
كتب المحّرر السياسّي

االنتفاضتان  أم��ا  وم��ؤام��رة،  وكواليس  وتنسيق  انتفاضتان 
فواحدة في الشارع وداخل كل بيت تحت وطأة أوضاع ال ُتطاق 
من  متنقلة  وأزم��ات  األسعار  واشتعال  الكهرباء  انقطاع  ظل  في 
من  السلع  وفقدان  ال��دواء،  وآخرها  والمازوت  والبنزين  الخبز 
األسواق، وأسعار تتضاعف من ليلة إلى صباح؛ أما الثانية فهي 
الحكومة،  جلسة  بدء  في  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  صرخة 
حتى  وتعمل  عملت  وخارجية،  محلية  جهات  »هناك  ق��ال  حيث 
كبير،  تحّطم  حصول  النتيجة  وتكون  مدوياً،  االصطدام  يكون 

وخسائر ضخمة«. 
خارجيّة  أدوات  هي  إما  الجهات  »ه��ذه  الحكومة  رئيس  وق��ال 
إلدخال لبنان في صراعات المنطقة وتحويله إلى ورقة تفاوض، 
أو هي تستدرج الخارج وتشجعه على اإلمساك بالبلد للتفاوض 
»هم  وأض��اف  واإلقليمية«.  الدولية  المصالح  طاولة  على  عليه 
� مالي لتجويع  يمنعون أي مساعدة عن لبنان. حصار سياسي 
مساعدة  يريدون  أنهم  يدعون  نفسه،  الوقت  وف��ي  اللبنانيين، 
يمنحون  المقابل  وفي  باإلصالح،  يطالبوننا  اللبناني.  الشعب 
للفاسدين ويمنعون حصولنا  للفساد ويقّدمون حصانة  حماية 
لعبة  يلعبون  المنهوبة.  األم���وال  الستعادة  مالية  ملفات  على 

اللبنانية،  الليرة  على  والمضاربة  األميركي،  ال��دوالر  سعر  رفع 
سعر  ارت��ف��اع  لمعالجة  الحكومة  إج���راءات  تعطيل  وي��ح��اول��ون 
الدوالر. لعبة الدوالر أصبحت مكشوفة ومفضوحة. يطالبوننا 
ب���إج���راءات م��ال��ي��ة، وي��ه��ّرب��ون األم����وال إل��ى ال��خ��ارج ويمنعون 
التحويالت إلى البلد، ويعطلون فتح االعتمادات للفيول والمازوت 
ويجّوعوهم  اللبنانيين  عن  الكهرباء  ليقطعوا  والطحين،  والدواء 
عن  يتحّدثون  ذلك،  وفوق  أدوي��ة.  دون  من  يموتون  ويتركوهم 

حرصهم على لبنان ومساعدة الشعب اللبناني«.
أن  دون  من  السعودي  للسفير  واضحاً  اتهاماً  دي��اب  ووّج��ه 
كثيراً  »سكتنا  فقال  البلد  إسقاط  خطة  وراء  بالوقوف  يسّميه، 
عن ممارسات ديبلوماسية فيها خروق كبيرة لألعراف الدولية، 
األخوة واالنتماء والهوية  على عالقات  والديبلوماسية، حرصاً 
بالعالقات  م��أل��وف  ك��ل  ت��ج��اوز  السلوك  ه��ذا  لكن  وال��ص��داق��ات، 
األخوية أو الديبلوماسية. واألخطر من ذلك، بعض الممارسات 
لبنان، وحصلت اجتماعات  التدخل بشؤون  أصبحت فاقعة في 
بالشيفرة  ورس��ائ��ل  ال��س��ري  بالحبر  ورس��ائ��ل  وعلنية،  سرية 
بقطع  عمليات  وأم���ر  وم��خ��ط��ط��ات،  آب«،  ب��ال���«وات��س  ورس��ائ��ل 

الطرقات وافتعال المشاكل«.
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إذا نهضن��ا للتعبير ع��ن ذاتنا وعن 
مقاصدن��ا ف��ي الحي��اة فليس ألحد 
أن يلومن��ا بل عليه أن يقتدي بنا... 
اّن حياتن��ا نه��وض للتعبي��ر ع��ن 

الحقيقة.

سعاده

أو  ال��ح��ك��وم��ة ح��س��ان دي���اب  - ق��د تلتقي م��ع رئ��ي��س 
أحد  يستطيع  ال  لكن  والمبادرات،  ال��رؤى  حول  تختلف 
إنكار حقيقة أن األزمة المتفاقمة التي تشهدها البالد لها 
عنوان واحد، هو عدم توافر الدوالر الذي يفترض تأمينه 
كالفيول  الرئيسية  المواد  الستيراد  جداً  مخفض  بسعر 
أعلى  الدوالر بسعر  والقمح واألدوي��ة، وعدم توافر هذا 
نسبياً، لكنه دون سعر السوق السوداء الستيراد المواد 
سلة  لتحرير  منها  الغذائية  وخ��ص��وص��اً  االستهالكية 
اللبنانية من االرتباط الذي يقيمه التجار مع  االستهالك 
العام  عن  األسعار  ارتفاع  ع��دم  وضمان  ال��دوالر  سعر 

الماضي بما يتعّدى ال� 50%.
- خالل شهرين، خصوصاً منذ مطلع شهر أيار تعّهد 
حاكم مصرف لبنان عشرات المرات تكراراً بأنه مسؤول 
عن تأمين الدوالرات الالزمة لعمليات االستيراد المحّددة 
جداً  ومنخفض  منخفض  بين  ت��ت��وزع  ال��ت��ي  ب��األس��ع��ار 
حسب السلعة. وهو يتباطأ ويتلكأ من جهة، حتى فقدت 
السلع من األسواق وانقطعت الكهرباء وال نكاد نصحو 
على زوال أزمة الخبز حتى تبدأ أزمة البنزين وال تذهب 
المازوت، وقبل أن ترحل  البنزين حتى تأتي أزمة  أزمة 
الغذائية  المواد  أن أسعار  ال��دواء. هذا عدا عن  أزمة  تحّل 
تحتسب  وال��ل��ح��وم  واألل��ب��ان  وال��زي��وت  والسكر  ك��ال��رز 
تمويل  يتم  لم  منها  أي��اً  ألن  ال��س��وداء  السوق  سعر  على 
ال  لبنان  مصرف  كالم  ألن  المدعوم  بالسعر  استيراده 

ُيصَرف عملياً.
- من جهة ثانية ال يزال الطلب في السوق السوداء على 
المصارف  لحساب  يعود  الرئيسية  نسبته  في  ال��دوالر 
التي ينوب عنها بعض الصرافين بشراء كل ما يطرح في 
السوق من دوالرات، بينما يتّم الحديث عن شائعة وجود 
25 ألف ليرة يتّم عندها تحويل  إلى  ال��دوالر  خطة لرفع 
لبنان  مصرف  ويترسمل  اللبنانية،  الليرة  إلى  الودائع 
تغيير  مع  بالتزامن  السعر  بتخفيض  ليبدأ  ب��ال��دوالرات 
الدوالر  سعر  ارتفاع  وعملياً  بالخطة،  مرتبط  سياسي 
%100 خالل أسبوعين ما يعني أنه إذا واصل االرتفاع 
بهذه الوتيرة فسعر ال� 50 ألف ليرة ممكن نهاية الصيف 
بعد وضع اليد على الدوالرات التي سيحملها المغتربون 

بدالً من تركها تنعش االقتصاد وسعر الصرف.
يكن  لم  الحكومة  رئاسة  لتوليه  األول��ى  األي��ام  من   -
ل���دى ح��س��ان دي���اب ت��وّج��ه مسبق ض��د ح��اك��م مصرف 
أوصله  األول��ى  األسابيع  مدى  على  التعامل  لكن  لبنان، 
التعامل  الحلول، وال  يريد تسهيل  الحاكم ال  بأن  لقناعة 
وفقاً للقواعد الدستورية التي من واجبه احترامها، وأنه 
يحجب المعلومات، ويتصّرف بغموض مريب، ثم باتت 
البلد  إلسقاط  خطة  في  متوّرط  الحاكم  بأن  قناعة  لديه 
خدمة لمشروع ال يعرف أحد أهدافه، فتوّجه إلى شركائه 
إليه  وطلب  يوفق،  فلم  الحاكم  تغيير  على  التوافق  طالباً 
تحّمل التعاون مع الحاكم فاستجاب وفتح الباب لفرصة 
رئاسيّة  اجتماعات  ف��ي  ال��وع��ود،  خاللها  ق��ّدم��ت  ثانية 
ثالثة،  ال��وع��ود  وع��ن��وان  وموسعة،  مصّغرة  وحكوميّة 
والمشتقات  الفيول  لحاجات  تأخير  ب��ال  تمويل  أول��ه��ا 
النفطية والقمح والدواء، وثانيها تمويل مدعوم الستيراد 
عائدات من  خصوصاً  والغذائية،  االستهالكيّة  السلع 
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لمن يجب التوّجه بالدعوة:

 

افعل اأو ارحل؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

م�سرف لبنان لم يفتح اعتمادات الفيول واالأدوية... وا�ستولى على دوالرات التحويالت 

الو�سع الحكومّي: ل تعديل ول تغيير ول ا�ستقالة... والحملة الإعالمّية مبرمجة 

برّي وبا�سيل: لقيام م�سرف لبنان بالتدّخل... ودياب: حرب تجويع وتدّخالت دبلوما�سّية

)داالتي ونهرا( دياب مجتمعاً إلى السفير الصيني بحضور عدد من الوزراء  

 منع الفتنة يبداأ بحظر

  ن�سر كلمة تدعو اإليها

حتى ولو كانت اأميركية!؟

 المواقف الراف�سة

م وتعّنت نتنياهو لل�سّ

تعويض  ميدان  ليكون  لبنان  اختارت  أميركا  أن  يبدو 
خسائرها في المنطقة والعالم فضالً عن الداخل األميركي. 
مختلف  في  األميركية  السياسة  فعاليّات  على  يّطلع  فمن 
خيبات  في  يتخبّط  ترامب  أن  يجد  ووجوهها  عناوينها 
كورونا  مواجهة  في  الفشل  حيث  الداخل  من  ب��دءاً  األم��ل 
ل��م يكن آخرها  ت��واج��ه االت��ح��اد وال��ت��ي  التي  وال��ت��ه��دي��دات 
حجب الرمز االتحادي عن علم إحدى الواليات الجنوبية، 
الشرق األوسط حيث فشلت  القتال في  م��روراً بساحات 
أميركا في إسقاط النظام في سورية وتحّولت الى مقولة 
برعت  التي  إي��ران  أمام  وعجزت  السلوك،  لتغيير  السعي 
عين  قاعدة  من  ب��دءاً  لها  والركالت  الصفعات  توجيه  في 
األسد الى شواطئ فنزويال التي شهدت التحدي اإليراني 

الكبير بعمليّة الناقالت الخمس.
خاصة،  لترامب  المدّوية  األميركية  الخسارة  أن  بيد 
مجلس  في  والدبلوماسي  السياسي  الصعيد  على  كانت 
أم��ي��رك��ا قد  ك��ان��ت  أن  ب��ع��د  ال���ذي خ��ذل��ه��ا  المجلس  األم����ن، 
عقود  ثالثة  منذ  السوفياتي  االتحاد  سقوط  بعد  حّولته 
الى دائرة ملحقة بالخارجية األميركية يبصم لها على كل 
مشروع تريده، ونادراً ما كان يمتنع أعضاؤه الدائمون او 
لكن  أميركا،  تقّدمه  مشروع  على  الموافقة  عن  المؤقتون 
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نتنياهو  وتطلعات  لطموحات  البيانّي  الخط  يتابع  َمن 
العام  م��ن��ذ  ال��ت��ي شغلها  ال��رس��م��ي��ة  ال��م��ن��اص��ب  ك��ل  خ���الل 
تزّعم  أن  إلى  المتحدة،  األمم  لدى  للكيان  مندوباً   1984
حكومة  ت��رؤس��ه  ث��ّم  وم��ن   ،1993 ال��ع��ام  الليكود  ح��زب 
وتعاقبه   ،1996 ال��ع��ام  ف��ي  الصهيوني  االح��ت��الل  ك��ي��ان 
على رئاستها لخمس مرات، ُيدرك أّنه أمام شخصية وإن 
كانت على الدوام إشكالية، إالّ أنها تبحث عن إنجاٍز يخلده 
بين  من  األول  أنه  نفسه  يرى  فهو  خالله.  من  الصهاينة 
قيادات الكيان السياسية والحزبية والعسكرية واألمنية، 
ت��ط��ل��ع��ات وأه�����داف الحركة  األح����رص وال��م��ؤت��م��ن ع��ل��ى 
دافيد  كما  الصهاينة  يخلده  ألن  يسعى  لذلك  الصهيونية، 
بن غوريون، الذي ذهب بعيداً وبشكل معاكس لكل اآلراء 
التي طالبته بعدم اإلعالن عن وثيقة االستقالل، التي تنص 
على قيام كيان االحتالل في العام 1948، وقاد شخصياً 
الجيوش  مواجهة  ف��ي   « االستقالل  »ح��رب  ب���  تسمى  م��ا 

العربية )جيش اإلنقاذ(.
الرافضة  واإلقليمية  الدولية  المواقف  عن  النظر  بغض 
والشاجبة والمحذرة لخطوة الّضم، والتي تتسع رقعتها 
ومن  فنتنياهو  الكيان.  وأصدقاء  حلفاء  من  حتى  يومياً، 
خالل إصراره على ضم أراٍض في الضفة الغربية، وغور 
األردن وشمال البحر الميت، إنما يطمح إلى أن يبقى ُمخلّداً 
)التتمة ص9(

 العميد د. امين محمد حطيط �

 رامز مصطفى �

بوتين �سكر المواطنين على تاأييدهم التعديالت الد�ستورية

ومو�سكو ترف�ض تدخل وا�سنطن في �سوؤون رو�سيا الداخلية

هنّية يدعو اإلى تبني

 

الموقف الفل�سطينّي الموّحد 

المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  هنية،  إسماعيل  دع��ا 
تعزيز  إلى  الفلسطينية  قوانا  وكل  شعبنا  جماهير  »حماس«،  اإلسالمية 
في  لالنخراط  والخارج  الداخل  في  الساحات،  كل  في  المشترك  العمل 
المواجهة الشاملة مع االحتالل، حتى يندحر عن أرضنا الفلسطينية، وفي 
الجئينا  وعودة  والمسيحية،  اإلسالمية  ومقدساتنا  القدس  منها  القلب 

وتحرير أسرانا.
الوحدوية  الخطوات  ندعم  »إننا  أمس:  صحافي  بيان  في  هنية،  وقال 
مخططات  مواجهة  في  الوطنية  والمسؤولية  الحرص  عكست  التي 
االحتالل، والجهود التي تمثلت بالمؤتمر الوطني المشترك األحد الماضي، 
التي  الشعبية  والمسيرات  غزة،  قطاع  في  أمس  أول  الموحدة  والمسيرة 
إلى المؤتمر الصحافي المشترك الذي  جرت في لبنان والشتات، وصوالً 
اللجنة  سر  وأمين  العاروري،  صالح  الحركة  رئيس  نائب  ل�:  اليوم  عقد 
الموحد  الموقف  هذا  عن  لإلعالن  الرجوب؛  جبريل  فتح  لحركة  المركزية 

ضد مخططات االحتالل، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك«.
ودعا إلى »تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة التحرر 

الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة«.
وعقدت حركتا فتح وحماس، صباح أمس الخميس، مؤتمراً صحافياً 
مشتركاً، في مدينة رام الله، عبر تقنية »الفيديو كونفرنس«، أكدتا خالله 

وجوب مقاومة الضم موحدين.

شكر الرئيس الروسي فالديمير 
تأييدهم  على  مواطنيه،  بوتين 
التي  ال��دس��ت��وري��ة  للتعديالت 

طرحها لالستفتاء عليها.
اإلع��راب  »أري��د  بوتين:  وق��ال 
لمواطني  العميق  ش��ك��ري  ع��ن 

روسيا على تأييدهم وثقتهم«.
وأضاف: »تحدثت عن الحاجة 
لتعديالت على الدستور، بما يخدم 
للبالد،  السياسي  النظام  تحسين 
االجتماعية،  الضمانات  وتوطيد 
وسالمة  روسيا  سيادة  وتعزيز 
قيمنا  على  والحفاظ  أراضيها، 
واألخالقية  والتاريخية  الروحية 

المتوارثة«.
عن  بوتين  ال��رئ��ي��س  وأع���رب 
ص��ّوت  م��ن  ك��ّل  لموقف  تفّهمه 
المواطنين،  من  التعديالت  ضّد 
العديد  نواجه  زلنا  »م��ا  وق��ال: 
حلها.  يتّم  لم  التي  المشكالت  من 
صعب،  وضع  في  الكثير  يعيش 
قيادة  ف��ي  نحن  لنا  وبالنسبة 
أننا  لنا  يبدو  م��ا  غالباً  ال��ب��الد، 

نفعل كّل شيء ممكن«.
»ض��رورة  على  بوتين  وش��ّدد 
دقة  وأكثر  أسرع  بشكل  التصرف 

وكفاءة«. وتنظيما 

لجنة  رئيس  اعتبر  ذل��ك  إل��ى 
الدوما  بمجلس  الدولية  الشؤون 
القلق  »أّن  سلوتسكي  ليونيد 
األميركي من احتمال بقاء الرئيس 
فالديمير بوتين في السلطة حتى 
2036، هو تدخل مباشر في  عام 

الشؤون الروسية«.
للصحافيين:  سلوتسكي  وقال 
باسم  المتحدث  »ت��ص��ري��ح��ات 

في  األميركية  الخارجية  وزارة 
بشأن  ب��ال��م��خ��اوف  يتعلق  م��ا 
التصويت  في  المزعوم  التالعب 
في  الدستورية  التعديالت  على 
الرئيس  بقاء  واحتمال  روسيا، 
عام  حتى  السلطة  ف��ي  بوتين 
في  مباشراً  تدخالً  تعتبر   ،2036

الشؤون الروسية«.
وتابع: »جميع االّدعاءات حول 

التصويت،  نتائج  على  التأثير 
وهي  الصحة  من  لها  أس��اس  ال 

افتراء مباشر«.
وأش�������ار س��ل��وت��س��ك��ي إل���ى 
أو  األم��ي��رك��ي��ة،  ال��خ��ارج��ي��ة  أّن 
يقّرر  من  ليسا  باسمها  المتحدث 
ألّن  لروسيا  رئيساً  ي��ك��ون  م��ن 
من  هو  وح��ده  الروسي  الشعب 

يقّرر ذلك. )�ص 5(

وزير الزراعة عبا�س مرت�سى لـ »البناء«:

 اأ�سعف االإيمان تعزيز االإنتاج وخف�س اال�ستيراد

ونطمح لتحقيق اكتفاء غذائي...
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هل ُيجه�ض بّري »لعبة تفجير ال�شارع«؟

{ د. وفيق إبراهيم
اقتصادي  انهيار  مرحلة  من  لبنان  تفجير  في  التعجيل 
على  مفتوحة  شعبية  صدامات  مستوى  إلى  خانق  وسياسي 
حروب داخلية، هي الخطة الحالّية التي يعمل عليها المرّوجون 

لقانون قيصر األميركي الخارجون والداخليون.
وقعاً  يزداد  ومذهبية  طائفية  أبعاد  لها  طرقات  قطع  فمنظر 
وتحطيم  الدواليب  وإح���راق  خطيرة،  ص��دام��ات  نحو  ودف��ع��اً 
بالضرب  أب��ري��اء  مواطنين  واستهداف  والمحال  السيارات 
واالعتداء أصبحت مشاهد يومية تضيُف إلى أعباء أبناء الطبقات 

الفقيرة والوسطى أحماالً إضافية من الفقر والقهر والجوع.
ه��ن��اك أي��ض��اً ان��س��داد س��ي��اس��ّي ك��ام��ل بين ق��وى ال��داخ��ل 
لبنانّية  ق��وى  وطموحات  الخارجية  المشاريع  به  تتسّبب 
ونتائج  ال��خ��ارج��ي��ة  تغطياتها  ع��ب��ر  بالسلطة  ل��إم��س��اك 
السياسيين. منافسيهم  تبيد  أن  لها  يتوقعون  التي   قيصر 
جمود  يتملكها  ل���ه،  ل���زوم  ال  ف��ائ��ض��اً  فتبدو  الحكومة  أم���ا 
ق��ات��ل ي��زي��د م��ن ح���دة االن��ه��ي��ار، فهي م��ن��زوع��ة اإلم��ك��ان��ات، 
وآف���اق���ه���ا ال��خ��ارج��ي��ة م����س����دودة، ف��ت��ت��ع��رض ألج��ن��ح��ة 
لتشكيلها. ال��ظ��روف  وف���رت  ال��ت��ي  ال��ق��وى  بين   متصارعة 
في  وحّدة  شراسة  – اإليراني  األميركي  الصراع  يزداد  بالمقابل 
أنحاء صنعاء  الذي تعّرض شماله في  اليمن  اإلقليم، من  كامل 
عشر  غضون  في  بريطانية   – سعودية  غارة  وعشرين  ألربع 
داخلية  صراعات  على  المفتوح  والعراق  متواصلة،  ساعات 
قاسية، وإيران التي تجابه أقسى عقوبات وحصار في التاريخ، 
وسورية التي يواصل األميركيون واألكراد سرقة نفطها وتجويع 

شعبها إلسقاط دولتها.
انهياره  معالجة  في  قاتل  بانسداد  يصاب  لبنان  هو  وها 
في  معين  من  له  يجد  يعد  ولم  األسباب،  التاريخي  االقتصادي 

الخليج وفرنسا وصناديق النقد وواشنطن.
 أق�����ف�����ل ال���ج���م���ي���ع ال����م����س����ال����ك أم���������ام ل���ب���ن���ان.
واالقتصادية  السياسية  تفاعالته  كامل  في  قيصر  فأصابه 
والمشنوق  وريفي  والكتائب  القوات  أح��زاب  بإقناع  »متهماً« 
والتيارات الحريرّية واإلخوان المسلمين »المستتركين« وبعض 
الجهات الكنسية وأخرى تابعة لدور اإلفتاء »والقسم اآلخر من 
وليد جنبالط« بأن استعادة الحكم لم تعد مستحيلة باعتبار أن 

االنهيار يستهدف حزب الله وتحالفاته.
لبنان  ش��وارع  في  العنف  أعمال  تقود  التي  هي  القوى  هذه 
وتدفعه نحو الطائفية والمذهبية حيناً وانتحال الصفة الوطنية 

حيناً آخر.
رئيس  بحجم  سياسي  يستطيع  ال  المعطيات  ه��ذه  ضمن 
مجلس النواب نبيه بري أن يكتفي بحماية مرجعيته السياسية 
آذار.  8 ف��ي  تحالفاتها  إل��ى  وص���والً  أم��ل  وح��رك��ة  ال��دول��ة  ف��ي 

 

حكماً  تفترض  الموقعّية  هذه  حماية  أن  يعرف  بري  فالرئيس 
تقاربات داخلية على المستوى الوطني ألن االكتفاء بالمستوى 

السياسي ال يفعل إال مزيداً من تأجيج الصراعات الداخلية.
فهم  في  براعته  من  تنطلق  إضافية  ميزات  أيضاً  ولديه 
والمتحرك،  الثابت  بطابعيها  اللبنانية  السياسية  المشهدّية 
التي تأسست  التاريخية  الدولة  أن وجهة  فثوابتها مبنية على 
منذ 1943 غربية االتجاه قد تستطيع التحّول شرقاً إنما ببطء ال 

يؤدي إلى تصدعها المفاجئ وينسجم مع التحّوالت.
في التحوالت المرتقبة للنظام القطبي من األحادية األميركية 
 إلى نظام نفوذ تعددي يبيح للدول الصغيرة حرية نسبية للحركة.
على المستوى السياسي يعمل الرئيس بري على تعزيز الميثاقية 

إلجهاض مشاريع تفجير طائفية متسارعة.
لذلك ُيعتبر وليد جنبالط قائداً سياسياً للدروز ال يمكن تجاهله 

إنما مع نصب عالقات هامة مع األمير طالل ارسالن.
ويرتبط بعالقات مميزة نحو النواب السنة المستقلين إنما مع 

إعطاء أرجحية لسعد الحريري في تمثيل السنّية السياسية.
بموقعيها  ع��ون  الرئيس  مرجعية  ع��ن  يتخلى  ال  ك��ذل��ك 
لبنان  لمسيحيي  األق����وى  وتمثيلها  ج��ه��ة  م��ن  ال��رئ��اس��ي 
نسجه  دون  م���ن  ي��ك��ون  ال  وه�����ذا  م��ذاه��ب��ه��م.  ب��م��خ��ت��ل��ف 
 ع���الق���ات ج��ي��دة م���ع زع��ي��م ال���م���ردة س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة.

إن كل هذه العالقات التي بناها بري بتمكنه السياسي مرتبطة 
أيضاً بإعالن انتمائه الدائم لمحور المقاومة وإيمانه العميق به.

 

لذلك يربط بري بين تجذره في العمل السياسي وبين امتالكه 
معظم  عند  ون��ادرة  المجال  هذا  في  مطلوبة  شخصية  مواهب 
اآلخرين، خصوصاً أن »َملََكة« اإلقناع تتطلب بالضرورة مهارات 
شخصية، إنما مع امتالك موازنات قوى تجعل الوسيط مرهوب 
الجانب، مسموعاً بأدق التفاصيل التي يعرضها، مع التأكد بأنه 
صاحب موقع جذري ال حاجة له ألي زيادات عليه، بما يعني أن 

يسعى في هذه المرحلة إلى ترميم التصدع الوطني الخطير.
تقاطعات  بناء  وسيلتين:  عبر  ب��ري  عليه  يعمل  م��ا  ه��ذا 
ألعاب  ي��رف��ض  م��ن  وك��ل  ك��ب��رى  لبنانية  ق��وى  م��ع  أساسية 
الوقت. بتضييع  فيه  مسموح  غير  زمن  في  والتشاطر«   »الخفة 
والبدء  متين  بشكل  آذار   8 قوى  لرص  عملية  القوى  هذه  تضم 
بحوار مع جنبالط والحريري وباسيل ودراسة تحّركات الجميل 

وجعجع.
هنا يستطيع الرئيس بري إجراء حوارات فردية مع جنبالط 
لالستقرار  سريع  مشروع  إلنتاج  والجميل  وجعجع  والحريري 
الجيش  قائد  إلى  ودياب  عون  الرؤساء  طلب  بمواكبة  الوطني 
جوزيف عون بتأمين االستقرار الوطني بسرعة، خصوصاً مع 
اتجاه التحّركات إلى افتعال أعمال عنف مذهبية وطائفية مدّبرة، 
التدمير  أعمال  إجهاض  األم��ن  قوى  ومعه  الجيش  ويستطيع 
القوتين  هاتين  لدى  أن  خصوصاً  خارجياً  مخططاً  تحمل  التي 
الرسميتين نحو مئة ألف عنصر، ويبدو أن قائدي هاتين القوتين 
يعرفها  ملتبسة  العتبارات  االستقرار  بموضوع  يتساهالن 

الرئيس بري.
وإمكانية  الحكومة  عناوين:  بثالثة  بري  مشروع  فإن  لذلك 
الغازي   9 رقم  والبلوك  جديدة،  حكومة  تشكيل  أو  استمرارها 
إعالن  أن  يعرف  بري  فالرئيس  الجنوبية.  لبنان  ح��دود  عند 
يعني  لبنان  ألبار  المحاذي  البئر  باستغالل  البدء  »إسرائيل« 
ذات��ه  بحد  وه��ذا  لبنان.  لغاز  أفقي  بشكل  شفطها  إمكانية 
خارجية. بحرب  للبنان  الداخلي  التفجير  لدعم   محاولة 

أما النقطة الثالثة فهي تأمين موارد سريعة لمنع االنهيار.
اللبنانية  للغالبية  كممثل  بري  الرئيس  أن  هنا  المقصود 
سياسياً وشعبياً، لن يتأخر عن اإلصرار على حكومة لبنان كي 
تقبل عروضاً صينية وإيرانية على مستوى االقتصاد والعودة 
إمكاناته  بذريعة  »ت��وت��ال«  أوقفته  ال��ذي   4 رق��م  البلوك  إل��ى 

المتواضعة.
من  الصين  أو  روسيا  نمنع  فلماذا  ذلك  عن  الغرب  تمّنع  فإذا 

االستثمار في سواحلنا ومناطقنا الداخلية؟
بالليرة  نفطية  بمشتقات  تزويدنا  من  إي��ران  نمنع  ولماذا 

اللبنانية؟!
للمعترضين  تقول  قناعة  إل��ى  وص��ل  ب��ري  فالرئيس  لذلك 
اصمتوا  وإال  الغرب  من  جلبه  تستطيعون  ما  هاتوا  الداخل  في 
التي  اللغة  أي  السياسي،  االنتحار  بمجابهة  نتكفل  ونحن 
يتعامل األميركيون بها مع لبنان، ويعاونهم حالياً الفرنسيون 

والخليجيون.
إن موازنات القوى التي يحور عليها بري وتحالفاته وعالقاته 
تدفع  االستقرار  عن  الباحثة  وسياساته  والدولية  اإلقليمية 
عن  مكان  كل  في  تبحث  فعلية  سياسية  جبهة  تشكيل  باتجاه 
مصادر الستمرار لبنان السياسي وبالتالي الشعبي والوطني، 

وهذا ما يظهره مقبل األيام.

بّري التقى با�سيل ونواب البقاع وبعلبك الهرمل

زعيتر: لإعادة العالقات والتن�سيق مع �سورية
في  أمس  بّري  نبيه  النّواب  مجلس  رئيس  استقبل 
من  نيابياً  وفداً  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقر 
غازي  النّواب:  ضم  الهرمل  وبعلبك  البقاع  محافظتي 
الرحيم  عبد  سكرية،  الوليد  المعلوف،  سيزار  زعيتر، 
عرض  وك��ان  ع��ون،  وسليم  القرعاوي  محمد  م��راد، 
مشروع  سيما  وال  إنمائية  ولشؤون  العامة  لألوضاع 
األوت��وس��ت��راد  وتأهيل  والبقاع  ب��ي��روت  بين  النفق 

العربي.
فأوضح  النّواب،  باسم  زعيتر  تحدث  اللقاء،  وبعد 
المصغرة  اللجنة  ل��ق��اءات  ضمن  من  اللقاء  ه��ذا  أن 
الرؤساء،  مع  الهرمل  وبعلبك  البقاع  لنواب  الممثلة 
كان«للبحث  ب��ّري  الرئيس  مع  اللقاء  أن  إلى  مشيراً 
في موضوع نفق بيروت البقاع الذي أُقّر في المجلس 
النيابي وأُعطيت الحكومة فترة ستة أشهر للقيام بكل 
اإلجراءات الواجبة من أجل البدء بتلزيمه. وهذا النفق 
لبنان  لكل  وطني  نفق  هو  بل  فقط  البقاع  ألبناء  ليس 
طرابلس  إلى  بيروت  من  اللبنانية  المرافىء  أن  حيث 
بالخليج  وأوروبا، كما  لبنان بسورية واألردن  تربط 
ألبناء  يؤّمن  وأيضاً  تجاري  ج��داً  حيوي  طريق  أنه 

البقاع السير بأمان وبسالم«.
الرئيس، في موضوع  أضاف »كما بحثنا مع دولة 
تأهيل وصيانة طريق ضهر البيدر الذي أصبح طريق 
األوتوستراد  إسمه  شيء  هناك  تذكرون  كما  الموت. 
مع   1994 ال��ع��ام  وم��ن��ذ  ب��ي��روت-ال��ب��ق��اع،  العربي 
ُيستكمل.  لم  أو  ُينّفذ  لم  تاريخه  حتى   246 قانون 
هذا  مع  بّري  الرئيس  دولة  من  كامالً  التجاوب  وكان 
عموماً،  البقاع  تهّم  التي  المشاريع  وبكل  الموضوع 
ووعد أيضاً بالمتابعة التخاذ اإلجراءات السريعة من 
عن  أو  تي«  أو  »بي  طريق  عن  أكان  التلزيم  هذا  أجل 
العام والخاص إلنجاز  القطاعين  طريق الشراكة بين 

هذا المشروع«.

اللبنانية-  العالقات  الى  التطرق  تم  »كذلك  وتابع 
السورية والتي تنعكس إيجاباً على اللبنانيين بالدرجة 
األولى، فالتنسيق مهم جداً بين البلدين من أجل التبادل 
اليوم عموماً،  المنطقة  السياسي ألن  التجاري وأيضاً 
العدو اإلسرائيلي  أن  تمّر في ظروف صعبة وال سيما 
يبحث في هذه األيام وفي هذه الساعات أيضاً، بضم 
في  أو  الغربية  الضفة  في  كان  إن  فلسطينية،  أراض 
غور األردن، لوضع يده على كامل فلسطين، إذا صح 
القول. من هنا كانت الدعوة واالتفاق جميعاً وما تمثل 
هذه اللجنة من قوى سياسية، فالموقف موحد لجهة 
عودة العالقات وال سيما أن هناك سفارات بين البلدين 

ومجلساً أعلى لبنانياً- سورياً«.
صعبة  ظروف  في  تمّر  سورية  اليوم  »نعم  وقال   
ولكن  عليها  تجري  التي  الكونية  الحرب  حيث  من 
أي  لمواجهة  س��وري��ة  م��ع  ال��ي��وم  مصلحة  للبنان 
التجارية  األمور  خصوصاً  األخطار  ولمواجهة  عدوان 

ال��دوالر.  ظ��روف  اليوم  نعيش  ونحن  واالقتصادية، 
وأسهلها  الواجبات  هذه  وأولى  نبحث  أن  واجبنا  من 
وأبسطها، هي العالقة مع سورية وفتح الطريق بيننا 
وبينها، ومن ثم إلى منطقة الخليج وإلى الدول العربية 
من  يحتاجه  بما  لبنان  ول��ت��زّود  إنتاجنا  لتصريف 

سورية أيضاً«.
»التيار  رئيس  أيضاً،  المجلس  رئيس  واستقبل 
عرض  وك��ان  باسيل،  جبران  النائب  الحّر«  الوطني 
لألوضاع العامة وال سيما االقتصادية والمالية منها. 
ساعة  من  أكثر  استمر  الذي  اللقاء  بعد  باسيل  وغادر 

ونصف الساعة، من دون اإلدالء بأي تصريح.
وكان بّري تلقى اتصاالً من رئيس االتحاد البرلماني 
العربي رئيس مجلس النّواب األردني المهندس عاطف 
ضوء  في  المنطقة  أوضاع  في  بحث  تخلله  الطراونة، 
الغربية  الضفة  من  أجزاء  بضم  »اإلسرائيلي«  القرار 

وغور األردن.

)حسن ابراهيم( بري مجتمعاً إلى باسيل في عين التينة أمس  

مجل�ض الوزراء ا�شتمع اإلى تبريرات �شالمة لعدم فعالية اإجراءات لجم الدوالر

دياب: جهات خارجية ُتحا�سر اللبنانيين ولدينا خيارات عديدة

نجار: ال�سين منفتحة للتعاون في م�ساريع الكهرباء و�سكة الحديد والأنفاق
السراي  في  أم��س  جلسته  ال���وزراء  مجلس  عقد 
حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  برئاسة  الحكومي 
دياب، وناقش األوضاع العامة في البالد، خصوصا 
من  كل  الجلسة  بداية  في  وشارك  المالية.  األوضاع 
جمعية  ورئيس  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
المصارف سليم صفير، حيث جرى البحث في واقع 

السوق النقدي واستمرار السوق السوداء.
هناك  أس��ف،  »بكل  فيها  قال  كلمة  دي��اب،  والقى 
يهمها  وال  البلد،  لمستقبل  تهتم  ال  الداخل  في  جهات 
المغلفة  الشخصية  المصالح  حسابات  دفتر  إال 
هي  إما  الجهات  هذه  وطائفية.  سياسية  بحسابات 
المنطقة  صراعات  في  لبنان  إلدخال  خارجية  أدوات 
وتحويله إلى ورقة تفاوض، أو هي تستدرج الخارج 
على  عليه  للتفاوض  بالبلد  اإلمساك  على  وتشجعه 

طاولة المصالح الدولية واإلقليمية«.
وسنكمل  التحديات.  مواجهة  أضاف«اخترنا 
بحصار  كبيراً  قراراً  هناك  أن  جيداً  نعلم  بمواجهتها. 
حصار  لبنان.  عن  مساعدة  أي  يمنعون  هم  البلد. 
الوقت  وف��ي  اللبنانيين،  لتجويع  مالي   � سياسي 
الشعب  م��س��اع��دة  ي��ري��دون  أن��ه��م  ي��دع��ون  نفسه، 
المقابل  وف��ي  ب��اإلص��الح،  يطالبوننا  اللبناني. 
يمنحون حماية للفساد ويقدمون حصانة للفاسدين 
الستعادة  مالية  ملفات  على  حصولنا  ويمنعون 
الدوالر  سعر  رفع  لعبة  يلعبون  المنهوبة.  األم��وال 
اللبنانية،  ال��ل��ي��رة  على  وال��م��ض��ارب��ة  األم��ي��رك��ي، 
لمعالجة  الحكومة  إج���راءات  تعطيل  ويحاولون 

ارتفاع سعر الدوالر«. 
مكشوفة  أص��ب��ح��ت  ال�����دوالر  »ل��ع��ب��ة  وت���اب���ع 
ويهربون  مالية،  بإجراءات  يطالبوننا  ومفضوحة. 
إلى  التحويالت  ويمنعون  ال��خ��ارج  إل��ى  األم���وال 
والمازوت  للفيول  االعتمادات  فتح  ويعطلون  البلد، 
اللبنانيين  عن  الكهرباء  ليقطعوا  والطحين،  والدواء 
أدوية.  دون  من  يموتون  ويتركونهم  ويجوعونهم 
لبنان  على  حرصهم  ع��ن  يتحدثون  ذل��ك،  وف��وق 

اللبناني«. ومساعدة الشعب 
وقال«سكتنا كثيراً عن ممارسات ديبلوماسية فيها 
والديبلوماسية،  الدولية،  لألعراف  كبيرة  خروقات 
والهوية  واالن��ت��م��اء  األخ���وة  ع��الق��ات  على  ح��رص��اً 
مألوف  كل  تجاوز  السلوك  ه��ذا  لكن  والصداقات، 
من  واألخطر  الديبلوماسية.  أو  األخوية  بالعالقات 
التدخل  في  فاقعة  أصبحت  الممارسات  بعض  ذلك، 
وعلنية،  سرية  اجتماعات  وحصلت  لبنان،  بشؤون 
ورسائل  بالشيفرة  ورسائل  السري  بالحبر  ورسائل 
بقطع  عمليات  وأمر  ومخططات،  آب«،  بال�«واتس 

الطرقات وافتعال المشاكل«.
وسأل »كيف تتعامل الحكومة مع هذه المخططات 
هل  فشلها؟  تعلن  هل  تستسلم؟  هل  والمشاريع؟ 
تهرب لترتاح من هذا العبء وكفى الله المؤمنين شر 
هنا  تواجه؟  هل  فارغة؟  الساحة  تترك  هل  القتال؟ 

التحدي األكبر الذي يواجهنا اليوم كحكومة«.
بالتأكيد  لكن  اليوم،  به  ندلي  لن  »الجواب  وقال 
وتحديد  وشفاف  وصريح  واضح  رد  هناك  سيكون 
نحن  انفعالي.  رد  أي  إلى  نلجأ  لن  للمسؤوليات. 
شعبنا.  الشعب  وهذا  بلدنا.  البلد  هذا  الصبي.  أم 
عالقات  على  حرصاء  نحن  وناسنا.  أهلنا  والناس 
خيارات  لدينا  بالتأكيد،  لكن  والصداقة.  األخ��وة 
وليس  رسائلنا،  عليها  نكتب  كثيرة  وأوراق  عديدة، 
وبلغة  واض��ح  بحبر  نكتبها  رسائلنا  بالشيفرة. 
والشعب  البلد  يكون  أن  نقبل  لن  وصريحة.  مبسطة 
ومفاوضات  لمصالح  داخلي  بريد  صندوق  اللبناني 

وتصفية حسابات خارجية«.
يمنعها  ولن  معطلة،  ليست  »الحكومة  ان  وأكد 
مقومات  من  األدن��ى  الحد  تأمين  من  الطرقات  قطع 

للبنانيين«. الحياة 
وأع��ل��ن��ت وزي���رة اإلع���الم ال��دك��ت��ورة م��ن��ال عبد 
استمع  الوزراء  مجلس  »أن  الجلسة  إثر  نجد  الصمد 
فعالية  ع��دم  بشأن  المركزي  حاكم  تبريرات  إل��ى 
ارتفاع  للجم  المصرف  يتخذها  التي  اإلج���راءات 
حيث  السوداء،  السوق  في  األميركي  ال��دوالر  سعر 
على  للدوالر  الرسمي  بالسعر  التداول  أن  إلى  أشار 
حجم  من  بالمئة   70 نحو  يبلغ  ليرة   1515 أساس 
سوق  حجم  وأن  األميركي،  بالدوالر  التدوال  سوق 
على  الصرافين  مع  لبنان  مصرف  بمنصة  التداول 
حجم  وأيضاً   3900 أساس سعر الصرف المحدد ب� 
االستهالكية  والسلع  الغذائية  للمواد  التغطية 
بالمئة من حجم  15 و20  المدعومة يشكالن ما بين 
سوق التداول، ما يعني أن حجم التداول في السوق 
وأن  فقط  بالمئة   15 إل��ى   10 يتجاوز  ال  ال��س��وداء 

مصرف لبنان ال يتدخل فيها.
وجود  إلى  فأشار  المصارف  جمعية  رئيس  أما 

أجواء سلبية في اإلعالم ووسائل التواصل.
الوزراء  مجلس  استمع  الكهرباء،  موضوع  وفي 
انقطاع  أسباب  ح��ول  الطاقة  وزي��ر  من  ش��رح  إل��ى 

الكهرباء وتأخر وصول بواخر الفيول.
وتقرر  األسعار،  ارتفاع  في  المجلس  بحث  كما 
وزارة  من  مراقباً  و43  صحياً  مراقباً   51 تكليف 
في  اإلقتصاد  وزارة  مراقبي  مع  للمساهمة  السياحة 
نشرها  سيتم  التي  الغذائية  المواد  أسعار  مراقبة 

على موقع وزارة االقتصاد«.
إلى  ال���وزراء  مجلس  انتقل  ذل��ك  »بعد  أض��اف��ت 
قرارات، وأبرزها:  أعماله واتخذ عدة  مناقشة جدول 
 2020/8/2 لغاية  العامة  التعبئة  إعالن  تمديد 
العامة  األشغال  وزارة  طلب  على  الموافقة  ضمنا. 
في  العاملين  المستثمرين  أوض��اع  تسوية  والنقل 
تفاقم  نتيجة  بيروت   � الدولي  الحريري  رفيق  مطار 
السلبي  وتأثيره  سوءاً  والمالي  االقتصادي  الوضع 
الموافقة  المطار.  ف��ي  االستثماري  النشاط  على 
العمل  أيلول،  شهر  نهاية  ولغاية  العمل  تمديد  على 
سرعة  )رفع   2020/3/12 تاريخ   13 رقم  بالقرار 
لوزارة  التابعين  االنترنت  زبائن  استهالك  وحجم 
المحلية  االنترنت  شبكة  على  أوجيرو،  االتصاالت/ 
 2020/04/9 ت��اري��خ   6254 رق��م  وب��ال��م��رس��وم 
)تخفيض على السعات الدولية والمحلية اإلضافية 
نقل  وش��رك��ات  االن��ت��رن��ت  ش��رك��ات  م��ن  المطلوبة 

المعلومات«.
»نحن  غجر  ري��م��ون  الطاقة  وزي��ر  ق��ال  ب���دوره، 
كهرباء  لمؤسسة  والمحروقات  الفيول  نستقدم 
كشركتي  عالمية،  شركات  مع  عقود  خالل  من  لبنان 
الكويتية،  وك.ب.س����ي.  ال��ج��زائ��ري��ة  س��ون��اط��راك 
الفترة األخيرة من خالل  وطبعاً واجهنا إشكالية في 
وحاولت  المواصفات،  في  مشاكل  لوجود  باخرتين 
على  يده  وضع  القضاء  ولكن  استردادهم،  الشركة 
حتى  الشحنات،  هذه  حجز  إلى  اضطرنا  ما  الملف 
لن  الشحنات  عن  نفرج  لم  إذا  أنه  الشركة  أبلغتنا 
إذ  الشركة،  مع  توافق  حصل  أن  إلى  بالفيول،  تمدنا 
بدأنا  وعندها  الشحنات،  باسترداد  القضاء  سمح 
الشركة والذي يطلب عادة  الجديد من  الفيول  بطلب 
الفيول  هذا  ألن  السنة،  في  مرات  أربع  دوري،  بشكل 
منشآت  من  يصدر  فقط  األس���واق،  في  متوفر  غير 
طلبناه  فإذا  ولنا.  للشركة  مالئمة  وبأسعار  معينة 
فترة  إلى  يحتاج  بل  غ��داً  يصلنا  أن  يمكن  ال  اليوم 
عرفنا  عندما  طلبناه  أننا  حصل  وما  معينة،  زمنية 
من  الجواب  وأتانا  للشركة،  الشحنات  باسترجاع 
الشركة عن وصول أول باخرة فيول مطلع األسبوع 
شهر  منتصف  في  وثالثة  آخره،  في  وأخرى  المقبل، 

تموز، ورابعة في آب«.
إلى ذلك، استقبل دياب السفير الصيني في لبنان 
وزراء  حضور  في  وف��د،  رأس  على  كيجيان،  وان��غ 
الله،  حب  عماد  الصناعة  قطار،  دميانوس  البيئة 
األشغال العامة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه 

ريمون غجر، والسياحة رمزي المشرفية.
وبحث المجتمعون في تعزيز التعاون على جميع 
استعداده  الصيني  الوفد  أب��دى  كما  المستويات. 

لتفعيل الشراكة مع لبنان.
االتصاالت  متابعة  الصناعة  وزير  دياب  وكلف 

بشأن الملف المتعلق بإمكانيات التعاون.
وفي هذا الصدد، أشار نجار إلى أّن الصين منفتحة 
االستعداد  »أب���دوا  وأض���اف  لبنان،  م��ع  للتعاون 
للتعاون مع كل وزارة على حدة والتعاون من دولة 

لدولة«. 
مشاريع  على  بل  وديعة  حول  حديث  »ال  وتابع 
أّن  مؤكداً  واألنفاق«،  الحديد  وسكة  الكهرباء  منها 
مع  التعاون  في  الحكومة  قبل  من  جدية  »هناك 

الصين وهذا االجتماع يأتي في هذا اإلطار«.
غادة  المهجرين  وزي��رة  غ��ّردت  أخ��رى،  جهة  من 
شريم عبر حسابها على »تويتر« رداً على »استهزاء 
الجلسة  إل��ى  ال��م��ص��ارف«:  ُدعيتم  جمعية  رئيس 
أن  أما  المالية،  األزمة  حقيقة  للبنانيين  لتوضحوا 
تستهزئوا بأوجاع الناس فال الظرف مالئم وال المكان 
تتحملون  التي  بالكارثة  االستخفاف  هذا  مناسب، 
آن  مقبوالً،  يعد  لم  مسؤوليتها  من  ج��زءاً  كغيركم 
تحقيق  خالل  من  بأسمائها  األم��ور  لتسمية  األوان 

جنائي يكشف الفاسدين، بعدها نشرب الكأس«.

)داالتي ونهرا( محادثات جانبية بين دياب ووزراء خالل الجلسة في السراي أمس  

خفاياخفايا

قالت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إن التصريحات 
والمواقف التي توحي بوجود مناخ سياسي لتغيير الحكومة 

هي تعبير عن حسابات سياسية محلية لبعض السياسيين 
في التقاط لحظة مؤاتية لتوجيه رسائل تخّص حساباتهم 

وليست تعبيراً عما يفترض أنها مواقف الحلفاء الكبار.
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عون وّقع مرا�سيم 

ترقية �سّباط 

في الأ�سالك 

الع�سكرية
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  وّقع 
األسالك  في  ضّباط  ترقية  مراسيم  عون 
المراسيم  هذه  وتحمل  كافة،  العسكرية 
و6537  و6536   6535 االتية:  األرق��ام 
و6538  الجيش(،  ف��ي  ضباط  )ترقية 
االمن  ق��وى  في  ضباط  )ترقية  و6539 
في  ضباط  )ترقية  و6540  الداخلي(، 
في  ضباط  )ترقية  و6541  العام(،  االمن 
امن الدولة( و6543 )ترفيع مالزمين إلى 
الجمركية  الضابطة  في  أول  مالزم  رتبة 
بوضعهم   6542 المرسوم  ص��دور  بعد 

على جدول الترقية(.
رتب  م��ن  ضباطاً  الترقيات  وشملت 
رتبة  م��ن  بض��باط  ب����دءاً  مخت���لفة، 
األس��الك  مخت���لف  ف��ي  دون  وم��ا  عقيد 

العسكرية.
في  أمس  استقبل  عون  الرئيس  وكان 
وعرض  معلوف  ادي  النائب  بعبدا،  قصر 
ال��ع��ام��ة وع��م��ل مجلس  األوض����اع  م��ع��ه 
باإلضافة  عنه،  المنبثقة  واللجان  النواب 
واستقبل  المتن.  منطقة  ح��اج��ات  إل��ى 
عون رئيس دير مار يوحنا في الخنشارة 
معه  ع��رض  ال��ذي  معلوف  إيلي  األباتي 

شؤوناً وطنية وتربوية.

وزني التقى وفدي المركزي والم�سارف

�سفير: �سنوؤّمن الدولر

)داالتي ونهرا( وزني مغ وفد جمعية المصارف  
بوفد  وزني  غازي  الدكتور  المالية  وزير  إجتمع 
الخليل  يوسف  الدكتور  برئاسة  لبنان  مصرف  من 
الدكتور سليم  ووفد من جمعية المصارف برئاسة 
صفير، للبحث بصيغة توحيد أرقام خطة الحكومة 

وأرقام مصرف لبنان.

السفير  زي��ارت��ه  بعد  صفير   أك��د  جهته،  م��ن 
السفارة،  في  بخاري،  الله  عبد  بن  وليد  السعودي 
عن  »ك��ان  أم��س  ال���وزراء   في  مجلس  الحديث   أن 
»سيؤّمن  أنه  معلناً  الصرف«،  سعر  ضبط  كيفية 

الدوالر عبر المصارف بدعم من مصرف لبنان«.



3الوطن / �سيا�سة
لبنان حّذر من خطورة التنقيب ال�صهيوني

في مناطق محاذية لحدوده البحرية

االأ�صعد: محاوالت افتعال عنف داخلي

لن تنجح في اإنقاذ الفا�صدين 

ال�صايغ: لن نر�صخ لل�صغوط 

ومقّومات ال�صمود متوفرة

التوجه �ضرقًا خيار اإنقاذي ينقل اقت�ضادنا اإلى �ضفة الإنتاج

»الوفاء للمقاومة«: لوقفة وطنية

تمنع العدو من �صرقة مواردنا في البحر

»منتدى حوار بيروت« للحكومة:

كفى مماطلة في معالجة الملفات

المنتدى خالل االجتماع أمس

خالل اللقاء في نقابة المحررين أمس

التوجيه،  مديرية   - الجيش  قيادة  أعلنت  
في بيان أنه

في  استثنائي  ثالثي  اجتماع  أم��س،  ُعقد 
ال��ن��اق��ورة ب��رئ��اس��ة ق��ائ��د ق���وات األم��م  رأس 
البعثة  ورئيس  لبنان  في  الموقتة  المتحدة 
من  وفد  وحضور  ك��ول،  دل  ستيفانو  اللواء 
منسق  برئاسة  اللبناني  الجيش  ضباط 
المتحدة  األمم  قوات  لدى  اللبنانية  الحكومة 
ضمن  وذل���ك  ع��ب��دو  حسيب  ال��رك��ن  العميد 

إجراءات مشددة للوقاية من وباء كورونا.
التي  األخيرة  الحوادث  االجتماع  وتناول 
والخروقات  األزرق  الخط  طول  على  حصلت 
اللبناني  الجانب  وأعاد  والجوية،  البحرية 
وبمندرجاته   1701 بالقرار  التزامه  تأكيد 

كافة.
العدو  انسحاب  ض��رورة  على  ش��ّدد  كما 
كافة  المحتلة  األراض���ي  من  »اإلسرائيلي« 
الخط  لشمال  المتاخمة  المنطقة  ومنها: 
والقسم  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  األزرق، 
 B1 والبقعة  الغجر،  منطقة  من  الشمالي 
البقعة  إدراج  ضرورة  تأكيد  وأعاد  المحتلة. 
األممية  والقرارات  التقارير  في  المحتلة   B1
المحتلة  المناطق  بباقي  أس���وًة  المقبلة 

المذكورة.
بحقوقه  تمسكه  اللبناني  الجانب  وأك��د 
ال��ب��ح��ري��ة، وح�����ّذر م���ن خ���ط���ورة ال���ق���رار 
محاذية  مناطق  في  بالتنقيب  »اإلسرائيلي« 

البحرية. لحدوده 

رأى األمين العام ل� »التيار األسعدي« المحامي 
قاب  على  أصبحت  الحكومة  »أّن  األسعد  معن 
أكثر  أّن  وخاصة  االستقالة،  من  أدنى  او  قوسين 
األميركية  الجنسية  يحملون  أعضائها  نصف  من 
وقرار بقائهم أو استقالتهم بيد أميركا القادرة على 

الضغط عليهم لتقديم استقاالتهم متى تشاء«.
داخلي  عنف  من  الدولي  التحذير  »أّن  واعتبر 
الطبقة  ل��ه��روب  محتمالً  سيناريو  يكون  ربما 
السياسية الحاكمة إلى األمام في محاولة إلشعال 
فتنة لن تنجح ولن تنقذ هذه الطبقة تحت ضغط 
الفقر والجوع والمرض«، مؤكداً »اّن األمور ذاهبة 
بانتهاء  السياسية  الطبقة  لشعور  تصعيد  إلى 
الفرصة  لها  أتيحت  إذا  ستلجأ  وال��ت��ي  دوره���ا 
سيسقط  ولكنه  والمذهبية،  الطائفية  سالح  إلى 
والمالية  االقتصادية  االنهيارات  حدود  عند  حتماً 
والمعيشية وإفقار الشعب وتجويعه وحرمانه من 

كّل حقوقه«.
على  يراهن  البعض  كان  »إذا  األسعد:  وق��ال 
حرب ما، فعلى الجميع ان يعلم لن تكون مع لبنان 
المحاور ولبنان جزء منها، ولكن  لوحده بل بين 
في الوقت الراهن ال تتعّدى األمور تبادل الضربات 
»أّن  معتبراً  عليها«.  والرّد  المحدودة  العسكرية 
لألسف  إال  المساعدة  على  يحصل  ل��ن  لبنان 

حقيقية  وإصالحات  سياسياً  الصندوق  بشروط 
منها رفع السرية المصرفية واإلثراء غير المشروع 
والكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع ما 

نهبوه وما هربوه من أموال«.
العناوين  تنفع  ت��ع��د  »ل���م  ان���ه  ال���ى  ول��ف��ت 
والشعارات والتهويل«، معتبراً »اّن صندوق النقد 
ليس جمعية خيرية إلعطاء القروض من دون ثمن 
سياسي باهظ على لبنان ومنها تطبيق القرارات 
المقاومة  سالح  ون��زح  و1780  و1701   1559
لبنان  وفصل  الصهيوني  الكيان  مع  والتطبيع 
قيصر،  وقانون  القرن  لصفقة  تنفيذا  سورية  عن 
متسائالً: »كيف للبنان ان يفاوض صندوق النقد 
على  الجواب  هو  وما  ومختلفة  متناقضة  بأرقام 
بأنه  المركزي  المصرف  لحاكم  الصندوق  اتهام 

المسؤول عن رفع سعر صرف الدوالر؟«
لالنفتاح  األوان  ف��وات  و«قبل  األسعد  ودع��ا 
لبنان  مساعدة  تعرض  التي  الدول  على  الفوري 
والفريق  وسورية  كإيران  شرط  او  قيد  دون  من 
الرافض لهذا التوجه هو حر في قراره ولكن ليس 
مساعدة  أّي  من  والشعب  البلد  حرمان  حقه  من 
أو دعم واللعب بكرامة المواطن ولقمة عيشه غير 

مسموح«.

اللبنانية  اإلصالحية  الحركة  رئيس  اعتبر 
من  اليوم  لبنان  يواجهه  ما  أّن  الصايغ  رائ��د 
اتخاذ  يتطلب  وعقوبات  وصعوبات  تحديات 
َمن  كّل  إزاء  الوضوح  وشديدة  حازمة  مواقف 
وفي  عيشهم  لقمة  في  اللبنانيين  يستهدف 

أبسط مقّومات حياتهم اليومية.
يستمّر  ألن  اليوم  بيان  في  الصايغ  وأسف 
أدوات  مجرد  يكونوا  بأن  الداخل  في  البعض 
لهذا الخارج الذي ال يقيم لهم أّي وزن في لعبة 
في  مرة  من  أكثر  باعهم  أنه  بدليل  مصالحه، 
نفسه  بالشيء  القيام  عن  يتوّرع  ولن  السابق 

حين يجد أّن مصالحه تقتضي ذلك.
المتحدة  الواليات  إّن  قائالً:  الصايغ  وتابع 
يوم كانت في عّز قّوتها وجبروتها وغطرستها 
جّربت كّل وسائل وأساليب الضغط، العسكرية 
أن  تستطع  ول��م  والسياسية،  واالقتصادية 
ثوابتنا  مع  يتعارض  شيء  أّي  علينا  تفرض 
الوطنية والقومية، ال في موضوع المقاومة، وال 
في موضوع العالقة مع سورية، وهي بالتأكيد 

لن تستطيع ذلك اليوم حيث تواجه مرحلة من 
سيما  ال  المجاالت  كّل  في  والتراجع  الضعف 
واالنكسارات  الخارجية  السياسة  صعيد  على 
المتتالية التي تتلقاها في الكثير من الساحات 

والمواقع.
التي  المرحلة  خطورة  إلى  الصايغ  نّبه  وإذ 
نمّر بها، شّدد على أّن مقّومات الصمود متوافرة 
وموجودة شرط أن نعقد العزم على المواجهة، 
وأن نتخذ القرارات الصائبة والحكيمة، وتحديداً 
الحكومة  أّن  خاصة  الحكومي،  المستوى  على 
حكومة  تسمية  نفسها  على  أطلقت  الحالية 

»مواجهة التحديات«.
وأم���ل ال��ص��اي��غ ب���أن ت��ك��ون االج��ت��م��اع��ات 
األيام  في  السراي  في  ُعقدت  التي  المتواصلة 
األخيرة مع وفود تمثل مجموعة شركات صينية 
بداية لمسار إنقاذي قوامه التوجه شرقاً إلخراج 
االقتصاد اللبناني من شرنقة الريع وفتح اآلفاق 
الرحبة أمام اقتصاد اإلنتاج وما يعنيه من نمو 

وتنمية نحن بأمّس الحاجة إليها... 

إلى  انحيازها  للمقاومة  الوفاء  كتلة  أّكدت 
أرقام المودعين وحساباتهم في النقاش الدائر 
للدولة  العام  المال  في  الخسائر  أرق��ام  حول 
اللبنانية، رافضًة اإلقتطاع منها ومشّددًة على 

وجوب حمايتها وضمانها. 
ال���دوري  اجتماعها  عقب  الكتلة  ولفتت 
ال  أنها  إلى  رعد،  محمد  النائب  برئاسة  أمس، 
المركزي  والمصرف  اللبنانية  الدولة  تعفي 
وال��م��ص��ارف م��ن م��س��ؤول��ي��ة ح��م��اي��ة أم���وال 

المودعين وتأمين سبل استردادها. 
صدرت  التي  األميركية  بالتصريحات  ونّد 
الشأن  وطاولت  الماضيين،  األسبوعين  خالل 
اللبنانيين  لتحريض  »وس��ع��ت  اللبناني، 
أوضاعهم  في  والتدخل  بعضاً  بعضهم  ضد 
منهم  وفئات  شخصيات  وتهديد  الداخلية، 
األميركية  اإلدارة  سياسات  مع  توافقهم  لعدم 
تبثها  ال��ت��ي  والعنصرية  ال��ك��راه��ي��ة  وروح 

وتمارسها في العالم«. 
القضاء  خذلوا  الذين  »صمت  واستنكرت 
للسفيرة  وداه��ن��وا  واستقالليته،  اللبناني 

في  لبناني  ق��اض  لحق  وتنكروا  األميركية، 
تصرفاتها  مخاطر  بعض  يمنع  حكم  إص��دار 
وممارستها الخارجة عن القوانين واالتفاقيات 

بلدان  ف��ي  الدبلوماسيين  عمل  تنظم  التي 
العالم«. 

الصهيوني  ال��ع��دو  »ق��رار  الكتلة  ودان��ت 

منطقة  في  والنفط  الغاز  عن  بالتنقيب  البدء 
التماس مع مياهنا البحرية الجنوبية، والتي 
والتوتر  الحذر  منسوب  فيها  العمل  يرفع 
»رس��ال��ة  التوقيت  ف��ي  ورأت  ال��دائ��م��ي��ن«. 
لبنان  من  تستدعي  وأمنياً  سياسياً  مشبوهة 
سرقة  من  العدو  تمنع  جريئة  وطنية  وقفًة 
تهديده  دون  تحول  كما  البحر،  في  مواردنا 

الوطنية«.  لسيادتنا 
اللبنانية  الحكومة  دعوتها  الكتلة  وجددت 
يلزم  ما  واتخاذ  للغالء  التصدي  أولوية  »إلى 
عن  والكّف  الصرف  سعر  لضبط  إجراءات  من 
استراتيجية  تعاون  مسارات  فتح  إزاء  التردد 
ال��ت��ع��اون  ي��د  ت��م��د  ق���وى ودول  م��ع  ج��دي��دة 
والصداقة مع لبنان، وتحترم القانون الدولي، 
في  أحادية  قوة  أي  إلرادة  تنصاع  ال  أنها  إال 

العالم«. 
مع  اإلي��ج��اب��ي  ت��ع��اون��ه��ا  الكتلة  وأك����دت 
الحكومة، وكل القوى التي تحرص على السلم 
األهلي، واإلستقرار الداخلي والسيادة الوطنية 

للبالد.

اجتماعه  ب��ي��روت«  ح��وار  »منتدى  عقد 
في  مخزومي  فؤاد  النائب  بحضور  الدوري 
حسب  خالله،  ناقش  البحر«،  »بيت  دارت��ه 
المزرية  المعيشية  األوض��اع  ص��در،  بيان 

التي يعاني منها اللبنانيون.
»الحكومة  إل��ى  المجتمعون  وت��وج��ه 
السياسية  والقوى  المسؤولين  إلى  وعبرها 
كافة بتأكيد أن ما يحصل هو صرخة في واد 
حين  في  رماله،  في  رؤوسهم  الجميع  يدفن 
يرّف  أن  دون  من  ويحترق  ينهار  الوطن  أن 
ما  تناتش  على  يتصارعون  وهم  جفن،  لهم 
منهم  بدراية  إما  الوطن  هذا  جثة  من  تبقى 
هذا  في  بمشاركتهم  وإم��ا  مصيبة،  وه��ذه 

االنهيار وتلك مصيبة أعظم«.
مماطلة  »كفى  قائلين  الحكومة  وخاطبوا 
تستنهضي  أن  فعليك  ال��ح��ك��وم��ة،  أيتها 
التخاذ  كافة  واإلدراي��ة  األمنية  المؤسسات 
لمعالجة  الحالية  المرحلة  تستوجبه  ما 
والمالية  واالقتصادية،  األمنية،  الملفات 
فاعلية  إلى  تؤدي  صارمة  تدابير  واعتماد 
عليها  ت��ع��ّذر  وإذا  ال��دول��ة.  لهيبة  مفقودة 
هذه  مثل  اعتماد  من  ممنوعة  كانت  أو  ذلك 
الغد  قبل  اليوم  ترحل  أن  فعليها  التدابير، 
دليل  وأكبر  محالة.  ال  ق��ادم  فاإلنفجار  وإالّ 
وما  الخبز  ربطة  سعر  رفع  ق��رار  ذلك  على 

سينجم عنه«.
ال��م��راج��ع كافة،  إل��ى  »ال��ت��وج��ه  وق���رروا 
مجلس  رئاسة  إلى  الجمهورية  رئاسة  من 
النواب ورئاسة الحكومة وخصوصاً وزارات 
والمالية،  واالقتصاد،  والعدل،  الداخلية، 
التمييزية،  ال��ع��ام��ة  وال��ن��ي��اب��ة  وال���دف���اع، 
نهبوا  وال��ذي��ن  الفاسدين  ت��ج��اه  للتحرك 
الدولة والذهاب نحو اعتماد مؤسسة تدقيق 

مالي جنائي  من دون تردد«.
قفزات  »أم���ام  كافة  المواطنين  ودع���وا 
الدوالر المتفلتة وارتفاع األسعار دون حدود 
تحّمل  إلى  فقراً،  واألقل  الفقراء  عدد  وزيادة 
المرتبطة  المواد  كل  بمقاطعة  مسؤولياتهم 
به  قامت  بما  أس��وة  مباشرة  بمعيشتهم 
خصوصاً  بلدان  ع��دة  في  الشعوب  بعض 
أنواعها،  على  والحبوب  واللحوم،  الطحين، 
المقاطعة  »هذه  أن  مؤكدين  والمحروقات«، 
التجار  حركة  على  ستؤثر  حصلت  لو  فيما 
من  ويمرحون   يسرحون  الذين  الجشعين 

دون حسيب أو رقيب«.
كما دعوا »لتكليف لجنة تتمتع بالشفافية 
المواد  بدعم  سمي  ما  إلدارة  الكف  ونظافة 
المواطن عبر تغطية هذه  المتعلقة بمعيشة 
من  محذرين  المدعوم«،  بالدوالر  ال��واردات 

أن »يبقى هذا الوعد حبراً على ورق«.

حّتي بحث ونظيره االأردني

اأو�صاع المنطقة والتعاون االقت�صادي

نقابتا المحررين والم�صّورين

دانتا االعتداء على االإعالميين

مرهج: البند االأول لالإنقاذ

المحا�صبة وا�صتعادة االأموال المنهوبة
اللجان  »تجمع  باسم  مرهج  بشارة  السابق  النائب  سأل 
إعالن  من  المقصود  هو  »ما  تصريح  في  الشعبية«  والروابط 
الخاصة  بياناتهما  المصارف  وجمعية  النواب  من  مجموعة 
المركزي  البنك  تمنع  ظل  في  المتحققة،  المالية  الخسائر  عن 
الدولي  النقد  صندوق  إع��الن  مع  بالتزامن  بدلوه،  اإلدالء  عن 
من  المقصود  هو  وما  للحقيقة؟  األقرب  هي  الحكومة  أرقام  أن 
استبعاد التدقيقات المالية الجنائية واعتماد شركة دولية عليها 
تساؤالت للقيام بذلك مع المعرفة المسبقة أن هذا االعتماد يثير 

االنقسام واللغط؟«.
العكس،  يثبت  وحتى  ذلك،  كل  من  »المقصود  أن  إلى  وأشار 
الشكوك  من  بحر  في  البلد  وإغ��راق  والفوضى  البلبلة  إشاعة 
والمعلومات المتضاربة حتى ال يعرف أحد أين هي الحقيقة ومن 
هم المسؤولون عن أكبر جريمة مالية تجري فصوالً على األرض 
اللبنانية من دون أن تتمكن الحكومة ومعها كبار المعنيين من 

كبح هذه الجريمة ومساءلة أصحابها«.
وقال »ال أحد ممن بيدهم الربط والحل يريد تكوين ملفات عن 
البند  المنهوبة،  األموال  واستعادة  مالية  جرائم  ارتكبوا  الذين 
تشويه  عن  يتورع  هؤالء  من  أحد  وال  اإلنقاذ،  عملية  في  األول 
الميكروفونات.  أمام  عليها  الحرص  يزعم  التي  الدولة  سمعة 
إنهم يرفضون الخضوع للمحاسبة ولسان حالهم يقول »بلطوا 
الذي  التام  االنهيار  ينتظرون  بساطة  بكل  إنهم  بل  ال  البحر«، 
ويستولوا  السلطة  على  مجدداً  لينقضوا  طويالً  ألجله  ناضلوا 

على مقدرات وأمالك الدولة من دون أن ينازعهم منازع«.
وختم »على أي حال، من قال إن الذين اوصلوا البلد إلى هذا 
الوضع المأسوي من مصلحتهم إنقاذه، وهم يطعنونه بالسكين 

كل يوم؟«.

ب�ّصور:  لقاء »فتح« و»حما�س« االإعالمي

خطوة باالتجاه ال�صحيح
وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  منسق  أج��رى 
فتح«  »حركة  سر  بأمين  هاتفيين  اتصالين  بّشور  معن  األمة« 
ابو  فتحي  لبنان  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وفصائل 
محيياً  حمدان،  أسامة  حماس«  »حركة  في  والقيادي  العردات 
اللقاء اإلعالمي الذي انعقد بين »فتح« و »حماس«، على إذاعة 

وتلفزيون فلسطين.
اإلعالمي  اللقاء  أن  تصريح  في  بّشور  إعتبر  االتصالين  وإثر 
حماس«  ل�»حركة  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  بين  تم  الذي 
»فتح«  لحركة  المركزية  اللجنة  سر   وأمين  العاروري  صالح 
وحدوية  »خطوة  فلسطين  وتلفزيون  إذاعة  عبر  رجوب  جبريل 
مباركة في االتجاه الصحيح تركت أطيب األثر بين أبناء الشعب 
حال  تجاوز  إلى  يتطلعون  الذين  األمة  أبناء  وكل  الفلسطيني 
االنقسام المدّمر والمستمر منذ 13 سنة، وال سيما أنها تأتي في 
إطار الرد على خطة الضم الصهيونية  ألجزاء واسعة من الضفة 

الغربية واألغوار«.
كل  تحقيقه  إلى  سعى  طالما  »الذي  اللقاء  هذا  بّشور  حّيا  وإذ 
الحريصين على قضية الشعب الفلسطيني، والذي يأتي تتويجاً  
للقاءات  مماثلة انعقدت في بيروت قبل عام في إطار الملتقيات 
العربية »متحدون ضد صفقة القرن« ، دعا »إلى تطويره وتحصينه 
وإفشال كل محاوالت المتضررين لتعطيله وفي مقدمهم االحتالل 

اإلسرائيلي الذي لم يخف انزعاجه من هذا اللقاء«.

كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعا برئاسة رعد

استهّل وزير الخارجية والمغتربين 
ن��اص��ي��ف ح��ّت��ي زي��ارت��ه أم���س إل��ى 
األردن���ي  نظيره  م��ع  بلقاء  األردن، 
أي��م��ن ال��ص��ف��دي، وب��ح��ث م��ع��ه في 
البلدين وكيفية  المشتركة بين  األمور 
اإلقتصادي  الصعيد  على  التعاون 

السياسي. والتنسيق 
األزمة  »مسألة  إلى  التطرق  تّم  كما 
وضرورة  النزوح  ومشكلة  السورية 
سلمية  سياسية  تسوية  إلى  التوصل 
السوري  الشعب  تخّص  سورية  في 

بكّل أطيافه«.
المنطقة  قضايا  في  البحث  وجرى 
وأه��ّم��ه��ا م��وض��وع ض��ّم »إس��رائ��ي��ل« 
ومواجهة  الغربية  الضفة  من  ألجزاء 

تداعياتها.
على  ح��رص��ه  ال��ص��ف��دي  وأب����دى 

للبنان  والسياسي  الغذائي  »األم��ن 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  دع���م���ه  وض������رورة 

استقراره السياسي الذي هو ضرورة 
للمنطقة«.

�أخبار

� رأى النائب فريد البستاني عبر حسابه على »تويتر«، أن 
تدقيق  إجراء  هو  الكبرى  الشركات  في  العمل  بديهيات  »من 
في  أما  منتظمة.  بطريقة   Forensic Auditing تشريحي 
خضم األزمة االقتصادية التي يمر بها لبنان فإن هذا التدقيق 
للمصرف  فقط  ليس  يجرى  أن  يجب  التشريحي  الحسابي 
الدولة ووزاراتها من دون استثناء  إدارات  إنما لكل  المركزي 

اليوم اليوم وليس غداً«.
الناصري  الشعبي  للتنظيم  العام  األمين  استقبل   �
وفد  صيدا،  في  مكتبه  في  سعد  أسامة  الدكتور  النائب 
جرى  وقد  الشريف.  علي  برئاسة  صيدا  تجار  جمعية 
االنهيارات  »ت��داول  للتنظيم  بيان  بحسب  اللقاء،  خالل 

الدوالر  لسعر  الجنوني  واالرتفاع  والمالية  االقتصادية 
أوضاع  على  ذلك  كل  وتأثير  اللبنانية،  الليرة  وانهيار 
التي  ال��ت��ج��اري��ة  األس���واق  وع��ل��ى  المعيشية،  ال��ن��اس 
من  الكثير  إقفال  إلى  أدى  ما  والكساد،  الركود  من  تعاني 
وشّدد  فيها«.  العاملين  وتسريح  التجارية  المؤّسسات 
سعد »على مسؤولية السلطة بأطرافها كافة عن االنهيار، 
التجاري«،  القطاع  فيها  بما  القطاعات،  كّل  طال  ال��ذي 
داعياً اللبنانيين »إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن لقمة 
التي  والفاسدة،  العاجزة  السلطة  مواجهة  في  عيشهم 
الريعي واالحتكارات  أّدت سياساتها في رعاية االقتصاد 
انهيار  من  نشهده  ما  إلى  والفساد،  الهدر  ومحاصصات 

مالي واقتصادي واجتماعي ومعيشي«.
زاسبيكين  ألكسندر  لبنان  في  الروسي  السفير  استقبل   �
ال��ذي  ال��م��ول��ى،  غ��س��ان  القانوني  والمستشار  المحامي 
عملية  في  الروسي  الشعب  »بنجاح  للسفير  التهنئة  ق��دّم 
بوتين  الرئيس  ترشيح  وإع��ادة  الدستور،  على  التصويت 

لوالية جديدة«.
وأشار المولى الى اّن »روسيا شكلت قّوة حّدت من التفّرد 
قوالً،  وليس  فعالً  اإلرهاب  ومحاربة  المنطقة،  في  االميركي 
وأسهمت الى حّد كبير في القضاء على اإلرهاب، ال سيما في 
الجمهورية العربية السورية التي واجهت اإلرهاب، وأنزلت 

به شر هزيمة على مدى تسع سنوات من العدوان«.

سعد مستقبالً رئيس جمعية تجار صيداالنائب فريد البستاني

القصيفي  جوزف  اللبنانية  الصحافة  محرري  نقيب  استقبل 
بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة وفداً من نقابة المصورين 
وناقش  النقابة،  مجلس  وأعضاء  طاهر  عزيز  النقيب  برئاسة 
المجتمعون مالبسات ما حصل في مطار بيروت مع اإلعالميين، 
المطار  افتتاح  إعادة  حدث  تغطيتهم  خالل  المصّورين،  سيما  ال 
من  ذلك  وتال  سبق  وما  الخارج،  من  اللبنانيين  طالئع  وع��ودة 

اعتداءات على الزمالء.
والمصورين  اإلعالميين  على  االعتداء  »اّن  النقابتان  وأكدت 
غير مقبول وغير مبّرر ومستهجن ومدان أياً تكن األسباب، واّن ما 
حصل باألمس عائد الى سوء التنظيم الذي واكب عملية تغطية 

هذا الحدث«.
المرجعيات  اتجاه  في  مكثف  بتحرك  »القيام  على  واتفقتا 

اإلعالميين  عمل  تسهل  واضحة  تدابير  إلى  للوصول  المعنية 
والمصورين أثناء تغطية النشاطات المختلفة«.

وإذ دانت النقابتان ما حصل باألمس، دعتا األجهزة المختصة 
الى إيضاح ما حصل، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعدم تكراره، 
مواجه  خندق  في  ليسوا  والمصورين  اإلعالميين  »اّن  واكدتا 
مع القوى األمنية الشرعية، وهم جميعا من أبناء الشعب الذي 
يعاني من أحوال صعبة مادياً ونفسياً. واّن الزمالء ال يسعون 
كّل  في  مهماتهم  أداء  على  يصّرون  لكنهم  أحد،  مع  صدام  الى 
المواقع من دون أن يتعّرض لهم أحد، وأال يكونوا مكسر عصا 

وفشة خلق«.
المعنيين  جميع  مع  االجتماعات  »متابعة  على  االتفاق  وتّم 
لضمان حرية تحرك اإلعالميين والمصورين وضمان سالمتهم«.

حتي والصفدي خالل لقائهما في عمان أمس
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3271  œb??F�«  Ø  2020  “u9  3  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 vK�  U�Ë—u�  —U��   k�U�  ¨ ËdO�  —UD�  `��  …œU??�≈  l�  s�«e��U�
 åU�Ë—u�ò ”ËdOH� …b�b�  U�U�≈ 8 f�√ XK Ò� Ô� –≈ ¨…œU�FL�« t�ôbF�
 d�_«  ¨s�b�«uK�  …b�«ËË  sOLOILK�  UNM�  7  ¨WO{UL�«  W�U�  24  ?�«  ‰ö�

Æ1796 v�≈ Òw�UL�ù« œbF�« l�— Íc�«
 ôò Ê√ ÊUO� w� —UJ� WE�U�� w� À—«uJ�« …—«œ« W�d� XMK�√ ¨p�– v�≈
 w�UL�ù«  œbF�«  dI��«Ë  ¨—UJ�  w�  åU�Ë—u�ò  ”ËdOH�  …b�b�   U�U�«

Æ79 vK� w{UL�« —«–¬ 17 cM� WK��L�«  ôU�K�
9 ∫WO�U��ù«  ôU��« ≠

70 ∫¡UHA�«  ôU� ≠
113 ∫w�eML�« d���«  ôU� ≠

 Íd�d��«  oO�—  vHA��L�  w�uO�«  d�dI��«  —b�  t�H�  ‚UO��«  w�
 sO�� ¨Covid≠19 U�Ë—u� ”ËdO� ‰u�  «b���L�« d�¬ s� wF�U��«
 ÆvHA��L�« q�«œ d���«Ë ‰eF�« o�UM� w� …b�«u�L�«  ôU��« ÂU�—_U�

∫d�dI��« w� ¡U�Ë
 ?�«  ‰ö�  vHA��L�«   «d����  q�«œ  X�d�√  w��«   U�u�H�«  œb�ò

Æ’u�� 505  ∫W�dBML�«  W�U� 24
 q??�«œ  s??�œu??�u??L??�«  U??�Ë—u??�  ”ËdOH�  sO�UBL�«  v{dL�«  œb??�

Æ10 ∫WF�U�LK� vHA��L�«
 s�  UNKI�  r�  w��«  U�Ë—u�  ”ËdOH�  UN��U�S�  t��AL�«   ôU��«  œb�

Æ11 ∫W�dBML�« W�U� 24 ?�« ‰ö� Èd�√  UOHA���
 24 ?�« ‰ö� vHA��L�« q�«œ s�b�«u�L�« v{dL�« ¡UH�  ôU� œb�

Æ0 ∫W�dBML�« W�U�
 v��  W�«b��«  cM�  vHA��L�«  q�«œ  s�  v{d�  ¡UH�   ôU�  ŸuL��

Æ¡UH� W�U� 246 ∫t��—U�
 bO�Q� bF� w�eML�« d���« v�≈ UN�«d�≈ Òr� w��« WO�U��ù«  ôU��« œb�

Æ1 ∫W�dBML�« W�U� 24 ?�« ‰ö� ÎU�d�d� UNzUH� vK� VO�D�«
Æ2 ∫vHA��L�« q�«œ W�d��«  ôU��« œb�

Æ0 ∫…U�Ë  ôU�
 d�dI��  ¡UM�  ¨—u�  ¡UC�   U�bK�  œU��«  w�  À—«uJ�«  …—«œ≈  XMK�√Ë
 Í√  f�√  q���  r�  t�«  ¨‰«e�  ÂU�Ë  —u��b�«  —u�  ¡UC�  W�U��  fOz—

Æcovid 19 ”ËdOH� …b�b� W�U�≈
  U�u�H�«  XMO�  U�bF�  ¡UH�   ôU??�  3  f??�√  XK��  sO�  w�
 ¡UHA�«  ôU� œb� lH�dO� ”ËdOH�« s� sO�UF�L�« uK� PCR W�d��L�«

Æ¡UH� W�U� 55 v�≈ —u� ¡UC� w�
 WOz«uAF�«   UMÒOFK�   U�u�H�«  ZzU�� ¨f�√ qO�  —b� b� X�U�Ë
  ¡U�Ë  WMO�  74  U�œb�  m�U��«Ë  w�ULA�«  Ãd��«  rO��  w�   c�√  w��«
 œ«b??�≈  W�U�  v��  WN��A�  W�U�  Í√  ÂuO�«  q���  r??�Ë  WO�K�  UNK�

   Æd�dI��«
 vK� «u�“u� ÎU�UB� 92 ‰«“ U� ¡UCI�« w� sO�UBL�« œb� ÊS� tOK�Ë 

∫w�U��« qJA�«
 ©…b�«Ë …U�Ë W�U�® UOI�d�√  s� …b�«Ë W�U� 80

 U�Ë—Ë√  s� …b�«Ë  ôU� 3
©…b�«Ë …U�Ë W�U�® WOK��  ôU� 9

ÆÂU� qJA� ¡UHA�« v�« rNM� 55 q�UL� b�Ë
 ÊËUF��U� —u� ¡UC�  U�bK� œU��« w� À—«uJ�« …—«œ≈ …b�Ë l�U���Ë
 ’u�H�«  WF�U��  ‰ö??�  s�  —UDL�«  `��  WK�d�  ¡UCI�«  W�U��  l�
  U�bK��«  l�  d���U�  rN�«e��«  WF�U��Ë  s�b�«uK�  ©PCR®  W�d��L�«
 …—Ëd??{Ë  W�“ö�«   UNO�u��«  wDF�  YO�  ¨‰Ë_«  VO���L�«  ‚d??�Ë
 WO�u�UI�«  ‚dD�U�  o�ö��  WH�U��  Í√Ë  W�uKDL�«   «œU�—ùU�  Â«e��ô«

 Æ¡«d�ù« WO�dL�«
 WN��« w� —u� ¡UC�  U�bK� œU��« w� À—«uJ�« …—«œ≈ …b�Ë  b�√Ë
 WIKF�L�« WO�B�«  UODFL�«Ë l�«u�« s�  U�UO� —«b�≈ W�u�L�« …bO�u�«
 p�–Ë WN��AL�«  ôU��«Ë sO�UF�L�«Ë v{dL�« œ«b�√Ë U�Ë—u� ”ËdOH�
 —«d��ù« Âb� q�_« lOL� s� XK�«Ë Æ¡UCI�« W�U�� fOz— s� d�dI� o�Ë

 Æ…b�u�« Ác� s� —bB� ô d�� Í√ ¡«—Ë
 W�B�«  …—«“Ë  d�—UI�  o�Ë  sO�UBL�«  œ«b�√  b�«e�  —«dL��«  V���Ë 
 ÂU��« Â«e��ôU� —«dL��ô« —u� ¡UC� w� sOM�UI�« lOL� `BM� W�UF�«
 fK��  W�Uz—  s�  …—œUB�«   ULOKF��«  q�  oO�D�Ë  ◊ö��ô«  ÂbF�
 —d{  Ë«  W�U�≈  W�√  ÍœUH��  W�UF�«  W�B�«  …—«“Ë   «œU??�—≈Ë  ¡«—“u??�«

ÆqL���
 w� XO�u� w��« sOL� qO�« œ«œË WC�dL�« WKzU�  œ— ¨WO�U� WN� s�
 …—«œ≈  ÊUO� vK� U�Ë—u� ”ËdO� V��� f�«d� Ëœ u�œ qO�Ë√ vHA���

∫w�ü« ÎW�{u� ¨vHA��L�«
 t� œuNA�Ë o�d� u�œ qO�Ë√ Èu��L� vHA��� Ê√ »dG��� –«Ë UM�≈ò
  UODF� vK� fO�Ë å UMNJ�ò vK� t�UODF� wM�� Ê√ w�D�« ‰U�L�« w�
 ·bN�«  ÊU� vHA��L�«  v�≈  UM�C�dL� UMN�u� sO� UM�√  d��F�Ë Æ…bO�√
 „d�� r� WC�dL�U� ÆU�Ë—uJ�U� »UB�� fO�Ë WÒO�B�« UN��U� W��UF�
 Èu��L�  pJA�  ô  UM�√  l�  Æs�dN�  cM�  UNO�«  UN�u�œ  cM�  vHA��L�«
 Ê√  b�R�  UM�√  Òô«  UN�  l�L��  w��«  WO�UF�«  WOMNL�«Ë  w�D�«  vHA��L�«
 ¨W�U�u�« dO�UFL� Â«e��« Âb�Ë ‰UL�≈ W�O�� UM�C�d� v�« q�Ë U�Ë—u�
 l{Ë ÊËœ s� W�dG�«  sK�b�  U{dLL�«   «b�U�� iF� X�U� YO�
 «c�  s�  UMGK�√Ë ÆWC�dL�«  ”√—  ‚u�  åqF��ò  s�«b�≈  X�U�Ë   U�UL�

ÆsNCF� v�« …—«œù« s�  «—«c�≈ XN�ËË sOOMFLK� Î «—«dJ�Ë Î «—«d� d�_«
 i�d� UNO� b�u� ô W�d� w� X�U� UM�C�d� Ê√ v�« …—U�ù« s� b� ôË
 s�  sOB��  Èu�  vHA��L�«  w�  UN�uJ�  …d��  ‰«u�  U�—e�  r�Ë  d�¬
 v�«  «ËdD{«  rN�_  ÎUO�«e�«  q�UJ�«  d���«  sO�e�K�  «u�U�Ë  WKzUF�«  œ«d�√
 ÕU�B�« w� Êu�QO� ¨UNM� sO��d� «u�uJ� w� WO�u� w� rN�eM� w� ¡UI��«
 qI� Òr� nO� »dG��� ¨p�c� d�Q�� X�Ë w� ô« rN�eML� ÊËœuF� ôË d�U��«
 ÆåWOBF��L�«ò U�Ë—uJ�«  ôU�� eN�� dO� d�¬ vHA��� v�« UM�C�d�
 W�œU� ÊuJ� Ê√  vHA��L�«  …—«œ«  vK� vML�� UM�  UODFL�«  vK� Î¡UM�Ë
 ÊQ�  bO�Q��«  bOF�Ë ÆUM�C�d�  XO�u�  Ê√  bF�  ÎU�uB�  ¨WHBM�Ë

Æådz«“ s� fO�Ë vHA��L�« w� ”ËdOH�U� X�O�√ UM�C�d�

 1796 ≈dEG q»ªcGôàdG Oó©dGh IójóL ä’ÉM 8 :zÉfhQƒc{

…ôjôëdG ≈Ø°ûà°ùe »a ¿ÉàLôM ¿ÉàdÉMh

 qLF�«Ë  W�UF�«  W�B�«  WM��  XBB�
 ¨f??�√  UN��K�  WO�UL��ô«  ÊËR??A??�«Ë
 s�  WO�D�«  sNL�«  ¡U�I�  v??�«  ŸUL��ö�
 W�K��« dC�Ë ÆWM�«d�« WO�B�« ŸU{Ëô«
 w�«d�  r�U�  VzUM�«  W�Uzd�   bI�  w��«
 VOI�  ¨·d???�  u???�«  ·d??� ¡U??�??�_«  VOI�
 VOI�  ¨`??�U??�  w??�«  rOK� ‰ULA�«  ¡U??�??�√
 ¨ÊË—U??�  ÊULOK�  W�U��«   UOHA��L�«
 W�OI�  ¨s??O??�ô«  ÊU??�??�  W??�œU??O??B??�«  VOI�
 ¨Âd�  w�«  ‰Ë—U�  WOM�u�«  W??�Ëœô«  l�UB�
  «bFL�«Ë   U�eK��L�«  Íœ—u���  W�OI�
 »U��«  W�OI�  ¨w??�U??�  vLK�  WO�D�«
 q�L�  ¨”u�U�d�  U�dO� WO�D�«   «d���L�«
 ¨rOJ�  Ê«Ëd??�  W???�Ëœ_«  Íœ—u���  W�UI�
 U�dO�   U??{d??L??L??�«Ë  sO{dLL�«  W�OI�Ë

Æj�u{
 WM�K�«  Ê«  ∫W�K��«  bF�  w�«d�  ‰U??�Ë
  U�œu��L�«  vD�√  Î «—«d�   c��«  W�—«“u�«
 v�«  WOM�u�«  W???�Ëœô«  d�bB�  w??�  o��«
 „UM�Ë  ¨W�F�  …d��  w??�  «c??�Ë  ¨Ã—U??�??�«
  bM��« «–U� v�« Í—œ√ ôË W�Ëœô« w� hI�
 ÕUL��U�  U??�—«d??�  w??�  W??�—«“u??�«  WM�K�«
 W�“ô« q� w� ¡«Ëb�« d�bB��  U�œu��LK�
 W�L�« w� 30  Ê≈ ÎUC�√ ‰uI�Ë ÆUNO�UF� w��«
 v�« —bB� ÊUM�� w� lMB� w��« W�Ëœô« s�
 ÎU��dI� ÎU�uM� Z�M� ÎUFMB� 11 Ê«Ë Ã—U��«
 w�  ŸU��  ÊuOK�  100  —ôËœ  ÊuOK�  150  ?�
 ÊUM��  ·dB�  Ê≈  X�U�Ë  ÆWOM�u�«  ‚u��«
 ÊuOK� 50 ?�« v�� t�√ t�u� Ë« Õ«d��« t�b�
 ·dB� sJL� Ã—U��« v�« —bB� w��« —ôËœ
 v�«  t�bI�  Íc�«  r�b�«  s�  r���  Ê«  ÊUM��

ÆåWOM�u�« W�UMBK� WO�Ëô« œ«uL�«
 ¨W�Ëœ_«  Íœ—u���  l�  UM�b��ò  ∫‰U�Ë

 ‚u��«  w??�  …œu??�u??�  dO�  W???�Ëœ√  „UMN�
 s�  W�L�«  85  Ê«Ë  U�dO�Ë  VKI�«  W�ËœU�
 w�  15Ë  ÊUM��  ·dB�  UNL�b�  W???�Ëœ_«
 Ê«  s�  Y�b��«  ÊU�Ë  Æ©w�U�  ‘«d�®  W�L�«
 œ—u��� UN�«  U�«  t��� W�Ëœô«  Ác� ŸUDI�«
 ¨vK�«  dF��  »dN�  r�  1507  dF�  vK�
 iF� ¡UH�≈ ”UM�« iF� sJL� t�« UO�U�Ë
 Íd�� ¡«œu��« ‚u��« w� ŸU�� r� ¨W�Ëœô«
 t�bI�  Íc�«  1507  ?�«  q��«Ë  ¨W�Ëœô«  lO�

ÆÊUM�� ·dB�
 ‰uIK�  W�U��«  «uH�Ë  ¡U�IM�«ò  ∫·U{√Ë
 ŸUDI�«  w�  …dO��  W??�“«  v??�«  Êu��«–  UM�≈
 r??�√ Êu??J??� b??� W??�Q??�??� Ác???�Ë ¨w??�??B??�«
 sO�D�«  WOL�Q�  UN�OL�«Ë   Ë“U??L??�«  s??�
 ¨«–U�  ¨«b�  …dOD�  WKJA�  Ác�  Ê«  Æ`LI�«Ë
 V�c�  b�  —UON�ö�  w�B�«  ŸUDI�«  ÷dF�
 q�  ¨bI��«  U�  vK�  ÆbK��«  w�  v{u�  v??�«
 W�U�D�«Ë  W�Ëœô«  ô«  lDIM�  Ê«  sJL�  ¡w�
 rN�  lL��«  W�B�«  d??�“ËË  Æ¡UHA��ô«Ë
 ÎUC�«  rN�  lL��M�  s??�??�Ë  ¨…b??�   «d??�
 Íc�«  —UON�ô«  n�Ë  s�  q�ô«  vK�  sJL�M�

Æw�B�« ŸUDI�« s� qB�� Ê« sJL�
 U�« ‰uIO�  UOHA��L�« VOI� U�«ò ∫l�U�Ë
 Ê«Ë ¨2019  v�« 2012  s� —UOK� 2000  w�
  UOHA��L�«  W�UIM�  ¡U�K��«  ÎU�UL��«  „UM�
  ôU��«  ‰U�I��U�  Î «—«d??�  c���  Ê«  sJL�Ë
 WM��  w??�  tOK�  UMOML�Ë  Æj??I??�  W??z—U??D??�«
 YO��  —«d??I??�«  –U��«  w�  ÍËd??�??�«  W�B�«
 nH��  Ê«  s�  s��  bL�  d�“u�«  l�  sJL��
 ÊuJ� ·u� W�B�« WM��Ë W�“ô« …b� s�
 v�« ‰u�u�« WOG� ¡U�ö��« Âu� ŸUL��« UN�

Æåq�
 „UMN�  ¨WO�D�«   U�eK��L�«  U�«ò  ∫‰U�Ë

 Î̈ «bI� W�L�« w� 15Ë W�L�« w� 85 u� UN� r�œ
 ·dB� UNODG� WO�D�«  U�eK��L�« iF�Ë
  U�eK��L�«  iF�Ë  1507  dF��  ÊUM��
 UN�√  Í√  ¨¡«œu��«  ‚u��«  w�  ŸU��  n�ú�
 V���  ŸU���  œuF�Ë  1507  dF��  w�Q�

Æå¡«œu��« ‚u��« w� —ôËb�« dF�
 ÷d�H� t�≈  ¡U��ô«  U�OI�  ‰U�ò ∫·U{√Ë
 ô√Ë  ¡U��ô«   UI����  l�b�  Ê«  W�Ëb�U�
 s�  Y�b��«  Èd�Ë  Æp�–  w�  Î «dO��  d�Q��
 Í«  »UF�ô«  ‰œUF�  Íc�«Ë  w�D�«  e�d�«  l�—
 X�u�«  w�  ¨W�Ëb�«  Ê«  bI��«Ë  ¨»UF�ô«  l�—
 „UM�  ÊU�Ë  Æp�–  vK�  …—œU�  dO�  ¨d{U��«
 ÆåW��d�   «d��  w�   UI���L�«  l�b�  >sL�
 „UM� Ê≈ ‰U� W�œUOB�« VOI�ò Ê« v�« XH�Ë

Æå‰UH�ùU�  …œbN�  WO�bO�  1000
 ¡U�K��« ∆—U� ŸUL��« vK� UMIH�«ò ∫r��Ë
 …—«“Ë  q�L�  WO��  ∆—«u??�  WOK�  vK�Ë
  U�UIM�«Ë  ·—U??B??L??�«  WOFL�Ë  W�B�«
 q�  œU��«  q??�«  s�  Íe�dL�«  ·dBL�«Ë
 ÆWK�IL�«  W�FB�«  ÂU�ô«  w�  w�D�«  ŸUDIK�
 ¡U�K��«  —«d??�  –U��U�  d??�¬  Õ«d??�??�«  Èd??�Ë
 d�“Ë  r�Ë  d�_U�  sOOMFL�«  l�  ŸUL��ôU�
 WOL�U�Ë  W???�—«“u???�«  W??M??�??K??�«Ë  W??�??B??�«
 n�u�   «—«d�  v�«  ‰u�uK�  ÊUM��  ·dB�
 Æw�B�«  ŸUDI�«  w??�  q�U��«  —«b??�??�ô«
 WLz«œ   U�UL��«  bIF��  W�B�«  WM��Ë
 WO�ËR��  „UM�  Ê_  WK�IL�«  …d�H�«  ‰ö�
 w� —u�b��«  n�Ë s� sJL�M� q� œU��≈ w�
 Èb�  …dO��  …U�UF�  „UM�Ë  Æw�B�«  ŸUDI�«
 —ôËb�«  dF�  ŸUH�—«  ¡«d�  ÊUM�_«  ¡U��√

ÆåW�u�b� dO� r�bM�  U�eK��L�«Ë

±QÉ°üªdG áq«©ªLh IQGRƒdG πãªJ ÇQGƒW áq«∏N :áë°üdG áæéd

»Ñ£dG ´É£≤∏d qπM OÉéjE’ q…õcôªdG ±ô°üªdGh äÉHÉ≤ædGh

W�B�« WM�� ŸUL��« s� V�U�

  U�UIM�  ÂU??F??�«  œU??�??�ô«  fOz—  V�U�  
 Ê«Ëd??�  ÊUM��  w�  qIM�«  ‰UL�Ë  sOIzU��«
 sOO�uLF�«  sOIzU��«  ¡UH�≈  …—ËdC�  ÷UO�
 s�  WOJO�UJOL�«  Âu??�d??�«Ë  WM�UFL�«  s??�
 Î «œb�� ozU��« ÊuJ� Ê√ ◊d� 2020  ÂUF�«

Æo�U��« 2019 ÂU� s� Âu�d�«
 ?�«  mK��  i��  s�  ÎUI��  Îô«R??�  Õd??�Ë
 rEF�  o�  t??�Ë  ÍQ??�Ë  Æ‰Æ‰  400¨000
 r�  sOIzU��«  s??�  dO��  r??�??�Ë  sOJ�UL�«
 X��–  sL�  ·dF�  Ê√  b�d�  øUNM�  «ËbOH���

Æo� t�Ë dO� s� UNC��Ë …b�U�L�« Ác�
 ÷UO� ÁbI� w�U�� dL�R� ‰ö� sK�√Ë
 œb�  W�—UAL�  ¨…—Ëb??�«  w�  œU��ô«  dI�  w�
 wK�L�Ë  œU??�??�ô«  ¡U??C??�√Ë  sOO�UIM�«  s??�
 Q�d�  w�  WO�uLF�«   UM�UA�«  wJ�U�  W�UI�
 sOIzU��«ò  Ê«  sOIzU��«  s�  bA�Ë   ËdO�
 w�eML�«  d���«  —“Ë  «uKL��  sOO�uLF�«
 s�  Êu�UF�  r??�Ë  WO{UL�«  dN�ô«  WKO�

ÆåWL� q�UA�Ë V�UB�
 Õ“d�  w�uLF�«  qIM�«  ŸUD�ò  ∫·U??{√Ë
 ¨V�UBL�«Ë  q�UAL�«  s??�  dO�J�«  X��
 …—Ëb???�«  w??�  W??O??�U??�√  …e??O??�—  qJA�  u??�Ë
 W�uKA�  t��  ÂuO�«  X�U�  w��«  W�œUB��ô«
  bL��«  w��«  W��U��«   U�UO�K�  W�O��
 q�  vK�  ÎU�K�  X�JF�«  …b??�   «uM�  cM�

 17  cM�Ë  ÆbK��«  «cN�  WO�U�_«   U�uIL�«
 …—u��«  ¡b�  a�—U�  ¨w{UL�«  ‰Ë_«  s�dA�
 sOO�uLF�«  sOIzU��«  qL�  d�Q�  ¨WO�FA�«
 ŸUD� vK� wCI�� U�Ë—uJ�« W�zU�  ¡U�Ë
 ÊuIzU��«  qL��  YO�  t��d�  Íd��«  qIM�«
ÆåWO{UL�« dN�_« WKO� w�eML�« d���« —“Ë
 ÎUO��—b�  …UO��«  …œu??�  ¡b??�  l??�ò  ∫l??�U??�Ë
 ¨W�UF�«  W��F��«  —«dL��«  s�  r�d�«  vK�Ë
 WN�� Ê≈ q�U� dO� ‰«e� ô sOIzU��« qL� ÊS�
 wHJ� ô w��« qIM�« WHK� WN�� Ë√ »U�d�« œb�
 WO�eML�«Ë  WO�UO��«   U��u�L�«  b�b���
 ”—«b???�Ë  sJ��Ë  q??�Q??�  s??�  ¨sOIzU�K�
 r�d�«  vK�Ë  ÆWO�U�_«  —u�_«  s�  U�dO�Ë
 …b�U�L�  w{UI�«  ¡«—“u�«  fK��  —«d�  s�
 r�  …b�U�L�«  Ác�  Ê√  ô≈  ¨sOIzU�K�  WO�U�
 w�  sOK��L�«  sOIzU��«  q??�  v??�≈  qB�
 qIM�«  W�d�b�  qIM�«Ë  W�UF�«  ‰UG�_«  …—«“Ë

 ÆUNKN��  «—U���ô Íd��«Ë Íd���«
 r�  sOO�uLF�«  sOIzU��«  Ê√  vK�  œÒb??�Ë
 ŸU??{Ë_«  s�  Êu�UF�  r??�Ë  rN�UB�≈  Òr��
 q�H��L�«  ¡öG�«  s�Ë  WM�«d�«  W�œUB��ô«
 Í—ËdC�« s� t�√ È√—Ë ¨bOF� s� d��√ vK�
 ô  ŸUDI�« q�UA� W��UF� w� W�b�� Y���«
 W�dF��«  Êô  W�dF��U�  qB��  U�  w�  ULO�
 wHJ�  ô  Æ‰Æ‰  3¨000  ÎU??O??�U??�  WI�DL�«

 WHK�  ŸUH�—«  q�  w�  ÎU�uB�  sOIzU��«
 …—UO��«  W�UO�Ë  q??�«d??H??�«Ë  X??�e??�«  —UO�
 ”U�√ vK� V���� w��« —UOG�« lD� sL�Ë
 WF���« Á—UF�√ e�U� Íc�« w�dO�_« —ôËb�«

ÆWO�UM�� …dO� ·ô¬
 sOIzU��«   U�UI�  œU��«  Ê«  v�«  —U??�√Ë
 ÎUF�U�  ÎUC�—  i�d�  ÊUM��  w�  qIM�«  ‰UL�Ë
  «—UO��«  vK�  sOIzU��  V??�U??�_«  qL�
  U??�??O??�u??�_«Ë   U??M??�U??A??�«Ë  WO�uLF�«
 ¨WO�UM�K�« w{«—_« W�U� vK� ’U� wMOL�«Ë
 rN�UL�√  s�  «u�d�  ÊuO�UM��  „UM�  ÊuJ�
 ¨ U�H�« q� vK� sOIzU�� qLF� W�U�� r�Ë
 sOIzU��«   U�UI�  œU��U�  s��  ÎUHOC�
 s�Ë  WO�uH�«   «—«dI�U�  q�I�  ô  qIM�«  ‰UL�Ë
 ¡«b�≈Ë  WA�UM�  ÊËœ  s�  ¡«—ü«  ÷dH�  q�I�
 ŸUD� w� W�ËdDL�« lO{«uL�« q� w� UM�√—
 w�ULF�«  œU��ô«  WKE�  X��  Íd��«  qIM�«

ÆÂUF�«
 b�b��  …—ËdC�  WO�UM�K�«  W�Ëb�«  V�U�Ë
 ÊULCK�  wM�u�«  ‚ËbMBK�  UNOK�  V�u�L�«
 ÂUOI�«  s�  ‚ËbMB�«  «c�  sJL�O�  w�UL��ô«
 qON��Ë  ¨WK�U�  …—uB�  w�UL��ô«  Á—Ëb�
 “U��≈Ë  ‚ËbMB�«  q�«œ  sOIzU��«  ÊËR�

ÆW�d��  rN�ö�UF�

 ÂUOI�« w� sO��«d�« sO{d�ILK� ÊUJ�û� W�UF�« W��RL�« X�{Ë√
 oIA�«  lO�  UNO�  UL�  WOMJ��«  ÷ËdIK�  o��L�«  b�b���«   UOKLF�
 rNOK� Ê√  ¨ÊUJ�û�  W�UF�«  W��RL�«  ÷ËdI�  WF{U��«  WOMJ��«
 qJA�« vK� ¨U�“U��S� `L�� w��« WO�u�UI�«Ë W�—«œô«  «¡«d�ù« ŸU��«

∫w�ü«
 Èb�  v�Ë_«  sO�K�d�  vK�  œb��  wMJ��«  ÷dI�«  Ê«  `{«u�«  s�
 W��d�L�«  bz«uH�«  b�b���  W��RL�«  Èb�  WO�U��«Ë  `�UL�«  ·dBL�«

ÆtOK�
  «uM��«  “ËU��  Ê≈  W�b��«  Ác�  V�U�  vK�  v??�Ë_«  WK�dL�«  w�
 Èb�  wI��L�«  mK�L�«  œb��  Ê«  ÷dI�«  vK�  t�uB�  vK� l�—_«
 WI���L�« dO� bz«uH�« s� ÎUC�« vHF�Ë  U�«d� Í« ÊËœ s� ·dBL�«
 tOK�Ë Æ÷dI�« s� WOI��L�« …d�H�« s� sO�Q��« WHK� s�Ë tOK� W��d�L�«
 W�dNA�«  UF�b�«  ôUB�≈ ÎU��DB� W��RL�« v�« Î «—u� t�u��« ÎUI�ô
 ¡b�K� pOKL��« bM�Ë sO�Q��« bO� …œUN�Ë W�c�« …¡«d� …œU�≈Ë …œÒb�L�«

ÆWO�U��« WK�dL�U�

 WKN�  q��  o��L�«  b�b���«  ÍuM�  ÷d�IL�«  ÊU�  ‰U�  w�Ë  U�«
 qO����«  r�—  l�œ  …œU�≈  tOKF�  ¨÷dI�«  tKO�  vK�  l�—_«   «uM��«

ÆtMO� w� UNM� wH�√ w��« WO�UL�« l�«uD�«Ë s�d�« p�Ë s�d�« WLO�Ë
 W��RL�«  s�  ÂbI��  Ê«  ÷d�IL�«  vKF�  WO�U��«  WK�dL�«  w�  U�«
 bM�Ë  sO�Q��«  bO�  …œUN�Ë  ·dBLK�  b�b���«   ôUB�«  ÎU��DB�

ÆWOKLF�« ÂUL�«Ë tOK� V�u�L�« mK�L�« b�b��� WOJKL�«
 ÷dI�« ÊS�  ôU��« lOL� w�Ë t�« ¨sO{d�ILK� W��RL�«  b�√Ë
  U�«d�  Ë«  Âu??�—  Í«  s�  vHF�  u�Ë  WO�UM�K�«  …dOK�U�  ô≈  œÒb��  ô
 …œUF��« ÎUI��� ÷dI�« œÒb�� s� o� s� Ê«Ë ÆW��RL�« UNO�u���

ÆWOI��L�« WK�dL�« s� sO�Q��«  U�Ëd�
  U�KD�«  Ác�  q��  »U��«  ÊUJ�û�  W�UF�«  W��RL�«   d??�–Ë
 WIA�U�  oÒKF��  ¡«d??�≈  Í√  q��  o���  Ê–≈  vK�  ‰uB��«  …—ËdC�
 WOz«d�ù«  qO�UH��«  iF�  vK�  Ÿö�ô«Ë  ÷dI�«  Ÿu{u�  WÒOMJ��«

ÆÈd�√Ë W�U� sO� nK��� w��« WI�ö�«

AÉØYE’Gh áaô©àdG ™aôH ÖdÉ£J ø«≤FÉ°ùdG äÉHÉ≤f

∞dCG 400`dG IóYÉ°ùe âÑgP øªd :∂«fÉµ«ªdG øe

ójó°ùàdG ∫ƒ°UCG O qóëJ ¿Éµ°SE’G á°ù°SDƒe

áq«æµ°ùdG ¢Vhô≤∏d ≥Ñ°ùªdG 
óMC’G q»FÉHô¡µdG QÉ«à∏d ™£b ’ :ôéZ

 ¨åt�U��√  t�  sJ�  VF�  ¡U�dNJ�U�  l{u�«ò  Ê√  v�≈  d��  ÊuL�—    W�UD�«   d�“Ë  —U�√
 VKD� …œU� u�Ë ¨b�b� ‰uO� UM�K�Ë  UM�UA�« œ— vK� W�dA�« l� UMIH�«ò t�√ d���«Ë
 qBO�  t�√  wMF�  ô  ÂuO�«  t�KD�  U�bM�Ë  ¨‚u��«  w�  œu�u�  dO�  u�Ë  ¨dN�√  3  q�
 qB��  å‰uO�ò  …d�U� Ë  lO�U�√  …ÒbL�  ÎU�Òe��  ÊU�  Íc�«  ‰uOH�«  w�  Ò̀ �  „UM�  ÊU�  Î «b�
  vK� ”UM�«  bL�F� W�UD�U� œ«b�ù«  iH�M� U�bM�Ë ¨q�IL�«  Ÿu��_« W�«b�   ÊUM��   v�«
  U�U�ù«  bF�  ÎU�uB� ¨ —ôËb�«  s�  qC�√   Ë“UL�«  Ê√  «Ëb�ËË  ¨ W�U��«   «b�uL�«
  Ë“UL�«Ë ¨WK�IL�« WM��« UN�ULF��ô …œULK� —UJ��« „UM�Ë  Ë“UL�« s� r�b�« l�— s�

ÆåÎ«b� ‚u��« ÊÒuLM�Ë ¨d��√ d�u�O�Ë d�u��
 ¡U�dN�ò  W��R�  ÒbLM�  ¨b�_«  —UN�  wzU�dNJ�«  —UO�K�  lD�  qB��  s�ò  t�√  b�√Ë
 ÊËœ s� r�C�� Ÿu{uL�«Ë ŸuLA�« ¡«d� vK� X�UN��« Âb� v�« ÎUO�«œ ‰uOH�U� åÊUM��
 r�Ë   «œUL��ô«  `�H�  UN�≈  ‰uI�  ‰uOHK�  …œ—u��L�«   U�dA�«  ¨VF�  l{u�«  ¨V��
 Ác� qB��Ë V�dN�  UOKL� „UM�ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨åwL�U� l{Ë u� q� s�� tIK��
 iF�Ë ¨‰Ëb�« qJ� qB��Ë Î«b� W�ËUH�� —UF�Q� ÊU�—U� ÊU��Ëœ ÊuJ� U�bM� W�U��«
 w�  Ë“UL�« lO��Ë s�e���«Ë —UJ��ôU� ÂuI� rNM� iF��«Ë rN�H�√ ÊuM ÒB�� ”UM�«

Æå¡«œu��« ‚u��«

áqjOÉ°üàbG QÉÑNCG

  «œ«d�≈ q�u�� WÒO�¬ lO�u�
WM�e�K� ÒÍuK��«

 t��J�  w�  w�“Ë  Í“U�  ‰UL�«  d�“Ë  ÷d� 
 ◊«u��« ‰ö�  ôUB�ô« d�“Ë l� ¨…—«“u�« w�
 W�œUB��ô«Ë  œö??�??�«  w??�  W�UF�«  ŸU???{Ë_«
 o�«u��«Ë  WF�«dL�«  XÒL�  UL�  ¨’U�  qJA�
 36  …œU??L??�«  oO�D�  W??O??�¬  vK�  l??O??�u??�??�«Ë
 Êu�U�  s�  6  r??�—  ÎULJ�  c�UM�«  Êu�UI�«  s�
 ÂUFK�  WI�KL�«   U�“«uL�«Ë  W�UF�«  W�“«uL�«
 ŸUDI� WKGAL�«  U�dA�« ÂeKÔ� Íc�«Ë ¨2020
 WM�e��«  v??�≈   «œ«d???�ù«  q�u���  ÍuK��«

ÆW�—Ëœ …—uB�

ËdO�Ë√  ô«d�M� v�≈  Ë“UL�«
 ◊«u??� ‰ö???�  ôU???B???�ô« d???�“Ë Èd???�√
 …œU� UN��uL� s�√  ôUB�«Ë  «¡UI� WK�K�
 tO�u�  w�  ËdO�Ë√   ô«d�M�  v�≈   Ë“UL�«
 …œbN�  X�U�  w��«Ë  ¨rO�«d�≈  dN�Ë  qO��Ë
 ÎU�U�� √b�� Ê√ vK� ÂuO�« qLF�« s� n�u��U�
 UL�  Æ U�«e��«  w�  m�dH��«Ë  l�“u��«  WOKL�
 åUH�√ò  ÍuK��«  n�UN�«   UD��  b�Ëe�  Òr�O�
 w{«—_«  q�  vK�   Ë“UL�«  …œUL�  åg�U�åË
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5الوطن / �سيا�سة
الحكومات لم تهتّم بالزراعة منذ ع�سرات ال�سنين... والفترة االأخيرة بّينت الحاجة ال�ستراتيجية جديدة تنه�ض بالقطاع 

مرت�سى لـ »البناء«: نطمح لتحقيق اكتفاء غذائي... واأ�سعف االإيمان تعزيز االإنتاج وخف�ض اال�ستيراد

اسللتللهللّل الللوزيللر مللرتللضللى كللاملله قللائللاً: 
القطاعات  من  لبنان  في  الللزراعللة  قطاع  إّن 
هذا  توِل  لم  الدولة  لكن  والحيوية،  األساسية 
حيث  السنين،  عشرات  منذ  األهمية  القطاع 
العجز،  تسّد  االقتصاد  في  بدائل  هناك  كانت 
وخاصة  الماضية  القليلة  السنوات  ولكن 
الزراعة  وزارة  أّن  بّينت  األخيرة  الفترة  في 
واستراتيجيات  سياسات  وضع  إلى  بحاجة 
القطاع  بهذا  النهوض  نستطيع  حتى  جديدة 

الهاّم.
الزراعة  لوزارة  وضعناها  التي  الخطة  إّن 
عنوانين  تتضّمن  بتنفيذها  بللدأنللا  والللتللي 
األمن  لتأمين  طوارئ  مسار  األول  رئيسّيين: 
إطار استراتيجي للسنوات  الغذائي، والثاني 

المقبلة.  الخمس 
أننا  مرتضى  الوزير  اعتبر  التفاصيل  وفي 
وكّل  غذاء،  تعني  فإنها  زراعللة،  نقول  عندما 
ويصل  غذائي،  أمللن  سياسات  تضع  الللدول 
تحقق  عندما  غذائية  سلليللادة  إلللى  بعضها 

االكتفاء الذاتي.
اكتفاء  تحقيق  إلللى  فعلياً  نطمح  ونحن 
إلى  يحتاج  الهدف  هذا  أّن  ونعرف  غذائي، 
أن  اإليللمللان  أضعف  لكن  العمل،  من  الكثير 
المنتجات  استيراد  نسبة  خفض  من  نتمّكن 
مساحة  زيادة  خال  من  يتّم  وهذا  الزراعية، 
استخدام  خال  من  وأيضاً  الزراعية  األراضي 
المتخّصصة  العاملة  واليد  التكنولوجيا 

الزراعية.
أرض  مساحة  أقللّل  أّن  المعروف  أضللاف: 
زراعية، قادرة، في حلللال ُوجدت التكنولوجيا 
إنتاج  على  المتخّصصة،  العاملة  واللليللد 
نفسها  المساحة  تنتجه  أن  يمكن  ما  أضعاف 

إذا تّمت زراعتها بالطريقة التقليدية.
الزراعية،  المنتجات  تصدير  صعيد  وعلى 
رأى  التصدير،  تسهيل  فللي  اللللوزارة  ودور 
الوزير مرتضى أّن األمر يحتاج إلى مواصفات 
إجراء  يتّم  تصديره  ُيراد  ُمنتج  وأّي  معّينة، 
فالمواصفات  للله،  دقلليللق  مللخللبللري  فللحللص 
مع  متطابقة  تكون  أن  يجب  المنتج  ونوعية 

معايير محّددة تطلبها الدول. 
وبلللاإلضلللافلللة إللللى ملللوضلللوع الللمللعللايلليللر 
والللمللواصللفللات، هللنللاك أمللر آخللر مللهللّم وهللو 
لها  نللوّمللن  جللديللدة  أسلللواق  عللن  التفتيش 
لبنان  اتفاقيات  ألّن  المطلوبة،  المعايير 
الخارجية مع الدول تعود إلى عدة عقود، وما 
أمام  جديدة  أسواق  فتح  من  نتمّكن  أن  نأمله 

منتجاتنا.
واليوم  الزراعات،  في  التنويع  يجب  أيضاً 
مطلوبة  االستوائية  الزراعات  أصبحت  مثاً 
إمكانية  لدينا  لبنان  في  ونحن  كبير،  بشكل 

لزراعتها.
لتنفيذ  دؤوب  بشكل  العمل  نتابع  أننا  كما 
الذي  الهندي  القّنب  بزراعة  المتعلق  القانون 
وهو  الماضي،  العام  الللنللواب  مجلس  أقللّره 
له  ألن  عليه  العمل  ويجب  األهمية  بالغ  أمر 
خبراء  وهناك  جداً.  كبيرة  اقتصادية  جدوى 
نستطيع  الذي  الموضوع  هذا  على  يعملون 
القول إنه نفط لبنان. وقد تّم إرسال المراسيم 
الزراعلللة  وزارة  إلى  القانون  لهذا  التطبيقللية 
ال  الوقت،  بعض  إلى  العمل  فريق  ويحتاج 
يتابع  حيث  القانوني،  الجانب  في  سيما 
الموضوع  هللذا  قانونيون  اختصاصيون 

الستكماله في القريب العاجل.

الغذائية الصناعات 
واألمللن  الللزراعللة  عللن  الحديث  يكتمل  وال 
إلى  بالتطّرق  إال  اإلنللتللاج  وزيلللادة  الغذائي 
الللصللنللاعللات الللغللذائلليللة، وهللنللا قللال الللوزيللر 
الدعم  تكثيف  إلللى  بحاجة  إنللنللا  مرتضى 
دون  سيحول  ما  وهللذا  الغذائية،  للمصانع 
وقت  هناك  ويكون  الزراعية،  المواسم  كساد 
صعيد  على  جديدة  لمرحلة  للتأسيس  أطول 

الغذائي. التصنيع 
خاصة  عليها،  العمل  يجب  التي  األطر  هذه 
فهذا  الللغللذائلليللة،  الللصللنللاعللات  صعيد  علللللى 
إلى  نذهب  عندما  واليوم  جداً  مهّم  موضوع 
يعني  فهلللذا  غذائلللية،  منتجلللات  تصنيع 
أطللول  لمدة  تللدوم  منتجات  نحو  نذهب  أن 
الوقت  وفي  أطللول،  لمدة  غذائياً  أمناً  وتوفر 
وانخفاض  المواسم  كساد  دون  تحول  نفسه 
إلى  للتصدير  مساحة  لنا  يوفر  كما  أسعارها، 

خارج لبنان وهذا ما يحصل فعاً. 
قطاع  تللدعللم  أن  مجتمعة  الللدولللة  وعلللللى 
المنتجات  فمعظم  الللغللذائلليللة،  الصناعات 
الزراعية في لبنان قابلة للتصنيع، خاصة أّن 

المواسم محّددة في لبنان.

الباستيكية البيوت 
وتابع الوزير: نواجه في لبنان دائماً غاء 
في أسعار السلع الزراعية في فصل الشتاء، 
الباستيكية  البيوت  معظم  أّن  سببه  وذلك 
لبنان  في  فيها.  يعملون  أصحابها  يعد  لم 

 50 منها  باستيكي،  بيت  ألللف   100 نحو 
وال  الخدمة  خللارج  فعلياً  باتت  بيت  ألللف 
طريقة  نجد  أن  يجب  لذلك  زراعتها.  تتّم 
لمساعدة أصحاب هذه البيوت الباستيكية 
أحاول  وأنا  الزراعي،  نشاطها  إلى  إلعادتها 
عبر منظمات دوليات أن أؤّمن ألصحاب هذه 
خاصة  المستخدمة،  النايلون  مادة  البيوت 
إلى  المتر  سعر  وصل  حيث  الفترة  هذه  في 

حّد باهظ جداً.
غاء  تمنع  الباستيكية  البيوت  إذن... 
مدار  على  الزراعية  المنتجات  وتوفر  األسعار 
في  الللزراعللات  ندعم  أن  نحاول  كما  الللعللام. 
البيوت الباستيكية المتطّورة أي التي تدخل 
مشروع  بافتتاح  وسنقوم  التكنولوجيا،  فيها 
الشباب،  من  عدد  نفذه  دوريللس،  في  مماثل 
أننا  كما  الكثير.  وينتج  جداً  مهّم  مشروع  وهو 
ندعم الزراعات العضوية والتي أصبح الطلب 
عليها كبيراً جداً. ونعمل أيضاً لتوجيه الناس 

نحو الزراعات المائية.

البذور والشتول
والشتول  البذور  توفير  يخص  ما  وفي 
الوزارة  أّن  مرتضى  الوزير  أكد  للمزارعين 
تأخر  وقد  مشاتلها،  من  الكثير  بتأهيل  تهتّم 
والشتول  بالبذور  المزارعين  دعم  موضوع 
لم  اآلن  حتى  ونحن  الموازنة،  تأخر  بسبب 
نصرف شيئاً منها بعد، وقد بدأنا بمناقصات 
للمزارعين،  وتقديمها  المواد  هذه  لشراء 
مشروع  على  أعمل  آخر  اتجاه  في  ولكنني 
خطة  ضمن  مللن  وهللو  للليللرة،  مليار   15 الللل 

وأسمدة  بللذور  لشراء  االجتماعي،  األمللان 
واحتياجات زراعية لكي نقّدمها للمزارعين، 
من  اقتطعت  دوالر  مليون   10 هناك  وأيضاً 
مجلس  فللي  الللطللرقللات  مللشللروع  احتياطي 
وأيضاً  نفسها،  للوجهة  واإلعمار،  اإلنماء 
لتوزيعهم  ليرة  مليار   130 بل  قللرار  اتخذ 
وأيضاً  وهبات،  كمساعدات  المزارعين  على 
منظمات  مع  عليها  نعمل  عّدة  ملفات  هناك 
ومنها  بتقديمات  يتعلق  ما  منها  دولية، 
نتعاون  كما  الزراعي.  باإلرشاد  يتعلق  ما 
كانت  سواء  األراضللي  لمسح  البلديات  مع 
لللأوقللاف،  تابعة  أو  بلدية  أو  جمهورية 
في  واألهللّم  األراضلللي.  مساحات  كللّل  لللزرع 
وهذا  األراضللي،  استصاح  هو  اإلطللار  هذا 
هكتار  آالف   110 فلدينا  جللداً،  مكلف  األمر 
استصاح  ويكلف  استصاح،  إلى  تحتاج 
آالف   6 إلى  دوالر   500 من  الواحد  الدونم 
دوالر، حسب طبيعة األرض، كّل هذه األمور 
الدولة،  من  ودعللم  وعمل  جهد  إلى  تحتاج 
أن نتطّور ونتقّدم زراعياً  ونحن ال نستطيع 

بأموال قليلة. 
الجدي  العمل  إلى  الوزير مرتضى  وأشار 
المدخات  بعض  دعم  صعيد  على  القائم 
دعم  على  اآلن  جللار  والللعللمللل  الللزراعلليللة، 
اللحوم.  مثل  المدخات  من  الثاني  النصف 
والمواد التي بدأ دعمها هي البذور والشتول 
مختلفة  بأنواع  واألسمدة  البطاطا  ودرنات 
البيطرية  واللقاحات  واألدويللة  واألعللاف 
لللأبللقللار واألغلللنلللام والللمللاعللز والللمللبلليللدات 
وصيصان  تللربللة  ومللحللسللنللات  الللزراعلليللة 

مواشي  طلبنا  كما  نحل.  وملكات  وأمهات 
حية، وهذا األمر حيوي جداً في ظّل االرتفاع 

الكبير في أسعار اللحوم.

حماية قطاع تربية الدواجن...
ولفت مرتضى إلى الهجلللوم الذي يتعّرض 
قراراً  اتخذ  ألنه  اإلعام  وسائل  بعض  في  له 
بعد  وذلللك  المجلّد،  الدجاج  استيراد  بوقف 
الدواجن  مرّبي  نقابة  من  تلقاها  مراجعات 
هذا  على  الموافقة  تّمت  أّنه  علماً  لبنان،  في 
القرار في مجلس الوزراء. ويشرح األمر قائاً: 
البعض  الدجاج،  إنتاج  لدينا فائض في  نحن 
ارتفللاع  بسبب  ذلك  لكن  مرتفع  ثمنه  أّن  يقول 
والعلف  بالدوالر  نشللتريه  الصوص  الدوالر، 
الدجاج  اسلللتيراد  كذلك.  الدجاج  وأدويللة 
المحلّي،  الدجاج  إنتاج  بقطاع  يضّر  المجلّد 
فلملللاذا  بللالللدوالر،  اسللتلليللراده  يتّم  وأيللضللاً 
المحلية  منتجاتنا  تنافس  منتجلللات  نستورد 
وبالتكللللفة ذاتها تقريباً. إذ استلللمّر استللليراد 
مزارع  إقفلللال  إلى  سيؤّدي  ذلك  فإّن  الدجاج 
حماية  إلى  نسعى  نحن  لبنان.  في  الدجلللاج 
أّي  في  أساسي  أمر  وهذا  اإلنتاجية  قطاعاتنا 
دولة، حتى ال يتّم تدمير القطاعات اإلنتاجية.

السمكية الثروة 
أنه  الللوزيللر  كشف  السمكية  الللثللروة  وعللن 
باستزراع  الحكومة  إلى  قانون  مشروع  قّدم 
كلم،   220 بللطللول  شللاطللئ  لدينا  الللسللمللك... 
أنواع  لجميع  مزارع  لدينا  تكون  أن  وُيفترض 
نحتاج  كبير.  بشكل  نستوردها  التي  األسماك 
إلى استزراع األسماك في أحواض مخّصصة. 
وهو  النور  أبصر  إذا  جداً  مهّم  المشروع  هذا 
هذا  منتجة.  جديدة  لقطاعات  مجاالت  يفتح 
من  انطاقاً  الصعيد،  هذا  على  عليه  نركز  ما 

حماية وتطوير القطاعات المنتجات.

التعقيدات التي تواّجه الُمصّدرين
مساعدة  إمكانية  عللن  سلللؤال  على  ورداً 
أمللورهللم  وتسهيل  اللبنانيين  الللمللصللّدريللن 
وزارة  بأّن  مرتضى  الوزير  جزم  ومعاماتهم، 
المصّدرين  أمللور  تسهيل  على  تعمل  الزراعة 
وتيسيرها، وهناك تواصل دائم معهم. ويوضح 
أنه على صعيد الكلفة هناك إشكاليات، فهناك 
خط ترانزيت إلى سورية وقد طلبنا أن تصبح 
العاقات أفضل وأن يكون التواصل بين لبنان 
وسورية من دولة إلى دولة لحّل هذه المشكلة. 
هناك إشكالية مع األردن، في ظّل االحتياطات 
يخّص  ما  في  األردنية  الممللللكة  تتخذها  التي 
للبرادات  تسمح  ال  وهللي  الللتللرانللزيللت،  خللط 
أراضيها  بدخول  الزراعلللية  بالمواد  المحّملة 
وتتّم العملية Back to Back. نحن نتواصل 
معهم ولكن هناك أيضاً تعقيدات طرأت تتعلق 
تّم  السائقين  أحد  أّن  خاصة  كورونا،  بوباء 

فحصه وتبّين أنه مصاب.
بنسبة  زراعلليللة  منتجات  نستورد  نحن 
هذه  تخفيض  استطعنا  وإذا  المئة،  في   70
المئة  في   60 إلى  المنظور  المدى  في  النسبة 
قد  نكون  ألننا  كبيراً،  إنجازاً  حّققنا  قد  نكون 
في  الصحيح  الطريق  على  أقدامنا  وضعنا 
اقتصاد  إلى  الريع  اقتصاد  من  التحّول  مسار 

اإلنتاج.
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{ رمزي عبد الخالق

ال يمكن الحديث عن اقتصاد إنتاجي إذا لم يكن في أساسه قطاع الزراعة، ومعه 
شقيقه التوأم قطاع الصناعة، وتحديداً الصناعات الغذائية التي تعتمد على تصنيع 
المنتجات الزراعية على اختالفها، خاصة أّن معظم المحاصيل الزراعية في لبنان 
قابلة للتصنيع، مما يساعد أوالً في تصريف اإلنتاج ومنع كساده، وثانياً في إعطائه 

وقتاً أطول للتسويق.
هذا ما أكده لـ »البناء« وزير الزراعة عباس مرتضى الذي شرح في حديثه تفاصيل 
العمل المكثف القائم في الوزارة للنهوض بالقطاع الذي أهملته الحكومات المتعاقبة 
هذه  في  الغذائي  األمــن  لتوفير  الــالزم  الجهد  بــذل  وتحديداً  السنين،  عشرات  منذ 
الظروف الدقيقة التي نمّر بها، ريثما تكون الخطط المتوسطة والبعيدة المدى قد أتت 

ثمارها.
وتطّرق الحديث إلى زراعة القنّب الهندي، نفط لبنان، كما وصفه الوزير مرتضى، 

إذ أكد العمل حثيثاً لتنفيذ القانون الذي أقّره مجلس النواب العام الماضي.
كذلك يركز الوزير النشيط على ضرورة أن تدعم الدولة التصدير من خالل تسهيل 
المنتجات  حماية  ضــرورة  نفسه  الوقت  وفي  النواحي،  كّل  من  المصّدرين  أمــور 
اللبنانية، وهذا ما فعله حين قّرر وقف استيراد الدجاج المثلج لحماية تربية الدواجن 
في لبنان، وهو قرار وصفه كثيرون بأنه ثوري ونحتاج إلى مثله في أكثر من قطاع. 

وفي ما يلي وقائع الحديث:

الإنقاذ على وقع 

نب�س النا�س

{ أحمد بهجة*

كان وزير االقتصاد والتجارة 
يخوض  بطيش  منصور  السابق 
ربطة  سعر  إلبقاء  يومية  معارك 
ووزنها  لــيــرة   1500 ـــ  ب الــخــبــز 
في  نــجــح  وقـــد  غـــــرام،   1000
ضغوط  من  واجهه  ما  رغم  ذلك 

وصعوبات وإضرابات...
اسمه  آخر  وزيــر  جاءنا  اليوم 
الحكومة  راوول نعمة، يمثل في 
الذي  نفسه  الــســيــاســي  الــفــريــق 
ــه بــطــيــش، لــكــنــه لم  ــل ــــان يــمــثّ ك
بخفض  قــرار  اتخاذ  عن  يــتــوّرع 
ثم  غــرام   900 إلــى  الربطة  وزن 
إلى  سعرها  رفــع  على  الموافقة 

ليرة.  2000
كـــان يجيب  الــســابــق  الـــوزيـــر 
المتشّدد  موقفه  عن  يسأله  من 
ربطة  إال  يــمــلــك  ال  الــفــقــيــر  بــــأّن 
ورغيفها  البيضاء  الكبيرة  الخبز 
»قمر  الـــبـــعـــض  يــســّمــيــه  الــــــذي 
أصحاب  يملك  بينما  الــفــقــراء«، 
كــثــيــرة أخرى  األفــــران أصــنــافــاً 
والحلويات  والــكــعــك  الخبز  مــن 
تفوق  أرباحاً  فيها  يحققون  التي 

نسبتها المئة في المئة.
أمــــا الــــوزيــــر الـــحـــالـــي فــتــراه 
بين  غــارقــاً  مكتبه  وراء  يجلس 
البعيدة  والــــدراســــات  األوراق 
وحاجاتهم  الناس  عن  البعد  كّل 
وظروف معيشتهم اليومية التي 
تــــزداد قــســوة وظــلــمــاً وظــالمــاً، 
يعيشون  َمــــن  أّن  نــــرى  بــيــنــمــا 
نبض الناس ويبقون على تماس 
مباشر ويومي معهم، يرفضون 
بزيادة  االقــتــصــاد  وزارة  قـــرار 
الخبز، وهذا ما فعله  سعر ربطة 
وزير الصناعة الصديق الدكتور 

عماد حب الله.
إنــه ال يــزال لدينا  لــذلــك نــقــول 
يأتينا  كــثــيــرة  أبــــواب  لــبــنــان  فــي 
ـــــذي نـــأمـــل أن  مــنــهــا الـــضـــوء ال
دروب  لينير  فأكثر  أكــثــر  يــشــّع 
السبيل،  سواء  ويهديهم  الجميع 
ليصّححوا األخطاء، وقديماً قيل 

»إّن العودة عن الخطأ فضيلة«. 
الضوء  أبواب  أبرز  أحد  ولعّل 
في  إنجازه  يتّم  بما  حالياً  يتمثل 
وزارتـــــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة، 
ُيعّول  الــلــتــان  الـــوزارتـــان  وهــمــا 
السعي  إطــار  فــي  كثيراً  عليهما 
إلنقاذ لبنان واللبنانيين من أْسر 
إلى  واالنتقال  الريعي  االقتصاد 
الذي  اإلنتاجي  االقتصاد  رحاب 

ال أمل باإلنقاذ إال من خالله.
يـــزداد شــعــورنــا بــاألمــل حين 
نستمع إلى حديث وزير الزراعة 
ــــاس مـــرتـــضـــى،  األســــــتــــــاذ عــــب
لــجــريــدة »الــبــنــاء«، خــاصــة حين 
المشاريع  بــالــتــفــصــيــل  يــشــرح 
عليها  الــعــمــل  الــجــاري  الــكــثــيــرة 
القطاع  المحلي في  اإلنتاج  لدعم 
ــــزراعــــي، مـــن كــــّل الــنــواحــي،  ال
ســـــــــواء بـــــدعـــــم الــــمــــصــــّدريــــن 
بدعم  أو  معامالتهم،  وتسهيل 
حصولهم  وتسهيل  المزارعين 
وأيضاً  والــشــتــول،  الــبــذور  على 
البالستيكية،  بالبيوت  االهتمام 
على  الــــتــــركــــيــــز  وبـــــــضـــــــرورة 
كقطاع  الـــغـــذائـــيـــة  الـــصـــنـــاعـــات 
إضافة  الــزراعــي،  للقطاع  تــوأم 
إلــى االهــتــمــام بــإيــجــاد األســـواق 
ـــاج،  الـــجـــديـــدة لــتــصــريــف اإلنـــت
وإعــــــــادة الـــنـــظـــر بــاالتــفــاقــيــات 
سنوات  منذ  الموقعة  التجارية 
والمجحفة  الـــدول  مــن  عــدد  مــع 

بحق لبنان واقتصاده.
يــتــرافــق هـــذا الــعــمــل الـــدؤوب 
بالثروة  استثنائي  اهــتــمــام  مــع 
اإلنتاج  دعم  وأولوية  الحيوانية 
الــمــحــلــي ومـــا يــعــنــيــه هـــذا األمــر 
ـــورة  ـــات عـــلـــى صــعــيــد خـــفـــض ف
االستيراد وتأمين حاجة السوق 
تماماً  اللبنانية،  المنتجات  مــن 
حين  مرتضى  الــوزيــر  فعل  كما 
قـــــّرر وقــــف اســـتـــيـــراد الـــدجـــاج 
ـ  الــقــرار  هــذا  يعنيه  ومــا  المثلج، 
ثوري«  »قــرار  بأنه  ُوصف  الذي 
الدواجن  تربية  لقطاع  بالنسبة  ـ 

ونمّوه المتوّقع والمأمول.
هذا  فــي  كثيراً  التوّسع  يمكن 
التي  الــخــالصــة  لــكــن  الــمــجــال، 
نريد الوصول إليها هي أّن لبنان 
كبيرة  اقتصادية  بقدرات  يتمتع 
جداً تمّكنه من النهوض ومواجهة 
كــــّل الـــتـــحـــديـــات والــصــعــوبــات 
ــفــَرض عليه  ُت الــتــي  والــعــقــوبــات 
للتأثير  محاولة  في  الخارج  من 
عــلــى مــوقــفــه الــمــقــاوم، لــكــن كّل 
ـــن يــؤخــر في  ـــك لـــن يـــقـــّدم ول ذل
قد  ُكتب  وما  االنتصارات،  زمن 

ُكتب...

*ناشط سياسي، خبير اقتصادي ومالي    

الوزير مرتضى خالل حديثه للزميل رمزي عبد الخالق

�سة فاإّن اأقّل م�ساحة اأر�س زراعية تنتج  ـ اإذا ُوجدت التكنولوجيا واليد العاملة المتخ�سّ

اأ�سعاف ما يمكن اأن تنتجه الم�ساحة نف�سها اإذا تّمت زراعتها بالطريقة التقليدية

ـ نتابع العمل ب�سكل دوؤوب لتنفيذ القانون المتعلق بزراعة القّنب الهندي الذي 
اأقّره مجل�س النواب وهو »نفط لبنان« وله جدوى اقت�سادية كبيرة جداً

ـ ن�سعى لدعم ال�سناعات الغذائية لأّن معظم الزراعات في لبنان قابلة للت�سنيع... 

ما يحول دون ك�ساد الموا�سم ويعطي المنتجات وقتاً اأطول للت�سويق

سهل البقاع كان يمأل إهراءات روما...
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أوروبي إن التفاهم 
مع روسيا بات أقرب 
من فرص التفاهم مع 

تركيا بعد التطّورات 
الليبية رغم وجود 

تركيا في حلف 
األطلسي وقد نجحت 

روسيا بوضع 
تمّدد تركيا في ليبيا 
موضوعاً للتفاوض 

مع األوروبيين مقابل 
التسليم بأحادية 

الدور الروسي في 
سورية.

كوالي�سكوالي�س تحذير اإيرانّي لأميرك� و»اإ�شرائيل« وتف��شيل حول واقعة المن�ش�أة النووّية الإيرانّية 

روح�ني: رغم الحظر الأميركّي نوا�شل تحقيق الإنج�زات 
بأن  روحاني  حسن  االي��ران��ي  الرئيس  ص��ّرح 
تحقيق  تواصل  اإليرانية  اإلسالمية  »الجمهورية 
اإلنجازات الباعثة على الفخر رغم الحظر األميركي 

الظالم المفروض على البالد«.
وفي كلمته أمس، خالل مراسم جرت عبر األجواء 
وزارة  بنتها  التي  المشاريع  لتدشين  االفتراضّية 
صّرح  وكرمانشاه،  فارس  محافظتي  في  الطاقة 
الرئيس روحاني أنه »في الوقت الذي يفرض فيه 
على  والضغوط  الحظر  الظالم  األميركي  النظام 
جديدة  منجزات  بتدشين  نحن  نقوم  يومياً  البالد 

بكل فخر«.
وأعرب عن أمله ب�«تنفيذ جميع البرامج المدرجة 
»اليوم  واض���اف،  الحكومة«،  اعمال  ج��دول  في 
والحكومة  الشعب  فإن  والحظر  الضغوط  ورغم 
الخدمات  لتقديم  دائم  استعداد  على  والمسؤولين 

ومعالجة المشكالت قدر استطاعتهم«.
وأش���ار إل��ى »أهمية س��د )ش��رف ش��اه( ال��ذي 
لألراضي  المياه  توفير  ف��ي  أم��س،  تدشينه  ت��ّم 
الزراعية لمنطقة سومار وكيالن غرب في محافظة 
كرمانشاه«، وأضاف، أنه »علينا بذل الجهود عبر 
إلى  مستقبالً  المنطقة  هذه  لتتحول  سومار  إعمار 
هنالك  حيث  العراق،  مع  التجارية  نقاطنا  إحدى 
العراقي  الجانب  في  مندلي  مدينة  سومار  أم��ام 
وسامراء  بغداد  شمال  إلى  نقطة  أقرب  تعد  والتي 

وكردستان العراق«. 
م��ن جهة أخ���رى، ح��ذرت وك��ال��ة »ن��ور نيوز« 
»إعادة  من  اإليراني  الثوري  الحرس  من  المقّربة 
أميركا  م��ع  ال��م��واج��ه��ة«  باستراتيجية  النظر 

و«إسرائيل«، في حال تجاوزتا الخطوط الحمراء، 
واستهدفتا المصالح القومية اإليرانية.

وجاء تقرير الوكالة تعليقاً على أنباء تداولتها 
»الحادث  بأن  تفيد  »إسرائيلية«،  إع��الم  وسائل 
في إحدى وحدات محطة نطنز النووية لتخصيب 
اليورانيوم صباح أمس، وانفجار مخازن الغاز في 
بارشين  منطقة  في  الدفاع  وزارة  منشآت  إحدى 
هجمات  عن  ناجم  الماضي،  األح��د  طهران  شرق 

إلكترونية إسرائيلية«.
األميركيين  القادة  »بعض  إن  الوكالة  وقالت 
إلى  الماضية  األي��ام  خالل  سعوا  واإلسرائيليين 
والنووية  الدفاعية  القدرات  إلى  ضربة  توجيه 
السياسية  ال��ض��غ��وط  ج��ان��ب  إل���ى  اإلي��ران��ي��ة، 
مراجعة  »تنبغي  أن��ه  مضيفة  ال��م��ت��واص��ل��ة«، 
استراتيجيات إيران الحالية في المواجهة وزيادة 

قدراتها الرادعة«.
وأضافت الوكالة أن »رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
براين  األميركي،  والمبعوث  نتنياهو،  بنيامين 
هوك، أعلنا إلى جانب عدد من المسؤولين األمنيين 
إلى  ضربات  لتوجيه  نياتهم  عن  والعسكريين، 

المنشآت العسكرية والنووية اإليرانية«.
التي  »الضغوط  إلى  نيوز«  »نور  تقرير  وأشار 
تتعّرض لها طهران، من قبل الوكالة الدولية للطاقة 
أوروب��ي«،  ودعم  أميركية  ضغوط  نتيجة  الذرية 
حظر  لتمديد  األميركي  القرار  »مشروع  أن  مضيفة 
في  جديدة  حلقة  كذلك  يعد  إي��ران،  على  التسلح 

سلسلة الضغط على إيران«.
دفاعها  جانب  وإلى  »إي��ران  بأن  التقرير  وختم 

بذكاء  سعت  الوطنية،  ومصالحها  مواقفها  عن 
األزمة،  تعميق  دون  للحيلولة  اآلن  حتى  وحكمة 
أن  من  محذراً  بها«،  التنبؤ  يمكن  ال  ظروف  وخلق 
»طهران ستعيد النظر في استراتيجية المواجهة، 
وفقاً للظروف الجديدة، في حال ظهور أي عالمات 
الكيان  رأس��ه��ا  وعلى  المعادية  ال���دول  لتجاوز 
الصهيونّي والواليات المتحدة األميركية، للخطوط 
بأمن  المتمثلة  اإلس��الم��ي��ة،  للجمهورية  الحمر 

ومصالح واستقرار إيران«.
نتائج  ع��ن  اآلن  ح��ت��ى  ط��ه��ران  تكشف  ول���م 
في  الغاز  مخازن  في  االنفجار  بشأن  التحقيقات 
الدفاع  منطمة  قائد  رفض  فيما  بارشين،  منطقة 
عن  الحديث  جاللي،  رضا  غالم  اإليراني،  المدني 
وجود هجوم سيبراني إسرائيلي. من جهتها، قالت 
هيئة الطاقة الذرية اإليرانية إنها بدأت تحقيقاً في 
حادثة محطة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم 

أمس.
وك��ان��ت وك��ال��ة »ن��ور ن��ي��وز« كشفت ف��ي أي��ار 
الماضي عن »هجوم سيبراني إسرائيلي تعّرضت 
له منظومة الحواسيب في ميناء رجائي على مياه 

الخليج جنوب إيران«.
وكشف المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية 
حول  جديدة  تفاصيل  كمالوندي،  بهروز  اإليرانية 
واقعة المنشأة النووية. وقال كمالوندي أمس، إن 
الصاالت  إحدى  في  وقع  قد  وقع،  الذي  »الحادث 
)نطنز(  موقع  فناء  في  اإلن��ش��اء  قيد  المسقوفة 

النووي«.
وأكد بهروز كمالوندي أن »الصالة كانت خاملة 

المواد  من  خالية  أي  المشعة،  المواد  حيث  من 
النووية، وبالتالي لم يحدث تلوث فيها ولم يسفر 

عن وقوع أي إصابات«.
بعض  انتشرت  »ل��ألس��ف،  كمالوندي:  وق��ال 
الشائعات بشأن قضية التلوث، وهذا غير صحيح 
على اإلطالق. تتواجد فرق الخبراء في مكان الحادث 

وتقوم بالتحقيق في سبب وقوع هذا الحادث«.
الذرية  الطاقة  هيئة  »رئيس  أن  إل��ى  وأش���ار 
اإليرانية، علي أكبر صالحي، قد حضر إلى الموقع، 
بدراسة  حالياً  يقومون  والزمالء  األصدقاء  وبأن 

الواقعة«.
الذرية  الطاقة  مؤسسة  باسم  المتحدث  ولفت 
المكان  »هذا  أن  إلى  كمالوندي،  بهروز  اإليرانية 
أي نشاطات ولم تكن هناك  فيه  النووي ال يجري 
العاملة  القوى  مواد مشعة فيه، ولم يكن أحد من 
في  خسائر  تحدث  لم  وبالتالي  فيه،  متواجدة 
ومادية  مالية  خسائر  هناك  أن  أكد  وإن  األرواح، 

ستقوم الحكومة اإليرانية بتقييمها«.
وشّدد كمالوندي إلى أن »الحادث لم يؤد إلى أي 

انقطاع في أنشطة المجمع النووي ب)نطنز(«.

إيال  الروسية،  المركزية  االنتخابات  لجنة  رئيسة  أعلنت 
بامفيلوفا، أمس، أن »النتائج الرسمية للتصويت على التعديالت 
تتمكن  حتى  اليوم،  عنها  اإلعالن  سيتم  روسيا  في  الدستورية 

جميع اللجان من معالجة الشكاوى الموجودة«.
وقالت بامفيلوفا خالل مؤتمرها الصحافي: »يمكننا القول إننا 
الرسمية، وذلك بعد مراجعة كل  النتائج  بتلخيص  سنقوم غداً 

الشكاوى التي تلقيناها خالل هذه الفترة«.
وأعلنت لجنة االنتخابات المركزية في روسيا، أنه »بعد فرز 
100 في المئة من األصوات، أظهرت النتائج أن 77.92 في المئة 
من المشاركين صّوتوا لصالح على التعديالت الدستورية، مقابل 

21.27 ضد التعديالت«.
الدوما  مجلس  في  الدولية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  وأعلن 
القلق  حول  »التقارير  أن  أمس،  سلوتسكي،  ليونيد  الروسي، 
فالديمير  الحالي،  الروسي  الرئيس  بقاء  إمكانية  من  األميركي 
في  مباشر  تدخل  هي   2036 ع��ام  حتى  السلطة  في  بوتين، 

الشؤون الداخلية لروسيا«.
المتحدث  »تصريحات  للصحافيين:  سلوتسكي  وق��ال 
بالمخاوف  يتعلق  ما  في  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم 
على  ال��وط��ن��ي  التصويت  ف��ي  ال��م��زع��وم  ال��ت��الع��ب  ب��ش��أن 
في  بوتين  الرئيس  بقاء  واحتمال  الدستورية  التعديالت 
الشؤون  في  مباشر  تدخل  هو   2036 ع��ام  حتى  السلطة 

لروسيا«. الداخلية 
وأضاف: »جميع االدعاءات حول التأثير على نتائج التصويت 

ليس لها أساس من الصحة وافتراء مباشر«.
أو  الخارجية  وزارة  من  كل  بيد  »ليس  البرلماني:  وق��ال 
المتحدث باسمها أن يقرر من وكيف يجب أن يكون رئيساً لروسيا 
وافق  الذي  الروسي،  الشعب  ذلك  يقّرر  أن  ويجب  االتحادية. 

بأغلبية ساحقة على التعديالت«.
وأشار إلى أن هذه التصريحات، في رأيه، »يجب أن تحصل 
أو على  الدبلوماسي  السلك  على تقييم مناسب سواء من خالل 

المستوى البرلماني«.

وتقدم الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، بالشكر للمواطنين 
على التصويت على تعديالت الدستور الروسي. وبلغت نسبة 
عموم  في  الدستورية  التعديالت  على  التصويت  في  المشاركة 

روسيا نسبة 67.97 في المئة.
وقال بوتين: »أريد اإلعراب عن شكري العميق لمواطني روسيا 

على تأييدهم وثقتهم«.
الدستور،  على  لتعديالت  الحاجة  عن  »تحدثت  وأض��اف: 
بما يخدم تحسين النظام السياسي للبالد، وتوطيد الضمانات 
االجتماعية، وتعزيز سيادة روسيا وسالمة أراضيها، والحفاظ 

على قيمنا الروحية والتاريخية واألخالقية المتوارثة«.
الرئيس بوتين عن تفهمه لموقف كل من صّوت ضد  وأعرب 
من  العديد  نواجه  زلنا  »ما  وق��ال:  المواطنين،  من  التعديالت 

صعب،  وضع  في  الكثير  يعيش  حلها.  يتم  لم  التي  المشكالت 
وبالنسبة لنا نحن في قيادة البالد، غالباً ما يبدو لنا أننا نفعل 

كل شيء ممكن«.
وشدد بوتين على »ضرورة التصرف بشكل أسرع وأكثر دقة 

وتنظيماً وكفاءة«.
وكان من المقّرر إجراء التصويت الروسي العام على تعديالت 
الدستور في 22 نيسان، ولكن تم تأجيله بسبب وباء الفيروس 
التاجي في البالد. بعد ذلك وّقع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
وبسبب  تموز.   1  - الجديد  التصويت  موعد  بشأن  مرسوماً 
أن  تقرر  السكان،  وسالمة  الوبائي  الوضع  مراعاة  إلى  الحاجة 
الروس سيكونون قادرين على التصويت طوال األسبوع من 25 

حزيران إلى 1 تموز.

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  ق��ال 
عن  »نيابة  إنه  جيان،  لي  تشاو  الصينية، 
ال�53، أصدرت كوبا بياناً مشتركاً في  الدول 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  جلسة 
المتحدة، معربة عن إيمانها بأن هذه الخطوة 
لمبدأ  األج��ل  طويل  المطرد  للنجاح  مفيدة 
)دولة واحدة ونظامان( واالستقرار واالزدهار 
ممارسة  وضمان  كونغ  هونغ  في  الدائمين 
سكان هونغ كونغ للحقوق والحريات بشكل 

أفضل في بيئة آمنة«.
المشترك،  البيان  بشأن  سؤال  على  ورداً 
ذكر المتحدث أن »الدعوة إلى العدالة« تثبت، 

مرة أخرى، أن الشعوب لديها حكم عادل.
»التشريع  أن  صحافي،  مؤتمر  خالل  وأكد 
يستهدف قلة من األعمال واألنشطة اإلجرامية 
وتحمي  للخطر  الوطني  األمن  تعرض  التي 
السالمة والحريات والحقوق التي تتمتع بها 
الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ وفقاً 

للقانون«.
المجتمع  أعضاء  »معظم  إن  تشاو  وق��ال 
تصرفات  تماماً  ويحترمون  يتفهمون  الدولي 
األمن  لحماية  والقانونية  المشروعة  الصين 
يظهر  العادل  صوتهم  أن  مضيفاً  الوطني، 
مرة أخرى أن الشعوب ليس لديها مشكلة في 

التمييز بين الصواب والخطأ وإعالن ذلك«.
ولفت تشاو إلى أن »تشريع األمن الوطني 
في منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة ليس 
إنسان،  حقوق  قضية  األحوال  من  حال  بأّي 
وال ينبغي تسييسه«، مشيراً إلى أن »قلة من 
الخفية،  الدوافع  ذات  الخارجية،  العناصر 
تتدخل في هذا تحت ذريعة حقوق اإلنسان«، 
ُيخفي  أن  يمكن  شيء  يوجد  »ال  أنه  موضحاً 
الحقيقية  ونياتها  وتحاملها  غطرستها 
الداخلية  الشؤون  في  صارخ  بشكل  للتدخل 

للصين«.
وأضاف »نحث األطراف المعنية على فهم 
الوضع، وعرض التشريع بطريقة موضوعية 
ونزيهة، ووقف تشويه الحقائق واالفتراءات، 
والتوقف عن التدخل فى شؤون هونغ كونغ 

والشؤون الداخلية للصين«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وح��ّث 

المسؤولين  بعض  أم��س،  أول  الصينية، 
الشؤون  في  التدخل  »وقف  على  األميركيين 
كونغ،  هونغ  ذريعة  تحت  للصين  الداخلية 
واالمتناع عن مزيد من االنحدار على الطريق 

الخاطئ«.
تصريحات  على  رّده  في  تشاو  وأوض��ح 
تشريع  بشأن  األميركيين  المسؤولين  بعض 
كونغ،  هونغ  لمنطقة  الصيني  الوطني  األمن 
أن »قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية 
األمن الوطني في منطقة هونغ كونغ اإلدارية 
قوياً  مؤسسياً  ض��م��ان��اً  سيوفر  ال��خ��اص��ة 
على  ونظامان(  واح��دة  )دول��ة  مبدأ  لتطبيق 
دعم  في  بقوة  وسيسهم  ودقيق،  شامل  نحو 
النظام الدستوري في المنطقة كما نص عليه 
ضمان  وفي  األساسي،  والقانون  الدستور 

استقرار وازدهار هونغ كونغ الدائمين«.
تعتزم  الصينية  »الحكومة  إن  تشاو  وقال 
بقوة حماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها 
واح���دة  )دول����ة  م��ب��دأ  وتنفيذ  ال��ت��ن��م��وي��ة، 
في  خارجي  تدخل  أي  ومعارضة  ونظامان( 

شؤون هونغ كونغ«.
األميركي  الجانب  »ن��ح��ّث  تشاو  وت��اب��ع 
على رؤية القانون بمنظار نزيه وموضوعي، 
ف��ي شؤوننا  ال��ت��دخ��ل  ع��ن  ف���وراً  وال��ت��وق��ف 
الداخلية تحت ذريعة هونغ كونغ، واالمتناع 
عن مزيد من االنحدار على الطريق الخاطئ«.

كما أوضح تشاو أمس، أن »وزير الخارجية 
مستغرقون  وأمثاله  بومبيو  مايك  األميركي 
عالقات  قطع  محاوالت  في  اليقظة  أحالم  في 
الحزب  بين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  وال����دم(  )ال��ل��ح��م 

الشيوعي الصيني والشعب الصيني«.
وص����ّرح ت��ش��او ب��ذل��ك ع��ن��دم��ا ط��ل��ب منه 
التعليق على تصريحات بومبيو الذي هاجم 
فيها مراراً الحزب الشيوعي الصيني والنظام 
»يتعين  إنه  فيها  وق��ال  الصيني  السياسي 
التفريق بين تطلعات وأحالم الشعب الصيني 

وبين تطلعات وأحالم الحزب«.
»حلم  إن  صحافي  مؤتمر  في  تشاو  وقال 
تحقيق  وه��و  واح��د،  الشعب  وحلم  الحزب 
الصينية.  لألمة  العظيم  الشباب  تجديد 

وسيتحقق هذا الحلم بكل تأكيد«.

وذكر المتحدث أنه عن طريق نشر األكاذيب 
قطع  وأمثاله  بومبيو  يحاول  واالف��ت��راءات، 
عالقات »اللحم والدم« بين الحزب والشعب، 

قائالً »إنهم مستغرقون في أحالم اليقظة«.
إج���راءات  ب��ات��خ��اذ  ل��ن��دن  بكين  وه���ددت 
لسكان  جنسيتها  منح  سهلت  إذا  مناسبة 
هونغ كونغ. وأعلنت سفارة الصين في لندن 
أمس، أن »بكين ستتخذ إجراءات مناسبة إذا 
وسعت بريطانيا إمكان حصول سكان هونغ 
بسبب  المتحدة  المملكة  جنسية  على  كونغ 

القانون الصيني حول األمن القومي«.
وقالت السفارة »إذا غّير الجانب البريطاني 
القاعدة الحالية بشكل أحادي، فهذا سيشكل 
قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي كذلك«. 
وأضافت »نعارض ذلك بحزم ونحتفظ بحق 

اتخاذ إجراءات مناسبة«.
أول  أعلنت  البريطانية  الحكومة  وكانت 
حقوق  ستوسع  المتحدة  »المملكة  أن  أمس، 
البريطانية  الجنسية  منح  لتسهيل  الهجرة 
األمن  أن قانون  لسكان هونغ كونغ، معتبرة 
فيها  الصين  فرضته  ال��ذي  الجديد  القومي 
المستعمرة  الستقاللية  واضحاً  انتهاكاً  يعد 

البريطانية السابقة«.
جونسون  بوريس  ال���وزراء  رئيس  وق��ال 
»المملكة  إن  البريطاني  العموم  مجلس  أمام 
حقوق  بتوسيع  تعهدها  ستنفذ  المتحدة 
ما  »هذا  موضحاً  المدينة«،  لسكان  الهجرة 

سنفعله بالضبط«.
الخاصة  ال��ش��روط  الحكومة  وس��ت��ع��ّدل 
بريتش  )او(«،  ان  »ب���ي  س��ف��ر  ب���ج���وازات 
بريطاني  »مواطن  أي  )اوفرسيز(  ناشونال 
يسمح  بشكل  لتسهيلها  البحار«،  وراء  ما   -
المتحدة  المملكة  إل��ى  بالقدوم  لحامليها 
الحصول  يسهل  ما  فيها،  والعمل  والعيش 

على الجنسية البريطانية في ما بعد.
هونغ  في  الجواز  هذا  حاملي  عدد  وك��ان 
لكنه تضاعف  ألف شخص،  كونغ يبلغ 350 
وهناك  ع��ام.  قبل  االحتجاج  حركة  بدء  منذ 
2.9 مليون من سكان المنطقة جميعهم ولدوا 
هذه  على  الحصول  يمكنهم   ،1997 قبل 

الوثيقة.

الإعالن عن النت�ئج الر�شمّية للت�شويت على التعديالت الد�شتورّية 

وبوتين ي�شكر المواطنين الرو�س وبرلم�نّي يرّد على الت�شريح�ت الأميركّية 

53 دولة تدعم ت�صريع الأمن الوطنّي لمنطقة هونغ كونغ الإدارّية الخا�صة

ال�شين تحّث الم�شوؤولين الأميركّيين على التوقف 

عن التدّخل في �شوؤونه� الداخلّية وتهّدد بريط�ني� ب�إجراءات م�ش�ّدة 

بي�ن م�شترك في حقوق الإن�ش�ن يدعم الجهود ال�شينّية

 في مك�فحة الإره�ب في �شينجي�نغ

قرار ق�ش�ئّي بريط�نّي لف�ئدة خوان غوايدو 

في ق�شّية احتي�طّي الذهب الفنزويلّي

ألقت بيالروس أول أمس، بياناً مشتركاً نيابة عن 46 دولة في الدورة 
دعمها  عن  معربة  المتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  لمجلس  ال�44 
التطرف في منطقة  ل�«جهود الصين في مكافحة اإلرهاب والقضاء على 

شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم«.
وأكدت الدول في البيان »نحن نحث على االمتناع عن تقديم مزاعم ال 

أساس لها ضد الصين بناء على معلومات مضللة«.
حقوق  مجلس  عمل  أن  على  نشدد  »نحن  المشترك  البيان  وأضاف 
اإلنسان ينبغي أن يتم بطريقة موضوعية وشفافة وغير انتقائية وبناءة 
بتعزيز  التزامنا  جديد  من  نؤكد  كما  مسيسة،  وغير  تصادمية  وغير 
حقوق  قضايا  لتسييس  الحازمة  ومعارضتنا  اإلنسان  حقوق  وحماية 

اإلنسان والكيل بمكيالين«.
للبشر،  مشتركان  ع��دوان  والتطرف  اإلره��اب  »أن  إلى  البيان  ولفت 
بقلق  نالحظ  ونحن  اإلنسان،  حقوق  لجميع  شديدة  تهديدات  ويشكالن 
أن اإلرهاب واالنفصالية والتطرف قد ألحقت أضراراً جسيمة بالمواطنين 
خطير  بشكل  وانتهكت  شينجيانغ،  في  القومية  الجماعات  جميع  من 

حقوقهم اإلنسانية«.
وفقاً  الصين  اتخذتها  التي  اإلج���راءات  ب�«سلسلة  ال��دول  وأش��ادت 
للقانون رداً على التهديدات، وذلك من أجل حماية حقوق اإلنسان لجميع 
هجوم  يقع  »لم  أنه  وأوضحت  شينجيانغ«،  في  القومية  الجماعات 
إرهابي واحد في شينجيانغ على مدار السنوات الثالث الماضية، حيث 

تمت استعادة األمان واالستقرار فى شينجيانغ«.
اإلنسان  »حقوق  أن  على  موافقتها  عن  الذكر  سالفة  الدول  وأعربت 
قد تم ضمانها  القومية في شينجيانغ  الجماعات  الناس من جميع  لكل 
بشكل فعال«، وأعربت عن تقديرها النفتاح الصين وشفافيتها، وهو ما 
يتجلى من بين أمور أخرى، بدعوة أكثر من 1000 دبلوماسي ومسؤول 
شينجيانغ،  لزيارة  دينية،  وشخصية  وصحافي  الدولية  المنظمات  من 

حيث شهدوا إنجازات شينجيانغ الرائعة«.
للمفوض  دع��وة  وّجهت  الصينّية  »الحكومة  أن  إلى  البيان  وأش��ار 
السامي لحقوق اإلنسان لزيارة شينجيانغ، وأن الجانبين على تواصل 

بهذا الشأن«.

قاض  ق���رار  الفنزويلية  الحكومة  استأنفت 
غوايدو  خ��وان  المعارضة  رئيس  اعتبر  بريطاني 
دون  يحول  لكونه  للبالد،  بالوكالة«  »رئ��ي��س��اً 
في  مودعة  الذهب  من  طناً   31 كاراكاس  استعادة 

»بنك إنجلترا«.
قراره  في  تير  نايجل  البريطاني  القاضي  وكتب 
استماع  جلسات  انتهاء  من  أسبوع  بعد  الصادر 
تعترف  البريطانية  »الحكومة  أن  أي��ام،   4 امتدت 
لفنزويال«  بالوكالة  دستورياً  رئيساً  بغوايدو 
تقبل  أن  ينبغي  واح��د(  )ص��وت  مبدأ  و«بموجب 

المحكمة هذا اإلعالن بال لبس«.
أنه  الفنزويلي  المركزي  البنك  أعلن  جهته،  من 

ساروش  محاميه  وقال  القرار«،  هذا  »سيستأنف 
واقع  كامل  بشكل  يتجاهل  الحكم  »هذا  إن  زاي��واال، 

األوضاع على األرض«.
يعيد  أن  منهجي  بشكل  إنجلترا«،  »بنك  ورفض 
إلى كاراكاس جزءاً من احتياطيها من الذهب المودع 
البريطاني  الخارجية  وزي��ر  اع��ت��راف  منذ  لديه، 
في  لفنزويال  موقتاً  رئيساً  بغوايدو  راب  دومينيك 

فبراير 2019.
ما  الستعادة  ع��دة  بطلبات  فنزويال  وتقّدمت 
كتب  بينما  الذهب،  سبائك  من  دوالر  مليار  يعادل 
ملتمساً  إنجلترا«  »بنك  إلى  مرتين  غوايدو  خوان 

رفض طلبات كراكاس.
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7حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

وكثير  ثقافة  بعض  وفيها  الجمعة  حديث  مشاركات  هي  منّوعة 
صباحات  األس��ب��وع  ه��ذا  الحديث  ف��ي  لكن  للحب  وأك��ث��ره  شعر 

وقالت له ومختصر مفيد لزمن الحصار والعقوبات ورياضيات 
لكل زمن.

�صباحات
الصباح لسورية وشمس قاسيون تعلو على كل تطاول. فالحصار الظالم ال ُيسّمى عقوبة 
يكن  ولم  حصارها  سورية  حاصرت  وطالما  عدوان  كل  بوجه  شامخة  وسورية  عدوان  بل 
خيارها يوماً طرح السؤال عن مالقاة الحصار في منتصف الطريق بل المجاهرة بالمقاومة 

والصمود حتى النصر فلها تستحق الشمس أن تشرق.

قالت له
قالت له: أما وأن العطور باتت بتسعيرة متغّيرة على إيقاع رقص الدوالر فقد صارت قطعاً نادراً 

وربما بات سعر قنينة العطر التي أهديتني في العيد يقارب قيمة راتب شهر ألحدنا.
قال لها: لقد اعتدنا أشياء حتى ظنناها مقومات وجود ونسينا السؤال كيف كان اآلباء واألجداد 
يعيشون بدونها، والطيب والعطر في تاريخنا قبل أن يعرف بوجوده الذين نستهلك عطورهم، وقد 

أورد الرسول ذكر الطيب كواحد من أحب األشياء إلى قلبه فماذا عساه كان ذاك العطر؟
قالت له: وهل علينا أن نعود إلى تلك العطر تمرداً على الدوالر وإثباتاً لنظريتك المتفائلة؟

قال لها: ليس بالضرورة أن نعود إلى هذا المدى من الزمن الغابر، لكن لم ال نسأل أيهما أجمل عقد 
ياسمين وسوار فّل أم عطر مستورد؟

قالت: أنتم الرجال عليكم الجواب؟
قال: تعالي.

قالت: إلى أين؟
قال: إلى الشرفة قرب الياسمينة التي تفوح عطرها وتبوح سرها.

قالت: إن صنعت لي منها عقداً قبلت.
قال: وإن كان لديك خيط وإبرة فعلت.

قالت: وهل سألتني يوماً ولم تجد؟
الخياطة كلما احتجت لتركيب زر وقع من  اللجوء لجارتك  أن تفعلي ألنك تعتادين  قال: أشك 

مكانه في قميص.
قالت: وسألجأ إليها ألحصل على إبرة وخيط.

قال لها: حسناً فليكن لون الخيط أزرق.
قالت: ولماذا؟

قال: ألن زراً قد سقط من قميصي األزرق ففرصة أن نتبادل بأن أنظم لك عقداً وتخّيطين لي زراً.
قالت: ال عليك هات القميص والزر فجارتي أسرع بتركيبه وسآتيك بالخيط واإلبرة لتنظم العقد 

كالشاطر.
قال: إذن بطريق عودتك لو تناولي ناطور المبنى الخيط واإلبرة فهو أمهر مني بنظم العقود من 

ياسمين الحديقة.
ضحكا حتى عاد القميص بكامل أزراره وتزّينت بعقد الياسمين.

 ريا�ضيات في الكالم
أمام األزمات فال تتبّرع باالنتقاد. البدائل  ·عندما ال تملك 

إبقائها حية. إلى قدرة  األفكار الصحيحة  أكثر من  الناجحة تحتاج  · المبادرات 
األلم الشديد عالمة االلتصاق بالقضية حتى الذوبان. · في الحرب والحب 

اأريُد اأن اأكوَن ترابًا

ورد و�ضوك 

ع�ضق ال�ضباح

ال اأعرفني

بين ال�ضلبي واالإيجابي..

عندما تختارنا الكتب

�ضك ن�ضيان

اأف�ضل الحب

تراباً يدخُل في تكويِن اإلنساِن
أحلُم بوجودي في كلِّ بشريٍّ

ال����ّزرَع على  ي��ح��ثُّ  أري���ُد أن أك���وَن ت��راب��اً 
الّنهوِض

أحلُم بمشاركتِه معانقَة الّنوِر
أق���داُم جميع  ت��ط��أُه  أك���وَن ت��راب��اً  أْن  أري���ُد 

الكائناِت
أعدكم بأاّل أسمَح ألحدكم بالتعّثر بسببي

وإْن وقَع أحدكم سأكون طرّيًة تحَت جسدِه 
لئاّل يصاَب بمكروٍه

أريُد أْن أكوَن تراباً تالمسُه ُرَكُب األطفاِل وهم 
يلعبوَن

أريُد أْن أكوَن تراباً تنبثُق من تشّققاتِه أجمُل 
الّزهوِر

تلك التي لطالما احتاجها العّشاُق
تراباً يفترشُه المتَعبوَن الذين ال مأوى لهم

سأكوُن بيتهم
نعم... هناك بيوٌت بال أسقٍف وال جدراٍن

فالّتراُب باَت يكفينا!
لم يعد يهّمنا هل نحن فوقه أو تحته!

أريُد أن أكوَن تراباً ألتشّرَب دماَء المظلوميَن 
إليهم  وألعيدها  األرِض  هذه  على  المسفوكة 

لتحييهم عندما يواَرون الّثرى
سطحِه  على  تتراقُص  تراباً  أك��وَن  أن  أري��ُد 

ظالُل البشِر المقّدسِة
القَدِر  إصراِر  بعد  بالّتراب  يغريني  ما  وأكثر 

على ابتعادَك عّني هو
معانقتَك بعد المماِت

أريُد أن أكوَن تراباً
و

لن أقبَل عن الّتراِب بديالً 
ريم رباط

صدق َمن قال إذا تعلّمت التجاهل فقد اجتزت نصف تعب الحياة....
أهم  فيها  تدرس  دراسية  فصول  بافتتاح  لقمنا  ماهيتها  أدركنا  لو  سنناً  للتجاهل  وكأن 

المقررات لتعليم كيفية العيش بأمان وسالم...
فهو فن قائم بذاته ال يتقنه إال األذكياء سواء كانوا قادة سياسيين أم مدنيين أفراد....

في زمن تشعبت فيه طرق الحياة على كل المستويات فأتقن معظم من حولنا أسلوب اللف 
والدوران في التعامل للوصول لمبتغاه سواء كان مستحقاً لما نال أو أنه مغتصب معتٍد لكنه 

أجاد استخدام لعبة األواني المستطرقة بخفة ودهاء...
تلك النظرية العلمّية التي عرفناها على مقاعد الدراسة األولى ونحن في العمر صغار

كان الغرض من وراء شرحها تبسيط المعلومة وإدخالها في عقول طالب منهم َمن صار من 
أبرز رجاالت الهندسة والبناء.

كل  لخدمة  الحضارة  سدود  وبناء  القنوات  حفر  في  العالم  مستوى  على  منها  استفادوا 
المخلوقات ال لتوطين حب السيطرة في ضمائر صناع األزمات قاضمي األراضي وسارقي ما 
تضمره في جوفها من ثروات تاركين أهلها األصليين الجئين نازحين على وجوههم في أصقاع 
األرض هائمين النتمائهم الوطني فاقدين وبالتوطين المكرهين عليه موعودين استناداً لنظرية 

صديقنا أرخميدس إلمالء الفراغ الذين هم فيه موجودون.
صحيح أن ما ذكرناه عن التوطين ما هو إال استطراداً لحديثنا عن التجاهل بمعناه اإليجابي 

والذي نحن أحوج ما نكون إليه اليوم. 
فالتجاهل عند الغضب ذكاء به ال يمكن أن نستهين، وعند المصاعب إصرار على تحقيق ما 
قد يبدو مستحيالً، وفي حال اإلساءة المتجاهل المتعقل يحظى حتماً باحترام الجميع فهو في 
معرض الحاجة إليه علم استفاد منه الواثق بنفسه إذ صار يملك القدرة على تنفيذ ما صّمم 
إن  البناءة  بالنصيحة  وآخذاً  والغرور  األنانية  آفات  عن  بعيداً  شديد  وحرص  بتدبير  عليه 
أتت من لدن خبير مسؤول عن قوله وفعله مشهود له بصحوة الضمير. وعليه فاألصعب من 

التجاهل معرفة متى وأين يكون لتجاهلنا مقامه المحمود. 
رشا المارديني

حانية كدالية تضّج بالعناقيد تقطر الشهد على ضفاف »ثغرك الوردي« حتى صار شهياً 
كالرحيق.. ننثر في الريح أسرار حكايانا الباقيات.

أنا وأنت روحان في مقام العشق نحيا..
ننسج من الصبر أحالمنا الصغيرات »يلي عا قد حالنا«.

ينسكب الضوء في فناجين قهوتنا ونحن نرّتل مع »فيروز – يا جبل لبعيد خلفك حبايبنا«
أفكفك قيود االنتظار عني ونمضي ليلنا على عتبات النداءات يستبدنا الحنين، تتلو الخطوب 

علينا كأنها بعض صخر الجبال الراسخات..
حتى كاد الفقد يصير نزف أرواحنا بمرارة الوداعات الموجعات.. تجاوزتنا سنون العمر 
رحيالً وترحاالً ولقاءات مؤّجالت.. ها قد غزا الشيب شعر الرأس بالهموم وضاع في مسارات 
الدنيا منا »الشباب«!.. »ننحني مع الريح ليس انكساراً بل: »كما تنحني السنابل المخزونات 
بحبات الحنطة في البراري الواسعات.. شقاء الطيبين تعب الروح.. باقين على عهدنا نؤدي 
طقوس الحّب على مدى األيام والحياة.. بالصبر واإليمان نداوي جراحنا النازفات.. صمتنا 
بوح وقهوتنا تطيب مع كل الشمس بريحة الهيل وفي محراب الليل ننتظر القمر حتى يالقينا 

الصباح في شرفة الحبق.. لم أزل أهيم على وجهي أفتش عن وجوه أحبتي في دفاتر الصور.
أتلّمس وجوههم ترتعش كفي حين تمّر على وجهك »يلي متل وردات الجوري النقي متل 
أترك  إليكُم،  القمر.. يكابدني الشوق  المقطر بالندى وقد تالمع بياضه تحت فضة  الياسمين 

صومعة »الكتب والورق« وأجيء البحر أغسل بالملح آثامي الكثيرات!
المسكون  الموج  أتلو على  أنا، على عشقي أقبض في كفي بعض جمر.. لعلك تراني وأنا 
أنا  لينا  األي��ام  »دارت  األمكنة..  جهات  كل  في  تتجلى  وأراك  حكاياتي..  أس��رار  ب��ال��الزورد 

وأنت..«؟!               
حسن إبراهيم الناصر

كثيراً ما أمرُّ باسمي
وال أعرفني..

**
َهِرَم كما لم أظّن

لم أعرفه
قلبي..

**
يغصُّ َحلُْق الكالم بي

وأنا ماء يفور
من الصخر..

لم أجف
لكن الهواء أصبح مالحاً..

**
أُسِقُط نفسي

من نفسي
ومنك!

**
أنسرُب خلف ذاتي

أبحُث عن شبيهتي..
وعندما أعود عائمة

ال أعرف
أنا َمن عاد أم هي؟

**
َحلّقي

ال أضيُّعك إال في األرض
أيتُّها الذات..

**
شيطانة أنِت

تصرخ
بي ذاتي المختبئة

خلف ذاتي..
**

تالحق ذاتك
لكن

تفلت منك
كضوٍء هارب..

**
أيتها الذات

كنت نعيمي
وفي أحيان كثيرة

جحيمي..
**

لم أفرْض يوما

حصاراً على ذاتي
لكن ذاتي تحاصرني

من كل الجهات..
**

ذاتي التائهة
تجد ذاتها عندك..

**
لم أشبه إالّ نفسي

وكم كان صعباَ
أن أقاربها..

**
أنسلُّ هاربًة مني

أمشي على رؤوس أصابع المكان
آخذ كل شيء معي

إالي..
**

غيمة تمطر فوق البحر
لم تنقْص ملوحته

ولم يرتفْع منسوُب مياهه
هي أنا..

**
كانت تظنُّ أنَّ الله

هذا الغيُم
كانت لعبتها السماء

يومياً تناغيه
الطفلة التي كنتها..

**
ليس لي من السماء

إال زرقة ال تمسك
مع أني

الغيم الشارد..
**

قطرة ندى
معلّقة من ُحلُمها،

تلمُّ الضوء بأطراف أصابعها
تلهو به.. يلهو بها

هي أنا..
**

أمدُّ ذراعي للبحر
أمشي على زرقته

أغوص في أعماقه دون أن أبتل
وليالً أغفو على اليابسة

سمكة لها عمق البحار...
سوسن الحجة 

أن  ينتظرون  وال  مقابل،  دون  من  يعطون  الذين  األشخاص 
األشخاص  عليهم..  حافظوا  صنيعهم،  جميل  نرد  أو  نمدحهم 
الذين بوجودهم نشعر بأن األوقات الصعبة تمر عجالة بسبب 
حافظوا  أيضاً  االهتمام  على  االحترام  على  الرهيبة  قدرتهم 

عليهم!!
من  ويرحلون  ما  لفترة  معنا  يكونون  الذين  األش��خ��اص 
كيف  يستغربون  عندما  العودة  يقررون  ثّم  إنذار،  سابق  دون 
دونهم،  من  النجاح  وتحقق  حياتك  تكمل  كيف  تجاوزتهم، 
في  شعرنا  الذي  ذاته  الشعور  اتجاههم  تشعر  أن  جداً  صعب 
بداية تعارفنا معهم، فأغلب الناس ال تنسى المرة األولى من كّل 

شيء وما شعرت به اتجاه هذا الشيء لحظتها..
حتى لو سامحناهم فهذا ال يعني أّن مكانتهم عادت كما هي، 

فاألكثرية تسامح لتنعم براحة البال ليس إاّل!!
َمن يترك بداخلنا ألماً أو جرحاً عميقاً يترك ندبة في القلب من 
دون أية مقدمات، ويبتعد أياماً وشهوراً ويتركنا في حالة حيرة 
كذلك  اتجاهه؟  أخطأنا  بماذا  هذا؟  معنا  فعل  لماذا  وتساؤل، 
عالقات  عن  تبحث  فاألكثرية  تسألوا.  وال  وارحلوا  اتركوهم 
فرم  فعملية  وأسى.  دموع  مصدر  وليس  سعادة  مصدر  تكون 
تنظيف  بعملية  وتقوم  الوقت  لبعض  تبكي  تجعلك  البصل 

للعين وال تجرح مشاعرك، لذا تعّقل!!
َمن يحاولون بكالمهم أن يضربوا لك موعداً مع شجرة األمل 
الراحة  اللتماس  متنفساً  كالمهم  يكون  من  الظالل،  الوارفة 
النفس،  بسفينة  العاصفة  الضربات  بعد  سيما  ال  النفسية 
السالم  مصدر  فهم  بحياتكم  الدائم  وجودهم  على  احرصوا 

والطمأنينة!!
أو عظيم  والكثير وال ُيشعرونك بقيمتك  الكثير  لهم  تقدِّم  َمن 
عنهم.  ابتعد  شكراً،  وّد:  لحظة  في  لك  يقولون  حتى  أو  فعلك 
فحتى الطيور والحيوانات إذا أشعرتها ببعض الرعاية وقدمت 
حركاتهم  خ��الل  من  تشعر  يجعلونك  شراباً  أو  طعاماً  لهم 

وإيماءاتهم أنهم يقدمون لك الشكر بطريقتهم!!
الذين يسلبونك حقك في الحياة وأنت الواقف فيها على قدم 
واحدة تنتظر لحظة سقوطك الحقيقية بعد أن سقطت الدنيا من 

عينيك هؤالء ابتعد عنهم ما استطعت لذلك سبيالً!!
واإلع��الن  الدعاية  في  العبارات  بعض  يستخدمون  ع��ادة 
المنتج  للمنتجات لتجذب المشاهد، وبالتالي يقبل على شراء 
جملة  هناك  كانت  ديتول  المعقم  دعاية  المثال،  سبيل  فعلى 
تقول: نحن محاطون باألوساخ في كل مكان وبشكل يومي... 
األشياء،  الغبار وبقايا  األوساخ هي  أن تكون  ليس بالضرورة 

قد تتجسد هذه األوساخ ببعض النماذج البشرية القذرة ولكن 
االبتعاد  األفضل  وكذلك  للكلور  وال  للديتول  ال  نفع  ال  معهم 
عنهم!! معهم ستبقى مغترباً روحياً أشبه بطير بال أجنحة وهذا 

من أقسى أنواع األلم ألماً!!
عن  يبعدك  ح��ي��اة،  يشكل  حياتك  ف��ي  وج��وده��م  بعضهم 
العزلة، يربت على كتفك دائماً ويذكرك بوجوده،  الوحدة، عن 
هذه  قطر  يشكلون  هم  عالقاتك  دائرة  ضاقت  كلما  أنه  يذكرك 
الدائرة. فالتربية وليست العشرة َمن تبني المواقف. نعم شيء 
فحافظ  وجودهم  زمن  في  بأريحية  تلتقطه  الممكن  آللئ  من 

عليهم!!
ربط  لنعيد  مفصلية  لحظات  إلى  دائمة  بحاجة  نحن  هل 

االتصال باألشخاص؟؟
يتغلب  المرء  يجعل  نفسي  تحصين  إلى  بحاجة  نحن  هل 
المتوقعة وغير  الفعل  بجدارة على كل ما قد يحصل من رّدات 

المتوقعة؟؟
لنتخير  لذا  الَفم،  بطلها  للعالقات  الحقيقّية  اإلبادة  أّن  يبدو 

الكالم قبل األفعال.....

صباح برجس العلي

التي  المنسّية  الكتب  مقبرة  دهاليز  في 
بدأت  اإلسبانية  برشلونة  شوارع  في  تقع 
الحكاية حين لمع »ظل الريح« الممّدد على 
رفوف النسيان في عيني دانيال ابن العشرة 
على  ليطلعه  والده  إليها  قاده  حيث  أعوام، 
أسرارها بعد أن طغى الحزن على أساريره 
الراحلة  أمه  مالمح  فقدان  نتيجة  الطفولية 

والتي مسحتها يد الوقت من ذاكرته.
أؤمن أن الكتب هي التي تختارنا وتفتح 
اختارتني  كما  تماماً  إليها،  الطريق  لنا 
محمد  الدكتور  طريق  عن  نفسها  الرواية 
برنامجي،  ف��ي  ضيفاً  ك��ان  ال���ذي  مشيك 
اقتحم  األحاديث  بعض  استراقنا  وأثناء 
محور  ليصبح  ح��وارن��ا  زاف���ون  ك��ارل��وس 

العابر.. حديثنا 
»أع��ش��ق أس��ل��وب ك��ارل��وس زاف���ون في 

الكتابة«. قال د. محمد.
أجبته:

إلى  االنجذاب  في  صعوبة  أجد  ما  غالباً 
من  تفقده  لما  نظراً  المترجمة  الكتب  قراءة 
األسلوب  إن  واألدبية..  الروحية  مالمحها 
سأهديك  الكثير..  ل��ي  يعني  ال��س��رد  ف��ي 
رأيك  وسأنتظر  يقرأ«  رجل  »إل��ى  روايتي 

بها..
الكتاب  بتصفح  بدأ  ثم  قال  »بالتأكيد«. 

وتابع:
إنها رواية صغيرة أعدِك أن أنهيها خالل 

ساعة.
محمد  د.  ل��ي  أرس��ل  التالي  ال��ي��وم  ف��ي 

مرفقة  اب  الواتس  عبر  الريح«  »ظل  رواية 
بتسجيل صوتي يعّبر فيه عن مدى إعجابه 
األحداث  تقفي  على  أحّثته  التي  بروايتي 

بلهفة وشوق تماماً كما فعل به ظلُّ الريح.
فيها  أستسلم  التي  األول��ى  المرة  كانت 
من  الرغم  على  الكترونية  رواي��ة  ل��ق��راءة 
محاوالتي السابقة ولم أكن متأكدة من أنني 
من  به  مررت  ما  ولكن  به  بدأت  ما  سأكمل 
تفاصيل سردية وصور كنت خاللها وكأنني 
أتابع فيلماً سينمائياً يصوّر المشاهد بأدق 
تفاصيلها ويشدني من مخّيلتي لولوج ذلك 
الغامض والمبهم متحّمسة لمتابعة  العالم 
الضبابيين  األبطال  مع  االستكشاف  رحلة 
مالمح  لتقفي  الدفين  الماضي  طالسم  وفك 
عبر  ك��راك��اس  خوليان  الغامض  الكاتب 
التي  االستخبارية  األح���داث  من  سلسلة 

تحملك إلى حالة من الترقب واالنتظار.
متلّهفة  ال��رح��ل��ة  ه���ذه  م���ن  خ��رج��ت 
مماثلة،  أخرى  مغامرة  لخوض  ومتحمسة 
للمعرفة  دان��ي��ال  شغف  تلّبسني  ورب��م��ا 
أمسح  علّني  المنسّية  الكتب  مقبرة  ولنبش 

بفضولي بعض الغبار عنها.
وكما قال زافون:

بكثافة  العيش  فرصة  تمنحني  القراءة 
أكبر وإنني قادر على اإلبصار بفضلها، هذا 
اعتبره  كتاب  حياتي  غير  كيف  ر  يفِسّ ما 

اآلخرون بال جدوى.

ناريمان علوش

في منتصف اللهفة
الكوابيس تصحو 

تتراقص حولي بشكل جنوني
والليل كشعري غزيٌر وطويل

طويٌل جداً كعناقه األبدي..
تبدو الستائر أشّد بهتاناً اليوم

أم أنه ضوئي أنا الذي خفت.. ربما!!
أعبث بعنق الماضي قليالً

أشّده بقوة نحوي وأحّرره بنزق
أرميه أرضاً وألتقطه مجدداً بشغف

ثم أشنقه وأدّليه من أعلى السقف
وأراقبه كيف يغفو مترّنحاً

على جثتي من جديد..
تستيقظ صديقتي عند أول الفجر

منذ  ال��ن��وم  ت��ع��رف  ل��م  أن��ه��ا  تخبرني 
شهور

أنصحها بسذاجٍة بكأس نبيٍذ أبيض
وكتاب شهّي مطّوي على غوايٍة ما..

يدلك  رج��ٍل  عن  وم��اذا  باستهزاء  فترّد 
!!؟؟ ساقيَّ

نبتسم معاً.. ويصمُت شيٌء ما بيننا

ربما كانت تقصد رجالً يدركها
رجالً يدركها فحسب..!!

لم يتوقف المطر منذ يومين
برك النسيان هنا حولي في كل مكان

وأنا أطفو
وأقفز لواحدٍة تلو األخرى

وكظٍل حٍر لمرأٍة سواي
أضحك كطفٍل أضحك

وأدفع الماء بقدمي وأغني
أغني قليالً للسماء!!

عندما يكون الغياب سّيد الموقف
لم يعد يعني الغفران أو النكران شيئاً

ال فرق..
فكالهما صك نسيان

وأنا نسيت نسيت جداً يا صديقي
اسمك  فيه  ك��ورت  ال��ذي  للحد  نسيت 

برفٍق
ودحرجته من أعلى هذا النص

و حتى سفل خيبتي...

ريم بندك 

 أنا التي قّصت جناحيها وعزمت على إبقاء نفسها في قفص الحنين.
انا التي سافرت مشياً على األقدام حول قلبك فتعثرت ونهضت آالف المرات.. وفي كل مرة 

حاولُت الهروب كنت تحّركني كالدمية بحبال هواك.
يجبرني البقاء أحياناً على تحمل سخط القدر ويجبرني الهروب على دهس ما تبقى من 

ماٍض كئيب ُمحمٍل باآلهات واأللم والحب.
اعتقد ان كل ما كان من وجع كنت أنا سببه سيبقى مدى الحياة ثمناً أدفعه على طريقة 

اآلخرين وحمالً أضعه على كاهلي الى ان أموت.
أجزم دائماً أن أسوأ أنواع االستغالل هو االستغالل العاطفّي حيث ال مفّر من حبيب يجيد 
استغاللك بدهاء ومكر.. تتسّولين حّبه فيجعلك أنت من تدفعين ثمن نظرته وحضنه وحبه 

فتعمدين متخفية أن تفعلي له ما شاء ليرضى وكأنه إله ساخط.
وأجزم أيضاً أن أفضل الحب هو الحب السليم الذي ال يوجد فيه حبيب يريد وآخر يعطي.

نعم إنه حب روتيني ال يطلب منك ان تكون كل يوم على هيئة.. هو فقط يريدك أن تكون 
أنت من دون أي تعليق او انتقاد او تكلّف... هو حب معطاء وجميل وبسيط بسيط الى ابعد 

الحدود.. ال تحكمه المادة وال الثياب الفاخرة وال الهدايا الُمنتظرة.
بل تكفي كلمة واحدة لتشعل قلب من تحب وكلمة واحدة أيضاً لتطفئ ما تبقى من وهج 

ينتظر نسمة واحدة كي يشتعل من جديد.
ميساء الحافظ

وألننا  تفكيرنا،  على  ووجعها  الناس  ومعاناة  المعيشية  القضايا  تضغط  األولى  للوهلة   -
المبادرة وهو  األميركي يستعيد زمام  أن  أميركية فقد نتخّيل  الذي نحن فيه صناعة  أن  نعلم 

ينتقل من طور التراجعات إلى إمساك زمام المبادرة ويقرر الروزنامة التالية.
-  األكيد أن محور المقاومة ال يملك المقدرات المالية التي تتيح له تحقيق الرخاء االجتماعي 
المقاومة  مجتمعات  على  الحصار  لغة  إدامة  أن  األكيد  لكن  االستقاللي،  خياره  مع  بالتوازي 
يتحّول إلى فرص شبيهة بتلك التي تحولت عنها إيران إلى دولة إنتاج وصارت معها سورية 
أقرب لالكتفاء الذاتي، ويكفي سقوط األوهام حول حلول وسط مع األميركي حتى تبدأ ورشة 
أن  طالما  السماء،  سعره  في  ناطح  ولو  بالدوالر  التعلق  عن  بعيداً  لالقتصاد  الجدي  البناء 

معيشة الناس قد تحّررت منه في آلية التسعير.

اللحظة  ي��درك  الميدان  بمبادرات  الممسك  المقاومة  محور  أن  األه��م  هو  آخر  مقلب  في   -
تمرير  لقبول  الفلسطينيين  نبض  جّس  على  تتوّزع  ومحاورها  الضغوط  ووظيفة  السياسّية 
الضم تحت ضغط التهويل بالجوع وجس نبض اللبنانيين على منح كيان االحتالل ما يريد 
في ثروات النفط والغاز وجس نبض السوريين حول إمكانية التأقلم مع ضّم الجوالن برعاية 
الثالثة  األسئلة  على  والجواب  سورية  جنوب  في  المقاومة  قوى  حشد  عن  بالتخلي  أميركية 

بالءات ثالثة ترجمها سيد المقاومة بالقتل ثالثاً.
- بيدهم الحرب المالية واإلعالمية وبيد محور المقاومة الحرب التي ال تبقي وال َتَذر.

ناصر قنديل

مخت�ضر مفيد

هل هناك تغيير في الموازين؟
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 (1¢U áªàJ) ... ¿ÉæÑd ±ô°üe

 ·dB� r�U� ŸUM��« qFH� WÒO�B�«Ë WÒOAOFL�« ŸU{Ë_« r�UH� WÒOHK� vK� ¡U� »U�œ Âö�
 ¨¡«Ëb�«Ë `LI�«Ë WODHM�«  UI�AL�«Ë ‰uOHK� rE�M� q�uL� s� ¨t� b�Ë b� ÊU� U� W�œQ� s� ÊUM��
 …—bIL�«Ë Ã—U��« s� ÊuO�UM�K�«  UNK�d� w��«  ö�u���« vK� bO�«  l{Ë t�K�«u� q�UIL�U�Ë
 wz«cG�«Ë  w�öN��ô«  œ«dO��ô«  q�uL��  UN�ULF��U�  b�Ë  b�  ÊU�  Î̈ U�dN�  —ôËœ  ÊuOK�  W�L�
 ‚u� w� q�b��U� b�ËË ¨—uN� W�ö� —Ëd� r�— qFH� r� tMJ� ¨U�¡UI� tF�b� Íc�« t�«– dF��U�
 W�UD� q�U� qJ� —ôËb�« lO� vK� sO�«dB�« lO�A� l� W�eN� UN� Òu�� …dOK�« W�UL�� ·dB�«
 vK� sO�—UCL�«  Èb�   «—ôËb??�«  lOL���  Î «—bB� X�Òu�� ¨h�AK� —ôËœ w��� WLOI�  WÒ�u�

ÆWO�UM�K�« …dOK�«
 —UO��«  fOz—Ë  Íd�  tO��  »«uM�«  fK��  fOz—  sO�  wIO�M�  ŸUL��«  l�  »U�œ  Âö�  s�«e�
 t�UO�ËR�� qÒL��� ÊUM�� ·dB� …u�b� Ãd� ¨qO�U� Ê«d�� ÍuI�« ÊU�M�� q�J�Ë d��« wM�u�«
 ¨ U��dB�  —b�Ë  öL� XLE�Ë  U�uKF� X�U� ULMO� ¨·dB�« dF� W�UL�� q�b��U�
 X�U�  ¨w�uJ��«  nKLK�  WF�U��  —œUB�  t�H�  U�  u�Ë  ¨W�uJ��«  qO�—  »dI�  ¡U��ù«  U�—u��
  öL��«Ë  W�UI��«  ôË  dOOG�  ôË  q�bF�  ôò  ∫WKL��  dB���  w�uJ��«  l{u�«  Ê≈  å¡UM��«å?�

ÆåW��d�� WÒO�ö�ù«

 bN�  ULO�  ¨j�u�«  XO�Ë  –  WO�uJ��«  U�«d��«  –  WMO��«  sO�  YK��  sO�  ¨f�√  wK�«b�«  bNAL�«  ŸÒ“u�
 WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«  ŸU{Ë_«  ÍÒœd�  vK�  ÎU�U���«  WHK���  o�UM�  w�  bOFB��«  s�  b�eL�«  Ÿ—UA�«
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  ËdO� o�d�Ë ‰ULA�«Ë ŸUI��«Ë  ËdO� w� WHK��� o�UM� w�  U�dD�« iF� XFD� UL� ÆåWOM�ô« ÈuIK�

Æ»uM��«
 ◊Ëd� Íb�ò Ê√ v�« Î «dOA� ¨j�u�« XO� w� sOO�ö�ù« l� W�œ—œ w� n�«u� WK�K� Íd�d��« oK�√Ë
 s� Ãd�� r� «–«Ë Î̈UOK� qLF�U� WHK��� WI�dD� ÃU��� bK��«Ë dD��« vK� WDI�Ë W�uJ��« W�Uz— v�≈ …œuFK�
 ¨åW�uJ� ”√d�O� u�U�� `�«— ÊU� «–«ò wM� V�d� b�√ Í√ wD�√ s�Ë ¨¡w� dÒOG�� sK� U�dO�Ë WB�U�L�«

ÆÍdO�UF� bL�� v�≈ …—U�≈ w�
 ‰uI�U� Íd�d��« vH��« ¨qO�U� Ê«d�� åd��« wM�u�« —UO��«ò fOz— UNO� W�uJ� v�≈ t�œu� WO�UJ�≈ s�Ë

 ÆåfOz— qL�_ i�«— ôË fOz— qL�√ V�U� ôË fOz— qL�√ ÍÒb� ô Î̈ «bÒO� UN�u�dF� w�Ëd� ò Ê≈
 ÂuO�« U�«Ë  U�ö�ù« s�√ sJ� b�U�� Ê√ b�d� bIM�« ‚ËbM� Ê√ ô« œUB��ô« X�d{ W�“_« Ác�ò Ê√ b�√Ë

ÆåUN�H� b�U�� Ê√ W�uJ��« vK�Ë …d�«RL�« s� »U�œ fOzd�« Âö� s� ÂËbB�
 »uKDL�« UL�≈ U�dO� Ë√ sOB�« l� q�UA� W�uJ� Í√ Èb� fO�ò Ê√ Âe�� Î̈U�d� t Ò�u��« —UO� s� U�√
 nA�Ë  ÆåÎU�O�  UNM�  e�M�  r�  w��«   U�ö�ùU�  …d�U�L�«Ë  ¡w�  q�  q��  —UL���ö�  WO�«R�  W�O�  oK�
 W�U�S� Ê«dJH� W�uJ��« fOz— Ë« bNF�« ÊU� «–« Î «b� Ì”U� n�u� q�I��� —UO�� UM� ÊuJO�ò t�√ Íd�d��«

    Æå·ËdE�« Ác� w� tO�≈ W�U�� s�� r�U� Í√ Ë√ W�ö� ÷U�—

 ÷d�Ë UN�«—ôËœ vK� Áb� ·dBL�« l{Ë ¨Ã—U��« s� sOO�UM�K� qB� w��« q�u���«  UOKL�
 Î U��� ÊU�Ë ¨t�«bIH� Îôu�Ë ‚«u�_« s� —ôËb�« ·UH�� V���� ¨…dOK�U� UN�U��_ U�b�b��
 UNz«dA� fO�Ë  «—ôËb�« lO�� …dOK�« ·d� dF�� Î UL�«œ q Ò�b�� Ê√ UN��U�Ë ¨·dB�« dF� l�d�

 ÆÎ U�UL� fJF�« ÊU� r�U��« tKF� U�Ë Ê«dN� vC� WKOB��« w�Ë ¨qFH� ÊU� t�√ X�� UL�
 ¨UNL�UH�Ë W�“_« V�� œÒb� b�Ë ¨WO�UF�« t��d� vK� W�uJ��« fOz— ÂöÔ� Ê√ sJL� ô ≠
 r�U� u� q�—« Ë√ „œu�Ë cÒH�Ë p��«u� r� ÊxL�« rH�U� t� ‰UIÔ� Ê√ V�� s Ó�Ë ¨qK��« sLJ�Ë
 UN�b�� w��« WD��« s� Î «¡e� Ëb�� W��UFL�« WLGM�«Ë ÆW�uJ��« fOz— fO�Ë ÊUM�� ·dB�
 Êu�Ò“u�� ÊuÒO�UO�Ë ÊuÒO�ö�≈ UNO� „—UA�Ë qO�dK� W�uJ��« fOz— …u�b� ¨·dBL�« r�U�

Æw�UO��« ÂU�I�ô« w�H{ vK�
 ·dB� ÂuO�«  ÊuÒOMF� ·dBL�«  r�U� ÊËUF��  W�uJ��«  fOzd�   ôUHJ�«  «u�Òb�  s�c�«  ≠

ÆrN�ôUH�

 (1¢U áªàJ) ... ¬ qLƒàdG Öéj øªd

qº°†dG ¿ÉgQ ô°ùîj ƒgÉ«æàf

 w�dO�_«  Ëd��K� rN�uI� w� ÊËdEM� sL� s�dO�J�U� d�_« q�Ë ≠
 s�b�R�  Â√  WO�dO�_«   U�UO�K�  ÎU�uB�  «u�U�√  ¡«u�  ¨ Òœd?? Ô�  ô  —bI�
 W�uJ�  V�U�  s�  WO�dG�«  WHC�«  r{  …uD�  s�  Y�b��«  b�  ¨UN�
 WM�«d�«  ◊uGC�«  q�  Ád�dL��  «uD�—Ë  Î̈UL��  l�«Ë  d�Q�  ‰ö��ô«  ÊUO�
 s� ÊËdO�� j�— UL� ¨W�—u� vK� b�b��«  U�uIF�« Êu�U� ÎU�uB�Ë

ÆÊUM�� w� »d��« dOF�� bOH�œ V�U� d�dL�� q��
 ‰ö��ô« ÊUO� ôË ¨X�U� w��« U�dO�√ bF� r� U�dO�√ Ê≈ ¨bOF�Ë UMK� ≠
 ôË  ÂuO�«  w�  X�U�  w��«  UO�Ë—  ôË  ¨UM�  s�c�«  s��  ôË  ¨ÊU�  Íc�«  u�
 ¨ «—«dI� ÁdOOG� sJL� ô Íc�« w�UO��« j��U� Æt�U� vK� wI� ¡w� q�
 bÒO��Ë sO�d� —«b� —UON�«  l� œuI� W�ö� cM� b�L� ¨WO�d� jD�� ôË
 j��«  «c�Ë  ÆtOK�  WMLON�«Ë  r�UF�«  …œUO�  …b�  vK�  …bO�Ë  sDM�«Ë
 Ê√Ë  ¨nF{√  X�U�  U�dO�√  Ê√  u�Ë  ¨wzUN�Ë  Œ—U??�Ë  `{«Ë  w�UO��«
 ¨…b�U� Ê«d�≈Ë ¨…b�U� sOB�« Ê√Ë ¨…uI�« s� dO�J�«  œUF��« UO�Ë—
 vK� …—bI�« b�U� lO�D��« nK� —U�Ë ‰«b��ô« nK�� vÒL�� ÊU� U� Ê√Ë
 sLO�« u�� l�u�Ë ÊUM�� WN�� s� qI��« W�ËUIL�« —u�� Ê√Ë ¨…—œU�L�«
 ÊU�d�« ÊU� w��« W�—u� Ê√Ë Î̈U�F� ÎUL�— sOD�K� w� —U�Ë ‚«dF�«Ë
 U�—UB��U�  rOK���«   U�  ¨dzU���«  Ác�  q�  i�uF��  UN�UI�≈  vK�
 …«œ√   U�uIF�«Ë  ¨rOK���«  «c�  ◊Ëd�  vK�  ÕËdD�  ÷ËUH��«Ë  Î̈UOzUN�

Æ÷ËUH��« «c�
 W�uJ� fOz— U�dE�M� w��« …ezU��« ÊU� Íc�« WO�dG�« WHC�« r{ ≠
 X�O� UN�√ Î «bO� rKF� w��« ¨ÊdI�« WIH� s� u�UOM�� sO�UOM� ‰ö��ô«
 W�UL�Ë  UNFO�u�  vK�  —œU�  ÎUOMOD�K�  Ë√  ÎUO�d�  p�d�  ô  Ê_  ¨WIH�
 ¨—bB� r� Íc�« —«dI�« Êö�≈ b�u� f�« ÊU�Ë ¨WOK�UH�« UN�M�Ë tFO�u�
 ÊËœ s� ¨u�UOM�� t�Ë ¡U� kH�� w�d�� Ãd�� s� Ì—U� Y���« ULO�
 UNO� q�UJ�� ¨wMOD�KH�« Òœd�« ÊuJ�� UN�√ Î «b�R�  U� W{UH��« qFAÔ� Ê√
 Ê√  sDM�«Ë tO� pKL� ô  l{Ë w� ¨W�ËUIL�«  ‰UL�Q�  w�FA�«  —uC��«

ÆÎ«œdHM� WN�«uL�« vK� …—bI�« ‰ö��ô« ÊUO� pKL� ôË ¨b�eL�« ÂbI�
 s� sJ� ¨U�—UJ�≈ sJL� ô WIOI� w�Ë WO�U� W�œUB��ô«  U�uFB�« ≠
 qN��Ë ¨a�—U��« ·dF� ô ¨‰ULK� ÎU�K� WOCI�« lO�� l�b�� UN�√ r Ò�u��

Æd��F� sL� …d�� sLO�« ‰U��Ë ¨UO�«dG��«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Êö�≈
 w�ULA�«  ÊUM��  ¡U�dN�  W�d�  sKF�
 ÷ËdFK�  Ã«—b��«  s�  UA�œUI�«  ?  WKHGL�«
 15x2  iH�M�  d�u�  œb��  5550  ¡«dA�
 ≠ 20x2 ≠ 40x2 ≠ 50x2 ≠ 60x2
 ≠ 15x4 ≠ 20x4 ≠ 30x4 ≠ 40x4
  UH�«uL�«  o??�Ë  p??�–Ë  ¨dO��√  ≠ 60x4
 w�  …œb??�??L??�«  W????�—«œù«  ◊Ëd??A??�«Ë  WOMH�«
 vK�  ‰uB��«  sJL�  Íc??�«  ◊ËdA�«  d��œ
 …dO�  n??�√  W�UL��  mK��  ¡UI�  tM�  W���
 ÊËRA�« …dz«œ s� ©TVA  ·UC�® WO�UM��
 ’UB���« w� W�dA�« e�d� w� W�d�AL�«
 Î «d??N??�  12Ë  ÎU??�U??�??�  8  W??�U??�??�«  s??O??�  U??�
 WFL��«  Âu??�  ¡UM���S�  qL�  Âu??�  q�  s�

 ÆÎ «dN� 11 W�U��« W�UG�
 w� d??�??�« W??�U??�√ w??� ÷Ëd??F??�« Âb??I??�

Æ’UB���« ? UA�œUI�«
 ¡UF�—_« Âu� ÷ËdF�« r�bI� …b� wN�M�
 Î «dN� 12 W�U��« 2020 “uL� 22 tO� l�«u�«

ÆÎUML{
UA�œUI�« d�b�
”«u� sL�d�« b�� ”bMNL�«
623 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 r�bI�  WKN�  ÊQ??�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 ”UO�   U??�U??�  ¡«d??A??�  bzUF�«  ÷Ëd??F??�«
 ¨Í—«d��« ‚Ëc�« qLF� ÂËe� …—«d�Ë jG{
 4À r???�— ÷Ëd??F??�« Ã«—b???�???�« Ÿu??{u??�
  œb�  b�  ¨2019Ø2Ø5  a�—U�  1037Øœ
 W�UN� bM� 2020Ø8Ø7  WFL��« Âu� W�UG�

ÆdNE�« q�� 11∫00 W�U��« wL�d�« Â«Ëb�«
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�«  o�d� ≠ ÊUM��  ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø50¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 s�Ë ‰uFHL�« W�—U� ‰«e� ô s�œ—uL�« iF�
 ÷Ëd�  r�bI�  ‰«u??�_«  oKD�  w�  sJLL�«

ÆW��RLK� qC�√ …b�b�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
2020Ø6Ø29 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
628 ∫nOKJ��«

Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_

 s�  W�U�u�U�   rOJ��«  UM�  f�u�  VK�
 lzU{  ‰b??�  ÍbM�  u{  ÊuM�  UOKO�O�

Æw�öF�« 739Ë 468 s�—UIFK�
 WF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
‰ULA�U� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_

 bM�  d�U�  s??�—«œË  p�uF�«  dC�  VK�
Æs�dHB�UI� 1226 lzU{ ‰b� pOKL�

 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 WOB�A�« t�HB� dD� rOF� s�� VK�
 ‰b� bO� w�œUN� dD� rOF� bL�� tK�uL�Ë

ÆU�U� sO� 1431 —UIFK� lzU{
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 UN�HB�  s�b�«  ·d??�  wK�  ¡«b??�  X�K�
 sO��  ‰U???�d???�  W??F??zU??�??�«  s???�  W??�d??�??A??�
 82  —UIFK�  lzU{  ‰b??�  bO�  …œU??N??�  Âd??�

ÆXOM��dH�
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 UNK�uL�  b??F??�_«  Êö??F??�  vN�  X�K�
 lzU{  ‰b�  bO�  …œUN�  p�U�  qOK�  s��

ÆXO�b� 962 —UIFK�
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰b�  pOKL�  bM�  —c�  wK�  sO�U�  VK�
 3530  —UIF�«  s�  B  „uK�  4  r�IK�  lzU{

ÆrO�UB�d�
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 UN�HB�  W�OL�  dO�_«  b��  VM�“  X�K�
 d�UI�«  UN�M�«  s�  UN��U�u�Ë  WOB�A�«
 bL��  bL�√  UNK�uL�Ë  wK��u�  bL��  —u�
 —UIFK�  lzU{  ‰b??�  bO�   «œUN�  wK��u�

ÆdO�dH� 756
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s� t��U�u� w�œd� sO�� œuL�� VK�
 t��Ë  UNK�uL�  VOF�  t��Ë  —u��b�«  dL�
 lzU{  ‰b�  bO�  …œUN�  VOF�  rFML�«  b��

ÆWO�dA�« 1562 —UIFK�
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 qOL�  t�—uL�  w�u�  qOL�  bL��  VK�
 —UIFK�  lzU{  ‰b�  bO�  …œUN�  w�u�  wK�

ÆsO�Ë— 340
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s�  t��U�u�  w�U�  bL��  ÊU��  VK�
 œË«œ  tKCH�  t��—uL�  —ËbM�  bL�√  V??�«—
 2712 —UIFK� lzU{ ‰b� bO� …œUN� t�U��

ÆU�uH�« WOD��
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 rOF�  tK�uL�  v�O�  bL��  WLF�  VK�
 —UIFK� lzU{ ‰b� bO� …œUN� v�O� bL��

ÆU����«  sO�u� 84
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 UN�HB�  tK�«b��  b??L??�√  V??M??�“  X�K�
 …œUN� rOK� r�U� œUN� lzU��« s� W�d�A�

Æt�OB� 1181 —UIFK� lzU{ ‰b� bO�
 WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

äÉfÓYEG

Twelfth year / Friday / 3  July 2020 / Issue No. 3271
3271  œb??F�«  Ø  2020  “u9  3  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

á«ª°SQ äÉfÓYEG

¢VhôY êGQóà°SG
É°ûjOÉb - »dÉª°ûdG ¿ÉæÑd AÉHô¡c ácô°T

á∏¡e ójóªJ
¿ÉæÑd AÉHô¡c

á°UÉN äÉfÓYEG

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG

 WO�—U��«  r??�U??�  W??I??�U??M??�«   Òœ—
 r�«e�  vK�  ¨U�Ë—U�«“  U�—U�  ¨WO�Ëd�«
 ÊU��U�  W�d�Ë  UO�Ë—  sO�  R�«u��«

ÆWO�UG�_«
 WO�—U��«  r�U�  WI�UM�«  XMK�√Ë
 Ê√ ¨U????�Ë—U????�«“ U???�—U???� ¨W???O???�Ëd???�«
 R�«u�  ÊQA�  WO�dO�_«   U��dB��«ò
 ÊU��U�  W??�d??�Ë  U??O??�Ë—  sO�  Âu??�e??�
 w�UO��«  Ÿ«dB�«  s�  ¡e??�  ô≈  w�  U�
 ¨…b??�??�??L??�«  U???�ôu???�« w???� w??K??�«b??�«
 Ë√  sOO�dO�_«  sOO�UO��«  s�  uA�Ë

ÆåWO�dO�_«  «—U����ô«
 UO�Ë—ò …UMI� ¨f�√ ¨U�Ë—U�«“ X�U�Ë
 «c�ò ∫ U��dB��« Ác� vK� WIKF� ¨å24
 w� wK�«b�« w�UO��« Ÿ«dB�« s� ¡e�

Æå…b��L�«  U�ôu�«
 dO�J�«  o���  r�ò  ∫U�Ë—U�«“  X�U{√Ë
 ¨ U�U���ô«  b??�u??�  v��  X??�u??�«  s??�
 ¨—«—“_« q� vK� jGC�« v�≈ Êu�U���Ë

ÆåuA�Ë nO�e� Æt�uKFH� U� u�Ë

 WO�—U��«  r�U�  WI�UM�«  X�—b��«Ë
 cOHM� s??� «c??� Êu??J??� b??�ò ∫W??O??�Ëd??�«
 s�  ÊuJ�  b�Ë  ¨WO�dO�_«   «—U����ô«

ÆåsOO�dO�_« sOO�UO��« cOHM�
  Òœ—  b�  WO�Ëd�«  WO�—U��«  X�U�Ë
 ô t�≈ UN�uI� qOK� q�� r�«eL�« pK� vK�
 UO�Ë— sO� åR�«u�ò Í√ vK� qO�œ b�u�

ÆÊU��U� W�d�Ë
 …—«“Ë w� WO�U��« …—«œù« d�b� Õd�Ë
 ¨·u�u�U�  dO�«“  ¨WO�Ëd�«  WO�—U��«
 åR�«u�ò  vK�  q??zôœ  Í√  œu??�Ë  ÂbF�
 ¨WO�U�—ù« åÊU��U�ò W�d�Ë UO�Ë— sO�
 s�  W�—U�Ë  W�–U�   U�UN�«  UN�√  Î «b�R�

ÆW�B�«
 UNMJ�Ë  ¨W??�œ√  b�d�ò  ·u�u�U�  ‰U�Ë
 W�–U�   «bO�Q�  ÁcN�  ¨…œu??�u??�  dO�
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لتمديد  أميركا  سعي  دراماتيكي  وبشكل  اليوم  رف��ض  المجلس  ه��ذا 
الطلب  رفض  النووي،  الملف  بسبب  إيران  على  المفروضة  العقوبات 
األميركي من دون ان تجد أميركا أحداً من األعضاء يأخذ بوجهة نظرها 
او يتفهم مطالبها ال بل إنها وجدت الكثير منهم ممن يحّملونها المسؤولية 
ترامب  بقرار  ذلك  ويربطون  تبديها  التي  المخاوف  إنتاج  عن  المباشرة 

االنسحاب من االتفاق النووي الدولي معها. 
توجهت  أّنى  اليوم  نفسها  تجد  ترامب  بقيادة  أميركا  فإن  وبالتالي 
به  يفاخر  كان  الذي  الوحيد  المجال  ان  حد  الى  وخسارة،  خيبة  تحصد 
ترامب بأنه مصدر سعادة واغتباط له وهو المجال االقتصادي، بات يئن 
تحت الضربات التي تلقاها إثر جائحة كورونا ما تسبب بإغالق المئات 
من المؤسسات وتشريد الماليين من العمال وارتفاع مستوى البطالة ولم 
تنفع المليارات السبعمئة ونّيف التي حلبها ترامب من األبقار الخليجية 
بأميركا وأخرجت  التي حلت  الكوارث  لم تنفع في حجب هذه  الحلوب، 

من يد ترامب ما كان يباهي به من أوراق اقتصادية.
ويشعر ترامب ان هذه الخسائر المتعددة األنواع واألحجام والمفاعيل 
فيه  يخوض  الذي  الوقت  هو  له  بالنسبة  قاتل  وقت  في  بأميركا  تحل 
معركة تجديد واليته عبر انتخابات أعّد لها ان تجري في األسبوع األول 
من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل أي بعد 4 أشهر من اآلن، اشهر أربعة 
حتى  نوع  أي  ومن  مكان  أي  في  انتصار  أي  فيها  يحقق  ان  ترامب  يريد 
الثقة  يستحق  ال��ذي  المنتصر  بصورة  األميركي  الناخب  على  يخرج 
ويستحق التجديد له. ويرى ترامب ان معظم هذه الخسائر كانت بسبب 
أهدافها  وتحقيق  ترويضه  عن  أميركا  وعجز  المقاومة  محور  صمود 
االستراتيجية في مواجهته ما يعني أن الحل برأيه ال يكون إال عبر توجيه 

ضربة قوية لهذا المحور تحجب الخسائر.
محور  ضد  اآلن  به  تقوم  عسكري  عمل  أي  ان  ت��درك  أميركا  أن  بيد 
المقاومة هو مغامرة غير مضمونة النتائج ال بل تشبه االنتحار، لذلك ال 
يرى ترامب في الحرب العسكرية حالً، ما جعله يجنح الى فكرة حرب أقل 
كلفة عليه وأكثر إيالماً لمحور المقاومة، فكانت فكرة الحرب االقتصادية 
واإلرهاب االقتصادي لكن ترامب يعرف أن هذه الحرب ال تسقط دوالً وإن 
تسّببت بإيالمها، ثم أن مفاعيل هذه الحرب تتأخر بالظهور وتتطلب عادة 
السنوات الطويلة وترامب ال يملك ترف الوقت في ظل المهل القصيرة التي 
ال تتعدى األشهر األربعة، ولذلك هو بحاجة الى ميدان يصنع فيه نصراً 

سريعاً من دون كلفة يدفعها من دماء جنوده.
االنتصار  فيه  يصنع  الذي  الميدان  هذا  مثل  عن  البحث  مسار  وفي 
السريع غير المكلف  يرى ترامب بتأثير من بعض مستشاريه أن لبنان 
الميدان  هو  الله  حزب  ويمارسها  يقودها  التي  المقاومة  توجد  حيث 
الحزب  هذا  خنق  عبر  المبتغى  االنتصار  يحقق  الذي  واألسهل  األفضل 
وتجريده من سالحه ما يطمئن »إسرائيل« ويسجل نصراً عجز من سبقه 

عن تحقيقه.
اختار ترامب لبنان لصنع هذا االنتصار بسبب اعتبارات وخصائص 
قيام  يمنع  الذي  الواهن  الطائفي  نظامه  طليعتها  في  يأتي  كيانه  تمّيز 
مع  األجنبية،  لليد  الحرة  بالحركة  ويسمح  القوية  المتماسكة  الدولة 
وجود فئة من اللبنانيين من حملة الجنسية األميركية او من غير حملتها، 
من سياسيين رسميين أو غير رسميين، جاهزين للعمل بإمالءات أميركا 
المطلق للمعمورة من دون أن  التعّبد لها باعتبارها هي الحاكم  إلى حد 
يلتفتوا الى حقيقة أميركا اليوم وضعفها، كما ان فيه أي في لبنان أيضاً 
جمعيات وأحزاباً ومنظمات أهلية )NGO ( تنصاع للمخابرات األجنبية 

التي تديرها او تنسق معها المخابرات األميركية.
على  الوجوه  المتجددة  حربها  سياق  في  أميركا  اطلقت  ذلك  ألجل 
محور المقاومة بعنوان »ممارسة الضغوط القصوى للتسبب باالنهيار 
الحاجب  االنتصار  لصنع  مكاناً  ليكون  لبنان  واخ��ت��ارت  الشامل«، 
للخيبات والخسائر التي تكّبدتها وجاءت مؤخراً بقانون قيصر اإلجرامي 
تحت عنوان دعم المدنيين السوريين في وجه النظام واذ بالقانون سيفاً 
يسلّط على رقاب السوريين من دون استثناء وعلى رقاب غير السوريين 
ممن يريدون مد يد العون لهم. وكان للبنان من عقوبات أميركا في قانون 
قيصر وسواه حصة األسد بسبب وضعه الجغرافي وارتباطه بسورية 
باعتبارها متنفسه الوحيد الذي اذا اغلق اختنق... فخطة أميركا إلحداث 
النصر السريع في لبنان هي بكل بساطة حصار يقود الى انهيار وتجويع 
الفتنة  تكون  إسرائيلية  حرباً  تستدرج  أهلية  حرب  الى  تقود  وفتنة 

والحرب األهلية المعبر اإللزامي لها.
موظفة  لبنان  الى  مؤخراً  أميركا  اوفدت  خطتها،  في  النجاح  وألجل 
عن  كلياً  تختلف  طبيعة  من  هي  الحقيقة  في  ولكنها  سفير،  بعنوان 
لبنان  في  الجديدة  األميركية  السفيرة  انها  وسلوكهم،  السفراء  طبيعة 
التي تتصرف بشكل منفصل كلياً عن مهام السفير االعتيادية ومن يتابع 
أمام  نفسه  يرى  وتصريحاتها  مواقفها  على  ويطلع  لبنان  في  حركتها 
حاكم عسكري او رئيس جهاز استخبارات في بلد محتل، يمارس الحكم 
تفرضه  بما  او  بالدبلوماسية  عالقة  أي  له  يكون  أن  دون  من  والسلطة 
قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا من ضوابط لتصرفات السفراء في 

البلد المضيف. 
فالسفيرة األميركّية في لبنان تنفذ بكل وقاحة خطة أميركية محكمة 
المقاومة  على  اللبنانيين  تأليب  عبر  لبنان  في  فتنة  إحداث  على  تقوم 
من  المقاومة  ُيحاصر  ال��ذي  الداخلي  االقتتال  الى  ودفعهم  وسالحها 
عبر  له  ترّوج  الذي  االقتصادي  االنهيار  الى  البالد  ودفع  تجويعهم  باب 
ما  كل  عن  المسؤولية  المقاومة  تحميل  ذلك  وبعد  وإعالمها  مسؤوليها 

يحّل ببلدهم بيد أميركية في أكبر عملية بهتان وتلفيق وتزوير.
عن  وتخلٍّ  استسالم  بين  صالفة  وبكل  اللبنانيين  تخّير  فأميركا 
ومن  صفوفهم  من  عنهم  تدافع  التي  المقاومة  إخ��راج  عبر  الحقوق 
فكرة  على  بالقضاء  أيضاً  التلويح  حد  الى  جوعاً  الموت  أو  حكومتهم 
وجود دولة في لبنان كما هو الحال في ليبيا التي صنعت مأساتها أيدي 

العرب واألطلسي.
األمور  الذي أصدره قاضي  القضائي  القرار  العدوان جاء  في ظل هذا 
ومتوجهاً  الفتنة  لنشر  متصدياً  م��ازح  محمد  ص��ور  في  المستعجلة 
لوسائل اإلعالم بالكّف عن ترويج ما تلفقه السفيرة األميركية وهو قرار 
يندرج في سياق الدفاع عن لبنان وأمنه عبر منع الفتنة ومنع التحريض 
عليها ومنع إذكاء الصراعات الداخلية؛ إنه قرار يأتي بمثابة ضوء أحمر 
يشعله لبنان بوجه سفيرة تخرق القواعد وتستبيح السلم األهلي فيه، 
على  انطباقه  ومدى  وقانونّيته  القرار  مشروعية  في  مناقشة  غير  ومن 
فلهذا  المستعجلة  األمور  قاضي  لصالحيات  الناظمة  واألصول  القواعد 
السفيرة  إلبالغ  فرصة  القرار  يكون  أن  نتمنى  كنا  فإننا  آخر،  مكان  األمر 
ان عملها الفتنوي مرفوض، ألنه ينتهك مصالح لبنان األمنية وأن عليها 
القرار فرصة لالنقضاض على  البعض من  ان يجعل  ان تتوقف عنه، ال 
ومنعها  بكلمة  تبدأ  فالفتنة  شراً...  بلبنان  يريد  ممن  والتقرب  الوطنيين 

يبدأ بحظر الدعوة إليها.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

منع �لفتنة يبد�أ ... )تتمة �ص1( 

المواقف الراف�ضة ... )تتمة �ص1( 

»يهودا  بتحرير  الصهيونية  حركتهم  حلم  حقق  بأنه  اليهود،  ل��دى 
آلون« من خالل مشروعه  والسامرة«، والذي عّبر عنه بوضوح »إيغال 
يعلن  أن  مصادفة  ليست  ولعلّها   ،1967 تموز  أوائ��ل  في  طرحه  الذي 
نتنياهو عن بدء الضم في األول من تموز الحالي، في اشارة بالغة لجهة 
توقيتها، للقول إّن ما طرحه آلون قبل 53 عاماً، ال بد من تحقيقه اليوم، 

وال تراجع عنها.
والحزبية  السياسية  مستوياته  بين  الكيان  يشهدها  التي  النقاشات 
والعسكرية واألمنية حول منافع الكيان من هذه الخطوة من عدمه، إنما 
تدور بين أبناء البيت الواحد داخل الكيان، بما يتطلب األمر إلى ضرورة 
التنبه أّن هناك تقاسماً لألدوار بين األطراف بين نتنياهو وغانتس الذي 
العام،  بدل  عامين  لمدة  الميزانية  ُتقّر  أن  الّضم،  على  لموافقته  يشترط 
األمر الذي يرفضه نتنياهو ومن خلفه الليكود، أي أّن الخالف في جوهره 

لتحسين الشروط. وعلى السلطة والمنظمة أن تسقط من حساباتها أية 
رهانات على أيٍّ من األطراف داخل كيان االحتالل الصهيوني. 

وهو  رأيه  عند  يزال  ال  السياسي،  وخبثه  بمكره  المعروف  نتنياهو 
التي  المواقف  أغلب  أّن  خصوصاً  ال��ّض��م،  خطوة  تنفيذ  في  المضي 
تعارضها، تنطلق من حرصها وتباكيها على مستقبل الكيان ومصالحه، 
من دون األخذ في الحسبان أّياً من حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي 
نتنياهو وفي رده على تعنت غانتس وأزرق أبيض، أن يذهب إلى إخضاع 
التسريبات  تشير  حيث  الحكومة،  داخل  التصويت  إلى  الّضم  خطوة 
سيذهب  األح��وال  أس��وأ  وفي  األغلبية.  على  سيحصل  أّن��ه  الصحافية 
العام  لمدة  واليته  فترة  انتهاء  بعد  ل�«الكنيست«،  مبكرة  انتخابات  إلى 

ونصف، بعد افتعال أزمة حكومية مع شريكه غانتس.
*كاتب فلسطينّي

{ د. جمال شهاب المحسن
 االنخفاض القياسي لقيمة الليرة اللبنانية أمام الدوالر وسائر 
المترّدية  المعيشية  األوضــاع  من  كثيراً  فاقم  األجنبية،  العمالت 
المعيشي  الوضع  هذا  نتيجة  األمّرين  يعانون  واللبنانيون  أصالً، 

االقتصادي الذي يهّددهم في لقمة العيش.
إلى  الدولة  تسارع  أن  الــضــروري  من  بــات  التحدي،  هــذا  أمــام 

إجراءات إنقاذية على كّل المستويات... تبدأ من:
ـ إعالن حالة الطوارئ االقتصادية القصوى وإطالق يد القضاء 
لمالحقة ومعاقبة المضاربين الماليين الكبار والمتالعبين بسعر 
إلى  االلتفات  والمحتكرين، دون  ــات  األزم وتجار  الليرة  صــرف 
والفئوية  والمذهبية  الطائفية  الداخلية  المافياوية”  “الحمايات 

والشللية والتدخالت و”الحمايات” األميركية واألجنبية.
يبّررون  الذين  خصوصاً  تقصيره،  يثبت  من  كل  محاسبة   ـ 
مسؤولياتهم  يتحّملوا  ولــم  الـــدوالر  بــارتــفــاع  األســعــار  ارتــفــاع 
ينسحب  وهذا  نعيشها..  التي  األزمــات  بعض  افتعال  بدايات  منذ 
القوانين  لمخالفتها  التجارية  المؤسسات  من  الكثير  أيضاً على 
الغذائية  السلع  أســعــار  رفــع  لجهة  سيّما  ال  الــنــافــذة،  واألنــظــمــة 
االلتزام  وعـــدم  مــبــرر،  غير  بشكٍل  والــمــنــّظــفــات  واالســتــهــالكــيــة 
التقيد  وعدم  المدعومة،  والمشتقات  للمواد  الرسمية  بالتسعيرة 

بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية وغير ذلك.
وفتح  الحكومة  مع  التواصل  إلى  اللبنانية  الحكومة  تبادر  أن  ـ 
األخّوة  معاهدة  إطــار  في  المشتركة  االتفاقيات  وتفعيل  الحدود 

والتعاون والتنسيق. وكذلك، اتخاذ القرار الشجاع بالتوّجه شرقاً، 
كخيار اقتصادي إنقاذي ال بّد منه، ال سيما أن الواليات المتحدة 
اقتصادييْن على لبنان تحت  األميركية تفرض عقوبات وحصاراً 

عناوين وذرائع شتى.
التي  الــطــرقــات  قــرار حاسم بوضع حــّد ألعــمــال قطع  اتــخــاذ  ـ 
الدورة  كل  وتوقف  الناس  معاناة  في  وتزيد  البلد،  أوصال  تقّطع 

االقتصادية.
الصهيونية  واألطماع  التحديات  مواجهة  على  الجهود  تركيز  ـ 
تعزيز  على  والتشديد  المقّدس،  وترابنا  ومياهنا  وغازنا  بنفطنا 
المنتصرة:  الذهبية  معادلتنا  حــول  وااللتفاف  الوطنية  الــوحــدة 

الجيش والشعب والمقاومة.
اإلقتصادي  االنهيار  بلدنا في مستنقع  إغراق  أعداؤنا يريدون 
الذي يشّرع األبواب الختالالت واختناقات أكبر... وهذا ما يحتم 
وتحقق  لبنان  تحّصن  التي  المطلوبة  اإلجــراءات  كّل  اتخاذ  علينا 
الواقع االقتصادي  الذين ضاقوا ذرعاً من هذا  اللبنانيين  مصالح 

والمعيشي األليم.
إّن السير في خيار المواجهة على الصعد كافة، سيؤدي حكماً 
إلى إسقاط الدوالر أما الليرة، واسقاط مفاعيل الحصار والعقوبات 

االقتصادية...
واألجــــراءات  اللبنانيين...  على  تضغط  الــمــأزومــة  األوضـــاع 

مطلوبة لكي يتنفسوا.
* إعالمي وباحث في علم االجتماع السياسي

اإجراءات مطلوبة لكي يتنّف�س اللبنانيون

المملكة العربّية ال�ّضعودّية

 

بين ابن �ضلمان والخرائط 

�لجديدة

{ د. أحمد الزين
المملكة العربّية الّسعودّية بالد هي أكثر بكثير من مجّرد 

أرض، وأقّل بقليل من سماء...
فلعلّه ال توجد على الكرة األرضّية بالد تحوي من الخيرات 
ما تحويه أرض المملكة ولعلّه ال توجد سماء فيها من األبعاد 

الّروحّية ما في سماء المملكة العربّية الّسعودّية... 
 مساحات تمتّد في مدى أكثر من مليوني كيلو متر مرّبع 
في الجزء الجنوبي الغربي من قاّرة آسيا في موقع جغرافي 
من  العديد  وعلى  العربي  والخليج  األحمر  البحر  على  مطّل 
في  كبرى  سياسّية  قّوة  كّرسها  مّما  الهاّمة  البحرّية  المنافذ 
المنطقة ال بل في العالم.. وعدد سّكان يقارب الثالثين مليون 
نسمة، ونفط وغاز طبيعي ومعادن وذهب.. وفوق كّل ذلك 
من  المدينتان  هاتان  تحمله  ما  بكّل  المنّورة  والمدينة  مّكة 
وجه  على  كان  أينما  مسلم  كّل  قبلة  تجعلهما  روحّية  أبعاد 

البسيطة.
 كّل ذلك وسواه جعل من هذه المملكة قلباً للعالم العربي 

اّلذي ينعم بالخير طالما أّنها تنبض بالخير..
2020 اّلذي يشهد تحّوالت كبرى، وكأّن   لكّننا في العام 
اقتصادات  عليه:  هي  ما  على  دولة  تترك  فال  تنزاح  األرض 
دول  عن  تسقط  وه��االت  كورونا،  وقع  على  تتهاوى  كبرى 
كان ُيعتقد أّنها عظمى فإذا بها أعجز من تؤّمن أقنعة وأجهزة 
دولّية  وحدود  الفايروس،  لضحايا  توابيت  حّتى  أو  تنّفس 

ُيعاد رسمها بالّدم.. فأين الّسعودّية من كّل هذا؟ 
دول  من  واحدة  أّنها  خاّصة  بعيدة  ليست  هي  بالّتأكيد   
 7 ال�  مساحته  تتجاوز  ال  اّلذي  الشرق  هذا  األوسط،  الّشرق 
 93% رحى  فيه  وتدور  العالم  في  اليابسة  مساحة  من   %
من حروبه الّطاحنة.. فها هو العراق يتشّظى في إطار دولة 
فدرالّية مقّسمة على أسس عرقّية ومذهبّية وقد كان قبل أمد 
ليس ببعيد دولة موّحدة، وها هي سورية تحاول لملمة ما 
اليمن  هو  وها  جديد،  من  لتسقط  إال  تنهض  فال  منها  تبّقى 
لتقسمه  خريطته  رسم  تعيد  التي  الّدماء  من  بحر  في  غارق 
فلسطين  من  تبّقى  وما  األردن  أّما  وشمالي..  جنوبي  بين 
األميركّية  ال��ق��رن  صفقة  وق��ع  على  األخ��ط��ار  فتتهّددهما 
اإلسرائيلّية... والقائمة تطول فهل تبقى الّسعودّية بمنأى عن 
مرجل الغليان في منطقة تتداخل فيها القضايا والّتداعيات؟ 
ال��ّدوام  على  لها  ندعو  التي  الخير  فمملكة  ال  بالّطبع   
مثلها  تعرف  لم  لعلّها  فترة  في  تمّر  الّنعم  ودوام  بالّسؤدد 
منذ الّتأسيس: ولّي عهد هو محّمد بن سلمان ينتظر تتويجه 
ملكاً في ظّل طعن كثير من أمراء األسرة الحاكمة بأحّقّية هذا 
التتويج، في حين رمي أغلب أمرائها في غياهب الّسجون... 
وحرب في اليمن تستنزف االقتصاد والطاقات دون أفق يشي 
بانتهائها أو حتى بتحقيق مكاسب تبّرر اندالعها.. انخفاض 
دون  وبالتالي  حجيج  دون  حّج  وموسم  الّنفط  أسعار  في 

موارد! 
من  تبدر  أن  دون  بالّصواريخ  أرامكو  الحوثّيون  دّك  لقد   
األميركيين أّية رغبة في الّتدّخل إليقاف ذلك فهل هذا مؤّشر 

على رفع الغطاء األميركي عن ابن سلمان؟
يستطع  فلم  اليمن  في  وإنجازات  بمكاسب  وعدهم  لقد   
تحقيق أي من وعوده، في المقابل يبدو محّمد ابن زايد ولي 
خالل  من  ويبدو  لألميركيين  منه  قرباً  أكثر  ظبي  أبو  عهد 
قد  اإلمارات  مع  السعودّية  تحالف  أّن  اليمن  حرب  مجريات 

بدأ يتآكل... 
 العالم كلّه في ورطة وكذلك محّمد بن سلمان.. 

الشباب  لجيل  يظهر  أن  للعهد  واليته  بداية  في  سعى   
فسمح  الّتغيير  على  القادر  المجّدد  صورة  في  الّسعودي 
المنع وحّد  الّسعودّية بالقيادة بعد عقود طويلة من  للمرأة 
من سلطة رجال الّدين ووعد باقتصاد ناشئ يقوم على أسس 
منتجة بعيداً عن الّنفط فكانت رؤية 2030 ومدينة »نيوم« 
االقتصادي  االنكماش  ظّل  في  بعيدة  تبدو  التي  الموعودة 

والنيران المشتعلة تحت رماد الصحراء... 
اّلذي يفرض نفسه بشّدة فهو: ما مصير ابن  أّما السؤال   
البديل  الغطاء عنه؟ ومن هو  أميركا  سلمان في حال رفعت 
الّسعودّية  تنقسم  هل  يتفّرق؟  قد  شتاتا  يلّم  أن  يمكن  اّلذي 
المنطقة  تتشّظى  كما  تتشّظى  وهل  ومعارض  مؤّيد  بين 
كّل  خرائط  ضمن  من  الّسعودّية  خريطة  تكون  هل  برّمتها؟ 
بلدان المنطقة التي ُيعاد رسمها بالّدم؟ أية مفاجأة تحملها 

األشهر المقبلة لمحمد بن سلمان؟ 
 ال أحد يتمّنى ذلك لكّننا نطرح األسئلة من باب الحرص 
هذا  فهل  نّتحد...  وعسانا  لبالدنا  يرسم  لما  ننتبه  عسانا 

ممكن؟

{ د. أسماء عبد الوهاب الشهاري 

مهما حدثوكم وقالوا لكم، ومهما سمعتم أو قرأُتم، ومهما تفنّن 
األدباء والباحثون في صياغة الكلمات وتنميق العبارات وصياغة 
الجمالت، إال أّن وحدها دموع أمهات الشهداء تستطيع أن تصف 
لكم ماذا يعني قصف مملكة الشر، وهن يتبادلن التهاني، الحمدلله 

لم تذهب دماء ابني هدراً لترّد عليها األخرى: إنها دموع الفرحة.
وأُيّ فرحة في الدنيا ُتضاهي فرحة المظلوم وهو يرى جبروت 
الطغاة يتهاوى أمام عينيه، وكبرهم وصلفهم تنكس رايته بتأييد 

الله على يديه.
لن  التفاصيل  في  والمدقق  المعركة،  سير  أتون  في  المتأّمل  إّن 
اليمانية بأسماء  الُمسيّرة  والطائرات  الصواريخ  يمّر عليه تسمية 
مثل »صماد 3«، وكأّنه يقول للعالم المتغطرس، إّن من يقاتلكم هي 
أرواح شهدائنا وليست مجرد صواريخ وطائرات عادية، وهذه هي 
السماء  إلى  ترتقي  الشهداء  فــأرواح  اليمانيون،  يعتقده  ما  حقيقة 
وتظّل تحلّق فوق المجرمين لتنصّب حمماً وبراكين على رؤوسهم، 

وال تغادر أبداً حتى النصر وبعد النصر.
وفي هذه الحالة كيف سيكون الحال لمن يقاتل أرواحاً، فهي ليست 
بالشيء المادي الذي يمكن للرادارات أن ترصده، وال للصواريخ أن 
تسقطه وال للباتريوتات وأحدث أجهزة العالم أن تعترضه أو تحول 
بينه وبين هدفه، وحتى الدهان السحري العجيب لن يمّوه على هذه 
األرواح هدفها وال هي ستلتصق به، قد ال يكون هذا تفسيراً علمياً، 
لكن أّي علم وأّي منطق في الدنيا يستطيع أن يفّسر حقيقة ما يحدث 
أو أن يتنبّأ بكنهه؟ وكيف لدولة مستضعفة ُمعتدى عليها ومحاصرة 
لما يزيد عن خمس سنوات بدأت في تطوير قدراتها من الال شيء أن 
تصل إلى التحليق فوق رؤوس قاتليها بكّل هذا االقتدار وأن تحدث 
ضجة على مستوى العالم وتغييرات على مستوى اإلقليم إال أنها 
أصبحت قوة إقليمية ال ُيستهان بها، بينما يصل الحال باألخرى إلى 
هذا المستوى من العجز والضعف وهي من تمتلك من اإلمكانيات 
الهائلة ما جعلها تشتري العالم بضمائره ومواقفه وأسلحته وكّل 
ترساناته، وتبقى الكلمة التي يرّددها اليمنيون هي من تختزل كّل 
هذا المشهد، والتي لم يِع العالم األخرس المؤمن بالماديات فحسب 

حقيقة سرها ومعناها حتى اآلن »هو الله«.
إال  المتقّدة،  سعيرها  ولظى  الحرب  هذه  شــّدة  من  الرغم  وعلى 
أّن فيها من الطرائف ما يتوقف عنده اليمنيون ويعتبرونه متنّزهاً 
ويتبادلون  واألخـــرى،  الفينة  بين  أنفسهم  عن  فيه  يروحون  لهم 
وربما  المؤسس«  »ســروال  أولها  ليس  بينهم  ما  في  االبتسامات 
اعتراض  في  يستخدم  الــذي  العجيب«  »الــدهــان  آخرها  يكون  لن 
الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة اليمانية بعد 
السعودي  النظام  اشتراها  التي  الدفاعية  العالم  منظومات  فشل 
الـــدوالرات، فلربما تنجح تعويذات  العالم بمئات  بلدان  من جميع 

مشايخهم في ما لم تنفع فيه رياالتهم.

المتحدث  الرابعة« على لسان  الــردع  تــوازن  لـ »عملية  وإْن عدنا 
باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع التي أحدثت كّل 
هذه الضجة والتخبط والذعر لدى النظام المتهالك برموزه وشعبه 
وجميع حلفائه، ويظهر ذلك من بياناته المتضاربة، وبيان أميركا 
لرعاياها هناك، فكيف إن توالت العمليات وازدادت وجعاً كما يتعّهد 
وإن  بعهوده،  وأوفــى  مصداقيته  أثبت  الــذي  اليماني  المارد  بذلك 
وكانت  تسعاً  وازدادت  ثالثمائة  لديه  المرصودة  األهــداف  كانت 
الجوية،  سلمانه  وقاعدة  استخباراته  ومبنى  العدو  دفــاع  وزارة 
وهي بهذه األهمية والحساسية في مقّدمة األهداف، فما هي بقية 
األهداف األكثر ُعمقاً وإيالماً ووجعاً، وما الذي ينتظرهم في اآلتي 

من األيام؟ 
إّن األشّد وجعاً من وقع هذه العملية على بني سعود وحلفائهم 
هو أبعادها ودالئلها التي لها أول وليس لها آخر، وفي هذا البحر 
يمكن لكّل الكتّاب والباحثين أن يدلوا بدلوهم وأن يعبّروا عن وجهة 
نظرهم، فالباب مفتوح أمام جميع وجهات النظر، ألّن القيادة اليمنية 
وقواتها المسلحة دائماً ما تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، 

وتوجه عشرات الرسائل بعملية واحدة.
اليومية  واالنتهاكات  الجرائم  جانب  إلى  انه  نظري  وجهة  ومن 
الكثيرة من قبل تحالف العدو والتي طال صبر المارد اليمني عليها 
التي يطلقها  السالم  لمقابلة مبادرات  الطويل  انتظاره  وبعد  كثيراً 
بين الفينة واألخرى أن تلقى أذناً واعية، فهناك معركة على األرض 
وأهميتها  المعركة  هذه  ولحساسية  »مــأرب«  ُتدعى  حسمها  يجب 
لدى الطرفين بما في ذلك مرتزقة العدو الذين اعتادوا هم وأربابهم 
من دون الله على نهب المليارات من قوت أبناء الشعب ونفطه وغازه 
بشكل يومي، وهم محرومون حتى من رواتبهم وأبسط حقوقهم، 
فإّن القيادة الثورية وأبناء الجيش واللجان الشعبية يرون ضرورة 
الذي  واالستهداف  القصف  بضراوة  المسبق  ولعلمهم  الحسم، 
ستطاله منشآت النفط والغاز إن هم وصلوا إليها وهم قاب قوسين أو 
أدنى من ذلك، فإّن عليهم إيصال الرسائل القوية والموجعة والقابلة 
أّن  إلى  األخيرة،  العملية  المستويات من خالل  أبعد  إلى  للتصعيد 
أّي تهّور واستهداف من قبل العدو على خيرات الشعب المحاصر 
الجائع والتي نهبت طويالً وكثيراً سيقابل بما هو أعنف منه وأشّد، 
وال مجال للمساومة بين مأرب أو احتجاز سفن المشتقات النفطية أو 
تقديم تنازالت سياسية ألّن »المفوض« وهي الصواريخ الباليستية 
والمجنحة والطائرات المسيّرة تستطيع أن تقول كلمة الفصل في 
كّل ذلك وهي قوة صاعدة ومتنامية وتستطيع أن تفرض معادالتها 
ضرورة  في  أنفسهم  اليمنيون  يــرى  ال  لذلك  الــواقــع،  أرض  على 
لتقديم أي تنازالت بعد كّل الصبر والتضحيات وبما يمتلكون من 
الشعب  كّل  أّن  بالذكر  والجدير  نظرهم،  وجهة  من  رابحة  أوراق 
يومه  قــوت  من  حتى  المسيّر  والطيران  الصاروخية  القوة  يدعم 
واللجان  الجيش  وأبناء  المسلحة  قيادته وقواته  وهو ملتف حول 
البترودوالر  المنافق الذي اشترى  العالم  أّن  الشعبية، لعلمه يقينا 

مواقفه وعلى رأسه األمم المتحدة ومجلس األمن قد ُتسقط قاتلي 
أطفاله من قائمة العار، لكن »المفوض« سيأخذ بحقه وبكّل قطرة دم 
رغماً عن الجميع وله كّل الحق والشرعية والمشروعية في ذلك ولن 

يستطيع أحد منعه من أخذ حقه بيده.
ومن كان يعتقد أّن من واجه أرتال الغزاة ومرتزقتهم في عشرات 
الجبهات يمكنه أن يغفل عن الوضع الكارثي في الجنوب وما آلت 
إليه األمــور، فهو واهــم، وإْن كان األعــداء والعمالء الذين يقومون 
بتفتيت النسيج االجتماعي ويظنون أنهم في مرحلة تقاسم الكعكة، 
فإّن »المفوض« يقول لهم أيضا »نحن هنا« فال تسرحوا بخيالكم 

بعيداً.
بـــ »محور  يتعلق  مــا  فــي  أهمية  األكــثــر  آخــر وهــو  وعلى صعيد 
المقاومة«، وأمام وقاحة النظام السعودي وهرولته هو واإلماراتي 
في التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب على المأل، فإّن الروح 
يجوب  أن  بإمكانه  الــذي  المبّجل  اليمني  والــصــاروخ  الصمادية 
وأن  شاء  وأينما  شاء  وقتما  المهلكة  سماء  في  الطويلة  الساعات 
يصل أينما يريد وكيفما يريد، يقول لهم إّن سماءكم باتت مفتوحة 
لطائراتنا تسرح وتمرح فيها كيفما تشاء، فبإمكانها أن تتنقل من 
 1600 بعد  على  الرياض  العاصمة  إلى  ومنها  نجران  إلى  جيزان 
كم وإلى ما هو أبعد من ذلك، فال وزارة دفاع تستطيع أن تدفع عن 
نفسها شراً، وال قاعدة عسكرية تملك لنفسها نفعاً وال ضراً، وال 

استخبارات تستطيع أن تتنبّأ بموعد الضربة وميقاتها.
إذن فعلى ما تراهن »إسرائيل« وإْن كانت األدوات التي تستخدمها 
أن تكون عليه  يتوقع  الذي  فما  الدرجة،  إلى هذه  متهاوية وهالكة 

»إسرائيل« نفسها؟ 
أحد  على  يخفى  ال  أنــه  العميقة  االستراتيجية  األهــــداف  ومــن 
المسؤول الفعلي سواء في وزارة الدفاع أو االستخبارات وغيرها، 

ومن غير رأس الشر أميركا.
كما يجب أال ننسى في هذا المقام أن نذكر مستوى الذّل والهوان 
إليه مملكة بني سعود جــراء كّل  التي صــارت  والضعف والضعة 
بــأم عينيه  الــذي شهد على عجزها  أمــام شعبها وجمهورها  ذلــك 
وتناقله في مواقع التواصل االجتماعي رغم كّل صور االستكبار 
والكبت الذي تمارسه على مواطنيها إال أنها لم تتمّكن من منعهم من 
تصوير ونشر وتداول فضائحها المدوية لشّدتها واستمرار مشهد 
الحريق من الليل حتى مطلع الفجر، فهي فضيحة أمام المضطهدين 
المطبّعين وعلماء السالطين، هذا وهي ثالث دولة  وصفعة بوجه 
في شراء األسلحة على مستوى العالم، واألفظع ذلها وانكسارها 
وتهاوي هيبتها على مستوى اإلقليم والعالم ككّل، واألشنع أّن إلهها 
من دون الله – أميركا - لم تأذن بالنهاية بعد، وال يعلم سوى الله 

إلى أين تريد أن توصلها؟ 
لها،  أهــالً  ليس  مغامرات  في  يدخل  من  أّن  يقيناً  نعلمه  ما  لكن 
فسيصل به الحال إلى الهروب من كّل التداعيات والعيش في أوهامه 

ليخفف عن نفسه وطأة كّل شيء، ولو كان الدهان العجيب.

{ زينب العياني

عــلــى مـــدى الــعــصــور والــبــشــريــة تعيش فــي ظــلــم وحـــروب 
الله  يأتي  زمان  كّل  في  ولكن  ُمتسلّطين،  جبابرة  من  وُتعاني 
لومة  الله  في  يخافون  ال  للبغي  قامعين  للحق  ناصرين  بقوٍم 
زالت  وما  األزل  منذ  هي  والطاغوت  الحق  بين  المعركة  الئــم، 
انتصار  ولّـــى  الــيــوم  أّن  الــفــرق  هـــذا،  عصرنا  حتى  ُمستمرة 

الطاغوت وباتت االنتصارات تتجلّى لقوى الحق.
في  السـعودي  العمق  استهدفت  اليمنية  المسلحة  الــقــوات 
الرابعة«  الــردع  »تــوازن  ُسميّت  والتي  نوعها  من  األكبر  عملية 
المساومة  يقبلون  ال  اليمنيين  أّن  للتّحالف  العملية  هذه  رسالة 

والمخادعة في إيقاف العدوان ورفع الحصار.
من  اســتــمــّرت  أنها  الــّرابــعــة«  الـــردع  تـــوازن  »عملية  ُيميّز  مــا 
الــمــســاء حــتــى الــفــجــر وتـــنـــّوع أهــدافــهــا أيــضــاً حــيــث اتسعت 
عاصمة  إلــى  وصـــوالً  ونــجــران،  جــيــزان  مــن  العملية  ُجغرافيا 

بالدفاعات  العدو  لدى  تحصيناً  األشدُّ  المدينة  الرياض،  العدو 
الكثير  وغيرها  الباتريوت  صواريخ  من  ـــرادارات  وال الجوية 
التي  الــقــوة  أّن  للسعودية،  يؤكد  وهــذا  الــدفــاع،  مــســارات  مــن 
دفاعاتها  أّن  وآخر  وقٍت  بين  وُتغرد  بها  وتتباهى  عنها  تتحدث 
اليمنية،  المسلحة  القوات  لعمليات  التّصدي  استطاعت  الجوية 
اليمنية  الــعــســكــريــة  الــقــوة  بـــأّن  وإحــبــاطــهــا، رســالــة واضــحــة 
السعودية  أّن  حيث  المعركة،  ساحة  في  واألقــوى  األكبر  هي 
أصبحت هي وقواتها ونفطها ومواقعها العسكرية والُجغرافية 

في مرمى سالح اليمن الفتاك.
 السالح الُمستخدم في »عملية توازن الردع الرابعة« مشترك 
بين القوة الصاروخية وسالح الجو الُمسيّر، استخدمت القوة 
الــصــاروخــيــة أنـــواع عـــّدة مــن الــصــواريــخ منها صــواريــخ ذو 
العالية  الفقار بعيدة المدى - قدس ُمجنح، الذي يتميّز بتقنيته 
لم  ُمجنحة  وصواريخ   - الجوية  الدفاع  منظومات  تجاوز  في 

3، التي ُتحلق  ُيكشف عنها بعد وأيضاً طائرات من نوع صماد 
على مديات بعيدة جداً حيث ُجّربت في أكثر من عملية.

أهدافها  فــي  مــســاراتــهــا  غــيّــرت  المسلحة  الــقــوات  أّن  يــبــدو 
االســتــراتــيــجــيــة مــع الـــعـــدو، فــعــمــلــيــات تــــوازن الــــردع الثالث 
السابقة، استهدفت عصب االقتصاد السعودي، وتركزت على 

أهداٍف نفطية فما الذي تغيّر اليوم؟
مع انخفاض أسعار النفط رّبما لم تعد القوات المسلحة ترى 
العصب  باستهداف  جديد  مساٍر  إلى  فانتقلت  ثميناً،  هدًفا  فيها 
السعودي وهو االستخبارات، وقاعدة سلمان الجوية ومواقَع 

عسكريًة في الرياض وجيزان ونجران.
والقوة  الــشــجــاعــة  تعكس  الــرابــعــة«  الـــردع  تـــوازن  »عملية 
والُجرأة لمن ُيمثل اليمن، حيث أّن هذه العملية تهدف في وقف 

العدوان ورفع الحصار وإطالق ُسفن النفط.
واآلتي حافل بالمزيد...

ال خيار عن ماأرب والدهان لي�س بعجيب... 

»عملية توازن الردع الرابعة«... والخافي اأعظم



ثقافة وفنون10

بيروت تحترق.. والجزائر 

في »خيخون« تنتقم!

{ مصطفى بدوي*
نحو  »م«  الحكواتي  صديقنا  بنا  يسافر  الحلقة  هذه  في 
في  أحد  وال  وبحراً  وجواً  براً  للحصار  تتعّرض  وهي  بيروت 
متتابعين  شهرين  من  أكثر  دام  أسطوري  صمود  سوى  المدى 
تزهو  بطولية  ومقاومة  جنونّي  قصف  يتماسا..  أن  دون  من 
بالشهادة في زمن رخو كالهواء الصلب.. صمٌت عربي وملحمة 
فلسطينية مجنونة بالموت عشقاً في حرية كنعانية حمراء.. 
مقربة  على  ههنا  كروية  وهلوسة  هناك..  وموت  وموت  موت 
من البوغاز.. عمارات تخبز األبرياء هناك تحت قصف ال يرحم 
خيخون..  في  والجرذان  الغربان  يتابعها  كروية  وهذيانات 

مفارقات محمومة سنتابعها. فاليكموها:
حزيران 1982

تناهى  ألمانيا  الجزائر  مباراة  المنتظرين  مع  ننتظر  ونحن 
إلينا نحن المهووسين بفلسطين عبر اإلعالم التلفزيوني خبر 
أكثر جدّية  بل  اذن جدياً  األمر  اجتياح شارون لبيروت. صار 
هوالكو  حملة  في  األب��رز  العنوان  كان  الكثيرون.  توّقع  مما 
لبنان  في  التحرير  منظمة  وقواعد  المقاومة  تصفية  الجديدة 
او  النسيان  عداد  في  بالقضية  والزج  نهائي  بشكل  وسحقها 
أنفاسنا  حبسنا  البعيدة.  المنافي  نحو  تهجيرها  األقل  على 
ونحن نتابع عبر الصور التي كان يبثها اإلعالم جحافل التتار 
الجدد وهي تطارد فتية ال يحملون اال رشاشات »ال� آر بي جي« 
.. آثرنا متابعة ما يجري على قناة »البي بي سي« ألن االعالم 
والكويت  الجزائر  منتخبي  بمشاركة  مهووساً  كان  العربي 
بيروت  المشعة  النور  كرة  أن  تأكدنا  إسبانيا..  مونديال  في 
الرومانسية  أحالمنا  رأيناهم  الذين  الفتية  وان  محاصرة 
مستعدون للدفاع عن أحالمنا حتى الرمق األخير.. قبلئذ، كنا 
قد تربينا على »الهدف« التي كان يصدرها إعالم جورج حبش 
التي كانت تصدر عن إعالم نايف حواتمة لنبحر  و«الحرية« 
الفلسطيني  االختالف  في  نرى  كنا  قصية..  ثورية  أحالم  في 
مغتالة  بل  مغيبة  ديمقراطية  ممارسة  على  تربية  فصائليا 
ينتصر  منا  بفلسطين  مهووس  كل  وكان  المتوسط  شرق  في 
لطروحات فصيل دون ذاك. اكتوينا بنيران بيروت التي كانت 
تمزق اللحمين الفلسطيني واللبناني ونحن نرى رفاقنا هناك 
المنهارة وخلف الحصون  يتمترسون خلف جدران العمارات 
الجدد  النازيين  تقدم  ليوقفوا  واالحجام  االشكال  المتعّددة 
الالمحدود  القصف  جراء  من  العمارات  تلتهم  اللهب  وألسنة 
حرارة  كانت  الصنع.  األميركية  المغيرة  والطائرات  للفانتوم 
يصرخ  سلمان  وطالل  تحترق  بيروت  وكانت  حارقة  حزيران 
البيضاء!  الرايات  ترفع  ولن  تحترق  بيروت  »السفير«:   في 
الثوري  التحّدي  أشكال  من  وشكالً  موجعة  الصرخة  كانت 
بشراسة  قاتلت  التي  اللبنانية  الوطنية  القوى  رفعته  الذي 
التمدد  .. شرق يناهض  من أجل شرق آخر: شرق حر وعادل 
عملية  واجهة  تعد  التي  الصهيونية  والعنجهية  االمبريالي 
المقاومة  رأس  ك��ان  العالمية..  االمبريالية  لهذه  متقدمة 
الحاضن  كانت  لبنانية  فلسطينية  معجزة  أن  غير  مطلوباً 
األعظم لدحر هذا المطلب الصهيوني.. واصل شارون جنونه 
من  أطناناً  الجحيم   فكان  صمودها  المقاومة  واصلت  فيما 
وثالث  جوي  وآخر  برٌي  قصٌف  بيروت..  على  تلقى  القنابل 
بحري وما استطاع شارون التقّدم شبراً واحداً على األرض.. 
احتمال  إل��ى  تشير  الغربيين  الصحافيين  تقارير  كانت 
الذين  الفتية  شراسة  أن  بيد  بيروت  في  جديدة  »غيرنيكا« 
الجهة  في  المقابل،  وفي  أسطورية..  كانت  عنها  للدفاع  هبوا 
الجزائري  الثوري  اإلع��الم  كان  المتوسط  شرق  من  األخ��رى 
المقابلة  هذه  والجزائر..  المانيا  بمقابلة  المرة  هذه  منشغالً 
أغلب  والشعبي..  الرسمي  الوجدانين  بحسب  المصيرية 
وال  بيروت  في  ال  يحدث  بما  مهتّمين  يكونوا  لم  جيلي  أبناء 
بين  الرهانات  بدأت  هكذا  الهوى..  كروّيو  ألنهم  غواتيماال  في 
بالكرة  السياسية  العدواة  تداخلت  المنتصر..  حول  أقراني 
منتصر  الى  الناس  فانقسم  المؤدلج،  اإلعالمي  للضّخ  تبعاً 
 16 المباراة يوم  االلمانية. كانت  لألشقاء وآخر منتصر لآللة 
وأذهاننا  تابعناها  شديد..  بترقب  الجميع  تابعها  حزيران، 
هناك  يقاتلون  فتية  العجائبية:  المفارقة  هذه  نحو  مصوبة 
الحربية  الصناعات  بأحدث  مدعومة  جهنمية  آلة  بيروت  في 
فتكاً وضراوة من أجل زمن آخر وفكرة أخرى وإنسان آخر في 
مقابل فتية على مقربة من البوغاز يقاتلون آلة كروية المانية 
بالتعادل  األول  الشوط  انتهى  الخفيف.  بالهواء  محشّوة 
الى  مشدودة  المليون  ونصف  المليون  شعب  وأنفاس   1.1
و«م��رزق��ان«..  »وم��اج��ر«  و«بلومي«  »عصاد«  سيفعله  ما 
مرمى  خالف«  الدين  »محيي  فتية  قصف  الثاني  الشوط  في 
األلماني »شوماخر« بهدف هّز الحناجر كلها ليوّحد ما أفسدته 
المغاربي  مخيالنا  عاد  حتى  العربي  المغرب  في  السياسة 
كانت  وإذا  زي���اد..  ب��ن  وط���ارق  نافع  ب��ن  عقبة  أم��ج��اد  إل��ى 
مبعوث  ذكر  الجزائري  المذيع  ان  فاذكر  مستملحاته  للتاريخ 
التلفزيون في خيخون بأن صالة العصر قد حان موعدها في 
عليه  رّد  الدهشة  هول  أمام  الرجل  أن  إال  الجزائرية  العاصمة 
وماجر  بلومي  فيه  عصر..  صالة  »مفيش  ُتخفى:  ال  بعصبية 
عن  الجزائريون  األشقاء  خرج  ألمانيا«.  يقهرون  وعصاد 
»قسماً  ليهتفوا  والمدن  النموذجية  القرى  في  شهدائهم  بكرة 
له  سابقة  ال  الذي  الرباني  الفتح  بهذا  احتفاالً  بالنازالت..« 
الجزائري  لإلعالم  يكن  لم  واألف��ارق��ة..  العرب  ري��خ  تا  في 
أخبار  من  أحلى  »خيخون«  ألن  بيروت  في  يحدث  ما  ليتابع 
حركات التحّرر ومتاعبها.. انهمك الجميع في تحليل ما جرى 
قهر  وكيف  الوطني  المنتخب  قوة  في  والخوض  المقابلة  في 
لوكسمبورغ..  وروزا  وماركس  نيتشه  أحفاد  الشهداء  أبناء 
سي«  بي  »بي  ال�  في  نجد  ببيروت  المهووسين  نحن  كنا  لذا 
القصف  كان  الثوري..  الجحيم  في  يجري  ما  لمتابعة  مالذنا 
وحدهم  إغريقية..  بشراسة  تقاتل  المقاومة  وكانت  جنونياً 
ال...  التمّرد:  راية  يرفعون  كانوا  الكرز  في  الضالعون  الفتية 
ودموعاً  فراشات  واألرصفة  المدى  يشعلون  كانوا  ووحدهم 
في  كبروا  ووح��ده��م  ك��ان��وا..  وحدهم  وأحصنة.  وشموعاً 
حبيب«  »فيليب  كان  ووحده  شذياً..  وسحرا  ملحمة  الهزيع 
تابوت  في  المسجى  الشرق  ه��ذا  ال��ش��رق..  عواصم  ي��ذرع 
العجز والصمت والخذالن.. أكثر من شهرين وفتية الفاكهاني 
المجنونة  ومالحمهم  ودمائهم  بمستحيلهم  الجحيم  يذرعون 
للحياة  ظمأى  فاتورة  لحمهم  من  اللبنانيون  دفع  األبعاد.. 
في  والقليلة  والقريبة  الصغيرة  مشاغله  الى  منصرف  والكل 
المطر  هذا  كل  بعد  يعرف  عمار  أبو  كان  العنين.  الشرق  هذا 
الرصاصي أنه سيغادر بيروت إلى األبد: بيروت الدم والحلم 
الشعراء  مقاسات  على  رسمها  التي  الفاكهاني  وجمهورية 
باألرز  مجلل  بالتحّدي،  مفعم  إغريقي  مشهد  وفي  واألحالم.. 
قيادة  كانت  الصلب،  الهواء  في  الرصاص  وصهيل  وبالزهور 
عسكري  استعراض  آخر  في  بيروت  وسط  تقف  المقاومة 
أسلحتهم  يسلّموا  أن  دون  من  الفتية  خرج  لبنان..  في  لها 
..خرجوا  وعنجهيتهم  الجدد  النازيين  مشيئة  افترضت  كما 
اآللة  تلك  آلة جهنمية ال تشبه في شيء  امام  الرأس  مرفوعي 
يوسف  وزيغود  لطفي  العقيد  احفاد  واجهها  التي  الهوائية 
الرصاص  من  وابالً  الفاكهاني  فتية  أطلق  بلقاسم...  وكريم 
ش��ارات  رفعوا  وبأصابعهم  اإلغريقية  السفينة  سماء  في 
الذي ال يحد وال يلين.. وّدعوا بيروت على  النصر األسطوري 
االرز  ما استطعن وينثرن  اللواتي كن يزغردن  األمهات  دموع 
وزماناً  فرساناً  يودعن  وهّن  الخدود  على  الحانيات  والدموع 
أو  المصير«  »ليتضح  أخرى  رحلة  على  البحر،  على  مفتوحاً 
لم  أنهم  بيد  بيروت  وّدع��وا  أنهم  صحيح  المسير..  ليتضح 
يوّدعوا أمالً في العراء.. وّدعوا بحراً طالما ألفوه اال أن البحر 
فيهم، بل هم البحر ثم البحر ثم البحر.. قاتلوا وحشاً اال أنهم 
آمنوا أنها جولة من جوالتهم التي ال تنتهي اال لتبدأ في جولة 

أخرى أو رحلة أخرى أو فكرة أخرى..
»يتبع«

*شاعر وباحث من المغرب.

�إ�ضاءة
»البيت العربّي النم�ساوّي«... يحّرر ق�سائده من �سجن كورونا!

�سمن فعاليات ملتقى طرطو�س الثاني... مقطوعات مو�سيقّية وغنائّية بين الطربي والغربي

القا�س العراقي علي ال�سباعي يح�سد جائزة 

ناجي نعمان الأدبّية لعام 2020

تاأجيل فيلم الرعب »Conjuring 3« للعام المقبل 

{ لوريس فرح*
النمساوي  العربي  »البيت  أبواب  من جديد ها هي 
عدة  ألشهر  دام  إغالق  بعد  تشّرع  والفنون«  للثقافة 
بسبب جائحة كورونا، فتح أبواب بيوت الشعر على 
مصاريعها العالية ليتردد صدى القصائد والموسيقى 

في سماء فيينا..
شارك في األمسية األدبية ثالثة فرسان من سورية، 
الشاعرة وئام فتال والشاعرة نهى أبو دقة وشاركهم 
الفنان  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا  مرتضى،  ط��الل  ال��وق��ت 
على  عزفاً  القراءات  رافق  الذي  الشيخ  ياسر  السوري 

آلة العود.
والحب  البعيد  الوطن  حول  دارت  القصائد  محاور 

وغيرها..
رئيس  مصطفى  اشراقة  الدكتورة  األمسية  أدارت 
 ،)PEN( اللجنة األدبية وممثل األدب العربي في القلم

والتي قّدمت بدورها نبذة قصيرة عن كل مشارك.
السورية   الشاعرة  مع  كانت  األولى  الشعر  محطة 

نهى أبو دقة، إذ كتبت للحبيب:
»أُيعقل ان امّر بك كمروري 

باالخرين!؟
هل سيصبح وجهك النورانّي 

نحتاً من ذكريات 
خيبة؟

وهل يمكن لتلك العينين العاشقتين 
ان تصبحا لؤلؤتين 

باردتين 
)لألمير السعيد( 

هل ساتقن اللعبة؟ 
وتلك التفاصيل التي لملمتها  

بهدب العين وجمرات الورع 
أساقوى على رميها في موقد 

الفقد وغيهب النسيان؟!
أو المرور بها وكأنها 

صوُر  موتاي 
الذين ما زلت اخصص لهم ركناً 

حميماً من الذاكرة!! 
أينقلني ذهولي لجنون حتمّي! 

ذاهلة انا حّد الجنون  
جثة ُقّدت من حنين ووله 

ولهفة..«.

القصائد  م��ن  ع���دداً  مرتضى  ط��الل  الكاتب  ق��ّدم 
السوري  للشاعر  األمسية  تلك  أهدى  حيث  بالمحكّية 

المرحوم عمر الفرا.
نحو  بالشعر  ع��رج  س��وري«  »أن��ي  قصيدته  من 
فلسطين ليعود بنا إلى دفء الحب وصخبه، اخترت 

لكم قصيدة، »أنا وأنت« الذي أهداها ألخيه السوري:
»أنا وأنت تربطنا وحدة دم

تجمعنا حكايا أكبر من الكون
طفرة تعّدت حليب األم..

أنا وأنت 
بيننا الشمل يلتم.

أنا وأنت 
لي مالت كفة الميزان ال ما نرجحها

نطففها..
أنا وأنت

نوقف عقارب الساعة 
نغير موجة التاريخ

لك أخوي أنت ولي تناخينا
ما تفرقنا حكاية عاذل وخوان

أنا وأنت 
ما نعرف قصة اسمها أديان

توارثنا هاألرض ورثة وحميناها

ومن خلقنا الله 
جملة على الغايب حفظناها

نرددها.. ونرددها
أنا وأنت

بعد الله سوريا نعبدها 
بعد الله سوريا نعبدها

أنا وأنت«.
وختمتها الشاعرة وئام فتال أيضاً بالغزل:

»قاوم.. 
هذا الدخيَل

على أعقاِب قبالتنا 
وال تساوم على يدي

بيٍد امتدت من 
الفردوِس

كان قد وعدك بها 
أحد الشيوِخ 

بخطبِة جمعٍة 
َكحٍل بديل.. 

جاِرني في الحياة 
علّنا نضمن 

عناقنا 
وأطفالنا ينهضون 

من تحت 
البالد 

ليصعدوا
رأس الهرم..

وخذ بقلبي بوصلة 
المسير 

إلى عوالم أشهى 
من الموت..

قاوم 
لتتعافى األرض
فلي عند شفتيك

ديُن اللثم 
والشهيق 

ولي في زندَك
قصيدٌة

وحائط مبكى 
وصدري 

ناٌي ينوُح 
يغني 

كل ما عظمت 
األهوال 

واشتّد عودها.. 
قاوم 

يا عازلي عن الحزن 
في الَحجِر 

الرحيم..
وهوائي.. إذا ما اختنقت 

رئُة الكون 
وانتهى كل شيٍء.. هنا 

بقينا معاً 
نقاوم 

وُيخلق من دمعنا 
نسٌل جديد...

على الرغم من شبح الكورونا الذي لم يزل يترّبص 
الحجر  عزلة  كسر  الجمهور  أن  إال  الكلمات،  عابري 
تنّوعت  وال��ذي  القصائد،  مشارف  على  ليقف  وج��اء 
مشاربه وأماكنه، هذا باإلضافة إلى عدد من األصدقاء 
النمساويين الذين يتابعون الحركات الثقافية العربية 

في فيينا.

*كاتبة سورية/ فيينا.

{ فاطمة حسين
قّدمت فرقة المجد الموسيقّية للمحترفين مقطوعات 
موسيقّية وغنائّية ضمن الحفل الذي استضافه مسرح 

قصر الثقافة بالمركز الثقافي العربي بطرطوس.
ملتقى  فعاليات  أيام  رابع  ضمن  أقيم  الذي  الحفل 
الفرقة  مدير  عباس  عمار  عنه  تحّدث  الثاني  طرطوس 
الموسيقية  المقطوعات  من  باقة  عزف  خالله  تّم  بأنه 
الهوا«  »زي  مثل  الشرقية  األغاني  بعض  إلى  إضافة 
و«مداح القمر« لعبد الحليم حافظ وأغنية »هذه ليلتي« 

و«من أجل عينيك« ألم كلثوم.
ولفت إلى أن الفرقة أدخلت آالت موسيقية غربية كآلة 
والرق  والطبلة  كالعود  عربية  آالت  جانب  إلى  الغيتار 

لخلق تمازج فني جميل ضمن مسعى الفرقة في تقديم 
تأسيسها  منذ  الشرقية  والموسيقى  األصيل  الطرب 
وطابعنا  الراقية  الفنية  الهوية  يمّثل  لكونه  عام  قبل 

الموسيقي الخاص.
الشاب مجد عباس أوضح أن العزف على آلة غيتار 
الشرقية  السمة  تحمل  آالت  جانب  إلى  الغربية  بيس 
يضيف للموسيقى روحاً جديدة من خالل تسخير النمط 
لصنع  بعضها  مع  لتتكامل  الشرقي  لصالح  الغربي 
الفّن الراقي ألن الموسيقي يبدع أكثر عندما يتقن أصول 

العزف على آالت متعددة.
وبينت تاال خضر أن الجو الموسيقي الذي نمت فيه 
لها فرصة  الغيتار وأتاح  آلة  العزف على  جعلها تتقن 
التعلم على أصول الغناء الطربي الذي لم تكن يوماً تميل 

الموسيقي  والحّس  الروح  فيه  تجد  اليوم  أنها  إال  إليه 
المختلف عن أغاني هذه األيام.

العمرية،  المراحل  حيث  من  تنّوع  اليوم  جمهور 
الزمن  بأغاني  لتستمتع  جاءت  حسن  رهام  فالشابة 
الجميل التي لها وقع خاص في أي وقت بينما اعتبرت 
أنها  إال  بالسن  تقّدمها  من  وبالرغم  أنه  األحمد  سعاد 
تسارع دائماً لحضور الحفالت التي تقّدم الطرب الشرقي 
فرصة  واعتبرتها  شابة  أصوات  عبر  كان  ولو  األصيل 

لسماع األغنية بشكل جديد.
في اإلطار نفسه أحيت مجموعة إيمار الموسيقية على 
مسرح قصر الثقافة بالمركز الثقافي في مدينة صافيتا 
وشرقية  غربية  موسيقية  مقطوعات  تضمن  حفالً 
كمعزوفة عزيزة للفنان محمد عبد الوهاب وموشحات 

أندلسية ومنها لما بدا يتثنى إضافة إلى معزوفة المحبة 
الذي  المجموعة  قائد  شحود  سليم  الفنان  تأليف  من 
أشار إلى أن مجموعة إيمار تأسست عام 2005 وتضم 
جميعهم  العشرين  سّن  حتى  عاماً   14 عمر  من  شباباً 
في  سورية  مستوى  على  األول��ى  المراتب  على  ح��ازوا 
رواد الطالئع والشبيبة بالعزف على اآلالت الموسيقّية 
حيث عزفوا اليوم على العود والكمان والقانون والغيتار 
والفيوال واإليقاع مساهمة من المجموعة في خلق الذائقة 

الفنية السمعية ونشر رسالة المحبة والسالم.
وتخلّلت الحفل مشاركة للشاب علي محمد من ذوي 
إلى  إضافة  العود  آلة  على  المنفرد  بالعزف  اإلعاقة 
مشاركة الطفلة يمار فياض ابنة الشهيد فراس بالعزف 

على الكمان.

علي  العراقي  القاص  َح��َص��َد 
نعمان  ناجي  جائزة  السباعي 
 ،2020 ال���ع���ام  ل��ه��ذا  األدب���ي���ة 
مجموعته  عن  الفوز  ه��ذا  وج��اء 
»الحّبوبيُّ  الموسومة  القصصية 
ي��ن��ظ��ُر م���ري���دي���ه«، وال���ت���ي تم 
 )1034( ب��ي��ن  م��ن  اخ��ت��ي��اره��ا 
في  شاركت  قصصية  مجموعة 

المنافسة هذا العام.
أعلن  قد  الجائزة  موقع  وك��ان 
اليوم الجمعة 26 حزيران 2020، 
فروع  مختلف  في  الفائزين  عن 
السباعي  علي  ليتّوج  الجائزة، 
يناله  ال���ذي  االس��ت��ح��ق��اق  ب��ه��ذا 
الثانية، مما يدلُّ على ثبات  للمرة 
ورسوخها،  اإلب��داع��ي��ة  تجربته 
لتمّثل العراق بحضارته وسمعته 
األدبية، وبما يعلي اسم الوطن في 

المحافل العربية والعالمية.

تعتزم استديوهات وارنر بروس 
الجزء  إص���دار  تأجيل  الترفيهّية 
الرعب  أف��الم  سلسلة  م��ن  الثالث 
 The Conjuring:« الشهيرة 
  »The Devil Made  Me Do It
للنجمة فيرا فارميجا، للعام المقبل، 
كورونا  فيروس  تداعيات  بسبب 

على قطاع السينما.
بالتوتر  المنتجة  الشركة  تشعر 
في  السلسلة  تتمة  عن  اإلف��راج  في 
عدم  بسبب  وذل��ك  المقبل،  أيلول 
وضوح الرؤية بشأن إعادة تشغيل 
ال��والي��ات  ف��ي  السينما  ص����االت 

جدية  ع��دم  م��ن  وال��خ��وف  المتحدة 
االستديوهات في طرح أعمالها بذلك التوقيت.

حتى  السلسلة  دفع  يمكن  أنه  إلى  التقرير  وأشار 
عام 2021، ولم يتم حتى اآلن تحديد تاريخ اإلصدار 

الدقيق، ولم تؤكد وارنر بروس رسمًيا هذا التأخير.
»إيد«  وزوجها  »لورين«  تعود  الجديد،  الجزء  في 
في  جديد  لغز  حل  أجل  من  الروحانيان  الخبيران 
إلى  استناداً  المسكونة  والمنازل  الشياطين  عالم 

بطولته:  في  ويشارك  الحقيقية.  القتل  قضايا  أحد 
فيرا فارميجا، باتريك ويلسون، فرانسيس أوكونور، 
دوي��ل  م��اري��ا  ماكبرني،  سيمون  بوتيت،  خافيير 

كينيدي، وإخراج مايكل شافيز.
 The« س��ل��س��ل��ة  م���ن  األول  ال���ج���زء  ص����در 
Conjuring« عام 2013 وحقق 319 مليون دوالر، 
وطرح الجزء الثاني عام 2016 وحقق أكثر من 320 

مليون دوالر.

Twelfth year / Friday / 3  July 2020 / Issue No. 3271
3271 العــدد   /  2020 متوز   3  / اجلمعة   / عشرة  الثانية  السنة 



11ريا�سة / ت�سلية
الإنتر يتم�سك بالمركز الثالث ويبقى مناف�سًا

يوفنتو�س مت�سّدرًا بفارق 4 نقاط عن لت�سيو

»مطارق« وي�ستهام حرمت ت�سيل�سي من الرتقاء

طردوه من عمله 

ب�سب »�سيلفي« مع محرز!

قطر وال�سعودية �سمن 5 ملّفات مهتمة با�ست�سافة كاأ�س اآ�سيا 2027

اأخبار الالعبين والأندية

حّصن فريق إنتر ميالن مركزه الثالث بفوزه 
 )0 ـ   6( بنتيجة  بريشيا  ضيفه  على  الساحق 
وذلك ضمن المرحلة 29 من الكالتشيو. وسّجل 
 )5( يونغ  أشلي  اإلنكليزي  م��ن:  كل  األه��دف 
ركلة  من   20( سانشيز  أليكسيس  والتشيلي 
وروبرتو   )45( أمبروسيو  دي  ودانيلو  جزاء( 
كريستيان  والدنماركي   )52( غاليارديني 
 )88( كاندريفا  وأنتونيو   )83( Yريكسن 

األهداف.
مباريات  أربع  في  لإلنتر  الثالث  الفوز  وهو 
معلقة  كانت  التي  المنافسات  استئناف  منذ 
واحد،  تعادل  مقابل  كورونا،  فيروس  بسبب 
 64 برصيد  الثالث  المركز  في  موقعه  ليعزز 
بينه  نقاط  أرب��ع  إل��ى  ال��ف��ارق  معيداً  نقطة، 
وبين التسيو الثاني، وثماني نقاط بينه وبين 

يوفنتوس المتصدر. 

بأمل  تشّبثه  ال�«نيراتسوري«  أكد  وهكذا، 
إلى  بريشيا  تراجع  فيما  اللقب  على  المنافسة 
رصيده  تجمد  بعدما  األخير  العشرين  المركز 

عند 18 نقطة.
عن  مغايرة  بتشكيلة  المباراة  اإلنتر  خاض 
بارما  المضيف  على  بصعوبة  فازت  التي  تلك 
كونتي  أنتونيو  المدرب  أجرى  حيث   ،)1-2(
كاندريفا  على  إبقاؤه  أبرزها  تعديالت  خمسة 
البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد  والدولي 

البدالء. 
لينجح  ال��م��ج��ري��ات،  ع��ل��ى  إن��ت��ر  وس��ي��ط��ر 
بافتتاح  يونايتد،  مانشستر  من  القادم  يونغ، 
الطاير«  »على  تسديدة  من  سريعاً  التسجيل 

بيمناه من داخل المنطقة. 
فريق  من  أيضاً  القادم  سانشيز،  وضاعف 
اإلعارة،  سبيل  على  لكن  الحمر«  »الشياطين 

النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء 
موزيس  فيكتور  النيجيري  الدولي  إعاقة  إثر 

داخل المنطقة. 
وأنهى دي أمبروسيو الشوط األول بتسجيل 
الزاوية  في  رأسية  ضربة  من  الثالث  الهدف 
العكسية للحارس. وفي الشوط الثاني، حافظ 
رابع  بهدف  تقدمه  وعزز  أفضليته  على  اإلنتر 
تمريرة  استغل  الذي  لغاليارديني  رأسية  عبر 

عرضية لسانشيز. 
بعد  الخامس  إريسكن  البديل  وأض���اف 
متابعته كرة مرتدة من الحارس على دفعتين، 

إثر تسديدة زميله البديل اآلخر لوكاكو.
المهرجان  كاندريفا  اآلخر  البديل  واختتم   
مشارف  على  من  يسارية  بتسديدة  التهديفي 

المنطقة.
وف�����ي م�����ب�����اراة أخ��������رى، أن���ق���ذ الع���ب 

وضيفه  منافسه  فيكاري  سبال فرانشيسكو 
م��ي��الن م��ن ال��خ��س��ارة ع��ن��دم��ا س��ج��ل ه��دف 
في  فريقه  مرمى  في  بالخطأ  التعادل 2-2 

الدقيقة 4+90. 
الدقيقة  حتى   0  2- متأخراً  ميالن  وك��ان 
ماتياً  األرض  ألصحاب  سجل  أن  بعد   ،79
ولكن   ،30 فلوكاري  وسيرجيو   13 فالوتي 
ط��رد م��ارك��و دال��ي��س��ان��درو م��ن س��ب��ال سهل 
الهدف األول  أمام الضيوف فسجل لهم  المهمة 
أن يضيف فيكاري  لياو قبل  البرتغالي رفائيل 

التعادل. 
م��ن جه��ته فاز ساسولو على مستضيفه 
فيورنتينا، 3-1، وس��امبدوريا على ليتشي 
 .2-3 بارما  على  فيرونا  وهي��الس   ،1-2
كالياري  ضي��فه  م��ع  بول���ونيا  وتع��ادل 

.1-1

االرت��ق��اء  ف��رص��ة  تشيلسي  ف��ري��ق  أض���اع 
إل���ى ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث ف���ي ت��رت��ي��ب ال��دوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة 
موجعة 2 – 3 أمام مضيفه ويستهام يونايتد، 

في المرحلة الثانية والثالثين للمسابقة. 
جاءت المباراة مثيرة وحماسية منذ اللحظة 
األولى، فيما ظلت نتيجتها معلقة حتى الثواني 

األخيرة. 
التسجيل  ويليان  البرازيلي  النجم  افتتح 
لكن  جزاء،  ركلة  من  لتشيلسي في الدقيقة 42 
طويال،  تدم  لم  بالتقدم  األزرق  الفريق  فرحة 
هدف  سوسيك  توماس  التشيكي  إح��راز  عقب 
من  الثانية  الدقيقة  في  لويستهام  التعادل 
الوقت المحتسب بدالً من الضائع للشوط األول 

.)2+45(
حيث  الثاني،  الشوط  في  اإلثارة  وتواصلت 
ميشيل  العبه  عبر  أخ��رى  مرة  ويستهام  تقدم 
عاد  ويليان  أن  غير   ،50 الدقيقة  في  أنطونيو 

للتألق من جديد، عقب تسجيله هدف التعادل 
لتشيلسي في الدقيقة 72. 

الفوز  هدف  خطف  تشيلسي  ح��اول  وبينما 
واالنقضاض على المركز الثالث، منح )البديل( 
ثمينة  نقاط  ثالث  يارمولنكو  أندريه  األوكراني 
القاتل  الفوز  هدف  تسجيله  عقب  لويستهام، 
لينهي   ،89 الدقيقة  ف��ي  األرض  ألص��ح��اب 
الفريق الملقب ب�)المطارق( سلسلة انتصارات 
الثالث  مبارياته  في  استمرت  التي  تشيلسي، 

األخيرة بالمسابقة. 
المركز  ف��ي  تشيلسي  ظ��ل  النتيجة،  بهذه 
نقطة  بفارق  متأخراً  نقطة،   54 برصيد  الرابع 
الثالث،  المركز  صاحب  سيتي،  ليستر  خلف 
ضمن  إيفرتون  مضيفه  أمام   2 – الذي خسر 1 

المرحلة ذاتها. 
وفي المقابل، ارتفع رصيد ويستهام إلى 30 
المركز السادس عشر، ليبتعد بفارق  نقطة في 

ثالث نقاط أمام مراكز الهبوط.

من  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  لنادي  مشجع  طرد  تم 
الحصول  أجل  من  االجتماعي  التباعد  قواعد  خرقه  بعد  عمله 

على »سيلفي« مع نجم مانشستر سيتي رياض محرز. 
من النجم  عاماً   37 البالغ  ويليس  كريغ  العامل  وطلب 
شقته  له بموقع  يوم  أول  في  معه  صورة  التقاط  الجزائري 

الفاخرة الجديدة. 
المسموح  المسافة  لكن ويليس األب لخمسة أطفال تجاوز 
وبعد  محرز  جانب  إلى  ص��ورة  التقاط  أجل  من  بها مترين 
ليبلغوه  العمل  في  من مدرائه  هاتفاً  تلقى  الصورة  انتشار 

بقرار فصله. 
»ص��ن«  صحيفة  نقلتها  تصريحات  ف��ي  ويليس  وق��ال 

محرز  بدا  قليال،  النظام  تجاوز  األمر  أن  »أعتقد  البريطانية: 
رائعاً جداً معي وقال لي »ال توجد مشكلة«. 

أقرب  أجل  الصورة من  »التقط  المفصول:  العامل  وأضاف 
شخصا  ترى  ال  سيتي،  مانشستر  مشجعي  من  أصدقائي إنه 

كهذا كل يوم«. 
المجمع  يزور  عاماً  البالغ 29  محرز  السيتي  مهاجم  وكان 
من  شهرين  بعد  ماكليسفيلد  من  بالقرب  الجديد  السكني 

حادثة السطو المسلح على شقته في مانشستر. 
»سالمة  السكني:  للمجمع  المالكة  الشركة  ممثل  وقال 
جميع  في  قصوى  أهمية  لها  مواقعنا  في  الجميع  وأم��ن 

األوقات«.

أع��ل��ن االت��ح��اد اآلس��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم أن 
والسعودية  وقطر  وإي���ران  الهند  ات��ح��ادات 
وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة 

نهائيات كأس آسيا 2027.  
مع  سيعمل  أن��ه  ال��ق��اري  االت��ح��اد  وأردف 
للترشح  ال��الزم��ة  الوثائق  لتقديم  األع��ض��اء 
وسيعلن عن الدولة المضيفة في العام 2021. 
على ان تستضيف الصين النسخة المقبلة في 

العام 2023. 

نيسان  مطلع  قرر  اآلسيوي  االتحاد  وك��ان 
للتقدم  النهائي  الموعد  مهلة  تمديد  الماضي 
بالعروض األولية، بعد أن كان الموعد النهائي 
في 31 آذار، وذلك على خلفية فيروس كورونا 
في  ع��ارم��ة  ف��وض��ى  أح���دث  ال���ذي  المستجد 

روزنامة األحداث الرياضية حول العالم.
وش�����ارك ف���ي ال��ن��س��خ��ة األخ���ي���رة ال��ت��ي 
 24 الماضي  العام  اإلمارات مطلع  استضافتها 
منتخبا للمرة األولى، وأحرز المنتخب القطري 

حساب  على  تاريخه  في  األول��ى  للمرة  اللقب 
اليابان في المباراة النهائية )1-3(. 

وبرغم إحرازها لقب كأس آسيا ثالث مرات 
في أعوام 1984 و1988 و1996، لم تستضف 
غرار  على  تاريخها،  في  النهائيات  السعودية 

الهند وأوزبكستان. 
في  مرتين  النهائيات  فاستضافت  قطر،  أما 
النسخة  في  اللقب  محرزة  و2011،   1988

الماضية في اإلمارات. 

أحرزت  التي  الوحيدة  الدولة  هي  وإي��ران 
و1976،   1968 في  أرضها  على  مرتين  اللقب 
بتتويجها  متتالية  ثالثية  حققت  بانها  علما 

أيضا في تايالند عام 1972. 
الرياضية  األح����داث  جميع  غ���رار  وع��ل��ى 
تعليق  ت��م  ال��دول��ي��ة،  أو  ال��ق��اري��ة  المحلية، 
الى  المؤهلة  المزدوجة  اآلسيوية  التصفيات 
بسبب   2022 قطر  ومونديال   2023 نهائيات 

»كوفيد19-.

الليكرز يجمع �سميث وليبرون جيم�س في �سفوفه
تعاقد  فريق لوس أنجليس ليكرز مع العب االرتكاز  جاي آر سميث في صفقة انتقال حر ليجتمع 
مجدداً مع النجم  ليبرون جايمس. وعلّق ليكرز عبر حسابه في موقع »تويتر« بعد نشره صورة 

لسميث بقميص النادي »مرحباً بك في التشكيلة«. 
وقاد سميث إلى جانب »الملك« جايمس كليفالند كافالييرز للتويج بلقب الدوري بالعام 2016. 
2018 بعد تخلي كافالييرز عن خدماته وتدرب  وغاب سميث عن المنافسات منذ تشرين الثاني 
البالد،  الرياضي جراء تفشي فيروس كورونا في  النشاط  الماضي قبل تعليق  آذار  مع ليكرز في 

حيث ضم ليكرز في ذلك الوقت ديون ويترز. 
آيفري برادلي  ارتكازه  وبقي سميث في لوس أنجليس، ليعود ليكرز ويضمه بعد إعالن العب 

األسبوع الماضي عدم العودة إلى المالعب حالياً ألسباب تتعلق بصحة األسرة.

لجنة ال�سباب والريا�سة البرلمانّية

ت�ستعر�س مع اأوهانيان �سروط اأندية اللياقة 
اجتمعت لجنة الشباب والرياضة النيابية في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون ابي رميا 
وحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان والنواب: علي المقداد، سليم الخوري، هاغوب 
ترزيان، فادي عالمة وادغار معلوف. اثر الجلسة، صّرح ابي رميا: »اجتمعت لجنة الشباب والرياضة 
بحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، واستكملنا دراسة اقتراح القانون الرامي الى 
تحديد شروط ترخيص مراكز اللياقة البدنية، وحصل اجتماع بين مقّدم االقتراح االستاذ فادي عالمة 
مع وزيرة الشباب والرياضة وفريق العمل في الوزارة لالطالع على االفكار التي تّم التداول بها في 

الوزارة، حول هذا الموضوع بالتحديد«. 
وأضاف: »وضعت الوزيرة اوهانيان والنائب عالمة اللجنة بنتيجة هذه االجتماعات واالقتراحات، 
وقررنا ان نعقد اجتماعين آخرين، االول سندعو اليه اصحاب المراكز الرياضية للياقة البدنية الذين 
يزاولون هذه المهنة لنعرف منهم المشاكل التي يعانون منها واالقتراحات التي يرغبون بتقديمها من 
اجل تطوير هذا القانون. كما سيكون هناك اجتماع آخر مع ممثلي الجامعات والمعاهد التي تدّرس 
مادة الرياضة وتعطي دبلوم فيها لمعرفة االختصاصات المتوفرة في لبنان ضمن هذه الجامعات 
والمعاهد، وفي نهاية األمر ومن خالل هؤالء االشخاص يحصلون على االجازات من هذه الجامعات 

ويكونوا متخصصين بإعطاء الدروس في هذه المراكز الرياضية«.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
من مزارات روما الدينية، شهر ميالدي 1 .

دولة عربية، شجر معمر 2 .
مصيف لبناني، أول دينار 3 .

جسد، هّز بقوة، صّورنا 4 .
ضمير  هوبز،  توماس  اإلنكليزي  للفيلسوف  كتاب  5 .

متصل
أعلى قمة في األردن، إحدى جزر كناريا 6 .

للنفي، حادثت مالسنة، للنداء 7 .
أنده على، عاصمة أوروبية 8 .

من الخضراوات، طلب منهما فعل األمر، حرف أبجدي  9 .
مخفف

مدينة فيتنامية، رطباه بالماء 10 .
غزال، نافيات األمر 11 .

عملة عربية، عبأ 12 .

عمودياً: 
سلسلة جبال في شمال ُعمان 1 .

قلب، آلة طرب، ألف، للنداء 2 .
جارية غنت للرشيد، رجاء 3 .

جامعة أميركية شهيرة، ناعم الملمس 4 .
إعترضت الشخص، خالف كفري 5 .

تجلس برفقة، من الفاكهة الصيفية 6 .
يمن، نّوبخه، حرف أبجدي مخفف 7 .

بس، قطع، معلّل وجوده 8 .
لطخنا بالعار، بلدة لبنانية 9 .

للتفسير، مدينة بلجيكية، ضرب 10 .
مدينة سويسرية، مدينة أردنية 11 .

مدينة سودانية، سارقاً 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،857643921  ،924158763  ،361972584
 ،548291637  ،196734258  ،732586149

213467895  ،489825316  ،685319472
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
بن هارون 2 ( ومأ، أمل، نيون 3 ( قليوب، را،  سهل   )  1
رجم 4 ( اا، دترويت، دو 5 ( ليما، املدان 6 ( غاسكونيا، ناس 
7 ( امرشن تمد 8 ( بنك، دير، ايدا 9 ( انبي، بستان 10 ( دب، 

ياقوت، نسب 11 ( الحاني، اعاتب 12 ( لسان، نأتي، ما. 

عموديا:
1 ( سوق الغرب، دال 2 ( هماليا، نابلس 3 ( الي، مساكن، 
حا 4 ( وداكم، بيان 5 ( نابت، ورديان 6 ( هم، رانشي، قين 7 
( الرومي، ربو 8 ( ايالت، ستات 9 ( ون، تد، مات، عي 10 ( 

نير، انديانا 11 ( وجدنا، دنستم 12 ( انمو، سبأ، ببا.

حلول العدد ال�سابق

� أكد سمير دبوق، رئيس نادي شباب الساحل، أن فريقه بدأ يدرس خطواته للمرحلة المقبلة مع 
استئناف النشاط الرياضي. 

لبناء  تصور  وضع  أجل  من  حمود  محمود  المدرب  وبين  بينه  ُعقد  اجتماع  عن  دبوق  وكشف 
الفريق للمرحلة المقبلة للمشاركة بشكل مشّرف في بطولتي النخبة والتحدي التنشيطيتين. 

وأشار دبوق، إلى أنه أرسل هذا التصور ألعضاء الهيئة اإلدارية للنادي لدراسته والبناء على 
أساسه أجواء المرحلة المقبلة. وأكد دبوق أن األجواء إيجابية نوعا ما وأن كل شيء متروك حتى 

اجتماعات اإلدارة المقبلة. 
� من المتوقع ان يتعاقد نادي شباب البرج بشكل رسمي مع المدرب الوطني يوسف الجوهري، 
والذي سيعقد بدوره اجتماعاً مع الجهاز الفني المساعد له ومع الالعبين اليوم وغداً، على ان يبدأ 
ان  البراجنة، كما ينتظر  المقبل على ملعب وقف بلدية برج  األثنين  بالتمارين بشكل رسمي يوم 
يضم المدرب الجديد  الجوهري بعض الالعبين الجيدين لتعزيز صفوف الفريق ومحاولة الظهور 

بشكل جيد في المباريات والبطوالت التنشيطية راهناً والدوري في المستقبل القريب.
الجهاز  الستكمال  هي  حالياً  األولوية  ان  عاليه،  االهلي  اإلخاء  نادي  في  مسؤول  مصدر  أكد   �
الفني في الفريق كما يرغب بذلك  المدرب الجديد للفريق الجبلي فادي الكاخي، وكشف المصدر ان 
الموازنة ستكون متقشفة وفيها الكثير من »الريجيم« نظراً للظروف الصعبة والعصيبة التي تمّر 
بها البالد، كما ُكشف بأن الحارس المخضرم ربيع الكاخي )شقيق فادي( سيكون مدرباً لحراس 

المرمى، وأعلن ان إطالق التمارين سيكون مطلع األسبوع المقبل.
� اقترب نادي األنصار من ضم مهاجم اإلخاء األهلي عاليه، كريم درويش، وذلك بعد االجتماع 
اإلخاء  مسؤولي  أن  الصفقة،  أجواء  من  مقّرب  مصّدر  وذكر  الناديين.  مسؤولو  عقده  الذي  األخير 
وصول  وينتظر  طلباته.  ومعرفة  الالعب،  مع  التفاوض  أجل  من  لألنصار  األخضر  الضوء  أعطوا 

المهاجم درويش إلى بيروت قادماً من ألمانيا قريباً.
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معًا �سـد الوبـاء

إلى  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
دعم حملة »معاً ضّد الوباء» التي أطلقتها مع عدد من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية 
والشبابية، وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

�أ�سئلة �إلى �أميركا...

{ يكتبها الياس عّشي

)الهنود  األصليّين  أميركا  سكان  ذنــب  ما  ـ 
إلى  يتعّرضوا  كي  خطأً(  وَن  ُيسمَّ كما  الحمر 

إبادة جماعية؟
سؤال بقي وسيبقى دون جواب!

ـ ما ذنب سكان أفريقيا وهم ُيساقون قوافَل 
فيباعون،  أرض،  أقــنــان  لــيــصــيــروا  قــوافــَل 
أخالقي  رادع  أّي  دون  وُيقتلون،  وُيشَرون، 

أو ديني أو قضائّي .
سؤال آخر سيبقى دون جواب!

وبالتواتر:
فلسطين  في  المجازر  عن  المسؤول  من  ـ 
في  كثيرة  وأماكَن  واليمن  وسورية  والعراق 

العالم؟
في كتابه »سبعون« يقول ميخائيل نعيمة :

للعالم  نكبة  المتحدة  الــواليــات  كانت   …  «
الذي اكتشفته، وقد تتكشف بعد حين عن أفظع 

نكبة بشّقيه القديِم والحديث! من يدري«؟

درد�صة �صباحية
�سناعة تراثّية توارثتها االأجيال اآالف ال�سنين

قمر الدين ال�سوري... �سراب الرحيق يفوح في غوطة دم�سق مجّددًا
بفخر يقلب المزارع والصناعي السوري محمد بشار 
جاويش، أبو هيثم، السائل األحمر الملون على صواٍن 
وتجف  لتلفحها  دمشق  شمس  أشعة  تحت  عريضة 
بالمعرفة  راغــب  بالسؤال  يسارعه  وعندما  ــداً.  روي
ورثه  الذي  الدمشقي  »القمردين«  إنه  بفرح  يجيبه 
فالقمردين  اختصار،  من  يمكن  ما  وبأكثر  آبائه،  عن 
الرحيق كما يسّمى في  أو شراب  هو عصير المشمش 

المطبخ العربي، ويستهلك عادة خالل شهر رمضان.
الدين«  الصناعّية إلنتاج »قمر  وفي باحة منشأته 
منشأته  إلى  بفخر  هيثم  أبو  ينظر  الشهير،  الدمشقي 
التراثية، وهي تستعيد شيئاً من نشاطها الذي كانت 
وحلفائه  النصرة«  »جبهة  تنظيم  سيطرة  قبل  عليه 

على مساحات واسعة من غوطة دمشق.
لـ  حديثه  في  هيثم  أبو  يستذكر  وحــزن،  بحرقة 
كانت  التي  خاصته  المشمش  مزرعة  سبوتنيك، 
مطار  طريق  كتف  على  مصنعه  محيط  في  تترّبع 
120 دونماً، وكيف  دمشق الدولي بمساحة تزيد عن 
للحرق  الصناعية  ومرافقها  أشجارها  تعّرضت 
والتدمير الكامل على أيدي المجموعات اإلرهابية في 

عام 2013.
الدولي  دمشق  مطار  طريق  محيط  تطهير  بعد 
منشأته:  بناء  بإعادة  هيثم  أبو  بدأ  اإلرهابيين،  من 
»نهاية 2014، بدأنا بتجديد زراعة أشجار المشمش 
أحرقها  التي  تلك  من  بــدالً  شجرة   6000 وغرسنا 
اإلرهابيون، وها هي - كما ترون - بدأت تثمر وتكبر 
يوماً بعد يوم، لتعود المزرعة أفضل مما كانت عليه 
أخرى  كميات  مع  ثمارها  بعصر  وبدأنا  الحرب  قبل 
لتصنيع  الغوطة،  بساتين  فالحي  من  نشتريها 

القمردين السوري ذي المذاق المميز«.
على الرغم من أنه ينتشر في جميع أنحاء المشرق 
العربي وشمال أفريقيا، إال أن هذا القمردين السوري 
معروف  غير  زمن  في  دمشق  غوطة  في  ولد  الــذي 
ليس  أقــرانــه،  مع  يقاس  ال  بما  األفضل  ُيعّد  بدقة، 
بشكل  سوريا  تنتجه  الذي  )الكالبي(  المشمش  ألن 
أيضاً  وإنما  لصناعته،  مالءمة  األكثر  هو  خــاص 
للمناخ الذي يناسب عمليات التجفيف الطبيعي بدءاً 
ذلك  وغير  الرطوبة  نسب  إلى  الشمسي  السطوع  من 

من االشتراطات الخاصة بهذه الصناعة التراثية.
شجرة  على  نحافظ  مازلنا  جــاويــش:  يضيف 
تشتهر  فسورية  القمردين،  صناعة  وعلى  المشمش 
بهذه الصناعة منذ آالف السنين وهي تراث متوارث 
الماضي  فــي  تعتمد  كانت  متعاقبة،  أجــيــال  عبر 
تطورت  ما  سرعان  لكن  بدائية،  وأدوات  طرق  على 
مرحلة  في  آلية  صناعة  لتصبح  الحقة  مراحل  في 
)السكر  الَقطر  وإضافة  والعصر  والتنقية  التنظيف 
يدوية  لتصبح  ثم  الغليكوز  ومادة  بالماء(  المذاب 

في مرحلة التقطيع والتغليف«.

نكهة سورية خاصة
مادة  من  سورية  »إنتاج  أن  إلى  جاويش  وأشــار 
يتجاوز  وال  السابق  في  جداً  محدوداً  كان  القمردين 
1000 طن سنوياً وفق تلك الطرق البدائية ومع إدخال 
آالت جديدة للتصنيع وصل حجم اإلنتاج إلى عشرات 
عالية  غذائية  وخصائص  وبمواصفات  األطنان  آالف 
المنتج  هذا  على  متزايد  طلب  تسجيل  مع  المستوى 

السوري العريق«.
وعن مراحل هذه الصناعة في منشأته قال جاويش: 
»المشمش  محصول  بجمع  الفالح  يقوم  أن  »بعد 
به  ويأتي  مر(  طعم  ذات  بــذوره  )مشمش  الكالبي« 
إلى المعصرة، فتوضع الثمار في آلة خاصة لغسلها 
يجري  ثم  واألتربة  واألوراق  الشوائب  من  وتنقيتها 
تعقيمها، وبعد ذلك تنقل إلى حوض آخر لفصل البذور 
والقشور واأللياف عنها، لتوضع في حوض كبير يتّم 
وزيت  والغليكوز  القطر  بمادتي  العصير  خلط  فيه 
آخر  حوض  إلى  الناتج  نقل  يتم  ثم  البلدي،  الزيتون 
إلزالة األلياف للحصول على خواص العصير الصافي 
صغيرة  عربات  مــلء  بعدها  ليتّم   ،100% بنسبة 
خشبية  أحـــواض  فــي  وتفريغه  الناتج  بالعصير 

بها  المنتج  يلتصق  ال  كي  البلدي  بالزيت  مدهونة 
أشعة  وتحت  الطلق  الهواء  في  التجفيف  مرحلة  بعد 
يجري  أيام  لخمسة  تستمّر  والتي  مباشرًة،  الشمس 
بعدها قلع وطوي القمردين ونقله إلى داخل المنشأة 

المطلوبة  األوزان  وفق  وتقطيعه  ثانية  مرة  لتنظيفه 
ضمن  ووضعه  وتغليفه  غــرام(   400  - غرام   200(
صناديق كرتونية، تمهيداً لنقله إلى األسواق المحلية 

وتصديره إلى األسواق الخارجية«.
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مد عصير المشمش في صوان
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