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احلكومة عالقة ..والعهد يستثمر بالترسيم البحري

ؤخر العتمة لتمرير األضحى ..وموظفو الدولة ينهون «هدنة الرواتب»
الـ«فريش دوالر» ُي ِّ
تقدمت اولويتان على مسألة
تأليف احلكومة :األول��ى ترسيم
احل�������دود ال���ب���ح���ري���ة ،لتنتهي
ب��ات��ف��اق ،وف��ق � ًا للرئيس ميشال
ع����ون ق���ري���ب��� ًا مل���ا ف��ي��ه مصلحة
الطرفني (لبنان واسرائيل) مما
يعني ان هذا احلدث سيكون في
عهده ،ولو في نهايته ،والثانية
االنشغال بانتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،يطمح رئيس تكتل
ل��ب��ن��ان ال���ق���وي ال��ن��ائ��ب جبران
باسيل ليكون العب ًا رئيسي ًا فيه،
إن لم يكن بشخصه ،بأحد أبرز
املقربني او الذين مي��ون عليهم،
من زاوية الكالم القدمي – اجلديد
عن امليثاقية.
وم���ع ال���ه���روب امل��ت��م��ادي إلى
األم��ام ،كادت ليل امس ان تطبق
العتمة الشاملة على البلد ،لوال
ال���ـ«ف���ري���ش دوالر» ال��ت��ي امنها
م��ص��رف ل��ب��ن��ان ملشغلي معملي
الزهراني ودير عمار ،فعادوا إلى

العمل ،وأعلنت مؤسسة كهرباء
لبنان ان العتمة ستتأخر.
وف������ي ال�����ش�����أن احل���ك���وم���ي،
قالت م��ص��ادر سياسية مطلعة
لـ«اللواء» أن امللف قد يشهد حاال
م��ن امل���راوح���ة ال��ط��وي��ل��ة  ،م��ا لم
يحصل أي خرق معني  ،واشارت
إلى أن اخلشية قائمة من ابقاء
م��ن��اخ��ات ال��ت��ش��ن��ج ق��ائ��م��ة  ،ما
يدفع إل��ى إب��ق��اء عملية تشكيل
احلكومة من دون أي منافذ.
وأوض��ح��ت ه���ذه امل��ص��ادر أن
ت��س��ري��ب��ات ب���دأت ت��ش��ق طريقها
ع��ن خ��ي��ارات يلجأ إليها رئيس
اجل��م��ه��وري��ة حمل���اص���رة رئيس
احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف ،ل��ك��ن املسألة
ليست دقيقة ولفتت أنه طاملا أن
اي ًا من الفريقني لم يعلن صراحة
م���واق���ف س��ل��ب��ي��ة ت��ؤش��ر إل���ى أن
التشكيل لن يحصل.
وأش�������ارت إل����ى أن ق���ي���ام أي
تواصل بني عون وميقاتي وارد

نقطة وسطر

االعتذار للبنانيني القادمني
من بالد االنت�شار!..
�ص 8

معمل الزهراني ..من يسعى إلطفاء توليده للكهرباء؟

جون�سون ُيكابر...
تنحيه
و�إ�صرار وزاري على ِّ

ابلغ كبار الوزراء البريطانيني رئيس احلكومة بوريس جونسون
امس بأن عليه التنحي عن منصبه ،وفق ما ذكرت وسائل إعالمية
بريطانية ،بعد موجة اس��ت��ق��االت م��ن حكومته على وق��ع سلسلة
فضائح.
وينتظر وف��د ع��ودت��ه م��ن جلسة استجواب أم��ام جلنة برملانية
تستمر لساعتني إلبالغه بأن الوقت حان الستقالته ،وفق ما أفادت
شبكات من بينها «بي بي سي» و«سكاي نيوز» دون أن تأتي على ذكر
مصادرها.
وي��ب��دو أن قبضة رئيس ال���وزراء البالغ  58عاما على السلطة
تتراخى منذ ليل الثالثاء بعدما استقال ريشي سوناك من منصب
وزي��ر امل��ال وساجد جاويد من منصب وزي��ر الصحة بفارق عشر
دقائق بعدما سئما من سلسلة الفضائح التي تهز احلكومة منذ
أشهر.
وخالل جلسة مساءلة رئيس احلكومة األسبوعية في البرملان،
التوجهات اخلناق على جونسون.
ض ّيق النواب من مختلف
ّ
لكنه جتاهل أمام اللجنة البرملانية وخالل جلسة مساءلة سابقة
أمام النواب في البرملان الدعوات لالستقالة.
وقال للجنة لدى سؤاله عن الوفد احلكومي «لن أق ّدم تعليقا مباشرا
على األحداث السياسية ..سنمضي قدما مع حكومة البالد».
وأض���اف«:م���ا نحتاجه ه��و حكومة مستقرة يحب أعضاؤها
بعضهم بعضا كمحافظني تتح ّرك لتنفيذ أولوياتنا ،هذا ما علينا
القيام به».
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ح��ض ج��اوي��د باقي ال����وزراء على االستقالة
قائال«:املشكلة تبدأ من أعلى الهرم وأعتقد أنه لن يتغ ّير ..يعني ذلك
أن على أولئك الذين يتولون هذا املنصب ويتحملون املسؤولية،
إحداث هذا التغيير».
وبعد اخلطاب ،هتف النواب «وداعا بوريس».
وج��اءت االستقالة املفاجئة لوزيري الصحة وامل��ال بعد دقائق
من اعتذار رئيس ال��وزراء على تعيني احملافظ كريس بينشر الذي
استقال من منصبه األسبوع املاضي بعدما اتّهم بالتح ّرش برجلني
بينما كان ثمال.
ومت على الفور تسليم حقيبة املال لوزير التعليم السابق ناظم
الزهاوي الذي أقر بصعوبة املهمة امللقاة على عاتقه.
وقال لـ«سكاي نيوز» «ال ميكنك تولي هذه الوظيفة واالستمتاع
بحياة سهلة».
وأع��ق��ب��ت اس��ت��ق��ال��ة بينشر م��ن م��ن��ص��ب م��س��اع��د امل���س���ؤول عن
االنضباط البرملاني للنواب احملافظني سلسلة تبريرات
متضاربة.

ف��ي اي حل��ظ��ة ورمب���ا ب��ع��ي��دا عن
اإلعالم ورمبا ال ،وأكدت أنه ليس
م��ع��روف��ا م���ا إذا ك���ان ه��ن��اك من
وسطاء سيتدخلون أم ان املسألة
حتتاج إل��ى بحث وت���داول جدي
ب�ين رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة املكلف فقط .وحتدثت
بعض املعلومات ع��ن ان اللقاء
بني الرئيسني قد يتم قبل عطلة
عيد االضحى من دون ان تظهر
مؤشرات على حصول تفاهمات
مسبقة بدليل استمرار التصعيد
ف��ي امل��واق��ف ،وإن ك��ان الرئيس
عون قد اج��رى اتصاالت ملتابعة
املوضوع احلكومي ،لكن لم يعلن
من شملت.
واش�����ارت م��ص��ادر سياسية
إل��ى ان م��س��ار تشكيل احلكومة
اجل����دي����دة ،م���ا ي�����زال م���س���دودا،
ول�������م حت����ص����ل اي ات����ص����االت
ت����س����ه����ل حلحلة
ع��م��ل��ي��ة التشكيل،
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دوالر بريوت  29275ل.ل

الدوالر  ...يف دائرة املراوحة
بلغ ت��داول سعر صرف ال��دوالر في السوق السوداء مساء
أمس ما بني  29225و 29275ليرة لبنانية لكل دوالر أميركي،
في مراوحة تشهدها هذه السوق منذ مطلع الشهر اجلاري ،على
الرغم من كمية الدوالرات املعروضة لدى محالت الصيرفة.

بدء مناسك احلج األكبر منذ وباء كوفيد19-

احلجاج يتوافدون إلى مشعر «منى» لقضاء «التروية» اليوم

6

التحضيرات في مشعر منى لقضاء يوم التروية

ا�ست�شهاد فل�سطيني يف ال�ضفة ..وال�سلطة تتهم �إ�سرائيل بالت�صعيد
اس��ت��ش��ه��د فلسطيني ام���س خ�ل�ال عملية
للجيش االسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنني
ف��ي الضفة الغربية احملتلة ،على م��ا أعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية ،وق���ال اجليش
إن��ه قتل خ�لال محاولته ال��ف��رار ل��دى محاولة
اعتقاله ،فيما اتهمت اخلارجية الفلسطينية
اسرائيل ب»التصعيد امليداني» قبيل زيارة
الرئيس االميركي الى املنطقة.
وق��ال��ت ال����وزارة الفلسطينية« :استشهد
ال���ش���اب رف��ي��ق ري����اض غ��ن��ام م���ن ب��ل��دة جبع
ف��ي جنني ب��رص��اص االح��ت�لال فجر اليوم».
وأف���اد م��ص��در أم��ن��ي فلسطيني أن «اجلنود
اإلسرائيليني أطلقوا النار على غنام بينما
كان أمام منزله خالل اقتحام القرية ما أدى الى
إصابته بجروح خطرة و ّ
مت اعتقاله» ،ثم أبلغ
اإلسرائيليون اجلانب الفلسطيني مبقتله،
وفق املصدر.
وق����ال اجل��ي��ش االس��رائ��ي��ل��ي ف��ي ب��ي��ان إن
اجلنود اعتقلوا في جبع «شخص ًا يشتبه في
ضلوعه في نشاط إره��اب��ي .وخ�لال العملية،
عمل اجل��ن��ود وف��ق إج����راءات االع��ت��ق��ال التي
شملت استخدام الذخيرة احلية جتاه مشتبه
به كان يحاول الفرار من املكان» .وأشار الى أن
اجلنود قدموا «العالج الطبي» له
قبل وفاته.
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جنود االحتالل قرب جنني في الضفة

انطلقت امس أكبر مناسك للحج
منذ تفشي جائحة ك��وف��ي��د ،19-إذ
ي����ؤدي م��ئ��ات اآلالف م��ن املصلني
«طواف القدوم» حول الكعبة املشرفة
في مدينة مكة املكرمة في السعودية
حتت أشعة شمس حارقة.
ومساء بدأ ضيوف الرحمن في
التوافد إلى مشعر منى ،ليشهدوا
ي��وم التروية ،حيث يستقر مليون
ح�����اج ال����ي����وم ف����ي «م����ن����ى» وس���ط
استعدادات مكثفة ومستمرة لكافة
اجل��ه��ات احلكومية واخلدمية في
تنفيذ خطة تصعيد ضيوف الرحمن
إل��ى املشعر ،وق��ض��اء ي��وم التروية
اتباع ًا لسنة املصطفى صلى الله
عليه وسط ،وسط أج��واء روحانية
وسكينة ،في حني تهيأ مشعر منى
ب��ك��اف��ة اخل���دم���ات والتجهيزات،
استعداد ًا لضيوف الرحمن الذين
يصلون في الساعات الليلة.
و ُي��ع��د مشعر منى أول محطات
مناسك احلج في املشاعر املقدسة،
ويقضي احل��ج��اج ف��ي ه��ذا املشعر
ي����وم ال���ت���روي���ة ول���ي���ال���ي التاسع
واحل���ادي عشر وال��ث��ان��ي عشر من
ذي احلجة ملن يتعجل ،وليلة الثالث
عشر ملن يتأخر.
وسمحت السلطات السعودية
ملليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة
لكورونا ،بينهم  850ألفا أت��وا من
اخل��ارج  ،ب��أداء فريضة احل��ج هذا
العام بعد عامني من تقليص األعداد
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر بسبب
الوباء.
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الربهان ُيعفي املدنيني
من ع�ضوية جمل�س ال�سيادة

أع��ف��ى ق��ائ��د اجل��ي��ش ال��س��ودان��ي ع��ب��د الفتاح
ال��ب��ره��ان ام��س األع��ض��اء اخلمسة امل��دن��ي�ين من
عضوية مجلس السيادة احلاكم ال��ذي يرأسه،
بينما يواصل السودانيون املناهضون للحكم
العسكري اعتصامهم منذ أسبوع في اخلرطوم
وضواحيها.
وأف����اد ب��ي��ان مجلس ال��س��ي��ادة ب���أن البرهان
أصدر «مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس
السيادة املدنيني» ،ليصبح املجلس مشكال من
العسكريني وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد
قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء
حركات التمرد املسلحة الذين وقعوا على اتفاق
السالم مع احلكومة في جوبا.
وأت��ى ق��رار البرهان باالعفاء بعد يومني من
اع�لان��ه «ع���دم م��ش��ارك��ة امل��ؤس��س��ة العسكرية في
م��ف��اوض��ات (احل����وار ال��وط��ن��ي) اجل��اري��ة حاليا
إلف��س��اح امل��ج��ال للقوى السياسية والثورية...
وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية املستقلة
تتولى إكمال( ...متطلبات) الفترة االنتقالية».
ك��ذل��ك ش��م��ل اع�ل�ان ال��ب��ره��ان أن���ه «س��ي��ت��م حل
مجلس ال��س��ي��ادة وت��ش��ك��ي��ل مجلس
أع��ل��ى ل��ل��ق��وات املسلحة م��ن القوات
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�سيا�سة حملية
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الأكرثية تبحث عن مر�شح للرئا�سة ُيعيد الثقة العربية والدولية بامل�ؤ�س�سات
مل�سيات «حزب اهلل»
امللف احلكومي يف عنق الزجاجة بعد انتقاد ميقاتي رَّ

2

همس

ل��م يتوقع وزي���ر سابق
ح��ص��ول أي ت��ق � ّدم ف��ي ما
يخص إع���ادة النازحني،
م�����ن خ���ل��ال امل������ب������ادرات
بدا أن امللف احلكومي ي��زداد تعقيد ًا ،بعد انسداد مخارج أن مصلحة لبنان في سلوك طريق الدبلوماسية واملفاوضات ،ترى خالص ًا للبنان من هذا الواقع املزري ،إال برئيس سيادي امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ع���ودة هؤالء
ألس�����ب�����اب اق���ت���ص���ادي���ة
احل��ل��ول ،بانتظار زي��ارة الرئيس املكلف جنيب ميقاتي قصر للحصول على حقوقه  .وبالتالي فإن األم��ور قد تنزلق نحو ال إصالحي إنقاذي ،قادر على إخراج البلد من مأزقه .
وعلم في هذا اإلطار ،أن األكثرية النيابية تضع نصب أعينها ومعيشية..
بعبدا ،وما ميكن أن ينتج عن هذه الزيارة التي تأخرت نتيجة حتمد عقباه ،في حال استمر «ح��زب الله» في مصادرة قرار

,,

باري�س طلبت من بريوت
�ضبط النف�س وعدم تكرار
ما ح�صل فوق حقل «كاري�ش»

,,

تفاقم اخل�لاف��ات ب��ش��أن ه��ذا امل��ل��ف ،وال���ذي دف��ع ب��ه إل��ى عنق
الزجاجة االنتقاد النوعي للرئيس ميقاتي ،جتاه «حزب الله» بعد
إطالقه مسيراته ،ما جعل مفاوضات الترسيم في مهب الريح،
بعد االحتجاج األميركي الشديد اللهجة ،وما تاله من تهديدات
إسرائيلية.
ومع تفجر اخلالف بني الرئيس املكلف و«التيار الوطني احلر»،
بدت األمور على درجة كبيرة من التعقيد ،ما يجعل عملية تأليف
احلكومة بعيدة املنال ،بعدما أكدت مصادر مقربة من الرئيس
ميقاتي أنه مص ّر على موقفه ولن يتنازل في موضوع حقيبة
«الطاقة» مهما كانت الضغوطات التي قد يتعرض إليها ،وإن
ك��ان مستعد ًا للبحث ف��ي بعض التعديالت ف��ي التشكيلة مع
الرئيس عون» ،مشددة على أنه «التزم بصالحياته الدستورية
في عملية التأليف ،وينتظر املوقف النهائي لرئيس اجلمهورية.
وكان واضح ًا من خالل قراءة املوقف الفرنسي ،أن باريس
أبدت قلقها باسم املجموعة األوروبية ،من خطوة «حزب الله»
عبر إطالق مسيراته باجتاه حقل «كاريش» ،فدعت بيروت إلى
ضبط النفس ،والضغط على احلزب لعدم تكرار ما حصل ،في
هذه الظروف الدقيقة التي متر بها املنطقة ،ومع اقتراب موعد
استئناف مفاوضات ترسيم احلدود بني لبنان وإسرائيل  .باعتبار

احلرب والسلم ،على حساب مصلحة لبنان وشعبه .
وت��ؤك��د م��ص��ادر «ال��ث��ن��ائ��ي» ،أن «غ��اي��ة ح��زب الله م��ن إطالق
املس ِّيرات إبالغ اإلسرائيليني رسالة بأنه لن يسمح بأن يحصلوا
على النفط والغاز ،إذا لم يحصل لبنان على كامل حقوقه في
مياهه اإلقليمية  .وهو قد أوصل الرسالة ،األمر الذي سيجعل
إسرائيل تعيد حساباتها» ،مشددة على أن «إسرائيل ال تفهم إال
بلغة القوة ،ولن يكون مبقدورها سرقة احلقوق اللبنانية» .
إلى ذلك ،ومع اتساع رقعة اخلالفات بشأن تشكيل احلكومة،
ووسط تشكيك بقدرة املسؤولني على جتاوز العقد التي تؤخر
إعالن احلكومة ،كانت الفتة دعوة النواب التغييريني إلى التوافق
بني املكونات النيابية على انتخاب رئيس جديد للجمهورية،
وه��و أم��ر بالغ األهمية بالنسبة إل��ى األكثرية النيابية التي ال

ملف االستحقاق الرئاسي الذي بات يتصدر املشهد الداخلي،
متخطي ًا املوضوع احلكومي ال��ذي ما عاد يشكل ح ِّيز ًا كبير ًا
م��ن االه��ت��م��ام ،بحيث أن ال��ت��رك��ي��ز ي��ن��ص��ب ،ع��ل��ى م��ن��ع وصول
مرشح الفريق اآلخر إلى مقام الرئاسة األولى ،بعد هزميته في
االنتخابات النيابية األخيرة  .ومن هذا املنطلق فإن االنتخابات
الرئاسية بالنظر إل��ى أهميتها ،باتت تشكل نقطة استقطاب
داخلية وعربية ودولية ،من أجل وضع رسم تشبيهي للشخصية
التي تتمتع بالصفات السيادية واالستقاللية التي تؤهلها لشغل
هذا املنصب الرفيع .
وينتظر أن تشهد األسابيع القليلة املقبلة ،سلسلة اجتماعات
لكتل األكثرية النيابية ،من أجل بلورة تصور مشترك ،قد يفسح
في املجال أمام التوافق على اسم محدد للرئاسة األولى ،يحظى
بدعم عربي ودول��ي ،وق��ادر على إع��ادة الثقة العربية والدولية
باملؤسسات اللبنانية الدستورية وتفعيل دورها ،في حني لفتت
اإلشادة البريطانية ،وقبلها األميركية بدور اجليش وقيادته في
حفظ االستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة ،في ظل حديث
متزايد ع��ن دور ب��ارز لقائد اجليش العماد ج��وزف ع��ون في
املرحلة املقبلة .

غمز
مت���� ُّر ح��ك��وم��ة تصريف
األول
األعمال ،بني اجتاهنيّ :
ذهاب الفريق الرئاسي إلى
خطوة جُت ّمد عمل الوزراء،
وال����ث����ان����ي دع�������وة فريق
السراي إلى جلسة ملجلس
الوزراء؟

لغز

ج���ه���ات غ���ي���ر رسمية
ت��ق� ّدم خ��دم��ات لوجستية
ونفطية لبعض الوزارات
لضمان إستمرار العمل
عمر الربدان فيها!

عون ا�ستقبل ال�سفريين الإيراين والربيطاين ميقاتي بحث مع الأ�سمر و�أبو فاعور ملفات اجتماعية ودوائية

الرئيس عون مجتمع ًا مع وزير العدل (داالتي ونهرا)
شهد قصر بعبدا امس سلسلة لقاءات تناولت شؤو ًنا
قضائية وامنائية وديبلوماسية ،في وقت واصل رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون متابعة االوضاع الداخلية
واالج��واء السياسية السيما تلك املتعلقة مبسار تشكيل
احلكومة.
وفي هذا االطار ،استقبل الرئيس عون وزير العدل في
حكومة تصريف االعمال القاضي هنري خوري وعرض
معه ل��ش��ؤون ال����وزارة وع����دد ًا م��ن امل��واض��ي��ع القضائية
امللحة.
ّ
كما استقبل سفير بريطانيا ال��دك��ت��ور اي���ان كوالرد
ملناسبة انتهاء عمله في لبنان ،متمن ًيا له التوفيق في
مهماته اجل��دي��دة وش��اك��ر ًا له «اجل��ه��ود التي بذلها على
صعيد تنمية العالقات اللبنانية – البريطانية وتعزيزها

في مختلف املجاالت» .ورافقت السفير كوالرد في زيارته
لقصر بعبدا نائبة رئيس البعثة البريطانية في لبنان
أليسون كينغ.
واس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة س��ف��ي��ر اجلمهورية
االسالمية االيرانية محمد جالل فيروزنيا في زيارة وداعية
ونوه رئيس اجلمهورية
ملناسبة انتهاء مهامه في لبنانّ .
بـ»اجلهود التي بذلها السفير فيروزنيا خالل وجوده
في لبنان بهدف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
وتطويرها» ،ومتنى له التوفيق في مهامه اجلديدة.
وع���رض م��ع النائب السابق ام��ل اب��و زي��د لالوضاع
ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ب�لاد ،إض��اف��ة ال��ى ح��اج��ات منطقة جزين
واملشاريع االمنائية فيها واهميتها خصوص ًا في موسم
االصطياف.

بو �صعب :احلل مللف انفجار املرف�أ
بتوقيع مر�سوم غرف التمييز

بوصعب مجتمع ًا بوزير اإلعالم
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب
في مكتبه باملجلس ظهر اليوم ،وفدا من اهالي ضحايا
وشهداء انفجار مرفأ بيروت.
وعلى االث��ر ،ق��ال بوصعب« :أردت أن أحت��دث عن
ملف من أهم امللفات العالقة حاليا والشعب اللبناني
ينتظر ح ً
ال له ،وهو ملف املرفأ .عندما تسلمت املوقع
الذي أنا فيه ،استفسرت عما كان يحصل في هذا امللف
بعدما حكي كثير ًا عن دور مجلس النواب وتعاطيه
به .وكانت هناك وجهات نظر ال أريد التطرق اليها ،وال
أحتدث في املاضي امنا اتخذت قرارا اذا كان باالمكان
امل��س��اع��دة حل��ل االم����ور ال��ع��ال��ق��ة ف��أري��د ال��ع��م��ل على
اساسها .لقد نصحوني باالبتعاد عن هذا امللف النه
يحرق ،ولكن بطبيعتي لم ابتعد فإذا كان من نتيجة
ايجابية حلل االمور العالقة فعلى املسوؤل أن يتحمل
مسوؤليته».
أض���اف « :ك��ان البحث ع��ن االم���ور املعرقلة وكيف
ميكن حلها ،إذ منذ ستة أشهر وحتى اليوم امللف
متوقف والقضاء «مكربج» .حتدثت مع كل املعنيني
وتواصلت مع رئيس اجلمهورية ومع الرئيس بري
ومع رئيس مجلس ال��وزراء ووزير العدل ومع رئيس
مجلس القضاء األعلى من أجل هذا امللف ،ووجدت كل
التجاوب من السلطة السياسية للسير به باجتاه احلل،
ورأينا أن امللف «مكربج» الن هناك مرسوما يتعلق
بتأليف غرف التمييز ،لم يوقع بسبب االشكالية التي
لها صلة بامليثاقية ،ومبا أن نظامنا قائم على امليثاقية
والبعض يقول إنه في املاضي كانت تشكيلة من هذا
النوع مقبولة فلماذا اليوم اصبحت عائق ًا».
وت��اب��ع« :ك���ان لدينا ف��ي امل��اض��ي منوذجان لعشر
غ��رف من عشرة قضاة ومن��وذج اصبح مؤخر ًا ألحد

عشر قاضيا :ستة مسيحيني وخمسة مسلمني .ليس
معنى ذلك أن نواصل السير ستة ب خمسة لتسيير
األم��ور بشكل سليم واال نكون انكسرنا او القضاء
انكسر .وليس من الضروري القول إننا نتبع خمسة ب
خمسة فيحصل التوازن الطائفي لنسير الى األمام».
وقال« :أمام هاتني املشكلتني والعقدتني ،كان يهمني
أن نسير بامللف نحو احل���ل ،وأم���ام ه��ذه املعطيات
حت��دث��ت م��ع املعني بامللف اي وزي���ر ال��ع��دل ،وجرى
ت��واص��ل ايضا مع رئ��ي��س مجلس ال��ق��ض��اء األعلى.
وهنا أناشد الشعب اللبناني اليوم وأهالي الشهداء
أال يتوقفوا عند م��وض��وع امليثاقية وال اخلالفات
السياسية ،فما يهمهم هو السير بقضيتهم وأنا اؤيد
وجهة النظر هذه وال أحملهم مسؤولية ما أقوله».
أض����اف« :ميكنني ال��ق��ول ب��إن��ن��ي حصلت على
التطمينات أن��ه ف��ي حال عرض م��رس��وم التوازن
خمسة ب خمسة رغ��م ان��ه ك��ان ج��رى ف��ي املاضي
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��رس��وم�ين فيهما س��ت��ة ب خمسة
امن��ا قبلهما ك��ان��ت خمسة ب خمسة ،فاخلياران
مطروحان .اليوم اتخذ اخليار الذي يعطيني احلل
وهو أن نقدم مرسوما بتشكيلة فيها عشرة والغرف
عشرة ف��ي األص��ل بقية والتفاصيل يعرفها وزير
العدل ورئيس مجلس القضاء األعلى .لذلك ،اطلب
منهم واناشدهم ال��ذه��اب بهذا االجت��اه الن��ه يقدم
احلل.
واستقبل بو صعب في مكتبه باملجلس النيابي،
وزير االعالم في حكومة تصريف االعمال زياد املكاري
وعرض معه لالوضاع.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��ف��ي��ر ت��رك��ي��ا ف���ي ل��ب��ن��ان باريش
اولوصوي ومت البحث في االوضاع العامة.

ت��اب��ع رئ��ي��س ح��ك��وم��ة تصريف
االعمال جنيب ميقاتي مع زواره في
السرايا امس امللفات االجتماعية
واالقتصادية ،والتقى في هذا االطار
رئيس االحتاد العمالي العام بشارة
األسمر على رأس وف��د ضم ممثلني
عن املصالح املستقلة ،املؤسسات
العامة ،مرفأ بيروت ،مصالح املياه،
ك��ه��رب��اء لبنان ،ك��ه��رب��اء قاديشا،
البلديات ،اهراءات القمح ،،أوجيرو،
املستشفيات احلكومية وتلفزيون
لبنان.
وق����ال األس���م���ر ب��ع��د االجتماع:
«نقلنا الى الرئيس ميقاتي معاناة
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ،امل��ص��ال��ح املستقلة
امل���ؤس���س���ات ال���ع���ام���ة ،البلديات،
املستشفيات احلكومية ،تلفزيون
لبنان والضمان االجتماعي ،وهذه
امل��ؤس��س��ات تعيش معاناة كبيرة،
وإن قسما كبيرا منها ل��م يتقاض
ح��ت��ى ال��ي��وم امل��ن��ح��ة االجتماعية،
اي امل��ب��ل��غ امل��ق��ط��وع وح���ده األدن���ى
مليون ونصف مليون ليرة ،وحده
األقصى  ٣ماليني ليرة .وأخص هنا
املستشفيات احلكومية ،االهراءات،
تلفزيون لبنان والنقل املشترك».
أضاف« :ان املعاناة كبيرة أيضا
ف���ي ال���ض���م���ان االج���ت���م���اع���ي ،ومن
الضروري أن تدفع الدولة ما للضمان
ف��ي ذمتها وال��ب��ال��غ  ٥آالف مليار
ليتمكن الضمان من القيام بواجباته
ورفع التعرفة للدواء واالستشفاء.
طبعا لقد بحثنا ه��ذا املوضوع مع
وزي���ر امل���ال قبل ي��وم�ين ف��ي حضور
املدير العام للضمان ،واتفقنا على
دفع  ٤٠٠مليار للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي باالضافة إلى
 ١٢٥مليارا لألمراض املستعصية
وغسيل الكلى حتى يتمكن الضمان
من القيام بواجباته».
وق���ال«:ب���ح���ث���ن���ا ف����ي موضوع
تعويضات نهاية اخل��دم��ة ،وليس

الرئيس ميقاتي مستقب ً
ال أبو فاعور
معقوال ان يستمر ال��ض��م��ان بدفع
ال��ت��ع��وي��ض��ات ع��ل��ى س��ع��ر صرف
ال����دوالر  ١٥٠٠ليرة  ،واع��ل��ن هنا
أن هناك تأكيدا م��ن دول��ة الرئيس
بدرس إعادة احتساب التعويضات
ف��ي ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي للضمان
االجتماعي.
حتدثنا أيضا عن تعاونية موظفي
الدولة وض��رورة ان تبادر الى رفع
ت��ع��رف��ات االس��ت��ش��ف��اء والتعليم،
ونتمنى على البقية الباقية تنفيذ
مرسوم الـ  ١،٢٠٠،٠٠٠ليرة لبنانية
اخلاص بالعسكريني وأن يتقاضى
اجلميع بحلول أول متوز كما اشار
دول���ة ال��رئ��ي��س رات���ب ش��ه��ر ع��ن كل
شهر وأن يصبح تعويض النقل ٩٥
الف ليرة لبنانية».
وردا ع��ل��ى س����ؤال ع���ن تعليق
املفاوضات لرفع اإلضراب قال«:نحن

مولوي ت�سلَّم تقر ير جلنة
االحتاد الأوروبي ملراقبة االنتخابات
استقبل وزي��ر الداخلية والبلديات في حكومة تصريف األعمال
ال��ق��اض��ي ب��س��ام م���ول���وي ،ام����س ،وف����دا م���ن امل��ص��دري��ن وامل���زارع�ي�ن
والصناعيني ،بحضور النائب جورج عقيص.
ون��ق��ل ال��وف��د إل��ى م��ول��وي «وج���ع ال��ق��ط��اع م��ن ج���راء وق��ف تصدير
املنتجات اللبنانية إلى الدول العربية ،وحتديدا إلى اململكة العربية
السعودية» ،مطالبا إياه بـ«استكمال ما كان بدأه بالعمل على ضبط
عمليات تهريب حبوب الكبتاغون إلى الدول العربية والسعي إلى حل
قضية التصدير».
م��ن ج��ه��ت��ه ،وع���د م��ول��وي ال��وف��د ب��ـ«ال��ع��م��ل ع��ل��ى إي��ج��اد ح��ل لهذه
القضية».
وفي السياق عينه ،التقى مولوي سفير لبنان في اململكة العربية
السعودية فوزي كبارة.
كما استقبلعلى التوالي ،النواب :ميشال الدويهي ومحمد يحيى ،ثم
ميشال موسى ،وعرض معهم شؤونا تتعلق مبناطقهم.
وتسلم مولوي من جلنة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات ،التي
زارته برئاسة رئيسها جيورجي هولفيني ،نسخة عن تقريرها النهائي
وتوصيات اللجنة حول االنتخابات النيابية التي جرت في لبنان.

بو حبيب التقى وزير
بريطاين لل�شرق الأو�سط
التقى وزي��ر اخلارجية واملغتربني الدكتور عبدالله بو حبيب
بالوزير البريطاني للشرق االوس��ط ال��ل��ورد ط��ارق أحمد وجرى
البحث في العالقات الثنائية ،كما عرض الوزير بو حبيب الوضع
اللبناني بعد االنتخابات النيابية واخلطوات االصالحية التي
قامت بها احلكومة اللبنانية مبا فيها االتفاق مع صندوق النقد
ال��دول��ي ومتابعة مسار تنفيذه في املرحلة القريبة املقبلة .كما
شكر الوزير بو حبيب بريطانيا على املساعدات للجيش اللبناني
واالجهزة االمنية ،آم ً
ال توجيه عناية خاصة للقطاع التربوي نظر ًا
للظروف الصعبة التي مير بها لبنان السيما أن��ه يقوم بتنظيم
ص��ف��وف خ��اص��ة ألب��ن��اء ال��ن��ازح�ين ال��س��وري�ين على أراض��ي��ه وفي
مدارسه الرسمية ما يزيد من العبء امللقى على القطاع التربوي
اللبناني.
واج���ت���م���ع ب���و ح��ب��ي��ب ،ع��ل��ى ه���ام���ش م��ش��ارك��ت��ه ف���ي املؤمتر
ال���وزاري الدولي ل»حرية الدين أو املعتقد في لندن» ،مع نظيره
البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ،ومت البحث في
العالقات الثنائية واحل��رص على تطويرها مع البحرين وسائر
الدول العربية ومواضيع إقليمية ته ّم البلدين.
كما التقى نظيره املجر بيتر سيارتو ،ال��ذي أب��دى «دع��م بالده
الكامل للموقف اللبناني في ما يتعلق مبلف النازحني السوريني»،
ومت البحث في «موضوع املنح الدراسية إلى املجر وآفاق التعاون
مع مؤسسة  Hungary Helpsفي لبنان».

ك����احت����اد ع���م���ال���ي ع������ام باشرنا
ب��امل��ف��اوض��ات ف��ي ح��ض��ور الروابط
التي تختص ب��اإلدارة العامة ،ومن
ضمن اجتماع اليوم (امس) متنينا
على دولة الرئيس أن يستمر احلوار
خ��ص��وص��ا ب��ع��ض ت��ص��ري��ح وزي���ر
العمل ،وأن نعود ال��ى احل���وار مع
رابطة موظفي اإلدارة العامة ،ألننا
جميعا نشكل القطاع العام الذي
ليس حكرا على أحد».
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس
نقابة م��س��ت��وردي امل���واد الغذائية
هاني بحصلي ومت البحث في ملف
احل��اوي��ات امل�لأى ب��امل��واد الغذائية
واملستوردة من اخلارج العالقة في
مرفأ بيروت بسبب إضراب موظفي
اإلدارة العامة.
ون���ق���ل ب��ح��ص��ل��ي ع���ن الرئيس
ميقاتي تأكيده «إعطاء ه��ذا امللف

األول���وي���ة ال��ق��ص��وى وال��ع��م��ل على
ال��ت��وص��ل إل����ى ح���ل ي��ن��ه��ي األزم����ة
ويعيد العمل ال��ى إدارات الدولة،
وإجناز كل املعامالت املتراكمة لدى
إدارات الدولة ومنها حاويات املواد
الغذائية».
واس���ت���ق���ب���ل ال���رئ���ي���س ميقاتي
النائب وائ��ل بو فاعور ال��ذي أعلن
إث��ر اللقاء  :تشرفت بلقاء الرئيس
ميقاتي وط��رح��ت معه موضوعني:
األول يتعلق باألدوية وباالستيراد
املباشر لها من قبل وزارة الصحة،
طبعا يعمل وزي���ر ال��ص��ح��ة فراس
األبيض بجهد على هذا األمر ،وهو
أع��د اق��ت��راح��ا موضوعيا وعلميا
سيتقدم ب��ه ،واذا ما س��ارت األمور
باالجتاه الصحيح امتنى مع دولة
الرئيس ومع وزير الصحة أن نصل
ال��ى ع�لاج ج���ذري ملعاناة مرضى

ال��س��رط��ان واألم����راض املستعصية
األخ���رى التي اعتقد بأنها واحدة
م��ن أب��رز وج��وه معاناة اللبنانيني
وأك���ث���ره���ا إي�ل�ام���ا .أم����ا أملوضوع
الثاني الذي طرحته فهو بخصوص
برامج الدعم االجتماعي .ومبا أننا
ف��ي وض���ع إج��ت��م��اع��ي واقتصادي
صعب ،ومبا أن العالجات اجلذرية
واالص�لاح��ي��ة حتى اللحظة ،تبدو
متعثرة ،هذا الواقع يفرض علينا
ال��س��ي��ر ف���ي إج������راءات اجتماعية
وبرامج دعم إجتماعي تعني املواطن
على جتاوز هذه املرحلة».
واستقبل الرئيس ميقاتي نقيب
املهندسني في طرابلس والشمال
بهاء ح��رب ومت خ�لال اللقاء عرض
شؤون النقابة.
كما استقبل سفير بلجيكا في
ل��ب��ن��ان ه��وب��ي��ر ك���ورم���ان ف��ي زي���ارة
وداعية.
وق������ال ال��س��ف��ي��ر ك����ورم����ان بعد
اللقاء »:أغادر لبنان في األسابيع
املقبلة ،وأكدت للرئيس ميقاتي بأن
بلجيكا ستستمر ف��ي دعم لبنان
وم��س��اع��دت��ه  ،فنحن أص��دق��اء منذ
مدة طويلة ،ومتنيت له النجاح في
تأليف حكومة في اقرب وقت ممكن،
وميكنه االعتماد على بلجيكا ونحن
نعمل ملساعدة لبنان للخروج من
أزماته واستعادة ازدهاره».
واع����ل����ن ردا ع���ل���ى س������ؤال انه
سيتولى «منصب م���دي���ر دائ����رة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في
اخل��ارج��ي��ة البلجيكية ،باالضافة
إل��ى مهام املوفد اخل��اص من أجل
سورياج».
واس���ت���ق���ب���ل ال���رئ���ي���س ميقاتي
وف���دا من «منصة املجتمع املدني
ال��ن��س��وي» ضم ك�لا م���ن :جوزفني
زغ����ي����ب ،ن�����دى ع���ن���ي���د ،سيسيليا
الشامي ،جويل بو فرحات ،وأمين
دندش .

جلنة الدفاع ا�ستمعت من الأمن العام
لإجابات عن �أ�سئلة حيال اجلوازات

جانب من جلسة جلنة الدفاع النيابية
ع � �ق� ��دت جل� �ن ��ة ال � ��دف � ��اع ال ��وط� �ن ��ي
وال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات جلسة برئاسة
النائب جهاد الصمد وح�ض��ور وزيري
املال في حكومة تصريف االعمال يوسف
خليل واالتصاالت جوني القرم ،وعدد من
النواب.
وح �ض��ر اي �ض��ا رئ �ي��س مكتب املدير
ال� �ع ��ام ل�ل�أم��ن ال� �ع ��ام ال �ع �م �ي��د الياس
البيسري ،رئيس مكتب شؤون املكننة في
االمن العام العقيد فادي حرب ،واملديرة
العامة في االدارات واملجالس احمللية في
وزارة الداخلية فاتن ابو احلسن.
وبعد اجل�ل�س��ة ،ق��ال رئ�ي��س اللجنة
النائب الصمد« :استمعت اللجنة من
وزير االتصاالت عن عائدات البلديات من
الصندوق البلدي املستقل جلهة الهاتف
الثابت واخللوي وقال ان الوزارة ارسلت
احلصة البالغة  10في املئة للبلديات من
ع��ام  2019وحتى شهر  .2022/5وبعد
ال �ن �ق��اش م��ع ال� �ن ��واب ،ت �ب�ين ان وزارة
االتصاالت ارسلت االي��رادات الى وزارة
املال وليس الى البلديات ،وللتأكيد اكثر
من املعلومات ،طلب رئيس اللجنة من
وزي��ر االت �ص��االت ت��زوي��د اللجنة خطيا
ارق��ام املبالغ احملولة الى البلديات منذ
عام  2017حتى تاريخ اليوم سواء جلهة
الهاتف الثابت ام الهاتف اخلليوي».
وأض � � ��اف« :ف� ��ي م ��وض ��وع اص� ��دار

ج ��وازات السفر ،استمعت اللجنة الى
ممثلي االم ��ن ال �ع��ام ال��ذي��ن اج��اب��وا عن
اسئلة النواب في هذا املضمار ،وبينوا
ان ع��دد اجل��وازات املتوافرة حاليا لدى
املؤسسة هي  150الف جواز الكتروني
و 80ال ��ف ج���واز ب �ي��وم �ت��ري .وان عدد
اجل� � � ��وازات اجل���دي���دة ب �ح �س��ب العقد
مليون  ،وان��ه خالل شهر ( 10تشرين
االول) املقبل ،سيتم تسليم اول دفعة
من اجل��وازات وه��ي  200ال��ف ج��واز من
اص��ل مليون جلهة التمييز ف��ي اعطاء
االولويات للفئات التالية:
 - 1االستشفاء.
 - 2عقود العمل اخلارجية.

 - 3الطالب.
 - 4جتديد االقامات للمقيمني خارج
البالد.
 - 5حديثو ال ��والدة املقيمون خارج
البالد».
وأكد ممثلو االم��ن ال�ع��ام التزامهم
تلبية ما اوص��ت به اللجنة ،وخصوصا
ف��ي م��ا يتعلق باستخدام ال �ـ  150الف
ج ��واز س�ف��ر ال �ك �ت��رون��ي لتسهيل امور
املواطنني في احلصول على جوازات».
وختم« :في موضوع النفايات ،تأجل
ال �ن �ق��اش ف�ي��ه ال ��ى ج�ل�س��ة اخ���رى حتدد
الحقا».

جنبالط ا�ستقبل ال�سفري ال�سعودي
استقبل رئ�ي��س احل��زب التقدمي االش�ت��راك��ي ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،م�س��اء ام��س السفير
السعودي في لبنان وليد بخاري في كليمنصو.
تطو ٍر الفت ،خصوص ًا بعد االنتخابات النياب ّية وبالتوازي مع مساعي تشكيل
وفي ّ
احلكومة وم��ع ب��دء الع ّد العكسي لالنتخابات الرئاس ّيةُ ،عقد لقا ٌء بني رئيس احلزب
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط وعضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطالله.
وأشارت معلومات الى أنّ اللقاء الذي ّ
ظل بعيد ًا عن اإلعالم أتى بعد تواصل غير مباشر
اتّسم باإليجاب ّية من اجلانبني ،وهي إيجاب ّية انسحبت أيض ًا على أجواء االجتماع الذي
اتّفقا فيه على ض��رورة التهدئة اإلعالم ّية والسياس ّية في هذه املرحلة ،خصوص ًا على
صعيد اجلبل ،كما على التعاون في سبيل تنفيذ مشاريع إمنائ ّية في قضاء الشوف ،الفتة
ثان بينهما في األسبوع املقبل.
الى أنّ اجلانبني اتّفقا على عقد
اجتماع ٍ
ٍ

�سيا�سة حملية

اخلميس  7متوز 2022م
املوافق  8ذو احلجة 1443هـ

«حزب اهلل» يغزو املناطق ال�سنّية م�ستغ ًال الفراغ

ال ميكن ا�ستمرار املواجهة ال�سيادية بدون ركائز ال�صمود االجتماعي

�أحمد الأيوبي

واقع املؤسسات
عند أهل الس ّنة

تنقسم املؤسسات االجتماعية في
املناطق السنية إلى ثالثة أقسام:
 مؤسسات الدولة :وهي خاضعةف��ي أغلبها ل��واق��ع الفساد والتحكّم
السياسي ،وإن كانت قابلة لإلصالح
حيث توجد إدارة جيدة.
 امل���ؤس���س���ات ال���ك���ب���رى :وهيامل��ؤس��س��ات ال��ع��ري��ق��ة ذات التاريخ
األصيل في اخلدمة االجتماعية ،وهي
معروفة من حيث احلجم واالنتشار،
وقد بلغت من السنني ما بات يوجب
اس��ت��ن��ه��اض��ه��ا ب���ن���ا ًء ع��ل��ى الثوابت
اإلس�ل�ام���ي���ة واحل����ف����اظ ع��ل��ى القيم
الدينية واالجتماعية ،وعدم السقوط
ف��ي ف� ّ�خ التغريب امل���ؤ ّدي إل��ى فقدان
ال��ه��وي��ة واالن��ت��م��اء ،ب��ل يجب العمل
في دائ��رة العمل بثوابت دار الفتوى
وبانتمائنا العربي.
 امل��ؤس��س��ات امل��ت��وس��ط��ة :وهيتقوم اليوم بالدور األهم في مواجهة
ت���داع���ي���ات ال����ك����وارث االجتماعية
والصحية ،وتتص ّدى حلاجات الناس
اليومية ،من خالل مراكزها الصحية
واإلغاثية ،وتس ّد الثغرة الكبرى اليوم،

ل��ذل��ك ينبغي االه��ت��م��ام ب��ه��ا وتأمني
مصادر الدعم لها واالستمرارية أل ّنها
إذا سقطت سينهار ما تب ّقى من أعمدة
الصمود االجتماعي.

كارثة ال سابق لها

ال تشبه ه���ذه ال��ك��ارث��ة سابقاتها
مم��ا واجهناه خ�لال احل��رب األهلية،
أل ّنها تعتبر األس��وأ في تاريخ لبنان
املعاصر ،لذلك فإنّ التص ّدي لها يجب
أن يكون مبنطلقات وأفكار وأساليب
مختلفة ،مع اإلف��ادة من جتربة العمل
االجتماعي خ�لال احل���رب ،لكن يجب
التح ّرك بنا ًء على قواعد جديدة ،تأخذ
بعني االعتبار ت��ط� ّ�ور العمل اخليري
التحوالت التي يأخذها العمل
وطبيعة
ّ
التطوعي ،وأوض��اع اجلهات املانحة
وال���داع���م���ة ف���ي ه���ذه امل��رح��ل��ة ،فهذه
عوامل تتحكّم مبسار ومصير اجلهود
واملبادرات املنتظرة.

االنتماء العربي وثوابتنا

م���ن ال����ض����رورة مب���ك���ان االل���ت���زام
بهويتنا العربية ألنّ امتدادنا العربي
هو ضمانتنا احلقيقية ،وألنّ الواضح
أنّ اجلهات الدولية أصبحت في دائرة
اهتمام مختلفة بعيدة نسبي ًا عن لبنان،
وهذا يعني ضرورة التفكير بوضعية
أهل الس ّنة عموم ًا وكيفية التعامل مع
املستقبل ،في ّ
ظل املتغ ّيرات السياسية
وحتمية بناء البديل ،وفي ّ
ظل احلاجة
إل��ى حيوية امل��ؤس��س��ات االجتماعية
لس ّد الفراغات األساسية عن الدولة.
م��ا يجب االن��ت��ب��اه إل��ي��ه أي��ض � ًا هو
م��وج��ة االن���ح���راف ال��دول��ي��ة الداعمة

,,

بد من التكامل
ال ّ
بني امل�ؤ�س�سات وال�سياديني
التحديات الوجودية
ملواجهة
ّ

ل���ل���ش���ذوذ وض�����رب األس������رة والقيم
االج��ت��م��اع��ي��ة وه�����ذا م���س���ا ٌر ال يجب
مقاربته من منطلق املنفعة املادية فقط،
مدمر لطبيعة وتركيبة
بل إ ّن��ه مدخل ِّ
مؤسساتنا االجتماعية ذات اخللفية
ِ
احملافظة ،كما حصل في
الدينية أو
بعض احمل��ط��ات م��ع جمعية املقاصد
اإلسالمية.

استدراك النقص
االستراتيجي مركز دراسات
وإطالق املبادرات

ي��ح��ت��اج أه����ل ال��س � ّن��ة ب���ش��� ّدة إلى
م���رك���ز ي��ج��م��ع ال����ط����اق����ات العلمية
واالق���ت���ص���ادي���ة وي��س��اه��م ف���ي تقدمي
األط�����ر امل��ط��ل��وب��ة إلط��ل��اق املشاريع
وامل���ب���ادرات واس��ت��ج��م��اع ق���وة رجال
األعمال وأه��ل االختصاص في لبنان
وبلدان االغتراب ،وهذا سيؤدي حكم ًا
إل��ى حتقيق عصبة من القوة والعلم
واحل��ك��م��ة واإلم��ك��ان��ات جتعل إيجاد

,,

ي����ف����رض ع�����ن�����وان استنهاض
املؤسسات الدينية واالجتماعية لدى
أهل الس ّنة واجلماعة نفسه في هذه
امل��رح��ل��ة ،حيث يحضر ك��أول��وي��ة مع
التأكّد من انحدار الدولة ومرافقها
نحو األس��وأ ،مما يدفع إل��ى التفكير
في كيفية التعامل مع االنهيار الكبير
سياسي ًا ومعيشي ًاّ ،
وكل جتاهل لهذا
اآلت��ي احملتوم ال يعني سوى انتظار
املكونات
الهالك واالندثار ،بينما بقية
ِّ
وجهزت
اللبنانية أنهت استعداداتها
ّ
مؤسساتها للتعامل مع اتساع دوائر
ال��ك��ارث��ة امل��رت��ق��ب��ة ،وه����ذا م��ا يجعل
الساحة السنية مستباحة أمام غزو
«حزب الله» لها بسالح اخلدمات من
دون مواجهة تُذكر.
ه����ذا ال����واق����ع ي��س��ت��دع��ي إط�ل�اق
ورش���ة ح���وار ون��ق��اش علمي وفكري
واجتماعي ف��ي كيفية ال��ت��ع��اون بني
هذه املؤسسات لوضع استراتيجية
تكاملية فيما بينها .فمرحلة الزهد
بالتعاون انقضت ،والسنوات السمان
انقضت ،ولم يعد هناك مجال لرفاهية
االنفراد واالجتهاد الفردي ،بل أصبح
العمل اجل��م��اع��ي أوج���ب الواجبات
وعلى جميع املستويات.

املخارج من األزمات متاح ًا.

مواجهة جائحة املخ ِّدرات

ال يخفى على أحد أنّ آفة املخ ِّدرات
جت��ت��اح م��ن��اط��ق واس���ع���ة ف���ي لبنان،
وتضرب بعنف في بيروت وطرابلس
وعكار وغيرها ،وال توجد مؤسسة في
تختص بعالج من
مناطق أهل الس ّنة
ّ
ابتلي بهذه اآلفة.
م���ن ه��ن��ا ت��أت��ي ض�����رورة التح ّرك
لدعم امل��ش��روع املشترك ال��ذي أطلقته
جمعية «املنهج» اخليرية في طرابلس
بالتعاون مع جتمع «أم النور» ،وحمل
اس��م م��رك��ز «ف��رص��ة» للوقاية وإعادة
تأهيل املدمنني على امل��خ��درات ،وهو
يحظى ببنية تأسيسية جاهزة ضمن
مبان منوذجية في زيتون أبي سمراء،
ٍ
ويحمل ّ
كل عناصر النجاح.

استجماع الطاقات
بال إهمال ألحد

ال مي��ك��ن ال��ت��ف��ك��ي��ر ب��ال��ن��ه��وض إلاّ

ب��اس��ت��ج��م��اع ال���ط���اق���ات ،وه���ي دعوة
الضرورة اآلن ،مع حتمية حت ّرر النخب
السنية من ربقة التبعية السياسية
وض�����رورة التفكير ب��ع��ي��د ًا ع� ّ�م��ا كان
سائد ًا في السنوات املاضية ،خاصة
أنّ أسلوب إدارة ش��ؤون أه��ل الس ّنة،
ك��ان ف��ي معظمه بعيد ًا ع��ن املصلحة
العامة.
بعد االنتخابات النيابية أصبح
الفرز واضح ًا :هناك من اختار التخ ّلي
عن املسؤولية وذهب إلى خيار االنتحار
السياسي ،وتسليم الساحة إلى «حزب
الله» ،وبني من اختار املواجهة والعمل
على ترتيب البيت الس ّني وإصالحه،
وفي طليعة هذا الفريق الرئيس فؤاد
ال��س��ن��ي��ورة ،وال��ن��ائ��ب أش����رف ريفي
وبقية الشخصيات السنية السيادية.

ال ميكن جتاهل أولوية
اإلغاثة والتنمية

وأم����ام غ���زو «ح���زب ال��ل��ه» العلني
واملباشر للمناطق السنية باخلدمات
مستفيد ًا من الفراغ الناجت عن تعليق
احلريري نشاطه السياسي ،والدعوة
إل���ى مقاطعة االن��ت��خ��اب��ات ،ال ميكن
ملشروع املواجهة السيادية الوطنية
أن ي��س��ت��م� ّر ب����دون ذراع اجتماعية
ت��ن��م��وي��ة وب������دون ُب���ع���د اقتصادي
إغ��اث��ي ،وه���ذا ي��وج��ب ت�لاق��ي النخب
الس ّنية مع أهل السياسة الس ّنة ذوي
االجتاه السيادي ،والتوقف عن حمل
عالمات االستفهام والتعجب والتر ّدد
واالن��ت��ظ��ار غير املُ��ج��دي ،ألنّ الوقت
يقطع الفرص.

 23تو�صية لبعثة االحتاد الأوروبي ملراقبة االنتخابات يف لبنان:
�شراء الأ�صوات والزبائنية �ش َّوه تكاف�ؤ الفر�ص و�أ َّثر على اختيار الناخبني

تضمن تقرير بعثة اإلحتاد األوروبي
ملراقبة االنتخابات النيابية ف��ي لبنان
لعام  23« ،2022توصية لتحسني العملية
اإلنتخابية في املستقبل» .وق��ال رئيس
بعثة اإلحت� ��اد األوروب � ��ي وال �ع �ض��و في
البرملان األوروب��ي جورج هولفيني الذي
عاد الى لبنان لتقدمي التقرير ،خالل مؤمتر
صحافي عقده ف��ي ب�ي��روت« :االستنتاج
الوارد في التقرير النهائي للبعثة هو أنه
بالرغم من أن التحضيرات تأ ّثرت باملوارد
املالية والبشرية احملدودة ،فإن السلطات
االنتخابية أج��رت اإلنتخابات النيابية
ف��ي موعدها ف��ي  15أي ��ار» ،مضيفا« :إلاّ
أنه طغت على هذه اإلنتخابات ممارسات
ش ��راء األص� ��وات وال��زب��ائ�ن�ي��ة الواسعة
النطاق ،مم��ا ش� ّ�وه تكافؤ ال�ف��رص وأ ّثر
بشكل خطير على اختيار الناخبني».
وف ��ي ت �ق��ري��ره��ا ،الح �ظ��ت ال�ب�ع�ث��ة أن
«احل �م �ل��ة ك��ان��ت ن��اب�ض��ة ب��احل �ي��اة ،لكن
شابتها حاالت مختلفة من الترهيب  -مبا
في ذلك على وسائل التواصل االجتماعي
 وحاالت عرقلة احلمالت ،باإلضافة الىأن اإلط ��ار ال�ق��ان��ون��ي لتمويل احلمالت
االنتخابية عانى من أوجه قصور خطيرة
فيما يتع ّلق بالشفافية واملساءلة .على
ال��رغ��م م��ن أن ح��ري��ة التعبير احتُرمت
ب��اإلج �م��ال ،ف�ش� ّل��ت وس��ائ��ل اإلع �ل�ام في
توفير تغطية متساوية ومتوازنة وكانت
مساحة اإلنترنت مائلة بسبب التّالعب
السائد باملعلومات وع�ل�اوة على ذلك،
ف��إن س��ر ّي��ة التصويت ل��م تكن مضمونة
دائما .ستناقش بعثة اإلحتاد األوروبي،
وف �ق��ا ل��والي �ت �ه��ا ،ال �ت��وص �ي��ات ال � �ـ 23مع
املعنيني لتحسني العملية اإلنتخابية في
املستقبل».
ومن بني األوليات الست ،س َّلط رئيس
ب�ع�ث��ة اإلحت� ��اد األوروب�� ��ي ال �ض��وء على
حاجة:

كرامي :تع ّر�ضت حلرب �إلغاء يف االنتخابات 3
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و ّمتت �سرقة «داتا» الناخبني و�أنا �أ ّتهم «القوات»
كشف رئيس تيار الكرامة النائب والوزير
السابق فيصل ك��رام��ي ف��ي لقاء إع�لام��ي مقفل
شاركت فيه «ال��ل��واء» ،ان��ه تع ّرض حل��رب إلغاء
س��ي��اس��ي ف��ي االن��ت��خ��اب��ات س��اه��م��ت ف��ي��ه قوى
ع��دي��دة ،حيث متّ ��ت رش��وة بعض العاملني في
املاكينة االنتخابية ال سيما املسؤول عن «داتا»
الناخبني التي تتضمن أسماءهم وعناوينهم
وأرقام هواتفهم.
وق����ال ك���رام���ي :ل��ق��د ع��م��د س���ارق���و ال���ـ«دات���ا»
إل���ى االت��ص��ال الشخصي بناخبينا ودعوهم
للتصويت ال��ى أش���رف ري��ف��ي وس���واه م��ا آثار
تساؤالتهم ،فبادروا الى االتصال بنا لالستفسار
عما يحصل .لذلك ذهبنا الى االنتخابات عميان ًا
ّ
ال «دات����ا» وال ات��ص��االت ب��ال��ن��اخ��ب�ين ،وم���ع ذلك
كانت هناك مناطق تؤ ّيدنا .وبرغم احل��رب كنا
األوائل في طرابلس بني كل اللوائح ،حيث اننا
نلنا  ٢٩٢٧٧صوتا وف��ازت الئحتنا بحاصلني.
وال�لائ��ح��ة املطعون فيها ه��ي «الئ��ح��ة التغيير
احلقيقي» أي الئحة إيهاب مطر حصلت على
 ١٦٨٢٥صوت ًا وفازت أيض ًا بحاصلني .والفارق
بني الالئحتني  ١٢٤٥٢صوت ًا ،وفارق الكسرالذي
خسرنا بسببه كان  ٤٦صوتا أي نسبة .0،0033
وكشف كرامي أيضا ان أغلب رؤساء األقالم
كانوا من الشمال ومن جهات سياسية معروفة،
وق��د ارت��ك��ب��وا م��ج��زرة إل��غ��اء م��ئ��ات األصوات
لنا من دون سبب ج��وه��ري ،مثل ان إشارة
ال��ص��وت التفضيلي كانت خ��ارج املربع
بشكل بسيط.
وأوضح كرامي :ان احدى القضاة من
رؤساء جلان القيد اتصلت بي وأبلغتني
ان ما حصل حرام بحقك هناك مجزرة
ج���رت ألص���وات���ك .ك��م��ا ك��ش��ف كرامي
ان��ه تب ّلغ بعد إقفال الصناديق وفرز
النتائج فوز الئحته (اإلرادة الشعبية)
ال��ت��ي شكّ لها بحاصلني ورمب���ا ثالثة،
ل��ك��ن ص��ب��اح��ا ت��غ � ّي��رت النتيجة لصالح
الئحة إيهاب مطر ،بعدما ألغيت مئات
األص��وات وفقدان صندوق اقتراع
من أحد أقالم االقتراع.
ويعترف كرامي
ان املندوبني
ح����اول����وا أن
يعتر ضو ا
ول��م يحصل
جت�������������اوب
م������ع������ه������م،
تنمر
ب������ل
ّ
وض�������غ�������ط
م��ن رؤساء
األق������ل�����ام،

بريوت ُتعا َقب بقطع املياه بعد الكهرباء
تعاني العاصمة ب��ي��روت اوض��اع��ا مزرية،
منذ م��ا سمي باالنتفاضة الشعبية قبل ثالث
سنوات ،وقيام بعض املندسني بتخريب الوسط
التجاري فيها ،وفاقمها تفشي ازم��ة كورونا،
ومأساة تفجير املرفأ ،والقطع املتعمد للكهرباء،
ال��ذي حولها الى شبه صحراء ليال ،وح��ال من
الفوضى في الشوارع نهارا ،مع الغياب الكامل،
لوجود الدولة ،ومؤسساتها الرسمية والبلدية،
بكل اجهزتها ،ومنظماتها االهلية ،حتى باتت
املدينة وكأنها احدى ضواحي البلدان املتخلفة،
ول��ي��س��ت ع��اص��م��ة ل��ب��ن��ان وم��ن��ارة م���دن الشرق
األوسط ،متروكة لقدرها ومصيرها.
ٌحرمت املدينة من التزود بالتيار الكهربائي،
وجمد قرار مجلس
السباب سياسية وطائفية،
ٍّ
ال����وزراء ال���ذي يخص ت��زوي��د املدينة بالتيار،
لساعات اضافية ،كونها عاصمة لبنان وفيها
معظم املؤسسات واالدارات العامة واحلركة
امل��ال��ي��ة ،واالق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة والتجارية
وال��س��ي��اح��ي��ة وي���رت���اده���ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون م���ن كل
املناطق ويسكن فيها ،ما يقارب املليون نسمة
م��ن مختلف االط��ي��اف والتوجهات السياسية
وامل��ن��اط��ق��ي��ة .ح��رم��ت امل��دي��ن��ة اوال م��ن التغذية
املخصصة لها اوال بحجة تراجع كميات الطاقة
الكهربائية املنتجة ،ال��ى ان حرمت بشكل قد
يكون نهائيا ،ألن ال��ذي يتحكم بتوزيع التيار
الكهربائي ،وبايعاز من اجلهات السياسية التي
يتبع لها ،ميارس ،حبس التيار الكهربائي كليا
عن بيروت.
اآلن ُقطعت مياه الشفه عن العاصمة كلها
منذ ما يقارب الشهرين ،بينما كانت شحيحة

كلمة ونُصّ
( )1إن�ش��اء م��راك��ز «ميغاسنتر» على
أس��اس التسجيل املسبق للناخبني ،من
أجل تسهيل مشاركة الناخبني.
( )2إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة اإلش � � ��راف على
االنتخابات ككيان قانوني منفصل مستقل
متام ًا عن وزارة الداخلية والبلديات ،مبا
في ذلك من الناحية املالية واإلدارية.
( )3م� �ن ��ح ه��ي��ئ��ة اإلش�� � � ��راف على
االنتخابات الوالية والقدرة على التحقق
من كل احلسابات الشخصية للمرشحني
وأطفالهم وأزواجهم ومراجعتها.
( )4تنظيم ص��ارم لتوفير السلع أو

اخلدمات أو املدفوعات من قبل املؤسسات
ال �ت��ي مي�ل�ك�ه��ا أو ي��دي��ره��ا املرشحون
أو األح � � ��زاب مب ��ا ف ��ي ذل� ��ك الشركات
واملؤسسات واجلمعيات اخليرية.
( )5مت��ك�ي�ن ه �ي �ئ��ة اإلش� � � ��راف على
االنتخابات من فرض غرامات رادعة على
املرشحني وال �ل��وائ��ح ،ال��ذي��ن ال يقدمون
ت�ق��اري��ر مت��وي��ل احل �م�لات اإلل��زام �ي��ة في
ال��وق��ت احمل���دد أو ي�خ��ال�ف��ون السقوف
القصوى لإلنفاق على احلملة.
( )6الدعوة الى اعتماد تدابير خاصة
مؤقتة لزيادة متثيل املرأة في البرملان.

وش ّدد رئيس البعثة على «أن توصيات
ب�ع�ث��ة االحت� ��اد األوروب�� ��ي ت �ض��ع إط���ار ًا
لعملية إصالح تدريج ّية بقيادة لبنان ّية:
ومن امله ّم ج� ًّدا مواصلة احل��وار املنتظم
والشفاف والشامل عن تنفيذ التوصيات
م��ع اجل�ه��ات املعن ّية احمل�ل� ّي��ة ،مب��ن فيها
ال �ق��وى ال�س�ي��اس� ّي��ة املُ�ن�ت�خ�ب��ة ،املجتمع
املدني ووسائل اإلعالم».
وخ��ت��م ه��ول �ف �ي �ن��ي ق ��ائ�ل�ا« :االحت� ��اد
األوروب���ي على أ ّ
مت االس�ت�ع��داد ملساندة
لبنان في تطبيق هذه التوصيات لتحسني
العملية االنتخابية ،إذا لزم األمر ،املجدية

واملفيدة».
وتلبي ًة ل��دع��وة السلطات اللبنان ّية،
ن � ّف��ذت بعثة االحت ��اد األوروب� ��ي ملراقبة
االنتخابات عملها منذ  27آذار ال��ى 16
حزيران  .2022وانض ّم وفد من البرملان
األوروب� ��ي ال��ى بعثة االحت ��اد األوروب ��ي
ملراقبة االنتخابات في اليوم االنتخابي.
وب �ل��غ ع ��دد امل��راق �ب�ين ال��ذي��ن اعتمدتهم
البعثة  167مراقبا من  27دولة من الدول
األع �ض��اء ف��ي االحت ��اد األوروب� ��ي وكندا
والنرويج وسويسرا.

جعجع :طاملا عون يف بعبدا فـ«العو�ض ب�سالمتكن»
اعتبر رئ��ي��س ح��زب ال��ق��وات اللبنانية سمير
جعجع ان  «ح���زب ال��ل��ه» ل��م يطلق مسيراته نحو
ك��اري��ش «م���ن اج���ل ت��ق��وي��ة م��وق��ف احل��ك��وم��ة ،كما
يدعي ،بل لسببني بسيطني :االول الن املفاوضات
التي جرت في قطر بني الواليات املتحدة وايران لم
تفض إلى نتيجة ما دفع هذه االخيرة الى توجيه
ِ
رسالة الى الفريق املفاوض عبر «حزب الله» بانه
باستطاعتها «التدمير» في اي بلد تريد اذا لم متنح
مطالبها ،اذا هذه الرسالة وجهتها ايران من لبنان
على حساب شعبه .اما السبب الثاني فهو تذكير
اللبنانيني بان «ح��زب الله» مقاومة وباستطاعته
ض��رب اس��رائ��ي��ل وارس����ال امل��س��ي��رات بعد ان علم
اللبنانيون تأثيره السلبي على االوضاع اللبنانية
السيادية واملعيشية».
عرض جعجع ف��ي م��ع��راب ام���س م��ع السفير
الروسي الكسندر روداك��وف يرافقه نائبه مكسيم
روم��ان��وف للعالقات الثنائية بني البلدين فضلاً
عن املستجدات السياسية احمللية واالقليمية،في
حضور رئيس جهاز العالقات اخلارجية في احلزب
الوزير السابق ريشار قيومجيان وطوني درويش.
والتقى النائب السابق ان��ط��وان سعد يرافقه
رئيس بلدية راشيا جو سعد ،ومتحور االجتماع
حول مواضيع امنائية واقتصادية تهم املنطقة.
كما استقبل وف��دا من حزب االحت��اد السرياني
ضم رئيسه ابراهيم مراد ،نائب الرئيس ليلى لطي،

االم�ين العام للحزب ميشال ملو واعضاء املكتب
السياسي واالمناء.
والقى جعجع كلمة استهلها بالترحيب بالوفد،
شاكرا له جهوده في االنتخابات االخيرة ،وال سيما
انه ساهم في حتقيق هذه النتائج  .
وت��ط��رق جعجع ال��ى مسألة احل���دود البحرية،
وق��ال« :بعد انتظار طويل منذ االستقالل ،من غير
املقبول اللعب ف��ي ه��ذا امل��وض��وع لغايات حزبية
او استراتيجية غير متعلقة بلبنان .فاحلكومة
اللبنانية تتابع منذ العام  2010هذه املسألة ،وشئنا
ام ابينا ،هذه احلكومات مع كل حسناتها والثغرات
املوجودة فيها اال انها السلطة اللبنانية املوجلة
متابعة مصالح لبنان ،خصوصا املعرضة خلطر
خارجي ،وكيف باحلري اذا كانت من اسرائيل».
اض���اف« :حت���دث ح��زب ال��ل��ه ،ك��ال��ع��ادة ،بلغته
املعهودة مدعيا انه اطلق املس ّيرات بغية احلفاظ
على نفط لبنان وغ���ازه وتقوية موقف احلكومة
اللبنانية ،التي أك��دت باالمس ان ال علم لها بهذا
املوضوع كما انها ال ترغب مساهمة اي اح��د في
تقوية موقعها التفاوضي ،وقد اتى هذا الكالم على
لسان وزير خارجية احلكومة «املنسمية علني اكثر
منا منسمية على غيرن» واملقرب من حزب الله ،ما
ي��دل على ان «احل���زب» يتصرف مبفرده من خالل
مصادرة القرار االستراتيجي للدولة اللبنانية من
دون حق ،االمر الذي يتطابق مع ما نردده دائما».

واشار ال��ى ان «ح��زب الله لم يقم بهذا الفعل
م��ن اج��ل تقوية م��وق��ف احل��ك��وم��ة ،كما ي��دع��ي ،بل
لسببني بسيطني :االول الن املفاوضات التي جرت
في قطر بني الواليات املتحدة وايران لم تفض باي
نتيجة ما دفع هذه االخيرة الى توجيه رسالة الى
الفريق املفاوض عبر «حزب الله» بانه باستطاعتها
«التدمير» في اي بلد تريد اذا لم متنح مطالبها ،اذا
هذه الرسالة وجهتها ايران من لبنان على حساب
شعبه .ام��ا السبب الثاني فهو تذكير اللبنانيني
ب���ان «ح����زب ال��ل��ه» م��ق��اوم��ة وب��اس��ت��ط��اع��ت��ه ضرب
اسرائيل وارسال املسيرات بعد ان علم اللبنانيون
تأثيره السلبي على االوض��اع اللبنانية السيادية
واملعيشية».
وشدد على ان «خطوة «حزب الله» اتت في اطار
حزبي ضيق واقليمي ال عالقة له مبصالح الشعب
اللبناني بل ض��ده ،فارسلت املسيرات واستفزت
احلكومة اللبنانية قبل غيرها وعرقلت عملها ،ما
ادى الى االرباك الذي شهدناه في االيام االخيرة»،
وطالب  «احلكومة اللبنانية بان تقول حلزب الله
علنا انها الطرف املفاوض ولدى احتياجها الى اي
امر تطلب مساعدة اجليش اللبناني وليس اي جهة
اخرى كي ال يتخذ املوضوع منحى آخر ومعادالت
اخ���رى اب��ع��د م��ا ت��ك��ون ع��ن ت��أم�ين م��ص��ال��ح لبنان
وش��ع��ب��ه» ،م��ؤك��دا ان «ه��ذه ه��ي امل��رة االول���ى التي
تطرح فيها احلكومة االمور بشكل واضح وصريح

االمر الذي ازعج «حزب الله»».
ورأى ان «ال���ب���اب االول ل��ل��خ�لاص سيكون
ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة ول��ك��ن اذا خضتموها كما
خضتم انتخابات نيابة الرئاسة واع��ض��اء هيئة
املجلس سنكون ام��ام النتيجة ذاتها وستعطون
محور حزب الله وحلفائه ،اي محور السلطة كما
تسمونه ،منصب رئيس اجلمهورية على طبق من
فضة وستربطون الشعب على مدى السنوات الست
املقبلة بالوضعية ذاتها».
ودعا «كل اف��رق��اء امل��ع��ارض��ة م��ن ن���واب جدد
ومستقلني واح��زاب التفاهم على مرشح مختلف
عن مرشح السلطة احلالية التي ستعلن عنه في
اللحظات االخيرة وهو من املمكن ان يكون مقبوال
ف��ي الشكل ول��ك��ن ف��ي املضمون شبيه مبرشحهم
احلالي» ،مضيفا« :اذا لم نتوصل كمعارضة الى
االت��ف��اق على اس��م رئ��اس��ي واح��د خل��وض املعركة
سنخون عندها ثقة الشعب التي منحت لنا وسيبقى
عملنا في اطار التصاريح املشابهة فقط ال غير».
وجدد التأكيد اننا «امام مرحلة مفصلية وهي
انتخابات الرئاسة ،النه طاملا الرئيس ميشال عون
في بعبدا فـ»العوض بسالمتكن» الننا لن نشهد اي
ام��ر ايجابي ،اذ ما لم ن��راه في السنوات اخلمس
املاضية ل��ن ن���راه ال��ي��وم ،وم��ا يحصل ف��ي مسألة
تشكيل احلكومة املثل االكبر على ذل��ك ،وسنشهد
امورا اسوأ».

بحيث ال ُيقدم أو ُيسجل أي اع��ت��راض من قبل
املندوبني .كما ان الرشوة لعبت دوره��ا ولدينا
وثائق تثبت ذلك.
وردا على س��ؤال عن اجلهة السياسية التي
ّ
خاضت احل��رب ض��ده ال سيما سرقة الـ«داتا»؟
قال :انها القوات اللبنانية ،وهي لديها القدرة
على ذلك.
قدمه
ولكن كرامي أبدى ثقة بأن الطعن الذي ّ
إل��ى املجلس ال��دس��ت��وري سينجح ألن��ه تضمن
ّ
تدخلت
الوثائق واملعطيات ال�لازم��ة« ،إلاّ إذا
السياسة إلبطال طعنه واإلب��ق��اء على النتائج
احلالية» .ويقول :هناك أدلة مادية قوية دفعتنا
ال��ى ت��ق��دمي ه��ذا الطعن ،وم��ن األدل���ة ع��دد كبير
يعول
(باملئات) من األص��وات امللغاة ألسباب ال
ّ
عليها ،وألس��ب��اب واهية وغير حقيقية ،وعلى
أخطاء بشرية يفترض أن تكون غير مقصودة
في عمليات اجلمع واالحتساب ،خصوص ًا ان
الكل يعلم ان هذه احلسابات تتم بشكل بدائي
للغاية .عدا الصندوق الضائع ،والذي نال فيه
ك��رام��ي بحسب احمل��اض��ر الرسمية  ٥١صوت ًا
وهذا على سبيل املثال.
وختم كرامي موضح ًا انه لم يطعن بأي أمر
يتعلق بأصوات الدكتور رام��ي فنج ،ال��ذي ّ
حل
باملرتبة ال��س��ادس��ة ب�ين املرشحني
الس ّنة بعدد  ٥٠٠٠٩أصوات،
وب���ه���ذا ق��ف��ز ال��دك��ت��ور فنج
م��ن أول اخل��اس��ري��ن الى
ال���ن���ائ���ب اخل����ام����س .في
وق�������ت ي���ح���ت���ل ك����رام����ي
امل���رك���ز ال���راب���ع وحصل
على  ٦٤٩٤صوت ًا .وهذا
ال��ط��ع��ن ق��ان��ون��ي وليس
س��ي��اس��ي � ًا ،وال��دل��ي��ل انه
طعن بثالثة أولهم إيهاب
م��ط��ر امل��ي��ق��ات��ي الهوى،
وف���راس س��ل��وم ال���ذي تبينّ
ان���ه م��ن «م��ح��ور املمانعة»،
وال��دك��ت��ور ف��ن��ج ال���ذي يقول
عن نفسه انه من «تيار
االن���ت���ف���اض���ة
والتغيير».

عبد الفتاح خطاب

او مقطوعة نهائيا قبل ذلك ،عن بعض االحياء
فيها ،والسيما املالصقة خلزانات املياه ،وحجة
امل��وظ��ف�ين ان امل��ي��اه ت��ض��خ مل��ن��اط��ق مسؤولني
ب���ارزي���ن ،وال ق���درة ل��ه��م ع��ن حجبها عنهم او
مساواتهم بباقي مناطق العاصمة.
حجج واس��ب��اب يسوقها رئ��ي��س املصلحة،
لتبرير انقطاع امل��ي��اه ع��ن العاصمة ومناطق
واس��ع��ة ف��ي جبل ل��ب��ن��ان ،تضم ح��وال��ي نصف
سكان لبنان.من التحجج بفقدان مادة املازوت،
لتشغيل ماكنات الضخ ،الى انفجار القساطل
لقدمها ،وك���أن املصلحة ،ل��م تكن على دراية،
باتخاذ االحتياطات الالزمة مسبقا ،اوليست
معنية باجراء الكشف ال��دوري ال�لازم لتحديث
الشبكات باخرى جيدة.
اما املفجع بعد تبريرات رئيس املصلحة غير
املقنعة بتاتا ،فهي املواقف اخلجولة للسياسيني
وال����ن����واب واحمل���اف���ظ وال��ب��ل��دي��ة ،وسكوتهم
املطبق عما ميارس بحق العاصمة بيروت ،من
حرمانها من الكهرباء واملياه ،وعدم القيام بأي
حت��رك فاعل ميدانيا على االرض ،لوضع حد
لهذه اجلرمية املنظمة التي ترتكب بحق ابناء
بيروت ،اهماال او عن قصد ،وكأن املشكلة عادية،
وهم غيرمعنيني بها.
ب��ات انقطاع امل��ي��اه لهذه امل��دة الطويلة عن
ب���ي���روت ،ي��ه��دد ب��ت��داع��ي��ات معيشية وصحية
وبيئية ،اذا استمرت املعاجلات على وتيرتها
التي ال ترتقي الى مستوى االزمة وخطورتها.

معروف الداعوق

«�إذا ما عجبكم
روحوا بلطوا البحر!»

 حركة «سوا للبنان» ...غادرت لبنان! من تراثنا اللبناني« :مكانك راوح»! إل��ى من ج� ّ�دد للطبقة السياس ّية الفاسدةملدة أربع سنوات:
ذمة ّ
وأعطاها شرع ّية وبراءة ّ
ّ
وسد بوزك!
النق
توقف عن
ّ
 الرئيس ع��ون استقبل حتى اآلن سفراءوعمان
الكويت وإي��ران وبريطانيا واسبانيا ُ
في زي��ارة وداعية ملناسبة انتهاء مهامهم في
يودعنا!
لبنان ...عقبال ما ّ
 في الصغيرة والكبيرة يسمع اللبنانيونعبارة «إذا ما عجبكم روح��وا بلطوا البحر»...
وعلى هذا األساس لن يبقى شبر ماء في البحر!
 ت��ذك��روا ق��ب��ل إط�ل�اق ال��ن��ار ف��رح � ًا بنجاحتخولهم الهجرة والطفش
أوالدك���م بشهادات
ّ

م��ن ال���ب�ل�اد ...أل����واح ال��ط��اق��ة الشمس ّية التي
دم قلبكم عليها وركّ بتوها على األسطح
دفعتم ّ
والشرفات!
 م��ن��ت��ه��ى امل��س��خ��رة أن ُي����ردد املخمورون�س��ك��ارى األغ��ان��ي ال��ث��وري��ة وي��رق��ص��ون على
ال� ُ
أنغامها في البارات!
 نتذكر بحسرة الشاعر الكبير الساخر أحمدالصافي النجفي حني قال في قصيدته الشهيرة
ما يصلح لوصف أفعال ُحكام لبنان« :فضحونا
حتى أمام الكالب»!
 ق��د أت��ه � ّي��ب ،وق���د أت����ردد ،لكنني ال أخافرب العاملني.
أحد ًا ...إنني فقط أخاف الله ّ
���رئ ...ف�لا لبنانَ
 إذا ُح��� َّم ال� َق��ض��ا ُء على ام� ٍُينجيه وال املهج ُر!
 أسوأ شعور ليس االحساس بالوحدة بلأنك أصبحت في غياهب النسيان( .منقول)

«النواب ال�سابقون» :حما�ص�صات
وكيدية ت�ؤخران ت�أليف احلكومة
استغربت الهيئة االداري����ة لرابطة النواب
السابقني في بيان بعد اجتماعها برئاسة طالل
امل��رع��ب��ي «ت��ل��ه��ي امل���س���ؤول�ي�ن باحملاصصات
والكيدية في تأليف احلكومة اجلديدة وتضييع
الوقت وكأن البالد بألف خير».
واضافت«:ان البالد تزداد انهيارا يوما بعد
ي��وم وآخرها ع��دم معاجلة توقف اخلدمات في
القطاع ال��ع��ام بحيث إن االض���راب ال��ع��ام يشل
الوطن ويعطل مصالح الناس ويحرم اخلزينة
أمواال طائلة .ال دوائ����ر رس��م��ي��ة ال ك��ه��رب��اء ال
م��اء ال دواء ال ه��ات��ف  -كما ان زي���ادة التعرفة
ستولد انتفاضة جديدة  -وماذا نقول بعد؟ اين
املسؤولون ملعاجلة قضية موظفي القطاع العام؟
و ملاذا لم يجدوا احللول حتى اآلن على رغم ان
ه��ذه احلكومة تستطيع عبر تصريف االعمال
اتخاذ تدابير تعيد العمل ال��ى ادارات الدولة

والتخفيف من معاناة املواطنني».
وطالبت رئيس مجلس النواب بعقد جلسة
عامة ملناقشة هذه املواضيع العالقة الن املجلس
سيد نفسه،وفي ظل أوضاع مآسوية ال بد له من
التدخل اليجاد احللول القريبة املدى على األقل
للمشاكل التي تشل البلد.
كما طالبت رئيس احلكومة املكلف االسراع
في بت أمر احلكومة الن الوقت ليس ملصلحتنا
وألن هناك قرارات مهمة حتتاج الى من يتحمل
مسؤوليتها».
واك���دت ان لبنان ل��ن يخضع ول��ن يستسلم
وق���د تخطى ص��ع��اب��ا ك��ث��ي��رة ،ولدى اللبناني
املقيم واملغترب القدرة على النهوض ،فيتمكن
لبنان من االف��ادة من ثرواته النفطية والغازية،
شرط انشاء ص��ن��دوق س��ي��ادي م��ن دون املرور
بالصفقات والوسطاء».

كل لبنان
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الأحمد لـ«اللـواء»� :أخربنا عون ب�أ ّنه �أبلغ هنية � ّأن « ُمنظ ّمة التحرير»
هي ال ُمم ّثل ال�شرعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني بقيادة «�أبو مازن»

هيثم زعيرت:

لـ«م ّ
نظمة
اختتم عضو اللجنتني التنفيذية
ُ
التحرير الفلسطينية» وامل��رك��زي��ة حلركة «فتح»
واملُشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان
ع��زام األح��م��د زي��ارت��ه إل��ى لبنان ،التي استم ّرت
أس��ب��وع�� ًا ،ت��وزّع��ت فيها ال��ل��ق��اءات ب�ين لبنانية
وفلسطينية ،وخرجت بنتائج إيجابية.
*على الصعيد اللبناني :التقى األحمدُ ،يرافقه
سفير دول���ة فلسطني ل��دى اجل��م��ه��وري��ة اللبنانية
«م ّ
نظمة
أشرف دبور وأمني سر حركة «فتح» وفصائل ُ
التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات،
برئيس اجلمهورية العماد ميشال ع���ون ،رئيس
حكومة تصريف األعمال والرئيس املُك ّلف بتشكيلها
جنيب ميقاتي ،قائد اجليش العماد ج��وزاف عون
ومدير عام األمن العام عباس إبراهيم.
ُ
النواب نبيه بري،
أما في لقاء مع رئيس مجلس ّ
«م ّ
نظمة التحرير
فقد ترأس وفد ًا ض َّم كامل فصائل ُ
الفلسطينية» في لبنان ..كذلك كانت هناك زيارة
خاصة إلى مدينة صيدا ولقاء فاعلياتها.
*ع��ل��ى الصعيد الفلسطيني :ال��ت��ق��ى األحمد
«م ّ
نظمة
ب��ق��ي��ادة إق��ل��ي��م ح��رك��ة «ف��ت��ح» وف��ص��ائ��ل ُ
التحرير الفلسطينية» في لبنان ،ووف��د «اجلبهة
مي��ق��راط��ي��ة لتحرير فلسطني» ب��رئ��اس��ة نائب
ال��د ُ
األمني العام فهد سليمان ووفد «اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» « -القيادة العامة» برئاسة األمني
العام الدكتور طالل ناجي.
يلتق األحمد برئيس املكتب السياسي
لكن لم
ِ
حلركة «حماس» إسماعيل هنية أو أي من قيادييها؛
��ص��ي احلقائق
ك��م��ا س�� ّل��م إل���ى أع��ض��اء جل��ن��ة ت��ق ّ
والتحقيق في «جمعية الهالل األحمر الفلسطيني»
«مستشفى الهمشري»  -املية
قرار تكليفهم ،وزار ُ
ومية  -صيدا.
خص األحمد «اللـواء» بأ ّنه َس ِم َع
وعن زيارته
َّ
م��ن «ال���رؤس���اء ميشال ع���ون ،نبيه ب��ري وجنيب
ميقاتي تأكيد ًا بأنّ القضية واحلقوق الفلسطينية،
ه��ي قضية ُم��ق�� ّدس��ة كما ه��ي القضية اللبنانية،
وك��ذل��ك قضية ال��ق��دس وح���ل ال��دول��ت�ين ،وإقامة
الدولة الفلسطينية وفق ُمبادرة السالم العربية

والشرعية الدولية ،وال تنازل عنها».
ون��ق��ل األح��م��د ع��ن الرئيس ع��ون أ ّن���ه «أخبرنا
الرئيس ع��ون بأ ّنه أبلغ رئيس املكتب السياسي
«م ّ
نظمة
حل��رك��ة «ح��م��اس» إس��م��اع��ي��ل هنية ب���أنّ ُ
ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة» ه���ي املُ��م�� ّث��ل الشرعي
ال��وح��ي��د للشعب الفلسطيني وت��ق��ود نضاله،
«م ّ
نظمة التحرير
ونحن بال حدود نقف إلى جانب ُ
الفلسطينية» بقيادة الرئيس محمود عباس «أبو
مازن» ،وندعم كل ما ُيريد الشعب الفلسطيني من
أجل إقامة دولته وحترير فلسطني ،وهذا كالم ُمهم،
في الوقت الذي تتع ّرض فيه القضية الفلسطينية
ملُؤامرات لتصفيتها ،من خالل ضرب متثيل ُم ّ
نظمة
التحرير».
وبشأن احلديث عن ُمحاوالت تشكيل ُأ ُطر بديلة
«م ّ
نظمة التحرير الفلسطينية»،
أو تكتّالت ع��ن ُ
قوة في األرض
جزم األحمد بأ ّنه «لن تستطيع أي ّ
«م ّ
نظمة التحرير الفلسطينية»،
تشكيل بديل عن ُ
وه��ن��اك َم����نْ ج���� ّرب ذل���ك ودع��م��ت��ه دول ،وفشلوا
وسيفشلون ،وعندما ُيشير الرئيس عون إلى ذلك،
فهو يتح ّدث من جتربته في الساحة اللبنانية،
ولوال وجود الثورة الفلسطينية في حضن الشعب
وال��دول��ة اللبنانية ،ملا استمرينا حتى اآلن ،وما
كانت ُم��ب��ادرة السالم العربية ،التي احتضتنها
بيروت ،لذلك أقول :فليك ّفوا عن أحالم اليقظة إذا
كانوا فلسطينيني ..وإذا كانوا غير فلسطينيني،
أق���ول ل��ه��م :خسئتم ل��ن تستطيعوا ،ش�لال الدم
«م ّ
نظمة التحرير الفلسطينية»
ُمستمر حلماية ُ
والقضية الفلسطينية ،واستقاللية القرار الوطني
ميسها».
الفلسطيني راسخة لن يستطيع أحد أنْ
ّ
نقلت للرئيس ع��ون حتيات
واس��ت��درك« :ك��م��ا
ُ
ال��رئ��ي��س «أب���و م����ازن» ،ورس��ال��ت��ه ح��ول األوضاع
املُتع ّلقة بالقضية الفلسطينية ،وزي��ارة الرئيس
األميركي جو بايدن ،وما قطعته اإلدارة األميركية
تعهدات مع القيادة الفلسطينية».
احلالية من ّ
وع��ن زي���ارة الرئيس ب��ري م��ع وف��د يمُ�� ّث��ل كامل
«م ّ
نظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان،
فصائل ُ
كشف األحمد عن أنّ «الرئيس بري أبدى ارتياح ًا
ملُشاركة كل فصائل املُ ّ
نظمة باللقاء معه ،وجاء
ذل��ك لتأكيد أ ّننا وح��دة واح��دة ال تتجزّأ في إطار

عزام األحمد خالل حديثه لـ«اللـواء»
«م ّ
نظمة التحرير الفلسطينية،
وطننا املعنوي ُ
ومن الطبيعي التباين في وجهات النظر ،لكن نحن
«م ّ
نظمة التحرير الفلسطينية»،
تمسكون بوحدة ُ
ُم ّ
املُم ّثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ،الذي
على أساسه َّ
مت قبول فلسطني في عضوية األمم
املُتحدة ،على أنْ مت ّثلها املُ ّ
تتجسد
نظمة ،حتى
ّ
كدولة ،والوفد الذي قابلنا به الرئيس بري ،ض َّم
فصائل املُ ّ
نظمة ك��اف��ة ،وم��ن ضمنه ف��ي «اجلبهة
وحدة،
الشعبية لتحرير فلسطني»،
لنوجه رسالة ُم ّ
ّ
بأ ّننا ي��د واح���دة ،وعقدنا على ه��ام��ش زيارتنا،
لقاءات وقمنا باتصاالت ،وسنبقى على تواصل
مع اجلميع».
وأش��ار إلى أ ّن��ه التقى نائب أمني عام «اجلبهة
ميقراطية لتحرير فلسطني» فهد سليمان وأمني
الد ُ

تفا�صيل جديدة عن ا إليقاع بـ«�سفّاح الأطفال» يف القاع

عام «اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني» « -القيادة
العامة» الدكتور ط�لال ناجي وج��رى اتصال مع
ن��ائ��ب األم�ي�ن ال��ع��ام لـ»اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني» جميل مزهر خ�لال ت��واج��ده في لبنان،
ُمعلن ًا ع��ن «زي���ارة قريبة إل��ى دمشق للقاء قيادة
الفصائل الفلسطينية املوجودة هناك ،وذل��ك من
«م ّ
نظمة التحرير» ،مبا فيها اجلبهة
أجل تعزيز ُ
الشعبية لتحرير فلسطني».
وعما إذا كانت هناك ُمحاوالت من البعض لعقد
ّ
لقاء مع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية،
خ�لال زيارته إل��ى لبنان ،أك��د األحمد« :ل��م أحاول
االتصال به ،ولم يتصل أحد بي ،وفي زيارة سابقة
اتصل بي موسى أبو مرزوق ،واتفقنا على اللقاء
في بيروت ،لكن ّ
وغادرت
تأخر قدومه إلى بيروت،
ُ

أن��ا قبل ذل��ك ،وليس هناك ما مينع عقد مثل هذه
ال��ل��ق��اءات ،لكن األخ إسماعيل هنية وص��ل قبل
وعلمت بأ ّنه في
أسبوع من وصولي إل��ى لبنان،
ُ
اليوم التالي لوصولي غادر ،لذلك لم يتم عقد مثل
هذا اللقاء».
وعن تخصيص زي��ارة إلى مدينة صيدا ،ش ّدد
األحمد على أ ّنه «كان ال ُب َّد من زيارة صيدا ،ولقاء
أم�ين ع��ام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور
أسامة سعد ،لتهنئته ب��إع��ادة انتخابه والنائب
ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ال��ب��زري بانتخابه نائب ًا
والسيدة بهية احلريري التي لها مكانة خاصة
عبنا ،ونحن وصيدا وأهلها
لدينا ول��دى أبناء َش ِ
عائلة واحدة ،فاعليات صيدا ُمتالحمون مع الهم
عبنا
الفلسطيني ،ويقومون بدور مُم ّيز في دعم َش ِ
الفلسطيني ،وص��ي��دا ه��ي «ع��اص��م��ة املُقاومة»،
ولدينا عالقات مُم ّيزة مع فاعلياتها ،وهي حتتضن
أكبر ُمخ ّيم فلسطيني وأكثر من ُمخ ّيم ،وأطلعتهم
جميع ًا على األوضاع في فلسطني».
وبخصوص زيارة الرئيس األميركي جو بايدن
إلى املنطقة ،واملُشاركة في القمة التي ستُعقد في
جدة في اململكة العربية السعودية ،ولقاء رئيس
دول��ة فلسطني محمود عباس ف��ي بيت حل��م ،قال
األحمد« :ال ُب َّد من أنْ ُيرافق اللقاء الفلسطيني -
األميركي بني الرئيسني بايدن و»أبو مازن» وقمة
جدة ،حضور القضية الفلسطينية فيهما ،وضرورة
تنفيذ م��ا قطعته اإلدارة األميركية احلالية من
تعهدات مع القيادة الفلسطينية ،حول العالقات
ّ
األميركية  -الفلسطينية ،بإعادة افتتاح القنصلية
«م ّ
نظمة
في القدس الشرقية ،إعادة افتتاح مُم ّثلية ُ
التحرير الفلسطينية» في واشنطن ،ورف��ع اسم
املُ��ن ّ
��ظ��م��ة ع��ن الئ��ح��ة اإلره����اب األم��ي��رك��ي��ة ،ونحن
مو ّقعون على اتفاقية ملُكافحة اإلرهاب مع  74دولة
على رأس��ه��ا ال��والي��ات املُ��تّ��ح��دة األميركية ،وهذا
فعلة مع
ما يدعو إلى السخرية ،وأكثر اتفاقية ُم ّ
مبكافحة اإلره��اب أينما كان ،أل ّننا شعب
أميركاُ ،
ُم��ن��اض��لُ ،م��ق��ات��لُ ،نناضل بكل األش��ك��ال املُتاحة،
ووفق أشكال النضال التي أتاحتها لنا املُواثيق
ال��دول��ي��ة ك��دول��ة حت��ت االح��ت�لال .وك���ان ب��اي��دن قد
وع��د بهذه األم��ور خ�لال حملته االنتخابية ،لكن

لم ُين ّفذها ،إنمّ��ا أع��اد ُمساهمة الواليات املُتحدة
األميركية لدعم وكالة «األونروا» ،ويبقى األهم لدينا
أنْ تستمر الوكالة في عملها وفق القرارات التي
ُأنشئت على أساسها ،والتي ال تنتهي صالحياتها
إال حتى عودة الالجئني إلى فلسطني».
وحول ُمواصلة املُستوطنني و ّق��وات االحتالل
اإلسرائيلي االع��ت��داء على املُواطنني واملُق ّدسات
اإلسالمية واملسيحية ،أكد األحمد أنّ «ال قطعان
املُستوطنني وال جيش االح��ت�لال ،يستطيعون
انتزاع أماكننا املُق ّدسة م ّنا»ُ ،مح ّيي ًا «املُرابطني
ال��ذي��ن ي��ت��ص�� ّدون الق��ت��ح��ام��ات امل��س��ج��د األقصى،
وداخل كنيسة القيامة ،وفي طبريا».
��وج��ه إل��ى الفلسطينيني ف��ي الشتات وإلى
وت ّ
األشقاء العرب بالقول« :سنكون يد ًا واحدة حتى
ُننهي هذا االحتالل البغيض لكل األراضي العربية
حُ
املتلة ،في فلسطني ،واجل��والن ،وم��زارع شبعا،
وأنْ يستطيع لبنان استعادة حقوقه احلدودية
ال��ب��ح��ري��ة وث��روات��ه��ا ك��ام��ل��ة ،لينعم ب��ه��ا الشعب
اللبناني من دون غيره».
تقصي احلقائق
وبشأن اقتراح وتشكيل جلنة
ّ
في «الهالل األحمر الفلسطيني» ،التي اعتمدها
ال��رئ��ي��س «أب���و م�����ازن» ،ق���ال األح���م���د« :ل��ق��د جرى
تشكيل هذه اللجنة برئاسة أمني سر حركة «فتح»
«م ّ
نظمة التحرير الفلسطينية» فتحي أبو
وفصائل ُ
العردات وعضوية كل من :عضو املجلس الصحي
الفلسطيني األعلى الدكتور جورج األعرج ،عضو
ّ
لـ»منظمة
املجلسني الوطني الفلسطيني واملركزي
ال��ت��ح��ري��ر» ال��دك��ت��ور ع��ل��ي م���ع���روف ،املستشارة
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل����وزارة ال��ص��ح��ة الفلسطينية أروى
التميمي وسكرتير مجلس الصحة الفلسطيني
تقصي احلقائق في
مبهمة
أن��س ال��دي��ك ،وت��ق��وم ُ
ّ
«الهالل األحمر الفلسطيني» ،وفي ضوء تقريرها
ال��ذي ننتظره ،سأضع الرئيس «أب��و م��ازن» بأدق
«مستشفى الهمشري»  -املية
التفاصيل ،وقد ُ
زرت ُ
واطلعت على تفاصيل حتديثه،
ومية  -صيدا،
ُ
تطور ،وهو الذي ُيق ّدم خدماته
وما وصل إليه من ّ
الرعائية ليس لالجئني الفلسطينيني ،بل أيض ًا
للبنانيني وال��س��وري�ين ،و ُنع ّبر عن تقديرنا لهذا
الصرح الطبي الهام».

ت�سليم وت�س ّلم يف رئا�سة «املقا�صد – �صيدا»

رئي�س البلدية :للدقة يف نقل الأخبار وعدم �إيذاء �أبرياء البزري� :صعوبات عديدة واجهتها اجلمعية
إل��ى ال��ق��اع حيث ه��وى لبنان ،بذئابه البشرية،
مع إضافة وحش ُمفترش إلى وحوشه التي تنهش
إنسانية بنيه ،م��ع ان��ك��ش��اف ال��غ��ش��اوة ع��ن ممتهن
للتح ّرش واالغتصاب ،ووقوعه في يد العدالة ،بعدما
ك��ان يستغل ب��راءة األط��ف��ال ويغتصبهاُ ،مستعين ًا
باملخدرات لتنومي ضحاياه من الفتية والفتيات.
وف��ي��م��ا أظ��ه��رت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات أنّ املُ��غ��ت��ص��ب هو
العسكري املتقاعد ال��ي��اس ضاهر م��ن بلدة القاع،
و َّ
مت التكتم على ع��دد ضحاياه وهوياتهم ،حفاظ ًا
على سمعتهم وصحتهم النفسية ،وجتنيبهم أي
عملية تنمر ،،فإنّ رئيس بلدية القاع بشير مطر أكد
أنّ «امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي يتابع اجل��رمي��ة ال��ت��ي توازي
بخطورتها جرائم التفجيرات ،وهو بصدد البحث
عن آلية لرفع شكوى قانونية لينال املوقوف أقصى
ال��ع��ق��وب��ات ب��ع��د ان��ت��ه��اء التحقيق وت��ب��ي��ان اخليط
االبيض من االسود».
وإذ دع��ا مطر «الناشطني على وسائل التواصل
واالعالم إلى توخي الدقة في نقل األخبار والروايات
وعدم التسبب بأذية ألبرياء» ،أكد أ ّنه «مت تداول صور
تعود ألشخاص أبرياء يحملون نفس إسم املجرم،
أح��ده��م موظف ف��ي البلدية وآخ��ر عسكري متقاعد
أيضا».
ووفق ًا لرواية مصدر عسكري ف��إنّ «املوقوف هو
���ع حتت املراقبة
رتيب متقاعد من بلدة ال��ق��اعُ ،و ِض َ
منذ ح��وال��ى الشهر حيث كانت حت��وم شكوك حول
سلوكياته ،بعدما وصلت شكاوى ع��دة بحقه ،لكن
دون وج��ود أي أدل��ة فعلية تسمح باعتقاله ،إلى أنْ
َّ
مت وضعه حتت املراقبة من قبل مخابرات اجليش،
ل ُيلقى القبض عليه يوم اخلميس املاضي ،مع أدوات
املصورة داخل ذاكرة هاتفه».
جرائمه
ّ
وكشف املصدر العسكري عن أ ّنه «متّت مواجهة
املغتصب مع أح��د األط��ف��ال ،ال��ذي ُر ِص�� َد وه��و خارج
من منزل العسكري املتقاعد ،فجرى االتصال بأهله
عما جرى ،ليتبينّ أ ّنه تع ّرض للتخدير
الذين سألوه ّ
والتنومي ،ثم استيقظ ووج��د نفسه عاري ًا في منزل
العسكري املتقاعد ،فتمت مواجهته به والقى القبض
عليه».
وأك���د امل��ص��در أنّ «ال��ع��س��ك��ري اخلمسيني كان
ي��ت��واص��ل م��ع ض��ح��اي��اه ال��ذي��ن ت���ت���راوح أعمارهم
ب�ين ال���ـ 10و 15ع��ام��ا ،وه��م م��ن ب��ل��دة ال��ق��اع وبينهم
ن��ازح��ون س��وري��ون أي��ض�� ًا ي��ق�� ّدم لهم االغ�����راءات ثم
يستدرجهم الى منزله ليقوم بتخديرهم وتنوميهم
ونزع مالبسهم ،والتحرش بهم او ممارسة الفاحشة
بحقهم» ،موضح ًا أ ّنه «خالل التحقيق معه ،اعترف
باغتصاب ٍ
عدد منهم بعد تخديرهم وتنوميهم ،وذلك
بعدما واجهه احملققون باألدلة التي عثروا عليها في
محتوى هاتفه اخللوي ايضا ،حيث تبني أن��ه كان
يقوم بتصوير جرائمه وضحاياه وهم عراة».
وب��ع��د ان��ت��ه��اء التحقيقات ،أح��ي��ل امل��وق��وف إلى

�صيدا  -ثريا ح�سن زعيرت:

فصيلة رأس بعلبك ف��ي ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ،التي
وحولته إلى مكتب مكافحة االجتار
فتحت حتقيق ًا معه
ّ
باألشخاص وحماية اآلداب في الشرطة القضائية ذات
االختصاص.
ورغ���م ال��رواي��ات ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن م��ح��اول��ة لفلفة
القضية من قبل جهات سياسية ودينية واجتماعية
في بلدة القاع ،إال أنّ مصادر خاصة متابعة «وضعت
هذه اجلرمية في سياق التفلت االمني واالجتماعي في
بعلبك الهرمل نتيجة تفشي املخدرات ووقوف حزب الله
حجر عثرة أمام مالحقة كبار جتار هذه املادة التي يقع
ضحيتها مجتمع بأكمله» ،مؤكدة أنّ «سياسة التدخل
في القضاء وعدم صدور احكام رادعة دفعت املجرمني

الى االمعان في ارتكاب جرائمهم دون تردد».
*من ناحيته ،قال النائب الدكتور سامر التوم في
تصريح« :كنت أمتنى أن العمل البربري والالإنساني
الذي حدث في القاع ،يجعل الناس تتضامن مع أطفال
القاع وأهلهم وحتترم مشاعرهم املجروحة ،وأن ال يكون
هناك استغالل سياسي لهذا املوضوع احلساس».
أضاف« :الواضح أن البعض منزعج من وجود نائب
للتيار في بعلبك الهرمل ما يدفعه إلى اختالق األكاذيب
من أجل محاولة النيل من سمعته ومن دوره .ال ميكن
أن اتدخل بأي شكل من االشكال في جرمية من أبشع
اجلرائم بحق الطفولة واإلنسانية ،كما وإن��ي لم أكن
موجودا في االجتماع الذي عقد في القاع لهذه الغاية».

جرى في مقر جمعية املقاصد اخليرية
اإلسالمية في صيدا حفل تسليم وتس ّلم
بني الرئيس السابق للجمعية املهندس
يوسف النقيب والرئيس املنتخب محمد
ف��اي��ز ال���ب���زري وذل����ك ب��ح��ض��ور أعضاء
املجلس اإلداري املنتخبني املهندس بالل
كيلو ،الشيخ حذيفة املالح ،احملامية سها
عنتر ،الدكتور م��ازن القطب  ،املهندس
ع���م���اد ب��ع��اص��ي��ري ،احمل���ام���ي محمود
الصباغ ،املهندسة سندس زيدان ناصر،
فيما تغيب هشام جرادي بداعي السفر.
كما حضر أم�ين س��ر اجلمعية مازن
ق��ب��رص��ل��ي إض���اف���ة إل����ى ك���ل م���ن رئيس
ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة ف����ؤاد ال���ب���زري ،رئيس
الدائرة الفنية والعقارية املهندس سامر
اخل��ض��ري ورئ��ي��س��ة ال���دائ���رة اإلداري����ة
فتحية الزعتري.
وألقى املهندس النقيب كلمة هنأ فيها
البزري واملجلس اإلداري اجلديد ،متمني ًا
لهم التوفيق في مهامهم اجلديدة ،وقال:
«املقاصد أم��ان��ة ،تسلمناها ونسلمها،
ونتمنى أن نكون قد اديناها حقها خاصة
وأن��ن��ا واج��ه��ن��ا ف��ي ال��س��ن��وات األخيرة
ازم���ات صعبة نتمنى ان ال مت��روا بها،
وأن تكملوا ما ب��دأن��اه ونسأل الله لكم
التوفيق بحمل ومتابعة ه��ذه الرسالة.
فقد قلنا دائ��م�� ًا أ ّن��ه إذا كانت املقاصد
بخير فصيدا بخير  ،فاملقاصد منوذج
مصغر عن املدينة وأهالي صيدا يحبون

ميكنها من اإلستمرارية حتى في اصعب
الظروف واحملطات .ونسأل الله تعالى
أن يوفقنا واملجلس اإلداري اجلديد ألن
نكمل املسيرة» .
ب��ع��د ذل����ك ج����رت ع��م��ل��ي��ة التسليم
وال��ت��س��ل��م ب�ين النقيب وال���ب���زري الذي
ترأس بعدها اإلجتماع األول للمجلس
اإلداري حيث مت انتخاب هيئة املكتب
وجاءت على الشكل التالي :محمد فايز
صالح البزري :رئيس ًا للجمعية وللهيئة
ال��ع��ام��ة وللمجلس اإلداري ،املهندس
ب��ل�ال م��ح��م��د ك��ي��ل��و :ن��ائ��ب�� ًا للرئيس،
احملامي محمود احمد الصباغ :أمين ًا
للسر ،الدكتور مازن محيي الدين القطب
وهشام وليد جرادي :عضوين.

اجلزائر يف عيدها الوطني تك ّرم قامات لبنانية

مبناسبة الذكرى الستني لعيد
االس��ت��ق�لال ال��وط��ن��ي اجلزائري
ف��ي اخل��ام��س م��ن الشهر اجلاري
دع�����ا ال��س��ف��ي��ر اجل�����زائ�����ري عبد
ال��ك��رمي ركايبي حل��ض��ور افتتاح
معرض جزائري على هامش عيد
االس��ت��ق�لال ف��ي ق��ص��ر اليونسكو
ال���ث�ل�اث���اء امل���اض���ي م���ن الساعة
ال��واح��دة لغاية ال��س��اع��ة الثالثة
ظ���ه���ر ًا ب��ح��ض��ور وزي����ر الثقافة
اللبناني محمد وس���ام مرتضى

واع���ض���اء ال��س��ل��ك الدبلوماسي
ال��ع��رب��ي واالف���ري���ق���ي ف���ي لبنان
وأس��ات��ذة من مختلف اجلامعات
ومثقفني ورجال أعمال.
ب���ع���د ال���ن���ش���ي���دي���ن اللبناني
واجل������زائ������ري ،حت�����دث س���ع���ادة
السفير رك��اي��ب��ي ع��ن عظمة يوم
االس��ت��ق�لال اجل��زائ��ري ال���ذي دفع
ثمنه في سنوات وجيزة على يد
جبهة ال��ت��ح��ري��ر م��ل��ي��ون ونصف
املليون شهيد ،وم��ن قبل حوالي

السبعة ماليني شهيد منذ احتالل
ف��رن��س��ا ل��ل��ج��زائ��ر ،م���ذك���ر ًا بكل
احملطات التاريخية.
وب��ع��د ذل���ك ك��ان��ت ه��ن��اك ثالثة
ت��ك��رمي��ات ألش��خ��اص ك��ت��ب��وا عن
اجلزائر وثورتها العظيمة.
أول امل��ك��رم�ين ك��ان��ت زميلتنا
في «اللواء» الدكتورة ليلى بديع
واألس���ت���اذ ج���ورج ال��راس��ي ودار
اآلداب ،وق��د مت تسليم شهادات
التقدير للمكرمني.

تو�ضيح واعتذار
ورد ف��ي ع��دد «ال��ل��واء» الصادر
األول (الثالثاء) ،ضمن مقال
أمس ّ
عن شهداء فوج اإلطفاء في بلدية
بيروت ،كلمات لم يكن القصد منها
اإلس��اءة إلى العميد محمد الشيخ
القائد السابق لفوج اإلطفاء ،الذي
ُنق ِّدر مناقبيته وجهوده الدائمة في
خدمة بيروت في املراكز الرسمية
التي توالها ،وآخرها مدير مكتب
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��س��اب��ق العميد
محمد فهمي ...فاقتضى التوضيح
واإلعتذار.

الق�صيفي :التقرير
الأمريكي عن اغتيال
�أبو عاقلة م�ش ّوه

خالل التسليم والتس ّلم بني يوسف النقيب ومحمد فايز البزري
املقاصد ويتنافسون على خدمتها وكانت
وستبقى دائم ًا للجميع».
ثم حت�� ّدث الرئيس املنتخب البزري،
ف��ن ّ��وه ف��ي��ه��ا ب��ج��ه��ود امل��ه��ن��دس النقيب
وامل��ج��ل��س اإلداري ال��س��اب��ق وتفانيهم
ف��ي خ��دم��ة امل��ق��اص��د ،وق���ال« :أخ يوسف
ن��ش��ك��رك��م ع��ل��ى ك���ل امل���رح���ل���ة السابقة
ال��ت��ي تسلمتم خ�لال��ه��ا ام��ان��ة املقاصد
ونشكر الهيئة االداري��ة التي عملت معك
ونعتبر ان ك��ل واح��د أدى دوره .ال شك
في أنّ الهيئة اإلداري��ة السابقة واجهت
صعوبات ومشاكل بسبب األزم��ات لكن
املقاصد بجهودهم جنحت في اجتيازها،
وكلنا ثقة بأن اجلميع يحب املقاصد ،وأنْ
الله يقيض للجمعية من أبناء املدينة من
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أي������ ّد ن��ق��ي��ب م����ح���� ّرري الصحافة
اللبنانية جوزف القصيفي بياني نقابة
الصحفيني الفلسطينيني واالحت���اد
العام للصحفيني العرب ،من ّدد ًا ورافض ًا
تقرير اخلبراء األميركيني حو جرمية
اغتيال الزميلة الصحافية الفلسطينية
شيرين أبو عاقلة.
ورأى القصيفي في بيان ،أنّ «هذا
ال��ت��ق��ري��ر م��ش��ب��وه ،وي��رم��ي إل���ى تبرئة
ج���ي���ش االح����ت��ل�ال االس���رائ���ي���ل���ي من
ه���ذه اجل��رمي��ة البشعة ال��ت��ي أظهرت
الطبيعة العدائية والعنصرية للكيان
الصهيوني».
أض����اف ال��ب��ي��ان« :ب����دا واض��ح��ا أن
تقرير اخلبراء يتناقض تناقضا كبيرا
مع التقارير التي وضعها النائب العام
الفلسطيني ،واالمم املتحدة ،وعشرات
الهيئات الدولية ،كما وسائل اإلعالم
االم��ي��رك��ي��ة ،وبالتالي ال ميكن لتقرير
م��ن��ح��از أن ي��ط��م��س ح��ق��ي��ق��ة ساطعة
سطوع الشمس ف��ي راب��ع��ة النهار أن
جيش االحتالل هو َمنْ قام بإعدام ابو
عاقلة».
وخ���ت���م« :ه�����ذا ال��ت��ق��ري��ر ل���ن يثني
ال��ه��ي��ئ��ات االمم���ي���ة ،االحت�����اد الدولي
للصحفيني ،االحت��اد العام للصحفيني
العرب ،ونقابات الصحفيني في الدول
العربية ،وعلى املستوى ال��دول��ي عن
متابعة قضية قتل شيرين ابو عاقله،
مهما استغرق ذاك من وقت واقتضى
من جهد الحقاق احل��ق وتثبيت إدانة
إسرائيل على جرائمها ضد اإلعالميني
والشعب الفلسطيني».

عون مثُلت �أمام احلجار من دون «عرا�ضات»:
مل �أتدخل يف عمل �أحد بل �أبديت ر�أي ًا قانوني ًا فقط!
دون عراضات من النوع ال��ذي تهواه ،ودون إعالم
ونقل حي مباشر ،مثلت أمس النائب العام االستئنافي
في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام القاضي جمال
احلجار ،في حضور محاميتها باسكال فهد ،مبوضوع
إحالتها على املجلس التأديبي من قبل رئيس التفتيش
القضائي بركان سعد ،وبعدما استمهلت في اجللسة
السابقة لتعيني محام.وإذ َأدلت عون بإفادتها حول ما
ِ
موجب التَحفظ وممارسة
«بخرقها
هو منسوب إليها
َ
الضغط على أحد ال ُقضاة الذين َي ُ
نظرون في الدعوى

ِ
املقامة ض َدها في محكمة االستئناف» ،أك��دت أ ّنها لم
تتدخل بعملِ ال��ق��ض��اء ول��م ام���ارس أي ض��غ��ط« ،إمنا
ِ
وجب التحفظ ،فتمنت
أبديتُ رأيا قانونيا» ،أما
لناحية ُم َ
«تطبي َقه على كل ال ُقضاة بعيد ًا من االستنسابية».
تقريره على املجلس التأديبي
وفيما س ُيحيل احلجار
َ
الذي يعو ُد إليه إجراء حُ
املاكمة ،أكدت مصادر قضائية
معن ّية أنّ «احلجار في اجللسة استجوب عون بحضور
محام عنها ،على أن يكون قرار احلجار قاب ًال لالستئناف
أمام الهيئة العليا للتأديب التي يترأسها رئيس مجلس

القضاء االعلى وتتألف من كافة أعضائه العشرة ،وتكون
ق��رارات هذه الهيئة مبرمة وال تقبل اي طريق من طرق
املراجعة».ومن اجلدير اإلشارة إلى أنّ عون حضرت هذه
امل�� ّرة إلى قصر العدل «من دون طبل وزم��ر» ،على عكس
اجللسة السابقة ،التي ش ّقت خاللها طريقها بصعوبة
للدخول ال��ى «عدلية ب��ي��روت» ،بعدما جتمهر ع��دد من
«احلرس القدمي» التابع للتيار الوطني احلر أمام املدخل
الرئيسي ،وال��ذي ج��اء متضامنا معها ،وس��ط هتافات
داعمة لها.

ملتورطني
�إحباط عملية هجرة غري �شرعية �إىل �إيطاليا وتوقيف ا ّ

صدر عن املديرية العامة لقوى االمن
الداخلي شعبة العالقات العامة البالغ
اآلت��ي« :في إط��ار املتابعة اليومية التي
تقوم بها شعبة املعلومات في قوى االمن
الداخلي ملكافحة عمليات الهجرة غير
الشرعية من لبنان الى الدول األوروبية
عبر ش��واط��ئ لبنان الشمالي بواسطة
مراكب غير آمنة ،والتي آل��ت ال��ى وفاة
العديد من املهاجرين بعد غرق املركب.
نتيجة اجلهود احلثيثة التي تقوم بها
القطعات املختصة في الشعبة ،توافرت
م��ع��ل��وم��ات ل��ه��ا ح����ول ق��ي��ام مجهولني

بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر
البحر ال��ى إيطاليا .وعلى األث���ر ،وبعد
اجل��ه��ود االستعالمية ال��ت��ي ق��ام��ت بها
توصلت الى حتديد هوية
هذه القطعاتّ ،
امل��ت��ورط�ين بالتحضير للعملية ،ومن
بينهم :أ .ك( .مواليد عام  ،1981لبناني)
ب .ك( .مواليد عام  ،1984لبناني)
بناء عليه ،أعطيت األوامر للعمل على
حتديد مكان تواجدهما وتوقيفهما مبا
أمكن من السرعة ..بتاريخ ،2022-6-29
وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة ،متكنت
إحدى دوريات الشعبة من رصد األول في

محلة امليناء – طرابلس على منت املركب
املعد لعملية التهريب فعملت على توقيفه
وضبط املركب ،وبالتزامن متكنت دورية
أخ��رى م��ن نصب كمني محكم ف��ي محلة
دوار ابو علي ،أسفر عن توقيف  3عائالت
س��وري��ة و 9ش��ب��ان ع��ل��ى م�تن ف���ان نوع
«هيونداي» وسيارة نوع «مرسيدس» مت
ضبطها وتوقيف سائقيهما ،وهما :ع.
ب .م( .مواليد عام  ،1996سوري) خ .ح.
(مواليد عام  )1986اللذان كانا يعمالن
على نقل الركاب الى مكان وجود املركب.
لقي القبض
كما وبتاريخ ُ ،2022-7-1أ َ

على ( ب .ك ).في محلة الضم والفرز.
بالتحقيق معهما ،اعترفا أن املركب
ع��ائ��د لشخص م��ن اجلنسية السورية
كان يعمل على التحضير لعملية تهريب
أشخاص على متنه الى إيطاليا ،وانهما
ع��م��دا ال���ى تسجيله ب��اس��م األول كون
ال���س���وري ال مي��ك��ن��ه االس��ت��ح��ص��ال على
أوراق امللكية وذلك مقابل سفر االول على
متنه الى إيطاليا دون أي بدل مادي .كذلك
اع��ت��رف (ع .ب .م ).و(خ .ح ).مب��ا نسب
اليهما جلهة قيامهما بنقل العائالت
السورية والشبان الى امليناء.

تربية
�إبراهيم خالل تخريج طالب:
الأمن العام غري م�س�ؤول عن �أزمة جوازات ال�سفر
اخلميس  7متوز 2022م
املوافق  8ذو احلجة 1443هـ

أك���د امل��دي��ر ال��ع��ام ل�لأم��ن العام
اللواء عباس إبراهيم أنّ أزمة تأمني
جوازات السفر لم تكن من مسؤولية
األم�����ن ال���ع���ام أب�������د ًا ،إمن����ا بسبب
التأخير في إمتام عملية تأمينها من
اخلارج.
ك�ل�ام ال��ل��واء إب��راه��ي��م ج���اء خالل
رع��اي��ت��ه ح��ف��ل ت��خ � ّرج ط�ل�اب مدرسة
اآلب���اء الكرمليني ف��ي مجدليا قضاء
زغ��رت��ا ،ال���ذي ب��دأ بالنشيد الوطني
وال��ن��ش��ي��د ال��ك��رم��ل��ي ،ث��م كلمة بإسم
امل��ت��خ � ّرج�ين ،ف��ع��رض وث��ائ��ق��ي حول
مسيرة ال��ل��واء إب��راه��ي��م ،لتليه كلمة
ل�لأب رمي��ون عبدو ش � ّدد فيهات على
أنّ «فشل العديد من الذين ك ّنا نعول
عليهم ب��إن��ق��اذ ال��ب��ل��د ،جعلنا نفقد
االمل ،لكن حضورك بيننا أيها اللواء
ابراهيم يعيد لنا االمل في املستقبل».
ب����دوره ،وب��ع��د التحية والشكر،
توجه ال��ل��واء إبراهيم إل��ى الطالب
ّ
اخل ّريجني قائ ً
ال« :أنتم ج��واز سفر
ل��ب��ن��ان ال���ى ال��س��م��و وال��ع��ل��و ،ولو
ص��ادف��ت��ك��م وص���ادف���ت اللبنانيني
ع��راق��ي��ل ف��ي احل��ص��ول ع��ل��ى جواز
ال��س��ف��ر ،ف���إن م��ن ب�ين اس��ب��اب هذه
الصعوبات التي لم تكن من مسؤولية
االمن العام .ولكن ،ضيق حال الدولة
ووض��ع��ه��ا امل�����ادي ،وك��ون��ن��ا نؤمن
رمي
بالدولة مهما تكن ،فإننا لن َن َ

اللواء إبراهيم ُيلقي كلمته خالل حفل التخ ّرج
املسؤولية على اح��د ض ّن ًا بصورة
الدولة ووجودها ال��ذي هو أهم من
ت��ق��اذف امل��س��ؤول��ي��ات ،وه���ذه لعبة
َ
دم
لم ول��ن
ننخرط بها ألنها ادا َة هَ ٍ
ونحن ُدعاة بناء .ومن هنا ،اؤكد لكم
ان هذه االزم��ة هي قيد املعاجلة مع

املعنيني إلعادة االمور الى مسارها
الطبيعي .هذا وعد ،ولم نعتد يوما
اال االيفاء مبا نعد به».
وت����اب����ع« :إب����ن����وا دول������ة تكون
مب��ؤس��س��ات��ه��ا وق��وان��ي��ن��ه��ا ضمانة
جلميع ابنائها للعيش فيها بكرامة،

«الأ�سا�سي» يف لقاء مع احللبي :العام الدرا�سي
املقبل دونه �صعوبات ما مل تتح ّقق مطالب املعلمني
أعلنت رابطة معلمي التعليم االساسي في بيان،
ع��ن أنّ وف���د ًا منها ت��رأس��ه حسني ج���واد ،زار وزير
التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف األعمال
الدكتور عباس احللبي ،حيث ج��رى خ�لال اللقاء
تضمنت
تقدمي خطة عمل للعام ال��دراس��ي املقبل،
ّ
مطالب املعلمني ومقترحات الرابطة من أج��ل عام
دراسي ناجح وطبيعي.
وم��ن أه��م النقاط التي عرضها الوفد ،تصحيح
ال���روات���ب واع��ط��اء ب���دل ن��ق��ل  7ليتر ب��ن��زي��ن ودعم
التعاونية م��ن أج��ل تأمني االستشفاء ورف��ع قيمة
تضمنت مجموعة من املقترحات حول
احلوافز ،كما
ّ
بداية العام الدراسي والدوام واملناقالت ودعم كلفة
انتقال تالميذ امل���دارس الرسمية وت��وزي��ع الكتاب
املدرسي وتسريع املعامالت اإلدارية وتعيني املديرين

وجتهيز امل��دارس لزيادة القدرة اإلستيعابية ،مع
ضرورة إجراء عقود تعاقد للمستعان بهم وفتح باب
التعاقد اجلديد وتأمني مادة املازوت للمدارس التي
تقع في املناطق اجلبلية ورفع سقف االنفاق.
وإذ أكد الوفد عدم إمكانية انطالقة العام الدراسي
ما لم يتم حتقيق مطالب املعلمني ،تطرق البحث الى
ضرورة العمل مع رئاسة احلكومة إلصدار مرسوم
ب��ص��رف امل��س��اع��دة اإلج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن ش��ه��ر نيسان
والعطلة الصيفية وعدم ربطها بأيام احلضور.
وفيما وع��د ال��وزي��ر مبتابعة ه��ذا امل��وض��وع مع
رئيس احلكومة ووزير املالية إلقرار املرسوم الالزم،
ش��دد ال��وف��د على ض���رورة تأمني عقد لقاء لروابط
ّ
التعليم الرسمي مع رئيس احلكومة بعد عطلة العيد
لعرض املطالب كافة إنقاذا للعام الدراسي املقبل.

وال تقبلوا بوطن ضمانته شخص
الن ه��ذه األوط����ان زائ��ل��ة ال محالة.
إب��ح��ث��وا ع���ن امل��س��ت��ق��ب��ل املشرق،
حت��رروا من ماضيكم املؤلم  ،لكن ال
تتنكروا آلبائكم وارض اجدادكم.
أنتم ،ومعكم كل ُط�لاب لبنان ،نور

ه���ذا ال��وط��ن ،أن��ت��م ال��وع��د واألم���ل،
ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى ه����ذه األرض انها
ُ
وق���ف ال����رب .اع��ط��وه��ا ول���و بخلت
عليكم وه���ي ف��ع��ل��ت ،ل��ك��ن ن��ح��ن في
ظ�����روف إس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب منا
اجلهد والتضحية ،كما تتطلب قبل
أي ش��يء ال��روح الوطنية املُشتركة
املبنية ع��ل��ى امل��واط��ن��ي��ة الصاحلة
التي ،ال ش��ك ،قد تربيتم عليها في
ه��ذا الصرح العظيم ،وه��ذه حقيقة
يجب أن ت��ع��رف��وه��ا .املستقبل لكم
ف��أص��ن��ع��وه ع��ل��ى َم��� َث���ل ِ
وم���ث���ال من
ت��ري��دون ،ابحثوا واستكشفوا في
اصقاع األرض ،لكن كونوا سفراء
بلد األرز الشامخ واملتسامح ،وليس
بلد التناحر واالنقسام .انتموا إلى
لبنان التنوع الثقافي واحلضاري
وال��دي��ن��ي ف���ي إط����ار ال���وح���دة ،وال
ترثوا األحقاد من احد وال عن احد،
ادفنوها ،وساهموا في بناء دولة
ق��وي��ة ب���روح أبنائها ومؤسساتها
العصرية واحلديثة».
ث��م تس ّلم ال��ل��واء اب��راه��ي��م درع ًا
ت���ك���رمي���ي���ة م����ن امل�����درس�����ة عربون
تقدير واح��ت��رام ،وج���رى ح���وار مع
امل��ت��خ��رج�ين ع��ن ال��وض��ع ال��ع��ام في
البلد ...وختاما تسلم املتخرجون
شهاداتهم من اللواء ابراهيم ومدير
املدرسة.

�أهايل الطالب يف اخلارج
عر�ضوا م�صري ال ُم�سجلين ب�أوكرانيا

ريا�ضة
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درجال يلتقي وفد منتخب �شباب لبنان

درجال يتوسط مع سبليني أفراد املنتخب اللبناني
الت َقى وزير َ
الشباب والرياضة رئيس االحتاد العراقي
لكرة القدم عدنان درجال ،وفد املنتخب اللبناني للشباب
بعد نهاية مباراته الودية أم��ام العراق التي أقيمت في
ملعب الشعب في بغداد وانتهت بالتعادل .1 - 1
ِ
افتتح العراق التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر كاظم
رعد ،وعادل للبنان علي قصاص في الدقيقة التاسعة اثر
متريرة من عمر بهلوان.
ورحب الوزير درجال وهو العب دولي سابق معروف
بالوفد اللبناني ،ومتنى ل��ه طيب اإلق��ام��ة واالستفادة
القصوى من ُمعسكره التدريبي املُقام في بغداد.
وأثنى «على عمق العالقة األخوية واألواصر القوية

ال��ت��ي ت��رب� ُ
�ط ال��ب��ل��دي��ن ،وك��ذل��ك امل��واق��ف املُ��ش��ت��رك��ة في
اجلانب الرياضي» ،ورأى «ان الزيارات املُتبادلة تسهم
ِ
بزيادة التعارف بني شباب البلدين» ،متمنيا للمنتخب
اللبناني النجاح في بطولة كأس العرب للشباب في
السعودية.
ِ
لكرة القدم رئيس
بدوره أشاد ُعضو االحتاد اللبناني
ال��وف��د اللبناني أسعد سبليني« ،ب��ك��رم الضيافة التي
ِ
مستلزمات
قدمها احتاد الكرة العراقي ،وتوفيره جميع
جناح املعسكر ،كذلك شكر للوزيرِ درجال «اهتمامه الكبيرِ
بتوفير احتياجات الوفد واستعداده التام لتسهيلِ كل
للمنتخب اللبناني».
األمور
ِ

لبنان ُيعزِّز ح�صاده الذهبي ب�ألعاب القوى

أعلنت جمعية «أهالي الطالب اللبنانيني في اخل��ارج» في بيان ،عن أ ّنها «عقدت
اجتماعا مع رئيس اجلامعة اللبنانية البروفسور بدران في مكتبه ،بحضور النائب
الدكتور إي�ه��اب ح �م��ادة» ،مشيرة إل��ى أنّ «النقاش ت�ن��اول مصير مستقبل الطالب
اللبنانيني املسجلني في جامعات أوكرانيا الذين نزحوا حتت وطأة احلرب الروسية -
األوكرانية .ولفتت اجلمعية في بيانها إلى أ ّنها «قدمت اقتراحا إلى الرئيس أن تكون
اجلامعة اللبنانية املالذ اآلمن لهم ،فأبدى الرئيس تفهما لهذه القضية ،وهو يعمل مع
وزير التربية والتعليم العالي من أجل إيجاد صيغة قانونية تسمح بانتساب الطالب
إلى اجلامعة ،وأعطى تفاؤال مبدئيا ،خصوصا عدم التزام عدد املقاعد املقبولة من ذوي
االختصاص وأن تكون مفتوحة لقبول كل الفائزين ،على أن تتوافر الشروط املرعية في
الطالب وان يخضع الطالب الختبار الدخول .وكشفت عن أنّ «االقتراح الذي تقدم به
رئيسها سامي حمية إلى رئيس جلنة التربية النيابية الذي يرمي إلى إلزام اجلامعات
اخلاصة والثانويات واملدارس العاملة في لبنان اعتماد الدوالر الطالبي لديها على
سعر منصة مصرف لبنان  3900للدوالر أصبح قيد النقاش بني املعنيني ،وتلقى قبوال
من أكثرية األطراف السياسية ،على أمل أن يتم تسجيله في اجلداول الرسمية ملجلس
النواب قريبا لدراسته وتنظيم صيغة قانونية له».

اقتصاد

متعهد «الزهراين» ا�ستلم م�ستحقاته يف اللحظة الأخرية
تلف لبنان..واملركزي �أنقذ الو�ضع بتحويل الفري�ش دوالر!
العتمة كادت ّ

على مساحة ال���ـ 10452كيلومترا مربعا عمت
العتمة الشاملة ،التي ّ
بشرت مؤسسة كهرباء لبنان
اللبنانيني بها مبا فيها املطار واملرفأ وكل املرافق
االساسية اعتبارا من اخلامسة عصر امس بفعل
ع��دم تقاضي مشغل معملي الزهراني ودي��ر عمار
مستحقاته بالعملة الصعبة،هي حال ملف تشكيل
احلكومة الذي ال بصيص نور بإمكان خروجه من
مستنقع املناكفات واحل��رد السياسي ال��ى ضوء
التوافق والتأليف.
وفي بيان أصدرته مؤسسة كهرباء لبنان ،في
ب��ي��ان ،اش���ارت فيه «أن مشغل معملي الزهراني
ودي������ر ع���م���ار ب���ك���ت���اب���ه رق�����م PSHQ/EDL/
 384/06072022/LTRت��اري��خ ،2022/07/06
قد أف��اد بأ ّنه سيتوقف عن القيام بأعماله ،وذلك
بسبب عدم تقاضيه مستحقاته بالعملة الصعبة

( ،)Fresh Dollarوف��ق ق���راري مجلس الوزراء
رق��م  12ت��اري��خ  2022/04/14ورق���م  171تاريخ
 2022/05/20الصادرين بهذا الشأن ،ما سيؤدي
إلى توقف معمل الزهراني ،وهو املعمل احلراري
ال��وح��ي��د ح��ال��ي��ا امل��ن��ت��ج للطاقة الكهربائية على
الشبكة ،عن إنتاج الطاقة عند الساعة اخلامسة من
بعد ظهر يوم األربعاء الواقع فيه ،2022/07/06
مع العلم أن مؤسسة كهرباء لبنان قد قامت بإجناز
كامل اإلج��راءات اإلداري��ة ،وإحالة مدفوعاته وفق
ق��راري مجلس ال��وزراء ليتم تسديدها منذ حوالي
الشهر ،وإمنا لغاية تاريخه لم يتم صرفها من قبل
املراجع املالية والنقدية املعنية في البلد».
أض��اف ال��ب��ي��ان« :جت��در اإلش���ارة أيضا إل��ى أن
ق����راري م��ج��ل��س ال�����وزراء امل��ع��ن��ي�ين ،ل��م يخصص
ملؤسسة كهرباء لبنان منذ بداية العام  ،2022سوى

مبلغ بقيمة  //60//مليون دوالر فقط ،لزوم كافة
متعهدي املؤسسة ،علما أن هذا املبلغ املخصص
غير كاف بالنسبة حلجم األعمال املطلوب تنفيذها
باحلد األدن��ى املمكن لتسيير املرفق العام .وإزاء
هذا الوضع اخلارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ب��ال��ك��ام��ل ،ف���إن ع���دم ص���رف املبالغ
احملددة بالعمالت الصعبة ( )Fresh Dollarإلى
املتعهد وفق ق��راري مجلس ال��وزراء ،سيؤدي إلى
توقيف املشغل ملعملي الزهراني ودي��ر عمار عن
العمل ،دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة،
األمر الذي سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل
على كافة األراض���ي اللبنانية ،ما سيؤدي بدوره
إلى توقف التغذية جبرا عن كافة املرافق احليوية
األساسية في البلد (مطار ،مرفأ ،مضخات مياه،
صرف صحي ،املرافق األساسية في الدولة».

وم��س��ا ًء ،أص��درت املؤسسة بيان ًا استلحاقي ًا،
جاء فيه «بعد أن جرى إبالغ مؤسسة كهرباء لبنان
من قبل مصرف لبنان ،بصورة غير رسمية ،عن
قيامه بصرف مستحقات مشغل معملي الزهراني
ودي��ر عمار بالعملة الصعبة (،)Fresh Dollar
التي سبق وأرسلتها املؤسسة إليه ،واملوافق عليها
من قبل وزارة املالية ،قامت مؤسسة كهرباء لبنان،
على أثر ذلك فو ًرا ،بالطلب من املشغل معاودة وضع
معمل الزهراني في اخلدمة وفق اخلطة اإلنتاجية
املعدة سل ًفا ،من أجل احملافظة على دميومة إنتاج
الطاقة باحلد األدن��ى ألط��ول فترة ممكنة ،ال س ّيما
خ�لال فترة عيد األضحى امل��ب��ارك ،مع اإلستمرار
ف��ي تغذية امل��راف��ق احليوية األس��اس��ي��ة ف��ي البلد
(مطار ،مرفأ ،مضخات مياه ،صرف صحي ،املرافق
األساسية في الدولة.»)...

«ع ّمال امليكانيك» اعت�صموا �سلمي ًا مطالبني
برواتبهم و�إيجاد حلول لأزمة توقفهم عن العمل
ن���� ّف����ذت ال���ه���ي���ئ���ة التأسيسية
لنقابة عمال ومستخدمي املعاينة
امليكانيكية اعتصاما سلميا شمل
امل��وظ��ف�ين ،أم���ام م��رك��ز املعاينة في
احل��دت ،احتجاجا على ع��دم إيجاد
ح��ل ي��ؤم��ن إس��ت��م��راري��ة عمل ولقمة
ع���ي���ش  450م���وظ���ف���ا أوق����ف����وا عن
العمل من دون ذنب ومن دون سابق
إن����ذار بعد ت��وق��ف ال��روات��ب وحتى
التعويضات بعد  20عاما من اخلدمة
في هذا القطاع ،نتيجة القرار الذي
اتخذته وزارة الداخلية بوقف العمل
بإفادات املعاينة امليكانيكية وقيام
ال��ش��رك��ة املشغلة «ف���ال» على أثرها
بوقف العمل وإقفال مراكزها من دون
حتمل أي مسؤولية جتاه املوظفني.

وحت�����دث رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة حسن
احلسن ،فقال« :نعتصم ام��ام مركز
املعاينة في احل��دت بعد م��رور شهر
ع��ل��ى اي��ق��اف ال��ع��م��ل ب��امل��ع��اي��ن��ة ولم
نحصل على روات��ب��ن��ا ،وق��د اصبح
الضمان االجتماعي لنا ولعائالتنا
مهددا واصبح العاملون واملوظفون
ال��ذي��ن خ��دم��وا ه���ذه امل��ؤس��س��ة منذ
ع��ش��ري��ن ع��ام��ا ب�ل�ا م��ع��ي��ل واجل���وع
يتهددهم وعائالتهم من دون اي ذنب
اقترفوه .والسبب املعروف اليقاف
ع��م��ل��ن��ا ه���و اخل��ل��اف ب�ي�ن الشركة
املشغلة «ف��ال» وال��دول��ة ،ونعد اكثر
من  450موظفا ولم يحضر اجلميع
ال��ي��وم النهم ال ميلكون ب��دل انتقال
يعني ال��وض��ع م���زري ج��دا وه���ذا ما

جانب من اعتصام ع ّمال املعاينة امليكانيكية في احلدت
حذرنا منه منذ اكثر من شهرين او
ثالثة وقد وصلنا اليه اليوم ولم يعد
باستطاعة املوظفني احلصول حتى
على لقمة العيش».
أض���اف« :لقد قمنا ب��ل��ق��اءات عدة
م��ع املعنيني ورف��ع��ن��ا احتجاجاتنا
ومطالبنا وق��د وعدنا بالكثير ،لكن
لغاية االن لم نحصل على اي شيء
ج���دي ،وح��ت��ى ان��ن��ا ل��م نحصل على
تعويضاتنا من الشركة املشغلة حيث
عملنا الكثر م��ن عشرين عاما ومن
ك��دن��ا وعملنا حصلوا على ماليني
الدوالرات .ونحن اليوم نطالب وفاء
للعاملني وال��ك��ادح�ين اع��ط��اء صفر

فاصلة واح���د ف��ي امل��ئ��ة م��ن االرباح
التي جنيت على فترة عشرين عاما
ك��ت��ع��وي��ض ل��ه��ؤالء ال��ع��ائ�لات وكي
حتصل على حقوقها املشروعة».
وخ��ت��م م���ؤك���د ًا «م��ط��ل��ب��ن��ا حاليا
ان ت��ت��أم��ن روات��ب��ن��ا ان ك���ان جلهة
املستحقات املطلوبة من الشركة او
جلهة استمراية عملنا ،السيما ان
رواتبنا ال تتعدى املليونني ونصف
املليون وحتى تنجز املناقصة وتوجد
احللول ،على الشركة تأمني املوظفني
في االشهر املقبلة لغاية نهاية العام
واجناز املناقصة وكذلك على الدولة
ايجاد احللول لتأمني عائالتنا من

الإفراج عن احلاويات
الغذائية يف املرف�أ
بعد حتذيرات من
فقدان املواد
ف��ي خ��ب��ر إي��ج��اب��ي ،أع��ل��ن��ت نقابة
مستوردي امل���واد الغذائية برئاسة
هاني بحصلي أنه «بناء لإلتصاالت
واملتابعة التي أجرتها النقابة مع
رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ووزي����ر اإلقتصاد
وال��ت��ج��ارة أم�ي�ن س�ل�ام وم��دي��ر عام
وزارة اإلق��ت��ص��اد محمد أب��و حيدر،
باشرت ال��دوائ��ر الرسمية املختصة
بأخذ عينات من حوالى  500حاوية
(بحسب معلومات وزارة اإلقتصاد)
م�ل�أى ب���امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ومك ّدسة
ف��ي ب��اح��ات امل���رف���أ ،مت��ه��ي��د ًا إلجناز
اإلج��راءات إلخراجها وتسليمها الى
أص��ح��اب��ه��ا ،ع��ل��ى أن ي��ت��م إستكمال
عملية أخذ العينات لباقي احلاويات
والبالغة  300حاوية في وقت قريب».
وأ ّك�����دت ال��ن��ق��اب��ة ،ف���ي ب���ي���ان ،أنّ
«إخ�����راج ح���اوي���ات امل����واد الغذائية
م��ن أرض امل��رف��أ ف��ي ه���ذا التوقيت
ه��و ف��ي غاية األهمية خصوص ًا أنه
سيمكّن التجار من م ّد السوق احمللية
بحاجاتها كافة عشية عيد األضحى
أي
امل��ب��ارك واحل����ؤول دون ح��ص��ول ّ
نقص في أي سلعة».
وك����ان رئ��ي��س ح��ك��وم��ة تصريف
األع��م��ال جنيب ميقاتي قد استقبل،
أمس ،رئيس نقابة مستوردي املواد
ال��غ��ذائ��ي��ة ،ه��ان��ي بحصلي ،وجرى
البحث في ملف احلاويات العالقة في
مرفأ بيروت بسبب إض��راب موظفي
اإلدارة العامة.

« »mtcتتقا�ضى فواتري حزيران
على �سعر قرار الأ ّول من متوز
ف��وج��ىء مشتركو اخل��ط��وط اخل��ل��ي��وي��ة ال��ث��اب��ت��ة من
شركة  mtcباستالمهم رسائل  smsمن الشركة تتعلق
بفواتيرهم عن شهر حزيران ،ومت احتسابها بناء على
قرار االول من متوز املتعلق باحتساب الدوالر على سعر
منصة الصيرفة.

وتضاعفت فواتير املشتركني بشكل كبير ،ولم تصدر
الشركة اي توضيح في كيفية البدء بالقرار في االول
من مت��وز واالحتساب على اس��اس االول من ح��زي��ران ،
وناشد مشتركون وزير االتصاالت التدخل ومعاجلة هذه
املشكلة.

معوض وترمس متوجتان بظل العلم اللبناني
تتابعات منافسات بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات
(حتت ال�ـ 20سنة) أللعاب القوى التي ينظمها االحت��اد اللبناني
للعبة على ملعب ن��ادي اجل�م�ه��ور ب��رع��اي��ة رئ�ي��س اجلمهورية
ميشال عون ومبشاركة  9دول حيث تقام بحضور رئيس االحتاد
اآلسيوي اللواء دح�لان احلمد ورئيس احت��اد غرب آسيا س ّيار
العنزي ونائبه محمد عيسى الفضالة.
وواص ��ل لبنان ح�ص��ده للميداليات بنجاح ميسا معوض
باضافة ذهبية ثانية بالوثب العالي بعد االولى بسباق الـ 100م،
كما احرزت مواطنتها جنى ترمس ذهبية سباق الـ 3000موانع،
وهنا النتائج:
ش �ب��اب س �ب��اق  400م �ت��ر :اس�م��اع�ي��ل أب �ك��ر (ق��ط��ر)47.26 :
ثانية ،نورالدين مرزة (العراق) 49.09 :ث ،محمد عبد الرحمن
(ق �ط��ر) 49.81:ث ،سباق  3000موانع :محمد اليمني (األردن):
 9.35.78د ،سمير اليافعي (اليمن) 10.01.08 :د ،علي الرضا

كنعان (لبنان) 10.09.75 :د ،القفز بالزانة :علي اكبر حيدر حسن
(العراق) 3.90 :م ،علي حسني علي (ال �ع��راق):و 3.90م ،اسامة
العلي (سوريا) 3.80 :م ،االطاحة باملطرقةُ :مبني الكندي (سلطنة
عمان) 67.70 :م ،محمد خان (الكويت)56.56 :م ،علي حمدان
(العراق)56.54 :م.
شابات سباق  400م :آية الرحبة (سوريا) 59.10 :ث ،زينة
صبحي (ال��ع��راق) 1.04.85 :د ،ميا مالك(لبنان)1.08.84:
د ،رمي القرص :دان��ه العازمي (ال�ك��وي��ت) 35.67:م ،شهد العلي
(سوريا) 33.82:م ،والء شريف (االردن) 31.23 :م ،سباق 3000
موانع :جنى ترمس (لبنان)13.22.47 :د ،حنني حسن (سوريا):
 13.57.96د ،ليا حنا (لبنان) 17.16.12 :د ،سباق التتابع 4x
100م :العراق 50.48 :د ،لبنان 51.79 :د ،سوريا 52.69:د ،الوثب
العالي :ميسا معوض(لبنان)1.70 :م ،سالي حمادة(سوريا):
 1.50م ،عالية املغيرية (سلطنة عمان) 1.50 :م.

ديباال مر�شح خلالفة رونالدو يف اليونايتد
كشفت شبكة «س��ك��اي س��ب��ورت إي��ط��ال��ي��ا» ،بأن
مانشستر يونايتد يجري محادثات حال ًيا مع وكالء
األرجنتيني باولو ديباال ،مهاجم فريق يوفنتوس
السابق ،من أجل ضمه للفريق هذا الصيف.
وانتهى تعاقد ديباال مع يوفنتوس ،بنهاية املوسم
امل��اض��ي ،ول��م يتم التوصل التفاق ح��ول التجديد،
وعلى الرغم من محاوالت إنتر لضمه ،إال أنهم قرر
استعادة البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي.
وبحسب الشبكة ،ف��إن مانشستر يونايتد بدأ
يبحث ع��ن ب��دي��ل لنجمه ال��ب��رت��غ��ال��ي كريستيانو
رون��ال��دو ،ال��ذي تقدم بطلب للرحيل ه��ذا الصيف،
واالنضمام لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا
املوسم املقبل.
ودخ���ل مانشستر ي��ون��اي��ت��د مب��ح��ادث��ات مع
ممثلي ديباال ،من أجل التعرف على موقفه
بشأن االنضمام إلى الفريق.
وح������اول م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د ضم
دي��ب��اال ،في صيف  ،2019عندما رحل
روميلو لوكاكو إلى إنتر ميالن أول
مرة ،لكن املهاجم األرجنتيني رفض
وقرر البقاء في يوفنتوس.
هذا ويواصل رونالدو غيابه عن
تدريبات الشياطني احلمر ،بحسب
صحيفة «دي��ل��ي ميل» البريطانية،
وق��ال��ت إن��ه ب��رر ذل��ك بأسباب عائلية،
بعدمت أب��ل��غ ال��ن��ادي ي��وم السبت
برغبته بالرحيل هذا الصيف.
وبحسب الصحيفة ،يرفض
رون��ال��دو ال��ت��درب ف��ي الوقت
ال����ذي ي��س��ت��ع��د ف��ي��ه امل����درب
إريك تني هاغ الصطحاب
فريقه خل��وض اجلولة
امل�����وس�����م�����ي�����ة ي�����وم
اجلمعة.
وم�����ن امل����ق����رر أن

تقام املباراة األولى ملانشستر يونايتد في بانكوك
مب��واج��ه��ة ليفربول ،ي��وم  12اجل����اري ،وذل���ك دون
التعرف على موقف رونالدو النهائي من السفر مع
الفريق.
وارت�����ب�����ط اس�����م رون�����ال�����دو في
األي���ام املاضية باالنتقال إما
لتشيلسي أو بايرن ميونخ،
ويقال إنه تواصل مع تود
بويلي ،مالك البلوز ،لبحث
إمكانية انتقاله لستامفورد
بريدج.
وق�����دم رون����ال����دو طلبا
إلدارة مانشستر يونايتد،
من أجل الرحيل هذا الصيف،
لرغبته في اللعب بدوري أبطال
أوروبا املوسم املقبل.

ديباال

فغايل ُيت َّوج بال�سباق الأول لت�سلق اله�ضبة

أحرز السائق روجيه فغالي على «ميتسوبيشي النسر
ايفو  »6لقب السباق األول لتسلق الهضبة ،الذي نظمه
النادي اللبناني للسيارات والسياحة في وادي شحرور
مبشاركة  33سيارة.
ولم يخذل فغالي ابناء بلدته اذ تسيد السباق وصعد
ال��ى منصة التتويج ف��ي امل��رك��ز األول بالترتيب العام
النهائي.
واحتل جواد سليم على «ميتسوبيشي النسر ايفو»8
امل��رك��ز الثاني وت��ام��ر غ��ن��دور على س��ك��ودا فابيا املركز
الثالث.
ويندرج السباق في اط��ار املرحلة األول��ى من بطولة
لبنان لتسلق الهضبة لسنة .2022
وهنا الترتيب العام:

 -1روجيه فغالي على «ميتسوبيشي النسر ايفو »6
 5.15.88دقائق.
 -2ج��واد سليم على «ميتسوبيشي النسر ايفو »8
5.27.81
-3تامر غندور على «سكودا فابيا» .5.31.99
وفي اخلتام جرى حفل توزيع الكؤوس واجلوائز على
الفائزين من قبل رئيس بلدية وادي شحرور العليا سامي
ابو مراد وممثل بلدية وادي شحرور السفلى سامي ابي
راشد وممثل بلدية ب��دادون غسان فغالي ومنسق جلنة
رياضة السيارات في النادي املنظم عماد حلود ومدير
مكتب الراليات في النادي كابي كريكر ومدير السباق
نعمان ح��امت وم��س��ؤول��ي السباق ومخاتير البلدة في
اجواء احتفالية.

تتمات

اخلميس  7متوز 2022م
املوافق  8ذو احلجة 1443هـ

احلكومة عالقة ..والعهد ي�ستثمر
(تتمة املنشور ص)1
واس��ت��ب��ع��دت ان ي��ق��وم رئ��ي��س احل��ك��وم��ة املكلف
جنيب ميقاتي بزيارة رئيس اجلمهورية ميشال عون
في بعبدا قبل عيد األضحى املبارك  ،بسبب التعثر
احل��اص��ل .واعتبرت ان تصعيد امل��واق��ف ب�ين رئيس
احلكومة املكلف جنيب ميقاتي من جهة ورئيس التيار
الوطني احل��ر النائب جبران باسيل من جهة ثانية،
خ�لال األي���ام امل��اض��ي��ة ،ادى ال���ى تعقيدات اضافية،
فرملت ملف التشكيل ،ولفتت إلى ان تسريب مسودة
التشكيلة الوزارية من قبل باسيل ،وامعانه برفع سقف
مواقفه ،جلهة ادعائه بأن رئيس اجلمهورية هو شريك
كامل بتشكيل احلكومة خالفا لصالحياته الدستورية،
واملطالبة بحصوله على الوزراء املسيحيني باحلكومة
اجلديدة ،امنا تدل على نوايا مبيتة لوضع العصي
بالدواليب وتعطيل مسار تشكيل احلكومة .النه يعلم
علم اليقني باستحالة موافقة الرئيس املكلف،على مثل
هذه املطالب والن باسيل ليس الطرف املؤهل للتشاور
مع الرئيس املكلف بعملية التشكيل،مهما رفع الصوت
عاليا ،بل رئيس اجلمهورية دون غيره.
والحظت املصادر ان تسريب سيناريوهات سحب
الوزراء التابعني لرئيس اجلمهورية والتيار الوطني
احلر من احلكومة،او رفض رئيس اجلمهورية مغادرة
قصر بعبدا ،بعد انتهاء واليته ،بحجة انه لن يسلم
ص�لاح��ي��ات��ه حل��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع���م���ال ،ل��ي��س��ت اال
محاوالت تهويل ،ال توصل إلى أي نتيجة ،وامنا تؤشر
الى ضعف أوراق رئيس اجلمهورية ،في فرض مطالب
وشروط باسيل بعملية التشكيل ،والى تعطيل تشكيل
احلكومة اجلديدة ،فقط الغير.
واس��ت��ب��ع��دت امل��ص��ادر ح���دوث أي حلحلة مرتقبة
قريبا ،مللف تشكيل احلكومة العتيدة ،بسبب استمرار
متسك كل طرف مبواقفه،وعدم دخ��ول أي طرف ثالث
لتذليل اخلالفات القائمة وتقريب وجهات النظر بني
الطرفني ،كما جرت العادة من قبل ،النه يبدو أن��ه ،ال
عجلة بتاليف احلكومة اجلديدة حتى اليوم ،وقد يكون
السبب انتظار ما ستؤول اليه التطورات االقليمية
وال��دول��ي��ة املتسارعة ،والسيما منها زي���ارة الرئيس
االميركي جو بايدن الى املنطقة ،ومسار مفاوضات
امللف النووي االيراني.

الترسيم البحري

وفي حمأة هذا الشلل ،قال الرئيس عون عبر محطة
 otvم��س��اء ام���س« :م��س��أل��ة ترسيم احل���دود البحرية
اجلنوبية ستنتهي قريب ًا ،واحل��ل سيكون ملصلحة
لبنان ويرضي اجلميع ،واننا اصبحنا على مشارف
التفاهم مع االميركيني الذين يتولون الوساطة بني
لبنان واسرائيل».
وردا على سؤال أعلن عون ان «علينا ان نفصل بني
مسألة ترسيم احل��دود واملهمة التي ق��ام بها معالي
الوزير .في املسألة الثانية ،كان يجب انهاء املعامالت
التي يجب على االطراف القيام بها ،وهذا االمر اوجب
ذه���اب ال��وزي��ر ال��ى مصر وال��ع��راق ،واحل��م��د لله فإن
النتائج ايجابية ،وللحصول على مزيد من التفاصيل،
ميكن سؤال معالي الوزير».
سئل الرئيس عون :وماذا عن ترسيم احلدود؟
اجاب« :في مسألة ترسيم احلدود ،سننتهي قريب ًا ان

شاء الله ،ولم يعد هنا من مدة طويلة النهاء املسألة».
سئل الرئيس عون :هل احلل ملصلحة لبنان؟
اج���اب« :بالتأكيد ،احل��ل ملصلحة اجلميع ،فإننا
نرسم احلدود وفي مثل هذا االمر ،يجب على الطرفني
ان يكونا راضيني على احلل ،واال تتحول املسألة الى
وضع يد لطرف على اآلخر».
سئل الرئيس عون :ماذا عن الباخرة التي يقال انها
تعمل في حقل كاريش؟
اجاب« :على حد علمي ،ما بعرف شو صار بالليل ملا
راحوا املسيرات (الدرون)».
واكد عون« :ميكنني القول ان املدة التي تفصلنا عن
احلل باتت قصيرة ،واعتقد اننا اصبحنا على مشارف
التفاهم مع االميركيني الذين يتولون الوساطة بني
لبنان واسرائيل ،ولكن ال اعلم الوقت احملدد لهذا احلل.
امنا اعتقد اننا سنصل الى حل يرضي اجلميع».
سئل الرئيس عون :هل هناك اجواء ايجابية بهذا
اخلصوص؟
اجاب« :طبعا  ،واال كنا اوقفنا التفاوض».
سئل الرئيس عون :هذه النتيجة هي بسبب املوقف
الرسمي الذي اتخذمتوه واملوقف املوحد الذي خرج به
لبنان في هذا امللف؟
اج��اب« :بالتأكيد ،فقد وضعنا اط��ار التفاهم الذي
نريده ،وعلى هذا االساس يتم البحث مع اآلخرين».
وفي وقت حتدثت فيه دوائر القرار في تل ابيب عن
تقدم في ملف املفاوضات مع لبنان لترسيم احلدود،
ك��ش��ف اجل��ي��ش االس��رائ��ي��ل��ي ع��ن اع���ت���راض مسيرة
تابعة حل��زب الله ام��س ،كانت متوجهة إل��ى منصة
الغاز االسرائيلية في حقل ك��اري��ش ،حسب الرواية
االسرائيلية.
نيابي ًا ،ت��رددت معلومات مفادها ان الرئيس نبيه
بري اتفق مع الرئيس ميقاتي في لقائهما امس االول
على عقد جلسات عامة للمجلس النيابي بعد عطلة عيد
االضحى ،ملناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانني
العالقة املتعلقة بقوانني اإلصالحات املطلوبة مبوجب
االتفاق األولي مع صندوق النقد الدولي.

تداول رئاسي

وق��د ب��دأ ال��ت��داول عبر االع�ل�ام ب��أس��م��اء مرشحني
محتملني لرئاسة اجلمهورية منهم ج��ب��ران باسيل
وسمير جعجع وسليمان فرجنية ،اضافة الى الوزير
االسبق زياد بارود والنائب نعمت فرام والنائب ميشال
معوض والوزير االسبق كميل ابو سليمان ،ورئيس
مجلس ادارة بنك «ات��ش اس بي س��ي» سمير عساف
بسبب عالقاتهم اجليدة باملجتمع الدولي ومؤسساته،
وبعض الشخصيات املستقلة التقنية .اضافة الى قائد
اجليش العماد جوزاف عون.
وف���ي امل���واق���ف م��ن االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ،دعا
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «كل فرقاء
امل��ع��ارض��ة م��ن ن���واب ج��دد ومستقلني واح����زاب ،إلى
التفاهم على مرشح مختلف عن مرشح السلطة احلالية
التي ستعلن عنه في اللحظات االخيرة ،وهو من املمكن
ان يكون مقبو ًال في الشكل ولكنه في املضمون شبيه
مبرشحهم احلالي».
وق��ال :اذا لم نتوصل كمعارضة الى االتفاق على
اس��م رئاسي واح��د خل��وض املعركة ،سنخون عندها
ثقة الشعب التي منحت لنا ،وسيبقى عملنا في اطار
التصاريح املشابهة فقط ال غير ،لذا امتنى اال يخون
ن��واب املعارضة ه��ذه االم��ان��ة ول��ن��درك جميعا كيفية
التصرف على املستوى العملي كي نفتح باب اخلالص
لهذا الشعب.

إعالنات رسمية
إعـالن
صادر عن احملكمة الشرعية السنية
في بيروت
غرفة فضيلة القاضي
الشيخ وسيم الفالح
إلى مجهولة املقام رحيل زمله زرقا
ي��ق��ت��ض��ـ��ي ح���ض���ـ���ورك ال���ـ���ى هـذه
احملكمـة الس��ت�لام األوراق اخلاصـة
ب��ـ��ك ف��ـ��ي ال���دع���وى امل��ق��ام��ـ��ة عليـك مـن
علـي عبـد احلميـد بـدوي مبـادة إثبـات
زواج ونســــــب بـــرقم أســـــــــاس
 2231تـــــــاريخ اجل��ل��س��ة األربعـاء
 2022/8/17فعليـك تـعـيـيـن مـقـام
مـخـتـار لـك ضـمن نطـاق احملكمـة وفـي
حـال تخلفـك يعتبـر قلـم هـذه احملكمـة
مقامـا مـختـارا لـك ويجـري ابالغـك
جميـع األوراق بواسطته.
وكتب في 2022/7/5
قاضي بيروت الشرعي
الشيخ د .محمد محمود نقري
------------------إعالن مناقصة عامة
تعلن إدارة وإستثمار مرفأ بيروت
عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ أعمال
الي���ج���ار آالت ن��اس��خ��ة ل����زوم مختلف
اإلدارات واملصالح في مرفأ بيروت.
على ال��راغ��ب�ين اإلش��ت��راك ف��ي هذه
املناقصة سحب دفتر الشروط اخلاص
من مصلحة الديوان في املرفأ  -الطابق
اخل��ام��س ،إب���ت���دا ًء م��ن ن��ه��ار األربعاء
ف��ي  ،2022/7/6وذل���ك ضمن الدوام
النظامي.
ان آخر مهلة لتقدمي العروض تنتهي
نهار األربعاء الواقع فيه 2022/7/20
الساعة الثانية عشرة ظهر ًا.
وي��ج��ري ف��ض ال��ع��روض ف��ي النهار
ذات��ه الساعة الثانية عشرة والنصف
ظهر ًا في مكتب الرئيس املدير العام.
هاتف01/587075 :
فاكس01/569511 :
بيروت في2022/07/05 :
الرئيـس املديــر العـــام بالتكليف
عمــر عبد الكريـم عيتـانـي
------------------إعالن مناقصة عامة
تعلن إدارة وإستثمار مرفأ بيروت
ع���ن إج������راء م��ن��اق��ص��ة ع���ام���ة ألعمال
التنظيفات للمباني والباحات احمليطة
بها وك��ن��س ال��ط��رق واألرص��ف��ة وجمع
النفايات ونقلها في مرفأ بيروت.
على ال��راغ��ب�ين اإلش��ت��راك ف��ي هذه
املناقصة سحب دفتر الشروط اخلاص
من مصلحة الديوان في املرفأ  -الطابق
اخل��ام��س ،إب���ت���دا ًء م��ن ن��ه��ار األربعاء
ف��ي  ،2022/7/6وذل���ك ضمن الدوام
النظامي ،لقاء مبلغ وق��دره $/1000/
(فقط أل��ف دوالر أميركي ال غير) على
أن تنتهي م��دة سحب دف��ت��ر الشروط
بتاريخ .2022/7/25
هاتف01/587075 :
فاكس01/569511 :
بيروت في2022/07/05 :
الرئيـس املديــر العـــام بالتكليف
عمــر عبد الكريـم عيتـانـي
------------------إعــــالن
صادر عن السجل التجاري
في بيروت
مب��وج��ب محضر اج��ت��م��اع امل���دراء
امل��ن��ع��ق��د ب��ت��اري��خ  2021/3/31تقرر

وفيات
مبزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره
جمعية اإلمام علي  -الطريق
اجلديدة
تنعى عضو اجلمعية
فقيدها املرحوم

فضيلة الشيخ
أحمد محمد رجب البدوي
تقبل التعازي اليوم اخلميس
 7متوز في قاعة جامع اخلاشقجي
بني صالتي العصر واملغرب
تغمده الله بواسع رحمته
اجعون
و ِإ َّنا ِل ّل ِه َو ِإ َّنا ِإ َل ْي ِه َر ِ

ب��ت��اري��خ  2022/6/14ح���ل وشطب
مكتب التمثيل التجاري املسجل باسم:
 Olympus M.E.A FZ-LLCمن
قيود السجل التجاري في بيروت حيث
ه��و مسجل حت��ت ال��رق��م /1024566/
ورق�����م ت��س��ج��ي��ل��ه ف���ي وزارة املالية
 /3513983/م��دي��ره السيد موريس
ألويس أن فابر.
ف���ع���ل���ى ك����ل ذي م��ص��ل��ح��ة تقدمي
اعتراضه ومالحظاته في خ�لال مهلة
عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف /مارلني دميان
--------------إعالن تلزمي تنظيف مباني سرايات
محافظة لبنان اجلنوبي لزوم وزارة
الداخلية والبلديات
الساعة التاسعة والنصف من يوم
األربعاء الواقع فيه السابع والعشرون
م��ن ش��ه��ر مت���وز  ،2022جت���ري إدارة
املناقصات في مركزها الكائن في بناية
بيضون  -ش���ارع ب���وردو  -الصنايع
 ب��ي��روت ،حل��س��اب وزارة الداخليةوالبلديات  -محافظة لبنان اجلنوبي
 مناقصة إعادة تلزمي تنظيف مبانيسرايات محافظة لبنان اجلنوبي.
 التأمني املؤقت :لكل مبنى تأمنيم��ؤق��ت حسب امل���ادة الثالثة م��ن دفتر
الشروط اخلاصة.
 طريقة التلزمي :تقدمي أسعار لكلمبنى علی حدة (عدد .)3
تق ّدم العروض ،وفق نصوص دفتر
الشروط اخل��اص ،ال��ذي ميكن االطالع
واحلصول عليه من قلم محافظة لبنان
اجلنوبي.
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 )380
--------------إعالن تلزمي مزايدة عمومية لبيع ()19
دراجة نارية مستهلكة عائدة للمديرية
العامة لرئاسة مجلس الوزراء
ال��س��اع��ة ال��ت��اس��ع��ة وال��ن��ص��ف من
ي���وم ال��ث�لاث��اء ال���واق���ع ف��ي��ه السادس
وال���ع���ش���رون م���ن ش��ه��ر مت���وز ،2022
جت��ري إدارة املناقصات ف��ي مركزها
ال��ك��ائ��ن ف��ي ب��ن��اي��ة ب��ي��ض��ون  -شارع
ب��وردو  -الصنايع  -بيروت ،حلساب
رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال������وزراء  -املديرية
العامة لرئاسة مجلس الوزراء  -تلزمي
مزايدة عمومية لبيع ( )19دراجة نارية
مستهلكة.
 ال���������ت���������أم����ي����ن امل����������ؤق����������ت:/10.000.000/ل.ل( .ف��ق��ط عشرة
ماليني ليرة لبنانية ال غير).
 س����ع����ر إف�����ت�����ت�����اح امل�������زاي�������دة:/114.000.000/ل.ل( .ف��ق��ط ماية
وأرب��ع��ة عشر مليون ل��ي��رة لبنانية ال
غير).
 ط��ري��ق��ة ال��ت��ل��زمي :ت��ق��دمي أسعاركمجموعة واحدة غير قابلة للتجزئة.
تق ّدم العروض وفق نصوص دفتر
ال��ش��روط اخل��اص ال��ذي ميكن االطالع
واحل��ص��ول عليه م��ن دي���وان املديرية
العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
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 )382
--------------إعالن إعادة مزايدة عمومية الستثمار
سبعة كونتوارات لتأجير السيارات
السياحية في قاعة الوصول في مطار
رفيق احلريري الدولي  -بيروت
ال��س��اع��ة احل���ادي���ة ع��ش��رة م��ن يوم
األربعاء الواقع فيه السابع والعشرون
م��ن ش��ه��ر مت���وز  ،2022جت���ري إدارة
املناقصات في مركزها الكائن في بناية
بيضون  -ش��ارع ب��وردو  -الصنايع -
بيروت ،حلساب وزارة األشغال العامة
والنقل  -املديرية العامة للطيران املدني
 إع����ادة م��زاي��دة عمومية الستثمارسبعة كونتوارات لتأجير السيارات
السياحية في قاعة الوصول في مطار
رفيق احلريري الدولي  -بيروت.
 ال���������ت���������أم����ي����ن امل����������ؤق����������ت:/6.000.000/ل.ل( .فقط ستة ماليني
ليرة لبنانية ال غير).
 س����ع����ر إف�����ت�����ت�����اح امل�������زاي�������دة:/110.000.000/ل.ل( .ف��ق��ط ماية
وع��ش��رة م�لاي�ين ل��ي��رة لبنانية كبدل
استثمار سنوي).
 طريقة التلزمي :تقدمي أسعار لكلك��ون��ت��وار على ح��دة وي��ح��ق للعارض
االشتراك باملزايدة على كونتوار واحد
فقط.
تق ّدم العروض وفق نصوص دفتر
ال��ش��روط اخل��اص ال��ذي ميكن االطالع
واحل��ص��ول عليه م��ن دي���وان املديرية
العامة للطيران املدني.
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 )379
--------------إعالن إعادة مزايدة إشغال وإدارة
واستثمار مطاعم وكافيتريات في
مبنى الركاب احلالي
في مطار رفيق احلريري الدولي -
بيروت
الساعة العاشرة من ي��وم األربعاء
الواقع فيه السابع والعشرون من شهر
مت��وز  ،2022جت��ري إدارة املناقصات
في مركزها الكائن في بناية بيضون
 ش��ارع ب��وردو  -الصنايع  -بيروت،حل��س��اب امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للطيران
املدني  -إع��ادة مزايدة إشغال وإدارة
واس��ت��ث��م��ار م��ط��اع��م وك��اف��ي��ت��ري��ات في
مبنى ال��رك��اب احلالي في مطار رفيق
احلريري الدولي  -بيروت.
 التأمني املؤقت :ثالثماية مليونليرة لبنانية ال غير.
 سعر االف��ت��ت��اح :اثنا عشر مليارليرة لبنانية ال غير.
 طريقة التلزمي :تقدمي أسعار.تق ّدم العروض ،وفق نصوص دفتر
الشروط اخل��اص ،ال��ذي ميكن االطالع
واحل��ص��ول عليه م��ن دي���وان املديرية
العامة للطيران املدني.
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 )379

دعوة جمعية عمومية

يدعو مجلس نقابة خبراء السير في لبنان الزمالء حلضور
اجتماع اجلمعية العمومية ملناقشة البيانني اإلداري واملالي.
املكان قاعة بلدية سن الفيل
الزمان الساعة العاشرة صباحا
من يوم السبت املوافق 2022/7/16
وفي حال عدم اكتمال النصاب ،تعقد جلسة ثانية
بعد ساعة وتعتبر قانونية مبن حضر.
أمني السر /جوزف قازان

الرئيس /فؤاد فهد

تطور سياسي جديد ،وبرغم اخلالفات السياسية،
وفي
ّ
ُع��ق��د ل��ق��ا ٌء ب�ين رئ��ي��س احل���زب ال��ت��ق��دم��ي االش��ت��راك��ي وليد
جنبالط وعضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطالله،
وعلمت «اللواء» من مصادر واكبت االجتماع ،ان الهدف منه
ك��ان تهدئة االج��واء على االرض خاصة في اجلبل ،ووقف
احلمالت االعالمية والسياسية« ،لتمر الصيفية على خير
ويبقى للناس بارقة امل ،ال سيما للشباب الذي جمع حقائبه
ويستعد للهجرة» .الى جانب البحث في قضايا تنموية تهم
منطقة اجلبل.

اجللسة النيابية

ومن املفترض ان يعقد املجلس النيابي بعد عطلة عيد
األضحى ،وحتديدا في النصف الثاني من االسبوع املقبل،
جلسة ع��ام��ة ل��دراس��ة واق����رار ع��دد م��ن م��ش��اري��ع القوانني
واالقتراحات املتصلة بخطة التعافي املالي واالصالحات
امل��ط��ل��وب��ة م��ن ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي ،وم��ن��ه��ا الكابيتال
كونترول وق��ان��ون السرية املصرفية ال��ذي يحتاج لبعض
ال��ت��ع��دي�لات امل��ط��ل��وب��ة محليا وخ��ارج��ي��ا وخ��ط��ة التعافي
االقتصادي ،ومشروع موازنة  2022اذا كان منتهي ًا بصيغته
النهائية .اضافة الى مشاريع اخرى ملحة مثل فتح اعتمادات
اضافية.
في غضون ذلك ،تق ّدم امس ،تكتل «نواب قوى التغيير»،
بإقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب« ،لتعديل
للقانون  42/86لتحصني حماية م��وج��ودات الذهب لدى
مصرف لبنان ،بحيث مينع بصورة مطلقة وباتة أي�� ًا كان،
القيام بأي عملية تتناول ملكية أو إدارة أو استثمار هذه
املوجودات الذهبية أو ارهاقها بأي أعباء أو نقلها ،اال بنص
تشريعي صريح يصدر عن مجلس النواب».

العتمة ليست اليوم أو غد ًا

على صعيد الكهرباء ،ما حذرت منه «اللواء» في اليومني
املاضيني ،بدا وكأنه بات امر ًا واقع ًا :لبنان يدخل جدي ًا مدار
العتمة الشاملة ،اي ال ساعة تغذية وال حتى ربع ساعة او
خمس دقائق.
هذا هو االنطباع العام منذ ان اعلن رئيس معمل الزهراني
التوقف عن العمل ،مع العلم ان هذا املعمل احل��راري «هو
الوحيد حالي ًا املنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة» ،وفق ًا
لبيان مؤسسة كهرباء لبنان ،التي حددت الساعة اخلامسة
من بعد ظهر امس في  2022/7/6موعد ًا للتوقف ،استناد ًا
إل��ى ان مشغل معملي ال��زه��ران��ي ودي���ر ع��م��ار ل��م يتقاض
مستحقاته بالعملة الصعبة (ال��ف��ري��ش دوالر) وحملت
املؤسسة «املراجع املالية والنقدية املعنية» املسؤولية.
لكن قبل االستغراق في التهم والتهم املضادة على مذبح
عتمة اللبناني ،املكتوي بنار احل���رارة املرتفعة ،واسعار
امل��ول��دات املتصاعدة ،ع��ادت املؤسسة واعلنت ان مصرف
لبنان ،ابلغ املؤسسة بصورة غير رسمية انه قام بصرف
مستحقات املشغلني للمعملني ،االمر الذي حدا باملؤسسة
إل��ى الطلب من املشغل وض��ع معمل الزهراني في اخلدمة
وفق ًا للخطة االنتاجية املعدة سلف ًا ،من اجل احملافظة على
دميومة انتاج الطاقة باحلد االدنى ألطول فترة ممكنة ،وال
سيما خالل فترة عيد االضحى املبارك.
واحتجاجا على ت��ردي االوض���اع املعيشية ،قطع شبان
باملستوعبات الطريق عند تقاطع فردان دار الطائفة الدرزية،
والطريق امل��ؤدي من دار الطائفة باجتاه شاقية اجلنزير،
احتجاج ًا على تردي االوضاع املعيشية واحلياتية ،وعملت
القوى االمنية على حتويل السير باجتاه الشوارع املؤدية
إلى احلمراء.

وضع القطاع العام

من جهة ثانية ،تابع الرئيس ميقاتي مع زواره في السراي
امللفات االجتماعية واالقتصادية ،والتقى في ه��ذا االطار
رئيس االحت��اد العمالي العام الدكتور بشارة األسمر على
رأس وفد .وقال األسمر بعد االجتماع :نقلنا الى الرئيس
ميقاتي معاناة القطاع العام ،املصالح املستقلة املؤسسات
العامة ،البلديات ،املستشفيات احلكومية ،تلفزيون لبنان
وال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ،وه���ذه امل��ؤس��س��ات تعيش معاناة
كبيرة ،وإن قسما كبيرا منها لم يتقاض حتى اليوم املنحة
االجتماعية ،اي املبلغ املقطوع وحده األدنى مليون ونصف
مليون ل��ي��رة ،وح��ده األق��ص��ى  ٣ماليني ل��ي��رة .وأخ��ص هنا
املستشفيات احلكومية ،االه��راءات ،تلفزيون لبنان والنقل
املشترك.
وأضاف :ان املعاناة كبيرة أيضا في الضمان االجتماعي،
ومن الضروري أن تدفع الدولة ما للضمان في ذمتها والبالغ
 ٥آالف مليار ،ليتمكن الضمان من القيام بواجباته ورفع
التعرفة للدواء واالستشفاء .وقد بحثنا هذا املوضوع مع
وزي��ر امل��ال قبل يومني ف��ي حضور امل��دي��ر ال��ع��ام للضمان،
واتفقنا على دف��ع  ٤٠٠مليار للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي باالضافة إلى  ١٢٥مليار ًا لألمراض املستعصية
وغسيل الكلى حتى يتمكن الضمان من القيام بواجباته.

اضراب موظفي االدارة

وبعد انتهاء حتويل الرواتب واملخصصات إلى املصارف
عن شهر متوز ،قررت رابطة موظفي االدارة العامة املضي
في االضراب ،مناشدة النواب دعم مطالبها ،وذكرت باحلد
االدنى منها:
 -1التغطية الصحية من طبابة واستشفاء ودواء ،بعدما
تأمنت بـ«الفريش دوالر» ألولي القرار.
 -2تصحيح ال��روات��ب واالج���ور ،واملعاشات التقاعدية
وت��ع��وي��ض��ات ال��ص��رف ،واح��ت��س��اب��ه��ا ع��ل��ى اس���اس منصة
الدوالر  8000ليرة لبنانية.
 -3تزويد املوظفني بقسائم بنزين حتتسب وفق ًا للمسافة
املقطوعة للوصول إلى مكان العمل.
وفي هذا االطار ،ايد املجلس التنسيقي ملتقاعدي القطاع
العام ،املؤلف من املجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة،
وم��ن��ت��دى س��ف��راء ل��ب��ن��ان ،وراب��ط��ة ق��دم��اء ال��ق��وى املسلحة،
ورباطة قدامى اساتذة اجلامعة اللبنانية ورابطة املتقاعدين
في التعليم األساسي واملهني ،اض��راب االدارة العامة في
اضرابهم املفتوح لتحقيق املطالب املرفوعة.

عون تدلي بافادتها أمام حجار

قضائي ًا ،مثلت امس النائب العام االستئنافي في جبل
لبنان القاضية غادة عون امام القاضي جمال احلجار في
حضور محاميها باسكال فهد ،في موضوع احالتها على
املجلس التأديبي.
ونفت عون ان تكون قد تدخلت «بعمل القضاء ولم أمارس
اي ضغط ،وإمن��ا أبديت رأي�� ًا قانوني ًا» .وطالبت بتطبيق
«موجب التحفظ» على كل القضاة بعيد ًا عن االستنسابية،
وبعدها فهم ان القاضي حجار سيحيل التقدير إلى املجلس
التأديبي التخاذ القرار الالزم.

 1912إصابة جديدة

صحي ًا ،اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي
ع��ن تسجيل  1912اص��اب��ة ج��دي��دة بفايروس ك��ورون��ا ،مع
تسجيل حالة وف��اة واح���دة ،ليرتفع ال��ع��دد التراكمي إلى
 1119461إصابة مثبتة مخبري ًا منذ  21شباط .2020

بدء منا�سك احلج ا ألكرب
(تتمة املنشور ص)1
وقد اختار كثيرون القيام بالطواف قبل املوعد الرسمي لبدء
ّ
املناسك،
وفضل غالبيتهم عدم وضع الكمامات الواقية مع أنّ
السلطات قالت إنها إلزامية داخل املسجد احلرام.
والثالثاء ،سار مص ّلون مبالبس اإلح��رام البيضاء ونساء
ارتدت بعضهن عباءات ملونة ،جن ًبا إلى جنب على األرضيات
البيضاء بالقرب من الكعبة.
وقالت إحداهن وقد ارت��دت عباءة خضراء «لقد صليت من
أجلكم للتو» وهي تشارك الطواف مع أفراد أسرتها في مكاملة
فيديو مباشرة عبر هاتفها احملمول.
وأضافت فيما كانت تستكمل عملية الطواف التي تستمر
جميعا».
لسبع مرات «أحبك أمي ،أحبكم
ً
واحلج هذا العام ،الذي جرى اختيار املشاركني فيه بالقرعة،
هو أكبر بكثير من املوسمني السابقني في عامي  2020و2021
ولكنه ال يزال أصغر من األوقات العادية.
ففي ع��ام  ،2019ش��ارك نحو  2,5مليون مسلم م��ن جميع
أنحاء العالم في مناسك احلج السنوية وهو واحد من أركان
االسالم اخلمسة وفريضة ال بد للمسلمني القادرين من تأديتها
مرة واحدة على األقل في حياتهم.
ومت اختيار املشاركني من بني ماليني املتقدمني .ويقتصر
احلدث هذا العام على املسلمني دون سن  65عاما املطعمني ضد
الفيروس .و ُيطلب من اآلتني من اخل��ارج تقدمي نتيجة فحص
كوفيد 19-سلبية من اختبار مت إجراؤه في غضون  72ساعة
من وقت السفر.
أقامت السلطات الكثير من امل��راف��ق الصحية والعيادات
وجهزت سيارات اإلسعاف لتلبية احتياجات احلجاج.
املتنقلة
ّ

AL-LIWAA Jeudi 7/7/2022
ومت تغرمي أولئك الذين ح��اول��وا أداء فريضة احل��ج بدون
تصريح .وأقام رجال الشرطة في املدينة اجلبلية نقاط تفتيش
وقاموا بدوريات راجلة وهم يحملون مظالت خضراء للحماية
من أشعة الشمس احلارقة.
وداخل املسجد احلرام ،كانت املسعفات على أهبة االستعداد
في مواقع مختلفة ،فيما كان املتطوعون الذين يجرون الكراسي
املتحركة ينتظرون في طابور طويل ملساعدة أولئك الذين ال
يستطيعون املشي ملسافات طويلة.
ووضع بعض احلجاج أسماء وأعالم دولهم على مالبسهم.
وكتبت عبارة «حج  - 2020تشاد» على ظهور مالبس احرام
بيضاء ملجموعة من احلجاج.
وأكدت املصرية نعيمة محسن ( 42عاما) التي قالت إ ّنها أتت
لوحدها لتأدية املناسك «التواجد هنا أفضل ما حدث لي على
اإلط�لاق .أحس بأني متشوقة للمزيد .لكن مشكلتي الوحيدة
هي الطقس ،فاجلو حار ج��دا» ،فيما وصلت احل��رارة إلى 40
درجة مئوية.

جون�سون ُيكابر...
(تتمة املنشور ص)1
في البداية ،نفى داونينغ ستريت بأن جونسون كان على علم
بالتهم السابقة لبينشر عندما عينه في شباط.
لكن بحلول الثالثاء ،انهارت هذه احلجة بعدما قال موظف
حكومي رف��ي��ع س��اب��ق إن ج��ون��س��ون ُأب��ل��غ عندما ك��ان وزيرا
للخارجية عام  2019بحادثة أخرى مرتبطة بحليفه بينشر.
واستقال وزير الدولة لشؤون األطفال والعائالت ويل كوينس
في وقت مبكر األربعاء ،قائال إنه ال ميلك «خيارا» آخر بعدما نقل
«بحسن نية» معلومات إلى وسائل االعالم االثنني حصل عليها
من مكتب رئيس الوزراء «وتبني أنها غير صحيحة».
وأكد أندرو بريدجن ،عضو البرملان عن حزب احملافظني وأحد
أشد منتقدي جونسون ،لشبكة «سكاي نيوز» أن قضية بينشر
كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير» بالنسبة لكثيرين.
وأض��اف«:أن��ا والكثير م��ن أع��ض��اء احل��زب مصممون اآلن
على رحيله بحلول العطلة الصيفية (التي تبدأ في  22متوز/
يوليو)».
وم��ا زال وزراء ك��ب��ار آخ���رون ف��ي احل��ك��وم��ة بينهم وزيرة
اخل��ارج��ي��ة ل��ي��ز ت���راس ووزي����ر ال���دف���اع ب��ن واالس ،يدعمون
جونسون علنا لكن كثيرين منهم يتساءلون إلى متى ميكن أن
يستمر هذا الوضع.

ا�ست�شهاد فل�سطيني يف ال�ضفة
(تتمة املنشور ص)1
وال��ش��اب ه��و ال��ث��ان��ي ال���ذي يقتل خ�لال اس��ب��وع برصاص
اجليش االسرائيلي في جبع.
ودان��ت وزارة اخلارجية الفلسطينية «بأشد العبارات ...
جرمية االعدام امليداني البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل
ب��ح��ق ال��ش��اب الشهيد رف��ي��ق ري���اض غ��ن��ام ( 20ع��ام�� ًا) خالل
اقتحامها بلدة جبع جنوب جنني».
وقالت ال��وزارة في بيان على موقعها«:تعتبر ال��وزارة هذه
اجلرمية اجلديدة ج��ز ًءا ال يتجزأ من مسلسل القتل اليومي
بحق أب��ن��اء شعبنا ،وت���رى أن دول���ة االح��ت�لال تستبق زيارة
الرئيس بايدن مبزيد من عمليات اإلع��دام امليداني وتصعيد
عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني بتوجيهات وتعليمات
املستوى السياسي اإلسرائيلي التي تبيح جلنود االحتالل
إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب».
ي��زور الرئيس االم��ي��رك��ي ج��و ب��ادي��ن املنطقة خ�لال الشهر
اجلاري حيث سيلتقي مسؤولني فلسطينيني واسرائيليني في
أول زيارة له منذ تنصيبه.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي أن��ه ن ّفذ خ�لال الليل مع جهاز
األمن العام وشرطة احلدود اإلسرائيلية «أنشطة استباقية في
عدد من املواقع» في انحاء مختلفة في شمال الضفة الغربية
وجنوبها.
وأكد إصابة فلسطيني آخر في مخيم جنني وثالث في بلدة
نور شمس في شمال الضفة الغربية ّ
مت اعتقاله.
وقال إن التوقيفات شملت « 24شخص ًا يشتبه في ضلوعهم
ف��ي أنشطة إره��اب��ي��ة» ،مضيفا أن��ه «مت العثور على ع��دد من
األسلحة ومصادرتها».
وق����ال ن����ادي األس���ي���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ن ج��ه��ت��ه أن «حملة
االعتقاالت الواسعة في ّ
الضفة طالت أكثر  40مواط ًنا 30 ،على
األقل من بلدة سلواد في قضاء رام الله» .شهدت بلدة سلواد
بداية االسبوع اجلاري مواجهات مسلحة بني شبان واجليش
االسرائيلي اثناء مداهمته البلدة.

الربهان يُعفي املدنيني من ع�ضوية
(تتمة املنشور ص)1
املسلحة وال��دع��م السريع لتولى ال��ق��ي��ادة العليا للقوات
النظامية ويكون مسؤو ًال عن مهام األمن والدفاع» ،بعد تشكيل
احلكومة املدنية.
وقابل كل من املعتصمني وقوى املعارضة االعالن بالرفض.
وعلى منصات التواصل االجتماعي ،انتشرت منشورات
حتمل وسم «املوكب النسوي» تدعو السودانيات إلى اخلروج
للتظاهر األربعاء واالنضمام إلى االعتصامات.
وأف����اد ص��ح��اف��ي ف��ران��س ب���رس ب���أن م��ئ��ات ال��ن��س��اء خرجن
على رأس موكب اجته إلى مقر اعتصام وسط اخلرطوم أمام
مستشفى اجلودة ،وهن يرفعن الفتات كُتب على إحداهن «صحة
وتعليم املرأة تعيش في أمان».
وهتفت النساء «دم الشهيد ما راح» و«العسكر إلى الثكنات ..
الشارع فيه بنات» ،وفي املقابل استقبل املعتصمون املتظاهرات
وهم يهتفون «انا أمي كنداكة» .والكنداكة هو االسم الذي يطلقه
السودانيون على الناشطات السودانيات الالتي يشاركن في
التظاهرات املطالبة بالدميوقراطية ،تيمنا مبلكات النوبة.
وقالت تهاني عمر إح��دى املتظاهرات إن املوكب يرمز إلى
«دور املرأة في ثورة كانون األول» ،التي أطاحت الرئيس السابق
عمر البشير من احلكم.
رفضت قوى احلرية والتغيير التي متثل ائتالف املعارضة
الرئيسي في السودان اعالن البرهان ووصفته الثالثاء بأنه
«خديعة» داعية إلى مواصلة االحتجاجات.
وجاء في بيان لالئتالف املعارض أن «قرارات قائد السلطة
االنقالبية ه��ي م��ن��اورة مكشوفة وت��راج��ع تكتيكي ..واجبنا
جميعا اآلن هو مواصلة التصعيد اجلماهيري بكافة طرقه
السلمية من اعتصامات ومواكب واالضراب السياسي وصو ًال
للعصيان املدني الذي يجبر السلطة االنقالبية على التنحي».
وم���ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال األم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أمم امل��تّ��ح��دة أنطونيو
غوتيريش إ ّنه يأمل أن يؤ ّدي قرار البرهان إلى «إيجاد فرصة
للتوصل التّفاق».
ّ
ّ
مستقل في
ودع��ا غوتيريش في بيان إل��ى إج��راء «حتقيق
أعمال العنف» في السودان.
وف���ي واش��ن��ط��ن ،أع��ل��ن امل��ت��ح�� ّدث ب��اس��م وزارة اخلارجية
األميركية نيد برايس أنّ الواليات املتّحدة تعتبر أنّ «من السابق
ألوانه» تقييم أثر قرار البرهان.

اتهام  3فرن�سيني لال�شتباه
ب�سعيهم لر�شوة ق�ضاة لبنانيني
وجهت اتهامات ألشخاص فرنسيني ،لالشتباه مبحاولتهم
رش���وة ق��ض��اة لبنانيني ف��ي أح��د ملفات التحقيق ف��ي قضية
التمويل الليبي املفترض حلملة نيكوال #ساركوزي الرئاسية
في فرنسا عام .2007
واألشخاص هم :أرنو دو ال فيلبرون ،الذي يعمل في قطاع
وو ِّجه إليه االتهام في  8حزيران .واآلخران هما ليزا هـ،.
اإلعالن ُ
املساعدة السابقة لنويل دوبو ،الطرف الرئيسي في القضية،
ورج��ل األعمال بيار رينو ،املتهمان على التوالي في  10و15
حزيران ،وفق ما كشف موقع «ميديابار» االلكتروني اإلخباري
أمس.
والثالثة متهمون « باملشاركة في عصابة أش��رار» غايتها
«فساد عاملني أجانب في القضاء».
ويشتبه القضاء في أ ّنهم حاولوا بني نهاية  2020ومنتصف
« 2021جمع أم���وال» ودفعها «لوسطاء لبنانيني» حتى يتم
«تسليمها إلى أشخاص يشغلون مناصب قضائية في لبنان».
والهدف من ذلك ،بحسب قضاة التحقيق« ،عقد لقاءات مع
هانيبال القذافي جنل معمر القذافي ،ثم االف��راج عنه وسجن
(الوسيط الفرنسي اللبناني) زياد تقي الدين».

6

قراءة يف م�آالت حرب �أوكرانيا
وليد كا�صد الزيدي

في حقبة تأريخ ّية سابقة ،كان ملُعاهدة وستفاليا ،1648
بالغ األثر في إنهاء الصراع في أوروبا ،والس ّيما حرب الثالثني
عام ًا ( ،)1648 - 1618أعقبها مؤمتر فيي ّنا (،)1815 - 1814
الذي ح َّدد ُأسس توازن القوى األوروب ّية ،في حني كانت بدايات
ظهور النظام العالمَ ّي اجلديد مع انتهاء احلرب العالمَ ّية الثانية
وحتديد ًا عام  ،1947فتغ َّيرت ّ
كل القواعد التي قام عليها النظام
الوستفالي.
ّ
وبعد أكثر م��ن أرب��ع��ة ع��ق��ود ،ع��اد ليتشكَّ ل ب��وض��وح نظام
عالمَ ي آخر منذ نهاية احلرب الباردة ،والس ّيما بعد السنوات
تأم ً
بواب َة
ال أن يفتح هذا النظام للعا َلم ّ
 ،1991 - 1989وكان ُم َّ
أمد بعيد في ّ
سالم دولي إلى ٍ
ظل رعاية أميرك ّية بالعودة إلى
ٍ
واجه فيه العا َلم حت ّد ٍ
(منطق الكونسرت) ،في ٍ
يات
وقت كان ُي ِ
العوملة املتنامية.
اقتصاد ّية واجتماع ّية في سياق َ
فهم التغييرات التي بدأت تطرأ على
يسعى هذا املقال إلى ْ
النظام العالمَ ي بعد الغزو الروسي ألوكرانيا ،مع أنّ األزمة
بشكل أساس ،أنّ القيادة األميرك ّية ال تزال
األوكران ّية أظهرت
ٍ
فعالة في الواقع ،فمن الواضح أنّ شرع ّيتها األخالق ّية َموضع
ّ
نظام عالمَ ي جديد «واقعي»،
تزايد وسط تو ّقعات إعالن
نزاع ُم ِ
ٍ
ٍ
القوة وال ّلعبة الصفر ّية.
حت ّدده عالقات ّ

زع َزعَ ة العالقات الدول ّية
ْ

ليس هنالك ش ّ��ك في أ ّن��ه في األ ّي���ام التي تلت  24شباط/
فبراير  ،2022اهت َّز النظام الدولي القائم ،وانقلب في بعض
بشكل غير اعتيادي ،وغير متو َّقع .فقد أصبحت
النواحي
ٍ
أوكرانيا  -وهي دولة تقع على ُمفترق ُطرق بني أوروبا وآسيا
نظام عالمَ ّي جديد ،في حني َأنتجت
 بني عش ّية وضحاها بوتق َةٍ
وص َفها سياس ّيون
���رب أب��ج��د ّي�� ًة جيوسياس ّية ج��دي��دةَ ،
احل ُ
ومع ِّلقون بأ ّنها حلظة فاصلة في التاريخ احلديث ،ونقطة
ُ
حتول يمُ كن ُمقارنتها من حيث األهم ّية بهجمات  11أيلول/
ُّ
سبتمبر في الواليات املتّحدة في العام  ،2001أو سقوط جدار
برلني في العام  ،1989أو حتّى حادثة اغتيال جون أف كينيدي
في العام . 1963
يرى آرثر سيلف وجونثان باكوين املُد ّرسان في كل ّية العلوم
مقال لهما في صحيفة
االجتماع ّية في جامعة الفال الكند ّية في ٍ
«التريبون» الفرنس ّية بعنوان «هل مي ّثل غزو أوكرانيا إعالنَ
نظام عالمَ ي جديد؟» ،أنّ الهجوم الروسي على أوكرانياُ ،ي َع ّد
أخطر هجوم عسكري تقليدي منذ احل��رب العالمَ ّية الثانية،
وهو أكبر حت ٍّد للنظام ال ّليبرالي الذي يحكم العالقات الدول ّية
منذ انهيار االتحّ اد السوفييتي ،كما يعتقدان أنّ غزو روسيا
ألوكرانيا يس ِّلط الضو َء على الصفقة اجلديدة في العالقات
الدول ّية ،وهو في الوقت نفسه ي ّقوض ال ّليبرال ّية ،التي ُينظر
إليها على أ ّنها دواء ّ
لكل داء منذ سقوط الستار احلديدي
(.)2022/5/5
ف��ي خض ّم ه��ذه احل��رب يبرز لنا ت��س ٌ
��اؤل مه ّم م��ف��اده :هل
ستُغ ِّير هذه احلرب العالقات الدول ّية؟ واجلواب يأتي واضح ًا:
أسبوعينْ  ،غ ّيرت َموجة الصدمة من الغزو الروسي
في غضون
َ
َ
اخلطوط اجليوسياس ّية .أوروبا تُعيد تسليحها ،وبوتني يُغرِ ق
ٍ
انقسامات
حالة من ع��دم اليقني ،في حني َظهرت
روسيا في
ٌ
جديدة خارج الكتلة الغرب ّية؛ وقد كَتب سيلفي كوفمان في الـ
يتكهن مبا ستذهب إليه َموجة
«لوموند» الفرنس ّية «أن ال أحد
َّ
الصدمة ،إلاّ أنّ تأثيرها يمُ كن ُمقارنته بتأثير هجمات 11
سبتمبر  2001أو حتّى سقوط ج��دار برلني في العام »1989
(.)2022/3/11
أول عالمة على الصعوبات
مع ذل��ك ،ف��إنّ هذا الغزو ليس ّ
التي ُيواجهها النظام الدولي ال ّليبرالي ،فاحلرب التجار ّية بني
ّ
للمنظمات الدول ّية
الصني والواليات املتّحدة ،والشلل املُتزايد
مثل ّ
تقوض األداء
منظمة التجارة العالمَ ّية ،والشعبو ّية التي ِّ
والنمو الكبير في ميزان ّيات
للمؤسسات الدول ّية،
السليم
ّ
ّ
ال ّدفاع في العديد من البلدان وغير ذلك ،جميعها تمُ ِّثل حتديات
كون ّية خطيرة.

األوروبي وحلف الناتو
موقف االتحّ اد
ّ

تكشف احل��رب التي تش ّنها روسيا على أوكرانيا حقيق ًة
ومقلقة للغاية .على وج��ه التحديد ،تَظهر ع��دم قدرة
مهمة ُ
ّ
واجهة روسيا عسكر ّي ًا ،إلاّ في حالة استخدام
الغرب على ُم َ
األسلحة النوو ّية ،وعلى ال ّرغم من أنّ العقوبات االقتصاد ّية
أي تأثير كبير على البنية التحت ّية العسكر ّية
لم تسفر عن ّ
واالقتصاد ّية الروس ّية ،إلاّ أنّ لها تأثير ًا انعكاس ّي ًا أكبر على
الظروف السياس ّية واالقتصاد ّية داخل التحا ُلف.
تُشير دراس��� ٌة ُم��ع�� ّدة ف��ي املعهد ال��دول��ي ل��دراس��ات الشرق
األوس��ط والبلقان ( )IFIMESفي سلوفينيا ،إل��ى أنّ عجز
ناو ٍ
رة
الناتو قد أصبح محدو َد املساحة في ما يتع ّلق بالقيام ُ
مب َ
ٍ
أولهما،
واضحة أمام الغزو العسكري الروسي ،وذلك لسب َبينْ ّ :
ك��ان هناك حديث عن ُّ
حتمل من ِق َبل الناتو
تدخ ٍل عسكري ُم َ
َّ
مرشح لعضو ّية احللف ،ث ّم ّ
مت ر ْفض مثل هذا
حلماية عضو
اخليار حتت تفسير أنّ أوكرانيا ليست عضو ًا في الناتو؛
املفوض ّية األوروب ّية بأ ّنها تؤ ِّيد انضما َم
إذ ص َّرحت رئيسة
ّ
أوكرانيا إلى االتحّ اد األوروب��ي ،إلاّ أنّ ذلك يتط َّلب موافقة الـ
َّ
املرشحة مثل
 27عضو ًا واح��ت��رام قواعد مع ّينة في ال��دول��ة
ُمكا َفحة الفساد (www.ifri.org/fr/espace-media/
فرض منطقة
 .)lifri-mediasوثانيهما ،كان هناك حديث عن ْ
القوات
هاجمة ّ
حظر طيران ،وذلك مل ْنع الطائرات الروس ّية من ُم َ
ّ
بحجة
اخلطة ُرفضت أيض ًا
العسكر ّية األوكران ّية .إلاّ أنّ هذه
ّ
جت ُّنب الصراع مع روسيا ،من أجل م ْنع ان��دالع حرب عالمَ ّية
الرئيس األوكراني زيلينسكي إلى
ثالثة َدفعت هذه التح ُّفظات
َ
توجيه بعض الكلمات القاسية ج�� ّد ًا للناتو بالقول« :ك ُّ��ل َمن
سيموت بدء ًا من اليوم سيموت أيض ًا بسببك ،وبسبب ضعفك،
وبسبب انقسامك»ُ .مردف ًا «إذا سقطت أوكرانيا ،فسوف تسقط
ّ
ٍ
استغاثة في وجه ر ْفض الناتو في اليوم
كلمات
كل أوروب��ا».
ُ
فرض منطقة حظر طيران في سماء أوكرانيا.
السابق لطلبه ْ
ّ
املنظمة النائمة ،في حالة
لقد أيقظ غزو بوتني ألوكرانيا هذه
شبه «موت دماغي» كما َوصفها الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون.

مآالت النظام العالمَ ّي اجلديد

لعل النظام العالمَ ي املُ ِ
ّ
تمركز حول الغرب ،الذي كان يبدو
ي��وم م��ن األ ّي���ام ،يتأرجح وه��و ُيق ِّلب العديد من
ص��ارم�� ًا ف��ي ٍ
االف��ت��راض��ات الغرب ّية املُريحة ح��ول ه ْيمنته على العالقات
الدول ّية؛ إذ إنّ هناك َمن يرى أنّ أوكرانيا هي جرس إنذار للغرب
أقل ثق ً
لالستيقاظ إلى واقع نظام دولي جديد سريع الظهورّ :
ال
بالوالءات القدمية أو االنقطاعات األيديولوج ّية واملزيد من
املُعامالت واملدفوعات املتع ّلقة باملصالح الوطن ّية .وحيث
توجد قائمة طويلة من ك��وارث السياسة اخلارج ّية الغرب ّية
ّ
وكل كارثة جديدة تبدو أسوأ من الكارثة التي سبقتها .ولكنْ
بفضل النظام العالمَ ي املُنحرِ ف ،كان الغرب يفلت من العقاب
في ك ّ��ل م�� ّرة .لك ّنه ها هو اآلن في خض ّم ال�� ّن��زاع في أوكرانيا
(.)www.firstpost.com/opinion
مؤسسة
ي��ق��ول م����ارك س��اك��س��ي��ر رئ��ي��س ق��س��م آس��ي��ا ف���ي
ّ
«ف��ري��دري��ش إي��ب��رت» « Stiftungل��ق��د أ ّدى ال��غ��زو الروسي
ألوك��ران��ي��ا إل��ى قلب النظام ال��ع��المَ��ي  -وم��ع��ه أنظمة الطاقة
واإلنتاج والتوزيع والتمويل  -فاحلرب في أوكرانيا جزء من
نظام عالمَ ي جديد .تتح ّدى فيه روسيا والصني
النضال من أجل
ٍ
صراح ًة السالم األميركي .لكن ما سيبدو عليه النظام العالمَ ي
التالي ّ
يظل سؤا ًال مفتوح ًا» (.)2022/3/5
في حني يتساءل برتران بادي أستاذ العالقات الدول ّية في
نعد وحدنا
معهد الدراسات السياس ّية في باريس في كتابه «لم ُ
منظور ُمغاير»« :وم���اذا عن
في ال��ع��ا َل��م ..النظام ال��دول��ي من
ٍ
النظام الدولي نفسه الذي ال نتمكّ ن من توصيفه إلاّ بالرجوع
إلى النظام الذي سبقه ،هذا األخير الذي انتهى في العام 1989؟
تعد
العبون خجولون في «نظام ما بعد الثنائ ّية القطب ّية» .لم ُ
هناك حواجز بني احلياة الداخل ّية ل ُ
ألمم والنظام الدولي .نحن
جميع ًا معن ّيون وجميعنا ضحايا َف َشلِ هذه السياسات وهذه
ٍ
انتصارات كاذبة،
تمُ��وه على شكل
اإلخفاقات املتكر ّرة التي َّ
وضحايا هذه الوصفات القدمية التي تعود إلى زم ٍ��ن غابر،
وهذا اجلهل املُدرك باملتغ ّيرات اجلديدة على الساحة الدول ّية»
مؤسسة الفكر العربي.)2016 ،
(تر .د .جان ج ّبور،
ّ
لقد َأح��س��ن امل��ف��كّ ��ر الفرنسي ال��ب��ل��غ��اري األص���ل تزفتيان
تأمالت ُم ِ
واطن أوروبي»
تودروف في ِكتابه «اللاّ نظام العالمَ ي ّ
لدى اختياره مفردة (اللاّ نظام) حيث ال يوجد نظام حقيقي،
بل نظير الفوضى وال��ص��راع��ات واحل���روب وهَ ْيم َنة املنطق
األوليغارشيى (صادر عام  2003عن دار .)Robert Laffont
ّ
بقوة مع الغزو
ولعل أحداثه تتك ّرر مرار ًا منذ عقود وقد حدث ّ
ِ
تكه ِ
نات خبراء
الروسي ألوكرانيا،
والقادم ُينبئ باألسوأ وسط ّ
ومح ِّللني سياس ّيني دول ّيني عن احتمال نشوب حرب عامل ّية
ثالثة بسبب سوء سياسات هذا النظام العاملي املُتها ِلك.
 باحث عراقي سابق
في كل ّية الدراسات االجتماع ّية العليا في باريس
«بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي ـ نشرة أفق»

�إ�سالمية

اخلميس  7متوز 2022م
املوافق  8ذو احلجة 1443هـ

ثقافة

« الإ�سالم والعدالة» حما�ضرة يف «املركز الإ�سالمي  -عائ�شة بكار»

ع�ساف :الإ�سالم براء من مناق�ضي ال�شرع وي�سعون لإلزامنا ب�شذوذهم
دّ .

عساف
عساف
متوسط ًا د .النفي واملهندس علي ّ
ّ
القاضي دّ .
أكد رئيس احملكمة الشرعية السنية العليا في
لبنان القاضي الدكتور الشيخ محمد أحمد عساف
أنّ الذي خلقنا أدرى بنا ومبصاحلنا ،ووضع لنا
قواعد حتافظ على أعراضنا ،وحتمي أنسابنا من
الضياع ،وهناك من ُي��ري��دون أنْ يناقضوا شرع
الله ويلزمونا بشذوذهم ،الذي يأمرون به لتنفيذ
أهوائهم التي تتماشى مع غرائزهم الشيطانية،
ض��ارب�ين ب��ع��رض احل��ائ��ط أوام����ر ال��ل��ه سبحانه
وتعالى ،ومعتبرينها أوام��ر رجعية ال تتماشى
مع العصر ،وهم ي َّدعون بأ َّنهم مسلمون واإلسالم
منهم براء.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال م��ح��اض��رة ،ن ّ
��ظ��م��ه��ا «املركز
اإلسالمي  -عائشة بكار» للقاضي عشاف بعنوان
«اإلس��ل��ام وال���ع���دال���ة» ،ح��ض��ره��ا ال��رئ��ي��س سعد
احل��ري��ري مم��ث ً
�لا بالشيخ علي اجل��ن��ان��ي ،مفتي
اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
ممث ً
ال بالقاضي الشيخ خلدون عرميط ،شيخ عقل
املوحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي
طائفة
ّ
املنى ممث ً
ال بالشيخ سامي عبد اخلالق ،املطران
بولس عبد الساتر ممث ً
ال باخلوري غي سركيس،
رئيس جمعية املقاصد الدكتور فيصل سنو ،مدير
عام االمن العام اللواء عباس إبراهيم ممث ً
ال باملق ّدم
ف��ادي ع��وي��دات ،مم ّثل عن سفير اململكة العربية
السعودية وليد بخاري ،السيد علي األمني ممث ً
ال
بالسيد حسن األمني ،النائب محمد خواجة ،رئيس
اجلامعة العربية الدكتور عمرو ج�لال العدوي،
ال���وزراء السابقون الدكتور خالد قباني ،حسن
السبع ،وليد الداعوق ،اللواء إبراهيم بصبوص،
رئيس احت��اد العائالت البيروتية محمد عفيف
ميوت ،النائبان السابقان روال الطبش والدكتور
عمار حوري ،الدكتور محمد مازن شربجي ،رئيس
ّ
املنتدى اإلسالمي الوطني احلاج جميل قاطرجي،
العميد خالد ج���ارودي ،رئيس امل��رك��ز اإلسالمي
املهندس علي نور الدين عساف وأعضاء املركز،
وأعضاء من املجلس اإلسالمي الشرعي وقضاة
وعلماء دي��ن وممثلو جمعيات أهلية وفاعليات
اجتماعية وثقافية وإعالمية وحشد من املهتمني.
بداية الندوة بترحيب من رئيس املركز املهندس
ع��س��اف ،ث��م اس��ت��ه��ل احمل���اض���رة رئ��ي��س اللجنة

جانب من حضور الندوة في املركز اإلسالمي  -عائشة بكار (محمود يوسف)

الثقافية في املركز الدكتور محمد ال َن ّفي بتقدمي
نبذة عن احملاضر.
ل ُيلقي بعد ذلك رئيس احملاكم محاضرته ،وأبرز
ما جاء فيها« :بعد حمد الله والثناء عليه والصالة
على رسول الله .العدل هو اإلنصاف ،بأن ينصف
اإلن���س���ان غ��ي��ره وي��ح��س��ن إل��ي��ه ،وي��ن��ص��ف نفسه
باالبتعاد عن الفواحش واملنكرات لكي يحظى على
رضا ربه عز وجل».
وق����ال« :ج��ع��ل ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى العدل
أساس ًا ِ ّ
لكل شيء ،جعله في احلكم وفي القضاء،
وفي املنازعات بني الناس واخلصوم ،والعدل في
َّ
وحث عليه،
الطاعات واإلحسان في ذلك ،وأمر به
وجعل العدل من التقوى ،فعند انعدام العدل تسود
الفوضى ،ويصبح احلكم في البالد كحكم الغاب،
أما
القوي يأكل الضعيف ،والظالم يغلب املظلومَّ ،
إذا ساد العدل ا ْنت ِ
ُصر للمظلوم على الظالم ،وأخذ
ُ
الضعيف ح َّقه من القوي ،وتساوت العباد أمام
القانون ،ال فرق أمام القانون بني رئيس ومرؤوس،
وال ب�ين حاكم ومحكوم ،وال ب�ين ق��وي وضعيف،
فاجلميع سواسية أم��ام العدالة ،ال مجال للظلم
أن يأخذ مجراه أم��ام العدل ،وال أن يسلك طريق
احل��ك��م ب�ين ال��ن��اس ط��امل��ا أن ال��ع َ
��دل ه��و احلاكم،
فالعدل أساس امللك ،فهو الذي يجعل الناس تعيش
وس�لام وأم��ان ،ال خ��وف من
في راح ٍ��ة واطمئنان،
ٍ
أخ��ذ احل��ق ،وال خ��وف م��ن بطش ال��ظ��امل�ين ،وكيد
اخلائنني».
وأردف« :ألن ال��ع��دل ف��ي اإلس��ل�ام ي��دخ��ل في
���ور م��ت��ع��ددة ،ال��ع��دل ف��ي احل��ك��م ،وف��ي القضاء،
أم ٍ
وم��ع األع����داء ،وال��ع��دل وع��م��ارة األرض ،والعدل
وامل����س����اواة ،وال���ع���دل وط��اع��ة احل���اك���م ،والعدل
واإلحسان ،والعدل والظلم ،والعدل في األحوال
الشخصية .القضاء أس��اس العدل وميزانه الذي
فرق به بني احلق والباطل ،وبني العدل والظلم،
ُي َّ
وبني الظالم واملظلوم ،فيتساوى أمامه اخلصوم،
ولكي يقوم القضاء العادل بني الناس ينبغي أن
يتولى القضاء من يتصف بالعدالة ،ولديه املقدرة
على نصرة املظلوم ،واألخذ على يد الظالم ،فيجب
على م��ن دخ��ل ف��ي خطة ال��ق��ض��اء ب��ذل اجل��ه��د في
القيام باحلق والعدل».

واسترسل« :ربط الله سبحانه وتعالى اإلحسان
واإلح َس ِ
{إن الل َه َي ْأ ُم ُر ِبال َع ْد ِل ْ
بالعدل في قولهَّ :
ان}
وذلك للداللة على أهم َّية اإلحسان بالنسبة للعدل،
وأن��ه��م��ا م��ت�لازم��ان ،ف��ال��ع��دل ي��ك��ون ف��ي الظاهر،
أن العدل يكون
واإلح��س��ان يكون في الباطن ،أو َّ
باألفعال ،واإلحسان يكون باألقوال ،قال بعضهم
وم���ن م��رات��ب اإلح��س��ان اإلح��س��ان إل���ى م��ن أساء
إليك ،فقد تأخذ حقك بالعدل ،ولك َّنك بإحسانك
قد تعفو عن خصمك بعد ص��دور احلكم« ،وأعلى
مراتب اإلحسان على ه��ذا ،اإلحسان إلى املسيء
وقد أمر به نب ُّينا  ،»#لذلك قيل :العدل أن ينصف
وينتصف ،واإلحسان أن ينصف وال ينتصف».
وتناول ال��ق��اض��ي ع��س��اف ف��ي ك�لام��ه مفاهيم
العدالة باألحوال الشخصية ،فقال« :حرية االعتقاد
مطلقة ،وال��دول��ة بتأديتها ف���روض اإلج�ل�ال لله
تعالى حت��ت��رم جميع األدي���ان وامل��ذاه��ب ،وتكفل
حرية إقامة الشعائر الدينية حتت حمايتها على
أن ال يكون في ذلك إخالل في النظام العام ،وهي
تضمن أيض ًا لألهلني على اختالف مللهم احترام
نظام األحوال الشخصية واملصالح الدينية ،لذلك
إن مخالفة الدستور وف��رض قانون فيما يتعلق
َّ
بحقوق املواطن في ما يختص بأحواله الشخصية
هو ظلم وليس من العدالة في شيء».
وختم« :العدالة في األحوال الشخصية أن ُيط ّبق
على الغالبية العظمى في املجتمع ما يناسبهم
ويتوافق مع عقائدهم ومعتقداتهم ،ال أنْ ُيط ّبق
عليهم قانون يتماشى مع ق ّلة ش��ا ّذة تريد أحوال
شخصية وفق ًا ألهوائها ومعتقدها الشيطاني،
فالذي خلقنا أدرى بنا ومبصاحلنا ،فالله سبحانه
وتعالى وضع لنا قواعد في األح��وال الشخصية
تتعلق بالزواج والطالق واإلرث والنسب وغيرها
مبا تتناسب مع مصاحلنا ،وحتافظ على أعراضنا،
وحتمي أنسابنا م��ن ال��ض��ي��اع ،وه��م ي��ري��دون أنْ
يناقضوا ما شرع الله لنا ويلزمونا مبا تأمرهم
به أهواؤهم ،ويتماشى مع غرائزهم الشيطانية،
ض��ارب�ين ب��ع��رض احل��ائ��ط أوام����ر ال��ل��ه سبحانه
وت��ع��ال��ى ،ويعتبرون أوام���ره رجعية ال تتماشى
مع العصر ،وهم ي َّدعون بأ َّنهم مسلمون واإلسالم
منهم براء».

العلماء عن يوم عرفة:
يوم ُيباهي اهلل بعباده ال�صاحلني فلنجتهد ونعمل

غدا يوم من األيام املباركة التي أقسم الله بها
ف��ي كتابه اخل��ال��د فهو ال��ي��وم امل��ش��ه��ود ف��ي قوله
{و َش��ا ِه� ٍ�د َو َم� ْ
تعالىَ :
خصه الله
�ش� ُ�ه��ود} حيث
ّ
باألجر الكبير والثواب العظيم عن كل أيام السنة،
اليوم الذي يع ُّم الله عباده بالرحمات ،ويك ّفر عنهم
السيئات وميحو عنهم اخلطايا والزلاّ ت ويعتقهم
من النار ...هو اليوم الذي يرى فيه إبليس صاغر ًا
حقير ًا ،وال��ي��وم ال��ذي أكمل الله فيه ال��دي��ن وأ ّ
مت
النعم على املسلمني ،إنه يوم عرفة.
وما أدراك ما يوم عرفة؟! هذا اليوم العظيم الذي
يتج ّلى فيه العظيم ّ
جل جالله على عباده فيباهي
بهم مالئكته ،فالعباد املجتمعون في املوقف مع ما
فيهم من ذنوب ومع ما فيهم من خطايا يباهي بهم
الكرمي مالئكته ،من كان يرجو عتق ًا من النار فعليه
بيوم عرفة أخبر بذلك من ال ينطق عن الهوى إن هو
إال وحي يوحى حيث قال( :ما من يوم أكثر من أن
يعتق الله تعالى فيه عبد ًا من النار من يوم عرفة،
وأنه يباهي بهم املالئكة فيقول ماذا أراد عبادي
هؤالء).
يوم عرفة يوم التجل ّيات والنفحات اإللهية ،يوم
العطاء والبذل والسخاء ،هو اليوم الذي يقف فيه
الناس على صعيد واح��د مج ّردين من كل آصرة
ورابطة إال رابطة اإلميان والعقيدة ،ينشدون لرب
واحد ويناجون إله ًا واحد ًا ،إله البشرية جميع ًا.
تتنزّل فيه سحائب الرحمات ت��ن��زّال فتغمر أهل
امل��وق��ف ،فما أعظمه م��ن م��وق��ف وم��ا أب��رك��ه��ا من
ساعات تتصل فيها األرض بالسماء ،وللفضيل بن
عياض كلمات بليغة في موقف يوم عرفة حيث نظر
إلى بكاء الناس بعرفة فقال :أرايتم لو أن هؤالء
صاروا إلى رجل واحد ،فسألوه دانق ًا أكان ير ّدهم؟
ّ
وجل أهون
قيل ال ،قال :والله للمغفر ُة عند الله ع ّز
من إجابة َر ُج ٍل لهم بدانق.

الكردي

ب��داي��ة ق���ال ال��ق��اض��ي ال��ش��ي��خ أح��م��د دروي���ش
ال��ك��ردي :أجمع العلماء على أن صيام ي��وم عرفة
أف��ض��ل ال��ص��ي��ام ف��ي األي����ام جميعها ب��ع��د صيام
رمضان؛ ملا ُروي عن النبي  #أ ّنه قال ...( :صيا ُم
حتسب على ِ
الله أن ُي ِ ّ
كف َر السن َة التي
يوم عرف َةَ ،أ
ُ
ِ
قب َله والسن َة التي بعده).
فصيام يوم عرفة رفعة في درج��ات العباد عند
��اب لتكثير حسناتهم،
الله سبحانه وتعالى ،وب ٌ
وتكفير س ّيئاتهم ،وقد ثبت في احلديث السابق أنّ
صيامه ُي ِ ّ
كفر ذنوب سنة قبله وذنوب ٍ
سنة بعده،
و ُيقصد بذلك تكفير الصغائر من األعمال السيئة
ٌ
مشروط
دون الكبائر من ال��ذن��وب ،وذل��ك التكفير
بترك الكبائر ،قال تعالىِ { :إن جَ ْت َت ِن ُبوا َك َبا ِئ َر َما

ُت ْن َه ْو َن َع ْن ُه ُن َك ِّف ْر َع ُ
نك ْم َس ِّي َئا ِت ُك ْم َو ُن ْد ِخ ْل ُكم ُّم ْد َخ ًال
َك ِرمي ًا}.

أما صوم يوم عرفة للحاج فال ينبغي للحاج في
يوم عرفة الصيام ،بل عليه أن يتف ّرغ لعبادة الله
بسائر األعمال غير الصيام كالدعاء والذكر وقراءة
القرآن ،فعن ابن عباس رضي الله عنه قالَ ( :نهى
رسول ِ
ُ
بعر َف َة) ،وعن
الله  #عن
صوم ِ
ِ
عر َف َة َ
يوم َ
(أنهم
لبابة بنت احل��ارث رض��ي الله عنها قالت:
ُ
النبي  #يو َم َع َر َفة ،ف ُب ِع َث ِ
إليه
ص ْوم
َشكُّ وا في َ
ِّ
�بن َف َ
��ش��رِ َب��هُ) ،فحتى يتي ّقن الناس من
��دح ِم��ن َل ٍ
ب�� َق ٍ
صيام النبي أو إفطاره أثناء وقوفه بعرفة بعثوا
له قدح ًا من اللنب فشربه؛ مما يشير إلى أنّ األولى
للحاج عدم االنشغال بصيام يوم عرفة عن باقي
العبادات حتى يبقى جسده قوي ًا على الطاعة،
وقد ذهب بعض العلماء إلى أكثر من ذلك فقالوا
أنّ صيام يوم عرفة مح ّر ٌم على احل��اج؛ بنا ًء على
النهي ال��وارد في احلديث األول إذ ي ُّ
��دل ذلك على
التحرمي ،و َك���رِ َه آخ��رون صيام ي��وم عرفة للحاج،
استحب أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان
وقد
َّ
الثوري وجمهو ٌر من الصحابة للحاج اإلفطار في
يوم عرفة.
وح��ض ال��ش��رع املطهر على اإلك��ث��ار م��ن أعمال
اخلير يوم عرفة من األذكار واألدعية وتالوة القرآن
الكرمي واالستغفار والتف ّرغ والصالة على النبي
« #ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في
هذه  -أي األيام العشر  -قالوا :وال اجلهاد؟ قال:
وال اجلهاد إال رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم
يرجع بشيء»  -أخرجه البخاري  -وكذلك من أبرز
وأهم وأشهر القربات صوم يوم عرفة لغير احلاج.
وأج��از بعض أئمة العلم «التعريف» :اجتماع
الناس في البالد بعد عصر يوم عرفة واألخ��ذ في

و يسألونك في الدين

األدعية واألذكار إلى غروب الشمس كما يفعل أهل
عرفة ،وقال به أحمد وبعض الشافعية ،ونسب إلي
بعض السلف الصالح  -رضي الله عنهم  -فعله
ابن عباس وعمرو بعد حديث من الصحابة ،وكذلك
يستحب التوسعة علي ذوي احلاجات واملساكني
والفقراء وشتى أعمال اخلير وصدق الله العظيم
إذ قال {وافعلوا اخلير لعلكم تفلحون}..

شحادة

أما القاضي الشيخ حسن احل��اج شحادة فقد
قال :من فضائل يوم عرفة أنه يوم مغفرة الذنوب
والعتق م��ن ال��ن��ار وامل��ب��اه��اة بأهل امل��وق��ف ،ففي
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي
 #قال« :ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد ًا
من النار من يوم عرفة ،وإنه ليدنو ثم يباهي بهم
املالئكة فيقول :ما أراد هؤالء؟».
وعن ابن عمر أن النبي  #قال« :إن الله تعالى
يباهي مالئكته عشية عرفة بأهل عرفة ،فيقول:
انظروا إلى عبادي ،أتوني شعثا غبر ًا».
أما من أح��وال السلف بعرفة أن منهم من كان
يغلب عليه اخلوف أو احلياء ،فقد وقف مطرف بن
عبدالله وبكر املزني بعرفة ،فقال أحدهما :اللهم ال
ترد أهل املوقف من أجلي .وقال اآلخر :ما أشرفه
من موقف وأرجاه إلله لوال أني فيهم!
ومنهم من كان يغلب عليه الرجاء ،فقال عبدالله
بن املبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة
وه��و ج ٍ
��اث على ركبتيه ،وعيناه ت��ذرف��ان فالتفت
إلي ،فقلت له :من أسوأ هذا اجلمع حا ًال؟ قال :الذي
ّ
يظن أن الله ال يغفر له.

منى توتنجي

كثيرا ما نع ّد أموالنا ،وند ّقق في حساباتنا ...وال نقيس
أوقاتنا ما لم نكن نعمل بالساعة!...
الوقت عطية عامة ،أكنّا أغنياء أم فقراء ،رجاال أم نساء...
ما نصنعه من الوقت شخصي .انه الوقت املعيش.
في اللغات القدمية ،ث ّمة متييز بني الوقت الذي هو كم قد
نقيسه والفرصة السانحة التي ّ
نركز فيها على الكيف...
خالل الوباء الزاحف ،تب ّدلت املفاهيم ،حتى في بالد
الناس .وبات الوقت أكثر فأكثر مسألة وجدانية انفعالية.
يتسارع عندما نلهو ،ويتباطأ عندما نتر ّقب األح��داث أو
األشخاص .يتثاقل عندما جتابهنا عراقيل ويترنّح عندما
تزدحم أعمالنا.
الزمان واملكان يحدداننا ويح ّددان جتربتنا اجلسدية.
من ذا الذي يقارن بني زمان األرض والزمان السماوي؟
الوقت من قيمنا الضائعة ،فكيف نسترجعه؟ أال يكفي
أن نزعم ان التاريخ يعيد نفسه؟ وهل تراه يعيد نفسه لدى
غير املجتمعات املتخ ّلفة أو املتقهقرة؟
لدينا  ١٤٨ساعة من الوقت املتاح في االسبوع الواحد.
نحتاج الى ساعات من النوم وساعات للطعام وساعات
للعمل ،وساعات لالنكباب على هاتفنا اخللوي واإلجابة
عن البريد اإللكتروني واالستراحة ومشاهدة التلفاز...
فهل هناك ،شرقا وغربا ،وقت لألسرة واألصدقاء وفحص
الضمير؟
ال�ف��رص السانحة  -وه��ي املعنى الثاني للوقت  -ال
تزال متاحة أمام مجتمعنا .فهل نظل نبحث عنها حصرا
للكسب السهل والسريع؟
كم كتبت في املعليشية ،معليشية الوقت خصوصا .فهل
توسل هذه الفلسفة السلبية الى األبد؟
ترانا نواصل ّ
لبنان أشبه ما يكون بالفردوس املفقود ،وب��ات أهله
يسلكون طرقهم غير املضاءة في متاهات مصير يقرره
األجنبي؟ نسير في نفق طويل ونرتطم بجدرانه .القلوب
م��دم��رة ،فمن ينقذ ال��وط��ن لئال يخرج نهائيا م��ن زمان
الناس؟!

د .جهاد نعمان (بو�سطن)

أستاذ في املعهد العالي للدكتوراه

حرب �أحمر
إنتهت املرحلة القاسية ،مرحلة اإلنتخابات النيابية ..وابتدأت
املرحلة األقسى ،مرحلة ما بعد اإلنتخابات النيابية .وهذا هو املشوار
اإلنحداري األصعب الذي يقطعه لبنان ،على املفترق اإلقليمي ،واملفترق
الدولي ،الذي نشهده في أوكرانيا.
هذا بنظرنا هو األقسى ،بل هو األم ّر واألصعب .صار جميع النواب
في املجلس اجلديد :القدماء منهم ،واجل��دد على احملك .لم تعد هناك
مساحة فائضة للسجال اليومي ،إال إذا عدنا إلى السجال في املربع
األول :السجال على «سالح املقاومة».
في زمن قرقعة السالح والتهويل ،واللهاث وراء التحالفات اإلقليمية
والدولية ،على اللبنانيني أن يحفظوا رؤوس��ه��م ،وه��ذا من مصلحة
جميع ال��ق��وى ،وم��ن مصلحة جميع األط����راف .فلنذهب ال��ي��وم ،بعد
جفاف رغيف الفقراء ،وجفاف الوقود ،وجفاف السيولة ،وإرتفاع سعر
الصرف ،واملضاربة على الليرة اللبنانية ،أقول فلنذهب فورا ،لتجاوز
القطوع جميعا ،ولنعمل يدا واحدة على تأمني املصلحة العامة جلميع
املواطنني .وليكن عنوان هذه املرحلة :تأمني الرغيف وشمعة الكهرباء.
ولنلتفت بعد ذل��ك ،لتنظيف الطرقات ،ورف��ع النفايات ومعاجلتها،
وتأمني مياه الشفة إلى بيوت الناس .فهذا وحده يستحق ،أن يكون
عنوانا ،يعمل على حتقيقه املجلس اجلديد.
دعوا إذا ،السالح في مخابئه السرية ،فال حاجة لنا لتكبير احلجر،
ألن هذا احلجر ،إذا ما تدحرج و«حطه السيل من ُع ٍّل» ،يصبح كجواد
إمرئ القيس ،ال طاقة للبنانيني عليه ،فقد جاء في ظرف إقليمي ودولي،
ولندعه يذهب في ظرف إقليمي ودولي .ألن اللبنانيني واعون جيدا ،ملا
تفعله بهم الظروف اإلقليمية والدولية ،إذا ما حتركت اآللة العسكرية،
وتذوقوا فيها طعم املرارة واخلسارة على
ألنهم عجموا عيدانها كلها،
ّ
حد سواء ،وتركوا لشأنهم يديرون أزمتهم ،بال رحمة وال شأفة من أحد،
حني يلعلع الرصاص ،وتصير كل صرخة عليهم.
والتروي ،في هذه املرحلة القاسية .ذلك إن
ندعو إذا ،إلى الهدوء
ّ
العسكرة قد نقلت مركبتها ،وجعلتها في مكان آخر ،مع ما حتتاجه من
متويل حربي ،ومن ضخ ومن سيولة ،ومن دعم لوجستي .ولهذا ال جند
للبنان مصلحة ،في هذة اآلون��ة احلرجة ،إقليميا ودوليا ،أن ندحرج
احلجر على رؤوس اللبنانيني ،ف��ي أس��وأ ظ��رف مي��� ّرون ب��ه ،وليس
يسدون به رمقهم ،وليس لهم ،ما يقيمون به حياتهم
بني يديهم ،ما
ّ
الطبيعية :في الرغيف وال��دواء وامل��اء واحملروقات .فكل من يدعوهم
إلى الواجهة ،والذهاب إلى متاريس اجلبهة غير املدنية ،فهو ال يتج ّنى
عليهم وحسب ،بل يجني عليهم وحسب.
لبنان ال يحتاج إلى تقدمي احلرب على السلم ،وال يحتاج إلى تقدمي
فلندع السالح في «مخابئه السرية»،
السالح على الرغيف والكتاب..
ْ
ج��د ونشاط
ولنباشر العمل منذ اليوم األول بعد اإلنتخابات ،بكل ّ
��رد عن الناس غائلة اجل��وع والفقر وال��ق�� ّر ..وحتى
ومثابرة ،حتى ن ّ
نزيل املتاريس وجدران الفصل الوطني ،من أمام مجلس النواب ،في
ساحة النجمة ،من حول السراي احلكومي ،ومن حول السور املضروب
حول القصر اجلمهوري ..فلنزل األس��وار اإلسمنتية ،من حول جميع
السرايات ،ولنشرع األب��واب أم��ام املجلس األم��ة اجلديد ،فيكون ذلك
أول الغيث ،من النواب اجلدد .ويسجل لهم اللبنانيون جميعا آنئذ،
قدومهم السعد ،والتموضع حتت قبة البرملان.
��ح��ة ،خصوصا ف��ي زمن
فالناس سواسية ف��ي ه��ذه احل��اج��ات امل��ل ّ
احلصارات اإلقليمية والدولية .وعلى «برملان لبنان ،»2022-أن ّ
ينظم
نفسه ،وي��ش ّ��د ع��زم��ه ،وينطلق لتأمني املصلحة األمنية ،واملصلحة
اإلقتصادية ،للبنان ،ونسيان «سالح املخابئ السرية» ،في هذا القطوع
منر اليوم ،في ممر شديد الضيق ،من الصفيح
اإلقليمي والدولي .حيث ُّ
الساخن والشاحن لكل ألوان الصراعات.
الناس يحتاجون اليوم ،ألن يروا ورش العمل تنتشر ،في بلدهم ،من
شماله إلى جنوبه ..فهم يحتاجون إلى شمعة نور وقطرة ماء ..وليس
إلى «قرقعة السالح».
هذه الكوكبة من النواب اجلدد ،التي حملتها «ث��ورة -17تشرين»،
إلى قبة البرملان ،يجب أن تبرهن عن تطوعها للعمل ليال ونهارا ،إلثبات
جدارتها ف��ي مغالبة الفقر وال��ع��وز واحل��ص��ار ،باإلضافة لتصويب
البوصلة ،في محاربة الفساد واملفسدين ،وفي متابعة امللفات العالقة،
ف��ي ع��ج�لات ال��دول��ة ،وال��ت��ي تعيق حركتها وحت��رف��ه��ا ع��ن مسارها
الصحيح.
هذه الكوكبة من النواب اجلدد ،الذين أمضوا عمرهم منذ ثورة -17
تشرين ،يكتبون على بوابات وجدران وأرصفة مجلس النواب ،بـ«احلبر
األحمر» ،الذي أخذوه ،من جروح اللبنانيني ،آن لهم أن ينطلقوا اليوم،
لتحقيق األحالم الوردية للبنانيني ،في السالم والبحبوحة والعيش
متر عاصفة اإلقليم.
الكرمي ،ريثما ُّ

د .قصي احلسني

 ال يجزئ في األضحية إال أن تكون من األن��ع��ام؛ وهي:اإلبل ،والبقر ،والغنم.
وال��رأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل حلمه،
ٌ
ومخالف لعمل األمة
رأي ضعيف ،غير معتبر في اإلف��ت��اء،
املستقر .وم��ا ورد أن أح��د الصحابة ق��ال بجواز التضحية
النص الوارد عنه ليس على ظاهره،
بالطيور غير صحيح؛ ألن
ّ
وإن ُح ِمل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي ،لكنه
صح عن رسول الله  #فال حجة فيه.
مخالف ملا قد
َّ
ال�شروق32 :د �5س

أستاذ في اجلامعة اللبنانية

الظهر42 :د �12س

الع�صر27 :د �4س

املغرب57 :د �7س

الع�شاء32 :د �9س

شاركت الناشطة بحقوق االنسان سالم حمزة
غيث بأعمال القمة العاملية لسياحة الشباب
( ،)GYTSوال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي إي��ط��ال��ي��ا ،وهي
األولى من نوعها على املستوى العاملي.
وتهدف القمة االتاحة للمشاركني الشباب أن
يكونوا جز ًءا من جتربة فريدة تهدف إلى تعزيز
م��ش��ارك��ة ال��ش��ب��اب ف��ي ق��ط��اع السياحة ومتكني
األجيال الشابة في قيادة عالم أكثر استدامة.
وأل��ق��ت ح��م��زة كلمة خ�لال ال��ق��م��ة ،أم���ام مئة
وعشرين طفل وش��اب من مختلف اجلنسيات،
ركزت فيها على أهمية القمة التي تنظمها منظمة
السياحة العاملية ( )UNWTOبالتعاون مع
وزارة السياحة اإليطالية واملجلس الوطني
اإليطالي للسياحة.
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احلج قدمي ًا ( )٢املحمل امل�صري كان يتم ّيز
بنقل ك�سوة الكعبة ال�شريفة

زياد �سامي عيتاين
ف���ي رح����اب ال���ش���وق إل���ى عتبات
ب��ي��ت ال��ل��ه احل����رام ،وروض����ة النبي
الكرمي ( )#ارتبطت رح�لات احلج
قدميا مبعالم دينية واجتماعية ما
زالت حاضرة في األذهان ،من بينها
محمل احلجاج الذي كان خروجه من
مصر صوب احلجاز مناسبة شعبية
ورسمية مشهودة ،بقيت قائمة حتى
��ول طريق احل��ج من «درب احلج
حت ّ
املصري» إلى الطريق البحري أواخر
القرن التاسع عشر...
*****
• االهتمام باحململ املصري:
أخ����ذ االه���ت���م���ام ب��ق��اف��ل��ة احململ
امل��ص��ري أك��ث��ر م��ن م��ظ��ه��ر ظ��ه��ر في
م��ك��ون��ات ال��ق��اف��ل��ة ،ال��ت��ي اشتملت
على الكثير م��ن العناصر املختلفة
وامل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي متثلت ف��ي اآلتي:
احمل���م���ل :ي����راد ب��احمل��م��ل اجل��م��ل أو
اجلمال التي حتمل كسوة الكعبة،
وي��ض��م احمل��م��ل م��ع ق��اف��ل��ة احلجاج
«ركب احلجاج» أي الركب السلطاني
ال����ذي ت��ص��ح��ب��ه ال��ك��س��وة الشريفة
للحرمني.
وكان احململ أول األمر عبارة عن
حمولة جمل تتضمن هدايا وكسوة
الكعبة .ثم منا احململ منو ًا عظيم ًا،
ح��ت��ى ب��ل��غ ث��ق��ل��ه ق��ن��اط��ي��ر مقنطرة
اس��ت��ع��م��ل ل��ن��ق��ل��ه��ا ع���ش���رون جم ً
ال،
وصار إنتقال احململ مع قافلة احلاج
إلى مكة من مصر عبارة عن إنتقال
مجتمع بأكمله ،معه السبيل املسبل
للفقراء والضعفاء واملنقطعني باملاء
والزاد واألشربة واألدوية والعقاقير
واألط���ب���اء وال��ك��ح��ال�ين واملجبرين
واألدالء واألئمة واملؤذنني واألمراء
واجل����ن����د وال����ق����اض����ي وال���ش���ه���ود
وال�����دواوي�����ن ،واألم����ن����اء ،ومغسل
املوتى ،في أكمل زي وأ ّ
مت أبهة.
*****
• تفنن في التصميم:
مب��ا أن احمل��م��ل امل��ص��ري إرتبط
برحلة احل��ج كونه ك��ان يحمل معه
كسوة الكعبة امل��ش�� ّرف��ة ،وه��ي ميزة
أكسبته ش��ه��رة واس��ع��ة ب�ين قوافل
احل��ج ،لذلك ك��ان أكثر ق��واف��ل احلج
ت��ن ّ��وع�� ًا ،وض��م إل��ى ج��ان��ب احلجاج
امل��ص��ري�ين ح��ج��اج امل��غ��رب العربي
وممالك املسلمني في غ��رب أفريقيا
واألندلس.
وت���ف�ن�ن ال���ص��� ّن���اع ف���ي تصميمه
وزخرفته ،وكان حسن الطلعة وجمال
الصنعة بخرط متقن وشبابيك ملونة
ب��أن��واع األص��ب��اغ ،وعليه كسوة من
ال��دي��ب��اج امل��زرك��ش ب��ال��ذه��ب ،حسب
وصف املؤرخني ،كما ارتبط بأناشيد
���ان شعبية أطلق عليها «أغاني
وأغ ٍ
احململ» التي أصبحت جزء ًا أصي ً
ال
من الفلكور املصري.
*****
• أج�����واء إح��ت��ف��ال��ي��ة ق��ب��ل رحلة
احلج:
كان للمحمل دورت��ان أوالهما في
شهر رج��ب تنبيها ل�لأذه��ان بقرب
م��وع��د م��وس��م احل���ج وإع�ل�ان���ا بأن
الطريق آمن من هجمات اللصوص
وق ّ
���ط���اع ال��ط��رق وت��س ّ��م��ى «ال����دورة
الرجبية» أو «الرجبية» ،فعند ذلك
تهيج ال��ع��زم��ات وتنبعث األشواق
وتتحرك البواعث ويلقى الله تعالى
العزمية على احلج في قلب من يشاء
م���ن ع���ب���اده ف��ي��أخ��ذون ف���ي التأهب
واالستعداد.
أما ال��دورة الثانية فكانت جتري
بعد ثالثة أو أربعة أي��ام من إنتهاء
عيد الفطر وتُعرف بالدورة الشوالية
ّ
املعظمة.
وفيها يكون اخلروج ملكة
وف��ي أج���واء احتفالية وروحية
كبيرة يبدأ «احمل��م��ل» مسيرته عبر
«درب احل�����ج امل����ص����ري» م����ن باب
النصر بالقاهرة إلى منطقة عجرود
بالسويس ،ومنها إلى عيون موسى
للتزود باملياه.
ّ
ويتجه احلجاج بعدها إلى مدينة
ن��خ��ل ب��س��ي��ن��اء ،وص����و ًال إل���ى مدينة
العقبة ،ويعبرون احلدود إلى مدينة
ينبع السعودية ،لتنتهي الرحلة إلى
مكة املكرمة.
والرحالة املصري
مي ّدنا امل��ؤرخ
ّ
محمد البتانوني في كتابه «الرحلة
احل��ج��ازي��ة» ال��ذي سجل فيه وقائع
رح��ل��ة خ��دي��وي مصر ع��ب��اس حلمي
ال��ث��ان��ي ل�لأراض��ي امل��ق��دس��ة ف��ي عام
1327هـ1909 /م بوصف كامل ملراسم
خروج احململ في يوم يع ّده مشهودا
ب��ال��ق��اه��رة ،حيث متشي ف��ي املوكب
اجلنود الراكبة و«البيادة» (املشاة)
وح��رس احململ وركبه وخدمته من

«ض��وي��ة» (حملة امل��ش��اع��ل) وعكامة
يتقدمهم أم��ي��ر احل���ج ال���ذي يعينه
اجل��ن��اب العالي اخل��دي��وي سنوي ًا،
وبعد أن يدور احململ دورت��ه األولى
مبيدان القلعة مي ُّر على «املصطبة»،
وه��ي امل��ك��ان امل��ع�� ّد جللوس اجلناب
العالي اخلديوي يوم اإلحتفال ومعه
رج���ال احل��ك��وم��ة وال��ع��ل��م��اء وهنالك
يأتي مأمور الكسوة الشريفة وبيده
زمام جمل احململ فيستلمه اجلناب
العالي منه ويس ّلمه إلى أمير احلج،
وعندها تضرب امل��داف��ع م��ن القلعة
وي��س��ي��ر امل���وك���ب ي��ت��ق��دم��ه أصحاب
«األشاير» من فرق الصوفية بألوان
ب��ن��وده��م وع��م��ام��ات��ه��م امل��ل��ون��ة ،ثم
اجلنود ،ثم جمل احململ يتقدمه أمير
احلج ويتلوه احملاملي املسؤول عن
قيادة اجلمل واجلمالة و«الفرايحية»
(ق���ارع���و ال���ط���ب���ول) ع��ل��ى جمالهم.
وي��س��ت��م��ر ه���ذا احمل��م��ل س���ائ���ر ًا إلى
احمل��ج��ر ف���ال���درب األح��م��ر ومي��� ّر من
ب��اب زوي��ل��ة فالغورية فالنحاسون
ف��ب��اب ال��ن��ص��ر ف��ال��ع��ب��اس��ي��ة .وهناك
يتف ّرق امل��وك��ب وي��ن��زل رك��ب احململ
إلى خيامهم التي ضربت فى صحراء
العباسية ،وينصب احململ في وسط
ساحتها ليزوره من يتب ّرك به حتى
إذا ك��ان ي��وم السفر إل��ى السويس
نقلوه م��ع أدوات��ه��م وذخ��ائ��ره��م إلى
واب��ور احململ ال��ذي يكون مه ّيأ في
محطة العباسية...
*****
• هيئة وظيفية للمحمل املصري:
وك����ان للمحمل امل��ص��ري هيئته
الوظيفية التي تتلقى روات��ب ثابتة
من احلكومة ،وتتمتع في ذات الوقت
بصالحيات واسعة من أج��ل تدبير
إحتياجات قافلة احل��ج لعل أهمها
ش����راء األغ���ذي���ة وامل���ي���اه ب��ل وش���راء
ال��ع��م�لات ال��رئ��ي��س��ي��ة وف��ق��ا ألسعار
خاصة تعلنها السلطات وليس ألحد
من الباعة والتجار أن يخالفها بحال
من األحوال.
*****
• الوظائف الرسمية للمحمل:
كان «أمير احل��ج» هو الشخصية
األب��رز (كما أشرنا في اجل��زء األول)
بني هؤالء املوظفني الذين يتوزعون
على نحو  42وظيفة ،منها «الدوادار»
وه�����و ح���ام���ل دواة احل���ب���ر التي
يستخدمها أمير احلج لكتابة األوامر
وت��وق��ي��ع��ه��ا وب��وص��ف��ه م��ن العسكر
ك��ان يعتبر القائد امل��ي��دان��ي حلرس
احململ ،و«ق��اض��ي احململ» ويفصل
ف��ي امل��ن��ازع��ات ال��ت��ي ق��د تنشب بني
احل��ج��اج ،و«أم�ين ال��ص�� ّرة الشريفة»
وه��و امل��س��ؤول ع��ن األم���وال املرسلة
للحرمني واملخصصة لإلنفاق على
القافلة.
وه���ن���اك أي���ض���ا «البيرقدارية»
وه����م ق�����ادة اجل���ن���د مم���ن ي��ح��ق لهم
حمل البيارق أو األع�لام ،فض ً
ال عن
مسؤولني عن تزويد القافلة باملؤن
واملياه ،ومشرف على املطبخ وخباز،
وط��ب��ي��ب ،وب��ي��ط��ار ،وأخ��ي��ر ًا «مبشر
احل���اج» وك��ان��ت مهمته ت��ب��دأ فعليا
ع��ق��ب ع����ودة ال��ق��اف��ل��ة م��ن األراض����ي
املقدسة ،إذ يسبق القافلة بهجينه
السريع لإلبالغ عن أحوال احلجاج
وم���ا ح���دث بشأنهم م��ن س��رق��ات أو
وفيات .ويكون وصوله للقاهرة قبل
نحو أربعة أيام من إياب قافلة احلج
مبثابة تبشير وإع�لام ليستعد ذوو
احلجاج ملالقاتهم.
لكن أم��ي��ر احل��ج ه��و الشخصية
الرئيسية في احململ امل��ص��ري ،كما
أشرنا ،مبا له من صالحيات واسعة
ج��م��ة ف��ق��د ك���ان منوطا
وواج���ب���ات ّ
ب��ه ج��م��ع ال��ن��اس ح��ت��ى ال يتف ّرقوا
ويوزعهم على مجموعات لكل منها
ق��ائ��د وأن ي��رف��ق ب��ه��م أث��ن��اء السير
ح��ت��ى ال يعجز ال��ض��ع��ي��ف أو يضل
املتأخر وأن يسلك بهم أسهل الطرق
وأخصبها وأن يسير بهم إل��ى املاء
إذا انقطع وإلى املراعي إذا ق ّلت وأن
يدفع قطاع الطرق عن احلجاج وأن
يراعي الوقت حتى ال يفوتهم احلج
وك��ان ل��ه أن يقوم املنحرف ويؤ ّدب
اخلائن ويقيم عليه احلد.
*****
نشير أخ��ي��ر ًا إل��ى أن قافلة احلج
املصري لعبت دور ًا مهم ًا في احلركة
التجارية بني الشرق والغرب ،حيث
تتولى نقل سلع الغرب إلى مكة التي
تنقل منها لبالد املشرق ،املختلفة،
وجتلب من مكة سلع الشرق لتوزع
في بالد الغرب .وذلك يوضح الدافع
اإلق���ت���ص���ادي ل�لاه��ت��م��ام باحململ
املصري...
* إعالمي وباحث في التراث الشعبي

منح �سالم حمزة غيث جائزة «�سفرية ال�سالم وال�سياحة»

{ هل جتوز التضحية بالطيور؟
وفيق شعبان  -بيروت

مواقيت الصالة

الوقت يف ما بيننا!

فتاوي شرعية بإشراف :نخبة من العلماء

الت�ضحية بالطيور

الفجر38 :د �3س

كلمات
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وأشارت حمزة خالل كلمتها إلى أن الشباب
يلعبوا دو ًرا رئيس ًيا ف��ي جتاوز
ميكن لهم أن
ً
األزم���ة ال��ت��ي يواجهها ق��ط��اع السياحة حال ًيا
نتيجة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على
القطاع السياحي ،مش ّددة على أنه ميكن للشباب
أن ي��ك��ون��وا ع��ام�ًل�اً ف��ع��ا ًال للتعافي والتغيير،
ويلعبون دو ًرا رائ��� ًدا في االنتقال إل��ى سياحة
أكثر استدامة والتي الميكن أن تنجح دون توفر
مناخ يسوده السالم ،وإذا مت توجيههم بشكل
صحيح.
ومت خالل القمة تكرمي حمزة ومنحها جائزة
«س��ف��ي��رة ال��س�لام وال��س��ي��اح��ة» ،وأه����دت حمزة
تكرميها إلى كل ام��رأة عربية عموم ًا ،ولبنانية
واماراتية على وجه اخلصوص.

الناشطة سالم حمزة غيث

تصدر عن

العميد املؤسس

دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل

عبــد الغـنـي ســـالم

صالح سالم

عدنان غالييني

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

( 1962ـ ـ )2017
املدير االداري

املدير العام

د .ماجد منيمنه
املدير املسـؤول

طارق دملج

املدير التجاري

ناجي حطب

يومية �سيا�سية عربية

اخلميس  7متوز 2022م {  8ذو احلجة 1443هـ { السنة  { 58العدد 16426

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

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

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

{

مكاتب املناطق

طرابلس  -ت06/629401 :
مرجعيون  -ت07/835855:
البقاع ت08/ 543217 :
بعلبك ت08 / 371994 :

AL-LIWAA 7 Juillet 2022 - 58éme Année - No.16426

Australia 2 Dollars - Austria 2 € - Belgium 2 € - Cyprus 75 P - Denemark 2 € - France 2 € - Great Britain 1.25 Pound - Greece 1 € - Italy 2 € - Spain 2 €

نقطة وسطر

يكتبها اليوم :م�صطفى �شريف

االعتذار للبنانيني القادمني
من بالد االنت�شار!..

�أميتا رح ي�صري يف �إنفجار جديد!!
قد تسرقنا احلياة مما ُنحب ركض بركض بركض ..وفجأة ننظر
حولنا جند أنّ املشيب قد افترق الرأس ..وحفريات الوجه قد رسمت
على حُ
امل ّيا ألف حكاية وحكاية ..وأشباح املاضي ّ
خطت تضاريس
وقصص ًا نرويها ملَنْ سيرث املستقبل من بعدنا ..فيتراءى أمامنا قطار
ّ
ومحطاته بكل حلظاتها ..حلوة كانت أم ُم ّرة قد مضت
العمر وقد م َّر
وال سبيل إلى إرجاع عقارب احلياة للخلف..
لست
وقفت عند تلك احلافة الالزورد ّية بكل ما للكلمة من معنى..
ُ
ُ
وسألت
أدري كيف ال تزال ُبقعة مياه نظيفة من شاطئنا البيروتي..
ُ
موجات البحر عن العمر املسروق ..فالطفولة ترعرعت على أصوات
القذائف والصواريخ وليالي املالجئ ..والشباب تن ّقل من «عناقيد
غضب» إل��ى «ع���دوان مت���وز» ..إل��ى اقتتال داخ��ل��ي ل��م ينس منطقة..
م��ن ال��ش��م��ال ووص���م أهلها ب���اإلره���اب ..إل��ى اجل��ن��وب والصراعات
الفلسطينية ..إلى العاصمة من اقتتال بني «حزبالوية وقوجتية»..
إل��ى ص��راع��ات ب�ين «العشائر» و»س��راي��ا احل���زب» ..م���رور ًا بسالسل
االغ��ت��ي��االت ..ومصرع بيروت على رم��ال املتوسط ..إل��ى يومنا هذا
حتمل املزيد من مآسي اآلخرين على
من كهولة ما عادت ق��ادرة على
ّ
أكتافنا..
ماذا نقول جليل يتر ّبى اليوم على «طلع الدوالر ونزل الدوالر ..كهربا
مقطوعة ..إجت املي ..ع ّبا السيتيرن ..دار املوتير ..انقطع البنزين..
غ ّلوا الغاز ..ما في دوا ..انقطع اخلبز»..
م��اذا نقول جليل يكاد يكون ص��ورة متك ّررة ع��ن مآسينا ..فيما
أبناؤهم يكبرون في دول الغرب ..ال هموم لهم إال الفرح واستقبال
محملة
حمل بالسعادة واألحالم الوردية ..أما أحالم أوالدنا
ّ
يوم قادم ُم ّ
بأكوام الغبار والتعب والقلق واخلوف من «نومة ال تليها قومة» ..ومن
مصير س��ؤال تطرحه عليك ابنتك ذات السنوات الست ..وال تعرف
مباذا تجُ يبها حني تقول :بابا إميتا رح يصير في إنفجار جديد!!

هو وهي

�أهمية التمتع ب�أ�شعة ال�شم�س يف مو�سم ال�صيف
حوار� :سمار الرتك

{ ق��وى ومجموعات تغييرية،
واستنكار ًا للجرائم املتك ّررة بحق
األط���ف���ال وال��ف��ئ��ات امل��ه ّ��م��ش��ة في
لبنان ،وآخرها جرمية القاع ،تنظم
وق��ف��ة احتجاجية  2:00م��ن بعد
ظهر اليوم (اخلميس) ،أمام قصر
العدل في بيروت.
*****
{ قسم أمراض الدم والسرطان
وم��ع��ه��د ن��اي��ف ب��اس��ي��ل للسرطان
في اجلامعة األميركية في بيروت
واملركز الطبي واجلمعية األميركية
لعالج السرطانّ ،
ينظمون املؤمتر
السنوي لتطورات عالج السرطان
 2:45من بعد ظهر اليوم (اخلميس)،
في اجلامعة األميركية  -بيروت.

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

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

حكايات الناس

كميل شمعون

التوزيع واالشتراكات

غوشا بشليان
{ الفنانة التشكيلية غوشا
بشليان تفتتح معرضها املنفرد
 5:00 Pin that Bunnyمن
ع��ص��ر ال���ي���وم (اخل���م���ي���س) في
 Artlab Galleryاجلم ّيزة،
وي��س��ت��م��ر امل���ع���رض ح��ت��ى 28
اجلاري.
*****
{ مفوضية كسروان  -الفتوح
ف���ي ح����زب ال��وط��ن��ي�ين األح�����رار،
وحت�����ت رع����اي����ة ال���ن���ائ���ب كميل
شمعون تُقيم حفل إزاحة الستارة
ع��ن ال��ن��ص��ب ال��ت��ذك��اري لشهداء
 7مت���وز 7:30 ،م��ن م��س��اء اليوم
(اخل��م��ي��س) ،ف��ي م��ق��ر املفوضية
بكسروان.

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢٢/7/5
 192حركة طيران و 24024راكب ًا توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  97رحلة ,اقالع  95رحلة.
حركة الركاب :وصول  15963راكب ًا ,مغادرة  8008ركاب ,وترانزيت:
 53راكب ًا.

م�شروبات علينا االبتعاد
عنها يف الطق�س احلار

املعلوم أن ألشعة فوائد وأضرار ًا في فصل الصيف ،والسيما
أن ال��ت��ع��رض لالشعة ف��وق البنفسجية امل��وج��ودة ف��ي ضوء
الشمس ،يتضمن الكثير من الفوائد الهامة جلسم االنسان،
لكن في املقابل هناك عدة اضرار ال ميكن جتاهلها خاصة في
حال عدم االلتزام بالنصائح و احملاذير اخلاصة بذلك.
ل��ذا م��ن ال��ض��روري ال��ت��ع��رف على ف��وائ��د اش��ع��ة الشمس
وأضرارها في فصل الصيف ،والنصائح اخلاصة بذلك.
فران
ل��ت��س��ل��ي��ط ال����ض����وء ع���ل���ى أب����رز
النصائح التقت «اللواء» أخصائية
ال��ت��ج��م��ي��ل ل�ي�ن ف����ران ال��ت��ي حتدثت
بإسهاب ح��ول ه��ذا املوضوع،فكان
احلوار اآلتي:

{ ما أهمية أشعة الشمس بالنسبة
لإلنسان؟

 تعتبر أش��ع��ة الشمس املصدراأله��م لفيتامني «د» ،املعروف أيضا
باسم فيتامني أشعة الشمس ،الذي
يعتبر م��ن أه���م الفيتامينات التي
يحتاجها جسم اإلنسان ،حيث ينظم
عمل كل األنسجة في اجلسم ويساعد
ف���ي زي�����ادة ام��ت��ص��اص الكالسيوم
وي��ق��وي اجل��ه��از املناعي والعصبي
والعضلي».

{ ما أبرز فوائدها؟

 م��ن ف��وائ��د أشعة الشمس أنهاتزيد من مستوى مادة «اليروتونني»
امل��س��م��اة ب��ه��رم��ون السعادة،وهذا
ال��ه��رم��ون م���س���ؤول ع���ن اإلحساس
ب���ال���رض���ى ،وت��خ��ل��ي��ص اجل��س��م من
الكآبة والتوتر.
ك���ذل���ك،م���ن إح�����دى ف���وائ���د اشعة
ال���ش���م���س جت���ن���ب زي��������ادة ال�������وزن،
ح��ي��ث أن ه���رم���ون اإلج����ه����اد ال���ذي
يدعى «الكورتيزول» يتسبب في
فتح الشهية،وأن مستويات هرمون
«ال��ك��ورت��ي��زول» ال��ع��ال��ي��ة ت���ؤدي إلى
زيادة الوزن.
وفي هذا املجال ،تؤكد الدراسات
أن����ه م���ن خ��ل�ال ال���ت���ع���رض للضوء
ال����س����اط����ع ألش����ع����ة ال���ش���م���س ف���إن
مستويات «ال��ك��ورت��ي��زول» تنخفض
مما يؤدي إلى عدم زيادة الوزن.
ي��ش��ار أي��ض��ا إل����ى أن التعرض
ألش���ع���ة ال���ش���م���س ي��خ��ف��ض نسبة

«الكوليسترول».
وقد ارتبطت فوائد اشعة الشمس
ب��ان��خ��ف��اض خ��ط��ر اإلص����اب����ة ب���داء
السكري».

{ ه��ل صحيح أن أشعة الشمس
ت���س���اع���د ع���ل���ى ال����وق����اي����ة م����ن مرض
«الزهامير»؟

 صحيح اشعة الشمس تساعدع��ل��ى ال��وق��اي��ة م��ن م���رض الزهامير
أو النسيان ،ال���ذي يصيب اجلهاز
العصبي ،حيث تؤكد الدراسات إلى
أن التعرض ألشعة الشمس يساهم
ف��ي ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن خ��ط��ورة اإلصابة
ب��ه��ذا امل���رض،ل���ذا جن��د أن اإلصابة
بهذا امل��رض تقل نسبيا في املناطق
احلارة،وتكثر في املناطق الباردة.
وم��ن فوائد اشعة الشمس أيضا
أن���ه���ا ت��س��اع��د ف���ي ت��ل��ي�ين املفاصل
امل��ت��ص��ل��ب��ة ،و ت��س��خ�ين العضالت،
األم�����ر ال�����ذي ي�����ؤدي إل����ى الشعور
بالراحة خاصة من أوج��اع التهاب
م����رض امل���ف���اص���ل.جت���در اإلش������ارة،
إل��ى أن ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي يتعرضن
ألشعة الشمس ألقل من ساعة بشكل
ي��وم��ي ي��ؤخ��رن س��ن ال��ي��أس لديهن
ل��ع��دة س��ن��وات ق��د ت��ص��ل إل���ى تسعة
أع��وام،وه��ذه املسألة تعتبر من أبرز
فوائد اشعة الشمس للنساء».

التعرض ألشعة الشمس يخفض نسبة «الكوليسترول» وخطر اإلصابة بداء السكري
اإلغماء والصداع.
 حروق جلدية. الشيخوخة امل��ب��ك��رة ،وظهورالتجاعيد على البشرة».

{ ه��ل م��ن نصائح معينة لكيفية
التعرض ألشعة الشمس؟
 -افضل وقت لتعرض اجلسم إلى

اشعة الشمس في ساعات الصباح
الباكر قبل العاشرة صباحا ،وكذلك
من الساعة الرابعة عصرا حتى وقت
الغروب ،ويجب جتنبها بشكل كامل
خالل ساعات الظهيرة.
م��ن ال��ض��روري ارت���داء النظارات
الشمسية،ومن األفضل أن يكون لون
العدسة بني ًا.

كذلك يجب استخدام واقي شمس
على البشرة بشكل مستمر وارتداء
امل�لاب��س ال��ف��احت��ة ،وم��ن األف��ض��ل أن
ي��ك��ون ل��ون��ه��ا أب��ي��ض ،ألن��ه��ا تعكس
اشعة الشمس.
أيضا من املهم ارت��داء قبعة على
الرأس ،و من األفضل أن يكون لونها
فاحتا».

1985/7/7

لبنان يطالب العرب
مبوقف تضامني

أشعة الشمس املصدر األهم للفيتامني «د»

احلذف خالل � 60ساعة ..وات�ساب ُيطلق ميزة «ثورية» جديدة

يرغب الكثير من األشخاص في تناول كمية كبيرة من املشروبات في
فصل الصيف اعتقا ًدا أنها تساعد على الترطيب وحتمي من اجلفاف
وغيرها من مشاكل الصيف.
إلى أن هناك خمسة مشروبات ال ينصح بتناولها في الطقس احلار
ويؤكد خبراء على أن الطرق املعتادة التي يتبعها الكثيرون في
الطقس احلار ،تؤدي إلى تفاقم احلالة .لذلك من أجل الشعور بالراحة
واحليوية يجب اتباع القواعد التالية-:
 جتنب املاء البارديعتبر تناول املاء البارد اخليار الشائع في الطقس احلار ،بيد أن
املثير للدهشة ،هو أن شرب امل��اء البارد يلحق الضرر باجلسم ،ألنه
يؤدي إلى انخفاض حاد ومفاجئ في درجة حرارة األعضاء الرئيسية
والتهاب احللق والبلعوم األنفي واللوزتني .كما يسبب اضطراب عمل
منظومة املناعة ،ما يؤدي إلى اإلصابة بنزلة برد وفي أسوأ احلاالت
التهاب في احللق.
 التقليل من القهوة والشاي األحمركما هو معروف يحتوي هذان املشروبان على مادة الكافيني وهي
مدرة جيدة للبول ،ما يؤدي إلى جفاف اجلسم ،الذي يؤثر في الهرمون
املضاد إلدرار البول ،الذي يبطئ عملية استنزاف املاء .ويتكلل كل هذا
بالصداع.
 جتنب العصائر واملشروبات الغازيةهذه املشروبات تساعد على ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني
وتشكل عبئا على البنكرياس ،وتزيد من خطر اإلصابة مبرض السكري
والسرطان ،وليس في قائمة خصائصها ما يشير إل��ى أنها «تروي
العطش» .ببساطة تأثير تناول املشروبات السكرية قصير األمد ،بينما
عواقبها خطيرة.

أطلق تطبيق واتساب ،التابع لشركة «ميتا» ،التي
تضم تطبيقات (فيسبوك  -إنستغرام  -واتساب)،
خدمة جديدة ،تسمح ملستخدميه حذف الرسائل داخل
احملادثات النصية ،خالل فترة تصل إلى  60ساعة بعد
إرسالها ،حتى في حال قراءتها من جانب الطرف اآلخر.
لم تكن ميزة حذف الرسائل داخل احملادثات النصية
بجديدة ،حيث أت��اح واتساب منذ ع��ام  2017إمكانية
حذف الرسائل النصية بعد إرسالها ،بينما حدثها على
م��دار كل تلك السنوات ليصل احلد األقصى املسموح
باحلذف إلى ساعة و 8دقائق و 16ثانية ،قبل أن تصل
مع اإلطالق األخير إلى  60ساعة ،أي يومني و 12ساعة.
وعن السر وراء اهتمام واتساب لزيادة املدة املسموح
فيها ب��احل��ذف دور ًّي����ا ،يقول خبير وس��ائ��ل التواصل
االج��ت��م��اع��ي محمد احل��ارث��ي ،إن��ه��ا ج���اءت استجابة
لرغبات املستخدمني ،ليصبح أمام املستخدم مدة زمنية
كافية إلع���ادة النظر ف��ي ال��رس��ائ��ل ،التي يرسلها إلى
الطرف اآلخر ،وبالتالي يفكر جي ًدا في محتواها ،ويكون
في يده اخليار حلذفها.
ويضيف خبير وس��ائ��ل التواصل االجتماعي ،في
حديثه ملوقع «سكاي نيوز عربية» ،أن «امليزة التي تشمل
ال��ن��ص��وص وال��ص��ور وال��ف��ي��دي��و ،ج���اءت للحفاظ على
خصوصية رسائل املستخدم ،من خالل تدمير الرسائل
التي ال يريد االحتفاظ بها لفترة أط��ول من الوقت من
هاتفه وجهاز الطرف اآلخر».
ويستطرد خبير وسائل التواصل االجتماعي ،أنها
«تساعد أي ً
��ض��ا ف��ي احل��ف��اظ على ذاك���رة الهاتف نظيفة
وخالية من نسخ احملادثات والوسائط احملفوظة».
امليزة اجلديدة من وات��س��اب ،ص��درت جتريب ًّيا برقم
 ،2.22.15.8وأص��ب��ح��ت متاحة لبعض مستخدمي
«أن��دروي��د» ،ويتوقع أن تتاح قري ًبا لعموم مستخدمي

«نون»...

قبل  40عام ًا

{ ماذا عن األضرار؟

 مما ال شك فيه أن زيادة التعرضإل����ى اش��ع��ة ال���ش���م���س،أو التعرض
اخل���اط���يء ل��ه��ا،ي��س��ب��ب ال��ع��دي��د من
االضرار ،أبرزها:
 خلل في العينني وحدوث أضرارفي عدسة العني ،بسبب التحديق في
أشعة الشمس.
 رف���ع نسبة اإلص��اب��ة بسرطاناجللد.
 -ض��رب��ة ال��ش��م��س ال��ت��ي تسبب

على ال��دول��ة اللبنانية أن تعتذر
ل��ل��ب��ن��ان��ي�ين ال���ق���ادم�ي�ن م���ن بلدان
اإلن����ت����ش����ار ،ج���م���اع���ات وأف����واج���� ًا
وب���أع���داد ض��رب��ت أرق���ام��� ًا قياسية،
ألنها لم تفعل شيئ ًا لتأمني متطلبات
اإلق��ام��ة الهادئة ،وتوفير اخلدمات
األساسية ،في بلد كان حتى األمس
القريب يتم ّيز مبستوى اخلدمات
السياحية واإلجتماعية ل��زواره من
املغتربني والسياح واملصطافني.
لم يكلف أحد من كبار املسؤولني،
أو حتى الوزراء املعنيني نفسه عناء
ال��ع��م��ل اجل����� ّدي ل��ت��ح��س�ين ساعات
تغذية الكهرباء م��ث ً
�لا ،أو توظيف
اإلم��ك��ان��ي��ات ال�لازم��ة لتأمني املياه
ل���ب���ي���روت وم���ن���اط���ق اإلصطياف،
وال ح��ت��ى ال��س��ع��ي ل��ت��أم�ين اخلبز
وال����دواء بكميات أك��ب��ر ف��ي األفران
والصيدليات.
ل��ق��د ت��رك��وا األوض����اع واألزم����ات
تفلت على غاربها ،واستقالوا من
مسؤولياتهم الرسمية والوطنية،
بل وتواروا عن مسرح إدارة شؤون
البالد والعباد ،وكأن التردي املتفاقم
في مختلف املجاالت احلياتية ،وما
فجر من غضب ونقمة في الشارع ،ال
ُي ّ
يعنيهم ال من قريب وال من بعيد ،طاملا
أن ال����وزراء املستقيلني متسمرون
على كراسي الوجاهة ،وكبار القوم
ي��ت��ع��ان��دون ح��ول تركيبة احلكومة
العتيدة ،على طريقة « املالئكة ذكور
أم أناث» ،دون أن يتواضع أحد منهم
و ُيالقي اآلخر في منتصف الطريق،
رأف���ة ب��ال��ع��ب��اد ،ولتجنب امل��زي��د من
اإلنهيارات وبئس املصير.
وزم�����روا
ل��ق��د ط�� ّب��ل أه���ل احل��ك��م ّ
مل��وس��م سياحي واع���د ،على إيقاع
احل����م����اس ال��ل�اف����ت ال�������ذي أب�����داه
اللبنانيون في اخل��ارج في القدوم
إل��ى أرض الوطن ،واملساهمة ،قدر
����ل ح��س��ب إمكانياته،
اإلم���ك���ان وك ٍ
ف���ي حت���ري���ك ال��ع��ج��ل��ة السياحية
والتجارية ،من خالل ما يتوفر معهم
من العمالت األجنبية ،تساعد على
دعم غير مباشر لليرة التي إنهارت
معها معيشة اللبنانيني املقيمني في
دوامة األزمات املتالحقة.
ول���ك���ن م����ن احمل������زن ال����ق����ول أن
أصحاب القرار لم يفعلوا أكثر من
الضرب على طبول الوعود اجلوفاء،
التي بقيت مجرد ك�لام بكالم ،فيما
األلوف من اللبنانيني يصلون مطار
بيروت كل يوم ،ويستقبلهم مسلسل
امل��ف��اج��آت ال��ص��ادم��ة م��ن��ذ أن تطأ
أقدامهم أرض الوطن.
املفارقة القاتلة ،أن البلد يغرق كل
ي��وم مبزيد من ال��ك��وارث واألزمات،
وأه����ل احل��ك��م مي��ع��ن��ون ف��ي العبث
مبقومات ال��دول��ة.. ،دون وازع من
ضمير ،ألن « إ ّللي إستحوا ماتوا»!

في خطوة متوقعة منذ أن اندلعت
االزم����ة اللبنانية  -األم��ي��رك��ي��ة ،وفي
إطار التح ّرك الدبلوماسي الذي تقوده
الدبلوماسية اللبنانية على الصعيدين
العربي والدولي ق�� ّرر لبنان أم��س ،في
ض���وء امل���ش���اورات ال��ت��ي ج���رت طوال
األي���ام القليلة املاضية دع��وة مجلس
جامعة ال���دول العربية ال��ى االنعقاد
على مستوى وزراء اخلارجية العالن
موقف تضامني مع احلكومة اللبنانية
وال���ش���ع���ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ف����ي مواجهة
االجراءات األميركية ..إلخ.

قبل  25عام ًا
1997/7/7

املقاومة ترد بالكاتيوشا
على جرح  5مدنيني
باجلنوب

بعد ع�� ّدة أشهر م��ن ضبط النفس،
ر ّدت املقاومة بسبع قذائف كاتيوشا
ل ً
���ي�ل�ا ع��ل��ى ش���م���ال ف��ل��س��ط�ين احملتلة
(اس��رائ��ي��ل) .وج���اء ر ّد امل��ق��اوم��ة بعد
إص����اب����ة  5م���دن���ي�ي�ن ب��ي��ن��ه��م أطفال
ب��ج��روح .وأع��ل��ن م��ص��در ع��س��ك��ري في
كريات شمونة أن عدة قذائف هاون أو
صواريخ انفجرت مساء أمس بالقرب
من احل��دود االسرائيلية  -اللبنانية،
من دون أن تسفر عن ضحايا على حد
زعم الناطق االسرائيلي ،بينما ذكرت
«رويترز» أن القذائف أوقعت اصابات
مباشرة ..إلخ..

قبل  15عام ًا
2007/7/7

واشنطن لن تسمح لبلير
ببدء حوار مع حماس

الهواتف الذكية.
ك��ان وات��س��اب أص���در  3حت��دي��ث��ات ج��دي��دة ،تتضمن
خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل،
وإمكانية مشاركة امللفات الضخمة ملا يصل حجمه إلى
 2غيغابايت ،ومضاعفة احلجم األق��ص��ى للمحادثات

اجلماعية من  256إلى  500مشارك.
كما أضاف واتساب ميزة زيادة عدد األشخاص الذين
بوسعهم املشاركة في مكاملات الفيديو اجلماعية من 8
شخصا.
أشخاص إلى 32
ً
سكاي نيوز عربية

أب�����دت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة أمس
ع��دم ميلها للسماح لرئيس ال���وزراء
البريطاني السابق توني بلير الذي
عني مؤ خ��ر ًا مبعوث ًا للجنة الرباعية
ال���ى ال��ش��رق االوس����ط ب��ب��دء ح���وار مع
ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة االس�لام��ي��ة (حماس).
وق��ال املتحدث باسم وزارة اخلارجية
االميركية توم كايسي للصحافيني انه
من املقرر عقد اجتماع للرباعية الثالثاء
في لندن على مستوى املندوبني قبل
انعقاد اجتماع ثان منتصف متوز في
مصر ..إلخ.

