقية من والية الرئيس ميشال عون.
وحتمل مصادر نيابية معارضة «األكثرية مسؤولية الفشل في
ِّ
تبني مرشح إجماع لرئاسة احلكومة ،على غرار فشلها في انتخابات
نيابة رئاسة مجلس النواب ،وانتخابات اللجان النيابية .وهذا إن دل
على شيء ،فإمنا يدل على أن هذه األكثرية ال تتعلم من أخطائها،
وأنها بالتالي تتحمل مسؤولية بقاء حلفاء سوريا وإيران ،متحكمني
بقرار البلد» ،داعية «هذه األكثرية إلى تغيير موقفها والوقوف خلف
مرشح واحد ،ملواجهة الرئيس ميقاتي ،من أجل إنقاذ البلد من مأزقه،

واحل��ف��اظ على موقع لبنان العربي ،من أج��ل مساعدته في عملية
اإلنقاذ».
وأك���دت امل��ص��ادر ،أن «ك��ل م��ا ي �ج��ري م��رت�ب��ط باستحقاق رئاسة
اجلمهورية ،ولهذا فإن هناك محاوالت تعطيلية من جانب الفريق اآلخر،
ما يفرض على قوى املعارضة التوحد ،إلفشال مخططات هذا الفريق
الذي يريد تنصيب رئيس من جماعات إيران .وبالتالي على األكثرية أن
تثبت أن ما بعد  15أيار ليس كما قبله .وهذا يعني أنه ال بد من أن ينجح
السياديون والتغييريون في املجيء برئيس حكومة من ذات اخلط ،وإال
فإن األوضاع ستبقى كما هي».
واع�ت�ب��رت امل �ص��ادر ،أن «امل��واك �ب��ة اخلليجية ،وال�س�ع��ودي��ة خاصة
لالستحقاقات الداخلية ،تعطي انطباع ًا بأن هناك اهتمام ًا بوضع لبنان.
فاململكة العربية السعودية كانت دائم ًا مهتمة بلبنان ،ومبد اجلسور
بني اللبنانيني والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها في كل األزمات.
وتالي ًا فإن الدور السعودي ليس جديد ًا ،وإمنا هو استكمال للتعاون بني
الدولتني ،وال يشبه أبد ًا التعاون القائم بني إيران والدويلة في لبنان».
وقد علم أن هناك مروحة واسعة من امل�ش��اورات التي سيقوم بها
السفير السعودي وليد البخاري م��ع ع��دد م��ن ال�ق�ي��ادات السياسية
والروحية السنية والوطنية ،تصب في إطار وحدة الطائفة السنية ،من
ضمن احلرص السعودي على استقرار لبنان واحلفاظ على سيادته
واستقالله ،في حني بدا الفت ًا احلركة الدبلوماسية للسفراء اخلليجيني
إلى جانب حراك السفير السعودي ،في مؤشر واضح وفق ًا ملا أكدته
مصادر املعارضة اللبنانية ،إلى أنه «ستكون هناك مواكبة خليجية
الستحقاقي رئاسة احلكومة واالنتخابات الرئاسية في املرحلة املقبلة».

اج��ت��م��ع رئ��ي��س ح��ك��وم��ة تصريف
األع����م����ال جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي م���ع وزي���ر
ال��زراع��ة في حكومة تصريف األعمال
عباس احلاج حسن الذي قال«:وضعت
ال��رئ��ي��س ميقاتي ف��ي ان��ت��خ��اب لبنان
كرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة
العربية للتنمية الزراعية ،وهذا األمر
يؤسس ألن يكون هناك تفعيل للدور
العربي العربي وال��ع�لاق��ات العربية
العربية م��ن خ�لال ه��ذه املنظمة التي
هي جزء أساسي ومركزي في جامعة
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة .طبعا ه���ذا املنصب
ه��و دليل على أننا ق���ادرون م��ن خالل
ال���زراع���ة وال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ع��ل��ى أن
نشبك م��ع األخ����وة ال��ع��رب ف��ي عالقة
بينية ك���ان ي��ج��ب أن ت��ك��ون م��ن��ذ زمن
بعيد وأن تعود الى سابق عهدها كما
كانت ،وتعتمد على األخوة والصداقة
والشركة احلقيقية».
اض��اف« :وضعت الرئيس ميقاتي
أي��ض��ا ف��ي أج���واء عقد امل��ؤمت��ر العام
ملنظمة «اكساد» ،وهذه املنظمة ساعدت
لبنان كثيرا وتعمل على مساعدة الدول
العربية األخ��رى ،وسأؤكد خ�لال هذه
ال��ق��م��ة ع��ل��ى م��وق��ف ل��ب��ن��ان ال���ذي يريد
ال��ش��راك��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ع ك��ل األخوة
العرب وعالقة الترانزيت أيضا ،أكان
برا او بحرا او جوا ،وبالتالي سندعو
أن تكون القمة املقبلة في بيروت إن

الرئيس ميقاتي مستقب ً
ال وزير اإلعالم
ش���اء ال��ل��ه لتفعيل ال���ق���درات العربية
ال��ع��رب��ي��ة م��ن اج���ل ان��س��ان ه���ذه األمة
ومن أجل خلق فرص لشبابنا املثقف
واملتعلم لنحد من الهجرة».
واس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي مع
وزي���ر السياحة ف��ي حكومة تصريف
األعم الوليد نصار الذي قال« :بحثنا
ف���ي ال��ت��ح��ض��ي��رات ال���ت���ي ت���ق���وم بها
وزارة السياحة م��ع القطاع اخلاص
الستقبال الوافدين ،ونتوقع أن يكون
عددهم كبيرا ،وأكثر من مليون سائح،

فرونت�سكا تلتقي �سالم ومولوي
زارت املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة لشؤون لبنان جوانا فرونتسكا الرئيس
متام سالم في دارته في املصيطبة، ،وجرى عرض لالوضاع والتطورات في لبنان
واملنطقة.
وكان الرئيس سالم استقبل النائب راجي السعد .
واجتمعت فرونتسكا مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ومت عرض
آلخر املستجدات على الساحة اللبنانية.

بوحبيب يجول
على اخلط الأزرق اليوم
جنبالط :للدعم املادي
للجي�ش والقوى الأمنية

اك ��دت كتلة «التنمية وال�ت�ح��ري��ر» النيابية ف��ي ب�ي��ان بعد
إجتماعها ال��دوري برئاسة رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه بري
وحضور األعضاء « متسكها وإحترامها للقواعد واألصول
ال��دس�ت��وري��ة ف��ي عملية التكليف وال�ت��أل�ي��ف ف��ي اإلستحقاق
احلكومي ،وعليه سوف تعلن إسم مرشحها لتشكيل احلكومة
بعد لقائها رئيس اجلمهورية في املوعد احملدد لها بعد ظهر
يوم الغد(اليوم) ،آملة ان تفضي اإلستشارات الجناز حكومة
وطنية جامعة ق��ادرة على مجابهة التحديات التي تثقل كاهل
اللبنانيني السيما إقتصادي ًا وصحي ًا ومالي ًا .
ودع��ت ال��ى «حكومة ت��راع��ي ف��ي التكليف كما ف��ي التأليف
ال �ت��وازن ال��وط�ن��ي وال��روح��ي ال��دق�ي��ق ال��ذي ال يحتمل العبث
واالس �ت �ف��زاز السياسيني ،فاجلميع م��دع��و ف��ي ه��ذه اللحظة
الوطنية الدقيقة الى تقدمي ما يجمع بني اللبنانيني ونبذ ما
يف ّرق بينهم ،والى االبتعاد عن سياسة هدر الوقت الذي لم يعد
أحد ميلك ترف التصرف به خدمة ملصالح شخصية على حساب

مولوي بحث و�سفري م�صر التطورات
استقبل وزي��ر الداخلية والبلديات ف��ي حكومة تصريف
االعمال القاضي بسام مولوي ،في مكتبه امس ،وزير التربية
في حكومة تصريف االعمال القاضي عباس احللبي .ومت البحث
في االجراءات التي تواكب انطالق االمتحانات الرسمية.
والتقى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور
ياسر علوي ومت البحث ف��ي ال�ت�ط��ورات وال�ع�لاق��ات الثنائية
وشؤون ذات اهتمام مشترك.
وبحث مع النائبني محمد سليمان وأحمد اخلير شؤون
منطقتي املنية وعكار.
  كذلك عرض لألوضاع العامة مع النائب فيصل الصايغ.

املصالح الوطنية العليا».
و اذ اع�ل�ن��ت تتطلعها ال��ى ض���رورة اإلس� ��راع ف��ي تشكيل
احلكومة ،فانها جددت دعوتها حكومة تصريف األعمال بكافة
وزاراتها الى القيام بواجباتها التي منحها إياها الدستور،
بخاصة جلهة اإلهتمام بكل ما هو متصل بأمن املواطنني في
دوائهم وصحتهم ولقمة عيشهم وفي أمنهم االقتصادي واملالي
ال سيما اعادة الودائع الى اصحابها وتفعيل اجلهات الرقابية
في مالحقة احملتكرين واإلس��راع في فتح حوار مع كافة األطر
النقابية خاصة موظفي القطاع العام للوصول الى حل يحقق
لهم أبسط متطلبات العيش الكرمي ويؤمن باملقابل إنتظام
العمل في إدارات الدولة كافة وفي سائر القطاعات اإلنتاجية،
كما تدعو الكتلة وزارة الصحة ال��ى وج��وب امل�ب��ادرة الفورية
لتأمني االدوي��ة واملستلزمات الطبية ل��ذوي االم��راض املزمنة
خاصة مرضى السرطان فال أولوية يجب أن تتقدم على أولوية
صحة وغذاء اللبنانيني.
على صعيد آخر ،تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيس
مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغامن مبناسبة
انتخابه رئيس ًا للمجلس النيابي لوالية جديدة .واعرب الغامن
ف��ي برقية التهنئة ع��ن «الرغبة ف��ي تعزيز وتطوير العالقات
الثنائية ب�ين لبنان وق�ط��ر ال سيما على املستوى البرملاني
واالرتقاء بها الى مجاالت ارحب من شأنه زيادة اوجه التعاون
القائمة بني البرملان اللبناني ومجلس الشورى القطري وحتقيق
ما يصبو اليه الشعبان الشقيقان من عزة ومنعة وامناء» .
ك�م��ا تلقى ال��رئ�ي��س ب��ري ب��رق�ي��ة تهنئة مم��اث�ل��ة م��ن االمني
العام لبرملان البحر املتوسط السفير سيرجيو بياتري ،اعرب
فيها عن ثقته بأن انتخاب الرئيس بري لوالية جديدة «سوف
يسهم في زيادة التعاون املشترك بني البرملان اللبناني وبرملان
البحر املتوسط من اج��ل حتقيق االه��داف املشتركة من خالل
الدبلوماسية البرملانية ومن اجل االستجابة عن كثب للتحديات
التي تواجه الدول االورو متوسطية.

عمر الربدان

ي��خ��ض��ع م���ل���ف تسمية
ال���رئ���ي���س ال������ذي سيكلف
تأليف احلكومة ،التصاالت
بعيدة عن األضواء لترتيب
موقف إقليمي متناغم مع
التأييد األميركي!

غمز
ت����واج����ه م���دي���ري���ات في
وزارة حساسة وسيادية
صعوبات جدية في توفير
ت��غ��ط��ي��ة م���ال���ي���ة لتشغيل
املولدات الضرورية لتأمني
الطاقة.

لغز
ت��ك��اد االت���ص���االت تنعدم
ب�ين م��س��ؤول س��اب��ق يقيم
ف��ي اخل����ارج وشخصيات
مرجعية ك��ان��ت ف��ي اإلطار
نفسه ملرحلة ما قبل إجراء
االنتخابات.

ميقاتي يعقد اجتماعات وزارية
ويطلَّع على الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة

يتوجه وزي��ر اخل��ارج��ي��ة واملغتربني ف��ي حكومة تصريف األع��م��ال عبدالله
بو حبيب التاسعة من صباح اليوم الى اجلنوب حيث سيزور مقر عمل قوات
الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في الناقورة ويجتمع مع
قائد اليونيفيل ،كما سيقوم بجولة ميدانية على طول اخلط األزرق.
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غ � ّرد رئيس «احل���زب التقدمي االش��ت��راك��ي» وليد جنبالط عبر حسابه على
«تويتر»« :وفي انتظار تشكيل ال��وزارة اجلديدة انتظار اإلص�لاح في القطاعات
األساسية وكوننا نسمع التصاريح املؤيدة للبنان املتعددة ،نتمنى أن تقرن هذه
البيانات باألفعال وفي مقدمها الدعم املادي للجيش اللبناني والقوى األمنية التي
متر بأصعب الظروف املعيشية والتي ترعى أمن وسالمة البالد».
واستقبل جنبالط امس  ،في كليمنصو ،السفير القطري في لبنان ابراهيم عبد
العزيز السهالوي ،ومت عرض ملختلف التطورات السياسية في لبنان واملنطقة.
وكان جنبالط استقبل النائب التونسي خالد شوكت.

معو�ض وريفي وخمزومي
وعبد امل�سيح :لن ن�سمي ميقاتي
استقبل رئيس «حركة االستقالل» النائب ميشال معوض في دارته في بعبدا النواب
اشرف ريفي ،فؤاد مخزومي ،وادي��ب عبد املسيح .واثر اللقاءُ ،عقد مؤمتر صحافي
أعلن خالله معوض عن قرار مبدئي «للعمل املشترك ضمن اطار كتلة ستعلن قريب ًا».
وأ ّك ��د م�ع��وض أنّ «ه��ذا ال�ل�ق��اء ه��و او ًال ل�ق��اء للتشاور مب��وض��وع ال�س��اع��ة وهو
االستشارات النيابية امللزمة في قصر بعبدا ي��وم غد(اليوم) لتكليف رئيس جديد
للحكومة ،كما انه لقاء سيتحول الى اجتماع دوري بغية العمل ضمن اطار كتلة نيابية
ستُعلن قريب ًا».
واضاف« :قمنا بجولة افق ونحن على تواصل وعلى علم باملواقف املتعددة للكتل
النيابية ،وباالخص الكتل املعارضة».
واعتبر معوض ان «مسؤوليتنا ان نبقى قوة جمع للمعارضات على برنامج واحد
وواقع واحد ،ونحن نعلم ما هي الصعوبات ،ولكننا نعتبر ان امامنا ساعات قليلة لكي
نلعب هذا الدور خصوصا وان مشكلة املعارضة املتشتة هي التي تضر قدرتنا على
التغيير وهذا ما رايناه في انتخابات رئيس مجلس النواب وفي انتخابات اللجان،
وهذا ما نراه في موضوع التكليف».
نسمي أي مرشح من املنظومة لرئاسة احلكومة ،وحتديد ًا جنيب ميقاتي».
وقال«:لن ّ
واض��اف« :ام��ام الطرحني املوجودين ،أي السفير ن��واف س�لام او الورقة البيضاء،
سنسعى في الساعات املقبلة خللق حالة وازنة في مواجهة تسمية الرئيس ميقاتي».
وحتدث ريفي وقال« :ما قبل االنتخابات واقع واليوم واقع اخر .ملسنا خيبة امل
كبيرة في انتخابات رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس ومن ثم باللجان متاما وهل
نبقى على هذه الصورة؟ كلاّ  ،وعلينا ان نقوم بجهد وجنمع بعضنا البعض .وال زلنا
من ّد يدنا لكل املعارضات مع العلم انه لدينا ساعات معدودة للتوافق على اسم يشبهنا
وليس من املنظومة ،ويعيش معاناة الناس».

اضافة ال��ى الترتيبات التي قمنا بها
في حملة «أهال بهالطلة» في كل لبنان،
وه���ن���اك ب��ع��ض ال��ت��ح��ض��ي��رات ملطار
ب��ي��روت وبعض اإلج����راءات العملية،
وسألتقي وزي��ر االشغال والنقل علي
حمية لوضع برنامج مكثف لنتمكن
م��ن حتسني بعض األم���ور التنظيمية
في مطار بيروت بالتعاون مع ادارة
الطيران املدني».
ك��م��ا اج��ت��م��ع ال��رئ��ي��س ميقاتي مع
وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ف���ي ح��ك��وم��ة تصريف

األعمال ناصر ياسني في حضور مدير
وحدة إدارة الكوارث في السراي زاهي
شاهني.
وق�����ال ال���وزي���ر ي���اس�ي�ن« :اطلعنا
ال��رئ��ي��س على اخل��ط��ة اإلستراتيجية
حل��رائ��ق ال��غ��اب��ات ع��ل��ى عملنا للحد
م��ن��ه��ا .وإن ش���اء ال��ل��ه س��ي��ت��م إطالق
اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن حرائق
ال��غ��اب��ات ف���ي االس���ب���وع امل��ق��ب��ل .كما
عرضنا أيضا ملوضوع الدفاع املدني،
وأج�����رى ال��رئ��ي��س ات���ص���االت بوزير

ال��داخ��ل��ي��ة وم��دي��ر ع��ام ال��دف��اع املدني
لتأمني االع��ت��م��ادات ال�لازم��ة م��ن اجل
دفع التأمني للدفاع املدني .وقد عرضنا
على دولة الرئيس فكرة انشاء صندوق
دعم للدفاع املدني».
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير
االع�ل�ام ف��ي حكومة تصريف األعمال
زي���اد م��ك��اري وب��ح��ث م��ع��ه ف��ي شؤون
الوزارة.
كما اجتمع مع وزير الدفاع الوطني
ف��ي حكومة تصريف األع��م��ال العميد
موريس سليم وبحث معه في شؤون
الوزارة.
وإستقبل الرئيس ميقاتي محافظ
بيروت القاضي م��روان عبود واملدير
العام ملؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
جان جبران ومت خالل اللقاء البحث
في متكني مؤسسة مياه بيروت وجبل
لبنان من احلصول على اموالها لدى
مصرف لبنان من اج��ل ش��راء املازوت
لتشغيل املنشآت والتمكن من توزيع
املياه.
كما إستقبل الرئيس ميقاتي املمثلة
املقيمة لبرنامج األمم املتحدة االمنائي
في لبنان ميالني هونشتاين في حضور
االم�ين العام ملجلس ال��وزراء القاضي
محمود مكية ومستشار الرئيس زياد
ميقاتي ومت خ�لال اللقاء البحث في
نشاطات ومشاريع البرنامج.

«اجلمهورية القوية»
لن ُي�سمي �أحد ًا لرئا�سة احلكومة

اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية «سمير جعجع
اث��ر اجتماع تكتل «اجلمهورية القوية» ان «التكتل
ل��ن يسمي أح���د ًا ل��رئ��اس��ة احل��ك��وم��ة ألنّ الشخصني
امل���ط���روح�ي�ن ال ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��م��ا امل���واص���ف���ات التي
طرحناها».
واوض��ح«:ان��ن��ا كنا اول م��ن سمى القاضي سالم
ولكن منذ ذلك احلني الى اليوم لم نعرف ما هي مواقفه
من القضايا املطروحة ولم نسمع منه اي مواقف ،ولم
بتحمل املسؤولية .فكيف تنتظرون
نلمس جد ّية لديه
ّ
من تكتل أن يخوض معركته لرئاسة احلكومة مع من
ال يعرفه؟ وعلينا أن نرى إن كانت لدى هذا الشخص
نر
الرغبة والنية خلوض هذا الغمار» .واض��اف«:ل��م َ
ايضا ان ثمة توافقا بني القوى السياسية املعارضة
نسميه».
على اسم نواف سالم ولذلك نحن لن
ّ
واذ لفت ال��ى ان «ف��ي ظ��ل وج��ود الرئيس ميشال
ع��ون في بعبدا ال ام��ل بتغيير كبير ميكن ان تنجزه
اي حكومة» ،قال«:مواصفات كثيرة نريدها في رئيس
احلكومة غير متوافرة ايضا في الرئيس جنيب ميقاتي
وهو يصر دائما على حكومات الوحدة الوطنية التي
نرفضها لذلك لن نسميه».
وعما اذا كان حزب القوات سيشارك في احلكومة
العتيدة ،اجاب :لن نشارك في حكومات معتورة وبعد
انتهاء والية الرئيس عون رمبا نشارك ،ونتمنى على
رئيس املجلس ان يبدأ منذ اآلن االع��داد لالستحقاق
الرئاسي.
وك���ان جعجع استهل م��ؤمت��ره الصحافي قائال:

متكنا من التوصل ال��ى احلقيقة في جرمية اغتيال
الرئيس احلريري ويبقى حتقيق العدالة عبر تنفيذ
احلكم وهذا واجب على احلكومات.
والتقى جعجع في معراب سفير اسبانيا سانتوس
اغوادو ،في حضور رئيس جهاز العالقات اخلارجية
ف���ي احل����زب ري���ش���ار ق��ي��وم��ج��ي��ان .ومت ال��ب��ح��ث في
التطورات على الساحتني احمللية واالقليمية.
كما إستقبل  ،وفدا من «حركة أبناء طرابلس» في
ح��ض��ور النائب اي��ل��ي خ���وري وم��ع��اون االم�ي�ن العام
لشؤون االنتخابات جاد دميان.
واعتبر جعجع أمام الوفد ،أن «هذه الزيارة حتمل
نكهة خاصة ألنها آتية من طرابلس املظلومة كسائر
املناطق اللبنانية ،ألن��ه اذا ك��ان الوطن بخير نكون
جميعا بخير ،فلو كانت ال���دورة االقتصادية اليوم
جيدة ،لشهدت طرابلس كما املناطق االخ��رى وضعا
افضل مما هو عليه اليوم».
واع��ت��ب��ر جعجع ان��ه «ط��امل��ا املنظومة احلاضرة،
وق���وام���ه���ا ح����زب ال���ل���ه و«ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي احل���ر»
وحلفاؤهما ،ما زالت في السلطة فال تتأملوا خيرا،
بتجن بل مجرد طرح للوقائع».
وهذا ليس
ٍ
وق���ال« :حتى ف��ي االستحقاق احلكومي ،ال نأمل
خيرا في ظل وج��ود رئيس اجلمهورية ميشال عون
في بعبدا ،باعتبار ان من سيك ّلف تشكيل احلكومة
اما سيعرقله او سيفرض عليه حكومة «على ذوقه»،
وبالتالي االستحقاق اجلدي االول سيكون االنتخابات
الرئاسية والتغيير يجب ان يبدأ منها».

�ستة نواب يطلقون «تكتل االعتدال الوطني»
اطلق النواب وليد البعريني ،محمد سليمان ،احمد
اخل��ي��ر ،عبد ال��ع��زي��ز ال��ص��م��د ،سجيع عطية واحمد
رستم والنائب السابق هادي حبيش «تكتل االعتدال
الوطني» ،ومت تكليف حبيش مبهام امانة السر.
واصدر النواب بعد اجتماع لهم بيانا تاله النائب
اخلير ،اعلنوا فيه برنامج عمل التكتل ،واك��دوا فيه
على «التزام بناء دولة السیادة والقانون واملؤسسات
املتصاحلة مع محیطها العربي واملتآلفة مع املجتمع
الدولي واملحُ ایدة في الصراعات اإلقلیمیة ،مع التشدید
على رفض التوطنی باعتبار أن قضیة فلسطنی وحقوق
شعبها غیر قابلة للمساومة» .مؤكدين العمل على
إستكمال املشاریع العامة املركزیة في الشمال والبنى
التحتیة ودعم الطبابة واالستشفاء واألم��ن الغذائي
ألبناء املنطقة،وحمایة حقوق املودعنی والعمل على
أو ًال ،وإی��ج��اد ح� ّ�ل مقبول
حمایة ال��ودائ��ع الصغرى ّ
للودائع الكبرى وذل��ك ضمان ًا إلع��ادة الثقة بالقطاع
املصرفي ،والدفع باجتاه استخراج النفط من املیاه
اللبنانیة ،وذل��ك باالبتعاد عن امل��زای��دات والصغائر
وره����ن م��ص��ی��ر ل��ب��ن��ان وث������روات ش��ع��ب��ه��ا ب������اإلرادات
اخلارجیة وخطوط الطول اإلقلیمیة وخطوط العرض
الدولیة.
كما اكدوا» العمل على إقرار االستراتیجیة الدفاعیة
التي حتمي لبنان من األطماع اإلسرائیلیة ،وحتمي
العدو ،عبر حصر السالح بید الدولة
نفطه وحدوده من
ّ

اللبنانیة ،التي حتتكر العنف املقونن ومتلك قرار
احلرب والسلم .واحترام قرارات الشرعیة الدولیة».
والعمل على تقویة اجلیش اللبناني وتسلیحه
استراتیجی ًا مب��ا یضمن ق��درت��ه على حمایة لبنان،
كما والعمل على دعم قوى األمن الداخلي مبا یضمن
سهرها على حمایة أمن املواطن واحلفاظ على وحدة
وقوتها والعمل لتسلحیها وتدریبها
األجهزة األمنیة ّ
وحمایتها في الظروف االقتصادیة الصعبة التي مت ّر
بها البالد،ومواجهة ال��ف��راغ ف��ي مؤسسات الدولة،
باإلصرار على انتخابات رئاسیة في موعدها وتشكیل
احلكومة في أسرع وقت ممكن ،وذلك إحترام ًا لألصول
الدستوریة وحمایة مؤسسات الدولة من االنهیار.

الراعي ا�ستقبل ال�سفري الإيراين
استقبل البطريرك املاروني الكاردينال بشارة بطرس
الراعي سفير إيران في لبنان محمد جالل فيروزنيا في
زي��ارة وداعية ملناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في
لبنان ،وكانت مناسبة لعرض األوضاع الراهنة.
وم��ن زوار بكركي ايضا سفير لبنان ل��دى الفاتيكان
الدكتور فريد اخل��ازن ،الدكتور انطوان حل��ام ،ثم راعي
أبرشية كندا املارونية املطران مروان تابت.

�سيا�سة حملية

اخلميس  23حزيران 2022م
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حكومات للإ�شراف على االنتخابات مل يتع َّد ا�ستمرارها � 4أ�شهر

الرئيس صائب سالم

الرئيس جنيب ميقاتي

�أحمد زين الدين
ي��ت��ر ّق��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ،ن��ت��ائ��ج االستشارات
النيابية امللزمة لتسمية رئيس احلكومة املكلف
بالتشكيل الوزاري اجلديد اليوم ،ومن املرجح
أن ت��ك��ون ح��ك��وم��ة «ق��ص��ي��رة ال��ع��م��ر» بحيث ال
يتع ّدى عمرها أربعة أشهر ألن والي��ة الرئيس
العماد ميشال عون تنتهي يوم تشرين األول،
تتحول احلكومة مباشرة إلى
وفي اليوم التالي
ّ
حكومة تصريف ينتهي دوره��ا ب��والدة حكومة
جديدة ،بعد أن يقوم الرئيس الذي ينتخب خلفا
للرئيس ع��ون ،بتكليف شخصية جديدة تقوم
بتشكيل احلكومة اجلديدة.
وإذا ك��ان��ت امل���واق���ف ال��س��ي��اس��ي��ة والكتل
النيابية املعنية بتشكيل احلكومة تلتقي على ان
عملية تكليف رئيس لن تكون سهلة ألن املشهد
احلكومي يل ّفه الغموض حتى الساعة ،لكن
لبنان عرف في تاريخه االستقاللي العديد من
احلكومات قصيرة العمر ،خصوصا احلكومات

الرئيس رشيد الصلح

التي كانت مهمتها اإلش��راف على االنتخابات
وك���ل أع��ض��ائ��ه��ا غ��ي��ر م��رش��ح�ين لالنتخابات
النيابية وكان يطلق عليها «حكومة حيادية»،
وه��ذه احلكومات ك��ان عمرها ثالثة أو أربعة
أشهر وهي:
ف��ي ع��ه��د ال��رئ��ي��س ب��ش��ارة اخل����وري شكّ لت
حكومة ثالثية برئاسة احلاج العويني بتاريخ
 14ش��ب��اط  1951واس��ت��م��رت حتى  7حزيران
من نفس العام ،وكانت مهمتها اإلش��راف على
االنتخابات التي جرت في دورتها األولى في 15
نيسان وفي دورتها الثانية في  22منه.
وف��ي عهد ال��رئ��ي��س كميل شمعون (1952
  )1958ال��ذي ك��ان م��ن أول أع��م��ال عهده ّحل
مجلس النواب املنتخب ع��ام  ،1951وتشكيل
حكومة جديدة برئاسة صائب سالم من ثمانية
أع��ض��اء استمرت م��ن  30نيسان حتى  16آب
( 1953ثالثة أشهر ونصف الشهر) أشرفت على
انتخاب املجلس النيابي اجلديد ال��ذي بدأت
واليته في  13آب.

الرئيس أحمد الداعوق

وف���ي ع��ه��د ال��رئ��ي��س ف����ؤاد ش��ه��اب ،شكّ لت
حكومة ثمانية برئاسة أحمد الداعوق في 14
أيار  1960لإلشراف على االنتخابات واستمرت
حتى أول آب (ثالثة أشهر ونصف الشهر).
وفي عام  1964ترأس احلاج حسني العويني
حكومة عشرية في عشرين شباط أشرفت على
انتخابات املجلس النيابي اجلديد الذي بدأت
واليته في  8أيار ،لكن حكومة العويني شهدت
تعديال وزاري���ا بسيطا واس��ت��م��رت ف��ي احلكم
حتى  24أيلول ،حيث مت في  23أيلول انتخاب
أحد أعضائها رئيسا للجمهورية هو الرئيس
شارل حلو الذي كان يشغل منصب وزير التربية
الوطنية والفنون اجلميلة.
وبعد ات��ف��اق الطائف شكّ ل الرئيس رشيد
ال��ص��ل��ح احل��ك��وم��ة ال��ث��ال��ث��ة ف��ي ع��ه��د الرئيس
إلياس ال��ه��راوي ،وهي ثاني حكومة يترأسها
وقد شكّ لت مبوجب املرسوم رقم  2419بتاريخ
 16أيار  ،1992وأشرفت احلكومة على إجراء
أول ان��ت��خ��اب��ات نيابية ب��ع��د ات��ف��اق الطائف،

الرئيس حسني العويني
واستقالت في  31تشرين األول  5( 1992أشهر
ونصف الشهر) ،يذكر ان معظم أع��ض��اء هذه
احلكومة كانوا مرشحني.
وفي عام  2005شكّ ل الرئيس جنيب ميقاتي
حكومته األول��ى في  19نيسان ،بعد  50يوم ًا
من استقاله احلكومة التي رأسها الرئيس عمر
كرامي والتي أعلن استقالتها في  28شباط،
ق��د شكّلت احل��ك��وم��ة امليقاتية األول���ى م��ن 14
وزير ًا جميعهم غير مرشحني لالنتخابات .وقد
استقالت احلكومة امليقاتية األولى في  19متوز
(أي استمرت باحلكم ثالثة أشهر).
بشكل عام ،إذا كانت احلكومات التي شكّ لت
خصيصا لإلشراف على االنتخابات النيابية
تتم ّيز بقصر عمرها ،ألن مهمتها تنتهي بانتهاء
ال���دور ال���ذي ج���اءت م��ن أج��ل��ه ،إال أن التاريخ
ال��س��ي��اس��ي اللبناني يشهد أي��ض��ا ع��ل��ى قيام
ح��ك��وم��ات ح��ك��وم��ات ك��ان عمرها قصيرا جدا
وبعضها لم يتجاوز عمرها أيامه أصابع اليد
الواحدة ،وهذا لنا عودة إليه.

ر�سالة إ�ىل فخامة الرئي�س ،ودولة الرئي�س
املحامي ح�سن مطر
حتية واحتراما،
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س ن��ش��أ امل��واط��ن اللبناني وأن���ا أحدهم
باإلحساس والشعور قبل النصوص على اح��ت��رام مواقع
ال��رئ��اس��ات ال��ث�لاث ف��ي ل��ب��ن��ان; رئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة كائنا
م��ن ك��ان الرئيس ,ودول���ة الرئيس كائنا م��ن ك��ان ,ورئاسة
املجلس النيابي كائنا من كان ,وما زال في تاريخنا الوطني
املعاصر على م��دى املئة ع��ام املنصرمة م��ن تكوين لبنان
يحمل إلى اللبنانيني شخصيات كبيرة وازن��ة ومم ّيزة في
قيادتها حكم البالد وإدارت��ه��ا ،وتعاهدوا خاصة األوائل
منهم ،الرئيس بشارة اخلوري ورياض الصلح الذي ُوصف
بالزعيم الوطني ،على تأسيس وطن االستقالل بعد اإلطاحة
بدولة االنتداب .وعملوا ليكون من أحسن األوط��ان ،وان ال
يكون مم ّرا وال مق ّرا لالستعمار وقال عنه األدي��ب اللبناني
الكبير أمني الريحاني عبارته املأثورة (أسألكم على الدوام
أن هناك لنا وطنا على شاطئ البحر املتوسط يستحق أن
يكون من أحسن األوطان ،وبإمكانكم مساعدته) .وهي عبارة
مك ّررة يوميا على أحدى شاشات التلفزة ،وعندما َّ
حل عهد
الرئيسني اجل��ن��رال ف��ؤاد شهاب ورش��ي��د ك��رام��ي ،استحق
لبنان أن ي��ك��ون م��ن أح��س��ن األوط����ان ،ووص���ف بسويسرا
الشرق ،محليا وعربيا ودول��ي��ا ،وتسابق العاملني العربي
وال��دول��ي على استقطاب ود لبنان وفتح بلدانهم ألبنائه
املم ّيزين في أعمالهم وعطاءاتهم وخدماتهم وصار مدرسة
وجامعة العرب ومركز ثقافتهم ومنبر أدبائهم وشعرائهم
ومؤمتراتهم املتعددة ومستشفاهم ومم��ارس��ة سياحتهم
وقضاء صيفهم في ربوعه يقيم فيه األم��راء وامللوك منهم
فش ّيدوا القصور واألبنية الفسيحة على أرض��ه وأودعوا
أموالهم في مصارفه ،وكان مقر أمنهم وامانهم وبالتوازي
جنح عهد الرئيس شهاب واحلكومة في بناء الدولة احلديثة
دول��ة القانون وامل��ؤس��س��ات واالمن���اء امل��ت��وازن لكل لبنان،
ووص��ل��ت الكهرباء وامل��ي��اه وال��ط��رق��ات م��ن أق��ص��ى مناطق
لبنان وبلداته وقراه وعموم محافظاته ،وجت ّلت هيبة الدولة
بوحدة جيشها والقوى األمنية من خالل الفرقة  16املشهورة
آن����ذاك وجت � ّل��ى االن��ت��م��اء ال��وط��ن��ى للبنان ووح����دة شعبه
وتصالح عشائره ومغادرة نزاعاتهم إلى االهتمام بالزراعة
والصناعة والتربية والتعليم واملدرسة الوطنية واجلامعة
وبأعلى محاسن السياسة اخلارجية ووزرائها الذين سجلوا
جناحات للبنان غير مسبوقة بعالقاته مع أشقائه الدول
العربية وشعوبها وال���دول العاملية الصديقة واحتضان
القضية الفلسطينية واألخوة الفلسطينيني وغيرهم ،وكان
لبنان رائ��دا في معظم ميادين احلكم والقيادة .ه��ذا واقع

عاشه لبنان واللبنانيون وصنعوه باجلهد والعرق والعقل
الن ّير والتدبير احلكيم واإلخالص العميق لوطنهم وشعبه
وجعلوا منه منارة مضيئة على شاطئ البحر املتوسط وبات
من أحسن األوطان كما أراده األديب الكبير أمني الريحاني.
تأمل
فخامة الرئيس ،قرأنا فيما قرأناه أن اجلنرال ديغول ّ
بالده مل ّيا وقال أن فرنسا مصابة بداء الصرع ،يقصد انها
في تعب واضطراب شديد .وألن التشبه بالكرام ،كرام ،كيف
يرى فخامة الرئيس لبنان بعد جوابه احلاسم للصحافة،
لبنان إلى أي��ن? الى جهنم!!! هل هو فيما بعد جهنم أيضا
وان مصيره الباخرة الشهيرة عامليا الـ«تايتانك» ،كما ح ّذر
وزير خارجية فرنسا بذلك عند زيارته لبنان الذي سبقه إليه
الرئيس ماكرون صبيحة اليوم التالي النفجار مرفأ بيروت
وتداعياته الكارثية على لبنان واللبنانيني؟ هل تأمل فخامة
الرئيس خالل مسيرة عهده حال البالد والعباد وهل هو عازم
تأمل موضوعية
في الشهور األخيرة من واليته على وقفة ّ
وح��ي��ادي��ة حتى ع��ن شخصه ال��ك��رمي ض� ّن��ا بلبنان الوطن
وامل��واط��ن�ين ولتتعلم األج��ي��ال الصاعدة م��ن ه��ذه التجربة
الفريدة وغير املسبوقة على لبنان واللبنانيني؟
اللبنانيون وكل العرب على ما نظن وكل أصدقاء لبنان
ينتظرون إج���راء التكليف وال��ت��أل��ي��ف ال��س��ري��ع والعاجل
للحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن مواصفات
الرجل املناسب في املكان املناسب والرئيس القوي بحكمته
وحسن تد ّبره في القيادة واملستقل عن كل املنظومة الفاشلة
املتحكّ مة واملسؤولة مسؤولية مباشرة وجرمية عن ما وصل
إليه لبنان اجلميل.
لبنان يحتاج إلنقاذه إلى زعيم لبناني وطني قادر بعلمه
وثقافته وجتربته ف��ي ب��ن��اء األوط���ان وع�لاق��ات��ه الداخلية
واخلارجية والتمييز بني العدو والصديق وب�ين اإلعمار
وال��ب��ن��اء وب�ين التدمير والتخريب والتعطيل والعرقلة،
فالوطن يبنيه الكبار وليس هو لعبة الصغار ،أنه أكبر قضية
وطنية بل هو القضية كلها ،هذه رسالتي املختصرة لفخامة
ووجهت منذ
الرئيس راجيا قبول مضمونها وأنا من سبق
ّ
ما يقارب السنتني رسالة عبر جريدة «النهار» إل��ى بعض
قيادات التيار الوطني احلر.
دول��ة الرئيس ،وانتقل إل��ى دول��ة رئيس احلكومة كائنا
من سيكون املكلف الذي يختاره النواب ضمن االستشارات
امللزمة التي يعلن رئيس اجلمهورية نتيجتها ومن طبيعة
األمور ،أنه من غير املقبول وطنيا وال دستوريا وال إنسانيا
أن ال يكون للبنان الوطن حكومة ورئيس للجمهورية في
وقته وزمانه وبالسرعة املطلوبة ومن غير املقبول أن يفرض
أحدا التعطيل أو الفراغ الدستوري بقرار أعجمي ال طائل
منه س��وى قتل وط��ن وإف��ق��ار مواطنني وسوقهم للمجاعة

والعطش والعتمة التي تشبه وجوههم وقلوبهم.
يا دول��ة الرئيس املكلف كائنا من كنت ،نحيلكم ملطالب
الشعب اللبناني ال���ذي سحق م��ن حكامه وم��ن املنظومة
املتحكمة بعيشه ومصيره منذ عقود كأنه نظام ملكي ال
جمهوري وال يفقه أو يعترف بتداول السلطة بل بتأبيدها
كأنها ع��ق��ار مم��ل��وك لها وألب��ن��ائ��ه��ا وعائلتها وأصهرتها
وامل��ق�� ّرب�ين .ك��م��ا نحيلكم إل���ى م��ط��ال��ب ان��ت��ف��اض��ة الشعب
اللبناني العارمة بتشرين وأهالي ضحايا ه��ذه املنظومة
الالمباالة إال مبصاحلها ومصالح أسيادها ومتزعميها،
ونحيلكم إلى مطالب النقابات العمالية واملهنية والنسائية
وأس��ات��ذة التربية والتعليم واملفكرين والباحثني ورجال
الصحافة واإلع�ل�ام ورج���ال ال��دي��ن وخ��اص��ة م��واع��ظ غبطة
البطريرك الراعي األسبوعية وما أعلنه في عظة األحد ما قبل
استشارات التكليف حيث قال وبالصوت العالي /أن أداء
اجلماعة السياسية ،يثير اشمئزاز الشعب اللبناني والعالم
إذ يعطي الدليل يوميا على فقدان املسؤولية واالستهتار
بآالم الشعب ومصير لبنان./
دول��ة الرئيس املزمع تسميته أو ترشيحه ال تقبل هذه
العروض أن جاءتك من أشباه الرجال ،وأصحاب النوايا
اخلبيثة ال��ذي��ن يستهدفون م��ك��ون��ك ال��ط��ائ��ف��ي وتهميشه
وتشويه دوره الوطني الرائد وحفاظه على الثوابت الوطنية
التي حفظت وحدة الشعب اللبناني بدون طوائفية بغيضة
كادت تقسم لبنان وتربطه بأعدائه الوجوديني والطامعني،
وب����دون ن��ع��رات م��ذه��ب��ي��ة بغيضة ت��واج��ه ب��ه��ا الرساالت
السماوية اخلالدة التي شاءها الله تعالى لعباده وتربطه
بصراعات وح��روب دول أجنبية أخ��رى ،ودع��وات عنصرية
تستهدف ض��رب الوطنيات العربية والعروبة احلضارية
التي هي هوية األم��ة وقوتها ودوره��ا في نقل شعوب أمم
كثيرة من الكفر إل��ى اإلمي��ان ،وم��ن الظالم ال��ى النور ،ومن
اجلور والطغيان واالستعمار إلى العدل واحلق واملساواة
والى احلرية والتحرير.
ي���ا دول����ة ال��رئ��ي��س امل��ك��ل��ف ،اس��ت��خ��دم ك���ل صالحياتك
الدستورية ،فأنت املعني وحدك بتشكيل حكومتك ورئاستها
وال ت��ق��ب��ل ال��ت��ف��اف رئ��ي��س أو وزي����ر أو أح����زاب وحركات
ومليشيات أسقطها الشعب اللبناني بإصراره وصموده.
وال تقبل ش��روط ق��وي أو ضعيف فليس أح��د القوي مهما
عال الصراخ وكثرت االستعراضات .فالقوة ل ّله وم��ن عند
الله وإرادة الشعب هي الغالبة ،وآن األوان أن يكون الوطن
اللبناني كما كان وطن كل اللبنانيني واملساواة وقوة لبنان
بوحدة شعبه وتقوية مؤسساته وبعروبته احلضارية ،وما
عدا ذلك وجهات نظر تخضع للنقاش واحل��وار على قاعدة
مصالح لبنان واللبنانيني قبل وفوق أي اعتبار آخر.

لبنان البلد يحتاج �إىل «دولة»!
�إما العبور �إىل امل�ستقبل و�إما املوت يف خالفات املا�ضي!

�سمري �سكاف *

ل���م ت��ع��د ت��ن��ف��ع ك���ل محاوالت
ال��داخ��ل وح��ده��ا م��ن أج���ل «بناء
ال��دول��ة»! فمعايير «بناء الدولة»
وشروطها الضرورية وامللحة لم
تعد متوفرة منذ زمن طويل .وقد
حاولت الثورة شعبي ًا وسياسي ًا
وضع األم��ور على سكة التغيير،
ولكنها اصطدمت بوقوف املجتمع
الدولي «ضدها» ،باختيار ممثله،
أي الرئيس الفرنسي إميانويل
م�����اك�����رون ،ال���ت���ع���اط���ي م����ع «من
انتخبهم الشعب» ...يومها! وكأن
تصويت الشعب على مدى سنتني
بخبطة األقدام الهدارة ...مباليني
منها في كل ساحات الداخل كما
في كل أرجاء العالم في االغتراب
يومها لم تكن مقنعة كفاية ملجتمع

دول��ي ال يريد تغيير الستاتيكو
ف��ي ل��ب��ن��ان وامل��ن��ط��ق��ة! إذ ال يريد
ه��ذا املجتمع ال��دول��ي «خربطة»
األم��ور! فالتغيير يبدو ممنوع ًا!
فبني مفاوضات فيينا والغاز على
سواحل لبنان وفلسطني احملتلة،
واحل��رب الروسية األوكرانية...
ال ترغب القوى العظمى بتغيير
احللفاء ،وال حتى اخل��ص��وم! ما
دفع قسم كبير من الشعب الطامح
للتغيير للعودة للتمترس خلف
ماض سيء يعرفه بد ًال من الرهان
ٍ
ع��ل��ى أف���ق زاه���ر ال يظهر شعاع
ن��وره بعد! فسمح ه��ذا املجتمع
ال���دول���ي ب���ذل���ك ،ب���إع���ادة أعناق
الشعب اللبناني الى «سواطير»
ج��زاري��ه م��ن الطبقة السياسية
الفاسدة احملمية من ح��زب الله!
ف���ي���وم اج��ت��م��ع م����اك����رون «بهم»
أدرك الكثيرون أن ذلك االجتماع

ه��و طعنة ف��ي قلب ال��ث��ورة وقلب
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،س��ت��ج��ع��ل م���ن درب
جلجلة لبنان طويلة...جد ًا ،ومن
صليب اللبنانيني ثقي ً
ال...جد ًا!
ولكن كان االستمرار واجب ًا ،وعدم
االستسالم واج��ب � ًا .وك��ان يجب،
ب���ال���ض���رورة ،ع���دم ال��ت��وق��ف عن
احمل��اول��ة واالص���رار واملواجهة،
م��ع م��وج��ة ث��وري��ة أخ���رى ،أو من
دونها!
«ع��ب��ث � ًا ي��ث��ور ال���ث���ائ���رون» ،اذا
ك��ان املجتمع ال��دول��ي سيتخلى
عنهم .ف��األق��دام وحدها ال تكفي.
وأص������وات ال��ص��ن��ادي��ق ال تبدو
كافية .وال��دم��اء إن سالت فع ً
ال،
فقد تسيل ب��ك��ث��رة ،وق��د ال تكون
ك��اف��ي��ة! وال يعني ذل���ك التسليم
بجرائم الواقع اليومي ،وال بسوء
إدارة ال��ب�لاد ،وال باحملاصصات
امل���ذه���ب���ي���ة وال����ط����ائ����ف����ي����ة ،وال

ب���اخل���ض���وع إلم����ل���اءات احمل����ور
اإلي��ران��ي ولفائض ق��وة السالح
في كل ش��اردة وواردة ،حتى في
غياب أي س�لاح م��واج��ه ل��ه .فكل
املواجهات ضرورية حيث أمكن،
ف��ي ال���ش���ارع ،ف��ي ال��س��ي��اس��ة ،في
االنتخابات ،في االع�ل�ام ...ولكن
امل��ع��رك��ة ال���ت���ي مي��ك��ن أن تكون
أكثر فعالية ،ف��ي ه��ذه الظروف،
هي معركة اخل���ارج! وه��ي إقناع
املجتمع الدولي إلقناع إيران بكل
ال��وس��ائ��ل إلجن���اح عملية «بناء
ال��دول��ة»! ذل��ك ،أن ال��ق��رار األعلى
حل��زب الله موجود ولألسف في
إيران ،من خالل والية الفقيه!

لبنان بلد يحتاج الى
«دولة»!

هذا هو شعار املرحلة املقبلة،
وبخاصة مع االغتراب اللبناني

واملجتمع ال��دول��ي واملؤسسات
ال����دول����ي����ة!  17ت���ش���ري���ن تتجه
«شرق ًا»« ...وغرب ًا» والى كل املنابر
مبواكبة ال��داخ��ل عند املستطاع
بهدف حماية الوطن!
لبنان ينازع و«الوضع مكربج»!
ويجب أال يتوقف اللبنانيون عند
أي «ت��اب��وه��ات» ثورية أو غيرها
إلنقاذ لبنان! فاإلنقاذ األكيد ،إن
كان ممكن ًا وحقيقي ًا ،هو أكبر من
أي شيء! وبخاصة في التعاطي
الداخلي  -الداخلي! ان املشكلة
ل���دى الكثير م��ن اللبنانيني هو
في اخلالف على املاضي بد ًال من
االتفاق على املستقبل! لذلك ،من
ال���ض���روري التحلي بالشجاعة
إلنكار الذات من أجل إنقاذ لبنان!
«يبقى لبنان أو ال يبقى .تلك هي
املسألة»!
* صحافي وناشط سياسي

ال�ضبابية تخ ّيم على ا�ست�شارات التكليف بني� :سالم وميقاتي

�أنطوان غطا�س �صعب

ال زالت االستشارات النيابية ضبابية ،حيث جتري اتصاالت
مك ّثفة ب�ين مرجعيات ،وبعض ال��ق��ي��ادات السنية السياسية
والروحية ،كي ال يحصل خالفات ويزداد االنقسام الداخلي ألن
أوضاع البلد ال حتتمل أي ّ
خضات إضافية.
وفي املعطيات أن هناك بلبلة بعد تراجع أسهم رئيس حكومة
تصريف األع��م��ال جنيب ميقاتي ،وارت��ف��اع ح��ظ��وظ السفير
السابق القاضي ن��واف س�لام ،ولهذه الغاية ف��إن ما ج��رى في
الساعات املاضية ال ّ
يبشر باخلير إذ هناك ضياع وبلبلة على
خط التكليف ،ولهذه الغاية فإن اللقاءات املكثفة التي جرت بني

التكتالت السيادية والتغييريية واالستقاللية ،لم تؤ ِّد أيض ًا الى
أي نتائج إذ هناك انقسام حتى بني التغييريني أنفسهم فمنهم
سيسمي شخصية
سيسمي السفير سالم ،والبعض اآلخر
من
ّ
ّ
شاركت في الثورة في طرابلس ،ومبعنى أوضح هذا االنقسام
سيؤ ّدي الى نتائج سلبية في ظل األزمات املتراكمة في البلد.
وبناء عليه علم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يقدم
في الساعات املقبلة على ط��رح أكثر من صيغة وه��و مشهور
في اج��ت��راح احللول في ال��ظ��روف الصعبة ،وم��ن ه��ذا املنطلق
وفي حال لم تنجح مساعي الرئيس بري ،الختيار أو التوافق
على شخصية سنية للتكليف ،عندها سيصار ال��ى تأجيل
االستشارات ،ومبعنى آخر كل االحتماالت واردة في ظل هذا

اإلرباك الذي لم يسبق أن حصل حتى في صفوف النواب الس ّنة،
سيسمي ميقاتي وآخ��ري��ن السفير س�لام والبعض
فمنهم من
ّ
اآلخر ال زال يتلقى اتصاالته من تيار املستقبل ما يعني أن هذا
يتحملها أي
االنقسام سيسبب أزمات إضافية كبيرة ال ميكن أن
ّ
ط��رف ،وعليه ميكن القول انه وحتى نهاية األسبوع قد يكون
األمر محسوم ًا فإن عودة ميقاتي على اعتبار أن الفترة املتبقية
هي النتهاء والية رئيس اجلمهورية مجرد أشهر معدودة وإال
فإن تأجيل االستشارات الى حني الوصول الى صيغة مقبولة
من اجلميع مع معلومات بأن املفتي الشيخ عبد اللطيف دريان
ّ
يتدخل بقوة ويتشاور مع اجلميع وهو قال للكثيرين أنه لن يقبل
بأي شخص يفرض على الطائفة السنية.
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تكليف بال ت�أليف...
ميقاتي رئي�س ًا جلمهورية الفراغ

منال زعيرت

ي��س��ود اإلرب����اك مشهد اس��ت��ش��ارات تكليف
رئيس حكومة جديد في لبنان ...وفيما ينحو
ال��ث��ن��ائ��ي ال��وط��ن��ي ال���ى ت��ق � ّب��ل أي إس���م يصل
بأصوات النواب املنتخبني في  ١٥أي��ار ،يبدو
ان التيار احلر يراوغ ويبتز كل القوى الداخلية
واخلارجية بتصوير نفسه بيضة القبان في
ترجيح ك� ّف��ة الرئيس املكلف ،ول��ك��ن ،م��ا خلف
استشارات التكليف ليس اإلسم بحد ذاته على
اعتبار ان قيادات رفيعة املستوى في الثنائي
ال��وط��ن��ي جت��زم «ب���أن ال حكومة ف��ي األف���ق وان
التكليف سيبقى ب��دون تأليف» ،مما يعني ان
حكومة تصريف األعمال برئاسة جنيب ميقاتي
ستكون حكومة إدارة الفراغ الرئاسي مبعزل
عن نتيجة االستشارات.
املشكلة اليوم ان الفرنسيني يريدون ميقاتي
رئ��ي��س��ا للحكومة فيما مت��ان��ع واش��ن��ط��ن هذا
اخليار دون طرح أي اسم بديل ،حتى ان دوائر
دبلوماسية غربية كشفت ألول مرة «ان واشنطن
ال تريد نواف سالم رئيسا للحكومة» ،وان امللف
اللبناني السياسي راهنا خ��ارج اهتماماتها،
واألف����ض����ل أن ي���ك���ون ل��ب��ن��ان ف���ي ح���ال���ة ف���راغ
مؤسساتي على صعيد رئاستي اجلمهورية
واحل��ك��وم��ة رب��ط��ا ب��امل��ف��اوض��ات غير املباشرة
ح��ول امللف النفطي وترسيم احل��دود البحرية
م��ع فلسطني احملتلة ،فيما يبدو ان االهتمام
السعودي املباشر في ملف االستشارات النيابية
لن ي��ؤدي ال��ى لم شمل كل معارضي ح��زب الله
حتت رايتها مبا يسقط محاوالتها إلعادة تفعيل
دورها الس ّني وحصتها في الرئاسة الثالثة.
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امل��ش��ك��ل��ة األك���ب���ر ،ان ت��ك��ل��ي��ف أي شخصية
سيبقى ناقصا حتى لو كان جنيب ميقاتي ،ولن
تصل الى حد التأليف إال في حالة «اتفاق دولي
 داخ��ل��ي» على رب��ط ن��زاع مرحلي يفضي الىتأليف حكومة جامعة تضم كل مكونات املجلس
النيابي لتمرير االتفاقيات مع صندوق النقد
الدولي ووضع خطة اقتصادية شاملة بانتظار
االتفاق على تسوية رئاسة اجلمهورية وضمنا
على تسوية نهائية مللف الثروة النفطية ،وهنا
يبرز تزايد احلديث غير املؤكد بعد ونتح ّفظ
عن ذكره حول تسوية بني اسم الرئيس املكلف
وملف ترسيم احل��دود يتولى إخراجها التيار
احلر وفريق رئيس اجلمهورية.
ولكن ،تشير كل املعطيات املتوافرة من قيادات
صاحبة قرار في لبنان بأننا مقبلون على أزمة
متشابكة طويلة امل��دى ،وان الـ«كارت» األخضر
ال��ذي منحه الثنائي الوطني وق��ي��ادات  ٨آذار
للقبول بنتائج االستشارات النيابية مبعزل عن
الشخصية التي ستفوز ليس تسهيال للتأليف
بل فتح باب التفاهمات والتسويات حول األزمة
اللبنانية.
وهنا يبرز اعتراض القيادات املسيحية الذي
وصل الى مسامع الفاتيكان والفرنسيني حول
حكم الشيعة والس ّنة للبنان لفترة قد تطول ربطا
باملجريات في املنطقة واالقليم ،معتبرين ان
التمثيل املسيحي في حكومة ميقاتي ال مينحهم
احلضور الكافي في فترة فراغ سياسي وانهيار
اقتصادي لم يشهد لبنان له مثيال ،مبا سيؤسس
لسحب العديد من امتيازاتهم في مرحلة ما بعد
الفراغ وعهد اجلمهورية الثالثة ال��ذي يجري
ترتيبها.

ميقاتي عائد :تكليف مع وقف الت�أليف

ح�سن الدّ ر

قبل أ ّيام من اليوم كان احتمال التّداول بإسم
منافس للرئيس «جنيب ميقاتي» يعتبر «زكزكة»
سياس ّية وطرح ًا غير واقعي ،ذلك استناد ًا إلى
نتائج جلسة مجلس ال ّنواب األولى وفوز ثالثة
ّ
مرشحني م��ن فريق واح���د ،تقريب ًا ،وف��ق ثالثة
«بوانتاجات» مختلفة ،ف��رزت جميعها أغلب ّية
ل��ص��ال��ح ال��ث��ن��ائ��ي وح��ل��ف��ائ��ه امل��ت��غ� ّي��ري��ن حسب
املل ّفات املطروحة.
نتائج اجللسة األولى تركت ظال ًال من االحباط
على كواهل األح��زاب املعارضة للثنائي وكذلك
ال ّن ّواب اجلدد ،وتركت ،أيض ًا ،شعور ًا باالرتياح
الدائرين في فلك ثالثي حركة أمل وحزب
لدى ّ
الله وال ّت ّيار الوطني.
ول��ك��ن ،ف��ور اإلع�ل�ان ع��ن م��وع��د االستشارات
ال ّنياب ّية املق ّرر إجراؤها اليوم ،حت ّركت ماكينات
السعودي في لبنان «وليد البخاري» وقام
السفير ّ
ّ
مبروحة اتّصاالت بهدف توحيد ال ّرؤية وخلق
يعوض ،إذا تك ّلف ،اخلسارة ا ّلتي
منافس ج ّدي
ّ
ُمني بها «فريق املعارضة» في مجلس ال ّن ّواب.
أدت إلى ارتفاع أسهم
وثمة أسباب موضوع ّية ّ
ّ
السابق ن� ّ�واف سالم كمنافس مفترض
السفير ّ
ّ
للرئيس جنيب ميقاتي ،ومن هذه األسباب:
ُسوق
 منذ انتخاب الرئيس ميشال ع��ون ت ّفكرة انضمام لبنان إلى احملور اإليراني بشكل
ك��ام��ل ،ب��اع��ت��ب��ار أنّ ال��رئ��اس��ات ال��� ّث�ل�اث تع ّبر
�وج��ه واح���د ،فجاء ال� ّ�دف��ع ب� جّ
�ات��اه «سالم»
ع��ن ت� ّ
لتصحيح امل��س��ار ال� ّت��اري��خ��ي للبنان ،ك��ون��ه ال
يحتمل سلطة من لون واحد ،منذ اتّفاق ّ
الطائف
على ّ
أقل تقدير.
 تغ ّير موازين القوى في املنطقة والعالم بعداحلرب ال َدائرة في «أوكرانيا» ما فرض استدارة
باتاه ّ
كاملة للواليات املتّحدة جّ
الشرق األوسط،

«الصني» ،ما عزّز
بعد قرار تركه للتّف ّرغ حملاصرة
ّ
أدت إلى
حضور حلفائها
مجدد ًا بعد فترة فتور ّ
ّ
الساحة ال ّلبنان ّية.
انكفاء عن ّ
السعود ّية
 تعزيز موقف اململكة العرب ّيةّ
ودولي مؤ ّثر في مسار مجريات
إقليمي
كالعب
ّ
ّ
األح�����داث وق��درت��ه��ا ع��ل��ى امل��س��اع��دة ف��ي إنقاذ
االقتصادين :األميركي واألوروبي ،ا ّلذي يعاني
مستويات عالية من ال ّركود والت ّ
ّضخم بسبب
غالء أسعار ال ّنفط والغاز.
 خ���س���ارة ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي «م���اك���رون»األكثر ّية ال ّنيابية ،وبالتّالي تراجع تأثيره في
امللف اللبناني ،خصوصا مع ما تعانيه فرنسا
وكل أوروبا من نتائج احلرب األوكرانية.
رئاسي بعد
 احتمال دخول لبنان في فراغّ
انتهاء والية الرئيس ميشال عون ،وسعي «فريق
املعارضة» ملأل ال��ف��راغ عبر حكومة تدير البلد
حل�ين إن��ض��اج تسوية م��ا ت��أت��ي برئيس جديد
للجمهورية.
ّ
مرشح
أي
في حسابات امليثاق ّية اللبنانية؛ ّ
غير ال��رئ��ي��س جنيب ميقاتي ل��ن يحصل على
شيعي ،وميقاتي نفسه سيحرم من
أي ص��وت
ّ
ّ
أصوات أكبر كتلتني مسيح ّيتني «لبنان القوي»
و«اجلمهورية القوية» ،وهذا الفرز ّ
الطائفي ظهر
ف��ي جلسة مجلس ال��ن��واب األول���ى ،ف��ي إشارة
املسيحي
خطيرة تعيد إلى األذهان االصطفاف
ّ
املسلم املقيت ،ا ّل���ذي ك� ّل��ف لبنان ح��رب� ًا أهل ّية
طاحنة أودت إلى االطاحة باجلمهور ّية األولى
وبدء مرحلة ّ
الطائف.
�ص��ل��ة ،إذا ل��م حت���دث م��ف��اج��أة غير
ف��ي احمل� ّ
ّ
حظ ًا
محسوبة ال��ي��وم ،يبقى «ميقاتي» األوف���ر
إلعادة تكليفه تشكيل احلكومة ،ث ّم ننتقل مج ّدد ًا
املرجح عدم إمتامها ،ليبقى
دوامة التّأليف
إلى ّ
ّ
«ميقاتي» رئيس ًا مك ّلف ًا ورئيس حكومة تصريف
األعمال ،إلى أن يقضي الله أمر ًا كان مفعو ًال..

�إنه النداء ال�صريح للدكتور وجيه فانو�س

وفيقة علي ح�سونة

قرأت املقال الذي كتبه الدكتور وجيه فانوس،
رئيس املركز الثقافي اإلسالمي وكأنني قرأت
محاضرة شاملة ملا فيها من معاني صادقة،
وكلمات فيها م��ن التعابير م��ا يع ّبر ع��ن األلم
الذي يعتلي الصدور لدى الكثير من أهل الس ّنة
واجلماعة ال��ذي��ن يشعرون بالضعف والغنب
ملا يتعرضون له من إضعاف ملوقعهم اجلامع
الداعي للم الشمل والذي يعتبر الركن األساس
في التركيبة الطائفية اللبنانية.
ال ش���ك ان ال���ن���داء ال����ذي أط��ل��ق��ه الدكتور
وج��ي��ه ف��ان��وس لتفعيل احل��ض��وري��ن الوطني
وال��س��ي��اس��ي أله����ل ال���س��� ّن���ة ،ي��ح��اك��ي الوجع
وال��ض��ي��اع ال����ذي ت��ع��ان��ي��ه ال��ط��ائ��ف��ة الس ّنية
منذ س��ن��وات ،واملتمثل بضمير ك��ل م��ن يدعو
للوحدة والتضامن والتكافل ،والذي توجه فيه
لسماحة مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري��ان ألجل لم الشمل اإلسالمي الس ّني ،بكل
تصنيفاته السياسية واالجتماعية واملناطقية
وجعل دار الفتوى امل�لاذ اآلم��ن لكل األطياف
التي متثل أهل السنة وفي أي موقع كانت على
مساحة الوطن.
هذا النداء ،والذي رأيت فيه خارطة طريق،
يصب ف��ي خ��ان��ة ال��وح��دة الوطنية الشاملة،
والوحدة الس ّنية ،من منطلق التقسيم الطائفي
الذي نعيشه في لبنان والذي يحفظ لكل طائفة
حقها الدستوري وحضورها الفاعل والوطني،
وأن يكون لها دوره��ا احلقيقي ف��ي القرارات
التي تتخذ ألجل حماية لبنان وشعبه ودستوره
وأن ال تشعر أي طائفة بالغنب أو الضعف أو
جعلها مجرد حضور وليس قرار.
وأن��ا اآلن أقف أم��ام هذا النداء ال��ذي أطلقه
بلم
ال��دك��ت��ور وج��ي��ه ف��ان��وس،
ّ
وأج���دد ال��دع��وة ّ

كلمة ونُصّ

عبد الفتاح خطاب

ال���ش���م���ل ،ودع������وة ك���ل امل���ك���ون���ات اإلسالمية
الس ّنية إلى دار الفتوى ،والتي هي دار جميع
اللبنانيني عامة وأهل الس ّنة خاصة ،وأن يكون
القرار جماعي ًا حتت قبة دار الفتوى وحصانة
سماحته التي تضمن حق اجلميع ،اللبناني
والوطني والديني ،وأن يكون لكل ذي حق حقه
الذي كفله الدستور اللبناني منذ إنشاء دولة
لبنان سنة .1943
من منطلق ان أه��ل الس ّنة ،والذين على م ِّر
السنني ،ومنذ االستقالل ،وه��م أه��ل االعتدال
ّ
احل��ق��ة ،وهم
واحملبة والتالقي وجمع الكلمة
ال��رك��ن األس���اس���ي ل��ل��ب��ن��ان م��ع ب��اق��ي األطياف
اللبنانية ،أط��ل��ب م��ن سماحة املفتي اعتبار
ال��ن��داء ال��وط��ن��ي ال���ذي أطلقه ال��دك��ت��ور وجيه
فانوس ،البرنامج الصريح والواضح لكل من
يريد تهميش أهل الس ّنة ،لكل من يريد إضعاف
أهل السنة ،والتشديد على أن أرك��ان الوجود
اللبناني يتمثل بكل طوائفه ومكوناته ،وأن
يكون لكل ركن رأي��ه وق��رار وال أحد ينوب عنه
ال برأيه وال قراره.
وم��ن منطلق إمي��ان��ي الوطني واإلسالمي،
اعتبر ه��ذا ال��ن��داء مي ّثلني ومي� ّث��ل ك��ل إنسان
وطني شريف ألي طائفة انتمى ،ألن احلق ُيعلى
وال ُيعلى عليه ،وال��ك��ل سواسية ،والسلسلة
املترابطة التي حتمي لبنان ،ستبقى اجلامعة
للبنان املسلم مبذاهبه واملسيحي مبكوناته،
والتي حتميه من أي اختراق خارجي ميكن أن
يؤدي إلى تفتته وزواله.
وجهت البوصلة
دكتور وجيه فانوس ،لقد ّ
للطريق الصحيح التي توصلنا إلى ب ّر األمن
واألم��ان حتت قبة دار الفتوى ورعاية سماحة
امل��ف��ت��ي ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف دري����ان ،ون��ح��ن بحاجة
ألمثالك ولكل إن��س��ان شريف غيور على بلده
وحقوق طوائفه.

واملكب جريان!»
«نحن
ّ

 نكتة سياس ّية برعاية الرئيس عون :أنا مشضعيف ...أنا قرفان!
 إلى الوزير مولوي :في «أزرط األوقات» جاءناتعليماتكم لتطبيق قانون السير!
 ما فيك تكون مرشح لرئاسة احلكومة حتتشعار «عايز ومستغني»!
�ب ج��ي��ران ،ريحتو داخ��ل دارنا،
 «نحن وامل��ك� ّجبالو ح ّد بوابنا ،عم ينشر السرطان» (باإلذن من
الرحابنة وفيروز).
 «ش���و ف��ي م��ا ف�����ي» ...زي����ارة رئ��ي��س املكتبالسياسي حلركة «ح��م��اس» إسماعيل هنية إلى
لبنان؟!
 ي��ح��اول��ون مل��ل��م��ة أش��ل�اء ل��ب��ن��ان ف��ي الوقتالضائع!
 ماكرون خسر األكثرية وصار معكرونة! تهديدات مباشرة من طهران ملقتدى الصدر:«س��ن��ح��رق ك��ل ش���يء ع��ل��ى رؤوس���ك���م» ،أ ّدت إلى

استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرملان ،ورمبا
اخلروج من احلياة السياس ّية!
 تستأجر الدولة أبنية للوزارات واملؤسساتالعامة وامل���دارس بكلفة حوالي  300مليار ليرة
سنوي ًا علم ًا أنها متلك عشرات العقارات في كل
املناطق!
 األب هو الشخص الوحيد في العالم الذييأخذ من نفسه ل ُيعطيك .قد ال يكون ق ّدم لك كل ما
تشتهي وتتمنى ،لكن حتم ًا أعطاك كل ما ميلك
وبكل طيبة خاطر.
 ف���ي ي����وم األب :احل���م��� ُد ل��� ّل���ه ع��ل��ى ال��� ُذر ّي���ةالصاحلة.
 صفحة ال��ت��واص��ل االجتماعي ه��ي مساحةحتمل سماجة البعض
تعبير شخصية ،فلماذا
ُّ
وق��� ّل���ة ت��ه��ذي��ب��ه��م ب���وج���ود خ��ص��ائ��ص Delete,
Unfriend, Block؟!
 ل��ل��ح��وار أص���ول وللصبر ح�����دود ...أوقفتنشاطي على «ت��وي��ت��ر» ،وب���دأت «التشحيل» على
الـ«فايسبوك»!

كل لبنان

اخلميس  23حزيران 2022م
املوافق  24ذو القعدة 1443هـ

هنية من دار الفتوى :ا�ستقرار لبنان قوة لفل�سطني
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مع االرتفاع ال ُمخيف لإ�صابات «كورونا» ..وو�صول «جدري القرود»
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مودع ًا عراجي :الو�ضع حتت ال�سيطرة حتى الآن ..والعالج يبد�أ من الوقاية
املفتي دريان التقى �سفري بريطانيا ّ
أم���ا وق���د ان��ض��م ل��ب��ن��ان إل���ى ق��ائ��م��ة ال���دول
التي أعلنت عن تسجيل ول��و حالة واح��دة من
املُصابني ب��ـ»ج��دري ال��ق��رود» ،بعد إع�لان وزارة
أول إصابة في البالد ،وسط
الصحة عن تسجيل ّ
مخاوف من ّ
تفشي امل��رض ،بالتزامن مع عودة
إصابات «كورونا» إلى االرتفاع بعد انخفاض
باألعداد خالل األسبوع األخير ،وسط معاناة
القطاع االستشفائي املصحوب بعدم اإللتزام
باإلجراءات الوقائية ووضع الكمامات.
وفيما طمأنت «الصحة» إلى أنّ الوضع حتت
السيطرة حتى الساعة ،وبغية اإلض���اءة على
منحى األم���ور وب��ائ��ي�� ًا ،لفت الرئيس السابق
للجنة الصحة والعمل وال��ش��ؤون االجتماعية
النيابية عاصم عراجي إلى أنّ «احلالة التي مت
رصدها بجدرى القرود هي للبناني كان مسافر ًا
وعاد إلى البالد ويخضع للمراقبة والعزل».
وأوض��ح أنّ «ع��وارض مرض جدري القرود،

مفتي اجلمهورية مستقب ً
ال وفد «حماس» برئاسة هنية (محمود يوسف)
استقبل مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان ،في دار الفتوى ،أمس ،رئيس املكتب السياسي حلركة
«حماس» اسماعيل هنية على رأس وفد من احلركة.
وإثر اللقاء ،قال هنية« :تشرفنا بلقاء سماحته في كل مرة
ن��زور فيها لبنان ال بد أن يكون لنا مثل ه��ذا اللقاء لنضعه
في ص��ورة التطورات التي تعيشها قضية فلسطني بعامة،
قضية القدس واملسجد األقصى بخاصة ،ونستعرض أيض ًا
الواقع الذي متر به هذه القضية ،نقف أمام التطورات التي
تعيشها املنطقة ،وتعيشها لبنان ،وواقع شعبنا الفلسطيني
ومخيماتنا الفلسطينية ،ودور سماحته بدعم وإسناد هذه
القضية ،وتأصيله الشرعي الديني لقضية القدس واملسجد
األقصى املبارك ومفهومه الواضح الواعي والعميق لطبيعة
الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب واملغتصب ألرض
فلسطني».
أضاف« :ع ّبرنا عن تقديرنا العالي لهذا الدور ،وأمام أيض ًا
هذا التحرش الصهيوني بلبنان ومحاولة القفز على ثرواته
الطبيعية ،أكدنا تضامننا الكامل مع لبنان من خالل حديثنا

امل��ب��اش��ر م��ع سماحته» ،مشيرا ال��ى ان» لبنان ل��ه ك��ل احلق
بحدوده ألن الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب ،وهو غير
شرعي ،وال يجوز له إطالق ًا أي حق ،ال في داخل أرض فلسطني،
وال ف��ي احل����دود م��ع دول���ة ل��ب��ن��ان ال��ش��ق��ي��ق ،ك��م��ا أع��ب��رن��ا عن
تقديرنا العالي وتهنئتنا لسماحته وللشعب اللبناني بإجناز
االستحقاق االنتخابي البرملاني ،ونتمنى إن شاء الله للبنان
في املرحلة القادمة االستقرار السياسي واألمني واالجتماعي،
ألن استقرار لبنان وقوة لبنان ووحدة لبنان هي قوة لفلسطني
وقوة للمقاومة».وختم« :حتية للمفتي دريان وللبنان الرسمي
والشعبي ،ألنه حينما نأتي إلى لبنان نأتي إلى لبنان العروبة،
لبنان املقاومة ،ولبنان املرتبط بقضية فلسطني واحملتضن
لهذا اجل��رح الفلسطيني إلى حني العودة وحتقيق التحرير
الكامل ألرضنا في فلسطني».
واستقبل املفتي دري��ان أيض ًا ،سفير بريطانيا لدى لبنان
إيان ك��والرد في زي��ارة وداعية ،حيث مت خالل اللقاء ،البحث
في آخر املستجدات على الساحة اللبنانية وتعزيز العالقات
بني البلدين.

حياة �أر�سالن :نريد رئي�س ًا يكلف وي�ؤلف
حكومة م�ستقلة ت�ؤمن انتخاب رئي�س للجمهورية

أع��ل��ن��ت م��ن��س��ق��ة ط���اول���ة ح���وار
املجتمع املدني حياة وهاب أرسالن
في مؤمتر صحفي عقدته في عاليه
سلسلة من املواقف والبنود املتعلقة
ب���االس���ت���ش���ارات ال��ن��ي��اب��ي��ة امللزمة
التي سيجريها رئيس اجلمهورية
م��ن أج���ل تكليف الشخصية التي
س��ت��ؤل��ف احل���ك���وم���ة ،ك��م��ا تطرقت
ال��ى ملف الثروة النفطية ،ومسألة
ام��وال املودعني واإلص�لاح اإلداري
ف��ي مؤسسات ال��دول��ة ،وانتخابات
رئ���اس���ة اجل��م��ه��وري��ة امل��ق��ب��ل��ة ،كما
تطرقت الى احلملة التي تستهدف
نواب «التغيير».
غدا يبدأ فخامة رئيس اجلمهورية
اإلس����ت����ش����ارات ال��ن��ي��اب��ي��ة امللزمة
لتسمية رئيسا للحكومة أم��ا نحن
فاستشارتنا تبدأ اليوم وتتلخص
بالتالي:
 -1ن��ري��د اإلل���ت���زام مب��ب��دأ فصل
السلطات فليكن ال��رئ��ي��س املسمى
شخصا س��واء أك��ان رج��ل أو امرأة
من خ��ارج مجلس النواب وليختار
الوزراء أيضا من خارج املجلس.
 -2ن��ري��ده رئيسا يكلف ويؤلف
حكومة مستقلة تؤمن انتخاب رئيس
للجمهورية استنادا إلى النصوص
الدستورية بدون إسقاطات رئاسية

الوقاية سهلة

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أنّ ال��ل��ق��اح ف��ي ال��ع��ال��م ال
ُيعطى حالي ًا ،لفت ع��راج��ي إل��ى أ ّن��ه «ال يوجد
انتشار كبير لهذا امل��رض ،فمن حوالى 1000
ح��ال��ة مت ت��ش��خ��ي��ص��ه��ا ع��امل��ي�� ًا ت��وف��ي شخص
واح���د ،ونسبة ال��وف��اة فيه قليلة ج���د ًا ،كما أنّ
نسبة انتشاره بطيئة ،مؤكد ًا أنّ «جدري القرود
ليس كـ»كورونا» ،وهو ينتقل من احليوان إلى
اإلنسان ،وأحيان ًا من إنسان إلى إنسان ،لكنه ال

بريم :لدفع م�ستحقات العاملني «�صرخة املودعني» و«متحدون» طالبتا من �أمام
مبكافحة «كورونا» يف املطار الربملان ب�إيجاد حل �سريع ال�سرتداد الودائع

طالب وزير العمل في حكومة تصريف االعمال مصطفى بيرم جوابا على
الشكوى املقدمة من موظفي قسم سحب عينات الـ PCRفي مطار بيروت الدولي،
«جمعية عمال» دفع مستحقات العاملني في مشروع مكافحة كورونا في املطار.
وقال الوزير بيرم« :بعد االطالع على الشكوى وعقد العمل املبرم املرفق بالشكوى،
تبني ما يأتي»:إن هذا العقد هو عقد مؤقت ملهمة محددة ومدته بحسب هذا العقد ثالثة
تضمن
أشهر تبدأ بتاريخ  2022/2/1وتنتهي بتاريخ  ،2022/4/31إن هذا العقد قد
ّ
بند ًا في املادة التاسعة منه حول جواز فسخه قبل حلول أجله ،وقد أوجبت هذه املادة
على صاحب العمل أن ينذر األجير بقرار الفسخ قبل حلول أجله مبدة أسبوعني على
األقل وإال توجب عليه أن يسدد كبند جزائي تعويض ًا يوازي نصف مجموع األجور
املفترضة عن املدة املتبقية من العقد ،إن جمعية عمال قد استلمت مهامها في مطار
بيروت الدولية تنفيذ ًا ملذكرة التفاهم املبرمة مع وزارة الصحة بتاريخ 2022/1/18
حتت رقم  .22/1/1524أي في الفترة السابقة لسريان عقد العمل املرفق في امللف».
واضاف« :وفق املعطيات املشار إليها ،فإنه ال يوجد أي ظروف قاهرة حتول دون
تنفيذ اجلمعية لبنود العقد املبرم مع األجراء العاملني في املشروع ال سيما إنذراهم
قبل أسبوع برغبتها في انهاء العقد .وبالتالي يتوجب على اجلمعية تسديد البند
عمال ملزمة أن تسدد كبند
اجلزائي الوارد في املادة التاسعة ومبقتضاه فإن جمعية ّ
جزائي تعويض ًا يوازي نصف مجموع األجور املفترضة عن املدة املتبقية من العقد،
وعلى املدير العام لوزارة العمل تكليف من يلزم إتخاذ اإلجراءات املناسبة للمساعدة
على استيفاء العاملني أجورهم».
في سيلق اخر ،تفقد وزير العمل العاملني في مستشفى سبلني احلكومي الذين
ينفذون اعتصاما لليوم الثالث على التوالي ،احتجاجا على األوضاع املعيشية واملالية
الصعبة نتيجة انهيار الليرة امام االرتفاع اجلنوني لسعر صرف الدوالر ،وإحتجاجا
على عدم صرف مستحقاتهم املالية التي أقرتها احلكومة ،جلهة زيادة غالء املعيشة
واملساعدة االجتماعية ،في حضور مدير املستشفى الدكتور ربيع سيف الدين.

ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

حياة أرسالن متحدثة خالل املؤمتر
بأوامر خارجية.
 -3نريد رئيس ًا يلتزم بحكومة
متجانسة ول��ي��س��ت ح��ك��وم��ة وحدة
وط���ن���ي���ة ت���ش���ل���ه���ا اإلص���ط���ف���اف���ات
واألجندات املتناقضة على أن يكون
وزراؤه�����ا م��ن ال��ك��ف��وئ�ين يتمتعون
بالعلم واملعرفة نظيفي الكف ومن
ذوي السمعة اجل��ي��دة ال يفاخرون
بالزبائنية السياسية.
 -4ن��ري��د م��ع��اجل��ة إش��ك��ال حفظ
ثرواتنا النفطية.
 -5نريد التخفيف من وطأة غياب

اخلدمات اليومية.
 -6ن���ري���د اإلف�������راج ع���ن أم����وال
املودعني وإعادة ما هرب منها.
 -7ن��ري��د إص�لاح��ا إداري���ا ينظم
إدارات الدولة ويضع حدا للفوضى
ال���ت���ي ت���س���وده���ا وال���ف���س���اد ال����ذي
يعشعش ف��ي ك��ل زواي��اه��ا يستكمل
بوضع أس��س الالمركزية اإلدارية
املوسعة وامل��ب��اش��رة بتنفيذها كما
نص اتفاق الطائف.
 -8نريد التزاما بالعدالة الدولية
وجتاوبا مع قراراتها وأحكامها.

طحني منتهي ال�صالحية يف الأ�سواق
جتار الرغيف
و�إخبار من وزير االقت�صاد �ضد ّ

ه��و ج��ن��ونٌ بكل م��ا للكلمة م��ن معنى
م��ا يحصل أم���ام األف����ران ،وف��ي السوق
السوداء التي استُحدثت أيضا لقوتنا
اليومي.
ف��ق��د ب��ي��ع��ت رب��ط��ة اخل��ب��ز أم���س في
السوق السوداء في النبطية بسعر 25
أل��ف ل��ي��رة أي ب��زي��ادة ع��ش��رة آالف على
السعر الذي حددته وزارة االقتصاد ،بعد
توقف الشركات عن تسليم املتاجر اخلبز
بسبب نفاد الطحني من بعض االفران،
ما تسبب باستياء لدى املواطنني الذين
اجت��ه��وا نحو ص��ي��دا لتأمني اخل��ب��ز ،أو
الى خلدة للحصول عليه بكميات كبيرة
لعائالتهم وجيرانهم.
م��ن ج��ان��ب��ه ،اع��ت��ب��ر ن��ق��ي��ب أصحاب
األفران علي ابراهيم أن سبب أزمة اخلبز
إقفال عدد من املطاحن بسبب عدم توافر

الذي مت تشخيصه في اخلمسينات في الكونغو
ووسط أفريقيا ،هي حمى وحرارة مرتفعة جد ًا
مصحوبة بطفح ج��ل��دي وتقيؤ س��ائ��ل بعكس
اجل����دري ال��ع��ادي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى تضخم في
الغدد اللمفاوية ووج��ع عضلي ق��وي» ،كاشف ًا
عن أنّ «جدري القرود شبيه باجلدري العادية،
واألشخاص الذين حصلوا على لقاح اجلدري
محميني بنسبة .»%85

القمح امل��دع��وم «وعلينا توقع األسوأ»،
وفق قوله.
وس��ط ه��ذه االزم��ة ،ف��ـ»إنّ جت��ار املوت
وأص���ح���اب ال��ض��م��ي��ر امل���ي���ت ،أصبحوا
يتغلغلون في مناطق اجلنوب ببضاعة
ف��اس��دة منتهية الصالحية خ��زن��ت منذ
أك��ث��ر م��ن ستة ش��ه��ور ومت مسح تاريخ
صالحيتها عنها ،بحسب ما اعلن «جتمع
أف��ران املناقيش واملرقوق في اجلنوب»،
ف��ي ب��ي��ان ،م��ش��ي��ر ًا إل��ى وج���ود «بضاعة
فاسدة منتهية الصالحية».
وح�� ّذر البيان جميع األف���ران «أن أي
فرن يثبت استخدامه لهذا الطحني السام
سيصار فور ًا إلى إبالغ األجهزة األمنية
��ح��ة اإلق��ت��ص��اد ،التخاذ
ووزارت�����ي ال��ص ّ
اإلجراءات القانونية الرادعة في حقه».
ت�����وازي����� ًا ،أح������ال وزي������ر االقتصاد

والتجارة في حكومة تصريف األعمال
أم�ين س�لام إل��ى النيابة ال��ع��ام��ة املالية
إخبار ًا مو ّثق ًا باألرقام واألد ّلة ُيظهر بيع
املخصص للخبز العربي
الطحني املدعوم
ّ
ف��ي ال��س��وق ال��س��وداء بأثمان مضاعفة
محسنات
م���ن ق��ب��ل األف������ران ،وإدخ�����ال
ّ
عليه الستعماله في صناعة احللويات
والكعك واخلبز اإلفرجني مبا يد ّر عليهم
أرباح ًا مضاعفة ،طالب ًا التحرك السريع
حمل��اس��ب��ت��ه��م ،ب��ح��س��ب ب��ي��ان ص����ادر عن
املكتب اإلعالمي لسالم.
ولفت املكتب إل��ى أنّ مديرية حماية
املستهلك تستم ّر عبر مراقبيها في ّ
كل
املناطق ،بالتعاون مع األجهزة األمنية
وال���ب���ل���دي���ات ،ف���ي م�لاح��ق��ة املخالفني
سيتلمس
وت��س��ط��ي��ر ال��ش��ك��اوى ال��ت��ي
ّ
اللبنانيون نتائجها هذا األسبوع.

بلديات

العماد عون مستقب ً
ال املفتي الرفاعي
استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة ،أمس ،وزير
التربية في حكومة تصريف االعمال عباس احللبي ،والنائبني أكرم شهيب
وشربل مارون ،وتناول البحث األوضاع العامة في البالد.
كذلك استقبل سفير تشيكيا في لبنان جيري دولوزيل ،ثم استقبل قائد
قوات مراقبة الهدنة اللواء باتريك غوشا ،ثم املفتي الشيخ بكر الرفاعي ،ومت
التداول في شؤون مختلفة.

عثمان بحث التعاون مع الـUNTSO

اللواء عثمان واللواء غوشا خالل مراسم االستقبال
استقبل املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان ،في مكتبه
بثكنة املقر العام ،أمس ،وفد ًا من بعثة األمم املتحدة ملراقبة الهدنة في لبنان
« ،»UNTSOض َّم رئيس البعثة  -رئيس هيئة األركان اللواء باتريك غوشا،
املستشار العسكري املقدم دانيس أوزول��ن��س ،املقدم كيتو دوكبا والنقيب
لوكاس بيليك ،في زيارة جرى خاللها البحث في سبل تعزيز التنسيق القائم
بني قوى األمن الداخلي والبعثة.

اعتبر املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن في بيان ،أنّ «ما يجب
أنْ تفهمه القوى السياسية قبيل بدء االستشارات النيابية أننا على أبواب
اجلحيم ،والفقر بكل بيت من البلد ،واليأس شامل ،واألس��واق ساحة حرب،
لذلك املطلوب تسوية سياسية تشمل رئيس حكومة وحكومة قوية ألن البلد
على حا ّفة فقدان السيطرة ،واملضاربة السياسية بهذا املجال تضع البلد
باملجهول».
ّ
تخض
أضاف« :الالعب اخلارجي موجود بقوة وبكل تفصيل ،وواشنطن
البلد بلعبة الضوء األحمر واألص��ف��ر ،وبعض القوى السياسية تتصرف
وكأنها دكانة ،فيما لبنان ساحة حرب دولية ،وغد ًا (اليوم) يوم فحص وطني
على عتبة رسم مالمح القرار السياسي ،لذلك نأمل بتسمية وطنية ال تسمية
عقابية ،وأنصح القوى السياسية بالقول :االنهيار واإلنقاذ قرار وطني وليس
قدر ًا ،وهناك صمت أشبه بالزلزال».

علم على ال�سياج ...

النائب مخزومي يتسلم من عبود الدرع التقديرية
سنقف إلى جانب احملافظ عبود في عمله ألنه حقق نقلة
نوعية رغم صعوبة املرحلة التي متر بها املدينة والواجب
ان نقف معه ليس فقط كنواب بل كمواطنني.
وفي نهاية الكلمات قدم احملافظ عبود درع بلدية بيروت
إلى النائب مخزومي عربون محبة وتقدير ووفاء.

جانب من اعتصام املودعني عند مدخل ساحة النجمة (محمود يوسف)
نظمت «جمعية صرخة املودعني»
و«حتالف متحدون» قبل ظهر اليوم،
اعتصاما في شارع ويغان في وسط
ب��ي��روت قبالة مقر املجلس النيابي
في ساحة النجمة ،شاركهم فيه عدد
م��ن محامي ون��اش��ط��ي «التحالف»،
وأع��ل��ن��وا ع���ن وق��ف��ة ت��ض��ام��ن��ي��ة مع
رئيس اجلمعية عالء خورشيد في
التاسعة من صباح اليوم أمام قصر
عدل بيروت احتجاجا على استدعائه
من قبل «املباحث اجلنائية».
اس���ت���ه���ل االع���ت���ص���ام بكلمات
لعدد م��ن امل��ودع�ين ال��ذي��ن «توجهوا
بجملة م��ن ال��رس��ائ��ل إل���ى النواب
اجل��دد بعد غياب موضوع املودعني
ع��ن ط��روح��ات��ه��م ،تطالبهم بالعمل
اجلدي إليجاد حل حقيقي السترداد
الودائع ،وإال فإن انفجار الشارع في
وج��ه اجلميع هو حتمي وقريب في
انتفاضة لبنانية حرة هذه املرة ،ما
يتم حاليا االستعداد له».
وإذ شدد خورشيد في كلمته على
«أن التحركات استمرت على مدى
سنتني ورغم التعب فهي ستستكمل
وتتصاعد ،فلم يعد أمام املودع الذي
ضاع جنى عمره أي شيء ليخسره
بعد أن وض��ع��ت ال��دول��ة واملصارف

يدها وبكل سهولة على الودائع»،
استنكر استدعاءه من قبل املباحث
اجلنائية نتيجة مشاركته الفاعلة
ف��ي تنظيم حت��رك��ات امل��ودع�ين ،كون
القانون ال يطبق إال على املظلومني
م��س��ت��ث��ن��ي��ا ال���س���ارق�ي�ن ال���ك���ب���ار»،
مستشهدا باملقابلة ال��ت��ي أجراها
حاكم املصرف املركزي رياض سالمة
و»تبريره لصرف األم��وال عن طريق
السرقة ووضع اليد عنوة على أموال
وأرزاق الناس مبا يخالف الدستور
والقانون وأبسط القيم اإلنسانية».
وبينما أكد «استمرار املواجهة،
وأن ال تراجع عن حتصيل الودائع
في مواجهة «العصابة» التي سرقت
ال��ن��اس وال قبول لهذه احل��ال حتت
أي ظرف من الظروف» ،ش ّدد على أنّ
استدعاءه إلى املباحث اجلنائية لن
يرهبه أو يثنيه عن خيار املواجهة
ال بل تفعيلها أكثر»ً ،مج ّدد ًا «الدعوة
للمودعني للتضامن وملء الشوارع
ح��ت��ى حتصيل حقوقهم مهما كان
الثمن».

«أموالنا لنا»

وف��ي ال��س��ي��اق ،ص��در ع��ن جمعية
«أم��وال��ن��ا لنا» ب��ي��ان ،استنكرت فيه

في تع ّنت وإصرار واضحني على االنتهاك ،والتس ّبب باستفزازت يومية،
لع ّلها ناجمة عن الهلع ،الذي يعيشه العدو اإلسرائيلي في الداخل احملتل،
قوة مشاة إسرائيلية ،تضم أكثر من  30عسكري ًا ،اخلط التقني
اجتازت أمسّ ،
في منطقة بركة النقار خ��راج بلدة شبعا ،دون خرق للخط األزرق ،مدعمني
بـ 3سيارات عسكرية نوع «هامر» و 4سيارات مدنية ،في محاولة إلزالة علم
لـ»حزب الله» كان قد ُر ِف َع على هذا السياج منذ أكثر من شهر ،األمر الذي أسفر
عن حالة من التوتر في املنطقة ،ما استدعى استنفار ًا واسع ًا لعناصر اجليش
حتسب ًا ألي طارئ ال تحُ مد عقباه.
اللبناني وقوات «اليونيفل»
ّ

«ال��ك�لام ال��ص��ادر ع��ن ح��اك��م مصرف
ل��ب��ن��ان ف��ي م��ق��اب��ل��ت��ه االخ���ي���رة التي
سنع ّلق عليه تباع ًا في االيام املقبلة،
اال ان���ه اس��ت��وق��ف��ه��ا االم��ع��ان بقضم
ام��وال املودعني خاص ًة في التعميم
 158ال���ذي بحسب ادالئ���ه ي��ب�ّي�نّ عن
س��ي��اس��ة م��ص��رف ل��ب��ن��ان .فلما كان
م��ص��رف لبنان ي��ص��در يوميا حجم
منصة صيرفة التي
العمليات على
ّ
اصبحت املنصة االق���رب ال��ى واقع
السوق امل��وازي��ة وإن سعر الصرف
ي��ت��ج��اوز ال /12.000/ل.ل الذي
ح��د ّد عند بداية العمل بهذه املنصة
بأكثر م��ن الضعف أي / 24000/
ل.ل .وما فوق».
وتابيع البيان« :لذلك نحن نرفض
ه����ذا اإلق���ت���ط���اع م���ن أم���وال���ن���ا أكثر
فأكثر ون��رف��ض تثبيت السعر على
ال /12.000/ل.ل ضاربني بعرض
احلائط منطق التعميم  158واسبابه
املوجبة ،ونطلب اجراء التعديل فور ًا
ليصار الى السماح للمودع بسحب
ام��وال��ه بعملة االي���داع مببلغ ال يقل
عن الف دوالر اميركي شهري ًا ريثما
تق ّر خطة تعافي تعيد لنا اموالنا
غير منقوصة وبحدول زمني قصير
جد ًا».

جديد �أدوية الأمرا�ض امل�ستع�صية!!
أك��د وزي��ر الصحة ف��راس األبيض أن «أدوي��ة األمراض
املستعصية سيتم تأمينها على األقل في األشهر القادمة،
وستكون متوفرة في األسواق».
وتعليق ًا على زيارته إلى واشنطن حيث اجتمع مع البنك
تفهم من الشركات العاملية
ال��دول��ي ،ق��ال األبيض« :هناك ّ
للوضع في لبنان» ،الفت ًا إلى «أننا بحثنا موضوع التفاوض
واإلستيراد املباشر لألدوية من اخل��ارج ،وه��ذا املوضوع

املفتي قبالن :االنهيار
عبود ك ّرم خمزومي تقدير ًا لعمله على �إنارة �شوارع بريوت
والإنقاذ قرار وطني ولي�س قدر ًا
يونس السيد
ت��ق��دي��ر ًا جل��ه��وده اخل�� ِّي��رة جت��اه ب��ي��روت وخصوص ًا
مشروعه االخير إلضاءة شوارع بيروت والطاقة الشمسية
ك َّرم محافظ مدينة بيروت النائب فؤاد مخزومي وقدم له
درع البلدية عربون شكر ووفاء.
اللقاء التكرميي ال��ذي عقد في مكتب احملافظ عبود
استهل بكلمة شكر من احملافظ عبود ال��ذي نوه مبحبة
النائب مخزومي وغيرته على بيروت وأهلها ،متمني ًا
عليه استكمال م��ش��روع��ه ودرس امكانية ان���ارة حرج
بيروت.
وخ��ت��م ع��ب��ود :ال��واج��ب شكر ك��ل م��ن يعمل م��ن اجل
املدينة والوضع الراهن يقتضي من كل رجاالت بيروت
توحيد اجلهود والترفع عن الصغائر والتعاون مع كل
نواب بيروت من اجل نهضة العاصمة.
ب���دوره ،النائب مخزومي شكر احمل��اف��ظ على لفتته
الكرمية ونحن مستمرون في خدمة اهلنا وسنستكمل
امل��رح��ل��ة الثالثة م��ن م��ش��روع اإلن����ارة ،وق��د عرضنا مع
احمل��اف��ظ ع��ب��ود مل��وض��وع ح���رج ب��ي��روت واملمارسات
احل��اص��ل��ة فيه وال��ت��ي تعرضه ل�لأخ��ط��ار ،وأك��دن��ا على
رغبتنا بتعديل املرسوم  131املتعلق باحلرج ومتمني ًا
ازالة كل املخالفات والتعديات في محيط احلرج ومن على
العقارات التابعة له ،واستعرضنا مللف النفايات وشددنا
يفعل مبدأ الفرز والتدوير وضرورة
على ض��رورة ان ّ
تفعيل وتوحيد عمل اجلمعيات في هذا املجال ،ونحن

يتحور ،ولكن املثير للقلق هو كيفية انتقاله ،ألنّ
ّ
معظم احل��االت كانت في أوروب��ا ،ووصلت إلى
الواليات املتحدة ،مع العلم بأن هناك مصابني لم
يسافروا إلى أفريقيا».
وبخصوص العالج ،أش��ار عراجي إل��ى أ ّنه
«على امل��ري��ض احل��ص��ول على ال��راح��ة الكافية
وتناول السوائل واملسكنات ،واستخدام بعض
أدوية اإللتهابات» ،مش ّدد ًا على أنّ «الوقاية سهلة
جد ًا وهي بعدم االختالط مع الشخص املصاب،
ألن فترة حضانة ج��دري ال��ق��رود طويلة تصل
إلى أكثر من  21يوم ًا ،وكل شخص يلمس أي
مريض ستنتقل العدوى اليه ،لذلك املهم االلتزام
بالنظافة وخصوص ًا غسل اليدين ،وتعقيم كل ما
يستخدمه املريض في املنزل وخصوص ًا أغطية
السرير» ،مطمئن ًا إلى أ ّنه «حتى اآلن ليس هناك
ما يدعو للقلق بالنسبة مل��رض ج��دري القرود
فانتشاره محصور وخطورته قليلة جد ًا».

عودة كورونية

وفي ما يتعلق بتزايد حاالت «كورونا» ،التي
سجلت ي��وم أم��س 861 ،إص��اب��ة ،أوض��ح عراجي
أنّ «نسبة الوفيات ال تزال قليلة مبعدل حالة في
اليوم ،وسبب ارتفاع االصابات سببه تغييرات
ف��ي س��ل��وك��ي��ات أوم��ي��ك��رون وحت����وره ،ل��ي��س فقط
ف��ي لبنان وامن���ا ف��ي بعض ال����دول» ،معتبر ًا أنّ
«ع���وارض أوميكرون ليست خطرة ،وإمن��ا يجب
أخذ االحتياطات دائم ًا ألن هناك ناس معرضني
للعدوى ،وخصوص ًا من لديهم أمراض مزمنة».
وإذ ش��� ّدد على «ض����رورة اإلل��ت��زام بالتدابير
ال��وق��ائ��ي��ة خ��ص��وص�� ًا ف��ي اإلج��ت��م��اع��ات املغلقة
والكبيرة ووض��ع الكمامات لتج ّنب نقل العدوى
ال���ى اآلخ����ري����ن» ،أك���د أنّ «وض����ع ك���ورون���ا حتت
السيطرة وال يوجد خ��وف من تفاقمه ألن نسبة
دخول املصابني الى املستشفيات نادرة ،ولكن هذا
ال يعني التالشي بالوقاية جت ّنب ًا لتدهور األمور».

سيكون له استكمال في املستقبل».
وإذ أوضح أن «اإلجتماع مع البنك الدولي بحث تأمني
ال���دواء عن طريق التمويل أو ًال واخل��ب��رات ثاني ًا» ،أشار
الى أنه «كان هناك اجتماع مع اجلاليات اللبنانية ،حيث
وضع اتفاق إطار مع جمعية ميرا إلرسال األدوية إلى لبنان
وبخاصة أدوي��ة السرطان» ،مؤكد ًا أن «أول شحنة ألدوية
السرطان وصلت إلى لبنان ويتم توزيعها في الكارنتينا».

مطار بريوت يقرتب من مرحلة الذروة:
ن�سبة القادمني �إىل لبنان قاربت الـ%85

يشهد مطار رفيق احل��ري��ري الدولي
حركة ناشطة على أبواب موسم الصيف
شبيهة ب��ت��ل��ك ال��ت��ي ك���ان ي��ش��ه��ده��ا قبل
األزم��ة التي تعصف بلبنان منذ أكثر من
سنتني ،حيث كشف املدير العام للطيران
املدني في مطار رفيق احلريري الدولي
ف����ادي احل��س��ن ف���ي ح��دي��ث مل��وق��ع Leb
 ،Economyأن��ه إب��ت��دا ًء من  15حزيران
اجلاري ،بدأنا نشهد إرتفاع ًا كبير ًا بعدد
الركاب ،حيث يصل الى البلد يومي ًا بني
 11ألف و 12ألف شخص.
مع اإلشارة الى ان األسبوع األول من
حزيران اجل��اري سجل  111ألف ًا و 593
راكب ًا مقابل  76742راكب ًا في األسبوع
األول م���ن ح���زي���ران  2021اي بزيادة
نسبتها  45,41في املئة.
وف����ي ه����ذا االط�����ار أك����د احل���س���ن ،أن
«احلركة في املطار ب��دأت تسجل حتسن ًا
ملحوظ ًا منذ أيار املاضي اذ بلغت نسبة

خطر الكالب ال�شاردة
ن��اش��دت بلدية بعلبك ف��ي بيان،
«وزارات ال���داخ���ل���ي���ة والبلديات
والزراعة والبيئة ،وجمعيات الرفق
ب��احل��ي��وان ،م��س��اع��دت��ه��ا بالسرعة
امل��م��ك��ن��ة مل��ع��اجل��ة م��وض��وع الكالب
ال�����ش�����اردة ال���ت���ي ت���ك���اث���رت بشكل
كبير ،وتعج بها األح��ي��اء السكنية
وال��س��اح��ات وامل��ن��ت��زه��ات وأس���واق
املدينة ،والتي أصبحت مجموعاتها
تشكل خ��ط��ر ًا حقيقي ًا على الناس
عموم ًا واألط��ف��ال ب��ص��ورة خاصة»،
ُمهيبة ب��ـ «األه���ال���ي االن��ت��ب��اه أثناء
تنقالتهم حتى إي��ج��اد ح��ل مناسب
ملشكلة الكالب الشاردة».

القادمني الى لبنان بني  80و  85في املئة
مقارنة مع احلركة املسجلة في مثل هذا
ال��وق��ت قبل االزم����ة» ،الف��ت�� ًا إل��ى أن «عدد
الركاب في أيار بلغ حوالى  500الف راكب
مقارن ًة بنفس الشهر من عام  2019والذي
بلغ فيه عدد الركاب  600الف» ،معتبر ًا أن
«احلركة بدأت تعود الى سابق عهدها».
وكشف احلسن عن أنه «إبتدا ًء من 15
من حزيران اجلاري ،بدأنا نشهد إرتفاع ًا
كبير ًا ف��ي ع��دد ال��رك��اب حيث يصل الى
البلد يومي ًا بني 11الف و 12الف شخص،
وهذه األرقام شبيهة بتلك التي كانت قبل
األزمة».
واشار إلى «أننا بدأنا فعلي ًا نقترب من
مرحلة ال��ذروة في ع��دد الركاب القادمني
الى لبنان التي ستستمر خالل متوز وآب
القادمني» ،تو ّقع أن «يفوق ع��دد الركاب
املليون راكب خالل فصل الصيف».
وأظهر تقرير عن حركة املطار خالل

أي��ار ،إرتفاع ًا في حركة املسافرين حيث
ارت��ف��ع م��ج��م��وع ال��ع��ام للمسافرين عبر
املطار منذ مطلع العام  2022وحتى نهاية
الشهر اخلامس منه الى  1مليون و 988
ألف ًا و 10ركاب مقابل  1مليون و 50ألف ًا
و  282راكب ًا في األشهر اخلمسة األولى
من العام .2021وب��ل��غ مجموع الرحالت
اجل���وي���ة ل��ش��رك��ات ال���ط���ي���ران الوطنية
وال��ع��رب��ي��ة واألج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي استخدمت
امل��ط��ار خ�ل�ال ش��ه��ر أي���ار ال��ف��ائ��ت 4096
رحلة (بزيادة  46باملئة عن أيار ،) 2021
مع توقعات ب��أن تشهد حركة املسافرين
عبر املطار ارتفاع ًا اضافي ًا خالل الفترة
املقبلة م��ع ب���دء ف��ص��ل ال��ص��ي��ف وحلول
عيد األضحى املبارك ،مع اإلشارة الى ان
األسبوع األول من حزيران اجلاري سجل
 111ألف ًا و  593راكب ًا مقابل  76742راكب ًا
في األسبوع األول من حزيران  2021اي
بزيادة نسبتها  45,41في املئة.

رحمك اهلل يا ابن «�شو�شو»
غادرنا فجأة املرحوم الفنان خضر عالء الدين ،جنل الرحوم الفنان
البيروتي الشعبي حسن عالء الدين املعروف بـ»شوشو» ..رحم الله األب
واإلبن ،وغفر لهما ،وأسكنهما فسيح جنانه.
توفي األب وهو في ريعان الشباب في الثالثينيات من العمر ،وكان
مسرحه الدائم «مسرح ش��ه��رزاد» ،خلف «سينما روكسي» ،على البرج،
أول شارع سينما غومون باالسُ ..ملتقى أهل بيروت من كل املناطق
في ّ
حلضور مسرحياته الهزلية.
ارتقى شوشو األب باكر ًا ،فتابع رسالته الفنية ابنه خضر ،محاو ًال
إكمال رسالة الوالد ،ولو لم يوفق بالكامل ،ألنّ والده كان أسطورة فنية من
بيت املرحوم محمد شامل  -رحمه الله  -ومن نفس واملدرسة!
رحمك الله خضر عالء الدين ،تركت دار احلياة الفانية إلى دار احلياة
الباقية ..العزاء للعائلة وألهل الفن األقارب واألصحاب..

هشام جارودي  -دبي

�إقت�صاد

اخلميس  23حزيران 2022م
املوافق  24ذو القعدة 1443هـ

أ��صحاب املو ّلدات ..اكذب اكذب حتى ت�ص ّدق نف�سك و ُي�ص ّدقك الآخرون:

نغطي الكلفة و«الطاقة ال�شم�سية» تته ّددنا
نحن ال نحقّق أ�رباح ًا وبالكاد ّ

تترك الدولة اللبنانيني ملصيرهم
ح � ّت��ى ت��أم�ين ال��ك��ه��رب��اء ج��ع��ل��ت��ه من
مسؤوليتهم ،فلجأوا إل��ى املو ّلدات
اخلاصة منذ ما بعد احلرب األهلية،
ما خلق قطاع ًا خاص ًا للمو ّلدات من
املفترض أن يكون خاضع ًا للقانون
ول��وص��اي��ة وزارة ال��ط��اق��ة واملياه.
وع����وض ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��أم�ين التيار
الكهربائي من املعامل العامة وكهرباء
لبنان ما يسمح بالتخلي عن املو ّلدات،
ازدادت األزمة الكهربائية ح ّد ًة إذ أ ّثر
حتليق أسعار امل���ازوت على فواتير
امل��و ّل��دات ت��وازي� ًا مع تراجع ساعات
التغذية الرسمية إلى ح ّد شبه معدوم،
ما دفع بأصحاب املو ّلدات إلى التقنني
للتخفيف من عبء الفواتير ،فغرقت
البالد في العتمة.
وسط هذه الظروف سعى اللبناني
إل����ى ال��ب��ح��ث ع���ن ح� ّ
���ل ب���دي���ل جديد
ل�لاك��ت��ف��اء ال���ذات���ي ،وظ���ه���رت موجة
ت��رك��ي��ب األل�����واح ال��ض��وئ��ي��ة إلنتاج
الطاقة الشمسية املنزلية كاخليار
األك��ث��ر إق��ب��ا ًال ب�ين البدائل املتوافرة
لتأمني الطاقة.
ول��ن��ظ��ام ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة عدد
م��ت��ف��اوت م��ن األم��ب��ي��رات ي��ب��دأ بالـ5
أمبير بكلفة تتراوح ما بني الـ 2000

من أحد اعتصامات أصحاب املو ّلدات ..جتّ ار النور في الدولة املُعتمة
دوالر والـ  2500دوالر فريش ،وطبع ًا
ترتفع التكلفة حسب عدد األمبيرات.
أما األل��واح والبطاريات ونوعياتها
ف��ت��ت��ف��اوت ب�ين ن��ظ��ام وآخ���ر وحسب
القدرة الشرائية.
كل ذلك وليس لدى ّ
كل اللبنانيني

حتمل أكالف هذه الطاقة
القدرة على
ّ
التي لن ينعم بها س��وى امليسورين
فحسب ،أما أصحاب الدخل احملدود
واملتوسط ففرصتهم ،إن كانت لديهم
ّ
الرغبة في تركيب األل��واح الضوئية،
ع���ن ط���ري���ق ال����ق����روض م���ن مصرف

افتتاح «وحدة مراقبة ال�شحن» يف املطار
اخلليل :ن�أمل بعودة اال�ستثمارات ال�سياحية

الوزير اخلليل خالل إفتتاح وحدة مراقبة الشحن اجلوي
اف ُتتحت ف��ي م��ط��ار رف��ي��ق احلريري
ال���دول���ي ف���ي ب���ي���روت" ،وح�����دة مراقبة
الشحن اجل��وي" ضمن برنامج مراقبة
احل���اوي���ات ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب األمم
املتحدة املعنية ب��امل��خ��درات واجلرمية
ومنظمة اجلمارك العاملية ،في حضور
وزير املال في حكومة تصريف االعمال
يوسف خليل.
وشكر الوزير اخلليل من ساهم في
اجناح هذا البرنامج ،وقال :نحن سعداء

ل��رؤي��ة أش��خ��اص م��ن ب��ل��دان وحضارات
ع��دة ،ج���اءوا ال��ى لبنان للمساهمة في
إع����ادة نهضة اق��ت��ص��اده ،وه���ذا يعني
الكثير م��ن الثقة ب��ه��ذا البلد املعروف
سياحي ًا على البحر املتوسط ،ونأمل ان
تعود االستثمارات السياحية إليه.
ولفت الى ان "املديرية العامة للطيران
امل��دن��ي ق��دم��ت ك��ل التسهيالت الالزمة
ل��ي��ص��ب��ح امل��ب��ن��ى امل���وج���ود ف���ي املطار
ج��اه��ز ًا ،وي��ت��م تشغيله م��ن قبل وحدة

�شكيب �أر�سالن احتفلت
بتخريج طالبها

احتفلت ثانوية األمير شكيب
ارس���ل��ان ال��رس��م��ي��ة املختلطة
ممثلة مبديرتها وسيلة ميوت،
ب��رع��اي��ة وزي��رال��ت��رب��ي��ة والتعليم
العالي عباس احللبي في قصر
االونيسكو ،وبحضور املدير العام
للتربية ع��م��اد األش��ق��ر واملفتش
العام لألوقاف االسالمية في دار
الفتوى الشيخ ال��دك��ت��ور أسامة
ح��داد وم��دي��رة االدارة املشتركة
س��ل�ام ي���ون���س وم���دي���ر التعليم
ال���ث���ان���وي ،خ��ال��د ف��اي��د ورئيس
امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��رب��وي��ة ف���ي بيروت
وض��واح��ي��ه��ا م��ح��م��د احلمصي
ومديرة االرشاد والتوجيه هيلدا
خ���وري ورئ��ي��س دائ����رة التعليم
االب��ت��دائ��ي ه��ادي زل��زل��ي ورئيس
احتاد العائالت البيروتية محمد
عفيف ميوت و أمني سر التعليم

العالي الدكتور عبد املولى شهاب
ال���دي���ن وع��ض��و راب���ط���ة التعليم
الثانوي سحر سرحان و دارسة
أوض���اع ث��ان��وي��ات ب��ي��روت غادة
الزعتري ورئيس دائ��رة الدائرة
ال��دي��ن��ي��ة ل��ل�اوق����اف االسالمية
الشيخ محمد خاجني وبحضور
امل��خ��ات��ي��ر وامل�����دراء و مسؤولي
امل���ك���ات���ب ال���ت���رب���وي���ة والهيئة
التعليمية واالداري�����ة واالهالي
واخل��ري��ج�ين ف��ي ج��و م��ن األلفة
واحمل��ب��ة ال����ذي ط��غ��ى ع��ل��ى حفل
التخرج .
ت��خ��ل��ل االح��ت��ف��ال ع���رض فني
ومسرحي وكلمة لوزير التربية
ومديرة الثانوية وكلمات للطالب
ومجلس االه��ل .ث��م ج��رى تسليم
ال��ش��ه��ادات للخريجني بحضور
القيمني من وزارة التربية.

مراقبة الشحن اجلوي (.")UNODC
أما رئيس املجلس األعلى للجمارك
ال��ع��م��ي��د اس���ع���د ط��ف��ي��ل��ي  ،ف��اع��ت��ب��ر ان
"اجل���م���ارك ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة مت��ر ف��ي ظروف
ص��ع��ب��ة ك��ب��اق��ي إدارات ال���دول���ة ،ولكن
بوجود األصدقاء نشعر باألمان ،فكونوا
دائم ًا الى جانبنا".
ت��خ��ل��ل االف���ت���ت���اح ،ع����رض ملدربني
ع��ن كيفية اس��ت��ع��م��ال األج��ه��زة لكشف
املخدرات وغيرها من املمنوعات.

اإلس��ك��ان وال��ت��ي ت��ص��ل قيمتها إلى
مئتي مليون ليرة مع فائدة  %5على
فترة اس��ت��رداد متتد خلمس سنوات
ب��ال��ل��ي��رة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة .وف���ي ظ� ّ
��ل هذه
التطورات هل سيتأثر قطاع املولدات
اخلاصة؟ وكيف؟

م��ص��ادر امل���و ّل���دات امل��ن��ض��وي��ة في
جت� ّ�م��ع اص��ح��اب امل���و ّل���دات اخلاصة
ت��ؤكّ ��د أن «ال��ط��اق��ة الشمسية تؤ ّثر
سلب ًا على أصحاب املو ّلدات ،حتديد ًا
جلهة املدخول ،فاملشترك الذي كانت
فاتورته مث ً
ال  3مليون ليرة لبنانية
ت ّدنت إلى  500ألف ليرة بعد أن اعتمد
على الطاقة الشمسية إذ يطفئ عداد
املو ّلد ويعتمد على الطاقة البديلة».
وتلفت إلى أن «أصحاب املو ّلدات
ّ
يغطون
ال يحققون أرب��اح � ًا وبالكاد
الكلفة ،بالتالي يعرقل ه��ذا الواقع
املستجد تأمني امل��ال الكافي لشراء
املازوت وتشغيل املو ّلد ،ما يه ّدد قدرة
القطاع على االستمرار في ّ
ظل تراجع
امل��دخ��ول مقابل التسعيرة املتدنية
تسعر
بالليرة في حني أن احملروقات
ّ
ب��ال��دوالر ،أم��ا امل��ص��روف فيبقى على
حاله أو يتد ّنى بشكل بسيط ج ّد ًا».
وتختم املصادر موضح ًة أن «في
ف��ص��ل ال��ش��ت��اء ال مي��ك��ن االستغناء
ع��ن امل��و ّل��دات ألن ه��ذه الطاقة بديلة
وتعمل نهار ًا فقط وبحاجة إلى أشعة
الشمس ،أما في املساء فتعتمد على
ما تخزّنه البطاريات وهو عدد محدود
من األمبيرات ،فكيف ميكن تشجريها
في الشتاء من دون شمس؟».

«جمعية امل�صارف» لـ«�صندوق النقد»:
خطة التعايف غري قانونية
مسودة االتفاق بني احلكومة وصندوق النقد الدولي
وصفت «جمعية املصارف»
ّ
بـ«غير القانونية» و»غير الدستورية» ،واعتبرت أنّ «تقاسم اخلسائر بهذه الطريقة
سيحول العبء على البنوك التجارية على الرغم من أنّ الغالبية
سيكون غير عادل أل ّنه
ّ
العظمى من اخلسائر تس ّبب فيها البنك املركزي» ،وذلك في رسالة أرسلها مستشار
جلمعية املصارف إلى صندوق النقد ،بحسب «رويترز».
وجاء في الرسالة املؤ ّرخة في  21حزيران أنّ جمعية مصارف لبنان «لديها حت ّفظات
جدية للغاية على االت�ف��اق على مستوى اخل�ب��راء األخ�ي��ر وتعتقد أنّ تنفيذ بعض
املرجح أن يلحق املزيد من
اإلجراءات السابقة باإلضافة إلى بعض بنود البرنامج من ّ
الضرر باالقتصاد اللبناني ،وبطريقة ال ميكن إصالحها على األرجح».
وتعتبر الرسالة أنّ «االتفاق ال يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان ،ويعتمد على نقاط
نقاش مض ّللة في املجتمع املدني اللبناني» ،وميكن أن «يحرم جمعية مصارف لبنان
بشكل غير عادل من حقوقها».
وتقول الرسالة ،التي و ّقعها مستشار جمعية املصارف كارلوس عبادي ،العضو
املنتدب في شركة «ديسيشن باوندريز» لالستشارات املالية ومق ّرها نيويورك ،إنّ
«تنفيذ االتفاق على مستوى اخلبراء سيكون غير قانوني أو باألحرى غير دستوري».
و»لس ّد الفجوة املالية» ،تدعو الرسالة بد ًال من ذلك إلى «جتميع أصول الدولة مثل
املباني واألراض��ي في شركة استثمارية وحتويل ما يصل إل��ى  30مليار دوالر من
الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تس ّدد على مدى عشر سنوات ،وإلغاء معامالت
النقد األجنبي املن ّفذة بعد بداية األزمة في عام  2019من الليرة إلى الدوالر».

«املركزي» ج ّدد الــ 151و158مع تعديالت

التعميمني  151و 158مع تعديالت أجراها
ج � ّدد مصرف لبنان ،أم��س،
َ
�وج��ه إلى
عليهما.وصدر ع��ن امل��ص��رف تعميم وس��ي��ط حمل ال��رق��م  ،626م� ّ
املصارف ،مرفق بالقرار الوسيط رقم  13447تاريخ  2022/6/21املتع ّلق
بتعديل القرار األساسي رقم  13335تاريخ ( 2021/6/8إجراءات استثنائية
لتسديد تدريجي لودائع بالعمالت األجنبية) ،املرفق بالتعميم األساسي رقم
 .158و ُيعمل بهذا القرار ابتداء من أول متوز  ،2022بحيث تُطبق شروط
القرار األساسي كما ُع ّدلت مبوجب القرار احلاضر ملدة سنة قابلة للتعديل أو
للتجديد ويبقى ساري ًا لغاية حترير جميع األموال التي ميكن حتويلها إلى
احلساب اخلاص املتف ّرع.

تربية

ت�أمني اعتمادات م�صاريف االمتحانات الر�سمية
وحقوق املتعاقدين بني ميقاتي ووزير الرتبية

ترأس رئيس حكومة تصريف االعمال
جنيب ميقاتي اجتماعا ُخ ّصص للشأن
ال�ت��رب��وي ش ��ارك فيه وزي ��ر التربية في
حكومة تصريف األعمال عباس احللبي،
الذي اشار بعد االجتماع الى انه عرض
مع الرئيس ميقاتي موضوع االمتحانات
الرسمية واالس �ت �ع��دادات اللوجستية
واإلداري � ��ة امل�ت�خ��ذة ف��ي وزارة التربية
ودائ� � ��رة اإلم �ت �ح��ان��ات وأك � ��دت ل ��ه بأن
اإلمتحانات الرسمية ستبدأ مبواعيدها
املقررة في الشهادة املتوسطة ابتداء من
 25حزيران اجل��اري ،انتهاء في  2متوز
للشهادات الثانوية».
وأضاف« :عرضنا مع الرئيس ميقاتي
موضوع متأخرات املعلمني وحقوقهم
في وزارة املالية جلهة املنحة االجتماعية
او جل�ه��ة ح �ق��وق امل�ت�ع��اق��دي��ن او بدالت
النقل ،وأج��رى الرئيس ميقاتي اتصاال
ب��وزي��ر املالية وطلب اليه املساعدة في

مبادرة اللواء �إبراهيم مو�ضع تقدير ريا�ضي5
ريا�ضة

الوزير احللبي متحدث ًا لإلعالم وإلى
جواره النائب سليمان
توفير وتسهيل هذه العملية لكي يحصل
أص �ح��اب احل �ق��وق ع�ل��ى حقوقهم .كما
راج��ع الرئيس ميقاتي مع وزي��ر املالية

التعجيل بتأمني االع�ت�م��ادات املناسبة
ملصاريف اإلمتحانات الرسمية وعرضت
م�ع��ه أي �ض��ا م��وض��وع االت��ص��االت التي
اجريناها مع اجلهات املانحة بغية تأمني
احلوافز اإلضافية».
إل ��ى ذل� ��ك ،اس�ت�ق�ب��ل ال �ن��ائ��ب محمد
سليمان ،في دارت��ه ب��وادي خالد ،وزير
التربية والتعليم ال�ع��ال��ي ف��ي حكومة
تصريف األعمال الدكتور عباس احللبي،
ف��ي خ�ت��ام جولته ال�ع�ك��اري��ة ،حيث كان
في استقباله الى سليمان ،النواب وليد
البعريني وسجيع عطية وأحمد رستم،
النائب السابق جمال اسماعيل ،ممثل
عن محافظ عكار عماد اللبكي رئيس قسم
محافظة ع�ك��ار لقمان ال �ك��ردي وعضو
املكتب الرئاسي في تيار املستقبل سامر
ح��دارة ورؤس��اء بلديات ومخاتير وادي
خ��ال��د وج�ب��ل أك ��روم وامل�ش��ات��ي ومديرو
مدارس وثانويات املنطقة.

و�سيم �صربا:

AL-LIWAA Jeudi 23/6/2022

أندريانا الطن مرشحة إلحراز ميدالية أو أكثر في دورة ألعاب البحر املتوسط

غ���ادرت ال��رب��اع��ة أن��دري��ان��ا ال��ط��ن ب��ي��روت فجر اليوم
اخلميس متجهة إلى اجلزائر عبر مطار الرئيس رفيق
احل��ري��ري ،حيث ستمثل لبنان ف��ي دورة أل��ع��اب البحر
املتوسط في مدينة وه��ران النقررة ما بني  25حزيران/
يونيو اجلاري و 5متوز/يوليو املقبل.
وكانت البطلة الطن التي قدمت من أستراليا لتمثل
بلدها األم لبنان ،أمضت أمس االربعاء ،يوما ماراثونيا
للحصول على إخ��راج قيد ،وذل��ك ما بني دوائ��ر النفوس
في بيروت املغلقة بسبب إضراب القطاع العام ،وما بني
مسقط رأسها في بيت شباب ،فبدونه ال ميكنها استصدار
ج��واز سفرها ،واملفترض ان يكون بحوزتها لتستطيع
اللعب باسم وطن االرز ،فحصلت عليه الساعة الثامنة
مساء ،اي قبل  8ساعات من سفرها.

وك���ان ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة وأم�ي�ن ع���ام االحتاد
اللبناني ل��رف��ع األث��ق��ال البطل خضر مقلد ،واك���ب تلك
االجراءات ،حيث وجه الشكر للواء عباس ابراهيم ،والذي
مبجرد أن ناشده ملعاجلة قضية استصدار جواز السفر
اخلاص بالبطولة اللبنانية سارع في اعطاء التوجيهات
الالزمة ،الصداره ،وكانت مبادرة اللواء إبراهيم موضع
تقدير من جانب القيادات الرياضية ،ملا حملته من حس
وطني كبير ،علما أن جاك تامر رئيس البعثة إلى وهران
ونائب رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية ،سبق وشكر
اللواء ابراهيم ،على تلبيته سريعا هذا النداء الوطني.
وال��ط��ن ال��ت��ي تنحدر م��ن ب��ل��دة بيت ش��ب��اب وه��ي من
مواليد سيدني في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر
 ،1996عينها على حتقيق اجن��از لوطن االرز ،من خالل
املشاركة بهذا احل���دث ،حيث أن اآلم���ال معقودة عليها
بإحراز ميدالية أو أكثر للبنان.

مطر �سفري كروي للبنان يف ال�سعودية

سينتقل مصطفى مطر احلارس املميز ابن مدينة املنية
في شمال لبنان ،لالحتراف في نادي «العروبة» السعودي
م��ع��ار ًا م��ن العهد ملوسم ك��ام��ل ،حيث نشر ال��ن��ادي على
حسابه الرسمي على تويتر فيديو البرز لقطات مطر مع
منتخب لبنان وتعليق« :الدولي اللبناني مصطفى مطر..
عرباوي ..ألف مبرووووووك».
وسيعقد احل��ارس الدولي مؤمترا صحافيا ،قبل
انتقاله إل��ى السعودية ،عند الرابعة عصر االثنني
املقبل في املركز اإلعالمي لناديه العهد.
ويشار بأن مطر سيكون سفيرا للكرة اللبنانية
ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ،حيث سبقه ل��ه��ذا ال��ش��رف ك��ل من
مواطنيه محمد قصاص ومحمد ح��ي��در ،علما ان
كرة القدم في اململكة ،نادرا ما كانت تستعني بالعبني
لبنانيني محترفني.
ووج��ه ح��ارس لبنان الشكر والتقدير لناديه
العهد الذي توج معه املوسم املنقضي بطال
للبنان ،بعد تسهيل احترافه ،مؤك ًدا أنه
يسعى لتقدمي مستويات مميزة.
وملع جنم مطر بالتصفيات املؤهلة
مل���ون���دي���ال ق��ط��ر  ،2022واستعان
م��وق��ع فيفا أك��ث��ر م��ن م���رة بلقطات
تظهر مهارته ،ال سيما خالل تصديه
لهجمات منتخب كوريا اجلنوبية في
س���ول ،حيث انتهت امل��ب��اراة حينها
بفوز كوري صعب بنتيجة .0-1
وبعد م��ب��اراة لبنان ومصر األولى
بكأس ال��ع��رب ،والتي كانت من نصيب
ال��ف��راع��ن��ة ب��ه��دف يتيم م��ن رك��ل��ة جزاء،
س��ل��ط��ت األض��������واء م����ج����د ًدا ع���ل���ى مطر
لتصدياته املذهلة أمام املهاجمني ،وتصدر
اسم الالعب اللبناني الهاشتاغات األكثر
ت����داولاً ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل ،ك��م��ا أشاد

ح���ارس منتخب مصر النجم الكبير محمد الشناوي
بنجوميته ومستواه ،ليواصل تألقه امام اجلزائر ،ورغم
فوز مقاتلي الصحراء  ،0-2أحدهما من ركلة جزاء ً
أيضا،
ك��ان مطر على املوعد ولفت األنظار
إليه مجد ًدا ال سيما في مواجهة
م��ه��اج��م�ين م����ن ط��ي��ن��ة بغداد
بوجناح ،والباليلي.
ي��ذك��ر أن م��ط��ر م��ن مواليد
العام  ،1995وتألق بانطالقته مع
السالم زغرتا ،ولعب ملنتخبات
الفئات العمرية قبل اختياره
ضمن حراس املنتخب الوطني،
ثم انتقل للدفاع عن ال��وان فريق
العهد بعقد احترافي صيف .2020

مصطفى مطر

نيمار هدف ليوفنتو�س وماين يف ميونخ
كشفت صحيفة «سبورت» اإلسبانية ،أن البرازيلي
نيمار دا سيلفا ،جنم باريس س��ان جيرمان ،دخل
على رادار تعاقدات يوفنتوس بامليركاتو احلالي،
وأش�����ارت إل���ى أن م��اس��ي��م��ل��ي��ان��و أل��ي��غ��ري ،مدرب
يوفنتوس طالب تدعيم صفوف الفريق بصفقات
بارزة.
وأوضحت أن مسؤولي اليوفي لن يكتفوا بضم
آنخيل دي ماريا وب��ول بوغبا مجانا بعد انتهاء
تعاقد الثنائي م��ع ن��ادي��ي ب��اري��س س��ان جيرمان
ومانشستر يونايتد «بل يريدون أيضا ضم نيمار
لكن ذلك متوقف على مدى استعداده خلفض راتبه»
والذي يبلغ  30مليون يورو سنوي ًا.
ه��ذا وأعلن ن��ادي بايرن ميونخ ،عن ضم املالي
س��ادي��و ماني م��ن ليفربول رسمي ًا مل��دة  4سنوات
بصفقة تقدر بـ 41مليون يورو مع اإلضافات.
وقال ماني بعد التوقيع عن ليفربول ،إنه النادي

مشجعا ل��ه ،كما وجه
األفضل في العالم ،وسيظل
ً
رسالة لزمالئه السابقني ”أحبكم يا رف��اق! ما زال
م��ن��زل��ي ف��ي ل��ي��ف��رب��ول م���وج���و ًدا ،س��أع��ود وأشاهد
ليفربول ،سأكون مشجع ليفربول رق��م  !1بعد كل
م��ب��اراة في ميونخ ،سأبحث عن نتيجة ليفربول.
عيناي عليكم يا رفاق».
وتابع «إن��ه أم��ر غريب أنني لم أع��د الع ًبا لنادي
ليفربول بعد اآلن ..بايرن ميونخ هو النادي املناسب
لي اآلن».
وف����ي س���ي���اق اخ�����ر ،رك�����زت ص��ح��ي��ف��ة موندو
ديبورتيفو على اهتمام برشلونة ب��ـ 3تعاقدات،
فباإلضافة إل��ى البولندي روب��رت ليفاندوفسكي
هناك اهتمام كاتالوني بكل من الفرنسي كوندي
مدافع اشبيلية ومتوسط ميدان مانشستر سيتي
الدولي البرتغالي برناردو سيلفا ،وعنونت غالفها
«هاتريك تعاقدات».

خرجت طالبها
«بريوت العربية» َّ
العدوي :خرجنا من الأزمة منت�صرين

احتفلت جامعة ب��ي��روت العربية
ب��إط�لاق ال��دف��ع��ة ال��ت��اس��ع��ة م��ن طالب
كليات فرع طرابلس ،بعد ثالث سنوات
م��ن التوقف القسري بسبب جائحة
ك���ورون���ا ،وب��ل��غ ع��دده��م  269خريجا
وخريجة  233من مرحلة الليسانس
و  36م��ن مرحلة ال���دراس���ات العليا،
ت���وزع���وا ع��ل��ى ك��ل��ي��ة إدارة األعمال،
ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة-ال��ت��ص��م��ي��م والبيئة
العمرانية ،كلية الهندسة ،كلية العلوم
وكلية العلوم الصحي ،وفق بيان عن
اجلامعة.
حضر االحتفال رئيس مجلس أمناء
اجلامعة الدكتور عمار حوري ورئيس
اجل��ام��ع��ة ال��ب��روف��س��ور ع��م��رو جالل
العدوي ،الذي قال« :ها هي جامعتكم
ه��ذه ق ّدمت لكم منوذجا ح ّي ًا في هذه
السنوات لتخرج من األزم��ة منتصرة
على كل التحديات والظروف الصح ّية
واالقتصادية واألمنية التي واجهتها
ب��ص��م��ود ي��دف��ع��ه اإلمي�����ان ،وبإصرار
ُيغذيه التفاني وبثبات تشحنه رسالة
العلم السامية .فقد و ّف��رت اجلامعة
كل اإلمكانيات التكنولوجية لتواصل
التعليم ع��ن ُب��ع��د ب��ك��ف��اءة عالية عبر
امل��ن��ص��ات وال��ب��رام��ج احل��دي��ث��ة .هذا
وق���د حصلت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى املرتبة
األول���ى ف��ي لبنان ف��ي ج���ودة التعليم
وفق تصنيف التاميز للتعليم العالي.
كما حصلت على التجديد لالعتماد

نيمار خارج حسابات سان جرمان وماني مع بايرن ميونخ رسميا

متفرقات رياضية

املؤسسي لثمان سنوات قادمة حتى
ّ
العام .« 2029
ث���م حت���دث خ��ط��ي��ب احل��ف��ل رئيس
مجلس إدارة واملدير التنفيذي لشركة
 Intellegileالدكتور أس��ام��ة زيادة

فقال»:سوف تواجهنا حتديات كثيرة
و كلما واج��ه��ن��ا حت��دي��ا ي��أت��ي حتدي
اكبر وام��ام كل حتدي سيكون امامنا
خ���ي���ارات ،ن��ح��ن ال ن��خ��ت��ار حتدياتنا
ول��ك��ن ه��ي ن��ت��اج خ��ي��ارات��ن��ا السابقة.

لذلك احسنوا االختيار في مواجهة
ال���ت���ح���دي���ات ،اح���ض���ن���وا حتدياتكم
واستمتعوا برحلة حياتكم».
وب��ع��د ك��ل��م��ة امل��ت��خ��رج�ين الطالبة
تخصص
ت��اال ف��واز من كلية العلوم،
ّ

كيمياء حيوية ،ق��دم رئيس اجلامعة
البروفيسور ال��ع��دوي درع اجلامعة
التكرميية خلطيب احل��ف��ل الدكتور
زي�������ادة ،ووزع������ت ال���ش���ه���ادات على
املتخرجني.

{ جلنة الشباب والرياضة..
عقدت جلنة الشباب والرياضة النيابية جلسة في
امل��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ب��رئ��اس��ة ال��ن��ائ��ب س��ي��م��ون اب���ي رميا
وح��ض��ور وزي���ر الشباب وال��ري��اض��ة بحكومة تصريف
االعمال جورج كالس والنواب :رائد برو ،هاكوب ترزيان،
وض���اح ال��ص��ادق ،ش��رب��ل م���ارون ،رازي احل���اج ،الياس
اسطفان ،ينال الصلح ،الياس حنكش ،غسان عطاالله
وبيار أبو عاصي ،ولفت أبي رميا ان اللقاء محددا من
أجل التحدث عن قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة
العرب بشأن اعتماد بيروت كعاصمة للشباب العربي
ل��س��ن��ة  ،2022واالط��ل��اع ع��ل��ى ت��ف��اص��ي��ل التحضيرات
لالحتفالية التي سمتد على مدى  9أشهر أي من تشرين
االول /اكتوبر املقبل حتى ايلول /سبتمبر .2023
{ منتخب ناشئي السلة..
ي��ش��ارك منتخب لبنان ل�لان��اث (حت��ت  16سنة) لكرة

السلة ببطولة آسيا للمستوى»ب» التي ستقام في االردن
ب�ين  24و 30اجل����اري ،وذل���ك ضمن املجموعة الثانية
وضمت :نائب رئيس
بجانب كازاخستان ،األردن وايران،
ّ
االحت��اد سامي ناصر (رئيس ًا) ،زي��اد الناطور(مدرب ًا)،
مي��وت (مساعدين) ،كريستيان
كريستينا ب��ادو وك��رمي ّ
مج ّبر (ل��ي��اق��ة) ،ري��ت��ا نعمه (ف��ي��زي��ائ��ي��ة) ،ري��ش��ار احلاج
وسيرجيو كساب(حكام) ،والالعبات :نور ل ّبان ،جوسلني
جعارة ،كارين حطيط ،يسما رزق ،ايليزا خوري ،السي
غناطيوس ،مايغان نعسان ،كريستينا عنان ،ندين رطيل،
ألني ابي مصلح ،ميرا آغا حسني واجنيلينا ناني بادو.
{ سباق تسلق الهضبة..
ّ
ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق
األول لتس ّلق الهضبة للعام اجل��اري األح��د املقبل في
وادي شحرور ،ويضم ثالث طلعات على ان تبدأ األولى
عند التاسعة صباحا.

تتمات

اخلميس  23حزيران 2022م
املوافق  24ذو القعدة 1443هـ

قضائيات

«قدامى الق�ضاة» :لتعزيز موارد
�صناديق تعا�ضد الق�ضاة والق�ضاء
اعلنت رابطة قدامى القضاة في لبنان في بيان أنه
«بتاريخ  21حزيران اجلاري ،زار وفد من الهيئة اإلدارية
لرابطة قدامى القضاة برئاسة القاضي الدكتور أنطوني
عيسى اخل��وري وعضوية كل من القضاة ،األمني العام
حسن احل���اج والعضوين أن��ط��وان ال��راه��ب وأنطوان
الرشماني ،رئيس مجلس القضاء األعلى الرئيس األول
حملكمة التمييز القاضي سهيل عبود ،وفي اليوم التالي،

أي أمس األربعاء  22اجل��اري ،زار الوفد باإلضافة إلى
أم�ين ال��ص��ن��دوق ال��ق��اض��ي ف���وزي داغ���ر ،رئ��ي��س مجلس
ش���ورى ال��دول��ة ال��رئ��ي��س ف���ادي ال��ي��اس ،ومت التباحث
ف��ي اإلجتماعني ب��ش��ؤون قضائية والسبل اآلي��ل��ة إلى
تعزيز م��وارد صندوق تعاضد القضاة في ظل الظروف
اإلق��ت��ص��ادي��ة اخل��ان��ق��ة ال��ت��ي مت��ر بها ال��ب�لاد والقضاء
بصورة خاصة».

وح�ش يع ّنف زوجته أ�مام أ�طفالها وتوقيف مه ّربي
�أ�شخا�ص ومر ّوجي خمدرات ورخ�ص وهويات مزورة

ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي بقضية تعنيف
رجل لزوجته أمام أطفالها في بلدة سحمر البقاعية
بعد أن ُنقلت األمرأة إلى املستشفى بحالة طارئة.
ون��ش��ر اب���ن ع��م الضحية مقطع ص��وت��ي أرسلته
طفلتها ألح��د األق���ارب عبر وات��س��اب حلظة اإلعتداء
وهي تناشده التدخل إلنقاذ والدتها قائلة »:تعا عجل
ماما رح متوت ..بابا قتلها».
وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن االم��رأة املع ّنفة
م��ص��اب��ة ب��ن��زي��ف داخ��ل��ي ح���اد ح��ي��ث مت استئصال
الطحال ومعاجلة كسور في األضلع.
وبحسب ما أفاد ابن عمها في منشور على موقع
«فيسبوك» ،فقد تعرضت السيدة الثالثينية وهي أم
لولدين ألبشع أنواع الضرب واإلعتداء الوحشي من
قبل زوجها كما وثقه تقرير الطبيب الشرعي.
إلى ذلك ،أعلنت قيادة اجليش ـــ مديرية التوجيه
في بيان أصدرته إنه «بتاريخ  2022/ 6/ 21أوقفت
دوري��ة من مديرية املخابرات في منطقتي الكرنتينا
والطيونة السوريني (ح.ع)( ،أ.ج)( ،ح.ع) و (ص.أ)،
لقيامهم بعمليات تهريب أشخاص وترويج رخص
سوق وهويات سورية م��زورة ،ولدخولهم األراضي
اللبنانية بطريقة غير شرعية وجتولهم دون أوراق

ق��ان��ون��ي��ة .ب��وش��ر التحقيق م��ع امل��وق��وف�ين بإشراف
القضاء املختص.
واعلنت القيادة في بيان منفصل ،إنه «بتاريخ 22
 2022/ 6/أوقفت دوري��ة من مديرية املخابرات في
منطقة صحراء الشويفات املواطن (ح.ن) والسوري
(ع.س) ،القدامهما على تعاطي املخدرات وترويجها،
وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة منها ،ع��ب��ارة عن
 510مظاريف من مادة الكوكايني و 28عبوة من نفس
املادة ،و 16كرة متوسطة احلجم من حشيشة الكيف،
إضافة إلى مبلغ من امل��ال ودراج��ة نارية دون أوراق
قانونية .سلمت املضبوطات ،وبوشر التحقيق مع
املوقوفني بإشراف القضاء املختص».
وفي بيان ثالث ،أعلنت قيادة اجليش أنه «بتاريخ
 2022 / 6 / 21أوقفت دورية من مديرية املخابرات في
منطقة صحراء الشويفات املواطن (م.ي) القدامه على
قتل املواطن (ع .إ) بتاريخ 2020 / 7 / 10على خلفية
ألعاب امليسر ،وقد ضبط في حوزته املسدس احلربي
الذي استخدم في اجلرمية. واملوقوف مطلوب بعدة
مذكرات توقيف بجرائم سلب ،وسرقة منازل وسيارات
ودراجات نارية وتزوير أوراقها .بوشر التحقيق مع
املوقوف باشراف القضاء املختص».

ي�سرق �أموال وجموهرات كبار ال�س ّن بطريقة احتيال ّية

أعلنت املديرية العامة لقوى االم��ن الداخلي ـ شعبة
العالقات العامة في بالغ أصدرته إنه «في إطار مكافحة
شعبة املعلومات لعمليات النصب واالحتيال ،وبعد أن
كَ�� ُث��رت في اآلون��ة األخ��ي��رة ه��ذه العمليات في العاصمة
بيروت ،من قبل شخص مجهول الهوية يوهم ضحاياه
أنه عضو في جمعية خيرية تقدم مساعدات مالية لكبار
السن ،ليقوم بعدها بسرقة أموالهم ومجوهراتهم ،بطريقة
احتيالية .كثفت القطعات املختصة في شعبة املعلومات
إجراءاتها االستعالمية وامليدانية في أماكن ومحيط
حصول هذه العمليات للعمل على كشف هوية املشتبه
فيه .بنتيجة االستقصاءات والتحريات ،توصلت الشعبة
الى حتديد هوية الفاعل ،وتبني أنه يدعى(:م .ح .لبناني)،
وهو من أصحاب السوابق باجلرم ذاته .أعطيت األوامر
إلى دوريات الشعبة للعمل على حتديد مكانه وتوقيفه.
ٍ
رصد ومراقبة ،متكنت إحدى
بتاريخ  ،2022-6-20وبعد
دوريات الشعبة من توقيف املشتبه فيه في بلدة كفركال
ف��ي قضاء مرجعيون.بالتحقيق معه ،اع��ت��رف أن��ه نفذ
عشرات عمليات السرقة بطريقة احتيالية ،ضمن مدينة
ٍ
وبخاصة في مناطق :األشرفية ،واملتحف ،ورأس
بيروت
النبع ،وكورنيش امل��زرع��ة ،وأن��ه يستهدف في عملياته
عضو ف��ي جميعة
األش��خ��اص املسنني ،فيوهمهم بأنه
ٌ
خيرية تُقدم مساعدات مالية لذوي احلاجة ،ليتمكن من
سرقة أموالهم ومجوهراتهم .مضيفا أنه احتال على ٍ
عدد
كبير من الضحايا.أجري املقتضى القانوني بحقه ،وما
ٍ
ُ
التحقيق جاريا بإشراف القضاء املختص .لذلك،
زال
وبناء على إشارة القضاء املختص ،تعمم املديرية العامة

إذا كنتم من ضحايا أفعاله بلغوا
لقوى األم��ن الداخلي صورته ،وتطلب من الذين وقعوا
ضحية أعماله التوجه إلى فرع معلومات بيروت ،الكائن
في ُثكنة احللو ،إلجراء املقتضى القانوني».

إعالنات رسمية
إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ف��ي مت���ام ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة عشرة
ظ��ه��ر ًا م��ن ي���وم األرب���ع���اء ال���واق���ع فيه
 2022/7/20جت���ري م��ؤس��س��ة مياه
بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقة الظرف املختوم عائدة لـ«انشاء
خ��زان مياه سعة  500متر مكعب في
منطقة مشمش ق��ض��اء ج��ب��ي��ل» وفق ًا
ل��دف��ت��ر ال���ش���روط اخل����اص املوضوع
لهذه الغاية وذلك في املكتب الرئيسي
الكائن في شارع سامي الصلح  -ملك
الشدراوي  -بيروت.
ميكن ملن يرغب اإلش��ت��راك في هذه
امل��ن��اق��ص��ة اإلط��ل��اع واحل���ص���ول على
هذا الدفتر االتصال بدائرة الصفقات
وامل��ش��ت��ري��ات ف��ي ال��ط��اب��ق األول  -من
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
 احل��ازم��ي��ة  -ق���رب مستشفى قلبي��س��وع ل��ق��اء مبلغ  /500.000/ل.ل.
يدفع في صندوق املؤسسة لقاء إيصال
يضم إلى العرض ويعفى من دفع هذا
املبلغ كل من سبق وسدده.
ت���ق��� ّدم ال����ع����روض ب��ال��ي��د إل����ى قلم
امل��ؤس��س��ة ال��ط��اب��ق ال���راب���ع ف��ي مهلة
أقصاها الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل يسبق موعد إجراء املناقصة
وي���رف���ض ك���ل ع����رض ي��ص��ل ب��ع��د هذا
املوعد.

إعالنات رسمية
ببالغ احلزن واالسى ننعي إليكم
فقيدتنا املرحومة

دالل سامي ياسني

زوجة املرحوم نزار احمد أياس
والدتها املرحومة وداد كامل داعوق
بناتها روال زوجة ماريو قماطي
دانية زوجة مهند اجلابي
رمي زوجة وسام جعفر
شقيقتاها مي زوجة
عبد الرحمن سامي الصلح
املرحومة ليلى زوجة
املرحوم امني بيضون
احفادها نزار وسينتيا قماطي
وائل ،زياد ،طارق ،متارا اجلابي
كرمي ،عمر ،ياسمني جعفر
صلي على جثمانها الطاهر ظهر يوم
االربعاء  22حزيران 2022م في جامع
اخلاشقجي ووريت الثرى
في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي يومي اخلميس
واجلمعة  23و  24حزيران 2022
للرجال والنساء في منزل الفقيدة
الكائن في املنارة مقابل ملعب النهضة
بناية ياسني الطابق السادس من
الساعة احلادية عشرة قبل الظهر
ولغاية السادسة مسا ًء.
الراضون بقضاء الله وقدره
آل ياسني ،أياس ،الداعوق ،بيضون،
قماطي ،اجلابي ،جعفر ،الصلح
وانسباؤهم

رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
(التكليف )347
--------------إعالن إعادة تلزمي جتديد رخص
ودعم نظام أرشفة الضرائب والقلم
لزوم مديرية املالية العامة
الساعة التاسعة من يوم األربعاء
الواقع فيه العشرون من شهر متوز
 ،2022جت��ري إدارة املناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون -
ش��ارع ب���وردو  -الصنايع  -بيروت،
حلساب وزارة املالية  -مديرية املالية
العامة  -إع��ادة تلزمي جتديد رخص
ودعم نظام أرشفة الضرائب والقلم.
 ال��ت��أم�ين امل���ؤق���ت :ف��ق��ط خمسةماليني ليرة لبنانية ال غير.
 طريقة التلزمي :تقدمي أسعار.ت���ق��� ّدم ال����ع����روض وف����ق نصوص
دف��ت��ر ال��ش��روط اخل���اص ال���ذي ميكن
االط�ل�اع واحل��ص��ول عليه م��ن وزارة
امل��ال��ي��ة  -م��دي��ري��ة امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة -
امل��رك��ز االلكتروني  -ري��اض الصلح
 بيروت.يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى قلم
إدارة املناقصات قبل الساعة الثانية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ
جلسة التلزمي.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العل ّية
(التكليف )353
---------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في النبطية بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2022/6/7ع��ل��ى امل��ت��ه��م ع��ل��ي حسن
ال��دي��ران��ي ،جنسيته اللبنانية ،محل
إقامته برج البراجنة شارع عني الدلبة
ملك وال��ده طابق أول ،والدته سميرة،
تولد  1989سجل  69قصرنبا ،أوقف
غيابي ًا بتاريخ  2022/5/24وال يزال
ف��ار ًا ،بالعقوبة التالية :جترمي املتهم
ع��ل��ي ح��س��ن ال��دي��ران��ي امل��ب��ي��ن��ة كامل
هويته أع�ل�اه بجناية امل���ادة  639من
ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات وب���إن���زال عقوبة
األش��غ��ال ال��ش��اق��ة امل��ؤق��ت��ة بحقه ملدة
ث�ل�اث س��ن��وات س��ن��د ًا ل��ه��ا وباعتباره
ف��ار ًا من وج��ه العدالة وبإنفاذ مذكرة
إلقاء القبض الصادرة بحقه وبتجريده
من حقوقه املدنية ومبنعه طيلة مدة
ف���راره م��ن التصرف بأمواله املنقولة
وغ��ي��ر امل��ن��ق��ول��ة وم���ن إق��ام��ة الدعاوى
عدا املتعلق منها بأحواله الشخصية
وبتعيني رئيس قلم هذه احملكمة قيما
على أم��وال��ه إلدارت��ه��ا كما ت��دار أموال
الغائب وبإبالغ ذلك ممن يلزم وتدريكه
الرسوم والنفقات كافة .وفق ًا للمواد
 639م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات .الرتكابه
جناية سرقة.
وقررت اسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيم ًا إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2022/6/9
الرئيس املكلف

القاضي عبد زلزلة
(التكليف )351
--------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في بيروت غ  -7-بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2022/4/28على املتهم ناهل مرهج
جعفر ،جنسيته لبناني ،محل إقامته:
م��ج��ه��ول اإلق����ام����ة ،وال����دت����ه حمدة،
ت��ول��د  ،1995أوق���ف غ��ي��اب��ي�� ًا بتاريخ
 2021/12/13وال ي����زال م��ت��واري�� ًا.
بالعقوبة التالية :عشر سنوات أشغال
شاقة مؤقتة .وفقا للمواد /217 /638
 218م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات .الرتكابه
جناية سرقة سيارة.
وقررت اسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيم ًا إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2022/5/6
رئيس محكمة اجلنايات
في بيروت
القاضي سامي صدقي
(التكليف )356
--------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في بيروت غ  -7-بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2022/4/28على املتهم ب ّ
��ش��ار علي
طرادية ،سجل  /13قبعيت ،جنسيته
لبناني ،محل إقامته قبعيت ،والدته
ف��اط��م��ة ،ت��ول��د  ،1994أوق���ف غيابي ًا
بتاريخ  2021/2/13وال يزال متواري ًا.
بالعقوبة التالية :عشر سنوات أشغال
شاقة مؤقتة .وفقا للمواد /217 /638
 218م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات .الرتكابه
جناية سرقة سيارة.
وقررت اسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيم ًا إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2022/5/6
رئيس محكمة اجلنايات
في بيروت
القاضي سامي صدقي
(التكليف )356
--------------خالصة حكم
صادر عن محكمة اجلنايات
في بيروت غ  -7-بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه احمل��ك��م��ة بتاريخ
 2022/4/28ع���ل���ى امل���ت���ه���م خضر
ج��ه��اد نيعو ،جنسيته س���وري ،محل
إقامته :مجهول اإلقامة ،والدته هالة،
ت��ول��د  ،1989أوق���ف غ��ي��اب��ي�� ًا بتاريخ
 2021/12/13وال ي����زال متواري ًا.
بالعقوبة التالية :عشر سنوات أشغال
شاقة مؤقتة .وفقا للمواد 201 /638
من قانون العقوبات .الرتكابه جناية
سرقة سيارة.
وقررت اسقاطه من احلقوق املدنية
وعينت له قيم ًا إلدارة أمواله طيلة ُمـ ّدة
فراره.
في 2022/5/6
رئيس محكمة اجلنايات
في بيروت
القاضي سامي صدقي
(التكليف )356
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اال�ست�شارات حمكومة بهواج�س
(تتمة املنشور ص)1
 -4ثمة خشية مسيحية – واملصادر فاتيكانية – من
فترة طويلة للفراغ ال��رئ��اس��ي ،ميكن احلكومة م��ن ملء
الفراغ ،مبا يعني اضعاف احلضور املسيحي ،ملصلحة
الطائفتني االسالميتني :السنة والشيعة.
وليس بعيد ًا ع��ن القلق املسيحي ،ال��ذي ت��ش��ارك فيه
«ال��ق��وات اللبنانية» بامتناعها ع��ن تسمية اي مرشح
لتأليف احلكومة للحؤول دون متكينه من التأليف ،وليس
على ال��ق��اع��دة ال��ت��ي اف��ص��ح عنها رئ��ي��س ح��زب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع الذي يسيء الظن بالرئيس عون،
فطاملا هو هناك (اي في بعبدا) فلن تشكل حكومة ،بل ان
مختلف القوى النيابية التي متثل احزابا او تيارات ،مبا
فيها «الثنائي الشيعي» يحرك دواليب مواقفه ،الضياع
النيابي ،ازاء ما يجري في االقليم ،إذ ليس من السهل
مترير «حكومة جامعة» ،أو ق��ادرة باحلد األدن��ى من دون
«اتفاق دولي – داخلي» ،في مرحلة عاصفة بخيارات القوة
والنفوذ ،بعد احملطة االميركية في مباحثات بايدن مع
الزعماء الذين سيلتقيهم في اململكة العربية السعودية،
وال��ت��ي تتحضر ل���دور ق��ي��ادي اك��ب��ر واف��ع��ل ف��ي املرحلة
املقبلة.

دعوة عربية
اللتزام حزب الله بعدم
التدخل بالشؤون العربية

ومن هذه الوجهة ،ميكن فهم حضور وضع لبنان في
جولة ولي عهد اململكة العربية السعودية االمير محمد
بن سلمان ،اذ شدد في بيان مشترك مع ملك االردن عبد
الله الثاني على دعم لبنان واالصالحات التي تكفل جتاوز
االزمة.
وحسب البيان اكد اجلانبان اهمية احلفاظ على االمن
واالستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه الشقيق ،والعمل
على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها،
وض��رورة حصر السالح في مؤسسات الدولة الشرعية،
وال��ت��زام ح��زب الله بعدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول العربية ،ووقف كل املمارسات التي تهدد امنها.
وسط هذه االجواء احمللية واالقليمية فان االستشارات
امللزمة التي سيجريها الرئيس ميشال عون ابتداء من
العاشرة وحتى اخلامسة اال ربع ًا وفق ًا للبرنامج املعلن،
ستظهر التوجهات التي تعبر عنها الكتل النيابية في ما
خص احلكومة العتيدة.
واش��ارت مصادر مطلعة ل��ـ«ال��ل��واء» إل��ى ان��ه من خالل
االرق��ام يتضح تكليف الرئيس ميقاتي واالج��واء توحي
مبعركة في االرقام وحتى في اخليارات وعدم التسميات.
واعتبرت مصادر سياسية أن مسألة تسمية رئيس
احلكومة اجل��دي��دة ق��د حسمت نهائيا لصالح الرئيس
جنيب ميقاتي ،بعد اعالن كتلة القوات اللبنانية امتناعها
عن تسمية اي شخصية لرئاسة احلكومة ،في حني ايا
يكن موقف كتلة التيار الوطني احلر ،التي لم تعلن موقفها
بعد ،وهي أعلنت مسبقا ،انها لن تسمي ميقاتي حتى وان
سمت مرشحا آخ��ر ،فلن يبدل ف��ي نتائج االستشارات
النيابية امللزمة التي اصبحت محسومة لصالح ميقاتي،
بعد حصوله على تأييد كل من كتلة التنمية والتحرير،
وكتلة ال��وف��اء للمقاومة ،وكتلة فرجنية ،والطاشناق،
فيما تتواصل االتصاالت لتأمني تأييد عدد من النواب
املستقلني ،لزيادة عدد النواب املؤيدين لتسمية ميقاتي
الى ما يتجاوز الستني نائبا .وتوقعت املصادر ان تتم
تسمية ال��رئ��ي��س ميقاتي لتشكيل احل��ك��وم��ة اجلديدة
غدا ،بينما ،ال ميكن التكهن بامكانية جت��اوزه املعارضة
االستباقية للرئيس عون ووريثه السياسي النائب جبران
باسيل ،إلجناز التشكيلة احلكومية ،بعدما ووجه بسلسلة
من املطالب والشروط املعقدة ،والتي من الصعب تلبيتها.
وتوقعت امل��ص��ادر ان تأخذ عملية تشكيل احلكومة
اجلديدة ،وقتا طويال من االخذ والرد ،في ضوء التعقيدات
واخلالفات السياسية الداخلية ،في حني ان التجاذبات
االقليمية والدولية ،قد تزيد من صعوبة تأليفها ضمن
املهلة املعقولة ،االمر الذي قد يؤدي إلى استمرار حكومة
ت��ص��ري��ف األع���م���ال ال���ى م��ا ب��ع��د ان��ت��ه��اء والي���ة الرئيس
ميشال عون ،اذا لم تؤد اجلهود املبذولة النتخاب رئيس
اجلمهورية اجلديد في املوعد الدستوري.
والحظت املصادر ان مبادرة الفريق الرئاسي استباق
االستشارات النيابية امللزمة ،بااليعاز لقاضية العهد
غادة عون ،ملالحقة حاكم مصرف لبنان رياض ومداهمة
منزله بتصرفات وسلوكيات بوليسية ،بعدما كشف
باالمس ،وقائع عن كيفية صرف املبالغ الطائلة من العملة
االجنبية على قطاع الكهرباء ،التي تولى أمورها باسيل
طوال العقد املاضي ،تدل بوضوح على نوايا مبيتة وغير
سليمة ،لوضع العصي بالدواليب وعرقلة مهمة الرئيس
املكلف لتشكيل احلكومة ،االمر الذي يزيد االمور تعقيدا،
وي��ط��رح جملة ت��س��اؤالت واس��ت��ف��س��ارات ع��ن اب��ع��اد هذه
السلوكيات السلبية ،ومدى تاثيرها ،في تسريع اخلطى
إلجن��از التشكيلة احلكومية التي ستتولى اكمال مهمة
امل��ف��اوض��ات م��ع ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي وامل��ب��اش��رة بحل
األزمة الضاغطة.
وش��ددت املصادر على أنه لو كان رئيس اجلمهورية،
وفريقه السياسي ،حريصون على البلد كله ،لكان جتنب
مثل هذه السلوكيات االستفزازية ،واستبدلها بالتنسيق
م��ع احل��ك��وم��ة ،لتركيز االه��ت��م��ام على قضايا ومشاكل
الشعب اللبناني امللحة ،ومكافحة الفساد واالحتكار ،بدءا
من معاجلة مشكلة احملروقات املقلقة ،واالنكباب على حل
مشكلة اخلبز للمواطنني ،وتوجيه القوى االمنية ملالحقة
احملتكرين واحالتهم إلى القضاء.

االستشارات

وسط هذه االج��واء احمللية واالقليميةُ ،يجري رئيس
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون اب��ت��داء م��ن الساعة
العاشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ،االستشارات
النيابية امللزمة لتسمية شخصية لتشكيل احلكومة
اجلديدة ،وذلك وفق ًا للبرنامج الذي اذاعته املديرية العامة
لرئاسة اجلمهورية ام��س االول .وتنتهي االستشارات
وفق البرنامج الساعة اخلامسة اال ربعا بعد الظهر .وقد
اتخذت املديرية العامة لرئاسة اجلمهورية االجراءات
الالزمة ملواكبة هذه االستشارات التي يفترض ان تنتهي
بدعوة الشخصية التي يختارها النواب الى قصر بعبدا
لتكليفها تشكيل احلكومة.
وق��د تقدمت اسهم تسمية الرئيس جنيب ميقاتي
لترؤس احلكومة اجلديدة ،بعد حسم العديد من الكتل
ال��ن��ي��اب��ي��ة ام���ره ح���ول م��س��أل��ة تكليف رئ��ي��س للحكومة

فتضاءلت حظوظ القاضي ن��واف س�لام ،بعدما اعلنت
كتلة القوات اللبنانية ام��س ع��دم تسمية اح��د ،واعلنت
الكتلة اجل��دي��دة املنبثقة حت��ت اس��م «الكتلة السيادية
املستقلة» وتضم النواب ميشال معوض و اشرف ريفي
تسمي أي
وف��ؤاد مخزومي وادي��ب عبد املسيح انها «لن
ّ
نسمي جنيب
مرشح من املنظومة لرئاسة احلكومة ،ولن
ّ
ميقاتي بالتّحديد ،وسنسعى جاهدين خللق حالة وازنة
في مواجهة تسميته» كما قال معوض خالل االعالن عن
تشكيل الكتلة.
وف��ي السياق ،اعلن رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية
«سمير جعجع اثر اجتماع تكتل «اجلمهورية القوية» ،ان
«التكتل لن يسمي أحد ًا لرئاسة احلكومة ألنّ الشخصني
املطروحني ال تتوافر فيهما املواصفات التي طرحناها «.
وأضاف :اننا كنا اول من سمى القاضي سالم ،ولكن
منذ ذل��ك احل�ين ال��ى ال��ي��وم ل��م نعرف م��ا ه��ي مواقفه من
القضايا املطروحة ولم نسمع منه اي مواقف ،ولم نلمس
بتحمل املسؤولية .فكيف تنتظرون من تكتل أن
جد ّية لديه
ّ
يخوض معركته لرئاسة احلكومة وال يعرفه؟ وعلينا أن
نرى إن كانت لدى هذا الشخص الرغبة والنية خلوض هذا
الغمار .ولم نر ايضا ان ثمة توافقا بني القوى السياسية
نسميه.
املعارضة على اسم نواف سالم ولذلك نحن لن
ّ
وعقد تكتل لبنان ال��ق��وي اجتماع ًا الكترونيا عند
التاسعة لي ً
ال بحث خالله مستجدات التكليف ،وقرر...
وفي تطور آخر ،عقد النواب وليد البعريني ،محمد
سليمان ،احمد اخلير ،عبد العزيز الصمد ،سجيع عطية
واحمد رستم والنائب السابق ه��ادي حبيش اجتماعا،
اطلقوا في خالله «تكتل االعتدال الوطني» ،ومت تكليف
حبيش مبهام امانة السر .فيما لم ينضم له نائب طرابلس
عبد الكرمي كبارة ألسباب شكلية ستتم معاجلتها الحق ًا.
واصدر املجتمعون بيانا تاله النائب اخلير ،اعلنوا
فيه برنامج عمل التكتل ،ثم عقدوا اجتماع ًا آخ��ر عند
التاسعة ليال قرروا فيه تسمية ...لتشكيل احلكومة.
وعلى ضفة نواب قوى التغيير ،عقد اجتماع مساء
امس ،لتوحيد وجهات النظراملختلفة.
وقال عضو الكتلة النائب ميشال دويهي عبر «تويتر»:
أمنت األكثرية املطلوبة
بات من الواضح أن املنظومة قد ّ
ّ
ملرشحها لرئاسة احلكومة .وأل ّننا انت ُِخنا لكي نواجه في
كل اإلستحقاقات ،وبنا ًء على مروحة من اإلستشارات مع
رفاقي في «اسس» وفي «شما ُلنا» ،لن اهرب من املواجهة
خلف اي خيار مثل ع��دم التّسمية كما فعلت وستفعل
العديد من الكتل ولن اطرح اسماء ليست مناسبة لهذه
املرحلة ،بل سوف اجته إلى القصر اجلمهوري لتسمية
شخصية تستطيع أن حتمل أول��وي��ات امل��رح��ل��ة :خطة
النهوض اإلقتصادية ،وحتميل املسؤوليات  -خسائر
للمستفيدين من الهندسات املالية ،إلى حماية اللبنانيني
وامل��داف��ع��ة ع��ن س��ي��ادة لبنان ف��ي مواجهة قضم حدوده
البحرية والسالح خارج الدولة.
واعلنت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها امس
برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ،انها سوف
تعلن إسم مرشحها لتشكيل احلكومة بعد لقائها رئيس
اجلمهورية في املوعد احملدد لها بعد ظهر (اليوم)« ،آملة
ان تفضي اإلس��ت��ش��ارات الجن��از حكومة وطنية جامعة
قادرة على مجابهة التحديات التي تثقل كاهل اللبنانيني
وع��ل��م ان الكتلة
السيما إق��ت��ص��ادي�� ًا وص��ح��ي�� ًا وم��ال��ي�� ًا»ُ .
ستسمي الرئيس ميقاتي.
وعلمت ال��ل��واء ان كتلة ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل��ر تركت
موقفها لليوم كون موعد استشاراتها قبل آخر موعد وهو
حلزب الطاشناق .وان الكتلتني قد ال تسميان احدا على
االرج��ح ،لكن املوقف يتقرر حسب ما يظهر من اجتاهات
الكتل االخرى.
اما كتلة قوى التغيير فهي حتى ساعة متأخرة من الليل
لم تكن قد توصلت الى قرار .وستستكمل مشاوراتها نهار
اليوم ما لم تكن قد اتخذت القرار منتصف الليل ،فيما
قررت كتلة نواب الشمال تسمية ميقاتي.
وكشفت مصادر متابعة قريبة من التيار الوطني احلر
ليل ام��س ،ان هناك توجه ًا ل��دى بعض النواب من كتلة
التيار يسعون لتسمية ميقاتي لرئاسة احلكومة وفي
مقدمتهم نائب رئيس املجلس النيابي الياس ابو صعب،
ولكن هذا املوضوع لم يحسم بعد ،بانتظار سلسلة من
االتصاالت التي ستحسم هذا املوضوع اليوم.

مداهمة منزل
سالمة وتفتيشه

وف��ي اليوميات ،وف��ي ح��دث قضائي سياسي ،أمرت
املدعي العام االستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة
ع��ون ب��إع��ادة مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة في الرابية ،وباشراف مباشر منها ارسلت دورية
من امن الدولة وفتشت الفيلال التي يسكنها وأجرت جردة
حساب مبوجوداتها.
وبعد قرابة الساعتني على تواجد القاضية عون في
منزل سالمة في الرابية غ��ادرت عون املكان ومتكنت من
فتح  5خزنات مبساعدة خبير اخلزنات بيار الصقر ،وقد
صادرت بعض االوراق فيما لم جتد اموا ًال داخل اخلزنات
املذكورة .بعدها غادرت عون املنزل بحضور  3من محامي
احل��اك��م ال��ى امل��ك��ان ،وه��م ج��اك شكر ال��ل��ه ،حافظ زخور،
وشوقي قازان.
وع��ل��ى االرض ،ن��ظ��م��ت «ج��م��ع��ي��ة ص��رخ��ة املودعني»
و»حتالف متحدون» قبل ظهر امس ،اعتصاما في شارع
ويغان في وس��ط بيروت قبالة مقر املجلس النيابي في
ساحة النجمة ،شاركهم فيه ع��دد من محامي وناشطي
«ال��ت��ح��ال��ف» ،وأع��ل��ن��وا ع��ن وق��ف��ة تضامنية م��ع رئيس
اجلمعية ع�لاء خورشيد في التاسعة من صباح اليوم
أمام قصر عدل بيروت احتجاجا على استدعائه من قبل
«املباحث اجلنائية».
استهل االعتصام بكلمات لعدد من امل��ودع�ين الذين
«توجهوا بجملة من الرسائل إلى النواب اجلدد بعد غياب
موضوع املودعني عن طروحاتهم ،تطالبهم بالعمل اجلدي
إليجاد حل حقيقي الس��ت��رداد ال��ودائ��ع ،وإال ف��إن انفجار
الشارع في وجه اجلميع هو حتمي وقريب في انتفاضة
لبنانية حرة هذه املرة ،ما يتم حاليا االستعداد له».
وف��ي السياق ،ص��در ع��ن جمعية «أم��وال��ن��ا لنا» بيان،
استنكرت فيه «الكالم الصادر عن حاكم مصرف لبنان في
مقابلته االخيرة التي سنع ّلق عليه تباع ًا في االيام املقبلة،
اال انه استوقفها االمعان بقضم ام��وال املودعني خاص ًة
في التعميم  158ال��ذي بحسب ادالئ��ه يبينّ عن سياسة
مصرف لبنان .فلما كان مصرف لبنان يصدر يوميا حجم
منصة صيرفة التي اصبحت املنصة االقرب
العمليات على ّ
الى واقع السوق املوازية وإن سعر الصرف يتجاوز ال
/12.000/ل.ل الذي حد ّد عند بداية العمل بهذه املنصة
بأكثر من الضعف أي  / 24000/ل.ل .وما فوق».

أزمة رغيف
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توسع
معيشيا ،قفزت ازم��ة اخلبز ال��ى الواجهة مع
ّ
مشهد الطوابير لينتقل من الشمال ال��ى اجل��ن��وب .رغم
ذل��ك ،اك��د وزي��ر االقتصاد ام�ين س�لام ان «ال أزم��ة رغيف
ما لم يفتعلها أصحاب األف��ران والدعم ال ي��زال مستمر ًا
واالع��ت��م��ادات مفتوحة وليس القطاع اخل��اص من يق ّرر
بشأن الدعم أو يمُ لي على الدولة م��اذا ستفعل» .اضاف
«بعض التجار عوض أخذ الطحني املدعوم إلى األفران
لصناعة اخلبز األبيض يوزعونه في السوق السوداء».
وعزا نائب رئيس احتاد نقابات املخابز واالفران علي
ابراهيم في تصريح سبب أزمة اخلبز الى «إقفال عدد من
املطاحن بسبب عدم توافر القمح املدعوم وعلينا توقع
األسوأ» .توازيا ،بيعت ربطة اخلبز في السوق السوداء
في النبطية بسعر  25ال��ف ليرة اي بزيادة عشرة االف
على السعر ال��ذي ح��ددت��ه وزارة االق��ت��ص��اد ،بعد توقف
الشركات عن تسليم املتاجر اخلبز بسبب نفاد الطحني
في فرن دير الزهراني .وادى ذلك الى ازمة واستياء لدى
املواطنني الذين اجتهوا نحو صيدا لتأمني اخلبز او الى
خلدة للحصول عليه بكميات كبيرة لعائالتهم واصحابهم
وجيرانهم.واشارت معلومات صحافية الى وجود ازمة
خبز حادة في صيدا بعد توقف عدد من االفران عن العمل
بسبب نفاد مخزونها من الطحني ،فيما شهدت اخرى
ازدحاما خانقا وع��ودة طوابير االنتظار للحصول على
ربط اخلبز .وانتظر العشرات دورهم للحصول على ربطة
خبز أمام أحد أفران طرابلس ،وامتد طابور طويل داخل
احد الزواريب املؤدية الى خان العسكر.

 861اصابة جديدة

صحي ًا ،سجلت وزارة الصحة  861اص��اب��ة جديدة
بفايروس ك��ورون��ا ،كما سجلت حالة وف��اة واح���دة ،مما
يرفع العدد التراكمي لالصابات الى  1105129اصابة
مثبتة مخبري ًا منذ  21شباط .2020

الأمري حممد بن �سلمان
(تتمة املنشور ص)1
االقتصادي في ظل املقومات وال��ق��درات االقتصادية
والفرص االستثمارية املتاحة.
ودعا أصحاب األعمال األت��راك لالستفادة من الفرص
التي توفرها رؤي��ة اململكة  2030للمستثمرين احملليني
واألجانب في العديد من القطاعات االقتصادية الواعدة.
وق���ال م��س��ؤول ت��رك��ي كبير طلب ع��دم نشر اس��م��ه إن
الزيارة من املتوقع أن حتقق «تطبيعا كامال واستعادة
فترة ما قبل األزمة» .وأضاف«:حقبة جديدة ستبدأ».
وقال املسؤول التركي إن البلدين رفعا القيود املفروضة
على ال��ت��ج��ارة وال��رح�لات اجل��وي��ة وع���رض املسلسالت
التلفزيونية م��ع إي��ق��اف التغطية اإلع�لام��ي��ة السلبية
املتبادلة.
وأض��اف أن اتفاقات في مجاالت الطاقة واالقتصاد
واألم��ن ستُوقع خ�لال زي��ارة األمير محمد ،بينما يجري
العمل أيضا على خطة ل��دخ��ول الصناديق السعودية
أسواق رأس املال في تركيا.
وفي عمان ،عقد العاهل األردني امللك عبدالله الثاني،
واألمير محمد بن سلمان مباحثات في قصر احلسينية،
مساء أمس الثالثاء ،بحضور األمير احلسني بن عبدالله
الثاني ولي العهد.
وأك��د العاهل األردن��ي على ال��دور احمل��وري للسعودية
بقيادة امللك سلمان في دعم قضايا األمة ،فيما شدد األمير
محمد بن سلمان على حرص اململكة على توطيد العالقات
األخوية مع األردن ،الفتا إل��ى أن الهدف هو الدفع نحو
مرحلة جديدة من التعاون ملصلحة األردن والسعودية،
وأن هناك فرصا كبيرة في األردن ستعود بالنفع على
البلدين.

ماكرون ُيجري م�شاورات �صعبة
(تتمة املنشور ص)1
لكن صباح امس يبدو ان فكرة حكومة وح��دة وطنية
قد تبددت.
واعتبرت لوبن ان «الوضع ال يبرر ذلك» فيما من جانب
اليمني ل��دى ح��زب «اجل��م��ه��وري�ين» ،رف��ض االم�ي�ن العام
أوريليان برادييه ما لن يكون أكثر من «زواج قسري».
م���ن ج��ه��ت��ه ،اس��ت��ب��ع��د وزي����ر ال��ع�لاق��ات م���ع البرملان
أوليفييه فيران اليمني املتطرف وحزب فرنسا األبية من
ه��ذه الغالبية ألنهم حسب قوله «ليسوا ضمن القوس
اجلمهوري».
وعرض عدة فرضيات مثل «توسيع» الغالبية و«استمرار
جتاوز الوسط اليسار والوسط اليمني» و«توسيع بشكل
أكبر» او «نظام غالبية مشروعا بعد م��ش��روع ،ت��ارة مع
اليسار وطورا مع اليمني».

أ�لف قتيل على ا ألقل
(تتمة املنشور ص)1
«يتابع تطور الوضع» وي��درس «خيارات االستجابة»
األميركية.
وأعرب رئيس ال��وزراء الباكستاني شهباز شريف عن
«حزنه العميق» لهذه املأساة.
وب��دأت باكستان في إرس��ال مساعدات تتضمن مواد
غذائية وخيام ًا وبطانيات.
وذك��ر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم
املتحدة «بالنظر إلى األمطار الغزيرة والبرد ،وهو أمر غير
مألوف في هذا املوسم ،فإن املالجئ في حاالت الطوارئ
متثل أولوية عاجلة».
واشار إلى أن السكان بحاجة ً
أيضا إلى رعاية طارئة
فورية ومساعدات غذائية وغير غذائية وتقدمي العون
إلصالح خدمات املياه والصرف الصحي.
وك���ت���ب م��ب��ع��وث االحت������اد األوروب��������ي اخل�����اص إلى
أفغانستان توماس نيكالسون على تويتر «يراقب االحتاد
الوضع  ...وهو على استعداد للتنسيق وتقدمي املساعدات
الطارئة».
وغالب ًا ما تضرب زالزل شمال أفغانستان وخصوصا
م��ح��ي��ط س��ل��س��ل��ة ه��ن��دوك��وش اجل��ب��ل��ي��ة ح��ي��ث تتصادم
الصفائح التكتونية األوراسية والهندية.

قوات �إ�ضافية �إىل دونبا�س ..والدفاع الرو�سية:
مقتل  500ع�سكري �أوكراين ب�ضربة يف نيكواليف
ي��واص��ل اجل��ي��ش ال���روس���ي ،ض���رب مواقع
القوات والبنية التحتية العسكرية األوكرانية،
وحت��ري��ر أراض����ي دون���ب���اس ،ف��ي إط���ار عمليته
العسكرية التي أطلقها في  24فبراير املاضي،
فيما تستمر كييف في تلقي الدعم املادي والعتاد
العسكري من القوى الغربية.
وفي آخر التطورات امليدانية ،أعلنت وزارة
الدفاع الروسية ،األربعاء ،أن القوات األوكرانية
تتكبد خسائر كبيرة ،وأن م��ا يصل إل��ى 500
عسكري لقوا حتفهم جراء ضربة بأسلحة عالية
الدقة استهدفت موقعا في نيكواليف (جنوب)،
أمس الثالثاء ،بحسب ما نقلت وسائل اإلعالم
الروسية.
وقال املتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور

كوناشينكوف في إفادة يومية« :نتيجة لضربة
بأسلحة عالية ال��دق��ة نفذتها ال��ق��وات اجلوية
الفضائية الروسية في  21يونيو ،مت القضاء على
ما يصل إلى  500جندي من اللواء امليكانيكي 59
التابع للقوات األوكرانية بأسلحتهم ومعداتهم
ال��ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة ف��ي ورش���ات مصنع بناء
السفن «أوكيان» في مدينة نيكواليف».
يأتي ذلك فيما قالت االستخبارات البريطانية
إن روسيا تستعد لنشر قوات كبيرة من وحدات
االحتياط في دونباس.
وأك�����د األوك����ران����ي����ون ،ف��ج��ر األرب����ع����اء ،أن
الضربات الروسية «تدمر كل ش��يء» في مدينة
ليسيتشانك الصناعية االستراتيجية لقريبة
من سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس شرق

ال��ب�لاد .وك��ت��ب سيرغي غ��اي��داي ،ح��اك��م منطقة
لوغانسك ،حيث تتركز املواجهة بني اجليشني
ال���روس���ي واألوك����ران����ي ع��ب��ر ت��ل��غ��رام «اجليش
الروسي يدك ليسيتشانك باملدفعية والصواريخ
والقنابل اجلوية وقاذفات الصواريخ».
وال ت����زال ال���ق���وات األوك���ران���ي���ة والروسية
متشبثتني مبواقعهما في ساحات القتال بشرق
أوك��ران��ي��ا حتى ال��ي��وم .وم��ال��ت كفة ال��ق��ت��ال في
احل��رب املستمرة منذ أشهر لصالح روسيا في
األسابيع القليلة املاضية ،بسبب تفوقها الهائل
في قوة نيران املدفعية ،وهي حقيقة اعترف بها
الرئيس األوك��ران��ي فولودميير زيلينسكي في
خطاب ألقاه في وقت متأخر من ليل الثالثاء.
ودعا الرئيس زيلينسكي اجليش األوكراني

إلى «الصمود» معتبرا أن نتيجة احلرب تعتمد
على مقاومته وق��درت��ه على التصدي للجيش
ال��روس��ي وت��ك��ب��ي��ده خ��س��ائ��ر .وأض����اف« :يعزز
اجليش األوكراني دفاعاته في منطقة لوغانسك
بفضل امل��ن��اورات التكتيكية ..هذه حقا أصعب
بقعة .احملتلون يضغطون بقوة أيضا في اجتاه
دونيتسك».
وفي املقابل ،أعلن الرئيس الروسي فالدميير
بوتني أنه «فخور» بجهود جنوده في أوكرانيا،
ووعد مبزيد من التعزيزات العسكرية .وحتدث
بوتني في الكرملني أمام متخ ّرجي األكادمييات
العسكرية الروسية وكبار املسؤولني في اجليش.
وف��ي إش���ارة إل��ى العقوبات ال��ت��ي ف��رض��ت على
روسيا ،قال «بالتأكيد ،سيتم التغ ّلب عليها».
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م�ساوئ قوانني ال ّزواج املدين

د .علي معطي*
إنّ القوانني التي ُيطلق عليها إسم قوانني ال��زواج املدني،
فهي ليست قوانني مدن ّية ،بل هي قوانني وضع ّية ال دينية .وقد
أطلق الغربيون عليها هذا االسم ل ُي ِ
وه ُموا الناس بأ ّنها قوانني
متطورة،
ومتطورة .واحلقيقة أنها ليست حديثة وال
حديثة
ّ
ّ
بل هي قوانني ت��ؤ ّدي إلى خلل اجتماعي ،وينتج عنها أزمات
كثيرة :أسر ّية وصح ّية واجتماعية وتربوية وتعليمية وأدبية
و أخالقية وقيم ّية ;...وذلك كما حدث ويحدث في املجتمعات
الغربية التي ط ّبقت هذه القوانني ،وميكننا عرض بعض هذه
األزمات على الشكل التالي:
 -1إنّ معظم األس��ر في املجتمعات األوروب��ي��ة واألميركية
قد تفكّكت وانهارت ،وساءت العالقات بني أفرادها ،وارتفعت
نسب الطالق فيها ،فوصلت في إسبانيا ،إلى ما بني  70و،٪75
وفق ًا إلحصاءات الدولة الرسمية .ومن األخبار التي تتناقلها
سارعنَ إلى
الصحف واملجالت في الغرب أن بعض النسوة ُي
ْ
طلب الطالق بثبات وعناد وإصرار ،من غير خوف على األوالد
من تش ّرد أو صدمة أو انفصام; وذل��ك للحصول على نصف
والس َراء ،كون القاضي
ثروة أزواجهنّ إذا كانوا من أهل الغنى
َّ
سيحكم لهنّ بنصف هذه الثروة على األقل بإسم املساواة بني
اجلنسني ،وبإسم قوانني الزواج املدني التي أح ّلت الطالق بعد
أن كان مح ّرم ًا في املجتمعات املسيحية.
وقد ع ّبرت املمثلة العاملية مونيكا بللوتشي عن هذه الظاهرة
بالقول« :أعتقد أن األمر الطبيعي هو أن يكون املرء وحده ،فإن
يستم ّر زوجان مع بعضهما بشكل جيد أمر نادر ،ومن املمكن أن
يستم ّر هذا األمر ،لكنه إذا استم ّر فيكون عندئذ معجزة».
 -2إنّ عالقات األس��رة ال��واح��دة ،التي كانت تقوم على قيم
الوداد والتعاون والتضامن واالحترام ،قد تزعزعت وانهارت
هي األخرى ،بسبب قوانني الزواج املدني التي سمحت لهؤالء
األفراد بالتح ّلل والتف ّلت من هذه القيم والعيش وفق ًا لرغباتهم
وأه��وائ��ه��م ،ض��ارب�ين ع���رض احل��ائ��ط ب��ك��ل ال��ق��ي��م األخالقية
واإلجتماعية ،والدليل على ذلك ما ترويه الصحف كل يوم عن
الفضائح اجلنسية واخليانات الزوجية التي يرتكبها الناس
وبعض املسؤولني في الغرب.
 -3إنّ ق��وان�ين ال����زواج امل��دن��ي سمحت ل�لأب��ن��اء  -ذك���ور ًا
وإناث ًا  -بترك منازل والديهم ،والعيش في مساكن مستق ّلة مع
أصدقائهم ،واإلجناب منهم بزواج غير شرعي; وهذا ما ُيعرف
في الغرب بحياة املساكنة التي انتشرت بشكل واسع وكبير،
والتي أ ّدت إلى انقطاع صالت األرح��ام ،وإلى ضياع األنساب،
وازدي����اد أوالد ال�� ّزن��ى ،بحيث وص��ل��ت نسبتهم ف��ي املجتمع
البريطاني  -على سبيل املثال ال احلصر -إلى .٪70
 -4ك��م��ا سمحت ه���ذه ال��ق��وان�ين للقاصرين والقاصرات
مبمارسة اجلنس في سنٍّ مبكّرة ،بحيث إنه من النادر أن جتد
في املدارس واجلامعات األوروبية واألميركية طالبة أو تلميذة
في عمر الرابعة عشر ربيع ًا من دون أن تُقيم عالقات جنسية مع
زميل لها أو أكثر.
وقد ع ّبر الرئيس األميركي األسبق جورج بوش اإلبن عن هذه
الظاهرة ،في التصريح الذي أدلى به أمام وسائل اإلعالم بقوله:
«إن اإلختالط في مؤسساتنا التربوية شكّل لنا مشاكل جنسية
كثيرة» .ولكنه لم يفصح عن هذه املشاكل اجلنسية الكثيرة التي
ميكن أن ينتج عنها مشاكل :نفسية وصح ّية ومرضية ،ومشاكل
اجتماعية وتربوية ،ومشاكل أخالقية ومالية واقتصادية...

زواج املثليني

 -5ك��ذل��ك س��م��ح��ت ق���وان�ي�ن ال������زواج امل���دن���ي ل�ل�أف���راد في
املجتمعات الغربية مبمارسة اجلنس في الشوارع والساحات
واألماكن العامة ،وببروز ظاهرتي الشذوذ اجلنسي واإلنحراف
األخ�لاق��ي ،وبالترويج ل���زواج املُ�� ُث��ل أو املثليني ،وم��ن ث��م إلى
قوننته وتشريعه ،مخالفني في ذلك سنن الكون واحلياة ،وفطرة
اإلنسان التي فطر الله تعالى الناس عليها ،لكي تستمر احلياة
وتتكاثر الكائنات ،والتي تقوم على زواج الذكر من األنثى،
واألنثى من الذكر ،وفي ذلك يقول الله تعالى:

ال ْز َو َاج ُك َّل َها مِمَّا ُتن ِب ُت أْ َ
{س ْب َح َان ا َّل ِذي َخ َل َق أْ َ
ُ
ال ْر ُض َو ِم ْن َأن ُف ِس ِه ْم
َو مِمَّا اَل َي ْع َل ُم َ
ون} (سورة ياسني :آية َ { .)٣٦و ِم َن أَالن َعا ِم َأ ٌز َواج ًا}

(الشورى :آية .)6

{ َو ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء َخ َل ْق َنا َز ْو نْ َج ِ�ْي� َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر َ
ون} (الذاريات:
آية  )5ثم يقولَ { :أ َل ْم َي ُك ُن ْط َف ًة ِم ْن َم ِن ٍّي مُ ْي َنى * ُث َّم َك َان َع َل َق ًة َف َخ َل َق
الز ْو َجينْ ِ َّ
َف َس َّوى * َف َج َع َل ِم ْن ُه َّ
الذ َك َر َوا ُألن َثى} (القيامة :آيات 37
و 38و.)39
إن زواج املثليني ،الذي أق ّرته بعض الدول في الغرب ،هبط
باإلنسان إلى ما دون الكائنات احل ّية األخرى ،التي لم تش ّذ أو
تخرج عن نوامیس غرائزها في توالدها وتكاثرها .كما أنّ هذا
فقوض
مس اإلنسان بكرامته ووجدانه وضميرهّ ،
ال��زواج قد ّ
ِق َيم الفضيلة في املجتمع ،وزع��زع األخ�لاق النبيلة فيه وه ّدم
العالقات السليمة واملثلى بني األفراد واجلماعات...
وم��ع ه��ذه امل��س��اوئ نتج ع��ن ه��ذا ال����زواج أم���راض نفسية
وج��س��دي��ة خ��ط��ي��رة :ك��م��رض نقص امل��ن��اع��ة ،وم���رض الزهري،
وس��رط��ان ال ّ
���ش���رج ،وال����ورم احلليمي ال��ب��ش��ري ،والتهابات
الكالميديا والسيالن ،وغيرها من األمراض الفتّاكة واملميتة.
وقد أثبتت الدراسات الطبية في أميركا أن  ٪٦٣من مرضى
األي���دز ه��م م��ن ال��رج��ال املثليني وث��ن��ائ��ي اجل��ن��س ،وأن /11/
ألف شاذ أصيبوا بهذا املرض في عام  .٢٠١٠كما أثبتت هذه
الدراسات أن  ٪٨٣من املصابني مبرض الزهري هم من الرجال
املثليني ،ووفقا ملؤسسة الصحة الفرنسية الرسمية ،فإن ٪٤٤
ثنائي اجلنس.
السيدا عام  2016هم من
من املصابني بفيروس ّ
ّ
 -6وم��ن مساوئ قوانني ال��زواج املدني أنها أق�� ّرت ظاهرة
التب ّني ،وتسجيل املولود اجلديد في الدوائر الرسمية بإسم
الزوج ،حتى ولو كان من غير صلبه ،وبأن يستفيد هذا املولود
من امليراث كبقية األبناء احلقيقيني ،وبأن توزّع ثروة املتو ّفي
على األوالد  -ذكور ًا وإناث ًا  -بالتّساوي مخالفني بذلك أحكام
امل��ي��راث في الشريعة اإلسالمية .كما أق�� ّرت ه��ذه القوانني أن
تتزوج امل��رأة من الرجال احمل ّرمني عليها شرعا ،وأن يتزوج
ّ
���رم���ات ع��ل��ي��ه ،ك��زواج��ه م��ن أم���ه التي
ال��رج��ل م��ن ال��ن��س��اء احمل ّ
أرضعته ،ومن أخته بالرضاعة ،وأن يتّخذ عشيقة واح��دة أو
أكثر متى أراد ،ولكن ال ّ
يحق له أن يتزوج بأخرى زواج ًا شرعي ًا.
ّ
ويحق للمرأة أيض ًا أن تطلب الطالق متى ش��اءت ،وأن تأخذ
نصف مال زوجها املط ّلق ،وأن تساكن من تشاء دون االلتزام
نصت عليها بعض قوانني الزواج
مبدة الثالثمائة يوم التي ّ
املدني ،واألمثلة على ذلك كثيرة.
 -7وف��ي مجال احل��ق��وق وال��واج��ب��ات ،ف��إن ق��وان�ين الزواج
املدني قد َح َر َمت امل��رأة من احلقوق املالية واإلقتصادية التي
منحها لها اإلسالم ،كاملهر والنفقة ،وتنمية أموالها واحملافظة
عليها ،بحيث أن امل���رأة ،وف��ق�� ًا للشرع اإلس�لام��ي غير ملزمة
باإلنفاق على نفسها وأوالده��ا; بعكس قوانني ال��زواج املدني
ال��ت��ي ت��وج��ب على ال��زوج��ة امل��ش��ارك��ة ف��ي اإلن��ف��اق على البيت
واألوالد ،وبأن تكون مصاريف األسرة ،مهما بلغت ،مناصفة بني
الزوجني .كما حرمت هذه القوانني األخت من االستفادة من مال
أخيها ،إذا كانت فقيرة وغير منتجة.
ه��ذه امل��س��اوئ وغيرها تُظهر أنّ املطالبني ب��إق��رار قوانني
الزواج املدني ،يعملون من غير قصد ووعي على تنفيذ رغبات
اليهود ،الذين ينشرون الفساد في األرض ،ويرفعون شعار
املثليني ف��ي أي م��ك��ان يصلون إل��ي��ه ،كما رف��ع��وه م��ؤخ��را في
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة .ويعملون أيض ًا من غير قصد
ووعي على تنفيذ رغبات الدول االستعمارية التي تسعى إلى
إلغاء محاكمنا الشرعية التي ال تزال قائمة في بالدنا ،والتي
تط ّبق أحكام الشرع احلنيف في قضايا اإلرث وال��زواج ،وذلك
كما ألغت سابق ًا أنظمتنا ومؤسساتنا اإلسالمية في القضايا
السياسية واالقتصادية واملالية والتجارية ،وأقامت مكانها
أنظمة ومؤسسات رأسمالية وضع ّية ،والتي تسعى هذه الدول
أي��ض�� ًا إل��ى تقويض دع��ائ��م األس���رة وتفكيكها ،ونشر الفساد
ّ
والش ّر في بيوتنا ومجتمعاتنا.
فنحن في اللقاء اإلسالمي  -الوحدوي نرفض رفضا قاطعا
إق���رار ق��وان�ين ال���زواج امل��دن��ي س��واء أك��ان��ت اختيارية أو غير
��س بقوانيننا ومحاكمنا الشرعية،
اختيارية .كما نرفض امل ّ
متم ّنني ع��ل��ى اجل��م��ع��ي��ات ال��ن��س��ائ��ي��ة ،واألح�����زاب العلمانية،
وعلى النواب املنتخبني ،اجلدد والقدامى ،أن يقلعوا عن هذه
املطالب ،وأن يحاولوا جاهدين في معاجلة مشاكل الناس املالية
واالقتصادية والسياسية والصحية واملعيشية..
والسالم على من اتّبع الهدى.
* عضو اللقاء اإلسالمي  -الوحدوي

ا�ستثمار الزمن
د .حممد قا�سم املن�سي*
يشكّل الزمن أحد أهم عناصر حتقيق النهضة واالرتقاء ألية
أمة على األرض ،ألنه ُيع ّد من أهم لوازم التخطيط واإلعداد للعمل
ّ
التنموي واالنتاجي ،فهو الوعاء ال��ذي يحتوي جميع أعمال
البشر ،وهو النهر الذي يفيض على اجلميع دون إستثناء ،لكنه
يصنع (ث��روة) في مكان ،وفي مكان آخر يصبح (عدما) حسب
تعبير مالك بن نبي.
والسؤال هنا :ملاذا يصبح الوقت (ثروة) في مكان ،و(عدما)
في مكان آخر؟ ...مع ان الوقت الذي مي ُّر على اجلميع واحد ،ال
يزيد وال ينقص..؟! فهل يعود األمر إلى الوقت نفسه؟
أم يعود إلى البشر وسلوكهم وثقافتهم ومدى استعدادهم
إلستيعاب السيل املتد ّفق من مياه النهر؟!
ومن الغريب  -في األمر  -اننا في العالم اإلسالمي ،لدينا
نظرة خاصة إل��ى ال��زم��ن؛ إذ ترتبط ال��ع��ب��ادات اإلسالمية به،
ف��دخ��ول ال��وق��ت أح��د ش��روط صحة ال��ع��ب��ادة ،وان��ق��ض��اؤه ينقل
التكليف من درجة (األداء) إلى درجة (القضاء) ،ومن الواجب
(املوسع) إلى الواجب ( املض ّيق).
ّ
وال يقتصر األمر على العبادات وإمنا ميت ّد ليشمل املعامالت
واحلقوق وااللتزامات والواجبات الشرعية ،وغير ذلك من األمور
التي ربطت فيها الشريعة بني األفعال اإلنسانية والعالقات
االجتماعية واألحكام الشرعية ،على أساس أن األحكام ليست
أوصافا ثابتة وملتصقة باألفعال احملكوم فيها ،وإمنا هي عالقة
متغ ّيرة بحكم عوامل عديدة من أهمها عامل الزمن واألشخاص

والظروف احمليطة باألفعال ولذلك تختلف األحكام باختالف كل
هذه العوامل ،فيكون احلكم على الفعل الواحد مختلفا بحسب
الفاعل ،والظروف التي حتيط به.
وم��ع م��ا سبق ،ف��إن ثقافة استثمار ال��زم��ن تكاد تكون من
الفرائض الغائبة عن املسلم املعاصر ،األمر الذي ُيعد من أهم
أسباب التراجع احلضاري في العصر احلديث.
ومن هنا يطرح مالك بن نبي في كتابه (شروط النهضة) حلاّ
عمليا إلنهاء حالة اخلصومة مع الزمن وبدء مسيرة إنسانية
جديدة تقوم على مبدأ احترام الزمن وتقديره ،كي يصنع الثروة
عندنا كما صنعها عند غيرنا..
يقول مالك بن نبي« :لكي نع ّلم املسلم علم الزمن ،ال بد أن
نع ّلم الطفل وامل��رأة والرجل تخصيص (نصف ساعة) يوميا
خصص كل فرد هذا اجلزء من يومه في
ألداء واجب معينّ  ،فإذا ّ
وفعالة ،فسوف يكون لديه في نهاية العام
تنفيذ مهمة منتظمة ّ
حصيلة هائلة من ساعات العمل ملصلحة احلياة اإلسالمية
في جميع أشكالها العقلية واخللقية والفنية واالقتصادية
واملنزلية ،وستثبت هذه النصف ساعة عمليا فكرة الزمن في
العقل اإلسالمي ،أي في أسلوب احلياة في املجتمع وفي سلوك
ّ
استغل الوقت هكذا فلم يضع سدى بال فائدة ،ولم
أفراده ،فإذا
مي ّر  -أي الوقت  -كسوال في حقلنا ،وسترتفع كمية حصادنا
العقلي واليدوي والروحي».
وهذه هي احلضارة!!..؟

و يسألونك في الدين

َولاَ جَت ََّ�س ُ�سوا

* أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم
 -جامعة القاهرة

فتاوي شرعية بإشراف:
نخبة من العلماء

{و اَل جَ َت َّس ُسوا}؟
{ ما املراد من قوله تعالىَ :

حممد يافاوي  -بريوت

والتشوف
 من الصفات السيئة :التَّط ّفل بتتبع ع��ورات اآلخرين،ّ
اخل ُلقية أو ِ
لالطالع على عيوبهم ُ
ّ
اخللقية ،مبتابعة البحث والتفتيش
يستحون من إظهاره ،ويستنكفون من ِّ
اطالع
وما
أمورهم،
من
خفي
عما
َّ
ُ
اآلخرين عليه ،صواب ًا كان أو خطأ ،فتت ّبع ذلك على سبيل الفضول،
أو بقصد اإلض��رار بإنسان غير ُمت ََّه ٍم بجرمية ُي ْع َت َب ُر في األص��ل من
التجسس احمل َّرم؛ ولذا قال الله تعالىَ { :و اَل جَ َت َّس ُسوا} [احلجرات]12 :؛
فلذلك ال يجوز للمسلم تت ّبع عورات الناس وعيوبهم؛ فهذا مما يؤذيهم
بغير وجه حق ،ويؤذي كذلك املجتمع الذي يعيشون فيه ،كما قال صلى
اس ُدواَ ،ولاَ
ت َّس ُسواَ ،ولاَ َت َنا َف ُسواَ ،ولاَ حَ َ
الله عليه وآله وسلم« :لاَ جَ َ
ت َ
اغ ُضواَ ،ولاَ َت َدا َب ُرواَ ،وكُو ُنوا ِع َبا َد ِ
َت َب َ
الله ِإ ْخ َوان ًا» .والله أعلم.
مواقيت الصالة الفجر31 :د �3س ال�شروق27 :د �5س الظهر39 :د �12س الع�صر24 :د �4س املغرب57 :د �7س الع�شاء34 :د �9س

د .نزار يون�س يف (امليثاق �أو االنفكاك  -الطائف ذلك املجهول) 72/2
ثقافة

كلمات

�أن نتع ّلم من املا�ضي!
من ال يسعه استحضار املاضي ،يقع في فخ اإلعادة.
فترم ما مضى
العودة العابرة الى املاضي تنعش النظر
مّ
وجتعله أكثر مالءمة لوظيفته األول��ى وه��ي التط ّلع الى
املستقبل.
املاضي ال ميوت ،حتى إنه ال ميضي .انه أفضل سبيل
تخ ّيلنا ملا سيحصل.
امل��اض��ي م��ه��دن��ا ول��ي��س سجننا .ف��ي ب��ري��ق��ه الساحر
خ��ط��ورة وم��ن��اش��دة .ان��ه معد لالستلهام وليس للتقليد
األعمى ،للمتابعة وليس لالستعادة.
ميكننا أن نكنه احلياة في العودة الى املاضي ولكن
علينا أن نحياها في التط ّلع ال��ى املستقبل .نعيش في
احلاضر ونحلم باملستقبل ولكننا نتلقن احلقائق اخلالدة
من املاضي.
ال يرشدنا املاضي الى ما ينبغي فعله بل باألحرى الى
ما ينبغي أن نتالفاه .ذلك ان إصدار احلكم ينطلق من
التجربة ،وحسن التقدير ينبثق من التجربة السيئة.
ع��ن��دم��ا ي��ف��ي��دن��ا امل��اض��ي ب���أن ف��ي أن��ف��س��ن��ا أك��ث��ر مما
ّ
وجل ليمألنا من قوته للقيام
نستخدمه ،نبتهل الى الله ع ّز
باملزيد .قد يبدو هذا القول حكاية من نسج اخليال -
الذي هو جزء من الواقع!  -ولكنه ماثل ال لبس فيه وال
تزويق .فالعناية اإللهية ترافقنا في كل زمان وكل مكان.
ما أجمل األدب القدمي عرسا زاهيا مشرقا منطويا
على أسمى املعاني التي ترتقي فتلتقي أو تلتقي لترتقي.
ما أجمل البراعة األصيلة واملتجددة التي ّ
خطت وملا تزل
على جبني األف��ق ،وفي ضمير الزمان واإلنسان ،أبدع
اللوحات وأروع الكلمات.
في وقت سكت فيه أكثر الكتّاب ،تبقى الكلمة املبدعة
تلك ،تغ ّرد مع السحر وتنثر ال��روائ��ع مع ش��ذا النسيم
وبريق النجوم.

د .جهاد نعمان

(هيوسنت /تكساس)
أستاذ في املعهد العالي للدكتوراه

الكرة على الع�شب
ال بد من أخذ األمور على محمل اجلد ،هل تستطيع إسرائيل تأمني
شفط الغاز والنفط في احلقول املتنازع عليها مع لبنان؟ هل املقاومة
اإلسالمية ،تستطيع حت ّمل وط��أة احل��رب التي ستحشر فيها؟ هل
موحد من ترسيم احلدود
يستطيع لبنان الرسمي ،أن يخرج مبوقف ّ
مع العدو اإلسرائيلي ،وكذلك األمر ،من ترسيم احلدود مع «الشقيق
السوري»؟
الكرة على العشب ،هذه األيام في لبنان وفي جواره اجليوبوليتيكي،
امللحة أيضا هي:
واألسئلة ّ
أي��ن تقف مصالح األميركيني؟ وأي��ن تكمن مصالح الفرنسيني؟
وأي��ن تكمن مصالح ال��روس؟ وأي��ن تكمن مصالح اإليرانيني؟ وأين
تكمن مصالح الصني؟ وكيف ستنجلي بعد ذلك األمور ،مع الطوائفية
اللبنانية ،ومع الزعامتية اللبنانية ،ومع أهل املقاومة اإلسالمية؟
الكرة على العشب هذه األيام في لبنان
ولكن أين الالعبون؟! ال يكفي مترير إنتخاب مجلس نيابي جديد،
حتى ن ّدعي القول إن لبنان بخير .ال يكفي تطعيم املجلس النيابي،
بهذة «ال�ث� ّل��ة» م��ن الشبيبة اجل��دي��دة و«امل�س�ت�ج��دة» ،وال�ت��ي ل��م تثبت
ج ّديتها بعد ،ولو في «إمتحانات» إنتخابات هيئة املجلس .فأين الدعوة
لإلستشارات النيابية والتكليف اجلديد ،بعد إنتهاء والية احلكومة،
بعد حصر نشاطها ،وحصر مهامها ،في تصريف األعمال؟
ال يبدو أن هناك ،من املرشحني لرئاسة احلكومة ،من يقبل «لعبة
املقايضة» ،مع رئيس اجلمهورية ألسباب كثيرة:
 -١قُرب إنتهاء واليته.
 -٢ثقل الشروط املسبقة التي يطالب بها ،الرئيس املكلف.
املقربة ،والتي تشملهم العقوبات الدولية.
 -٣تعومي الشخصيات ّ
 -٤قصر والي��ة احلكومة امل��وع��ودة ،وكثرة األثقال التي سترهق
أكتافها.
شرذمة املواقف الدولية ،من تسمية رئيس احلكومة ،ومن تشكيل
احلكومة ،ومن إنتخاب رئيس للجمهورية ،بعد «املايحدث» في العالم،
هنا وهناك وهنالك ،على حد سواء.
الكرة على العشب...
ول�ك��ن أي��ن ال�لاع�ب��ون؟ الفريق اللبناني غير ج��اه��ز ب�ع��د ،وال هو
يتحضر للتجهيز ،وال ه��و ق��ادر على اجل�ه��وزي��ة ،وال ه��و يستطيع
التحضر للجهوزية ،أق ّله في األشهر املتبقية من عمر العهد .وكذلك
في ظل هذا الكم الهائل ،من النكد السياسي ،أو الكيد السياسي،
ال فرق .فما بالكم مما هو يتخبط فيه ،من تأمني الرغيف ،ومن تأمني
الطاقة والوقود ،ومن جلم ال��دوالر املصرفي ،ومن تهديد اللبنانيني
جميعا ،باجلوع والتجويع ،ونزع الغطاء الدولي عن سقوفهم ،وعودة
احل��رب والفلتان األمني إلى ربوعهم اخلاوية ،واملتضورة من وقع
حمالت التهويل باجلوع والتجويع والتخويف.
هذه األم��ور وحدها ،كافية ،حتى ال نرى رئيسا مكلفا ..وحتى ال
نرى حكومة جديدة ..وحتى ال نرى رئيسا جديدا.
لح:
ولكن السؤال املُ ّ
هل تنتظر معنا إسرائيل؟ هل تنتظرنا حتى تنتهي مشاكلنا ،وحتى
تس ّوى أمورنا الداخلية ،وحتى نبلغ حدود اجلهوزية للتفاوض معها
على الترسيم ،باألصالة أو بالنيابة .وكيف يتقي اللبنانيون عنف
حمالت التخوين ،وه��م على أب��واب جتديد للسلطات عندهم ،على
مستوى جميع السقوف؟!
هل املناخ اإلقليمي ،جاهز ملساعدة لبنان ،على ّ
تخطي جميع هذة
املعوقات التي تعيقه ،في بلوغ السلطة والسيادة والقرار ..وكذلك في
بلوغه وحدة القرار؟
للتوحد على ّ
حل العقد في امللف اللبناني
جاهز
الدولي،
هل املناخ
ّ
عموما ،وفي ملف الترسيم خصوصا ،وفكفكتها ،من أمام مشروعية
بناء الدولة ،ومن أمام مشروعية إتخاذ القرار.
الكرة على العشب...
ولكن التجربة مؤملة حقا ،مع اجلهات الدولية ،ومع احملاور الدولية،
ومع املناورات الدولية .لم ِ
تأت الكهرباء التي وعدنا بها األميركيون،
ومعهم الفرنسيون ،ومعهم امل�ص��ري��ون ،ومعهم األردن��ي��ون .هذه
«املسطرة الصغيرة» ،من املصلحة الصغيرة ،صاحلة للقياس على
الطموحات اللبنانية الكبيرة ،والتي دونها مئات املليارات ،والتي
دونها احلروب  ،والتي دونها كل هذا التحشيد والتخريب في البالد.
فال غاز وال نفط إذا ..وال ما يحزنون .وكذلك ال تكليف وال حكومة..
وحتى ال رئيس ،رمبا ..وال ما يحزنون .وقد ذاق اللبنانيون ذلك ،منذ
زمن ليس ببعيد عن قلوبهم ،وهم لم ينسوا ذلك بعد ،وهم لم ينسوا
مع ذلك العهد.
الكرة على العشب في لبنان ،هذه األيام...
وحده العدو اإلسرائيلي جاهز .وقد أتى بالسفينة اليونانية إلى
حقل ك��اري��ش .وق��د أت��ى أي�ض��ا ،ب�ع��رض ال�ع�ض�لات ،وباملناورات،
وباإلستعراضات العسكرية ،من كل األشكال واألل��وان .وهو يزداد
جهوزية كل يوم ،على األرض ،وفي اجلو ،وفي املياه اللبنانية أو في
املياه اإلقليمية والدولية ،ال فرق.
وحده الفريق اإلسرائيلي اليوم على أرض امللعب ،ووحدها الكرة
أمامه على العشب .فهل يقدم؟ هل يجرؤ؟ وأي فريق ،سيشاطره
الكرة ،سيشاطره اللعب ..تلك هي املسألة؟

د .ق�صي احل�سني

أستاذ في اجلامعة اللبنانية

AL-LIWAA Jeudi 23/6/2022

إ��ضاءات على حمطات تاريخية مف�صلية

تفجر بركان ًا ولم تو ّلد عاصفة،
كلمات زميلي لم
ّ
لكنها انس ّلت بهدوء ،وراح��ت تتهادى على سطح
تتجمع لتصبح نهر ًا .هذا النهر ،غصت فيه
سواق
ّ
ٍ
ألفتّش عن ِق َيم أساسية ضائعة وعن مفاهيم حقيقية
ندعيها،
ملبادئ احلق والعدالة واملساواة التي ك ّنا ّ
ليطهرني من
من دون أن نعيها ،واغتسلت في مياهه
ّ
نتصوره وعي ًا اجتماعي ًا ،فيما لم يكن
أدران ما ك ّنا
ّ
إال وعي ًا لذاتنا الطائفية والفئوية.
ع ّلمني ن��ظ��ي��ر ،ذل���ك ال��ي��وم ،وأن���ا ل��م أل��ت��ق��ه بعد
عينطورة ولو مرة واح��دة ،أن أحت�� ّرر من مس ّلمات
بيئتي اخل��اص��ة وأف��ك��اره��ا ،وأن أن��ظ��ر إل��ى اآلخر
وأستمع إليه ألفهم مشاعره وأعترف بحقوقه ،بح ّقه
في الوجود العزيز ،وح ّقه في املساواة ،وح ّقه في أن
يصبح رئيس ًا للجمهورية أو قائد ًا للجيش أو رئيس ًا
لهذه الدائرة أو تلك .هذه القناعات أصبحت جزء ًا
مني .رافقتني مثل عمري .ناضلت من أجلها بالكلمة
واملوقف ،باإلرادة والعقل ،بالسياسة واألعمال.
قادتني قناعاتي إل��ى رف��ض ن��ظ��ام احملاصصة
والتزمت.
التعصب
وفدرالية الطوائف ،وإلى رفض
ّ
ّ
آمنت بأن الوطن لنا جميع ًا .نح ّبه باملقدار نفسه.
لنا فيه احلقوق نفسها وعلينا الواجبات نفسها.
شاركت في احلركات املطلبية ،ناصرت التيارات
ال��ت��غ��ي��ي��ري��ة ،ظ��اه��رت أع����داء م��ؤس��س��ة االحتراف
السياسي والفكر االستئثاري.
أت��ذكّ ��رك دائ��م�� ًا ،يا نظير ،وأنتظرك لنشبك مع ًا
أيدينا ونصارع حتى ال يساور فتيان هذا الوطن ما
حت لي بها ،يوم عيد االستقالل
شعرت به من مرارة ُب َ
في العام .»1953
ل���دي وع��ي�� ًا مبكر ًا،
ه���ذه احل��ادث��ة ال��ت��ي و ّل����دت
ّ
جعلتني أدرك مسؤولية نظامنا السياسي عن
إنعاش اإلحساس الطائفي والشعور بالغنب الذي
ال بد أن ينتاب كل من يعاني عدم املساواة في وطنه.
كذلك أتاحت لي إعادة النظر في األفكار والهواجس
السائدة في بيئتي اخلاصة ،ودفعتني لإلنصات
إلى اآلخر لفهم أفكاره ولالعتراف بحقوقه :بح ّقه
في املساواة ،وفي العدالة وفي الكرامة اإلنسانية.
ن ّ��دع��ي أن��ن��ا من���ارس حياتنا الوطنية ف��ي كنف
جمهورية برملانية دميقراطية قائمة على املساواة
ملكونات شعبها ،ولكننا
بني املذاهب الروحية املمثلة ّ
نتحاشى األسئلة التي يشكّ ل جتاهلها ع ّلة نظامنا
السياسي ،املناقض متام ًا للمبادئ الدميقراطية.
فمن هم املمثلون للمذاهب الروحية ،قاعدة البناء
الدميقراطي؟ هل هم الكيانات الروحية اخلاصة
ب��ه��ذه امل��ذاه��ب الثمانية عشر امل��ع��ت��رف ب��ه��ا؟ وما
هي املعايير املعتمدة للمساواة بني هذه الكيانات
ومن مي ّثلها؟ وما هي اآللية الدستورية الختيارهم؟
وم��ا دور املرجعيات الروحية املمثلة االفتراضية
ومن
للمذاهب؟ وم��ا ه��و حجم حصص ك��ل منها؟ َ
ومن يفصل في النزاع في ما بينها ،وفق ًا
يحددها؟ َ
للقواعد املعتمدة في األنظمة الدميقراطية؟
إذا ك��ان املذهب هو قاعدة البناء الدميقراطي،
فال بد له من أن مي��ارس دور الوسيط بني رعاياه
وب�ين ال��دول��ة ،م��ا يقود حتم ًا إل��ى إق��ص��اء املواطن
ع��ن ال��ش��أن ال��ع��ام وحت��وي��ل ال��دول��ة إل��ى إقطاعيات
مذهبية ،واملواطنني إلى أعضاء رازحني في رعايا
لم يختاروها ،ورمبا ال تعترف بهم .يبقى أن نتساءل
عمن مي ّثل املذاهب في املمارسة الدميقراطية ،هل
َّ
إنها املرجعيات ال��روح��ي��ة أم امل��واق��ع ال��ن��اف��ذة في
وم��ن هي املرجعية التي
املؤسسات الدستورية؟ َ
وم��ن يحدد
أول��ت لهؤالء حق اإلنابة عن امل��ذاه��ب؟ َ
تدعي متثيل الطوائف؟
شرعية هذه املرجعيات التي ّ
وما هو التحديد القانوني للمواطن في الكيانات
الطائفية؟ وهل من اجلائز للمنظومة السياسية أن
تشكو من وهن في شعور املواطنة لدى املواطنني،
إذا كانت الطائفة هي الوسيط بينه وبني الدولة في
جميع شؤون الدنيا واآلخرة؟
االلتباس احلاصل بني املواطن واملذهب ،وبني
ال��ش��أن ال��روح��ي وال��ش��أن امل��دن��ي ،أسفر ع��ن إفساد
ال��ن��ظ��ام السياسي ال��ه��ج�ين ،ال���ذي ُي��ف��ض��ي ،بحكم
ومقومات استدامته إلى حتم ّية
تكوينه ،وآلية عمله،
ّ
الصراعات املستمرة بني أركانه ،التي تهدأ حين ًا
ّ
يتعذر تفادي تداعياتها
وتتفاقم حين ًا آخر ولكن
على املواطنني في كل املجاالت ،ومن أبرزها ،على
سبيل الذكر ال احلصر:
أ -ص���راع ب�ين امل��واق��ع ال��ن��اف��ذة ف��ي الطوائف،
حل��ي��ز ال��ع��ام ،واملتصارعة
املتوافقة على تقاسم ا ّ
على حجم احلصص الضبابية العائدة إلى املذاهب
يدعون متثيلها ،ما يقود ،في غياب أي مرجعية
التي ّ
يعتد بها ،إلى ارتهان هذه املواقع لإلرادات
دستورية
ّ
والوالءات اخلارجية في لعبة االحتكام إلى موازين
املتبدلة ،وينعكس حتم ًا على إذكاء التفرقة
القوى
ّ
في سبيل احلشد الطائفي واملذهبي.
ب -الصراع بني املواقع النافذة داخل الطوائف
ع��ل��ى مت��ث��ي��ل امل���ذه���ب أو ال��ط��ائ��ف��ة ف���ي النظام
العشائري املجلسي ،وعلى َمن يحق له أن يتم ّلك،
بالنيابة عنها ،احلصص واحلقوق ،ما ُيفضي إلى
استبدال التنافس على ق��اع��دة اجل���دارة باإلفراط
في الدمياغوجية الزبائنية واملزايدة في مسرحية
الدفاع عن حقوق الطوائف وامل��ذاه��ب ،ويستدعي
لشد
اب��ت��داع األوه���ام ونشر الهواجس وامل��خ��اوف
ّ
العصب الطائفي وجتييش األنصار املُغرر بهم.
ج -الصراع الوجودي بني املنظومة وبني القوى
احل�� ّي��ة وال�� ُن��خ��ب الفكرية والثقافية ف��ي املجتمع
املدني ،الرافضني للتخ ّلف واإلق��ص��اء والتهميش
والساعني إل��ى قيام دول��ة زمنية دميقراطية تتيح
لهم االنعتاق من احلاجة إل��ى وسيط بينهم وبني
دول��ت��ه��م .ف��ي امل��ق��اب��ل ،ل��م جت��د امل��ن��ظ��وم��ة سالح ًا
أمضى من تطييف املجتمع ومعاداة الفكر والثقافة
والتصدي للتحديث في كل املجاالت ما ُيفضي إلى
ّ
اإلفقار املادي وإلى إحباط املجتمع املدني وتهجير
قواه احل ّية.
د -الصراع املزمن بني الشأن الروحي والشأن
الزمني الناجت عن االلتباس في التمثيل بني املواقع
السياسية النافذة في الطوائف وب�ين املرجعيات
الروحية الناشطة ،والذي يسفر دائم ًا عن عالقات
غير صح ّية ب�ين ال��ط��رف�ين ،ت��ق��ود ح��ت��م�� ًا ،إم��ا إلى
م��زاي��دات دمياغوجية من امل��واق��ع السياسية على
لشد العصب الطائفي وراء الزعيم
املراجع الدينية
ّ
السياسي ،أو إلى خضوع املراجع الدينية إلرادة
زعماء الطوائف والتق ّيد بتوجيهاتهم ،ملمارسة دور
التحريض بالنيابة عنهم.
��روج دع��اة الفكر الطائفي االدعاءات
كثير ًا ما ي ّ
املُض ّللة حول األح��داث ذات املنحى الطائفي التي
حصلت في بالدنا ،خالل القرنني املاضيني ،للتأكيد
على أن هذه األحداث والعنف الطائفي الذي واكب
احلرب األهلية املفجعة ،هي دليل على ّ
تعذر العيش
مع ًا ،للهواجس وللخوف من اآلخر .ومن املؤسف أن
يتنامى هذا الفكر املفجع ،الذي تنقصه املوضوعية
ويناقض احلقائق التاريخية حيال ظ��روف هذه
األح��داث ومالبساتها وخلفياتها .لكن ،على الرغم
من رداءة كتب التاريخ ،فإن هذه األح��داث بالذات،
التي بقيت عص ّية على وحدة اللبنانيني ،ولم حتل
دون ع��ودت��ه��م بعدها إل��ى العيش م��ع�� ًا ف��ي قراهم
ودساكرهم ،خير دليل على كذب هذا االدعاء.
م��ن ال��راه��ن أن اجل��ن��ون اجلماعي ال���ذي عصف
مبجتمع ما قبل احل��رب لم يكن ،في أكثر األحيان،
تعبير ًا عن حقد طائفي كامن ،بقدر ما كان تعبير ًا عن
قلق وجودي مكبوت لدى الفرد في مواجهة تهميشه
وشعوره بانعدام الوزن في ظل مؤسسة االحتراف
السياسي العاجزة والفاشلة .ففي سبيل تنقية
الذاكرة ،وبغية احلد من توظيفها إلحياء الهواجس
واملخاوف ،علينا أو ً
ال االعتراف بأن العنف الغرائزي
يتوجها في غالب األحيان
وشهوة إلغاء اآلخر ،لم
ّ
موجهني ضد اآلخر ،أي
ضد اآلخر الطائفي ،بل كانا
ّ
آخر .وعلينا أن نعترف كذلك بأن العنف الوحشي
مكونات
الذي مارسته الطوائف واألح��زاب ،داخل
ّ
كل منها ،جتاوز العنف الذي تبادلته في ما بينها،

غالف الكتاب
وأن أ ّي�� ًا من الكيانات الطائفية لم يستطع تفادي
تفجر العنف الغرائزي وشهوة إلغاء اآلخر وقتله
ّ
مكوناتها الذاتية وفي داخل كل منها.
بني ّ
على ال��رغ��م م��ن ال��ه��رج وامل���رج الطائفيني ،إني
ال أزال أعتقد أن الطائفية لدى الشخص اللبناني
ليست ُمعطى سوسيولوجي ًا طاغي ًا أو ثابت ًا ،فهي
قشرة سطحية ،وال بد من أن تزول ،عندما ُيتاح للفرد
استعادة صفاء ذهنه ،في مجتمع مح ّرر من اآلفات
التي و ّلدها النظام الطائفي املتخ ّلف .هذا االعتقاد
ال��ذي يناقض األوه���ام الشائعة ح��ول نوايا اآلخر
الطائفي ،لم ي ِ
��أت من ف��راغ أو من رأي فوقي ،إمنا
هو حصيلة خبرة شخصية حلياة حافلة باألحداث
وبتجارب العيش املشترك.
حت��� ّرري املبكر م��ن الفكر الطائفي ،أت��اح ل��ي أن
أم��ارس ،طوال عمري ،جتارب في مجاالت نضالية
ادع��اء منظري
وسياسية
متعددة ،أكّ ��دت لي فساد ّ
ّ
الفكر الطائفي .لقد مارست جتربتي األول��ى خالل
دراستي اجلامعية في بيروت ،بعد أح��داث العام
 ،1958ذات املنحى الطائفي التي انتهت بشعار
«ال غالب وال مغلوب» والتي لم يسلم من سمومها
الطالب اجلامعيون املوزعون على اجلامعات األربع
وعدد من الكل ّيات .لقيت دعوتنا إلى توحيد احلركة
الطالبية ونبذ الفكر الطائفي جتاوب ًا مذه ً
ال أتاح لنا
العمل على قيام االحتاد الوطني للطالب اجلامعيني،
الذي ضم سائر الهيئات التمثيلية للطالب ،والذي
استمر حتى العام  .1964وقد أوالني رفاقي شرف
رئاسة أول مجلس إدارة لالحتاد في العام ،1960
وتولى رئاسته في العام  1963الطالب نبيه ب ّري.
في ربيع العام  2000نشرت كتاب ًا عنوانه «لبنان
اآلخ���ر» تناولت فيه أس��ب��اب إخ��ف��اق الدول���ة م��ا قبل
الطائف وال��ظ��روف التي ق��ادت إل��ى تعطيل تنفيذ
ميثاق ال��وف��اق ال��وط��ن��ي ،قدمت فيه رؤي��ت��ي لبناء
اجلمهورية املدنية احمل ّ���ررة م��ن الطائفية والقيد
الطائفي ،وأطلقت شعار «وط��ن ال مزرعة» ،وقررت
خ��وض االنتخابات النيابية ع��ن ال��دائ��رة الثانية
في محافظة الشمال ،بغية استفتاء املواطنني على
مشروع الدولة العلمانية الالطائفية ال��ذي تناوله
الكتاب .كنت أراهن على موقف األوساط النخبوية،
ولكنني فوجئت بتأييد األوس���اط الشعبية الذي
جسدته نتائج أق�لام االقتراع في مختلف املناطق
ّ
والطوائف واألوس��اط االجتماعية .جاءت النتائج
ال��ت��ي أردت��ه��ا استفتاء على م��ش��روع��ي السياسي
امل��ع��ادي للطائفية لتؤكد رف��ض أكثرية وازن���ة من
اللبنانيني للنظام السياسي الطائفي ،ومناصرتهم
احلماسية ملن يعارض هذا النظام.
ف��ال��زم��ن اجل��دي��د ه��و زم���ن ت��ق��ري��ر امل��ص��ي��ر ،لقد
ج ّربنا األنظمة الطائفية حتى الثمالة ولم تفلح مرة
واحدة في بناء دولة ترعانا ،فهل حان الوقت ،بعد
مئة ع��ام ،وقبل أن يفوت األوان ،أن جن�� ّرب الدولة
الزمنية؟ دولة املواطنة الدميقراطية التي تعاهدنا
على بنائها وفق ًا للمرتكزات التأسيسية التي حلم
بها آباء القضية اللبنانية .فإن لم يسعفنا الظرف
والتاريخ في تنفيذ امليثاق الذي عقدناه لقيام هذه
الدولة ،أليس من األفضل لنا االنفكاك ،بدون مزيد
من احل��روب وم��ن األل��م واملعاناة؟ ومهما ك��ان هذا
ومما نحن فيه.
اخليار مفجع ًا فهو أفضل من الفتنة
ّ
في ختام هذه اخلامتة أعود إلى البدايات وإلى
املس ّلمات ،فللدولة في علم السياسة أرك��ان ثالثة:
الوطن والشعب والنظام السياسي ،ويتوقف على
جدارة هذه األركان وتفاعلها مصير الدولة وبقائها،
ومن نافل القول:
 أنَّ لنا وطن ًا كان خير أوط��ان البشر ،وأكثرهاشرعية ومشروعية.
 أنَّ لنا شعب ًا عظيم ًا ،كان مم ّيز ًا ومحترم ًا أينماّ
حل وارحتل.
 إننا قد ابتلينا بنظام سياسي طائفي فاشلّ
ومعطل لقيام الدولة.
وفاسد بحكم تكوينه
 إننا قد تعاهدنا في مؤمتر الوفاق الوطني فيالطائف على استبدال هذا النظام املتخ ّلف بنظام
جمهورية دمي��ق��راط��ي��ة زمنية مؤهلة لقيام دولة
مواطنة محررة من الرجس الطائفي.
 لكننا استبدلنا امليثاق ،ال��ذي تعاهدنا علىحتول إلى
تنفيذه ،بنظام احملاصصة الطائفي الذي
ّ
سالح تآمري إلفراغ الوطن من شعبه ومن تاريخه.
أعود إلى وصيتي ،أوجهها للكبار وللصغار ،ملن
بقي على هذه األرض وملَن هُ ّجر منها ،ألذكِّ ر ،مبا لم
يعد خافي ًا ،أننا في الزمن الفيصل ،وأن وجودنا
فإما العودة إلى
الوطني ،هائم بني البقاء والزوالّ ،
وإما العودة عن العيش مع ًا.
امليثاقّ ،
< وصيتي للثوار ،وديعة اآلب��اء واألج��داد وكل
رجائي الباقي ،أن يعوا ،أن مصير وطنهم مرهون
بصمودهم فيه ،وبتضامنهم ووحدة صفوفهم حول
ه��دف ال��ث��ورة احمل���وري ،وه��و ال��ع��ودة إل��ى امليثاق
وتشكيل حكومة إنقاذية الستكمال تنفيذه ،ولن
نكسب الرهان ما لم تو ّفر الثورة املليونية املدركة
واملساملة والعاقلة درع حمايتها.
< وصيتي إل��ى فاعليات املؤسسة السياسية،
إن ال��وق��ت ق��د ح���ان ل��ل��ع��ودة إل���ى ال��وط��ن وإلع���ادة
ال��روح إل��ى ميثاق الوفاق الوطني .الثورة ترحب
بجميع الفعلة املشاركني ف��ي بناء دول��ة املواطنة
تدعي
الدميقراطية ،وفصل الدين عن الدولة ،وهي ال ّ
احتكار الساحة الوطنية ،وإذا كان لها أن تسائل
املارقني واأل ّفاقني ،فللقضاء وللتاريخ وحدهما حق
احملاسبة.
< وصيتي لقيادات حزب الله ،أن يدركوا أن ال
سبيل لقيام الدولة ولالستمرار في العيش مع ًا ما
لم ُيس ِّلم احلزب سالحه لها ،التزام ًا بأحكام امليثاق.
كما إنني أناشد مبحبة شباب احلزب ومجاهديه،
الرياحني الطوال ،أن يعودوا إلى وطنهم للمساهمة
ف��ي ورش���ة ب��ن��اء دول���ة احل��ري��ة وامل���س���اواة واحلق
وال��ك��رام��ة الوطنية ال��ت��ي ن���ادى بها سماحة إمام
ال��وط��ن السيد م��وس��ى ال��ص��در وج��اه��د ف��ي سبيل
حتقيقها.
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نقطة وسطر

يكتبها اليوم :م�صطفى �شريف

ميقاتي بني الت�أليف
وت�صريف الأعمال!

عر�س لبنان الدموي!!
«ومن شر حاسد إذا حسد» ..ورغم كيد الكائدين ومكر املاكرين..
ليل ال��ـ 21ح��زي��ران املنصرم ..نفضت بيروت عنها غبار املوت..
و«مكيجت» ُمح ّياها املُ��ش� ّ�وه م��ن آث��ار تفجيراتهم وانهياراتهم
ووي�لات��ه��م وأزم��ات��ه��م ..وع����ادت ع���روس ال��ف��رح بثوبها األبيض
«امل��خ��دوش» ..فأنارت الليل على وقع املوسيقى وغ ّنت من أعماق
األل��م ..صدحت حتى بكت وصرخت حتى غفت ..ليطلع عليها نور
الصباحُ ..معلن ًا اختتام ليل الفرح..
هي «ب��ي��روت التي ال مت���وت» ..عبارة ك� ّرره��ا كثيرون ومازالوا
يك ّررونها وسيبقون ..ليس أل ّنها «أسطوانة مشروخة» ..بل أل ّنها
واقع ُيرجتى وأمل سيبقى نوره ُمختبئ ًا خلف عتمات الليل ..إلى
حني تصاعد الدخان األبيض خارق ًا لي ً
ضمخم ًا بالظالم
ال كانوني ًا ُم ّ
والعتمة وصفير الرياح ..وع��واء الذئاب البشرية التي هتكت كل
آمالنا ..بـ»حلم ليلة صيف»..
ورغم كل الظروف القاسية التي أ ّملت بنا وال تزال ..آثرت شريحة
كبرى من اللبنانيني احلاملني بوطنهم «حالة أو رسالة أو مهما
وسيسمونه» ..التنادي والتالقي في ليل الـ 21فسهروا حتى
أسموه
ّ
«طلوع الضو» ..وصدحت املوسيقى وغ ّنت اإليقاعات ..واستذكر
حُ
املتفلون باألمل شهداء األلم بالفرح والغناء ..مؤكدين أ ّنهم أحياء
وسيبقون أحياء إل��ى موعد اللقاء ..ألنّ ما من حق يضيع طاملا
وراءه ُم ِ
طالب ..واحلياة اللبنانية عموم ًا والبيروتية خصوص ًا
واملتأملني مبوت «ست الدنيا» في
ستستمر ..رغم أنوف احلاقدين
ّ
ريعان شبابها.
هي بيروت الفت ّية ،الصب ّية ،البه ّية التي ضاعفت جرعة األمل..
فغ ّنت من عمق الوجع وضياع ُ
احل ُلم في البلد املأزوم ..غ ّنت رغم كل
ليتحول
االنهيارات التي أصاب وال تزال كل القطاعات والفئات..
ّ
«عيد املوسيقى» إلى منارة فرح ..تُنير ظالم «عرس لبنان الدموي»..

كارثة املناخ ...ت�أثري ُمد ِّمر ُيهدد جبال الألب

هو وهي

{ وزي���ر اإلع��ل�ام ف��ي حكومة
تصريف األع��م��ال زي��اد املكاري،
يستقبل س��ف��ي��رة إي��ط��ال��ي��ا لدى
لبنان نيكوليتا بومباردييري،
 10:00م�����ن ص����ب����اح ال����ي����وم
(اخلميس) ،في مكتبه بالوزارة
 الصنائع.*****
{ ف���ي إط�����ار ت��ع��زي��ز عدالة
األطفال في لبنان ،وحتت رعاية
وحضور وزير العدل في حكومة
تصريف األعمال القاضي هنري
اخل��وري ،وبالشراكة مع االحتاد
األوروب��ي و«اليونيسف» ،تفتتح
وزارة ال���ع���دل «أول������ى الغرف
الصديقة لألطفال داخ��ل قصور
ال��ع��دل» 12:00 ،م��ن ظهر اليوم
(اخل��م��ي��س) ف��ي ق��ص��ر ال��ع��دل -
صيدا.

لدى املكتبات والباعة
داخل لبنان
مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
01/666668

Email: aliwaanewspaper@gmail.com - events@aliwaa.com.lb

حكايات الناس

إيلي صعب

التوزيع واالشتراكات

نيكوليتا بومباردييري
{ كلية العمارة والتصميم في
اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة -
برنامج تصميم األزي��اء ،وبالتعاون
م��ع م��ص� ّ�م��م األزي�����اء ال��ع��امل��ي إيلي
ص�����ع�����ب ،ت����ن� ّ
���ظ����م ع�������رض أزي�������اء
 4:15 ،Ignite22م���ن ب��ع��د ظهر
ال��ي��وم (اخل��م��ي��س) ،ف��ي باحة مبنى
اجل��زائ��ري  -مقر الكلية املالصق
حلرم اجلامعة في بيروت.
*****
{ حت���ت ع���ن���وان «ن��ف��ح��ات من
القلب»ّ ،
تنظم «جمعية تق ّدم املرأة
ف��ي النبطية» و«املجلس الثقافي
للبنان اجلنوبي» ،أمسية شعرية
ُيحييها ال��ش��اع��ر حسني شعيب،
ن���ص���ار6:00 ،
وي���ق��� ّدم���ه ي���وس���ف ّ
م��ن م��س��اء بعد ٍ
غ��د (ال��س��ب��ت) ،في
باحة مقر اجلمعية في كفرجوز -
النبطية.

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢٢/٦/21
 140حركة طيران و 18818راكبا توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  70رحلة ،اقالع  70رحلة.
حركة الركاب :وصول  11669راكب ًا ,مغادرة  7149راكب ًا ,وترانزيت:
ال أحد.

فتاة تزاول  23عم ًال وهي يف �سن !23

وسط املخاطر التي يواجهها
ال��ع��ال��م إزاء ت��غ��ي��رات املناخ،
حذرت دراسة جديدة من أن عدد
األي���ام التي يغطي فيها الثلج
ج��ب��ال األل����ب ق��د ينخفض إلى
ال��ن��ص��ف ،ف��ي ح���ال ع���دم اتخاذ
اإلج������راءات ال�ل�ازم���ة ل��ل��ح��د من
ذلك.
وق�����ال ال���ب���اح���ث���ون إن دول
جبال األل��ب اجلنوبية ،مبا في
ذلك أج��زاء من فرنسا وإيطاليا
وس��ل��وف��ي��ن��ي��ا ،س��ت��ت��أث��ر بشكل
خ����اص ف���ي ح����ال ع����دم السعي
خل��ف��ض االن��ب��ع��اث��ات الغازية
املسببة للتغيرات املناخية التي
تهدد العالم.
وع���ل���ى س��ب��ي��ل امل����ث����ال ،إذا
ارتفعت درج��ة ح���رارة الكوكب
مبقدار يتراوح بني  4و 5درجات
م��ئ��وي��ة ،ف��ق��د ت��ف��ق��د سلوفينيا
 54ي���وم���ا م���ن ال��ث��ل��ج سنويا
على ارت��ف��اع  1500متر ،بينما
ستخسر فرنسا  116يوما من
الثلج عند ارتفاع  3500متر.
وأض���اف اخل��ب��راء أن فقدان
الثلوج سيهدد الطبيعة حيث
سيتسبب في مزيد من االحترار،
وي���ؤث���ر ع��ل��ى مم���ارس���ة التزلج
وي��ق��ل��ص امل���وس���م السياحي
للمنطقة.
وق�������ال امل����ؤل����ف الرئيسي
ل���ل���دراس���ة م��اي��ك��ل م��ات��ي��و من

معهد «ي��وراك ريسيرشس» اإليطالي« :توقعت حدوث
انخفاضات في الغطاء الثلجي ،لكن التغييرات احلاصلة
في ظل سيناريو االحترار القوي فاقت التوقعات من
حيث درجة اخلطورة».
وف��ي ح��ال ع��دم ات��خ��اذ اإلج����راءات ال�لازم��ة للحد من
االنبعاثات الغازية التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة
األرض ،فإن بلدان جبال األلب الشمالية لن تستثنى من
اخلطر.
وتكافح منتجعات التزلج منخفضة االرتفاع في جبال
األلب بالفعل للبقاء مفتوحة ملوسم تزلج مدته  100يوم،
بسبب آث��ار االحتباس احل���راري احلالية ،حيث يلجأ
الكثيرون إلى صنع الثلج االصطناعي لالستمرار.
وأجبر حوالي  200منتجع على اإلغ�لاق في جبال
األلب اإليطالية وحدها ،بسبب ارتفاع درجة احلرارة.
وي��ق��ول العلماء إن درج���ة ح���رارة الكوكب ارتفعت
مب��ق��دار  1.2درج���ة مئوية حتى اآلن ،بينما ستتخذ

«نون»...

إجراءات سريعة ومنسقة لتحقيق هدف اتفاقية باريس
املتمثل في البقاء أقل بكثير درجتني.
وأوض��ح��ت ع��امل��ة اجلليد مارتينا ب���اران���دون التي
لم تشارك في الدراسة« :ب��دأت منتجعات التزلج تلجأ
إلى صنع الثلج االصطناعي لضمان االستمرار ،وهذه
احللول قصيرة األج��ل إل��ى حد ما ومكلفة للغاية ولن
تؤتي ثمارها في النهاية».
وأضافت« :من احملتمل أن تختفي منتجعات التزلج
على املرتفعات املنخفضة وعلى هوامش جبال األلب،
ورغم التقدم التقني سيكون من الصعب للغاية احلفاظ
على ظروف التزلج خالل املئة عام املقبلة».
ويستخدم الثلج االصطناعي كميات كبيرة من الطاقة
واملياه إلنتاجه ،وميكن أن تسبب املبيدات احلشرية
وامللح واألسمدة املستخدمة في تكوين الثلج أضرارا
بيئية.
وح��ذرت املتزجلة األوملبية ل��ورا دونالدسون من أن

درجات احلرارة املرتفعة والثلوج االصطناعية ميكن أن
ترفع نسبة اخلطورة لدى لرياضيني الشتويني.
ووجد العلماء أن عدد أيام تساقط الثلوج قد يختلف
باختالف االرتفاع ،فاجلبال التي يبلغ ارتفاعها 2500
متر ،على سبيل املثال ،ستفقد ما يقارب  3أشهر من
الثلج سنويا إذا بقيت االنبعاثات عالية.
لكن إذا ضبطت االنبعاثات مبا يتماشى مع اتفاقية
باريس ،فسوف يفقد أقل من شهر واحد من الثلج.
وعلى ارتفاع  500متر ،ستفقد  14يوما من الثلج إذا
كانت االنبعاثات عالية ،مما يترك  4أيام فقط من الثلج
كل عام ،لكن الباحثني قالوا إن خفض االنبعاثات ميكن
أن يوفر  10أيام ثلجية.
وملواجهة تغير املناخ وآثاره السلبية ،تبنت  197دولة
اتفاق باريس عام  ،2015الذي دخل حيز التنفيذ بعد
أقل من عام ،ويهدف إلى احلد بشكل كبير من االنبعاثات
الغازية ،واحلد ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

درا�سة تك�شف فئات الدم الأكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
شاركت امرأة شغلت  23وظيفة قبل بلوغها سن  23عام ًا ،جتربتها في
حديث مع صحيفة ميرور اونالين البريطانية ،حيث حتدثت عن الوظائف
التي شغلتها منذ أن بدأت العمل في عمر السادسة عشرة.
وع��م��ل��ت أنستاسيا سيتشيتو 23 ،ع��ام � ًا ك��خ��ب��ازة ،وع��ارض��ة أزي���اء،
ومتخصصة في حتسني محركات البحث ،وبائعة آيس كرمي ،إضافة إلى
العديد من املهن األخ��رى .ولم تتفوق الشابة في كل عمل زاولته ،إال أنها
تعلمت الكثير من جميع هذه املهن.
وتعمل أنستاسيا اآلن في وظيفتها الثالثة والعشرون بعد أن أنشأت
شركته اخل��اص��ة التي أطلقت عليها اس��م آي��س إنفلونسرز ،حيث حتتل
منصب املديرة التنفيذية للشركة.
وقالت أناستاسيا ،التي تتخذ من لندن مقر ًا لها« :في البداية كنت خبازة،
كان األمر صع ًبا للغاية ،كان علي أن أقف كثي ًرا بسبب طبيعة عملي .كان
عمري آنذاك  16عام ًا وكنت عدمية اخلبرة ،لقد أخطأت كثير ًا».
وأضافت« :لقد تعلمت الكثير من كل عمل زاولته .عملت في غسيل األطباق
وكنادلة ،ول��م أن��دم على مثل ه��ذه األع��م��ال ،وأن��ا أحترم كل من ي��زاول هذه
املهن».
بحلول الوقت الذي بلغت فيه  18عام ًا ،كانت أنستاسيا قد عملت كخبازة
ومحاسبة في سوبر ماركت ونادلة وموظفة مبيعات ومعلمة بيانو وبائعة
في السوق ،وتقول إنها كانت موظفة سيئة ولكن لم يتم فصلها من العمل
أبد ًا ،ألنها كانت تغادر عملها قبل أن يتم طردها.
بعد هذه املهن ،أصبحت الشابة ،منظمة للفعاليات ،ومن ثم بدأت ببيع
اآليس كرمي في حديقة حيوانات في أمستردام ،وبعد ذلك عملت في البيع
بالتجزئة حتى بلغت سن  ،18حيث زاولت عدة مهن مثل التمثيل ومجالسة
األطفال.
جت��ي��د أن��اس��ت��اس��ي��ا أرب���ع ل��غ��ات ،اإلجن��ل��ي��زي��ة وال��روس��ي��ة والهولندية
واإلي��ط��ال��ي��ة ،ل���ذا ف��ق��د متكنت م��ن ال��ع��م��ل كمترجمة ف��ي متجر للتصوير
الفوتوغرافي حتى استقالتها في .2021
وأخ��ذت الشابة قسط ًا من الراحة قبل أن تبدأ بالعمل كمديرة لوسائل
التواصل االجتماعي ،ثم أصبحت كاتبة محتوى ومتخصصة في حتسني
محركات البحث ،ومدربة شخصية عبر اإلنترنت .وفي نهاية املطاف أسست
شركة وأصبحت املديرة التنفيذية لها.

1985/6/23

دعوات دولية لإلفراج
عن الرهائن ببيروت
وإسرائيل

ال ت ��زال ردود الفعل ت�ت��وال��ى على
خطف ال�ط��ائ��رة االم�ي��رك�ي��ة واحتجاز
ع��دد م��ن رك��اب�ه��ا ك��ره��ائ��ن حتى تفرج
اس��رائ �ي��ل ع��ن ح��وال��ى  750لبناني ًا
خطفتهم م��ن ل�ب�ن��ان ق�ب��ل انسحابها
املزعوم .وتراوحت ال��ردود بني منتقد
وداع ل�لاف��راج ع��ن ك��ل ال��ره��ائ��ن وبني
ٍ
محذر من عمليات عسكرية انتقامية
اميركية في محاولة النقاذ الرهائن.

قبل  25عام ًا

تصعيد حلدي – إسرائيلي
من اجلنوب إلى البقاع

م��ن اجل�ن��وب إل��ى ال�ب�ق��اع ،اتسعت
دائ��رة الضوء اللبناني في وقت بدأت
ف�ي��ه خ �ي��وط ك�ث�ي��رة محلية واقليمية
تتشابك إلثارة اكثر من ازمة ،ولتفجير
اك �ث��ر م��ن زوب �ع��ة ف��ي وج ��ه احلكومة
والبلد ،بينما يبدو ان احلكومة نفسها
حتتاج إلى تصليب تضامنها الداخلي،
قبل ان يكون الكالم بديهي ًا عن دعوة
اللبنانيني إل��ى االنتباه إل��ى ضرورة
تغليب وحدتهم ورص صفوفهم على
ما ع��داه من عوامل التفرقة الطائفية
والسياسية ...إلخ.

على مدى  20عام ًا

مت التوصل إل��ى النتائج بنا ًء على بيانات من دراستني
ً
بالغا على مدى
بحثيتني طويلتني ،شملتا  89,550مشاركًا
عاما.
ً 20
كشفت البيانات أن األشخاص الذين لديهم فصيلة الدم
 ABكانوا أكثر عرضة بنسبة  %23لإلصابة بأمراض القلب
مقارنة باآلخرين .كان األشخاص الذين لديهم فصيلة الدم B
أكثر عرضة لإلصابة بنسبة  ،٪11أما أصحاب فصيلة الدم A
فكانت نسبة اخلطر .٪5
أوضح الباحث تشي أنه في حني أن الناس ال يستطيعون
تغيير فصيلة دمهم ،فإن النتائج ميكن أن تساعد األطباء على
فهم أفضل للمعرضني خلطر اإلصابة بأمراض القلب ،مشي ًرا
إلى أنه «من اجليد أن يعرف الشخص فصيلة دمه ومستويات
الكوليسترول ومعدالت ضغط الدم».
وإذا كان الشخص من أصحاب فصيلة دم تُعرض خلطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوع��ي��ة الدموية ،فيمكنه اتخاذ
تدابير وقائية وتقليل املخاطر من خالل اتباع أسلوب حياة
أك��ث��ر صحة ف��ي وق��ت مبكر ،مب��ا يشمل ات��ب��اع ن��ظ��ام غذائي
متوازن وممارسة التمارين الرياضية يوم ًيا وعدم التدخني.

قبل  40عام ًا

1997/6/23

تشير فصيلة الدم إلى تصنيف دم اإلنسان بنا ًء على وجود
وغياب األجسام املضادة وامل��واد املستضدية املوروثة على
سطح خاليا الدم احلمراء .إن هناك  4فصائل دم رئيسية هي
 Aو Bو ABو .Oويتم حتديد فصيلة الدم عن طريق اجلينات
التي يرثها الشخص من والديه ،بحسب ما نشرته صحيفة
« .»Times of Indiaوف ًقا لبحث أجرته كلية هارفارد للصحة
العامة ،ميكن أن تكون مخاطر اإلصابة بأمراض القلب مرتبطة
بفصيلة الدم ،حيث كشف الباحث الرئيسي األستاذ املساعد
لو تشي وزم�ل�اؤه عن فصائل ال��دم األكثر خ��ط��ورة .أظهرت
نتائج الدراسة أن األشخاص أصحاب فصيلة الدم  Aأو B
أو  ABلديهم مخاطر أعلى لإلصابة بأمراض القلب مقارنة
بفصيلة ال��دم  ،Oولكن تأتي على رأس قائمة األكثر عرضة
خلطر لإلصابة بأمراض القلب التاجية فصيلة الدم .AB

فهم أفضل

اإلستشارات النيابية إنتهت
أمس ،قبل أن تبدأ اليوم .عودة
ال��رئ��ي��س جنيب ميقاتي مكلف ًا
أصبحت أم���ر ًا واق��ع � ًا منذ ليل
البارحة ،بعدما أجمعت أحزاب
السلطة على ترشيحه ،مقابل
ت���ش���رذم ن�����واب امل���ع���ارض���ة بني
مؤيد لنواف س�لام ،مثل اللقاء
ال���دمي���وق���راط���ي ،ومم��ت��ن��ع عن
التسمية مثل القوات اللبنانية،
وم��ت��ردد ف��ي حسم ق��رارات��ه مثل
نواب التغيير.
ال��ل�اف����ت أن ق����دام����ى ن����واب
املستقبل ،واجلدد الفائزين مبا
حصلوا عليه من أصوات جمهور
امل��س��ت��ق��ب��ل حت���ت ال���ط���اول���ة ،قد
إلتقوا على تأييد تسمية ميقاتي
في اإلستشارات امللزمة لرئيس
اجل��م��ه��وري��ة ،متالقني ب��ذل��ك مع
الثنائي الشيعي وحلفائه الذين
متسكوا بترشيح ميقاتي منذ
إع��ل�ان إس��ت��ق��ال��ة ح��ك��وم��ت��ه إثر
اإلنتخابات النيابية.
م�����ن امل���س���ت���ب���ع���د أن ينال
الرئيس املكلف األكثرية املطلقة
م���ن أص������وات ال����ن����واب ،حسب
ال��ب��وان��ت��اج��ات األول���ي���ة ،التي
ترجح أن ي��ت��راوح ع��دد النواب
املؤيدين له بني  ٥٥و ٦٠نائب ًا،
ف����ي ح��ي�ن ت��ق��ت��ص��ر األص������وات
املؤيدة لنواف سالم على حدود
العشرينات ،ف��ي ح��ال ل��م يتفق
نواب التغيير على تسميته ،كما
فعل النائبان م��ارك ضو وجناة
عون.
ملف التكليف ُيقفل اليوم ،أما
مسألة التأليف فلها حسابات
أخ�����رى ،ق���د ت��ط��ول أس��اب��ي��ع أو
أشهر ًا ،دون التوصل إلى تظهير
احلكومة اجل��دي��دة ،خاصة في
ح���ال أص���ر ف��ري��ق ال��ع��ه��د ،وفي
مقدمته النائب جبران باسيل،
على تشكيل حكومة سياسية،
بحجة أنها ستتولى إدارة مرحلة
ال��ف��راغ الرئاسي ،التي ال ميكن
تسليمها حلكومة تكنوقراط،
رئ���ي���س���ه���ا م�����ن السياسيني
املخضرمني ،على حد قول نائب
في كتلة التيار الوطني.
التحدي األكبر الذي سيعترض
مهمة الرئيس ميقاتي اجلديدة،
يتمثل بقدرته على التوفيق بني
تناقضات وص��راع��ات الداخل،
مب����ن ف��ي��ه��م أط�������راف السلطة
أن��ف��س��ه��م ،وب�ي�ن إن���ع���دام الثقة
اخلارجية باملنظومة السياسية،
التي ُيص ُّر قادتها على تشكيل
ح��ك��وم��ة س��ي��اس��ي��ة ،إلدارة دفة
الفراغ الرئاسي.
ويبقى السؤال األساس طبع ًا:
هل سيتمكن الرئيس املكلف من
التأليف ،أم أن سيبقى رئيس ًا
حلكومة تصريف األعمال؟

قبل  15عام ًا

2007/6/23

مخاطر صحية أخرى

كما اكتشف الباحثون أن حاملي فصيلة الدم  Aأكثر عرضة
لإلصابة بسرطان امل��ع��دة ،بسبب ع���دوى امللوية البوابية،
وه��ي بكتيريا توجد ع��ادة في املعدة ،والتي ميكن أن تسبب
شيوعا لدى
هذه البكتيريا االلتهابات والقروح وتكون أكثر
ً
أصحاب فصيلة الدم  .Aأما األشخاص أصحاب فصيلة الدم
 ABفرمبا يكونون أكثر عرضة ملشاكل ال��ذاك��رة ،ألن��ه يكون
لديهم إفراز أعلى لهرمون اإلجهاد الكورتيزول.

صحة القلب واألوعية الدموية

ينصح اخلبراء بضرورة اتباع عدة طرق لتحسني صحة

القلب ويتعلق معظمها بعادات وأسلوب احلياة.
إن إيالء املزيد من االهتمام للنظام الغذائي ،وتناول املزيد
من املنتجات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والتخلص
من األطعمة الدهنية واملعاجلة والسكرية ،ميكن أن يخفف من
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
ميكن أن حتقق ممارسة التمارين الرياضية أو األنشطة
البدنية املنتظمة نتائج مبهرة فيما يتعلق بصحة القلب
واألوع��ي��ة الدموية .ويوصي اخل��ب��راء ب��أن مجرد الذهاب
للتنزه أو اجلري ألنها أنشطة ميكن أن تحُ دث فر ًقا كبي ًرا.
ويختتم اخلبراء نصائحهم بضرورة التقليل من العادات
غير الصحية مثل التدخني ألنه ميكن أن يؤثر على القلب
بشدة.

االنسحاب األميركي
من العراق
قد يبدأ مطلع العام

اع���ل���ن م���س���اع���د ق���ائ���د ال���ق���وات
االم��ي��رك��ي��ة ف���ي ال����ع����راق اجلنرال
رميوند اودي��رن��و ام��س ان��ه ميكن ان
يتم البدء بخفض القوات العسكرية
االميركية في هذا البلد اعتبار ًا من
مطلع السنة املقبلة .وق��ال اجلنرال
اودي��رن��و خ�لال مؤمتر عبر الدائرة
املغلقة م��ن ب��غ��داد «إذا طرحت علي
ال���س���ؤال ال���ي���وم ،اظ���ن ان���ه بحلول
الربيع او قبل ذل��ك ،ستكون (قوات
االم���ن ال��ع��راق��ي��ة) مستعدة لتحمل
مزيد من املسؤوليات ...إلخ.

