
كتب المحّرر السياسّي 

أمس  يوم  كورونا  إصابات  تقارير  حملتها  التي  األرق��ام  ج��اءت 
لتعيد  إيجابية  تكون  أن  الصحة  وزي��ر  تمنى  بصدمة،  للبنانيين 
من  كثير  بعد  نحتاجها  التي  الجدية  الوقاية  ب��إج��راءات  لاللتزام 
األعلى  هي  واح��د،  يوم  في  إصابة   63 بنتيجة  تسبب  الذي  التفلت 
منذ بدء األزمة، وقد تخطى لبنان معها رقم األلف إصابة، محتفظاً 
بمرتبة فوق المئة بين دول العالم، التي يسجل بعضها األقل سكاناً 
من لبنان هذا العدد من اإلصابات في يوم واحد، كما هو الحال في 
إمارة قطر التي يبلغ عدد سكانها أقل من نصف عدد سكان لبنان، 
فيها  اإلص��اب��ات  ع��دد  وب��ل��غ  إص��اب��ة ج��دي��دة   1500 أم��س  وسجلت 
بالمقارنة مع لبنان،  قطر  لصالح  المقدرات  فوارق  رغم   ،35000
وإمارة الكويت التي يبلغ عدد سكانها تقريباً ثلثي عدد سكان لبنان 
ومقدراتها أكبر من لبنان بكثير وسجلت أمس 1041 إصابة جديدة 
للبيئة  ينتميان  والبلدان  18000 إصابة،  فيها  وبلغ عدد اإلصابات 
ينتمي  التي  ذاتها  الجنوبية  الغربية  اآلسيوية  والمناخية  الجينية 

لبنان. إليها 
توقف  ول��م  الحظر،  رف��ع  ق���رارات  ف��ي  تعدل  ل��ن  ك��ورون��ا  صدمة 
األيام  هذه  تتصدرها  حيث  السياسية،  الحياة  محاور  على  العمل 
تحّسن  وال��ت��ي  ال��دول��ي،  النقد  ص��ن��دوق  م��ع  ال��ج��اري��ة  المفاوضات 

لبنان،  ومصرف  الحكومة  بين  العالقة  تحسن  إيقاع  على  مناخها 
خصوصاً لجهة مساعي تثبيت سعر الصرف، وتأثيره على مساعي 
مساعي  مساوية  مكانة  تحتل  معها  وب��ال��ت��وازي  ال��غ��الء،  مكافحة 
في  الحكومتين  بين  للعالقة  والمجّمد  الحيوي  الملف  نحو  التقّدم 
التي  المساعي  وهي  شرايينها،  في  الدماء  وضخ  وسورية  لبنان 
الذي وضع  إبراهيم  اللواء عباس  العام  العام لألمن  المدير  يتوالها 
سوري  لبناني  ل��ت��ع��اون  الرئيسية  ال��خ��ط��وط  لدمشق  زي��ارت��ه  ف��ي 
المشتركة.  المصلحة  تجّسد  التي  والعناوين  الملفات  من  عدد  في 
من  لجماعات  ال��س��وري  الجيش  بمواجهة  أم��س  الترجمة  وج��اءت 
بنتيجته  سقط  معهم  النار  إطالق  وتبادل  الحدود،  على  المهربين 
الداخلي ال يقّل  شهداء من الجيش السوري، وعنوان ثالث للحراك 
إلى  تحول  بعدما  المقبلة،  األي��ام  في  بقوة  بالظهور  سيبدأ  أهمية 
نقطة إجماع، وهو يطال إنشاء الصندوق السيادي الذي توضع فيه 
السيادية،  الثروات  استثمار  حقوق  تملك  حكوميّة  شركات  أسهم 
ورقة  في  جاء  ما  بعكس  للدولة،  حصرياً  ملكاً  تبقى  أن  يجب  التي 

جمعية المصارف، كما قالت مصادر مالية متابعة.
مجلس  رئ��ي��س  زوار  ينقل  ال��ت��ي  ال��ه��م��وم  ه��ي  ال��ث��الث��ة  ال��ع��ن��اوي��ن 
لرئيس بقوة  داع��م  فهو  عنايته،  كل  إيالءها  عنه  بري  نبيه  النواب 
)التتمة ص6(
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متى وجد اإلنسان الحّب، فقد وجد 
أساس الحياة، والقّوة التي ينتصر 

بها على كّل عدّو.

سعاده

الخميني  اإلمام  إعالن  أربعة عقود ونيّف على  بعد   -
تخليداً  يكن  ل��م  األم��ر  أن  ب��وض��وح  يظهر  ال��ق��دس،  ليوم 
القدس، بل كان إحياء لوجدان نابض  ليوم شهيد اسمه 
بالحياة، لينهض معه الماليين في الساحات والميادين، 
ض��م��ن خ��ط��ة ت��ري��د إع����ادة ال��ق��دس إل���ى واج��ه��ة أح���داث 
العالم، وتجعل حريتها أقرب فأقرب حتى يتحقق اليوم 
مئات  في  المنتشرة  اإلح��ي��اءات  مع  نحن  وها  الموعود، 
المدن عبر العالم ومشاركة الماليين فيها يهتفون حتى 
تبح الحناجر لحريتها وقدسيتها، نعلم أن شروط تحرير 

القدس تنضج وتكتمل تباعاً.
من  قيادتها  ول��دت  التي  لبنان  في  المقاومة  شكلت   -
أول���ى مداميك  رح��م فكر اإلم���ام ورع��اي��ت��ه وح��ض��ان��ت��ه، 
الخطة، حتى صلب عود هذه المقاومة التي ترّبى شبابها 
وهم  ال��ق��دس«  نحو  زح��ف��اً  “زحفاً  ش��ع��ار  على  وبناتها 
صارت  يوم  بعد  ويوماً  لبنان،  جنوب  لتحرير  يقاتلون 
المنطقة،  م��ع��ادالت  ف��ي  الصعب  ال��رق��م  ال��م��ق��اوم��ة  ه��ذه 
وصالبة  قوة  أشّد  لتخرج  حرب  إلى  حرب  من  وانتقلت 
وأك��ث��ر ج��ه��وزي��ة واق����ت����داراً، ح��ت��ى وص��ف��ه��ا ق���ادة كيان 
االحتالل بأنها مصدر المأزق االستراتيجي والوجودي 

لكيانهم.
- شّكل التوجه نحو كل مشروع مقاومة في فلسطين، 
والتجمعات،  والمنظمات  واألح��زاب  للعقائد  عابر  بنهج 
الجماعات  ك��ل  فاحتضنت  الخطة،  ف��ي  م��وازي��اً  م��ح��وراً 
فيه  ت��ح��ّررت  ليوم  وص��والً  المقاومة،  بخيار  الملتزمة 
بعضاً  مناعتها  وص��ارت  لبنان،  جنوب  تحّرر  كما  غ��زة 
لتوازن  شقيقاً  يحميها  الذي  الردع  وتوازن  مناعته،  من 
أبيب،  تل  ج��دار  صواريخها  وبلغت  فيه،  القائم  ال��ردع 
مسلمات  من  االحتالل  لجيش  العسكري  العجز  وصار 
من  وبالرغم  المنطقة،  مستوى  على  موقف  تقدير  أي 
بتوحيد  ال��ق��رن  صفقة  تكفلت  الفلسطيني  االن��ق��س��ام 
صواريخ  تكفلت  بينما  األوه�����ام،  وإس��ق��اط  ال��م��واق��ف 
للتشظي  ودفعه  الكيان  وحدة  بتفكيك  وقوتها  المقاومة 

السياسي الذي ظهر أزمة سياسيّة ممتدة لسنوات.
تدعيم  على  ت��ق��وم  الخطة  رك��ي��زة  ك��ان��ت  ب��ال��ت��وازي   -
للمقاومات،  وظهيراً  سنداً  سورية،  مع  العميق  التحالف 
إسقاطها  م��ح��اوالت  وج��ه  ف��ي  لها  ال��دع��م  تقديم  وك���ان 
ال��خ��ط��ة، ألنها  ال��ق��دس تتمة  ال��ه��ادف��ة إلس��ق��اط م��ش��روع 
ومع  العربي،  الخذالن  ضفاف  على  التموضع  رفضت 
أق���رب، وف��ي سورية  ال��ق��دس  انتصار س��وري��ة ص���ارت 
الجوالن،  وجبهتها  فلسطين  بوصلتها  مقاومة  قيادة 
وجيش مقاتل صانع انتصارات تاريخية، وشعب مؤمن 
صنعت  التي  س��وري��ة  وبتحالفات  وبقيادته  بفلسطين 
ن��ص��ره��ا، وب��ال��ت��وازي أي��ض��اً ك���ان ال��ع��راق ال��خ��ارج من 
السعودّية،  الهيمنة  من  الخارج  واليمن  االحتالل  خراب 
مع  رباعياً  يصير  اليمني  العراقي  ال��س��وري  والثالثي 
لبنان وخماسياً مع فلسطين، حيث يجد كيان االحتالل 

نفسه مطوقاً من كل الجهات في أي حرب مقبلة.
تملك  ألنها  والعقوبات،  الحصار  تواجه  التي  إيران   -
ولو  بمفاتيحها،  وتمسك  ال��ق��دس،  إل��ى  ال��وص��ول  خطة 
قررت أن ترخي قبضتها لشرعنوا لها ملفها النووي غداً، 
لكنها  ونفطه،  وحكامه  الخليج  على  السيطرة  ومنحت 
)التتمة ص6(

 لم يكن مجرد يوم للقد�س

بل خّطة 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

اأ�شواأ اأيام لبنان مع كورونا بـ 63 اإ�شابة ت�شعد بالرقم فوق الألف... و�شورية تبا�شر مكافحة التهريب

�صعر ال�صرف هدية دياب في الـ 100 يوم: منعنا االنهيار... ونبداأ خطة المواجهة والنهو�ض

بّري لحماية الودائع... والعالقة مع �صورية... وال تفريط بالثروات ال�صيادّية... من الحدود البحرّية 

)داالتي ونهرا( الرئيس حسان دياب يلقي كلمته بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة  

 في يوم القد�س:

اأين القد�س وفل�شطين الآن؟

 في العام الحادي والأربعين

ليوم القد�س العالمّي

اإزالة »اإ�شرائيل« واجب �شرعّي واإن�شانّي

 

نقطة اأول ال�شطر..

ع��ل��ى أرض  »دول����ة«  قيامها  ف��ي  »إس��رائ��ي��ل«  اس��ت��ن��دت 
فلسطين، احتلت بها مقعداً في األمم المتحدة، إلى القرار 
والذي  الملفقة،  الدولية  شرعيتها  على  اعتمد  الذي   181
استند في إصداره أصالً إلى واقع فرضه اإلرهاب والمال 
الصهيوني، إرهاب مارسته عصابات الهاغانا والشتيرن، 
اليهود  وتمّكن  الصهيونية.  البنوك  عائالت  بذلته  وم��ال 
فلسطين  ارض  م��ن   25% م��ن  أك��ث��ر  على  السيطرة  م��ن 
أكثر من  181 ليعطيهم بسخاء  القرار  التاريخية، ثم جاء 
العرب  رفضه  الذي  األمر  فلسطين،  مساحة  من   55%
من فلسطينيين ودول الجوار الفلسطيني. الذين رفضوا 
في العلن قرار تقسيم فلسطين ورفضوا االعتراف بدولة 
إجهاض  على  العمل  وق����ّرروا  الصهيوني،  االغ��ت��ص��اب 
م���ش���روع االح���ت���الل م���ن أس���اس���ه، ووج���ه���وا تشكيالت 
اإلنقاذ«  »جيش  أسمي  ما  تحت  انضوت  عربية  عسكرية 
على  شكل  ال��ذي  الجيش  ه��ذا  فكان  فلسطين،  الستنقاذ 
مواجهة  في  مشتركة  عربية  عسكرية  تجربة  أول  عجل 
الحديثة  العربية  الجامعة  ظ��ّل  ف��ي  يظهر  خ��ارج��ي  ع��دو 

النشأة.
الذي  اإلن��ق��اذ«  »ج��ي��ش  اّن  ال��ع��رب  م��ن  المتفائلون  ظ��ّن 
ساهمت في تشكيله سّت دول عربية سيسحق عصابات 
في فلسطين  أهل  ويثبّت  اإلرهابية،  والشتيرن  الهاغانا 
)التتمة ص5(

جمعته  وف��ي  ع��ام،  ك��ّل  من  المبارك  رمضان  شهر  في 
األمة  ش��ع��وب  س��ائ��ر  ك��م��ا  الفلسطيني  شعبنا  األخ���ي���رة، 
وأحرار العالم يحيون يوم القدس العالمي، الذي دعا إليه 
قيام  من  أشهر  أربعة  بعد  الله،  رحمه  الخميني،  اإلم��ام 
الجمهورية اإلسالمية في تموز من العام 1979، في نداء 

أراد منه:
للقدس  وُي��راد  ُيخطط  ما  إلى  األمة  وتنبيه  تحذير   �  1
ومقدساتها  المدينة  على  صهيونية  وسيطرة  تهويد  من 
ال��دي��ن��ي��ة. وف���ي ذل���ك رؤي���ة اس��ت��ش��راف��ي��ة م��ن ق��ب��ل اإلم���ام 

الخميني، رحمه الله.
توحيد  أجل  من  األم��ة  شعوب  إلى  خالصة  دع��وة   �  2
واح���داً  ص��ف��اً  وال��وق��وف  مستضعفة.  كشعوب  كلمتها، 
إمكانياتها  وحشد  فلسطين،  عاصمة  القدس  عن  للدفاع 
خالل  م��ن  والتحرير،  ال��دف��اع  ه��دف  لتحقيق  ومقدراتها 
إعالن ثورة الشعوب المستضعفة في وجه المستكبرين.

سياسات  رف��ض  على  االكتفاء  ع��دم  إل��ى  ال��دع��وة   �  3
إلى  وال��ن��زول  التحرك  ب��ل  الصهيونية،  وحركته  الكيان 
الساحات والميادين للتعبير عن هذا الرفض، الذي يشكل 
وفي  اإلجراميّة،  السياسات  تلك  على  ال��رّد  مجموعه  في 
الصراع  حسم  بهدف  ال��ق��دس،  على  االستيالء  مقّدمتها 

لصالح الكيان.
)التتمة ص5(

القدس عاصمة  ان تكون  العالمي، يوم  القدس  انه يوم 
وال  العالم ،  أح���رار  ول��ك��ّل  المسلمين  ول��ك��ّل  ال��ع��رب  ل��ك��ّل 

غير...!
ملحمة  يلخص  ال��ذي  العظيم  التاريخي  اليوم  ه��ذا  في 
اليقظة  بّد من  الحق والحقيقة ال  الدفاع عن  اإلنسانية في 

واالنتباه جيداً لما قد ُيعّده العدو لنا...! 
حذار ثم حذار ثم حذار  من الوقوع في فخ الصهاينة من 

جديد..!
موجة  واألخ��رى  الفينة  بين  العالمية  الصهيونية   تثير 
مضللة من الدعاية لحفظ كيانها الغاصب القائم على الظلم 
وراء  واالختباء  والمخاتلة  والخداع  والزيف  والتضليل 

مشهديات مزيفة..!
 والعنوان دائماً:  العداء لليهودّية!

تاريخ  ف��ي  غصبها  ت��ّم  فلسطين  ال��ف��ّخ،  ه��ذا  م��ن   ح���ذار 
ألهلها  اآلن  تعود  أن  ويجب  وغ���دراً،  وغيلة  عنوة  معيّن، 
والسالم... وال عالقة لهذا بأّي أمر آخر، من أمور الخداع 
هذا  اختبأ  تحتها  او  تستر  مظلة  بأي  والتضليل  والزيف 

الغاصب والمحتّل..!
او  هنا  المغالطات  بعض  إث��ارة  الصهاينة  محاولة  وإّن 
هناك بهدف كسب تعاطف دولي مزّور وغير مشروع، لن 

يغيّر من حقيقة صارخة أال وهي:
)التتمة ص5(

 العميد د. أمين محمد حطيط �

 محمد صادق الحسيني رامز مصطفى �

وزير الخارجية اإليراني محمد 
مخاطباً  أم��س،  ظ��ري��ف،  ج��واد 
وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي 
ال��دول  وب��ع��ض  بومبيو  م��اي��ك 
األوروبية، أنه ال ينبغي أن يدفع 
أو  جرائمكم  ثمن  الفلسطينيون 

بالذنب. إحساسكم 
نشرها  تغريدة  في  ذلك  جاء 
الشخصي  حسابه  عبر  ظريف 
ع��ل��ى ال��ت��وي��ت��ر، أك���د ف��ي��ه��ا أن 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة وال��غ��رب 
ي��خ��اف��ون م��ن ال��دي��م��ق��راط��ي��ة، 
أنباء  وك��ال��ة  ذك��رت  م��ا  بحسب 

»فارس« اإليرانية.
أم��ر مثير  إن��ه   وق���ال ظ��ري��ف 
وجدت  من  يقوم  أن  لالشمئزاز 
النهائي«  »ال��ح��ل  ح��ض��ارت��ه��م 
من  بمهاجمة  ال��غ��از  غ��رف  ف��ي 
في  الحقيقي  الحل  عن  يبحثون 
خالل  وم��ن  االق��ت��راع  صناديق 

االستفتاء.
وأضاف ظريف: »لماذا تخاف 
من  والغرب  المتحدة  الواليات 
يدفع  أن  ينبغي  ال  الديمقراطية؟ 
أو  جرائمكم  ثمن  الفلسطينيون 

بالذنب«. إحساسكم 
الوزراء  رئيس  أوعز  ذلك،  إلى 

الفلسطيني محمد اشتيه، لجميع 
بخطوات  بالمباشرة  ال��وزارات 
لتنفيذ  عاجلة  وإج��راءات  عملية 
محمود  السلطة  رئيس  ق��رارات 
عباس، بشأن العالقة مع الكيان 

المتحدة. الصهيوني والواليات 
مساء  أع��ل��ن  ع��ب��اس  وك����ان 
للقيادة،  اجتماع  بعد  الثالثاء، 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  أن 

أصبحتا  ق��د  فلسطين  ودول���ة 
االت��ف��اق��ات  جميع  م��ن  ح��ل  ف��ي 
الحكومتين  م��ع  وال��ت��ف��اه��م��ات 
ومن  والصهيونية،  األميركية 
على  المترتبة  االلتزامات  جميع 
بما  واالتفاقات،  التفاهمات  تلك 

األمنية. فيها 
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال��م��ج��ل��س 
الوطني الفلسطيني، إن القرارات 

من  بالتحلل  عباس  أعلنها  التي 
االتفاقيات مع الكيان الصهيوني 
ب��ك��ل ال��ت��زام��ات��ه��ا، »ت��ؤس��س 
لمرحلة جديدة من المواجهة مع 

االحتالل«.
األمر  »هذا  بأن  المجلس  وأفاد 
ال��وق��وف  الجميع  على  يحّتم 
في  ومساندته  الرئيس  خلف 

تنفيذها«.

ا�شتيه يوعز للوزارات مبا�شرة تنفيذ القرارات ب�شاأن العالقة مع الكيان ال�شهيونّي واأميركا

ظريف لبومبيو: الفل�صطينّيون يدفعون ثمن جرائمكم 

الكاظمي يعلن اإحباط غزوة اإرهابّية 

 

بعد اعترافات »�شندوق اأ�شرار داع�س«

كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، عن إحباط األجهزة 
تنظيم  في  القيادي  بها  أدلى  التي  االعترافات  بعد  إرهابية«،  »غزوة  األمنية 

»داعش« عبد القادر قرداش.
وبحسب صحيفة »بغداد اليوم« قال الكاظمي خالل االجتماع األول للهيئة 
العليا للتنسيق بين المحافظات إن الحكومة تركز على مواجهة الوضع األمني 
عنها  كشفت  إرهابية«  »غزوة  أحبطت  وأنها  »داع��ش«،  تنظيم  نشاط  وتزايد 

تصريحات قرداش الذي تم اعتقاله مؤخًرا.
من جانبه قال، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، إن اعتقال قرداش 
من أهم العمليات التي تساعد في تعزيز الروح المعنوية للمؤسسات األمنية 

وثقة المواطنين، وتكسر شوكة التنظيم، لكونه يمثل »صندوق أسرار داعش«.
يعتبر  الذي  ق��رداش،  اعتقال  األربعاء،  العراقي،  المخابرات  جهاز  وأعلن 

المرشح لخالفة زعيم »داعش« اإلرهابي أبو بكر البغدادي.
وجاء في بيان للجهاز أن » اإلرهابي شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة 
أبو  التنظيم كقيادي منذ زمن االرهابي  في تنظيم داعش اإلرهابي، وعمل مع 

مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه«.
وفي عام 2019، ألقت القوات األمنية العراقية القبض على نائب لزعيم تنظيم 

داعش )اإلرهابي المحظور في روسيا( في محافظة كركوك شمالي البالد.
وكان الرئيس األميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 27 تشرين األول/أكتوبر 
الماضي، القضاء على اإلرهابي أبو بكر البغدادي، موضحاً أن البغدادي فجر 
سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات األميركية في نفق مسدود شمال 

غربي سورية.
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اإحياء يوم القد�س العالمي... ودور الثورة الإيرانية

في ن�سرة فل�سطين وتعزيز قوة قوى المقاومة...
{حسن حردان

مع كّل عام يجري فيه إحياء يوم القدس العالمي، الذي حّدده اإلمام 
شهر  من  جمعة  يوم  آخر  في  الخميني،  الموسوي  الله  روح  الراحل 

رمضان، يتأكد مدى أهمية هذا اليوم لعدة نواح... 

أوالً، التزام إيران الثورة قضية فلسطين قوالً وفعالً، فهي ومنذ اليوم 
األول النتصارها رفعت راية فلسطين في سماء طهران بديالً عن راية 
للمستعمرين  التابع  الشاه  نظام  سقوط  مع  سقطت  التي  الصهاينة 
األميركيين والصهاينة... ويوم القدس هو تجسيد لهذا االلتزام من قبل 
الجمهورية اإلسالمية االيرانية وقيادتها وشعبها وحرسها ثورتها، الذي 
يجّسد بدوره هذا االلتزام بدعم مباشر للمقاومة الفلسطينية الشعبية 
والمسلحة، وتشكيل فرقة القدس المجّندة لهذه الغاية... وقد استشهد 

قائدها الفريق قاسم سليماني وهو يكافح ويقاوم لتحرير فلسطين..
المستمّر بين أصحاب أصحاب  الصراع  التأكيد على جذرية  ثانياً، 
الحق سكان فلسطين األصليين، والمستعمرين والمستوطنين الصهاينة 
الذين احتلوا فلسطين بقوة اإلرهاب والتنكيل والقمع الوحشي، وشّردوا 
القسم األكبر من أبناء فلسطين من ارضهم وديارهم.. وبالتالي إعادة 
وليس  وجود  »ص��راع  باعتباره  الصحيح  مساره  في  الصراع  وضع 
صراع حدود«، كما قال الزعيم أنطون سعاده، وان ال صلح وال اعتراف وال 
سالم مع الصهاينة الذين غزوا فلسطين بدعم من االستعمار البريطاني 
الذي كان يحتّل فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف 
إقامة  من  استعمارياً،  وعداً  منحهم  ان  بعد  ومكنهم،  العشرين،  القرن 
كيانهم االستيطاني االستعماري المصطنع على أرض فلسطين، ووالدة 
ما ُسّمي ب� »إسرائيل«، الغدة السرطانية، كما وصفها اإلمام الخميني، 
قلب  في  مسموماً  خنجراً  تكون  أن  الغربي  المستعمر  أراده��ا  والتي 
الوطن العربي، أّي في الوسط بين مغربه ومشرقه... وقاعدة متقّدمة 
لالستعمار لمنع وحدة العرب وإبقائهم خاضعين لسيطرته، وبالتالي 
ضمان استمراره في نهب ثروات العرب النفطية وتحويل الدول العربية 

إلى دول تابعة للمركز الرأسمالي الغربي تستهلك منتجاته...
تعني  ال  إنسانية  أممية  قضية  هي  إنما  فلسطين  قضية  إّن  ثالثاً، 
في  واألح��رار  الشعوب  كّل  أيضاً  تعني  بل  فقط،  واألمة  الفلسطينيين 
العالم، وأّن دعم نضال الشعب الفلسطيني إنما هو واجب ديني وإنساني 
وأخالقي يرتكز إلى الصراع بين الحّق والباطل.. بين الشعب المضطهد 
على  استولوا  الذين  المحتلين  المستوطنين  وبين  ووطنه،  أرضه  في 

األرض وطردوا سكانها منها...

رابعاً، االستمرار في تذكير األجيال من عام إلى عام بأّن هناك أرضاً 
محتلة، وأّن القدس المقّدسة مغتصبة وتتعّرض للعدوان المستمّر من 
سببه  إنما  المنطقة  في  واالستقرار  األمن  انعدام  واّن  الصهاينة..  قبل 
استمرار احتالل الصهاينة لفلسطين وأّن تحرير فلسطين وعودة أبنائها 
إليها هو السبيل لعودة الحق إلى أصحابه وتحقيق األمن واالستقرار 

على أرض فلسطين.. 
خامساً، إحباط المخططات األميركية الصهيونية الهادفة إلى طمس 
قضية فلسطين وتطويبها للصهاينة، والتأكيد بأّن الصهاينة يريدون 
لتحصين  ضرورة  هناك  وبالتالي  الفلسطينية،  الحقوق  كامل  شطب 
الغربية  والقوى  الصهاينة  مخططات  مجابهة  في  بالوعي  األجيال 
محاولة  على  تَعمل  التي  الرجعية  العربية  واألنظمة  االستعمارية 
وتزييف  معه  العالقات  إقامة  عبر  الصهيوني  الكيان  وجود  تشريع 
الصهيونية  الرواية  ترّوج  عربية  مسلسالت  خالل  من  الصراع  حقيقة 
القدس  يوم  إحياء  فإّن  لهذا  الفلسطيني..  الحق  تلغي  التي  المفبركة 
إنما يندرج أيضاً في سياق معركة تعزيز وعي األجيال بحقيقة الصراع 

وأصله وجوهره...
إذا كانت هذه هي أبرز النواحي إلحياء يوم القدس العالمي، إال انه 
يأتي هذا العام في ظّل اشتداد المخططات األميركية الصهيونية العربية 

الرجعية الهادفة إلى:
1 � محاولة النيل من شرعية المقاومة ومحاصرتها والقضاء عليها 

لما تشكله من خطر على وجود الكيان الصهيوني.
تشريع وجود الكيان الصهيوني على كامل أرض فلسطين وفي   �  2
القلب منها القدس، عبر إقامة العالقات معه وتمكينه من تمرير صفقة 

القرن...
لكن كما هو واضح اّن هذه المحاوالت تواجه الفشل، ألنها اصطدمت 

وتصطدم:
أ - بإرادة المقاومة الشعبية والمسلحة المستمرة في قطاع غزة وفي 
الصهيوني  الكيان  يواجه  حيث  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  داخل 
غزة  قطاع  تحويل  في  نجحت  مسلحة  فلسطينية  مقاومة  مرة  ألول 
الهزيمة  إلحاق  من  تمكنت  للمقاومة  قاعدة  الى  االحتالل،  من  المحرر 
بجيش االحتالل في كّل محاوالته العدوانية للقضاء على المقاومة في 
غزة، كما تمّكنت من فرض معادلة ردع في مواجهة العدو بأن حّولت 
المستعمرات الصهيونية في جنوب فلسطين وكذلك العمق الصهيوني 
في غوش دان وفي القلب منه تل أبيب إلى مناطق غير آمنة من خالل 
استهدافها بصواريخ المقاومة رداً على أّي عدوان صهيوني على غزة... 
بما يذكر بوضع شمال فلسطين المحتلة قبل انتصار المقاومة في لبنان 

عام 2000 وبعد عام 2000 وخالل عدوان تموز.. الذي ُمني فيه العدو 
الصهيونية ووجهت  الميركافا  فيها أسطورة  بهزيمة قاسية، تحطمت 
فشالً  فشل  الذي  االحتالل  جيش  في  النخبة  لوحدات  قوية  ضربات 

مدوياً في تحقيق أّي من أهدافه العسكرية والسياسية...
ب � فشل الحرب اإلرهابية األميركية الصهيونية التركية العربية 
المقاومة  قلعة  السورية  الوطنية  الدولة  إسقاط  في  الرجعية 
في  الحرب  ه��ذه  إخفاق  وبالتالي  ال��داف��ئ،  وحضنها  وحصنها 
إضعاف محور المقاومة الذي تشكل سورية عمود الخيمة فيه على 
نصرالله..  حسن  السيد  سماحة  لبنان  في  المقاومة  قائد  قول  حّد 
إلى تعزيز قوة  أّدى  اإلرهاب وانتصار سورية  الحرب  وفشل هذه 
صفقة  تمرير  على  الصهيوني  الرهان  وسقوط  المقاومة  محور 
القرن لتصفية قضية فلسطين، ولهذا اعتبر قادة العدو اّن انتصار 
الرئيس بشار األسد يشكل هزيمة استراتيجية ل� »إسرائيل«.. األمر 
البنيوية  الكيان الصهيوني ويفاقم من أزمته  الذي يزيد من مأزق 
بجبهة  محاطاً   ١٩٤٨ عام  منذ  مرة  ألول  بات  ألنه  والوجودية، 
جانب  إلى  لتشمل  واتسعت  وخبرة  وقدرة  قوة  ازدادت  للمقاومة 
العراق واليمن.. وخصوصاً  الثورة،  لبنان وسورية وغزة وإيران 
القدرة على تحرير  المقاومة في لبنان وغزة نجحت في إثبات  أّن 
وبالتالي  شرط  وال  قيد  بال  العدو  احتلها  التي  األرض  من  أجزاء 
الواقعي  األمل  وأوج��دت  والمثال  النموذج  بذلك  المقاومة  قّدمت 

بإمكانية تحرير فلسطين...
بعض  اع��ت��راف  على  الحصول  في  االح��ت��الل  كيان  نجاح  إّن   
األنظمة، ال يعني انه استقّر وانتهى الصراع معه، فطالما كانت هذه 
وتتآمر  الكواليس  وراء  من  العدو  كيان  مع  العالقات  تقيم  األنظمة 
على حركات المقاومة واألنظمة التقّدمية التحّررية الداعمة للمقاومة 
الكيان  يقلق  ما  إّن  فلسطين..  قضية  على  المساومة  والرافضة  
الصهيوني ويعيد إلى الواجهة أزمته الوجودية إنما هو تنامي قوة 
جبهة المقاومة في المنطقة وتراجع القوة األميركية وتولد موازين 

قوى جديدة لمصلحة محور المقاومة، عربياً وإقليمياً ودولياً...
انطالقاً مما تقّدم يظهر بوضوح، ليس فقط أهمية إحياء يوم القدس 
العالمي في كّل عام، وإنما يظهر أهمية تزامنه مع التحّوالت الحاصلة 
والتي  المنطقة،  في  المقاومة  منظومة  لمصلحة  القوى  موازين  في 
تشكل إيران الثورة القوة المحورية فيها، األمر الذي يؤكد مجّدداً أهمية 
انتصار الثورة اإلسالمية التحررية ودورها الريادي في نصرة قضية 
فلسطين، والمساهمة في تعزيز قوة قوى المقاومة، وإحباط المخططات 

االستعمارية الصهيونية...

جنوب اليمن بين �شدَقْي التحالف 

الخليجّي بت�شريع من »عيدرو�س«

{ د.وفيق إبراهيم
مساحاته  بكامل  اليمن  يهّزان  االشتباكات  من  نوعان 
البحر  من  وطنها  عن  صنعاء،  دولة  تدافع  ففيما  وبحاره. 
حتى  عدن  وبحر  وعمان  السعودية  مع  الحدود  الى  األحمر 
مشارف المحيط الهندي في وجه قوات سعودّية وإماراتّية 
المخلوع عبد  الرئيس  العناصر من قوات  ومرتزقة وبعض 
أميركّية وبريطانّية تتقاتل قوى من  ربه منصور بتغطيات 
جنوبي اليمن مع قوى أخرى مثلها مدعومة بقوات إماراتية 

مع اخرى سعودية تضم نتفاً من مرتزقة هادي.
اليمني  الجيش  بين  األول��ى  الحرب  طبيعة  كانت  واذا 
إصرارها  لجهة  المعالم  واضحة  وتحالفاتهم  الله  وانصار 
احتالله  على  تعمل  خارجية  قوى  من  بالدها  تحرير  على 

وتقسيمه واستتباعه.
في  المندلع  الصراع  على  يسيطر  كبيراً  غموضاً  ف��إن 
والطرية  وقرن  عدن  وضواحي  إبين  مناطق  في  الجنوب 
معها  سعودية  قوات  بين  وزنجبار  وشقره،  سالم  والشيخ 
المجلس  قوات  وبين  والسودانيين  اليمنيين  من  مرتزقتها 
وبعض  اإلم���ارات  جيش  م��ن  تحالفاته  ومعه  االنتقالي 

االتجاهات الجنوبّية األخرى.
وهذا إعالن يبدو واضحاً بأن الحرب المندلعة في الجنوب 
هي حرب سعودية إماراتية على النفوذ في هذا الجنوب أي 
بين ركني ما أطلق على نفسه اسم التحالف العربي لتحرير 
ومنصور  واليمن  السعودية   2015 منذ  ضم  ال��ذي  اليمن 
الجنوب  قوى  ومعظم  االنتقالي  والمجلس  هادي  ربه  عبد 
وحزب اإلصالح التابع لالخوان المسلمين اليمنيين بتغطية 

أميركية بريطانية إسرائيلية مصرية.
مع  مفهومة  المزعوم  التحالف  ه��ذا  ح��رب  كانت  ف��إذا 
أنصار الله في الشمال حسب البرنامج االصلي الذي أذاعه 
الرياض  في  تأسيسه  مقر  من  التحالف  عقد  نصف  قبل 
اإلط��الق  على  مفهوماً  ليس  ما  ف��إن  السعودية،  عاصمة 
قوات  بين  المزعوم  التحالف  تقسم  التي  االشتباكات  تلك 
إماراتية واعوانها وسط حيادية  سعودية وانصار وأخرى 
اميركية تلفت النظر وتثير التعجب والحيرة. فهل يشك احد 
ولو لدقائق بقدرة البيت االبيض ووزير خارجيته »المنفوخ« 
على إيقاف أي مناوشات عسكرية بين حلفائهم في التحالف 

وخصوصاً بين السعودية واالمارات.
على  حلفائهما  اختالف  ضبط  ايضاً  األميركيين  وبإمكان 
النفوذ في الجنوب، ألن مشروع غزو اليمن ما كان ممكناً لوال 
انه مشروع اميركي جيوبوليتيك له فروع تجذب السعودية 
أن إضعاف  واإلمارات بأشكال متعددة، فالسعودية تعتبر 
سعود  آلل  يضمن  تاريخّي  مشروع  لدولتها  بالنسبة  اليمن 
من  قوة  مراكز  على  واالستحواذ  الجزيرة  بكامل  اإلمساك 
بحار عدة والمحيط الهندي وتمنع اليمن من بناء دولة لها 
نفوذ واسع في شبه جزيرة العرب واإلقليم. وهذا ال إمكانية 
من  فهل  السعودي،  الدور  تراجع  حساب  على  إال  لتشكله 
اليمن  التاريخي في  النفوذ السعودي  المصادفات ان يكون 
عن  التنقيب  في  اليمني  التأّخر  عن  األساسي  المسؤول  هو 

الغاز والنفط؟ وهذا معروف عالمياً.
في  الحلفاء  معارك  أن  تظهر  المعطيات  هذه  فإن  لذلك 
الجنوب ليست خارج السيطرة االميركية من جهة واالتفاق 
العميق بين طرفيها اللذين يشتبكان في منطقة ويتحالفان 

في أخرى.
في  شديد  وبعنف  فيه  يتقاتالن  الذي  نفسه  الوقت  ففي 
التحيتا  مديريات  معاً  يهاجمان  الجنوب،  مناطق  مختلف 
في  اليمنية  للدولة  قوات  توجد  حيث  الساحلية،  وحيس 
مناطق  في  مشتركة  جوية  هجمات  شّن  مواصلين  صنعاء 
عليها  التي  البضاء  محافظة  شرق  شمالي  وقانية  الغازة 

انصار الله منذ أسبوع تقريباً.
أنحاء  معظم  في  واإلم��ارات  السعودية  بين  الحرب  إن 
جنوبي اليمن تؤكد أن مشروع التحالف العربي المزعوم هو 
حرب الحتالل اليمن ضمن كابوسين اثنين: أميركي عام يريد 
األكثر  ممراته  على  للسيطرة  باليمن  االستراتيجي  اإلمساك 
الهتمامات  إماراتي  وسعودي  االوس��ط،  الشرق  في  أهمية 
خليجّية  لشعارات  مصداقية  اي  ينفي  بما  صرفة،  عربية 
تهذي بتجريد اليمن من انصار الله، اليس هؤالء من اليمنيين 
االميركيين واإلسرائيليين وكشف  ويحاربون تحالفاً يخدم 

عن وجهه الواضح برغبته في تقسيم اليمن وتقاسمه.
هناك سؤال إضافي يكشف قناع التحايل السياسي عند 
آل سعود الذين يحاربون تركيا في ليبيا ومصر والسودان 
عبر  اليمن  في  معها  ويتعاملون  سورية،  في  وينتقدونها 
التنسيق  حدود  الى  االخواني  اإلصالح  حزب  مع  تحالفهم 

العسكري الكامل وبالتالي المشروع السياسي الخفي.
ما هو هذا المشروع؟

المزعوم  العربي  التحالف  مشروع  فشل  مؤكداً  أصبح 
بإسقاط اليمن، وبات يخشى خسارة كامل هذه المنطقة بما 
تعنيه من عودة الجنوب والشمال الى تأسيس دولة واحدة 

قوية.
موالية  مناطق  بين  الجنوب  تقاسم  على  الطرفان  فاتفق 

للسعودية وأخرى لإلمارات.
والن حزب االصالح ضروري إلنجاح هذه المعادلة بحكم 
وجوده  وله  بها  المحيطة  والمناطق  مأرب  على  سيطرته 
في معظم محافظات الجنوب، فكان ضرورياً للسعودية ان 
تستلحقه بمعادلة التقاسم. وهذا يدخل فوراً النفوذ التركي 

الى اليمن.
من  بشيء  يتشح  حتى  دماء  الى  يحتاج  السيناريو  هذا 
المصداقية. فكانت المعارك بين المجلس االنتقالي الجنوبي 
بقيادة عيدروس الزبيدي الموالي لإلمارات ومعه تحالفاته 
ه��ادي  منصور  رب��ه  عبد  المخلوع  الرئيس  ق��وات  وبين 

المتحالف مع قوى جنوبية اخرى.
القتلى  بآالف  اآلن  حتى  الجنوب  في  القتال  هذا  يتسّبب 
الزبيدي  إال انه لم يمنع قائد االنتقالي عيدروس  والجرحى 

من االنتقال المباغت الى الرياض.
فيتبين السبب وهو ان تقاسم »الجنوب« يجري بسرعة 
ثالثة  الجنوب  فيه  يصبح  بشكل  بعيدة  تعد  لم  بمعادلة 
خضوع  وسط  وتركيا  واإلم��ارات  للسعودية  نفوذ  مواقع 

للجيوبوليتيك األميركي الكبير.
السعودي   – االميركي  التخوف  تعكس  اذاً  النتيجة 
باخوانهم  يلتحق  عليهم  كبير  جنوبي  تمرد  من  االماراتي 
تقاسم  على  االتفاق  فعاجلوا  الشمال،  في  النصر  أصحاب 
صنعاء  دول��ة  ضد  لحرب  التأسيس  ليعاودوا  استباقي 
في  تفعله  ما  غرار  على  مباشر  بشكل  تركيا  فيها  تشترك 

ليبيا.
حكايات  اليمن  لميادين  لكن  الوثائق  عليه  تنص  ما  هذا 
أخرى عن شعب قادر على الحاق الهزائم بالمحتلين، وهذه 
المصير  الى  المزعوم  العربي  الحلف  تدفع  جديدة  مرحلة 

نفسه للغزاة التاريخيين لليمن السعيد.
ن�شاطات

{ يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بّري كلمة إلى اللبنانيين ظهر اليوم الجمعة، لمناسبة عيد المقاومة 
والتحرير ويوم القدس وحلول عيد الفطر، يتطرق فيها إلى آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

عرض  وكان  قنديل،  ناصر  السابق  النائب  »البناء«  جريدة   تحرير  رئيس  بّري  استقبل  نشاطه  وفي 
لألوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة. كما استقبل بّري مدير »مستشفى رفيق الحريري 
»أمل«  حركة  في  المركزي  الصحة  مكتب  مسؤول  بحضور  األبيض،  فراس  الدكتور  بيروت  في  الجامعي« 
مناسبة  وكانت  المستشفى،  في  العمل  وسير  والطبية  الصحية  االوضاع  في  البحث  وجرى  توبة،  زكريا 

استمع خاللها رئيس المجلس من األبيض إلى احتياجات المستشفى ومطالب العاملين فيه.
»تويتر«:  على  حسابها  عبر  عكر  زينة  الوطني  الدفاع  وزيرة  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائبة  غّردت   }
»توضيحاً للوقائع، إن المرسوم الذي أحيل إلى وزيرة الدفاع بخصوص التشكيالت القضائية إلبداء الرأي 
بالكاد  العدد  لتخفيض  العدل  وزيرة  بواسطة  األعلى  القضاء  مجلس  إلى  أيام   5 من  أقل  في  إحالته  تمت 

المحدد قانوناً وهو 12 بدالً من 18 والوزيرة بانتظار استالم المرسوم«.
{ أعلن رئيس »التيار الوطني الحّر« النائب جبران باسيل عبر حسابه على موقع »تويتر«، أنه »توّصلنا 
مع رئيس مجلس النواب نبيه بّري إلى اقتراح قانون الكابيتل كونترول لضبط تحويل األموال إلى الخارج، 
وإن إقراره سيمنع التحاويل االستنسابية مستقبالً، ولكن ماذا عما سبق حين حرم اللبنانيون من سحب 

ودائعهم؟ نحن قدمنا قانوناً الستعادة التحاويل ونأمل إقراره في الجلسة المقبلة وننتظر لنرى من معه«.

البريطاني في لبنان كريس  اليرزة، السفير  { استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في 
جيشي  بين  التعاون  عالقات  في  البحث  وجرى  هيلتون،  ألكس  المقدم  العسكري  الملحق  يرافقه  رامبلنغ 

البلدين.

فهمي بحث مع ممثلين اأمميين 

برامج المنظمات الدولية في لبنان

علوي من بن�سعي: فرنجية رجل دولة

التقى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، 
كالوديو  المتحدة  األمم  ألنشطة  المقيم  الممثل  أمس، 
في   UN Habibtat مكتب  ورئيسة  ك��وردون��ي، 
 UNDP لبنان تاينا كريستاينسن، والممثلة المقيمة
ل�«يونيسف« يوكي  المقيمة  سيلين مويرو، والممثلة 
موكو، وتم البحث في البرامج التي تقدمها المنظمات 
مع  والدائم  المتواصل  والتنسيق  لبنان  في  الدولية 

وزارة الداخلية.

على  حسابه  عبر  فهمي  ق��ال  آخ��ر،  صعيد  على 
»تويتر«: حسماً للجدل ومنعاً ألي اجتهادات في غير 
مكانها، إن معاودة )رئيسة هيئة إدارة السير(  السيدة 
القوانين واألنظمة  هدى سلوم عملها ال يتعارض مع 
الخاصة بالموظفين، وذلك وفق قرار مجلس الخدمة 
 2020-3-4 342 تاريخ  المدنية بموجب كتاب رقم 
الذي ُتناط به صالحيات تعيين وترقية ونقل وتأديب 

وصرف الموظفين وسائر شؤونهم الذاتية«.

السابق  النائب  المردة  تيار  رئيس  استقبل 
السفير  بنشعي،  في  دارته  في  فرنجية  سليمان 
المصري في لبنان ياسر محمد علوي، في حضور 
للعالقات  استعراض  وج��رى  مرعب.  أن��ط��وان 

اللبنانية المصرية ولألوضاع الراهنة في البالد.
»أن  إلى  اللقاء،  خالل  المصري  السفير  ولفت 
تتقدم  دولة  رجل  نظرة  فرنجية  إلى  تنظر  بالده 

لديه المصلحة العليا على المصلحة الخاصة«.

فهمي مجتمعاً إلى ممثلي المنظمات الدولية أمس

فرنجية وسفير مصر خالل لقائهما في بنشعي أمس

لقاءات �سيا�سية وتربوية وق�سائية في ق�سر بعبدا

عون: لوقف النتهاكات »الإ�سرائيلية« لل�سيادة اللبنانية جوًا وبحرًا
مواضيع  تناولت  ل��ق��اءات  أم��س  بعبدا  قصر  شهد 

سياسية وتربوية وقضائية.
العماد  الجمهورية   رئيس  استقبل  اإلط��ار،  هذا  وفي 
ميشال عون وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق 
هيلدا  الوزارة  في  اإلرشاد  دائرة  مديرة  ترافقه  المجذوب 
عموماً  التربوية  األوض��اع  إلى  البحث  وتطرق  خ��وري. 
ومستقبل العام الدراسي واالمتحانات في ضوء القرارات 
البحث  وتركز  أخيراً.  ال��وزراء  مجلس  عن  صدرت  التي 
بعد  الدراسي  العام  واكبت  التي  الصحية  الظروف  على 
التربوي  الواقع  على  وانعكاسها  »كورونا«  وباء  تفشي 

في البالد.
واطلّع عون من قائد القوة الدولية الموقتة في جنوب 
حضور  في  كول  دل  ستيفان  الجنرال  »يونيفيل«  لبنان 
الوزير السابق سليم جريصاتي، على األوضاع األمنية في 
منطقة العمليات الدولية في الجنوب والتدابير المتخذة 
في  االستقرار  على  للمحافظة  الجيش  مع  بالتنسيق 

المنطقة.
مجلس  في  جرت  التي  المداوالت  إلى  كول  دل  وأشار 
والمهام  »يونيفيل«  مستقبل  حول  أخيراً،  الدولي  األمن 

اللجنة الثالثية العسكرية  إليها، فضالً عن عمل  الموكلة 
لمعالجة  »يونيفيل«  مقر  ف��ي  دوري����اً  تجتمع  ال��ت��ي 

المستجدات االمنية.
»يونيفيل«  ق��وة  تبذلها  التي  بالجهود  ع��ون  ون��ّوه 
لتطبيق القرار 1701، مجدداً التزام لبنان به، مؤكداً أهمية 
التنسيق مع »الجيش لحل اإلشكاالت التي تقع من حين 
إلى آخر بين وحدات »يونيفيل« وسكان البلدات والقرى 
التي تنتشر فيها القوة الدولية«. وشدد على ضرورة وقف 
اللبنانية  للسيادة  المستمرة  »اإلسرائيلية«  االنتهاكات 

جواً وبحراً.
الدستوري  المجلس  رئيس  من  عون  إّطلع  وقضائياً، 
عمل  سير  على  اطلعه  ال��ذي  مشلب  طنوس  القاضي 
التي  واألعمال  العامة،  التعبئة  حالة  ظل  في  المجلس 
قضائية  أم��ور  إلى  البحث  تطرق  كما  إتمامها.  يقتضي 

ودستورية مختلفة هي موضع التداول راهناً.
وأجرى رئيس الجمهورية جولة أفق مع النائب سليم 
وحاجات  الراهنة  السياسية  التطورات  تناولت  عون، 

منطقة البقاع عموماً ومنطقة زحلة خصوصاً.
وأشار النائب عون إلى أنه »لمس اهتماماً لدى رئيس 

الجمهورية في إيالء منطقة البقاع أهمية في خالل تنفيذ 
الزراعي  االنتاج  لناحية  سيما  وال  اإلصالحية  الخطة 

والصناعي التي تشّكل منطقة البقاع موقعاً مالئماً لها«.
ستيتية  صالح  الديبلوماسي   عون  نعى  ذل��ك،  إلى 

»تقديراً  المذهب  الوطني  االستحقاق  وسام  منحه  وقّرر 
لعطاءاته الفكرية ولعمله الديبلوماسي في خدمة لبنان«، 
في  تمثيله  ع��دوان  رام��ي  فرنسا  في  لبنان  سفير  وكلّف 

الوداع الذي سيقام للراحل في باريس.

)داالتي ونهرا( عون مجتمعاً إلى دل كول في بعبدا أمس  

خفاياخفايا

قالت مصادر سياسية بارزة إن ترتيبات سبقت اللقاء 
المفصلّي الذي جمع بين رئيس الحكومة وحاكم 

المصرف بتوصيف اللقاء بجلسة مصارحة وتفاهم 
للتأسيس للفوز بالمرحلة بعنوانين سعر الصرف 

ومفاوضات صندوق النقد الدولي. وقالت المصادر 
إن اللقاء ترجم المطلوب ووضع أسساً ستحكم الشهر 

المقبل بتحسن واضح في األسواق والمفاوضات.
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 Â«eN�ô« l�u� s� W Ò�_U� ‰UI��ö� d�_«Ë WÒOK�UH�« m�U�
 v�≈ ¨1948 ÂUF�« w� W�JM�« t�b�u��« Íc�« w�HM�«

Æå“«e��ô«Ë WI��« l�u�
 w�  dOBI��«Ë  sOD�K�  s�  WKHG�«  ÒÊ≈ò  XF�U�Ë
 ÊU�–û� Âö���«Ë WÒ�uNK� ¡UG�≈ u� ¨U�d�d�� V�«Ë
 UNM�  qK���  …dG�Ë  ¨œËb�  bM�  dI���  s�  ŸuC�Ë
 »U��  vK�   UIH�  «ËbIFO�  Êu��«u�L�«Ë  ¡«b�_«
 X�«u� w��«  U�JM�« ÒÊ≈Ë ¨U�dOB�Ë UN{—√Ë UN�F�
 WKHG�«  pK�  ZzU��  s�  ÎUCF�  Òô≈  X�O�  WIDML�«  w�

ÆådOBI��« p�–Ë
 Òb{  …—ÒdJ�L�«   «—UB��ô«ò  Ê√  WK�J�«  X�{Ë√
 ÎöO�œ  Òô≈  X�O�  ÍdOHJ��«  ÒËbF�«Ë  w�uONB�«  ÒËbF�«
 W�b��«  tM�  lMB�  Íc�«  ÕuLD�«  WÒOF�«Ë  vK�  ÎUO�

ÆåWOIOI�Ë WOF�«Ë  «“U��≈ ¨…d�U�L�«Ë
 wM�Ë bO� u�ò d�d���«Ë W�ËUIL�«  bO� Ê√   √—Ë
 rNM�Ë W�UL� vK� rN�—b� ÊuO�UM�K�« tO� dFA���
 r�œ«bF��«Ë  rN��UB�Ë  r??�œu??�Ë  s�  ŸU??�b??�«Ë
 Â«e��«  d��  rNOK�  WL�eN�«  ÷d�Ë  …«eG�«  WN�«uL�

ÆåW�ËUIL�«Ë VFA�«Ë gO��« W�œUF�

 áeƒµëdG ≥ãàd :záehÉ≤ª∏d AÉaƒdG{

äGóYÉ°ùªdG ´ƒ°Vƒe »a πFGóH OƒLƒH

©bNF�« l�u�®  b�— W�Uzd� WFL��� W�ËUILK� ¡U�u�« WK��

 vK� Âu� W�� —Ëd� W��UM� w� ¨œU��ô« »e� È√—
 …bO�F�«  W�uJ��«  nO�Q�ò  Ê√  ¨WI��«  W�uJ��«  qO�
 b�«uIK�  ÎU�ö� ¡U� Íc�«Ë ¨»«uM�«  fK�� WI� UNKO�Ë
 WO�UM�K�«   U�uJ��«  nO�Q�  UNOK�  ¡UM�  r��  ÊU�  w��«
 ÎUC�—  WO�FA�«  W{UH��ô«  t�b�Ë  d�√  u�  ¨WI�U��«
 w��«Ë  ¨ U�uJ��«  pK�  UN��N��«  w��«   U�UO�K�
 bK��«  l�œË  rN�«u�√  e��Ë  sOO�UM�K�«  —UI�«  v�≈   œ√
 ÊUM�� q�I��� vK� WL� —UD�Q� —cM� l�b� dI� u��

Æå…bO�F�« ‰UO�_«Ë
 s�  Âu�  W��  ‰ö�  W�uJ��«  t�   b�Ë  UL�ò  ‰U�Ë
 w��«   U�IF�«  q�  s�  r�—  vK�Ë  ¨fK�L�«  WI�  UNKO�
  U�uJ� lD��� r� U� W�� w� XII� UN�S� UN�N�«Ë
 ÎU�U�œ fO� «c�Ë  U�uJ��« pK� dLF� tII�� Ê√ WI�U�
 …—uB�«dOOG� …—ËdC� UNM� bO�Q� UL�«Ë ¨W�uJ��« s�
 UNOF�Ë  WO�UM�K�«   U�uJ��«  qOJA�  w�  WODLM�«

Æås�u�« UN� dL� W�u��� dO�  U�I� WN�«uL�
 b�bF�«  oOI��  w�  W�uJ��«  X���  bI�ò  ·U{√Ë
 Èd??�«  ·«b???�√  w??�   U�I�  UN�N�«ËË  ·«b???�_«  s??�
 s�c�«Ë  W�uJ��U�  ÊuB�d�L�U�  ¨UNKO�c��  vF��
 …d�H�« pK� ‰ö� Ÿ—UA�« w� UN�uI� ÊËdE�M� «u�U�
 …dL���  X�«“  U�  W�uJ��«  Ê_  X�U�  b�  rN���—  ÊS�

 sO� …b�b�  U�ö� ⁄u� …œU�≈ w� w�ö�ù« UN�NM�
 ô W�uJ��« UN�II� w��«  U�U�M�«Ë ¨s�«uL�«Ë W�Ëb�«
 W�uJ��«  fOz—  W??�Ëœ  U�œb�  w��«Ë  U�ƒUH�≈  sJL�
 UN�«—«d� Ê√  UNO� “d�_«Ë ¨W��UML�«  Ác� w� t�LK� w�
 `�UBL�«  s�  Î «bOF�  s�«uL�«Ë  s�u�«  `�UB�  X�U�
  U�UO� b{ W�«dB� ·u�u�«Ë ¨W�u�H�«Ë WOB�A�«
 w�UL�« oO�b�K� t�U�U�� ŸUC�≈Ë Íe�dL�« ·dBL�«
 ·dBL�«  q�b��  WIKF�L�«  W�uJ��«   «—«d�  t�«e�≈Ë
 ·d�  dF�  —u�b�  s�  b�K�  lDI�«  ‚u��  Íe�dL�«

ÆålK��« —UF�√ vK� p�– dO�Q�Ë WOM�u�« WKLF�«
 ÕU�H�ô« ¡UM� u�� t�u��« …uD�å?� »e��« œU�√Ë
 WIDML�«   «œUB��«  tO�  q�UJ��  w�dA�  œUB��«  vK�
 ¨WOM�u�«   öLF�U�  UNMO�  U�  w�  ‰œU���«  e�eF�Ë
 Âö���ô« sO� dOD� nDFM� ÂU�√ nI� ÂuO�« ÊUM�K�
 sO�Ë  sOO�UO�K�  W�U��«  `�UBL�«Ë   UO�BFK�
 d��  W�UF�«  …UO��«  ÂUE��«Ë  W�Ëb�«  oDML�  —UB��ô«
 …—«œù«  `KB�Ë  œU�H�«  vK�  wCI�  WOM�Ë   «¡«d??�≈
 vK�  ÈuI�  b??�√  ö�  Îö�U�  ÎôöI��«  ¡UCI�«  `ML�Ë
 UN�  sOM�«uL�«  WI�  bOF���  ÂuO�«  W�Ëb�«Ë  ¨W�Ëb�«
 s�u�«  W�KBL�  w�Q�  WO�uJ�   «¡«d??�≈  ‰ö�  s�

Æås�«uL�«Ë

 ÎU�UL��« åwM�u�« q�J��«ò bI�
 w�  sB�  e�U�  VzUM�«  ‰eM�  w�
 ∫»«uM�«  —uC��  ¨…—uJ�«  U��u�
 w??�u??� ¨Ê“U???�???�« q??J??O??� b??�d??�
 w??N??�Ëb??�« ÊU??H??D??�√Ë W??O??�??�d??�
 o�U��«  d�“u�«  q�J��«  Òd�  sO�√Ë
 VzUM�« —c��« ULO� ¨…œUF� n�u�
 Âb??�  s??�  wMO���«  vHDB�

ÆWO�� »U��_ —uC��«
 w�  Êu??F??L??�??�??L??�«  Y???�???�Ë
 WD�Ë œö��« w� WM�«d�« ŸU{Ë_«
 ¨d�_« vK�Ë ÆW�œUB��ô« W�uJ��«
 Î̈ «¡u�  œ«œe�  l{u�«ò  sB�  ‰U�
 —UON�«Ë  ÍœU??B??�??�ô«  —U??O??N??�ô«Ë
 ÍœRO�  —UF�_«  ¡ö�  l�  WKLF�«
 ·Òu??�??�??� w??�??�« W??�U??�??L??�« v???�≈
 UN�  dFA�  w??�??�«Ë  ÎUFOL�  UNM�
 s�Ë  tB��  s??�  ÎU�öD�«  Òq??J??�«

ÆåtFL���
 W??�u??J??�??�« W???D???�ò ·U?????{√
 W??O??�¬ l??C??� r???� W???�œU???B???�???�ô«
  U�ö�ô« cOHM�� ¡b�K� …d�U��
 Ê_  WI��«  …œUF��«  »uKDL�«Ë
 ô  «c??�Ë  ¨WI�  ÊËœ  s�  œUB��«  ô
 ÆbFB�«  Òq�  vK�  r�d��  ôË  Á«d�
 Èd�  ô  UL�«  Âö�Ë   U�UD�  „UM�
 v�≈ Îö??F??� ÍœR???� b??�  U??�ö??�≈
 WI��«  …œU??�≈Ë  s�u�«  ¡UM�  …œU??�≈

Æåw�UM�K�« lL��LK�
 Î «dO��  ÎU���  „U??M??�ò  ÒÊ√  È√—Ë
 Ê√  WKJAL�«Ë  W�UF�«  WO�UL�«  vK�
 WHK���  ÎU??�U??�—√  wDF�  WN�  Òq??�
 dO� d??�√ «c??�Ë ÂU??F??�« s??�b??�« s??�
 ôË  ¨—u???�_«  rOI���  ôË  ‰u�I�
 s�  ¡w�  ÍQ�  v�UF��  Ê√  sJL�
 ‰«u�_«  X��– s�√  ·dF� Ê√  ÊËœ

ÆåW�uNML�«
 …b�b�   «u??M??�  cM�ò  ·U??{√

 sO�  oO�M��«  Èu??�  lL��  ô
 ÎöL�  d�  r�Ë   —«œù«Ë   «—«“u???�«
 Ë√  W�u���  W�O��  v??�≈  qB�
 ULO�ôË  WOKF�Ë  WIO�œ  W��UF�
 ÆW�FB�«  ŸU??{Ë_«  Ác??�  q�  w�
 ‰«u�_« nK� s� Àb���«  r�� UL�
 r�Ë  Î̈U��dI�  WM�  cM�  W�uNML�«
 t�u�  Í√  v�≈  Êü«  v��  q�u��
 …dO��  sO�«uI�«  ¨t�QA�  wKF�
 vK�  wKF�  d??�√  Í√  d??�  r??�  sJ�Ë

Æå÷—_«
 jD��«  Òq??�ò  ÒÊ√  vK�  œÒb???�Ë
 W�œUB��ô« —UJ�_«Ë  U�ö�ù«Ë
 ¨qI���  ¡UC�  ÊËœ  s�  lHM�  ô
  öOJA��«  n�Ë√  s�  „UM�  ULO�
 Îö�b�  „UM�  ÒÊ√  UL�  ÆWOzUCI�«
 ¡UCI�« w� sOO�UO��« iF� s�

Æå—u�_« VB� u� Íc�«
 V�«uO�  q??�??J??�??�«ò  Ê√  b???�√Ë
 fK��  w�  WOF�dA��«  W�—u�«
 b�bF�«  w�  n�«u�  t�b�Ë  ¨»«uM�«

ÆåWO�U�_« —u�_« s�

 sB�  ‰U�  ¨uHF�«  Êu�U�  s�Ë
 Ê√  U�dF�Ë  ¨tM�  n�u�  UM�b�ò
 ¨—dJ�  6  Ë  6  v??�≈  XK�Ë  —u??�_«

Æå¡«—u�« v�≈ U�bOF� «c�Ë
 UM�O�NM�  w??�  U??M??�≈ò  ‰U????�Ë
 fOz—  UNM�  d��  w��«  WO�UO��«
 ¨tO��d�  ÊULOK�  …œd??L??�«  —UO�
 UM�b�Ë  U??�—U??J??�√  sL{  qLF�
  U�ö� ÕdD� b� d�√ Í√ s� Î «bOF�
 t�uI� s� U�√ X�� «c�Ë ¨ÂUNH��«
Æåw�UM�K�« VFA�« UL�≈ q�J��« ôË

  UMOOF��«  l??�  U??M??�≈ò  ·U??{√
 …¡U??H??J??�« √b???�???� b??L??�??F??� w???�???�«
 ÊUJL�«  w�  V�UML�«  h�A�«Ë
  U�«d��« UM� ÊuJO�Ë ¨V�UML�«
 fK�� w??�  n??�u??�Ë  U??�U??I??�Ë
 w�  w�  ÂuO�«  …d�F�«Ë  ¨»«u??M??�«
 …—Ëd??{ò  vK�  Î«œÒbA�  ¨åcOHM��«
 WD��U�  w�UM�K�«  VFA�«  Â«e��«
 WN�«uL�  W�Ëb�«  UN�F{Ë  w��«
 X���√  w??�??�«Ë  U??�Ë—u??�  ”Ëd??O??�

ÆåUN�U��

 w�U�L�«  åÍbF�_«  —UO��«å?�  ÂUF�«  sO�_«  È√—
 XII�   U�b���«  WN�«u�  W�uJ�  Ê√ò  bF�_«  sF�
 w�  W�u���  dO�Ë  WO�UO�   «“U��’  Âu�  WzU�  ‰ö�
  U�“_«  r�—  ¨W��UF�L�«  WI�U��«   U�uJ��«  a�—U�
 ¡U�Ë  UN�bI�  w�Ë  ¨ÊUM��  U�bNA�  w��«  V�UBL�«Ë
  UO�UJ�ô«  r�—  t�N�«u�  w�  X���  w��«  U�Ë—u�

ÆåW�ËbFL�« v��Ë WDO���«
  «“U��ù« Ác� q�ò f�√ `�dB� w� bF�_« ‰U�Ë
 Êd�I�  r�  «–≈  ¨qB��  r�  UN�Q�Ë  d����  Ê√  sJL�
 nA�Ë  œU�H�«  W�—U�L�  W��d�  WO�uJ�   «—«dI�
 W�uNML�«  ‰«u�_«  ŸU�d��«Ë  rN���U��Ë  s�b�UH�«
 W�œUF�«  W�Ëb�«  ¡UM�Ë  s�uK�  W�UO�  ö�  ÆW�dNL�«Ë
 wIOI�  Õö??�≈  ÊËœ  s�  WO�U��RL�«Ë  …—œU??I??�«Ë
 ŸËdAL�«  dO�  ¡«d??�ùU??�  q�L��  WO�ö�≈  sO�«u�Ë
  U�UL��«  l??�—Ë  «u??�U??�  ÎU??�√  s�b�UH�«  W��U��Ë
  «u�OH�«Ë dL��« ◊uD��« W�«“≈Ë WO��cL�«Ë WOHzUD�«
 VN�Ë  ‚d�  s�  q�  s�Ë  t�  t��A�  Ë√  b�U�  q�  s�

ÆåÂUF�« ‰UL�«
 W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� —U���«ò bI��«Ë
 WO�UO�  W�UB�  tzUD�≈  W�ËU��  Ë√  ¨dL�√  ÎUD�

 w�  sO�œuL�«  ‰«u??�√  s�  nAJ�«Ë  t��¡U��  lML�
 ‚uI�Ë s�u�« Èu� dL�√ dD� ôò ‰U�Ë ¨å·—UBL�«
 ÊU��  —u��b�«  W�uJ��«  fOz—  ÎUO�«œ  ¨åsOM�«uL�«
 t���U��Ë  t��¡U�L�  W�ö�  ¡U�b��«ò  v�≈  »U�œ

ÆåUO�—U�Ë ÎUOK�«œ t� W�uMLL�«  U�UB��« d��Ë
 l�  q�«u��U�  Ÿ«d???�ù«  …—Ëd???{ò  vK�  œb??�Ë
 UN�FO��  v�≈   U�öF�«  …œU??�ù  W�—u��«  W�uJ��«
 Ê√Ë  ¨W�FB�«  ·ËdE�«  Ác�  w�  ÎU�uB�  ¨UNKOFH�Ë
 ¨‰UL�ô«  ‰Ëb??�   U�u�Ë√  s�  sO�UM�«  …œu??�  ÊuJ�
 ¡U�dNJ�«  —«d���«Ë  W�œUB��ô«   UHKL�«  v�≈  W�U{≈
 iF�ò  ÎU??O??�«œ  ¨åÊUM��  W�KB�  tO�  UL�  U�dO�Ë
 UN�U�U�—Ë UN�U�Ë√ s� ÃËd��« v�≈ WO�UO��« ÈuI�«
 W�—u� ≠WO�UM��  U�ö� s� q�b� ô t�_ ¨WO�—U��«

ÆåWOFO�� s� d��√
 ‰u� »«uM�« b�_ Í“«e��ô« »UD��« l�d�ò  n�√Ë
 ¨åW�—uNL��«  W�Uz—  W�dF�  `�H�  W�ËUIL�«  Õö�
 ¨åV�UM� ôË ÊUM�� wI� UL� W�ËUIL�« ôu�ò t�Q� Î «d�c�
 VFA�«Ë s�u�« W�KB� q�√ s� WO�öIF�«ò v�≈ U�œË
 XOIL�«  w��cL�«Ë  wHzUD�«  »UD��«  s�  ÃËd��«Ë

Æå÷u�dL�«Ë

 OÉ°ùØdG ≈∏Y »°†≤J  äGAGôLE’ :zOÉëJ’G{

AÉ°†≤dG á«dÓ≤à°SG íæªJh IQGOE’G í∏°ü oJh

 IAÉØµdG óªà©J äÉæ««©àd :z»æWƒdG πàµàdG{

Ö°SÉæªdG ¿ÉµªdG »a Ö°SÉæªdG ¢üî°ûdGh

Ö°UÉæe ’h ¿ÉæÑd »≤H Éªd áehÉ≤ªdG ’ƒd :ó©°SC’G

 »U??�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  sK�√
 ÊUM��  ·dB�  r�U�  s�  Î «b??�Ë  mK��  t�√
 ‚u��«  w�  q�b�O�  t�Q�  W�ö�  ÷U�—
 ŸUH�—«  r��Ë  WO�UM�K�«  …dOK�«  W�UL��
 œ«uL�« œ«dO��« r�œ r�O�Ë ·dB�« dF�
 ÎU��d�  ÊuO�UM�K�«  fLKO�Ë  WOz«cG�«

Æ—UF�_« w� ÎUF�«d�
 W�uJ��«   «“U??�??�«  s�  t�  WLK�  w??�Ë
 ¨UNHO�Q�  vK�  Âu�  100  —Ëd??�  W��UML�
 W�d�� ‚dG� WMOH��« Ê√ò v�≈ »U�œ —U�√
 dO� Ë√ …œuIH� U�≈ –UI�ù« V�«d�Ë WO�UO�
 Òô≈  UM�U�√  sJ�  r�  Âu�  W��  q��Ë  W��U�
 rJ��«  UMLK��ò  ‰U??�Ë  ¨åWMOH��«  …œUO�
 sJL�  qN�  WO�UO�  W�d��  ‚dG�  bK��«Ë
 t�  «u����  s�c�«  q��  s�  —UON�ô«  n�Ë

Æåø◊uI��« WE�� w� bK��« «u�d�Ë
 WM�e�  Ê√  UMHA��«  UM�√ò  v??�≈  XH�Ë
 Âb�  Êö�≈  w�  œœd��  r�Ë  W�ËU�  W�Ëb�«
  «bM�  w�  ÊUM��  Êu�œ  l�œ  vK�  UM�—b�
 ¡«œ√  r�uI�ò  ÒÊ√  Î «d��F�  ¨åb�u�Ë—uO�«
 r�UFK�  ÎUC�√Ë  ”UMK�  „Ëd��  W�uJ��«

ÆåÁU�e��√ U� WA�b� V�«— Íc�«
 wzU�u�«  Âu�N�«  l�  q�UF��«ò  Ê√  b�√Ë
 Îö??�u??� ÎU??�??�ËË Î «d??O??�??� Î «b??N??� ·e??M??�??�«
 v�≈  Î «dOA�  ¨åU??M??�«—b??�  ‚uH�   U�UJ�≈Ë
 WL�d�K� `O�B�« o�dD�« w� ÂuO�« UM�√ò
 —bO�  dL�R�   «—dI�  cOHM�  ¡b��  WOKLF�«
 bIM�«  ‚ËbM�  l�   U{ËUHL�«  …«“«uL�
 W�KB�«  WO{—_«  d��FÔ�  W�uJ��«  WD�Ë
 s�uJ�  …œU??�ù  UNOK�  ¡UM��«  sJL�  w��«

ÆåÊUM�K� W�œUB��ô«Ë WO�UL�«  WOM��«
 ÂUEM�U�  ÊuJ�L��  UM�√ò  vK�  œb??�Ë
 q�u��  vK�  ÊËdB�Ë  d��«  ÍœUB��ô«

 ¨åw�U��« v�≈ wF�— s� U�œUB��«
 qJ�Ë  ¨ÂuO�«  sK�√  Ê√  wMMJL�ò  ‰U??�Ë
 w�Ë  ¨WJ��«  X�K�√  W�uJ��«  Ê√  ¨WI�
 …—UH�  Ê√Ë  ¨UNOK�  —UDI�«  l??{Ë  —u??�
 Æ–U??I??�ù«  WK�—  ¡b��  X??�–√  b??�  ‚ö??D??�ù«
 W�uJ��«  Ê√  ¨Âu??O??�«  sK�√  Ê√  wMMJL�Ë
 UN�U�«e��«  s�  %  97  t����  U�   e��√
 u��Ë  ¨Âu??�  W�LK�  Í—«“u???�«  ÊUO��«  w�
 Âu�  W�L�«  Ã—U??�  UN�U�«e��«  s�  %  20
 Ê√  wMMJL�  UL�  ÆWM��«  qL�  Z�U�d�  w�
  «—«“u??�«  s�  X�K�  W�uJ��«  Ê√  ¨sK�√
 20  Ë  15  sO�  WOKOGA��«  UN�UIH�  iH�

 iH�  v�≈  ÍœRO�  Íc�«  d�_«  ¨W�L�«  w�
 W�“«u� w� W�L�U� 5 Ë 4 sO� ÂUF�« ‚UH�ù«
 X�U�  W�“«uL�«  Ê√  s�  r�d�«  vK�  ¨2020

ÆåÎö�√ WHAI��
 ¡U�Ë  ÕUO��«  s�  r�d�«  vK�Ëò  ·U{√
 vK�  r�U��«  Ád??D??�Ë  ¨r??�U??F??�«  U??�Ë—u??�
 ô≈ ¨”UM�« …UO�� dL��L�« Áb�bN�Ë ¨ÊUM��
 nK��� vK� qLF�« ‘—Ë n�u� r� p�– Ê√
 sO�Q� w� ¨ÂuO�« v�� ¨UM��� Æ «—U�L�«
 ¨sOO�UM�K�  W�UL��«  s�  vB�_«  b��«
 ÊU�  ULMO�  ¨U�Ë—u�  ¡U�Ë  dD�  WN�«uL�
  e��  Íc�«  t�u��  ÂU�√  v�«b��  r�UF�«
 r�d�«  vK�  ¨t��ËUI�  s�  vLEF�«  ‰Ëb�«
 ÆUNJK�L�  w��«  WL�C�«   U�UJ�ù«  s�
 W�U���« WK�dL�« Ác� “ËU��� Ê√ q�Q�Ë
 Ê√  ÎU�uB�  ¨ U??�U??�ù«  s??�  —b??�  q�Q�
 dO�  Ÿ—«u??A??�«  w�  U�«d�  w��«  b�UAL�«

ÆåWF�A�
  «“U��ù« Z�U�d� s�ËUM� iF� œ b�Ë
 WO�«eO�  w�  oO�b��«  W�«b�  ‚ö�≈  åUNM�Ë
 a�—U�  w�  …d�  ‰Ë_  ¨Íe�dL�«  ·dBL�«
 nAJK�  W��UL�«   UN��«  …u??�œ  ¨ÊUM��
 —«d�≈  ¨UN�U�d��«Ë  W�uNML�«  ‰«u�_«  s�
 ¨œU�H�«  W��UJL�  WOM�u�«  WO�O�«d��ô«
 W��UJL�  W??�—u??�Ë  W??O??�¬  dO�«b�  —«d???�≈Ë

 ¨tM�  WO�Q�L�«  ‰«u�_«  …œUF��«Ë  œU�H�«
 ‰«u�_« ’uB��  UIOI���« ¡«d�≈ VK�
 17  bF�Ë  q��  Ã—U��«  v�≈  X�u�  w��«
 w�d� Êu�U� ŸËdA� ¨2019 ‰Ë_« s�dA�
 œ«œd??�??�«  ¨WO�dBL�«  W�d��«  l??�—  v??�≈
 ÍuOK��«  n�UN�«  ŸUD�  qOGA�Ë  …—«œ≈
 “U��≈  ¨WOL�U�  WB�UML�  dOC���«Ë
 ¡UCI�«  WO�öI��U�  WIKF�L�«  sO�«uI�«
 WOz«e� W�UO� l{Ë ¨wzUCI�« rOEM��«Ë
 w�UO��ô«  nO�u��«  œUF���«  d��  W�U�
 r�eK��   U{ËUHL�«  ¡b�  ¨…—ËdC�«  bM�  ô≈
  UBML�«  d��  wFO�D�«  “UG�«  Â«bI��«
 ¨wFO�D�«  “UG�«  e�uG�Ë  s�e���  WLzUF�«
 s�  VOIM��«  s�  v??�Ë_«  WK�dL�«  ¡UN��≈
 œ«bF��ô«Ë  ¨WO�UM�K�«  ÁUOL�«  w�  “UG�«
 w�d�  Êu�U�  ŸËdA�  ¨w�U��«  WK�dLK�
 Ø1200Ø  WLOI�  w�U{≈  œUL��«  `��  v�«
 W�UF�«  W�“«uL�«  w�  WO�UM��  …dO�  —UOK�
 ŸU{Ëô«  WN�«uL�  hB��  2020  ÂUF�

ÆåU�Ë—u� ¡U�Ë qFH� …b���L�«
 W�uJ��«  Ác�   U�u�Ë√  v�Ë√ò  Ê√  b�√Ë
 W??�Ëb??�« s??O??� W??�ö??F??�« …œU??F??�??�« w???�
 W�ö� rOI��� ôò t�√ Î «d��F� ¨ås�«uL�«Ë
 X�U�  «–≈  W??�Ëb??�«Ë  s�«uL�«  sO�  WI��«
 c�Q�  W??�Ëb??�«  ÆwDF�  ôË  c�Q�  W??�Ëb??�«

 X�b�  «–U??�  ¨sJ�  ¨V??z«d??C??�«Ë  Âu??�d??�«
 °W�uK�  ÁUO�  °WLKE�  ¡U�dN�  ø”UMK�
 °w�U�� dO� ¡UHA��« °WHOE� dO� Ÿ—«u�
 °W�UO��«  w�  œU��  °…—«œù«  w�  œU��
 °WK�U�  l�—UA�  °W�UF�«  WO�UL�«  w�  —b�
 °W�u�  dO�   U�d�  °…d??�U??�   «d�L�
 °…dOK�«  dF��  Âd��  V�ö�  °g�U�  ¡ö�
 œ«bF� wHJ� q�Ë ølzU�u�« w� Ác� X�O�√
 sO�  W�öF�«  ¡u�  vK�  W�ôbK�   öJAL�«
 Ác� dOOG� b�d� s�� øsOM�«uL�«Ë W�Ëb�«
 Æ·bN�«  «cN�  …dO��  Î «œuN�  ‰c��  ÆW�öF�«
 WFH�d�  Ê«—b��«Ë  ¨…dO��  oz«uF�«  sJ�
 Æ…d����   UOM�c�«Ë  ¨WMOB�Ë  Î«b??�
 v�≈  ÃU���Ë  ¨qLF�«  q�«uM�  ¨p�–  l�
 …—uB�«  dOOG�  s�  sJL��  w�  ”UM�«  r�œ

ÆåW�ËbK�  WODLM�«
 Ã—U� s�  ¡U� W�uJ��« Ác�ò l�U�Ë
 w�   U�uJ��«  nO�Q��  wMO�Ëd�«  ‚UO��«
 ¨W�uJ��«  Ác�  ÕU��  ÊS�  ¨p�c�Ë  ÆÊUM��
 rJ��«  ÂuNH�  w�  ‰u���«  W�«b�  qJAO�
 rzUI�« qK��« Õö�≈ w� p�c�Ë ¨WDK��«Ë
 s��  ÆUNOM�«u�Ë  W�Ëb�«  sO�  W�öF�«  w�
 ‰UA�≈  v??�≈  vF��  s??�  „U??M??�  Ê√  rKF�
 Ë√  WO�UO�  `�UBL�  ¡«u??�  ¨W�uJ��«
 —«dL��ô«  vK�  ÊuLLB�  UMMJ�  ¨WOB��
 vK�  ¨qLF�«Ë  ¡«œ_«  w�  Ã–uL�  r�bI��
 w��«  …d??O??�??J??�«   U??�u??F??B??�«  s??�  r??�d??�«

 ÆåUMN�«u�
 UM�b�Ë  ô≈  UM�  —UO�  ôò  Ê√  vK�  œÒb�Ë
 WO�Ëd�«  Ác??�  Ê_  ¨ U�uFB�«  qL��Ë
 WO�UJ�« l�b�« …u� wDF� Íc�« œu�u�« w�
 U�d�� bI� ÆsJL� X�Ë Ÿd�Q� oHM�« —u�F�
 Î̈UC�√ VF� w�ü« UL�—Ë ¨v�Ë_« WK�dL�«
 ÆoHM�«  d??�¬  w??�  ÕuK�  √b??�  ¡u??C??�«  sJ�
 “ËU���  ÊQ�  dO��  q�_«Ë  Æq�√  „UM�  rF�
 vK� ÁUM�—“ UL� ¨d��√ W�ËdL�  U�uFB�«
 ¨—uNE�U�  tL�«d�  √b���  ¨Âu�  W��  Èb�

Æå—UL��« Èd� wJ� X�u�« ‰uD� s�Ë
 rJ�  U�bN�  ¨ÊuO�UM�K�«  UN�√ò  r��Ë
 dOOG��«  lMB�  wJ�  qLF�U�  dL���  Ê√
 Ê√  rJOK�  UM�U�—  ÆU�bK�  w??�  w�U��ù«
 ¨U�UMIK�√  w��«  Õö??�ù«  …dO��  dL���
 w��«  W??�Ëb??�«  ¡UM�  ÁU��U�  «uF�b�  Ê√Ë

ÆåUNzUM�√ q�I���Ë d{U� wL��

áeƒµëdG ∞«dCÉJ ≈∏Y Ωƒj 100 Qhôe áÑ°SÉæªd áª∏c ¬Lh

»HÉéjE’G ô««¨àdG ™æ°üd πª©dÉH ¿hôªà°ùe :ÜÉjO

PÉ≤fE’G á∏MQ AóÑd É¡«∏Y QÉ£≤dG ™°†æ°Sh áµ°ùdG Éæë∏°UCG

©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ Í«d��« w� ¡«—“u�« fK�� W�K� w� t�LK� wIK� »U�œ

 ΩÓYE’G ájÉªëd :áaÉë°üdG áHÉ≤f

 √Oƒª°U äÉeƒ≤e ø«eCÉJh

 dI�  w�  Í—Ëb�«  t�UL��«  bF�  ÊUO�  w�  ¨W�U�B�«  W�UI�  fK��  È√—
 r�UF�«  vK�  qDÔ�ò  dDH�«  bO�  Ê√  ¨wJFJ�«  w�u�  VOIM�«  W�Uzd�  W�UIM�«
  U�“√ WKL� w�UF� s�u�«Ë bOF�U� W�MN��« vMF� ‰u� WB� VKI�« w�Ë
 q�_U�  ÊUL�ù«  oKDM�  s�  sJ�Ë  ¨WO��Ë  WO�UL��«Ë  WO�U�Ë  W�œUB��«
 Î̈U�uB� sOLK�L�«Ë ÎU�uL� sOO�UM�K�« W�UIM�« fK�� TMN� w�ü« bG�U�
 d�d���«Ë W�ËUIL�«  bO� Èd�c� s�u�«  ÊUM�� TMN�Ë bOF��« dDH�«  bOF�

Æå‰U��« Ác� dO� ‰U��«Ë UMOK� ÁbOF� Ê√ ¨v�uL�« ÎözU�
 s� —U�� UL�ò  tH�√ s� ÎU�dF� ¨t�U�uM� ÒqJ� w�ö�ù« r���« …b�Ë b�√Ë
 ¨åtO�≈ s�uCML�« sO� W�dH�« Y�Ë w�ö�ù« r���« «c� W�–dA�  ôËU��
  U�UIM�« Ë√ Êu�UI�« w� hI� V��� fO� w�ö�ô« Ÿu{uL�«ò ÒÊ√ Î «d��F�

Æå UO�U���« s� Î «bOF� sOO�ö�ù« lL�� j�«d�« oO�M��« Ê«bIH� sJ�Ë
 »dG��«  ¨å…—bI�Ë  W�d���  WO�ö�«  W�—U��«  l�«u�  œu�Ëò  b�√  –≈Ë
 w�Ë WO�ö�ù« WOK�_U� l�L�� ô WO�Ëd�J�« l�«u� l�dA� WH� `M� …uH�ò

Æå’U��_ WOB��  U�H� ÎU�U�√
 `�� v�≈ò s�—d�L�« W�UI� l� ÊËUF��U� W�U�B�« W�UI� fK�� U�œË

Æå»U���ö� WO�u�UI�« ◊ËdA�« rNO� d�«u�� sL� sO��UIMK� »U���ô« »U�
 …Òu�b�  Î̈U�uB�  Âö�ù«  …—«“ËË  UN�U�uJ�  ÒqJ�  W�uJ��«ò  ÒÊ√  È«—Ë
 Ác� w� ÁœuL�  U�uI� sO�Q� v�≈ wF��«Ë Âö�ù« W�UL� v�≈ U�—Ëb�
  U�u�DL�« Êu�U�Ë Âö�ù« Êu�U� oO�D� w� œbA��«Ë ÆW�FB�« ·ËdE�«
 ô  s�c�«  WHB�«  wK��M�  vK�  ÎUC�«  q�  w�dA�«  Âö�ù«  vK�  jI�  fO�

ÆårNOK� WO�U�� Ë√ WO�U�— Ë√ WO�u�U� WOF�d�

 d�� r�U� r�U� —u��b�« VzUM�« d�d���«Ë WOLM��« WK�� uC� È√— ?
 ËbF�« ¡öL� WOC� l� w�UF��« b� v�≈ —u�_« qB� U�bM�ò t�√ ¨åd��u�ò
 v�≈  Îôu�Ë ¨ÍœU� Âd� ÍQ� WK��L�«  sOD�K� v�≈  s�—UH�«  wKOz«d�ù«
 œd�L� …dHE� WM�¬ …œu� qON��Ë ËbF�« WO�M� ¡ôR� »U���« d�d��
 WN�Ë X���√ W�ULF�«Ë W�UO��« Ê√ wMF� ¨WO�M��« ÁcN� wKJ� VD�
 Æd�U�L�« q� vK� s�u�« »«u�√ `�H�Ë ¨X�«u��« q� UNF� jI��Ë ¨dE�
 ÆWOI�UML�«Ë WO�e��«Ë WOHzUD�«   «¡UL��ô«  s� bF�√  WOM�u�«  U�UCI�U�
 Î «“U��≈ ÊuJ� sK� ¨p�– qB� U� «–S� ÊuK�U� r� U� Êu�—b� ô iF��«Ë
 ¡ÈœU�L�«  tO�  X�U{  s�Ë  vK�  Âö�Ë  …—U��Ë  Îô–  UL�≈  Î̈ «—UB��«Ë

Æå UO�BF�«  dB��«Ë
 rOK�≈ w� …bK� s� d��√ w� U�Ë—u� ¡U�u� W�U�ù«  ôU� d�UJ� bF� ?
 …u�œ ¨åd��u�ò vK� t�U�� d�� w�U����« b�d� VzUM�« t�Ë ¨»Ëd��«
 W�“«d��ô«  dO�«b��«  W�U�  –U��ô  rOK�ù«   U�bK�  w�  W�“_«  U�ö�  ÒqJ�ò
 l� »ËU��K� w�U�_« U�œ UL� ¨å…e�eF�« WIDML�« Ác� w� UMK�√ W�UL��
 WKL��« qLA� Ê√ …—Ëd{Ë ¨ÂuO�« UN� ¡b��« l�eL�« pcr ?�« h�� WKL�

Æ «bK��« q�
 …uI�U�  c�Ô√  U�ò  Ê√  ¨åd��u�ò  d��  œ«d�  s��  o�U��«  d�“u�«  b�√  ?
 q�  sOD�K�  d�d��  v��  Õö��«Ë  ©W�ËUIL�«®  Æ…uI�U�  ô≈  œd��Ô�  ô
  U�UBF�« s� UN�ö��« q�� U�UMLKF� w��« WO��—U��« UN��—U�� sOD�K�
 ÆåUN��ËdF� …e�e� WO�d� …d� w�dF�«  sC��« v�«  œuF�� WO�uONB�«
 w�uONB�« ËbFK� ŸuC� ôË Âö���« ôË ·«d��« ôË lO�D� ôò r��Ë

Æåt�UDD��Ë
 —«d� wJ� qBO� w{UI�« W�Uzd�  ËdO� w� cOHM��« …dz«œ s� —b� ?
 W�UL{ p�–Ë gO�� ÍœU� VzUMK� „ö�√ vK� w�UO��ù« e���« cOHM��
 …dO�  ÊuOK�  WzUL�L�  m�U��«Ë  ¨WO�UM�K�«  W�Ëb�«  ¨e���«  W��U�  s�b�
 ÆWO�UM�� …dO� ÊuOK� sO�L� mK�L� …—bIL�« o�«uK�« v�« W�U{≈ ¨WO�UM��
 VzUM�«Ë WO�UM�K�« W�Ëb�« s� W�UIL�« Èu�b�« WOHK� vK� e���« «c� w�Q�Ë
 qDF�« s� ÎUC�uF� Êu� …œU� WO{UI�« ÊUM�� q�� w� w�UM���ù« ÂUF�«
 ¨Êu� WO{UIK� gO�� VzUM�« ÷dF� W�O�� W�Ëb�« »U�√ Íc�« —dC�«Ë

ÆgO�� v�≈ W�u�ML�« WLN��« V���
 VOI�  VzU�  vK�  rO�«d�≈  wK�  w{UI�«  w�UL�«  ÂUF�«  VzUM�«  v�Òœ«  ?
 »uM��«Ë ‰ULA�«Ë  ËdO� w� W�—UOB�« —U�� s� œb�Ë ”ÆwK�≈ W�—UOB�«
 W�dOB�« Êu�U� WH�U�� rz«d�� p�–Ë ¨·—UBL�« b�√ w� n�u� vK�Ë
 l�  sO�u�uL�«  ‰U�√Ë  ¨WO�UL�«  W�Ëb�«  W�ON�  fL�«Ë  ‰«u�_«  iOO��Ë

Æ«dL� u�√ q�d�  ËdO� w� W�U�ùU� ‰Ë_« oOI���« w{U� v�«  UHKL�«
 t�√  ÊUO�  w�  ÂUF�«  s�ú�  W�UF�«  W�d�bL�«  XMK�√  ¨‚UO��«  «c�  w�Ë
 W�d�bL�«  s�  W�—Ëœ  XH�Ë√  ¨w�UL�«  ÂUF�«  w�bL�«  …—U�≈  v�≈  «œUM��«ò
 ©ÂÆÕÆ√®  Ë  ©≈ÆŸÆÂ®  sOO�UM�K�«  ÍdO�G�«  WK��  w�  ÂUF�«  s�ú�  W�UF�«
 W��UJ� V�J� v�≈ ULN��U�√Ë ¨hO�d� ÊËœ s� W�«dB�« ‰UL�Q� ULN�UOI�

ÆåWO�UL�« rz«d��«

 d�� r�U� r�U� —u��b�« VzUM�« d�d���«Ë WOLM��« WK�� uC� È√— ?
 ËbF�« ¡öL� WOC� l� w�UF��« b� v�≈ —u�_« qB� U�bM�ò t�√ ¨åd��u�ò

QÉÑNCG

wM�u�« q�J��« ŸUL��« s� V�U�



الوطن 4Twelfth year / Friday / 22  May 2020 / Issue No. 3237
3237 العــدد   /  2020 أيار   22  / اجلمعة   / عشرة  الثانية  السنة 

تّخطى عداد »كورونا األلف حالة مع تسجيل 
محلّية   36 بين  انقسمت  جديدة  إصابة   63
و27 في صفوف الوافدين من الخارج«. وُيعيد 
التام  اإلغالق  إلى  العودة  فرضية  االرتفاع  هذا 
تدريجياً،  التعبئة  رفع  إجراءات  عن  والتراجع 
في  استقراراً  المقبلة  األي��ام  شهدت  إذا  سيما  ال 

األعداد اليومية.
عدد  على  حسن  حمد  الصحة  وزي��ر  وعلّق 
اإلصابات المرتفع الذي سّجل امس، معتبراً في 
تحت  يزال  ال  لبنان  في  الوضع  أن  له  تصريح 
تتّبع مصدر  قادرون على  السيطرة طالما نحن 

العدوى كما هي الحال في إصابات اليوم«.
تقريرها  في  العامة  الصحة  وزارة   وأعلنت 
عن تسجيل 63 حالة كورونا جديدة: 36 حالة 
 27 34 حالة مخالطة، كما ُسّجلت  محلّية منها 
حالة من بين المغتربين. وأجرت 2057 فحصاً 

للمقيمين، و90 فحصاً للوافدين.
محافظة  في  الكوارث  ادارة  غرفة  وأص��درت 
فيروس  مستجدات  عن  اليومّي  تقريرها  عكار 
كورونا في عكار مرفقاً بجدول بياني عن الحاالت 

وتوزعها حسب البلدات.
تّم  التي  »ال��ح��االت  ان  ال��ى  التقرير  واش��ار 
17 آذار الماضي وحتى  تسجيلها في عكار منذ 

اليوم قد بلغت 62 اصابة وفق التالي:
حاالت إيجابية: 38
إصابات جديدة: 3
حاالت الشفاء: 24

)مقيمين   391 ال��م��ن��زل��ي  ال��ح��ج��ر  ح���االت 
ووافدين(«.

اتحاد  ف��ي  ال��ك��وارث  إدارة  وح��دة  وأعلنت 
رئيس  لتقرير  »بناء  انه  صور  قضاء  بلديات 
يسّجل  لم  غزال،  وسام  الدكتور  القضاء  طبابة 
 covid  �اليوم أي إصابة على مستوى القضاء ب
19 -، كما صدرت نتيجة الحالتين المشتبه بهما 
اللتين سجلتا أمس وهما سلبيتان، وتم تسجيل 
عدد  ف��إن  وعليه  بهما.  مشتبه  حالتين  اليوم 
المصابين في القضاء ما زال 42 مصاباً توّزعوا 
على الشكل التالي: 34 حالة وافدة من أفريقيا - 
محلية،  حاالت   5  - أوروبا  من  وافدة  حاالت   3

وقد تماثل سبعة منهم للشفاء بشكل تام«.
طبابة  مع  »بالتعاون  أّنها  الوحدة  وأّك��دت 
وف��رق  اللبناني  األح��م��ر  والصليب  ال��ق��ض��اء 
من  الثالثة  المرحلة  تواكب  األول  المستجيب 
عودة المغتربين وذلك من خالل تزويد البلديات 
 PCR �بأسماء األهل القادمين ومتابعة نتائج ال
نقلهم  عملية  على  اإلشراف  ثم  من  بهم  الخاص 
حجرهم  أثناء  ومتابعتهم  ومدنهم  قراهم  الى 
الالزمة  والتوجيهات  اإلرش��ادات  أعطيت  حيث 
وضرورة االلتزام بالحجر وأي مخالفة ستالحق 

بالطرق القانونية المرعية اإلجراء«.
وأعلنت أنها »الجهة الوحيدة المخولة إصدار 
بيانات عن الواقع والمعطيات الصحّية المتعلقة 
والمتعافين  المرضى  وأعداد  كورونا  بفايروس 
من  تقرير  وفق  وذل��ك  بها،  المشتبه  والحاالت 
جميع  من  نأمل  وعليه  القضاء  طبابة  رئيس 
عن  يصدر  ال  خبر  أي  وراء  االنجرار  عدم  األهل 

هذه الوحدة«.
وصدرت النتائج األولّية، عن مستشفى رفيق 

الحريري في بيروت، للفحوص المخبرّية ألكثر 
من 100 شخص في محلة رأس أبو علي في بلدة 
جديدة،  إصابات   9 تسجيل  وأظهرت  مزبود، 
اإلصابتين  عائلة  على  اقتصرت  انها  يبدو 
السابقتين من آل فواز المقيمين في مزبود، وهم 
من سكان شحيم. وأكدت مصادر طبية ومعنية 
النتائج  بانتظار  أولية،  النتيجة  أن  بالموضوع 
الحلقة  ضمن  اإلص��اب��ات  وان  مساًء  الرسمية 

العائلية الضيقة مبدئياً من دون انتشار.
تولى  الحدودية،  حسن  مشتى  بلدة  وف��ي 
بفيروس  مصابين   3 نقل  ليالً  األحمر  الصليب 
الى  واح���دة  عائلة  م��ن  المستجّد  »ك��ورون��ا« 
بإشراف  الحكومي،  الراسي  عبدالله  مستشفى 
طبابة  رئيس  ومن  اللبكي  عماد  عكار  محافظ 
الى فتى  محافظة عكار حسن شديد، باإلضافة 
عمره 14 سنة من العائلة نفسها إلجراء اختبار 

ال� PCR  له لكونه مخالطاً.
في  إصابتها  المثبتة  الحاالت  عدد  وأصبح 
البلدة 4، بعد أن سجلت إصابة سيدة قبل يومين 

وتم نقلها الى أحد المستشفيات للمعالجة.
وبناء عليه، أوفدت وزارة الصحة فريقاً طبياً 
وتمريضياً الى البلدة برئاسة شديد، بالتنسيق 
مع البلدية واألجهزة األمنية المعنية ألخذ عينات 
PCR عشوائية وخصوصاً للمحتمل اختالطهم 

بمصابين بشكل مباشر ومحيطهم .
القبيات في مديرية  وكانت دورّية من مكتب 
على  ليالً  عملت  عكار  محافظة  في  الدولة  أمن 
البلدة  في  التجارية  والمحال  المقاهي  إقفال 
التي شهدت اكتظاظاً كبيراً وبشكل مخالف لقرار 

التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية.
»نتائج  أن  بيان  في  عنقون  بلدية  وأعلنت 
فحوص ال� pcr التي أجريت من قبلها بالتعاون 
أتت   2020/5/17 بتاريخ  الصحة  وزارة  مع 
التزام  سكانها  من  وطلبت  سلبية.  جميعها 
اإلجراءات الوقائية الالزمة من أجل الحفاظ على 

سالمتهم«.
أن  بيان  في  بشمزين  بلدية  أعلنت  كذلك، 
 23 تاريخ  بين  البلدة  إل��ى  الوافدين  »جميع 
نيسان و5 أيار قد خضعوا جميعهم إلى فحص 
ال�PCR  فور انتهاء مدة حجرهم وأتت نتائجهم 

كلها سلبية«.
كما أعلنت بلدية الوردانية في إقليم الخروب 
في  كورونا  بفيروس  إصابة  أول  »تسجيل  عن 
البلدة للسيدة ز.ب. القادمة من الكويت بتاريخ 
الفترة  خ��الل  كانت  والتي   ،08/05/2020
في  الكائن  منزلها  في  بالحجر  ملتزمة  السابقة 

بلدة الوردانية«.
او  »خالطها  ممن  بيان،  في  البلدية  وطلبت 
الحي  في  معها  الساكنين  أقربائها  أحد  خالط 
عزل  الماضيين،  األس��ب��وع��ي��ن  خ���الل  نفسه 
األزمة  خلية  مع  والتواصل  بيوتهم  في  أنفسهم 
البلدية:  التالية: رقم  األرقام  الوردانية على  في 
 ،79142546 ال��ط��وارئ:  رق��م   ،07973200
رام��ي  السيد  الصحية  اللجنة  م��س��ؤول  رق��م 
بلديات  ات��ح��اد  وأع��ل��ن   .81659293 ع��ب��ده: 
التي  الفحوص  نتائج  ان  ال��زه��ران��ي  ساحل 
أجريت في اطار مكافحة فيروس كورونا جاءت 
عشوائية  فحوصاً  أجرى  االتحاد  وكان  سلبية، 

والبابلية  البيسارية  بلدات  في  للمواطنين 
والسكسكية وانصارية.

الدكوانة  بلدية  في  الطوارئ  لجنة  وأعلنت 
»نتيجة  أن  الحصين  ضهر   - روك���ز  م��ار   -
الفحوص المخبرية PCR التي أجراها المختبر 
اللبنانية  للجامعة  التابع  المتخّصص  النقال 
االميركية   LAU، لحوالى 30 شخصاً بطريقة 
تسجيل  دون  من  سلبية  كلها  جاءت  عشوائية، 

إي إصابة بفيروس »كورونا«.
الذين  »االشخاص  ان  إلى  بيان  في  وأشارت 
من  انتقاؤهم  تم  الفحوصات،  هذه  لهم  أجريت 
الوقود  ومحطات  السوبرماركت،  في  العاملين 
من  وع���دد  االش��غ��ال  وف���رق  البلدية  وش��رط��ة 

السكان«.
وأعلنت خلّية األزمة في اتحاد بلديات إقليم 

تحديد  بيان،  في  والجنوبي  الشمالي  الخروب 
مواعيد إجراء فحوص pcr التي تجريها الفرق 
الحكومي  سبلين  مستشفى  في  المتخّصصة 
ال��ح��ري��ري  رف��ي��ق  مستشفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الجامعي، بإشراف وزارة الصحة اليوم، في عدد 

من قرى إقليم الخروب على الشكل التالي:
9،00  حصروت.

10،00  الزعرورية.
11،30  بسابا.
13،00  جون.

14،30  المغيرية.
15،30  دلهون.

وأشارت إلى ان الفحوص ستكون محصورة 
باألسماء التي حددتها خاليا األزمة في البلدات 

المذكورة.

ماكينزي  خطة  ال��وزراء  مجلس  استعرض 
االق��ت��ص��ادي��ة.  الخطة  ف��ي  منها  ل��الس��ت��ف��ادة 
األسبوعية  جلسته  في  ال��وزراء  مجلس  وتابع 
الحكومة  رئيس  برئاسة  الكبير  السراي  في 
حسان دياب وناقش جدول األعمال البحث في 
استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات 
المفاوضات  انتهاء  بانتظار  الصلبة،  المنزلية 

مع الشركة مالكة المعمل.
وزارات  عرض  الى  الوزراء  مجلس  واستمع 
والتجارة  واالق��ت��ص��اد  والسياحة  الصناعة 
والزراعة للمحاور األساسية للخطة االقتصادية 
القطاعات  ف��ي  االس��ت��ث��م��ارات  دع���م  وس��ب��ل 

المنتجة.
تمديد  على  الموافقة  ال��وزراء  مجلس  وق��ّرر 
حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا 
استناداً إلى إنهاء المجلس األعلى للدفاع، وذلك 
حزيران   7 ولغاية   2020 أيار   25 من  اعتباراً 
وفق  التدابير  تستمّر  أن  على  ضمناً،   2020

إجراءات المرحلة الثالثة.
وزارة  طلب  على  الموافقة  المجلس  قّرر  كما 
الزراعة لناحية تجديد عقود أساتذة التدريس 
الرسمية  ال��زراع��ي��ة  ال��م��دارس  ف��ي  بالساعة 

المدرسين  مع   2020  �  2019 الدراسي  للعام 
في  معهم  التعاقد  سبق  ال��ذي��ن  وال��م��دّرب��ي��ن 

السنوات السابقة.
في  الصمد  عبد  منال  اإلع��الم  وزي��رة  وقالت 
لبنان  مصرف  حاكم  الصحافيين:  مع  دردشة 
قد  ال���وزراء  مجلس  رئيس  دول��ة  لطلب  وبناء 
للتدخل  أيار   27 من  اعتباراً  استعداده  أبدى 
في السوق من اجل حماية سعر صرف العملة 
تتعلق  التي  األنشطة  لدعم  وأيضاً  الوطنية 

باستيراد المواد االستهالكية األساسية.
وهذا تم استناداً الى اتفاق سابق تمت إحاطة 
رئيس الحكومة بخطة معينة تّم وضعها على 
 27 من  اعتباراً  تنفيذها  وسيبدأ  األس��اس  هذا 
العام  التوجه  ضمن  من  وهذا  الحالي،  الشهر 

وتفاصيلها طبعاً في عهدة مصرف لبنان.
المستجد  االنتشار  بمكافحة  يتصل  ما  وفي 
لوباء الكورونا، مع زيادة عدد اإلصابات؟ قالت 
من  علمنا  كما  اليوم،  جديدة  حالة   67 هناك 
منهم  حالة   25 هناك  ولألسف  الصحة،  وزير 
وهناك  الكويت،  من  وصلت  التي  الطائرة  من 
لبنان،  في  البنغالدشية  الجالية  من  حالة   13
طبيعة  ندرس  دائماً،  يظهر  ما  بحسب  وفعلياً 

واسع  انتشار  على  تدل  ال  التي  الحاالت  هذه 
النقاط،  ببعض  محددة  بطريقة  إنما  للوباء، 
الرحالت  بعض  هو  االساسي  سببها  ان  كما 
الى  ضبطها  يمكن  والتي  الخارج،  من  الوافدة 
ضبطها  يمكن  واح��د  مبنى  في  و13  كبير  حد 
انتشار  هي  أخرى،  حاالت  هناك  وتبقى  أيضاً، 

داخل البلد سببها عدم مراعاة إجراءات التعبئة 
الداخلية  وزي��ر  من  تأكيد  ك��ان  وهنا  العامة، 
إجراءات  واتخاذ  الكمامة  بارتداء  التشدد  على 
التباعد وغيرها من اإلجراءات، وعدا ذلك، ولذلك 
كان الحرص شديداً على التقيد بهذه االجراءات 
بشكل صارم من قبل المواطنين حتى ال يكون 

هناك التفشي سريعاً.
وقالت »حالياً ال توجه لفتح المطار، ولدينا 
اع��ادة  أم��ا  الحالي،  الشهر   27 في  رحلة  آخ��ر 
استئناف الرحالت فإلى أجل غير مسمى، ففي 
او  المطار  فتح  إلعادة  تصور  ال  الحالي  الوقت 

استخدام الرحالت.
وعن خطة ماكينزي التي اقرت في الحكومة 
أرادت  الحالية  الحكومة  ق��ال��ت:  السابقة، 
التي  والمشاريع  الخطة،  هذه  من  االستفادة 
تشملها، هي 60 مشروعاً تبين ان هناك 10 الى 
الراهن،  الوقت  في  للتنفيذ  قابلة  هي  منها   11
وفي الظروف التي نمر بها، وعلى هذا األساس 
تم عرض هذه الخطة لكي نستطيع االستفادة 
من المشاريع الموجودة فيها، وبالتأكيد نستند 
على مشروع اإلنفاق االستثماري، لكي نستطيع 
ونكون  االقتصادية،  الخطة  ضمن  ادراج��ه��ا 
عدة )الزراعي  أصعدة  على  منها  استفدنا  قد 
تأتي  وهي  والسياحي(  والتجاري  والصناعي 

استكماالً للعمل السابق.
بيروت  محافظ  سيما  ال  التعيينات  وحول 
قالت عبد الصمد لم نتطرق الى ملف التعيينات 

في هذه الجلسة.

أقّرت لجنة المال والموازنة اتفاقية القرض 
العربي  والصندوق  اللبنانية  الجمهورية  بين 
مليون   50 بقيمة  اإلس��ك��ان  مشروع  لتمويل 
دوالر  مليون   180 يعادل  ما  كويتي،  دينار 
 2% بفائدة  سنوات  خمس  على  سماح  بفترة 

على ثالثين سنة. 
وقد حصل نقاش مطّول حول هذا المشروع، 
التي  والتساؤالت  إقراره،  مع  كانت  واألكثرية 
هذا  ألن  الرفض،  مستوى  الى  ترَق  لم  طرحت 
في  تذهب  التي  القليلة  القروض  من  القرض 
االتجاه الصحيح، بحسب ما أكد رئيس اللجنة 

النائب إبراهيم كنعان.
كبيرة  وأزمة  مالي  تعّثر  في  »نحن  أضاف: 
يتوجه  النوع  ه��ذا  من  قرضاً  لكن  صحيح، 
االقتصاد  ينشط  المحدود  الدخل  ذوي  ال��ى 
 fresh« �ويجذب امواالً جديدة، او ما يعرف بال
money« . والتساؤالت التي طلبنا من مصرف 
لبنان  ومصرف  واإلع��م��ار  واإلن��م��اء  اإلس��ك��ان 
في  الصرف،  بسعر  الفارق  هو  عليها،  اإلجابة 
ضوء التبدالت التي حصلت في اآلونة األخيرة 

بين الليرة والدوالر«.
واعلن كنعان عن »إقرار مشروع خطة األمان 
الحكومة  من  المحال  والتحفيز  االجتماعي 
بقيمة 1200 مليار ليرة، ويدعم األسر من خالل 

المشاركة  ويحفز  االجتماعية،  المساعدات 
أجنبية  عمالت  ويجلب  االقتصاد،  عجلة  بدفع 
الى  المشروع  وينقسم  لبنان.  ال��ى  اضافية 
مليار   300 بقيمة  الصناعة  لتحفيز  ق��روض 
الصناعية  ل��ل��م��ؤس��س��ات  وق����روض  ل��ي��رة، 
منها  يستفيد  ليرة  مليار   140 بقيمة  الصغيرة 
للمزارعين  مدعومة  وقروض  مستفيد،   7000
135 مليار ليرة ويستفيد  بقيمة إجمالية تبلغ 

مدعومة  وق����روض  م����زارع،  ال���ف   30 منها 
منها  يستفيد  ليرة  مليار   30 تبلغ  للحرفيين 

6700 حرفي«.
واشار كنعان الى أن »هذه القروض تعالج 
عن  الناجم  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع 
او  البطالة  نسبة  بخفض  وتساهم  الكورونا 
ووضع حد لها الى حد ما، والقسم الثاني منها 
أمان  شبكة  فيشكل  ليرة،  مليار   600 والبالغ 

اجتماعي يستفيد منها 200 الف لبناني، بمبلغ 
400 الف ليرة شهرياً من الفئات األكثر تعرضاً 
الرسمية  المدارس  طالب  وأسر  المسنين  من 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  االلغام  ومصابي 

وشرائح اخرى محددة في القانون«.
وتابع: »بحثنا كذلك في تحديد سقف للفوائد 
ال  المصارف  جمعية  ان  خصوصاً  المدينة، 
مصرف  بتعاميم  المصارف  كل  الزام  تستطيع 
لبنان. وقد الفنا لجنة من الزمالء نقوال نحاس 
بصيغة  للخروج  عون  وأالن  جابر  وياسين 
المدينة  الحسابات  على  للفوائد  سقفاً  تضع 
التخاذ قرار باإلقرار لوضعها على جدول اعمال 

هيئة مكتب المجلس النيابي«.
ال�  لمشروع  التمويل  تأمين  كيفية  وع��ن 
اضافي  اعتماد  »هو  كنعان:  قال  مليار،   1200
ومع   .2020 م��وازن��ة  على  الحكومة  طلبته 
في  الوفر  ومجاالت  المحروقات  اسعار  تدني 
الموازنة، يمكن تأمين المبلغ المطلوب. ونحن 
نذهب للمرة األولى في االتجاه الصحيح. فهناك 
ضرورة للوقوف الى جانب المجتمع للصمود، 
الشرائح  يدعم  المال  لجنة  في  أقريناه  وم��ا 
المحتاجة من صناعة وزراعة وحرفيين، وهي 
المجتمع  تساعد  الصحيح  باالتجاه  خطوة 

اللبناني على الصمود«.

راوول  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد  وزي��ر  أعلن 
باألسعار  المخالفين  تجاه  اإلج���راءات  أن 
تتصاعد،  ال���وزارة  ب��ق��رارات  االل��ت��زام  وع��دم 
بل  األح��م��ر،  بالشمع  باالقفال  نكتفي  ول��ن 
هامش  ونراقب  الحقاً،  المخالفين  سجن  إلى 
مصرف  مع  جديدة  »آلية  عن  كاشفاً  الربح«، 
لبنان لدعم السلع األساسية، وستبدأ أسعار 
األسبوع  من  ب��دءاً  باالنخفاض  السلع  ه��ذه 

المقبل«.
سعر  أس��اس  على  القبض  إل��ى  وبالنسبة 
صرف جديد لدى شركات التأمين، قال »سمعنا 
تقدم  أن  انتظار  ف��ي  األم���ر،  بهذا  اإلع���الم  م��ن 
شركات التأمين دراسة عن الموضوع، وفريق 
هيئات  على  الرقابة  لجنة  من  الخبراء  من 
ما  الشركات  واغلبية  السوق  يراقب  الضمان 

زالت تستوفي على 1500 ليرة لبنانية«.
15 نيسان  واعلن نعمة عن قرار اتخذه في 
تغطية  ال��ت��أم��ي��ن  ه��ي��ئ��ات  ب��إل��زام  ال��م��اض��ي 
فيها  بما  لألوبئة  واالستشفاء  الطبابة  نفقات 
التأمينية  العقود  كل  في  وإدخاله  »كورونا« 

في  عقده  صحافي  مؤتمر  في  وذلك  الجديدة، 
على  الرقابة  لجنة  رئيسة  بحضور  ال��وزارة، 

هيئات الضمان باإلنابة نادين حبال.
يجّدد  تأمين  شركة  مع  عقد  أي  إن  وق��ال 
بتغطية كورونا، وبعد سنة او سنتين او عشر 
سنوات، اذا حصلت األوبئة ذاتها تكون مغطاة 

في عقود التأمين«.
الن  المؤمن  يحمي  ال��ق��رار  »ه��ذا  واض���اف 
من  يحميه  ضمان  عقد  لديه  يكون  ان  هدفنا 
هيئات  على  الرقابة  لجنة  لدينا  االوبئة.  كل 
الضمان التي تعمل على االرض وتقوم بدورها 
من  للتأكد  يومياً  الشركات  كل  على  الرقابي 
وبهذا  التأمينية.  السوق  في  يحصل  ما  صحة 
يجب  ال  التي  االسعار  الى  التنبه  طلبنا  القرار 
ان ترتفع بنسب أكثر من اللزوم، وتجب دراسة 
ومعقولة،  مناسبة  بنسب  وتعديلها  الكلفة 
وستتأكد لجنة الرقابة من أن األسعار ستكون 

معقولة لحماية المواطنين«.
وقال إذا تبين أن أحداً مصاب بوباء كورونا، 
يمكن  التغطية،  رف��ض��ت  التأمين  وش��رك��ة 

الرقابة  للجنة  الساخن  الخط  على  االتصال 
الملف  ستدرس  التي   99906901 الرقم  على 
الذي  التأميني  بالعقد  مغطى  كان  اذا  لتؤكد 
عنصراً  أدخل  ألنه  جداً  هام  القرار  هذا  يحمله. 
الى عقود التأمين، ونحن مصرون على  جديداً 
التأمين  الزبائن لدى شركات  ان يكون لجميع 

التغطية المناسبة«.
 MAINS الترخيص لشركة  واعلن تعليق 
المالءة  توفير  عدم  بسبب  للتأمين«  »السالم 
الوفاء  على  قدرتها  وع��دم  الكافية،  المالية 
القوانين  ومخالفتها  المؤمن  تجاه  بالتزاماتها 
واالنظمة المرعية االجراء، علماً ان هذه الشركة 
بوليصة  ال��ف  خمسين   2019 ع��ام  اص��درت 
تأمين إلزامي وليس لديها قدرة، لذلك بات من 
ونربطه  االلزامي  التأمين  ننظم  ان  الضروري 
بمالءة الشركة وعدد بوالص التأمين اإللزامي 

التي يمكنها ان تصدر«.
بوليصة  »تطوير  على  يعمل  ان��ه  وأعلن 
ان  نريد  الننا  للسيارات،  االل��زام��ي  التأمين 
الجسدية  االض���رار  البوليصة  ه��ذه  تشمل 

عندما  النه  عادلة،  بطريقة  ونريدها  والمادية 
او  ال��وزارة  االعباء  يتحمل  من  العقد  يتخطى 
هيئة اخرى، ما نريده هو أن تغطي البوليصة 
المؤمن. والدراسة التي نقوم بها تبين لنا انه 
زيادة  دون  من  التغطية  هذه  نزيد  ان  يمكننا 
لألسف،  ضئيلة.  بنسبة  بزيادة  او  السعر 
هذه  دون  من  سيارات  لديهم  اشخاص  هناك 
كل  يتمكن  أن  على  حرصاء  ونحن  البوليصة، 

مواطن من شرائها بأسعار معقولة«.
مراجعة  على  تعمل  »اللجنة  ان  واوض��ح 
االلزامي،  التأمين  انواع  لكل  العموالت  نسبة 
الن هذه العمولة زهيدة جداً في معظم البلدان 
التأمين  بوليصة  وان  خصوصاً  العالمية، 
اإللزامي من السهل بيعها بعموالت منخفضة، 

ولكن العمولة مفتوحة وعالية«.
على  حالياً  جار  »العمل  نعمة  الوزير  وختم 
المواطن  يحمي  للتأمين،  حديث  قانون  إنجاز 
والشركات بمعايير عالمية، ويفعل دور الرقابة 
والشفافية وسيقدم هذا المشروع الى المجلس 

النيابي في الخريف المقبل«.

برئاسة   اللبناني  المفاوض  ال��وف��د  عقد 
الخامس  اجتماعه  وزني   المالية   غازي  وزير 
حاكم   بحضور  ال��دول��ي ،  النقد  مع  صندوق 
فريق  رأس  على  سالمة   لبنان   رياض  مصرف 
الرقابة  لجنة  من  وفريق  المركزي   من  البنك 
باإليجابية،  األجواء  واّتسمت  على  المصارف ، 
المتحدث  رّد  اليوم.  االجتماعات  وستستكمل 
باسم  صندوق النقد الدولي جيري رايس خالل 
النقد  لصندوق  ال��دوري  الصحافي  المؤتمر 
واصفاً  بلبنان  ،  المتعلقة  األسئلة  على  الدولي 
المحادثات حتى اآلن بأنها بناءة ومستمرة عن 
صندوق  موظفو  »يجتمع  رايس:  وتابع  ُبعد. 
في  اللبنانية  السلطات  م��ع  ال��دول��ي  النقد 
محاولة لفهم وجهات نظرهم وخططهم للمضي 
في  قلت  »كما  وأض��اف:  أفضل«.  بشكل  قدماً 
السابق، سنصف الخطة االقتصادية للحكومة 
على أنها نقطة بداية جيدة لهذه المناقشات«، 
من  العديد  ُتشخص  »الخطة  أن  الى  مشيراً 
القضايا االقتصادية التي تواجه لبنان وتقترح 

مجموعة شاملة من السياسات لمعالجتها«.

م�سرف لبنان �سيبداأ باإجراءات حماية الليرة

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه يباشر بدءاً من 27 أيار الحالي »اتخاذ اإلجراءات الضرورية 
لحماية الليرة اللبنانية، ومن ضمنها تأمين الدوالرات لتأمين استيراد المواد الغذائية األساسية 
تبعاً لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة االقتصاد والتجارة. ويمكن للمصارف المساهمة في هذه 

العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان«.

غجر يو�سح 

»يتم  أنه  »تويتر«،  عبر  حسابه  على  تغريدة  في  غجر  ريمون  والمياه  الطاقة  وزير  أعلن 
التداول بشكل خاطئ بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بالعقد مع سوناطراك«. وأضاف: بعد 
ال��وزراء،  مجلس  على  الموضوع  طرح  سيعاد  واالستشارات،  التشريع  هيئة  جواب  ورود 
لبنان  بين  المميزة  التاريخية  بالعالقات  المّس  ودون  قانونياً  ناً  محَصّ النهائي  قراره  ليكون 

والجزائر. 
الذي ينتهي نهاية  الوزراء واضح لجهة استكمال السير بالعقد  إلى أن »قرار مجلس  ولفت 
وزارة  طلب  على  بناًء  العدل  وزارة  في  واالستشارات  التشريع  هيئة  رأي  بانتظار   ،2020
عرض  وكان  الوزارة،  في  مكتبه  في  رامبلينغ،  كريس  بريطانيا  سفير  غجر  واستقبل  الطاقة«. 

لمشاريع الوزارة ومتابعتها، وال سيما منها خطة الكهرباء.

63  اإ�صابة جديدة بكورونا والعّداد يتخّطى الألف....
ح�صن: الو�صع ل يزال تحت ال�صيطرة

مجل�ش الوزراء اأقّر تمديد التعبئة العامة حتى 7 حزيران وناق�ش ال�صتفادة من خطة ماكينزي

لجنة المال اأقّرت 1200 مليار لمت�صّرري كورونا 

و180 مليون دولر للإ�صكان 

نعمة: اآلّية جديدة مع م�صرف لبنان لدعم ال�صلع الأ�صا�صّية 

واإلزام هيئات ال�صمان تغطية نفقات الأوبئة

االجتماعات مع �سندوق 

النقد م�ستمّرة.. 

واالأجواء اإيجابّية

دياب مترئسا جلسة مجلس الوزراء

كنعان   متحدثا بعد اجتماع لجنة المال

أ ب

ن�صاطات اقت�صادية
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 d�� ÁdO�«c�� —uHK� b�Ë cOHM� u� rNz«—Ë s�Ë œuNOK� Íe�dL�«
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 ”bI�«  Âu�ò  ÁUL�√Ë  sOD�K�  q�√  s�  s�UC�K�  sOLK�LK�
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 o�«d� dO�b� ¨sOD�K� …—UH� UN�UJ� `�H�� Ê«d�≈ w� åqOz«d�≈ò
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 W�ËUI�  —u��  „UM�  ÒÊ«Ë  ¨ŸËdALK�  WOIOI�  W�ËUI�  „UM�  ÒÊ_
 w�  —UB��ô«  uK�  —UB��ô«  bB�  s�  2000  ÂUF�«  cM�  sJL�
 ÒÊ≈Ë  ÆsLO�«  w??�Ë  W�—u�  w??�Ë  ‚«dF�«  w??�Ë  …e??�  w??�Ë  ÊUM��
 r�  sOOMOD�KH�«  l�  wMOL��«  ÂU�ù«  tO�«  U�œ  Íc�«  s�UC��«
 Òw�«bO�  s�UC�  u�  q�  ¨Í—u??F??�Ë  w�ö�≈  n�uL�  dB�M�
 UN� ‰u�u�« vK� ÊËÒdB�Ë WOMOD�KH�«  WOCI�« tK�√ sC���

ÆrOK��« ‰œUF�« U�UN�M� v�≈
 w��« —u�L�« «c�  U� ÒuJ� W�öB�Ë W�ËUIL�« —u�� qJA��Ë
 l�—UA�  Òq�  ÒÊ«  ÎUMOI�   U�  WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«Ë  i�d�«  b�d�
 WIH�  ◊uI�  ÊuJO�Ë  WD�U�  WOMOD�KH�«  WOCI�«  WOHB�
 wL�d�«  ÂUEM�«Ë  »dF�«  iF�  t�b��  U�  r�—  Î̈ «b�R�  ÊdI�«
∫sOO�U�√ sO���� b�R� ◊uI��«Ë ÆUN� bO�Q�Ë r�œ s� w�dF�«

 vK�  rNM�  lÒ�u�  s Ó�  œu�Ë  Âb�Ë  wMOD�KH�«  i�d�«  ?  1
 i�d�« «c� ÒÊ«Ë ¨V�«d� WIH� VÒKD�� UL� sOD�K� s� ‰“UM��«
 r�œ  s�  …u�  ÒbL���  wMOD�K�  wM�Ë  Ê«uHM�  s�  ÎôË√  T�UM�«
 W�UO��«  w�  r�d��Ë  W�ËUIL�«  —u��  s�  tO�Q�  b�R�  ‚œU�
 ‰U� ”bI�« Âu� Êö�S� ÆËbF�« l�UC� ÒiI� W�ËUI� Ê«bOL�«Ë

Ær�b�Ë r��� sOOMOD�KHK�
 W�dJ�F�«  …uI�«  pKL�   U�  Íc�«  W�ËUIL�«  —u��  i�—  ?  2
 W��HML�«Ë  ÎôË√  w�O�«d��ô«  Ÿœd??�«   ôœUF�  ÷dH�  w��«
 sÒJL�  w��«  WÒO�u�N�«  WÒ�dJ�F�«   «—bI�«  „ö��«  WO�UJ�≈  vK�
 U�d�d���  WK��L�«  sOD�K�  ÷—√  vK�  ‰U�I�«  s�  UN�U��√

ÆX�u�« sO�� U�bM�
 …u�  ÂÒbI�  l�  UN�«dO�Q�  b�«e��  Èd�√  q�«u�  s�  ÎöC�  «c�
 i�d�« l Ò�u� ‰U�L�« qO�� vK� b�� YO� ¨s�—u�cL�« sOK�UF�«
 WO�uONB�« W�Ëc�ú� WOK�_«  ULEML�«Ë w�FA�« W�U� w�Ëb�«

ÆWOMOD�KH�« WOCIK� ‰œU� Òq� v�≈ …u�b�«Ë sOD�K� w� UNI��
 U�  l�  wL�UF�«  ”bI�«  Âu�  ‚ö�≈  sÒJL�  ‰uI�  W�ö��U�Ë
 W�u� WO�uONB�« l� Ÿ«dBK� W�O�� W�u� d�� s� tI�«—Ë Áö�
 ‚uI��« »U��_ Î«dL��� ÎUF�«d�Ë ËbFK� ÎULz«œ ÎU�ÒbI� dNE� X�U�
 W�ËUIL�«  —u��   «—UB��«   ¡U??�Ë  ÆsOD�K�  w�  W�ËdAL�«
 wMOD�KH�«  VFAK�  r??�«b??�«Ë  WOMOD�KH�«  WOCIK�  Âe�KL�«
 WI��«  b�R��   «—UB��ô«  Ác�   ¡U??�  ¨Íd�d���«  Á—U��  w�

ÆålOC� s�Ë UNK�_ sOD�K�ò W�uI� Y���Ë q�I��L�U�
w�O�«d��« dO�� – wF�U� –U��√*

 sL� tMOF� VF� ÒÍ√ Ë√  ¨bK� ÒÍ_ W�dDI�«  œËb��«  w ÒD��  ?  4
 ÒÊ_  ÆwL�UF�«  U�bF�  ”bI�«  ¡UD�≈  ·bN�  ¨ÊuOMOD�KH�«  rNO�
 wMF� ô ÂuLF�U� rN�OC� UL� ¨’uB��« t�Ë vK� ”bI�« WOC�
 w��« ¨ÈuI�«Ë »uFA�« dzU�Ë W�_« WOC� q� ¨wMOD�KH�« VFA�«
 ¨WOL�UF�« WO�UL�√d�«Ë —U�J��ô«Ë —ULF��ô« Èu� WMLO� i�d�
 W�bI�L�«  rN�b�U�Ë  ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  rN��ÒbI�  w�Ë

Æw�uONB�« ÊUOJ�«
 WH=K��ÔL�« W�_« UNAOF� w��« ÍÒœd��« W�U� vK� r�U��« Òœd�« ? 5
 t�uI�  s�  ŸU??�b??�«Ë  wMOD�KH�«  o�K�  UN�dB�  s�  UN�LE�√
 ”bI�«  t�  ÷dF��  UL�  œ ÚËc�«Ë  ¨W�ËdAL�«Ë  W��U��«  tM�ËUM�Ë
 WO��—U��«Ë WO�UI��«Ë WOM�b�« UNL�UFL� b ÒLF�� dOOG�Ë b�uN� s�
 ÊUOJ�« l� lO�D�K� ‰ËdN� UN�K�√ w� ÂuO�« w� q� ÆWO�«dGL�b�«Ë
 WO�«u�«  rN���Ë  ¨W�_«  ‚uI�Ë  wMOD�KH�«  o��«  »U��  vK�

Ær�œÒbN�� WO�«d�ù« WO�ö�ù« W�—uNL��« ÒÊ√ W{dGL�«Ë
 sO�  q�UH�«  j��«  w�  ”bI�«  WOC�  ÒÊ√  vK�  bO�Q��«  ?  6
 v�≈  Î̈U�u�H� Ÿ«dB�« ¡UI�≈  V�� p�c� ÆdA�« Èu�Ë dO��« Èu�
 rN�ËdA�Ë  Ê«ËbF�«Ë  wG��«Ë  dA�«  Èu�  WL�e�  oI���  Ê√
 w�Ë q� ¨WIDML�« ÂuL� w�Ë sOD�K� ÷—√ vK� w�dO�√uONB�«

ÆlL�√ r�UF�«

 ÷ÒdF��  UL�  ¨WO�U{≈  WOL�√  ÂUF�«  «c�  ”bI�«  Âu�  V��J�
 ¨qO�� UN� o��� r� W�œUL�� b�uN�  UOKL� s� ”bI�« WM�b� t�
 r�� q�√ s� W�u�H� W�dF� w� w�uONB�« ÊUOJ�« …œU� UNÒMA�
 WO�«dGL�b�«Ë WO�«dLF�«Ë WO��—U��«Ë WOM�b�«Ë WO�UI��«  UN��u�
 WO�uONB�«  U�UO��« pK� w�Q� YO� ÆVB�GL�« rN�UO� `�UB�
 fOzd�« UNM� sK�√ w��« åÊdI�« WIH�ò ?� vÒL�� U� Òq� w� Î̈ôË√
 qLJ��Ô�  ÂuO�«Ë  ¨w�U��«  ÂUF�«  s�  w�U��«  Êu�U�  w�  w�dO�_«
 Òr{ w� ¨f��U�Ë u�UOM�M� sO�√d�«  W�uJ� ‰ö� s� UN�uB�
 Êœ—_« —u� WIDM� vK� …dDO��«Ë WHC�« w�  UM�u��LK� l�«Ë
 vK�  ÎU�U�  72  ÒwC�  l�  s�«e��U�  Î̈UO�U�Ë  ÆXOL�«  d���«  ‰UL�Ë
 ¨1948 ÂU� —U�√ s� dA� f�U��« w� wMOD�KH�« VFA�« W�J�
 vK� tLOLB�Ë tJ�L� vK� wMOD�KH�« UM�F� UNO� b�R� YO�
  d��Ë   U�b���«  XL�UF�  ULN�  sOD�K�  t{—√  v�≈  t�œu�
 w� W�ËUIL�« —UB��ô s�dAF�« Èd�c�« l� Î̈U��U�Ë Æ UO�C��«
 Òw�uONB�« ‰ö��ô« d�œ s� sJL� Íc�« ¨tK�« »e� …œUOI� ÊUM��

Æ◊d� Ë√ bO� ÊËœ s� ¨»uM��« ÷—√ s�
 bI�H�Ë  bI�H�  ¨ÂUF�«  «c�  wL�UF�«  ”bI�«  Âu�  wO��  s��Ë
 b�U�L�«  UNz«u�  bzU�Ë  U�bON�  ¨”bI�«  UN�L�U�Ë  sOD�K�
 WK�d�  w�  ÁœUNA��«  v�√  Íc�«  Æw�ULOK�  r�U�  ¡«uK�«  dO�J�«

 ÍÒbB��«Ë œuLB�« W�dF� w� tO�≈ ÊuJ� U� Ãu�√ ¨W�b�« WG�U�
 UN�UC�≈  ·bN�  ¨UM��√  vK�  WÒO�uONB�«  WÒO�dO�_«  WL�NK�
 ¨WIDML�« ÂuL� w� ÎUF�d� ÈËUN�� Íc�« ¨rN�ËdA�Ë rN��OAL�
 ¨Í—u��« Ê«bOL�« w�  «—UB��« s� oI���Ë oI�� U� l�Ë vK�
 bONA�«  bI�H�  s��Ë  ÆtzUHK�Ë  Í—u��«  gO��«  œuL�  qCH�
 U�bN�  vK�  vI�M�  UM�√  b�R�  ¨w�ULOK�  r�U�  bzUI�«  dO�J�«
 dO�u�Ë  «—b� d�uD� vK� ‰U ÒF�Ë dO�� d�√ s� t�d� U�Ë bONAK�
 ¨sLO�«Ë ‚«dF�«Ë ÊUM��Ë sOD�K� w� W�ËUIL�« ÈuI�  UO�UJ�ù«

 ÆU�—UB��«Ë U�œuL� w� r�U��«Ë dO�J�« —Ëb�« UN� ÊU� w��«
 ¨wMOL��«  ÂU�ù«  tIK�√  Íc�«  ¡«bM�«  vK�  ÎU�U�  41  —Ëd�  bF�
 W�—uNL��«  ‰«e�  ô  ¨wL�UF�«  ”bI�«  Âu�  Êö�S�  ¨tK�«  tL�—
 bO��«  bzUI�«  ÂU�ù«  W�UL�  UN�—u�  b�d�Ë  WO�«d�ù«  WO�ö�ù«
 ”bI�«  WOCI�  oKDL�«  rNOÒM��Ë  rN�«e��«  vK�  ¨w�M�U��«  wK�
 ¨UN� œUM�ù«Ë r�b�« ‰UJ�√ Òq� dO�u�Ë ÆW�_«Ë sOD�K� WL�U�
 dO�  U�uIF�«Ë —UB��« W�zU� s� Ê«d�≈ tO�UF� UL� r�d�« vK�
 ÆUN�  WOK�c�«  ‰Ëb�«Ë  WO�dO�_«  …—«œù«  UN{dH�  w��«  W�u��L�«
 U�UC� ÁU��« Ê«d�≈  U�«e��«Ë  UN Ò�u� vK� d�R� s� p�– ÒÊ√ Òô≈

ÆUN��ÒbI� w� WOMOD�KH�« WOCI�«Ë ¨W�_«
wMOD�K� V�U�*

 (1¢U áªàJ) ... ¢Só≤dG Ωƒj »a (1¢U áªàJ) ... zπ«FGô°SEG{ ádGREG

 (1¢U áªàJ) ... ø«©HQC’Gh …OÉëdG ΩÉ©dG »a

 UN�—œUB�Ë UN�B� Òr� b� W�uN�«Ë W�UI��«Ë a�—U��«Ë ‚uI��«Ë ÊUJ��«Ë UO�«dG��« sOD�K� Ê√
 w�dF�« UML�U� a�—U� s� WKH� w� WOL�UF�« WO�uONB�« W�U�d�Ë w�dG�« dLF��L�« b� vK� …uM�

ÆÆÆw�ö�ù«Ë
 ÎU�c�  Ë√  ÎUI�  W�œuNO�«  W�U�b�«  vK�  ÎU�u���  Êü«  Ë«  „«c�¬  wKFH�«  V�UG�«  r�U��«  ÊuJ�  Ê√Ë

°ÆÆÎUFD� ÎU�O� d�_« s� dÒOG� ô Î «—Ë“Ë
 w� Êu�uJO� U�bM� Î̈U�O� d�_« s� dÒOG� s� ÆÆÆÎö�� Êü« rN�ö�≈ VO�« q� ÂUJ� sK�√ u� v�� 
 Êu�ËdFL�« r�Ë ¨»–U� Âö�S� Ë« W�–U� W�ËdF� sODG�L�« q�«b�« WM�UN� q�� rN�«u�√ s��√
 »uFA�« ‰UCM� Îö�√ ÍœUFL�« r�dJ�F� s�Ë rN�M� s� r� s�c�«Ë ¨WO�dF�« WOF�d�U� ÎUO��—U�

°ÆÆÆWHDM�« cM� q� …QAM�« cM� …d��« r�_«Ë
 w�UI�Ë wM�œË w�u�Ë wM�Ë V�«Ë u� ÎU�d� Ë« ÎULK� V�UG�« ÊUOJ�«  «c� W�«“≈Ë pOJH� d�√Ë
 d�_«  W�uIL�  ÎUIOI��  rNM�  sOMÒ�b�L�«  bM�Ë  —«d�_«  Òq�  bM�  WO�uJ�«  W�«bFK�  ÎUIOI��  ¨w�U��≈Ë
 w�U��ù« dJH�« X�«u� s� u� q� s�e�« —Ëd� l� dÒOG�� ô d�√ u�Ë ÆdJML�« s� wNM�«Ë ·ËdFL�U�

ÆÆÆ ÎW�U�
 qFH� Ê√ WO��—U��« WOL���«Ë WO�uJ�« sM�K� Òb� ôË UN�C� s� »d�I� w�U��≈ w�Ë WE�� UN�«
 W�√  s�  √e���  ô  Î «¡e�Ë  WO�d�  WKI���  …d�  ÎU��d�  `�B��Ë  `�B�  Ê√  V��  sOD�K�Ë  UNKF�
 wL�U� —u�� —U�≈ w� ÒÍu�Ë ÂËUI� w�ö�≈Ë w�d� —u�� s� Î «¡e�Ë …e�e�Ë W�u� WO�d�Ë WO�dA�

°ÆÆÆ…dzU��« WOMLON�« WO�dO�_« W�œU�_«Ë WO�U�d��ù«Ë —ULF��ô«Ë wL�UF�« —U�J��ö� ÒœUC�
 UN�ODG� sJL� ôË —UNM�«  WF�«—  w� fLA�«  s� `{Ë√ X�U� w��«  WIOI��«  Ác� s� »dN� ôË

°ÆÆÆ ‰U�dG�U�
 a Ò�d��  q�  ¨s�e�«  ÂœUI�  l�  dÒOG��  s�  o�  «c�  ¨UNO�≈  ÊËbzU�  UNK�√Ë  ¨UNK�_  …bzU�  sOD�K�

ÆUN�u�Ë UNO�Ë W�_« …œUF��« l� “ÒeF��Ë
Æ”bI�« w� wÒKBM�

ÆÆÆtK�« «u�u� sO�O� U�bF�

 —bM�J�√  oA�œ  w�  w�Ëd�«  dOH��«  b??�√
  U�OLK��«Ë  Y??�œU??�_«  Ê√  ¨f??�√  ¨·uLOH�
 w�   U??�ö??�  œu??�Ë  ‰u??�  ÎUO�U�  W�Ë«b�L�«
 ¨UN�  ”U??�√  ô  W�—u��«  WO�Ëd�«   U�öF�«
 oA�œË  uJ�u�  sO�   U�öF�«  Ê√  v�≈  Î «dOA�
 X�Ë  Í√  w??�  tOK�  X�U�  UL�  Âu??O??�«  Èu???�√ò

ÆåvC�
 WHO�� l??�  —«u???� w??�  ·u??L??O??H??�  ‰U???�Ë
  U�OLK��«Ë   U�U�ù«ò  ∫W�—u��«  ås�u�«ò
  U�öF�«  w�   U�ö��«  ‰u�  ÎUO�U�  W�Ë«b�L�«
 ¡ôR�Ë ¨”U�√ Í√ UN� fO� W�—u��« WO�Ëd�«
 uJ�u� sO� ÊËUF��« …¡«d� vK� ÊËdB� s�c�«
 ozUI��«  d??�Ëe??�Ë  »c??J??�«  WI�dD�  o??A??�œË

ÆådO� ô jI� w�ö�≈ V�d�� WOKLF� Êu�uI�
 W�—u�� s�œUFL�U� rNH�Ë U�ò Ê√ ·U{√Ë
 rN�«b�√  oOI��  w�  «uKA�  U�bF�  U??O??�Ë—Ë
 W�—UL�  Êu�ËU��  ¨W�dJ��  WI�dD�  …d�bL�«
 UNIM�Ë  o??A??�œ  v??K??�  w??�U??O??�??�«  j??G??C??�«
 ô r�Ë ¨W�u��L�« dO� W�œUB��ô«  U�uIF�U�
 Êu�b����Ë  ¨Êü«  v��  Íb�_«  w�—U�  «u�«“
 rN�ôËU�� UNMO� s�Ë WMJLL�«  qzU�u�«  lOL�
 w� …œu�u� dO� »uO� œU��ù WIHAK� …dO�L�«
 sO� «u�dH� wJ� W�—u�Ë UO�Ë— sO�  U�öF�«

ÆåUM�bK�
 ¨Á—«u??�  w�  w??�Ëd??�«  dOH��«  `??{Ë√  UL�
 UN�≈  qI�  r�  Ê≈  qAH��   ôËU�L�«  pK�ò  Ê√
 s�  »«d??�??�ôU??�  v??�??�  `L��  s???�Ë  ¨X??K??A??�

 WO�Ëd�«   U??�ö??F??�«Ë  ¨…œuBIL�«  ZzU�M�«
 tOK�  X�U�  UL�  Âu??O??�«  Èu??�√  w??�  W�—u��«
 l�UD�U�  eÒOL��Ë  ¨w{UL�«  w�  X??�Ë  Í√  w�
 oOI��  v�≈  ·bN�Ë  ¨w�O�«d��ô«Ë  o�bB�«
 w�Ëd�« sO�FA�« W�KBL� W�d�AL�« ·«b�_«

ÆåÍ—u��«Ë
 Ê«u??�  Ê«d??N??�  w??�  w??�Ëd??�«  dOH��«  ÊU??�Ë
 W�U�Ë  l�  Y�b�  w�  Î̈UC�√  ‰U�  ¨ÊU�—U�U�
 iF�  „UM�  ÊuLKF�  UL�ò  ∫WO�«d�ù«  ådN�ò
 U�œUH� W�B�« s� ”U�√ UN� fO�  UFzUA�«
 sJ� ¨b???�_« s??� W??O??{«— X�O� U??O??�Ë— ÊQ??�
 q��  s�  UN�  ¡ôœù«  r�   U��dB��«  Ác�  q��
 rNz«—¬  ÷dF�  rN�  ÎUO�UO�  —Ëœ  ô  ’U��√
 wL�d�«  n�uL�«  fJF�  ô  UNMJ�  ¨WOB�A�«

ÆåWO�Ëd�« W�uJ�K�
 WOKLF�« r�œ q�«u�� UO�Ë—ò Ê√ ·U{√Ë
 W�—u��«  W�uJ��«Ë  W�—u�  w�  WO�UO��«
 q�I���ò Ê√ vK� Î «œbA� ¨åbK��« «cN� WO�dA�«
 Íc�« u�Ë Áb�Ë Í—u��« VFA�« bO� bK��« «c�

Æåt�ËR� —ÒdI�
 WOL�d�«  åU??�U??�ò  W??�U??�Ë   b??�√  Î̈UO�«bO�
 ÷d��« Í—u��« gO�K� Î «e�U� ÊQ� W�—u��«
 n�d�  WO�dO�_«   «uIK�  W�dJ��   UO�¬  q�—

Æ…œuF�« vK� Ád��√Ë ¨WJ���«
 «u{d��« e�U��« d�UM� Ê≈ åU�U�ò X�U�Ë
 —ËdL�«  s�  ÁuFM�Ë  W�dJ�F�«   UO�ü«  q??�—
 dL�  q�  WO�U�  n�d�  dO��«  Â√  W�d�  ÁU��U�

 vK�  ÁËd��√Ë  WJ���«  »d�  ‰UL�  w�dG�«
ÆÁb�«u� ÁU��U� …œuF�«

 —Ëe??�«  d???�œË  WJ���«  U�E�U��  bNA�Ë
 WK�UL�  Àœ«u??�  d??�¬Ë  sO�  sO�  ÊU��—u��«

ÆWO�dO�√ W�dJ�� ‰U�—√ ÷«d��ô
 Î«—«d� U�MK�√ b� oA�œË uJ�u� s� q� ÊU�Ë
 w{«—_«  vK�  w�dO�_«  ÍdJ�F�«  e�dL��«  Ê√

ÆÎôö��« d��F�Ë w�d� dO� W�—u��«
 …—«“Ë   b???�√  ¨qB��  w??M??�√  ‚U??O??�  w??�Ë
 WO�U�—ù«   ULOEM��«  Ê√  WO�Ëd�«  WO�—U��«
 UN�«¡«b��« q�«u� V�œ≈ WE�U�� w� …e�dL�L�«

ÆbOFB��« iH� WIDM� w� WO�U�—ù«
 ÊËRA� w�Ëd�« WO�—U��« d�“Ë VzU� —U�√Ë
 ·u�u�u�ËdO�  m??O??�Ë«  »U??�—û??�  ÍbB��«
 Ê√  v�≈  ÂuO�«  f�U�d��«  W�U�u�  `�dB�  w�
 …dBM�«  WN��  rOEM�  s�  ULO�  ôË  sOO�U�—ù«
 w�  rN�UO�UJ�≈Ë  rN�«—b�  …œU�“  vK�  ÊuKLF�
 W�d�AL�«  U�—Ëb�« W�U�≈ Êu�ËU��Ë WIDML�«
 ÂUEM�«  «u�Ë WO�Ëd�« W�dJ�F�« W�dA�« sO�
 qLF�« q�«u� uJ�u� Ê√ vK� Î «œbA� ¨w�d��«
 w�d��«  ÂUEM�«  sO�Ë  UNMO�  WF�uL�«  …d�cL�U�
 …œ—«u�« ¡U��_« sJ�Ë ¨ÊQA�« «cN� wA�u� w�

Æ„UM� Î «d�u�� l{u�« ¡UI� v�≈ dOA�
 ’U��√  œu�Ë  v�≈  ·u�u�u�ËdO�  XH�Ë
 WKI��L�« WD�«d�« Ê«bK�Ë UO�Ë— s� ÊË—Òb���
 W��UF�  »u�Ë  Î«b�R�  sOO�U�—ù«  ·uH�  w�

ÆtLz«d� vK� w�U�—≈ q�

 ¨WO�Ëd�«  WO�—U��«  …—«“Ë   b�√  ¨p�–  v�≈
 bOFB��  «Ë√b??�  åg??�«œò  rOEM�  w�K��  Ê√
 sOKG���  ¨W�—u�  ‚d�  ‰UL�  w�  rN�UL��

ÆU�Ë—u� ”ËdO� W�zU� wAH� ·Ëd�
 WO�Ëd�«  WO�—U��«  r�U�  W�b��L�«  X�U�Ë
 w�u��√ w�U�� dL�R� ‰ö� U�Ë—U�«“ U�—U�
 o�UML�«  w�  l{u�«  —u�b�  b�d�ò  ∫f??�√
 ‰UL�  w�  W�uJ��«  …dDO��  WF{U��«  dO�
 ‰öG��«  åg�«Ëb�«ò  —d�  bI�  ÆW�—u�  ‚d�
 «ËbF�Ë U�Ë—u� ”ËdO� ¡U�Ë —UA��«  ·Ëd�

Æår�¡«b��«
 u�U� 15Ë 10  sO� …d�H�« w�ò t�√ X�U{√Ë

 b{ ÎU�u�� 20 s� d��√ ÊuO�U�—ù« cH� U�b�Ë
 ¨W�d�«Ë —Ëe�« d�œ w�E�U�� w� W�œdJ�«  «uI�«
 ÎUB��  20  s??�  b�e�  U??�  q�I�  s??�   d??H??�√

Æås�d�¬ 30 s� d��√ W�U�≈Ë
 …dO�L�«  d�—UI��«  UM�U���«  X�H�ò  ∫XF�U�Ë
 åg�«œò d�UM� s� WF�� »Ëd� ‰u� oKIK�
 ¨åsO�“UMK�  ‰u??N??�«  rO�L�  l�U�  s��  s??�
 Î «bO�Q�  w�Q�  lzU�u�«  Ác�  q�ò  Ê√  v�≈  …dOA�
 q���  w��«  …b��L�«   U�ôu�«  Ê√  vK�  Î «b�b�
 ÊËdOF�  ô  ¨U�¡UHK�Ë   «dH�«  ¡«—Ë  s�  o�UM�
 vK� ÿUH��« U�UC�Ë sOO�bL�« ÊUJ�K� ÎU�UL��«

ÆåÎöF� WLNL�« qzU�L�« s� p�– dO�Ë s�_«

 ¬WÉ°ûf ó«©°üàd ÉfhQƒc áëFÉL π¨à°ùj z¢ûYGO{ ¿CG iôJ á q«°ShôdG á q«LQÉîdGh ..áµ°ùëdG »a á«cô«eC’G äGƒ≤∏d kÓJQ ¢Vôà©j q…Qƒ°ùdG ¢û«édG

≈°†e âbh …CG »a ¬«∏Y âfÉc Éªe Ωƒ«dG iƒbCG ≥°ûeOh ƒµ°Sƒe ø«H äÉbÓ©dG :ájQƒ°S »a q»°ShôdG ô«Ø°ùdG

?á∏àëªdG ø«£°ù∏a ™e OhóëdG ∫ƒW ≈∏Y øjógÉéªdG ≥dÉ«a ¿OQC’G QƒZ qº°V ∑ôëj πg
*—ËbM� —œUI�« b�� dL� ˝

 s�  w??�—  r??�—  s??�Ë  W�ËUIL�«  WN��Ë  wMOD�KH�«  VFA�«Ë  ÈuI�«  ÒbF���  ULO�
 …—u��«  bzU�  tIK�√  Íc??�«  wL�UF�«  ”bI�«  ÂuO�  ‰UH��ö�  w�ö�ô«  r�UF�«  »uF�
 fOz— sK�√ ¨„—U�L�« ÊUC�— dN� s� WFL� Âu� d�¬ w� wMOL��« ÂU�ù« WO�«d�ù«
  UL�UH��«Ë  UO�UH�ô« lOL� Òq� ¡U�ö��« ¡U�� ”U�� œuL�� WOMOD�KH�« WDK��«
 UL� UNOK� W��d�L�«   U�«e��ô« lOL� s�Ë åWOKOz«d�ù«åË WO�dO�_« sO��uJ��«  l�
 —u� ÒrC� WO�dO�_« WD��« i�— v�≈ r�UF�« ‰Ëœ Î UO�«œ ¨WOM�_«  U�UH�ô« p�– w�

ÆåqOz«d�≈ò v�« Êœ—_«
 ÊUOJ�«  v??�«  t ÒL{  WO�dO�_«  Âö��«  WD�  Õd�I�  Íc??�«  Êœ—_«  —u??�  ÒÊ«  ÂuKFL�«
 ŸUD�  s??�  …—U??�??�  u??�Ë  ¨WOzUL�«  U??�œ—«u??L??�  WOM�  W??O??�«—“  ‰uN�  tO�  ¨w??K??O??z«d??�ù«
 l� œËb��«  ‰u� vK� WK��L�«  WO�dG�«  WHC�«  W�U�� s� 30%  q�L� w�O�«d��«

°Êœ—_«
 åqOz«d�≈ò t� ÒL{ ‰U� w�Ë ¨UNM�_ W�uO� W�U�L�« Ác� ÒÊ« W�d�F�« W�Ëb�« Èd�Ë
 Íc�«  Êœ—_«  l� w�uONB�«  ‰ö��ô« W�Ëb�  WO�dA�«  œËb��«  qN��«  «c� `�BO�

Æ1994 ÂU� åÂö��« WO�UH�«ò qOz«d�≈ l� lÒ�Ë
 w�dF�«  V�U��«  s�  WO�uONB�«  WO�dO�_«  WD��«  Ác�  vK�  qFH�«   «œ—   ¡U??�Ë
 ·UM���«  v�«  WO�«œ  dB�  t�  X��U�  U�  u�Ë  ¨wÒ�Q��«  sO�Ë  VO�d��«  sO�  W�ËUH��

 ¡UCIK� W��d� W�ËU�� WD��« ÒÊ« Ê«d�≈  d���« ULMO� ¨WO�dO�√ W�U�d�  U{ËUHL�«
ÆWO�dA�«Ë WO��—U��« sOOMOD�KH�« ‚uI� vK�

 q�U� s� d��√ »dF�« vK� ÊU�d�« ÒÊ« sOK{UML�« sOOMOD�KHK� sÒO��� …b�b� …d�
 WN�� UNHK�Ë WO�«d�ù« WO�ö�ù« W�—uNL��« nI� ULMO� ¨sOD�K�Ë X�uK� WFÓOC�Ë
 ¨ÂËUIL�«  wMOD�KH�«  VFA�« V�U� v�«  »dF�«  dO�Ë »dF�«  s� —«d�_«Ë W�ËUIL�«
 Z�U�d�� ÍdIH�« œuLF�« u�Ë ÒrC�« —«d� WN�«u� w� »dF�« qFHO� «–U� ‰Q�� ôË
  U�O�d� ‰u� w�UO� ‚UH�« bI� ÒrC�« —«d� o��Ë ÆWO�ö�zô« WO�uONB�« W�uJ��«
 w� W�—UAL�« WM�UNBK� `O�� YO� åqOz«d�≈åË „—U�L�« vB�_« b��L�« …—«œ≈ sO�
  b�√Ë ¨U�Ë—uJ�« ”ËdO� —UA��« s� sOKBL�« W�UL�� t�ö�≈Ë b��L�« `�� —«d�

Æ2020Ø5Ø13 w� åWOKOz«d�ù«ò UOKF�« WLJ�L�« WI�«u� WO�uONB�« W�uJ��«
 vB�_«  b��L�«  vK�  WO�uONB�«  …œUO��U�  Î UOML{  ÎU�«d��«  qJA�  ‚UH�ô«  «c�Ë
 vK� W�U� Î U�d� WO�dO�ù« …—«œù«Ë ‰ö��ô«  UDK� tO� ÷u�� Íc�« X�u�« w�
 WO�ö�ù«   U�bIL�«  dzU�Ë  ”bI�«  vK�  WO�uONB�«  …œUO��«  ÷dH�   UN���«

ÆWO�O�L�«Ë
 w�O�L�«  w??�ö??�ù«  ‚UO��«  w??�  …—uD��«  m�U��«  — ÒuD��«  «cN�  UM�F�U��  s??�Ë
 vK�  U� q�IL�« dD��« ÒÊ« ‰uI� s� WO�œ—_« WJKLL�« w� »Òd�Ô� s� WL� ¨wMOD�KH�«
 UO�UD�d� UN�cH� …d�«RL� q�� s� «u{ÒdF� sOOL�UN�« ÒÊ« YO� W�œuF��« s� Êœ—_«

ÆW�œuF��« WO�U�u�« `�UB�

 Í—U��« b�� ·ËdFL�« wMOD�KH�« V�UJ�« ‰uI�  «—uD��« Ác� vK� tIOKF� w�Ë    
 —u�Ë WHC�« Òr{ b�d� ·dD�L�« wKOz«d�ô« sOLO�« ÒÊ« Î «bO� „—b� Êœ—_« ÒÊ« Ê«uD�
 ©Í—U��«  b��  ‰uI�®  w�U��«  tK�«  b��  pKL�«  ÒÊ«Ë  ¨wL�UN�«  ‘dF�«  ◊UI�≈Ë  Êœ—_«
 ‰u� vK� rK� 600  W�U�� vK� dO�J�«  Â«bB�«  v�«  ÍÒœR��  «uD�� ÂuIO� t�«

ÆWK��L�« sOD�K� l� œËb��«
 ◊«d��ö� U�œ«bF��« WMKF� W�u���« WG�U� wMOD�KH�« V�U��« s� œËœd�«  ¡U�Ë
 ÒÊ«  d��F�Ë  ¨œËb??�??�«  ‰u??�  vK�  w??�œ—ô«  gO��«  l�  q�UJ��U�   U�UB�  »d??�  w�
 oKF�Ë ÷—_« s� W�U�L�«  Ác� ‚u� sOOKOz«d�ù« vK� ÎöN� ÊuJ� s� „U���ô«
 tK�« —UB�√ s� sO�ÒuD��Ë W�ËUIL�« WN�� w� s�b�U�L�« …b�U�� vK� …dO�� ÎôU�¬
 ]ô ≈ Óp=� Ó— ÓœuÔM Ô� ÔrÓK ÚFÓ� U Ó� ÓËò W�ËbF� dO� w�Ë W�_« w� WO��« ÈuI�« V�U� v�« sLO�« w�

ÆWOHK��« ◊uD��« w� »dF�« —b� s� WOA� ÊËd�¬ Èd� ULMO� å Óu Ô�
 w� UL�—Ë UN�dF� ô »U��_ tM� sKFL�« ÒrCK� ‰U�F��ô« åqOz«d�≈ò Íb�Ô� ôË

ÆÊU����U� sJ� r� W��UH�  «—uD��« WF�«d� œbB�
  U�  QD��«  g�U�  ÒÊ«Ë  W�uO�Ë  ‘UF��«  W�U�  w�  WOMOD�KH�«  WOCI�«  ÒÊ«  ÒrNL�«
 vÓK Ó� ÓË Úr N�uÔK Ô� vÓK Ó� Ôt?]K�« ÓrÓ� Ó�ò Î̈ «œ—«Ë bF� r� »dF�« vK� WM�«dL�«Ë uNK�« ÒÊ«Ë Î̈ «dOG�

ÆÁdBM� s� dBM� tK�«Ë ¨åÏ… ÓËU ÓA � Úr � —U ÓBÚ�Ó √ vÓK Ó� ÓË Úr N F ÚL Ó�
ÍËb�u�« w�ö�ù« ¡UIK�« fOz—*
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 ¨rN�U{Ë√  s Ò���  ÈbL�  ”UMK�  wFL��«  w�Ëö�«  w�  j��d�  “U��ù«  s�  Y�b��«  ≠
 WO�—u�«  UODFL�« X�U� ULN� “U��≈ s� Àb���« sJL� ô ¡u�� ”UM�« ‰«u�√ ÊuJ� U�bM�Ë

ÆW�œU�Ë W�O�� Y�b�K�
 s� »U� U� «c�Ë Æ√u�_« Ÿu�Ë XFM� UN�Q�  dO�J�«  XKF� Âu� W�� w� W�uJ��«  sJ� ≠
 qC�√ rJ�U{Ë√ qF�� r� sOO�UM�K� ‰uI� ÊQ� ¨W�L�« ÂU�_« »U�� nA� w� UN�Oz— WLK�
 Î̈U�U� sO�ö� ‰ö� »Òd� U� d ÒLF��  «uM�Ë —uNA� qL�Ë bN�Ë d��Ë s�“ t�Ëœ p�– Ê_
 ô ÎUO�¬ ÊU� Íc�« —UON�ô« UMFM� Æ—u�b��« n�Ë WK�d� s� wN�M� œUJ�Ë ¨«u�_« UMFM� UMMJ�
 l�«d��« sO� q�U� j� l{Ë UMMJL� WKOK� lO�U�√ ‰ö�Ë ¨WO�UO� W�d�� ÎUH�«“Ë W�U��

Æ÷uNM�U� ¡b��«Ë —u�b��«Ë
 W�uIF� V�M� ·dB��«  rJ�UD��L� ÊuJO�Ë ·dB�«  dF� X��O� lO�U�√ ‰ö� ≠
 —UF�√ s Ò����� lO�U�√ ‰ö�Ë ¨j�«u{ Í√ s� U�d�d�� o�d� w� …uD�� rJFz«œË s�
 rN�UL�√  v�≈  rN�U��R� XKH�√  s�c�«  sOK�UF�«  …œu�Ë …b�b��«  qLF�«  ’d� sJ� ¨lK��«
 ¨oI���« W��dI�« —u�_U� X�O� ¨tOK� X�U� UL� UN�œuF� V�«ËdK� WOz«dA�« …—bI�« s���Ë

Æ‰U�L�« «c� w� W�uJ��« fOz— t�U� U� `O�� ¨o�dD�« vK� UNMJ�
 UN�U��Ë  U�Ë—u�  ¡U�u�  W�uJ��«  ÍÒbB�  s�  W�uJ��«  fOz—  t�U�  U�  ÎUC�√  `O��  ≠
 fOzd�« W�uJ� XOI� u� «–U� ¨Èd�√ WI�dD� ‰«R��« Õd� V�� nBML�« rJ�K�Ë dN�L�«

øt��—U� v�� Íd�d��« bF�
 fOzd�« r�U� W�u�J�  «“U��≈ X�O� bIM�« ‚ËbM� l�Ë —bO� ‰u� ÷ËUH��« Ê√ X�� ≠
 X�U� WO�—U��«Ë WOK�«b�« ·—UBLK�  «—ôËb�«  «—UOK� œ«b� Ê√ Îö�√ X�U� sJ� ¨Íd�d��«

 ÆÍuK��«  U�dA� b�bL��« —«d� UNK��Ë Íd�d��« Èb� …e�U�  «—«d�
  «Ëd��«  l�  q�UF��U�  qB��  b??�«Ë  ¨WK�IL�«  —uNAK�  s�dO��  s�—UO�  w�  r??�_«  ≠
 W�dB��«  UN�OJK�  vK�  ÿUH��«Ë  W�—UL���ô«  UN�LO�  ‰ULF��«  Ë√  UNFO�  sO�  WÒ�œUO��«
 ¨W�œUB��ô« W�KBL�« W�«u� s� Êœ—_«Ë ‚«dF�«Ë W�—u� l� W�öF�U� qB�� ÌÊU�Ë ¨W�ËbK�
 ÒdL� ÊUM�K� W�dB� W�«u� l� WO�U��« w�Ë UN�«œu�u�Ë W�Ëb�« lO� l� Íd�d��« ‰Ë_« w�Ë
 lO�K� W{ËdF� W�Ëb�« ö� t��ËœË ÊUM�K� “U�M� »U�œ ÊU�� fOzd�« ULMO� ¨W�œuF��U�

ÆUN��UB� s� Îôb� U�dO� `�UBL� V��� UN�U�ö� ôË

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 (1¢U áªàJ) ... ¿ÉæÑd ΩÉjCG CGƒ°SCG

 UN�Oz—  ÕU��Ë  ¨ŸuML�  W�uJ��«  qA�  Ê≈  ‰uI�Ë  ¨»U??�œ  ÊU��  —u��b�«  W�uJ��«  
 s�  —«Ëe??�«  qIM�Ë  ¨·bN�«  «c??�  w�  ÒVB�  V�uB�Ë  `O�B�  W�ËU��  q??�Ë  ¨»uKD�
 ÂbI��«  ◊d� Ê√ rKF� u�Ë w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM� l�  U{ËUHL�«  ÂbI�� t�UL��«  Íd�
 t�—U��Ë  Î̈ «d�R�  Òr�  U�  u�Ë  ¨ÊUM��  ·dB�Ë  W�uJ��«  sO�  oO�M��«  s��  ÕU�M�«Ë
 W�UL� w� UM� ÁbM� vI�� r�_« WOCI�« sJ� ¨·dB�« ‚«u�√ w� r�d�� Ê√ ö�¬ ¨Íd�
 oO�M��«  ULMO� ¨WOC� ö� „—UF� V�—«Ë“ w� UN�UO{ vA�� w��«  ¨sO�œuL�«  ‰«u�√
 `O�� w��«  UO�U��ù« vK� —UL���ô« `O�� w�UL�« l{u�U� WOMFL�«  UN��« sO� ÊËUF��«Ë
 ”UM�« l�b� Ê√ ÊËœ s� ¨ÊUM�� UNM� Ãd�� Ê√ V�� w��« WIO���« …dH��« s� ÃËd��«
 WD�  ‚UO�  w�Ë  ¨W�Ëb�«  w�  w�UL�«Ë  w�UO��«  —«dI�«  l�«u�  w�  ¡«œ_«  ¡u�  …—u�U�
 ÊËœ ÍœUO��« ‚ËbMB�U� dO��« WO�UFH� Íd� WI� —«Ëe�« b�R� rKEL�« oHM�« s� ÃËd��«
  «Ëd��« ”—U� uN� ¨lO�K� ‰u�_« ÷dF� ·—UBL�« WOFL� Õd�I� VD� w� Ÿu�u�«
 —«“U�  Ë√  ‰UL�«  ‚u� w� ¡«u� ¨lO�K�  W{ËdF� UNKF�� `L�� s�Ë ¨W�ËbK�  W�œUO��«
 nO�u� vK� ‰ö��ô« ÊUO� WON� `�HM� w��« W�d���« œËb��« w� Î U�uB� ¨W�UO��«
 s� o�«Ë Íd� Ê≈ —«Ëe�« ‰uI� Í“«u��U�Ë ÆW�ËUD�« v�≈ UN�œU�ù WO�UM�K�« WO�UL�« W�“_«
 w�Q�Ë t�Ë_«Ë s�œUOL�« l�«Ë Î̈ U�œUB��« W�—u� l� ÊËUF��« —UO�� Î UF�d� dO��« Ê√
 ‚«dF�« u�� W�—u� d�F� W�öF� Îö�b� fO�Q��« «c� ÊU� «–≈ nOJ� ¨ÊUM�� vK� dO��U�
 tD�d� Íc�« wL�UJ�« vHDB� b�b��« w�«dF�« W�uJ��« fOz— s� qIM� UL� ¨Êœ—_«Ë

ÆÂU�√ cM� U�œU�� b�Ë ¨…“U�L� W�ö� Íd��
 bIM�« ‚ËbM� l�  U{ËUHL�« W��«uL� hB Ô� ¨f�√ Î U�UL��«  bI� w��« W�uJ��«
 t�ö�≈ UNO� U� “d�√ ÊU� ¨»U�œ ÊU�� —u��b�« W�uJ��« fOzd� WLK� UN�KK�� ¨w�Ëb�«
 W�UL��  ·dBL�«  q�b�  ¡b�  W�ö�  ÷U�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  l�  t�UL��«  W�O�M�
 j�{ w� r�U�� w�öN��ô« œ«dO��ö� WO�¬Ë ¨·dB�« dF� XO���� wF��«Ë …dOK�«
 XF{ËË ¨—UON�ô« XFM� W�uJ��« Ê≈ »U�œ ‰U� Âu� W�L�« s�Ë ¨¡öG�« W��UJ�Ë —UF�_«

Æ—uNE�U� UN�zU�� √b��� rKEL�« oHM�« s� ÃËd��«Ë ÷uNMK� WO�¬Ë WD�

 nK���  vK�   «b���L�«Ë  À«b�_«Ë  n�«uL�«  s�  WKL��  ¨f�√  Âu�  w�UO��«  bNAL�«  qH�Ë
 WMO��« sO� sJ� r� UL� U�—u�� WO�uJ��« U�«d��« X�U� WO�UL�«Ë W�œUB��ô«Ë WO�UO��« bFB�«
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 ¨sOD�K� q�√ s� wL�U� nK�� Î U�O��� ö�ËeM� q�«u� v�≈ UNDH�  ö�U� q�d�Ë
 s� Òb�L� WO�dO�_« WMLON�« WN�«uL� Î UOL�U� Î UHK� X��√ b�Ë ¨”bI�« Âu� WOA�

Æ—Òd���«  U�d�Ë r�UF�« ‰Ëœ  «dA� ULNF�Ë sOB�« v�≈ UO�Ë—
 ÂuO�« b�uL� Î UO�U���« Î «b�b�� ÊU� ”bI�« Âu� Ê√ r� nA�J� WM� bF� WM� ≠
 d�¬ w� t�√  rKF� uN� ¨ÂU�ù« ‰U� w� Î U�{«Ë «b� b�Ë ¨”bI�«  ‰u�b� œu�uL�«
 Í√ rKF� ô tMJ� ¨U�d�d��� ”bI�« Êu�ËUIL�« q�bO� ÊUC�— dN� s� WFL�
 ÂuO�« rJ�  d��« bI� sO�ËUILK� t�U� ÊU��Ë ¨sO�ËUILK� b�b���« «c� Î U�—U� ¨ÂU�
 dOB� ÂU� bF� Î U�U�Ë ÆW��UML�« WM��« «Ë—U��� Ê√ r��√ rJOK�Ë rE�_«Ë V��_«
 Ê√ rKF�� p�c� ¨q�IL�« ÂUF�« ÊuJO� qLFMK� ÂUF�« «c� ‰u�b�« sJ� r� Ê≈ W�œUFL�«
 w� ¨”bI�« ¡U��Ë ”bI�« ÕU��Ë ”bI�« Âö�Ë ”bI�« WO�� ÂuO�« s� wIK�

Æ¡U�L�«Ë ÕU�B�« ¡UO�≈Ë Âö��«Ë WO���« ¡UI�ù UNO�ö� Âu� s�e�U� ÊuJ�

 (1¢U áªàJ) ... ¢Só≤∏d Ωƒj Oôée øµj ºd

ΩhÉ≤ªdG ÉæKGôJ øe

—uA� sF� ˝

 sOK{UM�Ë sO�ËUI� ¡UL�√ Í—ULF��« ≠ uONB�« ŸËdALK� ÂËUIL�« ÊUM�� À«d� w�
 w�  ÒÊ√  r�—  ¨tM�  W�U�JK�   «bK��  v�≈  rNM�  b�«u�«  ÃU���   «—œU��Ë   UOFL�Ë  …œU�Ë

ÆÊU�Ë√ t� d��H�Ë ¨»uF� t� Òe�F� U� rNM� Òq� …dO�
 ¨ÊU��Ë WH� Òq� vK� w{UL�« ÊdI�«  UOMO�L� w� œÒœd� WOFL� r�« À«d��« p�– w�
 Î UO�u��√  Î U��U�d�  ÊUM��  W�«–≈  UN�  XB ÒB�Ë  ¨ÊUM��  Òq�  UN�DA�√Ë  UN�UO�UF�  XKL�Ë
 w�  fO�  ¨WO�ËR�L�U�  Î U�U��≈  Î̈ «dOG�  Â√  Î «dO��  ¨s??�«u??�  Òq??�  w�  X??�—“Ë  Î̈ U??�U??�
 Ë√ WO�UL��« W�¬ Òq� WN�«u� w� q� ¨V��� sOD�K� w� WO�d� Î U{—√ Òq��« Ëb� WN�«u�

ÆÆÆUMFL��� w� p�H�  ¡ö� Ë√ œU�� Ë√ —UJ��«
 …—UA�  —u��b�«  UN� Ò�R�  r�U�  UNL�«  j��—«  w��«  ådOH�  s�«u�  Òq??�ò  WOFL�  UN�≈
  UOFL�  ¡«u�  X��  Î U�uCM�  U��d�  w�  Î U��U�  ÊU�  Ê√  cM�  q{U�  Íc�«  VO�D�«  ÊU�b�«
 q��  WOMOD�KH�«  UHO�  vHA���  w�  Î UO�UM��  Î U�O��  `��√  Ê√  v�≈  ¨WO�uONB�«  WC�UM�
 w�  ◊ö�M�  ‰UL�  bONA�«  wM�u�«  rO�e�«  l�  ÊUM��  v�≈  t�œu�  bF�  r�U�O�  ¨UN�ö��«

Æ1949 ÂU� w�«d��ô« w�bI��« »e��« fO�Q�
 WOM�Ë   UOB��  UN�u�  ådOH�  s�«u�  Òq??�ò  WOFL�  fO�Q�  w�  ÊU??�b??�«  „—U??�Ë
 VOI�® w�ËdF�« w�U�B�«Ë ¨s�b�« wI� bOF� w�UL��ô« w�uI�« V�UJ�U� …“—U� WO�u�Ë
 ÍœUB��ô«Ë  ¨w�DK�  w�U�  w�ËdO��«  —u��b�«Ë  ¨w�OD�«  oO�Ë  ©bF�  U�  w�  W�U�B�«
 Ã—u�  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  w�  sO�_«Ë  ¨m�U�  tK�«  b��  n�u�  —u��b�«  l�ö�«

Æ©Î UFOL� tK�« rNL�—® w�OK�
 w�—«“Ë  ¨tOL�«œË  ËbF�«  WF�UI�  w�  Î «œ«Ë—  «u�U�  ¨¡UL�_«  ¡ôR??�Ë  ¨WOFL��«  Ác�
 W�ËUIL�« …dJH� bONL��« w� sOL�U��Ë q� ¨dJ�� qJA� tF� lO�D��« WC�UM� rO�UH�
 …b�  ¡UL�Q�  UN�u�  XK��  b�  WO�UM�K�«  W�ËUIL�«  ÒÊ√  ULÒO�  ô  ¨w�uI�«  Èu��L�«  vK�
 gO� bzU�Ë ¨VO�“ bL�� bONA�« WO�UI��« sO�u� s�« w�UM�K�« gO��« w� VOIM�« UNM�
 ·ËdF�  «bO�  s�«  b�U�L�«  w�ËdF�«  bzUI�«Ë  ¨w��ËUI�«  Í“u??�  fK�«d�  s�«  –UI�ù«
 e�dL�« fOz— `KB�« œUL� l� f Ò�√ Íc�« ◊ËƒU�—√ oOH� q�«d�« V�UJ�« tIO�—Ë bF�

ÆåsOD�K�  u�ò r�U�  ËdO� Ÿ—«u� w� W�«u� W�«–≈ bF� U� w� w�ö�ù« w�UI��«
 q� ¨V��� rN�UCM� Î UL�dJ� fO� rN�U��√ s� b�bF�« b�bF�«Ë œ«Ëd�« ¡ôR� —U�c��« ÒÊ≈
Æt�U� ÒuJ�Ë tI�UM� ÒqJ� ÊUM�� »«d� w� ŸË—e� j� ËbF�« W�ËUI� j� ÒÊ√ vK� bO�Q� u�

...¢Só≤dG ¢SQÉM

ÉæMÓ°S ÉfQÉµaCG qπ¶à°S

WO�d�_« ? rO�«d�« öO�—U� ˝

 ås�œUOL�«ò W�U� vK� w�u�eHK��« å”bI�« ”—U�ò q�K�� u�—UMO� ÊuJ� Ê√ sJL�
 p�– œuF� Ê√ sJL�Ë ªbO� qJA� t� ÒbF Ô� dO� Ã«d�ù« UL�— Ë√ ¨nFC�« iF� tKK�� b�
 ·U� qJA� dNEÔ� r� Íc�« ¨w�u�U� Êu�—ô≈ Ê«dDL�« n�«u� WO�UD� vK� eO�d��« v�≈

Æq{UML�« Ê«dDL�« «c� dOJH� oL�Ë W�ƒ—
 W�U�  vK�  t{dF�  W�U�  Î̈ «b???�  Òr??N??�Ë  dO��  q�K�L�«  «c??�  ·b??�  ÒÊ√  vI��  sJ�
 WOCI�« ÒÊQ� dO�c��« ©·bN�« ÒÍ√®u�Ë ªUN�UN�u�� W�ËdFL�« W�—U��ù« …UMI�« ¨ås�œUOL�«ò
 ÒÊ√Ë  ¨w??M??�Ë  u??�  s??�  ÒqJ�  WOM�Ë  WOC�  w??�  q??�  ¨WO�ö�≈  WOC�  X�O�  WOMOD�KH�«

Æ¡«bNA�« r�bI� w�Ë ‰UCM�« w� œ« ÒË—Ë ÷—_« ¡U�d� r� sOO�O�L�«
 ÷—_« Ác� U�UC� s� sOO�O�L�« bOO��� sOM��«  U�� Èb� vK� —ULF��ô« qL� bI�
 w�Ë  ªsOO�OKB�«  »Ëd�  cM�  w�UCM�«  rN��—U�  u Ú�L�Ë  ¨UNM�  ¡U�d�  rN�√  r�—UN�≈Ë
 —U�O�«  rOD�� vK� Í—ULF��ù« dJH�«  qL� U�bM� p�– ”Òd Ô� w{UL�«  ÊdI�«   UMOML�
 ¨u� UNIK� w��« WO�ö�ù«  U�d��« w� ÁdB�Ë ¨wD�Ë_« ‚dA�«Ë w�dF�«Ë wL�UF�«

°ÆÆÆdO�� —bI� p�– w� `�� b�Ë
 ¨‰öI��ù«Ë Ÿ«dB�«Ë WOM�u�« WOCI�« h�� ŸUL��« Ë√ …Ëb� ÒÍ√ w� „—U�√ U�bM�

Æ…b�b��« W�b�NL�« w�Q� n�UC� »U�d�� q Ó�U�Ô √
 ∆œU�L� Î «b� sÚO�e�K� sOÒO�O��  ËdO� s� ÒÂ√Ë »_ WO�O�� wM�√ d�–√ Ê√ UM� wMÒLN�

ÆÍd�UM�« Ÿu��
 rÒKF�  ÆWO�U��ù« Èu� rKJ��  sJ� r�  ¨ «uM� w�UL� dLF� ÊUM��  v�≈  w�√  œU� U�bM�
 w�  ËdO��«  s??�®  WO�ËdO��«  t??�√  s�  ¨Ÿu��  ÷—√  ¨W�bIL�«  w???{«—_«Ë  sOD�K�  ÒV??�
 WO�«—ü«  WGK�U�  ∫q�≈  Âd�  ÒÍ√  q�dJ�«  q���  UM ÒLO�  ¨åöO�—U�ò  UNL�≈Ë  ©WO�uM��«  U�dO�√

ÆtK�√ Âd� wMF�
 WOM�u�« WOCI�« rN� UM�Ë ∫sOD�K� w� qLFO� V�– ÁdL� s� …dA� W�œU��« w�

ÆÆÆ…dO�� À«b�√ vK� Î «b�U� ÊU�Ë ¨–UI�ù« gO� v�≈ vL��« t�√ v��
 w�√ n�«u� V��� Î UOM�√Ë Î UO�UL��« Î UML� UMF�œ ¨…—cI�« WO�UM�K�« WOK�_« »d��« ‰ö�Ë
 ¨sOO�«eF�ô« d�¬ o�d� bM�Ë ¨Âö�ù« ÂË— o�d� bM� UML�≈ ÊUJ� ∫WOHzU�ö�« ¨WOM�u�«
 ÊU� ÚÊ≈ ¨…dO�J�«Ë …dOGB�« w�KzU� s� Î U�√ ÒÊ√ vK� b�bA��« l� ¨—UHJ�« Y�U� o�d� bM�Ë

ÆÆÆt�F� t�u� Õö��« qL�� r� ¨w�√ WO�U� s� Ë√ w�√ WO�U� s�
ÆdO� ô jI� UM�UL�≈Ë U�—UJ�Q� `K��� UM�

 UL� ¨qO��ù«Ë Ê«d�� qOK� Ê«d�� W�u�u� Èu� √dI� Ê√ Î U�uL�� sJ� r� wK�√ l�
ÆÆÆ…dOGB�« UM�uI� ÒuA�� ô wJ� WM�U�d�«Ë “ËdO� w�U�√ ô≈ lL�� Ê√ Î U�uL�� sJ� r�

 ‰öI��ù«Ë  d�d���«  WOC�  WL�u�  …œU�S�  ås�œUOL�«ò  …UM�   UN�u�  sÒL�√Ë  —Òb??�√
 dBM�« qB�� s�Ë ÆUNM� rKF��«Ë UNF� ÊËUF��«Ë WOL�UF�« WO�UCM�«  U�d��U� dO�c��«Ë
 Âb�Ë ¡UB�≈ s� UN�UJ�√ Òq� i�—Ë WMLON�« WN�«uL� …—uNIL�« »uFA�« Òq� d�UC�� ô≈
 ·ô¬  WF�—√  ÁdL� Íc�«  WIDML�«  Ác� a�—U�Ë »uFA�«  a�—U�  i�—Ë ¨d�üU�  ·«d��«

ÆœöOL�« q�� WM�
 w� dOG� wHO� XO� w�Ë ¨ «uM� W�� Â«œ Íc�«  U�œÒdA� q�� 1975  nO� w�
 Òq� dN� bF� w�u�≈Ë U�√ UM� ¨ŸUI��« qN� vK� WKD� W�d� vK�Ë å U��dL�«ò …bK� w�U�√
 “ËdO� WOM�√ vK� h�d�Ë »dD� ¨dJ��«Ë ¡UL�U� ‘uA�L�« wKK�dI�« pF� q�Q� Âu�
 ”bIK�  ÆÆÆ”bI�«  ¡UN�  bOF�  UM�b�Q�Ë  ÆÆÆÊUOJ��  ÊUN�Ë  r�d�  t�√Ë  …—UGL�«  w�  qHD�«ò

åÆÆÆÂö�

  «bO�Ë  ‰U??�—  lÒL��  …—«œ≈  fK��  bI�
 œ«R�  Æœ  W�Uzd�  r�UF�«  w�  sOO�UM�K�«  ‰UL�ô«
 iF�  l??�  WH�J�  …b??�   U�UL��«  q�J�“
 WM��  fOz—  ∫r??�Ë  WO�UOM�«  ÊU�K�«  ¡U??�ƒ—
 VzUM�«  sO�d�GL�«Ë  W??O??�—U??�??�«  ÊËR??A??�«
 ‰bF�«Ë  …—«œù«  WM��  fOz—Ë  ¨d�U�  sO�U�
 œUB��ù«  WM�� fOz—Ë ¨Ê«Ëb� Ã—u� VzUM�«
 œb�Ë ¨Â«d�« WLF� VzUM�« jOD���«Ë …—U���«Ë
 wF�«ËË  ·UH�  ‘UI�  —«œË  ¨»«uM�«  s�  dO��
 UN�MK�√ w��« W�œUB��ô«Ë WO�UL�« WD��« ‰u�

ÆW�uJ��«
 rN�ËU��Ë rNIK� s� ÊuFL��L�« dÒ�� Î̈ «¡b�
 ULO� ¨ÊUM�� w� WM�«d�« W�œUB��ù« W�“_« ¡«“≈
  «bO�Ë ‰U�— lL�� …—«œ≈ fK�� ¡UC�√ ÂÒb�
 …b�   UE�ö�  r�UF�«  w�  sOO�UM�K�«  ‰UL�_«

Æt�UL�√ ŸUDI� oKF��
 –U??I??�ù« W??D??�??� W??K??�U??� W??F??�«d??� b??F??�Ë
 fK��  UNOK�  o�«Ë  w��«  w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«
 ¨2020  ÊU�O�  30  a�—U��  w�UM�K�«  ¡«—“u??�«
 vK�  t�UE�ö�  lÒL���«  …—«œ≈  fK��  ÂÒb??�
 n�ËË ¨WI��«  …œUF��« v�≈  ·bN� w��«  WD��«
 ¨w�UL�«Ë ÍœUB��ô« —UON�ô« u�� œö��« ‚ôe�≈
 ‰UL�_«   «bO�Ë  ‰U�—  dE�  WN�Ë  s�  p�–Ë

Ær�UF�« w� sOO�UM�K�«
 vK�  ÊuFL��L�«  œÒb??�  ¨WKB�L�«  w??�Ë

∫WO�ü« ◊UIM�«
 Òr�  w��«  bz«uH�«  ŸU�d��≈  WD��«  d�c�  ?  √
 dO�«b��  ŸËdA�  ÒÍ√  ÒÊ≈  Ælz«œu�«  vK�  UNF�œ
 Òr� Æ‚ö�ù« vK� Í—u��œ dO� u� wF�— d�Q�
 bz«uH�« ¡u{ w� ÊUM�� w� ‰«u�_« Ác� —UL���≈
 b� ÊUJ� ¨ô≈Ë Æœö��« d�U�� …U�«d� l� ¨WO�UF�«

ÆÃ—U��« w� ÎU�U�√ d��√  «—UL���« w� Ól {Ë

 bF�  XÒL�   ö�u��  ÒÍ√  —U���«  sJL�  ô  ?  »
 ¨ UI���L�«  l�b�  2019  ‰Ë_«  s�dA�  17
 ¨œU??L??�??�ù«   U??�U??D??�Ë  ¨oKFL�«  ÊU??L??�??zù«Ë
 WAOFL�«  nO�UJ�Ë  ¨W??O??�«—b??�«  Âu??�d??�«Ë
 ·d�  ÒÍ√  X��  ¨WO�B�«  W�U�d�«Ë  ¨»öDK�
 Òr�  YO�  ¨WO�u�U�  dO�  UN�√  vK�  ·ËdE�«  s�
 w�  ¨ÊUM��  ·dB�  rO�UF�  q��  s�  UNLOEM�
 W�U�d�«  Êu�UI�  oKF��  X�uB�  ÒÍ√  »UO�

Æ‰UL�« ”√— vK� WOL�d�«
 w�UM�K�«  œUB��û�  WO�U�_«  ezU�d�«  ?  Ã
 w�dBL�« ŸUDI�«Ë …—U���«Ë …d��« ‚u��« w�
 wCI� sO� w� ÆsO�d�GL�«  ö�u��Ë sO�L�«
 W�dC�  V�«u��«  Ác??�  s??�  Òq??�  vK�  WD��«

ÆWK�U�
 WI�K� ÒÂU��« Ê«bIH�« w� WO�Ozd�« U�U�UC� ? œ
 Z�UFÔ�  ô  ÆWO�M�_«  W�uO��«  hI�  V�U�  v�≈
 vK� q� ÆÎö� UN� b�� ôË  U�b���« Ác� WD��«
 s�dL���L�«  sO�  d�c�«  dO�Ô�  UN�S�  ¨fJF�«
 j�u�L�«Ë  dOBI�«  ÈbL�«  vK�  sOKL��L�«

Æq�uD�«Ë
 vK�  w�Oz—  qJA�  WHKJ��«  ¡UI�≈  r��  ?  ?�
 W�bIM�«   U??�U??O??�??�«  XF��«  w??�??�«  „u??M??�??�«
 „UM�  w�U��U�Ë  ¨VFA�«  vK�  r�  ¨WO�uJ��«

ÆWO�U��L�«  U�uJ��« WO�ËR�L� ÒÂU� —UJ�≈
 2• W��M� sOK�L�L�«  sO�œuL�«  —U�� ÒÊ≈  ?  Ë
 ÊUM�� ¡«dH�Ë œö�K� W�œUB��ù«  U�d�L�« r�
 w��«  WE�U��«  WHKJ��«  ÒÊS�  p�c�  ÆÃ—U��«  w�
 ÊUM�� q�I��� vK� d�R�� UNF�œ rNM� l�u��

ÆWK�I� œuIF� t�FL�Ë
 œU�H�U� WIKF�L�« U�UCI�« `O{u� Òr�� r� ? “
 ‰UIÔ� UL� r�d�« vK� ÆW�Ëd�L�« ‰«u�_« …œU�≈Ë
 Æ¡U�dNJ�«  Õö�≈Ë  œËb��«  W��«d�  Òr�O�  t�≈

 iF�  Òq??�  Òr??�  t??�√  Èd??�  Ê√  VFA�«  V??�d??�
 b�e� ÊËœ s� ”uLK� qJA� WJzUA�« q�UAL�«

ÆjGK�« s�
 lOL�  U�U�� oO�b�Ë WF�«d� V�� ?  Õ
 WOMFL�« W�cOHM��«Ë W�UF�«  U�ON�«Ë  «—«“u�«
 Íe�dL�«  pM��«  fO�Ë  W�UF�«   UB�UML�U�
 ÈbL�«  vK�  Èu�√  dO�«b�  –U��≈  wG�M�  ÆjI�
 ÍœU??B??�??�ô«  —UON�ö�  Òb??�  l??{u??�  dOBI�«

ÆWI��« …œUF��«Ë
 ¨ Òq�Ô�  r�  WO�UO��«  q�UAL�«  ÒÊ√  UL�U�  ?  ◊
  U�ö�ù« cOHM� W�UGK� VFB�« s� ÊuJO��

ÆW�œUB��ù«
 wzUCI�« ÂUEM�« qB� W�UGK� ÒrNL�« s� ?  Í
 V�«Ë  s�  ÒÊ≈  YO�  ¨w�UO��«  bNAL�«  s�
ÆnO�Ë tOK� rJ�� Ê√ V�� s Ó� b�b�� Êu�UI�«

 w�  åsJL�òË  åUL�—ò   ULK�  Âb���Ô�  ?  „
 »U��«  „d��  Íc??�«  d??�_«  ¨ÊU??O??�_«  s??�  dO��

 Ë√  W�uJ��«  Èb�  …œu�u�  WD�  ÒÍ_  ÎU�u�H�
Æåq�I��L�« w� UN�b� …œu�u� ÊuJ��

∫wK� U� ÊuFL��L�« Õd��≈ ÂU���« w�
 ¡UM��«  Êu??�U??�  o??�Ë  ¡U�dNJ�«  r�eK�  ?  1

ÆBOT ?�« q�u���«Ë qOGA��«Ë
 bO�u�«  w�dBL�«  ŸUDI�«  vK�  ÿUH��«  ?  2

ÆœUB��ù« q�uL� vK� —œUI�«
ÆW�Ëb�«  r�� oO�d� ?  3

  U??�U??D??I??�«  Òq??J??�  W??O??�??�d??{  e??�«u??�  ?  4
ÆW��ML�«

 s�  t�Ëœ  s�  YO�  ¡UCI�«  WO�öI��≈  ?  5
Æ «—UL���« ÒÍ√ vK� qB��

 qLF�U�  V?? Ò�d??�  ∫‰u??I??�U??�  q�J�“  r??�??�Ë
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7حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

خليجية  استنزاف  حرب  عن  مفيد  مختصر  اليوم  الجمعة  حديث  في 
ويومها  وصباحها  القدس  عن  وصباحات  له  وقالت  ليبيا  في  تركية 

ورياضيات الكالم عن القيم والكرامة والرفاه ومشاركات تنّوعت حباً 
وثقافة وشعراً وغزالً. 

�صباحات
لها  فيه  تحتشد  الذي  واليوم  يومها.  في  لسواها  يكون  فكيف  يوم  كل  للقدس  الصباح 
مئات الماليين من الحناجر تهتف باسمها، وهو اليوم الذي يخرج فيه الناس تحت الشمس 
وهم صائمون يعاهدون القدس عدم النسيان وبعضهم يعاهدها مسيرة التحرير وبعضهم 

يعاهدها الشهادة، ليكون صباحنا خيراً ونوراً فليكن صباحاً مقدسياً وكفى.

قالت له
قالت له: سمعتك تنادي بتحويل الصباحات للقدس فهل هذا يسري على صباحات العشاق؟

قال لها: وهل من عشق أكبر من عشقها؟
قالت: كي ُتطاع اطلب المستطاع فهل يجوز إدخال السياسة في الحب. فدع للعشاق حريتهم 

وخذ منهم في غير الحب صباحاتك التي تريد. 
قال: أن أدعو من استطاع إليها سبيال ولهم كل الحرية. 

قالت: أتدعوني وأنا أغازلك أن ألقي عليك سالم القدس وال ترى في ذلك درجة من الجدية والمهابة 
تقطع حبل المشاغبة والفوضى التي تطيب بين حبيبين؟ 

قال لها: ال أظنني قلت ذلك وال فعلت. فالدعوة هي لصناعة وصقل الذاكرة وهي لكسر التقاليد 
الفارغة من أي معنى في التخاطب اليومي بين الناس وليست أمراً عسكرياً لتغيير قهري في غير 
مكانه. وما دعوت إليه هو كسر جليد الحرج في قول صباح القدس مع األهل واألقارب واألصدقاء 
والناس العابرين الذين نلقي عليهم السالم ولم أدع لتحويلنا جميعاً إلى ببغاوات تقهر السياق 

لتزج بالقدس فيه، لكنني عندما أطل عليك ونهم بالعناق هل يزعجك أن أطّل بصباح القدس؟ 
قالت: قبل أن تنتقل للغزل؟ 

قال: إطاللة الوهلة األولى.
قالت: أستغرب إن ألقيت غير صباح القدس وسالمها وسأبادلك بالمثل ألننا تعاهدنا أنها وحدها 

ستكون ثالثنا.
قال لها: وإن فعل كل العشاق هذا كما األمهات واآلباء وأساتذة المدارس وأصحاب ورش العمل 

وعناصر شرطة السير؟
قالت: لبقيت القدس في الوجدان حّية حتى يفك المقاومون أسرها.

قال: إذن نحن متفقون؟
قالت: بشرط 
قال: وما هو؟

قالت له: أن تناديها بصباح القدس ومساء القدس وال تبّدله بأي سالم؟
قال: والسبب؟

قالت: كي تبقى المهابة وتخجالن من اللحظة.
قال: أليس من االنتهازية أن تستعملي قدسية القضية لمآرب صغيرة؟

قالت: بالعكس قدسية القضية تصون قدسية الحب وقدسية الحب تنحني لقدسية القضية. 
قال: قبلت.

قالت: وصباح القدس لكل النساء وال شيء سواه.
قال: قبلت. 

قالت: وأنا ألقي عليك صباح القدس فترّد بمثله مرة ونكتفي.
قال: قبلت. 

قالت: إذن ال تحبها؟
قال: أال تخشين أن يكون عدد مرات حضور القدس التي أحب في حواري معها مزيداً من الحب؟

قالت: إذن لكل الناس ما عداها صباح القدس وكل صباحاتنا مقدسية. 
فضحكا وتعانقا على طريقة زمن كورونا بتشابك األكواع وظهراً إلى ظهر. 

 ريا�ضيات في الكالم
- معادلة الرفاه معيار الكرامة وضعتها البغايا وصارت شعار المهنة. 

- إذا تساوت الخيارات في العقل فاتبع قلبك. 
- اإلتقان شرط النجاح والمثابرة شرط التفوق والشغف شرط اإلبداع.

- األرض الصلبة ليست طيناً وال صخراً بل قناعات. 

�ضقاوة رجل 

ورد و�ضوك 

ع�ضق ال�ضباح

اأخاف على اّتزاني

هواء الحرّية 

عبق

اأ�ضباه ب�ضر!!

بين المكان والزمان حالة وتوقيت

واأنا اأي�ضًا 

كلّما اقتربت منك خطوة
تبتعد أنت عني خطوات

كنت أحاول نسيان ما
أوجعني منك وما قد فات 

كم كانت مواقف صعبة
ومشاعر مؤلمة ومؤذية

يا لها من بشاعة ذكريات
أي شيء كان يشغلك عني
حتى العابرات من البنات

وأي األعمال تلك التي 
تلهيك وتهدر عمرك

وتفني زهرة شبابك
من لحظة اليقظة وهكذا

تواصلها ليالي وساعات
تخلط الحابل بالنابل

ومن اليستحق حرفاً منك
تهديه أجمل الورد وأرهف

الحروف في الصباحات
كأنما حبي لك بات

تحصيل حاصل
وال خوف عليه

مهما اشتدت المواقف
وتفاقمت األزمات
أعلم كم أنك طيب
وكم هو قلبك لله

إنما أين حقي في
وجودك عندما يحين

وقت سؤالك عني
يوم تحين الحسابات

يا إبن آدم وحواء
ماذا فعلت بمن

نذرت قلبها لحبك
واحتملت هفواتك

وتغاضت عن حماقاتك
وأنتظرتك أعواماً وسنوات

كيف كانت تشاهد
مسلسالت السهر واللهو

حينما كنت تهدر صحتك
ومالك بشراء الفتيات

أََو تعتبرها محطات
ليست بسيئة في

تعداد وتكرار الزيجات؟
متى ستصحو من غفلتك

وترضي الله فيمن اشتراك
وأحبك في الله طوعاً

ولم يزل يحاول أن يدخل 
لقلبك أي لحظة جميلة

تعيد رونقك يا أحن
وأروع وأجمل الرجاالت

عبير فضة

من آجال ضاع السالم بين األمم واألقطار ومازال البحث عنه جاريآ حتى اآلن...
والحق يقال إن احتمال العثور عليه بات ضعيفاً في زمن دول تترّبع على سيادة عالمنا 
ووديانها  بجبالها  بالد  األرض  عن  ستزال  منها  واحد  على  الضغط  مجرد  أزراراً  وتمتلك 

واألنهار وستباد معها ماليين األعداد من البشر وباقي المخلوقات...
والمضحك المبكي أن معظم األسياد المؤتمنين على هذه األزرار برمزّيتها وقدراتها النووية 

حمقى وسفهاء..
العباد  بين  وإحالله  السالم  إيجاد  وضرورة  اإلنسانية  عن  بعيداً  العظمة  جنون  أخذهم 
فبه يكون إقرار حق الشعوب بالحياة وهذا ما يمليه ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي 
وبالتمتع  واألمان  بالصحة  ينعم  كوكب  على  والمساواة  الكرامة  وضمان  اإلنسان  لحقوق 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية....
ما يتطلب رفع العقوبات عن دول مستقلة ذات سيادة دولية تملك ثروات طبيعية من نفط 

وغاز ورؤوس أموال ضخمة محجوز عليها زوراً وبهتاناً لدى بنوك أصحاب القرار.
ويبقى السؤال مفتوحاً ينتظر الجواب.... من مّكنهم من امتالك القرار؟

هذا حال وضع السالم بين الدول في كل القارات، لكننا نحن كشعوب وأفراد تواقين دوماً 
اآلخر  وتقبل  وتعاضدنا  بتراحمنا  األشكال  وبمختلف  األوقات  كل  في  بيننا  نفشيه  للسالم 
قدر اإلمكان. هكذا كان حالنا إلى أن اجتاز الحدود وكل المعوقات السياسية والدبلوماسية 
واالقتصادية زائر مجهول النسب واالنتماء يقال عنه حاصد األرواح واتقاؤه يعني التباعد 
واالنزواء وعدم تبادل التصافح باأليدي وهو ما نسّميه باللغة الدارجة )السالم( وكذلك القبل 

واالحتضان يعني كل الحاجات الروحّية التي تبعث في النفوس الطمأنينة والسكينة...
صرنا اليوم نعيش اليتم بعيداً عن اإلحساس بالسالم بين الدول والشعوب وكافة األفراد، 
ناظرين  فات...  مما  حتماً  أفضل  مقبل  بغد  والرجاء  فينا  األمل  الداخلي  سالمنا  يبقى  لكن 
إيجابية  أن هناك  إال  األوطان  السلبية على كل  آثارها  فللجائحة رغم  المآلن  الكأس  لنصف 
أعادت فيها اللحمة للعائالت أساس كل المجتمعات علَّ ما أصابنا يحيي فينا من جديد الحب 

للحياة وهي مشوار قصير مهما طال بعدد السنوات.
ال ضير إذاً في أن نمضيه بروح إيجابية وإيمان عظيم بمشيئة القادر العالي وتقديره لخير 
مستعيرين  األمور  لكل  النظر  في  األبعاد  ثالثي  لتقنية  الحديث  العلمي  المبدأ  وعلى  األنام 
نظارته وبواقع افتراضي نود نحن عيشه بأقل الخسائر وأقل التكاليف مع األحبة في سالم 

وأمان على مر قادمنا من الزمان.
رشا مارديني 

إليك قراءتك في سفر الكالم.
إلى ابني المقاتل في الجيش العربي السوري المساعد احتفاظ /دورة 103/:         - أحمد 

حسن الناصر 
-الذي ُفقد في معركة تل كركات على حواف ادلب في /2019/5/10/.

عشق صباحي ومساءاتي لسورية الوطن سرمدّي أبدّي.. سورية تستحق التضحيات. 
الحنين فلسفة الكالم والبوح حبيس القلب وقبلُه ملح الدمع حبيس العيون.. تمر األيام 
كوماً  يالقيني  الليل  هو  القدمين«  »حافي  البراري  شوك  على  أمشي  كأني  »الدفلي«  من  أمّر 
التي كانت.. والتي تخّيلتها أن  خلف طاولة كّومت عليها تالً من الورق حّبرته كل حكايانا 
تكون.. واشهد بأن »خطب الوداعات مهول« واشهد بأني ما كفرت بالصبر الذي كوى بالملح 
جراحي النازفات وقد نذرت »للرحمن صومي« أن ال أمد الخطو خارج سور حاكورتنا التي 
تعرف وباب ياسمين بيتنا الذي تحب... يجتاحني ظمأ غير ظمأ العطش »كلما شربت الماء 
المرارات والفرح معجون فيها حتى طحنت سنين عمرك  زاد في ظمإي وأنت كنت دنيا من 
بين رحاها.. ورحت أبلل يباس حلقي بكؤوس كنا نداولها بيننا على أنغام صوتك يجلجل 
في فضاءات الليل وأنت تحبس في عينيك دموع ألم كنا نتوهم أنها دموع فرح.. ليتني اعرف 
»كتابة الشعر« كنت كتبتك قصيدة صارت مواويل يغنيها »المطربون« تحكي لهف شوقنا 
انا وعليا أمك إليك وقد مر أكثر من عام على آخر مرة التقينا في بيتنا.. ربما نحن معشر الكتاب 
نعيش الخيال أكثر من غيرنا من الناس نتخّيل أحالمنا ونكتبها ثم نقرأها حتى صرنا نظن 
أنها حقيقة نعيشها!... كم بنيت لك في خيالي حكايا حتى صارت كلماتي من جمر ومفردات 
كتاباتي كالصبار وحبري ملحاً أجاجاً. وأنا على حواف »ثماالت العمر« عاشق أفتش عنك 
الظهيرة  شمس  أحرقته  الذي  الصحراء  رمل  رأيت  هل  الصباح...  طلة  أو  النجوم  بريق  في 
الليل  شبابيك  حفاف  على  متكئ  عاشق  لهف  إليك  عيوني  للمطر؟..ظمأ  شوقه  يكون  كيف 
ينتظر القمر.. إليك بوح روحي نازف ونجوى القلب صارت تراتيل الفجر.. سئمت التواري 
»يا  تجيء..  أن  المهم  تشاء..  كما  مرمرني  تعال  الصبر..  كواني  نعم«  »أي  الكلمات..  خلف 
بو العيون الخضر وحق الذي مشى على الماء وكلم الناس في المهد.. وحق الذي خلع باب 

خيبر«.. طّولت غيابك تعال مرمرني كما تشاء..... اشتقتلك«!.
حسن إبراهيم الناصر

في الدقيقة ما قبل األخيرة
في المخاض أخاف اال أصلي

في السفر ما قبل الوداع
في الرحيل اال أعرف كيف ُيفتح الباب

دع خوفي جانباً
هل تساءلت مرًة

لماذا تعصف الدنيا كلما تنافرنا
الحمل األخير مات مختنقاً بعقله

لم أقتله
تأكدُت فقط أنه صار صالحاً لألكل

دع ذلك أيضاً جانباً وقل لي
هل ترتفع حرارتك

هل تراك األلوان
جسدك  م��ن  ظلك  قبع  ق��د  أح��ده��م  أن  أم 

وصرَت
صبياً ضائعاً

يخيفني الليل قبل وصوله
أصير خفاشاً

الى أن يتّم
في جلدي األسود

حكايا ال تعرف عنها شيئاً
أحملها بهدوء

وأتحّول
احترق الحقل تماماً

الفكرة وحدها تمر عبر الدخان
تصل كعوبي

حّبات ندى
سنموت وحيدين حتماً

حين نموت.

لوال رينولدز

ابحث عن الهواء الذي تنشقناه
أزفر للموج

أحرفاً كلمات
لترّدد الصدى
موجة عارمة

تحملني للحظة
الغياب

على الصخرة متكئ
عصفور جنح

بجناحه المتهّدل
كسور الزمن

ال تجبرها
أمالح البحر

أمواجه تنأى
عن األنين
منذ األزل

زرقة تلّون
بحرنا والسماء

أنشودة
مسكن الحرية. 

دالل قنديل ياغي

أحب
مفردات المطر

لغة الريح
إشراق روحك

في الخريف
بحر السالم في وجهك

بريق ألف معنًى
في مدى عينيك

ويا َمْن رآني
أحمل تفاصيلك

حرزاً كريما
تسكنني

كوطن صغير
أمل

عرش ببالي
ورد وغنى

وتنهيد
سافر بخيالي

نغمة وشتي
والعيد

ضلك معي
ب يزهر العمر

ياسمين
وتحلى الدني

ب�ِ بنت وصبي
ع� اإليد

مّيادة األشقر

تطبيق  على  المقدرة  وامتالك  التنظير  على  القدرة  بين  شّتان 
على  واشتهرنا  كتبناها  ولو  مبادئ،  من  نعتنقه  ما  أعشار  عشر 

إثرها.
في  يكتب  أن  المرء  على  أيسر   « يوماً:   _ تولستوي   _ كتب 

الفلسفة مجلدات عّدة من أن يضع مبدأ واحداً في حّيز التطبيق«.
ويبدو أّنه كان من القلّة الذين طّبقوا ما آمنوا به، كحال أغلب 
عن  كلّه  البعد  بعيدون  وهم  القوانين  ويضعون  يكتبون  الذين 

تطبيقها على أنفسهم!
معظم السلوكيات التي يمارسها اإلنسان في يومنا هذه باتت 
أّثر  ما  وهذا  متوازنة  غير  بطريقة  تمارس  والجزر،  المّد  كتيارات 
على حياته ككل فبات يعيش بضبابية وتصادم وصراع عنيف مع 
ذاته، مما نجمت عنه سلوكيات سلبية ال ترتقي. األمر الذي شكل 

شيزوفرانيا في السلوك ينعكس تأثيره على المجتمع ككل!!
َمن يكتبون وينادون بالمحبة والتسامح والمعاملة الحسنة، 
يكونون في الواقع نزقين مستهترين بالمحيط يمارسون الفظاظة 

والكالم الغليظ والسيئ في الشارع ومكان العمل بأسلوب يشي 
بانهزامية النفس في عالم الضياع غير آبه بالبيئة التي يعيش 

فيها ودون مراعاة للمنظومة القيمّية !!
َمن يقضي أياماً أو شهوراً أو حتى القليل من األعوام في دولة 
التواصل  صفحات  يزّين  وتراه  عودته  بعد  أيام  هي  ما  أجنبّية 
خاصته بعبارات الغرب وحضاراته والمبالغة في المظاهر على 
سياسة  يمارسون  بأفعالهم  وكأنهم  الحقيقّي،  الجوهر  حساب 

الترقيع وتغطية العيوب وما يعانون منه من فوقّية وشوفينية!!
من ال يتوانون لثوان بكتابة بوستات عن الوقت وأهمية الوقت 
والعمل والقيمة، أغلب األوقات يتواجدون في المقاهي والمطاعم 
يبددون وقتهم أيضاً بالثرثرة وإلقاء الحكم والمواعظ والقيم التي 

ينبغي أن يتحلّى بها الفارس العربي األصيل!!
بالتأكيد إّن من يبيع القضية يقبض الهواء ومن تنافي أقوالهم 
أفعالهم ال يختلفون عنهم البّتة بل هم فيروسات متناهية الصغر 
الدنيا  لنراها، مالئي  إلى مايكروسكوبات متطورة  والتي تحتاج 

وشاغلي الناس ولكن ليس على طريقة المتنبي.. يلخص وصفهم 
بما قاله العبقري دوستويفسكي في رائعته )األخوة كارمازوف(: 
»كلما زاد حّبي لإلنسانية جملة واحدة نقص حّبي للبشر فرادى«. 

بلّور في قوله حقيقة أن البشر معظمهم ال يمّت لإلنسانية بصلة.
ينبغي عليهم إدراك أنهم ال يكتبون لخراف ليصدقهم الجميع. 
هذا العالم فيه من المجتهدين والعلماء والفقهاء ما يكفي لتقزيمهم 

وأفكارهم التي ال تشابه أفعالهم!
القارورة  الحياة،  قارورة  من  الكثير  الشيء  تمتص  التخّوفات 

ذاتها التي تحاول األكثرية االحتفاظ بها قبل ملئها بشيء مفيد.
ليكن الشغل الشاغل لألكثرية أن تملئ قارورتها بعبير عاطر 
يخلّد ذكراها وليس أنظر ما أكتب وستصاب بالجلطة القلبية مما 

أفعل.
هنا يكمن سّر الحياة...

صباح برجس العلي 

الّرشاقِة  على  ألحصَل  الماَل  دفعُت  لطالما 
في الّصاالِت الرياضّيِة، أتمّرُن ليوميِن أو لثالثٍة 
الذي  الماِل  من  تبّقى  ما  أّن  في  أفّكُر  وبعدها 
دفعُتُه مقابَل ثالثَة أشهٍر من الّتمريِن سأعتبرُه 
الّطرقاِت  في  الّسيَر  وأعاوُد  إليِه  ُدِفَع  ِلَمن  ِهبًة 

بعيداً عن اآلالِت الحديدّيِة.
فقد اكتفيُت من الّتعامِل مع معدِن الحديِد

الذي ينبُض في أجساِد الكثيريَن !
أرتدي ثياباً جميلًة وكعادتي أضُع مساحيَق 
الذي  المفّضِل  مطعمي  إلى  أذهُب  ثّم  الّتجميِل 
يقّدُم أطباَقُه الّشهّيِة بعنايٍة وسخاٍء لم أعهدهما 

في مكاٍن آخَر.
وفي مثِل كلِّ مّرٍة

أطلُب صنفاً من الطعاِم أعلُم مسبقاً أّنني لن 
بشْرِب  فأكتفي  اللّحوِم،  على  الحتوائه  أتناوله 

فنجاٍن من القهوِة
أحِد  عن  بحثاً  الخارِج  إلى  مسرعًة  وأه��رُع 
خفيفًة  أطعمًة  يقّدموَن  الذين  الجّواليَن  الباعِة 

تناسُب شهّيتي.
فأنا نباتّيٌة منذ طفولتي ال أقوى على تناوِل 

اللّحِم.
فالتهاُم اإلنساِن َلحَم أخيِه اإلنساِن

قد أودى به إلى َشَبٍع ُمميٍت !
لسبٍب من األسباِب الكثيرِة التي ُتقاُم ألجلها 

الذهاَب  أقّرُر  وعندما  حفلٍة  إلى  أُدَعى  الحفالِت 
الموعِد  من  عّدِة  أّياٍم  قبل  نفسي  بتحضيِر  أبدأُ 

شأني شأن جميِع نساِء الكوِن !
اللّباِس  على  فقط  تشتمُل  ال  وتحضيراتي 
األمِر  في  ما  أهّم  بل  والِحلّي،  عِر  الشَّ وتصفيف 
وُحسُن  الّنفسّي  الّتحضيُر  هو  إل��يَّ  بالنسبِة 
جميَع  به  ألقنَع  سأرتديِه  الذي  القناِع  اختياِر 
وعلى  سعيدٌة  بأّنني  الحفلة  في  الموجوديَن 

أفضِل ما يرام.
االندماَج  جاهدًة  وأحاوُل  الحفلِة  إلى  أذهُب 
مع األجواِء من رقٍص وغناٍء وقهقهاٍت وثرثراٍت.

أنا التي في كّل يوٍم وألْكثَر من ساعٍة ترقُص 
أمام مرآِتها في المنزِل أشعُر بَخَدٍر غريٍب يسري 
في ساَقيَّ ويكّبلني إلى الكرسي حيث في الحفلِة 

أجلُس !
قد نسيتها في  بأّنني  حّتى حنجرتي أشعُر 

مكاٍن ما خارَج جسدي !
حقيقًة

منذ فترٍة طويلٍة لم أعْد قادرًة على فعِل شيٍء 
في مكانِه المعتاِد كما ُحّدَد لنا مسبقاً:

المكان، الّزمان، الحالة والّتوقيت
آخَر  مكاٍن  في  سأحّبَك  لماذا  اآلن  علمَت  هل 

بعيداً عن هذا العالِم؟! 
ريم رباط - سورية  يعرُف  رج��ل  مجنون...  رج��ل  ُيعجبني 

ُيجاريني  كيَف  األي���ام،  ضجر  يأكل  كيَف 
بملعقة ُسّكر زائدة، يقطع آالف األميال ألجِل 
الُمِمل  المساء  أحداث  لُه  أكتب  مّني،  خطوة 

فيقرأها كما لو أّنها تفاصيل حياته.
يقتُل  ناضج  رج��ل  ُيثيرني  ما  أكثر  إن 
مخاوفي تجاَه غيابه، يجيُد إيقاف عراكاتنا 
كل  ي��ب��ّدل  كيف  تماماً  يعرف  الصغيرة، 
تحضن،  واحدة  يٍد  إلى  تصفع  التي  األيادي 
سبق له أن كتب لي: صباح الخير للرعشة 

تلك.
يقتُل  ال��ذي  الشاعري،  ال��رُج��ل  يثيرني 
ُحزني بقصيدة، يرّتب مفرداته أثناء حديثه 

ويمسح َكفَّي بكلمة.
ال بأس برجٍل فاقد للذاكرة، يراني ال أكبُر 
المرة  كأّنها  رائحتي  ت��ط��اردُه  أشيب،  وال 
األولى، ينسى عثراتي ويتعرَّف علّي مجدداً، 

الرحيل،  به  يقرر  الذي  اليوِم  في  لي  يعوُد 
ينسى جملي القاسية ويمّزق رسائل الوداع، 

يضع رأسه على كتفي ويغرق.
بهذا  أرغ��ب  أك��ن  لم  بأنني  يتذّكر  رج��ل 
الغبية  باتهاماِته  يبدأ  ال  لكّنه  االنطفاء، 
على  يحتاُل  رجل  الحزِن،  من  أنحُب  لكوني 

يأسي فيشرب منُه.
عن  أحد  يسألني  أن  أحبُّ  امرأة  كأّي  أنا 
أودُّ  المفضل،  وفيلمَي  أضعُه  الذي  عطرَي 
تتوّقف  ال  ورغبتي  أغنية  للعالقة  تكون  أن 
في إعادِة كّل اللحظات المفضلة ألقَف طويالً 

على اعترافَك بأنك تحبني وأسكُن هناك.
أحلم  جداً،  بسيط  إنساٌن  أنا  النهاية  في 
العيش  أستطيع  ال  لكنني  البعيدة  باألشياِء 

على طرف العالقة.

ميساء الحافظ 

األميركي  الرهان  وكان  واإلقليمي  الدولي  الصراع  محور  سورية  كانت  مضى  عقد  خالل   -
على تسخير مقدرات الخليج المالية ومقدرات تركيا العسكرية الحتضان وتنظيم جيش نصف 

مليون من المتطرفين اإلرهابيين من أنحاء العالم لوضع اليد على سورية وتقاسمها. 
صفوف  في  التشقق  بدأ  سورية  في  الروسي  التموضع  أعقبت  خمس  سنوات  خالل   -
حلب  معركة  من  انطالقاً  اإلرهابيين  صفوف  في  العسكرية  االنهيارات  وب��دأت  المتحالفين 
في  وحلفائه  السوري  للجيش  الشامل  المعاكس  الهجوم  بدأ  بعدما  االنتصارات  وتدحرجت 
قوى المقاومة الذين أعدوا مسارح القتال بانتظار توقيت روسي مناسب، وتهاوت المواقع تلو 

المواقع.
- في سنتين ماضيتين شن الخليج هجوماً على تركيا في الساحة العربية األفريقية وكان 
التركي  الجيش  مع  المواجهة  تخوض  كانت  التي  لسورية  ظهره  الخليج  وأدار  ليبيا  الهدف 

وجهاً لوجه في جبهة دفاع عن األمن القومي لكل دول المنطقة.
- اكتشف األتراك استحالة تحقيق انتصار في الجبهة السورية فبدأوا تموضعاً نحو ليبيا 

بلغ ذروته قبل أيام حيث انتقلوا إلى الهجوم المعاكس وبدأوا يحققون النتائج. 
- حرب االستنزاف المفتوحة في ليبيا ستستهلك طاقات الخليج وتركيا وسيزداد الخليج 

إنهاكاً فوق إنهاكه في حرب اليمن بينما سيزداد األتراك إنهاكاً فوق إنهاكهم في حرب سورية.
- عندما يصل الطرفان للحظة السقوط سيلجآن إلى سورية، الخليج طالباً التعاون والعون 

واألتراك طلباً للمخرج الذي يحفظ ماء الوجه.
االعتراف  من  الهروب  أثمان  يدفعون  التي  الحقيقة  هي  النهاية  وسورية  البداية  سورية   -

بها.
ناصر قنديل

مخت�ضر مفيد 

تركيا والخليج 
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�إعالنات

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

 – العمليات  – مصلحة  المضافة  القيمة  العامة -  مديرية الضريبة على  المالية  المالية- مديرية  تدعو وزارة 
الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية  دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت, لتبلغ البريد 
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة 
اإللكتروني  الموقع  أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على  إليها أعاله, علماً  المشار  المراجعة  انتهاء مهلة  صحيحة بعد 

الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

6099RR209798968LBشركة الكتروميكانيكل انتربرايز للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

1843450RR209809630LBملهى مستر دوالر

1859809RR209805584LBشركة شحبور اخوان

1900029RR209805615LBشركة بروفيسيونال برينتينج سرفيس ش.م.م

1942980RR209805638LBالمتحدة للسيارات )محمود عباس كعكوش(

2014082RR208603841LBزدكو بتروليوم ش م م

2029026RR208603912LBمؤسسة منتوجات حقول الشمس

2032280RR208603943LBجورج - م . حريكي للتجارة

2036187RR208592429LBالحاج للخدمات العامة والقوميسيون

2047946RR208592485LBسامر الياس صفير

2071669RR209805933LBشركة تاير اند كو ش.م.م.

2137532RR209805978LBطوني الياس العاقوري

2152096RR209805981LBكوانتي ش.م.م

2173270RR209806032LBالوموند ش.م.م.

2175573RR209806046LBلوراسيف ش.م.م.

2227613RR208590856LBايهاب احمد عباس

2341137RR209806148LBسبستنس اند ستري ش م ل

2379791RR209806179LBشركة اتالنتيك مارين سارفيسز ش.م.م.

2385551RR209806182LBشركة المهندس روبير الحاج شاهين وشركاه ش.م.ل

2393537RR209806205LBشركة ميكسماستر ش م ل

2406333RR209806222LBشركة سكاي غيفت ش.م.م

AMIGOS SARL2476831RR209806284LB

2481180RR209806298LBدي - ما ش.م.م.

2512519RR209806324LBعالم التكنولوجيا ش.م.م.

2528864RR209806341LBشركة سبيد ترايد ش م م

2533514RR209806355LBكيتشن بالس ش.م.م

2559052RR209806409LBفواصل ش.م.م

SAVEWAY(2577339)سليم معنقي ساميRR209806426LB

Tiba3a.com 2578661شركة تضامنRR209806430LB

2602540RR209806488LBطانيوس بطرس الحايك

2622735RR209806505LBبيلد كورب ش.م.م

2632457RR209806899LBم.ي.للمفروشات ش.م.م.

2637309RR209806871LBمحمد بشير الزعيم

Naturally c&s s.a.r.l2807095RR209806633LB

2832312RR209797004LBتريليكا ش.م.م

ذي ثري موسكوتيرز ش.م.ل
MUSKETEERS T3M S.A.L THE 32950778RR209806721LB

2972956RR209806735LBبيار يوسف هاشم

3048321RR209802384LBعماد مصطفى الدندشلي

3056800RR209807877LBشركة )MTM ش م م(

3074250RR209807850LBشركة فانتيس ش.م.م.

MFJ SARL3102525RR209807727LB

LAPAZ s.a.r.l3110180RR209807761LB

3158017RR209807625LBشركة ديكاليه ش م م

3172665RR209807545LBمحمد نهاد زكي الزيلع

DOPPIO S.A.L .3177241دوبيو ش.م.لRR209807523LB

3183272RR209807466LBلي شوهاي خديجة عبدهللا لي

A.K3184036RR209807470LB

3203382RR209807364LBنوراي ش.م.ل.

3209503RR209807293LBشركة تريبو فارما ش.م.م

MY FIRST BOOK 3213094.ش.م.مRR209807302LB

OLD TIME3213401RR209807316LB

3235346RR209807188LBشي طيب ش.م.ل.

3242253RR209807205LBمحمد لتجارة السيارات

3269477RR209807112LBثري دي جيو بالس ش.م.م

S.A.L CLUB 016 3269838كلوب 016 ش.م.لRR209807109LB

3279461RR209807069LBمؤسسة يوسف سوسان التجارية الصناعية

3315878RR209806845LBأن آر آر ش م ل

3339885RR209807024LBبيلدكس ليبانون ش.م.م

3385051RR209806987LBخليل احمد العرب

3385485RR209806995LBشركة رامينوكا ش م م

4001RR209916421LBالشركة الصناعية المتحدة ش.م.ل

46833RR209865035LBشركة صوايا وصليبا للطباعة والنشر

113878RR208588194LBووتر كير التجارية ش.م.م

197428RR209871212LBميشال جوزف توما

205691RR209915514LBكليكس

GLOBAL COSMETICS229688RR209873213LB

241708RR209917577LBدانا كامل عسيران )غولدي(

266163RR209876529LBيحيى وفيق القنطار الحسيني

K PRINT SARL .314233ك برينت ش.م.مRR209876427LB

621324RR209915647LBمروان نعمة هللا الحايك

1106762RR209810757LBانطوان جورج جبور

1208878RR209870849LBشركة حجازي وود

BEIRUT MOTORS بيروت موتورز
1252789RR209917285LB) جان ستراك سركيسيان (

1274095RR209917237LBفايف ستار توريزم ش.م.م

1327820RR209879953LBشركة كيوبك ش.م.م

1343290RR209879984LBعائدة ديب رزق

1359070RR209792727LBانفو كنسالتينغ انترناشونال ش.م.ل اوف شور

1400753RR209879180LBشركة دي- فيوزد غروب ش.م.م

1423473RR209865490LBعلي محمد دلباني

1754787RR209878635LBسليمان التجارية ش.م.م

1811151RR209915942LBتاغ براندز ش.م.ل

1991879RR209877997LBشركة اي.اف.اي.بارتس اند سرفيس ش.م.م.

1993336RR209915987LBانتي بار ش م م

2010280RR209917339LBتراست هيل ش م م

2168644RR209916069LBفيشاي ش.م.م

2201563RR209872867LBشركة مطاعم الهادي الفاخرة ش.م.م.

2214460RR209872840LBعادل اسعد مساعد وشركاؤه

2503755RR209863803LBرياض علي برو

2549870RR209876237LBاسيان فيوزن كويزين ش.م.ل

2593327RR209876095LBجومان )جرجس سعد يمين(

2653912RR209879278LBهاغ بالس ش.م.م.

2695858RR209916280LBفود تراند انفستمنت ش.م.ل

2703443RR209916293LBميديا آد ش م ل

2724085RR209877855LBريدان فلوري كالتشير ش.م.م.

2826502RR209877467LBصيدلية جوانا )جوانا رتيب عيد(

2827196RR209877419LBسعادة كونتراكترز

2832312RR209877440LBتريليكا ش.م.م

2882975RR209870407LBشركة تي اند تي بالس - شركة نقوال الغندور المعلوف وشركاه

2906271RR209877175LBحسان محمد العرب

2948198RR209877039LBمصطفى عوني كروم

2965927RR209876890LBكالين ش م م

3000806RR209876719LBشركة شويتك ش م م

NGM Plus- 3072315RR209872155LBجهاد الخوري وشركاؤه

GROWTECH3081705RR209874338LB

The Notch S.A.L .3129945ذو نوتش ش.م.لRR209916642LB

3145189RR209874443LBبترو تيم ش.م.م.

TEN BUILDERS 3159415شركة نبيل التن و شركاهRR209872345LB

DOPPIO S.A.L .3177241دوبيو ش.م.لRR209916673LB

Pharmalara  3184204RR209916700LBفارماالرا

 BUILT IN ENGENEERING AND
CONTRACTING S.A.R.L3193268RR209872368LB

3209930RR209872371LBشركة لوستريا ش م ل

3241880RR209916792LBالديوان للتغليف ش.م.م.

3254434RR209916894LBجوهانز ش م م

3256237RR209916925LBالكجيري ليميتد اديشن ش م م

Figure up3267959RR209916996LB

Pro Tech Solutions3283158RR209917033LB

3311231RR209874562LBشركة االتحاد واالمانة ش.م.م.

3312957RR209917648LBشركة VAL ش.م.ل.

3330820RR209917719LBسوالريس سبفن لبنان والشرق االوسط

3467984RR209873712LBفيفيان نعيم رزق معلوف

4620RR209866190LBشركة ركابيتكس لتجارة االقمشة ش.م.م

4723RR209866212LBالشركة اللبنانية العربية للتجارة )التكو( ش.م.م

4828RR209864168LBالشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

5031RR209864154LBشركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

10777RR209865132LBاو جي مجموعة تجهيز المكاتب - صالح مجري وشركاه ش.م.م

75115RR209865821LBشركة جوزيف الشقرة واوالده

76702RR209864809LBمؤسسة التوفيق التجارية

215338RR209866889LBحسين علي عبدهللا

217731RR209866756LBثري اف - مفروشات فرج للمستقبل

235325RR209914955LBالشركة العامة للعالقات الدولية )رجكو(

258717RR209802588LBمصطفى محمد مسلم

275109RR209863715LBمحطة دامور الكبرى ) بولس الياس ابو فيصل (

295200RR209866402LBمحطة الشادي - حسن عباس خليفي

487483RR209864199LBانطوان سالم معوض

625413RR209864715LBمحمد توفيق مومنة

1235758RR209812333LBشركة سركيس فرشخ وشريكه

1396919RR209796471LBافتالميك كونسالتنز اوف بيروت  ) رندى جاد يزبك دنيا (

1934733RR209812378LBهشام صالح الدين مسالخي

SHOCK ELECTRIC-2073060بالل قاسم الحورانيRR209867575LB

2136237RR209773095LBغلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

2136237RR209794833LBغلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

2247958RR209866985LBمالتي-تاسكرز)ابراهيم اسماعيل رضا(

2263357RR209865910LBاسامة معروف فاضل

CHHOURY COMPANY SARL2263688RR209866963LB

2383942RR209866098LBشركة ليكويد فيوجن ش.م.م

2423531RR209866107LBشركة بيساني الكتريك للتعهدات والتجارة ش.م.م.

2441206RR209795555LBفاين ميتالز كومباني ش.م.م

2502629RR209863817LBشوكو ماستر كومباني-توصية بسيطة

2520397RR209863785LBشركة فيرست تارغت ش م م

2521126RR208603501LBالجواهر للتجارة العامة

2585632RR209915085LBألماس ش.م.م

MOTOTEC S.A.R.L2585639RR209863627LB

2590225RR209812700LBبارع غروب ش.م.م

2590225RR209915046LBبارع غروب ش.م.م

2681510RR209769635LBغرينز ماركت ليمتد ش.م.م.

2693781RR209866288LBباين تري لالستشارات ش.م.م.

2736831RR209800525LBسيفل انجينيرن رفلكشنز ش م م

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL2783516RR209797503LB

2815977RR209811678LBاموغلوب ش.م.م

2844930RR209914920LBاف سي سي اي ش م م

2905068RR209866521LBهيثم صباح الدين العويني

ORO 2934039RR209867836LBش.م.م

2967635RR209866552LBاس& تي غروب ش.م.ل

شركة بايبالينز ادفانسد سيرفسيز اند سوليوشنز ش م ل )بي اي 
2974926RR209867765LBاس اس(

2987956RR209867748LBبشير أميس لصناعة الحلويات ش.م.م

3030733RR209867646LBشركة بروميير تاكسي

3110200RR209867310LBدريم زون ش.م.م.

3113081RR209867663LBسيكرتس لبنان ش م ل

3136401RR209867819LBادغار بدوي دويهي

3172470RR209867561LBشركة العربية للتموين ش م م

3192590RR209866610LBشركة انداستراي بوليش كومباني ش م م

3209238RR209866623LB( A M Iعبد الرحمن محمد عيتاني)

Grappem S.A.L 3265140غرابيم ش.م.لRR209867495LB

the wizard3317158RR209867439LB

3339035RR209867385LBسي زد بيروت ش م ل

3343404RR209866813LBرابيد سولوشنز ش.م.م

CANADA PRODUCTS3351022RR209866844LB

Global Freight And More S.A.R.L3373740RR209867005LB

3375355RR209867460LBوصل الشركة التجارية لالنماء المستدام

3392476RR209867456LBام ام اس سوليوشنز ليمتد ش.م.م

2863RR209925030LBشركة بامبو ش.م.م

6720RR209924961LBدوكا GmbH-فرع لبنان

7598RR209924958LBشركة تكنو بولدينغ ماتريال ش. م . ل

17026RR209930468LBمؤسسة مناع

40415RR209930445LBانطوان سليمان الجلخ

43259RR209930349LBمحطة محروقات سائلة وزيوت

90399RR209926826LBكاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

95829RR209922532LBشركة هابينس

98979RR209926741LBالشركة اللبنانية لتلبيس االطارات

119053RR209924516LBمارون اسعد الطرابلسي

151357RR209927910LBشركة عماد الدين خليل زيدان وشركاه

162677RR209921850LBدلكو لاللمنيوم والحديد والزجاج انترناسيونال

OCEANE S.A.R.L190831اوسيان ش.م.مRR209871447LB

204199RR209928040LBمؤسسة سناء ابراهيم مرهج

237046RR209928169LBكالم بير بروداكشن

243950RR209928172LBلو كاراج ش.م.م

245876RR209919153LB عصام راضي محمد

LIGHTING & DUCT  258735داكت اند اليتنغ ش.م.لRR209919405LB

272198RR209919555LBجرجس يعقوب ابو رستم

298032RR209928274LBبانيفوار - اكتمال ابو حيدر )اكتمال محمد علي عبد الرضى(

307212RR209920868LBسينز غروب ش.م.م

315667RR209923538LBجوني الشويري للمفروشات ) جوني جورج الشويري (

325993RR209923524LBمعرض الشرق االوسط للسيارات ) حسين علي شمس الدين (

351876RR209923484LBعلي احمد الحسن

397333RR209923453LBغالب امين غالب

433619RR209928362LBالشركة العالمية لالغذية ش.م.م

620365RR209923127LBالمتحدة للبالستيك )كميل ابراهيم اجريس(

679477RR209922886LBبروتولز PROTOOLS )انطوان ريمون الفغالي(

693798RR209922909LBمؤسسة الصداقة الزراعية التجارية

731938RR210524303LBمحمود حسين مفتاح

746020RR209879508LBمؤسسة حنا بو يونس )حنا منصور بو يونس(

1096183RR209926260LBنديم كريم الحايك

1200050RR209926004LBمؤسسة محمد كريم التجارية لصاحبها محمد علي كريم

1394858RR209928892LBزينة عبد الحفيظ الرفاعي

1663166RR209929297LBبيبلوس ميتال أندوستري

1727765RR209929323LBيعقوب التجارية

1785491RR209878581LB جالل عمر هوشر موسى

1824024RR209929399LBأس.أم.أس. سبيسيال مارين سرفيس

1934472RR209929473LBشركة حسن مكتبي ش .م .ل

1979523RR209928915LBشركة انفيرو - لينك ش.م.م.

A S s.a.l 2020409أ س ش.م.لRR209929178LB

2141425RR209929535LBشركة بي - برودكشن ش.م.ل بي برود

2179808RR209929575LBشركة غران - با - gran pa ش.م.م.

2216453RR209921608LBوسيم علي الجيم

2386800RR209923688LBمعلوماتية غروب ش م م

2391369RR209929703LBشركة سوفت ليجر ش م م

BARSHA SARL .2394824برشا ش.م.مRR209929717LB

2408339RR209923864LBدادو للتجارة )مالك توفيق منصور المصري(

2437109RR209923952LBشركة كيدز ش م ل

2465205RR209924326LBال - كا )نداء الياس عازوري(

2466327RR209924330LBالكترو ميديا انترناسيونال ش م ل

2480137RR209924365LBابراهيم تامر ابو مراد

Royal vision2484129RR209929941LB

2488520RR209924459LBترانس ترا ميديا ش م ل اوف شور

2724996RR209926446LBتراينغل لتصميم المواقع اإللكترونية وتطويرها

2780651RR209930088LBالعاصي رويال فود التجارية ش م ل

2961937RR209918864LBشركة خليل سبار بارتس ش.م.م.

2965457RR209918878LBسكاي انترتينمنت ش.م.ل.

3312079RR209918475LBاوبرايشن يونيكورن ش.م.م.

CKNW 3345052RR209918626LBش م ل

التكليف 467

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

 – العمليات  – مصلحة  المضافة  القيمة  العامة -  مديرية الضريبة على  المالية  المالية- مديرية  تدعو وزارة 
الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية  دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت, لتبلغ البريد 
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة 
اإللكتروني  الموقع  أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على  إليها أعاله, علماً  المشار  المراجعة  انتهاء مهلة  صحيحة بعد 

الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

7825RR209875007LBالشركة المتحدة للطباعة

75747RR209874908LBشركة جي سي ار حكيم اخوان

228769RR209873200LBشركة الكابالت السعودية للتسويق

252202RR209876577LBمؤسسة المزيد التجارية )حميد احمد اللهيب(

DESIGNER OUTLET S.A.R.L721614RR209879471LB

759248RR209879511LBمؤسسة حسن محمد منذر لبيع المحروقات والمازوت

SHAHLA TRADING SGS824922RR209879701LB

1017183RR209879896LBعصام علي عماد الدين الددا

1301178RR209880055LBمحمد حسين الرحال

1341258RR209879975LBعباس محمد خليل

MARITEXT - 1359020ماريا كيفورك منامشه يانRR209879255LB

1426762RR209879176LBميديا سكوير ش.م.م

1455056RR209879145LBبلو مونتن وشركاه

1459107RR209879114LBروليت ش.م.م.

1464018RR209879091LBام ار سي كارز ش.م.م.

V.S.D.QUATRO1524786RR209879009LB

top notch engineering t.n.e s.a.r.l1543249RR209878975LB

1616882RR209878860LBأم كي ار غروب)محمد ابراهيم الجعفيل(

1617185RR209878873LBشركة ار.جي.كا

1625091RR209878842LBعلي حسين ياسين

LAFABRIQUA S.A.R.L1668242RR209869973LB

1726687RR209878768LBغلوبس ترايدنغ ش.م.م

1747903RR209878737LBعامر عبد هللا صبح

1750441RR209878697LBمؤسسة مانغو

1762645RR209878666LBان تو ميوزيكا ش.م.م

1812485RR209878480LBمحل حالل للتجارة العامة )محمد ابراهيم حالل(

1895681RR209878365LBمحالت العلي للتجارة العامة لصاحبها محمود يوسف حسين

1910333RR209878290LBغرين دوت

1922494RR209878241LBساراسو ش.م.ل

1938034RR209878167LBشركة سكاي  محمد وشركاه

1954691RR209878119LBالشركة اللبنانية للهندسة و المقاوالت

BETON MIX-MONTE BIANCO sarl1961887RR209878096LB

2180708RR209872270LBديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م

 PAM 2507664ش م مRR209876356LB

2509129RR209876325LBشركة نيو تك كونستراكشن اند انجينيرينغ ش.م.م

2520534RR209876299LBعباس علي للتجارة العامة

2568077RR209876135LBديب مصباح عالوي

2770111RR209877665LBمحمود ابراهيم التجارية

2800189RR209877538LBشركة فيكسيت)وليد عسيران وشريكته( ت.ب

PRO-FOAM PACK SAL2832202RR209875280LB
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�إعالنات

إعالن
الشمالي  لبنان  كهرباء  شركة  تعلن 
للعروض  استدراج  عن  القاديشا  ـ  المغفلة 
البنزين  بــمــادة  القاديشا  آلــيــات  لتزويد 
والمازوت لمدة سنة ، وذلك وفق المواصفات 
الفنية والشروط اإلدارية المحددة في دفتر 
نسخة  على  الحصول  يمكن  الذي  الشروط 
عنه لقاء خمسون ألف ليرة لبنانية )تضاف 
المشتركة  الــشــؤون  دائـــرة  مــن   )TVA
بين  ما  البحصاص  في  الشركة  مركز  في 
يوم  كل  من  ظهراً  و12  صباحاً   8 الساعة 
الساعة  لغاية  الجمعة  يوم  بإستثناء  عمل 

11 ظهراً. 
ــة الــســر في  ــان ــي أم ــروض ف ــع تــقــدم ال

القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء 
 12 الساعة   2020 حزيران   10 فيه  الواقع 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف: 499

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
 127036 لــشــراء   الــعــروض  تقديم  مهلة 
علبة من مادة الحليب الطازج لزوم معامل 
كهرباء  شــركــة  مــن  والمنتدبين  اإلنــتــاج 
القاديشا العاملين فيها لمدة سنة، موضوع 
د/11075  ث4  رقــم  الــعــروض  اســتــدراج 
يــوم  2019/10/10،لتصبح  ــخ  ــاري ت
الدوام  نهاية  عند   2020/6/26 الجمعة 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان -  طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /80،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  تــزال  ال  الموردين  بعض 

تقديم  األحــــوال  مطلق  فــي  الممكن  ــن  وم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 2020/5/13 

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 475

إعالن
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
محطة  ــزوم  ل غيار  قطع  لشراء  الــعــروض 
التحلية الجديدة في معمل الذوق الحراري، 
ــروض رقـــم ث4  ــع ــوع اســـتـــدراج ال ــوض م
قد   ،  2019/12/12 تاريخ  د/12862 
 2020/6/26 الجمعة  يوم  لغاية  مددت 
 11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

قبل الظهر
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  تــزال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األحــــوال  مطلق  فــي  الممكن  ــن  وم

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/12/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 478

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء قطع غيار لزوم 
الحراري،  الذوق  البحري في معمل  المربط 
ــروض رقـــم ث4  ــع ــوع اســـتـــدراج ال ــوض م
لتصبح   ،  2019/7/2 تاريخ  د/6327 
يوم الجمعة 2020/7/3 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /300،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 

المفعول  سارية  تــزال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األحــــوال  مطلق  فــي  الممكن  ــن  وم

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/13/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 479

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
غسيل  جور  لتنظيف  العروض  تقديم  مهلة 
المراجل في معمل الذوق الحراري، موضوع 
د/1005  ث4  ــم  رق الــعــروض  ــدراج  ــت اس
2020/1/3 ، لتصبح يوم الجمعة  تاريخ 
الرسمي  الدوام  نهاية  عند   2020/6/26

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /20،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  تــزال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األحــــوال  مطلق  فــي  الممكن  ــن  وم

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/15/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 482

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء مسننات لزوم 
مضخة الزيت الرئيسية على محمور العنفة 
BBC   في معمل الجية الحراري. موضوع 
د/12800  ث4  رقــم  الــعــروض  اســتــدراج 
يوم  لتصبح   ،  2019/12/11 تــاريــخ 
الــدوام  نهاية  عند   2020/7/3 الجمعة 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /100،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  تــزال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األحــــوال  مطلق  فــي  الممكن  ــن  وم

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/15/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 485

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء معدات فحص 
  4-3-2-1 للوحدات     الحماية  مرحالت 

في معمل الذوق الحراري.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /50،000/ ل.ل.
سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2020/6/26 عند 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.  
بيروت في 5/15/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 486

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
آلــيــات  لــتــأمــيــن  الـــعـــروض  تــقــديــم  مهلة 
المدنية  والمسؤولية  الغير  ضد  المؤسسة 
كافة  ضد  والصهاريج  الشاحنات  ولتأمين 
اســتــدراج  مــوضــوع  سنة.  لمدة  األخــطــار 
تــاريــخ  د/11982  ث4  رقـــم  ــروض  ــع ال
الجمعة  يوم  لتصبح   ،  2019/11/18
الرسمي  الدوام  نهاية  عند   2020/6/19

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /50،000/ ل.ل.

علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  تــزال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األحــــوال  مطلق  فــي  الممكن  ــن  وم

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/15/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 489

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض ألعمال التنظيفات في 

المبنى المركزي للعام 2020.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /60،000/ ل.ل.
سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
عند   2020/7/3 في  الواقع  الجمعة  نهار 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.  
بيروت في 5/16/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف:492

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء زيوت وشحوم 
موضوع  اإلنتاج.  معامل  مجموعات  لزوم 
د/13366  ث4  رقــم  الــعــروض  اســتــدراج 
يوم  لتصبح   ،  2019/12/26 تــاريــخ 
الــدوام  نهاية  عند   2020/7/3 الجمعة 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /200،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  تــزال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األحــــوال  مطلق  فــي  الممكن  ــن  وم

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 

سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/16/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 493

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
بروجكتورات  لشراء  العروض  تقديم  مهلة 
ولمبات إنارة داخلية وخارجية وقطع غيار 

لزوم محطات التحويل الرئيسية.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  ــاله  أع المذكور  الــعــروض 
مصلحة  مــن  ــروط  ــش ال دفــتــر  مــن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /20،000/ ل.ل.
سر  أمــانــة  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
عند   2020/7/3 في  الواقع  الجمعة  نهار 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.  
بيروت في 5/16/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف:496

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

شحادة  الناصر  عبد  المحامي  طلب 
بدل  سندات  قصير  حسن  زهــره  لموكلته 
ضائع للعقارات 492 – 494 – 495 و684 

دير قانون النهر 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  حسان  أحمد  حسان  طلب 

موسى  كامل  لمورثيها  خليل  علي  عليه 
كامل  وخليل  معركة   373 بالعقار  خليل 
بدل  سندات  معركة    1295 بالعقار  خليل 

ضائع 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

لموكليه  مديحلي  عــصــام  علي  طلب 
بدل  سندات  خشاب  قاسم  ونجيب  حسن 

ضائع للعقار 274 المنصوري 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  حماده  أحمد  جميل  طلب 
فدوى الكيكي لمورثتها لطيفة يوسف ضاهر 
البدوي سندات بدل ضائع للعقارات 147 - 
 250 - 162 - 468 - 471 - 159 - 149
 -  41  -  35  -  25  -  42  -  33  -  343  -

313 و349 ديركيفا  - 15  - 17  - 295
للمراجعة  للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

عفاف  عن  بوكالته  صالح  محمد  طلب 
الحريري بوكالتها عن محمد زيدان بصفته 
للعقارات  ضــائــع  ــدل  ب ســنــدات  مشتري 
الدلب  عين   7B/175و و5/511   4/511

بإسم حسين توفيق زيدان
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

زهره  لموكلته  الشما  حسن  وائل  طلب 
للعقار  ضــائــع  بــدل  سند  الكبش  قــاســم 

6A/449 عبرا
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بدل  سند  اخضر  مصطفى  عماد  طلب 
ضائع للعقار 1454 زرارية

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

�إعالنات ر�سمية

�إعالنات خا�سة

��ستدر�ج عرو�ض
�سركة كهرباء لبنان �ل�سمالي ـ قادي�سا

�إعالنات عقارية

�سيد� / �سور

كهرباء لبنان
تعديل مهل

2839861RR209877382LBشركة م.ق.الين التجارية ش.م.م

2899716RR209875418LBسوبر يور بوكس أند كولينغ ش.م.م

2953718RR209876869LBعقل انطوان خليل

2966399RR209876909LBوورلد وايد واغن ش م ل

FASHION NEST S.A.L2985027RR209876988LB

3011946RR209876807LBامين سلمان الجردي

3026931RR209875656LBاليكون ش.م.م.

3054150RR209875761LBأم . ك كونستراكشن منجمنت ش م م

3074658RR209874324LBوسام محمود الفليطي

3132967RR209873394LBشركة بوم للتجارة والمقاوالت ش.م.م.

3192582RR209879437LBشركة ري اكتس ش.م.م.

3253461RR209870937LBطاهر كو الدولية ش م م

3355907RR209875228LBسامي وعبيد للتجارة ش.م.م

9051RR209927336LBشركة حليم ضو واوالده ش.م.ل

11559RR209867938LBالشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

11610RR209930715LBشركة اتو هاوس مرسيدس ش.م.م

11699RR209930729LBشركة الفنار التجارية ش.م.م

14586RR209930499LBمحالت امين الغزاوي

14904RR209930471LBمؤسسة اسماعيل العجمي التجارية

ELLIS SPORTLAND (78619RR210521823LBالياس نصري القسيس( 

139004RR210521576LBفور ستارز

152495RR210524025LBمؤسسة نجم للرخام والغرانيت

STYLISH OPTICAL (244707RR209921378LBروبير جورج شارل(

252737RR209919255LBمؤسسة جليل التجارية ( علي سليمان الحاج سليمان )

255463RR210521580LBبالستي باكينغ ( حسين علي السلمان)

263176RR210523492LBشركة درويش وشركاه

266163RR210521871LBيحيى وفيق القنطار الحسيني

279100RR210522378LBاحمد علي طالب

539844RR210523308LBمحمد علي مصطفى

540949RR210523311LBبسام يوسف دقدوق

588142RR209922149LBسكاف رانت اي كار (داني مطانيوس السكاف)

1062729RR209930539LBنجيب دياب منذر معلوف

1064066RR210523532LBشركة الكوثر ش.م.م

1411631RR209928985LBكيفينز ش.م.م

1423968RR210522157LBشركة ابناء فؤاد قبالن للتخليص والشحن ش.م.م.

1565618RR210524793LBآيس كلين سرفيس ش.م.م.

1878076RR210522231LBشركة كريم لالنارة

1912050RR210521593LBمنير عدنان فتوح

2196171RR210521602LBسبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

2257009RR210524229LBا.ج.اس.

monaco global .2395182موناكو غلوبلRR209923762LB

2534503RR209929972LBشركة ف.م وشركاه ش.م.م.

MK 2543608RR210521620LBلصاحبها مصطفى احمد كنيعو

2677537RR209926582LBسنست ار ش.م.ل

AFRICONTRACTORS S.A.R.L2864149RR210521899LB

2904971RR209875421LBستديو ميشال فاضل ش م م

2923395RR209925499LBامين المقداد (امين حسن المقداد)

3006600RR210523237LBعبد العزيز خليل الحاج حسين بزي

3091909RR209875925LBطبرية غروب ش.م.م.

3306192RR210523299LBكومبوست بلدي ش.م.ل

Truss - T SAL3323493RR210523740LB

MEDITERRANEAN TRANSPORT 3603225المتوسط للنقلRR210522112LB

12050RR210523047LBشركة مرمر اوريجينال للتجارة والمقاوالت العامة

�إعالنات

12293RR210523055LBشركة معراوي اخوان لتجارة األخشاب ومواد البناء ش.م.م

PARFUMERIE CONSTANTION29514RR210522925LB

35933RR210523078LBالمؤسسة الوطنية عبر المتوسط للتجارة والصناعة العامة

50242RR210523081LBسركيس جود الحربيه

119180RR210523152LBانطون نصار

152463RR210523166LBميشال جورج مراد

167171RR210523183LBمؤسسة قرة اوغليان اخوان

196034RR210520195LBشركة جواد احمد واكرم سلطان

250462RR210503436LBشركة سبيس الكترونيكس

253621RR210522506LBانطوان ميشال قرداحي

258508RR210520261LBالمؤسسة المتحدة للصناعة والتجارة

584841RR210522965LBنيلي فيليب طعمه االشقر

THERMOSTAR (889752RR210521165LBنسيم نمر ضومط(

1075879RR210521179LBشربل نصيف منعم

IMPACT VISION S.A.R.L1275833RR210521196LB

1290999RR210521205LBخضر علي الحاج حسين

1310578RR210503351LBفايبر ويفز ش.م.ل

1365221RR210521236LBمؤسسة اليسا لصاحبها جوزاف ابو رجيلي

1366549RR210521240LBمؤسسة موسى حجيج للمحروقات

MAG-INDUSTRIES1739813RR210521324LB

1765280RR210520451LBاالميرة للتجارة العامة(علي حسين عسكر)

1787951RR210521338LBانترناسيونال فود ديستريبيوترز ش.م.م.

1794514RR210521341LBم ـ تي ـ كو ش.م.م

1903071RR209929456LBشركة كيوتك ش.م.م

1926446RR210520655LBشركة كرم للبناء ش.م.م.

2018504RR210520831LBشركة بيضون وكنعان التجارية(توصية بسيطة)

2144258RR210521390LBإيليت أوتو ش.م.م

2155445RR209795207LBهنادي مهدي

2461077RR210521426LBالحايك للتجارة والمقاوالت ش م م

2477954RR210521430LBفراجكو للسيراميك واالدوات الصحية

2518357RR210521457LBالهاديكو للتجارة العامة

2532293RR210522418LBمجموعة ابناء محمد توتنجي للبناء والتجارة العامة ش.م.م

HOME CITY2606683RR210523002LB

2681581RR210524246LBشركة ايانا ش.م.م.

2686558RR210521505LBمت ش.م.م

2693233RR210521514LBشركة الحلو للباطون الجاهز

2785285RR210520916LBفرحان بري العويشي

2940342RR210503419LBالشركة الدولية لمواد البناء ش.م.م.

3048321RR209925834LBعماد مصطفى الدندشلي

F.I.G S.A.L .3102550اف اي جي ش.م.لRR210520641LB

TABLE COUTURE( 3142832RR210520332LBالياس خليفة وريتا مكروس) تضامن

3241170RR210520638LBنورث فود كومباني ش.م.م

3258295RR210520598LBصيدلية المرج

3358604RR210522727LBشركة أي. أم . أي للمفاوالت ش . م. م.

HD BIOMED3426601RR210522449LB

3460100RR210523965LBشركة ميليسيا ترايد ش.م.م

423RR209925105LBوايت المنيوم لصناعة وتجارة االلمنيوم والتجارة العامة ش.م.م

1134RR209925057LBشركة الخريف ش.م.م

9150RR209927353LBامبوريو بجاني ش.م.م

9153RR209924927LBشركة ماش ش.م.م

11245RR209924900LBالشركة اللبنانية للتجارة واالنماء تردكو ش.م.ل.

35097RR209924860LBصيدلية شحادة

36734RR209926605LBمؤسسة يوسف ابو شرفان

36885RR209924842LBمؤسسة صالح الدين مسالخي

56384RR209924799LBمؤسسة الياس عبدو ابو نادر

102748RR209924555LBمؤسسة الحبش للتجارة العامة

RACHELLE163502RR209921863LB

225925RR209921205LBصيدلية مرعي

233764RR209921262LBشركة عبد الكريم غندور وشركاه

234426RR209921259LBجورج يوسف الغزيري

245872RR209919140LBمؤسسة حسين طالب بعلبكي

257279RR209921421LBتوما للمشاريع التجارية ش.م.م

260383RR209919431LBشركة اناتا ش.ت.ب

Brake Headquarter SARL292233RR209919652LB

296587RR209919723LBمروان ادمون حاتم

299559RR209870375LBصيدلية لبنان

314190RR209923572LBميتكو ش.م.م

410823RR209923382LBابراهيم ذوقان ابو عياش

565924RR209923277LBعلي داوود الصوص

582969RR209923201LBطالل محمد الطبش

583202RR209923192LBلوسانتيه -مصطفى ناجي عيتاني وشريكه

587383RR209923144LBجان روكس حريقة للتجارة

595920RR209923175LBانطوان مطر

655943RR209804632LBفرانس موزاييك (ابراهيم عبده عيد)

667362RR208593605LBمؤسسة انكوم (محمد مروان المدهون)

677421RR209922855LBعلي أحمد عباس

1111856RR209926211LBعبد هللا حسين الضيقة

1220706RR209925984LBايمرجنسي اند مودلر فهكلز اوف ذو ميدل ايست (اي ام في ام اي)

1352204RR209920134LBالياس حنا االغا

1358422RR209917909LBروي جوزف شكيبان

N.A (1764003RR209920369LBعليق اخوان(

GEOSAFE S.A.R.L 1810489RR209878493LBجيوسيف ش م م

HIGH STAR/ 1824206RR209878445LBهاي ستار

1845286RR209878414LBمحمد معتز منير بايزيد

1956290RR209878136LBشركة امبريل اوتو سنتر لالستيراد التصدير ش.م.م

1987573RR209878025LBحسان محسن عيسى

2048880RR209921554LBجو تيربو

2102931RR209921585LBشركة فورمز استشاريين ش م م

2259169RR209806134LBتكنوفورم ش.م.م.

e_smart solutions company 2294064أي سمارت سوليوشنز ش م مRR209922651LB

2348014RR209923609LBابو غصن للتجارة العامة

2390503RR209923714LBشركة البركة لمواد البناء ش م م

2392476RR209923759LBباري دي غو ش.م.م

2413481RR209923881LBشركة ال سول تيك (عدنان جلول وشركاه)

2431588RR209923949LBسيبكو للتجارة والتعهدات (الياس جريس السبعلي)

2437401RR209923966LBفوكوس ترايدينغ ش.م.م.

2443766RR209924003LBشركة غالم ش م م

2446249RR209924034LBأبو علي منذر وأوالده ش.م.م

2448631RR209924065LBشركة الومكو ميتالز ش م ل

2450805RR209924082LBشركة راديسون بيوتي ش م م

2454718RR209922736LBالشركة الحديثة للخدمات ش.م.م

2481180RR209924391LBدي - ما ش.م.م.

2867272RR209918674LBابو الفقير للتجارة العامة ش.م.م

3231639RR209916846LBزيرو واست تكنولوجي اند منانجمنت ش.م.م

KINGS CAVIAR3433030RR209922838LB
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ثقافة وفنون10

محمد هنيدي ومنة �شلبي يت�شاركان 

بطولة فيلم »النم�س والأن�س« 

حدد المخرج  شريف عرفة  األسبوع األول من الشهر المقبل، 
موعداً لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد » النمس واألنس 
على  عرفة  قارب  حيث  الفطر ،  اجازة  عيد  انتهاء  بعد  وذلك   ،»
أماكن  ومعاينة  بالعمل  الخاصة  التحضيرات  من  االنتهاء 

التصوير تمهيداً لبدء العمل.
الفيلم بطولة  محمد هنيدي  و منة شلبي  و عمرو عبد الجليل  
و صابرين  وضيف الشرف شيكو ويجري شريف عرفة اختيار 
باقي الممثلين المشاركين في البطولة، وأصبح الفيلم مرشحاً 
أزمة  تطورات  حسب  المقبل  األضحى  عيد  موسم  في  للعرض 
طوال  العرض  دور  اغالق  في  تسببت  الذي  فيروس  كورونا  
واألنس«  »النمس  بفيلم  هنيدى  محمد  ويعود  الحالية.  الفترة 
إلى السينما بعد غياب عامين حيث قدم آخر أعماله فيلم »عنتر 
ولطفي  سمرة   و باسم  درة  بمشاركة  شداد«  ابن  ابن  ابن  ابن 
لبيب و هالة فاخر  وعالء مرسي ومحمود حافظ وتأليف  أيمن 

بهجت قمر  وإخراج شريف اسماعيل.

ال�شينمات الإيطالّية ت�شتعّد لفتح 

اأبوابها منت�شف ال�شهر المقبل 

المرحلة  عن  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي  ال��وزراء  رئيس  أعلن 
التالية من استراتيجية الخروج من حالة اإلغالق الكلي للبالد.

 15 في  فتحها  إلعادة  األخضر  الضوء  السينما  صاالت  أعطت 
حزيران بعد أكثر من ثالثة أشهر من اإلغالق بسبب جائحة كورونا، 
ولكن مع اتخاذ إجراءات بعيدة المدى مثل مراعاة المسافات بين 

المقاعد والحجز عبر اإلنترنت.
كانت إيطاليا من أوائل الدول في أوروبا التي فرضت إجراءات 
الفيروس  انتشر  حيث  الخسائر،  أكبر  بعض  من  وعانت  اإلغالق 
مع  القيود  تخفف  اآلن  ولكنها  البالد،  أنحاء  جميع  في  التاجي 

انخفاض أعداد اإلصابات.
شباط  أواخ��ر  في  اإلغ��الق  في  اإليطالية  السينما  دور  ب��دأت 
التي  الخمس  المناطق  على  البداية  في  القرار  واقتصر  الماضي، 
وتّم  مستوياتها،  أعلى  في  بالفيروس  اإلصابة  حاالت  فيها  كانت 
 9 في  الحقاً  مسرح   1200 عددها  البالغ  المسارح  جميع  غلق 

مارس كجزء من الحجر الصحّي على مستوى البالد.

ت�شجيل اأول حفل اأورك�شترا 

اأوكرانّي... بالكمامات!

األوكرانية  ل��إذاع��ة  التابع  السيمفوني  األورك��س��ت��را  ق��ام 
اإللكترونية  والمنصات  واإلذاعة  للتلفزيون  حفل  أول  بتسجيل 
منذ أن تم تخفيف إجراءات العزل العام بشكل جزئي في أوائل 
أيار الحالي. ووضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع األزياء 

السوداء التي يرتدونها.
على  إنه  شيكو،  فولوديمير  لألوركسترا  الفني  المدير  وقال 
الرغم من أن كل اثنين من العازفين يتشاركان عادة في حامل 
التباعد  بقواعد  الجميع  التزم  فقد  الموسيقية،  للنوتات  واحد 
االجتماعي، مضيفاً أن هذا أثر على أداء األوركسترا. األمر صعب 
اآلن ألن كل واحد منهما ال يشعر بحركة كتف زميله، ال يشعر 
المسافة  ُبعد  بسبب  ُقطع  التواصل  بعض  الصديق،  بمرفق 
غير  التعبيرات  بعض  تظهر  حيث  أيضاً،  الكمامات  وبسبب 

المقصودة على الوجوه خالل العرض يتفاعل العازفون معها.
الموسيقى  صناعة  فإن  لألوركسترا  الفني  المدير  وبحسب 
أن  إلى  مشيراً  الحالي،  الوضع  بسبب  الجمود  من  بحالة  تمّر 
كل  التذاكر،  مبيعات  على  يعيش  الموسيقية  الفرق  من  العديد 
الفرق الموسيقية التجارية والمؤسسات التجارية وحتى قاعات 

الموسيقى التي ال تغطي ميزانية الدولة تكاليفها بالكامل.
األوكرانية في عام  السيمفوني لإذاعة  األوركسترا  وتأسس 
1929، وهو يتبع هيئة تديرها الدولة تضم قناتين تلفزيونيتين 

وأربع محطات إذاعية باإلضافة إلى أقسام إقليمية.
ألن  أخرى،  مرة  نفسه  العرض  تقديم  العازفون  ويستطيع 
والتلفزيون  لإذاعة  رئيسي  بشكل  محتواه  يقدم  األوركسترا 
وذلك بعكس زمالئهم الذين ما زالت حفالتهم المباشرة محظورة 

نظراً للقيود المفروضة بسبب فيروس »كورونا«.

رودني حداد ي�شتعّد لت�شوير عمل جديد

يركز الممثل اللبناني  رودني حداد  حالياً على اإلخراج وهي 
لتصوير  يستعّد  وهو  التمثيل  جانب  إلى  األساسية  مهنته 
عمل جديد بعد فترة شهر رمضان الحالي من دون أن يكشف 
منه  انتهى  عما  التحدث  يفضل  أنه  مؤكداً  إضافية،  تفاصيل 

وليس عما يحضر للقيام به.
ُيذكر أن رودني يشارك في مسلسل » أوالد آدم » الذي يعرض 
يومياً خالل شهر رمضان. المسلسل من بطولة  ماغي بو غصن ، 
دانييال رحمة،  مكسيم خليل ،  قيس الشيخ نجيب ،  ندى أبو فرحات 
، رودني حداد، طالل الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، 
ساشا دحدوح، رانيا عيسى، أنطوانيت عقيقي، سوسن أبو عفار، 

أنس طيارة، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو.

الدراما العربّية لرم�ضان 2020 ...! )5( *

هوؤلء الأف�سل وهوؤلء الأ�سواأ... والجائزة العجائبية في فّن غالبيته هابط!

العالم يحتفل بـ«اليوم العالمّي للتنّوع الثقافّي من اأجل الحوار والتنمية« 

حمالت الت�سليل الإعالمّي �سّد �سورية تطال الأعمال الدرامّية... 

القائمون على م�سل�سل »مقابلة ال�سيد اآدم« يك�سفون الحقيقة 

{ جهاد أيوب
نستطيع   2020 رم��ض��ان  ف��ي  العربية  ال��درام��ا 
غير  وبغالبيتها  الواقع،  من  تهرب  عجائبية،  القول 
الكتابة  م��ن  صعيد  ك��ل  على  واألخ��ط��اء  مسؤولة، 
الجميع  لألسف  وال��ل��غ��ة...  واألداء،  اإلخ���راج  إل��ى 
مثل  جماهيرياً  األعمال  بعض  نجاح  صحيح  سقط. 
وفرصة  و»البرنس«،  الحرير«،  و»سوق  »االختيار«، 
عن  يبعدهم  مما  كثيرة  كانت  األخطاء  ولكن  تانية«، 

الفوز.
هذه بعض األسماء التي أشير إليها مباشرة بعيداً 
الشخصية،  والمصالح  والمحسوبية،  المجاملة،  عن 
من  الذمم  شراء  أو  المريض،  والتنافس  الغيرة  وعقد 
قبل المنتج ومصالحه، أو بسبب الصداقة، والعالقات 

المشبوهة...
علمية،  نقدية  مراقبة  خ��الل  من  االختيار  تم  لقد 
على  وتعتمد  ودقيقة،  وحساسة  بالمسؤولية،  تؤمن 
بشغف  المتابعة  من  المأخوذة  العلمية  المنهجية 
النفسية،  والعقد  الشخصية،  العالقات  عن  بعيداً 
هي  جديدة  جائزة  أضفنا  وق��د  الشخصي،  وال��رأي 

»الجائزة العجائبية«:
 التنافس الدرامي 2020

�  أفضل مسلسالت: »هوس«، »الفتوة«، »مقابلة مع 
السيد أدم«- مع بعض التحّفظ.

� أسوأ مسلسالت: »الساحر«، »أوالد أدم«، و»بردانة 
أنا«، »بالقلب«، »عطر الشام 4 »، »بروكار«، »هواجس 
ع��اب��رة«، »م��ت��اه��ات«، »ح��رك��ات ب��ن��ات«،  »رجالة 
الصندوق«،  »في  األيام«،  »رحى  »ونسني«،  البيت«، 
عيان«،  »شاهد  ليه«،  تاني  »ونحب  زي��ادة«،  »سكر 
كفة«،  في  »الكون  وبناتها«،  »هيا  النسيان«،  »لعبة 
»خاشع ناشع«، »حكايات إبن الحداد«، »العمر مرة«، 

»الحرملك 2«.
ضايعة«،  »ضيعة  كوميدي:  مسلسل  أفضل   �

اآلن،  حتى  لهم  منافس  ال  الزلق«  »درب  »الخربة«، 
وبإعادتهم فضحت األعمال الجديدة!

»س��ي��ن��م��ائ��ي��ات«،  ك��وم��ي��دي:  مسلسل  أس����وأ   �
الصندوق«،  و»في  ديسمبر«،  و»اّل  »درويشيات«، 

و«ونسني«.
»ح��ارس  ع��ن  الخطيب  ب��اس��ل  م��خ��رج:  أف��ض��ل   �

القدس«.
� أسوأ مخرج: نديم مهنا عن »بردانة أنا«، جوليان 
أنا  »ي��ا  عن  األعصر  ع��ادل  »بالقلب«،  عن  معلوف 
األي��ام«،  »رح��ى  عن  النوري  يوسف  حمد  ج��دو«،  يا 
عن  ذياب  عيسى  وبناتها«،  »هيا  عن  الفضلي  خالد 
لحظة«،  »العمر  عن  رض��وان  عمار  »دروي��ش��ي��ات«، 
عن  إسحاق  وتامر  ديسمبر«،  »اّل  عن  كاظم  محمد 

»الحرملك 2«.
عن  سليم  فادي  وحوار:  وسيناريو  مؤلف  أفضل   �
»شغف«،  عن  حمزة  وعالء  أدم«،  السيد  مع  »مقابلة 

ومحمد أنور عن »محمد علي رود«.
مرشليان  كلوديا  وحوار:  وسيناريو  مؤلف  أسوأ    �
عن  العميري  ح��م��ود  م��ش��اري  أن���ا«،  »ب��ردان��ة  ع��ن 
طالب  »متاهات«،  عن  كسيري  سالم  األي��ام«،  »رحى 
عن  المانع  وي��وس��ف  لحظة«،  »العمر  ع��ن  ال���دوس 

»درويشيات«.
»النحات«،  ع��ن  بوشوشة  أم��ل  ممثلة:  أفضل   �
عن  طوجي  وهبة  »فالنتينو«،  عن  العزيز  عبد  ودالل 

»هوس«.
زي���ادة«،  »سكر  ع��ن  عبيد  نبيلة  ممثلة:  أس��وأ    �
وياسمين صبري عن »فرصة تانية«،  ماغي بو غصن 

عن »أوالد أدم« .
ما  »لو  عن  كعدي  رن��دة  مساندة:  ممثلة  أفضل    �
التقينا«، ندى أبو فرحات عن »النّحات«، نور وروجينا 
عن »البرنس«، حصة النبهان عن »محمد علي رود«، 
هند البلوشي عن »هيا وبناتها« و»جنة هالي«، وعبير 

أحمد عن »مساحات خالية«.

األي��ام«،  »رح��ى  فريق  كل  مساندة:  ممثلة  أس��وأ   �
عن  الحوسني  فاطمة  م��رة«،  »العمر  عن  فهد  ومريم 
عن  مجدي  وهبة  عامر  وأيتن  رود«،  علي  »محمد 

»فرصة تانية«.
عن  ياخور  وباسم  األحمد  أحمد  ممثل:  أفضل   �
فهد  وعابد  »س���ّر«،  عن  مغنية  باسم   ،»2 »حرملك 
الظل«،  ذاك��رة  »في  عن  حسين  داوود  »ه��وس«،  عن 
»سوق  عن  حداد  وسلوم  »االختيار«،  عن  كرارة  أمير 
ورودريك  مرة«،  »العمر  عن  محمد  وناصر  الحرير«، 

سليمان عن »الساحر« و»العودة«.
� أسوأ ممثل: بديع أبو شقرا عن »بردانة أنا«، عابد 
فهد عن »الساحر«، كل فريق »رحى األيام« باستثناء 
و  »درويشيات«،  فريق  كل  حسين،  بن  أحمد  الطفل 
عن  الخضر  وجوان  ديسمبر«،  »آّل  عن  العلي  طارق 

»يوماً ما«.
� أفضل ممثل مساند: محمد حداقي عن »الساحر«، 
عبدالله  ال��ظ��ل«،  ذاك���رة  »ف��ي  ع��ن  عبدالله  يعقوب 
»العمر  عن  الحمادي  خالد  »شغف«،  عن  بوشهري 
مرة«، وأحمد زاهر عن »البرنس«، ووسام فارس عن 

» العودة«، وجمال الردهان عن »اّل ديسمبر«.
�  أسوأ ممثل مساند: كل فريق »رحى األيام، و»ناصر 

عباس عن »الكون في كفة«.
�  أفضل برنامج ضاحك: ال يوجد .

حاجة«،  فاهم  حدش  »ما  ضاحك:  برنامج  أسوأ   �
»خلي بالك من فيفي«، »هدي قلبك«.

� أفضل مقّدم برنامج ضاحك: ال يوجد.
وفيفي  جالل،  رامز  ضاحك:  برنامج  مقّدم  أسوأ    �

عبده، ومارسيل خضرا .
مارديني  ف���ادي  ت��ص��وي��ري��ة:  موسيقى  أف��ض��ل   �
وإياد  الظل«،  ذاك��رة  »في  عن  راك��ان  »النّحات«،  عن 
عن  إسماعيل  وع��م��رو  أدم«،  »أوالد  ع��ن  ال��ري��م��اوي 

»فرصة تانية«، و»مقابلة مع السيد أدم«.
� أسوأ موسيقى تصويرية: غالبية األعمال لألسف.

� أفضل أزياء: حكمت داوود عن »سوق الحرير«.
� أسوأ أزياء: »بروكار«، و«ال ديسمبر«.

الحرير«،  »سوق  عن  صبري  عالء  ديكور:  أفضل   �
و»حرملك 2«، وصالح زماني عن »محمد علي رود«.

»درويشيات«،  عن  خريبكة  عبدالله  ديكور:  أسوأ   �
و»رحى األيام«، و»في الصندوق«، و»يا أنا يا جدو«.

� أفضل مكياج: ديانا والنصف عن »سّر«.
بالك من فيفي«، و»ما حدش  � أسوأ مكياج: »خلي 

فاهم حاجة«، و»ال ديسمبر«، وشيوماً ماً«.
� أفضل جائزة عجائبية:

جسيمة  أخطاء  ارتكاب  في  الواضح  الغباء  إلى 
الدين!  قصص  في  وحتى  واإلخ��راج  والكالم  بالنص 
الصراخ  إلى  السيرة،  أعمال  في  اللغوية  األخطاء  إلى 

المزعج في غالبية أعمال الدراما المصرية.
المملة،  وال��ح��وارات  البطيء،  اإليقاع  عن  ناهيك 
والتطويل  والعجن،  واللت  الدرامي،  الخّط  وغياب 
الدراما  في  والعويل  ال��دائ��م  البكاء  إل��ى  المزعج، 
نجمات  عند  اللفظ  ورك��اك��ة  والتوهان  الخليجية 

مصر!
وللعام الثالث ينالها بثقة أطباء التجميل والشفط 
والنفخ في كل الدراما العربية... فعالً أشكالهن دراما 
قائمة بذاتها، وتحديداً السورية في األعمال الشامية! 
بسذاجة  اليهودية  العائلة  أدخل  الذي  األحمق  إلى 
بأصول  يفقه  أن  دون  م��ن  الخليجية  ال��درام��ا  ف��ي 
بالموسيقى  الفهم  قلة  إلى  إضافًة  والدراما!  التاريخ 
نافرة وبغير  األعمال، وجاءت  التصويرية في جميع 
ما  غالبية  في  الواقع  تجاهل  من  إلى  إضافًة  مكانها. 

قدم عربياً!

من  الرابع  الجزء  ترقيم  في  تقني  خطأ  حصل   *
المنشور في   2020 العربّية لرمضان  الدراما  سلسلة 
عدد »البناء« أمس الخميس، ووضع رقمه )5( بدالً من 

)4(. اقتضى التنويه واالعتذار.

الثقافي من أجل الحوار  العالمي للتنوع  العالم أمس، ب�«اليوم  احتفل 
والتنمية« الذي أقرته هيئة األمم المتحدة في 21 أيار من كل عام.

 ،2001 اليوم الذي اعتمدته »اليونسكو« في العام  ويهدف إحياء هذا 
تشجيع  إلى  يهدف   ،2015 العام  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  ثم 
والتفاهم  االحترام  أسس  على  والثقافات  الحضارات  جميع  بين  الحوار 

المتبادل.
ورصدت منظمة األمم المتحدة ستة تحديات يواجهها القطاع الثقافي 
وتعليق  إلغاء  على  اشتملت  »كورونا«،  جائحة  تفشي  مع  العالم  حول 
المناسبات والممارسات الثقافية المجتمعية، وإغالق المؤسسات الثقافية 
حول العالم، وإفراغ مواقع التراث العالمي لليونسكو، وزيادة خطر نهب 
احتياجاتهم  ورسوم  أثمان  دفع  عن  الفنانين  وعجز  الثقافية،  المواقع 

ونفقاتهم، وتأثر قطاع السياحة الثقافية.
فإن  الرسمي  موقعها  على  المنظمة  نشرته  ال��ذي  للتقرير  ووف��ق��اً 
دوالر  ملياري  عن  يزيد  بما  العالمي  االقتصاد  ترفد  الثقافية  الصناعات 
سنوياً، وبنسبة تزيد عن 3 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، فضالً 
ينذر  ما  وهو  العالم  أرجاء  في  وظيفة  مليون   30 من  يقرب  ما  إتاحة  عن 

بتداعيات كبيرة للجائحة على هذا القطاع.
العزل  إجراءات  الرغم من ذلك فقد ساهمت  أنه على  التقرير  وجاء في 
الثقافة كمصدر للمعرفة والترفيه  في تحّول الماليين من األشخاص إلى 
واإلطالع، حيث »وشهدت عملية إنشاء المحتوى الثقافي والوصول إليه 
عبر اإلنترنت زيادة كبيرة، ابتداء من الزيارات االفتراضّية إلى المتاحف 

وصاالت العرض السينمائية، مروراً ببث األفالم والمواد الثقافية، وبروز 
األمر  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  الثقافية  والتجمعات  النقاشات 

الذي أكد دورها األساسي بوصفها مصدراً للمرونة المجتمعية«.

وترى األمم المتحدة أن »ثالثة أرباع الصراعات الكبرى في العالم لها 
أبعاد ثقافية«، معتبرة أن »جسر الهوة بين الثقافات هي مسألة ضرورية 

وحرجة لتحقيق السالم واالستقرار والتنمية«.

حملة التضليل اإلعالمي الذي يمارسه اإلعالم الغربي 
في  مستمرة  سورية  ض��ّد  اإلرهابية  الحرب  ب��دء  منذ 
الدراما  منها  تسلم  ولم  واالقتصاد  والميدان  السياسة 

السورية التي يتم استهدافها بحملة تضليل ممنهجة.
يقف  ومن  الغربي  اإلعالم  محاولة  هو  اليوم  الجديد 
التصويب  األعداء استهداف سورية عبر  خلفه من حلف 
الدرامي  العمل  الدراما السورية وبالتحديد باتجاه  على 
الذي حمل عنوان »مقابلة مع السيد آدم« والذي استقطبت 

حلقاته نسبة مشاهدة عالية في سورية وخارجها.
من  لإرهابيين  اإلعالمية  األذرع  استنفدت  أن  فبعد 
جميع  الغربي  اإلع��الم  من  وغيرها  والعربية  الجزيرة 
الناري  التمهيد  شّكل  الذي  اإلعالمي  التضليل  في  أدواتها 
للحرب اإلرهابية ضد سورية واستمر طيلة سنواتها في 
السياسة والدين والميدان تعيد تلك األدوات الهجوم ضد 
تضليل  بحملة  السورية  الدراما  استهداف  عبر  سورية 

مكشوفة.
مطول  مقال  في  ادعت  البريطانية  الغادريان  صحيفة 
ألحد كتبتها من عاصمة السلطنة العثمانية اسطنبول قبل 
بجريمة  المتعلقة  المسلسل  مشاهد  أحد  في  بأنه  يومين 
قتل فتاة مصرية وخالل فحص جثة الضحية قام مخرج 
ضحايا  »إلح��دى  إنها  تقول  ص��ورة  باستخدام  العمل 
السجون السورية« حسب مجموعة صور مزعومة أطلقها 

ما بات يعرف باسم »سيزر« أو قيصر قبل سنوات.
عن  رّد  في  ق��ال  سليم  ف��ادي  ال��درام��ي  العمل  مخرج 
الموضوع إن من قام بتمثيل دور الضحية في المسلسل 
خضعت  التي  وهي  جالل  سلمى  التونسية  الممثلة  هي 
قبل  من  للضحية  ظهر  ال��ذي  للوجه  الماكياج  ألعمال 
لفتاة  البطن  ماكياج  تنفيذ  تم  فيما  حيدر  أحمد  الماكيير 
مشفى  في  تمت  األعمال  هذه  وأن  »كومبارس«  سورية 

المواساة.
عمليات  تظهر  وفيديو  ص��وراً  سليم  المخرج  وق��ّدم 
الماكياج التي خضعت لها الممثلة التونسية في الوجه 
وكذلك أعمال الماكياج للبطن للفتاة الكومبارس التقطت 
خالل عمليات المونتاج مع بطل المسلسل الفنان غسان 

مسعود وآخرين.
إنها للفتاة  البريطانية نشرت صورة تقول  الصحيفة 
بين  بالمقارنة  لكن  استخدمها  المخرج  أن  ادعت  التي 
الصورة المنشورة والصور الحقيقية للضحية في مشهد 
حجم  وبالتالي  الفرق  حجم  يتبين  الجثة  على  الكشف 
التلفيق والتزوير الذي ما زالت الدوائر المعادية لسورية 
في السياسة واإلعالم تمارسه بالرغم من انكشافها على 

مدار سنوات الحرب التسع.
المجهولة  الجثث  ترقيم  عملية  أن  العمل  مخرج  وأكد 
مجرد  الدراما  في  ولكنها  عالمياً  بها  معمول  عملية  هي 
موضحاً  المجهولة  للجثث  عادة  تعطى  عشوائية  أرقام 
أن ما يدعونه أصالً عن صور قيصر أو سيزر هي مفبركة 

وغير صحيحة.
في  الحياة  ضّخ  إعادة  إلى  الجديدة  الحملة  وتهدف 
قبل  انطلقت  التي  المفبركة  »قيصر«  ص��ور  مسرحية 
اليوم  اإلدارة األميركية  أعوام ضد سورية والتي تحاول 
الذي  الغاب  شريعة  قانون  إصدارها  لتبرير  استغاللها 
غير  والعقوبات  الحصار  بتشديد  »قيصر«  اسم  يحمل 

الشرعية ضّد الشعب السوري.
إن  سليم  ق��ال  المسلسل  على  الهجوم  سبب  وع��ن 
مهمة  درامية  أعماالً  أنتجت  العام  لهذا  السورية  الدراما 
وغيرها  آدم«  السيد  مع  و«مقابلة  القدس«  ك�«حارس 
العربي  العالم  في  عالية  مشاهدة  بنسب  تحظى  وهي 
ويبدو أن هناك منزعجين من تأّلق الدراما السورية رغم 
سنوات الحرب اإلرهابية التي تشّن على بلدنا منذ أكثر 

من تسع سنوات.
وأضاف إن العملية واضحة وهي استهداف لسورية 
اإلعالمي  التضليل  خالل  من  الدراما  على  التصويب  عبر 
فالسوريون  ال��ي��وم،  وحتى   2011 ع��ام  منذ  المستمر 

على  شّنت  التي  اإلعالمية  الحرب  حجم  جيداً  يعلمون 
هذه  من  ج��زء  وه��ذا  الحرب  سنوات  م��دى  على  بلدهم 

الحرب.
التضليل  حمالت  تجديد  يتم  أن  المستغرب  من  ليس 
جميع  فشلت  بعدما  سورية  ض��دّ  اإلعالمية  والفبركة 
نفذها  التي  الكيميائي  مسرحيات  من  السابقة  الحمالت 
إرهابيو »الخوذ البيضاء« في التأثير على وعي الشعب 
كبير  حد  إلى  ساهم  وال��ذي  وصموده  وقوته  السوري 
واندحارهم  اإلرهابية  العدوان  مخطط  أدوات  بانهيار 

أمام الجيش العربي السوري.
جمهوراً  تستقطب  التي  السورية  الدراما  ضد  الحملة 
رمضان  شهر  في  وخصوصاً  العربي  العالم  في  واسعاً 
المبارك ال تنفصل عن اإلرهاب االقتصادي والصحي الذي 
تمارسه الواليات المتحدة وأدواتها ضد الشعب السوري 
تداعياته  ظل  وفي  عالمياً  كورونا  وباء  تفّشي  ظل  في 
االقتصادية والصحية على شعوب العالم ومنهم الشعب 

السوري.
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11ريا�سة / ت�سلية
80 بالمئة من مالعب مونديال قطر �أ�صبحت جاهزة

�صور و�أ�صو�ت ودمى في �لمدرجات

لت�صجيع �لفرق بغياب جماهيرها

رغم �إنهاء �لدوري �لفرن�صي

جائزة للجز�ئري �لو�عد بود�وي
ُمنح النجم الجزائري هشام بوداوي العب نادي بارادو السابق، جائزة »أفضل العب صاعد« في 

صفوف فريق نيس الفرنسي لهذا الموسم. 
وحصد الالعب الجزائري البالغ 20 عاماً، أعلى نسبة من التصويت برصيد 48 %، متقّدماً على 

كلود موريس الذي حصد 26 %، والكاميروني إغناتيوس غانغو الذي حصد 8%. 
التي  الفرنسي،  الدوري  لرابطة  التابعة  التأديب  لجنة  عقوبة  رغم  االستفتاء،  بوداوي  وتصّدر 
عاقبته باإليقاف لـ4 مباريات، بعد تدخله على العب نيم روما فيليبوتو، وهو ما عّرضه لعقوبة الطرد 

من مواجهة فريقه نيس أمام نيم أولمبيك، قبل توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.
الصيفية  االنتقاالت  خالل موسم  نيس،  إلى  انتقل  قد  الجزائري  المنتخب  ميدان  متوسط  وكان   
الماضي، ليلتحق بمواطنيه آدم وناس ويوسف عطال، اللذين حمال قميص الفريق الفرنسي من قبله. 
الماضي، تتويج باريس سان جيرمان  الشهر  الفرنسية في اجتماعها  المحترفين  وقررت رابطة 

بلقب بطل الدوري الفرنسي رسميا بعد أن تم إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس »كوفيد19-«

8 �إ�صابات كورونا 
في »�صانتو�س« �لمك�صيكي

ق�صية �لالعب نادر مطر

�صتعّجل في بّت كل �لق�صايا

ثالثة مقترحات لدوري �أبطال �آ�صيا

لتجّنب خ�صارة 300 مليون دوالر

م�صير هاالند �إلى �لريال ولو بعد حين!

العليا  للجنة  الــعــام  األمــيــن  ـــذوادي  ال حسن  القطري  أكــد 
للمشاريع واإلرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم 
عام 2022 أن البطولة قادرة على توحيد العالم والتقريب بين 
شعوبه بعد تجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. 

واستعرض أمام االعالميين اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها 
أن  إلى  مشيرا  المونديال،  مشاريع  عمال  لحماية  العليا  اللجنة 

العالم يواجه اآلن أزمة غير مسبوقة. 
وقال الذوادي »انصب تركيزنا منذ البداية على حماية صحة 
لبقاء  العامة  الصحة  وزارة  مع  تعاونا  حيث  عمالنا،  وسالمة 
سن  فوق  هم  ومن  مزمنة  أمــراض  من  يعانون  الذين  العمال 
اإلصابة  خطر  من  لحمايتهم  خاصة  إقامة  أماكن  في  عاما   55

بالفيروس، وإعفائهم مؤقتا من التوّجه لمواقع العمل«. 
وفي رده على سؤال عن مدى تأثر العمل في مشاريع بطولة 
المستجد  كورونا  بفيروس  المرتبطة  بالتطورات   2022 قطر 
كشف  انتشاره،  من  للحد  المتخذة  االحترازية  ـــراءات  واإلج
الذوادي أن عدد المالعب الجاهزة الستضافة المباريات ستصل 

إلى ستة مع نهاية العام الجاري.
في  ولكننا  المعتاد،  من  أقل  بوتيرة  العمل  »نواصل  وقــال 
وضعية جيدة من حيث نسبة اإلنجاز في مشاريع البطولة، فقد 
أكثر  قبل  المونديال  مالعب  من   80% من  أكثر  في  العمل  اكتمل 
من عامين ونصف العام على بدء منافسات البطولة، وستشهد 
نهاية العام الحالي جاهزية ستة مالعب من أصل ثمانية، لذلك 
في  العمل  بتقدم  يتعلق  فيما  الوقت  من  متسعاً  لدينا  يزال  ال 

مشاريعنا«. 
أن  في   2022 قطر  مونديال  تحديات  أبرز  أحد  أن  موضحاً، 
يصبح حضور البطولة متاحا من الناحية االقتصادية أمام كل 

من يرغب في أن يشهد منافساتها. 
تصور  تقديم  اآلن  الجميع  على  الصعب  »من  شارحاً:  وقال 
هي  فهذه  كورونا،  أزمة  بعد  ما  عالم  عليه  سيبدو  عما  واضح 

التي تتوقف فيها كافة األنشطة االقتصادية، األمر  المرة األولى 
والوظائف  التجارية  األعمال  على  هائلة  تداعيات  ترك  الذي 

وحياة الناس بوجه عام«.
االقتصادية  الــقــدرة  نراعي  أن  »علينا  ـــذوادي:  ال ــاف  وأض
العالم،  كــأس  منافسات  وحــضــور  السفر  على  للمشجعين 
أخرى  بلدان  ومــع  الخبراء،  مع  ذلــك  مناقشة  اآلن  ونــواصــل 
مستضيفة ألحداث رياضية كبرى، مثل أولمبياد طوكيو 2020، 

بهدف وضع الخطط والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذا 
األمر«. 

عام  حلول  مع  أنه  بالتفاؤل  »أشعر   : قائال  حديثه  واختتم 
مجتمعاتنا  وأن  الجائحة،  تلك  على  تغلبنا  قد  سنكون   2022
ستكون أكثر صمودا، وستتاح لنا الفرصة جميعاً لالحتفال في 
من  األولى  النسخة  في  قطر  أرض  على  عالمي  كروي  مهرجان 

المونديال في الشرق األوسط والعالم العربي«.

سعى منظمو المسابقات الرياضية العائدة 
تجاوز  قسري  توقف  بعد  نشاطها،  الستئناف 
الــمــدرجــات  تجعل  ــرق  ط إليــجــاد  الشهرين 

الفارغة من الجماهير أكثر جاذبية.
أبواب  خلف  المنافسات  إقامة  شرط  وكــان   
من  طويلة  الئحة  في  البنود  أهــم  من  موصدة 
اإلجراءات التي طلبتها الحكومات للسماح بإعادة 

الحياة إلى الرياضة بمواجهة جائحة كورونا.
ومن بعض هذه االبتكارات حول العالم:

{ روبوتات موسيقية
اتخذت الرياضة منحى خياليا عندما انطلق 
الماضي،  الشهر  تايوان  في  البيسبول  دوري 
عرض  فــي  الطبول  آلــيــون  ــال  رج قــرع  حيث 

موسيقي مباشر من المدرجات.
تضع  الــروبــوتــات  من  مجموعة  وظهرت   
االفتتاحية  الــمــبــاراة  فــي  المستعار  الشعر 
لفريق راكوتين مونكيز. ووزعت حول الملعب 
الفريق،  ألوان  مرتدية  إنسان  شكل  على  دمى 
الورق  من  مصنوعة  مجسمات  إلى  باإلضافة 

المقوى تعّوض المشجعين.
{حشد الطاقة

األلماني  مونشنغالدباخ  بوروسيا  وتبّنى 
المقوى لملء  الورق  فكرة وضع مجسمات من 

بعد  ــى  األول مباراته  خــالل  الفارغة  المقاعد 
منح  حيث  البوندسليغا،  نشاط  استئناف 
مشجعيه فرصة الحصول على صورة مجسمة 
لهم بالحجم الطبيعي لوضعها في المدرجات. 
الفريق على هذه  وأقدم اآلالف من مشجعي 

لوضع  ــورو  ي  19 مبلغ  دفــع  مقابل  الخطوة 
صورتهم في ملعب بوروسيا بارك.

{ الهتافات المسجلة
عن  الجنوبية  كوريا  مالعب  واستعاضت 
باألصوات  القدم  كرة  مشجعي  حشود  هدير 

المسجلة للهتافات واالحتفاالت، حيث ترددت 
حول  الشعبية  الهتافات  تسجيالت  ــداء  أص
بعضها  استضاف  والتي  الفارغة  المالعب 

مباريات في كأس العالم 2002. 
األسترالية  القدم  كرة  متابعو  سيتمكن  كما 
الجماهير  ـــوات  أص ســمــاع  التلفزيون  عبر 
المسجلة مسبقاً والتي سترافق لقطات المباراة 

عندما تستأنف البطولة الشهر المقبل.
{ التشجيع عن بعد

البرامج  مطّورو  أطلق  نفسه،  الوقت  وفي 
تطبيقا يدعى »ماي آب لوز« يسمح للمشجعين 

بالتشجيع عن بعد. 
بين  مــن  االخــتــيــار  للمستخدمين  ويمكن 
والصفير،  والهتافات  والتصفيق  التشجيع 
عبر  عنهم  الناتجة  األصـــوات  تشغيل  ويتم 
خاصة  صوت  وأنظمة  الملعب  صوت  مكبرات 
وهتافات  شعارات  تتوفر  كما  بالمتفرجين، 

خاصة بالفرق. 
في  البيسبول  بطولة  منظمو  اتــخــذ  كما 
مع  عالياً  تكنولوجيا  نهجا  الجنوبية  كوريا 
المشجعين، حيث سيتم بث صورهم مباشرة 
ــي الــمــلــعــب خــالل  ــات عــمــالقــة ف ــاش عــبــر ش

مشاهدتهم للمباراة عبر اإلنترنت.

لفريق   اجريت  التي  الفحوصات  نتائج  أن  القدم،  لكرة  المكسيكي   رابطة  الدوري  أعلنت 
سانتوس الغونا مؤخراً أسفرت عن وجود 8 حاالت ايجابية مصابة بفيروس  كورونا. 

المتوقفة  المنافسات  الستئناف  حلول  عن  الرابطة  فيه  تبحث  الذي  الوقت  في  ذلك  ويأتي 
بسبب الوباء المستجد.

سانتوس  نادي  أجراها  التي  الطبية  الفحوصات  بعد  لها:«  بيان  في  الرابطة  واضافت   
أية  دون  لكن  كورونا،  بعدوى  إيجابية  العبين  فحوص  8  نتائج  جاءت  األسبوع،  هذا  خالل 

أعراض«. 
التي  البروتوكوالت  تطبيق  إطار  في  وذلك  المصابين،  الالعبين  حجر  سيتم  وتابعت:« 

الحكومة«.  وضعتها 
العبي  جميع  وكذلك  سانتوس  لالعبي  الصحية  الحالة  باستمرار  سنتابع  وواصلت:« 

والعبات الرابطة، ومع األخذ بتوصيات السلطات الصحية«.

لفت مراقب كروي  النظر إلى أن الحكم الذي صدر عن االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( بشأن 
الدعوى المرفوعة من قبل الالعب نادر مطر ضد ناديه النجمة ، ومن ثّم رّدها لعدم االختصاص، 
سيكون لها انعكاسات واسعة على مختلف القضايا المرفوعة من جانب الالعبين المحليين بحق 
من  للعديد  وتسويات  حلول  ايجاد  في  الحكم  هذا  يساهم  وقد  العشرة،  تفوق  والتي   ، انديتهم 
سألنا  وعندما  التسويات،  موسم  يحين  عندما  وانديتهم  الالعبين  بين  حولها  المتنازع  القضايا 
»المراقب الخبير« ومتى سيكون ذلك؟ أجاب عندما يتأكد الجميع ان هناك موسم كروي، عند ذلك 

ستصبح التسويات ممكنة ال بل مطلوبة من معظم االطراف.

كشفت تقارير صحفية أن إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 سيؤدي إلى خسائر 
مادية ضخمة؛ بسبب إمكانية مطالبة الشركات الراعية والناقلة للبطولة بتعويضات مادية تقّدر 

بما يفوق 300 مليون دوالر. 
وقالت صحيفة »االتحاد« اإلماراتية بموقعها اإللكتروني أن االتحاد اآلسيوي باع الحقوق وقام 
بينما فرضت  الموسم،  150 مباراة في  أن عدد مبارياتها يتجاوز  اعتبار  البطولة، على  بتسويق 
موعد  على  االستقرار  وعدم  المباريات  إيقاف  كورونا،  فيروس  بسبب  الراهنة  الصحية  الظروف 

نهائي الستئناف الموسم. 
3 مقترحات جديدة يدرسها االتحاد اآلسيوي، والمقترح األول هو  وكشفت الصحيفة أن هناك 
اللعب بنظام البطولة المجمعة لدور المجموعات، ودور الـ16 لدوري األبطال خالل النصف األول 
من آب المقبل، ولعب دور الـ8 كبطولة مجمعة، وكذلك األمر بالنسبة لدور نصف النهائي بين أيلول 

وتشرين األول المقبلين. 
البطولة بما يسمح بعدم ضغط مبارياتها بشكل كبير،  الثاني فهو تغيير مواعيد  المقترح  أما 
ويساعد الدوريات المحلية على أن تستكمل مؤجالتها أيضاً، بلعب دور الـ8 ونصف النهائي بنظام 

الذهاب واإلياب. 
والمقترح الثالث، تقليص عدد مباريات دوري األبطال ولعب المؤجالت لدور المجموعات ودور 
الـ16 في آب، بطريقة الدور الواحد، واألمر ذاته سيكون في الدورين ربع ونصف النهائي للبطولة، 

وذلك الستخدام أقل فترة زمنية في لعب مؤجالت البطولة كافة.

كشف تقرير صحفي إنكليزي، أمس الخميس، عن إمكانية انتظار ريال مدريد حتى العام 2022 
للتعاقد مع النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند األلماني. 

وافتتح هاالند فوز فريقه الكبير على شالكه برباعية نظيفة، ليصبح صاحب أول هدف تشهده 
المالعب األوروبية، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.  

التنفيذي  الرئيس  فاتسكه،  يواخيم  بهانز  مدريد،  ريــال  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  واتصل 
صحيفة »إيفيننغ  بحسب  لفريقه،  الناجح  العرض  على  لتهنئته  المباراة  بعد  لدورتموند، 

ستاندرد« اإلنكليزية. 
وانضم هاالند إلى دورتموند في كانون الثاني الماضي، قادماً من ريد بول سالزبورغ، ونجح 

في تسجيل 13 هدفاً في أول 12 مباراة بقميص أسود الفيستيفاليا. 
وأوضحت الصحيفة أن هاالند لديه بند في عقده يسمح له بمغادرة دورتموند مقابل 75 مليون 
يورو، إال أن هذا الشرط ال يمكن تفعيله قبل صيف 2022. وال يعبر هذا الرقم عن القيمة الحقيقية 
يفكر دورتموند في  قد  لذلك  الحالي،  التوقيت  أوروبا في  المهاجمين في  أفضل  لهاالند كواحد من 

بيعه بنهاية الموسم المقبل، لتحقيق استفادة مادية أكبر. 
أحد  اصطحاب  في  رغبته  سابق  وقٍت  في  ادعى  قد  هاالند،  وكيل  رايوال،  مينو  اإليطالي  وكان 
ألمانيا لموسم واحد آخر  إنه يرى هاالند في  إلى ريال مدريد هذا الصيف، لكنه قال أيضاً  العبيه 

على األقل. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يحافظ فيه بيريز على عالقته الطيبة مع فاتسكه، 
فإن صداقة هاالند مع مواطنه مارتن أوديغارد، العب الريال المعار إلى ريال سوسيداد، قد تدفعه 
إلى  العودة  قبل  لموسم آخر،  سوسيداد  مع  أوديغارد  يبقى  أن  المتوقع  ومن  مدريد.  ريال  نحو 

برنابيو، وبحلول ذلك الوقت، قد يكون دورتموند جاهزاً للتفاوض. 
2021، هو الفرنسي كيليان مبابي،  ومن المعروف أن الهدف الرئيسي لريال مدريد في صيف 
نجم باريس سان جيرمان، وإذا نجح الريال في حسم الصفقة في هذا التوقيت، لن يمانع االنتظار 

لموسم آخر من ضم هاالند.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
قرية لبنانية، للنداء 1 .

موضع في غرب دمشق جرت فيه معركة شهيرة بين  2 .
الجيشين الفرنسي والسوري، صغار اللؤلؤ
أعلى قمة في األردن، مدينة سعودية، مثيل 3 .

لجأن إلى )هن(، من أنواع القرود 4 .
خاصتنا، جسد، أضاءا 5 .

تخت، آلة طرب 6 .
شهر  مقامها،  يقوم  ما  أو  حجارة  من  ليست  بيوت  7 .

ميالدي، مملكة عربية قديمة
موافقة الرأي، يخفيا األمر 8 .

من الطيور، يرفض االمر 9 .
سرب، كاتب، حرف أبجدي مخفف 10 .

الصادق، أحالم 11 .
وبخنا، أدعم 12 .

عمودياً: 
بمقاومته  إشتهر  مجاهد  ليبي  زعــيــم  1 .

اإلستعمار اإليطالي
من الحمضيات، يأنسان 2 .

لمس، من الزهور العطرة، قلب 3 .
في الوقت الحالي، من األنبياء 4 .

خالف آخر، حقول القمح، إسم موصول 5 .
مرفأ في إيرلندا الشمالية، ال أبوح به  6 .

متقدم بالسن، للتفسير، ضمير منفصل 7 .
أسطوري  يوناني  فتى  عربية،  عاصمة  8 .

عشق صورته المنعكسة في الماء
مصيف لبناني، تضجران 9 .

دولة أوروبية، بسط 10 .
مدينة صينية، من أنواع الدببة 11 .

والية أميركية، عارف باألمر 12 .
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أو   Sudoku
ــة األحـــاجـــي  ــب ــع ل
على  تقوم  الفكرية، 
في  ــام  األرق ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 الــمــؤلــفــة مـــن 
عدم  يجب  خــانــة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
 ،681593742  ،574268193  ،239741568
 ،913426875  ،762859431  ،845317926

396184257  ،428675319  ،157932684
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( فينيومال، درر 2 ( ياقوت الحموي 3 ( لف، نرمي، 
رينو 4 ( مايا، ومأت، وا 5 ( انار، نبأ 6 ( نار، مهند، بلي 
7 ( يلي، سباتها 8 ( برنس ادوارد 9 ( ود، البا، دالق 10 ( 
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دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي االجتماعي إلى دعم حملة »معاً ضّد الوباء» 
التي أطلقتها مع عدد من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية والشبابية، وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين ما أمكن 

من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.
الِحمل ثقيل... لكن الحلول متوفرة

{ غدير حمية

ما  أّن  المجاالت،  شتى  في  واالختصاص  الرأي  وأصحاب  الخبراء  يؤكد 
قبل كورونا ليس كما بعده. وأّن العالم بكّل دوله سيشهد تغييرات جذرية، 

نظراً للتداعيات التي نتجت عن تفشي الوباء.
معاناة،  األكثر  الــدول  بين  من  يكون  فقد  بالتحديات،  المثقل  لبنان،  أّمــا 
وتداعياتها،  واالقتصادية  المالية  األزمة  من  بدءاً  المستفحلة  أزماته  نتيجة 
ونفايات،  وتلّوث  ومياه  كهرباء  من  المعيشية  والهموم  بالبطالة  مــروراً 
وصوالَ إلى التجاذبات السياسية وما ينتج عنها من صفقات ومحاصصات 

وسرقات وهدر.
ما  مرحلة  أّن  يعي  الفيروس،  انتشار  قبل  اللبناني  الواقع  يستعرض  من 
أمام  سيكون  اقتصادياً  المنهك  فلبنان  حاالً.  أحسن  تكون  لن  تطويقه  بعد 
خصوصاً  بالجملة،  تحديات  وسيواجه  قبل  ذي  من  أكبر  جديدة  عقبات 
على الصعيد المالي المتدهور أساساً. فالعملة الوطنية انهارت سريعاً أمام 
الدوالر األميركي، في موازاة عدم القدرة على تأمين السلع الرئيسية التي 

تضمن األمن الغذائي.
ترشيد  عبر  العجز  تخفيض  خــال  من  جديد  مالي  واقــع  عن  الكام  إّن 
الـــواردات  ــتــوازن بين  ال اإلنــفــاق ودعـــم االســتــثــمــار تــبــّخــر. وإّن اســتــعــادة 
العائدات  تــوقــف االســتــيــراد وتــراجــع  فــي ظــّل  بــات صعباً  والــمــصــروفــات 
بات  إذ  التجاري،  الشلل  إلى  الجمركية. هذا باإلضافة  الضريبية والرسوم 
على  الحصول  يصعب  ما  غالباً  التي  الغذائية  بالمواد  محصوراً  االستيراد 
بعضها، ذلك أّن أزمة كورونا عالمية وقد أثرت على االقتصاد العالمي ليس 
فقط محلياً. الفرق أّن اقتصاد لبنان أقّل من أن ُيقال عنه متواضع وكورونا 

أتى ليقضي على ما تبقى منه.
أوساط  بين   40% بلغت  إذ  أيضاً،  البطالة  من  عانى  كورونا  قبل  لبنان 
البلد،  هذا  في  موقعها  من  جبراً  االستقالة  قــّررت  التي  الفئة  تلك  الشباب، 
التغيير،  العاطل عن  التي جعلتها بحكم  للظروف السياسية والطائفية  نظراً 
العاطلين  تضّم  ال  والبطالة  لحاكميه.  البلد  وتــرك  الهجرة  إلــى  الساعي 
الوضع  بذريعة  وظائفهم  من  مــؤخــراً  المصروفين  إنما  فقط،  العمل  عن 
160 ألف شخص، ليرتفع  االقتصادي المتدهور حتى بلغ عددهم أكثر من 
بعد اجتياح كورونا الذي أغلق كبرى المؤسسات والشركات وشّرد عائات 

كانت تقتات من وظيفة متواضعة أغلقت أبوابها واتجهت إلى الحجر. 
إذاً لبنان لن يكون في وضع مطمئن، وهو بالتأكيد يتطلب عماً حكومياً 
تأثيراتها.  حصر  ومحاولة  كورونا  تداعيات  من  للتخفيف  وحثيثاً  جدياً 
أمــا عــن الــخــطــوة األولـــى الــتــي عــلــى الــحــكــومــة اتــبــاعــهــا فــهــي الــخــروج من 
لبنان  إنقاذ  إلى  واعية  بعين  والنظر  والطائفية  السياسية  التجاذبات  دائرة 
كافة،  الصعد  على  المخيفة  وتداعياتها  كــورونــا  محنة  مــن  واللبنانيين 
اتخاذها    خال  من  وذلك  وتربوياً،  واجتماعياً  وحياتياً  ومالياً  اقتصادياً 
فقط  تكتب  ال  وجدية  مسؤولة  ومالية  وإدارية  وإصاحية  وقائية  خطوات 

على الورق. 
إهماله  تــّم  طالما  قطاع  عن  النقاب  كشف  كورونا  فيروس  أّن  المفارقة 
اللبنانيون  اتجه  المستجدة،  الوبائية  األزمة  ظّل  ففي  الزراعي،  القطاع  هو 
والغاء  عالمياً  المفروض  التجاري  الحصار  نتيجة  للزراعة،  أرضهم  إلى 
تأمين  إلى  وسعوا  الــدوالر.  وأزمــة  األسعار  احتكار  عن  الناتج  المعيشي 
قوتهم من خال الزراعة التي كانت ملجأهم الوحيد في حجرهم اإلجباري. 
األزمات  أمام  االقتصادية  القطاعات  انهيار جميع  إمكانية  الذي يؤكد  األمر 
القطاع الزراعي الذي يجدر أن يكون الشريان الحيوي للبنان الذي  ما عدا 

يمتلك المقومات المختلفة التي تجعل منه بلداً منتجاً وتالياً مصدراً.
وليتحقق هذا الهدف، ال بّد أن تولي الحكومة االهتمام الكامل بهذا القطاع 
وتعيد له مجده التاريخي، إذ إنه كان سبباً الزدهار اقتصادي سابق مّر به 
سليم،  اقتصاد  بناء  البلد  يستعيد  لكي  اليوم  إليه  اللجوء  من  بّد  وال  لبنان. 
أدوية  من  القطاع  هــذا  يتطلبه  ما  بكّل  ومــّدهــم  المزارعين  دعــم  عبر  وذلــك 
يعزز  الــذي  األمــر  اإلنــتــاج،  لتصريف  الــازمــة  األســـواق  وتأمين  وأســمــدة 

االقتصاد ويفتح المجال لفرص عمل جديدة. 
اليوم  الحكومة  إياء  القول تكمن في ضرورة  تقّدم، خاصة  بعد كّل ما 
لدعمه  عمل  خطة  ووضــع  الــزراعــي  بالقطاع  والحقيقي  الجدي  االهتمام 
الزراعي  التطّور  مع  تماشياً  به  الخاصة  الجامعية  الدراسة  مجاالت  وفتح 
من  للخروج  لبنان  أمام  األكبر  األمل  هو  الزراعي  فالقطاع  عالمياً.  التقني 

أزمته االقتصادية والمالية.

اآخر الكالم

وهُج الوزال.. ُي�شرق جنوبًا

)تصوير: سعيد معالوي(

هم يكذبون...  

والعرب ي�صّدقونهم

{ يكتبها الياس عشي

دعــونــا نــتــذكــر، فــي يـــوم الــقــدس الــعــالــمــي، ما 
على  ســاٍم  مندوب  أول  صموئيل«  »هيربرت  قاله 

فلسطين:
ـ حان للعرب أن يفهموا أّن اليهود أصبحوا سادة 

على بادهم، أحراراً في وطنهم.
ممثل  »جابوتنسكي«  قاله  ما  أيضاً  نتذّكر  وأن 
فكرة التجمع واالقتحام، في شهادته أمام اللجنة 

الملكية البريطانية:
ـ كــيــف نــرضــى بــــأن تــعــطــونــا )كــانــتــونــا( من 
فلسطين، وهي كلّها لنا؟ وإذا قلنا إننا نرضى فما 

نحن إاّل كّذابون.
ماذا يعني ذلك؟

ما  أنهم  وثانياً  يقرأون،  ال  العرب  أّن  أوالً  يعني 
زالوا يصّدقونهم!

فيا لّلعار!

وكالة  مــؤســس  ديتينغين  ستيفان  الفرنسي  ــال  ــم األع ــل  رج ــرض  ع
)فابيرنوفل( لالبتكارات على حكومة فرنسا بيع لوحة موناليزا التي تعتبر 

األغلى في العالم لتغطية الخسائر المالية بسبب جائحة كورونا.
اإليطالي  األسطوري  للفنان  ليزا(  )مونا  لوحة  بيع  ديتينغين  واقترح 
50 مليار يورو. كما نصح الفرنسيين أيضاً ببيع  ليوناردو دا فينشي بمبلغ 
الوباء.  عن  الناجمة  االقتصادية  الضغوط  لمواجهة  العائلية  المجوهرات 
وقال: على فرنسا بيع هذا اإلرث العائلي بـ 50 مليار يورو على األقل.. نتكبد 
دافع  باعتباري  أعرف  أنا  تنتهي..  ال  واألزمة  يومياً  اليورو  بمليارات  خسائر 
ضرائب ورجل أعمال أن هذه المليارات ليست مبتكرة سنكون مجبرين على 

دفعها.
بأعلى سعر ممكن  المجدي بيع أي شيء غال  أنه »من  واعتبر ديتينغين 
درجة  بأقل  مستقبلنا  على  خسارته  ستؤثر  شيئاً  ذلــك  يكون  أن  ويجب 

ممكنة«.
ولذا  ممكن  مكان  أي  من  األمــوال  اكتساب  علينا   2020 العام  في  وتابع: 

عليكم بيع المجوهرات العائلية.

اقتراح ببيع لوحة موناليزا بمبلغ خيالّي لمواجهة كورونا
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جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1030، وكانت النتيجة كاآلتي:

يومية ثالثة:  598

يومية أربعة: 8423

يومية خمسة: 77417

فكرة غريبة عّززت التباعد 

االجتماعي بين زوار مطعم 

الليتوانية،  العاصمة  فــي  المطاعم  أصــحــاب  بعض  استعان 
فيلنوس، بدمى ترتدي قبعات مهّرجين ومالبس راقية للجلوس على 
المقاعد من أجل إقناع الزبائن بالعودة إليها بعد رفع إجراءات العزل 
العام بسبب فيروس كورونا، ومساعدتهم في الوقت نفسه على اتباع 

قواعد التباعد االجتماعي وهم خارج منازلهم.
وقال بيرني تير براك، بحسب ما نشرته وكالة »رويترز« لألنباء: 
إنه »لجأ لهذه الفكرة بعدما هاله منظر خواء مطعمه الذي أعاد فتحه 

في البلدة القديمة في العاصمة فيلنوس«.
وحتى عندما بدأ زبائن المطعم في العودة إليه كان على صاحبه 
مما  الطاوالت،  بين  فاصلة  مسافات  على  والحفاظ  بالقيود  االلتزام 

أفسد المنظر العام داخل المطعم.
لذا لجأ تير براك لالستعانة بمصممين محليين وطلب منهم تصميم 
الطاوالت  مقاعد  على  ووضعهم  األزيــاء،  عرض  دمى  لبعض  مالبس 

التي ينبغي أن تظل خالية طبقاً لقواعد التباعد االجتماعي.
واستطرد تير براك: »عندما وضعنا كل الدمى في أماكنها، شعرت 

على الفور وكأن المطعم كامل العدد.. كان لذلك تأثير أفضل«.
وأضاف: »شعرنا بأن األمر على ما يرام«.

وشجع تير براك المقاهي والمطاعم األخرى على االنضمام لمبادرته 
بهدف إنعاش قطاع المطاعم بأكمله. وسيتم توزيع 60 دمية على 14 

مطعماً في البلدة على مدى األسبوعين المقبلين.
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