
كتب المحّرر السياسّي

وصف مصدر سياسي متابع األجواء المتعاكسة التي يعيش 
استدارة  هناك  بأن  يقول  ما  بين  بوضعها  تأثيرها،  تحت  لبنان 
لملئه  الفراغ  يؤدي  أن  خشية  بالظهور  نتائجها  ستبدأ  أميركيّة 
تحّدث  التي  الخطوات  أن  ظهر  بعدما  والصين،  إي��ران  قبل  من 
عنها األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تسير بشكل 
الضغط  إن  يقول  ما  وبالمقابل  سياسات،  إل��ى  وتتحول  ج��دي 
األميركي مستمر وإن مساعي تنظيم وحشد السفراء والزعامات 
السياسية لم تتوقف لتشكيل مناخ معارض للعهد وساٍع إلطاحة 
الحكومة وضاغط على حزب الله. وقال المصدر إن احتمال عدم 
بين  والجمع  قائم،  االس��ت��دارة  بنية  حلفاءهم  األميركيين  تبليغ 
التصعيد  لسلوك  واللبنانيين  اإلقليميين  الحلفاء  على  الضغط 
في وقت تفتح فيه واشنطن خطوطاً موازية للتبريد، ليس جديداً 
كأوراق  حلفائها  استخدام  منهجية  تعتمد  التي  واشنطن،  على 
المارونّي  البطريرك  عظة  بأن  المصدر  يعتقد  ولذلك  تفاوضيّة، 
من  لقيته  م��ا  رغ��م  للحياد،  دع���وات  م��ن  تضّمنته  وم��ا  األخ��ي��رة 
ترحيب من بعض األوساط المحلية المحسوبة على األميركيين 
طلقة  ت��ك��ون  ق��د  ال��س��ن��ي��ورة،  ف���ؤاد  للحكومة  ال��س��اب��ق  كالرئيس 
طائشة، وفقاً لما نقل عن مصادر فاتيكانيّة دعت بكركي للتريث، 

بشارة  البطريرك  جمع  ال��ذي  اللقاء  تابعت  مصادر  قالت  بينما 
الراعي بالرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، إن الحريري 
منه  وسمع  الفاتيكان  موقف  مضمون  ال��راع��ي  من  استوضح 
قبل  الفاتيكان،  برؤية  لروما  زيارة  عبر  االستئناس  على  عزمه 
الله،  وحزب  للعهد  معارضين  تضّم  لقاءات  لعقد  الدعوات  تلبية 
سليمان،  ميشال  للجمهورية  السابق  الرئيس  دع��وة  وأب��رزه��ا 
والمقصود  الدولية،  القرارات  وتطبيق  لبنان  حياد  عنوان  تحت 
بالنفس،  النأي  1559، بصفتها نسخة منقحة عن دعوة  القرار 
أزمات  لحل  وصفة  سليمان  يعتبره  الذي  بعبدا  لبيان  وتطويراً 

لبنان السياسية واالقتصادية.
اإلشارات اإليجابية التي يتحدث عنها المصدر تندرج ضمنها، 
مصدرها  العراقية،  اإليجابية  إل��ى  أضيفت  وإش���ارات  رس��ائ��ل 
دولتان خليجيتان هما قطر والكويت، بحيث يمكن ربط مواقف 
العواصم الثالث وتحركها اإليجابي نحو لبنان، بتبدل نسبي في 
التفاوض  معاودة  على  وانفتاحه  الدولي  النقد  صندوق  خطاب 
أميركي  أصفر  ضوء  عن  تعبيراً  كله  ذلك  واعتبار  الحكومة،  مع 
لتوفير مساعدات أو ودائع وهبات وقروض، تحول دون تسريع 
السيد نصرالله خالل األسابيع التي رسمتها كلمات  التوّجهات 
)التتمة ص8(
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ش��خصيتنا  لن��ا  تمث��ل  س��ورية 
وحياتن��ا  ومواهبن��ا  االجتماعي��ة 
المثلى ونظرتنا إلى الحياة والكون 
وعّزنا ومصيرنا، لذلك هي لنا فوق 
مصلح��ة  وكّل  ف��ردي  اعتب��ار  كّل 

جزئية.

سعاده

ضّمت  التي  االفتراضية  القّمة  اجتماعات  بعد   -
الشيخ  واإليراني  بوتين  فالديمير  الروسي  الرؤساء 
ح��س��ن روح��ان��ي وال��ت��رك��ي رج��ب أردوغ�����ان، سادت 
أجواء إيجابية حول إمكانية تغيير في السلوك التركي 
ف���ي ش��م��ال غ���رب س���وري���ة وم���ح���وره ح��س��م مصير 
هذه  بين  الكثيرون  وربط  هناك.  المسلّحة  الجماعات 
بعد  ليبيا  في  بالمواجهة  التركّي  واالهتمام  التوقعات 
تدخل  باتجاه  تطوره  واحتماالت  المصري  الموقف 
دون  م��ن  مواجهته  الصعب  م��ن  سيجعل  ع��س��ك��ري، 
لدعم  للحاجة  س���واء  س��وري��ة،  م��ن  ال��ت��رك��ي  ال��خ��روج 
روسي إيراني أوسع سياسياً يستدعي خطوة بحجم 
الميدانية  للحاجات  نظراً  أو  سورية،  من  االنسحاب 
كل  نقل  م��ن  تتطلّبه  وم��ا  المواجهة  ستفرضها  التي 
بعض  لكن  ليبيا،  إل��ى  سورية  في  الموجودة  القوات 
عرض  ومضمونه  أكبر  شيء  عن  تحدثت  التحليالت 
تركّي قّدمه الرئيس أردوغان لكل من روسيا وإيران.

األولى  قاعدتين،  على  التركي  ال��ع��رض  يرتكز   -
اإلق����رار ال��ت��رك��ّي ب��ص��راع م��ف��ت��وح ع��ل��ى زع��ام��ة سنّة 
العالم اإلسالمي مع السعودية وطلب الدعم الروسي 
أردوغان عن  قّدمه  لتركيا على قاعدة كشف  اإليراني 
التقّرب  مساعي  على  وطهران  موسكو  رهانات  فشل 
سياسات  وتنفذ  العداء  تناصبهما  التي  الرياض  من 
المصالح  تراعي  التي  تركيا  بخالف  صرفة،  أميركيّة 
واسعة  مسافة  عليها  ترّتبت  ولو  واإليرانية  الروسية 
الثاني  ذلك،  تبعات  وتحّمل  األميركية  السياسات  عن 
العالقة  م��ن  أوس��ع  تركية  مسافة  ل��رس��م  االس��ت��ع��داد 
وإيرانية  روسية  طلبات  ح��دود  تراعي  باألميركيين 
األميركي،  بالبقاء  سورية  في  البقاء  رب��ط  ع��دم  مثل 
العالقة  م��ن  م��وازي��ة  لمسافة  االس��ت��ع��داد  وب��ال��ت��وازي 
مع كيان االحتالل في ضوء صفقة القرن ونيات ضّم 
قطر  بمساعدة  إي��ران  مع  والتعاون  الغربية،  الضفة 
أمام  غزة  قطاع  صمود  وتعزيز  حماس  حركة  لدعم 

»اإلسرائيليّة«. الضغوط 
- المقابل الذي يطلبه األتراك وفقاً لعرض أردوغان، 
هو إضافة للتعاون التركّي السورّي الروسي اإليراني 
شرق  في  المسلحة  الكردّية  الجماعات  دويلة  إلنهاء 
ال��ت��ي تملك روس��ي��ا وإي��ران  ال��س��اح��ات  س��وري��ة، فتح 
البيئة  في  تركّي  نفوذ  تنمية  أم��ام  فيها  التأثير  ق��درة 
أن  خصوصاً  السعودية،  عليها  تسيطر  التي  السنيّة 
في  مختلفة  بصيغ  موجود  المسلمين  األخوان  تنظيم 
وسواها،  وليبيا  العراق  إلى  لبنان  من  البيئات،  هذه 
عدم  لضمان  أردوغ���ان  استعداد  ال��ع��رض  ويتضّمن 
حسب  عليها  يتفق  لسقوف  الجماعات  ه��ذه  تخّطي 
الرئيس  إن  التحليالت  وتقول  ساحة.  كل  خصوصيّة 
سورّية  لقاءات  لترتيب  بالسعي  وعد  الذي  الروسي 
الرئيس  مع  مشتركاً  حذراً  أبدى  إيراني،  بدعم  تركيّة 
اإليرانّي من اعتبار فتح الباب لدور األخوان المسلمين 
في ظل موقف حاسم لسورية من  في سورية ممكناً 
هذا الطرح، باإلضافة لحذر الرئيس بوتين من التوّرط 
دور  بلعب  موسكو  ترغب  تركّي  مصرّي  ص��راع  في 

الوسيط وليس الطرف فيه.
)التتمة ص8(

تركيا تقّدم عر�ضًا

 

لرو�سيا واإيران 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

العراق والكويت وقطر على خطوط مختلفة للتعاون... و�ضندوق النقد يعود للإيجابّية!

هل بات التر�شيم البحرّي ب�شروط لبنان مقبواًل اأميركيًا تفاديًا الندالع النزاع الكبير؟ 

الحريرّي وبكركي لت�شكيل قوة �شغط على العهد وحزب اهلل بعد اال�شتئنا�س بالفاتيكان 

دياب مترئساً االجتماع المالي في السراي أمس  )داالتي ونهرا(

المقاومة االقت�ضادّية حاجة لبنانّية

 

للدفاع عن النف�س.. فما هي اأركانها؟

تستهدف  التي  أميركا  خطة  مكشوفة  باتت  أن  بعد 
التي  بمكتسباته  اإلط��اح��ة  أج��ل  م��ن  عليه  ع��دوان��اً  لبنان 
في  األرض  ح���ّررت  ال��ت��ي  ومقاومته  ب��ص��م��وده  حققها 
العدو  مع  االستراتيجي  الردع  توازن  وأقامت  الجنوب 
الطبيعية  لثرواته  الفاعلة  الحماية  ووف��رت  اإلسرائيلي 
ت��ل��ك الخطة  ات��ض��ح��ت م��ع��ال��م  أن  ب��ع��د  م��ن م���اء ون��ف��ط، 
بالحصار  تبدأ  حلقات  من  سلسلة  على  تقوم  باعتبارها 
وتنتهي  ال��داخ��ل��ي  واالق��ت��ت��ال  بالفتنة  وت��م��ّر  والتجويع 
المراحل  في  النجاح  لتنفيذه  يشترط  إسرائيلي  بعدوان 
إلى  واالقتياد  الفتن  ونشر  التجويع  فرض  أي  السابقة 

الحرب األهلية.
العدوان  ومنع  لبنان  عن  الدفاع  أضحى  هذا  كل  بعد 
يبدأ  فيه،  واالقتتال  الفتنة  منع  وقبله  عليه  اإلسرائيلي 
الناس  يحتاجه  ما  تحقيق  مسألة  وباتت  التجويع،  بمنع 
وطنياً  واج��ب��اً  وخ��دم��ات،  سلع  م��ن  معيشتهم  أج��ل  م��ن 
يندرج في إطار تحقيق األمن والسالمة العامة، باعتبار 
فرع  األصل  في  هو  المعيشي  واألمن  الغذائي  األمن  أّن 
من فروع األمن العام أما مع وجود خطة عدوان خارجي 
تستند إلى هذا العنصر وتتوّسل اإلخالل باألمن الغذائي 
للنيل من لبنان، فقد بات تحقيق األمن. هذا يشكل وجهاً 

من وجوه الدفاع.
)التتمة ص6(

 العميد د. أمين محمد حطيط �

االأ�شد خالل ا�شتقباله رئي�س اأركان الجي�س االإيرانّي:

اتفاقّية التعاون الع�شكرّي تج�شيد لعالقاتنا اال�شتراتيجّية 

العامة  األرك��ان  هيئة  رئيس  األس��د  بشار  السوري  الرئيس  استقبل 
المرافق له، معرباً  اللواء محمد باقري والوفد  للقوات المسلحة اإليرانية 

عن ارتياحه بعد توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين.
الجانبين  اجتماعات  لنتائج  ارتياحه  عن  اللقاء  خالل  األسد  وأعرب 
بين  والتقني  العسكري  التعاون  اتفاقية  وتوقيع  واإليراني  السوري 
بين  تجمع  التي  االستراتيجية  العالقات  مستوى  تجسد  والتي  البلدين، 
والتعاون  المشترك  العمل  من  لسنوات  كنتيجة  وتأتي  وإيران،  سورية 
التي  العدوانية  والسياسات  سورية،  على  اإلرهابية  الحرب  لمواجهة 

تستهدف دمشق وطهران.
التي توليها  اللواء باقري األهمية  أكد  الرئاسة: »من جانبه،  وأضافت 
مختلف  في  الصديقين  البلدين  بين  العالقات  تعزيز  لمواصلة  ب��الده 
من  وحمايتهما  البلدين  لشعبي  متبادلة  منفعة  من  لذلك  لما  المجاالت، 

محاوالت التدخل في شؤونهما واستهداف استقاللية قرارهما«.

إلى ذلك، قال »باقري« إن إيران تولي أهمية لمواصلة تعزيز العالقات 
بين »البلدين الصديقين« في مختلف المجاالت، وحمايتهما من »محاوالت 

التدخل في شؤونهما واستهداف استقاللية قرارهما«.
وأول أمس، وقع وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، مع رئيس 
أركان الجيش اإليراني، محمد باقري، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري 

بين البلدين.
ونّصت االتفاقية على »تعزيز التعاون العسكري واألمني في مجاالت 
في  »األوض��اع  وتناولت  التنسيق«،  ومواصلة  المسلحة  القوات  عمل 
غير  بطريقة  دخلت  التي  األجنبية  القوات  انسحاب  وض��رورة  سورية 

شرعية«.
تموز  من  السابع  في  الماضي  الثالثاء  وصل  قد  باقري  اللواء  وكان 
من  بدعوة  المستوى،  رفيع  عسكري  وفد  رأس  على  دمشق  إلى   2020
العماد أيوب، نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة �� وزير الدفاع.

»االإ�ضرائيليون«: قنبلة نووّية 

اإيرانّية خلل اأ�ضهر

 

وال نريد الحرب مع حزب اهلل...! 

في تقرير هاّم وخطير يكشف العقل الباطني اإلسرائيلي 
الموساد  رئيس  المنطقة  في  المتسارعة  األح���داث  تجاه 
قريباً  النور  سيرى  كتاب  في  يضعه  السابق  اإلسرائيلي 

اليكم أهم ما جاء فيه ألهميته :
أوف  تايمز  »ذي  لصحيفة  االلكتروني  الموقع  نشر 
رئيس  مع  موسعة  مقابلة   ،2020/7/8 يوم  إسرائيل«، 
1996، شابتاي  1989 حتى  السابق، من سنة  الموساد 
ش��اف��ي��ط، أج���راه���ا م��ع��ه ال��ص��ح��اف��ي اإلس��رائ��ي��ل��ي ديفيد 
هوروڤيتس ) David Horiwitz (، بمناسبة قرب نشر 

كتابه في شهر ايلول المقبل.
واهّم ما جاء في المقابلة هو التالي :

-1 رغم ان عملية السالم )العربي اإلسرائيلي( لم تكن 
ترق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، اسحق رابين، اال انه كان 
ينوي االستمرار في عملية السالم، مع الفلسطينيين ومع 

سورية، رغم التعثر الذي كانت تشهده.
مع  االس���د،  ح��اف��ظ  ال��س��وري،  الرئيس  ل��ق��اء  بعد   2-
شهر  ف��ي  جنيف  ف��ي  كلينتون،  بيل  االم��ي��رك��ي،  الرئيس 
رابين،  اسحق  ال���وزراء،  رئيس  استدعاني   ،1994/1
وقال لي إنه، وعلى الرغم من تلقيه الكثير من المعلومات 
حول الموضوع، اال انه ال زال غير قادر على تقييم موقف
)التتمة ص6(

 محمد صادق الحسيني

محطات على الطريق

تاريخّي قرار   �  1
االقتصاد  العربية، من  لبنان، كما دولنا  كان خروج 
ال��ري��ع��ّي ال��ى االق��ت��ص��اد ال��م��ن��ت��ج، أح��د أب���رز شعارات 
ح��رك��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر وال���ت���ح���ّرر ال��وط��ن��ي وال���ق���وم���ي منذ 
االستقالليون  وك���ان  ال��م��اض��ي،  ال��ق��رن  خمسينيات 
الصادقون،  وال��ح��ري��ة  ال��س��ي��ادة  وح��م��اة  الحقيقيون، 
باإلنتاج  ال��وط��ن��ي  االق��ت��ص��اد  تحصين  أّن  ي���درك���ون 
لالستقالل  الحقيقية  الحماية  هو  والصناعي  الزراعي 

والسيادة... والحرية.
الكارثة  ن���واج���ه  ل��ب��ن��ان، ون��ح��ن  ف���ي  ال���ي���وم  ول��ع��ل��ن��ا 
والصناعة  الزراعة  على  تركيزنا  في  األوجه،  المتعّددة 
والسياحة، انما نحّول التهديد الى فرصة، والمحنة الى 

تاريخية لشعبنا... منحة 
والتناقضات  بالترّدد  المكبّلة  حكومتنا  تلكأت  واذا 
الداخلية عن ولوج هذا الخيار، فالشعب مدعّو الى أخذ 
في  الله  نصر  حسن  السيد  سماحة  قال  كما  المبادرة 
في  المبادرة  زمام  األهلي  المجتمع  أخذ  كما  خطابه... 
زمن الحرب بعد تغييب الدولة.. وبعد ان أخذت المقاومة 
أن  الصهيوني بعد  المبادرة لطرد االحتالل  بكّل قواها 
اإلسالمية  المقاومة  أخذت  أن  وبعد  الدولة..  تقاعست 
الجرود  تحرير  معركة   في  المبادرة  اللبناني  والجيش 

بعد ترّدد الحكومة باتخاذ القرار...
)التتمة ص6(

 معن بشور �

م�ضاٍع لرفع ا�ضم العراق من القائمة

 

االأوروبّية للدول عالية المخاطر

امس  العراق،  في  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مكتب  أعلن 
األوروبية  القائمة  العراق من  أنه يبذل جهداً من أجل رفع اسم  الخميس، 

للدول عالية المخاطر بشأن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
االتحاد  مفوضّية  ق��رار  ضوء  »في  صحافي:  بيان  في  المكتب  وق��ال 
األوروبي استمرار إبقاء العراق في القائمة المنّقحة للدول عالية المخاطر 
اسم  لرفع  المبذولة  الجهود  فإن  اإلره��اب،  وتمويل  األم��وال  غسل  بشأن 
المخاطر ما زالت مستمّرة منذ  األوروبية للدول عالية  القائمة  العراق من 
صدور تلك القائمة ألول مرة عام 2016 والتي كانت أكثر شموالً عن القائمة 

.»)FATF( الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي
وأضاف: »وفي عام 2018 وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم 
الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة )FATF( لتتصاعد 
من  أيضاً  اسمه  رفع  في  التعجيل  أجل  من  وتتظافر  الجهود  ذلك  إثر  على 
هذا  في  االوروبية  للمعايير  الكامل  االمتثال  خالل  من  األوروبية  القائمة 
المجال، وقد استمر العراق ومن خالل تنسيق عالي المستوى بين جهاته 
الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل 
إصدار أنظمة وتعليمات ُتنظم هذا القطاع واقتناء أجهزة وبرامج تساهم 
معاهدات  في  الدخول  الى  باإلضافة  العمليات،  من  النوع  هذا  كشف  في 
ثنائية ومتعّددة األطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم«.



الوطن / �سيا�سة2

 ر�ؤ�ساء لبنان

 مدعّوون للرّد على بومبيو!

{ د. وفيق إبراهيم
عندما تكشف السياسة األميركية علناً عن تطور طلباتها في لبنان 
أي  على  يقضي  بما  الخارجية  وعالقاته  الداخلي  بشّقيِه  السياسي، 
بصمت  يّمر  أن  يجب  ال  أمر  فهذا  صغيرة،  كانت  مهما  له  استقاللية 

رئاسي لبناني.
صحيح أن لبنان يخضع للنفوذ األميركي منذ أكثر من ستة عقود، 
يجنح  دبلوماسي  طابع  وذات  محدودة  كانت  األميركية  األوامر  لكن 
يمنع  لم  االلتباس  شديد  استقالالً  ظاهرياً  يحفظ  كان  بما  للكتمان، 
عناء،  كبير  دون  من  كبير  قفص  في  األرز  بالد  وضع  من  األميركيين 
»برافو«  قائالً:  رقبته  على  األميركي«  »عّمه  يرُبّت  كطفل  تبدو  فكانت 

بلغة فرنسية.
رغم  لبنان  أفقرت   2018 حتى  حريرياً  المتطاولة  المرحلة  هذه 
»مرحلة  كانت  أنها  السفاراتي  اإلعللالم  في  المحللين  كبار  إصللرار 
وفّجرت  االقتصاد  دمرت  أنها  والدليل  الحرف«،  وثقافة  الحضارة 
دوالر  مليار   250 على  وسطت  الوطني  األدنللى  بحدها  السياسة 
واألمللن  الكهربا  وقطعت  الللديللون  مللن  مليار  ومئة  التفاعالت  مللن 
في   50 من  أكثر  تضرب  بطالة  وأنتجت  واالستقرار  العمل  ومراكز 
نحو  تدفع  دائمة  تصاعد  حركة  في  وهللي  اللبنانيين،  من  المئة 
والمذهبية. الطائفية  صعود  لمصلحة  الوطني  االنسجام   تفجير 
الخليجية. األوروبية  األميركية  السيطرة   هذا هو لبنان نتاج مرحلة 

فما الجديد اآلن؟
المستجدات تنحصر في إعالن أميركي واضح كشف بالمفضوح ما 

تريده سياساتهم من لبنان.
إنهم  نللادرة  سياسية  وقاحة  في  قللال  بومبيو  الخارجية  وزيللر 
يعملون على تغيير الحكومة اللبنانية الحالية وإعادة تشكيل أخرى 
جديدة، بشكل لن يكون حزب الله من مكّوناتها، مصراً على تجريده 
ممنوع  بأنه  مضيفاً  سوريا،  نحو  ومعابره  طرقه  وإقفال  سالحه  من 

على لبنان استيراد الكهرباء من سوريا والنفط ومشتقاته من إيران.
بومبيو  أبقى  ماذا  هو  الناس  أذهان  إلى  يقفز  الذي  األول  السؤال 

لدولة لبنان كي »تتسلى به«؟
 وتوهم اللبنانيين أنها مثل »بلدية بيروت الممتازة« تعمل من أجلهم.

هذا الحّد من اإلمساك بالدولة ال يكفي األميركيين.
بمناقبيته  أشاد  الذي  اللبناني  الجيش  أيضاً  يريدون  أنهم  فتبين 
الذي  ماكنيزي  كينيث  األميركي  الجيش  في  الوسطى  المنطقة  قائد 
وصل إلى لبنان أمس، واستقبلته تظاهرات شعبية قرب مطار بيروت 
جعلته يفّر بمروحية إلى اليرزه حيث استقبله قائد الجيش جوزيف 

عون وربعه في األركان و«أخوان الصفا«.
الجديدة  الحكومة  على  يدهم  وضع  األميركيون  يستكمل  بذلك 

والجيش وقوى األمن الداخلي.
مع  واالتللجللاهللات  الصناديق  مللن  االقللتللصللاديللة  والللمللسللاعللدات 
جيدة. عللالقللات  معها  لهم  ليس  دول  مللن  استيراد  أي  حظر   حللق 
إذا كان في هذا »اإلطباق  البالد  للمواطنين سؤال رؤساء  لذلك يحق 
األميركي« الكامل على إدارة بلدهم يناسبهم، أم يدفع بهم نحو تقاعد 

العجزة؟
والية  من  أكثر  تحّول  بلدهم  أن  خصوصاً  فاعلون؟  هم  ومللاذا 
أميركية إلى ما يشبه معتقالً في »غوانتامو« يديره رقيب يلعب دور 

بلطجي متنّمر إلرهاب المساجين البؤساء.
هذا الكالم ليس دعوة للرؤساء ألداء دور بطل وهمي له القوة على 
السياسية،  طبقته  سرقته  اإلمكانات،  محدود  فلبنان  فقط،  الصراخ 
نحو  يدفع  ما  معين،  عن  اتجاهاتها  بكامل  األرض  زوايا  في  ويبحث 
هو  اآلن،  المهم  ألن  مفيدة،  اتجاهات  وفتح  »التدّبر«  سياسات  تبني 
إنقاذ وطن مرمي في حفرة وليس تسجيل مواقف والدفع إلى االنهيار 
الحريري  سعد  الصاعد  والفيلسوف  والكتائب،  جعجع  طريقة  على 

والمرشد وليد جنبالط.
فكل من يستمع إلى مواعظ هذه الفئة من السياسيين يشعر وكأن 
ال عالقة لهم بمرحلة حريرّية عمرها ثالثون عاماً، أتت إلى لبنان بدفع 
المرحلة  معارضي  من  فجعلت  االزدهللار،  لتعميم  وخليجي  أميركي 

المارونية يترّحمون عليها.
ما العمل اليوم؟

التنفيذية التشريعية،  إدارة الدولة بجوانبها  الرؤساء الثالثة هم 
إنما لكل رئيس منهم ظروفه السياسية في طائفته ومنطقته واألحزاب 

الموالية.
الكنيسة  في  يجد  ال  لكنه  وصريح،  َجسور  عون  ميشال  فالرئيس 
في  ورد  مللا  يرفض  تصريح  إطللالق  على  يشجعه  مللا  المارونّية 
حزبه  أن  كما  وفرانكلين،  وماكينزي  األخيرة  بومبيو  تصريحات 
جزء  هي  كبيرة  مسيحية  كتل  مع  متصادم  الحر  الوطني  التيار 
حيوي من النفوذ األميركي. وهذا يؤكد صعوبة بروز أي انتقاد عوني 
لألميركيين، ألنه يعطي بذلك أفرقاء كثيرين متنوعين طائفياً فرصة 
اتهامه بمهاجمة الثقافة الغربية واالتجاه شرقاً نحو سورية وإيران 

والصين وصوالً إلى فنزويال.
هذا ال يعني أن فرص الرئيس عون بالرد معدومة، وقد تظهر على 
شكل تأكيد على حق لبنان بالبحث عن مصادر متنوعة لضبط أزمته 

االقتصادية المتأججة.
إطالق  عن  يتورع  ال  فقد  ديللاب،  حسان  الحكومة  رئيس  لجهة 
طائفته  مؤسسات  يجد  ألنه  المستهدف،  تسمية  دون  من  رشقات 
الدينية وأحزابها السياسية وامتداداتها الخليجية، معادية له بشكل 
في  طاقاته  كامل  استعماله  إمكانية  من  يّقلص  الذي  األمر  بنيوي، 
دياب. حكومة  إسقاط  على  يعمل  أنه  كشف  الذي  بومبيو  على   الرد 
النيابي  المجلس  رئيس  بأهميات  اإلقرار  أمام  يضعنا  التحليل  هذا 
تجعله  وشعبية،  وسياسية  وطنية  بظروف  يتمتع  الذي  بري  نبيه 
قادراً على عكس آالم اللبنانيين واستيالد دولتهم من سياسات القهر 

التي تتعّرض لها من النفوذ األميركي.
فالرئيس بري يستمد قوته التشريعية من عناصر عدة، أولها هو 
حجم كتلته وتاريخه السياسي المديد، وأوزان حلفائه في حزب الله 
عالقات  مع  أساسي  موقع  طائفته  في  وله  راجحة،  أخرى  قوى  مع 
عميقة باإلفتاء الممتاز والمجلس اإلسالمي الشيعي وكامل االتجاهات 

الدينية في طائفته والطوائف األخرى.
وأوروبللا،  والعراق  إيللران  إلى  سوريا  من  العالقات  واسع  وبري 
إطللار  فللي  إنما  مكلف  غير  ناطقاً  يكون  ألن  كللاٍف  مللن  أكثر  وهللذا 
شاكلة  غير  على  حقيقياً  وطنياً  إعالناً  يطلق  ألن  الوطني  الواجب 
بناء  على  وحرصه  لبنان،  استقالل  على  فيه  يؤكد  بعبدا،  إعللالن 
لتأمين  المسارعة  بللأولللويللة  إنللمللا  والللغللرب  الللشللرق  مللع  عللالقللات 
اإلسرائيلي. الكيان  باستثناء  ممكن  موقع  أي  من  لبنان   احتياجات 
بحكومته  لبنان  تمسك  على  التأكيد  بللري  الرئيس  ينسى  ولللن 
وحللقلله فللي ملللللوارده مللن الللغللاز والللنللفللط والللسلليللاسللة وانللتللقللاء 
واالسللتللراتلليللجلليللة. االقللتللصللاديللة  الللعللالقللات  لتشابك   األصلللدقلللاء 
بلغت  ومهما  والصعب،  الللرديء  الزمن  هذا  في  الممكن  الرد  هو  هذا 
أنهكها  لدولة  االستقاللية  من  بشيء  للتمسك  ضرورة  فهناك  متونه، 
اليوم  ويحاوالن  السياسية  لطبقتهما  بدعمهما  والخليج  الغرب 
إعادة إنتاجها بشروطهم، وهذا أمر لن يرضى به ال الرئيس بري وال 

حلفاؤه. 

خفاياخفايا

قال سفير دولة أوروبية فاعلة إنه يتوقع تبدالً إيجابياً 
في تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي وفي 

االهتمام األميركي اإليجابي بمساعدة لبنان في ضوء 
التحديات التي تمثلها التوجهات التي بدأت الحكومة 
بترجمتها نحو الصين والعراق داعياً لمراقبة نتائج 

زيارة الجنرال ماكينزي وتقاريره عن خطورة الضغط 
المالي على الوضع األمنّي.

{ علي بدر الدين
واالقتصادية  السياسية  ل��أوض��اع  المتوقع  البياني  ال��خ��ط 
وتفاقم  تصاعد  إل��ى  لبنان  في  والمعيشية  واالجتماعية  والمالية 
بتخفيف  أقله  أو  الحلول  بولوج  أمل  كّل  وبانسداد  باألسوأ  وينذر 
قد  لوقت  ربما  ال��ع��ودة  طريق  وإق��ف��ال  الهاوية  باتجاه  االن��دف��اع��ة 
المخارج  فيها  تنعدم  التي  واألزم����ات  التعقيدات  وي��راك��م  يطول 
وتصبح عصية على المعالجة والحّل بالوسائل السياسية التقليدية 
فاسدة  ومالية  سياسية  طبقة  ظّل  وفي  والمصلحية،  واالنتهازية 
شعبها  ولحقوق  وأم��وال��ه��ا  ال��دول��ة  لمقدرات  وناهبة  ومتعجرفة 
وتحويلها لبنان الى صحراء قاحلة بعد أن التهمت أخضره ويابسه، 
وصادرت ماءه واطفأت أنواره وتالعبت بعملته الوطنية التي بلغت 
الصمود  على  قادرة  تعد  ولم  الشرائية  قيمتها  وفقدت  الحضيض 
حيتان  سرقه  ال��ذي  األميركي  ال���دوالر  مواجهة  في  واالس��ت��م��رار 
الحدود  خارج  مصارف  الى  وهجروه  والمال  والسياسة  السلطة 
وجشعهم  فسادهم  بسبب  اللبنانيين  من  ماليين  قبله  هجروا  كما 
النهب  وسياسة  والعباد  البالد  لشؤون  وإدارت��ه��م  أدائهم  وس��وء 
السياسي  النظام  تكّون  منذ  اعتمدوها  التي  واإلهمال  والحرمان 

الطائفي والمذهبي البغيض.
الشعب اليوم كما باألمس يحصد الحروب والفتن والصراعات 
ألّن  ودول���ي  إقليمي  بتوافق  س��وى  تحصل  ال  التي  واالت��ف��اق��ي��ات 
وشخصيتها  قرارها  فقدت  زم��ن  منذ  الحاكمة  السياسية  الطبقة 
السيادية واالستقاللية وانعدمت قدرتها على حكم نفسها وشعبها 
أسوة برجال الدولة في الدول التي تحترم شعوبها وتطمح الى بناء 
دولها الموحدة والقوية والعادلة والقادرة على مواجهة التحديات 
قدوة  وت��ك��ون  ومعقدة،  صعبة  كانت  مهما  والخارجية  الداخلية 
حسنة لشعبها بالمواطنية الصحيحة وبالوالء للوطن والتفاني في 

المصلحة  االلتزام باألنظمة والقوانين وتطبيقها وفق  سبيله وفي 
العامة.

وعلى عكس الحكام والدول فإّن الطبقة السياسية في لبنان على 
اختالفها ومراحل حكمها وتسلّطها سارت بالمقلوب، وبدالً من أن 
تبني ودولة بالمواصفات المعترف بها عالمياً وقانونياً وتشريعياً 
وتنموياً  وثقافياً  واجتماعياً  واق��ت��ص��ادي��اً  وإنسانياً  ودس��ت��وري��اً 
يخدم  وبما  قوانينها  ووف��ق  شاكلتها  وعلى  لها  خاصاً  وطناً  بنت 
حيث  والمؤّسسات،  والشعب  الدولة  أم��وال  من  ولكن  مصلحتها 
اطاحت  التي  األمنية  والمربعات  المحّصنة  والقالع  األبراج  أقامت 
الذين  ال��ن��اس،  على  بها  وضيّقت  ومساحات  وس��اح��ات  ب��ش��وارع 
مصالحهم  ضّد  هو  ال��ذي  القائم  الواقع  لأمر  استسلموا  لأسف 
أجلها  م��ن  يضّحون  السياسية  الطبقة  مشاريع  ف��ي  وانغمسوا 
على  بهم  فعلته  وم��ا  بالويها  على  ويسكتون  بحياتها  ويهتفون 
الحقوق  وم��ص��ادرة  واالس��ت��ب��داد  والظلم  التسلط  من  عقود  م��دى 
االقتصادي  واالس��ت��ق��رار  والتقديمات  الخدمات  م��ن  وحرمانهم 
الشعبية  والحصانة  الحماية  لها  أّمنت  ذلك  من  األكثر  والمعيشي. 
وفلذات  والمهج  وال��دم��اء  ب���األرواح  وفدتها  والطائفية  والمذهبية 
وسياستها  وفسادها  بارتكاباتها  ومعرفة  علم  على  وهي  األكباد، 
القائمة على مقولة »أنا أو ال أحد«، وال وطن وال دولة وال مؤسسات 
اليها مجرد  وال شعب اال والكل في فلكها يسبحون وهم بالنسبة 
مساحات وأمكنة ودمى خاضعة لقوانينها ومحكومة بأزالمها الى 

أن يقضي الله أمراً كان مفعوالً.
لسنا نبالغ في تصوير المشهد العام في لبنان، انه واقع الحال 
الذي نعيشه من دون زيادة أو نقصان، والشواهد على مرأى من 
عليها،  للتعمية  مجال  ال  التي  والبراهين  والوقائع  باألدلة  الجميع 
والشعب اللبناني بكّل شرائحه ومناطقه وطوائفه يعاني منها فقراً 
وجوعاً وقهراً وذالً وتهجيراً ومن دون عمل أو وظيفة مهما كانت 

يوظف  ال  إليها  للوصول  نجح  لو  وحتى  المقام  عالية  أو  وضيعة 
أن يحلم  له  الطوائفي، كما في غيرها ال يحّق  التوازن  تأّمن  إذا  إال 
المنتمين حزبياً  أو من  إذا كان محظياً ومن األقرباء  إال  بالتوظيف 
وهذا  وال��ط��ائ��ف��ة.  المذهب  نفس  وم��ن  وك��ف��ؤاً  نزيهاً  ك��ان  ل��و  حتى 
معاش وال يحصل في أية معاملة لتسهيل أموره إال بطرق ملتوية 

ومشبوهة.
هذا غيض من فيض مأثر الطبقة السياسية أقله من حكم الثالثين 
سنة األخيرة والنتيجة هي الكارثة التي تجثم بقوة على اللبنانيين 
وتكاد أن تخنقهم وتميتهم قهراً وجوعاً من دون أن يصرخوا من 

الوجع والجوع...
ال يتوقعن أحد أو حتى يحلمن ومهما أوغل بالتحليل والتفاؤل 
أّن لبنان سيسلك طريق الحرير والحّل في الزمن اآلتي القريب او 
وما  والمخفية  العلنية  والمعطيات  المؤشرات  كّل  ألّن  المتوسط، 
يحصل من تطّورات غير متوقعة ال توحي أو تنبئ بشيء من األمل 
ولو كان وهمياً أو مصطنعاً بل العكس تماماً فإّن األمور إلى مزيد 
التعقيد والتصعيد اإلقليمي والدولي حيث تغيّم على تضارب  من 
قاعدة  على  لبنان  في  سموماً  وتمطر  تقاطعها  حتى  او  المصالح 
الغنم لهم والغرم على اللبنانيين الذين هم أو معظمهم جزء أساسي 
المذّل وكأنهم على  القاتل وارتهانهم  إليه لصمتهم  ما وصلوا  في 
اتفاق معّمد بالتبعية المطلقة لهذه الطبقة أو شركاء في انهيار البلد 
نصيبهم  من  وال��ج��وع  الفقر  يكون  أن  على  وقعوا  وق��د  وإف��الس��ه 
المؤبدة  للطبقة  والحصص والمغانم والسلطة والمال حالل زالل 

في الحكم.
عن  أو  جهل  ع��ن  وال��ت��اب��ع  الصامت  الشعب  ف��ي  ال��ق��ول  وي��ص��ّح 

مصلحة متواضعة جداً ما قاله أحد الشعراء:
حراً ولدت فال تكن مستعبداً

ال العبد كنت وال سواك السيد

هل الحل�ل م�ؤجلة بانتظار تقاطع الم�صالح الإقليمية والدولية...؟
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يمكنه  ال  »لبنان  أن  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أكد 
»إرادة  على  مشدداً  ظروفه«،  أحلك  في  حتى  الثقافة  عن  االبتعاد 
للتغلب  ثابت  بإيمان  والمصائب  األزمللات  مواجهة  في  اللبنانيين 
والذي  المجاالت  كل  في  للبنان  المميز  الدور  على  والمحافظة  عليها 

سوف يستعيده بعد زوال الظروف الصعبة التي يمر بها«.
وقال عون خالل استقباله أمس في قصر بعبدا، وفداً من منظمي 
الحفل الموسيقي الكبير الذي أقامته لجنة مهرجانات بعلبك الدولية 
المئوية  لمناسبة  الصمود«،  »صوت  عنوان  تحت  جمهور،  دون  من 
والمصائب  األزمات  تراكم  ظل  الكبير«في  لبنان  دولة  إلعالن  األولى 
النوع  التي يعيشها لبنان، كان من الجرأة ان تقدموا على حفل من 
الذي أقيم والذي حمل رسائل متنوعة إلى العالم كله وبلغته وهي 
لغة الموسيقى، وأهم هذه الرسائل مفادها أن لبنان ال يمكنه االبتعاد 

عن الثقافة حتى في أحلك ظروفه«.
وشاهده  لبنان  كل  فيه  ساهم  والذي  ُبذل  الذي  بل«الجهد  ونّوه  
التي  المآسي  لحظات  في  فرح  لحظة  لهم  شكل  وقد  اللبنانيين،  كل 
يعيشون«، مشدداً على أن »البعد الثقافي هو بعد متطور في لبنان، 
هذا  »وصول  أن  إلى  ولفت  األدب«،  أو  الموسيقى  أو  اللغة  في  أكان 
أسطع  هو  العالم  حول  األشخاص  من  الكبير  العدد  هذا  إلى  العمل 
من  المقبلة  السنة  بعلبك  تشهد  »أن  في  آمالً  نجاحه«،  على  دليل 
لبنان  إرث  على  ويضيء  األزمللات  خاتمة  يكون  عمل  على  جديد 

الثقافي العريق«.
فريج  دو  نايلة  الدولية  بعلبك  مهرجانات  لجنة  رئيسة  وكانت 
ألقت كلمة شكرت فيها الرئيس عون على »رعايته الحفل الموسيقي 
لنا  سمحت  الرعاية  »هذه  أن  على  مشّددًة  اللجنة«،  أقامته  الذي 
 15 بإيصال صوتنا حتى اآلن، كقطاعين عام وخاص، إلى أكثر من 
مليون شخص في العالم، وهو عدد مرشح أن يزداد يوماً بعد يوم 

من خالل وسائل التواصل االجتماعي«.
فؤاد  النائب  الوطني«  الحوار  »حللزب  رئيس  عللون  التقى  كما 
مخزومي وعرض معه األوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل 

الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على مختلف األصعدة.
بعد اللقاء، شّدد مخزومي على »ضرورة تنفيذ اإلصالحات التي 
بملف  يتعلق  ما  في  سيما  وال  لبنان،  من  الدولي  المجتمع  يطلبها 
بجدية  التعاطي  »أهمية  مؤكداً  والهدر«،  الفساد  ومكافحة  الكهرباء 

مع صندوق النقد الدولي، فمن دون هذه اإلصالحات سيبقى وضع 
لبنان معلقاً إذا لم يتدهور أكثر فأكثر«.

مصرف  حسابات  في  سيما  وال  جنائي،  تدقيق  »إجراء  إلى  ودعا 
بشفافية  والتعاطي  الهدف  لهذا  عالمية  بشركة  واالستعانة  لبنان، 
الغطاء  ورفع  الفساد  ملفات  كشف  شأنه  من  الذي  الملف  هذا  في 
األمللوال  السترداد  ضرورية  مقدمة  أنه  خصوصاً  المفسدين،  عن 

المنهوبة«.
ورأى مخزومي أن »على الحكومة المسارعة إلى وضع حلول على 
الناس  ظروف  ألن  الكهرباء  موضوع  في  والمتوسط  القصير  المدى 
الحيوي  القطاع  هذا  في  دائمة  لحلول  التطلع  وكذلك  جداً،  قاسية 
والمضروب منذ عقود«، مشدداً على »أهمية الوصول إلى حلول في 
ما يتعلق بانهيار سعر العملة الوطنية والغالء الفاحش في أسعار 

المواد األساسية«.
الدكتورة كارول  السياسية  النائب مخزومي مستشارته  ورافقت 

زوين.
أحمد  الشيخ  والعمل«  قولنا  »جمعية  رئيس  مع  عون  وعرض 
لبنان  في  األوضللاع  فنيش،  محمد  الجمعية  مكتب  ومدير  القطان 

عموماً وفي البقاع خصوصاً.
وإدارته  الجمهورية  لرئيس  الوطنية  بل«المواقف  القّطان  ونّوه 
على  والمحافظة  واستقالله  لبنان  بسيادة  وتمسكه  البالد  لشؤون 
البقاع  منطقة  مطالب  من  عدداً  القّطان  أثار   كما  اللبنانيين«،  كرامة 

عموماً وبر الياس خصوصاً.
ومن زّوار قصر بعبدا أيضاً، رئيس المركز الكاثوليكي لالعالم االب 

عبدو أبو كسم ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش.

التقى مخزومي والقّطان ومنظمي حفل بعلبك

ع�ن: اإرادة اللبنانيين هي م�اجهة الأزمات والتغّلب عليها

)داالتي ونهرا( عون متوسطاً منظمي الحفل الموسيقي في بعلبك  

في  بللّري  نبيه  الللنللّواب  مجلس  رئيس  عللرض 
األوضللاع  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقر 
برئاسة  المسلمين«  العلماء  »تجّمع  من  وفد  مع 
اللقاء  بعد  قال  الذي  الزين،  أحمد  الشيخ  القاضي 
لبنان  في  األوضاع  لمناقشة  مناسبة  اللقاء  »كان 
الصعبة  المعيشية  األوضاع  خصوصاً  والمنطقة 
التي يمّر بها اللبناني حيث نقلنا لدولته ما نسمعه 
من الناس الذين يعيشون حقيقة ألم الجوع وعدم 
قدرتهم على تأمين الحاجات الضرورية لعائالتهم 
بها  يقوم  التي  الخطوات  على  دولته  وأطلعنا 
الدائرة  والنقاشات  الصعب  الوضع  هذا  لمعالجة 
البرلمان،  وداخل  السياسيه  والقوى  الحكومة  مع 

كل ذلك في إطار السعي للخروج من المأزق«.
 وأكد أن »مع علمنا وقناعتنا بأن ما يحصل ناتج 
في األساس عن قرار أميركي بمنع تحويل األموال 
إلى لبنان وضغط على الدول لعدم مساعدته كذلك 
للضغط على المقاومة ولفرض قرارات على لبنان 
بشأن ترسيم الحدود المائية في البلوك رقم 9 ، إالّ 
أن ذلك ال يعفي الحكومة من القيام بواجباتها في 
معالجة الشق الثاني واألساسي من األزمة الناتج 
وطالبنا  العام،  المال  وسرقة  والهدر  الفساد  عن 

بإجراءات حاسمة في هذا المجال«.

وقال » نبهنا ودوله الرئيس على علم بذلك من 
سعي خارجي ألعداء لبنان إلدخال البالد في فتنة 
طائفية ومذهبية لم تنجح إلى اآلن، إالّ أنها ما زالت 
سبق  ما  في  منها  دولته  بمواقف  ونوهنا  مستمرة 
واطلعنا على خطته في مواجهتها مستقبالً، فيبقى 
دولته رمزاً للوحدة الوطنية واإلسالمية ومساهماً 

فاعالً في الحفاظ على العيش الواحد«.
النواب وتسريع  وأكد »ضروره تسهيل مجلس 
آفاق  فتح  في  تساعد  التي  القانونية  اإلجللراءات 
لبنان  لمساعدة  المستعدة  الللدول  مع  التعاون 
وعدم  وإيران  وروسيا  والعراق  الصين  خصوصاً 
اإلذعان للضغوط األميركية لمنع ذلك. فالمصلحة 
اللبنانية العليا يجب ان تكون المحرك والدافع ألي 

خيار يتخذه لبنان«.
في  خصوصاً  المنطقة  في  يجري  »لما  ونّبه 
الصهيوني  الكيان  يعمل  والتي  المحتلة  فلسطين 
لضم أجزاء من الضفة الغربية مقدمة لتنفيذ صفقة 
الفلسطينية.  القرن بما تمثل من إجهاض للقضية 
التي  الخطوات  على  الرئيس  دولللة  أطلعنا  وقللد 
يقوم بها في هذا المجال مع الفصائل الفلسطينية 
والسلطة لمواجهة هذه الخطوات من خالل وحدة 

وطنية فلسطينية شاملة«. 
وشللؤونللاً  العامة  األوضلللاع  بللّري  عللرض  كما 
الحجار،  محمد  النّواب  استقباله  خالل  تشريعية 

أيضاً  واستقبل  خللواجللة.  ومحمد  فياض  علي 
السفيرة األميركية دوروثي شيا.

3 نّواب وال�سفيرة الأميركية في عين التينة

»تجّمع العلماء«: الرئي�ش بّري رمز لل�حدة وم�صاهم فاعل في الحفاظ على العي�ش ال�احد

بري مجتمعاً إلى وفد تجمع علماء في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(

زار المستشار الثقافي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في 
لبنان الدكتور عباس خامه يار جامعة القديس يوسف حيث 

التقى رئيس الجامعة األب الدكتور سليم دكاش.
العالقات  تطوير  ضللرورة  على  الللرأي  في  تطابق  وكللان 
األكاديمية بين الجامعات اإليرانية وجامعة القديس يوسف، 
والطب  والفلسفية  الدينية   - اإلنسانية  العلوم  مجاالت  في 

العام والهندسة بكّل فروعها.
التعاون،  موضوعات  في  البحث  جللرى  اللقاء،  وخللالل 
إيرانية والجامعة في  الدراسية بين جامعات  المنح  كتبادل 
والماجستير،  الدكتوراة  مرحلتي  في  محّددة  اختصاصات 
وتبادل األبحاث بين مجلة المشرق اليسوعية ومجالت إيرانية 
مشابهة، فضالً عن إقامة نشاطات مشتركة بين المستشارية 
وجامعة القديس يوسف في مجاالت الفلسفة والعلوم الدينية 
واألدب اإليراني واللغة الفارسية وسائر اختصاصات العلوم 

اإلنسانية والعلوم التطبيقية والعلوم البحتة.
وأعرب خامه يار خالل اللقاء عن رغبة المستشارية لتوثيق 
التواصل األكاديمي بين الجامعات اإليرانية واللبنانية، معلناً 
أّن هناك موضوعات متعددة يمكن أن تكون األساس لتطوير 
المؤتمرات  في  المتبادلة  كالمشاركة  االكاديمية،  العالقات 
وجامعات  يوسف  القديس  جامعة  تنظمها  التي  العلمية 

ايرانية.
كّل  الثقافي  للمستشار  دكاش  األب  شكر  اللقاء  ختام  وفي 
لألب  الدعوة  يار  خامه  ووّجه  للتعاون،  أوجه  من  عرضه  ما 
دكاش لزيارة إيران بدعوة من رئيس رابطة الثقافة والعالقات 
إمكانيات  على  لإلطالع  ابراهيمي  ذر  أبو  الدكتور  اإلسالمية 
التعاون. وشكر لألب دكاش سعيه الدائم لتطوير العالقات، 
متمنياً أن يحّدد موعد الزيارة في أقرب فرصة بعد أن تنحسر 

تداعيات جائحة كورونا.

خامه يار زار جامعة القدي�ش ي��صف والبحث تناول تط�ير التعاون الأكاديمي

خالل اللقاء بين د. خامه يار واألب دكاش
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�لأ�سعد: لمو�جهة تهديد�ت �أميركا

وقبول �لم�شاعد�ت غير �لم�شروطة من �أّي دولة 

عميد �لخارجية في »�لقومي« �لتقى �شفير �لجز�ئر 

وهناأه با�شتعادة رفات �شهد�ء �لثورة �لجز�ئرّية

رف�ض �لدعو�ت للنيل من �لفل�شطينيين

مرهج: ل�شّد �الأو��شر ومقاومة �لهجمة �ال�شتعمارية 

مجل�ض �لوزر�ء و�فق على تعيين 3 مفت�شين ق�شائيين

ودياب تر�أ�ض �جتماعًا لبحث �لخطة �لمالية

األسعدي«  »التيار  لـ  العام  األمين  اعتبر 
قائد  زيــــارة  »أّن  ــد  ــع األس مــعــن  الــمــحــامــي 
المنطقة الوسطى في الجيش األميركي للبنان 
جاء  وقد  ومضمونها،  توقيتها  في  مشبوهة 
األميركية  للتهديدات  استكماالً  ومتوّعداً  مهّدداً 
اتفاقيات  بالضغط على لبنان حيال عقده أي 
مع دول ال تخضع للمحور األميركي أو الذهاب 
مع  تتزامن  الزيارة  هذه  »أّن  مؤكداً  شرقاً«، 
األميركية  الخارجية  لوزير  العلنية  الدعوة 
شعبياً  وازنة  شريحة  بتصنيف  العالم  لدول 
معها  والتعامل  كإرهابية  ونيابياً  ووزاريـــاً 
لن  األميركية  االدارة  وبأن  األســاس  هذا  على 
إلى  اإليــرانــيــة  المساعدات  بــوصــول  تسمح 
لبنان، وإعالنه بمساعدة لبنان ولكن بشروط 
وتطبيق  األميركي  المحور  دخوله  أهّمها  من 
و1701   1559 الــثــالث  الــدولــيــة  الــقــرارات 
و1680 وأن يكون لبنان جزءاً من صفقة القرن 

وقانون قيصر«.
أرادت  »إذا  أمس  تصريح  في  األسعد  وقال 
عليها  تــّدعــي،  كما  لبنان  مساعدة  أميركا 
والمالي  االقتصادي  الضغط  ترفع  أن  أوالً 
المتمثل بالحصار والعقوبات بدالً من التهديد 
فريق  أي  انــخــراط  مــن  مــحــذراً  والترهيب«، 
سياسي لبناني في المشروع األميركي ، مؤكدا 
»أّن زمن الطغيان االميركي ولى والرهان عليها 
خاسر ومدّمر للدول أو المجموعات المرتهنة«، 
سوى  الحكومة  أمام  خيار  ال  »أن  على  مشّدداً 
األميركية،  التهديدات  مواجهة  في  الوقوف 

المشروطة  غير  المساعدات  قبول  وعليها 
إالّ  يقبل  لن  األميركي  ألّن  أخرى،  دولة  أّي  من 

بأثمان مقابل مساعدته لبنان أو انهياره«.
لحزب  العام  األمين  دعوة  أّن  األسعد  ورأى 
الله السيد حسن نصرالله إلى االكتفاء الذاتي 
بلد  ألّي  طبيعي  »أمــر  والصناعي،  الــزراعــي 
نفسه  ويحترم  واالستقالل  السيادة  يدعي 
إلى  المجتمع  شــرائــح  كــّل  داعــيــاً  وشعبه«، 

»تلقف هذه الدعوة الصادقة«.
العادية  الــوزراء  مجلس  جلسة  أّن  واعتبر 
أّي  أعمالها  ــدول  ج يتضّمن  ال  والــتــي  أمــس 
لبنان  وكــأن  بالخير  تبّشر  »ال  اصالحي  بند 
والمالية  االقــتــصــاديــة  ــه  ــاالت ح أفــضــل  ــي  ف

والمعيشية«.
الجمهورية  رئيس  »اّن  لو  األسعد  وتمنى 
المجلس  دعــوتــه  فــي  عــون  ميشال  الــعــمــاد 
الدستوري إلبطال القانون المتعلق بتحديد آلية 
اللبنانيين  مكاشفة  األولى،  الفئة  في  التعيين 
وتقديم أسباب قراره بابطال القانون«، معتبراً 
»أن اقرار آلية التعيين ربما تساعد على الخروج 
من التعيينات العشائرية والتحاصص الطائفي 
والمذهبي الذي شكل عامالً أساسياً من عوامل 

االنهيار والفساد المستشري«.
ورأى األسعد أّن قول الرئيس سعد الحريري 
وحقيقي  »واقعي  السراي«،  في  تروني  »لن 
ألنه وصل إلى رئاسة الوزراء بتسوية إقليمية 
تسوية  بعد  إال  واردة  ليست  وعودته  ودولية 

جديدة شروطها غير متوفرة اآلن«.

التقى عميد الخارجية في الحزب السوري 
القومي االجتماعي قيصر عبيد، سفير الجزائر 
الجديد في لبنان عبدالكريم الركايبي، ورافق 
عبيد مدير دائرة السفارات واألحزاب العربية 

في عمدة الخارجية حافظ يزبك. 
ــاع  األوض استعراض  اللقاء  خــالل  جــرى 
مشترك  تشديد  وكان  والمستجّدات،  العامة 
جامعة  الـــى  ــة  ــوري س عـــودة  أهــمــيــة  عــلــى 
الدفاع  في  المحوري  لدورها  العربية  الدول 
المسألة  خصوصاً  العربية،  القضايا  عن 
مخطط  الجانبان  رفــض  كما  الفلسطينية. 
الضفة  من  أجزاء  بضّم  الصهيوني  االحتالل 

الغربية الى كيان االحتالل. 
باسم  التهاني  عبيد  ــّدم  ق اللقاء  ــالل  وخ
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  قيادة 

ــاً بــمــنــاســبــة يــوم  لــلــجــزائــر قــيــادة وشــعــب
الكبير  اإلنجاز  وعلى  الجزائري  االستقالل 
الجزائرية  الثورة  شهداء  رفــات  باستعادة 
االستعمار  مواجهة  فــي  استشهدوا  الــذيــن 

الفرنسي.
مهامه  في  النجاح  للركايبي  عبيد  وتمّنى 

سفيراً جديداً لبالده في لبنان.
من  رفضت  بالده  أّن  الركايبي  أكد  بدوره، 
األساس أن تكون سورية خارج إطار جامعة 
استمرار  على  وحــرصــت  العربية،  الـــدول 

عالقاتها مع دمشق.
وأعرب عن شكره العميق للحزب السوري 
مثّمناً  وأعــضــاء  قيادة  االجتماعي  القومي 
استمرار  ـــرورة  ض على  ومــشــّدداً  مــواقــفــه، 

التواصل واللقاء.

أكد النائب السابق بشارة مرهج، في تصريح 
انه  الشعبية،  والروابط  اللجان  تجمع  باسم 
»مهما توالت الحمالت على الشعب الفلسطيني، 
النضالية  حقيقته  من  شيئاً  يغّير  لن  ذلك  فإن 
الناصعة التي تتأكد كل يوم في صراعه البطولي 
ضد االحتالل الصهيوني الذي يسعى إلى تهويد 
مقدمها  وفي  العربية  الدول  وإخضاع  فلسطين 
الدولة اللبنانية التي ما زالت تعاني حتى اليوم 
من شرور هذا االحتالل الرابض على أرضنا في 
يسعى  والــذي  والغجر  وكفرشوبا  شبعا  تالل 
يومياً إلى إثارة الفتن بين أبناء الشعب اللبناني 

الواحد«.
التاريخية  باألخوة  نتمسك  اذ  »إننا  وقــال 
الفلسطيني  بالشعب  تربطنا  التي  واإلنسانية 
كل  نرفض  فإننا  العربية،  الشعوب  وبكل 
الدعوات التي تريد النيل من الشعب الفلسطيني 
وتشكك بالتزامه حق العودة والتحرير واحترامه 

الثابت لسيادة لبنان واستقالله«.
نضالنا  ننسى  فــال  ننسى،  »وإن  أضـــاف 
المشترك بوجه العدو الصهيوني الغاصب الذي 
 1982 عام  بيروت  وإذالل  لبنان  احتالل  حاول 
وارتد على أعقابه فاشالً بعد إصرار المناضلين 

السوري  والجيش  والفلسطينيين  اللبنانيين 
والمتطوعين العرب على مقاومته ودحره«.

إلى  اليوم  يتعرض  الذي  لبنان  »ان  واعتبر 
حصار أميركي على السطح، فهو يتعرض إلى 
للحصار  امتداد  هما  بالعمق،  صهيوني  حصار 
منذ  الفلسطيني  الشعب  لــه  يتعرض  الــذي 
عشرات األعوام بهدف تصفية وجوده اإلنساني 

وقضيته المقدسة«. 
ــوم إلـــى عقد  ــي ـــال »كـــل ذلـــك يــدعــونــا ال وق
الخناصر، وشد األواصر مع الشعب الفلسطيني 
هذه  لمقاومة  الشقيقة  العربية  الشعوب  وكل 
بالدنا  على  المتجددة  االستعمارية  الهجمة 
إرادتنا  على  والحفاظ  العدوان،  شوكه  وكسر 
بتحقيق  وحــدهــا  الكفيلة  المشتركة  الــحــرة 
الصمود والحفاظ على الهوية الوطنية والقومية 

بوجه كل اشكال اإلرهاب والعدوان«.
وإذ دعا  األطراف اللبنانية كافة إلى الوقوف 
أهاب  الفلسطيني،  والشعب  القدس  بجانب 
صوت  ــالق  إط جميعاً  الوطنية  »بالقيادات 
الحق والعدالة ومحاصرة كل المواقف الفردية 
التاريخ  حركة  فهم  عــن  القاصرة  والفئوية 

وحقوق الشعوب المظلومة«.

هيئة  لدى  مفتشين   3 تعيين  على  الــوزراء   مجلس  وافق 
وجاد  فــواز  مايا  مــراد،  أبو  مــاري  وهــم:  القضائي،  التفتيش 
معلوف. كما ووافق على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في 

وزارة الصحة العامة.
الحكومية  السرايا  في  أمس  انعقد  الــوزراء  مجلس  وكان 
وحضور  ــاب  دي حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  برئاسة 

الوزراء.
عبد  منال  الدكتورة  ــالم  اإلع ــرة  وزي تلت  الجلسة،  وبعد 
الجلسة،  مستهّل  »في  وقالت  الرسمية  المقررات  نجد  الصمد 
تزداد  الحكومة،  عليها  تقدم  خطوة  كل  مع  الرئيس:  دولة  قال 
ألننا  البّناء  باالنتقاد  نرحب  نحن  طبعاً،  عليها.  الحمالت 
لكن  ويفيدنا،  عملنا  يصّوب  الموضوعي  النقد  بأن  مقتنعون 
منطق  إلى  تستند  ال  الحكومة  على  الحمالت  أن  المؤسف  من 

الموضوعي«. النقد 
السياسية  التسويات  أن  جيداً  يدركون  »الناس  أضــاف 
التي كانت تحصل على حساب الدولة والمؤسسات، هي التي 
البلد إلى قعر الهاوية. هناك دائماً خلط بين  تسببت بوصول 
الدولة  تتحمل  السلطة  أخطأت  وكلما  السلطة.  وبين  الدولة 
هي  األخطاء  لكل  األولى  الضحية  أن  مع  السلطة،  أخطاء  وزر 
أخطأت  التي  هي  الدولة  ليست  الحقيقي.  بمفهومها  الدولة 
السلطة  االنهيار،  إلى  البلد  أوصلت  التي  المالية  بالسياسات 

هي التي أخطأت«.
مصرف  بحسابات  التدقيق  إلى  توجهنا  »لذلك،  وتابع 
لبنان والتدقيق الجنائي ضمناً كمحطة أولى، وأنا مع توسيع 
التدقيق  أساساً،  الدولة.  مؤسسات  كل  ليشمل  التدقيق  هذا 
بقية  باتجاه  وأبواباً  نوافذ  تلقائياً  سيفتح  لبنان  مصرف  في 
دائــرة  توسيع  إلــى  سيؤدي  وبالتالي،  الــدولــة،  مؤسسات 
في  أساسية  نقطة  هذه  التدقيق.  يشملها  التي  المؤسسات 
اإلصالحية،  بخطواتها  ماضية  والحكومة  اإلصــالح،  عملية 

رغم محاوالت تهشيم صورة هذه اإلصالحات«.
بيانها  فــي  جــاء  بما  التزمت  »الحكومة  أن  إلــى  وأشـــار 
الوزاري، ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت وبالملفات 
بالتفصيل  لنشرح  جاهزون  ونحن  إنجازها.  ومواعيد  الباقية 
حلول  إلى  نطمح  ألننا  الحقيقة،  بمعرفة  رغبة  لديه  من  لكل 
الحكومة  »هذه  أن  وأكد  إليه«.  وصلنا  الذي  للوضع  حقيقية 
ليست لديها نية لتغيير النظام االقتصادي الحر، لكن المشكلة 
الفوضى  كانت  الحر.  االقتصادي  النظام  مفهوم  فهم  في 
الهدر  نظام  ربما  أو  البلد،  في  السائدة  هي  الحرة  االقتصادية 
عن  والمضمون  بالشكل  مختلف  هو  به  نقوم  ما  ولذلك،  الحر. 
المفهوم  تصحيح  هو  به  نقوم  فما  سائداً،  كان  الذي  المفهوم 
والنظام االقتصادي الحر، ألن ما نعرفه عنه هو مختلف تماماً 

عن الفوضى التي كانت سائدة«.
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  ــــاع  األوض إلـــى  وبالنسبة 
دفع  فــي  مستمرة  الحكومة  »أن  ــاب  دي ــر  ذك والمعيشية، 
وعــدد  الثاني،  للشهر  العائالت  إلــى  المالية  المساعدات 
فعلياً  بدأنا  وكذلك،  تدريجاً.  ــزداد  ي المستفيدة  العائالت 
تتضّمن  التي  المدعومة  األساسية  السلة  خطة  بتطبيق 
مهماً  تأثيرها  سيكون  الخطة  هذه  استهالكية.  ومواد  أغذية 
والثاني،  المواطنين.  على  األعباء  تخفيف  األول،  باتجاهين: 
الدوالر،  سعر  تراجع  وبالتالي،  الدوالر.  على  الطلب  تخفيف 
بالتزامن مع استمرار فتح المطار الذي يساعد في ضخ عمالت 

صعبة بالسوق«.

وفي هذا اإلطار، أسف دياب »أن يتسّبب ذلك بارتفاع عدد 
العدد  يرتفع  اليوم  وأن  الخارج،  من  كورونا  بوباء  اإلصابات 
بشكل الفت بسبب إصابة واحدة عّممت الوباء على عدد كبير 
نتيجة اإلهمال وعدم المسؤولية«، ووجه نداًء إلى اللبنانيين 
ال  كورونا.  مواجهة  في  إنجازنا  على  »لنحافظ  فقال  جميعاً، 
على  نستفيد  حتى  اليوم  الموجودة  الفرصة  نخسر  أن  نريد 
المطلوب  البلد.  عن  األعباء  لتخفيف  االقتصادي  المستوى 
من الجميع اليوم االنتباه الشديد، هذا اإلهمال قد يأخذنا إلى 

خطر كبير، وستكون النتيجة صعبة علينا«.
المجلس  أن  أما في ما يتعلق بالمقررات أعلنت عبد الصمد 
القضائي،  التفتيش  هيئة  لدى  مفتشين   3 تعيين  على  وافق 
على  ووافــق  معلوف.  وجاد  فواز  مايا  مــراد،  أبو  ماري  وهم: 

تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة العامة.
مجلس  رئــيــس  نــائــب  ــرض  ع ــى  إل المجلس  استمع  كما 
الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر  لمسار التقدم في اإلصالحات 
الحكومية، وإلى عرض وزير الخارجية ناصيف حّتي لخالصة 

اجتماعاته في إيطاليا والفاتيكان المتعلقة بدعم لبنان.
ورداً على سؤال عن انتقاد الرئيس سعد الحريري الحكومة، 
نتائج،  وهناك  مشكلة  هناك  »دائــمــاً  اإلعــالم  وزيــرة  قالت 
فالمشكلة تتسع عندما تكون الحلول بطيئة، والحلول بطيئة 
فبالتأكيد  العراقيل  تذّللت  ومتى  وعراقيل،  عقبات  لوجود 

ستضيق األزمة«.
عن  الحديث  يمكن  »ال  أنــه  أكــدت  آخــر،  ســؤال  على  ورداً 
حكومة لون واحد، فكّل وزارة لديها مهامها ودورها. الحكومة 
األجهزة،  من  مجموعة  هو  الذي  النظام  كل  عن  عبارة  ليست 
والسلطات تكمل بعضها البع وكل منها يؤدي دوره في إطاره. 

وبالتأكيد، سنصل إلى الحل«.
وعن مصدر العقبات التي تعيق عمل الحكومة، قالت »هناك 
العقبات، وال نتحدث عن مضمونها اآلن، بل  سلة متنوعة من 

سنستمر في مسارنا بالتعاون مع الجميع«.
االجتماعات  ــودة  ع عــن  تتحدث  التي  المعلومات  وعــن 
الدولي  النقد  وصندوق  الحكومة  وفــدي  بين  والمفاوضات 

وتوافر مؤشرات إيجابية حول مقاربات الملف المالي واحتمال 
هذا  في  إيجابية  مؤشرات  »هناك  قالت  األرقام،  على  اإلتفاق 
في  الموضوع  هذا  في  الوزراء  مجلس  يبحث  لم  لكن  الصدد، 
المال مستجدات  أن يوضح وزير  المفترض  اليوم. من  جلسة 

هذا الملف الثالثاء المقبل«.
العام  المدير  استقالة  يبحث  لم  المجلس  أن  إلى  ولفتت 
الثالثاء  إلــى  الموضوع  ــل  وأّج بيفاني،  آالن  المال  لـــوزارة 

المقبل.
سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  حضور  إمكانية  وعن 
ورئيس جمعية المصارف سليم صفير جلسة الثالثاء المقبل، 
ورئيس  الحاكم  بحضور  مالي  اجتماع  هناك  »اآلن،  قالت 

جمعية المصارف للبحث في الملف المالي«.
التي  واإلصــالحــات  الحكومة  استقالة  عن  الحديث  وعن 
تقوم بها، اوضحت أن »االستقالة لها أصولها. وبالنسبة إلى 
اإلصالحات فالحكومة مستعدة لعقد جلسة مع اإلعالم لتفنيد 

تفاصيل هذه اإلصالحات التي تنجز تباعاً«.
قالت:  المعرقلين،  أسماء  الحكومة  كشف  احتمال  وعن 
»ليس هذا هدفنا، وال نفكر بسلبية، بل هدفنا أكل العنب، وليس 
النظر إلى الخلف لكي ال نقع، بل نتطلع إلى األمام بكّل عزيمة 
زاد  الصعوبات  ازدادت  وكلما  عملنا،  في  نستمر  بأن  وإصرار 

إصرارنا على االستمرار في مسؤولياتنا«.
نائب  حضره  مالياً  اجتماعاً  دياب  ترأس  الجلسة،   وبعد 
ووزراء  عكر،  زينة  الــدفــاع  وزيــرة  ـــوزراء  ال مجلس  رئيس 
غازي  والمالية  قطار  دميانوس  اإلداريـــة  والتنمية  البيئة 
لبنان  وزني واالقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف 
منصوري،  وسيم  لبنان:  مصرف  حاكم  نواب  سالمة،  رياض 
مستشار  موراديان،  ألكسندر  شاهين،  سليم  يقظان،  بشير 
مجلس  رئيس  مستشارا  قرداحي،  شربل  الجمهورية  رئيس 
الوزراء خضر طالب وجورج شلهوب، وعن جمعية المصارف 
روفايل  وليد  السر  وأمين  القصار  نديم  الجمعية  رئيس  نائب 

وروجيه داغر عضو الجمعية.
واستكمل المجتمعون البحث في الخطة المالية.

��ستنكرت �لمز�عم »�لإ�سر�ئيلية« في حق �أبو بكر

نقابة �لمحررين: ندعم مو�قفه ون�شاطه 

عربيًا ودوليًا الإ�شماع �شوت فل�شطين

منتدى عن مكافحة �الأخبار �لز�ئفة برعاية وزيرة �الإعالم

�لمجل�ض �لد�شتوري يعّلق

�آلية �لتعيين في �لفئة �الأولى 
تاريخ   7 رقــم  القانون  مفعول  تعليق  الدستوري  المجلس  ــّرر  ق
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  من  فيه  المطعون   2020/7/3
والمتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة األولى في اإلدارات العامة وفي 
الرئيس  من  القرار  هذا  وإبالغ  المراجعة،  بت  حين  إلى  العليا،  المراكز 
حسان  الوزراء  مجلس  ورئيس  بّري  نبيه  النواب  مجلس  ورئيس  عون 

دياب ونشره في الجريدة الرسمية.
ومما جاء في القرار »إن المجلس الدستوري،الملتئم في مقره بتاريخ 
2020/7/9 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم 
بعاصيري واألعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبدالله الشامي، 
رياض أبو غيدا، عمر حمزه، ، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب 

الياس بو عيد ألسباب صحية.
بعد اإلطالع على مراجعة إبطال القانون النافذ حكماً رقم 7 والمنشور 
وسنداً   2020/7/3 تاريخ   28 العدد  الرسمية،  الجريدة  ملحق  في 
رقم  بالقانون  المعدل   993/250 رقــم  القانون  مــن   20 للمادتين 
رقم  القانون  من  و34  الدستوري(  المجلس  )إنشاء   1999/150

الداخلي للمجلس الدستوري(. 2000/243 )النظام 
مفعول  تعليق  يقّرر  المراجعة،  وأساس  شكل  في  البت  حفظ  ومع 
البت  ولحين   ،2020/7/3 تاريخ   7 رقــم  فيه  المطعون  القانون 
الجمهورية  رئــيــس  فخامة  مــن  ــرار  ــق ال ــذا  ه ـــالغ  وإب بالمراجعة. 
الجريدة  في  ونشره  الوزراء  مجلس  ورئيس  النواب  مجلس  ورئيس 

الرسمية«.

عالمة: من م�شلحتنا

�النفتاح على �ل�شرق و�لغرب
لبنان  »أّن  د. فادي عالمة،  النائب  التنمية والتحرير  رأى عضو كتلة 
أن  مصلحته  ومن  الخارج  في  الدول  معظم  مع  واسعة  عالقات  تربطه 
أّن »الوعود التي  الى  يحافظ على انفتاحه على الشرق والغرب«، الفتاً 

أخذها لبنان بالدعم لم تترجم عملياً«.
وأكد عالمة في حديث إذاعي »ضرورة أن تتحّمل الحكومة المسؤولية 
في  ستوظف  المساعدات  أّن  للعالم  لتثبت  اإلصالحات  بتنفيذ  وتباشر 

المكان المناسب«.
بعد  خصوصاً  كبيرة،  ألزمة  يتعّرض  الصحي  »األمن  أّن  إلى  وأشار 
»الحّل  أّن  إلى  الفتاً  الدوالر«،  سعر  أزمة  الى  باإلضافة  كورونا  فيروس 
سعر  وتثبيت  األمور  اتجاه  اتضاح  حين  إلى  التعريفات  بتجميد  اليوم 

الدوالر على مستوى معّين«.

تقي �لدين: ما دخلت

�أميركا في �شيء �إاّل و�أف�شدته
أكد رئيس »حزب الوفاق الوطني« بالل تقي الدين، في بيان »رفضه 
الداخلية، وخرق سيادته«،  اللبنانية  التدخالت األميركية، في الشؤون 
يعيشها  التي  للمشاكل  الحقيقي  السبب  هو  التدخل  »هذا  أن  معتبراً 

الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة«.
وأشار إلى انه »ما دخلت أميركا في شيء إالّ وأفسدته، كما دخلت في 
العراق فأحرقت البلد بالفتن والدمار، وهم يعملون اليوم على التحريض 
على الساحة اللبنانية، وتأجيج الشارع من أجل الضغط لتحقيق شروط 

وأهداف سياسية«.
يخدم  تدخل  وأي  شؤوننا،  في  خارجي  تدخل  »أي  رفضه  وأعلن 
الشعب  على  وخــيــاراتــهــا  شروطها  ويــفــرض  األمــيــركــيــة،  األجــنــدة 

اللبناني«.

)داالتي ونهرا( مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة دياب في السراي أمس  

عميد الخارجية وسفير الجزائر

»الحملة  اللبنانية  الصحافة   محرري  استنكرت  نقابة 
نقيب  على  »اإلســرائــيــلــي »  يشنها  اإلعـــالم  التي  الشعواء 
الصحافيين  رئيس  اتحاد  نائب  الفسطينيين،  الصحافيين 
العرب  وعضو اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحافيين 
والنيل  صورته  تشويه  على  وتعمل  بكر،  أبو  ناصر  الزميل 
للدعاية  مالزمة  صفة  هي  وأكاذيب  ومزاعم  بافتراءات  منه 
الصهيونية التي سعت ومنذ نشوء الكيان الغاصب إلى تزوير 
الحقائق والوقائع التاريخية لتبرير المظالم المرتكبة في حق  

الشعب الفلسطيني  وإقامة دولة مصطنعه على أرضه وعلى 
انقاض حقوقه المشروعة«.

صحافي  هو  بكر  أبو  »الزميل  أن  إلى  بيان،  في  وأشــارت 
فلسطيني عربي يتمتع بقدر عال من األخالق المهنية ومناضل 
شريف في سبيل قضيته التي هي قضية العرب جميعاً والتي 
لن تسقطها صفقة قرن أو اتفاق ما من تحت الطاولة«، معتبرًة 
أن »هذه الحملة تستهدف نضال وفرملة اندفاعه في خدمة 
قضيته وتثبيط عزيمته التي لم تلن يوماً في الدفاع عن شعبه 

وحقه في وطنه السليب«.
النقابة  شقيقتها  جانب  ــى  »إل أنها  النقابة  ــدت  أك وإذ 
الفلسطينية في خندق واحد دفاعاً عن قضية فلسطين وشعبها 
وحقه في العودة إلى أرضه إنفاذاً لقرارات الشرعية الدولية«، 
أّيدت النقيب أبو بكر  معلنًة أنها »تدعم مواقفه وتثّمن نشاطه 
في المحافل العربية والدولية من أجل إسماع صوت فلسطين، 
من  دائماً  والمستهدفه  المكلومة،  اإلنسانية  العدالة  صوت 
العدو الصهيوني لتسويق طروحاته غير المبنية على المنطق 

والقانون«.
وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين عّبرت عن دعمها 
ووقوفها التاّم إلى جانب نقيبها  أبو بكر« في وجه الضغوط 
على  التحريضية،  وابواقه  االحتالل  من  لها  يتعرض  التي 
خلفية مواقفه وتمثيله للنقابة والصحافيين الفلسطينيين في 
المحافل العربية والدولية، بما فيها االتحاد العام للصحافيين 

العرب واللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحفيين«.
رسائل  »أّن  بيان  في  للنقابة  العامة  االمانة  واعتبرت 
الصحافيين  باتحاد  يسمى  ما  يرسلها  التي  التحريض 
اإلسرائيليين إلى اتحادات ونقابات وجهات دولية، هي رسائل 
عنصرية مسمومة تستهدف الموقف النقابي المهني والوطني 
كما تستهدف  المرموقة عالمياً  لفلسطين وموقعها ومكانتها 

الدور المهني والوطني للنقابة على المستوى الفلسطيني«.

واعتبرت »أن رسائل التحريض اإلسرائيلية وابواقها تهدف 
سياسة  وتشكل  الصحافيين  نقيب  عمل  حرية  من  الحد  إلى 
الفلسطينية  النقابية  ــواه  االف لتكميم  إسرائيلية  محاصرة 
شخصياً  الفلسطينيين  الصحفيين  نقيب  على  والتحريض 
لفصله من عمله وتشكل سابقة خطيرة وتحريضاً فاضحاً من 
دولة االحتالل للتاثير على السياسات التحريرية للمؤسسات 

االعالمية الدولية وتغييب الصوت الفلسطيني«.
اإلعالمية  الهيئات  مع  ستتواصل  »أنها  النقابة   وأكــدت  
الصحافيين  صمت  عــن  حقائق  لها  وســتــقــدم  الــدولــيــة، 
الصحافيين  بحق  ترتكب  التي  الجرائم  ازاء  اإلسرائيليين 
الفلسطينيين من قتل وجرح واعتقال ومنع حركة، إضافة إلى 
والمخيمات  القرى  اقتحام  في  إسرائيليين  صحافيين  تورط 
في  األمنية  المؤسسة  تخدم  تقارير  إلعــداد  الفلسطينية 
الصحافيين  نقابة  مطالبة  يعزز   الذي  األمر  وهو  إسرائيل، 
خارج  اإلسرائيلية  الصحافيين  نقابة  بإبقاء  الفلسطينيين 

االتحاد الدولي للصحافيين«.
في  فلسطينية  مؤسسة  أو  جهة  أي  انسياق  من  وحــّذرت 
أو  عناوين  اية  تحت  ونقيبها  النقابة  ضد  التحريض  موجة 
ذرائع، داعيًة إلى توحيد الجهود لخدمة الصحافيين والعمل 

اإلعالمي الفلسطيني.
وتجدر اإلشارة إلى أن  وسائل اإلعالم »اإلسرائيلية«  تشن 
حملة شرسة على النقيب أبو بكر محملًة إياه مسؤولية طرد 

النقابة »اإلسرائيلية« من االتحاد الدولي للصحافيين.

تنّظم وزارة اإلعالم منتدى بعنوان »مكافحة األخبار الزائفة 
الصمد  عبد  منال  الدكتور  اإلعالم  وزيرة  وحضور  برعاية   ،«
نجد، نهار األربعاء المقبل  من العاشرة صباحاً لغاية الثانية 

بعد الظهر، في السرايا الحكومية.
تشمل  رئــيــســيــة،  ــاور  ــح م ــة  ــع أرب الــمــنــتــدى  ويتضمن 
وإعالميين  سياسيين  من  الحاضرين  للمشاركين  مداخالت 
واختصاصيين، باإلضافة الى مقابالت فيديو خارج لبنان عبر 
اإلنترنت بواسطة تطبيق Skype.  وسيتم خالل المؤتمر إطالق 

.factchecklebanon صفحة التحقق من األخبار الكاذبة
التواصل  مواقع  على  مباشرة  المنتدى  وقائع  وسُتنقل 

االجتماعي لوزارة اإلعالم وتلفزيون لبنان.
على صعيد آخر، استقبلت عبد الصمد في مكتبها في الوزارة 
رئيس جمعية »جاد« جوزف حواط. وجرى البحث في نشاط 
الجمعية ومواضيع عدة، منها: إنشاء القرية الوقائية وإطالق 

الخطة الخمسية لمسألة مشكلة المخدرات.
ودعا حواط الوزيرة عبد الصمد إلى أول متحف في العالم 
11 موضوعاً  عن اإلدمان الموجود في جبيل وإطالق حملة لـ 
عن الحرائق وإطالق النار في األعراس والمخدرات والتدخين 

وعن تعنيف العامالت األجانب في لبنان.
الصمد ما حصل مع مراسلي  إلى ذلك، أوضح مكتب عبد 
وقال  أمس  من  أول  الحمراء  شارع  في   «  24 »فرانس  قناة 
حصل  ما  مجريات  على  ــالع  اإلط »بعد  بيان  في  المكتب 
24 والقوى  باألمس في شارع الحمراء بين مراسلي فرانس 
اإلعالمية  للوسيلة  اإلعــالمــي  الطاقم  أن  تبّين  األمنية، 
المهنة  ممارسة  بطاقة  على  مسبقاً  يستحصل  لم  المذكورة 
التواصل،  وبعد  القانون.  يقتضي  كما  الوزارة  من  لبنان  في 
24 بالمستندات المطلوبة  سيتقدم الفريق اإلعالمي لفرانس 

وفق األصول«.

في  اليابان  سفير  كليمنصو،  في  جنبالط  وليد  اإلشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  استقبل    }
لبنان تاكيشي أوكوبو، في حضور عضو »اللقاء الديمقراطي« النائب وائل أبو فاعور، حيث جرى 

عرض األوضاع والتطورات العامة.
{ استغربت الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني، في بيان بعد اجتماعها الدوري 
الشرطة  لوحدة  قائد  تعيين  بعدم  البعض  »تشبث  بركات  وليد  للحزب  العام  األمين  برئاسة 
فهو  التأخير،  هذا  خلف  السبب  كان  »مهما  أنه  معتبرةص  الداخلي«،  األمن  قوى  في  القضائية 
إلى  كافة  وفروعها  بأجهزتها  القضائية  »السلطة  ودعت  مسؤول«.  كل  جبين  على  عار  وصمة 
ثورة قضائية حقيقية في وجه الفساد المستشري، بما يعزز ثقة الخارج وفرصة الدعم من الدول 

المانحة لعبور هذه األزمة«.
{ استقبل األمين العام لـ«حركة األمة« الشيخ عبد الله جبري، وفد رابطة شباب البقاع الغربي 
االقتصادي  الواقع  »استعراض  للحركة،  بيان  بحسب  وجرى،  األحمد،  خالد  برئاسة  وراشيا 
واالجتماعي والمعيشي الذي يمّر به لبنان، إضافة إلى الواقع االقتصادي المرير الذي تعيش فيه 

منطقة البقاع الغربي وراشيا«.
{ اعتبرت »جبهة العمل اإلسالمي«، في بيان أن »إقدام العدو الصهيوني الغاصب على ضم 
أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية وغور األردن والجوالن المحتل، هو أمر خطير ومستهجن، 
القرن  لمؤامرة صفقة  المتحدة ويعد استكماالً  الدولي ولقرارات األمم  للقانون  وهو مخالف قطعاً 
نهائياً«  العودة  حق  وإلغاء  وشطبها  المحقة  الفلسطينية  القضية  لتصفية  تمهيداً  المشؤومة 
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3277  œb??F�«  Ø  2020  “u9  10  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 …—«“Ë  XMK�«  ¨ÊUM��  v�≈  ¡U�u�«  ‰u�Ë  cM�  WO�u�  WKOB�  vK�√  w�
 w�  44  UNMO�  s�  ¨…b�b�  U�Ë—u�  W�U�≈  66  qO���  W�UF�«  W�B�«

Æ2011 v�« W���L�«  ôU�K� wL�«d��« œbF�« XF�— ¨sOLOIL�« ·uH�
 Î̈U�œU� ÊuJO� sO�UBL�« œb� Ê√ sK�√ s�� bL� W�B�« d�“Ë ÊU�Ë 
 c�Q� r�Ë `��L�« v�« V�–Ë U Î�d� dC�Ë tDO�� l� jK��« ÎU�d�G� Ê_

Æt�œu� bF� d���U� Âe�K� Ë« W�“ö�«  U�UO��ô«
 WF�U��«  w�  f�√  ¡U��  ·u��«Ë  lKN�«  s�  W�U�  XIK�  Ê√  bF�Ë
 W��UD�  U�Ë—u�  W�U�  qO���  ¡«d�  ‰ ÒË_«  ŸdH�«  Âö�ù«  WOK� –  WO�UM�K�«
 iF�  XD�U�Ë  WM��«  W�UN�   U�U���«  ¡«d??�≈  ‰ö�   b�«u�  X�U�
 oOKF�  ÊUO�  w�  ‰Ë_«  ŸdH�«  …—«œ≈Ë   WOKJ�«  …œUL�  XMK�√  ¨s�œu�uL�«

ÆW�UBLK� sOD�U�L�« W�U� vK� ‰eF�«  «¡«d�≈ ÷d�Ë  U�U���ô«
 W�B�«  d�“ËË  »Ëc�L�«  ‚—U�  w�UF�«  rOKF��«Ë  WO�d��«  d�“Ë  bI�Ë
 Î «dL�R� ¨»u�√ œ«R� —u��b�« WO�UM�K�« WF�U��« fOz—Ë s�� bL� W�UF�«
 W�b���L�«  «¡«d�ù«Ë dO�«b��« ‰u� ¨WO�d��« …—«“Ë w� ÎU�d�A� ÎUO�U��
  U��U� Èb�≈ Èb� WO�U��≈ U�Ë—u� W�U� qO��� d�≈ Àö��«  UN��« s�

 ÆWO�UM�K�« WF�U��« w� ‰Ë_« ŸdH�« ≠ Âö�ù« WOK�
 …—«“Ë l� ÊËUF��U� w�UF�« rOKF��«Ë WO�d��« …—«“Ë Ê≈ò »Ëc�L�« ‰U�Ë
 wF�U��«Ë  w�«—b�«  ÂUF�«  W��«uL�  ÎUO��  Îôu�u�Ëd�  —bB��  ¨W�B�«
 WD�  sOOMFL�«Ë  s��  d�“u�«  l�  q�UF�«  V�dI�«  w�  oKDM�  Æq�IL�«
 WO�B�«  UN��«u�  qJ�   UF�U��«Ë  b�UFL�«Ë  ”—«b??L??�«  v??�«  …œuF�«
 r�«uD�« UN� ÂuI�� w��«  «¡«d�ù« Ê≈ ÆWO�UL��ô«Ë WO�HM�«Ë W�u�d��«Ë
 w��« dO�«b��«Ë  U�eK��L�« q� dO�u�� UM�«e��« b�R� ¨WBB��L�« WO�D�«
 Âb����Ë n�u�Ë –U��√Ë V�U� q� ÆU�Ë—u� ”ËdO� —UA��ô Î «b� lC�
 ŸU{Ë_  W�O���«  W��«dL�«  Ê≈Ë  ¨UM�KzU�  s�  œd�  W�U�L�  u�  WF�U��«  w�
 vK� eO�d��«Ë vM�L�« v�≈ ‰u�b�« bM� …—«d��« ”UO�Ë sOK�UF�«Ë »öD�«
 tO�M��«Ë sJL� X�Ë Ÿd�√ w� W�U�ù« nA� v�≈  œ√ ¨÷—«uF�« œu�Ë
 vK� ÊUM�� ÊS� ¨UM� s� ÆWF�U��« Ã—U� s� t�√ X�� Íc�«Ë U�—bB� v�≈
 t�U��R�  qJ�  qLF�  ¨”ËdOH�«   UO�«b�  w�UF�  w��«  r�UF�«  ‰Ëœ  —«d�
 ·UM���ô w�Ë qJ� œö��« `�� …œU�≈ vK� ¨WO�D�«Ë WO�B�« ÎU�uB�Ë
 WD�  sL{  ¨W�U�   U�u��L�«  vK�Ë  Íu�d��«Ë  ÍœUB��ô«  ◊UAM�«

ÆåWOFO�D�« …UO��« v�≈ WM�ü« …œuF�«
 sO� U�Ë—u� W�U� qO��� Ê√ w� p� ôò t�N� s� W�B�« d�“Ë ‰U�Ë
 qCH�  w��«   «¡«d�ù«  WF�U��  w�  WLJ��«  sJ�Ë  ¨l�u��  d�√  u�  »öD�«

 W�U�  W��  …—«“u??�  s��Ë  ¨UNO�≈  …—U�ùU�  »Ëc�L�«  d�“u�«  w�UF�
 W�u{uL�«  WD�K�  ÎUI��  Ÿu{uL�«  l�U�M�  WO�B�«Ë  WO�D�«  UML�«uD�
 Ê√ v�≈ dO�√ Ê√ œË√ ÆU�Ë—u� ”ËdO� W��UJL� WOM�u�« WM�K�« V�U� s�
 …dC�Ë  WO�d��«  d�“Ë  V�U�  s�  W�ËR��Ë  W�Ë—b�  …√d�  u�  d�_«  «c�
 W�U�— ÁcN� ¨UN�Ëd�Ë WF�U��« v�≈ »öD�« œuF� ÊQ� ¨WF�U��« fOz—

Æåq�IL�« w�«—b�« ÂUF�« ‰u� r�UF�« v�≈ WO�U��≈
 s� ‰ËR�� UMKJ� ¨W��«Ë w� WOB�A�«Ë W�œdH�« WO�ËR�L�«ò Ê√ b�√Ë
 s� „UM� ÊU� «–≈Ë ¨ ôU��« Ác� l�U�� ÊQ� WOM�√Ë W�bK�Ë WOK��  UDK�

ÆåÊu�UIK� lC�� Ê√ V�O� “ËU���
 Ë√ ¨bK��« `�� …œU�≈ l� Ê«bOL�« w� ÊU� Ê≈ ÎUFOL� UM�ËUF� Ê≈ò ∫l�U�Ë
 oO�D�Ë WOzU�u�«  «¡«d�ù« sL{ ÊuJ� Ê√ V�� ¨UM� ULM�√Ë WF�U��« w�
 —UA��«  ¡—b�  bO�u�«  qO���«  w�  WM�ü«  W�U�L�«Ë  ¨w�UL��ô«  b�U���«

ÆåbFB�« q� vK� ¡U�u�«
 WK�IL�«   ö�dK�  PCR   U�u��  ZzU��  Ê√  W�B�«  …—«“Ë   œU�√Ë
  dN�√ w��«Ë ¨2020Ø7Ø7 a�—U�� —UDL�« w� X�d�√ w��«Ë  ËdO� v�≈

ÆWO�U��≈ W�U� 16 œu�Ë
∫w�ü« qJA�« vK� ZzU�M�«  ¡U�Ë

  ôU??�  l???�—√®  9003  r??�—  UJ  W??�d??�  ∫  Pointe noire  W??K??�—
Æ©WO�U��«

Æ©WO�U��«  ôU� fL�® 576 r�— MEA W�d� ∫ÊU�bO�« WK�—
Æ©WO�U��« …b�«Ë W�U�® 429 r�— MEA W�d� ∫w�œ WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 202 r�— MEA W�d� ∫ÊbM� WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 711 r�— egypt air W�d� ∫…d�UI�« WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 212 r�— MEA W�d� ∫f�—U� WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 218 r�— MEA W�d� ∫ —uHJ�«d� WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 419 r�— MEA W�d� ∫w�� u�« WK�—
Æ©WO�K� UNFOL�® 266 r�— MEA W�d� ∫‰u�MD�« WK�—

Æ©WO�U��« …b�«Ë W�U�® 418 r�— W�dDI�« W�dA�« ∫W�Ëb�« WK�—
 W�U� œu�Ë s� qO�� XM� ¡UC� ≠ rK� W�d� w� W�“ô« WOK� XMK�«Ë

Æ»«d��ô« œö� s� s�b�«u�« UNzUM�√ sO� s� h�A� …bK��« w� åU�Ë—u�ò
 sO�b�b�  sO��U�  b�—  r�ò  t�«  ¨ÊUO�  w�  W�—«—e�«  W�bK�  XMK�√Ë
 UL�Ë  ÃUF�«  q�U�  s�  s�b�«u�  …bK��«  w�  U�Ë—u�  ”ËdOH�  sO��UB�
 ¨W�—«—e�«  W�bK�  ·«d�S�  w�eML�«  w�B�«  d���«  ◊ËdA�  ÊUFC��

ÆåW�B�« …—«“Ë l� ÊËUF��U�
 lOL�ò  Ê«  ¨ÊUO�  w�  WL�UM�«  …—U??�  ≠  WL�UM�«  W�bK�  XMK�«  UL�  
 ¨2020Ø7Ø7  a�—U��  ¨…bK��«  w�  X�d�«  w��«  ¨PCR  ?�«   U�u��
 œu�Ë t� fO� U�Ë—u� ¡U�Ë `�� Ê« b�R� «c�Ë ¨WO�K� UNFOL�  ¡U�

Æå…bK��« w�
 …bK��«  s� …U�� W�U�≈ bO�Q� r� ò t�«  ¨ÊUO� w� d�Ëb�«  W�bK� XMK�√Ë

ÆÊUM�� Ã—U� s� UN�KzU� l� …b�«Ë U�Ë—u� ”ËdOH�
 w�  WB��L�«   UN��«  s�  UN�F�U��  r��  ·u�Ë  W�U��«  ‰e�  Èd�Ë
 —UN�  h�H�«  ¡«d�≈  …œU�≈  sO��  W�B�«  …—«“Ë  l�  oO�M��U�  W�bK��«

Æå ULOKF�K� UI�Ë ÂœUI�« X���«
 l� UNK�UJ� WKzUFK� ◊ö��« qB�� r� t�Q� lOL��«ò W�bK��« X�QL�Ë

Æåf�√ Âu� ÊUM�� v�≈ UN�u�Ë cM� b�√
 ◊ö��ô« VM��Ë W�“ö�«  U�UO��ô« c�√ …—Ëd{ò ?� w�U�ô«  d�–Ë

 ÆåW��UBL�« VM��Ë W�UF�« s�U�_« w� W�ULJ�« ¡«b�—«Ë ¨ UFL���«Ë
 —UIH�«Ë– —u��b�« W�Uzd� W�UF�« W�B�« …—«“Ë s� w�� o�d� Èd�√Ë
 ¨W�U��d�«  ¨q�«b�   «bK�  s�  ÎUM�«u�  230  ?�  PCR  ’u��  WO�«d�
 w�  j�u{  —U�  W�OM�  W�U�  w�  …—ËU�L�«   «bK��«Ë  ÊU�O�  ¨nBML�«
 w�UM�K�« dL�_« VOKB�« W�—UAL� p�–Ë ¨WMNJ�« b�√ W�U�≈ bF� ¨q�«b�

 w�  W�B�«  r��  fOz—  ¨Í—u��«  w�d�  w�U��  qO��  ÂUILzU�  —uC�Ë
 s�_«  Èu�  w�  qO��  WKOB�  d�¬  ¨…œUF�  ÂU�Ë  —u��b�«  qO��  ¡UC�
 ”dD�  —u��b�«  q�«b�  W�bK�  fOz—  ¨w�U�U�  ”u�—U�  bz«d�«  wK�«b�«
 …—u��b�«  W�bK��«  fOz—  VzU�  q�«b�  w�  W??�“_«  WOK�  W�Oz—  ¨f�u�
 fOz— ¨W�“_« WOK� s�Ë ÍbK��« fK�L�« ¡UC�√ s� œb�Ë ¨—«“U� U�«u�

Æ÷uF� dOL� W�U��d�« —U���Ë ¨W�b� b�U� nBML�« W�bK�
 …—ËU�L�«  «bK��«Ë q�«b� q�√ s�  UMOF�« c�√ò s� WO�«d� ÀÒb��Ë
 ÆZzU�M�«  —UE��U�  l{u�«  rOOI�  ÎUO�U�  sJL�  ôò  ∫‰U�Ë  ¨åv�Ë√  WK�dL�
  dN�  «–≈Ë  Æt�—uD�  Èb�Ë  WIDML�«  w�  l{u�«  rOI�  ¨UN�U�√  vK�Ë
 w� sO�UBL�« j�U� sL� ’u�H�« ¡«d�≈ v�≈Ë UNF��� v�≈ —UB�  U�U�≈

ÆåWO�U��« WK�dL�«
 q�«b� Ê≈ò ∫f�u� ”dD� —u��b�« q�«b� W�bK� fOz— ‰U� ¨t�N� s�
 v��  UM�b�  fO�Ë  ¨WDO�L�«  WIDML�«  q�U�  p�c�Ë  ¨…¡u�u�  …bK�  X�O�

Æå·ËdF� dO� U�—bB� …b�«Ë W�U�≈ Èu� Êü«
 WÒOMFL�«  l�«dL�U�  UMKB�«  ¨…b�«u�«  W�U�ù«  bO�Q�  —u??�ò  ∫·U??{√
 q�  w??�Ë  W�U�  …b??F??�_«  vK�  UMF�  X�d��  w��«  qO��  ÂUILzUI�Ë
 ¡«d�≈ v�u� W�B�« …—«“u� l�U� w�� o�d� sO�Q� Òr� YO� ¨ U�U��ô«

Æå…—ËU�L�«  «bK��«Ë q�«b� …bK� XKL� w��« W�“«d��ô« ’u�H�«

!!IójóL áHÉ°UEG 66 ...zÉfhQƒc{ OGóY »a zΩOÉ°U{ ´ÉØJQG

¿ÉæÄª£j ÜƒjCGh ÜhòéªdGh zá«fÉæÑ∏dG - ΩÓYEG{ »a ádÉM

 oOKF�  Íd��«  qIM�«   U�UI�Ë   «œU��«   b�«
 w�U��«  22  tO�  l�«u�«  ¡UF�—_«  v�«  ÂUB��ô«
 V�UDL�«  oOI���  W�uJ�K�  W�d�  ¡U??D??�ù

ÆsO�«uI�« oO�D� vK� ÎU�d�
 qIM�«   U??�U??I??�Ë  «œU??�??�«   b??I??� X??�U??�Ë
 dI�  ÂU??�√  ÎUO�U��  Î«dL�R�  ÊUM��  w�  Íd��«
 Àb��Ë  Æ b??�??�«  w�  WOJO�UJOL�«  WM�UFL�«
 b�√  ôò  ∫‰U�Ë  ¨fOK�  ÂU��   «œU��ô«  fOz—
 ‰UH�ù  ôË   U??�«d??{ù«Ë   U�UB��ô«  ÌËU??�  UÒM�
 …b�U�  vK�  sJ�Ë  ¨ U��RL�«  s�  W��R�  Í√
 ÕU�B�« w� UM�UB��U� U�√b� ¨åU�b� r�b� Ê≈ò
 q� w� WM�UFL�« e�«d� q� ‰ö� s� p�–Ë d�U��«
 WKJAL� d Ò�c�Ë U�d Ò�– sO�u��√ q�� UM�Ë ÆÊUM��
 s�ËUMF�«  v�«  W�U{ùU�  WOJO�UJOL�«  WM�UFL�«
 lOL��«  Èb�  W�ËdF�  X���√  w��«  Èd??�_«
 ÊËd�b�ò  s�c�«  sO�ËR�L�«  Èb�  fO�  sJ�Ë
 UM��UDL�Ë  Ÿu{uL�«  «cN�  å¡U�dD�«  rN�–√

ÆåUM�uI�Ë
 ‰uIM�  ¨WM�UFL�«  Ÿu{u�  w??�Ëò  ∫·U??{√
 WM�UFL�«  e�«d�  vMF�  «–UL�  ∫…dO�ô«  …dLK�Ë
 qIM�«   «œU��«  r�N�  «–UL�Ë  Íd��«  qIM�«  e�«dL�
 «c� Ê_ ÎUF�� »«u��«Ë øŸu{uL�«  «cN� Íd��«
 UMFL�� Ê√ vML�√Ë sOO�UM�K�« lOL� wMF� d�_«
 dO��« UNO� UML�u� w��« W�uJ��« Ác� ÆW�uJ��«
 l{Ë Ê«uM�Ë œU�H�« W�—U�� Ê«uMF� X�√ w��«Ë
 gÒMD� UN�√ U�≈ n�ú� sJ�Ë ¨W�d��«Ë —bNK� b�
 WM�UFL�« U�√ ÆsO�M�ô« s� …b�«Ë ¨WJ�d� UN�√ Ë√
 Êu�UI�U�  UNOK�  ’uBM�  wN�  WOJO�UJOL�«
 —U� 2012 ÂUF�« w�Ë 2002 Êu�UI� X�A�√Ë
 dO��«  …—«œ≈  W�O�  sO�  U�  rK��Ë  rOK��  „UM�
 ¨W�e�KL�«  W�dA�«Ë  WO�UM�K�«  W�uJ��«  WK�L�
 dN�√  W��  œbL�  ¡«—“u??�«  fK��  —U�  r�  s�Ë
 2015  Ê«d�e� 30  W�UG� Èd�√ dN�√ W�� r�
 „UM� fO� e�d� ÂU�√ s�� Æ2015Ø7Ø1 cM�Ë
 rKJ�√  ôË  W��RL�  tKLF�  w�u�U�  ⁄u��  s�
 Ê« œu� n�uL�«Ë q�UF�« Ê_ ¨sOH�u�Ë ‰ULF�
 W�dA�«  Ÿu{uL�«  «c�Ë  ¨t��«—  i�IO�  qLF�
 W�dA�«  »U��«  fO�Ë  tM�  W�ËR��  X�O�
 ÆU�œ«d�√Ë  UN�U��_  Â«d��ô«  q�  sJ�  w��«Ë
 ÎUOB�� b�√ Í√ ÁU�� ÎUN�u� fO� Ÿu{uL�«Ë
  U��RL�«  »U��√  ôË  sOH�uL�«  ÁU��  ôË
 Íc�« ‰«R��« ÆWOJO�UJOL�« WM�UFL�« e�«d� ‰u�

 WM�UFL�U� oKF�� U� w� W�uJ�K� tN�Ë√ Ê√ œË√
 Î «¡b�  WO�UM�K�«  W�uJ��«  rKF�  q�  ∫WOJO�UJOL�«
 WOK�«b�«  d??�“Ë  v�«  »U??�œ  ÊU��  fOzd�«  s�
 WM�UFL�«  Ê√  Î̈ «œd??�  Î «œd??�  w�UFL�«  »U��√  v�«
 ÂuO�«  v��Ë  2015Ø7Ø1  cM�Ë  WOJO�UJOL�«
 ¨å…u�ò  sOO�UM�K�«  vK�  ÎU{d�  W{ËdH�  w�
 w�UM�K�«  s�«uL�«  vK�  ŸuML�Ë  Êu�UIK�  ÎU�ö�
 s�  ¨Êu�UIK�  ÎUIO�D�  pO�UJO�  r�—  l�b�  Ê«
 WM�UF� UNL�« w��« ¨åW�U�b�«ò vK� dL� Ê« ÊËœ
 u�  UN�_  ‰u�√  U�  wM�«Ë  W�U�œ  UN�«  øWOJO�UJO�
 ¨Êu�UIK�  ÎUIO�D�  W�Ëb�«  …—«œS�  W��R�  X�U�

ÆåW��R� UN�« qFH�U� UMK� UMJ�
 s�«uL�«  ÊS??�  ¨2015Ø7Ø1  cM�ò  ∫l�U�Ë
 fO�u�Ëô«Ë WM�UA�«Ë …—UO��« sO� U� w�UM�K�«
 W�Ëb�«Ë ¨W�dAK� ¨n�« 85Ë …dO� n�« 33 l�b�
 ·ô¬  7  Êu�UIK� ÎU�ö� p�c� v{UI�� WO�UM�K�«
 s�  …dO�  n??�√  15Ë  UH�√  33  ???�«  mK��  s�  …dO�
 ∫ÕdD�  Ê«  V��  Íc??�«  ‰«R??�??�«Ë  ÆÎU??H??�√  85  ???�«
 s�  t�√  UL�U�Ë  Æq�U�  uN�  q�U�  vK�  wM�  U�
 w�u�U�  ⁄Òu��  b�u�  ô  2015Ø7Ø1  a�—U�
 WM�UFL�«  v�«  dC�√  Ê√  s�«uL�  wK�  ÷dH�
 X��Ë  Ê«uM�  ÍQ�  W�Ëœ  U�  X�√  ÆWOJO�UJOL�«
 t�  ÊUJ�  ô  ÊUJ�  s�  ‰UL�«  sOC�I�  …b�U�  Í√

ÆåÊu�UI�U�
 W�«dA�U�  W�uJ��«  rN��  s��ò  ∫l??�U??�Ë
 i�I�  UN�Q�  åW??O??�«d??�ò  l??�Ë  sO�ÒdN�  l??�

 Íc�«  w�u�UI�«  hM�«  U�uD�√  ô≈Ë  ¨rNM�  ÎU���
 s�Ë  »U??�  Í√  s??�Ë  ‰U??L??�«  «Ëc??�Q??�  Ê√  ÷dH�
 rKFO�Ë  ÎU�{«Ë  ÎUO�u�U�  ÎUB�  U�uD�√  ÆbM�  Í√
 V���« «cN�Ë ÆŸu{uL�« «cN� sOO�UM�K�« lOL�
 Íd��«  ŸUDI�«  qL��  «–UL�  ‰Q��  Ê√  œu�  ÍcK�Ë
 Ê≈  W�U��  qJ�  ‰u??I??�  ¨å÷d??F??�U??�  r??K??�??�«ò
 u�Ë  W�—uNL��«  ”—U�  u�  Íd��«  qIM�«  ŸUD�
 u�Ë W�Ëb�« WM�e� ”—U� u�Ë Êu�UI�« ”—U�
 „UM�  UM�  W��M�U�Ë  ÆsO�«uI�«  oO�D�  ”—U�
 WOJO�UJOL�«  WM�UFL�«Ë  Êu�UIK�  …dO��  WH�U��
 t��«dJ�  ¨ÁdO�  Ë«  ÎUIzU�  ÊU�√  s�«uL�«  VOB�
 ¨WM�UFL�«  e�«d�  ÂU�√   U�U�Ë   U�U�  t�ô–S�
 jKG�«  ÊUJL�«  w�  ‰UL�«  l�b�  t�_  t��O�  w�Ë
 «cN�Ë  Æt�U�uMF�  w�  p�c�Ë  jKG�«  ”UMK�Ë
 ¨WOJO�UJOL�« WM�UFL�U� oKF�� UL� s�� V���«
 b�u�  UM�  W��M�U�  t�_  ¨nKL�«  «c�  „d��  s�
 WM�UFL�«  e�«d�  ‰UH�≈Ë  2016  bF�Ë  p�  UM�b�
 W�—uNL��« l� —«u�Ë ‚UH�« bI� Î̈U�u� 63 …b�
 UMK�Ë b�Ë rO�«d�≈ ”U�� ¡«uK�« d�� WO�UM�K�«
 W�Ëb�« Ê√ bM� UNMO� s�Ë ¨œuM� W�� s� ‚UH�ô
 w�U��U�Ë  ¨nKL�«  vK�  U�b�  lC��  WO�UM�K�«
 W�Ëb�«  …—«œS??�  WOJO�UJOL�«  WM�UFL�«  `�B�
 ÆUNO�b����Ë  UN�UL�Ë  UNOH�uL�  WO�UM�K�«
 p�– cM� tOK� w� U� vK� —u�_«  X�«“  U� sJ�Ë
 UM�√  U??�—«d??�Ë  UM�«e��«  v??�«  U�b�  p�c�  ¨X�u�«
 W�uJ� d�¬ w�Ë t�√ ULO� ô ¨W�dFL�U� qLJM�
 w�UF�Ë fOzd�« W�Ëœ Ê« ¨W�uJ��« Ác� q�� U�
 ‰ö�Ë  UN�≈  UM�U�√  t�  X�U�  WOK�«b�«  …d??�“Ë
 ¡«—“u�« fK�� vK� ÎU�ËdA� ÷dF�� Ÿu��√
 ‚uI�  kH��  WOJO�UJOL�«  WM�UFL�«  W�“√  q��

ÆåsOM�«uL�«Ë sOH�uL�«Ë ‰ULF�«
 W�UI�Ë   U�Ëd�L�«  w�“u�  q�L�  Àb��Ë
 sL{  s��ò  ∫‰UI�  «dI�  u�√  ÍœU�  Z�—UNB�«
 —u�√  u�  ÂuO�«  UM�KD�Ë  Íd��«  qIM�«   «œU��«
 v{UI��  U??M??�“  U??�  w??�??�«Ë  Z�—UNBK�  qIM�«
 n�√  —ôËœ  ”U�√  vK�  Z�—UNBK�  qIM�«  —u�√
 2010  cM�  bF�  dOG��  r??�Ë  …dO�  WzUL�L�Ë
 Ê«  bI�F�  s��  d??�ô«  p�c�Ë  ÆÂu??O??�«  W�UG�Ë
 u�  WOJO�UJOL�«   UM�UFLK�  tF�b�  Íc�«  ‰UL�«
 ¨w�UM�K�«  VFA�«  q�  r�U�Ë  UML�U�Ë  Æå… Òu�ò
 ö��  Ê«  WOK�«b�«  d�“Ë  w�UF�Ë  W�Ëb�«  V�UD�
 w�UF�  V�UD�Ë  ÆX??�Ë  Ÿd�Q�  Ÿu{uL�«  «c�
 qIM�«  —U��≈  …œU�e�  UMHBM�  Ê√  W�UD�«  d??�“Ë
 ¡w�  q??�Ë  o��  VKDL�«  «c??�  Ê_  Z�—UNBK�
 Ÿd�Q� —u�_« s���� Ê√ q�Q�Ë bK��« w� dOG�

ÆåsJL� X�Ë

É¡eÉ°üàYG â≤∏Y …ôÑdG π≤ædG äGOÉëJG

 I qƒN áq«µ«fÉµ«ªdG áæjÉ©ªdG :¢ù«∏Wh
 ŸUL��« ¨ÂUF�« w�ULF�« œU��ô« dI� w� bI Ô�
 w�ULF�«  œU??�??�ô«  V�J�  W�O�  sO�  „d�A�
 s� b�ËË ¨tOI� s�� W�U�ùU� fOzd�« W�Uzd�
 o�U��«  d�“u�«  W�Uzd�  W�œUB��ô«   U�ON�«
 r�UH��«  —U??�≈  w??�ò  v??�√  Íc??�«Ë  ¨dOI�  bL��
 ÊËUF��«Ë q�«u��« …—Ëd{ vK� sO�dD�« sO�
 w� ©‰UL�Ë qL� »U��√® ÃU��ù« ¡U�d� sO�
  U�«d��«Ë —UJ�√ Õ«d��ô ¨WIO�b�« WK�dL�« Ác�
 WO�UL�«  W??�“_«   UO�«b�  s�  b��«  UN�Q�  s�
 l{u�« rO�b�Ë ‰ULF�«Ë ’U��« ŸUDI�« vK�
 WK�dL�«  Ác�  d�dL�Ë  ¨wAOFL�«Ë  w�UL��ô«
 ÊUM�� a�—U� w� v��_«Ë VF�_« d��F� w��«

ÆåWMJL� dzU�� q�Q�
  U�UL��ô«  …—Ëd{Ë  WOL�√  ÊU�dD�«  b�√Ë
 qL�  »U��√  ¨ÃU��ù«  ¡U�d�  sO�  W�d�AL�«
 W�FB�«  ·Ëd??E??�«  Ác??�  w�  ULO�  ô  ¨‰U??L??�Ë
 dC�_« q�Q� œUJ� w��«Ë ÊUM�� UNO� dL� w��«
 ◊UI�≈Ë  qJON�«  ◊uI��  œbN�Ë  ¨f�UO�«Ë
 WK�UF�«  ÈuI�U�  W??�U??�ù«Ë  ’U��«  ŸUDI�«

ÆUN�U���J�Ë
 qL��� Ê√ …—Ëd{ vK� ÊuFL��L�«  œÒb�Ë
 Ê√Ë  ¨WOM�u�«  UN�O�ËR��  WO�UO��«  ÈuI�«
 WK�L�L�«  WO�K��«   U�—ULL�«  s??�  vK���
  U�U���«  WOHB�Ë   U�ö��«Ë   UH�UML�U�
 ¨—u�b��« s� b�eL�« Èu� UNM� Z�M� s� w��«
 «u�œË ÆbK��« –UI�ù WF�U� WOM�Ë …œ«—≈ —UN�≈Ë
 cOHM� w� Ÿ«d�ù« v�≈ W�uJ��« t�H� X�u�« w�
 W�eOH�� Z�«d� cOHM�Ë ¨W�uKDL�«  U�ö�ù«
 ‰ULF�«  …b�U�L�  WO�UL��«  ≠  W�œUB��«
  U��RL�«  p�c�Ë  ¨dIH�«Ë  “uF�«  rN�OM��Ë

Æ‰UH�ù«Ë ”ö�ù« s� b�eL�« lML�
 sOB��  …—Ëd??{  vK�  ÊuFL��L�«  e??�—Ë
  «¡«d�≈ –U��« d�� ¨sOO�UM�K�« ‰ULF�« ŸU{Ë√
 w��«  ‰UL�_«Ë  nzU�u�«  vK�  ÿUH�K�  W�—U�
 WO�M�_«  W�ULF�«  ‰ö??�≈  lM�Ë  UNO�  ÊuKLF�
 oK�  w�U��U�Ë  ¨WO�UM�K�«  WK�UF�«  bO�«  ÊUJ�
 «c�  w�  ‚UH�ô«  r??�Ë  ÆsOO�UM�K�  qL�  ’d??�
 wKL�Ë  `??{«Ë  Õ«d��«  dOC��  vK�  ¨—U??�ù«
 »«uM�« fK�� fOzd� W�d�A� …—U�e� ÂUOI�«Ë
 t{dF�  ¨sOL�  UOL�  qLF�«  …d�“u�Ë  Íd�  tO��
 l{u� tF{Ë vK� ULN�b�U�� VK�Ë ULNOK�

ÆsJL� X�Ë Ÿd�√ w� cOHM��«
 ·d� dF� —u�b� w� ÊuFL��L�« Y��Ë
 WOz«dA�« …—bI�«Ë —u�_« vK� U�dO�Q�Ë …dOK�«

  UL�bI�  w�  Y���«  Òr�  p�c�Ë  ¨sOM�«uLK�
 WOL�√Ë ¨w�UL��ô« ÊULCK� wM�u�« ‚ËbMB�«
  U�UDI�«  r�b�  WO�uJ�   «—œU�L�  ÂUOI�«
 …—U���«Ë  W??�«—e??�«Ë  W�UMB�«  ¨W??ÒO??�U??�??�ù«

ÆW�UO��«Ë
 WO�U��ô«  ¡«u???�_«ò  vK�  ÊU�dD�«  b??�√Ë
 —«u��  f�R�  w��«Ë  ¨ŸUL��ô«   œU�  w��«
 ¨ÃU��ù« ¡U�d� sO� ¨¡UÒM� w�UL��« ÍœUB��«
 ·bN���Ë  WO�u{uL�«Ë  oDML�«  vK�  eJ�d�
 «c�  v??K??�Ë  ¨ U??�??�R??L??�«Ë  ‰U??L??F??�«  W�UL�
 qL�  W�U�“Ë—  l{Ë  vK�  ‚UH�ô«  r�  ”U�_«
 UN�F�U��Ë UN�A�UML� X�d� w��« U�UCI�« qJ�

ÆåWI�ô  U�UL��« w�
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 fOz—  W�Uzd�  ¨ÍU�  Êb�«  ≠  d��J�ô  ‚bM�  w�  W�d���«   ËdO�  ‚œUMH�  ∆—U�  ŸUL��«  bI�
 sO�_«  —uC�Ë  dI�ô«  —UO�  ‚œUMH�«  »U��«  W�UI�  fOz—  WO�UO��«   U��RL�«   U�UI�  œU��«
 Òr�Ë  Æ ËdO�  w�  W�d���«  WO�bMH�«   U��RL�«  »U��√  s�  bA�Ë  w�ËdO�  ÊU�  œU��ô«  ÂUF�«
 ŸUDI�«  vK� WO�K��« UN�«dO�Q�Ë œö��«  UN� dL� w��«  W�FB�« ŸU{Ëô« w� Y���« ŸUL��ô« ‰ö�
 ∫Ê«uM� X�� w{UL�« Ÿu��ô« œU��ô« ÁbI� Íc�« dL�RL�«  «—dI� ŸUL��ô« ‰ËUM� UL� Æw�UO��«

ÆåW�UO��« ÊËœ s� ÊUM�� `B� q�ò
 bI�Ë  œU��ô«  ÁbI�  Íc�«  dL�RL�«   «—dI�  WF�U�L�  u�  ¡UIK�«  Ê«ò  dI�ô«  b�√  ¨ŸUL��ô«  bF�Ë
 —UOK�  s�  d��«  dL����  w��«Ë   ËdO�  T�U�  vK�  WO�bM�   U��R�  fL�  d��«  v�«  UMFL��«
 Í«d�« »U��« rN�ô q�IL�« »¬ 3 w� U�–U��« V�«u�«  «uD��« w� U�—ËUA� UL� ¨UN��UDL� —ôËœ
 Ác� UNKL��� w��« WO�UL�« ¡U��_« Ê√ ÎULK� ¨d�UE��«Ë »«d{ù« Ë«  U��RL�« ‰UH�≈ WN�� Ê« ‰Ëô«

ÆÎ «b� …dO��  U��RL�«
 —ôËb�« —«d�≈ vK� qLF�«Ë W�UO��« d�“Ë v�« UNF�— w��« V�UDL�« b�Q� ¨w�ËdO� ÊU� Àb��Ë
 ŸUDI�« vK� Âu�d�«Ë Vz«dC�« oOKF� v�« W�U{≈ ¨`zU��« s� —ôËb�« w{UI�� ÕUL��«Ë w�UO��«

Æw�UO��«

 s�  …dO�  n??�√  
 ∫ÕdD�  Ê«  V��  Íc??�«  ‰«R??�??�«Ë  ÆÎU??H??�√  
 s�  …dO�  n??�√  
 ∫ÕdD�  Ê«  V��  Íc??�«  ‰«R??�??�«Ë  ÆÎU??H??�√  
 s�  …dO�  n??�√  

 s�  t�√  UL�U�Ë  Æq�U�  uN�  q�U�  vK�  wM�  U�
 w�u�U�  ⁄Òu��  b�u�  ô  
 WM�UFL�«  v�«  dC�√  Ê√  s�«uL�  wK�  ÷dH�

 WM�UFL�«  e�«d�  ‰UH�≈Ë  2016  bF�Ë  p�  UM�b�
 W�—uNL��« l� —«u�Ë ‚UH�« bI� Î̈U�u� 
 WM�UFL�«  e�«d�  ‰UH�≈Ë  
 W�—uNL��« l� —«u�Ë ‚UH�« bI� Î̈U�u� 
 WM�UFL�«  e�«d�  ‰UH�≈Ë   bF�Ë  p�  UM�b�
 W�—uNL��« l� —«u�Ë ‚UH�« bI� Î̈U�u� 

 bF�Ë  p�  UM�b�
63 …b�

 UMK�Ë b�Ë rO�«d�≈ ”U�� ¡«uK�« d�� WO�UM�K�«
 W�Ëb�« Ê√ bM� UNMO� s�Ë ¨œuM� W�� s� ‚UH�ô
 w�U��U�Ë  ¨nKL�«  vK�  U�b�  lC��  WO�UM�K�«

áqjOÉ°üàbG QÉÑNCG

WÒO�öN��ô« WK��« r�œ rOEM�� —«d�
 WK��« r�œ WOKL� rOEM�� «Î—«d� tLF� ‰ËË«— …—U���«Ë œUB��ô« d�“Ë —b�√ 
 l�  ÊËUF��U�  ¨WO�UMB�«Ë  WO�«—e�«  WO� ÒË_«  U�œ«u�Ë  WF Ò�uL�«  WO�öN��ô«

ÆÊUM�� ·dB�
 ◊ËdA�  Â«e��ô«Ë   U�KD�«  r�bI��  W�uKDL�«   «bM��L�«ò  —«dI�«  sÒLC��Ë
 vB�_« dF��« ÎUI��� …—U���«Ë œUB��ô« …—«“Ë œÒb�� Ê√ ¨U�“d�√ …b�  «b ÒNF�Ë
 v�≈ ‚ÒdHL�«Ë WKL��U� WO�UM�K�« ‚«u�_« w� …œ—u��L�« WO�öN��ô« lK��« lO��

ÆåsOJKN��L�«
 —uAML�«  ‰Ëb��«  w�  …œ—«u??�«   U��ML�«Ë  lK��«  vK�  —«dI�«  «c�  oÒ�D�Ë
 œUB��ô« d�“u� eO�� Íc�«ò ¨w�Ëd�J�ù« …—U���«Ë œUB��ô« …—«“Ë l�u� vK�
 «c� ÂUJ�√ n�U�� s Ó� q� vK� VÒ�d��Ë ÆåW�U��« u�b� YO� tK�bF� …—U���«Ë
 2020Ø5Ø27 a�—U� 13229 r�— jO�u�« —«dI�« qO�UH� s� t�U�d� ¨—«dI�«
 W�U�≈Ë ÊUM�� ·dB� v�« r�b�« WLO� …œU�S� t�«e�≈ ¨ÊUM�� ·dB� s� —œUB�«

ÆWOzUCI�« l�«dL�« v�« n�U�L�«

 WÒO�«—e�«  ö�bL�« œ«dO��« WÒO�¬
sOM�ô« s� ¡«b��« W�U��

 WO�«—e�«  ö�bL�« œ«dO��« WO�¬ W�U�≈ò vC�d� ”U�� W�«—e�« d�“Ë sK�√ 
 sL{ s� p�–Ë ¨q�IL�« sOM�ô« Âu� s� Î¡«b��« W�u�bL�« WOz«cG�«  U�u�ML�«Ë

Æå‰Æ‰ 3900 —ôËb�« ·d� dF�� W�u�bL�« WO�uJ��« WK��«
 u�  ·bN�«ò  Ê√  ¨ËUH�«  WLEM�  l�  sO�O�UH�«  lO�u�  ‰ö�  ¨vC�d�  nA�Ë
 ÕöB��U� ÂUOI�«  v�« W�U{≈ Î̈UOMI�Ë ÎUOMO� sO�—«eL�« —UG� s� ·ôü« r�œ
 ¨W�«—eK� WK�UI�« WF�d�« lO�u� ·bN� Í—  UJ��Ë ÁUO�  U�«e� ¡UA�≈Ë Ì÷«—√
 rOEM�  w�  b�U��   U�UO�  …b�U�Ë  sO�—«eL�U�  ’U�  w�«—“  q��  ¡UA�«Ë

ÆåW�œU� ‚dD� sO�—«eL�« r�œË ŸUDI�«
 tH�u� vK� ÁËdJ� s�c�« w�«uL�« w�d� W�UI� b�Ë vC�d� d�“u�« q�I��«Ë
 W�u�bL�« WOz«cG�« WK��« WO�UM� ÎU�uB� ¨¡«—“u�« fK�� w� ŸUDIK� r�«b�«

 …œU�≈ qO�� w� WO�uJ��«  U�ON�«Ë  U�UDI�« q� d�UC�ò Á—Ëb� b�√Ë ÆÎUO�uJ�
ÆåsOM�«uL�« q�U� s� ÍœUB��ô« ¡VF�« l�—Ë wM�u�« œUB��ô« v�≈ Ê“«u��«

¡«dA�« Êu�U�
 W�d�AL�«  WO�UOM�«  ÊU�K�«  s�  WI��ML�«  WO�dH�«  WO�UOM�«  WM�K�«   bI�
 VzUM�«  W�Uzd�  W�K�  ÊUM��  w�  ÂUF�«  ¡«dA�«  Êu�U�  Õ«d��«  ”—œ  WHKJL�«Ë

ÆÂUF�« ¡«dA�« Êu�U� œ«u� ”—œ WF�U��  d�Ë d�U� sO�U�

∫“UG�« ŸUD� w� sOK�UF�« W�UI�
…dO� 3800 v�≈ W�UF��« l�d�

 “UG�«  ŸUD�  w�  sO�Ò“uL�«Ë  sOK�UF�«  W�UI�å?�  ÍcOHM��«  fK�L�«  ÷d�
 WKLF�« —UON�«  UO�«b�Ë sO�Ò“uL�« ŸU{Ë√ò ¨∆—U� ŸUL��« w� åt�U�eK���Ë
 sO�Ò“uL�« W�UF� ÎU�uB� ¨WOz«dA�« WLOIK� ÌÊb� s� UNM� Z�� U�Ë WOM�u�«

Æål�“u��« n�—UB�Ë WHK� l� o�UD�� ô UN�LO� X���« w��«
 vK� W�UF��« l�d� —«d� –U��«ò v�« ÊuM�“ b�d� VOIM�« U�œ ¨ŸUL��ô« bF�
 —UF�ô«  q�  ŸUH�—«  bF�  U�uB�  ¨Æ‰Æ‰  3800  WLOI�  w�eML�«  “UG�«  l�“u�
 W�uO��«  …œUL�«  Ác� l�“u� WOKL� ŸÒ“uL�«  s Ò�R� w� l�“u��«  WHKJ� WD��dL�«
 ÊuKI��� r�Ë WO�UM�K�« o�UML�« s� 95% ÊuDG� sO�Ò“uL�« Ê√ ÎULK� ¨”UMK�

Æå“UG�«  U�d� s�

qO�Q��« WOKL� W�e�K� l���« XML�≈
  U�œU�L�«  —U??�≈  w�Ë  ¨l���«  XML�≈  ≠  WOM�u�«  W�«d��«  W�d�   b??�√
 o�Ë ¨q�_« WK�u� hO�«d� vK� ‰UB���ôU� V�U� s� ‰Ë√ò UM�√ ¨W�—U��«

ÆåW�—«œ≈ qN� s� ÎU{u� ¡«d�ù« WO�dL�« WLE�_«Ë sO�«uI�«
 ¨ÃU��ù«  WOKL�  s�  √e���  ô  ¡e�  u�  W�dA�«  lKI�å∫  ÊUO�  w�  X�U{√Ë
 …—«“Ë s� W{ËdHL�« dO�UFL�« vK�√ o�Ë ¨qO�Q��« WOKL� “U��≈ W�e�K� W�dA�«Ë
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5الوطن / �سيا�سة
المحتلة فل�سطين 

منظمة   130 من  أكثر  وقعت   {
حقوق  وناشطي  وحقوقية  أهلية 
عريضة  على  المكسيك،  في  إنسان 
خطة  بإدانة  حكومتهم  فيها  طالبوا 
فلسطينية  ألراض  الصهيونية  الضم 
محتلة، لمخالفة ذلك للقانون الدولي 

واألعراف الدولية.
بضرورة  الموّقعون  طالب  كما 
االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
 ،1967 ع��ام  ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع 
على  الفلسطينية  السيادة  واحترام 

أرضها.
موقف  أخذ  إلى  حكومتهم  ودعوا 
جاد وشجاع ضد خطة الضم، أسوة 
واألمم  العالم  في  أخرى  بحكومات 
الحق  لصوت  »إن��ص��اف��اً  المتحدة، 
الفلسطيني  الشعب  يجّسده  ال��ذي 
أكثر  م��ن��ذ  االح��ت��ال  ت��ح��ت  ال��ق��اب��ع 
يكافح  ي��زال  وم��ا  عاماً  سبعين  من 
حين  ف��ي  األس��اس��ي��ة،  حقوقه  لنيل 
جرائمه  يمارس  زال  ما  االحتال  أن 
األمم  لميثاق  الصارخة  وانتهاكاته 
الشعب  على  وي��ف��رض  ال��م��ت��ح��دة، 
العنصري،  الفصل  نظام  الفلسطيني 
دول��ي��اً  ت��دخ��اً  يتطلّب  ال���ذي  األم���ر 

واضحاً وجاداً«.
العريضة  ه���ذه  أن  وأوض���ح���وا 
الشعوب  حق  على  للتأكيد  ج��اءت 
في  والمساهمة  مصيرها،  تقرير  في 
وهي  الشعوب،  بين  السام  تحقيق 
أسس تؤمن بها الحكومة المكسيكية 

أصاً وتعمل على أساسها.
للشؤون  األع��ل��ى  الممثل  ق��ال   {
لاتحاد  األمن  وسياسة  الخارجية 
األوروب������ي ج���وزي���ب ب���وري���ل، إن 
أراض���ي  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  ض��م 
يشكل  وه��و  ح��اً،  ليس  فلسطينية 
وسيتسبب  الدولي،  للقانون  انتهاكاً 
في ضرر حقيقي آلفاق حل الدولتين، 
ب��ش��ك��ل س��ل��ب��ي على  ك��م��ا س��ي��ؤث��ر 
مع  وعاقاتنا  اإلقليمي،  االستقرار 
بين  والعاقات  الصهيوني،  الكيان 
بحسب  العربية،  والدول  الكيان  هذا 

تعبيره.
وأضاف بوريل، في بيان صحافي، 
أمس، أن أي انتهاك للقانون الدولي، 
بضم  األم���ر  يتعلق  عندما  خ��اص��ة 
األراضي، له آثار على النظام الدولي 
مما  القواعد،  إل��ى  المستند  بأكمله 

يؤثر على مناطق النزاع األخرى.
نعترف  ولن  يمكننا  »ال  أنه  وأكد 
حدود  على  طرأت  التي  بالتغييرات 
يتفق  لم  والتي   1967 ع��ام  قبل  ما 

عليها طرفا الصراع«.

ال�سام

والتقويم  القياس  مركز  أصدر   {
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في 
ال��ع��ل��م��ي أم����س، ن��ت��ائ��ج ام��ت��ح��ان 
كليات  ل��ط��اب  ال��م��وح��د  الصيدلة 
الحكومية  بالجامعات  الصيدلة 
السورية  والخاصة والجامعات غير 

دورة تموز 2020.
أنه  أمس،  إعان  في  المركز  وبين 
النتائج من خال  االطاع على  يمكن 
على  صفحته  أو  اإللكتروني  موقعه 
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.
وك���ان ال��م��رك��ز أج���رى االخ��ت��ب��ار 
 1354 له  وت��ق��ّدم  الماضي  السبت 
ستة  على  ت��وّزع��وا  وطالبة  طالباً 
دمشق  جامعات  في  امتحانية  مراكز 
وحماة  وال��ب��ع��ث  وت��ش��ري��ن  وح��ل��ب 
مراكز  ف��ي  ت��ق��ّدم  بينما  وط��رط��وس 
النفاذ خارج سورية عدد من الطاب 
السوريين في ألمانيا ودبي وبيروت 

واسطنبول.

العراق

} ن��ش��رت »ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز«، 
النائب  من  توصية  تتضمن  وثيقة 
حسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول 
بإيقاف  الوزراء،  مجلس  إلى  الكعبي 
ق���رار ت��ج��دي��د ت��راخ��ي��ص ش��رك��ات 

النقال. الهاتف 
بيان،  ف��ي  الكعبي  مكتب  وق��ال 
ال��وزراء  مجلس  »أوص��ى  األخير  إن 
بتجديد  المتمثل  ق���راره  ب��إي��ق��اف 
ت��راخ��ي��ص ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال، وذل��ك 
بسبب سوء الخدمة من قبل شركات 
بالديون  المتعلقة  الهاتف والمشاكل 
المترّتبة بذّمتها وارتفاع سعر الكلفة 

بالنسبة لاتصاالت واالنترنت«.

الأردن

العامة  المؤسسة  سمحت   {
للمؤّمن  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ض��م��ان 
قطاع  ف��ي  العاملين  م��ن  عليهم 
من  باالستفادة  الخاص،  التعليم 
بموجب  الصادر   2 مساند  برنامج 
 ،2020 لسنة   9 رق��م  ال��دف��اع  أم��ر 
الرصيد  من  الصرف  والمتضمن 
عن  التعطل  تأمين  في  االدخ��اري 

العمل.
بيان  في  المؤسسة  وأوضحت 
المؤمن  صرف  أن  أمس،  صحافي 
قانون  قبل  الرصيد  هذا  من  عليه 
الدفاع ال يحول دون استفادته منه 

حالياً.
الستفادة  يشترط  أنه  واضافت 
ال  ان  القرار،  هذا  من  عليه  المؤمن 
برامج  من  واستفاد  سبق  قد  يكون 
2020 وأن  9 لسنة  أمر الدفاع رقم 
ال يقّل رصيده االدخاري في تأمين 

التعطل عن 90 ديناراً.

الكويت

المستشار  العام  النائب  أصدر   {
بضبط  أم���راً  العسعوسي  ض���رار 
على  الجراح  م��ازن  اللواء  وإحضار 

خلفية قضية النائب البنغالي.

اأخبار الوطن مجل�ض الأمن يرف�ض م�سروع القرار الرو�سّي حول اإي�سال الم�ساعدات الإن�سانّية اإلى �سورية.. و«الن�سرة« تعّد لعملّية اإرهابّية بـ15 عبوة نا�سفة

�ل�سفير �آال: �غتيال �للو�ء قا�سم �سليمانّي بطائرة �أميركّية م�سيَّرة جريمة �إرهاب دولة

الخارجّية العراقّية تعلن عن خياراتها للرّد على الق�سف في مناطق ال�سمال 

بغد�د: �النتهاكات �لع�سكرّية �لتركّية تجاوز على �أر��سينا

الحتالل ال�سهيونّي يعتقل 18 فل�سطينيًا بينهم قيادات من حما�ض

مو�سكو تعّين مبعوثًا خا�سًا جديدً� للت�سوية 

أكد مندوب سورية لدى األمم المتحدة السفير 
المتحدة  الواليات  آال، أن استخدام  الدين  حسام 
المسّيرة  للطائرات  وتركيا  الصهيوني  والكيان 
صمت  عن  »ناجم  الدول  على  هجمات  تنفيذ  في 

مجلس األمن وعجزه«.
وأشار السفير آال، خال جلسة لمجلس حقوق 
»اغتيال  أن:  إل��ى  أم��س،  جنيف  ف��ي  اإلن��س��ان 
اإليراني  الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق  قائد 
المشهود  الدور  صاحب  سليماني  قاسم  اللواء 
مسيرة  أميركية  بطائرة  اإلره��اب  مكافحة  في 
جريمة إرهاب دولة تتجاوز في خطورتها مجرد 
محاولة  أو  مستهدف  قتل  كعملية  توصيفها 

تبريرها بذرائع ال تستند ألي أساس قانوني«.
لتبرير  الدول  هذه  تسوقها  التي  »التفسيرات 
أو  اإلره���اب  مكافحة  بذريعة  س��واء  جرائمها 
51 من ميثاق األمم المتحدة هي  المادة  بذريعة 
احترام  مبادئ  مع  تتعارض  قانونية  هرطقات 
سيادة الدول وحظر استخدام القوة في العاقات 

الدولية ويجب الحذر من محاولة شرعنتها«.
وقال: »إن ما أورده تقرير المقرر الخاص حول 
ب�)داعش(،  ترتبط  إرهابية  تنظيمات  حصول 
الطائرات  تكنولوجيات  على  النصرة(،  و)جبهة 
المسيرة واستخدامها في سورية هو دليل على 

مستوى الدعم الذي تحصل عليه هذه التنظيمات 
في انتهاك لمواد الميثاق التي تحظر على الدول 
أعماالً  ترتكب  مسلحة  لعصابات  الدعم  تقديم 

إرهابية«.
األعمال  ه��ذه  ردع  إل��ى  األم��ن  مجلس  ودع��ا 
التي تهّدد السلم واألمن الدوليين وتنتهك قواعد 

القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.
أول  الدولي  األم��ن  مجلس  ص��ّوت  ذل��ك،  إل��ى 
إيصال  حول  الروسي  القرار  مشروع  ضد  أمس، 
خال  من  سورية  إل��ى  اإلنسانية  المساعدات 

معبر حدودي واحد.
األمن  مجلس  في  أعضاء  دول   4 وص��ّوت��ت 
دول،   7 ورفضته  القرار  مشروع  تبني  لصالح 

بينما امتنع 4 أعضاء آخرون عن التصويت. 
روسيا  استخدمت  أن  بعد  التطور  هذا  وجاء 
القرار  مشروع  ضد  الفيتو  حق  الثاثاء  والصين 
لسنة  ويمدد  وبلجيكا  ألمانيا  به  تقّدمت  الذي 
الهوى  وب��اب  السام  باب  معبري  عمل  واح��دة 
المساعدات  لنقل  السورية  التركية  الحدود  على 

إلى سورية.  
التي  المساعدات  إن  والصين  روسيا  وتقول 
المناطق  المعبرين ال حاجة لها ألن تلك  تمر من 

يمكن الوصول إليها من داخل سورية.

ويقضي مشروع القرار الروسي »بتمديد آلية 
نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام، ليصار 
بعد ذلك إلى إيصال المساعدات من خال معبر 

باب الهوى حصراً«.
المتحدة  األمم  لدى  الروسي  المندوب  وأعاد 
الروسي  الموقف  األذهان  إلى  نيبينزيا  فاسيلي 
المساعدات  آلية نقل  أن  إلى  الشأن، مشيراً  بهذا 
إلنهاء  الوقت  وح��ان  أص��اً،  مؤقتة  كانت  ه��ذه 

عملها نظراً للتغيرات على األرض في سورية.
المعنية  األط����راف  جميع  نيبينزيا  ودع���ا 
اإلنسانية  المساعدات  نقل  في  المساهمة  إلى 
إل��ى س��وري��ة، كما دع��ا األع��ض��اء اآلخ��ري��ن في 
المساعدات  ملف  تسييس  »لعدم  األمن  مجلس 
اإلنسانية، ودعم مشروع روسيا الذي سيضمن 

استمرار تقديم المساعدات لسكان إدلب«.
المساعدات  لنقل  األم��م��ي��ة  اآلل��ي��ة  وب���دأت 
منذ  بالعمل  الحدود  عبر  سورية  إلى  اإلنسانية 
معابر   4 البداية  في  هناك  وكانت   ،2014 عام 

لنقل المساعدات.
أن  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  ميدانياً، 
اإلرهابية  الشام«  تحرير  »هيئة  تنظيم  مسلحي 
البلدات  من  عدد  في  استفزازية  عملية  يعدون 
السورية بواسطة 15 عبوة ناسفة تحتوي على 

مواد مجهولة.
وقال رئيس مركز حميميم لمصالحة األطراف 
شيربيتسكي:  ألكسندر  سورية  في  المتناحرة 
المسلحين  ب��أن  المتوفرة  المعلومات  »تفيد 
)في  سرمدا  بمدينة  خاص  مختبر  في  أنتجوا 
بمواد  مليئة  ناسفة  عبوة   15 إدل��ب(  محافظة 

سامة مجهولة«.

أهلية  م��ص��ادر  أن  شيربيتسكي  وأض���اف 
الشام«  تحرير  »هيئة  تنظيم  مسلحي  أن  ذكرت 
اإلرهابي »يخططون لتنفيذ عملية استفزازية في 

منطقة بلدات سفوهن وفطيرة وفليفل«.
الهدف من هذه الخطة يتمثل في  أن  وأوضح 
باستخدام  السورية  للسلطات  اتهامات  توجيه 

أسلحة كيميائية.

على  صالح،  برهم  العراقي  الرئيس  ش��ّدد 
التركية  العسكرية  االنتهاكات  وقف  ض��رورة 
تجاوزاً  اعتبره  ما  في  العراقية  األراض��ي  على 

للسيادة العراقية وأمن المنطقة.
من  ع���دداً  استقباله  خ��ال  ص��ال��ح  وأش���اد 
الشقيقة  ال���دول  ب�«موقف  ال��ع��رب،  السفراء 
تجاه  للعراق  المساند  العربية  الدول  وجامعة 
ألمنه  ودعمهم  التركية،  الخروقات  استمرار 

واستقراره«.
وقال وفقاً لبيان رئاسي، إن »الدولة العراقية 
الوطني  المشروع  هي  السيادة  ذات  المقتدرة 
المجتمعي،  وسلمه  أمنه  للعراق  سيحفظ  الذي 
من  أساسية  ركيزة  يعد  العراق  استقرار  وأن 

ركائز االستقرار اإلقليمي«.
وأضاف أن »العراق دولة لها قوتها وتأثيرها 
على  ويجب  وال��دول��ي  اإلقليمي  محيطها  ف��ي 
في  التدخل  وع��دم  سيادتها،  احترام  الجميع 
الشؤون الداخلية من أجل بناء عاقات متطّورة 
من  العديد  بشأن  المشترك  التفاهم  على  مبنية 

الراهنة«. القضايا 
الحلول  مسارات  دع��م  »أهمية  إل��ى  وأش��ار 
في  وال��ت��وت��رات  األزم���ات  لمعالجة  السلمّية 
لجميع  واالستقرار  األم��ن  يرسخ  بما  المنطقة 

الدول«.
جزءاً  يكون  أن  يمكن  ال  »العراق  أن  وتابع، 
من سياسة المحاور، كما أنه حريص على عمقه 
ودوره  التاريخي  امتداده  من  انطاقاً  العربي 
آمنة  بيئة  إليجاد  الجاد  وسعيه  المحوري، 
واألهداف  المصالح  تحقيق  في  وتشترك  تلتقي 
المشتركة التي تحقق التقدم والتطور واالزدهار 

لشعوبنا«. االقتصادي 
وأكد صالح، على »ضرورة العمل والتنسيق 
للمشاكل  الحلول  إي��ج��اد  أج��ل  م��ن  المشترك 
الدبلوماسية  بالطرق  البلدين  بين  الحدودية 

وعبر الحوار الجاد والتعاون المشترك«.
عن  ال��ع��رب  ال��س��ف��راء  أع���رب  جهتهم،  م��ن 
سيادته  حماية  في  ال��ع��راق  لجهود  »دعمهم 
وحرص  خارجية،  تدخات  أي  من  وأراضيه 

آفاق  وتوسيع  العاقات،  توطيد  على  بلدانهم 
التعاون والتنسيق حيال العديد من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك«.
العراقية،  الخارجية  وزارة  كشفت  ذلك،  إلى 
العراق  بين  تنسيق  وجود  عدم  حقيقة  أمس، 
حزب  ضد  العسكرّية  العمليات  بشأن  وتركيا 
العمال الكردستاني، معلنة عن خيارات العراق 

للرّد على القصف التركي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
صحافي،  بيان  في  الصحاف،  أحمد  العراقية 
»ن��ح��ن إذ ن��دي��ن ون��رف��ض وب��أش��د ال��ع��ب��ارات 
وأح��ادي��ة  العسكرية  االس��ت��ف��زازي��ة  األع��م��ال 
عدم  نؤكد  فإننا  تركيا،  بها  تقوم  التي  الجانب 
الفتاً  العراقية«،  الحكومة  مع  تنسيق  وج��ود 
وتيرة  رفع  في  ستسهم  األفعال  »هذه  أن  إلى 
البلدين،  بين  الحدودي  الشريط  على  التصعيد 
ولن تعود بخير على جهود مكافحة اإلرهاب في 
المنطقة، بل سينعكس ذلك على األمن اإلقليمي، 
في  دوره��ا  أخذ  إلى  الدولية  األس��رة  ندعو  لذا 
دعم حق العراق في الدفاع عن سيادته ووحدة 

أراضيه«.
للعراق  تكفل  الدولية  »القوانين  أن  وأضاف 
األمن  مجلس  إلى  اللجوء  وإمكانية  ال��رد،  حق 
التعاون اإلسامي،  العربية ومنظمة  والجامعة 
وكذلك االرتكان إلى ورقة التبادل التجاري التي 
16 مليار دوالر سنوياً لصالح تركيا،  تزيد على 
في  المقيمة  التركية  الشركات  عشرات  ووجود 

العراق«.
وت��اب��ع أن »ك���ل ذل���ك ي��ع��د م��ص��ادر ق��وة 
نعول  أننا  إال  الخارجية،  وزارة  أمام  وخيارات 
وحفظ  الجوار  حسن  قواعد  إلى  االرتكان  على 
واح��ت��رام  ال��ت��وازن  م��ن  دائ���رة  ف��ي  المصالح 
السيادة واستدامة التنسيق المشترك في كل ما 
الجارين«،  من شأنه ان ينعكس على الشعبين 
إلى أن »ال نزال نرى في الحل السياسي  مشيراً 

في  لكننا  المتكررة،  االعتداءات  لتجاوز  سبيا 
المقابل نمتلك أوراق قوة«.

الخارجية  باسم  الرسمي  المتحدث  وك��ان 
تصريح،  في  كشف  الصحاف،  أحمد  العراقية، 
عن خطوات الحكومة والخارجية، لجعل تركيا 

العسكرية. عملياتها  تنهي 
كانت  العراقية  الخارجية  وزارة  أن  وأوضح 
تركيا  سفير  متتاليتين  مرتين  استدعت  قد 
الثانية  المرة  وف��ي  يلدز،  فاتح  ب��غ��داد،  ل��دى 
شديدة  احتجاج  مذكرة  سلمته  بالخصوص 
ذات  الجانب  األحادية  االعتداءات  على  اللهجة 
به  تقوم  الذي  واالستفزازي  العدائي،  الطابع 
كردستان  إقليم  في  متعددة  مناطق  على  تركيا 
تحتية،  وبنى  مدنيين  طالت  والتي  العراق، 
صفوف  بين  الذعر  وبثت  الخسائر،  وألحقت 

األمنيين.
أن  أك��دت  التركية،  الخارجية  وزارة  أن  إال 
الضرورية  التدابير  اتخاذ  على  عازمة  »أنقرة 

المنبثق  النفس  عن  الدفاع  مبدأ  إطار  في  كافة 
التدميرية  األنشطة  ضد  الدولي،  القانون  من 
اآلتية من األراضي العراقية، والمهددة حدودها 

واستقرارها«. وأمنها 
التركية،  الخارجية  باسم  المتحدث  وق��ال 
عراقية  تصريحات  على  رداً  أقصوي،  حامي 
ومخلب  ال��ن��س��ر«  »مخلب  لعمليتي  منتقدة 
النمر« إن »أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية 
حول  العراقي  للجانب  المناسب  الوقت  في 
شمالي  اإلرهابي   PKK تنظيم  ضد  العمليتن 

التركية  »TRT« العراق«، حسب قناة
يونيو/   17 في  أعلنت،  قد  تركيا  وكانت 
حزيران الماضي، انطاق عملية »مخلب النمر« 
يومين  بعد  وذلك  العراق،  شمالي  حفتانين  في 
من إطاق عملية »مخلب النسر«، إذ تقول أنقرة 
الكردستاني«  العمال  »ح��زب  من  عناصر  إن 
يشنون هجمات على الداخل التركي انطاًقا من 

األراضي العراقية.

سيرغي  ال��روس��ي،  الخارجية  وزي��ر  عّين 
مجلس  في  الدائم  روسيا  ممثل  نائب  الفروف، 
ممثاً  سافرونكوف،  فاديمير  الدولي،  األم��ن 

لوزير الخارجية لشؤون الشرق األوسط.
أع��ل��ن��ت ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة ب���أن وزي��ر 
فاديمير  عين  الف���روف،  سيرغي  الخارجية 
الشرق  لشؤون  خاص  كمبعوث  سافرونكوف، 

األوسط.
فإن  الخارجية،  وزارة  نشرته  ما  وبحسب 
في  ال��روس��ي  الجانب  سيمثل  الدبلوماسي 
»بما  األطراف،  والمتعددة  الثنائية  االتصاالت 

الرباعية  الوساطة  لجنة  تشكيلة  في  ذلك  في 
تحقيق  إل���ى  ت��ه��دف  ال��ت��ي  األوس����ط  ل��ل��ش��رق 
الفلسطينيين  بين  وع��ادل��ة  مستقرة  تسوية 

اإلسرائيليين«. والعرب  واإلسرائيليين 
الروسية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت  ه��ذا 
الخارجية  وزير  نائب  أن  أمس،  أول  بيان،  في 
مع  الهاتف،  عبر  ناقش،  بوغدانوف  ميخائيل 
لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  أحمد  ع��زام 
اإلسرائيلية  الفلسطينية  التسوية  آفاق  »فتح« 
الوطنية  الوحدة  الستعادة  الجهود  وتنسيق 

الفلسطينية.

وتعمل روسيا بشكل دائم على تهيئة الظروف 
الفلسطينيين  ب��ي��ن  االت���ص���االت  الس��ت��ئ��ن��اف 
والصهاينة، بما في ذلك وفي إطار مجلس األمن 

الدولي والرباعية الدولية للشرق األوسط.
إلى ذلك، قال نادي األسير الفلسطيني وحركة 
المقاومة اإلسامية )حماس( إن قوات االحتال 
18 فلسطينياً، بينهم قيادات  اعتقلت فجر أمس 

في الحركة من الضفة الغربية.
قوات  »اعتقلت  بيان:  في  النادي  وأض��اف 
وفجر  الماضية  الليلة  الصهيوني،  االحتال 
سابقون،  أس��رى  بينهم  مواطناً   18 الخميس 

وطالبة في جامعة بيرزيت«.
بيان:  في  حماس  حركة  قالت  جهتها،  من 
القياديين في حركة حماس،  »إن عملية اعتقال 
رام  م��ن  ك��وي��ك،  أب��و  وحسين  الطويل  ج��م��ال 
على  للتأثير  االحتال  من  محاولة  هي  الله، 
يهدف  ال��ذي  المشترك،  الوطني  العمل  مسار 
الضم  ف��ي  ومشروعه  االح��ت��ال  مواجهة  إل��ى 

والتوسع«.
عمليات  ع��ل��ى  »ال����رد  ح��م��اس:  وأض��اف��ت 
بحق  االحتال  ق��وات  بها  تقوم  التي  االعتقال 
من  مزيد  هو  شعبنا،  في  المؤثرة  الشخصيات 

الوحدة  على  القائم  المشترك  الوطني  العمل 
ومواجهة االحتال، واالنخراط في حالة وطنية 
شعبية ترفع شعار الحرية والوطن المستقل«.
للمصالحة  بوادر  األخيرة  األيام  في  وبرزت 
من  عاماً   13 إلنهاء  وحماس،  فتح  حركتي  بين 
االنقسام، تمثلت في عقد مؤتمر صحافي مشترك 
لجبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة 
العاروي،  وصالح  الله،  رام  في  الموجود  فتح 
لبنان،  في  الموجود  حماس  حركة  رئيس  نائب 
الفلسطينية،  للسلطة  الرسمي  التلفزيون  بثه 

في حدث نادر منذ سنوات.

أفيف  الصهيوني  االحتال  جيش  أركان  رئيس  ألغى 
كوخافي، مناورة عسكرية ضخمة كان من المقرر إجراؤها 
في سبتمبر/أيلول المقبل، العتبارات تتعلّق بالميزانية، 

وفق إعام صهيونّي.
الحديث  إن  أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة  وقالت 
الجيش  خطط  مناورتين  أكبر  بين  من  واحدة  عن  يدور 
جنود  من  آالف  بمشاركة  الحالي،  العام  لتنفيذهما 

االحتياط.
أوام��ر  االحتياط  جنود  يتلقى  أن  المقرر  من  وك��ان 
المناورة  إلغاء  تقرر  لكن  المقبلة،  األيام  في  االستدعاء 
ف��ي خ��ت��ام م��ب��اح��ث��ات ب��رئ��اس��ة األرك�����ان ع��ل��ى وق��ع 
وفق  العام،  هذا  الجيش  لميزانية  المتوقعة  التقليصات 

المصدر ذاته.
تدريب  عن  عبارة  كانت  إلغاؤها،  تم  التي  والمناورة 
القوات  ذلك  في  بما  الجيش،  أسلحة  معظم  فيه  تشارك 
مدى  الختبار  أسبوع،  لمدة  والجوية  والبحرية  البرية 

جاهزية الجيش لانتقال من الروتين إلى حالة الطوارئ 
والحرب على جبهات عدة بشكل متزامن.

األركان  رئيس  قرار  إن  الجيش،  باسم  المتحدث  وقال 
لعام  الجيش  أولويات  تحديد  عملية  إط��ار  »في  يأتي 
2020 في ظل الفجوات في الميزانية التي تتم مناقشتها 

حالياً«، وفق المصدر ذاته.
عن  الصهيوني  الجيش  أعلن  الماضي،  واألرب��ع��اء 
تقليص الخدمة العسكرية اإلجبارية للذكور من 32 شهراً 

إلى 30 شهراً بأثر فوري.
الخدمة  مدة  تقليص  مواصلة  المالية  وزارة  وتدعم 
ميزانية  تقليص  من  تمكينها  بهدف  للذكور  اإللزامية 

الدفاع.
في  وشريكه  نتنياهو  بنيامين  ال��وزراء  رئيس  وكان 
االئتاف الحكومي وزير الدفاع بيني غانتس، قد فشا في 
االتفاق حول مسألة إقرار الميزانية، على أن يلتقيا مجدداً 

في وقت الحق لبحث المسألة.

على  القائمة  الحلول  لكل  اإلقليم  استعداد  البرزاني،  نيجرفان  العراق  كردستان  إقليم  رئيس  أكد 
أساس الدستور مع بغداد.

وذكر بيان لرئاسة اإلقليم، أن »البرزاني اجتمع بممثلة األمين العام لألمم المتحدة في العراق جنين 
هينيس باسخارت، وناقشا عاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل بينهما«.

نشّجع  »نحن  باسخارت:  قالت  الطرفين،  بين  الحوار  استمرار  من  المتحدة  األمم  موقف  وحول 
الجانبين على االستمرار في الحوار والسعي للتوصل إلى حلول«.

وأعربت المبعوثة األممية في العراق الثاثاء الماضي، عن استعدادها لمساعدة بغداد وأربيل في 
التوصل التفاق شامل وجذري يرضي الطرفين.

ب�سبب �لميز�نّية.. جي�ش �الحتالل يلغي مناورة �سخمة

�أربيل: م�ستعّدون لكل �لحلول 

مع بغد�د على �أ�سا�ش �لد�ستور
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تحدثت صحيفة »الوطن« السورية، عن األسباب التي أدت لمنع دخول األراضي 
األردنية أكثر من 100 شاحنة براد تنقل خضاراً وفواكه سورية.

مرور  رخصة  إب��راز  اشترطت  األردن��ي��ة  ال��زراع��ة  وزارة  أن  الصحيفة  وذك��رت 
)ترانزيت( مسبقة صادرة عنها، من أجل عبور أصناف مختلفة من الخضار والفواكه 

ذات المنشأ السوري واللبناني، وذلك من تاريخ 5 يوليو الحالي.
المناسب، عاد  الوقت  المصدرين في سورية في  إباغ  القرار، وعدم  وعلى خلفية 
عدد كبير من البرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه، وبما يزيد على 100 براد، 

حسب عضو لجنة المصدرين في اتحاد غرف الزراعة السورية أحمد بوز العسل.
وأكد المسؤول أن هناك عدداً من البرادات يقف حالياً في منفذ نصيب الحدودي 
مع األردن، مبيناً أن المخلص الجمركي الذي يتعامل معه المصدر في سورية يجب 
أن يذهب إلى وزارة الزراعة في األردن من أجل الحصول على رخصة مرور لكل بند 
من المواد المصدرة بشكل مسبق قبل موعد التصدير، وهو ما لم يعلمه المصدرون 

في سورية قبل بدء التطبيق.
بدوره قال عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في سوق الهال السوري محمد 

البرادات  سائقي  من  واالتصاالت  الرسائل  من  العشرات  تلقت  اللجنة  إن  العقاد 
المتوقفة أمام منفذ نصيب الحدودي، وإن اللجنة تعمل على التنسيق مع الجهات 

المعنية لمتابعة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة.
 70 بنسبة  البندورة،  وخاصة  بالخضار،  محملة  البرادات  معظم  أن  إلى  ولفت 
أن هناك مشكلة إضافية تعترض طريق  إلى  الحموالت، مشيراً  بالمئة من إجمالي 
إضافة  والرسوم،  الترانزيت  تكاليف  ارتفاع  وهي  األردنية،  األراضي  عبر  البرادات 
إلى مشكلة المناقلة عبر نقل الحموالت من البرادات السورية إلى البرادات األردنية.
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المقاومة  لممارسة  الله  لحزب  العام  األمين  دعوة  تفهم  ان  يجب  وبهذا 
االقتصادية عبر تحويل التهديد بالجوع والعوز والفاقة، إلى فرصة يستغلها 
لبنان يحول من خاللها اقتصاده من اقتصاد ريعي واهن يقوم على الخدمات 
إلى اقتصاد قوي متماسك يقوم على اإلنتاج، اقتصاد تكون عماده الزراعة 
والصناعة التي يتحكم بمسارها اللبناني ذو الخبرة والكفاءة والقادر على 
استغالل أرضه في الزراعة وأمواله وكفاءاته في الصناعة استغالالً يمكنه 
من تحويل وجهة توفير السلع واستبدال المصادر الخارجية لها التي تهدر 
العملة  يبقي  ذاتياً  اكتفاء  له  تحقق  داخلية  مصادر  إلى  الصعبة  األم��وال 
الصعبة في الداخل في مرحلة أولى ثم يتطور إلى التصدير ليصبح مصدراً 
لتدفق األموال من الخارج بما يعيد شيئاً من التوازن للميزان التجاري الذي 
تفاقم اختالله منذ العام 1992 تاريخ االعتماد حصراً على االقتصاد الريعّي 

وتدمير الصناعة والزراعة في لبنان بعيداً عن االقتصاد اإلنتاجي.
ليست  فيها  المواجهة  وان  اآلن  حقيقية  حرب  في  أننا  ندرك  أن  علينا 
بين تجار يتنافسون على ربح مادي من أسعار سلع وخدمات يوفرونها. 
معنى  بكل  حرب  هي  بل  تاجر  يمارسه  واحتكاراً  تنافساً  ليست  فالمسألة 
الكلمة تقوم على مبدأ أطلقه الغرب منذ ثالثة قرون قال فيه إن »مالك الرزق 
يكون مالكاً للعنق ومن تحكم بلقمة عيشك أخضعك بسهولة«، مبدأ اتجهت 
أميركا إلى العمل به وبشراسة بعد ان عجزت في المواجهة في الميدان رغم 
تقلبها في مختلف صيغ المواجهة واستراتيجيتها من قوة صلبة إلى قوة 
االقتصادية  الحرب  أميركا  قررت  هذا  كل  بعد  ذكية.  مركبة  قوة  إلى  ناعمة 

او اإلرهاب االقتصادي تمارسه على لبنان عامة وتّدعي بأنها تستهدف به 
حزب الله فقط وهو اّدعاء كاذب طبعا، وبعد أن بلغت المواجهة بين المحور 
االستعماري الذي تقوده أميركا ومحور المقاومة الذي ينتظم فيه حزب الله 
أوجها في لبنان وطالت لقمة المواطن وكل مفاصل حياته ومعيشته وباتت 
في  حقوقه  يستهدف  عدوان  لبنان،  على  الخارجي  للعدوان  ممهدة  محطة 
ورفض  أميركا  عدوان  مواجهة  فإن  األجواء،  في  وسيادته  والبحر  األرض 
االستسالم لها باتت تشكل واجباً وطنياً يندرج في سياق الدفاع عن الوطن 
يقل  ال  تحرراً  األميركية،  الهيمنة  من  االقتصادي  التحرر  إلى  يهدف  دفاعاً 

أهمية عن تحرير األرض واإلرادة.
والتحرر االقتصادي المطلوب هذا هو الذي يستلزم المقاومة االقتصادية 
التي يجب أن يلتزم بها كل مواطن قادر على عمل ما في سياقها، مقاومة ال 
تقتصر على مسألة تحويل اإلنتاج من ريعي إلى إنتاجي والسير في طريق 
يحتاجها  التي  والخدمات  االستهالكّية  السلع  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق 
الفرد والجماعة، بل مقاومة تشمل التفلت من القبضة األميركية في اختيار 
الشركاء في العملية االقتصادية والخروج من حالة يكون فيها رضا أميركا 
شرطاً للتعامل االقتصادي مع الخارج إلى وضع تكون فيه »مصلحة لبنان 
هي المحرك إلقامة أي عالقة مع الخارج« وفي حال انتقل لبنان من األولى 
أميركا  سيجد  لبنان،  مصلحة  إلى  أميركا  رضا  من  انتقل  أي  الثانية  إلى 
تتراجع كثيراً عن ممارستها الوحشية لإلرهاب االقتصادي ضده... وعلى 
أن  وسيجد  التنفيذ  في  المواجهة  وشجاعة  القرار  شجاعة  يملك  أن  لبنان 

األمور أهون بكثير مما كان ُيتوّقع أو ُيظّن.
وإضافة إلى التحّول في طبيعة االقتصاد، والتحّول في اختيار األسواق 
شرط  وهو  االقتصادية،  المقاومة  لنجاح  ثالث  شرط  هناك  الخارجية، 
داخلي إداري مالي ذاتي، يتمثل باإلصالح اإلداري والمالي وبمراجعة النظم 
التصّور  من  واالنتقال  عليها،  والقيمين  لبنان  في  القائمة  والمالية  اإلدارية 
واألسالك،  الفئات  كل  ومن  لبنان  في  الموظفين  غالبية  لدى  اليوم  القائم 
ملكية  واستثمار«  ملكية  هي  العامة  »الوظيفة  بأن  بالقول  يتمثل  تصور 
لها  الوطني  المفهوم  إلى  واالنتقال  يتوالها،  َمن  بيد  واستثمار  للطائفة 
واعتبار »الوظيفة العامة خدمة وطنية عامة« والموظف عامل مأجور لدى 

لشعب وليس جالداً يتحكم بأموال الشعب وأعصاب أفراده.
إنها شروط ثالثة يفترض توفرها لنجاح المقاومة االقتصادية بالشكل 
الذي يعول عليه إلنقاذ لبنان وحمايته وجوداً ودوراً، شروط يجب أن تكون 
ماثلة في ذهن كل َمن يحاول وضع استراتيجية دفاعية للبنان، فالدفاع ال 
يتوقف عند تحرير األرض ودرء الخطر الناري عليها بل يشمل كل التدابير 
التي تستهدف حماية األرض وَمن عليها في وجوده وحقوقه ومستلزمات 
العدوان  يشكله  ال��ذي  الخطر  نجعل  وبهذا  وسيادته.  وكرامته  عيشه 
األميركي على لبنان اآلن والذي ُينذر بأسوأ العواقب نجعله فرصة يصنع 
المصير  على  الخطر  دوائر  من  العبور  وجسور  النجاة  حبال  اللبناني  فيها 

إلى مواقع الطمأنينة للمواطن والوطن...
� أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

المقاومة االقت�صادّية ... )تتمة �ص1( 

»االإ�صرائيليون«: قنبلة نووّية ... )تتمة �ص1( 

محطات على الطريق ... )تتمة �ص1( 

االن�صحاب مبداأ اأميركّي ا�صتباقّي

{ سماهر الخطيب
عالم  في  المفاهيم  وتتشابك  الدولية  األحداث  تتأرجح 
وتطورت  وأدوات��ه��ا  الحرب  وسائل  معه  تغّيرت  متغير 
التفريق  وب��ات  بالحرب  السلم  اختلط  حتى  بمفاهيمها 
بينهما صعباً. فإذا كانت الدول تحيا في سلم حقيقي بال 
منازعات، فلماذا إذاً تعاني الشعوب ما تعانيه؟! رغم عدم 
العالم  هذا  وسط  في  التقليدي  بمفهومها  الحرب  نشوب 
للقطب  ومنافستها  دول  صعود  يشهد  وال��ذي  المتغير 
يتلفظ  الواحد  القطب  عهد  أّن  واضحاً  وب��دا  األميركي. 
أنفاسه األخيرة ليسلّم دفة القيادة لعالم متعدد األقطاب ال 

يقبل بانتهاك السيادة وال أّن تكون الدول فيه مفعوالً به.
وفي العودة إلى القطب الواحد الذي دام ألكثر من عقود 
متتالية فقد فيها مبدأ التوازن الدولي والتعايش السلمي 
المجتمع  فوضوية  وسط  لألقوى  الغلبة  مبدأ  وترسخ 
الدولي التي أوجدتها سياسات الواليات المتحدة على مّر 
عقود متتالية. ولم يشهد خالل كل هذه الفترة الزمنّية أن 
العالقة  يحكم  اجتماعّي  عقد  أو  عالمية  اتفاقية  توقيع  تّم 
بين الحاكم والمحكوم، كان دعاته »هوبز وروسو ولوك«، 
فلم تجتمع الدول كأشخاص معنويين في المجتمع الدولي 
للتنازل عن بعض حقوقهم مقابل أن تلتزم الحاكمة بأمر 
»العم سام« بمصيرهم بل كانت حاكمة بحكم األمر الواقع 
ولم تجد من ينافسها في مقابل تجاوزها للقانون الدولي 
وميثاق األمم المتحدة ومنظماتها والمعاهدات التي التزمت 

فيها الدول وقد وقعت في عهد سابق لعهد إمبراطوريتها.
بالتوازن  عنون  والذي  السابق  العهد  عن  الحديث  في 
الدولي أو مبدأ األمن الجماعي وتأسيس عصبة األمم ومن 
وكذلك  لها  التابعة  والمحاكم  المتحدة  األمم  منظمة  ثم 
المنظمات الخاصة بها وتفعيل قوانينها على جميع الدول 

بعد أن عانت ما عانته من حروب واستعمارات وغيرها.
فيما تغّيرت الصورة الدولية اليوم وبمجيء مدير البيت 
مبدأ  به  الحاكم  مبدأه  فبات  مضامينها  تكشفت  األبيض 
االنسحاب إذ أخرج ترامب بالده من كل أشكال االتفاقيات 
العمل  باسم  الخارج  في  األطراف  المتعددة  والمؤسسات 

بمفردها. 
وال ينفصل مبدأ االنسحاب عن شعار »أميركا أوالً« ألّن 
ما وراء االنسحاب تعّنت أميركي لعنجهية إمبراطوريته. 
مجريات  عن  ببعيدين  ليسوا  أميركا  في  القرار  فصناع 
بما  دراية  عن  إنما  العظمة  تعّنت  وليس  الدولية  الساحة 
يحدث وأّن المقبل لن يكون كما اليوم والحال يتغير فال بّد 
من الجلوس على طاولة جديدة ومفاوضين جدد وشروط 
بالرغم  مكّبلة  تكن  أال  بانسحابها  أميركا  أرادت  جديدة 
من أّنها لم تتأثر بتلك »األصفاد« إنما الزمان تغير وحين 
الراعية  كانت  الدولي  القانون  حول  وت��دور  تلف  كانت 
وقوى  صاعدة  قوى  هناك  اليوم  لكن  الدولي  للمجتمع 
منافسة فال بّد من االستعداد للمرحلة الجديدة التي بدأت 

ترتسم مالمحها.
مبادئ  فنذكر  األميركية  المبادئ  إل��ى  ال��ع��ودة  وف��ي 
وولسون األربعة عشر والتي كانت بذرة تأسيس عصبة 
األمم، وعقيدة ترومان مفادها تقديم المساعدة إلى البلدان 
العزم  مفاده  كارتر  ومبدأ  الشيوعية.  قبل  من  »المهددة« 
مفاده  ريغان  ومبدأ  العربي،  الخليج  عن  الدفاع  على 
دعم »مقاتلي الحرية« ضد األنظمة المدعومة من االتحاد 
السوفياتي. وفي كل حالة، كان الهدف األسمى المصلحة 

األميركية في مواجهة كل منافس لوجودها.
مبادئ  عن  أهمية  يقل  ال  االنسحاب  مبدأ  فإّن  بالتالي 
أس��الف��ه. فقد أخ���رج ال��ب��الد م��ن ك��ل أش��ك��ال االت��ف��اق��ات 
العمل  باسم  الخارج  في  األطراف  المتعددة  والمؤسسات 
الحاصلة  للتغيرات  رؤيتها  هو  الخفّي  والهدف  بمفردها 
واقتناعها بوجوب التحّضر لمرحلة عالمية جديدة تتخلى 
التي  األوراق  أق��وى  المتالك  وتتهيأ  التزاماتها  عن  فيها 

تخّولها التفاوض فيها.
من  ب��الده  ترامب  سحب  األول��ي��ة،  إج��راءات��ه  أح��د  في 
اتفاقية  وهي   ،)TPP( الهادئ   المحيط  عبر  الشراكة 
بالمئة   40 اثنتي عشرة دولة تمثل حوالى  تجارية تضم 
قواعد  وضع  وراءه��ا  الدافع  كان  العالمي.  االقتصاد  من 
أو  بها  الوفاء  الصين  على  يتعين  التي  للتجارة  طموحة 

المخاطرة بالتخلّف عن الركب..
منظمة  من  ترامب  إدارة  انسحبت  األخيرة،  اآلونة  وفي 
أعلنت  أيام  وقبل  عالمي.  وباء  وسط  العالمية  الصحة 
بين  اتفاقية  وهي  المفتوحة،  األج��واء  معاهدة  مغادرة 
أراض��ي  ف��وق  االستطالع  برحالت  تسمح  دول��ة  ثالثين 
اليقين وفرصة سوء  تقليل عدم  البعض من أجل  بعضها 

التقدير.
ذلك  في  بما  األخرى،  االنسحابات  من  مجموعة  وهناك 
لعام  اإليراني  النووي  واالتفاق  للمناخ،  باريس  اتفاق 
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واليونيسكو، ومجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
الخيارات  من  يزيد  االنسحاب  أن  ترامب  اعتقاد  في 
المستقبلية.  المفاوضات  في  رافعة  ويعطيه  األميركية 
الرسائل  إلرس��ال  تسعى  ترامب  إدارة  أن  جلّياً  ويتضح 
هذه  سعر  بأّن  معرفتها  رغم  االنسحاب،  عبر  السياسية 
من  االنسحاب  أدى  المثال،  سبيل  على  مرتفع.  الرسائل 
ميثاق باريس إلى نفور العديد من الحلفاء الذين يرون أن 

تغير المناخ يمثل تحدياً وجودياً. 
المعاهدات  من  التسلسلي  االنسحاب  ُيضيف  كما 
الموثوقية  التنبؤ وعدم  القدرة على  جرعة ثقيلة من عدم 

للسياسة الخارجية األميركية.
من  لالنسحاب  نتيجة  ليست  الثقيلة  وال��ج��رع��ة 
آخر،  نوع  من  انسحاب  هناك  إنما  والمنظمات  المعاهدات 
سورية  في  لألكراد  العسكري  الدعم  سحب  غ��رار  على 
وربما للحكومة في أفغانستان، يفاقم هذا التصور. فبات 
أمنهم  بوضع  قرارهم  عن  يتساءلون  والحلفاء،  األصدقاء 

في األيدي األميركية.
باعتماد  تعنون  األوروب��ي��ة  ال��دع��وات  ب��ات��ت  حتى 
جيش  بإيجاد  وسابقاً  أكتر  أنفسهم  على  األوروبيين 
االنتقادات  عن  ناهيك  األوروب���ي  لألمن  خ��اص  أوروب��ي 
لسان  على  األميركية  اإلدارة  لها  تعّرضت  التي  الكثيرة 
الواليات  القرار األوروبيين فمن دون االعتماد على  صناع 
قوي،  جار  إلى  االستناد  خيار  الحلفاء  يواجه  المتحدة، 
وكلتا  كليهما.  أو  الخاصة،  العسكرية  قدراتهم  بناء  أو 
مسعى  في  األميركية  المصالح  ضّد  تعمالن  النتيجتين 
األميركية  اإلدارة  تخلق  االنسحاب  مبدأ  تطبيق  إلى  منها 
على  للحصول  وروسيا   الصين،  مثل  للمنافسين،  فرصاً 

مكانة عالمية على النفقة األميركية..
وربما لو كان صناع القرار األميركي أكثر يقظة لما قاموا 
أو  اآلخ��ر  الطرف  وتحميل  واح��د  جانب  من  باالنسحاب 
األطراف األخرى المسؤولية عبر مزاعم االنتهاك لالتفاق، 
تشاورت  لو  جداً  مختلفاً  األمر  يكون  أن  الممكن  من  وكان 
بمجموعة  العالمية  الصحة  منظمة  وطالبت  حلفائها  مع 
من اإلصالحات، موضحة أنه إذا لم يتم تنفيذها، فستقوم 
على  ق��درة  أكثر  جديدة  منظمة  بتمويل  البلدان  جميع 

مواجهة التحديات الصحية العالمية.
وفي حالة إيران، قّوض االنسحاب األميركي من االتفاق 
النووي احتماالت انضمام فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى 
التفاقية  الحاسمة  األحكام  يمدد  أن  شأنه  من  كان  نهج 
2015 في مقابل الرفع االنتقائي للعقوبات. إنما ما قامت 
به الواليات المتحدة هو عزل نفسها في خطأ استراتيجي 

ُيضاف إلى قائمة أخطائها.
حتى اآلن، على األقل، جرت الرياح بما ال تشتهي السفن 
األميركية، وبالرغم من التفاؤل األميركي أن االنسحاب مّهد 
الطريق لشيء أفضل. إنما الحقيقة على العكس من ذلك، 
األميركية  المبادئ  من  كأسالفه  ليس  االنسحاب،  فمبدأ 
قبل  أدى  إنما  جديد  لعالم  استباقّية  خطوة  راعيه  أراده 
األميركي  النفوذ  تراجع  إلى  الجديد  العالم  هذا  دخ��ول 
وانغالقه وتعّرضه للكثير من االنتقادات قد تفقده ما أراد 

من أوراق القوة..

قالت مصادر روسية 
إن ارتفاعاً مرتقباً على 
أسعار النفط سيتحقق 

في ضوء الخسائر التي 
حصدتها السعودية 
من سياسة اإلغراق 

وإن هذا التحسن ناتج 
عن تخفيض العرض 

السعودي لجني أسعار 
أفضل في ضوء حجم 

العجز في الميزانية 
السعودية والرهان على 

زيادة الطلب تدريجياً 
في السوق العالمية.

كوالي�سكوالي�س

التنازالت  حجم  وما  األسد،  حافظ  السوري،  الرئيس   
التي لديه استعداد أن يقدمها )في مقابل السالم(. وقد 
الثاني،  الحسن  المغرب،  ملك  الى  التوجه  مني  طلب 
في  األسد  الرئيس  نبض  جّس  يحاول  ان  منه  والطلب 
وقابلت  فعالً،  المغرب  الى  ذهبت  وقد  الخصوص.  هذا 
الملك الحسن الثاني وأطلعته على الموضوع. وقد قام 
بدوره بتكليف رئيس جهاز المخابرات المغربية آنذاك، 
ومقابلة  سورية  الى  الذهاب  الحموشي،  اللطيف  عبد 
الرئيس االسد الستطالع موقفه من موضوع التنازالت. 
على  الموضوع  بطرح  المغربي  المبعوث  قام  وعندما 
ال  وبطريقة  مباشرة  غير  بصورة  السوري،  الرئيس 
توحي بأن رابين هو َمن يريد سبر موقفه، قال له األسد 
إنه يريد وضع قدميه في بحيرة طبريا. وهذا ما جعله 
)الحموشي( يستنتج بأن الرئيس السوري ليس على 
استعداد لتقديم تنازالت. وقدم رئيس جهاز المخابرات 

المغربي لطرفي وأبلغني بذلك.
3 - أن كل ما يقوم به نتنياهو، في الداخل والخارج، 
بما في ذلك موضوع صفقة القرن وضم الضفة الغربية 
وأزمة الكورونا وغير ذلك، انما يستخدمه لهدف واحد، 
يتمثل في حماية نفسه من القضاء / المحاكمة / وهو 
ال يفكر إطالقاً بمصلحة »إسرائيل« )بمعنى انه ال ينطلق 

من مصلحة إسرائيل(. 
 ،1996 سنة  ل��ل��وزراء،  رئيًسا  انتخابه  بعد   -  4
طلب مني نتنياهو ان اعمل معه وان اتولى ملف إيران. 
فوافقت شرط ان تكون رسالة التكليف موقعة منه ومن 
وزير الدفاع، كي توفر لي غطاًء في السيطرة على جميع 
األجهزة األمنية اإلسرائيلية، الموساد والشاباك وأمان 
النووية. لكن نتنياهو  الشؤون  الدفاع ولجنة  / وزارة 
رسالة  على  التوقيع  الدفاع  وزي��ر  يشاركه  أن  رفض 
أدى  ما  وهو  مقامه،  من  انتقاصاً  فذلك  واعتبر  التكليف 
الى فشل العملية. وقد أراد نتنياهو من وراء ذلك اظهار 
الوحيد  إنه  للناس  يقول  وكي  الوحيد  كالمنقذ  نفسه 

الذي يقوم بحمايتهم.
من  ال��ه��روب  هي  نتنياهو  اول��وي��ات  أول��ى  إن   -  5

يسمى  الذي  ترامب،  مشروع  طرح  فبعد  المحاكمة... 
صفقة العصر، اعتبر نتنياهو ان هذا المشروع مخصص 
»إسرائيل«،  لدولة  وليس  نتنياهو(  )بنيامين  لبيبي 
وال  الدفاع  وزارة  مع  ال  اآلن،  حتى  يتشاور،  لم  انه  اذ 
الخرائط  على  أحد  أي  يطلع  ولم  الخارجية،  وزارة  مع 

المتعلقة بالمشروع.
انه  اال  نتنياهو،  عن  شيء  أي  قول  باإلمكان  إن   -  6
أفضل  بشكل  المواقف  تقييم  فباستطاعته  غبياً..  ليس 
ان  يمكن  اذ  مهلهل...  السياسي  وضعنا  اآلخرين...  من 
أسوأ  في  االقتصاد  لحظة...  اي  في  الحكومة  تسقط 
أحواله... وضعنا في العالم، ما عدا الواليات المتحدة، 

هو أسوأ وضع منذ عقود...
االنتخابات  ستجري  المقبل  نوفمبر  شهر  في   -  7
الرئاسية األميركية، التي يتوقع ان يفوز فيها المرشح 
ال  عهدي(  )في  معي  لنتنياهو:  يقول  وهو  بايدن،  جو 
مخرج  عن  ويبحث  ذلك  يعرف  ونتنياهو  ضّم.  يوجد 
موضوع  )فشل  ذلك  مسؤولية  يحملها  ما  جهة  وعن 

الضم(.
قوًة  نفسها  ستعلن  إيران  أن  عن  سؤال  وحول   -  8
أتكلم  إنني  بالقول:  شافيت  أجاب  ما،  وقت  في  نووية، 
ويقيمها  المعلومات  يجمع  استخبارات،  كرجل  اآلن 
انطلق  فإنني  وعليه  التوصيات،  مع  لرئيسه  ويرفعها 
أن  ف��ي  المتمثل  السيناريوهات...  أس��وأ  م��ن  دائ��م��اً 
على  يصروا  وأن  هدفهم  عن  يتراجعوا  لن  اإليرانيين 
ليس  أنه  أرى  فإنني  نووية،  تسليحيٍة  قدرات  امتالك 
الى  دائماً  موقفهم  يستند  ان  المؤكد،  او  الضروري،  من 
تل  على  إلقائها  أجل  من  القنبلة  امتالك  يريدون  انهم 
يريدون  انهم  الى  يرتكز  منطقهم  ان  اعتقد  وانما  أبيب، 
أخطاء  اي  ارتكاب  على  قادراً  يكون  لن  أحداً  بان  القول 
تعبيراً  استخدم  )هو  القنبلة  يمتلكون  عندما  تجاههم 
 .)No Body will wess with us باالنجليزية) 
الرغم  فعلى  الشمالية.  كوريا  مع  حصل  كما  تماماً 
المفاوضات فإن كوريا احتفظت بسالحها  من استمرار 

النووي وتعمل على تطوير تكنولوجيا جديدة.

امتالك المناعة  عن  اإليرانيون  يتحدث  وعندما   -  9
ال  فإنهم  محصنين(  يكونون  ان  او  ال��ردع  )بمعنى 
الواليات  يقصدون  وإنما  فقط  »إسرائيل«  يقصدون 
المتحدة وتركيا والعراق أيضاً. فهم ال يمكنهم ان ينسوا 
فعلى  تركيا،  ناحية  من  ام��ا  سنوات.  الثماني  ح��رب 
إيرانياً  المتبادلة فإن هناك تنافساً  الزيارات  الرغم من 
للسالح  إي��ران  وبامتالك  االوس��ط  الشرق  على  تركياً 
التركي  الدور   / للنفوذ  ضربًة  ستوجه  فإنها  النووي 
تركيا...  ضد  مناعة  الموساد  رئيس  يعتبره  ما  )هذا 
تضييق هامش المناورة عليها في مقابل توسيع هامش 

المناورة اإليراني(. 
لست  فأنا  ايضاً،  »إسرائيل«  هناك  أن  كما   -  10
بسالح  »إسرائيل«  ستقصف  إي��ران  بأن  يقولون  ممن 
القنبلة، ولكنني اقول بان الدولة  نووي، حال امتالكها 
انواع  كل  اقامة  بإمكانها  يصبح  القنبلة  تملك  التي 
إن  مصالحها.  وحماية  نفوذها  لتوسيع  التحالفات، 
امتالك إيران للقنبلة يوسع تأثيرها ويغير وضعها في 

اإلقليم وفي العالم.
بين  النووي  االتفاق  )يقصد   2015 اتفاقية   -  11
إيران ودول ال� 5 1+( أعطتنا 15 عاماً من الزمن )لتأخير 
البرنامج النووي اإليراني( بينما انسحاب ترامب منها 
قد جعل إيران تمتلك ما يكفي، من اليورانيوم المخصب، 
لصناعة قنبلٍة نووية خالل أشهر. وفي حال اعلنت إيران 
ان نجد طريقًة  فان علينا  النووية  القنبلة  امتالكها  عن 
السالح  باستخدام  يكون  لن  ال��ردع  هذا  لكن  لردعها. 
نكون  ان  الممكن  غير  من  الن  وذل��ك  ضدها،  النووي 
هيروشيما،  بعد  النووي  السالح  تستخدم  دولة  ثاني 
وانما بإيجاد طريقة ردع حقيقية، وان نضمن امتالكنا 
فقدتم  ما  اذا  لإليرانيين:  نقول  ان  تمكننا  التي  للقدرات 
أن  فعليكم  ضدنا،  القنبلة  استعمال  وقررتم  عقلكم، 
 ( موجودة   تبقى  لن  إي��ران  أن  حسبانكم  في  تضعوا 
الذي  الثمن  وان   ،)  Iran will cease to exist
ستدفعونه، في حال استخدمتم القنبلة ضدنا، سيكون 

باهظاً.

سيكون  ذل��ك  ف��إن  ترامب  انتخاب  أعيد  إذا   12-
أجمع...  الحر  العالم  وعلى  أميركا  على  كارثة  بمثابة 
انني ضابط استخبارات ويمكنني ان اكون مثالياً، لكن 
المثاليات ال مكان لها في تقييماتي. لذا فإنني براغماتي 
وهذا ينبع من طبيعة مهنتي.... )قال ذلك في معرض 
التي  القاتمة  الصورة  حول  للصحافي  سؤال  على  رده 
وترامب  أوباما  من  كالً  انتقد  عندما  كتابه  في  رسمها 

على حٍد سواء(.
13 - وتابع، عائداً الى سياق الردع الذي تحدث عنه 
تجاه إيران، تابع قائالً: يجب تطبيق نفس استراتيجية 
الله ايضاً. نحن ال نريد ان نبدأ  الردع أعاله ضد حزب 
)الحرب( ولكن اذا، ال سمح الله، بدأ )الحزب( بإطالق 
 Dozens of Missiles into  ( الصواريخ  عشرات 
وتسويته  لبنان  جنوب  داخل  التقدم  فعلينا   )  Israel

باألرض.
هكذا يجب أن تكون استراتيجيتنا: اوالً الردع واذا لم 

يفد الردع، فالضرب بال رحمة.
عالقة  تطور  احتماالت  عن  س��ؤال،  وح��ول   -  14

»إسرائيل« مع إيران، أجاب شافيط بالقول :
هناك احتماالن :

النظام.  تطيح  شعبية  انتفاضة  تحدث  أن  االول: 
ولكن هذا االحتمال ضئيل.

الثاني: ان يستولي الحرس الثوري على السلطة وأن 
يبعد رجال الدين عنها. وهذا االحتمال الذي أُرِجَحُه.

كهذا،  تطور  تداعيات  عن  الصحافي  سأله  وعندما 
أجاب بالقول :

التحاور  باإلمكان  سيكون  انه  هي  الجيدة  •األخبار 
مع أناس براغماتيين وعقالنيين.

على  السلطة  تؤثر  أن  فهي  السيئة  األخبار  •أما 
او  مريحة  ليست  قرارات  اتخاذ  الى  وتدفعهم  عقولهم 

مزعجة.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

بعدنا طيبين قولوا الله.

رّد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية 
»التصريحات  على  م��وس��وي  ع��ب��اس 
ال��م��س��ي��ئ��ة« ال��ت��ي أط��ل��ق��ه��ا ع���دد من 
قوة  قائد  بحق  األميركيين  المسؤولين 
قاسم  الفريق  الشهيد  السابق  القدس 
معتبراً  األخ��ي��رة،  األي��ام  في  سليماني 
ليس  لجرائمهم  األميركيين  »تبرير  أن 
هو  األسف  يثير  ما  لكن  الجديد،  باألمر 
المتحدة  األمم  على  الوقحة  فعلهم  ردة 
ال��ذي  األخ��ي��ر،  الموضوعي  وتقريرها 
خطوة  سليماني  اللواء  اغتيال  أن  اعتبر 

غير قانونية«.
»ال��ش��ه��ي��د  أن  م���وس���وي  وأوض�����ح 
تأثيراً  األكثر  العنصر  ك��ان  سليماني 
والتطرف  اإلره��اب  تنامي  مواجهة  في 
المنطقة  ف��ي  داع��ش  خ��اص��ة  والعنف 
تكّف  ال  أن  الطبيعي  من  ل��ذا  والعالم، 
تجاهه  حقدها  ع��ن  األميركية  اإلدارة 

وتهّجمها عليه حتى بعد اغتياله«.
األميركي  الرئيس  »باعتراف  وأضاف 
المتحدة  الواليات  نفسه،  ترامب  دونالد 

التيارات  لها دور رئيس في تشكيل  كان 
اإلرهابية الوحشية في غرب آسيا«.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية 
الوطني  البطل  هذا  »اغتيال  أن  اإليرانية 
المنطقة،  وأم��ن  السالم  عن  والمدافع 
أثبت أن داعش واإلرهاب، جزء من لعبة 

المنطقة«. أميركية لنهب 
ك��االم��ار،  أغنيس  قدمت  ق��د  وك��ان��ت 
المعنية  ال��خ��اص��ة  األم��م��ّي��ة  ال��م��ق��ّررة 
تقريراً  القضاء،  خارج  اإلع��دام  بحاالت 
إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
 .15/35 المجلس  بقرار  عمالً  المتحدة 
ويتناول التقرير قضية القتل المستهدف 
م���ن خ����الل ال���ط���ائ���رات ب����دون ط��ي��ار 
إلى  تهدف  توصيات  متضمناً  المسلحة، 
وتعزيز  الطائرات  هذه  استخدام  تنظيم 

المساءلة.
وتركز التقرير حول االغتيال األميركي 
للفريق قاسم سليماني، قائد قوة القدس 
في  آن��ذاك،  اإلي��ران��ي  الثورة  ح��رس  في 
الماضي،  الثاني  ك��ان��ون  ف��ي  ال��ع��راق 

أميركية،  طيار  دون  من  طائرة  بواسطة 
المهندس،  مهدي  أبو  أيضاً  قتلت  والتي 
العراقي  الشعبي  الحشد  ف��ي  القائد 
انتهاكاً  التقرير  اعتبره  ما  آخرين،  و4 

القضاء،  خارج  وإعداماً  العراق  لسيادة 
كذلك اعتبر التقرير أن »اغتيال سليماني 
الميثاق  وينتهك  قانونياً  مبرراً  يكن  لم 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية«.

مو�سوي: رّدة الفعل الأميركّية على التقرير الأممّي

 ب�ساأن اغتيال ال�سهيد �سليمانّي وقحة

وبقدر ما يخيف اإلدارة األميركية ان يتوجه لبنان شرقاً لمواجهة الحصار 
المفروض عليه، يخيفها أيضاً ان يتحّول اقتصاد لبنان من اقتصاد استهالكي 
استيرادي مكشوف على الخارج الى اقتصاد منتج ومنيع ومصّدر للخارج 

وما يتطلبه هذا التحّول من أسواق عربية وإسالمية بوابتها سورية.
لذلك نرى هذا الضغط األميركي الهائل لمنع التوجه إليجاد بدائل لواشنطن 
والصناعة  الزراعة  مركزية  على  قائم  لبناني  اقتصاد  ولبناء  وأدوات��ه��ا، 
السيادة  وتحصين  الحقيقي  لالستقالل  تشييداً  ذلك  في  ألّن  والسياحة... 

الوطنية...
2 � الترياق من العراق  

ألّن العراقيين على اختالف انتماءاتهم يحبون لبنان، وألّن اللبنانيين على 

تنّوع مشاربهم يحبون العراق، وألّن السوق العراقية قادرة على استيعاب 
كّل اإلنتاج اللبناني، وألّن مصفاة طرابلس قادرة على توفير كّل احتياجات 

لبنان من المنتجات النفطية..
وألّن السائح العراقي والمصطاف العراقي هو األكثر سخاء من كّل سائح، 

ومن كّل مصطاف.
من حقنا أن ننتظر الترياق من العراق.

3 � إدارة الظلم والظالم
أن يعلن بومبيو بنفسه أّن بالده ستمنع وصول النفط اإليراني إلى لبنان 
هو إقرار بأّن واشنطن أعلنت رسمياً عن حصارها للبنان من دون حتى قانون 

من الكونغرس وهو أصالً غير مقبول من أّي جهة أتى... 

بل هو إقرار بأّن حكومته تتحّمل مسؤولية قطع الكهرباء عن اللبنانيين... 
تماماً كما تعلن كّل يوم مسؤوليتها، عبر أدواتها، عن شّح الدوالر في لبنان... 
منع  واشنطن  تستطع  لم  وقت  في  يأتي  أنه  اإلعالن  هذا  في  والطريف     
وصول ناقالت نفط إيرانية إلى الكاريبي، وهو ال يبعد إال عشرات الكيلومترات 

عن السواحل األميركّية.
هكذا تؤكد اإلدارة األميركية أّنها إدارة الظالم والظلم في هذا العالم...

فإلى متى تستمّر حكومتنا في مراعاة اإلمالءات األميركّية.. حتى ال نقول في 
الرضوخ لها... أال يمكن دراسة إمكانية مقاضاة بومبيو، المعروف بتعّصبه 

العنصرّي المتصهين، أمام القضاء الدولي؟
* المنّسق العام لتجّمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان

وا�سنطن تنوي دعوة بكين للم�ساركة 
في المفاو�سات حول ال�سيطرة على الأ�سلحة

أعلنت الواليات المتحدة أنها »تنوي دعوة الصين للمشاركة 
األسلحة«،  على  السيطرة  بشأن  فيينا  في  المفاوضات  في 
مع  محادثات  ذلك  قبل  بكين  »تعقد  أن  في  رغبتها  عن  معربة 

موسكو حول هذه القضية«.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية، مورغان 
أورتاغوس، في بيان أصدرته أمس: »الواليات المتحدة ترّحب 
السيطرة  حول  المفاوضات  في  بالمشاركة  الصين  بالتزام 
الالحقة  العقالنية  على األسلحة. وبالتالي ستشمل الخطوات 
المتحدة  الواليات  بين  لوجه  وجهاً  لقاءات  عقد  إلى  الحاجة 

والصين«.
وأضافت أورتاغوس: »المبعوث الخاص للرئيس األميركي 
مارشال  السفير  األسلحة،  على  السيطرة  بشؤون  المعني 
إلى  لالنضمام  الصينية  الحكومة  سيدعو  بيلينغسلي، 

مفاوضات حسن النية في فيينا بالنمسا«.
لقاء  بعقد  الصين  المتحدة  الواليات  تنصح  »كما  وتابعت: 

إلج��راء  التالية  الخطوات  لبحث  أبكر  موعد  في  روسيا  مع 
المفاوضات الثالثّية حول السيطرة على األسلحة«.

وأكدت: »سنعرض جميعاً وجهات نظر ومهمات مختلفة أمام 
طاولة المفاوضات، وال شك في أنه ستكون بيننا خالفات. لكنه 
حان وقت الحوار والدبلوماسية بين 3 أكبر قوى دولية تمتلك 

األسلحة النووية بشأن منع اندالع سباق تسلح جديد«.
وزارة  باسم  المتحدث  لسان  على  الصين،  أكدت  أن  وسبق 
مفاوضات  إلى  لالنضمام  استعدادها  ت��زون،  فو  خارجيتها، 
والصين  المتحدة  ال��والي��ات  مع  األسلحة  ن��زع  ح��ول  ثالثّية 
إلى  النووية  قدراتها  تقليص  األميركّية  السلطات  موافقة  حال 

مستوى الطرف الصيني.
وفي تموز الماضي عقدت روسيا والواليات المتحدة في فيينا 
محادثات حول قضية معاهدة الحد من األسلحة االستراتيجية 
اجتماعاً  المدينة  هذه  تستضيف  أن  المتوقع  ومن  الهجومية، 

ثانياً في أواخر تموز – أوائل آب.



يوم الفداء.. و�صالح الإيمان ب�صحة العقيدة

يحمل شهر تموز في طّياته عبق الشهادة، وفي معانيه تتمثل مسيرة الحياة والوجود، 
الفداء والوفاء.

تمثلت  الساطعة،  الحقيقة  انبثقت  متآمرين،  عمالء  مواجهة  وفي  تموز،  من  الثامن  في 
أن  قبل  )شكراً(  لجالده  قائالً  سعاده،  أنطون  وقفها  شامخة  عز  بوقفة  بها  نقتدي  بقدوة 

تنطلق رصاصات الخيانة وتستقر في صدر المنادي بعز األمة ومجدها.
أّما قاتلوه  أنطون سعاده اختار الدرب الصعب واألصح، حفر اسمه في كتاب الخلود، 

فُدفنوا في كومة حجارة منسّية يمحوها الزمان.
للعدو  خدمة  سعاده  اغتالوا  طامعون  وبغاة  طغاة  ف��اس��دون  هناك  ك��ان  باألمس 

واالستعمار، واليوم ورثة الذل والخيانة، ينفذون أجندات العدو وقوى االستعمار.
باألمس وقف انطون سعاده متحدياً كل اإلغراءات ثابتاً على مبادئه وقناعاته، وقد قّدم 
القدوة  المعلم  وهو  أحب،  التي  باألرض  امتزج  الذي  دمه  النهضة،  مذبح  على  قربانا  دمه 

والثائر األول والشهيد األوفى.
األرض  مساحة  على  امتدت  لكنها  اإلعدام،  منصة  تراب  على  ذكية  دماء  سالت  باألمس 

فأشبعتها عزاً وكرامة.
النقية، وباالرادة الصلبة المصممة، ال بد أن نحّرر  الدماء  اليوم، فنؤكد بأننا بوهج  أما 
مجتمعنا من كل ويالته، من التحزبات الطائفية التي تستمّد صالفتها من األطماع الخارجية 

فتتحكم بأرزاقنا ولقمة عيشنا، ومن كل اآلفات التي تهّدد وحدة شعبنا.
»أنا أموت أما حزبي فباق«، قالها سعاده وهو الذي وثق بحزبه وأمته. وبأبناء مدرسته 

المؤمنين بعقيدته.
إن يوم الفداء.. هو يوم لتجديد العهد وللنهوض وامتشاق سالح اإليمان بصحة العقيدة، 

كيف ال وزعيمنا وضع ثقته بنا وقال: »ما أشّد اعتزازي بكم«.
النظام، وقوة  الزوبعة الحمراء، صفوفاً موحدة بديعة  عهدنا ان نبقى دائماً تحت راية 

فاعلة فيها خالص أمتنا. 

ما�صون على نهجك

باستشهادك يا زعيمي.. 
ناصعاً  العز  تاريخ  كتبت  وعميل  جائر  ظالم،  جالد  مواجهة  في  شموخاً  العز  بوقفة 

بأحرف من دماء،
أّما تاريخ العمالء.. فال يخجل من تلك الليلة.. 

أبناء الحياة الذين أردت أن ُيشار اليهم بالبنان، قوة منظمة وفاعلة، حاملة قيم الحق 
ابناء  القومية. إن  والخير والجمال، عازمة على تحقيق نهضة المجتمع وانتصار القضية 
التي  للعقيدة  الوضاء،  لفكرك  الزكي،  لدمك  لَك،  الوفاء  عهد  العهد..  على  زالوا  ال  الحياة 
التي تساوي كل  لنا قضيتنا  وضعت، كيف ال وقد عّرفتنا على حقيقتنا وهويتنا، وعّينت 

وجودنا.
في ذكرى استشهادك يا زعيمي نقول لورثة العمالء الذين اغتالوك: بأننا ماضون على 
نحقق  حتى  بعد..  تؤلد  لم  أجيال  مع  وستستمر  متواصلة  صراعنا  مسيرة  وأن  نهجك، 

غايتنا، ونحقق ألمتنا السورية السالم، ألنها هي الهدى.

حزٌب بِقَي وانت�صاٌر ُمنتظر...

ما أشبه اليوم باألمس...
ولو أّن الذي سأل من نحن، اليوم بيننا لقتلوه..

بين تموز 1949 وتموز 2020،
البيئة نفسها والمرض نفسه واألشخاص نفسها بأسماء أخرى،

كالزبد،  تطوف  واالنعزالية  والتقوقع،  وتتوارث،  تتوالد  والعمالة  زال،  ما  واالرتهان 
واالنتماء في ضياع ...

»حزٌب َبِقَي وانتصاٌر منتظر »
هي إشكالية ُتطرح من خالل الكلمات التى قالها سعاده قبيل استشهاده والتي انتقيُت 

جملتين... منها 
 األولى: )انا أموت أما حزبي فباٍق(،

وهو البقاء األزلي األبدي النابع من حتمية وجودية وحقيقة ثابتة ثبات التاريخ.

هي ليست نبوءة فهو لم يأِت بالخوارق بل هي الثقة المبنية على أسس وثوابت، نعم 
فالهشاشة ال تبقى والزوال مصيرها الطبيعي

 والثانية: )أما أبناء عقيدتي فسينتصرون... وسيجيء انتصارهم انتقاماً لموتي(
ونحن ما زلنا لم ننتقم للمؤسس الفادي،

إطار  في  وتندرج  المفجوع  غليل  تشفي  الغدر  قلب  في  طلقًة  أّن  فيه  ش��ّك  ال  ومما 
البطولة. 

كما أنها الرّد الواضح بأننا لسنا نعاجاً ُتذبح، بل نحن باعثو حياة وخالقي نبض هذه 
األمة.

لقد اختار سعاده االنتقام انتصاراً، وبهذا فهو أخرج قضية اغتياله من إطارها الفردي 
ال  الفكر  بأّن  وهي  األولى  الرسالة  فوّجه  الصراع،  إلى  الصحيح  إطارها  إلى  الشخصي 

ُيغتال، فما بالك بفكر يرتكز على صحة العقيدة وعلى حقيقة ووجود معتنقيه...
أما الرسالة الثانية فكانت الوعد باالنتصار،وعٌد مدعوٌم بثقة، وعٌد يجعل القاتل يدرك 
بأّن فعله ليس سوى محاولة فاشلة ال بل وقود هذا االنتصار، فسعاده ربط هذا االنتصار 

باستشهاده.
- فأين نحن اليوم من هذا االنتصار؟

المتحد  الى  المتحد  الى  الفرد  من  نبدأ،  ومنهم  أقسمنا  بهم  والمعتقد  والحقيقة  الشرف 
قبل  الروحية  الوحدة  ناشدين  الدونية،  الفردية  المصالح  محاربين  األم��ة،  ثم  األكبر 

الُفرقة واالنقسام. التنظيمية بيننا، نابذين 
»أبناء  قال  قد  التي نؤمن بها، هذا شرط واحد وأوحد فسعاده  إال بعقيدتنا  لنا  ال نصَر 

عقيدتي« سينتصرون وما دون ذلك فهو الُبعد سنواٍت ضوئية عن أّي نصٍر أو انتصار.
عمٍل  في  فكٍر  نتاج  وهي  العلى  الى  الدون  من  بالصعود  تتمثل  حركٌة  هي  النهضة  إّن 

خالل زمن، انها التراكم الَقّيمي والتصاعد الحر وليست باالنحدار.
بديل  توفر  لعدم  أيضاً  بل  فيه  االنتصار  مقوات  لتوافر  االنتصار  إال  به  يليق  ال  فكراً  إّن 
عنه قد يصل بنا الى االنتصار، يجعلنا وبعد واحٍد وسبعين عاماً من الوعد بكّل ما لنا وما 
أكتر  نكون  أن  أوعر،  الطريق  تجعل  ومخططات  متغّيرات  من  بأمتنا  يحيط  ما  وبكّل  علينا 
صالبة، جاهزين لنقد ذاتي بّناء، معالجين كّل إعوجاج او خلل أينما ُوِجد لُنشّكل الخلية 

األولى في انتصاٍر يبني لنا عزاً كليلِة الثامن من تموز...

وقفة عز خّلدت العقيدة المنت�صرة

وقفت أمام لوحة كتب عليها الثامن من تموز يوم الفداء. 
واجه  كيف  التموزية  الليلة  تلك  في  العظيم  هذا  أتخّيل  الحدث  هذا  عظمة  أمام  وقفت 
النتصار  شرط  موته  أن  أدرك  لقد  برجل.  أّمة  لسحق  التلمودّية  وقذاراته  العالم  مؤامرات 
قضيته ووقف أمام الجالد مبتسماً واثقاً بأن وقفة العز ستخلّد هذه العقيدة المنتصرة حتماً 
بنفوس القوميين االجتماعيين جيالً بعد جيل حتى النصر المحّتم وقيامة األمة من سباتها 

العميق. 
وقف أمام جالديه نسراً شامخاً يجلدهم بقوله أنا أموت أما حزبي فباٍق .

وقف أمام جالديه واثقاً بأن أمة انجبت انطون سعاده عار أن يكون القبر مكاناً لها تحت 
الشمس. 

واحد وسبعون عاماً والمشهد يتكّرر.. نقف أمام اللوحة نتأّمل .
ناحية  كل  من  األمة  تطوق  تزال  ال  المفترسة  والذئاب  معلمي..  يا  عاماً  وسبعون  واحد 

وتتوثب لالنقضاض علينا. 
واحد وسبعون عاماً ونحن نستمّد من عظمة شهيد الثامن من تموز اإلرادة والعزم ووقفة 
العز ونعمل لننتصر في معركة المصير والوجود.. إنها معركة مستمرة حتى النصر األكيد.. 
وفي هذه المعركة الكلمة الفصل للثابتين على مبادئ حزبهم المنضوين في مؤسساته، ال 

أولئك الذين يتساقطون على قارعة الثرثرة ومواقع التفلت االجتماعي.
بحزبنا  لنتشبث  أقول:  ضمائرنا  في  المحفورة  الذكرى  وبهذه  اللوحة  هذه  أمام  وأنا 

ومؤسساته الذي هو سبيلنا للخروج من البلبلة والشك الى الوضوح واليقين .
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{ زياد عزالدين 
ناظر العمل والشؤون االجتماعية في منفذية عكار

{ رؤوف نافع 
ناظر التربية والشباب في منفذية عكار 

{ جوني شدراوي
مفّوض مفّوضّية شربيال

{ سعادة الكسار
محام

الحزب  في  ص��ور  لمنفذية  التابعة  ص��ور  مديرّية  أحيت 
الحزب  مؤسس  استشهاد  ذكرى  االجتماعي  القومي  السوري 
الدين  شمس  ونجيب  علي  الشهيدين  وذكرى  سعاده،  أنطون 
نظراً  رمزي  باحتفال   ،2006 تموز  عدوان  إبان  ارتقيا  اللذين 

لإلجراءات الوقائّية من وباء كورونا.
  أقيم االحتفال في دارة ناموس منفذّية صور عباس  فاخوري، 
الدكتور  صور  عام  منفذ   � السياسي  المكتب  عضو  وبحضور 

محمود أبو خليل وأعضاء هيئة المنفذّية وجمع من القوميين.
فاخوري  عباس  صور  مديرية  مدير   � المنفذية  ناموس  ألقى 
إلى  تطرق  ثم  الفداء،  يوم  معاني  عن  فتحدث  المديرية  كلمة 
اللبنانيين،  على  الضاغطة  والمعيشية  االقتصادية  األوض��اع 
والتي هي نتيجة الحصار المالي واالقتصادي والعقوبات التي 

تفرضها الواليات المتحدة األميركية على لبنان.
واعتبر فاخوري أن ما يتعّرض له لبنان، هو حلقة من حلقات 
إلى  سعاده  اغتيال  جريمة  منذ  أمتنا  ضد  المستمرة  المؤامرة 
معادلة  وأرسى  االحتالل  قاوم  الذي  لبنان  أن  إلى  الفتاً  اليوم، 
المؤامرة  وسيواجه  الضغوط،  ه��ذه  لكل  يخضع  لن  ال��ردع، 
عن  وسيدافع  مقاومته،  وسالح  قوته  عناصر  تستهدف  التي 
وسيواجه  والبحر،  األرض  جوف  في  والنفطية  المائية  ثرواته 
مشروع التوطين الذي ُيراد منه تسهيل خطوات تصفية المسألة 
فالشام  السورية،  رئته  عن  ينقطع  أن  يقبل  ولن  الفلسطينية. 
العقوبات  نتيجة  اقتصادياً  إرهاباً  تواجه  أنها  من  الرغم  وعلى 
منها  يتنفس  التي  الرئة  ستبقى  األميركي،  قيصر«  و«قانون 
اللبنانية  الحكومة  تبادر  أن  ضرورة  على  نشدد  ولذلك  لبنان، 
إلى التنسيق الكامل مع الشام، وقيام أوثق العالقات التساندية 

والتكاملية في االقتصاد والسياسة.   
وختم: إن حزبنا هو حزب الشهداء، يستمّد قوته من دمائهم 
الزكية، وإننا نعاهد زعيمنا في ذكرى استشهاده، على مواصلة 
ونجيب  علي  الشهيدين  نعاهد  كما  والمقاومة،  الصراع  طريق 
حتى  ذاتها  الطريق  على  ماضون  بأننا  الحزب،  شهداء  وكل 

ينجلي فجر أمتنا ويشّع بنوره عزاً ومجداً وضياًء.
االسيا  ألقتها  وتعريف  ترحيب  بكلمة  استهّل  االحتفال  وكان 
مالك  ألقتها  المناسبة  وح��ي  من  قصيدة  وتضمن  ف��اخ��وري، 
في  المقيمة  خليل  أبو  بدرية  للرفيقة  وجدانية  فكلمة  حسين، 

المهجر قرأتها سالي فاخوري .
تخلل االحتفال عرض فيلم وثائقي عن حياة الزعيم ومسيرته، 
عن  للزعيم  قول  عليها  بالمناسبة،  تذكارية  هدية  توزيع  وتّم 

معاني االستشهاد.

مديرية �صور في »القومي« احيت ذكرى ا�صت�صهاد �صعاده 

فاخوري: ما�ضون في م�ضيرة �ضراعنا حتى ينجلي فجر اأمتنا وي�ضّع بنوره عزًا ومجدًا و�ضياًء

عباس فاخوري

سالي خوري مالك حسين االسيا فاخوري
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العراق والكويت وقطر ... )تتمة �ص1( 

والشركات  اإلي��ران��ي��ة،  النفطية  المشتقات  أم��ام  اللبنانية  األس���واق  فتح  خصوصاً  األخ��ي��رة، 
الصينية.

المصدر المتابع قال إن الجواب حول هذه األسئلة، ومعرفة حجم وجود استعداد أميركي 
البحرية  ال��ح��دود  ترسيم  على  التفاوض  مصير  سيكشفه  اإليجابية،  نحو  ومتبدل  مختلف 
بين لبنان وفلسطين المحتلة، والذي تم تداوله في لقاء السفيرة األميركية مع رئيس مجلس 
أكثر من جهة حكومية ورئاسية السعي  النواب نبيه بري، بعدما كانت السفيرة قد طلبت من 
أي  إذا كان األميركيون مدركين خطورة  إنه  المصدر  التفاوض، وقال  للحلول مكان بري في 
الوقت  يضغط  وبالمقابل  حولها،  المتنازع  اللبنانية  اإلقليمية  المياه  في  االحتالل  لكيان  عبث 
موازية  جهة  ومن  جهة،  من  القانوني  الترسيم  وشرطه  الكيان  قيادة  على  للتلزيم  والحاجة 
يسّمونه  ما  فرصة  الله  ح��زب  تمنح  أنها  يظنون  ملفات  إغ��الق  يريدون  األميركيون  ك��ان  إذا 
إلقناع  يذهبون  فقد  البحري،  الترسيم  ملف  مقدمتها  وفي  التصعيد،  إلى  المنطقة  باستدراج 
يسألون  الغربيين  السفراء  من  ع��دداً  أن  خصوصاً  اللبنانية،  الشروط  بقبول  االحتالل  كيان 
في لقاءاتهم السياسية عن فرضية انسحاب »إسرائيلي« من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتالل 
كفرشوبا، وعما سيكون عليه حال سالح حزب الله إذا حدث ذلك، ما يشير إلى القلق األميركي 
والغربي من انفجار الوضع تحت تأثير صاعق قد يمثله ملف النفط والغاز أو سواه، ومناقشة 

سيناريوات افتراضية لمحاولة نزع فتائل التفجير.
مؤشرات إيجابّية

األميركية  االقتصادية  والحرب  والمعيشية  واالقتصادية  المالية  واألزمات  الضغوط  تفاقم  خضم  وفي 
على لبنان، طفت على سطح المشهد الداخلي جملة مؤشرات ايجابية شكلت بارقة أمل للحكومة واللبنانيين 
يمكن استثمارها والبناء عليها إليجاد حلول جدية لتخفيف حدة األزمة وتعزيز جبهة الصمود إلبعاد كأس 
االنهيار عن لبنان. مع ترقب داخلي وخارجي بالغ األهمية للسياق العملي لكالم األمين العام لحزب الله 

السيد حسن نصرالله حول المقاومة الزراعية والصناعية وتعزيز االنفتاح على الشرق. 
وتتلخص هذه المؤشرات بالتالي: 

} زيارة الوفد الصيني الى لبنان وسط معلومات »البناء« عن أن االجتماعات والمباحثات مستمرة بين 
الجانبين الصيني واللبناني على مستوى الخبراء حتى التوصل الى اتفاقات اقتصادية وتجارية.

} المبادرة العراقية تجاه لبنان التي كسرت الحصار األميركي الخليجي على لبنان مع تأكيدات رسمية 
على جدية العروض العراقية.

} معلومات عن مبادرات خليجية لم تكتمل خيوطها بعد لمساعدة لبنان ال سيما دولة الكويت محط 
رغبة  يعكس  ما  لبنان  في  الكويت  وسفير  بري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  لقاء  بعد  التينة  عين  رهان 
الخارجية مايك بومبيو  المسؤولون األميركيون ال سيما وزير  أميركية بمساعدة جزئية للبنان عبر عنها 
امس االول، وذلك لخوف واشنطن من توسع النفوذ االيراني في لبنان بعد إعالن االمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله عن العروض اإليرانية لمساعدة لبنان. وفي هذا السياق تشير مصادر نيابية مطلعة 
على موقف عين التينة لـ«البناء« الى وجود مناخ إيجابي خارجي تجاه لبنان خالل االيام القليلة الماضية، 
لكن ال بد من االنتظار لتتظّهر االمور أكثر وكي يتحدد على ضوئها حجم هذه االيجابيات«. وتترقب المصادر 

الدور الفرنسي، كاشفة عن اإلعداد لزيارة قريبة لوزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى لبنان.
} ورشة اإلصالحات التي اعلنت عنها الحكومة وبصدد إنجازها التي تعد المدخل االساسي لحصول 
لبنان على المساعدات الخارجية الى جانب االتفاق األخير بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان على دعم 

السلة الغذائية الثانية المؤلفة من 300 سلعة. 
الملف  الدولي والحديث عن إيجابيات حول مقاربة  النقد  المفاوضات بين الحكومة وصندوق  *إحياء 
وجمعية  لبنان  ومصرف  الحكومة  ثالثي  بين  الخسائر  أرقام  على  اتفاق  الى  التوصل  وإمكانية  المالي 
المصارف. وتحدثت معلومات »البناء« عن »مؤشرات ايجابية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي 
من المفترض أن تستكمل اليوم في اجتماع بين الجانبين على أن يناقش الملف المالي في جلسة مجلس 

الوزراء الثالثاء المقبل في بعبدا ويضع وزير المال غازي وزني المجلس بصورة المستجدات الجديدة«.
جلسة  في  دياب  حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  بكالم  التذكير  الحكومية  السرايا  أوساط  وجددت 
بعرقلة  والخارج  الداخل  في  الجهات  بعض  قيام  سببها  الكهرباء  »أزمة  بأن  الماضية،  الوزراء  مجلس 
فتح اعتمادات الفيول في المصارف الخارجية، وذلك بهدف تسعير أزمة الكهرباء إلثارة الشارع في وجه 
jp Morgan كانت قد رفضت التأكيد  الحكومة. وبحسب هذه األوساط فإن مصارف عالمية من ضمنها 
وتهرَّب  إليه  يحتاج  مما  أكثر  يستورد  لبنان  أن  بحجة  المحروقات  لشراء  لبنانية  مالية  اعتمادات  على 

الكميات إلى سورية، وهذا ما تسبب في أزمة الكهرباء الراهنة لجهة زيادة التقنين«.
وعن انتقاد رئيس الحكومة لعدم تسميته األمور بأسمائها، لفتت األوساط إلى أن »الرئيس دياب أشار 
اللبنانية،  الداخلية  الشؤون  في  تتدخل  التي  الدبلوماسية  الجهات  عن  وتصريحات  خطاب  من  أكثر  في 
الى  ذلك  يجر  ال  لكي  أحد  مع  سياسي  باشتباك  الدخول  يريد  فال  الداخلية  السياسية  األطراف  لجهة  أما 
مواجهات أو خالفات البلد بغنى عنها في هذا الظرف العصيب، فهو ال يريد أن يكون زعيماً سياسياً وليس 
لديه خصوم سياسيون، لكن ذلك ال يمنعه من الدفاع عن نفسه بوجه الحمالت االعالمية والسياسية التي 

يتعرض لها يومياً«.

مبادرة العراق جّدية 
وتؤكد األوساط بأن »المبادرة العراقية جدية جداً وعلى طريق التنفيذ، وهناك مؤشرات إيجابية على 

مسارات أخرى تنبئ بانفراجات اقتصادية«.
وفي هذا السياق أشارت معلومات »البناء« الى أن »رئيس الحكومة حسان دياب تبلغ من رئيس الحكومة 
وتفعيل  أخرى  وحاجيات  والنفط  الفيول  بتأمين  لبنان  بمساعدة  رسمياً  قراراً  الكاظمي  مصطفى  العراقية 
المجاالت«. وعلمت »البناء« أن مساعي بعض الجهات  البلدين على كافة  التجاري والمنفعة بين  التبادل 

السياسية في بيروت وبغداد إلجهاض االتفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية باءت بالفشل. 

دوالر بـ 5000 ل. ل.؟
وشككت مصادر حكومية بإشاعات بعض الداخل والتقارير والدراسات الخارجية التي تسوق الرتفاع 
سعر الصرف الى 45000 ليرة خالل أسابيع موضحة لـ«البناء« الى أن »تقرير »بنك أوف أميركا« استند 
في تحليله الى تضاعف ارتفاع سعر الصرف منذ العام 1982 حتى العام 2020 لكن المعايير والظروف 
في الوقت الراهن مختلفة وال يمكن المقارنة بينهما«. وأضافت أن سعر صرف الدوالر سينخفض في نهاية 
المطاف الى حدود 5000 ليرة خالل اسابيع قليلة على أن ينخفض أكثر خالل شهور واستناداً الى مجموعة 
معطيات ومؤشرات سياسية ومالية واقتصادية ال سيما االتفاق على السلة الغذائية. وكشفت المصادر عن 
»شبكات مؤلفة من مصرفيين وصرافين وتجار ومستوردين ينسقون مع بعضهم عبر أساليب احتيالية 
والتفافية على القوانين للتالعب بسعر الصرف وأسعار المواد الغذائية وتمكنت األجهزة األمنية من توقيف 
الكثير منهم وستعمل على توقيف اآلخرين«. وكان سعر الصرف استكمل انخفاضه أمس، الى ما دون الـ 

اكثر خالل أسبوع. الواحد وسط توقعات بانخفاضه  8500 ليرة للدوالر 
وفي هذا اإلطار نقل عن مرجع سياسي معارض للحكومة تأكيده أن »السعر الحقيقي لصرف الدوالر هو 
أما سعر السوق السوداء فهو وهمّي ويخضع للمضاربات والتدخالت السياسية«. 5000 ليرة وما دون 

ورئيس  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  بحضور  الحكومية  السرايا  في  مالي  اجتماع  امس  وعقد 
جمعية المصارف سليم صفير وعدد من الوزراء وتم االتفاق على آلية العمل بالمواضيع المالية والنقدية 

واالقتصادية.

مجلس الوزراء 
وأكد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، »أن النقد ال يستند على منطق النقد 
الموضوعي وإنما ينطلق من قاعدة عنزة ولو طارت«، وأسف ألن »هناك دائماً خلطاً بين الدولة والسلطة، 
وكلما أخطأت الدولة تتحمل السلطة وزر األخطاء«. ولفت إلى أن »ليست الدولة هي من أخطأت في السياسات 
المالية التي أوصلت البلد إلى االنهيار، انما السلطة هي التي استدانت وصرفت وأهدرت مال الدولة«. وشّدد 

دياب على أننا »توجهنا إلى التدقيق في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق الجنائي ضمناً كمحطة اولى، وانا 
مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة«. وأشار إلى أن »الحكومة التزمت بما جاء في بيانها 
الوزاري ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت وبالملفات الباقية، ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل، لكن 
من لديه رغبة في معرفة الحقيقة«. ورّد على الرئيس سعد الحريري من دون أن يسّميه بأن »هذه الحكومة 
ليست لديها نية لتغيير النظام االقتصادي الحر لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام االقتصادي الحر، اذ كانت 

الفوضى االقتصادية الحرة هي السائدة في البلد او ربما نظام الهدر الحر«.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين 3 مفتشين لدى التفتيش القضائي وهم ماري أبو مراد، مايا فواز، وجاد 

معلوف.
 وطرح موضوع تشكيل هيئة للكشف عن الثروات، وعلمت »البناء« أن هذا البند أخذ جداالً واسعاً بين 
مع  الهيئة  هذه  صالحيات  لتعارض  البند  هذا  على  نجار  ميشال  األشغال  وزير  اعتراض  وسط  الــوزراء 
صالحيات الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والسلطات القضائية، 
في حين اعترض وزراء آخرون على طريقة طرح وزيرة العدل للموضوع وإحضار الئحة بـ3 أسماء معها بدل 

وضع 3 أسماء لكل موقع واختيار مجلس الوزراء منها.
اال أن مصادر حكومية أوضحت أن لجنة مسح ثروات الموظفين الرسميين، كما اقترحتها وزيرة العدل تطال 
الملكيات والثروات الظاهرة فقط ألن ليس لديها الحق في الدخول في الحسابات في المصارف نظراً للسرية 
المصرفية وهدفها توثيق المعلومات والمقارنة بين الرواتب والملكيات، موضحة أن هذه الهيئة مؤلفة من 
قاٍض متقاعد يعينه مجلس القضاء االعلى ومحاٍم مالي تختاره نقابة المحامين ومدقق مالي أو موظف فئة 

أول متقاعد وهي منفصلة عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد. 
في  التدقيق  شركات  بملف  البحث  وأرجأ  الصحة  وزارة  لدى  مراقبين  ألطباء  التجديد  المجلس  قّرر  كما 

حسابات مصرف لبنان والمالية العامة.

حل ألزمة الكهرباء!
على صعيد أزمة الكهرباء بّشر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر اللبنانيين بأن »وضع الكهرباء في لبنان 
سيتحّسن خالل 48 ساعة وسينخفض التقنين ألّن باخرة الفيول وصلت وُتفرغ حمولتها«. وعلمت »البناء« 
أن باخرة فيول جديدة ستصل خالل أيام الى بيروت ستساهم في تخفيف األزمة وأن أي اتفاق نفطي مع 
العراق أو مع أي دولة أخرى لن ينفذ حالياً بل في العام المقبل حينما ينتهي العقد مع الشركات الحالية مع 
سوناطراك وغيرها«. وعن المحاذير االميركية حيال استجرار المحروقات من إيران، أوضح غجر »أننا ال نفّكر 

باستيراد الفيول من إيران وال تفاوض معها في هذا الموضوع بل مع العراق«.

لقاء بري - شيا
وفي إطار الهجمة االميركية على لبنان، زارت السفيرة االميركية دوروثي شيا الرئيس بري في عين التينة. 
خطوة  أميركياً  تراجعاً  سياسية  مصادر  مالحظة  مع  األخير!  نصرالله  السيد  خطاب  عقب  الزيارة  وجاءت 
لبنان  بين  البحرية  الحدود  ملف  تحريك  اللقاء  تناول  فقد  المعلومات  وبحسب  عدة.  العتبارات  الوراء  الى 
إيران مثل  العقوبات االميركية على  امكان حصول لبنان على استثناءات حول  و«إسرائيل«. كذلك، تناول 
االستثناءات التي حصل عليها العراق على ان تتقدم الحكومة اللبنانية بطلب تدرسه واشنطن ال سيما اذا 

كانت اإلعفاءات تصب لمصلحة لبنان.

ماكينزي
وأكد قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش األميركي الجنرال كينيث ماكنزي في تصريحات بختام 
عالقة  هي  إنما  الجيش  تتخطى  اللبناني  والجيش  األميركي  الجيش  بين  »العالقات  أن  لبنان،  الى  زيارته 
مشتركة وتؤثر على سالح الجو اللبناني والبحرية اللبنانية وإنها عالقة عميقة ستتجاوز أي اضطراب له 

عالقة بالسياسة«.
ونّوه بأن »الواليات المتحدة األميركية صديق دائم للبنان«. وأعلن أن »هدف زيارتي الى لبنان هي فقط 
الزيارة بسبب كورونا ولكن  اللبناني وتم تأجيل هذه  البالد ولقيادة الجيش  لكي أعّرف عن نفسي لقيادة 

خاطرنا قليالً في المجيء ألنني شعرت أنه من المهم جًدا أن أقوم بهذه الزيارة«.

حركة الحريري
وواصل الرئيس سعد الحريري جولته على المسؤولين الروحيين، فحّط أمس في بكركي التي زارها ايضاً 

بعد الظهر الرئيس فؤاد السنيورة.
وتوقفت أوساط مراقبة عند الحركة الحريرية باتجاه رؤساء الطوائف المسيحية و«حّج« رؤساء الحكومات 
السابقين الى بكركي، وذلك لالستثمار السياسي بكالم البطريرك الراعي حول الشرعية! واشارت االوساط الى 
ان »الحريري يحاول خلق جبهة مسيحية سياسية وروحية لتطويق العهد ورئيس الجمهورية ورئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل مسيحياً وللتحضير لحالة مسيحية جديدة تجسد االنقسام على استحقاق رئاسة 
الجمهورية المقبلة لعدم تكرار اتفاق الزعماء المسيحيين األربعة في بكركي الذي ساهم فيما بعد بانتخاب 
الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، ولذلك يعزز الحريري عالقته بالكنيسة المارونية وزعماء الطوائف 

المسيحية األخرى والقوى السياسية المسيحية كرئيس المردة ورئيس حزب الكتائب.  
وأعلن الحريري بعد زيارته الراعي، أن »لبنان يمر في أسوأ وضع اقتصادي شهده تاريخياً، وهناك تفكير 

لدى الحكومة والعهد بتغيير النظام االقتصادي الحر، وكل األفعال والتصريحات دليل الى ذلك«.
وقال: »اذا أردنا أن نسيطر على الليرة واإليحاء للمجتمع الدولي باإليجابية يجب البدء باإلصالحات«، مؤكدا 
ان »الحلول موجودة ويجب على الحكومة ان تنظر إليها بشكل مختلف عما تنظر إليها اآلن«. وتابع: »سعد 
الحريري قدم التضحيات الكافية في البلد، وانتقد حتى من فريقي بسبب التسويات التي قمت بها لمصلحة 
البلد«، واوضح انه »بالنسبة للـ«FORENSIC AUDIT« نلقي اللوم على مصرف لبنان، والدولة متدينة 
بـ 90 ملياراً ولكن أيهما أسهل القيام بتدقيق على المصرف أم على الدولة«. وأكد ان »لبنان ال يتحمل المماطلة 
في تشكيل الحكومات وغيرها، فهو يحتاج إلى حكومة قادرة على اتخاذ قرارات منذ اللحظة األولى والمضي 

باإلصالحات التي ستحزن جميع األفرقاء«.
على صعيد آخر، وغداة فتح مطار بيروت وبدء توافد المغتربين من الخارج الى لبنان، اعلنت وزارة الصحة 

العامة تسجيل 66 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحاالت المثبتة الى 2011.
وبحسب المعلومات فإن المصاب الذي تسبب بعدوى 22 شخًصا هو من منطقة حي السلم قادم من الخارج 
ولم يحجر على نفسه وأبلغ عن نتيجة فحصه بأنها إيجابية وهو يقدم واجب العزاء، لكنه أكمل حياته بشكل 

طبيعي مما تسبب بعدوى المخالطين له.
وعقدت لجنة متابعة أزمة الكورونا أمس اجتماعاً في السرايا الحكومية لمناقشة المستجدات الجديدة.

معينة  وبنسبة  السعودّية  السياسات  أن  المذكورة،  للتحليالت  وفقاً  المشكلة   -
بمواقف  تنضبط  فالسعودية  أردوغ���ان.  لعرض  نصير  خير  المصرية،  المواقف 
أميركية و«إسرائيلية« عدائية نسبياً لروسيا وإليران أكثر، وتقّدم جغرافيتها ونفطها 
مع  بالتعاون  الغاز  لنقل  بخط  تورطت  ومصر  السياسات،  لهذه  كأدوات  وإعالمها 
روسيا  تركيا  تشارك  بينما  الروسي،  الغاز  لمنافسة  أوروب��ا  نحو  االحتالل  كيان 
خطها األوروبّي، ونجم عن تدخلها في ليبيا عرقلة الخط المصري - »اإلسرائيلي«. 
وتقول هذه التحليالت إن العقبات التي تعترض طريق الطرح التركي ربما تنخفض 
أهميتها إذا ارتفع منسوب التصعيد في المنطقة، وتوّرطت السعودية في سياسات 
العداء والتجاهل أكثر وأكثر، خصوصاً أن العروض التركية تتضمن توظيف قدرات 
لبنان والعراق وفلسطين  المالية في  األزمات  للمساهمة في حل بعض  المالية  قطر 

وسورية.
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إعالن
الشمالي  لبنان  كهرباء  شركة  تعلن 
المغفلة - القاديشا عن استدراج للعروض 
لشراء أعمدة خشبية طول 9 م .)عدد 200( 
الشروط  و  الفنية  المواصفات  وفق  ،وذلك 
الذي  الشروط  دفتر  في  المحددة  االداريــة 
لقاء  عنه  نسخة  على  الــحــصــول  يمكن 
)تضاف  لبنانية  لــيــرة  ــف  ال خمسماية 
المشتركة  الــشــؤون  دائـــرة  مــن   )TVA
مابين  البحصاص  في  الشركة  مركز  في 
يوم  كل  من  ظهراً   12 و  صباحاً   8 الساعة 
الساعة  لغاية  الجمعة  يوم  بإستثناء  عمل 

. 11 ظهراً 
ــروض فــي أمــانــة الــســر في  ــع تــقــدم ال

القاديشا - البحصاص .
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء 
ظهراً   12 الساعة   2020 آب    5 فيه  الواقع 

ضمناً 
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف : 662

إعالن تلزيم 172
للمرة األولى

يوم  صباح  من  التاسعة  الساعة  في 
يجري   2020/7/27 الــواقــع  الــثــالثــاء 
عمومية  مناقصة  الفيحاء  بلديات  إتحاد 
لـــزوم أجهزة  الــمــحــروقــات  مـــادة  لــشــراء 
التنزيل  بطريقة   2020 العام  عن  اإلتحاد 
 2،000،000 المؤقت:  الضمان  المئوي. 
يدفع  الغير  لبنانية  ليرة  مليونا  فقط  ل.ل. 
مصرفي.  ضمان  كتاب  بموجب  أو  نــقــداً 
العارضون المقبولون: الشركات وأصحاب 
ببيع  تــقــوم  الــتــي  الــمــحــروقــات  محطات 
اإلتحاد.  نطاق  ضمن  والــمــازوت  البنزين 
يمكن الحصول على دفتر الشروط الخاص 
 2020/1/14 تاريخ   21 بالقرار  الصادر 
في  الرسمي  الــدوام  أثناء  أصــوالً  المصّدق 
بلديات  إتحاد  في  ــة  اإلداري المصلحة  قلم 
ومقابل  طرابلس  مرفأ  قرب  الكائن  الفيحاء 
لغاية  الــعــروض  تقبل  فالكون.  منشآت 
عمل  يــوم  آخــر  من  عشر  الثانية  الساعة 
وال  التلزيم  إلجــراء  المحدد  الموعد  يسبق 

يقبل أي عرض يصل بعد هذه المهلة.
طرابلس 2020/6/10

نائب رئيس إتحاد بلديات الفيحاء
حسن غمراوي

إعالن
ألمانة السجل العقاري في بالكورة

خيرالله  طانيوس  منير  المطران  طلبت 
المارونية  البترون  أبرشية  راعي  بصفته 
عبدا  مار  كنيسة  ملك  عن  ضائع  بدل  سند 
حلتا  المارونية  للطائفة  السيدة  وكنيسة 

عن العقار 420 حلتا.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في بالكورة

بدل  سند  بطرس  جبور  ماريا  طلبت 
ضائع للعقار 1041 رشدبين.

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في بالكورة

بصفته  العيتاني  مسعد  نعيم  طلب 
خليل  انجول  عليها  المحجور  على  قيماً 
وعفيفه  خليل  ابراهيم  حنا  ورثة  احد  وهي 
للعقارات  عبدالله ديب سندات بدل ضائع 
و775  و421  و372  و197  و140    139
و419  و306  و305  و253  السطحي  حق 
و745  و690  و627  و580  و578  و421 

عابا و361 بتوراتيج.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

عن  بوكالته  عبدو  مخول  جوني  طلب 
جورج فؤاد عبدو احد ورثة  فؤاد سركيس 
 352 للعقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة  عبدو 

القبيات.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

عن  بوكالته  شكور  وائل  المحامي  طلب 
احد ورثة ابراهيم الياس توما شهادات قيد 

بدل ضائع للعقار 731 القبيات.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

بوكالته  شكور  ــل  وائ المحامي  طلب 
علي  محمد  وخالد  مطر  إسماعيل  ليلى  عن 
 263 بالعقار  ضائع  بدل  سندان  شعبان 

عرقة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري

�إعالنات ر�سمية

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

مناق�سة عمومية

اإتحاد بلديات الفيحاء

�إعالنات خا�سة

�إعالنات

�سياأتيكم ما لم يخطر على بالكم

{ العميد خالد غراب ـ اليمن

الجيش  ناطق  تهديد  وبين  المالكي،  العدوان  ناطق  تهديد  بين  ما 
صالح  الّشهيد  الرئيس  روح  استحضار  ت��ّم  سريع،  العميد  اليمني 

الصماد إلى الواجهة من جديد.
استحضار  معها  وبالتزامن  الطائف،  اتفاقية  استحضار  ت��ّم  بل 
المظلومين  تنومة  شهداء  الّرحمن  ضيوف  أرواح  من  روح    3000
بعد قرن من الزمان في ذكرى المجزرة التي تؤّكد تجّذر الجريمة في 

طبيعة تركيبتكم الصهيونية
أياديكم  أنتم  لّطختم  كما  الزاكية  بدمائهم  أياديهم  آباؤكم  لّطخ  فقد 

بدماء أحفادهم طيلة السنوات الست الماضية وإلى اليوم .
بالقصاص،  المطالبين  م��ن  بعد  استحضاره  سيتّم  م��ن  نعلم  ال 
تصرخ  المظلومين  ودم��اء  وتطول  تطول  والقائمة  كثيرة  فجرائمكم 
كّل يوم مطالبة بالعدالة والقصاص فإْن كنتم غافلين فإّن الله العدل ال 
يغفل وعينه ال تنام وأنه لمحيط بالظالمين وقد جعل لنا عليكم سلطان 

بفضله وقّوته،
نعود لحماقاتكم...

وسريع  الصّماد،  الّشهيد  اغتيال  بجريمة  ساخراً  تباهى  المالكي 
ُكتب بين سطوره  الجميع، ولكن ما  حسم األمر بتهديٍد ناري سمعه 
الّشهيد،  لدماء  الثأر  استعجلتم  من  أنتم  عبارته  صياغة  كانت  كأّنما 
ولن ينفع ملككم الخرف وأمراؤكم مغادرة القصور الملكية هرباً من 
الضربات الحيدرية القادمة وترك تلك القصور للخدم والحشم، وهنا 
قتل  من  هي  ليست  القصور  آذانهم،  في  هامساً  ولهم  لسلمان  أق��ول 
والتخفي،  التهّرب  ينفعكم  ولن  سيطالكم  والعقاب  أنتم،  بل  الصّماد 

فاستخباراتنا وعيون الهدهد ترصد تحّركاتكم بل ترصد أنفاسكم.
ُقضَي األمر وجّفت الصحف.

)وفي نظر قّوة الردع اليمنية قد أصبحتم في عداد الموتى(.
وضمن  مرحلة  ضمن  الصّماد  صالح  الّشهيد  للرئيس  الثأر  ك��ان 
فأنتم من  بالقريبة،  بالبعيدة، وليست  ليست  األه��داف  بنك  قائمة في 
عّجل بها، نعم أنت أّيها المسخ المالكي بتهديدك المتبّجح الذي أزبدت 
به وأرعدت، وتطاولك الساخر على أقدس رمٍز لثورتنا، ثورة 21 من 
سبتمبر/ أيلول الذي كان فيها مجاهداً ومقاتالً ومقداماً وثابتاً حتى 
ويقود  ليحكمنا  رؤوسنا  على  تاجاً  فرفعناه  بالنّجاح  الثورة  تكلّلت 
األميركيين  أسيادكم  وهيمنة  هيمنتكم  من  والشرف  التحّرر  معركة 
وأنوفكم  عروشكم  تركع  قوّي  ليمن  البناء  ثورة  ويقود  والصهاينة، 
أنتم  ال��ق��ادم  الخطر  بذلك  فأحسستم  قدميه  تحت  نعم  قدميه،  تحت 

وأسيادكم... فاغتالته أياديكم القذرة،
فأصبح خالداً في قلوبنا في تاريخنا وجعلنا من دمه الطاهر براكيَن 
تجلّت  بمالحَم  األرض  على  ب��دأت  بها،  لكم  قبل  ال  وأعاصيَر  وحمماً 
نتائجها في وادي آل ابو جبارة )نصراً من الله( وتلتها مالحم البنيان 
مأرب  وقريباً  البيضاء  وردم���ان  منهم  فأمكن  وعملية  المرصوص 

وغيرها بعون الله. 
أكّرر همسي وأقول لكم أّيها الحمقى استعجلتم وظننتم أّن عمليات 
قواتنا الّضاربة اآلتية من السماء ستظّل ملجمًة أو أّن مخازن أسلحتنا 

الضاربة االستراتيجية خاوية،
ظننتم وخاب ظنكم كعادتكم ألنكم قد أثبتم للجميع خلّو عقولكم من 
الصوابية والحكمة وعدم استطاعتكم قراءة الموقف العسكري سابقاً 
في بدية العدوان وحالياً قد تغيّرت قواعد االشتباك وتغيّرت معطيات 
صانعو  نتائجها  في  يتحّكم  المعادالت  تلك  نتائج  وأصبحت  معادلته 
االنتصارات من جيشنا ولجاننا الشعبية وقاداتهم في ميادين النزال 
الردع االستراتيجي  أو في جبهات توازن  البرية  الجبهات  سوى في 
كّل مفاصل مملكة  أن تالمس  التي استطاعت  الضاربة  عبر أسلحتنا 
يقّض  حقيقياً  تهديداً  وتفرض  اإلماراتية،  وحليفتها  السعودية  الشر 
مضاجع الحليفتين بل يهّدد أمن عروشهم المهترئة مما جعل ناقوس 

الخطر يدّق في واشنطن وتل أبيب وما النّصر إاّل من عند الله.
� سيأتيكم ما لم يخطر على بالكم )القائد(.

اإعالنات عقارية

أن  البريطاني  آي«  إيست  »مــيــدل  موقع  ــد  أك
اآلخذة  اإلسرائيلية  اإلماراتية  العالقات  »مسارات 
من  أكثر  هي  سنوات،  منذ  والتطور  التنامي  في 
يصورها  كما  الطرفين  بين  مصلحة  زواج  مجرد 

البعض«.
وكشف الموقع البريطاني عن »حقيقة المسارات 
اإلسرائيلي«،  االحتالل  بكيان  اإلمارات  تربط  التي 
والعسكري  السياسي  التعاون  تشمل  »إنها  وقال 
األيدولوجية  تقاطعاتها  وأيضاً  والصحي،  واألمني 

وسعيهما لمواجهة عدو مشترك«.
أبيب  تــل  بين  »الــعــالقــة  أن  الموقع  وأوضـــح 
إزاء  )إسرائيل(  بسياسة  رهينة  ليست  وأبوظبي 
المساعي  ضوء  في  خاصة  الفلسطينية  القضية 
الحثيثة التي يبذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
لتفعيل خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور 
تتسم،  البلدين  بين  »العالقات  أن  مؤكداً  األردن«، 
فضالً عن عمقها على المستويات الجيوستراتيجية 
تقاطعات  على  مبنية  بكونها  واألمنية،  والتجارية 

أيديولوجية متينة وقابلة للصمود«.
األساسية  الركائز  »إحدى  أن  إلى  الموقع  وأشار 
سعيهما  هي  وأبوظبي،  أبيب  تل  بين  للتقارب 
في  يتمثل  مشتركاً  ــدواً  ع تعبرانها  ما  لمواجهة 
 ،2009 عام  ففي  اإليرانية.  اإلسالمية  الجمهورية 
األميركي  الرئيس  تنصيب  من  وجيزة  فترة  وبعد 
الحكومتان  تــعــاونــت  ــا،  ــام أوب ـــاراك  ب الــســابــق، 
الضغط  في  األولى  للمرة  واإلماراتية  اإلسرائيلية 
غير  إيران،  ضد  أقوى  موقف  التخاذ  واشنطن  على 
واشنطن  صمت  بعد   2019 في  نهجها  غيرت  أنها 
أرامكو  منشآت  لها  تعّرضت  التي  الضربات  على 

السعودية«.
وأكد الموقع أن »)إسرائيل( لعبت دوراً محورياً 
إن  إذ  إقليمية،  تجسس  كقوة  اإلمــارات  صعود  في 
تعاوناً  شهد  البيانات  وتحليل  التجسس  مجال 
الــشــركــات  زودت  حــيــث  الــطــرفــيــن،  بــيــن  وثــيــقــاً 
خدمة  متخصصة  بقدرات  أبوظبي  اإلسرائيلية 

المشتركة. لمصالحهما 
أن  مــن  الــرغــم  فعلى  العسكري،  المجال  وفــي 
على  تقتصر  تـــزال  ال  البلدين  بين  »الــعــالقــات 
ــات الــمــشــتــركــة وتـــبـــادل الــمــعــلــومــات  ــب ــدري ــت ال
االستخبارية من وقت آلخر، فقد تّمت في مناسبات 
وأمنيين  عسكريين  بأخصائيين  االستعانة  عديدة 
العسكرية  الشركات  لصالح  سابقين  إسرائيليين 

واألمنية اإلماراتية الخاصة«.
الخاصة  بالقوات  سابقون  عناصر  تحول  كما 
أسلحة  إلى  ومرتزقة  مدربين  من  »اإلسرائيلية« 
لدعم  أو  اليمن،  في  اإلسالميين  لتعقب  أبوظبي  بيد 
»خليفة  المتقاعد  اللواء  بليبيا  اإلمـــارات  حليف 
دولياً  بها  المعترف  الحكومة  ضد  قتاله  في  حفتر« 

في طرابلس.
بين  األمني  التعاون  هذا  »كل  أن  الموقع  وأكــد 
الطرفين لم يكن ليتحقق دون موافقة القيادة العليا 
أن  على  مــشــدداً  اإلسرائيلية«،  األمنية  لألجهزة 
»أبوظبي قد تكون قلقة نوعاً ما بشأن الكيفية التي 
لخطة  تأييدها  إلى  اإلماراتي  الداخل  بها  ينظر  قد 
الرفض  أن  اإلسرائيلية، لكن حكامها يفهمون  الضم 
بالحفاظ  وحده  كفيالً  سيكون  للخطوة  الظاهري 
زواج  مجرد  من  أكثر  أنه  يبدو  ما  ومتانة  عمق  على 

مصلحة بين البلدين«.

محمد  أول  الفريق  المصري  الدفاع  وزير  حّث 
على  المصرية  المسلحة  القوات  عناصر  زكــي، 
القتالية  الجاهزية  درجــات  أعلى  على  الحفاظ 

لمواجهة أي تهديدات محتملة.
الرئيسية  للمرحلة  مشاهدته  خالل  ذلك  جاء 
التي   »2020 »حسم  االستراتيجية  للمناورة 
الغربية  المنطقة  ووحـــدات  تشكيالت  نفذتها 
الرئيسية  ـــرع  األف مــع  بالتعاون  العسكرية، 
في  عدة  أليام  استمرت  والتي  المصري،  للجيش 
ووحدات  لتشكيالت  القتالي  التدريب  خطة  إطار 

القوات المسلحة.
وتقدير  تحّيات  زكي  نقل  المناورة  نهاية  وفى 
يبذله  الذي  بالجهد  واعتزازه  المصري،  الرئيس 
رجال المنطقة الغربية العسكرية في كافة المهام 

التي ُتوكل إليهم.
المتمّيز  بـ«األداء  المصري  الدفاع  وزير  وأشاد 
في  المشاركة  للقوات  العالية  القتالية  والكفاءة 

المناورة«.
المتمّيز  المستوى  على  بـ«الحفاظ  وطالبهم 
كما  بالنفس«،  العالية  والثقة  القتالية  والكفاءة 
أوصاهم بـ«الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية 
من  ونفيس  غاٍل  هو  ما  بكل  والتضحية  القتالية 

أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعالء كلمته«.
شملت  الــمــصــري،  الجيش  بــيــان  وبحسب 
متعددة  طائرات  »تأمين  الرئيسية،  المرحلة 
المعاونة  وتقديم  القوات،  قتال  أعمال  المهام 
الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من 
الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية الستهداف 
القيادة  ومــراكــز  العناصر  تلك  تجمع  مناطق 

اللوجيستية،  والــدعــم  التكديسات  ومناطق 
الهليكوبتر  الطائرات  من  عدد  قيام  إلى  إضافة 
مركز  على  إغــارة  لتنفيذ  صاعقة؛  سرية  بإبرار 

قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره«.
أعمال  تطوير  تم  المدفعية  نيران  ستر  وتحت 
القتال في العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة 
الوقاية  ظل  في  مدعمة،  دبابات  لكتيبة  الحية 
التجميع  عــن  للطائرات  الــمــضــادة  المباشرة 
الرئيسي للقوات بتنفيذ رماية دفاع جوي أظهرت 
هذه  خالل  وظهر  األهداف  إصابة  في  الدقة  مدى 
عناصر  كافة  بين  الوثيق  التعاون  المرحلة 
المناورة  على  العالية  والقدرة  المعركة  تشكيل 
في  المهام  لتحقيق  األرض؛  طبيعة  واستغالل 

التوقيتات المحددة.
بإبرار  الهليكوبتر  طائرات  من  عدد  قامت  كما 
احتالل  بمهمة  للقيام  المظالت  قوات  من  عناصر 
وصول  لحين  وتأمينه  العمق  في  حيوي  خط 

القوة الرئيسية.
تنفيذ  للمناورة  األولــى  المراحل  وتضّمنت 
أعمال الفتح االستراتيجي للقوات البرية، والفتح 
المظالت  مــن  الخاصة  للقوات  االستراتيجي 
والصاعقة وتنفيذ عملية برمائية ناجحة للقوات 
االتجاه  على  حدودية  منطقة  في  الساحل  على 
المناورة  أعمال  وتنفيذ  الغربي،  االستراتيجي 
والقتال الجوي والتعامل مع األهداف ذات العمق 
الجو،  التزويد بالوقود في  البعيد، والتي تتطلب 
الدفاع  رمايات  وتنفيذ  الطرازات،  لمختلف  وذلك 

الجوي والمدفعية.

وزير الدفاع الم�صرّي يو�صي القوات

 

باأعلى درجات الجاهزّية القتالّية
موقع بريطانّي يك�صف م�صار العالقات

 

بين الإمارات و»اإ�صرائيل« 



9حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

في حديث الجمعة مشاركات األصدقاء شعراً ونثراً تحضر فيهما 
آالم المعاناة وكلمات الحب وقالت له بعضاً منهما ورياضيات الكالم 

عن القيادة والقيم والصباح للثامن من تموز وشهادة أنطون سعاده 
أما المختصر المفيد فيحّدثنا عن مئة يوم ساخنة.

�صباحات
الصباح للحظة الوقوف بعزم ال يلين أمام رصاص اإلعدام ينهمر غزيراً فجر الثامن 
من تموز والمفكر والقائد يرّدد كلماته بثبات وثقة أن شعبه وحزبه سينتصران وأن كل 
الناس ستموت، لكن قلة تموت ألجل عقيدة وقضية فلتشرق الشمس ألنطون سعاده 

كعبقرّي من بالدي.

قالت له
قالت له: تضيق بنا الحال وتسوء المعيشة ويكثر من حولنا اليأس والغضب فكيف 

تكون هناك فسحة للحب؟
قال لها: الحب كالوطن ليس لمناسبات الفرح فقط وليس عنواناً لمطعم يقدم أجود 
بالجيد  ُيقاس  وال  عنه،  رجعة  ال  وخيار  ومّر  حلو  والوطن  فالحب  وحسب.  المأكوالت 
األحوال وسيئها. وكما نكون في المحنة أشد تمسكاً بالوطن نكون في اليأس والغضب 

أكثر تعلقاً بالحب.
قيمة  عن  للتعبير  الحال  هــذه  في  تصـــلح  معاً  نجوع  نظرية  أن  تظّن  وهل  قالت: 
عدالة  تريد  والناس  الفقر  لعدالة  يدعون  الذين  مثل  نفسه  يكره  يكاد  والمرء  الحب 

الرفاه.
قال لها: أنا ال أدعو لشيء سيدتي بل أقول إن األوضاع السيئة قائمة بحب أو بدونه، 
وليس الحب مسؤوالً عنها كي ُيعاَقب بسببها كما أقول إن األزمات تحّل على األوطان 
بسبب ما يرتكبه أبناؤها فال يحّق لهم محاسبة الوطن على ما فعلت أيديهم. وأقول من 
يبع الوطن ألنه في أزمة كمن يحجر على والده بالعجز العقلي ليستولي على ميراثه 

ومثلهما من يتبّرم من الحب ألنه يمّر بضائقة أو تزداد الحياة عليه قسوة.
قالت: ماذا عساه يقدم لنا الحب؟

يحّب  من  على  يقلق  يحّب  فمن  السيئة  الحال  مواجهة  على  والعزم  الحافز  قال: 
نفترق  أن  أتريدين  أسألك  تعالي  ثم  يعاني  أو  يتألم  يتركه  ال  كي  جهد  بكل  ويسعى 

بسبب األزمة؟
قالت: بالطبع ال أريد وال أقبل، لكنني ال أستطيع أن أشعر وأبادل الشعور بإيجابية 
ألف  سأرتكب  وأنني  أطاق  ال  أنني  أحّس  فأنا  بنيناه.  ما  أدّمر  أن  ذلك  بسبب  أريد  وال 

حماقة أندم عليها وأخشى أن أخسر كل شيء.
عضال  بمرض  مصاباً  فتعتبرينني  كمرضى  نتعامل  أن  نتفق  تعالي  لها:  قال 
فيغفر  األساس  هذا  على  ألمرك  وأهتم  ألمري  وتهتمين  دماغي  بشلل  مصابة  وأعتبرك 

كل منا لآلخر كل خطأ ويتمسك بالبقاء معه حتى يشفى.
قالت: وبأي ميزان وزعت األمراض؟

قال: شلل دماغي يبّرر الحماقات ومرض عضال يستحق العطف.
قالت: أريد أن نتبادل األمراض.

قال: حسناً أنت حمقاء!
صرخت بوجهه: ماذا؟

قال: ال تنسي أنني مصاب بشلل دماغّي.
ضحكا معاً وهما يتمتمان ما أصعب العيش لوال فسحة األمل.

 ريا�ضيات في الكالم
القيادة. القيم ومن جمعهما استحّق  أم  أم السياسة والنزاهة  · الفلسفة 

· المسؤول الذي ال يقرأ كتاباً في الشهر ال يهتّم لشؤون شعبه.
المال. الدين وال  أيام الشدة ال يستحّق  · من ال يوّزع من قوته في 

· الكلمات تصف للشعوب أعداءها ولذلك كانت سبباً للفتن.

�ضيرورة

ورد و�ضوك 

»ع�ضق ال�ضباح«

بال �ضبب

في الثامن من تموز 

من تق�ضير البنطلون اإلى ثورة الجياع

لقاء

في الثالثين 
تغيب عن نظري فتاة األمس، 

يحاول  كمن  السلم  أتسلق  وأنا  ويحدث 
الصعود الى السماء،

ليقطف نجوم العمر.
ما عدت أخاف ان اقطع الثالثين، بّت أقنع 
أتماشى  أن  وأحاول  جميل،  كرقم  به  نفسي 
التي  األيام أصادقها وأخلص لصحبتها  مع 

تقع في نفسي.. وفي جسدي..
شيء  الــال  مــن  أجعل  أن  ـــراراً  م حــاولــت 
فيروزّي،  بتاج  َشعري  أحاوط  وأن  حالة..، 

وأن يتطاير شالي مع كل نسمة.
لكن ما حصدُت الريح، وال خفَت إال رحيل 
الوقت، يلفه شالي في عنقي، يمزق صرخات 

االنثى بي وال يضجر منها الوقت.
كل ما لدي بقايا امرأة..

وبقايا حكايات تدور في مخيلتي
بقايا امٍل يتسرُب في كأٍس »حلو مر« لم 

أذْق أحاله..
أواسي نفسي،

أرشيها بأنواع الشكوالتة الفاخرة.. آكلها، 
مقتنعة ان األحداث المثيرة تجامع األحداث 

السيئة، وأن ما أراه مجرد صور.
التي  الفتاة  عن  راضية  غير  أني  سأنسى 

تتمشى بي،
وانــتــصــاراتــي  السيئة،  ــي  ــادات ع ــن  وع

المزيفة،
لن أبني لي مزيداً من األوهام،

ال ثّمة انتظارات أخرى
بي  ـــدور  ت أن  لــلــمــراكــب  أســمــح  أن  أو   

وتتهادى..
ــي الـــى آخــر  أو قــطــار ســريــع يــتــوجــه ب

رحلة…
لن احاول ربط االشياء باألخرى…

قــامــوســي ضحكتي  مــن  أمــســح  تــرانــي 
حبيبي…  أالقــي  عندما  ولهفتي  العالية، 

وخوفي الال مبرر على طفلي الذي يلعب…
رمــادّيــة،  الــمــرآة،  ــا في  أراه التي  الــمــرأة 

خافتة…
تبكي…  أمها  نــادت  ما  التي  الطفلة  أنا 

مصابة بشغف ال اُلم به.. وال يلّم بي..
على  ــــوى  أق ال  أنـــــاٍس  ـــاَء  ـــم أس ــب  ــت أك

عصيانهم،
أحرق ما تبقى من جليد األلم والحيرة.

تحركات  ألراقــب  ــق  األف كتف  على  ــام  أن
الموج …. واستسلم آلخر خيط من خيوط 

الشمس..
اتمدد كغيمة وأختفي في بحر الليل،

 كضوء سجين،
يالحقني، ويشي بي

نعم وكيف ال،
أنا الممزوجة بالضوء والظالم.

عيناي مفاتيح الصباح
وشفتاي آخر انكسارات الليل.

ميساء الحافظ 

وجودنا  من  كــان  ومــا  ولــم  كيف  نــدري  ال  األرض  كوكب  غزونا  البشر  معشر  نحن   
الوطر....

أنها  المفروض  مخلوقات  من  مختلفة  أنواع  بصحبة  اليابسة  بقاع  افترشنا  أننا  المهم 
السيادة  لنا  فكانت  النطق.  على  والقدرة  العقل  بنعمة  حظينا  من  نحن  لمستوانا  ترقى  ال 

وصار اسم األرض بعدها المعمورة من خمسة مليارات سنة مضت...
الحية  الكائنات  من  كماً  عليائه  من  الله  لهم  سخر  البشر  من  وأقوام  أفواج  فيها  تقطن 
في  لتحملهم  وجلدها  لحمها  من  لالستفادة  والمحيطات  الفضاء  وكذلك  األرض  بها  امتألت 
ويستمّر  يستقر  فبهما  ونبات  ماء  من  الحياة  أسباب  عن  بحثاً  والسفر  وترحالهم  تنقالتهم 

بقاء الخلق جميعهم وهكذا انتقلوا من البداوة إلى الحضارة.
الدنيا  الحياة  خريطة  رسموا  الفكر  معظم  العدم  من  واستنبطوا  مجتمعاتهم  مكننوا 
من  متنّوعة  فئات  به  قام  وَمن  التقسيم  سّيد  القوة  منطق  وكان  ودول.  ألقطار  وقسموها 

البشر بسلبية أيقنت أن القوة وحدها هي مفتاح السيطرة وإخضاع غيرها لمشيئتها.
فكان االستعمار وليد أفكار هذه النخبة من البشر

من حينها ما هنئ بال مستضعف في عالم سّموه بالثالث بترتيبهم لمكانة الدول...
بعد أن زرعوا رجاالتهم بين مجتمعات معظم الدول

عملوا وما زالوا لمصلحة َمن أوجدهم بالبحبوحة ينعمون وعلى أوالد جلدتهم يتعالون
ما عاد هّم توّحدهم  لفرق وأحزاب  تفّرقوا  الواحد ألوطان واألخوة  الوطن  انقسم  وهكذا 

يجمعهم...
وصار لكل على هواه دين ومذهب...

السلطة هي المعبود والمال هو المطلوب.... والثمن دائماً يدفعه الشعب المسود من قلة 
المتسلط مسنودة بالمحتل 

إليهم  وصلت  ما  لغيرهم  دامت  لو  أنها  يومآ  أدركوا  ما  يسعون  مصالحهم  وراء  بأنانية 
وأن الخلق جميعهم للزوال ماضون بقرار إلهّي مبرم ال يقبل أي طريق من طرق الطعن )من 

نعمره ننكسه في الخلق أفال يعقلون(
باسط  إن  ُيقال  والحق  شيء  بعد  وشيء  حال  بعد  حال  هو  إنما  الخلق  في  والتنكيس 

األرض ورافع العرش قهر عباده بالموت، لكنه قال في عاله:
)إن رحمتي تغلب غضبي(

فبرحمته لن تقف األرض عن الدوران إال إن هو شاء
فما زال األوكسجين غير معّبأ في عبوات فهو إذآ للجميع متاح وما زالت طبقة األوزون 
تدركه  ال  بعلم  الضارة  اإلشعاعات  حجب  على  لألرض  المغناطيسي  المجال  مع  تعمل 
أنفسهم  باعوا  من  األوغاد  كهؤالء  القدر  نوائب  من  خلق  ما  كل  لحماية  وبصيرتنا  أبصارنا 

للشيطان ولم يحسبوا حساباً لحرمة اإلنسان.
الفقراء وماالً جمعه الشرفاء بكد وتعب حرموا أنفسهم ليتركوه  اللقمة من أفواه  سرقوا 

لألبناء فإذا بهم منهوبون بغطاء البلطجة والفساد.
ال بد إذآ من زلزال يقلب كل األوراق ويفسح المجال أمام من هم أقدر من غيرهم على شكر 

ما أنعم به علينا اإلله.
رشا المارديني

»أنقى من الفجر الضحوك.... وقد أعرت الفجر خّدك«.
كيف أكتبك.. وأنا اتعثر بالكلمات ملح البوح يترمد على جرحي؟

أحياناً تكون الكتابة كاألحالم التي ال تتحقق.. وأنا أسلمت أمري للحبر..
»فبل أن تغلق الشمس أبواب األرجوان على الحبر وتمضي حيث يشاء القدر.. أتيتك 

يسبقني الخطو والريح عاصفة والمطر غزير وأنا ارتدي معطف »االحتماالت«.
العشق  جذوة  تنطفئ  تصّدني..  ان  احتمال  خاوياً..  فأعود  أجدك  ال  ان  احتمال   -

أتكور على خيباتي..؟
- احتمال أن أغرق في عينيك وأعلن على العادات والتقاليد عصياني..؟؟؟

متعبد«  »كناسك  أطوف  ورحت  وجهك!  تمنحني  أن  أتوّقعه  كنت  ما  واحد  احتمال 
ارتشف من »الشهد« رحيقاً بطعم العسل..

وقفت على حواف قبة البخور لعلني أطال زهر الجلنار.. انتفضت يدك وأغلقت أزرار 
سياج الرمان.. وتاهت كل االحتماالت..!

صوت من عميق جاء يهّزني: العشق بنقائه..؟
استيقظت، على صوت تحطم زجاج شبابيك الغرفة التي عصفت فيها ريح الخريف 
مبللة  الجهات  بكل  ــي  أوراق تطايرت  كما  البيت..  أرض  زوايــا  كل  في  تناثرت  وقد 

بالمطر..؟
كيف  علمني  الصمت«  لغة  ــراءة  ق عن  عاجزة  نظرة   ..« والضياع  الحب  بين   -

أقرأك..؟
ال تمُح حكاياتنا كما يمحو موج البحر كلمات كتبها عاشقان على الرمل..؟

الحبق  الهيل تمأل شرفة  لنا فناجين قهوة مرة وريحة   كنا والفجر على تالٍق وكان 
وفيروز ترتل على أجمل األلحان..

»نحن والقمر جيران«. 
النجوم  تحاكي  اإلشــراق  أول  الشمس  شعاع  متل  يلي  الغنج  ضحكاتك  ستبقى 

الطائفات من حول القمر..
»تسكنني«.. 

وأنا أكاشف البحر سر حكاياتي..
ليتني أعرف كيف أسترجع أشيائي الحميمة؟

حائر تتناقلني مرافئ الحياة.. ويجتاحني ظمأ إليك ال ارتواء له..؟!
 حسن إبراهيم الناصر

يلحُّ  أمراً  أؤّجــُل  وأنا  طويلٍة  فترٍة  منُذ 
عليَّ كثيراً

اليوَم بالذاِت قّررُت إنجاَزُه
أحضرُت ورقًة كبيرًة ألدّوَن عليها

أسباَب حّبي لَك،
ــُت إلــى  ــع ــاِط وض ــي ــت ـــاِب االح ومـــن ب
على  كنُت  إضافّيٍة  ورقــاٍت  ثالَث  جانبي 

يقيٍن بأّنني سأحتاُج إليها
ــن ســاعــتــيــِن وأنـــا جــالــســٌة  ــَر م ــث ألك

باندهاٍش
واحداً  سبباً  أتبّيَن  أْن  أستطْع  لم  فأنا 

يجعُل من قلبي أسيراً بهذا الّشكِل عندَك
بعد برهٍة يسيرٍة من الفشِل في مهّمتي 
من  كوٍب  إلى  فقط  يحتاُج  األمَر  أّن  عرفُت 

القهوِة ألوقَظ دماغي
ورّبما قلبي أيضاً!

بين  وقلمي  شديٍد  ببطٍء  الوقُت  مضى 
على  ِرحــاَلــُه  يحطَّ  أْن  راجيًة  أصابعي 

بياِض الورقِة
االنــتــهــاِء  على  الــقــهــوِة  كـــوُب  ـــارَب  ق

وبياُض الورقِة بازدياٍد
ومع الّرشفِة األخيرِة تيّقنُت أْن

ال أسباَب عندي ألحّبَك!
ــــثــــواٍن فــقــط شـــعـــرُت بــالــحــزِن  ل

واالستغراِب
قلبي  بأنَّ  شعرُت  غّرٍة  حيِن  وعلى  ثّم 

قد تنّبَه أخيراً لألمِر
وبدأ يملي علّي رأيُه:

الحمقاء أّيتها 
بّد  فال  للحبِّ  واحٌد  سبٌب  لديِك  كان  إْن 
 - ما  لحظٍة  في   - ذاته  الّسبب  ُيحاَل  أْن 

قاِق إلى سبٍب للكرِه والشِّ
سيؤّدي  للُحبِّ  أسباٍب  وجــوِد  فعدُم 

حتماً إلى انعداِم والدِة أيِّ سبٍب للكرِه
بين  الكراهيِة  ينبوُع  هو  الُحبُّ  فوحدُه 

العّشاِق!
عندها

أوراقـــي  ــُت  ــّزق وم ســـّري  فــي  ضحكُت 
قلوباً  رأسَي  على  لتمطَر  عالياً  ورميُتها 

بيضاَء نابضًة
فأنا وقد أحَبْبُتَك من دون أسباٍب

َك سأبقى دائماً أحبُّ
بال

أدنى
سبٍب 

ريم رباط

 يتيمٌة تجهُش بالبكاء..
يافعٌة تتغنى بالبقاء..

وبريئٌة ترّحب بالغرباء..
تلوح كما الُسكارى..

سكراُت الموت تستقي..
تعلن مع كل رشفة صحوة الحياة..

لها  وأعلنوا  اغتالوها  األب..  يتيمُة  ــالدي  ب
الوالء..

في تموز تتلمذت الخيانة..
تأهب الموت رجفًة بعد رجفة..

تجلّد الصوت شهقًة تلو شهقة..
تمسمر الرجال والنساء قاطبًة ال حراك..

تصلّبت الشرايين ال عناق..
أّن األنين بال زفرات..

وقف الزمان في المكان يرثي ليلًة ظلماء..
يا خجل التاريخ من هذه الليلة..

يا ويح شعٍب استكان فعانى الويالت..
في تموز جّف الحبُر وارتوى الفكر..

عال صوت العّز معلناً النجاة..
مؤمناً أّن لألمة البقاء..

وازٍن  بصوٍت  »شكراً«  اإليمان..  ما  أتعلمون 
للسجان..

صوٌت صادٌح.. مكبٌل باألصفاد..
متحرٌر باألخالق.. يأبى الركوع..

شامخاً بنظراٍت ال خنوع فيها..
رشفات قهوٍة ال مرار فيها..

وهدوء ال ضجيج.. وال ضمير..
الطعن  على  تــجــّمــعــت..  لــهــٍب  أبــي  فـــأوالد 

أجمعت..
ــرت  وزه فأثمرت  نــفــذت..  عجفاء  ليلة  فــي 

وألفت..
فكان كما كان حّياً فينا.. يعلمنا.. ويهدينا..

مضى التاريخ بين ذٍل وفخٍر..
وبقيت ليلة حّدثني عنها الكاهن..

هابوا الفكر.. خافوا االسم.. فخانوا األمانة..
وأصداُء الشكر تعلو في ليلة الثامن من تموز..

نادى تموز.. أن يا عشتروت انهضي..
أخبري اآللهة.. وزنوبيا معهم أحضري..

وبسعادة هّيا استقبلوا سعاده..
أرادوه مأتماً.. فبات ميالدا..

ميالُد أمة انبعثت..
من بين الصخور.. انبجست..

برعَم ربيٌع دائم.. بخصبه وثماره عائم..
ال خريف وال شتاء وال صيف قاٍس..

بالحق والخير والجمال ابتدا..
لينير أمة ويرشدها الهدى..

في تموز.. خجل التاريخ..
فكان الخلود بنهضٍة عانقت اآللهة..

وحياة صنعت اإلنسان..
على األنا ترفعت..

وبإشعاع الحضارة انصهرت..
أن نحن هنا.. وهنا سعاده..

بكونه كنا.. وكانت الحياة لنا اإلعصار..
لتحيا سورية وليحيا سعاده..

سماهر الخطيب

اشترى ولد بنطاالً جاهزاً فوجده طويالً بمقدار 4 سم، طلب االبن من أمه أن تقوم بتقصيره 
بالمقدار نفسه، فقالت إنها مشغولة. ذهب إلى أخته الكبرى وطلب أن تقوم بتقصير البنطال 
بمقدار 4سم، فاعتذرت ألنها تجّهز العشاء. فما كان عليه إال الذهاب لمحل الخياطة فقصره 
بعد أن استلف من زميله أجرة الخياط، وعاد إلى منزله ثم وضعه في خزانته ونام هانئ 

البال.
4 سم وأعادته  البنطال وقّصرته بمقدار  إلى غرفة االبن وأخرجت  األم حّن قلبها فذهبت 

إلى مكانه!!
األخت الكبيرة بعدما أنهت واجباتها المنزلية والدراسية رّق قلبها فذهبت إلى غرفة أخيها 

وأخرجت البنطال من خزانته ثم قامت بتقصيره بمقدار 4 سم وأعادته إلى مكانه!!
في الصباح استيقظ الولد وهو مبتهج ببنطاله الجديد يريد ارتداءه والذهاب مع أصدقائه 
في رحلة وإذ به يتفاجأ أّن بنطاله أصبح للركبة فحزن حزناً شديداً بعد أن علم بما حدث 

لبنطاله وهو نائم!!!
هكذا تكون النتيجة دائماً عندما يعمل  الفريق من دون تنسيق مسبق، بالتأكيد سيكون 
النتائج عكسية  الفشل ذريعاً.. الفريق الذي يصدر قرارات بين ساعة وساعة وتكون دائماً 

متسببة بجوع أكبر للشعب!!
قال أبو ذر الغفاري )رضي الله عنه(: »عجبت لمن ال يجد قوت يومه، كيف ال يخرج على 

الناس شاهراً سيفه«.
في زماننا هذا لم يعد يوجد كما في زمان القائل ال سيوف مصقولة، وال رماح طويلة، هناك 

فقط تجار يكشرون في وجوه الناس ويجعلون من المتمرد عبرة للعباد!!
اليومية،  للسيرورة  الطبيعي  التكوين  من  جزءاً  االنقياد  وبات  االنقياد  الناس  علّموا  لقد 

تحت مسميات مختلفة  سواء أكانت متوافقة أم ال!!
في سجن كتنور الحياة وليس كالتنور الذي ُيخبز فيه، ومن جدران التنور تنبثق النصال، 

ثم ُيحّمى ويحرق ذاك المسكين فُيشوى بينما تخترق جسده السكاكين!!
نعم جاع الناس فيما مضى أيام السيوف والرماح والقوا الكثير من المحن، لكن أن يجتثوا 
الطعام من الِدمن )الِدمن جمع دمنة أي المزبلة( فلم يحصل هذا إال في القرن الحالي زمان 

فجور تجار الحرب وأقرانهم!!

صباح برجس العلي

وفي الثالث لرحيلك التقينا..
أغصانها العارية من الثمر

أرتني وجهك
بين  تتداعى  الــكــرة  كانت  صباح  ذات 
اليدين والقدمين ترسم بسمة ثغرك الذي ال 

يحتاج حافزاً لالبتسام
الوجوه تشبهك

طيفك يرفرف فوقنا..
كأنك رتبت اللقاء
تفاصيلك لم تغب

وشوشات السهرات
نقاشات النهارات

غضب خلف غضب
َحملك للهجرة

فكانت بال عودة
لم نجد ضريحاً

نضع ورودنا عليه
ضمنناك الى قلوبنا

اعتصرنا لوحة مكثفة بنظرة خاطفة
عيوننا الدامعة

صوتك يأتي من بعيد..
أنا هنا ال تخشوا

البعاد.. راحة
الرقاد.. سهاد

محبب

أتأمل
سرعة الزمن

عالماته المتغضنة على وجوهكم
أما أنا فلن أشيخ

ذاك الفتى الذي ركض بين حواجز
الطوائف..

ذات يوم
سأكون

سأكون كل يوم
ذاك المنادي

بأن اإلنسان أقوى من الحواجز
حريتي ريح

تحملني
عصافير بريشتها

ترسم اسمي
زقزقتها أغنية

أرسلها إليكم مع الصباح
تعبت..

أَودعُتكم
دون وداع

آخَر رسائلي
لن أرجع.. لن أعود

وهل يخرج َمن
َمسكنه القلوب؟؟ 

دالل قنديل ياغي

- حتى النصف الثاني من تشرين األول سيبقى الرئيس األميركي يمارس لعبة حافة الهاوية 
المنطقة على أمل الوصول بنتيجة الضغوط إلى فرصة لالنسحاب عسكرياً ضمن تفاهم  في 
يضمن الحد األدنى الممكن لكيان االحتالل وعنوانه تثبيت خطوط دولية حول كيان االحتالل 
األميركي  االنسحاب  مقايضة  يضمن  عسكري  أمني  وثــاٍن  لبنان  مع  اقتصادي  نفطي  واحد 

بانسحاب إيران وقوى المقاومة على األقل من جنوب سورية.
- حتى ذلك التاريخ ستواصل قوى المقاومة وإيران ما هو أكثر من الصمود، حيث الضغط 
المعاكس قد بدأ سواء في العراق أو سورية، وسياسة االستدراج للميدان تنتظر األميركي من 
األهم وأوضحت عجز  التي أجري حولها االختبار  اإليرانية  النفطية  المشتقات  بوابة حامالت 

واشنطن عن المواجهة، ولذلك ستتكّرر المشاهد حول سورية ولبنان واليمن.
- األيام المئة المقبلة ستكون على صفيح ساخن وال أحد يستطيع التنبؤ بأمرين، األول ما إذا 

كان هذا التورط يحتمل وقوع حدث يؤدي لالنزالق للمواجهة، سواء أكان بنتيجة سوء حسابات 
أميركية أو بسبب تدبير كيان االحتالل المذعور من البقاء وحيداً إذا انسحب األميركيون من دون 
ترتيبات، والثاني احتمال أن ُيقِدم الرئيس األميركي في الربع األخير من الساعة على السعي 

لصناعة تسوية تنقذ انتخاباته الرئاسّية المحكوم عليها بالفشل حتى اآلن.
الثانية  الوالية  بدء  مع  والمنطقة  سورية  على  مرت  التي  المئة  تلك  تشبه  ربما  يوم  مئة   -
ولقائه  موسكو  إلى  كيري  جون  الجديد  خارجيته  وزير  بزيارة  وانتهت  أوباما  باراك  للرئيس 
بوزير خارجيتها سيرغي الفروف وظهور اإلعالن عن تخلّي واشنطن عن التفكير بعمل عسكري 

على الطريقة الليبية ضد سورية واستعدادها للتعاون مع روسيا في صناعة حل سياسي.

ناصر قنديل

مخت�ضر مفيد

100 يوم على �ضفيح �ضاخن
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ثقافة وفنون10

كلب يبحث عن غربة 

{ علي سلمان

قالوا 
فقد عقلْه  ..

.. رجٌل ُيمضي اليوَم أمام اللوحة
ال أنثى

غير الريشة في الغرفْة
فقد عقلْه ......

رسـَم عصفوًرا 
جاء الصوُت من آخر زاوية في الدار

رجٌل يرسـُم عصفوًرا 
على خاصرة المرأة

دون الشـجرة
يا للعار

فقد الرجل عقله ....
يرسم وطنًا 

شـعبًا يحمل أمواَته ويغادر
يركع على باب الصدفة ....

رسـَم غربة
كالًبا ترقص

تغّرد 
تتنّزه في الضوء القمري ..

الكالب في غربتنا 
تعرف أكثر منّا نكهة الوطن .....

ارتفع الصوُت
الرجل فقد عقلْه 

أهان الدولة
ُيعلن 

أن الجوَع كفكِّ الغول
ال يقرُع باًبا

بل ينهض من عمق الُجبن 
الجوُع  قفاُر الوهم

ال يبصره إال الشـعب
والحكام اجتمعوا 

ما اشـتّموا له رائحة  ....
نزل الشـرطي من تحت قبّعته

جاء من آخر فراغه 
الصوت يعلو في البلد

الرجل فقد عقلْه  ..
بحث الشـرطي ِطوال اللحظة

حتى عثر على عقله
فتحه

رماه أرًضا 
وراح يصرخ فينا

انبطحوا 
انبطحوا 

انبطحوا  ..
انفجر الرسـام الرابض في الغرفْة 

غضبًا علَِت الضحكة 
دخلوا لم يجدوه 

وفي اللوحة المعلقة على الجدار
كلب يحمل ألَف حقيبة ويمشي

يمشي
يمشي
يمشي

كلب يبحث عن غربة .....

نيللي كريم في بطولة م�سل�سل 

»نمرة �إتنين«

في  مشاركتها  عن  كريم   المصرية  نيللي  الممثلة  كشفت 
ونشرت  إتنين«،  »نمرة  اسم  يحمل  جديد  مسلسل  بطولة 
عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي 
دلوقتي  الندم.  فكرة  »َبكَره  بالقول:  وعلّقت  لها،  ص��ورة 
إتنين  نمرة  مسلسل  مندمش،  عشان  مغلطش  ب��ح��اول 

قريًبا«.
أن  بعد  ه��ذا  الجديد  مسلسلها  عن  كريم  إع��ان  ويأتي 
الذي قامت  المنتجة لمسلسل »100 وش«  حسمت الشركة 
عرض  وال��ذي  ياسين   المصري  آسر  الممثل  مع  ببطولته 
قرار  كبيراً،  نجاحاً  وحقق  الماضي  الرمضاني  الموسم  في 
الحق  وقت  إلى  تأجيله  تقرر  إذ  منه،  الثاني  الجزء  عرض 

ولن يعرض خال الموسم الرمضاني المقبل.
أبو  كاملة  العمل  مخرجة  اعتذار  بسبب  القرار  هذا  وكان 
ذكري عن إخراج الجزء الجديد، بسبب رغبتها في االبتعاد 
أكثر  والتفّرغ  المقبل،  العام  خ��ال  ال��درام��ي  اإلخ��راج  عن 

للسينما.

ق�صيدة
 وجوه »روتي ديامانتين« المتعددة... ترى بعيونها!

افتتاح مهرجان حماة الثقافّي... 

معار�ض عديدة وعرو�ض ا�ضتعرا�ضّية

اإطالق الدورة ال�ضاد�ضة من 

»م�سابقة المركز الثقافّي المثالّي« في غزة

اإطالق الإعالن الر�سمّي لفيلم الت�سويق

 »She Dies Tomorrow«

{ طال مرتضى*
على الرغم من ان ظهور »الصورة الرقمية« المثيرة، 
وتداول  البورتريه  رسامي  على  حقيقًيا  خطًرا  شكلت 
بعض قارئي الحراك الفني التصويري عن إلغاء دور 

رسام البورتريه واحالته إلى المعاش. 
وبالفعل لو قاربنا هذا بثورة تشكيل الصورة الرقمية 
مع المقولة لوجدنا بانها تقارب الحقيقة المطلقة، لكن 
ال يستطيع احد ان يوكد اندثار هذا الفن، فثمة اعمال لم 
الرغم  على  الغاءها،  الحديثة  التقانة  ثورات  تستطع 
من سهولة التداول والتركيب الرقمي، والدليل الثابت 

الذي ال يقبل قصة االقصاء هذه
لكل  المتوِجة  الموناليزا  مكانة  المثال،  سبيل  على 

اللوحات او غرنيكا بيكاسو.
وان كنت ذكرت مثاالً كاسيكياً من أعمال خالدة 

إال أنه ثمة امراة تتسلل ببطء وتعمل بداب على شق 
طريق حضورها، في محاولة منها لحجز مكان لها في 
الصف االمامي، مع التأكد من وجود الموهبة الفاعلة، 
االسماء  حضور  لشدة  للغاية  وصعب  صعب،  انه  اال 
غير  ألبعاد  وذلك  االعام  قبل  من  والمحمولة  الامعة 

التي نحن بصدد الحديث عنها..
 Rote( النمساوية  االلمانية  التشكيلية  الفنانة 
وجدت  سكسونيا،  في  ولدت  التي    )Diamantin
عاصمة  فيينا،  ضوء  ان  مع  »الظل«  ضفة  في  ذاتها 
ان  القول،  من  بّد  ال  وهنا  التجارب،  لكل  غامر  النور 
صعب  ام��ر  مبهج  نحو  على  االش��ي��اء  ثيمات  تبديل 
للضوء،  المقابل  الجانب  هو  الظل  ان  فمثاً،  للغاية، 
منها  الخروج  مخلوق  كل  يحاول  التي  الجهة  وهو 
لدى  فطرية  حالة  وهي  الضوء  سلطة  تحت  للوقوف 
البشر وغيرهم، لكن السوال االهم في هذا اإليجاز، لم 
لم نحاول على االقل ان نعبث بتكوين هذا الظل لتبديل 

مامحه وادخاله دائرة الضوء المنشودة؟
من  المنحى  بهذا  ذهبت  بالفعل  روت��ي،  الفنانة 
برسمها،  قامت  التي  »البورتريهات«  الوجوه  خال 
على  المتاحة  الفنية  ممكناتها  وبكل  اشتغلت  حيث 
ابراز مكامن الضوء في تلك الوجوه، وعلى الرغم من 
في  تستعمل  كانت  انها  مهم،  ولسبب  االمر  صعوبة 
شغلها الجرافيت، اقام الرصاص وطباشير الباستيل 
والفحم، والبني الداكن، وهذه المواد طبيعتها الجينية 

معتمة..
نلقي  ان  نستطيع  تحديدا  العملية  هذه  وفي  وهنا 
القبض على الفنان الحقيقي، الذي يملك الموهبة اوالً 

والمعرفة تالياً..
اس��ت��ط��اع��ت ال��ف��ن��ان��ة روت���ي م��ن خ���ال ال��وج��وه 
المتعددة التي قامت برسمها، خلق بور ضوئية الفتة، 
وتلك فعالية تحسب لها، وهي إخراج البور الضوئية 
»التي  الظالية  االطياف  ذات  االل��وان  انعكاسات  من 
الفعالية  ه��ذه  ساهمت  ال��ض��وء«،  لطاقة  تختزن  ال 
واشباع  قارئها،  عين  في  اللوحة  م��دارك  بتوسيع 
حواسه بالتفاصيل الصغيرة التي نتجاهلها في اغلب 
لقياس  مباشرة  تذهب  القارئة  العين  لكون  االحيان، 
حدة انعكاس الضوء في الفضاء الكلي للوحة من دون 
فالفنانة  ذاتي،  هنا  فالمصدر  مصدره،  على  الوقوف 
مامح  لتبيان  غيره  او  الطبيعة  ضوء  على  تعتمد  لم 
طاقات  بتوليد  قامت  بل  برسمها،  قامت  التي  الوجوه 
ضوئية ارتدادية من مواد تفتقر لهذه الثيمة وذلك عبر 
قياس بعض الزوايا وتدويرها بشكل احترافي والفت.
او  الخد  تكويرة  او  ما  نقطة  المثال،  سبيل  على 
انحدار الذقن وغيرها من النقاط التي يمكن االشتغال 
االتكاء  يمكننا  وهنا  الضوئية،  الطاقة  لتوليد  عليها 

كما  االول  تبادليان،  وهما  اللوحة،  في  منحيين  على 
والثاني  المرسوم  الوجه  في  البارزة  النقاط  ذكرت 
خطوط  ترك  خال  من  للوحة  الدائري  الفضاء  تفعيل 

ايهامية يمكن للضوء ان يتخلل وينبعث منها.. 
لقارئ  يمكن  ال��وج��وه،  تلك  في  كامنة  طاقة  ثمة 
العمل الفني الوقوف على مكامنها من خال استنباط 
زاوية  قياس  القياس،  حالة  على  مبني  دقيق،  قرائي 
داخل  تمركزها  ومحور  الوجوه  لتلك  النظر  وح��دة 
تبين  التي  التضاريس  او  التعاريج  ثم  ومن  االط��ار 
المرسومة،  الشخصية  مامح  من  الكثير  تعكس  او 
الهدوء، العصبية وغيرها، وهذا بالتاكيد اشياء يمكن 
الوقوف على تفاصيلها بكثب لكنها تتفاوت بين قارئ 
وآخر ويرد هذا ايضا لمرجعية القارئ بعينه والثقافة 

التي تكونت منها مرجعيته..
الحقيقة  يجسد  ان  »ب��ورت��ري��ه«  رس��ام  اي  ي��داب 

الوجه  هذا  خصائص  وتبيان  المرسوم  للوجه  الكلية 
برع  ما  وبالفعل  وه��ذا  والفارغة،  الفارقة  وعاماته 
الفنية،  النهضة  بداية  منذ  الرسامين  من  الكثير  به 
معروفة  مرسومة  بوجوه  حافل  الفني  والتاريخ 
دافنشي،  من  العالمي  الرسم  العام  تواقيع  وتحمل 
توماس سولي، الى بيكاسو وفان كوخ وكلود مونيه 

وغيرهم..
النقطة  هذه  الى  عرجت  لماذا  البعض،  يتساءل  قد 
او  »غرنيكا«  مبدع  فيها  استذكرت  والتي  بعينها 
ميثولوجيات  او  ال��ن��ج��وم«  »ليلة  او  »م��ون��ال��ي��زا« 
كل  ان  اق��ول  وهنا  الدينية،  انجلو  مايكل  وحكايات 
فني  لحضور  اسست  امثلة،  من  بالفعل  ذكرته  ما 
الذي  الفنان  محور  في  تدور  بقيت  لكنها  االمد،  طويل 
مختلفة  الحكاية  لكن  المرسوم،  الوجه  او  العمل  وقع 
 ،)Rote Diamantin( الفنانة   تجربة  في  كلياً 

يعرفها  من  ولكل  انها  هو  سبقها  عمن  واالخ��ت��اف 
جزء  عمل  كل  في  تركت  قد  ومقّرب  شخصي  وبشكل 
منها، بل اوهبت هذا الجزء الخاص للوجه المرسوم، 
العيون،  هو  واخ��ر  وجه  كل  بين  المشترك  فالعامل 
نظرة  داللة  اختلفت  فمهما  االنسانة(.  روتي  )عيون 
نحو  ينظر  بالنهاية  فإنه  سواه  عن  المرسوم  الوجه 

الحياة بعيونها.

سيرة
التقنية  االكاديمية  في  ودرس��ت  تربوية  مدربة 

للتربية االجتماعية.
طابع  ذات  عارية  ورسومات  بورتريه  رسومات 

عاطفي.
المعارض: عدة معارض فردية وجماعية.

* كاتب عربي/ فيينا.

افتتح  األحمد  محمد  السوري  الثقافة  وزير  برعاية 
أمس الخميس »مهرجان حماة الثقافي الثاني«.

المعارض  من  مجموعة  المهرجان  برنامج  تضمن 
)الهيئة  تقيمه  الذي  السوري«  الكتاب  »معرض  منها 
الفّن  »معرض  وكذلك  للكتاب(،  السورية  العامة 
الفنانين  من  مجموعة  بمشاركة  والنحت«  التشكيلي 
صابوني  وماجد  عوير  بديع  بينهم  من  السوريين 

ورجاء الريس.
هنداوي  وسامر  تركماني  وأنس  سمان  مازن  أما 
يليه  الذي  العربي«،  الخّط  »معرض  في  فيشاركون 
»معرض التصوير الضوئي« و«معرض نتاج مهارات 

الحياة« )إبداعات واعدة(.
والمثقفين  األدب��اء  من  مجموعة  المهرجان  وك��ّرم 

من أبناء حماة منهم موفق أبو طوق ومعمر السعدي 
وطال الصالح ووفاء السمان ونهى زروف.

إضافة إلى العروض المذكورة، كان الجمهور على 
أوركيديا  ل�«فرقة  استعراضي  فني  عرض  مع  موعد 
الراقص« مستوحى من تاريخ مدينة حماة،  للمسرح 
المطرب  ومشاركة  القدرو  عوض  سيناريو  إخراج  من 

شادي عبد الكريم.
وفي السياق، يبدأ في 12 تموز الحالي »ملتقى الفّن 

التشكيلي الثاني« في مدينتي الحسكة والقامشلي. 
الثقافة  وزارة  أيضاً  التي ترعاها  الثقافية  الفعالية 
الحالي،  الشهر  م��ن   19 حتى  تستمر  ال��س��وري��ة، 
وتتضّمن ورش رسم ومحاضرات ومعارض تشكيلية 

للكبار واألطفال.

غزة  قطاع  في  الفلسطنية  الثقافة  وزارة  أطلقت 
الثقافي  المركز  »مسابقة  من  السادسة  ال��دورة 
إلى  مسؤولين  بحسب  تسعى  والتي  المثالي«، 
مؤسسات  في  الوطنية  الثقافية  التنمية  »تحقيق 

المدنّي«. المجتمع 
وخال لقاء جمع عدداً من المسؤولين في وزارة 
ال��وزارة  قالت  والثقافي،  األهلي  والعمل  الثقافة 
المسابقة بغية  إنها حريصة على استمرارية هذه 
الثقافية  والفعاليات  األنشطة  بمستوى  »االرتقاء 
ورفع  الثقافية،  والمراكز  المؤسسات  تقدمها  التي 
التنافس واإلبداع في ما بينها، بما يخدم  مستوى 
المؤسسات  ويعطي  الفلسطيني،  الثقافي  المشهد 

فرصة لتقديم أفضل الخدمات الثقافية التي لديها 
المجتمع«. لشرائح 

متاحة  المسابقة  في  المش���اركة  وس���تكون 
الثق���افية  وال��م��راك��ز  المؤسس���ات  كافة  أم��ام 
تق���ارير  تقدي��م  خال  من  غزة،  قطاع  في  العاملة 
على  والترك���يز  بالصور،  مدعمة  أنشطتها  ح��ول 
مؤسسات  مع  بالتعاون  نفذتها  التي  األنش��طة 
بين  وال��ت��ع��اون  ال��ش��راك��ة  لمبدأ  تحقيقاً  أخ��رى 

المؤسسات.
سيتم  المشاركة  وآل��ي��ات  تفاصيل  أن  يذكر 
اإلعان عنها في األيام المقبلة من خال المنصات 

اإللكترونية الخاصة بالوزارة.

ط��رح��ت ش��رك��ة »ن���ي���ون« ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة اإلع���ان 
 She Dies« والغموض   اإلثارة  لفيلم  األول  الرسمي 
الحالي،  الشهر  نهاية  طرحه  المقرر   ،»Tomorrow

بصاالت السينما.
وتدور  سايمتز،  آيمي  وإخ��راج  تأليف  من  الفيلم 
تندفع  حينما  ف��ت��اة  ح��ي��اة  ان��ه��ي��ار  ح��ول  أح��داث��ه 
ب��زوغ  م��ع  ال��م��وت  بشعور  وشكوكها  بمخاوفها 
غريبة.  تشويقية  رحلة  في  األمور  لتنقلب  الشمس، 

أدام��ز،  جين  شيل،  لين  كيت  بطولته:  في  ويشارك 
ميسينا،  كريس  لوكاس،  جوش  رودريجيز،  ميشيل 

أوليفيا تايلور دادلي.
شيل،  لين  كيت  الفيلم  بطلة  شاركت  أن  وسبق 
مسلسل  أب��رزه��ا:  والمسلسات  األف���ام  م��ن  بعدد 
 Busters Mal« وفيلم   ،»House of Cards«
 Thank You for Your»2016، و Heart« عام 

.2017 عام   »Service
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11ريا�سة / ت�سلية
ا�شتكمال م�شابقتي التحاد الآ�شيوي اعتبارًا من �شهر اأيلول المقبل

ليفربول ومحمد �شالح ... موعد مع تحطيم الأرقام

بر�شلونة ي�شقط ا�شبانيول ويطارد الريال
ريال  غريمه  مطاردة  برشلونة  فريق  واصل 
اإلسباني  األول��ى  الدرجة  دوري  متصدر  مدريد 
ضيفه  على  صفر   1- ف��وزه  بعد  ال��ق��دم  لكرة 
الدرجة  إل��ى  ج��اره  هبوط  وتأكيد  إسبانيول 
المباراة في  الثانية وأحرز لويس سواريز هدف 
مع  هدفاً   195 إلى  رصيده  ليرفع   56 الدقيقة 
إلى  كوباال  الزل��و  المجري  ويتجاوز  برشلونة 
المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق الكتالوني. 
فريق  كل  من  العب  طرد  بعد  الهدف  وجاء 
في بداية مجنونة للشوط الثاني. وُطرد أنسو 
فاتي مهاجم برشلونة بسبب تدخل عنيف بعد 
خمس دقائق من مشاركته كبديل لكن الزيادة 
إذ ُطرد  العددية لم تستمر سوى لثالث دقائق 
بول لوزانو العب إسبانيول بعد مراجعة حكم 

الفيديو المساعد. 
ويمتلك برشلونة، الذي يسعى للقبه الثالث 
 35 من  نقطة   76 ال���دوري،  في  التوالي  على 
الذي  ري��ال  عن  واح��دة  بنقطة  متأخرا  مباراة 

سيستضيف أالفيس، اليوم، الجمعة. 
إسبانيا،  أندية  أكبر  أحد  إسبانيول،  وهبط 
الثانية ألول مرة منذ صعوده في  الدرجة  إلى 

العام 1994. 
نقطة   24 برصيد  الترتيب  الفريق  ويتذيل 
من 35 مباراة. وقدم برشلونة واحدة من أفضل 
على   1-4 تغلب  عندما  الموسم  هذا  مبارياته 
ذلك  عن  بعيدا  ب��دا  لكنه  فياريال  مستضيفه 
باستاد كامب نو. وقال سواريز : »كنا نعلم مدى 
صعوبة المباراة بسبب موقف إسبانيول وكنا 

مرهقين من مباراة األحد ولعبنا بحدة أقل.
نقاط  على  والحصول  فوزنا  هو  المهم  لكن   
شهرة  األكثر  جاره  إسبانيول  وأحبط  أخرى«. 
في الشوط األول ودافع بخمسة العبين وصنع 

أخطر الفرص. 
شتيغن  تير  مارك-أندريه  الحارس  وكان 
لينجليه  كليمون  زميله  من  مرماه  وأنقذ  يقظا 
نهاية  في  بالخطأ  شباكه  يهز  أن  ك��اد  ال��ذي 
الفريق  العب  فيال  ديداك  وسدد  األول  الشوط 
تير  وع���اد  ال��ق��ائ��م.  م��ن  ارت���دت  ك��رة  الضيف 
أدري  تسديدة  أبعد  إذ  مرماه  لينقذ  شتيغن 
سيتين  كيكي  وقال  بقدمه.  المنخفضة  إمباربا 
اليوم.  مدرب برشلونة: »لم نلعب بشكل جيد 
صعبة  األم��ور  جعل  إسبانيول  دف��اع  أسلوب 

علينا وكان )إسبانيول( متكتال ولم نلعب بدقة 
كافية للصنع الفرص«.

قائمة  في  سواريز  على  يتفوق  ال  وحالياً، 
الذي  سيزار  الراحل  سوى  برشلونة  هدافي 

ال��رق��م  وم��ي��س��ي ص��اح��ب  232 ه��دف��اً  أح���رز 
فياريال  وفاز  هدفاً.كما   630 برصيد  القياسي 
اوساسونا  على  بيتيس  و   1-3 خيتافي  على 

.0-3

غريزمان باٍق في �شفوف بر�شلونة

عودة الـ NBA  ل زالت غير م�شمونة 

من وجهة نظر مفّو�شها الر�شمي �شيلفر

الفيفا يغّرم الن�شر ال�شعودي 

في ق�شية المغربي فوزير 

أمس  القدم  لكرة  اآلس��ي��وي  االت��ح��اد  أعلن 
)دوري  األندية  مسابقتي  استكمال  الخميس 
أيلول،  من  اعتبارا  االت��ح��اد(  وك��أس  األبطال 
آذار بسبب فيروس كورونا  بعد تعليقهما منذ 

المستجد. 
وأكد االتحاد في بيان عبر موقعه االلكتروني، 
ان استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، 
أي إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام 
شبيه بما سيلجأ إليه االتحاد األوروبي للعبة 

)يويفا( الستكمال مسابقتيه لألندية أيضا. 
موقعه  ع��ب��ر  اآلس���ي���وي  االت���ح���اد  وأف����اد 
المجموعات  دور  استكمال  ان  الى  االلكتروني، 
 32 فيها  يشارك  التي  األبطال  دوري  لمسابقة 

فريقا، سيبدأ بأندية غرب القارة في 14 أيلول.
فتنطلق  القارة،  شرق  أندية  مباريات  أما 
أن  إلى  االتحاد  وأش��ار  األول.  تشرين   17 في 
في  المجموعات  دور  من  المتبقية  المباريات 
النهائي،  نصف  ال��دور  حتى  األب��ط��ال،  دوري 
ولغاية  أيلول   14 من  التجمع  »بنظام  ستقام 

الثالث من تشرين األول ». 
و24  أيلول   14 بين  األول  ال��دور  ويستكمل 
ثمن  )من  االقصائية  األدوار  تقام  ان  على  منه، 
مباراة  بنظام  النهائي(  نصف  ال��ى  النهائي 
واح��دة ب��دال من ال��ذه��اب واإلي���اب، وذل��ك في 
الفترة بين 26 أيلول وحتى الثالث من تشرين 

األول. 

واحدة  جولة  )من  النهائية  المباراة  وتقام 
ان  الخامس من تشرين األول، على  أيضا( في 

يتم تحديد األمكنة في فترة الحقة.
االتحاد،  كأس  الثانية،  األندية  مسابقة  أما 
 23 من  اعتبارا  مجموعاتها  دور  فيستكمل 
 12 في  النهائية  المباراة  تقام  ان  على  أيلول، 
للمسابقة  نفسها  الصيغة  ووفق  األول،  كانون 

األم. 
التصفيات  مباريات  االتحاد  وسيستكمل 
العالم  كأس  نهائيات  الى  المؤهلة  المزدوجة 
2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، 
ونقل  الثاني.  وتشرين  األول  تشرين  خ��الل 
االتحاد في بيان عن أمينه العام الماليزي داتو 

ويندسور جون قوله »كانت اإلدارة في االتحاد 
مع  مستمر  تواصل  على  القدم  لكرة  اآلسيوي 
واألندية  الدوري  وروابط  الوطنية  اتحاداتنا 
إيجاد  من  نتمكن  كي  األخيرة،  األسابيع  خالل 
صورة واضحة للفرص المتاحة أمام كل اتحاد 

وطني«. 
بدأت  التي  المشاورات  هذه  »خالل  وتابع 
ف��ي ك��واالل��م��ب��ور وال��دوح��ة ودب���ي ودل��ه��ي، 
بعد  تواصلت  ثم  وآذار،  شباط  شهري  خالل 
على  لالتفاق  نسعى  كنا  االنترنت،  عبر  ذلك 
باستكمال  لنا  تسمح  للمباريات  روزن��ام��ة 
كلتا بطولتي األندية والبطوالت المجمعة في 

العام 2020.

ليفربول  ليرفع  هدفين  صالح  محمد  أحرز 
 1-3 الفوز  بعد  نقطة   92 إلى  رصيده  البطل 
ال��دوري  في  ألبيون  ه��وف  آن��د  برايتون  على 
حافظ  وبذلك،   ، القدم  لكرة  الممتاز  اإلنكليزي 
من  قياسي  رقم  تحقيق  فرصة  على  ليفربول 
الممتاز  ال��دوري  في  واح��د  موسم  في  النقاط 
إلى  كلوب  يورغن  ال��م��درب  فريق  يحتاج  إذ 
ليحطم  مباريات  أرب��ع  آخ��ر  م��ن  نقاط  تسع 
حصد  عندما  القياسي  سيتي  رقم مانشستر 

 .2018-2017 100 نقطة في موسم 
أول  بعد  صفر   2- ليفربول  تقّدم  ميدانياً، 
خطف  السادسة  الدقيقة  ففي  دقائق.  ثماني 
نابي كيتا الكرة من دافي بروبر ومرر إلى صالح 
الذي سدد بثقة من مدى قريب ليفتتح األهداف. 

وبعد دقيقتين مرر صالح الكرة إلى جوردان 
هندرسون الذي أطلق تسديدة متقنة من حافة 

منطقة الجزاء ليهز الشباك ببراعة. 
الفارق  بوتر  غراهام  المدرب  فريق  وقلص 
تروسارد  لياندرو  طريق  عن  االستراحة  قبل 
بوسع  وك���ان  الم��ب��ت��ي.  ط���ارق  ت��م��ري��رة  بعد 
األول،  الشوط  أداء  بعد  تعافى  الذي  برايتون، 
إدراك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب لكن 

دان بيرن غير المراقب فشل في تحويل كرة من 
مدى قريب إلى داخل المرمى. وحسم المصري 
هذا  مباراة   34 في   30 رقم  االنتصار  صالح 
آندي  نفذها  ركنية  ركلة  قابل  عندما  الموسم 

روبرتسون ووضع الكرة برأسه في المرمى. 
وليامز  نيكو  الشاب  العبه  كلوب  وأش��رك 
مرة  ألول  األساسية  التشكيلة  في  عاما(   19(
خالل  استبدله  لكنه  األيسر  الظهير  مركز  في 

في  ص��ف��راء  بطاقة  تلقى  بعدما  االس��ت��راح��ة 
الشوط األول. 

والشيء السلبي الوحيد بالنسبة لليفربول 
تعرض هندرسون إلصابة في الركبة قبل عشر 

دقائق من النهاية. 
وبفارق  هدفاً   19 إلى  رصيده  صالح  ورفع 
مهاجم  ف���اردي  جيمي  خلف  أه���داف  ث��الث��ة 
ليستر سيتي المتصدر في السباق على جائزة 

»الحذاء الذهبي«. 
تحطيم  بفرصة  مهتم  غير  إنه  كلوب  وقال 
اآلن  »لدينا  مضيفاً:  للنقاط.  القياسي  الرقم 
 97 حصدنا  الماضي  الموسم  وفي  نقطة   92
على  الماضي  الموسم  في  حصلنا  لقد   .. نقطة 
خمس نقاط إضافية... وهذا شيء ال يصدق... 

ال أعرف كيف تحقق ذلك«. 
بيرنلي  منافسه  ليفربول  وسيستضيف 
المقبلة  الجولة  في  أنفيلد  في  الترتيب  تاسع 
ونيوكاسل  وتشيلسي  أرسنال  سيواجه  ثم 

يونايتد. 
نيوكاسل  سحق  سيتي  مانشستر  وك��ان 
 0-1 الوولفز  على  شيفيلد  فاز  و  5-0،كما 

وبيرنلي على ويستهام 0-1 .

من  موقفها  نادي  برشلونة  إدارة  حسمت 
أنطوان  غريزمان  الفرنسي  الفريق  نجم  بيع 

في فترة اإلنتقاالت الصيفية الحالية. 
إدارة  أن  الفرنسية  ليكيب  صحيفة  وأكدت 

برشلونة أبلغت غريزمان بأنه سيكون ضمن 
خططهم في الموسم المقبل. 

ال��ن��ادي  إدارة  م��ع  غ��ري��زم��ان  واج��ت��م��ع 
كما  فيه  الكاملة  ثقتها  اكدت  التي  الكتالوني 

أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أبلغه 
بأنه سيعتمد عليه لموسم آخر. 

أن  إل��ى  الفرنسية  الصحيفة  وأش����ارت 
الصيف  في  برشلونة  إل��ى  انتقل  غريزمان 

اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  من  قادماً  الماضي 
مقابل 120 مليون يورو وخاض مع البلوغرانا 
حتى اآلن 44 مباراة وسجل 15 هدفاً وصنع 4 

أهداف آخرين.

تحديد موعد ل�شحب قرعة ربع نهائي »اأبطال اأوروبا«
تتجه  كورونا،  فيروس  تفشي  بسبب  أوروبا  أبطال  دوري  توقف  على  أشهر  أربعة  مضي  بعد 
النهائي  ربع  الدور  قرعة  ستسحب  حيث  السويسرية،  نيون  مدينة  إلى  الجمعة،  اليوم  األنظار 

للمسابقة القارية.
 وذكر االتحاد األوروبي لكرة القدم ال�«يويفا«، أن القرعة، ستسحب يوم الجمعة )10 تموز(، في 

الساعة الثانية عشرة ظهرا، حسب التوقيت السويسري )غرينيتش 2+(. 
سان  وباريس  اإلسباني،  مدريد  وأتلتيكو  األلماني،  واليبزيغ  اإليطالي،  أتالنتا  أندية  وضمنت 
النهائي:  ثمن  إياب  في  مباريات  أربع  تبقى  فيما  النهائي،  ربع  إلى  التأهل  الفرنسي،  جيرمان 
يوفنتوس اإليطالي وليون الفرنسي )0-1 ذهابا(، برشلونة اإلسباني ونابولي اإليطالي )1-1(، 
وتشيلسي  األلماني  ميونيخ  وبايرن   ،)1-2( اإلسباني  مدريد  وريال  اإلنكليزي  سيتي  مانشستر 

اإلنكليزي )0-3(. 
ولم يحدد االتحاد القاري بعد ما إذا كانت مباريات اإلياب المتبقية من الدور ثمن النهائي ستقام 
المدينتين  في  لتقام  البرتغال  إلى  نقلها  فكرة  على  منفتحا  بدا  لكنه  المعنية،  األندية  مالعب  في 

الشماليتين بورتو وغيمارايش. 
المقبل، على أن  النهائي في السابع والثامن من شهر آب  الدور ثمن  وسوف تستكمل مباريات 
يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، في لشبونة البرتغالية من مباراة واحدة بدال من مباراتي 

ذهاب وإياب.

حّذر مفّوض رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفين )NBA( آدم سيلفر أن تفّشياً مهّماً 
تموز  أواخر  الدوري  استئناف  بعملية  سيطيح  األندية،  صفوف  في  المستجد  كورونا  لفيروس 

الجاري. وكانت قد علقت منافسات الدوري اعتباراً من 11 آذار الماضي بسبب »كوفيد19-«. 
ومن المقرر أن يستأنف بموجب صيغة معدلة ومختصرة تشارك فيها 22 من الفرق ال�30 في 

البطولة، على أن تنطلق في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورالندو بوالية فلوريدا في 30 تموز. 
لفحوص  الجميع  إخضاع  تشمل  صحية  إجراءات  وبموجب  جمهور،  دون  المباريات  وستقام 
دورية لكشف »كوفيد19-«، على أن تقيم كل الفرق في المجمع الذي بات يصطلح على تسميته 

»الفقاعة«. 
وفي تصريحاته األخيرة، توقع سيلفر أن يكون عدد من الالعبين اآلتين إلى فلوريدا، مصابين 
بالفيروس، لكنه رأى أن تسجيل إصابات إضافية بعد دخول أفراد الفرق في الحجر الصحي في 

المجمع، سيتسبب بمشكلة أكبر للدوري. 
وأوضح: »بالتأكيد اذا تم تسجيل أي تّفٍش مهم على االطالق ضمن المجمع، سنضطر لإلغالق 
مجدداً«. وتابع »سيكون مثيراً للقلق في حال دخلوا )الالعبون( في فترة الحجر الصحي، وخضعوا 

بعدها لفحوص إيجابية«، مشيراً الى انه عندها »سندرك أن ثمة فجوة في فقاعتنا«. 
وأبدى سيلفر أمله في أن تكون االجراءات التي سيتم اتخاذها على هامش المباريات المستأنفة، 
آمنة بما يكفي إلنهاء الموسم، ال سيما لجهة الفحوص الدورية التي ستجرى، واعتماد التتبع لرصد 

أي مخالطة بين شخص خضع لفحص جاءت نتيجته إيجابية، وآخرين. 
وأوضح »يمكننا تحليل الفيروس ومحاولة التتبع لنرى إذا كانت ثمة أكثر من حالة واحدة«، 
نتبع  اننا  من  أعلى  الثقة،  من  مستوى  »أي  إب��داء  عدم  ض��رورة  على  عينه  الوقت  في  مشدداً 

البروتوكوالت )الصحة( ونأمل في ان ينجح األمر كما خططنا له«.

خلفية  على  القدم،  لكرة  السعودي  النصر  نادي  تغريم  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قرر 
أزمته مع العبه السابق المغربي محمد فوزير بشأن مستحقاته المالية. 

وقال أحمد األمير، خبير اللوائح السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على »تويتر«، أن 
غرفة فض المنازعات باالتحاد الدولي، ألزمت نادي النصر، بدفع مبلغ وقدره 250 ألف دوالر، مع 

غرامات تأخير تحسب بمقدار %5 من كانون األول 2019 لصالح الالعب محمد فوزير . 
وأضاف األمير، أنه في حال عدم السداد خالل 45 يوما من تاريخ نفاذ القرار، فإن النصر سوف 

يمنع من التسجيل لثالث فترات. 
وكان النصر، قد تعاقد مع محمد فوزير، صيف العام 2017، قادماً من الفتح الرباطي المغربي، 
بعقد يمتد لثالث سنوات. ولم يتمكن الالعب من فرض نفسه على التشكيل األساسي للنصر، لتتم 

إعارته إلى كل من اتحاد طنجة ونادي أحد السعودي.
2019، بعقد يمتد   وانتقل فوزير إلى صفوف الرائد السعودي، قادماً من النصر، صيف العام 

لموسمين.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
لوحاته  أش��ه��ر  م��ن  راح���ل  فالمنكي  م��ص��ور  1 .

»الحمل السري«، تتردد في لعبة الطاولة
ضمير، عملة عربية 2 .

مّرنتهم 3 .
أمين عام األمم المتحدة، رّتل 4 .

حب، بشر، الوقت 5 .
قمر )باالجنبية(، حرف تنبيه، أسرع 6 .

يحفرانه )للبئر(، من األشجار 7 .
حرف أبجدي مخفف، السالم 8 .

يصاهره، من الطيور 9 .
قائد السفينة، حاجز 10 .

فّوضته، عاصمة غينيا اإلستوائية 11 .
إكتمل العمل، يسجننا، من أنواع السمك 12 .

عمودياً: 
وعناده  اإلنكليزي  الرجل  صفات  إل��ى  يرمز  ساخر  لقب  1 .

وبالدته، عاصمة عربية
إضطرم، أمر عظيم، يصوت من األلم، جميع 2 .

نتهم، طعم الحنظل، رجاء 3 .
نوتة موسيقية، مدينة أثرية في كريت، شاي )باألجنبية( 4 .

والية أميركية، إحسانها 5 .
مدينة فرنسية، سارق 6 .

ولد الناقة، عائلة، طلب فعل األمر 7 .
ترقد، عظام في الفم 8 .

مقت، ضربن بقبضة اليد )هن(، للنفي 9 .
يفرح، يبكيا 10 .

للنداء، غاز نادر يستعمل لإلنارة، عّددت محاسن الميت 11 .
كتلة بركانية في تنزانيا، ضعف 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،248913765  ،715462398  ،693587124
 ،184629537  ،362875941  ،957134286

421356879  ،879241653  ،536798412
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
ربان،   )  3 عدلون  امي،  ون،   )  2 فرويد  سيغمند   )  1
اد،  الراي،   )  6 5 ( مل، اهرما  4 ( يعايدنا، هدتا  البا، نب 
ماي 7 ( مده، اليونان 8 ( ياقوت، نبأ 9 ( من، ايواني، ال 
10 ( عاتب، نسانده 11 ( اسفين، المد 12 ( درب، يا، امل. 

عموديا:
1 ( سورينام، معاد 2 ( ينبع، لدينا 3 ( اامرها، تاب 4 
 ) 7 6 ( ديانا، لتونيا  5 ( نم، ياوي، في  ( مانيال، قابس 
الهاي، اسن 8 ( رعب، ردودنا 9 ( وداهم، ينام 10 ( يل، 

دامان، دلل 11 ( دونت، انباهم 12 ( نبالي، ال، دن.
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القر�صنة في كّل مكان

{ يكتبها الياس عّشي

كّل األمواج خلعت عباءتها القرمزيْة
صارت أمواج البحِر

أقّل ارتفاعاً،
وأقّل زرقًة،

وأكثر تلّوثاً...
تحّول البحر يا صغيرتي إلى قرصاْن

يستبيح النجوم والعيوْن
ويرصد الصغاْر

ويقطع األثداْء
ويخطف الرغيف من أفواه الجائعين ..

تحّول البحر يا حبيبتي
إلى قرصاْن.

درد�صة �صباحية

ممَّ الخوف...؟

{ لواء العريضي

الذي  هــو  مجتمعات.  حــروفــه  وقـــع  تــهــّز  ـــذي  ال ذاك  هــو 
يخشاه كّل أمير ويتقن لعبته كّل سلطان. البعض يعّرفه بقلّة 
الرفاهية، واآلخر يقول إنه قلّة الحكمة والعقل. واألكثر دّقًة 
القدرة على تأمين الحاجات األساسية كاألكل  يحّدده بعدم 
واللباس والدفء، والعيش بأقّل من الحّد األدنى من الدخل 
والموارد. تعايش البعض معه بالماضي وعرفوا مشّقاته. إّنه 

الفقر.
تترّدد كلمة الفقر اليوم أكثر وأكثر في اإلعالم، وبين الحين 
التجارية  المحالت  على  الناس  تهافت  إلــى  تـــؤّدي  واآلخـــر 
للتبّضع والتمّون. فمعظم هؤالء قد تعايش مع الشّح والقلّة 
ر  في الحرب األهلية وشبح الفقر ال يفارقهم. فاإلنسان ُيَدمَّ
هذا  من  للنهوض  عمره  نصف  ويستغرق  الحياة  في  مــّرة 
أّن  الدمار، فكيف إذا أيقن أنه على شفير دمــاٍر آخر ويــدرك 
اللبنانية عمل كّل  أُتلِف بدماٍر بعد دمار! فبعد الحرب  عمره 
أٍب جهده كي ال يعيش أوالده ما عاشه هو من حرماٍن وعسٍر 
وقتٍل وتشرذم، وفجأًة يصحو على لحن ماٍض مريٍر يلوح 

في األفق من جديد. 
للحياة.  الــفــرد  نظرة  اخــتــالف  مــع  الفقر  مفاهيم  تتعّدد 
واألكثرية تتفق على أنه العيش دون الحّد األدنى من الموارد، 
حيث يكون جّل تفكير الفرد كيف يؤّمن قوت من يعيل. لكّن 
للفقر أشكاالً أخرى ذات وقٍع أشّد على المجتمع ككّل. وهذه 
بالنتيجة.  السبب  ارتــبــاط  والقلّة  بالشّح  ترتبط  األشــكــال 
واجتماعياً،  اقتصادياً  يكون  والتخلّف  التخلّف.  هو  وأهمها 
الوطنية عند توّفر مــوارد االستثمار  المصلحة  إدراك  فعدم 
واعتماد خطط آنيّة ال جدوى منها على المدى البعيد ُيعتبر 
تخلّفاً. مثالً، استثمرنا بالسياحة منذ ثالثين عاماً واستثنينا 
الزراعة والصناعة، واليوم نتهافت على هذين القطاعين لسّد 
من  للكثير  المتتالي  اإلقفال  بعد  الغذائية  المواد  في  النقص 
المؤّسسات وتعّذر الشراء من الشركات العالمية. ناهيك عن 
التخلّف االجتماعي السائد منذ قرن، طائفية مقيتة، وأنانية 
فردية »أنا أو ال أحد« تكلّمنا عنها سابقاً. فنحن متخلّفون إذن 

من دون أدنى شك.
ضعيف  كــّل  على  نتنّمر  والــمــودة،  بالعاطفة  فــقــراٌء  نحن 
لألقوى.  البقاء  حيث  الغاب  بشريعة  ونقتدي  مجتمعنا  في 
نسينا أننا بشر والبشر يبنون مجتمعهم بالمحبة، فافتقادنا 

للوجدان القومي ساهم بتفقير الكثير من أبناء بلدنا.
 كما أّن الفقر يتجلّى عندنا بقلّة المعرفة والجهل، فنستثمر 
بما ُيعيد إلينا أرباحاً نقدّية فقط ونترك االستثمار بالقطاعات 

العلمية لغيرنا، فتهاجر األدمغة ويبقى لنا تّجار األزمات. 
المجتمع الفقير قسراً أو إراديــاًّ ُيشبَّه بالكائنات الفطرية، 
يعيش على نفقة اآلخرين وغير قادٍر على القيام بنفسه. ومع 
زوال الجسد الذي يتغّذى منه يزول. هنا مجموعة من األسئلة 
يعّد  متين  اقتصاد  وبناء  الذاتي  االكتفاء  هل  نفسها،  تطرح 
فقراً؟ هل التضحية بالترف ونمط الحياة الرفاهي مقّدس؟ أال 
ُيْعتَبَر التخلي عن القليل لكسب الكثير في المستقبل فرصة 
ال ُتَعّوض؟ فإذا أردنا كّل شيء اليوم، ماذا سنترك لألجيال 
القادمة غير الَدين والّذّل؟ اليوم بعد تهافت المجتمع بمختلف 
طبقاته على المواد الغذائية، أدركنا أّن النقص في هذه المواد 
يهّدد الغني كما الفقير. فلو كان عندنا شبه اكتفاء ذاتي غذائي 
التقّدم  الذاتي هو أساس  الهلع. فاالكتفاء  لما كنا نشهد هذا 
واالستقرار في أّي مجتمع. وَمن غذاؤه متوّفر ال يعّد فقيراً 

بالتعريف التقليدي.
ما هو مقياس الصمود في مجتمعنا؟ أهو مدى الرفاهية 
أو مدى تفّشي الفقر؟ غنيٌّ ذليل أو فقيٌر حّر؟ أليس »الفاّلح 
المكفّي ملكاً مخفياً« كما ُيقال؟ علينا أن نعي أنه ال سياسي 
واحد وال حكومة واحدة دفعتنا للوصول الى ما نحن عليه 
والفشل  االنتخاب  عند  والجهل  التخطيط  ســوء  بل  الــيــوم، 
جديد  هيكل  لبناء  العودة  على  يجبرنا  عقود  منذ  المتراكم 
نزرع  مما  نأكل  أساسه:  متيناً  يكن  لم  إذا  نجاته  في  أمل  ال 

ونلبس مما ننسج.
إّن االكتفاء الذاتي والتخلي عن الترف ليس فقراً بل شبع 
وجه  في  وصموٌد  والمستقبل.  الوطنية  للمصلحة  وإدراك 
األوراق االقتصادية وسياسات الضغط الخارجي. فإذا أردنا 
قياس الفقر على الصعيد االجتماعي في لبنان فهذا يعني أننا 
فقراء منذ زمن على كافة األصعدة وباتت خيوط الفقر تنسج 

حياتنا اليومية، فلماذا الخوف إذاً مّما تآخينا معه؟
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ال�شّحة العالمّية تك�شف فعالّية 

دواء »ريمدي�شيفير« �شد كورونا

في  العلميين  الــمــســؤولــيــن  كــبــيــرة  أعــلــنــت 
سواميناتان،  سوميا  العالمية،  الصحة  منظمة 
لـ«سبوتنيك«، أن اختبارات ريمديسيفير مستمرة، 
أن  العالمية  الصحة  لمنظمة  يمكن  ال  اآلن  وإلــى 
ضد  فــّعــال  كــعــالج  الــــدواء  باستخدام  تــوصــي 

كورونا.
االختبارات(  )من  الثانية  »المرحلة  وقالت 
ستبدأ في غضون شهرين تقريًبا. وسيستغرق 
الــوقــت...  بعض  األولـــى  المرحلة  استكمال 
ويمكن للدول التوصية باستخدامه في الحاالت 
في  ــدواء(  )ال يفيد  ال  اآلن  حتى  ولكن  الطارئة 
رسمية  توصيات  توجد  وال  الوفيات.  من  الحد 

من منظمة الصحة العالمية بشأن الدواء«.
من  االنــتــهــاء  ــإن  ف لسواميناتان  ــاً  ــق ووف
التحقق  يشمل  الدواء  الختبار  األولى  المرحلة 
الصحة  منظمة  ستعمل  كما  فعاليته،  مــن 
عن  قــرار  ــدار  إلص تحكيم  لجنة  تشكيل  على 
من  الثانية  المرحلة  في  ستدخل  التي  األدوية 

االختبار.
بين  االختيار  يتم  الخصوص  وجه  وعلى 
مانع  ـــة  وأدوي المناعة  جهاز  تعزيز  أدويـــة 
الخثار واألدوية القائمة على األجسام المضادة 
أحادية النواة، التي تخضع في الوقت الحالي 

الختبارات السالمة.

ــــارس/آذار يــشــارك كــل من  وابــتــداء مــن م
كــلــوروكــويــن  وهــيــدروكــســي  ريمديسيفير 
في  وإنــتــرفــيــرون  وريتانوفير  ولوبينافير 
ألف   4.5 مــن  أكثر  شملت  التي  االخــتــبــارات 
خبراء  قال  األربعة،  األشهر  نهاية  في  مريض. 
فقط  ريمديسيفير  إن  العالمية،  الصحة  منظمة 
هو األكثر فاعلية بين جميع األدوية المختبرة. 

وتمت إزالة األدوية المتبقية من االختبارات.
األميركية  الشركة  حددت  سابق،  وقت  في 
لعقار  أميركياً  دوالًرا   390 ـــدره  وق ســعــراً 
ــا  ــورون ــروس ك ــي ــالج ف ــع »ريــمــديــســيــفــيــر« ل

المستجّد.
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