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التوجه الدولي -العربي الحترام االستحقاقات
دار الفتوى يتماهى مع ّ
اتفاق سعودي  -فرنسي -أميركي على انتخاب رئيس يلتزم الطائف ..وفرجنية ينتظر  65صوت ًا
بحر املوت �..إىل �أزمري
االنغالق االقت�صادي والركود
د .لويس حبيقة
انعقد مؤمتر دافوس هذه السنة في الربيع أي في الطقس
املشمس بدل االجتماع التقليدي في بداية السنة في اجلليد
ال��س��وي��س��ري .ك���ان م��وض��وع االج��ت��م��اع ال��ب��ح��ث ف��ي أسباب
وخصائص تعثر العوملة وكيف ميكن تخفيف اخلسائر ورمبا
ال��ع��ودة اليها تدريجيا م��ع االص�لاح��ات املطلوبة؟ مجتمعو
واملسوقون لها أي رؤساء
داف��وس هم عموما أرب��اب العوملة
ِّ
الشركات الكبرى ومسؤولو ال��دول الصناعية كما العديد من
مسؤولي الدول النامية والناشئة .تعني العوملة حرية التبادل
التجاري وانتقال رؤوس األموال بني الدول كما االستثمارات
األجنبية املباشرة التي تؤسس للمشاريع الكبيرة وتخفف من
حجم البطالة دوليا .عندما يتكلم مؤسسو العوملة عن تعثرها،
هذا يعني أن املشكلة كبيرة ورمبا مفاجئة بحجمها وعمقها
وامتدادها.
تعثرت العوملة ليس بسبب املبادئ التي بنيت عليها وامنا
خاصة بسبب العديد من األمور غير االقتصادية التي أضافت
الى املشاكل األساسية .في املاضي كان املشاركون في دافوس
يطالبون احلكومات برفع ما تبقى من حواجز بينها ،بينما
يحصل العكس اليوم أي املطالبة بالعودة الى اقفال احلدود
وإن يكن جزئيا بسبب األم��ن واملخاطر االقتصادية واملالية.
واقعا خرقت كل احلدود من قبل ماليني املهاجرين والنازحني
اآلتني من أوكرانيا ومن الدول العربية وأميركا الالتينية لآلمان
وبناء مستقبل أفضل.
ه��ل ال��رك��ود ق���ادم؟ هنالك وق��ائ��ع ت��دع��و ال��ى احل���ذر ورمبا
التشاؤم منها تعثر االقتصادات األساسية بينها الصني حيث
ينخفض منوها من  %8,1في  2021الى  %4,3هذه السنة ،كما
ينخفض منو منطقة اليورو من  %5,4الى  %2,5باالضافة الى
وجود تضخم قوي يدفع الى رفع الفوائد حملاربته.
ملاذا تعثرت العوملة كي ال نقول فشلت منعا للمبالغات التي
ترافق أحيانا حتليالت من ه��ذا ال��ن��وع؟ لقد مت بناء اقتصاد
دول��ي من دون ضوابط أي أنشأ العالم سيارة سريعة تسير
دون فرامل ومن دون اطار احتياطي يستعمل عند احلاجة .كان
يعتقد بأن الطريق سليمة وال مخاطر تعيق االنتقال من مرحلة
الى أخ��رى ،وإن حصل ذلك فالعائق سيكون خفيفا وبالتالي
ميكن جت��اوزه بسهولة .ال بد هنا من التذكير مبا كتبه «آدام
سميث» ب��أن االق��ت��ص��اد احل��ر ي���ؤدي ال��ى ح��ص��ول احتكارات
في كافة أقسامه في غياب الضوابط والعوائق املانعة وهذا
ما حصل .من األمثلة احلديثة هي النقص املخيف في حليب
األط��ف��ال ف��ي ال��والي��ات املتحدة وال���ذي نتج ع��ن وج��ود شركة
واحدة تنتج أكثر من نصف كميات احلليب .عندما أقفلت هذه
الشركة بسبب عوامل الصحة والنظافة ،تأثر العرض بشكل
مفاجئ مما استدعى السرعة في االستيراد .تعثرت العوملة
لألسباب التالية:
أوال :الكورونا التي أقفلت العالم ومنعت االجتماعات وع َّقدت
النقل وخلقت مشاكل في سالسل التوريد وأقفلت املطارات
واملرافئ وبالتالي أثرت سلبا على كل املؤشرات االقتصادية.
حولت الكورونا االنفاق العام من التنمية الى الصحة حتديدا
واالستشفاء خاصة ملواجهة هذا الوباء اخلطير الذي يتجدد
من وقت آلخر.
ثانيا :احلرب األوكرانية املستمرة التي رفعت أسعار الغذاء
واحملروقات واملعادن ووترت أجواء االستثمارات مما دفع البنك
الدولي الى تخفيض توقعاته بشأن النمو لهذه السنة .زادت
أيضا ديون ال��دول الفقيرة املستوردة للسلع املعيشية املهمة
مما سبب في اغراقها أكثر في ظلم الفقر .تبعا للبنك الدولي
نسبة من��و االقتصاد العاملي كانت  %5,7السنة
املاضية ومن املتوقع أن تكون  %2,9هذه السنة.
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دوالر بريوت  37800ل.ل

الدوالر مراوحة يف ال�سوق والتطبيقات!
َّ
يتخط سعر ص��رف ال���دوالر األميركي مساء أم��س ف��ي السوق
ل��م
السوداء سعر ال��ـ 37600ليرة لبنانية للشراء و 37800ليرة لبنانية
للمبيع ،بعد تالعب التطبيقات بسعر مرتفع حين ًا ومنخفض حينا
آخ��ر ،في سياق مناخات اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي مع
املسؤولني الرسميني واملاليني.

خالل انتشال اجلثث
الوزير شقير يطلق «نداء» دعم مبادرة دار الفتوى في البيال أمس (تصوير :محمود يوسف)
ٍ
تعاط
العبرة في نقطة واحدة :خارطة الطريق واضحة :ال
دول��ي وعربي ،وحتى اقليمي ايجابي وداع��م وعملي للبنان
ما لم يلتزم مبواعيد االستحقاقات الدستورية ،وفي مقدمها
انتخاب رئيس قبل نهاية والية الرئيس ميشال عون ،واالنتقال

نقطة وسطر

البيان الثالثي فر�صة
للخروج من االنهيارات..
�ص 8

ال��ى تأليف حكومة ق���ادرة على االل��ت��زام بنظام االصالحات
وحتييد لبنان عن الصراعات اجلارية في املنطقة ،واعادته
الى محيطه العربي ،لتوفير ما يلزم من دعم ومساعدات.
وه���ذا م��ا عكسه ب��ص��راح��ة ال��ب��ي��ان امل��ش��ت��رك السعودي-
االميركي -الفرنسي ،ال��ذي ق��رأ فيه سفير اململكة العربية
السعودية في بيروت وليد بخاري ،بأنه ينطوي على رسالة
مفادها :اتفاق الطائف هو املؤمتن على الوحدة الوطنية،
وعلى السلم االهلي في لبنان.
وم��ع متاهي دار الفتوى مع التوجه العربي -الدولي
النتخاب رئيس جديد ضمن نصوص الدستور
ومواعيده عقد جتمع حاشد في مجمع
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استمرت مآسي الهجرة غير الشرعية ،حيث أفاد التلفزيون السوري عن غرق
مركب لبناني للنزهة في املياه احلدودية قبالة مدينة طرطوس ،وأن فرق اإلنقاذ
السورية انتشلت عددا من ركاب الزورق ،أسعفوا إلى مستشفى املدينة.
وكانت صفحات إخبارية محلية ذك��رت أن مركبا كان على متنه لبنانيون
وس��وري��ون ،رجحت أنهم مهاجرون ،تعرض للغرق قرب جزيرة أرواد قبالة
شاطئ طرطوس.
واشارت املعلومات إلى أن املركب يقل أكثر من  100شخص.
ومت العثور على  15جثة بعد غرق املركب وإنقاذ  8أشخاص أسعفوا إلى
مستشفى «الباسل» في املدينة وعمليات البحث مستمرة.
وقال مدير عام املوانئ البحرية في سوريا سامر قبرصلي إنّ «كوادرنا تعمل
اآلن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري ،وذلك في موقع مقابل طرطوس...
ومت العثور على  15جثة بينهم طفل وامرأة و 8ناجني مت إسعافهم
إلى مستشفى الباسل».
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بكني تطالب باحلياد والفروف يصف الرئيس األوكراني بـ«ابن حرام»

معركة بني واشنطن وموسكو في مجلس األمن واحلرب النووية ُ
حتضر
شن وزير اخلارجية األميركي
أن��ت��ون��ي بلينكن ه��ج��وم��ا على
روس��ي��ا متهما إي��اه��ا بتمزيق
مبادئ القانون الدولي وارتكاب
فظاعات في أوكرانيا ،في حني ر ّد
نظيره الروسي سيرغي الفروف
بهجوم معاكس على سياسات
ومم��ارس��ات ال��غ��رب ال���ذي يعمل
على محاصرة روس��ي��ا وتأجيج
األحقاد ضدها.
وق����ال ب��ل��ي��ن��ك��ن خ��ل�ال جلسة
ملجلس األم��ن أم��س إن واشنطن
تدعو الرئيس الروسي فالدميير
بوتني إلى "وقف الفظاعات التي
بدأها في أوكرانيا"مشددا على
ض�����رورة رف���ض "االستفتاءات
ال��زائ��ف��ة ،والتأكيد أن األراضي
األوكرانية التي تشملها ستظل
جزءا من أوكرانيا".
وق��ال بلينكن إن "التهديدات
النووية العبثية من روسيا يجب
أن تتوقف فورا" ،مضيفا أنه "إذا
فشلنا في الدفاع عن مبدأ احلدود

ع��ن��دم��ا ينتهكه ال��ك��رم��ل�ين فإننا
نبعث رس��ال��ة إل��ى املعتدين في
كل مكان" ،وأكد أنه ال ميكن لدولة
إع����ادة رس���م ح���دود دول���ة أخرى
بالقوة.
وأض���اف أن "ال��ن��ظ��ام الدولي
الذي اجتمعنا هنا لدعمه يجري
متزيقه أم��ام أعيننا" على أيدي
الروس ،على حد قوله.
ورأى بلينكن أن "م��ا اختاره
ب��وت�ين ه��ذا األس��ب��وع بالتزامن
م����ع اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة يظهر
ازدراءه مليثاق األمم املتحدة"،
ف��ي إش����ارة إل���ى إع�ل�ان الرئيس
الروسي التعبئة اجلزئية حلربه
في أوكرانيا ،معتبرا أن "بوتني
ضاعف من حجم غ��زو أوكرانيا
ب��دل تغيير املسار ،واختار عدم
إنهاء احلرب".
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال الف����روف إن
ال��ن��ظ��ام ف���ي ك��ي��ي��ف ي��ع��م��ل على
تأجيج األحقاد ضد
م��وس��ك��و ب���دع���م من

6

الفروف يتحدث خالل اجتماع مجلس األمن احملتدم وبدا بلينكن مستمع ًا على مقربة منه

عملية ده�س يف ال�ضفة :ا�ست�شهاد فل�سطيني و إ��صابة جندي لالحتالل
لبيد ُيعيد ذكر «حل الدولتني» وم�ساع دولية لإحياء املفاو�ضات

دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير لبيد أمس
إلى حل الدولتني وكرر من جهة أخرى أن إسرائيل
ستفعل "ك��ل ما يلزم" ملنع إي��ران من تطوير قنبلة
نووية.
وتتماشى تعليقاته في اجلمعية العامة لألمم
املتحدة مع إعالن الرئيس األميركي جو بايدن دعمه
حلل الدولتني خالل زيارته إلسرائيل في آب ،وتأتي
بعد سنوات من جتنب القادة اإلسرائيليني أي ذكر
لهذه القضية في األمم املتحدة.
وقال لبيد "االتفاق مع الفلسطينيني ،على أساس
دولتني لشعبني ،هو الشيء الصحيح ألمن إسرائيل
واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا" ،مضيفا أن

أي اتفاق سيكون مشروطا بدولة فلسطينية مساملة
لن تهدد إسرائيل.
وكان بايدن قد أكد في كلمته أمام اجلمعية العامة
أمس األول «التزام بالده بإقامة دولة فلسطينية»،
وق��ال إن «ال��والي��ات املتحدة األميركية ستواصل
ال��دع��وة إل��ى س�لام دائ��م متفاوض عليه ب�ين دولة
إسرائيل والشعب الفلسطيني» ،مشير ًا إلى أن «حل
الدولتني هو أفضل طريقة لضمان أم��ن إسرائيل
وازدهارها في املستقبل ومنح الفلسطينيني دولة
متساو من احلرية والكرامة».
لهم احلق بها مع قدر
ٍ
وش���ه���دت أورق�����ة األمم امل��ت��ح��دة ع��ل��ى هامش
اجتماعات ال��دورة ال��ـ 77للجمعية العامة املنعقدة

حالي ًا في نيويورك ،مساعي عربية ودولية إلحياء
عملية السالم في الشرق األوسط.
وأك���د وزراء خ��ارج��ي��ة م��ص��ر وف��رن��س��ا وأملانيا
واألردن ،في بيان مشترك عقب االجتماع الوزاري
لصيغة ميونيخ ح���ول عملية ال��س�لام ،بحضور
املمثل األعلى لالحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية
والسياسة األمنية واملنسق اخلاص لألمم املتحدة
لعملية السالم في الشرق األوس��ط ،على «ضرورة
تسوية الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي وفق ًا حلل
الدولتني» ،مشددين على «احلاجة امللحة الستئناف
املفاوضات املباشرة واجلادة بني الطرفني في أقرب
وقت ممكن».

وق��ال السفير أحمد أبو زي��د ،املتحدث الرسمي
باسم وزارة اخلارجية املصرية ،في بيان صحافي
أمس إن «وزير اخلارجية املصري سامح شكري أكد
أهمية عقد اجتماع صيغة ميونيخ في هذا التوقيت
بهدف إعادة تسليط الضوء على عملية السالم في
حالي ،وأخذ ًا في االعتبار
ضوء ما تشهده من جمود
ّ
التطورات السياسية الدولية احلالية التي شتتت
االنتباه عنها».
وفي امللف النووي اإليراني قال لبيد أن "الطريقة
الوحيدة ملنع إيران من حيازة السالح النووي هي
بطرح تهديد عسكري ذي صدقية على
الطاولة".

 17قتي ًال يف احتجاجات �إيران
وعقوبات �أمريكية على «�شرطة الأخالق»

حجبت ال��س��ل��ط��ات اإليرانية
الوصول الى تطبيقي انستغرام
ووات��س��اب أم��س بعد ستة أيام
م���ن االح���ت���ج���اج���ات ع��ل��ى وف���اة
ش��اب��ة أوقفتها ش��رط��ة األخالق
وقتل فيها  17شخصا على االقل
ب��ح��س��ب وس��ي��ل��ة إع��ل�ام رسمية
أم��س فيما أعلنت واشنطن عن
فرض عقوبات على هذه الوحدة
من الشرطة.
لكن احلصيلة قد تكون أعلى

اذ أعلنت منظمة "اي��ران هيومن
رايتس" غير احلكومية املعارضة
في أوسلو ان  31شخصا قتلوا
في التظاهرات.
وأث�����ارت وف���اة مهسا أميني
البالغة  22عاما ،إدانة شديدة في
جميع أنحاء العالم حيث نددت
املنظمات غير احلكومية الدولية
بقمع "وحشي" للتظاهرات.
وم��ن على منبر األمم املتحدة
األربعاء ،عبر الرئيس األميركي

جو بايدن عن تضامنه مع "نساء
ايران الشجاعات".
وق���د اع��ل��ن��ت واش��ن��ط��ن أمس
ف��رض عقوبات اقتصادية على
شرطة االخالق االيرانية والعديد
من املسؤولني االمنيني ملمارستهم
"العنف بحق املتظاهرين" وكذلك
على خلفية وفاة الشابة أميني.
واع���ل���ن���ت وزي�������رة اخل���زان���ة
االم��ي��رك��ي��ة جانيت
ي�����ل��ي��ن ف��������ي ب����ي����ان
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جانب من االحتجاجات واملواجهات الليلية في طهران

6

�سيا�سة حملية

اجلمعة  23أيلول 2022م
املوافق  27صفر 1444هـ

AL-LIWAA Vendredi 23/09/2022

ا�ستحقاقات لبنانية يف �أمتارها الأخرية  ..فهل «ت�صيب» �أو «تخيب»؟
لقاء دار الفتوى لتوحيد املوقف ..باجتاه ر�ؤية وطنية �شاملة

,,

التيار الوطني احلر
على ا�ستعداد لتكرار جتربة
ت�أخري االنتخابات الرئا�سية

,,

تزدحم الساحة السياسية مبلفات لها طابع العجلة وأبرزها تأليف احلكومة والترسيم،
وحده اإلستحقاق الرئاسي ينتظر جملة معطيات متداخلة تتيح له أن يكون الرقم واحد في
احلسم ..فصحيح أن امللف حترك من خالل سلسلة اتصاالت ومقاربات لكنه ال يزال يحتاج
إلى أش��واط من اللقاءات  ،وميكن القول أنه بدأ ينشط نوعا ما حتى ولو لم تتبلور األسماء
بعد سواء كانت أسماء من املرشحني الطبيعني أو مرشحني جدد .وها هي الكتل واألحزاب
تستطلع وتستعد إلع��داد اوراق مفصلة عن االنتخابات الرئاسية ،أم��ا غياب بعضها فله
مبرراته.
وال يزال امللف في بداياته لكن ذلك ال يعني أنه لن يشهد تطور ًا يومي ًا،والبحث في الوقت
الراهن منصب على املواصفات وحيثية املرشح ودوره ،وبالنسبة إلى كثيرين فإن هذه األمور
أكثر من أساسية.
ومتى تألفت احلكومة ،تصبح الصورة أكثر وضوحا جلهة قياس احلماسة في حتريك
امللف أو تغييبه طاملا أن هناك حكومة جديدة تستلم صالحيات رئيس اجلمهورية بعد انتهاء
واليته الدستورية .
اما خارجيا ،فإن االستحقاق الرئاسي يحضر في محادثات املسؤولني الذين يتابعون عن
كثب مسار األوضاع في لبنان ،وهم على إدراك تام أن بعض األسماء التي طرحت إعالميا
مقبولة لكن ليس هناك إال قلة منها ،والبعض في الداخل يعرف جيدا أن ثمة أسماء تطرح
حلرقها وأن ثمة أسماء ترتفع وتخفت اسهمها مع مرور الوقت.
ال بد من اإلقرار انه يصعب اجلزم أن هناك شخصية متوافق عليها ،فمقاربة هذا امللف لم
تتعمق بعد وهناك رؤى مطروحة فقط ،حتى ان عددا من األحزاب بدأ مؤخرا بتحضير كل ما
يتطلبه هذا امللف ،متهيدا لطرحها أو البحث بها.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن بعض املؤشرات توحي بأن التيار الوطني
احلر الذي يتمسك بحيثية التمثيل سيحارب من أجل ذلك وهو على استعداد لتكرار التجربة
السابقة في االنتخابات الرئاسية ،وتقول أن هناك نسبة كبيرة في عدم تأمني نصاب جلسة
انتخاب الرئيس بفعل تناحر مجموعتني متسكان مبفاصل األم��ور ،وخالصة ذلك تقود أن
االنتخابات الرئاسية لن تتم بالسهولة الالزمة وأن الشغور سيطول حتم ًا.
وتفيد املصادر أن احل��راك املتصل باإلستحقاق الرئاسي يشكل موضع أخذ ورد وأن

لقاء دار الفتوى غدا املقبل يفترض أن يبلور موقف ًا سني ًا وطني ًا حيال االستحقاق الرئاسي،
ولكن ما من شيء يوحي أن دار الفتوى حتبذ الدخول في موضوع األسماء وهذا ما عكسته
مواقف مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان  ،الفتة إلى أن الهدف هو توحيد
املوقف السني في ظل غياب الزعامة السنية األحادية بعد أنكفاء الرئيس سعد احلريري.
وتشير املصادر إلى ان مبادرة النواب التغييريني لم حتمل معها إال إش��ارة ملواصفات
الرئيس املقبل من دون طرح أسماء.
اما باقي القوى فلم تتهيأ بعد ،لكنها تعقد لقاءات مع قوى أخرى وتفتح نقاشات مع من
يتماشى مع توجهاتها  ،وفي احملصلة ال أسماء واضحة بعد حتى أن من هم من ضمن الئحة
املرشحني الطبيعيني ،لم يصبحوا من ضمن األسماء التوافقية بفعل عدة مالحظات.
إلى ذلك ،يتصدر ملفا تأليف احلكومة وترسيم احلدود اإلهتمام احمللي وتتقاطع املعلومات
على ايجابيتهما مع العلم أن التجارب التي طبعت التعاطي مع االستحقاقات الرئيسية افضت
إلى نتيحة تفيد ان األمور في اللحظات األخيرة إما أن «تخيب» أو « تصيب».
وتلفت املصادر إلى أن ملف تأليف احلكومة ينتظر عودة الرئيس احلكومة املكلف جنيب
ميقاتي من نيويورك وتشير إل��ى أن الطروحات ال ت��زال غير متماسكة وه��ي مجرد أفكار
لن تتبلور إال بعد ع��ودة ميقاتي ولقائه م��ع رئيس اجلمهورية العماد ميشال ع��ون وليس
مستبعدا ان يتم خالله وضع اللمسات األخيرة على التشكيلة احلكومية ،في حال رتبت
األمور لالنطالق بعدها إلى املراحل الالحقة.
وتفيد املصادر ان كل ما ُيسرب عن تبديل وزراء ليس سوى طروحات .الفتة إلى أن مسألة
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همس

نصحت دوائر دبلوماسية
أميركية شخصية لبنانية
ال���ت���ق���ت���ه���ا ع����ل����ى هامش
تبديل وزير شؤون املهجرين في احلكومة محسومة،في حني ان تبديل وزير االقتصاد أمني اجتماعات نيويورك ،بعدم
سالم ليس دقيقا بعد حديث عن مصاحلة متت بينه وبني الرئيس املكلف.
ت��ف��وي��ت ال��ف��رص��ة املتاحة
من
آخر
اقتصاد
وزير
وتقول انه في حال اصر الرئيس املكلف على هذا التبديل وتعيني
لتوقيع االتفاق مع تل أبيب
عكار عندها سيعمد رئيس اجلمهورية الى تسمية وزير من حصته ال سيما ان الوزير سالم
قبل  3ت!2
محسوب على رئيس اجلمهورية .وهناك رغبة في عدم االنتقاص من هذه احلصة.

اما عن املعلومات التي حتدثت عن استبدال وزير املال يوسف خليل فلم تؤكدها او تنفها
املصادر ال سيما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى وزير املال وكانت جلسة مصارحة.
في حني ان مسألة تبديل نائب رئيس مجلس ال��وزراء سعاده الشامي فغير صحيحة
علما انها وردت في االع�لام على خلفية غياب احل��زب القومي ال�س��وري االجتماعي عن
تركيبة مجلس النواب ،وما عزز التأكيد ان تبديل الشامي لن يتم هو ما نقلته احدى الوسائل
االعالمية املقربة من الرئيس املكلف بأن تبديل الشامي غير صحيح.
وتؤكد املصادر الى ان لقاء الرئيسني عون وميقاتي سيتناول ما هو املطلوب من احلكومة
في املرحلة املقبلة ال سيما ان هناك بعض القضايا واملسائل التي حتتاج الى بت قبل نهاية
والية رئيس اجلمهورية ،كاشفة ان هذه االمور هي محض ادارية لكنها ال تزال عالقة.
ف��ي مجال آخ��ر ،تشدد على أن ملف الترسيم ف��ي مراحله األخ�ي��رة،وه�ن��اك ترقب ملا
سيقدمه الوسيط االميركي آم��وس هوكشتاين خطيا في ه��ذا امللف وال��ذي من املتوقع ان
ُيعرض على الرؤساء الثالثة ،مؤكدة أن الرغبة ال تزال قائمة في انهاء امللف قبل نهاية الشهر
احلالي وبداية الشهر املقبل اي قبل االنتخابات النيابية االسرائيلية وقبل انتهاء والية رئيس
اجلمهورية.
وت��وض��ح ان حضور هوكشتاين ضمن ال��وف��د االم�ي��رك��ي السيما م��ع وزي��ر اخلارجية
األميركي انتوني بلينكن في نيويورك يعطي داللة على االستعجال االميركي في الترسيم،
وهناك معلومات عن ضمانة أميركية ودولية إلمتام ذلك.
إنها زحمة استحقاقات في لبنان،وقد اضحى بعضها في األمتار األخيرة ،فهل تتم كما
يشتهيها البعض أو تخالف التوقعات بشأنها ،إنها مسألة وقت ال أكثر وال أقل.

غمز
ر ّد م���ص���در ن��ق��اب��ي على
عبارة غريبة في بيان موظفي
املصارف متسائ ً
ال :هل يجوز
االس��ت��ه��ت��ار ب��ح��ي��اة أل���وف
املواطنني املوطنني رواتبهم
في املصارف املقفلة!

لغز

ثبت ،فعلي ًا ،أن مساعدة
ع��رب��ي��ة ل��ص��ن��دوق تعاضد
القضاة ،و َّف��رت لهم معونة
كارول �سلوم دورية بـ«الفريش دوالر»!

عون يدعو الدول العربية �إىل دعم
احلايل
النفق
الجتياز
لبنان
ومتم�سكون بالطائف وبحقوق لبنان البحرية
إ�صالح
ل
با
نتعهد
ميقاتي:
ّ

أ�لقى كلمة لبنان يف اجلمعية العامة ل ألمم املتحدة

الرئيس عون متوسط ًا وفد احملامني العرب
دعا رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون «ال��دول العربية
إلى الوقوف الى جانب الشعب اللبناني ،ودعمه ،ليتمكن من
اجتياز النفق احلالي».
فقد عرض رئيس اجلمهورية مع رئيس وزراء العراق األسبق
ورئ�ي��س «ائ �ت�لاف الوطنية» ال��دك�ت��ور اي��اد ع�لاوي التطورات
اإلقليمية الراهنة ،باإلضافة الى األوض��اع القائمة في العراق
واملساعي اجلارية اليجاد احللول املناسبة.
ومت التطرق في خالل اللقاء ،الى العالقات الثنائية اللبنانية-
ال�ع��راق�ي��ة وس�ب��ل تعزيزها على ك��اف��ة امل�س�ت��وي��ات ،وض ��رورة
تنظيم تعاون اقتصادي بني البلدين مبا فيه مصلحة الشعبني
الشقيقني.وبعد اللقاء ،حتدث الرئيس عالوي الى الصحافيني
فقال«:تشرفنا بلقاء الرئيس اللبناني ،وتناول احلديث بعضا من
الهموم املشتركة بيننا .واقترحت عليه ان تشكل جلنة اقتصادية
عراقية-لبنانية ملعاجلة املشاكل االقتصادية .وطبعا هناك تأثير
متبادل بني السياسة واالقتصاد .وكانت استجابة الرئيس عون
على االقتراح إيجابية ،وسنعمل في هذا االجتاه ،وسأتبنى هذا
املوضوع في العراق وصوال الى حتقيقه ،نظر ًا للتشابه الكبير
بني األوضاع السياسية في كل من لبنان والعراق».
وعن ال�ت�ع��اون اللبناني – ال�ع��راق��ي قال:كلنا عملنا على
موضوع النفط ،إضافة الى موضوع التفاح اللبناني .انا من
الذين عملوا على هذا امللف وتبنوه ،وتواصلت لذلك مع رئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومع وزير النفط الذي لعب
دورا مهما في ه��ذا اجل��ان��ب .وآم��ل ان يشكل ه��ذا امللف حجر
الزاوية لتشكيل جلنة اقتصادية مشتركة ودائمة بني العراق
ولبنان ،ألن هناك تشابها بني الوضعني في البلدين إضافة الى
رواب��ط احملبة التي جتمعهما.واستقبل الرئيس ع��ون األمني
العام الحتاد احملامني العرب املكاوي بنعيسى على رأس وفد،
وذلك ملناسبة انعقاد الدورة األولى لهذا العام الحتاد احملامني
العرب حتت عنوان «من اجل تضامن عربي مع لبنان في ازمته
ومواجهة أطماع العدو الصهيوني وعدوانه» .وضم الوفد نقيب
محامي مصر ورئيس احتاد احملامني العرب عبد احلليم عالم،
ونقيبي احملامني في طرابلس م��اري تيريز ال�ق��وال ،وبيروت
األستاذ ناضر كسبار وممثلني عن نقابات احملامني في سوريا
والعراق والسودان وفلسطني واملغرب وليبيا واألردن.
وقد توالى خالل االجتماع على الكالم كل من بنعيسى وعالم
اللذين اكدا على التضامن مع الشعب اللبناني والوقوف الى
جانبه للخروج من ازمته الراهنة.
ثم القت النقيبة القوال كلمة شكرت فيها الرئيس عون على
استقبال الوفد معتبرة ذلك «مدعاة رجاء بالتخلص من جميع
االزم��ات» .ولفتت الى سعي املجتمعني الى تأكيد سيادة احلق
والدعوة الى التضامن العربي ،معتبرة في املقابل ،ان سيادة
احل��ق ال ميكن ان تتم واحمل��اك��م مغلقة« ،ون��رج��و من فخامتكم

معاجلة شجون السلطة القضائية واعتكاف القضاة باي ثمن
الن توقف العدالة يهدم اساسات الوطن».
ورد ال��رئ �ي��س ع���ون ف�ش�ك��ر احل��اض��ري��ن ع �ل��ى مبادرتهم
التضامنية مع لبنان ،ال��ذي مير اليوم بأصعب ظ��روف عرفها
في تاريخه املعاصر .واعتبر ان انعقاد الدورة األولى لها العام
الحتاد احملامني العرب على ارضه هو فعل اميان به ومبا يشكله
من ملتقى الخوانه العرب وللحضارات االنسانية على تنوعها.
وإذ ع��دد ال��رئ�ي��س ع��ون األزم���ات ال�ت��ي واج�ه�ه��ا لبنان في
السنوات األخ�ي��رة ،والتي أفضت ال��ى ان��دالع أزم��ة اقتصادية
ومالية ح��ادة ،فانه دعا ال��دول العربية إلى الوقوف الى جانب
الشعب اللبناني ،ودعمه ،ليتمكن من اجتياز النفق احلالي.
وبعد اللقاء ،قال بنعيسى :جئنا في هذه اللحظة املتأزمة
ال �ت��ي مي��ر ف�ي�ه��ا ل �ب �ن��ان ،لنجتمع ع�ل��ى ارض� ��ه ،ارض ملتقى
احل �ض��ارات العربية واإلن�س��ان�ي��ة ،وذل��ك ب��دع��وة م��ن اشقائنا
نقيبي احمل��ام�ين ف��ي طرابلس وب�ي��روت لنعلن للعالم االجمع
اننا نتضامن معه في االزمة املالية التي مير بها ،ولنتعاون في
الوقت نفسه مع النقابتني بشخص النقيبني كسبار والقوال في
املخطط الذي اع��داه من اجل رفع احليف واملعاناة عن البالد،
معربا عن االمل في ان تكون هذه االزمة ظرفية ،وان يخرج منها
لبنان بتعاون اجلميع.ثم حتدث األستاذ عالم فقال« :جئنا في
ظل االزمة الراهنة والظروف االقتصادية الطاحنة وذلك بدعوة
كرمية من النقابتني لنتدارس بها ونساهم في حلها ونقدم كامل
الدعم والتأييد ونعرب عن مشاركتنا الفاعلة في حل كل امللفات
القانونية والدستورية املتعلقة بالشأن القضائي التي تؤدي الى
اخلروج من االزمة» .ودعا جميع القادة واحلكام العرب ملساندة
لبنان للوصول الى حل لكل مشاكله ،معربا عن دعم ومساندة
احلكومة اللبنانية والشعب اللبناني في اخلروج من كبوته.
بعد ذلك ،حتدث النقيب كسبار ،فاعاد الترحيب بالوفد في
لبنان ،مؤكدا ان شعبه مغلوب على ام��ره «ولذلك طلبنا منكم
كنقابة احلق واحلريات العامة وحقوق االنسان مساعدة لبنان
م��ع حكوماتكم باعتبار ان صوتكم مسموع ف��ي دول�ك��م نظرا
ألهمية متثيلكم « منوها بالتجاوب الذي ابداه النقباء واألمني
العام ورئيس االحتاد.وختمت النقيبة القوال بكلمة ثمنت فيها
اجتماع النقباء العرب في لبنان ،مؤكدة ان النقابتني ح َملتا
الوفد رسالة تطلبان فيها الدعم العربي للبنان .ثم استقبل
الرئيس ع��ون ال��وزي��ر وال�ن��ائ��ب السابق مخايل ال�ض��اه��ر ،ثم
املونسنيور مارون كيوان واألب عبدو أبو كسم اللذين نقال اليه
نعوة مطران أبرشية صيدا ودير القمر املارونية سابقا ،املطران
طانيوس اخلوري الذي يحتفل بالصالة اجلنائزية لراحة نفسه
ف��ي الثانية بعد ظهر غ��د اجلمعة( ،ال�ي��وم)ف��ي كاتدرائية مار
الياس في صيدا ،لينقل بعدها جثمانه الى مسقط رأسه في بلدة
صغبني في البقاع الغربي ،حيث يوارى الثرى.

أ ّك��د رئيس حكومة تصريف األعمال
جن��ي��ب م �ي �ق��ات��ي ع��ل��ى ال � �ت� ��زام لبنان
بالقرارات واملواثيق الدولية ،شاكر ًا قوات
«اليونيفيل» جهدها لضمان االستقرار
ف��ي ج�ن��وب لبنان بالتعاون م��ع اجليش
اللبناني  .
وتعهد «باتخاذ التدابير اإلصالحية»،
ّ
قائ ًال« :ال غنى للبنان عن ال��دول العربية
التي ينتمي لها ونلتزم باتفاق الطائف
ونرفض املس به»  .
وق��ال في كلمة ألقاها على منبر األمم
املتح ّدة« :مير العالم اليوم مبرحلة بالغة
الدقة من الصراعات املسلحة واالزمات
املترابطة التي تثير قلقنا جميعا.وما من
مكان افضل للتداول بشأن هذه التحديات
من هذه القاعة التي تضم كل دول العالم
يجمعها ميثاق منظمة االمم املتحدة التي
يفخر بلدي لبنان بدوره في انشائها كما
بعقود من التعاون املثمر معها.
واك��د التزام لبنان التام بتنفيذ كامل
م�ن��درج��ات ال �ق��رار  1701وك��اف��ة ق ��رارات
الشرعية الدولية،ومتسك لبنان املطلق
ب�س�ي��ادت��ه وح �ق��وق��ه وث��روت��ه ف��ي مياهه
اإلقليمية ومنطقته االقتصادية اخلالصة،
م �ك��رري��ن أم��ام �ك��م رغ�ب�ت�ن��ا ال �ص��ادق��ة في
التوصل إلى ٍّ
حل تفاوضي طال انتظاره.
ّ
الفتا الى أننا أحرزنا تقدم ًا ملموسا نأمل
أن نصل إل��ى خواتيمه املرجوة في وقت
قريب.
مصمم على حماية
وق ��ال :إنّ لبنان
ّ
مصاحله الوطنية وخيرات شعبه وعلى
استثمار م��وارده الوطنية ،ويعي اهمية
سوق الطاقة الواعد في شرق املتوسط ملا
فيه ازدهار اقتصادات دول املنطقة وتلبية
حاجات الدول املستوردة.
اض��اف:إن لبنان ،ومن منطلق اميانه
بالدور الرائد ال��ذي تضطلع به منظمات
األمم امل �ت �ح��دة ،ي��ؤك��د ال �ت��زام��ه بأجندة
التنمية املستدامة  2030واتفاق باريس
للمناخ ،كما وب��األط��ر ال��دول �ي��ة الراعية
ملسائل نزع السالح بأشكاله املختلفة.
ورح� ��ب بالعمل ال �ه��ادف إل��ى ايجاد
ّ
تفاهم دولي إلخالء منطقة الشرق األوسط
م��ن أسلحة ال��دم��ار الشامل إن �ف��اذ ًا لقرار
اجلمعية العامة رقم .«546/73
أض���اف « :ن�ح��ن ن��واج��ه م�ن��ذ سنوات
ع��دة ،أس��وأ ازم ��ةٍ اق�ت�ص��ادي��ة اجتماعية
في تاريخنا ،نالت من سائر املؤسسات
ووض �ع��ت غالبية اللبنانيني حت��ت خط
الفقر ،وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات
الشابة والواعدة ،وخسارة الوطن خيرة
ابنائه.
ف��إض��اف��ة ال ��ى ال �ت��ده��ور االقتصادي
احل���اد وغ �ي��ر امل �س �ب��وق ،وان �ه �ي��ار سعر
صرف العملة الوطنية الى ادنى مستوى
ت��اري�خ��ي ل�ه��ا ،واالغ�ل�اق��ات ال�ع��ام��ة التي
ف��رض �ت �ه��ا ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا،ن��اه �ي��ك عن
فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي نحرص

ع �ل��ى ج�ل�اء احل �ق �ي �ق��ة ب �ش��أن��ه ،وتبعات
األزمة السورية واعباء النازحني،وجدت
احل �ك��وم��ة اللبنانية نفسها ام ��ام أزمة
س�ي��اس�ي��ة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ،ح� ّت�م��ت علينا
لغام
السير ببطء وحذر شديدين في حقل َأ ٍ
سياسيةٍ واق �ت �ص��ادي��ة ،ل �ت��دارك الوضع
وتأسيس االرضية املناسبة للمساهمة في
الوصول بالبالد الى بر األمان».
وق��ال« :جنحت حكومتنا ف��ي حتقيق
العديد من االه��داف التي وضعتها ،ومن
ابرزها اج��راء االنتخابات البرملانية في
م��وع��ده��ا رغ ��م ال��ظ��روف ال�ص�ع�ب��ة التي
يعيشها البلد ،لكن الطريق ام��ام لبنان
ما زالت شاقة وطويلة ومليئة باملصاعب
قبل اخل��روج من االزم��ة ،حيث نعمل بكل
م��ا اوت�ي�ن��ا م��ن ق��وة وع ��زم على تخطيها
بنجاح .وفي هذا السياق قامت حكومتنا
بتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد
الدولي،واننا نتعهد من هذا املنبر السير
قدما بكل االصالحات التشريعية واالدارية
الضرورية للخروج من محنتنا احلاضرة.
اض��اف:ن �ح��ن ن �ع��ول ف��ي ه ��ذا االط ��ار
كما دوم� � ًا ،على مساعدة اص��دق��اء لبنان
الدوليني ،وف��ي طليعتهم ال��دول العربية
ال�ش�ق�ي�ق��ة ،ال �ت��ي ال غ �ن��ى ل �ل �ب �ن��ان ،البلد
ال �ع��رب��ي ال �ه��وي��ة واالن� �ت� �م ��اء والعضو
املؤسس جلامعة ال��دول العربية ،عنها.
إن ان �ت �م��اء ل�ب�ن��ان ال �ع��رب��ي وري ��ادت ��ه في
االلتزام بالقضايا العربية هما ترجمة ملا
جاء في دستوره وفي اتفاق الطائف الذي
انهى احلرب االهلية الدامية التي عصفت
ب��ب�ل�ادي .وال ب��د م��ن ان اؤك� ��د ،تكرار ًا،
التزامنا التام بهذا االتفاق ،وعدم تساهلنا
مع اية محاولة للمس مبندرجاته ،اضافة
الى جتديد االلتزام مببدا النأي بالنفس
ال��ذي انتهجناه منذ حكومتنا املاضي
سعيا البعاد وطننا قدر املستطاع عما ال
طاقة له عليه  .
تعول احلكومة اللبنانية ً
أيضا على
كما ّ
منظمة االمم املتحدة ودول�ه��ا االعضاء،
التي كانت وما زالت تؤكد عبر مساعدتها
املشكورة للبنان ،أن وجود دولة لبنانية
ق��ادرة وم��زده��رة ،هي حاجة ماسة لالمن
والسلم في املنطقة والعالم.
وف ��ي س �ي��اق ج �ه��ود م �ع��اجل��ة االزم ��ة
االقتصادية تعمل حكومتنا أيضا على
خ�ط��ة ت �ع� ٍ
�اف م��ال��ي واق �ت �ص��ادي تتكامل
م��ع تعاوننا م��ع ص�ن��دوق النقد الدولي،
وعلى رزم��ة اصالحات هيكلية وقطاعية
شاملة تلبي متطلبات الشعب اللبناني
وت��وف��ر ل��ه شبكة ام��ان اجتماعي ،وعلى
وض ��ع ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ت��ؤم��ن الشفافية
املطلقة وتكافح آفة الفساد التي ازدادت
بفعل االنهيار االقتصادي.كما نعمل في
الوقت عينه على اع��ادة اط�لاق االقتصاد
وتثمير الفرص العديدة الكامنة فيه ،ال
سيما الطاقات الشابة التي ه��ي امانة
في اعناقنا وشعلة امل في اجناح منوذج

الرئيس ميقاتي يلقي كلمة لبنان في االمم املتحدة
اق �ت �ص��ادي لبناني م�ف�ت��وح ع�ل��ى العالم
والفرص الرائدة.
ون��اش��د ال���دول الشقيقة والصديقة
ان ت �ك��ون ال��ى ج��ان��ب ل�ب�ن��ان ف��ي محنته
الراهنة حتديدا وأن تؤازره للخروج منها
ومعاجلة تداعياتها اخلطيرة على الشعب
اللبناني وبنية الدولة وهيكليتها.ونتطلع
الى إعادة عقد مؤمتر اصدقاء لبنان الذي
ط��امل��ا احتضنته فرنسا ب��ال�ت�ع��اون مع
اصدقاء لبنان واشقائه.
واك��د إن وج��ود دول��ة لبنانية س ّيدة
ومستق ّلة ،قوية وق ��ادرة ،حتمي النظام
الدميقراطي البرملاني واحلريات العامة
بالتسامح والتآخي
واخل��اص��ة ،وتؤمن
ُ
وال� �ت�ل�اق ��ي ،وت �ع �ت �م��د س �ي��اس��ة «النأي
بالنفس» واالبتعاد عن «سياسة احملاور»،
هو حاجة ماسة لألمن والسلم والسالم
واالستقرار واالزدهار في املنطقة .كما إن
وج��ود حكومة مركزية قوية تسهر على
سيادة القانون وحسن تطبيقه ،إضافة
إلى توفير بيئة حاضنة ومح ّفزة ملزاولة
األعمال والقطاعات ِ
املنتجة واخلدمات،
تنوعها واخ�ت�لاف�ه��ا ،وف��ق معايير
على ّ
ال �س��وق واالق �ت �ص��اد احل ��ر ،ومتطلبات
العصر ،و»ثورة املعلومات واالتصاالت»،
هو أيض ًا حاجة ماسة للمنطقة بأسرها،
وأف��ض��ل ال� ُ�س � ُب��ل ل �ن��ا ج�م�ي�ع� ًا ملواجهة
حت� � ّدي ��ات ال �ف �ق��ر وال �ب �ط��ال��ة والتط ّرف
واإلرهاب ،وجت ُّنب الوقوع في املجهول».
وق� ��ال م �ي �ق��ات��ي« :ي� �ق ��وم ل �ب �ن��ان منذ
أكثر من عشر سنوات ب��دور طليعي في
حتقيق الصالح العام العاملي من خالل
اس�ت�ض��اف�ت��ه ل �ع��دد ه��ائ��ل م��ن النازحني
ال�س��وري�ين يصعب اح �ص��اؤه ب��دق��ة .لقد

حرصنا منذ مطلع االزم��ة السورية على
اعتماد سياسة احل��دود املفتوحة اميانا
منا ب��االع�ت�ب��ارات االن�س��ان�ي��ة ،أم��ا اليوم
ف�ق��د ب��ات��ت ازم ��ة ال �ن��زوح اك�ب��ر م��ن طاقة
لبنان على التحمل .يهمنا كذلك التاكيد
على أن الدستور اللبناني وتوافق جميع
اللبنانيني مينعان اي دم��ج او توطني
على أراضيه وأن احلل املستدام الواقعي
ال��وح�ي��د ه��و ف��ي حتقيق ال �ع��ودة اآلمنة
والكرمية ال��ى سوريا في سياق خارطة
طريق ينبغي ان يبدأ العمل عليها باسرع
وق��ت وب�ت�ع��اون ك��اف��ة األط� ��راف ،وتوفير
مساعدات اضافية نوعية للدولة اللبنانية
ومختلف اداراتها وبناها التحتية التي
تنوء حتت عبء تدفق كبير للنازحني منذ
اكثر من عشر سنوات.
تبقى القضية الفلسطينية القضية

االم التي تعيق حتقيق السلم واالستقرار
ف��ي منطقة ال �ش��رق االوس� ��ط .ان الظلم
الواقع بحق الشعب الفلسطيني آن أوان
رفعه وحتقيق الدولة الفلسطينية السيدة
واملستقلة وعاصمتها ال�ق��دس الشريف
وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا
الشأن مبا في ذلك قرارعودة الالجئني الى
ديارهم.
وف� ��ي س� �ي ��اق ال� �ك�ل�ام ع ��ن الالجئني
الفلسطينيني اسمحوا لي أيض ًا بالتشديد
على محورية الدور الذي تقوم به االونروا
في خدمة أهداف األمم املتحدة ومقاصدها
م��ن خ�ل�ال مساهمتها ف��ي رف��ع ق�س��م من
الغنب ال�لاح��ق بالالجئني الفلسطينيني
وامل�س��اع��دة ف��ي حتقيق ق��در م��ن التنمية
واالستقرار االقليميني.
وفي هذا السياق نع ّبر عن بالغ قلقنا
من احلالة املالية احلرجة للوكالة وللعجز
املتراكم في موازنتها ،مما يع ّرض تقدمي
خدماتها للخطر .كما جندد ترحيب لبنان
ودعمه لكافة اجلهود الدولية املبذولة لس ّد
العجز حيث يبقى التحدي األكبر اخلروج
بحل مستدام للفجوة التمويلية».
وخ� �ت ��م« :ان ال �ص �ع��وب��ات ل ��ن تثني
اللبنانيني ع��ن امل �ض��ي ق��دم��ا ف��ي اعادة
ترسيخ ازدهارهم وتزخيم الدور الريادي
الذي طاملا لعبه لبنان عامليا .نريد لبنان
ساحة ت�لاق وليس ساحة ف��رق��ة -نريده
مساحة للحوار وليس التنافس -نريده
امينا ملخزونه الروحي ال��ذي يجمع قيم
االدي���ان ال�س�م��اوي��ة وق�ي��م احل��ق والعدل
في هذا العالم ،ويقيني أنه بوحدة شعبه
ومساعدة اشقائه واص��دق��ائ��ه نستطيع
حتقيق ما نصبو اليه.
وك��رر مطالبة اجلميع بتحييد لبنان
عن كافة صراعات املنطقة والعالم.
واس �ت �ق �ب��ل ال��رئ �ي��س م �ي �ق��ات��ي وزي ��ر
خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل
ثاني في مقر اقامته في نيويورك.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات بني
البلدين .

�سليم التقى وفد �شهداء اجلي�ش

التقى وزي��ر الدفاع الوطني موريس سليم وف��دا من عوائل شهداء اجليش
واستمع الى معاناتهم اليومية بعد أن أرخت األزم��ة اإلقتصادية بثقلها عليهم
وتآكلت رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية .وقد عرضوا للصعوبات التي
يواجهونها ف��ي تأمني حياة كرمية ألوالده ��م آملني أن يلتفت امل�س��ؤول��ون الى
أحوالهم إعانة لهم ووفاء لتضحيات شهدائهم.
وتوالى على الكالم أعضاء الوفد فشرحوا الصعوبات التي يواجهونها مع
امل �ص��ارف للحصول على مستحقاتهم وملحقاتها م��ن م�س��اع��دات اجتماعية.
وحتدثوا عن اإلرتفاع احلاد لالقساط املدرسية التي تفوق مداخيلهم السنوية
بكاملها .هذا اضافة الى كل األعباء التي تتطلبها احلاجات العائلية.

املرعبي

والتقى وزير الدفاع النائبني السابقني طالل وطارق املرعبي ،وعرض معهما
األوضاع العامة.

«الوفاء للمقاومة»:
بيان �سعودي �أمريكي فرن�سي لدعم لبنان:
بري التقى هون�شتاين ووفد ًا من املجل�س العلوي النتخابات رئا�سية يف موعدها مبا يتوافق والد�ستور لت�شكيل حكومة كاملة املوا�صفات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ف��ي مقر ال��رئ��اس��ة الثانية ف��ي عني
التينة ،املمثلة املقيمة لبرنامج األمم
امل �ت �ح��دة اإلمن ��ائ ��ي ف��ي ل �ب �ن��ان ميالني
هونشتاين التي وضعت رئيس املجلس
بعمل وان�ش�ط��ة وب��رام��ج اجلمعية في
لبنان.واستقبل بري وزير االعالم السابق
ج��ورج ق��رداح��ي وع��رض معه االوضاع
العامة وآخر املستجدات السياسية.
وال �ت �ق��ى األب ال��دك��ت��ور ميخائيل
روحانا األنطوني ترافقه اإلعالمية ليا
عادل معماري.
وق� � � � ��دم االب روح � � ��ان � � ��ا ل ��رئ� �ي ��س
امل �ج �ل��س كتابه اجل��دي��د «اجلمهورية
اخلامسة  -احلل للمعضلة اللبنانية» .كما
قدمت معماري كتابها «تراب الغربة» .ومن
زوار الرئيس بري :القائم باعمال املجلس
االسالمي العلوي الشيخ محمد عصفور
مع وفد علمائي ،في حضور النائب فراس
سلوم حيث تناول اللقاء االوضاع العامة
وش��ؤون��ا امن��ائ �ي��ة.وب �ع��د ال �ل �ق��اء حتدث
الشيخ عصفور « :كان لقاء اخويا تناولنا
فيه شؤونا وطنية والشأن العام والشأن
االق�ت�ص��ادي ال��ذي القى بثقله على كاهل
املواطنني س��واء على املستوى املعيشي
والصحي وك��ل مقومات احلياة من مياه

إلتقى ممثلو كل من الواليات املتحدة األميركية اإلصالحية األساسية التي تعتبر ضرورية الزدهار
وفرنسا والسعودية ملناقشة الوضع في لبنان على البالد واستقرارها وأمنها في املستقبل.
وأك����دت ال����دور احل��اس��م ال���ذي ي��واص��ل اجليش
هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وع���ب���رت ال�����دول ال���ث�ل�اث ف���ي ب��ي��ان ع���ن دعمها اللبناني وق��وى األم��ن الداخلي تأديته ،بصفتهما
املدافعني الشرعيني عن سيادة لبنان واستقراره
املتواصل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
ال����داخ����ل����ي ،ف����ي ح���م���اي���ة الشعب
وبينما يستعد البرملان اللبناني
اللبناني في وقت أزمة لم يسبق لها
النتخاب رئيس جديد للجمهورية،
مثيل.
ش��ددت ال��والي��ات املتحدة وفرنسا
والسعودية على أهمية إجراء هذه
وش������ددت ال������دول ال���ث�ل�اث على
اإلنتخابات في موعدها مبا يتوافق
ض���رورة ق��ي��ام احلكومة اللبنانية
مع الدستور.
ب��ت��ن��ف��ي��ذ أح���ك���ام ق������رارات مجلس
واع��ت��ب��رت أن ان��ت��خ��اب رئيس
غرد رئيس احلزب التقدمي األمن الدولي  1559و 1680و1701
ميكنه ت��وح��ي��د ال��ش��ع��ب اللبناني
االشتراكي وليد جنبالط عبر و 2650وغ��ي��ره��ا م���ن ال���ق���رارات
وال���ع���م���ل م����ع اجل����ه����ات الفاعلة
«العالم
«تويتر»:
على
حسابه
الدولية ذات الصلة ،مبا في ذلك تلك
اإلقليمية وال��دول��ي��ة للتغلب على
ال����ي����وم ع���ل���ى ش��ف��ي��ر هاوية الصادرة عن جامعة الدول العربية،
األزمة احلالية أمر بالغ األهمية.
ش��ب��ي��ه��ة ب���أزم���ة الصواريخ
وأن تلتزم ب��ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف الذي
حكومة
ودعت الدول إلى تشكيل
ف��ي ك��وب��ا ع���ام  ،١٩٦٢وحرب
ق�����ادرة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اإلص�ل�اح���ات اوكرانيا تذكرني بحرب القرم يحفظ ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة والسلم
الهيكلية واإلق��ت��ص��ادي��ة املطلوبة في القرن التاسع عشر بفرق األهلي في لبنان.
وكان السفير السعودي في لبنان
بشكل عاجل ملواجهة أزمات لبنان ان السالح النووي اليوم اذا
السياسية واإلقتصادية ،وحتدي ًدا ما استعمل سيمحو البشرية ،وليد بخاري غرد عبر حسابه على
اإلص�لاح��ات الالزمة للتوصل إلى لذلك اخلطابات العالية ال تنفع «ت��وي��ت��ر»« :ب��ي��ان ُم��ش��ت��رك سعودي
وح���ده احل��ل السياسي الذي -أميركي  -فرنسي» رسالتهُ :إتفاق
اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الو ِ
حدة
وأش�������ارت إل����ى أن���ه���ا ع��ل��ى أمت يضمن وجود اوكرانيا ووحدة الطائف هو امل��ؤمت��نُ على ِ
�س��ل� ِ�م األه��ل��ي في
الوطن ّي ِة وعلى ال� ِ ّ
إستعداد للعمل بشكل مشترك مع روسيا هو البديل».
لبنان».
لبنان لدعم تنفيذ ه��ذه اإلجراءات

جنبالط :العامل
على �شفري هاوية

الرئيس بري مجتمع ًا مع هونشتاين
وكهرباء ومدارس وشرحنا لدولته معاناة
الناس وهو يتحسس هذه املعاناة وهموم
وشؤون كل اللبنانيني في مختلف املناطق
ويولي هذا املوضوع اولوية قصوى ،على
الرغم من الوضع الدقيق والصعب للدولة
اللبنانية وخاصة على االقتصادي ونحن
ن��أم��ل ب��اجت��اه االف �ض��ل وللحلول االسلم
س� ��واء جل �ه��ة ت�ش�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة للقيام
بواجباتها واجناز ما عليها في هذا الشأن
أو بالتأسيس إلجناز اإلستحقاق الرئاسي
وت��رس�ي��م احل ��دود ال�ب�ح��ري��ة وإستخراج

خيرات لبنان الن��ه احل��ل االمثل الزماتنا
االقتصادية واخلروج منها» .
اضاف الشيخ عصفور «:كما طرحنا
حقوق الطائفة االسالمية العلوية اكان
على صعيد تخصيص مقعد وزاري البناء
هذه الطائفة او في املواقع والتعيينات
االداري� ��ة ف��ي امل��ؤس �س��ات ال��رس�م�ي��ة كي
يستطيع ابناء الطائفة املشاركة في بناء
الدولة ولرفع الغنب والتهميش عنها ،كما
طرحنا مرسوم االفتاء االسالمي العلوي
القراره وتنظيمه».

رأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان بعد اجتماعها ال��دوري في مقرها املركزي في
حارة حريك ،ان «املوازنة العامة واالستحقاق الرئاسي وتشكيل احلكومة ومفاوضات
الترسيم إض��اف��ة إل��ى جملة م��ن القضايا امللحة ،تشكل الهموم الراهنة للبنانيني،
وتتطلب مقاربة واقعية مسؤولة تدفع الضرر عن البالد وحتقق بعضا من املصالح
الوطنية املأمولة».ولفتت الى انها تتابع «مبسؤولية وطنية ،االهتمام مبتطلبات إجناز
االستحقاق الرئاسي وص��وال إل��ى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن األصول
الدستورية ..آملة أن ينعم لبنان باالستقرار ومبعاجلة أوضاعه في ظل توجهات وطنية
جامعة ترفض التدخل اخلارجي في خيارات اللبنانيني وتهدف إلى بناء دولة القانون
واملؤسسات ،القادرة والعادلة.واعلنت دعمها «اجلهود املخلصة الرامية إلى تشكيل
حكومة كاملة املواصفات الدستورية في أس��رع وقت ممكن للنهوض بأعباء املرحلة
املقبلة وتلبية متطلبات الوطن واملواطنني السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية
وغيرها ».وشددت «على ما التزمت به احلكومة بناء على جهودنا واقتراحنا وجرى
اقراره في الهيئة العامة للمجلس جلهة تأمني الكلفة املطلوبة ألدوية السرطان واألدوية
املستعصية وتوفيرها بالشكل الذي يضمن للمرضى احلصول عليها ،وتأمني التغطية
املالية الالزمة الستنقاذ هذا العام الدراسي في اجلامعة اللبنانية ،وكذلك زيادة األجور
والرواتب لكل العاملني في القطاع العام مبا يخفف من أعباء ارتفاع غالء املعيشة».
وقالت انا ال تزال ترتقب املستجدات والتطورات املتصلة بعملية ترسيم احلدود البحرية
ومآل احلقوق اللبنانية في السيادة الوطنية وفي التنقيب واستخراج الغاز.وبانتظار
اكتمال كل املعطيات واملسائل التي تتعلق بهذا املوضوع ،فإن مقاربة أي موقف جتاه هذه
العملية ،حتتاج إلى دقة بالغة نظرا حلساسيتها ،خصوصا أن الكثير مما ينشر ويتداول
ال يعبر بوضوح عن الوقائع وال عن االجتاهات ،واملعطيات احلقيقية تستلزم مزيدا
من االستيضاحات.وشكرت الكتلة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية على الهبة املجانية
التي قررتها للبنان والتي توفر  600ألف طن من املشتقات النفطية بحسب طلب وزارة
الطاقة اللبنانية والتي تؤمن التغذية ملعامل إنتاج الكهرباء في البالد .املة من احلكومة
اللبنانية مالقاة هذه الهبة باخلطوات العملية التي تتطلبها خصوصا أن اجلهوزية
كاملة لدى اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية من أجل البدء بإرسال الكميات املقررة».

�سيا�سة حملية

اجلمعة  23أيلول 2022م
املوافق  27صفر 1444هـ

ال�سنّة دعم ًا ملبادرة املفتي دريان
جت ّمع حا�شد من قيادات وفعاليات ُّ

الأموال لي�ست يف امل�صارف ..كلها ُه ِّربت للخارج3..
Vendredi 23/09/2022

AL-LIWAA

�شقري :االجتماع يف دار الفتوى �سيكون لقاء وطني ًا وبداية للنهو�ض بالدولة املودعون مدعوون �إىل الت�صويب على املكان ال�صحيح
ً
املحامي عبد احلميد الأحدب

أطلق الوزير السابق محمد شقير،
بإسم مجموعة واسعة من القيادات
السنة ندا ًء
والفعاليات من املسلمني ُ
وطني ًا ج��ام��ع�� ًا ،وذل��ك دع��م�� ًا ملبادرة
سماحة مفتي اجلمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان الوطنية بجمع النواب
املسلمني السنة ،بهدف حماية الدولة
اللبنانية بكل ركائزها الدستورية
واملؤسساتية والوطنية.
ج������اء ذل������ك ف�����ي جت���م���ع حاشد
ف���ي  - Pavilion Royalمجمع
 ،Seaside Arenaح��ض��ره عدد
كبير من الوزراء والنواب السابقني،
وقيادات سياسية ومديرون عامون
وف��ع��ال��ي��ات إق��ت��ص��ادي��ة وإجتماعية
ونقابية ورؤس��اء بلديات ومخاتير
وفعاليات من املجتمع املدني.
وق���ال شقير ف��ي «ال���ن���داء»« :مما
ال ش��ك فيه ،أن ال��وط��ن مي�� ّر بأصعب
ال�����ظ�����روف ع���ل���ى اإلط����ل���اق وعلى
مختلف املستويات ...الدولة مفلسة
ومؤسساتها تتفكك وتتحلل ،وذلك
يظهر ج��ل��ي�� ًا م��ن خ�ل�ال ت��وق��ف عمل
اإلدارات ،وم��ع��ان��ات��ه��ا م���ن فقدان
الكهرباء ،وأبسط املستلزمات ،يشمل
ذلك حتى قصور العدل.
لألسف ،الدولة متوقفة عن القيام
ب��أب��س��ط واج���ب���ات���ه���ا ،وع����ن تقدمي
خ��دم��ات��ه��ا ،ف��م��ع��ام��ل ال��ك��ه��رب��اء مت
إطفاؤها ،وإم���دادات املياه في خبر
كان ،أما اإلتصاالت فحدث وال حرج.
ل��ل�أس����ف ،ع�����اد ل���ب���ن���ان عشرات
ال��س��ن��وات ال��ى ال����وراء ،وه��و يحتل
أسفل التصنيفات العاملية.
ما ميكن أن يعطي صورة واضحة
ع��ن ح��ج��م اخل����راب واخل��س��ائ��ر ،هو
تقهقر حجم اإلقتصاد الوطني الذي
إنخفض من  56مليار دوالر ال��ى ما
دون ال��ـ 18مليار دوالر ،والتي أ ّدت
تداعياته الى إقفال آالف املؤسسات
وت��ده��ور حجم أع��م��ال م��ا تبقى من
م��ؤس��س��ات ،وإرت��ف��اع م��ع��دالت الفقر
والبطالة الى مستويات قياسية.
أما املواطن ،فقد تآكلت مداخيله
ومدخراته وبات على األرض يا حكم.
ن��ع��م ،امل��واط��ن ب��ات على األرض «يا
حكام» ،يعيش كل يوم بيومه ،يواجه
الذل واملآسي ،ويقاتل من أجل البقاء،
وع��ل��ى مختلف احمل����اور ،للحصول
على إحتياجاته الغذائية واحلياتية،
وال��ك��ه��رب��اء ،وامل��ي��اه ،واإلتصاالت،
والدواء والطبابة واإلسشفاء ،واآلن
يقاتل من أجل توفير العلم ألبنائه،
وب�ين ك��ل ه��ذه ال��ف��وض��ى ،تبقى ع ّلة
ال��ع��ل��ل ال����ذي ي��واج��ه��ه��ا االقتصاد
ال��وط��ن��ي وال��ق��ط��اع��ات اإلقتصادية
وامل��واط��ن على ح��د س���واء ،ه��و كلفة
احملروقات (البنزين واملازوت) وكلفة
الكهرباء».
أض���اف« :لسخرية ال��ق��در ،اليوم
ب��ات اجلميع على األرض ي��ا حكم،
الدولة والقطاع اخل��اص واملواطن.
ول��ل��ح��ق��ي��ق��ة ن���ق���ول ،إن م���ا مي���� ّر به
ل��ب��ن��ان غ��ي��ر م��س��ب��وق ع��ل��ى اإلط�ل�اق
على مستوى العالم ،وه��و ن��اجت عن
مصيبة غير مسبوقة عاملي ًا ،تتمثل
ب��ق��واه السياسية ال��ت��ي تخلت عن
القيام بواجبها الوطني.
نعم ،ثالث سنوات م ّرت على عمر

شقير متحدث ًا في التجمع

جانب من احلضور
األزمة من دون أن تتمكن السلطة من
إتخاذ أي إجراء فعلي لوقف التدهور،
ومواجهة األزمة وإنقاذ لبنان.
ثالث سنوات من التدهور والتراجع
املرير ،أكل األخضر واليابس ،فيما
لم مي�� ّر ي��وم إال وشهدنا فيه صراع ًا
ش��رس�� ًا ب�ين ال��ق��وى السياسية على
م��ص��ال��ح خ��اص��ة وض��ي��ق��ة ،ول���و كان
ذل��ك على حساب أوج��اع اللبنانيني
ومعاناتهم وعذاباتهم .واآلن وصلنا
الى احملظور ،حيث بات اخلطر على
دميومة مؤسسات الدولة الدستورية
وعلى الكيان».
أض���اف« :إزاء ك��ل ذل��ك ،وإنطالق ًا
من حسنا الوطني وإلتزامنا جتاه
املجتمع والشعب اللبناني وحرصنا
على إنقاذ الكيان ،وصون ًا للحريات
وال��ه��وي��ة وث��ق��اف��ة احل��ي��اة ،وتأمين ًا
��ش ك���رمي ل��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،وحفاظ ًا
ل��ع��ي ٍ
على لبنان وطن ًا سيد ًا ح��ر ًا مستق ً
ال
جلميع أبنائه ،وإنطالق ًا ،من أن لبنان

مي��ر ح��ال��ي�� ًا ف��ي م��خ��اض ع��س��ي��ر ،مع
تقاطع اإلستحقاقات الدستورية ال
سيما دخولنا في مهلة اإلنتخابات
الرئاسية ،ومنع ًا م��ن إن���زالق لبنان
نحو املجهول...
إنطالق ًا من كل ذلك وكل ما سبق،
تداعت مجموعة واسعة من القيادات
والفعاليات اإلسالمية ،إلطالق نداء
وطني جامع ال��ي��وم ،باإلستناد الى
مرتكزات وطنية خالصة ،املذكورة
آن��ف�� ًا ،وذل��ك بهدف مساندة سماحة
م��ف��ت��ي اجل���م���ه���وري���ة ال���ش���ي���خ عبد
اللطيف دري��ان في مبادرته الوطنية
بجمع النواب املسلمني الس ّنة ودعم
مسعاه للوصول الى توافق إسالمي
سني عريض يصب في حماية الدولة
اللبنانية بكل ركائزها الدستورية
واملؤسساتية والوطنية».
وق��ال شقير« :على ه��ذا األساس،
نعلن اآلتي:
ونثمن عالي ًا الدعوة
أو ًال :ن��ق�� ّدر
ّ

املوجهة من سماحة مفتي اجلمهورية
الشيخ عبد اللطيف دري���ان للسادة
ال���ن���واب امل��س��ل��م�ين ال��س�� ّن��ة م���ن كل
امل��ن��اط��ق اللبنانية لالجتماع بدار
ال���ف���ت���وى ب���ت���اري���خ  24م���ن الشهر
اجلاري؛ ونرى في الدعوة واالجتماع
بادرة وطنية جامعة؛ جتمع وال تف ّرق؛
وتنير الطريق للنهوض والتوازن
فعال
ال���وط���ن���ي؛ وت���س���اه���م ب��ش��ك��ل ّ
بتصحيح مسار ال��وط��ن؛ وإخراجه
من االنحدار واالنزالق اخلطير الذي
تشهده الساحة اللبنانية على كافة
ال��ص��ع��د ال��س��ي��اس��ي��ة واالجتماعية
واالقتصادية.
ثانيا :نهيب بالنواب املجتمعني
بدار الفتوى برعاية مفتي اجلمهورية
وندعوهم باسم اللبنانيني جميع ًا
��وح��دوا صفوفهم؛ ويتحملوا
ألن ي ّ
مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية
مع بقية اخوانهم النواب اللبنانيني
ألن يكون لبنان الوطن أو ًال وأخير ًا

بالنسبة الهتماماتهم؛ وان يتالقوا
لاللتزام باالستحقاقات الدستورية؛
وب���ن���ص وث��ي��ق��ة ال����وف����اق الوطني
املعروفة باتفاق الطائف إلنقاذ البالد
والعباد من حالة الفوضى والتمزق
وال��ض��ي��اع واالن��ه��ي��ار ال����ذي أخرج
لبنان عن دوره احلضاري الذي م ّيزه
ليكون ملتقى احلضارات والثقافات
��وع ف��ي ه���ذا ال��ش��رق العربي
وال��ت��ن ّ
األصيل.
ث��ال��ث��ا :ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ت��ام��ة بأن
االج��ت��م��اع ال��ن��ي��اب��ي ب����دار الفتوى
سيكون لقا ًء وطني ًا بامتياز بعيد ًا
عن أية مشاريع طائفية أو مذهبية؛
وب���داي���ة ال��ط��ري��ق إلع����ادة النهوض
ب���ال���دول���ة وم���ؤس���س���ات���ه���ا؛ ليبقى
ل��ب��ن��ان س��ي��د ًا ح���ر ًا ع��رب��ي�� ًا مستق ً
ال؛
ووط����ن ال��ع��ي��ش ال���واح���د والتنوع؛
جلميع أبنائه احلريصني على بناء
ال��دول��ة الوطنية اجلامعة والعادلة
واحلاضنة للبنانيني جميع ًا».

«جلنة املال» اجتمعت مع �سفراء االحتاد الأوروبي

قبل أن يغادر إدم��ون نعيم حاكمية املصرف
امل��رك��زي حصل ح��ادث عجيب غ��ري��ب ،اتصل به
وزير الداخلية إلياس اخلازن وقتها ،وهو نائب
ك���س���روان وم���ن امل��ؤي��دي��ن ل��ل��وص��اي��ة السورية،
وط��ل��ب م��ن��ه حت��وي��ل  500م��ل��ي��ون دوالر ل���وزارة
الداخلية ألسباب أمنية .فرفض احلاكم إدمون
نعيم رف��ض�� ًا ق��اط��ع�� ًا ألن ذل��ك مخالف للقانون،
ولكن الوزير إلياس خازن أص�� ّر ،ثم ه ّدد احلاكم
بأنه إذا لم يرسل املبلغ فإن الوزير سيرسل إليه
فرقة أمنية للقبض عليه! وأص ّر إدمون نعيم على
موقفه ،فأرسل وزير الداخلية إلياس اخلازن في
ذلك الوقت فرقة من قوى األمن للقبض على حاكم
��وق��ه ال��ى وزارة
وس ْ
البنك امل��رك��زي إدم��ون نعيم َ
الداخلية ،فوصلت الفرقة املسلحة ال��ى البنك
املركزي فإلى مكتب احلاكم وألقت القبض على
احل��اك��م وك ّبلته وس���ارت ب��ه للخروج م��ن البنك
املركزي الى وزارة الداخلية ،وفجأة تن ّبه الضباط
وق���وى األم���ن امل��راف��ق��ون وح����راس ح��اك��م البنك
املركزي الذين كانوا في الطابق األرضي من مبنى
البنك املركزي الى منظر احلاكم مك ّب ً
ال بالقيود،
ُمساق ًا من فرقة من قوى األمن!!!
وك����ان ب�ين ه���ذه ال��ف��رق��ة ض��اب��ط بعلبكي من
األشاوس ليس كباقي الضباط ،وينفرد بشجاعة
وشهامة مشهودة ل��ه! فوقف للحظات أم��ام هذا
دوت
امل��ن��ظ��ر ال��غ��ري��ب وص���رخ ب��ج��ن��ون ص��رخ��ة ّ
في ش��ارع احلمراء وأمرهم أن يجتمعوا وحمل
ّ
وانقض على فرقة إلياس اخل��ازن التي
رشاشه
تلقي القبض على احلاكم إدمون نعيم ،فج ّردهم
من سالحهم وألقى القبض عليهم وج ّردهم مع
رفاقه من أسلحتهم وح�� ّرر احلاكم ادم��ون نعيم
من القيود وأعاده الى مكتبه معزز ًا مك ّرم ًا وألقى
ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ف��رق��ة وزي���ر امل���ال إل��ي��اس اخلازن
ووضعهم في غرفة مغلقة.
بعد أن ترك إدمون نعيم احلاكمية لتقاعده ،عينّ
رفيق احلريري مستشاره ري��اض سالمة حاكم ًا
للمصرف ،فطمأن املستشار سالمة اللبنانيني
الى ان الليرة اللبنانية بألف خير ،ووضع خطة
عجيبة غريبة للنهب واإلحتيال برفع الفائدة %20
واس��ت��ف��اد م��ن رف��ع ف��وائ��د امل��ودع�ين وص��ار يلبي
بدقائق أوامر الوزراء «اللياس خازنيني» وال سيما
وزراء حكومات عون وجبران باسيل ،فيحول لهم
امل��ل��ي��ارات ال��ت��ي يطلبونها ث��م ُج���ردت احلكومة
وع ّدلت القوانني ُ
فش ّلت مؤسسات الرقابة :ديوان
ُ
احملاسبة ومجلس اخل��دم��ة املدنية والتفتيش
املركزي وهيئة مناقصات الدولة الخ...
إضافة الى ذلك عينّ الوزراء الذين لم تعد عليهم
أي رقابة 31 ،ألف موظف في ال��وزارات ال حاجة
خلدماتهم وال أماكن لعملهم ،فصاروا يقبضون
رواتبهم وهم في منازلهم! وما زالوا حتى اليوم
يصوتون مع املنظومة احلاكمة.
هكذا! ولكنهم
ّ
ف��م��ا ه���ي م��س��ؤول��ي��ة امل����ص����ارف؟ وأصحاب
الودائع يعتقدون ان أموالهم هي في املصارف،
وف��ي احلقيقة أن أم��وال��ه��م ص���ارت ف��ي أوروب���ا
وأميركا! كيف؟
املصارف ملزمة باخلضوع لتعليمات البنك
املركزي حني يأمر بإيداع ودائعها لدى املصرف
املركزي وبالفعل أودعت املصارف ودائع املودعني
ل��دى البنك املركزي ال��ذي رف��ع الفائدة ال��ى ،%20
فكان املودعون سعيدين جد ًا بالفائدة املرتفعة إذ
ان الفائدة في العالم هي ( %1واحد باملئة).
وصار كل وزير هو رئيس جمهورية وزارته،
وامل��دي��ر ال��ع��ام ه��و رئ��ي��س وزارة ال����وزارة ،ومع
ال���وزي���ر وامل���دي���ر ال���ع���ام اخ��وت��ه��م وأعمامهم
وتكونت جمعيات املقاولني التابعني
وأنصارهم،
ّ
للوزير وللمدير العام ثم األنصار ،وويل للمفتش
من التفتيش املركزي إذا دخل الوزارة واخلطوط
مقطوعة مع ديوان احملاسبة ومع هيئة مناقصات
الدولة وغيرها من مؤسسات الرقابة التي فقدت
صالحياتها.
فصار كل وزير ،وكل مدير عام «إلياس اخلازن»

جديد وكان اجلسر هو رياض سالمة هذا «املالك
يؤمن انتقال الودائع الى البنك
القديس» ال��ذي
ّ
املركزي ثم الى الوزارات واملؤسسات احلكومية
ومنها يأمر «رئيس جمهورية» الوزارة «ورئيس
وزارت���ه���ا» ب��اإلن��ف��اق وال��ت��ح��وي��ل ب�لا رق��ي��ب وال
حسيب ،حتى جيمس بوند لم يصل به اخليال
الى هذا احلد!!!
وبأمر الوزير واملدير تحُ َ َّول األموال التي كانت
للمودعني والتي يتقاضى عليها املودعون %20
وهم سعيدون بهذه النعمة بينما أموالهم تحُ َ َّول
الى اخل��ارج وصناديق البنك املركزي كرمية مع
أصحاب املعالي!!! واملدراء العامني!!
وك��ان ك��ل وزي��ر وم��دي��ر م��ع احلاشية ينفذون
كل سنة من املشاريع أكثر مما ُن ِّفذ من املشاريع
منذ اإلستقالل ،ولكن على الورق ،يستلمون قيمة
املشروع الوارد في املوازنة فيحولون قيمته الى
مصرفهم في اخلارج ويبقى املشروع على الورق.
وكانت وزارة الطاقة جيمس بوندية الى أقصى
احل����دود ،منها العجز بلغ  40مليار دوالر وال
كهرباء في لبنان!
ليست حكاية «ألف ليلة وليلة» بل حكاية جيمس
بوند وستُكتب عنها املؤلفات ورمبا حصلت على
جائزة نوبل في «نهب أموال املودعني».
امل��ودع��ون يجب أن يتجهوا وي��ص ّ��وب��وا على
املكان الذي صدرت منه األوامر بتحويل أموالهم.
الـ«واشنطن بوست» تقول باألمس ان األموال
امل��ه�� ّرب��ة ه��ي  800مليار دوالر ،أي ك��ل اخلزينة
اللبنانية ،وال تستطيع وال تقدر وال تقبل هذه
ال��ط��ب��ق��ة احل��اك��م��ة إع����ادة م��ا ُن��ه��ب ،ه��ي تشجع
املودعني على مهاجمة املصارف وكأن األموال في
املصارف.
ال ري��ب ان الشمس ستشرق وسيظهر بشير
اجلميل آخر ،رميون إده آخر ،فؤاد شهاب آخر!
إذ ذاك ُي���ع���اد ت��ش��ك��ي��ل ال��ق��ض��اء م���ن أساسه
ويستبدل القضاة ومعظمهم على شكل غادة
ع��ون التي قتلت املكتف ول��م تتمكن م��ن إظهار
أي مخالفة بعد أن دققت ف��ي ك��ل دف��ات��ره وآالته
اإللكترونية ،جتري محاكمة الطبقة التي ه ّربت
األموال بقيادة رياض سالمة بالتعاون مع رئيس
اجلمهورية الى رئيس الوزراء الى رئيس مجلس
النواب الى كل الوزراء خالل عشرين سنة.
ويعينّ قاضي مثل عبد الباسط غندور فيفتح
دفاتر احملاسبة ويفتح أبواب السجون ،وقضاء
لبنان م��ن معدن عبد الباسط غ��ن��دور م��ع قضاء
أوروب���ي يتعاونان على إع���ادة األم���وال امله ّربة
واملنهوبة التي هي  800مليار دوالر.
يصوبون خطأ ،ودائعهم ليست في
املودعون
ّ
املصارف ،واملصارف تلقت أمر ًا من رياض سالمة
الذي تل ّقى أوامر من الرؤساء الثالثة ووزرائهم
بأن يأمر املصارف بتحويل الودائع وفق ًا ملنطقه
التي ُأعجب بها ال��رؤس��اء الثالثة برفع الفائدة
الى .%20
احل��ل قضائي ،مبعنى القضاء ،ألن القضاء
ص��ار سياسة وم��ش��ارك��ة للسياسيني ،القضاء
مس ّيس.
مطلوب استقالل للقضاء وق��ض��اة مثل عبد
ال��ب��اس��ط ال��غ��ن��دور يفتحون ال��دف��ات��ر ويقومون
بالتحقيق اجلنائي ثم يتعاونون مع قضاة الدول
التي هُ ِّربت إليها  800مليار دوالر.
ي�����ف�����ت�����ح�����ون ال��������دف��������ات��������ر وي�����ف�����ت�����ح�����ون
أبواب السجون ويستعيدون الـ  800مليار دوالر
ويعلقون املشانق.
كفى ضحك ًا على املودعني وكفى توجيههم الى
املكان اخلاطئ.
األم����وال ُنهبت وهُ �� ِّرب��ت ل��ل��خ��ارج وباإلمكان
استعادتها عن طريق قضاء نزيه ومستقل عن
الذين نهبوا!
خارج هذا اإلطار ،سنظل ندور في حلقة مفرغة
وتبقى الـ  800مليار دوالر في اخلارج وفي جيب
النصابني.
قليل من الوعي وكثير من اجلرأة وأكثر بكثير
من اإلضاءة على الطريق الصحيح.

كنعان :ن�أمل التعاون الب ّناء مع املجتمع الدويل

عقدت جلنة املال واملوازنة برئاسة
النائب إب��راه��ي��م كنعان اجتماع ًا مع
س��ف��راء االحت����اد األوروب�����ي ف��ي لبنان
ب��رئ��اس��ة السفير رال���ف ط���راف ،حيث
ج���رى ع���رض ل��ل��واق��ع ال���راه���ن وسبل
التعاون مع لبنان.
ومتثل الوفد باإلضافة ال��ى طراف
ب��س��ف��راء بلجيكا وب��ل��غ��اري��ا وتشيكيا
وقبرص والدمنارك واليونان وأملانيا
وإس��ب��ان��ي��ا وف��رن��س��ا وف��ن��ل��ن��دا واملجر
وهولندا وايطاليا ورومانيا وسلوفاكيا
والناروج وسويسرا.
وج�����رى ت��ش��دي��د س���ف���راء االحت����اد
األوروب����ي على دور املجلس النيابي
اإلص�ل�اح���ي وال���ت���ع���اون م���ع السلطة
التنفيذية وصندوق النقد الدولي على
دعم لبنان من ضمن امكاناتهم ليخرج
من واقعه الراهن.
وعقب اللقاء وصف كنعان االجتماع
«ب��ال��غ��ن��ي وق���د ت��ط��رق ل��ك��ل املواضيع
أب��رزه��ا التشريعات املطلوبة وملف
النازحني السوريني وألول مرة تطرقنا
باملباشر للعوائق العملية واحلقيقية
واملطلوب تعاون بناء ان كانت هناك

جانب من اجتماع جلنة املال مع سفراء االحتاد األوروبي في املجلس النيابي
فع ً
ال إرادة بإنقاذ لبنان وإجن��از خطة
ت��ع��اف ت��ك��ون ال��راف��ع��ة وال���رؤي���ة لكل
القرارات والتشريعات املتصلة».
ولفت كنعان الى انه «منذ الـ ٢٠١٠
تدقق جلنة امل��ال ب��امل��وازن��ات وتصدر

ت��وص��ي��ات إص�لاح��ي��ة ل��م ت��ؤخ��ذ بعني
االعتبار من قبل السلطة التنفيذية كما
دققت باحلسابات املالية والحظت ان ال
قطوعات حسابات مدققة في لبنان منذ
 ١٩٩٣من قبل ديوان احملاسبة وعملت

على إص���دار تقرير م��ن وزارة املالية
يتحدث عن  ٢٧مليار دوالر املجهولة
امل��ص��ي��ر ال ي�����زال ق���اب���ع��� ًا ف���ي دي����وان
احمل��اس��ب��ة س��ائ ً
�لا «أي����ن ه��و املجتمع
الدولي من كل ذلك؟».

واع��ت��ب��ر ان «ال��غ��م��وض ل��ي��س في
التشريع بل يكمن في السلطة التنفيذية
ومضمون تفاوضها مع صندوق النقد
ً
���ائ�ل�ا« :أي�����ن ه���ي اخلطة
ال����دول����ي» س
املتكاملة وكيف ستوزع اخلسائر وما
هو مصير أموال املودعني وأين مشروع
إع��ادة هيكلة املصارف والدين العام؟
كلها عناصر جوهرية وأساسية يجب
أن ترد باخلطة املوعودة لتشكّل السقف
املطلوب لعمل منسجم ومتكامل».
وع���ن م��ل��ف امل���وازن���ة ش���� ّدد كنعان
ع��ل��ى ان «إرب����اك احل��ك��وم��ة مبوضوع
حسم سعر الصرف وتوحيده جمركي ًا
وضرائبي ًا ّ
أخر إقرارها باإلضافة الى
الثغرات الكبيرة املوجودة فيها .فكيف
نقبل م��ث ً
�لا أن ت��ك��ون ضريبة املوازنة
على سعر صيرفة وف��ي ال��وق��ت نفسه
ندفع الرواتب للمواطن على سعر ١٥٠٠
ليرة وهل هذا توحيد لسعر الصرف؟.
لذلك طلبنا أن يكون هناك ح��وار ب ّناء
وصريح مع املجتمع الدولي للتوصل
مع صندوق النقد الى ّ
حل يأخذ بعني
االعتبار وضع اللبنانيني وامكانيات
لبنان الستعادة الثقة محلي ًا ودولي ًا».
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املحامي ح�سن مطر

اتفاق الطائف وم��ا أدراك ما الطائف الذي
ج��اء ن��وره لنصرة اخلير على ال��ش��ر ،ونصرة
وحدة الوطن على التقسيم واالنقسام ،ووحدة
الشعب على العنصريات الطائفية واملذهبية
وال��ع��ش��ائ��ري��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة ،ون��ص��رة الوطنية
اللبنانية على التبعية ،والعروبة احلضارية
جسدتها ال���دول العربية اخ���وة عربية
ال��ت��ي ّ
خالصة ودعما باجليوش (قوات الردع العربية)
وباملال الوفير للبناء واالعمار بدون تفرقة أو
متييز على حسابات عنصرية طائفية ومذهبية
ال تبغي إال السيطرة وم��� ّد النفوذ والهيمنة
واألض������رار ب��أم��ة ال���ع���رب ال��ت��ي وص��ف��ه��ا الله
تعالى بخير أمة أخرجت للناس ،ومن أرضها
املباركة ك��ان مولد أنبياء الله ورسله ومبعث
الرساالت السماوية اخلالدة ،وهي أمة الدعوة
إلخ��راج أمم كبيرة وصغيرة من عبادة األوثان
والنار والشعوذات إلى عبادة الله رب السماء
واألرض.
وبتاريخ  23تشرين األول  1989وبعد سلسلة
اجتماعات للنواب اللبنانيني باستضافتهم
مبدينة الطائف باململكة العربية السعودية
أق ّروا كل بنود الوثيقة التي حملت اسم وثيقة
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي اللبناني وج���رى التصديق
عليها مبنطقة القليعات بلبنان الشمالي بتاريخ
 5تشرين الثاني أي بعد اسبوعني من إقرارها،
ولقد ك��ان أم��ام لقاء ال��ن��واب أوال وق��ف احلرب

والصراعات الداخلية وإحباط وإفشال املشاريع
التقسيمية اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ص��دي لالحتالل
اإلسرائيلي ،والتركيز على اإلصالح السياسي،
واالهتمام باجلانب الدستوري ،واالجتماعي،
والقومي ،لقد أسكت الطائف املدافع واإلقالع
ع��ن لغة ال��س�لاح ,وح ّ
���ل املليشيات وانتخاب
رئيس جمهورية ،وتأليف حكومة مركزية ولقد
حسم اتفاق الطائف بصورة حاسمة مسألة
ه��وي��ة ل��ب��ن��ان وه���ي احل��ال��ة اخل�لاف��ي��ة واألكثر
إثارة للجدل وهو بلد عربي الهوية واالنتماء،
وان لبنان وط��ن نهائي جلميع أب��ن��ائ��ه ،وأن
طوائفه املعترف بها هي من املكونات األساسية
ل��ل��ن��ظ��ام ،وان���ه ال ش��رع��ي��ة ألي سلطة تناقض
ميثاق العيش املشترك ،وتشكيل هيئة وطنية
إلل��غ��اء الطائفية وع��زز م��ن صالحيات مجلس
ال���وزراء مجتمعا كهيئة حكم جماعية تتولى
صالحيات تنفيذية ،وقضى االتفاق بتحقيق
توازن عادل بني صالحيات رئيس اجلمهورية
ومسؤولياته وب�ين صالحيات رئيس مجلس
ال��وزراء ال��ذي بات مجتمعا بكل وزرائ��ه ركيزة
السلطة التنفيذية ،ونصت الوثيقة على إنشاء
مجلس أعلى حملاكمة الرؤساء وال��وزراء على
مجلس دستوري كما نصت على إنشاء مجلس
شيوخ تتمثل فيه الطوائف املعترف بها رسميا
وقضايا أخرى مهمة.
وان لبنان نظام جمهوري دميقراطي برملاني
قائم على العدالة واملساواة واحلريات العامة
ومبدأ الفصل بني السلطات ورف��ض التجزئة

والتوطني وتعزيز صالحيات املجلس النيابي
جلهة انتخابات رئيسه وحل قضية املهجرين
ب��إع��ادة كل مهجر إل��ى مكانه ،وإن��ش��اء مجلس
اق��ت��ص��ادي اج��ت��م��اع��ي ,واع��ت��م��اد املناصفة
بالتمثيل النيابي وبالوظائف العليا األولى
واعتماد ال��ك��ف��اءة .وم��ن شديد األس��ف أن هذا
االتفاق لم تنفذ كل بنوده فأهملته احلكومات
املتعاقبة ،وهناك عمليات التفاف عليه وجتاوزه
ملطالب وغ��اي��ات سلطوية وعنصرية ،وعادت
أصوات جتاهر بعدائها للطائف ممن سبق لها
وحاولت منع الوصول ألي حل حلروبها ومنع
أي إصالح حقيقي وعيش أمن وأمان بني جميع
اللبنانيني ومن أبرز البنود التي لم تنفذ:
 عدم انتخاب مجلس الشيوخ  -عدم انتخابمجلس نواب خارج القيد الطائفي  -عدم إلغاء
الطائفية السياسية وتشكيل الهيئة الوطنية
لتنفيذها  -ال�لام��رك��زي��ة اإلداري�����ة  -االمن���اء
امل��ت��وازن  -اعتماد احملافظة دائ��رة انتخابية
واح��دة إلى التربية والتعليم وكتاب تاريخي
��وح��د ،وتنظيم التربية والتعليم واإلع�ل�ام،
م ّ
وحتقيق العدالة االجتماعية.
وب���ات ال��ط��ائ��ف وثيقة على ص���ورة ميثاق
وطني متقدم جرى تكريس مبادئها دستوريا
وهذا ما مت إجنازه في 21أيلول.1990
وبعد كل هذه املذاكرة واجلهود املضنية التي
بذلتها الدول العربية الشقيقة والعدد املشكور
من ملوكها ورؤساء دولها ومن األمراء للتوصل
الى حلول ناجعة للشقيق اجلمهورية اللبنانية

وما كلفت حربه األهلية لبنان واللبنانيني من
تضحيات كبيرة باألرواح واملمتلكات واخلراب
والدمار والتهجير والهجرة هل يعقل أن تترك
األمور ملقامرين باألوطان أو مغامرين ينحرفون
بالبالد نحو ال��دم��ار م��ن جديد أم��ا ملصاحلهم
الشخصية أو احلزبية أو لعنصريات طائفية
ومذهبية وتبعية وارت��ب��اط��ات خ��ارج��ي��ة؟! لقد
آن األوان أن يتخ ّلى احل��اق��دون ع��ن أحقادهم
ويتركوا الوطن اجلميل ومواطنيه الكرام أن
يعيدوا بناء وطنهم من جديد بعد أن اسقطوا
كل مقوماته ونهبوا كل ثرواته وأصبح طبقا
للتقارير العاملية أن لبنان ب��ات البلد الثاني
األسوأ عامليا بعد أن كان يوصف بأحلى وأجمل
بلدان العالم.
ان اتفاق الطائف وحسبما أعلنت اللجنة
ال��ث�لاث��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���أن االت��ف��اق ال���ذي توصل
إليه النواب اللبنانيون يؤكد أن احلل الوحيد
لألزمة اللبنانية هو النابع من صميم الشرعية
اللبنانية وان قضية السالم وإحياء املؤسسات
الدستورية للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته
واستقالله هو الطريق الوحيد لتحقيق ذلك
احلل وانه شكّ ل ويشكّ ل إطارا عادال ومتوازنا
ي��ح��ق��ق ال��ت��ط��ل��ع��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف���ي السيادة
واالس��ت��ق�لال وال��وح��دة وامل���س���اواة ،وق��د أجنز
حترير لبنان من العدو اإلسرائيلي وأعوانه
واألنظار تتط ّلع إلى استكمال التحرير ألراضي
العرقوب ومزارع شبعا وحترير كل شبر محتل
أو معتدى عليه في البر والبحر.

وزير املهجرين ٍ
باق؟ احلكومة ُتب�صر النور
بتعديالت لتفتح املجال �أمام االنتخابات الرئا�سية
�أنطوان غطا�س �صعب

اجلميع بانتظار عودة الرئيس جنيب ميقاتي
من نيويورك من أجل تسوية الوضع احلكومي،
وال���ت���ي ب���ات���ت م��س��أل��ة أي�����ام م����ع����دودة ،ف���ي ظل
معلومات مؤكدة مفادها أنّ احلكومة من خالل
بعض التعديل الطفيف ستبصر النور في وقت
قريب ج���د ًا ،وبالتالي ل��ن يكون هناك تغيير في
االس��م ال��درزي بل سيبقى وزي��ر ش��ؤون املهجرين
عصام شرف الدين في موقعه ،وه��ذا ما تأكد من
خالل االتصاالت التي جرت بني ميقاتي واحلزب
التقدمي االشتراكي عبر رئيسه وليد جنبالط أو
موفدين إل��ى ميقاتي قبل سفره ال��ى اخل���ارج ،إذ
إنّ التواصل معه قائم حيث جنبالط ال ميانع أن
مّ��ا لن يقبل بتسمية رئيس
يبقى ش��رف الدين إن
اجلمهورية ميشال ع��ون ال��وزي��ر السابق صالح
الغريب ب��د ًال عن ش��رف ال��دي��ن .وتشير املعطيات

أي��ض�� ًا إل��ى أنّ الرئيس نبيه ب��ري ق��د ي��ب�� ّدل وزير
املالية احلالي ليخلفه ال��وزي��ر والنائب السابق
ياسني جابر ،وه��ذا هو التعديل النهائي بعدما
ت ّ
��دخ��ل ح��زب ال��ل��ه م��ع ك��ل م��ن رئ��ي��س اجلمهورية
ورئيس التيار الوطني احلر النائب جبران باسيل،
على أن يكون هذا التعديل وهذه املؤشرات محطة
لتعومي احلكومة ومعاجلة األوض��اع االقتصادية
والصحية والتربوية واملعيشية والتواصل مع
صندوق النقد الدولي عبر متابعة احل��وار معه،
وصو ًال إلى األهم أال وهو فتح الطريق أمام إجراء
االنتخابات الرئاسية في موعدها ،ولكن تبقى كل
األم��ور واالح��ت��م��االت واردة في ح��ال لم يطرأ أي
جديد بعد عودة ميقاتي الذي سيلتقي على الفور
الرئيس عون من أجل حسم اخليار احلكومي ،وقد
يكون هناك عودة الجتماعات مجلس الوزراء بني
قصر بعبدا والسراي.

كلمة ونُصّ

الر�أ�س الرابع الباطل العاطل ال ُم ِّ
عطل!
عبد الفتاح خطاب

 ق��ال الرئيس ع��ون لسفراء االحت��اد األوروبي:من الصعب إدارة دول��ة بثالثة رؤوس ...ونسي أن
يحتسب الرأس الرابع الباطل العاطل املُ ِّ
عطل!
 بدون تعليق ...وزير األشغال :يوجد محطة رادارجو ّية في بيصور قد تعرضت للسرقة ،وسنراسل
وزارة الدفاع الوطني كون املوضوع يتعلق باألمن
القومي اللبناني.
 عون ضربنا وبكى ...وسبقنا واشتكى لصندوقالنقد الدولي!
  13تشرين  :31هل ُيعيد التاريخ نفيه؟ ّعظم الله أجرك يا وطن.

 إذا س��رق��ت أك���ل ألوالدك اجل��وع��ان�ين بتكونحرامي ...بس إذا سرقت الوطن بتكون زعيم!
 ما بدنا نشوف ُمداهمات أدوية وبنزين ومازوتوم��واد غذائ ّية ...بدنا نشوف شي واح��د مه ِّرب أو
ُم ِ
حتكرَ ،حكم عليه القضاء وفات على احلبس!
 بالنسبة لتحقيق «اخلمسة أيام» شو؟! فلت البلد! ب�ين دوالر ال��س��وق ول���والر امل��ص��ارف ،أكلنا...بوشار!
 الدولة اللبنانية هي الوحيدة في العالم التي التتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية واخلارجية!
 مصيبة عـميا ّملا يكون املرتكب والفاسد معروفعلى راس السطح ...واملسؤولية ضايعة وم��ا حدا
خصو!
ّ

كل لبنان

اجلمعة  23أيلول 2022م
املوافق  27صفر 1444هـ

«من�سقية �شبكة الأمان لل�سلم الأهلي»
تك ّرم �أحد م� ّؤ�س�سيها الراحل د .فانو�س يف احتفال حا�شد

بدعوة من املنسقية العامة لشبكة
االمان للسلم األهلي ،وحتت رعاية وزير
الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى،
أق��ي��م ف��ي م��رك��ز توفيق ط��ب��ارة احتفال
حاشد لتكرمي أحد مؤسسي املنسقية
ال��راح��ل الدكتور محمد وجيه فانوس
وحضر االحتفال حشد من الشخصيات
ال��دي��ن��ي��ة وال���ف���ك���ري���ة واالجتماعية
والسياسية واإلعالمية.
اإلع�لام��ي ال��دك��ت��ور ايلي سرغاني،
ق ّدم للحفل ،الذي بدأ بالنشيد الوطني
اللبناني ،ثم ألقى زي��اد بيضون كلمة
راعي االحتفال ،فأشاد بالفقيد الراحل
ودوره الثقافي واحلواري واألدبي وما
تركه م��ن آث��ار وكتابات مهمة ،مؤكد ًا
ت��ك��رمي األدب����اء وال��ع��ل��م��اء ف��ي حياتهم
وهذا ما يعمل له وزير الثقافة.
كلمة احتاد اجلامعيات اللبنانيات
ألقتها الدكتورة جنوى اجلمالُ ،مشيدة
ب��إب��ن ب��ي��روت ال��دك��ت��ور م��ح��م��د وجيه
ف��ان��وس ودوره ال��ع��روب��ي والوطني
واألكادميي.
ث��م حت���دث األم��ي�ن ال��ع��ام لـ»اللقاء
التشاوري وملتقى األدي��ان والثقافات
للتنمية واحلوار» العالمة الشيخ حسني
شحادة ،داعيا لالستنارة ب��دور الفقيد
الفكري والوطني ف��ي مواجهة أزمات
احلاضر ..من ثم تليت كلمة أرسلها من
دمشق الدكتور جورج جبور وتضمنت
ب��ع��ض��ا م���ن س���ي���رة ال���دك���ت���ور فانوس
والنشاطات املشتركة التي أشتركا فيها
معا على الصعيد االدبي والفكري.
بإسم املركز الثقافي اإلسالمي حتدث
السفير ه��ش��ام دمشقية ف��أش��اد بدور
ال��دك��ت��ور ف��ان��وس الفكري واألكادميي

جانب من حضور حفل تكرمي الراحل في مركز طبارة (محمود يوسف)
وال���وط���ن���ي واع��ت��ب��ر رح��ي��ل��ه خسارة
لبيروت وال��وط��ن واحل��رك��ة الثقافية..
وع����ن امل���رك���ز اإلس��ل�ام����ي ف���ي بيروت
منوه ًا
حت��دث املهندس علي ع��س��افّ ،
ب��دور الفقيد في امل��ج��االت االجتماعية
واإلنسانية والثقافية والفكرية ومؤكدا
أن م��ا ت��رك��ه م��ن أع��م��ال فكرية ستبقى
حاضرة معنا.
وعن جمعية املبرات اخليرية حتدث
ال��ش��ي��خ ف���ؤاد خ��ري��س ف��أش��اد باملزايا
اخل��اص��ة للفقيد وق��درت��ه على جتاوز
الطائفية واملذهبية واالن��ط�لاق للعمل

من أجل اإلنسان في كافة املجاالت.
أم��ا جامعة اإلم��ام األوزاع���ي ،فألقى
كلمتها امل���ؤرخ الدكتور حسان حالق
عن مسيرة الدكتور فانوس التربوية
وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة والثقافية
ومواقفه املميزة وسعيه في اخ��ر عام
كي يترك لنا ذخيرة كبيرة من املقاالت
وال����دراس����ات ..وأل��ق��ى امل��دي��ر السابق
لكلية اآلداب الدكتور ديزيرة سقال كلمة
مؤثرة عن مزايا الفقيد واألزم��ات التي
نواجهها اليوم واحلاجة المثاله.
وب���إس���م امل��ن��س��ق��ي��ة ال��ع��ام��ة لشبكة

االم��ان للسلم األه��ل��ي ،حت � ّدث منسقها
ال��ع��ام واألم�ي�ن ال��ع��ام ال��س��اب��ق الحتاد
احملامي العرب احملامي عمر زين فأشاد
مبزايا الفقيد والعالقة اخلاصة التي
ربطته به ودوره في تأسيس منسقية
شبكة االم���ان للسلم األه��ل��ي وم��ا كان
يقوم ب��ه م��ن نشاطات م��ن أج��ل الوطن
والسلم األهلي ودعوته للمواطنة وبناء
املؤسسات وحمايتها وإميانه باألسرة
وحماية االخالق.
وف��ي اخل��ت��ام ،ألقت الدكتورة مليس
وجيه فانوس كلمة شكر بإسم العائلة.

«جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني»
بحثت ق�ضايا الالجئني والتعاون مع «الأونروا»
ُع� ِ�ق � َد ف��ي ال��س��راي الكبير ،أمس،
��وس���ع ب�ي�ن ف��ري��ق العمل
اج��ت��م��اع م� ّ
اللبناني ملعاجلة قضايا الالجئني
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ف���ي ل��ب��ن��ان وهيئة
العمل الفلسطيني املشترك خصص
ل��ل��ت��ع��ارف ،وب��ح��ث س��ب��ل التنسيق
وجهود معاجلة القضايا احلياتية
واالج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت����ص����ادي����ة
واحل����ق����وق����ي����ة واألم�����ن�����ي�����ة داخ�����ل
املخيمات والفلسطينيني املقيمني
في لبنان والتعاون مع وكالة األمم
امل��ت��ح��دة إلغ��اث��ة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني "األونروا".
وأك����دت "جل��ن��ة احل����وار اللبناني
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي" م��ت��اب��ع��ة ك���ل امللفات
امل��ط��روح��ة أو العالقة ف��ي ال���وزارات
املعن ّية ووضعها قيد املعاجلة ،كما
ّ
مت تقدمي عرض ونقاش الستراتيجية
جلنة احل��وار واملشاريع التي تتابعها ،خصوص ًا
مسائل احل��ق��وق واألوراق الثبوتية ومخيم نهر
البارد وإصدار بطاقات التعريف اجلديدة.
حضر االجتماع ممثلون عن وزارات :اخلارجية،
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ،الداخلية وال��ب��ل��دي��ات ،الشؤون
االجتماعية ،وعن احملكمة العسكرية واألمن العام.
�ان ب�ين فريق جلنة احلوار
كما ُع� ِ�ق� َد اجتماع ث� ٍ
اللبناني الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني
صص
املشترك ومسؤولني من وكالة "األون���روا" ُخ ّ
لبحث قضايا متصلة بالالجئني الفلسطينيني
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�شيخ العقل عر�ض لأهمية
تعزيز التما�سك االجتماعي والروحي
استقبل شيخ العقل لطائفة
املوحدين الدروز الشيخ الدكتور
سامي أبي املنى في دار الطائفة
 ف���ردان ،أم��س ،وف���د ًا م��ن «حزبال��ت��واص��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي» برئاسة
د .ح��س�ين م��ش��ي��ك وض����م :نائب
الرئيس حليم املولى ،فيصل أبو
مرعي ود .طوني مطر ،واطلع من
الوفد على «رؤية حزب التواصل
للخروج من االزمة الوطنية» ،كما
ج��رى البحث بعدد م��ن القضايا
العامة.
واس��ت��ق��ب��ل ال��ش��ي��خ أب���ي املنى
أي���ض��� ًا ،األم��ي�ن ال���ع���ام لـ»اللقاء
ال��ت��ش��اوري» املنبثق ع��ن «ملتقى
االدي�����ان وش��ب��ك��ة االم����ان للسلم
االه��ل��ي» ال��ع�ل ّ
ام��ة الشيخ حسني
نوه «بالدور
أحمد شحادة ،الذي ّ
ال����ذي ي��ل��ع��ب��ه ش��ي��خ ال��ع��ق��ل على
امل��س��ت��وي�ين ال���روح���ي والوطني
ال����ع����ام وج�����والت�����ه املناطقية
والتواصلية ،لتعزيز التماسك
االج��ت��م��اع��ي وال���روح���ي ،واالث���ر
االيجابي الذي يتركه ذلك الدور».

الشيخ أبي املنى مستقب ً
ال «حزب التواصل اللبناني»
وك����ان ش��ي��خ ال��ع��ق��ل استقبل
ف��ي دارت���ه بانيه رئيسي ك��ل من
جل��ن��ت��ي وق����ف آل امل���ص���ري وآل
سعيد ال��س��ي��دي��ن ان���ور املصري

ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

العماد عون مستقب ً
ال رئيس أركان الدفاع النمساوي
استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة ،رئيس أركان
الدفاع النمساوي اجلنرال رودول��ف سترايدينجر ،على رأس وف��د مرافق،
بحضور السفير النمساوي في لبنان رينيه بول آرمي ،وجرى تداول عالقات
التعاون بني جيشي البلدين.

خالل اجتماع السراي
ومشروع األرشفة االلكترونية.
وعرض كل من مديرة برنامج اإلغاثة والشؤون
االجتماعية في األونروا دوروثي كالوس والناطق
بإسم األون��روا عدنان أبو حسنة ألهمية املشروع،
تطوره من فكرة إل��ى ّ
خطة ،والتعديالت
ومراحل
ّ
التي أجريت عليه بعد األخذ مبالحظات وحتفظات
األط��راف املعنية مبا يخدم حفظ الذاكرة اجلمعية
لالجئني الفلسطينيني وتاريخهم ،وش���ددوا على
ال��ت��زام آل��ي��ات احل��وك��م��ة واإلدارة والشفافية في
العمليات التقنية للرقمنة وتثبيت شجرة العائلة

اللواء عثمان مستقب ً
ال مدير عام «الزراعة»
استقبل املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر أمس،
في مكتبه بثكنة املقر العام ،املدير العام لوزراة الزراعة املهندس لويس حلود،
و َّ
مت البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بني املديرية العامة لقوى االمن
الداخلي ووزارة الزراعة في مختلف املناطق.
واستقبل اللواء عثمان أيض ًا ،رئيس االحتاد اللبناني للجودو احملامي
فرنسوا سعادة وجنله  -مدير اإلحتاد فرنسوا سعادة ،في زيارة أعربا في
خاللها عن دعمهما ووقوفهما إلى جانب فريق قوى األمن الداخلي للجودو.

تربية

« »Mubsخ ّرجت دفعة  2022من طالبها

املرتضى متح ّدث ًا خالل احلفل
حتت رعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف األعمال
محمد وسام املرتضى وحضوره كضيف شرف ،إضافة
إلى حضور رئيس مجلس أمنائها الدكتور حامت عالمي،
أقامت اجلامعة احلديثة لالدارة والعلوم  MUBSحفل
تخريج طالبها لعام  ،2022في قصر األونيسكو.
تخلل االحتفال تكرمي مق ّدم االحتفال الفنان جهاد
األط��رش وأبطال منتخب لبنان كونهم من خريجيها،
وهم :أمير سعود ،هايك كوكاجيان ،جاد احلاج ،وعلي
مزهر.
وقال وزير الثقافة« :إنها مهمة تغيير املصير الفردي،

وتصويب املسار اجلماعي ،وارتقاء األسر عبر التعليم
في مستوى حياتها ،لصناعة مستوى يليق باللبنانيني.
إن ال��ط��رق األق��ص��ر إل��ى صناعة املصائر ه��ي تلك التي
رسمها العلم ،وإن الترقي االجتماعي واالقتصادي يبدآن
من الرقي الفكري ،والبناء العلمي».
وختم« :نحن إذ نرسم م��دارا جديدا ألقمارنا الذين
هم بيننا ،نعترف بأن إبقاء العلم خيارا مجديا لشبابنا
هو من مسؤولياتنا نحن ،وال أحد غيرنا .إنها معركتنا
ذات اخليار األوح��د ،وذل��ك ال يكون إال من خ�لال حماية
مؤسسات التعليم ،وكوادره وطالبه».

«امل ّربات» ّنظمت م�ؤمترها الرتبوي الـ31

ف�ضل اهلل :امل�ؤ�س�سات التعليمية تنوء باملتطلبات
ع��ق��دت «ج��م��ع��ي��ة امل���ب���رات اخل��ي��ري��ة» مؤمترها
التربوي احلادي والثالثني بعنوان «التكنولوجيا
ال��رق��م��ي��ة ودوره�����ا ف��ي ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م :فرص
وحت��دي��ات» ،في قاعة ال��زه��راء في مجمع اإلمامني
احلسنني ف��ي ح���ارة ح��ري��ك ،برعاية وزي���ر الثقافة
في حكومة تصريف االعمال القاضي محمد وسام
املرتضى ،وحضور املدير العام للجمعية الدكتور
محمد باقر فضل الله.
بعد تقدمي فعاليات املؤمتر من قبل مديرة ثانوية
«الرحمة» سوالف هاشم ،القى راعي االحتفال الوزير
املرتضى كلمة ،مما جاء فيها« :التربية الرقمية في
العالم االفتراضي ت��وازى التربية االجتماعية في
العالم احلقيقي ،فكل مجتمع له أعرافه وقيمه ،ومبا
أن املجتمع القادم هو مجتمع املعرفة والرقميات لذا
فإن له قيما وعادات وتقاليد علينا أن نواكبها ونأخذ
منها ما يتماشى وواقع أوطاننا وبلداننا وإنساننا
الذي سعى الراحل السيد فضل الله لصناعته على
أكمل وجه رسالي معرفي حضاري تقني فهو القائل:
«إن أعظم الصناعات صناعة اإلنسان».
وأك��د امل��دي��ر ال��ع��ام للمبرات ف��ي كلمته «أن��ن��ا في
جمعية امل��ب��رات اخل��ي��ري��ة أخ��ذن��ا ع��ل��ى عاتقنا أن
نكون السباقني في مضمار العلم والتكنولوجيا
الرقمية ..وق��د أوردن��ا توصية في ه��ذا املجال منذ
عام  1999يوم أطلقناها دعوة إلى اإلهتمام اجلدي
مبحو األمية التكنولوجية واإلهتمام بتعلم وتعليم
ق��ي��ادة الكمبيوتر ل��ل�إدارات وجميع العاملني في

املؤسسات».
وحت��دث عن مسودة وثيقة التوجهات الصادرة
ع��ن امل��رك��ز التربوي للبحوث واإلمن���اء بخصوص
تطوير املناهج التربوية.
واعتبر رئيس جمعية امل��ب��رات اخليرية السيد
ع��ل��ي ف��ض��ل ال���ل���ه أن «ت���ط���وي���ر وس���ائ���ل التعليم
واستخدام التكنولوجيا خير معبر عن مدى تصميم
املبرات في ظل هذه الظروف الصعبة على متابعة
التطور العلمي والتقني ،وق��ال« :لم تقف تداعيات
الظروف على صعيد عدم قدرة اللبنانيني على تأمني
لقمة عيشهم ودوائ��ه��م واستشفائهم ،ب��ل وصلت
إل��ى امل��ؤس��س��ات التعليمية وال��رع��ائ��ي��ة ال��ت��ي تنؤ
باملتطلبات إن على صعيد تأمني مستلزمات التعليم
أو حاجات املعلمني إلى عجز األغلبية املساهمة من
أهالي الطالب عن تأمني مستلزمات أك�لاف تعليم
أوالدهم».
واختتم املؤمتر بندوة علمية بعنوان« :املؤسسة
التربوية في زمن الرقمنة – رؤية واستراتيجيات»
حتدث خاللها عميد كلية اآلداب والعلوم في جامعة
 USALال��دك��ت��ورأح��م��د ف��ض��ل ال��ل��ه ورئ��ي��س��ة قسم
التربية في جامعة البلمند الدكتورة غانيا زغيب
ومؤسس ورئيس مجموعة طالل أبو غزالة الدولية
الدكتور طالل أبو غزالة عبر مداخلة مسجلة.
وتناولت املداخالت موضوع بناء استراجتية
التحول الرقمي في املؤسسة التربوية فضال عن
التخطيط لألمن السيبراني فيها.

«الأمريكية» :بدء بناء تو�أمنا اجلديد يف قرب�ص
أع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة األميركية
في بيروت عن اختيار مجموعة
جاي في مان إنتربرايز  -أطلس
بانتو (JV MAN Enterprise
 )and Atlas Pantouلتشييد
حرمها اجلديد التوأم في بافوس
 قبرص وال���ذي س ُيعرف بإسماجل��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي بيروت
 م��ي��دي��ت��ران��ي��و .و ّمت اختيار
املجموعة بعد مناقصة دقيقة،
وستبدأ العمل على الفور.
وعلق رئيس اجلامعة الدكتور
فضلو خ��وري ،قائ ً
ال« :ه��ذا معلم

ب����ارز ف���ي م��س��ار إن���ش���اء حرمنا
اجل��ام��ع��ي ال���ت���وأم اجل���دي���د في
سنرحب
ب��اف��وس ،قبرص ،حيث
ّ
بالطالب في خريف العام .»2023
ويتم إن��ش��اء احل��رم اجلامعي
ال��ت��وأم للجامعة األم��ي��رك��ي��ة في
بيروت في لبنان ،مبوجب اتفاقية
مع بلدية بافوس في قبرص وهي
اتفاقية مت إب��رام��ه��ا ف��ي الثامن
م��ن ن��ي��س��ان ه���ذا ال��ع��ام ،وحضر
حفل التوقيع رئيس جمهورية
ق��ب��رص نيكوس أنستزياديس،
مساعد وزير اخلارجية األميركية

ل��ل��ش��ؤون التعليمية والثقافية
ل��ي س��ت��رف��ي��ل��د ،ال��س��ف��ي��ر وعضو
مجلس أمناء اجلامعة األميركية
ف���ي ب���ي���روت ورئ���ي���س املجلس
االس��ت��ش��اري ال���دول���ي للجامعة
األم��ي��رك��ي��ة ف���ي ب���ي���روت فرانك
ج .وي��زن��ر ،ع��م��دة بلدية بافوس
ف���ي���دون���اس ف���ي���دون���وس ،رئيس
اجل��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي بيروت
ف��ض��ل��و خ������وري ،إل����ى السفراء
وامل���س���ؤول�ي�ن وأع���ض���اء مجلس
أم��ن��اء اجل��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة في
بيروت.

ووليم سعيد ،واملغترب في كندا
يوسف نعمان ..وأج��رى اتصاال
براعي ابرشية صيدا املارونية
امل���ط���ران م����ارون ال��ع� ّ�م��ار معزيا

بوفاة املطران طانيوس اخلوري،
كما اوفد بعض املشايخ للتعزية
ف��ي ص��ي��دا ،ال���ى ج��ان��ب مشايخ
«مؤسسة العرفان التوحيدية».

�إنه النداء الأخري
قبل االنفجار الكبري!
فاديا �أبو غامن معلوف:

عثمان التقى حلود و«احتاد اجلودو»

لالجئني الفلسطينيني.
وجرى خالل االجتماع تأكيد الرعاية واحلرص
اللبناني على إجن��اح امل��ش��روع ،وأول��وي��ة إخراجه
بطريقة توثيقية علمية تخدم مجتمع الالجئني
كجزء من ذاكرتهم وإرث��ه��م االجتماعي والثقافي
والعائلي التاريخي.
م����ن ج���ان���ب���ه���م ،أث���ن���ى أع����ض����اء ه��ي��ئ��ة العمل
الفلسطيني على التوضيحات ال��ت��ي سمعوها،
وق ّدموا بعض املالحظات واألسئلة ،متمنني متابعة
النقاش للوصول إلى نتائج إيجابية.
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ما ح ّذرنا منه سابقا ،بدأنا نشهد على فصوله املتالحقة;
ال كهرباء منذ اسبوعني في كافة املناطق اللبنانية.
تقنني مميت للمولد الكهربائي تصل حتى  ٤ساعات في بعض
املناطق.
فاتورة مولد كهربائي يحتسب على (الدوالر حسب سعر منصة
صيرفة التصاعدي).
ال مياه! ال للشرب! وال لالستعمال اليومي ،أما شراء نقلة املياه
مسعرة بالدوالر ،واعلم أكيدا انك تشتري مياه مبتذلة!!!
فهي
ّ
ال م����ازوت إال ب��ال��ف��ري��ش دوالر ف��ه��و يخضع للسعر العاملي
التصاعدي للنفط خاصة مع األزمة العاملية.
ويسعر الطن
ال تدفئة ونحن على أب��واب الشتاء غير احلطب
َ
أيض ًا بالفريش دوالر حسب السوق اليومي.
ال أدوي��ة لألمراض املستعصية ..ال أدوي��ة في الصيدليات بل
فتسعر باليورو.
البديل عنها .أما األدوية األجنبية
ّ
ال إستشفاء ،الناس متوت على أبواب املستشفيات وال من يسأل
ويحاسب.
قضاء متفرج!! مبنج!! يتصرف حسب االمالءات من مسؤوليه.
ال محكمة ،وال محاكم! فتأجيل اجللسات هي سيدة املواقف
حتى حتقيق مطالب القضاة واملواطن يقبع في السجن ال حول
له وال قوة.
ال أوراق وال ملفات في الدولة!!
ال مصارف وال أموال للمودعني( ..شحادة بشحادة ) ،والشاطر
بشطارته.
ما مسلسل اقتحام املصارف في هذا الوقت لم يكن بريئا إمنا
هو مبرمجا من البنوك والنافذين عليهم.
أم��ا اخلميس فهناك حديث آخ��ر م��ع امل��ص��ارف ...إذا ش ّرعت
أبوابها ..وأن لم تش ّرع فكارثة أكبر!
ونتوجه نحو املدارس واجلامعات فإن بعضهم يعمد إلى تهديد
األهل بالدفع خالل مهلة زمنية قصيرة للدفع بالفريش دوالر؟ أو
إلى املنزل.
األهل يصارعون احلياة ،واللبناني يدفع كل ما ميلك من أجل
تعليم أوالده .وال من سميع وال من مجيب!!!
إج���ارات امل��ن��ازل أيضا بالفريش دوالر!! ان ل��م يعجبك (د ّبر
رأسك).
القيمة التأجيرية زادت  ٤أضعاف على املالك.
البلديات ال ترحم!! كل يريد عائداته ولو على حساب املواطن
الفقير ألن الدولة لم تعد تدفع للبلدية كما في السابق من عدة
لحا الستمرار
قطاعات وسياسة التقشف وتأمني اجلباية بات ُم ّ
عمل البلديات.
األمن متفلت في الشارع وفي كافة املناطق اللبنانية.
البنك الدولي وشروطه التعجيزية لن يدفع للدولة اللبنانية قبل
إقرار املوازنة العامة االسبوع املقبل ان اكتمل النصاب والتي م ّرر
جزءا منها األسبوع املاضي من دون حساب قطعي منذ  ١٢عاما.
امل��ع��رك��ة ال��رئ��اس��ي��ة ب���دأت وك���ل يفكر مب��ص��احل��ه وحساباته
اخلاصة.
ال رقيب وال حسيب على أسعار السلع الغذائية التي تزهق روح
املواطن الالهث يوميا جراء تغيير األسعار السريع !!
فلتان أمني في الشارع ،كل بلدية متارس احلماية الذاتية الليلية
بنفسها!!!
اللبناني ..كل لبناني ميلك أسلحة في منزله وسيارته حفاظا
تؤمنه الدولة.
على أمنه الذي ال ّ
يتخوف
ال��وض��ع ل�لأس��ف إل��ى م��زي��د م��ن التصعيد واجل��م��ي��ع
ّ
ّ
ويتحضر لضربة أمنية!! ويعيش يومه وكأنه آخر يوم.
النفوس مشحونة واألرض خصبة!! والعني على من سيشعل
الفتيل في الشارع في أي وقت؟ ومن سيكون الضحية!!! هذه املرة
وكل املرات غير الشعب اللبناني ...الذي يئس من حياته التي هي
جهنم بحد ذاتها..
وإي جهنم بانتظارنا!!!
املفاوضات بدأت لترسيم احلدود ،وإسرائيل تهدد يومي ًا بالرد
على الرد.
أم��ا النفط اإلي��ران��ي املوعودين به خ�لال اسبوعني قد يساهم
بتخفيف املعاناة الكهربائية لفترة صغيرة ولكن بالتأكيد سيكون
لهذا الدعم تداعيات سلبية أيضا كيف ال ونحن في بلد منقسم
عاموديا بني نهج وآخر ولكن عسى أن يصل هذا النفط بخير!!
بيقى حديث الساعة مؤمتر األمم املتحدة الذي يعقد في نيويورك
بعد غياب سنتني وف��ي حضور زعماء ق��ادة العالم وغوتيريش
(يح ّذر بأننا أمام ورطة كبيرة).
أم���ا رئ��ي��س احل��ك��وم��ة جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي (امل���دل���ل ف��رن��س��ي��ا) فقد
ب��دأ احمل��ادث��ات الرسمية وض��م ال��وف��د ال��وزي��ر إل��ي��اس ب��و صعب،
وال��وزي��ر عبد الله بو حبيب ،أم��ا املهمة فهي إلزال��ة العوائق في
موضوع ترسيم احلدود واستخراج النفط .وتذليل العقبات أمام
املرحلة القادمة ،ونحن على عتبة االستحقاق الرئاسي وامللفات
االقتصادية العالقة التي ال حلول قريبة لها في األفق!!
وإذا حصلت اعجوبة!! فالقرار مع ّلب من اخلارج.
م��ا يبدو ف��ي األف��ق ال يؤشر ب��اخل��ي��ر ...ب��ل مزيد م��ن التركيع،
والذل..
حتضروا من اآلن أيها اللبنانيون لتعيشوا احلياة القدمية،
ومستلزماتها!!! من القنديل ،إل��ى الشمع ،والـ ،UPSوالراديو
الصغير ،ال��ذي يذكّ رنا باحلرب وكلمة (مكتب التحرير في خبر
تعودوا على صناعة املونة ...ألن البرادات لن يعود لها
جديد) ،كما ّ
نفع إال لتخزين املواد املعلبة التي ال تتلف ...واستمتعوا بعد اليوم
إلى ضوء القمر ...ونور الشمس للتدفئة...
واد ...وحكامه في ٍ
الشعب في ٍ
واد آخر...
إلى متى ستستمر هذه املهزلة؟ ...وهذا التهريج؟...
الشعب اللبناني دفع مستحقاته جتاه ربه كاملة على األرض ...
بقي املمثلني على الشعب ...كل يؤدي الدور املطلوب منه...
أما احلكومة فهي تصدر تباعا قرارات تنهش بجلد املواطن...
وتعبث مبا تب ّقى من دولة ومؤسسات...
أما رئاسة اجلمهورية التي ال متلك صالحيات ...عينها على
من سيرث من بعدها ...و(م � ّرق لي مل� ّرق لك) مراسيل ..ومراسيم
جوالة ...حتاكي املصالح وليس املصلحة العامة.
أم��ا املجلس النيابي فهو احلكم احلكيم ال��ي��وم ...وال��ك��رة في
ملعبه على أمل التصويب باجتاه إحقاق حق وكرامة املواطن،
وتشريع القرارات امللحة حلفظ ما تب ّقى من ماء الوجه.
أن ما مي� ّر به لبنان من ج��وع ومجاعة لم نشهد له مثي ً
ال منذ
احلرب العاملية األولى.
املرحلة خطيرة ودقيقة ...وعامل الوقت ...ليس ملصلحة أحد.
يتحمل..
ملرة أخيرة نناديكم يا مسؤولينا ...شعبكم لم يعد
ّ
توقعوا أسوأ األسوأ بعد اليوم ...ألن املوس ّ
دق بأعناق لقمة
ّ
سيدق باعناقكم...
عيش املواطن ...ورمبا
إنه النداء األخير قبل االنفجار الكبير...

اقت�صاد

اجلمعة  23أيلول 2022م
املوافق  27صفر 1444هـ

ن�سرين م�شمو�شي :رواتب القطاع العام َف َق ْ
دت  %95من قيمتها
واملوظف بات غري قادر على ت�أمني م�ستوى عي�ش كرمي

لينا احل�صري زيلع

االهتراء الشامل الذي تشهده الدولة اللبنانية املتهالكة من
شلل عارم تتعرض له مؤسساتها وإداراتها التي باتت مفلسة
وخدماتها املعدومة وأمنها االجتماعي والصحي الذي أصبح
ك��ارث��ي��ا ،انعكس بشكل مباشر على أوض���اع موظفي القطاع
العام مبن فيهم األجهزة األمنية ،وهم انتقلوا بفعل كل العوامل
املذكورة من موقعهم الطبيعي من «الطبقة الوسطى» الى طبقة
«الفقراء اجل��دد» بسبب األح��وال املأساوية التي وصلت إليها
دولتهم ب�ين ليلة وضحاها ،ه��ذه الطبقة التي باتت مقهورة
مسلوبة ذليلة غير قادرة على املكافحة واملواجهة بعدما راهنت
على والئها للدولة التي كانت تعتبرها ضمانتها وملجأها الى
أن غدرت األخيرة بها وباتت عاجزة عن حمايتها ،لذلك لم يكن
أمامهم إال رف��ع الصرخة والضغط على املسؤولني من خالل
تنفيذهم إلضراب عن العمل استمر ألشهر ع ّدة ش ّلت معه معظم
املعامالت الرسمية الى أن استأنفوا عملهم بعد وعود قطعت
لهم بتحسني أوضاعهم ،ولكن املفارقة هي اعتراف أركان الدولة
باملظلومية التي يتعرض لها هؤالء املوظفني من خالل تأكيدهم
ب��ان ال دول��ة من دون موظفني في القطاع العام دون تقدمي أي
حلول عملية لهم.
ّ
ولالطالع على واقع القطاع العام وأح��وال موظفيه حتدثت
رئيسة مجلس اخلدمة املدنية نسرين مشموشي لـ«اللواء» فقالت:
«م��ن الطبيعي أن تدهور األوض���اع االقتصادية واالجتماعية
انعكس سلبا على موظفي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ال��ذي��ن يتقاضون
رواتبهم بالعملة الوطنية التي فقدت  %95من قيمتها ،وهذا
األمر أ ّثر بشكل كبير على حياتهم وباتوا غير قادرين على تأمني
مستوى عيش كرمي ،خصوصا ان هناك أعباء إضافية باتت على
كاهلهم من استشفاء وطبابة ومنح مدرسية ،بإعتبار ان من في
املالك منهم كان يستفيد من تقدميات تعاونية موظفي الدولة،
أما األج��راء واملتعاقدين فهم يستفيدون من مؤسسة الضمان
ومن بعض الفروقات من التعاونية ،ولكن وفي األوضاع الصعبة
التي تعاني منها هاتان املؤسستان كباقي مؤسسات الدولة
فهما أصبحتا غير قادرتني على تأمني حقوق هؤالء املوظفني
الذين أصبحت أوضاعهم مأساوية بكل ما للكلمة من معنى».
وأش����ارت مشموشي ال��ى ان��ه مت اص���دار تعميم ل�ل�إدارات
واملؤسسات العامة ول���وزارة الداخلية فيما يخص البلديات
ملعرفة أع��داد األشخاص الذين وضعوا باالستيداع أو خارج
املالك ،بعد ان أوقف قانون  2019طلبات اإلحالة على التقاعد
الى نهاية شهر متوز  ،2022فكان الالفت ان األرقام التي ظهرت
ليست كبيرة باستثناء عدد من السيدات طلنب إنهاء خدماتهن
بسبب الزواج أو بأن يعملن بدوام نصفي.
وع��ن التقدميات التي تقدمها ال��دول��ة ال��ى املوظفني حاليا،
تشير مشموشي ال��ى ان ه��ن��اك بعض احل��واف��ز ق��ام��ت الدولة
بتقدميها لهم اعترافا منها بالظلم الذي حلقهم لذلك مت إقرار

بدل اإلنتاجية فقط عن شهري آب وأيلول لتشجيع املوظف على
احلضور الى مركز عمله بإنتظار ما سيق ّره مجلس النواب في
هذا اخلصوص بعد إقرار املوازنة العامة.
وعن نسبة اإلناث في القطاع العام تكشف مشموشي عن ان
هؤالء يشكّ لن مع السلك اخلارجي  %43من موظفي اإلدارة العامة
والنسبة األكبر هم في الفئة الرابعة والثالثة النهم يدخلون الى
اإلدارة عن طريق مباراة بإعتبار ان للسيدات حماس إلجراء
هذه املباراة والدخول الى الوظيفة وهذا األمر نشهده في السلك
القضائي بحيث تشكلن السيدات نسبة كبيرة في هذا السلك.
وع��ن دور امل��رأة في امل��راك��ز القيادية ،تشير رئيسة مجلس
اخلدمة املدنية الى ان نسبة السيدات في هذه املراكز متدنية
جدا وال تتجاوز  %25بحيث ان عدد املديرات العامات في اإلدارة
اللبنانية هو  14مديرة فقط.
وعن أسباب هذه النسبة املتدنية تلفت الى ان القانون ال يحدد
نسبة اإلناث والذكور في الفئات األولى والثانية والثالثة بحيث
يكون التعيينّ عن طريق االختيار ،ولكنها تشير الى ان مجلس
ال���وزراء ق��ال في العام  2010بوجوب م��راع��اة تسمية سيدات
لترفيعهم الى الفئة األول��ى رغم انه من املعروف ان السيدات
حتملهن
بطبعهن نظاميات ولديهم إدارة جيدة واملعروف عنهن
ّ
والقيام بواجباتهن والعمل بظروف صعبة ،ولكن لألسف دائما
يحظى الذكور بنسبة تعيينات أعلى من اإلناث.

«م�ستوردي املواد الغذائية»
تو�ضح �أ�سباب ت�ضخّ م الأ�سعار
ّ

أعلنت إدارة اإلحصاء املركزي في رئاسة مجلس الوزراء ،بيان ًا ،كشف عن أنّ
ّ
مؤشر أسعار االستهالك في لبنان لشهر آب  ،2022مقارنة مع نظيره من ،2021
بلغ  % 161.89بالنسبة لشهر آب  ،2021كما بلغ خالل األشهر الثمانية املنصرمة
من هذه السنة .%61.34
ّ
التضخم  ، %7.55توزع
أما على صعيد املقارنة مع شهر متوز املاضي فبلغ
احملافظات وفق اآلتي :بيروت  ،%7.52جبل لبنان  ،%7.54الشمال  ،%7.10البقاع
 ،%7.34اجلنوب  ،%8.16والنبطية .%8.57
وعليه ،أصدرت نقابة مستوردي املواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بيان ًا
اليوم أوضحت فيه أن «م��ا ذك��ره تقرير البنك ال��دول��ي األخير عن حلول لبنان
باملرتبة الثانية عاملي ًا في تضخم أسعار الغذاء ،يعود سببه الى إنهيار العملة
الوطنية التي فقدت أكثر من  95في املئة من قيمتها».
وأشار البيان الى أن «أسعار السلع الغذاء في لبنان هي «أرخص» من السلع
املماثلة في الدول املجاورة إذا مت إحتسابها على أساس الدوالر» ،مؤكد ًا أنّ «هذا
املوضوع يطرح قضية في غاية األهمية كانت النقابة قد أثارتها مرار ًا وتكرار ًا
وهو اخلوف من تهديد األمن الغذائي للبنانيني من باب عدم قدرة املواطن على
احلصول على الغذاء بفعل تآكل املداخيل جراء إستمرار إنهيار العملة الوطنية».
ولفت البيان إلى أ ّنه «إنطالق ًا من هذا الواقع املرير ،تعيد النقابة مناشدتها
جميع القوى السياسية واملسؤولني املعنيني ،بضرورة اإلسراع في تنفيذ خطة
إنقاذ إقتصادي ومالي تعيد البلد الى سكة التعافي والنهوض وتلجم تدهور سعر
صرف الليرة اللبنانية وتعيد للعملة الوطنية قيمتها ،ما يرفع القدرة الشرائية
للمواطنني وميكّنهم من احلصول على إحتياجاتهم على اختالفها».

«اهجم حارب قاتل وح ّرر �أموالك»
يثري ذعر موظفي امل�صارف
عقد املجلس التنفيذي الحتاد
ن��ق��اب��ات م��وظ��ف��ي امل���ص���ارف في
صص ملناقشة
لبنان اجتماع ًا ُخ ّ
امل��س��ت��ج��دات امل��ت��ع��ل��ق��ة باخلطة
األم��ن � ّي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع املصرفي،
وق���د ص���در ع��ن امل��ج��ل��س البيان
اآلت����ي :ي��ط��ال��ب مجلس االحت���اد
ب��ت��أم�ين األم���ن ف��ي م��راك��ز العمل
وي��رف��ض االحت���اد ع���ودة الزمالء
إلى مزاولة العمل من دون وجود
تدابير أمنية تسهر على أمنهم
وأمن املودعني خالل دوام العمل،
ويطالب املرجعيات األمنية على
تفهم مطلب االحتاد
اختالفها
ّ
ب��ض��رورة ت��أم�ين األم���ن ف��ي كافة
م��راك��ز العمل س ّيما أن التهديد
بقوة السالح
باقتحام املصارف
ّ
ما زال ُينشر في وسائل التواصل
االجتماعي وآخره اخلبر الصادر
جتمع املودعني في املصارف
عن
ّ
اللبنانية «نصيحة لكل املودعني
اخل���م���ي���س ي�����وم ال���ه���ج���وم على

موظفو الإدارات العامة ل ّوحوا
بالعودة �إىل الإ�ضراب املفتوح

النبطية � -سامر وهبي

جانب من املشاركني في االعتصام

نفذ موظفو اإلدارات واملؤسسات العامة في
ال��ن��ب��ط��ي��ة اع��ت��ص��ام��ا ام���ام ال��س��راي��ا ،م��ل��وح�ين بـ
«العودة الى االضراب املفتوح ان لم تلب مطالبهم
بزيادة رواتبهم ورفعها مبا يتناسب مع ارتفاع
سعر الدوالر».
وسأل ممثل رابطة املوظفني في اإلدارات العامة
ف��ي النبطية مسلم ع��ب��ي��د« :مل��ص��ل��ح��ة م��ن تدمير
القطاع العام وانهيارات اإلدارات العامة وعدم
تأمني حقوق املوظفني؟ اال يحق للموظف احلصول
على راتب يعطيه حياة كرمية باحلد األدنى ؟ اال
يحق للموظف ان يعلم أوالده كباقي القطاعات
وان يحصل على منحة تعليم ت��واك��ب األقساط
اجل���دي���دة؟ ه���ل ي��ع��ق��ل ان ي��ح��ص��ل امل���وظ���ف على
منحة لتعليم أوالده بقيمة مليوني ليرة لبنانية

فقط  ،وه��ل ميكن للموظف ان يستمر في خدمة
املواطنني؟ فواتير املستشفيات تأكل الراتب قبل
وصوله الى جيب املوظف والراتب باالصل يعاني
في حسابات املصرف املركزي والبنوك التجارية».
كما حت��دث عضو راب��ط��ة اإلدارة العامة حسن
وهبي فلوح بـ «العودة الى االض��راب املفتوح اذا
ل��م يتم تصحيح ال���روات���ب» ،مشيرا إل��ى أن «رفع
الرواتب  3اضعاف ال تلبي احلاجة للموظفني فال
يهمني من يقبض  8ماليني ليصبح  18مليونا بل
ال��ذي يهمني من يقبض مليون ونصف املليون،
ماذا تفيده أربعة ماليني ونصف املليون ،ال تعيله
أسبوعا .هناك شيء غير منطقي ،نحن اخر الشهر
ينتهي مفعول اإلنتاجية التي اعطونا إياها وهو
ب��دل احل��ض��ور ب�ين  150و 350ال��ف��ا حسب الفئة
وه���ذا ينتهي مفعوله آخ��ر ال��ش��ه��ر ،وعليهم ربط
موضوع اإلنتاجية بالدوالر وغير ذلك مرفوض».

�أ�سعار املحروقات حُتلّق وهبوط كبري لبور�صة بريوت
ارت���ف���ع ام�����س ،س��ع��ر صفيحة
البنزين بنوعيه  95و 98أوكتان
 29000ليرة واملازوت  44000ليرة
وال��غ��از  13000ل��ي��رة ،وأصبحت
األسعار كاآلتي :البنزين  95أوكتان
 682000ليرة ،البنزين  98أوكتان
 698000ليرة ،امل���ازوت 833000
ليرة ،الغاز  388000ليرة.

ّ
مؤشر بورصة
إل��ي ذال��ك أغلق
بيروت ل��ت��داول األسهم واألوراق
امل��ال��ي��ة أم���س ،ع��ل��ى ت��راج��ع كبير
ب��ن��س��ب��ة  %3.26أي م���ا يعادل
 3.75نقاط ،ليغلق عند مستوى
 1336.92نقطة.
وبلغت كمية األسهم املتداولة
 26أل��ف � ًا و 868س��ه��م � ًا ،بقيمة 1

وتشير مشموشي ال��ى ان القطاع ال��ع��ام حاليا يعاني من
النقص بسبب ق��رار وقف التعيينات ،لذلك فمن يتقاعد ال يتم
تعيني بديال عنه ،وتلفت الى ان في حال استمرار األوضاع على
ما هي عليه فلن يتقدم الى وظائف القطاع العام ال سيدات وال
رجال.
وعن جتربتها كرئيسة مجلس خدمة مدنية ،تشير مشموشي
ان��ه منذ تس ّلمها مهامها في حزيران  2020م� ّر البلد بظروف
صعبة نتيجة التدهور االقتصادي واالجتماعي وجائحة كورونا
وانفجار املرفأ ،لذلك فإننا نعمل في ظروف غير عادية وبأقصى
ما ميكن وباحلد األدن��ى ،فجميع املوظفني منهكني ويشعرون
بالذل ومن ال يزال يعمل هو من منطلق الوالء لإلدارة.
وع��م��ا إذا م��ا ك��ان��ت ال��س��ي��دات ف��ي م��وق��ع ال��ق��ي��ادة يتع ّرضن
للضغوطات السياسية أكثر من الرجال ،تؤكد مشموشي انها
لم تتعرض لذلك الن هناك احتراما للهيئات الرقابية ولعملها
ودورنا إعطاء الرأي وأحيانا يتم األخذ به وأحيانا أخرى تتم
مخالفته في مجلس الوزراء.
وتكشف عن مشاريع يقوم بها مجلس اخلدمة املدنية في
إطار تطوير العمل واحترام القوانني مبا في ذلك وجوب احترام
قانون عدم التحرش في مكان العمل وأخالقيات العمل واملهنة
والوظيفة العامة.
ّ
ولالطالع على رأي املوظفني ،تقول مالك د .وهي موظفة في
{
احدى الوزارات لـ«اللواء» :رغم بعض االغراءات املتواضعة التي
قررت احلكومة تقدميها من خالل ما يسمى ببدل إنتاجية عن كل
يوم عمل فأنا ّ
أفضل البقاء على الدوام الذي كان معموال به في
السابق أي ثالثة أيام في األسبوع ألن املبلغ الذي سأتقاضاه من
يعوض بقائي في املنزل مع طفلتي بحيث لم أعد
اإلنتاجية لن ّ
أستطيع تسجيلها في احلضانة وهي ستبقى مع والدة زوجي
في األيام التي أداوم بها.
أما ليلى ب .التي تعمل في مقر رسمي منذ أكثر من  37عاما
تقول« :فنيت حياتي في هذه الوظيفة كي أضمن مستقبلي بعد
لدي
إحالتي ال��ى التقاعد ال سيما انني غير متزوجة وليس ّ
م��ردود م��ادي سوى راتبي ال��ذي كان يكفيني في السابق علما
انني أعيش في املنزل العائلي ،ولكن حاليا لم يعد راتبي يكفينا
اشتراك الكهرباء وقد خفضت هذا االشتراك الى ثالثة «أمبير»
ك��ي أمتكن م��ن االس��ت��م��رار ف��ي تلبية احل��د األدن���ى م��ن مقومات
احلياة وأنا حاليا أعمل بدوام كامل لكي أنال بعض املساعدات
اإلضافية املقررة كما ان بعض األهل واألقارب أصبحوا يقدمون
لي بعض املساعدات».
ب��دوره��ا ُت��ع� ّب��ر ن��دى ع .ع��ن غضبها مل��ا آل��ت إل��ي��ه األوضاع
االقتصادية وانعكاسها على حياة املوظف وتلفت ال��ى انها
تعاني من أمراض صحية غير انها لم يعد باستطاعتها زيارة
الطبيب الذي أصبحت معاينته تتخطى راتبها لذلك فهي تعض
على اجلرح.

مليون و 587أل��ف � ًا و 848دوالر ًا
أم���ري���ك���ي��� ًا ،ن��� ّف���ذت م���ن خ��ل�ال 24
صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس املال
للشركات امل��درج��ة لتصل إل��ى 13
مليون ًا و 744أل��ف دوالر ،مقارنة
م��ع  14مليون ًا و 192أل��ف دوالر
جللسة التداول السابقة.

البنوك ،أهجم حارب قاتل وح ّرر
أموالك ،من ميتلك الشجاعة يحق
له حترير أمواله وله األولوية».
ُيطالب مجلس االحتاد األجهزة
األم��ن��ي��ة ُم�لاح��ق��ة ُم��ط��ل��ق��ي هذه
ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ت��و ّت��ر األجواء
�ج��ع ع��ل��ى ارتكاب
ال��ع��ام��ة وت��ش� ّ
ُم��خ��ال��ف� ٍ
�ات ل��ل��ق��ان��ون واستخدام
ال���س�ل�اح ل��ت��روي��ع ال��ع��ام��ل�ين في
القطاع املصرفي .
ُيجدد مجلس االحت��اد تأكيده
على ضرورة االسراع في معاجلة
م���وض���وع ال���ودائ���ع ف���ي القطاع
امل��ص��رف��ي وإع���ط���اء الضمانات
ال�لازم��ة للمودعني على اختالف
ح��ج��م ودائ��ع��ه��م وال���ت���و ّق���ف عن
إط�ل�اق خ��ط� ٍ�ط تعفي ال��دول��ة عن
حتمل مسؤولياتها ،فهي التي
ّ
ه��درت أم��وال املودعني من خالل
ٍ
ٍ
ٍ
فاشلة كان آخرها
مالية
سياسات
مشروع موازنة . 2022
ي���أس���ف م��ج��ل��س االحت������اد أن

تستمر معاناة كل زبائن املصارف
وب����االخ����ص ال���ذي���ن يتقاضون
رواتبهم من خالل نظام التوطني
بسبب إقفال امل��ص��ارف ،لكن في
املقابل ال ميكن االستهتار بأمن
الزمالء الذين أصبحوا ُمهددين
ب��ع��د االح����داث االخ��ي��رة ف��ي ٍ
عدد
من الفروع املصرفيةُ ،ويناشد كل
جمعيات امل��ودع�ين إل��ى التو ّقف
عن السياسات املتّبعة في تهديد
امل��ص��ارف وموظفيها واعتماد
وس��ائ��ل االح��ت��ج��اج ال��ت��ي يق ّرها
القانون .
ق����� ّرر م��ج��ل��س االحت�����اد دع���وة
م��ج��ل��س م��ن��دوب��ي االحت�����اد الى
��ص���ص ملناقشة
إج���ت���م���اع ُي���خ� ّ
ٍ
ال��ت��رت��ي��ب��ات الجن����اح االعتصام
ال���ذي س� ُي��ق��ام قبل نهاية الشهر
من أجل التأكيد بأن العودة إلى
ٍ
خطة
ال��ع��م��ل م��ش��روط � ٌة ب���إق���رار
ٍ
أمنية تضمن سالمة العاملني في
القطاع املصرفي».

حمية� :إعادة تزويد الطائرات
بالوقود من البوابات الـ23

اجتمع وزي��ر األشغال العامة والنقل في حكومة تصريف األعمال علي
حمية مع املدير العام للطيران املدني ف��ادي احلسن ،رئيس مجلس ادارة
طيران الشرق األوسط محمد احلوت ،املدير العام لشركة «امليز» محمد شاتيال،
رئيس مجلس ادارة مجموعة الشركات النفطية مارون الشماس وقائد جهاز
أمن املطار العميد نبيل عبدالله واجلهات االمنية في مطار رفيق احلريري
الدولي.
وإث��ر االجتماع ،عقد الوزير حميه مؤمترا صحفيا ،تناول فيه وضعية
املنشآت النفطية اخلاصة بتزويد الطائرات بالوقود وأنابيب الضخ من
املنشأة الى ساحة الطيران على طول خمسة كيلومترات وتقييم اخلدمات في
املطار بعد انتهاء فصل الصيف واخلطوات الواجب اتخاذها ،وكذلك اإلعالن
عن املزايدات اجلديدة وتاريخ فض عروضها ،والتعديات والسرقات التي
حتصل خارج سور املطار من االنفاق الى محطة الرادار في بيصور.
وأعلن حمية ان «اجتماع االمس (أمس االول) أتى لتقييم العمل في املطار
خالل فصل الصيف ولتحديد االخطاء والثغرات بغية معاجلتها وتفاديا
حلدوثها مستقبال ،خصوصا أننا نعيش في ظل وض��ع اقتصادي ومالي
صعب جدا» ،الفتا الى أن «الثغرات حتدث في كافة مطارات العالم» ،ومشيرا
إلى أن «اجلميع يعلم ما الذي حدث منذ اكثر من سبع سنوات في ما يتعلق
بالتسرب من األنابيب التي تغذي الطائرات بالوقود والتي تقع حتت ارض
املطار على طول خمسة كيلومترات كونه موضوعا يتعلق بالسالمة العامة».
وختم« :منذ تشكيل احلكومة احلالية اخذنا ق��رارا بالتوقيع مع الشركة
لبدء أعمال الصيانة لهذه األنابيب التي بدأت بالعمل من شباط  2022الى
اواخر ايلول احلالي حيث اصبحت البوابات الـ  23تغذي الطائرات بالوقود
من دون اية مشاكل في األنابيب».

متابعة نيابية لو�ضع املالعب «الكارثي»5
ريا�ضة

و�سيم �صربا:

AL-LIWAA Vendredi 23/09/2022

ملعب طرابلس األوملبي شاهد حي على كارثة املنشآت الرياضية في لبنان

وصف النائب سيمون أبي رميا رئيس جلنة الشباب
والرياضة النيابية حالة املنشآت الرياضية في لبنان
بالكارثي ّ
بكل ما للكلمة من معنى ،وذل��ك بعد مناقشة
أوض��اع��ه��ا بشكل مستفيض وع���رض ال��واق��ع اإلداري
والوظيفي واملالي وامليداني لهذه املنشآت ،وذلك خالل
جلسة انعقدت في مجلس النواب بحضور املدير العام
للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية رياض
الشيخة والعضو املتفرغ في ه��ذه املؤسسة دينا نصر
خوري.
ولفت ابي رميا« :خصصت اجللسة لالطالع على عمل

املؤسسة العامة التي تأسست في عام  ،2019والتي من
مسؤوليتها ادارة املنشآت الرياضية والكشقية :مدينة
كميل شمعون الرياضية ،املسبح االوملبي  -اميل حلود،
ملعب طرابلس قاعة امليناء ،ملعب مدينة بعلبك الرياضي
واملدينة الكشفية في سمار جبيل».
وق��ررت اللجنة تخصيص ج��والت أسبوعية ميدانية
لالطالع على واقع هذه املنشآت ،كما أعلن ابي رميا الذي
اشار «ستخصص بعد ذلك جلسات لإلدارات واملؤسسات
والوزارات واجلهات املعنية بادارة هذه املنشآت من أجل
وضع تصور إلعادة احلياة إليها واستنهاضها .وسنعلن
�اع��ا ع��ن اجل����والت ال��ت��ي س��ن��ق��وم ب��ه��ا ف��ي احملافظات
ت��ب� ً
لالطالع على واقع هذه املنشآت».

الفوز الثاين ل�سيدات
«بريوت فر�ست» ب�سلة العرب
جنحت سيدات فريق بيروت فرست بتحقيق فوزهن
الثاني في بطولة األندية العربية لكرة السلة ،وجاء على
حساب فريق الهالل التونسي بفارق  32نقطة وبنتيجة
( ،)71-39باملباراة التي اجريت عصر امس اخلميس في
صالة بئر شلوف في تونس.
األم��ي��رك��ي��ة ش��اك��وي��دي��ي��ا واالس ك��ان��ت االف��ض��ل في
صفوف الفريق اللبناني ال��ذي يدافع عن لقبه العربي
واللقاء ،بتسجيلها  22نقطة ،واضافت متابعة واحدة
ومثلها متريرة حاسمة ،وكانت عايدة باخوس افضل
اللبنانيات مع  11نقطة و 5متابعات ومثلها متريرات
حاسمة ،واضافت االميركية اليزابث ويليامز  10نقاط
مع  4متابعات ومتريرة حاسمة واحدة.
وهنا بقية برنامج مباريات الفريق اللبناني في الدور
االول:
اجلمعة  23اجل���اري :ض��د االورث��وذك��س��ي األردن���ي،
الساعة .18:00
السبت  24منه :ضد الثورة السوري ،الساعة .18:00

سيدات «بيروت فرست» حققن نتيجة الفتة أمام صاحبات األرض

الربازيلي نيمار يتخطى خطورة �إ�صابته
تلقى امل��درب البرازيلي تيتي تقارير مطمئنة ،حول
حالة مواطنه نيمار دا سيلفا ،جنم باريس سان جيرمان،
ال��ذي تعرض إلصابة طفيفة في ركبته أثناء تدربه مع
منتخب السليساو ،خالل فترة التوقف الدولي احلالي.
وسقط نيمار خالل التدريبات عشية لقاء غانا مساء
اليوم اجلمعة ،بعدما أشتكى من اإلصابة ،ليتم إيقاف
التدريبات من أجل معاجلة جنم الفريق الباريسي.
وق��ال��ت صحيفة « »Uolالبرازيلية ،إن إصابة
ن��ي��م��ار ك��ان��ت بسبب اح��ت��ك��اك م��ع فابينيو العب
ل��ي��ف��رب��ول اإلن��ك��ل��ي��زي ،وع����اد جن��م ب��اري��س سان
جيرمان واستأنف التدريبات بشكل طبيعي ،بعد
 5دقائق من سقوطه.
ه���ذا واش����اد ت��ي��ت��ي ،امل��دي��ر ال��ف��ن��ي للمنتخب،
بنجم باريس سان جيرمان ،وانطالقته القوية هذا
املوسم ،وقال عبر شبكة «غلوبو» البرازيلية:
«أبارك لنيمار واملعد البدني اخلاص على
هذه االنطالقة القوية ،وأهنئ أيضا
نادي باريس سان جيرمان».
وحقق نيمار جونيور أفضل
انطالقة في مسيرته هذا املوسم،
ح��ي��ث س��ج��ل  11ه��دف��ا وصنع
 8ل��زم�لائ��ه ف��ي أول  11مباراة
للفريق الباريسي بكل البطوالت
احمللية والقارية.
ونوه املدرب البرازيلي بـ»التزام
نيمار بأقصى درج��ات االحترافية
وال��س��رع��ة بالتنفيذ ل��ل��وص��ول لهذا
املستوى الفني».
وأمت تصريحاته «أي جن��م كبير،
يجب أن يراعي جيدا عامل السرعة
في القرار وتنفيذه».
وفي سياق اخر ،برر تيتي ،قراره
بشأن إقامة املباراة الودية ضد غانا،
في ملعب نادي لوهافر الفرنسي.
وقال تيتي في حوار مع صحيفة

باريس نورماندي «أنا مدرب متطلب ،وأركز كثيرا على
األمور والتجهيزات الفنية ،لذلك عندما عاينت اإلمكانات
اخلاصة بنادي لوهافر ،وجدت أن األجواء مثالية».
وكشف مدرب السيليساو «عندما زرت لوهافر ،الحظت
أيضا وج��ود كنيسة بجوار فندق اإلقامة.
أنا أحب الذهاب إلى الكنيسة قبل كل
م��ب��اراة ،واستغل ال��وق��ت لالنفصال
عن أجواء وضغوط العمل».
وي��خ��وض منتخب السليساو
مواجهة ودي���ة ثانية خ�لال فترة
التوقف الدولي احلالية وستكون
مبواجهة تونس ي��وم  27ايلول/
سبتمبر اجلارى.
ويتواجد منتخب البرازيل على
رأس املجموعة السابعة فى نهائيات
ك������أس ال����ع����ال����م 2022
امل��ق��ررة ف��ي قطر بعد
نحو شهرين ،وذلك
بجانب منتخبات
ص���������رب���������ي���������ا،
س�������وي�������س�������را
والكاميرون.

نيمار

«القرعون» يتوج ببطولة لبنان للتجذيف

مازوت من ريفي وكبارة ل�ضخ املياه
أجرى النائب اللواء أشرف ريفي اتصاال بالنائب كرمي كبارة ناقشا خالله
قضية انقطاع املياه عن مدينة طرابلس ،واتفقا على تقدمي  10آالف ليتر
مازوت ملصلحة مياه طرابلس لتشغيل محطات الضخ وإعادة ضخ املياه الى
املدينة .وأبلغ ريفي رئيس مصلحة املياه خالد عبيد بالقرار.
تأتي هذه اخلطوة استجابة لنداءات اهالي طرابلس بعد انقطاع املياه
عنهم بسبب ن��ف��اد كميات امل����ازوت ل��دى ال��ش��رك��ة ،وق��د الق��ت ه��ذه اخلطوة
استحسانا لدى االهالي الذين شكروا ريفي وكبارة على مبادرتهما مطالبني
سائر املسؤولني وامليسورين في طرابلس» بتحمل مسؤولياتهم جتاه املدينة
واهلها».

ور�شة عمل ل�شرح قانون ال�شراء العام

ُن ِّظ َم ْت قبل ظهر امس ،في قاعة الشرف في ُثكنة املقر العام للمديرية العامة
لقوى االمن الداخلي ،ورشة عمل لشرح قانون الشراء العام ،حضرها املدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان ،ورئيس هيئة الشراء العام
د .جان الع ّل ّية ،ورئيس وحدة اإلدارة املركزية العميد حسني خشفة ،ورئيس
معهد باسل فليحان املالي واالقتصادي بالتكليف األستاذ غسان الزع ّني،
واخلبيرة في قانون الشراء العام من معهد باسل فليحان املالي واالقتصادي
رنا رزق الله ،وعدد من الض ّباط املعنيني في قوى األمن ال ّداخلي وأمن الدولة
واألمن العام ،ومن ال ّدفاع املدني.
وتخ ّللت ورشة العمل محاضرتان ألقاهما الدكتور الع ّل ّية ورزق الله جرى
من خاللهما إطالع املشاركني على مندرجات القانون ،وتفصيالته.

جانب من منافسات للتجذيف داخل الصالة
نظم اإلحت��اد اللبناني للتجذيف بطولة لبنان
ال��ع��ام��ة مب��رح��ل��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة (ال��ت��ج��ذي��ف داخل
الصالة) مبشاركة  7أندية في مجمع Champ
ونادي  961 Cross Fitوهنا النتائج:
فئة األوالد م��ن  14- 12سنة  1000متر :طه
بعلبكي(نادي أس��ام��ة) ،الناشئني  16 - 15سنة
ي (كابيتال كلوب) ،الشباب
 1000م :خالد شبل 
 18 - 17سنة وزن خفيف  1000م:محمد عطوي
(ك��اب��ي��ت��ال ك��ل��وب) ،ال��رج��ال  29 - 19س��ن��ة وزن
خفيف  2000م :عبد ال���رؤوف ياسني (الثقافي
االجتماعي الرياضي ال��ق��رع��ون) ،ال��رج��ال - 19
 29سنة وزن مفتوح  2000م :طانيوس االقزي (
اجليش اللبناني) ماستر رجال  39 - 30سنة وزن
ن (فوج إطفاء بيروت)
مفتوح  1000م :أكرم صوفا 

ماستر رجال  48 - 40سنة وزن مفتوح  1000م:
جورج مخول (اجليش) ،ماستر رجال من 49 - 40
سنة وزن خفيف  1000م :طالل جبارة (القرعون)
ماستر رجال  49 - 40سنة وزن مفتوح  1000م:
إبراهيم عبود (اجليش) ماستر رج��ال 59 - 50
سنة وزن خفيف  1000م :رونالد تيان (اسامة)
ماستر رجال  59 - 50سنة وزن مفتوح  1000م:
شاين مهنا (الهالل) السيدات  29 - 19سنة وزن
خفيف  2000م :جن��وى إبراهيم (الفتوة) وهنا
ترتيب األندية:
النادي الثقافي االجتماعي الرياضي القرعون
 25نقطة ،اجليش اللبناني ،22الفتوة الرياضي
 16كابيتال كلوب ،14أسامة 11الهالل،10فوج
إطفاء مدينة بيروت.8

تتمات

اجلمعة  23أيلول 2022م
املوافق  27صفر 1444هـ

دار الفتوى يتماهى مع التوجه
(تتمة املنشور ص)1

 ،seaside arenaح�ض��ره ع��دد كبير م��ن ال ��وزراء
والنواب السابقني ،وقيادات سياسية ومديرون عامون
وفعاليات إقتصادية وإجتماعية ونقابية ورؤساء
بلديات ومخاتير وفعاليات من املجتمع املدني ،لدعم
م �ب��ادرة املفتي الشيخ عبد اللطيف دري ��ان الوطنية
بجمع النواب املسلمني الس ّنة حلماية الدولة بركائزها
الدستورية.
وقال شقير في «النداء»« :مما ال شك فيه ،أن الوطن
مي��ر ب��أص�ع��ب ال �ظ��روف ع�ل��ى اإلط�ل�اق وع �ل��ى مختلف
امل �س �ت��وي��ات ...ال��دول��ة مفلسة وم��ؤس�س��ات�ه��ا تتفكك
وتتحلل ،وذلك يظهر جلي ًا من خالل توقف عمل اإلدارات،
ومعاناتها من فقدان الكهرباء ،وأبسط املستلزمات،

يشمل ذلك حتى قصور العدل.
وقال شقير« :على هذا األساس ،نعلن اآلتي:
او ًال :نقدر ونثمن عالي ًا الدعوة املوجهة من سماحة
مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان للسادة
ال �ن��واب املسلمني ال�س�ن��ة م��ن ك��ل امل�ن��اط��ق اللبنانية
لالجتماع بدار الفتوى بتاريخ  24من الشهر اجلاري؛
ونرى في الدعوة واالجتماع بادرة وطنية جامعة؛ جتمع
وال تفرق؛ وتنير الطريق للنهوض والتوازن الوطني؛
وتساهم بشكل فعال بتصحيح مسار الوطن؛ واخراجه
من االن�ح��دار واالن��زالق اخلطير ال��ذي تشهده الساحة
اللبنانية على كافة الصعد السياسية واالجتماعية
واالقتصادية.
ثانيا :نهيب بالنواب املجتمعني بدار الفتوى برعاية
مفتي اجلمهورية وندعوهم باسم اللبنانيني جميع ًا ألن
يوحدوا صفوفهم؛ ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية
والتاريخية مع بقية اخوانهم النواب اللبنانيني ألن
يكون لبنان الوطن أو ًال واخير ًا بالنسبة الهتماماتهم؛

وان يتالقوا لاللتزام باالستحقاقات الدستورية؛ وبنص
وثيقة الوفاق الوطني املعروفة باتفاق الطائف النقاذ
البالد والعباد من حالة الفوضى والتمزق والضياع
واالنهيار الذي أخرج لبنان عن دوره احلضاري الذي
ميزه ليكون ملتقى احلضارات والثقافات والتنوع في
هذا الشرق العربي األصيل.
ثالثا :نحن على ثقة تامة ب��أن االج�ت�م��اع النيابي
ب��دار الفتوى سيكون ل�ق��ا ًء وطني ًا بامتياز بعيد ًا عن
أية مشاريع طائفية أو مذهبية؛ وبداية الطريق إلعادة
النهوض بالدولة ومؤسساتها؛ ليبقى لبنان سيد ًا حر ًا
عربي ًا مستق ًال؛ ووطن العيش الواحد والتنوع؛ جلميع
أبنائه احلريصني على بناء الدولة الوطنية اجلامعة
والعادلة واحلاضنة للبنانيني جميع ًا».
وش ��ددت م �ص��ادر سياسية على ان ص��دور البيان
االميركي الفرنسي السعودي املشترك الداعي النتخاب
رئيس جديد للجمهورية في املوعد الدستوري وتأليف
حكومة جديدة وااللتزام بالطائف وبتطبيق القرارات

�سعودية على ر�أ�س هيئة حقوق الإن�سان

أمر العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود ،أمس بإعفاء رئيس هيئة
ح��ق��وق اإلن��س��ان ،وتعيني س��ي��دة مبنصبه
ألول مرة.
وأفادت وكالة األنباء السعودية الرسمية،
بأن امللك سلمان أصدر أمرا بإعفاء عواد بن
صالح العواد ،رئيس هيئة حقوق اإلنسان
من منصبه ،وتعيني هال بنت مزيد بن محمد

التويجري ،رئيس ًة للهيئة مبرتبة وزير.
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة ،أن امللك سلمان أمر
أيضا بتعيني العواد مستشار ًا بالديوان
امللكي مبرتبة وزير.
وهيئة ح��ق��وق اإلن��س��ان باململكة هيئة
رس��م��ي��ة ،أن��ش��أت ع���ام  ،2005تعمل على
حماية احلقوق بإبداء الرأي واملشورة في
ما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان ،ويتكون

مجلسها من رئيس ونائب و 26عضوا على
األقل.
وقبل األمر امللكي كانت التويجري تشغل
أم�ي�ن ع���ام "م��ج��ل��س ش����ؤون األس�����رة" منذ
حزيران  ، 2017وبهذا القرار تعد أول سيدة
تتولى منصب رئيس هيئة حقوق اإلنسان
باململكة.
(واس)

قضائيات

ر�سائل نادي الق�ضاة الثالثية :لرفع اليد عن الق�ضاء
وقول احلقيقة وعدم �صب جام الغ�ضب على الق�ضاة
طلب رئيس «ن���ادي قضاة لبنان»
القاضي فيصل مكي م��ن املسؤولني
«اح��ت��رام الصالحيات ورف��ع اليد عن
القضاء واق���رار ق��ان��ون استقالليته.
وإذ أكد «وج��وب احترام حرية الرأي
وال��ت��ع��ب��ي��ر وح���ري���ة ال��ص��ح��اف��ة امر
مقدس ،شدد أن «احلرية ال تعفي من
ق��ول احلقيقة كاملة م��ن دون زيادة
او نقصان او جتاهل وعلى االعالم
توخي الدقة في نقل ص��ورة القضاء
احل���ق���ي���ق���ي���ة ».وأخ������ذ ع���ل���ى الشعب
ال���ذي وص��ف��ه «ب��امل��ق��ه��ور ،واملسلوب،
واملنهوب وال���ذي ال ح��ول ل��ه وال قوة
قيامه بصب جام غضبه على القضاة
مبجملهم وهذا تبرئة للفاعل».
كالم مكي جاء خالل عرض «نادي
ق��ض��اة ل��ب��ن��ان» خ�لال ل��ق��اء ف��ي «نادي
ال���ص���ح���اف���ة»،أم���س ،ل��ل��واق��ع امل����ادي
واملعنوي للقضاة ،واسباب اضرابهم
املفتوح .ورد القاضي مكي واالعضاء
ال��ق��ض��اة محمد ف���واز وج���وزف تامر
وحسن حمدان على ما اسموه «احلملة
املمنهجة ضد قضيتهم ،واملعلومات
امل��ض��ل��ل��ة وال��ك��اذب��ة ال��ت��ي يواجهها
معظم القضاة ،وعلى االتهامات التي
تطال السلطة القضائية».

واش��ار القاضي مكي الى ان «هذا
اللقاء اراده قضاة من داخ��ل النادي
ومن خارجه ،وسيجيب عن كل األسئلة
التي تتناول القضاة ،ال سيما ان كما
كبيرا من االتهامات طالتهم واغلب
املعلومات التي نشرت هي معلومات
كاذبة ومضللة».
ول��ف��ت ال���ى ان «اغ��ل��ب القطاعات
اض��رب��ت وط��ال��ب��ت ب��ح��ق��وق ول���م تلق
حتركاتها ما يواجهه القضاة» ،الفتا
ال��ى أن هناك «حملة ممنهجة لضرب
القضاء ،وه��ن��اك مواطنون ينجرون
ال���ى ه���ذه احل��م��ل��ة» ،م��ش��ددا ع��ل��ى ان
«اخلاسر االكبر من جناح هذه اخلطة
ان وص��ل��ت ال���ى غ��اي��ت��ه��ا املنشودة،
ه��و امل��واط��ن ال��ذي يساهم ال��ي��وم في
تأجيجها وبالتالي البلد ومستقبل
اوالدنا».
ودع����ا ال���ى «ال���وق���وف ال���ى جانب
ال��ق��ض��اة ال���ذي���ن ي��ق��وم��ون بعملهم
ب��ش��ف��اف��ي��ة» ،م��ش��ي��را ال���ى أن «اغلبية
ال��ق��ض��اة ف��ي ح���ال ت��وق��ف ق��س��ري عن
العمل ،ليس اعتكافا وامنا استحالة
ف���ي ال����وص����ول ال����ى ال��ع��م��ل نتيجة
ال��ظ��روف امل��ادي��ة الصعبة» ،موضحا
ان هناك «قضاة ما زال��وا مستمرين

ب��ع��م��ل��ه��م ،وه����م ال��ق��ض��اة ال���ق���ادرون
بسبب امكاناتهم املادية واملعنوية.
واذا استمر الوضع على ما هو عليه
ولم يتم تصحيح االوض��اع سيتوقف
اجلميع ع��ن العمل بسبب استنفاد
اماناتهم».
وأك���د ان «ال��وض��ع املعيشي ليس
املشكلة الوحيدة بل ايضا مكان العمل
غير امل�لائ��م ،اذ ال م��اء وال كهرباء»،
ك��اش��ف��ا ان «ب��ع��ض ال��ق��ض��اة كانوا
ي��ن��ف��ق��ون ع��ل��ى ال��ع��دل��ي��ة م��ن تصليح
وترميم احلمامات».
وش����دد ع��ل��ى أن «ال��ت��ع��م��ي��م قاتل
وه����دام ،وض���رب ص���ورة ال��ق��ض��اء هو
ما يطلبه املسؤول احلقيقي عن وضع
البلد».
ورأى ان «احلل يكون بالضغط من
اجل :اقرار قانون استقاللية القضاء،
إل���غ���اء احل���ص���ان���ات ،رف����ع السرية
املصرفية في امللفات القضائية ،تفعيل
التفتيش القضائي ،إلغاء الطائفية
السياسية وإع���ادة الثقة بالقضاء.
وك��ل ك�لام س��وى ذل��ك ه��و جلد للذات
والغرق اكثر واكثر في املستنقع الذي
نعيش فيه».
ب�����دوره ،حت���دث ف����واز ع��ن مفهوم

الضمانات للقاضي ،مشيرا ال��ى أن
«ال��ق��اض��ي ان��س��ان ع��ادي كغيره ،لكن
ما يفرقه عن غيره هو طبيعة عمله.
وال��ص��ف��ة االس��اس��ي��ة لعمل القاضي
هي صفاء الذهن الن تشويش ذهنه
يجعله يقع في اخلطأ ،ما ي��ؤدي الى
اخ��ذ ق����رارات خ��اط��ئ��ة» ،الف��ت��ا ال��ى أن
«ال��ض��م��ان��ات ال ت��ت��ع��دى رات��ب��ا الئقا
وضمانا صحيا وتعليما الوالده».
وق���ال« :ال��ق��اض��ي ميتهن القضاء
ومينع عليه القيام بأي اعمال اخرى.
هو يعتاش من هذا العمل واملفروض
ت��أم�ين االس��ت��ق��رار امل����ادي واملعنوي
ل��ه ك��ي يستطيع ال��ع��م��ل .وان كلفة
ع��دم اعطاء القاضي الضمانات هي
اوال ن���زف ق��ض��ائ��ي ،ف��ه��ن��اك كثيرون
يستقيلون واخ��رون في اج��ازات دون
راتب ،وعدد القضاة ال يتعدى ال600
ولذا علينا احملافظة عليهم .فاذا فقدت
املاديات واملعنويات عندها يتم جتريد
القضاة من كل شيء عن باطل».
أم���ا ت��ام��ر وح��م��دان ف��أك��دا ان���ه «ال
مي��ك��ن حتميل ال��ق��ض��اة وزر تقاعس
قاض او آخ��ر» ،مشددين على «اهمية
دور التفتيش القضائي ف��ي عملية
تنظيف القضاء».

«مراكب املوت» ..جثث قبالة طرطو�س وطوافات
رو�سية تتدخل وا�ستغاثة من زورق قرب اليونان
باتت شواطىء لبنان وسوريا موانىء لنتناثر
جثث اللبنانيني الهاربني من جهنم األوضاع املالية
واإلقتصادية واإلجتماعية التي دفعت باليائسني
الذين يفرون ولو على حساب حياتهم ،عبر مراكب
امل����وت خ��ص��وص � ًا م���ن ش���واط���ئ ال��ش��م��ال ،وسط
تقاعس وجتاهل السلطات اللبنانية لهذه الظاهرة
اخلطيرة التي أضحت» جت��ارة» موصوفة بحياة
مئات الهاربني.
وق��د مت العثور مساء أم��س ،على مركب يغرق
قبالة شاطئ طرطوس قرب جزيرة أرواد-سوريا،
وعلى متنه مهاجرون لبنانيون كانوا في طريقهم
إل���ى ق��ب��رص ح��س��ب م��ا ن��ش��رت م��ن��ص��ات إخبارية
سورية .وقد انتشال عدد من اجلثث ،فيما املآذن
في جوامع أرواد تدعو الستنفار املراكب ،ملتابعة
ال��ب��ح��ث ع���ن ن���اج�ي�ن .وق���ام���ت ط���واف���ات روسية
بالتحليق ف��وق ال��ش��واط��ىء السورية للمساعدة

بالعثور على ناجني أو جثث.
وأع��ل��ن م��دي��ر ع��ام امل��وان��ئ البحرية السورية
العميد م .سامر قبرصلي« :كوادرنا تعمل اآلن بكل
جهودها على إنقاذ زورق بحري ..وذلك في موقع
مقابل منطقة املنطار ومقابل أرواد وع��دة مواقع
على شاطئ ط��رط��وس .ق��ائ� ً
لا :مت العثور على 15
وف��اة ،و 8ناجني مت إسعافهم إل��ى مشفى الباسل
بطرطوس ،مع استمرار عمليات البحث في املوقع.
ووف��ق أق��وال الناجني ،ف��إن ال���زورق انطلق من
لبنان ،م��ن املنية ،منذ ع��دة أي��ام بقصد الهجرة،
وعلى متنه عدة جنسيات.

حتركات وقطع طرق

قطعا
وص��ب��اح اخل��م��ي��س ،ش��ه��دت ط��راب��ل��س
ً
للطرقات من قبل عدد قليل من الشبان واألهالي،
عند أوتوستراد باب التبانة باالجتاهني ،وناشدوا

املسؤولني والسلطات متابعة أوضاع ذويهم الذين
هاجروا قبل أيام على منت قارب يتجه إلى إيطاليا،
إلى أن فقدوا االتصال بهم منذ نحو يومني.
وال يوجد أي معطيات دقيقة حول هذا القارب،
بعد أن تبلغ األهالي أنباء غير مؤكدة عن تعطل
محركه قبالة ال��ي��ون��ان .وأف��ي��د أن ال��ق��ارب يحمل
نحو  55مهاج ًرا لبناني ًا وس��وري� ًا وفلسطيني ًا.
ومن بينهم ً
أيضا ،وفق املعلومات ،عائلة من باب
التبانة سبق أن هاجر بعض أفرادها بطريقة غير
نظامية قبل سنوات إلى أملانيا.
وحتدث بعض احملتجني أن ذويهم ال يحملون
كميات كافية من الطعام واملاء ،وأن القارب صغير
نسب ًيا وغير آمن ،سافروا به ليل اخلميس الفائت.
ما يعني أنهم متكنوا من جتاوز املياه اإلقليمية،
ب�لا رص���د ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة للجيش؛
واجتازوا مسافات كبيرة على مدار  7أيام.

«نقابة املحامني» :االعتكاف نتائجه �سلبية

أع���ل���ن م��ج��ل��س ن��ق��اب��ة احملامني
ف��ي ب��ي��روت ف��ي ب��ي��ان ،ب��ع��د جلسته
األسبوعية في بيت احملامي برئاسة
ال��ن��ق��ي��ب ن���اض���ر ك��س��ب��ار وحضور
األعضاء ،أنه «بعد كل النداءات التي
أطلقها نقيب احمل��ام�ين واحملامون
وامل���واط���ن���ون ،واإلت����ص����االت التي
ج��رت على ك��ل امل��س��ت��وي��ات ،ال يزال

ال��ق��ض��اة مبعظمهم م��ص��ري��ن على
م��ت��اب��ع��ة االع���ت���ك���اف ال�����ذي يعتبر
م��ن أخ��ط��ر امل��واق��ف ال��ت��ي مي��ك��ن ان
يتخذها م��س��ؤول وت���ؤدي إل��ى شلل
ال��ع��دال��ة ،وإل���ى األض����رار اجلسيمة
التي تلحق باملتقاضني وباحملامني،
وبالقضاة أنفسهم .إذ أن اإلعتكاف
ليس الوسيلة الناجعة التي توصل

بقلوب ميلؤها احلزن عامرة باإلميان
ينعى آل صيداني و آل هبري
فقيدهم الغالي املغفور له بإذن الله تعالى

املرحوم

الدكتور نهاد شفيق صيداني

زوجته ندى خليل الهبري
والده :املرحوم الدكتور شفيق صيداني
والدته :رشيقة القيسي
ولده :الدكتور محمد صيداني زوجته ماديسون
ابنته :ميرا
شقيقه :الدكتور مصطفى صيداني زوجته وفاء حماده
شقيقته :ملى زوجة مروان قرنفل
شقيقات زوجته :إميان زوجة املهندس بسام برغوت
منى أرملة املرحوم فاروق بزري
ميرا زوجة ممدوح كوكش
صلي على جثمانه الطاهر ظهر أمس اخلميس الواقع فيه ٢٦
ُ
صفر ١٤٤٤هـ املوافق  22أيلول 2022م في جامع البسطة التحتا
ووري الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي في الثاني اليوم اجلمعة  23أيلول
والثالث السبت  ٢٤أيلول 2022م
في فندق راديسون بلو DUNES Center -
الطابق األول  -فردان
وذلك من الساعة الثالثة من بعد الظهر
لغاية الساعة السابعة مساء للنساء والرجال
ّ
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه
سائلني املولى ع ّز
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جميع أهله
وذويه الصبر والسلوان
وأن يحشره مع النبيني والص ّديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا
الراضون بقضاء الله وقدره:
آل صيداني ،هبري ،القيسي ،قرنفل،
حماده ،برغوت ،بزري ،كوكش وأنسباؤهم
احلي الذي ال ميوت
سبحان
ّ

السادة القضاة إلى هدفهم ،أال وهو
ص���دور ق��ان��ون إستقاللية السلطة
القضائية وال��ع��ي��ش ب��ك��رام��ة ماديا
ومعنويا».
أض�������اف« :امل����س����ؤول����ون الذين
ي��ت��م االع��ت��ك��اف ض��ده��م وبسببهم
غير آب��ه�ين مبطالب ال��ق��ض��اة ،وهم
مرتاحون لالعتكاف ال��ذي قد يصب
في مصاحلهم ،فال قضية املرفأ بخير،
وال ال��دع��اوى ض��د امل��ص��ارف املقامة
م��ن امل��ودع�ين بخير ألن��ه��ا متوقفة،
إضافة إل��ى عشرات آالف الدعاوى،
فاحلاكم ال يعتكف مثله مثل الطبيب
ورجل األمن ،وإال نصل إلى الفوضى
والعنف واألضرار اجلسيمة».
وتابع« :مبا أن علة وجود احملاماة
حتقيق العدالة ،وأينما جتد عرقلة
للعدالة ،تفتش عن اخللل واألسباب
للتصدي بالوسائل الدميقراطية.

ومبا أن نقابة احملامني ،إنطالقا من
دوره��ا في حتقيق رسالة العدالة ،ال
ميكنها أن تقف مكتوفة األي��دي في
مسألة إعتكاف السادة القضاة ،إذ
ان ه��ذا اإلعتكاف يعتبر إستنكافا
عن إحقاق احل��ق وتأخيرا لتحقيق
العدالة على أقل تقدير ،فالتأخير في
حتقيق العدالة هو شكل من أشكال
ال�لاع��دال��ة م��ع م��ا يسببه م��ن ضياع
للحقوق وتآكلها وأض����رارا مادية
ومعنوية ال تعوض».
وختم« :النقابة تقف إلى جانبهم
في كل مطالبهم ،ومستعدة ألي عمل
ي��س��اه��م ف��ي حتقيقها م��ه��م��ا كانت
ال��ص��ع��وب��ات وال��ع��راق��ي��ل ق��وي��ة ،إال
أنها لن تقبل بأي شكل من األشكال
باستمرار اإلعتكاف ال��ذي لن يؤدي
إل����ى أي ن��ت��ي��ج��ة إي��ج��اب��ي��ة ،ب���ل كل
نتائجه سلبية ومن كل النواحي».

فرونت�سكا ا�ستو�ضحت تعيني ٍ
قا�ض رديف من اخلوري
أجرى وزير العدل في حكومة تصريف األعمال القاضي هنري اخلوري ،مع املنسقة
اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ،جولة أفق عن األوضاع العامة في
لبنان واملنطقة خالل لقاء ُعقد في ال��وزارة ،مت خالله التطرق الى التعاون بني لبنان
واألمم املتحدة في مجاالت ع��دة ،ومنها التعاون القضائي .وشكر الوزير اخلوري
فرونتسكا على الدعم الذي تقدمه املنظمة الدولية الى لبنان ،عارض ًا معها شؤون ًا
لوجستية تتعلق بوزارة العدل وأوضاع قصور العدل في بيروت وسائر احملافظات.
قاض رديف في ملف انفجار
واستوضحت فرونتسكا من وزير العدل موضوع تعيني ٍ
مرفأ بيروت.

م�سلحون يطلقون النار باجتاه املنازل يف خلدة

حصل توتر أمني مساء أمس ،في منطقة خلدة ،بعد إق��دام مسلحني على إطالق
بشكل عشوائي باجتاه منازل عائدة ألبناء عشائر العرب في املنطقة ،وأضافت:
النار
ٍ
«إثر ذلك ،أقدم مسلح آخر مجهول الهوية على إطالق النار في الهواء ثم الذ بالفرار
.وتدخل اجليش فور ًا لضبط الوضع ،وقد بدأ بتسيير دوريات مؤللة في املنطقة.

طعن  3ع�سكريني �أثناء توقيف مطلوب

أثناء قيام دورية من اجليش بتوقيف أحد األشخاص في منطقة باب الرمل بالقرب
من مقهى موسى في طرابلس حليازته مسدس حربي غير مرخص ،عمد املطلوب على
شهر سكني وطعن  3عناصر من اجليشُ ،وصفت إصابة اثنني منهم بالطفيفة ،فيما
ُنقل اآلخر إلى مستشفى املظلوم للعالج ،ليت ّم بعد ذلك توقيف اجلاني وإحالته إلى
التحقيق.
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الدولية ،قد يبدل اولوية تشكيل حكومة جديدة،
وي��دف��ع ب��اجت��اه ت �س��ري��ع ان �ت �خ��اب رئ �ي��س جديد
للجمهورية قبل انتهاء والية الرئيس ميشال عون
في الواحد والثالثني من شهر تشرين االول املقبل
وقالت :انه بالرغم من احلديث املتواتر عن تفاهم
ضمني مت م��ؤخ��را ،لتشكيل ح�ك��وم��ة ج��دي��دة في
غضون االي��ام املقبلة ،لتفادي ح��دوث اعتراضات
وجت��اذب سياسي مرتقب ،اذا انتهت والية رئيس
اجلمهورية ميشال عون وتسلمت حكومة تصريف
األعمال مهمات رئيس اجلمهورية ،فإن مستجدات
االي��ام املاضية ،وص��دور البيان الثالثي املشترك،
واحل��راك الديبلوماسي السعودي والفرنسي في
لبنان ،اعطى اش��ارات برغبة واص��رار ه��ذه الدول
على تقدمي انتخاب رئيس جديد للجمهورية على
تشكيل حكومة جديدة ،ما قد يبدل في التوجهات
الداخلية لالستمرار قدما لتشكيل حكومة جديدة
في الوقت احلاضر.
ون�ق�ل��ت امل��ص��ادر ع��ن دي�ب�ل��وم��اس�ي�ين مهتمني
بالوضع اللبناني ،ان أهمية انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ت�ت�ق��دم ع�ل��ى مطلب تشكيل حكومة
جديدة ،باعتبار ان انتخاب الرئيس ،يعني استقالة
احلكومة اجلديدة او حكومة تصريف األعمال فورا،
والدعوة لتشكيل حكومة بداية العهد .ولذلك وبدال
من تشتيت اجلهود املبذولة واضاعة الوقت سدى،
ف��إن ال��ذه��اب الن�ت�خ��اب رئ�ي��س ج��دي��د للجمهورية
يبقى اخليار املفيد للبنان ،واالقل كلفة من التلهي
بتشكيل حكومة جديدة ،عمرها محدود وحركتها،
ال ميكن أن تفي مبتطلبات ح��ل األزم ��ة القائمة،
والتعاطي مع ال��دول العربية الشقيقة واملجتمع
الدولي كما تستطيع حكومة العهد االول��ى ،التي
ستتحرك بزخم اقوى وفاعلية أوسع.
واعتبرت امل�ص��ادر ان��ه ال ب��د م��ن انتظار عودة
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي الى بيروت لإلطالع
م�ن��ه ع�ل��ى ف �ح��وى م��واق��ف ال��رؤس��اء واملسؤولني
الدوليني ال��ذي��ن التقاهم ف��ي ن�ي��وي��ورك ،ملعرفة ما
اذا ك��ان��ت اول��وي��ات تشكيل احل�ك��وم��ة اجلديدة،
م��ات��زال على حالها ،ام ان اجل�ه��ود ستتركز على
تذليل العقبات لتسريع اخلطى النتخاب رئيس
جديد للجمهورية اوال ،على ان يتم بعد ذلك تشكيل
احلكومة اجلديدة بعد تسلم الرئيس اجلديد ملهماته
رسميا .واش��ارت الى ان املواصفات التي حددها
البيان الثالثي املشترك لرئيس اجلمهورية اجلديد،
تتطابق مبعظمها مع املواصفات التي يراها العديد
من االط��راف السياسيني واملرجعيات الدينية ،ما
يعني ف��ي اخل�لاص��ة ال��ى استبعاد الشخصيات
االخ��رى ،التي ال تتوافر فيها مثل هذه املواصفات
من السباق للرئاسة االولى ،كما الى استبعاد دعم
أي منها في حال خوضها لالنتخابات.
على صعيد آخر توقفت املصادر عند ما يروج
من اخبار وروايات عن اسباب القرار املتخذ باعفاء
العراقيني الوافدين إل��ى لبنان من احلصول على
التأشيرة املسبقة ،ومدى تأثير هذا القرار بتعريض
االمن الداخلي للخطر ،جراء امكانية تسرب عناصر
ارهابية من تنظيم داعش او غيره من امليليشيات
احلزبية املتطرفة إل��ى الداخل اللبناني وطالبت
وزير الداخلية بتفسير موجبات هذا القرار ووضع
ح��د ل�ك��ل م��ا ي �ت��ردد وي �ش��اع ح��ول ه��وي��ة واه ��داف
املستفيدين منه.
ولئن كانت احلكومة تعومي ًا او تعدي ًال ،ضمن
تشكيلة الـ 24وزير ًا في اولى اخلطوات االنفراجية
ف��ي الشهر األخ�ي��ر م��ن عمر عهد ،يعد اللبنانيون
اي��ام��ه الثقيلة ،بالدقائق وال �ث��وان��ي ،ن�ظ��را لهول
االن �ه �ي��ار ال ��ذي ح��دث ف �ي��ه ،م��ن دون اي��ة رؤي ��ة او
مقاربة قادرة علي احلد من االنهيار او وقفه ..فإن
االج�ت�م��اع ال��ذي يعقد غ��د ًا ف��ي دار الفتوى يشكل
خطوة باالجتاه الصحيح ،لتوحيد الكلمة النيابية
والوطنية ،لتالقي التوجه الدولي -العربي بدفع
الوضع الداخلي باجتاه الصحيح..
فاألسبوع ينتهي على انتظارات عودة الرئيس
جنيب ميقاتي من نيويورك خالل اليومني املقبلني،
والعرض اخلطي للوسيط االميركي في مفاوضات
ترسيم احلدود البحرية آموس هوكشتاين بعد لقائه
في نيويورك نائب رئيس مجلس النواب الياس بو
صعب املكلف متابعة امللف معه ،وق��رار املصارف
حول اعادة احلركة النقدية واملالية الى البالد كما
يجب ،على ان يبدأ االسبوع املقبل االثنني بجلسة
مجلس النواب إلستكمال مناقشة مشروع موازنة
واملعول ان يتم اقرارها او إسقاطها
العام ،2022
ّ
في يوم واحد بعد املناقشة ،اذا لم تلجأ بعض الكتل
الى املقاطعة وتطيير النصاب ألسباب سياسية.
وبعدها ينتظر البلد لقاء الرئيسني ميشال عون
وميقاتي الثالثاء على االرجح إلستكمال البحث في
التشكيلة احلكومية وعلى امل ان «ينام» ميقاتي
في القصر وال يخرج منه إلاّ بعد التشكيل كما قال!
ولكن ستشهد نهاية االسبوع غد ًا السبت احلدث
املنتظر في دار الفتوى ،حيث يجمع املفتي الشيخ
عبد اللطيف دري ��ان اك�ث��ري��ة ال �ن��واب السنة على
اختالف مشاربهم ،للبحث في القضايا املصيرية
وال��وط �ن �ي��ة وال��دس �ت��وري��ة واالت� �ف ��اق ع�ل��ى موقف
واحد حيالها.وتأكد لـ «اللواء» من مصادر متابعة
لتحضيرات اللقاء ان  24نائب ًا اك��دوا حضورهم
وامتنع ثالثة ه��م ال��دك�ت��ور اس��ام��ة سعد وحليمة
قعقور وابراهيم منيمنة .وان مواضيع البحث هي
ذاتها التي جرى تداولها ولم يطرأ اي بند جديد.

كلمة ميقاتي

وقد ألقى ميقاتي فجر ًا بتوقيت بيروت كلمة
لبنان أم��ام اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وأكّد
فيها «ع��ل��ى ال��ت��زام لبنان ب��ال��ق��رارات واملواثيق
الدولية ،شاكر ًا قوات اليونيفيل جهدها لضمان
االستقرار في جنوب لبنان بالتعاون مع اجليش
اللبناني».
وتعهد ميقاتي «باتخاذ التدابير اإلصالحية»،
ّ
وقال :ال غنى للبنان عن الدول العربية التي ينتمي
لها ،ونلتزم باتفاق الطائف ونرفض املس به.
وناشد «ال���دول الشقيقة والصديقة أن تكون
إلى جانب لبنان في محنته الراهنة وأن تؤازره
للخروج منها ومعاجلة تداعياتها اخلطيرة على
الشعب وبنية ال��دول��ة ونتطلع إل��ى إع���ادة عقد
مؤمتر أصدقاء لبنان».
واش��ار ميقاتي إلى أنّ «أزم��ة النزوح السوري
ّ
«احلل
باتت أكبر من طاقة لبنان» ،موضح ًا أنّ
املستدام الواقعي الوحيد هو في حتقيق العودة
اآلم��ن��ة والكرمية إل��ى س��وري��ا ،ف��ي سياق خارطة
ط��ري��ق ينبغي أن ي��ب��دأ ال��ع��م��ل عليها ف��ي أسرع
وق��ت وتوفير مساعدات إضافية نوعية للدولة
اللبنانية».
واض���اف :أم��ا ف��ي م��ا يتعلق بترسيم حدودنا
البحرية بوساطة أميركية مشكورة ومرحب بها،
وبرعاية امم��ي��ة ،يهمني أن اؤك��د م��ج��دد ًا متسك
لبنان املطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه
اإلقليمية ومنطقته االقتصادية اخلالصة ،مكررين
�وص��ل إل��ى ٍّ
حل
أمامكم رغبتنا ال��ص��ادق��ة ف��ي ال��ت� ّ
تفاوضي طال انتظاره .ويسرني اعالمكم بأننا
أحرزنا تقدم ًا ملموس ًا نأمل أن نصل إلى خواتيمه
املرجوة في وقت قريب.
مصمم على حماية مصاحله الوطنية
إنّ لبنان
ّ
وخيرات شعبه وعلى استثمار م��وارده الوطنية،
وي��ع��ي اه��م��ي��ة س���وق ال��ط��اق��ة ال���واع���د ف��ي شرق
املتوسط ملا فيه ازده��ار اقتصادات دول املنطقة
وتلبية حاجات الدول املستوردة.
واستقبل رئيس احلكومة وزير خارجية قطر
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر اقامته في
نيويورك .وجرى خالل اللقاء بحث العالقات بني
البلدين.

لقاء سعودي  -اميركي  -فرنسي

وفي سياق االهتمام بالوضع اللبناني ،إلتقى
ممثلو كل من الواليات املتحدة األميركية وفرنسا
والسعودية ملناقشة الوضع في لبنان على هامش
اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة .وعبرت
الدول الثالث «عن دعمها املتواصل لسيادة لبنان
وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره .وش���ددت على أهمية إجراء
اإلنتخابات الرئاسية في موعدها مبا يتوافق
مع الدستور .واعتبرت أن انتخاب رئيس ميكنه

توحيد الشعب اللبناني وال��ع��م��ل م��ع اجلهات
الفاعلة اإلقليمية والدولية للتغلب على األزمة
احلالية أمر بالغ األهمية».
ودعت الدول الثالث «إلى تشكيل حكومة قادرة
على تنفيذ اإلص�لاح��ات الهيكلية واإلقتصادية
املطلوبة بشكل ع��اج��ل ،مل��واج��ه��ة أزم���ات لبنان
السياسية واإلقتصادية ،وحتدي ًدا اإلصالحات
ال�لازم��ة للتوصل إل��ى ات��ف��اق م��ع ص��ن��دوق النقد
الدولي» .
وأش��ارت إلى أنها «على أمت إستعداد للعمل
بشكل مشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه اإلجراءات
اإلص�لاح��ي��ة األس��اس��ي��ة ال��ت��ي تعتبر ضرورية
الزدهار البالد واستقرارها وأمنها في املستقبل».
وأكدت «الدور احلاسم الذي يواصل اجليش
اللبناني وقوى األمن الداخلي تأديته ،بصفتهما
املدافعني الشرعيني عن سيادة لبنان واستقراره
الداخلي ،في حماية الشعب اللبناني في وقت
أزم��ة لم يسبق لها مثيل .وش��ددت ال��دول الثالث
على ض���رورة ق��ي��ام احل��ك��وم��ة اللبنانية بتنفيذ
أحكام قرارات مجلس األمن الدولي  1559و1680
و 1701و 2650وغيرها من القرارات الدولية ذات
الصلة ،مبا في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول
العربية ،وأن تلتزم باتفاق الطائف الذي يحفظ
الوحدة الوطنية والسلم األهلي في لبنان».

فرجنية

وفي االطار الرئاسي ،اعلن رئيس تيار املردة
النائب السابق سليمان فرجنية ان اسمه موجود
في االستحقاق الرئاسي ،لكننا نراقب االمور،
وم��س��ار االم���ور وحت��دي��د جلسة االن��ت��خ��اب وانا
متفائل اكثر من املرة املاضية ،وفي املرة املاضية
كان هناك وعد من السيد نصر الله للرئيس عون.
مالحظ ًا براغماتي ًا حل��زب الله في التعامل،
وفريق  8آذار سيذهب مبرشح واحد الى جلسة
انتخاب الرئيس ،مؤكد ًا التزامه باتفاق الطائفي،
ومعلن انه ملتزم بالعالقة مع العرب ،وبالقرارات
الدولية .كاشف ًا :لم اك��ن يوم ًا وسطي ًا ،ولكنني
دائم ًا منفتح وتوافقي وأؤمن باحلوار ،وسليمان
فرجنية ماروني مسيحي لبناني عربي.
وق��ال :لست مرشح ح��زب الله ،ولكن احلزب
ي��رت��اح ل��ي النني ال أطعنه ف��ي الظهر ،واضاف:
هدفي ان ات��رك بصمة في تاريخ لبنان ،وايجاد
ح��ل��ول ل��ل��م��ش��ك�لات ،م��ش��ددا ع��ل��ي ت��وف��ر نصاب،
وانتخاب له من قبل  65نائب ًا.
وردا على ما نقل من ان النائب جبران باسيل
لن ينتخبه ق��ال :حبيب قلبي جبران باسيل ،ما
راح رد عليه .وردا على س��ؤال ح��ول مواصفات
الرئيس ع���ون ،اج���اب :وال��ل��ه م��ا ب��ع��رف واك���د :ال
اري��د ال��دخ��ول ب��احمل��اور ،امن��ا ب��احمل��ور اللبناني
فقط ،وال ميكن وصول رئيس للجمهورية من دون
موافقة ثنائي «امل وحزب الله» رافض ًا التعرض
الى اململكة العربية السعودية او اي دولة اخرى،
مشددا على انه ال يتردد بزيارة اململكة العربية
السعودية معربا عن استعداده للقاء رئيس اللقاء
الدميقراطي وليد جنبالط.

االحتاد االوروبي واملوازنة

وعلى الصعيد املالي ،عقد اجتماع في املجلس
النيابي ،بني جلنة املال واملوازنة برئاسة النائب
ابراهيم كنعان وبعثة االحت���اد االوروب���ي التي
تضم  ٢٠سفير ًا.
وق���ال كنعان بعد االج��ت��م��اع :ان��ه ك��ان غني ًا
وت���ط���رق ل��ك��ل امل��واض��ي��ع اب���رزه���ا التشريعات
املطلوبة وملف النازحني السوريني .وألول مرة
تطرقنا باملباشر للعوائق العملية واحلقيقية،
واملطلوب تعاون بناء ان كانت هناك فع ً
ال ارادة
بانقاذ لبنان واجناز خطة ٍ
تعاف.
اض��اف :كيف نقبل ان تكون ضريبة املوازنة
على سعر صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب
للمواطن على سعر  .١٥٠٠يجب ان يكون هناك
ح���وار ب��ن��اء م��ع امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ل��ل��ت��وص��ل مع
صندوق النقد الى حل يأخذ بعني االعتبار وضع
اللبنانيني.
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كل املناطق ستواجه انخفاضا في منوها بني السنتني
املذكورتني باستثناء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
التي سيرتفع منوها من  %3,4في  2021الى  %5,3هذه السنة.
منو اململكة العربية السعودية سيرتفع من  %3,2في  2021الى
متوقع  %7في  2022بسبب ارتفاع أسعار النفط كما بسبب
السياسات التي تنوع ركائز االقتصاد .أكثرية الدراسات
احلالية تشير الى ارتفاع مستمر في أسعار النفط نتيجة تعثر
العرض بسبب االنتاج والنقل بالرغم من تنوع الطلب على
الطاقة.
ثالثا :أنظمة حماية امللكية الفكرية التي لها ايجابيات
ضخمة في زمن البحبوحة ،لكنها تؤثر سلبا في زمن التعثر
والفقر .حماية ملكية انتاج اللقاحات ح��رم ال��دول النامية
وحتى الناشئة من تلقيح أكثرية السكان وسمحت للشركات
املنتجة بتحقيق أرباح ايضافية ضخمة .فقط  %14من سكان
الدول النامية ملقحون كليا ضد الكورونا ،وهذا أدنى بكثير
من املستويات الصحية واالنسانية املطلوبة.
رابعا :هنالك وقائع مستمرة غير مرتبطة حتديدا بالظروف
احلالية وتؤثر على منو االقتصاد العاملي وحيوية األسواق،
منها ارتفاع نسب املسنني في كل ال��دول وبالتالي انخفاض
نسب القوة العاملة .هنالك انخفاض في نسب منو االنتاجية
بسبب تطور الثقافات ومتطلبات احلياة النوعية التي تؤثر
سلبا على النمو .هنالك عوائق سياسية وأمنية وقانونية
داخل ال��دول النامية والناشئة متنعها عمليا من حتقيق كل
طاقاتها االنتاجية .هنالك تعثر في منو قطاعات التكنولوجيا
واالقتصاد الرقمي التي تعتمد أصال على التواصل والبحوث
املباشرة والتمويل والتي تعثرت جميعها بسبب الظروف
الدولية املعروفة .ال بد من األمل من أن يستمر االنتقال دوليا
من االقتصاد امللوث الى األخضر حماية ملستقبل االنسان.
العالم أجمع بسبب التجارب واخلبرات السابقة مؤهل
أكثر من أي وقت مضى ملواجهة التحديات املذكورة .املؤسسات
املالية الدولية هي اليوم أق��وى وبالتالي لها امل��وارد املالية
والبشرية الكافية ملعاجلة التحديات .هنالك مشاكل اضافية
حتصل بسبب املناخ كالفياضنات واألوبئة واجلفاف والتي
تؤثر كلها على الثقة الدولية وتوتر األج��واء االستثمارية
العاملية .يقترح البنك الدولي على كل احلكومات أن تنفق أكثر
في االقتصاد حماية للفقراء من حتديات احلياة االقتصادية
والطبيعية حتى لو ارتفع مؤقتا الدين العام .ميكن للمعاجلات
املالية أن تأتي الحقا مع التعافي العام وبعده.
ضمن هذه األجواء الدولية الرمادية ،يأتي من يفكر ايجابا
في املستقبل« .ايلون ماسك» يفكر في ارسال مليون شخص
الى املريخ قبل  2050لضم الكوكب اقتصاديا الى األرض .فهل
ينجح؟ طبعا مليون شخص ال يكفي لتحقيق اقتصاد فاعل
بسبب تنوع االنتاج املطلوب واختالف املناخات واملوارد
املوجودة في املريخ .في رأي «بول كروغمان» ال بد من ارسال
مئة مليون شخص بحيث يتحقق هذا التنوع على الكوكب.
هنا تكمن مشكلة تكلفة نقلهم الباهظة كما الضرورة في ترغيب
هذا العدد للذهاب الى الكوكب اآلخر .ال بد من حتقيق وفورات
احلجم في املريخ متاما كما على األرض اذ من املستحيل ألي
مجموعة أن تنتج كل ش��يء .رمب��ا ميكننا انقاذ العوملة اذا
أحسن العالم استعمال املريخ لتحقيق تبادل جتاري ومالي
واستثماري كبير بني الكوكبني وباالجتاهني مع الوقت.

د .لوي�س حبيقة

العاملي في تفاقم أزمة ثالثية من الغذاء والطاقة والتمويلى.
وق��ال األم�ين العام إن «فكرة الصراع النووي أضحت موضع
ن �ق��اش ،وه��ذا غير مقبول على اإلط�ل�اق» مطالبا جميع الدول
املسلحة نوويا بإعادة االلتزام بعدم استخدام األسلحة النووية.
(الوكاالت)

لبيد ُيعيد ذكر «حل الدولتني»

(تتمة املنشور ص)1

معيشي ًا ،ارتفع سعر صفيحة البنزين اليوم
بنوعيه  95و 98اوكتان  29أل��ف ليرة لبنانية.
وشهد سعر صفيحة امل��ازوت ارتفاع ًا كبير ًا بلغ
 44ألف ليرة ،كذلك ارتفع سعر قارورة الغاز 13
ألف ليرة.

وأض��اف أنه عندها فقط ميكن التفاوض مع اإليرانيني حول
«اتفاق أقوى وأطول أمدا».
وأكد أن إسرائيل ستكون مستعدة للتدخل إذا ما شعرت بخطر
يته ّددها.
على صعيد آخر أف��ادت وسائل إع�لام إسرائيلية مساء أمس
باستشهاد شاب ،بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من موديعني،
فلسطيني ب��رص��اص قوات
وذل ��ك بعد وق��ت وج�ي��ز م��ن إص��اب��ة
ّ
اإلسرائيلي ،بزعم تنفيذه عملية دهس في الضفة الغربية
االحتالل
ّ
احملتلة.
وع �ن��د ح��اج��ز ح� ��وارة ،زع �م��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام إس��رائ�ي�ل�ي��ة أن
ّ
يستقل مركبة ،قد دهس عنصرا في جيش االحتالل،
فلسطينيا،
العسكري ،ما أدى إلى إصابته بجراح طفيفةُ ،ن ِقل
عند احلاجز
ّ
على إثرها الستكمال تلقي العالج.
وأطلق جنود االحتالل الذين تواجدوا في املكان ،النار على
الفلسطيني ،ما أسفر عن إصابته بجراح حرجة استشهد على
اإللكتروني ،لصحيفة
إث��ره��ا ،بحسب ما أف��اد «واي �ن��ت» ،املوقع
ّ
«يديعوت أحرونوت».
وجاء ذلك ،بعد وقت وجيز من إعالن جيش االحتالل ،اعتقال
 4فلسطينيني من مخيم الدهيشة قضاء بيت حلم ،بزعم االشتباه
بأنهم شاركوا في إطالق النار على مستوطنة «إفرات».
(الوكاالت)

بحر املوت� ..إىل �أزمري

 17قتي ًال باحتجاجات �إيران

املصارف :ال موعد للعودة

مصرفي ًا ،جلأت جمعية املصارف الى ايالء دور
لنقابة موظفي املصارف« ،كحصان ط��روادة» ،اذ،
في حني مددت اجلمعية االقفال ،من دون حتديد
م��وع��د الس��ت��ئ��ن��اف ال��ع��م��ل ،رب���ط احت���د النقابات
املصرفية العودة الى العملم بتوفير األمن!
يشار ان املصارف أبقت ابوابها مقفلة امس،
في انتظار التوصل الى خطة لضمان امنها.
وكان قد صدر امس ،قرار عن احملكمة العسكرية
بإخالء سبيل املوقوف عبد الرحمن زكريا ،وهو
من مقتحمي بلوم بنك ،بسند إقامة على أن يتم
إطالق سراحه.

زيادة يومية للمحروقات

(تتمة املنشور ص)1

ونقلت وزارة النقل السورية عن أحد الناجني
قوله إنّ «الزورق انطلق من لبنان  -املنية منذ أيام
ع� ّدة بقصد الهجرة ويحمل على متنه أشخاص ًا
من جنسيات عدة».
وحول املركب التائه من ايام في البحر ،أفادت
 mtvبأنّ أحد املهاجرين غير الشرعيني على منت
امل��رك��ب الضائع ق��رب ج��زي��رة ك��ري��ت اليونانية،
اتصل به وأبلغه أنّ املهاجرين على منت القارب
أص��ب��ح��وا ف��ي ت��رك��ي��ا .ووص���ف امل��ه��اج��ر الرحلة
باملأساوية.

معركة بني وا�شنطن ومو�سكو
(تتمة املنشور ص)1

الغرب مشيرا إل��ى أن كييف عملت على فرض
اللغة األوكرانية على السكان األصليني ،وحذفت
اللغة الروسية من املناهج الدراسية في ممارسة
تشبه ما فعله النازيون.
واتهم الفروف الغربيني بتمكني كييف من اإلفالت
من العقاب على جرائم في املدن املوالية لروسيا،
وأض� ��اف أن «ب��رل�ين وب��اري��س وواش �ن �ط��ن تغض
الطرف عما يجري في دون�ب��اس» ،كما أنه «يجري
جتاهل ما فعله اجليش األوك��ران��ي واملجموعات
القومية في دونباس» حسب قوله.
وفي كلمته في جلسة مجلس األمن وجه الوزير
الروسي شتيمة للرئيس األوكراني .وقال في مقطع
فيديو نشرته قناة «العربية» أم��ام مجلس األمن
ال��دول��ي« :ال��والي��ات املتحدة األميركية وحلفاؤها
يتسترون على نظام كييف منذ  8أعوام ،وينصرون
زيلينكسي بالذريعة امل�ع��روف��ة» ،معقبا« :ه��و ابن
احلرام».
من جانبه ،قال وزير اخلارجية الصيني "علينا
أن نتخلى عن الهيمنة وعما تسمى احلرب الباردة
اجل��دي��دة" ،وط��ال��ب مجلس األم ��ن ب��احل�ي��اد حيال
األزمة في أوكرانيا.
وشدد على أهمية ضمان استقرار أسواق الطاقة
العاملية واحترام القانون اإلنساني الدولي ،قائال
«علينا أن مننع الهجمات التي تستهدف املدنيني».
وفي الوقت ذاته ،أوضح أن موقف بكني واضح
إزاء أوكرانيا «ونؤكد أن السيادة لكل الدول يجب
أن حتترم».
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال األم �ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش إن السبيل الوحيد لوضع حد
للمعاناة في أوكرانيا هو إنهاء احلرب مضيفا أن
«حرب روسيا على أوكرانيا تسببت على الصعيد

(تتمة املنشور ص)1

أن ه��ذه العقوبات تستهدف «ش��رط��ة االخ�ل�اق االيرانية
وك��ب��ار امل��س��ؤول�ين االم��ن��ي�ين االي��ران��ي�ين امل��س��ؤول�ين ع��ن هذا
القمع» و«تثبت االلتزام الواضح الدارة بايدن-هاريس جلهة
الدفاع عن حقوق االنسان وحقوق النساء في ايران والعالم».
أوق��ف��ت الشابة امل��ت��ح��درة م��ن محافظة ك��ردس��ت��ان بشمال
غرب اي��ران ،في  13ايلول في طهران من قبل شرطة األخالق
بسبب ارتداء «مالبس غير محتشمة» .وتوفيت في  16أيلول
في املستشفى.
من جهنه دعا احلرس الثوري اإليراني السلطات للتعامل
«بحسم» مع االحتجاجات املستمرة.
وف��ي بيان أص��دره أم��س وع ّبر فيه عن تعاطفه مع أسرة
الفتاة مهسا أميني وص��ف احل��رس ال��ث��وري األح���داث التي
تشهدها إيران باملؤامرة العبثية ،وقال إنها محكومة بالفشل.
وطالب احل��رس الثوري السلطة القضائية بالكشف عن
م��روج��ي ال��ش��ائ��ع��ات واألك���اذي���ب ،وك��ل م��ن ي��ع��رض املجتمع
للخطر ،حسب تعبيره.
كما أش���ار إل��ى أن ه��ن��اك م��ن يستغل ك��ل ح��دث ف��ي إيران
لتحقيق أهدافه ضدها ،وأن ما يحدث ما هو إال انتقام من
صمود الشعب اإليراني.
وفي مواجهة هذه املوجة اجلديدة من االحتجاجات ،أفادت
وسائل إعالم إيرانية بأنه من املقرر أن تخرج مظاهرات مؤيدة
للحكومة اليوم اجلمعة.
وقالت افتتاحية صحيفة «كيهان» احملسوبة على التيار
احملافظ «إرداة الشعب اإليراني هي :ال تتركوا املجرمني».
وفي سياق متصل أكدت الصحافية املخضرمة في شبكة
«س����ي.ان.ان» اإلخبارية األميركية كريستيان أمانبور أنها
رفضت وض��ع احلجاب إلج��راء مقابلة مع الرئيس اإليراني
ابراهيم رئيسي في نيويورك ،ما أدى ،وفقا لها ،إلى إلغاء
اللقاء.
وبحسب ت��غ��ري��دات أطلقتها رئيسة قسم ال��دول��ي��ات في
شبكة «سي.ان.ان» ،حضر مستشار للرئيس اإليراني لرؤيتها
"بعد مرور  40دقيقة على املوعد الذي كان من املفترض إجراء
املقابلة فيه» إلبالغها بأن الرئيس اإليراني «يقترح" أن تضع
احلجاب «ألننا في شهري مح ّرم وصفر الفضيلني».
وقالت أمانبور املولودة في بريطانيا ألب إيراني «رفضت
بكياسة .نحن ف��ي ن��ي��وي��ورك حيث ال تنص أي ق��وان�ين أو
تقاليد على وضع الوشاح .وأشرت إلى أن أحدا من الرؤساء
اإليرانيني الذين التقيتهم خارج إيران لم يطلب ذلك».
وأش��ارت أمانبور إل��ى أن املستشار أبلغها بأنه في هذه
احل��ال لن حتصل املقابلة التي ك��ان يفترض أن جت��رى على
هامش أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وأضافت أمانبور التي نشرت صورة لها وقبالتها مقعد
جتر املقابلة .في حني
شاغر «لذا صرفنا النظر عن األم��ر .لم
َ
تتواصل االحتجاجات في إي��ران مع سقوط قتلى ،ك��ان من
األهمية مبكان التح ّدث مع الرئيس رئيسي».
(الوكاالت)

�إ�سالمية

اجلمعة  23أيلول 2022م
املوافق  27صفر 1444هـ

ثقافة

العلماء حول �أزمة النا�س مع ودائعهم امل�صرفية:

ال ُيالم أ�ي إ�ن�سان إ�ذا ما طالب بحقوقه
يف ظل غياب الدولة والقوانني والق�ضاء

القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي

الشيخ ياسر عودة

ان األزم��ة االقتصادية اخلانقة التي مت ُّر بها البالد ،أرخت
بظاللها على جميع القطاعات ،ووصلت األم��ور إل��ى القطاع
املصرفي ال��ذي ما ب��رح في ع��دم دف��ع األم��وال إل��ى أصحابها
املودعني ،وإلى إصدار تعاميم فيها إجحاف بحقهم.
فكم من مودع أودع جنى عمره في املصارف لكي ال يحتاج
إلی أحد ،ووصل به األمر ،إلى انه «يشحد أمواله شحادة»..
وك��م من مريض أمواله في املصارف وه��و عاجز عن تل ّقي
العالج املناسب واملكلف بسبب سياسة املصارف التي أهدرت
أمواله!..
وكم من أسرة ا ّدخ��رت أموالها وجني عمرها في املصارف
لتستطيع تعليم أبنائها وتربيتهم دون فقر أو عوز!..
الكردي

بداية قال القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي:
ان ضياع أموال ال ّناس أو املواطنني في املصارف
ويتحمل عبئها الدولة
اللبنانية هي جرمية العصر
ّ
اللبنانية أو ًال واملصرف املركزي واملصارف عامة،
ول��و كانت الدولة حريصة على أم��وال املواطنني
التي هي جنى أعمالهم وعمرهم لكانت أصدرت
األول لألزمة يحفظ أم��وال الناس
ق��رار ًا من اليوم ّ
وتيسير أم��ور معيشتهم من م��ال امل��ودع بطريقة
سلسة ،وليس كما تفعل امل��ص��ارف ال��ي��وم ومنذ
ث�لاث سنوات بصرف أم��وال الناس بثمن بخس
وبطريقة يحصل املصرف من خاللها على ثلث أو
ثلثي األموال وبإصدار تعاميم تناسب مصاحلهم،
فكل ه��ذه التعاميم التي أصدرها البنك املركزي
ه��ي لصالح ال��ب��ن��وك وليست ملصلحة املواطن،
وبالتالي من حق امل��واط��ن أن يلجأ للقضاء رغم
العلل املوجودة في اجلسم القضائي والذي أصبح
أداة للسياسيني في هذا البلد ،واحلق الشرعي في
هذا املوضوع ان للمواطن احلق الكامل من ماله
لدى البنوك اللبنانية وبنفس القيمة والعملة التي
أودع بها أمواله ووديعته.
وأضاف :وليس على ال ّناس مالمة في املطالبة
بحقوقهم ب���أي ط��ري��ق��ة م��ش��روع��ة دون ض���رر أو
ضرار.

عودة

أما عضو مكتب القضاء الشرعي في مؤسسة

الشيخ أحمد البابا

وك��م من أس��رة هي متلك امل��ال وتستطيع أن تعيش برخاء
تعيش الفقر حالي ًا!..
ً
فبني ليلة وضحاها وج��د اجلميع نفسه عاجزا عن سحب
ودائعه وجنى عمره بسبب سياسيني فاسدين وسياسة مصرفية
ظاملة..
وال نستطيع أن نلوم أي إنسان يطالب بحقه بأي وسيلة من
الوسائل ،فباملاضي كان ُيقال «الروح مقابل املال» طاملا انه ليس
هناك من يسأل عن الشعب املظلوم ومعاناته في ظل ضياع
أمواله من املصارف ..كيف هو التصرف الشرعي؟ وهل ُيالم
اإلنسان إذا ما طالب بحقوقه؟...
هذا ما سنناقشه مع علمائنا في حتقيقنا التالي:

ال��ع�ّل�اّ م��ة السيد محمد حسني فضل الله الشيخ
ياسر عودة فقال :يجب أن نستعمل كل الوسائل
املتاحة إلستعادة أموال ال ّناس من املصارف شرط
أن ال تؤدي إلى العنف أو األذى غير املشروع كالقتل
وتكسير املمتلكات وغيرها ..هذا بعد اللجوء إلى
القضاء لتحصيل احلقوق..
وأضاف :أما في بلد مثل لبنان متّ ت فيه سرقة
أم��وال املودعني من قبل عصابة ّ
منظمة ومافيات
الدولة واملصارف يختلف األمر في التعاطي معهم
في ظل غياب الدولة والقوانني والقضاء وال ُيالم
اإلنسان أبد ًا إذا ما طالب بحقوقه ألنه جنى عمره،
ف��ي ه��ك��ذا دول���ة حت��ت��اج املسألة إل��ى ث���ورة عليها
وتغيير السلطة ،وأنا قلت سابق ًا ال فرق عندي بني
إسرائيل التي اغتصبت األرض وبني هؤالء الذين
اغتصبوا حقوق وأموال املودعني.
وأض����اف :ع��ل��ى ال��ع��ل��م��اء أن ي��ق��وم��وا بدورهم
احلقيقي وهو الدفاع عن احلق وليس الدفاع عن
الزعيم ،وان غيابهم ع��ن قضايا ال��ن��اس واضح،
فاملطلوب أن تقفوا مع ال ّناس من خالل قول كلمة
احلق.

البابا

ف��ي ح�ين ق��ال رئيس مركز ال��ف��اروق اإلسالمي
الشيخ أح��م��د ال��ب��اب��ا :ان اإلس�ل�ام يناصر احلق
ويدعو دائما إلى رعاية حقوق ال ّناس وخصوص ًا
أولئك الذين مي ّرون في ظروف قاسية ،يحتاجون
ف��ي��ه��ا إل���ى م��ع��ون��ة م��ن ودائ��ع��ه��م تقيهم قساوة
الظروف ،وان ما حصل في هذه البالد من فقدان

ل��ودائ��ع ال�� ّن��اس ب��ل لالستيالء على حقوقهم من
يعمها الفساد وينخرها الغش
قبل دولة منهوبة ّ
والضالل.
وه���ذا مم��ا دف��ع بعض امل��ودع�ين إل��ى املطالبة
بحقهم بغلو ورمبا بقسوة ،وهذا بحسب ظروفهم
وبتأن ،ان بعض
التي يجب أن ينظر إليها باحترام
ٍ
مي��رون اليوم مبرحلة من
ال ّناس بل رمبا أكثرهم ّ
اخلسائر اجلسيمة التي أورثتها سوء التصرفات
من املسؤولني ومن السلطة احلاكمة ،أضف إليها
سوء التصرف من املصارف التي كان يجب عليها
أن تنظر إلى من تعطيهم أموال ال ّناس وهي تعلم
يقينا بأن هذا املال سيصير منهوب ًا ومصيره إلى
حملها مسؤولية جسيمة ،إضافة
الزوال ،وهذا ما ّ
إل��ى مسؤولية السلطة الغاشمة التي استغ ّلت
أم���وال امل��ودع�ين واستولت عليها دون أن يكون
للمودع رأي أو مشورة.
وأض���اف :لذلك ف��ان م��ن يطالب بحقه ف��ي هذه
ال��ظ��روف ال يعتبر معتدي ًا إمن��ا املعتدي ه��و من
سلب أمواله وص ّيره معدوم ًا فقير ًا ،ولرمبا مريض ًا
يحتاج إل��ى أم��وال��ه ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة،
لذلك فإن مسؤولية هذه األحوال التي وصل إليها
امل��ودع��ون تقع حتت طائلة العقوبة ال��زاج��رة ملن
يتوالى على احلكم من املسؤولني الفاسدين الذين
أوصلوا البالد إلى اإلف�لاس واملودعني إلى حالة
من االنهيار العظيم.

حتقيق :منى توتنجي

مفتي م�صر ي�شهد تخريج
دفعة جديدة من علماء ماليزيا

شهد ال��دك��ت��ور شوقي ع�لام -مفتي مصر ورئ��ي��س األمانة
العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم -يوم اخلميس املاضي،
حفل ت��خ�� ّرج دفعة ج��دي��دة م��ن علماء ماليزيا ضمن البرنامج
التدريبي لتأهيل الوافدين على اإلفتاء ،ال��ذي عقد في الفترة
من  5إلى  17أيلول اجل��اري ،حيث تخ ّرج في هذه الدفعة من
البرنامج عدد من املتدربني من علماء دور اإلفتاء املاليزية.
وخ�لال احلفل ،أكد املفتي أن الفتوى صناعة ثقيلة يترتب
عليها آث���ار سلبية وإي��ج��اب��ي��ة ،وم��ن ث��م حت��ت��اج إل��ى أن ينظر
املفتي إلى العلم ومآالت الفتوى احملققة الستقرار املجتمعات،
موضح ًا أن دار اإلفتاء املصرية تولي اهتمام ًا كبير ًا بالعلوم
احلديثة للتدريب على اإلفتاء.
وأضاف ان اخلبرات اإلفتائية ما زالت تنتقل من جيل إلى
جيل ،معرب ًا عن سعادته ملشاركة مجموعة من العلماء األجلاّ ء في
أعمال الدورة التدريبية لعلماء ماليزيا وقال« :إن فقهنا املصري

امل�صادقة على ّ
خمطط
ا�ستيطاين جديد و�سط القد�س

ق��ادر على أن يعالج كافة القضايا بعقل مستنير يستطيع أن
يأخذ من املذاهب كلها لينير واقعه املعاصر» ،مؤكد ًا أنه مما ال
شك فيه أن التجربتني املصرية واملاليزية حتتاجان إلى أن يقف
أمامهما اجلميع ،لتفهم الوضع مرة أخ��رى ،نظر ًا ألن التراث
اإلفتائي فيه من اخلبرات املتراكمة ما يستحق الوقوف عنده.
وأوض���ح أن ه��ذه ال����دورة التدريبية ل��م يكن ال��ه��دف منها
التدريب فحسب بقدر تفعيل حالة احلوار ونقل اخلبرات بني
دار اإلفتاء في مصر ونظيرتها في ماليزيا.
كذلك تطرقت كلمة املفتي إلى احلديث عن موسوعة «املعلمة
املصرية لعلوم اإلفتاء» كونها موسوعة فريدة من نوعها وكيف
بذلت فيها دار اإلفتاء املصرية جهود ًا كبيرة ،حيث استعانت
ال��دار بعدد كبير من اخلبراء املتخصصني في كافة املجاالت
حتى صدر منها  22مجلد ًا ومن املتوقع أن يصل عدد مجلداتها
إلى  60مجلد ًا.

إشارات إسالمية

{ يسجل ملفتي اجل��م��ه��وري��ة اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان أنه جنح في عقد
اجتماع النواب الس َّنة في دار الفتوى ،على
الرغم من اخل�لاف��ات والتباين بينهم ،وفي
ال��ظ��روف األص��ع��ب ،وح��رص على أن يوازن
بني مراعاة املصلحة الوطنية العليا ،وبني
مصالح الطائفة ومكتسباتها وصالحياتها
الدستورية.
*****
{ الحظ املتابعون النعكاسات احلرب في
اوكرانيا ،ان الالعبني الكبار بدأوا يجاهرون

بخطابات وحتركات ذات مدلول ديني ،مما
يضفي على احل��رب القائمة طابع احلرب
الدينية ،وال���زج باملسلمني ف��ي العالم على
أساس أنهم جزء محوري فيها!.
*****
{ توقفت األوس��اط اإلسالمية في منطقة
عكار والشمال ،عند أسباب الزيارة املفاجئة
التي قام بها املرجع الشيعي العراقي جواد
اخل��ال��ص��ي إل���ى امل��ن��ط��ق��ة ،وم���ا ه��ي حقيقة
االه�����داف ال��ت��ي حملتها ال���زي���ارة ف��ي هذه
الظروف بالذات!؟

و يسألونك في الدين

بقاء املعتدة يف منزل الزوجية

صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط
والبناء التابعة لبلدية االحتالل في
القدس ،على مخطط استيطاني جديد
في مستوطنة (بسغات زئيف) وسط
القدس احملتلة.
وب��ح��س��ب م���ا مت ن��ش��ره ف����إن هذا
املخطط الذي يسمى «احلديقة الوطنية
للغزالن» ،متّت املوافقة عليه بعد أقل
من أسبوع من تقدميه ،حيث حصلت
مؤسسات استيطانية على قرار موقع
من رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط
والبناء في القدس ،شيرا بطليموس
بابائي ،باملوافقة على املخطط إلنشاء
ح��دي��ق��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ح��ض��ري��ة تغطي
مساحة تقارب  700دومن ،في منطقة
املنتزه «ناحال زم��ري» ،وهناك قطيع
من الغزالن وأنواع فريدة من النباتات
واحليوانات.
وي��أت��ي ق����رار امل��ص��ادق��ة كتثبيت
ل��ق��رارات امل��ص��ادرة على نحو 1170
دومن����� ًا م���ن أراض�����ي ش��ع��ف��اط وبيت
حنينا وعناتا في القدس ،إذ يقضي
ه��ذا ال��ق��رار على امل��س��اح��ة الوحيدة
��وس��ع املقدسيني والتي
امل��ت��وف��رة ل��ت ّ
أص��ب��ح��ت م��ح��ص��ورة ب�ي�ن قطاعني
من البناء االستيطاني ال��ذي يفصل
ش��ع��ف��اط ع���ن ب��ي��ت ح��ن��ي��ن��ا ،واخل���ط
االس��ت��ي��ط��ان��ي ال��ث��ان��ي ي��ف��ص��ل بيت
حنينا عن حزما.
وي���ش���ار إل���ى أنّ خ��ط��ة ب��ن��اء هذه
احلديقة على أراض��ي شعفاط وبيت
حنينا وحزما جاءت مببادرة قام بها
مستوطنون من مستوطنة «بسغات
زئ��ي��ف» ال��ت��ي تل ّقت دع��م�� ًا ك��ب��ي��ر ًا من
حكومات االح��ت�لال املتعاقبة ودعم ًا
من بلدية االحتالل في القدس.

فتاوي شرعية بإشراف :نخبة من العلماء

{ ما حكم بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد الطالق
وأثناء الع ّدة؟

�سعاد ح - .بريوت

 املقرر فقه ًا أنَّ املعتدة تعت ّد شرع ًا في املنزل ال��ذي كانتللم َط ِّلق شرع ًا
تقيم فيه وقت وقوع الطالق عليها ،وال يجو ُز ُ
خر َجها من هذا املنزل؛ لقوله تعالى في كتابه العزيزَ { :يا
أن ُي ِ

َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ِإ َذا َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن َسا َء َف َط ِّل ُقو ُه َّن ِل ِع َّد ِت ِه َّن َو َأ ْح ُصوا ا ْل ِع َّد َة َوا َّت ُقوا الل َه
ني ِب َف ِ
َر َّب ُك ْم اَل ُت ْخ ِر ُجو ُه َّن ِم ْن ُب ُيو ِت ِه َّن َو اَل َي ْخ ُر ْج َن ِإ اَّل َأ ْن َي ْأ ِت َ
اح َش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة َو ِت ْل َك
ُح ُدو ُد الل ِه َو َم ْن َي َت َع َّد ُح ُدو َد الل ِه َف َق ْد َظ َل َم َن ْف َس ُه اَل َت ْد ِري َل َع َّل الل َه ُي ْح ِد ُث
َب ْع َد َذ ِل� َ
�ك َأ ْم��ر ًا} [الطالق ،]1 :والبيت املضاف إليها هو البيت

مواقيت الصالة

الفجر54 :د �4س

قلب على ورق

ه ّو ٌة بني
الع�صامي..
واحلرامي

الظهر30 :د �12س

الع�صر58 :د �3س

املغرب40 :د �6س

الع�شاء56 :د �7س
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ه ّمة حتى الق ّمة

ت��ع��ق��ي��ب�� ًا ع� �ل ��ی مقالة
األس� �ب ��وع امل��اض��ي التي
كانت بعنوان (مليارات..
وع � � ��وز) ات� �ص ��ل صديق
ق��ارئ معترض ًا ق��ائ�ل ً
ا ان
التعميم ق��د ظ�ل��م البعض
وان ��ه اع�ت�م��د م�ق��ول��ة (كلن
يعني كلن) وه��و ال يؤمن
ب�ه��ذه امل�ق��ول��ة ألن�ه��ا تأخذ
في طريقها الكثيرين من
أهل اليسر في البلد الذين
ال يحملون بني أيديهم اّإل
اخلير وليس في قلوبهم اّإل
مساعدة اخلير العام ومد
ي��د ال �ع��ون ع�ل��ى الصعيد
اخلاص.
قلت له انني أتفق معه
ف ��ي امل� �ب ��دأ ،ول��ك��ن هناك
قراءة خاطئة لعنوان املقالة،
ف��أن��ا ل��م أق��ل أه��ل اليسر
أو األث� ��ري� ��اء وإمن � ��ا كان
التحديد ملالكي املليارات
م��ن النقد األخ�ض��ر الذي
ل��م يستطع أح��د م��ع جرد
أسمائهم التي ال تتع ّدى
أص��اب��ع ال�ي��د أن يجد أية
م ��واص� �ف ��ات اّإل تكديس
األم� � � ��وال ف � ��وق األم� � ��وال
وت� �ع ��زي ��ز استثماراتهم
ف��ي اخل ��ارج قافزين فوق
احلالة االجتماعية الكارثية
املوجودة بني أبناء جلدتهم
م� ��ع ان � �ه� ��م يستطيعون
بكل سهولة ملساهمة في
ت�خ�ف�ي��ف وط� ��أة الكابوس
امل �ه �ي �م��ن ع �ل��ى الشريحة
األك� �ب ��ر م ��ن إن� �س ��ان هذا
ال� ��وط� ��ن ،ف ��أي ��ن املعامل
وامل�ص��ان��ع ال�ت��ي تأسست
ع�ل��ى أي��دي �ه��م؟ وأي ��ن دعم
امل��ؤس �س��ات االجتماعية
ال �ت��ي ت �ب��دو احل��اج��ة إلى
خ��دم��ات�ه��ا م�ل� ّ�ح��ة ف��ي هذه
األزمة؟!..
م��ن جهة أخ ��رى ،هناك
بني أهل اليسر العصامي
الذي بدأ حياته من أسفل
السلم حتى وصل إلى ما
وصل إليه بعد الكثير من
اجلهد والعرق والسهر .وال
يقصر بعضهم في القيام
ّ
ب��واج �ب��ه امل�ج�ت�م�ع��ي جتاه
أهله وان في اخلفاء ودعم
امل��ؤس �س��ات االجتماعية
النظيفة دون طنّة ورنّة..
ه� � ��ؤالء ال ع�ل�اق ��ة لهم
مب ��ا ورد ف ��ي امل �ق��ال��ة بل
يستحقون اإلشادة وزيادة
ي�س� ّره��م إذ ان�ه��م يعملون
آلخرتهم البعيدة عن تفكير
أصحاب املليارات..
ض � � �ح� � ��ك ال� � �ص � ��دي � ��ق
وق � � ��ال :ك� ��م ج �م �ي��ل هذا
االستدراك..
قلت :ب��ل ك��م ه��و جميل
ات� �س ��اع م �س��اح��ة اللون
األب �ي��ض ف��ي ه��ذا الواقع
األسود.

غادة نزار �شقري
القمة ق��دوة للحضارية
همة حتى ّ
كانت تأشيرة الدخول من مطار الرياض وحتت شعار ّ
همي الذهاب الى باريس العاصمة الفرنسية
قاس بوطني كان كل ّ
سبحانك ربي بعد صيف ٍ
ولكن بعد موجة حارة قوية اجتاحت أوروبا قد مت تأخير السفر حتى بدايات األيام اخلريفية
وكان لي نصيب وبقرار فجائي ان سافرت مع ابنتي الى الرياض وطني الثاني وفخر األمة العربية
طرت حبور ًا هل هو حلم ولكن ال وصلت الى جوهرة نادرة تتألأل برايتها اخلضراء السندسية
���ص���ن ملكها وول���ي ع��ه��ده��ا وسنينه الفت ّية
وأن���ا دائ���م��� ًا أك���ون ف��ي ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي وأح ّ
وأي��ن��م��ا ت��ك��ون تنعم ب���األم���ان وال�����رزق ال��رغ��ي��د ح��ي��ث ت��ت��واف��د جميع ال��ش��ع��وب الغربية
فقد تبوؤا بكل امليادين من علم ومعرفة وقوانني وطب ومدن شامخة اقتصادية قمة العاملية
فهنيئ ًا لنا ببصيرتكم وحكمتكم يا من متدّون لكل محتاج في العالم أياديكم البيضاء األب ّية

حتى انكم أعطيتم للمرأة حقوق ًا في جميع امليادين ألنكم اتبعتم دينكم الذي ك ّرمها بعد اجلاهلية
تشع نور ًا ومواطنيها كرماء ينعمون بظل هذه األسرة امللكية
وسنة تلو األخرى أرى الرياض ّ
تفوقتم بدراساتكم العليا وتخصصاتكم الثقافية
ناهيك عن التكنولوجيا والتقدّم حتى انكم ّ
وق��د توافد أه��م الفنانني من جميع ال���دول وق�� ّدم��وا أجمل احلفالت من أجنبية ولبنانية
م��ا ش��اء ال��ل��ه وت��ب��ارك امل��ول��ى أصبحت ال��ري��اض بفترة وج��ي��زة م��ن أه��م امل���دن السياحية
ومع كل هذا أنعم في كل وقت في الصالة بسماع اآلذان أينما حللت ألسرع بواجباتي الدينية
فالصالة أنزلت على الرسول في ليلة اإلسراء واملعراج وهي تعادل خمسون فريضة يومية
وهنا أنعم بزيارتي للمملكة وأمتنى العمر الطويل مللكها وولي عهدها ودوام الصحة والعافية
وبكل فخر أقول انني أنتمي للسعودية قلب ًا وقالب ًا ألنني مسلمة اتبع الرسول وسننه النبوية

بريوت ّيات

بريوت حممد خالد

 ...كانت بيروت تصحو بعد آذان الفجر حيث يذهب
الرجال إلى املساجد ليقيموا الصالة جماعة...
وب��ع��د ق��ض��ائ��ه��ا ي���ع���ودون م��ت��راف��ق�ين ك��ل إل���ى منزله
يتهامسون في كالم الصباح والدعاء باخلير وبفاحتة
يوم مبارك...
ويبدأ النهار باإلتكال على الله ....والنزول إلى العمل
بالزمة ال تفارق ألسنتهم ....في قول ...توكّ لنا على الله...
ويا فتّاح يا عليم ...يا رزّاق يا كرمي...
وك��ان ُج ّ��ل البيارتة جت��ار ًا وأصحاب محالت وبعض
الصناعات اخلفيفة كاملناخل واملواد الغذائية من سمن
حموي وزيت وزيتون وصابون وغيرها..
والتي كان يتجمع معظمها في منطقة البلد ...أو في
املناطق السكنية التي كانت تسمى (البرية)...
ث��م يعود معظمهم بعد الظهر ك��ل إل��ى منزله حامدا
شاكرا على ما آتاه الله من رزقه وكرمه وفضله...
وكانت شوارع ما بني البلد والبرية هادئة وادعة تكاد
ال تسمع فيها ضوضاء وال أص��وات نشاز حتى أن كل
الناس كانت تعرف أن الصوت بيو ّدي...
ع��ال يلفت
لذلك كنت تسير ف��ي ال��ش��ارع وأي ص��وت ٍ
إنتباهك لغرابته...
وال تشم فيها خاصة في الفجر وعند الغروب إال رائحة
الفل والياسمني...
وفي أحد األي��ام كان احلاج محمد الرفاعي عائدا من
عمله سيرا إلى منزله بإجتاه البسطة الفوقا ....فسمع
صوت بكاء إمرأة وصراخها من إحدى املنازل...
فدعته نخوته إلى االقتراب للسؤال واملساعدة بعد
اإلستئذان ...عن سبب الصراخ...
فتبينّ إنها إمرأة جاءها املخاض بألم شديد وبرفقتها
والدتها ف��ق��ط ...وحالتهم فقيرة مدقعة ال يستطيعون
الذهاب إلى املستشفى أو تأمني قابلة وهي على وشك
املوت...
فطلب منهم اإلنتظار قليال وذهب مسرعا إلى املرحوم
ال��دك��ت��ور محمد خالد ال��ذي كانت مستشفاه قريبة من
امل��ن��زل ف��ي البسطة التحتا ...وأخ��ب��ره بسرعة باحلالة
وبفقر العائلة ،فأسرع معه الدكتور محمد خالد وأجرى
الوالدة وأنقذ الطفل واألم...
واحلاج الرفاعي ينتظر خارجا...
ومل��ا تأكّ د من جن��اح ال��والدة سأله عن األج��رة فقال له
كذا ....فناوله فورا...
وعاد إلى منزله تاركا إياه ينهي عمله...
وف���ي ال��ي��وم ال��ت��ال��ي أح���ب أن يطمئن ع��ل��ى الوالدة
والطفل...
وملا دخل عليهما شكراه كثيرا على عمله وفضله....

�إليا�س العطروين

وقاال له :بارك الله في هذا الطبيب اآلدمي...
فأجاب بثقة :طبعا آدمي وشاطر هيدا الدكتور محمد
يوجه له اخلير...
خالد الله ّ
فقالوا له :عند خروجك وضع لنا املبلغ الذي أعطيته
إياه كأتعابه ...فس ّر احلاج كثيرا...
ثم أخبروه أنه أضاف مبلغا بقدره من جيبه اخلاص...
ودعا لنا باخلير وخرج...
ه���ذه ك��ان��ت ب��ي��روت ال���وادع���ة ...وأه��ل��ه��ا الطيبني...
ه��ذه نخوتهم وكرمهم ...وعطائهم لوجه ال��ل��ه ...تكافال
وتضامنا ورفعا للضيم عن كل محتاج ومضطر ...ومد يد
العون لكل قاصر قليل احليلة...
هذا احلاج محمد الرفاعي...
وهذا الدكتور محمد خالد رحمهما الله...
ومثلهما الكثير ...ص��ورة بيروت الناصعة وأهلها
وطيبتهم ووداع��ت��ه��م وف��ط��رت��ه��م ال��ت��ي زرع��ه��ا ال��ل��ه في
قلوبهم ...وتوادهم وتراحمهم وحفظهم ألماناتهم...
سقى الله تلك األيام...
أيام اخلير والبركة...

مروان جارودي

كاتب قصصي عضو جمعية تراث بيروت

قم للمعلم و ِّفه التبجيال..
املعلم ذل��ك امل��ن��ذور ل��زرع املعرفة
في عقول األجيال الطالعة التي إن
ُأح��س��ن زرع��ه��ا ال تنتج إال املجتمع
الذي يطمح اإلنسان إلى العيش فيه.
ه��ي ص��ن��اع��ة ال��ع��ق��ول دون شك،
عمل فيه من القداسة الشيء الكثير
وي��ش��كّ ��ل للمع ّلم ه��ال��ة ق��د ال ميلكها
سواه.
����ص����ه أح����م����د شوقي
ع���ن���دم���ا خ ّ
بالقصيدة التي جعلنا من مطلعها
عنوان هذا الكالم كان على حق.
لكن في نظرة على واقعنا التربوي
هل نرى هذه القيمة لهذا املجاهد؟..
أم نراه يركض واص ً
ال الليل بالنهار
ويبح مطالبا بح ّقه
لتحصيل رزق��ه؟
ّ
وال حياة مل��ن ت��ن��ادي بعد أن أوصل
أول���ي ال��ش��أن ال��وط��ن إل���ى ح��ال��ة من
ال��ت��ر ّدي شملت ك��ل ش��يء وأصابت،
من أهم ما أصابت ،اجلسم التربوي
فحولته إل��ى رك��ام بعد ان ك��ان هذا
ّ
ال��وط��ن م��ن��ارة ال��ش��رق بعد املدرسة
األول��ى واملطبعة األول��ى واجلامعة
األولى.
النص الذي ينشر بعد هذه املقدمة
يعطي املعلم ح ّقه أو بعضه.

�إ .ع.

الذي تسكنه ،وعلى ذلك يكون من ّ
حق املطلقة املعتدة شرع ًا أن
للم َط ِّلق شرع ًا أن
ت ُِقي َم بشقة الزوجية طوال مدة العدة ،وال يجوز ُ
ثابت لها شرع ًا ما دامت في العدة،
يخرجها منها ،وهذا احلق
ٌ
َ
فإذا انقضت العدة فإ ّنه يسقط ح ّقها شرع ًا في السكنى مبنزل
الزوجية؛ إذ إن هذا احلق مقي ٌد بالبقاء في العدة ،والله أعلم.
ال�شروق26 :د �6س

قطاف
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يا ليتني ما عشت يوم ًا كي أرى
من قادنا للسعد أصبح باكي ًا
الكلب أصبح سيد ًا
واللص أصبح قاضي ًا
ق��ص��ة ط��ال��ب دخ���ل مطعم فوجد
أستاذه الذي درّسه يعمل خباز ًا
في هذا املطعم (بالعراق)
فصوّ رها بقصيدة راقية...
ماذا أقول وقد رأيت معلمي

ف����ي م��ط��ع��م اخل�����ض�����راء يعمل
طاهيا؟!
يا ليتني ما عشت يوم ًا كي أرى
من قادنا للسعد أصبح باكيا
ملا رآني غض عني طرف ُه
كي ال أكلمُ ه  ،وأصبح ...الهيا
هو مُ حرجٌ  ،لكنني ناديت ُه
ي���ا م���ن (أن������رت ال�������درب) خلتك
ناسيا؟!
فأجاب مبتسماً ،وميسح ك ّف ُه
أهال بسامي ،مثل اسمك ساميا
إن كنت تسأل عن وجودي ها هنا

فالوضع أصبح باإلجابة كافيا
قطعوا الرواتب يا بُني وحالنا
سوء خافيا
قد زاد سوءاً ،بعد ٍ
اجلوع يسكن بيت كل معلم
وال���ب���ؤس درس������ ًا ف���ي امل�����دارس
ساريا
إن لمُ تني عما فعلت مصارح ًا
فإليك اطرح يا ُبنّي ...سؤاليا
إن عُ دت للتدريس أين رواتبي؟
أو كيف أطعم يا رعاك ...عياليا
أو كيف أدفع للمُ ؤجر حقهُ؟
إن جاء يطلبني ويصرخ عاليا!

أو كيف أشرح للعيال دروسهم
وأنا أفكر كيف أرجع ماشيا!
أو كيف أُعطي من متيّز حق ُه
علي وما ليا؟
وأنا أفكر ...ما َّ
الكلب أصبحَ َس ٍيّد ًا
ُ
قاضيَا
ّص ...أصبحَ ِ ...
واللٍ ُّ
ش
أع ْ
وَ أنا املُعَ لٍ ّ مُ...؟ َلمِْ ...
في العمر ...يوم ًا  ...سا ِليَا
أفنيت عمري في العمل
ُ
عاصيَا
ُنت ...يوماًِ ...
ما ك ُ
بت ...يوماً ...مُ رغَ م ًا
إن ِغ ُ
َرفَعَ  ...املُدِ يرُِ ...غيابِ يَا
و مُ وَ ِجهي ...إنْ زارَني
راضيَا
ما كانَ  ...يوماًِ ...
ّصوص ...رواتبي
ُ
َسرَقَ  ...ال ُل
َشلُّواُ ...حقوقي ...وَ ما ِليَا
وت مِ ن ا َأللَم
بِ نْتي ...تمَ ُ
واإلبنُ  ...يمَ شي حافِ يَا
مِ ن أجلِ أطفالي ...أبيع
راضيَا
عَ يني ...وَ قَلبيِ ...
يا ...مَ ن ستقرأ قِ صتي
إليّا ...الشارِ يَا
أرسلٍ ...
ِ
ي
فالعل ُم أصبحَ  ...هَ ٍ نّ ٌ
واجلهلُ  ...أصبحَ  ...عا ِليَا
من ذا...؟ يلوم  ...مُ عَ لِم ًا
إن صار ...يعمل ...ساقِ يَا
ٍ
ورشة
أو عامالً ...في...
املطاعمِ  ...طاهيَا
ِ
أو في...
سج ٍد
ِ
أو إن ...رآهُ ...بمِ
ماداً ...يَديهَ ...وَ باكِ يَا

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

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

د .ماجد منيمنه
املدير املسـؤول

طارق دملج

املدير التجاري
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نقطة وسطر

يكتبها اليوم :حممد مطر

البيان الثالثي فر�صة
للخروج من االنهيارات..

�إ ّنه �أبو �سليم!

السن واملقام ،فر ّد عليها بنبرة
«السالم عليكم» رميت التحية على الرجل الكبير في ّ
بحة خفيفة .إنه أبو سليم «الطبل» الغني عن التعريف أو
واضحة وحنونة تكسوها ّ
احلقيقي األقل شهرة .كان يبدو حتى في قعوده شامخ ًا .قامة
صالح تيزاني االسم
ّ
البحار ،وانحناءة مقبولة للظهر في زمن أرخى كل
طويلة عتّقها العمر ،وجه كوجه ّ
سواده فوق كاهل الناس .في مقهى قبالة البحر كان يجلس إلى رفيق من رفاق دربه
الطويل .فالبحر يعرف حكاياتنا وأسرارنا كما يعرف ملحه .وللبحر وحده ُنهدي
صمتنا .على الطاولة الصغيرة أمامه كوب من الشاي املصنوع من ورق الكرتون من
املتوسط .وأمام صاحبه كوب مثله من القهوة يجاري السيجارة التي نادر ًا ما
احلجم
ّ
كانت تتوقف في شبه املسافة بني إصبعيه .ومثلها كان احلديث عن املاضي يحترق بني
شفتني ملتهبتني تبحثان عن شيء ُيفرج األسارير ،ودخانه األبيض يصلني حارا قبل
برد وسكون .أسماء عديدة مت ّر على مسامعي كأنها قطار
في كعاصفة من ْ
أن يتغلغل ّ
ذاكرة قدمي يشحن طفولتي من ماض سحيق ،ويرسل صافراته حُ
امل ّببة في كل أرجاء
كياني .انقباض وبسط على حُ
امل ّيا ،عيون صغيرة تدور حول أفالك بعيدة ،وابتسامات
أبوية توزّع بياض القلب على اجلميع .ماذا يبقى لنا من املستقبل حني نطحنُ عظام
شوهنا نهارها وألقينا في فمها احلصى؟ أبو سليم
حاضرنا؟ ماذا سيبقى م ّنا ألجيال ّ
أضحكنا يوم كانت املدافع حُتصينا بالدم والدموع .فرقتُه التمثيلية كانت كتيبة
مقاومة .فالصمود أه ّم من االنتصار .قد ننتصر على عدو غاشم لكننا ال نصمد أمام
النصر .أبو سليم وأمثاله من الفنانني اللبنانيني الكبار انتصروا لنا في زمن الهزمية
والضياع ،ثم هزمناهم مبحض أيدينا في زمن انتصارنا املكلوم .ومع ذلك بقي صامد ًا.
وبقي ف ّنه قائم ًا في وج��دان الوطن وعلى صفحاته الناصعة .فالصمود احلقيقي ال
قوة ج ّبارة .وال هو يتغ ّذى من االنتصارات فحسب .الصمود ّ
الشجاع يحتاج
يتط ّلب ّ
إلى التنازل أحيان ًا وإلى انكسار هنا وهناك ُي ّ
حطم وثن الغرور فينا .فالقوة ال تصنع
احلقيقة ولو بلغ عنانها السماء .أعجبني أنّ أبو سليم ضيف دائما أينما ّ
علي
حلّ .
باملجان كما أوصاه مع ّلموه .وكذلك تفعل
النادل اللطيف في املقهى ُيقدم له طلباته ّ
مقاه أخرى بحسب ما قال لي .وهذا ً
ٍ
أيضا ضرب من الصمود في رحاب القلوب العامرة
بالوطن .فهل الوطن شيء غير الذاكرة بأشخاصها وأشيائها؟ أنهى أبو سليم شرابه
الساخن .واستع ّد للمغادرة كما عادته في كل خميس .ولكن قبل ذلك ال ينسى أن يدخل
ّ
موا ًال بصوته اجلميل.
علي أو ُيهديه ّ
احملل ليشكر ّ

 5عادات ُت�سبب زيادة الوزن

هو وهي

{ مل��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى ال�����ـ 52لغياب
ال��رئ��ي��س امل��ص��ري ال��راح��ل ج��م��ال عبد
الناصر ،والذكرى الـ 70لقيام «ثورة 23
يوليو الناصرية» ،يرعى أمني عام «حزب
االحت���اد» النائب حسن م��راد مهرجان ًا
ُي���ق���ام ت��خ��ل��ي��د ًا ل���ذك���رى «ث�����ورة يوليو»
وت��ك��رمي�� ًا ل��ذك��رى ق��ائ��ده��ا 12:00 ،من
ظهر (األحد)  25اجلاري ،في قاعة قصر
األونيسكو  -بيروت.
*****
{ ملناسبة اليوم الوطني السعودي
ال�����ـ 92للمملكة ال��ع��رب��ي��ة السعودية،
ّ
تنظم «راب��ط��ة أب��ن��اء ب��ي��روت» و«اللقاء
التضامني البيروتي» احتفا ًال شعبي ًا،
 6:00من مساء (الثالثاء)  27اجلاري ،في
مقر الرابطة في محلة قصقص  -بيروت.
*****
{ امل��رك��ز اإلس�لام��ي  -عائشة بكار،

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

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

حكايات الناس

حسن مراد

التوزيع واالشتراكات

رميا كركي
ّ
ينظم محاضرة بعنوان «استرداد األموال
املنهوبة إلع��ادة إعمار ال��وط��ن»ُ ،يلقيها
األستاذ احملاضر في جامعة اجلنان د.
عدنان شعبان ،ويديرها رئيس اللجنة
الثقافية د .محمد النفي 5:00 ،من مساء
(األرب��ع��اء)  28اجل���اري ،ف��ي مقر املركز
اإلسالمي  -عائشة بكار  -بيروت.
*****
{ رغم غيابها عن الشاشات اللبنانية،
وتوجهها لإلطاللة عبر قناة «احلرة»،
ّ
ل��ت��ق�� ّدم ب��رن��ام��ج «2دوالر» ،ف���إنّ محطة
«اجلديد» ب��دأت أمس (اخلميس) عرض
حلقات برنامج «إيه في أمل» ،الذي أع ّدته
وق ّدمته رميا كركي قبل سنوات ،لكن لم
ُيبصر ال��ن��ور إال ع��دد قليل م��ن حلقاته،
فجاء القرار بنفض الغبار عن احللقات
التي ال تزال طي النسيان ،وعرضها بعد
مونتاج يتناسب وظروف البلد احلالية.

حركة المطار
س��ج��ل��ت ح���رك���ة م���ط���ار رفيق
احل��ري��ري ال��دول��ي -ب��ي��روت في
 ١٩٣ :٢٠٢٢/٩/٢١حركة طيران
و  ٢٤٢٠٠راك����ب ,ت��وزع��ت على
الشكل التالي:
ح��رك��ة ال��ط��ائ��رات :ه��ب��وط ٩٥
رحلة ,اقالع  ٩٨رحلة.
حركة الركاب :وصول ١٢٧٥٣

ملحم خلف

راك���ب��� ًا ,م���غ���ادرة  ١١٣٧٦راكب ًا,
وترانزيت ٧١ :راكب ًا .
{ النائب ملحم خلف غادر الى
اثينا.
{ النائب شوقي ال��دك��اش عاد
من دبي.
{ النائب هاغوب ترزيان غادر

الى باريس.
{ الوزير السابق ط��ارق متري
غادر الى باريس.
{ الوزير السابق ميشال فرعون
غادر الى دبي.
{ ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ريشارد
قيومجيان عاد من دبي.

إذا كنت تعاني م��ن زي���ادة الوزن،
ف��رمب��ا ال ت��ك��ون اخل���ي���ارات الغذائية
السيئة هي السبب فقط ،إمن��ا ميكن
أيضا طريقة تناول الوجبات
أن يكون ً
الغذائية أحد األسباب املؤثرة.
ب����ح����س����ب م�������ا ن������ش������ره م����وق����ع
« ،»SciTechDailyميكن للمرء أن
يختار محتويات وجباته الغذائية
بحكمة ،ك��م��ا ي��ج��ب أن يتعلم كيفية
تناول الطعام بطريقة تزيد من فوائد
الشبع ،ألن هناك خمس عادات رهيبة
ميكن أن ت��دم��ر أف��ض��ل خطط لفقدان
الوزن ،كما يلي:

 .1احلصول على وجبات
سريعة

ي���ؤدي ت��ن��اول ال��وج��ب��ات الغذائية
السريعة على عجل إلى زي��ادة الوزن
مب���رور ال��وق��ت ،حيث إن��ه م��ن النادر
أن حتتوي على خ��ي��ارات صحية .إن
مشكلة تناول الوجبات السريعة أنها
حتتوي على كميات كبيرة من الدهون
والسكر ،والتي تتسبب في اإلصابة
بالسمنة ومشاكل صحية أخرى مثل
السكري وأمراض القلب.
كما أن تناول الطعام أثناء التنقل
يزيد من إف��راز هرمون الكورتيزول،
وهو هرمون التوتر ،الذي يعزز زيادة
ال��وزن في املناطق غير املرغوب فيها
مثل اخلصر والبطن .يجب أن يتمهل
امل����رء وأن ي���ت���ذوق ط��ع��ام��ه وتقدير
خصائصه احل��س��ي��ة ،ل��ك��ي يستمتع
بوجبته الغذائية.

 .2تناول الطعام أمام
الشاشات

طارق متري

هل ُي�ساهم �شرب املاء
بت�أخري ال�شيخوخة؟

حتتاج أعضاء اجلسم إلى املاء بشكل حتمي حتى تكون قادرة على أداء وظائفها،
فيما يقول خبراء الصحة ،إن هذا السائل احليوي يعود مبنافع جمة ال حصر لها ،مثل
تخفيف اآلثار الناجمة عن الشيخوخة.
وتقول الطبيبة والباحثة املختصة في علم التغذية ،نيتي بيتل ،إن هناك رابطا قويا
بني شرب املاء والشيخوخة.
ونقل موقع «ويل آند غود» عن الباحثة قولها ،إن اجلسم يحتاج إلى املاء في كل
جانب تقريبا ،فهو ضروري ألجل عمل اخلاليا ،وإحداث مرونة في العضالت وضخ
الدم.
ويساعد شرب امل��اء على إبقاء بشرة اإلنسان في حالة نضارة ،كما يحافظ على
الصحة من اضطرابات كثيرة مثل زي��ادة ال��وزن وعسر الهضم ،ثم جفاف الفم الذي
يصعب عملية الكالم وبلع الطعام وحتى التنفس.
وبحسب بيانات صادرة عن املراكز األميركية ملراقبة األمراض والوقاية منها ،بني
 2015و ،2018فإن كمية املاء التي يشربها األميركيون تتراجع مع التقدم في العمر.
وأضافت األرقام أن املاء شكل  57في املئة من إجمالي املشروبات التي استهلكها
البالغون الذين تتراوح أعمارهم بني  20و.39
ويشرح اخلبراء أن اإلنسان يصبح أقل شعورا بالعطش مع التقدم في العمر ،لكن
هذا ال يعني أنه ليس في حاجة إلى أن يشرب بشكل كاف.
ويؤدي االجتفاف وقلة شرب املاء إلى متاعب لدى كبار السن ،في بعض األحيان،
لكن هذا األمر ال يجري االنتباه له ،فيسري االعتقاد بأن الشعور بالعياء واأللم ناجم عن
أعراض جانبية لبعض األدوية ،وليس بسبب عدم شرب كمية كافية من املاء.
ويوصي اخلبراء باملواظبة على شرب املاء بني احلني واآلخر ،وعدم االنتظار إلى
حني الشعور بعطش الفت من أجل إمداد اجلسم مبا يحتاجه.

ميكن أن يصاب الشخص بالسمنة
بسبب تناوله الطعام أثناء مشاهدة
برنامجه التلفزيوني املفضل أو العمل
على جهاز الكمبيوتر.

 .3صحون مزدحمة

تظهر األبحاث أن حجم الصحن أو
الوعاء الذي يتناوله املرء خارج املنزل
ميكن أن يؤثر على م��ق��دار م��ا يأكله.
إذا ك��ان يتناول الطعام على صحون
وأواني طعام أكبر حجمً ا ،فإن الطعام
ي��ب��دو أص��غ��ر ع��ل��ى ال��ط��ب��ق ،ويشعر
ال��ش��خ��ص أن���ه ت��ن��اول ك��م��ي��ات قليلة،
وعلى النقيض إذا كانت الوجبة في
صحن صغير احلجم فإنها تبدو أكثر
حجمً ا ،لذا فإنها متنح شعورا بالرضا
وسرعة الشبع.

كما يوصي اخلبراء باختيار ألوان
باهتة للصحون ألن األحمر والبرتقالي
واألص���ف���ر أل�����وان س��اط��ع��ة ومحفزة
للشهية ،بينما األشكال الصامتة من
األزرق أو األخضر أو البني فتكون أقل
احتمالية إلثارة الشهية والتسبب في
تناول املزيد من الطعام.

طلب حلوى أو مشروب عالي السعرات
احلرارية .وميكن أن يشعر الشخص
بأنه من املتوقع أو املقبول اجتماعيًا
اس��ت��ه�لاك س��ع��رات ح��راري��ة أك��ث��ر في
املطاعم مقارنة باملنزل .بالطبع ،ميكن
اخل����روج ل��ت��ن��اول ال��غ��داء أو العشاء
بصحبة األهل أو األصدقاء ولكن يجب
أن يولي الشخص اهتمامً ا حملتويات
وجبته وكمياتها.

ت��ش��ي��ر ن��ت��ائ��ج األب����ح����اث إل����ى أن
األشخاص يستهلكون سعرات حرارية
أثناء تناول الطعام مع اآلخرين أكثر
من تناولهم مبفردهم ،ألن احملادثات
تشتت االن��ت��ب��اه وي��ق��ل ال��ت��رك��ي��ز على
الطعام وكمياته ما مت تناوله.
كما أنه من املرجح ،في املناسبات
االجتماعية ،أن يبرر الشخص لنفسه

عندما يكون امل��رء مرهقًا ،ف��إن كل
ما يتوق إليه هو تناول طعام مريح،
م��ث��ل وع���اء كبير م��ن اآلي���س ك���رمي أو
طبق كبير من البطاطا املقلية .ولكن
ي��ش��ي��ر اخل���ب���راء إل���ى أن امل��ش��اع��ر ال
ت��ت��ح��س��ن ع��ن��د ت���ن���اول ال��ط��ع��ام بهذه
الطريقة أو لهذه األسباب ،عالوة على
أن الشخص ميكن أن يصاب بزيادة

 .4تناول الطعام باخلارج
مع اآلخرين

 .5األكل لتخفيف التوتر

الوزن .وميكن أن يؤدي تناول األطعمة
عالية السعرات احلرارية عندما يكون
الشخص متوترًا إلى زي��ادة مستوى
السكر في ال��دم ،مما يؤدي إلى زيادة
إن���ت���اج األن��س��ول�ين وإخ���ب���ار اجلسم
بتخزين الدهون بد ًال من حرقها.

نصائح مهمة

ي��ق��دم اخل���ب���راء ف��ي��م��ا ي��ل��ي بعض
النصائح للمساعدة في التخلص من
ال��ع��ادات السيئة لتعدد امل��ه��ام أثناء
تناول الطعام:
 )1ع��ن��د ت���ن���اول ال��ط��ع��ام ينبغي
اجللوس ال��ى طاولة يتم وضعها في
مساحة بعيدة ع��ن األنشطة األخرى
مثل مشاهدة التلفزيون أو العمل على
جهاز الكمبيوتر.
 )2إي�����ق�����اف ت���ش���غ���ي���ل األج����ه����زة
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ق��ب��ل اجل��ل��وس لتناول

الطعام .وجتنب التحقق م��ن البريد
اإللكتروني أو ق���راءة التغريدات أو
مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء تناول
الطعام.
 )3يراعى تناول قضمات صغيرة
وم��ض��غ��ه��ا ب���ب���طء ،مب���ا ي��ت��ي��ح للعقل
ال��وق��ت ال��ك��اف��ي للتعرف على أن��ه مت
الوصول إلى مرحلة الشبع في توقيت
مناسب.
 )4احل����رص ع��ل��ى ط��ل��ب خيارات
صحية عند اخل��روج لتناول الطعام
خ������ارج امل����ن����زل ب��ص��ح��ب��ة األه������ل أو
األصدقاء.
 )5إدراك أن تناول الطعام ال يقلل
من التوتر وأن اخليارات غير الصحية
مثل اآلي��س ك��رمي أو البطاطا املقلية
ت��زي��د م��ن ال��ت��وت��ر بشكل غير مباشر
بسبب ت��أن��ي��ب الضمير ب��ع��د حدوث
مزيد من الزيادة في الوزن.

لبنان يف املرتبة الثانية للدول الأكرث معاناة من «امل�شاعر ال�سلبية»!
اح��ت��ل��ت ع����دة دول عربية
امل����رات����ب ال��ع��ش��ر األول������ى في
اس���ت���ط�ل�اع ل��ل��م��ش��اع��ر أجرته
م��ؤس��س��ة «غ���ال���وب» األميركية
لألبحاث للبلدان التي تعاني
من مشاعر سلبية حول العالم.
وش��م��ل اس��ت��ط�لاع املشاعر
ل��ع��ام  2022ن��ح��و  122دول���ة،
وش�����ارك ف��ي��ه ن��ح��و  127ألف
شخص م��ن عمر  15ع��ام��ا فما
فوق خالل الفترة من عام 2021
وحتى آذار املاضي.
تضمن االستطالع عدة نقاط
منها أسئلة للمشاركني سواء
وج��ه��ا ل��وج��ه أو عبر الهاتف،
ب���ش���أن امل���ش���اع���ر اإليجابية
وامل��ش��اع��ر ال��س��ل��ب��ي��ة والتوتر
وغيرها.
وضع االستطالع أفغانستان
على رأس قائمة البلدان التي
تعاني أقل مشاعر إيجابية تالها
لبنان وتركيا ومصر والنيبال
وتونس واألردن ،وبنغالديش
واجلزائر وأوكرانيا.
أما أفضل البلدان باملشاعر
اإلي��ج��اب��ي��ة ،ف��ج��اءت ب��ن��م��ا في
امل��رك��ز األول تلتها إندونيسيا
وأوروغواي.
بالنسبة للمشاعر السلبية
ج����اءت أف��غ��ان��س��ت��ان ك��ذل��ك أوال،
تبعها ك��ل م��ن ل��ب��ن��ان والعراق
وس��ي��رال��ي��ون واألردن وتركيا

ال��ب��ي��ان ال��س��ع��ودي ـ��ـ ال��ف��رن��س��ي ـ
األم��ي��رك��ي ال��ص��ادر أم��س ع��ن ممثلي
ال��دول الثالث على هامش إجتماعات
األمم املتحدة في نيويورك ،أعاد لبنان
إلى خريطة اإلهتمام العربي والدولي
م��ن ج��دي��د ،وأك���د إس��ت��م��رار اإلهتمام
السعودي بالذات بالوضع اللبناني،
رغ���م ك��ل ح��م�لات التشكيك املعروفة
امل��ص��در واأله�����داف ،ب���أن السعودية
أدارت الظهر للبنان ،وتركت وطن األرز
يتخبط في أزماته املالية و اإلقتصادية
واإلجتماعية.
البيان الثالثي على إيجازه ،إستطاع
أن ُيحدد مسار اإلنقاذ ،ويرسم خريطة
خ���روج لبنان م��ن م��ه��اوي اإلنهيارات
املستمرة ،عبر التركيز على القواعد
األساسية لإلستقرار في لبنان وهي:
١ـ اإلسراع في تشكيل حكومة قادرة
ع��ل��ى حتقيق اإلص�ل�اح���ات املطلوبة
إلخ����راج ل��ب��ن��ان م��ن أزم���ات���ه ،وتلبية
شروط صندوق النقد الدولي.
٢ـ احل����ث ع��ل��ى إن��ت��خ��اب رئيس
اجلمهورية في املواعيد الدستورية،
والتمسك بتطبيق الدستور .
٣ـ اإللتزام بإتفاق الطائف للحفاظ
على الوحدة الوطنية وحماية السلم
األهلي في لبنان.
٤ـ ق���ي���ام احل���ك���وم���ة اللبنانية
ب���ت���ط���ب���ي���ق ال��������ق��������رارات ال����دول����ي����ة
١٥٥٩و١٧٠١و١٦٨٠و ٢٦٥٠والقرارات
ذات ال��ص��ل��ة ،مب���ا ف��ي��ه��ا ال���ق���رارات
الصادرة عن جامعة الدول العربية.
ال��ب��ي��ان ل��م ي��ق��ذف ك���رة ال��ن��ار إلى
املسؤولني اللبنانيني ،بقدر ما حرص
ع��ل��ى حت��م��ي��ل ال��ق��ي��ادات السياسية
واحلزبية املسؤولية الوطنية للعمل
ع��ل��ى إن���ق���اذ ال��ب��ل��د ،وط�����وي صفحة
اخل�لاف��ات وامل��ن��اك��ف��ات ال��ت��ي فاقمت
التدهور احلالي في لبنان ،والعودة
إلى الدستور وإتفاق الطائف كطريق
للخالص م��ن ك��ل ه��ذه املتاهات التي
ت��خ��وض فيها األط����راف السياسية،
س��واء في اإلجتهادات املتناقضة في
تفسير بعض م��واد الدستور ،خاصة
عشية اإلنتخابات الرئاسية ،أو في
ال��ك�لام ال��ش��ع��ب��وي ،وم���ا يرافقها من
م���زاي���دات ب�ين األح�����زاب املتنافسة،
حول مؤمتر تأسيسي للبحث بصيغة
ميثاقية جديدة غير إتفاق الطائف.
ال ُن���غ���ال���ي إذا ق��ل��ن��ا أن النقاط
األس���اس���ي���ة ال��ت��ي ت��ض��م��ن��ه��ا البيان
الثالثي ،تصلح أن تكون بنود جدول
أعمال مؤمتر للحوار الوطني ،أو حتى
أي مؤمتر دولي ميكن أن ينعقد لبحث
الوضع املنهار في لبنان ،كما ُينادي
البطريرك املاروني بشارة الراعي .
وأص�����ب�����ح واض������ح������ ًا ،للشقيق
وال��ص��دي��ق ،أن إن��ح��راف أه��ل احلكم
في لبنان عن مضمون الطائف  ،نص ًا
وروح����� ًا ،وع���دم تطبيق ك��اف��ة بنوده
ومندرجاته ،قد أحدث خل ًال فادح ًا في
م��س��ار السلطة ،تفاقم ف��ي السنوات
األخيرة بسبب ع��دم اإلل��ت��زام بأحكام
ال��دس��ت��ور ،وم���ح���اوالت ف��ري��ق العهد
وحلفائه التفرد بالقرار.
البيان الثالثي فرصة جديدة للبلد
لتلمس ط��ري��ق اإلن��ق��اذ قبل
امل��ن��ك��وب ّ
فوات األوان.

«نون»...

قبل  40عام ًا

1985/9/23

اجلم ِّيل :رغم لعبة املوت
املتمادية لدينا حلول

في غمرة البحث عن مشروع سالم
واحد إلنقاذ البالد وإنهاء حالة احلرب
واس���ت���رداد ال��س��ي��ادة وف��ي ظ��ل الشلل
امل��ت��ح��ك��م مب��ؤس��س��ات ال���دول���ة ولعبة
املوت املتمادية واملتنقلة من منطقة إلى
حي إلى حي أعلن رئيس
منطقة ومن ّ
اجلمهورية أم�ين اجلميل ان��ه متفائل
باملستقبل أكثر فأكثر .وأك��د اجلميل
أن لدينا حلو ًال النقاذ وحترير األرض
والدولة الصامدة ونرفض االنصياع
ألي ضغط.

قبل  25عام ًا
1997 9/23

مواجهات اخلليل امتدت
إلى بيت حلم

جت�����ددت امل���واج���ه���ات ف���ي مدينة
اخلليل أم��س وام��ت��دت إل��ى بيت حلم،
ورد اجلنود االسرائيليون بإطالق النار
والطلقات املطاطية على مجموعة من
الشبان الفلسطينيني كانوا يرشقونها
باحلجارة وقنابل البنزين أمس .وقال
شهود أن جنود ًا إسرائيليني أصابوا
بالرصاص  34فلسطيني ًا على االقل
أحدهم بجروح خطيرة في مصادمات
ب�ين ال���ق���وات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة والشبان
الفلسطينيني ..إلخ.

قبل  15عام ًا
2007/9/23

السيادة على مزارع شبعا
لم حتسم بعد

وبنغالديش واألك���وادور وغينيا
وبينني.
باملقابل كانت لدى كازاخستان
أق��ل مشاعر سلبية ح��ول العالم
ت��ل��ت��ه��ا ت���اي���وان وك���وس���وف���و في
املرتبة الثانية والثالثة تواليا.

ووف��ق��ا ل�لاس��ت��ط�لاع ك���ان عام
 2021األكثر من ناحية املشاعر
ال��س��ل��ب��ي��ة ح���ول ال��ع��ال��م مقارنة
بباقي السنوات ،حيث ارتفعت
م����ع����دالت ال���ت���وت���ر والتعاسة
وال��غ��ض��ب وال��ق��ل��ق واألل����م الذي

يشعر به الناس كل يوم.
ويعزو االستطالع سبب ذلك
لعدة ع��وام��ل م��ن بينها احلروب
وال���ت���ض���خ���م وظ����ه����ور جائحة
ك��ورون��ا ،مم��ا جعل ال��ع��ال��م أكثر
تعاسة.

وقال االستطالع إن هناك أشياء
كثيرة جتعل الناس تعساء ،ولكن
ه��ن��اك ع��وام��ل ه��ي األك��ث��ر تأثيرا
ومنها الفقر واملجتمعات السيئة
واجلوع والشعور بالوحدة.
املصدر :احلرة

أك��د األم�ين ال��ع��ام ل�لأمم املتحدة بان
ك��ي م��ون أم��س خ�لال زي���ارة ل��ه إل��ى لندن
على ان تقرير األمم املتحدة حول مزارع
شبعا في جنوب لبنان لم يحسم بعد ملن
السيادة على هذه املنطقة .وكان مسؤول
إسرائيلي أعلن أم��س ان األمم املتحدة
طلبت من اسرائيل االنسحاب من مزارع
شبعا معتبرة للمرة األولى أن هذا القطاع
ي��ع��ود إل���ى ل��ب��ن��ان ول��ي��س ال���ى سوريا،
مضيف ًا«:أن اسرائيل رفضت ذلك».

