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 s�ú�  v??K??�_«  fK�L�«  d??�  sO�√  —c??�
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ÆåwKOz«d�≈ò  Âu��  v�≈  Í—U���«  WO�–ö�«
 t�√  åU??�U??�ò  ???�  ÍdJ��  —b??B??�  d???�–Ë
 cH�  ¨f�√  d��  s�  1.32  W�U��«  v�«u�
 …bF�  ÎU�u�  ÎU�«Ëb�  åwKOz«d�ù«ò  ËbF�«
 »uM� j�u�L�« d���« ÁU��« s� a�—«u�
 Âu�N�«  Ê√  v??�≈  Î «dOA�  ¨W??O??�–ö??�«  »d??�
 ‰UF��«  v�≈  Èœ√Ë  WM�bL�«  ¡UMO�  ·bN��«

ÆÊUJL�«  w� W�—U���«   U�ËU��«  s� œb�
 W�—u��«  W�u��«   U�U�b�«   Òb??B??�Ë
 UN{«d��«   «u??�√  XFL�  YO�  Âu�NK�
 w�  Õu??{u??�  åWOKOz«d�ù«ò  a�—«uBK�
 ¡UH�ù«  ‚d�  XKL�  ULO�  ¨UNDO��Ë  WM�bL�«

ÆÊ«ËbF�«  s�  WL�UM�«  Ê«dOM�«  œUL�≈  vK�
 W��UBL�«  e�d�  sK�√  ¨qB��  ‚UO�  w�
 b�—  årOLOL�ò  …b�UI�  l�U��«  w�Ëd�«
 WN��ò  q??�??�  s??�  n??B??�   U??O??K??L??�  d??A??�
 V??�œ≈  WIDM�  w??�  W??O??�U??�—ù«  å…d??B??M??�«
 ¨œö?��«  »d�  ‰UL�  bOFB��«  n�Ë  o�UML�

 w�  nB�   UOKL�  X�  b??�—  V�U�  v??�≈
 WOKL�Ë  WO�–ö�«  w�  W�ö�Ë  V�œ≈  WE�U��
 ÍbM�  bNA��«  ULO�  ¨V??K??�  w??�  …b???�«Ë
 W�UL��«  Ê«d??O??M??�  d???�¬  Õd???? Ô�Ë  Í—u???�

ÆWO�U�—ù«
 r�U�  Àb��L�«  ‰U??�  ¨d??�¬  bOF�  vK�
 ¨·Ë—U�œUL�  p��√  ÊU���«“U�  WO�—U�
 o�Ë  W�—u�  ‰u�  WO�Ëb�«   U{ËUHL�«  ÒÊ≈
 —u�  WM�b�  w�  bIF��  ¨åU�U��√  WGO�ò
 Ø‰Ë_«  Êu??�U??�  22  Ë  21  w??�u??�  ÊUDK�

Æd�L��œ
 ∫f�√ `�dB� w� ¨·Ë—U�œUL� ·U{√Ë
 v�≈  21  s�  …d�H�«  w�  bIFO�  ŸUL��ô«ò
  b�√Ë  ¨X�d��ù«  d��  d�L��œ  Ø‰uK�√  22

ÆåWO�UFH�«  w�  UN��—UA�  ·«d�_«  lOL�
 ÀuF�L�«  s??K??�√  ¨tMO�  ‚U??O??�??�«  w??�Ë

 ‚dA�«  ‰Ëb??�  w??�Ëd??�«  fOzdK�  ’U??�??�«
 d??�“Ë V??zU??� U??O??I??�d??�√ Ê«b???K???�Ë j????�Ë_«
 U�UC�  Ê√  ·u�«b�u�  qOzU�O�  WO�—U��«
 ”√—  vK�  ÊuJ��  »U�—ù«  W��UJ�Ë  s�_«
 WGOB�  w??�Ëb??�«  ŸUL��ô«  ‰U??L??�√  ‰Ëb??�

ÆU�U��√
 —UA���  ÎU??C??�√  vI��«  œ«b??I??L??�«  ÊU???�Ë
 ÊËRAK�  W??O�«d�ù«  WO�ö�ù«  …—u��«  bzU�
 b??�√ Íc???�« w??�??�ôË d??�??�√ w??K??� W??O??�Ëb??�«
 W�—u�  V�U�  v�≈  UN�u�Ë  Ê«d�≈  WK�«u�ò
 q�«u�L�«Ë  a�«d�«  UNL�œË  ÎU�F�Ë  …œUO�
  «“U��ùU�  ÎU?� ÒuM�  ¨å…bF�_«  Òq�  vK�  UN�
 WN�«u�  w�  Í—u��«  gO��«  UNII�  w��«
 …b�b�  WK�dL�  X� Ò�√  w��«Ëò  »U??�—ù«
  ôU�L�«  Òq�  w�  s�bK��«  sO�  ÊËUF��«  s�

Æås�œUOL�«Ë

 WF�«Ë WO�u�� WKL� UNMO�b� ‚UO� w�
 W�ÒK�L�«  «uI�« XMK�√ ¨ÍœuF��« oLF�« w�
 åd�L��œ  s�  l�U��«ò  WOKL�  cOHM�  WOMLO�«
 25Ë WO���U� a�—«uB� ÍœuF��« oLF�« w�
 w�  …œb��  ÎU�UI�  X�bN��«  …dO��  …dzU�
 v�≈  ¨dO��Ë Ê«d��Ë Ê«eO�Ë nzUD�«Ë …b�

Æ÷U�d�« w� Èd�√ W�dJ�� ·«b�√ V�U�
 X�d�� ‰ËËò WHO�� XHA� ¨p�– …«“«uL�
 UNzUHK�  s�  X�K�  ÷U??�d??�«  Ê√  å‰U??�—u??�
 a�—«uB�  U�b�Ëe�  sOO�Ë—Ë_«Ë  sOO�dO�_«
 åtK�« —UB�√ò W�d�  UL�� bB� WO{«d��«
 s� W�œuF��« ÊËe�� ÒÊ√ v�≈ …dOA� ¨WOMLO�«

ÆœUHM�« vK� p�u� å u�d�U�ò a�—«u�
 sOO�dO�√  sO�ËR��  s�  WHO�B�«  XKI�Ë
 WJKLL�«  w{«—√  ÷dF� r�b�— sO�œuF�Ë
  UL��  v??�≈  WO{UL�«  d??N??�_«  Èb??�  vK�
 ÎUOML�  UO���U�  ÎU�Ë—U�  dA�  wM�«  ¡U�e�
 ÎUO�Ë—U�  ÎU�u��  11  rNMO�  ¨Ÿu??�??�√  q�
 WN�UA�  UL�� 10Ë ¨w{UL�«  dNA�«  ‰ö�

 …dO�L�«   «dzUD�«  X�d{  ULO�  ¨d�u��√  w�
 s�dA�  w??�  …d??�  29  W�œuF��«  w???{«—_«
Ø‰Ë_« s�dA� w� …d� 25Ë ¨d�L�u� Øw�U��«

 ÷U�d�«  W�U�d�  ÒÊ√  r�bO�Q�  l�  ¨d�u��√
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 sO�Ozd�«  WL�  XI��  w��«   U�UMLK�  l�U�L�«  lOD���  ≠
 ¨UN��I�√ w��«Ë sO�u� dOL�œö� w�Ëd�«Ë Êb�U� u� w�dO�_«
 bOFB��«Ë  b�bN��«  W�N�  s�  w�dO�_«  ‰UI��ô«  nA�J�  Ê√
 bOFB��«  Êu�  ÂU�√  n�u��  UL�  ¨—«u��«Ë  ÊËUF��«  W�N�  v�≈
 ¨UO�«d�Ë√ Ëe� WOM� UO�Ëd� WO�dO�√  U�UN�≈ WOHK� vK� ¡U�
 bOFB��«  «c??�  Ê√  XHKL�«Ë  ¨ U�UN�û�  w??�Ë—  wH�  q??�  w??�
 d���« u�� u�UM�« nK�� W�dJ�� W�d� t�I�� Íc�« w�dO�_«
 l� s�«e� ¨uJ�u�Ë u�UM�« sO� w�U�uK�œ bOFB�Ë ¨œu�_«
 w� WN�UA� W�dJ�� W�d�� ¡«u� sOB�« b{ Ì“«u� bOFB�
 ¨Ê«u�U�  Ëe�  WOM�  sOBK�  WN�UA�   U�UN�S�  Ë√  sOB�«  d��
 UNO�≈ u�b� w��« WO�«dIL�b�« WL� œUIF�« WOA� p�– q� w�Q�Ë
 w�  W�{«Ë  WOM�  ¨sOB�«Ë  UO�Ë—  UNM�  bF����Ë  sDM�«Ë
 ¨UN�uB�� WOK�«b�« ŸU{Ë_U� VFK�« WBML� r�e�« …œUF��≈
 »«dD{ô« s� W�U� ÃU��≈ vK�  U{—UFL�« …—b� vK� ÊU�d�«Ë

ÆÂuB��« ‰U� w� „U��—ô«Ë
 Àb��� œbN� U�bM� v�Ë_« …dLK� sDM�«Ë Ê√ u� XHKL�« ≠
 U�Ë—Ë√ UN�—U��Ë ¨ U�uIF�« s� b�eL�«Ë  U�uIF�« s� Î «dB�
 ¨ U�uIF�« s� b�eL�«Ë  U�uIF�« s� Î UC�√ Àb���� bOFB��U�
 UO�«d�Ë√ u�� ÍdJ�F�« qLF�« WO� sOB�« Ë√ UO�Ë— Èb� ÊU� u�Ë
 Î U��� w�Ë—Ë_« ≠w�dO�_« b�bN��« ÊuLC� qJA� Ê«u�U� Ë√
 dD� Ê√  UL�U� ¨ÍdJ�F�«  qLF�«  l�d���  …U�b�Ë ÊUM�L�ö�
 Î̈ «œ—«Ë fO� w�Ë—Ë_«Ë w�dO�_« l� W�dJ�� WN�«u� Ÿôb�«
  bN�  U�bF�  ¨ U�uIF�«  s�  b�eL�«  u�  Àb�O�  U�  nI�Ë
 wMOB�«Ë w�Ëd�« s�œUB��ù« W�“uN� vK� WK�u�  «uM�
 Ê√  b�R�  Íd��  Íc??�«  Ê√  UL�U�Ë  ¨ U�uIF�«  Ác�  l�  q�UF�K�
 WK�u� …bL� X�d� b� ÊU���UG�√ s� »U���ù« bF� sDM�«Ë
 s� U�Ë—Ë√ Ê√Ë ¨W�dJ�F�«  UN�«uL�«Ë »Ëd��«  U�U� s�

ÆœdHM� ÍdJ�� qLF� dJH� Ê√ s� e��√ U�dO�√ ÊËœ
 `�ö�Ë  WLI�«  ‰ö�  w�Ëd�«  fOzd�«  `�ö�  w�  dEM�«  ≠
 ¨dOG� b� r�UF�« Ê√ ÃU�M��ö� wHJ� tK�UI� w�dO�_« fOzd�«
 p��d� o�d� ¨tF{u� ÕU�d� o�d�Ë ÂË“Q� o�d� „UM� Ê√Ë
 ‰«R��«  wHJ� UL� ¨f�U� o�d�Ë r���� o�d� ¨o�«Ë o�d�Ë
 qO��«  ŸËd??A??�  s??�  WO�dO�_«   U�uIF�«  V��  ÈeG�  s??�
 w� WO�ULA�«  U�Ë—Ë√  v�≈  w�Ëd�«  “UG�«  VK�� Íc�«  w�ULA�«
 w��«  …bO�u�«   U�uIF�«  w�Ë  ¨X�b�bN��«  l�  s�«e��  XO�u�
 ULMO�  ¨W��d�«  sOF�  UNO�≈  dEM�  Ë√  uJ�u�  U�UA��  Ê√  sJL�
 ¡«—“Ë  fOz—  q�I���  w�Ëd�«  fOzd�«  ÊU�  Î UC�√  s�«e��U�
 ¨s�bK��«  sO�  Í—U??�??�??�«  ‰«b??�??�??�«  d�uD�  UF�  ÊUMKF�Ë  bMN�«
 s�Ë ¨W�—U���«  ôœU�L�« w� —ôËb�« ‰ULF��« s� ŸUM��ù«Ë
 w�uI�« s�_« —UA��L� wH�B�« dL�RLK� ŸUL��ù« t� vM��
 Õu{u� t�  sO���  WLI�«  ¡UN��≈  bF�  ÊUHO�u� p�U� w�dO�_«
 WG�  fJF�  WzbN��U�  W��d�«  bO�Q��  w�dO�_«  „U��—ô«  r��

ÆWLI�« XI�� w��« bOFB��«
 UN�L�—  u�UM�«Ë  U??O??�Ë—  sO�  WLzUI�«  „U���ù«  b??�«u??�  ≠
 ¨WLzU�  ‰«e??�  ôË  ¨UO�Ë—  v??�≈  ÂdI�«  …d�e�  t��  r{  WOKL�
 w�  W�ö��«  YO�  ¨Èu??I??�«  s??�“«u??�  nAJ�  Ÿ«e??M??�«  j??�—Ë
 UNK�dF�Ë uJ�u� UN� V�UD� w��« p�MO�  U�UH�« v�≈ …œuF�«
 W�d� u� Íd�� U� nI� `�B� YO�� ¨WO�«d�Ë_« W�uJ��«
 »U���ù« ZzU�� bF� …uI� —uC��« bO�Q�� WO�dO�√ W�œuO�u�
 w�Ë—Ë_« n�uL�« j�{ …œU�≈Ë ¨UN�—u� vK� ÊU���UG�√ s�
 dO�Q� X��  ◊U�C�ô« «c� Ÿe�e� U�bF� w�dO�√ nI� X��
 w��«  …bO�u�«  …bOHL�«  WKL��«Ë  ¨ÊU���UG�√  s�  »U���ô«
 vK�  ‚U??H??�ô«  w�  ¨WLI�«  ‰UL�_  ÊUHO�u�  “U��≈  w�   œ—Ë
 ÊËœ  ‰ËR�K�  ÍËuM�«  ‚UH�ô«  v??�≈  …œuF�«  ÊULC�  oO�M��«
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 w{UI�«  …œu??�Ë  ¨w�uJ��«  Èu��L�«  vK�  Î UO�UM��  b�b�  ô
 ÈËU??�œ  œd??�  b??�b??�  wzUC�  —«d???�  bF�  tKL�  v??�≈  —UDO�  ‚—U???�
  «bOIF� q� w� Î «d�F�� ‰«e� ô oOI��K� w�UOM�« —U�L�«Ë ¨tI��
 n�dB�� dD{« w�UOM�«  l�dA��«Ë ¨bF� lKI� r�  w��«  W�u���«
 UNC�—  w??�??�«  UN�U�«d��U�  W�uJ��«  XCN�√  U�bF�  ‰U??L??�√
 å‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«ò  Êu??�U??�  —bB�  ’d??�  w�UOM�«  fK�L�«

ÆWO�UOM�« f�_« W�K�
  «—uD�  v�≈  W�U{ùU�  rN�KG�  r�UF�«  dzU�  UL�  ÊuO�UM�K�«
 r��� À«b????�√ v??K??� Ád??O??�Q??� l??�u??� d??�U??�??�Ë ¨U???�Ë—u???� ¡U???�Ë
 w�Ëd�«Ë  Êb??�U??�  u??�  w�dO�_«  sO�Ozd�«  XFL�  w��«  WLI�«
  U{ËUHL�« v�≈ Î «b� …œuF�« s� Êö�ù« UNK��Ë ¨sO�u� dOL�œö�
 W�u��«  XKA�  U�bF�  ¨UMOO�  w�  w??�«d??�ù«  ÍËuM�«  nKL�«  ‰u??�
 v�≈  dOA�  r�UH��«  s�   U�UM�  ‚ö??�≈  w�  ÷ËUH�K�  WF�U��«
 d�u��«  w??�  b�UB��«  s??�  b�eL�«  q��  ULMO�  ¨÷ËU??H??�??�«  ÂbI�
 vK� …e�dL�«  «—UG�« t�L�d� ¡UFM�Ë ÷U�d�« sO� WN�«uL�«Ë
  «dzUD�«Ë  a�—«uB�«  s�  b�eL�U�  ÷U�d�«  ·«bN��«Ë  ¡UFM�

Æ…dO�L�«
 WF�U��  WO�U�uK�œ  —œUB�  UN�B��  UL�  sO�u�  ≠Êb�U�  WL�

 UNzUHK�Ë  sDM�«Ë  sO�  oO�M��«Ë  ÊËUF��«  v�≈  …—«d��«   œU�√
 »U���ù«  WOHK�  vK�  WI��«  Ÿe??�e??�Ë  Â“Q??�  bF�  s??O??O??�Ë—Ë_«
 l�«d�� o�dD�«  X���Ë ¨ÊU���UG�√  s� o�ML�«  dO� w�dO�_«
 œu�Ë Âb� w�Ëd�« fOzd�« bO�Q�� UNI�� Íc�« bOFB��« ŒUM�
 vI�O� Â“Q��«  Ê√  ÁbO�Q�  l� Í“«u��U�  ¨UO�«d�Ë√  ËeG�  U�«u�  Í√
 oO�D� r�� r� U� ¨d�U�L�« W��� l�—Ë bOFB��U� V����Ë Î ULzU�
 UNK�dF�Ë  w??�Ëb??�«  s???�_«  fK��  U??�d??�√  w??�??�«  p�MO�   U??�U??H??�«
 ÊuO�dO�_« dOA� Ê√ —œUBL�« dEM� Î U��ô ÊU�Ë ¨UO�«d�Ë√ W�uJ�
 v�≈ …œuFK� UMOO�  U{ËUH� ÕU��ù wF��« WOL�√ vK� r�UH� v�≈
 Ê«d�≈  „ö��«  ÊËœ  ‰ËR�K�  o�dD�  Ê«d??�≈  l�  ÍËuM�«  ‚UH�ô«

ÆÍËu� Õö��
 ÷ËUH�K� UN�uO{ bOF��� w��« UMOO� u�� ÍËuM�« —U�L�« vK�
 —UN�≈ vK� …—bI�« w� UN�U�d�I� W�b� s� WI�«Ë Ê«d�≈ Ëb�� Î̈ «b�
  U�d�IL� ¨WO�dO�_«Ë WO�Ë—Ë_« WOMFL�« ·«d�_« U�«u� WIOI�
 ÍËuM�«  nKL�«  WF�U�L�  WOMF�  WO�«d�≈  —œUBL�  Î U??I??�Ë  Ê«d??N??�
  U�uIF�« ¡UG�≈ w� W�{«Ë W�œUF� vK� ÂuI� ¨UMOO�  U{ËUH�Ë
 ¨tM� X�d� Íc�« ‚UH�ô« WKE� v�≈ WO�dO�_« …œuF�« —UOF� u�
 ‚œUBL�«Ë Âd�L�«Ë l�uL�« ‚UH�ô« ¡UO�≈ u� Ÿu{uL�« Ê√ UL�U�
 ¨b�b� ‚UH�«  s� Y���«  fO�Ë ¨w�Ëb�«  s�_« w�K�� s� tOK�
©4’ WL���«®f�√ uJ�O�Ë_« w� Íd� W�Uzd� W�UF�« WO�UOM�« W�K��«
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 rOK���«  qH�  Âö�ù«  …—«“Ë  vM��  w�  f�√  Èd�
 ¨w�«œd� Ã—u� qOI��L�« Âö�ù« d�“Ë sO� rÒK���«Ë
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 W�bIM�«Ë  W�œUB��ô«   U??�“_«  qFH�  WJNM�Ë  WI�d�
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التقى م�شوؤول الوحدة الريا�شية في حزب اهلل
الجل�شة العاّمة ُتقّر البطاقة التمويلية وُت�شقط �شفة العجلة عن تنظيم حقوق ال�شحب من �شندوق النقد

بّري: اأكبر مكان للهدر في الكهرباء واإن�شاء المعامل يوفر على لبنان مبالغ طائلة

عّداد كورونا يوا�شل ارتفاعه

تجّمع الأطباء: لإعالن حال طوارئ �شحية �شاملة

ال�شفير ال�شيني زار »المرابطون«

دبور اطلع من لزاريني على و�شع الأونروا المالي

نقيب المحررين يبارك لل�شحافيين

اإقرار قانون تن�شيبهم اإلى �شندوق ال�شمان

اأمان الدين لـ »الحاكم«: ترفع لك القّبعة

لإنجازاتك العظيمة في اإفقار اللبنانيين 

المقداد وياسين خالل لقائهما

حمدان مستقبالً السفير الصيني أمس

دبور خالل لقائه الزاريني أمس

الحزب  ف��ي  والشباب  التربية  عميد  زار 
المقداد  إيهاب  االجتماعي  القومي  السوري 
حيث  الله  حزب  في  الرياضية  الوحدة  مكتب 
ياسين  علي  محمد  الحاج  بمسؤولها  اجتمع 
تقنية  عبر  اللقاء  في  وش��ارك  ي��اس��ر(،  )أب��و 

التواصل عن بعد، الكابتن بالل يزبك والدكتور 
جاك رستم.

التعاون  على  االتفاق  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
تعميم  على  والعمل  المشترك  والتنسيق 

الثقافة الرياضية.

حضر التدقيق الجنائي في جلسة مجلس النواب التشريعية 
عن  العجلة  صفة  سقطت  فيما  عنه،  العجلة  صفة  سقوط  رغم 
بحقوق  التصّرف  كيفية  تنظيم  إلى  الرامي  القانون  مشروع 
استخدام  وحصر  النقد  صندوق  من  بلبنان  الخاصة  السحب 
عائداتها. واعترض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائالً »تمّس 
بعمل السلطة التنفيذية وربما تضطر الحكومة الستعمال بعض 

هذه األموال لتمويل البطاقة التمويلية«.
ترأس  الذي  بّري  نبيه  النواب  مجلس  لرئيس  مداخلة  وفي 
الجلسة التي انعقدت في قصر األونيسكو أمس، خالل مناقشة 
قال  السحب،  حقوق  في  التصّرف  كيفية  تنظيم  قانون  اقتراح 
المبلغ أن ينشئ  الكهرباء بإمكان هذا  »أكبر مكان للهدر هو في 
معامل كهرباء توّفر على لبنان خالل سنة أو أكثر مبالغ طائلة 
جداً«. ورأى أن الدوالر الطالبي »هو جرصة من أكبر الجرصات«، 

مضيفاً »أخذنا قرارات عّدة ولكنها لم ُتنّفذ«. 
الرامي  المكّرر  المعّجل  القانون  اقتراح  النواب،  مجلس  وأقّر 
الجمهورية  بين  الموّقع  القرض  اتفاقية  أحكام  تعديل  إل��ى 
المشروع  لتنفيذ  والتعمير  لإلنشاء  الدولي  والبنك  اللبنانية 
الطارئ لدعم شبكة األمان االجتماعي استجابة لجائحة كوفيد 
19 واألزمة االقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 
وقال  بالدوالر.  ُيدفع  أن  على   ،2021  --4  15 تاريخ    2019
البنك  مع  التفاوض  وسيتم  بالدوالر  ستُدَفع  »األم��وال  ميقاتي 
أضاف  يطلبها«.  التي  التشغيلة  النفقات  لتخفيض  الدولي 
7 ماليين دوالر  األدنى  بالحد  الهبة سيكون  المحّقق في  »الوفر 
»سنعتمد  وتابع  العائالت«.  من  األكبر  العدد  ليشمل  وسنعمل 
لجنة  عليها  وسُتشرف  الحاضر  الوقت  في   impact منصة 

برئاستي«.
بالدوالر  المتعلق  االقتراح  على  العجلة  صفة  المجلس  وأقّر   
الطالبي. وأفيد عن إقراره  بزيادة عقوبات على المصارف التي 

ال تلتزم.
موضوع   على  النيابية  والتحرير  التنمية  كتلة  وتحّفظت 
بالبطاقة  المتعلق  القانون  اقتراح  على  وصّوتت    impact
التمويلية، وقال النائب علي حسن خليل »نسجل تحفظنا على 
أن  إداري��ة  وفضيحة  للمساعدات   IMPACT منصة  اعتماد 
وتوزيعها  وإدارتها  الهبات  باستقبال  المركزي  التفتيش  يقوم 

فيما هو في الوقت عينه الجهة الرقابية«. 
اقتراح  على  العجلة  صفة  ال��ن��واب  أي��ض��اً  المجلس  وأق���ّر 
العاملة  المصارف  إلزام  حول  المكّررين  المعّجلين  القانونين 
سعر  وفق  أميركي  دوالر  آالف  عشرة  مبلغ  بتحويل  لبنان  في 
 2022-2021 الدراسي  العام  عن  للدوالر  الرسمي  الصرف 

للطالب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
بدفع  يقضي  األعمال  جدول  خارج  من  قانون  إق��رار  تم  كما 
غرامة بقيمة 50 ألف إلى 250 ألف ليرة على كل من يمتنع عن 
أخذ  ُيلزم  ال  القانون  هذا  أن  إلى  اإلشارة  مع  كورونا  لقاح  أخذ 

اللقاح إنما يفرض الغرامة على كل من ينشر الوباء. 
كما أُقّر اقتراح القانون المعّجل المكّرر الرامي إلى تمديد العمل 
 2021/7/16 تاريخ   237 رقم  القانون  من  األول��ى  بالمادة 
أقساط  وتعليق  والعقدية  والقضائية  القانونية  المهل  تعليق 

الديون لمدة ثالثة أشهر.
المادة  تعديل  إل��ى  ال��رام��ي  القانون  اق��ت��راح  إق���رار   وج��رى 
إلغاء   2016/10/27 تاريخ   75 رقم  القانون  من  الوحيدة 
ولمدة  هي  كما  المادة  وبقيت   ( ألمر  واألسهم  لحامله  األسهم 
إلى  فقرة  إضافة  إلى  الرامي  القانون  واقتراح  سنوات(،  ثالث 
الرامي  القانون  واقتراح  العقوبات  قانون  من   567 المادة  نص 
الموازنة  )قانون   144 رقم  القانون  من   67 المادة  تعديل  إلى 
القانون  واقتراح   )2019 لعام  الملحقة  والموازنات  العاّمة 
عمل  بعقد  المرتبطين  غير  للصحافيين  السماح  إلى  الرامي 
الغاء  االجتماعي مع  الوطني للضمان  الصندوق  إلى  االنتساب 
إلى  الرامي  القانون  واقتراح  االق��ت��راح،  من  الخامسة  المادة 
  club Health تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية
اقتراح  وأُقّر  والرياضة.  الشباب  وزارة  تنظيم  قانون  وتعديل 
للتلميذ  مرّمز  رقم  مع  تربوية  هوية  إعتماد  إلى  يرمي  قانون 
وللطالب في لبنان »الهوية التربوية«، واقتراح القانون الرامي 
إلى تحديد شروط صف الفرشمن - المنهج التعليمي األميركي 
- بالثانوية العاّمة اللبنانية، واقتراح قانون يرمي إلى اعتماد 
األساسي  التعليم  المهني في مناهج مرحلتي  التعليم  مواد من 
اقتراح  أقّر  كذلك  الجامعي.  قبل  ما  العام  التعليم  من  والثانوي 
القانون الرامي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن ُبعد في التعليم 
العالي في حاالت الضرورة واقتراح القانون الرامي إلى تعديل 
بعض أحكام القانون رقم 1988/62 المتعلق بصندوق تعاضد 

نقابة المحامين، واقتراح القانون الرامي إلى رقم تعديل المادة 
 /3/5 تاريخ   6 حكماً  النافذ  القانون  من  والثالثين  السادسة 
للعام  الملحقة  والموازنات  العاّمة  الموازنة  )قانون   2020

2020( معّدالً.
قانون  تعديل  إلى  الرامي  القانون  اقتراح  المجلس  أقّر  كما 
األطباء  بحق  المرتكبة  والجنح  الجنايات  لجهة  العقوبات 
القانون  واقتراح  والعدل،  اإلدارة  لجنة  عّدلته  كما  ومعاونيهم 
الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في 

المادة 29 من القانون رقم 2000/173. 
وأُعيد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من قانون 
أُعيد  اللجان كما  إلى   2019/139 البناء رقم  تسوية مخالفات 
القانون  من   80 المادة  نص  تعديل  إلى  الرامي  القانون  إقتراح 
 7--31 بتاريخ  الصادر   2019 العام  موازنة  قانون   144 رقم 

النيابية لدرسه. اللجان  إلى   2019
كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعّجل المكّرر 
الرامي إلى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام 
2018. وسقطت  صفة العجلة عن اقتراح القانون المعّجل المكّرر 
الرامي إلى إلغاء االمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، كما 
سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعّجل المكّرر الرامي 
إلى إضافة فقرة إلى المادة 30 من المرسوم االشتراعي رقم 104 
بمقتضى  الصادرة  األحكام  إدراج  )عدم   1977/6/30 تاريخ 

قانون المطبوعات في السجل العدلي(. 
تعليق  إلى  الرامي  المكّرر  المعّجل  القانون  اقتراح  سقط  كما 

العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ. 
وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد 
الجلسة التشريعية إلى أن »تكّتل لبنان القوي سبق له أن قّدم 
وال  سنة  ال  زمنية  فترة  تحّده  ال  الجنائي  التدقيق  حول  اقتراحاً 
أكثر وال يربط عمل شركة ألفاريز ومارشال بأي مهلة، ويسمح 
الدستورية  المرجعية  فيه  تجد  وقت  أي  في  التدقيق  بحصول 
ضرورة لذلك في مصرف لبنان أو أي إدارة، لكنه لم ُيقّر لألسف، 

في حينه«. 
الجنائي  بالتدقيق  العمل  تمديد  مع  اليوم  »صّوتنا  أضاف   
ألفاريز  شركة  أن  طالما  أنه  نعتبر  لكننا  مبدئنا،  مع  انسجاماً 
بدأت بعملها ضمن مهلة السنة التي سبق ونص عليها القانون، 

فالمهلة تستمر إلى أن ُتنهي عملها بشكل كامل«. 
ابو  هادي  النائب  الديمقراطي  اللقاء  كتلة  سر  أمين  وأش��ار 
يتعلقان  بندين  ناقشت  التشريعية  »الجلسة  أن  إلى  الحسن 
بتعديل اتفاقيات مع البنك الدولي حول مشروع العائالت األكثر 
واضحاً  موقفنا  وكان  االجتماعي،  األمان  شبكة  ومشروع  فقراً 
الموضوع  لكن  الجلسات  وأهمية  التشريع  أهمية  فرغم  جداً، 
حيز  البرامج  ه��ذه  وض��ع  كيفية  هو  أهمية  أكثر  يشكل  ال��ذي 
التنفيذ وال سيما البطاقة التمويلية. وهنا كانت مناسبة لسؤال 
impact وبدأت  الحكومة، صحيح أن الحكومة أطلقت منصة  
4 أشهر  عملية التسجيل والمسح االجتماعي وهذا قد يستغرق 
إضافية، لكن هذا األمر كان يجب أن يتم منذ عام وكم طالبنا به 

فأتى متأخراً عاماً كامالً ».
وتابع »طالبنا بأنه ال بّد من أن تقوم الحكومة  باستخدام جزء 
من األموال المخصصة للبنان من صندوق النقد الدولي الذي هو 

حساب التحويل الخاص الستخدام جزء منه يضاف على 246 
مليون دوالر كي يتم توفير التمويل. فهذا هو األهم اليوم والذي 
يعني المواطن اللبناني، وعدا ذلك ستصبح البطاقة التمويلية 

شيكاً بال رصيد وهذا ما حذرنا منه اليوم«. 
عبر  درغام  أسعد  النائب  القوي«  »لبنان  تكتل  عضو  وغّرد 
التربوية  الهوية  »قانون  أن  معتبراً  »تويتر«،  على  حسابه 
إنجاز تربوي هام جداً مبارك إقرار القانون وغيره من اقتراحات 

القوانين التي تساهم بتقدم التربية في لبنان«. 
فادي  النائب  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو  غّرد  ب��دوره   
القوانين  ضمن  »م��ن  قائالً  تويتر،  على  حسابه  عبر  عالمة 
االقتراحات  من  مجموعة  اليوم،  النيابي  المجلس  أقرها  التي 
اإلصالحية في القطاعات الخاصة، والتي سبق وتقدمنا بها عبر 
اللجان المعنية من قانون الدواء إلى االقتراح الخاص بالدوالر 
حماية  قانون  واقتراح  المكّرر  المعّجل  بصفة  أُقّر  الذي  الطالبي 
الخاصة  والتعديالت  الصحي  القطاع  في  والعاملين  األطباء 
المطلوب  الرياضية.  لألندية  بالترخيص  المتعلق  بالقانون 
وإصدار  اليوم،  المقّرة  القوانين  بتطبيق  االلتزام  الحكومة  من 
سابقاً،  المقّرة  القوانين  من  وللعشرات  لها  التطبيقية  المراسيم 

لما فيه المصلحة العاّمة«.
بيان،  في  القصيفي  جوزف  الصحافة  محّرري  نقيب  وبارك 
الذي  القانون  اقتراح  النيابي  المجلس  إق��رار  النقابة  ألعضاء 
غير  من  إليها  المنضوين  بتنسيب  النقابة  مجلس  به  تقّدم 
المرتبطين بعقود عمل، إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي.
تعّهد  التي  اإلنجازات  باكورة  هو  اليوم  حصل  ما  »إن  وقال 
مجلس النقابة الجديد بتحقيقها ومتابعتها، وهو يعد باستكمال 
العمل منظومة من أجل توفير حماية قانونية واجتماعية ألسرة 
يجتازها  التي  الصعبة  االستثنائية  األحوال  كل  رغم  النقابة، 
اإلعالم  لجنة  ورئيس  والنواب  المجلس  لرئيس  شاكراً  لبنان«، 
واالتصاالت النيابية وأعضائها والمدير العام لصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي ووزارة المال »ما أبدوه من تعاون أّدى إلى 
من  مزيد  مع  مواعيد  على  »أننا  وأكد  االيجابية«.  النتيجة  هذه 
اإلنجازات النوعية التي تحفظ كرامة العائلة اإلعالمية معنوياً 

ومادياً«.
في  طاهر  عزيز  الصحافيين  المصورين  نقيب  هّنأ  كذلك، 
القانون  اقتراح  النواب  مجلس  إقرار  بعد  النقابة  »أعضاء  بيان 
غير  المصورين  تنسيب  وهو  إليه،  النقابة  مجلس  سعى  الذي 
المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي«.
 وأشار إلى أن »ما حصل اليوم هو إنجاز لطالما طالبنا به دائماً 
ألعضاء النقابة بضمان صحة المصورين، وال سيما أننا تعهدنا 
ألسرة  والقانونية  الصحية  الحماية  توفير  على  الدائم  العمل 
ل�«كل من سعى وساهم وقدم الدعم والتعاون  النقابة«، شاكراً 

الذي أّدى إلى هذه النتيجة االيجابية بإقرار القانون«.
للنقابة  االنتساب  إل��ى  المصورين  الزمالء  »جميع  ودع��ا   
وتفعيل عضويتهم«، معتبراً أن »أبواب النقابة ستبقى مفتوحة، 
دائماً  والعمل  »السعي  معاهداً  الزمالء«،  جميع  أمام  كانت،  كما 

على تحقيق مطالب المصورين الصحافيين«.

يواصل عّداد كورونا ارتفاعه، إذ أعلنت وزارة 
 1707 تسجيل  اليومي،  تقريرها  في  الصحة 
ال�24  المذكور خالل  بالفيروس  إصابة جديدة 
ساعة الماضية، باإلضافة إلى 10 حاالت وفاة.

في سياق متصل، دعت اللجنة الصحية في 
الصحي  والمكتب  لبنان«  في  األطباء  »تجّمع 
الديمقراطي في  المركزي في »التجّمع الوطني 
إلى  العاّمة  الصحة  ووزارة  »الحكومة  لبنان« 
لمواجهة  شاملة،  صحية  ط��وارئ  حال  إعالن 
تطبيق  في  والتشّدد  الجديدة،  كورونا  موجة 
اإلجراءات الصحية الوقائية، تحت طائلة اتخاذ 
بحق  الغرامات  وف��رض  القانونية  العقوبات 

المخالفين«.
الخطيرة  »التداعيات  من  بيان،  في  وحّذرت 
اإلصابات  عدد  في  اليومية  للزيادة  والمقلقة 

إلى  مشيرًة  ك��ورون��ا«،  بفيروس  وال��وف��ي��ات 
»التوجهات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية 
جميع  من  وطلبها  أوميكرون،  متحور  بشأن 
اللقاح  من  الثالثة  الجرعة  إعطاء  البدء  الدول 

المضاد للكوفيد، كخطوة استباقية ووقائية«.
وطالبت »وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات 
جنوب  من  القادمين  األش��خ��اص  سفر  تمنع 
القارة اإلفريقية، أسوًة بالدول األخرى، لتفادي 
داعيًة  لبنان«،  إل��ى  الجديد  المتغّير  دخ��ول 
بمثابة  ألنه  التلقيح  إلى  المواطنين  »جميع 
الخطوة الحاسمة في الوقاية من اإلصابة بهذا 
المرض«، مشّددًة على »أهمية وضرورة االلتزام 
الكمامات  وض��ع  من  الوقائية،  ب��اإلرش��ادات 
وتفادي  الجسدي  والتباعد  اليدين  وغسل 

األماكن المكتّظة«.

»حركة  في  القيادية  الهيئة  أمين  استقبل 
العميد  المرابطون«   – المستقلين  الناصريين 
محمد  الدكتور  الهيئة  وعضو  حمدان  مصطفى 
في  الصيني  السفير  الحركة،  مقّر  في  السبليني 
لبنان تشيان مينجيان، رافقه الملحق السياسي 

الصيني ووي لؤون.
الصيني  الدور  أكد حمدان »أهمية  اللقاء   بعد 
رغم  الدولي،  واالستقرار  التوازن  في  العالمي، 
المتدّرج  التهّجم  األميركية،  اإلدارة  محاوالت 
الشعبية،  الصين  جمهورية  على  والمستمر 
العالقات  الصعيد  وعلى  الداخلية  وإنجازاتها 
مع  العالم،  شعوب  مع  والمتوازنة  المتبادلة 
مختلف  في  السلمي،  الصيني  المسار  أن  العلم 
واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  المجاالت 
القارات  امتداد  على  الدول  أكثرية  منها  يستفيد 

الخمس«.
للجنة  السادسة  ال��دورة  ب�«مقّررات  وأش��اد   

التي  الصيني،  الشيوعي  للحزب  ال�19  المركزية 
حول  بينغ،  جين  ش��ي  الرئيس  أف��ك��ار  ك��ّرس��ت 
االشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر 
الجديد«، مثمناً »دور السفارة الصينية وعلى رأسها 
اللبنانيين في  السفير تشيان مينجيان، في دعم 
أزمتهم الصعبة الحالية ودعم الجيش اللبناني«، 
المشاركة  الصينية  الكتيبة  إلى  بالشكر  متوجهاً 
والتي  لبنان،  جنوب  في  المتحدة  األمم  قوات  مع 
بأعمال  األساسية  مهمتها  إلى  باإلضافة  »تقوم 

التنمية االجتماعية واالقتصادية«.
التكافل  »أه��م��ي��ة  مينجيان  أك��د  ب����دوره،   
هذه  ف��ي  اللبنانيين،  جميع  بين  والتضامن 
المرحلة الصعبة في لبنان«، مشدداً على »دعم 
والعسكري  واالجتماعي  االقتصادي  الصين 
يتخّطى  »أن  متمنياً  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة«،  ل��ل��دول��ة 
ازده��اره  إلى  يعود  وأن  الصعبة  أزمته  لبنان 

وتقدمه«.

دبور  أش��رف  فلسطين  دول��ة  سفير  استقبل 
وتشغيل  غوث  لوكالة  العام  المفوض  أمس 
األدن��ى  ال��ش��رق  ف��ي  الفلسطينيين  الالجئين 
»األونروا« فيليب الزاريني، يرافقه مدير شؤون 

الوكالة في لبنان كالوديو كوردوني.
أّن  السفارة  ف��ي  اإلع��الم��ي  المكتب  وأف���اد   
المفوض  من  مفصل  شرح  إلى  استمع  »دب��ور 
المسبوق  وغير  الصعب  المالي  للوضع  العام 
الذي تعاني منه األون��روا«، محذراً من »تهديد 

وجودي للوكالة قد يؤدي الى االنهيار«. 

التي  الضغوط  »ك��ّل  أّن  دب��ور  أكد  وب��دوره، 
هي  فلسطين  ودول���ة  األون����روا  لها  تتعّرض 
محاوالت لفرض قرارات وامالءات وشروط ولها 
أهداف سياسية«، وقال: »إننا لسنا في موقف 
ونسِمع  نواجه  ان  استطاعتنا  وفي  ضعيف، 
صوتنا للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحّمل 

مسؤولياته، فنحن أصحاب الحق«. 
ال��ل��ق��اء »اس��ت��ع��راض حاجات  وت���ّم خ��الل 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان وتقييمها وبذل 

الجهود في تذليل الصعوبات التي تواجهنا«.

القصيفي  جوزف  اللبنانية  الصحافة  محرري  نقيب  بارك 
ألعضاء النقابة إقرار المجلس النيابي في جلسته أمس، اقتراح 
القانون الذي تقّدم به مجلس النقابة بتنسيب المنضوين إليها 
من غير المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي.
التي  اإلنجازات  باكورة  هو  حصل  ما  إّن  القصيفي:  أضاف 
تعّهد مجلس النقابة بتحقيقها ومتابعتها، وهو يعد باستكمال 
ألسرة  واجتماعية  قانونية  حماية  توفير  أج��ل  من  العمل 
يجتازها  التي  الصعبة  االستثنائية  األحوال  كّل  رغم  النقابة، 
لرئيس المجلس وللنواب، ورئيس لجنة اإلعالم  لبنان، شاكراً 
واالتصاالت النيابية وأعضائها، ومدير عام الصندوق الوطني 
أدى  تعاون  من  أب��دوه  ما  المال  ووزارة  االجتماعي،  للضمان 
من  مزيد  مع  مواعيد  على  وأننا  اإليجابية.  النتيجة  هذه  إلى 
اإلنجازات النوعية التي تحفظ كرامة العائلة اإلعالمية معنوياً 

ومادياً.
نص القانون

وهذا نص القانون كما أقّره المجلس النيابي أمس:
المادة األولى: يخضع لهذا القانون الصحافيون والمصّورون 
إح�دى  ال�ى  ينتس�ب�ون  ال�ذين  اللبناني�ة  اإلع��الم  وسائل  في 

نق�ابتي المحررين والمصّورين.
المادة الثانية: ُيضاف إلى البند 3 من الفقرة األولى من المادة 
التنفيذ  موضع  الموضوع  االجتماعي  الضمان  قانون  من   9
التي   1963 أيلول   26 تاريخ   13955 رقم  المرسوم  بموجب 
حاالت  في  الطبية  بالعناية  يتعلق  ما  في  عنوان:  تحت  تنص 

المرض واألمومة فقط، المقطع التالي:
الخاضعين  غير  اللبنانيون،  والمصّورون  الصحافيون   �

من  المستفيدين  وغير  االجتماعي  الضمان  قانون  ألحكام 
عامة،  جهة  أي��ة  تديره  آخ��ر  ع��ام  تأميني  نظام  أّي  تقديمات 
على  وفعلياً  شخصياً  العمل  ممارسة  شرط  أخرى،  صفة  بأية 
والمصّورين  بالصحافيين  يفهم  أن  على  اللبنانية،  األراض��ي 
المعنيين بهذا القانون، االشخاص اللبنانيون المدرجون على 
أّي  جدول نقابتهم لمدة ال تقّل عن سنتين والذين ال يمارسون 

عمل آخر بصورة رئيسية.
على  المتوجبة  االشتراكات  معدل  يحّدد  الثالثة:  المادة 
األشخاص المشمولين بهذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس 
اإلدارة  مجل�س  وإنهاء  العمل  وزير  اقتراح  على  بناء  ال��وزراء، 
على أن تك�ون االشتراكات عل�ى ع�ائق الصحافيين والمصّورين 

المذكورين كاملة.
وال��م��ص��ورون  ال��ص��ح��اف��ي��ون  يخضع  ال��راب��ع��ة:  ال��م��ادة 
في  واألمومة  المرض  ضمان  لفرع  القانون  بهذا  المشمولون 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، الذين ينتهي انتسابهم 
القانون،  هذا  من  الثانية  المادة  في  عنه  المنصوص  اإللزامي 
ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع )العناية الطبية في حالتي 
 /10 تاريخ   27 رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  واألمومة(  المرض 
لجهة  المحددة  بالشروط  يتعلق  ما  في  سيما  ال   ،  2017  /02

السن الالزم لالستفادة وسنوات االشتراك الالزمة لذلك.
  المادة الخامسة: تحّدد دقائق تطبيق هذا القانون وشروط 

االستفادة والخضوع بموجب نظام يضعه الصندوق .
المادة السادسة: يعمل بهذا القانون اعتباراً من بداية الشهر 
لجهة  الرسمية  بالجريدة  نشره  تاريخ  يلي  ال��ذي  السادس 
استحقاق االشتراكات، واعتباراً من بداية الشهر التاسع لجهة 

توجب التقديمات.

حاكم  إلى  الدين  أمان  مكرم  النفط  مجال  في  الخبير  توجه 
مصرف لبنان رياض سالمة قائالً: »أيها الحاكم العتيد ليرتك 

بخير! شكراً لصدقك الذي ليس له مثيل«!
أضاف: »صْوَملت لبنان وفنزَولته، وها هو إنجازك العظيم 
يصول ويجول بين اللبنانيين جميعاً، وترفع لك القبة، ألّن أكثر 
من سبعين وربما ثمانين في المئة من الناس صاروا تحت خط 

الفقر...«
وهذا  المودعين،  أموال  تبخرت  لقد  قائالً:  الدين  أمان  وتابع 
المحروقات  دولرت  كما  العظيمة،  إنجازاتك  إلى  أيضاً  ُيضاف 
دوالر  بينما  بأكمله،  شعباً  وأفقرت  الغذائية  والمواد  واألدوية 

في  دوالرك  أما  ليرة،   3900 و  ليرة   1500 ب�  ي��زال  ال  الناس 
السوق السوداء ف� حّدث وال حرج ... واآلن اإلنجاز األكبر بعدم 

التعامل بالدوالر من الفئة القديمة الصحيحة«.
يأتون  أين  من  الشعب  لهذا  قل  »بربك  الدين:  أمان  وسأل 
بالدوالر الجديد؟ من القمر او من الشمس او ستفتح باب منزلك 

إلخراجه وتبديله؟
صدقاً الذين استحوا ماتوا، وال ظالم إال وسُيبلى بأظلِم...

المساءلة  تحصل  أن  ض��رورة  م��ؤك��داً  الدين  أم��ان  وختم 
والمحاسبة لكّل من يتبّين أّن له عالقة بضياع جنى عمر الناس، 

مهما عال شأنه ألن ال شيء وال أحد يعلو على حقوق الناس...

»ال�شتئناف« ترّد دعوى

فنيانو�س لرّد البيطار
رّدت محكمة االستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية 
يوسف  السابق  ال��وزي��ر  من  المقّدمة  ال��دع��وى  ح��روق،  رن��دا 
بيروت  مرفأ  انفجار  ملف  في  العدلي  المحقق  ل��رّد  فنيانوس 
القاضي طارق البيطار، وذلك في قرار أصدرته  بناًء على طلب 
حطيط،  مازن  المهّمشة  الفئات  من  األجانب  الضحايا  محامي 

فاروق المغربي، طارق الحجار وحسام الحاج، في هذا الشأن.
القاضي  عن  الصادر  القرار  عن  الرجوع  المحكمة  وق��ّررت 
حبيب مزهر لصدوره ّعمن ال يملك حق إصداره قانوناً وبالتالي 
اعتباره كأنه لم يكن أي منعدم الوجود وإبطال كل مفاعيله ورّد 
الرّد  طالب  وإل��زام  النوعي  االختصاص  لعدم  شكالً  الرّد  طلب 
مضمون  البيطار  وإبالغ  لبنانية  ليرة  ألف    800 غرامة  بدفع 

القرار لمتابعة السير بتحقيقه.

اتفاقية تعاون 

بين موؤ�ش�شة الإ�شكان

ونقابة الو�شطاء العقاريين

العامة  للمؤسسة  العام  المدير   � اإلدارة  مجلس  رئيس  وقع 
الوسطاء  نقابة  ورئ��ي��س  لحود  رون��ي  المهندس  لإلسكان 
واالستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى اتفاقية تعاون 
بتصرف  متمّرنين  خمسة  خدمات  النقابة  بموجبها  تضع 
للمساعدة  موظفيها  جانب  ال��ى  لإلسكان  العامة  المؤسسة 
بدون اّي مقابل مادي في إنجاز ما تبقى من 13 ألف ملف تقّدم 
بها أصحابها خالل العام 2021 للتسديد المسبق، وخصوصاً 
في دائرة المحاسبة بإشراف المسؤولين في المؤسسة العامة 

لإلسكان.

الجلسة النيابية العامة برئاسة بري في األونيسكو أمس
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دانيال  سّربه  تقريراً  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نشرت  بالمناسبة، 
السبارغ عن جدل حصل بين الرئيس األميركي دوايت ايزنهاور والقيادة 
العسكريون  القادة  كان  آنذاك   .1958 عام  تايوان  أزمة  إبان  العسكرية 
من  سلسلة  على  الموافقة  على  األميركي  الرئيس  يحّثون  األميركيون 
لتلك  األميركي  الرئيس  يرضخ  لم  الصين.  على  النووية  الضربات 
أهمية  العامية. لكن  ُيقال في  األزمة »على سالمة« كما  الضغوط ومّرت 
الخبر تعكس القلق الحالي من طبيعة المواجهة بين الواليات المتحدة 
كما  واحد  طرف  من  عسكري  لعمل  مؤاتية  تعد  لم  ظروف  في  والصين 
كان في تقدير القيادات العسكرية األميركية منذ ستة عقود. بالمناسبة، 
كان جدل مماثل قد نشب بين قائد القّوات األميركية في الحرب الكورية 
حول  ترومان  هاري  األميركي  الرئيس  مع  آرثر  ماك  دوغالس  الجنرال 
رغبة ماك آرثر بقصف الصين بخمسين قنبلة نووية. لم يصغ ترومان 
نووية  العالم حرباً  أقاله ما جّنب  آرثر ومن بعد ذلك  لـ »نصيحة« ماك 

كادت تنهي المعمورة.
ضّد  التحريضية  اللغة  تصاعد  نالحظ  الراهنة  المرحلة  في  لكن 
أفيرز«  »فورين  كـ  »المختّصة«  والمجاّلت  األبحاث  مراكز  في  الصين 
و»فورين بوليسي« على سبيل المثال والمؤّثرة في عقل النخب الحاكمة 
في الواليات المتحدة. فهذا التصعيد الكالمي ينذر بانزالق إلى حماقات 
عند  عنها  التراجع  يصعب  وقائع  تخلق  قد  »صدفة«  حــوادث  إلى  أو 
الطرفين. فما هي الملّفات التي تبرزها الواليات المتحدة في وجه الصين، 
ومن وراء الصين إلى روسيا وجميع الدول التي لم تعد تقبل باإلمالءات 

األميركية سواء في السياسة أو االقتصاد أو حتى القيم؟
مجاالت  في  الصين  تقّدم  من  االمتعاض  هو  األميركي  الموقف  يقين 
كانت ُتعتبرها حكرا لها. فالتقّدم في االقتصاد وتحقيق نسب نمو قياسية 
على فترات طويلة من الزمن شّكلت تحّديا للنموذج االقتصادي األميركي 
الذي حاولت فرضه عبر المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها كالبنك 
يظهر  وفجأة  العالم.  دول  سائر  على  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي 
النموذج الصيني الذي يختلف عن النموذج األميركي النيوليبرالي الذي 
االوليغارشية  الدولة لخدمة  الخاص، بل سّخر  للقطاع  أعطى كّل شيء 
العسكري  المجّمع  بوتقة  في  التكنولوجية  ثم  المالية  ثم  الصناعية 
الصناعي المالي التكنولوجي الذي أصبح يملك 90 بالمائة من اإلعالم. 
فالسيطرة المطلقة على صنع الرأي العام بـ »رضى الشعب« كان نقيضاً 
لكن  الشيوعي«.  »الشمولي  النموذج  في  »قسرياً«  العام  الرأي  لصنع 
أّي  الحاكم،  الحزب  مركزية  على  يحافظ  أن  استطاع  الصيني  النموذج 
لقطاع  والسماح  للدولة  رأسمالي  نموذج  واعتناق  الشيوعي،  الحزب 
عكس  وعلى  والمجتمع  للدولة  خدمة  الدولة  محيط  في  يتحرك  خاص 
العام  القطاع  قّوامة  بأّن  األميركية  الحجة  فسقطت  األميركي.  النموذج 
وسيطرة الدولة على المرافق تؤّدي إلى انخفاض في اإلنتاجية والكفاءة 
في توزيع الموارد وتحقيق النمو. سردية كاملة انهارت دون ان تستطيع 
بديل.  نموذج  عن  بالك  فما  القائم  النموذج  ترميم  من  المتحكمة  النخب 
ويعود ذلك إلى محدودية األفق للنيوليبرالية التي فّصلناها في سلسلة 

مقاالت نشرت في صحيفة »االخبار« ال داعي لتكرارها.
المهّم أّن نجاح النموذج الصيني وترّهل كي ال نقول سقوط النموذج 
األميركي بعد التحّوالت التي حصلت في بنيته السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والسّكانية وضع النخب الحاكمة الطامحة الستمرار هيمنة 
الواليات المتحدة على مقّدرات العالم في مأزق حقيقي لم تستطع حتى 

الساعة إيجاد حّل له.
األميركية  العالقات  لمشهد  السريع  السرد  ذلك  خلفية  على  بناء 
الصينية من منظور أميركي تأتي القمة االفتراضية التي حصلت في 15 
2021 بين الرئيس األميركي والرئيس الصيني.  تشرين األول/ نوفمبر 
وهذه القمة لها دالالت عدة تعكس التغّير في ميزان القّوة لصالح الصين 
وتعكس حال الضعف في القيادة األميركية ما يساهم في تعميق االنحدار 

والتراجع وصوالً إلى األفول وربما ارتكاب حماقات تؤّدي إلى الزوال. 
الداللة األولى هي اّن القمة حصلت بناء على طلب أميركي وخاصة من 
الرئيس بايدن وذلك بعد سلسلة من اإلخفاقات في اللقاءات الثنائية بين 
مسؤولي اإلدارة ونظرائهم الصينيين. نشير هنا إلى فشل لقاء انكوراج 
الذي جمع وزير الخارجية األميركية بلينكن ونظيره الصيني وانغ جي. 
حاول بلينكن إلقاء الوعظ على نظيره الصيني الذي رفض ذلك النوع من 
الخطاب المتعالي مفاجئاً بذلك نظيره األميركي الذي لم يكن يتوّقع ذلك. 
جمهورية  أو  ديمقراطية  كانت  سواء  األميركية  الحاكمة  النخب  فعقلية 
عقلية مقتنعة باستثنائية الواليات المتحدة التي قدرها المتجلّي هو في 
قيادة العالم. لذلك نرى الخطاب السياسي األميركي يرّوج لنظام دولي 
المتحدة والتي  الواليات  التي تصّدرها  القيم واألحكام  جديد مبني على 

يجب أن يتقّبلها العالم أجمع. 
نرى  وبالتالي  القوة  موازين  بتغيير  أميركي  اعتراف  هناك  ليس 
النخب الحاكمة مستمرة في إعطاء الدروس في السلوك للدول. الموازين 
الجديدة تعني أّن الدول الصاعدة لم تعد تقبل ذلك التعالي. هذه نقطة 
جوهرية في فهم جذور العالقة المتأزمة بين الواليات المتحدة والصين.
الرئيس األميركي وليست  القمة االفتراضية جاء بناء على طلب  لقاء 
بين  االنشطار  مدى  يؤّكد  هذا  المتحدة.  الواليات  في  العميقة  الدولة 
السياسية  بالواقعية  التحلّي  ضــرورة  وبين  العميقة  الدولة  مصالح 
إلى  يدفعون  الذين  أولئك  إالّ  أحد  يريده  ال  الذي  المدّمر  الصدام  لتجّنب 
بضعة  تمض  لم  أنه  هو  ذلك  على  والدليل  وذاتية.  مالية  لفوائد  التوتر 
للدولة  التابعة  اإلعالم  وسائل  بدأت  حتى  االفتراضي  اللقاء  على  أيام 
العميقة، وهي باألساس جزء منها، تنقل عن لسان مسؤولين أميركيين 
اإلنسان  حقوق  بانتهاك  االتهامات  لتلك  وتتويجاً  الصين.  ضّد  اتهامات 
أخرى  جهة  من  األولمبية.  األلعاب  افتتاح  احتفاالت  اإلدارة  ستقاطع 
حول  أكثر  أو  دولــة  لمائة  افتراضية  قمة  إلى  المتحدة  الواليات  دعت 
الديمقراطية مستثنية الصين وروسيا ما يدّل على أّن الواليات المتحدة 
مصّرة أن تقول للعالم إنها تقوده وعلى الدول االنصياع وأن من يتحّدها 
عليه أن يعيش بالعزلة الدولية. وبالتالي، فإّن الموجة التفاؤلية التي 
المراقبون  الصيني تبّددت ما وضع  الجانب  اللقاء، وخاصة من  واكبت 

في حيرة.
فهل الواليات المتحدة تريد الذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع الصين 
االستمرار  العميقة  الدولة  تريد  أم  الصين،  لصالح  مختّل  القّوة  وميزان 
دون  ولكن  الصناعي  العسكري  المجمع  لمصالح  المفيدة  التوتر  بحالة 
الذهاب الى مواجهة؟ في الحالة الثانية من يضمن أّن الصين س »تتفّهم« 
المواجهة؟  إلى  الوصول  دون  متوتر  بجّو  وتقبل  األميركي  الموقف 
حماقة  ارتكاب  في  االنزالق  عدم  يضمن  فمن  األمر  ذلك  حصل  إذا  وحتى 
ما من الجانب األميركي؟ فالوضع المترّهل أميركياً يوحي بأّن الفوضى 
واالرتباك القائم في اإلدارة وخارج اإلدارة غير جديرة بالثقة بعدم ارتكاب 
المقابل ال  لكن في  بها.  التزمت  التي  بالتعّهدات  االلتزام  الحماقة وحتى 
بالوصول  تسمح  أن  المتحدة  الواليات  في  الداخلية  الموازين  تستطيع 

إلى »تفاهم« ما مع الصين بسبب حالة االنحدار الداخلي. 
في  الواسعة  الفروقات  أظهرت  والصيني  األميركي  الرئيسين  قمة 

المقاربات للملّفات بشكل عام ولطبيعة العالقات الثنائية بشكل خاص. 
البيان المقتضب الذي صدر عن الواليات المتحدة يدّل على أّن القمة لم 
تكن أكثر من حملة دعائية وعالقات عامة لتلميع صورة بايدن المهتزة 
 38 إلى  كبير  بشكل  تراجعت  شعبيته  أن  تفيد  )االستطالعات  داخلياً 
بالمائة( ودولياً حيث مصداقيتها بعد االنسحاب المهين من أفغانستان 
أصيبت بضربة قاسمة. في المقابل فإّن البيان الصيني المفّصل شرح ما 
أراد الرئيس الصيني إيصاله لنظيره األميركي. ونعتقد أّن قراءة البيان 
الصيني مهّمة للغاية ألنه يشرح فلسفة السياسة الخارجية والداخلية 
للصين ويتكامل مع خطاب الرئيس الصيني في مئوية الحزب الشيوعي 

الصيني.
ما جاء في الحوار بين الرئيسين هو درس في العلوم السياسية كما 
المتبادل  واالحترام  الندية  على  مبنية  دولية  عالقات  لقواعد  شرح  هو 
العالقات  أّن  كما  واالتفاقات.  الدولية  القوانين  مرجعية  ضرورة  وعلى 
وليس  الملموسة  المشتركة  المنفعة  قاعدة  تحكمها  أن  يجب  الدولية 
المتحدة  والواليات  عام  بشكل  الغرب  يعتمدها  التي  الصفرية  القاعدة 
فيهما  يشارك  أن  يجب  المتبادلة  المنفعة  أو  فالربح  خــاص.  بشكل 
الجميع وليس جهة واحدة فقط على حساب اآلخرين. جاء كّل ذلك في 
افتتاحية صحيفة »غلوبال تايمز« وهي تابعة للحزب الشيوعي الحاكم 
جين  شي  محادثات  فحوى  على  االفتتاحية  رّكــزت  حيث  الصين  في 
وأشارت  البلدين.  بين  العالقة  القضايا  مختلف  وتناولت  وبايدن  بينغ 
الصحيفة إلى أّن الرئيس الصيني حرص على التأكيد أّن سبب التأّزم في 
العالقات بين البلدين يعود إلى األسلوب المتعالي وعنجهية تعاملها مع 
ذلك.  بسبب  فشلت  الصين  تجاه  المتحدة  الواليات  أهداف  وأّن  الصين، 
وهنا يكمن جوهر المشكلة حيث الواليات المتحدة ال تستطيع أن تقّر بأّن 
لم تعد تقبل »استثنائيتها« وال تعاليها وال عنجهّيتها. اليوم  هناك دوالً 
فالحقائق على  الثالثة.  األلفية  التسعينات وال حتى مطلع  ليس كمطلع 
األرض تشير إلى وجود دول تستطيع منافسة الواليات المتحدة وهذا ما 

ال تستطيع األخيرة تحّمله.
المتحدة  الواليات  بينما  التعاون  إلى  الصين  تسعى  أخرى  جهة  من 
تسعى  الصين  بينما  ومغلوب  غالب  يكون  حيث  التنافس  إلى  تسعى 
إلى أن يربح الجميع. الواليات المتحدة تعتبر أّن هدف العالقات الدولية 
هو إدارة الصراع بينما الصين تعتبرها وسيلة للمزيد للتعاون لتحقيق 
رفاهية اإلنسان. فمن الواضح اّن المنظومة القيمية التي تسعى الواليات 
وحقوق  كالديمقراطية  فضفاضة  شعارات  عبر  نشرها  إلى  المتحدة 
اإلنسان ليست إالّ تغطية الستمرار الهيمنة. فمن يعارضها هو حتماً معاد 
ترتكز  التي  القَيم  مجموع  المقابل  في  اإلنسان.  ولحقوق  للديمقراطية 
إليها الصين مبنية على المنافع المتبادلة بين األطراف دون السعي إلى 

»منتصر« أو »متفّوق« على حساب »مهزوم« أو »متخلّف«.
في ما يتعلّق بالديمقراطية حرص الرئيس الصيني على تذكير نظيره 
األميركي بأّن الواليات المتحدة ال تملك الحق بتصنيف الدول كما ال تملك 
الحّق بفرض نظرتها الخاصة للديمقراطية على العالم بينما في داخلها 
هناك ممارسات غير ديمقراطية. فلكّل بلد ظروفه وخصوصيته وأّن القَيم 
الغربية بشكل عام واألميركية بشكل خاص تعود إلى ظروف تلك الدول 
لها  طويلة  حضارية  عراقة  صاحبة  تلك  وخاصة  األخــرى  الــدول  بين 
ظروفها التي تختلف عن تلك التي سادت في الغرب. الصين تحترم قَيم 

اآلخرين وعلى اآلخرين احترام قيمها.
الحقد األميركي على الصين نابع من »خروج الصين عن السيطرة«. 
في  الصين  على  االنــفــتــاح  على  المتحدة  ــات  ــوالي ال أقــدمــت  فعندما 
السبعينات من القرن الماضي ولما بدأت الواليات المتحدة استثماراتها 
بالتالي  فاقدة  الصين  وغير  الصين  في  مصانعها  وتوطين  الصين  في 
الصينية  العاملة  اليد  رخص  من  جداً  سعيدة  فكانت  الصناعي.  تفّوقها 
الكبير  المجهود  إلى  المتحدة  الواليات  لم تنتبه  القيود عليها. لكن  وقلة 
الذي بذلته الصين في مجال التربية والعلوم لجعل اليد العاملة الصينية 
من األمهر في العالم ما يؤّدي إلى رخص كلفة اإلنتاج. اعتقدت الواليات 
األخيرة  طالما  الصين  على  الدائمة  السيطرة  باستطاعتها  انه  المتحدة 
تحتاج إلى السوق األميركي الداخلي لتصريف منتجاتها. وهنا ارتكبت 
الواليات المتحدة الخطأ االستراتيجي الفادح وهو عدم انتباها إلى نمو 
الصين  استطاعت  الدخل.  مستوى  رفع  عبر  الصيني  الداخلي  السوق 
الطبقة  مستوى  إلى  الفقر  مستوى  من  صيني  مليون   250 من  أكثر  نقل 
الصين  في  الداخلي  فالسوق  عقود.  ثالثة  من  أقّل  في  وذلك  الوسطى، 
الصين  أّن  يعني  ال  هذا  لكن  المتحدة.  للواليات  البديل  السوق  أصبح 
شروطاً  المتحدة  الواليات  فرضت  إذا  إالّ  األميركي  السوق  عن  ستتخلّى 
تعجيزية عليها. وحتى الساعة ورغم العقوبات والتعريفات الجمركية 

المتبادلة ما زالت التجارة الخارجية بين الدولتين في نمو.
الحاجة األميركية للصين أكبر من الحاجة الصينية للواليات المتحدة 
وإْن كانت الصين ما زالت حريصة على العالقة األميركية ولكن على قاعدة 
النّدية واالحترام المتبادل. هذا ما ال تستطيع الواليات المتحدة القبول به 
الخارجي  الصعيد  على  األميركية  المتتالية  اإلخفاقات  ولكن  اآلن.  حتى 
وإٍن  ليونة  أكثر  المتحدة  الواليات  تجعل  وقائع  ستفرض  والداخلي 
كانت كلفتها مّرة للنخب الحاكمة. فهي عاجزة عن مواجهة عسكرية مع 
الصين وخاصة بعد االتفاق االستراتيجي مع روسيا وعمق تلك العالقة 
إلى إجراء دوريات بّرية وجوية وبحرية مشتركة وإنشاء  التي وصلت 
غرفة عمليات موحدة. كما أّن التفّوق التكنولوجي الصيني والروسي في 
األميركية  الترسانة  من  يجعل  االصطناعي  والذكاء  التقليدي  التسليح 
مرتيانوف.  اندري  العسكري  الخبير  يقول  كما  عائمة  خردة  البحرية 
الرؤوس  تراود بعض  التي  العسكرية  المواجهة  فإّن  األحوال  في مطلق 
الحامية في اإلدارة األميركية ومراكز األبحاث التابعة للمجمع العسكري 
لصالح  القوة  ميزان  انكسار  بسبب  واردة  غير  والتكنولوجي  الصناعي 
مواجهة  المتحدة  الواليات  بإمكان  يعد  لم  الروسي.  الصيني  التحالف 
له  متكامل  محور  من  جزءاً  األخيرة  أصبحت  أن  بعد  انفراد  على  الصين 

مؤّسساته السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية.
األميركي. جائحة  النموذج  إخفاق  مع  الصيني تالزم  النموذج  نجاح 
كورونا ساهمت في إبراز العورات االقتصادية وفي المرافق البنيوية في 
بأسلوب  الجائحة  مواجهة  الصين  استطاعت  بينما  المتحدة  الواليات 
أّن  كما  األزمة  يستوعب  ان  استطاع  الصحي  القطاع  كلفة.  وأقّل  ناجخ 
سرعة تدخل الدولة الصينية في المواجهة كانت ناجحة. ويمكن تعداد 
أسباب التفّوق الصيني والتراجع األميركي غير أّن المهّم هنا هو شعور 
لم  مكانة  في  أصبحت  الصين  أّن  الحاكمة  النخب  وخاصة  األميركيين 
جهوداً  نرى  لذلك  بمفردها.  محاصرتها  المتحدة  الواليات  بإمكان  يعد 
افتراضية  قمم  عقد  عبر  الصين  محاصرة  محاولة  في  أميركية  عبثية 
لذلك  ولكن  الصين.  لمحاصرة  آسيا  دول  تجنيد  فشل  بعد  للديمقراطية 

قصة أخرى نرويها الحقاً.
 *باحث وكاتب اقتصادي سياسي
 واألمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

الليبي  المشهد  عبثية  النتيجة  وكانت  األهلية،  الحرب  لنشر  اإلرهابية 
القوى  هذه  أّن  وأكدنا  ثرواته،  ونهب  وسرقة  الشعب  تشريد  ظّل  في 
طرحت  وعندما  خاللها،  من  حّل  هناك  يكون  أن  يمكن  ال  االستعمارية 
24 ديسمبر الجاري قلنا إّن  أخيراً حّل االنتخابات الرئاسية الليبية في 

هذه االنتخابات ال يمكن أن تحّل األزمة الليبية.
مرشح   98 تقدم  حيث  العجب  شاهدنا  الترشيح  باب  فتح  ومع 
رئيس  أعلن  الترشيح  باب  غلق  ومع  لالنتخابات  العليا  للمفوضية 
العاصمة  في  عقده  صحافي  مؤتمر  في  السايح  عماد  المفوضية 
العام  النائب  إلى  المرشحين  أوراق  جميع  إحالة  تّمت  أنه  طرابلس 
من  للتأكد  والجنسية  الــجــوازات  ومصلحة  الجنائية  والمباحث 
وخالل  عليهم،  االنتخابات  قانون  في  الـــواردة  الشروط  انطباق 
سيف  المرشح  مع  تّم  ما  خاصة  كبرى  مهازل  شاهدنا  الطعون  فترة 
الوصول  وقبل  التقديم  مرحلة  خالل  من  واتضحت  القذافي،  اإلسالم 
ليوم االنتخابات أّن المشهد يزداد عبثية، وأّن االنتخابات ال يمكن أن 
لتفتيت  بهم  الدفع  تّم  المرشحين  من  ضخم  عدد  فهناك  األزمة،  تحّل 
األصوات وعدم حسمها من الجولة األولى، لكن يبقى في المشهد ثالثة 
اإلعادة،  جولة  إلى  منهم  مرشحان  يصل  أن  يمكن  أقوياء  مرشحين 
هذا  دبيبة،  الحميد  وعبد  حفتر  وخليفة  القذافي  اإلسالم  سيف  هما 
بقوة  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لكن  مفاجآت،  تحدث  لم  إْن  بالطبع 
األزمة وإعادة  النفوذ وإنهاء  السيطرة وفرض  فائز من  أّي  هل يتمكن 

بناء مؤسسات الدولة؟ 
ولن  شيء  تحسم  لن  االنتخابات  أّن  بوضوح  نراها  التي  واإلجابة 
البداية  في  الضروري  من  أنه  هو  وحيداً  نراه  الذي  والحّل  األزمة،  تحّل 
هو  األخيرة  العشر  السنوات  مدار  على  ليبيا  شهدته  ما  أّن  على  التأكيد 
عدوان غربي سافر استهدف ليبيا العربية أرضاً وشعباً ونظاماً، بهدف 
األوسط  الشرق  مشروع  ضمن  ثرواتها،  على  واالستيالء  وحدتها  تفكيك 
وانتشار  الفوضى،  إشاعة  في  ليبيا  على  المؤامرة  ونجحت  الكبير، 
السالح، وتفكيك مؤسسات الدولة، وضرب النسيج االجتماعي في مقتل 
بإثارة النزعة القبائلية والمناطقية، وتّم جلب الميليشيات المسلحة مع 

الجماعات التكفيرية اإلرهابية من كّل بقاع األرض للحرب بالوكالة على 
األرض العربية الليبية، ولم تعد ليبيا تحت سيادة نظام سياسي وقيادة 
سياسية موحدة، فشهدنا برلمان وحكومة وجيش في الشرق، وحكومة 
هذا  والسلطة،  السيادة  على  ونزاعات  الغرب،  في  مسلحة  وميليشيات 

إلى جانب االحتراب األهلي.
وبحثاً عن الحّل وبعيداً عما يتّم من تدويل للقضية فأّي حّل ال بّد أن 
يبدأ بالمصالحة الوطنية، وهنا يثار أّي مصالحة وطنية نريد؟ واإلجابة 
هي  العربية  ليبيا  في  نرغبها  التي  الوطنية  المصالحة  أّن  القاطعة 
مصالحة وطنية شاملة لكّل المكونات االجتماعية للشعب العربي الليبي 
من دون أّي محاولة لتجاهل أو إقصاء مكّون من مكّوناته، وال بّد أن تتّم 
المسبب  الغربية  الرعاية  من  بعيداً  عربية  رعاية  تحت  المصالحة  هذه 
تحت  المصالحة  تكون  أن  والمفترض  ليبيا،  على  المؤامرة  في  الرئيس 
القومي في شكل مباشر  آمنها  التي يتداخل  العربية  الدول  مظلة بعض 
مع األمن القومي الليبي، وهنا تظهر مصر بثقلها اإلقليمي ومعها الجزائر 

وتونس والمغرب.
المرحلة  وهي  التالية  للمرحلة  ننتقل  الشاملة  المصالحة  وبإنجاز 
األكثر إجرائية والمتمثلة في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وأول مؤسسة 
يكون  الذي  الموحد  الليبي  الوطني  الجيش  هو  تشكيلها  إعــادة  يجب 
خاصة  الوطني،  التراب  عن  للدفاع  السالح  حمل  به  المنوط  وحده  هو 
األرض  إلى  جاءت  التي  اإلرهابية  التكفيرية  الجماعات  بأّن  إيماننا  مع 
التي  السياسية  المسارات  وعبر  طواعية  تخرج  لن  الليبية  العربية 
موحد  وطني  جيش  من  بد  ال  لذلك  الغربية،  الدولية  المنظمات  تطرحها 

يخوض الحرب للقضاء على هذه الجماعات اإلرهابية.
اإلرهاب على األرض  الشاملة وتجفيف منابع  المصالحة  إنجاز  ومع 
هنا  ويسيرة،  سهلة  الدولة  مؤسسات  بقية  بناء  مهمة  تصبح  الليبية، 
ثم  للبالد،  دستور  على  توافق  عبر  السياسي  المسار  عن  الحديث  يمكن 
إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وبذلك تعود ليبيا كما كانت دولة 
عربية موحدة وقوية وقادرة على مواجهة األخطار التي تحيط بها، اللهم 

بلغت اللهم فاشهد.  

ظاهرة  ح��ول  النقاش  التطبيع  ضد  إعالميون  مؤتمر  فتح 
التطبيع وكيفية التعامل معها، سواء لجهة حضور هذا العنوان 
أو  االحتالل،  كيان  مع  الخليجية  االتفاقيات  ضوء  في  عربياً 
التطبيع  ع��ن  تتحدث  إعالمية  لبنانية  ت���رددات  ظهور  لجهة 
بترجمتها  ذل��ك  م��ن  أب��ع��د  إل��ى  البعض  ي��ذه��ب  ن��ظ��ر،  كوجهة 

بالحضور اإلعالمي على قنوات االحتالل. 
خالل  اإليحاء  خطورة  هو  إدراك��ه  يجب  ال��ذي  األول  األم��ر 
طور  ف��ي  اإلح��ت��الل  كيان  وك��أن  التطبيع،  مشاريع  مواجهة 
صعود القوة وإمساك زمام المبادرة، واستعمال مصطلحات 
توحي بالتفوق اإلسرائيلي من خالل مقاربة ظواهر التطبيع، 
تفسير  إلى  يحتاج  يجري  فالذي  للحقيقة،  مجافاة  فيه  وه��ذا 
كونه يجري في ظل إختالل واضح في موازين القوى في غير 
صالح كيان اإلحتالل، ودخول المقاومة في مرحلة اإلمساك 
الصراع كما أظهرت معركة سيف  المبادرة في ميدان  بزمام 

القدس ومعادلة القدس تعادل حرباً إقليمية. 
استحضار التطبيع كظاهرة سياسية عبر المشهد الخليجي 
وكتظاهرة إعالمية عبر لبنان وسواه، هو أوالً مشروع خداع 
مسارات  نهاية  كونها  من  التطبيع  مفردة  بإستعارة  بصري 

لداخل  لإليحاء  الكيان،  على  الصعبة  لحظاته  إل��ى  ال��ص��راع 
الكيان من جهة،  الكيان وخارجه بأن الصراع ينتهي لصالح 
تحويل  مقابلة  جهة  وم��ن  المعنويات.  ح��رب  م��ن  ج��زء  وه��ذا 
القلق  ونهاية  وجودياً  الكيان  ثبات  يترجم  إنجاز  من  التطبيع 
واإلعالمية  الثقافية  الحرب  أدوات  من  واح��دة  إلى  بقائه  على 
الجبهات  وإضعاف  المقاطعة  ثقافة  لزعزعة  المقاومة،  على 
الداخلية لساحات المقاومة في مواجهة القلق الوجودي الذي 

يعيشه الكيان بما ال يقبل التمويه. 
المعركة مع التطبيع تتحول من كونها معركة إثبات صراع 
الوجود مع الكيان، إلى كونها معركة الوعي لتثبيت مرتكزات 
يترنح،  وكيان  صاعدة  مقاومة  سياق  في  المقاومة،  ثقافة 
المواجهة  المعركة مختلف جذرياً، ومسار  ولذلك فإن سياق 
أهم من نتائجها، وهذا يستدعي شن حرب إعالمية بال رحمة 
على ظواهر التطبيع والترويج للتطبيع، بعد رصدها والتدقيق 
بها ومالحقتها، وإطالق لوائح العار بحق المطبعين أو الداعين 
للتطبيع، ومقاطعة أصحابها، وبالتوازي تعميم ثقافة المقاومة 
إلى  وتحويلهم  المقاطعة  رم��وز  ش��أن  إع��الء  عبر  والمقاطعة 

أيقونات تفتخر بها الشعوب. 
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تعود  االتفاق  مظلة  إلى  والعودة  العقوبات  إلغاء  مع  وبالتوازي 
العقوبات  التزاماتها، وكل محاولة الستثناء جزء من  إلى  إيران 
من اإللغاء، سيدفع إيران إلعادة النظر بجزء من االلتزامات التي 
العقوبات  لتأجيل رفع بعض  ينص عليها االتفاق، وكل محاولة 
هي  والمعادلة  االل��ت��زام��ات،  بعض  إل��ى  ال��ع��ودة  تأجيل  سيعني 
ببساطة عودة عن العقوبات وإال ال مبرر لتفاوض، أما البرنامج 
إلى  بالنسبة  فليست  اإلقليمية،  مالفات  أفيرانيو  الصاروخي 
على  التفواض  سقف  تحت  فيينا  في  للتفاوض  مواضيع  إي��ران 

البرنامج النووي اإليراني.
في المفات اإلقليمية يتقدم الملف اليمني، على رغم الكالم عن 
مضامين متعددة للتفاهم الفرنسي- السعودي حول لبنان، وفي 
الملف اليمني يومان استثنائيان من القصف السعودي العنيف 
خسائر  عنه  نتجت  أخ���رى،  يمنية  وم��دن  لصنعاء  والعشوائي 
مادية وبشرية كبيرة، قابله قصف يمني مركز طال لليوم الثاني 
التي  ونجران،  وجيزان  وأبها  والدمام  والطائف  وجدة  الرياض 
اليمنية  المسيرة  والطائرات  البالستية  الصواريخ  استهدفتها 
االعتراض  م��ح��اوالت  رغ��م  على  وتسببت  أي��ض��اً،  الثاني  لليوم 
العهد  ول��ي  اجتماعات  على  سيطر  السعودي  القلق  من  بحالة 
عشية  الخليجية  ال���دول  ق��ادة  م��ع  سلمان  ب��ن  محمد  السعودي 

انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي.
نيابي  في ظالل حراك  الحكومي بقي سائداً  اللبناني  الجمود 
لم يبلغ حد القدرة على إطالق مسار قضائي يحرر الحكومة من 
استعاد  بينما  لالجتماعات،  عودتها  طريق  تعترض  التي  العقد 
محكمة  ردت  بعدما  التحرك  على  قدرته  بيطار  ط��ارق  القاضي 

االستئناف طلب رد جديد بحقه.
وخطف قصر األونيسكو األضواء المحلية، حيث عقد المجلس النيابي 
رئيس  وحضور  بري  نبيه  المجلس  رئيس  برئاسة  تشريعية  جلسة 
واقتراحات  مشاريع  من  عدداً  وأقر  والــوزراء،  ميقاتي  نجيب  الحكومة 

القوانين المالية واالقتصادية، أهمها قانون البطاقة التمويلية.
سقط  بعدما  الجلسة  عن  غاب  كونترول«  »الكابيتال  قانون  أن  إال 
نسخة  تهريب  محاولة  بعد  األول،  أمس  المشتركة  اللجان  جلسة  في 
رئيس  فريق  من  ُيعّد  الذي  نحاس  نقوال  النائب  حملها  للقانون  أخرى 
ذمة  براءة  المصارف  وتمنح  المودعين  أموال  سرقة  تشرعن  الحكومة، 
2019، فضالً  17 تشرين أول  عن التحويالت المالية للخارج قبل وبعد 
الخارج  إلى  ــوال  األم بتحويل  االستنسابية  حق  المصارف  منح  عن 
للمقاومة  الوفاء  كتلة  نواب  ولعب  المودعين،  أموال  من  والسحوبات 
وتكتل لبنان القوي دوراً أساسياً في إسقاط هذا المشروع الذي أيدته كتل 
عدة وسط تضارب في آراء النواب حتى داخل الكتلة الواحدة بحسب ما 

علمت »البناء«. 
يعكس  ما  الجلسة،  مــداوالت  عن  المرفأ  تحقيقات  ملف  وغاب  كما 
صيغة  إلى  التوصل  وعدم  الملف،  هذا  في  السياسي  الخالف  استمرار 
عون  ميشال  الجمهورية  ورئيس  جهة  من  بري  الرئيس  بين  تسوية 
ثانية،  جهة  من  باسيل  جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار  ورئيس 
ملف  وإحالة  برلمانية  تحقيق  لجنة  إلنشاء  النيابية  األكثرية  لتأمين 
ما  لمحاكمتهم،  األعلى  المجلس  إلى  والوزراء  الرؤساء  مع  التحقيقات 
يعني أن المشاورات على هذا الصعيد تدور في حلقة مفرغة ولم تحرز 
المقدمة  الرد  دعوى  برد  المدنية  االستئناف  محكمة  قرار  وما  تقدم،  أي 
من الوزير السابق يوسف فنيانوس، إال دليالً على ذلك، ما يعني أن ال 
جلسة لمجلس الوزراء هذا األسبوع، وربما ال جلسة هذا العام بانتظار 
تسوية داخلية– خارجية بتخريجة قضائية أو نيابية لتنحية المحقق 
الوزراء  مالحقة  عن  أو  كله  الملف  عن  البيطار  طارق  القاضي  العدلي 
التأكيد  لـ»البناء«  الله  وحزب  أمل  ثنائي  مصادر  وجددت  والرؤساء، 
أن ال جديد على صعيد قضية المرفأ واألزمة تراوح مكانها، وموقفنا لم 
وتنقية  التحقيقات  ومسار  الخلل  وتصحيح  الحل  إلى  والطريق  يتغير 
واألصــول  الدستور  إلــى  العودة  وهــي  واضحة  الملف  في  الشوائب 
للتدخالت  والــرضــوخ  واالستنسابية،  التسييس  وعــدم  القانونية 
إلى  يؤدي  لن  آخر  طريق  وأي  الشركات،  بعض  ولمصالح  الخارجية 

نتيجة.
رندا  القاضية  برئاسة  بيروت  في  المدنية  االستئناف  محكمة  وردت 
وذلك  بيطار،  القاضي  لرد  فنيانوس  الوزير  من  المقدمة  الدعوى  حروق 
 800 مبلغ  المدعية  الجهة  تغريم  وقررت  النوعي،  االختصاص  لعدم 
يستدعي  ما  القرار  مضمون  البيطار  القاضي  وإبالغ  لبنانية،  ليرة  ألف 

استئناف التحقيقات واإلجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.
وأوضح الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ»البناء« أن »قرار المحكمة 
بسبب  البيطار  رّد  طلب  رفضت  المدنية  االستئناف  محكمة  أّن  يعني 
أساس  في  تدخل  أن  دون  من  بالطلب  للنظر  النوعي  اختصاصها  عدم 
اجتهاد  على  حافظت  بذلك  وهي  عليها،  ارتكز  التي  واألسباب  الطلب، 
محكمة االستئناف المدنية الثابت منذ العام 2005 برد طلبات رد قضاة 
التحقيق العدليين لعدم االختصاص النوعي باعتبار أنهم ليسوا جزءاً 
قررت  التمييز  لمحكمة  العامة  الهيئة  أّن  علماً  االستئناف،  محكمة  من 
العدلي  التحقيق  قاضي  رد  بطلب  للنظر  المختصة  المحكمة  أّن  أخيراً 
هي الغرفة األولى لدى محكمة التمييز المدنية، مع اإلشارة إلى أن قرار 
كان  الذي  الموقت  التجميد  أزال  المذكور  المدنية  االستئناف  محكمة 
أصاب عمل قاضي التحقيق العدلي بمجرد تقديم طلب رده ولحين البت 

به، ما لم يكن ثمة سبب آخر لتعليق مهماته«.
وفيما رأت مصادر سياسية لـ»البناء« بقرار محكمة االستئناف إمعان 
باتباع السلوك المنحرف في التحقيقات وانحياز واضح للمحقق العدلي 
الحالي، ما يعكس قراراً من رأس السلطة القضائية إلى قضاء المحاكم 
المعنيين بالملف بإصدار قرارات تتماهى مع المشروع السياسي الذي 
يؤمن الحماية للبيطار لتحقيق غايات سياسية معينة. متسائلة من هي 
الجهة الصالحة أو المرجع الصالح في القضاء للنظر بدعاوى االرتياب 
المشروع ورد الطلب ومخاصمة الدولة، إذا كانت كل درجة من درجات 
المحاكم تعلن عدم اختصاصها وترمي المسؤولية عنها؟ وأين مسؤولية 
ودور مجلس القضاء األعلى في هذا السياق؟ وهل أصبح القضاء يعمل 

وفق الساعة والتوقيت والحركة السياسية؟
وفي سياق ذلك، أكد الرئيس عون أمام نقيب المحامين الجديد ناضر 
في  يحتاج  »لبنان  أن  بعبدا،  في  النقابة  مجلس  مع  زاره  الذي  كسبار 
العدالة، أي القضاة والمحامين، سداً  هذه المرحلة إلى أن يكون جناحاً 
الحقائق  تحجب  التي  السياسية  والتدخالت  الفساد  وجه  في  منيعاً 
وتعرقل وصول الحقوق إلى أصحابها«. ولفت إلى دور القضاء والقوى 
العسكرية واألمنية في حفظ العدالة واألمن واالستقرار في البالد، »وأي 
خلل في عمل المؤسستين القضائية واألمنية، ينعكس سلباً على حقوق 

المواطنين وسالمة الوطن«. 
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن »القضاء في لبنان ليس بخير« وعلى 
الجميع العمل من أجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة«، الفتاً إلى 

أنه دعاهم مراراً إلى التصرف بما يرضي ضميرهم والقانون، وعدم الرد 
على أي مداخالت من أي جهة أتت، ال سيما أن رئيس الجمهورية يشكل 

السقف الفوالذي لحمايتهم«.
السعودية-  اللبنانية-  العالقات  ملف  يشهد  لم  آخر،  صعيد  على 
الخليجية، أي جديد بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة وسط حال من الترقب والحذر 
الذي  المشترك،  السعودي  الفرنسي–  البيان  أزاء  المشروع  واالرتياب 
صدر بعد اللقاء، ال سيما لجهة تبني ماكرون لمواقف بن سلمان وربط 
جديدة  قديمة  سياسية  شروط  بتنفيذ  لبنان  على  االقتصادي  االنفتاح 
ال  الدولية،  والقرارات  المقاومة  وبسالح  النقد  صندوق  بشروط  تتعلق 
قاطعاً  رفضاً  القى  الذي  األمر  سورية،  مع  والحدود   1559 القرار  سيما 
من قوى سياسية أساسية في لبنان، ال سيما حزب الله الذي رفض أي 
واإلمالءات  الشروط  وتنفيذ  االقتصادي  الدعم  بين  المقايضة  من  نوع 

السياسية التي تخدم العدو اإلسرائيلي.
نقبل  لن  »أننا  سياسّي  لقاء  خالل  فنيش  محمد  السابق  الوزير  وأكد 
على  الحصول  بين  مقايضة  هناك  يكون  أن  الضغوطات  اشتّدت  مهما 
لكرامتنا  رمز  هو  ما  عن  التخلّي  وبين  الكريم  العيش  من  األدنــى  الحد 
وحريتنا، فمحاولة المقايضة بين دور المقاومة وسالحها وبين معالجة 
المشكلة اإلقتصادية هذا األمر مرفوض«. ولفت إلى »أننا نريد أن نعمل 
لتحقيق األمرين وهما: التمّسك بالمقاومة ألنها ضمان الوجود، ومعالجة 

المشكالت لتوفير الحّد األدنى من مقومات العيش«.
من  لديهم  ما  كل  يضعون  وحلفاءها  »المقاومة  أّن  فنيش  وأوضــح 
المشتّقات  موضوع  في  حصل  ما  وهذا  المجتمع،  خدمة  في  إمكانات 
يبدأ  أن  المتوقع  ومن  األميركي«.  الحصار  بكسر  ساهم  الذي  النفطّية، 
حزب الله بتوزيع المازوت على المواطنين في القرى والبلدات الجبلية 

التي تشهد برودة في الطقس خالل األيام القليلة المقبلة.
جدة  قمة  مضمون  تنفيذ  تابعت  غرييو  آن  الفرنسية  السفيرة  وكانت 
وأطلعت  أمس  بعبدا  وزارت  اللبناني.  شقها  في  السعودية  الفرنسية– 
رئيس الجمهورية بناء على طلب اإليليزيه، على أجواء الجولة الخليجية 
التي قام بها الرئيس الفرنسي، ال سيما زيارته إلى السعودية، حيث أبدت 
التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق االلتزامات  المملكة 
التي تم اتخاذها. وأشارت غرييو، إلى أن بالدها حققت الخطوة األولى في 
هذا المجال، وأن السعودية ودول الخليج جاهزة أيضاً للقيام بالخطوات 
المطلوبة منها، الفتة إلى أن على لبنان أن يقوم من جانبه بما عليه، وأن 
غرييو  تحدثت  اللقاء  وخالل  اإلصالحات«.  التزامه  في  صدقيته  يثبت 
يوليها  التي  األهمية  على  وشددت  اإلصالحات،  أولويات  عن  عون  مع 
المجتمع الدولي وفرنسا الجراء االنتخابات النيابية والبلدية والرئاسية 

العام المقبل، خصوصاً أن اللبنانيين ينتظرون هذه االنتخابات.
لـ»البناء«  التشريعية، عبرت أوساط مجلسية  إلى الجلسة  بالعودة 
عن ارتياح الرئيس بري ألجواء الجلسة لجهة النتائج التشريعية التي 
افضت إليها حيث كانت جلسة تشريعية بامتياز، ولم تشهد أي سجاالت 

أو خالفات سياسية.
القانون المعجل  إلى  التمويلية، إضافة  البطاقة  البرلمان قانون  وأقر 
المكرر الرامي إلى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين لبنان والبنك 
لالستجابة  اإلجتماعي  األمان  شبكة  لدعم  والتعمير  لإلنشاء  الدولي، 

لجائحة »كوفيد »19 واألزمة االقتصادية في لبنان.
وقال ميقاتي تعقيباً: »األموال ستُدَفع بالدوالر، وسيتم التفاوض مع 
»الوفر  أضاف  يطلبها.  التي  التشغيلة  النفقات  لتخفيض  الدولي  البنك 
المحقق في الهبة سيكون بالحد األدنى ٧ مليون دوالر، وسنعمل ليشمل 
 impact منصة  »سنعتمد  ميقاتي:  وتابع  العائالت«.  من  األكبر  العدد 

في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي«.
وأقر المجلس قانون من خارج جدول األعمال برفع غرامة من يمتنع 
هذا  أن  إلى  اإلشارة  مع  ألفاً   250 إلى  ألفاً   50 من  كورونا  لقاح  أخد  عن 
الغرامة،  إلى هذه  الوباء  إنما يعرض ناشر  اللقاح،  القانون ال يلزم أخذ 

كما أقر قانون انشاء الوكالة الوطنية للدواء«. 
وسقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى 
تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد 

الدولي وحصر استخدام عائداتها.
القانونين  إقتراح  العجلة على  النواب صفة  أقر مجلس  السياق  وفي 
بتحويل  لبنان  في  العاملة  المصارف  إلزام  حول  المكررين  المعجلين 
عن  للدوالر  الرسمي  الصرف  سعر  وفق  أميركي  دوالر  آالف  عشرة  مبلغ 
الذين  الجامعيين  اللبنانيين  للطالب   2022-2021 الدراسي  العام 

يدرسون في الخارج.
هذا  بإمكان  الكهرباء،  في  هو  للهدر  مكان  »أكبر  بري:  الرئيس  وقال 
المبلغ ان ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خالل سنة أو أكثر مبالغ 
طائلة جداً«. معتبراً أن ما حصل في قانون الدوالر الطالبي أكبر جرصة، 

ألننا أقرينا قوانين عدة ولم تنّفذ.
اختتامها بعد أن سقط  النواب الجلسة، معلناً  ورفع رئيس المجلس 
 2020/200 العمل بالقانون  اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد 
إلى حين االنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي. كما سقط اقتراح القانون 
الرامي إلى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين  المعجل المكرر 

المتصلة بانفجار المرفأ.
على  جولتها  الدولي  النقد  صندوق  بعثة  بدأت  آخر،  صعيد  على 
على  واالتفاق  التعافي«  »برنامج  في  للبحث  اللبنانيين،  المسؤولين 
المساعد لصندوق  المدير  الذي ترأسه  الوفد  تفاصيله األساسية. وزار 
الرئيس  يرافقه  بعبدا،  في  عون  الرئيس  أرفانيتيس  تانوس  النقد 
وأعلن  رامــيــراز،  ريغو  أرنستو  لبنان  في  الصندوق  لبعثة  الجديد 
على  لبنان  مساعدة  في  لالستمرار  الصندوق  »استعداد  أرفانيتيس 
واالقتصادية  المالية  األزمة  مواجهة  من  يمكنه  متكامل  برنامج  وضع 
جميع  جهود  تضافر  يتطلب  البرنامج  هذا  »مثل  أن  إلى  الفتاً  الراهنة«، 
األطراف الحكوميين والسياسيين، والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة 
االقتصادي  بالواقع  الثقة  تعيد  التي  والمتكاملة  الشاملة  االقتصادية 

اللبناني«. 
إلى  الوصول  عملية  قطعتها  التي  »المراحل  على  الوفد  عون  وأطلع 
لتحديد  لبنان،  مصرف  حسابات  في  الجنائي  المحاسبي  التحقيق  بدء 
إلى  الفتاً  الخسائر«،  هــذه  لتوزيع  تميهداً  والمسؤوليات،  الخسائر 
الضروري،  االصالحي  العمل  هذا  طريق  في  وضعت  التي  »العراقيل 
التدقيق  مؤسستي  من  الجاري  المالي  التدقيق  متابعته  إلى  إضافة 

.»KPMG»اوليفر وإيمان« و«
في  السراي،  في  ميقاتي  راميريز  برئاسة  الصندوق  وفد  التقى  كما 
في  البحث  وتم  الشامي.  سعاده  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  حضور 
إطار االتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل األساسية التي سيشملها، 
اإلصالحات  لبنان،  مصرف  المصارف،  قطاع  العامة،  المالية  وهــي: 
الهيكلية، والسياسة النقدية. وأبدى الوفد االستعداد لمساعدة لبنان في 

التوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية.
وزير  إلى  كتاباً  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  وّجه  جهته،  من 
حسابات  في  الجنائي  »التدقيق  موضوع  حول  الخليل  يوسف  المال 
وأنشطة مصرف لبنان«، أعلمه فيه استعداد مصرف لبنان لتزويد شركة 
»ألفاريز أند مارسال« بالبيانات العائدة للعام 2015، في حال تم تعديل 

العقد لجهة العام المذكور.



5ريا�ضة
فوز �لعر�ق على لبنان في بطولة غرب �آ�شيا للنا�شئين

�التحاد �للبناني للمبارزة �إختتم دورة �شقل و�إعد�د مدّربين

�لدوري �الأميركي بكرة �ل�شلة للمحترفين

فينيك�س ي�شتدرك طريق �لفوز و�أمبيد نجم �شيك�شرز

الكرة اللبنانية تفقد »حجها«

{ هاشم حيدر*
للقدر  والتسليم  باإليمان  الحياة  مباراة  لتكمل  المرض  على  انتصارك  ننتظر  كّنا 
المكتوب، لكن قلم الله شاء أن يخّط سطرك األخير في كتاب عمرك الذي مألته بالسيرة 

العطرة والخلق الحميد والعمل الصالح واالنجازات الرياضية.
المالعب  في  و«سجداتك«  الشاكر  الطراز  من  هّدافاً  حمود،  محمود  حاج  يا  عرفناك 
تشهد على ذلك، تمّيزت بسمو أخالقك ورفعة تعاطيك مع الوسط الكروي وعلو كعبك في 

المالعب، كما برزت نجماً ساطعاً في سماء »نجمتك« وفي صفوف رجال األرز.
المنتخبات  مع  واإلخالص،  والخبرة  بالعلم  متسلحاً  مجتهداً  مدّرباً  أيضاً،  وعرفناك 
الوطنية ومع ناديي العهد واإلخاء... وعند »الساحليين« الخبر اليقين والحصاد الثمين 

ولو بعد حين.
في  االعتزال  أمثالك،  من  الكبار  وقدر  كبيرة،  كروية  قامة  خسرنا  الطّيب  أيها  برحيلك 
أْوج العطاء، ويعّز علينا أن يكون الوداع في خضّم بطولة كأس العرب التي كان لك شرف 

المشاركة فيها بقميص الوطن. 
القلبية  المواساة  جزيل  مع  الصادق  والعزاء  رحمته،  بواسع  يتغّمدك  أن  الله  نسأل 
لعائلتك ولناديك شباب الساحل وللعائلة الرياضية جمعاء ولكّل عارفيك ومحّبيك، فإلى 

جّنات النعيم إن شاء الله.

*رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم

�لعد�ءة �للبنانية لمى حلوجي تامب�شت

و�شيفة في ن�شف مار�تون دبي

أحرزت العداءة اللبنانية لمى حلوجي تامبست المركز الثاني بالترتيب النهائي العام لسباق 
وقتاً  مسّجلة  المتحدة(  العربية  )االم��ارات  دبي  في  أقيم  الذي  كلم(   21.100( الماراتون  نصف 
الميدالية  واحراز  التتويج  منصة  الى  الصعود  في  تامسبت  ونجحت   . دقيقة  و27  ساعة  وقدره 
الفضية في السباق الذي شارك فيه عدد كبير من العدائين والعداءات. ومنذ انطالق السباق واكب 

نيل تامبست )بريطاني الجنسية( زوجته لمى حتى النهاية.
وسبق للمى حلوجي تامبست،التي تعيش في دبي، أن شاركت في مسابقة »الرجل الفوالذي« 
التي أقيمت  الشهر الفائت في انطاليا )تركيا( ونجحت في التأهل الى بطولة العالم التي ستقام 
العام المقبل في الواليات المتحدة االميركية بعدما احتلت المركز الرابع في فئتها العمرية )35-
زوجها  الى  والطويلة  المتوسطة  المسافات  سباقات  لمى  ممارسة  في  الفضل  ويعود  سنة(.   39

الذي شجعها ودعمها ودّربها وكانت عند حسن ظنه. 

ح ق�شية �لمدرب مجاع�س و�إقالته! ب�شتاني يو�شّ

رّد غازي بستاني، مدير لجنة المنتخبات في االتحاد اللبناني لكرة السلة، على ما تردد بشأن 
ترددت  قد  أنباء  وكانت  للمنتخب.  الفني  المدير  مجاعص،  لجو  خلفاً  جديد  بمدرب  االستعانة 

بشأن اعتزام اتحاد كرة السلة االستعانة بمدرب جديد، بديالً لجو مجاعص.
وقال بستاني، في تصريح اعالمي »اللجنة اإلدارية لالتحاد لم تنعقد من األساس، ولم يطرح 
أي شيء يخص مستقبل المدرب جو مجاعص«. وتساءل: »في حال اُتخذ مثل هكذا قرار، أليس من 

المفترض أن تلتأم الهيئة اإلدارية لالتحاد وتتناقش القرار؟!«.
وأضاف: »أستغرب هذه الشائعات، في ظل وجود تكاتف بين الجميع من أجل مصلحة السلة 

اللبنانية، والمنتخب يسير في الطريق الصحيح«. 
»السعودية  تضم  التي  العالم،  كأس  تصفيات  في  الثانية  المجموعة  لبنان  منتخب  ويتصدر 

واألردن وإندونيسيا«.

حقق منتخب العراق فوزه األول في بطولة 
منتخب  حساب  على  للناشئين،  آسيا  غ��رب 
في  الثالثاء،  أمس  مساء   ،0-3 بنتيجة  لبنان 

ملعب الخليج بمدينة الدمام بالسعودية.
المباراة  العراقي  المنتخب  ب��دأ  قد  وك��ان   
الدقيقة  في  مبكرا  هدفا  وسجل  عالية  بعزيمة 
رأسية  من  حسين  علي  حسن  طريق  عن   2
بعد تمريرة من أيوب ابراهيم. واستمر ضغط 
علي  حسن  يضاعف  أن  العراق، وكاد  ناشئي 
اللبناني  الحارس  أب��دع  بتسديدة  النتيجة 

جرجس نصار في إبعادها إلى الركنية. 
ومرر أسامة علي كرة عرضية نفذها أوريقد 
العبو  ونشط  ال��ع��ارض��ة.  علت  لكنها  فتوح 
لبنان في منتصف الشوط وأضاع منتخب األرز 
حدرج،  عباس  لالعب  بانفراد  الفرص  أخطر 
في  بشير  باقر  العراقي  الحارس  تألق  حيث 
إبعادها. بعد ذلك رد العراقي أوريقد بتسديدة 

علت العارضة في الدقيقة 38. 
وفي الدقيقة 45+2 ردت عارضة لبنان كرة 

األول  الشوط  لينتهي  خميس،  لسجاد  قوية 
عراقيا )0-1(. 

وفي الشوط الثاني بدأ العراق بهجمة وكاد 
أن يسجل سجاد خميس بتسديدة تصدى لها 

الحارس اللبناني. 
سمير  طريق  عن  اللبناني  الرد  يتأخر  ولم 
قصاص بتسديدة يسارية تصدى لها الحارس 
سيطرته،  لبنان  منتخب  وفرض  بشير.  باقر 
وأضاع فرصة خطرة عن طريق محمد ياسين، 
الموعد  في  بشير  باقر  ال��ح��ارس  ك��ان  حيث 
رأسية  مسلم  سليم  زميله  أضاع  ثم  وأبعدها، 

مرت فوق العارضة.
 وأحرز العراق هدفه الثاني من ركنية نفذها 
أمير جواد، استقرت بشباك منتخب لبنان في 

الدقيقة 84. 
وحسم منتخب العراق النتيجة بهدف ثالث 
 ،2+90 الدقيقة  في  جواد  أمير  الالعب  بأقدام 
األول��ى  المجموعة  الرافدين  أس��ود  ليتصدر 

بثالث نقاط. 

إختتم االتحاد اللبناني للمبارزة دورة صقل 
نّظمها  المبارزة،  سيف  في  مدّربين  وإع��داد 
المتوسط  األبيض  البحر  اتحاد  مع  بالتنسيق 
لحود  اميل  الرئيس  مجّمع  قاعات  في  للعبة  
الرياضي - المركز العالي للرياضة العسكرية 
ال��دورة،  استمرت  الدكوانة.    - روك��ز  مار  في 
وبشكل مكّثف لمدة خمسة ايام، كانت مقسّمة 
بها  شارك  وقد  ومتقدم،  مبتدىء  لمستويين، 
كما  لبنان  في  المبارزة  سيف  مدربي  معظم 
ناجحة  وكانت  االول  المنتخب  العبي  وبعض 

جداً على مختلف المقاييس. 
للمبارزة  اللبناني  االتحاد  رئيس  واختتم 
جهاد سالمة الدورة بكلمة، شكر فيها المدرب 
حضوره  على  فلورياني  فابريزيو  االيطالي 
 - الجيش  وق��ي��ادة  ال���دورة،  على  واش��راف��ه 
التي  العسكرية  للرياضة  العالي  المركز 
البطولة  فترة  طيلة  المركز  قاعات  وضعت 
كرم  اميل  االتحاد  عضو  اإلت��ح��اد،  بتصرف 

ال�����دورة، م���درب فريق  ال���ذي أش���رف ع��ل��ى 
الجيش السيد زياد جلبوط الذي ساعد كثيرا 
البحر  واتحاد  كما  اللوجيستي،  الشق  في 
شويري،  زي��اد  ورئيسه  المتوسط  األبيض 
الدورة  والمساهمة  لهذه  لبنان  اختيار  على 

في انجاحها. 
بدوره، ألقى  شويري كلمة شكر فيها االتحاد 
سالمة  ج��ه��اد  ورئيسه  للمبارزة  اللبناني 
حضر  من  وجميع  الجيش  وقيادة  وال��م��درب 
ومن ساهم بانجاح الدورة، وأّكد وقوف اتحاد 
إلى  دوم��اً  للمبارزة  المتوسط  األبيض  البحر 
جانب االتحاد اللبناني للمبارزة، ونّيته تنظيم 
العديد من دورات الصقل واالعداد للمدربين في 

لبنان خالل الفترة المقبلة.
شكره  عن  فأعرب  االيطالي،  ال��م��درب  أم��ا 
الكبير لحسن الضيافة التي تلقاها وعن رغبته 
للعودة الى لبنان في أقرب فرصة ممكنة الكمال 
شويري  و  سالمة  وّزع  الختام   بدأه.وفي  ما 

في  المشاركين  على  الشهادات  فلورياني  و 
الدورة. كما وتسلّم  المدرب درعاً تقديرياً ترمز 
اللبناني  االتحاد  من  مقّدماً  لبنان،  أرزة  الى  

لجهوده،  وتقدير  شكر  كعربون  للمبارزة 
البحر  من اتحاد  مقدمة  تذكارية  وميدالية 

األبيض المتوسط للمبارزة.

طريق  إل���ى  ص��ن��ز  فينيكس  ف��ري��ق  ع���اد 
االنتصارات مجدداً وتغلب على سان أنطونيو 
سبيرز بنتيجة 108-104 فجر أمس الثالثاء، 
األمريكي  السلة  كرة  دوري  منافسات  ضمن 

للمحترفين. 
وسجل كريس بول 21 نقطة و10 تمريرات 
نقطة،   19 كراودر  جاي  بينما أضاف  حاسمة، 
لينفض فينيكس صنز غبار الهزيمة في مباراته 
والتي  واري��ورز،  ستيت  غولدن  أمام  الماضية 

قطعت سلسلة من 18 انتصارا متتاليا. 
بالهزيمة  متأثراً  صنز  فينيكس  يبد  ول��م 
االنتصار  ليحقق  مقنعا  عرضاً  وقّدم  الماضية 
هزائم.  4 مقابل  الموسم  ه��ذا  ل��ه   العشرين 
الهزيمة  تلقى  فقد  سبيرز،  أنطونيو  سان  أما 
ديغونتي  وك��ان  متتالية،  انتصارات   4 بعد 
موراي أبرز عناصر الفريق في المباراة وسجل 

17 نقطة.
ستيفن  النجم  أح��رز  أخ��رى،  مباراة  وف��ي 
حاسمة  تمريرات  وثماني  نقطة   31 ك��اري 
وأضاف أندرو ويغينز 28 نقطة، ليقود غولدن 
ستيت واريورز إلى الفوز على أورالندو ماجيك 
ورفع واريورز عدد انتصاراته هذا   .95-126
تلقى  بينما  هزائم،   4 مقابل   20 إلى  الموسم 

 5 مقابل  العشرين  الهزيمة  ماجيك  أورالن��دو 
انتصارات.

وتغلب لوس أنجليس كليبرز على بورتالند 
تريل بليزرز 102-90، لتكون الهزيمة السابعة 
 21 جورج  بول  وسجل  لبليزرز.  التوالي  على 
 17 نقطة، وأضاف ماركوس موريس جونيور 
نقطة لكليبرز، الذي رفع عدد انتصاراته بذلك 

إلى 13 مقابل 12 هزيمة.
هذا  ل��ه  رق��م  أف��ض��ل  إمبيد  ج��وي��ل  وح��ق��ق 
متابعة  و15  نقطة   43 سجل  حيث  الموسم، 
و7 تمريرات حاسمة، ليقود فيالدلفيا سيفنتي 
هورينتس  تشارلوت  على  الفوز  إلى  سيكسرز 
وقتا  شهدت  مباراة  في   124-127 بنتيجة 

إضافيا.
أوكالهوما  تغلب  أخ���رى،  مباريات  وف��ي 
-114 بيستونز  ديترويت  على  ثاندر  سيتي 

هيت  ميامي  على  غريزليس  وممفيس   ،103
ناغتس  دنفر  على  بولز  وشيكاغو   ،90-105
على  بكس  ميلواكي  اللقب  وحامل   ،97-109
كليفالند كافاليرز 112-104، وأتالنتا هوكس 
 ،110-121 تيمبروولفز  مينيسوتا  على 
 �  116 ويزاردز  واشنطن  على  بيسرز  وإنديانا 

.110

»�لتيك بول« �للبناني 

�إلى بطولة �لعالم ـ بولند� 2021

توّجه منتخب لبنان في رياضة »التيك بول« إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم لعام 2021 
والتي ستقام منافساتها في مدينة قليويس خالل الفترة الممتدة من 8 – 11 كانون األول الجاري، 
وقد ترأس الوفد الكابتن رمزي األشقر إضافة إلى حكمين من لبنان لقيادة المباريات وهما: شادي 

غانم وقاسم الحسن . 
جديد  إتحاد  لها  وأُنشيء  لبنان  إلى  حديثاً  دخلت  بول«  »التيك  رياضة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
حيث أقيمت مؤخراً عدة نشاطات رسمية وودّية والقت رواجاً من الجمهور اللبناني وقد أمل أمين 
جّيدة  نتائج  العالم  بطولة  إلى  اللبناني  المنتخب  يحقق  أن  تركماني  وسام  السيد  اإلتحاد  سر 

تتوافق وإمكانياته الفنّية . 
وتعتبر رياضة »التيك بول« مزيج بين لعبتي كرة القدم وكرة الطاولة وتجمع بين المهاراتين 
في  أو  الصاالت  داخل  ممارستها  ويمكن  الالعبين  بين  التحدي  عامل  تزيد  مختلفة  بقوانين  ولكن 

الهواء الطلق«.

تعليق ليفاندوف�شكي على فوز مي�شي بالكرة �لذهبية

بالحزن  شعر  بأنه  ميونخ،  بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي  روب��رت  البولندي  النجم  اعترف 
2021، لصالح األرجنتيني ليونيل ميسي،  العام لعام  الذهبية ألفضل العب في  الكرة  لخسارته 

مهاجم باريس سان جيرمان. 
ومنحت مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية، الكرة الذهبية لميسي للمرة السابعة، بينما اكتفى 
ليفاندوفسكي بالمركز الثاني فقط. وقال ليفاندوفسكي )33 عاماً( في تصريحات أبرزتها صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية: »شعرت بالحزن. ال يمكنني إنكار ذلك«. وأضاف: »ال أستطيع قول إنني كنت 
سعيداً، لكن الوضع كان على العكس تماماً. لدي شعور بالحزن، ألنني كنت قريباً جًد وأستطيع 

التنافس مع ميسي«. 
أنني  حقيقة  مجرد  إن  حققه.  وما  ميسي  لعب  طريقة  أحترم  »بالطبع  البولندي:  النجم  وتابع 
كنت قادراً على التنافس معه، يوضح لي المستوى الذي وصلت إليه«. وواصل: »لم أكن متحّمساً 
2020«، وكانت الجائزة قد ألغيت في  الكرة الذهبية في العام  بشكل كبير للحصول على جائزة 

العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.
أنافس  أن  لي  لشرف  »إنه  العام:  هذا  الذهبية  الكرة  حفل  خالل  عاماً(   34( ميسي   وصرح 
ليفاندوفسكي. لقد استحق الفوز بالكرة الذهبية العام الماضي، وينبغي أن تمنحك فرانس فوتبول 
أن يكون تصريح  البولندي على تصريح ميسي: »أود  المهاجم  الفائز«. وعلق  لقد كنت  الجائزة. 

ميسي في حفل الكرة الذهبية صادقاً ولطيفاً من العب عظيم، وليس مجرد كلمات فارغة«.
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اإلدارة والتحرير 

تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم« - صدرت في بيروت عام 1958

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

من طفل جائع اإلى طفل المغارة

{ يكتبها الياس عّشي

سيّدي، 
مزاريُب المدينِة تغسل رأسي،

واجهاتها تعدو أمامي ..
أكتب إليك، يا طفل المغارة،

من مدينة 
حضارتها حجارْة

وعقول أباطرتها حجارة.
***

أنا، يا سيدي، 
طفل جائع صغير ْ 

كلُّ ما أريْد
أن آكَل

أن أطعَم أخوتي الصغاْر ..
أن تسرَق معي الرغيْف ..

كلُّ ما أريد، يا سيّدي، 
أّني، وأخوتي، نريُد 

أن نعيْش.
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الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

ال شيَء كالعـدِل لإلنساِن َيـْرفـعـُُه
في رحلِة الُعْمِر مهما عاَش ُمقتدرا

فالـويُل في الظلِم والطغياِن ُمْسَتِتٌر
أُولى ضحاياُه مْن في ظلمِه انبطرا

ً والَحـقُّ َمْعناُه أن ال َنْعـَتـدي أبــدا
والعـدُل َفْحواُه أْن ال َنْقْبَل الَضـررا

فإْن َظـلَْمنا فـما في الُظـلِم ِعـزَُّتـنا
وإْن َجـُبـَنّا فـما في الُجْبِن من َظـَفـرا

الُظـلُْم والُجْبُن من َطْبِع األلى َكـَفـروا
ما فاَز في األرِض من بالَعْدِل قْد َكَفرا

فأْقـَبـُح الـناِس ُمْغـَتـٌر بـقــّوتـِه
وأْجَمُل الناِس من في َعـْدلِه اشتهـرا

وأَفـْضُل الناِس مْن ثارْت َكـَرامُتُه
وأردأُ الناِس مْن في جـبنِه اْفـَتخـرا

وأْحـَقـُر الناِس مْن خارْت َعـزيمُتُه
ِل للطـغـياِن واْنَكسرا وانـصاَع بالـذُّ

هَي الـَبـالدُة ما َحـلَّْت بُمْجـَتـمـٍع
إال طغى الوْيـُل والُمْسَتـْقَبُل انتحـرا

هَي الضـاللـُة إْن شاعـْت بُمْجـتـمٍع
ُبـْنيـاُنـُه انـهـاَر بالبطـالِن واْنْغـَمـرا

هي العـدالـُة ما ســادْت بُمـْجـتـمٍع
إال جـرى الَخْيـُر ِمـدراراً وُمـْزَدِهـرا

هي البطـولُة قـد صارْت منائـُرهـا
دربـاً إلى اللِه َتْسَتهـوي من اْعَتَبرا

هَي اإلرادُة قـْد أْرَسْت حقيقتها:
ِة الَعـدِل يبقى العدُل ُمْعـَتَبرا ِبقـوَّ

هي الُبُطـولـُة ال ردُّ لَمْنطقهـا
في كلِّ آٍن بها اإلنساُن قْد َعـُمرا

فحكمُة الَدهـِر في التاريِخ دائمٌة:
َمْن مارَس الَعـْدَل حتماً فـاَز وانتصرا

شاعر قومي مقيم في البرازيل

نافذة �صوء

حكمة ُ الدهـر

{ يوسف المسمار
»الحرب والآثار« ندوة حول واقع الآثار ال�صورية وما تعر�صت له من تخريب ممنهج

�صهداء وجرحى في تفجير اإرهابي مقابل م�صت�صفى في الب�صرة

ل الحتالل م�صوؤولية المماطلة في رفع الح�صار عن غزة »الف�صائل« ُتحمِّ

»الن�صاء في �صرق بالد الرافدين« 
في  العرب  الكّتاب  فرع  إتحاد  أقــام 
والمترجم  للباحث  محاضرة  حمص 
من  جوانب  فيها  تناول  الدنيا،  محمد 
والسياسية  االجتماعية  المرأة  مكانة 
الشرقية  المجتمعات  في  واالقتصادية 
القديمة، تحت عنوان »النساء في شرق 
النصوص  أن  موضحاً  الرافدين«،  بالد 
والــرمــوز  ــة  ــري األث والــلــقــى  المكتوبة 
حواء  أن  أكــدت  والبابلية،  اآلشــوريــة 
السومرية كانت أول وجه أنثوي يظهر 

في حكاية خلق العالم. 
األساطير  اهتمام  عن  الدنيا  وتحدث 
الرافدين  وادي  في  والقوانين  والتقاليد 
البابلي  أشنونا  قوانين  ومنها  باألنثى، 
ــــــوري، فــاعــتــرفــت  وحـــمـــورابـــي اآلش
وإعطائها  األســرة  تنظيم  في  بمكانتها 
حقوقها كاملة، فكانت ذات سيادة مالية 

مستقلة وتقلدت وظائف إدارية وقضائية مختلفة.
بمهنة  تميزت  السومرية  المرأة  إلى  العديدة  بالمصادر  محاضرته  وثق  الذي  المحاضر  ولفت 
الكتابة التي كانت تقتصر على بنات األسر الغنية والموظفين. ومن المهن المميزة التي مارستها 
االثرية  واللقى  األختام  عكسته  ما  وهو  اآلالت،  على  والغناء  العزف  الرافدين  بالد  في  النساء 
من  مجموعة  تخصص  عن  تحدثت  الرقم  بعض  في  إشارات  وردت  كما  الطينية،  الرقم  وكتابات 
لمهن  السومرية  المرأة  امتهان  إلى  إضافة  الحزين،  والعزف  والنواح  الرثاء  في  المعابد  كاهنات 

كثيرة كالخياطة وتزيين الشعر.
وقارن الدنيا بين أوضاع مختلفة للمرأة في حضارات بالد الرافدين بين التعامل معها كسلعة 
تجارية يمكن بيعها وشراؤها وتقديسها كالهة، مثل نينور ساك آلهة خلق البشر والوالدة وإنانا 

السومرية آلهة الحب التي عرفت فيما بعد باسم »عشتار«.
وأعطى المحاضر أمثلة من النساء تبوأن إدارة الحكم وأشهرهن األميرتان السومريتان بوآبي 

وكو بابا، وهذه المرأة الوحيدة التي حكمت البالد بمفردها من دون مشاركة زوجها أو ابنها.
واستشهد  وميراثها،  كمهرها  الرافدينية  المرأة  بزواج  متعلقة  قوانين  الدنيا  استعرض  كما 

بالعديد من النصوص التاريخية التي تدل على مكانتها وأسلوب حياتها وطريقة تفكيرها.
الكتاب  اتحاد  عضو  وهو  الفرنسية  اللغة  في  مجاز  »الدنيا«  الباحث  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
قصيرة  وقصص  وروايات  مترجماً  كتاباً  أربعون  رصيده  وفي  حمص،  كتاب  اتحاد  سر  وأمين 
الدوريات  من  العديد  في  المترجمة  والدراسات  المقاالت  ومئات  الثقافة،  وزارة  عن  صادرة 

والدولية. المحلية 

في  األسد  دار  في  األنشطة  قاعة  استضافت 
واآلثار«،  »الحرب  عنوان  تحت  ندوة  الالذقية 
في  السورية  اآلثار  واقع  محاورها  في  تناولت 
ظل الحرب االرهابية على سورية وما خلفته من 
دمار وأضرار لطمس تراثنا الثقافي واإلجراءات 

المتبعة لحمايته. 
والمتاحف  اآلثـــار  ــام  ع مدير  واستعرض 
التراث  له  تعرض  ما  عــوض  نظير  الدكتور 
ومدعوم  ممنهج  تخريب  من  السوري  الثقافي 
من جهات خارجية الستهداف الهوية الوطنية 
الجامعة للسوريين، بدأ بالتعدي على المواقع 
والنهب  والتنقيب  والتجريف  بالتدمير  األثرية 
إلى  األثرية  القطع  من  اآلالف  مئات  وتهريب 

الخارج.
اتخذتها  التي  اإلجــراءات  إلى  عوض  وأشار 
من  الكثير  لنقل  المختصة  والجهات  المديرية 
القطع األثرية في المناطق المستهدفة بمساعدة 
الجيش العربي السوري حيث انقذ من خاللها 
المستوى  على  التحرك  إلــى  إضافة  الكثير، 
الدولي وإطالق مشروع الصون العاجل للتراث 
عام  اليونسكو  مع  بالتعاون  السوري  الثقافي 

2014 في باريس.
بك  خير  إبراهيم  الدكتور  الالذقية  آثار  مدير 
للبشرية  كتراث  اآلثار  عن  مداخلته  في  تحدث 
جانباً  مستعرضاً  عليها.  الحرب  وأثر  جمعاء 
التي اتخذت لحماية  من اإلجراءات االحترازية 

المواقع األثرية والمتاحف.

فركز  جاموس  بسام  الدكتور  الباحث  أما 
ــوم على  ــي ال ــرب  ــح ال أن  ــي مــداخــلــتــه عــلــى  ف
ــراث  وت هوية  وحــرب  ثقافية  ــرب  ح ســوريــة 
تحديات  أمام  يضعنا  وهذا  حقائق...  وتزوير 
التغيير  يشكل  حيث  المواجهة،  تتطلب  كبيرة 
الصهيوني  الكيان  بــه  يقوم  ــذي  ال الممنهج 
للهوية الثقافية لمدينة القدس، وفلسطين مثاالً 
رافقه  وما  للعراق  األميركي  الغزو  كما  صارخاً 

من نهب وتدمير لآلثار العراقية.

والدراسات  التنقيب  مدير  أوضح  جهته  من 
واألرقــام  بالصور  سعد  همام  الدكتور  األثرية 
الحرب  وبعد  قبل  سورية  في  اآلثــار  واقع  إلى 

اإلرهابية في مواقع إيبال وماري ومدينة تدمر.
الدكتور  العرب  الكتاب  اتحاد  فرع  رئيس 
واألدبــاء  المفكرين  دور  إلى  أشار  بصل  محمد 
الحرب  أهداف  بأول  بالتعريف  اآلثار  وعلماء 
التي  حضارتها  بطمس  المتمثل  سورية،  على 
األرض  ــه  وج على  الــحــضــارات  مركز  تشكل 

دولته  إعــالن  الصهيوني  الكيان  على  ليسهل 
العنصرية في هذه المنطقة.

حول  قانونية  مداخلة  الندوة  تضمنت  كما 
لحماية  والــدولــي  المحلي  القانوني  اإلطـــار 
الثقافي، قدمها الخبير بالقانون األثري  التراث 
مركز  مدير  استعرض  حين  في  سليمان.  أيمن 
الباسل للبحث والتدريب األثري الدكتور أحمد 
وحفظ  حماية  فــي  الــســوريــة  التجربة  ــب  دي

التراث في ظل الحرب.

وأُصيب  األقّل  على  أشخاص  أربعة  اسُتشهد 
نارية  دراجة  انفجار  في  بجروح  آخرون  أربعة 
مفخخة، أمس، قرب مستشفى في وسط البصرة، 
قوات  ذكرت  ما  وفق  العراق،  جنوب  مدن  كبرى 

األمن.
وأفاد بيان صادر عن خلية اإلعالم األمني عن 
وقوع »تفجير دراجة نارية« أسفر عن »استشهاد 
آخــريــن جــراء  أربــعــة  ــرح  أربــعــة مواطنين وج

احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة«.
عند  وقع  الــذي  التفجير  جهة  أية  تتبَن  ولم 
ومستشفى.  شعبي  سوق  قرب  طريق  مفترق 
السنوات  خالل  نسبًيا  هــدوءاً  البصرة  وشهدت 
القليلة الماضية، فيما تعرضت مناطق أخرى في 
لهجمات  األخيرة  األسابيع  خالل  العراق  شمال 

تبناها تنظيم »داعش« اإلرهابي.

حادثة  وغــربــيــة  عربية  دول  أدانــــت  وقـــد 
العراقي  الوزراء  رئيس  وّجه  حين  في  التفجير، 
سريعة  تحقيقات  بإنجاز  الكاظمي  مصطفى 
»تحالف  دعــا  جهته،  من  المخططين.   لكشف 
األجهزة  عمل  متابعة  إلــى  الحكومة  الفتح« 
الثغرات  جميع  ــدّ  وس واالستخبارية  األمنية 
التي يستغلها اإلرهاب والتحرك الفوري لكشف 
العقوبات  أقصى  إنزال  على  مشدداً  اإلرهابيين، 

بمرتكبي العمليات اإلرهابية.
مقتدى  السيد  الــصــدري  التيار  زعيم  ــد  وأك
الصدر، خالل اتصال مع محافظ البصرة أسعد 
محافظة  في  األمني  االستقرار  »أهمية  العيداني 
البصرة لما تمثله من مكانة وطنية واقتصادية 

وأمنية لعموم محافظات العراق«.
استقباله  خالل  الصدر  أكد  آخر،  صعيد  على 

جينين  العراق  في  المتحدة  األمــم  بعثة  ممثلة 
بالسخارت، أمس، أهمية المصادقة على نتائج 

المحكمة  قبل  من  تأخير  دون  من  االنتخابات 
االتحادية.

الفلسطينية  الــمــقــاومــة  فــصــائــل  حــّمــلــت 
في  المماطلة  تداعيات  مسؤولية  »إسرائيل« 
إعادة  في  والتلكؤ  غزة  قطاع  عن  الحصار  رفع 
اإلعمار، في حين دعا وزير الحرب »اإلسرائيلي« 
بني غانتس الفصائل إلى »تحقيق هدوء طويل 

األمد في القطاع«.
»حماس«،  حركة  في  قيادي  مصدر  وكــان 
السياسية  القيادتين  أّن  تصريح  في  أعلن 
خــيــارات  »تـــدرســـان  للحركة  والــعــســكــريــة 
استمرار  ظــل  فــي  االحــتــالل،  مــع  التصعيد 
إعادة  في  والتباطؤ  غزة  قطاع  على  الحصار 

وانتقد  اإلنسانية،  األزمـــات  وتفاقم  اإلعــمــار 
القيادي سياسات مصر تجاه القطاع«.

ــداءات  ــت وذكـــر الــمــصــدر أن اســتــمــرار االع
»اإلسرائيلية« على المسجد األقصى ومصادرة 
هو  األسرى،  ضّد  اإلجراءات  وتشديد  األراضي 
بحسب  جديد،  من  ــاع  األوض سيفجر  صاعق 

تعبيره.
الخيارات  فإّن  حماس،  في  القيادي  ووفق 
وكسر  الشعبي  التصعيد  هــي  المطروحة 
والخيار  المقاومة  بقوة  البحري  الحصار 

العسكري المطروح بقوة.

د. عوض ندة حول اآلثار السورية
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