
Thursday 2 July 2020 Issue No. 3270 اخلميس 2 متوز 2020 العدد 3270

يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

12 صفحة
1000 ل.ل / 50 ل.س

باريس – نضال حمادة
حقق أنصار الله الحوثّيون اختراقاً كبيراً جنوب مدينة مأرب 
الموالين  المسلحين  دفاعات  انهيار  من  يعجل  كبير  إنجاز  في 
للسعودية في جبهات المحافظة االستراتيجية. وتقّدمت قوات 
كبيرين  جيبين  في  اليمني  الجيش  من  مدعومة  الله  انصار 
اختراقاً  حققت  كما  وصرواح،  المجزر  في  مأرب  مدينة  جنوب 
في  بالتقدم  وذلك  مأرب،  قبائل  أكبر  مراد  بني  جبل  في  كبيراً 
منطقة العبدية ومنطقة الماهلية رغم الدعم الذي قّدمته قيادات 
قطعة   2500 بنحو  قدرت  والتي  المنطقتين  لقبائل  التحالف 

سالح. )انظر خريطة االختراقات باللون األخضر(.
محيط  في  زحفها  استكملت  الحوثيون  الله  أنصار  ق��وات 
مخلق  ومنطقة  الشوحط  جبل  على  بالكامل  وسيطرت  مأرب 
الحميدي  وجيف  الحمراني  منطقة  عن  فضالً  االستراتيجية، 
الوعيل  منطقة  جنوب  ال��ى  المعارك  نقل  من  تمكنت  وبذلك 
تشكل  التي  المناطق  غالبية  على  تسيطر  التي  االستراتيجية 

خطوط اإلمداد والدفاع عن مأرب.
أن  موثوقة  يمنية  مصادر  من  »البناء«  علمت  السياق  في 
بن  قبيلة  عن  وممثلين  الله  انصار  بين  حالياً  تجري  مباحثات 
لوقف  السعوديون  عليها  يعول  والتي  مأرب  قبائل  كبرى  مراد 
تقدم قوات أنصار الله باتجاه مدينة مأرب. وقالت المصادر إن 
هناك خالفات داخل قبيلة مراد حيث يريد قسم منها عقد صفقة 
مع أنصار الله تقدم للقبيلة ضمانات  مقابل تخليها عن قتالهم، 

بينما يريد قسم آخر القتال بتمويل ودعم سعودي. 
مراد  لقبيلة  ضمانات  قدموا  الحوثيين  إن  المصادر  وقالت 
تشمل الحفاظ على أسلحتهم الفردية في منازلهم، وعدم المّس 
أنصار  قتال  عن  تخلوا  حال  في  مأرب  في  ونفوذهم  بزعامتهم 

الله والجيش اليمني. كما شمل العرض عدم القيام بأية اعتقاالت في صفوف قبيلة مراد وتسوية اوضاع من قاتلوا في صفوف التحالف السعودي. 
وأشارت المصادر الى عقد ثالث جلسات يمكن القول إنها جلسات تعارف واستماع الى  الطرف اآلخر. وأشارت المصادر الى أن عملية التفاوض تسير 

بشكل  إيجابي رغم صعوبة الموقف وقوة الضغوط  السعودية.

الحوثّيون يحّققون اختراقً� كبيرًا جنوب م�أرب..

الداخل  ف��ي  أح��د  ع��ن��د  ب��دائ��ل راه��ن��ة  أن ال  األك��ي��د   -
األكيد  لكن  دي��اب،  حسان  الرئيس  لحكومة  وال��خ��ارج 
أن تترنح لتكون جاهزة  هو أن خصومها يريدون لها 
سواء  لوراثتها،  جاهزين  يصبحون  عندما  للسقوط 
أو  الحكومة  حلفاء  على  إقليمّي  سياسّي  انتصار  عبر 
أن  بالمقابل  واألك��ي��د  معهم،  التسوية  ف��رص  نضوج 
والحكومة  أولوياتهم،  في  منقسمون  الحكومة  حلفاء 
الحلف  فأضعفت  االنقسامات  زادت  أعمالها  بجدول 
الواقف خلفها وضعفت معه، ورغم ما يحق للحكومة 
أن تتباهى به لجهة وقف االنهيار السريع عبر توقفها 
ال��ي��وروب��ون��د، ورغ��م ما  ع��ن دف��ع مستحقات س��ن��دات 
أنجزته في مواجهة كورونا بنجاح، ورغم أحقية الكالم 
محاولة  ألي  وداخلية  خارجية  وضغوط  عراقيل  عن 
لإلنقاذ، إال أن ذلك ال يشّكل إال وصفة لتبرير الفشل، 
عن  نهاراً  ليالً  التحّدث  فيمكن  النجاح،  لتحقيق  وليس 
وعن  والمصارف  لبنان  مصرف  وعن  الثقيلة  التركة 
شبكة المصالح والمحاصصة، وعن التعقيدات الدولية 
الحكومة  أن  مفادها،  خالصة  لتقديم  لكن  واإلقليمية، 
تصّرف األعمال وال تملك خطة بل وربما لم تُعد تملك 
بل  تفعله،  بما  الحكومة  تقتنع  أن  ليس  واألهم  قضية، 
أن تستطيع إقناع اللبنانيين أنه المطلوب، وليس مهماً 
أن تتفاءل الحكومة بأن الغد أفضل من األمس واليوم، 
بل أن تبقي نوافذ األمل مفتوحة أمام اللبنانيين بوقائع 

عيشهم اليومية، ألن هذه هي مهمة السياسة.
الحكومي  الشلل  تفسير  في  ُتساق  التي  األسباب   -
الوزراء  عنها  يتحّدث  والتي  األزم��ة،  تفاقم  بمواجهة 
تشكيل  قبل  معلومة  يفعلون،  عما  أحدهم  سئل  كلما 
الحكومة، ومن ال يملك وصفة واقعية وممكنة للتعامل 
المسؤولية،  يتحّمل  أال  األفضل  كان  ظلها،  وفي  معها 
يعرف  العجز  تبرر  مشكالت  عن  اليوم  يتحدث  أن  ال 
الحكومة،  تشكيل  غداة  موجودة  كانت  أنها  اللبنانيون 
األموال  توفير  في  المقّررة  الدولية  الجهات  كانت  فلو 
استقال  لما  السياسية  شروطها  عن  التراجع  ب��وارد 
للبحث  جهوزيته  يربط  الذي  الحريري،  سعد  الرئيس 
يتحمل  أن  يريد  ال  ألن��ه  الظروف  ه��ذه  بتغيّر  بالعودة 
مع  رئيسية  مسؤولية  يتحمل  ال��ذي  االنهيار  تبعات 
دعم  وع��دم  إنتاجه،  في  الحكم  في  وشركائه  حلفائه 
لبنان  مصرف  في  كتغيير  جذرّية  لمشاريع  الحلفاء 
تحول  ع��دم  أو  المحاصصة،  ب��أس��ل��وب  تمسكهم  أو 
لتحقيق  للحكومة  دع���م  ق���وة  إل���ى  ال��غ��اض��ب  ال��ش��ارع 
توازن جديد مع الحلفاء والخصوم، وعدم وجود تيار 
على  يستثمر  وسياسياً  وثقافياً  إعالمياً  فاعل  نخبوّي 
بحاجة  تكن  ل��م  نتائج  كلها  مستقلين،  حكومة  فكرة 
الحكومة  على  وكان  الكتشافها.  شهور  ستة  الختبار 
لها  تتيح  دف��ع  ق��وة  تملك  أن��ه��ا  ب��أوه��ام  ال��وق��وع  ع��دم 
بفتح  اآلخرين  م��أزق  نجاح  على  الرهان  أو  تحقيقها، 
لتعديل  وص��والً  مطالبها  ف��ي  عالية  لسقوف  النوافذ 
الجبهات  ك��ل  على  االش��ت��ب��اك��ات  ب��خ��وض  ال��ت��وازن��ات، 
ف��ي تجريبية  ال��ح��ك��وم��ة  دف��ع��ة واح����دة. ه��ك��ذا وق��ع��ت 
وهج  بالتدريج  أفقدتها  ومالية  واقتصادية  سياسية 
االندفاعة، وحّولتها إلى قوة االستمرار بفعل الجاذبية 

ورفض الطبيعة للفراغ.
)التتمة ص8(

الحكومة تترّنح

 

وتحتاج �إلى ق�ضّية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرِّر السياسّي 

لرعاة  الثالثية  الرئاسية  القمة  لنتائج  متابعة  مصادر  أك��دت 
الفيديو  الخاص بسورية، والتي شارك فيها عبر  مسار أستانة 
أردوغ��ان  رج��ب  والتركي  بوتين  فالديمير  ال��روس��ي  ال��رؤس��اء 
واإليراني الشيخ حسن روحاني، أن ثالثة نتائج حسمتها القمة، 
والعسكري  السياسي  المسارين  تحريك  على  التأكيد  األول��ى 
بالتوازي، فيما يخّص منطقة إدلب، بصورة تنهي الوضع القائم 
كل  في  والدفاع  الخارجية  وزراء  سيضعها  زمنية  خطة  ضمن 
من روسيا وتركيا، يرافقها مسعى روسي لعقد اجتماع سوري 
كإطار  أضنة  اتفاق  إحياء  عنوان  تحت  أمني،  دبلوماسي  تركي 
التي  العقوبات  إدان��ة  والثانية  ال��ح��دود،  عبر  الثنائيّة  للعالقات 
سورية  على  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  فرضتها 
للدولة  واالق��ت��ص��ادي  المالي  الدعم  مستوى  ب��زي��ادة  واالل��ت��زام 
والثالثة  واإليراني،  الروسي  الجانبين  من  خصوصاً  السورية� 
على  أميركي  بدعم  المسلحة  الكردية  الجماعات  سطو  رف��ض 
الثروات النفطية السورية ومن خاللها رفض كل أشكال الحكم 
إدلب  لمنطقتي  حلول  في  تزامناً  إن  المصادر  وقالت  ال��ذات��ي. 
تركياً  تعاوناً  الذي يضمن  المخرج  قد يكون هو  الفرات  وشرق 
بدت  تركيا  أن  خصوصاً  إدل��ب،  في  الوضع  إنهاء  تسهيل  في 

مناطق  في  الوضع  بإنهاء  رغبتها  بمقدار  بالبقاء  متمسكة  غير 
سيطرة الجماعات الكردية المسلحة، بما يوحي أن عمليات نقل 
المسلحين السوريين التابعين لها إلى ليبيا تحتل األولوية على 
حساب البقاء في سورية، الذي تريد توظيفه في سياق السعي 

للتخلص من مخاطر نشوء كانتون كردي على حدودها.
بتأثير  ليس  الواجهة،  إل��ى  المعيشي  الشأن  تقّدم  لبنان  في 
بل  وحسب،  بها  تنذر  التي  المخاطر  أو  فقط،  األوض��اع  تفاقم 
ألن الجمود يحكم المسارات الموازية، التي كانت موضع رهان 
الحكومية،  للخطة  متابعة  مالية  لمصادر  فوفقاً  السابق،  ف��ي 
األرقام  في  التباينات  بعد  زخمها  من  الكثير  فقدت  الخطة  فإن 
وتحول  ال��م��ص��ارف،  وجمعية  لبنان  وم��ص��رف  الحكومة  بين 
والموازنة  المال  لجنة  تقرير  خروج  مع  أزمة  إلى  التناقض  هذا 
النيابية بأرقام في منتصف الطريق بين الحكومة والمصارف، 
المصادر  وقالت  الحكومة،  أرق��ام  إسقاط  ضمناً  تعني  بصورة 
إن الحكومة تواجه بالتوازي تجميد التفاوض عملياً مع صندوق 
كسبب  بالتباينات  المفاوض  وف��ده  يتذّرع  ال��ذي  ال��دول��ي،  النقد 
المفاوض مع  الوفد  المضي قدماً، كما يتذرع بتفكك  للعجز عن 
المالية  عام  مدير  بعده  ومن  شاوول  هنري  المستشار  استقالة 
الحكومي  الوضع  في  مرتبك  مشهد  عن  كتعبير  بيفاني،  أالن 
)عباس سلمان()التتمة ص8( وزيرا الصحة واألشغال في استقبال العائدين في اليوم األول إلعادة فتح مطار بيروت  

خريطة المعارك

قمة بوتين �أردوغان روحانّي توؤكد وحدة �ضورية و�ضيادتها ورف�ض كل �أ�ضكال �لحكم �لذ�تّي

ال�ش�أن المعي�شّي يطغى على خطط الإ�شالح والملف�ت ال�شي��شّية.. وت�ش�عد حركة ال�ش�رع

التف�و�ض مع �شندوق النقد �شبه معلَّق... وتقرير اللجنة الني�بّية ُيربك الحكومة واأرق�َمه�

�لقد��ضة لال�ضتر�تيجّية

 

ال للتوقيت

الإنقاِذ لبنان

 

�لمطلوب خطو�ٌت عملّيٌة ثالث

ال��ف��رص��ة وتفقدها  ت��ف��ّوت  أن ال  إس��رائ��ي��ل  ع��ل��ى  )ي��ج��ب 
العتبارات خارجية. إن عدم تنفيذ عملية الضّم في موعدها 
ودون إبطاء، سيعّرض أمن دولتنا ومستقبلها للخطر على 
من  ألف  به  طالب  ما  هذا  أيضاً(.  والطويل  القصير  المدى 
في  اإلسرائيلي  الجيش  في  االحتياط  وضباط  الجنراالت 
نتنياهو،  يامين  بن  وزرائهم  رئيس  إلى  بها  بعثوا  رسالة 
تتكّرر  لن  التي  الذهبية  الفرصة  بانتهاز  بإلحاح  يطالبونه 

أبداً. 
إنها تمثل تعبيراً  الرسالة بكاملها مثيرة لالهتمام حيث 
دقيقاً للعقيدة العسكرية واألمنية لديهم، ولكن من الالفت 
لالنتباه استعمال كلمة االعتبارات الخارجية، التي تذكرنا 
بإحدى مقوالت وزير الخارجية األميركي األسبق والعارف 
بالشأن اإلسرائيلي د. هنري كيسنجر، الذي كان يرى أن 
ال سياسة خارجية ل�»إسرائيل« وإنما سياسات داخلية لها 
يورد  وكما  العبرية  األخبار  تفيد  الخارجية.  انعكاساتها 
أن  اإلسرائيلية،  الشؤون  في  العلم  الراسخو  المختصون 
زياراتها  في  تتالحق  التي  األميركية  الدبلوماسية  الوفود 
األحزاب  مع  ح��وارات  فتح  معظمها  ه��دف  ك��ان  أبيب،  لتل 
من  مشترك  م��وق��ف  الت��خ��اذ  لدفعهم  السياسية  وال��ق��وى 
عملية الضم، وإلجراء مصالحات بين المتخاصمين منهم.

من ينظر بعين مدققة للحراك السياسي في »إسرائيل«، 
واليمينية  اليمينية  المكونات  تلك  بين  الخالف  أن  ي��درك 
)التتمة ص9(

الخضوِع  ع��ن  ��وا  وُك��فُّ س��ورّي��ة،  إل��ى  ��ه��وا  ت��وجَّ أواًل: 
لِسفيرة أميركيٍّة في لبنان..

فتنٍة  إلشعاِل  َتسعى  أميركيّة«  »ُصهيو  مندوبٌة  فهي 
ذاَت لََهْب ُتسَفُك فيها الدِّماء..

بالياها  ال��لُّ��ب��ن��ان��ي��ون  خ���بِ���َر  ط��وي��ل��ة  أه��ل��ي��ٍة  ب��ح��رب 
فأميركيٌّة  ال��ع��م��ل��يّ��ات،  ُغ��رف��ِة  إدارُة  أم���ا  وال���َوي���الت، 
إدارِتها  فيرة  السَّ ِع��ه��َدِة  وف��ي  َس��ع��ودّي��ة،  ُصهيونيٌّة 

تفَعْل ما تشاء، وهي 
ومن رابِع المستحيالت أن يحصل ما ال نريُد وَنقبل، 

فقد َدخلْنا بعيًدا َعَصر االنتصارات.
ثانيًا: توّجهوا شرًقا للُحلفاء واْستجيبوا فوًرا لِلعوِن 

المِعروض منهم،
والماليّة  الجائحِة االقتصادّية  من  لبنان اآلن  إلنقاِذ 

والنّقدّية،
الّصيِن  َمَع  َسميِّة  الرَّ باالتفاقات  الخالص  فتِجدوَن 

وروسيا وإيران وسائِر دوِل المقاومِة والممانعة.
والعقوبات،  وال��ح��ص��اَر  ال��ه��ي��م��نَ��َة  اْرف���ض���وا  ث��ال��ثً��ا: 

وعاِقبوا الخوَنَة والفاسديَن فوًرا،
بما  العلم  أه��ِل  من  األح��رار  أَيُّها  يا  أموَركم  احْسموا 

ُيسّمى »علُم االقتصاد السيّاسي«.
االق��ت��ص��اد اإلن��ت��اج��يُّ االج��ت��م��اع��يُّ لِ��ت��دب��ي��ِر ش���ؤوِن 

الناس، والتَّصديِر َعبَر األِشقَّاء.
)التتمة ص9(
*األمين العام لرابطة الشغيلة.

 سعادة مصطفى أرشيد*

 زاهر الخطيب*

نعتمد  وال  ننهض  ال  نحن  كنا  إذا 
إلثبات  نستعّد  وال  أنفسنا  على 
كان  إرادت���ن���ا...  ولتنفيذ  حقنا 
باطالً كّل مجهود في أن نكون أمة 
يمكن أن تحصل على الخير الذي 

تستحقه.
سعاده

وغيره  بروكسل  مؤتمر  أن  سورية  أك��دت 
الشأن  في  سافراً  تدخالً  يشكل  المؤتمرات  من 
الصادرة  المواقف  أن  كما  السورّي،  الداخلي 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  استمرار  تبين  عنه 
األوروبّي واألنظمة التابعة لهما في سياساتهم 

العدائّية تجاه سورية.
الخارجية  وزارة  في  رسمّي  مصدر  وق��ال 
حول  بروكسل  مؤتمر  إن  أم��س،  والمغتربين 
سورية والمواقف الصادرة عنه أوضح استمرار 
واألنظمة  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات 
تجاه  العدائية  سياساتهم  في  لهما  التابعة 
سورية والتي أجهضت وثبت فشلها وال أدّل على 

ذلك من ترنح واندحار مشروعها العدواني.
وأضاف المصدر أن هذه األنظمة التي قدمت 
دم��اء  وسفكت  ل��إره��اب  ال��دع��م  أش��ك��ال  كافة 
بسرقة  وتقوم  منجزاتهم  ودّم��رت  السوريين 
والقطع  والمصانع  والقمح  النفط  من  ثرواتهم 
دّم��ره  ما  إعمار  إع��ادة  عملية  وتعيق  األث��ري��ة 
اإلرهاب وتفرض العقوبات المتتالية التي تؤثر 
عودة  وتعيق  عيشه  ولقمة  المواطن  حياة  على 
شكل  بأي  تستطيع  ال  وطنهم  إلى  السوريين 
السوريين  على  بحرصها  االدع��اء  األشكال  من 
المحّرمات والجرائم بحقهم  ارتكب هذه  ألن من 
وال  معاناتهم  عن  األساس  المسؤولية  يتحمل 
اإلنساني  القناع  وراء  إجرامه  إخفاء  يستطيع 
اإلنساني  للجانب  الفاضح  والتسييس  الزائف 

خدمة ألجنداته.
العربية  الجمهورية  أن  المصدر  وت��اب��ع 
فإنها  المؤتمرات  هذه  مثل  تشجب  إذ  السورية 
الداخلي  ال��ش��أن  ف��ي  س��اف��راً  ت��دخ��الً  تعتبرها 
واختصاص  صالحية  من  هو  وال��ذي  السوري 

أن  وتؤكد  الشرعية،  وحكومتهم  السوريين 
األنظمة  لهذه  يمكن  التي  الوحيدة  المساعدة 
دعم  عن  التوقف  في  تتمثل  للسوريين  تقديمها 
 2253 رقم  األمن  مجلس  لقرار  تنفيذاً  اإلرهاب 
سيادة  واح��ت��رام  اإلره���اب  بمكافحة  الخاص 

سورية وعدم التدخل في شؤونها.
تصّدوا  الذين  السوريين  إن  المصدر  وق��ال 
بإمكانياتهم  قادرون  الحاقد  لإرهاب  ببسالة 
مواجهة  على  الدوام..  على  كانوا  كما  الذاتية.. 
الحصار االقتصادي الجائر والعقوبات األحادية 
الذي  الوطني  االقتصاد  وحماية  الالمشروعة 
كما  المستقل  الوطني  ال��ق��رار  دع��ام��ة  يشكل 
للسوريين  حصري  حق  سورية  مستقبل  أن 
واالقتصادية  السياسية  الضغوط  تفلح  ولن 
ألن  للسوريين  ال��ح��رة  اإلرادة  م��ن  النيل  ف��ي 

ال  الكثيرون  يجيدها  التي  التسّول  دبلوماسية 
والدبلوماسي  السياسي  السلوك  في  لها  مكان 

السوري.
ضخم  رتل  تمركز  الميدانّي،  الصعيد  على 
بلدة  في  الروسية  والقوات  السوري  للجيش 

»عين عيسى« شمالي محافظة الرقة.
توزيع  م��رك��ز  عيسى  عين  ل���واء  ويعتبر 
في  تتواجد  كما  المنطقة  في  السوري  للجيش 

تلك المنطقة ما يسّمى بقوات »قسد«.
للفصائل  الفاصل  الحد  المنطقة  تلك  وتعتبر 

السورية التابعة لتركيا في المنطقة.
وأوضح مصدر أن رتالً من الدبابات التابعة 
عيسى  عين  ل��واء  من  خ��رج  السوري  للجيش 
واستقّر في خطوط التماس مع جيش االحتالل 

التركي وفصائل المرتزقة التابعة له.

رتل عسكري ضخم للجيش السوري يدخل »عين عيسى« ويتموضع في خطوط التماس مع جيش االحتالل التركّي

دم�شق: موؤتمر بروك�شل ا�شتمرار ل�شي��شة العداء تج�ه �شورية
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على ال�ستثمارات في ال�سرق الأو�سط 

{ د. وفيق إبراهيم
الستعادة  الممكنة  األوراق  آخ��ر  ح��ال��ي��اً  األم��ي��رك��يّ��ون  يستهلك 
االستثمارات في الشرق األوسط. وهذا مشروع يتطلب سيطرة على 

إيران أو قطع شرايين اتصاالتها بسورية والعراق وبالتالي لبنان.
بذلك يستطيعون تنفيذ ثالثة مشاريع دفعة واحدة تعيد تزخيم 
إعادة إعمار  التوالي  النفوذ األميركي اإلقليمي والدولي. وهي على 
سورية والعراق والسيطرة على غاز البحر األبيض المتوسط ونفطه 
وأخيراً صفقة القرن التي تنهي القضية الفلسطينية والصراع العربي 
اإلسرائيلي على قاعدة تشكيل حلف عربي – إسرائيلي يمنع تمدد 

النفوذين الروسي والصيني في المنطقة.
يبدو إذاً أن كل مشروع أميركي له هدف محدد فإعادة اإلعمار لها 
هدفان: اقتصادي مفيد إلعادة تنشيط االقتصاد األميركي وسياسي 

استراتيجي يقطع عالقة إيران بسورية والعراق ولبنان.
البحر  لها على  تمركز  إي��ران من  بعيد وه��و حرمان  ه��دف  هناك 
األبيض المتوسط من جهة لبنان والبحر األحمر من ناحية الساحل 
الغربي عند منطقة الحديدة اليمنيّة وشط العرب في العراق، فيصبح 

مضيق هرمز معدوم الفوائد في كل االتجاهات.
ماذا عن صفقة القرن؟

هذه إحدى السياسات األميركية األكثر أهمية التي يحاول الرئيس 
األميركي دونالد ترامب العمل لتطبيقها مستعمالً كامل إمكانات بالده 
استخدام  من  تمكن  ولو  والجيوبولنيكية  واالقتصادية  العسكرية 

»النووي« لتطبيقه لما تأخر أبداً.
السياسية  المفاعيل  تدمير  يريد  األب��ع��اد،  واض���ح  ال��ج��زء  وه���ذا 
للصمود اللبناني – السوري – العراقي – اليمني وبالتالي اإليراني، 
منطقة  ف��ي  متفرداً  وح��ي��داً  ول��ي��اً  األميركي  النفوذ  تنصيب  وإع���ادة 
الشرق، مع ما يعنيه من ارتباط بالشرق األوسط والعالم اإلسالمي، 

وهذا يستتبع فوراً طرداً للتسلل الصيني البطيء أصالً إلى المنطقة.
هو  ما  ألن  األميركية  للقطبية  األهمية  فكثيرة  الثالثة  النقطة  أم��ا 
متعارف عليه، بأن وسائل القطبية هي القوة المتنّوعة، من الزعامة 
ض��رورة  إل��ى  وص���والً  واالق��ت��ص��ادي��ة  واالستراتيجية  العسكرية 
اإلمساك بأحد موارد الطاقة، فاألميركيون األقوياء من نهاية الحرب 
العالمية الثانية في 1945 سيطروا على الدول المنتجة للبترول في 
جزيرة العرب، المنطقة األكثر أهمية إنتاجاً واحتياطاً ولديها القدرة 
العالم بسيطرتها  التأثير على مسلمي  على االستهالك والكثير من 

على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة.
كذلك فإن االتحاد السوفيتي انطلق نحو القطبية في تلك المرحلة 
مستنداً إلى امتالك بالده االحتياط األكبر من الغاز والموقع الثالث 

في إنتاج البترول.
لذلك فإن األميركيين حريصون على تقليص النفوذ الروسي في 
سورية ومنع إيران من بناء موقع لها على السواحل اللبنانية للبحر 

المتوسط.
والعراق  المحتل  الكيان  إل��ى  الصينية  السلع  تسلل  م��ن  وال��ح��د 
وتدجين الطمع التركي الذاهب نحو حضور قوّي في سواحل بعض 
دول المتوسط في ليبيا والجزء التركي في قبرص والسواحل التركية 
الواسعة، مع جنوح لتواجد محدود في بحار الخليج واألحمر وقوي 
البوسفور والدردنيل  األس��ود عبر اإلمساك بمنافذه في  البحر  في 

نحو بحري إيجة والمتوسط.
المالحظ إذاً أن المشروع األميركي الذي ابتدأ مع انهيار االتحاد 
دولتها  نجاح  مع  سورية  في  بدوره  تراجع  السوفياتي في 1990 
ال��ل��ه، ول��م يحقق  المدعومة بتحالفات روس��ي��ة وإي��ران��ي��ة م��ع ح��زب 
وسورية. إي��ران  من  بكل  الرافدين  بالد  لعالقات  قطعاً  العراق  في 

 

كما أنه لم يتمكن من ضبط حزب الله بدوره الداخلي اللبناني الصاعد 
الحزب تجاوزها حالياً وال  التي ال يريد  المتقلصة  العيارات  حسب 
المقاومة  مشروع  متطلبات  إلى  استناداً  المتصاعد  اإلقليمي  دوره 

بمجابهة األميركيين واإلسرائيليين واإلرهاب.
هذا المشروع سجل إذاً تقهقراً كبيراً في كل أنحاء المنطقة بشكل 
لم تتمكن دول الخليج من إعالن تحالفها مع الكيان اإلسرائيلي، وهو 
تحالف موجود لكن صورته االحتفالية التذكارية ال تزال محجوزة 
العتبارات القوة الكبيرة التي ال يزال يمسك بها المحور السوري – 

حزب الله والفلسطينيين بشكل ملحوظ.
هذا ما أنتج النسخة األميركية الحالية إلعادة اإلمساك بالمنطقة 
عبر تراجع األسلوب العسكري إلى أسلوب الحرب االقتصادية وقتل 

الخصم بالتجويع.
العالم  في  االقتصادية  قوته  الستحضار  الجيوبولتيك  عاد  هنا 
بأسره، ملزماً الشركات والمصارف األميركية واألوروبية والكندية 
واألسترالية واآلسيوية بما يشمل األرض بأسرها بمقاطعة سورية 
يشمل  وه��ذا  والتحويالت،  والحياة  االقتصاد  جوانب  مختلف  في 
على مستوى التطبيق العملي العراق ولبنان ألنهما بلدان حدوديان 
مستوى  على  تاريخية  ع��الق��ات  معها  ولهما  ل��س��وري��ة  م��ج��اوران 

االقتصاد واالجتماع.
المشروع  م��ن  ب��دي��الً  يشكل  ال���ذي  ل�«قيصر«  التفسير  ه��و  ه��ذا 

األميركي بنموذج 1990 المهزوم.
مشروع  عنه  عجز  م��ا  تحقيق  ف��ي  األميركي  قيصر  ينجح  فهل 

1990؟
لقيصر  صيني   – روس��ي  رف��ض  عن  تكشف  الدولية  العالقات 
وش��روط��ه وإع���الن إي��ران��ي أنهم مستمرون ف��ي دع��م س��وري��ة بكل 
حاجاتها ومن خالل المسالك البحرية والبرية، كما أن العراق كعادته 
بصمود األحرار على استثناءات تجارية في عالقاته بسورية. كذلك 
لبنان فإنه ذاهب نحو التأكيد على االستثناءات خاصة به في عالقاته 

ببعض النواحي االقتصادية والكهربائية بسورية.
بالنتيجة يتضح أن هذا الدعم الدولي بالتقاطع مع جنوح سوري 

نحو دعم اإلنتاج الداخلي كما فعلت إيران منذ 1980 وحتى اليوم.
وهي مرحلة حولت الحصار المستمر عليها حتى اليوم إلى فرصة 
أنواع  أج��ود  وإنتاج  والصناعة  الزراعة  شملت  إنتاج  قطاعات  لبناء 

السالح والكهرباء والبوارج وأقمار اختراق الفضاء.
ت���ج���ري   2011 م����ن����ذ  ال�����ص�����ام�����دة  ب�������دوره�������ا  وس�������وري�������ة 
ع����ل����ى ال����ن����س����ق ن����ف����س����ه ل����ب����ن����اء إن������ت������اج داخ������ل������ي م����ت����ف����ّوق.

 

فهل يسقط قيصر؟! وهذا يعني انهيار المشروع األميركي الجديد؟
المطلوب تعميق الحلف الروسي الصيني اإليراني الذي يحتاج إلى 
بلد صامد كسورية، وهذا يرسخ الحلف السوري العراقي اإليراني 
مع دولة صنعاء وحزب الله من جهة مشرعاً الطرقات لنظام قطبي 
جديد يقوم على األميركي والروسي والصيني مع دور إقليمي كبير 
إليران، ُيقصي األتراك واإلسرائيليين عن أدوارهم المتصاعدة في 

الشرق األوسط.

خفاياخفايا

قالت مصادر مالية إنها الحظت تأخير شركات التحويل 
المالية بسداد التحويالت سواء اآلتية من الخارج أو التي تتم 

في الداخل كتسديد فواتير الهاتف عبرها. وقالت إن فارق 
التسديد من الخارج وفي الداخل يمتد من خمسة أيام إلى 
أسبوع يتم خاللها شراء الدوالر بالمبالغ المجّمعة ليباع 

بسعر أعلى بعد أيام ويتم تحويل المستحقات. وقدرت 
المصادر أرباح العملية بمليار ليرة يوميا إضافة للمساهمة 

بالمضاربة غير المشروعة على الليرة.

{ حسن حردان
الحلول والسبل للخروج  البحث عن  اليوم، في  المشكلة  لم تعد 
من األزمة االقتصادية والمالية ووضع حد لالنهيار المتواصل في 
الوضع المعيشي للبنانيين، الذين باتوا تحت رحمة حرب الدوالر 
خطة  استكمال  ي��ت��ولّ��ون  ال��ذي��ن  ال��داخ��ل،  ف��ي  وأدوات��ه��ا  األميركية 
السوق  في  بالمضاربة  الخارج،  من  بالدوالر  التحويالت  حجب 
وانهيار  الغذائية  ال��م��واد  أس��ع��ار  بالتهاب  والتسبّب  سعره  لرفع 
دفع  إل��ى  وص���والً  األزم���ة  ومفاقمة  للمواطنين،  الشرائية  ال��ق��درة 
الناس للنزول إلى الشارع إلسقاط الحكومة خدمة ألجندة القوى 
التابعة لواشنطن، التي شهدناها ُتسارُع للدفاع عن تدخل السفيرة 
األميركية دوروثي شيا، التي تتصرف كمندوب سامي في لبنان... 
فالحلول ممكنة ومتوافرة لكنها تحتاُج إلى اتخاذ القرار السياسي 
الجريء من قبل الحكومة.. وهذا القرار يتطلب الذهاب إلى أبعد من 
معالجة أعراض األزمة من خالل دعم سلة المواد األساسية للحّد 
الهائلة من  األرباح  التي تجني  االحتكارية  الشركات  من استغالل 
جيدة  خطوة  الدعم  سياسة  إلى  الدولة  فعودة  اللبنانيين..  جيوب 
لكنها ستكون ناقصة ومجتزأة إذا لم تقترن باتخاذ خطوات تقلُب 
تخلي  على  قامت  وال��ت��ي  السابقة،  الحكومية  السياسات  مسار 
لبنان  ورب��ط  خصخصتها،  عبر  األساسية  م��وارده��ا  ع��ن  ال��دول��ة 
بعجلة النظام الرأسمالي الغربي وجعله سوقاً استهالكية لمنتجاته 
وبالتالي تدمير اإلنتاج الوطني مما استنزف احتياطات البالد من 
الريعية  السياسة  هذه  بالديون..  لبنان  وأغرق  الصعبة،  العمالت 
الشرائية  القدرة  بانهيار  والتسبّب  الليرة  قيمة  إضعاف  إلى  أدت 

للمواطنين..
األزمة  مسار  قلب  على  أرادت،  إذا  ال��ق��درة،  تملك  الحكومة  إّن 
وإس��ق��اط أه���داف ح��رب ال����دوالر ال��ت��ي تستهدف ٌم��ف��اق��م��ُة األزم��ة 

بحكومة  المجيء  لمصلحة  الحكومة  وإسقاط  للبنانيين  المعيشة 
أميركية اللون والهوى... فحكومة حسان دياب بإمكانها وبقدرتها، 

أن تأخذ اإلجراءات التالية..
دول  من  والغاز  الفيول  وكذلك  ومشتقاته  النفط  استيراد  أوالً، 
وإيران  ال��دوالر..  من  بدالً  اللبنانية  الليرة  لقبول  مستعدة  صديقة 
لبنان  تعطي  أن  مستعدة  الجزائر  فيما  ذلك..  على  موافقتها  أعلنت 

كل احتياجاته المذكورة بسعر الكلفة..
كما ُيمكن للحكومة التحرك سريعاً لالتصال بالحكومة العراقية 
إلى  ال��واص��ل  األن��ب��وب  عبر  العراقي  النفط  استيراد  إع���ادة  ألج��ل 
مصفاة طرابلس عبر سورية، ومقايضة الفاتورة النفط ومشتقاته 

بمنتجات لبنانية، زراعية وصناعية، يحتاج إليها العراق...
باتجاهات  سريعة  آث��ار  له  سيكون  ال��ق��رار  ه��ذا  مثل  اتخاذ  إّن   

ثالثة..
العمالت  من  لبنان  احتياطي  لنزيف  حد  وضع  األول،  االتجاه 

الصعبة..
االتجاه الثاني، تحقيق عائدات مالية مهمة للخزينة كانت تذهب 

للشركات الخاصة..
االتجاه الثالث، وضع حد البتزاز الشركات الخاصة والضغوط 
ُت��م��ارس��ه��ا ل��رف��ع أس��ع��ار ال��م��ح��روق��ات، ال سيما ال��م��ازوت،  ال��ت��ي 
الحيوية لالقتصاد،  المواد  واستطراداً ضمان ديمومة تأمين هذه 
ووضع حّد لالضطراب الحاصل والذي أدى إلى زيادة كبيرة في 

تقنين التيار الكهربائي ورفع سعر تعرفة مولدات الكهرباء..
أّن  ال��زراع��ة وال��ص��ن��اع��ة، خ��ص��وص��اً  ال��راب��ع، تنشيط  االت��ج��اه 
العراق لديه االستعداد والقدرة على استيعاب كّل إنتاج لبنان، مما 
المنتجة، وتحريك  القطاعات  إحداث نهوض في هذه  إلى  سيؤدي 
العجلة االقتصادية في البالد، وإخراج االقتصاد من حالة الركود 

والتخفيف تدريجياً من حجم البطالة..

ثانيا، استيراد المواد الغذائية من دول تقبُل العملة الوطنية بدالً 
المواد،  ه��ذه  أسعار  خفض  إل��ى  أيضاً  ي��ؤدي  وه��ذا  ال���دوالر..  من 
والحّد من األزمة المعيشية من جهة، وتقليص الطلب على الدوالر 

لالستيراد الخارجي من جهة ثانية..
إذا قّررت  الحكومة  المطلوبة بمتناول  السريعة  هذه اإلج��راءات 
االقتصادية  األوض��اع  على  سريعة  اإليجابية  نتائُجها  وستكون 

والمالية والمعيشية في آن..
القرارات  هذه  مثل  اتخاذ  إلى  للمسارعة  الحكومة  تنتظر  فماذا 
إدارة  أعلنت فيه واشنطن، وغرفة عمليات  واإلج��راءات، في وقت 
قرارها  األميركية،  الخارجية  ف��ي  والمالية  االقتصادية  ال��ح��رب 
بخنق لبنان، دولًة وشعباً، بهدف إسقاط الحكومة وفرض تشكيل 
أركان  أعلنها  التي  اإلسرائيلية  األميركية  الشروط  تلبي  حكومة 

إدارة الحرب ضد لبنان، بومبيو وشينكر وشيا..
ال���ق���رارات فإنها  إذا س��ارع��ت ال��ح��ك��وم��ة إل���ى ات��خ��اذ م��ث��ل ه���ذه 
التي  القوى  أص��وات  وُتضعف  الناس  تأييد  على  أيضاً  ستحصل 
أكثر قوًة  الحكومة  الحكومة وإسقاطها، وُتصبُح  للنيل من  تسعى 
الدين  هيكلة  إلع��ادة  اإلصالحية  المالية  خطتها  تنفيذ  على  وق��درًة 
النقد  صندوق  مفاوضات  بانتظار  بقائها  وعدم  الفساد،  ومحاربة 

الدولي واالرتهان لقروضه المسمومة..
القرارات  هذه  مثل  اتخاذ  على  إقدامها  وعدم  الحكومة  ترّدد  إّن 
االقتصادية التي تؤدي إلى استعادة الدولة لجزء هام من مواردها، 
ووضع حّد للطلب على الدوالر في السوق المحلية، وكذلك تقليص 
الوضع  ت��ده��ور  ووق���ف  ال�����دوالرات،  م��ن  لبنان  احتياطي  ن��زي��ف 
المعيشي للمواطنين.. هو ما يجعل الحكومة كمن يطلق النار على 

قدميه.. ويصبح مشلوال غير قادر على الحركة...

لماذا تترّدد الحكومة في اعتماد خيارات بمتناولها لحل االأزمة االقت�صادية والمالية؟
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نفق  »تنفيذ  أن  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  اعتبر 
القطاع  مع  بالشراكة  أو   B.O.T الـــ  بطريقة  البقاع   - بيروت 
بين  المواصالت  لتفعيل  اإلنمائية  المشاريع  أهم  من  الخاص، 
السكن  مثل  عدة  أزمات  وحّل  والبقاع،  اللبناني  والساحل  بيروت 
والترانزيت وغيرها من القطاعات اإلنتاجية مثل الزراعة والصناعة 

في البالد«.
كالم الرئيس عون جاء خالل استقباله أمس في قصر بعبدا، في 
حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، وفداً من نواب البقاع ضّم: 
عبد الرحيم مراد، غازي زعيتر، الوليد سكرية، سليم عون، محمد 
القرعاوي وسيزار معلوف، عرض المعطيات المتصلة بتنفيذ هذا 
ضوء  في  وذلك  إنجازه  عن  المترتبة  اإليجابية  والنتائج  النفق 
لتسهيل  الرسمية  المرجعيات  مع  الوفد  بها  يقوم  التي  االتصاالت 

إنشاء النفق.
وأبلغ عون الوفد النيابي أنه يولي »اهتماماً خاصاً إلنجاز النفق 
أن اعتماد نظام  إزالة العقبات التي تعترضه، علماً  وسيعمل على 

الشراكة مثالً ال يكلف الخزينة أعباء مالية إضافية«.
وأثار الوفد الوضع المزري للطريق المؤدية إلى البقاع عبر ضهر 
العديد من السيارات والشاحنات، ما  الذي يمر عليه يومياً  البيدر 
يتسبب بزحمة سير خانقة طوال فترات الليل والنهار، إضافة الى 
غياب شبه تام إلشارات السير على هذه الطريق ما يزيد من هذه 

الزحمة.
البيدر  ضهر  إلــى  الطريق  تحسين  على  حرصاً  عــون  ــدى  وأب
في  باإلسراع  المعنية  الجهات  إلى  توجيهاته  وأعطى  والبقاع، 
صيانتها، والسيما مع بداية فصل الصيف الذي تشهد فيه ازدحاماً 

استثنائياً.
رئيس  أظهره  الــذي  للدعم  امتنانهم  عن  البقاع  نــواب  وعّبر 

الجمهورية حيال مطلبي النفق والطريق البرية.
أفق  جولة  معه  ــرى  وأج ديــب  حكمت  النائب  عــون  واستقبل 
باقتراحات  تتصل  شؤوناً  معه  بحث  كما  الراهنة،  األوضــاع  في 
ومشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب. وتطرق البحث 

إلى عمل الهيئة الوطنية للمخطوفين قسراً وسبل تفعيلها.

عون عر�ض �صوؤونًا اإنمائية مع وفد نيابي بقاعي

)داالتي ونهرا( عون مجتمعاً إلى عدد من نواب البقاع في بعبدا أمس 

إلى  الحكومة  والتحرير  التنمية  كتلة  دعــت 
تبني دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بّري إلى 
لمجابهة  واقتصادية  مالية  طوارئ  حالة  »إعالن 
التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان«،  وجّددت 
حقوق  من  أي  على  مقايضة  أو  تنازل  ألي  رفضها 
لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته 
عن  الدفاع  في  بحقه  واحتفاظه  والبحر  البر  في 

هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة.
بّري  برئاسة  أمــس  اجتمعت  الكتلة  وكانت 
ـــدر عــنــهــا »آخــر  ــان ص ــي ــت، بــحــســب ب ــش ــاق ون
التطورات المتصلة باألوضاع المعيشية والمالية 
عن  فــضــالً  تشريعية  وشــؤونــاً  واالقــتــصــاديــة 
الحكومة  إقــدام  عن  الناجمة  الخطرة  التداعيات 
التنقيب  بأعمال  البدء  إشارة  إعطاء  اإلسرائيلية 
االقتصادية  المنطقة  بمحاذاة  والغاز  النفط  عن 
الكيان  مباشرة  ــى  إل إضــافــة  للبنان  الخاصة 
الفلسطينية  القضية  تصفية  تنفيذ  اإلسرائيلي 
الضفة  أراضي  من  واسعة  أجزاء  بضّم  والمتمثلة 

الغربية من فلسطين المحتلة وغور األردن ».
أمينها  تاله  الــذي  بيانها  في  الكتلة  ــارت  وأش
العام النائب أنورالخليل، إلى أن »تاريخ األول من 
اإلسرائيلي  الكيان  حدده  الذي   2020 عام  تموز 
الفلسطينية  القضية  تصفية  لتنفيذ  ــداً  ــوع م
الضفة  أراضي  من  واسعة  أجزاء  بضم  والمتمثل 
كترجمة  األردن  وغور  المحتلة  لفلسطين  الغربية 
تمثل  ما  فبقدر  المشؤومة،  القرن  لصفقة  عملية 
حلقات  في  األخطر  هي  محطة  من  الخطوة  هذه 
الفلسطينية  القضية  على  والــعــدوان  الــتــآمــر 
بإقامة  الفلسطيني  الشعب  حقوق  وإجــهــاض 
دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف وحقه 
محطة  أيضاً  تكون  أن  ليجب  أرضه،  إلى  بالعودة 
لترتيب  العالم،  وأحرار  العرب  كل  كما  للبنانيين 
الــعــدوان  ــذا  ه وشجب  إلدانـــة  ليس  أولوياتهم 
المترتبة عن تمرير  إنما لمجابهة األخطار  فحسب 
إنما  فلسطين  ليس  تستهدف  صفقة  هكذا  مثل 
واستقرارها  ووحدتها  أمنها  في  العربية  المنطقة 

وثرواتها«.
إعــالن  »أمـــام  اجتماعها  فــي  الكتلة  وتوقفت 
االنطالق  ــارة  إش بإعطاء  اإلسرائيلية  الحكومة 
بمحاذاة  والغاز  النفط  عن  التنقيب  بأعمال  للبدء 
للمياة  المتاخمة  اللبنانية  النفطية  البلوكات 
ــالن  اإلع »هـــذا  وإزاء  المحتلة«.  الفلسطينية 
إنجاز  إنتظار  وفي  والمكان  الزمان  في  المشبوه 
الجيش  في  اللبنانية  والتقنية  الفنية  اللجان 

تقريرها  المختصة  األجهزة  من  وسواها  اللبناني 
»موقفها  تأكيد  الكتلة  جّددت  اإلجراء،  هذا  حيال 
المبدئي الرافض ألي تنازل أو مقايضة على أي من 
ومياهه  ترابه  كامل  على  السيادية  لبنان  حقوق 
في  بحقه  واحتفاظه  والبحر  البر  في  وثــرواتــه 
المتاحة«.  الوسائل  بكل  الحقوق  هذه  عن  الدفاع 
ودعت الحكومة إلى »عدم االكتفاء ببيانات اإلدانة 
الجهود  كل  واستنفار  الفوري  التحرك  إلى  إنما 
األمن  مجلس  باتجاه  خصوصاً  الديبلوماسية 

الدولي واألمم المتحدة لمجابهة هذا العدوان«.
األوضــاع  تــردي  »أمــام  مطوالً  الكتلة  وتوقفت 
لسعر  المريع  واالنهيار  واالقتصادية  المعيشية 
األميركي  الـــدوالر  ــام  أم الوطنية  العملة  صــرف 
كهرباء  ــن  م ــة  ــي األول والــمــواد  الــســلــع  ــدان  ــق وف
على  ودواء،  وغذاء  نفطية  ومشتقات  ومحروقات 
هي  مرحلة  أمــام  واللبنانيين  لبنان  يضع  نحو 

األخطر في تاريخة«. 
إعادة  إلى  فوراً  »الحكومة  الكتلة  دعت   وعليه 

لمقاربة  اتخذتها  التي  كافة  بــاإلجــراءات  النظر 
بحماية  المتعلقة  تلك  سيما  ال  العناوين،  هــذه 
أثبتت فشلها ال بل  العملة الوطنية وهي إجراءات 
لألسواق  رهائن  اللبنانيين  وجعلت  األزمة  فاقمت 

السوداء ولتجار األزمات«.
بوضع  معنية  هي  كما  الحكومة  »أن  واعتبرت 
األزمة  مسببات  وتشخيص  اإلصالحية  الخطط 
والكتل  السياسية  القوى  كل  كما  معنية  أيضاً  هي 
إتخاذ  لجهة  كاملة  المسؤولية  بتحمل  البرلمانية 
لبنان  إلنــقــاذ  والــفــوريــة  السريعة  ــــراءات  االج
اإلنهيار  هــاويــة  نحو  ـــزالق  اإلن دون  ــؤول  ــح وال
دعــوة  تبني  ــى  إل الحكومة  فلتبادر  الــشــامــل. 
مالية  طــوارئ  حالة  بإعالن  بــّري  نبيه  الرئيس 
التي  الكارثية  التداعيات  لمجابهة  واقتصادية 

تحدق بلبنان».
التشريعي،  بالعمل  المتصل  الــشــأن  ــي  وف
به  قامت  الذي  للدور  تقديرها  »عن  الكتلة  عّبرت 
المقدمة  الخطة  نقاش  في  والموازنة  المال  لجنة 

بذله  الذي  والجهد  المالي  للتعافي  الحكومة  من 
وجهات  كل  إلى  االستماع  في  وأعضاؤها  رئيسها 
أعدته  الذي  التقرير  وفق  األرقــام  وتوحيد  النظر 
الدور  بممارسة  الحق  من  انطلق  والــذي  اللجنة 
لتعزيز  األفضل  الصيغة  إلى  والتوصل  الرقابي 
صندوق  مع  المفاوضة  واللجنة  الحكومة  دور 
في  وأموالهم  المودعين  ولحماية  الدولي  النقد 

المصارف«.
المطالبة  جددت  العمل،  لهذا  دعمها  أكدت  واذ 
المباشرة  وهــو  ــم  األه الجانب  على  »بالتركيز 
أن  يجب  والتي  المطلوبة  اإلصــالحــات  بتنفيذ 
الوطنية  المصلحة  فيها  تلتقي  أولــويــًة  تشكل 
قطاع  في  سيما  وال  المانحة  الجهات  مطالب  مع 
وتنفيذ  والضريبي  القضائي  واإلصالح  الكهرباء 
بدورها  الدولة  قيام  النتظام  الضامنة  القوانين 

الحقيقي«.
أخرى  تشريعية  شؤوناً  الكتلة  ناقشت  كما 

واتخذت في شأنها القرارات المالئمة .

رف�ست اأي تنازل اأو مقاي�سة على الحقوق ال�سيادية

»التنمية والتحرير«: الإعالن حالة طوارئ اقت�صادية

لمجابهة التداعيات الكارثية المحدقة بلبنان 

)حسن ابراهيم( بري مترئساً اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة أمس  
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صور   في  المستعجلة  األم��ور  قاضي  قضية  استمرت 
المستقيل محمد مازح بالتفاعل وسط ردود فعل أثنت على 
قراره الوطني الشجاع، بمنع استصراح السفيرة األميركية 
التفتيش  على  إحالته  واستنكرت  شيا  دوروثي  لبنان  في 

القضائي.
وفي هذا السياق، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
»كنا  النواب  مجلس  من  تصريح  في  الموسوي،  إبراهيم 
الوجدانية  الوطنية  الصرخة  من  المواقف  تكون  أن  ننتظر 
والفتة  ومشجعة  مؤيدة  مازح،  محمد  القاضي  أطلقها  التي 
هذا  عليه  يكافأ  أن  يجب  الذي  الوطني  الموقف  هذا  حيال 
القاضي، ال أن تحيل وزيرة العدل هذا الملف على التفتيش 
نجم(  كلود  العدل)ماري  وزيرة  به  قامت  ما  إن  القضائي. 
»بيت  من  ويقول  يئن  أن  للعدل  ويحق  معه  نقول  أن  يحق 
عند  الوطنية  القيم  وُتضرب  العدل  ُيضرب  ضربت«،  أبي 

االستخفاف بوجع الناس وآالمهم«.
حقيقًة  انتصر  أنه  القاضي  هذا  فعله  »ما  أّن  إلى  وأشار 
التحقيق  على  الملف  ه��ذا  إحالة  وق��رار  ال��ن��اس،  ألوج��اع 
القضاء  هيبة  ض��رب  إن��ه  فيه  ُي��ق��ال  م��ا  أق���ّل  القضائي 
واستقالله«، معلناً »أننا نعمل على قانون استقالل القضاء. 
تتم  وان  حوله  من  االرض  تعد  أن  يجب  كان  القانون  هذا 
الهيبة  كل  لقضائنا  يكون  أن  أجل  من  بالجميع  االستعانة 

وكل االستقالل«.
العدل  وزي��رة  دعت  قد  الحماسة  كانت  »وإذا  وأض��اف 
إلى أن تقوم بما قامت به، فإننا نطرح عليها أسئلة تتصل 
بملفات عديدة وكثيرة كان األحرى بها اإلجابة عنها. كتلة 
زميلنا  الله،  فضل  حسن  النائب  وعبر  للمقاومة  الوفاء 
ملفات  عشرة  قدم  الفساد،  مكافحة  ملف  عن  والمسؤول 
متابعة  أو  واستعداداً  حماسة  نر  ولم  ونصف،  شهر  منذ 
حقيقي  تحرك  بأي  العام  ال��رأي  يسمع  ولم  لها.  ومواكبة 
الملفات. الفساد ومعالجة هذه  يصب في مصلحة مكافحة 
هناك العديد من الملفات األساسية في جعبة وزيرة العدل 
وفي أيدي القضاء كان يجب ان نسمع شيئا عنها، فليقدموا 
إلينا جردة حساب عن اإلعانات والهبات والمساعدات التي 
الواليات  لبنان.  إلى  األميركية  المتحدة  الواليات  قدمتها 
تريد  دول��ة  أي  على  ش��دي��دة  ضغوطاً  ت��م��ارس  المتحدة 
نعلم  وكنا  فيه،  تستثمر  أن  بل  لبنان  تساعد  أن  فقط  ليس 
لبنان  حرم  التي  ال��دوالرات  مليارات  عشرات  هناك  ذل��ك. 
واللبنانيون منها بفعل الضغوط األميركية على العديد من 
أميركي  اقتصادي  إرهاب  ظل  في  نحن  والحكومات.  الدول 

بامتياز. قلنا ذلك ونكرره والكل يلمسه اآلن«.
بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن 
إلى »أن قاضياً شهماً وكبيراً من أمثال القاضي محمد مازح 
وسيادته  البلد  حماية  وضرورات  القانونية  الغيرة  دفعته 
الفتنة  سفيرة  لسان  لكف  واستقالله  تحريره  وتضحيات 
األميركية وعدوة مصالح لبنان عن اللعب بالبلد ومصالحه 
للتفتيش  إلى إحالته  البعض وبطريقة كارثية  العليا، دفع 
عن  القضائية،  مهامه  لممارسة  أهليته  في  للنظر  القضائي 
مجلس  يكون  أن  به  المفروض  أعلى  قضاء  مجلس  طريق 
قضاء للبنان وليس لألميركيين الذين يمارسون شتى أنواع 

العقوبات الخانقة للبنان ومصالحه الرئيسية«.
وحّذر »من هذه الخطوة الكارثية على المصالح الوطنية 

غارق  بالبلد  القضائي  السلك  »أن  إل��ى  مشيراً  العليا«، 
ليكون  جذرية  نفضة  إل��ى  وبحاجة  والتبعية،  بالفساد 
حارس قيم ومصالح بلد، فضالً عن اعتماده كحاجز وطني 

ال طائفي أو مذهبي لحماية سيادة لبنان واستقالله«.
الوطني  للقاضي  االنتصار  هو  »المطلوب  أن  إلى  ولفت 
في  األميركية  الفتنة  لسفيرة  وليس  م��ازح  محمد  الكبير 
وطني  عقاب  دون  من  القضية  هذه  تمّر  أال  ويجب  لبنان، 
وقانوني، ألن وطناً تكللت سيادته بالتضحيات لن نقبل أن 

يتحول سلعة للنزوات«.
من جهته، أشار »تجّمع العلماء المسلمين« إلى »صفحة 
سوداء من صفحات التردي القضائي الذي يقال إنه مستقل، 
من خالل اإلصرار على إحالة القاضي النزيه والبطل محمد 
مازح ألنه تجرأ واتخذ قراراً يمّس سفيرة الواليات المتحدة 
عصامية  فيه  أكد  آخر  قراراً  فاتخذ  شيا،  دوروثي  األميركية 
مستنكرا  منصبه«،  من  فاستقال  القاضي  ه��ذا  ون��زاه��ة 
وحمايته  بجرأته  التنويه  من  بدال  التفتيش  على  »تحويله 

ليستمر في اتخاذ قرارات جريئة من هذا النوع«.
االستقالة«،  ب���«رف��ض  العدل  وزي��رة  التجّمع  وطالب 
جاء  إنما  القضائي  التفتيش  على  »تحويله  أن  معتبراً 

انصياعاً لإلرادة األميركية وتنفيذاً إلمالءاتها«.
ورأى أّن »ما نتج عن لقاء وزير الخارجية ناصيف حّتي 
مع السفيرة األميركية لم يكن بالمستوى المطلوب بل بدا من 
خالل تصريحها أنها هي التي تجاوزت األمر وكأنها تنازلت 
عن  أعلنت  وهي  منها،  اعتذرت  اللبنانية  والدولة  حقها  عن 
مناسبة  الخارجية  وزارة  بيان  لهجة  تكن  ولم  الملف،  طي 
لحجم االنتهاك الذي ارتكبته من خالل اتهام مكون أساسي 

في هذا البلد ممثالً بالندوة البرلمانية باإلرهاب«.
بدوره، لفت  نادي قضاة لبنان، في بيان، إلى أنه »ليس 

البيان األول الذي يصدره نادي قضاة لبنان والذي يدين فيه 
التشهير الذي يتعّرض له قاض تبعاً لقرار اتخذه بمعرض 
كّل  وقناعة  القرار،  صوابية  عن  وبمعزل  لمهامه،  ممارسته 
وحدها  هي  الطعن  أصول  أّن  إالّ  القرار،  هذا  بمضمون  فرد 
األصول  إلى  فلنحتكم  دحضها،  أو  قانونيته  بتأكيد  الكفيلة 
اآلراء وهي  الوحيد عند اختالف  الحكم  التي هي  والقوانين 

الضمانة الوحيدة لدولة المؤسسات«.
وأشار، في هذا السياق، إلى »أن تعليل القرارات واألحكام 
القانوني  ورأيه  القاضي  موقف  بتفسير  الكفيل  وحده  هو 
وذلك بعيداً عن السجاالت اإلعالمية«، مؤكداً »أن التفتيش 
القضائي ليس المرجع المختص لمناقشة قانونية القرارات 
على  قاٍض  أي  إحالة  تبقى  األح��وال  مطلق  وفي  القضائية 
صوناً  بالسرية  قانوناً  مشروطة  مسلكي  لخطأ  التفتيش 
وزيرة  قبل  من  اإلحالة  أن  الى  اإلشارة  مع  بالقضاء،  للثقة 
مجلس  اجتماع  استبقت  القضائي  التفتيش  على  العدل، 

القضاء األعلى مع القاضي المعني«.
الكبير  ب�«الشكر  بيان،  في  مازح  القاضي  تقّدم  ذلك،  إلى 
المفتي  من  وعدل  حق  وقفة  وقف  من  لكّل  العميق  والتقدير 
ياسين  علي  والشيخ  قبالن  أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري 
حسن  الشيخ  الشرعي  والقاضي  الغروي  محمد  والسيد 
الحاليين  وال��وزراء  والنواب  صور  علماء  ولقاء  عبدالله، 
األح��زاب  ومسؤولي  والقضاة  يمثلون،  ومن  والسابقين 
والمواطنين  الشخصيات  وكل  واإلعالميين،  والمحامين 
الحراك  في  والناشطين  صفحتي  على  واألصدقاء  الكرام 
المدني، ومجموعات صفحات التواصل االجتماعي، وكل من 
وتعاطف  حق  كلمة  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  كتب 

وتضامن مع قضيتي، جزاكم الله خيراً األحبة األعزاء«.

النائب  اللبناني«  »الديمقراطي  الحزب  رئيس  أكد  
في  ال��ح��زب،  لتأسيس   19 ال��ذك��رى  في  أرس��الن  ط��الل 
تغريدة عبر »تويتر«، أننا  »نمّر في أصعب الظروف منذ 
وال  ثابتة  العقيدة  إنما  وداخلية،  خارجية  طويلة،  عقود 

تبدلها أو تغيرها الصعوبات«.
من جهة أخرى،  زار أرسالن عائلتي »شهيدي الحزب« 
بمناسبة  بعلشميه،  في  فراج  أبي  وسامر  سلمان  رامي 

الذكرى السنوية األولى على مقتلهما.
والسياحة  اإلجتماعية  الشؤون  وزير  أرسالن  ورافق 
صالح  السابق  الوزير  المشرفية،  رم��زي  البروفسور 
حاشد  استقبال  له  أقيم  حيث  الحزب،  وق��ادة  الغريب 
أدهم  بعلشميه  بلدية  ورئيس  المنطقة  مشايخ  تقّدمه 

الدنف وعائلتا الراحلين سلمان وأبي فراج.
في  التعزية  واجب  بتقديم  الجولة  أرسالن  واستهّل 
عائلة  بزيارة  قام  ثم  البلدة،  في  الدنف  آل  رابطة  قاعة 
أبي فراج في المنزل، حيث ألقى كلمة، قال فيها »القضية 
التي استشهد من اجلها الشهيدان هي قضية تجمع بين 
له  الشهادة  من  النوع  وهذا  بينهم  تفرق  وال  اللبنانيين 

طعم آخر، ألنهم سقطوا دفاعاً عن وحدة الجبل«.
كلبنانيين  أننا  أثبتت  مرحلة  إلى  »وصلنا  أض��اف 
ليس لنا إالّ بعضنا البعض ألن الجوع لن يرحم أحداً وال 
السيء  االقتصادي  الوضع  يضرب  فهو  طائفة،  يعرف 
وصلنا  وما  االجتماعي،  الوضع  يضرب  ب��دوره  ال��ذي 
مهب  في  زلنا  »ما  أننا  مؤكداً  يكون«،  ما  اسوأ  هو  إليه 

الريح«.
عائلة  لزيارة  المرافق  والوفد  أرس��الن  انتقل  بعدها 
سلمان، حيث قال »الشهيد رامي كان مخلصاً ومندفعاً، 

والندفاعه  وألصدقائه  بها  المؤمن  للقضية  مخلصاً  كان 
تجاه القضايا الوطنية والقومية«.

ووضعوا  البلدة،  ساحة  والوفد  أرس��الن  زار  ختاماً 
األكاليل أمام صورة الشهيدين وتّمت قراءة الفاتحة عن 

روحهما.
من جهة ثانية، قام وفد من قيادة الحزب ضّم عضوي 

زاكي  ن��زار  والدكتور  جابر  ل��واء  السياسي  المجلس 
وأعضاء  الصايغ  وسيم  الوسطى  عاليه  دائرة  ورئيس 
إكليالً  الرملية، حيث وضعوا  بلدة  الدائرة، بزيارة  هيئة 

من الزهر على ضريح رامي سلمان في مسقط رأسه.
سنبقى معا نكافح ونواجه ونحفظ اإلخوان، إلى يوم 

القيامة«.

اإحالة مازح على التفتي�ش الق�ضائي تتفاعل ومواقف طالبت

باالنت�ضار لـ »القا�ضي الوطني الكبير ولي�ش ل�ضفيرة الفتنة« 

زار عائلتي �شلمان واأبي فّراج في بعل�شميه

اأر�ضالن: العقيدة ثابتة وال تغّيرها ال�ضعوبات

)علي فواز(الموسوي متحدثاً في مؤتمره الصحافي  )علي فواز( لجنة االتصاالت واإلعالم مجتمعة برئاسة الحاج حسن وحضور عبد الصمد في المجلس أمس  

أرسالن خالل زيارته على رأس وفد عائلتي سلمان وأبي فراج أمس

 اجتمعت أمس، لجنة اإلعالم واالتصاالت،  برئاسة 
رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن بحضور 

وزيرة اإلعالم الدكتورة منال عبد الصمد نجد.
»عدداً  أن  إلى  حسن   الحاج  أشار  االجتماع  وبعد 
اإلدارات  في  المتعاقدين  إنصاف  طلبوا  النواب  من 
الموضوع  لهذا  لجنة  تشكيل  تم  لذلك  الرسمية، 
الصمد   لم يسقط والوزيرة عبد  االقتراح  بالتالي هذا 
بّري   النواب   نبيه  رئيس  مجلس  إلى  بكتاب  بعثت 
اللجنة  عدلته  كما  وأقريناه  درسناه  ونحن  حوله، 

المشتركة عام 2015«.
ولفت إلى أن »الخطة االستراتيجية لوزارة اإلعالم  
وتحول  طموحة،  للجنة،  الصمد  عبد  قدمتها  التي 
التطورات  مع  يتوافق  جديد  دور  إلى  اإلعالم  وزارة 
في  أكثر  لتصبح  العالمية  واإلعالمية  التكنولوجية 
لإلعالم  ناظمة  هيئة  وج��ود  مع  التواصل،  منحى 
ترعى كل جوانب  اإلعالم المرئي والمسموع  والمكتوب 

وااللكتروني، مع مساحة أوسع من الحرية«.
أقر في  اقتراح قانون لإلعالم  إلى أن »هناك  ولفت 
الدورة النيابية السابقة واليوم هذا القانون في  لجنة 
اللجنة  رئيس  مع  تواصلت  اليوم  والعدل .  اإلدارة 
هذا  ببت  اإلسراع  منه  وطلبت  عدوان ،  النائب  جورج 
أنه  وأعلن  ودراسته«.  فرعية  لجنة  لتشكيل  القانون 
التي  االلكترونية   لتنظيم  المواقع  آلية  »إق��رار  طرح 
قانون  أي  لها  ليس  والتي  موقعاً،   160 عددها  يبلغ 
إال  تنظيم  ب��دون  في  لبنان   تعمل  المواقع  ينظمها. 
الوطني  المجلس  في  سنوات  قبل  حصل  باجتهاد 

لإلعالم  الذي نص على اعطائها علماً وخبراً«.
أساسها  على  يقوم  التي  األسس  »سنحدد  وقال 
تلك  أو  مثالً،  إلى  الضمان   موظفيه  بإدخال  الموقع 
التي تتيح له اصدار بطاقات صحافة لهم«، موضحاً 
أنه »سنحضر قانون مع الوزيرة عبد الصمد وسننظم 
األدن��ى  بالحد  االلكترونية  المواقع  مرحلي  بشكل 
الحرية  من  األقصى  والحد  النتنظيم،  موجبات  من 
المسؤولة خصوصاً في ظل الظروف التي نعيشها«.

مثمرة  جلسة  »كانت  الصمد  عبد  قالت  بدورها 
فيها  وبدأنا  حسن،  الحاج  حسين  الدكتور  برئاسة 

ببشرى لمتعاقدي وزارة االعالم، اذ ستتحقق العدالة 
وإحقاق الحق والمساواة، على أمل أن هذا االنصاف 
ينسحب على كل متعاقدي الدولة اللبنانية، لكن هذه 
خطوة أولية، وأكيد من المفترض أن تواكبها خطوات 

أخرى«.
نحن  االع���الم،  وزارة  لخطة  »بالنسبة  أضافت 
العام  لإلعالم  عامة  استراتيجية  او  خطة  اقترحنا 
ال��ذي  ال��ع��ام  اإلع��الم��ي  ب��ال��دور  التغير  م��ن  انطالقاً 
لم  موجهاً،  رأسياً  اعالماً  يعد  لم  إعالم  وهو  استجد، 
أو موقفاً  يعد اعالم تواصل من جهة واحدة، حكومة 
المتبادل.  التواصل  من  نوع  هو  للجمهور،  حكومياً 
اإلع��الم  لجنة  على  عرضناه  اق��ت��راح  لدينا  فنحن 
لكن  اسبوعين،  منذ  النسخة  أمنت  وانا  واالتصاالت، 
علمت انها لم توزع بعد. النسخة اليوم وزعت وبعد 
اسبوعين من المفترض ان نناقشها، وهي مبنية على 
لم  العام،  لالعالم  أساسية  ركائز   3 هناك  أن  أسس 
يعد هناك شكل وزارة اإلعالم، ألنه صار لدينا نوع من 
الدور الجديد، وهو دور التواصل ودور إدارة األزمات 
ودور توحيد الخطاب الرسمي في األزمات وبمواقف 
الوزارة  الغاء  الدور يتطلب  الحكومة وأجندتها، فهذا 
دولة  وزارة  هو  جديد  شكل  وخلق  الحالي  بشكلها 

لشؤون التواصل«.
مستقل  تلفزيون  لدينا  يعد  لم  »وأيضاً  أضافت 
مستقلة،  وإذاعة  دراسات  ومديرية  مستقلة  ووكالة 
ميديا«  »ليبان  عام  إعالم  مؤسسة  من  نوعاً  اقترحنا 
منصة  شكل  على  وتكون  المنصات  هذه  كل  وتشمل 

موحدة لإلعالم«.
نحن  اإلع��الم،  قانون  لتعديل  »بالنسبة  وأردف��ت  
عليه.  اقتراحاتنا  ووض��ع  به  ال��رأي  إب��داء  طور  في 
بموضوع  جيدة  فكرة  طرح  حسن  الحاج  الدكتور 
لنسرع،  القانون  سائر  عن  االلكتروني  اإلعالم  فصل 
ألن اإلعالم االلكتروني غير منّظم، في حين أن مشروع 
يأخذ  قد  القانون  اقتراح  او  ايدينا  بين  الذي  القانون 
وقتاً طويالً، فكان التوجه أن نخلق مشروعاً او اقتراح 

قانون يرعى هذا اإلعالم«.

»االإعالم واالت�ضاالت«: اآلية لتنظيم المواقع االإلكترونية

ولجنة الإن�ضاف المتعاقدين في االإدارات

والمغتربين  الخارجية  وزير  تفقد 
الطوارئ  ق��وات  مقر  حّتي،  ناصيف 
قائد  والتقى  ال��ن��اق��ورة،  في  الدولية 
كول  ديل  ستيفانو  الجنرال  »يونيفل« 
إقرار  إلنجاح  دعمه  على  شكره  الذي 
 2020- لعام  الدولية  القوة  موازنة 

العمل بها. 2021 والتي بدأ أمس 
إلى  ألقاها،  كلمة  في  حّتي،  وأش��ار 
يونيفل  به  تقوم  ال��ذي  المهم  »ال��دور 
إلى  جنباً  االستقرار  على  الحفاظ  في 
ثم  اللبناني«.  الجيش  قيادة  مع  جنب 
مدير  يرافقه  األزرق  الخط  على  جال 
في  والقنصلية  السياسية  ال��ش��ؤون 
وزارة الخارجية السفير غادي خوري 

ومدير مكتبه هادي هاشم.
إلى  زيارته  استهل  قد  حّتي  وك��ان 
جنوب  قطاع  قائد  مع  بلقاء  الجنوب 
العميد  اللبناني  الجيش  في  الليطاني 

مارون قبياتي.

حّتي تفقد »يونيفيل« في الناقورة

حتي يدون كلمة في سجل اليونيفيل وإلى جانبه ديل كول

فواز والجوزو مع أعضاء الهيئة اإلدارية للجامعة

التقى الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية 
في العالم األستاذ عباس فواز بحضور أعضاء الهيئة 
لشؤون  الجامعة  في  العالمي  الرئيس  نائب  اإلدارية 
الشباب والرياضة محمد ابراهيم الجوزو بعد تعيينه 

قنصالً فخرياً لمدغشقر لدى الجمهورية اللبنانية.
بين  ال��ت��ع��اون  ف��ي  البحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
كممثلة  العالم  ف��ي  الثقافية  اللبنانية  الجامعة 

المستوى  على  مدغشقر  وبين  اللبناني  لالغتراب 
االقتصادي وبناء العالقات المتبادلة .

كما قّدم الجوزو ميدالية مدغشقر للرئيس العالمي 
الجامعة  بين  ال��ت��ع��اون  ب��وض��ع  وع��د  ال���ذي  ف���واز 
في  لها  زيارة  ترتيب  مع  حامية  نار  على  ومدغشقر 
أقرب فرصة ممكنة لنسج المزيد من العالقات المتينة 

بين لبنان ومدغشقر.

فواز يبحث والقن�ضل الفخري لمدغ�ضقر

تعزيز العالقات وتنمية التبادل االقت�ضادي  »المنتدى القومي«: لت�شاعد 

 �شد م�شاريع الهيمنة وتفتيت الأمة

للجنته  الدوري  االجتماع  إثر  بيان  في  العربي«  القومي  »المنتدى  أعلن 
التنفيذية، أنه توقف أمام »ظاهرتين تستحقان التقدير: أولهما استقالة مدير 
عام وزارة المالية الدكتور آالن بيفاني الذي وضع النقاط على الحروف حين 
التحقيق  وبإجراء  اإلصالحية،  الحكومة  خطة  بتنفيذ  الفوري  البدء  إلى  دعا 
والمؤسسات  لبنان  مصرف  ممارسات  في  المحاسبي  والتدقيق  الجزائي 
والمهربة  المنهوبة  األموال  استرداد  طريق  على  أولى  كخطوة  به  المرتبطة 
وقفة  الثانية  والظاهرة  الدولة.  بها  وقعت  التي  الخسائر  من  جزء  وتسديد 
وسيادته«،  الوطن  لكرامة  انتصرت  التي  م��ازح  محمد  الرئيس  القاضي 
بدالً  الذي  الجريء  القاضي  مع  التعامل  فيها  جرى  التي  »الطريقة  مستغرباً 
من تكريمه النتفاضته دفاعاً عن كرامة لبنان وحرصاً على سلمه األهلي يتم 

استدعاؤه للتحقيق معه حول قرار يحفظ للبلد كرامته وللدولة هيبتها«.
واستهجن »تصريحات السفيرة األميركية في لبنان دورثي شيا ال لخرقها 
السيادة  والنتهاكها  فقط  االج��راء  المرعية  والقوانين  واألع��راف  األص��ول 
الفتنة  إثارة  الى  تسعى  تحريضية  تصريحات  ألنها  بل  فحسب،  اللبنانية 

وتعزيز االنقسام في لبنان«.
في  حققوه  الذي  المؤّزر  باالنتصار  ومقاومة،  وجيشاً  »شعباً  لبنان  وحيا 
2006، والذي شكل بداية تغير في موازين القوى  مواجهة عدوان تموز/آب 

على المستويات المحلية والعربية واإلقليمية والدولية«.
واستطراداً  سورية،  على  للحصار  قيصر  »قانون  أن  المجتمعون  ورأى 
لبنان وكل الدول المتعاونة مع سورية، يشكل مع »قانون الضم« الصهيوني، 
والقومي  والوطني  المائي  األمن  واستهداف  لبنان،  على  الضغوط  وازدي��اد 
اليمن  شمال  على  الحرب  واستمرار  اليمن،  على  العدوان  وتصعيد  لمصر، 
واالحتراب في جنوبه، مخرجات »صفقة القرن« التي تستهدف األمة كلها«، 
مؤكدين أن »الرد على هذا القانون كما على كل القوانين المماثلة، إنما يكمن 
بتصاعد نضال الحركة الشعبية العربية ضد مشاريع الهيمنة والتفتيت التي 

تستهدف األمة«.

 »التحاد«: على الحكومة ا�شتخدام

 كل و�شائل ال�شمود اأمام الحرب القت�شادية

رأى المكتب السياسي لحزب االتحاد في بيان، أن »في ظل الصعوبات 
التي يواجهها الوطن، وفي ظل اشتداد األزمة عليه وعلى أبنائه، واشتداد 
في  الصمود  فإن  معلنة،  ومالية  اقتصادية  حرب  في  عليهم  الحصار 
هذه المعركة هو واحد من الموجبات األساسية التي تقتضيها عملية 
المواجهة والصمود، والتي يجب أن تشمل المواقع كافة، وال ندعو فقط 
طاقاته  كل  يجّند  أن  المسؤول  دعوة  دون  الناس  لصمود  خطابنا  في 
وإمكاناته لدعم صمود المواطن، من هنا، يجب أن تكون الحكومة على 
مستوى المرحلة وعلى مستوى المواجهة، وتستخدم جميع الوسائل 
واإلمكانات في سبيل هذا الصمود، ألن القبول بالشروط األميركية يعني 
حماية أمن الكيان الصهيوني وتحقيق مصالحه األمنية واالقتصادية«، 
معتبراً أن »الحكومة التي أطلق عليها حكومة االختصاصيين يجب أن 
عالية،  وطنية  بروح  التحديات  لمواجهة  المستوى  عالي  دوراً  تؤدي 
وليس ترك الشعب يواجه مصير هذه العقوبات دون إجراءات حكومية 
حامية، وإن محاولة رفع سعر رغيف الخبز وفقدان المواد األساسية، 
وارتفاع أسعارها بما فيها المازوت والفيول لتعميم العتمة المترافق مع 
زيادة األسعار بنسبة عالية، هو دليل أن الحكومة لم تتخذ اإلجراءات 

الكافية لدعم هذا الصمود«.
وأشار إلى أن  »القوى المراهنة على نجاح الحصار األميركي هي قوى 
تابعة، وتفتقد إلى مقومات السيادة، ألن ما تحمله الشروط األميركية 
على الوطن هي قاسية وتمس باالستقالل وتجعل لبنان ملحقاً إلرادات 

ال تحترم السيادة الوطنية اللبنانية وال القرار الوطني الحر«.
الغربية ومنطقة  الضفة  أن »اإلجراءات الصهيونية لتهويد  واعتبر 
األغوار هي جزء من السياسة االستيطانية الصهيونية التي تتجرأ على 
الحقوق الوطنية الفلسطينية، في ظل واقع عربي مستسلم ومتواطىء 
ومطّبع، ال يرى إال بالعين األميركية التي ال تقيم وزناً ألنظمة وكيانات، 

تبيع أمنها مقابل امتيازات سلطوية زائلة«.

 يوم غ�شب

في المخيمات

الفلسطينية  المخيمات  ع��ّم   
أم���س ب���وم غ��ص��ب ع���ارم وس��ط 
»هيئة  لدعوة  تلبية  عام،  إضراب 
المشترك«  الفلسطيني  العمل 
القرار  على  احتجاجاً  لبنان،  في 
»اإلس��رائ��ي��ل��ي« ض��م أج���زاء من 
األمر  واألغ���وار،  الغربية  الضفة 
الفلسطيني  الرئيس  رفضه  الذي 
م��ح��م��ود ع��ب��اس »أب����و م���ازن« 
الفلسطينية  والسلطة  والفصائل 
اتفاقيات  بالغاء  ت��وع��دت  التي 

السالم الموقعة بين الطرفين.
وت���ض���م���ن ي�����وم االض������راب 
اإلع��ت��ص��ام��ات  م��ن  ع���دد  تنظيم 
والمسيرات في مختلف المخيمات 
هيئة  ودع�����ت  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة. 
لبنان  ف��ي  الفلسطيني  ال��ع��م��ل 
إلى  المخيمات،  في  الفلسطينيين 
رفضاً  ال��غ��ض��ب،  ع��ن  »التعبير 
االحتالل  سيعلنه  لما  واستنكاراً 
اإلس��رائ��ي��ل��ي م��ن ض��م ل��الراض��ي 
الغاصب  كيانه  إلى  الفلسطينية 
ليستكمل حلقة التآمر على قضية 

فلسطين تنفيذاً لصفقة القرن«.



10 إصابات كورونا جديدة  أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 
توّزعت  وقد   .1788 الى  المثبتة  للحاالت  التراكمي  العدد  رفعت 

مناطقياً على الشكل اآلتي:
حريك:  1، حارة  البراجنة:  1، برج  الرمانة:  1، عين  النبع:  راس 

2، الزرارية: 1. 1، زغرتا:  الفنار:   ،1 1، المريجة:  1، األوزاعي: 
  PCR فحوصات  إج��راء  العامة  الصحة  وزارة  ف��رق  وتابعت 
المناطق  في  لالصابة،  معرضة  ولفئات  مصابة  حاالت  لمخالطي 
عنجر،  مجدل  البداوي،  مخيم  الميناء،  طرابلس  التالية:  واألماكن 
مخيم برج البراجنة ورأس النبع - بيروت، وذلك في إطار استراتيجية 
التتبع والترصد التي تعتمدها وزارة الصحة العامة في مرحلة فتح 

البلد والمطار.
عزلها  بهدف  مصابة  ح��االت  إليجاد  الفحوصات  ه��ذه  وتهدف 

والسعي إلى الحد من حصول تفش مجتمعي للوباء.
وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، 
أنه »بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، 
حين  في   ،covid 19 بفيروس   جديدة  إصابة  أي  أمس  يسجل  لم 
المخبرية  الفحوص  بينت  بعدما  وحيدة،  شفاء  حالة  أمس  سجلت 
قضاء  في  الشفاء  حاالت  عدد  ليرتفع  منه  المتعافين  خلو    PCR
52 حالة شفاء، ولم تصدر بعد نتائج الفحوص للعينات  صور إلى 
والبالغ  الشمالي  البرج  مخيم  في  أمس  أول  أخذت  التي  العشوائية 
عددها 74 عينة وهي قيد المتابعة، ولم يسجل اليوم أي حالة مشتبه 

بإصابتها«.
مصاباً   92 زال  ما  القضاء  في  المصابين  »عدد  أن  إلى  وأش��ارت 
وفاة  حالة   - أفريقيا  من  وافدة  حالة   80 اآلتي:  الشكل  على  توّزعوا 
وفاة  حالة   - محلية  حاالت   9 أوروب��ا،  من  واف��دة  حاالت   3 واح��دة، 

واحدة، وتماثل 52 منهم إلى الشفاء بشكل تام«.
ولفتت إلى أنها »بالتعاون مع طبابة القضاء ستتابع مرحلة فتح 
المخبرية  الفحوص  متابعة  خالل  من  اليوم  من  بدأت  التي  المطار 
وفرق  البلديات  مع  الحجر  التزامهم  ومتابعة  للوافدين   PCR
التزام  وضرورة  الالزمة  التوجيهات  تعطي  حيث  األول  المستجيب 
اإلرشادات المطلوبة وأي مخالفة ستالحق بالطرق القانونية المرعية 

اإلجراء«.
الواقع  عن  بيانات  إصدار  المخولة  الوحيدة  »الجهة  أنها  وأكدت 
المرضى  وأع��داد  كورونا  بفيروس  المتعلقة  الصحية  والمعطيات 
والمتعافين والحاالت المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس 
طبابة القضاء«، متمنية من »جميع األهل عدم االنجرار وراء أي خبر 

ال يصدر عن هذه الوحدة«.
ودعت »جميع القاطنين في قضاء صور إلى االستمرار في االلتزام 
رئاسة  عن  الصادرة  التعليمات  كل  وتطبيق  االختالط  بعدم  التام 
إصابة  أي  لتفادي  العامة  الصحة  وزارة  وإرشادات  الوزراء  مجلس 

وفق  المصابين،  أعداد  تزايد  استمرار  بسبب  وذلك  محتمل،  ضرر  أو 
تقارير وزارة الصحة العامة«.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي حركة المالحة الجوية من 
لبنان وإليه. وفي هذا اإلطار، كانت زيارة تفقدية الى المطار قام بها 
حمد  العامة  والصحة  نجار  ميشال  والنقل   العامة  االشغال  وزيرا 
الى  العمل  عودة  مع  ستنفذ  التي  التدابير  على  خاللها  اطلعا  حسن، 

المطار والتي من شأنها تأمين سالمة الوافدين إلى لبنان.
وأثناء الجولة، التي شملت قاعة وصول المسافرين، حصل إشكال 
بسبب  المطار  في  األمن  جهاز  من  وعناصر  االعالميين  من  عدد  بين 
 pcr الزحمة والتدافع وخاصة في المكان المخصص إلجراء فحوص

للوافدين.
وفي سياق متصل أعلنت »السوق الحّرة« في »مطار رفيق الحريري 
الدولي« – بيروت، تحديد سعر الّصرف ب�8000 ليرة لبنانية للدوالر 
الواحد، والذي يخضع لحسم %20 عند الشراء ليصبح بسعر 6400 

ليرة للدوالر الواحد.
وأفادت مصادر وزارة األشغال والنقل أن »التحضيرات اللوجستية 
الوافدة  الطائرات  الستقبال  المطار  في  وس��اق  ق��دم  على  تجري 
عدد  ويقدر  الجوية،  المالحة  أمام  مطاراتها  فتحت  التي  الدول  من 
من دول  غالبيتهم  شخص  ألفي  بحوالي  األول  اليوم  في  الواصلين 
الخليج والسعودية والبالد األوروبية التي فتحت مطاراتها، والعمل 
في اليومين المقبلين سيتركز على طائرات الميدل إيست التي قد تقوم 

بأكثر من 12 رحلة يومياً«. 
وفي ما يتعلق باإلجراءات الصحية، أفادت مصادر وزارة الصحة 
العربية  ال��دول  في  مكاتبها  على  عممت  إيست  الميدل  »إدارة  أن 
واألوروبية ضرورة إجراء فحص ال�PCR  قبل الصعود إلى الطائرة 
عند  ث��اٍن  فحص  لهم  يجرى  أن  على  تقدير  أق��ل  على  ساعة  ب�48 
من  القادمون  أما  ساعة.   24 بعد  نتيجته  تظهر  المطار  إلى  الوصول 
الدول التي ليس فيها فحوص PCR فسوف يجرى لهم هذا الفحص 
النتيجة  كانت  الدولي وإذا  الحريري  رفيق  إلى مطار  وصولهم  فور 

سلبية يطلب منهم إجراء فحص ثاٍن بعد ثالثة او اربعة ايام«. 
المحلية  اإلع��الم  وسائل  كل  تصريح  في  األشغال  وزي��ر  وناشد 
والعربية واألجنبية نقل الصورة الكبيرة وليس الدخول في التفاصيل 
لسنا  بأننا  لبنان  إلى  بالعودة  الراغبين  لدى  انطباعاً  نعطي  ال  لكي 
التي  األمور  او  الصحية  بالرعاية  سواء  المسؤولية،  مستوى  على 

نطبقها على األرض«.
أضاف: »نحن نقوم بدور أساسي في بلدنا ونعيد فتح هذا المرفق 

الذي هو بوابة العبور إلى العالم«.
خالل  يعمل  كان  المطار  إن  كامالً.  الحياة  في  شيء  »ال  نجار  وقال 
الفترة السابقة واليوم بعد إعادة تشغيله فهو سيستقبل حوالي 2500 
راكب يومياً ومن الطبيعي ان تكون هناك تدابير وإجراءات استثنائية 

تراعي المرحلة التي نمر فيها وان كانت مع حصول بعض الثغرات«.
وتابع نجار: »الكل يعرف الجهود الجبارة التي بذلت من قبل وزارة 
الصحة في لبنان والتي القت استحساناً من قبل المؤسسات الدولية 
بين  اليوم  التوتر  بعض  حصل  لألسف  المدني.  بالطيران  المعنية 
فالكل  المطار.  األمنية في  التدابير  اإلعالميين والمشرفين على تنفيذ 
المسؤولية  هذه  يتحمل  والجميع  أخطأنا  كلنا  مشدودة.  أعصابهم 
سواء من قبل اإلعالميين او القوى األمنية والجميع عليه ان يستوعب 
اآلخر وال داعي لتركيز الصورة على األشخاص اثناء خضوعهم ألخذ 
عينات فحوص PCR خاصة أن األشخاص المعنيين هم بذاتهم من 
ابدوا انزعاجاً لهذا األمر وطلبوا التوقف عن ذلك واحترام خصوصية 

األشخاص«.
طيران  شركة  »ان  الى  نجار  لفت  السفر  تذاكر  أسعار  ارتفاع  وعن 
اللبنانية،  الدولة  تملكها  ال  تجارية  مؤسسة  هي  االوس��ط  الشرق 

وبالتالي ال يمكن التدخل في هذا الموضوع«.
 2200 يقارب  ما  نستقبل  المطار  في  »نحن  الصحة:  وزير  وقال 
راكب يومياً واإلجراءات التي كانت تتبع لدى وصول مثل هذا العدد 
من المسافرين كانت تتطلب اسبوعاً. أما حالياً فهي ستتم خالل اليوم 

الواحد«.

األمنية  بالتدابير  االلتزام  »ض��رورة  الى  حسن  الدكتور  وأش��ار 
واإلدارية المتخذة في المطار لحماية المجتمع اللبناني وان الحؤول 

دون تطبيق هذه التدابير من شأنه ان يعرض المجتمع لعقبات«.
العقبات  اليوم )امس( تأتي في إطار تذليل بعض  اضاف: جولة 
من  المزيد  ووص��ول  المطار  في  العمل  اع��ادة  مع  تواجهنا  قد  التي 
الوافدين. وندعو الى ضرورة التعالي عن بعض التفاصيل، والقوى 

األمنية ستقوم بدورها في إجراء التحقيق نسبة لما حصل اليوم.
العالمية في  العامة ممثلة منظمة الصحة  واستقبل وزير الصحة 
لبنان  إيمان الشنقيطي، وتناول البحث مواضيع التعاون المشترك 

وال سيما ما يتصل بمواجهة وباء كورونا.
كما التقى الوزير حسن رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور 
عمرو جالل العدوي الذي وضع إمكانات الجامعة بتصرف الوزارة، 
وزارة  فريق  مع  ونجاحه  حسن  الدكتور  الوزير  ب�«جهود  ون��ّوه 
إلى  بالنسبة  خطراً  األقل  الدول  الئحة  على  لبنان  وضع  في  الصحة 

وباء كورونا«.
الممكن  للمنصة  تقني  عرض  إلى  حسن  استمع  ثانية،  جهة  من 
الصحية  للتغطية  الممهد  العملي  المحرك  تشكيل  بهدف  إنشاؤها 

الشاملة.

عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً 
في قاعة مكتبة المجلس النيابي، عرض فيه لتقرير لجنة تقصي الحقائق. 
الحكومة  عرضتها  مقاربات  هناك  بل  المال،  للجنة  أرقام  »ال  كنعان  وقال 
النيابي،،  المجلس  رئيس  ليت  ويا  المصارف.  وجمعية  لبنان  ومصرف 
حصول  وكيفية  اقترحها،  وَمن  مقاربة  كل  لتبيان  المحاضر  بكشف  يسمح 

النقاش حول المقاربات واألرقام«.
إعادة  هي  الحكومية  الخطة  من  االساسية  »الفكرة  ان  الى  كنعان  واشار 
الهيكلة والقيام بعملية إنقاذية نحن معها، ألن هدفنا إنقاذ البالد ال تسجيل 
ارقام اساسية، فمجموع   4 النقاط على بعضنا«. وقال »لقد طرحت الخطة 
مليار  الف   73 التالي:  الشكل  على  مقسمة  مليار،  الف   241 يبلغ  الخسائر 
ويضعونه  يشطبونه  الدولة  على  دين  عن  كناية  هي  اي  عامة(،  )مالية 
عند مصرف لبنان. وكأن المصرف في جزر الكراييب، بينما »هيدي جيبتي، 
75% على  إن ال »هيركات«، يطرحون  وهيدي جيبتي«. وفي حين يقولون 
اليوروبوند، و%40 على سندات الخزينة بالعملة الوطنية، ما مجموعه 73 
ألف مليار. ومن المعلوم ان مصرف لبنان يدّين بسندات الخزينة، والمصارف 
اكتتبت مع مصرف لبنان بحدود 16 مليار دوالر. وبدل لجوء الدولة الى رّدها، 

عمدوا إلى معاقبتها، وكأنهم يقولون »اوعى مّرة ثانية اتدينونا«.
سندات  من  باالقتطاع  تقوم  بالعالم  دولة  من  ما  »أن  كنعان  واوض��ح 
االقتطاع  وعند  المحلي.  بالسوق  مرتبطة  ألنها  الوطنية،  بالعملة  الخزينة 
صندوق  عن  األم��وال  حجب  يعني  فذلك  السندات،  هذه  من  الحجم  بهذا 
التي  والمستشفيات  والمقاول  والمتعهد  والجيش  االجتماعي  الضمان 
الى  يرد  فترة  وكل  الخزينة.  سندات  خالل  من  عادة  لها  الدولة  تسددها 
المجلس النيابي مشروع قانون لتسديد دين بسندات الخزينة. وعند شطب 
ذلك، بعد تدني قيمة الليرة بنسبة تتخطى الخمسين في المئة، وتصل الى 
بقي إلجراء »هيركات« عليه؟ خصوصاً  فماذا  السوداء،  السوق  في   80%
تداعيات  لمعالجة  الحكومة  خطة  وحتى  التمويل.  تمنع  الخطوة  هذه  ان 
الكورونا ب� 1200 مليار لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية هي 
قطاع  مساعدة  الوزراء  مجلس  أقر  وباألمس،  الخزينة.  سندات  طريق  عن 
احد  من  فهل  الخزينة.  سندات  طريق  عن  ايضاً  ليرة  مليار   500 ب�  التعليم 

يطلب ويشطب؟«.
اللجنة ان استبعاد  المال الذي يمثل الحكومة ذكر في  اضاف »إن وزير 
مع  سيناقشه  منطقي  أمر  الوطنية  بالعملة  الخزينة  سندات  عن  الهيركات 
الحكومة«. وأوضح كنعان »ان قيمة هذا اإلجراء هو 29 الف مليار من اصل 
قيمة الخسائر البالغة 241 الف مليار. وقد اعتبرت اللجنة انه طالما أن هذا 
استبعاده«.  فيجب  كامل،  داخلي  تعثر  الى  ويؤدي  ومؤذ  مضر  الموضوع 
أضاف »يقولون إن ال »هيركات« في الخطة الحكومية وإن هناك 3 خيارات 
هذا  أن  وطالما  المنهوبة.  األم��وال  بصندوق  االكتتاب  اولها  المودع.  امام 
الصندوق لم يشّكل بعد، فطرحه هو كمن يبيع المودع سمكاً بالبحر. فنحن 
نريد االكتتاب في صندوق االموال المنهوبة، ولكن ال يمكن بناء إجراء عليه 

قبل تأمينه، وإالّ فالتبعات ستطال المودعين«.
فماذا  المصارف.  في  إن«  »بايل  االكتتاب  هو  الثاني  »الخيار  وتابع 
نعرفه  حالياً  وضعها  ان  علماً  اإلجراءات؟  هذه  بعد  المصارف  من  سيبقى 
جميعاً، ونذّل يومياً للحصول على جزء يسير من أموالنا. فكيف يمكن هنا 

أيضاً االكتتاب في شيء وهمي وغير موجود؟«.
فهناك  فوائد.  بال  سنة  وقال »اما الخيار الثالث، فهو سند مالي على 15 
ما  وهو  قيمته.  سيحّصل  متى  يعرف  ال  مالياً  سنداً  المودع  إعطاء  يريد  من 
اللجنة ان  يعني ان هناك »هيركات«، حتى ال نقول ما قلناه في بحثنا في 
هناك »هيد كات«، ويخرج من يصّورنا بأننا »عم نسب الدين« إذا عرضنا 
لمفاوضة  واح��دة  بصيغة  للخروج  الفريق  توحيد  بل  المواقف،  تسجيل 

صندوق النقد الدولي«.
واشار كنعان »الى ان الحكومة تقّدر القروض المتعّثرة ب� 40 الف مليار 
ليرة، اي 25 مليار دوالر على سعر صرف 1500. فهل جرى بحث ذلك مع 
ال.  اإلجابة  المصارف؟  على  الرقابة  لجنة  او  المصارف  او  لبنان  مصرف 
ان هناك من أخطأ ويريد  المشكلة  ان  اذاً؟ ما يعني  فكيف جرى تقدير ذلك 

تحميل سواه نتيجة الخطأ«.
هو  مليار،  الف   62 ال�  صعيد  على  المتبقية  »العقدة  أن  كنعان  واعتبر 
يتعلق  بما  لبنان،  ومصرف  التجارية  المصارف  بين  بالمطلوبات  الفارق 

بفارق سعر الصرف بين 1500 و3500«. 
واعتبر كنعان أن »صندوق النقد يريد ضمانة بعدم نكث لبنان بوعوده 
جرى  فقد  اليوم.  وحتى  التسعينيات  منذ  حصل  ما  غرار  على  االصالحية 
هي  فهذه  اص��الح.  اي  تنفيذ  يتم  ولم  و4  و3  و2   1 باريس  مؤتمر  تنظيم 
المفترض  فمن  لذلك،  بكذب«.  »كذب  االرقام  لعبة  وكل  الحقيقية،  المشكلة 
ان نبدأ باإلصالح مع الصندوق قبل التفاوض او بموازاته. فالمطلوب ارادة 
الثقة.  يستعيد  لبنان  بأن  اشارة  يعطي  بما  المطلوب،  باالصالح  سياسية 
ومن وجهة نظري اؤكد ان البدء بمسار االصالح يبّدل الوضع التفاوضي مع 

صندوق النقد ويحّسنه«.
النقد  صندوق  مع  اللجنة  من  وفد  اجتمع  وخالل  »انه  كنعان  وكشف 
من  التمويل  امكانية  عن  جابر  ياسين  للزميل  س��ؤال  على  ورداً  الدولي، 
الخير،  جماعة  فيا  تمويل«.  ال  إص��الح،  »ال  الجواب:  كان  االص��الح،  دون 
مسألة األرقام انتهت وحسمت، في ضوء النقاشات، بعد النقص الذي كان 
وجمعية  لبنان  مصرف  الى  االستماع  فأعيدوا  المعنيين.  مع  بالتواصل 

المصارف، واذهبوا إلى اإلصالح، الننا نريد إنقاذ بلدنا«.
4  سيناريوهات مطروحة

التي  بالمعادالت  سيناريوهات   4 ب�  ج��دوالً  أعّدينا  »لقد  كنعان  وقال 
حصلت  التي  المناقشات  باالعتبار  األخذ  مع  الحكومة،  طرحتها  قد  كانت 
مع األطراف المعنية، والموافقات التي حصلت من الحكومة وصندوق النقد 
وبتخفيض  الذهب  بتقييم  الصندوق  لدى  مشكلة  ال  اذ  األحيان،  بعض  في 

القروض المتعّثرة«.
ثالث  وفق  باليوروبوند،  يتعلّق  األول  »السيناريو  أن  كنعان  وأوضح 
مقاربات، كل مقاربة تؤدي الى نتيجة، وفق هيركات %75 و%60 و60%. 
وقد تركنا كل اإلمكانات متاحة. وعلى صعيد سندات الخزينة، وبينما تقترح 
الحكومة اقتطاعاً بنسبة %40، فاقتراحنا وبعد التشاور مع المعنيين، بمن 
فيهم وزارة المال، باستبعاد الهيركات على سندات الخزينة، ألنه ال يجوز 
على الوضع الداخلي. واما لجهة المعالجة التدريجية للخسائر، فتطبيقها 
للقروض  وبالنسبة  آخر.  رقم  إلى  يوصل  تطبيقها  وعدم  رقم،  الى  يوصل 
بحضور  المصارف  على  الرقابة  لجنة  رقم  هو  اليه  توصلنا  فما  المتعّثرة، 
مصرف لبنان ووزارة المال، والفارق فيه يبلغ 26 الف مليار. اما على صعيد 
بهذا  مقر  فالجميع  مليار،   4000 الى  خّفض  والذي  الموازنات،  عجز  سد 
62 الف مليار. ما يعني  الرقم، ما يعني ان هناك شطباً من الخسائر بقيمة 
ان الخسائر تتراوح بين 60 الف مليار و91 الف مليار، ويمكن الوصول الى 
حال أردنا تعظيمها، والذهاب بالنظريات التي حددتها  في  مليار  الف   122
الحكومة، ما خال بعض ما حسم. وهو ما يعني ان الفارق كبير بين الخسائر 
المحددة من الحكومة في خطتها بقيمة 241 الف مليار، والمبلغ الذي يمكن 

التوصل اليه بالعمل المشترك بين مختلف المعنيين«.
أضاف »هذا هو الحل الثالث الذي نطرحه. وهناك تشويه لعملنا، فنحن 
من مارسنا الرقابة لتبيان االرقام كما هي. وهذه هي الخيارات المطروحة، 
واتمنى على الحكومة درسها واألخذ بها، لننطلق الى مرحلة التفاوض بوفد 

موّحد ورؤية واحدة، للحصول على فرصة التمويل«.
أن  كنعان  اوض��ح  والمصارف،  لبنان  مصرف  رساميل  صعيد  وعلى 
في  الحكومة  من  أكثر  حسومات  الى  األماكن  بعض  في  ذهبت  »اللجنة 
 31 فالرساميل تبلغ  أماكن أخرى.  أقل في  االماكن، والى حسومات  بعض 
برساميل  مليار  الف   177 تتخطى  خسائر  تغطية  يمكن  فكيف  مليار،  الف 

المصارف فقط إذاً؟«.
وقال »كان لدينا موقف من السياسات التي اتبعت، وقد ناقشت اللجنة 
اداء المصارف ومصرف لبنان خالل األزمة الراهنة، كما السياسات المالية 
توظيف  صعيد  على  سيما  ال  الماضية،  السنوات  خالل  انتهاجها  تم  التي 

أموال المودعين وتوزيع المخاطر وتحديد الفوائد وخلصت الى ما يلي:
أوالً: إن اقراض مصرف لبنان الدولة من ودائع المصارف لديه، من دون 
في  اسهم  عادل  شكل  في  وتوزيعها  المخاطر  معايير  االعتبار  في  يأخذ  ان 

تهديد هذه الودائع وحقوق أصحابها.
ثانياً: إن إقراض المصارف مصرف لبنان والدولة من ودائع المواطنين 
شكل  في  وتوزيعها  المخاطر  معايير  االعتبار  في  تأخذ  ان  دون  من  لديها 

عادل اسهم في تهديد ودائع المواطنين وحقوق اصحابها.
ثالثاً: إن الفوائد المرتفعة على تمويل الدولة اسهم في ارتفاع عجز المالية 

العامة سنوياً واستنفاد ما يزيد على %35 من ايراداتها لخدمة هذا الدين.
لقد ابلغت اللجنة مصرف لبنان والمصارف ما يلي :

- لقد بالغتم في نسب الفوائد التي تتقاضونها على القروض من الزبائن، 
وعدم ضبط جنوح كهذا من قبل المصارف او هيئة الرقابة او مصرف لبنان، 
تجنباً  األزمات،  في  تخفيضها  الى  سريعاً  تلجأ  العالم  دول  معظم  ان  علماً 

إلفالس المؤسسات.
-عدم تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان خالل األزمة.

-عدم اعتماد معايير موحدة للتحويالت للخارج او السحوبات الداخلية. 
الكابيتال كونترول؟ وهو من  فمن فّكر بالطالب في الخارج؟ وأين مشروع 

مهام الحكومة ومسؤولياتها لضبط التحاول وتنظيم السحوبات.
 fresh( الجديدة  األم���وال  بتحرير  المصارف  بعض  ال��ت��زام  -ع��دم 

.)money
بتغيير  االلتزام  المصارف  وجمعية  لبنان  مصرف  من  اللجنة  -طلبت 
أدائها، وهو ما سيتم بحثه في الجلسات المقبلة المتعلقة بمعالجة الخسائر 

بعد حسم موضوع حجمها.
وأكد كنعان ان »اللجنة قدمت خيارات وحلوالً للطرفين، لكنها لم تدرس 
والحق  للحقيقة  اال  اقرب  تكن  ولم  خياراتهم،  تتبن  ولم  المصارف  خطة 
ومصلحة الوطن، ولو أخذت الحكومة باالعتبار ضرورة الحوار مع جميع 

المعنيين، لما وصلنا الى ما وصلنا اليه«. 
ورداً على سؤال حول ان ال تمويل في غياب االصالح قال كنعان »نريد 
المشتركة  بالقواسم  والبدء  بالمسؤولية  الشعور  فالمطلوب  مسؤوال،  حال 

واتخاذ القرارات«.

وزي��رة  ال��ع��ام  العمالي  االت��ح��اد  ط��ال��ب 
»مؤشر  لجنة  ب��دع��وة  يمين  لميا  العمل 
لألجور  األدن��ى  الحّد  لرفع  المعيشة«  غالء 
وحيد  كحل  التضخم،  بنسبة  وتصحيحها 
واستعادتها  لألجر  الشرائية  القدرة  لحماية 
إلى ما كانت عليه وكذلك لحماية تعويضات 
الوطني  الصندوق  في  والموظفين  العمال 
ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي م���ع إع�����ادة رب��ط 
الحّد  من   75% بنسبة  العائلية  التعويضات 

األدنى لألجور.
بيان  في  العام  العمالي  االتحاد  واش��ار   
تاله رئيس االتحاد باإلنابة حسن فقيه، بعد 
الى  التنفيذي  المجلس  مكتب  هيئة  اجتماع 
هذه  من  ووض��وح  صراحة  وبكل  موقفنا  ان 
عملية  بإجراءات  تباشر  أن  إما  هو  الحكومة 
وتوقف  الناس  تفيد  ق��رارات  وتتخذ  وجدية 
هذه  لغيرها  تترك  أن  وإما  التدهور،  عجلة 
أنه  خصوصاً  والرسمية،  الواجبة  المهمة 
على  والحريصين  المخلصين  بعض  ل��وال 
منها  يبقى  َيُعد  لم  واستقرارها  البالد  وحدة 
فإننا  أحداً  نظلم  ال  كي  أننا  على  ُيذكر.  شيء 
الوضع  هذا  إلى  البالد  أوصل  َمن  كل  ندين 
معارضة  أو  متعاقبة  حكومات  من  س��واء 
بالتالي  عاماً.  أربعين  من  أكثر  منذ  سياسية 
الجميع  عاتق  على  تقع  اإلن��ق��اذ  مسؤولية 
وعدم المساس بأموال المودعين من مقيمين 
في  أموالهم  جميع  عن  واإلف��راج  ومغتربين 

المصارف ساعة يشاؤون«.
ودعا الى اإلسراع في إنجاز قانون التقاعد 
والحماية االجتماعية تبعاً لمالحظات االتحاد 

العمالي العام وممثليه في اللجنة البرلمانية 
إلنشاء  الجّدي  بالعمل  والبدء  المختصة، 
عن  العاطلين  يشمل  بحيث  البطالة  صندوق 
وكذلك  سبقوهم  والذين  منهم  الجدد  العمل 
من  أعمالهم  توقفت  والذين  المتضررين  كافة 
فعلى  الكسبة.  وصغار  ومزارعين  حرفيين 
 2020 الحكومة أن تنقل من احتياط موازنة 
المبلغ الكافي لهذه التغطية مع فرض رسوم 

والمداخيل  األرباح  على  تصاعدية  وضرائب 
استعداد  مع  والممتلكات  والثروات  الموّحدة 

العمال للمساهمة برسوم مقبولة للتمويل.
العمل  قانون  تعديل  في  باإلسراع  وطالب 
يؤّمن  وعادالً  عصرياً  قانوناً  منه  يجعل  بما 
القطاعين  في  العاملين  لجميع  الالئق  العمل 
مالحظات  بجميع  ويأخذ  والخاص  العام 

االتحاد العمالي العام.

عقدت لجنة االشغال العامة والنقل والطاقة 
اللجنة  رئيس  برئاسة  طارئة  جلسة  والمياه، 

النائب نزيه نجم، 
والمياه  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  الجلسة  وح��ض��ر 
لبنان  مصرف  ممثل  غجر،  ريمون  الدكتور 
ن��ع��م��ان ن�����دور، رئ��ي��س ت��ج��م��ع ال��ش��رك��ات 
يونيتر  شركتي  )ممثل  للنفط  المستوردة 
ممثل  فياض،  جورج  المهندس  وجيفكو(  منلز 
م��ارون  )م��دك��و(  اوي���ل«  مديرانيان  »ش��رك��ة 
بتروليوم  »يونيتيد  شركة  ممثلة  شماس، 
شركتي  ممثل  طايع،  جوسلين  كومباني« 
وال��ت��ج��ارة  للصناعة  المتحدة  المجموعة 
الهيدروكاربون  منتجات  وشركة  )كوجيكو( 
عن:  وممثلون  البساتنة  أدي���ب  )هيبكو( 
شركة  الحجي،  وليد  للنفط  العربية  الشركة 
شركتي  قرطباوي،  خالد  هولدينغ«  »وردي��ة 
الله،  رزق  قيصر  ال��ش��رق«  وغ��از  »صيداكو 
وجان  الفاريز  دانيال  لبنان  »توتال«  شركة 
للبترول«  »عيسى  شركة  ممثلتا  خوري،  كلود 
شركتي  وممثل  سعيد  وميليسا  عيسى  آي��ة 

»كورال« و»ليكويغاز« اوسكار يمين.
غجر  الوزير  تعّهد  نجم:  قال  الجلسة  بعد 
بوضع تسعيرة متحركة مرتين أو ثالث مرات 
للشركات.  سبب  يبقى  ال  حتى  األسبوع  في 
وهذه التسعيرة ستكون صعوداً ونزوالً وهذه 
تصبح  لالقتصاد  حال  الحكومة  وج��دت  اذا 
لبنان  مصرف  ممثل  وع��د  كما  ن���زوالً،  عندئذ 
الصرف  سعر  ض��م��ان  إلمكانية  المراجعة 
لحمولة  الجمركي  االدخ����ال  ب��ي��ان  ب��ت��اري��خ 
الباخرة في الخزانات داخل األراضي اللبنانية 
ووافقت الشركات على ذلك. ثانيا التواصل مع 
هناك  وكان  االستيراد  آلية  لتسعير  المصارف 
شرط على المصارف وضعه مصرف لبنان من 
أجل التوقيع على تعهد بشأن االعتمادات وتم 

رفع هذا الشرط«.

كانت  العادة  »كما  جهته:  من  غجر  وق��ال 
جلسة منتجة وجرى حل العديد من المشاكل 
أما  فيها،  نحن  التي  األوض���اع  سببها  التي 
تسعيرة  إصدار  سنحاول  للشركات  بالنسبة 
األسبوع  في  مرة  من  أكثر  والبنزين  للمازوت 
ان  مسألة  في  تساعدهم  وهذه  ثالثاً  أو  مرتين 
هناك تقلبات سريعة في سعر الدوالر وبدل أن 
هو  الذي  االسبوع  في  مرة  للدوالر  سعر  نضع 
السعر  في  تغيير  هناك  يصبح  األربعاء  يوم 
وبالتالي  ثالثاً.  او  مرتين  ن��زوالً  او  صعوداً 
سعر  هبط  حال  في  والربح  الخسائر  يخفف 
للمواطن  اضمن  ويكون  يساعد  وهذا  ال��دوالر 

وللشركات«.
وأضاف: »أما بالنسبة للكميات، فإن كميات 
المازوت تقل في السوق وهي ال تتوفر بكميات 
الشركات.  وكذلك  نستورد  ال  الننا  ليس  كافية 
المازوت،  على  زائ��داً  طلباً  هناك  ان  والسبب 
قسم منه بسبب التخزين ألن الناس خائفة من 
على  الطلب  بسبب  آخر  وقسم  األسعار  ارتفاع 
المازوت من جانب اصحاب المولدات الخاصة 
السبب  ه��و  وه���ذا  الكهرباء  انقطاع  بسبب 
الجوهري ويضاف إليه موضوع التهريب الذي 
تعمل القوى األمنية والجيش عليه وهذا سببه 
اقتصادي بحت، فعندما يكون سعر الصفيحة 
14 ألف ليرة والسعر في سورية 20 أو 30 الف 
سيارته  في  غالون  وضع  لو  شخص  اي  ليرة 

وباعه هناك يحقق ربحاً«.
لم يكن كذلك  لو  الموضوع  هذا  »اذاً  وتابع: 
اذا  معاكساً،  التهريب  يصبح  او  يهرب  أحد  ال 
من  فترة  وف��ي  سورية  من  أغلى  عندنا  ك��ان 
الفترات حصل ذلك. وهذا يحصل في كل الدول 
أمني  والموضوع  حدود  ضبط  الى  تحتاج  اذا 

بحت وتجاري حتى لو لم يكن مسموحاً به«.
م��وض��وع  ال���ى  بالنسبة  »أم���ا  واردف: 
الكهرباء. طبعاً الجميع يشعر ان الكهرباء غير 

متوفرة اال في حدود ساعتين او ثالث حتى في 
ساعة،   22 ب�  تنعم  كانت  التي  بيروت  مدينة 
من  اكثر  فيها  الكهرباء  إعطاء  من  نتمكن  لم 
ام  نهاراً  الوقت  حسب  ست،  او  ساعات  اربع 
اكان  الفيول  مادة  توفر  عدم  هو  والسبب  ليالً 
»فيول ثقيل« او »ديزيل اويل« ألنه كانت هناك 
الى  المواد  لهذه  الموردة  الشركات  مع  مشكلة 
لبنان، وذلك بسبب البواخر التي كانت قادمة 
حجزها  وجرى  للمواصفات  مطابقة  تكن  ولم 
وأصبح الموضوع عند القضاء وما زال، ولكن 
واصبح  حله  ج��رى  الشركة  م��ع  الموضوع 
حتى  منتظم  بشكل  المواد  هذه  طلب  باإلمكان 
 12  -  31 العقد  انتهاء  حين  الى  العام  أواخر 
مضموناً  اصبح  انه  القول  ويمكن   2020  -
غير  المواد  هذه  تعلمون  وكما  خسرناه  وما 
موجودة على الرف واقله سوف اعطي الشركة 
وبما  قادمة  أشهر  ثالثة  لفترة  الطلبات  موعد 
ي��وردوا  حتى  تمنعوا  هم  او  تمنعنا  قد  أننا 
باخرتان  هناك  كانت  حيث  لنا،  المواد  هذه 
من  طلبناه  وال���ذي  لبنان  ف��ي  محتجزتان 
تصل  الباخرة  ان  لنا  قالوا  ثالثة  او  اسبوعين 
االسبوع  أول  االولى  أي  القادم  األسبوع  مطلع 
والثانية في نصفه والثالثة في األسبوع الذي 
ان  واعتقد  هي  كما  الكهرباء  ستبقى  اذاً  بعده. 
هذا هو األدنى ريثما تمكنا من استقدام البواخر 

بالسرعة المطلوبة«.
واوضح رداً على سؤال انه »مع وصول أول 
باخرة تتحسن أوضاع الكهرباء صعوداً، فمع 
أول باخرة فيول،  القادم تصل  مطلع االسبوع 
باخرة  ثم  أخرى،  باخرة  ايام  بأربعة  بعدها 
تشغل  والتي  األكبر  هي  التي  اويل«  »الديزيل 
باخرة  وصلت  فكلما  والزهراني،  عمار  دي��ر 
تتحسن التغذية وتبقى على هذه الحال حتى 
اول  حتى  قائماً  التقنين  وسيبقى  العام  اواخر 

األسبوع«.

الوطن4

عد�د كورونا يو��صل �الرتفاع.. و�لمطار �إلى حركته ذهابًا و�إيابًا.. 

10 �إ�صابات جديدة ترفع �لح�صيلة �إلى 1788

ي �لحقائق: ال تمويل من دون �إ�صالح تقرير لجنة تق�صّ

�التحاد �لعمالي: لرفع �لحّد �الأدنى لالأجور

و�لبدء باإن�صاء �صندوق �لبطالة

 لجنة �الأ�صغال تبحث في ملف �لمازوت..

و»�لطاقة« تتجه الإ�صد�ر ت�صعيرة �أكثر من مّرة في �الأ�صبوع

من جولة وزيري الصحة واالشغال في المطار

كنعان خالل  عرضه تقرير لجنة تقصي الحقائق

فقيه متحدثاً في االتحاد العمالي أمس
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 w�dO�√  ÊuOK�  l�d�  UNOK�  sOF�uL�«

Æq�IL�« dNA�« W�«b� ‰uK� q��
 WN Ò�u�  W??�U??�—  w??�  W??C??�d??F??�«Ë  
 „d���U�  rN��UD�  ”dG�uJ�«  ¡UC�_
 r??C??�«  U???O???� W??N??�«u??L??� Í—u????H????�«

Æw�uONB�«

ÂUA�«
  U??O??F??L??�Ë   U??�??O??�  X??????�«œ√  ˚
 W�—u��«   UO�U��«  s�   UOB��Ë
  «¡«d??�ù«  sO�M�—_«  w�  WO�UM�K�«Ë
 U�  UNML{  s??�Ë  W�d�I�«  WO�dO�_«
 vK�  W{ËdHL�«  dBO�  Êu�U�  vÒL��

ÆW�—u�
 åsO�M�—_«  »«—U??O??�ò  œU��«  dÒ��Ë
 ÎU�F�Ë  …œUO�  W�—u�  l�  tM�UC�  s�
 w��«  W�dA�«  WL�N�«  WN�«u�  w??�
 Ác�ò  Ê≈  ÊUO�  w�  ‰U??�Ë  ÆUN�bN���
 UNF���  w��«  …d�bL�«  WO�O�«d��ô«
 s�  pN�M�  w��«Ë  …b��L�«   U??�ôu??�«
 r�_«  ‚U�O�Ë  w�Ëb�«  Êu�UI�«  b�b�
 l�  dA�«  …Ë—–  v??�≈  XK�Ë  …b��L�«
 U�  oO�D��  V�«d�  b�U�Ëœ  …—«œ≈  ÂUO�

ÆådBO� Êu�U� vÒL�Ô�
 w�UM�K�« Í—u��« ÍœUM�« Ê«œ√ Á—Ëb�
 WO�dO�_«  «¡«d�ù« ”d�« fM�u� w�
 Î «b�R�  ¨W�—u�  b{  V�U��«  W�œU�√
 VFA�«  ·bN���   «¡«d???�ù«  Ác�  Ê√
 ◊uGC�« t�Ë w� bL� Íc�« Í—u��«

Æ U�b���«Ë

‚«dF�«
 ¨WO�«dF�«  jHM�«  …—«“Ë  XMK�√  ˚
 ÊuOK�  84.4  U�d�bB�  s??�  ¨f???�√
 ¨ÂdBML�« uO�u� dN� ‰ö� jH� qO�d�
 —UOK�  2.861  u�M�   «œ«d??�≈  oI�  U�

Æ—ôËœ
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 bzU�Ë —ôËœ —UOK� 1.25  WLOI�  «bM�
 dA�  ‚UI���«  …d��Ë  W�L�U�  5.85

Æ «uM�

X�uJ�«
 ‚Ë“d�  W�_«  fK��  fOz—  ‰U�  ˚
 WÒO��uJ�«  …√d??L??�«  œuF�  Ê≈ò  r�UG�«
 ¨Á—UE��« ‰U� ‚UI���« ¨¡UCI�« W ÒBM�
 ‰UC�  …dO��  w�  ÂU�ú�  …uD�  w�Ë

ÆåœuIF� Òb��« Íc�« WO��uJ�« …√dL�«

WK��L�« sOD�K�

øWƒdG QÉÑNCG

Twelfth year / Thursday / 2  July 2020 / Issue No. 3270
3270  œb??F�«  Ø  2020  “u9  2  Ø  fOL)«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 dOL�œö�  w�Ëd�«  fOzd�«  »d??�√
  U�uIFK�  uJ�u�  i�—  s�  sO�u�
 ¨W�—u�  vK�  W{ËdHL�«  WO�dG�«

ÆUN�O�d� Âb� vK� Î«œbA�
 qN��� w� ¨w�Ëd�« fOzd�« ‰U�Ë
 U�bI� w��« WO�ö��« WO{«d��ô« WLI�«
 VO� V�— w�d��«  t�dOE� l� ¨f�√
 ¨w�U�Ë—  s��  w�«d�ù«Ë  ¨ÊU??�Ëœ—√
 s�  W�—u�  vK�   U�uI�  ÷d??�  Ê≈
 vK� jGC�« b�e� t�≈ q� Î̈UFH� Íb��
 œUB��«  ÷Òu??I??�Ë  Í—u??�??�«  VFA�«
 UO�d�Ë  UO�Ë—  œ«bF��«  ÎU�b��  ¨œö��«
 WM�UC�«  ‰Ëb??�«  U�—U���U�  ¨Ê«d??�≈Ë
 vK�  qLFK�  ¨U�U��√   U{ËUH�  w�
 w�UO��«Ë ÍœUB��ô« s�_« …œUF��«

ÆW�—u� w�
 Ê√  v??�≈  w??�Ëd??�«  fOzd�«  X??H??�Ë
 w�Ë—Ë_«  œU��ô«Ë  …b��L�«   U�ôu�«
 o��  W{ËdHL�«   U�uIF�«  ¡UI�≈  «—d�
 VFA�«  Ê√  s??�  r??�d??�«  vK�  W??�—u??�
 iG�Ë  ÊuF�«  v�≈  ÃU���  Í—u��«
 r�ú�  ÂUF�«  sO�_«  …u??�œ  s�  dEM�«
 Î «d�R�  g�dO�u�  uO�uD�√  …b��L�«
 ·Ëd??�  w??�   U�uIF�«  nOH��  v??�≈

ÆU�Ë—u� ”ËdO� W�zU�
  U�uIF�«  Ê√  vK�  sO�u�  œÒb??�Ë
 fK��  vK�  ·UH��ôU�  W{ËdHL�«
 ∫ÎUHOC� ¨WO�u�U� X�O� w�Ëb�« s�_«
  U�uI�  ÷d�  r�  ¨p�–  vK�  …Ëö�ò
 w�  p??�  v???�œ√  ÊËœ  w??�Q??�  …b??�b??�
 WO�dF�«  W�—uNL��«  oM��  W�ËU��
 rNL�«  s�  p�c�Ë  Î̈U�œUB��«  W�—u��«
 rOEM�  q??�??�  ”—b???�  Ê√  Êü«  Î «b???�
 WO�U��ù«   «b�U�L�«  r�bI�  WOKL�
  «uMI�«  d��  Í—u��«  VFA�«  r�œË

ÆåW��UML�«
 WO�UFH�  t�LK�  w�  sO�u�  œU??�√Ë
 nKL�«  w�  Àö��«  ‰Ëb�«  sO�  ÊËUF��«
 ”uLK�  ÂbI�  “«d�≈  Î «b�R�  ¨Í—u��«

ÆŸ«eM�« W�u�� qO�� w�
 ÂbI�  “«d�≈  ÎUF�  UMFD��«ò  ∫‰U�Ë
 nMF�«  Èu���  iH�  r??�Ë  ¨dO��
 Î̈UO��—b�  WOLK��«  …UO��«  œuF�Ë
 WLzöL�«  ·ËdE�«  W�ON�  u�  r??�_«Ë
 W??O??�U??�u??K??�œ W??O??�U??O??� W??�u??�??�??�
 fK��  —«d??�  ”U??�√  vK�  W�«b���

Æå2254 r�— w�Ëb�« s�_«
 ‚ö�≈ ‚U�¬ v�≈ fOzd�« ‚ÒdD� UL�

 v�≈ ÎU��ô ¨W�—u� w� WO�UO� WOKL�
 Í—u��« Í—u��« —«u��« l�œ …—Ëd{
 —U�≈  sL{  jA�  qJA�  ÂU??�_«  v??�≈

ÆnOM� w� W�—u��b�« WM�K�«
 w�U�L�« Ác� r�œ v�≈ sO�u� U�œË
 ”uK��« w� Ÿ«eM�«  ·«d�√ …b�U��Ë
 —«u??� ‚ö???�≈Ë …b???�«Ë W??�ËU??� ‰u??�
 `�ö� r�— w� ŸËdA�« WOG� d�U��
 U� V�� ¨WOK�I��L�« W�—u��« W�Ëb�«
 wM�u�«  —«u��«  dL�R�  w�  tOK�  oH�«
 qz«Ë√ wA�u� w� bI Ô� Íc�« Í—u��«

Æ2018 ÂU�
 ‰Ëb???�«  —Ëœ  v???�≈  s??O??�u??�  —U????�√Ë
 w�  U�U��√   U{ËUH�  w�  WM�UC�«
 ÊUJ�S�ò  ∫l�U�Ë  ¨dL�RL�«  p�–  ÕU��≈
 …œU�≈ qO�� w� Î «dO�� qFH� Ê√ UM�O�ö�
 …œUF��«Ë ¨Ÿ«eM�« bF� U� W�—u� —UL�≈
 …œu�Ë w�UL��ô« ŸUDI�«Ë U�œUB��«
 oO�M�  œ«œe�Ë  ¨sO�“UM�«Ë  sO��ö�«
 WOL�√  Òw�U��ù«  —U�L�«  w�  U�œuN�

ÆåU�Ë—u� ”ËdO� —UA��« q� w�
 s� w???�Ëd???�« f??O??zd??�« »d????�√Ë
 U�bM�  Ê«dN�  v�≈  t�u�K�  Áœ«bF��«
 WOG�  p�c�  WOzU�u�«  ·ËdE�«  `O���
 ÊU??�Ëœ—√Ë  w�U�Ë—  sO�Ozd�«  ¡UI�

ÆÎö�√ —dIL�« s� ÊU� UL� ¨„UM�
 UO�d�Ë Ê«d�≈Ë UO�Ë— ¡U�ƒ— bI�Ë 
 WL� ©U�U��√ WOKLF� WM�UC�«  ‰Ëb�«®
  —b�√Ë  ªf�√  ¨W�—u�  ‰u�  u�bO�
  UL�N�«  tO�   d���«  Î̈U�d�A�  ÎU�UO�
 W�—u�  vK�  WO�uONB�«  W�dJ�F�«
 …œU�“ v�≈ ÍœR�Ë —«dI��ö� W�e�e�

Æd�u��«
 dOL�œö�  U??O??�Ë—  ¡U???�ƒ—  o??H??�«Ë
 ¨ÊU�Ëœ—√  VO�  V�—  UO�d�Ë  ¨sO�u�
 qOFH�  vK�  ¨w�U�Ë—  s��  Ê«d??�≈Ë
 v�≈  W??O??�«d??�«  W�d�AL�«  w�U�L�«

ÆW�—u� w� W�“_« W�u��
 WLIK�  „d??�??A??L??�«  ÊU??O??�??�«  h???�Ë
 W�—u�  ÊQA�  WO{«d��ô«  WO�ö��«
 «Ëb???�√ò  W??�ö??�??�«  ¡U??�ƒd??�«  Ê√  vK�
 vK� ¡UM� oO�M��« e�eF� v�≈ rNOF�
 WBM�  —U�≈  sL{  W�d�L�«   U�UH�ô«

ÆåU�U��√  U{ËUH�
 ‰Ëb??�«  i??�—  vK� ÊU??O??�??�«  b???�√Ë
 dO�  ¡ö??O??�??�ô«   UOKLF�  WM�UC�«
 Í—u��« jHM�«  «bzU� vK� ŸËdAL�«
 s�  ÊuJ�  Ê√  V��  w��«Ë  ¨UNK�u��Ë

ÆW�—u�  UJK�L�
 Ê«d????�≈Ë U??O??�Ë— …œU????� Àb??�??�Ë
 —U�√Ë  Æu�bOH�«  d��  ¨f??�√  ¨UO�d�Ë
 r�d�«  vK�  t�√  v�≈  w�Ëd�«  fOzd�«
 …b�U�LK� Í—u��« VFA�« W�U� s�
 r�ú� ÂUF�« sO�_« s� …dO�_« …u�b�«Ë
  U�uIF�«  jG{  nOH���  …b��L�«
 s� q??�  c??�??�« ¨¡U??�u??�« ‚U??O??� w??�
 b�bL��   «—«d??�  q��Ëd�Ë  sDM�«Ë

ÆoA�œ vK� W{ËdHL�« œuOI�«
 …b�Ë  vK�  w�ö��«  ÊUO��«  b�√  UL�
 ‰c� …—Ëd???{Ë W??�—u??�??�« w???{«—_«
 rJ��«   «—œU��  W��UJ�  w�  œuN��«

ÆåsOO�UBH�ô«ò WN�«u�Ë w�«c�«
 Â«e��«  s�  „d�AL�«  ÊUO��«  »d�√Ë
 ‰ö??I??�??�«Ë …b??�u??� Àö??�??�« ‰Ëb????�«
 Î «b�R�  ¨W�—u��«  w??{«—_«  …œUO�Ë
  ôËU��  Í√å?�  U�U��√  WO�ö�  i�—
 w� ÷—_« vK� …b�b� lzU�Ë ÷dH�
 ¨»U�—ù« W�—U�� WF�—– X�� W�—u�
 ÊQA� WO�u�U� dO�  «—œU�� qLA� UL�

Æåw�«c�« rJ��« Êö�≈
 vK� r??N??�e??� ¡U???�ƒd???�«  Èb????�√Ë
 w��« WO�UBH�ô«  UDD�L�« WN�«u�ò
 W�—u�  …œUO�  i�uI�  v??�≈  ·bN�
 w�uI�«  s�_«  œÒbN�Ë  UNO{«—√  …b�ËË

Æå…—ËU�L�« ‰ËbK�
 ¡UL�e�«  Ê«œ√  ¨œb??B??�«  «c??�  w??�Ë
 …b��L�«   U??�ôu??�«  ·«d??�??�«  W�ö��«
 vK�  w�uONB�«  ÊU??O??J??�«  …œU??O??�??�
 s�—c��  ¨q��L�«  Í—u��«  Êôu��«
 vK�  Î «dD�  qJA�ò  —«dI�«  «c�  Ê√  s�

ÆåsOOLOK�ù« s�_«Ë Âö��«

 gO�K�  e??�U??�  l??M??�  Î̈U??O??�«b??O??�
 s� w�dO�_«  gO�K� W�—Ëœ Í—u��«
 WJ���«® o�d� vK� U�dO� ‰ULJ��«
 WJ���«  n???�—  w???�  ©„«d?????�  q???�  ≠

Æw�dA�«
 WJ���«  WE�U��  w�  —bB�  œU�√Ë
 w�dF�«  gO�K�  e�U�  d�UM�  Ê√
 œu�√  q�  W�d�  w�  e�dL�L�«  Í—u��«
 ©„«d??�  q??�  ≠  WJ���«®  o�d�  vK�
Ø12®  ÍdJ�F�«  ÃuH�«  jO��  w�

 W??�—Ëœ  «uFM�  ¨©V�u�  q��  WIDM�
 —u�F�«  s�  WO�dO�_«   «uIK�  l���
 o�dD�«  d��  U�dO��  ‰ULJ��«Ë  tM�

ÆåwKA�UI�« WM�b� v�≈ ‰u�uK�
  œU� ¨W�U� u�bO� l�UI� o�ËË
 W�—Ëb�« W�ËU�� ¡UM�√ d�u��« s� W�U�

ÆWIDML�« w� —ËdL�« WO�dO�_«
 WO�dO�_«   U�d���«  Ác�  w�Q�Ë
 i�d�«  d�UE�  œU�œ“«  l�u�  q�  w�
 w�  UN�ö��ô  WO�FA�«  W�ËUIL�«Ë
 W�U{≈  ¨W�—u��«  …d�e��«  o�UM�
 l�«uL�«  s�   U�d���«  Ác�  »d�  v�≈
 gO�K�  WF�U��«  WLNL�«  W�dJ�F�«

ÆåWJ���« WM�b� jO�� w� Í—u��«
 Í—u��«  gO��«  w�  j�U{  b�√Ë
 q�ò  W??�d??�  w??�  e�U��«  d�UM�  Ê√

 WF�«u�« „«d� q� …bK� n�— w� åœu�√
 ©wKA�UI�«  ≠  WJ���«®  o�d�  vK�
 e�«u��«Ë  ◊UIM�«  s�  u�Ë  ¨w�uM��«
 ÃuH�«  W�UL��  W??�U??�??�«  …d??A??F??�«
 ©17®  W�dHK�  l�U��«  ©V�u�  Ø12®
 «uFM�  ¨Í—u??�??�«  w�dF�«  gO��U�
  U�—b� 4  s� W� ÒuJ� WO�dO�√  W�—Ëœ

Æåt�ö� —u�F�« s�
 d�UM�ò  ÊQ???�  j??�U??C??�«  l??�U??�Ë
 s�  »«d��ô«  W�—Ëb�«  «uFM�  e�U��«
 «u�U�Ë ¨tM� Â 500  bF� vK� e�U��«
 w�   U�—bL�«  l�  q�UF�K�  s�e�U�

Æå»U���ô« XC�— ‰U�

áµ°ùëdG »bô°T á q«cô«eCG á qjQhO OôWh ..á≤£æªdG øeCG O qó¡j ¿’ƒédG ¿CÉ°ûH ø£æ°TGh QGôbh á°Vƒaôe ájQƒ°S »a á q«dÉ°üØf’G äÉ££îªdG ôÑà©J É«côJh ¿GôjEGh É«°ShQ

 á q«fƒfÉb ô«Z »gh ájQƒ°S ≥æN ≈dEG ±ó¡J áq«Hô¨dG äÉHƒ≤©dG :ø«JƒH

 åw�FA�«  VCG�«  Âu�ò   UO�UF�  ¨f�√  ÕU��  XIKD�«
 ¨sOM�«uL�«  ·ô¬Ë  qzUBH�«  …œU�  UN�bI��  ª…e�  ŸUD�  w�
 WHC�« W�U�� YKÔ� w�uONB�« ‰ö��ô« r{ ŸËdAL� U ÎC�—
 WOMOD�KH�«  Âö??�_«  Êu�—UAL�«  l�—Ë  ÆWK��L�«  WO�dG�«
  U??�U??N??�??�ô«Ë r??C??�« ŸËd??A??L??� U??N??C??�— b??�R??�  U??�??�ôË
 X�«u��«Ë  ‚uI��U�  p�L��«  vK�  œÒb??A??�Ë  ¨WO�uONB�«

ÆWOMOD�KH�«
 b�U�  ÍbF�  «b�  »e��  w�UO��«  V�JL�«  uC�  vI�√Ë
 q�  qAHO�  UM�F�  Ê√  UNO�  b�√  ¨qzUBH�«  s�  WK�L�  WLK�

ÆsO�u��« ŸËdA� qA�√ UL� WO�uONB�« l�—UAL�«
 W�d��«  dJ�  l??�  r��M�  r??C??�«  —«d???�  Ê√  UNO�  È√—Ë
 ‰UB���ô«  vK�   WLzUI�«Ë  ‰ö��ô«  …QA�  cM�  WO�uONB�«
 ÆwMOD�KH�«  VFA�«  dO�N�Ë  ÷—_«  vK�  ¡ö??O??�??�ô«Ë
 ‰ö��ô« »d� —«dL��« w� …b� q�«u�Ë ·ËdE�« XL�U�Ë
 dO�  r�b�«  UN��bI�  w�Ë  ¨t�uI�Ë  UM�F�  vK�  W�NMLL�«

ÆW��UF�L�« WO�dO�_«  «—«œù« q�� s� œËb�L�«
 Ÿb??�√Ë  ¨—uD�Ë  UL�  wMOD�KH�«  UM�F�  Ê√  v??�≈  —U??�√Ë
 ÂUBH�«  ô  W�uC�  W�ö�  d��  wM�u�«Ë  w�U��ù«  Áœu�Ë

Æ÷—_«Ë VFA�« sO� ŸUDI�« ôË UNO�
∫wK� U� vK� WO�ö�ù«Ë WOM�u�« ÈuI�« r�U� b�U� b�√Ë

 WOLOK�≈ …b�Ë w� WK��L�« WOMOD�KH�« w{«—_« Ê≈ ≠ ÎôË√
Æw�Ëb�« Êu�UI�« UN� ·d�F�Ë U�ÒdI� …b�«Ë

 VFAK�  w�  w???{«—_«  Ác??�  vK�  …œUO��«  Ê≈  –  ÎUO�U�
 w�Ëb�« Êu�UIK� ÎUI�Ë ¨b�√ UNO� t�“UM� ô Áb�Ë wMOD�KH�«

ÆUO�«dG��«Ë a�—U��« ozUI�Ë w�U��ù« w�Ëb�« Êu�UI�«Ë
  o��«  WOHB��  w??�d??O??�_«  fOzd�«  WD�  Ê≈  –  ÎU��U�
 W{u�d�  ÊdI�«  WIHB�  ·dF�  X�U�  w��«Ë  ¨wMOD�KH�«
 oH��  ŸËdA�  U�d�u�Ë  UN�IOI�  w�  UN�_  Î̈öOBH�Ë  WKL�
 ÊUOJ�«  W�uJ�Ë  WO�dO�_«  …—«œô«  sO�  tKO�UH��  tOK�
 VFAK�  WOM�u�«  ‚uI��«Ë  WOCI�«  WOHB��  w�uONB�«

Æw�Ëb�« Êu�UIK� `{«Ë dJM� w� …uI�U� wMOD�KH�«
 q�«u�  ‰ö��ô«  W�Ëœ  Ê≈  YO�Ë  ¨tK�  «c�  v�«  Î «œUM��«Ë
 WDK� v�« UNzu{ w� WDK��« X�u� b�Ë UN�ö��«Ë UN�«Ëb�
 UN��uJ� Z�U�d� w� XMK�√Ë ¨WDK� ÊËb� WDK�Ë  U�b�
 r{  jD��  cOHM�  “uL�  w??�  √b��  ·u??�  UN�√  …b??�b??�??�«

 ”bI�« qLA� ¨WO�dG�« WHC�« w{«—√ s� WF�«Ë  U�U��
 q�J�«Ë  XOL�«  d���«  ‰UL�Ë  WOMOD�KH�«  —«u??�_«  o�UM�Ë
  UM�u��L�«  p�– w� UL� ÊUDO��ô« o�UM�Ë WO�UDO��ô«
 WOM�u�«  ÈuI�«  w�  UM�S�  ¨W�ËeFL�«  WO�UDO��ô«  —R��«Ë
 vK� ÂuI� …b�b� WOM�Ë WO�O�«d��« v�« u�b� WO�ö�ù«Ë

∫wK� U�
 UN�F�Ë  w��«   UL�UH��«Ë   UO�UH�ôU�  qLF�«  ¡UN�≈  ≠  1
 uK�Ë√  WO�UH�«  UN�√—  vK�Ë  ‰ö��ô«  l�  d�d���«  WLEM�
 ‰ö��ôU� ·«d��ô« V��Ë ÍœUB��ô« f�—U� ‰u�u�Ëd�Ë
  «—«dI� ÎöL� p�–Ë ¨WF�— ö�Ë Î «—u� wM�_« oO�M��« n�ËË

ÆÍe�dL�«Ë wM�u�« sO�K�L�«
 WO�dO�_« …—«œù« l�  WOM�_«  WO�UH�ôU�  qLF�«  ¡UN�≈  ≠  2

ÆWO�U��«
  «—«d�Ë  wM�u�«  fK�L�«   «—«d??�  oO�D��  ¡b��«  ≠  3
 ÍœUB��ô« f�—U� ‚UH�U� qLF�« n�u� W�e�dL�« f�U�L�«
 vK� WF�UIL�«  ÷d�Ë w�uONB�« œUB��ôU� ◊U��—ô«  p�Ë
 W�d� r�œË ¨WO�uONB�«  U��ML�«Ë  UM�u��L�«  U��M�
  U�uIF�« ÷d�Ë  «—UL���ô« V��Ë åqOz«d�≈ò WF�UI�
 b{  WO�UI�   «¡«d???�≈  –U��«  v??�≈  ‰Ëb??�«  …u??�œË  ©BDS®
 Î «cOHM�   «dLF��L�«   U��M�Ë  s�dLF��L�«Ë   «dLF��L�«
 ÂUE�Ë  WF�«d�«  nOM�  WO�UH�ô  ÎUI�Ë  W�b�UF��«  UN�U�«e��ô

ÆWO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�LK� U�Ë—
 oO�M��« n�ËË w�uONB�« ÊUOJ�U� ·«d��ô« V�� ≠ 4
 …dDO�  s??�  ÊU??J??�??�«Ë  w???{«—_«  q��  d�d��Ë  w??M??�_«
 r�U�LK�  WO�u�UI�«  W�ôu�«  b�Ë  WO�bL�«  …—«œù«Ë  ‰ö��ô«
 sOD�K� W�Ëœ w{«—√ w� sOLOIL�« lOL� vK� WÒOMOD�KH�«

Æ‰ö��ô« X��
 v�«  …œuF�«  w�  sOOMOD�KH�«  sO��ö�«  ‚uI�  Ê≈  ≠  5
 ‚uI� WL�UG�« W�dJ�F�« …uI�U� UNM� «Ëd�� w��« r�—U�œ
 ¨UM�FA�  WHBML�«  WOL�_«   «—«dI�«Ë  w�Ëb�«  Êu�UI�«  U�dI�
 sOOMOD�KH�«  sO��ö�«  WOC�  q��  p�L��«  b�R�  tOK�Ë

 ÆrNM�Ë v�≈ rN�œu�Ë
  ULEML�«  v??�«  sOD�K�  W??�Ëœ  ÂULC�«  WK�«u�  ≠  6
 WLEM� UNO� UL� WO�Ëb�«  «b�UFL�«Ë  UO�UH�ô«Ë  ôU�u�«Ë

ÆW�dJH�« WOJKL�«

 »d��«  rz«d�  s�  WM�UNB�«  sO�ËR�L�«  WI�ö�  ≠  7  
 UNO�  UL�  ¨UM�F�  o��  W�J�dL�«  WO�U��ù«  b{  rz«d��«Ë
 vK�  Ê«Ëb??F??�«Ë  rC�«Ë  Í—ULF��ô«  ÊUDO��ô«  rz«d�
 WLJ�L�«  w� rN��¡U��Ë ¨WO�ö�ù«Ë WO�O�L�«   U�bIL�«

ÆWO�Ëb�« WOzUM��«
 vK�  ‰uB��«  s�  sOD�K�  W�Ëœ  sOJL�  vK�  qLF�«  ≠  8

ÆW�uCF�«
 ÍbB��«Ë  ¨W�d��«  q�√  s�  Èd??�_«  ‰UC�  r�œ  ≠  9
  ôËU�L�«Ë  WOKOz«d�ù«  W�dJ�F�«   «—«dI�«Ë   U�UO�K�
 W��UDL�«Ë  ¨»U�—ùU�  tL�ËË  rN�UC�  r�d���  WO�dO�_«
 ¡U�M�«Ë  s��«  —U��Ë  v�«bI�«  Èd�_«  s�  Í—uH�«  Ã«d�ùU�
 —UA��«  q�  w�  sO�—«œù«  sOKI�FL�«Ë  v{dL�«Ë  ‰UH�_«Ë
 ÊU��ù«  ‚uI��  WO�U��«  W{uHL�«  ¡«bM�  ÎöL�  ≠19bO�u�

Æ…b��L�« r�ú� ÂUF�« sO�_« w�uF��Ë
 t��ËUI�  WK�«u�  w�  UM�F�  o�  vK�  bO�Q��«  ≠  10

 ¨t??{—√  d�d��  v��  W�ËdAL�«  qzU�u�«  qJ�  ‰ö��ö�
 ÊUOBF�« p�– w� UL� WO�FA�« t��ËUI� bOFB� vK� qLF�«Ë
 wM�u�« ‰öI��ô« oOI�� v�� WK�UA�« W�ËUIL�«Ë wM�u�«
 UNK� t�U�U� ÷UNM��«Ë  ”bI�« UN�L�UF� sOD�K� W�Ëb�
 WOM�Ë  …œUO�  d��   U�A�«Ë  ¡u�K�«   ULO��Ë  s�u�«  w�

Æ‰ö��ô« l� ‰UCM�« ‰UJ�√ q� d�b� …b Ò�u�
 Îö�U�  ÎUOM�Ë  Î«—«u�  VKD��  WO�O�«d��ô«  Ác�  Ê≈  ≠  11
 sO�UF�«  ¡UM�_«  Èu���  vK�  —ÒdI�  ÍœUO�  ¡UI�  ‰ö�  s�
 ÂU�I�ô«  ¡UN�«  vK�  qLF�«  q??�_  WOMOD�KH�«  qzUBHK�
  UO�ü« l{ËË WO�O�«d��ô« Ác� wM��Ë …b�u�« …œUF��«Ë

        ÆUNIO�D��
 —«dI�Ë WIHBK� WC�«d�« WO�Ëb�« n�«uL�« q� wO�� Î«dO�«Ë
 w�Ë—Ëô« œU��ô« ‰ËœË sOB�«Ë UO�Ë— UN�√— vK�Ë rC�«
 WOKL�   «uD�  –U��U�  W��UD�  w�Ë  UOI�d�√  »uM�  W�ËœË
  ÆUM�FA� W��U��« ‚uI��« l� WC�UM�L�« UN�«¡«d�≈ q� n�u�

 s�  ÎUB��  13  s�  Ã«d??�ù«  WO�«dF�«  ¡«—“u??�«  W�Uz—   b�√
 WKO�  rNOK�  i�I�«  wI�√  s�c�«  åtK�«  »e�  VzU��ò  d�UM�
 ‰«“ U� »uKDL�« h�A�« Ê√ v�≈  —U�√ ULO� ¨WO{UL�« WFL��«

Æ¡UCI�« …bN� w�
 fOz—  r�U�  wL�d�«  Àb��L�«  ¨‰ö??�  ö??�  bL�√  ‰U??�Ë
 W�—U����«  U�uKF� w{UL�« Ÿu��_« ‰ö�  œ—Ëò ∫W�uJ��«
 ¨åWO�Ëœ   UOK�L�Ë  W�U��  o�UM�  ·«bN��ô  W�ËU��  s�
 VzU�� d�UM� ‰UI��« WOKL� w� »uKDL�« h�A�«ò Ê√ ÎUMO��
  «¡«d??�ù«  c��O�  s Ó�  u�  ¡UCI�«Ë  ¡UCIK�  rK�  tK�«  »e�

ÆåtI�� W��UML�«
 fO�Ë ¨W�Ëb�« W�O� ÷d� W�uJ��« WO�ËR��ò Ê√ ·U{√Ë

ÆåWOzUCI�« d�«Ë_U� q�b� Í√ W�uJ��« fOzd�
 W�ËbK�  W�“U�Ë  W��d�   «¡«d??�≈  œu??�Ëò  v�≈  ‰ö�  —U??�√Ë
 WO��U�ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨åW�œËb��« c�UML�« vK� UN��O� ÷dH�

Æås�b�UH�« »uO�� V�c� X�U� c�UML�«  «œ«d�≈
 WO�«dF�«  œËb��«   «u??�  …œUO�  XF��«  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 ‰ËœË l� ÒÍœËb��« j�dA�« sO�Q� q�√ s� W��b� UO�u�uMJ�

Æ—«u��«
 ÂUE�Ë W��b��« UO�u�uMJ��« ÊS� ¨åW�d�u��«ò …UM� V���Ë 
 u� …dÒO�L�«  «dzUD�«Ë W�—«d��«  «dO�UJ�« d�� w�c�« W��«dL�«
 ÍÒbB��« w� œËb��« ”d�  «u� …œUO� t�F��« Íc�« »uK�_«

ÆsOO�U�—ù« qK��  UOKL�Ë V�dN��« rz«d��
 UN�œU� V��� ÃU��� œËb��« Ê√ ¨WO�«dF�« …UMI�« X�U{√Ë
  UMOB���« ‰UL�ù W�O�� WO�uJ� œuN�Ë r�œ v�≈ sOOM�_«
 wM�_«  bN��«  r�b�  UN��d�√  vK�  …b�FL�«  ‚dD�«  ‰UB�≈Ë

Æ„UM�
 w� r� 200 s� d��√ sOB�� r� t�√ w�«dF�« —bBL�« b�√Ë
 WJzUA�«  „ö�_U�  W�—u�Ë  ‚«dF�«  sO�  W�œËb��«  W�U�L�«
 qJA�åË  XL�U�  w��«  W�—«d��«   «dO�UJ�«Ë  W��«dL�«  Ã«d�√Ë
 V�dN��« rz«d� lM� w� ¨WOM�_«  «œUOI�« dO�F� V��� ¨ådO��

ÆqK���«Ë
 ¨rOJ��« —UL� ¨‚«dF�« w� WLJ��« —UO� rO�“ sK�√ ¨p�– v�≈
 r�œò  v�≈  ·bN�  b�b�  w�UO�  n�U��  fO�Q�  s�  ¨f??�√

ÆÁdO�F�� ÎUI�Ë ¨åW�Ëb�«
 q�  w�  ÂuO�«  lL���ò  ∫fO�Q��«  ÊUO�  w�  rOJ��«  ‰U??�Ë
 ¨U�Ë—u� W�zU� œbL� l� U�œö� UN� dL� …dOD�Ë …dO��  U�b��
 U�—UA��«Ë UN�U��ô WF�— ‚«dF�« ÊU�Ë tK� r�UF�U� XHB� w��«
 W�ö��«Ë W�B�« tK�« ‰Q�M� UN� sO�UBL�«Ë UN�UO�Ë œb� ŸUH�—«Ë
 sO�UBLK�  q�UF�«  ¡UHA�«Ë  ¡UFL�  W�dA�K�Ë  UM�F�  ¡UM�_

ÆårN�Ëc� Ê«uK��«Ë d�B�«Ë sO�u�LK� Ê«dHG�«Ë WL�d�«Ë
 V�UD�  WO�K�Ë   U�b���«  Ác??�  W??N??�«u??�ò  Ê√  ·U???{√Ë
 lOL�  vK�  WF�d�Ë  …œU�   «uD�  VKD��  UM�U��Ë  UM�F�

 s� ÎUMKF� ¨åÎUO�uJ�Ë ÎUO�UO�Ë ÎU�œUB��«Ë ÎUO�UO� ¨ U�u��L�«
 s�  oKDM�  dO��  ÍdO�UL�  w�UL�d�  w�UO�  n�U��  qOJA�ò

ÆåUNzUC� w� „Òd���Ë W�Ëb�«
 œb�  s�ò  qÒJA�  b�b��«  n�U���«  Ê√  v�≈  rOJ��«  —U??�√Ë
 ¨åWKI��L�«  WOM�u�«   UOB�A�«Ë  WO�UO��«  ÈuI�«  s�

 Î «dO�F�  ¨åÊuO�«d�  n�U��ò  vÒL��  Ê√  «Ëœ«—√  Á¡UC�√  Ê√Ë
 w�  WK�U��«  WI�ö�L�«   ôu��K�  WBK��  W��«u�ò  s�
 wM�u�«  ŸËdAL�«  r�œË WOD�u�«Ë ‰«b��ô« s� Î «c��� ¨œö��«
 qJA�  W�Ëb�«  Èu�  qO�L��  ÎUMO��  ÎU�U�√  ÍËb�u�«  »UD��«Ë

Æå‰œU�Ë `{«Ë

 ø£æ°TGhh hó©dG ™e ôjôëàdG áª¶æe É¡à©bh »àdG á q«æeC’G äÉ«bÉØJ’ÉH πª©dG AÉ¡fEGh ..∫ÓàM’G ™jQÉ°ûe á¡LGƒªd IójóL á q«æWh á q«é«JGôà°SG ≈dG IƒYO

áq«æ«£°ù∏ØdG âHGƒãdG ≈∏Y äO qó°T zº°†dG{`d kÉ°†aQ Iõ¨H Ió°TÉM Iô«°ùe

QGƒédG ∫hOh ¥Gô©dG ø«H q…OhóëdG §jô°ûdG ø«eCÉàd áãjóM Ö«dÉ°SCGh ..º«µëdG QÉªY áeÉYõH ójóL q»°SÉ«°S ∞dÉëJ ¢ù«°SCÉJ

AÉ°†≤dG Ió¡Y »a ∫GR Ée q»bGô©dG zˆG ÜõM ÖFÉàc{ ô°UÉæY RÉéàMG á«∏ªY »a Üƒ∏£ªdG :OGó¨H

 Å°ûæjh á q«dhódG ø«fGƒ≤dG ¬cÉ¡àfG π°UGƒj q»cô«eC’G ∫ÓàM’G

áµ°ùëdG ∞jQ »a q»Yô°T ô«Z kÉ qjôµ°ùY kGQÉ£e

 WO�dFO�« WIDM� w� ÍdJ�� —UDL� XK�L� UN� …b�b� WO�d� dO� …b�U� ¡UA�≈ vK� w�dO�_« ‰ö��ô«  «u� X�b�√
 jHM�«  W�d��  WO�«d�«  UN�UDD��  l�  ÎUO�UL�  W�—u��«  …d�e��«  w�  w�d�ö�«  U�œu�Ë  e�eF��  p�–Ë  WJ���«  n�d�

ÆWO�Ozd�« qO�U�L�«Ë W�—u��« WOM�U��«  «Ëd��«Ë
 dO� U�œu�Ë e�eF�� Î «b�b� ÎU�dJ�� Î«—UD�  QA�√ w�dO�_« ‰ö��ô«  «u� Ê√ WJ���« n�— s� WOK�√ —œUB�  d�–Ë
 8 bF� vK� uK� q� »u�� l�«u�Ë nON� Â√ W�d� sO� WF�«u�« WIDML�« w� p�–Ë W�—u��« …d�e��« WIDM� w� w�dA�«

ÆWO�dFO�« WM�b� n�— w� ÎU�uM� r�
 W�U�≈Ë WO���uK�« œ«uL�«Ë  «bFL�« ‰U�œS� ÂuI� åb��ò  U�uL��Ë w�dO�_« ‰ö��ô«  «u� Ê√ —œUBL�« X�U{√Ë
 ¨…b�b��« WO�dA�« dO� …b�UI�« r�b��� l�«uBK� q�«u�« o�dD�« XO�e�Ë W�dJ�F�«  UMJ��« W�U�≈Ë WO�ML�ù« d�«u��«
 w� U�œu�Ë w�dO�_« ‰ö��ô«  «u� “eF� sO� w� l�«uB�« jO�L� …œÒbA� W�«d�� ÂuI� åb��ò  U�uL�� Ê√ WMO��

ÆW�—u��« …d�e��« WIDM� w� WO�dA�« dO� U�b�«u�
 W�dJ��  «bF�Ë W�K�Q� WKL�L�«  UM�UA�« ·ô¬ WO{UL�« WKOKI�« dN�_« ‰ö� w�dO�_« ‰ö��ô«  «u� XK�œ√Ë
 W�d��Ë W�—u��« …d�e��« WIDM� w� w�d�ö�« U�œu�Ë e�eF�� WO�dA�« dO� d�UFL�« d�� WJ���« v�≈ WO���u�Ë

Æo�UML�« pK� w� rNL�b� s�c�« s� UN�«Ëœ√ l� R�«u��«Ë ÊËUF��U� œö��«  «dO�Ë  «Ëd� s� ÁdO�Ë jHM�«
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قالت مصادر دبلوماسية 
إن الضغوط والعقوبات 

األميركية لم تنجح بجعل 
واشنطن الالعب المحوري 

في العالم. فالملف الليبي 
في عهدة فرنسية والملف 

السوري عهدة روسية 
والملف الكوري عهدة 
صينية وصفقة القرن 

تعثرت واالنسحاب من 
االتفاق النووي اإليراني 

صار مصدر مكاسب 
إليران باعتراف واشنطن 

بدالً من أن يشكل 
االنسحاب األميركي سبباً 

إلضعاف إيران.
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الخارجية الإيرانّية ترف�ض اأي تدخل في �ش�ؤونها الداخلّية

ودبل�ما�شّي اإيرانّي ي�شّرح: ال�شع�دّية تريد التفاو�ض مع طهران

15 عامًا من ال�شراكة بين رو�شيا ومنظمة التعاون الإ�شالمي

وا�شنطن تعتبر من المهم ا�شتمرار الح�ار 

مع م��شك� لإقناعها بتغيير بع�ض من اأن�شطتها! 

قان�ن ه�نغ ك�نغ الجديد يدعم ممار�شة مبداأ »دولة واحدة ونظامان«

ولم تعتبره درجة عالية من ثقة الحك�مة المركزّية في ه�نغ ك�نغ 

ميركل يت�ّجب علينا ال�شتعداد 

لعدم الت��شل لتفاق »ما بعد بريك�شت«

رفضت إيران مجدداً أي تدخل في شؤونها الداخلية، 
لألحكام  رفضها  الفرنسية  الخارجية  إعالن  إثر  وذلك 
يحمالن  المواطنين  من  اثنين  بحق  إيران  في  الصادرة 

الفرنسية اإليرانية. المزدوجة  الجنسية 
عباس  اإلي��ران��ي��ة،  الخارجية  باسم  الناطق  وق��ال 
موسوي، في بيان أمس، رداً على تصريحات الخارجية 
يحمالن  االيرانيين  السجناء  من  اثنين  حيال  الفرنسية 
وزارة  »تدخل  فرنسية(:   – )إيرانية  مزدوجة  جنسية 
اإليرانية  القضائية  القضايا  في  الفرنسية  الخارجية 
اإلسالمية  »الجمهورية  أن  م��ؤك��داً  قيمة«،  ل��ه  ليس 

اإليرانية ال تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية«.
القضائية  المحاكم  »تختص  م��وس��وي:  وأض���اف 
األحكام  وإصدار  بمحاكمة  اإلسالمية  إيران  لجمهورية 
وفي  عادلة  محاكمات  في  اإليرانيين  المواطنين  بجرائم 
اإلسالمية،  إيران  في  المدنية  والحقوق  القوانين  إطار 
وقد أُدينت السيدة فريبا عادلخاه وروح الله زم بقضايا 

في المحاكم اإليرانية ويقضون عقوبتهما«.
على  باإلعدام  حكماً  أصدر  قد  اإليراني  القضاء  كان 
»محاولة  منها  تهمة؛  ب�13  إدانته  بعد  زم،  الله  روح 
الداخلي  األم��ن  على  والتآمر  الحكم  بنظام  اإلط��اح��ة 
المتحدة  ال��والي��ات  لصالح  والتجسس  وال��خ��ارج��ي 

وإسرائيل وفرنسا«.
حسين  غالم  اإليراني،  القضاء  باسم  الناطق  وقال 
حكماً  ثبتت  االستئناف  »محكمة  إن  أمس،  إسماعيلي، 
الفرنسية - اإليرانية  الباحثة  5 سنوات بحق  بالسجن 

فريبا عادلخاه«.

صدرا  منفصلين  »حكمين  أن  إسماعيلي  وأض��اف 
سنة  وبالسجن  س��ن��وات،   5 لمدة  بالسجن  بحقها، 
فإن  اإليراني،  القانون  بموجب  أنه  أمنية،  بتهم  واحدة، 
العقوبة األطول هي تلك التي يقضيها المدان«، وقال إن 

»العقوبة تحتسب اعتباراً من يوم االعتقال«.
أن  وسبق  المزدوجة  بالجنسّية  إي��ران  تعترف  وال 
عالمة  عاماً(  رفضت دعوات لإلفراج عن عادلخاه )60 
وقالت   ،2019 حزيران  منذ  المحتجزة  األنثروبولجيا 

إن هذه المطالب تمثل تدخالً في شؤونها.
تبادل  جرى  حيث  آذار  في  سجناء  البلدان  وتبادل 
الله  روح  جالل  والمهندس  مارشال  رونالد  األكاديمي 
على  يذكر  مؤشر  يوجد  ال  الحين  ذلك  منذ  لكن  نجاد. 
 5 بالسجن  عليها  ُحكم  التي  عادلخاه  س��راح  إط��الق 

أعوام في أيار بعد إدانتها بتهم تتعلق باألمن القومي.
السابق  إيران  سفير  فر،  دانائي  قال  أخرى،  جهة  من 
للتفاوض  استعداد  على  »ط��ه��ران  إن  ال��ع��راق،  ل��دى 

والتوصل إلى اتفاق مع السعودية«.
الرسمية  »إرنا«  وكالة  مع  خاص  حوار  في  فر  وأكد 
أيضاً،  معنا  التواصل  تريد  »السعودية  اإلي��ران��ي��ة: 
إن  فر  وقال  المبادرة«.  زمام  تأخذ  أن  تستطيع  ال  لكنها 
»الرياض ال تستطيع اتخاذ خطوات في هذا المجال ألن 

الواليات المتحدة االميركية ال تسمح لها بذلك«.
في  داخلية  »مشاكل  وجود  السابق  السفير  وأضاف 
الحل  على  القدرة  إلى  تفتقر  إقليمية  وقضايا  السعودية 

من خالل الحوار والتفاهم«.
العالم  في  دينية  تأثيرات  »للسعودية  إن  فر  وقال 

لديها  دول��ة  والسعودية  إنكارها،  يمكن  ال  اإلسالمي 
النقد  ص��ن��دوق  على  وتأثيرها  كبيرة،  مالية  م���وارد 
وقدرة  وكمية  األجنبية،  العمالت  واحتياطي  الدولي، 
الخارجية  وسياستها  الدولية  والعالقات  النفط،  إنتاج 

المتحدة،  الواليات  وخاصة  العالم،  دول  مع  النشطة 
مكّونات قوة للرياض ال يمكن إنكارها«.

الدول  على  السيطرة  حاولوا  »السعوديون  وتابع: 
المجاورة، مثل العراق واليمن«.

العالم   - »روسيا  االستراتيجية  الرؤية  مجموعة  عقدت 
التعاون  بمنظمة  لروسيا  التمثيلي  والمكتب  اإلسالمي«، 
اإلسالمي، أول أمس، مؤتمراً عبر الفيديو بمناسبة 15 عاماً 

على انضمام روسيا للمنظمة.
الشراكة بين روسيا  المؤتمر بعنوان »15 عاماً من  جاء 
األمين  أعماله،  في  وش��ارك  اإلسالمي«،  التعاون  ومنظمة 
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، يوسف العثيمين، والممثل 
اللطيبوف،  عبد  رمضان  المنظمة،  ل��دى  لروسيا  ال��دائ��م 
منظمات  لدى  الروسي  الخارجية  لوزير  الخاص  والممثل 
كونستانتين  الخاصة،  المهام  سفير  اإلسالمية،  ال��دول 

شوفالوف وغيرهم.
نهاية  مراقبة،  دول��ة  بصفة  انضّمت  قد  روسيا  وكانت 
خارجية  لوزراء   32 ال�  المؤتمر  أعمال  خالل   ،2005 يونيو 
)وكانت  صنعاء  في  المنعقد  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
المنظمة حتى 2011 تحمل اسم منظمة المؤتمر اإلسالمي(.

رمضان  المنظمة،  ل��دى  لروسيا  الدائم  الممثل  وش��ّدد 
دولية  منظمة  أكبر  إلى  »االنضمام  أن  على  اللطيبوف،  عبد 
استعادة  في  بارزة  نقطة  أصبح  المتحدة  األمم  هيئة  بعد 
روسيا  إن  حيث  اإلسالمي«،  والعالم  روسيا  بين  العالقات 
وض��رورة  المعتدل  لإلسالم  رؤيتها  في  المنظمة  تشارك 
التطرف  لمكافحة  بفعالية  والعمل  األدي��ان،  بين  الحوار 
تجربة  على  بالتعرف  المنظمة  تهتم  جانبها  من  واإلرهاب. 

روسيا في التعايش السلمي بين األديان والقوميات.
التعاون اإلسالمي، يوسف  العام لمنظمة  أّكد األمين  كما 
بن أحمد العثيمين، أن المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون 
مع روسيا، وتأمل في مواصلة الحوار. حيث قال إن »روسيا 
هي الشريك األهم للمنظمة، وتسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز 

المساحة  نقدر  »إننا  وتابع:  وال��دول��ي«،  اإلقليمي  األم��ن 
القانونية للمواطنين المسلمين في روسيا، والقادرين على 
أداء شعائرهم بحرية، حيث إن اإلسالم عنصر تاريخي مهم 
في التراث الثقافي لروسيا، حيث يعيش 20 مليون مسلم. 
الدول  من  لعدد  مجاورة  روسيا  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 

اإلسالمية«.
ومنظمة  روسيا  بين  القوية  العالقات  إن  العثيمين  وقال 
التعاون اإلسالمي تسهم إسهاماً كبيراً في تنمية اإلمكانات 
الفكرية للطرفين، وتساعد في تعزيز العالقات بين روسيا 
والعالم اإلسالمي، وهي العالقات التي واجهت في السنوات 
األخيرة بعض الصعوبات في مجال اإلرهاب واالضطرابات 

االجتماعية واالقتصادية، التي فاقمتها جائحة كورونا.
مينيخانوف،  رستم  تتارستان،  جمهورية  رئيس  أما 
ال��رؤي��ة  مجموعة  رئ��ي��س  منصب  أي��ض��اً  يشغل  وال���ذي 
تال  وال��ذي  اإلس��الم��ي«،  العالم   - »روسيا  االستراتيجية 
كلمته نيابة عنه نائب رئيس مجموعة الرؤية االستراتيجية 
فأّكد  موخاميتشين،  فاريت  اإلسالمي«،  العالم   - »روسيا 
العالقات  تطوير  في  بمساهمتها  تفخر  تتارستان  أن  على 
الدول  إن  حيث  اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة  روسيا  بين 
الحوار  تعزيز  في  لروسيا  التقليدي  الشريك  هي  اإلسالمية 
والمنظمة  روسيا  تتعاون  بينما  والحضارات،  األديان  بين 
لضمان االستقرار واألمن على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
أما الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي لدى منظمات 
كونستانتين  الخاصة،  المهام  سفير  اإلسالمية،  ال��دول 
»ليست  اإلسالمي  التعاون  منظمة  إن  قال  فقد  شوفالوف، 
ولكنها  المتحدة،  األمم  هيئة  بعد  دولية  منظمة  أكبر  فقط 
أيضاً الرابط الوحيد بين الدول على أساس المجتمع الديني 

يزال  »ال  الحضاري  التنوع  أن  على  مؤّكداً  والحضاري«، 
شرطاً مسبقاً للتنمية البشرية«.

دول  مع  روسيا  عالقات  أن  إلى  شوفالوف  أشار  كذلك 
العالم اإلسالمي، منذ قرون، ذات طابع تاريخي، واكتسبت 
في السنوات األخيرة سمات الشراكة بين الحضارات. وذكر 
تضع  سياسية  منظمة  هي  اإلسالمي  التعاون  منظمة  أن 
بينما  وفلسطين،  القدس  مشكلة  حل  أولوياتها  قمة  على 

يوفر اعتراف روسيا بدولة فلسطين دولة مستقلة، أساساً 
ككل،  اإلسالمي  والعالم  روسيا  بين  العالقات  لتنمية  متيناً 

ومنظمة التعاون اإلسالمي على نحو خاص.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العمل في هذا االتجاه 
العالم   - »روسيا  االستراتيجية  الرؤية  مجموعة  قبل  من 
الدول  مع  روسيا  موقف  لتقارب  صلبة  منصة  اإلسالمي«، 

اإلسالمية.

المتحدة  الواليات  بين  الحوار  استمرار  »أهمية  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  أكد 
وروسيا«، مشيراً إلى أن األخيرة »لديها مصلحة في عدم تصعيد التوتر في أفغانستان«.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي، أمس: »خالل الحديث مع شركائنا في روسيا حول أفغانستان 
أخبرتهم أننا ال نريد منهم التورط«، في إشارة إلى أن »روسيا لديها مصلحة في عدم تصعيد التوتر 

في أفغانستان«.
وحول دعوة الواليات المتحدة األميركية لروسيا للمشاركة في قمة الدول السبع الكبرى، قال 
بومبيو: »أما بالنسبة لروسيا ومجموعة السبع عندما كانوا فيها )في المجموعة جلبوا مشاكل، 
اآلن هم خارجها - ما زالوا يشكلون خطراً علينا. يجب أن نتحدث مع الروس. الرئيس )الواليات 
المتحدة( هو من يحدد الضيوف، الذين سيحضرون إلى القمة وهذا قراره وأنا بالطبع أترك األمر 
له، لكنني متأكد من أنه من المهم جًدا التفاعل مع روسيا في كثير من األحيان. كان سيتم دعوة 

روسيا إلى قمة السبع الكبرى«.
تستمر  أن  والحيوي  المهم  من  روسيا...  مع  محادثات  وجود  المهم  من  بأنه  »أؤم��ن  وتابع: 

الواليات المتحدة في الحوار مع روسيا إلقناعها بتغيير بعض من أنشطتها«.
كما اتهم وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو كالً من »موسكو وطهران باالستمرار في تقويض 

المساعي األميركية نحو السالم هناك«.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، إن »موسكو تدرس عرض 
الرئيس األميركي دونالد ترامب دعوة روسيا للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع الكبار )جي 7(«.

ندرس  بالطبع  نحن  اهتمام.  محل  »الدعوة  الجمعة:  اإلنترنت،  عبر  حوار  في  ريابكوف  وقال 
وجهة  من  للغاية  مهمة  عابرة  ظروف  إلى  أشير  أن  أوالً  أود  لكن  األميركي.  الرئيس  اقترحه  ما 
نظرنا. األولى في رأينا التراجع المطرد ل�)مجموعة ال�7( كهيكل، والتي أوجدت في وقت ما حلوالً 
للعديد من المشاكل الدولية الهامة في مختلف المجاالت من االقتصاد إلى القضايا الرئيسية لحل 

النزاعات«.

اإلدارية  كونغ  هونغ  لمنطقة  التنفيذية  الرئيسة  الم  كاري  قالت 
الخاصة أمس، إن »قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية األمن 
)دولة  بمبدأ  المركزية  الحكومة  التزام  يظهر  المنطقة،  في  الوطني 

واحدة ونظامان( ودرجة عالية من الثقة في المنطقة«.
وأضــافــت الم فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد ظــهــر أمـــس، أن »سن 
مصّرة  المركزية  الحكومة  أن  يظهر  الدولة،  مستوى  على  القانون 
العنف  أعمال  زيادة  بعد  كونغ  هونغ  في  االستقرار  استعادة  على 
والشغب منذ حزيران في العام الماضي، وحماية األغلبية العظمى 
التي تحاول  الملتزمين بالقانون من األقلية  من سكان هونغ كونغ 

تقويض األمن الوطني«.
مصّرة  المركزية  الحكومة  أن  أيضاً  »يظهر  أنه  الم  واستطردت 
ــــة واحــــدة ونـــظـــامـــان(، المبدأ  عــلــى حــمــايــة وتــحــســيــن مــبــدأ )دول
الخاصة  اإلداريــة  كونغ  هونغ  منطقة  ورخاء  الستقرار  األساسي 

23 عاماً«. منذ تأسيسها قبل 
المركزية  الحكومة  »ثقة  أن  إلــى  التنفيذية  الرئيسة  وأشـــارت 
المنطقة  أن  القانون على  انعكست في نص  العالية في هونغ كونغ 
تتحمل المسؤولية األساسية في تطبيق القانون الوطني في هونغ 

كونغ«.
وسوف تبذل حكومة المنطقة قصارى جهدها للوفاء بمسؤولية 
األهداف  تحقيق  ضمان  أجل  من  كونغ،  هونغ  في  القانون  تطبيق 
التشريعية للقانون والنجاح المستمر لمبدأ »دولة واحدة ونظامان« 

وضمان الرخاء واالستقرار في المنطقة على األجل الطويل.
الوطني  األمن  »قانون حماية  إن  أمس،  قال مسؤول صيني  كما 
في منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة سوف يساعد في ممارسة 

مبدأ دولة واحدة، ونظامان بثبات وإلى مدى بعيد«.
هونغ  شــؤون  مكتب  مدير  نائب  مينغ  شياو  تشانغ  صــّرح  فقد 

»هذا  إن  صحافي،  مؤتمر  في  الدولة  لمجلس  التابع  وماكاو  كونغ 
ونظامين  واحـــدة،  دولــة  مبدأ  مع  تماماً  يتماشى  الجديد  القانون 
واحترام  ونظامين  واحـــدة،  دولــة  مــبــدأ  بين  جيد  بشكل  ويجمع 

النظامين«. االختالفات بين 
وأضاف تشانغ أن »هذا القانون يهدف إلى حد ما، إلى تصحيح 
واحـــدة،  دولـــة  لمبدأ  الصحيح  الــمــســار  عــن  البعيدة  االنــحــرافــات 

نظامين في هونغ كونغ«.
أكثر  ونظامين  واحـــدة،  دولــة  بمبدأ  يعتز  أحــد  »ال  تشانغ  وقــال 
إلى  منا وال يفهم أي شخص جوهره الحقيقي أفضل منا«، مشيراً 
التي تعّرض  المتكررة  الجرائم  أنه »ليس هناك أي دولة ستتجاهل 

للخطر«. أمنها 
وأكد المسؤول أن »سن قانون لحماية األمن الوطني في منطقة 

إدارية محلية، من الشؤون الداخلية للصين بشكل كامل«.
إن  أمــس،  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزيــر  قال  بــدوره، 
»القانون األمني الجديد الذي فرضته الصين على هونغ كونغ يمثل 
مرسوم  تطبيق  في  ستستمر  واشنطن  وإن  الــدول  لجميع  إهانة 

الرئيس دونالد ترامب إلنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ«.
وقال بومبيو في إفادة صحافية إن »الواليات المتحدة قلقة للغاية 
 38 »المادة  أن  على سالمة كل شخص في هونغ كونغ«. وأضاف 
بأنه  القانون  أميركيين«. ووصف  األرجح  القانون تشمل على  من 

»مخٍز ومهين لجميع الدول«.
الصين  جمهورية  قــانــون  بتمرير  كــونــغ  هــونــغ  أبــنــاء  واحــتــفــل 
الشعبية حول حماية األمن القومي في منطقة هونغ كونغ اإلدارية 
الصين.  جنوبي  كونغ  بهونغ  كوزواي،  خليج  في  وذلك  الخاصة، 
وتّم تمرير القانون في الجلسة الـ20 للجنة الدائمة للمجلس الوطني 

الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البالد.

أعلنت المستشارة األلمانية انجيال ميركل أّنه على »االتحاد األوروبي االستعداد إلمكانية فشل 
المباحثات مع بريطانيا بشأن التوصل التفاق حول عالقاتهما المستقبلية«.

وقالت ميركل أمام البرلمان األلماني »سأستمر في الضغط من أجل حل جيد، ولكن يجب على 
االتحاد األوروبي وألمانيا أيضاً أن يستعدا لحالة عدم التوصل إلى اتفاق«، وذلك تزامناً مع تولي 

ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، رئاسة التكتل المكّون من 27 عضواً.
وبعد أشهر عدة من التعطيل بسبب جائحة »كوفيد19-«، أطلق االتحاد األوروبي وبريطانيا، 
االثنين الماضي، 5 أسابيع مكثفة من المفاوضات بشأن اتفاق لتحديد عالقاتهما بعد بريكست، مع 

حرص لندن على إنهاء األمور بسرعة.
وأصّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت على أن بريطانيا مستعدة لقبول 

عواقب عدم التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم العثور على أرضية مشتركة.
بدورها شددت ميركل لهجتها، متسائلة في مقابلة إذا »كانت لندن تريد حقاً التوصل التفاق«.

وكان كبير مفاوضي االتحاد األوروبي ميشال بارنييه، طالب بريطانيا ب�«االلتزام بنص االتفاقية 
حول بريكست واحترامه«، محّذراً من أّنه »لن يكون هناك اتفاق، ومن أّن لندن هي الخاسر األكبر 

في حال حصول ذلك«.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق وتمديد، ستحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل بين 
الطرفين، ما سيؤدي إلى إقامة حواجز تجارية جديدة، من شأنها تكبيد الشركات المستوردة من 

كال الجانبين تكاليف باهظة إضافة إلى التأخير على الحدود.
وتستمر بريطانيا واالتحاد األوروبي حتى اآلن بتبادل اللوم حول الفشل في التوصل إلى اتفاق 
قبل  نهجها  ب�«تغيير  أوروبا  فروست  ديفيد  البريطاني  المفاوض  أيضاً  يطالب  حيث  اآلن،  حتى 

جولة المفاوضات المقبلة«.
يذكر أّن بريطانيا خرجت من االتحاد األوروبي رسمياً في 31 كانون الثاني الماضي، لكن القواعد 
األوروبّية ال تزال سارية على أراضيها خالل الفترة االنتقالية التي تستمر حتى كانون األول المقبل، 

وهي مهلة ضرورية للتوصل إلى اتفاق تجارّي بين الطرفين.

�سكري يك�سف �سر 

اإخفاء اأوراق »خطيرة« 

ب�س�أن �سّد النه�سة..

كـــشـــف ســــامــــح شــــكــــري، وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــمــصــري، أنـــه »لـــم تكن 
هناك أي دراسات أمان ضمن الملفات 
قّدمها  والتي  النهضة  بسد  المتعلقة 
الجانب اإلثيوبي رغم تأكيد الجانبين 
ضرورة  على  والسوداني  المصري 
إطالع دولتي المصب على كل األوراق 
والدراسات المتعلقة بالسد لالطمئنان 

وليس ألي أغراض أخرى«.
قناة  مــع  مقابلة  فــي  شكري  وقــال 
دائماً  إن »مصر كانت  نيوز«،  »سكاي 
تواجه بعض المماطلة من قبل الجانب 
اإلثيوبي في الكشف عن كل الدراسات 

واألوراق اإلنشائية للسد«.
وتــابــع شــكــري: »كـــان يــتــم إظهار 
األوراق  كــل  ولــيــس  األوراق  بــعــض 
مصر  المفاوضات.  مــن  مــرة  كــل  فــي 
من  مــزيــد  إلــى  يحتاجان  والـــســـودان 

الثقة في الوضع اإلنشائي للسد«.
وأضــــاف وزيــــر الــخــارجــيــة: »كل 
حل  إلـــى  لــلــوصــول  تتطلع  األطــــراف 
المفاوضات  وطوال  الجميع.  يرضي 
مادياً  نتاجاً  تثمر  أو  تؤت  لم  السابقة 
مــلــمــوســاً عــلــى عــكــس مـــا حــــدث في 
الوضع  هـــذا  مــفــاوضــات واشــنــطــن. 
يجعل هناك الكثير من الشكوك حول 

الجانب اإلثيوبي«.
وأتم شكري أن »الجانب المصري 
ينتظر تحديد استئناف الموعد الجديد 
الداعمة  الجهة  وإخطار  للمفاوضات 
والتي  الــمــفــاوضــات  لتلك  والــراعــيــة 
مكتب  رئــاســة  تكون  أن  المتوقع  مــن 

االتحاد األفريقي«.
وكــــان ســامــح شــكــري قــد قـــال إن 
فرصة  أتاحت  األمــن  مجلس  »جلسة 
بشكل  مـــوقـــفـــهـــا  لــــعــــرض  لـــمـــصـــر 

واضح«.
وأوضح وزير الخارجية المصري 
أمــــام مــجــلــس األمـــــن، أن »أزمـــــة سد 
النهضة تهدد رفاهية ووجود الماليين 

من المصريين والسودانيين«.
»أزمــة سد  أن  الوزير شكري  وأكد 
لـ100  الــمــيــاه  مـــورد  تــهــدد  النهضة 
مخاطر  وتــشــكــل  مـــصـــري،  مــلــيــون 
مصر  لجأت  لذلك  بأسرها.  أمة  على 
في  التصعيد  لتجنب  األمــن  لمجلس 

هذه األزمة«.
واستعرض شكري، تطورات ملف 
اجتماع  فــي  اإلثــيــوبــي  النهضة  ســد 
أمــــس، عــبــر تقنية  ــــــوزراء  ال مــجــلــس 
الدكتور  برئاسة  كونفرانس  الفيديو 
رئـــيـــس مجلس  مــدبــولــي  مــصــطــفــى 

الوزراء.
أكد  »مــصــراوي«،  موقع  وبحسب 
األمن  »عقد مجلس  أن  سامح شكري 
جلسة لمناقشة طلب مصر حول سد 
مسار  في  مهماً  تــطــوراً  يعد  النهضة 
الملف«، مشيراً إلى أن »مصر تقدمت 
حول  قــرار  بمشروع  األمــن  لمجلس 

السد«.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، 
اجتماع  الــــــــوزراء،  مــجــلــس  رئـــيـــس 
الفيديو  تقنية  عبر  ــــوزراء  ال مجلس 
من  عــدد  لمناقشة  وذلــك  كونفرانس؛ 
في  األولــويــة  ذات  والملفات  القضايا 

المرحلة الراهنة.
وأكــــد الـــوزيـــر شــكــري، أن »أزمـــة 
سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 
مخاطر  وتــشــكــل  مـــصـــري،  مــلــيــون 
مصر  لجأت  لذلك  بأسرها.  أمة  على 
في  التصعيد  لتجنب  األمــن  لمجلس 

هذه األزمة«.
وكـــان مــنــدوب إثــيــوبــيــا فــي األمــم 
الـــمـــتـــحـــدة، الـــســـفـــيـــر تــــــاي أســقــي 
سالسي، رفض مساء االثنين، إحالة 
مجلس  إلــى  النهضة  ســد  أزمـــة  ملف 
بالده  أن  إلــى  مشيراً  الــدولــي،  األمــن 
تبحث عن استعمال مواردها بطريقة 

معقولة بعد حرمانها من ذلك.



7 الوطن

�للقاء �لوطني �لعّكاري �لثالث: لي�س مقبواًل �أن تبقى �لحال على ما هي عليه �قت�صاديًا و�إنمائيًا

منفذ عام عكار في »القومي«: ال�شحن الطائفي والمذهبي ينتج واقعًا ه�شًا

ويعّر�ض �شلمنا االأهلي للخطر والمطلوب تعزيز الوحدة الوطنية واالرتقاء في الخطاب ال�شيا�شي

ت�شييع الرفيق المنا�شل اأمين الذيب بماأتم مهيب في بلدته كفرمتى

الرفيق الراحل أمين الذيب

ُعِقد لقاء وطنّي عّكارّي هو الثالث، في قاعة قصر العطيّة - التليل، 
اللقاء  وحضر  اللبناني،  الشعبي  المؤتمر  في  عّكار  مجلس  من  بدعوة 
ساسين  االجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي  ع��ّك��ار  ع��ام  منّفذ 
المتروبوليت  األرث��وذك��س  ل��ل��روم  وتوابعها  ع��ّك��ار  م��ط��ران  ي��وس��ف، 
عّكار  ف��ي  اإلس��ام��يّ��ة  األوق���اف  دائ���رة  رئ��ي��س  م��ن��ص��ور،  باسيليوس 
ممثّاً  زك��رّي��ا  ب��ّك��ار  محّمد  زي��د  الشيخ  المفتي  ج��دي��دة،  مالك  الشيخ 
بالشيخ وليد اسماعيل، عضو الهيئة الشرعيّة في المجلس اإلسامي 
يعقوب  المهندس  السابق  الدفاع  وزير  حامد،  حسن  الشيخ  العلوي 
حمد  علي  ياسين  الشيخ  رشيد،  فيصل  المتقاعد  العميد  ال��ص��ّراف، 
جمعيّة  رئيس  محّمد،  ربيع  الشيخ  السحمراني،  علي  الشيخ  جعفر، 
وهبة،  محّمد  الحاج  البيرة  بلدّية  رئيس  الضهر،  إبراهيم  عّكار  تّجار 
الهّضام،  أحمد  العلوي  اإلسامي  المجلس  في  التنفيذّية  الهيئة  عضو 
كامل  ال��م��رّب��ي  م��ق��ص��ود،  ال��دي��ن  ن��ور  ال��م��رّب��ي  ن���ادر،  خليل  المحامي 
طال  المرّبي  الملحم،  أحمد  المرّبي  الناظر،  حسن  المرّبي  الشّعار، 
خوري، عضو اّتحاد بلدّيات الشفت - عّكار، رئيس بلدّية النورة منير 
عبّاس، الدكتور وسام رياض منصور، عضو اّتحاد الكتّاب اللبنانيّين 
المحامي  ك��ف��رون��ي،  ف���ؤاد  المحامي  ع��ب��دال��ف��تّ��اح،  مصطفى  ال��دك��ت��ور 
خميس،  خيرات  الحاج  جعفر،  مدحت  المحامي  نادر،  جبران  يوسف 
كنيسة  لجنة  عضو  األحمد،  درغ��ام  محمد  السابق  والمختار  المرّبي 
اللبناني في  المؤتمر الشعبي  الزيبق، وعدد من قيادات  الدورة حسن 

عّكار، ومن أعضاء إدارات المؤّسسات االّتحادّية.
الشعبي  المؤتمر  في  الدينيّة  الشؤون  مسؤول  بالحضور  رّح��ب 
المؤتمر  رئيس  تحيّات  ناقاً  السحمراني،  أسعد  الدكتور  اللبناني 
العربيّة  الظروف  هذه  في  أردناه  اللقاء  هذا  أّن  ومؤّكداً  شاتيا،  كمال 
والوطنيّة واالقتصادّية الصعبة، لنتدارس مع هذه النُخبة من الفاعليات 
قرار  انعقاده  في  التزمنا  وقد  فعله،  يجب  الذي  وما  الموقف  العّكارّية 
أو  بلقاٍء  كورونا  جائحة  بعد  الظروف  تسمح  أن  آملين  العاّمة  التعبئة 

أكثر يحضُره جميع الفاعلين في المحافظة.
المؤتمر  رئ��ي��س  رس��ال��ة  الملحم  ع��بّ��اس  ال��م��ح��ام��ي  ت��ا  ذل���ك،  ب��ع��د 
“وبرغم الحصار  أنه  اللبناني كمال شاتيا للقاء، وفيها رأى  الشعبي 
فإّنه  لها،  يتعّرض  التي  االجتماعية  االقتصادية  والكارثة  لبنان  على 
سينتصر بإذن الله تعالى، طالما أن الوحدة الوطنيّة راسخة، والشعب 
عن  لبنان  وباستقال  الجامعة  الحضارية  وعروبته  بوحدته  متمسك 
مواجهة  في  وبالوحدة  الطائف  ووثيقة  وبالدستور  لألجنبي  التبعيّة 
ودول  سفارات  ومن  الصهيوني  العدّو  من  واالستهدافات  المؤامرات 

تريد نشر الفوضى وبعث الفتنة.

منفذ عام عكار في »القومي«
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي  عكار  ع��ام  منفذ  اللقاء  ف��ي  وت��ح��ّدث 
االجتماعي ساسين يوسف، واستهّل كامه بتوجيه الشكر ألصحاب 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  خانة  في  يصّب  موقف  وإصدار  للقاء  الدعوة 

ونبذ كل فعل يهّدد السلم األهلي.
وأكد يوسف بأن تعزيز الوحدة الوطنية يتطلب ارتقاء في الخطاب 
ينتج  والمذهبي  الطائفي  الشحن  وأن  العام،  السلوك  وفي  السياسي 
لغة  ض��د  ن��ح��ن  ول��ذل��ك  للخطر  األه��ل��ي  سلمنا  وي��ع��ّرض  ه��ش��اً  واق��ع��اً 
التحريض من أي جهة أتت ونرى فيها مصلحًة ألعداء لبنان والمطلوب 

موقف حاسم بهذا الخصوص.
شاماً  ال��م��ت��وازن  اإلن��م��اء  يكون  أن  ض���رورة  على  يوسف  وش���ّدد 
تحمل  إل��ى  ال��دول��ة  داع��ي��اً  ع��ك��ار.  وخ��ص��وص��اً  اللبنانية  المناطق  لكل 
اإلنتاج،  وت��ص��ري��ف  ال��زراع��ة  دع��م  لجهة  ع��ك��ار،  ت��ج��اه  مسؤولياتها 

وأبناء  للبلد  الكثير  قّدمت  عكار  أن  مضيفاً:  التحتية.  البنى  وتأهيل 
ومن  الصهيوني،  العدو  مواجهة  في  لبنان  سيادة  عن  دافعوا  عكار 
حق هذه المنطقة ومن حق أهلها أن تهتّم الدولة بهم، من خال تنفيذ 
إقامة  سيما  ال  وجامعية  واستشفائية  طبية  صروح  وبناء  المشاريع 
األعباء  تبقى  أن  ال  الرسمية،  المدرسة  وتعزيز  الوطنية  للجامعة  فرع 
كلها ملقاة على عاتق أهلنا وهي أعباء كبيرة ال يستطيع األهل تحملها 
يوماً  تتفاقم  والتي  الصعبة  والمعيشية  االقتصادية  األوضاع  ظل  في 

بعد يوم.
كل  وم��ع  والتظاهر  والتعبير  ال��رأي  حرية  مع  نحن  يوسف:  وأك��د 
يستغل  البعض  أن  إليه  ننبّه  ما  ولكن  والمشروعة،  المحقة  المطالب 
تّم  التحركات  وبعض  مشبوهة،  أه��داف  لتحقيق  الشعبية  التحركات 
شعارات  رفعت  التي  تلك  سيما  ال  معينة،  ألج��ن��دات  خدمة  توظيفها 
األماك  على  االع��ت��داءات  إل��ى  إض��اف��ة  لبنان،  ق��وة  عناصر  تستهدف 

الخاصة والعامة وتعطيل حركة المواطنين.
تحّرض  العكاري  النسيج  خارج  من  جهات  أن  إلى  يوسف  واشار 
طائفياً ومذهبياً، وهذا ما ال يمكن القبول به، ودورنا جميعاً أن نحمي 

نسيجنا االجتماعي على قواعد الوحدة الوطنية.
وختم بالقول: على الدولة بتحّمل مسؤولياتها وااللتفات الى عكار 
وترّكز على دعم اإلنتاج المحلي، فسهول عكار غنية بمزروعاتها وال 
زوال  ال��ى  المهنية  والحرف  الصناعات  أن  حين  في  لها،  سوقاً  تجد 

نتيجة غياب دعم الدولة، وهذا يفاقم البطالة والفقر.

كلمات
والشيخ  منصور،  باسيليوس  المطران  من:  كّل  اللقاء  في  وتحّدث 
والوزير  حامد،  حسن  والشيخ  اسماعيل،  وليد  والشيخ  جديدة،  مالك 
الدين  ن��ور  وال��م��رّب��ي  ك��ف��رون��ي،  ف���ؤاد  وال��م��ح��ام��ي  ال���ص���ّراف،  يعقوب 
نادر، والحاج ياسين جعفر، والمرّبي أحمد  مقصود، والمحامي خليل 
الهّضام، والشيخ علي السحمراني، والدكتور وسام منصور، والمرّبي 
إبراهيم الضهر،  كامل الشّعار، والمرّبي محّمد درغام األحمد، والسيّد 

والحاج محّمد وهبة، والمرّبي أحمد الملحم، والمرّبي طال خوري.
الثاثة  ال��رؤس��اء  م��ع  الحكومة  ت��ص��ّدي  ض��رورة  الكلمات  تناولت 
للوضع االقتصادي المأزوم، وأّنه ال بّد من موقف وطنّي ضّد صفقة 
للمقاومة وللفلسطينيّين في  القرن، وقانون قيصر، ويكون معه دعم 
للمطران  خاّصة  وتحيّة  والكهنة،  وللعلماء،  لهم،  التحيّة  مع  الداخل 
المقاوم عطالله حنّا، والتأكيد على رفض التوطين سواء للفلسطينيّين 
المدنيّة  الحقوق  لبنان، ومع  إلى  بلده  نازح من  أو ألّي  للسورّيين،  أو 
تحيّة  حامد  حسن  الشيخ  ووّج��ه  لبنان،  مخيّمات  في  للفلسطينيّين 
وأشار  شاتيا،  كمال  األخ  الكبير  والعربي  الوطني  للمناضل  خاّصة 
فيها  وج��د  ألّن��ه  ال��دع��وة  ه��ذه  لبّى  أّن��ه  كلمته  في  جعفر  ياسين  الحاج 
أكدت  كما  للوطن،  واإلخ��اص  الطرح،  في  والجّدّية  واألمانة  الصدق 
المداخات على ضرورة وضع حّد للفساد والهدر وكشف السرقات 
المطالب  لمتابعة  سريع  تحّرك  إل��ى  الدعوة  وكانت  العام،  المال  من 

المطروحة مع المراجع المختّصة.

بيان اللقاء
وخلص اللقاء إلى جملة من المواقف ومنها:

إّن التنّوع أصل وواجب احترامه، وال يجوز ألحٍد أن يتّخذه من أجل 
الفرقة والتنازع، فا بّد من تربيٍة وطنيٍّة تدخل ماّدة في مناهج  زرع 
التعليم أساسها تعزيز المواطنة واالنتماء مع التربية على اإليمان با 
أو  الطائفة  باسم  واالنغاق  الفئوّية  عن  الجميع  يبتعد  وأن  تعّصب، 

المذهب أو العرق أو أّي إطار.

حّرّية  ومنها  للجميع،  ومطلب  بشرّية  فطرة  العاّمة  الحّرّيات  إّن 
مندسٍّ  ألّي  يسمحوا  ال  أن  يجب  المحتشدين  وإّن  الشعبي،  الحراك 
التخريب  إل��ى  يعمد  أن  أو  باألمن  يعبث  أو  الفوضى  يخلق  أن  بينهم 
الحفاظ  الواجب  من  وإّنه  والخاّصة،  العاّمة  الملكيّات  على  واالعتداء 
واألجيال،  الشعب  ملك  هي  التي  التحتيّة  والبنى  العاّمة  المرافق  على 

وال يجوز العبث فيها وتخريبها.
األمنيّة،  وال��ق��وى  الجيش  اح��ت��رام  ك��اّف��ة  المواطنين  على  التأكيد 
ومواجهة  رفض  وكذلك  واالستقرار،  األهلي  السلم  ضمانة  ألّنهم 
لخدمة  هو  الذي  عملها  تعطيل  أو  العاّمة  المؤّسسات  على  اعتداء  أّي 

المواطنين.
الحكومة  م��ع  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تعمل  أن  ض���رورة 
في  طالب  لكّل  دراس��ي  مقعد  لتأمين  كفيلة  خطط  بوضع  والمعنيّين 
اللبنانيّة.  والجامعة  الفنّيّة  والمعاهد  والثانوّيات  الرسميّة  المدارس 
األمور  ستزداد  حيث  الدراسي  العام  بداية  إلى  األمر  ترك  يجوز  وال 

تعقيداً.
وهي  عّكار،  في  اللبنانيّة  الجامعة  كليّات  ف��روع  بافتتاح  المطالبة 
الطاّب  على  كبيرة  أعباء  يرّتب  ألنه  للتأخير  لزوم  وال  سابقاً،  مقّررة 

العّكارّيين. الجامعيّين 
سيّما  ال  المعلّمين  ل��رع��اي��ة  ي��ح��ت��اج  ال��رس��م��ي  التعليم  ت��ع��زي��ز  إّن 
في  لهم  تثبيت  لدورات  والعمل  بهم،  ُمستعان  بصيغة  أو  المتعاقدين، 
ِماك التعليم، وريثما يحصل ذلك يجب أن تكون عقودهم سنوّية، مع 

تعويض بدل نقل أو حضور، وضمان صّحي لهم.
إّن الحالة االقتصادّية التي وصل إليها لبنان مع ما لحق المال العاّم 
والخاّص من هدٍر وسرقات، ومع جائحة كورونا، قد بات في حالٍة ال 
معها  وازدادت  أبوابها،  كثيرة  مؤّسسات  وُتغلق  أغلقت  حيث  ُتطاق، 
مّما  اللبنانيّة،  الليرة  صرف  قيمة  انخفاض  مع  ذلك  وترافق  البطالة، 
اللبنانيّين فقراء، وأمام هذه  إلى ارتفاع في األسعار، جعل أغلب  أّدى 
الحالة، ال بّد من إجراءات سريعة من قبل الحكومة والرؤساء ومصرف 
األمور  مسارات  ستذهب  وإالّ  المواطنين  معاناة  من  للتخفيف  لبنان، 

إلى ما ال ُتحمد عقباه.
الحالة  أّن عّكار تعيش حالة حرمان قديم، وجاءت  إلى  اللقاء  ولفت 

الراهنة لتزيد في معاناتها لذلك نقترح لمطالبها ما يلي:
في  وال��ن��ق��ل  للصيد  ميناء  ضمنه  وم��ن  ال��ع��ّك��اري  ال��ش��اط��ئ  تأهيل 
يعرضون  مّمن  دوليّة  شركات  باستقدام  القليعات،  ومطار  العبدة، 

.B.O.T طريقة إقامة المشروعات على أساس نظام
رفع مستوى العناية بالمرافق العاّمة والبنى التحتيّة، خاّصة إعادة 
ومعمل  العمومي،  النقل  وب��اص��ات  للقطارات،  الحديد  سّكة  تشغيل 

.B.O.T  كهرباء نهر البارد، وكّل ذلك بنظام
والثروة  ال��زراع��ي،  واإلن��ت��اج  ال��زراع��ة  لتنمية  خطط  لوضع  العمل 
للتصنيع  اس��ت��ث��م��ارات  واس��ت��ق��دام  ودواج����ن،  م���زارع  م��ن  الحيوانيّة 
الرأسمال من  الزراعي، وهذه تكون من قبل مستثمرين من أصحاب 
اللبنانيّين أو بنظام   P.P.P.مع الدولة، ألّن ذلك يزيد في فرص العمل 
والناتج الوطني االقتصادي، ويحّقق األمن الغذائي، وهو مطلب الدول 

كلّها هذه األّيام.
العربيّة  ال���دول  وس��ائ��ر  لبنان  ف��ي  المشكلة  أص��ل  أّن  اللقاء  ورأى 
الكيان  هي  فلسطين  في  األّمة  قلب  في  سرطانيّة  غّدة  غرس  من  نابع 
غربيّة  دوائر  من  والدعم  الرعاية  يتلّقى  الكيان  وهذا  “اإلسرائيلي”، 
وتهويد  الفلسطينيّة  الوطنيّة  القضيّة  إلنهاء  يعملون  حيث  وأميركيّة، 
في  الحشد  الصحيح  يكون  لذلك  ال��ع��ودة،  ح��ّق  وتعطيل  المقّدسات، 

مسار المقاومة لاحتال ولصفقة القرن ولكّل ما يترّتب عنها.

كفرمتى  بلدة  وأهالي  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  شّيع 
 30 في  )الثالثاء  مهيب  مأتم  في  الذيب  أمين  المناضل  الرفيق 
2020( ، وحضر التشييع إلى جانب عائلة الرفيق الراحل  حزيران 
وعدد  الغريب  منير  كفرمتى  مديرية  مدير  ـ  القومي  المجلس  عضو 

من أعضاء المجلس القومي وأعضاء هيئة المديرية.
الشيخ  الدروز  الموحدين  طائفة  عقل  شيخ  التشييع  حضر  كما 
نصرالدين الغريب، الوزير السابق صالح الغريب جمع من المشايخ 

والفاعليات وحشد من أهالي المنطقة والقوميين االجتماعيين.
المتكلمين  وقــّدم  الراحل،  مآثر  عــّددت  كلمات  التشييع  تخللت 
القومي  السوري  الحزب  في  كفرمتى  مديرية  فكلمة  الذيب،  بسام 
إنماء  لرئيس جمعية  كلمة  ثم  الغريب،  أنــور  ألقاها  االجتماعي 
كفرمتى الخيرية أمين مصلح الذي كان الراحل من أبرز مؤّسسيها، 
الرفيق  مواقف  عّدد  وفيها  خداج  عادل  الشاعر  ألقاها  رثاء  فقصيدة 

الراحل.
القومي  الــســوري  الحزب  في  القومي  المجلس  عضو  وألقى   
االجتماعي د. غالب نورالدين كلمة تحّدث فيها عن عن مزايا الرفيق 
الثقافة  مجال  في  اإلبداعي  ودوره  النضالية،  ومسيرته  الراحل 

والشعر، كما تطّرق إلى الوضع السياسي العام.  
على  الحضور  فشكر  الفقيد،  أهــل  كلمة  الذيب  كمال  ألقى  ثم 

ومواساتهم. مشاركتهم 
انتمى  وقد   ،1943 كفرمتى  مواليد  من  الراحل،  الرفيق  أّن  ُيذكر، 
في  وانخرط   ،1969 عام  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  الى 
من  بــدءاً  ومركزية،  محلية  مسؤوليات  في  وعّين  الحزبي،  العمل 

مسؤولية مذيع لمديرية كفرمتى، إلى منفذ عام لمنفذية الغرب في 
قصف  المسؤولية  هذه  توّليه  فترة  وفي  الماضي،  القرن  ثمانينيات 
عّين  كما   .1983 عام  بحمدون  في  المنفذية  مكتب  اليهودي  العدو 
الراحل  الرفيق  عرف  وقد  الجميلة.  والفنون  الثقافة  لعميد  وكيالً 

بمناقبيته، وكان مثاالً للقومي االجتماعي المعطاء.
 تمّيز بشغفه الثقافي واإلبداعي وله عشرات المقاالت والدراسات 
األدب  »ملتقى  لبنان  في  أّسس  ومؤخراً،  شعرية،  مؤلفات  عن  عدا 
الوجيز« الذي يهتّم بشؤون الثقافة واإلبداع وكانت له مقالة دورّية 
في جريدة »البناء« تحت عنوان »األدب الوجيز«. وكان أيضاً عضواً 

في اتحاد الكّتاب اللبنانيين.
بالرفيق  التعازي  كفرمتى  ومديرية  الراحل  عائلة  وتتقّبل  هذا، 
الساعة  من   2020 تموز  و2   1 والخميس  األربعاء  يومي  الراحل 
للبلدة  العامة  القاعة  في  مساء  الثامنة  حتى  الظهر  بعد  الخامسة 

وباقي أيام األسبوع في منزله في كفرمتى حي الكروم.
ونظراً لإلجراءات الوقائّية نتيجة جائحة كورونا، يمكن االتصال 

للتعزية على األرقام  التالية: 
أوالده:

فراس زوجته هاال أبو دياب: 0097455562213
وائل زوجته الرا يحيى: 70942683

دياال زوجها رامي خداج: 70159281
رغد زوجها رشيد الغريب: 76481878

تمارا: 71131820
البقاء لألمة
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 هل للق�صاء موقف

 من كالم مدير عام

وز�رة �لمال �لم�صتقيل؟ 

{ عمر عبد القادر غندور*
عالجتها  »كلما  يقول:  عامي  مثل  لبنان  في 
أراه����ا ت��ف��ت��ق��ت«. ب��األم��س ق����ّدم ال��م��دي��ر العام 
لوزارة المالية استقالته معلناً يأسه من تحقيق 

اّي تقدم في الملفات المالية الشائكة!
بيفاني  أالن  المستقيل  للمدير  يسبق  ول��م 
اإلعام  وسائل  متصّدري  من  واح��داً  كان  أن 
التي  المال  وزارة  في  العشرين  سنواته  في 
الوزير  آخرهم  كثيرون  وزراء  عليها  تعاقب 

غازي وزنة.
المهّم اّن المدير المستقيل خرج عن صمته 
وق���ال ف��ي ب��ي��ان االس��ت��ق��ال��ة ف��ي خ��ال مؤتمر 
شاهداً  او  شريكاً  أك��ون  أن  »ارف��ض  صحافي 
على ما يجري، وال أرغب في خوض مواجهات 

هنا وهناك«.
المالية  األرق��ام  اّن  ما هو شائع  وفي ضوء 
والبنك  ال��م��ص��ارف  ق��ط��اع  أص��اب��ت  للخسائر 
المركزي وما أعلنته لجنة المال النيابية ليست 
وزارة  ف��ي  الخلل  ضخامة  يعني  م��ا  واح���دة، 
المدير  فوجد  ال��م��رك��زي،  والمصرف  المالية 
المستقيل نفسه أعجز من أن يواجه هذا الخلل 
أو  شريكاً  يكون  ال  حتى  المعمعة  من  فخرج 
شاهداً، كما قال! وهذا ال يعفيه من المسؤولية 
طوال عشرين عاماً من تواجده في أهم وأعلى 

سلطة في وزارة المال.
الصحافي  مؤتمره  في  تصريحه  من  نفهم 
انه قّدم العديد من الملفات الى الهيئات الرقابية 
المتعلقة  تلك  وأب��رزه��ا  المعنية  والقضائية 
حسابات  تكوين  وإعادة  الضريبي  باإلصاح 
الى   1993 العام  منذ  المفقودة  المالية  الدولة 
شريكاً  يكون  ان  يريد  ال  وه��و   ،2017 العام 
انه  وق��ال  المسؤولية!  ويتحّمل  االنهيار  ف��ي 
المسؤوليات وبضرورة تحييد  طالب بتحديد 
والمّس  استعمالها  وع���دم  اللبنانيين  ودائ���ع 
منظومة  األول��ى  للمرة  طالت  خطة  وق��ّدم  بها 
مصالح مالية وسياسية لم يتجّرأ أحد من قبل 
في  فشلت  الجهود  ه��ذه  أّن  إال  لها،  التعّرض 
قوى  تكاتف  بسبب  األس��وأ  الخيارات  تفادي 
الظلمة والظلم التي عملت على إجهاض ما قمنا 
به، واّن هذه المنظومة ماضية في إظهار أبشع 
جديدة  مرحلة  من  اللبنانيين  وحذر  لديها!  ما 
ما  بالمواربة  ودائعهم  على  لاستياء  قادمة 
الميسورة  غير  الطبقات  سحق  ال��ى  س��ي��ؤّدي 
في  والمضّي  إصاحي  برنامج  اّي  غياب  مع 

تأجيل الحلول الناجعة.
المدير  أورده�����ا  ال��ت��ي  ال��ع��ن��اوي��ن  اّن  ن���رى 
نكن  ل��م  واْن  تداعياتها  نعيش  كنا  المستقيل 
تفاصيلها، وهي ال شك صحيحة، وال  نعرف 
تعفيه من المسؤولية لعدم فضحها امام الرأي 
قبل  يستقيل  ان  ينبغي  وكان  حينه،  في  العام 
ذلك بينما نحن اليوم في عين االنهيار، وحبّذا 
هذه  ك��ّل  م��ن  وم��وق��ف  رأي  للقضاء  يكون  ل��و 

التفاصيل.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

 ��صتقالة بيفاني...

هل هناك ما بعدها؟

{ علي بدر الدين
أالن  ال��م��ال  ل���وزارة  ال��ع��ام  المدير  استجاب 
م��ق��ال س��اب��ق ع��ن سبب  ف��ي  ل��س��ؤال��ن��ا  بيفاني 
موظف  أّي  أو  نائب  أو  وزير  أّي  استقالة  عدم 
الواقع  على  احتجاجاً  المسؤولية  موقع  ف��ي 
المأساوي الذي يرزح تحته الشعب اقتصادياً 
وانهياراً  ودي��ون��اً  م��ال��ي��اً  وإف��اس��اً  ومعيشياً 
كما  وف��اج��أن��ا  الوطنية.  للعملة  مسبوق  غير 
استقالته  بتقديم  والشعب  السياسية  السلطة 
ودوافعها،  ألسبابها  إع��ان��ه  م��ع  منصبه  م��ن 
وتفاصيل  منها  ال��م��زي��د  منه  نتوقع  كنا  وإْن 
وأسماء  وحقائق  وقائع  عن  فيها  يكشف  أكثر 
متوّرطة في الفساد والمحاصصة والصفقات 
ما  منذ  والمسؤولية  الشاهد  موقع  ف��ي  وه��و 
بالمعلومات  حبلى  س��ن��ة  ال��ع��ش��ري��ن  ي��ق��ارب 
والتراكمات لكان أحدث صدمة إيجابية للناس 
في  وخاصة  ومرتكب  متوّرط  لكّل  والسلبية 
مرحلة أحوج ما يكون فيها الوطن ألمثاله وقد 
النهب  لسياسة  الرافضين  من  البعض  يحفز 
واإلق���دام  الطريق  ذات  سلوك  على  وال��ف��س��اد 
زور  ش��ه��ود  يكونوا  ال  حتى  االستقالة  على 
على االنهيار الكبير الذي تؤشر المعطيات الى 
الطبقة  تراخي  ظّل  في  أش��ّده  بلغ  االنحدار  أّن 
السياسية وإرباك الحكومة وضياع المعالجات 
الكفيلة  الجريئة  ال��ق��رارات  اتخاذ  في  وال��ت��رّدد 
إلهاء  وم��ح��اوالت  يحصل  ما  لكّل  ح��ّد  بوضع 
اللبنانيين بابتداع مشاريع وهمية وبث وعود 

ال تنفذ وإصدار قرارات والعودة عنها.
له على تحّمله  ما ال قدرة  بيفاني  لن نحّمل 
تأجيل  ومنها  عليه،  الضغوط  حجم  ون���درك 
باستقالته،  البّت  األول  أمس  ال��وزراء  مجلس 
ويكفيه شرفاً ووطنية أنه أطلق صرخة وعبّر 
عن وجع الناس، وإْن جاءت متأخرة ٢٠ سنة، 
لكن أهميتها تكمن في خصوصية زمانها على 
رغم  أب��داً  تأتي  أال  من  أفضل  متأخراً  تأتي  أن 
كّل ما رافق استقالته من تفسيرات وتأويات 
أن��ه��ا م��ج��رد سيناريو  ل��ه��ا  ال��ب��ع��ض  واع��ت��ب��ار 
وتحديداً  ج��دي��د،  منصب  بانتظار  ل��ه  مخطط 
األيام  من  واآلتي  لبنان،  مصرف  حاكمية  في 

سيحّدد مصير االستقالة وخلفياتها.
األمل كبير في أن تكون استقالة بيفاني كمن 
يرمي حجراً في بركة ماء حيث تتوّسع دائرته 
يحذو  م��ن  هناك  فهل  الكثير،  خلفه  وسيجّر 
احتجاجاً  ال��ص��وت  رف��ع  على  ويتجرأ  ح���ذوه 
ورفضاً وإدانة لسياسة الطبقة السياسية التي 
والجوع  والفقر  األزم��ات  في  الشعب  أغرقت 

والمرض قبل السقوط واالحتضار.
السياسيين  ألف ميل فضح  أّن رحلة  أعتقد 
التي  بيفاني  استقالة  بخطوة  تبدأ  الحاكمين 

نتمنّى أن تكون جدية وليست مناورة...
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إعالن
الشمالي  لبنان  كهرباء  شركة  تعلن 
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض 
 15x2 5550 محدد توتر منخفض  لشراء 
 - 20x2 - 40x2 - 50x2 - 60x2
 - 15x4 - 20x4 - 30x4 - 40x4
المواصفات  وفق  وذلــك   ، أمبير   - 60x4
في  المحددة  اإلداريـــة  والــشــروط  الفنية 
الحصول  يمكن  ـــذي  ال الــشــروط  دفــتــر 
ألف  ستماية  مبلغ  لقاء  عنه  نسخة  على 
دائرة  من   )TVA )تضاف  لبنانية  ليرة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الشؤون 
صباحاً   8 الساعة  بين  ما  البحصاص 
و12 ظهراً من كل يوم عمل بإستثناء يوم 

الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً. 
ــروض فــي أمــانــة الــســر في  ــع تــقــدم ال

القاديشا ـ البحصاص.
يــوم  الـــعـــروض  تــقــديــم  مـــدة  تنتهي 
 2020 تــمــوز   22 فيه  ــع  ــواق ال ــاء  ــع األرب

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف: 623

إعالن
وضعت  بأنها  العبادية  بلدية  تعلن 
األساسية  التكليف  جداول  التحصيل  قيد 
التاجيرية  القيمة  على  البلدي  للرسم 
2020 ، على المكلفين المبادرة إلى  للعام 
خالل  عليهم  المتوجبة  الرسوم  تسديد 
اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  شهرين  مدة 
تخلفهم  حال  في   ، الرسمية  الجريدة  في 
تطبيق  إلى  ستضطر  فإنها  التسديد  عن 
بحقهم   88/60 القانون  109/من  المادة 
وتفرض عليهم غرامة مقدارها %2 عن كل 

شهر تأخير.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة إنذار شخصي 
قاطع لمرور الزمن عن جميع المستحقات 
تجاه  للبلدية  المتوجبة  والمتأخرات 
رسوم  تسديد  عن  المتخلفين  المكلفين 

السنوات السابقة.
رئيس بلدية العبادية
عادل حليم نجد
التكليف : 620

إعالن
الوطنية  المحفوظات  مؤسسة  تعلن 
تصليح  أعمال  تأمين  إلــى  حاجتها  عن 
والتبريد  التدفئة  أجهزة  في  قطع  وتغيير 

في المؤسسة بواسطة مناقصة عمومية .
لذلك يطلب من الشركات أو المؤسسات 
المختصة بهذا المجال االتصال بالمؤسسة 
خالل أوقات الدوام الرسمي للحصول على 
المتعلقة  والشروط  الفنّية  المواصفات 

بالموضوع المذكورة أعاله.
تسلم العروض في مكتب المدير العام 
الكائن في شارع الحمراء بناية البيكادللي 
الساعة  من  إعتباراً  السابع  الطابق   -
فيه  الــواقــع  الخميس  يــوم  من  التاسعة 
الجريدة  في  النشر  تاريخ   2020/7/2
الرسمية والصحف المحلّية لغاية الساعة 
الثانية عشرة من ظهر يوم اإلثنين الواقع 

فيه 2020/7/20.
عند  ــروض  ــع ال ــّض  ف جلسة  وتــحــدد 
يوم  ظهر  قبل  من  عشرة  الحادية  الساعة 
في   2020/7/21 فيه  الواقع  الثالثاء 
المحدد  العنوان  وفــي  المؤسسة  مركز 

أعاله.
ت : 739702/01  - 344941/01  - 

         345854/01
المكلفة بتسيير أعمال
مؤسسة المحفوظات الوطنية
ليلى الحسن 
التكليف : 625

إعالن
تقديم  مهلة  بأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
قياس  ساعات  لشراء  العائد  الــعــروض 
ـــذوق  ـــــرارة لــــزوم مــعــمــل ال ضــغــط وح
العروض  اســتــدراج  موضوع  الــحــراري، 
 ،2019/2/5 تاريخ  د/1037  ث4  رقم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2020/8/7 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في اإلشتراك باستدراج 
على  الحصول  أعــاله  المذكور  العروض 
مصلحة  مــن  الــشــروط  دفتر  مــن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /50،000/ ل.ل.
وتقدم  سبق  التي  العروض  بأن  علماً 
ـــزال ســاريــة  ــن ال ت ــوردي ــم بــهــا بــعــض ال
األحوال  مطلق  في  الممكن  ومن  المفعول 

تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أمانة  إلــى  باليد  العروض  تسلم 
الطابق   - النهر  طريق   - لبنان  كهرباء 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 2020/6/29
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 628

إعالن مزايدة عمومية وبطريقة الظرف 
المختوم لتلزيم بيع موجودات

غير صالحة لإلستعمال في مباني 
مديرية المالية العامة

يوم  من  والنصف  التاسعة  الساعة 
اإلثنين الواقع فيه السابع والعشرون من 
شهر تموز 2020، تجري إدارة المناقصات 
بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها  في   -
بيروت،   - الصنايع   - بــوردو  ــارع  ش  -
مزايدة   - العامة  المالية  مديرية  لحساب 
لتلزيم  المختوم  الظرف  وبطريقة  عمومية 
لالستعمال  صالحة  غير  موجودات  بيع 

في مباني مديرية المالية العامة.
ل.ل   /500،000/ المؤقت:  التأمين   -

فقط خمسماية ألف ليرة لبنانية ال غير.
 : ــــدة  ــــزاي ــــم ال إفـــتـــتـــاح  ـــر  ـــع س  -
ماليين  ثمانية  فقط  ل.ل   /8،000،000/

ليرة لبنانية.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار

دفتر  نصوص  وفــق  الــعــروض،  تقدم 
ــذي يمكن اإلطــالع  ال الــخــاص،  الــشــروط 
والــحــصــول عــلــيــه مـــن دائـــــرة شـــؤون 
مبنى  في  والمحاسبة  واللوازم  الموظفين 
 - الصلح  رياض  ساحة   - المالية  وزارة 

الطابق الثاني.
إدارة  ــى  إل الــعــروض  تصل  أن  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
جلسة  تاريخ  يسبق  عمل  يــوم  آخــر  من 

التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلية
التكليف: 629

إعالن 
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال 
منيرة  لموكلته  قــصــاب  أحــمــد  طلب 
 109 ضــائــع   بــدل  تمليك  سند  قــصــاب 

البقيعة 
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

بصفتها  حماده  اسعد  عفيفه  طلبت 
حماده  سليمان  ملحم  اسعد  ورثــة  احــد 
حماده  داود  حسين  عصام  عن  وبوكالتها 
ضائع  بــدل  سند  حماده  خليل  وغسان 

للعقار 446 داعل.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

بدل  سند  الــخــوري  ــؤاد  ف ــدوي  ب طلب 
ضائع للعقار 676 تحوم.

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب بولس البر يمين سند بدل ضائع 
للعقار 4712 اهدن.

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
بوكالتها  مشرف  جورج  هويده  طلبت 
ــة  ورث احـــد  عطالله  ســركــيــس  حــنــا  ــن  ع
عطالله  حنا  يوسف  سركيس  المرحوم 
في  ضائع  عــن  بــدل  تمليك  سند  اصـــدار 
العقار رقم 45 من منطقة بلحص العقارية 

قضاء جبيل.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

بصفتها  عــبــود  خليل  منتهى  طلبت 
تمليك  سندات  جبور  متى  الياس  وكيلة 
 1148 رقم  العقارات  في  ضائع  عن  بدل 
قضاء  العقارية  فتقا  منطقة  من  و1149 

كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

ايليا  زوجة  البيطار  سالم  ايالن  طلبت 
الهبر سند تمليك بدل عن ضائع في العقار 
العقارية  كفردبيان  منطقة  من   8415 رقم 

قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
وكيل  بصفته  خيرالله  فؤاد  داني  طلب 
نقوال  وكــيــل  بصفته  صفير  نــقــوال  ايــلــي 
اسكندر صفير اصدار سند تمليك بدل عن 
ضائع في العقار رقم 148 من منطقة فراط 

العقارية قضاء جبيل.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

الجلخ  ميشال  سليم  المحامي  طلب 
غنطوس  ــون  ــط ان حــنــا  وكــيــل  بصفته 
تمليك  سند  فينان  اميل  نلي  عن  بوكالته 
من   642 رقم  العقار  في  ضائع  عن  بدل 
قضاء  العقارية  الترمس  جــورة  منطقة 

كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

طلب بازيل يوانيس كيسو نرجس سند 
 403 تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 
وطى  منطقة  من   A البلوك   843 القسم 

سالم العقارية قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

بصفته  سالمه  ابراهيم  خليل  طلب 
تمليك  سند  راغــب  عجاج  انــطــوان  وكيل 
بدل عن ضائع في العقار رقم 11826 من 
منطقة كفردبيان العقارية قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

بصفتها  القهوجي  عبده  ماريان  طلبت 
تمليك  سند  القهوجي  نقوال  عبده  وكيلة 
من   1367 رقم  العقار  في  ضائع  عن  بدل 

منطقة فيطرون العقارية قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

الجبرية  بواليته  صفير  باز  ايلي  طلب 
ومارسلينو  وماتيو  انطوني  من  كل  عن 
ايلي صفير بصفتهم وكالء نقوال باز صفير 
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقارات 
منطقة  مــن  و3707  و3706   914 ــم  رق

عجلتون العقارية قضاء كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

نجم  يــوســف  فـــادي  المحامي  طلب 
سند  صفير  طنوس  عيدا  وكيل  بصفته 
رقم  العقار  فــي  ضــائــع  عــن  ــدل  ب تمليك 
القليعات العقارية قضاء  من منطقة   893

كسروان.
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

اعالن عن فقدان سند تمليك بحري
فقد  بأنه  عماد  زخيا  عماد  السيد  يعلن 
العائد   5098 رقم  البحري  التمليك  سند 
رقم   »MARILYN« الــنــزهــة  ـــزورق  ل

التسجيل 2412/ جونية.
التقدم  اعتراض  أي  لديه  لمن  يمكن   
من رئاسة مرفأ جونية خالل مهلة خمسة 
اإلعــالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  عشر 

لالتصال هاتف 09-933818.
رئيس مرفأ جونية
المهندس البحري بطرس نافع

اللبنانية  والتنباك  التبغ  حصر  إدارة  أوضحت 
ــــدوالر الــذي  ال »الــريــجــي« فــي بــيــان، أّن »ســعــر 
»ال  المستهلك  الــى  المبيع  سعر  لتحديد  تعتمده 
يتجاوز %48 من سعر الدوالر الرائج في الوقت 
»سيدرز«  علبة  »سعر  أّن  إلــى  مشيرة  الــراهــن«، 
الذي كان 1،250 ليرة قبل األزمة، أصبح 3750 
اعتمدته  الـــذي  ـــدوالر  ال سعر  أســـاس  على  لــيــرة 
 7750 إلى  أنه كان سيرتفع  »الريجي«، في حين 

الدوالر في السوق«. ليرة لو اعتمد سعر 
الــريــجــي: »فــي ظــّل الظروف  بــيــان  وجـــاء فــي 
التبغ  حــصــر  إدارة  يــهــّم  الــراهــنــة،  االقــتــصــاديــة 
للرأي  توضح  ان  »الــريــجــي«  اللبنانية  والتنباك 

التالي: العام 
تحّدد   1987 العام  ومنذ  المالية  وزارة  اّن  ـ   1
البيع  رؤساء  الى  التبغية  المنتجات  تسليم  سعر 
يقوموا  أن  عــلــى  األمــيــركــي  بـــالـــدوالر  بــالــجــمــلــة 
المفرق وبالتالي  الى باعة  المنتجات  بتسليم هذه 
على  حــصــراً  اللبنانية  بــالــلــيــرة  المستهلك  إلـــى 

الرائج. الدوالر  أساس سعر 
ثمن  بــتــســديــد  تــقــوم  الــحــصــر  إدارة  اّن  ـ   2
األميركي،  بالدوالر  الجاهزة  التبغية  المنتجات 
صناعة  فــي  تدخل  التي  األولــيــة  الــمــواد  ومعظم 
الــســجــائــر يــتــّم شـــراؤهـــا بــالــعــمــلــة األجــنــبــيــة من 
فلتر   – مطبوعات   - )كرتون  الوطنية  المصانع 

ورق   - )تــبــوغ  الــخــارج  مــن  أو  ألــمــنــيــوم...(   –
اللبناني  التبغ  اّن  علماً  مــنــكــهــات...(   - سجائر 
ال  بنسبة  التصنيع  فــي  يدخل  الــشــرقــي(  )التبغ 
أميركية  الــســيــدرز  نكهة  ــون  ك  5% ـــ  ال تــتــجــاوز 
في  رواجــاً  األكثر  وهي   American blend

األسواق.
المعدل  احــتــســاب  الــــى  اإلدارة  عـــمـــدت  ـ   3
ومدفوعاتها  بالدوالر  مدفوعاتها  بين  الوسطي 
الـــدوالر  ســعــر  أصــبــح  بحيث  اللبنانية  بــالــلــيــرة 
المبيع  سعر  لتحديد  اإلدارة  قبل  من  المحتسب 
%48 من سعر الدوالر  الى المستهلك ال يتجاوز 
الجدول  نـــورد  اإليـــضـــاح  مــن  ولــمــزيــد  الـــرائـــج، 

: التالي  التفصيلي 
1،250 ل.ل. سعر علبة السيدرز قبل األزمة: 

ســعــر الــعــلــبــة بــحــال اعــتــمــد ســعــر الــــدوالر في 
7750 ل.ل. السوق )حالياً(: 

قبل  من  المعتمد  التدبير  بحسب  العلبة  سعر 
3750 ل.ل. اإلدارة )حالياً(: 

استثمارية  مؤسسة  هي  الحصر  إدارة  اّن  ـ   4
لذلك  األولـــــى،  بــالــدرجــة  ــة(  ــاري )صــنــاعــيــة وتــج
يؤّمن  االجــنــبــيــة  بالعملة  الــســيــولــة  تــأمــيــن  فـــإّن 
وبالتالي  اإلنتاج  توقف  وعدم  عملها  استمرارية 
من  أساسياً  مصدراً  العامة  الخزينة  فقدان  عدم 

إيراداتها«.

الريجي: �سعر الدوالر المعتمد من قبلنا لت�سعير المنتجات 
ال يتجاوز 48 % من ال�سعر الحالي للدوالر في ال�سوق

- ال صندوق النقد الدولي يقف وراء الباب، وال سعر الصرف قابل للتحكم، 
وال خطة إصالح جذرية قابلة لتحقيق نتائج فورية، وال إجراءات جراحيّة في 
مواجهة الفساد يمكن أن تحدث صدمة إيجابية، والناس غير مهتمة بما يمكن 
المطلوب،  الوحيد  فاإلنجاز  دفترية،  بمعايير  إنجازات  عن  الحكومة  تقوله  أن 
فرص  توفير  كيفية  المطلوب،  الوحيد  والجواب  المطلوبة،  الوحيدة  والخطة 
الصمود أمام اللبنانيين وحفظ االستقرار األمني، وتخفيض التوتر السياسي، 
في  تغييراً  يتيح  جديد  إقليمي  سياسي  مناخ  أمــور،  ثالثة  أحــد  يحدث  ريثما 
العالقات الخارجية لصالح االنفراج، تقدير دولي لخطر االنهيار اللبناني يدفع 
لتمويل حاجات خطط النهوض من دون شروط سياسية قاتلة، تبلور تفاهمات 
سياسية داخلية بين الحلفاء أو بينهم وبين الخصوم تتيح فصل ما هو وطنّي 
عما هو سياسي، على قاعدة التفاهم على معالم خطة إصالحية واقعية تقتنع 
ويعرف  التطبيق،  طريق  تعرف  ال  جميلة  خطة  مئة  من  أفضل  بأنها  الحكومة 

اآلخرون أنها استحقاق لم يعد يقبل التأجيل.
لدى  بما  تتيح  ترتيبات  وضع  ببساطة  هي  الصمود  خطة  ذلــك،  بانتظار   -
مصرف لبنان من احتياطات بالعمالت الصعبة، وما يأتي من تحويالت، وما 
لبنان  لحاجات  يكفي  ما  توفير  لبنان،  إلى  السفر  حركة  تنشيط  من  يأتي  قد 
أساسيات  على  الحصول  اللبناني  للمواطن  تضمن  بأسعار  سنوات  لخمس 

العيش بكلفة ال تزيد بأكثر من %50 عن كلفة تأمينها قبل عام من اآلن. وهذا 
حيث  من  والرواتب  الرتب  سلسلة  قبل  ما  إلى  باللبنانيين  العودة  يعني  عملياً 
لخطط  الفرص  تتوافر  ريثما  معه  التأقلم  يمكن  أمر  وهو  معيشتهم،  مستوى 
الصعوبة  شديد  وليس  ممكن  وهــذا  واقــعــيــة،  النــفــراجــات  أو  جــديــة،  نهوض 
حاجات  مــن  ــة  األســاســيّ الكتلة  بفصل  حــاســمــاً  قــــراراً  ويــســتــدعــي  تحقيقه، 
الخبز والمحروقات والكهرباء والهاتف  اللبنانيّين عن أسعار سوق الصرف، 
والدواء واللحوم واأللبان واألجبان والبيض وسائر المواد الغذائيّة الرئيسية، 
وتجميد  النقل،  وبــدالت  والجامعات،  الــمــدارس  وأقساط  المنازل  وإيــجــارات 
وهذا  ودائعهم،  بتجميد  أسوة  اللبنانيين  على  واستحقاقاتها  وفوائدها  الديون 
بالطبع يستدعي فتح الباب لصناعات وزراعات كانت موجودة ودّمرها النظام 
الريعّي، كما يستدعي االنفتاح على أسواق رخيصة، واعتماد التبادل بالسلع أو 
بالعمالت الوطنية مع الخارج كأولوية، والتكامل في خطة الصمود مع الجوار 

الذي يبدأ بسورية بواقعية مصلحية، بمعزل عن السياسة.
- على الحكومة أن تسارع بمصارحة اللبنانيين، بما ال تستطيع فعله وال تِعد 
بفعله، وبما تستطيع وتِعد به وستفعله، وبخطتها تحت عنوان الصمود وليس 
الحلول السحرّية، وعن منع األسوأ وليس تحقيق إنجازات، وعن فعل الممكن 

وليس االنتظار.

بلغة فوقية  الصندوق يتحدثون  المفاوضات، بصورة جعلت مفاوضي  في 
عنوانها »رتبوا أموركم وبعدها تعالوا لنكمل التفاوض«.

على  تمويلها  يتم  التي  االستهالكية  السلة  رغــم  المعيشّي  الصعيد  على 
ـــدواء،  وال والخبز  النفطية  للمشتقات  لــيــرة   1500 هما  لــلــدوالر،  سعرين 
و3800 ليرة للمواد الغذائية واالستهالكية األساسية، فإن التجار يقومون 
 9000 بالتسعير على أساس سعر الدوالر في السوق السوداء الذي بلغ الـ 
ليرة أمس، مع خلو الكثير من المحال التجارية من البضائع وقيام أصحابها 
كميّة  من  أكثر  شــراء  المواطن  يستطيع  ال  بحيث  للمواطنين،  بيعها  بتقنين 
محددة من كل صنف، تختلف من تاجر آلخر، ويطال ذلك السلع األساسية 
األجنبي  للتبغ  وصــوال  األطــفــال  وحليب  والبن  والسكر  الــرز  من  وغيرها، 
الواحد،  للمشتري  علب  أربــع  عن  تزيد  ال  بكوتا  يباع  بــات  الــذي  والمحلي، 
التي مضى بتنفيذها وزير االقتصاد رغم ما  الخبز  بينما طغت زيادة سعر 
أشيع عن طلب تجميدها من قبل رئيس الحكومة، ما طرح تساؤالت حول أداء 
الوزير الذي دعا الناس من قبل لالمتناع عن شراء البيض لفرض تخفيض 
الرسمية،  باألسعار  االلتزام  بواجبه كوزير بفرض  القيام  من  بدالً  األسعار 
وانفالت  الرغيف  غالء  تأثير  تحت  الشعبي،  الغضب  في  التصاعد  وتجلّى 
احتجاجيّة  بتجّمعات  األســـواق،  من  المواد  فقدان  وأزمــات  الصرف،  سعر 
ومنظم،  تقليدّي  بعضها  طرقات  وبقطع  المناطق،  من  العديد  في  متفرقة 
وبعضها اآلخر دخل حديثا على الخريطة ويشكل تعبيراً عفوياً عن الغضب 
الذي زاد مفاعيله الوضع الذي يزداد سوءاً لتزويد المناطق بالكهرباء في ظل 

أزمة فيول، قال وزير الطاقة إنها في طريق الحل.
وفيما تتصاعد االحتجاجات الشعبية على تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
من ارتفاع سعر صرف الدوالر وأسعار المواد الغذائية األساسية والتقنين الظالم في 
راوول  االقتصاد  وزير  قرار  جاء  الخانقة،  األزمات  من  وغيرها  والمحروقات  الكهرباء 
نعمة برفع سعر ربط الخبز الى 2000 ليرة ليزيد الطين بلة ويرفع من سخط وغضب 
المواطنين الذين نزلوا الى الشوارع وقطعوا الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية ما 
أدى الى زحمة سير خانقة واشكاالت بين المواطنين من المحتجين والمارة، فاختلط 
التمييز  باإلمكان  يعد  ولم  المستغلين،  طابور  نابل  مع  الحقيقيين  المحتجين  حابل 
بينهم ما يجعل الشارع مفتوحاً على االحتماالت كافة ال سيما استغالل جهات خارجية 

للغضب الشعبي إلحداث توترات وفتن طائفية ومذهبية.
»الوضع  أّن  من  أمس،  لودريان  إيف  جان  الفرنسية  الخارجية  وزير  تحذير  وبرز 
في لبنان أصبح مزعجاً«، وأكد أن »تفاقم الوضع االجتماعي ينذر بالعنف«. وقال لو 
دريان: »على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصالحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد 

المساعدة«.
وحذرت مصادر مطلعة من اتجاه الوضع في الشارع الى مزيد من التأزم مع ارتفع 
أسعار المواد الغذائية والخبز وتقنين المحروقات، مشيرة لـ»البناء« الى أن »السياسة 
األميركية مستمرة في سياساتها التدميرية للبنان لخنقه الى الحد األقصى في موازاة 
العقوبات  »سياسة  أن  مضيفة  وفلسطين«،  النفط  بملفي  تفاوضية  طروحات  ضخ 
المالية  الضغوط  أنواع  كل  تستخدم  فهي  لبنان،  الخضاع  ذروتها  بلغت  االميركية 
تعمل  ثم  الشارع  الى  ليخرج  الشعب  لتجويع  واالعالمية  والسياسية  واالقتصادية 
على استغالل مطالبه في المفاوضات«، محذرة من »مخطط أميركي لتكرار مشهد 17 
على  المراهنة  يمكن  هل  الحكومة؟  تنظر  ماذا  المصادر:  وتساءلت  الماضي«،  تشرين 
لم  ولماذا  المفاوضات؟  نعى  الذي  األخير  رئيسته  موقف  بعد  الدولي  النقد  صندوق 
وااليرانية  الصينية  العروض  سيما  ال  شرقاً  كالتوجه  بديلة  خيارات  الحكومة  تضع 

وتعمل على تنفيذها سريعاً قبل حدوث االنهيار األخير؟
 وقد أفادت معلومات »البناء« أن »بواخر وسفن ايرانية تستعد لالنطالق الى لبنان 
محملة بالمواد الغذائية والمحروقات وغيرها، على أن تصل الى لبنان خالل أسبوعين 
وذلك في اطار الدعم االيراني للبنان لكسر الحصار المفروض عليه من قبل االميركيين«، 

مشيرة الى »اتصاالت لتلقف هذه المساعدات على المستوى الرسمي«. 
وأشارت مصادر »البناء« الى أن »المفاوضات مع صندوق النقد وصلت الى طريق 
بين  الحادة  والخالفات  بيفاني  أالن  المالية  عام  مدير  استقالة  بعد  سيما  ال  مسدود 
لجنة  من  بدعم  ثانية  جهة  من  المصارف  وقطاع  لبنان  ومصرف  جهة  من  الحكومة 
ينذر  ما  بري،  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  الى  وسلمته  تقريرها  أنهت  التي  المال 
بتوقف المفاوضات، مستبعدة أن يقرر الصندوق مساعدة لبنان في ظل هذا الخالف 
واالنقسام حول األرقام والتخبط الرسمي وعدم إنجاز اإلصالحات الالزمة حتى اآلن«.

وأعاد صندوق النقد مطالبة الحكومة في جلسته السادسة عشرة مع الوفد اللبناني 
المفاوض أمس، بتنفيذ االصالحات المطلوبة في اسرع وقت ممكن. ووفق المعلومات 
فإّن الجلسة شهدت امتعاًضا من قبل رئيس وفد الصندوق المفاوض مع لبنان الذي 
أبلغ الوفد اللبناني انه وبعد 6 اسابيع من التفاوض، لم نحرز أي تقدم ولم نتمكن من 
االنتقال الى المرحلة الثانية. واضاف: »ما فيكن تكفوا هيك«، ال جدية في تنفيذ الخطة 

المالية، وال جدية في االصالحات، ومن دون جدية ال معنى للمفاوضات«. 
الرئيس  بعهدة  بات  المال  لجنة  تقرير  »أن  الى  لـ»البناء«  نيابية  مصادر  وأشارت 
العامة بانتظار أن تسلمه  الهيئة  او مناقشته في  بري وسيحتفظ به ولن يتم اعالنه 
اللجنة للحكومة لكي تجري األخيرة مقارنة بين التقريرين وتقرر كيفية التعامل معه، 

فإما أن تأخذ بتقرير لجنة المال وإما تضيف تعديالت على خطتها أو تقريرها«. 
بقيت  التي  المالية  وزارة  عام  مدير  استقالة  وزني  غازي  المال  وزير  يقبل  لم  واذا 
معلقة على قرار الحكومة النهائي التي أرجأته الى جلسة الحقة، كشف وزني انه حاول 
على مدى ساعة إقناع بيفاني بالتراجع عن استقالته يوم تقدم بها، وقال: »ال خالف 
سياسياً وال تباين في وجهات النظر المالية، وهو صديق وأكّن له كل االحترام، علما ان 

استقالته ستؤثر في عامل الثقة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي«.
وإذ فشلت الجهود الحكومية في اقناع وزير االقتصاد بالتراجع عن قرار، لم تعلن 

الحكومة موقفاً رسمياً أزاء قرار رفع سعر ربطة الخبز، كما لم تنطق القوى السياسية 
الممثلة في المجلس النيابي ببنت شفا، ما يدعو للتساؤل عن وجود اتفاق ضمني على 
رفع سعر ربطة الخبز! باستثناء تصريح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور 
الى  الوصول  إال  اللبنانيين  التواصل بقوله: »لم يكن ينقص  قاسم هاشم على مواقع 
رغيف الخبز بقرار ارتجالي لوزير االقتصاد برفع سعر الربطة الى 2000 ليرة... كيف 
ال اذا كان بعض المعنيين بقضايا الناس يعيشون في عالم آخر بعيداً عن واقع الفقر 
والفوقية  االرتجال  يحكمها  التي  هذه  سياسة  فأي  اللبنانيون،  يعيشه  الذي  والجوع 
من بعض هذه الحكومة. فالناس هم االساس ماذا انتم فاعلون بقراراتكم الخنفشارية 

وهل هي بداية االرتجال«.
ووصفت كتلة التنمية والتحرير المرحلة الحالية باألخطر في تاريخ لبنان، ودعت 
في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس بري في عين التينة، الحكومة فوراً الى »إعادة 
المتعلقة  تلك  سيما  ال  العناوين،  هذه  لمقاربة  اتخذتها  التي  االجــراءات  بكافة  النظر 
وجعلت  االزمــة  فاقمت  بل  ال  فشلها  أثبتت  ــراءات  إج وهي  الوطنية  العملة  بحماية 
معنية  »الحكومة  أن  واعتبر  االزمات«.  ولتجار  السوداء  لالسواق  رهائن  اللبنانيين 
بوضع الخطط االصالحية وتشخيص مسببات االزمة هي ايضا معنية كما كل القوى 
السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة اتخاذ اإلجراءات السريعة 
والفورية إلنقاذ لبنان والحؤول دون االنزالق نحو هاوية االنهيار الشامل«. كما دعت 
واقتصادية  مالية  طوارئ  حالة  بإعالن  بري  نبيه  الرئيس  دعوة  تبني  الى  الحكومة 

لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان«.
حقوق  من  اي  على  مقايضة  او  تنازل  ألي  الرافض  المبدئي  موقفها  الكتلة  وجددت 
لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في 

الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة.
ونقل زوار الرئيس بري لـ»البناء« ابالغه من التقاهم رفضه »خيار استقالة الحكومة 
في الوقت الراهن لتعذر وجود البديل ال سيما أن المرحلة تقتضي وجود حكومة تدير 
االزمة وتمأل الفراغ الحكومي والسياسي بالحد األدنى وتعمل على معالجة األزمات بما 
تسمح اإلمكانات والظروف«، كما دعا الجميع لـ»التضامن والتكاتف وتعزيز الوحدة 
المخططات  وردع  االمني  واالستقرار  االهلي  بالسلم  العبث  محاوالت  لدفع  الوطنية 
النفطية  ثروتنا  على  للقرصنة  بالتحضير  المتمثلة  الجديدة  االسرائيلية  العدوانية 

والغازية على الحدود مع فلسطين المحتلة«. 
واردة  ليست  »االستقالة  أن  الى  لـ»البناء«  حكومية  مصادر  أشــارت  المقابل  في 
االتهامات  وكال  الضغوط  ممارسة  البعض  حاول  مهما  دياب  حسان  الرئيس  عند 
رأس  على  الخاطئة  والسياسات  الفساد  من  سنوات  مسؤولية  ورمى  الحقائق  وزّور 
في  ستبقى  ولذلك  مسؤولياتها  من  تتنّصل  ولن  لم  »الحكومة  أن  مضيفة  الحكومة«، 

ميدان المواجهة ضد األزمات الحياتية انطالقاً من واجبها الوطني«. 
الحكومية، برز تصريح نائب  السرايا  اليوم جلسة في  الوزراء  وفيما يعقد مجلس 
الدولي  »المجتمع  أن  إعالميين،  مع  لقاء  في  عكر  زينة  الدفاع  وزيرة  الحكومة  رئيس 
سيدعمون  إنهم  ويقولون  سياسّي  القرار  أّن  وأعتقد  الحكومة  هذه  أمام  أبوابه  أقفل 
لبنان بعد اإلصالحات ونحن سننفذ االصالحات ولنَر إذا كانوا سيلتزمون«. وأضافت 
عكر: »على الرغم من كل الكالم عن استقاالت، الحكومة مستمرة بالعمل واالنتاج وال 
خالفات داخلها وعندما اصبح في مرحلة ال استطيع فيها العمل سأستقيل«. ورداً على 
سؤال حول العرقلة التي تتعرض لها الحكومة، قالت »الجميع يطالبنا باإلصالحات 
ولكن الموضوع سياسي اكثر من اي شيء آخر، دورنا جميعا في لبنان السير بخطين 

متوازيين العمل على الخطة المالية بموازاة تنفيذ اإلصالحات. وال كالم غير ذلك«.
بتسوية  انتهى  الذي  المتحدة  والواليات  لبنان  بين  الدبلوماسي  االشتباك  وبعد 
وزارة  الى  شيا  دوروثــي  االميركية  السفيرة  باستدعاء  قضت  مغلوب،  وال  غالب  ال 
واعالن  األعلى  القضاء  مجلس  الى  مازح  محمد  القاضي  استدعاء  مقابل  الخارجية 
الى السفير السعودي وليد بخاري. حيث تّم خالل  استقالته، برزت أمس زيارة شيا 
مشترك.  اهتمام  ذات  قضايا  الى  إضافة  السياسية  المستجدات  في  البحث  اللقاء 
وتوقفت مصادر مراقبة عند هذا اللقاء الذي أعقب حراكاً وتصاريح تصعيدية للسفيرة 
االميركية ضد حزب الله وحركة دبلوماسية الفتة للسفير السعودي! ما يدعو للتساؤل 
عما يحضر للساحة الداخلية من مخططات وأحداث مقبلة! وتزامن هذا التصعيد مع 

الحراك في الشارع وقطع الطرقات.
اإلطــارات  ــراق  وإح الطرقات  قطع  مسلسل  استمّر  التوالي،  على  الثاني  ولليوم 
وحاويات النفايات، في عدد من مناطق العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، 
احتجاجاً على االوضاع المعيشية واالقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدوالر. 
باب  محلة  في  عكار  طرابلس  اوتوستراد  مسلكي  قطع  الى  المحتجين  من  عدد  وعمد 
االوتوستراد  يسلكون  الذين  المواطنين  بعض  دفع  مما  والعوائق،  باإلطارات  التبانة 
الى االعتراض، وما لبث ان تطور االمر الى اشتباك بااليدي، ثم اطالق نار في الهواء، 
وقد تدخلت عناصر الجيش اللبناني وأعادت فتح األوتوستراد فيما فر مطلق النار الى 

جهة مجهولة.
وبرزت سلسلة تصريحات لرئيس تيار »المردة« سليمان فرنجية في حوار على قناة 
الميادين، مشيراً الى أن »األزمة التي نشهدها اليوم في لبنان هي نتاج سنوات طويلة 
من النظام الريعي وتراكمات للسياسات االقتصادية المنتهجة منذ عقود وخاصة في 

ظل الحصار المفروض على دول محور الممانعة«.
بهذا  يخل  طرح  وأي  الوطني  الوفاق  إطار  ضمن  المدنية  الدولة  مع  »نحن  وقال: 
الوفاق هو غير مناسب في المرحلة الحالية«، وأضاف: »إذا أردنا إنجاز أي تعديل في 
الطائف يجب أن يتم ذلك بالتوافق وليس بالتحدي«. وأكد فرنجية أن »هّمنا األساسي 
وعلينا  الجوع  عنوانها  خطيرة  مرحلة  على  مقبلون  فنحن  أهلية  حرب  إلى  نصل  أال 
بوعي  التحلي  المسؤولين  »على  وتابع:  الثوابت«،  عن  التخلي  دون  من  تجاوزها 
مواقفي  أبّدل  »لن  واضاف:  الداخلي«.  االقتتال  خطر  لتالفي  وطنية  وبمسؤولية  كبير 
السياسية، فموقفي ثابت مع محور المقاومة ولكنني أرفض أن تملى علّي تصرفاتي«. 
التعاطي«،  في  باإليجابية  ويؤمن  السلبية  المنافسة  يرفض  أنه  على  فرنجية  وشدد 
أنه  وأعلن  للمعالجة«.  بل  لالنتقام  ليس  فالوقت  الجميع.  نستوعب  أن  »علينا  وقال: 
»لن يتخلى عن حلفائه حتى لو دفع ثمن ذلك إلى جانبهم«، وأضاف: »يهمني أن يكون 

رئيس جمهورية لبنان حليفاً لمحور المقاومة والظروف هي التي تقرر اسم الرئيس«.

قال وزير الخارجية الفرنسية، جان أيف لو دريان، إن ضم الكيان الصهيوني أراضي 
فلسطينّية ال يمكن أن يمر من دون عواقب.

وأضاف لو دريان »ندرس رداً فرنسياً وتحركاً مع الشركاء الرئيسيين إذا مضى الكيان 
الصهيوني قدماً في عملية الضم«.

وتابع قائالً: »ضّم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظالل 
من الشك على أطر حل الصراع«.

مظاهرات  الماضي،  السبت  باريس،  العاصمة  أبرزها  عدة،  فرنسية  مدن  وشهدت 
للتنديد بالخطة الصهيونية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خالل األيام القليلة 

المقبلة.
من جهته ناشد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، الكيان الصهيوني، 

متوجهاً له بصفة صديق، بعدم ضّم مستوطنات الضفة الغربية.
وقال جونسون بهذا الصدد إنه ال ينبغي للكيان الصهيوني أن يضم أجزاء من الضفة 
الغربية المحتلة، وحذر من أن لندن لن تعترف بأي تغييرات في حدود 1967 باستثناء 

المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني.
بدوره استبعد وزير خارجية العدو، غابي أشكنازي، أمس في تصريحاته اتخاذ أي 
الفلسطينية  األراضي  من  واسعة  أجزاء  على  سيادتها  أبيب  تل  بفرض  للبدء  خطوات 

المحتلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل الموقف الفلسطيني واألردني الرافض للضّم، والتهديدات 

األوروبية بفرض عقوبات في حال أقدمت االحتالل على خطوة أحادية الجانب.
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برفِض الّسياسِة الّريعيِّة واالستدانِة، والخضوِع للتّبَعيِّة الغربيّة،
فلبناُن لن يكوَن، بعد اليوم، إاّل أَقوى مّما كان عليِه ِبشعبِِه وجيِِشِه والمقاومة.

وكفى المتردِّدين بينكم تقاُعًسا عن االلتزاِم بشكٍل واضٍح وحاسٍم.
بدستوِر لبنان، والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدَّْوليَّة تنفيًذا لِشرَعِة

رفاء ُقضاَة عدٍل كانوا، أو   حقوق اإلنسان وِدفاًعا عن الحق خصوًصا في ُمعسكر الشُّ
مظلوميَن أو ُمجاهديَن في سبيِل صوِن سيادِة لبنان، وبناء دولِة اإلنسان.

فيا كلَّ أحراِر لبنان اتحدوا.
بيروت 2020/7/1

المتطرفة، ال يكمن في الجوهر غالباً وإنما على هوامش شكلية ضيقة، ففي حين يرى الجنراالت 
يامين  بن  يرى  فيما  موعده  في  الضم  تنفيذ  ضرورة  الحكومة  من  فريق  ومعهم  األلف  والضباط 
نتنياهو ضرورة تنفيذ الضم، ولكن مع احتمالية تأجيله لوقت قصير أو تنفيذه بالتقسيط في حال 
استطاع قبض أثمان مجزية مقابل هذا التلكؤ منها ما يمكن أخذه من واشنطن، ومنها ما يمكن أن 
المحكمة  ما يعزز وضعه كبطل ال كفاسد أمام سيف  يبتز به األردن ومصر والخليج ومنها أيضاً 
المسلط، ويعزز من مكانته السياسية ما دام في دائرة العمل السياسي ويدخله التاريخ الحقاً مع 
قائمة ملوك »إسرائيل« األقوياء من أمثال شاؤول وداوود وسليمان ورحبعام، يرى فريق آخر أن 
عملية الضم تأخذ شكالً فجاً وهي ال داعي لها، إذ إن المناطق المنوي ضمها هي تحت »السيادة« 
صنفت  قد  كانت  أوسلو  اتفاقية  أن  ثم   ،1967 عام  حزيران  حرب  منذ  وذلك  بالكامل  اإلسرائيلية 
هذه المناطق المنوي ضمها )مناطقc ( باعتبارها ستبقى حكراً تحت السيادة اإلسرائيلية تاركة 
للسلطة مغارم تقديم الخدمات لسكانها، وأنه ال احد يستطيع بناء بيت أو حفر بئر أو حتى نصب 
خيمة دون إذن أو غض نظر الجيش اإلسرائيلي، هذا ويتطابق أطراف الحكومة في األخذ بالعقيدة 
العسكرية واألمنية للدولة التي ترى في غور األردن مصيدة الدبابات والتي ال يمكن التنازل عنها 
الظروف، ولكن  السماح بوجود سيادة غير سيادتهم عليها، تحت أي ظرف من  أو  بها  والتفريط 
العام  الرأي  إلى تنفيذ الضم، يرى أن الشكل الخشن للقرار من شأنه تأليب  الذي ال يميل  الفريق 
العالمي على »إسرائيل«، ويؤثر سلباً على العالقة مع األردن ومصر، ويبطئ من سرعة التطبيع 
من  أكثر  يفعل  لن  الواقع  ارض  وعلى  األمر  حقيقة  في  أنه  ثم  واإلم��ارات،  السعودية  مع  العلني 
نقل المسؤولية عن إدارة هذه المناطق من صالحيات الجيش ووزارة الدفاع لصالحية موظفين 

يرتدون الزى المدني ولصالحيات وزارة الداخلية اإلسرائيلية.
أن  ومع  األوائل،  اآلباء   – دولتهم  بناء  أبطال  لبعض  نقدية  نظرة  اإلسرائيليين  من  كثير  ينظر 
بن  دافيد  استقاللهم  لبطل  نقدهم  في  هو  الوقت  هذا  في  شاهدنا  أن  إال  عديدة  ذلك  على  الشواهد 
1948 ضرورة عدم إغضاب االنجليز أكثر مما يجب، وضرورة إبقاء باب  غوريون الذي رأى عام 
التفاوض مع العرب موارباً الحتمال قبولهم بوجود »إسرائيل« إلى جوارهم، فاكتفى بتجاوز قرار 
التقسيم بقليل وفيما يرى منتقدوه المعاصرون أنه كان يستطيع احتالل كامل فلسطين االنتدابية 
دفعة واحدة ومعها منابع الليطاني في جنوب لبنان الحالي وأجزاء من سورية واألردن، وانه لو 
فعل ذلك في حينه لما استطاع اإلنجليز والسوريون واألردنيون واللبنانيون فعل شيء أكثر من 
من  بأنه كان عليه طرد كل من ليس يهودياً  أيضاً  العويل والصراخ واالحتجاج. ويرى منتقدوه 
أرض الدولة اليهودية، في حين أن بن غوريون رأى أن وجود قليل من الفلسطينيين قد يكون مفيداً 
إليجاد عمالة رخيصة ولدرء صفة العنصرية عن الدولة. بالطبع لم يدرك أن معدالت الخصوبة 

السكان  ربع  يقاربون  بتعدادهم  أصبحوا  قد  هم  وها  مرتفعة،  الفلسطينيين  لدى  اإلنجابية 
ومرشحون ليصبحوا النصف أو يزيد بعد عقد من الزمن. ومن الشواهد أيضاً النقد الذي طال وزير 
1967، قام الجيش اإلسرائيلي  القدس عام  إذ فور احتالل  الدفاع األشهر الجنرال موشيه دايان، 
برفع األعالم فوق قبة الصخرة وعلى أسطح المسجد األقصى، منع دخول المسلمين للمسجدين 
قائالً  اإلعالم،  بإنزال  ناصحاً  التركي  السفير  جاءه  أن  إلى  أيام،  لبضعة  وذلك  المحيطة  والباحة 
إلى دعوات جهادية يشارك  له إن من شأن ذلك تأليب مليار مسلم على دولة االحتالل وقد يقود 
بها الماليين من )طنجة إلى جاكرتا(، وقد أخذ دايان بالنصيحة وأنزل األعالم، وسمح بالدخول 
ارتكبه  للمسجدين، ترى النظرة النقدية المعاصرة أن األخذ بالنصيحة التركية كان خطأ فادحاً 
موشيه دايان، فلو لم يفعل لكانت تلك األماكن )جبل الهيكل( تحت سيادتهم، وأن ال أحد في العالم 

كان سيتحرك أو ليمارس ضغطاً في الدفاع عن تلك األماكن.
الموعد الذي انتظره الفلسطيني بقلق، واإلسرائيلي بشوق وشغف، قد استحق اليوم، فقد يعلن 
نتنياهو اليوم عن الشروع في تنفيذ إجراءات الضم بشكل فوري وقد يؤجل ذلك لبعض الوقت، 
ولكنها مهما تأخرت فإنها آتيه ال محالة ولن تعيقها إال أحداث خارج الحسابات السياسية التي 

بين أيدينا، وبكلمة أخرى أحداث من عالم الغيب، وذلك مما ال يعّول عليه بالسياسة.
يساعدنا على تقدير الموقف اإلحاطة بمجموعة من المسائل، منها أّن منطلق فكرة الضم كانت 
قد جاءت باعتبارها ركناً أساسياً من أركان صفقة ترامب )صفقة العصر(، وهي تمثل رؤية اإلدارة 
للخطة )الصفقة(، وبالتالي فهي مدثرة  إسرائيلياً  الحاكمة، ولم تأت باعتبارها ملحقاً  األميركية 
وطاقمه  األميركي  الرئيس  أن  بالمالحظة،  جديرة   المسائل  ومن  عالمياً،  األقوى  بالدثار  سياسياً 
على وشك الدخول في مرحلة الدعاية االنتخابية، لالستحقاق الرئاسي في مطلع تشرين الثاني 
   )Evangelicals(االنجيلية الطائفة  من  الدعم  الستمرار  يحتاج  ما  أكثر  ترامب  يحتاج  المقبل، 
وهي من أقوى الطوائف في الواليات المتحدة وأكثرها ديناميكية وتماسكاً وقابضة على كم مهم 
إيمانية مرتبطة بمعتقداتها  الطائفة ترى في عملية الضم ضرورة  من األصوات االنتخابية، هذه 
ورؤى عودة المسيح المخلص، وهي كذلك من الداعمين لليمين الحاكم ونتنياهو، الذي يرى بدوره 

انسجاماً بين إيمانهم وضروراته السياسية.
مقابل  ودولية،  عربية  أطراف  البتزاز  فرصة  وهي  بالوقت،  اللعب  ترف  يملك  نتنياهو  زال  ال 
المقبل، ال  الثاني  أو تقسيطها، لديه بضعة أشهر تنتهي في مطلع تشرين  تأجيل إجراءات الضم 
يرى نتنياهو المواعيد مقدسة، وإنما القداسة لالستراتيجية وضرورات األمن القومي التي ال ترى 

محيداً عن اتخاذ هذه الخطوة.
*سياسي مقيم في جنين - فلسطين المحتلة.

{ أيهم درويش

ما بين العراق والشام نجح الجيشان بمؤازرة القوى 
اإلرهـــابـــي على  »داعـــــش«  تنظيم  مــن دحـــر  الــمــقــاومــة، 
تقويض  وتــّم  الدولتين،  أراضــي  من  واسعة  مساحات 
تــرعــاه دول غربية  الــــذي  ــة  ــي اإلرهــاب الـــدولـــة  مــشــروع 
وإقليمية، غير أن القضاء على الخطر اإلرهابي عسكرياً 
وجغرافياً ال يعني القضاء على غريزة اإلرهاب، ما يعني 
التي يكون  األماكن  العديد من  اإلرهــاب قد يظهر في  أن 
العسكري.  الــصــراع  مناطق  وفــي  ضعيفاً،  األمــن  فيها 
اقتصادية مترّدية. وبالطبع  وحيث يكون هناك أوضاع 
اإلرهابية  للتنظيمات  نشاطاً  ستجد  تركيا  َوجــْدت  أينما 
اإلرهابيين  تركيا  مّررت  ومثلما  »داعــش«.  رأسها  وعلى 
هي  ها  سورية،  ضد  واستخدمتهم  العالم  دول  كّل  من 
األفريقي  والشمال  ليبيا  إلى  منهم  اآلالف  تصّدر  تركيا 

في محاولة الستعادة مرحلة االحتالل العثماني.
في  األمني  الوضع  »تدهور  أّن  المتحدة،  األمــم  تؤكد 
أنحاء  جميع  في  انتشرت  أمنية  تداعيات  عنه  نتج  ليبيا 
وأّن  باستمرار«،  والمقاتلين  األسلحة  عبور  مع  المنطقة 
إلى  فــّروا  داعــش  تنظيم  من  إرهابي  آالف  ستة  من  أكثر 
تركيا،  عبر  سورية  إلى  تسللوا  كانوا  معظمهم  أفريقيا، 
وهذا العدد يشكل تهديداً خطيراً، فبمثله استطاع تنظيم 
قبل  العراقية عام2014،  الموصل  احتالل مدينة  داعش 

أن يستعيدها الجيش العراقي في 2017. 
تقوم  سورية،  إلى  اإلرهابيين  تدفق  رعت  التي  تركيا 
ليبيا ودول شمال  إلى  كبيرة منهم  أعداد  بإرسال  اليوم 
ضخمة  شهرية  بــرواتــب  وعــود  تحت  أفريقيا،  ووســط 
عــادوا من  التركية في »حــال«  الجنسية  وحصولهم على 
جبهات القتال أو انتهت مهمتهم في أفريقيا، وهي تسعى 
المستهدفة  الساحات  كون  نفوذها،  لمّد  ذلك  خالل  من 
الــقــومــيــات والــقــبــائــل، وتــعــانــي مــن سوء  فيها مــتــعــّددة 
األوضاع األمنية واالقتصادية وتكثر فيها الجريمة، عدا 
عن أّن رداءة الوضع االقتصادي تشكل عامالً الستقطاب 
آالف األشخاص وانضمامهم إلى المجموعات اإلرهابية، 
وبذلك تكون تركيا قد أّسست مواقع جديدة لإلرهاب في 
ليبيا وأفريقيا، واستقطبت اآلالف من العناصر اإلرهابية، 

لكي تعيد تصديرها إلى سورية والعراق وربما لبنان.
هنا ال بّد من اإلشارة إلى أّن اختيار ليبيا وبعض الدول 
المجموعات  مــن  العديد  وجـــود  نتيجة  هــي  األفــريــقــيــة، 
المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وممّولة 
من تركيا، مثل بوكوحرام في نيجيريا التي بايع قائدها 

أبي بكر شيكاو، داعش في آذار2015، ثم عيّنت »داعش« 
أبو مصعب البرناوي قائداً لها في آب 2016، 

وتسيطر بوكوحرام على مناطق واسعة من نيجيريا، 
أكثر  ألف شخص وتهجير   20 أكثر من  وتسبّبت بمقتل 
»أنصارو«  جماعة  بعدها  لتأتي  شخص،  مليونين  مــن 
في  القاعدة  تنظيم  من  تدريبها  تلقت  التي  نيجيريا  في 
رفد  في  »أنصارو«  أسهم  وقد  اإلسالمي،  المغرب  بالد 
عامي  بين  مــا  أفــريــقــيَّــة  بعناصر  ســوريــة  فــي  »داعــــش« 

.2016 –  2015
ومجموعة »نصرة اإلسالم« في دولة مالي التي ظهرت 
اإلرهابية  العمليات  من  بالعديد  وقامت   2017 آذار  في 
في مالي أٍسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وُتعد 
من  »أنــصــارو«  جماعة  مــع  اإلســـالم«  »نــصــرة  مجموعة 
بالوالء  وتدينان  العالم،  في  اإلرهابية  التنظيمات  أخطر 
أّن  السياق،  هذا  في  ذكــره  يجدر  وما  »القاعدة«.  لتنظيم 
هناك مجموعة إرهابية في مدينة إدلب السورية تسمى 
الدين«  »حــراس  تنظيمي  من  تكّونت  اإلســـالم«  »نصرة 
القاعدة  لتنظيم  أيــضــاً  التوحيد« التابعتين  »أنــصــار  و 

والمدعومتين من تركيا.
»داعــش«  أّن  واستخباراتية  إعالمية  تقارير  وتــؤكــد 
وأن  أفــريــقــيــا،  وفــي  ليبيا  فــي  صفوفه  تنظيم  اســتــطــاع 
مجموعات منه تهاجم المواقع العسكرية التابعة للجيش 
كانت  التي  الصغيرة  المجموعات  عــن  عــوضــاً  الليبي، 
طور  التنظيم  أّن  أّي  واحـــد،  آن  فــي  نــقــاط  عــدة  تهاجم 
االحتفاظ  مع  سورية  في  استخدمها  التي  إستراتيجيته 
والسيارات  االنتحاريين  كاستخدام  التقليدية  بأساليبه 
يأتي  وعتاده  وتسليحه  تمويله  بقي  حين  في  المفخخة، 
تجارة  طريق  وعــن  لــإلرهــاب  الراعية  الــدول  طريق  عن 
واالتجار  والخطف  والــذهــب  النفط  وسرقة  المخدرات 

بالبشر.
ويوفر دعم الدول الراعية، قدرة للمجموعات اإلرهابية 
اإلصــــدارات  ونــشــر  االلــكــتــرونــي  الــتــطــور  توظيف  على 
المرئية التي تشكل دعاية الجتذاب المزيد من العناصر، 
بالمخدرات  المعني  الــمــتــحــدة  األمـــم  مكتب  نــشــر  وقـــد 
العوامل  التكنولوجيا هي أحد  والجريمة في تقريره »أن 
اإلستراتيجية التي مكنت التنظيمات اإلرهابية وأنصارها 
من استخدام اإلنترنت، استخداماً متزايداً في مجموعات 
واسعة ومتنوعة من األغراض، شملت التجنيد والتمويل 
أعمال  ارتــكــاب  على  والتحريض  والــتــدريــب  والــدعــايــة 

إرهابية، وجمع المعلومات ونشرها ألغراض إرهابية«.

السمراء  الــقــارة  فــي  تستخدم  اإلرهــابــيــة  التنظيمات 
عمليات  مثل  سورية،  في  اعتمدته  الــذي  ذاتــه  األسلوب 
اسم  داعــش  تنظيم  عليهم  يطلق  ــذي  وال األطــفــال  تجنيد 
في  »اليونيسيف«  منظمة  أكــدت  وقــد  الخالفة«،  »أشبال 
 3 مــن  أكثر  إلــى  تضاعف  األطــفــال  تجنيد  أن  لها  تقرير 
داعش  تــقــوم  للتقرير  وطــبــقــاً   ،2010 عـــام  مــنــذ  مـــرات 
بتجنيد 200 طفل كل شهر على األقل في مناطق متعددة 
استخدامهم  بهدف  اختطافهم،  تم  معظمهم  أفريقيا،  في 
إما كمقاتلين وزجهم في المعارك أو إلرسالهم بعمليات 
انتحارية. ويستفيد تنظيم »داعش« اإلرهابي من الطبيعة 
أفريقيا  شمال  لمناطق  الصحراوية  والمناطق  الجبلية 
سيطرته  تحت  كانت  مناطق  تضاريسها  في  تشبه  التي 
بكثير،  أوسع  نطاق  على  لكن  السورية،  الرقة  ريف  في 
وهذا ما يساعد التنظيم على القيام بعمليات تدريب آمنة 

لعناصره.
ويلفت مراقبون إلى تزايد نشاط الجماعات المتطرفة 
في أفريقيا عامًة وفي ليبيا بشكل خاص، خصوصاً بعد 
التدخل التركي المباشر في الحرب الليبية، مما يدل على 
تركيا  وبين  اإلرهابية  المجموعات  بين  تنسيق  وجــود 
األردوغانية. وهذا ما كشفته منظمات تونسية مدنية التي 
للجماعات  ممراً  تونس  جعل  يريد  أردوغــان  أن  اعتبرت 
األمن  زعزعة  إلى  سيؤدي  ما  وهذا  ليبيا،  إلى  اإلرهابية 

في تونس.
من  األول  المستفيد  هي  تركيا  بــأّن  يكشف  تقّدم،  ما 
اإلرهاب، ال بل هي المؤسس الفعلي لهذا اإلرهاب، وهي 
جملة  لتحقيق  وأفريقيا،  ليبيا  في  به  تستثمر  أن  تريد 
السلطنة  »أمجاد  تسميه  ما  استعادة  منها  األهــداف،  من 
االنقسام  على  بالتغطية  يتصل  مــا  ومنها  العثمانية«، 
البلدية  االنتخابات  في  أردوغــان  فشل  بعد  تركيا  داخــل 
األخيرة، وازدياد األصوات المعارضة له بعد زّجه لقواته 
التي  الكبيرة  اإلرهابيين، والخسائر  العسكرية لمساندة 
وجهها  التي  الضربات  جراء  من  التركي  الجيش  تكبّدها 

الجيش السوري للجيش التركي.
األفريقية، ستكون كما  الــدول  أن بعض  ما هو مؤكد، 
الحرب  سيناريو  غــرار  على  للمواجهة،  ســاحــات  ليبيا 
فهي  داعــش  ذكــر  عند  وبالطبع  سورية،  ضــّد  اإلرهابية 
مجرد داللة على العديد من التنظيمات اإلرهابية الموالية 
للقاعدة والتي تدعمها تركيا مثل »جبهة النصرة«، األمر 
الذي سيفتح بوابة لمزيد من مشاهد الحرب والدمار في 

المنطقة، وكّل ذلك برعاية ومباركة أميركية.

ر تنامي الحركات الإرهابية في القارة الأفريقية... تركيا الَم�صَدر والُم�صدِّ ما الذي تريده اأميركا من المنطقة والعالــم؟

{ محم���د ح. الحاج

هل ألميركا سياسة تخدم الشعب األميركي في المنطقة؟
هل اإلدارة األميركية مستقلة وتعمل بالشعارات التي ترفعها؟

هل قانون قيصر لنصرة فئات مظلومة أم إلخضاع شعوب المنطقة؟
العالم،  عبر  المستقلين  السياسيين  المحللين  مجاراة  من  بّد  ال  واقعيين،  لنكن 
واألخذ بنتائج تحليالتهم ومتابعتهم للسياسة األميركية عبر العالم، وهذه النتائج 
تشير إلى انعدام سياسة خاصة تجاه دول العالم خصوصاً في منطقة المشرقين 
المغتصب  الكيان  سوى  تخدم  ال  خاصة  سياسة  تتبنّى  فهي  واألوســط،  األدنــى 
يضع  مــن  أن  يعتبرون  إذ  ذلــك  مــن  ألكثر  المحللون  ويــذهــب  لفلسطين،  المحتّل 
الكيان  لوزراء  رئيساً  يسّمى  من  هو  المنطقة  تجاه  األميركية  الخارجية  السياسة 
ترامب،  ورغباته،  لخططه  تنفيذية  أدوات  مجرد  األميركية  اإلدارة  مسؤولي  وأّن 

بومبيو، كوشنر النماذج األوضح تعبيراً عن هذا الواقع. 
القيم والشعارات األميركية المعلنة هي حقيقة زائفة، تقوم على االحتالل وإبادة 
السلوك  ذات  تماماً  ـ  األرض  أصحاب  على  وقيمه  المحتّل  مفاهيم  وفرض  اآلخر، 
تكّررت  وهذه  المكتشفة،  القارة  الحتالل  أوروبا  مجرمي  إرسال  بداية  كان  الذي 
ثانية على يد القادمين من كّل أصقاع المعمورة إلى فلسطين، أما الديمقراطية فهذه 
تجسدها أفعال عصابات الشرطة وممارساتهم بحق المواطن األميركي وإْن كان 
التفسيرات  لكّل  يتسع  الذي  المترهل  الشعار  هذا  الديكتاتورية  ومحاربة  بريئاً، 
ديكتاتوري  هو  األميركي  النظام  من  وقريبا  شبيها  جمهوري  نظام  يكون  بحيث 
بمقابل نظام ملكي قمعي ال يجرؤ فيه مواطن على توجيه النقد ألّي من والة األمر 

ودون ذلك السيف أو المنشار أو السقوط الحّر من طائرة فوق الربع الخالي. 
لم يعد االستعمار حصراً بنزول الجيوش واحتالل األرض وفرض نظام الحكم، 
بوجود  اإليمان  ثقافة  العقائدي،  المالي،  الثقافي،  لالستعمار،  كثيرة  أنواع  هناك 
السماوي(  العقاري  )المكتب  إلهي بتخصيصه بأرض غيره  شعب مختار، ووعد 
نموذجا  واإلســالم  العرب  ومنه  الشرق  وحتى  الغرب،  عالم  في  تسود  ثقافة  هي 
فلماذا نوجه اللوم للمسيحية فقط، لقد نجح اليهود في اختراق الجميع. االستعمار 
االقتصاد  على  يسيطر  السبعة،  اليهودية  العائالت  تملكه  الذي  »الــدوالر«  المالي 
والتجارة العالميين عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد وبه يتم إحكام الحبل 
على عنق الدول واألنظمة المستهدفة، وهو كوسيلة للعقاب والثواب على مساحة 
فهو  الديني  االستعمار  أمــا  واألدوات.  العمالء  وشــراء  بالرشوة  الثواب  العالم، 
إبرازها  إلى مذاهب نجح في  العقائد  المجتمعات بعد تجزئة  التمزيق وتفتيت  أداة 
واستثمارها حكماء صهيون منذ األزل، نذكر بما قاله بن غوريون: نحن ال نعتمد 

على ذكائنا في تحقيق خططنا وأهدافنا بل على غباء الطرف اآلخر!
قانون قيصر هل يستهدف سورية فقط؟

بل هو يستهدف العالم، كل دولة يمكن أن تخالف الرؤية الصهيونية في توفير 
باعتراف  إال  يكون  ال  هذا  الخطر،  مصادر  وإزالــة  الصهيوني  للكيان  الدائم  األمن 
المحيط بهذا الكيان والتسليم له بما يريد من حدود وثروات وهيمنة ونفوذ معتبراً 
شعوب  به  تعترف  ال  الذي  األمر  سامية«،  يهوهية  ربانية  إرادة  هي  سيطرته  »أّن 
عن  يتنازل  لــن  الفلسطيني  الشعب  حكوماتها،  بعض  بــه  اعترفت  وإن  المحيط 
المصري واللبناني واألردني لن يرتكبوا جرم  حقوقه، والشعب السوري ومثله 
الخيانة العظمى للقضية، ومنظمات المقاومة لن تلقي السالح ولن تستسلم إلرادة 
المحتل، وثروات المتوسط لن تكون للغرباء بل ألبناء المنطقة ودون ذلك الحرب.

فتكون  يثور  أو  يرضخ  حتى  المنطقة  شعب  تجويع  إلى  يهدف  قيصر  قانون 
حرب داخلية، فشلت أميركا ومعها الكيان في الحروب العسكرية، حرب التجويع 
الــداخــلــيــة بقيادة  البنى  آخــر تستهدف  نــوع  الــبــديــل إلنــتــاج حــرب مــن  تــكــون  قــد 
الزعامات العميلة التي ستغادر إلى جحور آمنة خارج البلد تاركة قطعانها تتطاحن 
وتفنى وهي تتفرج وهكذا لن تخسر أميركا وال الكيان شيئا، الرهان األكثر خبثا 
وقباحة على الصعيد اإلنساني. قد يكون ألميركا أهداف جانبية في معاقبة الدول 
توثيق  من  منعها  سبيل  على  المنطقة،  شعب  مساعدة  تحاول  التي  والشركات 
عالقاتها وفتح أسواق وروابط تحد من عالقات وأسواق أميركا وبالتالي التخلص 
مرتهنين  وعمالء  أدوات  بوجود  ذلــك  تحقق  صعوبة  رغــم  لها،  التبعية  ربقة  من 

يعيشون على االسترزاق منذ زمن طويل.
 قيصر يحاصر المقاومة في لبنان وفلسطين والشام والعراق وايران، وعصا 
غليظة تلوح في وجه مصر واألردن وكثير من دول المنطقة، القانون الذي وضعه 
الكونغرس الصهيوني بذريعة دعم تنظيمات سورية تتواجد في أميركا والغرب، 
ما هي إال تجمعات مرتبطة بالمشروع الصهيوني، معادية لوطنها وشعبها، بل أن 
معهم  ومن  بمجملهم  هم  الخريطة،  على  سورية  موقع  يعرفون  ال  أفرادها  معظم 
الديمقراطية األميركية ذاتها  السكان، هذه  %1 من اجمالي  ال يشكلون ما نسبته 
الخانعة،  والشعوب  التابعة،  لألنظمة  المخصصة  العالم،  شعوب  على  المطبقة 
قانون ال عالقة له بإنصاف طائفة على حساب أخرى، وال دين على حساب آخر، 
وال فئة اجتماعية عرقية أو عشائرية يعتبرونها مظلومة، الجميع في الميزان، إما 
تابع خاضع، أو عدو ال بد من إزاحته من الطريق، المقاومة اللبنانية والفلسطينية 
الكيان  قادة  يستعجل  وإذ  المستقبلية،  والمشاريع  واالستثمار  الوجود  تهّددان 
تحقيق مخططاتهم في السيطرة على األرض والبحر والثروات بالسرعة القصوى 
بدوام  يؤمنون  وال  واثقين  غير  آخــر  جانب  من  فهم  منها،  أّي  عن  التنازل  دون 
أعلنوا  الكبار  أغلب مسؤوليهم  الخامس والسبعين،  بالعيد  االحتفال  كيانهم حتى 
ذلك ومنهم قادة االستخبارات وكثير من العلماء، هي النبوءة: النهاية بين2025 

.2023 -
الساحة  على  أكــثــر  ينجح  مــكــان،  كــل  فــي  حـــدود  ضمن  الــنــجــاح  يحقق  قيصر 
السورية بعد وضع اليد األميركية على الثروات المحلية، ونعلم أن دعائم الصمود 
تتوفر في الجزيرة السورية، بضع مئات من الجنود األميركان يفرضون حصاراً 
على ثرواتنا، أداتهم جماعات يقودها عمالء أغبياء تحيط بهم بيئة خانعة تستظل 
حماية مؤقتة قد تسقط في أية لحظة، هل قصرنا في التصدي وطال سكوتنا على 

هذا الوجود، ولماذا؟ 
قسد وأمثالها من تنظيمات خارجة على القانون، تعلن عداءها للدولة السورية 
)والدولة هنا أرض وشعب وحكومة( ووالءها لعدو يستهدف الدولة ومكوناتها، 
هؤالء يرتكبون جريمة الخيانة العظمى معتقدين خطأ بدوام الحال والقدرة على 
كل  عن  األميركي  تخلي  بعد  بطالنه  والتجارب  التاريخ  أثبت  رهــان  االستمرار، 
عمالئه وأدواته في كل العالم، وهنا أيضا سوف ينسحب ويتخلى ويسقط الرهان 
ليواجه من يبقى من العمالء مصيره المحتوم بمواجهة القوانين واألنظمة المرعية 

في كل دول العالم ومثلهم عصابات الشمال في ادلب.
ما تريده أميركا من قانون قيصر ليس ما يعتقده البعض أنه انتصار له بمواجهة 
كامل  في  السالح  منزوع  جــوار  الــعــدو،  كيان  به  يطالب  ما  تريد  أميركا  غريمه، 
معاهدات  والبحرية،  البرية  الحدود  في  تعديل  الدولة،  بيهودية  اعتراف  المحيط، 
الدولة  حلم  لتحقيق  اليهودي  النفوذ  تمدد  تضمن  عربة  وادي  غــرار  على  ســالم 
الكبرى، توطين الفلسطينيين وما بقي منهم في الداخل شرق األردن وفي الشام 
ولبنان والعراق، توطين السوريين الموجودين في لبنان باعتبارهم كتلة مناهضة 
للحكم في سورية )اعتقاد خاطئ بطبيعة الحال( لكنه كفيل بتغيير ديمغرافية لبنان 

لمصلحة طرف ضد آخر!
قد ال أُجانب الصواب إذا قمت بتخمين موقف حزب الله ومن معه، وكذلك الشام 
بمحيط  الصهيوني  الحلم  فإّن  واقعية  رؤية  وحسب  المقاومة،  جبهة  يدعم  ومن 
اعتراف  ال  المساء،  حلول  عند  تسقط  نهارية  فانتازيا  مجرد  هو  السالح  منزوع 
بيهودية للدولة وال أحقية لها بالوجود، هذا ينفي القبول بأّي حديث عن تعديل ما 
يسّمونه حدوداً برية أو بحرية هي باألساس غير قائمة وال معترف بها، ال توطين 
مؤقت  وجــود  فهم  لبنان  في  السوريون  أما  ذلــك،  يرفضون  وهم  للفلسطينيين، 
جماعات  سيطرة  تحت  واقــع  أغلبهم  الراهن،  والظرف  المعيشي  بالحال  يرتبط 
لبنانية تستثمر هذا الوجود بابا للتسول واالرتزاق تحت كثير من اليافطات بعضها 

الضغط على الحكم في الشام!
في  الشعب  عامة  تطال  سلبيته  أّن  ولــو  بالمطلق،  سلبياً  ليس  قيصر  قــانــون 
المنطقة، هو إيجابي للفساد والفاسدين وفرصة لتحميله نتائج فسادهم وأنانيتهم 
وجشعهم المادي، هؤالء يشكلون أداة تنفيذية داعمة للقانون، كما يشكل القانون 
حالة إيجابية لكثير من الدول بمواجهة الهيمنة والسيطرة األميركية على المنطقة 
لضرب  سانحة  وفرصة  المنطقة  لشعوب  ودعــم  تواصل  قنوات  فتح  طريق  عن 
نفوذ الدوالر وهيمنته، وقد يكون ذلك خطوة أولية إليجاد نظام مالي دولي خارج 

السيطرة الماسو – صهيونية المتحكمة حتى بالشعب األميركي.
الظل والمحفل  الــدوالر ونظام حكومة  تتجرأ على  التي سوف  الــدول  فمن هي 

العالمي؟ 
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للشباب  المعّجل«  والمهني  الفني  والتدريب  التعليم  »برنامج  اليونسكو  مشروع  إطار  في 
الصفدي  مؤسسة  تقوم  النرويجية،  الخارجية  وزارة  من  والممّول  حاجة،  األكثر  والشابات 
بتنفيذ دورات تدريبية للشباب والشابات في شمال لبنان وينضوي تحته مشروع يحمل عنوان 
»كيفية إنشاء مشروعي الصغير«. يستهدف هذا المشروع بشكٍل عام 200 مستفيد يخضعون 
إلى تدريبات مهنية وتقنية في معهد الصفدي للتدريب المهني المعّجل في طرابلس، وذلك في 

مجاالت الخياطة، التجميل، مساعد طاٍه، ونادل.
المتدّربين،  من  ومستفيدة  مستفيد   100 بمشاركة  المشروع،  من  األول  النصف  تنفيذ  وبعد 
تّم  حيث  مختصين،  مدربين  مع  اإلدارية  المهارات  على  تدريباٍت  إلى  منهم   50 حوالي  خضع 

التركيز على ريادة األعمال وإدارة المشاريع الصغيرة.
وتبًعا لهذه التدريبات المهنية والمهاراتية المكّثفة، قّدم المستفيدون أفكاًرا لمشاريع صغيرة 
متطّرقين إلى الجدوى االقتصادية من هذا المشروع المطروح ومالءمته مع الظروف التي يمر بها 
البلد، كما إلى الوقت الذي يتطلّبه تنفيذه، والموارد الالزمة إلنشائه. وشّكل فريق من المختّصين 
في »مؤسسة الصفدي« إلى جانب المدّربين لجنة تحكيم هدفها تقييم هذه المشاريع المطروحة 
تموياًل  لتنال  المشاريع  أفضل  اختيار  سيتّم  وهكذا  المدروسة.  المعايير  من  قائمة  على  بناًء 

لتنفيذها في ما بعد.
أّنه بمشاريع كهذه تهدف مؤسسة الصفدي إلى تمكين النساء والشباب في طرابلس  ُيذكر 

والشمال، وتزويدهم بخبراٍت ودعٍم ُيمّكنهم من مواجهة التحديات مهما كانت صعبة أو كبيرة.

للفنون«  تيرو  و»جمعية  إسطنبولي«  »مسرح  إدارة   أطلقت 
و»المسرح الوطني اللبناني« مجموعة ندوات وجلسات رقمية 
خالل  من  وذل��ك  لبنان«،  في  والفنون  الثقافة  ضمن »شبكة 
الغرف المغلقة عبر تطبيق زوم بعنوان »واقع السينما اللبنانية 
 2 اللبناني بهيج حجيج في  المخرج  والفلسطينية«، بمشاركة 
تموز، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار في 4 تموز، والمخرج 
10 تموز، وجميع الندوات  اللبناني هادي زكاك في  السينمائي 
ويشارك  بيروت،  توقيت  في  مساًء  الثامنة  الساعة  عند  تعقد 
والجزائر  ومصر  وتونس  المغرب  من  سينمائيين  بالندوات 
كما  واألردن،  والسعودية  عمان  وسلطنة  والعراق  وفلسطين 
والمخرج  عرقجي  فيليب  المخرج  السابقة  الندوات  استضافت 
زغيب  هنري  والشاعر  يواكيم  فارس  والكاتب  الهاشم  جورج 
وتبث  َتسالكيان،  بركيف  والمايسترو  حيدر  رمزي  والمصور 

االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  للجمهور  الندوات  جميع 
وجمعية  إسطنبولي  ومسرح  والفنون  الثقافة  بشبكة  الخاصة 

تيرو للفنون. 
والمخرج  الممثل  اللبناني«  الوطني  »المسرح  مؤسس  وأكد 
لبنان  في  والفنون  الثقافة  شبكة  خالل  أنه  إسطنبولي  قاسم 
نسعى مع الفنانين والمؤسسات الثقافية لتكوين منصة رقمّية 
أجل  من  بينا  ما  في  ثقافي  تشبيك  وتشكيل  للجميع،  مفتوحة 
والمخرجين  الشباب  بين  للحوار  وصل  صلة  وفتح  التالقي 

والعاملين في الحقل الثقافي والفني في العالم العربي.
العروض  برمجة  على  للفنون  تيرو  جمعية  وتعمل   ه��ذا 
وتقديم  والشباب،  لألطفال  والتعليمية  الفنية  السينمائية 
نسج  وإلى  بالمجان،  فيلمه  عرض  يريد  ُمخرج  ألي  السينما 
فرصة  وفتح  ال��خ��ارج  ف��ي  مهرجانات  م��ع  تبادلّية  شبكات 

للمخرجين الشباب لعرض أفالمهم، وتعريف الجمهور بتاريخ 
في  الالمركزية  ال��ى  باإلضافة  والعالمية،  المحلية  السينما 
وتعمل  الجوالة،  للعروض  السالم«  الفّن  »باص  عبر  العروض 
في  الحمرا«  »سينما  من  لبنان،  في  ثقافية  منّصات  فتح  على 
و»سينما  النبطية  مدينة  في  ستارز«  و»سينما  صور  مدينة 
أّول  اللبناني،  الوطني  المسرح  إلى  تحّولت  التي  ريفولي« 
مسرح وسينما مجانية في لبنان، منّصة ثقافية حّرة ومستقلة 
المسرحّية  والمهرجانات  الورش  إقامة  على  شهدت  ومجانية 
والسينمائّية والموسيقّية من مهرجان صور الموسيقي الدولي 
والحكواتي  المعاصر  للرقص  المسرحي  لبنان  ومهرجان 
الثقافية، ومهرجان  أيام فلسطين  المرأة ومهرجان  ومونودراما 

تيرو الفني، ومهرجان شوف لبنان بالسينما.

رشا محفوض
المطربة  أضفت  الرصين  وحضورها  المتمّكن  بصوتها 
الشباب على  الفريد من األصالة وحيوّية  ليندا بيطار طابعها 
الله  فتح  عدنان  المايسترو  قادها  التي  الغنائية  أمسيتها 

واستضافها مسرح األوبرا بدار األسد للثقافة والفنون.
ومقدرتها  األكاديمي  صوتها  خالل  من  ليندا  واستطاعت 
تشدو  أن  الطبقات  مختلف  إلى  به  والصعود  تلوينه  على 
بها  خاصة  وأخرى  وشعبية  وعاطفية  وتراثية  طربية  بأغاٍن 

لملحنين سوريين معاصرين.
حيث  من  سواء  الصعد  جميع  على  ممّيزة  األمسية  وجاءت 
المتّممة  البصرية  الرؤية  مع  ليندا  وأداء  الغنائي  البرنامج 
الشاشات  خالل  من  الجمهور  أمام  واسعة  آفاقاً  أعطت  التي 
إذ ظهرت عليها مواد بصرية مرافقة  المسرح  المتوضعة على 

صّممت خصيصاً لألمسية.
وأدت بيطار أغاني محببة للجمهور بدأتها بأغنية »يا شام 
عاد الصيف« و«بعتلك يا حبيب الروح« و«في شي عم يصير« 

للسيدة فيروز كما قّدمت مقتطفات ألغاني أم كلثوم منها »هذه 
»ال  الصغيرة  ولنجاة  إي��ه«  و«ح��ب  عمري«  و«أن��ت  ليلتي« 
و«ع  المايا«  »ع  منها  التراثية  األغاني  من  ومجموعة  تنتقد« 
الروزانا« و«تحت هودجها« و«بين وبين حبايبي جبال« ومن 

أغانيها الخاصة »ملّبك« و«دخلك يا بياع الورد«.
صفحة  عبر  مباشر  ببث  األمسية  تمّيزت  ثانية  جهة  من 
مسعى  ضمن  كبير  مشاهدات  بعدد  حظيت  حيث  األسد،  دار 
الراهنة  الصحية  للظروف  نظراً  التقنية  هذه  لتكريس  الدار 
 12 ناهز  الذي  الجمهور  من  ممكن  عدد  ألكبر  المجال  وإلتاحة 
وسائل  دور  مستثمرة  األمسية  لمتابعة  مباشر  مشاهد  ألف 
على  المباشرة  الفعل  ردود  ومعرفة  االجتماعي  التواصل 

األمسيات من قبل الجمهور.
وفي تصريح صحافي لها ذكرت بيطار أنه رغم حزنها لعدم 
بنسبة  للتقيد  نظراً  األمسية  حضور  الجمهور  من  كثير  تمّكن 
للجميع،  الصحية  السالمة  على  حرصاً  بالمئة   30 الحضور 
التي تسعى مع كل  الموسيقية  فإن ذلك لم يؤثر على السوية 
البث  بأهمية  منّوهة  دائماً  أفضل  بصورة  تقدمها  أن  أمسية 

المباشر في الوصول إلى أكبر عدد من المحبين لفّنها.
التي  برامجها  في  المستمر  حرصها  إل��ى  بيطار  ولفتت 
باإلضافة  بالقصائد  وغنّية  شاملة  تكون  أن  على  تختارها 
الفتة،  جديدة  موسيقية  تجارب  وتقديم  الخاصة  أغانيها  إلى 
ألغنيتها  األخيرة  اللمسات  وضع  على  حالياً  تعمل  أنها  إلى 
وألحان  الفارض  ابن  المتصوف  للشاعر  قصيدة  عن  الجديدة 

وتوزيع المايسترو فتح الله.
الله عن تركيز ليندا في كل أمسية  المايسترو فتح  وتحدث 
استيفاء  مع  مختلفة  جديدة  وتجارب  أغ��اٍن  تقديم  على  لها 
الفني  الخط  وتكريس  المحترفة  األمسيات  عناصر  جميع 

الملتزم.
متخرجة  حمص..  مواليد  من  بيطار  ليندا  المطربة  أن  ُيذكر 
شرقي.  غناء  اختصاص   2007 للموسيقا  العالي  المعهد  من 
عضو  وهي  وعالمية  وعربية  سورية  مهرجانات  في  شاركت 
بالمعهد  الشرقي  الغناء  صف  وأستاذة  عّدة  محلية  فرق  في 

للموسيقى. العالي 

م�ؤ�ش�شة ال�شفدّي تطلق م�شروعًا تدريبّيًا �شبيبيًا

 للأكثر حاجة بالتعاون مع الخارجّية النرويجّية 

اإطلق م�شرح اإ�شطنب�لي ندوات رقمّية

ح�ل واقع ال�شينما اللبنانّية والفل�شطينّية 

اأم�شية غنائّية للفنانة ليندا بيطار..

اأداء ر�شيٌن على وقع الألحان الطربّية الأ�شيلة وا�شتح�شاٌر للزمن الجميل

ماذا اأريد
{ جهاد الحنفي

ماذا أريُد من السماِء
حقيقًة

تمحو السراَب عن التراْب
ماذا أريُد من التراِب

مساحًة صغرى
ألزرَع وردًة قبل الغياْب

ماذا أريُد من الغياِب
لقاَء أمي

كي أقوَل لها
لقد أحيا الغياُب بي الشباْب

ماذا أريُد من الشباِب
بقيَة الطفِل الذي عشَق السراْب

ماذا أريُد من السراِب
مجاَز أغنيٍة

ليكتمَل الكتاْب
ماذا أريُد من الكتاِب

رؤًى ... مسافاٍت
جنوناً ... قبلًة

سفراً ... يقيناً
حكمًة ... شكاً

عبيراً ... صرخًة
كفراً ... رقياً

موجًة ...
خطأً...

ألكتشَف الصواْب
ماذا أريُد

من السماِء
من التراِب

من الغياِب
من الشباِب
من السراِب
من الكتاِب

أريد أن أجد الجواِب
لعلَّ كَف الضوِء

تفتُح في ظالِم الروِح باْب

 دكتوراه في الفن وعلوم الفن

لرلى �شم�س الدين من »اللبنانية«

اآلداب  في  للدكتوراه  العالي  المعهد    - اللبنانية  الجامعة  من  الدين  شمس  رلى  الطالبة  نالت 
وأثرها  »اليوغا  بعنوان  الفن  وعلوم  الفن  في  الدكتوراه  شهادة  واالجتماعية،  اإلنسانية  والعلوم 

على عملية اإلبداع التشكيلي«.
مصطفى  مشهور  الدكتور  والعمارة:  الجميلة  الفنون  كلية  أساتذة  من  المناقشة  لجنة  تألفت 
فيصل  الدكتور  ضاهر،  نزار  الدكتور  الدين،  زين  هشام  الدكتور  غزاوي،  يوسف  الدكتور  مشرفاً، 

سلطان مناقشين.
واعتبرت األطروحة أول أطروحة في الجامعة اللبنانية تتناول تأثير اليوغا في الفن التشكيلي 
ونالت إعجاب وتقدير لجنة المناقشة لموضوعها وسّويتها المنهجية، وأعطيت أرفع تقدير تعطيه 

الجامعة اللبنانية جيد جداً.
في  اإلبداعي  األداء  على  العصبية  اللغوية  البرمجة  تأثير  في  باحثة  الدين  شمس  والدكتورة 
الفن التشكيلي وفنانة تشكيلية لبنانية ذات أسلوب فني ممّيز وعضو ناشط في جمعية الفنانين 

ونقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين.

شمس الدين وعميد معهد الدكتوراه يتوسطان لجنة المناقشة

الفنان العراقّي قتيبة النعيمّي

 

يحاكي ح�شارة اأور في برلين

»أيام  مهرجان  في  للمشاركة  النعيمي  قتيبة  الموسيقي  والمؤلف  العراقي  الفنان  يستعّد 
بعنوان  موسيقية  مقطوعات   3 يقّدم  حيث  برلين،  األلمانّية  العاصمة  في  العربية«  الموسيقى 

»ثالثي أور«، وهي من أعماله الجديدة في المهرجان الذي سيقام في 19 سبتمبر المقبل.
وصّرح النعيمي بقوله إن »ثالثي أور هو رسالة تسليط الضوء على حضارة العراق وتاريخه 
بأسلوب  بصياغتها  وقام  العربية،  الموسيقية  الساللم  بعض  استخدم  أنه  إلى  الفتاً  العظيم، 

الموسيقى المعاصرة، والهدف من ذلك مخاطبة ذائقة المجتمع األوروبي«.
النعيمي الذي يرى أن عمله الجديد محّمل برسائل كثيرة، يشاركه في عرضه الموسيقي عدد من 

الفنانين ممن يعملون في دار األوبرا الوطنية في باريس وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا.
وعلى الرغم من بعد المسافة واختالف اللغات والمذاهب واالنتماءات بين أعضاء الفرقة، يقول 

النعيمي إن »لغة الموسيقى توّحد الجميع«.
وتقام الدورة الجديدة من »مهرجان أيام الموسيقى العربية« بإشراف الموسيقار العراقي نصير 

شمة، ويتناول أغلب المؤلفين المعاصرين العرب.

وفاة الكوميديان الأميركّي

 

كارل راينر عن عمر 98 عاًما 
 

والممثل  والمخرج  والمنتج  الكاتب  توفى 
أساطير  من  يعّد  ال��ذي  راي��ن��ر،  ك��ارل  الشهير 
ضاحية  في  منزله  في  األميركية،  الكوميديا 
أنجلوس، عن عمر ناهز  بيفرلي هيلز في لوس 

98 عاماً..
الكوميديا  ف��ي  داف��ع��ة  ق��وة  »راي��ن��ر«  ك��ان 
سيدني  الرائد  للتليفزيوني  ككاتب  األميركية 
للمسلسل  ومبدع  بروكس  لميل  وشريك  سيزر 
في  وشريك  شو«  دايك  فان  ديك  »ذا  الكوميدي 

بطولته.
الفني  تاريخه  م��دى  على  راي��ن��ر،  وت��رّش��ح 
وحصد  إيمي،  تايم  برايم  جائزة  ل�16  العريق 
عن  جوائز  خمس  ذلك  في  بما  جوائز،   9 منها 

مسلسله األشهر »ذا ديك فان دايك شو«.
في  ص��وت��ي��ة  أدواراً  ي����ؤدي  راي��ن��ر  وظ���ل 
في  رئيسياً  دوراً  ولعب  عمره  من  التسعينيات 
اإلفطار«  طعام  تناول  النعي  في  تكن  لم  »إذا 
آر نوت إن ذي أوبيت إيت بريكفاست(  )إف يو 
يظلون  الذين  األشخاص  عن  وثائقي  فيلم  وهو 

يعملون حتى التسعينّيات من أعمارهم.
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أفقياً:
كاتب قصصي حكيم من واضعي القصص على ألسنة  1 .

الحيوان
أشار باليد، رجاء، غاز نادر يستعمل لإلنارة 2 .

مدينة مصرية، حرف أبجدي مخفف، ضرب بالحجارة 3 .
متشابهان، مدينة أميركية، نوتة موسيقية 4 .

عاصمة أميركية، ناعم الملمس 5 .
خليح في األطلسي على سواحل فرنسا وأسبانيا، بشر 6 .

أخدش الوجه، تبسط 7 .
مصرف، مسكن الرهبان، أعلى قمة في كريت 8 .

وّبخي، حقل 9 .
حيوان قطبي، من األحجار الكريمة، قرابة 10 .

أنغامي، ألوم 11 .
أداة إحدى الحواس، نجيء، إسم موصول 12 .

عمودياً: 
مصيف لبناني، حرف أبجدي 1 .

أعلى قمم العالم وأضخمها، قرية فلسطينية 2 .
أبجدي  ح��رف  تونسية،  مدينة  ومحنة،  ش��دة  3 .

مخفف
ال��دالل��ة  ف��ي  ال��ش��يء  ب��ه  م��ا يتبين  أح��ب��اك��م،  4 .

والفصاحة
حلّت محل، حارس 5 .

ضمير منفصل، مدينة هندية، عبد 6 .
شاعر فارسي من كبار الصوفيين، مرض صدري 7 .

مرفأ في األردن، سيدات 8 .
ضعف، اول تدين، فني وهلك، مرض 9 .

ظلم، والية أميركية 10 .
عثرنا على، لطختم بالعار 11 .

أكبر وأتطور، مملكة عربية قديمة، مدينة مصرية 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(.

123456789101112

1

2

3

4
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7
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10

11

12

:Sudoku حل
 ،863751249  ،274693581  ،591428367
 ،946537128  ،327186495  ،158942736

612379854  ،489215673  ،735864912
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( سانت اندروز 2 ( طاليس، ارج، ال 3 ( انبته، دقيق 
4 ( حرم، ابولون 5 ( انسان، ماكنلي 6 ( لم، ميديه، اب 7 ( 
كارنال، اتهم 8 ( بح، اليمن 9 ( هلو، الح، يد 10 ( نانسي، 

ساندتم 11 ( كاواساكي، من 12 ( بم، ربا، لهما. 

عموديا:
1 ( سطيح الكاهن 2 ( اا، رنما، الكم 3 ( نالمس، ربونا 4 
( تين، امنح، سور 5 ( اسبانيا، اياب 6 ( تب، دالل، سا 7 
( داهومي، لحسا 8 ( رر، الهاي، اكل 9 ( وجدوك، تمرنيه 

10 ( قنن، هن 11 ( اي، الم، يتما 12 ( القريب، ادمن.

حلول العدد ال�سابق

 مو�سى حجيج وح�سين حمدان وبالل فليفل

لقيادة فريق النجمة واأ�سعد ال�سقال متفائل

المنارة،  محلة  ف��ي  ملعبه  على 
عصر  اللبناني  النجمة  ن��ادي  ق��ّدم 
بقيادة  الجديد،  الفني  جهازه  أمس 
وعلى  حجيج.  موسى  ال��ن��ادي  اب��ن 
للعائد  المهمة  تسليم  مراسم  جنبات 
إلى قواعده ، أّكد رئيس النادي أسعد 
حجيج  مع  التعاقد  هدف  أن  صقال، 
ه��و إح����راز ل��ق��ب ال�����دوري. وت��اب��ع: 
مرحب  وهو  حجيج،  منزل  »النجمة 
الصقال:  وأضاف  األم«.  ناديه  في  به 
بناء،  إل��ى  بحاجة  ليس  »ال��ف��ري��ق 
التدعيم  بعض  فقط  يحتاج  حيث 
المقبلة  المرحلة  في  فقط.. وسنعمل 
على االجتماع بالجهاز الفني، ومعرفة 
مطالبه لجهة التدعيم المطلوب وخطة 
التحضير«. ومن جهته، قال حجيج: » 
البدنية  الحالة  رف��ع  على  سنعمل 
لالعبين، ومصممون على النجاح في 
الفوز بكأسي  كل البطوالت«. وأكد أن 
التنشيطيتين،  وال��ت��ح��دي  النخبة 
أولية  كمحطة  لفريقه،  مشروع  هدف 

للفريق،  مديرا  حمدان،  حسين  النجمة  نادي  عّين  عينه،  السياق  وفي  ال��دوري.  انطالق  قبل  مهمة 
لبالل  حجيج  مهمة معاونة  أسند  بأنه  االدارة،  بيان  وأوضح  حجيج.  فنياً موسى  سيقوده  الذي 
فليفل، وبيار فلفلي مدرباً للياقة البدنية، وعلي شرارة مديراً للتجهيزات. وشدد البيان على ضرورة 
سابق. وقت  في  حدثت  التي  الممنهجة  االفتراءت  حملة  مستنكرا  المقبلة،  المرحلة  خالل   التكاتف 
كما أكدت إدارة النادي، اإليفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب شهر أيار الماضي، معرباً عن التزامه 
بين  الحاصل  االشكال  ان  المعلومات  وفي  واألشبال.  والناشئين  الشباب  بطوالت  في  بالمشاركة 
النجمة والسالم زغرتا تولت جهات مقّربة من الطرفين العمل على تذليله وإعادة األمور إلى نصابها.

اأوهانيان تلتقي وفوداً ريا�سية و�سبابية

نادي  من  وفدا  الوزارة  في  مكتبها  في  اوهانيان  فارتينيه  والرياضة  الشباب  وزيرة  استقبلت 
نجوم الرياضة الذي أحرز لقب بطولة لبنان للسيدات في كرة القدم، وقدم لها كأس البطولة. كما 
استقبلت وفدا من جمعية المقاصد للمتطوعين حيث عرضت معهم شوؤن التطوع وسبل النهوض 
بهذا النشاط ودوره في خدمة المجتمع. واستقبلت اوهانيان أيضاً، وفداً من جمعية طالب زافاريان 
وناقشت معهم آراءهم في السياسة الشبابية الوطنية ومشاركة الشباب نظراً للدور البارز الذي 

يمكن أن يقوموا به للنهوض في ظل األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية الصعبة.

 الدوري االيطالي لكرة القدم
ثالثية يوفنتو�س تثّبته مت�سّدراً

فاز فريق يوفنتوس بنتيجة 3-1 على جنوى المتواضع مساء الثالثاء ليحافظ على فارق النقاط 
األربع في صدارة دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم بفضل هدف تحقق من انطالقة فردية 
سجله باولو ديباال وهدف بتسديدة صاروخية من كريستيانو رونالدو وآخر عبر دوغالس كوستا. 
وصمد جنوى بشجاعة في الشوط األول وتصدى الحارس ماتيا بيرين لكل محاوالت ناديه السابق 
لكنه لم يستطع الوقوف في وجه روعة يوفنتوس في الشوط الثاني. ويملك يوفنتوس 72 نقطة 
من 29 مباراة بينما يأتي التسيو في المركز الثاني ولديه 68 نقطة بعد فوزه 2-1 على مستضيفه 
تورينو في وقت سابق مساء الثالثاء. وبقي جنوى في المركز 17 برصيد 26 نقطة متقدما بنقطة 

واحدة ومركز واحد على منطقة الهبوط لكنه لعب مباراة إضافية مقارنة بالفرق الثالثة األخيرة.
منتصف  في  جنوى  العبو  تكتل  بينما  الفرص  من  مجموعة  بيرين  الحارس  أنقذ  اللقاء،  وخالل 
ملعبهم خالل أغلب فترات الشوط األول، وجاءت أخطر فرصة عن طريق رونالدو بعد مجهود من 
الشوط  للمحاولة. وكسر يوفنتوس صمود جنوة بعد خمس دقائق من  ديباال لكن بيرين تصدى 
الثاني، حيث تلقى ديباال الكرة خارج منطقة الجزاء، وتجاوز ثالثة مدافعين وسجل بتسديدة أبدلت 
اتجاهها. وبعد سبع دقائق تلقى رونالدو تمريرة من ميراليم بيانيتش وتوغل بالكرة إلى منتصف 
ملعب جنوى قبل أن يطلق تسديدة قوية من 25 مترا لتستقر داخل المرمى ويرفع رصيده إلى 24 
هدفاً في الدوري هذا الموسم. وسجل البديل كوستا هدفا ثالثاً بعدما أطلق تسديدة هائلة في شباك 
كوادرادو  خوان  منافسه  جنوى  العب  بينامونتي  أندريا  وراوغ   .73 الدقيقة  في  بيرين  الحارس 
وسجل من زاوية ضيقة ليقلص الفارق وتهتز شباك يوفنتوس ألول مرة خالل خمس مباريات في كل 

المسابقات منذ استئناف الموسم.

ا�ستئناف ن�ساط األعاب القوى في الجامعة اللبنانية

اللبنانية أللعاب  بعد انقطاع دام نحو ثالثة أشهر بسب جائحة كورونا، عاود فريق الجامعة 
القوى تمارينه بقيادة المدّربين صالح زعيتر وأحمد حازر على مضمار المجّمع الرياضي في حرم 

مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدت. 
الوقاية  شروط  مراعين  والمشاركون،  المشاركات  لها  يخضع  التي  التدريب  حصص  وتتركز 
الصحية واجراءاتها، على تمارين مكثفة لبلوغ الجاهزية المطلوبة في أقصر وقت ممكن، علماً أن 
المدّربين زعيتر وحازر كانا واكبا، وال يزاالن، مزاولة بعض طالب إلعداد يومي عن ُبعد )أونالين(، 

خصوصاً من إنتقلوا لإلقامة موقتاً في بلداتهم وقراهم.
وبعد إلغاء بطولة لبنان للجامعات في ألعاب القوى، يتحّضر طالب اللبنانية  لخوض سلسلة 
تمهيداً  وذلك  المنافسات،  إجراء  باستئناف  والرياضة  الشباب  وزارة  سمحت  متى  ودية  لقاءات 
أن  علماً  المقبل،  آب  شهر  أواخر  في  تنظيمها  اللعبة  اتحاد  قرر  التي  لبنان  بطولة  في  للمشاركة 
بعضهم سيدافع خاللها عن ألقابه، ومراكز الصدارة ال سيما في سباقات جري المسافات القصيرة 

والمتوسطة ومسابقات الوثب والرمي.

سيتي  مانشستر  فريق  مدرب  غوارديوال  بيب  اإلسباني  قال 
مغادرة  قرر  ساني  ليروي  الجناح  إن  األربعاء،  أمس  اإلنكليزي 
النادي ليبدأ على األرجح مسيرة جديدة مع بايرن ميونيخ بطل 
ألمانيا. وتكهنت وسائل اعالم بريطانية وألمانية مطلع االسبوع 
الجاري بأن البايرن توصل إلى اتفاق مع السيتي لضم األلماني 
ساني مقابل 45 مليون يورو مقابل التعاقد لمدة خمس سنوات.

وأكد غوارديوال أن هناك بعض األمور العالقة بحاجة للحل قبل 
اإلعالن عن الصفقة. وقال غوارديوال للصحفيين عشية مواجهة 
في  الصفقة  أن  »يبدو  »البريميرليغ«:  بطل  لليفربول  فريقه 
طريقها لالتمام لكن لم تنجز كل األمور وتوجد بعض التفاصيل 
العالقة لكن يبدو أنه في طريقه إلى ميونيخ«. وأضاف: »نتمنى 
له التوفيق ونشكره على السنوات التي أمضاها معنا« وتابع: 
أراد الرحيل وكل شخص له  »سيبدأ فصالً جديداً مع ناد رائع. 
معنا  يبقى  أن  أود  كنت  ذلك.  في  المضي  وقرر  الخاصة  حياته 

لكنه يعتقد أنه سيكون أفضل وأكثر سعادة هناك«.
الدورين  مواعيد  القدم،  كرة  اتحاد  أعلن  أيضاً،  انكلترا  وفي 
االتحاد، في بيان  االتحاد. وقال  النهائي والنهائي لكأس  نصف 
ستقام  حيث  الكأس،  نهائي  نصف  جدول  تأكيد  »تّم  رسمي: 
بين  ستكون  م��ب��اراة  وأول  ويمبلي،  ملعب  على  المباراتان 
آرسنال ومانشستر سيتي، يوم السبت 18 تموز، الساعة ويوم 
وتشيلسي«.  يونايتد  مانشستر  مباراة  سيشهد  منه،   19 األحد 
المباراتان خلف أبواب مغلقة، ويلتقي  البيان: »ستلعب  وختم 
األول  في  السبت  يوم  النهائي،  في  ويمبلي  ملعب  على  الفائزان 
كأس  لقب  حامل  هو  سيتي  مانشستر  أن  يذكر  آب المقبل«.  من 
االتحاد اإلنكليزي عقب تغلبه بسداسية بيضاء على واتفورد في 

نهائي النسخة الماضية من البطولة.

أعلنت ادارة نادي رين الفرنسي عن تمّسكها بالعبها الواعد االنغولي 
الوجوه  أب��رز  من  يعّد  وال��ذي  عاماً،   17 العمر  من  البالغ  )كامافينغا( 
الصاعدة في كرة القدم الفرنسية واألوروبية، وتطارده أندية عريقة على 
الفريق فلوريان ستيفان في معرض  الملكي االسباني. وقال مدرب  غرار 
رحيل  عن  الحديث  يتم  »لم   : الواعدة  الفرنسية  الموهبة  ببقاء  تشّبثه 
كامافينغا. لم يكن هناك أي اهتمام حقيقي. منذ قدومي، كنت واضحا أن 
 80 مدريد  ريال  عرض  »إذا  وتابع  المشروع«.  ضمن  سيكون  كامافينغا 
مليون يورو كما هو متداول، سيكون الجواب كال. نريد بقاءه كي يتطّور 
إلى  االشارة  »تجدر  أوضح:  السابق  الدولي  المهاجم  لكن  رين«.  في  هنا 
لديه  اليه، لكن حالياً  الى مكان آخر. سأستمع  الالعب يطمح للذهاب  أن 
رين  مدرب  وكان  االنتقاالت«.  فترة  تجري  كيف  سنرى  ثم  رين،  مع  عقد 
لالعب  األفضل  من  أنه  الماضي  أيار/مايو  مطلع  اعتبر  ستيفان  جوليان 

وسطه البقاء »على األقل« موسما إضافيا معه لتأكيد مؤهالته.
وأوضح ستيفان لوكالة فرانس برس: »سيكون من المفيد بالنسبة له 
مؤهالته،  تأكيد  عليه  يتعين  ألنه  رين.  في  األقل  على  آخر  عاما  يبقى  أن 
أيضاً تحت  ناد يثق به كثيرا، وألنه  ألنه في مكان يعرفه جيدا، ألنه في 
أن يؤكد في  إشراف أشخاص يعرفونه جيداً«. وأضاف »سيتعين عليه 
العام المقبل عروضه الممتازة التي تمكن من تقديمها هذا العام. ستكون 
نعلم  لكننا  ج��دا.  مهمة  مؤهالته  سنرى.  ذلك  وبعد  المقبلة،  الخطوة 
الكروية  مسيرته  كامافينغا  وبدأ  عاٍل«.  مستوى  على  الرياضة  صعوبة 
السادسة  سن  في  األولى  الدرجة  دوري  في  مشواره  واستهل  رين،  مع 
عشرة، قبل أن يصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق. وحصل الالعب 
مع  فرنسا  إلى  ووصل  كونغوليين  والدين  من  أنغوال  في  المولود  الواعد 
عائلته في الثانية من العمر، على الجنسية الفرنسية في تشرين الثاني 

الماضي، وتمت بعد ذلك دعوته إلى المنتخب األولمبي الفرنسي.

غوارديوال: �ساني هو من قرر االنتقال للبايرن

واالتحاد يحدد مواعيد ن�سف نهائي الكاأ�س

رين مت�سّبث بجوهرته كامافينغا راف�سًا 80 مليون يورو من الملكي
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 بعد اإ�سراكه لدقيقة واحدة في المباراة

عائلة غريزمان تفتح النار على �سيتين!

الفني  المدير  سيتين  لكيكي  ان��ت��ق��ادات  برشلونة،  نجم  غ��ري��زم��ان،  أن��ط��وان  وال��د  وّج��ه 
من  ال�33  الجولة  في  الماضي،  الثالثاء  مساء   ،)2  �  2( مدريد  أتلتيكو  مباراة  عقب  للبارسا، 
الدقيقة  في  المدرب  به  يدفع  أن  قبل  المباراة،  في  بديالً  غريزمان  وك��ان  اإلسباني  ال��دوري 
أجبر  سيتين  ف��إن  اإلسبانية،  »م��ارك��ا«  لصحيفة  ووف��ق��اً  للقاء.  األصلي  الوقت  من  األخ��ي��رة 
األخيرة.  الدقيقة  في  به  دف��ع  ثم  المباراة،  من  الثاني  الشوط  ط��وال  اإلحماء  على  غريزمان 
ح��دث«. ما  على  له  أعتذر  لن  لكنني  غريزمان،  إل��ى  »سأتحدث  المباراة:  بعد  سيتين   وق��ال 
»كي  عليه:  وكتب  »إنستغرام«،  بشبكة  حسابه  على  سيتين  قاله  ما  نشر  غريزمان  والد  وأعاد 
تتحدث يجب أن تمتلك مفاتيح الشاحنة. أنت مجرد راكب«. ويشير والد غريزمان إلى أن سيتين 
فقد السيطرة على الفريق، كما قالت العديد من التقارير الصحفية. وقام والد غريزمان عقب ذلك 
مشاركة  واقعة  على  أيضاً  فغرد  غريزمان  شقيق  أما  البارسا.  مدرب  عن  كتبه  ما  بحذف  بقليل 

أنطوان في الدقيقة األخيرة: »دقيقتان.. أريد أن أبكي حقا«.

 هل �سيم�سك كومان

دّفة البر�سا قريبًا؟

برشلونة  مدينة  في  الطواحين،  لمنتخب  الفني  المدير  كومان،  رونالد  الهولندي  تواجد 
واسعاً،  جدالً  برشلونة  في  كومان  تواجد  وأثار  إسبانية.  صحفية  لتقارير  وفقاً  األربعاء،  أمس 
مدربه  ق��ي��ادة  تحت  مستقرة  غير  أوض��اع��اً  الكتالوني  الفريق  فيه  يعيش  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي 
صحيفة  وبحسب  البرسا.  لقيادة  سيتين  قبل  مرشحاً  كان  كومان  بأن  علماً  سيتين،  كيكي 
الرغم  على  معينة،  توقعات  خلق  برشلونة،  في  كومان  تواجد  فإن  الكتالونية،  »سبورت« 
الكتالوني. الفريق  قيادة  توليه  بشأن  واضحاً  دائماً  ك��ان  الهولندي  المدرب  أن  حقيقة  من 

 

وسبق أن أعلن كومان على المأل رغبته في تدريب برشلونة، لكنه أكد أن تلك الخطوة ستأتي عقب 
االنتهاء من مهمته مع منتخب بالده في كأس األمم األوروبية، والتي كان مقررا لها هذا الصيف. 
ويملك كومان شرطاً في عقده يمنحه حرية الرحيل عن قيادة منتخب هولندا، عقب انتهاء مشوار 
الطواحين في كأس األمم األوروبية. وكان برنامج »الشيرنغيتو« اإلسباني، أكد أن رونالد كومان، 

مستعد للتوقيع على عقد مع برشلونة ولمدة عام فقط.
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Æ Òq��« WI�d�Ë ¨UN�Ò���Ë ¨WLzUI�« W�“_«

 ¨sOO�UM�K�« ÂU�√ ÕU�L�« bO�u�« Òq��« u� ¨ Òq��« «c� ÒÊ√ v�≈ X�L�Ë
 l�  WN�«u�  V�u���  w��«Ë  ¨WOBF��L�«  W??�“_«  s�  ÃËd�K�

ÆW�“_« VÒ���
 ‰u�b�«Ë ¨w�u�« »UO� WK�d� u� ¨WO�dO�_« …dOH�K� ¡UG�ù«Ë
 q��  sJ�  r�  w��«Ë  ¨…cIML�«  UN�uK��  ‰u�IK�  W�bI�  ¨W�bB�«  w�

ÆUN� ŸUL��ô« ÎU�uL�� v�� Ë√ ¨UN� ÎU�uL�� W�“_«
 l{ËË  ¨WO�U�uK�b�«  WO�UJ�ù«  Ÿu{u�  s�  dEM�«  ÒiG�Ë  
 w�U�uK�b�«  qO�L�K�  UMOO�   UO�UH�«  V���  ¨w�u�UI�«  dOH��«
 s�  ÊUM��  w�  WO�dO�_«  …dOH��«  `�dB�  t���  U�Ë  ¨WOKJA�«
 —U�≈ Ã—U� W�Ëœ d��F� ¨WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« ÒÊS� ¨WO�UJ�≈
 …—bI�«  UNODF�  w��«  ¨WO�O�«d��ô«  UN�u�  rJ��  ¨w�Ëb�«  Êu�UI�«
 v�≈ WO�DI�« W�œU�_« Òq� w� UN� Òu��Ë ¨W��U�L�« s� »ËdN�« vK�

ÆcHM�Ë ¨V�U�� ¨ U�uI� Êu�U� Òs�� ¨w�Ëœ w�d�
 w��«  ÊUL�_«  w�  UL�  ¨W�bB�«  WK�d�  w�  ÎöF�  UMK�œ  «–≈Ë  

 øUNF�bM�
øÈd�√  «—UO� pKL� ô UI� q�Ë
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?QÉ¡ædGh π«∏dG ø«H

 ÷—_«  wHB�  sO�  q�UH�«  b�K�  sO�—u�  ¨sJMO�  »u�  v�bÔ�  U�U�  W�U�u�  ¡UC�  bz«—  jI��«
Æd�ü« vK� qOK�« rÒO�� ULO� UL�b�√ vK� —UNM�« ‚dA� Íc�«

 r�œb� “ËU��� s�c�« ¨tOF�U�� l� t��—UAL� d��u� vK� t�U�� d�� sO�—uB�« sJMO� dA�Ë
 fJF� w��« UM��uJ� WKCHL�« Íb�UA�ò ∫tO� ‰U� oOKF�� sO�—uB�« o�—√Ë ¨h�� n�√ 300?�«

Æå—UNM�«Ë qOK�« sO� œËb��«
 Greyå?� ÎUC�√ UNO�≈ —UA� UL� ¨åfKG�« j�ò r�U� —UNM�«Ë qOK�« sO� WK�UH�« œËb��« ·dFÔ�Ë

Æ“Ê≈ Ê≈ w�”  WJ��  d�– UL��� ¨“Twilight Zone“Ë “Line
 V����  ¨l�«u�«  w�Ë  ÆfLA�«  WF�√  ¡UM��«  V���  w�U��  qJA�  ÎULOI���  j��«  ÊuJ�  ôË
 ¨©Î«d��uKO� 60® ÎöO� 37  w�«u� Í√ ¨W�—œ nB� —«bIL� fLA�« WF�√ ¡UM��U� Íu��« ·öG�«
 Z�M� fLA�« ¡u{ ¡UM��« sJ� ¨¡wC� d�ü« nBM�«Ë rKE� WO{—_« …dJ�« nB� Ê≈ Î «“U�� ‰UI�Ë

ÆWLKEL�« W�U�L�« s� d��√ W�OC� W�U��
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