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«جس نبض» رئاسي اليوم قبل عطلة اجللسات ونهاية العام
ُّ

بوشكيان لـ«اللواء»  :الدوالر اجلمركي يحمي الصناعة ..وزيادة التغذية بالكهرباء على السكة بعد مناقصات الفيول
تف�سري الد�ستور
واال�ستقرار الت�شريعي
القاضي د .حامت

ماضي*

ان مفهوم الدميقراطية مبختلف صورها السيما السياسية منها
وصل الينا والى العوالم األخرى التي تدين بها عبر اثينا القدمية.
وهي كانت تقوم وما تزال على ركائز اساسية هي التداول السلمي
للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهه تؤدي الى نشوء اكثرية حتكم
واقلية تعارض وبذلك يتحقق مبدأ حكم الشعب بواسطة الشعب.
غير ان مسألة األكثرية واألقلية تثير قضية بالغة احلساسية
هي مسألة «النصاب»  Quorumوكيفية احتسابه ،وما اذا كان
يوجد نصاب واحد او اكثر يرعى جميع احلاالت؟!
من يطالع الدستور اللبناني يالحظ ان النصاب ال��وارد ذكره
في بعض املواد ليس واحدا وامنا يختلف من موضوع الى آخر.
واملقصود هنا نصاب اجللسة او نصاب احلضور ليس نصاب
الفوز .فاملادة  34من الدستور ،مثال تنص على ان النصاب الذي
يجب ان يكون متوفرا لكي يكون انعقاد مجلس النواب قانونيا
هو اكثرية األعضاء الذين يؤلفون هذا املجلس .والقرارات تتخذ
بأغلبية األص��وات (طبعا املقصود هنا هو األكثرية املطلقة وهذا
مستفاد من سياق األمور).
اما امل��ادة  49الشهيرة والتي تطل علينا برأسها مرة كل ست
سنوات ألنها تتعلق بإنتخاب رئيس اجلمهورية ،فحولها جدل كبير
ليس جلهة نصاب الفوز وامنا جلهة نصاب احلضور ،فبمقتضى
هذه املادة يفوز برئاسة اجلمهورية املرشح الذي ينال ثلثي اعضاء
مجلس النواب من الدورة األولى .اما في الدورة الثانية وما يليها
من دورات فالغالبية املطلقة هي شرط فوز املرشح.
اجتهاد مجلس ال��ن��واب املستمر يفسر امل���ادة  49بالقول ان
ال��ن��ص��اب امل��ط��ل��وب جللسة ال����دورات التالية ه��و الثلثان اسوة
بنصاب اجللسة األول��ى وقد طبق املجلس هذا اإلجتهاد في اكثر
من عملية انتخابية .لكن بعضا من النواب ال يرى هذا الرأي ألنه
يعتبر ان النصاب في ال��دورات الالحقة التي تلي ال��دورة األولى
يجب ان تكون الغالبية املطلقة اس��وة مبا نصت عليه امل��ادة 34
املتعلقة باجتماعات مجلس النواب.
وحدها املادة  79املتعلقة بنصاب جلسة تعديل الدستور اعتبرت
انه ال يجوز البحث او التصويت على مشروع التعديل ما لم تلتئم
اكثرية مؤلفة من ثلثي األعضاء الذين يؤلفون املجلس قانونا،
وفرضت ان يكون نصاب جناح التعديل هو ايضا نصاب الثلثني.
وكذا األمر في مسألة اعادة املناقشة في مشروع التعديل .وبهذا
تكون ه��ذه امل��ادة قد س��اوت بني نصاب اجللسة ونصاب الفوز.
وميكن القول انها واضحة بشكل ال يحتمل التأويل او التفسير.
يبدو واضحا ان املشرع الدستوري اللبناني لم يوحد نصاب
اجللسات اي نصاب احلضور .كما انه لم يوحد نصاب اإلقتراع.
بحيث يظهر جليا ان النصاب يتغير وينتقل من الليونة الى الشدة
بحسب نوع القضية التي تكون مطروحة .ففي القوانني العادية لم
يلحظ املشرع الدستوري نصابا عاليا .وبالعكس من ذلك فقد تشدد
في احلاالت األخرى مثل حالة انتخاب رئيس اجلمهورية او حالة
تعديل الدستور او حالة اتهام رئيس اجلمهورية سندا للمادة 70
من الدستور.
ويجب ان ال يفوتنا هنا ان نذكر بأن عملية احتساب عدد النواب
للحصول على األكثريات املنصوص عنها س��واء ما تعلق منها
باحلضور او بالفوز قد استقرت ومنذ امد طويل على إحتساب
اصوات النواب األحياء والنواب الغائبني فقط.
وخ��ش��ي��ة ان ي����ؤدي ال��ن��ق��اش امل��س��ت��م��ر ح���ول ب��ع��ض املسائل
الدستورية السيما مسألة النصاب الى بلبلة تشريعية ،فقد نص
اتفاق الطائف على اعطاء املجلس الدستوري وحده حق تفسير
الدستور بحيث يصبح هذا التفسير ملزما للجميع يتقيدون به
ما يخلق استقرارا تشريعيا ودستوريا .لكن قانون انشاء املجلس
الدستوري حصر بهذا املجلس فقط النظر بالطعون بدستورية
القوانني .ولم يذكر موضوع تفسير الدستور وفقا ملا نصت عليه
اتفاقية الطائف وهكذا يكون مجلس النواب ما يزال هو املرجعية
الصاحلة لتفسير الدستور.
* مدعي عام التمييز سابق ًا

دوالر بريوت  39850ل.ل

الدوالر ..بني هبتني

بقي امس سعر الدوالر االميركي بني هبة منخفضة وهبة مرتفعة
في السوق السوداء.
فقد سجل مسا ًء تسعيرة  39750و 39850ل.ل .لكل دوالر .بعد ان
افتتح صباح ًا على سعر بني  39500و 39600ل.ل .لكل دوالر.

ملحمة كروية
تاريخية لل�سعودية
يف املونديال

ت��ن��ع��ق��د اجل���ل���س���ة السابعة
الن���ت���خ���اب رئ���ي���س اجلمهورية
عند احلادية عشرة من قبل ظهر
ترتق
ال��ي��وم ،وس��ط ح���وارات ل��م
ِ
الى درجة ميكن التعويل عليها،
وخ�لاف��ات تنذر بتفاقم التباعد،
وظروف اقليمية محتدمة بالقتل
والدمار في غير نقطة ساخنة في
املنطقة.
على ان السباق بني اجراءات
انقاذ اخلزينة من جولة تضخم
جديدة ،وارتفاع اسعار ال ِ
يبقي
وال يذر ،مع بدء العمل باستيفاء
الضرائب وال��رس��وم على السلع
وال��ب��ض��ائ��ع امل���س���ت���وردة ،على
أس����اس  15أل���ف ل��ي��رة لبنانية
للدوالر االميركي الواحد اعتبار ًا
م��ن اخلميس املقبل
،2 0 2 2 /1 2 /1

طغت امللحمة الكروية التي صنعها
امل��ن��ت��خ��ب ال��س��ع��ودي ام����ام االرجنتني
بالفوز  ،1-2على ما عداها ،من احداث
ترافق بطولة كأس العالم  ،2022والتي
على ما يبدو ستكون مونديال املفاجآت
بامتياز ،بعد ال��س��ق��وط امل���دوي ألملانيا
أم���ام ال��ي��اب��ان امل��ت��راف��ق م��ع ف��وز قياسي
إلسبانيا جعلها من أبرز املرشحني للقب،
علما أن هذا املونديال العربي بدأ يشهد
بوادر تألق بالد لغة الضاد بعد نتيجتني
مثاليتني بتعادل سلبي ،للمغرب أمام
كرواتيا وتونس مبواجهة الدمنارك.
وج������اءت م����ب����اراة ال��س��ع��ودي��ة أم���ام
االرجنتني بقيادة ميسي ورفاقه تاريخية
ب��ام��ت��ي��از ،وت���وج���ت ب���ال���روح الوثابة،
واإلص����رار الكبير ،وال��وت��ي��رة العالية،
وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة اخل���ارق���ة ،واجل����رأة
ال���ه���ج���وم���ي���ة ال���ك���ب���ي���رة،
والتنظيم الدفاعي املتميز.
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نقطة وسطر

رف�ض با�سيل
وع�ضالت حزب اهلل!
�ص 8
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احتفاالت السعوديني عمت الدوحة كما اململكة والدول العربية قاطبة

مقتل إسرائيلي وجرح آخرين بانفجارين في القدس
ق���ت���ل ش���خ���ص وأص����ي����ب 14
آخرون امس في أحد االنفجارين
ال���ل���ذي���ن اس���ت���ه���دف���ا محطتني
للحافالت ف��ي ال��ق��دس ول��م تعلن
اي ج��ه��ة م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا عنهما
ف��ي��م��ا ب��ارك��ت��ه��م��ا ح��رك��ة حماس
اإلسالمية.
وق������ع ان����ف����ج����ار ف�����ي محطة
ل��ل��ح��اف�لات ف��ي امل��خ��رج الغربي
ل���ل���ق���دس ت��س��ب��ب مب��ق��ت��ل رجل
وإص��اب��ة  11ب��ج��روح .وبعدها،
وق����ع ان���ف���ج���ار ث����ان ف���ي محطة
أخ�������رى ع���ل���ى م���ق���رب���ة تسبب
ب���إص���اب���ة  3أش���خ���اص وأحل���ق
أضرارا بحافلة ،بحسب ما أعلن
مستشفى محلي.
وأوض����ح����ت ال���ش���رط���ة أن
االن���ف���ج���اري���ن وق���ع���ا بفارق
نصف س��اع��ة ،وأش���ارت إلى
أن خبراء األل��غ��ام في املوقع
ي���ق���وم���ون «ب���ج���م���ع األدل������ة
وتفتيش املنطقة بحثا عن
مشتبه بهم».
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قوات األمن اإلسرائيلية وخبراء الطب الشرعي في موقع االنفجار في القدس

روميو حلود ..م�سرية �إبداع فني
ودع لبنان الرسمي
وال����ف����ن����ي ال���ك���ات���ب
امل��س��رح��ي واملؤلف
وامل����ل����ح����ن روم����ي����و
حل����ود ،ال����ذي توفي
الثالثاء املاضي ،على
خ��ل��ف��ي��ة مضاعفات
اص�����اب�����ت�����ه مب����رض
ك�����ورون�����ا ع�����ن عمر
يناهز الـ 92عام ًا ،بعد
عمر حفل بعطاءات
فنية ،ع ّبرت عن روح
الفولكلور اللبناني،
ف������ي م���س���رح���ي���ات���ه
الغنائية ،التي تنقلت
من مهرجانات بعلبك
وبيبلوس منذ ستينات القرن املاضي الى العروض املسرحية في
مسرح االوملبيا في باريس.
اكثر من سبعة عقود قضاها في الفن ،كمنتج ،ومقدم عروض
مسرحية من اليونيسكو و«كازينو لبنان» الى مهرجانات بعلبك،
حيث قدم مع املطربة الراحلة صباح «الشالل».
وي��ع��د حل���ود م��ط��ل��ق اول م��س��رح م��وس��ي��ق� ّ�ي دائ����م م���ع ثالث
وأسس
��وال وميجانا وع��ت��اب��ا.
مسرح ّيات غنائ ّية متتالية :م� ّ
ّ
الفرقة الفولكلور ّية الليب ّية ،ومهرجان بيبلوس الدولي ،ومسرح
«اإلليزيه» في األشرف ّية ،ومسرح «فينيسيا» ومسرح
الفنون في جونيه.
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غارة تركية ع َّر�ضت القوات الأمريكية لـ«اخلطر» ..و�أردوغان م�ستعد للقاء الأ�سد

���وح ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب ط��ي��ب إردوغ����ان
ل� ّ
باحتمال إط�ل�اق عملية ب��ري��ة أي��ض � ًا ف��ي سوريا،
فيما دعا القائد العام لقوات سوريا الدميوقراطية
مظلوم عبدي موسكو وواشنطن إلى التدخل ملنع
التصعيد.
اال ان الرئيس التركي قال امس إن عقد لقاء مع
نظيره السوري بشار األسد أمر ممكن ،بعد انقطاع
العالقات الدبلوماسية مع دمشق في أعقاب اندالع
عاما.
النزاع قبل ً 11
وردا على سؤال من أحد املراسلني في البرملان
عما إذا كان بإمكانه مقابلة الرئيس السوري ،قال
إردوغان« :هذا ممكن .ال مجال للنقمة في السياسة.
في النهاية ،يتم اتخاذ اخل��ط��وات في ظل أفضل
الظروف».
وفبما تتواصل ال��غ��ارات التركية على مواقع
الكردية في سوريا  ،أعلنت القيادة املركزية للجيش
األميركي أن غارة تركية في شمال سوريا ع ّرضت
قواتها «للخطر» ،بعدما نفت الثالثاء استهداف
مواقع تتواجد فيها بضربات جوية.
الثالثاء ،استهدفت مس ّيرة تركية قاعدة عسكرية
مشتركة لقوات سوريا الدميوقراطية والتحالف

الدولي بقيادة واشنطن في محافظة احلسكة (شمال
شرق) ،وفق ما أعلنت قوات سوريا الدميوقراطية،
مشيرة إلى مقتل إثنني من عناصرها.
إال أنّ املكتب اإلعالمي للقيادة املركزية قال إن
قواته «كانت مبنأى عن اخلطر ،ولم تقع أي غارات
على م��واق��ع تستضيفها» ،الف��ت� ًا إل��ى أن الغارات
األقرب ملكان تواجد القوات األميركية ،وقعت على
بعد حوالى  20إلى  30كيلومتر ًا.
وأرس��ل املكتب اإلعالمي تصحيح ًا الى فرانس
ب��رس ،أورد فيه «تلقينا معلومات إضافية أفادت
أنه كان ثمة خطر على القوات واألفراد األميركيني»
جراء القصف التركي ،من دون تسجيل أي إصابات
في صفوفهم.
وقال اردوغان «تصميمنا على حماية كل حدودنا
اجلنوبية من خالل منطقة آمنة أقوى اليوم من أي
وقت مضى».
وق��ال اردوغ���ان خ�لال اجتماع الكتلة النيابية
حل��زب��ه ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ف��ي ال��ع��اص��م��ة أنقرة
«لدى تركيا الوسائل ملالحقة ومعاقبة اإلرهابيني
املتورطني ف��ي الهجمات ضدها داخل
وخارج حدودها».

�ضربات رو�سية عنيفة
ت�ستهدف بنى حتتية يف كييف

أدت ض���رب���ات روس���ي���ة إلى
س��ق��وط قتلى بينهم رض��ي��ع في
عيادة والدة في جنوب أوكرانيا،
كما طالت بنى حتتية للطاقة في
العاصمة كييف امس في موجة
ج��دي��دة م��ن الهجمات املمنهجة
التي تسببت بانقطاع الكهرباء
في مختلف مناطق البالد.
ف��ي األث���ن���اء ،اع��ت��م��د البرملان
األوروب����ي ق����را ًرا يصف روسيا
بأنها «دولة راعية لإلرهاب» على
خلفية هجومها على أوكرانيا،
داع��ي��ا دول االحت����اد األوروب����ي
الـ 27إلى أن حتذو حذوه.
وق����ال����ت أج����ه����زة ال����ط����وارئ

األوكرانية إن صواريخ روسية
أص��اب��ت مستشفى ليل الثالثاء
األربعاء في فيلنيانسك مبنطقة
زابوريجيا الواقعة جنوبا حيث
أك��ب��ر م��ن��ش��أة أوروب���ي���ة للطاقة
ال��ن��ووي��ة وال��ت��ي تسيطر عليها
روسيا.
ون�����دد ال���رئ���ي���س األوك����ران����ي
فولودميير زيلينكسي بالضربات
وم���ا اع��ت��ب��ره اس��ت��خ��دام روسيا
«اإلرهاب والقتل» لتحقيق «ما لم
تتمكن من حتقيقه».
ون���ش���رت أج���ه���زة ال���ط���وارئ
تسجيال مصورا يظهر عناصرها
واض������ع���ي��ن خ�����������وذات واق����ي����ة
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ويستعينون مبصابيح مثبتة
ع��ل��ى رؤوس���ه���م ،أث��ن��اء محاولة
إخ��راج رج��ل علق حتى مستوى
اخلصر بني أنقاض.
وقالت األجهزة في بيان « ُد ّمر
مبنى ق��س��م ال����والدة امل��ؤل��ف من
طابقني» مضيفة «في ذلك الوقت
ك��ان��ت ام�����رأة ورض���ي���ع وطبيب
يتواجدون داخل املبنى».
توفي الرضيع فيما ُأنقذت
امل���������رأة وال���ط���ب���ي���ب م�����ن بني
االن���ق���اض ،بحسب املسعفني.
وأضافوا أنه طبقا للمعلومات
األول����ي����ة ال ي���وج���د أشخاص
آخرون بني الركام.
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أعمدة الدخان تتصاعد من حقل نفطي في أعقاب ضربات جوية تركية بالقرب من احلسكة

البنك الدويل :حلل من�صف
بدء ًا من هيكلة القطاع امل�صريف

أعلن البنك الدولي إلى أ ّنه «بعد مرور أكثر من
ث�لاث س��ن��وات على نشوب أس��وأ أزم��ة اقتصادية
ومالية في تاريخلبنان ،ال يزال اخلالف بني األطراف
املعنية الرئيسية ح��ول كيفية ت��وزي��ع اخلسائر
املالية ميثل العقبة الرئيسية أم��ام التوصل إلى
ات��ف��اق بشأن خطة إص�لاح شاملة إلن��ق��اذ البالد»،
املرجح أن يؤدي الفراغ السياسي
معتبر ًا أ ّنه «من
َّ
غير املسبوق إلى زيادة تأخير التوصل ألي اتفاق
بشأن حل األزمة وإقرار اإلصالحات الضرورية ،مما
يعمق محنة الشعب اللبناني».
ِّ
ج��اء ذل��ك ف��ي ع��دد خريف ع��ام  2022م��ن تقرير
املعنون «ح��ان الوقت
«مرصد االقتصاد اللبناني»
َ
إلع��ادة هيكلة القطاع املصرفي على نحو منصف»
التطورات االقتصادية
ال��ذي صدر أمس ويتناول
ُّ

األخيرة واآلفاق واملخاطر االقتصادية للبالد في ظل
حالة عدم اليقني املستمرة منذ فترة طويلة؛ وذلك
كله مع التأكيد على ضرورة املضي قدم ًا في توزيع
اخلسائر املالية بصورة أكثر إنصاف ًا للمساعدة في
وضع االقتصاد اللبناني على مسار التعافي.
وأش���ارت ال��ت��ق��دي��رات ال����واردة ف��ي التقرير إلى
«انكماش إجمالي الناجت احمللي احلقيقي بنسبة
 5,4ف��ي املئة ف��ي ع��ام  ،2022بافتراض استمرار
حالة الشلل السياسي وع��دم تنفيذ إستراتيجية
للتعافي» ،و ُيضيف أ ّنه «نظر ًا لتوافر بيانات أفضل
مما كان متوقعا سابق ًا ،فإنه يع ِّدل تقديراته النكماش
إجمالي الناجت احمللي احلقيقي لعام  2021إلى 7
في املئة (مقابل نسبة  10,4في املئة
املقدرة سابق ًا) .وق��د قضى االنكماش
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�سيا�سة حملية
حزب اهلل ٍ
ما�ض بال�سعي لإي�صال فرجنية �إىل بعبدا ..ب�صرف النظر عن املعادالت اجلديدة
ال مبادرات خارجية لإخراج امللف الرئا�سي من عنق الزجاجة  ..وتداعيات ال�شغور تُنذر بالأ�سو�أ
اخلميس  24تشرين الثاني 2022م
املوافق  30ربيع اآلخر 1444هـ
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,,

يتحول �إىل �سيناريو
امل�شهد الإنتخابي َّ
مم ٍّل والورقة البي�ضاء ت�ؤ�شر
�إىل �شغور طويل

ميقاتي :النتخاب ر�أ�س الدولة ورمز �سيادتها ب�أ�سرع وقت

أكّد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
أنّ «اإلس��ت��ق�لال ال يعني فقط حترير
األرض من الغريب ،بل هو أيض ًا نعمة
ويجب احلفاظ عليه».
ومسؤولية
ُ
وش���دد على «ض����رورة إك��م��ال عقد
املؤسسات الدستورية بانتخاب رأس
ال��دول��ة ورم��ز سيادتها بأسرع ٍ
وقت
ممكن ليكون احلكم».
كال ُم ميقاتي جاء خالل رعايته حف ً
ال
ثقافي ًا في قصر األونيسكو ،مبناسبة
«ي��وم اإلس��ت��ق�لال» ،ح��ض��ر ُه حش ٌد من
الوزراء واملعنيني والسفراء.
وق���ال ميقاتي أم���ام احلاضرين:
«فرحتنا ال��ي��وم ناقصة بسبب عدم
اكتمال عقد املؤسسات الدستورية.
أيانا ان نعتبر ان وجود فراغ في اي
منصب يعني فقط فئة من اللبنانيني،
الن���ه ف��ي احل��ق��ي��ق��ة يعنينا جميعا.
وع��ل��ي��ن��ا االس�������راع ف���ي اك���م���ال عقد
امل��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة بانتخاب
رأس ال���دول���ة ورم����ز س��ي��ادت��ه��ا في
اق����رب وق����ت ،ل��ي��ك��ون احل���ك���م .كلنا
نشعر بالنقص احل��اص��ل ونتمنى
أن يتم ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ف��ي اسرع
وق��ت .وعلى سيرة احلكم واملباراة،
وبوجود السفير السعودي نهنئه من
قلبنا على االه��داف السعودية التي
حتققت».
وق��ال«:م��ه��م��ا ت��ش�� ّرف��ن��ا وتغ ّربنا
وانطلقنا ع��ل��ى دروب احل��ي��اة وفي
العالم ،ليس هناك ش��يء ف��ي الدنيا
أغ��ل��ى م��ن أرض ل��ب��ن��ان ،وه���و ليس
م��ج��رد ارض نعيش عليها ب��ل كيان
يسكن في داخ��ل كل واح��د منا ،وهو
وط��ن رسالة وه��ذه الرسالة يجب أن
ننشرها أين حللنا».
وتلقى ميقاتي رسالة تهنئة بعيد
االستقالل ،من البابا فرنسيس .وقال
ال��ب��اب��ا« :مب��ن��اس��ب��ة ع��ي��د االستقالل،
اسمحوا لي أن أرس��ل لدولتكم أحر
التهاني وأطيب التمنيات ليستعيد
لبنان الوئام واالستقرار واالزدهار.
إنني ،اذ أطلب من العلي أن يحافظ
اللبنانيون على وح��دت��ه��م م��ن أجل
املصلحة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ة وتأمني
رعاية إخوانهم األكثر عوز ًا ،أمتنى أن
حتل بركة الرب على هذا البلد».
كما تلقى برقيات تهنئة م��ن ملك
االردن عبدالله الثالث ،وملك بريطانيا
تشارلز الثالث ،وملك بلجيكا فيليب،
ورئ���ي���س وزراء ب��ن��غ�لادش الشيخ
حاسينا .
وعقد ميقاتي إجتماعا مع املنسقة
اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان يوانا

الرئيس ميقاتي مجتمع ًا مع فرونتسكا
فرونتسكا في السراي احلكومي.
وش����ارك ف��ي ال��ل��ق��اء املستشاران
السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وأع��ل��ن��ت فرونتسكا بعد اللقاء:
«سيعقد مجلس األم��ن جلسة في 28
تشرين الثاني احلالي في نيويورك
في شأن تطبيق القرار  ،1701وسأقدم
في اجللسة معلومات  عن التطورات
ف��ي لبنان واق��ت��راح��ات ح��ي��ال بعض
املسائل.
واستقبل ميقاتي النائبني أمني
ش��ري وعلي فياض ومت خ�لال اللقاء
البحث في أوضاع اجلامعة اللبنانية
واألوضاع املالية واالقتصادية.
واعلن النائب فياض بعد اللقاء:
«ج��رى البحث في موضوعني مهمني
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رن��ا ،امل��وض��وع األول
ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ومت
اإلت���ف���اق م��ع ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي على
امل���ض���ي ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال���ق���ان���ون ال���ذي
ص��در ح��ول املتفرغني ال��ذي��ن بلغوا
ص ْر ال��ى إدخالهم
سن التقاعد ول��م ُي َ
ال���ى امل��ل�اك ،وه���ذه مشكلة متفاقمة
منذ ال��ع��ام  ،2018وق��د أق��ر القانون
في اذار  .2022ان الرئيس ميقاتي
أبلغني وات��خ��ذ إج��راءات��ه ف��ي أثناء
االجتماع ،اوال في ما يتعلق بامللفات
التي أحيلت سابقا وج��رى التوقيع
عليها من قبل رئيس اجلمهورية ،هذه
امللفات املستوفاة للشروط اإلدارية
واألكادميية ستصدر مراسيمها وال
إشكالية حولها .أما األسماء األخرى

����ول س��اب��ق��ا امن���ا جرى
ال��ت��ي ل���م حت ّ
حتويلها خالل هذه الفترة ،فسيصار
ال��ى تنظيم مراسيمها وات��ف��ق على
أن ال مشكلة بشأنها وس��ت��م��ر ،على
أن تقر في أول جلسة مجلس وزراء
تعقد ،فلذلك نعتبر أن هذه املشكلة في
طريقها الى املعاجلة الشاملة.
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس
املنطقة االقتصادية في مرفأ طرابلس
بالوكالة ح��س��ان ض��ن��اوي ال���ذي قال
بعد اللقاء« :اطلعنا الرئيس ميقاتي
ع��ل��ى ع��زم��ن��ا ع��ق��د اج��ت��م��اع االسبوع
املقبل مع  شركة « »KPMGالعاملية
للتحضير إلط��ل�اق م���ش���روع دفاتر
الشروط للشراكة مع القطاع اخلاص
لصالح املنطقة االقتصادية اخلاصة،
واستطاع الرئيس ميقاتي احلصول
على الدعم الفني للمشروع من اجل
االنطالق فيه ،وستكون دفاتر الشروط
جاهزة خالل األشهر اخلمسة املقبلة
الطالق مزايدة في العام  2023لدعوة
القطاع اخلاص إلدارة وإنشاء املنطقة
االقتصادية اخلاصة»  .
ك���ذل���ك ،ت����رأس ال��رئ��ي��س ميقاتي
اجتماعا لـ «اللجنة الوزارية املكلفة
متابعة ملف املياه» ش��ارك فيه وزير
ال��ص��ن��اع��ة ج���ورج ب��وش��ك��ي��ان ،وزير
الداخلية والبلديات بسام مولوي،
وزير الصحة العامة فراس األبيض،
وزير الطاقة واملياه وليد فياض ،وزير
ال��زراع��ة عباس احل��اج حسن ،مدير
عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

جان جبران ،مدير عام مؤسسة مياه
لبنان الشمالي خالد عبيد ،مدير عام
مؤسسة مياه لبنان اجلنوبي وسيم
ضاهر ،مدير عام املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني سامي علوية ومدير
كري.
مكتب الرئيس ميقاتي جمال مَ
ف����ي خ����ت����ام االج����ت����م����اع ص����درت
املقررات االتية:
ت��ك��ل��ي��ف وزي����ر ال��ط��اق��ة واملياه،وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع اع���ض���اء الهيئة،
وض���ع م���ش���روع آل��ي��ة ل��ع��م��ل الهيئة
وع����رض����ه����ا ع���ل���ى رئ����ي����س مجلس
ال�����وزراء .وإع�����داد م��س��ودة املخطط
التوجيهي ال��ع��ام للمياه بالتعاون
مع املؤسسات العامة االستثمارية
للمياه وبالتنسيق مع وزارات البيئة
– الزراعة – االشغال العامة والنقل
والصناعة ،ليصار الى درسه من قبل
الهيئة .ووضع مسودة دراس��ة قدرة
مت��وي��ل اخل��ط��ط وامل��ش��اري��ع ووضع
ب��رام��ج ال��ت��م��وي��ل وحت��دي��د مصادره
وم����دى إم��ك��ان��ي��ة االس��ت��ح��ص��ال على
الدعم من قبل اجلهات املانحة .وكذلك
وض�����ع س���ي���اس���ة م���ائ���ي���ة مستدامة
ب��ه��دف احل��ف��اظ على ال��ث��روة املائية
وخ��ط��ط لتنظيم إس��ت��ع��م��االت املياه
ومنع اه��داره��ا وترشيد استهالكها
واحملافظة ومراقبة نوعيتها والسهر
على تطبيق املعايير واملواصفات
وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة
العامة والبيئة والسياحة والداخلية
والبلديات.

بو حبيب :النزوح ُيفاقم الأزمة يف لبنان

شارك وزير اخلارجية واملغتربني
ع��ب��د ال��ل��ه ب���و ح��ب��ي��ب ف���ي املنتدى
الدولي التاسع لتحالف احلضارات
في مدينة فاس في اململكة املغربية
َ���ر ف��ي��ه��ا اململكة
وال���ق���ى ك��ل��م��ة َش���ك َ
ع��ل��ى ح��س��ن االس��ت��ق��ب��ال والضيافة
والتنظيم ،ولتحالف األمم املتحدة
ل��ل��ح��ض��ارات ،جل��ه��وده��م��ا م��ن أجل
إجن��اح ه��ذا املنتدى ف��ي توقيته في
ظل ما يشهده العالم من انقسامات
عميقة.
واعتبر بو حبيب في كلمته ان
انعقاد املنتدى في اململكة املغربية
هو تأكيد على ما تكتنزه من أدوار
ت���اري���خ���ي���ة ت���رت���ب���ط ب���احل���ض���ارات
واالن��ف��ت��اح ،م��ش��دد ًا على أن��ه يشكل
تأكيد ًا على م��ا يزخر ب��ه العالم من
تعدد للحضارات والثقافات التي
ت��غ��ن��ي��ه وجت��ع��ل م��ن��ه ع���امل��� ًا ،إذا ما
أحسنا استثماره يتمتّع بالسالم
والطمأنينة وقبول اآلخ��ر املختلف،
او إذا أس��أن��ا التعامل معه أصبح
عامل ًا متخاصم ًا ومتناحر ًا.
وأش���ار إل���ى س��م��ة ال��ت��ع��ددي��ة في
لبنان  ،الذي يشكّ ل منوذج ًا يحتذى
به للتعايش نظر ًا الختالط الديانات
واحل��ض��ارات التي يعيشها ،وتعدد
امل��ذاه��ب ف��ي��ه وان��س��ح��اب ذل���ك على
اجل���وان���ب ال��ث��ق��اف��ي��ة واالجتماعية
والسياسية ،حيث يعيش اللبنانيون
ف��ي تعدديتهم ب��اخ��ت�لاط مجتمعي
وت��ف��اع��ل ث��ق��اف��ي رغ���م الصعوبات
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا من
وق��ت آلخ���ر ،م��ع إدراك��ه��م الستحالة
االستمرار دون حوار وتفاهم كأساس
لقيام الوطن وإستقرار املجتمع على
ح��د س���واء .م��ؤك��دا ان لبنان ُيشكل
رس���ال���ة ح��ض��اري��ة ك��ون��ي��ة لتفاعل

بوحبيب خالل اجتماعه بنظيره املغربي
احلضارتني اإلسالمية واملسيحية
فهو «النموذج – الرسالة» كما وصفه
البابا يوحنا بولس الثاني.
أض�����اف:إن ل��ب��ن��ان يعيش حالي ًا
ف��ي وس���ط ع��واص��ف ج ّ��م��ة م��ن عدم
استقرار سياسي وصو ًال الى انهيار
اق���ت���ص���ادي وم���ال���ي غ��ي��ر مسبوق،
م��ا يشكّ ل خ��ط��ر ًا على ك��ي��ان الدولة

وتركيبة املجتمع خصوص ًا في ظل
العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية
وإجن����از اإلص�ل�اح���ات االقتصادية
وامل��ال��ي��ة املطلوبة لبناني ًا ودولي ًا،
وم��ن املمكن أن تكون اح��دى أسباب
األزمة إساءة استثمار لبنان للتنوع
ال��ذي يتمتع ب��ه .وما يفاقم األزمة
في لبنان ،ويهدد النموذج اللبناني

با�سيل ا�ستقبل ال�سفري الرو�سي
استقبل رئيس التيار الوطني احل��ر النائب ج��ب��ران باسيل السفير
الروسي في بيروت الكسندر روداك��وف وعرض معه لألوضاع في لبنان
من جوانبها السياسيةواالقتصادية وتطرق البحثإلى أبرز التطورات
احلاصلة على الساحة الدولية.
كما استقبل نائب وزير العالقات اخلارجية الصيني تشيان هونغشان
يرافقه السفير الصيني تشيان مينجيان ووفد ديبلوماسي ومتت دعوة
باسيل لزيارة بيجينغ قريب ًا.

��ون اج��ت��م��اع��ي جديد
ه��و دخ���ول م��ك ّ
اليه ،جراء النزوح السوري الكثيف
منذ بداية األزم��ة السورية في العام
 ،2011في ظل غياب خارطة طريق
ج ّدية لعودتهم ،ما ُيثير الشك في نية
بعض املجتمع الدولي باحلفاظ على
النموذج اللبناني ،فال ميكن انتظار
حلول سياسية لم تظهر مؤشراتها
ل��ت��اري��خ��ه ،خ��ص��وص�� ًا م��ع انشغال
ال��ع��ال��م ب��أزم��ات وص��راع��ات جديدة
شتتت انتباهه وم��وارده عن مشاكل
ال���ش���رق األوس�����ط ع��م��وم�� ًا واألزم����ة
السورية خصوص ًا.
وع��ق��د ب��وح��ب��ي��ب ل��ق��اء م���ع وزير
ال����ش����ؤون اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون
اإلفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج
في اململكة املغربية ناصر بوريطة
على هامش اعمال املنتدى العاملي
ال��ت��اس��ع ل��ت��ح��ال��ف األم�����ن املتحدة
للحضارات في فاس.

,,

لن يتغير شيء في سيناريو جلسات االنتخابات الرئاسية ،طاملا أن كل
فريق ما زال على موقفه الرافض لتقدمي تنازالت تفضي إلى تقليص اله َّوة
بشأن االستحقاق الرئاسي  .وبالتالي فإن اجللسة االنتخابية السابعة،
اليوم ،ستكون في نتيجتها صورة مشابهة عن اجللسات السابقة ،في
وقت لم يسجل احلراك اخلارجي على اخلط السعودي الفرنسي ،تقدم ًا
ملموس ًا على صعيد إزالة العقد من أمام االنتخابات الرئاسية ،باعتبار
أن ه��ذا االستحقاق ش��أن سيادي لبناني أو ًال وأخ�ي��ر ًا ،يهم اللبنانيني
قبل غيرهم بالدرجة األولى ،وسط حديث عن أن القيادات اللبنانية تلقت
رسائل خارجية من دوائر عربية ودولية معنية بامللف اللبناني ،بأن ليس
هناك أي مبادرات جتاه لبنان ،وحتديد ًا ما يتصل بحل أزمته الرئاسية
.
وف��ي ظ��ل ه��ذا ال��واق��ع ،ميضي «ح��زب ال�ل��ه» ف��ي مشروعه الرئاسي
القاضي بالعمل على إيصال رئيس «تيار امل��ردة» سليمان فرجنية إلى
قصر بعبدا ،رغم إدراكه صعوبة حتقيق هذا األمر في ظل املعارضة لهذا
اخليار.وقد ظهر بوضوح أنه بعد اتساع الهوة بينهما على خلفية تناقض
املواقف حيال الكثير من امللفات ،وفي مقدمها ملف املقاومة ،فقد علم أن
حزب الله» بعث برسائل إلى حليفه رئيس «التيار الوطني احلر» النائب
جبران باسيل ،بصعوبة دعمه لرئاسة اجلمهورية ،باعتبار أن احلزب
سبق ووعد فرجنية ،بتبني خياره كمرشح وحيد من جانب الثامن من
آذار لرئاسة اجلمهورية.وأن احلزب وحلفاءه يعملون على هذا األساس،
إذا سمحت الظروف واملعادالت السياسية احلالية بذلك .
وقد بدا الفت ًا ،أنه وبعدما تب ّلغ رئيس «العوني» موقف حليفه ،فإنه بدأ

بحملة مضادة لتشويه سمعة منافسيه ،وفي مقدمهم فرجنية وقائد اجليش
العماد جوزف عون الذي بدأت أسهمه بالصعود ،في ظل صعوبة انتخاب،
أي من فرجنية ،باسيل أو النائب ميشال معوض مرشح املعارضة ،توازي ًا
ٍّ
مع ما كشف النقاب عنه من أن «حزب الله» بدأ بإجراء اتصاالت مع
العماد عون ،لها عالقة باالستحقاق الرئاسي ،ما ميكن اعتباره مبثابة
«اخلطة باء» التي قد يلجأ إليها احلزب ،في حال وجد صعوبة في تسويق
رئيس «املردة»  .من خالل اللقاء الذي جمع قائد اجليش برئيس وحدة
االرتباط والتنسيق في احلزب وفيق صفا قبل أيام .
وتترقب األوساط السياسية حصيلة املشاورات التي أجراها في اخلارج
سفيرا السعودية وفرنسا من مشاورات تتعلق باالستحقاق الرئاسي،
لناحية حصيلة اجلهود التي تبذلها الرياض وباريس من أج��ل تهيئة
املناخات ،إلخراج امللف الرئاسي من عنق الزجاجة ،ومبا يوفر املناخات
املالئمة التي تفضي إلى التوافق على رئيس جديد للجمهورية ،بإمكانه
توحيد اللبنانيني وكسب ثقة املجتمع الدولي الذي ال يرى مخرج ًا من هذا
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همس

ن��ص��ح��ت ال���ق���وى الرسمية
واملؤثرة في الوضع الداخلي
ب���ال���ت���زام اق���ص���ى خ���ي���ارات
االستقرار بانتظار النصف
الوضع املعقد في لبنان ،إال بانتخاب رئيس جديد ،وتشكيل حكومة تلبي الثاني من ك ،2ملعرفة مسار
االس��ت��ح��ق��اق��ات امل��ق��ب��ل��ة في
تطلعات الدول املانحة التواقة إلى مساعدة لبنان وإنقاذ شعبه .
وإزاء هذا الواقع الذي ال يبشر باخلير ،تتزايد املخاوف من إطالة أمد لبنان واملنطقة.
هذا الشغور الذي يحكم قبضته على الرئاسة األولى ،دون أن يلوح في
األفق ما يبشر بإمكانية اخلروج من هذا املأزق في وقت قريب ،بعدما
غمز
حتول املشهد االنتخابي األسبوعي إلى سيناريو ممل ،وبات مادة للتندر
في األوساط السياسية والشعبية ،جراء استخفاف نيابي واضح في هذا
االستحقاق الوطني املفصلي ،بدليل أن الورقة البيضاء هي الناخب األول ات����خ����ذت اج�����������راءات ملنع
في كل دورة انتخابية ،األمر الذي يؤكد أن عمر الشغور الرئاسي سيكون اي اح��ت��ك��اك ب�ي�ن النواب
ال ،طاملا لم يحسم الفرقاء اللبنانيون أمرهم ،ويتفقوا على انتخاب ال��ي��وم على خلفية مواقف
طوي ً
رئيس للبلد في وق��ت قريب .وإن ك��ان هناك من ال ي��زال يربط مصير وت���ص���ري���ح���ات ف����ي جلسة
االنتخابات الرئاسية ،بامللف النووي اإليراني الذي ي��زداد تعقيد ًا ،مع االنتخاب اليوم.
رفض طهران االستجابة للشروط الدولية بالعودة إلى طاولة املفاوضات.
وفي وقت يستمر «حزب الله» في تصعيده ،مشدد ًا على أنه يريد رئيس ًا
لغز
يطمئن جمهوره ،في مقابل متسك املعارضة بترشيح النائب معوض ،فإن
املعطيات املتوافرة تشير إلى أن احلزب مص ٌّر على موقفه في رفض أي
مرشح من الفريق اآلخ��ر ،سواء كان معوض أو س��واه ،سعي ًا منه إلى
التوصل إلى مرشح توافقي تقبل به املعارضة ،بانتظار نتيجة املستجدات ال يترك مرجع كبير مناسبة
اإلقليمية التي قد حتمل دعم ًا خارجي ًا للرئيس التوافقي ال��ذي يشكل إال ويشيد فيها مبسؤول
مخرج ًا للجميع من هذا امل��أزق ال��ذي وضع كل األط��راف أم��ام احلائط مصرفي ،العتبارات تتعلق
املسدود .
مبسيرة حافلة من التعاون
عمر الربدان بني الطرفني!

«الإعالم واالت�صاالت» تناق�ش الهدر و�سوء الإدارة

ع��ق��دت جل��ن��ة االع��ل�ام واالتصاالت
ال��ن��ي��اب��ي��ة ج��ل��س��ة ام���س ف���ي املجلس
ال��ن��ي��اب��ي ،ب��رئ��اس��ة ال��ن��ائ��ب ابراهيم
امل���وس���وي وح��ض��ور ال���ن���واب :قبالن
ق��ب�لان ،س��ي��زار اب��ي خليل ،ط��ه ناجي،
ناصر جابر ،مارك ضو ،سعيد االسمر،
رامي ابو حمدان ،غياث يزبك ،عدنان
ط��راب��ل��س��ي ،محمد سليمان وجيمي
جبور.
اث���ر اجل��ل��س��ة ،ق���ال رئ��ي��س اللجنة
املوسوي « :تركز النقاش على موضوع
الهدر والفساد وسوء االدارة انطالقا
م��ن تقرير دي���وان احمل��اس��ب��ة وتقارير
اخرى استندنا اليها في متابعة الهدر
والفساد».
اض���اف«:ك���ن���ا ن��ن��اق��ش ف��ي اللجنة
مسارا آخر وهو تشكيل جلنة حتقيق
برملانية .وبعد مشاورات تبني ان هذا
االمر ال يتعارض مع االدعاء القضائي
وال���ذي انطلق م��ن نقطة م��رك��زي��ة لها
عالقة مببنى قصارجيان والهدر الذي
حصل .نحن نتحدث ع��ن ه��در وسوء
ادارة وت��ره��ل ف��ي ق��ط��اع االتصاالت
ف����ي ف���ت���رت���ي   .2020-2010جل�������ن�������ة
االع�لام تريد ان تستمر وتتوسع في
هذا املوضوع بعيدا من اي حسابات
سياسية او طائفية او مل��ن ينتسب
هذا الوزير او ذاك .نريد ان نعرف اين
سنصل في ه��ذا املوضوع وسنستمر
به».
وت���اب���ع« :ج��م��ي��ع اع���ض���اء اللجنة
م��ت��ف��ق��ون ،وس��ن��م��ض��ي ق���دم���ا بلجنة
التحقيق البرملانية والى أين ستصل
ومن هم النواب والكتل التي ستعارض
ال��ت��واف��ق .عندما نتحدث ع��ن الفساد

جلنة اإلعالم واالتصاالت خالل اجتماعها
وس���وء االدارة ي��ج��ب ان نتحقق من
كل االلتزامات واالنتساب السياسي،
س����واء اك����ان ح��ل��ي��ف��ا او خ��ص��م��ا .كل
م���ن ي���س���يء ال����ى م��ال��ي��ة ال����دول����ة هو
خصم  ويساهم في موضوع االنهيار
املالي».
وق����������ال« :ع����رض����ن����ا مل����وض����وع
االتصاالت والتوظيفات والترقيات
التي حتصل ،وعبرنا اكثر من مرة
واك���رر ،ان م��ا ي��ج��ري م��ن تعيينات
ال ت��خ��ض��ع مل��ع��اي��ي��ر دق��ي��ق��ة وتظلم
الكثير ممن يعملون في هذا القطاع.
واقولها صراحة وال نريد التدخل،

لو كان هناك نظام ترقيات وعالوات
ش���ف���اف وص����ري����ح ف����ي االدارات
امل���وج���ودة ف��ي االت���ص���االت مل��ا كان
احد تدخل .تأتينا شكاوى من عدد
من املوظفني عن موضوع العالوات
وال��ت��رق��ي��ات .ب��اب��ن��ا م��ف��ت��وح ويدنا
ممدودة للجميع».
وت��اب��ع« :ن��ق��ول ل��وزي��ر االتصاالت
املعني بهذا القطاع ،ان هناك ادارات
تعمل بطريقة جيدة وادارات ومديرين
ال يعملون بطريقة جيدة او ال يعملون.
نحن كلجنة اتصاالت ندعو لوضع اليد
على ه��ذا امللف بالكامل لتكون هناك

جردة واضحة ونظام وترقيات واضح
وصريح».
وق������ال« :ك���ن���ا ق���د وجهنا  أسئلة
للوزير لها عالقة بقطاع االتصاالت
لم يتم االجابة عليها .حكينا عن االف
من اخلطوط  املفتوحة وه��ذه تساهم
ف��ي ال��ه��در .ال���ى االن ل��م نحصل على
اج���اب���ات ،واذا ص���ار ه��ن��اك توظيف،
ونفهم ان هناك هجرة من هذا القطاع
بسبب االح��وال ،اذا كان سيحصل اي
ت��وظ��ي��ف ن��ري��د ان ي��ت��م وض���ع معايير
شفافة حقيقية لنطلع عليها بشكل
مسبق».

كنعان :لن تكون هناك حما�ص�صة يف ال�صندوق ال�سيادي

اجتمعت اللجنة الفرعية املنبثقة
عن جلنة املال واملوازنة امس برئاسة
ال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان وحضور
ع��دد من ال��ن��واب وزي��ر الطاقة وليد
فياض وهيئة ادارة قطاع البترول
لدرس اقتراحات قوانني الصندوق
السيادي اللبناني.
كما حضر :اعضاء مجلس ادارة
هيئة البترول وس��ام شباط ،وسام
الذهبي وغابي دعبول.
وب���ع���د اجل���ل���س���ة ت��ك��ل��م كنعان
فقال« :بعد اجللسة الثانية لدرس
اق����ت����راح����ات ق����وان��ي�ن الصندوق
السيادي اللبناني نعمل على دمج
اربعة اقتراحات قوانني ،واساسها
استقاللية الصندوق التي يجب ان
ت��ك��ون متصلة مب��ؤس��س��ات الدولة
الدستورية مع احلفاظ بالكامل على
االدخ����ار والتنمية ،كما عليها ان
تكون منفصلة عن موازنات الدولة
للمحافظة على الصندوق لالجيال
ال��ق��ادم��ة م��ع وج����ود ن��س��ب معينة
تساهم في االقتصاد اللبناني.
واع��ل��ن ان��ن��ا «ف���ي جلسة اليوم
(ام������س) ت��ق��دم��ن��ا ب��ش��ك��ل ملحوظ
واجن���زن���ا م����واد ال��ت��ع��ري��ف��ات كما
ن��ط��اق واه����داف ال��ق��ان��ون وتكوين
الصندوق ،ومت االتفاق على احملافظ
ودخلنا بالقواعد املالية للسحب
واالي������داع .ام���ا ال��ن��ق��ط��ة الوحيدة
التي يجب نقاشها وتطويرها اكثر
ه��ي م��وض��وع َ
احل��وك��م��ة ومرجعية
الصندوق وهناك اقتراحات بجعله
مستقلاً بشكل كامل».
وش�������دد ع���ل���ى ان�����ه «ل�����ن تكون
ه��ن��اك م��ح��اص��ص��ة ف���ي الصندوق
السيادي واذا لم نتعلم من جتارب
املاضي بأننا علينا تأمني الكفاءة
واالستقاللية والشفافية واحملاسبة
على مستوى دولي ومحلي «منكون
ما عملنا ش��ي» .فتجاربنا السابقة
من غياب الرقابة وتعطيل القضاء
واحمل��اس��ب��ة ،أوص��ل��ت��ن��ا ال���ى الذي
وصلنا اليه واذا سنكمل في هذه
املنهجية «خلي النفط بالبحر».
واك��د اننا «ن��ري��د اعتماد معيار
ال���ك���ف���اءة واالس��ت��ق�لال��ي��ة ومعيار
يعطينا امكانية القيام من مشكلتنا،
وال نريد تكرار جتارب سابقة بحجة
ان واق���ع بلدنا ودول��ت��ن��ا وتركيبة
مجتمعنا على ه��ذا الشكل ووفق
منطق ٦و ٦مكرر».
واشار الى ان «التنسيق يجب ان
تاما مع املرجعيات الدولية
يكون ً
وي��ج��ب االخ����ذ مب��ب��ادئ سنتياغو
التي وضعها صندوق النقد الدولي
سنة  ٢٠٠٨لكي نكون اكثر شفافية

جانب من اجتماع فرعية «املال»
ونصل الى محاسبة ومساءلة فعلية
وحقيقية».
ورد ًا ع��ل��ى س����ؤال ع���ن وصاية
الصندوق ق��ال« :هناك ارادة القرار

ص���ن���دوق س���ي���ادي ب��ش��ك��ل متطور
ال يخضع ل��ل��س��ي��اس��ات التقليدية
القائمة وليس هناك وصاية الحد
ب��ل ه��ن��اك وص��اي��ة واح����دة للشعب

اللبناني يجب ان تُ��ؤم��ن للحفاظ
ع��ل��ى ال���ق���وان�ي�ن وام�������وال الناس
وت���ام�ي�ن ال��ش��ف��اف��ي��ة ول��ي��س هناك
خالف حولها».

بو�صعب :اجلمود يف انتخاب الرئي�س خط�أ كبري
تو ّقع ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���ن���واب اللبناني إلياس
بوصعب أن تزداد الضغوط الداخلية واخلارجية نهاية العام
أو مطلع العام املقبل النتخاب رئيس للجمهورية ،معتبر ًا ان «ال
بد من توافق النتخاب رئيس للجمهورية واخلالف ليس على
الشخص املرشح أو برنامجه».
ورأى بوصعب ان «اجلمود في موضوع انتخاب رئيس
للجمهورية خطأ كبير ،ال سيما في ظل الوضع االقتصادي
واألم��ن��ي في لبنان» ،م��ب��دي�� ًا خشيته م��ن ان��ه��ي��ار اجتماعي
في لبنان إذا استمر الوضع على ما هو عليه ،دعا رئيس مجلس
النواب نبيه بري إلى دعوة األفرقاء السياسيني إلى احلوار في
هذه املرحلة وشدد على أنه «ال بد من زيادة العمل للضغط نحو
حوار جدي والتفاهم على شخص رئيس اجلمهورية».

وقال في حديث له« :أعلنت خيار ًا ثالث ًا بني التصويت ملرشح
وصوت للوزير السابق زياد
معني وبني االقتراع بورقة بيضاء
ّ
ب��ارود» ،مؤكد ًا ان «اقتراعه لبارود في جلسة انتخاب رئيس
ينسقه مع بارود أو مع أي أحد».
اجلمهورية لم ّ
وعن تب ّني ترشيح رئيس حزب «املردة» سليمان فرجنية،
اش���ار ال���ى ان���ه «ل��ي��س م��ن ال����وارد أن يتبنى النائب جبران
باسيل ترشح ف��رجن��ي��ة» ،الف��ت��ا ال���ى ان���ه «ال مي��ك��ن انتخاب
رئيس جمهورية ليكون في موقع التحدي ألفرقاء سياسيني
في لبنان».
أما عن ترشيح قائد اجليش لرئاسة اجلمهورية ،فقال بوصعب:
«هناك فريق سياسي يسأل عن موقف العماد جوزيف عون في حال
ترشحه بشأن سالح املقاومة وترسيم احلدود وال جواب».

«الكتائب» :نرف�ض �أي ت�شريع يف ظل الفراغ
جدد املكتب السياسي الكتائبي في بيان بعد اجتماعه
استثنائ ًيا في بكفيا التأكيد على موقفه الرافض ألي تشريع
في ظل ال��ف��راغ الرئاسي ،أو ًال عم ًال مبنطوق الدستور في
مواده ذات الصلة  ،73،74،75ثاني ًا ألن املعني بالتوقيع على
القوانني لتصبح نافذة هو رئيس اجلمهورية سند ًا للمواد ٥٦
و ٥٧و  ٥٨من الدستور ،وبالتالي فإن أي قانون يق ّر في الفترة
املقبلة يبقى غير نافذ ،ورأى ان ال وجود حلكومة للسهر على
تنفيذ ال��ق��وان�ين ،وراب��ع�� ًا واأله���م يرفض املكتب السياسي
التأقلم مع الوضع الشاذ املتمثل بشغور موقع الرئاسة،

والرضوخ للفراغ وتنظيمه بدل االنصراف فور ًا إلى انتخاب
رئيس للجمهورية وإعادة االنتظام إلى املؤسسات واحلياة
العامة في البالد.واستمع املكتب السياسي إلى تقرير األمني
العام حول االنتخابات النقابية وآخرها انتخابات نقابتي
احمل��ام�ين وامل��ع��اجل�ين الفيزيائيني وال��ت��ي مت��ي��زت بتواجد
كتائبي الف���ت ،وج���رى التأكيد على ض���رورة حتصني هذا
احلضور وتدعيمه وتفعيله ،كما هنأ رئيس احلزب الفائزين
الذين حت ّلوا بالروح النقابية واملهنية العالية التي لطاملا
طبعت عمل الكتائبيني في نقاباتهم».

�سيا�سة حملية
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لبنان يحتفل با�ستقالله يف ظل �شغور رئا�سي هو الرابع يف تاريخه

م�صادر لـ«اللواء» :تعطيل انتخاب رئي�س ُيلحق �ضرر ًا فادح ًا يف التوازن بال�سلطة
لينا احل�صري زيلع

ح ّلت ذكرى االستقالل 79هذا العام فاقدة ألي
معنى وطني في ظل شغور رئاسي ُأغلقت معه
أب��واب القصر اجلمهوري بشكل كامل ولفترة
غير محدودة ،وحكومة تصريف أعمال مك ّبلة
دستوريا ،ومجلس نيابي يتخبط أعضاؤه في
جملة تناقضات ،وشعب يعيش في نفق مظلم
ببلد يشهد يوميا انهيارات غير مسبوقة على
كافة املستويات.
ول�لأس��ف فإنها ليست امل���رة األول���ى التي
مت ّر فيها ذك��رى االستقالل بغياب االحتفاالت
الوطنية التقليدية والسبب هو الفراغ في سدة
متعمدا نتيجة
رئاسة اجلمهورية ال��ذي ب��ات
ّ
كيديات وحسابات وانقسامات عمودية ته ّدد
كيان الوطن.
وفي هذا اإلط��ار ،يقول الباحث في الدولية
للمعلومات محمد شمس الدين لـ«اللواء»« :انها
املرة الرابعة منذ االستقالل يحتفل لبنان في
ه��ذه ال��ذك��رى دون رئيس للجمهورية ،فاملرة
األولى حصلت بعد انتهاء والية الرئيس أمني
اجل��م��ي��ل ف��ي  22أي��ل��ول  1989وه���و الشغور
ال��ذي انتهى بانتخاب الرئيس رينيه معوض
عام  1989ال��ذي كتب له االستشهاد في ذكرى
االس��ت��ق�لال بعد أي���ام قليلة م��ن انتخابه ،أما
الشغور الثاني واألط��ول الذي أ ّدى الى غياب
االحتفاالت الرسمية ملدة عامني متتاليني فكان
بعد انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان في
 25أي��ار  2014وانتهى ف��ي  31تشرين األول
 2016بانتخاب الرئيس ميشال عون وها هو
االحتفال الرابع لالستقالل الذي يعيشه لبنان
دون رئيس للجمهورية».
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ،ت��ص��ف م���ص���ادر سياسية
دستورية لـ«اللواء» يوم االستقالل بأنه أصبح
يوما حزينا في ضوء الشغور الرئاسي ،داعية
ال��ى أن ت��ك��ون ه��ذه ال��ذك��رى مناسبة لصحوة
ضمير لدى املسؤولني في البلد ،ال سيما الذين
يضعون مصاحلهم الشخصية كأولوية على
حساب املصلحة العامة.
وتعتبر امل��ص��ادر أن ع��دم ان��ت��خ��اب رئيس
يشكّ ل خيانة عظمى للوطن ،ال سيما ان هناك
م��ن يعمل على تعطيل امل��ؤس��س��ات الشرعية
التي يجب أن حتافظ على االستقالل ،وترى
املصادر ان الشغور املتعمد هو جرمية تُرتكب

بحق لبنان واستقالله معا ،وكل ما يقال غير
ذلك ال يبرر إطالقا استمرار الفراغ وال يبرئ كل
من يعتدي على املؤسسات الدستورية ويفرط
بواجباته الدستورية التي م��ن املفترض أن
ميارسها ال��ن��واب ويحترموها وه��م أصحاب
العالقة واملسؤولني عن هذا االستحقاق.
وتشير املصادر الى ان من ف�� ّرط باحملافظة
على الدستور هو بالدرجة الرئيس السابق
م��ي��ش��ال ع���ون م��ن خ�ل�ال ت��ول��ي��ه م��وق��ع رئاسة
ال������وزراء ب��ال��وك��ال��ة وب��ال��ت��ال��ي م��ه��ام رئيس
اجل��م��ه��وري��ة ف��ي عهد ال��رئ��ي��س أم�ين اجلميل
حتديدا حني منع حصول االنتخابات الرئاسية
ّ
وتعطلت
وتولي أي شخص غيره املسؤولية
الرئاسة األول��ى نتيجة ذل��ك لفترة طويلة من

الزمن أ ّدت الى نشوب «حرب اإللغاء» و«حرب
التحرير» و ُدم���ر البلد ،ورغ��م ذل��ك استمر في
نهجه ه��ذا الح��ق��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع «ح���زب الله»
وبحماية سالحه في العام  2014وم��ا بعده،
ك��ذل��ك األم����ر ق��ب��ل ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ميشال
سليمان في العام  2008حيث اصبح التعطيل
تقليدا ف��ي احل��ي��اة السياسية والدستورية
اللبنانية بفضل ميشال ع��ون امل��س��ؤول عن
تخريب السياسة والسيادة اللبنانية.
وتلفت املصادر الى ان تكليف رئيس احلكومة
ل���ه أص����ول م���ح���ددة ب���ن���ا ًء ع��ل��ى االستشارات
النيابية وم��ن ثم يتم تشكيل احلكومة ،ولكن
ّ
تعطل عمل
وبسبب االستقواء على الدستور
املؤسسات الرسمية وبات البلد واقع في فراغ

رئاسي ،وحكومة فاقدة لصالحياتها الطبيعية
حيث مت��ارس مهامها باملعنى الضيق جدا،
وهذا األمر أ ّدى الى طرح إشكاليات عديدة حول
عملها ولكن مهما يكن فالضرورة تستدعي قيام
احلكومة احلالية بتسي ّير شؤون البلد والناس
في مرحلة الشغور مبوقع رئاسة اجلمهورية
حسب ما تشير املصادر التي تلفت الى ان هناك
بعض الصالحيات امللتصقة بشخص الرئيس
ال ميكن للحكومة أن حت��ل مكانها ،علما ان
بإمكانها ممارسة بعض مهام الرئيس إذا كانت
حكومة مكتملة األوصاف ،ولكن تعود املصادر
وتعتبر انه مهما يكن فإن صالحيات احلكومة
تبقى محدودة وعلى مجلس الوزراء أن يتوافق
ملا فيه مصلحة البلد ،وتعتبر ان جتربة الشغور
الرئاسي أثناء حكومة الرئيس متام سالم لم
تكن مشجعة خصوصا من قبل الفريق الذي
ميلك ال��س�لاح أي «ح��زب ال��ل��ه» وال���ذي يغطيه
«التيار الوطني احلر».
وإذ ت���ؤك���د امل���ص���ادر أن اخل���اس���ر األكبر
ف��ي النظام السياسي اللبناني ه��ي الطائفة
املسيحية في لبنان بإعتبار ان تعطيل انتخاب
رئ��ي��س يعني القضاء وتفريغ م��رك��ز السلطة
الذي يتواله أحد أفراد الطائفة املارونية ،تشير
الى ان هذا األمر يلحق ضررا فادحا في عملية
ال��ت��وازن بتوزيع السلطة وكذلك في الوجود
والدور املسيحي فيها.
وحول ما إذا كان هناك وجوب تعديل بعض
بنود الدستور نتيجة الشغور املتكرر في سدة
رئاسة اجلمهورية تقول املصادر السياسية:
«من الضروري أن يصار الى بعض التعديالت
على النظام الدستوري علما ان اتفاق الطائف
لم يطبق بحذافيره وبشكل سليم ،ولكن بعد
التجربة فان هناك بعض األمور يجب معاجلتها
لوضع حد للثغرات ولتأمني استمرارية السلطة
مهما كانت الظروف التي مي ّر بها البلد».
وتختم امل��ص��ادر ب��دع��وة جميع املسؤولني
للعمل إلنقاذ الدولة التي أصبحت في مرحلة
االن��ه��ي��ار ال��ك��ام��ل ،وت��ش��دد ع��ل��ى ان الواجب
ي��ق��ت��ض��ي ض�����رورة م��ح��اس��ب��ة ال���ن���واب الذين
يتغيبون عن جلسات االقتراع لعدد محدد من
امل���رات دون ع��ذر ش��رع��ي الن غيابهم يساهم
بشكل مباشر في تعطيل االنتخابات الرئاسية
وبالتالي ّ
شل احلياة السياسية

خيار قائد اجلي�ش يتق ّدم رئا�سي ًا

�أنطوان غطا�س �صعب

دخل االستحقاق الرئاسي في مرحلة معقدة جد ًا
بعد معلومات بأن الطبخة الدولية اإلقليمية ما زالت
في بداياتها وخصوص ًا أن املستجدات اإلقليمية
والوضع في املنطقة واحلرب األوكرانية  -الروسية
تعيق اإلجماع الدولي من أجل الوصول إلى صيغة
أو تسوية م��ا ،ولكن ف��ي ال��وق��ت املستقطع علم أن
حراك ًا داخلي ًا يجري بقوة وثمة لقاءات تعقد بعيد ًا
عن األضواء.
وتنقل مصادر مواكبة أن هناك تكتم ًا شديد ًا حول
ما دار في لقاء العماد جوزاف عون واحلاج وفيق صفا
ولكن حصوله بحد ذاته مؤشر كبير جد ًا يؤسس إلى
مرحلة مفادها أن هناك صعوبة بقبول الطرف الذي
يدعم ترشيح النائب ميشال معوض برئيس تيار
املردة النائب سليمان فرجنية ما يستدعي التفتيش
عن مرشح توافقي واإلجماع ،وهذا بدوره أيض ًا لم
يصل إلى نتيجة ،وعلى هذه اخللفية فإن احلل يكون
بانتخاب قائد اجليش رئيس ًا للجمهورية واألمور
انطلقت بسرعة قياسية بحيث ثمة لقاءات حتصل
يقودها الرئيس نبيه بري من أجل إيجاد اآللية لهذا
الترشيح ،وخصوص ًا تعديل الدستور ،ولكن هناك
واق��ع�� ًا م��زري�� ًا ف��ي لبنان وم��خ��اوف�� ًا أمنية وانهيار ًا

اقتصادي ًا ما يؤكد أن الضرورات تبيح احملظورات،
وبنا ًء عليه فإن الفرنسيني يؤيدون هذا الترشيح
واألم���ر عينه للخليج وواشنطن ب��ال��ذات التي لها
ص�لات قوية مع قائد اجليش ،ما يعني أن حظوظ
العماد ج��وزاف ع��ون باتت كبيرة ج��د ًا ،ولكن حتى
اآلن لم يقل حزب الله كلمته النهائية بحيث ما زال
يحتفظ بورقة النائب السابق سليمان فرجنية ،أما
ملاذا زي��ارة صفا لقائد اجليش؟ فينقل هنا أن حزب
توصل إلى خالصة مفادها أن هناك صعوبة في
الله ّ
جمع فرجنية برئيس التيار الوطني احل��ر النائب
جبران باسيل ال��ذي حسم خياره وق��ال حل��زب الله
إن اللقاء مع فرجنية النتخابه رئيس ًا للجمهورية لن
يقبل به على اإلطالق وقطع الطريق على أي لقاءات
ومفاوضات وحسم خياره ،وبالتالي إن حزب الله ال
ميكنه االتفاق مع باسيل ولهذه الغاية ارتأى أن يكون
هناك مرشح يقبل به ويكون معتد ًال بني كل األطراف،
أي قائد اجل��ي��ش ،ولكن حتى اآلن م��ا زال��ت األمور
ره��ن التوافق ال��دول��ي واإلقليمي وكذلك الداخلي،
وبالتالي اللعبة مفتوحة على شتى االحتماالت في
هذه املرحلة حيث حتى اآلن لم ُيحسم أي خيار وإن
كان خيار العماد جوزاف عون كبير ًا.

وم��ن غير املقبول ما يحصل من مزح
للضحك ف��ي م��ج��ل��س ال���ن���واب ،فهذا
مشهد مرفوض».
واضاف« :اما في ما يتعلق بالرئيس
التوافقي فالبلد ال يحتمل ه��ذا األمر

ال��رئ��ي��س ال��ت��واف��ق��ي وعمليا الرئيس
ال��ض��ع��ي��ف ال�����ذي ال ق�����درة ل����ه ،وامن���ا
املطلوب ان يكون رئيسا لكل اللبنانيني
مي��ث��ل ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة والدستور
والسيادة واملؤسسات .وحدها الدولة

هي لكل اللبنانيني والباقي ما هو اال
لعبة قوى ومصالح وهيمنات .انا اطرح
ترشحي من منطلق ان اكون رئيسا لكل
اللبنانيني اي رئيسا إلسترجاع الدولة
واستقالل القضاء والسيادة واستقالل
اإلدارة واجلمهورية اللبنانية التي
تتقاسمها لعبة املصالح واألحزاب».
وردا على س��ؤال ان الرئيس رينيه
م��ع��وض ك���ان رئ��ي��س��ا ت��واف��ق��ي��ا ،قال:
«الرئيس معوض انتخب ف��ي الدورة
ال��ث��ان��ي��ة ول��ق��د ك���ان ف��ي وج��ه��ه مرشح
ث�����ان .اص���ب���ح رئ��ي��س��ا ،ول����و ان����ه كان
رماديا ملا ك��ان قد اغتيل بعد  17يوما
من انتخابه .استشهد ألنه كان يسعى
الى ان يكون رئيسا لكل اللبنانيني من
منطلق اس��ت��ع��ادة ال��دول��ة وسيادتها.
ال��رئ��ي��س م��ع��وض ه��و رئ��ي��س شهابي
يؤمن باملؤسسات ويرفض اخلضوع
للعبة األح���زاب وامل��س بسيادة لبنان
وألن����ه رف���ض ه���ذا اغ��ت��ي��ل .وم���ن هذا
املنطلق انا اصر على ان اك��ون رئيسا
لكل اللبنانيني اي إلس��ت��ع��ادة سيادة
الدولة .وانا من األساس قلت امد يدي
ال��ى كل اللبنانيني وليس حتت تأثير
الهيمنة وال��س�لاح ،امن��ا حت��ت سقف
الدولة اجلامعة التي حتمينا وتضمن
استقرارنا».

جعجع :اخلال�ص بانتخاب رئي�س جمهورية �إنقاذي

«القوات اللبنان ّية»
اكد رئيس حزب
ّ
س��م��ي��ر جعجع أن «ال����ق����وات» تعمل
على قيام دولة فعلية في لبنان وترى
أن ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د ل��ل��خ�لاص هو
انتخاب رئيس جمهور ّية إنقاذي ،قادر
على استعادة هيبة ال��دول��ة واملضي
ب����اإلص��ل�اح����ات وم���ك���اف���ح���ة الفساد
والهدر.
م����واق����ف ج���ع���ج���ع ج�������اءت خ�ل�ال
استقباله ف��ي املقر ال��ع��ام للحزب في
م���ع���راب ،وف���د ًا رف���ي���ع امل��س��ت��وى من
ال��ص�ين ضم ال���ى ن��ائ��ب وزي���ر دائرة
ال���ع�ل�اق���ات اخل���ارج���ي���ة ف���ي احل���زب
ال��ش��ي��وع��ي ال��ص��ي��ن��ي ت��ش��ي��ان هونغ
شان ،سفير الصني لدى لبنان تشيان
مينجيان ،مدير عام ادارة غرب آسيا
وش���م���ال اف��ري��ق��ي��ا ج��ي��او تشيتشني
ب��االض��اف��ة ال���ى رئ��ي��س��ة ق��س��م الشرق
االوسط في الدائرة وعدد من امللحقني،
في حضور ،أعضاء تكتل «اجلمهور ّية
القو ّية» ال��ن��واب :ف��ادي ك��رم ،بيار بو
ع��اص��ي ،م��ل��ح��م ال��ري��اش��ي وأنطوان
ح��ب��ش��ي ،األم�ي�ن ال��ع��ام ل��ل��ح��زب اميل
مكرزل وعن جهاز العالقات اخلارج ّية
طوني الدرويش.

ب���ع���د ان ت����ب����اح����ث املجتمعون
ف��ي آخ���ر ال��ت��ط��ورات ال��س��ي��اس�� ّي��ة في
ل��ب��ن��ان واملنطقة ،اكد رئ��ي��س الوفد
ال��ص��ي��ن��ي جل��ع��ج��ع دع��م��ه��م سيادة
لبنان ومساعدة الشعب اللبناني من
دون متييز والسيما على اثر جائحة
«كورونا» وانفجار مرفأ بيروت ،فض ً
ال
عن استعداد اجلانب الصيني ايضا
لتقدمي ما بوسعه ملساعدة لبنان.

كما ك��ان��ت مناسبة بحث خاللها
ال��ط��رف��ان ف��ي س��ب��ل ت��ع��زي��ز التعاون
وال��ص��داق��ة وال��ت��ب��ادل ب�ين احلزبني
على مختلف االصعدة وابقاء قنوات
احلوار واجلسور مفتوحة ملا فيه خير
البلدين.
ووجه الوفد الصيني دعوة رسم ّية
لرئيس «ال��ق ّ��وات» لزيارة الصني ،كما
ق��� ّدم ل��ه ه��د ّي��ة ت��ذك��ار ّي��ة مصنوعة من

جعجع متوسط ًا الوفد الصيني

يعدد
عندما أق�� ّر اتفاق الطائف أوج��د نصا
ّ
احل��االت التي تعتبر فيها احلكومة مستقيلة
وه��ي س��ت ح���االت ،ول��م يكن ه��ذا النص واردا
في الدستور اللبناني قبل تعديله عام ،1990
وقد أدخل هذا النص في املادة  69منه مبوجب
التعديل ال��دس��ت��وري بعدما ك��ان��ت ه��ذه املادة
ملغاة مب��وج��ب التعديل ال��دس��ت��وري الصادر
ف��ي  ،1929/ 8/5وم��ن ه��ذه احل���االت« :تعتبر
احل��ك��وم��ة مستقيلة إذا ف��ق��دت أك��ث��ر م��ن ثلث
أعضائها املع ّينني في مرسوم تشكيلها» وهو ما
يسمى بالثلث املعطل أو الثلث الضامن.
ّ
ّ
املعطل موضع نقاش أو
لم تكن ظاهرة الثلث
معارك سياسية في حكومات ما بعد الطائف،
لكنها برزت بوضوح مع احلكومات التي تشكّ لت
بعد اتفاق الدوحة ،عندما استطاع حزب الله
وحلفاؤه احلصول عليه ،بعد احتالله ملدينة
ب��ي��روت م��ا جعله متحكم ًا ب��ق��رارات احلكومة،
ّ
وظل ممسكا بهذا املوقف ،بعد انتخابات 2009
والتي عجز فيها عن انتزاع األكثرية النيابية
من قوى  14آذار.
هذا النص يخالف قاعدة جوهرية في النظام
الدميوقراطي والتي تقضي بأن حتكم األكثرية
وت��ع��ارض األقلية ،حيث يستطيع م��ن يسيطر
ع��ل��ى ث��ل��ث احل��ك��وم��ة أن ي��ت��ح��كّ ��م مبصيرها،
أو يعطل أي ق���رار مي��ك��ن أن ت��ت��خ��ذه األكثرية
احلكومية ،عن طريق التهديد باالستقالة ،ولهذا
سمي بالثلث املعطل ،إلاّ أن هذا النص أصبح
ّ
جزءا من الدستور اللبناني ،ورمبا كان الهدف
منه اتباع سياسة التوافق بدال من « األكثرية
حتكم واألقلية ت��ع��ارض» .وك��ان أول��ى ضحايا
ّ
املعطل الرئيس سعد احلريري حيث
هذا الثلث
استقال أحد عشر وزيرا من حكومته الثالثينية،
وهم ال��وزراء احملسوبني على حزب الله ،أثناء
اج��ت��م��اع ال��رئ��ي��س س��ع��د احل���ري���ري بالرئيس
األميركي بالبيت األبيض في مطلع عام .2011
واتّبع الوزير جبران باسيل هذا األسلوب،
ّ
املعطل في أي حكومة،
أي احلصول على الثلث
عمه الرئيس السابق العماد ميشال
في عهد ّ
عون.
هذا مع رئاسة احلكومة ،واألمر يتكرر اليوم
مع انتخاب رئيس اجلمهورية وم��ع امل��ادة 49
م��ن ال��دس��ت��ور حت��دي��دا ،فهي ل��م تلحظ نصاب ًا
معين ًا الجتماع مجلس النواب من أجل انتخاب
رئيس اجلمهورية ،بل اكتفت بالقول «ينتخب
رئيس اجلمهورية باالقتراع ال��س�� ّري بغالبية
الثلثني من مجلس النواب في ال��دورة األولى،
ويكتفى بالغالبية املطلقة في دورات االقتراع
التي تلي».
لم تتكلم املادة املذكورة عن النصاب ولكنها
تكلمت عن العدد املطلوب للفوز باملقعد الرئاسي
وهو ثلثي أعضاء املجلس ،وحيث أن ال نص عن
النصاب ،فقد ّ
مت االتفاق على انّ النصاب هو
األكثرية املطلوبة للفوز باملنصب ،وهي الثلثني
من أعضاء مجلس النواب في ال��دورة األولى،
وه��ن��ا ال خ�لاف ع��ل��ى ال��ن��ص��اب ،ول��ك��ن اخلالف
يأتي في دورات االنتخاب الثانية والدورات
ال��ت��ي تليها .ف��ه��ل ي��ك��ون ال��ن��ص��اب فيها نفس
النصاب السابق أي نصاب الثلثني أم األكثرية

املحامي ح�سن مطر

البطريرك الراعي لدى استقباله معوض
ألن ال��رئ��ي��س يجسد حكومة الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة ،اي ع��ن��دم��ا تتفق األح���زاب
ف��ي ه���ذا امل���وض���وع ف��ه��ي تتحاصص
م��ع ال��دول��ة واإلدارة وع��ن��دم��ا تختلف
معها تعطل املؤسسات .ليس املطلوب

ال�سفري زيدان ال�صغري

املطلقة من أعضاء املجلس كما حددتها املادة
 34من الدستور؟
ال��رئ��ي��س نبيه ب��� ّري ات��خ��ذ م��وق��ف��ا واضحا:
النصاب هو نصاب الثلثني ألنّ انعقاد اجللسة
بالثلثني للدورة األولى ،يجب أن يستمر حتى لو
تكررت الدورات االنتخابية ،معتمدا بذلك على
العرف املتبع في انتخابات الرؤساء السابقني.
وهنا ال بد من أن نلفت نظر الرئيس بري إلى
أمرين:
 -1حيث أن امل��ادة  49من الدستور لم تنص
على النصاب املعتمد النتخاب الرئيس فاألمر
يحتاج إلى تفسير املادة  49من الدستور ،وهو
أم��ر مناط باملجلس النيابي ،ليحدد بوضوح
النصاب الذي يجب اعتماده ،واعتماد الرئيس
بري نصاب الثلثني استنادا للعرف القائم ،فيه
إلغاء لدور املجلس في تفسير الدستور ،فطاملا
أن ال��ن��ص غير واض���ح جلهة ال��ن��ص��اب فاألمر
يحتاج للتفسير وهو مناط باملجلس النيابي،
وال يكفي أن يقول الرئيس ب ّري للنائب سامي
اجلم ّيل «اسأل ب ّيك وأنا مبشي متل ما بيقول»
وهو جواب دبلوماسي ،ولكن األمر هنا ال يعود
للرئيس أمني اجلم ّيل وال للرئيس نبيه ب ّري مع
احترامنا لهما ،بل يعود ملجلس النواب ليقرر
النصاب املطلوب .وه��ذا األم��ر ما كان ليحصل
ل��و بقي تفسير ال��دس��ت��ور محصورا باملجلس
الدستوري.
 -2أن القصد الذي توخاه الرئيس بري من
نصاب الثلثني ،وهو أن يأتي رئيس اجلمهورية
املنتخب بأوسع متثيل ممكن ،أو كما يسميه
التوافق على اسم الرئيس ،ولكن هذا األمر ليس
دائما مضمونا ،بل ميكن أن يتحول في كثير من
يخول أقلية
األحيان إلى عكس ما يبتغي ،ألنه
ّ
في مجلس النواب (ثلث عدد أعضاء املجلس)
تعطيل انتخاب الرئيس مبقاطعة اجللسات
��ص��ص��ة ل��ذل��ك ،فينقلب ال��ه��دف املشروع
امل��خ ّ
فراغ ًا مستم ًّرا في سدة الرئاسة ،وي��ؤدي ذلك
إل��ى مخالفة قواعد النظام الدميقراطي الذي
يفرض انصياع األقلية لألكثرية .إلاّ إذا كان
الرئيس بري يرغب إرضاء حزب الله ،واعتماد
نصاب الثلثني ليتحكم الثلت الباقي مبصير
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ،وم��ن��ع انتخابه
باآلكثرية املطلقة ،عن طريق م��غ��ادرة اجللسة
ل��ف��ق��دان ن��ص��اب ال��ث��ل��ث�ين ،ف��ي ح�ين أن تطبيق
نصاب األكثرية املطلقة كما حددته امل��ادة 34
من الدستور عند بدء الدورة الثانية تلغي دور
ّ
املعطل وميكن انتخاب الرئيس باألكثرية
الثلث
املطلقة.
أم���ا ك�لام ال��رئ��ي��س ب��ري ع��ن ان��ت��خ��اب رئيس
ّ
للجمهورية بـ  33صوتا إذا اعتمدت األكثرية
املطلقة كنصاب قانوني فهو للتهويل فقط ،فهو
يعلم أنّ األكثرية املطلوبة النتخاب الرئيس
ب��ال��دورة الثانية هو  65صوتا فالرئيس ب ّري
يتكلم عن األكثرية النسبية وليس عن األكثرية
املطلقة التي وردت ص��راح��ة ف��ي امل��ادة  49من
الدستور.
وباختصار ،اإلص���رار على أكثرية الثلثني
ل��ل��ن��ص��اب ال��ق��ان��ون��ي الن��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س في
ال���دورات التي تلي ال���دورة األول��ى ه��و إصرار
ّ
املعطل النتخاب رئيس اجلمهورية
على الثلث
أو ما مبكن تسميته دكتاتورية األقلية.

ا�ستقالل بال وطن ودولة بال ا�ستقالل

مع َّو�ض من بكركي :البلد ال يحتمل رئي�س ًا توافقي ًا

إس��ت��ق��ب��ل ال���ب���ط���ري���رك امل����ارون����ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ب��ط��رس الراعي،
ام����س ف���ي ب��ك��رك��ي ،ال��ن��ائ��ب ميشال
م��ع��وض ال���ذي ق���ال ب��ع��د ال��ل��ق��اء« :لقد
ك��ان��ت مناسبة عرضنا فيها الوضع
ال���ذي مي��ر ب��ه ل��ب��ن��ان .ال���دول���ة تتحلل
وال��ن��اس ي��ذل��ون وي��خ��س��رون اموالهم
وي��ت��ه��ج��رون ،واجلميع م��واف��ق وهذا
كالم ثابت عند البطريرك بأنه إلعادة
تكوين املؤسسات وفتح املجال امام
اإلص��ل��اح واع������ادة ل��ب��ن��ان ال����ى سكة
التعافي الفعلية يبدأ األم��ر بانتخاب
رئيس للجمهورية».
اض��اف« :من هذا املنطلق ،نتحدث
عن انتخاب رئيس للجمهورية وليس
التوافق على رئيس للجمهورية .هناك
دس���ت���ور وم��ؤس��س��ات وامل��ط��ل��وب من
املجلس النيابي ان يتحمل مسؤوليته
وأن يتوقف ع��ن مسرحيات اجللسة
االول������ى وال���ث���ان���ي���ة وف���ت���ح احملاضر
واقفالها ،وامن��ا ان ينتخب م��ن يريد
س���واء أك���ان ميشال م��ع��وض ام غيره
ف��ه��ذا حقه وواج��ب��ه ان ينتخب ك��ي ال
يطير النصاب ،فاللبناني يعيش األزمة
وال����ذل ول��ي��س امل��س��رح��ي��ة ان���ه يعاني
يوميا وال يتمكن م��ن االس��ت��ش��ف��اء او
التعلم .لذلك ال يجب تهريب النصاب
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احلرير الصيني.
واع��ت��ب��ر جعجع أن ه���ذه الزيارة
س��ت��ك��ون اخل��ط��وة األول����ى ع��ل��ى درب
األل���ف م��ي��ل م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز العالقة
مع الصني والتعاون والتنسيق بني
البلدين باعتبار أن مساعدة الصني
تصب في مصلحة كل أطياف
للبنان
ّ
الشعب اللبناني من دون اي متييز.
والتقى جعجع ،في معراب ،عضو

كتلة «التجدد» النائب أش��رف ريفي،
الذي قال ان «البحث تركّز على موضوع
رئاسة اجلمهورية ،وهذا أمر طبيعي،
باعتبار انه األولوية في هذه املرحلة،
همنا االول إلعادة اإلنتظام العام
وألنه ُّ
ال��ى احلياة السياسية ،وال سيما ان
البلد لم يعد يحتمل التأخير واملماطلة
واأللعاب البهلوانية».
وأض����اف« :ف��ال��ش��رف ان ي��ك��ون لنا
مرشح للرئاسة بالتعاون مع «القوات
معوض،
اللبنانية» وهو النائب ميشال ّ
فيما الفريق اآلخر ّ
يتلطى خلف الورقة
البيضاء ليخفي انقسامه الداخلي
وعجزه عن توحيد صفوفه .انها املرة
األولى التي لم يفلح فيها «حزب الله»
بتوحيد صفه الداخلي».
حمل «مسؤولية التأخير في
واذ ّ
إن��ق��اذ ال��ب��ل��د ل��ك��ل م��ن يعطل جلسات
انتخاب الرئيس ان ك��ان ف��ي الدورة
االولى او الثانية» ،أكد ريفي اصرارهم
على «املتابعة ي��دا بيد م��ع «القوات»
للوصول ال��ى ب��ر األم���ان ،باعتبار ان
لبنان لنا ولن يكون والي��ة ايرانية او
جزءا من ايران».

ليس هناك وط��ن م��ن أوط���ان العالم بأسره،
وليس هناك دول��ة من دول العالم مبثل ما هو
عليه لبنان حاليا ومبثل ما هو قائم فيه من هدم
ونسف وخراب وتدمير وانهيارات وكله بأيدي
حكامه املتربعني على مقاعد رئاساته ووزاراته
ومؤسساته وإدارات����ه ب��ل واإلط��اح��ة بالعدالة
التي تفصل بني احلق والباطل وإسقاط القضاء
ورجاله من القضاة فأضاعوا هيبته ومكانته
وحولوه إلى جهاز من أجهزتهم وسالح متنوع
ّ
من اسلحتهم ي��ه��ددون به بل يغتالون قتال كل
��ج��رون معلما م��ن أهم
م��ن ي��ق��ف بطريقهم وي��ف ّ
معالم االقتصاد والتجاره واالتصال مع العالم
عبر البحار وهو مرفأ بيروت املشهور مبوقعه
فجروه
وح��رك��ت��ه وج����ذب ال��ع��ال��م ن��ح��وه ،ل��ك��ن ّ
وأداروا الظهر لكل تداعيات التفجير وضحاياه
األكثر من  200ضحية من شباب لبنان وشاباته
ورج����االت����ه واآلالف م���ن اجل���رح���ى واملعاقني
فضال عن اخل��راب والتدمير .وما زال السكوت
واملسكوت عنه قائما عن الفاعلني وجالبي مواد
التفجير وتخزينها ( )7سنوات ومنع املضي
بالتحقيق القضائي وت��رك األم��ر للزمن بغاية
إسقاطه واعتباره قضاء وق��درا ،كل ه��ذا يؤكد
أن لبنان ال��وط��ن ه��و املستهدف وه��و املطلوب
اإلمساك به حلساب دول أجنبية ،وها هو يوم
ذكرى استقالل لبنان ّ
يهل على لبنان واللبنانيني
في ظل م��ؤام��رة ال��ف��راغ في رئاسة اجلمهورية
وال��ف��راغ احل��ك��وم��ي وال��ف��ع��ل اخل��ب��ي��ث املمنهج
وامل��خ��ط��ط ل��ه اس��ت��ك��م��اال ل��ل��م��ؤام��رة بإخضاع
ص�لاح��ي��ات ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع��م��ال للجدل
الهدامة
العقيم إلبقاء البالد في دائرة الفوضى
ّ
املرسومة له أميركيا وصهيونيا وغيرهم من
���د ن��ف��وذه��م إل��ي��ه وإال
ذوي األط��م��اع ب��ب�لادن��ا وم ّ
امل��وت احمل��ق��ق .وهنا يتساءل اللبنانيون بكل
جدية ما كانوا يرددونه ّ
لفشة اخللق :عيد بأي
ّ
حال عدت يا عيد بالذي مضى أم ألمر فيك جتديد
والقائم حاليا ألمر فيك تخريب ،ليس هو يوم
للفرح بل للحزن الشديد ال مهرجانات لالحتفال
ب��ل مجالس ل��ل��ع��زاء ب��ال��وط��ن اجلميل ال���ذي لن
يسمح أبناؤه ورجاله املخلصون إيصاله إلى
ه��ذا املصير املرسوم له من ق��وى الشر والبغي
والعدوان ،لبنان الوطن بقاؤه وحفظه والزود
عنه فوق اجلميع وقبل اجلميع وال ألحد مهما
ع�لا ش��أن��ه وك��ب��ر حجمه أن ي��ك��ون أك��ب��ر منه أو
مرهونا إليه والى نزواته وارتباطه اإلقليمية أو
الدولية وال يحق ألحد فردا أو زعيما أو جماعة
أو حزبا أو تكتال أو جبهة أو طائفة أو محورا
كائنا ما كان أن يتصرف بالبالد والعباد مبقولة
األمر لي حتت أي اعتبار ،فلبنان لكل اللبنانيني
ووطن للجميع بال تفرقة أو متييز والكل حتكمه
املساواة أمام القانون للبنانيني كل اللبنانيني،
عندما تصبح ال��دول��ة م��غ��ارة علي ب��اب��ا ،يسرق

كلمة ونُصّ

السارقون كل ما في الدولة من ث��روات وعندما
ت��ن��ه��ار ال��دول��ة وم��ؤس��س��ات��ه��ا وت��س��ق��ط العدالة
وينتفي دور ال��دول��ة ويصبح امل��واط��ن��ون فيها
بال ماء وبال كهرباء وبال دواء وتنعدم الطبابة
إال لألغنياء ويعشعش الفساد واالف��س��اد بكل
مفاصل الدولة واالحتكار وتفشى الغالء وتبعه
اجلوع واملوت الزؤام..
يبقى ال��س��ؤال م��ش��روع��ا؟ أي��ه��ا املسؤولون
إلى أين تسيرون بلبنان مع تعطيل الوطن بكل
مقوماته ومؤسساته وتعطيل انتخاب رئيس
للبالد زمنا طويال ومتنعون تشكيل احلكومات
لشهور طويلة وت��وزع��ون ال���وزارات محاصصة
فيما بينكم ،لم نشعر منكم حرصا على الوطن،
كل منكم يريد أن يكون أمر الوطن له واحلماية
مجمدا ومفتوحا
له و القرار له ويبقى الوطن
ّ
على كل املشاريع واالحتماالت التي راجت خالل
احل��رب األهلية ،التقسيم والتدويل والتفتيت
والفدراليات والكانتونات وإعادة عهد املليشيات
وكل طائفة حتمي نفسها وتدخل البالد من جديد
بحروب وص��راع��ات طائفية ومذهبية ،فيخسر
اللبنانيون وطنهم وإال كيف ي��ك��ون اخلالص
للوطن امل��ع�� ّذب؟! لتكن ذك���رى االس��ت��ق�لال الـ79
للبنان دافعا للخالص من النكبات واالنهيارات
والذهاب كأولى األولويات الى:
 .١انتخاب رئيس للجمهورية ،يتبعه تشكيل
حكومة فاعلة مستقلة عن القوى احلزبية وكل
الذين تولوا مواقع ومسؤوليات رسمية وقادوا
الوطن الى الفشل اخلطير.
 .٢تشكيل جلنة من املفكرين والباحثني في
ب��ن��اء األوط����ان ل��رس��م ق��واع��د علمية وقانونية
لتكوين الدولة القادرة والعادلة والقوية بقوتها
ال بضعفها وبوالء مواطنيها للوطن أوال وقبل كل
شيء وبالوحدة الوطنية املب ّرأة من العنصريات
ومن الغلو واالنقسامات الطوائفية واملذهبية
والتبعية للخارج.
 .٣تقترح ه��ذه اللجنة حلوال وطنية لقضايا
الوطن املعقدة واملختلف عليها مبا فيها سالح
حزب الله بكل موضوعية وعقالنية وطمأنته بأن
يتولى وزارات الدفاع الوطني والداخلية واألمن
العام.
 .٤لتتالقى كل اإلرادات الوطنية لبناء دولة
املواطن ،دولة العدل واملساواة ،دولة اإلصالح
والبناء والتطوير ودول��ة األم��ن واالم��ان جلميع
املواطنني ،والدولة وحدها هي التي توفر األمن
واالم���ان والسالمة للجميع وتنتهي كل القوى
واألح���زاب وال��ط��وائ��ف م��ن سياساتها السابقة
وال��ت��ي ق��ام��ت على إض��ع��اف ال��دول��ة وشرذمتها
وأن تكون دائ��م��ا ه��ي احللقة األض��ع��ف وننتقل
بها ومعها لتكون هي األق��وى ،فالدولة والدولة
وح��ده��ا ه��ي ال��ض��م��ان للجميع وي��ص��ب��ح نشيد
«كلنا للوطن للعلى للعلم» بديال عن السياسات
اله ّدامة كلنا على الوطن وعندئذ يكون للبنان
عيدا لالستقالل.

ِحكَم ومواقف عون ّية م�أثورة!

ف��ي مقابلة صحافية شهيرة للجنرال عون،
رد
أظهر فيها ما ُع��رف عنه من سالسة وليونةّ ،
على س��ؤال ح��ول التوافق ق��ائ ً
�لا« :مل��اذا أتنازل؟
أنا مرشح أنعم الله عليه بدعم غير مسبوق من
الشعب اللبناني ...أن��ا أتنازل بطريقة واحدة،
ينتخبونني ثم أستقيل»!
أج��ل ه��ذا ه��و ميشال ع���ون ،ال��رئ��ي��س اإللهي
واألصح هو
وشاغل الكون ،بل هو مركز الكون...
ّ
الكون نفسه!
ومن بعض األق��وال املأثورة الذهب ّية اخلالدة
ل��ل��رئ��ي��س ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون (ال ف ّ
���ض ف���وه)،
ّ
الكل» ،املُنقذ اإلصالحي التغييري« ،بطل
«بيي
ّ
التحرير» ،والظاهرة الكون ّية ...وباللغات الثالث:
أن���ا ج��ن��دي ف��ي ج��ي��ش ح��اف��ظ األس�����د ...هيدا

الس َّنة
واحد خر َيان ...ما
ِّ
بتوصل لتحت ز ّناريُ ...
حيوانات وال يمُ كن التعايش معهم ...هيدا الكردي
وهيدا احليط ...الشعب ال ُ
��ط��زّ ...فجر القرود...
لعيون صهري ما تتألف احلكومة ...رايحني على
جهنم ...كنت أعرف ...اللي مش عاجبه يهاجر...
ي��ا ري��ت ورث���ت بستان ج��� ّدي وم��ا عملت رئيس
جمهورية ...يوم ي ّلي وص ّلي خبر عن النيترات
 ...c’etait trop tardإذا بدكن كهربا نزلوا
احت ّلوا مجلس النواب وأن��ا معكن ...قطعنا له
تذكرة ذهاب دون رجعة  ...one way ticketراح
يخلصوا املصريات شو بدنا نقول...
وم��ع ت��ق�� ّدم ال��ع��م��ر ،وزي����ادة احل��ك��م��ة ،وطالقة
اللسان ...فإنّ اخلير لق ّدام!

اخلميس  24تشرين الثاني 2022م
املوافق  30ربيع اآلخر 1444هـ

ر�سوم املعامالت وثمن «الطابع» يق�ضمان الراتب!
واملخاتري ينتقدون «املالية» ويهددون بالتوقف عن العمل
يون�س ال�سيد:

اي�����ه�����ا امل�������واط�������ن اذا اردت
االستحصال على اخراجات قيد لك
ولزوجتك والوالدك فعليك بالصوم
االجباري عن الطعام ط��وال الشهر،
معادلة حقيقية لواقع معاش بعد رفع
الرسوم املتعلقة باالحوال الشخصية
تطبيق ًا ل��ل��م��وازن��ة اجل��دي��دة ،حيث
ت��ض��اع��ف��ت ال����رس����وم ع��ش��ري��ن مرة
يضاف اليها اضافة اجبارية تصل
حلوالي ثالثني ضعف ًا بسبب غياب
الطوابع املالية وشرائها من السوق
السوداء.
ه���ذا ال��واق��ع ك���ان ل��ه انعكاسات
سلبية على حياة الذين يحتاجون
الى اجناز معامالتهم او تصديقات
لدى مختلف الدوائر الرسمية.
ول��ع��ل اك��ث��ر ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون الى
جانب املواطنني اصحاب املعامالت،
املخاتير ال��ذي��ن يعانون م��ن احلرج
بسبب ارتفاع الرسوم وكذلك فقدان
ال��ط��اب��ع امل���ال���ي ح��ي��ث اص��ب��ح رسم
احل��ص��ول على اخ���راج قيد افرادي
او عائلي يكلف  60الف ليرة في حال
ت��وف��رت ال��ط��واب��ع بالسعر الرسمي
ام���ا ف��ي ح���ال ش��رائ��ه��ا م��ن السوق
ال����س����وداء ف��ت��ص��ب��ح ت��ك��ل��ف��ة اخ����راج
القيد تفوق  200ال��ف ليرة وه��و ما
يربك عمل املختارين واملواطنني في
نفس املستوى،فاملواطن الفقير الذي
يعتمد على رات��ب��ه تشكل عليه هذه
الرسوم عبئ ًا كبير ًا واملختار محرج
حتى أضحى يدفع من جيبه في حال
تعاطف مع فقراء املراجعني.
واق����ع ج��ع��ل امل��خ��ات��ي��ر يهددون
بالتوقف ع��ن مهامهم ف��ي مختلف
امل����ن����اط����ق ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة م���ه���ددي���ن
ب��اط�لاق سلسلة م��ن االحتجاجات
واالع��ت��ص��ام��ات ازاء ه���ذا الواقع
املرير.
«اللواء» استطلعت اسباب املشكلة
القائمة وعادت باآلتي:
تكمن املشكلة في الزيادة الطارئة
على الرسوم التي حلظتها امليزانية
اجلديدة للدولة يضاف اليها غياب
ال��ط��اب��ع امل��ال��ي امل��ف��روض ان توفره

صورة لكمية الطوابع التي حتتاجها معاملة احلصول على إخراج قيد
وزارة املالية بالسعر الرسمي لكل
امل��واط��ن�ين وه��ن��ا «م���رب���ط الفرس»
فالطابع «شحيح» في الوزارة ومتوفر
بكثرة في السوق السوداء مبا يطرح
ع�لام��ات استفهام ه��ل ه��ن��اك اتفاق
ضمني بني املصدر ومافيا السوق
ال���س���وداء لتحقيق ارب����اح يحققها
الفاسدون؟ فلقد اصبح املواطن ذلي ً
ال
وعاجز ًا عن توفير الطابع ملعاملته
ومصادقته امام كل الوزارات املعنية،
واصبح يستجدي الطابع املالي حتى
من السوق السوداء.
وب��ع��د امل��ن��اش��دات ال��ت��ي اطلقتها
م��خ��ت��ل��ف رواب�������ط امل���خ���ت���اري���ن في
مختلف املناطق اللبنانية حلل هذه
املشكلة واملترافقة بالتهديد بالتوقف
ع��ن ال��ع��م��ل« ،ال���ل���واء» التقت رئيس
رابطة مختاري االح��ي��اء البيروتية

املختار مصباح عيدو ال��ذي استهل
ك�ل�ام���ه ب���ان���ت���ق���اد ش���دي���د اللهجة
وج��ه��ه ال��ى رئيس احلكومة ووزير
ّ
املالية وال��ن��واب على خلفية صدور
املوازنة التي رفعت الرسوم املالية
على معامالت االح���وال الشخصية
وال��ت��ص��دي��ق��ات دون توفير الطابع
املالي املفقود منذ ستة اشهر بقيمته
القدمية واملتوفر في السوق السوداء
بأسعار خيالية تفوق قدرة املواطن
وحترج املختار.
اضاف املختار عيدو :لقد اصبح
رس���م احل��ص��ول ع��ل��ى اخ����راج القيد
يناهز  60الف ليرة في حال توافرت
الطوابع بالسعر الرسمي ،ام��ا في
ح��ال حتصيل الطوابع م��ن السوق
ال���س���وداء ف��ه��ي ت��ن��ازه��ر  200الف
ليرة اي بحسبة بسيطة اذا اراد رب

حتركات منا�شدة� :أين احلل؟!
ّ

من اعتصام مخاتير عكار
ن���ف���ذ ع�����دد م����ن م���خ���ات���ي���ر عكار
وق��ف��ة ام���ام س��راي��ا حلبا احلكومية
اح��ت��ج��اج � ًا ع��ل��ى ف���ق���دان الطوابع
واح���ت���ك���ار ال��ب��ع��ض ل��ه��ا وبيعها
بأسعار مرتفعة» ،مطالبني بـ«مالحقة
احملتكرين» ،مناشدين وزيري املالية
وال��داخ��ل��ي��ة ف���ي ح��ك��وم��ة تصريف
االع��م��ال ي��وس��ف اخلليل والقاضي
ب��س��ام م���ول���وي واجل���ه���ات املعنية
«ال��ت��دخ��ل حل��ل ه��ذه االزم���ة ن��ظ��را ملا
يتكبده املواطن من عناء ،خصوص ًا
ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ع��ام�لات القيود
والوثائق واالفادات التربوية».
وإذ أك��د املعتصمون أنّ «الهدف

من حتركنا رفع الصوت عالي ًا ليصل
ال���ى وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واملسؤولني
لتأمني الطوابع لتسهيل معامالت
امل��واط��ن�ين» ،ه��� ّددوا بتعليق عملهم
بشكل نهائي «في حال لم يتم تأمني
الطوابع الالزمة وان تبادر االجهزة
االم��ن��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة ال��ق��ض��ي��ة وحلها
نهائيا».
وم����ن ص���ي���دا ،أف������ادت مراسلة
«ال����ل����واء» ث��ري��ا ح��س��ن زع��ي��ت��ر بأنّ
«رابطة مخاتيرمدينة صيدا» أطلقت
صرخة عالية برسم الوزير مولوي،
دع��ت��ه فيها إل���ى ت��أم�ين مستلزمات
م���ع���ام�ل�ات امل���واط���ن�ي�ن م���ن طوابع

وأوراق إلخ��راج��ات القيد ولوثائق
ال���وف���اة وال������والده وغ��ي��ره��ا بشكل
عاجل ،ألن املواطن يئن ويعاني من
ع��دم إجن��از معامالته ،وس��رع��ان ما
يقع فريسة إلبتزازه من جتار السوق
السوداء .
موقف رابطة املخاتير جاء بلسان
رئيس الرابطة املختار إبراهيم عنتر
إث��ر ل��ق��اء إستثنائي للمخاتير في
صيدا صبيحة يوم عيد اإلستقالل،
وج����رى خ�لال��ه إس��ت��ع��راض مجمل
أوضاعهم ومعاناة الناس في إجناز
معامالتهم ج���راء ف��ق��دان الطوابع
واألوراق الرسمية في دوائر الدولة.

عبود رئي�س ًا بالتكليف لـ«هيئة ال�سري»
ومكاتب ال�سوق ترف�ض التعامل بالقرار
مع توقيف رئيسة هيئة إدارة السير واآلليات
واملركبات هدى س ّلوم ورئيس مصلحة تسجيل
ال��س��ي��ارات أمي��ن عبد الغفور ملواصلة التحقيق
معهما ،أص���در وزي���ر ال��داخ��ل � ّي��ة وال��ب��ل��دي��ات في
حكومة تصريف األعمال القاضي بسام مولوي
قرار ًا بتعيني محافظ بيروت القاضي مروان عبود
رئيس ًا للهيئة بالتكليف ،بدل سلوم ،وتعيني العقيد
في قوى األمن الداخلي علي طه رئيس ًا للمصلحة
بالتكليف ،بدل عبد الغفور.
وي��أت��ي ق��رار م��ول��وي ح��رص� ًا على تسيير هذا
امل��رف��ق ال��ع��ام ال���ذي شهد شبه ش��ل� ٍ�ل ف��ي األشهر
تكدس
أدى ال���ى ّ
األخ���ي���رة ،ألك��ث��ر م��ن س��ب��ب ،م��ا ّ
معامالت املواطنني والتوقف عن تسجيل اآلل ّيات،
وع ِلم بأنّ عبود وطه سيباشران مهامهما اجلديدة
ُ
بدء ًا من اليوم.
وعلى األثر ،أصدر رئيس نقابة مكاتب السوق
حسني توفيق غندور تعميما وجهه الى املنتسبني
للنقابة ،جاء فيه« :صدر قرار عن وزير الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات القاضي ب��س��ام امل��ول��وي حمل الرقم

( )1394ت��اري��خ  2022/11/21ق��ض��ى بتكليف
محافظ مدينة بيروت بديل املديرة العامة لهيئة
ادارة السير هدى سلوم وضابط برتبة عقيد في
قوى االمن الداخلي بديل رئيس مصلحة تسجيل
السيارات امين عبد الغفور.
وبعد التدقيق والتحليل على ما تضمنه القرار
املذكور والذي استحصلنا عليه من خالل وسائل
ال��ت��واص��ل االجتماعي ضمنه ،ع��دم تبلغنا اياه
وفق االصول ،حيث تبني من خالل ما نشر ان هذه
التكاليف جاءت استكماال الدارة مشاريع الفساد
في ادارة السير حسب مضمون ال��ق��رار ال��ذي لم
يتضمن او يتطرق الى معاجلتها ،مما يعني قبولنا
لهذا ال��ق��رار املخالف لالنظمة وال��ق��ان��ون والذي
يؤدي الى استمرار سيطرة اجلرمية املعلوماتية
االلكترونية بإدارة بشرية ،ووجوه جديدة ،وعليه
سوف نقوم بإجراءات قانونية وفق االصول ونحن
العارفون العاملون مبستقبل مهنتكم ،لذلك يطلب
اليكم عدم التعاون مع هذا القرار ،اال بعد جتهيز
االجراءات القضائية احلقوقية وفق االصول».

املنخف�ض ي�صل اليوم مع �أمطاره الغزيرة

���ودع الطقس
م��ع صبيحة ال��ي��وم (اخل��م��ي��س) ن� ّ
اخل��ري��ف��ي امل��س��ت��ق��ر ن��س��ب��ي � ًا ،لنستقبل تدريجي ًا
تأثيرات منخفض ج��وي مصحوب بكتل هوائية
باردة متمركز فوق اليونان ،يؤدي إلى طقس ماطر
ويستمر حتى بعد ظهر ٍ
غد (السبت) حيث ينحسر
تأثيره عن أج��واء دول احلوض املتوسط تدريجيا
باجتاه الشرق.
وتو ّقعت دائ��رة التقديرات في مصلحة األرصاد
اجل��وي��ة ف��ي امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للطيران امل��دن��ي ،أن
يكون طقس (اخلميس) غائما جزئيا مع انخفاض
تدريجي في درجات احلرارة ،يتحول تدريجيا الى

اجتماع يف «املالية» بحث ا�ستكمال تنفيذ هبتَي4

كل لبنان

غائم مع ضباب كثيف على املرتفعات وهطول أمطار
متفرقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر ،تكون مترافقة
احيانا بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على
ارتفاع  2200متر.
احلرارة على الساحل من  19الى  23درجة ،فوق
اجل��ب��ال م��ن  11ال��ى  19درج���ة ،ف��ي ال��داخ��ل م��ن 10
الى  18درج��ة ..الرياح السطحية :شمالية شرقية
ال��ى جنوبية شرقية ضعيفة ،سرعتها بني  8و25
كم/س ..االنقشاع :جيد إجما ً
ال ..الرطوبة النسبية
على الساحل :بني  50و ..%70حال البحر :منخفض
ارتفاع املوج ،حرارة سطح املاء 24 :درجة.

االسرة االستحصال على اخراجات
قيد ل��ه ولزوجته واوالده او اجناز
م��ع��ام�لات وف���اة او زواج او والدة
فعليه ان يستغني عن راتبه الشهري
«ويعلق لسانه بالسقف» واالكتفاء
بالصوم االجباري لتوفيرها.
وعن احلل لهذه املشكلة القائمة
ق��ال عيدو :احل��ل هو ب��اع��ادة النظر
ب��ال��رس��وم،وف��ي ح��ال ت��ع��ذر تطبيق
امل�����ادة  37وال���ت���ي ُع���دل���ت مبوجب
القانون  2002/392وال��ت��ي تنص
ان���ه مي��ك��ن ل��وزي��ر امل��ال��ي��ة ان يقرر
استيفاء الطابع املالي في االدارات
ال��ع��ام��ة ب��واس��ط��ة آل��ة ال��وس��م شرط
ان يختلف عندئذ ل��ون الوسمة عن
ال��ل��ون امل��ق��رر ل�لآالت ال��واس��م��ة لدى
املؤسسات ،كما ميكن لوزير املالية
ان يقرر استيفاء الطابع املالي لدى
بعض ك� ّت��اب ال��ع��دل بواسطة اآللة
الواسمة وبنفس ال��ش��روط ،وعليه
فليتفضل وزير املالية بتطبيق هذه
امل���ادة القانونية او طبع وتوفير
الطابع املالي خدمة للمواطن الذي
شبع من املعاناة على ابواب الدوائر
الرسمية.
وخ��ت��م امل��خ��ت��ار ع��ي��دو :توفير
وطبع كميات من الطوابع املالية
ال ي��ح��ت��اج ال���ى م��ع��ج��زة،وف��ي هذا
امل��ج��ال ن��ح��ن نثني ع��ل��ى التدبير
ال��ذي اتخذه الصندوق التعاوني
للمختارين وال����ذي ه��و مؤسسة
رسمية،فلقد كانت له رؤية صائبة
مل��ج��ل��س االدارة ومل���دي���ره العام
ح���ي���ث ط���ب���ع ك���م���ي���ات ك���ب���ي���رة من
«طابع املختار» والتي توضع على
املعامالت الى جانب الطابع املالي،
وهذه الكميات تكفي ملدة سنة،وهو
اآلن ب���ص���دد ال��ت��ح��ض��ي��ر للسير
بالطبعة الثانية لتالفي اي تأخير
او ن��ق��ص ،ال���س���ؤال م����اذا ينقص
وزارة املالية لتتخذ نفس التدبير؟
مشدد ًا ان مسار املعامالت وكلفتها
يرهقان املواطن واملختار وانه ازاء
استمرار املشكلة دون حل سيفرض
على املخاتير حترك ًا حلث املعنيني
على توفير الطابع املالي لتسهيل
معامالت املواطنني.

ال كولريا
يف املنتجات الزراعية
بعدما أعلن وزي��ر الزراعة
في حكومة تصريف األعمال
عباس احلاج حسن في تغريدة
عبر حسابه على «تويتر» ،عن
أ ّن����ه «اس��ت��ن��ادا للفحوصات
امل��خ��ب��ري��ة ال��ت��ي أج���ري���ت من
ح��ق��ول اخ��ت��ي��رت عشوائيا،
أعلن خلو املنتجات الزراعية
في عكار والشمال والشويفات
من بكتيريا الكوليرا» ،مؤكد ًا
مواصلة «الفحوصات لعينات
عشوائية على مساحة الوطن
حرصا على سالمة املستهلك
وحماية للمزارعني».
ط�����م�����أن رئ�����ي�����س جتمع
امل�����زارع��ي��ن وال���ف�ل�اح�ي�ن في
البقاع ابراهيم ترشيشي أنّ
«املواطن ال يصاب بالكوليرا
اذا تناول املنتجات اللبنانية
الن نوعيتها جيدة» ،مؤكّ د ًا أنّ
«امل��زارع�ين يستخدمون مياه
اآلب���ار االرت��وازي��ة للري التي
ي���ت���راوح عمقها ب�ين  200و
 300متر حتت االرض «.
وإذ أشار ترشيشي إلى أن
«ط��رق تصريف كل املنتجات
ال��زراع��ي��ة م��ع��روف��ة ،م��ن أين
تباع وملن تباع ،لذلك بإمكاننا
تقفي أثرها في حال االشتباه
بكونها ملوثة ،وكل بضاعتنا
نظيفة» ،لفت إل��ى أن��ه «طاملا
ال���ض���ري���ب���ة م�����وج�����ودة على
الشاحنات التي متر بسوريا،
ت��ب��ق��ى ال���ت���ج���ارة م���ع االردن
والعراق عبر الطريق البرية
ضعيفة».

�أ�صحاب املحطات
ج ّددوا مطالبهم
ان��خ��ف��ض س��ع��ر صفيحتي
ال��ب��ن��زي��ن  95أوك����ت����ان و98
أوكتان  2000ليرة ،واملازوت
 9000ل����ي����رة وأص���ب���ح���ت
األس��ع��ار ك��اآلت��ي :ب��ن��زي��ن 95
أوك����ت����ان 798000 :ل���ي���رة -
بنزين  98أوك��ت��ان815000 :
ليرة  -املازوت  845000ليرة
 الغاز.444000 :إل�����ى ذل������ك ،ع���ق���دت نقابة
أص��ح��اب احمل��ط��ات وموزعي
احملروقات ،اجتماعا بحضور
رئيس احت��ادات النقل البري
بسام طليس ،وأكد املجتمعون
مطالبهم املرفوعة الى وزارة
ال��ط��اق��ة وامل���دي���ري���ة العامة
ل��ل��ن��ف��ط ..وت��ع��اه��دوا «املضي
موحدين لتحقيق املطالب».

ارتفاع يف
بور�صة بريوت
ّ
مؤشر بورصة بيروت
أغلق
لتداول األسهم واألوراق املالية
أم�����س ،ع��ل��ى ارت����ف����اع بنسبة
 %1.06أي ما يعادل  1.5نقطة،
ليغلق عند مستوى 1347.49
نقطة.
وبلغت كمية األسهم املتداولة
 39ألف ًا و 262سهم ًا ،بقيمة 479
ألف ًا و 889دوالر ًا أميركي ًا ،ن ّفذت
من خالل  17صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس املال
للشركات املدرجة لتصل إلى 13
مليون ًا  852ألف دوالر ،مقارنة
مع  13مليون ًا و 705آالف دوالر
جللسة التداول السابقة.
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البنك الدويل وحوافز القطاع التعليمي

ُع� ِ�ق � َد ف��ي وزارة امل��ال��ي��ة اجتماع
عمل بني وزي��ري املالية في حكومة
تصريف األع��م��ال ال��دك��ت��ور يوسف
اخلليل والتربية والتعليم العالي
القاضي عباس احللبي ،في حضور
امل��دي��ري��ن ال��ع��ام�ين ف���ي ال���وزارت�ي�ن
ج�����ورج م����ع����راوي وع���م���اد األشقر
واملديرين املختصني في الوزارتني
خصص للبحث في األم��ور املرتبطة
بني الوزارتني جلهة استكمال تنفيذ
هبتي البنك ال��دول��ي ،وف��ي مسائل
تتعلق بحوافز القطاع التعليمي.
ب��ع��د االج��ت��م��اع ،ق���ال الوزير
احللبي« :ك���ان االج��ت��م��اع مثمرا
جلهة بحث نوعني من القضايا،
األول املتصلة بالعالقة مع البنك
ال��دول��ي وامل��ب��ال��غ العالقة بيننا
وبني وزارة املالية والتي حتتاج
إل��ى موافقة البنك ال��دول��ي ،وقد
ت��وص��ل��ن��ا ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق إلى
حلحلة ق��ض��اي��ا ك��ث��ي��رة ،وتبقى
قضية واح���دة عالقة تستوجب

جانب من االجتماع الوزاري

إجراءات معينة ،اتفقنا مع وزارة املالية على
متابعتها م��ع دول���ة رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
ورئيس مجلس النواب».
أضاف« :القضية الثانية املتصلة ببدالت النقل
وب��دل س��اع��ات التعاقد للمتعاقدين واعتمادات
االمتحانات الرسمية وس��وى ذل��ك م��ن القضايا
العالقة بني وزارة التربية ،ووزارة املالية ،وأبدى
الوزير اخلليل كل التعاون مع وزارة التربية ،وإني
أتطلع إلى نتائج مثمرة قريبا ستعلن إما بواسطة
وزارة التربية وإما بواسطة وزارة املالية ،ولكن
ه��ن��اك ق����رارات مشتركة سنتخذها نحن ووزير
املالية».
أما الوزير اخلليل فقال« :علينا أن نكون كحكومة
صفا واحدا جتاه قضايا التربية ،وإلجناز مستوى
أعلى في التعليم والرأسمال امل��ال البشري الذي

يجب أن نساهم جميعنا ببنائه ،فهذا فخر لبنان
األس��اس��ي ب��أن يكون شبابنا وشاباتنا منتجني
ومنتجات أفضل م��ع م��رور ال��وق��ت ،بذلك نحقق
التنمية احلقيقية ،وليس فقط أن نحصل على
أموال وننفق أمواال ،فاألموال يجب أن توضع في
خدمة زي��ادة اإلنتاج اللبناني الشاب من أجل غد
أفضل ،وتطرقنا في االجتماع إلى تفاصيل تقنية
ودرسنا األفكار التي قدمها الوزير احللبي إلجناز
سريع في ما وع��د به إخواننا في قطاع التعليم
الرسمي العادي واملهني وستنسق في ما بيننا
إلجناز سريع في هذا املجال».
{ ثم استقبل الوزير اخلليل وف��دا من روابط
التعليم األس��اس��ي وال��ث��ان��وي واملهني والتقني
وممثال عن جلان املتعاقدين ،بحث معه في مسائل
مطلبية.

{ إل��ى ذل���ك ،أع��ل��ن ال��وزي��ر احللبي ف��ي بيان،
«موافقة الهيئة الوطنية العليا للمناهج ،على
اإلط����ار ال��وط��ن��ي مل��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام ماقبل
اجلامعي».
وإذ بارك للبنانيني جميعا «هذا العرس الوطني
بإقرار هذه الوثيقة مع التعديالت واإلقتراحات
التي مت إبداؤها في شأنها» ،اعتبر أنها مبثابة
«طائف تربوي جديد يجمع اللبنانيني على تنوعهم
من خالل التربية».
وش��ك��ر امل���رك���ز ال��ت��رب��وي ل��ل��ب��ح��وث واإلمن����اء
ورئ��ي��س��ت��ه ال��ب��روف��س��ورة ه��ي��ام إس��ح��ق وجميع
الشركاء على «هذا اإلجناز الذي يفتح الباب أمام
انطالق ورشة وضع املناهج املبنية على هذا اإلطار
الوطني ،ومن ثم تأليف الكتب الورقية والرقمية،
واالنتقال إلى العصر الرقمي».

قرروا رفع تعرفة الكهرباء  50مرة وقبلنا
لكن هل �سننعم بها � 10أو � 8ساعات يف ك� 1أو ك2؟!

كوثر حنبوري

لن نخوض ول��ن نكرر مشاكل قطاع الكهرباء
املزمنة ..لكن مسؤولينا أخيرا في نهاية املطاف
ش��ع��روا ان��ه بأضعف األمي���ان أن يأمنوا للناس
ال��ك��ه��رب��اء ب�ين  8و 10س��اع��ات ف��ي ك��ان��ون األول
املقبل والطريقة سهلة :أعتماد تعرفة جديدة أكثر
أنصافا ملؤسسة كهرباء لبنان ب��ه��دف حتقيق
ال��ت��وازن امل��ال��ي للمؤسسة وت��أم�ين ثمن الفيول
مسبقا من خالل قرض على ان يسدد بعد الفوترة
اجلديدة ..هذا احلل منطقي وهو يريح املواطن
قليال ألنه حتى لو ارتفعت تعرفة كهرباء الدولة
 50مرة بحساب أنها كانت  9سنتات تدفع على
 1500ص��ارت ال��ي��وم  20سنتا تدفع على  33او
 34الف للدوالر ستظل أوفر عليه مقدار النصف
عن فواتير املولدات املرهقة .كل هذا جيد األ أن
مشاكل التمويل برزت بعد أن رفض البنك الدولي
تلب ...فما مصير
التمويل ألنه وضع شروطا لم ّ
هذه التغذية املوعودة في كانون األول او حتى في
كانون الثاني؟
تؤكد مصادر مطلعة على امللف أن احلكومة
ع��ازم��ة ع��ل��ى ت��أم�ين ال��ت��م��وي��ل ال��ل�ازم وان هناك
عراقيل صحيح :أب��رزه��ا أن مصرف لبنان على
غ��رار البنك الدولي يضع شروطا خصوصا أنه
سيعطي احلكومة من االحتياطي األلزامي للسير
ب��األم��ر:مب��ع��ن��ى أن ه��ن��اك ش��روط��ا أن ك��ان��ت هذه
األموال ستكون نوعا من قرض ألن بالنتيجة يجب

التخفيف من الهدر وجباية الفواتير بشكل أفضل
اي بالتالي هناك نوع من األصالحات األولية في
قطاع الكهرباء مطلوبة فهل ستلجأ احلكومة الى
خيار استعمال جزء من حقوق السحب اخلاصة
 SDRألن ال��ش��روط في ه��ذه احل��ال أسهل ويحق
للحكومة التصرف بها بحرية؟ وان كان األمر كذلك
السؤال ملاذا انتظرت الى اليوم ولم تقم بذلك من
قبل ووفرت على جيوب الناس؟
من جهتها مصادر شركات مقدمي اخلدمات
تؤكد في الشق املتعلق بعملها أنها بدأت منذ 10
أي��ام العمل على ق��دم وس��اق وبأحترافية لتأمني
كل ما يتعلق بقطع احلساب بني التعرفة القدمية
واجلديدة كي تكون الفوترة على التعرفة اجلديدة
جاهزة في كانون االول .وشرحت املصادر ذاتها
«من جهتنا كشركات مقدمي اخلدمات بدأنا قبل
أسبوع بقراءة العدادات كل عداد مبفرده .بعض
ال��ن��اس أقفلوا عليهم في بيوتهم والكهرباء لم
تفعل شيئا وفي هذه احلالة ال ميكننا نحن فعل
شي .لكن األكيد أن اكثر من  90باملئة من العدادات
س��وف تقرأ وت��ص��ور وت��وض��ع ف��ورا على تطبيق
على التلفون وعلى ملقم او «سرفورات» الشركة.
تقرأ كي يحصل قطع حساب بني التعرفة القدمية
واجلديدة .اي أن من جهة الشركات كل شيء مؤمن
لتطبيق التعرفة اجلديدة.
وبرأي متخصصني أن تطبيق التعرفة اجلديدة
كاف لتأمني التوازن املالي ملؤسسة كهرباء لبنان
ف�لا حتتاج ال��ى ق��روض م��ن أي جهة ك��ان��ت .هذا

اللهم أن حتسنت اجلباية وخفت نسبة الهدر
والسرقات .خصوصا ان التعرفة تضاعفت 50
مرة بالليرة اللبنانية اذ كانت تقريبا  9سنتات
صارت  20سنتا علما ان ال  9سنتات كانت تدفع
على معدل  1500اليوم اال انها ستدفع ال 20سنتا
على  33او  34لكن تبقى التعرفة اجل��دي��دة أقل
بالنصف من تعرفة املولدات وبالتالي فان كل ما
على الدولة القيام به هو تأمني الفيول وأن كان
يلزم قوانني في مجلس النواب يجب أن يفعلوا
ذلك كي تتأمن السلفة ويبدأوا بأعطاء الناس 8
و 9ساعات كي تتقبل الناس في السنة اجلديدة ان
تدفع التعرفة اجلديدة عوضا عن كهرباء املولدات
ألنه يعتبر أوفر بالنصف .كل هذا بغض النظر عن
حملة قراءة العدادات والتصوير الذي يتم بشكل
مهني ج��دا ألننا نستبق املشاكل واالعتراضات
التي قد تطرأ.
من جهته احمللل األقتصادي أنطوان فرح يقول
«نحن متجهون لنأمني األم���وال املطلوبة لشراء
الفيول لكن املشكلة هل سيتمكنون من جتميع هذه
األم��وال والشكوك كبيرة هنا ليس فقط ألن هناك
هدر فني وهناك فواتير ال جتبى بل ألن الوضع
األجتماعي السيئ واملقصود نسبة السرقة وعدم
الدفع ستزيد بشكل كبير جدا مع تطبيق التعرفة
اجلديدة بالتالي حتى لو حتسن وضع اجلباية
ستزيد السرقة واالمتناع عن الدفع وبالتالي لن
يتمكنوا م��ن تسديد املبلغ ال���ذي حصلوا عليه
مسبقا بالتالي نكون عدنا الى حيث كنا».

مولوي :ظاهرة املثليني ت�سعى ل�ضرب
تربى عليها اللبنانيون
املبادئ التي ّ

اس���ت���ق���ب���ل وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة
والبلديات القاضي بسام مولوي
وف����د ًا م��ن رج����ال ال��دي��ن ورؤس����اء
ومم���ث���ل���ي اجل���م���ع���ي���ات االهلية
ون��اش��ط�ين ف���ي امل��ج��ت��م��ع املدني
وال�����ذي�����ن ه�����م :ال���ق���اض���ي احمد
دروي���ش ال��ك��ردي ،الشيخ يونس
ال��س��ي��د ،ال��دك��ت��ور ف����ؤاد غزيري،
الدكتورة روال بصبوص ،الدكتور
اح��م��د ال��رف��اع��ي مم��ث� ً
لا الدكتور
علي ع��س��اف ،احمل��ام��ي ألكس ابي
جرجس ،الدكتور ابراهيم العرب
واحملامي انطوني بو سليمان.
وقد اعرب الوفد للوزير مولوي
ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��م��وق��ف والتدابير
الذي اتخذها جتاه النشاط املقرر
مؤخر ًا للمثليني ،وسبل مواجهة
هذه الظاهرة التي تسعى لتقويض
دع���ائ���م االس�����رة وض����رب االسس
االخالقية للمجتمع وض��رورة حل
اجل��م��ع��ي��ات وس��ح��ب ترخيصها
ووقف انشطتهم املخالفة للمبادئ
والعالقات الطبيعية البشرية التي
حافظت عليها االدي����ان واقرتها
الشرائع.
وتخلل اللقاء مداخالت للشيخ
احمد دروي���ش ال��ك��ردي والدكتور
غزيزي واعضاء الوفد من حقوقيني
واط��ب��اء ون��اش��ط�ين ح���ول الرؤية
ملواجهة هذه الظاهرة من النواحي
التربوية والطبية ك��ون املثليني
ُيعتبرون مرضى ويسلكون طريق
الشذوذ املنافي للطبيعة البشرية
وال���ع�ل�اق���ات ال���ق���ومي���ة ،مؤكدين

الوزير مولوي متوسط ًا الوفد
دع��م��ه��م ل��ل��م��وق��ف امل���ش���رف الذي
اتخذه الوزير مولوي.
بدوره الوزير مولوي اكد للوفد
ان ما اتخذه من تدابير هو واجب
الن ان��ت��ش��ار ه����ذه ال���ظ���اه���رة هو
ض��رب للمبادئ التي تربى عليها
اللبنانيون والعائلة اللبنانية.
وكشف الوزير مولوي انه نسق
م��ع املرجعيات الدينية ملواجهة
ه���ذه ال��ظ��اه��رة وق���د اوع���ز للقوى
االم��ن��ي��ة ب��أخ��ذ ك��اف��ة االج�����راءات

اآليلة ملنع اللقاءات واالنشطة التي
يسعى املثليني لتنظيمها ،مشدد ًا
على ان ال شيء سيمنعنا عن قول
احل��ق وحماية األم��ن االجتماعي
الن ه��ذه الظاهرة ال تليق بلبنان
وع��ل��ي��ن��ا ت��وف��ي��ر االم���ن املجتمعي
واحملافظة على القيم االنسانية
ال��راق��ي��ة للمجتمع اللبناني بكل
شرائحه وطوائفه ومذاهبه والتي
ت��ع��ارض ظ��اه��رة ال���ش���ذوذ ،وانه
مستمر وسيستمر في اتخاذ كل

م��ا ي��ل��زم وض��م��ن االط���ر القانونية
واالم���ن���ي���ة مل��ن��ع االن���ش���ط���ة التي
تسوق لهذه الظاهرة الشاذة بني
ِّ
شبابنا واطفالنا ،مؤكد ًا انه جتري
دراسة سحب وجتميد التراخيص
املمنوحة للجمعيات التي تسعى
لنشر الرذيلة في املجتمع اللبناني
وان���ه سينقل ه��واج��س ومخاوف
ال���ق���ط���اع االه����ل����ي ال�����ى مجلس
الوزراء.

اقتحام امل�صارف يعود �إىل الواجهة!

ع��اد أم��س ،مسلسل اقتحام
امل��ص��ارف إل��ى ال��واج��ه��ة ،وفي
التفاصيل ،دخ��ل امل���ودع رضا
رض���ا وه���و أع���زل ب��ن��ك «ع���ودة»
ف���رع ص���ور م��ط��ال��ب� ًا مببلغ من
امل��ال ملعاجلة وال��دت��ه املريضة
بالسرطان ،حيث يتم التفاوض
بينه ومدير الفرع.
وأش����ار رض���ا إل���ى أ ّن���ه دخل
ال���ب���ن���ك ل��ل��م��ط��ال��ب��ة بوديعته
البالغة  15ألف دوالر أميركي،
وأ ّن���ه ل��ن ي��غ��ادر قبل احلصول

ع��ل��ي��ه��ا ،وك���ان���ت ح��ض��رت الى
البنك دوري��ت��ان م��ن مخابرات
اجل����ي����ش وال�����ق�����وى االمنية
واستمعتا ملطالبه.
وأف���ادت «جمعية املودعني»
بأنّ املودع رضا خرج من البنك
ال���ذي اقتحمه ف��ي ص���ور ،بعد
أن ح��ص��ل ع��ل��ى مبلغ ،$6000
بحضور القوى األمنية اليوم
صباح ًا ،وذلك لعالج والدته.
كما أعلنت جمعية املودعني
ان املودع انيس طنوس يعتصم

امام مصرف سوسيتيه جنرال
فرع اميون ومينع الولوج اليه
واخل����روج م��ن��ه ط��ال��ب � ًا حتويل
قسط ابنه اجلامعي في الواليات
املتحدة.
ك����ذل����ك ،اق��ت��ح��م��ت امل���ودع���ة
أم��ي��ن��ة م��ح��م��د م���ص���رف «انتر
ك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال» ف���ي طرابلس
م��ط��ال��ب��ة ب��ودي��ع��ت��ه��ا .وفيما
منع الصحافييون م��ن دخول
املصرف سمعت أصوات صراخ
أمينة من اخل��ارج كما أصوات

ي.س

املوظفني.
وال����د أم��ي��ن��ة أش����ار إل���ى أ ّنه
«س��ب��ق ان ط��ال��ب��وا بالوديعة
مل����ع����اجل����ة أط����������راف زوج����ت����ه
املصابة بالسكري» ،ولفت إلى
أنّ «امل��ص��رف ع��رض عليهم من
أصل تسعني الف دوالر خمسة
آالف فقط وأنهم يرفضون ذلك،
ويطالبون بكامل وديعتهم وهي
نتاج تعب السنوات الطويلة
ف��ي ح�ين ان امل��ص��رف ال يعنيه
مثل هذه املسألة اإلنسانية».

ريا�ضة

اخلميس  24تشرين الثاني 2022م
املوافق  30ربيع اآلخر 1444هـ
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العرب فر�ضوا كلمتهم وال�سعودية ُد َّرة تاجهم ب�إجنازها التاريخي

و�سيم �صربا:
جنح العرب بفرض كلمتهم ،ومنذ اجلولة
األولى لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ـــ قطر
« ،»2022وعوضوا البداية املتعثرة الصحاب
«الضيافة» ،حيث يؤمل أن يعوضوا في باقي
املباريات ما اهدروه ،لتكتمل الفرحة العربية،

بوصول أكثر من منتخب للدور الثاني.
وإن كان تعادل املغرب مع كرواتيا ،بقيادة
جنم ريال مدريد لوكا مودريتش إجناز ًا ،نظرا
للفوارق الفنية بني وصيف النسخة السابقة
وبني اس��ود االطلس ،فإن النتيجة املشابهة
ل��ت��ون��س أم����ام ال���دمن���ارك أي��ق��ون��ة النسخة
األخيرة لكأس أوروبا ال تقل عنها شأنا.

ولكن يبقى االجناز الذي بلغ حد االعجاز،
م���ا ح��ق��ق��ه «ص���ق���ور ال��س��ع��ودي��ة» مبواجهة
األرجنتني بطلة العالم مرتني والتي كانت
األبرز من بني املرشحني للتتويج باملونديال
ال��ق��ط��ري ،إال أن أف��ض��ل الع���ب ف���ي العالم
ليونيل ميسي ،وقف عاجزا أم��ام «صليات»
كتيبة هيرفي رينارد التي اكلت «االخضر»

واليابس ،فكانت اخليبة مدوية لألرجنتني
لتصبح االخ��ي��رة م���ادة م��ث��ي��رة ل�لإع�لام في
مختلف أن��ح��اء العالم ،لكن م��ن وجهة نظر
سلبية ،ب��خ�لاف رج���ال «االخ��ض��ر» امليامني
الذين خرق أصداء اجنازهم القارات ،وبات
تألقهم في ميدان الكبار على كل ش ّفة ولسان.
واحلق يقال ان ما حققه صقور اجلزيرة

امام األرجنتني ،حفز اسود االطلس ونسور
قرطاج ،وأعطاهم جرعة معنوية هائلة لفرض
كلمتهم ،لعل ما حتقق يكون انطالقة متجددة
ل��ي��ودع ال��ع��رب م��ب��دأ «امل��ش��ارك��ة الشرفية»،
والقول للكل بأن القدوم إلى الدوحة والعودة
بكأس البطولة الذهبي ليس مجرد نزهة ،كما
كانوا يظنون.

هدف السعودي الشهري يهز الشباك األرجنتينية صانع ًا الفوز التاريخي في كأس العالم

ال�سعودية ت�صعق الأرجنتني وجنمها مي�سي ب�إجناز تاريخي

�ج��رت ال��س��ع��ودي��ة واح����دة من
ف� ّ
أكبر املفاجآت في تاريخ نهائيات
ك��أس ال��ع��ال��م ب��ف��وز ت��اري��خ��ي على
االرجنتني وجنمها اخلارق ليونيل
ميسي  1-2الثالثاء على استاد
لوسيل ضمن منافسات املجموعة
الثالثة من مونديال قطر .2022
وسجل صالح الشهري وسالم
ال��دوس��ري هدفي السعودية في
الدقيقتني  48و 53بعد ان منح
ليونيل ميسي التقدم لالرجنتني
م����ن رك���ل���ة ج������زاء ف����ي الدقيقة
العاشرة أمام  88ألف متفرج.
وت����ض����م امل���ج���م���وع���ة ايضا
املكسيك وبولندا اللتني تلتقيان
الحقا.
وك���س���رت ال���س���ع���ودي���ة عقم ًا
ألزمتها في مشاركاتها اخلمس
السابقة في املباريات االفتتاحية
عندما اخفقت ف��ي ال��ف��وز ف��ي اي
منها ( 4ه��زائ��م وت��ع��ادل واحد)،
ق��ب��ل ان حت��ق��ق ن��ص��ره��ا امل���دوي.
وه���ذا راب���ع ف���وز للسعودية في

ت��اري��خ��ه��ا ب���ك���أس ال���ع���ال���م ،بعد
املغرب ( )1-2وبلجيكا ( )0-1في
 ،1994ومصر ( )1-2في .2018
وم��ن��ع��ت ال���س���ع���ودي���ة ايضا
االرج���ن���ت�ي�ن م���ن م���ع���ادل���ة الرقم
القياسي ف��ي ع��دد امل��ب��اري��ات من
دون خسارة حيث توقف رصيد
«البيسيلستي» عند  36مباراة،
علما بانها كانت ستعادل الرقم
القياسي املسجل باسم ايطاليا
لو حتاشت اخلسارة في املباراة.
ودخ��ل��ت االرج��ن��ت�ين البطولة
وه��ي من اب��رز املرشحني الحراز
ال��ل��ق��ب ب��ق��ي��ادة جن��م��ه��ا ليونيل
ميسي ،أفضل العب في العالم 7
مرات ،الذي يخوض على االرجح
اخر مشاركة له بالنهائيات بعد
خمس مشاركات فيها.
وت���ع���ود اخل����س����ارة االخيرة
ل�ل�أرج���ن���ت�ي�ن ال�����ى ال���ث���ان���ي من
مت��وز /يوليو ع��ام  2019عندما
سقطت ام��ام غرميتها التقليدية
ف��ي ام��ي��رك��ا اجلنوبية البرازيل

ص��ف��ر 2-ف��ي نصف نهائي كوبا
اميركا حققت بعدها الفوز في 25
مباراة وتعادلت في .11
ب��دأ امل���درب الفرنسي هيرفيه
رون��ار امل��ب��اراة بالتشكيلة ذاتها
ال��ت��ي خ��س��رت امل���ب���اراة الودية
االخيرة امام كرواتيا في الرياض
االرب��ع��اء امل��اض��ي ،بقيادة القائد
املخضرم سلمان الفرج واجلناح
سالم الدوسري.واحتسب احلكم
رك���ل���ة ج�����زاء اث����ر م��خ��ال��ف��ة على
لياندرو باريديس من قبل سعود
عبد احلميد داخل املنطقة فانبرى
لها ميسي بنجاح (.)10
وب��������ات م���ي���س���ي اول الع���ب
ارجنتيني يسجل في اربع نسخ
م��ن ك��أس العالم ( 2006و2014
و 2018و.)2022
والهدف هو السابع له في 20
م��ب��اراة خاضها (ب��االض��اف��ة الى
 5متريرات حاسمة) النهائيات،
فبات على بعد  3اه��داف من رقم
م��واط��ن��ه غ��اب��ري��ال باتيستوتا

القياسي في النهائيات.
واص��ي��ب س��ل��م��ان ال��ف��رج قائد
املنتخب السعودي املخضرم في
ال��وق��ت ب��دل الضائع م��ن الشوط
االول وحل بدال منه نواف العابد.
وكان الفرج تعرض الصابة طفيفة
قبلها بدقائق لكنه عولج واكمل
املباراة.ودخل املنتخب السعودي
الشوط الثاني بوجه مغاير متاما
ح��ي��ث ت��خ��ل��ى ع���ن ح�����ذره متاما
وضغط على مرمى االرجنتيني
بال ه��وادة وك��ان الطرف االفضل
حتى نهاية املباراة.
جن��ح صالح الشهري بادراك
التعادل للسعودية عندما تلقى
ك��رة امامية م��ن ف��راس البريكان
ف��ت��وغ��ل داخ�����ل امل��ن��ط��ق��ة وس���دد
ب���ي���س���راه زاح����ف����ة رغ�����م تدخل
كريستيان روم��ي��رو ف��ي الزاوية
ال���ب���ع���ي���دة مل����رم����ى امييليانو
مارتينيس (.)48
والهدف كان االول يدخل مرمى
االرج��ن��ت�ين وحت��دي��دا م��ن��ذ هدف

االك�������وادور ف��ي��ه��ا ف���ي تصفيات
اميركا اجلنوبية ( )1-1في 29
اذار املاضي ،لعبت بعدها خمس
مباريات فازت بها جميعها.
ولم يكد املنتخب االرجنتيني
يستفيق من صدمة الهدف االول،
حتى سجل ال��دوس��ري هدفا وال
اروع عندما قام بحركة فنية رائعة
تخطى فيها مدافعا ارجنتينا ثم
آخ��ر قبل ان يطلقها صاروخية
ف��ي ال��زاوي��ة العليا وس��ط فرحة
سعودية ال توصف في املدرجات.
وت����واج����ه امل��ن��ت��خ��ب��ان خمس
م�����رات ،ف��ت��ع��ادال م��رت�ين وف���ازت
االرجنتني مرتني والسعودية مرة
واحدة.
وح��رم روب���رت ليفاندوفسكي
ق��ائ��د ب��ول��ن��دا منتخب ب�ل�اده من
ال��ف��وز على املكسيك بتعادلهما
سلبيا ،بعدما أهدر ركلة جزاء في
املباراة التي اقيمت في منافسات
املجموعة ذاتها.
وح��ص��ل ليفاندوفسكي على

ركلة جزاء في الدقيقة  54بعدما
سقط داخل منطقة جزاء املكسيك
إثر عرقلته من قبل املدافع هيكتور
م��وري��ن��و ،ليحتسب احل��ك��م ركلة
جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.
وف��ش��ل م��ه��اج��م ب��رش��ل��ون��ة في
حتويل ركلة اجل���زاء إل��ى هدف،
ب��ع��دم��ا س���دد ال��رك��ل��ة ع��ل��ى ميني
احلارس املكسيكي أوتشوا ،الذي
تألق وتصدى لها ببراعة ،ليحرم
بولندا من فرصة التقدم.
ي��ش��ار إل��ى أن ليفاندوفسكي
الذي لعب من قبل لبايرن ميونخ
وبوروسيا دورمتوند ،لم يسجل
أي ه��دف ف��ي ك��أس العالم ،علما
ب��أن��ه أك���د ف���ي ت��ص��ري��ح��ات��ه منذ
ي��وم�ين أن��ه يحلم بتسجيل أول
أه���داف���ه ف���ي املونديال.وبهذه
النتيجة حصد كل من املنتخبني
اول������ى ن��ق��اط��ه��م��ا باملجموعة
ال���ث���ال���ث���ة ،ف��ب��ق��ي��ت السعودية
منفردة بالصدارة برصيد  3نقاط
واألرجنتني بذيل الترتيب.

�إ�سبانيا تخنق �أملانيا وانطالقة واعدة للمغرب وتون�س

سحقت اسبانيا منتخب كوستاريكا بنتيجة
 0-7وهي األكبر في كأس العالم  2022اجلارية
حاليا ف��ي ق�ط��ر ،وأج��ري��ت األرب �ع��اء على ملعب
الثمامة في املجموعة اخلامسة.
وسجل سباعية اسبانيا :دان��ي أومل��و ،ماركو
أس�ي�ن�س�ي��و ،ف �ي��ران ت��وري��س (ث �ن��ائ �ي��ة) ،جافي،
كارلوس سولير ،وموراتا في الدقائق (،21 ،11
 ،90 ،74 ،54 ،31و.)92
وب �ه��ذا ال �ف��وز ت �ص��درت اس�ب��ان�ي��ا املجموعة
متفوقة بفارق األه��داف أم��ام اليابان التي سبق
وهزمت املانيا  1-2على استاد خليفة.
وسجل اليابانيون في وقت متأخر عبر ريتسو

دوان ( )75وتاكوما أسانو ( ،)83وك��ان منتخب
املانيا تقدم بركلة جزاء سجلها غوندوغان (.)33
هذا وظهرت وزيرة الداخلية األملانية ،نانسي
فيزر ،وهي ترتدي شارة «حب واحد» باملدرجات،
لدى حضورها املباراة.
وف��ي رسالة قصيرة عبر حسابها في تويتر،
نشرت فيزر صورة لها مع الشارة بينما كانت تقف
في املدرجات ،فيما بدا أنه تعبير عن التضامن مع
املنتخب الوطني.وقبل بدء املباراة ،وضع العبو
املنتخب األملاني أيديهم على أفواههم ،في بادرة
اع�ت��راض على ق��رار االحت��اد ال��دول��ي لكرة القدم
الفيفا بعدم السماح ملنتخبات أوروبية بارتداء

ش��ارات «حب واح��د» ،للتعبير عن دعمهم للشواذ
جنسي ًا.
وقالت  7منتخبات أوروبية مشاركة بنهائيات
ك��أس العالم  ،2022إنها ل��ن ت��رت��دي ش��ارة «حب
واح� ��د» ،بعد أن ح��ذر «ال�ف�ي�ف��ا» م��ن أن الالعبني
سيحصلون على بطاقة صفراء إذا ارت��دوا تلك
الشارات.
ورفضت قطر اجل��دل حول ش��ارة «حب واحد»
باعتبارها مسألة بني الفيفا وب�ين واملنتخبات
ال��دول�ي��ة ،م��ؤك��دة أن «اجلميع ُم��رح��ب ب��ه» بغض
النظر عن «التوجه».
وقالت املتحدث باسم اللجنة القطرية العليا

منتخب أملانيا يحتج دفاع ًا عن الشاذين جنسي ًا

الكرواتي مودريتش يتهاوى أمام الدفاع املغربي

لبنان يتوج بطائرة ال�سيدات
احرز منتخب لبنان للسيدات لقب بطولة غرب آسيا
ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة بنسختها االول����ى ب��ف��وزه ف��ي املباراة
النهائية احلاشدة على نظيره األردني االربعاء في صالة
«قصر الرياضة «بالعاصمة االردنية عمان.
وشهد املباراة جمهور حاشد تقدمه السفير اللبناني
في االردن يوسف رج��ي ورئيس مصلحة الرياضة في
وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات.
وفي اخلتام تسلمت قائدة املنتخب اللبناني ميرا عدرا
كأس البطولة من رئيسة االحتاد االردني االميرة آية بنت
فيصل بن حسني.
وت��س��ل��م��ت الع��ب��ات امل��ن��ت��خ��ب االم���ارات���ي امليداليات
البرونزية.
وت��ص��ل البعثة اللبنانية ال��ى م��ط��ار ال��رئ��ي��س رفيق
احلريري عند الساعة احلادية عشرة والربع من قبل ظهر
اخلميس ،وسيقام لها حفل استقبال في صالون الشرف
التابع للمطار بحضور فاعليات رسمية رياضية وعائلة
الكرة الطائرة اللبنانية ورجال الصحافة واالعالم.

املعنية بكأس العالم ،فاطمة النعيمي ،ان« :جميع
ما يحدث في امللعب هو أمر يخص الفيفا».
وتعادل املغرب وكرواتيا وصيفة بطلة العالم
سلبا ،في استاد البيت في املجموعة السادسة.
واع �ت �م��د ك��ل م��ن املنتخبني اق �ف��ال منطقته،
معتمدين على االداء البدني والتقني لالعبيهما.
وك��ان اللعب بتحفظ بغية احلفاظ على «اقالع»
جيد في املسابقة.وضمن املجموعة ذاتها تصدرت
بلجيكا عقب فوزها على كندا بهدف نظيف سجله
ميشي ب��ات�ش��واي ( ،)44ف��ي ح�ين أه ��در الكندي
الفونسو ديفيز ركلة جزاء (.)10
واستهلت فرنسا حملة الدفاع عن لقبها بفوز

كبير على استراليا بنتيجة ( )1-4على استاد
اجل�ن��وب مبنافسات املجموعة الرابعة.وسجل
أهداف فرنسا ادريان رابيو ( ،)27اوليفييه جيرو
( 32و ،)71وكيليان مبابي ( ،)68وهدف استراليا
كريغ غودوين (.)9
وبهذه النتيجة تصدرت فرنسا بطلة العالم
ترتيب املجموعة برصيد  3ن�ق��اط ،مقابل نقطة
واح ��دة لكل م��ن تونس وال��دمن��ارك ،بينما يقبع
االستراليون باملرتبة األخيرة.
وك��ان��ت ت��ون��س تعادلت م��ع ال��دمن��ارك سلبيا
ف��ي امل��ب��اراة ال �ت��ي أج��ري��ت ع�ل��ى اس �ت��اد املدينة
التعليمية.

متفرقات رياضية
{ بطولة لبنان السلوية..
ه���زم ف��ري��ق ال���ن���ادي الرياضي
بيروت مضيفه بيبلوس بفارق 28
نقطة وبنتيجة ( ،)79-107في قاعة
الرئيس ميشال سليمان في جبيل،
ب��اجل��ول��ة السابعة لبطولة لبنان
لكرة السلة ،وه��و الفوز السادس
ل��ل��ن��ادي ال��ري��اض��ي مقابل خسارة
واحدة ،فرفع رصيده إلى  13نقطة،
ف��ي ح�ين تلقى بيبلوس خسارته
السابعة تواليا وب�لا اي انتصار
وبات رصيده  7نقاط.
وف����از دي��ن��ام��و ع��ل��ى هومنتمن
بفارق  41نقطة وبنتيجة ()64-185
في املباراة التي أجريت في مزهر،
وهو الفوز السادس لدينامو مقابل
خسارة واحدة ،والهزمية السادسة
لهومنتمن مقابل انتصار وحيد.
وف�����از ف���ري���ق ل���ي���درز ع��ل��ى «أن

اس اي» ب��ف��ارق  4نقاط وبنتيجة
( ،)64-68في قاعة مدرسة اللويزة،
وهو الفوز الثالث لليدرز مقابل 4
ه��زائ��م ،بينما ت��ع��رض أن اس اي
خلسارته الرابعة مقابل فوزين.
{ دفوركوفيتش يزور األوملبية..
اس��ت��ق��ب��ل األم��ي��ن ال���ع���ام للجنة
األوملبية اللبنانية العميد املتقاعد
ح���س���ان رس���ت���م وع���ض���و اللجنة
التنفيذية أمني الصندوق خضر مقلد
رئ��ي��س اإلحت���اد ال��دول��ي للشطرجن
أرك�����ادي دف��ورك��وف��ي��ت��ش ونائبته
دانا أوزوال ومساعده كونستانتني
كيسيليف ومستشاره سامي خادر
ف��ي مقر اللجنة األومل��ب��ي��ة مبنطقة
بعبدا .وراف��ق الوفد الدولي رئيس
اإلحت���اد اللبناني للشطرجن خالد
ب���دي���ع وأم��ي��ن ال���س���ر م��ح��م��د بليق
وحسني حمود.

وكانت زي��ارة للتعارف والبحث
ف���ي ش����ؤون ري��اض��ي��ة ع��ام��ة واقع
اللعبة في لبنان.
{ نادي احلرية صيدا..
إس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ب��ل��دي��ة صيدا
املهندس محمد السعودي في مكتبه
بالقصر البلدي ،وف��دا من أعضاء
الهيئة اإلداري�����ة لنادي «احلرية
– ص�����ي�����دا» ،ب����رئ����اس����ة املختار
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��رف��اع��ي ال���ذي نقل
للسعودي حتيات الرئيس الفخري
ل��ل��ن��ادي احمل��ام��ي ف��ض��ل أبوظهر،
وق�����دم ل���ه ك����أس «ال���س���وب���ر» لكرة
الصالت الذي أح���رزه النادي في
مباراته مع فريق ن��ادي «اجليش
اللبناني» الشهر الفائت للموسم
 2023-2022وال�����ت�����ي ج���رت على
أرض ملعب «روك�لان��د أرينا» في
بيروت.

{ بطولة لبنان بالكاراتيه
نظم االحتاد اللبناني للكاراتيه
 شيدوكان» بالتنسيق مع «ناديش�����ب�����اب ص�����ي�����دا ال�����ري�����اض�����ي»،
ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان ل��ل��ك��ارات��ي��ه لفئات
ك���ب���ار ،ن���اش���ئ�ي�ن وص���غ���ار ع���ل���ى
أرض مجمع احل��ري��ري الرياضي
في القياعة – صيدا مبشاركة 260
العبا والعبة من  20ناديا رياضيا،
ب���اش���راف ن���ائ���ب رئيس االحتاد
ي���وس���ف أرق���دان مم���ث�ل�ا رئيسه
موسى فتوش ،وحضور أمني عام
االحتاد جورج ملكون ورئيس جلنة
الشمال عمر حايك ورئ��ي��س جلنة
اجل��ن��وب أح��م��د ج��اب��ر ،مبشاركة
اخلبير الدولي الهانشي حسني
س��ل��ي��م��ان ،وح��ض��ر ول��ي��د صفدية
مم��ث�ل ً
ا أم�ين ع��ام «ت��ي��ار املستقبل»
أحمد احلريري.

موندياليات
> صفعة السعودية قاسية..
اع��ت��ب��ر ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي ،جن���م م��ن��ت��خ��ب األرج���ن���ت�ي�ن ،ان
اخل��س��ارة الصادمة أم��ام السعودية ،كانت «ضربة قاسية
ج� ًدا للجميع ،لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة ،وبالتأكيد
اخلسارة لها أسبابها».
وأض���اف« :يجب أن نستعد ملا هو ق��ادم ،ال بديل أمامنا
سوى الفوز ،واملسؤولية تقع علينا لتحقيق ذلك»
وتابع« :ال أعذار للخسارة ،يجب أن نكون متحدين أكثر
من أي وقت مضى .هذه املجموعة من الالعبني قوية وأثبتت
ذلك ،لم نخسر منذ فترة طويلة ،واآلن علينا أن نظهر قوتنا
وصالبتنا ،كنا نعلم أن منتخب السعودية يضم العبني
جيدين ،يحرك الكرة بشكل جيد ،افتقدنا تسريع اإليقاع
أمامه».
> الشهراني يطمئن السعوديني..
ح��رص ياسر الشهراني ،جنم منتخب السعودية ،على
توجيه رس��ال��ة جلماهير ب�لاده بعد اإلص��اب��ة القوية التي
تعرض لها خ�لال مباراة األرجنتني ،بعد تصادمه بزميله
محمد العويس حارس مرمى منتخب بالده في كرة مشتركة
بالدقائق األخيرة من املباراة ،اضطر على إثرها للخروج من
امللعب والنقل ألقرب مستشفى لفحصه.
وقال الشهراني عبر موقع تويتر« :السالم عليكم ،أحب
أطمئنكم أن ك��ل ش��يء مت��ام إن ش��اء ال��ل��ه ،وال��ل��ه يعطيكم
العافية ودعواتكم لي ،ومبروك الفوز للسعودية قادة وشع ًبا
تستاهلوا والله يسهل لهم في األيام املقبلة».
وقال املنتخب السعودي ،في حسابه على تويتر ،إن حالة
املدافع ياسر الشهراني مستقرة بعد تعرضه إلصابة قوية
خالل الفوز  1-2على األرجنتني في كأس العالم.
> انكلترا تخسر كني..
ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن هاري كني ،مهاجم
وقائد املنتخب اإلنكليزي ،اضطر إلج��راء فحوصات طبية،
مساء ال��ث�لاث��اء ،ف��ي ال��دوح��ة بعد شكوك بشأن إص��اب��ة في
الكاحل تعرض لها خالل الفوز على إيران .2-6
وحسب الصحيفة ف��إن ه��اري كني مشكوك في مشاركته
خالل اللقاء املهم أمام منتخب الواليات املتحدة االميركية،
يوم غد اجلمعة ،في إطار ثاني لقاءات املنتخبني في املجموعة
الثانية ،ما يشكل ضربة قوية للمنتخب اإلنكليزي.
> هرنانديز يعمق جراح فرنسا..
كشف االحت���اد الفرنسي لكرة ال��ق��دم إن لوكا هرنانديز
سيغيب ع��ن بقية م��ب��اري��ات ك��أس ال��ع��ال��م ل��ك��رة ال��ق��دم بعد
إص��اب��ت��ه ف��ي ال��رك��ب��ة خ�ل�ال ف���وز أب��ط��ال ال��ع��ال��م  1-4على
أستراليا ف��ي املجموعة ال��راب��ع��ة ،وأك��د االحت���اد الفرنسي
تقريرا نشرته صحيفة «ليكيب» في وق��ت سابق قالت فيه
إن هرنانديز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ولن
يستكمل البطولة.
وخرج هرنانديز مصابا من امللعب بعد أن ظل على العشب
ملدة دقيقتني ممسكا بركبته بعد أن سبقه ماثيو ليكي للكرة
ليرسل مت��ري��رة عرضية سجل منها ك��ري��غ غ��ودوي��ن هدف
أستراليا االفتتاحي.
> املانيا تعترض باالشارة..
وض��ع العبو املنتخب األملاني أيديهم على أفواههم في
ص��ورة الفريق قبل مباراتهم االفتتاحية في ك��أس العالم
احتجاجا على حظر الفيفا الرتداء شارة «دعم
ضد اليابان
ً
الشواذ جنسيا».
وأك���د االحت���اد األمل��ان��ي أن ال��ف��ري��ق ت��وص��ل إل��ى الفكرة،
وذلك بعد تراجع منتخبات إنكلترا وأملانيا وهولندا ودول
أوروبية أخرى عن ارتداء شارة القيادة لدعم الشواذ ،والتي
كانت تهدف إلى تعزيز التنوع والشمول.
وف��ي اليوم السابق لبدء البطولة ،أطلق الفيفا مبادرة
وط��ل��ب م��ن ال��ق��ادة ارت����داء ش���ارة مختلفة ف��ي ك��ل ي���وم من
امل��ب��اري��ات للترويج للرسائل االجتماعية مثل «ك��رة القدم
توحد العالم» في حملة تدعمها األمم املتحدة.
وواجهت البلدان عقوبات ،مبا في ذلك تلك ذات الطبيعة
الرياضية الرتدائها شارة «دعم الشواذ» األصلية .كان من
املمكن أن يشمل ذلك  -وف ًقا لقواعد الفيفا  -منح الالعبني
على األقل.
بطاقة صفراء تلقائية
أث�����ل�����ي�����ت�����ك»
«ذا
وقالت صحيفة
إن����ه ق��ب��ل مواجهة
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة
املجموعة اخلامسة
ال������ي������اب������ان في
األمل��ان��ي هانز فليك
رد املدير الفني
ح��ول االحتجاجات
ع�����ل�����ى س�������ؤال
البديلة بابتسامة،
وقال« :سنرى».

هاري كني

دوليات  -تتمات

اخلميس  24تشرين الثاني 2022م
املوافق  30ربيع اآلخر 1444هـ

حمكمة بريطانيا العليا ترف�ض ال�سماح لأ�سكتلندا
بتنظيم ا�ستفتاء على اال�ستقالل
ق��ض��ت احمل��ك��م��ة العليا ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا امس
بأن احلكومة االسكتلندية ال متلك سلطة إجراء
استفتاء جديد على االستقالل من دون موافقة
لندن.
وق��ال رئيس احملكمة العليا روب���رت ري��د إن
ال��ق��ض��اة خ��ل��ص��وا ب��اإلج��م��اع إل���ى أن م��ث��ل هذا
التصويت ستكون له عواقب على وحدة اململكة
املتحدة ،وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة
املركزية في لندن.
على اإلث���ر أع��رب��ت رئيسة وزراء اسكتلندا
نيكوال ستيرجون عن «خيبة أملها» إزاء احلكم
لكنها أعلنت مع ذلك إنها حتترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة احل��زب القومي االسكتلندي
على تويتر «القانون ال��ذي ال يسمح السكتلندا
ب��اخ��ت��ي��ار مستقبلنا م��ن دون م��واف��ق��ة (برملان
اململكة املتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن اململكة
املتحدة متثل شراكة طوعية».
وأض��اف��ت«:ي��ت��ع�ين علينا إي���ج���اد ،وسنجد،
وسائل دستورية دميوقراطية وقانونية أخرى
متكن الشعب االسكتلندي من التعبير عن رغبته.

إعالنات رسمية

جانب :محمد اياد خميس بور
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
املرجع :محكمة بيروت
الشرعية اجلعفرية
بتاريخ  2022/11/17رقم الصادر
 ,2022/708صدر عن محكمة بيروت
الشرعية اجلعفرية تبليغ فقرة حكمية
ب��ح��ق م��ح��م��د اي����اد خ��م��ي��س ب���ور جاء
فيها :في الدعوى املتكونة بينك وبني
املدعية هبة محمد السيد واملسجلة
ب��رق��م أس���اس  2022/214ص���در عن
ه��ذه احملكمة (غ��رف��ة القاضي الشيخ
علي املولى) حكم غيابي بحقك بتاريخ
 2022/11/14سجل رق��م  57قضى
باعتبار هبة محمد السيد مطلقة منك
ط�لاق��ا ب��ائ��ن��ا ل��ع��دم ال���دخ���ول اعتبارا
م��ن ت��اري��خ  2022/10/13وتدريكك
الرسوم واملصاريف كافة.
مهلة االعتراض واالستئناف
 45تلي النشر
قاضي بيروت الشرعي اجلعفري
الشيخ علي املولى
-----------------إعالن مزايدة صادر
عن دائرة تنفيذ جب جنني
(الرئيس التقي)
املنفذة :تغريد عبد املنعم عميري/
وكيلها احملامي تركي عراجي.
املنفذ عليهما :فاطمة ومرمي حسني
عميري /الال .مجهولتي محل اإلقامة
حالي ًا.
ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي :ق����رار الغرفة
االبتدائية املدنية األول���ى ف��ي البقاع
ال���ن���اظ���رة ب��ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��ق��اري��ة رقم
 2019/70ت����اري����خ 2019/4/2
موضوع االستنابة ال��واردة من دائرة
تنفيذ زحلة حتت الرقم 2021/208
واملسجلة لدينا برقم أساس 2022/1
بتاريخ .2022/3/29
العقار موضوع املزايدة ،مساحته،
محتوياته :العقار  1211الال ،مساحته
269م ،2ويبعد عن وسط البلدة حوالي
 2كلم وميكن الوصول إليه عبر طريق
فرعية معبدة متصلة بالشارع الرئيسي
للبلدة وه��و ضمن االم��ت��داد السكني
ل��ه��ا ،أرض����ه سهلية منبسطة قليلة
العرض وغير صاحلة للبناء وحاليا
محروثة وال توجد عليها أية إنشاءات،
م��زروع��ة ب��أش��ج��ار ال��زي��ت��ون ع��دده��ا 8
عمرها حوالي  8سنوات ،أرض العقار
مصونة م��ن الناحية الشرقية حيث
يوجد عقار آلل ع��وض ل��ه ب��واب��ة على
الطريق الفرعية امل��ؤدي��ة إليه إضافة
ال��ى تصوينة م��ن أح��ج��ار ال��دب��ش من
ناحية الطريق الفرعية ويوجد حائط
م��ن أح��ج��ار ال��دب��ش لفصله ع��ن أرض
العقار املجاور من الناحية الغربية ،أما
من الناحية اجلنوبية فأرضه متصلة
بأرض العقار املجاور.
احلقوق العينية :ال يوجد
التخمني 322800000 :ل.ل
بدل الطرح 322800000 :ل.ل
م���وع���د امل����زاي����دة :ن���ه���ار الثالثاء
 2022/12/20ال��س��اع��ة  12:15في
قاعة احملكمة.
ش�����روط امل�����زاي�����دة :ع��ل��ى الراغب
بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة إيداع
قيمة بدل الطرح في صندوق اخلزينة
أو ل��دى م��ص��رف مقبول ب��اس��م رئيس

برأيي ذلك يتمثل فقط في انتخابات».
من جهته اعتبر رئيس احلكومة البريطانية
ري���ش���ي س���ون���اك ف���ي م��ج��ل��س ال���ع���م���وم القرار
ب��أن��ه «واض����ح وح��اس��م» م��ض��ي��ف��ا«:ح��ان الوقت
للسياسيني للعمل سويا وهذا ما ستقوم به هذه
احلكومة».
ك���ان أل��ي��س��ت��ر ج����اك ،وزي����ر ال���دول���ة لشؤون
اسكتلندا ،ق��د ق��ال ف��ي ب��ي��ان «إن��ن��ا ن��أخ��ذ علما
باحلكم ال��ص��ادر ب��اإلج��م��اع ع��ن احملكمة العليا
اليوم ونحترمه».
بدوره قال رئيس احملكمة العليا االسكتلندي
روب����رت ري���د إن س��ل��ط��ة ال���دع���وة إل���ى استفتاء
«مناطة» ببرملان اململكة املتحدة مبوجب تشريع
تفويض الصالحيات السكتلندا.
وأض��������اف«:ال مي��ل��ك ال���ب���رمل���ان االسكتلندي
سلطة التشريع إلجراء استفتاء على االستقالل
االسكتلندي».
أرادت ح��ك��وم��ة إدن��ب��رة إج����راء ت��ص��وي��ت في
تشرين األول م��ن ال��ع��ام املقبل على س��ؤال «هل
ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟».

دائ����رة تنفيذ ج��ب ج��ن�ين أو مبوجب
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنني إذا
لم يكن له مقام فيه وعليه إي��داع كامل
الثمن خالل  3أيام من تاريخ املزايدة
حت��ت ط��ائ��ل��ة اع��ت��ب��اره ن��اك�ل ً
ا فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وتعاد
امل��زاي��دة على عهدته وعليه دف��ع كافة
ال��رس��وم ف��ي مهلة ع��ش��ري��ن ي��وم�� ًا من
تاريخ اإلحالة مبا فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد شرانق
------------------إعـــــــــــالن
تعلن بلدية املرج عن رغبتها بتأجير
قطعة األرض التي يقام عليها السوق
االس��ب��وع��ي وع��ن ت��ل��زمي قلم الذبيحة
مل���دة س��ن��ة واح����دة م��ن ت��اري��خ االحالة
القطعية للعام  2023وذل��ك ف��ي متام
الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء
املوافق في  2022/12/16وفقا لدفتر
الشروط املوضوع لهذه الغاية والذي
ميكن احل��ص��ول على نسخة منه في
مركز البلدية لقاء مبلغ 4.000.000/
ل.ل /أربعة ماليني ليرة لبنانية خالل
أوق�����ات ال������دوام ال���رس���م���ي ،سيجري
التلزمي بطريقة املزايدة العلنية ،فعلى
الراغبني احلضور الى مركز بلدية املرج
في املوعد احملدد مصحوبني بالتأمني
القانوني ،وقيمة الدفعة األولى.
رئيس بلدية املرج
منور محي الدين جراح
----------------إعـــــالن
ت��ع��ل��ن م��ح��ك��م��ة ص���ي���دا الشرعية
اجلعفرية ملن يهمه األم��ر أن��ه بتاريخ
 2022/11/3تقدم ال��ى ه��ذه احملكمة
حمزة مصطفى حيدر وكيال عن حسن
عبد احلميد محمد سعيد بطلب إعالن
وفاة املفقود الغائب عبد احلسن محمد
سعيد ت��ول��د  1931عرمتى سجل 11
وال��دت��ه جليلة ق��اس��م ح��س�ين ،والذي
ق��د ه��اج��ر ال���ى ال��ب��رازي��ل ع���ام 1961
وان��ق��ط��ع��ت أخ���ب���اره وق���د س��ج��ل هذا
الطلب برقم أساس  .2022/1467فمن
كان لديه اعتراض على مضمون الطلب
فليتقدم باعتراضه ل��دى قلم احملكمة
خ�لال عشرين يوما تلي تاريخ النشر
حتريرا في .2022/11/9
رئيس قلم
محكمة صيدا الشرعية اجلعفرية
الشيخ حسن خروبي
-----------------إعــــــــالن
برنامج إصدار فواتير الهاتف
للعام 2023
تُعلن امل��دي��ري��ة العامة لإلستثمار
وال��ص��ي��ان��ة ف��ي وزارة االت���ص���االت أن
إص��دار كشوفات الهاتف لعام ،2023
يتم وفق اآللية التالية:
أ -تاريخ إصدار فواتير الهاتف:
 15 -1من كل شهر :إصدار فاتورة
الشهر السابق.
 14 -2من كل شهر :إنتهاء مهلة دفع
فاتورة الشهر السابق املطروح.
م�لاح��ظ��ة :ي��ص��در ش��ه��ري�� ًا ب�لاغ عن
اإلدارة يحدد ت��واري��خ ال��ط��رح واملهل
الزمنية القانونية املتعلقة به.
ب  -طريقة دفع الفواتير:

دعوة النعقاد اجلمعية العمومية للعام  ٢٠٢٠وعام ٢٠٢١
تعلن نقابة مصممي الديكور في لبنان
عن عقد اجتماع اجلمعية العمومية العادية ملناقشة التقرير االداري
واملالي لسنة  ٢٠٢٠و :٢٠٢١
صباحا.
* الزمان يوم السبت املوافق  ٢٠٢٢ / ١٢/ ٣الساعة ١١
ً
* املكان ذوق مكايل  pink centerالطابق االول.
* م�لاح��ظ��ة احل���ض���ور ل��ل��زم�لاء وال���زم���ي�ل�ات األع���ض���اء املسددين
اشتراكاتهم.
وفي حال عدم اكتمال النصاب ُيدعى مجلس النقابة لعقد االجتماع
الثاني في احلادية عشرة يوم السبت .٢٠٢٢ / ١٢ / ١٠
في نفس املكان ويعد االجتماع قانوني ًا مهما كان عدد احلاضرين.
جدول االعمال:
 مناقشة التقرير املالي للعامني  ٢٠٢٠و .٢٠٢١ -شؤون أخرى.

لكن حكومة اململكة املتحدة التي تشرف على
الشؤون الدستورية للبلد بأكمله ،رفضت مرا ًرا
منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء.
لكن ستيرجون وح��زب��ه��ا ي��ق��ول��ون إن لديهم
ً
«تفويضا ال ج��دال فيه» الستفتاء آخر على
اآلن
االس��ت��ق�لال ،ال سيما ف��ي ض���وء خ���روج اململكة
املتحدة من االحتاد األوروبي.
ع��ارض معظم الناخبني في اسكتلندا خروج
بريطانيا م��ن االحت���اد األوروب����ي .ول��ك��ن ،وألول
مرة ،فازت في االنتخابات البرملانية األخيرة في
اسكتلندا أغلبية من النواب املؤيدين لالستقالل.
وتشير استطالعات ال��رأي إل��ى تقدم طفيف
ملؤيدي االستقالل.
في احملكمة العليا الشهر املاضي قال محامو
حكومة لندن إن احلكومة االسكتلندية ال تستطيع
أن تقرر مبفردها إجراء استفتاء.
وي��ت��ع�ين إع���ط���اء اإلذن ب��ذل��ك ألن التركيبة
الدستورية لألمم األربع للملكة املتحدة ،انكلترا
واسكتلندا ووي��ل��ز وإي��رل��ن��دا الشمالية ،مسألة
تعود للحكومة املركزية في لندن.

 -1ل��دى أي ص��ن��دوق م��ن صناديق
ق��ب��ض ال���ف���وات���ي���ر ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة
االتصاالت على كافة األراضي اللبنانية
(نقد ًا أو بالتقسيط).
دوام عمل الصناديق هو كالتالي:
 من الساعة  8:00صباح ًا ولغايةالـ 15:00بعد الظهر (أي���ام :االثنني،
الثالثاء ،األربعاء ،اخلميس).
 من الساعة  8:00صباح ًا ولغايةالـ 12:00ظهر ًا (يوم اجلمعة).
 -2ل���دى أي م��ص��رف ع��ب��ر توطني
الفاتورة مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة
ال��واح��دة أو أكثر (لالستعالم اتصل
مبصرفك).
 -3م��ك��ات��ب  Libanpostمقابل
 2.000ل.ل .ل��ل��ف��ات��ورة ال���واح���دة أو
بكلفة  1.500ل.ل للفاتورة الواحدة
ع��ب��ر االش���ت���راك ب��خ��دم��ة «ج��ب��اي��ة من
ال��ع��ن��وان» (ل�لاش��ت��راك ب��ه��ذه اخلدمة
ميكن االتصال على الرقم 01/629629
 مقسم .)333 -4مكاتب شركة ويسترن يونيون
 OMTبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
 -5مكاتب شركة ويسترن يونيون
 BOB FINANCEبكلفة 2.000
ل.ل .للفاتورة الواحدة.
 - 6م���ك���ات���ب ش���رك���ة WHISH
.MONEY
 - 7عبر شبكة االنترنت على موقع
هيئة أوجيرو (.)ogero.gov.lb
في حال التخلف:
 -1تُ���ق���ط���ع خ����ط����وط املشتركني
امل��ت��خ��ل��ف�ين ع��ن ال��دف��ع ب��اجت��اه واحد
«لالستقبال ف��ق��ط» مل��دة اس��ب��وع�ين من
تاريخ إنتهاء مهلة الدفع.
 -2تُ���ق���ط���ع خ����ط����وط املشتركني
املتخلفني ع��ن ال��دف��ع باالجتاهني ملدة
شهر أي بعد ان��ق��ض��اء اس��ب��وع�ين من
قطعها بإجتاه واحد وإستيفاء الغرامة
عن إعادة وصل اخلط ( 11.000ل.ل).
اعتبار ًا من هذا التاريخ.
 - 3تُ��ل��غ��ى اإلش��ت��راك��ات املتخلفة
وامل��ق��ط��وع��ة ب��اإلجت��اه�ين ل��ع��دم الدفع
بصورة مؤقتة بعد م��رور شهر واحد
على تاريخ قطع االشتراك ويعاد وصله
بعد تسديد املتأخرات املستحقة إضافة
الى رسم إعادة وصل اخلط (11.000
ل.ل.).
 - 4تُ��ل��غ��ى اإلش���ت���راك���ات بصورة
نهائية ب��ع��د م���رور ث�لاث��ة أش��ه��ر على
ت��اري��خ اإلل��غ��اء امل��ؤق��ت وحت��رر األرقام
امل��ل��غ��اة وتحُ��ص��ل امل��ت��أخ��رات بالطرق
القانونية املعمول بها.
ُ -5ي���ح���رم امل��ش��ت��رك امل��ل��غ��ى رقمه
من احلصول على إشتراك جديد قبل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مالحظة :ميكن للمشترك امللغى رقمه
تسديد املتأخرات إضافة ال��ى غرامة
تأخير وفق آلية التقسيط املعتمدة في
املناطق كافة واحلصول على إشتراك
جديد و ُيلغى عقد التقسيط بعد مرور
س��ب��ع��ة أي����ام ع��ل��ى ت���اري���خ استحقاق
القسط وتنفذ اإلجراءات القانونية.
إم���ك���ان���ي���ة احل����ص����ول ع���ل���ى قيمة
الفواتير :عبر االت��ص��ال على املجيب
ال��ص��وت��ي رق��م  1515أو م��وق��ع هيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
ك���م���ا تُ����ذك����ر امل���ش���ت���رك�ي�ن بأحكام
املرسوم رقم ( 93/4565املادة الثالثة
م���ن���ه) وت��ع��دي��ل��ه ب���امل���رس���وم 11682
ت��اري��خ  1998/01/30جلهة حتديد
م��ه��ل��ة أرب��ع��ة أش��ه��ر ل�لإع��ت��راض بعد
إنتهاء املهلة احملددة للدفع واملذكورة
أع�لاه ووج��وب تقدمي طلب االعتراض
ف��ي املنطقة الهاتفية التابع لها رقم
املشترك.
بيروت في 16 :تشرين الثاني
2022
ُيبلغ:
 مديرية االستثمار مصلحة الشؤون املالية ه��ي��ئ��ة أوج����ي����رو  -املديرياتاملعنية.
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت السلكية والالسلكية

املهندس باسيل األيوبي
(التكليف )543
-------------------إعــــالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقدمي
العروض لشراء مرحالت حماية لزوم
ص��ي��ان��ة خ�لاي��ا ال��ت��وت��ر امل��ت��وس��ط في
م��ح��ط��ات ال��ت��ح��وي��ل ال��رئ��ي��س��ي��ة ،وذلك
لتبديل املرحالت القدمية نوع Sepam
 ,2000م��وض��وع اس��ت��دراج العروض
رقم ث4د 172/تاريخ  ،2021/1/13قد
مددت لغاية يوم اجلمعة 2022/12/23
عند نهاية ال����دوام ال��رس��م��ي الساعة
 11.00قبل الظهر.
مي���ك���ن ل���ل���راغ���ب�ي�ن ف����ي االش����ت����راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض امل��ذك��ور أعاله
احل����ص����ول ع���ل���ى ن���س���خ���ة م����ن دفتر
الشروط من مصلحة الديوان  -أمانة
السر  -في الغرفة املسبقة الصنع رقم
 38املستحدثة في اجلهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان
ضمن ح��رم��ه ،مبنى ك��ه��رب��اء لبنان -
ط��ري��ق ال��ن��ه��ر وذل����ك ل��ق��اء م��ب��ل��غ قدره
/100.000/ل.ل.
ع��ل��م�� ًا ب���أن ال���ع���روض ال��ت��ي سبق
وت��ق��دم ب��ه��ا ب��ع��ض امل���وردي���ن ال تزال
سارية املفعول ومن املمكن في مطلق
األح��وال تقدمي ع��روض جديدة أفضل
للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض ب��ال��ي��د إل���ى أمانة
سر كهرباء لبنان  -في الغرفة املسبقة
الصنع رق��م  38املستحدثة في اجلهة
الغربية م��ن املبنى امل��رك��زي ملؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/11/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
(التكليف )540
-------------إعــــالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقدمي
العروض لتأهيل نظام احلماية الفرقية
ل��ق��ض��ب��ان ال��ت��وت��ر ال��ع��ال��ي ف��ي محطة
ال��ذوق  15ك.ف .الرئيسية ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د5198/
تاريخ  ،2021/10/14قد مددت لغاية
يوم اجلمعة  2022/12/23عند نهاية
ال���دوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
مي���ك���ن ل���ل���راغ���ب�ي�ن ف����ي االش����ت����راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض امل��ذك��ور أعاله
احل����ص����ول ع���ل���ى ن���س���خ���ة م����ن دفتر
الشروط من مصلحة الديوان  -أمانة
السر  -في الغرفة املسبقة الصنع رقم
 38املستحدثة في اجلهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان
ضمن ح��رم��ه ،مبنى ك��ه��رب��اء لبنان -
ط��ري��ق ال��ن��ه��ر وذل����ك ل��ق��اء م��ب��ل��غ قدره
/100.000/ل.ل.
ع��ل��م�� ًا ب���أن ال���ع���روض ال��ت��ي سبق
وت��ق��دم ب��ه��ا ب��ع��ض امل���وردي���ن ال تزال
سارية املفعول ومن املمكن في مطلق
األح��وال تقدمي ع��روض جديدة أفضل
للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض ب��ال��ي��د إل���ى أمانة
سر كهرباء لبنان  -في الغرفة املسبقة
الصنع رق��م  38املستحدثة في اجلهة
الغربية م��ن املبنى امل��رك��زي ملؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/11/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
(التكليف )540
-------------إعــــالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقدمي
العروض لشراء مرحالت رقمية لزوم
محطات التحويل الرئيسية ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د4357/
تاريخ  ،2021/8/18قد م��ددت لغاية
يوم اجلمعة  2022/12/23عند نهاية
ال���دوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
مي���ك���ن ل���ل���راغ���ب�ي�ن ف����ي االش����ت����راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض امل��ذك��ور أعاله
احل����ص����ول ع���ل���ى ن���س���خ���ة م����ن دفتر
الشروط من مصلحة الديوان  -أمانة
السر  -في الغرفة املسبقة الصنع رقم
 38املستحدثة في اجلهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان
ضمن ح��رم��ه ،مبنى ك��ه��رب��اء لبنان -
ط��ري��ق ال��ن��ه��ر وذل����ك ل��ق��اء م��ب��ل��غ قدره
/50.000/ل.ل.
ع��ل��م�� ًا ب���أن ال���ع���روض ال��ت��ي سبق
وت��ق��دم ب��ه��ا ب��ع��ض امل���وردي���ن ال تزال
سارية املفعول ومن املمكن في مطلق
األح��وال تقدمي ع��روض جديدة أفضل
للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض ب��ال��ي��د إل���ى أمانة
سر كهرباء لبنان  -في الغرفة املسبقة
الصنع رق��م  38املستحدثة في اجلهة
الغربية م��ن املبنى امل��رك��زي ملؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/11/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
(التكليف )540

«ج�س نب�ض» رئا�سي اليوم ..
(تتمة املنشور ص)1

استمرت حتت انظار املخاوف ،ومعرفة امكانية السير
بسلة من االتفاقات املالية من متويل مناقصة الفيول لزوم
كهرباء لبنان ،لتوفير تغذية بالكهرباء لثماني او عشر
س��اع��ات ال��ى التمويل التعليمي وتوفير املستلزمات
املطلوبة للتعليم الرسمي م��ن حقوق املتعاقدين الى
الداخلني ف��ي امل�لاك ال��ى املتقاعدين ،فض ً
ال ع��ن دخول
العمل ب��ال��روات��ب اجل��دي��دة ،املضروبة بثالثة اضعاف
رواتب ما قبل موازنة العام  ،2021حيز التنفيذ ،بدء ًا من
الشهر املاضي والشهر احلالي ،وصو ًال الى شهر نهاية
السنة اي ك 1املقبل.
وق��ال وزي��ر الصناعة ف��ي حكومة تصريف األعمال
جورج بوشيكيان لـ«اللواء» أن ال��دوالر اجلمركي يحمي
الصناعة ويدعم الصناعيني ويشكل محفزا لألستثمار،
ولفت إلى أن هناك الكثير من املواد التي مت تصفيرها في
وقت سابق بالنسبة إلى الدوالر اجلمركي والسيما تلك
التي ال تصنع في لبنان وتعد أساسية .
واك���د ال��وزي��ر بوشيكيان أن رسما جمركيا بنسبة
عشرة في املئة سيفرض على املنتوجات التي يصنع لها
مثيل في لبنان ،الفتا إلى ان البعض منها والسيما غير
املصنع في لبنان ال يخضع للجمرك  ،إذ أن ثمة اتفاقات
مع لبنان والسيما اتفاقية التيسير العربية وتلك التي مع
أوروبا .
واعتبر أن الدوالر اجلمركي بطبق على الكماليات مثل
األلكترونيات وكذلك السيارات  ،وكرر القول ان الدولة
بحاجة إلى ايرادات لتغذية رواتب موظفي القطاع العام ،
كاشفا أنه يراقب أي احتكار يحصل ويالحق املخالفني.
وكشف أن بعض التجار بدأ منذ ثالثة أشهر بتسعير
املواد وفق تبدل سعر الصرف في السوق السوداء ،مشيرا
إلى أنه سيطل على األعالم قريبا لشرح بعض التفاصيل
املتعلقة بالدوالر اجلمركي.
وعشية اجللسة استقبل ال��ب��ط��ري��رك امل��ارون��ي مار
بشارة بطرس الراعي املرشح النائب ميشال معوض ،بعد
ساعات قليلة من جلسة حوار بني ممثلني لبكركي وآخرين
حلزب الله ،على قاعدة استئناف احلوار بني الطرفني.
وب��ص��رف النظر ع��ن االه����داف القريبة او املباشرة
للحوار ،او غير امل��ب��اش��رة ،عند صديق مشترك او في
بكركي ،فإن املعلومات املتوافرة تؤكد ان ال حلحلة على
صعيد تقريب املواقف فرئاسي ًا بكركي ال ت��زال تطالب
فريق حزب الله  -التيار الوطني احل��ر ،باعالن املرشح
ال���ذي يدعمونه ،س���واء أك���ان النائب السابق سليمان
فرجنية او سواه ،لتكون مناقشة في اجللسات ،وينتخب
رئيس بصورة دميقراطية ،اذا ما تعذر االتفاق حوله.
وكان معوض استقبل السفير السعودي في بيروت
وليد بخاري ،ال��ذي غ�� ّرد ملناسبة ذك��رى اغتيال الرئيس
رينيه معوض عن الطائف والشاهد والشهيد.
لكن م��ص��ادر سياسية استبعدت ح���دوث اختراق
ج��دي ف��ي ملف ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية في
غضون االي���ام املقبلة وحتى نهاية العام احلالي على
االقل،في ظل الوقائع السائدة ،وموازين قوى االطراف
السياسيني ،التي ال تعطي افضلية الي حتالف منها،
حلسم االنتخابات الرئاسية لصاحله ،ما يؤدي إلى إطالة
امد املراوحة وتعطيل عملية انتخاب رئيس اجلمهورية
اجلديد الى حني ،تبدل املواقف ،وحتقيق احلد االدنى من
التقارب ،والتنازل عن الشروط والشروط املضادة ،لكل
االطراف من دون استثناء.
ووص��ف��ت امل��ص��ادر امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ،بانها مرحلة
ج��س نبض واستكشاف حقيقة م��واق��ف االط����راف من
املرشحني املطروحة أسماؤهم للرئاسة ،وما يخفي كل
ط��رف على االخ��ري��ن وق��ال��ت :هناك قناعة ب��أن استمرار
كل االط��راف مبواقفها كما هي حتى الساعة ،لن يؤدي
إل��ى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،ولذلك ال بد من
البحث عن تصور للخروج من مأزق تعطيل االنتخابات
الرئاسية ،وطرح مخارج مقبولة تؤدي النتخاب الرئيس
اجلديد ،الن استمرار الفراغ يزيد من ضغط االزمة املالية
واالقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون حاليا.
واعتبرت املصادر ان تريث حسم موضوع االنتخابات
الرئاسية في الوقت احلاضر ،م��رده الى سببني اثنني،
االول غ��رب��ل��ة امل��رش��ح�ين امل��ط��روح��ة أس��م��اؤه��م م��ن كال
الفريقني ،وهذا ما يحصل بالتدرج ،بعدما عجز كل فريق
ع��ن انتخاب مرشحه للرئاسة ف��ي جلسات االنتخاب،
والسبب الثاني انتظار بعض االط��راف املؤثرين الذين
يتزعمهم حزب الله مسار التطورات االخيرة باملنطقة،
وفي ايران ومدى تاثير ما يحصل على نفوذه في لبنان.
واش������ارت امل���ص���ادر إل���ى ان ال��ض��ج��ي��ج السياسي
املتصاعد وح��م�لات ال��ت��راش��ق والتصعيد اس��ف��رت عن
محاولة حرق اسماء مرشحني جديني للرئاسة ،كما يفعل
رئيس التيار الوطني احلر النائب جبران باسيل الخراج
خصمه السياسي اللدود سليمان فرجنية من السباق
للرئاسة ،مقابل جتاهل ح��زب الله تبني ترشحه كما
فعل سابقا عندما تبني ترشيح العماد ميشال عون ،اما
لعجزه عن فرضه بالقوة اوتامني احلد االدنى من مقومات
جناحه،في حني لم يعد باالمكان لالطراف املعارضة في
حتقيق زي��ادة مضطردة لعدد اص��وات مرشحها ميشال
م��ع��وض ،مايعني ضمنا ان��ه ل��ن يستطيع االستمرار
باملواجهة والفوز اذا بقي الوضع السائد على حاله.
وتوقعت املصادر ان تنحسر ح��دة مواقف االطراف
السياسيني باملرحلة املقبلة ،وان تتجه معظمها للبحث
عن مخارج ،ترتكز إلى ماقاله رئيس املجلس النيابي نبيه
بري في ذكرى اخفاء االمام الصدر عن مواصفات رئيس
اجلمهورية املقبل،مايعني حتما اخ���راج ك��ل االسماء
امل��ت��داول��ة م��ن السباق ل��ل��رئ��اس��ةاوال ،وه���ذا م��ا يحصل
حاليا،بينما يتقدم املرشح ال��ذي يحظى على مثل هذه
املواصفات دون غيره الى سدة الرئاسة االولى ،وان كان
ظهوره على اإلعالم ،ما يزال مقننا حتى االن.
رسمي ًا ،تلقى الرئيس جنيب ميقاتي رسالة تهنئة
بعيد االستقالل من البابا فرنسيس وكذلك برقيات من
امللك االردن��ي عبد الله الثاني ،وملك بريطانيا تشارلز
وملك بلجيكا فيليب.
ومت��ن��ى البابا فرنسيس ان يستعيد لبنان الوئام
واالستقرار ،وان يحافظ اللبنانيون على وحدتهم من اجل
املصلحة الوطنية.
دبلوماسي ًا ،تبلغ الرئيس جنيب ميقاتي من املنسقة
اخلاصة لالمم املتحدة في لبنان ان مجلس األمن سيعقد
جلسة ف��ي  28تشرين الثاني احل��ال��ي ف��ي نيويورك في
شأن تطبيق القرار  ،1701وقالت من السراي :سأقدم في
اجللسة معلومات عن التطورات في لبنان واقتراحات
حيال بعض املسائل.
وف���ي االط����ار النيابي  -التشريعي ،وف���ي ح�ين دعا
الرئيس نبيه ب��ري اللجان ال��ى جلسة مشتركة الثلثاء
واالرب��ع��اء الستكمال البحث ف��ي الكابيتال كونترول،
التأمت جلسة اللجنة الفرعية املنبثقة ع��ن جلنة املال
واملوازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ،وحضور وزير
الطاقة في حكومة تصريف االعمال وليد فياض ،وهيئة
ادارة قطاع البترول ودرست اقتراحات قوانني الصندوق
السيادي اللبناني .بعد اجللسة ،قال كنعان :نعمل على
دم��ج  ٤اقتراحات قوانني ومنها استقاللية الصندوق
التي يجب أن تكون متصلة مبؤسسات الدولة الدستورية
مع احلفاظ على اال ّدخ��ار ومنفصلة عن موازنات الدولة.
اض����اف :تقدمنا ف��ي اجللسة بشكل ملحوظ ووصلنا
الى امل��ادة العاشرة و ُأق�� ّرت امل��واد كلها املتعلقة بإنشائه
وتعديله .واردف :ليست هناك محاصصة في الصندوق
السيادي وف��ي ح��ال لن يكون الصندوق سيادي ًا «خلي
النفط بالبحر».

مناقصات الفيول

وعلى صعيد الكهرباء ،كشف الوزير فياض ان الوزارة
اجن��زت مناقصة الفيول بانتظار توقيع عقد الكفالة من
مصرف لبنان.
فبعد اكتمال كل امللفات في وزارة الطاقة وفتح غالفات
االسعار فازت شركة  Coral energy dmccمبناقصة
ش��راء الغاز اوي��ل ل��زوم تشغيل شركة كهرباء لبنان.كما
فازت شركة «فيتول» في مناقصتي فيول  aو  bلزوم تأمني
الفيول ملؤسسة كهرباء لبنان.
وفي السياق ،اكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية
جناح مناقصات الفيول اويل (أ) و(ب) والغاز اويل لزوم
مؤسسة كهرباء لبنان؛ في أول مناقصة جتري في املديرية
العامة للنفط ب��إش��راف ومتابعة مباشرة من قبل هيئة
الشراء العام.
واع���رب ع��ن تفاؤله بقرب تأمني الكهرباء م��ن خالل
رفع ساعات التغذية تدريجيا ،مشيدا باداء جلنة التلزمي
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ومثمنا املوضوعية واحليادية
ومراقبة هيئة الشراء العام ّ
اللتني طبعتا عملهما.

كوليرا 586 :اصابة
كورونا 53 :اصابة

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء
امس عن حاالت الكوليرا في لبنان ،انه لم يتم تسجيل اي
اصابة جديدة ،واستقر العدد التراكمي على  586اصابة،
كما لم تتم تسجيل اي حالة وفاة ،وسجل العدد التراكمي
للوفيات .20
وعلى صعيد ف��اي��روس ك��ورون��ا ،اعلنت الصحة في
تقريرها ام��س تسجيل  53اص��اب��ة ج��دي��دة بفايروس
كورونا ،وحالة وفاة واحدة.

ملحمة كروية تاريخية
(تتمة املنشور ص)1

ولكون النتيجة تاريخية وغير اعتيادية ،بعدما أذهلت
العالم وافرحت كل العرب ،وجه خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،بإعالن يوم امس
االربعاء ،عطلة رسمية في كافة أنحاء اململكة التي لم ينم
اي من مواطنيها كما املقيمني حتى بزوغ الفجر ،فتنقلت
االحتفاالت وتنوعت واطلقت األلعاب النارية احتفا ًال.

روميو حلود ..م�سرية �إبداع فني
(تتمة املنشور ص)1

ن����ال ال����راح����ل أوس���م���ة رف��ي��ع��ة وع���دي���دة م���ن لبنان
وف��رن��س��ا وبلجيكا وال��ي��ون��ان وس��وي��س��را والواليات
املتّحدة األميرك ّية .وأبرزها وس��ام األرز برتبتي ضابط
وكومندور».
أقيم امس مأمت حافل للراحل ،بحضور رسمي ونيابي
وفني (اخلبر ص .)7

مقتل إ��سرائيلي وجرح آ�خرين
(تتمة املنشور ص)1

وق��ال مصور لفرانس ب��رس ف��ي امل��وق��ع إن االنفجار
أحدث فجوة في سياج معدني خلف محطة احلافالت ،كما
أكد أن االنفجار الثاني حطم أحد جوانب احلافلة.
وأعلن مستشفى «شعاري تسيدك» في القدس وفاة
فتى في اخلامسة عشرة من عمره متأثرا بجروح أصيب
بها في االنفجار األول بينما قدمت فرق اإلسعاف العالج
لشخص آخ��ر في حالة حرجة ،باإلضافة إل��ى إصابتني
خطيرتني وإصابتني طفيفتني.
من جهته أف��اد مركز «هداسا» الطبي أنه يعالج ستة
أش��خ��اص م��ن االن��ف��ج��ار نفسه ،بينهم إص��اب��ة معتدلة
وخمس طفيفة .ويعالج املستشفى أيضا ثالثة أصيبوا
بجروح طفيفة في الهجوم الثاني.
وأش��ارت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية إلى أن الفتى
ي��دع��ى أري��ي��ه ش��وب��ك فيما أك���دت السفيرة الكندية لدى
إسرائيل ليزا ستادلبوير أنه يحمل اجلنسية الكندية.
وقال سائق احلافلة حيث وقع االنفجار الثاني «حدثت
لنا معجزة».
وأض��اف السائق موتي غاباي إلذاع��ة اجليش «كنت
في املسار الصباحي التقليدي للحافلة ،وصلت محطة
احلافالت عند تقاطع راموت وكانت مزدحمة».
وتابع «بينما كنت أقود مغادرا احملطة سمعت صوت
االنفجار ،فتحت األبواب وبدأ الناس بالهرب».
بعد اجتماع مع القادة األمنيني ق��دم رئيس الوزراء
املنتهية واليته يائير لبيد إيجازا خلليفته املكلف بنيامني
نتنياهو.
وفي ختام التقييم األمني بعث لبيد بتعازيه واحلكومة
لعائلة الفتى ،واعتبر أنه قتل «فقط ألنه يهودي».
وطمأن لبيد «مواطني إسرائيل» قائال «سنصل إليهم،
ميكنهم الهرب واالختباء ...ه��ذا لن يساعدهم ،ستصل
إليهم ق��وات األم��ن  ...إذا قاوموا س ُيقتلون او سنتعامل
معهم بقوة القانون».
قال مصدر أمني إن القنابل مت تفعيلها عن بعد فيما
يجري البحث عن مشتبه بهم.
وأكدت الشرطة أنه «هجوم إرهابي م��زدوج» بعبوات
ناسفة زرعت في محطتي احلافالت.
ودع���ا املتحدث باسم شرطة ال��ق��دس عيدن إل���وز في
تصريحات حملطة «كان» احمللية «السكان إلى العودة إلى
احلياة الروتينية الطبيعية رغم هذه األحداث الصعبة».
وق��ع الهجومان ف��ي ح�ين جت��ري م��ح��ادث��ات لتشكيل
ح��ك��وم��ة ائ��ت�لاف��ي��ة ج��دي��دة ف��ي ال��دول��ة ال��ع��ب��ري��ة بقيادة
نتانياهو.
وقال زعيم حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير وهو
أح��د احللفاء األس��اس��ي�ين لنتانياهو بعد زي���ارة موقع
االنفجارين «يجب أن نشكل حكومة في أسرع وقت ممكن،
اإلرهاب ال ينتظر».
من جهتها ،رحبت حركة حماس التي تسيطر على
قطاع غزة بالتفجيرين ،وقال املتحدث باسم احلركة عبد
اللطيف القانوع في بيان «ن��ب��ارك لشعبنا الفلسطيني
وأه��ل��ن��ا ف��ي مدينة ال��ق��دس احملتلة العملية البطولية
النوعية في موقف الباصات».
من جهته ،أعلن اجليش اإلسرائيلي عبر مكتب تنسيق
الشؤون املدنية في الضفة الغربية احملتلة (كوغات) في
أعقاب االنفجارين عن «إغ�لاق معبري جلمة وسالم في
منطقة جنني» شمال الضفة.
ش��ه��دت م��ح��ط��ات احل��اف�لات ف��ي امل���دن اإلسرائيلية
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ق��دس إب���ان االن��ت��ف��اض��ة الفلسطينية
الثانية التي اندلعت في العام  2000زرع عبوات ناسفة
وتفجيرها.
وجاء تفجيرا األمس غداة وفاة شاب إسرائيلي درزي
في حادث مروري مساء الثالثاء.
وق��ال اجليش إن جثة الشاب تيران فيرو ( 18عاما)
« ُأخ�����ذت» م��ن مستشفى ج��ن�ين واح��ت��ج��زت��ه��ا مجموعة
فلسطينيةمسلحة.
أم����ا وال�����ده ح��س��ام ف��ي��رو ف��ق��ال إلذاع�����ة «واي نت»
اإلسرائيلية إن ابنه «كان ال يزال على قيد احلياة ،أخذوه
أمام عيني ولم أستطع فعل أي شيء».
وع ّلق رئيس ال���وزراء املنتهية واليته على احلادثة
وشدد «إذا لم يتم إعادة جثمان نيران ،سيدفع اخلاطفون
ثمنا باهظا».
وسبق لفصائل فلسطينية أن خطفت إسرائيليني،
أحيا ًء أو أموات ًا ،ملبادلتهم بأسرى فلسطينيني واسترداد
جثث ناشطني فلسطينيني سقطوا ف��ي اشتباكات مع
القوات اإلسرائيلية.
ودان البيت األبيض «بشكل ال لبس فيه التفجيرين
وقال في بيان «نأسف لسقوط خسائر في األرواح  ...تقف
الواليات املتحدة إلى جانب إسرائيل».
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت األبيض كارين جان
بيير في بيان «ندين بشكل ال لبس فيه األعمال اإلرهابية
التي وقعت خ�لال الليل ف��ي ال��ق��دس .ال��والي��ات املتحدة
قدمت كل املساعدة املناسبة حلكومة إسرائيل في الوقت
ال��ذي حتقق فيه في الهجوم وتعمل على تقدمي مرتكبيه
للعدالة.
ودان مبعوث األمم املتحدة للسالم في الشرق األوسط
تور وينسالند «الهجمات اإلرهابية املروعة» .وقال عبر
حسابه على تويتر «ال ميكن أبدا تبرير اإلره��اب والعنف
ضد املدنيني».
وحت���دث سفير االحت���اد األوروب����ي ف��ي إس��رائ��ي��ل عن
«هجمات إرهابية تركت لديه شعو ًرا بالصدمة».

غارة تركية عر�ضت القوات
(تتمة املنشور ص)1

وأض���اف «س��ن��واص��ل عملياتنا اجل��وي��ة دون توقف
وسندخل أراضي اإلرهابيني عندما نرى ذلك مناسب ًا».
وندد املتحدث باسم الوحدات الكردية نوري محمود
ف���ي ق���ت م��ت��أخ��ر ال��ث�لاث��اء ب��ـ«ال��ت��ص��ري��ح��ات اخلجولة
والضعيفة ال��ص��ادرة ع��ن البلدان الضامنة والتحالف
الدولي» الذي اعتمد إلى حد كبير على مقاتليه في احلرب
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وح ّدد اردوغ��ان أهدافه الرئيسية متحدث ًا عن مناطق

6

«تل رفعت ومنبج وعني العرب» (كوباني باللغة الكردية)،
بهدف تأمني حدود تركيا اجلنوبية عبر إقامة منطقة آمنة
بعمق  30كلم.
واس��ت��ه��دف��ت م��س�� ّي��رة ت��رك��ي��ة م���ق���ر ًا ل���ق���وات سوريا
الدميقراطية في قاعدة روسية في شمال شرق سوريا،
وفق ما أفاد متحدث كردي وكالة فرانس برس.
وقال املتحدث باسم قوات سوريا الدميوقراطية فرهاد
شامي إن القصف التركي طال قاعدة روسية تقع شمال
تل متر في محافظة احلسكة ،ما أسفر عن مقتل عنصر من
قوات سوريا الدميقراطية وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
كما اس��ت��ه��دف قصف مدفعي ت��رك��ي م��س��اء الثالثاء
مدينة كوباني معقل وحدات حماية الشعب الكردية التي
استعادتها في  2015من تنظيم الدولة اإلسالمية بدعم
غربي.
وأك��د املرصد السوري حلقوق اإلنسان ومسؤولون
أكراد تواصل شن ضربات بواسطة مس ّيرات على نقاط
عدة في محافظة احلسكة (شمال سوريا) ،بينها مصفاة
غاز ومحطة لضخ النفط.
وأكد مسؤول تركي أن العملية اجلوية «ستتواصل
على األرج���ح ل��ف��ت��رة» ،وعندما يصبح ال��وض��ع مواتيا،
ستبدأ القوات التركية في سوريا توغال بريا ،في إشارة
إلى تواجد وح��دات عسكرية تركية في اجلانب السوري
من احلدود منذ ثالث سنوات.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار األربعاء إنه
«مت قصف  471هدف ًا وحتييد  254إرهابي ًا» في ضربات
«عقابية» ش ّنتها القوات اجلوية واملدفعية التركية.
وش�� ّدد على أن «القوات املسلحة التركية ال تستهدف
سوى التنظيمات اإلرهابية واملواقع التابعة لها».
وأضاف «ليس لدينا أي مشاكل مع أي مجموعة إثنية
أو دينية أو طائفية أو مع إخواننا األكراد أو العرب».
وتكرر أنقرة منذ االثنني عزمها على مواصلة عملياتها
بر ًا ،وكانت ته ّدد منذ أيار مبهاجمة مواقع حزب العمال
الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
وكرر الرئيس التركي اتهاماته لدول دعمت األكراد دون
تسميتها ،في إشارة إلى الواليات املتحدة.
وق��ال «ال��ق��وى التي قدمت ضمانات بعدم ص��دور أي
تهديد ضد تركيا من املناطق اخلاضعة لسيطرتها في
سوريا ،لم تتمكن من الوفاء بوعودها».
و قال املفاوض الروسي ألكسندر الفرنتيف ان روسيا
طلبت من تركيا االمتناع عن شن هجوم ب��ري شامل في
س��وري��ا ،ألن مثل ه��ذه التحركات ق��د ت��ؤدي إل��ى تصاعد
العنف.
وأض��اف الفرنتيف بعد جولة جديدة من احملادثات
السورية م��ع وف��دي��ن م��ن تركيا وإي���ران ف��ي كازاخستان
«نأمل أن يصل ص��دى مناقشاتنا إل��ى أنقرة وأن توجد
وسائل أخرى حلل األزمة».

�ضربات رو�سية عنيفة ت�ستهدف
(تتمة املنشور ص)1

وق���ال رئ��ي��س إدارة منطقة زاب��وري��ج��ي��ا أولكسندر
ستاروخ «احلزن ميأل قلوبنا».
والضربات هي احللقة األخيرة من سلسلة هجمات
روس��ي��ة سابقة ط��ال��ت م��راف��ق طبية أوك��ران��ي��ة منذ غزو
روسيا جلارتها في  24شباط.
وح���ذرت منظمة الصحة العاملية م��ن أن الهجمات
املمنهجة األخ��ي��رة على شبكة الطاقة تتسبب بأعطال
كبيرة في مستشفيات أوكرانية.
وطالت ضربات روسية العاصمة األوكرانية كييف ،
وقال رئيس بلدية املدينة فيتالي كليتشكو إن بنى حتتية
حيوية أصيبت في القصف.
وق��ال��ت إدارة مدينة كييف على منصات التواصل
االجتماعي «العدو يشن ضربات صاروخية على البنية
التحتية احليوية في مدينة كييف .ابقوا في املالجئ حتى
انتهاء حالة التأهب اجلوي».
وانقطعت الكهرباء عن مدينة لفيف (غ��رب) بعد أن
طالها قصف ،بحسب رئيس البلدية.
أعلنت شركة الطاقة النووية األوكرانية أن محطات
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ال��ث�لاث ال��ت��ي ال ت���زال حت��ت السيطرة
األوكرانية انفصلت عن شبكة الكهرباء ،بعد قصف جوي
روسي جديد.
كما تشهد مولدافيا «انقطاعا للتيار الكهربائي على
ن��ط��اق واس���ع» األرب��ع��اء عقب ال��ض��رب��ات ال��روس��ي��ة على
منشآت للطاقة األوكرانية ،على ما قال نائب رئيس الوزراء
املولدافي أندريه سبينو.
وكتب سبينو على فيسبوك «نتيجة القصف الروسي
لنظام الطاقة األوك��ران��ي خ�لال الساعة املاضية ،نشهد
انقطاعات كبيرة في الكهرباء في كل أنحاء البالد» فيما
كانت مولدافيا تواجه أص�لا مشاكل كبيرة في الطاقة
ألسباب مرتبطة باحلرب في أوكرانيا.
في منطقة خاركيف بشرق البالد ،أدى قصف روسي
طال مبنى سكنيا وعيادة إلى مقتل شخصني ،وفق احلاكم
أوليغ سينيغوبوف.
وقال سينيغوبوف على مواقع التواصل االجتماعي:
«ت��ع��رض��ت كوبيانسك للقصف .حلقت أض����رار مببنى
سكني من تسعة طوابق وعيادة .لألسف قتل شخصان:
امرأة عمرها  55عاما ورجل يبلغ  68عاما».

البنك الدويل :حلل من�صف
(تتمة املنشور ص)1

ف��ي ال��ن��اجت احمللي اإلج��م��ال��ي احلقيقي ال���ذي شهده
لبنان منذ عام  2018والبالغ  37,3في املئة ،وهو ُيعد من
بني أسوأ معدالت االنكماش التي شهدها العالم ،على ما
حتقق من منو اقتصادي على مدار  15عام ًا ،بل ويقوض
قدرة اإلقتصاد على التعافي».
وتوقف التقرير عند «دخ�لات مصرف لبنان حملاولة
تثبيت سعر ال��ص��رف ف��ي ال��س��وق امل��وازي��ة على حساب
االحتياطي يالعمالت األجنبية اآلخذ في التناقص ،فإن
االنخفاض احلاد في قيمة الليرة اللبنانية مستمر (145
في املئة خالل األشهر العشرة األولى من عام  )2022مما
أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة املئات منذ متوز
 2020و ُيتو َّقع أن يبلغ متوسطه  186في املئة في عام
 ،2022وهو من بني أعلى املعدالت عاملي ًا .و ُيعد لبنان من
أكثر البلدان تض ُّرر ًا من التضخم الذي طرأ مؤخر ًا على
أسعار املواد الغذائية التي تتأثر بها بشكل خاص األسر
الفقيرة واحملتاجة إذ تشكِّل نسبة كبيرة من نفقاتها في
ظل التآكل الشديد لقوتها الشرائية».
ورأى التقرير أنه «مع زي��ادة اخلسائر املالية عن 72
مليار دوالر أميركي ،أي ما يعادل أكثر من ثالثة أضعاف
إجمالي الناجت احمللي في عام  ،2021فإن تعومي القطاع
املالي بات أمر ًا غير قابل للتطبيق نظر ًا لعدم توفر األموال
العامة الكاقية لذلك؛ فأصول الدولة ال تساوي سوى جزء
بسيط من اخلسائر املالية املق َّدرة ،كما ال تزال اإليرادات
احملتملة من النفط والغاز غير مؤكَّدة ويحتاج حتقيقها
سنوات».
أض���اف« :يفتقر تعومي القطاع املالي إل��ى اإلنصاف
ك��ذل��ك؛ ف��م��ن ش���أن م��ط��ال��ب��ة ع��ام��ة امل��واط��ن�ين بتعويض
امل��س��اه��م�ين ف��ي ال��ب��ن��وك وامل���ودع�ي�ن األث���ري���اء أن تؤدي
إل��ى إع���ادة ت��وزي��ع ال��ث��روة م��ن األس���ر األف��ق��ر إل��ى األسر
األغ��ن��ى .على أي��ة عملية إع��ادة هيكلة ذات مصداقية أن
تعتمد مبادئ اإلنصاف والعدالة لضمان حماية دافعي
ال��ض��رائ��ب وص��غ��ار امل��ودع�ين ال��ذي��ن حتملوا حتى اآلن
وط��أة ه��ذه األزم��ة .ويتماشى ه��ذا مع أفضل املمارسات
العاملية إلستراتيجيات إع��ادة هيكلة القطاع املصرفي
التي تدعو إلى اإلعتراف باخلسائر الكبيرة ومعاجلتها
بشكل مسبق ،واحترام ترتيب املطالبات ،وحماية صغار
املودعني ،واالمتناع عن اللجوء إلى املوارد العامة .و ُيعد
احلل املتمثل في خطة إعادة هيكلة القطاع املصرفي قائمة
على ترتيب الدائنني ،إلى جانب إجراء إصالحات شاملة،
ه��و اخل��ي��ار ال��واق��ع��ي الوحيد أم���ام لبنان لطي صفحة
منوذجه اإلمنائي غير املستدام».
وتعليق ًا على ذل��ك ،قال جان-كريستوف كاريه املدير
اإلقليمي ل��دائ��رة امل��ش��رق ف��ي البنك ال��دول��ي إنّ «عمق
األزم��ة واستمرارها يقوضان ق��درة لبنان على النمو ،إذ
يجري استنفاد رأس املال املادي والبشري واالجتماعي
وامل��ؤس��س��ي وال��ب��ي��ئ��ي ب��س��رع��ة وع��ل��ى ن��ح��و ق��د يتعذر
إصالحه .كما دعونا مرار ًا وتكرار ًا ،على لبنان اعتماد حل
منصف وشامل على وجه السرعة يعيد اإلستقرار للقطاع
املالي ويضع االقتصاد على مسار التعافي».

�إ�سالمية

اخلميس  24تشرين الثاني 2022م
املوافق  30ربيع اآلخر 1444هـ

�شيخ الأزهر و�أُ�س�س الدعوة �إىل احلوار الإ�سالمي  -الإ�سالمي
املحامي د� .أحمد مكدا�ش

في ختام ملتقى البحرين للحوار
«ال��ش��رق وال��غ��رب من أج��ل التعايش
اإلن����س����ان����ي» ،وب���ح���ض���ور «البابا
وجهها «شيخ
فرنسيس» ،دعوة بارزة ّ
األزهر اإلمام أحمد الطيب» إلى علماء
الدين اإلسالمي من مختلف الطوائف
إلج��راء «ح��وار إسالمي  -إسالمي»،
وخ��اط��ب فيها اإلخ���وة م��ن املسلمني
ال��ش��ي��ع��ة ب��ال��ق��ول« :ه���ذه ال���دع���وة إذ
أتوجه بها إلى إخوتنا من املسلمني
الشيعة ،فإنني على استعداد ،ومعي
كبار علماء األزه��ر ومجلس حكماء
املسلمني ،لعقد مثل ه��ذا االجتماع
ب���ق���ل���وب م��ف��ت��وح��ة وأي ٍ
�������د مم�����دودة
للجلوس مع ًا على مائدة واحدة».
دع���وة إل���ى امل��س��ارع��ة إل���ى حوار
جاد من أجل إقرار الوحدة والتقارب
وال���ت���ع���ارف ،ون��ب��ذ أس���ب���اب الفرقة
والفتنة وال��ن��زاع الطائفي ،وجتاوز
صفحة امل��اض��ي ،والعمل على وقف
خطابات الكراهية والتكفير ،ومنع
استغالل ال��دي��ن ف��ي إث���ارة النعرات
ال��ق��وم��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة ،وال��ت��دخ��ل في
ش���ؤون ال���دول والنيل م��ن سيادتها
وسالمة أراضيها.
وت��أت��ي ه��ذه ال��دع��وة الط ّيبة في
ه����ذا ال��ت��وق��ي��ت الس��ت��ك��م��ال املسار
ال��س��ي��اس��ي احل�����واري ال����ذي أطلقه
ال��ع��راق قبل ق��راب��ة ال��ع��ام ب�ين إيران
واململكة العربية السعودية ،بهدف
حت��س�ين ال��ع�لاق��ات ب�ين أك��ب��ر قوتني
شيع ّية وسن ّية ،وبعد سنوات طويلة
من اخلصومة املمت ّدة واملتم ّددة في
األقاليم العربية من العراق إلى اليمن
ودول اخلليج العربي ،وم��ن سوريا
إلى لبنان وفلسطني.
رح��ب��ت إي���ران ب��ه��ذه الدعوة
وق��د ّ
عبر أمني عام املجمع العاملي للتقريب
ب�ين امل��ذاه��ب «ح��ج��ة اإلس�ل�ام حميد
ش��ه��ري��اري» ،ال��ذي دع��ا شيخ األزهر
إل���ى زي����ارة ط��ه��ران م��ن أج���ل وضع
األس��س األولية للحوار اإلسالمي -
اإلس�لام��ي ،وف��ي نفس ال��وق��ت أبدى
األم�ين العام استعداده للذهاب إلى
القاهرة ومناقشة موضوع احلوار
ع��ب��ر وف���د م��ن م��ج��م��ع ال��ت��ق��ري��ب بني
املذاهب اإلسالمية.
وك��ذل��ك الق��ت دع���وة شيخ األزهر
ت��رح��ي��ب�� ًا واس���ع��� ًا م���ن ق��ب��ل املراجع
ال��دي��ن�� ّي��ة ال��ش��ي��ع�� ّي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان ،من
العلاّ مة السيد علي فضل الله ،إلى
املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد
ق���ب�ل�ان ،إل���ى ن��ائ��ب رئ��ي��س املجلس
اإلس�لام��ي الشيعي األع��ل��ى الشيخ
علي اخلطيب.

األسس التي ميكن أن
ينطلق منها احلوار

ولكن م��ا ه��ي األس��س التي ميكن
أن ينطلق منها «احل���وار اإلسالمي
 -اإلس�لام��ي» ال���ذي دع��ا إل��ي��ه اإلمام

د .أحمد الطيب شيخ األزهر
األكبر الدكتور أحمد الطيب لتحقيق
املرجوة من االجتماع؟
األهداف
ّ
األس����اس األول ال ب��د وأن يكون
أس��اس�� ًا إل��ه��ي�� ًا ،م��ن منطلق إمياني
وت��وح��ي��دي عقائدي بشهادة «ال إله
إال الله».
واألس���اس الثاني نبوي بشهادة
«محمد رسول الله».
أم����ا ال��ث��ال��ث ف��ه��و أس����اس فقهي
ّ
مرتكزه التوافق على عصمة القرآن
ال���ك���رمي م���ن ال���ت���ح���ري���ف ،وعصمة
الرسول ،وتكريس مبدأ عدم اإلساءة
إلى رموز املسلمني ،واألساس الرابع
ه���و األس�����اس ال��س��ي��اس��ي والشرط
ال��ل�ازم إلجن���اح احل����وار ال��دي��ن��ي من
خ�ل�ال ال��ت��واف��ق ال��س��ي��اس��ي وتعزيز
األم����ن وإح��ل��ال ال���س�ل�ام ب�ي�ن ال���دول
اإلسالمية.
أو ًال -األس����اس اإلل��ه��ي للحوار
اإلس�ل�ام���ي  -اإلس��ل�ام����ي :القضية
املركزية في هذا األساس هي وجوب
التمييز بني الشريعة اإلسالمية ذات
املصدر اإللهي ،وبني الفقه اإلسالمي
باعتباره علم ًا يعنى بدراسة األحكام
الشرع ّية.
وأهمية ه��ذه القضية تتجلى في
إزالة اللغط حول إطالق إسم الشريعة
اإلسالمية على الفقه اإلسالمي ،وهي
مسألة غاية اخل��ط��ورة وغير جائزة
ف��ي ح��ل��ول امل��دل��ول اإلل��ه��ي للشريعة
اإلسالمية في املدلول اإلنساني للفقه
اإلسالمي ،وفي إحلاق تبعات ونتائج
غير محسوبة وغير صحيحة على
املستويني النظري والعملي ،ومنها
على سبيل املثال:
 -1اخل���ط���أ ف����ي إس����ن����اد إط��ل�اق
إس��م الشريعة اإلسالمية على الفقه
اإلس�لام��ي إل��ى ق��اع��دة «إط�ل�اق العام
وإرادة اخل��اص» ،ومر ّد ذلك أن الفقه
اإلس�لام��ي (اإلن��س��ان��ي) ليس قسم ًا
خاص ًا من أقسام الشريعة اإلسالمية
(اإللهية) لتطبيق ه��ذه القاعدة كما
ه��و م��ع��م��ول ب��ه ف��ي ك��ل��ي��ات احلقوق
وال��ش��ري��ع��ة ،وإمن����ا ه���و ع��ل��م ُيعنى

ب���دراس���ة األح���ك���ام ال��ش��رع�� ّي��ة ،وهو
يحتمل الصواب واخلطأ في حتديد
هذه األحكام اإلله ّية.
 -2اخلطأ في القول ب��أن «إطالق
إس����م ال��ش��ري��ع��ة ع��ل��ى ال��ف��ق��ه جائز
ومقبول ما دام املعنى امل��راد من هذا
اإلطالق معروف» ،ولو جاز ذلك ألمكن
أي كلمة ذات مدلول معينّ على
إطالق ّ
كلمة ذات مدلول مختلف دون ضابط،
وهو عمل غير مقبول في إطار العلوم
التطبيقية والعلوم اإلنسانية على
ح ٍّد سواء ،ويشكِّل هذا األمر في علم
الفقه التباس ًا على الدارسني من جهة،
وباب ًا للطعن في الشريعة اإلسالمية
بسبب أخطاء الفقه اإلسالمي الواردة
في فهم أحكامها من جهة ثانية.
وهكذا األساس اإللهي القائم على
عقيدة التوحيد ه��و ص ّ��م��ام األمان
واإلميان بكتاب الله وطريق الوحدة
ب�ين امل��س��ل��م�ين م��ن خ�ل�ال تسليمهم
بدين الله دون اخ��ت��زال��ه بطائفة أو
م��ذه��ب أو م��درس��ة فقهية بعينها.
ق��ال تعالى{ :اتبعوا م��ا أن��زل إليكم

من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء}

[األعراف.]3 :
ثاني ًا -األس���اس النبوي للحوار
اإلس��ل�ام����ي  -اإلس��ل�ام����ي :يستند
ه���ذا األس����اس إل���ى ال��س�� ّن��ة النبو ّية
باعتبارها امل��ص��در ال��ث��ان��ي ألحكام
ال��ش��ري��ع��ة اإلس�لام��ي��ة ب��ع��د القرآن
الكرمي.
وأدل����ة ال��س�� ّن��ة ك��م��ص��در لألحكام
الشرع ّية آي��ات قرآنية عديدة تدعو
إل���ى ط��اع��ة ال��ل��ه ورس���ول���ه ،ومنها:

{وأط��ي��ع��وا ال �ل��ه وال ��رس ��ول لعلكم

ترحمون} [آل عمران ،]132 :وقوله
تعالى{ :وأط�ي�ع��وا ال�ل��ه ورس��ول��ه وال
ت��ن��ازع��وا} [األن����ف����ال .]46 :وقوله
تعالى{ :وم��ا أتاكم الرسول فخذوه
وم��ا نهاكم عنه فانتهوا} [احلشر،
 .]7األس����اس ال��ن��ب��وي اجل��ام��ع بني
املسلمني هو األساس املالزم لألساس
اإللهي بتالزم الشهادتني في اإلسالم:

شهادة أن ال إل��ه إال الله وشهادة أن
محمد ًا رسول الله.
ث��ال��ث�� ًا -األس���اس الفقهي للحوار
اإلسالمي  -اإلسالمي :ميكن حتديده
من خالل العناصر التالية:
 ال��ف��ق��ه اإلس�ل�ام���ي وإلزاميتهاملستمدة من أحكام القرآن والس َّنة.
 ال��ف��ق��ه واإلج���ت���ه���اد باعتبارهاملصدر الثالث لألحكام الشرع ّية.
 س��ي��اس��ات ال�����دول اإلسالميةوتقييد اإلل��ت��زام بها بأحكام الفقه
اإلسالمي املتفق عليها بني املسلمني،
وبنا ًء عليه ،يتحدد األساس الفقهي
للحوار اإلس�لام��ي  -اإلس�لام��ي بأنه
إق��رار ال��وح��دة والتقارب والتعارف
عم ً
ال بأحكام القرآن والس ّنة ،ونبذ
اإلساءة إلى رموز املسلمني وأسباب
ال��ف��رق��ة وال��ف��ت��ن��ة وال���ن���زاع الطائفي
والتكفير.
رابع ًا -األساس السياسي للحوار
اإلس�لام��ي  -اإلس�لام��ي :يشكّ ل هذا
األساس شرط ًا الزم ًا إلجناح احلوار
ال��دي��ن��ي ب�ين امل��س��ل��م�ين ،وم���ن خالله
ت��ظ��ه��ر ن��ت��ائ��ج ال��ت��واف��ق السياسي
بالتوازي مع نتائج التوافق الديني
على أمور محددة ،قد تكون كثيرة أو
قليلة ،ومن شأنها حفظ السلم واألمن
بني مختلف الدول اإلسالمية.
م���ن امل���ع���روف أن ح���ال���ة الدولة
اإلسالمية الواحدة التي كانت قائمة
عم ً
ال مببدأ وح��دة األم��ة اإلسالمية
قد حتولت مع الزمن إلى حالة تعدد
ال���دول اإلس�لام��ي��ة ،ومنها ال��ي��وم 57
دول����ة ع��ض��و ف���ي م��ن��ظ��م��ة التعاون
اإلسالمي.
وف���ي ظ��ل ه���ذا االن��ت��ش��ار الكبير
للمسلمني ودول��ه��م ف��ي ال��ع��ال��م ،من
ال��ص��ع��ب ج���د ًا ت��وق��ع ح���دوث تقارب
إل��ى ح���دود ال��وح��دة السياسية ،أو
ح��ت��ى وح����دة اق��ت��ص��ادي��ة ك��ام��ل��ة أو
ش��ب��ه ك��ام��ل��ة ع��ل��ى األق����ل ،وإمن����ا هو
تقارب بني اإلخوة من كافة الطوائف
وامل��ذاه��ب اإلس�لام��ي��ة م��ع االحتفاظ
باخلصوصيات والتنوع ،وهو تق ّرب
إلى الله من خالل السعي إلى توحيد
ال��ص��ف وال��ك��ل��م��ة ف��ي ك��اف��ة املسائل
والقضايا التي ته ّم العالم اإلسالمي.
ه��ي دع���وة م��ب��ارك��ة ف��ي توقيتها
ومضمونها م��ن قبل شيخ األزه���ر،
وه��ذه أس��س وم��ب��ادئ احل��وار فيها:
األس������اس اإلل���ه���ي وم���ب���دأ التمييز
ب�ي�ن ال��ش��ري��ع��ة اإلس�ل�ام���ي���ة والفقه
اإلسالمي ،والوحدة بني املسلمني من
كافة الطوائف وامل��ذاه��ب واملدارس
وت��س��ل��ي��م��ه��م ب���دي���ن ال���ل���ه ال���واح���د
«اإلسالم» ،واألساس النبوي اجلامع
ب�ين امل��س��ل��م�ين ،واألس�����اس الفقهي
ل���ل���ح���وار اإلس��ل�ام����ي  -اإلس�ل�ام���ي،
ومبدأ الوحدة والتقارب والتعارف،
ونبذ أسباب الفرقة والفتنة والنزاع
ال��ط��ائ��ف��ي وال��ت��ك��ف��ي��ر ،وم���ب���دأ عدم
اإلساءة إلى رموز املسلمني.

مذكرة تفاهم بني جممع الفقه الإ�سالمي
واملجل�س الأعلى للم�سلمني يف �أملانيا

و ّق���ع مجمع الفقه اإلس�لام��ي ال��دول��ي ،مبدينة
ف��ران��ك��ف��ورت األمل��ان��ي��ة ،م��ذك��رة ت��ع��اون م��ع املجلس
األعلى للمسلمني في أملانيا ،بهدف بناء عالقات
ش���راك���ة إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م���ع امل��ؤس��س��ات واملراكز
اإلسالمية املتميزة التي تُعنى بتمكني املجتمعات
املسلمة من االلتزام مبنهج الوسطية ونشر ثقافة
االعتدال والتسامح والتعايش والوئام بني أتباع
األديان.
وو ّقع مذكرة التفاهم عن املجمع أمني عام مجمع
الفقه اإلس�لام��ي ال��دول��ي ال��دك��ت��ور قطب مصطفى
س��ان��و ،وع��ن املجلس األع��ل��ى للمسلمني أم�ين عام
املجلس عبد الصمد اليزيدي.
وأوض��ح األم�ين للمجمع أن املجمع يسعى من
خالل هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق
م��ع املجلس األع��ل��ى للمسلمني ف��ي أملانيا تقدير ًا
واعتراف ًا مبا يقوم به هذا املجلس من دور متميز
في التوجيه والتسديد والترشيد للمسلمني في
أملانيا ،وتأكيد ًا على حرص املجمع بتقدمي الدعم
الفكري والشرعي للمجتمعات املسلمة خارج الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،ومتكين ًا

لهم من االلتزام مبقتضيات املواطنة واإلقامة مع
احملافظة على هويتهم اإلسالمية ،وقيم اإلسالم
ومبادئه.
وأش���ار إل��ى أن مجمع الفقه اإلس�لام��ي يهدف
إلى تقدمي الفتاوى واحللول املناسبة ،مبا يح ّقق
مصالح تلك املجتمعات ،ويسهم في اندماجها في
أوطانها ،معرب ًا عن تط ّلع املجمع إلى التعاون مع
املجلس على تنظيم دورات تدريبية لتكوين وتأطير
والوعاظ داخل املجتمعات املسلمة
املفتني واألئمة
ّ
ف��ي أوروب���ا ،مب��ا يسهم ف��ي تكوين جيل جديد من
القيادات الدينية قادر على مواجهة حت ّديات العصر
السمحة ،والعمل على تعزيز قيم
ب��روح اإلس�لام ّ
احل��وار والعيش املشترك ،وتقدمي صورة اإلسالم
احلقيقية تصحيح ًا للمفاهيم املغلوطة عن اإلسالم
واملسلمني.
م��ن ج��ه��ت��ه أوض����ح أم�ي�ن ع���ام امل��ج��ل��س األعلى
للمسلمني ف��ي أملانيا أن ه��ذه ال��ش��راك��ة ت��ع�� ّد نقلة
نوعية ف��ي سياسة املجلس لتوطيد عالقاته مع
منظمات املسلمني ال��دول��ي��ة ،وستختزل ب�لا ريب
م��س��اف��ات ط��وي��ل��ة ع��ل��ى امل��ج��ل��س األع��ل��ى ،وهيئته

العلمية في املجال الفقهي.
وأكد أن املجلس يتط ّلع من خالل هذه االتفاقية
إل��ى حتقيق تغيير فكري وثقافي داخ��ل اجلالية
املسلمة في أملانيا ،وذلك من خالل تشجيع املسلمني
(املواطنني أو مقيمني) على االل��ت��زام مبقتضيات
املواطنة واإلقامة ،والعمل على أن يكونوا شركاء
حقيقيني داخ���ل ال���دول���ة ،وأن ُي��س��ه��م��وا بفاعلية
وإيجابية ف��ي بناء وت��ق�� ّدم مجتمعهم واحلضارة
اإلنسانية ،وأن يكونوا مثا ًال ُيحتذى به في التسامح
والتعايش السلمي بني األديان واألعراق.
وكان حفل التوقيع قد اشتمل على محاضرة حول
«مفهوم املواطنة ،وس��ؤال الهوية» ألقاها معالي
األم�ين العام ملجمع الفقه اإلسالمي ،وتناول فيها
أه�� ّم النقاط والتساؤالت التي يطرحها املسلمون
في املجتمعات الغربية باخلصوص ،حا ّث ًا املسلمني
في أملانيا وأوروب��ا عام ًة على املساهمة واملشاركة
بفاعلية ف��ي عملية ال��ب��ن��اء احل��ض��اري والتنمية
والتطوير في مجتمعاتهم ،ليكونوا عنصر إثراء
وتنوع ًا إيجابي ًا يفيد مجتمعاتهم ودول��ه��م التي
اختاروا العيش فيها.

الإفتاء الفل�سطينية حُت ّذر من الهجمة اال�ستيطانية ال�شر�سة

ح ّذر مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطني خالل
عقد اجللسة ( ،)212برئاسة الشيخ محمد حسني،
املفتي ال��ع��ام للقدس وال��دي��ار الفلسطينية ،من
الهجمة االستيطانية الشرسة ال��ت��ي ت��ق��وم بها
سلطات االحتالل ضد األراضي الفلسطيني كافة،
سواء في الداخل احملتل عام 1948م ،أو القدس ،أو
الضفة الغربية ،مب ّين ًا أن سرطان االستيطان آخذ
باالنتشار على حساب األراضي الفلسطينية ،في
محاولة إسرائيلية لفرض دميغرافيا جديدة ،من
خالل تكثيف السكان اإلسرائيليني في املغتصبات
املقامة على األراض���ي الفلسطينية ،والسيطرة
على املوارد الطبيعية الفلسطينية واستغاللها،
وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من استغاللها،
وب��خ��اص��ة ف���ي ظ���ل س��ي��ط��رة ال��ي��م�ين العنصري
املتطرف على دفة احلكم في الكيان اإلسرائيلي.
وح��� ّذر املجلس م��ن ال��ش��ع��ارات والتهديدات
والعبارات التي أطلقتها األح��زاب اإلسرائيلية

ضد املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد
األق��ص��ى امل��ب��ارك ،وض��د األس���رى الفلسطينيني
القابعني في سجون االحتالل ،وذلك في حمالتهم
االنتخابية األخ��ي��رة ،وأك���د املجلس أن املسجد
األق���ص���ى امل���ب���ارك خ���ط أح���م���ر ،وه���و للمسلمني
وح��ده��م ،ال ي��ش��ارك��ه��م ف��ي��ه أح���د ،وأن محاوالت
سلطات االحتالل تغيير الوضع الديني التاريخي
القائم فيه أم��ر مرفوض ل��دى العالم أجمع ،وأن
الفلسطينيني سيبقون السدنة واحلراس له مهما
ك ّلف األمر من تضحيات.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ه��دي��دات ض���د األس����رى
الفلسطينيني البواسل؛ طالب املجلس مؤسسات
حقوق اإلنسان بضرورة إل��زام سلطات االحتالل
بتطبيق القوانني واألعراف الدولية في معاملتهم،
وال��ع��م��ل ع��ل��ى إط��ل�اق س���راح���ه���م ،م���ؤك���د ًا على
ض���رورة مساندتهم وأهاليهم ،وإل���زام سلطات
االح��ت�لال باالستجابة ملطالبهم اإلنسانية التي

و يسألونك في الدين

كفلتها الشرائع السماوية والقوانني واألعراف
والدولية.
وع��ل��ى صعيد آخ���ر ،أدان امل��ج��ل��س محاوالت
سلطات االحتالل تهويد املدينة املقدسة وصرف
مبالغ طائلة ل��ه��ذا التهويد ،مب ّين ًا أن سلطات
االح��ت�لال وم���ن خ�ل�ال اجل��م��ع��ي��ات االستيطانية
حت��اول االستحواذ على معظم املناطق؛ سلوان،
والبلدة القدمية ،وقلنديا ،وشعفاط ...وأضاف
أن سلطات االحتالل تزعم أن الهدف من وراء هذه
التغييرات تنظيم املدينة املقدسة احملتلة ،والهدف
احلقيقي ه��و طمس ك��ل م��ا ه��و عربي وإسالمي
ف��ي امل��دي��ن��ة امل��ق��دس��ة ،وم��ح��اول��ة إي��ج��اد تاريخ
��زور لهم ،وانتقد املجلس مشروع إقامة جسر
م ّ
معلق يربط بني البلدة القدمية وحي الثوري في
القدس ،وكذلك إنشاء حديقة توراتية قرب املقبرة
اليوسفية ،وغير ذلك من املشروعات التي تهدف
إلى طمس وتزييف معالم املدينة املقدسة.

فتاوي شرعية بإشراف :نخبة من العلماء

ق�ضاء الع�صر �أو ًال �أم �أداء املغرب؟

{ إذا فاتتني صالة العصر لعذر و ُأ ّذن لصالة املغرب ،فهل
أبدأ بصالة العصر الفائتة ،أو بصالة املغرب احلاضرة؟

م�ؤن�س حمدان  -بريوت

ِ
اإلسالم منزلة رفيعة ومكانة عالية؛ فهي أول ما
للصالة في
ِ
يحاسب عليه العبد يوم القيامة ،وقد جعل الله تعالى للصلوات
ِ
ِ
أوق��ات�� ًا مخصوصة؛ وح َّ
أوقاتها؛ فال يجوز
أدائ��ه��ا في
��ث على
ِ
ِ
للمسلم تفويت وق ِ
ٍ
���رورة؛ كنحو
لعذر أو ض
الصالة إال
أداء
��ت
ٍ
سهو؛ لقوله تعالىِ { :إ َّن ال� َّ�ص� اََل� َة َك��ا َن� ْ
�ت َع َلى
��رض ،أو ن��وم ،أو
م ٍ
ٍ
مْالُ ْؤ ِم ِن َ
لعذر حتى دخل
ني ِك َتاب ًا َم ْو ُقوت ًا} ،فإذا فاتتك صالة العصر
ٍ
عليك وقت صالة املغرب؛ فا َأل ْو َلى واألكمل واألحسن هو الترتيب
بينهما ما دام الوقت متسع ًا للقيام بهما؛ خروج ًا من اخلالف،
وذل��ك ب��أن تبدأ بقضاء ص�لاة العصر الفائتة ،ثم ت��ؤدي صالة
املغرب احلاضرة ،والله أعلم.
مواقيت الصالة

الفجر42 :د �4س

ال�شروق18 :د �6س

الظهر24 :د �11س

الع�صر11 :د �2س

املغرب36 :د �4س

الع�شاء56 :د �5س
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ثقافة
زوم

�إىل ال�سيا�سيني
يوم بال عزمية وحب ،حداد في
رزنامة العمر!
عليكم أن حتيوا كل يوم كأنه
يومكم األخير...
زاول�� ��وا أع �م��ال �ك��م ف��ي ج ّدية
ك��أن�ك��م ت�ع�ي�ش��ون أب ��دا م��ن أجل
سواكم ،وكأنكم متوتون غدا دون
سواكم.
ت ��ذ ّك ��روا ك��ل ي ��وم ان �ك��م على
سبيل اإلع��ارة ،وان هذا القصر
املنيف ومنحدر التل ذاك وتلك
ال��دق��ائ��ق ال �ع��اب��رة ه��ي كلها في
عقد إيجار سطر معكم وليست
قط هبة حصرية لكم ،فال تطمعوا
باملزيد لهوى في النفس .فالطمع
يدنّس حتى ثيابكم ،وملء إهابكم
الكبرياء والتس ّلط .ان كل عطية
ه ��ي م ��ن ب�� ��ارئ األك � � � ��وان ،فال
تكونوا كأجدادكم وأجدادهم أهل
ح �س��اب��ات وم �ق��اي �ض��ات .عززوا
ال �ص �ن��اع��ة وال� ��زراع� ��ة أك �ث��ر من
تعزيزكم التجارة .الصناعة ذوق
وإبداع والزراعة تواضع وجت ّدد
حياة وانتماء .واملال وحده مقيت
م��ا ل��م ي � ��ؤازره ف ��رح التضامن
وال �ع �ط��اء .ع� ��ودوا ال ��ى الطبيعة
املتماسكة الوادعة تنقذوا وطنكم
من الغش واخلداع.
ت� �ف ��ادوا االرت� �ب ��اك والهروب
والتصنّع وانظروا الى كل شيء
كما لو كنتم ترونه أول مرة واملرة
األخ �ي��رة .عندها يترنح زمانكم
مجدا وك��رام��ة .واألول ��ى بكم أال
تنتظروا ج��زاء وال شكورا ألنكم
خ ّدام األمة أوال.
كل ي��وم حياة جديدة فاحيوه
ب��أه��ازي��ج احل �ي��اة وسمفونيات
اخل��ل��ود .ف�م��ن ي �ب � ّدد ي��وم��ه يكن
مسرفا بائسا ميؤوسا منه .انكم
وشعبكم إلى مائدة الكون لتلتقوا
وتقتاتوا وت��رت�ق��وا .ف�لا تكسلوا
ت �ل �ق��وا خ� �ي ��را ل �ك��م ولشعبكم.
اغدقوا العطاء تهنأوا ،واآلخرون
على درب هدوئكم وهدايتكم .ال
تدعوهم يصرخون في ضميركم
امليت .واضربوا بح ّد السيف إن
كنتم تدافعون عن أنفسكم وعن
أوط��ان �ك��م .وس�ل�ام ع�ل��ى سلماء
الروح.

د .جهاد نعمان ،بو�سطن

أستاذ في املعهد العالي
للدكتوراه

AL-LIWAA Jeudi 24/11/2022

غيب املوت الثالثاء املاضي ،الفنان روميو حلود عن
عمر ناهز  92عاما ،قدم خاللها العديد من األعمال الفنية
الرائعة.
وق����د ع����رف حل����ود ب���رص���ي���ده ال��ف��ن��ي ال��غ��ن��ي كتابة
للمسرحيات وتصميما وإح��ي��اء للفولكلور والتراث،
حتى رسخت أعماله في الوجدان الشعبي مدى عشرات
السنني.
ب��دأ روميو حل��ود مسيرته املهنية الفعلية في 1964
عندما أعد أوبريت غنائي ًا بطلب من جمعية مهرجانات
بعلبك في إطار برنامجها «ليالي لبنان» .وفي  ،1969ق ّدم
عروضه في مسرح األوملبيا في باريس.
وهو املخرج العربي الوحيد الذي ُدعي إلى حفل تتويج
شاه إيران و ُدعي من قبل البالط امللكي البلجيكي لتقدمي
حفلة في «مسرح الفنون اجلميلة» في بروكسيل .وهو
أول من أطلق «املسرح الدائم» في لبنان عبر االستعراض
«مو ّ
ال» الذي استمر عرضه ملدة أحد عشر شهر ًا.
الضخم ّ
تلقى تعليمه االبتدائي في مدرسة القديس يوسف في
عينطورة ،بعدها التحق بجامعة «موزار» لدراسة هندسة
الديكور ،لكن عشقه للمسرح ولألوبرا دفعه إلى متابعة
ال���دروس في علم املسرح أو مبا يسمى بـ«سينوغرافي
ميكانيك» في معهد «مونتكامودزو» في إيطاليا.
وفي لبنان ،كان روميو حلود أول مـن أطلـق «املسـرح
��وال» اللذي عرض
الدائم» وذلك باالستعراض الكبير «م ّ
بشكل مستمر طوال  11شهرا .ونال عدة جوائز وأوسمة
منها وسام األرز الوطني برتبة ضابط وال��ذي ق ّلده إياه
الرئيس الراحل الياس الهراوى سنة .1995
وارت��ب��ط اس��م روميو حل��ود بأسماء جن��وم من لبنان،
كصباح ،وعصام رج��ي ،وغيرهما .ومنذ ع��ام  1977بدأ

مشواره الفني مع الراحلة سلوى القطريب ،فأخرج لها
ع��دة مسرحيات ،في مقدمها «بنت اجلبل» التي حققت
جناح ًا منقطع النظير .وكذلك ش��ارك في تلحني عدد من
أغاني أعمال أخرى ،مثل« :اسمك بقلبي» ،و«أوكسيجني»،
و«ياسمني» ،و«من��رود» وغيرها .وفي عام  2015أعادت
ابنة سلوى القطريب ،ألني حلود ،تقدمي دور والدتها في
املسرحية نفسها ،ضمن نسخة جديدة
عمها،
ونعت ابنة أخيه ن��اه��ي ،الفنانة أل�ين حل��ودّ ،
مكتفية بنشر موعد جنازته ف��ي ال��واح��دة م��ن بعد ظهر
ام��س ،في كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت ،على أن
تقبل التعازي قبل مراسيم اجلنازة وبعدها في الكنيسة
نفسها ،وبالتالي في كنيسة «السيدة» في عمشيت (مسقط
رأسه) في  24اجلاري ،وفي كنيسة «سيدة العطايا» نهار
اجلمعة ،في  25منه.

ورق عتيـــق ()1

إشت ّد العصف في املدينة ،كان كل شيء
يهطل بغزارة ،املطر والسواقي واملزاريب
والزيازات والرصاص والقذائف ..سالت
األحياء القدمية ،خرجت أحشاؤها إلى
الزقاقات وال��زواي��ا وال��س��اح��ات ،ك��ان كل
ش���يء ي��ص��ب ف���ي ن��ه��ر ع��ك��ر م��ت��دف��ق من
األعالي ،ال يقف في وجهه شيء.
القذيفة التي هوت في املنور ،أصابت
م��ن ال��ق��ب��و ف��ج��وة عظيمة ،ف��ت��دف��ق املاء
إل��ى املكتبة ،طفت الكتب العتيقة على
سطح امل��اء ،طفت دوواي��ن الشعر ،طفت
كتب التفاسير ،طفت الشروح العظيمة،
غمرتها املياه التي ص ّبت غضبها على
املكتبة ،وجعلت م��ن آالف الصفحات،
بساطا أص��ف��ر ،يتهادى ف��وق البحيرة،
وس��ط اجل���دران السميكة .ص��ارت مياه
البحيرة ،تندلق إل��ى اخل��ارج من شباك
هالكة في القبو ،وتندلق معها أحشاء
املكتبة.
سبح اجل��رذ وراء كتاب أحبه كثيرا.
ك��ان يتلذذ بنتشه قبل طوفان عظيم لم
يشهده من قبل .خرج وراءه ،أمسك به.
أخ��ذ يجمع بعض الكتب األخ��رى ،التي
كان قد تعلق بها طيلة فترة التعارف بينه
وبينها.
كان اجلرذّ ،
يعضها ويش ّدها بكل قوة
إل��ى سلة طفت ه��ي األخ���رى ،على وجه
امل���اء .رم��ى اجل��رذ م��ن فمه الكتاب فوق
الكتاب في فم السلة .فم اجل��رذ إل��ى فم
السلة ،والكتاب بينهما ،ف��إذا العاصفة
تهدأ ،وإذا أحشاء العالم التي خرجت،

تطفو كلها .ترسو في الزقاقات ،ويندلق
املاء بعيدا ،بعيدا ،يذهب إلى النهر ،هناك
يصب في البحر.
اجل����رذ تتبعت ن��ف��س��ه ،س��ل��ة الكتب
ال��ت��ي أن��ق��ذه��ا م��ن ال���ط���وف .ك���ان يعض
تعود
عليها بأسنانه ال��ق��وي��ة .ك��ان ق��د ّ
مذاقها طيلة فترة إقامته في القبو .كان
يعاشرها على ال��رف��وف حيثما تكون.
ورمبا تأبطها وخرج بها في نزهاته إلى
اجلحور التي إعتاد الذهاب إليها .كان
يجد في هذه الكتب مذاقاته ،في الصبوح
وفي الغبوق .وكان يتباهى بها على أنه
مثقف كبير .ورمبا كان يستلقي بجانبها
ف��ي وق��ت ال��ظ��ه��ي��رة« ،ح�ين يشتد القيظ
وينتعل كل شيء ظله» .ورمبا راح يبترد
معها في السحر ،حتت قناديل البلدية،
أو يخرج بها عصرا ،حتت ظالل الشجر.
اجلرذ الذي كبر في القبو ،كان يحب
القراءة منذ حداثته ،لكثرة تذوقه طعم
ال��ورق .كان يجد للورق العتيق حالوة،
كثيرا ما أنبهه عليها معشر اجلرذ ،حني
ك��ان��وا ينتدون معه ف��ي جحور املقاهي
ف��ي املدينة .فما يكاد يعود إل��ى القبو،
ح��ت��ى يتسلق ال���رف���وف ،ي��ب��ح��ث عنها،
وميضي السويعات الطويلة في قرقشة
أط��راف��ه��ا ال��ع��ط��رة امل��زي��ن��ة .ي��ج��د فيها
شهوته للمذاقات ،حتى نال شهادة من
زمالئه بها .كانت تستوقفه التعليقات
على احلواشي ،خصوصا منها ما كتب
بخط اليد .كانت تستوقفه األسئلة التي
كتبت بقلم رصاص رفيع ،حتى ال يخدش

حياء الورقة العروس ،في صفحة خدها.
ك��ان اجل��رذ وه��و يتتبع التعليقات على
الصفحات ،يج ّرب أن يضع هو نفسه،
تعليقات عليها ،من ن��وع خط رفيع ،أو
خطني ،أو ثالثة ،حتت سطور بعينها،
بحسب ما تلذ له بعض اجلمل.
شيئا فشيئا ،منا للجرذ ،ذوق ثقافي.
كان يشعر بني النتشة والنتشة ،من هذا
ال��ك��ت��اب أو ذاك ،أن ص���دره ي��س��رع في
التوسعة ل�لآداب والعلوم .وأن��ه ك��اد أن
يصبح ج��رذا مثقفا .فيخرج بني أقرانه
م��ن اجل����رذان يتباهى أم��ام��ه��م بعلمه،
ويتباهى عليهم بسعة إط�لاع��ه .وأكثر
ما يتباهى عليهم ،بكثرة إقتنائه للكتب،
بعدما ص��ار يع ّد مكتبة القبو املهجور،
مكتبة خاصة به.
��س بعظمته:
ف��ج��أة ص���ار اجل���رذ ي��ح ّ
صار اجلرذ مثقفا عظيما .صار يتوسط
احللقات الثقافية ،وينظر في السياسات
القدمية واجلديدة .صار اجلرذ من أهل
القلم ،ال يقبل أن ي��رد له رأي شفوي أو
م��ك��ت��وب .ص���ار يقلد ع��ظ��م��اء اجلراذين
ال��ذي��ن سمع بهم ،أنهم ك��ان��وا يعيشون
ف��ي أق��ب��ي��ة ال��ق��ص��ور ،ويتسنمون فيما
ب��ع��د امل���راك���ز ال��ع��ظ��ي��م��ة .وس���رع���ان ما
طلب األوراق الفاخرة الزاهية امللونة،
واألق�لام السخينة ،ليد ّبج عليها أفكاره
املستحدثة ،التي كان قد قرمطها من ورق
عتيق.

د .ق�صي احل�سني

أستاذ في اجلامعة اللبنانية

معر�ض الفنانة الت�شكيلية ليلى داغر
جماليات «ال ُهروب» �إىل الطبيعة الأنثو َّية

د .الأمرية منى ر�سالن*

ل��م ينشأ ال��ف��نُّ مب��ع��زل ع��ن
التطورِ
ُّ
مبعزل عن
التاريخي ،أو
االجتماعي أو
ٍ
ِّ
ِّ
ِ
البيئة االجتماع َّية أو احمليط.
التطور في
ُّ
وق��ي��ل إنَّ ِع��ل��م اجل��م��ال ِ
وع��ل��م األخ�ل�اق
واقع اإلنسان ،وما َّ
متخضت
ينطلقان من ِ
راسات النفس َّي ُة في هذا املضمارِ ،
عنه ال ِّد
ُ
ِ
بضرورة أو حتم َّي ِة
من الشعورِ الثوري
النحات أو
التغيير لدى املُث َّقف
(الرسام أو َّ
َّ
ِ
األدبي أو
الناقد
أو
املوسيقي
احلرفي أو
ّ
لبلوغ
ائي )...وأزمت ُه
ِ
الف ِّن ّي ،أو حتَّى الب َّن ّ
ح�� ِّد املثال َّية( ،أ َّي��� ًا كانت رؤاه ومشاربه
الثقاف َّية أو السياس َّية أو االجتماع َّية،
أو امل���ذاه���ب ال��ف��ل��س��ف�� َّي ِ��ة أو التوجهات
اإليديولوج َّية أو األفكار املُعاصرة التي
تثاقف معها ،وفعال َّية التأ ُثر والتأثير؛ أو
ِ
األزمنة
حتَّى تلك املدارس الفن َّية  -على م ِّر
والعصورِ  -كان له أن ِاستقى منها فاعل َّية
هُ و َّيته الشخص َّية والثقاف َّية) ،وبالتالي
��س ع��ب َ��ر خ��اص�� َّي ِ��ة «ال���ف���نّ » الواقع
ي��ع ِ��ك ُ
ٍ
الدنيوي املُرتبط به،
فعالةٍ لتغييرِ
ِّ
كأداة َّ
الواقع تغيير ًا تق ُّدم َّي ًا.
ِ
وق���د التقطت «ل��ي��ل��ى داغ�����ر»ُ ،شتات
«ريشاتها» ،متأبط ًة تالوينها ملا ُيقارب
ال��س��ن��ة وال��ن��ص��ف حت��ض��ي��ر ًا ملعرضها
الف ِّني رسم ًا ونحت ًا« :ال ُ��ه��روب» ،والذي
يض ُّم خمس ًا وعشرين لوحة من احلجم
الكبير ،وست عشرة لوح ًة صغيرة ،إلى
مجسمات صغيرةَ ،ن َف َذت من
جانب سبعة
َّ
ِ
ِ
للطبيعة
العميقة
وح
خاللها ليلى ،إلى ال ُّر ِ
الط ِ
األنثو َّي ِة َّ
اغية.
الرسامة
رأي الفنانة
هُ هنا يتب َّدى ُ
َّ
«ليلى داغ��ر» في جمال َّي ِ
��روب إلى
ات ال ُ��ه ِ
ِ
الطبيعة األنثو َّي ِة لتعود إليها ،من خاللِ
ِ
رسالتها التصوير َّي ِة وجوهرِ ها
مضمونِ
الفلسفي وال��ل��ون ِّ��ي وال��ش��ك��ل َّ��ي .كما لن
ِّ
ِ
اخلطوط في
صميم
تبح ُر في
يتمكَّن املُ ِّ
ِ
ل��وح ِ
��ات��ه��ا ،م��ن حيث طولها وعرضها،
تشا ُبكها أو تف ُّل ِتها ،أو من خاللِ اخللف َّي ِ
ات
وال ِ
ِ
الكيمياء اللون َّي ِة
���زاج
���ظ�ل�الِ وام���ت ِ
ِ
ِ
البحث عن
بالفيزياء والبيولوجيا ،في
ِ
القيمة اجلمال َّية لتشكُّلِ اللوحة،
جوهر
َ
خطوط
أن ي��ق�� َب َ��ل أو ح��تَّ��ى أن ي��رف��ض
ِ
احساس ِه
اللون ،أي اللون نفسه ،إلاَّ بعد
ِ
مبكانة استخدام اللون األحمر أو األصفر
م��ع األزرق أو البنفسجي أو األخضر
وسواها (على سبيلِ ا ِملثال ال احلصر)،
ِ
ِ
اللوني
املزج
يستشع َر
إ َّال بعد أن
بأهمية ِ
ِّ
احلتميَ ،مع ما تجُ ِّس ُد ُه
التناس ِق
وأهم َّية
ُ
ِّ
مات ليلى داغر التكوين َّي ِة
جس ُ
ُ
لوحات ُ
وم َّ
لي
روب
تواصلي ُ -
 األنثو َّي ِة ِمن هُ ٍتفاع ٍّ
ٍّ
م��ا ب�ين الطبيعتني :ال�� ّذأت�� َّي��ة  -األنثى،
وطبيعة احمليط.
وف��ي ه��ذا املضمار ال ُي��غ�� َف ُ��ل اطالق ًا،
ِ
ومزج ِه مع
ندرجات ِه
مب
ِ
أنَّ فاعل َّي َة اللونِ ُ
اس قيم َت ُه
األل��وانِ األخرى،
ينتزع من ال َّن ِ
ُ
باإلضافة إلى ِ
ِ
قيمه الفكر َّي ِة
اجلمال َّية ،هذا
والتربو َّي ِة واإلنسان َّي ِة.
ان��ط�لاق�� ًا م��ن خصوص َّي ِة التشكُالت
الفن َّي ِة للوحات ليلى ،يمُ اثل اللونُ األحمر
اجلميل مث ً
الشمس عند املساء،
غروب
ال،
ِ
َ
فتاة َّ
أو وجنتي ٍ
غضة نضرة؛ أو ل ُربمَّ ا قد
يته ِ
خاص ِ
العشق َّية إلى قتامةٍ
يتحو ُل من
ِّ
َّ
والنفس البشر َّية
ِ
دم��و َّي��ةٍ ُمرهقةٍ للنظرِ
ينزاح مفهو ُم اللون
على ح ٍّد س��واء .كما
ُ
األخ���ض���ر امل��رت��ب��ط ب��ب��ه ِ
����ون ُعشبي
��اء ل ٍ
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ِ
النبات واألش��ج��ارِ  ،مبا ينعكس
وأوراق
ِ
ومتع ًة للعني ،وجريان ًا
هدو ًء في ال َّن ِ
فس ُ
عاطفي يتج َّد ُد في يوم ربيعي ،إلى
لتد ُّف ٍق
ِّ
قلق ،فـتيهٍ وضياع...
ُب ٍ
هتان ،أو ٍ
«الهروب»
غير أنَّ «معرض ليلى داغر» ُ
اجلمع ما بني اإلشكال َّي ِ
ات ا َّلتي
يقوم على
ِ
تطرحها عناصر الطبيعة وتق ُّلباتها،
ُ
ِ
اللوني على
الضوئي
وفعل انعكاسها
ِّ
ِّ
ِ
احلياة ب ُّرمتها .فال يعود الوجو ُد ُمج َّرد
معنوي  -بعد أن أهملت ِ
القوى
��ان
ِّ
ك��ي ٍ
ِ
ِ
املُ
التكنولوجي
التطو
حلركة
عاصرة
رِ
ُّ
ِّ
خصوص َّية الرسم اليدوي  -بل يصبو
إلى ٍ
أبعاد ُأخرى.
ِ
فمن خالل املُتعة اجلمال َّية لنشاط داغر
ِّ
َّ
السبل
ذ
ال
ي
ن
والف
الفكري
ِّ
اتي ،ع َّبدت ُ
ِّ
ِّ
العاطفي ومنظورِ ها حليو َّي ِة
أمام ِح ِّسها
ِّ
ِ
لبلوغها ٍّ
جتل ما.
ا ُألنثى،
ُّ�لات ا ُألنثو َّي ِة
وعليه ،ع�� َّب��رت ال��ت��ش��ك ُ
ِ
ِ
طموحاتها وظروفهِ ا
لوحاتها ع��ن
ف��ي
ِ
ِ
ِ
ِ
وعذاباتها
وقلقها
وأتراحها
وأفراحها
وشوقها ِ
ِ
شقهاِ ،
وع ِ
ِ
وسحرِ ها
وأحالمها
��ي ،على
مب��ض��م ٍ
��ون ٍ
واع وم��ن��ط��ق ث��ق��اف ِّ
اخ���ت�ل�اف ك ٍّ
ُ����ل م���ن بيئتيها الزمان َّي ِة
بالواقع
واملكان َّي ِة .فالفنُّ لدى ليلى يهت ُّم
ِ
لتسام
توق دائم
احملسوس ،غير أ َّنه في ٍ
ٍ
ف���وق امل���أس���اوي وال��س��اخ��ر ،والساحر
صبح إدراكًها إدراك ًا
وا ٌملفنت واملُفرِ ح ،ف ُي ُ
ٍ
سيرورة
خللق
جمال َّي ًا وض��رور ًة حتم َّية
ِ
ُم ٍ
بعض من
ثمرة
لواقع ُأ ِّ
نفتح في ٍ
نثوي ُم ٍ
ٍ
جوانب ِه ،كان في املاضي القريب ُمنغلق ًا
ِ
على ِ
ومتقوقع ًا غير ُم ٍ
درك ملشاعرِ ِه
حالهُ ،
ِ
ونوافذه الفكر َّي ِة وتط ُّل ِ
ِ
عات ِه
وأحاسيس ِه
املُستقبل َّي ِة.
فالرؤى الف ُّن َّية التَّي ُ
تأخذ بها ليلى
لم تكن يوم ًا ُمنغ ِلق ًة أو نفع َّي ًة؛ ولم تكن،
فيما هو ُ
عيش جت ُربة رائ��دة ،سوى تلك
ِ
ِ
ِ
الصور الذات َّية املُ
األشياء
حلقيقة
طابقة
ِ
الذاتي
ملواجهة
املوضوع َّي ِة لديها ،ومرآة
ِّ
فيها وفينا.
ب��ن��ا ًء ع��ل��ي��ه ،ت��ك��م��نُ امل��س��أل��ة هُ ��ن��ا في
ِ
األحاسيس
مستويات التعبيرِ عن هذه
ِ
ِ
الدفينة ،اجل�� َّي��اش ِ��ة ،أو تلك ال��راك ِ
��دة في
عميق الشعورِ لدى «أنثو َّية» ليلى.
ِ
ع��� َّب���رت ل��ي��ل��ى داغ�����ر ف���ي معرضها
���زاج ُر ِ
وحها
«ال���ه���روب» ،ع��ن ث��م��ارِ ام���ت ِ

��ي واإلن��س��ان ِّ��ي عبر
الفن َّي ِة وأرق��ه��ا ال�� َّذات ِّ
فنِّ
استنطاق اللوحة التعبير َّي ِة ،للعبورِ
ِ
ُّ
والقو ِة
م��ن خاللها إل��ى ع��ال ِ��م
التحضرِ
َّ
ارة املحُ ِّط ِ
اجل َّب ِ
مة لصنم َّية صورة املرأة
ومجتمع َّي ًا ودين َّي ًا ،عاكس ًة
املؤطرة ثقاف َّي ًا ُ
عالم ُي ِ
ؤمنُ بفعال َّي ِة
انتفاضة «رقيقة» في ٍ
��وي ِ
يستميت
فيه ،وآخ��ر
ُ
احلضورِ ا ُألن��ث ِّ
وتسليع «املرأة»؛ ُمدرك ًة ضمني ًا
لتشييء
ِ
���ه���روب» إلى
أ َّن��ه��ا ستع ُبر م��ن خ�ل�الِ «ال ُ
ِ
ِ
الطبيعة البشر َّي ِة ال��ت َّ��واق ِ��ة إلى
معرفة
احل ِّ
ُ
واحل���ر َّي ِ���ة ،والتجديد ف��ي تفعيلِ
���ق
قوانني اإلنسان َّي ِة احليو َّي ِة ،على عمل َّي ِة
ِ
العليا واألفكارِ واملُ
ِ
نطلقات
ِ
حتقيق املُ ُثل ُ
ِ
ِ
ل��ل��وج ِ
����رورة املحُ
افظة
��ود ال��ك��ون ِّ��ي ،وض
���س األخالق َّي ِة واجلمال َّي ِة
قيم ا ُألس ِ
على ِ
لإلنسان َّي ِة.
«الهروب» املُمسكة بتفاصيلِ
ُ
فلمحات ُ
ِ
لوحات ليلى داغر،
التعابيرِ األنثو َّية في
ِ
ِ
َ
اخلاصة
الطبيعة
التناقض بني
ال تُظه ُر
ل ُ
�لأن��ث��ى ال���ب���ارزة ف��ي ال��ت��ش��كُّ��لِ
العميق
ِ
ِ
جس ِ
والرسومات فقط ،ال بل تُظه ُر
مات
للم
ُ َّ
َ
واملضموني
الظاهري
الشكلي -
االتفاق
ِّ
ِّ
ّ
العميقِ ،والفعل التأ ُثري والتأثيري ما
الطبيعة والكائنات ِ
ِ
ِ
النبات،
وع��ل ِ��م
بني
وخ��ص��وص�� َّي ِ��ة امل��ث��ال�� َّي ِ��ة الشخص َّي ِة ِّ
لكل
ِ
إم ٍ
لوحات َها ،على
جسدتها داغ��ر في
��رأة َّ
ِ
التناقضات احليات َّي ِة والعمل َّي ِة
غم من
ال ُّر ِ
ا َّل��ت��ي تختب ُرها ك ُّ��ل أنثى ف��ي «احل��ي ِ
��اة -
اللوحة».
اجلمالي،
م
��ا
ج
��
س
��
ن
اال
ر
يظه
وعليه،
ُ
ُ
ّ
����ي ا َّل����ذي
ان���ط�ل�اق��� ًا م���ن امل���ب���دأ األخ��ل�اق ِّ
انطلقت ِمن ُه « ُأنثو َّي ُة» ليلى ،في معرضها
ِ
الثقافة
ترسيخ
«الهروب» ،في مي ِلها إلى
ُ
ِ
تفتح بدورِ ها نافذ ًة على
اجلمال َّي ِة ا َّلتي
ُ
��اة ال َّداخل َّي ِة للتج ُر ِ
احل��ي ِ
بة اإلنسان َّي ِة،
��وص في
ِ
من دون ال��غ ِ
غموض العناصرِ
ِ
لعملية
امليتافيزيق َّي ِة والعناصرِ الدين َّية
اخللق...
فال طوباو َّية في صورِ هَ ا وتالوينها ،إذ
طف ِ
ُ
وحكمةٍ
«الهروب» ب ُل ٍ
تنتفض املرأ ُة في ُ
على ِ
واقعها ،وتمُ
العيش.
ارس ح َّقها في
ِ
ُ
فـك ُُّل أنثو َّيات ليلى تتف َّرد بخصوص َّيتها،
ِ
االعتراف ُ
َ
بالتشابك
مني
جسدة بذا
ُم ِّ
الض ّ
األحاسيس الشخص َّي ِة
احلاصلِ ما بني
ِ
��وة ف���ي ل���وح ِ
ِ
ل��ل��ن��س ِ
واعترافها
���ات���ه���ا،

من املعرض
ِ
ِ
والطبيعة املُ
ِ
خضوضرة
الفريد
بالتالص ِق
ُ
ِ
ِ
ِ
بألوانها واملُ
بخطوطها.
عشوشبة
ِ
الطبيعة
طوعت البربر َّية في
ليلى داغرَّ ،
والعزلة املُجتمع َّية ،من
والوحش َّية فيهاُ ،
خ�لال تطويرِ مفاهيم «ال��وج ِ
��ود الفاعلِ
����وي» ،إل���ى ب��ه��ج��ةٍ ل��ون�� َّي��ةٍ َّ
أخ����اذة،
األن����ث ِّ
تنوير
عصر
تستطيع أن تستقي ِمنها
ُ
ٍ
َ
��يُ ،ي��ظ��هِ �� ُر سيطرة «احل��ق��ي��ق��ة» على
ل��ون ّ
ِ
القوى الطبيع َّي ِة واالجتماع َّي ِة.
ِ
امن�����ازت داغ����ر ف���ي حت���وي���لِ
ظواهرِ
ِ
ِ
خياالتها
الطبيعة بطريقةٍ ف ِّن َّيةٍ  ،ومن خالل
تتحسس
«الهروب» ،كي تستطيع أن
عبر ُ
َّ
وجوهر
كيف َّية استخراج ُمحتوى الشيء
َ
ِ
بهدوئها
التطور ،والتالميح األنثو َّية -
ُّ
خبها وسكينتها ُ
وض��م��ورِ ه��ا  -من
وص ِ
َ
أب��ص��ارِ ن��ا وأس��م ِ
��اع�� َن��ا ،واالن��غ��م��اس في
ِ
أعماق َنا ومضمونِ جوهرِ نا ال ُّك ِّلي.
خبايا
���روب» ل��دى ليلى داغ����ر ،على
ف��ـ «ال ُ
���ه ُ
ِ
ِ
موضوعات ِه إجتماع َّي ًا وثقاف َّي ًا
اختالف
فتح أفق ًا ِ
واس َ��ع املدارِ ك،
وإيديولوج َّي ًاَ ،
أم��ام ك ِّ
ذات
ُ��ل إم���رأة ح��امل��ةٍ أو ُمشاكسةٍ ُ
ِ
السائد واملأمول منها
غاير عن
ٍ
نبض ُم ٍ
ُم��ج��ت��م��ع�� َّي�� ًا ،أو ح��تَّ��ى أم����ام ت��ل��ك امل���رأة
ِ
ِ
ِ
الهائمة ،أو املُ
الالهية ،أو تلك
تشظية أو
تواق ًا
الباحثة  -املُفكِّرة ،كي
تكتسب قلب ًا َّ
َ
«الهروب» إلى بعض
لمح ُ
إلى التغيير .إذ ُي ِّ
والتقاليد واملُ
ِ
ِ
ِ
عتقدات االجتماع َّي ِة
العادات
مم���ا ق��د ت��ت��ع��ال��ق مع
وس���واه���ا ال��ك��ث��ي��رَّ ،
ِ
مجتمعات إنسان َّي ِة أخرى ،غير أ َّنه يشي
بجمال َّيةٍ فن َّيةٍ ضمن ما ُيعرف ِ
بعلم الفنِّ
سم والنحت ،الفنون التشكيل َّي ِة وتلك
وال َّر ِ
الفنون التطبيق َّية.
تمعن ف��ي األب��ع ِ
��اد الف ِّن َّي ِة
بيد أنَّ املُ ِّ
جسماتهاُ ،يالحظ
للوحات ليلى داغر ُ
وم َّ
أيض ًا ،في ما ُيالحظه،
االجماع على أنَّ
َ
ف�� َّن��ي ال��ه��ارم��ون��ي وال��ت��ص��اوي��ر اللون َّية
في «هروبها األنثوي» ،ال يتعارضان مع
��رس��ام ِ��ة ،بعدما ُأ ِت��ي َ��ح لها عبر
نفس َّي ِة ال َّ
املحُ���اك���اة ،س��ب َ��ر م��ش��ه��دي ِ
أحاسيس
��ات
ِ
بطابع ِح ِّس ّي -
شخصياتها «األنثوية»
ٍ
ِ
األبعاد التكوين َّي ِة
وتعمقها في
بصري،
ِّ
ُّ
ِ
جلمال َّي ِ
بريحانة
ات مالمحها املُ��زدان ِ��ة
خيال َّي ِة الوجود.
* أستاذة النقد األدبي املعاصر واملنهجية
في اجلامعة اللبنان َّية  -كل َّية اآلداب  -الفرع األ َّول

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

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

املدير املسـؤول

طارق دملج

املدير التجاري

ناجي حطب

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

{

مكاتب املناطق

طرابلس  -ت06/629401 :
مرجعيون  -ت07/835855:
البقاع ت08/ 543217 :
بعلبك ت08 / 371994 :
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Australia 2 Dollars - Austria 2 € - Belgium 2 € - Cyprus 75 P - Denemark 2 € - France 2 € - Great Britain 1.25 Pound - Greece 1 € - Italy 2 € - Spain 2 €

نقطة وسطر

يكتبها اليوم :م�صطفى �شريف

رف�ض با�سيل
وع�ضالت حزب اهلل!

 Bye Byeيا حلوين

بيروت  1آب  ..2004بيروت  24تشرين الثاني  18 ..2022عام ًا و 3أشهر و24
ّ
محطات األلم
يوم ًا ..و«انتهى املشوار» ..سنوات حفلت بالكثير الكثير الكثير ..من
وما أكثرها ..ومن مراحل الفرح وما أق ّلهاِ ..صعاب عبرتُها شخصي ًا ِ
وصعاب عبرها
وال يزال الوطن الصغير «لبنان» ..والوطن العربي األكبر وال يزال ُ
احل ُلم مستمر ًا..
اليوم عندما تُبصر ُعجالتي هذه النور أكون على مشارف ساعات قالئل ألصل
ّ
محطتي األخيرة في اليوم األخير في «دار اللواء» ..التي دخلتها ُمد ّقق ًا لغوي ًا
إلى
بشهادة عليا وخبرة متواضعة ..ألو ّدع��ه��ا اليوم في منصب «سكرتير التحرير
العام» ..بعدما توليتُ اإلشراف على العمل في أقسام :املناطق ،البلديات ،التربية
واالقتصاد..
وج��وه كثيرة م�� ّرت على «خلية نحل» كانت تعج وتضج ..مراسلون ومندوبو
مناطق ،م��ح�� ّررون وم��ص ّ��ورون هنا وهناك ،أقسام فنية من الطباعة اإللكترونية
إلى التدقيق اللغوي ..فاإلخراج الورقي ثم اإللكتروني إلى التنفيذ ..وصو ًال إلى
الطباعة واإلنترنت ..تضاءلت ك ّلها في «عوملة اإلعالم املكتوب» ..فأصبح الصحافي
« ..»One Man Showقادر ًا على فعل كل شيء..
محطات ترتسم ف��ي ب��ال��ي لعل أب��رزه��ا ي��وم اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س الشهيد رفيق
احلريري ..والسواد املمهور بالصمت الذي خ ّيم على بيروت والبلد أجمع ..وليس
منها «يوم احلشر» الذي تلى حلظات «تفجير العنبر  12في مرفأ بيروت» ..وبني هذه
وتلك حلظات فرح قليلة سرقتُها والزمالء في شتى األقسام..
لن أتلو األسماء من شباب وشا ّبات أل ّنني أته ّيب أنْ أنسى أح��د ًا ..أو
أنْ ُأ ِ
خس َر أ ّي�� ًا منهم ح ّقه ..لكن احلق ُيقال بأنّ لهذه ال��دار فضل مبعرفتي
بأسماء ووج��وه ونفسيات كانت كاألهل وال ت��زال وستبقى ..ألنّ قطرات
العرق والتعب واخلبر وامللح «بتهون على إبن احل��رام» ..فكيف بصعاب
ومش ّقات أو جناح يكون سيد املوقف..
في آخر عجالة أكتبها في باب «حكايات الناس» ..ال يسعني سوى أنْ أر ّدد أغنية
قصتنا ..وكانت قصة
توالت على أنغامها سنوات العمر تقول« :خلصت خلصت ّ
حلوة كتير Bye Bye ..يا حلوين» ..وإلى ملتقى قريب إن شاء الله!!

الأورك�سرتا الوطنية حُتيي اال�ستقالل يف الأوني�سكو

هو وهي

{ ملناسبة الذكرى الـ 75لتأسيس
جلنة حقوق امل��رأة اللبنانيةّ ،
تنظم
ال��ل��ج��ن��ة ط��اول��ة م��س��ت��دي��رة بعنوان
«امل����رأة اللبنانية ب�ين عنف الدولة
وقيود األعراف واملوروثات» ،يتحدث
فيها :رئيسة اللجنة عائدة نصرالله،
احملامي د .ب��ول مرقس ،احملامي د.
سمير دي����اب ،وامل���دي���رة التنفيذية
لـ«أبعاد» غيدا عناني 4:00 ،من بعد
ظ��ه��ر ال��ي��وم (اخل��م��ي��س) ،ف��ي فندق
«غولدن توليب»  -احلمراء.
*****
{ رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة متخ ّرجي
امل��ق��اص��د اإلس�ل�ام���ي���ة» ف���ي بيروت
الدكتور محمد مازن شربجي دعا إلى
لقاء حواري مع الوزيرين السابقني
إدم�����ون رزق وط��ل��ال امل��رع��ب��ي في
«إطاللة على جتربة عهود االستقالل
م��ا ق��ب��ل وب��ع��د ال��ط��ائ��ف» 5:00 ،من
م��س��اء ال��ي��وم (اخل��م��ي��س) ،ف��ي مقر
اجلمعية  -الصنائع.
*****
{ حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور رئيس

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

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

حكايات الناس

طالل املرعبي

التوزيع واالشتراكات

عائدة نصرالله
ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع���م���ال جنيب
ميقاتي ،وبعنوان «التجارب العربية
في اإلصالح اإلقتصادي وصوال إلى
ات��ف��اق م��ع ص��ن��دوق النقد الدولي»،
يفتتح «احت���اد امل��ص��ارف العربية»
أع��م��ال «منتدى ب��ي��روت االقتصادي
 ،»2022مبشاركة ق��ي��ادات مصرفية
عربية وجمعيات مصرفية ،وممثلني
عن البنوك املركزية العربية9:00 ،
م��ن ص��ب��اح ال��ي��وم (اخل��م��ي��س) ،في
فندق فينيسيا  -بيروت.
*****
{ حت��ت ع��ن��وان «استراتيجيات
اإلع���ل��ام واإلت����ص����ال ف���ي احل����روب
ال��راه��ن��ة م��ن احل����رب ال��ن��اع��م��ة إلى
امل��واج��ه��ة ال��ع��س��ك��ري��ة» ،وبرعاية
وحضور رئيس اجلامعة اللبنانية
ال��دك��ت��ور ب��س��ام ب����دران ومبشاركة
كلية االعالم ،تنطلق  9:00من صباح
ال��ي��وم (اخل��م��ي��س) أع��م��ال امللتقى
الثامن ل��ـ«ال��راب��ط��ة العربية للبحث
العلمي وعلوم االت��ص��ال» ،في قصر
األونيسكو  -بيروت.

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢٢/١١/٢٢
 ١٤٠حركة طيران و ١٥٠٣٢راكب ًا ،توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  ٧٠رحلة ،اقالع  ٧٠رحلة.
حركة الركاب :وصول  ٧٧٩١راكب ًا ،مغادرة  ٧٢١٣راكب ًا ،وترانزيت:
 ٢٨راكب ًا .

بلدة �إيطالية ُتق ِّدم � 30ألف دوالر
ملن ُيريد االنتقال �إليها

تقدم بلدة بريزيتشي ،في مقاطعة ليتشي بإقليم بوليا اإليطالي ،الواقع في جنوب
شرقي إيطاليا ،األموال ألي شخص يرغب في االنتقال إليها وملن يرغب في االستمتاع
بطقس دافئ ومناخ متوسطي.
ووفقا لشبكة «سي إن إن» اإلخبارية األميركية تعمل بريزيتشي على إقناع الزوار
مبحاولة الترحيب بالتنوع والوجوه اجلديدة متاما.
وقال عضو املجلس احمللي ألفريدو باليس« :هناك العديد من املنازل اخلالية في
املركز التاريخي الذي مت بناؤه قبل عام  1991والتي نود رؤيتها على قيد احلياة مرة
أخرى مع سكان جدد» ،بحسب ما نقلت صحيفة الصن البريطانية.
ويبلغ متوسط تكلفة املنزل في املنطقة حوالي  25000دوالر ،وسيشتري لك هذا
املبلغ من املال منزال مبساحة  500قدم مربع في البلدة.
وتقع البلدة اجلميلة النائية بالقرب من سالينتو ،التي تقع مباشرة في اجلزء
اخللفي األسفل من إيطاليا (منطقة الكعب) ،بالقرب من املياه الصافية اجلميلة
والشواطئ الرائعة لسانتا ماريا دي لوكا.
وتابع باليس« :سنقدم ما يصل إلى  30ألف دوالر لألشخاص الراغبني في االنتقال
إلى هنا وشراء أحد هذه املساكن املهجورة».
وأضاف «سيتم تقسيم إجمالي التمويل إلى قسمني :سيخصص جزئيا لشراء منزل
قدمي وجزئيا إلعادة تصميمه ،إذا لزم األمر».
ليس هناك الكثير من املعلومات في الوقت احلالي ألن اخلطة ال تزال قيد اإلجناز،
ولكن من احملتمل أن يطرح املزيد من املعلومات قريبا على موقع مجلس البلدي على
اإلنترنت.
من املفترض أن يظهر منوذج الطلب هناك أيضا.
للتأهل ،ستحتاج إل��ى املوافقة على أن تصبح مقيما ب��دوام كامل وش��راء أحد
العقارات التي مت بناؤها قبل عام .1991
وفقا لسي إن إن ،ميكن للمدينة اجلميلة أن تدفع للمقيمني القادمني األم��وال بعد
اندماجها مع بلدة مجاورة في عام .2019
وقال باليس« :بعد االندماج ،وفقا للقانون اإليطالي ،ستنعم أراضينا األوسع مبزيد
من األم��وال العامة ،حوالي مليون ي��ورو سنويا لعدة سنوات مقبلة ،والتي نعتزم
استثمارها إلعادة إحياء احلي القدمي».
يبلغ ع��دد سكان بريزيتشي حاليا  9000نسمة ،لكن نصف ه��ؤالء السكان فقط
يعيشون في اجلزء األكثر تقادما من املدينة.

في ظل غياب مظاهر
اإلحتفال العسكري في
ج�����ادة ش��ف��ي��ق ال�����وزان
وال���ف���ي���اض���ي���ة ،وحتى
م���ي���دان���ي��� ًا ف����ي ساحة
الشهداء الذكرى ال��ـ 79
لإلستقالل نظر ًا للشغور
ف�����ي س�������دة ال����رئ����اس����ة
وال�����وض�����ع��ي��ن امل����ال����ي
واإلق����ت����ص����ادي أخ���ذت
األورك���س���ت���را الوطنية
ل��ل��م��وس��ي��ق��ى ال���ش���رق-
ع��رب��ي��ة واألورك���س���ت���را
الفلهارمونية اللبنانية
بقيادة غ���ارو أفيسيان
زم���ام امل��ب��ادرة ،وأحيت
حف ً
ال ثقاف ّي ًا فن ّي ًا ضخم ًا،
في قصر األونيسكو في
بيروت ،بدعوة من وزير
ال���ث���ق���اف���ة ف����ي حكومة
ت����ص����ري����ف األع�����م�����ال
محمد وس���ام املرتضى
ورئيسة املعهد العالي
للموسيقى هبة القواس،
وبرعاية رئيس حكومة
تصريف األعمال جنيب
م��ي��ق��ات��ي .وأت���ى احلفل
ت��أك��ي��د ًا ع��ل��ى أنّ لبنان
يستحق الفرح واحلياة،
وأنّ ع���ي���د استقالله
���د أن ُيحتفى
ال����ـ 79ال ب ّ
ب��ه ب��رغ��م الصعوبات.
وأدى ال���ف���ن���ان غسان
ّ
صليبا ثلة من األغاني
ال��وط��ن��ي��ة ،ك��م��ا الفنان
أن��دري��ه احل���اج .وكانت
هناك مشاركة لـ«كورال
ال����ف����ي����ح����اء ال���وط���ن���ي
ال���ل���ب���ن���ان���ي» ب���ق���ي���ادة
ب��ارك��ي��ف تاسالكيان.
وت��خ��ل��ل احل���ف���ل أيض ًا
م����ش����ارك����ة ل���ل���ش���ع���راء
أنطوان سعادة ورودي
رحمة.

مقدمة احلضور في األونيسكو

«نون»...

قبل  40عام ًا

خالل عزف األوركسترا لألغاني الوطنية

الزواج عن ُبعد ..عادة جديدة تدخل �إىل املجتمع ال�سوري!

بعد خطوبة استمرت نحو  3سنوات،
يستعد عمر الشامي -ال��ش��اب السوري
املقيم ف��ي أمل��ان��ي��ا -لعقد ق��ران��ه على ملى
(امل��ق��ي��م��ة ف��ي س���وري���ا) ،وإمت����ام مراسم
ال�����زواج واس��ت��ق��دام ع��روس��ه إل��ي��ه عبر
إجراءات «لم الشمل».
وكان الشامي غادر سوريا عام 2015
ضمن أفواج املهاجرين في موجة اللجوء
الكبرى ،التي خرجت من البلد العربي
املنكوب نحو تركيا وال��دول األوروبية،
بعدما اش��ت��دت ح��دة امل��ع��ارك والصراع
ف��ي مدينته حلب ب�ين فصائل املعارضة
السورية وقوات النظام السوري.
يقول الشاب الثالثيني ،للجزيرة نت،
إنه طلب من أمه أن تبحث له عن عروس
ف���ي م��دي��ن��ت��ه ،ح��ي��ث مت���ت اخل��ط��ب��ة «عن
بعد» ،بعد موافقة أهل العروس وحتقق
القبول األولي بني األسرتني املقيمتني في
سوريا.
كونَ صورة جيدة
ويعتقد الشامي أنه ّ
ع��ن خطيبته خ�لال احمل��ادث��ة معها عبر
تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي،
ووجد أن بينهما قواسم مشتركة وعادات
وتقاليد متقاربة ميكن أن تكون انطالقة
لبناء حياة زوجية ناجحة ،مستدركا أن
«احلياة املشتركة في الواقع هي احلكم
والفيصل».

زفاف بال عريس

وفي مدينة حلب ،حيث تقيم العروس
مل��ى ،أق��ام��ت األس��رت��ان حفل زف��اف أشبه
ب�����وداع ل��ل��ع��روس امل��ق��دم��ة ع��ل��ى السفر
إل��ى زوج املستقبل ،إذ ارت��دت فستانها
األب��ي��ض وغ��اب عنها العريس ،ف��ي حني
ح��ض��ر األق�������ارب واألص����دق����اء ملشاركة
األسرتني الفرحة املنقوصة.
تقول ملى ( 27عاما) إنها قررت تنظيم
ح��ف��ل��ة ال���زف���اف ،ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب أهلها
وأقاربها وحتى خطيبها ،لرغبتهم في
رؤيتها بالثوب األبيض ،وإدخال الفرحة
والبهجة إلى قلبها ،في ظل ظروف أمنية

اللبنانيون على موعد اليوم
مع الفصل السابع من مسرحية
اجل��ل��س��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة الرئاسية،
دون أي تغيير ف��ي السيناريو
اإلنتخابي ،ال��ذي سيبقى أسير
ال��ورق��ة البيضاء ،وم��ا تعنيه من
تعطيل مبطن للعملية اإلنتخابية،
ومت���دي���د م��ع��ل��ن ل��ف��ت��رة الشغور
الرئاسي.
ومثل هذه اجللسات املسرحية
ستتكرر ،طاملا بقي فريق املمانعة
ع��ل��ى مت��ن��ع��ه م��ن إع��ل�ان مرشحه
ل���رئ���اس���ة اجل���م���ه���وري���ة ،بسبب
املوقف الذي يتمترس عليه رئيس
التيار العوني جبران باسيل في
رف��ض أي م��رش��ح ال ي��واف��ق على
ش��روط��ه التعجيزية ،والقاضية
باحلصول على احلصة الكبرى
من مقاعد الوزراء املسيحيني في
ح��ك��وم��ات العهد العتيد ،فض ً
ال
عن التفرد بتعيينات الفئة األولى
امل��ه��م��ة ،وف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا  :حاكم
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ،ق��ائ��د اجليش،
ورئيس مجلس القضاء األعلى!
مما يعني نزع صفة «القوي» عن
رئيس اجلمهورية ،وحتويله إلى
مجرد شاهد زور ،على ما يجري
في عهده.
غ��ن��ي ع��ن ال��ق��ول أن ب��اس��ي��ل ال
يعتمد على كتلته البرملانية في
إت��خ��اذ ه��ذا امل��وق��ف امل��ع ّ
��ط��ل ،قدر
إع���ت���م���اده ع��ل��ى ع���ض�ل�ات حزب
الله ،الذي م��ازال «يساير» حليفه
ف���ي ال���وق���ت ال��ض��ائ��ع ،إل���ى حني
ظهور اخليط األبيض من اخليط
األس��ود في التوافقات اخلارجية
والداخلية التي ستفتح أبواب
قصر بعبدا أمام من يتم التوافق
على شخصه.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،يستمر النائب
م���ي���ش���ال م����ع����وض ف����ي سباقه
ال��رئ��اس��ي ب��رص��ي��د ي���ع���ادل ثلث
تعداد املجلس النيابي ،رغ��م كل
ما يتعرض له من ضغوطات تارة
من بعض احللفاء ،وذبذبات غير
م��ب��ررة ممِ َّ ��ن ُيفترض أن يكونوا
في ع��داد املؤيدين ،من تغييريني
ومستقلني.
وب��������ات واض������ح������ ًا أن فشل
م��ح��اوالت جمع الكتل السيادية
في جبهة واح��دة ،وخلف املرشح
ال��س��ي��ادي األوف�����ر ح���ظ��� ًا ،يشكل
عام ً
ال أساسي ًا في إفساح املجال
أم���ام ف��ري��ق املمانعة لإلستمرار
بلعبة الورقة البيضاء ثم تهريب
النصاب ،ورفع اجللسات قصر ًا.
وي��ب��دو أن امل��س��رح��ي��ة املم ّلة
مستمرة بضعة أشهر أخرى ،ألن
عواصم القرار الدولي واإلقليمي
تهتم حالي ًا بأولوياتها امللحة،
م��ن أوك��ران��ي��ا إل��ى أزم���ات الطاقة
والتضخم املتصاعد ،بعيد ًا عن
امل��ل��ف اللبناني ال���ذي سقط إلى
أسفل س ّلم اإلهتمامات اخلارجية
الفاعلة.
 ..وإل���ى اجل��ل��س��ات املستمرة
إلى السنة املقبلة!

1985/11/24

تناقض إسرائيلي في الطرح
لالنسحاب والتالعب على األلفاظ

يعود الوفد العسكري اللبناني الى
الناقورة اليوم متمسك ًا بقرار مجلس
ال����وزراء أم��س ال���ذي أك��د على ضرورة
املطالبة ببرناج زمني وجعرافي واضح
وم��ح��دد ملرحلتي اإلن��س��ح��اب الثانية
والثالثة .وف��ي ما ب��دا للمراقبني أمس
ان امل��ب��اح��ث��ات أص��ب��ح��ت ع��ل��ى مفترق
أساسي بسبب التناقض احلاصل في
الطرح االسرئيلي العلني من موضوع
االنسحاب والتالعب على االلفاظ ..إلخ.

قبل  25عام ًا
1997/11/24

امللك فهد واألمير عبدالله
استقبال احلريري

ومعيشية صعبة متر بها البالد.
وت��ؤك��د مل���ى ،ل��ل��ج��زي��رة ن���ت« ،انتشار
ظاهرة حفالت الزفاف في غياب العريس
امل��ه��اج��ر ،ألح��ك��ام ف��رض��ت��ه��ا احل���رب في
س��وري��ا وه��ج��رة معظم ال��ش��ب��ان ،ورغبة
من أهل العروس في توثيق زفاف ابنتهم
وإشهاره».
وتعترف بأن «الزواج عن بعد» جتربة
اجتماعية محفوفة باألخطار واملفاجآت،
لكنها تأمل أن حتقق السعادة واالستمرار
في حياتها الزوجية ،بعدما وج��دت في
خطيبها ص��ف��ات حسنة شجعتها على
املوافقة لالقتران به ،إضافة إلى شهادات
اجل���وار واألق����ارب اإلي��ج��اب��ي��ة عنه وعن
أهله.

عنوسة متصاعدة

قصة عمر وملى ليست حالة استثنائية

في سوريا ،حيث فرضت احلرب املستمرة
منذ أكثر م��ن عقد متغ ّيرات كبرى أدت
إلى تبدل العادات والتقاليد التي الزمت
امل��ج��ت��م��ع ال���س���وري ،خ��اص��ة ف��ي مسألة
اخل��ط��وب��ة وال�����زواج ،ودف��ع��ت بكثير من
األس��ر إل��ى التساهل في مسائل حفالت
الزفاف واملسكن املستقل ،واللجوء إلى
«الزواج عن بعد».
وعلى وقع رحى املعارك ،زادت موجات
هجرة ماليني الشبان من سوريا ،في حني
حتمل
يواجه من تبقى في البالد صعوبة ّ
تكاليف ال����زواج ،ج���راء انهيار الوضع
االق��ت��ص��ادي وحت���ول ت��أم�ين امل��ن��زل إلى
حلم صعب املنال ،فض ًال عن تكاليف املهر
والزفاف.
وم���ع ع���زوف ال��ش��ب��ان ع��ن االرتباط،
ارت��ف��ع��ت ن��س��ب��ة ال��ع��ن��وس��ة ف���ي البالد
ل��ت��ق��ت��رب م��ن  ،%70ح��س��ب آخ���ر بيانات

وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية في حكومة
النظام السوري ،وذلك ألسباب عدة ،من
أهمها احلرب والهجرة والفقر.
ووفق بيانات الوزارة ،فإن هناك نحو
 3ماليني فتاة سورية عازبة جتاوزن سن
الـ 30عاما ،بينما يشير إحصاء آخر إلى
أن النسبة تتجاوز .%65

منظور الشرع

وتعكس األرق��ام التي توثقها احملاكم
الشرعية السورية حجم تعاظم ظاهرة
«ال���زواج عن بعد» أو ما يسمى «الزواج
عبر اإلنترنت» ،الذي يؤكد الشرع صحته
وف���ق ش���روط م��ح��ددة ُي��ب��ن��ى عليها عقد
سجل في احملكمة.
الزواج و ُي ّ
القاضي الشرعي األول في دمشق
م��ح��م��ود امل���ع���راوي ي���رى أن ال����زواج
عبر اإلنترنت ،ال��ذي يتم في حضور

ش��اه��دي��ن م���درك�ي�ن ووال�����د الزوجة،
يعد زواج��ا صحيحا وج��ائ��زا شرعا،
باعتبار أن الفقهاء أج���ازوا الزواج
عبر املراسلة.
وي��ش��ي��ر امل���ع���راوي إل���ى ص��ح��ة زواج
امل��راس��ل��ة ،وه���و أن ي��رس��ل ال���راغ���ب في
الزواج رسالة إلى الفتاة أو والدها يطلب
فيها ال��زواج من الفتاة ،ثم تقرأ الرسالة
مباشرة وجتيب الفتاة أو يجيب والدها
ب��ال��ق��ب��ول ،وف��ق��ا ل��ل��م��ع��راوي ف��ي حواره
م��ع صحيفة «ال���وط���ن» امل��وال��ي��ة للنظام
السوري.
وحسب القاضي املعراوي ،فإن نسبة
عقود الزواج خارج سوريا ،التي تتم عبر
ال���وك���االت ،وص��ل��ت إل��ى  %50م��ن مجمل
العقود التي تعقد في احملكمة الشرعية،
بعدد يومي يبلغ نحو  60عقدا.
«اجلزيرة»

أجرى أمس رئيس مجلس الوزراء
رف��ي��ق احل��ري��ري م��ح��ادث��ات م��ع خادم
احل���رم�ي�ن ال��ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ف��ه��د بن
عبدالعزيز وولي العهد االمير عبدالله
ب��ن عبد العزيز ،كما زار أمير منطقة
الرياض سلمان بن عبدالعزيز .وقالت
وك���ال���ة االن���ب���اء ال��س��ع��ودي��ة أن خادم
احل��رم�ين الشريفني استقبل الرئيس
احلريري وبحثا في العالقات الثنائية
ب�ي�ن ال���ب���ل���دي���ن،واس���ت���ع���رض���ا مجمل
االوض������اع ع��ل��ى ال���س���اح���ات العربية
واالسالمية ..إلخ.

قبل  15عام ًا

2007/11/24

 24ت :2اجلمهورية
بال رئيس!...

 24ت 2007 - 2اجلمهورية بال رئيس
جديد .م��رة أخ��رى خالل أقل من  20سنة
يقع لبنان فريسة ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي ،مع
اختالف في املعطيات والوقائع السياسية
واالم��ن��ي��ة .واذا ك��ان احمل��ظ��ور ال���ذي كان
يتخوف منه الكثيرون قد وق��ع ،وأصبح
لبنان اعتبار ًا من منتصف الليلة املاضية
بال رئيس جمهورية ،فإن الثابت أو الشيء
امللموس أن لغة العقل تغلبت ..إلخ.

