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ّ
دخان التراشق بامللفات يسابق متاريس التأليف
الع َقد املستعصية!
احلريري يعود بعد لقاء بن سلمان  ..وحكومة «أمر واقع» ملواجهة ُ

حتليل سياسي

اجلن�سية بالإ�ستن�سابية!

كتبت نادين سالم:
كلما مشت قافلة اإلص�ل�اح خ��ط��وة ال��ى االم���ام ع��ادت
ام��ي��ا ًال ال��ى اخل��ل��ف ،و كلما ظهرت ب���ادرة أم��ل بامكانية
احداث تغيير جدي في النمطية السياسية السائدة جند
املمارسة اسيرة التوافقات األق��رب الى الصفقات والتي
تعقد دائ��م��ا بعيدا ع��ن اع�ين امل��واط��ن وي��ده للمحاسبة…
و كان اخر فصولها مرسوم التجنيس األخير املشبوه
بالسرية التي احاطت به وسرعة تنفيذه وتأجيل الكشف
عنه الى ما بعد االنتخابات .فكيف للبنان ال��ذي يالحق
املجتمع ال��دول��ي حلل أزم��ة الالجئني يوافق على مترير
جتنيس ولو مجموعة معينة؟ واالخطر في هذا املرسوم
هو شعور املسؤولني باحلرية التامة التخاذ هكذا قرار
دون وجوب شرح حيثياته واملعايير املتبعة للرأي العام ،
كون اجلميع فوق احملاسبة او حتى املساءلة.
ّ
من جهة اخرى ،تقع املفارقة األسوأ واالشد ظلم ًا لتطال
األم اللبنانية املتزوجة من غير لبناني والتي كتبت لها
السلطة استمرار ذلها على أب��واب األم��ن العام لتجديد
اق��ام��ات اوالده��ا املولودين في لبنان وال��ذي��ن ال يعرفون
وطنا غيره ،مع كل ما يعني ذلك من صعوبات وعراقيل في
حياتهم املهنية وحتى الشخصية .فكيف يبرر من تاجر
بهذا امللف خ�لال حمالته االنتخابية األم التي صدقته
وصوتت له؟ وكيف يبرر للشاب اللبناني القلب والقالب
وامل��ج��رد من حقه الطبيعي بهوية ه��ذا امل��رس��وم اجلائر
ال��ذي ال ميثل أية قيمة مضافة على الوطن سوى ما دفع
مين ًة ويسر ًة لتسهيل متريره!
ان االجتاه الذي تسير به احلركة السياسية في البالد
ينبئ مبحاولة كل فريق االستحواذ على حصرية قرار
طائفته وف��رض هيمنته بالتالي على مؤسسات الدولة
… ف��ب��دل ان ت��ك��رس االن��ت��خ��اب��ات النيابية الدميقراطية
السليمة ف��ي النظام ال��ذي ك��ان مييز لبنان ع��ن محيطه،
اذا بها تتحول مطية ليحصل كل فريق على اكبر حصة
وزاري����ة ،حيث تتقاطع ال����وزارة والنيابة عند اك��ث��ر من
فريق ،مفرغني بالتالي مضمون رقابة مجلس النواب على
اداء احلكومة!
ام��ا احل��ص��ص ال��وزاري��ة فهي فصل اخ��ر م��ن الهيمنة
واعتبار مجلس ال��وزراء ساحة منازلة وصك يسعى كل
فريق ليحصل على ملكيته .فتناتش ال��وزارات والسعي
ل��ت��وس��ي��ع م��ج��ل��س ال������وزراء إرض�����اء جل��م��ي��ع األط�����راف،
واس��ت��ح��داث وزارات ج��دي��دة وت��وزي��ر م��ن ل��م يفكر يوما
بالوزارة ،إن يدل على شيء فإمنا يدل على غلبة املصالح
اخلاصة على املصلحة الوطنية وغياب الرؤية اجلدية
لإلصالح املطلوب دوليا حتى تنطلق عجلة املساعدات
الهادفة الى النهوض باالقتصاد اللبناني املنهك جراء
األزمات احمليطة به واملستوفي جراء الفساد املستشري
في اداراته العامة… فبد ًال من وضع اإلصالح االقتصادي
ك��أول��وي��ة مطلقة م��ن خ�لال وزارة مختصرة ،الختصار
التكاليف ،ومؤلفة من تكنوقراط لضمان اداء مهني وخطط
علمية مبنأى ع��ن ال��ت��ج��اذب��ات السياسية والصفقات
الضيقة ،ن��رى الشهية لالستيزار مفتوحة وبنهم ،مع
معركة شرسة على نوعية الوزارات  ،مما ينبئ ان املرحلة
املقبلة لن تتسم باإلنتاجية بقدر ما هي محاصصة مفرطة
ملقدرات الدولة ،فكل متمسك بحصته كأنها ملكه اخلاص
وإرث كرسته املمارسة الالدستورية عبر األجيال  ،يحلل
ويحرم حسبما تقتضي املصلحة الشخصية!
انتهت احلمالت االنتخابية وظهرت النوايا بوضوح،
وال زال ال��وط��ن وامل���واط���ن ف��ري��س��ة ال��ط��ب��ق��ة السياسية
وأجنداتها اخلاصة الى ان يحني االستحقاق القادم.

«ط��ب��خ��ة احل��ك��وم��ة» ف��ي ال��ك��وال��ي��س ل��م حتجب
السباق الدائر بني القوى الرئاسية والسياسية
حول نبش امللفات أو مترير امللفات ،وواحد منها
ملف مرسوم التجنيس الذي يدور سجال انتقادي
ودفاعي وهجومي حوله ،في ظل حكومة تصريف
أعمال ،ووسط أسئلة عن «اإلجازة العائلية» ،وخطة
مواجهة املطالب العائدة للكتل الكبيرة والصغيرة،
أو التي قيد التأسيس.
وبني صيغ احلكومة وحجم مطالب الكتل ،يبقى
انتظار ع��ودة الرئيس سعد احلريري إلى بيروت
سيد املوقف ،وسط معلومات عن عودته في غضون
ال����ـ 48س��اع��ة امل��ق��ب��ل��ة ،ب��ع��د ل��ق��اء م��رت��ق��ب م��ع ول��ي
محمد بن سلمان ،والذي
العهد السعودي األمير
ّ
كان التقى في الساعات املاضية الرئيس اليمني
منصور عبد ربه هادي.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس احلريري سيجري
مقاربة ل�لأوض��اع ف��ي سلسلة إف��ط��ارات ب���دء ًا من

ي��وم بعد غد األح��د ،وك��ان تلقى دع��وة من الرئيس
ال��روس��ي ف�لادم��ي��ر ب��وت�ين للمشاركة ف��ي افتتاح
املونديال العاملي في مدينة سوتشي على البحر
املتوسط نهاية الشهر.
ومع مضي أسبوع على التكليف بشبه إجماع
على ال��رئ��ي��س احل��ري��ري اس��ت��ق��رت ال��ع��ق��دة كأنها
متاريس بوجه التأليف على النحو التالي:
 -1عقدة متثيل «ال��ق��وات اللبنانية» بعدد من
ال��وزراء املسيحيني مياثل عدد ال��وزراء من التيار
ال��وط��ن��ي احل���ر ف��ي ص����ورة تستنسخ تفاهمات
«الثنائي الشيعي» ..وهو أمر يرفضه التيار الذي
يرأسه جبران باسيل.
 - 2عقدة إص��رار النائب السابق وليد جنبالط
على ان تكون كل حقائب ال��دروز من حصة اللقاء
الدميقراطي ،وهذا يسبب مشكلة مع النائب طالل
أرسالن.
 - 3متسك رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة بحصة وزراء

مفصولة ع��ن تكتل لبنان ال��ق��وي ،ال���ذي يتمسك
بتمثيل العلويني والسريان.
 -4إصرار حزب الله على متثيل الس ّنة الثمانية
خارج كتلة «املستقبل» التي تطالب بحصة لتمثيل
الس ّني في داخلها ،خالف ًا ملا يطالب به «حزب الله»
بضرورة متثيله ب��وزارة وازن��ة تهتم بالبقاع ،مع
متثيل أحد حلفائه الس ّنة.
وإزاء ه���ذا امل��ش��ه��د «االس��م��ن��ت��ي» ع��ل��ى صعيد
امل��ط��ال��ب ،ل��م تستبعد م��ص��ادر نيابية قريبة من
م��راك��ز ال���ق���رار ،ع���دم ت���رك ال��وض��ع ع��ل��ى ع��واه��ن��ه،
وتقدمي تشكيلة أمر واقع ،على نحو ما يريد رئيس
اجلمهورية والرئيس احلريري.

الوضع احلكومي :ال شيء بعد

وفيما تبقى احلركة السياسية الداخلية خجولة
نوعا ما على صعيد امللف احلكومي،
ب��ان��ت��ظ��ار ع����ودة ال��رئ��ي��س احل��ري��ري
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نقطة وسطر

مر�سوم التجني�س:
ت�سا�ؤالت بال تربيرات!

�ص 12

«اللــواء»
تغيب غد ًا
حتتجب «اللواء» عن الصدور غد ًا بدل  6أيار عيد
ال��ش��ه��داء ،ب��ق��رار نقابي ،على أن تعود إل��ى قرائها
صباح اإلثنني كاملعتاد.

ديدة ..واإلمارات و«اثقة بالنصر»
تواصل فرار
احلوثيني من ُ
احل َ
ِّ

بن سلمان لتحقيق «كامل األهداف» في اليمن

ولي العهد األمير محمد بن سلمان مستقب ً
ال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في جدة (أ.ف.ب)

بحث العاهل السعودي امللك
س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وول���ي
عهده األمير محمد بن سلمان مع
الرئيس اليمني عبد ربه منصور
ه����ادي ف��ي ج���دة أم���س ت��ط��ورات
األوض�������اع ف���ي ال��ي��م��ن حسبما
أف���ادت وك��ال��ة «واس» الرسمية،
فيا يواصل مسلحو ميليشيات
احل��وث��ي انسحابهم م��ن مدينة
احل��دي��دة ،حيث أش���ارت مصادر
ميدانية مطلعة إلى فرار العشرات
م���ن ع��ن��اص��ر امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات على
م�تن ع��رب��ات محملة باملسلحني
املتمردين من املدينة التي باتت
ق��اب قوسني أو أدن��ى من العودة
إلى أحضان الشرعية.
وأكد امللك سلمان خالل اللقاء
م��وق��ف اململكة ال��دائ��م وال��داع��م
ل��ل��ي��م��ن وش��رع��ي��ت��ه ال��دس��ت��وري��ة
ممثلة بالرئيس هادي ،مشيرا إلى
«عمق العالقات األخوية املتينة
وال��ع��رب��ي��ة األص��ي��ل��ة ال��ت��ي جتمع
البلدين والشعبني الشقيقني».
وذك���رت «واس» أن االجتماع
بني هادي وولي العهد السعودي،
ت���رك���ز ع��ل��ى ب��ح��ث امل��س��ت��ج��دات
والتطورات على الساحة اليمنية
واجلهود املبذولة جتاهها ،فضال
عن استعراض األعمال اإلغاثية
اإلنسانية والتنموية
لليمنيني.
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يصوت اليوم ..والفلسطينيون يشيدون بجهود الكويت
مجلس األمن ِّ

شرطة اإلحتالل ِّ
تنفذ إعتقاالت بالقدس

هيثم زعيرت:

أجمع الفلسطينيون على اإلش��ادة مبوقف
وجهود دولة الكويت ،إلفشالها صدور إعالن
عن مجلس األم��ن ين ّدد بإطالق ص��واري��خ من
قطاع غ��زّة على املستعمرات اإلسرائيلية في

األراضي الفلسطينية احملتلة ،كانت قد تق ّدمت
به الواليات املتحدة األميركية.
وكتبت ممثلية الكويت التي مت ّثل حالي ًا
ال��دول العربية في مجلس األم��ن ،رسالة إلى
ممثلية ال��والي��ات املتحدة ف��ي األمم املتحدة
جاء فيها« :ال نستطيع املوافقة على نص يتم

التداول فيه من ِقبل بعثتكم ،في حني أ ّننا نعمل
على مشروع قرار يتط ّرق إلى حماية املدنيني
في األراضي الفلسطينية احملتلة وقطاع غزّة».
يصوت مجلس األمن اليوم
ومن املفترض أنْ
ّ
على مشروع ق��رار للكويت يدعو
إلى اتخاذ «إج��راءات تضمن أمن

7

> نعم ليقوى لبنان على الف�ساد!
محمد يوسف بيضون

�ص 4

علم فلسطيني عمالق خالل تظاهرة من أجل القدس في اسطنبول (أ ف ب)

شويغو وليبرمان يبحثان الوضع في جنوب سوريا

واشنطن تنصح األسد بعدم مهاجمة حلفائها
ح����ذرت وزارة ال���دف���اع االم��ي��رك��ي��ة ام��س
الرئيس ال��س��وري بشار االس��د من استخدام
ال��ق��وة ض��د املقاتلني ال��ع��رب واالك����راد الذين
تدعمهم واشنطن الستعادة املناطق اخلاضعة
لسيطرتهم في شمال شرق سوريا.
وق���ال اجل��ن��رال كينيث م��اك��ن��زي م��ن هيئة
االرك���ان للصحافة «ي��ج��ب على اي ط��رف في

سوريا ان يفهم ان مهاجمة القوات املسلحة
االميركية او شركائنا في التحالف ستكون
سياسة سيئة للغاية».
وك��ان الرئيس السوري ه��دد باللجوء الى
ال��ق��وة الس��ت��ع��ادة مناطق واس��ع��ة م��ن البالد
تسيطر عليها ق���وات س��وري��ا الدميوقرطية
امل���دع���وم���ة أم��ي��رك��ي�� ًا ،ف���ي ح����ال ف��ش��ل خ��ي��ار

املفاوضات معها حول تسليم هذه املناطق.
وقال األسد في مقابلة بثتها قناة «روسيا
اليوم» انه بعد حترير مناطق عدة في البالد
«باتت املشكلة الوحيدة املتبقية في سوريا
هي ق��وات سوريا الدميوقراطية» املؤلفة من
فصائل كردية وعربية مدعومة
من واشنطن.
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رم�ضان ..زمن الوحدة
ونبذ الفرقة

بقلم� :سماحة العالمة ال�سيد علي ف�ضل اهلل
شهر رم��ض��ان ه��و الشهر ا َّل���ذي يثري ال��زم��ن ويغنيه ليمت ّد
بالقيم املودعة فيه بكل تفاصيله ،ليكون الزمن الذي يغتني فيه
العقل بوعي معنى الوجود ،ويغتني فيه القلب بالطهر والصفاء،
وت��ض��ج ف��ي��ه احل��ي��اة ب���روح ال��ع��ط��اء وي��ن��اب��ي��ع اخل��ي��ر واحمل��ب��ة
التي تعيد ال���روح واألم���ل إل��ى املتعبني وامل��س��اك�ين واملتأملني
واملستضعفني واحملرومني ..فال تعود احلياة مجرد لعب ولهو،
أو هروب ًا وانهزامية عن وع��ي ما يجري حولنا ،كما يعيشها
امل��ت��رف��ون ال�لاه��ون ،ب��ل تكون إنسانية تغني م��ا حولها ومن
حولها ..ولذلك ،تصير األنفاس تسابيح والنوم عبادة والدعاء
مستجاب ًا ،وتعظم العطاءات..
إن الطريق املع ّبد إلى الله ال ميكن أن مي ّر إال بالتخفيف من آالم
الناس ،ورفع معاناتهم ،والنهوض بهم ،وإخراجهم من مهاوي
اجلهل والتخلف والفقر« ..فاخللق ك ّلهم عيال الله ،فأح ّبهم إلى
الله أنفعهم لعياله ..وم��ن أدخ��ل على أه��ل بيت الله س���رور ًا»..
واإلنسان ال يبلغ القمة في العبادة حتى يكون ّ
مشا ًء في قضايا
الناس.
أما األنانيون الذين يختنقون في ذواتهم ،وال ي��رون الناس
إال أرق��ام�� ًا أو وسائل وأدوات لتحقيق أطماعهم ومصاحلهم
اخل��اص��ة ..فهم أبعد ما يكونون عن الله ،هم ال يعرفونه ،ولو
عرفوه لتمثلوه في سلوكهم عطا ًء ،كما هو مع عباده ،يفيض
عطاؤه نور ًا ومطر ًا وينابيع تتفجر بكل ألوان اخلير..
األنانيون هم مشكلتنا في هذا الوطن ،وفي كل األوطان ،ألنهم
ال يرون الوطن إال بقرة حلوب ًا حلساب مصاحلهم ،فيستنزفون
موارده ومقدراته ،من دون أن ّ
يرف لهم جفن.
ونحن ال ميكننا أن نعطي للبنان املعنى الذي يستح ّقه ،كبلد
فيه ّ
كل هذا الثراء الديني واملذهبي ،إن لم يحمل في كل مكوناته
ومواقعه عناوين التسامح واالنفتاح واحملبة والرحمة في كل
يتحول البلد إلى قيمة جتمع ال
منطلقاته وتنوعاته ..وعندها فقط
ّ
تفرق ،وإلى رسالة ترشد وتوعي ،وعندها لن جند مسلم ًا يطالب
بحقوق املسلمني فقط ،ومسيحي ًا ُيطالب بحقوق املسيحيني
فقط ،أو سني ًا يطالب بحقوق السنة ،أو شيعي ًا
بحقوق الشيعة ،أو درزي ًا أو غير ذلك من التنوعات،
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«الت أ�ليف احلكومي» بني الرغبات وتعقيدات التوافقات الإقليمية والدولية
«كلمة ال�سر» العائدة مع احلريري :هل ما زالت باري�س حتظى بوكالة وا�شنطن والريا�ض؟
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همس

ي��ت��ج��ن��ب مسؤولون
ف��ي س��ف��ارة دول��ة كبرى
ف���ي ل��ب��ن��ان التع ّرض
الكالم عن تشكيل سريع للحكومة العتيدة ليكون الـ «عيدية» أو عمق مح ّدد باجتاه دمشق ،وتأمني احلدود اإلسرائيلية  -السورية  -مع احلكومة اجلديدة .األنظار تتجه إلى زيارة احلريري للسعودية ،إلجراءات أقدمت عليها
تأخير طويل املدى ,ال يستند إلى وقائع ومعطيات صلبة بقدر ما يندرج األردنية من أي تهديد إيراني .تسوية قد يتم الوصول إليها بالتفاوض ،التي رغ��م اتخاذها طابع ًا عائلياً ،يتم التعامل معها من قبل القوى إدارة ب�لاده��م ،بصورة
وقد تستدعي معركة عسكرية محدودة ومحددة ،تريد طهران توظيفها الرئيسية في البالد على أنها ستحمل «كلمة السر» .ال يبدو أن هناك علنية ومباشرة..
عبر تلك التكهنات عن رغبة قائليها.
في خانة التكهنات .حتى اآلنُ ،ت ّ

,,

منظرو حزب اهلل :ا�ستمرار تعاي�ش
اال�ستقرار وال�ضغط على احلزب يرجح
مواجهة ارتدادات القوة الناعمة الأمريكية!

,,

ال يرتبط أمر التأليف بالتعقيدات الداخلية التي تبرز مع كل تأليف
حكومي بفعل مطالب األف��رق��اء السياسيني وتضاربها ومحاوالتها
الضغط للحصول على حصة أكبر وحقائب محددة ،بالق ْدر نفسه
الذي تؤثر عليه التعقيدات اخلارجية املتعلقة باملناخات والتوافقات
اإلقليمية والدولية ،التي ُتشكّ ل البوصلة ملا ميكن أن يطبع املرحلة
املقبلة.
التعقيدات الداخلية تعكس ،في غالبية األح��ي��ان ,تلك اخلارجية.
حسابات الداخل املرتبطة باملكتسبات الذاتية لها قدرة محدودة على
تهدد
العرقلة .ليس بإمكانها أن تتح ّول إلى مشكلة سياسية فعلية ّ
عملية التشكيل إال إذا كانت تعكس ارتباطاتها اخلارجية .ما عدا ذلك
ميكن احتواؤه أو جتاوزه.
ثمة اقتناع بأن الظروف التي حكمت تأليف الرئيس املكلف سعد
احلريري حلكومة العهد األول��ى غير مماثلة لظروف اليوم ،ما يطرح
تساؤالت ج ّدية عما إذا كانت القواعد واملنطلقات التي اعتمدت في
عملية التأليف األول���ى ال ت��زال تسحب نفسها على عملية التأليف
الثانية.
ما يتم رصده راهن ًا يتناول مفهوم االستقرار الذي جرى تبنيه مع
احلكومة األولى بامتداداتها الداخلية واخلارجية ،وما إذا كان قادر ًا
على أن يظلل احلكومة الثانية ،أم أن التح ّوالت التي تشهدها املنطقة
ستفعل فعلها وتترك تأثيراتها عليها.
ف��ق��راءة اللحظة ال��راه��ن��ة يحكمها م��ن��اخ امل��واج��ه��ة األم��ي��رك��ي��ة -
اإليرانية ،وهو يضغط على الساحات املؤثرة فيها واملتأثرة بها .وقْع
جلي ،حيث اجلنوب السوري رهن
الضغوط على إي��ران في سوريا
ّ
تسوية تقضي االلتزام مبضمون اتفاق «منطقة خفض التوتر» الذي
ينص على خ��روج ال��ق��وات اإلي��ران��ي��ة وامليليشيات الشيعية منه إلى

لربط نزاع إيراني  -أميركي بعد خروج واشنطن من االتفاق النووي.
وك��ذل��ك وقْ��ع الضغوط ف��ي اليمن ،حيث ب��ات حترير مدينة احلديدة
ومينائها من أيدي احلوثيني مسألة بحكم املنجزة.
وليس احلال على الساحة العراقية ،التي شهدت انتخابات برملانية
بأفضل ،رغم أن املواجهة هناك تلبس لباس ًا سياسياً .أوجه من الشبه
جتمع بني بغداد وبيروت بوصفهما مرتع ًا للنفوذ اإليراني واألميركي،
وإن ك��ان ان��خ��راط واشنطن ف��ي ال��ع��راق أكبر وبشكل مباشر .وكل
من العاصمتني تتحضر لتأليف حكومتها التي تتحكّ م بها عناصر
مشتركة إلى حد كبير.
على أن سبر األغوار لبناني ًا يطال هامش الدور الفرنسي والوكالة
أو التفويض الذي حصلت عليه باريس سابق ًا من أميركا والسعودية.
ك���ان الف��ت�� ًا ك�ل�ام ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ح���ول أزمة
احلريري في الرياض .كالم من شأنه أن ُيحرج الرياض ،وإن كان
جاء في إطار إظهار فعالية الدبلوماسية الفرنسية ،لكن أي مراقب ال
ميكنه أن يقفز فوق هذا الكالم واستهدافاته.
في أروقة منظري «حزب الله» ،العني على فرنسا ،وما إذا كانت ال
«العراب» الستمرار مفاعيل االستقرار
ومف ّوضة ألن تكون
ّ
تزال قادرة ُ

متسك كل من السعودية وأميركا باستقرار لبنان ،لكن
جدا ًال حول ّ
األمر يتعلق مبعرفة هل ما زالتا تعطيان باريس هذه الوكالة.
التفويض الفرنسي له دالالت��ه ،بالنسبة حملور إي��ران ،بأن املعادلة
السابقة ال تزال سارية املفعول ،وأن شبكة األمان مستمرة .فرنسا
ومن خلفها أوروبا ترى نفسها على متاس مباشر بواقع االستقرار
اللبناني ،حتصد مخاطر النزوح السوري إلى أوروب��ا ،وتداعيات
االه��ت��زاز األمني على ال��ق��وات الدولية العاملة في لبنان .ال بد من
أن يكون للتمايز األوروب���ي في االت��ف��اق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي تأثيراته
اإليجابية على مستوى العالقة مع «ح��زب الله» وحلفائه .تسهيل
يتعرض لضغوط أكبر من
التأليف مصلحة لـ «حزب ال��ل��ه» ال��ذي
ّ
ذي قبل ،وتتم مواجهته لبناني ًا من قبل أميركا بالقوة الناعمة عبر
العقوبات املالية .املعادلة السابقة ،من وجهة نظر منظري «احلزب»،
هي «استمرار تعايش منطق االستقرار في البالد ومنطق الضغط
عليه» ،وإن ك��ان ه��ؤالء ُي��ق ّ��رون ب��أن م��ا ي��واج��ه «احل���زب» راه��ن�� ًا من
ضغوط هو أكبر بكثير مما واجهه سابقاً ،لكنه ال يزال يعتبر أنه قادر
على هضم ارتداداتها.
والتشكيل مصلحة أيض ًا لرئيس اجلمهورية الذي يريد أن يحكم،
فيما ال ُيخفي رئيس احلكومة رغبته في إجناز التركيبة الوزارية بوقت
قريب بغية ترجمة الوعود الدولية في عملية النهوض بالبالد صون ًا
لالستقرار على مختلف الصعد .قد تأخذ العملية مدى زمني ًا بني شهر
وثالثة أشهر ،وهو مدى زمني طبيعي ،لكن توفر احلصانة الداخلية
ينتظر تبلور مصير احلصانة اخلارجية وحدودها وطبيعتها ،كي ُيبنى
على الشيء مقتضاه.
رلى مو ّفق

غمز
ل��ف��ت ن��ائ��ب ج��دي��د أن
مقاطعة وزير سيادي ال
تقتصر على املناسبات
الرمضانية ،بل أيض ًا،
اجتماعات الكتلة التي
ينتمي إليها؟

لغز
ي���ش���ك���و م�����ط�����رودون
�������وال من
م����ن ت���� ّي����ار م�
ٍ
ف��وق��ي��ة ت��ع��ام��ل رئيسه
م��ع م��ح��اوالت التماس
ت��ب��ري��رات مل���ا وصفوه
«باخلطوة املعادية لهم»
واملع ّرضة لسمعتهم!

إ�طاللة احلريري ا ألحد يف إ�فطار «امل�ستقبل» إ��شارة إلطالق حمركات الت أ�ليف جمدد ًا

«حزب اهلل» غري متفائل بوالدة احلكومة �سريع ًا ويتم�سك بتوزير �سني من حلفائه

لينا احل�صري زيلع:

م��ن امل��ت��وق��ع ان تشهد ب��داي��ة االس��ب��وع امل��ق��ب��ل اعادة
اط�لاق احملركات السياسية بأقصى طاقتها بعد ان قرر
الرئيس املكلف سعد احلريري اعطاء نفسه فرصة عائلية
في اململكة العربية السعودية ،تكون مناسبة له من اجل
درس وجوجلة بهدوء كل املطالب واالراء التي استمع
اليها خالل االستشارات التي اجراها عقب تكليفه مجددا
برئاسة احلكومة.
وف���ي االن��ت��ظ��ار ،تبقى احل��رك��ة السياسية الداخلية
خجولة نوعا م��ا على صعيد امللف احلكومي ،بإنتظار
عودة الرئيس احلريري املتوقعة نهاية االسبوع احلالي،
حيث ستكون له اطاللة علنية في االفطار املركزي الذي
سيقيمه «تيار املستقبل» غ��روب االح��د املقبل في مجمع
«س��ي سايد» ،وسيتحدث خالله الرئيس املكلف عن اخر
املستجدات السياسية ال سيما ما هو متعلق مبستقبل

تشكيل احل��ك��وم��ة ،ع��ل��ى ان ي��ت��ب��ع ذل���ك وب��ال��ت��زام��ن مع
االت��ص��االت وامل��ش��اورات التي سيطلقها مع كافة القوى
السياسية عدد من املواقف في سلسلة افطارات يقيمها
التيار في عدد من املناطق اللبنانية.
من هنا ،فانه من املنتظر ان يطلع الرئيس احلريري
الشعب اللبناني على اخل��ط��وات واالت���ص���االت املقبلة
املتعلقة بالتشكيلة احلكومية ،خصوصا انه كما اصبح
معروفا فإن املطالب كثيرة وعديدة ،والالفت هو متسك
بعض الكتل السياسية ببعض احلقائب ال��وزاري��ة في
ظل حديث متصاعد ايضا عن مطالبة رئيس اجلمهورية
بحصة منفصلة ع��ن التيار ال��ذي ينتمي ال��ي��ه ،مم��ا دفع
ال��رئ��ي��س امل��ك��ل��ف اي��ض��ا باملطالبة بحصته اي��ض��ا ،رغم
تأكيد امل��راج��ع الدستورية ان ال نصوص ف��ي الدستور
اللبناني تتحدث ع��ن ه��ذا االم���ر .ل��ذل��ك ف��إن ك��ل خطوات
تشكيل احلكومة مرتبطة بعضها ببعض ،وتعتبر مصادر
«حزب الله» لـ«للواء» ان املشاورات حتى الساعة بالنسبة
لتأليف احلكومة ال زال��ت شكلية ،ول��م يكشف اح��د بعد

عن كافة اوراق��ه وما اعلن وسرب من مواقف يبقى مجرد
افكار واقتراحات قابلة لالخذ وال��رد ،ال سيما ان البحث
ل��م يتطرق بعد ال��ى اي تفاصيل ف��ي م��وض��وع التأليف،
خصوصا ان العقد ال��ت��ي ظ��ه��رت منذ ب��داي��ة التكليف ال
زال��ت على حالها دون اي ت��ف��اوض بشأنها وه��ي ليست
بالبسيطة.
وعلى سبيل املثال وحسب ه��ذه املصادر ف��إن من هذه
العقد هي العقدة الدرزية في ظل متسك النائب السابق
وليد جنبالط وكتلة اللقاء الدميوقراطي على رفضهما
التام ان تتمثل الطائفة الدرزية بغير فريقهم السياسي،
اي رفض توزير مجددا الوزير طالل ارس�لان ،كذلك هناك
موضوع ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» ال��ذي يطالب بحصة
داخل احلكومة تكون موازية حلصة «التيار الوطني احلر»
وه��ذه ال زال��ت تعتبر من االشكاليات التي لم يتم ايجاد
حلوال لها بعد ،وه��ي ليست سهلة .اضافة ال��ى موضوع
التمثيل السني في احلكومة وضرورة عدم اقتصاره على
تيار «املستقبل» بإعتبار ان هناك ثمانية نواب سنة غير

منتمني الى «املستقبل» ومن حقهم ان يتمثلوا باحلكومة
رغ��م انهم من تيارات واح��زاب مختلفة ،وتشدد املصادر
على ان «حزب الله» سيطالب بتوزير احد هؤالء النواب في
احلكومة املقبلة.
امل��ص��ادر تعتبر ان تشكيل حكومة مصغرة ام��ر غير
متاح في املرحلة الراهنة ،بسبب حجم املطالب السياسية
بالنسبة للتشكيلة ال��وزاري��ة وذل��ك من اج��ل ارض��اء كافة
القوى املمثلة في املجلس النيابي ،وعلى الرغم من ان
االج��واء هي توافقية وايجابية بني االط��راف السياسية
كافة في البلد واهمية استمرار احملافظة عليها حسب
املصادر فهي ال تبدي تفاؤال بإمكانية والدة احلكومة في
وقت سريع كما كان يشاع ،بأن احلكومة ستكون عيدية
الفطر للبنانيني ،وتعتبر ب��أن االم��ر غير منطقي اطالقا،
ب��إع��ت��ب��ار ان ه��ن��اك م���ش���اورات طبيعية س��ت��ج��ري خالل
االس��اب��ي��ع املقبلة م��ن خ�لال ت��واص��ل الرئيس املكلف مع
االط���راف السياسية للتفاهم معهم على احلقائب التي
ستعطى لهم ،وه��ذا االم��ر سيحتاج بطبيعة احل��ال الى

لقاءات واجتماعات مكثفة ليتم بعد ذلك اقتراح االسماء
واعطاء املوافقة عليها ،وهذا املوضوع ايضا يحتاج الى
مزيد من الوقت .وتشدد على ض��رورة االس��راع بتشكيل
احلكومة ولكن دون اي تسرع ،وذلك من اجل مصلحة البلد
اوال واخيرا .
وجت���دد امل��ص��ادر م��وق��ف احل���زب ال��واض��ح والصريح
بضرورة ان ينال حقيبة وازنة في احلكومة املقبلة رافضة
الكشف عنها.
وعن مضمون البيان ال��وزاري للحكومة املقبلة في ظل
احلديث عن موضوع االستراتيجية الدفاعية واذا ما كان
سيكون شبيها ببيان حكومة «استعادة الثقة» حيث متت
موافقة جميع االطراف على الصياغة املعتمدة فيه بالنسبة
الى البند املتعلق باملقاومة ،تعتبر املصادر ان املوضوع ال
زال مبكرا احلديث عنه رافضة استباق االمور ،واعتبرت
ان االمور غير ناضجة بعد ومن الطبيعي ان تشكل جلنة
وزارية لصياغة البيان قبل اقراره في مجلس الوزراء لنيل
احلكومة على اساسه ثقة مجلس النواب.

اطلع من امل�شنوق وخ�ضر على و�ضع بعلبك وحميطها

عون :اجتماعات �سيا�سية وامنية �ستعقد لو�ضع حد للفو�ضى
أك��د رئيس اجلمهورية العماد ميشال ع��ون «ان اجتماعات مكثفة ستعقد مع
القيادات السياسية واالمنية لوضع حد للفوضى املنتشرة في منطقة بعلبك -
ال��ه��رم��ل ،ف��ي اس���رع وق��ت مم��ك��ن ،وان���ه سيتابع ال��وض��ع م��ع رئ��ي��س احلكومة سعد
احلريري واعضاء مجلس الدفاع االعلى والفاعليات السياسية التخاذ ما يلزم من
اجراءات».
موقف الرئيس عون نقله عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق الذي زار
قصر بعبدا ،ام��س ،يرافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ،حيث وضعاه في
اجواء آخر التقارير االمنية ال��واردة من منطقة البقاع عامة ،وبعلبك  -الهرمل على
وجه اخلصوص.
وبعد اللقاء ،قال املشنوق« :أطلعنا رئيس اجلمهورية على أجواء مدينة بعلبك
ومحيطها .وهي مأسوية وغير منطقية وغير عادلة بالنسبة الى جميع املواطنني
املقيمني فيهما ،واالوادم منهم كثر ،كما ان اخلائفني على ارزاقهم من بينهم كثر،
واخلائفون على حياتهم اكثر .وكل يوم هناك خبر عن اشكال او مشكلة في بعلبك،
يحول املدينة ومناطق أخ��رى ال��ى ب��ؤر توتر دائ��م من دون اي ضوابط
االم��ر ال��ذي ّ
وم��ن دون اي ق��درة حقيقية على وق��ف ه��ذا التعرض للمدنيني وحياتهم واعمالهم
االقتصادية وارزاقهم .وقد عرض احملافظ خضر لرئيس اجلمهورية بدقة الوقائع
التي يعيشها كل ي��وم .وطلبنا ان تعقد اجتماعات مكثفة مع القيادات السياسية
واالمنية لوضع حد لهذه الفوضى املنتشرة في منطقة بعلبك  -الهرمل ،وهو وعد
بتلبية االمر في اسرع وقت ممكن.
أضاف« :إن رئيس اجلمهورية سيتابع الوضع مع اعضاء مجلس الدفاع االعلى
والفاعليات السياسية التخاذ ما يلزم من اج��راءات .ولدينا الثقة بأنه لن يهمل هذا
املوضوع وسيتابعه بكل دقة للوصول الى نتائج تريح املواطن في املنطقة وتتيح له
حياة كرمية وآمنة على عكس ما يحصل اآلن».
وردا على س��ؤال ،أوض��ح املشنوق «أن االجتماع جرى إثر تدهور االح��وال بعد
اجتماع مجلس ال��دف��اع االع��ل��ى .وفخامته سيتشاور م��ع الرئيس احل��ري��ري بعد
عودته من سفره ومع قيادة اجليش وقوى االمن الداخلي قبل ان نعقد اجتماعا آخر
نحدد فيه املسار العملي واخلطوات الواجب اتخاذها مباشرة حلل الوضع االمني
واالجتماعي الذي ال يرضي أحدا من كل ابناء املنطقة».
وعن اخلطط االمنية التي سبق أن وضعت ،قال املشنوق« :بصراحة لم توضع اال
خطة واحدة عندما مت وضع خطة امنية لكل لبنان .وما من حاجة الى القول انها لم
تطبق بسبب عوامل عدة».
وع��رض رئيس اجلمهورية الوضع املائي في البالد واالج���راءات للحد من أزمة
ال��ش��ح ،م��ع وزي���ر ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه س��ي��زار أب��ي خليل وال���رؤس���اء اجل���دد واملديرين
العامني ملؤسسات املياه ،وذل��ك ملناسبة تسلمهم مهماتهم اجلديدة ،حيث زودهم
عون بتوجيهاته ومتنى لهم التوفيق ،مشددا على العمل والتخطيط لتأمني املياه
للمواطنني ،ومركزا على ضرورة اجناز السدود وفق املهل احملددة إلنشائها.
وبعد اللقاء ،حتدث أبي خليل الى الصحافيني ،فقال« :استمعنا الى توجيهات
رئيس اجلمهورية بشأن تدارك ازمة املياه والشح املتأتية من قلة االمطار لهذا العام،
كما تطرقنا ايضا الى موضوع معاجلة تلوث نهر الليطاني وكيفية السير به ،بعدما
ج��رى تأمني التمويل ال�لازم له عن طريق مشروع قانون برنامج ق��دم ال��ى مجلس
النواب العام املاضي».
واستقبل عون رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الذي أوضح
بعد اللقاء أنه اطلعه على الدعوة التي وجهت اليه للمشاركة في مؤمتر دولي يعقد
في مقاطعة اندور ملناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين إلنشاء احملكمة الدستورية
فيها ،والتي تعتبر محكمة فريدة جلهة كونها مختلطة بني اسبانيا وفرنسا.

جنبالط تلقى ر�سالة جوابية من ماكرون
تلقى رئيس احلزب التقدمي اإلشتراكي وليد جنبالط رسالة جوابية من الرئيس
الفرنسي إميانويل م��اك��رون ع ّبر فيها عن «ت��أث��ره الكبير برسالة التعاطف بعد
االعتداء اإلرهابي الذي استهدف فرنسا ،في تريب وكركاسون» ،معبرا عن شكره
العميق .وق��ال م��اك��رون بحسب بيان وزعته مفوضية اإلع�لام في التقدمي« :في
مواجهة هذا العمل البربري ،تتجه أفكارنا نحو اجلرحى والضحايا وعائالتهم
في مصابهم األليم» .أض��اف« :لن تستطيع قوة أن متنعنا من متابعة نضالنا ضد
اإلرهاب واجلنون القاتل واحلقد .سنبقى موحدين ومصرين على الدفاع عن مثلنا،
واضعني نصب أعيننا شجاعة الكولونيل أرنو بلترام وروح املقاومة لديه .إن رسالة
الصداقة والتضامن التي تلقيتها منك تشكل دعما غاليا في هذا النضال».

الرئيس عون مجتمع ًا بالوزير املشنوق واحملافظ خضر (تصوير :داالتي ونهرا)

�سيا�سة حملية
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بين السطور

َمن امل�س�ؤول؟

ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ي �ت �ف �ه �م��ون ان
تلجأ الكتل النيابية الطامحة
إل��ى ال��دخ��ول ف��ي ج � ّن��ة احلكم
إل ��ى رف ��ع س�ق��وف�ه��ا ،وم�ح��اول��ة
تكبير حجمها للحصول على
ح �ص��ة أك �ب��ر أو ح �ص��ة وازن ��ة
ف��ي احل�ك��وم��ة ال�ع�ت�ي��دة ،لكنهم
ال ي�ف�ه�م��ون ان ي�ل�ج��أ ال��رئ�ي��س
امل �ك �ل��ف ورئ� �ي ��س اجل �م �ه��وري��ة
ك��ل م��ن موقعه إل��ى رف��ع سقف
شروطهما كما هو واقع احلال
ال���ذي يعيشه ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون مع
دخ��ول البالد في عملية تأليف
احل��ك��وم��ة ب �ح �ي��ث ي �ط��ال��ب بل
ي �ش �ت��رط رئ� �ي ��س اجل �م �ه��وري��ة
للموافقة على تشكيل احلكومة
ب �ح �ص��ة وازن� � ��ة ف �ي �ه��ا ،ك��ذل��ك
األم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال��رئ�ي��س
املكلف الذي يطالب بحصة في
احلكومة التي كلف بتشكيلها
وذل��ك متشي ًا م��ع م��ا يطالب به
رئيس اجلمهورية.
وللحقيقة امل�ج��ردة ،ف��إن كال
منهما ُيدرك انه في وضعه مثل
هذا الشرط ال يخالف الدستور
والنظام الدميقراطي املعتمد في
لبنان منذ اتفاق الطائف ،وإمنا
ينتهك هذا النظام وينقلب عليه
نتيجة هوسه في السلطة ،ذلك
ألن النظام املعمول به ال ينص
في أي ح��ال من األح��وال على
ان ي �ك��ون ل��رئ�ي��س اجل�م�ه��وري��ة
ال� ��ذي ه��و رئ �ي��س ال �ب�ل�اد وأب
ل�ك��ل اللبنانيني ح�ص��ة م��ا في
احلكومة ،كذلك ال ينص على ان
تكون لرئيس احلكومة أية حصة
في احلكومة ،ألن احلكومة التي
يشكلها تعتبر كلها حكومته،
ب��اع �ت �ب��ار ان ك��ل ال� � ��وزراء هم
أع�ض��اء فيها وليس ك��ل وزي��ر،
كما يقول املثل اللبناني الدارج
«فاحت على حسابو».
قلنا ف��ي م�ق��ال س��اب��ق ان ما
يطالب به رئيس اجلمهورية هو
بدعة ال عالقة لها بالدستور وال
بالنظام الدميقراطي املعتمد،
ون��ؤك��د م��ج��ددا ب �ع��دم��ا ط��ال��ب
الرئيس املكلف بأن تكون له هو
ايضا حصة في احلكومة انها
ب��دع��ة ،وأك �ث��ر م��ن ب��دع��ة ،ألنها
تتعارض كليا وجزئي ًا م��ع كل
األنظمة الدميقراطية من جهة،
وألن �ه��ا م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة تش ّكل
ان �ق�لاب � ًا ع�ل��ى ال��دس �ت��ور وعلى
ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف ،ال سيما وان
لرئيس اجلمهورية ال��ذي يجب
ان ي�ك��ون م�ن��زه� ًا ع��ن املصالح
الشخصية كتلة نيابية ستتمثل
ف��ي احلكومة بحسب حجمها
التمثيلي في املجلس النيابي،
كذلك األمر بالنسبة إلى رئيس
احلكومة املكلف ال��ذي ه��و في
ذات الوقت رئيس ًا لكتلة نيابية،
م��ن الطبيعي ان مت ّثل بحسب
حجمها التمثيلي في احلكومة
العتيدة ..ف��إذا ك��ان الرئيسان
ال ي� �ع���رف���ان ه� � ��ذه احل��ق��ائ��ق
ال��دس �ت��وري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة فتلك
مصيبة ،اما إذا كانا يعرفانها
وه �م��ا ك��ذل��ك ف��امل�ص�ي�ب��ة أع�ظ��م
ولنقل ان�ه��ا خطيرة ،ت��دل على
انهما كالهما يضعان العراقيل
ف ��ي وج� ��ه ت �ش �ك �ي��ل احل �ك��وم��ة
خالفا ملا يدعيانه ،ومما ال شك
ف�ي��ه ان�ه�م��ا ي��درك��ان ت��داع�ي��ات
ومخاطر االق��دام على مثل هذا
األم��ر في كل الظروف الدقيقة
الراهنة ،وماذا يعني بقاء البالد
م��ن دون حكومة أي ف��ي حالة
فراغ للسلطة االجرائية ،فلماذا
اذ ًا يصران على تصعيد األمور
ودف��ع البالد نحو أزم��ة حكم ال
يستبعد أح��د أن ت�ت�ح� ّول إل��ى
اح �ت��راب داخ �ل��ي م�ف�ت��وح على
كل االحتماالت ،أم ان املقصود
ه��و فقط رف��ع السقف ف��ي وجه
مطالب وش��روط الكتل النيابية
م��ن أج ��ل ح�م�ل�ه��ا ع �ل��ى ت�ق��دمي
ال��ت��ن��ازالت ل �ك��ي مي��ر تشكيل
احل�ك��وم��ة ب�س�لاس��ة وم��ن دون
أي عائق ،ألن البالد في أمس
احل���اج���ة إل � ��ى ق� �ي ��ام ح �ك��وم��ة
وف� ��اق وط �ن��ي ت�ت�م�ث��ل ف�ي�ه��ا كل
ال �ق��وى واألط� ��راف السياسية
ملواجهة التحديات الداخلية،
م��ن اق �ت �ص��ادي��ة واج �ت �م��اع �ي��ة،
وحت��ص�ي�ن ال���داخ���ل ف ��ي وج��ه
التحديات اخلارجية التي تدق
األبواب.
اللبنانيون يأملون ان يكون
االح��ت��م��ال ال �ث��ان��ي ه ��و ه��دف
امل��وجل�ين بتشكيل احل�ك��وم��ة،
وليس أي هدف آخر.

د .عامر م�شمو�شي

Amermashmoushi@hotmail.com

«التيار العوين» يوزِّع درا�سة عن ح�ص�ص الرئي�س
كر�سها عرف ًا
الد�ستور مل يلحظها لكن الطائف َّ

كارول �سلوم

م��ر أس��ب��وع على التكليف ول��م ت��ه��دأ السجاالت
على موضوع حصة رئيس اجلمهورية في التركيبة
احلكومية ودخ��ل التفسير ال��دس��ت��وري على اخلط
لفصل ما إذا كان يحق لرئيس اجلمهورية بها أم ال
مع العلم أن حكومة استعادة الثقة ضمت وزراء من
حصة الرئيس منفصلة عن حصة «التيار الوطني
احل���ر» وقتها ف��ك��ان ال����وزراء ن��ق��وال تويني وط��ارق
اخلطيب ويعقوب الصراف ورائد خوري.
إذ ًا ما الذي استجد حتى قامت القيامة على حصة
الرئيس عون؟
هكذا تسأل مصادر في «تكتل لبنان القوي» عبر
«اللواء» ،مشيرة إلى أن أي تباين بني التيار الوطني
احلر وأي حزب سياسي أو قوى سياسية يجب أن
يبقى بعيدا عن ملف تأليف احلكومة ال��ذي يخضع
ملعايير واضحة.
وتقول املصادر :هناك افتعال مبرمج حول هذه
املسألة ب��ال��ذات واملعنيون بها ي��درك��ون أن رئيس
اجلمهورية هو رئيس اجلمهورية ،وفي كل األنظمة
السياسية املتبعة هناك حل��ظ حلصة الرئيس في
احلكومة وغالبا م��ا تضم وزارة سيادية أو أكثر.
وتلفت إلى أن الدستور لم ُيشر رمبا اليها لكنها باتت
كعرف مثل غيرها من األعراف في لبنان.
وتضيف :عجيب كيف يتم التصويب على هذا
اجلزء من موضوع تشكيل احلكومة ويتم التغاضي
عن تفاصيل اخرى.
أما القول ملاذا احلصة طاملا أن هناك كتلة نيابية
محسوبة على رئيس اجلمهورية ستسمي وزراء
ويشكلون هم احلصة فذاك بحسب املصادر يخضع

للتفاهم ح��ول متثيل الكتلة واحلصة على أن األمر
يبقى في إطار مهمة الرئيس املكلف الذي يتشاور مع
رئيس اجلمهورية .والرئيس سعد احلريري يدرك
أيضا صالحياته في هذا املجال.
وب��ال��ع��ودة إل��ى حصص رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة في
احلكومات منذ اتفاق الطائف وإلى يومنا هذا ،فثمة
دراس��ة أجريت تعزز القول أن احلصة كانت قائمة
بغض النظر ع��ن ال��ظ��روف السياسية التي رافقت
تأليف احلكومات وقتها.
ففي حكومة الرئيس الياس الهراوي األولى ،كان
ال��وزراء بطرس حرب ،فارس بويز ،ميشال ساسني،
نقوال اخل��وري وشوقي فاخوري من حصة الرئيس
ال��ه��راوي .ام��ا احلكومة الثانية في عهده وقوامها
 22وزي��ر ًا فكانت احلصة مؤلفة من ال��وزراء شوقي
اخل����وري ،ف���ارس ب��وي��ز ،ن��ص��ري امل��ع��ل��وف وميشال
امل ّر .وضمت احلكومة الثالثة (املؤلفة من  30وزير ًا)
الوزراء ميخائيل الضاهر ،علي قرطاس ،أسعد رزق،
ج��ورج اف���رام ،سمير مقبل وميشال إده (م��ن حصة
الرئيس ال��ه��راوي) .ام��ا احلكومة الرابعة فضمت
ال���وزراء ج��وزف مغيزل ،روب��ي��ر غ��امن ،ف��ارس بويز،
شاهيه برصوميان ،قبالن عيسى اخلوري .ثم خلف
الوزير بيار فرعون الوزير مغيزل بسبب وفاة األخير
وهؤالء من حصة رئيس اجلمهورية .وفي احلكومة
األخيرة في عهده ،كانت احلصة الوزارية مؤلفة من
 8وزراء وهم :جان عبيد ،فوزي حبيش ،فارس بويز،
شوقي ف��اخ��وري ،نقوال فتوش (قبل ان ينقلب على
الرئيس الهراوي) ،شاهيه برصوميان ،الياس حنا
وميشال إده.
وف���ي ع��ه��د ال��رئ��ي��س ام��ي��ل حل���ود ،ح��ص��ة رئيس
اجلمهورية مؤلفة من الوزراء :ميشال امل ّر ،كرم كرم،

ج��ورج ف��رم ،سليمان طرابلسي ،وذل��ك في احلكومة
األول���ى ،ام��ا ف��ي احلكومة الثانية ،فضمت احلصة
الرئاسية الوزراء :جان لوي قرداحي ،الياس امل ّر ،كرم
كرم ،بيار حلو وجورج افرام .وفي احلكومة الثالثة،
كان الوزراء جان لوي قرداحي ،الياس امل ّر ،كرم كرم،
كرمي بقرادوني من احلصة.
ام���ا احل��ك��وم��ة ال��راب��ع��ة ف��ي ع��ه��د حل���ود فكانت
حصته فيها دسمة وضمت ال��وزراء :قرداحي ،كرم،
ايلي الفرزلي ،عدنان القصار ،وئام الوهاب ،ناجي
البستاني ،ليلى الصلح ،موريس صحناوي ،يوسف
س�ل�ام ،ودي���ع اخل���ازن واب��راه��ي��م ال��ض��اه��ر .ام��ا في
حكومة االنتخابات في عهد حل��ود ،فكانت احلصة
لرئيس اجلمهورية من ال���وزراء :الياس امل � ّر ،شارل
رزق ،خ�ل�ال ال���ف���راغ ،ت��ول��ت ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س ف��ؤاد
السنيورة مهام رئاسة اجلمهورية ،وبقي الوزراء امل ّر
ورزق فيها ،مع العلم ان الوزير رزق كان قد انقلب
على الرئيس حلود.
أربع حكومات في عهد الرئيس سليمان ،وبقيت
حصته من الوزراء وفيها قائمة .في احلكومة االولى
كان الوزراء الياس امل ّر ،نسيب حلود ،رميون عودة،
يوسف تقال وزياد بارود ،وفي الثانية كانت احلصة
من الوزراء الياس امل ّر ،بطرس حرب ،ميشال فرعون،
زياد بارود ،منى عفيش وعدنان الس ّيد حسني.
اما في احلكومة الثالثة فكان الوزراء سمير مقبل
محمد الصفدي وناظم اخل��وري وم��روان شربل من
ّ
حصة الرئيس سليمان .وفي احلكومة الرابعة التي
ترأسها الرئيس متام سالم ،كان الوزراء :سمير مقبل،
بطرس حرب ،ميشال فرعون ،مليس شبطيني ،وعبد
املطلب حناوي من حصة الرئيس سليمان .وواصلوا
االجتماع مع الرئيس سليمان في أيام الفراغ.

� 6أيام تف�صل عن نهاية مهلة الطعون بالإنتخابات

مر�شحون ي�ستع ّدون لتقدمي مراجعاتهم يف ال�ساعات املقبلة
ّ

ينتظر ان تشهد االيام الستة املقبلة تقدمي سلسلة
من الطعون باالنتخابات النيابية من قبل العديد من
املرشحني اخل��اس��ري��ن وال��ت��ي استهلها ام��س االول
املرشح في االنتخابات عن املقعد االرثوذكسي في
زحلة ناصيف الياس التيني في الئحة «زحلة اخليار
والقرار» ضد النائبني قيصر معلوف وإدي دمرجيان
طالبا تغيير النتيجة باعتبار ان ثمة خطأ يشوبها
وتاليا اعالنه فائزا عن هذا املقعد.
وفي وقت يستعد فيه مرشحو اجلماعة االسالمية
للطعن ،ك��ان املرشح عن املقعد اإلجنيلي ف��ي دائ��رة
بيروت الثانية عقد مؤمترا صحافيا قبل ايام تناول
فيه الطعن في ادارة االنتخابات النيابية الذي تقدم
ب��ه ال���ى امل��ج��ل��س ال��دس��ت��وري ،وع���دد قسطة «بعض
التجاوزات املوثقة التي حصلت ،وهي:
 نقل صناديق االقتراع الى مراكز الفرز بواسطةسيارات خاصة وبدون مواكبة أمنية.
 استمرار وص��ول الصناديق لغاية يوم االثنني 7أيار ظهرا.
 اخ��ت��ف��اء ع���دد كبير م��ن األص�����وات رغ���م تأكيدامل��اك��ي��ن��ات وال��ن��اخ��ب�ين ب��ق��ي��ام امل��واط��ن�ين ب����اإلدالء

بأصواتهم.
 رف��ض ت��وزي��ع أرق���ام ه��وات��ف وع��ن��اوي��ن البريداإللكتروني للمغتربني املسجلني جلميع املرشحني
رغم الطلبات الرسمية وتوزيعها فقط على مرشحي
ت��ي��اري��ن سياسيني م��ا س��اع��ده��م على ال��ت��واض��ل مع
الناخبية بشكل مباشر».
واوض����ح ان���ه ت��ق��دم ب��ك��ت��اب ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ه��ذه
املعلومات من وزارت��ي الداخلية واخلارجية اال انه
ل��م يلق جت��اوب��ا ،م��ا دفعه للتقدم بشكوى ال��ى هيئة
االشراف على االنتخابات ،مشيرا الى انه تقدم بالطعن
اعتراضا على طريقة التعامل مع االمور ،مبديا تفاؤله
بقرار املجلس الدستوري «والقضاء اللبناني الذي
برهن في املواقف الصعبة عن نزاهته وعدالته ،رغم
ان االمر صعب في ظل القانون اجلديد».
الطعن اجل��دي��د امل��رش��ح تقدميه خ�لال الساعات
املقبلة ام��ام املجلس الدستوري هو ملرشح جمعية
املشاريع اخليرية االسالمية (االحباش) في طرابلس
طه ناجي الذي اوضح كما نقلت عنه «املركزية» ان «
احملامي الذي يو ّثق ملف الطعن يضع النقاط االخيرة
عليه ملعرفة مبن سيطعن ألن النظام النسبي يختلف

ع��ن االك��ث��ري .ففي النظام االك��ث��ري اول اخلاسرين
يطعن بآخر الرابحني .بينما في النسبي ال يجري
االحتساب بالطريقة نفسها .هنا نفتش عن احلاصل.
أح��ت��اج  45صوتا لنيل احل��اص��ل» .ونفى ناجي ما
يشاع عن صعوبة الطعن حسب القانون النسبي،
واضاف «ان املوضوع غير صحيح ،فقط نتحدث عن
الشكل .السؤال الوحيد الذي يطرح هو مبن سنطعن،
بالالئحة كلها التي نالت احلاصل ام مبرشح واحد.
وف���ي ح��ال��ت��ي ،ومب���ا ان اخل��ط��أ م����ادي ،اي خ��ط��أ في
االحتساب ،فلن يصار الى اعادة العملية االنتخابية،
بل الى ابطال نيابة املطعون به ،كما سبق للمجلس
الدستوري ان صرح».
واذا لم يصدر اي موقف بهذا الشأن عن املجلس
الدستوري فإن مصادره قالت « :إن��ه ال ميكن اجلزم
بأي طعن او اتخاذ قرار ابطال نيابة ،اال بعد دراسة
معمقة للملف بكامله».
وف��ي ح��ال إستجابة املجلس ال��دس��ت��وري لطعن
األح��ب��اش يرتفع ع��دد ال��ن��واب ال��ف��ائ��زي��ن م��ن الئحة
الكرامة الوطنية ،بانضمام ناجي النائب الثالث الى
زميليه فيصل كرامي وجهاد الصمد.

«الوفاء للمقاومة» دعت للتعاون لت�شكيل احلكومة
وتنفيذ خطة امنية حازمة يف بعلبك  -الهرمل

أم��ل��ت كتلة «ال���وف���اء ل��ل��م��ق��اوم��ة» ت��ع��اون مختلف
االفرقاء الجناز تشكيل احلكومة بأسرع وقت ممكن،
مشيرة الى انه «ال بد لهذه احلكومة أن تضع في اعلى
سلم اولوياتها العمل على مكافحة كل وجوه الفساد».
ورأت أن «الفلتان االمني لم يعد مقبوال التغاضي
عنه ولم يعد يحق للسلطة التغاضي عن مسؤولياتها»،
داعيا املؤسسات االمنية لتنفيذ خطة امنية حازمة في
منطقة بعلبك  -الهرمل.
وطالبت الكتلة في بيان لها بعد اجتماعها برئاسة
ال��ن��ائ��ب محمد رع���د ت�ل�اه ال��ن��ائ��ب ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه،
باستحداث وزارة للتخطيط لها هيكلية وصالحيات
وموازنة ودعت للتعاطي اجلدي مع هذا الطلب الذي
بات ميثل حاجة وطنية مهمة.
وأشارت إلى أنّ احلكومة ومؤسساتها كا ّفة معن ّية
ومسؤولة عن حفظ السيادة الوطن ّية ،الفتة الى ان اي

التزام باتفاقيات أو معاهدات دولية يجب أن يلحظ
ه��ذه املسألة بجدية ودون أي تساهل ,ول��ن نقبل أي
تهاون في تطبيق القانون الوطني وال أي افتئات او
جتاوز له من قبل اآلخرين.
ولذلك فإن على احلكومة في عالقاتها الثنائية أو
الدولية أن تراعي هذا االمر التزام ًا بالدستور وحرص ًا
على الوحدة الوطنية واالستقرار الداخلي ..كما ان
عليها أن حتمي مواطنيها في الداخل واخل��ارج ضد
ٍ
تسلط أو عدوان على حقوقهم أو على كرامتهم..
أي
وج��ددت دعوتها للمؤسسات االمنية والعسكرية
املعنية من أجل تنفيذ خطة أمنية حازمة تعيد االمور
ف��ي منطقة بعلبك  -ال��ه��رم��ل ال���ى وض��ع��ه��ا االم��ن��ي
الصحيح حتى ال يبقى م��ج��ال ألح��د أن يتهدد أمن
املواطنني او يبتزهم في مالهم أو حياتهم.
وأك������دت ان���ه���ا س��ت�لاح��ق ه����ذا االم�����ر م���ع رئ��ي��س

�سالم التقى عريجي و�شبيب
استقبل الرئيس متام سالم ،امس في منزله في بلس ،الوزير السابق روني عريجي
الذي هنأه بفوزه باالنتخابات النيابية ومت بحث في االوضاع والتطورات.
واستقبل الرئيس سالم محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وجرى البحث
في اوضاع العاصمة.

يعقوبيان التقت �سفرية الرنوج
استقبلت النائب ب��وال يعقوبيان أم��س اخلميس في مكتبها في مجلس النواب
سفيرة النروج في لبنان ليندا لني ،وشكّل اللقاء التعارفي مناسبة لبحث سبل مساعدة
لبنان بالتعاون مع االحتاد األوروبي في عملية مكافحة الفساد وحل أزمة النفايات.
وأك��دت يعقوبيان أنها تعطي األولوية في املرحلة الراهنة للضغط باجتاه وقف
رمي النفايات في البحر والزام املعنيني بالطمر الصحي ال العشوائي بانتظار اعتماد
حل مستدام يضع حدا نهائيا لهذه األزمة.

اجلمهورية ورئيس احلكومة ومع ال��وزراء املعنيني
وامل��ؤس��س��ات املختصة لنضع ح���د ًا ل��ه��ذه الظاهرة
الشاذة.
وفي ما يتعلق مبلف النازحني السوريني في لبنان،
لفتت الى ان عودة األمن والهدوء الى مختلف املناطق
في سوريا ,باتت تلزم احلكومة اللبنانية مبقاربة جدية
وجديدة ملعاجلة مسألة النازحني السوريني الى لبنان
والتخفيف من أعبائها ,وتغليب املصلحة الوطنية
العليا على مصالح بعض ال��دول التي تستخدم هذه
املسألة وفق حساباتها اخلاصة غير مبالية باالضرار
اجلسيمة واملخاطر التي تتهدد لبنان بسببها.
ودع���ت احل��ك��وم��ة امل��رت��ق��ب��ة ال���ى امل���ب���ادرة ف��ي ه��ذا
االجت����اه ك��ي ال يستمر اس��ت��خ��دام ال��ن��ازح�ين ك��ورق��ة
سياسية ,أو تنفيذ مخططات مشبوهة من قبل بعض
الدول الكبرى في هذا املجال.

الراعي عاد �إىل بريوت
منهي ًا زيارته الفرن�سية

وصل البطريرك املاروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي ،في الى مطار رفيق
احلريري الدولي ،عائدا من باريس بعد الزيارة الرسمية التي قام بها ،وكان في
استقباله ممثل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون الوزير بيار رف��ول ،قائد
جهاز امن املطار العميد جورج ضومط ورئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد
كليمان سعد.
وقدمت له التحية ثلة من قوى االمن الداخلي.
وكان البطريرك الراعي في مقر إقامته في باريس ،وفي إطار زيارته الرسمية
والرعوية للعاصمة الفرنسية ،استقبل وفدا حزبيا ضم :رئيس مقاطعة أوروبا
في «القوات اللبنانية» إيلي عبد احلي ،منسق تيار «املستقبل» في فرنسا عبدالله
خلف ومنسق «التيار الوطني احلر» في فرنسا انطوان شديد.
وعرض الراعي مع الوفد نتائج زيارته واجتماعاته مع املسؤولني الفرنسيني،
والوضع العام في لبنان وخصوصا بعد اإلنتخابات النيابية ،إضافة إلى موضوع
النازحني السوريني وم��ا يعانيه لبنان واحل��ل��ول املطروحة وامل��وق��ف الدولي
واللبناني في هذا الشأن ،وكذلك ما يخص املؤمترات الدولية ملساعدة لبنان.
وحضر جانب من االجتماع الوزير السابق ابراهيم الضاهر.
وكان ممثلو األحزاب قد شاركوا في قداسني أقيما في كنيسة سيدة لبنان في
باريس.

معلوف :املطلوب احرتام الأحجام
التي �أفرزتها الإنتخابات النيابية
أوض��ح عضو «تكتل لبنان القوي» النائب إدي معلوف لـ«املركزية» «أننا ال
نسمح ألنفسنا بالكالم عن حصة الرئيس ميشال ع��ون ،وإن ك��ان لنا موقف
واضح من األمر .نحن نطالب بحكومة وحدة وطنية يتمثل فيها اجلميع ،على
أن يؤخد في االعتبار عدد من املعايير بينها التوزيع الطائفي ،واحلجم الذي
أفرزته االنتخابات النيابية األخيرة .ومن هذا املنطلق ،يشكل رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة الفريق الوزاري ،مؤكدا أننا لم نتحدث بعد عن أي أرقام».
وفي رد على الكالم عن أن احلصص التي كانت تعطى للرؤساء في احلكومات
السابقة ،كانت تعلل بكونهم ال يتمتعون بكتل نيابية ،شدد معلوف على أن
«العماد عون لم يعد اليوم رئيسا للتيار الوطني احلر ،بل هو فوق كل األحزاب»،
كاشفا أنه عندما سألنا عن املوضوع ،قيل لنا إن جرت العادة على إعطاء رئيس
اجلمهورية حصة وزارية ،وإن كان بعض الرؤساء يتلقى دعما من بعض الكتل،
كما هي حال الرئيس إميل حلود الذي كان مدعوما من كتلة الوفاء للمقاومة.
وف��ي ما يخص مطالبة احلريري ب��وزراء غير أولئك احملسوبني على تيار
املستقبل ،لفت معلوف إلى أن «إذا كان هناك من يحاول خلق أع��راف جديدة،
فهذا موضوع آخر يتطلب نقاشا .ثم إن الرئيس املكلف هو الذي يشكل احلكومة
باالتفاق مع رئيس اجلمهورية ،وكل الفرقاء يعرضون مطالبهم واقتراحاتهم،
وهذه ليست املرة األولى التي تشكل فيها حكومة.
وفي ما يخص املوقف القواتي من التأليف ،أكد أن أحدا ال يريد عزل القوات،
وأن أي مسؤول من التيار لم يدل بأي موقف من هذا النوع ،علما أننا عانينا
طويال من موضوع األحجام وأننا غير مسؤولني عن التأليف .ونحن نتمنى أن
تكون القوات جزءا من احلكومة ،وقرار البقاء خارجها يعود إلى معراب حصرا،
وال نية في االشتباك ملجرد االشتباك ألن الناس يريدون حكومة تعمل ألجلهم
وتضع برنامجا اقتصاديا وفرص عمل».
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مر�سوم جتني�س  385من جن�سيات خمتلفة

اشارت محطة «إم.تي.في» وكذلك
م��ح��ط��ة  L.B.C.Iإل���ى ان رئ��ي��س
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون
وق���ع م��رس��وم التجنيس ال���ذي ب��دأ
التحضير ل��ه م��ن��ذ اش��ه��ر ،واص��ب��ح
ج����اه����ز ًا ل��ل��ت��ع��م��ي��م ،الف���ت���ة ال����ى ان
املرسوم يض ّم مزيج ًا من املستحقني
وغ��ي��ر امل��س��ت��ح��ق�ين ،م���ن اجلنسية
الفلسطينية واألردن��ي��ة واإليرانية
وم��ن مكتومي القيد وم��ن اجلنسية
ال��س��وري��ة ،م��ن بينهم م��ق � ّرب��ون من
م��واق��ع النفوذ ف��ي ال��دول��ة السورية
ك��م��ا م���ن امل���ع���ارض�ي�ن وامل��ط��ل��وب�ين
للعدالة ف��ي دم��ش��ق ،وم��ن جنسيات

عربية واجنبية ع��دة ،باإلضافة الى
احفاد ضباط متقاعدين من املق ّربني
من الرئيس عونُ ،ولدوا خارج لبنان
تسجل والداتهم فيه.
ولم
ّ
وف�����ي م���ق���اب���ل امل���س���ت���ح��� ّق�ي�ن م��ن
�ول لبنانية ،حت ّدثت املعلومات
اص� ٍ
عن ان اجلنسية اللبنانية سينالها
م��ن ال ي��ت��و ّف��ر فيهم اي ش��رط لذلك،
س��وى امتالكهم ل��ث��روات ،م��ا يطرح
عالمات استفهام ال ميكن جتاهلها
ع��ن مكاسب م��ادي��ة ق��د ي��ك��ون حصل
عليها بعض من «وض��ع��وا ايديهم»
ف���ي امل���رس���وم ،وي��ج��ع��ل م���ن مسألة
إبطال املرسوم ض��رورة ،خصوص ًا

ندمي اجلميل« :مر�سوم التجني�س
مي�س بالتوازن بني الطوائف
اعتبر النائب ن��دمي اجلميل أن «م��رس��وم التجنيس خطر فعلي ميس
بالتوازن بني الطوائف ،وقال« :عادة يقوم رئيس اجلمهورية بهذه اخلطوة
مع نهاية عهده ،لكن أن تصبح جتارة اجلنسية فضيحة لتعويض مصاريف
االنتخابات ومصاريف أخرى فهذا أمر غير مقبول على اإلطالق».
ورأى أن «علينا ان نعرف ملن اعطيت اجلنسية وهذا املوضوع لن مير مرور
الكرام ،سندرس إمكان الطعن بهذا املرسوم أمام مجلس شورى الدولة فور
وروده في اجلريدة الرسمية».
وغرد النائب القواتي فادي سعد عبر «تويتر» مؤكدا انه ال مُيكن ان نتفهم
مبدأ التجنيس اجلماعي في هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

ان الطعن فيه سيكون محسوم ًا.
وأكدت الـ «أم.تي.في» ،ان «مساع
تبذل م��ع رئيس اجلمهورية حلفظ
امل��رس��وم وع��دم ن��ش��ره ،ألن كثيرين،
خصوص ًا من احلريصني على العهد،
يجدون انه ُيشكّ ل ضرب ًة للعهد هو
اب��ع��د م���ا ي��ك��ون ب��ح��اج��ة إل��ي��ه��ا في
زمن تشكيل احلكومة واجل��دل حول
احل��ص��ص ال���وزاري���ة ،وع��ل��ى رأسها
حصة رئيس اجلمهورية.
وفي السياق ،اشارت املعلومات
ال���ى ان ع���دد م��ن يشملهم م��رس��وم
التجنيس امل��ق��ت��رح ب��ل��غ ن��ح��و 385
اس���م���ا ،ب��ي��ن��ه��م ج��ن��س��ي��ات س��وري��ة
وفلسطينية وعراقية واردنية ومينية
وت��ون��س��ي��ة وم���ص���ري���ة وس��ع��ودي��ة
وامل���ان���ي���ة وف��رن��س��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ة
وإيرانية وتشيلية واميركية وهندية
وعدد من مكتومي القيد.
وعلم ايضا ان امل��رس��وم ال��ذي لم
ينشر ولم يعثر له على أي اثر مادي
تضمن نحو عشرين اسم ًا وضعوا
ف���ي خ���ان���ة «امل���ؤس���س���ة امل���ارون���ي���ة
ل�لان��ت��ش��ار» ،وم��ع��ظ��م��ه��م م���ن رج���ال
األعمال السوريني .
ك��م��ا ُع��ل��م ان  70ف���ي امل���ائ���ة من
املجنسني اجل���دد ه��م م��ن الطوائف
املسيحية ،لكن األسماء التي نشرت
وع��دده��ا  104أس��م��اء معظمها من
الطوائف اإلسالمية.

وفد من «حما�س» زار عني التينة:
بري حاجة فل�سطينية وعربية

وفد حماس عند الرئيس بري في عني التينة
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه
ب � ّري ،ام��س في عني التينة ،وف��دا من
حركة «حماس» الفلسطينية برئاسة
عضو املكتب السياسي رئيس مكتب
العالقات العربية واالسالمية عزت
الرشق ،الذي قال بعد اللقاء« :هنأنا
الرئيس بري على اجناز االنتخابات
ال��ن��ي��اب��ي��ة وع���ل���ى ال���دمي���وق���راط���ي���ة
اللبنانية ،وهذا موضع فخر لنا .كما
هنأناه على اع���ادة انتخابه رئيسا
ملجلس النواب ،وقلنا ان هذا املوقع
جدير ب��ه وه��و يستحقه ،وان لبنان
ي��ح��ت��اج ال��ي��ه ،ون��ح��ن الفلسطينيني
وال��ع��رب ن��ح��ت��اج ال���ى ال��رئ��ي��س ب��ري
ودوره».
اضاف« :عرضنا مختلف العناوين
الفلسطينية ،وتوقفنا عند التصعيد
االسرائيلي االخير ضد قطاع غزة،
وقلنا ان املقاومة الفلسطينية املوحدة
اس��ت��ط��اع��ت ان حت���رم االس��رائ��ي��ل��ي

معو�ض بحث وال�سن
الإ�ستفادة من م�ؤمتري
�سيدر وروما
استقبل رئيس «حركة اإلستقالل»
ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال م���ع���وض ،س��ف��ي��رة
اإلحتاد األوروبي في لبنان كريستينا
الس��ن ف��ي دارت���ه ف��ي بعبدا ،وع��رض
معها مختلف القضايا على املستوى
السياسي واالقتصادي واالمنائي،
باالضافة الى ملف النازحني.
كما بحثا في «كيفية االستفادة من
خريطة الطريق الدولية لدعم لبنان
عبر مؤمتري «سيدر» وروم��ا وسبل
م��واك��ب��ت��ه��ا م��ن ال���داخ���ل ،م��ن خ�لال
القيام باالصالحات الضرورية النقاذ
االقتصاد اللبناني ،وبالتالي ليتمكن
ل��ب��ن��ان م��ن اس��ت��ق��ط��اب اس��ت��ث��م��ارات
لبنيته التحتية ،ومناقشة واق��رار
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة دف��اع��ي��ة حت��ت سقف
الدولة حتمي لبنان».
واك���د ال��ط��رف��ان «ض���رورة تفعيل
املشاريع االمنائية التي يقوم بها
«االحت��اد االوروب��ي» في ظل الوضع
االقتصادي واملعيشي الرديء الذي
مير به لبنان ،حيث اثبتت التجربة
م��دى فعالية ه��ذه امل��ش��اري��ع» ،كما
بحثا ف��ي «كيفية تفعيل املشاريع
االمنائية من اجل االنسان اللبناني
وكرامته وحقوقه وليبقى اللبناني
بأرضه».

ان ي��ف��رض معادلة ق��وة ج��دي��دة على
شعبنا الفلسطيني ،وان رد املقاومة
كان اجراء ضد التصعيد االسرائيلي
ورف��ع��ت امل��ق��اوم��ة ش��ع��ار التصعيد
بالتصعيد .وبناء على جهود بذلت
من دول مختلفة جرت تهدئة الوضع
لكن املقاومة يدها على ال��زن��اد وأي
تصعيد اسرائيلي سيقابل بتصعيد
من املقاومة الفلسطينية».
وقال« :تناولنا ايضا موضوع نقل
السفارة االميركية الى القدس ،وقلنا
امل��وق��ف العربي واالس�لام��ي يحتاج
الى ان يستمر في الضغط لوقف هذه
اخل��ط��وة ومل��ن��ع دول اخ���رى م��ن نقل
سفاراتها ايضا.
وفي شأن املصاحلة الفلسطينية
ق��ل��ن��ا ان���ن���ا ن��ح��ت��اج ان ت��ن��ج��ز ه��ذه
املصاحلة التي تأخرت كثيرا وتعثرت
كثيرا .واننا معنيون بتنفيذ اتفاق
 2011ونأمل اجناز الوحدة الوطنية

وان تكون هناك حكومة وحدة وطنية
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة .ون��ح��ن ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ى
املجلس الوطني الفلسطيني ان يكون
مجلسا توحيديا ،وال ب��د م��ن اع��ادة
عقد املجلس على قاعدة اتفاق بيروت
الذي ابرم بني كل القوى والفصائل».
ومت��ن��ى ان «ت��ك��ون ه��ن��اك ق��وان�ين
العطاء احلقوق املدنية واالنسانية
للفلسطينيني ،ونتمنى للبنان دائما
استمرار االستقرار والتقدم».
وكان بري استقبل العالمة السيد
علي فضل ال��ل��ه وال��س��ي��د ب��اق��ر فضل
الله.
من جهة أخ��رى ،تلقى ب��ري برقية
من رئيس مجلس ال��ش��ورى القطري
احمد بن عبد الله بن زيد آل محمود.
كما تلقى برقية مماثلة من االمني
ال��ع��ام ل��ـ«اجل��ب��ه��ة الشعبية لتحرير
فلسطني  -ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة» احمد
جبريل.

«القوات» :كالم �سفري لبنان بوا�شنطن
حملة با�سيلية على احلزب
استغربت الدائرة اإلعالمية في «القوات اللبنانية» ،في بيان ،ما ورد في
حتقيق أعده الزميل مارون ناصيف في «املؤسسة اللبنانية لإلرسال» عن دعم
اجليش في الواليات املتحدة ،فجاء بشكل مجتزأ مما أفسح في املجال أمام
تفسيرات في غير محلها ،أبقت في أذهان الناس مضمون احلملة التي شنها
ويشنها السفير اللبناني في واشنطن غبريال عيسى على القوات اللبنانية
من دون العودة مبدئيا إلى إدارته الستئذانها بالتصريح وإطالق مواقف هي
أقرب إلى شخصية حزبية منها إلى سفير ميثل الدولة اللبنانية».
أضاف البيان« :يهم الدائرة اإلعالمية في القوات اللبنانية ان تؤكد ان كل
ما ورد على لسان عيسى عار من الصحة متاما ،بل يدخل في سياق التحريف
املقصود والتضليل املكشوف وه��و نقيض م��ا تقوم ب��ه ال��ق��وات ف��ي لبنان
وواشنطن وكل عواصم العالم جلهة السعي إلى تسليح اجليش وتقويته من
أجل حسم ازدواجية السالح ملصلحته منفردا ،ألن ال قيامة فعلية للبنان من
دون سالح أوحد بيد اجليش ،وما قاله رئيس مقاطعة أميركا الشمالية في
القوات اللبنانية الدكتور جوزف جبيلي هو توصيف لواقع اإلدارة األميركية
جلهة كونها مقسومة بني موقف غير متساهل مع لبنان وآخر متساهل على
غرار البنتاغون ،وبالتالي ما نقله جبيلي يع ّبر بدقة عن موقف أميركي وليس
عن موقفه الشخصي ،فيما موقف القوات ينبع من إميانها بضرورة سيطرة
اجليش اللبناني على كامل التراب اللبناني ،وعملت وتعمل على تقوية الدولة
التي تشكل أحد أهداف القوات األساسية ،كما ان جبيلي يعمل بشكل دؤوب
على فتح القنوات الالزمة من أجل تأمني التمويل الضروري للجيش وتوفير
السالح املطلوب من خالل االتصال بقيادة اجليش ومع اجلهات املختصة
في الكونغرس واإلدارة ،وميكن سؤال املعنيني في اجليش وواشنطن والذين
يعلمون متام العلم كيف جتهد «القوات» بهذا االجتاه».
وش��ددت ال��دائ��رة على أن «م��ن ب��دأ ه��ذه احلملة هو السفير اللبناني ،إذ
لم تلحظها في اي مكان آخر ،وهي تدخل من ضمن احلملة الباسيلية على
القوات اللبنانية ،وخصوصا أن السفير معروف بانحيازه الفاضح وحتويله
السفارة إلى مركز حزبي بدال من ان تكون سفارة مفتوحة للجميع ،األمر الذي
ال يجب أن يستمر على هذا املنوال ،حرصا على صورة الدولة ومؤسساتها».

كل لبنان
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احلريري بحثت وقائد اجلي�ش الأو�ضاع العامة
املفتي دريان التقى وفد «الق ّوات اللبنانية»
مطرجي :احلكومة اجلامعة �ضرورة ُم ّلحة للبلد وعر�ضت ومدير «الأونروا» الإعمار يف عني احللوة

املفتي دريان مستقب ً
ال احملامي مطرجي
استقبل مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
في دار الفتوى أم��س ،رئيس «هيئة الدفاع عن حقوق»
بيروت احملامي صائب مطرجي ،الذي قال بعد اللقاء:
«قدمنا ملفتي اجلمهورية التهنئة بشهر رمضان املبارك،
وك��ال��ع��ادة استأنسنا ب��رأي��ه ح��ول األوض���اع الراهنة،
خاصة حول تشكيل احلكومة العتيدة برئاسة الرئيس
سعد احل��ري��ري ،ال��ذي نتمنى ل��ه التوفيق ف��ي تشكيل
ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ي��ة ت��ك��ون ع��ل��ى م��س��ت��وى تطلعات
اللبنانيني ،وبخاصة أن ه��ن��اك ملفات ساخنة كانت
تعالج وهي باالنتظار ،وعلى رأسها الوضع االقتصادي
وغيره من امللفات».
       وأض��اف مطرجي« :أكدنا للمفتي دري��ان أهمية
وح���دة ب��ي��روت حت��ت قياداتها برئاسة الرئيس سعد
احلريري ،وأن يعود اللبنانيون ي��د ًا واح��دة موحدة»،
مشيرا في رده على سؤال إلى وجود «رأيني اثنني حول
تشكيل احلكومة ،ولكنني أميل الى الرأي التفاؤلي بأن
احلكومة سوف تشكل خالل أسبوعني من عودة الرئيس

النائب احلريري لدى زيارتها قائد اجليش في اليرزة

احل���ري���ري م��ن س��ف��ره ،ألن اجل��م��ي��ع ب��ح��اج��ة إل���ى هذه
احلكومة التي ستعمل على صون لبنان مما يحيط به
من أخطار ،وعلى اجلميع احملافظة على سالمة وطننا
ووحدته ،مما يتطلب أن تكون احلكومة املقبلة جامعة
وممثلة جلميع األط��راف السياسية ،ف��إن ذل��ك ضرورة
ملحة لوحدة البلد».
والتقى املفتي دري��ان وف��د «املهن واملصالح احل ّرة»
في ح��زب «ال��ق� ّ�وات اللبنانية» برئاسة األم�ين املساعد
للشؤون املصالح الدكتور غسان ي��ارد ،ال��ذي نقل إلى
املفتي حتيات الدكتور سمير جعجع ودعوته حلضوره
اإلفطار السنوي الذي تقيمه القوات اللبنانية.
وق��ال بعد اللقاء« :ه��ذا اإلف��ط��ار تقليد سنوي يع ّبر
عن رسالة االنفتاح واحملبة واإلمي��ان بالعيش املشترك
��وات اللبنانية» ومتنينا عليه احلضور
حل���زب «ال���ق� ّ
شخصيا ألن��ه ش��رف كبير أن يكون معنا ،ونحن نقدر
مواقفه الوطنية ألن��ه حقيقة رم��ز ل�لاع��ت��دال وضمانة
للعيش املشترك في لبنان».

خلوة رم�ضان ّية للت�ضامن الروحي
مب�شاركة � 100شخ�ص من ديانات خمتلفة

�صيدا � -سامر زعيرت:
زارت النائب بهية احل��ري��ري ،قائد اجليش العماد
ج���وزاف ع��ون ف��ي مكتبه ب��ال��ي��رزة ،حيث ت��ن��اول البحث
األوضاع العامة في البالد.
واستقبلت النائب احلريري في مجدليون ،مدير عام
وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني «األونروا»
في لبنان كالوديو كوردوني ،يرافقه مدير منطقة صيدا
ف��ي ال��وك��ال��ة ال��دك��ت��ور إب��راه��ي��م اخل��ط��ي��ب ،ال��ذي��ن هنآها
بفوزها في االنتخابات النيابية.
وج���رى ب��ح��ث أوض����اع ال�لاج��ئ�ين الفلسطينيني في
لبنان واملخيمات ،والعجز املالي الذي متر به «األونروا»،
وانعكاسه على خدماتها ،وحتشيد حملة الدعم الدولي
لها ،ومدى جتاوب ال��دول املانحة معها ،إضافة للجانب
التربوي من عمل «األونروا» ،ومراحل عملية إعادة اعمار
حي الطيري واألحياء املجاورة في مخيم عني احللوة.
واستقبلت النائب احلريري أيض ًا ،أمني عام «االحتاد
البرملاني العربي» فايز الشوابكة مهنئ ًا إياها بفوزها
في االنتخابات النيابية ،وجرى خالل اللقاء التداول في
األوضاع العامة في لبنان واملنطقة.
والتقت النائب احل��ري��ري بحضور الشوابكة ،امني
س��ر املكتب السياسي ل��ـ «جبهة التحرير الفلسطينية»

عضو املجلس الوطني الفلسطيني نائب رئيس اجلمعية
البرملانية للبحر األبيض املتوسط بالل قاسم ،يرافقه وفد
من اجلبهة ضم عضو املكتب السياسي صالح اليوسف
وأعضاء قيادة اجلبهة في لبنان أبو وائل كليب ،يحيى
حجير ويوسف اليوسف « ،قدموا لها التهنئة بفوزها
باالنتخابات النيابية .وك���ان اللقاء مناسبة للتداول
في األوض��اع داخ��ل األراض��ي الفلسطينية احملتلة وفي
أوضاع املخيمات في لبنان وال سيما مخيم عني احللوة.
كما اطلعت ال��ن��ائ��ب احل��ري��ري م��ن محافظ اجلنوب
منصور ضو ومدير مشروع تعزيز ق��درات إدارة مخاطر
الكوارث لدى رئاسة احلكومة زاهي شاهني على املراحل
التي قطعها البرنامج املمول من األمم املتحدة االمنائي
« »UNDPاملخصص الستكمال وتفعيل غرفة العمليات
في اجلنوب ،وانضم ال��ى االجتماع رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد السعودي وقائد منطقة اجلنوب االقليمية
في قوى األمن الداخلي العميد سمير شحادة ،وبحضور
منسق عام «تيار املستقبل» في اجلنوب الدكتور ناصر
حمود.
وقال شاهني« :إن غرفة العمليات التي مت إنشاؤها في
في سراي صيدا احلكومي ،مجهزة بكل املعدات الالزمة،
وستكون من اجليش وقوى األمن الداخلي ،مع موظفني
من احملافظة».

مشاركون في اخللوة
�ؤس��س��ة أديان
ف��ي إط���ار ش��ه��ر رم��ض��ان امل���ب���ارك ،دع���ت م� ّ
بالشراكة مع راهبات كرمل القديس يوسف – املشرف ،إلى
خلوة رمضان ّية للتضامن ال��روح��ي ،للسنة السادسة على
ال��ت��وال��ي ،فل ّبى ال��دع��وة ق��راب��ة املئة شخص م��ن شخصيات
روح ّية واجتماع ّية وتربو ّية ،مسيح ّيني ومسلمني ،وبحضور
القائم بأعمال السفارة البابو ّية في لبنان املونسنيور إيفان
سانتوس.
ب��دأت اخل��ل��وة بحلقات ح��وار ومشاركة ح��ول قيم أديان
وتنوعت
التنوع ،والتضامن ،والكرامة اإلنسان ّية.
الثالث:
ّ
ّ
املشاركات بني خبرات حيات ّية وأفكار روح ّية ووجدان ّية .ففي
التنوع هو القوة الكامنة
التنوع جاء أن
إطار الكالم عن قيمة
ّ
ّ
التي تساعد اإلن��س��ان على االرت��ق��اء في اميانه وف��ي حياته
التنوع في لبنان ُمهدد ومن
الروحية وفي عمله اليومي ،وأن
ّ
جميعا احلفاظ عليه والعمل من أج��ل مواطنة
مسؤوليتنا
ً

مكون لبناني مهم مهما كان عدده.
حاضنة
للتنوع ألن كل ّ
ّ
وعن قيمة التضامن ركّز املشاركون على اعتبار التضامن
أب��ع��د م��ن خ��دم��ة ن��ؤدي��ه��ا ل�لآخ��ر ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ب��ح��اج��ة إلى
مساعدة ،بل يقودنا التضامن مبعناه الروحي إلى اعتبار
اآلخ��ر ب��ذات��ه حاجة إل� ّ�ي لكي تكتمل إنسانيتي بالتواصل
والتعاون واملشاركة معه.
واعتبر املشاركون في نقاشهم قيمة الكرامة اإلنسان ّية
محصنة في القرآن ،وهي قيمة جتمع
كوني
إلهي
أنها مبد ٌأ
ّ
ٌ
ّ
تنوع وتضامن.
من
األخرى
كل القيم
ّ
وبعد حلقات احل��وار ،انتقل احلضور إلى املسرح حيث
أحيت فرقة اإلخالص الدمشق ّية حف ً
ال إنشادي ًا بقيادة املنشد
منصور زعيتر ..وكانت كلمة لرئيس مؤسسة أدي��ان األب
فادي ضو ،ورئيس دير كرمل القديس يوسف األم مرمي النور
عويط.

«اجلماعة» بحثت مع «اجلبهة ال�شعبية» ن�شاط �شيخ العقل
و«حما�س» الو�ضع الفل�سطيني
�صيدا – مكتب «اللـواء»:

استقبل نائب رئيس املكتب السياسي لـ «اجلماعة االسالمية» في لبنان الدكتور
بسام حمود في مركز اجلماعة بصيدا ،وفد «اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني» برئاسة
مسؤول العالقات السياسية في لبنان أبو جابر وعضوية كل من عبدالله الدنان ،ابو
علي حمدان ،فتحي أبو علي ،وعبد الكرمي األحمد وبحضور عضو اللجنة السياسية
للجماعة محمد الزعتري.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ب�ح��ث امل�س�ت�ج��دات السياسية ع�ل��ى ال�س��اح�ت�ين اللبنانية
والفلسطينية والتطورات األمنية اخلطيرة الناشئة عن العدوان الصهيوني على غزة.
«للتوحد في معركة الكرامة والصمود
ودعا املجتمعون كل الفصائل الفلسطينية
ّ
�روج لها أع��داء الشعب
وكسر احلصار ومواجهة صفقة العار (صفقة القرن) التي ي� ّ
الفلسطيني وقضيته العادلة» ،مطالبني «احلكومة اللبنانية بتخفيف املعاناة عن
الشعب الفلسطيني في لبنان ،كشكل من أشكال دعم الصمود ورفض التوطني ومتسكه
بحق العودة».
كما استقبل حمود وفد ًا من حركة «حماس» برئاسة مسؤولها السياسي في لبنان
الدكتور احمد عبد الهادي ،وعضوية املسؤول السياسي في منطقة صور جهاد طه،
واملسؤول السياسي في منطقة صيدا امين شناعه ،بحضور أعضاء اللجنة السياسية
للجماعة في اجلنوب احمد احلبال ومحمد الزعتري ،وجرى بحث االوضاع السياسية
العامة والعالقات اللبنانية الفلسطينية واالوضاع داخل املخيمات.
ودان اللقاء «ال�ع��دوان الصهيوني الغاشم على قطاع غ��زة» ،مشيدا «باملجاهدين
الذين يتصدون لهذا العدوان ببسالة دفاع ًا عن اهل غزة وعن شرف كل األمة».

اس��ت��ق��ب��ل ش��ي��خ ع��ق��ل طائفة
�وح��دي��ن ال�����دروز ال��ش��ي��خ نعيم
امل� ّ
حسن في دار الطائفة في بيروت،
وفدا من حزب «القوات اللبنانية»
برئاسة نائب األمني العام لشؤون
امل��ص��ال��ح ال��دك��ت��ور غ��س��ان ي���ارد،
سلمه دعوة الى حفل االفطار الذي
تقيمه مصالح «ال���ق���وات» ف��ي 11
حزيران املقبل في فندق حبتور.
واستقبل الشيخ حسن أيض ًا،
محافظ البقاع ك��م��ال أب��و جودة،
يرافقه محافظ اجل��ن��وب منصور
ض����و ،وك���ان���ت م��ن��اس��ب��ة لعرض
األوضاع العامة.
وأك����د ال��ش��ي��خ ح��س��ن «ض����رورة
ال��ع��م��ل املستمر م��ن ك��ل االجهزة
وال���ق���وى األم��ن��ي��ة ل��ض��ب��ط حاالت
ال��ت��ف��ل��ت األم���ن���ي وح���م���اي���ة أمن
املواطنني».
وك����ان ش��ي��خ ال��ع��ق��ل ق���د التقى
معتمدي مشيخة العقل الشيخ فهد
علم ال��دي��ن ف��ي ال��ب��رازي��ل والشيخ
وليد فرحات في الواليات املتحدة
األمركية.

عثمان عر�ض
وجمايل الأو�ضاع
استقبل املدير العام لقوى األمن
ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء ع��م��اد ع��ث��م��ان ،بعد
ظ��ه��ر أم���س ف��ي مكتبه بثكنة املقر
العام ،النائب دميا جمالي ،في زيارة
جرى خاللها عرض لألوضاع العامة
في البالد.

خرق زورق
للإحتالل
املياه اللبنانية
أص��درت قيادة اجليش– مديرية
التوجيه البيان اآلت��ي« :أق��دم زورق
ح��رب��ي ت��اب��ع ل��ل��ع��دو اإلسرائيلي،
بتاريخ  2018/5/30الساعة ،18.37
على خرق املياه اإلقليمية اللبنانية
مقابل رأس الناقورة ،ملسافة حوالى
 200م��ت��ر ومل����دة  3دق���ائ���ق .جتري
متابعة موضوع اخل��رق بالتنسيق
م��ع ق��وات األمم املتحدة املؤقتة في
لبنان».

نعم ليقوى لبنان على الف�ساد!

حممد يو�سف بي�ضون*

بهذه الكلمات ،عنونت نادين سالم مقالها في «اللواء» يوم اجلمعة
الواقع فيه .2018/5/25
تهانينا ل��ك ي��ا س��ت ن��ادي��ن ،فقد أصبت احلقيقة بقولك «إنّ اقتالع
الفساد لم يعد ترف ًا ينادى به ،بل هو حاجة أكثر من ملحة إلع��ادة فتح
أبواب املساعدات الدولية وأهمها «سيدر» للنهوض باالقتصاد الواقف
على شفير االنهيار».
كذلك أصبت احلقيقة ح�ين قلت« :امل��ف��ارق��ة أنّ منابع الفساد باتت
معروفة وأغلب الطبقة السياسية متو ّرطة بشكل أو بآخر».
ث��م أض��ف��ت أي��ض � ًا« :إنّ ال��س��ب��اق امل��ت��و ّق��ع على ال�����وزارات والشهية
املفتوحة على اخلدماتية حت��دي��د ًا ،ال ّ
يبشران بن ّية حقيقية للنهوض
ومؤسسات ،بل يؤكدان نظرية أنّ مقدرات اخلزينة ال تزال
بالدولة شعب ًا
ّ
لقمة سائغة يتقاسمها الشركاء في الوطن».
هذه الكلمات القاطعة ال تترك مجا ًال للمزيد .إ ّنها تعتبر تعبير ًا دقيق ًا
كمؤسسات ومواطنني جتعلنا نتوقف ونتساءل وم��اذا بعد؟ فإذا
ع ّنا
ّ
ّ
تأخر ظهور املنقذ أخشى ما أخشاه أن يجد حني يأتي البلد وقد هاجرت
معظم قواه الفاعلة ولم يبق منها إال القليل ج��د ًا ،يصعب عليه االتكال
عليه إلخراج لبنان من بئر الفساد.
أعود وأك ّرر تساؤلي لبنان إلى أين؟ إظهر أيها املنفذ املنتظر

وعن الف�ساد دائم ًا
في املؤمتر الصحفي ال��ذي عقدته الغرفة اللبنانية  -األميركية في
بيروت ،بحضور سفيرة الواليات املتحدة لدى لبنان ،أبدت هذه األخيرة،
ارتياحها في إلتزام معظم األحزاب السياسية ،خالل احلملة االنتخابية
بالعمل على معاجلة مسألتي الفساد والشفافية ،مش ّددة على الدور
الذي ينبغي ان تؤديه احلكومة في وضع ح ّد ملشكلة الفساد التي تُه ّدد
االقتصاد بكامله.
شكر ًا سعادة السفيرة على تصريحك الناصح للمسؤولني من خالل
األحزاب السياسية الذي وضعت يدك على اجلرح النازف في لبنان.
أيها املسؤولون عن لبنان الشعب والوطن أليس من املعيب أنْ يأتينا
النصح من سفيرة أهم دولة في العالم.
بالتأكيد ،ل��م ت��ب��ادر السفيرة إل��ى النصح إال بعد أنْ ش��ع��رت بأنّ
املسؤولني ال يفعلون شيئ ًا في هذا الصدد ،أتساءل ويتساءل معي كل
عما إذا كان الفساد قد قطع نقطة الالرجوع في مسيرته
لبناني شريف ّ
على أرض لبنان كي حت ّذرنا دولة كلمتها مسموعة في أرجاء العالم من
أنّ السكوت املميت عنه ُيه ّدد اقتصاد لبنان إلى هذه الدرجة قد وصل
وطننا .أال ُيدرك مسؤولون أنّ عدم معاجلتهم للفساد ومكافحته يبعد
عنا استثمارات اخلارج في بلدنا.
أيها املسؤولون ،هل تقبلون أنْ يستمر بلدنا في العيش مع الفساد؟
وإذا كنتم قد عجزمت عن معاجلة الفساد ،فأي منو لبلدكم تتوقعون؟
فع ً
ال ،مسكني الشعب اللبناني الذي يرى أن كل جهوده تهدر وتذهب
في مهب الرياح .فإن صبر اليوم ...،ستنقضي في الغد.

عن روح املرحوم عبد الغني �سالم

«مركز لبنان للعمل التط ّوعي» يو ّزع
وجبات الإفطار للعائالت املتع ّففة

ض��م��ن م��ب��ادرة «رم��ض��ان أم����ان» ،بنسختها الثالثة
عشرة للعام 1439هـّ ،
التطوعي»
ينظم «مركز لبنان للعمل
ّ
حملة توزيع وجبات اإلفطار لهذا العام ،يومي األربعاء
واجلمعة طيلة الشهر الفضيل ،على م��ن��ازل العائالت
املتع ّففة واألي��ت��ام واملسنني ف��ي ب��ي��روت ،وذل��ك ع��ن روح
امل��رح��وم ع��ب��د ال��غ��ن��ي س�ل�ام ،بتقدمة م��ن أس���رة جريدة
«اللـواء» على رأسها رئيس التحرير صالح سالم.
وتهدف احلملة إل��ى ترسيخ املسؤولية اإلجتماعية
واإلحساس مبعاناة الناس ،وابتغاء األجر والثواب من
الله عز وجل.
التطوعي ،عن أنّ أسرة
واعلنت إدارة مركز لبنان للعمل
ّ
خصصت لهذه احلملة مطبخ ًا لطهي الوجبات
«اللـواء» ّ

متطوعو املركز
وتعبئتها بطريقة صحية ،حيث يعمل
ّ
على نقل الوجبات إل��ى منازل مستحقيها من العائالت
امل��ت��ع� ّف��ف��ة ف��ي ب���ي���روت ،وإل���ى ب��ع��ض دور األي���ت���ام ودور
املسنني .وتشتمل الوجبة على التمر ،امل���اء ،الفتوش،
املتنوعة ،واحللويات الرمضانية.
الوجبة الرئيسية
ّ
ودع��ت إدارة املركز جميع اجلهات اخليرية الداعمة،
للتب ّرع لدعم البرامج ،التي ين ّفذها املركز في شهر رمضان
املبارك وغيرها ،وذلك على الرقم  03073731أو التبرع
التطوعي ،بنك البركة ،رقم
على حساب مركز لبنان للعمل
ّ
احلساب:
AlBaraka - IBAN:
LB37 0109 0000 0000 1012 0935 4003
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* نائب ووزير سابق.

نصيحة درزية لباسيل
نصح اح��د املشايخ ال�ب��ارزي��ن ف��ي الطائفة
الدرزية الوزير جبران باسيل بالتروي في مواقفه السياسية ،وذلك ابان مناسبة
تواجد فيها الرجالن صدفة.

هذا التكتل يطالب بوزيرين!
أعرب نائب في «التكتل الوطني» بأن التكتل يريد وزيرين أحدهما سني وهو
النائب فيصل كرامي والثاني مسيحي وهو النائب اسطفان الدويهي.
يذكر أن التكتل يضم كال من النواب فايز غصن ،طوني فرجنية ،اسطفان
الدويهي ،فيصل كرامي ،جهاد الصمد ،فريد هيكل اخلازن ومصطفى احلسيني.

«قعدة للقوات واملردة»

جمعت جلسة ف��ي وسط بيرو 
ت
م��ط��ل��ع االس����ب����وع أح����د ن�����واب كتلة
«القوات اللبنانية» بقيادي رفيع من تيار
«املردة» ،لكن الطرفني رفضا البوح مبضمون املباحثات.

جعجعة وطحني
اعتبرت مصادر سياسية ان ما يحصل مع القوى السياسية واالمنية
فيبعلب ك ينطبق عليه املثل القائل «أسمع جعجعة وال أرى طحينا» ،الفتة
الى انه «وبالرغم من كل ما يحكى عن اجراءات وخطط جديدة للمنطقة،
اال انه في الواقع ال صدى لها على االرض والوضع من سيىء ألسوأ».

الوزير املشروط

متط ّوعو مركز لبنان للعمل التط ّوعي يجمعون احلصص الغذائية لتوزيعها

توا�صل الإفطارات الرم�ضانية يف بريوت وال�شمال
كلمات دعت �أهل اخلري لتخفيف ال�ضائقة عن الفقراء

ردد مسؤول أن مرشحي «التيار الوطني
احل��ر» للوزارة أصبحوا في معظمهم من النواب احلاليني ،فكيف ميكن لتيار
عارض اجلمع بني الوزارة والنيابة لسنوات أن يصبح شرطه للتوزير أن يكون
املرشح نائب ًا.

سيزار أم طالل؟

مع إص��رار النائب ط�لال أس�لان على توزيره شخصي ًا ،ف��إن السير في هذا
اخليار يقضي على فرصة النائب سيزار أبي خليل ،كو َنهما من التكتل نفسه،
وهو ما يطرح سؤا ًال «سيزار أم طالل؟» بقوة.

«الدفاع» ألرثوذكسي من «التيار»
على رغم تأكيد رئيس «التيار الوطني احلر» جبران باسيل أن تكتل «لبنان
القوي» يتطلع إلى وزارتَي «الداخلية» و«املالية» ،اال أن االعتقاد األساسي هو أن
ِّ
يحضر مرشحه األرثوذكسي
هذا الطرح جاء لتسجيل موقف ال أكثر ،وأن التيار
لـ«الدفاع» ،الذي سيكون إما الياس أبو صعب أو أسعد درغام.

صرف املرشحني
أصدرت الهيئة التأديبية في «التيار الوطني احلر» قرارات بصرف أعضاء من
صفوف التيار ترشحوا في االنتخابات النيابية مخالفني قرار القيادة احلزبية
وتوجيهاتها.

هذه هي وظيفة حزب الله املقبلة

القصار ،السنيورة ،الصلح ،الهراوي ،بري ،سالم جنا ،دريان ،الوزيرة عز الدين وعبيد في إفطار دار األيتام
النائب الطبش،
ّ
(تصوير :جمال الشمعة)
ت��واص��ل إق��ام��ة اإلف���ط���ارات ال��رم��ض��ان��ي��ة ف��ي بيروت
واملناطق ،و ُألقيت خاللها كلمات تناولت مختلف القضايا
الراهنة في لبنان واملنطقة.
*وفي هذا اإلطارّ ،
مؤسسات الرعاية االجتماعية
نظمت ّ
ف��ي لبنان – دار االي��ت��ام اإلسالمية حت��ت شعار «رمضان
همزة وص��ل» ،إفطارها الرمضاني السنوي للسيدات في
قاعة االحتفاالت  Seaside Pavilionفي واجهة بيروت
البحرية اجلديدة في وسط مدينة بيروت ،بحضور :رندة
ب��ري ،يسرى دري���ان ،منى ال��ه��راوي ،عايدة الصلح ،هدى
السنيورة ،وزيرة الدولة للتنمية االدارية عناية عزالدين،
النائب روال الطبش ،م��ي مخزومي ،لبنى ك��ال��وت ممثلة
رباب الصدر ،رائدة قصار ،الوزيرة السابقة وفاء الضيقة،
النائب السلبقة غنوة جلول ،سفيرة ماليزيا زينة ميرزا،
هالة شقير ،لبنى عبيد ،ح��رم سفير جمهورية باكستان
افشان توكار ،وحشد من سيدات املجتمع.
استهل احل��ف��ل بكلمة ترحيبية م��ن م��دي��رة العالقات
العامة واالعالم في دار االيتام االسالمية رانيا زنتوت ،ثم
كانت كلمة ألمينة سر مجلس العمدة ندى سالم جنا ،قالت
فيها« :إن مؤسساتنا دائم ًا رائدة في عمل اخلير ،وتعمل
على مساحة الوطن في مراكزها الـ  ،54وال تف ّرق بني معوز
وآخ��ر» ،مشيرة إلى أنّ «احلاجة في لبنان ت��زداد فالوضع
املعيشي الضاغط ي��زي��د ال��وض��ع س���وء ًا وع���دد املسعفني
يزداد ومؤسساتنا تعمل اآلن في أقصى طاقاتها ولم يكن
ذلك ممكن ًا لوال دعمكنّ ومساندتكنّ لنا وإميانكنّ مبا نقوم
به» ،مؤكدة على «دور امل��رأة في مؤسستنا التي أصبحت
تضم في مجلس العمدة  4سيدات ،فيما  %70من اجلهاز
العامل هو من النساء».

وحت � ّدث��ت رئيسة ق��ط��اع دار االي��ت��ام االس�لام��ي��ة دانية
صفدية ،فأكدت أن «واقعنا احلالي يشهد وجوه ًا متعددة
لليتم ،فلم يعد اليتيم من فقد امه او اب��اه ،ذلك ان املشاكل
املجتمعية املستجدة من عنف وفقر وبطالة وتشرد أضحت
ترخي ظاللها على االطفال ،تاركة آثار ًا وآالم ًا تالمس اليتم
مرارة وحرمان ًا ،واملؤسسات مستمرة برسالتها ومبادئها
رغ��م ك��ل التحديات ،متوكلة على الله سبحانه وتعالى،
واثقة بأفراد املجتمع الذي يصنعه من سلكن طريق اخلير
أمثالكن».
*وأق���ام «بيت ال��زك��اة واخل��ي��رات» مبساهمة كرمية من
العميد فاروق حسني آغا عن روح والديه وزوجته  ،مأدبة
إفطار ألسر األيتام والعوائل املتع ّففة في طرابلس بـ «مطعم
بيتنا» ضمن مواصفات وج��ودة عالية ،حيث ش��ارك في
اإلفطار أكثر 250صائم ًا وصائمة.
وأل��ق��ى م��دي��ر قسم األن��ش��ط��ة اخل��ي��ري��ة ورع��اي��ة األيتام
عبدالله البوش كلمة شكر فيها أسرة العميد فاروق حسني
آغ��ا ال��ت��ي ش��ارك��ت ف��ي اإلف��ط��ار ،م��ب��ارك� ًا لهم ح��ل��ول شهر
رمضان املبارك» ،وناشد «أهل اخلير لدعم مشاريع البيت
الرمضانية التي تضخمت بشكل كبير جد ًا بسبب طلبات
الفقراء املتزايدة نظر ًا لألوضاع االجتماعية واملعيشية
املثقلة باملشاكل االقتصادية واملالية».
وألقى العميد املتقاعد آغا كلمة شكر فيها احلضور على
تلبيتهم الدعوة ،معرب ًا عن «سعادته بلقاء األيتام والفقراء
على هذه املائدة املباركة» ،داعيا «أهل اخلير الى مزيد من
العطاء شاكرا «بيت الزكاة واخل��ي��رات» بشخص رئيسه
الدكتور محمد علي ضناوي وفريق العمل في البيت على
جهودهم املتواصلة في خدمة الدين واملجتمع».

يرى نائب في  8آذار ،أن عودة حزب الله إلى
الساحة السياسية اللبنانية ستكون من خالل ملف محاربة الفساد ،الذي سيكون
الوظيفة األساسية للحزب في املستقبل القريب.

أسواق بعلبك ...تعاني!
يعاني أهالي بعلبك من تداعيات الظروف األمن ّية التي شهدتها املنطقة قبل
أ ّيام والوضع العام غير املستق ّر الذي يؤ ّثر على حركة االسواق واحملال التجار ّية،
اذ يع ّبر هؤالء عن تر ّدي أوضاعهم املعيش ّية إثر التراكمات التي تُقابلها حلول
مؤقتّة ال مستدامة ونهائ ّية للحاضر واملستقبل.

حظوظ توزير علوش عالية!
ع ِلم «لبنان  »24من مصادر مطلعة أنه في إطار فصل
النيابة عن ال���وزارة التي يعتمدها تيار «املستقبل»،
ارت��ف��ع��ت بشكل كبير ح��ظ��وظ ال��ق��ي��ادي ف��ي «التيار»
مصطفى علوش ليصبح أح��د وزراء «املستقبل» في
احلكومة العتيدة.
وأش���ارت امل��ص��ادر ال��ى أن��ه وم��ن وجهة نظر احل��ري��ري ف��إن علوش
أظهر وف��اء كبير ًا خ�لال السنوات املاضية بعكس كثير من قيادات
«املستقبل».

َ
يتلق دعوة!
يرغب بالزيارة ..لكنه لم
َ
يتلق حتى
أكدت مصادر واسعة االطالع أن مرجع ًا رسمي ًا بارز ًا لم
الساعة أي دعوة لزيارة الواليات املتحدة علم ًا أنه كان أبدى رغبته
أكثر من مرة أمام وفود أميركية بزيارة واشنطن.

جتاذب أزرق – برتقالي حول «االقتصاد»
ُعلم ان جتاذب ًا غير بسيط يحصل بني التيارين األزرق والبرتقالي
حول احلصول على وزارة االقتصاد في احلكومة العتيدة.

كل لبنان

اجلمعة  1حزيران 2018م
املوافق  16رمضان 1439هـ

بلديات

تعميم مينع موظفي بلدية بريوت �إذا توافرت الإرادة مُيكن �إجناز الكثري للمواطنني

عون افتتحت معر�ض احلدائق ومهرجان الربيع
من االت�صال باملرجعيات ال�سيا�سية
الزوار لإعادة ت�شجري لبنان
توزيع  5000نبتة على ّ
كتب يون�س ال�سيد:

احملافظ شبيب يس ّلم عون الدرع التكرميي
افتتحت عقيلة رئيس اجلمهورية ناديا الشامي عون
«معرض احلدائق ومهرجان الربيع» ،بنسخته اخلامسة
ع��ش��رة ف��ي م��ي��دان س��ب��اق اخل��ي��ل  -ب��ي��روت ،ف��ي مبادرة
اختارت من خاللها عون أن يعود ريع اليوم االول منها
جلمعية  ،les Restaurants du Coeurال سيما أن
هذا احلدث يتميز هذا العام بلفتة انسانية جمعت ما بني
أهمية احملافظة على املساحات اخلضراء وحب العطاء،
وذل��ك من خ�لال دع��م ه��ذا املعرض واملهرجان جلمعيات
خيرية ومؤسسات انسانية.
حضر افتتاح املعرض ،الذي ُأقيم حتت عنوان «أصوات
في احلديقة» ،بالتعاون مع بلدية بيروت ،النائب هاكوب
ترزيان ،محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ،املدير
العام لوزارة الزراعة لويس حلود ،سفير بلجيكا اليكس
ليانيرتس.
وأشارت نانسي زعرور الى «أهمية هذا املعرض الذي
يسلط الضوء على املساحات اخلضراء ،وعلى موضوع
أص����وات احل��دي��ق��ة أو م��ا ي��ع��رف بـ،soundscaping
بالتزامن مع توزيع  5000نبتة صعتر الى زوار املعرض
من قبل مبادرة إعادة تشجير لبنان ،وذلك احتفاال بأهمية
هذه النبتة في لبنان.
وكشفت عن أن قسما من عائدات املعرض سيعود ريعه
الى جمعيات ومؤسسات خيرية كـ Restaurants du
 Coeurومؤسسة كاريتاس ومركز سرطان االطفال في

لبنان  ccclوجمعية متنى  ،Tamannaمع االشارة الى
ان املهرجان سيكون خاليا من النفايات ،zero waste
بالتعاون مع جمعية  cedar environmentalالتي
ستتولى اع���ادة ت��دوي��ر النفايات ال��ص��ادرة ع��ن املعرض
خالل ايامه االربعة.
رح���ب بعون،
بعد ذل���ك ،حت��� ّدث احمل��اف��ظ شبيب ال���ذي ّ
شاكرا لها «حضورها ورعايتها املعرض ما أض��اف إلى
هذه املناسبة املزيد من الرقي واألهمية والبعد الوطني».
وق��ب��ل ق��ص ش��ري��ط االف��ت��ت��اح ،ق���� ّدم ال��ن��ائ��ب ترزيان
واحملافظ شبيب والقيمون على املعرض درعا تذكارية إلى
عون عربون شكر على دعمها الدائم للنشاطات البيئية.
ويضم املعرض محطات خاصة عن احملميات اللبنانية
كمحمية جبل موسى ،وبنتاعل وارز الشوف وتنورين.
كما يشارك فيه أكثر من  220جهة عارضة تقدم مجموعة
م��ن ال��ن��ب��ات��ات واالزه�����ار واالث����اث اخل���اص باملساحات
اخلارجية واالكسسوارات ومختلف التجهيزات واملعدات
اخلاصة باحلدائق والبساتني.
متخصصة من
وتقام فيه ايضا ورش عمل وصفوف
ّ
قبل خبراء في الزراعة ،الى جانب مؤمتر حول املساحات
اخل��ارج��ي��ة اخل��ض��راء واص����وات الطبيعة ،إض��اف��ة الى
مشاركة اكثر من  60جمعية ومتخصصني في السياحة
البيئية ودور الضيافة وف��ن��ادق ضمن منصة خاصة
بعنوان .Travel Lebanon

اخلطيب عاين جرود فاريا وحراجل
ومواقع مفرت�ضة لطمر براميل �سامة

توقفت األوس��اط البلدية عند التعميم الذي أص��دره محافظ مدينة بيروت
القاضي زي��اد شبيب بتاريخ  2018/5/24وال��ذي مينع فيه جميع املوظفني
من مراجعة أي جهة كانت خ��ارج اإلدارة في املواضيع املتعلقة ب���االدارة أو
بحقوقهم الوظيفية ،فرأت ان هذا التعميم موجه إلى املرجعيات السياسية
واحلزبية والنواب الذين يقومون مبراجعة اإلدارة البلدية في أمور تخص
املوظفني ورج��ال اإلط��ف��اء واحل���رس ،إم��ا باالتصال أو احلضور إل��ى القصر
البلدي والذي تعتبره اإلدارة تدخ ً
ال في عملها ،وهو في الوقت نفسه حتذير
للموظفني م��ن نقل أي معلومات تتعلق بامللفات البلدية أو االج��ت��م��اع مع
مسؤولني في األحزاب الذين يؤيدونها.
وجاء في نص التعميم اآلتي:
يطلب اليكم التعميم على جميع املوظفني وج��وب التق ّيد بأصول التقدم
مبراجعات إدارية تسلسلية أو املطالبة بحقوق وظيفية أو طلب املواجهة وفق ًا
لبنود التعميم عدد /1848م تاريخ .2014/5/26
ويطلب اليكم التق ّيد بالبند رابع ًا من التعميم املذكور الذي ينص على ما
يلي:
«مينع على جميع املوظفني مهما كانت فئاتهم أو رتبهم أو وظائفهم،
مراجعة أي��ة جهة ك��ان��ت خ���ارج اإلدارة ف��ي امل��واض��ي��ع املتعلقة ب����االدارة أو
بحقوقهم الوظيفية.
كل موظف تصل بشأنه مراجعة أو اتصال أو توصية بشأن أحد املواضيع
املذكورة في البند السابق يعتبر مرتكب ًا ملخالفة مسلكية ويخضع للمالحقة
التأديبية مع مراعاة أصولها جلهة احلق بالدفاع».

ال تل ّوث يف مياه كفرعبيدا وال �أمرا�ض متف�شية
ال�صحة :الأمر حتت ال�سيطرة
أظ��ه��ر الكشف االول���ي ال���ذي اج��رت��ه وزارة الصحة على امل��ي��اه ف��ي بلدة
كفرعبيدا ان ال وب��اء وال ام��راض متفشية في البلدة وال تلوث في مياهها،
وأن حال الهلع والذعر التي سادت البلدة بعد تعرض مواطنني اثنني إلصابة
مرضية متشابهة أدت الى وفاة أحدهما ،كان مجرد بلبلة اعالمية تسببت بها
مواقع التواصل االجتماعي من دون اي اساس من الصحة.
وأكد رئيس بلدية كفرعبيدا طنوس الفغالي أن «مياه البلدة نظيفة وسليمة
وخالية من امللوثات» ،مشددا على أن «ليس هناك ما يدعو الى القلق الذي
اجتاح البلدة وتسبب بحال من اخلوف لدى املواطنني» ،وموضحا أن تزامن
االصابتني حصل بـ»الصدفة وال صحة لكل ما يتم التداول به».
من جهته ،أكد الطبيب املتابع للقضية سمير شليطا أن «حال املريضة بدأت
بالتحسن بعد  4أيام من العالجات الالزمة ،ورغم تشابه حالتي املرض بني
الرجل املتوفي واملريضة ،اال أنه ال ميكننا اجلزم بوجود ترابط بني احلالتني
حتى الساعة».
وقد ُع ِق َد اجتماع بني فاعليات البلدة واملراقبني الصحيني الذين عادوا
املريضة في املستشفى ،وزاروا الحقا البلدة لطمأنة املواطنني جلهة خلو
البلدة من أي وباء أو تفشي لألمراض.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانا جاء فيه« :ان وزارة الصحة ،وحرصا
منها على االمن الصحي من جهة ،وعلى تعزيز حال االستقرار النفسي لدى
املواطنني وتبديد اي شكوك لديهم عبر التأكد من صحتها ومعاجلتها او
دحضها ،عمدت منذ مساء االثنني بشكل متواصل ال��ى متابعة امللف عبر
طبيب القضاء الدكتور وسام سعادة وارسلت فريقا مركزيا من دائرة الترصد
الوبائي الى كفرعبيدا حيث عمل على التقصي امليداني وعلى اخذ عينات من
املياه وارسلها الى مختبرات مركز البحوث العلمية في الفنار وكذلك عينات
من دم املتوفي واملريضة وارسالها الى مختبرات خ��ارج لبنان» ،مؤكدة أن
«االمر حتت السيطرة وال داعي للهلع ،وال يوجد اي وباء متفش في البلدة».

تعاون بني بلديتي �أيانابا القرب�صية
وبيبلو�س جبيل
جبيل – نال�سي جربايل يون�س:

الوزير اخلطيب خالل معاينة املكان
توجه وزير البيئة طارق اخلطيب أمس ،برفقة فريق
ّ
تقني م��ن ال�����وزارة ال���ى ج���رود ف��اري��ا وح��راج��ل وعيون
السيمان ،حيث عاين ع��ن كثب امل��واق��ع املفترضة التي
مت فيها طمر نفايات سامة قبل م��دة طويلة  ،وإستمع
الى شهود عيان حول معلوماتهم عن مكان طمر براميل
حتتوي على م��واد سامة وخ��ط��رة ،وأف��اد مواطن من آل
خليل أن مستوعبا يحتوي على براميل عليها اشارة
جمجمة وعظمتني وك��ت��اب��ات تفيد بأنها م���واد خطرة
واملانية املصدر مت طمره في مكان آخر قبل أن يتم سحبه
في وقت الحق وعاد الى مستودع في منطقة الزوق.
وأع��ل��ن اخلطيب ع��ن أن��ه بعد حتديد امل��واق��ع التي مت

فيها طمر البراميل في اجلرود سيطلب من قيادة اجليش
اللبناني وم��ن الهيئة الوطنية للطاقة ال��ذري��ة معاينة
املكانني بواسطة االجهزة املختصة الستشكاف إذا كانت
هذه البراميل مازالت مطمورة أو اذا حصل تس ّرب الى
باطن االرض وتبيان الضرر البيئي والصحي اخلطير
الناجت عنها وسبل املعاجلة.
وكان اخلطيب قد طلب من املدعي العام البيئي في جبل
لبنان إج��راء التحقيقات واالستقصاءات الالزمة للتأكد
من صحة املعلومات عن نفايات سامة وخطرة مطمورة
في جرود كسروان ومالحقة الفاعلني واملتدخلني وكل من
تثبت عالقته باملوضوع.

افتتاح معمل الكورة للوقود احليوي للتقليل
من ال�ضرر البيئي وخطورة ا�شتعال احلرائق

ل ّبى رئيس بلدية جبيل  -بيبلوس وسام زع��رور ونائبه احملامي جوليان
زغيب دع��وة رئيس بلدية ايانابا القبرصية يانيس كاروسوس ،للبحث في
موضوع امضاء اتفاقية شراكة وتعاون وتبادل خبرات بني البلدين ،وحلضور
مهرجان «فلوود» السياحي السنوي.
وخ�لال ال��زي��ارة ق� ّدم كاروسوس إلى زع��رور هدية تذكارية عربون تقدير،
في حضور وزي��ر الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصي جورج
الكوتريبيس.
بدوره ،دعا زعرور نظيره القبرصي الى حضور مهرجان النبيذ في ٢٩، ٢٨
و  ٣٠حزيران اجلاري ،واتفق اجلانبان على أن يتم توقيع اتفاقية التعاون بني
املدينتني القبرصية واللبنانية خالل زيارة رئيس بلدية أيا نابيا الى مدينة
جبيل.

زعرور يتس ّلم من كاروسوس هدية تذكارية بحضور الوزير الكوتريبيس

رئي�س بلدية اليمونة :نكء اجلراح
ي�ؤدي لنتائج ال حتمد عقباها
بعلبك  -حممد �أبو �إ�سرب:

خالل قص شريط االفتتاح
افتُتح ام��س معمل الكورة للوقود
احل����ي����وي ض���م���ن م����ش����روع «ن���ش���اط
مستدام إلن��ت��اج الطاقة احليوية في
الكورة « SABioP-املمول من االحتاد
األوروب������ي وامل��ن��ف��ذ م��ن ق��ب��ل برنامج
إق��ت��ص��اد ال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��اق��ة ف��ي معهد
الدراسات البيئية في جامعة البلمند
بالشراكة م��ع إحت���اد بلديات الكورة
ومجلس إمناء الكورة.
ح��ض��ر االف���ت���ت���اح ال��ن��ائ��ب ج���ورج

عطالله وال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ف���ادي كرم
ومم��ث��ل االحت���اد األوروب����ي ستيفانو
دوت��و ورئ��ي��س احت��اد بلديات الكورة
كرمي بو كرمي ورئيس بلدية كفرحزير
فوزي املعلوف ورئيسة مجلس إمناء
ال��ك��ورة إيليان خ��ول��ي ب��اإلض��اف��ة إلى
حشد من املدعويني واملهتمني بالشأن
البيئي.
استهل احلدث بشرح مفصل قدمته
مديرة املشروع الدكتورة سابني سابا،

الطق�س غائم مع ت�ساقط �أمطار متف ّرقة
توقعت دائ��رة التقديرات ف��ي مصلحة األرص ��اد اجل��وي��ة ،أن يكون طقس اليوم
(اجلمعة) غائما إجماال مع تساقط أمطار متفرقة .وج��اء في النشرة اآلت��ي :احلالة
ال�ع��ام��ة :منخفض ج��وي متمركز ج�ن��وب غ��رب تركيا ي��ؤث��ر على احل��وض الشرقي
للمتوسط ،أما يوم (السبت) فيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على
املرتفعات وبداية ارتفاع في درجات احلرارة.
درج��ات احل��رارة على الساحل من  21ال��ى  27درج��ة ،في اجلبال من  12ال��ى 21
درجة ،في األرز من  6درجات الى  16درجة وفي الداخل من  12الى  26درجة .الرياح
السطحية :جنوبية غربية ،سرعتها من  10إلى  35كلم/س.

ث��م ق��ال رئيس بلدية كفرحزير فوزي
معلوف« :يتأكد للجميع أنّ التعاونَ
ب�ي�ن م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات اإلنتاجية
وخاصة،
واخل��دم��ات��ي��ة م��ن رس��م � ّي� ٍ�ة
ّ
ُيعطي م���ردود ًا إيجابي ًا ن��راه أمامنا
ل��ي��ش� ّك��ل إجن�����از ًا ج���دي���د ًا ف��ي واقعنا
الزراعي في الكورة».
من ناحيتها ،أك��دت رئيسة مجلس
إمناء الكورة إيليان خولي أن «مشروع
الطاقة احليوية ه��ذا له أهمية كبرى
ل��ل��ك��ورة ومل���زارع���ي ال��زي��ت��ون وسائر
امل���زارع�ي�ن وامل��واط��ن�ين ع��م��وم � ًا ،فهو
يخدم الكورة من عدة جوانب».
وأع������رب رئ���ي���س إحت�����اد بلديات
الكورة كرمي بو كرمي عن فخره بافتتاح
املعمل.
بدوره ،أكد ممثل االحتاد األوروبي
ستيفانو دوت��و أن��ه م��ن «خ�لال تنفيذ
ه���ذا امل��ع��م��ل ض��م��ن م���ش���روع «نشاط
م��س��ت��دام الن���ت���اج ال��ط��اق��ة احليوية»
املمول من االحتاد األوروبي تبرهن أن
تنفيذ أنشطة إلنتاج الوقود احليوي
ممكنة على املستوى احمللي.

�إبراهيم تف ّقد مركز الأمن العام املنت5 :
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ح ّذر رئيس بلدية اليمونة طالل شريف الق ّيمني على بلدية العاقورة ،من أنّ «نكئ
اجلراح يؤدي الى نتائج قد ال حتمد عقباها» ،وذلك على خلفية »منع دورية من أحد
مفارز القوى االمنية بطلب من بلدية العاقورة رعاة تابعني لبلدة اليمونة ضمن
املنطقة املتفق عليها سابقا حتت اشراف اجليش اللبناني».
وط��ال��ب شريف خ�لال مؤمتر صحفي عقده ف��ي بلدية اليمونة« ،ك��ل املراجع
السياسية دون استثناء »العمل على احلل ال��ذي طرحته جلنة القاضي شريف
احلسيني لطي هذه الصفحة األليمة ،قبل ان تأخذنا بعض التصرفات الرعناء الى
جولة عنف جديدة ال حتمد عقباها».
ورأى أ ّنه »بعد عودة السلم االهلي الى البالد في عهد الرئيس اميل حلود ،ومنع ًا
لتجديد اخلالفات ،كلفت مديرية املخابرات في اجليش اللبناني بالقيام بحل مؤقت
يلتزم به الطرفان ،ريثما يتم وضع احلل النهائي للخالف ،ولكن وعند وصول مجلس
بلدي جديد في العاقورة يعيد إحياء هذا اخلالف ،تنفيذا لوعود انتخابية وغيرها،
وليس آخرها ما يخطط له من اشعال لفتيل هذه األزمة بعد تصاريح نارية للنائب
السابق فارس سعيد التي نشتم منها روائح فتنوية واجترار للماضي األليم».

رئيس بلدية اليمونة وعدد من املشاركني خالل املؤمتر الصحفي

اللواء إبراهيم متفقّد ًا مركز األمن العام اإلقليمي في املنت
أكد املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم أ ّنه إذا
توافرت اإلرادة بني املجتمع املدني وال��دول��ة ،يمُ كن إجناز
الكثير خلدمة املواطنني ،مشددا على أ ّن��ه من حق دافعي
الضرائب أنْ يلمسوا أنّ ما يس ّددونه من أموال تُستخدم في
تنفيذ مشاريع تصب في خدمتهم.
وتف ّقد اللواء إبراهيم على رأس وفد من الض ّباط املبنى
اجلديد ملركز املنت اإلقليمي الكائن في محلة اجلديدة ،حيث
ك��ان ف��ي استقباله رئيس امل��رك��ز وع��دد م��ن رؤس���اء بلديات
ومخاتير املنطقة.
وج��ال اللواء إبراهيم والوفد املرافق في أقسام املركز،
واط��ل��ع��وا ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل ف��ي��ه ،ك��م��ا ت��ف � ّق��دوا الطوابق
املخصصة ملركز التدريب الوطني في املديرية العامة لألمن
العام.
توجه مدير عام األمن العام
وفي كلمة له خالل اجلولةّ ،

متهمون بالقتل
وبالإنتماء
لـ«الن�صرة» �إىل
الع�سكرية للمحاكمة
أص����در ق��اض��ي التحقيق
العسكري فادي صوان ،أمس،
ق��راري��ن اتهاميني ،فاتهم في
القرار األول السوري املوقوف
ع�ل�اء ع��ي��وش ب��ج��رم االنتماء
الى جبهة النصرة والقتال في
سوريا ضد اجليش السوري
النظامي واالنتقال الى لبنان
واملشاركة في معركة عرسال
 2014ال������ى ج����ان����ب جبهة
النصرة وقتل ومحاولة قتل
ع��س��ك��ري�ين وس����رق����ة أعتدة
عسكرية وت��خ��ري��ب ممتلكات
عامة وخاصة ،وذلك سندا الى
املواد  335و 549و201/549
و 733و 640/639عقوبات
وامل����ادت��ي�ن  5و 6م���ن قانون
 1958واملادة  72أسلحة و143
و 144قضاء عسكري.
وات��ه��م ف��ي ال���ق���رار الثاني
ال��س��وري امل��وق��وف خالد أمني
حربا بجرم االنتماء الى جبهة
ال��ن��ص��رة وال��ق��ت��ال ف��ي منطقة
القصير واملشاركة في معركة
عرسال  2014وقتل ومحاولة
ق����ت����ل ع���س���ك���ري�ي�ن وس����رق����ة
أع��ت��دة عسكرية ،وذل���ك سندا
ال���ى امل����واد امل���ذك���ورة أع�ل�اه،
وأح��ال املتهمني ال��ى احملكمة
العسكرية الدائمة للمحاكمة.

مهمات الدفاع املدين
ص��در ع��ن امل��دي��ري��ة العامة
ل���ل���دف���اع امل���دن���ي ف���ي وزارة
الداخلية وال��ب��ل��دي��ات البيان
اآلت������ي« :مت��ك��ن��ت العناصر
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة العامة
للدفاع املدني ،خالل الساعات
ال������ـ 24امل���اض���ي���ة ،م���ن تنفيذ
م���ه���م���ات إن����ق����اذ وإس����ع����اف
وإخماد حرائق على األراضي
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وت����و َزّع����ت على
الشكل التالي :إخماد حرائق،
حوادث سير ونقل وإسعاف.
وت���ذك���ر امل���دي���ري���ة العامة
ل���ل���دف���اع امل���دن���ي املواطنني
ب����ض����رورة اإلت����ص����ال بغرفة
عملياتها على رق��م الطوارئ
 125لطلب املساعدة».

بالشكر الكبير إلى رؤساء البلديات ،وإلى كل َمنْ ساهم في
أول مركز منوذجي للمديرية،
متويل بناء املركز ،الذي هو ّ
معلن ًا عن أ ّن��ه سيتم بناء أكثر من مركز لألمن العام بنفس
النموذج.
كما شكر املواطنني الذين ساهموا من خالل الضرائب
التي يدفعونها ببناء امل��رك��ز ،مؤكدا أنّ رؤس��اء البلديات
مؤمتنون على امل��ال ال��ع��ام ،وم��ن حق دافعي الضرائب أنْ
يلمسوا أنّ م��ا ي��س � ّددون��ه م��ن أم���وال تُستخدم ف��ي تنفيذ
حت��ذو البلديات
مشاريع تصب ف��ي خدمتهم ،متمني ًا أن
َ
األخ����رى ح���ذو ب��ل��دي��ات امل�ت�ن ،ك��ي نتمكّن م��ن ب��ن��اء مراكز
منوذجية في كل املناطق اللبنانية.
وختم اللواء إبراهيم« :هذا املركز يشكّل منوذج ًا للتكامل
بني املجتمع املدني والدولة ،وهو الدليل على أ ّنه إذا توافرت
اإلرادة لدى الطرفني يمُ كن إجناز الكثير خلدمة املواطنني».

التهنئة للواء �إبراهيم
مبركز اجلديدة
املبنى اجلديد لألمن العام في جديدة املنت ،قطعة هندسية رائعة جتمع
ال��ذوق والرقي بالفن املعماري ،لدرجة يشعر فيها املواطن بأ ّنه في زيارة
متحف أو معرض ال ملركز أمني.
وم��ا ك��ان ه��ذا املبنى ل��وال سعي رج��ل املهمات الصعبة س��ع��ادة املدير
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،رجل العبقرية في اإلدارة األمنية،
ّ
املخططات املنقذة للبنان ،واحملبطة لكل مؤامرات
والنجاح في تنفيذ
اإلرهاب ،ومحاوالت ضرب السلم األهلي.
مبنى اجل��دي��دة لألمن ال��ع��ام م��ؤ ّل��ف م��ن مجموعة ط��واب��ق م��وزّع��ة على
مخصص لالستقبال واستالم وتسليم
شعب وفروع :الطابق االرضي وهو
ّ
ّ
األول
ومنظمة
املعامالت بطريقة ممكننة
ّ
ومجهزة بكفتيريا .أما الطابق ّ
مجهز للقيام مبا يلزم إداري ًا،
فهو ملعامالت األجانب والعرب وكسابقه
ّ
ُ
صص الطابق الثاني جلوازات السفر اللبنانية ،وجعل الطابق الثالث
وخ ّ
لشعبة التحقيقات واالستقصاء خلدمة الوطن وراح��ة املواطن ،وأخير ًا
الطابق الرابع فهو لدائرة األمن القومي  -شعبة جبل لبنان.
ف��ي ه��ذا امل��رك��ز النموذجي الضباط والعناصر ه��م ص��ورة ع��ن اللواء
إبراهيم مبحبة لبنان واحترام املواطن ،فمنذ دخولك إلى هذا املركز تشعر
بحفاوة التعامل واملعاملة ما يسهل لك تلبية احلاجة املطلوبة.
التحية إلى اللواء عباس إبراهيم والضباط والعناصر القيمني على
إدارة هذا املركز الذي يليق فع ً
ال باملواطن اللبناني ويعكس صورة لبنان
الراقية في العالم.

مارون �أ�سمر

رئيس رابطة طالب العمل في لبنان

وداعا �أيها الرجل العنيد*
يا أصدق األصدقاء وأوفى األنسباء .عرفتك منذ العام  1949وأصبحنا
نحن األرب��ع��ة ،أي م��ع صديقني آخ��ري��ن ،أحدهما ف��ي رح��اب الله والثاني
اغترب ،ولم يعد إلى لبنان منذ سنوات طوال ،شكّ لنا فريق ًا لم تنفصم عراه
حتى وقعت احلرب األهلية.
كانت البداية في كلية املقاصد ــ احلرش آنئذ أيام زكي النقاش مدير ًا
أنت
��ت َ
وأح��م��د املغربي ن��اظ��ر ًا ،م��ا زل��ت أذك��ره��م��ا باخلير .بعد ذل��ك درس� َ
فتوجهت
توجهت إلى الدولة ،أما أنا
احملاماة في الكلية اليسوعية ،ومن ثم
ُ
َ
نلت شهادة البكالوريوس ،ومنها إلى شركة
إلى اجلامعة األميركية حيث ُ
تزوجت من شقيقتك احلبيبة
طيران الشرق األوسط ،وازداد ارتباطنا بعدما
ُ
الراحلة جناة ،وذلك حديث آخر.
ّ
املوظف النزيه ،حتى َّ
حط
كنت مثال
منذ دخولك غياهب الدولة السنية َ
رحالك في التفتيش املركزي .فأنت لم تتعينّ بالواسطة ،ولم تُدين في والئك
سمى رمزي ًا بالدولة .وكانت تقاريرك ال
ألي زعيم أو ميني زعيم ،بل ملا ُي ّ
كنت عنيد ًا في احلق،
تراعي أحد ًا مهما كان قريب ًا من هذا الزعيم أو ذاكَ .
فلم تقبل التنازل عن هذا العناد ولو بوصة واح��دة .وك��ان من نتيجة ذلك
كنت تتمتّع بجميع املؤهّ الت التي
أ ّنك لم تصل إلى رتبة مدير عام مع إ ّنك َ
تخولك ذلك .وكم بذل أصدقاؤك من جهد حملاولة إقناعك بالتنازل ولو قلي ً
ال
ّ
رفضت رفض ًا
كي تصبح مثل زمالء لك قبلوا االستسالم ،فوصلوا ،إال أ ّنك
َ
فخرجت
أنت فيه ،إلى أن ُأ ِح ْل َت إلى التقاعد،
قاطع ًا،
َ
وقنعت باملركز الذي َ
َ
نظيف ال��ك��ف ،محافظ ًا على نزاهتك ،قانع ًا مب��ا ُق��در ل��كُ .ت��رى ل��و ُق��در لك
وألمثالك من الق ّلة أنْ يصلوا إلى املراكز التي يستحقون ،ألم يكن باإلمكان
أنْ يحصل تغيير مهما كان بسيط ًا في هذا النظام الذي يحكمنا منذ أجيال؟
أرقد بسالم أيها الصديق احلبيب مرتاح الضمير ،عزيز النفس ،صلب
اإلرادة ،ولتكن اجل ّنة مثواك إنْ شاء الله.
مع أحر التعازي وأصدقها لعائلتك الكرمية.
العنيد هو عبد احلفيظ عالم*

عبد احلميد فاخوري

كل لبنان

اجلمعة  1حزيران 2018م
املوافق  16رمضان 1439هـ

تربية

ملتو�سطة ان�سحبت على الثاين
�أجواء اليوم ال ّأول من امتحانات ا ّ
وجوالت تفقدية لر�ؤ�ساء املناطق الرتبوية للإطمئنان على �سريها
ان��س��ح��ب��ت اج�����واء ال���ي���وم االول
الم��ت��ح��ان��ات ال���ش���ه���ادة املتوسطة
على اليوم الثاني ،فع ّبر الطالب عن
ارتياحهم للجواء عموم ًا وملستوى
االسئلة ،فكان الوقت واف��ر ًا لالجابة
على مسابقة علوم احلياة ،كذلك االمر
بالنسبة للغة العربية حيث كانت
اسئلتها من ضمن املنهاج.
وق���ال الطالب محمد :ل��م اج��د اي
صعوبة في االجابة على كافة اسئلة
العلوم حتى اللغة العربي كنا تدربنا
على ن��ص مشابه ف��ي امل��درس��ة ،لكنه
شكا من العطش ،وقال :اآلن سأذهب
للنوم وبعد الفطار سأباشر الدرس.
أما نغم فاعترفت انها تفطر ايام
االمتحانات ألنها ال تستطيع الدرس
والتركيز مبعدة فارغة طوال النهار،
أم��ا في اي��ام التحضير لالمتحانات
ف��ك��ان��ت ت����درس ط��ي��ل��ة ال��ل��ي��ل وتنام
ف���ي ال��ن��ه��ار ،واك�����دت ان��ه��ا «سكّ رت
امل��س��اب��ق��ت�ين» ،وام���ل���ت ان يستمر
مستوى االسئلة على هذا النحو في
يومي االمتحان املقبيلن.
{ وم��ن ص��ور اف��اد مراسل اللواء
ج���م���ال خ��ل��ي��ل ب����أن رئ���ي���س املنطقة
التربوية ف��ي اجل��ن��وب باسم عباس
جال على عدد من مراكزِ اإلمتحانات
الرسمية لشهادة البريفيه في منطقة
ص��ور ف��ي يومها الثاني لإلطمئنان

تعاون بني كلية
الهند�سة وبلدية
زغرتا
و ّقع رئيس اجلامعة اللبنانية
البروفيسور فؤاد أيوب ورئيس
ب��ل��دي��ة زغ��رت��ا  -اه���دن الدكتور
سيزار باسيم اتفاقية تعاون بني
اجلامعة وال��ب��ل��دي��ة ،ف��ي اإلدارة
امل��رك��زي��ة للجامعة اللبنانية،
ب��رع��اي��ة وزي���ر االش��غ��ال العامة
وال��ن��ق��ل ف���ي ح��ك��وم��ة تصريف
االع�����م�����ال ي���وس���ف فنيانوس
وحضوره .واش����ارت اجلامعة
ال�������ى ان االت����ف����اق����ي����ة تنص
ع��ل��ى ال���ت���ع���اون ف���ي التخطيط
والدراسات الهندسية واالشراف
واملتابعة في ما يتعلق بالتنظيم
امل��دن��ي وتنظيم السير والنقل
العام واخل��اص وترميم االبنية
وم��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات الصلبة
وغيرها من املشاريع ذات الطابع
ال��ت��ن��م��وي ف���ي م��دي��ن��ت��ي زغرتا
واهدن.
وت��ه��دف اإلتفاقية إل��ى تقدمي
ال����دع����م األك�����ادمي�����ي املشترك
ل�لأب��ح��اث التطبيقية الهادفة
ل��ل��خ��دم��ة ال��ع��ام��ة والنشاطات
ال��ع��ل��ن��ي��ة وغ��ي��ره��ا ف���ي مدينتي
زغ���رت���ا واه�����دن ف���ي اختصاص
الهندسة .وأكد الفريقان ضرورة
العمل املشترك واملتابعة لوضع
االتفاقية موضع التنفيذ.

عباس أثناء جولته
ع��ل��ى أج�����واء اإلم��ت��ح��ان��ات وحسن
س��ي��ره��ا ،ح��ي��ث أكّ ����د أن اإلج�����راءات
امل���ت���خ���ذة جل��ه��ة ج���ه���وزي���ة امل���راك���ز
واملراقبني ساهمت في جعل األجواء
ه���ادئ���ة وم���ري���ح���ة دون وج�����ود أي
معوقات.
ّ
ومت� ّي��زت االمتحانات ف��ي يومها
الثاني ف��ي مدينة النبطية باملراكز
ال��ـ  14ف��ي املدينة وبلداتها وصوال

ال���ى اق��ل��ي��م ال��ت��ف��اح ،ب��ال��ه��دوء الذي
و ّف���ره عناصر اجل��ي��ش وق���وى االمن
الداخلي.
وت���ف��� ّق���د ك���ل م���ن رئ���ي���س املنطقة
ال��ت��رب��وي��ة ف���ي ال��ن��ب��ط��ي��ة اك�����رم ابو
ش��ق��را ،ت��راف��ق��ه رئ��ي��س��ة امل��ن��ط��ق��ة في
النبطية ن��ش��أت احل��ب��ح��اب ورئيس
دائ������رة االم���ت���ح���ان���ات ف���ي املنطقة
ج��م��ال الشريف على ع��دد م��ن مراكز

جامعات
{ و ّقعت رئيسة املركز التربوي للبحوث واإلمن��اء الدكتورة
ندى عويجان ووكيل الشؤون األكادميية في اجلامعة األميرك ّية
في بيروت الدكتور محمد حراجلي مذكّ رة تفاهم من أجل تعزيز
التعاون والشراكة بني الفريقني في الشؤون التربوية ٌّ
كل ضمن
اختصاصه وضمن مهامه األساسية مبا يخدم حتقيق أهدافهما.
ويأتي هذا اإلتفاق في إطارالتعاون في املواضيع التربوية التي
ستسهم في تطوير قطاع التعليم في لبنان.
{ زار رئيس «ح��رك��ة التغيير» إيلي محفوض متروبوليت
بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس املطران الياس عودة في دار
املطرانية في االشرفية .ولفت محفوض إلى ان زيارته للمطران
ع��ودة «أم��ر طبيعي لنيل ب��رك��ت��ه» ،مضيف ًا« :ق��دم��ت ل��ه التهاني
بصدور الترخيص للجامعة التي ستنشأ باسم جامعة القديس
ج��اورج��ي��وس وه���ي س��ت��ض��اف ال���ى سلسلة اإلجن�����ازات التي
حققها سيدنا الياس على كافة املستويات التربوية والصحية
واالجتماعية».
{ منحت احلاكمة العامة لكندا جولي باييت الدكتورة ناديا
النفي امليدالية الذهبية للتفوق االك��ادمي��ي لعام  ،2018وهو
ارف��ع وس��ام ميكن للطالب احلصول عليه وهي كانت اللبنانية
والعربية الوحيدة في جامعة كونكوريا التي متكنت من الفوز
به ،وسيتم تسليمها الوسام في  11حزيران املقبل خالل حفل
التخرج العام لطالب اجلامعة.
{ منح احتاد املؤ ّرخني العرب التابع جلامعة الدول العربية
البروفيسور ابراهيم بيضون شهادة وسام املؤ ّرخ العربي ،وذلك
تكرميا ملساهماته العديدة في مجال التأريخ والعلوم اإلنسانية،
وتقديرا لدوره العلمي في خدمة تأريخ التراث العربي.
و ُيعد الدكتور بيضون من أعالم الثقافة العربية ،فهو مؤرخ
م��وس��وع��ي ،وم��رج��ع ف��ي دراس���ة ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي واإلسالمي،
وهناك حوالي  200مؤلف بني كتب ،ومقاالت ،وق��راءات نقدية،
وت��رج��م��ات ،وم��راج��ع��ات لبعض الكتب األج��ن��ب��ي ،ف��ي مسيرة
الدكتور بيضون املليئة بالعطاء والفكر.

مدنيات

االم���ت���ح���ان���ات ووص�����ف اب����و شقرا
االجواء بـ»الهادئة».
ك��م��ا ت��ف� ّق��د ق��ائ��م��ق��ام ال��ه��رم��ل طالل
قطايا سير االمتحانات مطلعا على
االم��ت��ح��ان��ات ب��رف��ق��ة رئ��ي��س البلدية
صبحي صقر ،التي تواصلت امس في
أجواء طبيعية هادئة وسط إجراءات
أمنية لقوى األمن الداخلي .وقد سجل
ارتياح الطالب األجواء الهادئة.

اختتام مبادرة «كرة
واحدة عامل واحد»
اخ��ت��ت��م��ت م��درس��ة م��ح��م��د شامل
االساسية املختلطة  -طريق اجلديدة
مبادرة األنشطة والفعاليات الكروية
حتت شعار «كرة واحدة عالم واحد»،
برعاية وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة ،وحضور سفير املانيا
االحتادية مارتن هوث ،وراين نيالند
ممثال عن بعثة االحتاد األوروبي في
لبنان ،وسونيا اخلوري ممثلة وزارة
التربية والتعليم العالي ،وممثلني
عن الوكالة األملانية للتعاون الدولي
( )GIZوم��ن��ظ��م��ة روح ك���رة القدم
األملانية.
واس���ت���ض���اف���ت وزارة التربية
وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي م��ج��م��وع��ة من
األن���ش���ط���ة ال���ري���اض���ي���ة وال���ف���ن���ون
املجتمعية لتالمذة املدارس الرسمية
وط��ل�اب م����دارس وم��ع��اه��د التعليم
املهني والتقني .كما مت تنفيذ أنشطة
ميكن استعمالها في تسيير ورشات
عمل مماثلة مستقبال.
ومت تنفيذ ه��ذا النشاط ف��ي اطار
م��ش��روع «ق�����درة» ،ال����ذي ي��ه��دف الى
ت��ع��زي��ز ال���ص���م���ود ل����دى الالجئني
السوريني ،والنازحني ،واملجتمعات
املضيفة استجابة لتداعيات األزمتني
السورية والعراقية .املشروع ممول
من الصندوق االستئماني األوروبي
لالستجابة لألزمة السورية «صندوق
م���دد» وال����وزارة االحت��ادي��ة األملانية
للتعاون االقتصادي والتنمية.

د .يون�س ترعى �إفطارين للأيتام
عن روح �شقيقها الراحل

حممد خالد �سنو
رئي�س ًا
لـ«جامعة �آل �سنو»

يتوسطون كوكبة من األطفال واحلضور
السفيرة األممية د .سلوى غدار يونس ورئيس الرابطة احلاج محمد الفيل ومنى عيتاني
ّ

رئيس «جامعة آل سنو»
محمد خالد سنو

املبرات مع احلاجة فاديا دياب (تصوير :جمال الشمعة)
...ولدى توزيع الهدايا على الصغار في ّ
رغم احلزن الذي يعتصر القلب على فقدان األخ والعزيز د.
محمد تامر غدار ،اال ان رحيله لم يقف حائ ً
ال دون رعاية
علي
ّ
وحضور السفيرة األممية د .سلوى غ��دار يونس إلفطارين
مميزين في شهر رمضان املبارك ،اقامتهما عن روح شقيقها
الراحل إلى ديار احلقُ ،
وخصصا لألطفال األيتام.
األول كان لرابطة أبناء بيروت ،و ُأقيم في حرج بيروت -
ّ
قصقص ألكثر من  500طفل وطفلة إضافة إلى تكرمي طالب
دورة لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي.
تخ ّللت ال��ل��ق��اء كلمات شكر وت��رح��ي��ب لرئيس الرابطة
محمد الفيل ،ومنى عيتاني مسؤولة قسم السيدات،
احلج
ّ
إضافة إلى مدائح نبوية وأدعية ومسريحة تفاعلية شارك
فيها احلضور ،تالها توزيع هدايا د .يونس على الصغار
وتضمنت كسوة العيد وألعاب ًا ترفيهية اشاعت ج��و ًا من
ّ
الفرح والبهجة لدى الصغار.

ولعل املميز في اإلفطار لقب «صاحبة األي��ادي البيضاء
املبلولة بالوضوء» ،الذي أطلقته الرابطة على د .يونس.
*أما اإلفطار الثاني فقد كان لـ»املب ّرات» ،و ُأقيم في م َّبرة
اإلم��ام اخلوئي بدوحة عرمون ،وضم أكثر من  800طفل من
كافة دور األيتام في لبنان.
وك����ان غ��اي��ة ف��ي التنظيم ك��امل��ع��ت��اد ،ب��ف��ض��ل املشرفات
وامل��س��ؤول��ة احل��اج��ة ف��ادي��ا دي���اب ،وق��د ق� ّدم��ت فعالياته من
اناشيد مدرسية ودينية بطريقة مسرحية مبتكرة ولطيفة
احبها الصغار كما الكبار ،وايض ًا نال الصغار نصيبهم من
هدايا د .يونس التي أكدت لهم في كلمتها بأن احلزن ال يجب
ان مينعنا عن فرح اللقاء والنجاح وتبادل الهدايا واملشاركة
في هذا الشهر الفضيل ،متمنية لهم دوام الصحة والنجاح
والتألق .وكما سلمتهم هداياها تلقت منهم باقة ورد كبيرة
مع هدية خاصة.

ن� ّ
���ظ����م����ت ج���م���ع���ي���ة آل سنو
ان���ت���خ���اب���ات ه��ي��ئ��ت��ه��ا اإلداري�������ة
اجلديدة ،أمس في مركز اجلمعية
مب��ح��ل��ة ال���ص���ن���وب���رة  -بيروت،
مبشاركة أعضاء اجلمعية ،ففاز
بنتيجتها رئيس جمعية األعمال
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  -ال��ه��ول��ن��دي��ة ونائب
رئيس املركز اإلسالمي والرئيس
السابق الحتاد جمعيات العائالت
ال��ب��ي��روت��ي��ة م��ح��م��د خ���ال���د سنو
مبنصب رئيس جامعة آل سنو،
وه���و ح��ائ��ز أوس��م��ة ع��� ّدة وطنية
ودولية أبرزها وسام االستحقاق
ململكة هولندا.
كما ف��از كل م��ن :محمد محمود
س���ن���و مب��ن��ص��ب ن���ائ���ب الرئيس
ومحمد عبد القادر سنو مبنصب
أمني السر.
وكانت لرئيس اجلامعة املنتخب
كلمة شكر فيها أعضاء اجلمعية
ع��ل��ى ثقتهم ال��ك��ب��ي��رة ب���ه ،مشيدا
برئيسها السابق الدكتور فيصل
سنو ،الذي انت ُِخ َب رئيسا جلمعية
امل��ق��اص��د االس�لام��ي��ة ،و»جهوده
الكبيرة ودوره ال��ف��اع��ل م��ن أجل
نهضة اجلامعة واخلير العام».
وأم���ل «ال��ت��ع��اون ب�ين ك��ل أركان
ه��ذه العائلة العريقة التي أعطت
الوطن خيرة الرجال الذين ملعوا
في شتى املجاالت العلمية والطبية
واالكادميية واالجتماعية» ،مؤكدا
أنّ «جامعة آل سنو مستمرة في
العطاء والنجاح ملا فيه خير الوطن
وأبنائه».

AL-LIWAA Vendredi 1/6/2018

اقتصاد

احلريري يرعى تكرمي جمعية
متخرجي املقا�صد الإ�سالمية لـ �سامر عيتاين
ّ

ك � ّرم رئيس مجلس ال���وزراء سعد
احلريري نائب رئيس مجلس إدارة
ب��ن��ك ل��ب��ن��ان واخل��ل��ي��ج ،م��دي��ره العام
سامر عيتاني ملساهمته في التنمية
اإلقتصادية واملالية واإلستثمارية في
لبنان الى جانب عدد ًا من الشخصيات
ال��داع��م��ة جلمعية املقاصد اخليرية
اإلسالمية في بيروت.
ال��ت��ك��رمي ج���اء ع��ل��ى ه��ام��ش حفل
اإلفطار الذي أقامته جمعية متخرجي
املقاصد اخليرية اإلسالمية في فندق
الفور سيزون برعاية الرئيس سعد
احلريري وبحضور الرئيس حسني
احلسيني ،الرئيس متام سالم ،ممثل
مفتي اجلمهورية ال��ق��اض��ي الشيخ
خ���ل���دون ع���رمي���ط ورئ���ي���س جمعية
املقاصد الدكتور فيصل سنو وعدد
من الوزراء والنواب وشخصيات.
اس��ت��ه��ل احل���ف���ل ب��ك��ل��م��ة لرئيس
ج��م��ع��ي��ة م��ت��خ��رج��ي امل��ق��اص��د مازن
ش��رب��ج��ي ال�����ذي رح����ب باحلضور،
مع ّدد ًا النشاطات التي قامت وتقوم
بها اجلمعية ف��ي خ��دم��ة اللبنانيني
ومنوه ًا
عامة واملقاصديني خاصة،
ّ
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الرئيس احلريري يس ّلم عيتاني درعه التكرميي
بالدور الرائد واجلهود اجلبارة التي
يقوم بها الرئيس احل��ري��ري خلدمة
ال��ب��ل��د م��ن أج���ل ال��ن��ه��وض املعيشي
واالقتصادي.

ه��ذا وأع���رب عيتاني ع��ن امتنانه
وافتخاره بتكرمي جميعة متخرجي
امل��ق��اص��د اخل��ي��ري��ة اإلس�ل�ام���ي���ة ،ملا
مت��ث��ل م��ن م��ب��ادئ وق � ّي��م س��ام��ي��ة في

املجتمع ،وملا متلك من أيادي بيضاء
في مساعدة جميع أطياف املجتمع
اللبناني ،مؤكد ًا وقوفه الى جانبها
ومساعدتها في إمتام رسالتها.

م�صرف لبنان ميلأ الفراغ الناجت عن مرحلة
«ت�صريف الأعمال» ب�إدارته امللفات املالية والنقدية
رف��ع مصرف لبنان ف��ي األسابيع
القليلة امل��اض��ي��ة م��ن��س��وب نشاطه،
وأض����اف إل���ى م��س��ؤول��ي��ات��ه الكثيرة
واملتشعبة مسؤوليات أخ��رى ذات
صلة مباشرة باالستقرار االقتصادي
واملالي ،وذلك لتغطية الفراغ املؤقت
ف��ي العمل ال��ث��ان��وي بعدما حتولت
حكومة «استعادة الثقة» إلى حكومة
تصريف أعمال.
كثيرة هي امللفات التي باتت في
هذه الساعة من مسؤوليات مصرف
لبنان «االستثنائية» واملباشرة في
آن .أولى هذه امللفات  -قدمي وجديد،
وه��و ملف احملافظة على االستقرار
امل��ال��ي وال��ن��ق��دي ،وه���و امل��ل��ف الذي
وض��ع��ه ح��اك��م م��ص��رف لبنان رياض
سالمة في سلم أولوياته منذ توليه
سدة احلاكمية في العام .1993
ف��ي امل��ل��ف امل���ذك���ور ،وع��ل��ى ضوء
الضغوط التي تواجه الليرة منذ فترة
ط��ل��ب س�لام��ة م��ن امل���ص���ارف اعتماد
أسعار واقعية للفائدة على الودائع
بالليرة اللبنانية خاصة وبالدوالر
األم��ي��رك��ي ع��ام��ة .كما ت��اب��ع املركزي
من جهته ترتيب بعض الهندسيات
ال��ت��ي درج ع��ل��ى اس��ت��ع��م��ال��ه��ا وقت
أم��ن االستقرار
«االزم����ات» ،فكان ان ّ
امل��ال��ي واالق���ت���ص���ادي ق��ب��ل ،وخ�ل�ال،
وب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ،وهو
يعمل ،وبثقة على تأمني استمرارية
هذا الوضع خالل ،وبعد االنتهاء من
مسألة تشكيل احلكومة اجلديدة.
امللف الثاني ال��ذي ن��ال ،وال يزال
اهتماما خاصا من مصرف لبنان في
مرحلة االنتخابات النيابية وما بعد
هذه املرحلة مت ّثل في حرص مصرف
متوجب على
لبنان على تأمني ما هو
ّ
الدولة اللبنانية من ديون خالل العام

مصرف لبنان رفع منسوب نشاطه في املرحلة الراهنة
 ،2018وت��ال��ي � ًا م��ن ف��وائ��د على هذه
الديون ،في هذا السياق سارع حاكم
م��ص��رف ل��ب��ن��ان ري����اض س�لام��ة إلى
واح��دة من «ابتكاراته» ،التي تدخل
في مجال الهندسات املالية التي سبق
له ان ابتكر الكثير منها في مراحل
سابقة .فلجأ احلاكم في هذا السياق،
وبالتنسيق مع وزارة املال إلى تنفيذ
ع��م��ل��ي��ة اس��ت��ب��دال ل��س��ن��دات خزينة
ب��ال��ل��ي��رة اللبنانية ميلكها مصرف
ل��ب��ن��ان ب��س��ن��دات خ��زي��ن��ة ب���ال���دوالر
األم���ي���رك���ي (ي����وروب����ون����دز) بقيمة
أص��ول  5.5مليارات دوالر أميركي.
هذه العملية تؤمن ل��وزارة املالية كل
حاجاتها إلعادة متويل االستحقاقات
بالعملة األج��ن��ب��ي��ة وخل��دم��ة الدين
ال��ع��ام بالعملة األجنبية حتى آخر
ع��ام  .2018في املقابل ساهمت هذه

العملية بتعزيز احتياطي مصرف
لبنان بالدوالر األميركي.
امللف الثالث الذي يحظى بأولوية
م��ص��رف لبنان ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة هو
ملف العقوبات األميركية اجلديدة
ض��د ح��زب ال��ل��ه ،حيث يعمل مصرف
لبنان في ه��ذا املوضوع انطالق ًا من
اخلبرة التي راكمها خالل السنوات
امل��اض��ي��ة ف���ي ت��ع��ام��ل��ه م���ع عقوبات
مم��اث��ل��ة س��ب��ق ل���ل���والي���ات املتحدة
األميركية ان فرضتها على حزب الله.
وينسق مصرف لبنان في هذه املسألة
ّ
مع جمعية مصارف لبنان ،وهو جنح
في وضع اآللية املناسبة للتعامل مع
العقوبات اجلديدة من دون تعريض
الوضع املالي واملصرفي احمللي إلى
أي ضرر.
وأخ��ي��ر ًا ،يتابع مصرف لبنان ما

أس��ف��ر ع��ن��ه اج��ت��م��اع ال����دول املانحة
مؤمتر «سيدر ،»1-وهو على اتصال
دوري مع البنك الدولي ومع اجلهات
ال��ف��رن��س��ي��ة امل��س��ؤول��ة ع��ن تنظيمه،
وتالي ًا متابعة املق ّررات التي صدرت
عنه ،والتي أفضت إلى تقدمي قروض
وه��ب��ات مالية إل��ى لبنان بنحو 11
مليار دوالر.
..باختصار يعمل مصرف لبنان
ف��ي ه���ذه امل��رح��ل��ة ع��ل��ى م���لء الفراغ
السياسي الناجم عن دخول «حكومة
اس���ت���ع���ادة ال��ث��ق��ة» م���ر ّب���ع تصريف
األع���م���ال ،وذل����ك ل��ت��وف��ي��ر األوض����اع
امل�لائ��م��ة ل����والدة احل��ك��وم��ة اجلديدة
التي يفترض بها أن تأخذ بعد ذلك
راية املسؤولية عن مصرف لبنان.

�إبراهيم عوا�ضة

�شرف الدين حا�ضر يف جامعة املعارف
حول تعزيز االقت�صاد املعريف
ّ
نظمت كلية إدارة األعمال في جامعة املعارف ،أمس ،ندوة حتت عنوان «دور
اقتصاد املعرفة في تنمية الرأسمال البشري في لبنان» ،استضافت النائب
األول حلاكم مصرف لبنان الدكتور رائد شرف الدين ،بحضور املدعي العام
املالي القاضي علي إبراهيم ،واملستشار االقتصادي لدى سفارة اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية في لبنان حسني ي��ادك��اري ،ورئيس اجلمعية اللبنانية
لتق ّدم العلوم البروفسور نعيم عويني ،إضافة إلى عدد من الفاعليات النقابية
واالجتماعية واالقتصادية والبلدية واألساتذة والطالب.
بعد النشيد الوطني ،ألقى عميد الكلية البروفسور حسني حجازي كلمة
رحب فيها بالضيوف مق ّد ًما حول موضوع الندوة.
ّ
من جهته ش ّدد شرف الدين على أنّ «مصرف لبنان منذ العام  2013يولي
اهتماما ً
بالغا في تعزيز االقتصاد املعرفي-الرقمي برافعتيه :املهارات الرقمية
ً
واملس ّرعات الرقمية ،وذلك للمساهمة في تأسيس البيئة احلاضنة إلقتصاد
املعرفة» ،مؤك ًدا «تقدمي التحفيزات املتنوعة للمصارف من أجل االنخراط في
برامج تسليفية جت��اه القطاع اخل��اص واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة،
حيث بلغ مع ّدل قيم ال��رزم التحفيزية منذ إطالقها العام  2013مليار دوالر
سنوي ًا ،إضاف ًة إلى توفير موارد الرسملة لقطاع اقتصاد املعرفة والشركات
الناشئة من خ�لال توظيف أكثر من  400مليون دوالر في ه��ذا القطاع حتى
اآلن».
وعلى مستوى إط�لاق امل��ب��ادرات التنظيمية ،أش��ار النائب األول حلاكم
مصرف لبنان إلى أن «مصرف لبنان أوج��د تعاون بني القطاع املالي ورواد
األع��م��ال ف��ي لبنان ب��واس��ط��ة م��ش��روع املنصة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ووض���ع اإلطار
التنظيمي وقواعد العمل إلنشاء شركات حشد التمويل في لبنان» ،معتب ًرا أنّ
«الرأسمال البشري يشكّ ل أحد أهم الدعائم التي يقوم عليها إقتصاد املعرفة،
وأن لبنان يعد مبوقع ج ّيد في هذا املجال إذ ُيص ّنف في املرتبة  63من أصل

د .شرف الدين يتس ّلم الدرع التكرميي من عالء الدين وحجازي
ّ
ويحتل املرتبة  76من أص��ل  188عامل ًيا بحسب مؤشر التنمية
 131عامل ًيا
البشرية .»2017
في ختام الندوة ،متكّ ن احلاضرون من طرح أسئلتهم على الضيف ،ثم ق ّدم
رئيس اجلامعة البروفسور علي عالء الدين ونائبه لشؤون التطوير واجلودة
وعميد كلية اإلدارة البروفسور حسني حجازي درع ًا تكرميي ًا لشرف الدين.

جتار �صيدا» �أعلنت فتح
«جمعية ّ
الأ�سواق لي ًال بدء ًا من الغد

�صيدا – ثريا ح�سن زعيرت:

ه ّنأت جمعية جت��ار صيدا وضواحيها «جميع
املواطنني في مناسبة شهر رمضان املبارك وقرب
حلول عيد الفطر السعيد» ،سائلة املولى «عز وجل
أن يعيد هاتني املناسبتني على لبنان واألمة العربية
باخلير والسالم والطمأنينة».
وأك��دت ،في بيان ،أنه «على الرغم من الظروف
ال��ص��ع��ب��ة وامل���ت���ردي���ة ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا ل��ب��ن��ان على
املستوى االقتصادي واإلجتماعي ،اال أن ثمة أمال
يلوح في األف��ق نستبشر به خيرا بوجود فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون على رأس
الدولة وانتخاب مجلس نيابي جديد برئاسة دولة
األستاذ الرئيس نبيه بري وتكليف دولة الرئيس
الشيخ سعد احل��ري��ري تأليف احلكومة اجلديدة
التي نأمل تأليفها في أسرع وقت كي يتمكن لبنان
من مواجهة كل التحديات وحمايته من كل األخطار
التي حتدق به».

وأعلنت اجلمعية عن «فتح احمل��ال واملؤسسات
ف��ي اس���واق صيدا التجارية ابوابها بعد اإلفطار
إع��ت��ب��ارا م��ن السبت  2ح��زي��ران  2018وطيلة أيام
األس��ب��وع ولغاية ليلة عيد الفطر السعيد ،على أن
تقفل أبوابها في أول وثاني أيام العيد».
ورأت أن «الظروف الصعبة واملتردية التي مير
بها لبنان والتي لم يشهدها منذ عقود طويلة باتت
تنذر بعواقب كارثية ب��دأت تواجهها املؤسسات
التجارية وت��ؤدي بها ال��ى التعثر واإلق��ف��ال بسبب
إن��خ��ف��اض ال��ق��وة ال��ش��رائ��ي��ة ب��ال��ت��ج��زئ��ة إل���ى أدنى
املستويات».
وأضاف البيان« :لكن ثمة أمال عاد يلوح في األفق
نستبشر به خيرا بوجود فخامة رئيس اجلمهورية
ميشال ع��ون على رأس ال��دول��ة وان��ت��خ��اب مجلس
نيابي جديد برئاسة الرئيس نبيه ب��ري وتكليف
الرئيس سعد احل��ري��ري تأليف احلكومة اجلديدة
التي نأمل تأليفها في أسرع وقت كي يتمكن لبنان من
مواجهة كل التحديات وحمايته من كل املخاطر التي

حت��دق ب��ه ،بالتعاون والتكاتف بني كل املسؤولني
وبجهود املؤسسات األمنية والعسكرية والقضائية
وسهرها».
واعتبر اجلمعية أنّ «أمام احلكومة العتيدة الكثير
من املهمات ،لعل اهمها على املستويني االقتصادي
واالجتماعي :النظر إلى الوضع اإلقتصادي الكارثي
بحيث إن امل��ؤس��س��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ه��ي الرافد
األس��اس��ي خلزينة ال��دول��ة م��ن ال��ض��رائ��ب ،أصبحت
م��ه��ددة ب��اإلف�لاس والعمل على تأمني إستثمارات
جديدة من أجل دفع عجلة اإلقتصاد وتوفير فرص
ع��م��ل ،وإي��ج��اد احل��ل��ول ملنافسة العمالة األجنبية
والسيما األخ��وة السوريني لليد العاملة اللبنانية،
معاجلة األزم��ات واملشكالت احلياتية واخلدماتية
التي تنعكس سلبا على احلياة اليومية للمواطنني
كما على القطاعات االنتاجية ،وتهيئة كل األجواء
وال���ظ���روف امل��ن��اس��ب��ة ليستطيع ل��ب��ن��ان وقطاعاته
االنتاجية كافة االفادة من ترجمة مقررات املؤمترات
الدولية التي عقدت أخيرا لدعم لبنان».

كل لبنان  -تتمات
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رم�ضان ..زمن الوحدة ونبذ الفرقة
(تتمة املنشور ص)1

بل سنجد مسلم ًا يطالب بحقوق كل اللبنانيني ،ومسيحي ًا يريد اخلير للجميع..
فاألنبياء والرسل لم يحملوا هَ َّم الذين ساروا معهم فقط ،بل هموم كل الناس ..وال بد
ألتباعهم من أن يكونوا على صورتهم..
ولذلك ،فإن الذين يحصرون حديثهم باملطالبة بحقوق املسيحيني :يسيئون إلى
املسيحية واملسيحيني ،كما إن الذين يحصرون حديثهم باملطالبة بحقوق املسلمني:
يسيئون إلى املسلمني واإلس�لام ..بينما املطلوب هو أن نعلي شعار رفع الغنب عن
اجلميع ،ألننا ال ميكن أن نبني وطن ًا يشعر فيه الناس بالغنب ،فالغنب هو مشروع
فتنة وحرب ومشروع تدخالت للدول الطامعة.
إنني أرى أننا ال نتن َّفس في لبنان األدي��ان وامل��ذاه��ب ،فنحن ال نرى األدي��ان في
اخلطابات ..وال في املمارسة السياسية ..أو في األداء السياسي ..نحن نتن َّفس
طائفية ال حتمل من الدين إال اسمه ،وعلى اسمه تستثار أحقاد التاريخ ومخاوف
احلاضر ..وهذا ما شهدناه من وقت قريب في الكثير من اخلطاب االنتخابي ،وهذا
ما سنشهده مع األسف دائم ًا ما دمنا نفتقد املشاريع والرؤية ملستقبل الوطن ،وما
دمنا بعيدين عن األخالقيات السياسية ..ولذا سوف يستمر الكثيرون من املسؤولني
في استخدام أبسط الطرق للتغطية على الفساد واألنانية وعلى الفشل واإلبقاء على
األزمات والتهرب في معاجلتها ،من خالل استثارة الغرائز الطائفية واملذهبية..
ولذلك ،ح َّذرنا قبل االنتخابات النيابية من ه��ذا اخلطاب الطائفي واملذهبي،
وقلنا إنَّ ال��ن��اس ف��ي ٍ
واد آخ��ر ،وق��د ب َّينت االنتخابات ه��ذه احلقيقة ،وأنَّ الناس
يريدون من يحل لهم مشاكلهم ويعالج وجعهم وأملهم ..ولهذا انكفأوا عن املشاركة
في االنتخابات ،رغم كل هذا اخلطاب ،أو أعطوا فرصة إضافية ملن ينتخبونهم..
ونأمل أن تكون الرسالة قد وصلت ،وأن يتحرك من يتسلمون مواقع املسؤولية للقيام
مبسؤوليتهم ومعاجلة مشاكل الوطن ..وما أكثرها! وما أكثر ما يتهددنا من حولنا
وما ينتظرنا!
ولكننا  -مع ذلك كله  -نظل نأمل أن حتمل األي��ام القادمة نفس ًا جديد ًا ،وعق ًال
ِّ
وبكل تفاصيله وخصوص ًا في
فاع ًال ،وروح�� ًا منفتحة في إدارة كل مواقع احلكم،
تأليف حكومة في القريب العاجل حكومة نريدها أن تكون على صورة األحالم التي
وعد بها اللبنانيون ،حكومة عمل ال حكومة تسيير أعمال ،حكومة متعاونة ال حكومة
مناكفات وصراعات ،حكومة خالية من الفساد واملفسدين ،حكومة تسعى خلدمة
مصالح الناس ال ملصالح مكوناتها ،حكومة تنقذ البلد من أزماته وتعمل على حمايته
من تطورات املنطقة ،ال حكومة هي انعكاس للتوترات احلاصلة في املنطقة والعالم..
أم��ا التحديات الوطنية ال��ك��ب��رى ف��س��وف يبقى ره��ان��ن��ا على وع��ي اللبنانيني
توحدوا انتصروا على أقوى جيش في املنطقة،
ووحدتهم في مواجهتها ،وهم عندما َّ
يتوحدون سيجددون هذا االنتصار على ّ
كل ما يتهددهم
وعلى التكفيريني ،وعندما
َّ
من اخلارج ومن الداخل..
نحن عندما نتط َّلع إلى املشهد من حولنا في هذا اجلوار العربي واإلسالمي ،كنا
نرى ،وال نزال ،في ّ
كل ما يجري من حولنا من حروب بالوكالة أو األصالة ،أن الهدف

دخان الرتا�شق بامللفات ي�سابق متاري�س
(تتمة املنشور ص)1

املتوقعة نهاية األسبوع احلالي ،حيث ستكون له إطاللة في اإلفطار املركزي
ال��ذي سيقيمه «تيار املستقبل» غ��روب األح��د املقبل في مجمع «البيال» ،توقعت
مصادر سياسية ان تكون كلمة احلريري مبثابة اعادة اطالق احملركات السياسية
التي يفترض ان تستأنف مطلع األسبوع املقبل ،لعملية تأليف احلكومة ،مستفيدا
من اإلج���ازة العائلية التي اعطاها لنفسه ،في ال��ري��اض ،لتكون فرصة لدرس
وجوجلة كل األفكار واملطالب التي استمع إليها في االستشارات التي أجراها
عقب تكليفه مجدد ًا برئاسة احلكومة.
غير ان م��ص��ادر أخ���رى ،أك��دت ان مفاوضات التأليف ل��م تتوقف رغ��م غياب
الرئيس احلريري عن البالد ،مشيرة في هذا السياق إلى اللقاء الثالثي الذي
انعقد بعيدا ع��ن األض���واء ف��ي وزارة امل���ال ،وجمع ال��وزي��ري��ن علي حسن خليل
(حركة امل) والدكتور غطاس خوري (املستقبل) والنائب وائل أبو اعور (اللقاء
الدميقراطي) ،اال أي معلومات عن محصلة هذا اللقاء لم ترشح عن املجتمعني،

منها هو أبعد بكثير مما رفع من خاللها من شعارات حملت عنوان ًا إسالمي ًا أو قومي ًا
تارة ،وحملت عنوان ًا دميقراطي ًا تارة أخرى...
ونحن ال نتنكَّر في كل ذلك إلرادة التغيير املطلوبة في هذه املنطقة ..ولكن جرى
تضييع الكثير من الشعارات الكبيرة أو تشويهها ،لتتحول إلى دخان يحجب ّ
كل
تلك االرتكابات التي استهدفت إضعاف القوة العربية أو اإلسالمية وتفتيت بلداننا
بكل ألوان االنقسامات ،ليمر املشروع األخطر املتمثل في إنهاء القضية الفلسطينية،
وتثبيت الكيان الصهيوني كحقيقة راسخة في املنطقة...
لقد رأينا كيف عمل الرئيس األميركي وإدارت��ه على أن تكون الذكرى السبعون
للنكبة مبثابة اإلعالن عن فصل جديد من فصول اإلعالن عن نهاية فلسطني ،وقيام
الكيان الصهيوني بنقل السفارة األميركية إلى القدس؛ هذا احل��دث ال��ذي نعرف،
كما يعرف اجلميع ،بأنه اخلطوة األولى في مرحلة ُيراد فيها للقضية الفلسطينية
أن متوت بالكامل ،وأن تخرج من الساحة العربية واإلسالمية ،لتكون مجرد قضية
شعب تُبحث ف��ي إط��ار االع��ت��راف بحق ال��ع��دو ف��ي السيطرة على ب�لادن��ا وتطبيع
العالقات معه بعيد ًا من القدس وحق العودة...
لقد دخلت املسألة في املتاهات اخلطيرة ،ول��م تعد امل��وازي��ن فيها تنطلق على
أس��اس أن نرضى أو ال نرضى ،أو نشجب أو نستنكر ..فالصهاينة يريدوننا أن
نخضع بالكامل ،وأن ننظر إلى القضية الفلسطينية نظرة عابرة ،ونحن نعرف أنَّ
حتولت
هذه القضية دخلت وتدخل في كل مفاصلنا ،وأنها لم تعد قضية خارجية ،بل ّ
إلى قضية متس مستقبل بلداننا ومصير شعوبنا ،فض ًال عن كونها قضية إميانية
وأخالقية وإنسانية..
ونحن في الوقت الذي نلمس ّ
أمل في هذه
كل هذه اخلطورة ،ال نزال نرى بصيص ٍ
اجلذوة املتقدة من الشعب الفلسطيني؛ هذا الشعب الصامد والصلب الذي ال يزال
يبعث األمل فينا جميع ًا كلما أحسسنا بأنَّ الدنيا قد أطبقت فع ًال عليه وعلينا ،ونحن
نرى في مسيرات العودة التي انطلق فيها هذا الشعب كالسيل اجلارف ،واستشهد
أبناؤه على أبواب فلسطني ،أكبر حت ٍّد ،ليس للعدو وحده ،بل لكل أولئك الذين و ّقعوا
وتنصلوا من القضية الفلسطينية..
مسبق ًا للعدو على فلسطني،
َّ
إنَّ هذا العالم الذي نعيش فيه قد تغ ّير كثير ًا عما كان في العقود السابقة ،ولن
يعرف االس��ت��ق��رار إال بتفاهمات دول��ي��ة وإقليمية على حساب سياسات التهديد
والضغوط والتلويح باحلروب ،التي أثبت التاريخ أنها لن حتقق ألصحابها إال
النتائج امل��رة ..وليس أم��ام العرب واملسلمني إال أن يتوحدوا ويخرجوا من نطاق
خالفاتهم وصراعاتهم حتى يجدوا ألنفسهم وبلدانهم مكان ًا على هذا الكوكب الذي
تظهر فيه التطورات املتالحقة أن من ال يؤمن احلماية لشعبه وأمته باإلمكانات
الذاتية وبالوحدة الداخلية سوف يلفظه اآلخرون ..ودور شهر رمضان أن ُيعيد إنتاج
القوة فينا من خالل صياغتنا كأفراد ومجتمعات على أساس التقوى التي يستشعر
فيها الفرد احلرص على مجتمعه وأمته وتشعر فيه اجلماعة بأن كيانها كله سوف
يهتز إن لم جتتمع على البر والتقوى وتتوحد في خط اإلميان وطريق اخلير.

سماحة العالمة السيد علي فضل الله

سوى ان البحث تركز على موضوع احلصة اإلسالمية في التركيبة احلكومية،
مرجحة العودة إلى القاعدة التي استندت إليها عملية تأليف احلكومة املستقيلة
بالنسبة لتوزيع احلصص على الكتل النيابية ،بالرغم من تغير احجام بعض
الكتل ،معتبرة ان هذه القاعدة يمُ كن ان تبقى على حالها ،ولو متت إضافة مقعد
بالزائد أو حذف مقعد بالناقص.
وق��ال��ت م��ص��ادر متابعة لالتصاالت بشان احلكومة ف��ي كتلة نيابية وازنة
لـ«اللواء» ان اي شيء لم يتقرر بعد بخصوص شكل احلكومة وال عدد اعضائها،
وان البحث اجلدي يبدأ بعد عودة الرئيس املكلف سعد احلريري من السعودية،
لكنها اوضحت ان عدد اعضاء احلكومة يتحدد في ضوء مهمتها ودوره��ا ،فإن
كانت تستدعي الظروف حكومة اقطاب ستكون مصغرة ،وان كانت حكومة وفاق
وطني ستكون موسعة اي ثالثني عضوا ،وه��ذا هو اخليار االرج��ح ،لتمثيل كل
االطراف فيها «خاصة مع وجود السقوف العالية لبعض القوى السياسية ،التي
حتتاج وحدها الى حكومة كاملة».
واوضحت انه برغم التصورات والسيناريوهات املتداولة اال ان اي شيء لم
يبحث ولم يتقرر بعد ،ولم يتم البحث في اي امر تفصيلي له عالقة بعدد الوزراء
وال بتوزيع احلقائب .فاالمر خاضع لالخذ والرد في عملية التفاوض .لكن الرغبة
االك��ي��دة ل��دى اجلميع هي تسهيل وتسريع تشكيل احلكومة للبدء في معاجلة

قضائيات

� 10سنوات �أ�شغا ًال �شاقة للأطر�ش بجرائم �إرهابية

خا�ص « -اللواء»:

أع��ل��ن��ت احمل��ك��م��ة العسكرية ال��دائ��م��ة برئاسة
العميد الركن حسني عبد الله حكمها الوجاهي
ف��ي قضية محاكمة امل��ت��ه��م زي���اد أح��م��د األطرش
بانتمائه إل���ى جبهة ال��ن��ص��رة وارت��ك��اب��ه افعا ًال
جرمية إرهابية منها تفخيخ س ّيارات وزرع ألغام
وقنابل ورك��ن واح��دة من تلك الس ّيارات في محلة
املعمورة ليلة األضحى بهدف قتل أكبر عدد ممكن،
وقصف القرى اآلمنة باملدفعية ،فقضت بسجنه
ف��ي االش���غ���ال ال��ش��اق��ة م���دة  10س��ن��وات والزامه
تسليم بندقية حربية كانت بحوزته وبتجريده من
احلقوق املدنية.
كما أعلنت الرئاسة حكمها بحق املتهم أحمد
حسن مرعي ال��ذي اش��ت��رك م��ع آخ��ري��ن ف��ي منطقة
املدينة الرياضية باالنتماء إلى مجموعة إرهابية
ت��ع��ت��دي ع��ل��ى امل��واط��ن�ين .وق��ض��ى احل��ك��م بحبس
مرعي ُمـ ّدة سنة وبغرامة قدرها  500ألف ل.ل .مع

الزامه تسليم بندقية حربية.
األول 2018
كما حددت احملكمة يوم  31تشرين ّ
موعد اجللسة املقبلة حملاكمة زياد األطرش واحمد
عبد الله األط���رش امللقب بنسر ع��رس��ال ،وسامح
محمود البريدي ومحمد إبراهيم احلجيري امللقب
محمد غرلي الشتراكهم
بكهروب ،والسوري أمني
ّ
في أعمال إرهابية وقصف قرى لبنانية بصواريخ
مصنعة منهم ،اللبوة والنبي عثمان.
وك����ان احمل���ام���ي ان���ط���وان ن��ع��م��ة ت���راف���ع عفو ًا
وبتوكيل مفاجئ م��ن رئ��اس��ة احملكمة العسكرية
الدائمة عن كل م��ن :زي��اد أحمد األط��رش ،فأوضح
في مرافعته ان التحقيق الذي ُأج��ري مع األطرش
اول��ي واستنطاقي يفترض لصحته ان يكون قد
ّ
مت بوسائل مشروعة اس��ت��ن��اد ًا إل��ى امل���ادة  61من
قانون أ.م.ج في حني ان األطرش أجاب على أسئلة
احملكمة في حتقيقها معه بالنفي التام وبانقطاع
أي��ة صلة ل��ه بامللف وان��ه ك��ان مضى على توقيفه
في وزارة الدفاع  10أيام عندما استجوبه احملقق
العسكري فأبدى له استعداده التوقيع على اية

اف����ادة يسطرها احمل��ق��ق ال��ع��دل��ي .وك���ان الشاهد
محمد إبراهيم احلجيري أكّ د في افادته
كهروب أي
ّ
ع��دم معرفته باالطرش ول��م يسبق له ان التقى به
في الكاراج اخلاص به لتصليح الس ّيارات والذي
يبعد موقعه عن حاجز اجليش  20متر ًا وانه تعرف
إليه فقط في السجن وقد تطابقت اقوال املتهم امام
احملكمة مع اقوال الشاهد.
وذكّ ر احملامي نعمة املترافع في القضية ،هيئة
احملكمة العسكرية الدائمة اجلالسة خلف القوس،
واملؤلفة من الرئيس العميد الركن حسني عبد الله
واملستشار املدني القاضي حسن شحرور وممثل
م��ف��وض احل��ك��وم��ة احمل��ام��ي��ة امل��ع��اون��ة للمفوض
القاضية مايا كنعان ،مبوجب مراعاة مبدأ احلياد
والتحفظ وان املادة  401من قانون العقوبات ُعدلت
على نحو لم يعد باإلمكان التخلص من أي إكراه أو
األولي على
ضغط أو تعذيب ميارس في التحقيق ّ
املتهم ،طالب ًا كف التعقبات..
كما ترافع عفو ًا ،احملامي انطوان نعمة بتوكيل
فوري من رئاسة احملكمة عن املتهم احمد مرعي.

توقيف �سيدة لإهانتها �ضابط ًا �أثناء الوظيفة ومقاومة
رجال الأمن و� 54شخ�ص ًا بينهم  23طف ًال دخلوا خل�سة

أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي  -شعبة
العالقات العامة ،في بالغ أصدرته عن أ ّنه عند «الساعة
 16.15م��ن بعد ظهر ي��وم األرب��ع��اء  2018/5/30وفي
أثناء إقامة حاجز من قبل عناصر سرية سير بيروت
في محلة تقاطع النهر  /الدخولية ،صودف مرور سيدة
ك��ان��ت تتحدث عبر الهاتف أث��ن��اء قيادتها س��ي��ارة من
ن��وع ب��ورش ل��ون أحمر ،فطلب إليها الضابط املسؤول
عن احلاجز التوقف عن التكلم إل��ى الهاتف والتوجه
نحو عنصر التفتيش (جهة اليمني) ،غير أنها خففت
من سرعتها وتوجهت بسيارتها ميينا ولدى اقترابها
م��ن عنصر التفتيش ع���ادت وانطلقت ب��س��رع��ة ،فطلب
الضابط من أحد الدراجني مالحقتها ،حيث متكن األخير
من التوقف أم��ام سيارتها بعد مسافة قليلة ،وحاولت
الرجوع إلى الوراء للفرار ثانية ،فكان الضابط قد وصل
وتوقف خلفها مانعا إياها من ال��ه��روب .عندها اقفلت
زجاج سيارتها وأخذت تتحدث بصوت عال عبر الهاتف
مستخدمة ابشع العبارات بحق العناصر ،نربأ بأنفسنا

ع��ن ذك��ره��ا ،وف��ي ه��ذا ال��وق��ت حت��رك��ت س��ي��ارة الضابط
تلقائيا (كرت) نحو األمام لتالمس سيارتها من اخللف
 على عكس ما صرحت به السيدة إلى وسائل اإلعالمب��أن ال��ض��اب��ط أق���دم على ص��دم سيارتها  -ول���دى طلب
استجالء هويتها من قبل الضابط رفضت ذلك موجهة له
اإلهانات ،ما اضطره الى سحب املفتاح من السيارة ،فما
كان منها اال أن أظهرت تصرفات عنيفة بحق العناصر
معيدة الى األذه��ان مشهدين تداولتهما وسائل اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي منذ فترة ليست ببعيدة عن
سيدتني وجهتا سيال من اإلهانات إلى رجال قوى األمن
في مطار رفيق احلريري الدولي ،الذين تصرفوا بأقصى
درجات ضبط النفس ،مظهرين تصرفا حضاريا.إن قوى
األمن الداخلي قد فتحت حتقيقا باحلادثة ،وقد أظهرت
نتائجه أن عناصر ق��وى االم��ن الداخلي ل��م يتعرضوا
للسيدة بأي سوء ،بل هي من كالت لهم الشتائم ،وهذا ما
وثقته الكاميرات املثبتة في احمللة ،اضافة الى الشهود
العيان .مع العلم ايضا انها رفضت اخلضوع للمعاينة

الطبية الشرعية بخالف ما سبق وصرحت به كونه ال
يوجد أي آث��ار ك��دم��ات أو ض��رب على جسمها .أوقفت
امل��دع��وة إ .ص .الق��دام��ه��ا على اه��ان��ة ضابط ق��وى امن
داخلي اثناء الوظيفة ومقاومة رجال قوى االمن مقاومة
سلبية ،وذلك بناء على إشارة القضاء املختص».
وف���ي ب�ل�اغ آخ���ر ،أع��ل��ن��ت امل��دي��ري��ة ع��ن أن���ه « نتيجة
التحريات واالستقصاءات املكثفة ،وفي إط��ار مكافحة
عمليات تهريب األشخاص من سوريا إلى لبنان ،متكنت
شعبة املعلومات في قوى األمن الداخلي ،من توقيف كل
م��ن( :ع .غ.مواليد ع��ام  ،1988س��وري)( ،ع .ف .مواليد
ع��ام  ،1998س����وري) ،على م�تن « ف���ان» ميتسوبيتشي
وبرفقتهما  54شخصا من التابعية السورية بينهم 23
طفال دون اخلمس سنوات ،وذلك في بلدة الصويري -
البقاع الغربي ،بجرم دخ��ول البالد خلسة.وقد سلموا
ال��ى القطعة املعنية ،والتحقيق ج��ار بإشراف القضاء
املختص» .وأف��ادت املديرية عن توقيف  107مطلوبني
أمس ،بجرائم :مخدرات ،سرقة واحتيال.

 8جرحى بحاد َث ْي �سري واحتكاك كهربائي
و�شاحنة اجتاحت عدد ًا من ال�سيارات يف جعيتا

اج��ت��اح��ت ش��اح��ن��ة م��ح ّ��م��ل��ة ب���ال���رم���ل ،ع����ددا من
السيارات املتوقفة على جانبي طريق عام جعيتا -
كسروان ما ادى إل��ى حتطمها ،واقتصرت األضرار
على املاديات .وشهدت الطريق زحمة سير خانقة.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريحني
نتيجة تصادم بني  3مركبات على طريق ع��ام عيتا
اجل���ب���ل .ك��م��ا أف�����ادت ع���ن س��ق��وط  3ج��رح��ى نتيجة
اصطدام مركبة بالفاصل االسمنتي وانقالبها على
اوت��وس��ت��راد اجلية باجتاه ال��دام��ور ،وحركة املرور
كثيفة في احمللة.
من جهة اخرى ،أصيب  3اشخاص بسبب احتكاك
ك��ه��رب��ائ��ي ادى ال���ى ان����دالع ح��ري��ق ف��ي اح���د محالت
وادي خالد  -منطقة الرامة .ومت نقل املصابني الى
احدى مستشفيات املنطقة للعالج ،فيما عمل عناصر
الدفاع املدني على اخماد احلريق .وفي سياق آخر،
اقدم املدعو (ع.ص ).امللقب بـ»القناص» ،عند الساعه
احلادية عشرة من قبل ظهر أمس ،على إطالق النار
داخل السوق القدمي في بعلبك بإجتاه محل املواطن
(م.ح.ر) والعمل جار لتوقيف الفاعل.

بعد اجتياحها عدد ًَا من السيارات هكذا استقرت شاحنة جعيتا

االزمات الكبيرة املتراكمة.
ومن جهتها ،اعتبرت مصادر «حزب الله» لـ «اللواء» ان املشاورات حتى الساعة
بالنسبة لتأليف احلكومة ما زالت شكلية ،ولم يكشف أحد بعد عن كافة أوراقه،
وما أعلن وس��رب من مواقف يبقى مج ّرد أفكار واقتراحات قابلة لألخذ والرد،
ال سيما وان البحث ل��م يدخل بعد ف��ي تفاصيل م��وض��وع التأليف حيث تكمن
الشياطني.
وإذ الحظت ان العقد التي ظهرت منذ بداية التكليف ليست بسيطة ،مشيرة إلى
«العقدة الدرزية» وعقدة متثيل «القوات اللبنانية» بحصة موازية حلصة «التيار
الوطني احلر» ،اضافت املصادر إلى ذلك موضوع التمثيل السني في احلكومة
وضرورة عن اقتصاره على ت ّيار «املستقبل» ،مشددة على ان «حزب الله» سيطالب
بتوزير أحد النواب الس ّنة الثمانية غير املنتمني للمستقبل ويعتبرون من حلفاء
احلزب.
واعتبرت مصادر احلزب ايضا ان تشكيل حكومة مصغرة أمر غير متاح في
املرحلة الراهنة بسبب حجم مطالب الكتل ،وصعوبة إرضاء كافة القوى املمثلة
في املجلس ،ولفتت إلى انها ال تبدي تفاؤ ًال بإمكانية والدة احلكومة في وقت
سريع كما كان يشاع بأن تكون احلكومة عيدية الفطر السعيد ،باعتبار ان هناك
م��ش��اورات طبيعية ستجري خ�لال االسابيع املقبلة حيث يفترض ان يتواصل
الرئيس املكلف مع األطراف السياسية للتفاهم معها على احلقائب التي ستعطى
لها ،وهذا األمر سيحتاج بطبيعة احلال إلى لقاءات واجتماعات مكثفة ليتم بعد
ذلك اقتراح األسماء واملوافقة عليها ،وهذا املوضوع يحتاج ايضا إلى مزيد من
الوقت.
ورفضت املصادر الكشف عن احلقيبة الوزانة التي أعلن احلزب انه يريدها،
كما رفضت استباق األم��ور بالنسبة ملضمون البيان ال���وزاري ،على اعتبار ان
املوضوع ما زال مبكر ًا احلديث عنه.

مرسوم التجنيس

وبعيد ًا عن موضوع احلكومة ،قفزت إل��ى واجهة األح��داث أم��س ،معلومات
أكدت ان رئيس اجلمهورية ميشال عون وقع مرسوم جتنيس نحو  385شخص ًا
معظمهم من جنسيات سورية وفلسطينية وعراقية واردنية وتونسية ومصرية
وسعودية واملانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية مع
عدد من مكتومي القيد ،بعد ان اقترن املرسوم بتوقيع رئيس مجلس الوزراء سعد
احلريري ووزير الداخلية نهاد املشنوق ،مما أعاد إلى األذهان فضيحة مرسوم
جتنيس نحو أكثر من  150أل��ف شخص في ح��زي��ران من العام  1994في عهد
الرئيس الراحل الياس الهراوي.
ولم يعرف بعد تاريخ توقيع املرسوم ،وما إذا كان حصل قبل استقالة احلكومة،
وجرى التكتم عليه أثناء االنتخابات النيابية ،أم ّ
مت في مرحلة تصريف األعمال،
عما إذا كانت مرحلة تصريف األعمال تسمح قانونا بتوقيع
وهنا يبرز تساؤل ّ
مرسوم بأهمية مرسوم التجنيس ،واي نص قانوني يمُ كن االستناد إليه في حال
تقرر الطعن به امام مجلس شورى الدولة؟ بحسب ما لوح عدد من النواب ،في
مقدمهم النائب الكتائبي ندمي اجلميل ال��ذي اعتبر ان املرسوم ميس بالتوازن
بني الطوائف ،علما ان الطعن باملرسوم ،بحسب ما أكدت مصادر قانونية سيكون
محسوم ًا إذا شمل فلسطينيني ،باعتبار ان��ه يخالف مقدمة الدستور ،كما ان
شموله السوريني من شأنه ان يفتح الباب امام توطني هؤالء ،خالف ًا
لتوجهات احلكم واحلكومة
والالفت ان املرسوم لم ينشر في اجلريدة الرسمية على غ��رار املرسوم رقم
 5247الصادر في عهد الرئيس ال��ه��راوي ،ول��م يعثر له على أي اث��ر م��ادي ،لكن
م��ص��ادر مطلعة قالت ان املراسيم االسمية ال حتتاج إل��ى نشرها ف��ي اجلريدة
الرسمية لتصبح نافذة ،وان املرسوم في أغلب الظن بات نافذ ًا.
ومهما ك��ان األم���ر ،ف��إن معلومات «ال��ل��واء» تؤكد ان امل��رس��وم ص��در بالفعل،
وتستفيد منه بحدود  270عائلة مسيحية و 115عائلة مسلمة من عرب واجانب،
ومعظمها من عائالت متباعدة ،وشمل حاالت لم الشمل وأخرى صحية وانسانية،
فضال عن رجال أعمال.

الطعون

ف��ي ه��ذه االث��ن��اء ،رف��ض رئيس املجلس ال��دس��ت��وري الدكتورعصام سليمان
التعليق على اجراءات املجلس الدستوري التي ستعتمد في قبول وبحث الطعون
التي سيتقدم بها املرشحون اخلاسرون في االنتخابات النيابية ،وقال لـ«اللواء»:
سأدعو يوم اخلميس املقبل الى لقاء مع الصحافة في الساعة احلادية عشرة ،أي
بعد انتهاء مهلة تقدمي كل الطعون املصادفة يوم االربعاء ،لشرح االلية وتوضيح
ك��ل املسائل املتعلقة بكيفية تعاطي املجلس م��ع الطعون ف��ي النظام النسبي
اجلديد ,وقبل ذلك لن اقول اي كلمة.
وعن عدد الطعون التي وصلت الى املجلس حتى االن ،قال :حتدثت املعلومات
الصحافية عن تقدمي املرشح في دائ��رة زحلة ناصيف التيني طعنا ،لكن حتى
الساعة الواحدة من بعد الظهر لم يكن قد وصلنا شيء.لكن من املفروض ان تُقدم
كل الطعون ايام االثنني والثالثاء واالربعاء املقبلة.
وح��ول طبيعة لقائه ام��س ،م��ع رئيس اجلمهورية ميشال ع��ون ،ق��ال ان ال
عالقة له مبوضوع الطعون ،وانه يتعلق بدعوتي الى القاء محاضرة في مؤمتر
متخصص في مدينة اندرو االسبانية بعنوان «دور املجلس الدستوري في حماية
االقليات في لبنان» ،وقد اخذنا بركة الرئيس وتوجيهاته.
وكانت املعلومات قد ذكرت ان التيني املرشح في الئحة «زحلة اخليار والقرار»
ضد النائبني قيصر معلوف وإدي دمرجيان ،طالب في طعنه تغيير النتيجة
باعتبار ان ثمة خطأ يشوبها وتاليا اعالنه فائزا عن هذا املقعد.
ونفى ّ
مرشح جمعية املشاريع اإلسالمية (االحباش) في طرابلس الدكتور طه
ناجي ما يشاع عن صعوبة الطعن حسب القانون النسبي ،وقال «ان املوضوع غير
صحيح ،فقط نتحدث عن الشكل .السؤال الوحيد الذي يطرح هو مبن سنطعن،
بالالئحة كلها التي نالت احلاصل ام مبرشح واحد .وفي حالتي ،ومبا ان اخلطأ
مادي ،اي خطأ في االحتساب ،فلن يصار الى اعادة العملية االنتخابية ،بل الى
ابطال نيابة املطعون به ،كما سبق للمجلس الدستوري ان صرح».

الفلتان األمني في بعلبك

إلى ذلك ،أف��ادت معلومات لـ«اللواء» ان سلسلة إج��راءات سيتخذها اجليش
والقوى األمنية في بعلبك لضبط الوضع هناك بقيت تفاصيلها جلهة موعدها
وغير ذلك متروكة للقيادة العسكرية ،واستبعدت أي اجتماع في الوقت احلاضر
للمجلس األعلى للدفاع ال��ذي سبق له وبحث إج��راءات ضبط األم��ن في املدينة،
لكنها بقيت دون ترجمة على األرض.
وكان وزير الداخلية نهاد املشنوق حمل هذا املوضوع إلى قصر بعبدا ومعه
محافظ بعلبك -الهرمل بشير خضر ،ونقل عن الرئيس عون قوله ان اجتماعات
مكثفة ستعقد مع القيادات السياسية واألمنية لوضع ح ّد للفوضى املنتشرة في
املنطقة بأسرع وقت ،وانه سيتابع الوضع مع رئيس احلكومة وأعضاء مجلس
الدفاع األعلى والفاعليات السياسية التخاذ ما يلزم من إجراءات.
وفي السياق ،رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» ان الفلتان األمني في بعلبك -الهرمل
لم يعد مقبو ًال التغاضي عنه ،ولم يعد يحق للسلطة التغاضي عن مسؤولياتها،
ودعت املؤسسات األمنية لتنفيذ خطة أمنية حازمة في املنطقة.
وإذ أملت الكتلة تعاون مختلف األفرقاء إلجن��از تشكيل احلكومة في أسرع
وقت ،حددت ما يشبه أولويات احلكومة اجلديدة ،بالعمل على مكافحة الفساد
واستحداث وزارة تخطيط ،واعتماد خطة جدية ملعاجلة ازمة النازحني السوريني
وتغليب املصلحة اللبنانية على مصالح الدول األخرى.
جتدر اإلش��ارة ،بالنسبة ملوضوع النازحني إلى ان املدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم كشف أم��س ،خالل تفقده املبنى اجلديد لألمن العام في
محلة اجلديدة في املنت ،عن ان التواصل قائم مع السلطات السورية إلعادة آالف
السوريني إلى ديارهم ،مؤكد ًا ان املوضوع قريب.
ولفت إل��ى ان��ه سيتم ان��ش��اء 10مراكز في لبنان خاصة بالسوريني لتخفيف
الضغط عن املراكز األساسية ،اال ان ذل��ك ،حسب ما ق��ال ،ال يعني ان بقاءهم في
لبنان سيطول.

بن �سلمان لتحقيق «كامل الأهداف» ف
(تتمة املنشور ص)1

وأشار األمير محمد بن سلمان إلى متانة العالقات بني الدولتني ،مشددا على أن
التحالف العربي مستمر في حتقيق كامل أهدافه «ملصلحة أمن واستقرار اليمن وسالم
املنطقة».
من جانبه ثمن ه��ادي أثناء االجتماع مواقف السعودية الداعمة لليمن ،مشيدا
بقيادة الرياض للتحالف العربي «في وجه قوى مترد وانقالب من املليشيات احلوثية
اإليرانية» ،متعهدا بأن ذلك «سيظل محط تقدير واهتمام كافة أبناء شعبنا اليمني
وأجياله املتعاقبة» ،حسب تعبيره.
ميدانيا بدت بعض شوارع احلديدة أمس خصوصا شارع صنعاء وشارع الكيلو
 ،16خالية من نقاط التفتيش التابعة للحوثيني ،والتي كانت في املاضي تتعرض
للمواطنني والشاحنات.
وأصبحت قوات املقاومة املشتركة بإسناد من حتالف دعم الشرعية على أبواب
احلديدة ،بعدما أحلقت مبيليشيات احلوثي خسائر كبيرة على مدى األي��ام القليلة
املاضية ،في جبهة الساحل الغربي.
وباتت امل��واق��ع االستراتيجية في احل��دي��دة ،ال سيما امليناء وامل��ط��ار ،في مرمى
الرشاشات اخلفيفة لقوات اجليش الوطني اليمني ،بعد أن كانت ال تطالها سوى
الضربات املوضعية الدقيقة لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية.
ودفعت هذه اخلسائر بقادة احلوثيني لتهديد القبائل إن لم تشارك في القتال ،كما
دفعتهم إلخالء املستشفيات من املرضى وحجزها ملسلحيهم اجلرحى ،بعد تعذر نقلهم
ملستشفيات العاصمة صنعاء ،التي ال تزال في قبضة احلوثيني.
وفي خضم الظروف الصعبة والهزائم املتتالية مليليشيات احلوثي ،تلوح في األفق
انشقاقات في اجلسد العسكري والسياسي املتصدع لوكالء إيران في اليمن ،وسط
ترشيحات بأن نهايتهم باتت وشيكة.
الى ذلك اعتبرت االمارات امس ان القوات اليمنية التي تدعمها في هذا البلد في
مواجهة املتمردين احلوثيني ،أصبحت على أعتاب «نصر قريب».
وقال وزير الدولة للشؤون اخلارجية أنور قرقاش في حسابه بتويتر «ونحن نتابع
التقدم امللحمي جتاه احلديدة لنا احلق أن نفخر بجيش اإلمارات» ،الشريك الرئيسي
في قيادة التحالف العسكري في البلد الفقير.
وأضاف« :نعم امتحان اليمن كان ويبقى عسيرا ولكنه اإلبتالء الذي ال خيار دون
مواجهته» .وتابع «ابشروا فالنصر قريب».
وفي مأرب أعلن السفير السعودي لدى اليمن ،محمد آل جابر ،امس عن إنشاء مطار
إقليمي في محافظة مأرب.
وكان آل جابر قد وصل برفقة وفد من السعودية إلى محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأعلن السفير السعودي فور وصوله احملافظة بدء برنامج اإلعمار والتنمية فيها.
وحتدث آل جابر خالل كلمة له في اللقاء الذي عقده عقب وصوله مع قيادة السلطة
احمللية في م��أرب ،بحضور وزي��ر األشغال اليمني معني عبد امللك ،واحملافظ اللواء
سلطان العرادة ،عن «ب��دء برامج التنمية واإلعمار في احملافظة تنفيذ ًا لتوجيهات
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز».
وأض��اف السفير أنه سيفتتح مكتب ًا لإلعمار في احملافظة خالل زيارته ،وسيبدأ
املكتب في «تنفيذ مجموعة كبيرة من املشاريع في قطاع البنى التحتية والتنمية».
كما سيقوم املكتب «بتنفيذ مشروع مطار إقليمي في م��أرب ،إضافة إلى مشاريع
أخرى في مجال الطرق والكهرباء والصرف الصحي ،ملا يخدم اإلنسان ويخلق فرص
عمل للمواطنني».
(أ ف ب  -واس)

�شرطة االحتالل تن ِّفذ إ�عتقاالت
(تتمة املنشور ص)1

وحماية السكان املدنيني الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية وقطاع
غزّة» وذلك بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررا أمس بعد سعي الواليات
املتحدة الى اجراء تعديالت عليه.
وق��ال سفير الكويت منصور العتيبي ال��ذي ق��دم مشروع ال��ق��رار «تلقينا
تعديالت متأخرة للغاية من دولة عضو ،لكن يتعني علينا النظر فيها» .وذكر أن
التعديالت قدمتها الواليات املتحدة.
وك��ان األميركيون قد عرقلوا خالل األسابيع القليلة املاضية ،مشروعي
إعالن يع ّبران عن قلق مجلس األمن إزاء أعمال العنف في قطاع غزّة.
وعلى وق��ع ال��ع��دوان الصهيوني على غ���زّة ،ك��ان رئيس وزراء اإلحتالل
بنيامني نتنياهو وزوجته سارة ُي ِ
ذعنان للقضاء اإلسرائيلي للهروب من أحد
ملفات الفساد التي يحاكمان بها ،وإنْ كان ذلك سيؤدي إلى إغالق امللف ،إال
أ ّنه ثبتت اإلدانة بالفساد.
وأبلغ محامو سارة نتنياهو ،املستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية
افيحاي مندلبليت ،االستعداد إلعادة جزء من األموال املشتبه بأ ّنها حصلت
عليها عن طريق االحتيال ،مقابل إغالق امللف ضدها.
ومبوافقة احملامني على عرض املستشار القضائي ،ستتم مناقشة شروط
التسوية التي ت��ؤدي إل��ى إغ�لاق امللف ،لكن اخل�لاف األس��اس��ي هو حتميل
املسؤولية من جانب سارة ،واملبلغ الذي ستعيده ،وهو ما يحتاج إلى التوقيع
على اتفاقية يشترط فيه مندلبليت أنْ تعترف سارة بالتهمة ،وتلتزم بعدم
ارتكابها م ّرة أخرى مستقب ً
ال مع إعادة األموال.
ُيذكر أنّ سارة مشتبه بها بأ ّنها طلبت وجبات طعام بقيمة ( 359ألف شيكل)
من مطاعم وطباخني إلى مسكن رئيس احلكومة ،بذريعة أ ّنه ال توجد ط ّباخة
في املسكن ،وهو ما ثبت عدم صحته.
هذا ،وفي إطار سياسة التضييق التي تتبعها السلطات الصهيونية ضد
املقدسينيّ ،
نظمت شرطة اإلحتالل مخالفات لشبان القدس املُ َسحرين في
سحرين ،ويوقظون املسلمني لتناول
رمضان ،مع احتجاز عدد َّ
ممنْ يعملون ُم ّ
السحور قبل صالة الفجر وبدء صيام رمضان.
وه��ذه سابقة خطيرة ت ِ
ُقدم عليها شرطة اإلح��ت�لال ،إذ لم يسبق تع ّرض
الشبان الذين يقومون بهذه املهمة إل��ى أي مشاكل في البلدة القدمية في
القدس ،حيث يتم التنكيل بهم ،بنا ًء ملطالب املستوطنني اليهود في احلي
اإلسالمي.
املسحرين ،وحترير
ولم يتو ّقف األمر على ذلك ،بل وصل إلى حد اعتقال
ّ
غرامات لهم بلغت آالف الشواكل ،بذريعة الضجيج الذي ُي ِ
سحراتي.
حدثه املُ ّ
قوات
إلى ذلك ،تواصل طواقم سلطة الطبيعة اإلسرائيلية حتت حراسة ّ
اإلح��ت�لال الطبيعة ملنع وص��ول األه��ال��ي إل��ى مكان العمل ،وض��ع األسوار
احلديدية في محيط القبور مبقبرة باب الرحمة املالصقة للمسجد األقصى
املبارك.
ومنذ حوالى األسبوعني ،يتم يومي ًا تنفيذ أعمال حفر وتثبيت أسوار
توسعت األعمال لتشمل
حديدية في محيط مقابر مقبرة باب الرحمة ،حيث
ّ
أجزا ًء جديدة من املقبرة ،على الرغم من اعتراضات األهالي على انتهاك حرمة
املوتى والقبور ،باعتالئها ووضع املعدات الالزمة للعمل عليها.
وجنح األهالي منتصف الشهر اجلاري بإزالة أجزاء من األسوار احلديدية
قوات اإلحتالل  9مقدسيني وأبعدتهم
التي ُو ِض َع ْت داخل املقبرة ،حيث اعتقلت ّ
عن املقبرة مل ّدة أسبوع.
وحتاول سلطات اإلحتالل منذ سنوات مصادرة أجزاء من املقبرة ،بهدف
إقامة مشروع «احلدائق الوطنية في محيط البلدة القدمية» ،حيث قامت بعمل
مسار للمستوطنني والسياح على أراضي املقبرة ،ومنعت الدفن في أجزاء
أراض مص ّنفة «حديقة وطنية وساحات عامة ومفتوحة»،
منها ،م ّدعية بأ ّنها
ٍ
ومبوجب مشروع تنظيمي في أواخر سنوات التسعينيات من القرن املاضي
ُأ ِ
لغ َي تصنيف األرض «مقبرة إسالمية» ،ويحق التص ّرف بها ،بينما تؤكد كافة
مسجلة في الطابو اإلنكليزي بإسم األوقاف
اإلثباتات والوثائق أن املقبرة
ّ
اإلسالمية وأراض���ي احلسيني واألن��ص��اري ،ومثبتة بوقفيات ص��ادرة عن
احملكمة الشرعية في القدس منذ القرن التاسع عشر.
هذا ،وصادقت جلنة الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولى،
على مشروع قانون ،ميكّ ن وزير الداخلية اإلسرائيلي من نقل أموال ضريبة
«األرنونا» من سلطات محلية قوية داخل الكيان اإلسرائيلي إلى املستوطنات
القريبة منها بهدف موازنة ميزانياتها.
ويستند مشروع القانون إلى بند قائم في قانون البلديات ،يسمح بنقل
امليزانيات من البلدات القوية إلى البلدات الضعيفة القريبة منها.
وأوضح خالل نقاش مسودة القانون أنّ هذا القانون سيكون باجتاه واحد،
بحيث إ ّنه لن يتم نقل ميزانيات من مستوطنات قوية إلى بلدات قريبة ضعيفة
داخل مناطق اخلط األخضر.
ّ
مخطط
في غضون ذل��ك ،شرعت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي في تنفيذ
استيطاني على أرض الواقع كان قد ُأق َّر عام  1979ويقضي بإسكان مليون
مستوطن مبحافظات الضفة الغربية.
ّ
املخططات الهيكلية املتع ّلقة بإقامة البؤر االستيطانية
وبدأ اإلعالن عن
بشكل صريح ،بعد دع��م اإلدارة األميركية لسياسة تهجير الفلسطينيني،
وزيادة عدد املستوطنني بالضفة.
وك��ان��ت سلطات اإلح��ت�لال ق��د أعلنت موافقتها ،على بناء  2070وحدة
استيطانية جديدة بالقرب من القرية البدوية اخلان األحمر  -شرق القدس
احملتلة ،والتي ص��ادق قضاة محكمة االحتالل العليا على هدمها األسبوع
املاضي.

وا�شنطن تن�صح ا أل�سد بعدم مهاجمة
(تتمة املنشور ص)1

وأض��اف «سنتعامل معها (ق��وات سوريا الدميوقراطية) عبر خيارين،
اخليار األول هو أننا بدأنا اآلن بفتح األب��واب أم��ام املفاوضات ألن غالبية
هذه القوات هي من السوريني ( .)..إذا لم يحدث ذلك ،سنلجأ إلى حترير تلك
املناطق بالقوة ،ليس لدينا أي خيارات أخ��رى ،بوجود األميركيني أو بعدم
وجودهم».
وك��رر األس��د التأكيد ان��ه «م��ن املستحيل أن نتعمد ت��رك أي منطقة على
التراب السوري خ��ارج سيطرتنا كحكومة» ،معتبر ًا انه عند فشل حتقيق
«املصاحلات» ،فإن «الطريقة الوحيدة التي ميكن اللجوء اليها هي استخدام
القوة».
وقال إن على «األميركيني أن يغادروا (سوريا) وسيغادرون بشكل ما».
على صعيد آخ��ر ،ق��ال االس��د «كنا قريبني م��ن ح��دوث ص��راع مباشر بني
القوات الروسية والقوات األميركية (في سوريا) .وحلسن احلظ مت حتاشي
ذلك الصراع ( )..بفضل حكمة القيادة الروسية ألنه ليس من مصلحة أحد في
هذا العالم ،وبالدرجة األولى السوريني ،حدوث مثل هذا الصراع».
وات��ه��م األس��د اسرائيل التي شنت م��ؤخ��ر ًا سلسلة ض��رب��ات ف��ي سوريا
بـ»الكذب» لدى حديثها عن استهداف قواعد ومعسكرات ايرانية في سوريا.
ونفى وج��ود ق��وات اي��ران��ي��ة ف��ي س��وري��ا ،متحدث ًا ع��ن «ض��ب��اط ايرانيني
يساعدون النظام السوري لكن ليست لديهم قوات».
ورد األس��د أيضا على وص��ف الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب له بأنه
”األسد احليوان“ قائال إن ”الكالم صفة املتكلم“.
وردا على تصريحات األسد ،قال كينو جابرييل املتحدث باسم قوات سوريا
الدميقراطية إن احلل العسكري ليس ”هو احلل ال��ذي يقدر أن يوصل ألي
نتيجة ...وأي حل عسكري مبا يخص قوات سوريا الدميقراطية سوف يؤدي
إلى مزيد من اخلسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري“.
وأضاف في رسالة صوتية لرويترز ”اخلالص بالنسبة للوضع السوري
من خالل مفاوضات ومن خالل قبول مختلف أطراف الصراع ضمن سوريا
باآلخر واجل��ل��وس إل��ى طاولة املفاوضات والنقاش ح��ول مصالح الشعب
السوري وحقه في احلياة بحرية وكرامة“.
وامتنع الكولونيل شون راين ،املتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده
الواليات املتحدة ،عن حتديد كيفية تعامل التحالف مع هجوم محتمل لقوات
النظام على قوات سوريا الدميوقراطية.
وقال راين «قامت قوات سوريا الدميوقراطية بعمل رائع عبر املساهمة في
دحر داعش من ميدان املعركة ويجب االشادة بهم وليس تهديدهم».
في االثناء قالت وكالة تاس الروسية لألنباء إن وزير الدفاع سيرغي شويغو
ناقش ام��س منطقة ع��دم تصعيد في جنوب سوريا مع نظيره اإلسرائيلي
أفيجدور ليبرمان.
وامس استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس مبعوث الكرملني
اخلاص الى سوريا ألكسندر الفرنتييف الذي يقوم بزيارته الثانية الى أنقرة
خالل اسبوع ملناقشة النزاع السوري.
وأعلنت الرئاسة التركية أن اردوغ���ان استقبل الفرنتييف ف��ي القصر
الرئاسي ونشرت صورة جتمع الرجلني من دون اعطاء مزيد من التفاصيل
عن مضمون املشاورات.
الي ذلك عاد سفير تركيا في الواليات املتحدة الذي استدعي للتشاور في
منتصف ايار ،الى واشنطن ،قبل ايام من لقاء بالغ االهمية حول سوريا بني
وزيري خارجية البلدين ،كما ذكرت وسائل االعالم التركية.
(ا.ف.ب-رويترز)
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تقنني �إ�ضايف يف تغذية الكهرباء ب�سبب الغارات

غ ّزة تواجه �أزمة �صح ّية «غري م�سبوقة»

ح���ذرت اللجنة ال��دول��ي��ة للصليب االحمر
ام��س م��ن أن ق��ط��اع غ��زة ي��واج��ه أزم���ة صحية
«غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة» ع��ق��ب اس��اب��ي��ع م���ن اع��م��ال
ال��ع��ن��ف ال��ت��ي أدت ال���ى اس��ت��ش��ه��اد اك��ث��ر من
 120فلسطينيا واص��اب��ة اك��ث��ر م��ن  13الفا
آخرين مما يفاقم أوضاعا صحية كارثية في
االساس.
وق������ال ال��ص��ل��ي��ب االح����م����ر إن�����ه ي��ض��اع��ف
م��س��اع��دات��ه ف��ي ال��ق��ط��اع احمل���اص���ر ،وي��رس��ل
ف��ري��ق�ين ج���راح���ي�ي�ن ،وامل����زي����د م���ن األط���ب���اء
االخصائيني واملستلزمات ملواجهة االزمة.
وقال روبرت مارديني ،مدير عمليات الشرق
االدن��ى والشرق االوس��ط في املنظمة الدولية
للصحافيني «إن التظاهرات االخيرة واعمال
العنف على طول حدود غزة  ...تسببت بأزمة
صحية غير مسبوقة».
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات م��اردي��ن��ي ف��ي وق��ت
ع���اد ال��ه��دوءإل��ى ق��ط��اع غ���زة وامل��س��ت��وط��ن��ات
االس��رائ��ي��ل��ي��ة امل���ج���اورة ف���ي اع���ق���اب أع��ن��ف
تصعيد عسكري في املنطقة منذ حرب ،2014
مما أثار املخاوف من حرب جديدة في القطاع
احملاصر.
وق��ال مارديني إن��ه في االسابيع السبعة
م��ن ال��ت��ظ��اه��رات واع���م���ال ال��ع��ن��ف «تخطينا
ع��دد ح��االت االص��اب��ات في شهر آب من حرب
.»2014
أك��د م��اردي��ن��ي إن تلك االزم���ة «ل��م ت��أت من
ف���راغ» ف��ي مضيفا «إن ه��ذه االزم���ة الصحية
امل��ه��ول��ة ج���اءت ع��ل��ى خلفية ازم����ات متعددة
وم��ط��ول��ة وم��زم��ن��ة أث���رت على ك��اف��ة قطاعات
احلياة في غزة».
ومحذرا من أن النظام الصحي في غزة بات
«على شفير االنهيار» قال إن الصليب االحمر
س��ي��زي��د م��س��اع��دات��ه خ�ل�ال ف��ت��رة س��ت��ة اشهر
لتعزيز املرافق الطبية «الواضح أنها تكافح

ملواجهة» االزمة.
وق���ال م��اردي��ن��ي إن��ه م��ن ب�ين االالف الذين
ج���رح���وا ،ن��ح��و  1350ش��خ��ص��ا ي��ع��ان��ون من
اص��اب��ات معقدة وسيحتاج ك��ل منهم م��ا بني
ثالث الى خمس عمليات جراحية .واوضح أن
ذلك يعني «ما مجموعه اكثر من  4000عملية
ج��راح��ي��ة ،س��ت��ج��ري ف���رق ال��ص��ل��ي��ب االح��م��ر
نصفها».
واض���اف «أع��ت��ق��د ب��أن مثل ه��ذا ال��ع��دد من
االصابات سيتخطى ق��درات أي نظام صحي
في العالم».
وناشدت اللجنة الدولية للصليب االحمر
املانحني التبرع مببلغ إضافي من  5،3مليون
دوالر ل��ت��م��وي��ل وح���دة ج��راح��ي��ة تتسع ل50
س��ري��را ف��ي مشفى الشفا ومستلزمات طبية
ومساعدات اخرى .يضاف ذلك إلى ميزانيتها
السنوية لعملياتها في اسرائيل واالراض��ي
الفلسطينية والبالغة حوالى  49مليون دوالر،
أقل بكثير من نصف ما مت متويله.
ولكن فيما عبر مارديني ع��ن االم��ل ف��ي أن
زي��ادة االعانات من شأنه أن يساعد الوضع،
حذر من أن ذلك ال يزال بعيدا جدا عن حل أزمة
قطاع غزة الذي يعاني من نسبة بطالة مرتفعة
جدا ونقص حاد في الكهرباء واملياه النظيفة
ونظام صرف صحي تخطى قدراته.
وقال «إن غزة بكاملها مثل سفينة تغرق».
الي ذلك اعلنت شركة توزيع الكهرباء في
قطاع غ��زة انها تواجه أزم��ة ح��ادة في توفير
التيار الكهربائي حيث تصل س��اع��ات قطع
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال���ى  30س��اع��ة م��ق��اب��ل 4
س��اع��ات وص����ل ،ب��س��ب��ب ت��ع��ط��ل ع���دة خطوط
اسرائيلية مغذية للقطاع.
وق��ال محمد ثابت مدير العالقات العامة
واالع�لام في الشركة «نعاني حاليا من أزمة
ح��ادة في الكهرباء اضطرنا ال��ى تقليص في

ب��رن��ام��ج ت��وزي��ع ال��ك��ه��رب��اء 4 ،س��اع��ات وصل
م��ق��اب��ل  20ال���ى  30س��اع��ة ق��ط��ع» ،مبينا ان
السبب في هذه التقليص اجلديد هو «تعطل
ع��دد م��ن اخل��ط��وط االس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي تغذي
قطاع غزة».
واوضح ان الشركة تستقبل « 85ميغاواط
من الشركة االسرائيلية بدال من  120ميغاواط
بسبب االع��ط��ال ف��ي اخل��ط��وط االسرائيلية».
واوضح ان سلطة الطاقة الفلسطينية «شغلت
أمس االول مولد ًا واحد ًا فقط في محطة توليد
الكهرباء املتوقفة منذ ثالثة أشهر ،ويوفر هذا
املولد  20ميغاواط» مشيرا ان حاجة قطاع غزة
تصل ال��ى « 500م��ي��غ��اواط ،والعجز احلالي
يصل الى  396ميغاواط».
وق��ال ان اكثر املناطق تضررا في القطاع
هي «خان يونس (جنوب) ووسط القطاع».
واك����د ث��اب��ت ان اخل���ط���وط االس��رائ��ي��ل��ي��ة
ت��ع��ط��ل��ت خ��ل�ال م��وج��ة ال��ق��ص��ف (امل���ت���ب���ادل)
الثالثاء املاضي ،منوها إلى ان شركة الكهرباء
االسرائيلية املغذية للقطاع «وع��دت باعادة
تشغيل بعض اخلطوط املعطلة واملتضررة
مساء هذا اليوم».
وكانت مصر تزود قطاع غزة « 23ميغاواط»
لكنها توقفت منذ ث�لاث��ة أش��ه��ر ،وف��ق ثابت.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الفلسطينية
الرئيسة كليا منذ أك��ث��ر م��ن شهرين بسبب
«ع��دم توفر ثمن الوقود الصناعي» لللمحطة
على ما قال ثابت.
واضاف ان الشركة جتبي شهريا «حوالي
 15مليون شيكل ب��دال م��ن  24مليون شيكل
ق��ب��ل أزم����ة ت��وق��ف روات����ب م��وظ��ف��ي السلطة
الفلسطينية ف��ي ال��ق��ط��اع وه���و م��ا أث���ر على
اجل��ب��اي��ة ب��ش��ك��ل س��ل��ب��ي وال نستطيع ش��راء
الوقود للمحطة».
(ا.ف.ب)

الأمم امل ّتحدة حت ِّذر من نق�ص متويل خطة
ال�سوريني يف 2018
مواجهة �أزمة الالجئني
ِّ

ح����ذرت األمم امل��ت��ح��دة ام���س م��ن ع��واق��ب
نقص التمويل للخطة اإلقليمية ملواجهة أزمة
الالجئني لعام  2018وال��ت��ي تتطلب توفير
 5،6مليار دوالر حصلت فقط على ٪20منها
حتى اآلن  ،مما يهدد االستقرار االجتماعي
في ال��دول التي تستضيف الالجئني ويهدد
مستقبل الالجئني.
وق��ال أم�ين ع��وض ،مدير مكتب املفوضية
السامية لشؤون الالجئني في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا واملنسق اإلقليمي لالجئني
في سوريا ،ان «املعادلة احلسابية واضحة،
نحتاج  5،6مليار دوالر حصلنا على ٪20
فقط».
واضاف خالل مؤمتر صحافي في عمان ان
«برامج األمم املتحدة وشركائها في مساعدة
الالجئني تعاني شح التمويل مبا مينعها من
االستمرار في تقدمي الدعم».
وقال عوض ان «هذه مناشدة عاجلة وملحة
للمانحني ل�لال��ت��زام بتعهداتهم ووع��وده��م
التي قطعوها في بروكسل» .تعهد املانحون
في مؤمتر في بروكسل نهاية نيسان املاضي
تقدمي  4،4مليار دوالر للمدنيني املتأثرين
بالنزاع في سوريا.
وتشمل املناشدة املشتركة  4،4مليار دوالر
خلطة ع��ام  2018ب��االض��اف��ة ال��ى  1،2مليار
دوالر ضمن متويل متعدد السنوات ملتزم
به مسبقا .من جهته ،ق��ال خيرت ك��اب��االري،
املدير اإلقليمي لليونيسف في منطقة الشرق
األوس�����ط وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا خ��ل�ال امل��ؤمت��ر

الصحافي ان «أث���ر احل���رب ال��دائ��رة منذ ما
يزيد على  7سنوات في سوريا قاس للغاية
على االطفال».
واض���اف «آالف االط��ف��ال ق��ت��ل��وا ف��ي ح��رب
ليست من صنعهم ،وعشرات اآلالف أصيبوا
بالعجز».
وأش����ار ال���ى ان ه��ن��اك  2،6م��ل��ي��ون طفل
س��وري الج��ئ خ��ارج سوريا و»خ�لال سنوات
احل����رب ال��س��ب��ع ول���د  550أل���ف ط��ف��ل خ��ارج
سوريا».
وحض املجتمع الدولي على تقدمي الدعم
لالجئني والدول املضيفة لهم «بشكل أكبر من
اي وقت مضى».
من جانبه ،اكد مهند هادي ،املدير اإلقليمي
ل��ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي ل��ل��ش��رق األوس���ط
وش��م��ال أفريقيا ان «احتياجات السوريني
يجب تلبيتها بكل اشكالها».
واض���اف «ن��ح��ن ممتنون للمانحني لكننا
نؤكد أهمية استمرار الدعم حتى الوصول
الى حل سياسي في سوريا .ال نريد ان نرى
السوريني يعانون أكثر وال نريد ان يفقدوا
األمل».
وح���ذر املتحدثون م��ن ان نقص التمويل
سيؤدي الى مشاكل بينها زيادة عدد االطفال
غير امللتحقني باملدارس ويرفع االحتياجات
الطبية امللحة غير املغطاة ويؤدي الى غياب
فرص كسب العيش.
وامل��ش��ك��ل��ة أك��ث��ر ح���دة ف��ي ل��ب��ن��ان واألردن
ال��ل��ذي��ن ي��س��ت��ض��ي��ف��ان ع��ل��ى ال��ت��رت��ي��ب أع��ل��ى

ن�صر احلريري :على الإحتاد الأوروبي
امل�ساعدة يف �إخراج �إيران من �سوريا

ق����ال م���ف���اوض ب�����ارز م���ن امل��ع��ارض��ة
ال��س��وري��ة ام���س إن ان��س��ح��اب ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي امل��ب��رم من
إي��ران يفتح املجال ل��زي��ادة الضغط على
طهران لوقف دعمها العسكري للرئيس
السوري بشار األسد.
وك������ان ن���ص���ر احل����ري����ري م����ن ه��ي��ئ��ة
التفاوض السورية يتحدث في بروكسل
في الوقت ال��ذي أعلن فيه األس��د أن على
القوات األمريكية الرحيل عن سوريا ألن
س��ك��ان ال��ش��رق األوس����ط س��ئ��م��وا ال��غ��زاة
األجانب.
ورد احلريري على تصريحات األسد
ب��ال��ق��ول إن روس���ي���ا وإي������ران حت��ارب��ان
بالنيابة عن األس��د في احل��رب السورية

وس���اع���دت���اه ع��ل��ى اس��ت��ع��ادة م��س��اح��ات
كبيرة من األراض��ي من مقاتلي املعارضة
واجلماعات اإلسالمية.
وذك���ر أن ه��ن��اك اآلن ن��ح��و م��ئ��ة أل��ف
مقاتل إيراني أو مرتبط بإيران في البالد.
وقال احلريري «دور إيران يكبر شيئا
فشيئا على ح��س��اب شعبنا .ل��ذا فنحن
ندعم أي آلية دولية قد حتجم نفوذ إيران
في املنطقة بشكل ع��ام وف��ي بلدنا بشكل
خاص».
وأض��������اف« :ال ن��س��ت��ط��ي��ع ف���ص���ل...
البرنامج النووي (اإليراني) عن برنامج
طهران الصاروخي وسلوك إيران اخلبيث
في منطقتنا» .وأجرى احلريري محادثات
مع فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة

وثاني أعلى حصة من الالجئني كنسبة من
عدد السكان.
وق��ال��ت املفوضية إن برنامج اإلغ��اث��ة في
ل��ب��ن��ان ل��م يحصل س���وى ع��ل��ى  12ب��امل��ئ��ة من
متويله بينما حصل األردن على  21باملئة
فقط من التمويل الالزم.
وق����ال ع����وض إن ال�لاج��ئ�ين وال��ن��ازح�ين
ال��س��وري�ين ي����زدادون ف��ق��را ودي��ون��ا م��ع طول
أم���د احل���رب وإن م��ئ��ات اآلالف م��ن األط��ف��ال
يتسربون من التعليم .وق��ال «الوضع بائس
للغاية».
وتستضيف تركيا ولبنان واألردن معظم
الالجئني ال��س��وري�ين بينما ف��ر مئات اآلالف
إل��ى أوروب���ا وم��ن��اط��ق أخ���رى .وت��ري��د ال��دول
األوروب���ي���ة إب��ق��اء ال�لاج��ئ�ين ف��ي دول ح��ول
سوريا إل��ى أن يتاح لهم العودة بسالم إلى
بلدهم.
وان��ت��ق��ل كثير م��ن ال�لاج��ئ�ين إل���ى مناطق
فقيرة بالفعل في دول مثل لبنان حيث تراجع
النمو االقتصادي إلى ما بني واحد واثنني في
املئة سنويا مقارنة مع ما يترواح بني ثمانية
وع��ش��رة باملئة قبل احل���رب ،وه��و م��ا يضغط
على اخل��دم��ات العامة ويزيد التسابق على
الوظائف.
وق��ال صموئيل رزق املسؤول في برنامج
األمم امل��ت��ح��دة اإلمن��ائ��ي إن م��ن ال��ض��روري
للغاية دع��م دول مثل لبنان واألردن وتركيا
من أجل احلفاظ على التماسك االجتماعي.
(ا.ف.ب-رويترز)

اخل��ارج��ي��ة ف��ي االحت���اد األوروب����ي بهذا
الشأن امس .
وق����ال احل���ري���ري «ف���ي وج����ود إي���ران
وامليليشيات اإليرانية في بالدنا لن يكون
ه��ن��اك ح��ل سياسي ت��ف��اوض��ي .ل��ن يكون
هناك حل في ظل وج��ود ه��ؤالء الشركاء
األج��ان��ب .نبحث عن سبل إلجبار إي��ران
على اخلروج من سوريا».
وبدعم موسكو وطهران ،يبدو األسد
اآلن أق��وى في احل��رب التي أودت بحياة
ن��ص��ف م��ل��ي��ون ش��خ��ص وش������ردت ستة
م�لاي�ين آخ��ري��ن داخ���ل س��وري��ا فضال عن
ف��رار خمسة ماليني الج��ئ منهم م��ن جلأ
إلى االحتاد األوروبي.
(رويترز)
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كيم مستقب ً
ال الفروف في بيونغ يانغ (أ ف ب)
ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االم��ي��رك��ي م��اي��ك بومبيو
أم���س «ان���ن���ا ن��س��ي��ر ف���ي االجت�����اه ال��ص��ح��ي��ح» في
محادثات متهيدية لعقد قمة محتملة بني الرئيس
دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ
أون.
وبعد اجتماعات في نيويورك مع الذراع اليمنى
لكيم ،اجلنرال كيم يونغ ش��ول ،اكد بومبيو انه ال
يزال هناك «كثير من العمل».
ول��م يعلن م��وع��دا للقمة احملتملة ال��ت��ي كانت
حددت اصال في  12حزيران في سنغافورة قبل ان
يلغيها ترامب في شكل مفاجىء بسبب «عدائية»
كوريا الشمالية.
لكن قنوات االتصال سرعان ما فتحت مجددا
واستؤنفت املفاوضات على جبهات عدة .واضاف
بومبيو «ميكنني القول ان تقدما فعليا اح��رز في
ال��س��اع��ات ال 72االخ��ي��رة لتأمني ظ���روف» انعقاد
القمة ،موضحا ان اجل��ن��رال ش��ول سيتوجه الى
واشنطن اليوم لتسليم رسالة من كيم الى الرئيس
االميركي.
وتابع بعد محادثات في نيويورك مع اجلنرال
ال��ك��وري الشمالي «سيتطلب االم��ر ق��ي��ادة جريئة
م��ن الزعيم كيم جونغ أون اذا استطعنا اغتنام
هذه الفرصة مرة واح��دة في العمر لتغيير املسار
بالنسبة للعالم».

مقتل  ٣جنود �أتراك
يف �شمال العراق
قتل ث�لاث��ة ج��ن��ود ات���راك ام��س في
مواجهات مع مقاتلني اكراد في شمال
ال���ع���راق ،وف���ق م��ا اع��ل��ن اجل��ي��ش في
بيان .وقال اجليش ان اجلنود قضوا
«خ�لال مواجهة م��ع عناصر املنظمة
االره��اب��ي��ة االن��ف��ص��ال��ي��ة» ف��ي اش���ارة
ال��ى ح��زب العمال الكردستاني الذي
تصنفه ان��ق��رة واالحت�����اد االوروب����ي
والواليات املتحدة تنظيما «ارهابيا».
وحلزب العمال الكردستاني قواعد
خلفية في شمال العراق تتعرض على
ال��دوام لقصف جوي تركي وعمليات
توغل لقوات االمن التركية.
وال��ث�لاث��اء ،اعلن اجليش التركي
مقتل ج��ن��دي آخ���ر ف��ي ه��ج��وم نسبه
الى املتمردين االك��راد ومت ال��رد عليه
بضربات جوية.
(ا.ف.ب)

عائالت نازحة تهن�أ برم�ضان
يف �إدلب بعد طول �إنقطاع
بعد س��ن��وات حت��ت وط���أة احل��ص��ار ،ب��ات��ت أم س��ام��ر ق���ادرة ال��ي��وم على
حتضير وج��ب��ات إف��ط��ار شهر رم��ض��ان وال تخشى قلة امل��واد الغذائية أو
ارتفاع كلفتها ،لكن ذلك ال يبدد شعورا بالغربة تعيشها بعيد ًا عن منزلها
في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
في بلدة معرة مصرين في محافظة إدلب (شمال غرب) ،اتخذت أم سامر
( 51عام ًا) وعائلتها من غرفة صغيرة جدرانها من الطني وسقفها عبارة
عن أل��واح خشبية ،منز ًال لهم بعدما مت اج�لاؤه��م قبل شهرين على غرار
آالف املقاتلني املعارضني واملدنيني من الغوطة الشرقية مبوجب اتفاق بني
الفصائل املعارضة وقوات النظام.
وتقول أم سامر ( 51ع��ام�� ًا) «صحيح الطعام متوفر هنا ،لكن الغربة
صعبة علينا» .خالل خمس سنوات من حصار محكم فرضته قوات النظام
على الغوطة الشرقية ،عانى السكان من نقص في املواد الغذائية وارتفاع
حاد في أسعارها ،ما حال دون متكن كثيرين من شراء حاجياتهم والتمتع
بوجبات كاملة ال سيما في شهر رمضان.
وجتلس أم سامر على األرض إلى جانب موقد صغير يعمل على الكاز.
تقطع شرائح الباذجنان وتضعها في قدر أمامها مع البصل والبندورة
وال��ب��ط��اط��ا .تخلطها ج��ي��د ًا بانتظار أن تنضج لتصبح وج��ب��ة «املطبق»
الشهيرة جاهزة على مائدة اإلفطار .وتقول امل��رأة السمراء البشرة التي
ترتدي عباءة سوداء طويلة «خالل رمضان العام املاضي ،كنا نأكل الفجل
والبقدونس والسبانخ والكزبرة» ،مضيفة «لم نكن قادرين على شراء أي
شيء» بسبب الغالء الفاحش في أسعار املواد األساسية مثل األرز والسكر
والزيت .وتتابع «لم نكن قادرين على شراء بسكويت لألطفال».
منذ ال��ع��ام  2012وح��ت��ى خ���روج الفصائل امل��ع��ارض��ة منها ،تعرضت
الغوطة الشرقية التي كانت أبرز معقل للمعارضة في ريف دمشق ،حلمالت
قصف شديدة ،وقلي ً
ال ما كان يهنأ السكان بفترات هدوء فيها.
و ُيعد رمضان شهر ًا يجتمع فيه األقارب واألصدقاء على موائد اإلفطار
والسحور.
وتقول أم سامر «لم نكن نتجرأ على زيارة بعضنا» في الغوطة الشرقية.
أما في إدلب «فاألمور اختلفت».
وف��ور ارتفاع صوت اآلذان ،تبدأ العائلة بتناول الطعام ال��ذي وضعته
أرض ًا :طبقان من األرز األصفر و»املطبق» ،باالضافة الى اللنب والسلطة.
ورغم الهدوء والشعور باألمان ،ال تخفي أم سامر غصتها« .كنت أفضل
لو بقينا هناك رغم احلصار والقلة والضيق ،الواحد منا يكون مرتاح ًا في
منزله وأرضه».
وتضيف «ال يوجد عمل هنا ،املنظمات (اإلغاثية) تهتم فينا بشكل محدود».
وخ�ل�ال شهر رم��ض��ان ،تقيم املنظمات اإلغ��اث��ي��ة واخل��ي��ري��ة اف��ط��ارات
جماعية وت���وزع وج��ب��ات م��ن الطعام على احمل��ت��اج�ين .ف��ي إدل���ب ،حتضر
جمعية «البنيان امل��رص��وص» يومي َا عشرات الوجبات املكونة من األرز
وال��ل��ح��م ،وق��ب��ل وق���ت اإلف��ط��ار ينتظر رج���ال ون��س��اء ف��ي ط��واب��ي��ر طويلة
للحصول على حصصهم.
في نيسان  ،غ��ادرت أم محمد ( 53عام ًا) مع زوجها وأوالده��ا األربعة
بلدتها العتيبة في الغوطة الشرقية ،لتقيم في مخيم يضم غرف ًا طينية قرب
بلدة معرة النعمان ،من دون أن تفارقها ذكريات احلصار ،وحسرة مقتل
اثنني من أوالده��ا ج��راء القصف .وتقول أم محمد «أذك��ر أنه م ّر علينا 11
يوم ًا من دون أن أضع طبخة على النار ..كان الطعام يصلنا ولكن بأسعار
مرتفعة جد ًا .ومن ال ميلك ما ًال ال يستطيع أن يشتري».
وتروي أنها كانت تطبخ احلشائش اخلضراء من سلق وسبانخ ،مضيفة
«كنا حتت حصار ،فنأكل ما توفر ،واذا وفرنا بعض األم���وال نأكل بشكل
أفضل».
وتفترش السيدة االرض مع زوجها لتناول طعام اإلفطار الذي حصلت
عليه من املنظمات اإلغاثية :وجبتان من األرز والدجاج والسلطة ،وصفائح
«حلم بعجني» أرسلها لهما اجليران.
وتقول «نحمد لله على رمضان هنا .هناك فرق عن رمضان املاضي» ،قبل
بغصة «أح��اول أال أتذكر شيئ ًا ألنني س��أج��نّ  .أكثر ما أفتقده..
أن تضيف
ّ
أوالدي».
(ا.ف.ب)

وتابع «الرئيس ترامب وان��ا نعتقد ان الزعيم
كيم هو من القادة الذين ميكنهم اتخاذ مثل هذه
القرارات ،وفي االسابيع واالشهر املقبلة ،ستكون
امامنا الفرصة الختبار ما اذا كانت احل��ال كذلك
ام ال».
ك���ذل���ك ،ن��ف��ى ب��وم��ب��ي��و وج����ود «خ��ل�اف����ات» بني
واشنطن وطوكيو وس��ي��ول ح��ول امل��ل��ف ال��ك��وري
الشمالي.
وتواصلت املشاورات الدبلوماسية حول كوريا
الشمالية ام��س مع عقد لقاءات للجنرال الكوري
الشمالي كيم يونغ شول الذي ُيعد ال��ذراع اليمنى
لزعيم كوريا الشمالية في نيويورك ،في حني دعت
موسكو كيم جونغ اون لزيارة روسيا.
وأعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب أمس
ان���ه ي��ت��وق��ع تلقي رس��ال��ة ق��ري��ب��ا ج���دا م��ن الزعيم
الكوري الشمالي.
واس��ت��ق��ب��ل ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال��ش��م��ال��ي ام��س
ل��ل��م��رة األول����ى ف��ي ب��ي��ون��غ ي��ان��غ وزي���ر اخل��ارج��ي��ة
الروسي سيرغي الف��روف ،في مؤشر إضافي على
احل��راك الدبلوماسي حول شبه اجلزيرة الكورية
املنقمسة.
وم��ن��ذ ب��داي��ة ال���ع���ام ،ت��ش��ه��د ك��وري��ا الشمالية
بعد سنوات من التوتر بسبب برامجها النووية
والبالستية« ،انفراجا» ملحوظا إال أنه ال يخلو من

املفاجآت.
وق��ال الف��روف لكيم في أول زي��ارة له الى كوريا
الشمالية منذ « 2009تعالوا الى روسيا وسيكون
م��ن دواع���ي س��رورن��ا استقبالكم» ،بحسب بيان
ن��ش��رت��ه م��وس��ك��و ال��ت��ي ن��ش��رت ص����ورا وم��ش��اه��د
فيديو من اللقاء يظهر فيها الرجالن يتصافحان
ويجلسان حول طاولة.
ّ
وحث وزير اخلارجية الروسية كل األطراف على
«جت ّنب الرغبة في فرض «كل شيء بشكل فوري»».
ويشكل هذا التصريح رسالة واضحة الى واشنطن
التي تطالب «بنزع كامل لالسلحة النووية قابل
للتحقق وال ميكن الرجوع عنه».
وه��ي ال تنوي التراجع عن العقوبات الدولية
اال بعد انتهاء هذه العملية الطويلة واملعقدة او
حتقيق تقدم كبير فيها.
م��ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن زع��ي��م ك��وري��ا ال��ش��م��ال��ي��ة نهج
القيادة الروسية وخاصة الرئيس فالدميير بوتني
الهادف ملواجهة الهيمنة األميركية.
وج��دد كيم نيته تطوير وتوسيع التعاون مع
روسيا ،وقال« :نلتقي معكم للمرة األولى ،لكن هذا
اللقاء سيخدم مواصلة التعاون وتعزيز وتطوير
ع�لاق��ات الصداقة م��ع روس��ي��ا ،وتعميق التعاون
الوثيق بني البلدين».
(أ ف ب)

إعالنات رسمية
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
غرفة الرئيس باسم نصر
رقم التنفيذ2001/1282 :
املنفذ :بنك مصر لبنان ش.م.ل.
وكيله :احملامي عدنان اجلسر
املنفذ عليه :شفيقة أنور عباس
السند التنفيذي :سندات دين جلهة
مبلغ /131101924/ل.ل.
تاريخ قرار احلجز1997/10/30 :
تاريخ تسجيله1997/12/23 :
ت��ط��رح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع ب��امل��زاد
العلني املقاسم امل��ذك��ورة أدن���اه وفق ًا
مل���ن���درج���ات دف���ت���ر ال����ش����روط امل��ن��ظ��م
بتاريخ  1999/2/23واملع ّدل بتاريخ
و2016/10/25
2015/1/31
و:2017/3/3
 -1ال��ق��س��م ( )19م���ن ال��ع��ق��ار رق��م
 /4/بساتني امليناء :طابق أول مؤلف
من دار وصالون وغرفة طعام ودربية
وغرفتني سكن ومطبخ وحمام يعلوه
متخت وبلكون ،مشغول باإلجارة من
خالد معصراني.
قيمة التخمني/90750/ :د.أم.
ب���������دل ال�������ط�������رح س�����ت�����ة أع�����ش�����ار
ال��ت��خ��م�ين /54450/د.أم .تخفيض
/49005/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/44104/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/39694/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/35725/ ٪10د.أم .تخفيض ٪10
/30367/د.أم.
 -2القسم ( )25من العقار رقم /4/
ب��س��ات�ين امل��ي��ن��اء :ط��اب��ق ث��ان��ي مؤلف
م��ن غرفتني للسكن وص��ال��ون ومطبخ
وح��م��ام يعلوهما متخت وبلكونني،
مشغول باالجارة من فريد مراد.
قيمة التخمني/85500/ :د.أم.
ب���������دل ال�������ط�������رح س�����ت�����ة أع�����ش�����ار
ال��ت��خ��م�ين /51300/د.أم .تخفيض
/46170/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/41553/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/37398/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/33658/ ٪10د.أم .تخفيض ٪10
/28610/د.أم.
 -3القسم ( )30من العقار رقم /4/
بساتني امليناء :طابق ثالث مؤلف من
دار وص��ال��ون وغ��رف��ة ط��ع��ام وغرفتني
للسكن ودربية وحمام يعلوهما متخت
وبلكونني ،مشغول باالجارة من ورثة
عبد احلميد فوال.
قيمة التخمني/89125/ :د.أم.
ب���������دل ال�������ط�������رح س�����ت�����ة أع�����ش�����ار
ال��ت��خ��م�ين /53475/د.أم .تخفيض
/48127/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/43314/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/38983/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/35085/ ٪10د.أم .تخفيض ٪10
/29823/د.أم.
 -4القسم ( )33من العقار رقم /4/
بساتني امليناء :طابق ثالث مؤلف من
صالون وغرفتي سكن ودربية ومطبخ
وحمام ضمنه خ�لاء يعلوهما متخت
وبلكونني ،مشغول باالجارة من أحمد
اللون.
قيمة التخمني/88350/ :د.أم.
ب���������دل ال�������ط�������رح س�����ت�����ة أع�����ش�����ار
ال��ت��خ��م�ين /53010/د.أم .تخفيض
/47709/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/42938/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/38644/ ٪10د.أم .ت��خ��ف��ي��ض
/34780/ ٪10د.أم .تخفيض ٪10
/29563/د.أم.
مكان امل��زاي��دة :قصر العدل  -غرفة
الرئيس.
ال����زم����ان :اخل��م��ي��س 2018/7/5
الساعة 12.30
شروط املزايدة :من يرغب باالشتراك
باملزايدة عليه أن يتخذ مقام ًا له ضمن
ن��ط��اق ه���ذه ال���دائ���رة وان ي��دف��ع ب��دل

مفقود
هرب العمال البنغالدشيني:
1- Mohammad Hanif
2- Rashed Alam
3- Amir Hossain
4- MD Anamul Hoque
Khan Khan
من مركز عملهم فمن يجدهم
االتصال03/337397 :

ال��ط��رح مب��وج��ب شيك مسحوب على
مصرف لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ
طرابلس وعليه زي��ادة عن الثمن دفع
رسوم التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
حامت عثمان
--------------إعــــالن
صادر عن محكمة بعبدا الشرعية
السنية إلى مجهول املقام:
روبيرت آالن ماثيس
يقتضي حضورك إلى هذه احملكمة
الس��ت�لام أوراق استحضار الدعويان

وفيات

شكر على تعزية

آل الصدر وشرف الدين يشكرون
جميع الذين واسوهم بوفاة
املرحوم

الس ّيد علي الس ّيد صدر
الدين الصدر

س�����واء ال���ذي���ن ح���ض���روا ل��ت��ق��دمي
التعزية أو الذين اتصلوا أو الذين
أرسلوا البرقيات ،سائلني املولى عز
وج��ل أال يصيبكم م��ك��روه وأن مين
علينا ب��ع��ودةاالم��ام املغيب الس ّيد
م���وس���ى ال���ص���در ورف���ي���ق���ي س��ج��ن��ه
���م���د ي��ع��ق��وب
س���م���اح���ة ال���ش���ي���خ م���ح ّ
واألستاذ عباس بدرالدين
-------------مب��زي��د م���ن ال���رض���ى وال��ت��س��ل��ي��م
ن��ن��ع��ى إل��ي��ك��م امل��رح��وم��ة ب����إذن ال��ل��ه
تعالى فقيدتنا الغالية

احلاجة سامية
سعد الدين نعمة

أرملة املرحوم
إبراهيم عبدالكرمي غالييني
والدتها :املرحومة ثريا عيتاني
��س��ان زوج��ت��ه
أوالده�����ا :احل���اج غ ّ
س��م��ر ع��ل��ي��وان ،احل���اج ع��ب��د ال��ك��رمي
زوجته سهى الطبش ،واملرحومون
ومحمد
احلاج جمال وزهير
ّ
ب��ن��ات��ه��ا :ح��ي��اة أرم���ل���ة امل��رح��وم
وفيق عيتاني ،أميرة أرملة املرحوم
مصباح ط��وي��ل ،ن��وال زوج��ة عدنان
عواركي ،جنوى زوجة فؤاد عيتاني،
جمانة زوج��ة موسى عيتاني ،غنى
مالك بقيلي
أش���ق���اؤه���ا :امل���رح���وم���ون احل���اج
مصطفى واحل����اج م��ح ّ��م��د واحل���اج
فؤاد واحلاج عدنان
ش��ق��ي��ق��ات��ه��ا :امل��رح��وم��ة احل��اج��ة
عائشة نعمة
صلي على جثمانها الطاهر أمس
ُ
اخلميس  31أي��ار  2018ف��ي جامع

امل��ق��ام��ت��ان ب��وج��ه��ك م���ن ق��ب��ل زوج��ت��ك
إمي��ان ف��اروق نصولي األول��ى بتاريخ
 2017/6/5مب������ادة إث����ب����ات ن��س��ب،
والثانية بتاريخ  2018/4/19مبادة
تفريق للغيبة املنقطعة ،فعليك اجلواب
خالل فترة خمسة عشر يوم ًا وحتديد
مقام مختار لك ضمن نطاق احملكمة.
وف���ي ح���ال تخلفك تعتبر احملكمة
قلمها مقام ًا مختار ًا لك ويجري بحقك
االيجاب الشرعي والقانوني.
رئيس قلم
محكمة بعبدا الشرعية السنية
الشيخ عامر طه البوتاري

اخلاشقجي حيث وورث الثرى في
جبانة الشهداء.
تقبل التعازي في الثاني والثالث
ل���ل���رج���ال وال���ن���س���اء ي���وم���ي اجل��م��ع��ة
والسبت في  1و 2حزيران 2018م في
قاعة جامع الفاروق .وذل��ك بعد صالة
العصر ولغاية الساعة السابعة مسا ًء
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
-------------مبزيد من الرضى والتسليم
مبشيئة الله تعالى ننعى
إليكم مبزيد من األسى املرحومة

محمد
احلاجة جناح
ّ
عيتاني

أرملة املرحوم
محمد علي عيتاني
احلاج
ّ
أوالده�����ا :امل���رح���وم احل����اج وف��ي��ق،
املقدم عصام ،وليد ،عبد البديع وعامر
بناتها :وفيقة ،شريفة ووفاء
أش��ق��اؤه��ا :احل����اج ص�ل�اح ال��دي��ن،
املرحومان سعد الدين ومحيي الدين
ش��ق��ي��ق��ات��ه��ا :امل��رح��وم��ات احل��اج��ة
آمنة ،احلاجة فاطمة واحلاجة ثريا
أص��ه��رت��ه��ا :امل��ق��دم خ��ال��د عيتاني
ومحمود حسامي
صلي على جثمانها الطاهر أمس
اخل��م��ي��س  31أي����ار  2018ف��ي جامع
املصيطبة ثم ووري الثرى في مدافن
الباشورة.
تقبل التعازي في الثاني والثالث
ل���ل���رج���ال وال���ن���س���اء ي���وم���ي اجل��م��ع��ة
وال��س��ب��ت  1و 2ح���زي���ران  2018في
خلية املصيطبة قاعة أبوبكر الصديق
ب�ين صالتي العصر وامل��غ��رب للرجال
والنساء.
لها الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء
اآلسفون :آل عيتاني ،محيو ،حوت،
نصر ،كريدية ،حسام ،غالييني ،حلبي،
نعمة وأنسباؤهم
وعموم أهالي منطقة املصيطبة

نادي الغولف اللبناني
دعوة إلى اجتماع اجلمعية العمومية العادية السنوية
السادة األعضاء،
بنا ًء على قرار الهيئة اإلدارية املتخذ بتاريخ .2018-3-20
يتشرف رئيس الهيئة اإلدارية في نادي الغولف اللبناني بدعوة الهيئة
العامة املؤلفة من السادة األعضاء إلى حضور اجتماع اجلمعية العمومية
العادية السنوية املق ّرر عقدها في مركز النادي وذل��ك في مت��ام الساعة
الرابعة بعد الظهر من يوم السبت الواقع فيه  ،2018-6-23وذلك من أجل
درس وإقرار جدول األعمال التالي:
 -1مناقشة التقريرين املالي واإلداري ومشروع قطع احلساب عن السنة
املالية  2017-2016واملصادقة عليها.
 -2إبراء ذمة أعضاء الهيئة اإلداري��ة ورئيسها من األعمال التي قاموا
بها في السنة املالية .2017-2016
 -3تعيني مراقب حسابات للسنة املالية .2018-2017
 -4أمور أخرى متفرقة.
ه��ذا وف��ي ح��ال تعذر اكتمال النصاب القانوني ف��ي اجللسة األول��ى
املذكورة أعاله كما هو محدد في النظام العام ،فإن مكان وزم��ان وتاريخ
انعقاد اجللسة الثانية هو في مركز النادي في متام الساعة الرابعة من
اليوم الواقع في  ،2018-6-30وف��ي ح��ال ع��دم تو ّفر النصاب القانوني
للجلسة الثانية ،يكون مكان وزمان وتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية في
اجللسة الثالثة في مركز النادي في متام الساعة الرابعة من اليوم الواقع
في  2018-7-7مبن حضر.
< نلفت انتباه السادة األعضاء املنتسبني إلى ان املعنيني بهذه الدعوة،
هم السادة األعضاء الذين مضى على انتسابهم سنة كاملة وما يزيد وال
يتوجب عليهم للنادي أية التزامات مالية قبل تاريخ موعد اجللسة احملدد
ّ
أعاله.
رئيس النادي /رياض مكاوي
أمني السر /روبير برنس

ريا�ضة

اجلمعة  1حزيران 2018م
املوافق  16رمضان 1439هـ
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هال مونديال
{ استغرب مصدر بناد طليعي ما يشيعه بعض الواهمني ،عن لقاء مصاحلة
حصل مؤخر ًا ،وبأنه تضمن اعتذارات ،موجودة مبخيلتهم حصر ًا.
{ اكد معنيون ،ان باب االنتقاالت ،من والى ناد عريق ،أقفل كلي ًا بالفترة الراهنة
بانتظار جالء الوضع االداري ،مما عطل صفقات كبرى.
{ تشدد إدارتا ناديي االنطوني (بعبدا) واللويزة ،ان قراريهما في االنسحاب من
بطولة السلة جدي ومحسوم ،وسببه سوء ادارة هذه اللعبة.

الفرن�سي كانتي ي�صوم �سر ًا ويت�ألق
متح ِّدي ًا امل�صاعب والطق�س احلار

ّ
«حشور» ضرورة ،إليجاد الية
يرى
للتعايش حيال الواقع املستجد في
احتاد كرة السلة ،فبعد إسقاط اتفاق
دبي ،ال يجوز ان تبقى اللعبة اسيرة
التجاذبات التي عرفتها خالل ازمة
األشهر االخيرة!

امل�صريني حتى لو غاب �صالح!
كوبر ُيط ِلق حتدي ًا با�سم
ِّ

ق���ال األرج��ن��ت��ي��ن��ي ه��ي��ك��ت��ور ك��وب��ر،
م��درب منتخب مصر ،إن��ه ما زال عند
طموحاته وآم��ال��ه الكبيرة ،ف��ي كأس
العالم.
وأض���اف ك��وب��ر ،خ�لال تصريحات
على هامش معسكر املنتخب ،مبدينة
بيرغامو اإليطالية ،أنه مدرب محترف
يسعى إلى حتقيق الفوز ،لكن عن طريق
ما يراه واقعيا ،ويحقق الهدف بنسبة
أكبر ،مشيرا إلى أن الالعب املصري،
لديه كل مقومات املنافسة العاملية.
وق������ال« :م����ا زل����ت أؤك�����د أن سقف
طموحاتي في كأس العالم ال حدود له،
حتى بعد إصابة محمد صالح ،ال ميكن
أب���دا أن أتخلى ع��ن ذل���ك ..اإلص��اب��ات
واردة في كرة القدم ،ولذلك كان كالمي
دائما عن الفريق ،وعن جماعية العمل،
رغم أهمية صالح بالنسبة لنا جميعا،
ل��ك��ن ح��م��اس��ن��ا وط��م��وح��ن��ا ك��م��ا ه��و،
نثق في قدرتنا على التغلب على أي
صعوبات تواجهنا».
وحت��دث كوبر ع��ن نتائج املنتخب
امل���ص���ري ،ف��ي م��ب��اري��ات��ه ال���ودي���ة قبل
املونديال ،التي لم يحقق خاللها أي
فوز حتى اآلن ،بعدما تلقى خسارتني
أم��ام البرتغال واليونان ،وتعادل مع
الكويت بهدف ملثله.
وأوض������ح« :ك���ن���ت ب��ال��ف��ع��ل أمت��ن��ى
حت��ق��ي��ق ال���ف���وز ،خ��اص��ة ف���ي م��ب��اراة
ال��ك��وي��ت ،ل��ك��ن ه��ن��اك ج��وان��ب ع��دي��دة

الفراعنة لعودة مثمرة عاملي ًا عبر بوابة املونديال الروسي
أخ��رى رمب��ا ال تكون مرئية لآلخرين،
أعتقد أن��ن��ا نحقق نتائج طيبة على
مستواها».
وأض��اف« :في الفترة احلالية ،أهم
أمر عندي أن ينتهي كل تدريب بدون
إص��اب��ة ،ه��ذا ف��ي ح��د ذات���ه ه��دف قوي
وأمل سعيد ،ونحاول بالفعل أن نغطي
كل التفاصيل ،حتى ولو كانت صغيرة،
ب��ك��ل ع��ن��اي��ة واه���ت���م���ام ،ف���ي ال��ت��غ��ذي��ة
واألحمال وقياس القوة البدنية ،مثل

التدريب اخلططي واإلعداد البدني».
وتابع« :نحاول أن يكون كل شيء
مدروسا ،ووف��ق أح��دث علوم التدريب
املتشعبة ،ولألمانة فلم يبخل علينا
احت��اد كرة القدم ومدير املنتخب بكل
ما طلبناه ،وتعاقدوا مع خبرات كبيرة
في هذا املجال».
وأع��رب كوبر عن أمله ،أن «تنتهي
كل األمور على خير خالل فترة اإلعداد،
وال ن��ت��ف��اج��أ ب���أي ش���يء ي��ع��ك��ر صفو

استعداداتنا ،خاصة وأن��ه ال يفصلنا
ع��ن ك���أس ال��ع��ال��م س���وى أي����ام قليلة،
نعيش ك��ل حلظة متبقية لنا مواقف
حت��م��ل ض��غ��وط��ا ك��ب��ي��رة ..حساسية
امل��رح��ل��ة ال��ت��ي من��ر ب��ه��ا ه��ي أك��ث��ر ما
ي��ق��ل��ق��ن��ي ،ف��اخل��ط��أ ال��ب��س��ي��ط ال��ي��وم ال
يغتفر ،وفي أيام وأوقات أخرى قد مير
دون أن يتوقف عنده أحد».
وواص�����ل ك���وب���ر« :ن��س��ع��ى إلجن���از
العديد من األمور الفنية قبل االنطالق

لروسيا ،أبرزها محاولة إيجاد حالة
من التوازن دفاعيا وهجوميا ،واحلمد
ل��ل��ه ل��دي��ن��ا احل��م��اس الكبير وال��رغ��ب��ة
األكيدة إلجناز ذلك ،واإلرادة القوية في
أي مشاكل فنية نواجهها ،ونثق في
أننا سنحلها».
وأك��د أن «ال�لاع��ب امل��ص��ري بالفعل
ميلك ك��ل مقومات املستوى العاملي،
وهذه حقيقة ولها دالئل مهمة ،فلدينا
بالفعل العبون مصريون ،يلعبون في
دوري���ات كبيرة على مستوى العالم،
ويقدمون أداء رائعا ،كمحترفينا في
الدوري اإلجنليزي».
وأردف قائال« :من املمكن أن الالعب
املصري ،يحتاج ألن يكون تركيزه أكبر
في كل وقت ،ويحتاج إلى أن يحسن من
تطور في املستوى
نفسه
دائما ،فكلما ّ
ً
س��ت��زداد آم��ال الناس عليه ،وستزداد
مطالب اجلماهير منه ،ولذلك ينبغي
عليه أن يكون مستعدا دائما».
وشدد كوبر على أن أكثر ما يهمه،
ه��و حتقيق ال��ف��وز ،م��ن دون االهتمام
بجمالية األداء ،حيث قال« :أهم شيء
بالنسبة لي ولكل اجلماهير ،هو أننا
نحقق الفوز ،فهذه هي املدرسة التي
أنتمي إليها ،هي أن أعمل أي شيء،
حتى أح��ق��ق االن��ت��ص��ار ،ف��أن��ا كمدرب
أع���ط���ي األول����وي����ة ل��ت��ف��ادي األخ���ط���اء
الدفاعية ،ورمبا يكون في ذلك فلسفة
مختلفة عن الواقع املصري».

قيا�سية حت ّققت بع�ضها ُير َت َقب حتطيمه بالن�سخة الـ 21للمونديال
�أرقام ّ

عشية انطالق املونديال ،والذي
يقام بنسخته ال��ـ 21في روسيا بني
 14حزيران و 15متوز  ،2018تتجه
األنظار الى األرق��ام القياسية التي
يفترض تسجيلها في هذه النسخة
م���ن ال��ب��ط��ول��ة ،وذل����ك ع��ل��ى ح��س��اب
ت��ل��ك ال��ت��ي س��ب��ق وش��ه��ده��ا ت��اري��خ
كأس العالم لكرة القدم ،والتي كان
ابرزها كاالتي:
« - 3امل���ل���ك» ب��ي��ل��ي��ه ه��و ال�لاع��ب
الوحيد ال��ذي ت��وج باللقب العاملي
ث�لاث م��رات ()1970 ،1962 ،1958
وذلك مع املنتخب البرازيلي.
 - 5الرقم القياسي لعدد األلقاب
في املونديال ،والذي يحمله املنتخب
ال��ب��رازي��ل��ي (،1970 ،1962 ،1958
.)2002 ،1994
 - 5ي��ح��م��ل ث�لاث��ة الع��ب�ين ال��رق��م
ال��ق��ي��اس��ي ( )5ل���ع���دد امل���ش���ارك���ات
ف��ي نهائيات ك��أس ال��ع��ال��م ف��ي كرة
ال��ق��دم ،وه���م :املكسيكي انطونيو
ك��ارب��اخ��ال (،1958 ،1954 ،1950
 ،)1966 ،1962األمل����ان����ي ل��وث��ار
م��ات��ي��وس (،1990 ،1986 ،1982
 ،)1998 ،1994واحل��ارس االيطالي
جانلويجي بوفون (،2002 ،1998
 )2014 ،2010 ،2006الذي كان قاب
قوسني أو أدنى من االنفراد بالرقم
ال��ق��ي��اس��ي ف��ي ح���ال ت��أه��ل منتخب
بالده الى مونديال روسيا.

{ رونالدو او بيل؟..
كشفت صحيفة «س��ب��ورت» ،عن
وجود خالفات بني فلورنتينو بيريز،
رئيس ريال مدريد ،والفرنسي زين
الدين زيدان ،مدرب الفريق امللكي،
حول مستقبل الثنائي كريستيانو
رون��ال��دو وغ��اري��ث ب��ي��ل ،واش���ارت
إل��ى ان زي��دان يرغب في استمرار
الالعبني ،لكنه إذا اختار أن يرحل
أح��د عن الفريق امللكي ،سيصوب
أنظاره نحو النجم الويلزي ،كونه
ي��رى ب��أن رون��ال��دو ال ي��وج��د بديل
له بالفريق امللكي ،بسبب قيادته
لالعبني وشخصيته القوية ،وهذا
ال ي��ج��ده ل���دى ب��ي��ل ،بينما ّ
يفضل
ب��ي��ري��ز اس��ت��م��رار ب��ي��ل ك���ون النجم
دائما مصاحله
البرتغالي يفضل
ً
وأهدافه الشخصية ،ويريد زيادة
راتبه.
ي��ش��ار إل��ى أن بيع ري���ال مدريد
ل��ب��ي��ل أو ك��ري��س��ت��ي��ان��و ،س��ي��وف��ر
األم��وال الالزمة لضم نيمار ،الذي
أصبح الهدف األساسي لبيريز.
{ ايركسن يرفض التعليق..
علق كريستيان إيركسن العب
وس��ط ف��ري��ق توتنهام اإلنكليزي،
على انتقاله ال��ى برشلونة وري��ال
م���دري���د خ��ل�ال ف���ت���رة االن���ت���ق���االت
ال��ص��ي��ف��ي��ة احل��ال��ي��ة ،ون��ق��ل��ت عنه
صحيفة س��ب��ورت ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة :ال
أري��د أن أحت��دث عن الشائعات في
الوقت الراهن ،أركز هذه الفترة مع
منتخب الدمنارك قبل املونديال.
واش������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل����ى أن
إيركسن رفض متام ًا ،التعليق على
انتقاله لبرشلونة أو ري��ال مدريد،
بالرغم من ارتباط اسمه بالثنائي
اإلسباني مرار ًا وتكرار ًا.
ويسعي برشلونة للتعاقد مع
ال�لاع��ب ليعوض رحيل إنييستا،
فيما يرغب ري��ال م��دري��د بالتعاقد
معه ،ليخلف الكرواتي مودريتش
في املستقبل.
وك��ان��ت إدارة ن����ادي توتنهام
ح����ددت ،س��ع��ر  100م��ل��ي��ون ي��ورو
نظير رحيل الالعب في امليركاتو
الصيفي.
{ ابراهيموفيتش يتألق..
س����ج����ل ال�����س�����وي�����دي زالت�������ان
ابراهيموفيتش ثنائية ثانية للوس
اجنليس غاالسكي ف��ي دوري كرة
ال��ق��دم االم��ي��رك��ي للمحترفني ،لكن
ف��ري��ق��ه س��ق��ط ف���ي ع��ق��ر داره ام���ام
داالس ( )3-2وب��ق��ي م��ه��ددا بعدم
التأهل الى البالي اوف.

البرازيلي بيليه الوحيد الذي توج باللقب العاملي ثالث مرات
 - 5الرقم القياسي لعدد األهداف
الذي سجله العب في إحدى مباريات
ك��أس العالم ،حققه الروسي أوليغ
س��ال��ي��ن��ك��و ف����ي ال�������دور األول م��ن
مونديال  1994في الواليات املتحدة
ضد الكاميرون ،في مباراة انتهت
بنتيجة .1-6
 - 11أس��رع هدف في النهائيات

ي��ع��ود ال��ى ال��ت��رك��ي ه��اك��ان سوكور
ال�������ذي س���ج���ل ف����ي م����رم����ى ك���وري���ا
اجلنوبية بعد م��رور  11ثانية على
ان��ط�لاق م��ب��اراة امل��رك��ز ال��ث��ال��ث في
مونديال كوريا اجلنوبية واليابان
 .2002انتهت امل��ب��اراة بفوز تركيا
.2-3
 - 12ال����رق����م ال���ق���ي���اس���ي ل��ع��دد

األه����داف االج��م��ال��ي��ة خ�ل�ال م��ب��اراة
في كأس العالم ،ويعود الى مباراة
النمسا وسويسرا ( )5-7خالل ربع
نهائي مونديال .1954
 - 13ال����رق����م ال���ق���ي���اس���ي ل��ع��دد
األه�����داف االج��م��ال��ي��ة ال��ت��ي حققها
العب واحد خالل النهائيات ،ويعود
ال��ى الفرنسي ج��وس��ت فونتني في

مونديال .1958
 - 16ال����رق����م ال���ق���ي���اس���ي ل��ع��دد
األه���داف التي سجلها الع��ب واح��د
على مدى مشاركاته في املونديال،
وي���ع���ود ال���ى األمل���ان���ي م��ي��روس�لاف
ك����ل����وزه (ح���ق���ق���ه ع���ل���ى م�����دى أرب����ع
مشاركات في ،2010 ،2006 ،2002
و.)2014
 - 17أص���غ���ر الع����ب ف���ي ت��اري��خ
النهائيات هو االيرلندي الشمالي
ن��ورم��ان وايتسايد ال��ذي ش��ارك في
مونديال  1982بعمر  17عاما و41
يوما.
 - 20امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��رازي��ل��ي هو
ال��وح��ي��د ال����ذي ش����ارك ف���ي ال��ن��س��خ
ال��ع��ش��ري��ن م���ن ك���أس ال��ع��ال��م ،منذ
العام  1930وحتى  ،2014علما ان
نسختي  1942و 1946من البطولة
ال��ع��امل��ي��ة ل��م ت��ق��ام��ا ب��س��ب��ب احل��رب
العاملية الثانية.
 - 43احل��ارس الكولومبي فريد
موندراغون هو أكبر العب شارك في
كأس العالم ،وذلك في مونديال 2014
ع��ن عمر  43عاما وث�لاث��ة أي���ام .في
مونديال روسيا  ،2018وسيصبح
احل��ارس املصري املخضرم عصام
احل��ض��ري ف��ي ح��ال مشاركته ،أكبر
العب في تاريخ النهائيات ،علما انه
يبلغ من العمر حاليا  45عاما (ولد
في  15كانون الثاني .)1973

للربازيليني بعد �ساعات قلق!
نيمار يعيد الطم�أنينة
ِّ

ي��درك الالعب البرازيلي دانيلو دا سيلفا ،أن
زميله في املنتخب ،نيمار دا سيلفا ،بدأ يتحسن
مع اق��ت��راب نهائيات ك��أس العالم ،وذل��ك ألن��ه بدأ
يراوغه خالل تدريبات املنتخب.
وقال دانيلو« :حتدثت معه كثي ًرا ألنني في هذه
األي��ام سأواجهه في ال��دورات التدريبية ،أحتدث
معه كل يوم ألنني كل يوم أحتداه ،وكل يوم يكون
أفضل وأسرع ويصعب إيقافه».
وأضاف دانيلو« :نأمل أن يتمكن من الوصول
إلى نهائيات كأس العالم ،إن لم يكن في حالة بدنية
 %100فسيكون في حالة قريبة ج ًدا منها ،ألن هذا
أمر مهم للغاية بالنسبة لنا».
وك��ان نيمار اث��ار مخاوف املنتخب البرازيلي،
أث���ن���اء ح��ص��ة ت��دري��ب��ي��ة ،اج���ري���ت ف���ي ال��ع��اص��م��ة
اإلنكليزية لندن قبل تصريحات دانيلو.
وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية ،إن الالعب
حصل على ع�لاج م��ن األط��ب��اء بعد سقوطه على
األرض بسبب آالم في قدمه.
وك���ان ال�لاع��ب ال��ب��رازي��ل��ي ت��ع��رض إلص��اب��ة في
مشط القدم تسببت في غيابه عن املالعب ملدة ثالثة
أشهر في املوسم احل��ال��ي ،كما أن��ه لم يخض أي
مباراة رسمية منذ شباط املاضي.
ويأمل النجم البرازيلي أن يكون في حالة بدنية
الئقة خالل نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر
املقبل ،من أجل قيادة منتخب السامبا للحصول
على اللقب وتعويض إخ��ف��اق النسخة السابقة
بالبرازيل.
وس��ي��ل��ع��ب امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��رازي��ل��ي أم����ام نظيره
الكرواتي في  3حزيران املقبل على ملعب أنفيلد،
قبل أن يخوض املباراة األخيرة يوم  10من الشهر
ذاته أمام منتخب النمسا.
وق��د يغيب نيمار عن املباراتني الوديتني ،مع
إمكانية مشاركته لبعض الدقائق للوقوف على
م���دى ج��اه��زي��ت��ه للمشاركة ف��ي امل��ون��دي��ال بشكل

نغولو كانتي

م� ِّؤ�شرات �إيجابية حول نقل املونديال جمان ًا!

تتواصل االجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية املنبثقة
عن مجلس الوزراء وتضم وزير االتصاالت جمال اجلراح ،وزير
الشباب والرياضة محمد فنيش ووزير االعالم ملحم رياشي ،مع
شركة «سما» الوكيل احلصري لبث مباريات كأس العالم لكرة
القدم «مونديال روسيا  »2018املقرر من  14حزيران الى  14متوز
من اجل عرضها عبر شاشة تلفزيون لبنان.
اخ��ر االج�ت�م��اع��ات ك��ان م�س��اء ام��س االرب �ع��اء ،وف�ي��ه طلبت
الشركة املزيد من الوقت للحصول على بعض املوافقات من
املسؤولني في شركة «بي إن سبورت» في قطر الوكيل احلصري
لنقل مباريات املونديال ،واالتفاق مع شركة «سما» سيتم بناء
على اإلجابات التي ستحصل عليها الشركة من اجلهات القطرية
املسؤولة ،وهناك ب��وادر تشير ال��ى ظهور نتائج ايجابية عن
املفاوضات ما بني يوم غد اجلمعة واالثنني املقبل.
وفي سياق متصل ،توقع مغردون سعوديون أن تنقل القنوات
الرياضية السعودية عبر قنواتها األول��ى والثانية والثالثة
والرابعة بعض مباريات كأس العالم على العربسات والنايل
سات بجوده عالية (اتش دي) للجمهور العربي باملجان.
ومتتلك قنوات  beINsportsالرياضية القطرية حقوق بث
مباريات كأس العالم ،وال بد من احلصول على موافقتها ملنح
حقوق بث املباريات لقنوات أخرى في ذات املنطقة.
وأك���د اإلع�ل�ام��ي ال �س �ع��ودي غ���ازي احل��ارث��ي أن ال�ق�ن��وات
الرياضية السعودية ستنقل مباريات ك��أس العالم باملجان
للجماهير العربية.
وكتب احلارثي تغريدة على «تويتر» ق��ال فيها« :م��ن اليوم
لن تضطر اجلماهير العربية لدفع مبالغ اشتراك عالية لـBEIN
 SPORTSملتابعة املونديال العاملي».
واتفق معه زميله عبد الرحمن الشهري الذي قال« :القنوات
الرياضية السعودية عبر قنواتها االول��ى والثانية والثالثة

والرابعة ستنقل جميع مباريات كأس العالم على العربسات
والنايل سات جلميع اجلمهور العربي باملجان بدعم كامل من
اململكة العربية السعودية».
وكشف املذيع املصري رامي بهجت أن االتفاق بني القنوات
السعودية والفيفا مت بالفعل ق��ائ�ًل�اً « :م �ص��ادر خ��اص��ه داخ��ل
الفيفا ال�ق�ن��وات ال��ري��اض�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة عبر قنواتها االول��ى
وال�ث��ان�ي��ة وال�ث��ال�ث��ة وال��راب �ع��ة ستنقل جميع م �ب��اري��ات كأس
العالم على العربسات والنايل سات بجوده عالية (ات��ش دي)
جلميع اجلمهور العربي باملجان بعد االتفاق مع الدولي لكرة
القدم (فيفا) وبدعم كامل من اململكة العربية السعودية والتي
تكفلت بقيمة النقل التلفزيوني كجهة ناقله رسميه كهديه منها
للجمهور الرياضي العربي في كل مكان».
وأض��اف« :املعلقني الذين سيتولون كابينه خاصه للتعليق
على مباريات كأس العالم على القنوات الرياضية في املالعب
ال��روس�ي��ة :فهد العتيبي ،عيسى احل��رب�ين ،عبدالله احلربي،
مدحت شلبي ،عامر عبدالله ،علي الكعبي ،فارس عوض».
هذا وأعلنت إحدى القنوات األثيوبية التي تبث على القمر
الصناعي املصري «النايل س��ات» نقلها لبطولة ك��أس العالم
وبشكل مجاني وهي قناة ضمن مجموعة من القنوات األثيوبية
املعروفة بـ.ETV
وأوضحت قناة  ETV Mezinagnaاألثيوبية في عدة إعالنات
لها عرضتها بكثافة قبل وأث �ن��اء وب�ع��د م �ب��اراة ري ��ال مدريد
وليفربول في نهائي دوري ابطال اوروب��ا نقلها ملباريات كأس
العالم على الهواء مباشرة.
وكانت هذه القناة نقلت على الهواء مباراة نهائي الدوري
األوروبي «اليوروباليغ» بني اتلتيكو مدريد االسباني ومارسيليا
الفرنسي ،وري��ال مدريد االسباني وليفربول في نهائي دوري
ابطال اوروبا.

عودة عطايا لالن�صار م� ِّؤ�شر لرجوع بدر

يترقب اجلمهور االن �ص��اري املوقف
ال��ذي سيصدر خ�لال ساعات عن رئيس
ال��ن��ادي ال �ب �ي��روت��ي ن�ب�ي��ل ب���در ،وال ��ذي
سيعلن عبره ،ام��ا فك اعتكافه والعودة
ملوقعه القيادي بالقلعة األنصارية ،او
تسليم االمانة.
غير ان البوادر التي الحت تباشيرها
بالساعات االخ�ي��رة تشي ب��ان ق��رار بدر
ه��و ال��ع��ودة ع��ن ق���رار اع �ت �ك��اف��ه ،وأول
الغيث ك��ان واع ��د ًا حيث زف ب��در خبر ًا
هام ًا لالنصاريني عبر استعادة جنمه
احملترف ربيع عطايا من ايران.
وأسفر االجتماع الذي عقد اخلميس،
بني ب��در والع��ب الفريق السابق عطايا،
عن االتفاق على عودة األخير لناديه األم
ملوسمني مقبلني.
والالفت أن االجتماع جرى في مكتب
بدر ،ما كداللة على ما هو ات انصاري ًا في
املستقبل املنظور.
ويعتبر عطايا من أبرز العبي الوسط
في لبنان ،وغ��ادر فريق األنصار املوسم
امل��اض��ي لالحتراف ف��ي فريق ذوب آهن
اإلي ��ران ��ي ،ث��م ع��اد وال�ت�ح��ق بتدريبات
األنصار استعدادا للموسم املقبل.
في سياق اخر اعلن أحمد املوسوي

نبيل بدر مع عطايا عقب توقيع العقد
رئيس ن��ادي «النبي شيت» لكرة القدم
استقالته من رئاسة النادي اخلميس.
وق��ال امل��وس��وي في بيان «ح��ان وقت
إسدال الستار على هذه املهمة الرياضية
واالجتماعية واإلن�س��ان�ي��ة وتركها بني
أي ��دي أه�ل�ن��ا ف��ي ال �ب �ق��اع ع�ل��ى أن أبقى
م�ت��اب�ع��ا وداع� �م ��ا م��ال �ي��ا وم �ع �ن��وي��ا ألي
شخص جديد ميكن أن يرأس النادي».
وأض�� ��اف «م� ��ع م��غ��ادرت��ي ل�ل�س��اح��ة

الرياضية فإنني أضع ملعب نادي النبي
شيت الذي بنيته دون مساهمة من أحد
حتت تصرف النادي واملنطقة وبدون أي
مقابل».
وت��اب��ع امل��وس��وي «م��ن ه��ذا املنطلق
فإنني أدعو اجلمعية العمومية للنادي
لالجتماع في مقر النادي في  17حزيران
القادم النتخاب هيئة إدارية جديدة تكمل
املسيرة التي بدأتها».

حصاد محلي

دورة الشهيد اجلمل

نيمار يتلقى العالج
أساسي.
ه��ذا وعلق دانيلو على ت��واج��ده م��ع املنتخب
بدلاً من داني ألفيس املصاب وقال« :أولاً وقبل كل
شيء ،إصابة داني ألفيس جعلتنا نشعر باحلزن،
ألن ما ميكنه أن يفعله للفريق ال مثيل ل��ه ،ال شك
أنه خسارة كبيرة بسبب ما قدمه لهذه املجموعة
في كل ه��ذه السنوات ،وروح��ه القتالية وقيادته
أسلوبه في اللعب».

وتابع« :دان��ي لديه الكثير من اخلبرة وعقلية
قوية».
دعما لزميله في مانشستر
كما قدم البرازيلي
ً
سيتي رحيم ستيرلينغ ،والذي أثار جدلاً بالوشم
اجلديد على قدمه والذي يشير إلى السالح وقال:
«في كرة القدم نعطي الكثير من االهتمام لبعض
احل��ك��اي��ات ،ه���ذا ش���يء ي��ع��ود ل��ه وه���و يشعر به
ومنطقي بالنسبة له».

املر�شحني خلالفته
زيدان ي�سرتيح وبوكيتينو �أبرز ّ

أعلن الفرنسي زي��ن ال��دي��ن زي���دان ،استقالته
رسميا من تدريب ريال مدريد ،وذلك خالل املؤمتر
الصحفي املفاجئ ال��ذي عقده مع رئيس النادي
اإلسباني ،فلورنتينو بيريز.
وق��ال بيريز ،أن زي��دان أبلغه بقرار االستقالة
على نحو غير متوقع ،وت���رك احل��دي��ث ل��زي��دان،
الذي اعلن استقالته من تدريب امللكي ،بعد حصد
 3ألقاب لدوري األبطال على التوالي ،وذلك رغبة
منه ،في أخذ قسط من الراحة ،بعد  3مواسم شاقة
مع الفريق.
وق���ال ب��ي��ري��ز ،إن��ه ح��زي��ن للغاية بسبب ق��رار
زي���دان ،ال��ذي ك��ان يفضله ك�لاع��ب ،كما كمدرب،
ولكنه اضطر للموافقة على طلبه ،مضيفا «طاملا

قضى جنم املنتخب الفرنسي نغولو كانتي رمضان عام  2013هو يصوم سرا
خالل فترة اإلعداد لكأس العالم التي أقيمت في البرازيل عام  ،2014وهو ما كشف
عنه الدولي الفرنسي السابق جيروم روتن.
وقال روتن« :في تلك األيام كان الطقس حار ًا للغاية ،وشعرت أن نغولو كانتي
يعاني بعض األلم ،لكنه لم يرغب أن يعرف أحد باألمر ،حتى مدرب املنتخب ديدييه
ديشان لم يكن يعلم شيئ ًا بشأن صيام كانتي رغم أن التدريبات كانت شاقة وصعبة
جدا».
وأش��اد روتن بقوة حتمل كانتي املذهلة ،فاألخير كان يركض لـ40
كيلومتر ًا وال يشعر بالتعب رغم الصيام ،مضيفا« :على عكسي
كنت أشعر باالرهاق الشديد بعد تلك التمارين القاسية».
وتوج كانتي بجائزة أفضل العب فرنسي محترف هذا
املوسم بقميص تشلسي ،متفوق ًا على مواطنيه أنطوان
غريزمان ،كرمي بنزمية وصامويل أومتيتي ،وهو شارك في
 34مباراة بالدوري اإلنكليزي املمتاز ومتكن من تسجيل هدف وصناعة آخر وميتاز
بقدراته البدنية العالية ومستواه الدفاعي الرائع.
ويشارك العب الوسط كانتي ( 27عام ًا) مع منتخب الديوك في مونديال
روسيا ،وهو بدأ مسيرته االحترافية مع نادي بولون الفرنسي ثم لعب لنادي
كاين ملوسمني ،وفي  ،2015مع ليستر سيتي مقابل  8ماليني ي��ورو وفاز
بالدوري اإلنكليزي املمتاز في أول موسم له في إنكلترا ،وفي متوز ،2016
وقع لتشيلسي مقابل  32مليون جنيه إسترليني ،بعد توقيعه عقدا
ملدة  5سنوات.
وف��ي ن�ه��اي��ة م��وس�م��ه األول م��ع ال�ب�ل��وز ح�ق��ق ل�ق��ب ال ��دوري
اإلنكليزي املمتاز وحصل على جائزة أفضل العب في إنكلترا،
كما نال جائزة العب املوسم في الدوري اإلنكليزي املمتاز .وفي
تشرين االول  ،2017مت ترشيحه جلائزة الكرة الذهبية التي
مُتنح ألفضل العب في العالم ،وحل ثامن ًا.

أن زيدان يحتاج للراحة ،فالنادي سيحقق له ذلك
وسيدعمه في قراره».
وأشاد زيدان ،بالفترة التي قضاها مع النادي
امللكي ،الذي منحه كل شيء ،لكن الفريق بحاجة
للتغيير ،الستمرار النجاح.
وأكد زيدان ،أنه بعد كل هذه السنوات في ريال
مدريد ،فإنه يرى أن قرار الرحيل جاء في التوقيت
الصائب ،وأن��ه لن ي��درب أي فريق خ�لال املوسم
املقبل ،حيث سيخلد للراحة فقط.
وأض��اف زي���دان ،أن��ه حت��دث مع قائد الفريق،
سيرجيو رام����وس ،ح���ول ق����راره ،ث��م أب��ل��غ بقية
الالعبني الذين يعلمون بقراره من يوم األربعاء،
وك���ش���ف ع���ن اق���ت���راب���ه م���ن ت��وق��ي��ع ع��ق��د ج��دي��د

لالستمرار ف��ي ق��ي��ادة ري���ال م��دري��د ،مل��دة موسم
آخ��ر ،لكنه أدرك أن وقت الرحيل قد ح��ان ،وال بد
من التغيير.
وأردف زيدان ،أنه لو استمر في قيادة الفريق
في املوسم املقبل ،فلن يتمكن من حتقيق اإلجنازات
السابقة ،مدللاً على ذلك ،بطريقة خروج الفريق،
من بطولة كأس امللك.
وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة م���ون���دو دي��ب��ورت��ي��ف��و ،إن
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،املدير الفني
لتوتنهام اإلنكليزي ،هو املرشح األب��رز لتولي
تدريب ري��ال مدريد ،خلفا لزيدان ،رغم أن هناك
صعوبة ،تتمثل في إقناع رئيس توتنهام ،برغبة
النادي امللكي.

ت��وب�ع��ت دورة الشهيد العقيد ن��ور
الدين اجلمل الرمضانية السنوية للميني
ف��وت �ب��ول ،ال �ت��ي ينظمها جن��م النجمة
السابق حسن شاتيال ،على ملعبي بلدية
بيروت في قصقص (أ) و(ب) مبشاركة 24
فريق ًا قسمت  4مجموعات ،وهنا النتائج
املسجلة :فاز الشرطة على شباب بيروت
 ،2 – 11وديب على نظام  ،7 – 9واجلمل
على سليمان  ،8 – 10وموسى على زفتا
 ،11 – 15وت��ع��ادل ق��دام��ى ب �ي��روت مع
االلطي  ،9 – 9وإدري��س مع نفاع ،4 – 4
وف��از دوغ ��ان على الت��و  0 – 2ب�ق��رار من
اللجنة املنظمة إلش ��راك اخل��اس��ر العب ًا
أصغر من الفئة العمرية املعتمدة ،فيما
أرج��ئ ل�ق��اء ح�ل��وم وامل��ول��ى بسبب عطل
كهربائي.

سلة اجلامعة اللبنانية
أح� ��رز ف��ري��ق ك�ل�ي��ة ال �ت��رب �ي��ة بطولة
اجلامعة اللبنانية – الفرع الثاني لكرة
السلة ،ال�ت��ي أج��ري��ت على م�لاع��ب كلية
العلوم – الفنار مبشاركة فرق عدة.
وف ��از التربية ف��ي امل �ب��اراة النهائية
املثيرة على إدارة األع�م��ال بنتيجة 35
–  ،31وحت��ت أنظار حشد طالبي م��ؤازر
ومدير كلية العلوم  -الفرع الثاني الدكتور
يوسف زعتر وعدد من األساتذة.
وكانت البطولة شهدت في أدواره��ا
األخيرة فوز إدارة األعمال على اإلعالم 44
–  43وعلى الهندسة  ،26 – 27والتربية
على الزراعة .33 – 40
أش��رف على التنظيم جيسيكا صقر
مبعاونة مدربي الكليات ومدرباتها .وقاد
املباريات قره بيت دونريان وجورج فرح
وشادي بوفرحات.

دوري السا الرابع
أن�ه��ى ف��ري��ق حسن امل �ق��داد (ك �ف��االت)
الدور األول من دوري السا الرابع بامليني

خالل تتويج ندمي سعيد ألحد الفائزين
فوتبول متصدرا بالعالمة الكاملة عن
امل�ج�م��وع��ة األول� ��ى ،ب�ع��د أن ح�ق��ق ف��وزه
الثالث على التوالي ،وكان هذه املرة على
حساب فريق محمود عيتاوي ( ،)3-4في
املباراة احلماسية التي تقام على ملعب
 The Cupال�ك�ف��اءات ،برعاية الدكتور
اي��اد امل�ق��داد ،وأم��ام جمهور كبير تقدمه
م�ن�ظ��م ال � ��دوري ب �س��ام امل��ق��داد ورئ�ي��س
جمعية آل املقداد يوسف املقداد ،وإشراف
محمد يوسف املقداد.
سجل للفائز حسن املقداد ( ،)2وسامي
س �ي��ف ال��دي��ن ( ،)2ول �ل �خ��اس��ر محمود
عيتاوي وعلي برو.

أكادميية ندمي سعيد
اخ�ت�ت��م االس� �ب ��وع ال �ث��ال��ث م��ن دورة
أك��ادمي�ي��ة ن��دمي سعيد  NSA -ف��ي كرة
السلة ال�ت��ي جت��ري على ملعب الرسل
جونيه لالعبني دون  18سنة تخليد ًا
لذكرى الالعب الراحل رون��ي ابو جودة
وهي من تنظيم «سبورتس مانيا» وحتت
اشراف االحتاد اللبناني لكرة السلة من
دون اي مفاجآت تذكر.
في املجموعة االول��ى حقق الرياضي
ف��وزه الثاني على اكادميية ن��دمي سعيد

 ح��ام��ات ( )39-80واحتفظ بصدارةاملجموعة متفوق ًا على فريق بجة بعد فوز
االخير على الشبيبة ( ،)48-62واللقاء
االخ �ي��ر ال��ذي سيجمع بينهما سيحدد
بطل املجموعة.
ف��ي امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ح�ق��ق فريق
هوبس فوزه الثالث على فريق اجلمهور
( )47-60وحافظ على صدارة املجموعة
بينما املركز الثاني انحصر بني اجلمهور
والتعاضد مع افضلية للجمهور في حال
خسارته بفارق قليل.
في املجموعة الثالثة ،اللقاء الذي جمع
فريقي بيبلوس وال�ش�ي��اح ك��ان عاصف ًا
وحسم في الربع االخير ملصلحة بيبلوس
واح �ت��ل امل��رك��ز ال �ث��ان��ي .وف��ي ح��ال اراد
االنتقال الى الدور ربع النهائي عليه ان
يفوز على اينرجي متصدر املجموعة في
اللقاء االخير الذي سيجمع بينهما.
نذكر ان اينرجي حقق ف��وزه الثاني
ع �ل��ى ح �س��اب اك��ادمي �ي��ة ن ��دمي س�ع�ي��د -
بيروت ( )43-78في املجموعة الرابعة
وفاز فريق املركزية على «سباكت» بنتيجة
( )0-20ب�ع��د ت�غ� ّي��ب االخ��ي��ر ،وأص�ب��ح
ال �ت��أه��ل ع��ن ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة محسوم ًا
في االسبوع املقبل بني أم  13واملركزية
واكادميية ندمي سعيد  -جونيه.
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أقوال مأثورة
«وال حزن يدوم وال سرور /وال بؤس عليك وال رخاء
إذا ما كنت ذا قلب قنوع /فانت ومالك الدنيا سواء»

االمام الشافعي

الدعاة وقد انت�صف �شهر اخلري :لنقف موقف حما�سبة
مع �أنف�سنا لنح�سن ا�ستثمار ما تبقى من �شهر رم�ضان

هل قد أنتصف شهر رمضان ،وباالمس القريب كنا نهنئ بعضنا بعض َا بقدوم شهر
رمضان املبارك وكلنا فرح وسرور واستبشار بهذه الليالي الشريفة ..منا من قضاها
في الطاعة ،ومنا من قضاها مفرط ًا مقصر ًا ليس له حظ من صيامه إال اجلوع والعطش
ومن قيامه إال السهر والتعب ..وها هو شهرنا اآلن قد انتصف فاستدبرنا نصفه وبقي

الذين اسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا
من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب
جميع ًا انه هو الغفور الرحيم} فالله
ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى ال ي��غ��ل��ق باب
التوبة في وجه تائب فرمضان
هو فرصة التوبة والعودة إلى
الله ،رمضان ينبغي ان تظهر
فيه جحافل التائبني وينبغي
ان نتدارك قبل فوات اآلوان ما
بدر منا من تقصير أو نقصان
فبقيت أيام ال تعوض فيها ليلة
ال تقدر فضائلها بثمن.
وفي الصحيحني عن عائشة
رض���ي ال��ل��ه ع��ن��ه��ا ق���ال���ت :كان
النبي  #إذا دخ��ل العشر شد
مئزره واحيا ليله وايقظ أهله.
ختم ق��ائ ً
�لا :بعد ان انتصف
رمضان ال ب ّد من وقفة محاسبة
ف���رم���ض���ان ق����د ي���خ���رج ويعود
ولكن نحن ق��د نخرج وال نعود
فنستغفر ونستدرك ما بقي لعله
آخ��ر رمضان من عمرنا فلنصم
م��ا تبقى م��ن ه��ذا الشهر صيام
املودعني ل��ه ،فلنستثمر ما بقي
م��ن رم��ض��ان ول��ن��س��ت��درك باقي
الشهر فانه اشرف أوقات الدهر.

القاضي الكردي

{ ال��ق��اض��ي ال��ش��ي��خ أحمد
دروي�����ش ال���ك���ردي ق����ال :ه���ا قد
انتصف شهر رمضان وقد اذن
أه��ل��ه بالرحيل وي��دع��وه��م إلى
امل��ن��اف��س��ة اجل����ادة فيما بينهم

رم�ضاننا  ...ورم�ضانهم..؟!

«الدنيا ثالثة أي��ام :أم��ا األمس
ف��ق��د ذه���ب مب��ا ف��ي��ه ،وأم���ا غد ًا
فلعلك ال تدركه ،وأما اليوم فلك
فاعمل فيه».
ف���رم���ض���ان ش���ه���ر الصيام
والقيام ،وش��رف املؤمن قيامه
ب��ال��ل��ي��ل ،ق���ال ت��ع��ال��ى{ :وعباد

الرحمن ال��ذي��ن ميشون على األرض
ه��ون� ًا وإذا خاطبهم اجل��اه�ل��ون قالوا
سالم ًا والذين يبيتون لربهم سجد ًا
وق� �ي ��ام� �اً} ،وم����ن ك����ان مقصر ًا

القاضي الشيخ زكريا غندور
ب���ه���ذا ال���ش���ه���ر ال����ك����رمي جلهة
الصيام والقيام وتالوة القرآن
ول��ي��س ال��ت��ن��اف��س إل���ى موائد
ال��ط��ع��ام واالك���ث���ار م��ن امللذات
وال���ش���ه���وات ألن ب��ه��ذا الفعل
يخرج الشهر الكرمي من شهر
الصوم والعبادة إلى شهر األكل
والسهر وال��ف��رح مبا ال يرضى
الله تعالى.
واض������اف :ول���ذل���ك ان شهر
رمضان في هذه األيام يخاطب
امل��س��ل��م�ين ج��م��ي��ع�� ًا ل���ق���د فات
نصف الشهر اغتنموا ما بقي
حتى تنالوا العتق من النيران
واغ��ت��ن��م��وا ه���ذا ال��ش��ه��ر بصلة
األرحام والتوبة إلى الله العالم
ألنه ال ترفع الباليا واملصائب
إال بتوبة صادقة.
وختم قائ ً
ال :ما أحوجنا في
ه��ذا الشهر ال��ك��رمي إل��ى العمل
اجل���اد واغ��ت��ن��ام أي���ام رمضان
ولياليه بالطاعات والعبادات.

املزوق

{ اما رئيس دائرة الفتاوى
الشيخ وسيم املزوق فقال :يقول
الله تبارك وتعالى{ :وسارعوا

إل��ى مغفرة من ربكم وجنة عرضها

السماوات واألرض أعدت للمتقني}،
ويقول تعالى{ :سابقوا إلى مغفرة

م��ن رب �ك��م وج �ن��ة ع��رض �ه��ا كعرض
ال �س �م��اء واألرض ،}...ويقول
محمد « #إذا سألتم
حبيبنا
ّ
الله اجلنة فاسألوه الفردوس،
ف���إن���ه أع���ل���ى اجل���ن���ة وأوس�����ط

القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي

اجلنة ومنه تفجر أنهار اجلنة،
وسقفها عرش الرحمن» ،فعلى
املؤمن أن يسارع ويسابق إلى
ف��ع��ل اخل��ي��رات ون��ي��ل القربات
في كل حلظة من حياته ،فكيف
ح��ال��ن��ا ال��ي��وم ون��ح��ن ف��ي شهر
رم���ض���ان ش��ه��ر ال���ط���اع���ات فيه
ت��ض��اع��ف احل��س��ن��ات ،مُ
وتحى
ال��س��ي��ئ��ات ،وتُ���رف���ع الدرجات،
وق����د م��ض��ى ن��ص��ف رم���ض���ان،
فلنسأل أنفسنا ماذا فعلنا من

الشيخ وسيم مزوق
وهذا من عالمات الساعة حيث
يتقارب الزمان فإيانا أن نكون
ف��ي غفلة ع��ن ذك���ر ال��ل��ه تعالى
وطاعته ،ق��ال تعالى{ :اقترب

العبادات ،هل قرأنا القرآن؟ هل
تصدقنا؟ ق��ال رس��ول الله :#
«ال حسد إال على اثنتني رجل
آت��اه الله الكتاب وق��ام به آناء
الليل ورجل أعطاه الله ما ًال فهو
يتصدق به آناء الليل والنهار».
رواه البخاري ،هل قمنا الليل
وصلينا التراويح؟ قال رسول
الله « :#من قام رمضان إميان ًا
واحتساب ًا غفر له ما تقدّم من
ذن��ب��ه» ،ال��وق��ت ميضي سريع ًا

ل �ل �ن��اس ح �س��اب �ه��م وه� ��م ف ��ي غفلة
معرضون}.

واض����اف :فعلينا أن نغتتم
األوقات الباقية من رمضان وأن
ننظر في حياة السلف الصالح
ح��ي��ث ك���ان���وا ح��ري��ص�ين أشد
احلرص على االنتفاع بأوقاتهم
واغ���ت���ن���ام���ه���ا واستثمارها،
يسابقون الساعات ويبادرون
اللحظات ،وح��رص�� ًا على أن ال
يذهب الوقت منهم س��دى ،قال
عبد الله مسعود رضي الله عنه:
«م��ا ن��دم��ت على ش��يء ندامتي
على ي��وم غربت شمسه نقص
فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي،
وقال أيض ًا« :إني ألبغض الرجل
أراه فارغ ًا ال في أمر دنياه وال
في أم��ر آخ��رت��ه» .وق��ال احلسن
البصري رحمه الله تعالى« :ما
من يوم ينشق فجره إال ويقول:
يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى
عملك شهيد فاغتنمني فإني ال
أعود إلى قيام الساعة».
ف��ه��ذه أي���ام رم��ض��ان تنقضي
ف��ل��ن��س��ارع إل����ى ال����وق����وف بني
ي���دي ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ول��ن��ق��ل��ل من
النوم ولنهجر الفراش ولنترك
امللهيات من التلفاز واالنترنت
ووسائل التواصل االجتماعي،
ولنعمل آلخرتنا ،ق��ال احلسن
ال��ب��ص��ري رح��م��ه ال��ل��ه تعالى:

اعتقال امل�سحراتي يف القد�س
والتهمة ازعاج امل�ستوطنني
أكد مدير نادي االسير في القدس ناصر قوس اعتقال قوات االحتالل
فجر اليوم االثنني الفائت املسحراتي محمد حجيج ،واملسحراتي
سعيد العجلوني من القدس القدمية واقتيادهما الى مركز توقيف
وحتقيق في املدينة املقدسة ،بحجة ازعاج املستوطنني.
وقال إن عملية االعتقال متت بعد االنتهاء من إيقاظ سكان حارة
السعدية في القدس القدمية لتناول وجبة السحور في شهر رمضان،
كما أنها تأتي بعد أقل من  24ساعة من اعتقال ثالثة من مسحري
البلدة القدمية.
وكانت ق��وات االحتالل أفرجت عن «مسحراتية» البلدة القدمية
في القدس احملتلة الثالثة :محمود ب��در ،أحمد ح��واش ومحمود
قليبو ،بكفالة مالية ،إضافة إلى مخالفة بلدية وعدم إيقاظهم الناس
على السحور بتاتا ،علما أنها اعتقلتهم من شارع «ال��واد» بالبلدة
مركز تابع لشرطة
القدمية ،خ�لال فترة السحور ،واقتادتهم إل��ى
ٍ
االح��ت�لال في منطقة ب��اب السلسلة املفضي ال��ى املسجد األقصى
قبل نقلهم الى مركز التوقيف والتحقيق «القشلة» في باب اخلليل
بالقدس القدمية.

في ت�لاوة ال��ق��رآن الكرمي أثناء
ال��ن��ص��ف األول م���ن رمضان
ف��ل��ي��ب��ادر إل���ى ختمه م��ع فهمه
وتدبره والعمل به.
وتابع قائ ً
ال :فشهر رمضان
ه��و ش��ه��ر ال���ق���رآن فينبغي أن
يكثر العبد املسلم من قراءته،
فكان جبريل يدارس النبي #
القرآن في رمضان ،وكان سفيان
الثوري رضي الله عنه ،إذا دخل
رم���ض���ان ت���رك ج��م��ي��ع العبادة
وأقبل على ق��راءة القرآن ،ومن
بخل على نفسه في أول رمضان
ولم يتصدق ولم يفطر الصائمني
ول��م يدخل الفرحة على قلوب
ال��ف��ق��راء وامل��س��اك�ين ،فليتخلق
محمد  #الذي
باخالق حبيبنا
ّ
كان أج��ود ال ّناس ،وك��ان أجود
ما يكون في رمضان ،قال :#
«م��ن فطر ص��ائ��م�� ًا ك��ان ل��ه مثل
أجره غير أنه ال ينقص من أجر
الصائم شيئ» ،وكان  #ال يرد
ً
���ائ�ل�ا ،ح��ت��ى إن���ه رمب���ا سأله
س
رج��ل ثوبه ال��ذي عليه ،فيدخل
بيته ويخرج وقد خلع الثوب،
فيعطيه السائل.
وباخلتام أقول على كل مسلم
أن ي��ش��ح��ذ ه��م��ت��ه وي��ش��م��ر عن
ساعديه ويقبل على طاعة ربه
بتطبيق س��ن��ة االع��ت��ك��اف ،فقد
ك��ان النبي  #يعتكف العشر
األواخ�����ر م��ن رم���ض���ان ،وبذلك
يتحرى املؤمن ليلة القدر ،قال
« :#حت�����روا ل��ي��ل��ة ال���ق���در في
ال��وت��ر ف��ي العشر األواخ����ر من
رمضان».
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا
الصيام والقيام وأن يجيرنا من
النار فلله عتقاء من النار وذلك
ك��ل ليلة م��ن ليالي ه��ذا الشهر
املبارك عسى ان نكون منهم.

منى توتنجي

خطباء اجلمعة
في ما يلي الئحة بأسماء خطباء اجلمعة في املساجد الشريفة في بيروت
واملناطق كما وردتنا من املديرية العامة لالوقاف االسالمية وهي على الشكل
اآلتي:
محمد االمني :#الشيخ أمني الكردي ،العمري الكبير :الشيخ سعد
اسكندراني ،االمير عساف :الشيخ ماهر جارودي ،االمير منذر :الشيخ د.
محمد أنيس األروادي ،املجيدية :الشيخ وسيم مزوق ،ابو بكر الصديق:
الشيخ :عامر بوتاري ،زاوية اإلمام االوزاعي (وسط بيروت) :الشيخ
محمد العيتاني ،عني املريسة :الشيخ ابو بكر الذهبي ،قريطم :الشيخ
محمد اخلاجني ،شاتيال :الشيخ محمود رمضان ،شهاب :الشيخ محمد
صفصوف ،احلمراء :الشيخ فادي اجلمال ،عماش :الشيخ سامر الصلح،
ً
سابقا):
أنيس طبارة :الشيخ عماد صبح ،رأس بيروت (الداعوق
الشيخ عمر شبارو ،خالد بن الوليد :الشيخ د .يحيى غزاوي ،الرحمن
(رأس بيروت كراكاس) :الشيخ ياسر الهرش ،عائشة بكار :الشيخ عبد
الهادي اخلطيب ،الزيدانية :الشيخ أحمد البابا ،القصار :الشيخ طارق
الفيل ،االمام الشافعي :الشيخ صالح الطويل ،السلطان محمد الفاحت:
الشيخ القاضي أحمد درويش الكردي ،املصيطبة :الشيخ خالد ميوت،
اخللية السعودية :الشيخ صالح الدين فخري ،التقوى (عبد الناصر):
الشيخ يوسف ادريس ،اخلليفة الصديق (البربير) :الشيخ مازن احلريري
علي بن ابي طالب :الشيخ مدرار احلبال ،احلوري (اجلامعة العربية):

مسابقة

الشيخ د .وفيق حجازي ،السمان :الشيخ يونس السيد ،عمر بن عبد
العزيز :الشيخ وائل حمادة ،حمزة بن عبد املطلب :الشيخ غسان شوقي،
املكاوي (حمد) :الشيخ مصطفى طبارة ،صالح الدين عيتاني (املدينة
الرياضية) :الشيخ محمد محيي الدين العجوز ،دار احلديث :الشيخ محمد
أنس سعد ،السالم :الشيخ اسامة حداد ،سعد بن ابي وقاص :الشيخ
مصطفى حمادة ،الشهداء :الشيخ أحمد البدوي ،الدنا :الشيخ صالح
غالييني ،صالح الدين :الشيخ أحمد فخران ،العامر (الطريق اجلديدة):
الشيخ يحيى كساب ،البسطا التحتا :الشيخ علي بيطار ،عبد الرحمن
بن عوف :الشيخ خالد عثمان ،عثمان بن عفان :الشيخ محمد بيضون،
األشرفية :الشيخ د .ابراهيم احلوت ،املهاجرين (اجلناح) :الشيخ عبد
السالم املال ،األوزاعي :الشيخ هشام خليفة ،خلدة :الشيخ محيي الدين
شاهني ،القادر (خلدة) :الشيخ محمود املصطفى ،اخلضر (املدور) :الشيخ
هشام البخاري ،العرب (برج البراجنة) :الشيخ محمد عبد احملسن ،القبة
(عرمون) :الشيخ محمود اخلطيب ،املصطفى (عرمون) :الشيخ ابراهيم
احلمصي ،املكحل (عرمون) :الشيخ د .خليل شعراوي ،احلياة (عرمون):
الشيخ محمود السوسي ،العال (تالل عرمون) :الشيخ خالد شهاب ،العامر
(الدوحة) :الشيخ زين الدين حرب ،سمير الطبش (بشامون) :الشيخ
يوسف درخباني ،االمني (بشامون) :الشيخ صالح الدين الشريف ،أنس
بن مالك (بشامون) :الشيخ يوسف صوفان ،اسامة بن زيد (عاليه):

الشيخ حسني سعدو ،الرفاعي (عاليه) :الشيخ عيسى الكردي ،علي
عبد الله آل ثاني (عاليه) :الشيخ د .سليم سوبرة ،اخلطيب (قبيع):
الشيخ عبد الله متيم ،حمانا :الشيخ بالل حنيني ،الطبش (الرويسات):
الشيخ أحمد املصري ،العثمان (بحمدون الضيعة) :الشيخ وائل شبارو،
العثمان (شانيه) :الشيخ مازن القوزي ،فخر الدين (دير القمر) :الشيخ
حسني الغوش ،خالد بن الوليد (الكرنتينا) :الشيخ عمر الورداني (سجن
رومية) :الشيخ وليد زهرة ،ابو بكر الصديق (الدبية) :الشيخ أسامة
كروم ،الروضة (برج البراجنة) :الشيخ يحيى العمري ،خامت النبيني
(خلدة) :الشيخ محمد حتاحت ،املصطفى (علمان) :الشيخ أحمد بلقيس،
السفارة املصرية الشيخ مروان ميوت ،السفارة السعودية :الشيخ
مصطفى اجلعفري ،السفارة االماراتية :الشيخ علي خطاب.
وفيما يلي جدول بأسماء األئمة اخلطباء في مساجد جمعية املقاصد
اخليرية اإلسالمية في بيروت كما وردتنا من مديرية الشؤون االجتماعية:
ابو بكر الصديق رضي الله عنه (القنطاري) :الشيخ محمود
عيتاني ،سليم سالم (املصيطبة) :الشيخ مح ّمد املغربي ،اخلاشقجي
(اخلاشقجي) :الشيخ القاضي أحمد الشميطلي ،احلرج (احلرج):
الشيخ حسن دياب العرب ،املركز اإلسالمي (سبنيه) :الشيخ
حسن محمود العرب ،املركز اإلسالمي (بعلشميه) :الشيخ عدنان
احلجيري.

السؤال الثالث عشر

لشهر رمضان املبارك

 -13سورة من قرأها كانت له جناة يوم
القيامة؟

مع سور القرآن
< �شروط امل�سابقة>

 - 1ترسل اإلجابات كلها
دفعة واحدة بعد نهاية
ش��ه��ر رم��ض��ان املبارك
إل��ى مكاتب «اللــــــواء»
في بيروت أو مكاتبها
ف���ي ال��ب��ق��اع واجلنوب
وال�����ش�����م�����ال أو عبر
امل��راس��ل�ين ف��ي املناطق
التي ال يـــوجـد فـــيهــا
مـكاتـب لـ «اللــــــواء» أو
عـــلى ص.ب11/2402 :
بيروت  -لبنان أو بالفاكس على الرقم .01/735749
 - 2ميكن للمشترك الواحد إرسال أكثر من قسيمة اشتراك.
 - 3آخر موعد لقبول اإلجابات يوم اجلمعة  22حزيران 2018م
وتنشر النتائج يوم اجلمعة  6متوز  2018مع أسماء الفائزين.

مواقيت الصالة

الإم�ساك 16:د � 3س
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حديث الجمعة

نصفه اآلخر وهو يقول لنا بلسان احلال من كان مقصر ًا فما زال هناك متسع ومن كان
مذنب ًا فأبواب اجلنان ما زالت مفتحة وابواب النيران مغلقة ،فليستغفر وليتب وليستدرك
ما بقي .ماذا يقول العلماء للمسلمني في النصف من شهر رمضان ،هذا ما سنجده في
حتقيقنا التالي»

القاضي غندور

{ بداية قال القاضي الشيخ
زكريا غندور :لقد انتصف شهر
رم��ض��ان ش��ه��ر اجل���ود والبذل
واالحسان ،وحال الكثير منا هو
احل���ال نفسه مضى اسبوعان
م��ن ش��أن��ه��م��ا ان ي��غ��ي��را حياة
اإلنسان ،انتصف رمضان وما
زال البعض ينام.
واض����اف :ان��ت��ص��ف رمضان
وال ب�� ّد م��ن وق��ف��ات ،ه��ل صامت
جوارحنا في األيام التي مضت
م��ن ن��ص��ف رم��ض��ان ،ك��م قرأنا
وتدبرنا آيات القرآن أم سنكتب
مم���ن ه��ج��ر ال����ق����رآن ف���ي شهر
ال���ق���رآن ،ه��ل وص��ل��ن��ا األرح����ام
ه��ل غ��ف��رن��ا لبعضنا الهفوات
وال���زالت ،هل اث��ر فينا الصيام
وغير حالنا.
وان��ت��ص��ف رم���ض���ان ه���ل من
مستدرك ملا فاتنا {قل يا عبادي

«اللهم اغفر لنا ما قصرنا به ،وسامحنا مبا غفلنا عنه ،ربنا
أكرمنا في رمضان بأن تعتق رقابنا من النار وأكرمنا بقبول
العبادة منك يا أرحم الراحمني يا رب العاملني».
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بإشراف املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء

الرجاء احرتام
هذه ال�صفحة الحتوائها
على �آيات قر�آنية

دعاء

قسيمة مسابقة شهر رمضان املبارك

اجلوائز العينية:
< تذكرة سفر تقدمة (طريان ال�شرق الأو�سط)
< ثالث جوائز مقدمة من محالت�( :أحمد ناجي فار�س)ANF/

اسمحوا لي أن أدخل في املوضوع فأسال...
أما آن األوان لتصوم نفوسنا وعقولنا مبا ينتج عنها من أقوال
وأف �ع��ال وت�ص��رف��ات وم�ع��ام�لات ف��ي املجتمع ف��ي رم�ض��ان كخطوة
أساسية في طريق وصولها إلى مرحلة التقوى..؟!
أما آن أن يصبح الصيام صيام اللسان واليد والعني واألذن وطبعا
الصيام عن الظلم وعن التسلط وعن الرشوة وعن تعطيل مصالح
الناس وعن ظلم الزوجة وعن التقصير في حق الزوج و....؟!
إننا بكل أسف نسير في مختلف املناطق والشوارع فال نرى من
حولنا إال «صائمي األمعاء» ..؟! الذين ال يتكلمون وال يهتمون وال
يبالون إال مبوضوع واحد وهو الطعام والشراب على اإلفطار ..وإذا
ما حتدث إليهم أحد أو تبادل معهم أط��راف احلديث لوجد آمالهم
معلقة بكوب من اجلالب أو طبق من الفاكهة ،بينما عقولهم اجلائعة
يلب نداءها أحد منهم!!..
منذ سنوات وسنوات ...لم ّ
فبالله عليكم أيها األحبة جميعا ..
ما هو مفهومنا لشهر رمضان املبارك ..
هل هو شهر مير علينا لنمتنع عن الطعام في نهاره ثم نركع عدد ًا
من الركعات في ليله وانتهى األمر...؟!
أم هو شهر جنتمع فيه حول املوائد لنأكل ما لذ وطاب عند سماع
األذان..؟!
أم هو يا ترى شهر تعليق اليافطات وجمع التبرعات من جمعيات
ال نعرف متى تظهر ومتى تختفي..؟!
هل هذا هو مفهوم رمضان في املجتمع!...؟
إننا أيها السادة الكرام  ...إن لم نراجع في شهر رمضان كل
أمورنا وشؤون حياتنا لنرى مدى توافقها مع كتاب الله وسنة رسوله
الكرمي ثم نبدأ باإلصالح والتصويب والتجديد والترميم طوال العام
حتى يأتي رمضان التالي لنعود مجددا إلى عملية التقييم السنوي ..
فحن إذن لم نفهم رمضان...؟!
إن رمضان بهذا املعنى احلضاري و الراقي هو الذي جعل من
املسلمني قدميا في مقدمة األمم و الشعوب ...وهذا الفهم الراقي
هو الذي حرك عقولهم وجوارحهم وإبداعاتهم لتعمل وجتتهد وتقدم
لألمة ما ينفعها وينفع الناس جميعا..
فرمضان في ديننا شهر لإلبداع..
شهر لغرس أسس التقدم والتطور..
شهر لبناء اخلطط املستقبلية وفق قواعدها الصحيحة..
شهر إلنطالق األمة نحو حياة جديدة ليس فيها إال العمل واالجتهاد
والتفاؤل والتعاون واملساندة والتكاتف والعلم والثقة بالله تعالى..
هذا هو شهر رمضان الذي نعرفه...
فهل يا ترى هو عينه الذين تعرفونه..؟!

ال�شيخ بهاء الدين �سالم

bahaasalam@yahoo.com

إشارات إسالمية
{ أكد مرجع إسالمي كبير حرصه على حضور
أكبر عدد ممكن من اإلفطارات تشجيع ًا للجمعيات
واملؤسسات اخليرية والداعمني لنشاطاتها في هذا
الشهر املبارك.
****
{ إضطر القائمون على إفطار مركزي ملؤسسة
إسالمية كبيرة إلختصار وقائع وفقرات اإلفطار
السنوي ،بسبب إستعجال مسؤول كبير للمغادرة
باكر ًا إلرتباطه مبوعد للسفر إلى اخلارج.
****
{ تشهد مساجد العاصمة إقبا ً
ال متزايد ًا على
ص��ل��وات ال��ت��راوي��ح تتجلى ف��ي إزدح����ام مواقف
ال��س��ي��ارات ف��ي ال��ش��وارع احمليطة ف��ي املساجد ،
وخاصة في ساحة الشهداء املجاورة ملسجد محمد
األمني.
****
{ ل��وح��ظ ظ��ه��ور أئ��م��ة ج��وام��ع م��ن اجلنسية
السورية في بعض مساجد عرمون وبشامون ،دون
معرفة موقف مديرية األوق��اف اإلسالمية من هذه
الظاهرة.

ويسألونك في الدين

�إفطار �صائم
* بعض املؤسسات اخليرية تقوم بجمع التبرعات إلعداد
مشاريع إفطار للفقراء في شهر رمضان .فهل من يتبرع
لهذه املؤسسات يحصل على أجر اإلفطار أم البد من قيام
الشخص بتقدمي اإلفطار بنفسه؟

نادر عبا�س -بريوت

الصائم .فهو مأجور وذل��ك من
 إذا تبرع املسلم إلفطار ّالصدقة سواء كان ذلك بنفسه .أو مبن يراه من الثقاة .أو من
اجلمعيات املوثوقة ،والله اعلم.

ال بد من ق�ضاء
* هل األكل والشرب أثناء أذان الفجر ُيبطل الصيام؟

عمران قي�سي -بريوت

 ال ي��ج��وز ش��رع��ا األك���ل أو ال��ش��رب مب��ج��رد دخ���ول الوقتوبالتالي األكل والشرب أثناء أذان الفجر يبطل الصيام .فال
يجوز شرعً ا األكل أو الشرب مبجرد دخول الوقت ومن أكل أو
شرب متعمدًا فإن صومه يفسد .ويجب عليه بعد ذلك قضاء هذا
اليوم .الذي أفطره في رمضان ،والله اعلم.

اجلواب:

< هدية تقدمة محالت (�أحذية بلعة/احلمراء)
< هدية تقدّمة (زيّات هوم �ستايل)
< جائزتان تقدمة (ميوت �أوبتيكال �سنرت )YOC
< هديتان تقدمة محالت (داال�س /احلمرا)
محمد الرفاعي
< محامص الرفاعي هدية تقدمة الس ّيد
ّ
< بات�شي هدية تقدمة احلاج نزار شقير

الفجر 36:د � 3س

ال�شروق 28 :د � 5س

العمر:

االسم:
املهنة:

الظهر 35:د � 12س

هاتف:

الع�صر 20 :د � 4س

املغرب 48:د � 7س

الع�شاء 22:د � 9س

جمتمع
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رندة بري تفتتح معرض «أجيالنا» الرمضاني

بري تتوسط السيدة منى الهراوي من اليسار ولينا الزعيم الددا وهدى السنيورة من اليمني
السيدة رندة ّ
لقطة تذكارية مع املتفوقني من حفظة القرآن الكرمي
ب���رع���اي���ة م��ف��ت��ي اجلمهورية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د اللطيف
دري��ان وحضوره اختتمت سفارة
اململكة العربية السعودية مسابقة
جائزة القرآن الكرمي الثانية ضمن
حفل أقيم لهذه الغاية ف��ي مبنى
السفارة.
حضر احلفل القائم باألعمال
السعودي ،الوزير املفوض وليد
ب��خ��اري ،ال��وزي��ر م��ع�ين املرعبي،
سفير اإلم���ارات العربية املتحدة
ح��م��د ال��ش��ام��س��ي ،امل��ف��ت��ون :مالك
ال���ش���ع���ار ،خ��ال��د ال��ص��ل��ح ،حسن
دل��ة ،خليل امليس ،سليم سوسان
ومحمد علي اجلوزو ،النائب فؤاد
مخزومي ،وشخصيات سياسية
واجتماعية ودينية.

(ت�صوير :جمال ال�شمعة)

الوزير معني املرعبي واملفتي مح ّمد علي اجلوزو يتوسطهما القاضي مح ّمد عساف

الوزير السابق عمر مسقاوي ،السفير الشامسي ،املهندس سمير اخلطيب ومح ّمد ميوت

املفتي دريان ،رضوان الس ّيد والوزير وليد بخاري

رئيس حترير «اللواء» الزميل صالح سالم مصافح ًا السفير الشامسي،
يتوسطهما املفتي مالك الشعار

املفتون :حسن دلة ،خليل امليس وسليم سوسان

الشيخ صالح الدين فخري ،نادر سراج ،الشيخ حسن مرعب ،خضر زنهور ،الزميل صالح سالم

رئيس جمعية املقاصد د .فيصل سنو متوسط ًا
القاضي خلدون عرميط وبسام برغوت

إفطار جمعية املبرات

وتتوسط من اليمني االديبة سهام شقير ،الهام قباني وبديعة شهاب ومن اليسار فاديا الزامل ود .لينا الددا

بري فواز ولينا الددا بني جيجي طبارة ودالل سرور
أمينة ّ

لينا صيداني ،زينة حوري ،غادة شقير وسهام شقير

الددا بني أسيل غندور وزكية مجذوب

رجاء صالح ،ليلى شماع وهدى خنساء

برعاية عقيلة رئيس مجلس
النواب رندة نبيه ب ّري ،أقامت
جمعية أجيالنا معرض رمضان
السنوي في حديقة الـ«»ABC
 ف�����ردان ،ب��ح��ض��ور ح��ش��د منس���ي���دات امل��ج��ت��م��ع تقدمتهن
ال��س��ي��دة منى ال���ه���راوي ،هدى
السنيورة ،االديبة سهام شقير،
الهام قباني ،أمينة فواز ،زينة
ح���وري ،بديعة ش��ه��اب ،نادين
ج��������ارودي ش����ه����اب ،ووج�����وه
نسائية صديقة.
وق����د ك����ان ف���ي استقبالهن
رئيسة جمعية اجيالنا د .لينا
الددا والعضوات.

(ت�صوير :ج�.ش)

لينا غزال ،رنا أيوب وهبة مكتبي

تكرمي عايدة الصلح في إفطار سيدات دار املريسة

إلهام قباني وعايدة رشيد الصلح تتوسطهما منى رفاعي

النائب مح ّمد قباني ،عايدة الصلح ،روال عيتاني ويسرا صيداني بلعة
ورواب���ط ومؤسسات ،وحشد من سيدات بيروت واملناطق وباقة من رئيسات
اجلمعيات والناشطات في األعمال اإلنسانية .وكانت كلمة لرئيسة اجلمعية الهام
رحبت فيها باحلضور ،وعرضت ملسيرة اجلمعية ونشاطاتها جتاه الفقراء
قباني ّ
واملعوزين.

محمود وزهور ظافر ،وروال قباني

الس ّيد علي فضل الله ،الرئيس حسني احلسيني ،مح ّمد باقر فضل الله
والوزير غازي زعيتر

الوزيران حسني احلاج حسن وسيزار أبي خليل يتوسطهما حسن دروغام
والنائب محمد نصر الله

في شهر اخلير والبركة والرحمة ،أوملت جمعية املب ّرات اخليرية إفطارها
السنوي في مجمع ثانوية الكوثر ومبرة السيدة خديجة الكبرى ،بحضور
الرئيس حسني احلسيني وال��وزراء :حسني احلاج حسن ،سيزار أبي خليل،

محمد نصر الله ،إضافة
غازي زعيتر ،والنواب :وليد سكرية ،علي عسيران،
ّ
إلى شخصيات سياسية وروحية واجتماعية ورئيس اجلمعية واألعضاء.

ضمن أجواء الشهر الفضيل كرمت جمعية سيدات دار املريسة وميناء احلصن
عايدة رشيد الصلح في حفل إفطارها السنوي بحضور الرئيس سعد احلريري
محمد قباني ،الرئيس متام سالم ممث ً
ممث ً
ال مبدير عام وزارة العدل
ال بالنائب
ّ
القاضي ميسم النويري ،الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة ،وممثلي جمعيات

الوزير السابق عدنان منصور ،علي سعادة ،ووفيق حسن منصور

النائبان :من اليسار وليد سكرية وعلي عسيران ،وظافر ناصر

النائب روال طبش جارودي ،السفير هشام دمشقية وعقيلته هند وجنوى رمضان

(ت�صوير :ج�.ش)

(ت�صوير :حممود يو�سف)

العميد املؤسس

عبــد الغـنـي ســـالم
د .ماجد منيمنه

عدنان غالييني

املدير املسـؤول

طارق دملج

يومية �سيا�سية عربية

رئيس التحـرير

صــالح ســــالم

( 1962ـ ـ )2017
املدير العام

املدير االداري

املدير التجاري

ناجي حطب

تصدر عن دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل
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حكايات الناس

الف�ساد :املطلوب رقم واحد!
طب السياسيني ما بعد االنتخابات البرملانية األخيرة
كلما سمعت ُخ َ
ح��ول الفساد وض���رورة مكافحتهٌ ،يخ ّيل لي ب��أنّ جائزة مليونية سيتم
االع�لان عنها قريب ًا ملن يق ّدم للسلطات اللبنانية أي معلومة مفيدة من
اإلرهابي
شأنها أن تساعد في إلقاء القبض على املطلوب رقم واحد ،هذا
ّ
املدعو «فساد»! هل أحد منكم رآه من قبل أو يعرف شكله وفصله أو عنوان
إقامته أو رمبا الكهف الس ّري الذي يتوارى فيه عن األنظار؟! فع ً
ال شيء
مضحك ومثير للشفقة في آن.
هذا «الفساد» الذي يالحق ُه اجلميع اليوم من على املنابر وعبر الطلاّ ت
التلفزيونية الصباحية ،وال���ذي ُي��ذك��ر اسمه ف��ي أول مقدمات األخبار
املسائية ،ق��د حت��ول ف��ج��أة إل��ى جن��م أس���ود ،وإل���ى كلمة س � ّر عالنية في
التوازنات اجلديدة التي تتبلور حالي ًا على وق��ع التطورات املتسارعة
في املنطقة .كأننا وبعد طول سبات وضياع وفساد ،صحونا أخير ًا على
اكتشاف هذه العبارة الر ّنانة« :مكافحة الفساد» ،وأصبحنا نلوكها بسهولة
شديدة ،كما فعلنا من قبل مث ً
ال مع كلمتي :احملاسبة والشفافية .أما واقعنا،
فال ش ّم رائحة احملاسبة وال الشفافية ،مستعيض ًا عن ذلك بروائح الزبالة
على أنواعها!
ال يكفي أن نقول أننا ضد الفساد من أي جهة جاء هذا القول .بل ينبغي
أو ًال مصارحة الناس باحلقيقة .وبدل إنشاء وزارة جديدة ملكافحة الفساد
تسمى «وزارة إعادة الثقة
والهدر ،يجب التفكير في وزارة أخرى متام ًا ،قد
ّ
بالدولة» يكون على رأس أولوياتها صناعة املواطن املعاصر وإعادة بناء
اجلسور املقطوعة بني األجيال اللبنانية النابتة وال��دول��ة مبؤسساتها
وقوانينها ورجاالتها .احلقيقة تقتضي م ّنا االعتراف بأنّ الفساد الذي
يهدد البالد والعباد هو بسبب الطبقة السياسة احلاكمة منذ عقود والتي
جتدد لنفسها دائم ًا باخلداع والتضليل والشعارات .هوذا مربط الفساد،
فهل أنتم منتهون؟

هو وهي

جاد تابت

{ برعاية وزير السياحة في حكومة
تصريف األعمال اوادي��س كيدانيان
دع� ��ا احت � ��اد ب��ل��دي��ات م �ن �ط �ق��ة جزّين
حل �ض��ور ح �ف��ل إط �ل�اق «خ �ط��ة تطوير
وتسويق السياحة في منطقة جزين»،
 6.30من مساء السبت  2حزيران املقبل
ف��ي  Travel Lebanonم �ع��رض ال�ـ
 - Garden showمركز سباق اخليل.
****
{ برعاية ملحم الرياشي وزير
اإلع�ل�ام ف��ي حكومة تصريف األعمال،
وبحضور مونيكا شموتز كورغيز
س �ف �ي��رة س��وي �س��را ل ��دى ل �ب �ن��ان تطلق
جمعية «حياة حرة بال تدخني» احلملة
الوطنية لتطبيق قانون منع التدخني
ف��ي االم��اك��ن العامة ( ،)174ف��ي اليوم
العاملي ملكافحة التدخني العاشرة من
صباح غد السبت ،في بيت احملامي.

مونيكا شموتز كورغيز
يتخلل احلفل كلمات لكل من الوزير
الرياشي والسفيرة كورغيز ورئيس
اجلمعية شارل جزرا ،ونقيب احملامني
ان� � ��دره ش� ��دي� ��اق ،ون �ق �ي��ب األطباء
رمي��ون الصايغ ،يلي إط�لاق احلملة
تقدمي جائزة «انطوان ومينرف كيروز»
لتالميذ املدارس الذين مت ّيزوا بأعمالهم
الفنية ملكافحة التدخني.
****
{ النقيب املعمار جاد تابت رئيس
احت� ��اد امل �ه �ن��دس�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين يعقد
واألمني العام الحتاد املهندسني العرب
د .عادل احلديثي مؤمتر ًا صحفي ًا،
احل ��ادي ��ة ع �ش��رة م��ن ق �ب��ل ظ �ه��ر اليوم
(اجلمعة) ف��ي مقر نقابة املهندسني -
بئر حسن ،لإلعالن عن مهرجان جوائز
املعماريني العرب ،مبشاركة ممثلني عن
 21دولة عربية.

إفطاراتاليوم

 برعاية الرئيس سعد احلريريتولم «اجلمعية اخليرية لنساء بيروت»
إفطارها في الكورال بيتش  -اجلناح.
 جمعية «أيادينا» تولم إفطارها فيفندق فينيسيا غروب اليوم.
 ع � �م� ��دة م���ؤس� �س���ات ال ��رع ��اي ��ةاالجتماعية  -دار األي�ت��ام اإلسالمية،

تولم إفطارها في مجمع القبة للرعاية
والتنمية  -خلدة ،مفرق كنيسة س ّيدة
خلدة.
 ب ��رع ��اي ��ة أح� �م ��د احل ��ري ��رييقام إفطار «كشافة لبنان املستقبل -
املفوضية ال �ع��ام��ة» ،ف��ي ف�ن��دق كراون
بالزا  -احلمراء.

مفكرةاليوم
>  13.30مؤمتر صحافي يعقده
وزي�� ��ر اإلع��ل ��ام م �ل �ح��م الرياشي
وجاك كالسي رئيس مجلس إدارة
تيلي لوميير ،ف��ي القاعة العامة في
وزارة اإلعالم.
>  -16.30إحياء الذكرى السنوية
 29ل��رح��ي��ل م ��ؤس ��س اجلمهورية

اإلس�ل�ام� �ي���ة ف� ��ي إي�� � ��ران امل���وس���وي
محمد
اخلميني ،بدعوة من السفير
ّ
فتحعلي ،في قصر األونيسكو.
>  - 18.00ن� ��دوة ح ��ول «القيم
املشتركة ب�ين املسيحية واالس�ل�ام»،
تعقد في املدرسة الفندقية  -الدكوانة.

****
{ الشاعرة حياة قالوش ،وحتت
رعاية املطران بولس مطر ،وبدعوة
م��ن اخل��وري ج��ان أب��و غ��زال��ة رئيس
مدرسة احلكمة  -بيروت ،توقع ديوانها
«الءات اجلسد» في حفل يقام في مسرح
امل��درس��ة ق��اع��ة ج �ب��ران خليل جبران،
مبنى القدامى ،اخلامسة من بعد ظهر
اليوم (اجلمعة) .يتخلل احلفل كلمات
ثم حفل كوكتيل.
****
{ بقيادة املايسترو آالن باريس
حت �ي��ي األورك� �س� �ت ��را الفلهارمونية
اللبنانية ب��دع��وة م��ن املعهد الوطني
ال �ع��ال��ي للموسيقى وامل �ع �ه��د العالي
ل�لأع �م��ال ح �ف� ً
لا م��وس �ي �ق �ي � ًا ،الثامنة
وال�ن�ص��ف م��ن م�س��اء ال �ي��وم (اجلمعة)
ف ��ي ك�ن�ي�س��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف لآلباء
اليسوعيني  -األشرفية.
****
{ األب م�ي�خ��ائ�ي��ل ق�ن�ب��ر يوقع
كتابه املعنون« :امل �ط��ران يوسف رزق
 1865-1780تلميذ مدرسة عني ورقة
 س �ي��رة ح �ي��اة واجن � � ��ازات» ،برعايةال�ب�ط��ري��رك امل��ارون��ي ال �ك��اردي �ن��ال مار
ب �ش��ارة ب �ط��رس ال ��راع ��ي ،وبدعوة
م���ن م ��دي ��ر م ��رك ��ز ال� �ش���رق املسيحي
للبحوث واملنشورات سليم الدكاش
اليسوعي ،السادسة من مساء اليوم
(اجل�م�ع��ة) على م��درج بيار أب��و خاطر
 ح��رم العلوم اإلنسانية في اجلامعةاليسوعية  -طريق الشام.
****
مؤسسة الرؤية العاملية وإدارة
{
ّ
دار الصداقة يحتفلون بتخريج طالب
مشروع «متكني» الهادف لبناء مهارات
الشباب في مجاالت مختلفة ،اخلامسة
والنصف من مساء اليوم (اجلمعة) ،في
فندق القادري ،زحلة.

سفر ميمون
سجلت ح��رك��ة م��ط��ار رف��ي��ق احل��ري��ري ال��دول��ي  -ب��ي��روت في
ّ
 164 :2018/5/30حركة طيران و 16925راكب ًا ،توزّعت على
الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  85رحلة ،إقالع  79رحلة.
حركة الركاب :وص��ول 10015 :راكب ًا ،مغادرة 6910 :ركاب،
وترانزيت :ال أحد.
{ م��ف��ت��ي ط��راب��ل��س والشمال
الشيخ مالك الشعار عاد من دبي.
{ البطريرك املاروني الكاردينال
بشارة بطرس ال��راع��ي ع��اد من
زيارة رسمية إلى فرنسا.
{ بطريرك السريان الكاثوليك

اغ �ن��اط �ي��وس ي��وس��ف الثالث

إبراهيم جنار

يونان غادر إلى روما.
{ ال���وزي���ر ال��س��اب��ق إبراهيم
جنار عاد من باريس.
ّ
{ ال��وزي��ر السابق دميانوس
قطار غادر إلى باريس.
ّ
{ ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق فيصل
الداوود غادر إلى اسطنبول.

روجيه نسناس

{ ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق غسان
مخيبر غادر إلى روما.
{ النائب السابق روبير فاضل

غادر إلى الرنكا.
{ ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق للمجلس
االقتصادي واالجتماعي روجيه
نسناس عاد من الرنكا.

عاملة بريطانية :علموا �أطفالكم ال�شتائم!
قالت الدكتورة إميا بيرن ،املختصة
في علم األعصاب ،إن «استخدام الشتائم
ج��زء م��ن ال�ت�ط��ور االج�ت�م��اع��ي للطفل».
وبحسب بيرن« ،تعلم استخدام كلمات
الشتم بطريقة فاعلة حتت رعاية الكبار
ط��ري�ق��ة أف�ض��ل ك�ث�ي� ًرا م��ن م�ح��اول��ة منع
األطفال من استخدام لغة كهذه».
ون�ق�ل��ت «ص��ان��دي ت��امي��ز» ع��ن بيرن

طرابلس  -ت06/629401 :
صيدا  -ت729599 :
07 /729590
aliwaacairoof@hotmail.com
مرجعيون  -ت07/835855:
البقاع ت08/ 543217 :
بعلبك تEmail: aliwaanewspaper@gmail.com - events@aliwaa.com.lb 08 / 371994 :

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

القاهرة  -شارع صالح سالم
ت202-4050553:

اجلمعة  1حزيران 2018م  -املوافق  16رمضان 1439هـ

{

ق��ول �ه��ا« :ن �ح��ن ن �ح��اول إب �ع��اد الكلمات
ال �ب��ذي �ئ��ة ع��ن األط��ف��ال إل ��ى أن يعرفوا
بأنفسهم ك�ي��ف يتقنون استخدامها.
وأنا أدعو بقوة إلى إعادة النظر في هذا
املوقف».
أض��اف��ت عاملة األع �ص��اب« :إن الكالم
بصدق عن السبب في استخدام الشتائم
ال ي �س��اع��د ع �ل��ى ف��ك م�غ��ال�ي��ق الكلمات

فحسب ،بل إدراك العواطف املرتبطة بها
ً
أيضا» .وأوضحت« :نحن نساعد األطفال
على تطوير نظرية العقل ذات األهمية
البالغة ،ومن الضروري أن يتعلم األطفال
كيف يؤثر الشتم في اآلخرين».

تهدئ األعصاب!

ت��أت��ي دع��وة ال�ع��امل��ة ب�ي��رن إل��ى قبول
ال�ش�ت��م وال �س��ب ب�ع��د دراس� ��ات تناولت
مل��اذا يشتم ال�ن��اس ف��ي جميع الثقافات
متوصلة إلى أن البذاءة تهدئ األعصاب
وحتى تخفف األلم.
(صاندي تاميز)

نتائج يومية
ج������رى م����س����اء أم������س سحب
«ي���وم���ي���ة» رق�����م  ،595وج�����اءت
النتيجة كاآلتي:
< يومية ثالثة763 :
< يومية أربعة9800 :
< يومية خمسة52837 :

الشركة اللبنانية لتوزيع
الصحف و املطبوعات
تلفون01/361517 -01/368007 :

AL-LIWAA Vendredi 1/6/2018

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

نقطة و سطر

باسيل :احلكومة
ما بتركب إال مثل
املطبخ اللبناني

يكتبها اليوم:حممد مطر

أواديس كيدانيان

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

مكاتب املناطق

مكتب القاهــرة

التوزيع

مر�سوم التجني�س:
ت�سا�ؤالت بال تربيرات!

حورية فرغلي
تستعيد لياقتها

ٍ
تدريبات
ب��دأت الفنانة حورية فرغلي
مك ّثفة الس��ت��ع��ادة لياقتها ال��ب��دن��ي��ة بعد
ال��ت��ع��اف��ي م���ن ال��ع��م��ل��ي��ة اجل��راح��ي��ة التي
خضعت لها مؤخر ًا.
وانتظمت مع بداية رمضان في كورس
ت��دري��ب��ي م��ك � ّث��ف م��ع ال��ك��اب�تن م��ح��م��د أبو
النجا في أحد صاالت الرياضة الشهيرة،
حيث يتابع التمرينات ع��دة فنانني منهم
ياسر ج�لال ال��ذي تتلقى معه التدريبات
لتنفيذ م��ش��اه��د احل���رك���ات ال��ص��ع��ب��ة في
مسلسله األخير «رحيم» .علم ًا أنها متارس
التدريبات خالل شهر رمضان مستغل ًة عدم
ارتباطها بأي عمل فني الستعادة لياقتها
ال��ب��دن��ي��ة ب��ش��ك� ٍ�ل ك��ام��ل ،إل���ى ج��ان��ب حمية
غذائية تتبعها لتستعيد رشاقتها وألق
حضورها أمام الكاميرات.
ُي��ذك��ر أن آخ��ر أعمالها ك��ان فيلم «طلق
صناعي» الذي ُعرِ َ
ض بالصاالت في بداية
العام اجلاري.
(وكاالت)

حورية فرغلي

مفاتيح احلياة على املريخ يف �صخور مرنة!
لطاما بحث العلماء عن مؤشرات للحياة على سطح
امل��ري��خ دون ج ��دوى ،إال أن فريقا م��ن الباحثني متكن
مؤخرا من العثور على أدلة تشير إلى وجود حياة هناك،
وعليه مت حتديد هدفهم الرئيسي للرحالت املقبلة الى
الكوكب األحمر.
وقال باحثون ان صخور ًا غنية باحلديد قرب مواقع
بحيرات قدمية في املريخ ميكن ان تقدم مفاتيح تبني ما
إذا كانت هناك حياة موجودة في الكوكب األحمر.
وأك��د الباحثون ان ه��ذه الصخور التي تكونت في
قيعان بحيرات غابرة القدم هي أفضل مكان للبحث عن
أدل��ة متحجرة على حياة كانت موجودة منذ مليارات
السنني .واقترح فريق الباحثني الدولي بقيادة علماء
من جامعة ادنبرة االسكتلندية ان تكون هذه الصخور
ال �ه��دف الرئيسي ل�ل��رح�لات ال�ق��ادم��ة ال��ى امل��ري��خ مثل
املركبة التي تخطط وكالة الفضاء االميركية «ناسا»
الرسالها الى املريخ في عام  ٢٠٢٠للبحث عن آثار حياة.
ويقول العلماء ان احلياة إذا وجدت ستكون في شكل
ميكروبات صغرى.
وتكونت الصخور التي تستأثر باهتمام العلماء
قبل  ٣الى  ٥مليارات سنة عندما كانت هناك وفرة من
املاء على سطح املريخ وكان مناخه أعلى ح��رارة .وهي
تتألف من كتل طينية مضغوطة لكنها غنية باحلديد
والسيليكون اللذين يساعدان في حفظ املتحجرات.
وه��ذه الصخور نفسها محفوظة على نحو أفضل
م��ن ص �خ��ور ل�ه��ا ع�م��ر مم��اث��ل ف��ي ال �ك��رة األرض��ي��ة ألن
قشرة املريخ بال صفائح كتلك التي جندها في كوكب
األرض حيث تتحرك في عملية ميكن ان تدمر الصخور
واملتحجرات التي في داخلها.

«نون»...

قبل  40عام ًا
:1978/6/1

األحد الدامي 20 :قتي ً
ال
و 270جريح ًا في بيروت

كوكب املريخ
وق ��ال العلماء ان�ه��م اس �ت �ن��دوا ال��ى األب �ح��اث التي
درست متحجرات على األرض ونتائج جتارب حتاكي
ظروف املريخ ومعلومات جمعتها مركبات ومسبارات
خ�لال رح�ل�ات سابقة ال��ى امل��ري��خ الستكشاف تكوينه
اجليولوجي في حتديد أفضل امل��واق��ع التي يجب ان
تستهدفها الرحالت الفلكية  -البيولوجية املقبلة الى
املريخ .وخلص العلماء من ذلك الى ان الصخور الطينية
الغنية بالسيليكون واحلديد متثل أفضل أمل بايجاد
متحجرات في املريخ ويجب ان تُعطى لها األولوية ولكن

نتائج اللوتو اللبناني
ج��رى مساء أم��س سحب اللوتو
اللبناني ل�لإص��دار  ،1618وجاءت
النتيجة على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة- 8 - 6 - 4 - 2 :
 28 - 26الرقم اإلضافي33 :
٭ امل��رت �ب��ة األول � ��ى :س �ت��ة أرق ��ام
مطابقة
 قيمة اجلوائز االجمالية حسباملرتبة 395.687.637 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : اجلائزة اإلف��رادي��ة لكل شبكة: 395.687.637ل.ل.
٭ املرتبة الثانية :خمسة أرقام
مطابقة مع الرقم االضافي:
 قيمة اجلوائز االجمالية حسباملرتبة 195.250.676 :ل.ل.
 ع ��دد ال �ش �ب �ك��ات ال��راب��ح��ة2 :شبكة.
 اجلائزة اإلف��رادي��ة لكل شبكة: 97.625.338ل.ل.
٭ املرتبة الثالثة :خمسة أرقام
مطابقة:
 قيمة اجلوائز االجمالية حسباملرتبة 52.055.100 :ل.ل.
 ع��دد الشبكات ال��راب �ح��ة42 :شبكة.

يتردد عن صدور مرسوم
ما
ّ
ب��ت��ج��ن��ي��س ث�لاث��م��ائ��ة س���وري
وفلسطيني وجنسيات أخرى،
يحتاج إل��ى أكثر من توضيح،
وإل����ى ال��ك��ث��ي��ر م���ن الشفافية
والعلنية ،حرص ًا على العهد،
وم���ك���ان���ة رئ���ي���س���ه ،وسمعة
السلطة احلالية بكاملها!
ليس ب��األم��ر ال��ع��ادي مترير
م��ث��ل ه����ذا امل���ش���روع بالتكتم
احمل����اط ب���ه ،وال�����ذي ُيضاعف
من حمالت التشكيك واالنتقاد
واالت���ه���ام ،وط���رح ال��ع��دي��د من
ع�لام��ات االس��ت��ف��ه��امِ ،م��ن نوع
َمن يقف وراء مثل هذه اخلطوة
التي حتصل ع��ادة ف��ي أواخر
ال��ع��ه��د ،ول���ي���س ف���ي سنواته
ال عن التساؤل عن
األولى؟ فض ً
املستفيد ،أو باألحرى األطراف
امل���س���ت���ف���ي���دة م����ن «ع����ائ����دات»
مرسوم التجنيس ،والتي يقول
النائب ندمي اجلم ّيل أنها بلغت
عشرات املاليني!
وليس من اإلنصاف بشيء أن
يحصل «غرباء» على اجلنسية
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ،ف��ي��م��ا عشرات
األلوف من الشباب اللبناني ال
يستطيع أن يحمل هوية بالده،
ألن وال��دت��ه اللبنانية تزوجت
من والده غير اللبناني! أي أن
األم اللبنانية ال تستطيع أن
تعطي أوالدها اجلنسية ،التي
أصبحت ،على ما يبدو ،متاحة
ل��ك��ل م��ن ل��ه واس��ط��ة ع��ن��د أهل
الربط واحلل ،أو هو قادر على
دفع «د ّية» اجلنسية اللبنانية!
ال ن�������دري م�������اذا ب���ق���ي من
م��ص��داق��ي��ة ال��دول��ة اللبنانية،
التي ُيتحفنا مسؤولوها ليل
نهار بالتصريحات واملواقف
التي ترفض توطني النازحني
ال������س������وري���ي��ن ،وال��ل�اج����ئ��ي�ن
الفلسطينيني ،وتطالب بسرعة
إع��ادت��ه��م إل��ى ب�لاده��م ،خشية
بقائهم ف��ي لبنان وخ��ل��ق أمر
واق��ع جديدُ ،يطيح بالتركيبة
ال����دمي����وغ����راف����ي����ة ال���راه���ن���ة،
ويتسبب بخلل ف��ي التوازن
ال��ط��ائ��ف��ي ،فيما صفقات منح
اجل��ن��س��ي��ة ن��اش��ط��ة ع��ل��ى كل
صعيد!
ق��د ي��ك��ون م��ف��ه��وم� ًا ومبرر ًا
أن مي��ن��ح رئ��ي��س اجلمهورية
اجلنسية لشخصية علمية أو
أدت خدمات مم ّيزة
اقتصادية ّ
للبنان ،أما أن تُعطى لعشرات
األش���خ���اص م���ن دون معرفة
امل���ب���ررات أو اخل���دم���ات التي
قدموها للبلد ،فمسألة تستحق
ّ
التوقف عندها ،والعمل على
ك���ش���ف خ��ل��ف��ي��ات��ه��ا ،وتعرية
أهدافها!

 اجلائزة اإلف��رادي��ة لكل شبكة: 1.239.407ل.ل.
٭ املرتبة ال��راب�ع��ة :أرب�ع��ة أرقام
مطابقة:
 قيمة اجلوائز االجمالية حسباملرتبة 62.055.100 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1.524 :شبكة.
 اجلائزة اإلف��رادي��ة لكل شبكة: 34.157ل.ل.
٭ املرتبة اخلامسة :ثالثة أرقام
مطابقة:
 قيمة اجلوائز االجمالية حسباملرتبة 135.400.000 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة.16،925 : اجلائزة اإلف��رادي��ة لكل شبكة: 8000ل.ل.
املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى
واملنقولة للسحب املقبل:
( )97.773.219ل.ل.
()---------
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
> ع�م� ً
لا ب �ق��رار ت�ل��زمي يانصيب
اللوتو اللبناني قررت اإلدارة اجراء
س�ح�ب�ين ف ��ي االس� �ب���وع ،ك ��ل اثنني
وخميس مسا ًء على شاشة .LBC

سحب زيد
ج� ��رى م��س��اء أم� ��س سحب
زيد رقم  ،1618وجاءت النتائج
كاآلتي:
الرقم الرابح54806 :

اجلائزة األولى:
 75.000.000ل.ل.

 الرقم الرابح54806 : عدد األوراق الرابحة1 : اجل � � ��ائ � � ��زة اإلف� � � ��رادي� � � ��ة: 75.000.000ل.ل.
 األوراق التي تنتهي بالرقم:4806
 اجلائزة اإلفرادية900.000 :ل.ل.
 األوراق التي تنتهي بالرقم:806
 اجلائزة اإلف��رادي��ة90.000 :ل.ل.
 األوراق التي تنتهي بالرقم:06
 اجل��ائ��زة اإلف ��رادي ��ة8.000 :ل.ل.
 امل �ب��ال��غ امل �ت��راك �م��ة للسحباملقبل 25.000.000 :ل.ل.

هناك خيارات أخرى تستحق مزيد ًا من البحث.
وميكن ان تساعد نتائج ال��دراس��ة الرحالت املقبلة
على حتديد مواقع الهبوط واألم��اك��ن الرئيسية جلمع
عينات من الصخور املريخية.
وقال العلماء ان هناك العديد من الصخور والنتوءات
املعدنية في املريخ ميكن البحث عن متحجرات فيها
ولكن لتعذر ارس��ال مركبات اليها كلها ق��رروا اعطاء
األولوية للمواقع الواعدة أكثر من سواها استناد ًا الى
(وكاالت)
أحسن املعلومات املتاحة.

سحب اليانصيب الوطني
ج�����رى م���س���اء أمس
س����ح����ب ال���ي���ان���ص���ي���ب
ال����وط����ن����ي ل��ل��إص�����دار
ال�����ع�����ادي ال���ع���ش���ري���ن،
وجاءت النتائج كاآلتي:
  100.000ألفل��ي��رة ل��ل��ورق��ة املنتهية
بالرقم609 - 273 :
  5000أالف ليرةللورقة املنتهية بالرقم 3
  10.000أالف ليرةللورقة املنتهية بالرقم:
( 55فئة أ  -ب)
  20أل�������ف ل���ي���رةللورقة املنتهية بالرقم:
( 929 - 501فئة أ  -ب)
  30أل�������ف ل���ي���رةللورقة املنتهية بالرقم:
2674 - 2360 - 5271
(فئة أ  -ب)
  40أل�������ف ل���ي���رةللورقة املنتهية بالرقم:
( 1406فئة أ  -ب)
  50أل������ف ليرةل��ل��ورق��ة املنتهية 6994
( 6823 - 6792 -فئة

أ  -ب)
  100أل����ف ليرةللورقة املنتهية 5867
 ( 7088 - 8006فئةأ  -ب)
  500أل����ف ليرةل���ل���ورق���ة ال����ت����ي حتمل
الرقم25458 - 80541 :
 - 92455 - 53868(فئة أ  -ب)
  1م���ل���ي���ون ليرةل���ل���ورق���ة ال����ت����ي حتمل
الرقم22862 - 01048 :
 ( 91969فئة أ  -ب)  2م��ل��ي��ون��ان ليرةل���ل���ورق���ة ال����ت����ي حتمل
ال����رق����م( 31210 :فئة
أ  -ب)
  5م��ل�اي��ي�ن ليرةللورقة التي حتمل الرقم
( 45438فئة أ و ب)
 اجل���ائ���زة الكبرى 150.000.000ليرة
ل���ل���ورق���ة ال����ت����ي حتمل
ال����رق����م( 29152 :فئة
أ  -ب)

ب��ع��د ل��ي��ل��ة م��ل��ت��ه��ب��ة ،م���� ّرت على
العاصمة بيروت ،تساقطت خاللها
مئات القذائف العشوائية مخلفة
ال��دم��ار واخل�����راب ،جت���دد القصف
العشوائي ظهر أمس األحد ،بشكل
مجنون وم��ت��واص��ل حتى الساعة
اخلامسة والنصف م��س��ا ًء ،حصد
أكثر م��ن  13قتي ً
ال وأك��ث��ر م��ن 200
جريح في املنطقة الغربية ،و 7قتلى
وح��وال��ى  70جريح ًا ف��ي الشرقية
وخلف مزيد ًا من اخلراب.

قبل  25عام ًا

:1993/6/1

احلريري :الوجود
املسيحي
عامل أساسي بلبنان

كشف الرئيس رفيق احلريري،
قبل عودته ،إن ال��دول التي وعدت
بتقدمي م��س��اع��دات للبنان ستعقد
اجتماع ًا في باريس قبل نهاية العام
ل��ب��ح��ث ه���ذا امل���وض���وع ولتنسيق
جهودها .واعتبر الرئيس احلريري
في ندوة صحافية عقدها في منزله
في باريس وحضرها وزير اإلعالم
ميشال سماحة والسفير اللبناني
جوني عبده ان الوجود املسيحي
عامل أساسي في لبنان.

قبل  15عام ًا
:2003/6/1

لقاء «تنقية شوائب»
بني ب ّري واحلريري

ب���دأ أس���ب���وع ت��ن��ق��ي��ة الشوائب
الح��ي��اء ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي وإع���ادة
تفعيله بلقاء لي ً
ال إلزال��ة التباينات
ب�ي�ن ال��رئ��ي��س ن��ب��ي��ه ب���� ّري ورفيق
احل���ري���ري ،ب��ال��رغ��م م��ن تأكيدهما
ع����دم وج�����ود إش����ك����االت بينهما.
ل��ك��ن االج��ت��م��اع ال����ذي ك���ان ق��د بدأ
ف��ي التاسعة اال رب��ع� ًا وانتهى في
العاشرة والربع ،لم يخرج باتفاق
ح�����ول آل���ي���ة ال���ع���م���ل ف����ي مجلس
الوزراء.

