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االنشطار يرفع منسوب الرتابة الرئاسية ..وباسيل مُيِّهد لفراغ طويل!

يتمسك بصندوق النقد للخروج من األزمة ..وكرامي نائب ًا عن طرابلس وناصر عن املقعد العلوي
ميقاتي َّ
احلرب الأوكرانية والتحديات
د .لويس حبيقة
مع احل��رب األوكرانية تتغير طبيعة العالقات الدولية،
حيث الهم األس��اس��ي يكمن ف��ي منع توسعها خاصة بعد
القصف ال��ص��اروخ��ي على ب��ول��ن��دا .حسنا مت��ت معاجلة
املوضوع سياسيا منعا لالنتقال رمبا الى حرب نووية غير
مضمونة النتائج .بني الهم الطبيعي قبل شباط  2022الذي
كان حتفيز النمو ونشر التنمية ومحاربة الفقر ،أصبحنا
نتطلع جميعا الى كيفية استمرار احلياة ليس فقط بسبب
التضخم وامنا بسبب امكانية حصول مواجهة بني روسيا
وحلف شمال األطلسي .انتقلت األولويات العاملية لألسف
من االقتصاد الى احلرب والسلم في غياب أي دور فاعل لألمم
املتحدة .ك��ان يقال أي��ام احل��رب ال��ب��اردة ،أن األمم املتحدة
تلعب الدور الذي يسمح لها بلعبه من قبل الواليات املتحدة
واالحتاد السوفياتي .ها نحن نعود الى هذه األجواء دون أن
نتجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الصني اليوم في كل جوانب
االقتصاد العاملي.
احلروب ليست فقط صراعا عسكريا وامنا أيضا اقتصاديا
وماليا حيث املهم تأمني االنفاق الكافي للتمويل واالستمرار
والصمود .حجم التمويل مهم ،لكن األهم توزعه على كافة
النشاطات العسكرية واألمنية .ما هو الهدف؟ كيف نصل
اليه؟ هل األموال موجودة وهل اخلبرات كافية؟ هل املطلوب
مساعدات خارجية في االرشاد واملال؟ تخطى حجم االنفاق
العسكري العاملي ف��ي سنة  2021ألفي مليار دوالر ،ومن
املتوقع أن يزداد مستقبال بسبب احلرب األوكرانية واخلوف
من حصول حروب أخرى أكبر وأشمل.
يتم هذا االنفاق الكبير في وقت يحتاج العالم خالله الى
أبسط األمور احلياتية من غذاء وطاقة وصحة وتعليم وغيره.
يتوجه العالم عكس مصالح سكانه الثمانية مليارات شخص
الذين يحتاجون الى كل شيء باستثناء احلروب واخلسائر
وامل��وت .يحتاج العالم الى احلياة والى نقل املوازنات من
الدفاع والهجوم الى كافة احلاجات االجتماعية .ال ننسى
أيضا أن األم��وال غير متوافرة أيضا ملواجهة ت��ردي املناخ
وتأثيره على صحة وح��ي��اة االن��س��ان حيث نعاني جميعا
من احلرائق والفياضانات واخلسائر الكبيرة في الغابات
وغيرها .مؤمتر  COP27وإن جنح على صعيد التمنيات
واألف��ك��ار والتعهدات ،اال أن األم���وال ال ت��زال غير متوافرة
خاصة في الدول التي تلوث أكثر بكثير من غيرها كالواليات
املتحدة والصني والهند.
عودة الواليات املتحدة مع بايدن الى النشاطات البيئية
وع����ودة ال��ب��رازي��ل ح��دي��ث��ا ال��ي��ه��ا يجعالننا ن��ت��ف��اءل خيرا
ب��احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��غ��اب��ات وال���ث���روات الطبيعية وخاصة
«األم���ازون» التي تعتبر رئ��ة الكرة األرض��ي��ة .وع��د الرئيس
لوال املجتمع الدولي باستضافة قمة مناخ قريبا في األمازون
لوضع الضؤ على هذه الثروة الهائلة وضرورة
احلفاظ عليها ملصلحة البشرية جمعاء.
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> املركزي ُيعلن التدقيق
الدويل يف موجودات الذهب
>  6قرارات للمالية حول
تطبيق �سعر �صريفة
�ص 4
دوالر بريوت  40000ل.ل

الدوالر يت�أهب �إىل ما بعد الأربعني!
جت��اوز سعر ص��رف ال��دوالر األميركي في السوق ال��س��وداء مساء
ام��س ال��ـ 40أل��ف ليرة لبنانية ،ليعود ويتراجع ال��ى ح��دود 39900
و 39950و40.000ل.ل.
واذا مضى سعر ص��رف ال���دوالر ،معتمدا التكتيك إي��اه :ارتفاع-
انخفاض ،فإنه يتأهب جلولة ارتفاع بني الـ 40وما فوق!

بصرف النظر عن موعد اجللسة رقم  ،8في
 1ك ،1وهو الشهر األخير من عام االستحقاق
الرئاسي ،كموعد تلقائي وروتيني ،وسط تزايد
التململ النيابي ،والسؤال عن جدوى املجيء
كل أسبوع ،مادامت «األسطوانة النيابية» ،هي
هي ،برتابة ،تتحول الن تكون ممجوجة ،وسط
خيارين :االول يقوده فريق «القوات اللبنانية»
واح��زاب مسيحية اخ��رى ،مبشاركة ،رمبا غير
دائمة من اللقاء الدميقراطي ،وبعض األصوات
التغييرية من طوائف متعددة ،وميثله ترشيح ًا
النائب الشمالي ميشال رينيه معوض ،الذي
يلجأ ال��ى احلسابات الرقمية ،معلال النفس
بالفوز ،والثاني يقوده حزب الله ،ومعه حركة
«ام�����ل» ،وه��م��ا ي��ك��ون��ان «ال��ث��ن��ائ��ي الشيعي»،
وبالتنسيق مع الشريك في تفاهم مار مخايل
التكتل الوطني احل��ر ،وي��دع��و للتوافق على
الرئيس االول ،وان ك��ان اخل�لاف مستحكم ًا
ح����ول ت��رش��ي��ح ال���ن���ائ���ب السابق
سليمان فرجنية.

�إنذار برازيلي
مبكر والتاريخ
ينحني لرونالدو
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نقطة وسطر

�شاهدان من الطائف:
اال�ستن�ساب �أو�صلنا لالنهيار!
�ص 8

البرازيلي نيمار يحاول العبور وسط احلصار الصربي

استهلت ال��ب��رازي��ل بطلة ال��ع��ال��م 5
مرات مشوارها في مونديال قطر بفوز
واع��د على صربيا -2ص��ف��ر ،سجلهما
ريشارليسون في املباراة التي اجريت
بينهما أم���س اخل��م��ي��س ع��ل��ى استاد
لوسيل باملجموعة السابعة.
وب���ذل���ك ت���ك���ون امل��ن��ت��خ��ب��ات ال����ـ32
امل��ش��ارك��ة ف��ي النهائيات لعبت كلها،
على ان تنطلق اليوم اجلمعة مباريات
املرحلة الثانية من الدور االول.
وض��م��ن امل��ج��م��وع��ة ع��ي��ن��ه��ا ،حققت
سويسرا فوزا مستحقا على الكاميرون
ب��ه��دف نظيف سجله ب��ري��ل اميبولو،
ليترجم أفضلية فريقه طوال املواجهة.
وق���اد البرتغالي رون��ال��دو منتخب
بالده للفوز على غانا  ،2/3في املجموعة
الثامنة ،وبات «ينفرد برقم قياسي كأول
الع����ب ي��س��ج��ل ف���ي خمس
نهائيات لكؤوس العالم.
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�ضربات تركية ت�ستهدف
من�ش�آت نفطية يف �شمال �سوريا

استهدفت ط��ائ��رات تركية مسيرة منشآت
ن��ف��ط��ي��ة رئ��ي��س��ي��ة ت���دي���ره���ا ق������وات سوريا
الدميقراطية التي يقودها األك���راد في شمال
ش���رق س���وري���ا ،ف���ي ض���رب���ات ج��وي��ة أدانتها
الواليات املتحدة بشدة.
وقالت قوات سوريا الدميقراطية إن عشرات
م��ن بينهم  11م��ن مقاتليها ل��ق��وا حتفهم في
الضربات ،وهذه هي املرة األولى التي تستهدف
فيها تركيا منهجيا حقول النفط في املنطقة
التي تسيطر عليها قوات سوريا الدميقراطية.
وق��ال��ت ق���وات س��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،شريك
الواليات املتحدة في القتال ضد تنظيم داعش،
إن تركيا ضربت األراضي السورية بشكل أعمق
مم��ا فعلته ف��ي عملياتها السابقة .وق��ال��ت في
بيان إن الضربات قتلت  15مدنيا و 25جنديا
من قوات احلكومة السورية.

ووع��د الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
بتوسيع العملية وقال إن أنقرة ستتوغل بريا
في الوقت الذي تراه مناسبا.
وجاء في بيان قوات سوريا الدميقراطية أن
«العدو يستهدف توجيه ضربات كبيرة لقواتنا
الدفاعية وخ��اص��ة قادتنا وم��راك��ز قيادتنا...
وبهذه الطريقة ميهد لهجوم بري».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير،
ون��ف��ى ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي ووح���دات
حماية الشعب تورطهما.
وق��ال��ت ثالثة م��ص��ادر ف��ي مدينتي القامشلي
واحل��س��ك��ة ال��س��وري��ت�ين إن ال��ط��ائ��رات املسيرة
التركية قصفت منشآت نفطية في ساعة متأخرة
من مساء يوم األربعاء قرب القامشلي وأيضا في
منطقة الرميالن الغنية بالنفط التي
توجد بالقرب منها قوات أميركية.
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الدخان يتصاعد بعد غارة جوية على حقل نفط في منطقة القامشلي في سوريا

جمل�س حقوق الإن�سان يفتح حتقيق ًا حول القمع يف �إيران

ق���� ّرر م��ج��ل��س ح��ق��وق اإلنسان
ال��ت��اب��ع ل�لأمم امل��تّ��ح��دة ام��س فتح
حتقيق دول��ي ح��ول القمع الدامي
لالحتجاجات التي أشعلتها وفاة
ال��ش��اب��ة مهسا أميني ف��ي إي���ران،
وذل�����ك ب���ه���دف ج��م��ع أد ّل������ة حول
االنتهاكات التي ارتكبت متهيد ًا
ملالحقة محتملة للمسؤولني عنها.
وب��ي��ن��م��ا ك���ان أع��ض��اء املجلس
مجتمعني في جنيف في اجتماع
طارئ لبحث امللف اإليراني ،أعلنت
وك��ال��ة «ف���ارس» اإلي��ران��ي��ة لألنباء
أنّ ال��س��ل��ط��ات ف���ي اجلمهورية
اإلسالمية أوقفت العب كرة القدم
ال��ش��ه��ي��ر ف���وري���ا غ���ف���وري بتهمة
«إه��ان��ة وت��ش��وي��ه سمعة املنتخب
الوطني واالن��خ��راط ف��ي الدعاية»
ض ّد الدولة.
وم���ش���روع ق����رار إرس�����ال جلنة
حت��ق��ي��ق إل����ى إي������ران ل��ل��ن��ظ��ر في

ك ّ
���ل االن��ت��ه��اك��ات امل��رت��ب��ط��ة بقمع
االحتجاجات في هذا البلد ق ّدمته
أملانيا وإيسلندا وقد أق ّر بتأييد 25
��ت دول
دول��ة عضو ًا واع��ت��راض س ّ
وامتناع  16دولة عن التصويت.
وخالل مناقشة مشروع القرار،
امل��ف��وض ال��س��ام��ي حلقوق
أط��ل��ق
ّ
اإلنسان فولكر تورك الذي لم َ
يلق
ب��ع��د ر ّد ًا م���ن ط���ه���ران ع��ل��ى طلبه
زي��ارت��ه��ا ،ن����داء إل���ى اجلمهورية
اإلس�ل�ام���ي���ة ن��اش��ده��ا ف��ي��ه «وقف
االس���ت���خ���دام غ��ي��ر امل��ف��ي��د وغير
املتكافئ للقوة» ض ّد املتظاهرين.
وق��ال ت��ورك إنّ «الوضع الراهن
ال ي��ح��ت��م��ل» ،ق��ب��ل أن ي���ش��� ّدد على
مسامع الصحافيني على «ضرورة
أن تستمع احلكومة إل��ى الشعب
وأن تنصت إلى ما يقول وتنخرط
ف��ي عملية إصالحية ألن التغيير
حتمي».

ب�����دوره�����م ن������� ّدد ال����ع����دي����د من
الدبلوماسيني الغربيني بالقمع
الدامي لالحتجاجات في إيران.
وع����ق����دت اجل���ل���س���ة ع���ل���ى وقع
االحتجاجات التي أشعلتها وفاة
ال��ش��اب��ة م��ه��س��ا أم��ي��ن��ي البالغة
 22ع��ام�� ًا ب��ع��د أي���ام م��ن توقيفها
النتهاكها قواعد اللباس في إيران.
وأص��در القضاء االيراني حتى
اآلن ستة أحكام باإلعدام على صلة
بالتظاهرات.
وخ�لال اجللسة قالت السفيرة
األميركية ميشيل تيلور إنّ «الشعب
اإلي���ران���ي ي��ط��ال��ب ب��ش��يء بسيط
للغاية ،وهو أمر يعتبره معظمنا
مفروغ ًا منه :القدرة على التح ّدث
وعلى أن ُيسمع» ،وذل��ك فيما كان
يلوحون
أعضاء في الوفد األميركي ّ
ب����ص����ور وأس����م����اء
لضحايا القمع.
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املفوض السامي حلقوق اإلنسان فولكر تورك ,في مقر األمم املتحدة في جنيف.

«خطفت» من جنني بال�ضفة
الفل�سطينيون ُيعيدون جثة �إ�سرائيلي ُ

أعيدت جثة إسرائيلي إلى عائلته امس بعد مفاوضات أتاحت
تفادي مواجهات «عنيفة» ،على ما أعلن اجليش اإلسرائيلي ،بعدما
احتجزها مقاتلون فلسطينيون في مخيم جنني ال��ذي يعد معقال
لفصائل مسلحة.
توعد
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي املنتهية واليته يائير لبيد ّ
األربعاء «اخلاطفني بدفع ثمن باهظ» إذا لم يعيدوا جثة الشاب.
وكانت عائلة الشاب الدرزي تيران فيرو البالغ  17عاما ،أفادت أن
مسلحني خطفوه من مستشفى في جنني بعدما أصيب بجروح بالغة
في حادث سير في املدينة.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي باكرا امس في بيان أنه «إثر جهود
ق��وات األم��ن وبالتنسيق م��ع السلطات الفلسطينية ،نقلت ج ّثة
إسرائيلي قضى الثالثاء في حادث مروري في جنني إلى عائلته في
إسرائيل».
وأك��دت وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية (وف��ا) «جناح جهود
اإلفراج عن جثمان الشاب تيران فيرو ،وقالت إنها جاءت «بتعليمات
من الرئيس محمود عباس ومتابعة من رئيس جهاز املخابرات
العامة ال��ل��واء ماجد ف��رج وق��ادة االج��ه��زة األمنية ومحافظ جنني
وقواها الوطنية وفعالياتها ومؤسساتها».
وبحسب الوكالة مت تسليم اجلثمان «من مقر جهاز املخابرات
العامة في جنني للهالل األحمر الفلسطيني (جمعية إسعاف) الذي
قام بدوره بتسليمه للجانب اإلسرائيلي».
وتسلم اجلثمان من مقر جهاز املخابرات العامة في جنني،
ال��ه�لال األح��م��ر الفلسطيني ال���ذي سلمه ب���دوره إل��ى اجلانب
اإلسرائيلي.
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مشهد من جنازة الشاب اإلسرائيلي الدرزي تيران فيرو في دالية الكرمل

�سيا�سة حملية
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تغيات كبرية
توزيع �أدوار بني ثنائي زعزعة الدولة بانتظار رّ
حزب اهلل والتيار العوين يتناوبان على تعطيل انتخاب الرئا�سة

,,

مناورات مك�شوفة لبا�سيل
العاجز عن �إقامة �أية حتالفات
خارج حزب اهلل

,,

الترويج عن خالف مزعوم بني حزب الله والتيار العوني على موضوع
انتخاب رئيس للجمهورية ليس جديدا ،ولم يعد يقنع اللبنانيني بالرغم
من كل مايحاك من روايات هزلية ،ويتردد من أخبار وتسريبات فكاهية
عن تباعد ،قد يصل في بعض االحيان الى حد التهويل باالفتراق بني
احلليفني ت��ارة ،اذا لم تلب مطالب ال��وري��ث العوني ،وحتى بلوغ حد
التهديد بتمزيق تفاهم مار مخايل ت��ارة اخ��رى .تعود اللبنانيون على
هذه احلركات واخلبريات ،منذ صياغة التحالف الثنائي بني الطرفني
بعد عودة جنرال الرابية من منفاه الفرنسي ،بعد جرمية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري املدان بارتكابها كوادر من احلزب .كانت العالقة
بني ح��زب الله والتيار العوني ،تسير حسب ادوار مرسومة ،يتناوب
فيها الطرفان على تعطيل مسار الدولة ،كل بدوره اذا لم تكن السلطة
مطواعة بيدهم ،وحتقق مصلحتهم بالتغاضي عن جت��اوزات احلزب
بسالحه اإليراني للقوانني والدستور ،وتبعيته العمياء للسياسة االيرانية
ومصاحلها االقليمية والدولية.
على هذه القاعدة ،سارت عالقة احلزب مع التيار الوطني احلر .وهكذا
مت تعطيل انتخابات رئاسة اجلمهورية ،بعد انتهاء والي��ة أميل حلود،
وبعدها والية الرئيس ميشال سليمان وكما يجري االن بعد انتهاء والية
رمز خراب اجلمهورية ودمار مؤسسات الدولة ميشال عون.
سجل الطرفني حافل في هذا املجال ،من مآثرهما مت تعطيل وإغالق
املجلس النيابي قسرا بالسابق ،واسقاط حكومة الوحدة الوطنية باالنقالب
عليها ،وعرقلة تشكيل احلكومات الواحدةتلو االخرى ،اذا كانت ال تلبي
مطالب وشروط الطرفني معا او مطلب كل منهما على حدة.
ّ
عط َل ح��زب الله والتيار الوطني االنتخابات الرئاسية السابقة ما

يقارب من السنتني ونصف ،لفرض انتخاب العماد ميشال عون رئيسا
ّ
يقض
للجمهورية ،ول��م يثقل ال�ف��راغ الرئاسي ي��وم��ذاك كاهلهما ،او
مضاجعهما ،او يشكل خطرا على موقع الرئاسة االولى.
ولذلك ،لم يكن مستغربا ان يلجأ حزب الله لتعطيل االنتخابات الرئاسية
احلالية باالقتراع بالورقة البيضاء ،بسبب عدم قدرته على فرض رئيس
للجمهورية مواليا بالقوة هذه املرة ،بحجة رفضه انتخاب رئيس يشكل
حتديا الي طرف كان ،وحرصه على التوافق مسبقا على اسم رئيس
اجلمهورية بني مختلف االطراف.
اليوم ،يتصدر مشهد التعطيل حليف احل��زب النائب جبران باسيل،
برفضه تأييد حليف احل��زب اآلخ��ر رئيس تيار امل��ردة سليمان فرجنية
للرئاسة االول��ى بحجة افتقاده ال��ى ق��اع��دة التمثيل النيابي والشعبي
املسيحي ،وحتاك الروايات الدنكشوتية حول دوره بتعطيل انتخاب اي
رئيس للجمهورية اذا لم يحظ برضاه وتاييده ،ما يضع احلزب مبوقف
حرج ،ويدفعه ،اما للتوفيق بني حليفيه وان كان هذا متعذرا حتى الساعة،
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تب َّين من معلومات نائب
ب�����ارز ,أن ع��اص��م��ة كبرى
ل��م تضع استحقاق لبنان
بعد على جدول اتصاالتها
او تفضيل احدهما عن االخر ،وما ميكن أن يترتب على مثل هذا اخليار العربية والدولية..
من تداعيات سلبية على التحالف والعالقات بينهما ،او التعاطي مبلف
االنتخابات الرئاسية مبعزل عنهما ،وان كان مثل هذا اخليار مستبعد ًا
مشهد زعل الوريث العوني من امكانية تبني حزب الله ترشيح فرجنية
غمز
للرئاسة ،وتفضيله عليه وانتهاجه مواقف انتقادية لسالح احلزب ودوره
وممارساته ،ليست جديدة ،وهي تستحضر في ذاكرتهم ،ما قام به باسيل
إبان االنتخابات النيابية االخيرة وخالل مشاورات تشكيل احلكومة التي لم
خ��رج اخل�لاف إل��ى العلن
يكتب لها التاليف أواخر العهد العوني املشؤوم ،من مناورات وسيناريوهات ب�ي�ن وزي�����ر م��ع��ن��ي وحاكم
تهويلية وابتزازية ،لتحقيق مطالبه وشروطه املطروحة مستغال االستحقاق
املركزي على خلفية مواعيد
الرئاسي هذه املرة ،لتحقيق اهدافه املعلنة منها واملخفية ،وفي كل االحوال
لم ينفذ ايا من تهديداته ،باالنفصال عن حليفه وعاد منتظما بالتحالف معه تطبيق ال����دوالر اجلمركي
باالنتخابات النيابية املقبلة ،النه لم يستطيع اقامة اي حتالف ،مع اي طرف وآلياته..
سياسي اخر ،في طول البال د وعرضها.
وفي ضوء ما يحصل ،يتلطى حزب الله وراء مبدأ التوافق مسبقا
لغز
مع اخلصوم السياسيني النتخاب رئيس جديد للجمهورية تارة ،والى
تسوية اخلالف بني حليفيه اللدودين باسيل وفرجنية ،تارة اخرى لتبرير
االمتناع عن انتخاب رئيس اجلمهورية حتى الساعة .واخلالصة مبا
يحصل توزيع ادوار مرسومة بتعطيل انتخاب الرئيس ،واط��ال��ة امد
تزايدت قبل نهاية العام
الفراغ الرئاسي الى وقت غير معلوم ،واالستمرار بربط هذا االستحقاق توظيفات مالية غير لبنانية
املهم ،مبصالح إي��ران االقليمية والدولية على حساب مصلحة لبنان ملستثمرين غير لبنانيني في
واللبنانيني.
ع��دد م��ن ش���وارع العاصمة
معروف الداعوق التجارية!

ميقاتي �أمام «منتدى بريوت االقت�صادي  :»2022احلل يبد أ� خالف القرار نائب رئي�س املجل�س القا�ضي عمر حمزة
بانتخاب رئي�س وت�شكيل حكومة واتفاق مع �صندوق النقد «الد�ستوري» �أبطل نيابتَي فنج وال�سلوم و�أعلن فوز كرامي ونا�صر
اك�����د رئ���ي���س ح���ك���وم���ة تصريف
األع��م��ال جنيب ميقاتي ،ان «احلل
يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية،
وتشكيل حكومة جديدة وابرام اتفاق
نهائي مع صندوق النفد الدولي».
وف��ي مقلب آخ���ر ،وردا ع��ن ن ّيته
��واب م��ق� ّرب�ين منه
إع��ط��اء أص���وات ن� ّ
لرئيس ت ّيار «املردة» سليمان فرجنية،
ب��ال��ق��ول أنّ «م��ا ع��ن��دي كتلة نياب ّية
مبجلس ال ّنواب وأنا مش نائب».
وخالل افتتاحه فعاليات «منتدى
ب��ي��روت االق��ت��ص��ادي  ،»2022الذي
ينظمه إحت���اد امل���ص���ارف العربية،
ف��ي ف��ن��دق فينيسيا ،حت��ت عنوان:
«ال���ت���ج���ارب ال��ع��رب��ي��ة ف���ي اإلص�ل�اح
االق��ت��ص��ادي وص���وال ال��ى ات��ف��اق مع
صندوق النقد ال��دول��ي» ،في حضور
ع��دد م��ن ال����وزراء وال��س��ف��راء العرب
واالجانب ،رأى ميقاتي ،أنّ «الواقع
االق����ت����ص����ادي ال���ل���ب���ن���ان���ي املرير
وفداحة االزمة املالية التي يعيشها
ال��وط��ن والضغوطات االجتماعية
الراسخة ،تقف شاهد ًا على ضرورة
وأهمية وضع استراتيجية ومشروع
متكامل لتبني اص�لاح��ات بنيوية
تؤمن التعافي والنهوض االقتصادي
واالجتماعي في البلدان التي تعاني
م��ن اخ��ت�لاالت اق��ت��ص��ادي��ة ج��م��ة مبا
فيها بلدان منطقتنا العربية».
وقال« :إننا على قناعة انه ال مخرج
لألزمة االقتصادية النقدية الراهنة
التي يعاني منها لبنان من دون إقرار
االتفاق النهائي مع صندوق النقد،
مب��ا يؤمن تدفق مداخيل بالعمالت
األجنبية ال��ى لبنان أك��ان م��ن خالل
صندوق النقد مباشرة أو من خالل
ال��دول املانحة في ما بعد ،والتي لن
مت��د ي��د املساعدة إذا ل��م يكن هنالك
م��راق��ب دول���ي ل�لإص�لاح��ات أال وهو
صندوق النقد .كما أن ابرام االتفاق
س��وف ميكن ايضا م��ن وض��ع البالد
على سكّة النمو االقتصادي اإليجابي
وأن يحد من الضغوط االجتماعية
واالقتصادية التي تعاني منها األسر
اللبنانية بشكل عام».
وأش���ار إل��ى أ ّن��ه «ف��ي ظ��ل النزيف
احل��اص��ل ف��ي امل���وج���ودات م��ن النقد
األج��ن��ب��ي ،على رغ��م ت��راج��ع��ه بشكل
الف���ت ف��ي ال��ف��ت��رة االخ���ي���رة ،سنبقى
ملتزمني من ناحيتنا باستكمال كل
ما هو ضروري من اجل إعادة لبنان،
الى خارطة االتزان املالي والنقدي في
ميزان املدفوعات واحلساب اجلاري،
وإلى ضبط العجز في املوازنة وصوال
إلى استدامة الدين العام.
وأض�����اف م��ي��ق��ات��ي ،أ ّن����ه «بعدما
ت��وص��ل��ن��ا إل���ى «ات���ف���اق ع��ل��ى صعيد
املوظفني» مع صندوق النقد الدولي
ف��ي نيسان امل��اض��ي ،ي��ب��رز التحدي

الرئيس ميقاتي يتحدث خالل افتتاح املنتدى (محمود يوسف)
األكبر في استكمال مختلف السلطات
اللبنانية اقرار القوانني واالجراءات
ال����واردة ف��ي ه��ذا االت��ف��اق ،م��ن أجل
إب���رام اإلت��ف��اق النهائي م��ع مجلس
إدارة الصندوق».
وت����اب����ع أن ال���ق���ط���اع املصرفي
اللبناني ،والذي عرف سنوات حميدة
على فترة طويلة من ال��زم��ن ،يعاني
اليوم من أزمة قاسية وخطيرة بحيث
ينبغي تضافر جهود كل السلطات
السياسية والنقدية واملصرفية من
اج���ل اح���ت���واء االخ���ت�ل�االت القائمة
وال��ن��ه��وض بالقطاع نحو التعافي
واخلروج من كبوته احلالية».
وذكّ ������ر ب����أن «ال���ق���ط���اع املصرفي
ال��ل��ب��ن��ان��ي ش���كّ ���ل ال��ع��م��ود الفقري
لالقتصاد اللبناني على مدى العقود
ال��ث�لاث��ة امل��اض��ي��ة وذل���ك ق��ب��ل اندالع
األزم���ة امل��ال��ي��ة األخ��ي��رة .فقد ساهم
ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي بشكل ف� ّ�ع��ال في
ت��ك��وي��ن ال���ن���اجت احمل��ل��ي اإلجمالي
وبالتالي الدخل الفردي وال��ذي بلغ
 8آالف دوالر قبيل األزمة األخيرة ما
وض��ع لبنان بني البلدان املتوسطة
ال��دخ��ل عاملي ًا (Middle Income
 ،)Nationsوو ّف��ر القطاع املصرفي
م���ا ن��س��ب��ت��ه  %60م���ن االحتياجات
التمويلية للقطاع ال��ع��ام ،و %50من
متويل التجارة اخلارجية ،باإلضافة
إلى متويل القطاع اخلاص مبحفظة
تسليفات إلى الناجت احمللي اإلجمالي
جت��اوزت عتبة ال��ـ  ،%100ناهيك عن
توظيفه م��ا ي��ق��ارب  26,000موظف ًا
من ذوي امل��ه��ارات العالية ،يشكّ لون
مدماك الطبقة الوسطى في لبنان».
وأكّ ���د أن «ع��م��ق االزم���ة ال��ت��ي مير
بها االق��ت��ص��اد اللبناني وتشع ّبها

يستوجبان قرارات شجاعة وقوانني
إص�لاح��ي��ة إلع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة القطاع
امل��ص��رف��ي ليصبح ف��ي وض���ع سليم
بعد عقود من السياسات االقتصادية
واملالية اخلاطئة او غير املتوازنة.
هذا ما ورد في صلب مشروع قانون
إع��ادة هيكلة القطاع املصرفي على
مستوى اإلطار التنظيمي ،حيث برزت
أهمية متتني القطاع املصرفي بجهود
إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته املالية
وح��وك��م��ت��ه وق���درت���ه ع��ل��ى مواجهة
الضغوط في سبيل اعادة دوره املميز
في االقتصاد اللبناني».
وش����دد م��ي��ق��ات��ي ع��ل��ى أنّ «هناك
خيارين متاحني اليوم ،اخليار األول
الذي يجب جت ّنبه بكافة الطرق يتم ّثل
بسيناريو املراوحة واجلمود والال
اص�ل�اح وال���ذي ق��د ي���ؤدي ف��ي نهاية
املطاف إلى «الليلرة» املطلقة ،في حني
أن اخل��ي��ار الثاني يقوم على إعادة
هيكلة منتظمة وفق برنامج إصالحي
مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن
يكون املفتاح للتصحيح الضروري
للوضع املالي بشكل عام».
واع��ت��ب��ر أنّ «اخل����روج م��ن املأزق
ي��ج��ب أن ي��ك��ون ع��ن ط��ري��ق ح� ّ
��ل عام
وتسوية عامة ،تنطوي قبل كل شيء
ع��ل��ى ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية
ف���ي أس�����رع وق����ت مم���ك���ن ،وتشكيل
حكومة جديدة واالس���راع في عجلة
اإلصالحات املنشودة وإب��رام اتفاق
نهائي م��ع ص��ن��دوق النقد الدولي،
وبالتالي احلصول على املساعدات
ال��دول��ي��ة امل��وع��ودة ،وذل��ك ف��ي سبيل
احتواء املخاطر الكامنة حالي ًا كشرط
مسبق ألي نهوض اقتصادي مرجو
على املدى املتوسط والطويل».

والقى أم�ين ع��ام احت��اد املصارف
العربية كلمة االف��ت��ت��اح،واش��ار الى
ان «احت���اد امل��ص��ارف العربية أصر
ع��ل��ى ع��ق��د ه���ذا امل���ؤمت���ر ،ف��ي مكانه
وزم��ان��ه ،ليؤكد ب��أن ب��ي��روت ال تزال
مدينة محببة ل��دى اإلخ���وة العرب،
وانها نابضة باحلياة دائم ًا وابد ًا.
وإذا عانت من كبوة ،فإنها تنهض من
جديد ،بأفضل مما كانت عليه.
ب���ع���د ذل�����ك ت����وال����ت الكلمات
الرئيسية والقى رئيس بنك الكويت
ال��دول��ي ،رئيس جلنة اإلستثمار في
إحت����اد امل���ص���ارف ال��ع��رب��ي��ة الشيخ
محمد اجل���راح ال��ص��ب��اح ،كلمة قال
ف��ي��ه��ا«:احل��ق��ي��ق��ة ،أن��ن��ا ف��ي الكويت،
لم نترك مناسبة يحتاج فيها لبنان
احل��ب��ي��ب ،إل��ى ال��دع��م وامل�����ؤازرة ،إال
وكنا من أوائل الداعمني ،وخصوص ًا
ال��ي��وم،ف��إنّ ح��ض��ور ال��ك��وي��ت يهدف
إل��ى دع��م مسار التعافي واإلصالح
االق���ت���ص���ادي ،وامل��س��اه��م��ة ف���ي دفع
مسيرة االستقرار والنمو.
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال رئ��ي��س اإلحت���اد
الدولي للمصرفيني العرب الدكتور
ج����وزف ط��رب��ي��ه « :إن اإلت���ف���اق مع
صندوق النقد الدولي ممر ضروري
للبنان للعودة إل��ى الشرعية املالية
الدولية .وإننا في إحت��اد املصارف
العربية داعمون لهذه املسيرة».
والقى رئيس الهيئات االقتصادية
شقير كلمة اكد خاللها «ان الهيئات
اإلقتصادية عملت وتعمل املستحيل
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ا ت��ب��ق��ى م��ن ق���درات
وإم���ك���ان���ات وك���ذل���ك احل���ف���اظ على
اإلستقرار اإلجتماعي» ،وأعدت خطة
ت��ع� ٍ
�اف م��ال��ي وإق��ت��ص��ادي متوازنة
ومنصفة وعادلة وموثوقة.

املكاري و�ضع ميقاتي ب�أجواءالقمة الفرنكوفونية
فتوى قانونية و�إدارية لنقل املونديال

إج��ت��م��ع رئ��ي��س ح��ك��وم��ة تصريف
األع���م���ال جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي م���ع وزي���ر
االعالم زياد املكاري امس في السراي
احلكومي وعرض معه الواقع االعالمي
في البالد وشؤون وزارته.
وقال املكاري في تصريح« :وضعت
الرئيس ميقاتي في جو احملادثات التي
اجريناها في جربا -تونس مبناسبة
انعقاد م��ؤمت��ر القمة الفرنكوفونية
حيث التقيت بالعديد من رؤساء الدول
وب���وزراء مهتمني بالشأن اللبناني»،
اما املوضوع الثاني الذي بحثناه فهو
يخص اللبنانيني وهو نقل املونديال،
ان����ا مم���ن ال ي���ف���ق���دون األم������ل ،ولكن
واج��ه��ت��ن��ا عقبة أس��اس��ي��ة وه���ي عدم
انعقاد جلسة ملجلس ال���وزراء ،وهذا
األمر أوقف العقد التجاري الذي كانت
ستوقعه احل��ك��وم��ة اللبنانية ممثلة
ب��وزارة االتصاالت أو تلفزيون لبنان
ألنه ال يجوز قانونا.
وخ��ت��م«:ق��د ي��ت��س��اءل امل���واط���ن هل
وصلنا إل��ى ه��ذا ال����درك؟ ن��ع��م ،وهذه
ت��ب��ع��ات سياسية ل��ع��دم ق��درت��ن��ا على
تشكيل حكومة جديدة أو تعومي هذه
احل��ك��وم��ة .ان ال��وق��ت داهمنا وهناك
ال��ع��دي��د م���ن امل���واط���ن�ي�ن جل�����أوا الى

 ...وخالل لقائه الوزير املكاري (داالتي ونهرا)
االش��ت��راك��ات اخل��اص��ة ،رغ��م أن��ه كان
من واجب الدولة اللبنانية تأمني بث
امل��ب��اري��ات مجانا ،واعتقد ان��ه خالل
 ٢٤ساعة املقبلة ميكن ان جند فتوى
إداري���ة وقانونية لتأمني عملية دفع
األموال لشركة  bisportsفي قطر ،مع
اني ال آمل كثيرا في هذا الشأن.

وإس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي ،في
حضور نائب رئيس احلكومة سعادة
الشامي ،وف��دا من مؤسسة التمويل
ال���دول���ي���ة ب��رئ��اس��ة امل���دي���ر االقليمي
ملنطقة ال��ش��رق األوس����ط وباكستان
وأفغانستان خواجة أفتاب أحمد ،ومت
خالل االجتماع بحث فرص مساعدة

لبنان وبعض املشاريع املشتركة.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س احلكومة
ال��ن��ائ��ب��س��ت��ري��دا ج��ع��ج��ع ف���ي حضور
االم�ي�ن ال��ع��ام للهيئة العليا لالغاثة
اللواء محمد خير ،التي شكرته على
اي���ف���اد خ��ي��ر ل��ل��ك��ش��ف ع��ل��ى االض����رار
والتخريب في االرز.

ق��رر املجلس ال��دس��ت��وري أمس،
إب���ط���ال ن��ي��اب��ة رام����ي ف��ن��ج لصالح
فيصل كرامي  ،كما أبطل نيابة فراس
السلوم لصالح حيدر آص��ف ناصر
عن املقعد العلوي في طرابلس في
دائ���رة الشمال الثانية (طرابلس -
املنية  -الضنية).
وبهذا القرار تكون الئحة «اإلرادة
الشعبية» في ه��ذه ال��دائ��رة قد فازت
بثالثة حواصل انتخابية فاز بها كل
من :جهاد الصمد ،طه ناجي ،وفيصل
كرامي.
الى ذلكَ ،ق ِب َل املجلس الدستوري
طعن حيدر آص��ف ناصر م��ن الئحة
«ان��ت��ف��ض ..للسيادة ل��ل��ع��دال��ة» ضد
ف��راس السلوم م��ن الئحة «التغيير
احلقيقي».
اجلدير بالذكر ،ان النائب كرامي
ق���د ت��ق��دم ب��ط��ع��ن�ين ض���د رام����ي فنج
والنائب إيهاب مطر.
وكان رئيس «املجلس الدستوري»
القاضي طنوس مشلب قد أعلن أنه
ع��ن��د إع����ادة ال��ف��رز ت��غ� ّي��رت النتائج
وصححناها ومت إبطال نيابة رامي
فنج (م��ن الئ��ح��ة «ان��ت��ف��ض للسيادة
للعدالة» في دائ��رة الشمال الثانية)
ملصلحة رئيس «تيار الكرامة» فيصل
كرامي (من الئحة اإلرادة الشعبية)،
ليفوز بذلك حيدر ناصر عن املقعد
العلوي في الئحة «انتفض للسيادة
وال��ع��دال��ة» ،مكان النائب عن املقعد
ال��ع��ل��وي ف���راس ال��س��ل��وم م��ن الئحة
«التغيير احلقيقي» ال��ت��ي ترأسها
النائب إيهاب مطر.
وكشف أن «املجلس الدستوري»
ب � ّل��غ مجلس ال��ن��واب القرار .وأكد
مشلب أن نتائج املنت وعكار حتتاج
الى بعض الوقت لتظهر ورمبا بعد
أسبوعني سيتم اإلعالن عنها.
وكان «املجلس الدستوري» التأم
في مقره في احل��دت أم��س ،برئاسة
ال��ق��اض��ي ط��ن��وس مشلب وحضور
األع��ض��اء ال��ق��ض��اة :ع��ون��ي رمضان،
البرت سرحان ،رياض أبو غيدا ،عمر
حمزة ،ميشال طرزي ،فوزات فرحات،
إلياس مشرقاني وميراي جنم.
وق���د خ��ال��ف ق���رار امل��ج��ل��س نائب
رئيسه القاضي عمر ح��م��زة ،معلال
رأي����ه ،ورأى وج���وب رد ال��ط��ع��ن في
املراجعتني باألساس.
وف��ي أول ردود الفعل على قرار
�ص��ت دارة
امل��ج��ل��س ال��دس��ت��وري ،غ� ّ
النائب فيصل كرامي باملهنئني بعد
إع�لان قبول الطعن املقدم منه ،وفي
أول ت��ص��ري��ح ل���ه ب��ع��د إع��ل�ان قرار
ال��ط��ع��ن ،ق��ال كرامي« :االنتخابات
باتت وراءن���ا وسنعمل م��ع اجلميع
ملصلحة ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال التي
تستحق وال��ت��ع��اون م��ع ك��ل الزمالء
باستثناء القوات اللبنانية».
وأك��د ان «احلق ع��اد وكنت واثقا
من األرقام والوثائق التي تقدمنا بها
للمجلس الدستوري».

بري يلتقي �شقري
ويتلقى برقيات
تهنئة باال�ستقالل
اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س مجلس
ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب����ري ف���ي مقر
ال���رئ���اس���ة ال��ث��ان��ي��ة ف���ي عني
ال��ت��ي��ن��ة ،رئ��ي��س احت����اد غرف
التجارة والصناعة والزراعة
ال��وزي��ر السابق محمد شقير
ح��ي��ث ج���رى ع���رض لالوضاع
ال��ع��ام��ة الس��ي��م��ا االقتصادية
منها .
على صعيد آخر ،وملناسبة
ع��ي��د االس��ت��ق�لال تلقى رئيس
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ال����ن����واب
برقية تهنئة من االم�ين العام
للجمعية البرملانية اآلسيوية
( )APAمحمد رضا مجيدي،
وبرقية مماثلة من نائب رئيس
اجلمهورية العراقية السابق
الدكتور أياد عالوي.
ك��م��ا ت��ل��ق��ى ال��رئ��ي��س بري
رس���ال���ة ج��واب��ي��ة م���ن اللجنة
امل��رك��زي��ة ل��ل��ح��زب الشيوعي
الصيني.

النائب اجلديد القدمي فيصل كرامي
وق�����ال« :م�����ا ي���س���م���ون أنفسهم
تغييريني ميثلون شريحة وبعض
طروحاتهم تتوافق مع طروحاتنا،
امل��ج��ل��س ال���دس���ت���وري أع�����اد احلق
ألصحابه ،وأصحاب احلق هم الذين
انتخبوا الئحة اإلرادة الشعبية».
وردا على س��ؤال عن االنتخابات
الرئاسية ،قال« :لم اتصل بأحد ولم
أت��ش��اور مع أح��د ،من االثنني املقبل
ن��ب��دأ امل���ش���اورات وأك��ي��د سنتوجه
جميعا النتخاب رئيس اجلمهورية».
من جهته ،النائب السابق فراس
السلوم ب��ارك حليدر ن��اص��ر ،وقال:
«نثق بـ «املجلس الدستوري» ،ولكن
كنا نتمنى أن يتم إع��ادة ف��رز جميع
األقالم ،وأظن ان النتائج ستبقى كما
هي مبا يخص توجه األصوات خالل
جلسات انتخاب رئيس اجلمهورية
وف��ي النهاية ه��ذا األم���ر ي��ع��ود الى
النواب اجلدد».
وغ���� ّرد ال��ن��ائ��ب م����ارك ض��و عبر
ح��س��اب��ه ع��ل��ى «ت���وي���ت���ر»« :خسرنا
ش��خ��ص خ���ل���وق وواض������ح ومثال
للنائب املسؤول واجل ّدي.
حتية للزميل رام���ي ف��ن��ج ،زميل
النضال والثورة و 17تشرين .نحن
إل����ى ج��ان��ب��ك ن��ب��ق��ى س���و ّي���ة ف���ي كل
الساحات».
ومم����ا ج����اء ف���ي ال���ق���رار رق����م 15
للمجلس الدستوري« :إذا كانت نتائج
كل من لوائح «إنقاذ وطن» و«للناس»
و«ل��ب��ن��ان ل��ن��ا» ال تتأثر بالتعديالت
املشار إليها ،ف��انّ األم��ر يختلف في
ما يتعلق باللوائح الثالثة األخرى:
«اإلرادة الشعبية» و«انتفض للسيادة
للعدالة» و«التغيير احلقيقي» ،إذ ان
قانون االنتخاب جعل املقعد املتب ّقي،
ب��ع��د ت���وزي���ع امل���ق���اع���د ،م���ن نصيب
الالئحة ذات «الكسر األعلى» .وتبع ًا
ملا جرى عرضه فانّ هذا الكسر نالته
الئحة «اإلرادة الشعبية» ،فيكون هذا
املقعد األخير من نصيبها ما يرفع

حصتها ال��ى ث�لاث��ة مقاعد ب���د ًال من
مقعدين اثنني.
ومل��ا ك��ان ه��ذا املقعد م��ن نصيب
املذهب الس ّني ،وجب استعادته ممن
يشغله واع���ط���اؤه ل�لائ��ح��ة «اإلرادة
الشعبية».
ومل�����ا ك����ان����ت الئ����ح����ة «التغيير
احلقيقي» استحقت مقعد ًا واحد ًا
ول��ي��س م��ق��ع��دي��ن ،ك��م��ا خلصت إليه
النتائج الرسمية ،فيكون املقعد الذي
استحقته ه��و أح��د املقاعد السنية
فقط ،أم��ا املقعد العلوي ال��ذي خرج
بنصيبها فال يكون لها حق اشغاله
لكون حصتها هي مقعد واحد.
ومل�����ا ك���ان���ت الئ���ح���ة «انتفض
للسيادة والعدالة» لها احلق مبقعد
واح�����د ،وق���د ّ
مت ك��م��ا ج���رى بيانه
استيفاء كل مقاعد الس ّنة ،بعد أن
تبني أن املقعد الس ّني األخير هو
م��ن ح��ق الئ��ح��ة اإلرادة الشعبية،
فال يكون من نصيبها سوى املقعد
ال��ع��ل��وي ال����ذي ي��ك��ون م���ن نصيب
املستدعي مقدم الطعن.
وب��ال��ت��ال��ي ف����انّ م��ا ت��ق��دم يفرض
إعادة احتساب جمع األصوات التي
ح��وت��ه��ا ص��ن��ادي��ق األق��ل�ام ال����واردة
في الفقرة «ب» من البند « »1أعاله،
وإض���اف���ة أص����وات ال��ق��ل��م رق���م 176
غير املعروف سبب عدم احتسابها.
علم ًا أنه يعود للمجلس الدستوري
صالحية تصويب نتائج االنتخاب
تبع ًا لتصحيح عدد األصوات وتأمني
التطابق بني نتائج األقالم والنتائج
الصادرة عن جلان القيد.
 -2السبب ال��ث��ان��ي :ارت��ف��اع عدد
األوراق الباطلة بشكل غير مألوف.
ان ارتفاع عدد األوراق امللغاة في
دائرة الشمال الثانية جتاوز املعدل
العام في جميع ال��دوائ��ر في لبنان،
ومعظمها أبطل بدون وجه حق وعلى
سبيل املثال فقد الغيت  131ورقة في
القلم رقم  /6/البداوي ،و /70/ورقة

النائب اجلديد حيدر ناصر
في القلم  5البداوي ،و /85/ورقة في
القلم  /385/وادي النحلة ،و/50/
ورقة في القلم  /384/وادي النحلة
األم���ر ال���ذي ي��وج��ب إع���ادة التدقيق
ف��ي ه���ذه األوراق اح��ت��رام � ًا إلرادة
الناخبني.
وطلب بالنتيجة:
قبول الطعن شك ً
ال ،وفي األساس،
وبعد مراجعة عمليات الفرز:
 -1إبطال النتائج التي أعلنتها
وزارة الداخلية.
 -2إلغاء نتائج األقالم الواردة في
سبب الطعن األول واحتساب نتائج
القلم رقم  176ضمن النتيجة.
 -3ت��ص��ح��ي��ح ج��م��ي��ع األخ���ط���اء
ال����واردة ف��ي عملية جمع األصوات
وإع����ل����ان ال���ن���ت���ائ���ج وف�����ق����� ًا لهذا
التصحيح.
 -4التدقيق في األوراق الباطلة
وإعادة احتساب النتائج تبع ًا لذلك.
 -5تصحيح نتائج كل من اللوائح
ال��ت��ي تأهلت باحلاصل االنتخابي
وبيان املقاعد النيابية التي تستحق
لها.
 -6تقرير ب��ط�لان نيابة املرشح
الفائز عن املقعد العلوي السيد فراس
السلوم ،وإع�لان فوز الئحة «اإلرادة
الشعبية» بثالثة مقاعد وبالتالي
ف��وزه��ا باملقعد الس ّني وبالنتيجة
خ��س��ارة ال��دك��ت��ور رام����ي ف��ن��ج لهذا
املقعد وف���وزه (أي ف��وز املستدعي)
باملقعد العلوي.
وف��ي النتيجة ت��ق��رر :إع�ل�ان فوز
امل��رش��ح فيصل عمر ك��رام��ي باملقعد
السني في طرابلس في دائرة الشمال
الثانية.
إع�ل�ان ف��وز امل��رش��ح ح��ي��در آصف
ناصر باملقعد العلوي في طرابلس
في دائرة الشمال الثانية.
ك��م��ا ت��ق��رر إب�ل�اغ رئ��اس��ة مجلس
النواب ووزارة الداخلية والبلديات
وأصحاب العالقة.

�سالم التقى القائم بالأعمال الكويتي
ومكتبه ُيعلن قر�صنة ح�سابه

الرئيس سالم خالل لقائه القائم باألعمال الكويتي
استقبل الرئيس متام سالم في املصيطبة القائم باعمال سفارة الكويت في لبنان املستشار عبدالله سليمان الشاهني
وجرى بحث في مختلف االوضاع والتطورات في لبنان واملنطقة اضافة الى العالقات اللبنانية -الكويتية.
من جهة ثانية ،اعلن املكتب االعالمي للرئيس سالم في بيان ،ان «حساب الرئيس متام سالم على «تويتر» اصبح
على الشكل التالي  @tammamsalaamوأن احلساب القدمي قد متت قرصنته وقد اعلمنا تويتر باملوضوع .فيرجى
اعتماد احلساب اجلديد».

�سيا�سة حملية

اجلمعة  25تشرين الثاني 2022م
املوافق  1جمادى األولى 1444هـ
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اجلل�سة ال�سابعة بال رئي�س :الثامنة اخلمي�س ومطالبة نيابية بلجنة حوار

ملعو�ض و 50للأوراق البي�ضاء و 6خلليفة و 2لبارود
� 42صوت ًا َّ

هنادي ال�سمرا

اجللسة السابعة لم ِ
تؤت ثمارها ،وبالتاكيد لم يبصر
رئيس اجلمهورية العتيد النور امس من مجلس النواب،
ف�ح��دد رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب نبيه ب��ري م��وع��دا جديدا
اخلميس املقبل.
فال تغيير في السيناريو البرملاني ،بالشكل او املضمون،
االنقسامات واإلصطفافات كما هي واملواقف على حالها،
ولم تتمخض اجلولة السابعة التي لم تتجاوز الثالثة ارباع
الساعة ،اال عن ارقام جديدة قدمية ،كرست معادلة ال تفاهم
ال رئيس ،وإن كان البعض ح��اول من هذا الباب مطالبة
رئيس املجلس نبيه ب��ري ،بتشكيل جلنة ح��وار تنسيقية
التأم مجلس النواب أمس في جلسة
سابعة النتخاب رئيس للجمهورية ،اال انه
كما املرات السابقة لم يحصل االنتخاب.
وقد حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري
موعدا جديدا اخلميس املقبل في  1كانون
االول املقبل.
افتتحت اجللسة في احلادية عشرة
م��ن ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ب��رئ��اس��ة ال��رئ��ي��س بري
وحضور النواب.
بداية ،تليت أسماء النواب املتغيبني
ب��ع��ذر وه���م ال���ن���واب :سينتيا زرازي�����ر ،
أس��ع��د درغ�����ام ،ع��ل��ي ع��س��ي��ران ،ميشال
املر .فيما غاب بدون عذر النواب :آغوب
بقرادونيان ،آغوب ترزيان ،ياسني ياسني،
وجميل السيد.
ث��م تليت امل���واد الدستورية املتعلقة
ب��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة وامل���واد
املختصة في النظام الداخلي للمجلس.
وحتدث نائب رئيس املجلس النيابي
الياس بو صعب بالنظام عن املادة  12من
النظام الداخلي للمجلس التي تتعلق
بالورقة البيضاء ،الفتا ال��ى «ان عبارة
«لبنان اجلديد» تعتبر ملغاة ،طبقا للمادة
 12من النظام الداخلي.
الرئيس بري :ال .ال تعتبر ملغاة ،فقط
ما يتعلق باالسم والشهرة.
النائب سجيع عطية بالنظام :باحملبةوالصحبة ،احلقيقة ان هناك احباطا لدى
املواطنني ،واعتبر ان النصاب يحتاج
الى توافق ،وهناك جمود في البلد ،والن
ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ي��ح��ت��اج ال���ى حلول،
الوضع العام لم يعد يحتمل ،فنطلب ان
تتألف جلنة حوارية من املجلس النيابي
حتت رعايتك لكسر اجلمود والستاتيكو
نفسه ،وانت فعال ونشيط.
النائب اديب عبد املسيح ،قال :كان في
تظاهرة احتجاجية امام فندق فينيسيا،
واحب ان اخبر ان املودعني طالبوا باعادة
اموالهم ،ووجهوا الى املجلس النيابي
ول��ي تهديدا يجب ان اض��ع املجلس في
حيثياته ،انه في حال عدم انتخاب رئيس
«بدو يصير في دم».
بعد ذلك ،مت توزيع االوراق لالقتراع
في ال��دورة االول��ى .وك��ان احلضور 110
نواب.
وج��اءت النتائج بعد ف��رز االصوات،
كاآلتي :ميشال معوض  42صوتا ،عصام
خليفة  6اصوات ،ورقة بيضاء  50ورقة،
زي���اد ب����ارود ص��وت��ان ،ل��ب��ن��ان اجل��دي��د 8
اوراق ،بدري ضاهر صوت ،وورقة الغيت
حملت عبارة «سلفادور الندي» (الرئيس
التشيلي االسبق).
وكان مت احتساب  40صوتا ملعوض
و 52ل�لاوراق البيضاء ،وبعد اعتراض
النائبني معوض وجورج عدوان ،اللذين
كانا يحتسبان االص���وات ،ع��اد الرئيس
ب���ري واك���د ان ال��ع��دد الصحيح ه��و 42
مل��ع��وض ،و 50ل�ل�اوراق البيضاء ،وقال
«احلق معكما».
وحصل سجال حول الورقة البيضاء
ح��ي��ث ق���ال ال��ن��ائ��ب ج���ورج ع�����دوان »:ان
االصوات للورقة البيضاء  49صوتا.
وج������رى ب���ع���د ذل�����ك ال���ن���ق���اش حول
التصويت االلكتروني وط��ال��ب ع��دد من
النواب بذلك.

النتاج تفاهم حول االستحقاق ،ولكن لم تلق آذانا صاغية
من رئيس املجلس الذي انكفأ عن املبادرة ،بعض رفض
احلوار من قبل بعض الكتل النيابية ،وجاءت احملصلة بعد
تكرار مشهد تطيير النصاب  ،حيث سجل خروج نواب من
كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» من القاعة
قبل اعالن نتيجة فرز االص��وات التي افضت الى اآلتي:
 50ورق��ة بيضاء 42 ،صوتا ميشال معوض« 8 ،لبنان
اجلديد» 6 ،اصوات عصام خليفة ،زياد بارود صوتان،
بدري ضاهر صوت ،وورقة ملغاة حملت عبارة سلفادور
اللندي.
واذا كان موضوع النصاب قد غاب عن كالم النواب،
بعد حسمه في اجللسة السابقة من قبل رئيس املجلس

ح��ي��ث ق���ال ال��ن��ائ��ب ف���راس حمدان»
ما ه��ذه االرق��ام الرسمية ،لو نذهب الى
التصويت االلكتروني افضل ،غير مقبول
في العام  ،2022احتساب التصويت على
التعداد.
ف����رد ع��ل��ي��ه ن���ائ���ب ال��رئ��ي��س الياس
بوصعب قائال«:التصويت ملزم سري،
وبالتالي هناك ض���رورة ل�لإق��ت��راع عبر
صندوقة االقتراع».
وبعدها تُلي محضر اجللسة فصدق،
ورف��ع��ت اجللسة .واع��ل��ن الرئيس بري
ان اجل��ل��س��ة امل��ق��ب��ل��ة الن��ت��خ��اب رئيس
اجلمهورية هي يوم اخلميس في االول
من كانون االول.
وب���ع���د خ������روج ال���رئ���ي���س ب�����ري من
اجللسة ،بقي عدد من النواب ،وطالبوا
بتعداد النصاب ،وتوجه النائب حمدان
الى بوصعب بالقول«:فيك تفتح جلسة
اذا كان النصاب موجودا».
وق��ال النائب ملحم خلف «احتساب
دورات ول��ي��س ج��ل��س��ة» ،ف���رد بوصعب
قائال«:ال امتكن من ذلك ،فرئيس املجلس
اختتم اجللسة وتال محضرها».
وبعد تعداد االصوات ملرتني ،تبني ان
النصاب املتبقي  70نائبا.
وهنا حصل سجال بني النائبني سليم
ع���ون ال���ذي ق���ال ان «اجل��ل��س��ة تبث عبر
الهواء ما يفتح شهية النواب للتسلية،
فرد عليه النائب وضاح الصادق بالقول
«عم تتسلوا بالبلد».

املواقف النيابية

ول��ف��ت ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس النواب
الياس بو صعب إلى أن «غلطة التغييريني
أ ّنهم تف ّرقوا و«م��ا حدا سيادي أكثر من
ح��دا» ،مشيرا ال��ى ان «املطلوب اإللتقاء
على تسوية تُ��رض��ي جميع اللبنانيني
برئيس «يعمل ف��رق» ،وق��ال خياري كان
االنتخاب لزياد بارود.
وقال النائب ميشال معوض بعد رفع
اجللسة« :املعيار هو التصويت والتأييد
الذي استخدمه دوما ،اي املعيار نفسه،
وهناك  5من الغياب .اليوم احرزنا تقدما
بالنسبة ال��ى امل���رة امل��اض��ي��ة ،وانتقلنا
م��ن  45ص��وت��ا ال��ى  47ص��وت��ا تصويتا
وتأييدا ،وج��زء اساسي من ه��ذا التقدم
اعالن النائب مارك ضو والزميلة النائب
جناة عون صليبا باسم «حزب نقدم» عن
اتفاق حصل بيننا وبينهم للتصويت لي
انطالقا من الثوابت التي ادافع عنها».
وأض��اف« :في االس��اس ،هناك مقاربة
قدمتها ل��ئ�لا ن��ص��ل ال���ى رئ��ي��س رمادي

وبعض الكتل النيابية ،جلهة االصرار على نصاب الثلثني
للحضور في كل اجللسات ،حفاظا على مكانة وموقع
رئاسة اجلمهورية ،ف��ان النصاب السياسي املطلوب لم
يحسم بعد ،ف��ي ظ��ل اص��رار الكتل النيابية ،املعارضة
واملوالية،على عدم تقريب وجهات النظر لتأمني النصاب
املطلوب ،ما يعني ان املشهد سيتكرر م��رارا وتكرارا،
بإنتظار حل داخلي توافقي لم يؤمن بعد ،او كلمة سر
خارجية او بابعد االحوال ،التلويح بإيحاءات حول املرشح
احملتمل ،وإال فمكانك در ،والى مزيد من الشغور الرئاسي
والتأزم الدستوري ،مع العلم ان املصادر النيابية تستبعد
خروج الدخان االبيض من ساحة النجمة ،اقله قبل انتهاء
العام احلالي.

الرئيس بري يقترع

النواب خالل اجللسة
ت��س��ووي ي��ج��ب ان نفصل امل��ع��رك��ة في
م��رح��ل��ت�ين :االول�����ى ان ج����زءا م���ن كتلة
ال��ت��غ��ي��ي��ري��ن ،واالس���ب���اب ال��ت��ي تعطى،
واتوجه اليهم مبحبة واحترام الستكمال
احل������وار ،ه����ذه ال��ك��ت��ل ل��دي��ه��ا مخاوف
مشروعة دائما ،جزء من املشاكل يتعلق
ب��ال��ق��وى امل��ع��ارض��ة ،واق����ول ه��ن��ا يجب
اال ن��دخ��ل ف���ي اخل�ل�اف���ات امل��ن��ب��ث��ق��ة من
احلياة السياسية واالنتخابات النيابية
والرئاسية ألنها ال توصل الى شيء بل
تؤدي الى تشتت ،وما اسمعه ويقال في
االع�لام إن هناك خوفا اذا اجتمعنا ان
بعض األفرقاء الذين توصلوا الى تسوية
عام  2016رمبا يعودون الى تسوية ميكن
ان حتصل على حسابنا .في رأي��ي ،من
اج��ل ان ننقذ البلد يجب ان نخاطر .لو
كنت أريد ان اتساءل ماذا سيحصل ،ملا
كنت ترشحت .من هذا املنطلق ميكن ان
حتصل كثير من االمور ،واكيد اذا بقينا

مشتتني نخدم الفراغ او وص��ول رئيس
جمهورية يشكل امتدادا لالسباب التي
اوصلتنا الى االنهيار».
وختم« :ان تأتي بأكثرية تتطلب ان
جتتمع املعارضة على اختالفها وتنوعها،
اي القوى السيادية واالصالحية ،وان
ن��خ��وض م��ع��رك��ة ال��ن��ص��اب ألن الفريق
االخ���ر يعتبر تفسيره للنصاب سببا
لتعطيل اجللسات .وما ينقص هذا االمر
جزء من كتلتني :كتلة «االع��ت��دال» وكتلة
«التغيريني» ،وه��ات��ان الكتلتان لديهما
مخاوف مشروعة ،واق��ول هنا يجب أال
ن��دخ��ل اخل�ل�اف���ات املنبثقة م��ن احلياة
السياسية في مواضيع اخرى».

خليل

وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير»
النائب علي حسن خليل «املهم ان نركز
ع��ل��ى ن��ق��ط��ة اس��اس��ي��ة وه���ي التفتيش

ال�س ّيد يقاطع اجلل�سة
لعدم جدوى ح�ضورها

سمى بجلسة إنتخاب
أعلن النائب اللواء جميل الس ّيد مقاطعته « ملا ُي ّ
رئيس اجلمهورية لعدم اجل��دوى من حضورها بإنتظار تو ُّفر الظروف
اجل ّدية إلنتخاب رئيس».

واملقاعد احلكومية فارغة (محمود يوسف)
اجل����دي ع���ن ص��ي��غ��ة ل��ل��ت��ف��اه��م للخروج
م��ن ح��ال��ة اجل��م��ود القائمة ،واذا بقينا
ف��ي نفس االس��ل��وب م��ن دون ان يحصل
ح�����وار ح��ق��ي��ق��ي ب�ي�ن ب��ع��ض��ن��ا البعض
وتواصل جدي مع بقية الكتل خارج اطار
االس��ت��ع��راض االع�لام��ي .ولنقل اذا كان
احل��وار على طاولة صعب االنعقاد في
هذا الوقت ،هذا امر ال مينع ان تتواصل
القوى السياسية مع بعضها البعض.
ولنحك مع بعضنا البعض» .واضاف:
«نحن اول الناس الداعني الى التواصل
الداخلي بني الكتل في املجلس النيابي.
اما اخلروج من اجللسة هو من أساليب
التعبير عن املوقف ،هذه الورقة البيضاء
تأكيد اصرارنا على عدم حتدي اي مكون
آخر».

اجلميل

من جهته ،أسف رئيس حزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي اجلم ّيل لتكرار
املشهد نفسه كل يوم خميس في مجلس
النواب ،مشي ًرا الى ان ما يحصل لم يعد
عملية انتخابية امنا انتظار لتسوية او
صفقة ما على حساب البلد والدستور.
البقاء هذه املنظومة قائمة لتدمير ما تبقى
من البلد .اضاف « بتنا نسأل انفسنا ما

«الوفاء للمقاومة» :التفاهم النتخاب رئي�س املعرب الأ�سرع لإجناز املهمة الد�ستورية

اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» خالل اجتماعها
الدوري في مقرها املركزي ،برئاسة النائب محمد
رعد انه «في يوم االستقالل الوطني للبنان ..ميثل
أم��ام املراقب واملتأمل مشهدان واضحان املشهد
األول :مشهد عز وانتصار يبعث في اللبنانيني
إحساسا بالقدرة على ردع العدو الصهيوني وكبح
اع��ت��داءات��ه عبر ال��ت��زام معادلة الشعب واجليش
واملقاومة .أما املشهد الثاني فهو مشهد إقليمي
ودول����ي حتتشد ف��ي��ه ن��زاع��ات وح����روب متفاوتة

رئيس
الوتيرة ،واشارت إلى «أن التفاهم النتخاب
ٍ
للجمهورية في ه��ذه املرحلة ،هو املعبر األسرع
إلجن��از ه��ذه املهمة الدستورية ،فضال عن أن من
شأنه تذليل العديد من العقبات املعيقة وتسهيل
العديد من اخلطوات واملناخات املطلوبة النتشال
ال��ب�لاد م��ن أزمتها االقتصادية واملالية الراهنة
وبأقصر وقت ممكن.
واملت «أن يؤدي استكمال اخلطوات اإلجرائية
امل��ط��ل��وب��ة إل���ى مت��ك�ين «امل��ج��ل��س األع��ل��ى حملاكمة

ال��رؤس��اء وال���وزراء» من القيام مبهمته املتوخاة
منه ليس في محاسبة من تسببوا بهدر املال العام
في قطاع االتصاالت فحسب ،وإمنا في ردع كل من
تسول له نفسه التورط في جرم الفساد أو اإلخالل
ِّ
بواجباته الوظيفية أثناء توليه مسؤولية وزارية.
ورأت «أن ال��ه��دف م��ن اإلص����رار على ذل��ك هو
تعزيز حس املسؤولية وإيقاظ الشعور بالرقابة
الدائمة واحملاسبة ،در ًءا ملفسدة التورط باجلرم
املسيء وتقوميا لألداء في السلطة واإلدارة.

اذا كان من املفيد االستمرار في حضور
هكذا مسرحيات.
«ن���ح���ن ام�����ام خ���ي���ار اج������راء عملية
انتخابية حقيقية عبر عقد دورات متتالية
وتطبيق ال��دس��ت��ور بالشكل الصحيح
او القيام باستعراض ك��ل ي��وم خميس
ام��ام املواطنني وه��ذا حتوير للدستور
وحتويل للحياة الدميقراطية الى شيء
يشبه الدميقراطية بالشكل فقط ،وهي في
احلقيقة ال تشبه الدميقراطية بشيء».

عمار

ب������دوره ،ق����ال ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال���وف���اء
للمقاومة» النائب علي عمار »:البلد مأزوم
على الصعيدين االق��ت��ص��ادي واملالي،
واحلمد لله لم نصل الى التفلت االمني».
ودع��ا الى ض��رورة «االس��راع في احلوار
للوصول الى اتفاق».
وش���� ّدد ع��ل��ى «ض�����رورة اإلس�����راع في
احل��وار املطلوب داخ��ل الفريق الواحد
وب�ين األف��رق��اء كا ّفة ،وحتّى اآلن ما زلنا
ّ
نفضل أن يكون الوفاق هو س ّيد القصر
الساحقة من األصوات»،
وينال األغلب ّية ّ
وقال«:أنّ «تعبير «فيتو» ال نستخدمه في
عمار إل��ى أنّ
ال�� ّداخ��ل ال ّلبناني» .ولفت ّ
منوذجا
«قائد اجليش جوزيف عون ق ّدم
ً
للمؤسسة ،واستطاع من
ط ّي ًبا في إدارته
ّ
خ�لال قيادته للجيش أن يحمي السلم
األه��ل��ي ،ول��ك��نّ ه��ذا األم���ر ليس ل��ه ربط
باالستحقاق الرئاسي».

اخلازن وسعد وعطية

واكد النائب فريد هيكل اخلازن «اننا
نطرح ترشيح سليمان فرجن ّية الن لديه
ما يكفي من اإلنفتاح واحلكمة واإلعتدال
ونتم ّنى التوافق بأقرب وقت ممكن ألنّ
البلد لم يعد يحتمل».
وصرح النائب الدكتور أسامة سعد
ق��ب��ل دخ���ول���ه جل��ل��س��ة م��ج��ل��س النواب
املخصصة النتخاب رئيس للجمهورية،

املردة والقوات :بني امل�صاحلة والتفاهم رئا�سي ًا يف وجه خطر احلالة العونية
�أين يلتقي فرجنية وجعجع و�أين يختلفان وهل ميكن الو�صول �إىل مر�شح ثالث؟
�أحمد الأيوبي

تطايرت في سماء اإلعالم وأروقة السياسية فكرة التوصل
إلى تفاهم بني حزب القوات اللبنانية وتيار املردة فيما ميكن
تعريفه باتفاق «معراب  »2كمخرج من االنسداد احلاصل في
ملف رئاسة اجلمهورية والتص ّدع القائم في التجمعات النيابية
ويؤسس لتغيير
األم��ر ال��ذي يحول دون ملء الفراغ الرئاسي
ِّ
واسع في خارطة االنتشار السياسي لألحزاب في لبنان.
ال ميكن القول إنّ فكرة «معراب  »2هي اخليار املطروح حالي ًا،
أهمها أنّ القوات اللبنانية
بل هي مستبعدة لعوامل كثيرةّ ،
التي اكتوت من جهنم عهد ميشال عون ليست مستعدة لتكرار
دعم وصول مرشح من عصب  8آذار أي ًا كان الشخص ،وبالتالي
ال تضع في برنامجها التراجع عن املواصفات التي يجب أن
يحملها املرشح املطلوب دعمه للوصول إلى قصر بعبدا.
يشجع على رفض خيار االقتراب من فرجنية عوامل أخرى،
ِّ
منها إمكانية ال��وص��ول إل��ى م��رش��ح ث��ال��ث يحمل مواصفات
سيادية وق��ادر على حتريك االصطفافات بتحالفات رئاسية
جديدة ،في حال استمرار الوضع على اجلمود الراهن.

مخاطر الفراغ على الكيان

أهمها أنّ مت��ادي الفراع
لكن هنا تبرز إشكاليات أخ��رىّ ،
سيترك آث��ار ًا شديدة اخلطورة على مجمل األوض��اع في البلد
أمني ًا واجتماعي ًا واق��ت��ص��ادي�� ًا ،وه��ذا ي��ه�� ِّدد بفلتان يشبه ما
ح ّذرت منه مساعدة وزير اخلارجية األميركية لشؤون الشرق
األدنى باربارا ليف أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيؤ ّدي
بلبنان إلى فراغ سياسي غير مسبوق ،ما ينذر بـ«انهيار الدولة
مجتمعي ًا».
ه��ذا اجل��ان��ب اخل��ط��ر ف��ي االن��ت��ظ��ار ال��رئ��اس��ي ق��د ي���ؤ ّدي في
حال وقوع هذا االنهيار الشامل إلى عودة احلديث عن املؤمتر
التأسيسي ويفتح الشهية أو الشهوات للتالعب باتفاق الطائف
بشكل من أشكال القوة
��وري
والعمل على ف��رض
ٍ
تغيير دس��ت ّ
ٍ
القاهرة على سائر اللبنانيني.
توسع املواجهة السياسية
ال ميكن في هذا املسار استبعاد ّ
ٍ
أبعاد أمنية واستراتيجية لتبرز ح��رب إلغاء
والشعبية إل��ى
جديدة يخوضها «حزب الله» مع التيار الوطني احل ّر لتدمير
ّ
يوسوس املوسوسون في
كل مواقع املعارضة في البلد ،أو هكذا
ِ
بعض احملافل السياسية.

عناصر االجتماع بني املردة والقوات

في املقابل ،يضع مراقبون مسار ًا لتجميع نقاط االلتقاء بني
النائب األسبق سليمان فرجنية وبني الدكتور سمير جعجع،
ومنها:
أنّ احل��ال��ة ال��ع��ون��ي��ة  -الباسيلية ف��ي عمقها ه��ي حاجة
مستمرة لـ«حزب الله» بينما ال يعتبر فرجنية خيار ًا مريح ًا ،ألنّ
أي حليف آخر،
ما يق ِّدمه باسيل للحزب ال يق ّدمه فرجنية وال ّ

الفرنسي مانويل ماكرون واألمير محمد بن سلمان سؤا ًال حول
م��دى تق ّبل السعودية لسليمان فرجنية رئيس ًا للجمهورية،
ول��م يعرف أح�� ٌد بعد ما ك��ان اجل��واب السعودي على السؤال
الفرنسي ،لكنّ ما جرى حتى اآلن بني فرجنية وسفير اململكة
في بيروت يعتبر مق ِّدمة ضرورية لوضع مساحة جديدة بني
الرياض وعدد من القوى احملسوبة في ّ
خط املمانعة وخاصة
النائب األسبق فرجنية والنائب فيصل كرامي.

إيران ما زالت تخطف لبنان

أي شيء ،مبا في ذلك إشعال نار الصراعات
فهو مستع ّد لفعل ّ
والفنت الطائفية واملذهبية شرط البقاء في السلطة وإذا اقتضى
وصوله إل��ى قصر بعبدا إيقاظ الفنت من القبور ،لفعل بدون
تر ّدد.
في املقابل ،ف��إنّ سليمان فرجنية أجن��ز مصاحلة تاريخية
مع سمير جعجع والتزم بها أدبي ًا من دون توقيع تفاهمات أو
اتفاقات ،ولم يلجأ يوم ًا إلى نكء اجلراح أو التذكير مبأساته
الشخصية إ ّال في إطار احملافظة على تلك املصاحلة ،ولم يشنّ
فرجنية حرب إلغاء سياسية وعسكرية وأمنية ض ّد القوات كما
فعل عون سنة .1989
وال ّ
شكل من أشكال التقارب بني القوات واملردة
أي ٍ
شك أنّ ّ
سيعني تلقائي ًا خسارة جلبران باسيل وحلليفه «ح��زب الله»
وهما اللذان حاوال إعادة سمير جعجع إلى السجن بعد افتعال
غزوة الطيونة عني الرمانة وفشال.
يعتبر امل��راق��ب��ون أنّ حالة فرجنية النيابية احمل���دودة (5
ن��واب) ال تخيف سمير جعجع بينما كتلة جبران ( 20نائب ًا)
تشكّل خطر ًا فعلي ًا ض ّد القوات اللبنانية التي لديها كتلة من
 20نائب ًا ،حتى لو كان باسيل استعان بـ«حزب الله» في تكوين
كتلته النيابية .وإذا وصل فرجنية إلى س ّدة الرئاسة سيأخذ من
حصة باسيل وليس من حصة القوات على املستويني الشعبي
والسياسي ،ألنّ جمهور جبران مسيحي قريب إلى  8آذار ،وهو
اجلمهور القريب استراتيجي ًا من فرجنية.

االلتقاء على دعم الطائف

يلتقي جعجع وفرجنية على دعم وحماية اتفاق الطائف،
بعكس باسيل الذي أعلن صراحة أنّ هذا االتفاق يجب تغييره
تضمن بيع ال��ق��ي��ادات املسيحية املوافقة عليه ،حلقوق
أل ّن��ه
ّ
املسيحيني.
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وسيؤ ّدي االتفاق بني القوات وامل��ردة إلى وقف استنزاف
الطائف ،فالطرفان مؤيدان للدستور ولالتفاق ،ووصول رئيس
جمهورية مؤ ّيد للطائف سيمنع االنزالق نحو مؤمتر تأسيسي
أو استكمال االنهيار متهيد ًا لفرض تعديل الدستور.
مسألة أخرى يلتقي عليها فرجنية وجعجع ،وهي رفضهما
لتدمير النظام االقتصادي اللبناني املبني على االقتصاد احل ّر،
والتمسك بالبنية األس��اس��ي��ة للمجتمع االق��ت��ص��ادي ورفض
ّ
التخريب احلاصل في االقتصاد الذي امت ّد إلى مختلف نواحي
فدمر معه قطاعات الصحة والتعليم وضرب مختلف
احلياةّ ،
املرافق التي طاملا م ّيزت لبنان.

في ال ُبعد اإلقليمي لالستحقاق الرئاسي

رغم ما يظهر من عقبات وصعوبات في وجه جبران باسيل
ل��ل��وص��ول إل���ى رئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة ،ل��ك��ن ال ي��ج��ب استبعاده
باملطلق ،كما أنّ «ح��زب ال��ل��ه» يعتبر أنّ باسيل معبر حتمي
لرئاسة اجلمهورية ،وهذا يعني إخضاع فرجنية البتزاز الصهر
والتمسك مبواصفات مضادة للسيادة واإلصالح ،بينما
الوقح،
ّ
إذا حكمت الظروف التفاهم بني القوات وامل��ردة ،ف��إنّ جعجع
يكون هو املعبر اإللزامي لرئاسة اجلمهورية وليس باسيل.
إقليمي ًا :في ح��ال جنح باسيل في ال��وص��ول إل��ى الرئاسة
األولى سيكون هناك خاسران محليان كبيران هما سمير جعجع
وسليمان فرجنية .وإقليمي ًا ستخسر السعودية وتفوز إيران،
بينما حتتفظ عائلة فرجنية بعالقات تاريخية مع السعودية
أي حرج قد يفرضه حتالف
وهي بصدد احلفاظ عليها ،بدون ّ
سليمان م��ع احل��زب وص���و ًال إل��ى حتقيق وق��ف حتويل لبنان
منصةٍ معادية للسعودية بحيث يكون الرئيس غير ٍ
معاد
إلى ّ
للرياض على ّ
أقل تقدير.
تضمن االت��ص��ال ب�ين الرئيس
ف��ي ال ُبعد اإلقليمي أي��ض�� ًا،
ّ

ل��ن تذهب ال��ق��وات اللبنانية وس��ائ��ر ق��وى امل��ع��ارض��ة نحو
خيارات حاسمة قبل اتضاح الرؤية اإلقليمية والدولية ،ألنّ
مناورات «حزب الله» ال تزال في بداياتها ،وال تزال إيران تتعامل
مع لبنان كرهينة مخطوفة ،تصلبه في قلب العواصف التي
تفتعلها في اإلقليم ،بينما بدأت عوامل االنهيار تضرب عميق ًا
الولي الفقيه.
في جسد نظام
ّ
ّ
التدخل اإليراني
واملثير لالنتباه هنا أنّ «حزب الله» يعتبر
من خالله عم ًال «وطني ًا» بينما ُيسرف في معاداة السعودية
التي يريد احلصول على دعمها وهو يدير حتالف السالح مع
الفساد ،وهي معادلة أعلنت اململكة أ ّنها لن تقبل بها مهما كانت
النتائج.

املردة والقوات :بني املصاحلة والتفاهم رئاسي ًا

وال ّ
شك أنّ القوات تسعى إلى أن ال تحُ شر في موقف مشابه
الض��ط��راره��ا إل��ى انتخاب ميشال ع��ون ،لكنّ األك��ي��د أنّ هناك
مستويني في العالقة بني القوات وامل��ردة :املستوى األول هو
املصاحلة بني الطرفني وهذا إجناز يجب حمايته وتعزيزه وعدم
ولطي صفحة احلرب.
السماح بتخريبه أل ّنه ضرورة لالستقرار
ّ
أما املستوى الثاني ،فهو ملف انتخابات رئاسة اجلمهورية،
أي ص��راع شخصي وأكّدت
وامل�لاح��ظ هنا أنّ ال��ق��وات ح ّيدت ّ
أنّ اخلالف هو في السياسة ،كما أنّ الدكتور جعجع أعلن أنّ
القوات لن ِّ
تعطل النصاب بعد فترة معينة حتى لو بدا أنّ ّ
مرشح
 8آذار سيكون الفائز.

تداعيات الثورة اإليرانية لن ّ
تتأخر

ّ
تتأخر في
ال يكمن جتاهل أنّ تداعيات الثورة اإليرانية لن
الوصول إل��ى لبنان ،وه��ي تداعيات كبيرة ألنّ صمود الثوار
ش��ه��ر ًا إض��اف��ي�� ًا سيعني وق���وع ت��ص�� ّدع��ات ه��ائ��ل��ة ف��ي الكيان
اإليراني ،وهذا ما يدركه حزبه في لبنان وحلفاؤه ،لذلك ،فإنّ
السباق بني التسويات احمللية والتدخالت الدولية في أش ِّده
هذه األي��ام وباالنتظار ُيطرح سؤال آخر ال ّ
يقل غرابة وأهم ّية
عن سؤال ما إذا كان ممكن ًا الوصول إلى «معراب  »2وهو :هل
ميكن أن يتفق الطرفان على مرشح ثالث يضمن معادلة سياسية
جديدة متنع غول احلالة العونية من ابتالع البلد وتستجيب
لتطلعات املجتمعات اللبناني وال��ع��رب��ي وال��دول��ي بإجناز
اإلصالحات وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي عربي ًا وعامليا؟

مؤكدا «انتخاب الدكتور عصام خليفة».
واع��ت��ب��ر أن «ه���ذا االخ��ت��ي��ار ه��و اختيار
سياسي ،وخليفة هو مرشح جدي».
وش�����دد ع��ل��ى «أه��م��ي��ة اخل������روج من
ال��ش��ع��ارات وال��ورق��ة البيضاء وتطيير
النصاب ،وأهمية االستمرار في دورات
االق����ت����راع ال����ى ح�ي�ن ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،فأوضاع الناس املعيشية
ل���م ت��ع��د حت��ت��م��ل ف���ي ظ���ل االنهيارات
االقتصادية واملالية».
وق���ال ال��ن��ائ��ب سجيع ع��ط��ي��ة :هناك

���وض ونحن
ص���وت���ان م���ن ت��ك��تّ��ل��ن��ا مل���ع ّ
منفتحون على اجلميع و ُنريد شخصية
تكون حكم ًا وق���ادرة على إخ��راج��ن��ا من
املآسي.
من جهة ثانية ،غرد النائب إيهاب مطر
عبر حسابه على «تويتر»« :كسر اجلمود
الرئاسي ال يتم بالتمني بل باالتفاق على
اس��م يوحد اللبنانيني وينقذ البلد من
االنهيار املستمر .وال نزال نرى ان الزميل
م��ي��ش��ال م��ع ّ��وض امل��رش��ح االك��ث��ر جدية
للرئاسة».

قرارات الد�ستوري ب�إعالن
فوز كرامي ونا�صر مربمة وملزمة

املحامي د� .إبراهيم العرب

تُع ّد قرارات املجلس الدستوري مبرمة ،وال تقبل أية طريقة من طرق
املراجعة العادية وغير العادية .فهي تتمتع بقوة القضية احملكمة،
وهي ملزمة جلميع السلطات العامة ،وللمراجع القضائية واإلدارية،
وتنشر في اجلريدة الرسمية.
وتنص امل��ادة  ٤٢من قانون  96/516على أن��ه إذا أعلن املجلس
الدستوري ع��دم صحة نيابة النائب املطعون في انتخابه ،اعتبر
انتخابه باط ً
ال ،ويعلن املجلس فوز املرشح احلائز على األكثرية التي
تؤهله للنيابة.
ولو أن املجلس الدستوري قرر في األكثرية الكبيرة من احلاالت
التي مت فيها قبول الطعن إع��ادة االنتخاب وفق ًا ملعطيات القضية
ومبررات الطعن .فال ميارس املجلس الدستوري الصالحية املعطاة
له مبوجب املادة  ٤٢إال في حاالت محددة ،كعدم أهلية النائب املطعون
في نيابته ،أو وجود خطأ مادي في جمع األصوات ،فيحصل املرشح
الطاعن نتيجة تصحيح األصوات على مجموع أكثر مما يحصل عليه
املرشح املطعون في نيابته ،أو في حالة تزوير أحد مراكز االقتراع نتج
عنه فوز املرشح املطعون في نيابته .كما حصل عندما أقدم املجلس
الدستوري على إبطال نيابة رامي فنج وإعالن فوز الوزير السابق
فيصل كرامي ،وانسحب هذا األمر على آخرين عندما ّ
حل حيدر ناصر
مكان فراس سلوم.
أما في احلاالت األخرى التي ترتكز فيها الطعون االنتخابية على
مسائل عامة غير حاسمة على صعيد النتيجة ،كشراء األص��وات أو
التهديد أو ّ
تدخل السلطة في سير العمليات االنتخابية ،أو أعمال
شغب في عدد من مراكز االقتراع أو احلؤول دون بعض الناخبني من
ممارسة حق االنتخاب ،أو وجود أخطاء فادحة في لوائح الشطب ،أو
حصول حوادث أمنية في الدائرة االنتخابية ،أو استعمال إخراجات
���زورة ،أو ع��دم توقيع رئيس املركز أو أح��د أعضاء القلم على
قيد م ّ
محضر النتيجة ،أو وج��ود مخالفات لقانون االنتخاب في تنظيم
محاضر االنتخاب يع ّدها املجلس مخالفات خطيرة ،أو نقل عدد
كبير من مراكز االقتراع بصورة مخالفة للقانون ،أو مخالفة األصول
والشروط لترشيح النائب املطعون في نيابته ،حيث يقوم املجلس
الدستوري حينها بإبطال االنتخاب وإعادة إجراء االنتخابات .األمر
غير املتوفر في حالة الطعن بنيابة رامي فنج من قبل الوزير كرامي
وانعكاس النتيجة سلب ًا على نيابة فراس سلوم.
واملبدأ األساس الذي اعتمده املجلس الدستوري في كل الطعون
االنتخابية في دورات  ١٩٩٦و ٢٠٠٠و ٢٠٠٥و ٢٠٠٩هو عدم إبطال
االنتخاب إال إذا كانت املخالفات املدلى بها جسيمة وتشكّ ل اعتداء
على حرية االنتخابات ونزاهتها ،وكان لها تأثير حاسم في نتائجها.
ويهمنا أن نكرر القول هنا ،إن قرارات املجلس مبرمة ،وال تقبل أي
ّ
طريق من طرق الطعن ،وتتمتع بقوة القضية احملكوم بها .وهي ملزمة
جلميع السلطات العامة واملراجع القضائية واإلدارية.
وينبغي لنا أن نشدد على أهمية دور املجلس الدستوري في الفصل
بالطعون االنتخابية ،فالدستور قبل تعديالته األخيرة ،كانت املادة ٣٠
منه متنح النواب وحدهم ،وبغالبية الثلثني ،احلق في الفصل بصحة
نيابتهم .وك��ان الطعن يقدم إلى جلنة الطعون النيابية التي كانت
يبت
تضع تقرير ًا بنتيجة أعمالها وحتيله إلى مجلس النواب الذي ّ
باألمر .ولم يسجل تاريخ لبنان إبطال انتخاب نائب واحد حينها،
مع أنه أتيح للجنة الطعون في بعض احل��االت ال��ن��ادرة ،أن توصي
بقبول الطعن وإبطال انتخاب بعض الفائزين من النواب .وبالتالي
يرجع الفضل بتطور القوانني الدستورية إلى اتفاق الطائف ،الذي
يجب احترام بنوده واستكمال إصالحاته ،حفاظ ًا على النظام العام
والسالمة العام والتعايش املشترك في وطننا العزيز

كلمة ونص

«�آخ يا بلدنا»!

عبد الفتاح خطاب
 وهيك ...أحمد احلريري عرض مع وفد احلزب الشيوعي الصينيسبل تطوير التعاون والتواصل وتبادل الزيارات بني احلزبني!
 سيكتب التاريخ اسم الوزير السابق سليم جريصاتي ،مستشارغب الطلب ،وحامل وسام
قصر بعبدا ،وامبراطور الهرطقات الدستورية ّ
األرز الوطني من رتبة ضابط أكبر ...بأحرف برتقال ّية!
 متى نلملم الوطن؟ميت بصلة إلى حال البلد اآلن.
 الوطن املُم ّيز الذي ُولد فيه جيلنا ال ُّ نسيتوا الترويكا؟ ط ّيب ...بتتذكروا الترويقة؟ وسائل التواصل االجتماعي هي أخطر اخ��ت��راع قاتل يأتي بعداختراع البارود ،والطابور اخلامس!
وحد ،وال كتاب
 آخ يا بلدنا ...مش قادرين نتّفق على كتاب تاريخ ُم ّوحد!
وحد ،وال حتى كتاب جغرافية ُم ّ
تربية وطن ّية ُم ّ
 رفع جلسة مجلس النواب السابعة النتخاب رئيس للجمهورية بعدفقدان ِ
النصابني!
صاب ...رغم كثرة
ّ
الن َ
 زمن سقوط عمالقة كرة القدم! مفجع أن ننتقل من انتخاب اخلليفة ومبايعته من مبدأ الشورىبينهم ،إلى مبدأ فرض الساللة الوراثية للخليفة والرضوخ لها!

كل لبنان

اجلمعة  25تشرين الثاني 2022م
املوافق  1جمادى األولى 1444هـ
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�أطلق احلملة الوطنية حلديثي الوالدة واخل ّدج
املودعون على م�سمع امل�شاركني يف «منتدى بريوت االقت�صادي»:
ت�ضم َمن خانوا الأمانة؟ الأبي�ض :الأزمة املالية تركت تداعياتها على اجلانب ال�صحي
كيف تقبل امل�صارف العربية �أن َّ

نظم حتالف «متحدون» وجمعية
«صرخة امل��ودع�ين» تظاهرة أمام
فندق «فينيسيا» ،شارك فيها عدد
من املودعني واحملامني ،احتجاجا
ع��ل��ى م��ش��ارك��ة ع��ض��وي جمعية
مصارف لبنان في أعمال «منتدى
بيروت االقتصادي  »2022رئيس
مجلس إدارة «بنك مصر لبنان»
واحت��اد املصارف العربية محمد
األت��رب��ي ،ورئ��ي��س مجلس إدارة
«بنك االعتماد اللبناني» واالحتاد
ال����دول����ي ل��ل��م��ص��رف��ي�ين العرب
ج���وزي���ف ط��رب��ي��ه ،وع��ل��ى رعاية
رئ��ي��س احل��ك��وم��ة جنيب ميقاتي
للمنتدى.
واعتبر املودع خليل برمانا أن
«ش��ط��ب أم���وال امل��ودع�ين جرمية،
وخ��ط��وة ل��و ح��ص��ل��ت ،فستودي
ال��ى نهر دم ،وال يغشنكم سكوت
امل��ودع�ين ال�لازم�ين بيوتهم حتى
اآلن ،فلن تكون احلال كذلك في ما
لو حصل شطب للودائع».
وحذر من «خطورة الفقرة  ١٢من
مشروع قانون الكابيتال كونترول
التي حتمي املصارف وأصحابها
م��ن امل�لاح��ق��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،مب��ا ال
ينسجم م��ع أي م��ش��روع كابيتال
كونترول في العالم» ،مشددا على
أن «هذا املشروع املشبوه لن مير
إال على جثث املودعني».
�ؤس��س حتالف
ب����دوره ،ح��� ّذر م� ِّ
«م��ت��ح��دون» احمل��ام��ي رام��ي عليق
«فرع مصرف انتركونتيننتال من
ع��دم إي��ف��اء امل��ودع��ة أمينة محمد
التي اقتحمته أم��س مبلغ ال��ـ 15
ألف دوالر بتاريخ اليوم (أمس)،
وم��ص��ارف االع��ت��م��اد اللبناني و
 BLCوبيبلوس بقية قيم ودائع
علي الساحلي وابراهيم بيضون
وكاترين العلي وفرنسبنك وديعة
عياد ابراهيم وآخرين» ،مضيف ًا:

من اعتصام املودعني أمام فندق فينيسيا حيث ُيعقد املنتدى (محمود يوسف)
«انطالقا من تنفيذ التحالف لكل
كلمة وعد بها بأن التصعيد اآلتي
سيكون بوجه أصحاب املصارف
ف����ي ب��ي��وت��ه��م وأم����اك����ن سكنهم
وعائالتهم والقضاة املتواطئني
معهم في مساكنهم أيضا ،في حال
لم يتحرك القضاء فورا».
وإذ لفت إل��ى أ ّن��ه «عندما قلنا
ب��أن اآلت��ي سيكون إح���راق بيوت
هؤالء لم نكن لنتخذ أي قرار بهذا
ال��ش��أن ،إمن��ا لنؤكد ب��أن ه��ذا أمر
محتم أخبرنا التاريخ عن وقوعه
عندما عانت الشعوب من التمادي
في قهرها وإذاللها» ،قال« :ننحني
أم��ام التقاليد املرموقة لألنظمة
امل���ص���رف���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة ال سيما
ت��ل��ك امل���وج���ودة ف��ي دول اخلليج
العربي والتي تستمد قوتها من

منعة النظام املصرفي القتصاد
اململكة العربية السعودية ،وعليه
نسأل كيف تقبلون بأن يكون في
إداراتكم كاحتاد مصارف عربية،
ع��دد مم��ن خ��ان��وا أم��ان��ة املودعني
ف��ي امل��ص��ارف اللبنانية وسرقوا
شعبهم؟».
وختم« :سنزور سفارات الدول
ال��ع��رب��ي��ة ك���ي ن��ش��رح هواجسنا
احمل��ق��ة إزاء امل��ص��ارف اللبنانية
أمامها» ،داعي ًا إلى «توحيد جهود
امل����ودع��ي�ن واحمل����ام��ي�ن وال���ث���وار
األح����رار ف��ي ث���ورة حقيقية ح ّرة
ب���وج���ه ال���ذي���ن ق����ام����روا ب�����أرزاق
ومحمال «القضاء
وحياة الناس»،
ّ
تبعات م��ا ق��د يحصل م��ن أعمال
عنف -ستكون مبررة مهما بلغت
حتت سقف القانون مبوجب حق

احللبي بحث مع وفد وزاري عراقي
امل�شاكل الإدارية لطالبهم يف لبنان

الدفاع املشروع سندا للمادة ١٨٤
من قانون العقوبات -إن استمر
القضاة في استنكافهم عن إحقاق
احلق».
أم����ا رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة «صرخة
امل���ودع�ي�ن» ع�ل�اء خ��ورش��ي��د فقال
عن املفاوضات مع صندوق النقد
ال��دول��ي« :امل��س��ؤول��ون ف��ي الدولة
ال يطرحون أي حل فعلي إطالقا،
كيف وهم لم يحركوا ساكنا وقت
ك���ان ل��دي��ه��م أك��ث��ر م���ن  30مليار
دوالر منذ سنتني ،ف��إذا بهم اآلن
ي���ح���اول���ون ت��ب��ري��ر اس���ت���ج���داء 3
مليارات دوالر فقط».
وك��ان��ت كلمات ملشاركني دعت
املصرفيني العرب إلى «استقصاء
حقائق األم���ور وع��دم ال��ت��ورط مع
مصرفيي لبنان».

املركزي يعلن �إجناز
التدقيق الدويل
يف موجودات الذهب
أعلن مصرف لبنان في بيان
أمس ،عن «إجناز عملية التدقيق
في موجودات خزنة املصرف من
الذهب (سبائك ونقود معدنية)
التي أجرتها شركة تدقيق عاملية
متخصصة وم��ح��ت��رف��ة ف��ي هذا
ّ
امل��ج��ال ،مت اختيارها وتكليفها
مفوض املراقبة اخلارجي
من ِق َبل َّ
للمصرف وبالتنسيق والتوافق
مع صندوق النقد الدولي».
وأض���اف :تأتي ه��ذه اخلطوة
ب��ن��ا ًء على طلب ص��ن��دوق النقد
ال��دول��ي ،وتعزيز ًا للشفافية في
موجودات مصرف لبنان.

 6قرارات
عن «�صريفة» والر�سوم

متوسط ًا الوفد العراقي
الوزير احللبي
ّ
اجتمع وزي��ر التربية والتعليم
العالي الدكتور عباس احللبي مع
وف��د وزاري ع��راق��ي ض��م مستشار
وزارة التعليم العالي الدكتور عالء
عبد احلسن عطية ،ومدير عام دائرة
البعثات والعالقات الثقافية الدكتور
حازم باقر طاهر ،ومدير عام الدائرة
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��دك��ت��ور اح��م��د جعفر
ش���اوي يرافقهم وف��د م��ن السفارة
ف��ي ب��ي��روت .وأك���د ال��دك��ت��ور عطية
احل���رص ع��ل��ى ال��ع�لاق��ة التاريخية
والتواصل املستمر ،مشيرا إلى ان
الكثير من أساتذتنا اجلامعيني من
خريجي اجلامعات اللبنانية وكذلك
وزير التعليم العالي العراقي  ،وقد
اوصانا بتبادل اآلراء وطرح احللول
للمشاكل اإلدارية للطالب العراقيني
في لبنان.

واشار عطية إلى أنه ليس هناك
أي ح��دي��ث أو وثيقة ع��ن شهادات
جامعية م���زورة ف��ي ل��ب��ن��ان ،ونحن
ن��س��ت��ه��ج��ن ه����ذا األم������ر ،ونعتبره
م��واق��ف تطلق ف��ي اإلع�ل�ام م��ن دون
أي دليل ،مؤكد ًا أن جامعات لبنان
محترمة وال نتهمها مطلقا مبنح
شهادات م��زورة ،بل هناك جامعات
سجلت اعدادا كبيرة من الطالب مبا
يخالف الترخيص املتاح لها جلهة
العدد واألساتذة املتخصصني .
ب����دوره ،أك��د ال��وزي��ر احللبي أن
ال��ع��راق بالنسبة إل��ى لبنان دولة
شقيقة وشعبها شقيق وهم مبثابة
اوالدنا ،كما اننا نرحب دوما بدراسة
ال��ط�لاب العراقيني ف��ي جامعاتنا،
مشيرا إل��ى الفوضى ال��ت��ي حدثت
نتيجة مخالفات عدد من اجلامعات

التي استقبلت طالبا من دون معادلة
الثانوية العامة ،وطالب ماسترز من
دون معادلة البكالوريوس مما شكل
ضغطا كبيرا على أقسام املعادالت،
واعتبر أن هذا األمر يشكل مخالفة
ج��وه��ري��ة جل��ه��ة ال���ق���ب���ول ،واش����ار
الوزير إلى اآللية التي وضعت بني
ال����وزارة وس��ف��ارة ال��ع��راق لتسهيل
املصادقات ،وحتدث عن أن الوزارة
تعمل أقصى طاقاتها باإلمكانات
املتاحة ول��م نقصر في إجن��از آالف
املعامالت ،ورأى الوزير ان إرسال
اجل��ام��ع��ات ال��ت��ي تستقبل طالبا
عراقيني لوائح تبني قرب الطالب من
مرحلة التخرج او إجنازها ،يجعلنا
ن��ض��ع��ه ف���ي األول���وي���ة ع��ل��ى الئحة
املعادالت لكي ال يتاخر في العودة
إلى بالده .

«املعلمني» بحثت مع بريم تعزيز «�صندوق التقاعد»
زار وف��د من نقابة املعلمني برئاسة نعمه محفوض
وزير العمل في حكومة تصريف االعمال مصطفى بيرم
وبحث معه شؤونا نقابية وتربوية.
وأث��ار الوفد مع الوزير وفق بيان عن الوفد« ،قضية
استبعاد النقابة من املشاركة في اجتماعات جلنة املؤشر
بخالف ما ك��ان يحصل سابقا» ،فوعد الوزير «معاجلة
هذه املسألة ،على أن تشارك من جديد إلى جانب القطاع
الرسمي».
ك��ذل��ك ،ت��ط��رق ال��وف��د إل���ى اج��ت��م��اع��ات ال������وزارة مع
صندوق النقد الدولي للبحث في إنشاء مشروع تقاعدي
للموظفني ،ف��ش��رح محفوض ل��ل��وزي��ر ظ���روف االساتذة
املتقاعدين الذين يتقاضون روات��ب زهيدة ت��راوح بني
مليونني وثالثة ماليني ليرة شهريا ،وهي رواتب ال تكفي
في هذه االوضاع الصعبة.
كما ش��رح ل��ه ظ��روف ص��ن��دوق تقاعد معلمي القطاع

اخل����اص ،وه���و ال��ص��ن��دوق األول م��ن ن��وع��ه ف��ي لبنان،
وال���ذي تعمل النقابة على إع���داد م��ش��روع ق��ان��ون عبر
الوزير السابق زياد بارود من أجل تعزيز مصادر متويله
وإسهام الدولة في ذلك ،فوعد بيرم «دعم هذا األمر فور
إعداد املشروع».
ثم تناول محفوض قضية وحدة التشريع ،مطالبا
بـ«تصحيح اخل��ل��ل ف��ي امل��وازن��ة عبر متكني معلمي
ال��ق��ط��اع اخل����اص م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن ال���زي���ادة على
ال��روات��ب أس���وة مبعلمي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ،وبتحويل
النقابة م��ن  syndicateإل��ى  ordreك��ي تستطيع
حتديد معايير قطاع التعليم اخلاص وشروط ممارسة
امل��ه��ن��ة وتنظيمها ك��م��ا يحصل ف��ي ب��اق��ي النقابات
الفاعلة» ،وأعلن أن «النقابة بانتظار موعدين من كل
من رئيس مجلس النواب نبيه بري واحلكومة جنيب
ميقاتي للبحث في شؤون طارئة».

بدران افتتح امللتقى الثامن للرابطة
العربية للبحث العلمي وعلوم االت�صال

افتتح امللتقى الثامن ل��ـ «ال��راب��ط��ة العربية للبحث
العلمي وع��ل��وم االتصال» ،بعنوان« :استراتيجيات
اإلعالم واإلتصال في احلروب الراهنة من احلرب الناعمة
إل��ى املواجهة العسكرية» ،ف��ي كلية االع�ل�ام والتوثيق
امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ل��ت��ق��ى ،حت��ت رع��اي��ة رئ��ي��س اجلامعة
اللبنانية البروفسور بسام بدران وحضوره ومدير كلية
االعالم الدكتور رامي جنم ،رئيسة الرابطة الدكتورة مي
العبدالله واعضاء الرابطة ورئيس جامعة السليمانية
رضا حسن حسني وحشد من اساتذة اجلامعة.
بعد ترحيب م��ن ال��دك��ت��ورة منى ط��وق ،حتدث نائب
رئيس الرابطة هيثم قطب ،ثم ألقت الدكتورة العبدالله
كلمة ،تلتها مداخلة للدكتور جنم ،ثم كلمة لهاشم التميمي
بإسم الضيوف العرب.
بعد ذلك حتدث البروفسور بدران ،معتبرا أنّ «البحث
العلمي اس��اس االكادميية اجلامعية وال ميكن حصر
مهمة االستاذ اجلامعي بالتدريس ونقل املعرفه فقط
هو ملزم بانتاجها عبر البحث واالبداع والنشر واغناء

مختلف مجاالت العلوم ذل��ك ك��ان هاجسي منذ دخولي
اجلامعه استاذا ال��ى اليوم وم��ن خ�لال موقعي كرئيس
ل��ه��ا ،اؤك���د ل��ك��م تشجيعي ودع��م��ي ل�لاس��ت��اذ والباحث
وملجمل الفاعليات التي تشجع وحتث االساتذة وطالبهم
على مستوى امل��اس��ت��ر وال��دك��ت��وراه على ال��ق��ي��ام بهذه
املهمة الدقيقة .كما اؤك��د لكم انني بصدد رصد املبالغ
الضرورية لزيادة التمويل ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي في
اجلامعة كاولوية ضمن مهامي وذلك رغم ظروف التقشف
احلاد بسبب االوضاع املالية التي مير بها بلدنا».
ثمن بدران عاليا «انخراط االعالم في عملية إبعاد
وإذ ّ
الكوارث عن شعبنا وقد جنحنا بذلك مثلنا مثل الدول
املتقدمة في ال��ع��ال��م» ،ش�� ّدد على ضرورة االستمرار
ف��ي نهج البحث العلمي ف��ي كلية االعالم والتوفيق
واش��ت��راك باحثني ف��ي ال��ع��ل��وم االجتماعية واالداب
وغيره ،في اج��راء االبحاث املتعددات االختصاصات
والتي تواجه املشاكل اليومية التي ميكن ان مير بها
املجتمع او الوطن».

ص��در عن وزارة املالية ،البيان
اآلت��ي« :بعد ص��دور قانون موازنة
 2022ووض��ع��ه م��وض��ع التنفيذ،
وبعد ان حلظت املوازنة في بعض
م����واده����ا ن��ص��وص��ا تصحيحية
للوضع املستجد نتيجة فرق سعر
الصرف والتشوهات الناجتة عن
تعدده ،وحتديدا املواد التي نصت
على توسعة الشطور في احتساب
املعدالت الضريبية وتلك املرتبطة
برفع التنزيالت العائلية ،حفاظا
على عدم حتميل اي عبء ضريبي
اضافي على املواطنني ،منها:
 زي���ادة التنزيالت الضريبيةخ��م��س��ة أض���ع���اف ،ك��م��ا مضاعفة
تنزيل سكن املالك
 توسيع الشطور ثالثة أضعافلتعزيز العدالة الضريبية
 تخفيض القيمة التأجيريةمن  5في املائة من قيمة العقار إلى
 2.5في املائة.
 تخفيض م��ع��دل ال��رس��م علىن��ق��ل ملكية ال��ع��ق��ار امل��ب��ن��ي وغير
املبني م��ن  5ف��ي امل��ائ��ة ال��ى  3في
املائة.
وع���ل���ي���ه ،ومت���اش���ي���ا م���ع م���واد
م��وازن��ة  2022أص��در وزي��ر املالية
في حكومة تصريف األعمال يوسف
اخلليل ستة قرارات قضت بتطبيق
سعر صرف صيرفة الستيفاء بعض
الرسوم وحملت القرارات:
األول :حتديد القيمة التخمينية
جلميع احلقوق واألم��وال املنقولة
وغير املنقولة التي تؤول إلى الغير
باستثناء الدولة والبلديات بطريق
اإلرث أو ال��وص��ي��ة أو ال��ه��ب��ة أو
الوقف ب��أي طريق آخ��ر بال عوض
يعادل قيمتها احلقيقية.
الثاني :حتديد القيمة بالليرة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة للمبالغ امل���ذك���ورة في
ال���ص���ك���وك وال���ك���ت���اب���ات بالعملة
األجنبية الحتساب الطابع املالي.
الثالث :حتديد القيمة بالليرة
اللبنانية للتخمينات التي جتريها
الوحدات املالية املختصة بضريبة
األمالك املبنية.
ال��راب��ع :حتديد قيمة العقار أو
احل���ق اخل��اض��ع��ة ل��رس��وم الفراغ
واالنتقال العقارية.
جت��������در االش��������������ارة ال��������ى أن
ال��ت��خ��م��ي��ن��ات ال��ع��ق��اري��ة حتتسب
ال��رس��وم ع��ل��ى س��ع��ر ص��ي��رف��ة على
 50في املائة فقط من املبلغ املقيم
بالدوالر األميركي .
اخلامس :حتديد دقائق تطبيق
أحكام املادة  35من القانون النافذ
حكما رقم  10تاريخ 2022/11/15
(قانون املوازنة العامة .)2022
السادس :حتديد القيمة الفعلية
بالليرة اللبنانية للرواتب واألجور
ال��ت��ي تستحق على أرب���اب العمل
ل��ص��ال��ح ال��ع��ام��ل�ين ل��دي��ه��م كليا أو
جزئيا ب��ال��دوالر األميركي أو بأي
عملة أجنبية أخ��رى ...يعمل بهذه
القرارات فور نشرها.

أط� �ل ��ق وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ال��ع��ام��ة في
حكومة تصريف االعمال فراس األبيض
بالشراكة مع اليونيسف احلملة الوطنية
حلديثي ال ��والدة واخل� � ّدج لرفع الوعي
ح��ول أهمية الرعاية الصحية املناسبة
حلديثي الوالدة واخل ّدج (األطفال الذين
يولدون قبل األسبوع السابع والثالثني
من احلمل) وتسليط الضوء على الدور
األس ��اس ��ي ل�ل�أس��رة وم �ق��دم��ي الرعاية
�وص��ا أن مضاعفات
ال �ص �ح �ي��ة ،خ �ص� ً
ال���والدة امل�ب�ك��رة تعد السبب الرئيسي
لوفاة األط�ف��ال دون سن اخلامسة ،وقد
توفي ف��ي لبنان  639طف ًال م��ن حديثي
الوالدة في العام  ،2021قبل بلوغهم عمر
يوما.
ال ً 28
ج��اء ذل��ك ف��ي مؤمتر صحفي ،تخلله
تكرمي ع��دد من املمرضات العامالت في
مجال العناية باحلديثي الوالدة واخل ّدج،
ح�ض��رت��ه ممثلة اليونيسف ف��ي لبنان
إيتي هيغينز وممثلة نقابة املمرضات
واملمرضني ناتالي ريشا وممثلون عن
نقابة القابالت القانونيات واجلمعية
اللبنانية للجراحة النسائية والتوليد
واجلمعية اللبنانية لطب األطفال واملفوضية السامية
لشؤون الالجئني ومعنيون.
ولفت األبيض في الكلمة التي ألقاها إلى أن «موضوع
األطفال اخل ّدج وحديثي الوالدة يشكل حتد ًيا ألي نظام
صحي وليس فقط للنظام الصحي اللبناني نظ ًرا لكلفة
العناية املرتفعة .ولذلك اختارت منظمة الصحة العاملية
معدل الوفيات عند احلديثي ال��والدة كمعيار لتحديد
مستوى جودة النظام الصحي في العالم».
وأش��ار إل��ى أن «األزم��ة املالية التي يشهدها لبنان
خصوصا في
تركت تداعيات على هذا اجلانب الصحي
ً
ظل هجرة عدد من أفراد األطقم الطبية والتمريضية من
ذوي اخلبرة في اإلعتناء باخلدج واحلديثي الوالدة،
فضال عن فقدان بعض األدوي��ة واملستلزمات وتقلص
التغطية امل��ال�ي��ة .وع��دم ح�ص��ول الطفل على العناية
يحوله عندما يكبر إلى شخص غير منتج وعبء
الالزمة ّ
ليس فقط على عائلته بل على املجتمع».
وأكد أن «معاجلة هذا الوضع تتطلب ثالثة مداميك
أساسية ب��اش��رت وزارة الصحة العامة ف��ي وضعها.

متوسط ًا حضور املؤمتر الصحفي
وزير الصحة
ّ
وه��ي ك��ال�ت��ال��ي :تشكيل جل�ن��ة ت�ض��م ع� ��د ًدا م��ن أطباء
ال��والدة واإلختصاصيني في العناية باخلدج وممثلني
عن النقابات املعنية والشركاء الدوليني لوضع خطة
وخريطة طريق حتدد الرؤيا وتزيل الثغرات في مجال
ع�لاج اخل� � ّدج واحل��دي�ث��ي ال� ��والدة ،ب ��د ًءا م��ن مساعدة
مستشفيات األط��راف وحتديد كيفية تسريع اكتساب
امل �ه��ارات إل��ى مساعدة العاملني ف��ي ه��ذا امل�ج��ال على
البقاء في لبنان من خالل تعزيز قدرتهم على اإلستمرار
وال �ص �م��ود ..ب�ن��اء ن�ظ��ام صحي ق��ائ��م على اإلستمرار
إستنا ًدا إلى املوارد املوجودة وال سيما املوارد البشرية
الغنية والتي تشكل راف ًدا للمنطقة كلها؛ فمن الطبيعي
أن يطلب لبنان املساعدة اخلارجية لقاء ما قدمه حيال
املقيمني من النازحني على أرضه ،ولكن من اخلطأ بناء
النظام الصحي على أي مساعدات مرتقبة ..وحتديد
برنامج واض��ح لتنفيذ اخلطة وه��و أم��ر سيتم إعالنه
ف��ور اإلنتهاء من وضعها».وختم متوجها بكلمة شكر
إل��ى العاملني الصحيني ،م��ؤك� ًدا أن «النظام الصحي
متكن من الصمود في مواجهة األزم��ات املتعاقبة التي

مر بها لبنان بفضلهم .وقال« :نحن جديون في العناية
بالطاقات البشرية العاملة في القطاع الصحي ،ونسعى
في كل البرامج إلى إفادة العامل البشري الصامد باللحم
احلي ،والذي يستحق كل تكرمي».
وأكدت نائب ممثل اليونيسف في لبنان إيتي هيغينز
«مواصلة اليونيسف العمل مع وزارة الصحة العامة
لدعم وتوسيع نطاق التدخالت املنقذة حلياة األطفال
حديثي الوالدة في أنحاء لبنان».
وفي كلمتها لفتت ممثلة نقابة املمرضات واملمرضني
ناتالي ريشا إلى الدور احملوري للممرضات واملمرضني،
مشيرة إلى أن «هؤالء يلعبون دو ًرا مفصليا في العناية
الفائقة باملولودين حدي ًثا وال سيما اخل ّدج».
وتخلل إط�لاق احلملة توزيع ش�ه��ادات تقدير على
 50ممرضة من وح��دة العناية املركزة حلديثي الوالدة
ملساهمتهن املستمرة ورعايتهن للمرضى واألطفال،
ودع�م�ه��ن ل�لأم�ه��ات واآلب� ��اء خ�ل�ال االوق� ��ات الصعبة،
وسعيهنّ لزيادة الوعي بالتحديات احمليطة بالوالدة
املبكرة والتأكد من إطالع الناس على املخاطر.

اعت�صامات املخاتري يف املناطق تتوا�صل
احتجاج ًا على فقدان الطوابع وارتفاع �أ�سعارها
ن ّفذ أمس ،عدد من مخاتير طرابلس
اعتصاما امام مكتب محافظ الشمال
اح���ت���ج���اج��� ًا ع��ل��ى ف���ق���دان الطوابع
واحتكار البعض لها وبيعها بأسعار
مرتفعة «في السوق السودا» ،مطالبني
بـ«مالحقة احملتكرين».
وفي هذا اإلطار ،أسف رئيس رابطة
مختاري طرابلس فتحي حمزة ،في
كلمة ألقاها بإسم املعتصمني« ،لغياب
ن� ّ�واب طرابلس عن املطالبة بحقوق
املخاتير خصوصا بعد ارتفاع اسعار
ال��ط��واب��ع ف��ي ال��س��وق وال���ذي جتاوز
ال����ـ 100ال��ف وامل��واط��ن ه��و م��ن يدفع
الثمن» ،مطالب ًا املعنيني بـ«التدخل
حل���ل ه���ذه االزم�����ة ن��ظ��را مل���ا يتكبده
امل��واط��ن م��ن ع��ن��اء ،خصوص ًا ف��ي ما
يتعلق مبعامالت القيود والوثائق
ومعامالت الطالق والزواج».
من جهتهم ،نفذ مخاتير القيطع في
عكار اعتصاما رمزيا أم��ام مركز قلم
نفوس العبدة وقطعوا الطريق العام
بشكل جزئي لبعض الوقت ،احتجاجا
ع��ل��ى ان���ق���ط���اع ال���ط���واب���ع وارت���ف���اع

من اعتصام مخاتير طرابلس
أسعارها وبيعها في السوق السوداء
بأضعاف أسعارها الرسمية.
وحت������دث م���خ���ت���ار ب��ب��ن�ين محمد
البستاني ف��أش��ار إل��ى أن «م��ا يجري
ف��ي م��وض��وع ال��ط��واب��ع وإخراجات
القيد أمر مرفوض ،ومن غير املقبول

قائد اجلي�ش افتتح مركز ًا طبي ًا
ووقع اتفاق هبة مالية �أملانية

خالل رفع الستارة عن لوحة املركز الطبي اجلديد
افتتح قائد اجليش العماد جوزاف عون ظهر أمس ،مبنى املركز الطبي اجلديد في
مقر عام اجليش ـــ اليرزة ،وجال في أقسامه بحضور عدد من الشخصيات والضباط.
وإذ ش ّدد العماد عون على أهمية الطبابة في املؤسسة العسكرية ،أكد أنّ القيادة
تعمل جاهدة على حتسني التقدميات الطبية جلميع املستفيدين وتسعى لتطويرها
في مختلف املجاالت.
إلى ذلك ،استقبل قائد اجليش في مكتبه باليرزة ،السفير األملاني لدى لبنان آندرياس
كيندال ،يرافقه امللحق العسكري املقدم هينو ميتزكن ،حيث جرى توقيع اتفاق بني
اجلانبني قدم مبوجبه السفير األملاني هبة مالية لصالح املؤسسة العسكرية.
كما استقبل أمني عام املجلس األعلى السوري اللبناني نصري خ��وري ،وتناول
البحث شؤون ًا مختلفة.

العرب ُيو�ضح :ال �أنتمي
لهيئات املجتمع املدين
جاءنا من احملامي الدكتور إبراهيم العرب بيان يؤكد في أ ّنه ال ينتمي إلى
هيئات املجتمع املدني.
وعم ً
ال بحق الرد املنصوص عليه في املادة  25من قانون املطبوعات ،تنشر
ّ
أوض��ح أ ّنني ال
«يهمني أن
«ال��ل��واء» ما جاء في توضيح العرب ،حيث ق��ال:
ّ
أنتمي إلى هيئات املجتمع املدني كما ورد في اخلبر الصحفي في صحيفة
اللواء تاريخ  24تشرين الثاني  2022صفحة كل لبنان ،وال انتمي ايض ًا إلى
اي حزب او جتمع أو جمعية حتى اآلن ،مع احترامي الكامل للجميع ،وملن
صاغ هذا اخلبر .وإمنا أنا شخصية مستقلة ،عروبية إسالمية ،وإنني ناشدت
الوزير مولوي في مداخلتي بوجوب التقدم من مجلس شورى الدولة بطلب
الرجوع عن قرار وقف تنفيذ ق��راره خالل سير احملاكمة سند ًا ألحكام املادة
 591أ.م.م ،نظر ًا لوجود وقائع جديدة تفيد بأن املثليني يخلون بالنظام العام
ويتع ٌرضون لألخالق واآلداب العامة ....فاقتضت اإلشارة!!

بحرية االحتالل تنتهك مياهنا

أفادت قيادة اجليش -مديرية التوجيه ،في بيان ،بأنّ زورق ًا حربي ًا تابع ًا
لسالح العدو اإلسرائيلي البحري ،أقدم على خرق املياه اإلقليمية اللبنانية
قبالة رأس الناقورة ،ملسافة حوالى  296مترا وملدة ساعتني و 5دقائق ،وعلى
األثر شرعت القيادة مبتابعة موضوع اخلرق بالتنسيق مع قوة األمم املتحدة
املؤقتة في لبنان «اليونيفل».

التعامل مع املواطنني ومع املخاتير
ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة .ودع���ا وزي����ري املال
والداخلية إلى «معاجلة سريعة لألزمة
قبل أن تستفحل األم��ور وتخرج عن
السيطرة».
بدوره ،أشار رئيس رابطة مخاتير

جرد القيطع مختار فنيدق عمر عائشة
إل���ى «أن امل��خ��ات��ي��ر ب��ص��دد خطوات
تصعيدية ف��ي املرحلة املقبلة إذا لم
يقم املعنيون بإيجاد احل��ل ،من غير
امل��ق��ب��ول ب��ت��ات��ا إذالل ال��ن��اس وإذالل
املواطنني بهذا الشكل».

جوزاف عون ...القائد املنقذ للجمهورية!
يقولون «كفانا عسكر وكفانا قائد جيش رئيس ًا»! لكن األزم��ة التي
نعيشها مع موزاييك طوائف لبنان وجت ّنب ًا للتحدي ال حل لنا إلاّ بالتوافق
على شخصية هذا القائد الشجاع الذي يجمع وال يف ّرق.
ولكم هذا السرد الذي يجعل جميع األقطاب السياسية جتتمع وتتفق
فيما بينها على إنقاذ اجلمهورية بانتخاب رئيس ًا جامع ًا.
أزمة ما وراءها أزمات متتابعة وانهيار وفوضى وتعطيل لكل مكونات
الدولة ،هذا كله واجليش بقي الضمان لشعبه.
نعم« ،شرف ،تضحية ووفاء» هو عنوان املرحلة القادمة التي ال يحمينا
فيها إلاّ اجليش اللبناني وعلى رأسه قائده الذي ال يساوم.
فالتجربة ال��ذي خاضها قائد اجليش ،في ظل الصعوبات التي م َّر
توجت مسيرته بالنجاح وعززت ثقة العالم أجمع به
ومي ُّر فيها لبنان ،قد ّ
ومبناقبيته ووقوفه وقفة األبطال الرجال أمام جيشه ووطنه.
ل��ق��د ح��اف��ظ ع��ل��ى أس���س امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ومت��اس��ك��ه��ا رغ���م كل
الضغوطات واملش ّقات التي م ّرت بها خالل عهده وما زالت حتى اليوم،
وقد زان بامليزان عدالته ومحافظته بثبات على الوطن واملواطن وعلى
املؤسسة العسكرية.
ّ
أتفضلون وقوع لبنان بالفراغ
وماذا تنتظرون بعد أيها املسؤولون؟
وباحملظور؟
ّ
تتأخروا رج��اء وإنقاذ ملا تب ّقى
فإن كنتم ت��رون في القائد رئيس ًا فال
من ه��ذا الوطن اجلريح .ليتكم تهدون شعبكم رئيس ًا قائد ًا ق��ادر ًا على
انتشالهم من القعر ووضعه على سكة التعافي بدل من أن جتعلوه يعيش
ُم ّر األزمات!
ال تريدون رئيس حتدي وال رئيس ينتمي ألي حزب ،وال رئيس ال لون
وال طعم له ،ال رئيس من  8أو  14آذار وال من نسج املجلس النيابي وال
وريث وال ابن سياسي وال ابن رئيس!
إذ ًا م��اذا تنتظرون وأنتم ال تريدون انتخاب أح��د من ه��ذه السلسلة
املعقدة؟
بربكم حتى احليرة احتارت ولم َ
يبق لها باب فرج ال من هنا وال من
هناك.
جميعكم تريدون رئيس إنقاذ ،رئيس ينتشلنا من القعر ،رئيس يدافع
عن كرامتنا وكرامة الوطن.
فما عليكم إلاّ أن تتفقوا وتتوحدوا جميعكم على اسم تعرفون مسيرته
التي اتسمت بالنجاح رغم جميع الصعوبات التي مررنا بها.
نعم أيها النواب ،لبنان وشعبه بحاجة إلى قائد حكيم يتمكن من قيادة
وإنقاذ اجلمهورية من هذا االهتراء وإيصالها إلى شاطئ األمان.
ألم ترون بعد ما حت ّلى به هذا القائد؟
رجل واثق القدمني ،رأسه فوق كتفيه ،بيضاء اليدين ال يساوم ،فرض
وجوده وثقته على العالم أجمع ،رجل لم يفتح للفساد باب في املؤسسة
العسكرية ،رجل مقدام طموح ،إنه لم يترك دولة إلاّ وزارها لطلب مساعدات
للجيش اللبناني ومت استقباله استقبال الرؤساء القادة في كل عواصم
الدول باحترام وتقدير.
كل ذلك لكي يحافظ على متاسك مؤسسة اجليش وقد نعم بثقة دولية
بشخصه.
أال تذكرون تاريخ فؤاد شهاب؟ فإن نسيتم فالتاريخ لن ينساه بل أشاد
به.
وإن كنتم تريدون خالص لبنان فما عليكن إلاّ وأن تنتخبوا رجل الثبات
واإلنقاذ ،رجل الثقة والعنفوان ،رجل املؤسسة العسكرية التي ما زالت
قائمة ونفتخر بها.
نعم أيها امل��س��ؤول��ون ،اخ��رج��وا م��ن فراغكم وانفضوا الغبار عنكم
وحت ّلوا بالشجاعة وأنقذوا لبنان وانقضوا على الفراغ املدمر واذهبوا
النتخاب ق��ائ��د ًا رئيس ًا جلمهورية لبنان ،رئيس ًا يحكم بضمير وهيبة
اجليش معه ألن الوطن أصبح ثكلى والشعب مرضى والشباب غادر وأهل
البيت حزانى والوضع كارثي والعيشة ذل وتقهقر.
ّ
تتأخروا وال تتكاسلوا فالتاريخ سيسجل لكم هذا اإلجناز والشعب
فال
سيشكركم على هذا اخليار والوطن سيفتخر بقائده رئيس ًا.
عشتم وعاش اجليش والشعب والقيامة للوطن.

لتيندا هيكل شواح

ريا�ضة
ال�شذوذ اجلن�سي يف �أر�ض العرب عملة غري قابلة لل�صرف

اجلمعة  25تشرين الثاني 2022م
املوافق  1جمادى األولى 1444هـ

و�سيم �صربا:

ح��اول منتخب املانيا وخلفه الدمنارك،
إشاعة أج��واء سلبية ح��ول املونديال الذي
تستضيفه حاليا قطر بنجاح تنظيمي الفت
منقطع النظير ،موجهة رسالة لكل احلاقدين،
املعلوم منهم كما املستتر ،ب��أن ب�لاد العرب
واملسلمني لديها كامل ال��ق��درات ،الحتضان

اهم البطوالت العاملية ،مبا يضع حدا لـ12
عاما من االستهداف ،واملستمر منذ حلظة
اختيار تلك ال��دول��ة اخلليجية لتنظيم هذا
احلدث.
وانطالقا من الفشل الذريع الذي منيت به
كافة محاوالت التشويش كما التشويه التي
صوبت نحو قطر بهدف انتزاع االستضافة
منها ،وبعدما بات املونديال أمرا واقعا في

ارض البلد العربي املسلم ،حتولت سهام
احل��ق��د امل��س��م��وم��ة ل��ض��رب ق��ي��م ومبادىء،
يستحيل ع��ل��ى ق��ط��ر ،ك��م��ا مختلف ال���دول
العربية التنازل عنها ،والقضية احلاضرة
ال��ي��وم ه��ي م��س��أل��ة إث����ارة ح��ق��وق الشاذين
جنسي ًا.
وال��س��ؤال ال��ذي يطرح نفسه ،مل��اذا إثارة
مسألة ه��ؤالء والتي ال عالقة لها بالرياضة

م��ن قريب أو بعيد ،ث��م أليس هناك قضايا
تهم البشرية تفوق ما يستحق الدفاع عمن
ي��ه��ددون ت��ل��ك ال��ب��ش��ري��ة ،م��ن أم��ث��ال هؤالء،
والذين ال نغالي ان شبهناهم بالقنبلة الذرية
التي بحال انتشر شرها ،ستكفل القضاء على
التناسل الذي هو طبيعة احلياة.
واإلج��اب��ة على تلك ال��ت��س��اؤالت ال تقبل
القسمة على اثنني ،فالهدف منها نشر الفساد
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في بالد مدت يد السالم ملن يقيسون احلضارة
مبقياس ازدواجية غريب وال منطقي ،فهؤالء
املدافعون عن احلريات نسوا أو تناسوا ،أن
احلرية تقف عند حد االعتداء على مقدسات
اآلخ��ري��ن وال��ن��ي��ل م��ن م��ب��ادىء ب�لاده��م ،كما
عليهم أن ال يتجاهلوا بأنهم ضيوف عندنا،
وعلى الضيف االل��ت��زام ب��األص��ول ،ه��ذا اذا
كانوا من طينة األصيلني.

ري�شارلي�سون يقود انطالقة الربازيل الواعدة والتاريخ ينحني لرونالدو

تكرمي بطالت الطائرة اللبنانية

نيمار يقود إحدى الهجمات البرازيلية أمام صربيا
استهلت البرازيل بطلة العالم خمس مرات مشوارها في مونديال قطر بالفوز على
صربيا -2صفر ،في املباراة التي اجريت بينهما مساء أمس على استاد لوسيل في
املجموعة السابعة من نهائيات كأس العالم الـ 22لكرة القدم.
وبذلك تكون املنتخبات الـ 32املشاركة في النهائيات لعبت كلها ،على ان تنطلق غدا
اجلمعة مباريات املرحلة الثانية من الدور االول.
وسعيا اليقاف املد البرازيلي باجتاه منطقتهم ،اعتمد الصربيون الدفاع املتقدم في
عمق املنطقة البرازيلية للحد من االختراقات السريعة لالعبي السامبا.
وبعد ثلث الساعة االول ،انتقل اللعب البرازيلي الى املنطقة الصربية من كل اخلطوط:
العمق وعبر اجلناحني.
وتصدى احل��ارس الصربي فانيا سافيتش لكرة داخل منطقته قبل ان يصل اليها
فينيسيوس جونيور في الدقيقة  26اثر متريرة من تياغو سيلفا.
وفي الدقيقة  34سدد رافينيا من داخل منطقة اجل��زاء بني يدي احل��ارس سافيتش
اثر خد وهات.
وفي الثواني االولى النطالق الشوط الثاني ،أصاب رافينيا جسم احلارس الصربي
مهدرا فرصة افتتاح التسجيل للبرازيل من كرة تلقاها باخلطأ من احلارس.
ولعل اخطر الفرص البرازيلية كانت في الدقيقة  58عندما ارتدت الكرة التي سددها
اليكس ساندرو من خارج املنطقة ،من اسفل القائم االمين ملرمى احلارس الصربي.
وجاء الفرج البرازيلي عبر ريشارليسون في الدقيقة  63متابعا في الشباك كرة ارتدت
من احلارس سافيتش اثر تسديدة من فينيسيوس جونيور بعدما اخترق نيمار املنطقة
الصربية.
ثم اضاف ريشارليسون نفسه في الدقيقة  73احد اجمل االهداف في البطولة احلالية
بكرة مقصية سددها من داخل املنطقة الى الزاوية اليمنى البعيدة للمرمى الصربي.
وفي الدقيقة  80تكفلت العارضة الصربية بكرة سددها كاسيميرو من خارج املنطقة.
ثم اخرج احلارس الصربي كرة سددها االحتياطي فريد في الدقيقة  83قبل ان تخترق
مرماه.

سويسرا  -الكاميرون

وحققت سويسرا فوزا مستحقا على الكاميرون بهدف نظيف على استاد اجلنوب
في املجموعة ذاتها.
الشوط االول شهد هجمات متبادلة من العبي الفريقني عبر االجنحة ،وكانت تفقد
خطورتها لغياب اللمسة االخ�ي��رة م��ن املهاجمني ،وب��رز منهم السويسري شيردان
شاكيري العب شيكاغو فاير االميركي ،والكاميروني اريك ماكسيم تشىوبو موتينغ
العب بايرن ميونيخ االملاني.

وع� �ب ��ر ه �ج �م��ة م �ن �س �ق��ة م ��ن طرفي امللعب ،تلقى مهاجم موناكو الفرنسي بريل
عرضية م��ن مي�ين املنطقة ف��ي الدقيقة
اميبولو غير امل��راق��ب كرة
احل� � � ��ارس ال� �ك ��ام� �ي ��رون ��ي
 ،48ف���اودع� �ه���ا شباك
ميال ن
اندريه اونانا العب انتر
االيطالي ،مسجال اصابة
التقدم لسويسرا.
وافلتت الشباك الكاميرونية
من االهتزاز بلعبتني في دقيقة واحدة في
الدقيقة  ،65االولى اخرجها احلارس اونانا الى ركنية،
والثانية طاشت فيها الكرة ف��وق ال��زاوي��ة العليا اليمنى
ملرماه.

البرتغال  -غانا

وفازت البرتغال على غانا  ،2 - 3في املباراة التي اجريت على استاد 974
في املجموعة الثامنة.
وفرض كريستيانو رونالدو نفسه جنما للمباراة ،وهو الذي دارت اللعبة
حوله في املنتخب البرتغالي ،وب��ات «ال��دون» ينفرد برقم قياسي ك��اول العب
يسجل في خمس نهائيات لكؤوس العالم.
وافتتح رونالدو املنفرد العمليات بإهدار فرصة سانحة في الدقيقة التاسعة،
اذ ارتدت كرته من جسم احلارس لورنس اتي زيغي الذي احسن التوقيت في
اخلروج للتصدي للكرة.
وبعدها بثالث دقائق تطاول رونالدو لكرة عالية وارسلها قرب القائم االيسر
ملرمى زيغي.
واثمر الضغط البرتغالي ركلة جزاء ملصلحة «الدون» في الدقيقة  62اثر تعرضه
للدفع من محمد ساليسو العب ساوثهمبتون االنكليزي .وانبرى رونالدو للكرة
وارسلها قوية متوسطة االرتفاع على ميني احل��ارس زيغي الذي احسن تقديرها
من دون ان يدركها.
ومن هجمتني مدروستني ،سجل ساعد الدفاع الكابنت اندريه ايو العب السد
القطري اصابة التعادل لغانا في الدقيقة  ،73بكرة سددها من داخل الصندوق الى
شباك احلارس دييغو كوستا ،اثر متريرة عرضية من العب اجاكس امستردام محمد
قدوس الدي توغل داخل املنطقة البرتغالية من جهة اليمني.
وفي الدقيقة  78سجل مهاجم اتلتيكو مدريد االسباني جواو فيليكس اصابة التقدم
للبرتغال ،بتسديدة من داخل املنطقة الى الزاوية اليمنى البعيدة للحارس زيغي اثر

متريرة من رونالدو.
ث��م حسم امل�ه��اج��م االح�ت�ي��اط��ي راف��اي��ل ل�ي��او الع��ب آ س��ي ميالن
بتسجيله االصابة البرتغالية
االي� �ط ��ال ��ي االم � ��ور
ارضية الى الزاوية اليسرى
ال �ث��ال �ث��ة بكرة
ال�ب�ع�ي��دة ل �ل �ح��ارس زيغي،
ب� �ت� �م ��ري ��رة خ ��ال� �ص ��ة من
رونالدو.
وق�ل��ص االح�ت�ي��اط��ي عثمان
ب� ��وك� ��اري ال �ن �ت �ي �ج��ة ال � ��ى ،3 - 2
بتسجيله االصابة الثانية لغانا بكرة رأسية
في الدقيقة .89

األوروغواي  -كوريا

وضمن نفس املجموعة ،تعادلت االوروغ��واي بطلة العالم
مرتني ( 1930و )1950مع كوريا اجلنوبية سلبا ،على استاد
املدينة التعليمية.
وخالفا السلوب اللعب املتبع في اميركا اجلنوبية ،اعتمد
العبو االوروغ��واي الكرات الطويلة الختراق الدفاع الكوري
اجلنوبي املتراص.
وكانت اخطر االلعاب الهوائية كرة مدافع فيليز سارسفيلد
االرجنتيني الكابنت دييغو غودين الرأسية التي ارت��دت من
اسفل القائم االمين ملرمى احلارس كيم سيونغ غو في الدقيقة
 35اثر ضربة ركنية.
في حني لم يتمكن مهاجم ليفربول االنكليزي داروين نونيز
من ادراك كرات عرضية امام املرمى الكوري اجلنوبي في الشوط
االول.
وفي الدقيقة  80مرت كرة سددها نونيز من خارج املنطقة
قرب القائم االيسر ملرمى احلارس الكوري.
وتكفل القائم االمين ملرمى احلارس سيونغ غو بكرة سددها
ساعد دفاع ريال مدريد االسباني فيديريكو فالفيردي من خارج
املنطقة في الدقيقة .89
رونالدو يحتفل (تصوير :طالل سلمان)

التوجه �إىل �أملانيا
ال�شهراين ُينهي عالجه يف ال�سعودية قبل ّ

أص�����در احل���س���اب ال���رس���م���ي للمنتخب
السعودي عبر موقع «تويتر» بيانا رسمي ًا عن
آخر تطورات حالة جنم املنتخب السعودي
ياسر الشهراني الذي كان تعرض إلى إصابة
ك���ادت ت��ك��ون مميتة ف��ي م��ب��اراة السعودية
واألرجنتني التي انتهت بنتيجة تاريخية
عقب فوز األخضر السعودي بنتيجة .1-2
وأك��د احلساب الرسمي أن الالعب ياسر
الشهراني أج���رى عملية جراحية ف��ي غدة
البنكرياس مبدينة امللك عبد العزيز الطبية
باحلرس الوطني ،في العاصمة الرياض ،في
أول خطوات عالجه.
وكان ياسر الشهراني ظهر للمرة األولى
عقب إصابته ووج���ه رس��ال��ة إل��ى اجلمهور
السعودي.
وق���ال ال��ش��ه��ران��ي ف��ي ظ��ه��وره األول بعد
اإلصابة« :أحب اطمنكم انا متام ان شاء الله،
الله يعطيكم العافية ،دعواتكم ل��ي ،مبروك
الفوز ،اجلمهور السعودي تستاهلون ،قيادة
وشعب ًا ،والله يسهل األمور ان شاء الله في
األيام القادمة».
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان امل��ن��ت��خ��ب السعودي
بصفحته الرسمية على موقع تويتر« :أجرى
الالعب ياسر الشهراني ،عملية جراحية في
غدة البنكرياس في مدينة امللك عبد العزيز
ال��ط��ب��ي��ة ب���احل���رس ال��وط��ن��ي ف���ي الرياض،
مبتابعة من اجلهاز الطبي باملنتخب ،وتكللت
بالنجاح».

وت��ع��ود تفاصيل إص��اب��ة الشهراني إلى
الدقائق األخيرة من املباراة أمام األرجنتني،
بعد اصطدامه بزميله حارس مرمى املنتخب

{ دي بروين :لست االفضل..
سخر صانع األلعاب البلجيكي كيفن
دي ب���روي���ن م���ن ح��ص��ول��ه ع��ل��ى جائزة
أف���ض���ل الع����ب ب���امل���ب���اراة ال���ت���ي انتهت
بالفوز -1صفر على منتخب كندا ،ضمن
منافسات اجلولة األول��ى في املجموعة
السادسة من مرحلة املجموعات لكأس
العالم.
ول��م يكن املنتخب البلجيكي الطرف
األفضل في معظم فترات املباراة ،حيث
جن���ح ح����ارس م���رم���اه ،ت��ي��ب��و ك���ورت���وا،
للتصدي لركلة ج���زاء نفذها ألفونسو
ديفيز ،جنم كندا ،قبل أن يسجل ميتشي
باتشوايي هدف املباراة الوحيد ،ليقود
بلجيكا حلصد النقاط الثالث.

وأبدى دي بروين دهشته من حصوله
على جائزة أفضل العب ،السيما وأنه
لم يظهر مبستواه املعتاد في املباراة.
وحت��دث دي بروين ساخرا في مؤمتر
ص��ح��ف��ي ب��ع��د ال��ل��ق��اء «ال أع��ت��ق��د أنني
لعبت م��ب��اراة رائ��ع��ة ،وال أع���رف ملاذا
حصلت على اجل��ائ��زة  -رمب��ا بسبب
اسمي» .وأضاف العب فريق مانشستر
سيتي اإلنكليزي «لم نلعب بشكل جيد
كفريق ،خاصة في الشوط األول .بدأنا
بشكل س��يء حقا ،وأخ��ذ منتخب كندا
زم���ام امل���ب���ادرة» .وش���دد دي ب��روي��ن «ال
أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ،وكذلك
أنا ،لكننا وجدنا طريقة للفوز ،عندما
رأيت الطريقة التي لعبنا بها ،اعتقدت

السعودي محمد العويس ،إثر كرة مشتركة،
سقط بعدها ياسر أرض��ا غ��ارق��ا ف��ي دمائه،
بصورة أفزعت اجلماهير.

وق���دم امل��داف��ع املتميز ي��اس��ر الشهراني
م���ب���اراة ت��اري��خ��ي��ة واداء رائ��ع��ا س��اه��م في
حتقيق ال��ف��وز ال��ت��اري��خ��ي «ل�لأخ��ض��ر» على

ياسر الشهراني يوجه رسالة للجماهير السعودية وحملبيه

نظيره األرجنتيني ( )1-2ف��ي اللقاء الذي
جمعهما ض��م��ن م��ن��اف��س��ات اجل��ول��ة األولى
حلساب املجموعة الثالثة في بطولة كأس
العالم قطر .2022
وتعرض ياسر الشهراني إلصابة قوية
في اللحظات األخيرة من مباراة السعودية
واألرجنتني والتي انتهت بنتيجة تاريخية
ب��ف��وز األخ��ض��ر ال��س��ع��ودي على األرجنتني
بنتيجة  1-2في أفضل نتيجة للمنتخبات
العربية في تاريخ املشاركات بكأس العالم،
ودخ��ل احل��ارس السعودي بعدها في نوبة
ب��ك��اء وط��ل��ب س��رع��ة ت��دخ��ل اجل��ه��از الطبي
وتوقف اللعب ما يقارب من  5دقائق حتى
مت خروج الالعب.
وأثبتت الفحوصات الطبية لالعب ياسر
الشهراني وج��ود كسر في الفك واألسنان
نتيجة اص��ط��دام ركبة احل���ارس السعودي
بوجه الشهراني ليسقط في احلال دون أي
ح��رك��ة ،وس��ي��ج��رى ل�لاع��ب عملية جراحية
في أملانيا حيث وجه ولي العهد السعودي
ب��ت��وف��ي��ر ط���ائ���رة خ��اص��ة ل��ن��ق��ل الشهراني
وعالجه.
ويحتاج املنتخب السعودي إلى فوز في
مباراتيه القادمتني لضمان التأهل حيث
يتصدر اآلن مجموعته الثالثة برصيد 3
نقاط عقب ت��ع��ادل بولندا واملكسيك بدون
أه��داف ويبقى املنتخب األرجنتيني بدون
رصيد.

موندياليات
أننا كنا نبحث عن التمريرات الطويلة
كثيرا ،وكانت املساحات بيننا بعيدة
حقا».
{ تايو توقع خسارة املانيا..
تلقى ثعلب ماء نهري في حوض أسماك
بطوكيو إشادة قوية عبر شبكة اإلنترنت
من قبل املشجعني اليابانيني لتوقعه فوز
ال��ي��اب��ان على أملانيا بطلة العالم أربع
مرات في مباراتهما االفتتاحية ،حسبما
أفادت وكالة كيودو اليابانية لألنباء.
وت��وق��ع ت��اي��و ،ثعلب امل���اء ف��ي حديقة
م��اك��س��ي��ل أك�����وا ب�����ارك ش��ي��ن��اج��اوا في
طوكيو ،فوز اليابان من خالل وضعه كرة
قدم مصغرة داخل دلو أزرق يحمل العلم
الياباني ،وجتاهله الدلو األحمر ذا العلم

األمل��ان��ي وال��دل��و األص��ف��ر املكتوب عليه
كلمة تعادل عشية املباراة.
{ فضيحة حتكيمية باملونديال..
ص��دم��ت م���ب���اراة ف��رن��س��ا وأستراليا
امل����راق����ب��ي�ن ب���ع���دم���ا أش������رك «منتخب
الكانغارو»  12العب ًا في امللعب قبل أن
يتفطن احلكم اجلنوب إفريقي فيكتور
غوميز للمسألة الح��ق� ًا وك��ان محظوظ ًا
ب��أن األستراليني ل��م يسجلوا أي هدف
خ�لال فترة خوضها امل��ب��اراة بعدد أكبر
من الالعبني.
وفي التفاصيل ،أجرى اجلهاز الفني
األسترالي تبديال مزدوجا في الدقيقة 37
من املواجهة ،إذ دخل الثنائي قرنق كوال
وأوير مابيل إلى امللعب بعد حصولهما

على إذن احلكم الرابع الرواندية ساليمة
موكانساجنا ،وذل��ك على ال��رغ��م م��ن أن
العبا أستراليا واح��دا فقط هو من غادر
امللعب ،وش��ارك قرنق ك��ول مكان رايلي
م��اك��غ��ري ،وك��ان م��ن املفترض أن يدخل
أوي���ر مابيل ب��دي�لا لكريغ غ��ودوي��ن لكن
األخير لم يغادر امللعب لكن حكم الساحة
لم يدرك ذلك وأمر باستئناف اللعب.
وب��ع��د حل��ظ��ات م��ن اس��ت��ئ��ن��اف اللعب
الح��ظ احلكم ال��راب��ع أن أستراليا كانت
تلعب بالعب واحد أكثر من املسموح به،
وأخبر حكم اللقاء بذلك.
وأوقف احلكم اجلنوب إفريقي فيكتور
غومز امل��ب��اراة ليأمر غ��ودوي��ن بالذهاب
إلى مقاعد البدالء.

لقطة جامعة ملنتخب الطائرة ومستقبليه
شارك رئيس جلنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا في
اإلستقبال الرسمي والشعبي ملنتخب سيدات الكرة الطائرة بعد إحرازهم لقب
بطولة غرب آسيا.
وحضر في صالون الشرف ملطار رفيق احلريري الدولي ،الذي شارك فيه
ايضا املدير العام لوزارة الشباب والرياضية زيد خيامي ممثال الوزير جورج
كالس ،ورئيس جلنة تسيير شؤون كرة الطائرة اللبنانية ميشال ابي رميا
وحشد من املهتمني.
وهنأ ابي رميا املنتخب على الفوز ،مشيرا «الى ان الرياضة اليوم على
عكس السياسة ترفع رأس لبنان والعلم اللبناني وتعطي أمال وحافزا للشباب
على البقاء وعدم الهجرة».

فوز للمرمييني ببطولة ال�سلة

فاز فريق املرمييني على مضيفه هوبس بفارق  5نقاط وبنتيجة ()72-77
باللقاء الذي اقيم اخلميس مبجمع ميشال املر ضمن اجلولة الـ 7من بطولة
لبنان لكرة السلة.
وهو الفوز الرابع للمرمييني مقابل  3خسارات فرفع رصيده إلى  11نقطة،
بينما تلقى هوبس هزميته السادسة مقابل انتصار يتيم وب��ات رصيده 8
نقاط.

عودة الدوري الكروي اللبناين

تستأنف منافسات دوري أندية الدرجة االولى لكرة القدم ،باقامة اجلولة
التاسعة ي��وم اجلمعة حيث يخوض طرابلس مواجهة ضد اإلخ��اء األهلي
عاليه ،ويلعب السبت الصفاء ضد شباب الساحل ،وال��س�لام زغرتا امام
الشباب الغازية ،والبرج ضد العهد ،ويلعب االح��د األنصار ضد احلكمة،
والتضامن مع النجمة.
ويتصدر فريق البرج الترتيب برصيد  21نقطة ،وخلفه األنصار ( ،)20ثم
العهد والنجمة ( ،)19فشباب الساحل ( ،)18والصفاء (.)8

ن�شاطات احتاد الباك غامون

جانب من املؤمتر الصحافي الحتاد الباك غامون
عقد اإلحتاد اللبناني للباك غامون مؤمتر ًا صحافي ًا في النادي اللبناني
للسيارات والسياحة الكسليك لإلعالن عن برنامج اإلحتاد وروزنامة نشاطاته
للعام  ،2023وأبرز النتائج التي حققها العبوه في العام احلالي على الصعيد
اخلارجي .حضر املؤمتر الدكتور رجا لبكي ممث ً
ال وزير الشباب والرياضة
الدكتور جورج كالس ،رئيس مصلحة الشباب في ال��وزارة جوزف سعدالله
ممث ً
ال مدير عام الوزارة زيد خيامي ،نائب رئيس اللجنة األوملبية أسعد النخل
ممث ً
ال رئيس اللجنة بيار جلخ ،ومهتمون.
وبعد كلمة عريف احلفل الزميل جورج الهاني ،حت ّدث رئيس اإلحتاد جان
يتضمن :العمل على إنشاء
أبي حيدر عن برنامج اإلحتاد للعام املقبل ،وأه ّم ما
ّ
معهد لتعليم اجليل اجلديد في املدارس واجلامعات ،تنظيم دورات تدريبية
لتخريج حكام ،العمل على زيادة األندية املنتسبة لإلحتاد التي يبلغ عددها
حالي ًا هي بانشو الرياضي ،النادي اللبناني للسيارات والسياحة ،األهلي
اخليام وحلود بلياردو ،إضافة الى أخرى ستنتسب قريب ًا هي غولدن دايس،
بشعله ونادي الغولف.
أضاف« :يختتم إحتادنا برنامجه للعام  2022بتنظيم بطولة كأس لبنان
املفتوحة التي ستقام في النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك
في  26و 27اجلاري.
بدوره نقل لبكي حتيات الوزير كالس الى رئيس وأعضاء اإلحتاد ،بعدها
س ّلم أب��ي حيدر درع�� ًا تقديري ًا ال��ى رئيس اللجنة التأسيسية للعبة تابت
تابت ،ونائب الرئيس احلالي برنار حامت درع ًا مماث ً
ال الى أمني س ّر اللجنة
التأسيسية فادي أسمر ،وأمني الس ّر احلالي صالح فرج الله درع ًا ثالث ًا الى
عضو اللجنة التأسيسية روني صادق.

�شكر ماراثوين لإطفاء بريوت

قامت رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي اخلليل يرافقها وفد من اجلمعية
ضم نائب الرئيس األمني العام للجنة األوملبية العميد املتقاعد حسان رستم
وأمني السر املستشار اإلعالمي الزميل حسان محيي الدين وعضو الهيئة
اإلداري��ة مسؤول العالقات العامة بشير السقا بزيارة شكر إلى فوج إطفاء
بيروت حيث إلتقت قائد الفوج العقيد ماهر العجوز وبحضور رئيس شعبة
التدريب املالزم أول ميشال املر ورئيس مكتب قائد الفوج رئيس مركز مرفأ
بيروت املالزم أول مروان متري ،وكانت كلمات باملناسبة.

دوليات  -تتمات

اجلمعة  25تشرين الثاني 2022م
املوافق  1جمادى األولى 1444هـ

االن�شطار يرفع من�سوب الرتابة
(تتمة املنشور ص)1

على ان احلسابات آخ��ذة بالتب ُّدل مع القرار والذي
ص��در ام��س عن املجلس الدستوري ،وفيه ابطال نيابة
النائب رامي فنج من الئحة «انتفض للسيادة والعدالة»
لصالح ال��ن��ائ��ب فيصل ك��رام��ي ،وه��و ي��ص ّ��ب ف��ي خانة
املشروع الداعم لترشيح فرجنية ،وابطال نيابة فراس
السلوم لصالح حيدر آص��ف ناصر عن املقعد العلوي،
مكان فراس السلوم ،الذي كان مرشح ًا على الئح ترأسها
النائب ايهاب مطر.
وكشف رئيس املجلس الدستوري القاضي طنوس
مشلب أن «املجلس الدستوري» ب ّلغ مجلس النواب القرار.
وأكد مشلب أن نتائج املنت وعكار حتتاج الى بعض الوقت
لتظهر ورمبا بعد أسبوعني سيتم االعالن عنها.
على ان األمر الرئاسي ،ال يتوقف عند تغ ّير في احتساب
اص���وات ه��ذا ال��ف��ري��ق او ذاك م��ع ق����رارات الدستوري،
وبانتظار انتهائها متاما م��ع طعون عكار وامل�ت�ن ،بل
عند متهيد التيار الوطني احلر لدميومة الفراغ لوقت
طويل ،بانتظار بلورة تفاهم يتعلق مببادئ اساسية في
الطائف ،ذات صلة مبطالب قدمية للنائب جبران باسيل
جلهة معاجلة ثغرات دستورية او تعديل نصوص مواد
او الذهاب الى تفسيرات ،هي موضع خ�لاف ،وابرزها
تضارب اجللسات او املهل املنصوص عنها في الدستور.
ومهد االع�ل�ام العوني ال��ى فكرة ال��ف��راغ ،م��ن زاوية

ط���رح ت���س���اؤالت ح���ول االف���ض���ل ف���ي ه���ذه امل��رح��ل��ة بني
انتخاب رئيس اوال او رئيس مكبال بخطة عونية تتعلق
بتعديالت على الطائف او خطط اقتصادية على نحو
«تصفير الكهرباء» مع وزراء طاقة محسوبني على التيار،
او املضي باملالحقات على خلفية «ال��ط��ه��ارة» املتعلقة
مبكافحة الفساد.

جلسة ضاهر واليندي!

رئاسي ًا ،انتهت بسرعة اجللسة النيابية السابعة
إلنتخاب رئيس للجمهورية ،وبقيت االمور على حالها،
حيث جرت اجلولة االول��ى من التصويت بحضور 110
نواب ،وطار بعدها نصاب اجللسة فرفعها رئيس املجلس
نبيه بري الى اخلميس املقبل في اول كانون االول.
وج���رى ف��ي ب��داي��ة اجللسة ن��ق��اش ح��ول التصويت
االلكتروني وطالب عدد من النواب بذلك ..وحصل ارباك
وبلبلة في عملية فرز االصوات.
وجاءت نتائج فرز االصوات كاآلتي:
معوض 42 :صوت ًا.
ميشال ّ
عصام خليفة 6 :أصوات من نواب التغيير.
زياد بارود :صوتان
أوراق بيضاء 50 :ورقة
أوراق ملغاة  9أوراق ،منها  8اوراق حملت عبارة
«لبنان اجلديد» وضعها املستقلون .وحسب معلومات
صوت النائب ميشال دويهي بورقة حملت اسم
«اللواء»ّ ،
رئيس تشيلي الراحل املناضل اليساري سلفادور أليندي
الذي حكم بالده من عام  1970وحتى  1973قبل مقتله

في اإلنقالب العسكري الذي أطاح بحكمه والذي خططت
له ونفذته وكالة املخابرات املركزية اإلميركية بقيادة
اجلنرال أوغستو بينوشيه .واعتبرت الورقة ُملغاة.
أسماء أخرى :ورقة حملت اسم املدير العام السابق
للجمارك واملوقوف في قضية تفجير مرفأ بيروت بدري
ضاهر .واملرجح ان يكون قد وضعها احد ن��واب التيار
الوطني احلر.
وف��ي اجللسة السابعة تغ ّيب بعذر ك ّ��ل من النواب:
الياس حنكش ،ندمي اجلم ّيل ،جناة صليبا ،أسعد درغام،
سينتيا زرازي���ر ،علي عسيران ،ميشال امل��ر .فيما أعلن
النائب جميل الس ّيد في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»،
مقاطعته للجلسة «لعدم اجلدوى من حضورها بإنتظار
تو ُّفر الظروف اجل ّدية إلنتخاب رئيس».
واذا كان موضوع النصاب قد غاب عن كالم النواب،
بعد حسمه في اجللسة السابقة من قبل رئيس املجلس
وبعض الكتل النيابية ،جلهة االصرار على نصاب الثلثني
للحضور في كل اجللسات ،حفاظا على مكانة وموقع
رئ��اس��ة اجلمهورية ،ف��ان النصاب السياسي املطلوب
لم يحسم بعد ،في ظل اصرار الكتل النيابية ،املعارضة
واملوالية ،على عدم تقريب وجهات النظر لتأمني النصاب
املطلوب ،ما يعني ان املشهد سيتكرر م��رارا وتكرارا،
بإنتظار حل داخلي توافقي لم يؤمن بعد ،او كلمة سر
خارجية او بابعد االح���وال ،التلويح ب��إي��ح��اءات حول
املرشح احملتمل ،وإال فمكانك در ،والى مزيد من الشغور
الرئاسي والتأزم الدستوري ،مع العلم ان املصادر النيابية
تستبعد خروج الدخان االبيض من ساحة النجمة ،اقله

ال�صني تفر�ض �إغالق ًا عام ًا على  6ماليني �شخ�ص
يف ت�شنغت�شو ملكافحة كورونا

فرضت السلطات في مدينة تشنغتشو الواقعة في
وسط الصني والتي تض ّم مصنع ًا ضخم ًا لهواتف آي
فون ،إغالق ًا عام ًا اخلميس على ستة ماليني شخص في
الكثير من أحياء وسط املدينة ملكافحة كوفيد 19-بعدما
أثار ّ
تفشي الفيروس احتجاجات عنيفة وحالة ذعر.
وي��أت��ي ه��ذا اإلج����راء بعدما تظاهر م��ئ��ات العمال
األربعاء أم��ام أكبر مصنع لهواتف آي فون األميركية
في العالم ،مبواجهة عناصر من الشرطة كانوا يحملون
هراوات ويرتدون بزات حماية بيضاء.
ويفرض القرار الصادر على جميع السكّان القاطنني
ف��ي ث��م��ان م��ن مناطق امل��دي��ن��ة اخل��ض��وع الخ��ت��ب��ار «بي
سي آر» بصورة يومية وعلى مدار أيام اإلغ�لاق العام
اخلمسة اعتبا ًرا من منتصف ليل اجلمعة.
وتشمل هذه اإلجراءات أكثر من ستة ماليني شخص،
أي أكثر م��ن نصف سكان تشنغتشو ،لكنها ال تشمل
منطقة املصنع الذي متلكه شركة فوكسكون التايوان ّية
وال��ذي يخضع لقيود صارمة ملكافحة كوفيد 19-منذ
أسابيع عدة.
وق���ال أح��د ع ّ��م��ال املصنع لوكالة ف��ران��س ب��رس إن
التظاهرات ب��دأت بسبب جدل حول مكافأة مادية كان
العمال موعودين بها .ولفت إلى أن املكافأة انخفضت
ّ
من  3000إلى  30يوان (من  400إلى  4ي��ورو) ،ما أثار
استياء واسعا بني املوظفني.
وأش��ار العامل ،ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن هويته
خو ًفا من إجراءات انتقامية ،إلى أن عد ًدا من املوظفني
مستاء أيضا من ظروف احلياة «الفوضوية» في املصنع
بسبب القيود الصحية.
واعتذرت شركة فوكسكون امس ،مؤكّدة أن املشكلة
املتع ّلقة باملكافآت سببها «خطأ تقني» في نظام الدفع.
العمال.
وأكّدت أنها
ّ
«تتفهم بالكامل» مخاوف ّ
وقالت «ستبذل الشركة قصارى جهدها لالستجابة
بطريقة استباقية ملشاغل املوظفني وطلباتهم املعقولة».
وف��ي تصريح لوكالة ف��ران��س ب��رس ،قالت الشركة
األميركية العمالقة «آبل» املص ّنعة لهواتف آي فون إنها
أرسلت مندوبني إلى املوقع.
وأوضحت أنها «تدقق في الوضع وتعمل عن كثب
مع فوكسكون لضمان معاجلة مخاوف موظفيها».
عمال بسياسة «صفر كوفيد» الصارمة املطبقة في

عمال صحيون يحرسون مدخل منطقة سكنية مغلقة بسبب قيود مكافحة تفشي كوفيد 19-في بكني
الصني ،يؤ ّدي أدنى ارتفاع بعدد اإلصابات إلى إغالق
مدن بأكملها ووضع املصابني في احلجر الصحي.
ل��ك��ن ه���ذه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ث��ي��ر مت��ل��م�لا واستياء
لدى جزء كبير من السكان ،فيما ع��اود عدد اإلصابات
االرتفاع.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل عدد قياسي جديد من
اإلصابات خالل ال��ـ 24ساعة األخيرة بلغ  31444حالة
ً
أعراضا.
منهم  27517حالة لم تُظهر
يتجاوز هذا العدد الرقم القياسي السابق ()29317
املسجل في منتصف نيسان عندما كانت مدينة شنغهاي
خاضعة إلغالق عام.
��ج��ل��ت م��دي��ن��ة تشنغتشو  675إص��اب��ة جديدة
وس ّ
بكوفيد 19-اخلميس ،لكنّ الغالبية العظمى من هذه
احلاالت كانت بدون أعراض.
وشددت الكثير من املدن الصينية الكبرى األخرى ،مبا
فيها بكني وشنغهاي وتشونغكينغ ،القيود الصحية.
وباتت بكني تطلب إظهار اختبار «بي سي آر» ُأجري
قبل ّ
أقل من  48ساعة ونتيجته سلبية قبل الدخول إلى

أم��اك��ن عامة مثل م��راك��ز التسوق وال��ف��ن��ادق واملباني
اإلدارية.
واع��ت��م��دت الكثير م��ن امل����دارس التعليم ع��ن بعد.
وأغلقت معظم املطاعم واحلانات واملتاجر.
بنت كانتون (ج��ن��وب) التي أصبحت مركز املوجة
احلالية من كوفيد ،19-آالف غرف املستشفيات املوقتة
الستيعاب املرضى.
وك��ان��ت احل��ك��وم��ة أع��ل��ن��ت ف��ي  11ت��ش��ري��ن الثاني
«حتسني» قيود مكافحة كوفيد ،19-مع تخفيف الكثير
من اإلجراءات مبا في ذلك تقليص مدة احلجر الصحي،
سيما للمسافرين الوافدين من اخلارج.
ال ّ
لكن مدينة شيجياتشوانغ امل��ج��اورة لبكني ،والتي
ك��ان ُينظر إليها على أن��ه��ا مدينة جتريبية الختبار
استراتيجية إعادة الفتح ،تراجعت عن معظم إجراءات
تخفيف القيود ،كما حصل في مناطق أخرى.
وقال اخلبير االقتصادي لدى مصرف «نومورا» تينغ
لو إن «الطريق نحو إعادة الفتح قد يكون بطي ًئا ومكل ًفا
وتعترضه مطبات».

إعالنات رسمية
جانب  :محمد اياد خميس بور
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
املرجع :محكمة بيروت
الشرعية اجلعفرية
بتاريخ 2022/11/17
رقم الصادر 2022/708
ص��در عن محكمة بيروت الشرعية
اجل��ع��ف��ري��ة تبليغ ف��ق��رة حكمية بحق
محمد اي��اد خميس بور جاء فيها :في
ال��دع��وى املتكونة بينك وب�ين املدعية
ه��ب��ة م��ح��م��د ال��س��ي��د وامل��س��ج��ل��ة برقم
أس����اس  2022/214ص����در ع���ن هذه
احملكمة (غ��رف��ة القاضي الشيخ علي
امل���ول���ى) ح��ك��م غ��ي��اب��ي بحقك بتاريخ
 2022/11/14س��ج��ل رق���م  57قضى
باعتبار هبة محمد السيد مطلقة منك
طالقا بائنا لعدم الدخول اعتبارا من
تاريخ  2022/10/31وتدريكك الرسوم
واملصاريف كافة.
مهلة االع��ت��راض واالس��ت��ئ��ن��اف 45
يوما تلي النشر.
قاضي بيروت الشرعي اجلعفري
الشيخ علي املولى
--------------إعـــــالن
ق��رر القاضي العقاري في النبطية
ب��ن��ا ًء للقرار  2022/32إع���ادة تكوين
صحيفة العقارات  1043و 1039و965
تبنني بالطريقة القضائية وتكليف
اخلبير حسني زين واملساعد القضائي
زينب شكرون للكشف على العقار نهار
السبت  2022/12/17وحتديد نهار
الثالثاء  2023/1/10موعد ًا اجللسة
احمل��اك��م��ة ول��ك��ل ذي مصلحة أو حق
بتقدمي إعتراضه ضمن املهلة املمتدة
حتى تاريخ جلسة احملاكمة.
------------إعالن عن فقدان سند متليك
تفيد املديرية العامة للنقل البري
وال��ب��ح��ري أن ال��س��ي��د ق���ره ب��ت كلينك
كوله يان ق���د ت��ق��دم ب��ط��ل��ب احلصول
على سند متليك بحرى بدل عن ضائع
ملركب الصيد املسمى HOURIP :ذي
املواصفات التالية:
رقم تسجيل املركب/9002 :ب
ت��اري��خ وم��ك��ان اإلن���ش���اء- 1993 :
األوزاعي
ن���وع احمل����رك :م��اري��ن��ر  -ق����وة١٥ :
حصان رقم.OP 158866 :
اإلسم السابق للمركب :ورده
ميكن ملن لديه أي إعتراض التقدم من

وفيات

مبزيد من احلزن واألسى
تنعي رئيسة النادي الثقافي العربي
وأعضاء الهيئتني اإلدارية والعامة

احلاج
سميح محمد علي البابا

الرئيس األسبق للنادي الثقافي
العربي 2002 – 1998
مدير عام معرض بيروت العربي
الدولي للكتاب 2018 – 1963
واحلائز على وسام األرز الوطني
من دولة الرئيس سعد احلريري
في العام 2020
تقدير ًا لعطاءاته في إطار
اإلشراف على معرض بيروت
للكتاب منذ العام 1956
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته وألهم عائلته
الصبر والسلوان

رئاسة مرفأ بيروت خالل مهلة خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن،
لإلتصال هاتف .03/878103
رئیس مرفأ بيروت
بالتكليف /أمين كركي
----------------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:
 -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 .للفاتورة الواحدة أو بكلفة
 1.500ل.ل ل��ل��ف��ات��ورة ال���واح���دة عبر
االشتراك بخدمة «جباية من العنوان»
(لالشتراك بهذه اخلدمة ميكن االتصال
ع��ل��ى ال���رق���م  - 01/629629مقسم
.)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 امل��ت��أخ��رات إض��اف��ة 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 هيئة أوجيرو  -املديريات املعنية.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
ع��ن��د ن��ه��اي��ة 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
احلصول على نسخة من دفتر الشروط
م��ن مصلحة ال���دي���وان  -أم��ان��ة السر
 ف��ي الغرفة املسبقة الصنع رق��م 38امل��س��ت��ح��دث��ة ف��ي اجل��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة 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 وم��ن 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
احلصول على نسخة من دفتر الشروط
م��ن مصلحة ال���دي���وان  -أم��ان��ة السر
 ف��ي الغرفة املسبقة الصنع رق��م 38امل��س��ت��ح��دث��ة ف��ي اجل��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة 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 وم��ن 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/
ت��اري��خ  ،2021/8/18ق��د 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
احلصول على نسخة من دفتر الشروط
م��ن مصلحة ال���دي���وان  -أم��ان��ة السر
 ف��ي الغرفة املسبقة الصنع رق��م 38امل��س��ت��ح��دث��ة ف��ي اجل��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة 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 وم��ن 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

قبل انتهاء العام احلالي.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
بعد اجللسة أن «املطلوب اإللتقاء على تسوية تُرضي
جميع اللبنانيني برئيس يعمل ف���رق» ،وق���ال« :برأيي
رشح نفسه وليس ّ
معوض ّ
مرشح ًا توافق ًّيا».
ّ
وأك���د ب��و ص��ع��ب أن «ص��وت��ي ل��زي��اد ب����ارود وغلطة
التغييريني أ ّنهم تف ّرقوا وما حدا سيادي أكثر من حدا».
وعقب اجللسة ،قال عضو كتلة «التنمية والتحرير»
النائب علي حسن خليل :املهم ان نركز على نقطة اساسية
وهي التفتيش اجلدي عن صيغة للتفاهم للخروج من حالة
اجلمود القائمة ،واذا بقينا في نفس االسلوب من دون ان
يحصل حوار حقيقي بني بعضنا البعض وتواصل جدي
مع بقية الكتل خارج اطار االستعراض االعالمي .ولنقل
اذا كان احلوار على طاولة صعب االنعقاد في هذا الوقت،
هذا امر ال مينع ان تتواصل القوى السياسية مع بعضها
البعض.
واض����اف :نحن اول ال��ن��اس ال��داع�ين ال��ى التواصل
الداخلي بني الكتل في املجلس النيابي .اما اخلروج من
اجللسة هو من أساليب التعبير عن املوقف ،هذه الورقة
البيضاء تأكيد اصرارنا على عدم حتدي اي مكون آخر.
بدوره ،قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي
عمار :البلد م��أزوم على الصعيدين االقتصادي واملالي،
واحلمد لله لم نصل الى التفلت االمني .ودعا الى ضرورة
«االسراع في احلوار للوصول الى اتفاق».
وش ّدد على «ض���رورة اإلس���راع في احل���وار املطلوب
داخ��ل الفريق ال��واح��د وب�ين األف��رق��اء ك��ا ّف��ة ،وحتّى اآلن
ما زلنا ّ
نفضل أن يكون الوفاق هو س ّيد القصر وينال
الساحقة من األصوات» ،وقال »:أنّ «تعبير «فيتو»
األغلب ّية ّ
ال نستخدمه في ال ّداخل ال ّلبناني» .
وق���ال ع ّ��م��ار« :أنّ «ق��ائ��د اجل��ي��ش ج��وزي��ف ع��ون ق ّدم
للمؤسسة ،واستطاع من خالل
منوذجا ط ّيب ًا في إدارته
ً
ّ
قيادته للجيش أن يحمي السلم األهلي ،ولكنّ هذا األمر
ليس له ربط باالستحقاق الرئاسي ،وال أق��ول إ ّن��ه ليس
ّ
مرشح ًا بل ليس له رب��ط» .وركّ��ز على أ ّنه «إذا لم يحصل
وفاق أو إذا ّ
كارثي أكثر
وضع
تأخر ،فاألمور متّجهة إلى
ٍ
ّ
مما نحن عليه اليوم».
ّ
واكد النائب فريد هيكل اخلازن «اننا نطرح فرجن ّية
ألن لديه ما يكفي من اإلنفتاح واحلكمة واإلعتدال ونتم ّنى
التوافق بأقرب وقت ممكن ألنّ البلد لم يعد يحتمل».
من جانبه ،اشار املرشح النائب ميشال معوض إلى
تقدم ع��دد أص��وات��ه ف��ي جلسة أم��س مقارنة م��ع املرات
املاضية ،مضيف ًا« :جزء من التقدم هو إعالن حزب تقدم
عن اتفاق حصل بيننا والتصويت لي في اجللسات».
وأضاف :لعدم الوصول لرئيس رمادي يجب احلصول
على أكثرية من القوى السيادية واإلصالحية وتأمني
النصاب.
وتوجه لكتلة االعتدال وللتغييريني بالقول« :نحن
معارضة متنوعة ويجب بناء جسور وهناك خوف من
تسوية لكن إلنقاذ البلد يجب املخاطرة».
من جهته ،أسف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب
سامي اجلم ّيل لتكرار املشهد نفسه كل يوم خميس في
مجلس النواب ،مشي ًرا الى ان ما يحصل لم يعد عملية
انتخابية امنا انتظار لتسوية او صفقة ما البقاء هذه
املنظومة قائمة لتدمير ما تبقى من البلد.
وإع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب عبد ال��رح��م��ن ال��ب��زري أن اإلقتراع
مل��ص��ل��ح��ة «ل��ب��ن��ان اجل���دي���د» ي��ه��دف إل���ى احل���ف���اظ على
خصوصية الساحة الوسطية في املجلس النيابي وإبقاء
اخلطوط مفتوحة مع مختلف القوى التغييرية ،لكي تكون
ه��ذه الساحة وازن��ة حني تصبح ال��ظ��روف أكثر مالئمة
إلنتخاب رئيس جديد للبالد.
وقالت النائبة جناة صليبا عون عبر «تويتر» :لم يعد
ويهمنا
وارد ًا أن ُنق ّدم أسماء ال ح ّ��ظ لها في ال��وص��ول،
ّ
أي شخص يؤمن باملبادئ التي ّ
ترشحنا من
مساعدة ّ
أجلها لكي يصل إلى الرئاسة.
ونشر «حزب تقدم» الذي يضم النائبني صليبا ومارك
ضو ،نص االتفاق حول االستحقاق الرئاسي بينه وبني
ح��رك��ة االس��ت��ق�لال وال���ذي على اس��اس��ه ق��رر التصويت
للمرشح م��ي��ش��ال م��ع��وض .وت��ض��م��ن االت��ف��اق عناوين
ح��ول :ال��س��ي��ادة وب��ن��اء ال��دول��ة ،والسياسة اخلارجية،
وف��ي االق��ت��ص��اد ،وس��ب��ل اخل���روج م��ن االن��ه��ي��ار ،وادارة
االستحقاقات الدستورية.
وقبل اجللسة ،أعلن النائب سيزار أبي خليل أن «تكتل
لبنان القوي ال ي��رى أن سليمان فرجنية هو الشخص
املناسب لهذه املرحلة ونحن نريد رئيسا نعرف موقفه من
كافة امللفات املوجودة على الئحة أولوياتنا».
وت��اب��ع :سنصوت بالورقة البيضاء كرسالة بأننا
منفتحون على التفاهم م��ع باقي االف��رق��اء ونتمنى أن
نتفق مع اجلميع على برنامج ومرشح واحد وإنهاء حالة
الفراغ».

كرامي وناصر نائبا طرابلس

وف��ي تطور جديد ،قبل املجلس الدستوري الطعن
املقدم من فيصل كرامي ،وأبطل نيابة رامي فنج ملصلحة
كرامي عن املقعد السني في طرابلس ،كما قرر فوز حيدر
آصف ناصر بدال من فراس السلوم عن املقعد العلوي
ف��ي ط��راب��ل��س وه��و م��ن ال�لائ��ح��ة ال��ت��ي ضمت فنج في
االنتخابات.
وأوضح رئيس املجلس الدستوري القاضي طنوس
مشلب ،أ ّنه كان هناك طعن مق ّدم من فيصل كرامي وحيدر
ناصر ضد نفس األشخاص ،وضمينا الطعنني وأعدنا
فرز تقريب ًا  50قلم ًا ،مشير ًا إلى أن الفرق بني الئحة رامي
فنج والالئحة األخرى كان بسيط ًا.
واض������اف ع��ن��د إع������ادة ال���ف���رز ت��غ��ي��رت النتائج
وصححناها ،وأعلنا إبطال نيابة رامي فنج عن املقعد
ّ
وحل كرامي
السني وفراس السلوم عن املقعد العلوي،
نائب ًا عن املقعد السني وحيدر ناصر عن املقعد العلوي.
واشار إلى أن نتائج طعون املنت وعكار حتتاج إلى
بعض الوقت لتظهر ورمبا بعد أسبوعني سيتم اإلعالن
عنها.
وب��ع��د ص���دور نتائج الطعون ال��ي��وم ،ع�� ّل��ق النائب
فيصل كرامي ،قائ ً
ال :كان لدي قناعة أن النتائج لصالح
الئحتنا ،وأننا لدينا  3حواصل وهذا األمر حق لكل من
صوت لهذه الالئحة.
ّ
وأضاف كرامي أنه منذ أن ق ّدمنا الطعن كنا متأكدين
من أننا لسنا خاسرين .ومن اللحظة األولى كنت مقتنع
أن النتائج ستكون لصاحلنا وتقدمنا بالطعن ألننا كنا
متأكدين من األرقام التي حصلنا عليها في اإلنتخابات.
وأش��ار إل��ى أنّ «الطروحات التي يطرحها النواب
التغييريني تتالقى مع ما نسعى إليه» ،مضيف ًا :ينتظرنا
الكثير من العمل لنقوم به خصوص ًا أننا في حالة فراغ
رئاسي وحكومي».
وأكّد أنه «ال ميكن انتخاب رئيس للجمهورية من دون
توافق وحوار».
اما فراس السلوم ،فبارك لـ حيدر ناصر فوزه ،وقال:
نثق باملجلس الدستوري ولكن كنا نتمنى أن يتم إعادة
فرز جميع األقالم.
وتابع السلوم :أظن أن النتائج ستبقى كما هي مبا
يخص توجه األص��وات خالل جلسات انتخاب رئيس
اجلمهورية وف��ي النهاية ه��ذا األم��ر يعود ال��ى النواب
اجلدد.
وك��ان كرامي قد تق ّدم بطعن انتخابي إل��ى املجلس
ال��دس��ت��وري ف��ي  14ح��زي��ران  ،2022ض�� ّد نيابة ك��ل من
النواب الفائزين في طرابلس :رامي فنج (املقعد السني)
وإيهاب مطر (املقعد السني) وف��راس السلوم (املقعد
العلوي) ،عبر وكيله احملامي ودي��ع عقل ،وذل��ك خالل
مهلة الثالثني يوم ًا ،املحُ ّددة دستوري ًا للتقدم بالطعون
بعد إعالن النتائج.
وع��� ّل���ق ال��ن��ائ��ب اي���ه���اب م��ط��ر ع��ل��ى ق����رار املجلس
الدستوري بالقول :حني يقول املجلس الدستوري كلمته
ال يبقى كالم غير إبداء االحترام الكامل لقراراته.
نتمنى ك��ل التوفيق ل��رام��ي فنج وف���راس السلوم،
ال��ل��ذي��ن أب��ط��ل امل��ج��ل��س نيابتهما ،ون��أم��ل أن ينضم
الزميالن اجل��دي��دان فيصل كرامي وحيدر ناصر ،الى
نواب املدينة للعمل ملصلحة طرابلس واهلها ومالحقة
وتنفيذ املشاريع املتعلقة بعاصمة الشمال.اآلن صارت
الطعون وراءنا في ما يعني طرابلس والشمال ،فلنتطلع
الى التكاتف ع ّلنا ننهي حالة «الشغور التنموي» القدمي
جدا في هذه املنطقة ،ونثبت «الشرعية الشعبية» التي
نلناها من الناخبني ،ب��أن نكون على ق��در املسؤولية،
فيكون الفرز احلقيقي واحلاسم من الناس.
وبعد اع�لان ف��وز ك��رام��ي ،تقاطرت ع��ش��رات الوفود
الشعبية والشخصيات والفعاليات الطرابلسية الى
دارته للتهنئة ،وغ ّرد النائب طوني فرجنيه عبر حسابه
على «تويتر» قائال :نبارك لطرابلس ولكل محبي النائب
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فيصل كرامي عودته إلى املجلس النيابي.
وزار األم�ين العام حل��زب البعث العربي اإلشتراكي
علي يوسف حجازي النائب فيصل كرامي في دارته في
طرابلس ،وقدم له التهنئة بفوزه باملقعد النيابي ،معتبر ًا
أن طرابلس إستعادت متثيلها احلقيقي مبا ينسجم مع
تاريخها العروبي والنضالي.
ب��امل��ق��اب��ل ،غ����رد ال��ن��ائ��ب م����ارك ض���و عبر  حسابه
على»تويتر» :خسرنا شخصا خلوقا وواضحا ومثاال
للنائب املسؤول واجلدي .حتية للزميل رامي فنج ،زميل
النضال وال��ث��ورة و 17تشرين .نحن إل��ى جانبك نبقى
سوية في كل الساحات.

املصارف العربية في بيروت

على صعيد آخ���ر ،إفتتح إحت���اد امل��ص��ارف العربية
امس ،فعاليات «منتدى بيروت االقتصادي  »2022حتت
عنوان «التجارب العربية في اإلصالح االقتصادي وصوال
ال��ى ات��ف��اق م��ع ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي» ،برعاية رئيس
حكومة تصريف االعمال جنيب ميقاتي ال��ذي ق��ال :ان
الواقع االقتصادي اللبناني املرير وفداحة االزمة املالية
التي يعيشها الوطن والضغوطات االجتماعية الراسخة،
تقف ش��اه��د ًا على ض��رورة وأهمية وض��ع استراتيجية
ومشروع متكامل لتبني اصالحات بنيوية ّ
تؤمن التعافي
والنهوض االقتصادي واالجتماعي في البلدان التي
تعاني م��ن اخ��ت�لاالت اقتصادية جمة مب��ا فيها بلدان
منطقتنا العربي.
اض��اف :أن هذا املسار بحاجة لدعم املجتمع الدولي
وم��ؤازرت��ه عبر االتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي
ي��ق��وم ب���دور م��ح��وري ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق مل��واك��ب��ة عملية
االصالح واخلروج األمن من األزمات املستفحلة.
وأكد أن ال مخرج لألزمة االقتصادية النقدية الراهنة
التي يعاني منها لبنان من دون اقرار االتفاق النهائي مع
يؤمن تدفق مداخيل بالعمالت األجنبية
صندوق النقد مبا ّ
الى لبنان أك��ان من خالل صندوق النقد مباشرة أو من
خالل الدول املانحة في ما بعد ،والتي لن متد يد املساعدة
إذا ل��م يكن هنالك م��راق��ب دول���ي ل�لإص�لاح��ات أال وهو
صندوق النقد ،معتبرا أن إبرام االتفاق سوف ميكّن ايضا
من وضع البالد على سكّة النمو االقتصادي اإليجابي.
وبالتزامن مع انعقاد املنتدى،
نظم حتالف «متحدون» وجمعية «صرخة املودعني»
ت��ظ��اه��رة أم���ام ف��ن��دق «فينيسيا» ،ش���ارك فيها ع��دد من
امل��ودع�ين واحمل��ام�ين ،احتجاجا على مشاركة عضوي
جمعية م��ص��ارف ل��ب��ن��ان ف��ي أع��م��ال «م��ن��ت��دى بيروت
االق��ت��ص��ادي  »2022رئ��ي��س مجلس إدارة «ب��ن��ك مصر
لبنان» واحتاد املصارف العربية محمد األتربي ،ورئيس
مجلس إدارة «بنك االعتماد اللبناني» واالحت��اد الدولي
للمصرفيني العرب جوزيف طربيه ،وعلى رعاية رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي للمنتدى.
واعتبر املودع خليل برمانا أن «شطب أموال املودعني
جرمية ،وخطوة لو حصلت ،فستودي ال��ى نهر دم ،وال
يغشنكم سكوت املودعني الالزمني بيوتهم حتى اآلن ،فلن
تكون احلال كذلك في ما لو حصل شطب للودائع».
وفي السياق املالي ايض ًا ،أعلن مصرف لبنان في بيان،
عن «إجناز عملية التدقيق في موجودات خزنة املصرف من
الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق
متخصصة ومحترفة في هذا املجال ،مت اختيارها
عاملية
ّ
مفوض املراقبة اخلارجي للمصرف
وتكليفها من ِق َبل َّ
وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي» .
وأض��اف :تأتي هذه اخلطوة بنا ًء على طلب صندوق
النقد الدولي ،وتعزيز ًا للشفافية في موجودات مصرف
لبنان.
وخ��ت��م :ت��ب�ّي�نّ ل��ه��ذه ال��ش��رك��ة وب��ع��د استكمال عملية
ال��ت��دق��ي��ق ،أن م����وج����ودات خ��زن��ة م��ص��رف ل��ب��ن��ان من
كم ًا ونوع ًا،
الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة متام ًاّ ،
املسجلة في السجالت احملاسبية ملصرف لبنان.
للقيود
ّ

كوليرا :اصابتان
كورونا 49 :اصابة

ص��ح��ي�� ًا ،سلجت وزارة ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة اصابتني
جديدتني بالكوليرا ،من دون تسجيل اي وفيات.
وعلى صعيد اصابات كورونا ،اعلنت وزارة الصحة
العامة في تقرير نشرته مساء امس عن  49اصابة جديدة،
وحالة وفاة واحدة.

�ضربات تركية ت�ستهدف
(تتمة املنشور ص)1

وق��ال��ت امل��ص��ادر التي على ات��ص��ال بشخصيات من
قوات سوريا الدميقراطية إن تركيا كثفت أيضا ضربات
الطائرات املسيرة في قلب املناطق احلضرية مستهدفة
كبار املسؤولني العسكريني من وحدات حماية الشعب.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع األم��ي��رك��ي��ة (ال��ب��ن��ت��اغ��ون) إن
ال��ض��رب��ات اجل��وي��ة التركية ت��ه��دد س�لام��ة العسكريني
األميركيني وإن الوضع املتصاعد يعصف بالتقدم على
مدى سنوات ضد ااتنظيم في املنطقة.
وردا على س��ؤال عن تعليق البنتاغون ،ق��ال مصدر
ب��وزارة الدفاع التركية إن أنقرة «تختار األه��داف بحذر»
وإن��ه��ا على ات��ص��ال وثيق بنظرائها األميركيني .وقال
املصدر إن حقول النفط ليست من بني أهداف أنقرة.
في إطار اجلهود األميركية لوقف احلملة التركية ضد
املسلحني األك��راد في شمال سوريا ،يلتقي وفد أميركي
امس ،قيادة قوات سوريا الدميقراطية (قسد) لبحث وقف
الهجوم التركي.
ويقود جهود التهدئة بني تركيا وقسد ،منسق مجلس
األمن القومي للشرق األوسط ،بريت ماكغورك.
من جهة اخرى ،قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
لنظيره الروسي في اتصال هاتفي إن أنقرة ستواصل
ال��رد على الهجمات التي تنطلق من شمال سوريا ،بعد
أن طلبت موسكو من أنقرة جتنب هجوم واسع النطاق
في سوريا.
وقالت وزارة ال��دف��اع التركية في بيان إن أك��ار أبلغ
نظيره الروسي سيرجي شويجو أن «أولوية تركيا هي
درء التهديدات اإلرهابية (من شمال سوريا) بشكل دائم»,
مشيرة إلى ضرورة االلتزام باالتفاقيات السابقة بشأن
هذه القضية.

جمل�س حقوق الإن�سان يفتح
(تتمة املنشور ص)1

أم��ا السفيرة الفرنسية إميانويل الشوسيه فقالت
والقوي تذكّر
«+مرأة ،حياة ،حرية .+بهذا الشعار البسيط
ّ
اإليرانيات ويذكّر اإليرانيون منذ أكثر من شهرين بالقيم
التي يدافعون عنها».
وقبيل ص��دور القرار قالت وزي��ر اخلارجية األملانية
أنالينا بيربوك للصحافيني إنّ «هذا القرار ،إذا ّ
مت إمراره،
يعني الكثير .ال نعرف ما إذا كان ...ميكن أن ينقذ األرواح
غ���د ًا .لكن م��ا نعرفه على وج��ه اليقني ه��و أن��ه سيعني
العدالة ،العدالة للشعب».
والهدف من تشكيل بعثة التحقيق الدولية املستقلة
ه��ذه ه��و جمع أدل���ة على االن��ت��ه��اك��ات واحل��ف��اظ عليها
بهدف استخدامها في مالحقات محتملة .لكن من رابع
املستحيالت أن تسمح اجلمهورية اإلسالمية لهذه البعثة
بدخول أراضيها.
في املقابل ،انتقدت معاونة نائبة الرئيس اإليراني
لشؤون امل��رأة واألس��رة خديجة كرميي أمام املجلس في
جنيف ،الدول الغربية ،معتبرة أنها تفتقر إلى «الصدقية
األخالقية» .ونددت بالعقوبات األميركية واألوروبية على
بلدها.
وكما هو متوقع ،أعلنت الصني وفنزويال وكوبا دعمها
إليران ،اذ دعا السفير الصيني شني شو خالل اجللسة إلى
«احلوار والتعاون ...لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان».

الفل�سطينيون يعيدون جثة
(تتمة املنشور ص)1

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اآلن ،لكن مصادر
محلية قالت لوكالة فرانس برس إن مقاتلني فلسطينيني
احتجزوا اجلثة في مخيم جنني حيث يتمركز عناصر من
حماس واجلهاد اإلسالمي وحركة فتح.
وق���ال م��س��ؤول عسكري للصحافة األجنبية خالل
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احلرب الأوكرانية
والتحديات
(تتمة املنشور ص)1

تشير الدراسات الى أن من ينتصر في احلروب
الطويلة هو من ميلك القدرة املالية األكبر ،وهنا
تتفوق روسيا على أوكرانيا من دون املساعدات
الغربية السخية والسريعة واملتنوعة .االنفاق
ال��ع��س��ك��ري ي��س��اه��م أح��ي��ان��ا ف��ي ت��ع��زي��ز الوضع
االقتصادي الداخلي حيث يتم االنفاق على كل ما
يفيد ويدعم احلرب من أجور وسلع وخدمات لكن
التوزيع ليس فاضال بالضرورة ألن��ه يهدف الى
حتقيق أه��داف معينة .يقال إن االنفاق حتضيرا
للحرب العاملية الثانية أخرج الواليات املتحدة من
أزمة  1929وغير هيكلية اقتصادها لفترات طويلة.
ل��ذا التحضيرات للحروب ممكن أن تكون مفيدة
لالقتصاد مع األمل طبعا ودائما بأن ال حتصل.
لتقييم احلروب من الناحية االقتصادية ،يجب
النظر الى األمور التالية مجتمعة:
أوال :األوض���اع االقتصادية قبل احل���رب ،أي
ه��ل ك��ان��ت األوض���اع املعيشية سببا ف��ي انطالق
امل��واج��ه��ات امل���دم���رة؟ ف��احل��رب مي��ك��ن أن تكسر
أحيانا احلواجز التي متنع التقدم االقتصادي.
ميكن للحروب أن توسع األسواق وتغير احلاجات
وبالتالي تتغير خريطة االنتاج .تبقى احلروب في
كل حال آخر الوسائل التي يجب استعمالها ألي
هدف اقتصادي.
ثانيا :أين تقع احلرب وهذا في غاية األهمية.
أفهمت احلرب األوكرانية العالم أهمية الدولة في
االقتصاد العاملي .لوال تأثير احل��رب على توافر
وأسعار الطاقة والغذاء واألدوي��ة الزراعية ،رمبا
مل��ا كنا شعرنا أو اهتمينا ب��ه��ا .حتصل حروب
ف��ي أف��ري��ق��ي��ا وآس��ي��ا ل��س��ن��وات ول��ي��س ه��ن��ال��ك من
يهتم أو يشعر بها وبالتالي تستمر لعقود بالرغم
م��ن اخلسائر البشرية وامل��ادي��ة ال��ه��ائ��ل��ة .الثقل
االقتصادي الكبير ملنطقة روسيا \ اوكرانيا كان
يجب أن تكون ال��داف��ع األس��اس��ي لتجنب احلرب
وه����ذا م��ا ل��م ي��ح��ص��ل .ت��ف��اج��أ ال��ع��ال��م بالنتائج
االق��ت��ص��ادي��ة السلبية ل��ل��ح��رب امل��س��ت��م��رة والتي
وصلت الى كل منزل ومصنع في اوروبا والعالم.
أين دور األمم املتحدة؟ هل لعبت الدور املطلوب؟
هل كان التقصير مقصودا أم عفويا؟
ثالثا :يسبق احل���روب تغيير كبير ف��ي توزع
امل����وارد ال��داخ��ل��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة وامل���ادي���ة استعدادا
للمواجهة .يتغير االن��ت��اج كما االس��ت��ه�لاك قبل
احل��رب وبعدها وبالتالي يتأثر النمو على املدى
البعيد .عندما تنتهي احل��رب ،يتغير االقتصاد
ل��ي��س ف��ق��ط بسبب ض����رورة تغطية اخل��س��ائ��ر بل
أي��ض��ا للبناء م��ن ج��دي��د ب��ط��رق ورك��ائ��ز مختلفة.
تسلط احل���رب األض����واء على م��س��اوئ الهيكلية
االق��ت��ص��ادي��ة والقطاعية السابقة وتسمح بسد
الفجوات ومعاجلة النواقص لبناء اقتصادات
أقوى وحديثة.
راب��ع��ا :ال تتشابه احل��روب من نواحي الدمار
واخلسائر .هنالك عوامل متيز كل ح��رب أهمها
مدتها ،تكلفتها وكيفية متويلها أي خاصة من
الداخل أو اخلارج أو اإلثنني معا .للحروب نتائج
كبيرة ليست فقط اقتصادية مالية وامن��ا أيضا
نفسية حيث تتأثر املجتمعات باخلسائر خاصة
البشرية .ه��ذه اخلسائر والضحايا تبقى مؤملة
لفترات طويلة ورمب��ا دائمة .بعد احل��رب ستقيم
ال��دول كافة النتائج وكيفية تخفيف اخلسائر اذا
ما وقعت حروب مماثلة .سيتم التركيز على توزع
االنتاج جغرافيا في العديد من السلع أهمها الطاقة
والغذاء .بينت احلرب األوكرانية خطورة اعتماد
العالم على انتاج دولة واحدة أو دولتني وبالتالي
ضرورة التنويع املستقبلي في االنتاج والتسويق.
خريطة العالم االقتصادية ستتغير حتما باجتاه
مناطق أخرى وسلع جديدة في الطاقة وغيرها ألن
العالم توجع وبعد الوجع الشفاء.

د .لوي�س حبيقة

مؤمتر صحافي «من وجهة نظرنا ،كانت هناك طريقتان
الستعادة اجلثة :إما عبر السلطة الفلسطينية ،وإما عبر
عملية مسلحة في املدينة ،في املخيم ،من املرجح أنها
ستكون عنيفة جدا جدا».
وأوض��ح امل��س��ؤول أن السلطة الفلسطينية برئاسة
محمود عباس أج��رت م��ف��اوض��ات مكثفة ف��ي الساعات
األخيرة إلقناع املقاتلني بإعادة اجلثة تفاديا ملواجهات
عنيفة ،ولعواقب على اقتصاد ه��ذا القطاع من الضفة
الغربية.
وفي أعقاب احتجاز جثة الشاب اإلسرائيلي ،أغلق
اجليش معابر بني إسرائيل وقطاع جنني ،غير أنه عاد
وأعلن فتحها صباح امس.
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.
وقال املسؤول العسكري اإلسرائيلي «لم نقدم شيئا
في مقابل» إع��ادة جثة الشاب اإلسرائيلي ،مضيفا «في
البداية كان (املقاتلون الفلسطينيون) يعتقدون أنه جندي
أو عميل سري ،أو جندي في عطلة ،وأدركوا في مرحلة ما
أنّ هذا غير صحيح ،وهذا ما بدل الوضع رمبا».
بعد نقل رفات فيرو ،قدم لبيد تعازيه لألسرة واملجتمع
ال��درزي عموما «ف��ي وف��اة تيران املأسوية ال��ذي ك��ان من
املفترض أن يحتفل بعيد ميالده الثامن عشر اليوم».
من جهته ،شكر وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس
املسؤولني الفلسطينيني على «هذه اللفتة اإلنسانية التي
جاءت بعد خطوة بائسة وغير إنسانية».
وقال والد الفتى حسام فيرو «بدال من االحتفال بعيد
ميالده مع عائلته وأصدقائه ،أستعد جلنازته».
وك��ان اجليش اإلسرائيلي أعلن في مرحلة أول��ى أن
جثة تيران فيرو «أخ��ذت» بعدما أعلنت وف��اة الشاب في
مستشفى ف��ي جنني .غير أن عائلة الفتى نقضت هذه
الرواية مؤكدة أن املقاتلني اقتحموا املستشفى خلطفه
حيا.
وأك��د األب األربعاء إلذاع��ة «واي نت» اإلسرائيلية أن
ابنه «كان ال يزال على قيد احلياة ،رأيته يتن ّفس ،فصله
(املسلحون) عن األجهزة خلطفه».
وستقام جنازته بعد ظهر اخلميس بحسب بلدية دالية
الكرمل من حيث يتحدر والتي ستشهد ساعات حداد
أيضا.

�إنذار برازيلي مبكر
(تتمة املنشور ص)1

وسجل األسطورة البرتغالي هدفه من ركلة
جزاء اثر تعرضه للدفع من محمد ساليسو،
قبل أن ميرر كرة الهدف الثاني ملواطنه جواو
فيليكس والثالث عبر راف��اي��ل لياو في حني
سجل ثنائية غانا اندريه وعثمان بوكاري.
وض����م����ن ن���ف���س امل����ج����م����وع����ة ،تعادلت
االوروغ�������واي ب��ط��ل��ة ال��ع��ال��م م��رت�ين (1930
و )1950م��ع ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة س��ل��ب��ا ،على
استاد املدينة التعليمية.

�إيران :مل مننح لبنان
نفط ًا جماني ًا
نفى امل��ت��ح��دث ب��إس��م احل��ك��وم��ة اإلي��ران��ي��ة علي
ب���ه���ادري ج��ه��رم��ي ،ف��ي جلسة ل��ل��ح��وار م��ع طلبة
اجل��ام��ع��ات الطبية اإلي��ران��ي��ة ،أم��س ،منح لبنان
ً
نفطا باملجان ،معلن ًا عن أ ّن��ه «سيتم اتخاذ جميع
اإلج���راءات في ه��ذا املجال وفقا لألعراف الدولية
ومبا يتوافق مع املصالح الوطنية».

�إ�سالمية

اجلمعة  25تشرين الثاني 2022م
املوافق  1جمادى األولى 1444هـ

يف زمن ال ِم َحن والأزمات :على اخلطباء
زراعة الأمل والثقة ومواجهة الف�ساد و�أهله 2/1
حتقيق :منى توتنجي
يوم اجلمعة يوم عظيم عند املسلمني ،إذ يرتادون املساجد
ألداء صالة اجلمعة وسماع خطبة اجلمعة التي حتتل موقع ًا
مهما ومتم ّيز ًا في تبليغ الدين ومخاطبة مختلف الفئات والطبقات
واملستويات.
فلخطبة اجلمعة أثر كبير في حياة املؤمنني ،فهي التي تعالج
مشاكل الناس وته ّدئ النفوس الثائرة ،وهي التي ترفع احلق

وتخفض الباطل ،وتر ّد املظالم ،فهي صوت املظلومني.
وال�ق��اع��دة املهمة ف��ي خطبة اجلمعة أن يختار اخلطيب ما
يحتاجه الناس وما يخفف من أزماتهم ومشاكلهم في ظروفهم
الصعبة.
ف��أي دور خلطبة اجلمعة في أيامنا ه��ذه؟ وم��ا املطلوب من
اخلطيب في زمن األزم��ات؟ ...هذا ما سنعرضه في حتقيقنا
التالي:

حداد
بداية قال املفتش العام لألوقاف االسالمية
الشيخ د .أسامة حداد:
إن األزم���ات املتتالية ت��ورث القلوب ضعف ًا،
ويأس ًا ،ويكاد كثير من الناس يقعون في سوء
األدب مع الله حني يشكّون في اقتراب ال َف َرج،
وهنا يتج ّلى دور خطباء اجلمعة والدعاة في
بث البشارات في قلوب الناس ،وتعزيز ثقتهم
ين آ َم ُنوا ِم ُ
{و َع� َ�د ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
بوعد الله حني قالَ :
نك ْم

�ات َل َي ْس َت ْخ ِل َف َّن ُهم ِف��ي أْ َ
�ال� ِ
َو َع� ِ�م � ُل��وا ال� َّ�ص� حِ َ
ال ْر ِض َك َما
ين ِمن َق ْب ِل ِه ْم َو َل ُي َم ِّك نَ َّ
ْاس َت ْخ َل َف ا َّل ِذ َ
ن َل ُه ْم ِدي َن ُه ُم ا َّل ِذي
ا ْر َت َضى َل ُه ْم َو َل ُي َب ِّد َل َّن ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم َأ ْمن ًا َي ْع ُب ُدو َن ِني
ون ِبي َش ْيئ ًا َو َم��ن َك َف َر َب ْع َد َذ ِل� َ
اَل ُي ْش ِر ُك َ
�ك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم
ا ْل َف ِ
اس ُقون} [سورة النور.]55:

هذا وعد الله الذي ال ُيخلف امليعاد ،وبشارة
سيدنا محمد  -#-ال��ذي ال ينطق عن الهوى
إنْ هو إال وحي يوحى ،وذلك حينما كان ّ
يبشر
صحابته ويزرع فيهم األمل والتفاؤل بأن نصر
الله قريب.
وملا اجتمع على النبي  #في املدينة املنورة
جميع أح��زاب املشركني واليهود ،إضافة الى
مكر املنافقني ،في غزوة ُس ّميت بغزوة األحزاب
(اخلندق) ،ووصف القرآن الكرمي حال املؤمنني
بقوله تعالىَ :
{و ُز ْل� ِ�ز ُل��وا ِز ْل � َ�زا ًال َش� ِ�دي��د ًا} [سورة
األحزاب.]11 :
وفي هذه األزمة الشديدة واملسلمون يعانون
م��ن ش���� ّدة ال���ب���رد ،واجل����وع ح��ت��ى رب��ط��وا على
بطونهم احل��ج��ارة ،وم��ع ذل��ك يحفرون اخلندق
ويجدون صخرة عظيمة ال تنفع معها املعاول،
ف��ل��ج��أوا إل���ى ال��ن��ب��ي  ،#ف��ي��أخ��ذ امل��ع��ول بيده
الشريفة ،ويضرب أول ضربة ،ويقول« :الله أكبر
ُأعطيت مفاتيح الشام ،والله! إني ألرى قصورها
احلمراء الساعة ،ثم ضرب الثانية ،وق��ال :الله
أكبر! أعطيت مفاتيح ف��ارس ،والله! إن��ي ألرى
قصر املدائن األبيض ،ثم ضرب الثالثة ،وقال:
الله أكبر! ُأعطيت مفاتيح اليمن ،والله! إني ألرى
قصور صنعاء من مكاني هذا».
حتى قال املنافقون :إن محمد ًا يعدنا أنه يفتح
بالد الروم وبالد كسرى ،ونحن ال يأمن أحدنا أن
يخرج إلى اخلالء.
نعم إنه واجب الدعاة في األزمات أن ِّ
يبشروا
الناس ويزرعوا فيهم الثقة بالله.
ملا جاء التتار بجحافلهم كاجلراد ،قال بعض
الناس :لن تقوم لإلسالم قائمة بعد هذا اليوم..
ول��ك��ن ه��ذا دي��ن ال��ل��ه ،سينصره ال��ل��ه بنا أو
بغيرنا ،وهذه أمة النبي  ،#هي أمة جُت َرح وال
تُذ َبح ،تمَ رض وال متوت ،ومن ظن أن هذه األمة
متوت فإنه جاهل بطبيعتها ،وجاهل بحقيقة
دينها ،هذه أمة تتعثر وتتلكأ في مسيرتها لكنها
ّ
وجل.
ال تنبطح أبد ًا؛ ألنها منصورة من الله ع ّز
ك���ان ال��ت��ت��ار ال ي��ع��رف��ون ال��رح��م��ة ،يقتلون
األطفال والنساء ،ولكن املسلمني صمدوا بفضل
علمائهم ،حتى دخل كثير من التتار في اإلسالم،
وصاروا جنود ًا وملوك ًا في اإلسالم ،وفتحوا في
القارة الهندية بالد ًا أدخلوها في اإلسالم.
وقد جرت العادة أن الغزاة يؤ ّثرون بدينهم
في املجتمع الذي يغزونه ،أما أن يتأثر الغزاة
بدين املجتمع الضعيف احملتل ،فهذا غريب.
وه��ذا حتقيق لوعد الله وللبشارة النبوية:

{ ُي ِر ُيد َ
ون ِل ُي ْط ِف ُؤوا ُنو َر ال َّل ِه ِب َأ ْف َوا ِه ِه ْم َوال َّل ُه ُم ِت ُّم ُنو ِر ِه
َو َل� ْ�و َك� ِ�ر َه ا ْل َكا ِف ُر َ
ون * ُه َو ا َّل� ِ�ذي َأ ْر َس� َ�ل َر ُسو َل ُه ِبا ْل ُه َدى
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه مْالُ ْش ِر ُك َ
الد ِ
ال ِّق ِل ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
ين حْ َ
َو ِد ِ
ون}

[سورة الصف.]9 -8 :
وان ه��ذه األم���ة ال يصيبها ال��وه��ن إلاّ بقدر
متسك بدينه
تخ ّليها عن دينها ،وم��ا من جيل
ّ
إلاّ انتصر مهما كان ضعيف ًا ،ونحن ما أحوجنا
ال��ي��وم إل��ى أن َّ
نبث األم��ل ف��ي زم��ن احمل��ن ،وأن
ندخل التفاؤل واليقني في قلوب الناس ،إن الله
ِ
حاف ٌظ دينه بنا أو بغيرنا ،فلنتش ّرف نحن بخدمة
هذا الدين.

الشيخ د .أسامة حداد

ّ
ّ
واملبشرات التي تربط القلوب
ولنبث األم��ل
ّ
وجل -واليقني بأن النصر حليفنا إذا
بالله -ع ّز
متمسكني بديننا وقيمنا وأخالقنا.
كنا
ّ
ومهما ط��ال البالء فال تيأسوا ..فقد يطول
ال��ب�لاء ليعظم ال��ع��ط��اء ..فثقوا بالله واسألوه
اللطف والفرج القريب..
وانظروا معي إلى قصة سيدنا يوسف عليه
ال��س�لام ،عندما رم��اه اخ��وت��ه ف��ي البئر ث��م بعد
فترة وج��ده ع��اب��رون للطريق ف��أخ��ذوه وباعوه
وأصبح عبد ًا ،ثم دخل السجن لسنوات ،وببركة
طاعته ل ّله جناه الله ورفعه ليصبح وزير املال ثم
يصبح حاكم مصر...
بالله عليكم ،لو كنا مكان يوسف عندما كان
في البئر ماذا ستكون أقصى أمنيتنا؟ ستكون
حتم ًا أن نخرج من تلك احملنة ،وأن نخرج من
البئر..
وليس أك��ث��ر ..وال يخطر ببال أح��د أن��ه بعد
تلك احملنة منحة كبيرة وعطاء واس��ع من الله
تعالى ..حيث أصبح ملك ًا..
ون��ح��ن اآلن ف��ي ه���ذه األزم����ات ل��و ش���اء الله
حل ّق َق لنا ُم��رادن��ا في طرفة ع�ين ،فهو ال تخفى
عليه دموع رجائنا وال آهات همومنا ،وال يعجزه
إصالح حالنا ،لكنه سبحانه وتعالى يبتلي خلقه
ليرجعوا إليه ويتوبوا ،ويندموا على تقصيرهم
ال َس َن ِ
{و َب َل ْو َنا ُه ْم ِب حْ َ
في حقه ،قال الله تعالىَ :
ات
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
الس ِّي َئ ِ
َو َّ
ون} [سورة األعراف .]168
فإن صبرنا ورجعنا إلى طاعة الله سيكون
العطاء من الله كبير ًا ،ألم يقل ربناِ { :إ ِّني َج َز ْي ُت ُه ُم
ا ْل َي ْو َم مِ َبا َص َب ُروا َأ َّن ُه ْم ُه ُم ا ْل َفا ِئ ُز َ
ون} [سورة املؤمنون
 ]111لم يقل :مبا صلوا ،وال مبا ص��ام��وا ..بل
قال« :مبا صبروا» ألن الصبر عبادة ال يستهان
بها.
ول��ك��ن ل��ي��س م��ن ح��ك��م��ة ال���دع���اة واخلطباء
دع���وة ال��ن��اس إل��ى الصبر ف��ق��ط ،فالصبر على
البالء فضيلة شرعية أوصانا الله بها ،ولكن
هذا الصبر ال مينعنا من محاربة الفساد أينما
ك��ان ،بشتى الوسائل املتاحة مبا ال يتعارض
مع مقاصد الشريعة اإلسالمية ،فإننا في لبنان
نعاني من جهنم الدنيوية التي أوصلنا إليها
أحدهم ،ووص��ل ح ّرها إلى املواطنني مبختلف
أطيافهم ،يتجرعون يومي ًا ك��أس ال��ذل والفقر
واخل��وف وفقدان احلاجات األساسية ،في ظل
غياب تام للدولة عن معاجلة األزمات ،وإذا أرادوا
تنفيذ القانون ،فتراهم ال ينفذونه إلاّ على من ال
واسطة له وال نصير ،في حني أنهم يعجزون عن
توقيف امله ّربني واللصوص الكبار والتجار
احملتكرين ،واملتالعبني بالدوالر وبلقمة عيش
املواطن ،مما أ ّدى إلى تتابع األزم��ات ،من غالء
وشح احملروقات،
فاحش ،إلى انقطاع الكهرباء،
ّ
وانعدام األمن ،وفقدان الدواء ،وتدهور القطاع
الصحي ،واإلهمال في الدوائر احلكومية ،حتى
أصبحت مواجهة الفساد واجب ًا ديني ًا ووطني ًا،
وإن استمرار الوالء للفاسدين هو مشاركة لهم

إشارات إسالمية

{ توقفت شخصيات معنية ملي ًا
أم�����ام س��ل��س��ل��ة األزم�������ات واحلمالت
املفتعلة التي تواجه حصر ًا مؤسسات
إس�لام��ي��ة ع��ري��ق��ة كجمعية املقاصد
وجامعة بيروت العربية وبنك البركة
واألسباب املوجبة لها ،في حني تنعم
مؤسسات الطوائف األخ��رى املماثلة
باالزدهار واالستمرارية!؟
*****
{ استغربت جهات عربية متابعة
تركيز اإلع�لام الغربي امل��واك��ب لكأس
ال��ع��ال��م ف��ي دول���ة ق��ط��ر  ،ع��ل��ى قضايا
دينية وعقائدية اسالمية وعربية ،تكاد
تؤدي الى خالفات دولية ،على حساب
االهتمام املطلوب بالتطورات الرياضية

التي تفرغت ملواكبتها..
*****
{ م���ن امل��ت��وق��ع ان ي��ن��ش��ط احل����راك
االن��ت��خ��اب��ي ملفتي امل��ن��اط��ق ،ف��ي مطلع
األسبوع املقبل ،بعد إعالن اللجنة املعنية
ف��ي املجلس الشرعي قبول املرشحني
الذين تنطبق عليهم الشروط املطلوبة .
*****
{ اكد وزير معني بحماية االخالق
واالداب ال��ع��ام��ة ان ض��غ��وط�� ًا هائلة
مورست عليه لثنيه عن منع نشاطات
امل��ث��ل��ي�ين وال����ش����واذ ،ل��ك��ن��ه استغرب
الضغوط الداخلية ،ال سيما من بعض
ال���ن���واب امل��س��ل��م�ين ال���داع���م�ي�ن لهذه
التحركات املشبوهة.

و يسألونك في الدين

في الفساد ومتكني لهم في إذالل الناس وقهرهم،
ون��ه��ب م���ق���درات ال���وط���ن ،ف�لا ت��ص�� ّدق��وه��م ،وال
تنخدعوا بشعاراتهم ،وال خطاباتهم ،هم قوم
َف��ق�� َدوا أدن���ى درج���ات اإلح��س��اس باملسؤولية،
م��ص��احل��ه��م ف���وق ك���ل اع��ت��ب��ار ،وه���م املتخمة
بطونهم مبال الشعب املسكني ..إنها مسؤوليتنا
جميع ًا في التصدي للفساد واالس��ت��ب��داد ،قال
ِ
املستبد
الكواكبي رحمه الله« :العوام هم قوت
وق ّ��وت��ه ،بهم عليهم ي��ص��ول وي��ط��ول ،يأسرهم
فيتهللون لشوكته ،ويغصب أموالهم فيحمدونه
على إب��ق��ائ��ه حياتهم ،ويهينهم فيثنون على
رفعته ،ويغري بعضهم على بعض فيفتخرون
بسياسته ،وإذا أسرف في أموالهم يقولون عنه
ك��رمي��ا ...يسوقهم إل��ى خطر امل��وت ،فيطيعونه
حذر التوبيخ؛ وإن نقم عليه منهم بعض األباة
قاتلهم كأنهم ُبغاة.
واحل���اص���ل أن ال���ع���وام ي��ذب��ح��ون أنفسهم
ب��أي��دي��ه��م بسبب اخل���وف ال��ن��اش��ئ ع��ن اجلهل
��ور العقل
وال��غ��ب��اوة ،ف���إذا ارت��ف��ع اجل��ه��ل وت��ن ّ
زال اخل��وف ،وأصبح الناس ال ينقادون لغير
منافعهم ...وعند ذلك ال بد للمستبد من االعتزال
أو االعتدال» (طبائع االستبداد ،ص .)49
فعلينا رفع الصوت عاليا في وجوه الفاسدين
لعلهم يرتدعون ،وعلينا أيض ًا إيقاظ املسؤولني
النائمني لعلهم يستيقظون وينتبهون إلى
مصالح مجتمعهم وشعبهم.
وه��ن��ا يتج ّلى دور ال��دع��اة وخ��ط��ب اجلمعة
في توجيه الناس إلى تغيير واقعهم من خالل
البدء من تغيير أنفسهم ،فإن الله تعالى يقول:

{ ِإ َّن ال َّل َه اَل ُي َغ ِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِب َأ ْن ُف ِس ِه ْم}...

[سورة الرعد  ،]11هذه اآلية الكرمية هي دعوة
من الله تعالى ليعمل املجتمع على تغيير ما
في أنفس أف��راده ،فإذا غ َّير األفراد ما بأنفسهم
نحو األفضل تغ ّير املجتمع نحو األفضل ،وإن
ك��ان التغيير إل��ى األس���وأ ك��ان تغيير املجتمع
ّ
وجل جعل
نحو األس��وأ ،وهذا يؤكد أن الله ع ّز
مسألة التغيير بيد اإلنسان ،قال تعالىَ { :ذ ِل َك

ِب َأ َّن ال َّل َه َل ْم َي ُك ُم َغ ِّير ًا ِن ْع َم ًة َأ ْن َع َم َها َع َلى َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا
َما ِب َأ ْن ُف ِس ِه ْم} [سورة األنفال .]53

إنّ قرار التغيير في احلياة ليس فقط شعار ًا،
ب��ل ه��و منهج ح��ي��اة ،وق��د ذك��ر ال��ل��ه تعالى في
القرآن الكرمي عن القوم الذين كانوا يتأذون من
قوم يأجوج ومأجوج فقالَ { :قا ُلوا َيا َذا ا ْل َق ْر َن نْ ِ
ي

ون ِفي أْ َ
وج ُم ْف ِس ُد َ
وج َو َم ْأ ُج َ
ِإ َّن َي ْأ ُج َ
ال ْر ِض َف َه ْل جَ ْن َع ُل َل َك
َخ ْرج ًا َع َلى َأ ْن جَ ْت َع َل َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُه ْم َس� ًّ�داَ ،ق َ
ال َما َم َّك ِّني
ِفي ِه َر ِّبي َخ ْي ٌر َف َأ ِعي ُنو ِني ِب ُق َّو ٍة َأ ْج َع ْل َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم َر ْدم ًا
الص َد َف نْ ِ
�اوى َب نْ َي َّ
ال ِد ِيد َح َّتى ِإ َذا َس� َ
( )59آ ُتو ِني ُز َب� َ�ر حْ َ
ي
�ال ا ْن ُف ُخوا َح َّتى ِإ َذا َج َع َل ُه َن��ار ًا َق� َ
َق� َ
�ال آ ُتو ِني ُأ ْف� ِ�ر ْغ َع َل ْي ِه
ِق ْطر ًا (َ )69ف َما ْاس َطا ُعوا َأ ْن َي ْظ َه ُرو ُه َو َما ْاس َت َطا ُعوا َل ُه
َن ْقب ًا[ }..سورة الكهف].
ونحن نعاني ف��ي لبنان م��ن حيتان الفساد
وي��أج��وج وم��أج��وج ال��س��رق��ات ،ال��ذي��ن أوصلوا
ال��ب�لاد إل���ى ال��ع��ت��م��ة واإله���م���ال وت���راج���ع كافة
اخل��دم��ات ،وأوص��ل��وا العباد إل��ى الهجرة من
الوطن ،أو إلى الغربة في وطنهم..
وقد أعطانا القرآن الكرمي مث ً
ال واضح ًا عن
{و ِم � َ�ن ال� َّن� ِ
سلوك الفاسدين فقال تعالىَ :
�اس َمن

الدن َيا َو ُي ِ
عج ُب َك َقو ُل ُه ِفي ا َحل َيو ِة ُّ
ُي ِ
شه ُد ال َّل َه َع َلى َما ِفي
َقل ِب ِه َو ُه َو َأ َل ُّد ا ِخل َصا ِم (َ )402و ِإ َذا َت َو َّلى َس َعى ِفي ا َأل ِ
رض
�ك ا َحل� َ
يها َو ُي�ه� ِل� َ
فس َد ِف َ
ِل ُي ِ
�رث َوال� َّن�س� َ�ل َوال � َّل � ُه اَل ُي ِح ُّب
يل َل ُه ا َّت ِق ال َّل َه َأ َخ َذت ُه ال ِع َّز ُة ِبا ِإلثمِ
ال َف َسا َد (َ )502و ِإ َذا ِق َ
َف َحس ُب ُه َج َه َّن ُم َو َل ِب َ
ئس املِ َها ُد} [سورة البقرة].

هذه اآلي��ة تع ّم بلفظها كل من يحسن الكالم
وينمق العبارات ،يجذب العقول
واخلطابات
ّ
ويؤثر في النفوس وينال إعجابها ..يعجبك
قوله وال يتورع على أن يكذب ،وأن يعد وال يفي،
كما يحصل غالب ًا في خطاب القسم ،وخطاب
التنصيب ،وخطابات االنتخابات ...وبعد تلك
اخلطابات والوعود سعى في األرض وانطلق
ليفسد فيها ويهلك احلرث أي الزرع وما يقتات
عليه الناس ،وما تناسل من احليوان واإلنسان،
ويهلك أموال الناس كما حصل في لبنان..
(والله ال يحب الفساد) بأي صورة كان ،ومن
أي صنف كان ،وألي غاية كانت ،والغاية ال تبرر
الوسيلة..
ّ
وجل عن هذا املفسد أنه إذا
ثم أخبر الله ع ّز
ُنصح بترك الفساد في األرض تك ّبر ول��م يقبل
النصيحة من أحد ،ورمبا يرى أنه ليس مبفسد
في األرض ،غ ّره شيطانه ووصل من حد فساده
إل��ى أن ي��رى نفسه مصلح ًا ،وي��دع��ي اإلصالح
ودع الفساد في األرض
(:وإذا قيل له اتق اللهْ )..
لم يقبل النصيحة ،وأخ��ذت��ه ال��ع��زّة باإلثم ولم
ينقطع عن فساده (فحسبه جهنم ولبئس املهاد)
تكفيه جهنم مهاد ًا وفراش ًا ،وم��أوى يأوي إليه
وعذاب ًا له..
نسأل الله تعالى أن يعيننا على تغيير ما
بأنفسنا ليتغ ّير حالنا هذا إلى أحسن حال ،وأن
يفرج عنا ما نحن فيه ،ويخلصنا من الفاسدين
والفاشلني والصامتني ،ويهيئ لنا م��ن أمرنا
ِّ
وصل اللهم
رشدا ،وأن يلطف بالعباد والبالد...
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

يتبع

فتاوي شرعية بإشراف :نخبة من العلماء

حكم الإهمال يف العمل

{ ما حكم إهمال املوظف في العمل وتأخير أو تعطيل
مصالح الناس؟

�سامر بارودي  -بريوت

ال َما َن ِ
 يقول الله تعالىِ { :إ َّن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر ُك ْم َأن ُت َؤ ُّدوا أْ َات ِإ َلى َأ ْه ِل َها}،
ويقول النبي ( #إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه)،
وال شك أن إهمال املوظف أو العامل في عمله املُ َك ّلف به والتقصير
الغ ِّ
فيه ُيع ُّد خيان ًة لألمانة ،كما ُيع ّد ِمن جملة ِ
ِ
واخل َداع
ش واملَكْر
املنهي عنه؛ ألنه مؤمتن على العمل الذي ُك ِّلف به و ُف ِّوض إليه،
وعدم تأديته على الوجه املطلوب منه -مع أخذه ا ُألجرة عليه -من
التَّع ِّدي غير اجلائز ،وهو أيض ًا مخالفة يخضع تقييمها للسلطة
صح
ومؤاخذة املُ َق ِّ
اإلدارية ،وكما انه ُيش َّدد في تأديب ُ
صر ،فإنه ُي ْن َ
بإثابة املوظف أو العامل حال إخالصه وبذل اجلهد وتفانيه في
أداء عمله ،والله أعلم.
مواقيت الصالة

الفجر43 :د �4س

ال�شروق19 :د �6س

الظهر24 :د �11س

الع�صر11 :د �2س

املغرب35 :د �4س

الع�شاء56 :د �5س

ثقافة
قطاف

غذاء العقل
 ..وغذاء اجل�سد

ب�ع��د أي ��ام ي�ب��دأ م�ع��رض الكتاب
العربي باستقبال زواره كعادته كل
سنة وتنتظم الكتب على الرفوف
ب��ان�ت�ظ��ار م��ن ي��رغ��ب ف��ي احلصول
على حصة من تغذية عقله عن طريق
القراءة التي كانت وما زالت إحدى
أهم وسائل هذه التغذية ،فالعقل كما
اجل�س��د بحاجة إل��ى تغذية لزيادة
معلوماته وتخزينها للتأثير على
القمة اإلنسانية احلقيقية والسلوك
البشري القومي .وال ب ّد أن دور النشر
امل�ش��ارك��ة ف��ي امل �ع��رض تنظر بعني
االعتبار احلالة االقتصادية التي تع ُّم
البلد وذل��ك من خالل عملية تسعير
الكتاب كيف يصبح باإلمكان بيعه.
ولكن ،حالة الغالء املستشرية في
كل القطاعات مبا فيها أسعار الورق
والطباعة وكافة لوازم والدة الكتاب
جت �ع��ل م��ن أس� �ع ��اره غ �ي��ر م��ا كان
سابق ًا وقد تكون املفاجأة في أسعار
مرتفعة جتعل من قرار الشراء شبه
مستحيل ،وما يرد من قطاع النشر
يقول انهم يتوقعون ب��رود ًا وق ّلة في
عملية الشراء ،وعليه فإن من يطمح
ال��ى زي ��ادة حجم مكتبته وتن ّوعها
ويضع في حسابه عناوين محددة
قد يقف أمام حالة اختيار صعبة..
ف �ظ��روف امل�ع�ي�ش��ة ال�ص�ع�ب��ة جتعل
اخليار ميا ًال إلى جهة دون أخرى.
فهل يرغب أحدنا في ش��راء ما
يغ ّذي العقل على حساب ما يغ ّذي
اجلسد؟!..
تغذية العقل قد حتتمل التأجيل
إذ يعمل العقل مبا لديه من مؤونة،
لكن تغذية اجلسد ال يكن تأجيلها
ألن فيها الهالك .لذلك ،من املرجح
أن ي�ك��ون م��وس��م رواج ه��ذا العام
على صعيد الكتاب غيره عن باقي
األعوام.
وسيولد ذلك حسرة عند الكثيرين
من قبيل ما يقول املثل العامي «العني
بصيرة واليد قصيرة» و«أح�ب��ك يا
سواري ولكن ليس ق ّد يدي».
في النهاية تضاف هذه املشكلة
إلى أكوام املشاكل التي تفكك حياة
إن �س��ان ه��ذا ال�ب�ل��د ،وت �ض��اف معها
نسبة الغيظ وال�غ�ض��ب على سبب
وصول احلالة إلى ما وصلت إليه.

�إليا�س العطروين
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ال�صـــــالة
غادة نزار �شقري
س���ب���ح���ان م����ن س ّ
���خ���ر ل���ن���ا األرض م���س���ج���د ًا خل���م���س ص����ل����وات ف��ي��ه��ا أج�����ر خمسني
ف��ي��ه��ا خ���ش���وع وراح�������ة ن��ف��س��ي��ة وس����ع����ادة ألن���ه���ا ص���ل���ة ب��ي�ن ال���ع���ب���د ورب العاملني
خصنا بساعة استجابة في ي��وم اجلمعة الفضيل فل ّله احلمد ألننا من املسلمني
وق��د ّ
ون��ح��ن ن��ق��رأ س���ورة ال��ك��ه��ف وال���دخ���ان ألن��ه��ا ن���ور ع��ل��ى ن���ور تبعد ع��ن��ا ال��دج��ال اللعني
وي��ج��ب اإلك��ث��ار م��ن ذك��ر امل��ول��ى ج ّ��ل ج�لال��ه وال��ص�لاة على نبينا محمد آخ��ر املرسلني
وبعيد ًا عن طمعي باجلنة وخوفي من النار فأنا دائم ًا أطلب عفوك يا أرحم الراحمني
ف��ي��ا م��ال��ك امل��ل��ك ي��ا لعظمتك ورح��م��ت��ك ي��ا واح���د أح���د ف��ح��م��د ًا ع��ل��ى نعمة ه���ذا الدين
ومعجزات مصحفنا عظيمة أنزلت في ليلة القدر وهي على علم بكل أمور الدنيا منذ سنني
كلما ي��زداد عمري أتيقن ان ال���ر ّزاق أنعم علينا بنعمة الصالة فنحن له من الشاكرين
تق ّبلها م ّنا يا ج ّبار وزدنا معرفة وعلم ًا وفقه ًا بأمور الدنيا واآلخرة وادخلنا اجلنة آمني
ي���������ا مل�����ع�����ج�����زت�����ك ل�����ن�����ب�����ي�����ك ي�������ون�������س ع������ن������دم������ا دع��������������اك وه������������و ف���������ي ب���ط���ن
احل�������������وت «ال إل����������ه إال أن����������ت س�����ب�����ح�����ان�����ك ان����������ي ك�����ن�����ت م��������ن ال�����ظ�����امل��ي��ن»
«اق�������ت�������رب�������ت ال������س������اع������ة وان��������ش��������ق ال������ق������م������ر» ع������رف������ه������ا امل������س������ل������م������ون م���ن���ذ
 14ق��������رن�������� ًا أم����������ا األم������ي������رك������ي������ون ف�����ق�����د ت�������ك������� ّب�������دوا إلث�����ب�����ات�����ه�����ا امل��ل��اي��ي��ن
وهنالك فوائد بعض سور القرآن:
 -1ياسني :متنع العطش يوم القيامة
 -2الكافرون :متنع الكفر عند املوت
 -3الدخان :متنع أهوال يوم القيامة
 -4امللك :متنع عذاب القبر
 -5الكوثر :متنع اخلصوم
 -6اإلخالص :متنع النفاق
 -7الناس :متنع الوسواس
 -8الواقعة :متنع الفقر
 -9صالة الفجر :تكون في ذمة الله
 -10صالة الظهر :حترم عليك لفحات جهنم
 -11صالة العصر :من تركها أحبط الله أعماله
 -12صالة املغرب :ما تسأل الله من شيء إال أعطاك هو
 -13صالة العشاء :أثقل صالة على املنافقني

اللهم عافني واغفر لي وارزقني وارحمني واهدني

في كل حرف من فرقاننا الشريف حسنة فلك احلمد على معجزتك واجعلنا يا الله دوم ًا
من املص ّلني يا هادي أنت الواحد األحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو ًا أحد نحن
لك دوم ًا من املس ّبحني.

العلم والتكنولوجيا والأخالقيات

د .نور الدّ ين �شيخ عبيد

ل���م ي��س��أل اإلن���س���ان ن��ف��س��ه يوم ًا
ع��ن خ��ي��رِ أو ش��� ِّر م��ا ُي��ك��ت��ش��ف ،فهو
ٍّ
ٍ
إجابة
ح���ل مل��ش��ك��ل ٍ��ة أو
ي��ب��ح��ث ع���ن
عن س��ؤال .ولكنّ الش ّر قد يكون في
االستخدامات املُمكنة لهذا االكتشاف
أو تلك اإلج��اب��ة .فالسكّ ني كما قال
أرسطو هي أداة حياد ّية ،وظيفتها
تقطيع أش��ي��اء ي��ت��داول��ه��ا اإلنسان
من أطعمة أو أنسجة وخ�لاف ذلك،
ولكنّ استخدامها ل�لإي��ذاء هو َعيب
ليس فيها وإنمّ���ا ف��ي استخدامها.
واالس��ت��خ��دام��ات ه���ذه ه��ي م��ا يجب
أن تضبطه األخ�لاق�� ّي��ات ف��ي الوقت
املعاصر ،نظر ًا ملا لهذه االستخدامات
ٍ
أزمات
من إمكان ّية إقحام البشر ّية في
حا ّدة.
ومبا أنّ االكتشافات واإلجابة على
األسئلة اليوم منوطة ِ
بالعلم وما دار
لنلق إذ ًا نظرة سريعة على
في فلكهِ ،
ْ
ووضعه احلالي.
العلم
أول����ه باملعرفة
ارت��ب��ط ال��ع��ل�� ُم ف��ي ّ
ال��ت��ط��ب��ي��ق�� ّي��ة ،وال��ك��ل��م��ة ف���ي أصلها
اإلغريقي مشت ّقة من معرفة السباحة،
أي أنّ ال ِ��ع��ل��م ك���ان م��ع��رف��ة الفنون
َ
واخل���وض ف��ي احل��ي��اة اليوم ّية مبا
ت��ت��ط�� ّل��ب��ه ،ومب���ا ل��ي��س غ��ري��ز ّي�� ًا لدى
َ
فاكتشف النار
اإلنسان بالضرورة.
��ظ عليها ،واك��ت��ش َ
وح��اف َ
��ف إشعالها
الح��ق�� ًا ،وص��ن َ��ع أدوات���ه وط َّ��وره��ا من
احلجارة واألخشاب؛ ث ّم تع َّلم الزراعة
واخترع
وطورهما.
وفنون السقاية،
َّ
َ
���ور حواملها م��ن َح َج ٍر
الكتابة وط َّ
وج�� ْل ٍ��د وورق ،قبل وصولها إل��ى ما
ِ
هي عليه اليوم بحاملها اإللكتروني.
و«اك��ت��ش َ
��ف» ال��ك��ون ،ودق��ائ��ق امل���ا ّدة،
وت���ف���اص���ي���ل ه���ائ���ل���ة ع�����ن احل���ي���اة
ونشوئها.
احتاج هذا ِ
العلم إلى أدوات .وهذه
األدوات وإنتاجها آلت إلى ما نعرفه
اليوم بالتكنولوجيا .وأصبح َمسارا
العلم والتكنولوجيا في تقا ُر ٍب متزايد
حتّى اندماجهما اليوم تقريب ًاُ ،ي ِ
ساعد
ٌّ
تطوره .فغاليليو
كل منهما اآلخر في ّ
راقب أقمار املُشتري األربعة مبنظاره
َ
���وروه
ال���ذي ك��ان ال��ه��ول��ن��د ّي��ون ق��د ط ّ
تطورهم في ِعلم البصر ّيات
بفضل
ّ
��س��ن ه��و نفسه
ف��ي ذل���ك ال��وق��ت ،وح َّ
فيه .و َأسهمت نتائج هذه املُراقبة في
اخلاصة باملجموعة
تطوير نظر ّياته
ّ
الشمس ّية .وكذلك تلسكوب جيمس
وي���ب ال��ف��ض��ائ��ي ،ال����ذي ُأط���ل���ق هذا
تطور ِ
العلم
العام ( ،)2022هو ذروة
ُّ
والتكنولوجيا ،ال��ذي تُسهم صوره
بتطور فيزياء الفلك.
ُّ
يمُ كن القول إذ ًا إنّ ِ
العلم اليوم هو
ف��ي ال��واق��ع ِعلم تكنولوجي ،تدعمه
العامة أو املستق ّلة
املؤسسات العلم ّية
ّ
ّ
��اص��ة ،كما في ح��ال الشركات
أو اخل ّ
ألسباب علم ّية واقتصاد ّية
الكبيرة،
ٍ
وعسكر ّية وسياس ّية أيض ًا ،وإن كان
االقتصادي والعسكري هُ ما احمل ّركَينْ
فاألول يبحث عن
األقوى في الغالب.
ّ
أس��واق أوس��ع ،والثاني عن أسلحة
ٍ
أكثر فاعل ّية.
تطور ِ
العلم التكنولوجي
َيضعنا
ُّ
ال��س��ري��ع أم���ام أزم ٍ
����ات ال س��اب��ق لها.
ف��ال ّ
��ط��اق��ة ال��ن��وو ّي��ة ،السلم ّية منها
وال��ع��س��ك��ر ّي��ة ،جت��ع��ل املُجتمعات
اإلن���س���ان��� ّي���ة أم������ام خ���ط���ر ُم���ح���دق،
ٍ
ظ��روف سياس ّية قلقة
وبخاصة في
ّ
يعيشها العا َلم منذ احل��رب الباردة
ّ
فمحطتا تشرنوبيل
وح��تّ��ى ال��ي��وم.
السوفييتي السابق)
(ف��ي االتحّ���اد
ّ
وفوكوشيما اليابان ّية لهما آثا ٌر ُمقلقة
التطور
باقية ف��ي ال��ذاك��رة .كما أنّ
ُّ
الكبير ف��ي ِعلم ال��وراث��ة وتطبيقاته

التكنولوج ّية َيضعنا إزاء أسئلة بال
إجابات واضحة .فهل إجراء بحوث
على األج ّنة والتغيير في مورثاتها
ال مي ّثل خطورة على ال ّنوع البشري؟
وه���ل ال��ت��ب�� ُّرع ب��احل��ي��وان��ات املنو ّية
ل��ن��س��اء ي�����ر ْدن اإلجن�����اب ،لرغبتهنّ
اخلاصة أو ألنّ أزواجهنّ ال ميلكون
ّ
ذلك ،هو أمر مقبول ال خطورة كامنة
فيه؟ (كما في حالة الطبيب النسائي
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ك��ول��ن ال���ذي تب َّرع
لبعض مريضاته بحيواناته املنو ّية،
ما َنشأ عنه عشرات األخوة واألخوات
رقعة جغراف ّية م��ح��دودة ّ
ٍ
بكل ما
في
ٍ
احتماالت س ّيئة).
ُيثيره ذلك من
ومن بني فروع ِ
العلم التكنولوجي
احلال ّية التي تُثير قضايا كبيرة في
جوانب ُمختلفة اجتماع ّية وسياس ّية
ٍ
عما
وتضع اإلنسان أم��ام ت��س
��اؤالت ّ
س��ي��ؤول إل��ي��ه مستقبله أو كرامته
ّ
األق����ل ،م��ن دون اإلق��ل�ال طبع ًا
ع��ل��ى
م��ن جوانبها امل��ف��ي��دة وه��ي عظيمة
وك��ث��ي��رة ،ه���ي ع��ل��وم وتكنولوجيا
السيبران ّية من اتّصاالت ومعلومات
وآالت «ذك��� ّي���ة» ل��ه��ا أن ت��ك��ون ذات ّية
القيادة واحلركة.
ففي هذا املجال ،إذا تركنا جانب ًا
آثار مراقبة األفراد وانتهاك حر ّياتهم
َ
التي تو ّلدها هذه التكنولوجيا ،يمُ كن
ال ّنظر في قض ّية البيانات الضخمة،
ال��ت��ي ع��ن��د رب��ط��ه��ا بعضها ببعض
وبخاصة
تنجم عنها معلومات هائلة،
ّ
مكون الذكاء الصناعي في
عند تو ُّفر ّ
اش��ت��ق��اق ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات .ف���إدارات
ب��ع��ض ال���ش���رك���ات ال��ك��ب��ي��رة اليوم
م��ث�ل ً
ا ال تستطيع ُم��ن��ا َف��س��ة الذكاء
الصناعي في اتّخاذ ال��ق��رارات التي
تُ��ب��ن��ى ع��ل��ى ك ّ��م��ي ٍ
��ات ه��ائ��ل��ة ج���� ّد ًا من
ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات امل��خ�� َّزن��ة في
حواسيب كبيرة ،مبا َيجعل مجالس
هذه الشركات حبيسة ما «يقترحه»
حاسوبها الذي ال يمُ كن مجاراته في
قدرة سبر كم ّيات البيانات الهائلة.
املُثير لإلعجاب والقلق في الذكاء
االصطناعي هو قدرته على التع ُّلم
الذاتي من احلاالت التي يتع َّرض لها
وسرعة احلواسيب التي يستخدمها
في الوصول إلى نتائجه ،ما يجعله
كثير من
ي��ت��ف َّ��وق على اإلن��س��ان ف��ي
ٍ
امل���ج���االت ك��م��ا ف���ي ُم��ع��اجل��ة بعض
األم���راض امل��دروس��ة ج�� ّي��د ًا ،كبعض
أمراض السرطان مث ً
ال ،وتشخيصها
ومعاجلتها .فقد ق َّدم الذكا ُء الصناعي
ُ
في هذا املجال مساعد ًة كبيرة وكان
ف��ي ال��ك��ث��ي��ر م��ن احل����االت أك��ث��ر د ّقة
م��ن الطبيب .وه���ذه م��ن التطبيقات
احلسنة مبدئ ّي ًا.
تطور ه��ذا ال��ذك��اء إل��ى ح�� ٍّد َج َع َل ُه
َّ
ُم��س��ت��خ�� َدم�� ًا ف��ي ال��ط��ائ��رات املس َّيرة
ذات�� ّي�� ًا (ال���درون وال��روب��وت القاتل)،
التي لها أن تعمل في مناطق جغراف ّية

مح َّددة ،وأن جَتمع معلومات كبيرة
���وال���ة ف��ي منطقة
م��ن ال��ه��وات��ف اجل ّ
عملها ،بحيث تتقاطع هذه املعلومات
م��ع بعضها وم��ع معلومات مخزَّنة
جوال
فيها ل��تُ��ق�� ِّرر إن ك��ان ص��اح��ب ّ
اجل��واالت التي تُلتقط مكاملاتها
من
ّ
ُي ِّ
لفعل إجرامي أو ال ،ولها أن
خطط
ٍ
تتص ّرف أيض ًا بإطالقها النار عليه.
وه���ذه م��ن ن��وع التطبيقات املُثيرة
للقلق.
هذه املسائل ،وغيرها كثير ،تضعنا
أم����ام ت���س���اؤالت ع��م��ا س���ت���ؤول إليه
املُجتمعات اإلنسان ّية إن ت َ
ُ��رك العلم
��اص��ة منتجاته،
التكنولوجي ،وب��خ ّ
وبخاصة إذا ما
رقيب أو حسيب،
بال
ّ
ٍ
أول
أخذنا باالعتبار أ ّننا ال نزال في ّ
الطريق وأنّ املستقبل مفتوح على
ّ
كل االحتماالت .فمعارفنا في آل ّيات
عمل ال��دم��اغ هي في ت��ط ُّ��و ٍر ُمستم ّر،
وك��ذل��ك ال��ت��ق�� ُّدم ف��ي ع��ل��وم احلاسوب
وف��ي تكنولوجيا احل��واس��ي��ب التي
ت ِ
ٍ
بسرعات متزايدة،
ُنتج حواسيب
وخصوص ًا إذا جنحنا ي��وم�� ًا ،وهو
ال ي��ب��دو ب��ع��ي��د ًا ،ف��ي ال���وص���ول إلى
احلاسوب الكمومي .ه��ذا ك ّله ميكن
أن َيجعل من الذكاء الصناعي حقيق ًة
لها أن تُغ ّير الكثير ،بسبب قدرته
على التع ُّلم الذاتي وتع ّلمه تفاصيل
صغيرة ج ّد ًا عبر خوارزم ّيات التع ُّلم
العميق؛ ف��إذا ُأضيف إلى ذلك ذات ّية
التص ُّرف ،فهنا قد يقع ما ال نرغب فيه
أبد ًا.
كيف لنا ُمواجهة ذل��ك إذ ًا؟ يمُ كن
أو ًال
��ور ْي��نّ .
أن ي��ك��ون ذل���ك ع��ل��ى م��ح َ
ي��ج��ب أن ت��ت ّ
��دخ��ل املُ��ج��ت��م��ع��ات في
البحث العلمي وموضوعاته وإقرار
ما يمُ كن أن ُيبحث فيه وما ال يمُ كن.
ٍ
بحوث علم ّية على
فهل يمُ كن إج��راء
اجلنني اإلنساني نفسه ،أي إجراء
جتارب عليه مهما كان نوعها ،مبا قد
ُيع ِّرض اجلنني للخطر ،أو يؤ ّدي إلى
تغ ُّي ٍ
رات فيه ال نعرف مدى خطورتها
(ح ِ
كمت الصني
بسجنِ
املستقبل ّية َ
ْ
الباحث الصيني هي جيونكي الذي
ق���ام ب��ت��غ��ي��ي��ر م���ورث���ات ج��ن�ين توأم
قاوم ًا لإليدز) .أجابت معظم
ليكون ُم ِ
املُجتمعات بالنفي عبر مجتمعاتها
املدن ّية وجامعاتها ومفكّ ريها .أي أنّ
ُّ
التدخل في القرار،
على املُجتمعات
وع��ل��ى امل��خ��اب��ر وال��ب��اح��ث�ين إعالم
ُمجتمعاتها بأبحاثها ونتائجها
ٍ
لبس فيها.
بصورة واضحة ال َ
ث��ان��ي�� ًا ،ي��ك��ون ال��ت ُّ
جلان
��دخ��ل عبر
ٍ
��ص��ةُ ،يشارك
وط��ن�� ّي��ة وع��امل�� ّي��ة م��خ��ت ّ
مختصون م��ن جميع صنوف
فيها
ّ
املعرفة تقريب ًا ،من اللاّ هوت ّيني إلى
الفالسفة واملفكّ رين والعلم ّيني من
املعني ،وظيفتها
أه��ل االختصاص
ّ
دراس���ة اجل��وان��ب املُختلفة لنتائج
موضوع ماِ ،علم
األبحاث املُمكنة في
ٍ

الوراثة وهندستها مث ً
ال ،على قاعدة
أخ�لاق�� ّي��ات�� ّي��ة ،وت��ق�� ّرر ف��ي م��ا إذا كان
أم�� ٌر ما ممُ كن ًا أو ال .فاملوت الرحيم
م��ث�ل ً
��ي أو
ا ال ي��ق�� ِّرره ال��ش��خ ُ
��ص املَ��ع��ن ّ
مختصة
هيئات
أسرته فقط ،وإنمّ��ا
ٌ
ّ
متنعه أو تحُ��� ِّدد ضوابطه .والذكاء
الصناعي يمُ كن أن يكون ُمفيد ًا ج ّد ًا
ٍ
تطبيقات كثيرة وخطر ًا ج�� ّد ًا في
في
ٍ
هيئات
تطبيقات أخ���رى .ل��ذا ت��ق��وم
ٌ
��اص��ة بتأطير استخداماته ،على
خ ّ
أس���اس أن ي��ك��ون ل�لإن��س��ان عموم ًا
السيطرة عليه دائم ًا.
وم��ا األخ�لاق�� ّي��ات إلاّ األخ�ل�اق في
أس��اس��ه��ا ،أي أ ّن��ه��ا معن َّية باألفعال
التي نقوم بها بن ّية اخلير واستجاب ًة
للق َيم اإلنسان ّية ،ولك ّنها تُضيف إليها
مكون ًا آخ َ��ر يتم ّثل ب��أنّ ه��ذه األفعال
ّ
يجب أن تكون مقبولة من اجلميع على
فمساعدة امللهوف
أس ٍ
��اس عقالنيُ .
أم����ا اإلجهاض
ه���ي م���ن األخ���ل��اقّ .
مث ً
ال ف ُيمكن قبوله أو رفضه بحسب
السياق .واملُجتمعات التي تقبله ال
تفعل ذلك كيفما اتّفق ،مّ
ٍ
بشروط
وإنا
َو َ
ض َعها أط ّباء ورجال دين وفالسفة
وعلماء اجتماع ،وال يكون إلاّ بتوا ُفر
ُ
هذه الشروط ُمجتمع ًة.
ولتحديد املُمكن من غيره في منط
املسائل ال��ت��ي حت َّدثنا عنها ،يمُ كن
مم��ا ق َّدمته الفلسفة على
االستفادة ّ
���رون ع��دي��دة .ب���دء ًا م��ن البوذ ّية
م�� ِّر ق ٍ
والفلسفة اإلغريق ّية ،ث ّم فلسفة عصر
األن����وار األوروب����ي ممُ�� ّث��ل�� ًة باألملاني
كانط ومبدأه في الواجب األخالقي
العقالني ،ث ّم الفالسفة البريطان ّيون
ط�������وروا ف��ل��س��ف�� َة النفع ّية
ال���ذي���ن
َّ
والنفع ّية العقالن ّية ،وانتها ًء بآخر
مستج ّدات فلسفة األخ�لاق�� ّي��ات عبر
األمل��ان��ي ه��اب��رم��اس ،ال���ذي دع���ا إلى
��رام معايير م��ح�� َّددة تهدف إلى
اح��ت ِ
بناء أخ�لاق�� ّي ٍ
��ات تقوم على احلوار،
��ال ق���در ًة على
ُم��ع��ت��رف�� ًة ب���أنّ ل��ك ّ��ل م��ج ٍ
ال��ت��ب��ري��ر وال��ت��ف��س��ي��ر داخ����ل ح���دوده
اخلاصة من دون اال ّدع��اء بالتعميم،
ّ
وه����ذا ُي��ت��ي��ح ال��ت��ف��اهُ ��م ب�ين مختلف
مجاالت املعرفة واملصالح املتع ّددة.
وب��ن��اء ك ّ
��ل ذل��ك ي��ك��ون بالتأكيد على
العالقة ب�ين العقالن ّية والشرع ّية،
وب��وض��ع ال��ش��روط ال�ّل�اّ زم��ة لالتّفاق
على ما هو ض��روري عمل ّي ًا وم��ا هو
ممُ كن موضوع ّي ًا.
خالصة القول هي ضرورة حضور
األخ�لاق�� ّي��ات لض ْبط ُمنتجات ِ
العلم
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ب��واس��ط��ة املُجتمع
اإلن��س��ان��ي ُمستعين ًا باألخالق ّيات،
وبخاصة عبر احلوار العقالني الذي
ّ
س ُيفضي إلى ْ
وضع ضوابط للبحث
ومنتجاته.
العلمي التكنولوجي ُ
(بالتعاون مع مؤسسة الفكر
العربي  -نشرة «أفق»)
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نقطة وسطر

يكتبها اليوم :حممد مطر

�شاهدان من الطائف:
اال�ستن�ساب �أو�صلنا لالنهيار!

أرحب من زنزانة!
ٌ
حلم � ُ

العم ُر قطا ٌر ،واحليا ُة ُّ
ّكئ على ٍ
نافذة خضراء
أقل من رصيف! بني محطةٍ وأخرى ،أت ُ
َ
ني ح ْب ٍر لدفاتري املنكّسة .أنظ ُر
احلقول ستغدو ذهَ ًبا لروحي،
بأنّ
والعصافير جب ُ
َ
ُ
أطال من نفسي إال حا ّف َة نفسي
إلي ه ْم ًسا .وال
خارجا.
إلى اخلارج فال أرى
ُ
ً
أرجع َّ
أجراس كنيسةٍ َمنس ّية .ال أف ّك ُر في غدي املصلوب.
ال ّناحلة .األشيا ُء في رأسي كأ ّنها
ُ
ٌ
طويل لسالحف الوقت العائدة.
شاطئ
جس أمامي كقيامةٍ جديدة .ذاكرتي
ٌ
أترك ُه ين َب ُ
املتجمد .على ّ
الشباك بجانبي بخا ٌر ألمنيةٍ أرت ُّب
يفوح من دمي
وعط ٌر ملواعي َد فائتة
ِّ
ُ
أحلان ُّ
يشق
صخب
إلي .كأ ّني لست هو اآلن ،كأ ّنه ليس أنا البارحة!
ٍ
ُ
فوضى نظراتها ّ
ِ
نايات عزوفه ،و َم ْع َمع ٌة ح ّر ٌة تُق ّر ُب الع َد َم من أوتار قلبي املثقوب .املوسيقا
الوجو َد عن
السراب أمشي وسط
ّ
طى ّ
سجاد أحمر ميت ُّد َ
مر ًحا في متون الصحراء املقبلة .على ُخ َ
وزغ ٍب كان يقودني ِ
ُح ّراس ّ
ريح َ
إليك
اجلهات املنهوبة .أب ّد ُد في ّ
الصدى أحوالاً من ٍ
بذباب املرايا.
ُم َص ّف ًدا برؤى املاء وامللح .جسدي ُمحاص ٌر بنحلِ املسافات ووجهي
ِ
وأناي ريش ٌة ّ
شموع
حطت فوق صخرة الكالم هبا َءها الوديع .املواقيتُ هي املواقيت؛
ٌ
َ
لهبوب الظالم في فناجني عيوني الفارغة .تغدو أ ّيامي ّ
أقل نباتًا من دمعةٍ في حقل
ُ
بياض الثلج قرأ جميع
األحزان ،وأكثر نقاو ًة من سماءٍ فوق ص ْدر الوداع الوسيع.
الورد ِ
ُ
ِ
املؤجل إذا
أخاف من حديقة شعرك
إليك .فكيف ال
سوداتي املتلعثمة كخصل
ُم ّ
ّ
ُ
أسرع
يركض العال ُم
الليلكي بني أسطر روحي الض ّيقة؟ ملاذا
شجر انتظارها
غرزت
َ
َ
ما َ
ّ
يدي املنثور؟ كأنّ املشاه َد حني أتف ّرسها ِ
َ
من فرح غزالةٍ
تعد ُم بعضها
خلف زجاج ّ
كامت للصوت .كأنَّ ساح ًرا فرعون ًّيا ُّ
ميط روحي على امتداد أشيائه احمل ّنطة
مبس ّدس ٍ
ُ
سريعا.
تتناسل من بعضها على حبل القرون .ص ّفارات الوصول تُغادرني
وهي
ً
أول ابتسامةٍ غامضة .لكنَّ حزني في مقعده هادئ.
ووجو ٌه تُب ّدل وجهة سفري مع ّ
ُ
ُ
املتسلسل
والسفاح
الصامت،
دائما وأساف ُر معه .واحلزنُ
يساف ُر معي ً
قاتل الوقت ّ
ّ
خلف ضفائر املساء ونواطير احلكاياتُ .ينسيني احلزنُ بعض أحزاني الطر ّية مثل
الصدئة من صرخات
ملج ِده الغابر في البحار ّ
أسماك الزّينة .يطويني أشرع ًة سميك ًة ْ
يكنس وجهي ّ
بالظالل احلديد ّية للتّاريخ ،فأض ّي ُع الطريق امللك ّية إلى
امللونني.
ّ
ُ
ُحنجرتي السمراء .أح ّد ُق في األسامي عن فاصلةٍ بعيدة .نقط ٌة في سقف ليلي العالي
القمري .وشتا ٌء يرمي معط َفه البارد فوق عناوينَ عظامي املبعثرة.
ال يلتئ ُم نزفها
ّ
في اترك ملشواري بئ ًرا َ
أرحب قليلاً من زنزانة!
لما
وح ً
أخو ًّيا ُ
أ ّيها ال ّد ُ
َ
رب العني ُد َّ

هو وهي

مليار �شاب ُم َّعر�ضون خلطر فقدان ال�سمع ب�سبب املو�سيقى ال�صاخبة!

دالني جبور

{ «امل��ل��ت��ق��ى ال��ث��ق��اف��ي التربوي
الفلسطيني» ،ال��ذي ّ
تنظمه «اللجنة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة للتربية
وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم» ب��ال��ت��ع��اون مع
«دائ��رة ش��ؤون الالجئني في منظمة
ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة» ،يفتتح
دروت��ه ال��ـ 9:00 ،10من صباح اليوم
(اجل��م��ع��ة) ،ف��ي ف��ن��دق ك���وم���ودور -
احلمراء.
*****
{ «ج��م��ع��ي��ة امل��ق��اص��د اخليرية
اإلس�لام��ي��ة» ف��ي ب��ي��روت تستضيف
ألبير كوستانيان ف��ي لقاء بعنوان
«كيفية اخل����روج م��ن امل����أزق املالي
ل��ب��ن��اء اق��ت��ص��اد  5:00 ،»2023من
مساء اليوم (اجلمعة) ،في مستشفى
املقاصد – مبنى سنى طبارة.
*****
{ ال��ف��ن��ان��ة دال��ي��ن ج���ب���ور تطل

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

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

حكايات الناس

ألبير كوستانيان

التوزيع واالشتراكات

على جمهورها ال��ذي ط��ال انتظاره
للقاء فني طربي أصيل ،مع صوت
كرواني ،في حفل بعنوان «طربيات
مع دال�ين ج��ب��ور» ،يرافقها جوزيف
سمعان (كمنجا) وناجي العريضي
(إيقاع) 7:30 ،من مساء ٍ
غد (السبت)،
في حمام القدمي  -صيدا القدمية.
*****
{ حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور رئيس
ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع���م���ال جنيب
م��ي��ق��ات��ي ،وم����ن ت��ن��ظ��ي��م «مجموعة
االقتصاد واألع��م��ال» باالشتراك مع
«ال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة اللبنانية»
و«احتاد الغرف العربية» ،وبالتعاون
م��ع ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ،يعقد
«منتدى االق��ت��ص��اد ال��ع��رب��ي» دورته
ال����ـ ،28ي���وم (اخل��م��ي��س)  22كانون
األول امل��ق��ب��ل ،ف��ي ف��ن��دق فينيسيا
انتركونتيننتال  -بيروت.

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢٢/١١/٢٣
 ١١٩حركة طيران و ١٣٥٣١راكب ًا ،توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  ٥٨رحلة ,اقالع  ٦١رحلة.
حركة الركاب :وصول  ٦٧٠٥ركاب ,مغادرة  ٦٦٢١راكب ًا ,وترانزيت:
 ٢٠٥ركاب .

يارا ترتدي جميع قم�صان
الفرق العربية امل�شاركة يف املونديال

ك����ش����ف����ت امل����ج����ل����ة الطبية
البريطانية ( ،)BMJفي دراسة
ج��دي��دة نشرتها ،أن نحو مليار
ش��اب ق��د يفقدون السمع بسبب
امل��وس��ي��ق��ى ال��ص��اخ��ب��ة ،إذ يؤثر
ال����ص����وت امل���رت���ف���ع ع���ل���ى سمع
اإلنسان.
وب��ح��س��ب ال����دراس����ة ،ف���إن 24
ف��ي امل��ائ��ة م��ن األش��خ��اص الذين
تتراوح أعمارهم ما بني  12و34
عام ًا يستمعون إلى «مستوى غير
آم��ن» م��ن األص���وات عبر الهاتف
أو األج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة أو خالل

وج���وده���م ف���ي أم���اك���ن صاخبة،
وفق ما أشارت مستشارةمنظمة
الصحة العاملية ،ومعدة الدراسة
الرئيسية لورين ديالرد.
ولفتت ديالرد ،إلى أن التعرض
لألصوات ذات املستوى العالي
ج����� ًدا مي��ك��ن أن ي��ج��ه��د اخلاليا
والتراكيب احلسية في األذن .إذا
استمر ذل��ك لفترة طويلة ،ميكن
أن تتضرر بشكل دائم ،مما يؤدي
إلى فقدان السمع أو طنني األذن
أو كليهما.
وأوض������ح������ت ال������دراس������ة أن

الباحثني أجروا حتلي ً
ال للمقاالت
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة مبمارسات
االستماع غير اآلمنة التي ُنشرت
بني عامي  2000و  2021عبر ثالث
قواعد بيانات ،مشيرة إلى أنه مت
تتبع املمارسات غير اآلمنة وف ًقا
الستخدام سماعات الرأس وكذلك
احلضور في أماكن الترفيه ،مثل
احلفالت املوسيقية.
وك��ان قد ح ّ��ذر التقرير العاملي
األول ع��ن ال��س��م��ع ،ال��ص��ادر عن
م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة عام
 ،2021من وصول عدد األشخاص

امل��ت��ع��اي��ش�ين م���ع ف���ق���دان السمع
ب��درج��ة م��ا إل��ى نحو  2.5مليار
شخص في العالم ،أي  1من كل
 4أش��خ��اص ،بحلول ع��ام .2050
وس��ي��ح��ت��اج م��ا ال ي��ق��ل ع��ن 700
مليون من ه��ؤالء األشخاص إلى
احلصول على اخلدمات اخلاصة
ب��رع��اي��ة األذن وال��س��م��ع وسائر
خ��دم��ات ال��ت��أه��ي��ل ،م��ا ل��م ُيتخذ
إجراء في هذا الشأن .كما يحتاج
أك��ث��ر م��ن  5ف��ي امل��ائ��ة م��ن سكان
العالم ،أي  430مليون شخص،
إل����ى ال��ت��أه��ي��ل مل��ع��اجل��ة فقدان

السمع «املسبب لإلعاقة» (432
مليون بالغ و 34مليون طفل).
ويواجه أكثر من مليار شخص
ت��ت��راوح أع��م��اره��م ب�ين  12و35
عام ًا خطر فقدان السمع بسبب
التعرض لفترات طويلة وبإفراط
للموسيقى ال��ص��اخ��ب��ة وغيرها
م���ن األص������وات أث���ن���اء األنشطة
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ،ب��ح��س��ب منظمة
الصحة العاملية .وقد تكون لذلك
ع���واق���ب م���دم���رة ع��ل��ى صحتهم
ال���ب���دن���ي���ة وال���ن���ف���س���ي���ة وف����رص
تعليمهم وعملهم.

مر�ض ال�سكري ...كيف ميكن الوقاية منه؟

يارا مرتدية قميص املنتخب السعودي
تبدي الفنانة يارا تفاع ًال كبير ًا مع أحداث مونديال  ،2022وتشارك يارا جمهورها
ومحبيها معظم حلظاتها ف��ي تشجيع املنتخبات املشاركة ف��ي البطولة ،ال سيما
املنتخبات العربية األربعة (قطر ،السعودية ،تونس واملغرب).
وقبل انطالق املونديال أعلنت يارا حماسها الشديد ملتابعة مبارياته ،وظهرت في
مجموعة من الصور وهي حتتضن كرة «الرحلة» اخلاصة باملونديال وتؤكد شوقها
الكبير لبدء املونديال وكتبت يارا مع تلك الصور « :كتير متحمسة ل #كأس_العالم
السنة ،شاركوني اي فريق بتشجعوا؟»
وفي املباراة االفتتاحية للبطولة التي جمعت البلد املنظم قطر باإلكوادور ،حرصت
يارا على دعم املنتخب العربي القطري مؤكدة أنها ستشجع جميع املنتخبات العربية
املشاركة باملونديال.
وظهرت ي��ارا مرتدية قميص العنابي القطري وكتبت بذلك الوقت« :منبتدي مع
وأول مباراة املنتخب القطري بالتوفيق لكل املنتخبات العربية املشاركة في
االفتتاح ّ
#كأس_العالم».
ورغم أن اجلميع يعرف عشقها الكبير للنجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،وكونه
الالعب املفضل لديها بال منازع ،إذ أنها سبق وأن خاضت سفر ًا خاص ًا للقائه والتقاط
َّ
تتخل عن املنتخب السعودي ،وظهرت مرتدية
الصور التذكارية معه ،إال أن يارا لم
قميصه األخضر معلن ًة انحيازها لفريقها العربي ،ومبدي ًة تفاؤلها بتلك املباراة رغم
صعوبة املهمة ،ويبدو أن تفاؤل يارا كان في مكانه ،فقد استطاع السعوديون حتقيق
املستحيل والفوز باملباراة األصعب .وكانت يارا حرصت على مداعبة املشجعني العرب
والسعوديني قبل اللقاء عندما كتبت« :عزيزي ميسي ،أرجوك التقسوا عليهم».
وبعد أن قامت يارا بتشجيع  3منتخبات عربية ،فلم يكن من املمكن لها أن تغفل
الوقوف مع أسود األطلسي املنتخب املغربي ،فظهرت وهي ترتدي زي املغرب وتداعب
كرة الرحلة متمنية أن تستطيع املغرب إكمال أفراح العرب ،في مواجهتها أمام وصيف
بطل العالم كرواتيا ،وبالفعل استطاع املنتخب املغربي تقدمي أداء مشرف توج
بالتعادل مع كرواتيا القوية.

كشفت الطبيبة األخصائية
أن���اس���ت���اس���ي���ا بوبوفيتش،
اخلبيرة في مشروع محاضرة
« »DiaTalksملرضى السكري،
أن إن���ق���اص ال�����وزن ب��ن��س��ب��ة 5
إل��ى  10باملئة واملشي اليومي
يساعد ف��ي ال��وق��اي��ة م��ن مرض
السكري.
وق�������ال�������ت األخ�����ص�����ائ�����ي�����ة
ب��وب��وف��ي��ت��ش ،ف���ي م��ق��اب��ل��ة مع
«غ��ازي��ت��ا رو» إن  415مليون
ش��خ��ص ف���ي ال��ع��ال��م يعانون
م���ن م����رض ال���س���ك���ري ،ووفقا
للتوقعات الطبية ،بحلول عام
 ،2040سيرتفع هذا الرقم إلى
 642مليونا.
وأشارت األخصائية خلمس
ق��واع��د ،سيساعد االل��ت��زام بها
في تقليل من مخاطر اإلصابة
مب���رض ال��س��ك��ري م��ن ال��ن��وع 2
إلى احلد األدنى.
وذك���رت أن ال��ق��اع��دة األولى
هي التخلص من الوزن الزائد:
«إن فقدان ما ال يقل عن  5إلى10
باملئة من ال��وزن سيساعد على
الوقاية من مرض السكري».
وأوضحت أنه مع زيادة وزن
اجل��س��م ،ينمو الهيموغلوبني
السكري ،وهو مؤشر للسكر في
اجلسم ومستوى الهيموغلوبني
السكري الطبيعي يظل أقل من
5.7باملئة ،واملستوى من 5.7
باملئة إلى  6.4باملئة يشير إلى
مقدمات ال��س��ك��ري ،واملستوى
 6.5باملئة أو أكثر يشير إلى
مرض السكري».
وكقاعدة ثانية يجب مراقبة
ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي ،ونصحت
الطبيبة بعدم الذهاب في دورات
بالسعرات احلرارية ،ولكن في

َم���ن ي��س��م��ع ال��ن��ائ��ب�ين السابقني
أدمون رزق وطالل املرعبي يتحدثان
ع��ن م��ن��اق��ش��ات ال��ط��ائ��ف ،والنتائج
التي إنتهى إليها ،ي��درك ك��م أضاع
لبنان من الفرص لتعزيز إستقراره،
ومتتني وحدته الوطنية ،واحلفاظ
على مكانته اإلق��ت��ص��ادي��ة ،وجتنب
ال��وص��ول إل��ى مسلسل اإلنهيارات
ال��ت��ي إن��ف��ج��رت ف��ي منتصف العهد
املنصرم.
امل��ت��ح��دث��ان ف���ي ن�����دوة خريجي
املقاصد أم��س ،لم يكونا من النواب
ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي م��ؤمت��ر الطائف
وحسب ،بل كانا عضوين في جلنة
س��م��وه��ا «جلنة
ال��ص��ي��اغ��ة ،ال���ت���ي ّ
ال��ع��ت��ال��ة» ،ن��ظ��ر ًا للصعوبات التي
ك���ان���ت ت���ع���ت���رض وض�����ع نصوص
اإلتفاق في صيغتها النهائية ،والتي
كانت تُناقش فيها النقطة والفاصلة،
على ح��د ق��ول رئيس راب��ط��ة النواب
السابقني طالل املرعبي.
م���ن اخل�ل�اص���ات ال���ت���ي عرضها
النائبان السابقان عن الطائف ،أن
الرعاية السعودية املباشرة ،من امللك
فهد إلى األمير سعود الفيصل ،وزير
اخلارجية يومذاك ،ساهمت في تذليل
العديد من العقبات ،وساعد وجود
الرئيس الشهيد رفيق احلريري على
مقربة من النواب على إنقاذ املؤمتر
من الفشل أكثر من مرة.
ك��م��ا أن إت��ف��اق ال��ط��ائ��ف ل��م ُي ِ
نه
احل��رب البغيضة وحسب ،بل حقق
أول جتربة إصالحية ودستورية في
جمهورية اإلستقالل ،ورسم الطريق
ل��ب��ن��اء دول�����ة امل���ؤس���س���ات ،ووض���ع
أسس التوازن بني السلطات ،ونقل
بعض صالحيات رئيس اجلمهورية
مل��ج��ل��س ال������وزراء م��ج��ت��م��ع�� ًا ،وليس
لرئيس احلكومة ،كما ُيش ّيع بعض
املغرضني.
أم���ا م��س��أل��ة امل��ه��ل ف��أخ��ذت جد ًال
ً
���وي�ل�ا ف���ي امل���ؤمت���ر ،ح��ي��ث طالب
ط
بعض ال��ن��واب حتديد مهلة شهرين
للرئيس امل��ك��ل��ف ،إذا ل��م ينجح في
تشكيل حكومته ضمنها ،يستقيل
وي���ت���م ت��ك��ل��ي��ف ش��خ��ص��ي��ة أخ�����رى.
ول��ك��ن ال��رئ��ي��س ص��ائ��ب س�لام رفض
ه���ذا االق����ت����راح ،وأع��ت��ب��ر أن���ه يضع
الرئيس املكلف حت��ت ضغط رئيس
اجل��م��ه��وري��ة ،ال����ذي ق��د يستمر في
رف��ض التشكيالت امل��ق��ت��رح��ة ،حتى
تنقضي فترة الشهرين ،ويتخلص
م��ن ال��رئ��ي��س امل��ك��ل��ف ال���ذي ال يلبي
رغباته.
وبالنسبة ملجلس الشيوخ فقد مت
اإلتفاق على إنشائه بعد أول إنتخابات
نيابية جت��ري دون القيد الطائفي،
وبقيت رئاسة مجلس الشيوخ دون
حتديد هويتها الطائفية ،على أن يتم
حسمها في وقتها.
وأدان ال��ش��اه��دان امل��ش��ارك��ان في
مؤمتر الطائف التطبيق اإلستنسابي
للميثاق الوطني ،والتالعب بتطبيق
ال���دس���ت���ور امل��ن��ب��ث��ق ع��ن��ه ،ملصلحة
احملاصصة في املنظومة السياسية،
والتي كانت في طليعة األسباب التي
أوص��ل��ت ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد إل��ى جهنم
اإلنهيارات وبئس املصير.

«نون»...

قبل  40عام ًا

1985/11/25

بوسطن :جنحت العملية
اجلراحية ملصطفى سعد

جن��ح��ت أم���س العملية اجلراحية
التي أج��رت لبصر مصطفى معروف
سعد ف��ي بوسطن بعد عشر ساعات
م��ت��واص��ل��ة م���ن ع��م��ل ف���ري���ق األطباء
ب��اش��راف ال��دك��ت��ور م��اك��ان��زي فرميان
الذي تريث في اعالن النتيجة رسمي ًا،
كذلك أجريت عملية أخرى لزوجته لوبا
امل��ص��ري ف��ي عينها استغرقت خمس
س��اع��ات وأف����ادت امل��ص��ادر الطبية أن
عينها اليسرى جيدة ..إلخ.

قبل  25عام ًا
1997/11/25

اجتماع بعبدا :غموض
يحيط بنقاط التفاهم

تقاهم جديد انبثق ع��ن االجتماع
امل���ارات���ون���ي ال�����ذي ان��ع��ق��د ف���ي قصر
بعبدا مساء أم��س ،بني فريقي العمل
احل��ك��وم��ي وال��ن��ي��اب��ي ،ب��رع��اي��ة رئيس
اجلمهورية الياس ال��ه��راوي ،ملعاجلة
االوض��اع املالية والنقدية للدولة،فيما
ك��ان��ت ج��ب��ه��ة اجل���ن���وب ت��ش��ه��د دورة
عنف اسرائيلية دامية ،ذكرت بأجواء
ع���دوان نيسان  ،1996اال ان التفاهم
بني الرؤساء الثالثة بقيت خطوطه غير
معلنة ..إلخ.

نفس الوقت قم بحسابها من أجل
منع الكمية التي يتم تناولها عن
طريق النشاط البدني .كما قدمت
بعض التوصيات بشأن النظام
ال��غ��ذائ��ي ،وم���ا ي��ج��ب اختياره
ك���اخل���ض���روات غ��ي��ر النشوية:
ال��ف��ل��ف��ل ،وال��ف��ط��ر ،والقرنبيط،
وال��س��ب��ان��خ ،وزي�����ادة الفواكه
واحل��ب��وب الكاملة إل��ى النظام
الغذائي.
ون���ص���ح���ت ب��ت��ق��ل��ي��ل كمية
امل��ش��روب��ات ال��س��ك��ري��ة وزي����ادة
كمية البروتني :السمك والدجاج

والزبدة والبيض.
وأم��������ا ال����ق����اع����دة الثالثة
ف���ه���ي م���راق���ب���ة ال���ض���غ���ط ،كما
أوض��ح��ت الطبيبة ،إن ارتفاع
الكوليسترول وضغط ال��دم من
ع�لام��ات ال��ع��دي��د م��ن األم���راض،
مب��ا ف��ي ذل���ك م��ق��دم��ات السكري
م���ع خ��ط��ر ال��ت��ح��ول إل���ى مرض
السكري.
وك��ق��اع��دة راب��ع��ة وه��ي األهم
التوقف عن التدخني ،وأوضحت
إن «دخ�������ان ال���س���ج���ائ���ر يضر
ب��األوع��ي��ة ال��دم��وي��ة ،مم��ا يزيد

ف��ي ال��ن��ه��اي��ة م��ن خ��ط��ر ارتفاع
مستويات السكر في ال��دم ،وأن
م��ا ال ي��ق��ل ع��ن  25م��ل��ي��ون حالة
من م��رض السكري من النوع 2
في جميع أنحاء العالم مرتبطة
بشكل مباشر بتدخني السجائر
وحده.
وأوض��ح��ت الطبيبة كقاعدة
خ��ام��س��ة ه���ي م��راق��ب��ة النشاط
ال�����ب�����دن�����ي وي����ك����ف����ي بحسب
األخصائي  30دقيقة من احلركة
يوميا خمس مرات في األسبوع،
واخ����ت����ي����ار أن���ش���ط���ة معتدلة

ال��ش��دة :تلك التي جتعل القلب
ينبض بشكل أس��رع وتستهلك
ال��ع��ض�لات امل��زي��د م��ن الطاقة،
بالنسبة لألشخاص الذين تزيد
أعمارهم ع��ن  60ع��ام��ا ،أوصت
باملشي أو السباحة».
وبالنسبة ملرض السكري من
النوع األول ،أوضحت أنه يكاد
يكون من املستحيل منع تطوره،
ألن األطباء ما زال��وا ال يعرفون
األسباب الدقيقة حلدوثه :ميكن
للعامل ال��وراث��ي أن يلعب دورا
«غازيتا.رو»
في ذلك.

قبل  15عام ًا
2007/11/25

بغداد تؤكد انخفاض
تسلل املقاتني للعراق

ق��ال ضابط ع��راق��ي كبير ف��ي قوات
ح���رس احل����دود أم���س أن االج�����راءات
املشددة التي يتخذها العراق لتأمني
حدوده ساهمت في احلد من عدد الذين
يدخلون البالد بطريقة غير مشروعة،
فيما أكد مسؤولون أميركيون انخفاض
أع����داد امل��ق��ات��ل�ين األج���ان���ب القادمني
ال��ى ال��ع��راق .وق��ال اللواء محسن عبد
احلسن أن احلدود مع الدول املجاورة
أفضل مما كانت عليه ..إلخ.

