
Monday 6 July 2020 Issue No. 3273 االثنني 6 متوز 2020 العدد 3273

يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

12 صفحة
1000 ل.ل / 50 ل.س

 »القومي« يحيي الذكرى ال�سنوية الثانية

لرحيل الأمين علي قان�سو

على  المعيشية  األزم��ات  خاللها  تعّض  شهور  خالل   -
الحاضنة  البيئات  مجموع  يشكلون  ال��ذي��ن  ال��ن��اس  أك��ب��اد 
كان  وتحليالت،  ونظريات  رواي��ات  تدحرجت  للمقاومة، 
بينها ما يتحّدث عن حرب مقبلة يتم التمهيد لها بالتجويع، 
التهديد  يحدثها  سياسية  ب��ان��ق��الب��ات  يبشر  م��ا  وبينها 
ونسجتها  بنتها  ال��ت��ي  التحالفات  فتتفكك  ب��ال��ع��ق��وب��ات، 
لنا  ي��روي  ما  وبينها  سنوات،  خالل  حولها  من  المقاومة 
أح��داث، حتى ما  أن كل ما كنّا نشهده من  سردية مفادها 
انتصارات لها وترصده في خانة هزائم  المقاومة  تعتبره 
المشروع األميركي، لم يكن إال واجهة القشرة لألحداث، 
في  ويشركنا  األميركي  لنا  يدّبره  كان  ما  هو  العمق  حيث 
تمريره،  يجري  هدف  هناك  كان  مرحلة  كل  ففي  إنتاجه، 
وكانت الحرائق تنتج الدخان الالزم لتمويهه. وبالطبع كان 
التدقيق في السردية يتيح لكل متمعن تفكيكها، فاألميركي 
ال��ع��راق وال كيان االح��ت��الل رب��ح في  ل��م يربح ف��ي ح��رب 
حرب تموز 2006، وال غزة سقطت أو انتحرت، وال اليمن 
التي  إي��ران  وال  البيضاء،  الراية  رف��ع  والمحاصر  الجائع 
والتقنيات  والزراعة  الصناعة  في  شيء  كل  وطّورت  بنت 
وال��س��ي��اس��ات، ت��راج��ع��ت وت��ن��ازل��ت، وص���ارت تبحث عن 
تسويات الفتات، وال سورية التي كادت ُتمحى عن الخريطة 
كدولة رضخت وخضعت، بل الذي حدث هو العكس، إيران 
زادت قوة وها هي ناقالتها النفطية على سواحل فنزويال 
في  جيشها  سيطرة  تستعيد  وسورية  األميركي،  تتحّدى 
أغلب الجغرافيا التي سلبت منها بحروب جنّدت لها الدول 
وغزة  الكثير،  الكثير  المنطقة  وكيانات  حكومات  الكبرى 
ُيمسك  الجريح  واليمن  الكيان،  عمق  بصواريخها  تهّدد 
تمتلك ما طال  الخليج، والمقاومة  الطاقة في  أمن  بناصية 
انتظار امتالكه، من تقنيات عسكرية، فتعلن التهديد بقلب 

الطاولة.
إن ما يجري من حرب  أنها قالت  السردية  المهم في   -
الجزء  لتطبيق  التمهيد  ه��ي  واح����دة،  وظ��ي��ف��ة  ل��ه  ت��ج��وي��ع 
الخاص بضّم الضفة الغربية من صفقة القرن. وهو القرار 
نتنياهو  بنيامين  االحتالل  حكومة  رئيس  وعد  كان  ال��ذي 
قبل  وكتبنا  تموز،  من  األول  في  سيعلَن  بأنه  مستوطنيه 
ذلك التاريخ بكثير، أنه لن يجرؤ على تنفيذه، كما كتبنا من 
أيام أعلنت صفقة القرن أنها ولدت ميتة، وعلتنا التي نستند 
إليها، تقوم في جوهرها على معادلتين، األولى أن القصف 
هو  بل  لهجوم  للتمهيد  دائ��م��اً  ليس  العشوائي  أو  المركز 
األمرين  بين  التبين  فعلينا  لالنسحاب  تغطية  يكون  أيضاً 
قبل الوقوع في الخطأ القاتل، فنتعامل مع االنسحاب كأنه 
منذ  العالم  حكم  ال��ذي  البياني  الخط  أن  والثانية  هجوم، 
من  بثباته  مستقبله  يرسم  خط  هو   ،2020 حتى   1990
الذي  األميركي  قطعاً  يُعد  لم  فاألميركي  تعرجات،  دون 
السوفياتي،  كان يوم سقوط جدار برلين وتفكك االتحاد 
وروسيا لم تعد تلك الدولة المفّككة التائهة، والصين لم تعد 
الباحثة  القوت لماليين األفواه  الباحث عن  ذلك المشروع 
الدولة   1990 ع��ام  كانت  كما  تعد  لم  وإي��ران  الطعام،  عن 
الخارجة من حرب دّمرت فيها كل شيء، وكيان االحتالل 
عن  وعاجز  الحرب  عن  عاجز  اليوم  فهو  كان  كما  يعد  لم 
والشعوب  والقوة  السياسة  صفوف  تشق  التي  التسوية 
في المنطقة، والعراق ولبنان وفلسطين، وسورية واليمن، 
م��ا لخصته ال��ب��ي��ان��ي ه��و  ال��خ��ط  إن  ت��ق��ول  م��ت��غ��يّ��رات  كلها 
)التتمة ص8(

للذين هّولوا علين� ب�أن �ضّم ال�ضفة 

يف�ّضر كل �ضيء!

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

في  موسيقية  نغمة  أول  خرجت  بعلبك  في  لبنان  شرق  من 
الشرق لالحتفال بمسيرة الخروج من زمن كورونا، فصدحت 
بتهوفن،  ال��ع��ال��م��ي  ل��ل��م��وس��ي��ق��ار  ال���ف���رح  ب��ن��ش��ي��د  ال��م��وس��ي��ق��ى 
وبالموسيقى الرحبانية، والحفل الذي رعاه رئيس الجمهورية 
بقيادة  اللبنانية  الفليهارمونية  أحيته  ع��ون  ميشال  ال��ع��م��اد 
عازفاً،   70 من  أكثر  وبمشاركة  فازليان  ه��اروت  المايسترو 
التلفزيونية،  في معبد باخوس في قلعة بعلبك، ونقلته القنوات 
حامالً اسم حفل الصمود، فيما علّق عليه وزير الصحة بتغريدة 
رئيساً  كان  يوم  بعلبك  لمهرجانات  رسالته  نشر  عبرها  أع��اد 
الزمان  أس��ط��ورة  بعلبك  ع��ن��وان  حملت  وال��ت��ي  المدينة  لبلدية 

ومدينة اإلنسان.
معطيات  برزت  السياسّي  الشأن  في  الداخلي  الصعيد  على 
على  وأخ���رى  الحكومة،  ف��ي  المشاركين  الحلفاء  جبهة  على 
بوجه  األم��ي��رك��ي��ة  ال��س��ف��ارة  تخوضها  ال��ت��ي  التعبئة  م��س��ت��وى 
التي ترجمها  المساعي  الله، فعلى الصعيد األول نجحت  حزب 
اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار 
الوطني الحر النائب جبران باسيل، بوضع أسس تحريك عجلة 
مجلس  تعيين  صعيد  على  سواء  المجّمدة،  القضايا  من  العديد 

نار  على  الناظمة  الهيئة  تشكيل  وضع  أو  لبنان  كهرباء  إدارة 
المال  ل��وزارة  جديد  عام  مدير  تسمية  على  والتوافق  ساخنة، 
العام أالن بيفاني، بينما وضعت الخطوات  بعد استقالة المدير 
التي يجب تسريعها في االنفتاح على الصين والعراق وترتيب 
وليس  للبنان،  العليا  المصلحة  إطار  في  سورية،  مع  العالقات 
محور  إلى  دولّي  إقليمّي  لمحور  االنتماء  استبدال  لعبة  ضمن 

آخر، بل ضمن اإلصرار على البقاء خارج لعبة المحاور.
في مناخ التصعيد الذي تتحرك السفيرة األميركية دوروتي 
شيا لنشره بوجه حزب الله، ومطالبة القيادات اللبنانية بإعالن 
مواقف مناهضة للحزب كشرط لوعود أميركيّة بالمساعدة في 
الماروني  البطريرك  ك��الم  ج��اء  االقتصادية،  األزم��ة  مواجهة 
الداعي لحياد لبنان والمطالب بتحرير الشرعية  الراعي  بشارة 
العالم لمد  لبنان في  المستقّل مناشداً أصدقاء  الوطني  والقرار 
للحكومة  السابق  الرئيس  ك��الم  ج��اء  بينما  والمساعدة،  اليد 
سعد الحريري، في منتصف الطريق، فهو من جهة حّمل حزب 
الخليج  عن  لبنان  بعزل  تسببت  التي  السياسات  مسؤولية  الله 
واقتصادياً، ومن جهة  مالياً  له  اليد  والغرب، وتوقفهما عن مد 
الله،  ح��زب  م��ع  ص��ّوت��وا  اللبنانيين  م��ن   60% إن  ق��ال  م��وازي��ة 
يجب  وال  تجاهله،  يمكن  ال  حقيقّي  داخلّي  مكّون  هو  وبالتالي 
)عباس سلمان()التتمة ص8( الحفل الموسيقي في قلعة بعلبك أمس  

بعلبك ُتحيي اأول حفل مو�ضيقّي في ال�ضرق بعد كورون�... وق��ضم ت�ج الدين حراً في اأميرك� 

الحكومة تفتح ملف الكهرباء بمجل�س اإدارة جديد... وتعّين مديرًا عامًا للمالّية 

الحريرّي يجبرها ويك�سرها مع حزب اهلل... والراعي يتحّدث عن تحرير ال�سرعّية 

 م�ضلحة منطقتن�

في التعديالت الد�ضتورّية الرو�ضّية 

ا�ضتقالل... وا�ضتقالل...

م�ذا بعد؟ الفل�ضطينّيون يتالحمون

 

ترامب يرتبك، نتني�هو يترّيث...

ق�ضمً� ب�لن�زالت الم�حق�ت...

 

وعقدن� العزم اأن تحي� الجزائر...

لم تكن التعديالت الدستورّية جزافاً بل أتت نتيجة الثقة 
فالديمير  للرئيس  الروسي  الشعب  منحها  التي  الكبيرة 
ب��وت��ي��ن. ف��ال��ق��ي��ص��ر ال���روس���ي ح���از ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ث��ق��ة بعد 
لبلده وشعبه، وأعاد ترتيب  التي حققها  الهامة  اإلنجازات 
الساحة  في  أساسياً  العباً  روسيا  ووضع  العالميّة  القوى 
كامالً  وش��ري��ك��اً  عظمى  ق��وة  موسكو  وأض��ح��ت  ال��دول��يّ��ة، 

مؤثراً في العمليات السياسية والجيوسياسية العالمية .
حّل  باإلمكان  يُعد  لم  إّن��ه  مطلقة  وبثقة  القول  ويمكننا 
كما  روس��ي��ا،  مشاركة  دون  م��ن  مهمة  عالمية  قضية  أّي 
تمكن بوتين من استعادة جزء كبير ومهّم من النفوذ الذي 
لحماية  باإلضافة  السوفياتي،  االتحاد  تفكك  جراء  فقدته 

اقتصادها من التهديدات الخارجية.
المجاالت  بمختلف  اإلن��ج��ازات  تلك  روسيا  حققت  وقد 
على  واشنطن  تنفقه  م��ا  م��ع  مقارنة  متواضعة  بميزانية 
الدفاع وحده، ورغم ذلك أصبحت روسيا مرة أخرى قوة 
رئيسية في الشرق األوسط والعالم ووّسعت نفوذها في 

القارة السمراء.
إّن التعديالت الدستورية التي حظيت بثقة شعبية كبيرة 
الروسي بالرئيس بوتين وهي أيضاً  تؤكد تمسك الشعب 

مؤثرة ومهمة لمنطقتنا.
العالم  لتشمل  ال��روس��ي  الرئيس  إن��ج��ازات  ام��ت��ّدت  فقد 
فالقيصر  ال��خ��ص��وص،  وج��ه  على  ومنطقتنا  ع��ام  بشكل 
)التتمة ص9(

في الرابع من تموز تحتفل الواليات المتحدة األميركية 
 244 ق��ب��ل  ال��ب��ري��ط��ان��ي  االس��ت��ع��م��ار  ع��ن  استقاللها  بعيد 
أميركية االستقالل بمساعدة  13 والية  أعلنت  عاماً، حين 
فرنسيّة قادها الجنرال الفييت الذي عاد بعدها ليساهم في 

إطالق الثورة الفرنسية الشهيرة عام 1789.
وفي الخامس من تموز تحتفل الجزائر العربية المسلمة 
األفريقية بعيد استقاللها عن االستعمار الفرنسي قبل 68 
لم  ل��ث��ورات  تتويجاً  كانت  لسنوات  استمرت  ث��ورة  ع��ام��اً، 
تتوقف منذ أن وطأت جيوش االستعمار الفرنسي بالدها 

عام 1830...
أنهما  إال  المظهر،  ف��ي  تشابههما  رغ��م  واالس��ت��ق��الالن 

يمثالن ظاهرتين متناقضتين في الجوهر..
لدولة  المتحدة األميركية كان قياماً  الواليات  فاستقالل 
تحّولت  ثم  جماعية،  وإب���ادات  عنصرّية  حمالت  واجهت 
ال  اليوم،  حتى  المستمّرة  الخارجية  الحروب  خوض  إلى 
يفترض  التي  والمقاومة  التحرير  حركات  وجه  في  سيما 
العالم  على  هيمنتها  تكريس  بهدف  رحمها  من  ولدت  أنها 

بأسره..
ف��ك��ان فاتحة اس��ت��ق��الل شعوب  ال��ج��زائ��ر  أم��ا اس��ت��ق��الل 
تحّولت  حيث  الالتينية،  وأميركا  وآسيا  أفريقيا  في  ودول 
من  تزال،  وما  واجهتها  التي  المصاعب  كل  رغم  الجزائر، 
أجل تجويف استقاللها وسلب إرادتها، إلى إحدى القواعد 

الرئيسية لحركة التحرر العربي والعالمي.
)التتمة ص9(

على  تالقيهم  ت��ب��اع��د.  ط��ول  بعد  الفلسطينيون  ت��الق��ى 
ألعدائهم.  كما  ألنفسهم  مفاجأتهم  ك��ان  اتحادهم  طريق 
القادة الصهاينة ومن ورائهم نظراؤهم األميركيون راهنوا 
وتنافس  أنفسهم  على  الفلسطينيين  انقسام  على  طويالً 

فصائل المقاومة على الصدارة والنفوذ.
على  ال��ت��الق��ي  ف��ي  ت��أخ��روا  الفلسطينيين  أّن  صحيح 
طريق توحيد الموقف وتفعيل المقاومة، لكنهم استدركوا 
الوطن  في  األع��داء  وجه  في  التالحم  وباشروا  تقصيرهم 
التالقي، ال سيما بين »فتح« و»حماس«،  والشتات. مجرد 

أقلق األعداء واضطرهم الى إعادة النظر بحساباتهم.
كان بنيامين نتنياهو يتطلع الى بدء عملية ضّم مناطق في 
الضفة الغربية بحلول األول من تموز/ يوليو، لكن في اليوم 
نفسه صدر بيان عن حكومته يقول إنه عقد اجتماعاً مع كبار 
فرض  مسألة  لمناقشة  األمنية  المؤسسة  في  المسؤولين 
السيادة على مناطق الضفة. من التعّهد القاطع بالتنفيذ ترّيث 

نتنياهو بسرعة الفتة متحّوالً الى مناقشة ترتيبات الضّم.
مخطط نتنياهو للضّم تعّرض النتقادات دولية شديدة. 
فضالً  وال��ف��ات��ي��ك��ان  األوروب����ي  واالت��ح��اد  المتحدة  األم���م 
ضّم  إن  قالت  وأجنبية  واسالمية  عربية  كثيرة  دول  عن 
الدولي   القانون  سينتهك  فلسطينية  مناطق  »إس��رائ��ي��ل« 
دولة  إلق��ام��ة  أص���اًل(  )المتضائلة  االح��ت��م��االت  وي��ق��ّوض 
)التتمة ص9(

باألمس سقطت المدنية الغربية بنسختها الفرنسية أمام 
جبين  عال  فيما  األح��رار،  النبالء  الجزائريين  ونعال  أق��دام 
أنبل  رفات  بعض  يستقبلون  وهم  السماء  حتى  الحق  أهل 

البشر...!
نطلقها  البطل،  الجزائري  الشعب  ببطوالت  تليق  تحية 
ال��ث��ام��ن��ة والخمسين  ال��ذك��رى  ال��ع��ظ��ي��م، ف��ي  ال��ش��ع��ب  ل��ه��ذا 
الخامس من  التي تصادف يوم أمس،  الجزائر،  الستقالل 

شهر تموز سنة 1962.
تحية إكبار وإجالل الرواح ستة ماليين ونصف المليون 
شهيد، من أبناء الشعب الجزائري، ارتقوا شهداء على أيدي 
وحتى   1830 عام  بين  الفرنسية،  االستعمارية  الوحوش 
الذين  ال��ج��زائ��ر،  بشهداء   .1962 ع��ام  ال��ج��زائ��ر  استقالل 
حاربوا االستعمار الفرنسي وتصدوا له، والذين لم يكونوا 
مليوناً ونصف مليون من الشهداء فقط، وذلك ألن هؤالء  
هم من استشهدوا خالل الثورة الجزائرية المعاصرة، التي 
امتدت من سنة 1954 وحتى االستقالل سنة 1962. لذلك 
قتلتهم  جزائري  شهيد  ماليين  خمسة  اضافة  من  بد  فال 
 1830 ال��ع��ام  م��ن  الفرنسّي  االس��ت��ع��م��ارّي  الجيش  ق��وات 

وحتى العام 1954...!
هذا الجيش الذي كان وال زال يشكل األب الروحي لكل 
من أتى بعده من تنظيمات عسكرية مسلحة، بدءاً من نظام 
السابقة،  الفرنسية  المستعمرة   - كمبوديا  في  بوت  پول 
)التتمة ص9(

 عامر التل*
 معن بشور*

 د. عصام نعمان*

 محمد صادق الحسيني

هي  فلسطين  قضية  حقيقة  إّن 
في عقيدة أمة حية وإرادة قومية 

فاعلة تريد االنتصار.
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بديل �إنجليزّي علنّي

 

في �لحرب على �ليمن

{ د. وفيق إبراهيم
اإلنجليز الى جانب األميركيين هم من األطراف األساسية 
المخططة للحرب التي شنتها قوات سعودية ـ إماراتية على 
اليمن منذ سنوات خمس بإسناد مصريـ  إسرائيلي سوداني 

ومتنوع..
واالشراف  التخطيط  في  مساهماً  اإلنجليزي  الدور  كان 
مرحلة  الى  انتقل  أنه  إال  االميركيين،  جانب  الى  والتسليح 
المباشر منذ شهر تقريباً ودفع بعديد بري  الهجوم الجوي 
أللوّية  المباشرة  الميدانية  القيادات  دور  يــؤدي  محدود 
إنما  المملكة  داخل  الثاني  الدفاع  خط  دور  تلعب  سعودّية 
ونجران  جيزان  وحتى  مأرب  مع  الحدود  من  مقربة  على 

واعالي صعدة.
لماذا هذا التغيير وما هي مظاهره الواضحة؟

الحرب  يعتبر  عالمّياً  إجماعاً  هناك  أن  التأكيد  من  بّد  ال 
على اليمن حربين اثنتين اميركية بالمفهوم الجيوبولتيكي 

واستراتيجية للسعودية.
اما بالنسبة لإلمارات فهي انسجام مع رعاتها األميركي 
إمارة  اهتمام  الى  باإلضافة  اإلقليمي،  والسعودي  الدولي 
ابن زايد بالبحث عن أدوار اقتصادية وسياسية، لتضخيم 
األقوياء  بلباس  التستّر  تحاول  جداً  صغيرة  امارة  أهمية 

على قزم باالستعانة بتأثير أموال النفط والغاز.
المالحظ هنا ان هذا العام 2020، اتسم بهزائم سعودية 
امام  صنعاء،  دولة  مع  القتال  جبهات  معظم  في  إماراتّية  ـ 

انصار الله والجيش اليمني وتحالفاتهم.
الساحل  ومعظم  الحديدة  بصمود  الهزائم  هذه  انعكست 
الغربي والهزائم في أعالي صعدة ومأرب والرمضة والقفل 

والسوادية وعين عربي في شبوه والحمراني...
مرحلة  الى  الله  أنصار  انتقال  الفور  على  استتبع  هذا 
متقطع  شديد  قصف  مع  المحاور  معظم  في  هجمات  تنظيم 
واقتصادية  نفطية  اهدافاً  استهدف  السعودي  الداخل  على 
المخابرات  ومديرية  الدفاع  وزارة  مستوى  على  وعسكرية 

في مدينة الرياض عاصمة السعودية.
ففهم الغرب أن قصف مصفاة ارامكو هو رسالة القتصاده 
قصف  بــأن  ايضاً  مستوعباً  السعودي  بالنفط  المرتبط 
رسالة  بــدوره  هو  الرياض  في  والمخابرات  الدفاع  وزارة 
بالغرب  االستراتيجي  السعودي  لالرتباط  استراتيجية 

وخصوصاً الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا.
اليمن  على  حربهما  في  إماراتّي  سعودّي  تقهقر  إذاً  هناك 
جنوب  على  للسيطرة  ايضاً  بينهما  حاد  صراع  مع  يترافق 
قوات  بين  ضخمة  عسكرية  معارك  بشكل  يرتدي  اليمن 
عبد ربه منصور هادي الرئيس المزعوم لليمن الذي عّينته 
تدعمه  الــذي  االنتقالي  المجلس  قــوات  وبين  السعودية 

اإلمارات وبين حزب اإلصالح األخواني المسنود من تركيا.
بالتوازي هناك تراجع أميركي إضافي في عموم الشرق 
االوسط يجد نفسها مضطراً إلفساح المجال لهرولة روسية 

وصينية، مع دور إيراني متقدم.
األميركيين  ــول  دخ فهي  ايضاً  االساسية  الــدوافــع  امــا 
المقبل..  الثاني  تشرين  في  الرئاسية  االنتخابات  مرحلة 
المستوى  على  القرارات  بأضيق  االكتفاء  الى  يضطرهم  ما 
االنتخابات  هذه  على  يرتّد  ال  حتى  اليمن،  ومنه  الدولي 
بالسلب خصوصاً على الرئيس األميركي ترامب الذي يعمل 

ما في وسعه للتجديد لوالية رئاسية ثانية.
هناك أسباب إنجليزية صرفة تدفع السياسة البريطانية 

لتورط إضافي أساسي في حرب اليمن.
فإذا كانت السعودية حسب موقع »ديكالسوفايد« الذي 
اإلنجليز  أن  البريطانية  الدفاع  وزارة  في  مصادر  عن  نقل 
الماضية  سنوات  الخمس  في  جنيه  مليارات  ستة  قبضوا 
الحرب على  الغزو السعودية في  مقابل مساعداتهم لقوات 
للمحور  منهم  مباشر  إسناد  من  يطلبون  تراهم  فكم  اليمن؟ 

السعودي اإلماراتي المهزوم في اليمن؟
هذا باإلضافة الى حلمهم بعودة الدور البريطاني القديم 
االستعمارّي خصوصاً في مناطق يمنية تفوح منها رائحة 
كما  يكتنز  الذي  السعودي  الخالي  الربع  في  وربما  الغاز 

تقول مصادر غربية، على أكبر احتياطات غاز في العالم؟
قصف  في  بريطانية  مشاركة  تبرز  المعطيات  هذه  إن 
جوي على اليمن، تعّدى المئة غارة أصابت محزر في مأرب 
وجبهات  ونهم  صرواح  في  العتق  ونجد  والجفرة  وصلب 
اليومين  55 خرقاً خالل  لـ  التي تعرضت بمفردها  الحديدة 
والجيش  الله  انصار  سيطرة  مناطق  وقصفت  الماضيين، 

التوالي. 117 مرة على 
والتحيتا  الدريهمي  على  الهجمات  نسيان  دون  من  هذا 
فضالً عن االشتباكات التي ال تقف القوات البريطانية بمنأى 

منها في المعارك بين االنتقالي وقوات هادي في الجنوب.
البحرية  بأنحائه  اليمن  يشمل  الذي  التصعيد  فإن  لذلك 
مباشرة،  عسكرية  بريطانية  ادوار  على  يحتوي  والجبلية، 
في  عسكرية  قاعدة  لتأسيس  محاوالت  لإلنجليز  أن  كما 
فيه  الصومال  تّدعي  »سيناريو«  تأمين  بعد  وذلك  سقطرى 
أن سقطرى هي »صومالّية« بسكانها وجغرافّيتها المالصقة 
لسواحلها أكثر من قربها للساحل اليمني.. وتقوم الصومال 
سياحية  مؤسسات  إلنشاء  لــإلمــارات  ببيعها  ذلــك  بعد 

واقتصادية فيها، مقابل حماية أمنية من قاعدة بريطانية.
البريطانية  للقوات  أكبر  دوراً  هناك  أن  باإلجمال  يتبين 
في اليمن الى جانب الغزاة السعوديين واإلماراتيين يشمل 
واالشتراك  والقيادة  والتدريب  والتنظيم  التخطيط  اعمال 
بأقمار  ترتبط  التي  الجوي  القصف  عمليات  في  المباشر 
اصطناعية اميركية وإنجليزية تحدد االهداف باإلضافة الى 
في  إنجليزية  حربية  قطع  مباشرة  تتوالها  بحرية  خدمات 
المتوسط  البحر  نحو  امتداداتهما  مع  وعدن  األحمر  بحري 

من جهة وبحر الخليج من جهة ثانية.
التراجع  حساب  على  دورها  لتعزيز  إذاً  ذاهبة  انجلترا 
اإلماراتي،  ـ  السعودي  والتقهقر  أوسطي  الشرق  األميركي 

فهل تنجح؟
نصر  تحقيق  من  أعــوام  خمسة  في  اليمنيون  نجح  لقد 
على قوات اكثر تسليحاً ومهارة من القوات البريطانية وهم 
مجموع األميركيين والسعوديين واإلماراتيين واإلسرائيليين 
والسودانيين والمصريين وآخرين، بما يعني أن اإلنجليز لن 
يكونوا أكثر من محاولة الختالس المزيد من ذخيرة العرب 
مملكتهم  داخل  سعود  آل  حماية  على  دورهــم  يقتصر  وقد 
الهجوم  مرحلة  الى  المنتصر  اليمن  انتقال  احتماالت  من 
فعلياً  يهّدد  ما  بقاعها،  ومختلف  السعودية  األراضي  على 

االستمرار السياسي لهذه العائلة.

خفاياخفايا

قال دبلوماسي عربي سابق مقيم في لبنان إن 
جرأة السياسيين اللبنانيين عجيبة غريبة فالذين 

كانوا يحكمون البلد خالل ثالثين سنة ويتنّعمون 
بموارد البلد وتفاقمت في ظل حكمهم الديون وتحقق 

بفضلهم إفالس البلد وال يزالون يحكمون المجتمع 
يخاطبون حكومة لم تكن ألعضائها يٌد في ما جرى، 

وورثت عنهم كل المصائب ولم يمض على عمرها 
خمسة شهور بدعوتها للخجل والرحيل.
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{ علي بدر الدين
إقالة  أو  طوعية  استقالة  الحكومة  إسقاط  نبض  جــّس  أّن  يبدو 
تــوارى  وقــد  الحالتين،  فــي  ثــمــاره  يــؤت  لــم  الــشــارع  ضغط  تحت 
االجتماعات  وتــجــّمــدت  عــرابــه  حــراك  وانكفأ  اإلعــالمــي  الضجيج 
وحلفائها  ورئيسها  الحكومة  من  والرافضة  المواجهة  نقطة  عند 
لمجّرد البحث في موضوع االستقالة تحت أّي ضغط ومهما كانت 
الصعبة  المرحلة  هذه  في  االستقالة  ألّن  والضرورات،  التبريرات 
والمفصلية التي يمّر فيها لبنان ليست في وقتها وتؤّدي إلى إدخال 
االستقالة  هــذه  إلــى  يسعى  من  وألّن  والمجهول،  الفراغ  في  البلد 
أكثر من مرة  الحلول وقد جّرب  البرنامج وال  البديل وال  ليس لديه 
والنتيجة واضحة للعيان وتتمثل باالنهيارات المتتالية على الصعد 
االقتصادية والمالية واالجتماعية والمعيشية، وتراكم الديون على 
وخاصة  اللبنانيين  بين  والبطالة  والــجــوع  الفقر  وتفشي  لبنان، 
الفقراء وأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة الذين أيضاً خسروا 
مع  بالتواطؤ  المصارف  عليها  سطت  أن  بعد  وودائعهم  مّدخراتهم 
بعض من السلطة وحيتان المال، إضافة إلى هبوط القيمة الشرائية 
في  المواطن  دخل  وانخفاض  مستوياتها  أدنى  الى  الوطنية  للعملة 
مداخيل  ترتيب  في  الصومال  بعد  األخير  المركز  واحتالله  لبنان 

الفرد في العالم.
الحكومة  إحــــراج  الـــى  الــســاعــون  الــالعــبــون  يــخــرج  ال  وحــتــى 
وإخراجها من الحلبة الحكومية، كمن يخرج من المولد بال حمص، 
بالملف  المعنية  السياسية  الجهات  من  الموافقة  النتزاع  يجهدون 
الحكومي على تغيير أو تبديل ولو محدود لبعض الوزراء والحقائب 
علهم يحفظون ماء وجوههم أفضل لهم من ال شيء، وساعد على 
قّدمها  التي  الشروط  من  العالي  السقف  وخطتهم  مسعاهم  إفشال 

أّن  الحكومة، مع  إلى رئاسة  العودة  لقبوله  الحريري  الرئيس سعد 
الشارع وال من  من حراك  وال مقبوالً  لم يكن مطروحاً  الخيار  هذا 

بعض األفرقاء السياسيين من الموالين والمعارضين.
الفقر  ويعيش  الذّل  وطعم  المرارة  وذاق  ذرعاً  ضاق  الشعب  إّن 
الطبقة  ومن  المتعاقبة،  الحكومات  سياسات  من  والبطالة  والجوع 
وعقد  والــمــحــاصــصــة  الــفــســاد  ســيــاســة  انتهجت  الــتــي  السياسية 
الثقة  وفقد  الشعب،  وحقوق  الدولة  ثــروات  ومصادرة  الصفقات 
فقدها  كما  ويأسه،  وبأسه  بمعاناته  ويتلذذ  وجوعه  أفقره  من  بكّل 
بوعد  تلتزم  لــم  لتاريخه  الــتــي  الــتــحــديــات«  »مــواجــهــة  حكومة  مــع 
المطلوب  الجريئة  الــقــرارات  تتبّن  ولم  إنقاذي  مشروع  بتنفيذ  أو 
وكشف  والتغيير  باإلصالح  الوعود  رغم  الغد  قبل  اليوم  اتخاذها 

الفاسدين ومحاسبتهم وتشليحهم ما نهبوه من مال عام وخاص.
وقد آن األوان ليتخذ الرئيس دياب القرار الصعب في هذا الزمن 
وضع  وعليه  تـــرّدده،  ومــن  المحيّر  صمته  من  والــخــروج  الصعب 
النقاط على الحروف ألّن الوقت ليس في صالحه داخلياً وخارجياً، 
نهائياً،  البلد  تــشــّل  وقــد  قــاســيــة،  ستكون  اآلتــيــة  الــضــغــوط  وألّن 
بالنابل  الحابل  ويتداخل  الطاسة  وتضيع  الملّق  سيفلت  وعندها 
يسقط  وقد  القرار،  على  السيطرة  الحكومة  وتفقد  الفوضى  وتعّم 
وتداعياته  مفاعيله  وستكون  طــال  الــذي  لالنتظار  وقــت  وال  البلد 

خطيرة جداً.
ُيقال،  كما  العين  عليه  إنــجــاز  أّي  تحقق  لــم  الحكومة  أّن  ورغــم 
والفقر  الجوع  اقتحام  ومنع  واالنهيار  التدهور  وقف  تستطع  ولم 
المدقع لما يقارب نصف سكان لبنان، فإّن الشعب اللبناني ال يزال 
يأمل ولو بمقدار خيط رفيع بأّن هذه الحكومة ستفعل شيئاً إيجابياً 
ورئيسها  االستقالة  وعدم  البقاء  على  ُمصّرة  ألنها  الغد  قبل  اليوم 
والقوي،  الــقــادر  بثقة  شــيء  أّي  فعل  على  ويصّمم  ويعد  يتحدث 

وعدم  وحكومته  عليه  الــرهــان  باستمرار  شعبه  إقــنــاع  ويــحــاول 
والهموم  الفقر  في  الــغــارق  الشعب  هــذا  أّن  مع  واإلحــبــاط،  اليأس 
لم  ولكنه  الجميل  الكالم  وهــذا  الــوعــود  هــذه  مثل  سمع  واألزمـــات 
على  الوهمية  والمشاريع  والسمسرات  والنهب  الفساد  سوى  ير 
وحكوماتها  السياسية  الطبقة  واستبداد  تسلط  من  سنة   ٣٠ مدى 
وكيف  والــذّل.  والحاجة  الجوع  أحضان  في  رمته  والتي  المتعاقبة 
له أن يصّدق أّن الحّل يقترب وأّن اإلصالح على الطريق وأّن الفقر 
سيحاَسبون  والشعب  الوطن  ثروات  سرقوا  الذين  وأّن  سيتقهقر 
الى  والمهّربة  المنهوبة  األموال  وسيعيدون  السجون  وسيدخلون 
الضائعة  حقوقهم  ومنها  اللبنانيين،  الى  والحقوق  الدولة  خزينة 

بين ثالثي المصارف ومصرف لبنان والسلطة.
الذي ظلم نفسه بخياراته  أو معظمه هو  المظلوم  الشعب  إّن هذا 
إعادة  على  بإصراره  فعلته  من  يتعظ  ولم  واالنتخابية  السياسية 
بعد  خطأه  ويكّرر  ثانية  يفعلها  وقد  ذاتها،  السياسية  الطبقة  انتاج 
الطائفية  الغرائز  بلقاح  الحاضنة  بيئاتها  الطبقة وفي  ان لقحته هذه 
الى  والمذهبية والزعائمية فأعمت بصره وبصيرته وقادته كالغنم 
التي كانت  اليوم فقد كّل الخيارات  الوتد المنصوب له. هذا الشعب 
الحكومة  هذه  على  الرهان  خيار  سوى  أمامه  يبق  ولم  له،  متاحة 
لغيّرت  البداية  منذ  التنفيذ  طريق  سلكت  لو  التي  رئيسها  ووعــود 
ولو  واالستقرار  األمــان  ضفة  الــى  لبنان  ونقلت  األحــداث  مجرى 

بالحّد األدنى.
اّن اللبنانيين يغرقون وليس لديهم ما يخسرونه وال يخافون من 
ويحاولون  لإلنقاذ  المتبقية  المتوفرة  القشة  هي  والحكومة  البلل 
غصباً عنهم التمسك بها والرهان عليها مع انعدام أو ضعف األمل 
أضعف  في  قّوته  يضع  الله  ألّن  تنجح  وقــد  االنــقــاذ  على  بقدرتها 

خلقه...

دياب  حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  استقبل 
زيارة  في  العراقي  الــوزاري  الوفد  أمس،  من  أول 
عبد  إحسان  النفط  وزيــر  الوفد  وضــم  وداعــيــة. 
الجّبار اسماعيل، وزير الزراعة محمد كريم جاسم، 
النفط  العلوي، مرافق وزير  السابق حسن  النائب 
الزراعة  وزير  مرافق  التميمي،  عمران  طالل  سيف 
الوزراء  رئيس  مكتب  وعن  كريم،  محمد  ضرغام 
بأعمال  القائم  مصطفى،  صباح  عمار  العراقي 
النصراوي،  أمين  لبنان  في  العراقية  السفارة 
جمال.  أحمد  السفارة  في  السياسي  والمستشار 
وزراء  االجتماع  حضر  اللبناني،  الجانب  ومــن 
الصناعة عماد حب الله، الزراعة عباس مرتضى، 
عبد  منال  واإلعــالم  غجر،  ريمون  والمياه  الطاقة 
طالب  خضر  الحكومة  رئيس  ومستشارا  الصمد، 
القاضي  الرئيس  مكتب  ومدير  قعفراني  وحسين 

خالد عكاري.
يوم  بــدأت   التي  للمحادثات  استكمال  وجرى 

لمؤازرة  استعداده  الوفد  وجدد  الماضي  الجمعة 
االجتماعات  أجــواء  على  ــاب  دي وأطــلــع  لبنان. 

الثنائية التي عقدها.
والتقى دياب، وفداً من نواب البقاع ضّم: الوزير 
سيزار  عــون،  سليم  ــراد،  م الرحيم  عبد  السابق 

المعلوف، محمد القرعاوي والوليد سكرية.
دولة  “زرنا  قائالً  الوفد  باسم  مــراد  وتحدث 
بيروت  نفق  موضوع  في  للبحث  الحكومة  رئيس 
تربط  التي  الدولية  الطريق  وموضوع  البقاع   -
مع  الموضوعين  تــدارســنــا  بــالــبــقــاع.  بــيــروت 

الرؤساء الثالثة”.
للمشروعين  “متحّمس  ديــاب  أّن  إلى  وأشــار 
والمجلس  الــجــمــهــوريــة  رئــيــســا  األمـــر  وكــذلــك 
يجب  التي  الدولية  الطريق  لجهة  إن  النيابي 
فصل  قبل  وترميمها  إلصالحها  مالي  مبلغ  تأمين 
البقاع   - بيروت  نفق  لجهة  أو  المقبل،  الشتاء 
السيارات وقطار سريع وهناك  لمرور  المخصص 

المشروعين  ستتبنى  التي  الجهة  حول  نقاش 
التقينا  اإلطـــار،  هــذا  وفــي   .BOT نظام  على 
تنفيذ  بالده  استعداد  أبدى  الذي  الصيني  السفير 
وطرقات  أنفاق  من  لبنان،  يحتاجه  مشروع  أي 

على  الصين  ونشكر  أخرى.  ومشاريع  وكهرباء 
تبدي  أخرى  دولة  بأي  نرّحب  كما  التعاون،  هذا 
مشاريع  إنشاء  على  لبنان  لمساعدة  االستعداد 

.”BOT إنمائية على نظام 

الرهان على ق�شة الحكومة لإنقاذ لبنان و�شعبه من الغرق

دياب التقى الوفد العراقي مودعًا

وبحث مع نّواب البقاع �شوؤونًا اإنمائية

الراعي: معاناتنا ال�شيا�شية

اأ�شا�س اأزماتنا القت�شادية والمالية والنقدية 

حّتي يبحث في روما والفاتيكان

تعزير العالقات مع لبنان

لقاء في مطرانية زحلة للكاثوليك

بحث �شوؤونًا خدمّية واإنمائية  واأمنية

 غادر وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حّتي بيروت أمس متوجهاً إلى روما، في زيارة يلتقي 
خاللها عدداً من المسؤولين، على رأسهم وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو ووزير الدفاع 
الصندوق  رئيس  روما،  في  المعتمدين  العرب  السفراء  مع  لقاءات  الى  إضافة  غوريني،  لورنزو 
الدولي للتنمية الزراعيةIFAD  جيلبير أنغبو، وعدد من الشخصيات السياسية، الدبلوماسية 
اإليطالية المدعوين إلى العشاء الذي تقيمه سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر على شرف الوزير 

حّتي.
األساقفة بول ريتشارد  الفاتيكان رئيس  الثالثاء، فيجتمع حّتي مع كل من وزير خارجية  أما 

غاالغر، ورئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ساندري.
من جهتها، رأت السفيرة ضاهر، أّن زيارة حّتي إلى إيطاليا والفاتيكان “تكتسب أهمية بالغة، 

كونها تهدف إلى تعزيز العالقات على مختلف المستويات«.
القطاع  في  االستثمار  والسيما  االقتصادية  العالقات  لتعزيز  لقاءات  هناك  “ستكون  أضافت 
في  االستقرار  تحقيق  على  حريصان  كالهما  والفاتيكان  فإيطاليا  خصوصاً.  والزراعي  المنتج 

لبنان«.
ماسيمو  الحاكم،  الحزب  نجوم،   5 بحركة  والقيادي  األوروبــي  البرلمان  رئيس  نائب  وقال 
وزير  بزيارة  ترحب  “إيطاليا  أن  لإلعالم”،  الوطنية  الوكالة   “ مع  مقابلة  في  كاستالدي، 
الخارجية اللبناني، وهي مهتمة بلبنان”، الفتاً إلى أن “للبلدين عالقات تاريخية ومتينة على كل 

األصعدة”.

عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع، ضمن 
الروم  مطرانية  في  لقاء  األبرشي،  نشاطه 
رئيس  نائب  ــّم:  ض الكاثوليك،  الملكيين 
النائبين  الفرزلي،  إيلي  الــنــواب  مجلس 
ــوزراء  ال عقيص،  ــورج  وج ضاهر  ميشال 
ليون  كابي  ــراوي،  ــه ال خليل  السابقين: 
السابقين:  الــنــواب  جريصاتي،  وفـــادي 
جوزف  مــارونــي،  ايلي  خاطر،  أبــو  طوني 
األساقفة:  جنجنيان،  وشانت  المعلوف 
معوض،  جــوزف  ــش،  دروي يوحنا  عصام 
رئيس  سفر،  وبولس  الصوري  انطونيوس 
أسعد  وتعنايل  المعلقة   - زحلة  بلدية 
زغيب، النائب األسقفي العام األرشمندريت 
نقوال حكيم، أمين سر مجلس أساقفة زحلة 
شعيا،  بــو  إيــلــي  األرشــمــنــدريــت  والــبــقــاع 
بـ«هدف مناقشة واقع هذه األزمات وإيجاد 
السياسة  عن  بعيداً  لها،  الممكنة  الحلول 

التي تفّرق وال تجمع«.

عدة  اقتراحات  إلى  المجتمعون  وخلص 
واإلنمائية  الخدماتية  الــشــؤون  تخّص 
صدر  بيان  بحسب  واألمنية،  واالجتماعية 
المراجع  مــع  معالجتها  »سيتم  عنهم، 
المختصة لتأمين ما يمكن، تحقيقاً لحاجات 

ومطالبهم«. الناس 
»شكلوا  أنهم  ــى  إل المجتمعون  ولفت 
الغذائية،  األمنية،  الملفات  لمتابعة  لجاناً 
الملفات  أكثر  وهــي  والصحية،  التربوية 
التي يعاني منها أبناؤنا وتضم هذه اللجان 
والــوزراء  والــنــواب  األساقفة  عن  ممثلين 

الحاليين والسابقين وبلدية زحلة«.
القادرة  الجهات  مع  »التواصل  وقــرروا 
في  ــدة  ــزاي ــت ــم ال ــات  ــاج ــح ال تلبية  عــلــى 
في  الجهات  هذه  أكانت  ســواء  مجتمعنا، 
»أبقوا  أنهم  معلنين  خــارجــه«،  أم  لبنان 
التطورات  لمتابعة  مفتوحة  اجتماعاتهم 

اآليلة الى خدمة الناس«.

الخازن: لإعالن حال طوارئ وطنية

والإ�شراع في ا�شترداد الأموال الم�شلوبة

الكاردينال بشارة  الماروني  البطريرك  رأى 
الراعي، أّن »الوطن الذي ال ُيبنى إالّ بتضحيات 
وتضحيات  السياسي،  العمل  امتهنوا  الذين 
نشهده  ما  »أســوأ  أّن  إلى  الفتاً  المواطنين«، 
يتعاطون  الذين  معظم  أّن  هو  عندنا  اليوم 
مكاسبهم  إالّ  يعنيهم  ال  السياسي،  الــشــأن 
وحجب  وحساباتهم،  ومصالحهم  الرخيصة 
الثقة عن غيرهم، وإدانة الذين يتولون السلطة 
في المؤسسات الدستورية. واألكثر ضرراً أنهم 
يعملون جاهدين ألن يكون الوالء ألشخاصهم 

وألحزابهم، ال للبنان«.
وقال في قداس األحد في الصرح البطريركي 
يتسببون  ذلك  بكل  »إنهم  بالديمان  الصيفي 
العربية  األسرتين  ثقة  من  لبنان  بحرمان 
الدول  هذه  قناعة  من  الرغم  على  والدولية، 
بأهمية لبنان ودوره وإمكاناته وقدرات شعبه. 
يبدو أن هؤالء السياسيين يريدون بذلك إخفاء 
وعدم  الدولة،  خزينة  إفراغ  عن  مسؤوليتهم 
والقطاعات،  الهيكليات  في  إصالح  أي  إجراء 
كما طالبت الدول التي تالقت في مؤتمر باريس 
 .2018 نيسان  شهر  في  بسيدر  المعروف 
لكنهم توافقوا بكل أسف على نهج المحاصصة 
العام.  المال  حساب  على  المكاسب  وتوزيع 
والفساد  والبطالة  الفقر  منسوب  ارتفاع  فكان 
كان  حتى  التدريجي  بالشكل  العام  والدين 
األول  تشرين   17 ثورة  مع  الشعبي  االنفجار 

مخطئون.  وهم  انطفائها،  على  ويراهنون  معنيين،  غير  السياسيون  المسؤولون  فيما  مشتعلة،  نارها  زالت  ما  التي   2019
فالجوع كافر كما كتب أحد المنتحرين أول من أمس. فكانت هذه وصمة عار أخرى على جبين الوطن. وما يؤسف له باألكثر 
أن المسؤولين السياسيين، من مختلف مواقعهم، ال يمتلكون الجرأة والحرية الداخلية لاللتقاء وإيجاد السبل للخروج من 

أسباب معاناتنا السياسية التي هي في أساس أزماتنا االقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية«.
أضاف »نسأل بمرارة: مذ متى كان اإلذالل نمط حياة اللبنانيين؟ فيتسّولون في الشوارع، ويبكون من العوز، وينتحرون 
جامعاته  تغلق  ومدرسته  الشرق  جامعة  فلبنان  المقترف:  الجرم  السياسيون  المسؤولون  أيها  أَوتدركون  الجوع؟  من 
والبحبوحة  السياحة  ولبنان  تطورها؟  ويتعثر  مستشفياته  تقفل  الشرق  مستشفى  ولبنان  عزيمتها،  وتنحط  ومدارسه 
واالزدهار تعاني فنادقه من الفراغ وتحتجز أموال الشعب في المصارف؟ هل لبنان الفكر والنبوغ والنهضة يحّجم ويحّول 
إلى ملكية خاصة تصادره طبقة سياسية وتتصرف به على حساب المصلحة العامة؟ أيريدون لهذا الشعب أن ُتركعه لقمة 
الخبز؟ ال، فكما أنه لم يركع أمام أّي احتالل، لن يركع اليوم. ونحن لن نسكت على ما يجري. هذا الوطن هو ملك بنيه وهم 

مصدر سلطاته )مقدمة الدستور، و(«.
وناشد الراعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون »العمل على فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر«. وطلب 

»من الدول الصديقة اإلسراع إلى نجدة لبنان كما كانت تفعل كلما تعّرض لخطر«.

شّدد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع 
صندوق  مع  المفاوضات  توقفت  »بعدما  أنه  على  الخازن، 
النقد الدولي الذي حّذر أخيراً من سرعة االنهيار االقتصادي، 
طالباً من السلطات التصّرف بشكل عاجل إلخراج البالد من 
الدولة  مالية  في  العجز  لسّد  عديدة  مخارج  هناك  محنتها، 
العجز  لمعالجة  الدولية  المؤّسسات  إلقناع  محفزاَ  تكون 

القائم والخلل الكبير في التوفير«.
وأكد في بيان، أّن “من واجب الحكومة، التي تقوم بورشة 
محاربة الهدر والفساد، أن تسعى السترداد األموال المسلوبة 
أّن هناك قطاع  من خزينة الدولة في أسرع وقت ممكن، كما 
األمالك البحرية وسائر مكامن التهريب والتهّرب الضريبي، 
من  المهّرب  وتحصيل  الكهرباء  بإصالح  الدولة  بدأت  لو  إذ 
الذي  فالمواطن  مطلوب.  هو  ما  ألّمنت  وسرقات  ضرائب 

الهدر  مكامن  على  الرسمية  القبضة  إحكام  في  جدية  يلمس 
على  قليل  ولو  حتى  مساعد،  إجراء  بأّي  سيتقبل  والنهب، 

صعيد قوته اليومي«.
اليدين،  مكتوفة  تبقى  لن  “التي  الناس  غضب  من  وحذر 
باستطاعة  يعد  ولم  والظالمة،  الجوع  صرخة  تجمعها  وقد 
أحد أن يّدعي قدرة اإلنقاذ من ثورة البطون الخاوية والتدافع 
إللقاء طوق النجاة خارج المركب الواحد، وأشرف على لفظ 

أنفاسه وسط أمواج عاتية من حولنا«.
وطنية  طــوارئ  حال  إعالن  ضرورياً  “أصبح  أنه  ورأى 
بشّر  تنذر  التي  المأسوية  الحال  هذه  إلى  وصلنا  بعدما 
“حان  أنه  مؤكداً  واليابس”،  األخضر  يحرق  قد  مستطير 
المجهول  في  وتخبطه  غفلته،  من  الوطن  إلنقاذ  الوقت 

اآلتي”.

)داالتي ونهرا( دياب مجتمعاً إلى الوفد  الوزاري العراقي بحضور عدد من الوزراء اللبنانيين  

الراعي مترئساً القداس في الديمان أمس

)أحمد موسى( من اللقاء في مطرانية زحلة  
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 ·œUN�«  w�uONB�«  ŸËdAL�«  d�dL�  ·bN�  œö��«  w�
 WODHM�« …Ëd��« vK� WMLON�«Ë Î «d��Ë Î «d� l�u��« v�≈

Æåœö��« w� WOzUL�« v��Ë
 dO�H�� …œU��«  ôËU�L�« ÂU�√ UMH�u� UL�ò ·U{√
 w�U�L�«Ë  ‰ULA�«  Î «œ«b??�??�«Ë  fK�«d�  w�  l{u�«
 d��  nMF�«  À«b??�≈  w�   ULO�L�«  j�—u��  …œU��«
 ¡«u�_« dO�u� ·bN� rO�L�« jO�� w� À«b�√ ‰UF��«
 w�  t�«d�≈  q�√  vK�  tI�uD��  wF��«Ë  tDO��  l�
 Èu��� «uML�Ë fK�«d� U�bNA� w��« nMF�« À«b�√
 «uC�—  s�c�«  rO�L�«  ÊUJ�  ÁdN�√  Íc??�«  w�u�«

 r�—  Íc�«  jD�L�«  p�c�  sOCN��  WM�HK�  —«d��ù«
Æåw�uONB�« ÊUOJK� W�b� W�UMF�

 b�uL�«  n�uL�U�  —uC��«  œU??�√ò  b�U�  l�U�Ë
 o�UM�  r{  jD�L�  i�«d�«  WOMOD�KH�«  qzUBHK�
 v�≈  Èd�√  o�UM�  r{Ë  q��L�«  ÊUOJK�  WHC�«  s�
 «uK�√Ë  q�b��«  s�u�«  qJA�  WO�«—b�  W�U�ù  Êœ—_«
  «uD� d�� cOHM��« v�≈ tI�d� i�d�« «c� c�Q� Ê√
 v�≈  i�d�«  ‰u���  YO��  jD�L�«  iN��  WOKL�
 qJA�  ÊdI�«  WIH�  iN��  ÷—_«  vK�  l??�«Ë  d�√
 W�U�A�«Ë W�“U��« n�«uL�U� —uC��« œU�√Ë ¨wzUN�
 w��« WOMOD�KH�«  ULO�L�«Ë WHC�«Ë …e� w� UMK�_
 ·bN���  Íc??�«  rC�«  jD��  ÷UN�≈  Ê√   d���«
 qJA�Ë  ÎU�uO�  Î«d??�√  d��F�  sOD�K�  WOC�  WOHB�
 d��F�  Íc??�«  wMOD�KH�«  ‰UCMK�  W�e�d�  WOC�
 ÊUOJ�« UNLNH� w��« …bO�u�« WGK�« W�K�L�« W�ËUIL�«

Æåt�«Ëœ√Ë t�UL�Ë q��L�« w�uONB�«
 i�d�«  «c??�  o�«d��ò  Ê√  —uC��«  q??�√  ÎU�U��Ë
 ≠w�dO�_«  ŸËdAL�«  t�«u�  qL�  WD�  …—uK�  l�
 vE��Ë  ÊuOMOD�KH�«  UNOK�  lL��  w�uONB�«
 «uI�√Ë  rNzUHK�Ë  »dF�«  sO�ËUIL�«  …b�U��Ë  r�b�
 w��«   «—u??D??�??�«  WF�U�L�  W�u�H�  rN�U�UL��«

ÆådEMK� X�ô qJA� UN�dO�Ë b�UB��

 »e��« w� b�U� Íœ«Ë W�d�b� d�b� ‰eM� w� bI Ô�
 ŸUL��«  tK�«b�F�«  Íd�  w�UL��ù«  w�uI�«  Í—u��«
  d�Ë b�U� Íœ«Ë w� WOM�u�« »«e�_« uK�L� ÁdC�
ÆWOzUL�ô«Ë W�œUB��ù«Ë WOAOFL�« ŸU{Ë_« WA�UM�

 Íœ«Ë  W�d�b�  d�b�  V�U�  v�≈  ŸUL��ô«  dC�Ë
 tK�dO�  WK�OIL�«  W�d�b�  d�b�  ¨tK�b�F�«  Íd�  b�U�
 w�«d��ù«  w�dF�«  YF��«  »e�  ‰ËR��  ¨qO�UL�«
 s�Ë ¨bO�� nOD� q�√ W�d� ‰ËR�� ¨ÂU�d{ bL��

 ÆÁœU�� ozU�Ë b�u� bL�√ wM�u�« —UO��«
 ∫WO�ü« ◊UIM�« vK� e Ò�— ÊUO� ŸUL��ô« bF� —b�Ë

 f�U�L�«Ë  b�U�  Íœ«Ë   U�bK�  œU��«  …u??�œ  ?  
 œ«uL�«  —UF�√  XKH�  j�{  v�≈  WIDML�«  w�  W�bK��«
 Òb�K� WOM�uL��«  lK��« dzU�Ë  U�Ëd�L�«Ë WOz«cG�«

Æ”UM�« …U�UF� s�
 s�_« kH�� W�bK��« W�dA�« —Ëœ qOFH� …—Ëd{  ?

Æ…—ÒdJ�L�«  U�d��« s� Òb��«Ë
 s�  …—œUB�«  å…UO�ò  W�UD�  Ÿu{u�  WF�U��  ?

 WOMFL�«   UN��«  l�  WO�UL��ù«  ÊËR??A??�«  …—«“Ë
 ¡UL�_« Ÿu{u� W��UF�Ë WOz«cG�«  U�UD��« qOFH��

ÆÎ«uN� XDI� Ë√ X�D� w��«
 ·u�u�«Ë  WIDML�«  …—U�e�  W�«—e�«  d??�“Ë  …u??�œ  ?
 U�Ë w�«—e�« ŸUDI�« q�UA�Ë sO�—«eL�«  U�U� vK�

Æ’uB��« «cN� t� ÂUOI�« sJL�
 WKJAL�  Òq�  œU��ù  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d�“Ë  …u�œ  ?
 vK�  ÎU�K�  d�R�  WKJA�  w�Ë  ¨ U�Ëd�L�«  ŸUDI�«

Æ„«d��ù«  «b�u� vK�Ë sO�—«eL�«
 W��UFL�  qIM�«Ë  W�UF�«  ‰UG�_«  d??�“Ë  …u??�œ  ?  

Æ tKO�Q� d�� WIDML�« w� ÂUF�« o�dD�« WKJA�
 s�UC�K� b�U� Íœ«Ë w� wK�L�« lL��L�« …u�œ ? 
 W�FB�«  ·Ëd??E??�«  Ác??�  w??�  w�UL��ù«  q�UJ��«Ë

ÆWI�U��« W�œUB��ù« WIzUC�«Ë
 œuLB�«  vK�  bO�Q��U�  r�¡UI�  ÊuFL��L�«  r��Ë
 WOLOK�ù«  Èu??I??�«   «d??�«R??�  WN�«u�  w??�  —“P??�??�«Ë

ÆÊUM�� ·bN��� w��« WO�Ëb�«Ë

:k’Éª°T πFÉ°üØdGh ¢ù∏HGôW ÜGõMCG

»fƒ«¡°üdG »cô«eC’G ´hô°ûªdG á¡LGƒªd

:z»eƒ≤dG{ óæY ódÉN …OGh ÜGõMC’ ´ÉªàLG

äGôeGDƒªdG á¡LGƒe »a QRBÉàdGh Oƒª°ü∏d

 ™«ªédG ∂∏ oe πÑédG  :ÜÉ qgh

¬«a AÉcô°T øëfh

 »U Ò�Ë  ÂUzË  o�U��«  d�“u�«  åw�dF�«  bO�u��«ò  »e�  fOz—  —Òc�
 s� ŸU�bKK�  Õö��«  pKL� UÒM�  «–≈Ë  ¨q���«  w� Õö��«  ‰ULF��«ò s�
 ¡U�d�  s��Ë  lOL�K�  q���«ò  ÒÊ√  Î «b�R�  ¨åt��d���  fO�Ë  q���«

ÆåtO�
 ·uA�«  WO{uH�  s�   UO�H�  sOL�  r��  ‰ö�  ¡U�  »U?? Ò�Ë  Âö�
 w�  o�UM�  s�  WO�F�  Î«œu??�Ë  t�U�I��«  ¡UM�√Ë  ¨»e��«  w�  vK�_«
 vK� t�ö� Òœ— ¨WOK�U��« w� t�—«œ X Ò�√ tO�U�Ë q���« Èd�Ë ·uA�«
 q���«ò ‰U�Ë ◊ö�M� bO�Ë VzUM�« w�«d��ô« w�bI��« »e��« fOz—
 vML��Ë  q���«  w�  V�d���«  ŸuML�  ¨tO�  ¡U�d�  s��Ë  lOL��«  pK�
 t�Q��� Íd� tO�� ©»«uM�«  fK�� fOz—® v�≈  V�c� ö� ¨UM�Òd�� Òô√
 dO� wK� ÊuL� b�√ ö� ¨tK�« »e� Èb� j�«u�� ôË ¨qF�√ «–U�Ë wÒM�
 Õö�  UM�b�  ÊU�  «–≈Ë  Ò̀K���  Ê√  b�d�  ôË  Ò̀K���  ô  s��  ¨UM��UA�

ÆåtO� t�ULF��ô fO�Ë q���« s� ŸU�bKK�
 p�UO�  wNM�  ôË  ¨q���«  w�  Õö��«  ‰ULF��«  ŸuML�ò  ·U??{√
 ¨”UM�«  qI�  Âd���Ë  pKI�  Âd���Ë  pÒ���  s��  ¨WI�dD�«  ÁcN�
 q���« s� l�«b� s�� ¨”UM�« ‰uIF� n����� pKI� d Ò��� ô sJ�Ë
 w�Ë QAM� r�Ë ÷—_«Ë »«d��« œôË√ s�� ¨pM� d��√ tOK� ÊuB�d�Ë
 w�  U�d�c�  ô  UM�dO�  p�c�  ¨»«d��«  p�c�  UÒM� Ô�  q�  V�–  WIFK�  UML�

Æåp�«—UO� w� q���« V�d�� b�d� s�Ë ÊUJ�

¿ÉæÑd PÉ≤fE’ :¿É«HP

ó≤ædG ¥hóæ°U äGAÓeEG øY kGó«©H

 w��«   «¡UIK�«ò  ?�  ÊUO�–  œUN�   s??�Ë  W�d�  —UO�  fOz—  œU??�√
 l�  ¡«—“u???�«  s�  œb??�  tF�Ë   »U??�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  U�bI�
 …—b� b�R� ¨WO�U��≈ q�√ W�—U� wDF� U� ¨wMOB�«Ë w�«dF�« s�b�u�«
 t��“√ s�  ÊUM��  –UI�≈  vK� …—œU� WOKL�  «uD� –U��« vK� W�uJ��«
 b�d�  Íc�«   bIM�«  ‚ËbM�  ◊Ëd�Ë   «¡ö??�≈  s�  Î«bOF�  ¨W�œUB��ô«

ÆåWO�dO�_« WO�UO��« ◊ËdAK� ÊUM�� ŸUC�≈
 «u�U�  sOO�UM�K�«Ë  ÎUOKF�  cHM�  √b�  X�u�«ò  ÒÊ√  v�≈  ÊUO�–  XH�Ë
 ÁU�bN�  U�Ë  Î̈U�u�   uL�«  Ë√  —U���ô«  U�≈  ULN�  Y�U�  ô  s�—UO�  ÂU�√
 qÒL���  w�  Î«e�U�  ÊuJ�  Ê√  V��  —U���«   UOKL�  ‰ö�  s�  f�_U�
 Ê√  q��  ¨sOO�UM�K�  W�«d�  s�  vI��  U�  –UI�≈  w�  rN�UO�ËR��  lOL��«

Æåw�PL�« s� Î «b�e� bNA�
 ¨sOD�UM�« b�√ t� ÷ÒdF� Íc�« Íb���« ¡«b��ô« ÊUO�– dJM��«Ë
 vI��  Ê√  V��Ë  ÊUM��  …eO�  w�  Í√d�«  s�   dO�F��«  W�d� ò  ÒÊ√  Î «b�R�
 b�√  pKL�  ôË  ¨WO�U�Ë  Ÿ ÒuM�  qO�œ  u�  ¡«—üU??�  ·ö��ô«Ë  ¨W�UB�
 Í√d??�«Ë  n�uL�«  w�  tM�  nK���  Íc??�«  d??�ü«  Í√—  …—œUBL�  o��«

Æåw�UO��«

 ¨åd��« wM�u�« —UO��«ò w� w�UO��« fK�L�« b�√
  «œUOI�« l� —UO��« fOz— UN�c�� w��« œuN��«å?� tL�œ
  U�ö�ù«  cOHM�  vK�  W�uJ��«  eOH���  ¨WO�UO��«
 cOHM��  ÂeK�  U�  ¡«d�≈Ë  Î̈UO�U�Ë  ÎU�œUB��«  W�uKDL�«

ÆåÊUM�� ·dB�  U�U�� w� wzUM��« oO�b��«
 ÁbI�  Íc�«  Í—Ëb�«  t�UL��«  bF�  ÊUO�  w�   U�œË
 ¨qO�U�  Ê«d��  VzUM�«  t�Oz—  W�Uzd�  ÎUO�Ëd�J�«
 WKB�L�«  sO�«uI�«  —«d???�≈  v??�≈ò  w�UOM�«  fK�L�«
 qOFH��Ë œU�H�« W��UJ�Ë W��U�L�U�Ë  U�ö�ùU�

ÆåÍœUB��ô« ◊UAM�«
 UN�UO�ËR�� qL��� ÊUM�� ·dB� WOL�U�ò V�U�Ë
 ¨åÍbIM�«  —«dI��ô«  s�  W�ËR�L�«  WDK��«  UNH�u�
 ·d� dF� ŸUH�—« r�K� ÂeK� UL� ÂUOI�«ò v�≈ U�U�œË
 Âb�Ë  sOO�UM�K�«  lz«œË  W�UL�Ë  ¨w�dO�_«  —ôËb??�«
 rN� W�ö� ô  UOKL� s� X��� dzU�� WHK� rNKOL��

ÆåUN�

 ‰uB�K� W�“ö�« œuN��« ‰c�� W�uJ��«ò V�U� UL�
 ÷ËdHL�«  w�dO�_«  dBO�  Êu�U�  s�   «¡UH�ù«  vK�
 d�bB�Ë œ«dO��«  UOKL� sO�Q�� p�–Ë ¨W�—u� vK�

ÆåW�—ËdC�« WO�UO��« œ«uL�«
  U�“_«  t�Ë  w�  œuLB�«  v�≈ò  sOO�UM�K�«  U�œË
 Êu{dF�� w��« ◊uGCK� Œu{d�« Âb�Ë ¨WL�«d�L�«
 «u{dF� Ê√ o�� »Ëd� s� …—uD� qI� ô w�Ë ¨UN�
 q�u��Ë WM�L�« Ác� WN�«u�ò v�≈ r�U�œ UL�  ¨åUN�

ÆåZ�ML�« œUB��ô« ¡UM�� W�d� v�≈ W�“_«
 s�  ÂeK�  U??�  –U??�??�«å???�  ÎU??C??�√  W�uJ��«  V??�U??�Ë
 WO�UL��ô«   U�HK�  W�UL�  WJ��  dO�u��   «¡«d??�≈
 ¡«cG�«  sO�Q�  ‰U��  w�  ÎU�uB�  ¨W�U�  d��_«
 wM�u�«  —UO��«  Ê√ò  ‚UO��«  «c�  w�  ÎUMKF�  ¨å¡«Ëb??�«Ë
 …d�H�« w� UN� qLF�« √b� ÊU� w��« WD��« q ÒFHO� d��«
 W�«—e�«  lO�A�Ë  WOz«cG�«  œ«uL�«  sO�Q��  WO{UL�«

ÆåWOK�«b�« W�UO��«Ë W�UMB�«Ë

 w�U�L�«  åÍbF�_« —UO��«å?�  ÂUF�«  sO�_«  n�Ë
 —u�  w�  WK�F��L�«  —u??�_«  w{U�  ¨bF�_«  sF�
 w�  ŸU??�??A??�«  q??�d??�«ò  ???�  Õ“U???�  bL��  qOI��L�«
 t�eM�«  ¡Íd��«  w{UI�«Ë  ÕUD��ô«Ë  ŸuM��«  s�“

ÆåeÒOLL�«Ë
 w{UI�«  t�—U�“  bF�  `�dB�  w�  bF�_«  b??�√Ë
 ‰öI��«Ë  …œU??O??�Ë  Êu�UI�«  l??�  tM�UC�ò  Õ“U??�
 ÊUDK�Ë  dzU�  r�U�  ÒqJ�  ÊU??�–ù«  tC�—Ë  ¨ÊUM��
 ¨åt�Ëd��Ë  tDK��Ë  t� Òu�  XGK�  ULN�  ¨Òb����
 qzU�u�  Œu{d�«  Âb�ò  v�≈  w�UM�K�«  VFA�«  ÎUO�«œ
 UNO�≈ Q�K� w��« W�–UJ�« œu�u�«Ë VO�d��«Ë VO�d��«
 UN��UB� ÒÊ√ dFA� U�bM� WL�U��« WO�UO��« WI�D�«

ÆåÊËœÒbN� ÍuDK��« U�–uH�Ë UN�«“UO��«Ë
 U�  …œU�S�  ô≈  WI�D�«  ÁcN�  ÒdH�  ôò  Ê√  vK�  œÒb�Ë
 ¨W�Ëb�«  WM�e�  v�≈  W�uNM�Ë  W�ÒdN�  ‰«u�√  s�  t��N�
 Âb� W�uI�ò bF�_« i�—Ë ÆåVFAK�Ë UN� o� UN�_

Æåq�U��«Ë o��« sO� fHM�U� ÍQM�«

ø«fGƒb QGôbE’ :zôëdG »æWƒdG{

OÉ°üàb’G π«©ØJh áÑ°SÉëªdGh äÉMÓ°UE’G 

´ƒæîdG øeR »a ´Éé°T ìRÉe :ó©°SC’G

bF�_«Ë Õ“U�

 Î U�UL� ¨W�œUB��ù«Ë WOAOFL�« W�“ú� œuF� —U���ù« »U��√ Ê√ qO� ¨ÊUO�UM�� ÊUM�«u� d���« f�_U�ò ÎözU� d��u� vK� bO��« qOL� ¡«uK�« VzUM�« œÒd�  ˚
 ‰ËR�� Í√ d��M� s�Ë r� «–UL� ¨—UON�ù« «u��� ‰UL�«Ë W�UO��« ’uB� ¨UM�Ë „UM� ¨2008  ÂUF�« w�UL�« —UON�ù« ‰ö� U�dO�√ w�  «—U���ù«  œ«“ UL�
 qB�� ÊU� Î UI�U�ò ‰U�Ë W�U�J� ŸUI��« ¡«u�√ w�  f�√ oÒK� ËbF�« Ê«dO� Ê√ v�≈ ¨Èd�√ …b�dG� w� —U�√Ë ÆåÊËd��M� ô  «u�_« Ê_ øU�bM� —UON�ù« «c� s�
 ÊUM�� sO�  U�Ëd�� V�dN� Z�—UNB� Î «—Ë“ UN��� …—u� f�√ dA� —«–¬ 14 rO�“ ¨‚d� ô ¨·UH���« ¨“«eH��« ¨b�bN� ¨…u� ÷«dF��« ÂuO�« ¨d�U� oOK��

Æåø¡U�d� ‰c�« Ê«–¬ Ê√ Â√ ËbF�«  «dzU� d�b� «uFL� q� °UO�d�Ë g�«œ sO� w� ULMO� ¨W�—u�Ë
 U� dEM�«  ËdOB� Æd��« wM�u�« —«dI�«  l�Ë WO�dA�« …—œUB� b{ qJ�« ÊUM�� w�ò Ê√ v�≈ åd��u�ò vK� t�U�� d�� ¨rO�«Ë ÕU�� o�U��« VzUM�«  XH�  ˚

ÆådE� bF� v�≈ ÃU��� gOF� w��« W�“_«ò r��Ë ÆåU�dO�_ v�� «u�uAO� dEM�« ËbOF� ÆWO�uM��« WO�UC�« s� bF�√ «u�uAO�
 ÆÂ tIOI�Ë qI� Æ« UL� sOKO�I�« ÒÊ√ bO�√Ë Æ»UB� Y�U� h�� v�≈ W�U{≈ ¨gLA� œd� WIDM� w�U�√ w� …—UO� q�«œ ¨sO�u�I� sO�U� vK� f�√ d� Ô�  ˚

ÆÍb�U��« ‰¬ s� `�d��« ULO� Æq�U�d� ≠ »dF�« Ãd� ‚d�H� ÊUJ�Ë WOML�« …bK� s� qI�

 Î U�UL� ¨W�œUB��ù«Ë WOAOFL�« W�“ú� œuF� —U���ù« »U��√ Ê√ qO� ¨ÊUO�UM�� ÊUM�«u� d���« f�_U�ò ÎözU� d��u� vK� bO��« qOL� ¡«uK�« VzUM�« œÒd�  ˚

QÉÑNCG



18 إصابة كورونا جديدة، حيث  أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 
التراكمّي  العدد  رفعت  لمقيمين  حالة  و11  لوافدين  حاالت   7 سجلت 
وفاة  حالة  سجلت  كما   ،1873 إلى  الماضي  شباط  منذ  المثبتة  للحاالت 

جديدة.
اآلتي: الشكل  وقد توّزعت اإلصابات مناطقياً على 

المريجة: 3، برج البراجنة: 2، عين الرمانة - الشياح: 1، راس المتن: 
1، الشويفات  1، السمقانية:  الغريفة:    ،1 1، شحيم:  المتن:  1، جديدة 

.1 1، بعلبك:  مسقا:  2، راس  3، طرابلس:  العمروسية: 
تقريرها  في  عكار  محافظة  في  الكوارث  ادارة  غرفة  وتزامناً، أعلنت 
المستجّد،  »ك��ورون��ا«  بفيروس  جديدة  إصابات   6 تسجيل  اليومي، 
المسجلين  المصابين  عدد  رفع  الذي  األمر  العراق،  من  عائدون  جميعهم 

84 إصابة. في عكار الى 
 ،70 الشفاء:  حاالت  وافدين(،  و6  مقيمين   8(  14 اإليجابية:  الحاالت 

.96 المنزلي:  الحجر  حاالت 
مركز  مع  بالتنسيق  اللبكي  عماد  المحامي  عكار  محافظ  ويتابع  هذا 
األمنية  القوى  مع  بالتعاون  الصحة  وزارة  في  عكار  محافظة  طبابة 
األحمر  والصليب  الوافدون  المصابون  يقيم  حيث  البلديات  ورؤس��اء 
الصحّي  الحجر  بضرورة  المصابين  الوافدين  إلزام  مسألة  اللبناني، 
14 يوماً وعدم اختالطهم بأي كان للحّد من إمكانية نقلهم  الوقائّي لمدة 

العدوى.
العديد  اللبناني  المدني  للطيران  العامة  المديرية  اتخذت  ذلك  الى 
رفيق  مطار  في  كورونا  فيروس  انتشار  لتفادي  الوقائّية  اإلجراءات  من 

الدولي. الحريري 

وُطّبقت تلك اإلجراءات وفًقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي 
الطيران،  قطاع  إنعاش  مجلس  عمل  فريق  بتوصيات  بدقة  االلتزام  ومع 
مثل  للطيران  الدولية  المنظمات  معظم  قبل  من  اعُتمد  عام  نهج  وهو 

.2020 حزيران  من  ابتداء  وغيرها    IATA ، ACI
التالية: هي  والتدابير 

المغادرة  صالة  مدخل  عند  ج��داً  متطورة  حرارية  كاميرات   -  1-
تسجيل  منطقة  إلى  الوصول  قبل  راكب  كل  ح��رارة  درجة  عن  للكشف 

الوصول.
واقية  درع  أو  أقنعة  ارت��داء  والموظفين  الركاب  جميع  على   -  2-

المطار، وإال فسيتّم تغريمهم. للوجه طوال مدة وجودهم داخل مبنى 
كل  من  العلوي  الجزء  في   Plexi ال�  من  واقيات  تركيب  تم   -  3-
بوابات  عند  والمناضد  الهجرة  ومناضد  ال��وص��ول  تسجيل  مناضد 

والمشغلين. الركاب  بين  للفصل  الطائرة  الى  الصعود 
صالة  أرضية  كل  على  االجتماعي  للتباعد  عالمات  وضع  تّم   -  4-

المغادرة.
منطقة  داخ��ل  عدة  مواقع  في  للطي  قابلة  الفتات  وضع  تم   -  5-
الوقائية  التدابير  الركاب حول  المغادرة والتي تتضمن ارشادات لجميع 

كوفيد19-. ضد 
منطقة  داخل  األماكن  من  العديد  في  اليدين  معّقمات  تتوافر   -  6-

المغادرة.
بشكل  االجتماعي  التباعد  احترام  أجل  من  مقاعد  إلغاء  تم   -  7-

المغادرة. منطقة  داخل  ملحوظ 
يومًيا. عدة  مرات  المغادرة  منطقة  في  األسطح  كل  تطهير  يتّم   -  8-

أكثر  نحتاج  كلبنانيين  اليوم  أننا  الله  حب  عماد  الصناعة  وزير  أكد 
من أي وقت، إلى نشاطات اقتصادية - اجتماعية، ومبادرات تضامنية 
والغالء  المعيشة  صعوبة  وطأة  تخفيف  أجل  من  مماثلة  تعاضدية   -
الفاحش، عن كاهل المواطن الذي يجهد لتأمين لقمة عيشه بكرامة وعزة 
لبنان  إننا سنتجه شرقاً. وها نحن نتجه شرقاً، ومصلحة  نفس، وقلنا 

واللبنانيات واللبنانيين هي العليا«.
التي  عامل«،  جبل  »خيرات  المزارع  سوق  الصناعة  وزي��ر  وافتتح 
ينظمها »االتحاد التعاونّي اإلقليمّي« في جنوب لبنان وجمعية »الشجرة 
الطيبة«، خالل احتفال أقيم عند المدخل الشمالي لمدينة صور في بلدة 
العباسية، وقال: »نمّر اليوم في فترة عصيبة، ال تشبهها أي فترة أخرى 
الحرب  في  اللبنانيون  عرفها  التي  المجاعة  فترة  منذ  سنة،   100 منذ 
السوداء  الفترة  هذه  نواجه  أن  يمكن  كيف  نفعل؟  ماذا  األولى،  العالمية 
اليوم  عن  ماذا  يسأل  وكلنا  األسئلة،  هذه  يسأل  كلنا  عليها؟  وننتصر 
نحوله  بل  علينا،  دهراً  يكون  أن  بالضرورة  ليس  التالي  اليوم  التالي؟ 
أن  أن نأكل مما نزرع، نؤمن  فرصة لنتغلب عليه، كيف ذلك؟ من خالل 
هو  الريعي  االقتصاد  تزرع.  ال  مما  وتأكل  تنسج،  ال  مما  تلبس  ألمة  ويالً 
اقتصاد التبعية، االقتصاد الحقيقي هو الصناعة والزراعة، هو اإلنتاج، 
قائالً:  وتابع  أصالً«.  يبقى  األصل  فيما  وروافد،  فروع  بعدهما  يأتي  وما 
ال كمال وال اكتمال في االقتصاد أو في األمن الغذائي أو األمن االجتماعي 
إال في العودة إلى األرض، إلى الرغيف األول واللقمة األولى وإلى مقاومة 

إنتاجية«.
واعتبر أن »العودة إلى األرض، وإن كانت تعني الزراعة في عنوانها 
العام، إال أنها تعني الصناعة في عنوانها أيضاً، وفي هذا الجانب نقول: 
الفنون  باب  في  تدخل  التي  المبدعة  الصناعات  من  الكثير  بالدنا  في 
من  الكثير  بالدنا  في  إحياءها؟  نعيد  أن  المناسب  من  أليس  الجميلة، 
المحلية  األس��واق  ي���زّودون  كانوا  الذين  والمبدعين،  المهرة  العمال 
ذلك،  إلى  وما  والقطنيات  النسيج  من  الوطنية  بالمنتجات  والخارجية 
ألسنا أمام فرصة إلعادة إحياء هذه الصناعات حتى نلبس مما ننسج، 

ونوفر فرص عمل آلالف المحتاجين لعمل أو وظيفة؟ بعد كل ذلك، يأتي 
دور المستثمرين والمتمولين اللبنانيين الكبار الذين أحيوا لبنان لعقود، 
وفي  العصيبة  المرحلة  هذه  وفي  العصيب  الظرف  هذا  في  فرصة.  إنها 
زمن الشدائد يتجلّى المقاومون. يجب أن يأخذ المستثمرون والمتمولون 
االستثمار  أس��س  على  لبنان،  بناء  إع���ادة  ف��ي  فرصتهم  الوطنيون 
لبنان،  في  ُصنع  عالمة  تصبح  بحيث  والتصنيع،  والتمويل  الوطني 
الداخل  في  اللبنانيين  لكل  ومجد  وفخر  اعتزاز  شهادة  والعالم،  للبنان 

والخارج«.
إعطاء  في  ماضية  الحكومة  والحكومة؟  الدولة  دور  »م��ا  وس��أل: 
القطاعين  ألن  وال��م��زارع��ي��ن،  الصناعيين  ح��اج��ات  لتلبية  األول��وي��ة 
الوطني،  االقتصاد  أركان  من  أساسياً  ركناً  يشكالن  والزراعي  الصناعي 
يعّزز  أن  وأتمنى  أرضه،  في  المواطن  ويثبتان  العمل،  فرص  ويؤمنان 
سوق المزارع الحركة التجارية والتبادلّية، ويساهم في تصريف اإلنتاج 
الغذائي والزراعي في صور وجوارها، ويكون نموذجاً ُيطَبق في مختلف 

المناطق«.
اإلنتاج  في  بالمواصفات  التقّيد  على  تشّدد  الصناعة  »وزارة  أن  وأكد 
والتتبع والتعبئة والتوضيب والتغليف وسالمة الغذاء، كمبدأ أساسّي 
بالتوعية  وتبدأ  البعض،  لبعضها  مكّملة  عناصر  وكلها  التزامه،  يجب 
والمنتجات  اإلنتاج  جودة  ترسيخ  على  ال��وزارة  تعمل  كما  واإلرش��اد، 

الصناعية، وصوالً إلى تحقيق األمن الغذائي«.
لتشجيع  والزراعة  الصناعة  وزارتي  بين  وثيق  تعاون  »هناك  وقال: 
إلى  يؤدي  الذي  األمر  الزراعية،  الصناعات  حقول  في  اإلنتاج  مسارات 
التكامل بين القطاعين واستثمار المساحة األكبر من األراضي والمشاعات 
الصالحة للزراعة وزيادة اإلنتاج، والقدرة التنافسية والتصديرية، ورفع 
مستويات المعيشة. دور الدولة في هذه المرحلة بالذات، محاولة إنهاض 
االقتصاد بثالثية ال بديل منها هي الزراعة الوطنية والصناعة الوطنية 
مدعومتان بقطاع السياحة، وبناء على ذلك، من واجبات الدولة،، توفير 

الحماية للصناعات الوطنية«.

الله  الوزير حب  الذي شارك في زيارة  الدين  النائب حسن عز  وشّدد 
على »ضرورة أن تغادر الحكومة الرؤية االقتصادية القائمة على الريع 
على  يقوم  الذي  االقتصاد  واعتماد  المقاوم،  المنتج  االقتصاد  لمصلحة 
دعامتين اثنتين، الصناعة والزراعة، وهما المدماكان األساسيان لتطوير 

بنية اإلنتاج، وتطوير الصناعة الوطنية والزراعة التي نأكل منها«.
أموال  المسؤوالن عن  المركزي والمصارف هما  أن »المصرف  واعتبر 
بكرامة،  يعيشوا  أن  جهودهم  بكل  يحاولون  الذين  الفقراء  الناس  هؤالء 
ويرفضوا اإلذالل والذل، لذلك نحن هنا أيضاً وفي محضر وزير الصناعة، 
تشكل  التي  الغذائية  السلة  إقرار  في  لإلسراع  العمل  الحكومة  نناشد 

األمور األساسية لحياة اإلنسان الفقير والمستضعف، وأيضاً أن تتصدى 
لم  لبنان  الخيارات، ألن  التردد في حسم  أن تغادر حال  للغالء، وعليها 
يُعد يطيق التردد في الخيارات، وبخاصة أن الخيار الذي يحاول البعض 
تسويقه، لم يؤت أكله على اإلطالق، وبالتالي نحن معنيون أن نذهب إلى 
الخيار الذي يؤمن لقمة العيش والسيادة الوطنية وحفظ الثروات التي 

نمتلكها، ويساهم في الوحدة الوطنية، ألن الجوع كافر«.
بعد ذلك، قص حب الله شريط افتتاح السوق، الذي سيفتتح أبوابه 
أمام الزوار كل سبت من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساء على مدار 

السنة.

 بعدما دهمت وزارة االقتصاد بمؤزارة قوى األمن العام 
إحدى  حيدر  أبو  محمد  للوزارة  العام  المدير  وبحضور 
مادة  وج��ود  تبين  حيث  للنفط،  المستوردة  الشركات 
البنزين بكمية كبيرة وشح بالتوزيع، وتّم تسطير محضر 
كمية  مع  الداتا  بإرسال  خطياً  الشركة  تعهدت  ضبط 
االقتصاد  وزارة  الى  باألسماء  والمحطات  للتجار  التوزيع 

بشكل أسبوعي. 
المحروقات،  محطات  أصحاب  نقابة  عقدت  ذلك  وإثر   
خالله  ناقشت  البركس  سامي  النقيب  برئاسة  اجتماعاً 
االحتكار  بتهمة  الموقوفين  المحطات  اصحاب  موضوع 
مع  الموضوع  هذا  يتابع  الذي  البركس،  من  واستمعت 
وأش��ارت  الحيثيات.  على  يومياً،  المعنية  السلطات 
االخير  بيانها  في  وبخاصة  مراراً  أعلنت  أنها  إلى  النقابة  
مبدأ  قبولها  عدم  الماضي  حزيران   26 بتاريخ  الصادر 
المحطات  الرسمية من قبل اصحاب  التقيد باألسعار  عدم 
حتى لو كانت مجحفة بحقهم وتكبدهم الخسائر الفادحة، 
ووفقاً  المؤسسات  داخل  من  بالنضال  تؤمن  النقابة  الن 
طلبت  قد  وكانت  القانون،  في  عنها  المنصوص  للحقوق 
مخالفة  ع��دم  المحطات  اصحاب  جميع  من  باستمرار 

النقابة  تنجح  لحين  والتريث  اإلجحاف  وتحمل  القوانين 
التي تجول  بوقفه من خالل السلطات الرسمية المختصة 
تركيب  بجدول  االلتزام  لمراقبة  المحروقات  محطات  على 
وقد  االحتكار،  لمحاربة  مخزونها  على  والكشف  االسعار 
وجود  اعتبار  تم  حيث  منها،  بعدد  كبيراً  ظلماً  أظهرت 
تم  وقد  السلعة  لهذه  احتكاراً  فيها  م��ازوت  ليتر   1000
محاضر  وتنظيم  المحطات  أص��ح��اب  م��ن  ع��دد  توقيف 

بحقهم.
دوم��اً  طالبت  ق��د  كانت  انها  ال��ى  النقابة  واش���ارت   
بمبدأ  وقضائية  وأمنية  إداري��ة  من  الرسمية  السلطات 
كميات  على  خزاناتهم  تحتوي  من  مع  بالمثل  التعامل 
للسوق  تسليمها  وإلزامهم  والمازوت  البنزين  من  كبيرة 

المحلي وألصحاب المحطات.
النقيب عقد  النقابة الى أن وفداً منها برئاسة   واشارت 
لهذه الغاية اجتماعاً مطوالً مع أبو حيدر حيث تّم البحث 
وطريقة  المحطات  بأصحاب  المتعلقة  الشؤون  بكافة 
من  يعانونه  وما  الظروف  هذه  في  االستثنائية  عملهم 
الموردة  الشركات  من  المحروقات  الستجرار  صعوبات 
تجارية  ع��ق��ود  بها  تربطهم  وال��ت��ي  لبضائعهم  ع���ادة 

بنقص  متحججة  احترامها  الشركات  هذه  بعض  ترفض 
على  تحتوي  مستودعاتها  أن  حين  في  لديها،  بالبضائع 
حد  وضع  بضرورة  الوفد  طالب  وقد  الليترات.  ماليين 
االزمة  خلق  في  أساسياً  سبباً  يعتبر  الذي  التصرف  لهذا 
وألصحاب  للمواطنين  المحروقات  تسليم  مستوى  على 
فهذه  التجار.  بين  السوداء  السوق  ويشجع  المولدات 
التي  وهي  المحروقات  هذه  تستورد  التي  هي  الشركات 
كما  للمحطات.  مبرمج  بتقنين  والمازوت  البنزين  تسلم 
أصحاب  اخ��رى  ناحية  من  يستدرج  التصرف،  ه��ذا  ان 
لتطالبهم  الشركات  هذه  لهم  تنصبه  فخ  الى  المحطات 
االدنى  الحد  شرائهم  لعدم  وبالغرامات  الجزائية  بالبنود 

من الكميات المنصوص عنها في العقود.
كما ناقش الوفد طريقة التعاطي مع مخزون المحطات 
اعتباره  يمكن  متى  مبدأ  وتفسير  وم���ازوت  بنزين  من 
تثبت  التي  المحطة  ان  على  االتفاق  ت��ّم  حيث  احتكاراً 
ودون  طبيعية  بطريقة  للمستهلك  المحروقات  مبيعها 
حجمه  كان  أياً  احتكاراً  مخزونها  اعتبار  يمكن  ال  تقنين، 
يمكن  ال  عنه  تتمنع  أو  المبيع  تقنن  التي  المحطة  أن  كما 

اعتبار مخزونها احتكاراً إال إذا زاد عن 3000 ليتر«.

لبنان،  في  الصرافين  نقابة   أص��درت 
إلى   2020/7/3 تاريخ   6 رقم  التعميم 
)أ(  فئة  ال��ص��راف��ة  وم��ؤس��س��ات  ش��رك��ات 
األميركي  ال��دوالر  بيع  باستمارة  يتصل 
لتأمين  ال��م��رك��زي  البنك  م��ن  ال��م��دع��وم 
وطلبت  ال��دوالر.  من  المواطنين  حاجات 

التقيد بما يلي:
األفراد: اللبنانيون فقط

المنزلي: الخدم األجنبي  1 - راتب 
حد أقصى 300 دوالر. مرة شهرياً تسدد 

بتحويل إلكتروني.
ال��خ��اص  ال��ب��اس��ب��ور   - ص����ورة ع��ن 

بالخادمة أو الخادم.
 - صورة التحويل االلكتروني.

 - صورة عن اإلقامة صالحة.
 - حضور الكفيل شخصياً.

 - صورة هوية الكفيل.
 - رقم الهاتف الخلوي للكفيل.

2 - قسط طالب جامعي لبناني موجود 
خارج لبنان:

لكل  المستحق  القسط  من  أقصى  حد 
طالب 2500 دوالر.

 - صورة عن بطاقة الطالب الجامعية.
األق���س���اط  ج���دول���ة  ع���ن  ص�����ورة   -  

المتوجبة.
 - صورة عن إيصال تسديد آخر قسط.

في  المعيل  ه��وي��ة  بطاقة  ص���ورة   -  
لبنان.

3 - تسديد قسط منزل في لبنان:
حد أقصى 1000 دوالر. مرة شهرياً.

 - صورة عن عقد الشراء مصدق حسب 
األصول.

ال��دف��ع��ات  ج���دول���ة  ع���ن  ص�����ورة   -  
المتوجبة.

 - صورة عن إيصال تسديد آخر دفعة.
البناء/  تاجر  هوية  بطاقة  ص��ورة   -  

المالك.
 - حضور صاحب القرض شخصياً.

خارج  اللبناني  الطالب  سكن  أجار   -  4
لبنان:

وبحسب  دوالر   1000 أق��ص��ى  ح��د 
الدولة.

مصدق  السكن  إيجار  عقد  ص��ورة   -  
حسب األصول.

إلى  تسديده  تم  إيصال  آخر  صورة   -  
المالك.

على  الدراسة  فيزا  أو  اإلقامة  صورة   -  
جواز السفر.

في  المعيل  ه��وي��ة  بطاقة  ص���ورة   -  
لبنان.

 - صورة بطاقة الطالب الجامعية.
الشركات: لتأمين طلبات شركات المواد 

باستثناء  الطبية  والمستلزمات  الغذائية 
التي تضمنتها السلة الغذائّية المقررة من 

قبل وزارة اإلقتصاد ومصرف لبنان.
يطلب تأمين المستندات التالية:

 - سجل تجاري.

 - إذاعة تجارية.
 - شهادة تسجيل في وزارة المالية.

 - هوية صاحب الشركة.
 - هوية المفّوض بالتوقيع.

 - رقم الهاتف األرضي.
 - وجهة استعمال األموال.

من  بضاعة  طلبية  آخر  عن  ص��ورة   -  
.)Pro Forma( الخارج

 - صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية 
إلى الخارج.

 Pro( صورة عن آخر طلبية بضاعة - 
Forma( من شركة محلية.

إلى  دفعة  آخ��ر  إيصال  عن  ص��ورة   -  
شركة محلية.
مالحظات:

1 - - إخراج القيد غير مقبول في جميع 
المعامالت المذكورة أعاله.

2 - - ال يستفيد من الخدمات المذكورة 
أعاله من هم دون سن الثامنة عشرة.

رقم  التعميم  يلغي  التعميم  هذا   -  -  3
».2020/6/23 5 تاريخ 

الوطن4

عّداد كورونا اإلى ارتفاع..

 

حالة وفاة و18 اإ�صابة جديدة واإجراءات وقائّية في المطار

حّب اهلل افتتح �صوق المزارع في �صور: دور الدولة محاولة 

اإنها�ض االقت�صاد بثالثّية الزراعة وال�صناعة وال�صياحة

االقت�صاد ت�صّطر �صبطًا بحّق �صركة م�صتوردة للنفط

واأ�صحاب محطات المحروقات: المخزون ال يعّد احتكارًا اإال اإذا زاد عن 3000 ليتر

تعميم من نقابة ال�صرافين اإلى �صركات

وموؤ�ص�صات ال�صرافة فئة اأ
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حب الله يفتتح سوق المزارع في صور

أثناء تسطير وزارة االقتصاد الضبط بحق إحدى الشركات المستوردة للنفط

ة
ّ
ة وبيئي

ّ
اأخبار اقت�صادي

الهيئات الزراعّية: لإعادة العالقات 

اللبنانّية ال�سورّية
ناقش »اللقاء الوطني للهيئات الزراعية« في لبنان، خالل اجتماعه في مركز 

نقابة العمال الزراعيين في مركز غزة - البقاع، مسألة تصدير اإلنتاج الزراعي 
وقّرر دعوة ممثلي القطاع الزراعي إلى لقاء لوضع خطة عمل تنظيم تحركات 
من  السورية   - اللبنانية  العالقات  بإعادة  الحكومة  لمطالبة  زراعية  نقابية 
أجل فتح الحدود أمام اإلنتاج الزراعي اللبناني وما يخدم مصلحة البلدين في 

مواجهة الضغوط الخارجية.
لتصريف  حيوية  مصلحة  يعتبر  الزراعي  اإلنتاج  تصدير  مسألة  أن  ورأى 

إنتاج المزارعين عبر الحدود السورية إلى سورية والبالد العربية
واعتبر أن »خطوة الحكومة التوجه شرقاً عبر العراق والصين، إيجابية لكنها 
تبقى ناقصة إذا لم تستكمل باالنفتاح على سورية، فسورية ليست فقط معبراً 

للشرق إنما شريك أساسي للبنان«.

لون مياه بحيرة عيون ال�سمك تحّول اأخ�سر 
فوجئ األهالي والسكان في المنطقة المحيطة ببحيرة عيون السمك، عند سد 
شركة كهرباء البارد، بتحول مياه البحيرة الى اللون األخضر وانبعاث رائحة 
كريهة منها، وتخّوفوا من أن تكون المياه ملوثة، وخصوصاً أنها تستعمل لري 
األراضي الزراعية على ضفتي مجرى النهر البارد في منطقتي عكار والضنية - 

المنية، كما يستفيد منها البعض في االستخدام المنزلي.
وناشد األهالي وزارة الطاقة والمياه، عبر مؤسسة مياه لبنان الشمالي، إيفاد 
مهندسين وخبراء لمعاينة الواقع الحاصل وأخذ عينات من أماكن متعددة من حوض 
البحيرة ومجرى النهر لفحصها وتبيان ما اذا كانت ملوثة أم ال، ومصدر التلوث في 

حال وجوده، ومدى صالحية استخدام مياهها للري ولالستعمال المنزلي.
كما ناشدوا مدير محطة األبحاث العلمية الزراعية في العبدة ميشال خوري 
إجراء االختبارات الالزمة أيضاً، وقد وعد خوري بأخذ عينات وإجراء الالزم 

في أسرع وقت.

مالحقة بائعي ال�سمك الملّوث في بيروت
المواد  أسعار  في  الجنوني  واالرتفاع  ال��دوالر  صرف  سعر  ارتفاع  ظل  في   
القاضي  بيروت  محافظ  توجيهات  على  وبناء  ومشتقاتها،  واللحوم  الغذائية 
مروان عبود، أقدم المراقبون الصحيون في بلدية بيروت بمؤازرة فوج حرس 
المدينة على مالحقة وضبط بائعي السمك الملوث، الذي أشار اليه بيان المدير 
العام لمصلحة الليطاني األسبوع الماضي، فتمت مصادرة كميات كبيرة منها 
حالياً  وتقوم  المعنية،  األمنية  لألجهزة  وتسليمهم  البائعين  واعتقال  وإتالفها 
األجهزة المختصة في بلدية بيروت بتتبع طرق إيصال هذه األسماك الفاسدة 

الي بيروت، وصوالً لتجفيفها عند المنبع.
وأكد محافظ بيروت مجددا حرصه على سالمة أهل بيروت وأمنهم الغذائي، 

ووضع بين أيديهم الخط الساخن
وسالمة  العامة  الصحة  مواضيع  في  الشكاوى  لتقديم    71028907

الغذاء.

من االجتماع في مركز نقابة العمال الزراعيين في مركز غزة - البقاع
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قالت مصادر دبلوماسية 
أوروبية إنها تتوقع عمالً 

إيرانياً كبيراً يستهدف 
منشآت حيوية في كيان 

االحتالل إذا ثبت أن الحرائق 
التي اشتعلت في منشآت 

إيرانيّة وكذلك الحادث الذي 
وقع في منشأة نووية نتاج 

عمل استخبارّي يقف وراءه 
الكيان. وحذرت المصادر 

من بدء حرب مخابرات 
ساخنة قد تتحّول إلى 

مواجهة عسكرية.
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أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، أمس، أن »أميركا تريد 
الضربة  توجيه  على  ثم  من  لتعمل  أمنياً  تهديداً  تشكل  إيران  بأن  اإليحاء 

لها في مجلس األمن وباقي المنظمات الدولية«.
الدولية  المفاهيم  »جميع  أن  البرلمان،  أمام  كلمته  في  ظريف،  واعتبر 
وحلت  األخيرة  العقود  خالل  أساسياً  تحوالً  شهدت  السياسية  والعالقات 
بدالً عنها مفاهيم جديدة خلقت فرصاً مميزة لدول مثل إيران«، مضيفاً أن 
»اإلمام الراحل أول من كشف عن هذا التحول حيث يمكن مالحظة ذلك في 
رسالته التي وجهها إلى رئيس االتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، 
ومن ثم واصل سماحة قائد الثورة اإلسالمية الخلف الصالح لالمام، هذا 

المنهج«.
الجمهورية  أن  نجد  االنتقالية،  الظروف  هذه  خلفية  »على  وتابع: 
اإلسالمية ستتمكن من إبراز نفسها كقوة جديد، فتحاول الواليات المتحدة 
أن تخلق ظروف وهواجس أمنية ضد ايران، وفي هذه الحالة تناقش هذا 
أو  الدولي،  األمن  كمجلس  فيها  نافذاً  دوراً  لها  التي  المجاميع  في  التهديد 

تضعه في إطار األمن االقتصادي، لخدمة مصالحها بالنهاية«.
وقال: »ثاني ما تقوم به الواليات المتحدة هو اإلجماع ضد إيران، مثالً 
2018 ثالث جلسات طارئة في مجلس  شكلت الواليات المتحدة منذ عام 
المتحدة  الواليات  به  تقوم  ما  ثالث  أما  إيران،  على  للضغط  الدولي  األمن 

ضّد إيران هو خلق األكاذيب وروايات مزيفة في المنطقة والعالم، يجب أن 
نعرف أالعيب أميركا وال نتورط بها«.

الرابعة التي تقوم بها الواليات المتحدة ضد إيران  وأضاف: »الخطوة 
مصالحها  واستهداف  اإلسالمية  الجمهورية  أصدقاء  على  الضغط  هو 
االيراني  النظام  إظهار  هو  ألميركا  األهم  »الهدف  متابعاً:  المنطقة«،  في 
وإذا  النظام  عن  الشعب  وفصل  منه  الشرعية  وسلب  مؤهل  غير  كنظام 
األساسية  الغاية  هو  الهدف  هذا  أن  ترون  بولتون  جون  كتاب  قرأتم  ما 
من  األقصى  )الحد  عنوان  تحت  بها  تقوم  التي  األميركية  اإلجراءات  لكافة 

الضغط(«.
تنسيقياً  اجتماعاً  يعقد  »ك��ان  أنه  إلى  ظريف  أش��ار  آخ��ر،  جانب  من 
وزارة  »استعداد  معلناً  سليماني«،  قاسم  القدس  فيلق  قائد  مع  أسبوعياً 
الخارجية لبذل الجهود مع مجلس الشورى االسالمي وسائر المؤسسات 

للمضي بأهداف الثورة إلى األمام باستخدام جميع الطاقات الوطنية«.
وأكد وزير الخارجية اإليراني على »التركيز على العالقات مع المنطقة 
والجيران وأن يدرك الجيران بأن إيران مولدة لالمن واالستقرار والتنمية«، 
مضيفاً: »ينبغي علينا متابعة سياسة العالقات مع الجوار ولهذا السبب 

كانت أكثر عالقاتنا مع الجيران خالل األعوام السبعة األخيرة«.
وروسيا  تركيا  م��ع  العالقات  أفضل  ال��ي��وم  ل���«إي��ران  أن  إل��ى  ولفت 

الجارة  ال��دول  وبعض  وباكستان  وال��ع��راق  وأذربيجان  وأفغانستان 
إن »عدد زياراتي  إيران«، وقال،  التي رغبت بعالقات طيبة مع  الجنوبية 
من  أكثر  لي  كانت  إذ  أضعافاً  ال��دول  لبقية  زياراتي  يفوق  ال��دول  لهذه 
إلى  الزيارات  من  والعديد  تركيا  إلى  زيارة   20 و  روسيا  إلى  زيارة   20
العالقات مع  التركيز على  إلى  باكستان وأفغانستان والعراق، مما يشير 

الجيران«.
على  جاٍر  »العمل  أن  اإليراني،  الخارجية  وزير  أعلن  أخرى،  جهة  من 
شطب الدوالر من التعامالت االقتصادية، وإحالل آلية مقايضة السلع مع 

بعض البلدان«.
وزارة  وأن  الحظر،  ضغوط  لتقليل  منصبة  الجهود  »كافة  وتابع 
الخارجية تسعى للعب دور تسهيلي رغم أنها ليست معنية بشكل مباشر 
في الشأن االقتصادي«، مشيراً إلى أن بالده، »عبر آلية المقايضة، تمكنت 

من إحباط  أهداف أميركية مناوئة إليران«.
وبين ظريف أن »الخارجية االيرانية وعبر التركيز اإلقليمي والعالقات 
االقتصادية مع دول الجوار بغية رفع معوقات تصدير السلع والخدمات 

ساهمت  في بلورة االتفاقيات مع االتحاد االوراسي االقتصادي«.

ظريف: اإيران موّلدة للأمن واال�ستقرار والتنمية 

والهدف االأهم الأميركا ا�ستهداف النظام االإيراني 

الفضاء  بيئة  لدراسة  صناعي  قمر  إرسال  في  الصين  نجحت 
له  المخطط  المدار  إلى  صلة،  ذات  تكنولوجية  تجارب  وإجراء 
من مركز جيوتشيوان إلطالق األقمار الصناعية في شمال غربي 

الصين أمس.
وتّم إطالق القمر الصناعي، وهو الثاني من سلسلة شييان6-، 
بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش2- دي في الساعة 

للمركز. )بتوقيت بكين(، وفقاً  7:44 صباحاً 
وتعد عملية اإلطالق التي تمت أمس، المهمة ال�338 التي تقوم 

بها سلسلة صواريخ لونغ مارش.
 Rocket في المقابل، فشل إطالق صاروخ إلكترون من شركة
نيوزيلندا،  في  الفضائّية  المحطة  من  الخاصة  األميركية    Lab

وفقدت سبعة أقمار صناعية صغيرة.
محرك  تشغيل  أثناء  الرحلة  نهاية  في  المشكلة  وحدثت 
من  دقيقة   11 بعد  لإلطالق  المباشر  البث  تّم  الثانية.  المرحلة 
بدئه. وانقطع بث الفيديو من الصاروخ بعد 5 دقائق و 45 ثانية 

من بدايته، حسب سبيس نيوز.
فيما اعتذرت الشركة للعمالء الذين كانت أقمارهم الصناعية 
أكثر  معلومات  بتقديم  الحق  وقت  في  ووع��دت  الصاروخ  على 

تفصيالً عن الحادث.
التي يحملها الصاروخ كان جهاز  ومن بين األقمار الصناعية 
ومصمم   Canon Electronics بواسطة  إنشاؤه  تم  كغ   67
باستخدام  األرض  صور  على  للحصول  التكنولوجيا  الختبار 
بعد  عن  لالستشعار  أجهزة  وخمسة  الزاوية.  واسعة  كاميرات 
SuperDove ، فضالً عن القمر الصناعي  Faraday-1، الذي 

طورته الشركات البريطانية.
يذكر أنه تم إطالق الصاروخ السابق، الذي تم فيه تثبيت ثالثة 
للجامعات  صغيرة  صناعية  وأقمار  استخبارية  صناعية  أقمار 
تم   ،  2017 عام  ومنذ  حزيران.   13 في  واألسترالية،  األميركية 

تنفيذ 13 عملية إطالق صاروخ إلكترون.

اإطلق قمر �سناعّي �سينّي بنجاح لدرا�سة البيئة الف�سائّية

وف�سل اإطلق �ساروخ اأميركّي مع �سبعة اأقمار �سناعّية

أبرز رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد 
“من الضروري أن  تبون، مساء أول أمس، أنه 
مناخ  وتلطيف  الذاكرة،  إشكالية  مجابهة  تتم 

العالقات بين الجزائر وفرنسا”.
وشدد تبون على “ضرورة مجابهة إشكالية 
الذاكرة التي تشوش عالقتنا من دون عدوانية، 
وفي كنف االحترام بين البلدين”، مبرزاً أن ذلك 
الثنائية،  العالقات  مناخ  بتلطيف  “سيمسح 
وجعلها أكثر هدوءاً بين البلدين اللذين تربطهما 

عالقات اقتصادية واجتماعية وجوار”.
المطالبة  مسألة  ح��ول  س��ؤال  على  ورداً 
الجرائم  على  ف��رن��س��ا،  قبل  م��ن  ب��االع��ت��ذار 
أوضح  االستعمارية،  الحقبة  إبان  المرتبكة 
وأن  “سبق  أنه  الجزائري  الجمهورية  رئيس 
وصلتنا شبه اعتذارات، وكانت هناك تعليقات 
من  العديد  قبل  من  المطلب  هذا  تجاه  إيجابية 
تمنيه  عن  معرباً  الفرنسيين”،  المسؤولين 

“بأن يتم تقديم االعتذار”.
رموز  رفات  استرجاع  حدث  تبون  وتناول 
الفرنسي،  االستعمار  ضد  الشعبية  المقاومة 
بالقول إن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
قد تفّهم الطلب الجزائري وتلقاه بصدر رحب”، 
بالشجاعة  تحلّى  قد  “ماكرون  أن  إلى  الفتاً 

وقال ما لم يجرؤ البعض على قوله”.
“الرئيس  أن  ال��س��ي��اق  ه��ذا  ف��ي  وأض���اف 
ولم  تاريخياً،  ونظيف  وواضح  نزيه  ماكرون 
ويود  الماضي،  في  حدث  ما  في  بتاتاً  يشارك 
أن يخدم بلده ولكنه يود أيضاً أن تعود عالقتنا 
“الجزائر  أن  مضيفاً  الطبيعي”،  مستواها  إلى 
الدولي،  دولة نافذة لديها كلمتها في المجتمع 

ال سيما على الصعيد اإلقليمي”.
الجزائري  الجمهورية  رئيس  يستبعد  ولم 
من  آخرين  أشخاص  عن  اإلف��راج  “إمكانية 

الناشطين في الحراك”، معلناً أن بصفته رئيساً 
الدستورية  صالحياته  “يمارس  للجمهورية 

بإصدار العفو كلما اقتضت الضرورة لذلك”.
سراح  إط��الق  الممكن  من  “نعم  وأض��اف: 
هؤالء األشخاص، ألنه في فترات معينة يتطلب 
أن يساهم جميع الجزائريات والجزائريين في 
االنتقال  من  يمكننا  هادئ،  مناخ  نحو  المضي 
ذلك،  جملة  من  “أنه  إلى  مشيراً  التغيير”،  الى 
مشروع تعديل الدستور الذي كان مقرراً أن يتم 
خالل هذا الشهر، قبل أن تفرض علينا الطبيعة 

قيودها”.
من  “وبالرغم  الجزائري:  الرئيس  وتابع 
الدستور  مسودة  حول  النقاشات  فإن  هذا،  كل 
تتواصل، كما أنها تتسارع في اآلونة األخيرة، 
المحتوى  ح��ول  مقترح  ألفي  حوالي  ولدينا 
تخص حذف أو تغيير أو توسيع وإضافات”، 
قد  بالصياغة  المكلّفة  “اللجنة  أن  موضحاً 
إلى  لالستماع  اجتماعاتها  توسيع  في  بدأت 

المزيد من اآلراء”.
سيقدم  الدستور  تعديل  “مشروع  أن  كما 
نموذجاً جزائرياً أصيالً مبنياً على النظام شبه 
أنه يعّبر  الرئاسي” وفق تعبير تبون، معتبراً 
األعمى  التقليد  أن  نعتبر  ألننا  “ثقافتنا  عن 

ليس له أي نفع”.
من  سيعزز  الجديد  “الدستور  أن  وأوض��ح 
نواب  وسيمّكن  التشريعية،  الهيئة  صالحيات 
وإنشاء  قوانين،  مقترحات  تقديم  من  البرلمان 
لجان رقابة حول أي موضوع وبخصوص أي 

قطاع وزاري”.
وأشار تبون إلى أن الدستور “سيضع القيود 
التي تمنع أي انزالق إلى السلطة الشخصية”، 
معلناً أنه “إذا خفت حدة الوباء وانخفض عدد 
الحاالت المصابة بكورونا، فإن االستفتاء حول 

الدستور سيكون مع الدخول االجتماعّي المقبل 
بين أيلول وتشرين األول المقبلين”.

التي  المحاكمات  إل��ى  تطّرق  س��ؤال  وع��ن 
تطال شخصيات سياسية بارزة بتهم الفساد، 
والتي تحّدثت عن تنفيذ أوامر للرئيس السابق 
“العدالة  إن  تبون  قال  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
على  ق��ادرة  لكنها  األم��ر،  في  وبتت  فصلت  قد 
ذلك”،  رأت  إن  ك��ان  شخص  أي  اس��ت��دع��اء 
العدالة  أمام  المطروحة  “القضايا  أن  موضحاً 
سوء  تخّص  المسألة  وإنما  سياسية،  ليست 
استغالل للسلطة من قبل مسؤولين سابقين”.
لترشح  دع��م��ه  ادع���اء  بالمناسبة  ون��ف��ى 
قائالً  خامسة،  رئاسية  لعهدة  األسبق  الرئيس 
إنه “لم يدعم بتاتاً ترشح عبد العزيز بوتفليقة 
في  ظهرت  قضية  أنها  حيث  خامسة،  لعهدة 
حتى  يكن  ولم  منزلي  في  آنذاك  وكنت   ،2018

ليطلب رأيي حول ذلك وقتها”.
“اللجوء  تبون  استبعد  آخ��ر،  جانب  ومن 
أن  م��ب��ي��ن��اً  الدولي”،  ال��ن��ق��د  ص��ن��دوق  إل���ى 
“تزخر  أنها  “الجزائر ليست في خطر”، مؤكداً 
تكن  لم  وإن  حتى  والتي  للصرف  باحتياطات 
هائلة، وإنما تمكنها من ضمان اإلنفاق لسنة أو 

سنتين من دون مشاكل”.
“الزراعة  أن  ال��ج��زائ��ري  ال��رئ��ي��س  وذك���ر 
في  عليه  كانت  عما  تختلف  باتت  البالد  في 
مليار   25 قيمته  ما  إنتاج  تم  حيث  السابق، 
األمر   ،2019 الزراعية في  المنتجات  دوالر من 
الذي جاء في الوقت المناسب، حيث تزامن ذلك 

وتهاوي أسعار النفط”.
الجزائر،  استعداد  الجمهورية  رئيس  وأكد 
ليبيا،  ف��ي  للحوار  مسعى  أي  ل�”احتضان 
مؤكداً  الليبيين”،  من  بطلب  يكون  أن  شريطة 
عنه  عبرت  ال��ذي  بتعهدها  الجزائر  “تمسك 

أي  على  التشويش  بعدم  برلين،  اجتماع  في 
مبادرة تخدم الليبيين”.

وأعرب تبون عن أمله في “إيجاد حل سريع 
لهذا اإلشكال، وأن يحدث توافق ما بين جميع 
انتخابات،  بتنظيم  يتّوج  ليبيا،  في  األط��راف 
“تقارب  م��ب��رزاً  التوازنات”،  كل  عن  وتعّبر 
الرؤى الجزائرية حول هذه المسألة، مع بعض 
الفاعلين الدوليين على غرار فرنسا وايطاليا”.

نفقد  ل��م  “نحن  ال��ج��زائ��ري  الرئيس  وق��ال 
ليبيا، ونواصل بشكل  إيجاد حل في  األمل في 
دوري في اتصاالتنا مع كل األطراف، التي نقف 
مع  أب��داً  نقف  ول��ن  إزاءه���ا،  نفسها  بالمسافة 

طرف على حساب طرف آخر”.
إن  تبون  قال  المغرب،  مع  العالقات  وحول 
“ليس لها أي إشكال أو مشكل مع هذا  الجزائر 
هو  مالحظته  تمت  ما  أن  مضيفاً  الجار”،  البلد 
الجزائر،  مع  مشكل  لديه  من  هو  البلد  “هذا  أن 
أن  نتمنى  الذي  اللفظي،  التصعيد  مع  سيما  ال 
الداخلي  يتوقف، وكذا من خالل تحليل الشأن 

الجزائري وفق أحكام مسبقة”.
قبل  م��ن  إن��ج��از  مفادها  معلومات  وح��ول 
على  فعل  ك��رد  عسكرية،  ل��ق��اع��دة  ال��ج��زائ��ر 
عسكرية  قاعدة  لتشييد  يتطلع  الذي  المغرب، 
بالقرب من الحدود التي تربط البلدين، أوضح 
نفي  أو  تأكيد  يمكنه  “ال  أنه  الجزائري  الرئيس 
كانت  “الحكمة  أن  موضحاً  األخبار”،  ه��ذه 

دائماً لها الكلمة العليا بين البلدين”.
للمغرب  تمنيه  عن  الجزائر  رئيس  وأع��رب 
“كل التنمية واالزدهار، وليس لدينا أي مشكل 
الملك  م��ع  وال  دول��ت��ه  م��ع  وال  المغرب  م��ع  ال 
تمكن  مبادرة  ب�”أي  ترحيبه  مبدياً  المغربي”، 

من غلق وطي هذا اإلشكال”.    

تبون يوؤكد ا�ستعداد بلده لطي الخلف مع المغرب 

وا�ستعدادها الإجراء حوار بين الفرقاء الليبّيين.. 

اإعالن الحكومة الفرن�سّية الجديدة اليوم

 سيكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، النقاب عن حكومة جديدة، بعد أن 
قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء بهدف إعطاء قوة دفع لفترته الرئاسية.

وقال مصدران مقّربان من الرئيس الفرنسي، إن “ماكرون ورئيس وزرائه الجديد، جان 
الحكومة  تشكيل  لبحث  اليوم  الحق  وقت  في  اإلليزيه  قصر  في  سيجتمعان  كاستيكس، 

الجديدة”.
أبرز ثالث شخصيات  إدوارد فيليب قد قّدم استقالة حكومته، الجمعة، وهو أحد  وكان 
تطارد  إذ  الجارية،  والقانونية  القضائية  والمحاسبة  المراجعة  عملية  تطالها  أن  يفترض 

حكومته المستقيلة االنتقادات، بعدم توفير المستلزمات الطيبة الضرورية مثل الكمامات.
بشأن  فيليب،  إدوارد  المستقيل  الوزراء  رئيس  مع  للتحقيق  فرنسية  محكمة  وانعقدت 

اتهامات طالته خاصة بالتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.
كورونا  وباء  ملف  مع  البالد  تعامل  في  تنظر  المحاكم  إحدى  أن  إعالم  وسائل  وذكرت 

ونهج استجابة باريس لألزمة الصحية بعدما أحيل لها شكاوى من نقابات وأطباء.
وزيري  سيشمل  القضائي  “التحقيق  إن  موالن،  فرانسوا  الفرنسي،  العام  المدعي  وقال 

الصحة السابقين أجنيس بوزين، وأوليفييه فيران”.

ال�سين تنفي ما ورد في التقرير البلجيكّي �سّد طلبها 
وتعتبره ت�سويهًا متعّمدًا ل�سمعتها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، بأن “تقرير المخابرات البلجيكية 
بشأن التجسس المحتمل من قبل الطالب الصينيين، ال أساس له من الصحة على اإلطالق، وهو 

يشوه سمعة الصين عمداً”.
على  له  أساس  ال  ذكرتموه  الذي  التقرير  “إن  أمس:  صحافي  مؤتمر  في  ليجيانغ،  تشاو  وقال 
الدول  مع  العالقات  تطّور  الصين  بأن  مراراً  ذكرنا  لقد  الصين.  بحق  متعّمد  افتراء  فهو  اإلطالق، 

األخرى على أساس االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وأضاف، بأنه “ومنذ بداية العام وبفضل جهود الجانبين استمر التعاون الصيني البلجيكي في 

مجال التعليم في التطور بشكل مطرد”.
وأكد الدبلوماسي الصيني: “نحن نحّث األطراف المعنية للنظر بموضوعية في التبادل الثنائي 
الثقة  لتعزيز  الجهود  من  المزيد  وبذل  مسؤولة،  غير  بتصريحات  اإلدالء  عن  والتوقف  للطالب، 

المتبادلة والتعاون”.
فجهاز  بيتري،  باسكال  البلجيكي،  الدولة  أمن  جهاز  رئيس  لنائب  ووفقاً  ذلك،  غضون  في 

المخابرات يحاول تحديد الطالب الخطرين المحتملين. 
كما أشار إلى أن “الطالب الصينيين يتمّتعون بوضع قانوني، ويأتون بتبادل طالبي ويصلون 

إلى الجامعات في إطار من التبادل الطالبي الدولي”.
“مخاوف، من أن  وفي وقت سابق، أعرب جهاز أمن الدولة البلجيكي، في تقرير المنشور، عن 
التجسس  في  مشاركين  يكونون  قد  البلجيكية  الجامعات  في  يدرسون  الذين  الصينيين  الطالب 

لصالح الجيش الصيني”.
ووفقاً لجهاز األمن، يتم إرسال طالب معاهد البحوث العسكرية، مثل الجامعة الوطنية الصينية 
لتكنولوجيا الدفاع، إلى عدد من البلدان في أوروبا الغربية، بما في ذلك بلجيكا، وعلى وجه التحديد 
للحصول على معرفة مهمة لتطوير المجال العسكري. ويشير التقرير إلى أن العشرات من “الطالب 

العسكريين” من الصين يدرسون في الجامعات البلجيكية.

طائرات مجهولة تق�سف
قاعدة الوطّية الجوّية في ليبيا

قال مصدر عسكري بقوات شرق ليبيا )الجيش الوطني الليبي( وأحد السكان إن »طائرات حربية 
قصفت مساء أول أمس، قاعدة جوية سيطرت عليها حكومة الوفاق في اآلونة األخيرة من هذه القوات 

بمساعدة من تركيا«.
طائرات  نفذتها  »الضربات  أن  حفتر  خليفة  يقودها  التي  للقوات  المنتمي  المصدر  وأض��اف 

مجهولة«.
وقال أحد سكان مدينة الزنتان القريبة إن »دوي انفجارات ُسِمع من ناحية القاعدة«.

ومثلت استعادة حكومة الوفاق السيطرة على قاعدة الوطية في أيار بداية انهيار مفاجئ لهجوم 
14 شهراً على العاصمة بهدف انتزاع السيطرة عليها وبداية  الجيش الوطني الليبي الذي استمر 

لتراجعه على الساحل إلى خطوط أمامية جديدة.
وكان الدعم التركي جوهرياً في تصدي حكومة الوفاق الوطني لهجوم الجيش الوطني الليبي 

بدفاعات جوية متطورة وضربات بطائرات مسّيرة استهدفت خطوط إمداد حفتر وتعزيزات قواته.
وأجرت السلطات التركية محادثات مع حكومة الوفاق األسبوع الماضي الستخدام قاعدتين في 

ليبيا إحداهما الوطية، وهي أهم قاعدة جوية في غرب ليبيا.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إن “الوزير خلوصي أكار كان في طرابلس لعقد اجتماعات مع 

حكومة الوفاق الوطني يومي الجمعة والسبت وإن أكار أقسم على فعل كل ما يلزم لمساعدتها”.
والجيش الوطني الليبي مدعوم من اإلمارات وروسيا ومصر، وحظي خالل تقدمه صوب طرابلس 

العام الماضي بمساعدة ضربات جوية مصرية وإماراتية.
وأغضب التدخل التركي في ليبيا فرنسا واليونان وحّذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو 

دريان من فرض عقوبات جديدة على أنقرة.
وتحشد حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي اآلن قواتهما على الخطوط األمامية الجديدة بين 
مدينتي مصراتة وسرت. وتحذر مصر من أن أّي “محاولة مدعومة من تركيا النتزاع السيطرة على 
سرت، التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي في كانون الثاني، قد تؤدي إلى تدخل مباشر من 

جيشها”.

اإحياء عيد اال�ستقلل االأميركّي بحرق علم اأميركا 
وترامب يتحّدى المحتجين ويوجه اتهاماته لل�سين

أعرب الرئيس األميركي دونالد ترامب عن إدانته العنصرية، معلناً في كلمة بمناسبة عيد االستقالل 
األميركي، إن »الواليات المتحدة بصدد تحّدي الفوضوّيين الخاسرين وهزيمة اليسار الراديكالي«.

الراديكالي، والماركسي، والفوضوي، والمحّرضين،  وقال ترامب: »نحن اآلن بصدد هزيمة اليسار 
واللصوص، واألشخاص الذين في كثير من الحاالت ال يعلمون ماذا يفعلون«.

وأضاف أن »الذين يدافعون عن وحدة أميركا وتاريخها سيلقون التكريم«، كاشفاً عن »بناء حديقة 
وطنية ألبطال األمة ستضمُّ تماثيل«، من وصفهم ب�«العظماء«.

وطلب ترامب »تقديم خطط خالل شهرين، تتضمن موقع الحديقة المقترحة، على أن تكون التماثيل 
واقعية ال تجريدية وال تنتمي إلى مدرسة الفن الحديث«، وفق قوله.

بالتزامن، عمدت مجموعة من المتظاهرين األميركيين إلى إحراق أعالم الواليات المتحدة في منطقة 
مستديرة كولومبوس في مدينة نيويورك.

ورّدد المتظاهرون ضمن فعاليات “حياة السود مهمة” هتافات تنّدد بالعنصرية والتفّوق العرقّي.
وقام متظاهرون بحرق العلم بالقرب من البيت األبيض في واشنطن، بعد الخطاب الذي ألقاه ترامب، 

بمناسبة عيد االستقالل.
وذكرت صحيفة “ذا هيل«، أن “المتظاهرين رّددوا شعارات مناهضة للعبودية واإلبادة الجماعية 

والحرب”. ومن بين الهتافات التي ردّدها المحتجون، “أميركا لم تكن عظيمة على اإلطالق”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “الشرطة انتشرت في المكان”.

أميركا  الكونفدرالية ورموز تاريخ  لقادة  المحتجين تماثيل  أزال بعض  أن  ويأتي هذا اإلعالن، بعد 
االستعمارّي واالستعبادّي.

ووّجه ترامب خالل الكلمة رسائل إلى الصين، مجدداً اتهامه لها ب�”نشر فيروس كورونا”، ومتوقعاً 
“الحصول على اللقاحات الخاصة بعالجه قبل نهاية العام الحالي”.

سمح  السجادة،  تحت  المشاكل  على  للتستر  ومحاوالتها  وسريتها  الصين  “خداع  أن  إلى  وأشار 
للفيروس باالنتشار إلى 189 دولة”، مضيفاً أنه “يجب إخضاع الصين للمساءلة الكاملة”.

وقال ترامب بال دليل، “إن %99 من حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في الواليات المتحدة غير ضاّرة 
تماماً”.

وال تزال الواليات المتحدة تشهد أعمال احتجاج على العنصرية المتزايدة في صفوف الشرطة، بعد 
إحراق  إلى  األميركيين،  المتظاهرين  من  مجموعة  عمدت  حيث  فلويد،  جورج  األفريقي  األميركي  مقتل 
األعالم األميركّية في منطقة مستديرة كولومبوس، في مدينة نيويورك، ضمن فعاليات “حياة السود 

مهمة«.
“صديق”  الراب كاني وست،  الواقع، كيم كارداشيان، مغني  أعلن زوج نجمة تلفزيون  بالتوازي، 

عائلة ترامب، ترشحه النتخابات الرئاسة األميركية ومنافسته له على هذا المنصب.
وقال وست: “علينا اآلن تحقيق وعد أميركا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح 

نفسي لرئاسة الواليات المتحدة”.
ولم يّتضح على الفور ما إذا كان وست جاداً في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من موعدها 

المقّرر في الثالث من تشرين الثاني، أو ما إذا كان قّدم أي وثائق رسمية.
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النبطية - مصطفى الحمود
 أحيت مديرية الدوير/ منفذية النبطية في الحزب السوري القومي االجتماعي الذكرى السنوية الثانية لرحيل الرئيس والوزير األسبق األمين 

علي قانصو، حيث انطلقت مسيرة نحو ضريح قانصو شاركت فيها فصائل رمزية وتقّدمها حملة االعالم وأكاليل الورود.
وشارك في المسيرة إلى جانب عائلة األمين الراحل، ناموس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي عاطف بزي، وكيل عميد 
شؤون عبر الحدود محمد فرحات، منفذ عام النبطية د. وسام قانصو وأعضاء هيئة المنفذية، منفذ عام صيدا الزهراني د. خليل بعجور، عدد من 

أعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية وجمع من القوميين.
كما شارك أمين فرع حزب البعث العربي االشتراكي في الجنوب أحمد عاصي، مدير مكتب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الحاج 
علي قانصو، عضو قيادة حركة أمل المحامي ملحم قانصو، العميد الركن المتقاعد د. أمين حطيط، مختار بلدة الدوير صالح قانصو، وعدد من 

الفاعليات.
وعند وصول المسيرة إلى الضريح تّم وضع أكاليل زهر، وأدى القوميون االجتماعيون التحية الحزبية.

كلمة المديرية
أيها  أبدا وصيتك  »أننا سنبقى نقول ونرّدد  أكد فيها  القومي االجتماعي محمد عياش كلمة  السوري  الحزب  الدوير في  وألقى مذيع مديرية 
الراحل األمين علي قانصو، أن ال نترك الحزب فريسة ألعداء النهضة، لذا أتينا إليك اليوم لنغرف من منهلك الوفاء والحقيقة التي هي نحن، أتينا 

إليك لنعاهدك ونعاهد الزعيم أن نكون قضية الشعب وقفاً على المبادئ والتضحية في سبيلها قضية قومية، إال الذين ضلوا ضالالً بعيداً.
كلمة المنفذية

كما ألقى منفذ عام منفذية الحزب السوري القومي االجتماعي في النبطية المهندس وسام قانصو كلمة قال فيها:
نحن بجوارك على ضفاف ضريحك الذي أمسى مزاراً نترّدد إليه بشغف وإصرار، تراب قبرك يتمتم الصمت من حبّاته بلهيب شوقنا الى لقياك 

وينثر في أعطافنا عطر سجاياك.
تراب قبرك سفر ضياء تقرأ فيه أحالمنا الجميلة في زحمة الوقت ألنك ارتسمت قناديل نور على شواطئ أمانينا في عتمة نعاند كي نطفئها من 

معين تاريخك. لكن صمتك سيبقى متأّججاً مشتعالً في صباحاتنا وأمسياتنا.
أيها الرفيق والرئيس واألمين

عامان على الرحيل، لكنك بقيت سراً عظيماً تضّج بالحياة في قاماتنا وحراكنا. بقيت قصيدة تنطق بأوجاع األمة وتحثنا على متابعة وصايا 
الزعيم وحمل فكره الذي أدرك معاناتنا ووصف الدواء ألمراض األمة والوطن.

وقال: سنبقى نناديك وأنت أحلى أسماء النداء. ستبقى علياً وخليالً ورفيقاً ومثاالً أعلى، نستمّد من تاريخك ونضالك والتزامك السبيل اآلمن 
لمسيرتنا القومية االجتماعية.

باسم منفذية النبطية وباسم مديرية الدوير في الحزب السوري القومي االجتماعي نعاود تحيتك ونرّدد تحيا سورية والبقاء لألمة.

مديرية الدوير ـ النبطية تحيي الذكرى الثانية لرحيل الرئي�س والوزير الأ�سبق الأمين علي قان�سو بم�سيرة 

منفذ عام النبطية في »القومي«: ن�ستمّد من ن�سال الأمين الراحل والتزامه ال�سبيل الآمن لم�سيرتنا القومية

منفذ عام النبطية والرفيقة صباح قانصو يضعان اكليل زهر

..ومذيع مديرية الدويرمنفذ عام النبطية يلقي كلمته
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السامي،  ما يصدر عن مقامكم  نقرأ  تقدير واحترام  بكل 
وقد كان الفتاً حجم التأثر الذي أبديتموه في كلمتكم األخيرة 
المحاصصة  وخطر  الفساد  وحجم  المعيشي  الوضع  حول 
األداء  من  تبّرمكم  أيضاً  الفتاً  كان  كما  وشعبه،  الوطن  على 
السياسيون  ينتهجه  الـــذي  القاصر  أو  الفاسد  السياسي 
التعبير،  فــي  الشعب  حــق  على  وحرصكم  والــمــســؤولــون، 

وحق الشباب في أن يثوروا.
بالتأكيد ينتظر الذين يستمعون لكلمتكم أبعد من المشاعر، 
لرئيس  دعــوة  الختام  في  جــاءت  وقــد  المواقف،  فيرتقبون 
عن  الحصار  وفك  الحر  الوطني  القرار  لتحرير  الجمهورية 
لمساعدة  الدولي  المجتمع  مناشدة  وبالتوازي  الشرعية، 
وصوالً  الدوليّة  القرارات  وتطبيق  استقالله  وحماية  لبنان 
حول  الدعوتين  مقاصد  يــوضــح  مــا  وهــو  حــيــاده،  بــإعــالن 
تحرير القرار الوطني وتطبيق القرارات الدولية، بإيحاء بين 
أنه يحاصر الشرعية  الله هو المعني، أي  السطور أن حزب 
الدولية ليس  القرارات  الوطني، وان تطبيق  القرار  ويخطف 
425 باستعادة مزارع  المقصود به استكمال تطبيق القرار 
شبعا المحتلة، بل القرار 1559 لجهة نزع سالح حزب الله، 

عسى أن يكون فهمنا خاطئاً!
السؤال لصاحب الغبطة، ولديه من المعلومات واالطالع 
ما يكفي ليجلب الجواب المطمئن للبنانيين، هل دعواته هذه 

ستحمي لبنان من خطر التوطين الذي يستهدف حسم بقاء 
الالجئين الفلسطينيين كحاملين للهوية اللبنانية، وهو هدف 
واضح معلن في صفقة القرن التي أعلنتها اإلدارة األميركية 
رسمياً كمشروع للسالم الذي تنشده كلمة صاحب الغبطة؟ 
وتطبيق  الوطني  القرار  وتحرير  الحياد  دعــوة  تجيب  وهل 
بالثروات  األطــمــاع  مواجهة  كيفية  على  الدولية  الــقــرارات 
هذا  رئيس  لنا  وجــه  وقــد  وغــاز،  نفط  من  اللبنانية  البحرية 
لقبول  موازية  دعوة  األميركي  يمثله  الذي  الدولي  المجتمع 
االحتالل،  كــيــان  أطــمــاع  يلبي  الــثــروات  لــهــذه  ترسيم  خــط 

ويفّرط بحقوق لبنان، فهل نقبل؟
شوق  وكلنا  الغبطة،  صــاحــب  يــا  يتجزأ  ال  كــل  الــســيــادة 
القلقين من ضياع ما تبقى  اللبنانيين  لنسمع ما يبرد قلوب 
العمر،  النفط والغاز، بعدما ضاع جنى  من ثروات في حلم 
األصدقاء  هــؤالء  وحمى  أحضان  في  ترعرعوا  من  بقيادة 
وصار  الديون  في  غرق  حتى  لبنان،  على  يبخلوا  لم  الذين 
الوطن  مستقبل  على  الخائفين  يطمئن  ما  وننتظر  رهينتها، 
من خطر محدق عنوانه التوطين يراد له أن يكون ثمن عدم 
السياسيون االحتالل وفشلوا  لنا  موتنا جوعاً، بعدما جلب 
يتهمونها  األصدقاء  هــؤالء  وكــان  المقاومة،  لوال  بإخراجه 
على  ويشجعوننا  بــاإلرهــاب  يصفونها  و/أو  بالمغامرة 

توقيع صك استسالم مع العدو يسّمونه سالماً!

إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
تجري   2020/7/28 فيه  الواقع  الثالثاء  يوم  من  الظهر  قبل  العاشرة  الساعة  تمام  في 
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم عائدة ل »شراء 
الخاص  الشروط  لدفتر  وفقاً  لبنان«  وجبل  بيروت  مياه  مؤسسة  لدى  كهربائية  كابالت 
ملك   – الصلح  سامي  شارع  في  الكائن  الرئيسي  المكتب  في  وذلك  الغاية  لهذه  الموضوع 

الشدراوي – بيروت.
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في هذه المناقصة اإلطالع والحصول على هذا الدفتر اإلتصال 
بدائرة الصفقات والمشتريات في الطابق األول - من مركز المؤسسة الكائن في وادي خطار- 
صندوق  في  يدفع  /500.000/ل.ل.  مبلغ  لقاء  يسوع  قلب  مستشفى  قرب   - الحازمية 

المؤسسة لقاء إيصال يضم الى العرض ويعفى من دفع هذا المبلغ كل من سبق وسدده.
الثانية  الساعة  أقصاها  مهلة  في  الرابع  الطابق  المؤسسة  قلم  الى  باليد  العروض  تقدم 
هذا  بعد  يصل  عرض  كل  ويرفض  المناقصة  اج��راء  موعد  يسبق  عمل  يوم  آخر  من  عشرة 

الموعد.
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
 المهندس جان جبران
التكليف :634

إعالم تبليغ
دائرة    - الهرمل  بعلبك  محافظة  مالية    - العامة  المالية  مديرية   � المالية  وزارة  تدعو 
الدائرة  مركز  إلى  للحضور  أدناه   الجدول  في  أسماءهم  الواردة  المكلفين  المكلفين.  خدمات 
الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 
كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة 
صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على 

الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
508115RR192513655LB30-12-201931-01-2020منير أحمد الحاج يوسف

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
إبراهيم همدر
التكليف : 635

إعالم تبليغ
دائرة    - الهرمل  بعلبك  محافظة  مالية    - العامة  المالية  مديرية   � المالية  وزارة  تدعو 
الدائرة  مركز  إلى  للحضور  أدناه   الجدول  في  أسماءهم  الواردة  المكلفين  المكلفين.  خدمات 
الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 
كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة 
صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على 

الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

تاريخ اللصق

235948RR192514276LB13-01-202031-01-2020حسن فضل الله زعيتر

283565RR192514452LB08-01-202031-01-2020محمد قاسم المنيني

311976RR192514259LB13-01-202031-01-2020علي فضل الله زعيتر

463367RR192513766LB10-01-202031-01-2020يوسف محمد الحبش

509091RR192514571LB08-01-202031-01-2020عدنان محمد حليحل

515678RR192513960LB15-01-202005-02-2020نافذ نعمه جعفر

573222RR192513797LB13-01-202031-01-2020عباس حسين الجمال

573225RR192513783LB13-01-202031-01-2020خديجة محمود الالذقاني

1294124RR192514568LB09-01-202003-02-2020جورج حبيب عبود

1839124RR192513770LB13-01-202031-01-2020جيهان حسين الجمال

2969852RR192514130LB13-01-202004-02-2020آركوم ش.م.م.

شركة عباس حسين الجمال 
وشركاه

2984841RR192513806LB13-01-202031-01-2020

3251034RR192513987LB08-01-202031-01-2020علي عباس مراد

UNO PLAST3547207RR192513995LB08-01-202031-01-2020

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
إبراهيم همدر
التكليف : 635

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية � مديرية المالية العامة - المصلحة المالية االقليمية في محافظة بعلبك 
الهرمل -  دائرة خدمات المكلفين. المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه  للحضور إلى 
مركز الدائرة الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور 
التبليغ  يعتبر  وإال  اإلعالم،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  مهلة  خالل  منهم  كل  إسم  تجاه 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر 

هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
161903RR192518065LBهاني شفيق عبد الساتر

3150973RR192518255LBاألمير لصاحبتها هدى إبراهيم المنيني للتجارة العامة

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
إبراهيم همدر
التكليف : 635

إعالم تبليغ
دائرة    - الهرمل  بعلبك  محافظة  مالية    - العامة  المالية  مديرية   � المالية  وزارة  تدعو 
الدائرة  مركز  إلى  للحضور  أدناه   الجدول  في  أسماءهم  الواردة  المكلفين  المكلفين.  خدمات 
الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 
كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة 
صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على 

الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
508115RR192513236LB17-12-201931-01-2020منير أحمد الحاج يوسف

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
إبراهيم همدر
التكليف : 635

إعالم تبليغ
دائرة    - الهرمل  بعلبك  محافظة  مالية    - العامة  المالية  مديرية   � المالية  وزارة  تدعو 
الدائرة  مركز  إلى  للحضور  أدناه   الجدول  في  أسماءهم  الواردة  المكلفين  المكلفين.  خدمات 
الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 
كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة 
صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على 

الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
محمد  التجارية  رام��ا  شركة 

الموسوي وعائلته
1619801RR19251318LB19-12-201904-02-2020

3614251RR192513474LB24-12-201931-01-2020محمد مهدي صبحي الطفيلي

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
إبراهيم همدر
التكليف : 635

إعالم تبليغ
دائرة    - الهرمل  بعلبك  محافظة  مالية    - العامة  المالية  مديرية   � المالية  وزارة  تدعو 
الدائرة  مركز  إلى  للحضور  أدناه   الجدول  في  أسماءهم  الواردة  المكلفين  المكلفين.  خدمات 
الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 
كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة 
صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على 

الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
190781RR192513355LB20-12-201931-01-2020علي راغب امهز

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
إبراهيم همدر
التكليف : 635

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية � مديرية المالية العامة - المصلحة المالية االقليمية في محافظة بعلبك 
الهرمل -  دائرة خدمات المكلفين. المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه  للحضور إلى 
مركز الدائرة الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور 
التبليغ  يعتبر  وإال  اإلعالم،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  مهلة  خالل  منهم  كل  إسم  تجاه 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر 

هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
3301075RR192518383LBعلي حمدو الحاج حسن

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
إبراهيم همدر
التكليف : 635

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب شارل مسعود بطرس بوكالته عن 
آن  وليندا  روبرت  لموكليه  الرسامني  وليد 
وبوكالته  الرسامني  رفيق  أوالد  مي  وليلى 
عن منى رشيد الرسامني لموكلها ريتشارد 
ضائع  بدل  سندات  الرسامني  رفيق  كمال 

للعقارات 1 و2 سنيبر و 490 تفاحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب حسين قاسم زين فقيه شهادة قيد 
تأمين بدل ضائع للعقار 184 انصاريه.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بدل  سند  فقيه  زين  قاسم  حسين  طلب 
ضائع للعقار 184 انصاريه.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

علي  لموكلها  هاشم  شريف  هنا  طلبت 
 567 شريف هاشم سند بدل ضائع للعقار 

زرارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

مصطفى  عن  بوكالته  خالد  محمد  طلب 
بياسلي  محمود  محمد  ورثة  أحد  بياسلي 
للعقار  ضائع  ب��دل  سند  مشتري  بصفته 
محاسن  ب��إس��م  ص��ي��دا  مدينة   32/333

إبراهيم مجاهد.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

لموكلته  عنتر  الدين  سعد  إبراهيم  طلب 
هدى سميره حفظي الغربي سند بدل ضائع 

للعقار 44/468 الدكرمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  الزين  انيس  وس��ام  طلب 
أمينة  لمورثتها  عساف  اب��راه��ي��م  اي��م��ان 
 475 للعقار  ضائع  بدل  سند  خشاب  عقيل 

شحور.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  الزين  انيس  وس��ام  طلب 
قاسم  ماجدة  لموكلته  حيدر  حسن  علي 

الزين سند بدل ضائع للعقار 940 شحور.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

الزين  حسن  عبدالله  اب��راه��ي��م  طلب 
بصفتها  قشمر  قشمر  نادية  عن  بوكالته 
 626 للعقار  ض��ائ��ع  ب��دل  سند  مشترية 

شحور بإسم مسلم حسن طالب بعلبكي.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  غنيمة  ميشال  بشارة  طلب 
الهام موسى عزالدين لمورثها موسى حسن 
دير   732 للعقار  ضائع  بدل  سند  عزالدين 

قانون النهر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

فهد  لموكله  الدايخ  نمر  ابراهيم  طلب 
ضائع  ب��دل  س��ن��دات  داي���خ  عبداللطيف 

للعقارين 280 و281 جويا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

لموكله  دهيني  وه��ب��ي  محمود  طلب 
ضائع  بدل  سند  فواز  خطار  محمد  حسين 

للعقار 686 طيردبا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

ط��ل��ب م��ح��م��د ع��ل��ي ش��ل��ه��وب ل��م��ورث��ه 
بدل  سند  شلهوب  يوسف  عبدالحسين 

ضائع للعقار 791 طرفلسيه.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  طالب  خليل  ابراهيم  طلب 
نبيل موسى عطيه بوكالته عن فريده سليم 
سند  عطيه  خليل  جميله  لمورثتها  عطيه 

بدل ضائع للعقار 2163 قانا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  طالب  خليل  ابراهيم  طلب 
عبدالرضا  لمورثه  مهنا  عبدالرضا  احمد 
عبدالله مهنا سند بدل ضائع للعقار 2319 

قانا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

التعليق ال�سيا�سي

نداء ل�شاحب الغبطة البطريرك ب�شارة الراعي 

 الدراسة المنشورة مؤخراً في مجلة السياسات الخارجية األميركية 
التوقع  على  القدرة  في  االستراتيجيات  سقوط  عن  افيرز،  فورين 

واالستباق.
واالستقراء،  التحليل  في  ضــروريــاً  يُعد  لم  النقاش  أن  المهم   -
تداعيات  يحتمل  ال  االحتالل  كيان  بالوقائع،  الصورة  اتضحت  فقد 
من  الحماية  وســائــل  توفير  يستطيع  ال  واألمــيــركــي  الــضــم،  قـــرار 
مؤيد  بين  األدوار  تقاسم  المناسب  المخرج  فصار  التداعيات،  هذه 
اإللغاء  بمقام  تأجيل  وهو  التأجيل،  عن  اإلعــالن  ليكون  ومعارض، 
ألنه انتظار لظروف أفضل لن تأتي، والعقوبات مستمرة والتجويع 
مستمر، لكنهما قصف لتغطية انسحاب أميركي يحتاج إلى شرطين 
لحماية كــيــان االحــتــالل مــمــا بــعــد االنــســحــاب وخــطــر وقــوعــه في 
يعرضهما  وهو  قــوة،  ويــزداد  ينمو  مقاومة  محور  امــام  االستفراد 
المبعوث  منهما  واحــد  أعلن  وقــد  بالعقوبات،  للمقايضة  للتفاوض 
األميركي لسورية جيمس جيفري، في عرضه حول قانون قيصر، 
مطالباً بالعودة بسورية إلى ما قبل عام 2011، أي التسليم بسيطرة 
الدولية  القوات  لنشر  آنذاك، وصوالً  السوري حتى حدوده  الجيش 
على حدود الجوالن المحتل، والمقايضة بين انسحاب أميركي تركي 

مقابل انسحاب إيران وقوى المقاومة، وعرض الثاني معاون وزير 
الخارجية األميركية، ديفيد شينكر في أطروحته حول األزمة المالية 
اللبنانية التي وّجه االتهامات لحزب الله بالمسؤولية عنها، قائالً في 
ولديكم  البحر  في  والغاز  بالنفط  واعدة  ثروات  لديكم  كالمه،  ختام 
لكم  عرضنا  وقــد  ضائقة،  فــي  وأنــتــم  حولها،  »إســرائــيــل«  مــع  نــزاع 

تصوراً لحل النزاع فاقبلوا هذا التصور.
- القضية تكمن في أن قوى المقاومة تعتقد انها تملك القدرة على 
لكل  ولديها  التجويع،  فرضيات  ومواجهة  العقوبات،  حرب  تحمل 
منهما دواء وبدائل، ومعهما تثق بقدرتها على التمسك برفض عروض 
التفاوض، على أوهام السعي لتسوير كيان االحتالل بتفاهمات أمنيّة 
طموحات  إلسقاط  الالزمة  القدرة  امتالك  عن  يفيض  وهذا  تحميه، 
التوغل والتوّحش التي يتضمنها مشروع ضّم الضفة الذي سيكون 
قد  والمسلحة،  الشعبية  المواجهة  في  تصاعد  حصل،  إن  بانتظاره 
يصل نحو لحظة الحرب الكبرى، أو يصل الستيالد نماذج متكررة 
عن غزة المحررة في قلب الضفة وربما قلب األراضي المحتلة عام 
السيد حسن نصرالله  المقاومة بكالم  رسالة  كانت  وربما   ،1948

ورسالة اإلعالم الحربي، دورها في إفهام من يجب أن يفهم.

نــعــى الــحــزب الــســوري الــقــومــي االجــتــمــاعــي الرفيق 
ـ كندا عن  المناضل ماهر الالذقي الذي توفي في تورنتو 

عمر ناهز الـ 55 عاما.
الرفيق الراحل، بدأ مسيرته الحزبية في منفذية الطلبة 
ال  النضالية،  المهام  من  العديد  في  وشــارك  بيروت  في 

سيما أثناء الحصار اليهودي للعاصمة بيروت.
هو من الرفقاء المتميّزين عطاًء والتزاماً، وقد ثبت على 

إيمانه القومي، وبّر بقسمه الحزبي.
والده األمين الراحل محمد راشد الالذقي 

والدته الفاضلة فاطمة غملوش 
زوجته الينا زينكو قسكاي 

ولده الرفيق فادي 
شقيقاه: 

عبد الحفيظ  زوجته ايناس السيد 
عماد زوجته وفاء جمعة 

شقيقتاه:
سلمى زوجة فؤاد فليفل

ولينا زوجة عماد الحسامي 
ونظراً لإلجراءات الوقائية من جراء وباء كورونا، ُيقام 
ويوارى  كندا  ـ  تورنتو  في  رمــزي  مأتم  الــراحــل  للرفيق 

جثمانه الثرى.
تقبل التعازي على األرقام التالية:

نجله الرفيق فادي )0016137708548( كندا

شقيقة الراحل سلمى )0011053310129( كندا
شقيقة الراحل لينا )009613345312( بيروت

الواليات   )0017057185593( عماد  الراحل  شقيق 
المتحدة

 )39156511  00131( الحفيظ  عبد  الراحل   شقيق 
الواليات المتحدة

البقاء لألمة

»القومي« ينعى المنا�شل ماهر الالذقي:

من المتمّيزين في العطاء وااللتزام والثبات

الرفيق الراحل ماهر الالذقي

التوقيت  وفي  عزله،  تستهدف  أن  لبنان  على  للضغوط 
عن  األميركي  القضاء  إفــراج  تشهد  واشنطن  كانت  ذاته 
اللبناني قاسم تاج الدين المعتقل بتهمة تمويل  المغترب 
الدبلوماسية  األميركية  األوساط  نفت  وفيما  الله،  حزب 
نتيجة  أو  الله،  حزب  مع  صفقة  حصيلة  األمر  يكون  ان 
الضابط  عن  اإلفراج  مع  بدأ  الذي  السجناء  تبادل  مسار 
األمــيــركــي الــســابــق مــايــك وايــــت والـــدكـــتـــور اإليـــرانـــي 
قرار  وراء  الصحي  االعتبار  مؤكدة  أصغري،  سيروس 
كانت  بينما  الــديــن،  تــاج  عــن  بــاإلفــراج  المعني  القاضي 
األجواء اإلعالميّة تمتلئ بتوقعات اإلفراج عن تاج الدين 
خــالل شــهــور، وتضع األمــر فــي دائــرة تــفــاوض يجري 
تحت الطاولة بين واشنطن وطهران لتخفيف التوتر في 

العالقات ومنع االنزالق نحو االنفجار.
برئاسة  بعبدا  قصر  في  غد  يوم  الوزراء  مجلس  يجتمع  وفيما 
أعمال  جدول  في  للبحث  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
األسعار  وغالء  الكهرباء  قطاع  بملف  تتصل  بنوده  أبرز  مكثف 
التدقيق  مصير  عن  فضالً  الخبز،  ربطة  ووزن  سعر  أزمة  سيما  ال 
المالي الجنائي واستقالة المدير العام لوزارة المال أالن بيفاني، 
شكلت  التي  القوى  بين  حصل  التفاهم  ان  الى  المعلومات  لفتت 
الحكومة على أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء 
لبنان من ضمن مجموعة أسماء اختارها وزير الطاقة ريمون غجر، 
وسيطرح لكل منصب اسم او اسمين او ثالثة ليتم االختيار بينها 
لكل منصب، بعدما وضع آلية للتعيين قضت بإعالن ترشيحات 
للمناصب فتقدم 263 شخصاً، تّم اختيار 63 منهم من قبل لجنة 
اختصاصيين وأكاديميين، ورفعت األسماء إليه ليختار منهم 18 
اعضاء  ستة  الختيار  تمهيداً  طائفة  لكل   3 بمعدل  موزعة  اسماً 
لمجلس االدارة سترفع الى مجلس الوزراء في يوم غد. تم االتفاق 
السيدة  المال  وزارة  في  الموازنة  مصلحة  رئيسة  تعيين  على 
كارول ابي خليل كنعان مديرة عامة لوزارة المالية خلفاً لبيفاني، 

بعد ترفيعها من الفئة الثانية الى الفئة االولى.
السراي  في  زواره  امام  دياب  حسان  الرئيس  أكد  ذلك  الى 
الحكومي أمس، على أن لبنان منفتح على الجميع. وقال: »إننا 
على  منفتحون  لكننا  الغرب،  أو  الشرق  نحو  نتوّجه  أن  نريد  ال 

كل ما يساعد بلدنا وكل َمن يريد أن يستثمر فيه«.
الى  ل�»البناء«  الحر  الوطني  التيار  ولفتت مصادر نيابية في 
لبنان  وتكتل  باسيل  جبران  النائب  التيار  رئيس  اولويات  ان 
للواقع  الحلول  إيجاد  على  العمل  خانة  في  كلها  تصب  القوي 
ان  ال��ى  الفتة  والمعيشي،  المالي  المستويين  على  الصعب 
عكس  على  جديدة  سياسية  تسوية  أية  وراء  يسعى  ال  باسيل 
الراهن على وجه الخصوص  الوقت  كل ما ُيشاع، وما يهمه في 
يتوجب  ما  وتنفيذ  باإلصالحات  القيام  على  الحكومة  تعمل  ان 
دقيقة  الراهنة  فالمرحلة  بخطتها.  يتصل  ما  في  سيما  ال  عليها 
تدعم  التي  القوى  سيما  ال  كافة  المكونات  توفير  وتتطلب  جداً 
هذه الحكومة وتشارك فيها الدعم لحكومة مواجهة التحديات. 
ولفتت المصادر الى ان اتهام البعض الحكومة وفريق سياسي 
البلد باتجاه آخر )الشرق( وهذا من شأنه ان  معين بأنه ياخذ 
يوتر العالقة مع الغرب، كالم سياسي بامتياز، ال سيما ان رئيس 
الجمهورية رئيس البالد منفتح على الغرب والشرق والحكومة 
أوالً  كدولة  مصلحته  وفق  يعمل  ان  لبنان  على  وبالتالي  كذلك، 
وأخيراً، وبالتالي التعاون مع بعض الدول في الشرق ال يعني 

على اإلطالق التخلي عن الغرب.
ان  ال��ى  ل�»البناء«  مصادره  فأشارت  المستقبل  تيار  أم��ا   
نراها  فتارة  له،  مثيل  ال  وإرباكاً  تخبطاً  تعيش  الحكومة  هذه 
تجتمع  نراها  وتارة  المركزي  المصرف  وأرقام  سياسات  تنتقد 
الفتة  معه،  االج��واء  ترطب  ان  شأنها  من  مواقف  وتطلق  معه 

إلقاء  سواء  وصولها  منذ  شيئاً  تفعل  لم  الحكومة  هذه  ان  الى 
تشكلت  انها  يفترض  انها  حين  في  اآلخرين  على  المسؤوليات 
وتنفيذ  الراهن  الوضع  انقاذ  على  العمل  عليها  أن  تعلم  وهي 
اإلصالحات المطلوبة وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد من 
اجل مساعدة لبنان. واعتبرت المصادر ان هذه الحكومة عجزت 
ال  االصالحات  وتطبيق  المعيشية  لألزمات  الحلول  إيجاد  عن 
المالية  التعيينات  بتقاسم  تلهت  ألنها  الكهرباء  ملف  في  سيما 
دأب  الذي  نفسه  النهج  وفق  القضائية  والتشكيالت  واإلداري��ة 
المصادر  ورأت  رئيسه.  بشخص  الحر  الوطني  التيار  عليه 
هل  المشروع  السؤال  لكن  جيد  امر  الصين  على  االنفتاح  أن 
باألموال  ستعود  لبنان  في  الصين  ستمّولها  التي  المشاريع 
مشاريع  تمويل  في  ستدخل  الصين  وهل  لبنان؟  على  الالزمة 
بمشاريع  تدخل  سوف  الصين  وهل  عليها؟  بالفائدة  تعود  ال 
مؤتمر  خالل  قطعها  بتعهدات  أنملة  قيد  يلتزم  لم  لبنان  طالما 
والصين  روسيا  ان  المستقبل  مصادر  بحسب  الجواب  سيدر؟ 
الخليج  ودول  النقد  وصندوق  االوروبية  والدول  بفرنسا  اسوة 
لن تدعم لبنان طالما انه لم يسلك طريق اإلصالحات المطلوبة 

منه.
يتوقع  ال  أنه  الحريري  سعد  السابق  الحكومة  رئيس  وأكد 
األقل  »على  القريب  المدى  في  الحكومة  رئاسة  ال��ى  عودته 
األمل  ليتجدد  الجميع  يعرفها  التي  ال��ش��روط  تتحقق  حتى 
يريده  ما  اللبناني  الشعب  ومنح  االقتصادي  االنتعاش  في 
واالجتماعية  الوطنية  للكرامة  وفرصة  حقيقي،  إصالح  حقاً: 

والشخصية«.
قوي  محلي  دع��م  تأمين  »ض���رورة  إل��ى  ال��ح��ري��ري  ول��ف��ت 
أصحاب  جميع  مع  المكثف  التشاور  خالل  من  اإلصالح  لخطة 
الدولي  النقد  صندوق  بتوصيات  االلتزام  وثالثاً،  المصلحة. 
حزمة  ضمان  ورابعاً،  للبنان.  خصيصاً  مصمم  برنامج  لتطوير 
كبيرة من المساعدة الخارجية من الدول المانحة والمؤسسات 

الدولية«. المالية 
صوتوا  الشعب  من  بالمئة   60 أن  ُيفهم  أن  »يجب  وأضاف: 
وهذه  إره��اب��ي��اً،  واشنطن  تعتبره  ال��ذي  الله،  ح��زب  لصالح 
أصواتهم  إنكار  يمكن  وال  وجودهم،  إنكار  يمكن  ال  ديمقراطية. 
نعتقد  وال  اإلقليمية  استراتيجيته  نشارك  ال  نحن  البرلمان.  في 
ما  هو  اليوم  يحدث  وما  الوطنية  لبنان  لمصلحة  إيجابية  أنها 
كنا نخشاه: وهو ترك البالد في وضع يركز فيه المجتمع الدولي 
تداعيات  من  يعاني  لبنان  أصبح  وبذلك  وإي��ران.  لبنان  على 

اإلقليمية«. السياسة 
وحول قانون قيصر، بّين الحريري أنه »سيتعين على لبنان 
العقوبات  لتجنب  القانون  هذا  خرق  أو  احترام  بين  يختار  أن 
األميركية. وأنا شخصياً أعتقد أن اقتصادنا ووضعنا ال يمكن أن 
اللبنانية  للحكومة  متروك  واألمر  العقوبات،  من  المزيد  يتحمل 

لعرض قضيتها لتجنب العقوبات«.
الكاردينال  الماروني  البطريرك  هجوم  امس  برز  ذلك،  الى   
الراهنة  السلطة  على  مضمر  بشكل  الراعي  بطرس  بشارة  مار 
ناشد  عظته  وفي  سواه.  قبل  الله  حزب  على  التصويب  محاوالً 
الحصار  فك  على  العمل  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
الصديقة  الدول  من  وطلب  الحر.  الوطني  والقرار  الشرعية  عن 
لخطر.  تعّرض  كلما  تفعل  كانت  كما  لبنان  نجدة  إلى  اإلسراع 
تثبيت  إع��ادة  على  للعمل  المتحدة  األم��م  منظمة  إلى  وتوّجه 
وإعالن  الدولية،  القرارات  وتطبيق  ووحدته،  لبنان  استقالل 
التاريخي  وتموضعه  وحدته  ضمان  هو  لبنان  فحياد  حياده. 
والدستورية.  الجغرافية  بالتغييرات  المليئة  المرحلة  هذه  في 
المنطقة  استقرار  في  دوره  وضمانة  قوته  هو  لبنان  حياد 
والدفاع عن حقوق الدول العربية وقضية السالم، وفي العالقة 
على  موقعه  بحكم  وأوروبا  األوسط  الشرق  بلدان  بين  السليمة 

المتوسط«. شاطئ 
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للحياة. قابلة  فلسطينية مستقلة 
مداورًة،  أبدت  التاريخية،  وحاضنتها  »إسرائيل«  حليفة  المتحدة،  الواليات  حتى 
تحفظاً بشأن بدء عملية الضّم في االول من تموز. كبار مسؤوليها السياسيين واألمنيين  
والغارق،  المرتبك  الرئيس  وجه  ماء  يحفظ  موقف  لتخريج  متتالية  اجتماعات  عقدوا 
وسط احتدام معركته االنتخابية، في طوفان من االنتقادات والتشنيعات على مستوى 
إن  بالقول  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير  تهّرب  الَحرج،  هذا  غمرة  في  برمته.  العالم 

واشنطن تعتبر مسألة الضم قراراً يخّص »إسرائيل«.
مسألة  حول  انقسموا  قد  اإلسرائيليون  المسؤولون  كان  وبعده  بومبيو  تصريح  قبل 
عشرات  وضع  على  بالضرورة  ينطوي  ألنه  رفضه  بعضهم  وتداعياته.  الضم  تنفيذ 
الى قيام دولة ثنائية  آالف الفلسطينيين تحت سيادة الكيان الصهيوني ما يؤدي الحقاً 
القومية وذات اكثرية عربية ومسلمة بين سكانها. بعضهم اآلخر، وجلّه من أهل اليسار، 
التمييز  الى  بل  فحسب  الدولة  يهودية  تقويض  الى  ليس  الضّم  يؤدي  ان  من  تخّوف 
الشديد ضد »مواطنيها« من غير اليهود ايضاً ما يرّسخ صورتها كدولة ابارتهايد )تمييز 

عنصري( مكروهة من الدول والشعوب.
صحيح أن الضّم اآلن أرجئ، لكنه لم ُيلَغ قط. كثيرون من المراقبين في:

السير  الى  مضطر  وترامب  نتنياهو  من  كالًّ  ان  يعتقدون  اميركا  وفي  »إسرائيل« 
نتنياهو  وسياسية.  شخصية  العتبارات  الجزئي،  ولو  الضّم،  مخطط  في  مجّدداً 
رئيساً  بقاءه  يستوجب  ما  والرشوة  الفساد  بُتَهم  جزائياً  مالحقته  بمسألة  مهجوس 
تتخطى  ان  الى  طموحه  لتعزيز  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  تبرئته  لضمان  للحكومة 
سمعته وإنجازاته تراث دايفيد بن غوريون، فيصبح هو »ملك إسرائيل« في تاريخها 

المعاصر!
تأمين  الى  يدفعه  ما  ثانية  رئاسية  بوالية  للفوز  المضني  شبقه  يؤرقه  ترامب 
وذلك  واليهود،  اإلنجيليين  جانبه،  الى  والنفوذ  العدد  كثيفتي  جماعتين  تصويت 
اإلنجيليين  جماعات  صّعدت  الغرض،  لهذا  الضم.  قرار  بتنفيذ  البدء  تحبيذه  بتجديد 
الى  الغربية  الضفة  مناطق  ضم  بمخطط  ُقُدماً  الدفع  أجل  من  ترامب  على  ضغوطها 
»إسرائيل«. أحد أبرز قيادّيي هؤالء مايك ايفانس قال لصحيفة »يديعوت احرونوت« 
سُتحسم  الرئاسة  انتخابات  في  الفوز  على  ترامب  الرئيس  قدرة  »إن   )2/7/2020(
يحثه  مستشار  وأّي   )..( دوننا  من  الفوز  بمقدوره  يكون  ولن  االنجيليين،  بأصوات 
كنُت  ولو   )...( األبيض  البيت  خارج  بإبعاده  يتسّبب  الضّم  تأييد  عن  التراجع  على 
الرئاسة  انتخابات  قبل  الضم  تنفيذ  أجل  من  ترامب  على  لضغطت  نتنياهو  مكان 

األميركية«.

ماذا على الصعيد الفلسطينّي؟
لم يتضح بعد ما جرى االتفاق على اعتماده عملياً لمواجهة قرار الضّم حتى لو كان 
فصائل  قادة  ومواقف  وخطابات  تصريحات  من  استخالصه  يمكن  ما  أن  غير  جزئياً. 
الجهود  توحيد  على  اتفاقهم  و»حماس«  »فتح«  قياديي  الجتماع  المؤيدة  المقاومة 
بطبيعة  يكشف،  لن  وتحدياتها.  أبعادها  بكل  القرن«  »صفقة  مقاومة  الى  الرامية 
قادة  يكون  ان  يمكن  التي  العمالنية  السرّية  القرارات  المقاومة  فصائل  من  ايٌّ  الحال، 
»فتح و»حماس« قد اتخذوها، منفردين او متحدين، لمواجهة عملية الضّم ميدانياً. إالّ 
ان نبرة القياديين في تصريحاتهم من جهة وتسريبات أو تخمينات بعضهم من جهة 
في  االحتالل  ضّد  مديدة  شعبية  انتفاضة  إشعال  على  توافقاً  ثمة  بأن  توحي  أخرى 
الضفة الغربية باإلضافة الى جميع ساحات الوجود الفلسطيني بما في ذلك األراضي 

.1948 المحتلة العام 
هل ثمة اتفاق بين كبريات الفصائل الفلسطينية على مواجهة اعتداءات »إسرائيل« 
مع  باالتفاق  والشرق  والجنوب  الشمال  في  الجبهات  جميع  على  معاكس  بهجوم 

قيادات محور المقاومة؟
مراقبين  اّن  غير  وازن.  فلسطيني  قيادي  أّي  من  المجال  هذا  في  صريحاً  جواب  ال 

مقّربين من قيادات المقاومة، الفلسطينية والعربية، يستبعدون ذلك ألسباب ثالثة:
وتحديات  بأزمات  أقطارها  داخ��ل  منشغلة  جميعاً  المقاومة  فصائل  ألّن  أّولها 
في  باالهتمام  أولى  اعتبارها  الى  تضطرها  معقدة  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 

الوقت الحاضر.
ثانيها ألّن »إسرائيل« ذاتها تبدو منشغلة بمشكالت داخلية ليس أقلها اندالع موجة 
كفة  الى  الصراع  في  الردع  ميزان  تحّول  من  قلقة  هي  كما  كورونا،  جائحة  من  ثانية 

المقاومة، ال سيما حزب الله، بعد ثبوت امتالكه عدداً وفيراً من الصواريخ الدقيقة.
تحديها  رقعة  لتوسيع  »إسرائيل«   ِ ل� مالئمة  دولية  أوض��اع  توافر  لعدم  ثالثها 
والتهويد  الضّم  سياسة  مع  المتعارضة  الدولي  القانون  وألحكام  الدولي  للمجتمع 

واقتالع السكان األصليين.
العنهجية  بالغ  أميركي  رئيس  تصميم  ام��ام  تصمد  ال  االعتبارات  هذه  اّن  غير 
ُمترع بحب  التنبؤ بنزواته وتصرفاته، ورئيس حكومة إسرائيلي  والتطرف ويصعب 
حكم  من  والهروب  الجنائية  ارتكاباته  لتغطية  جامحة  وبرغبة  والصدارة  التسلّط 

العدالة.
*نائب ووزير سابق.

وضع حداً للعدوانية األميركية وقّوض المشروع األميركي في المنطقة، هذه العدوانية التي 
حّركت المجموعات التكفيرية لتنفيذه وتدمير منطقتنا، وإنشاء »شرق أوسط جديد«.

الجيش  جانب  إلى  لإلرهاب  بالتصدي  سورية  في  حاسماً  الروسي  الموقف  فكان 
السوري .

في  اإلرهابية  الجماعات  تمّدد  بمنع  أيضاً  أمنها  عن  تدافع  ألصدقائها  الوفية  فروسيا 
العالم وروسيا خاصة؛ فمشروع واشنطن لم يكن مقتصراً على منطقتنا فحسب بل كان 

هدفه التوّسع لما أمكن الوصول إليه من العالم ومن ضمنها روسيا.
ومن تلك النقاط والمواقف نال بوتين شعبية عالية في المنطقة، فموقف موسكو جعله 
»قاهر  ب�  لوصفه  إضافة  تحّبباً  علي«  »أبو  يكّنى  الروسي  الرئيس  أصبح  وحيث  بطالً، 

اإلرهاب« و»المدافع عن الشعوب« التي تتعّرض للظلم ولهيمنة أميركا.
جماعات  شّنتها  التي  األوفى  الحليف  على  والشيطنة  التشويه  حمالت  من  وبالرغم 
اإلسالم السياسي األميركي وموقف الغرب المعارض للتعديالت الروسية أوالً وللسياسة 
بوتين  من  لخوفهم  الروسي  الداخلي  بالشأن  بالتدخل  المستمرة  والمحاوالت  الروسية 

الذي يقف ضّد مشاريعهم في المنطقة ملتزماً بمصالح روسيا وحلفائها.
إال أّن القيصر يتمتع بشعبية واسعة وبمحبة واحترام شعوب المنطقة، كيف ال وهو الذي 
كان درعاً للحق في مجلس األمن، وعلى خطوط الدفاعات في الجبهات السورية ضّد جماعات 

اإلرهاب المنتشرة في المنطقة بإيعاز أميركي لتفتيتها والهيمنة عليها شعوباً ومقدرات...
*رئيس تحرير شبكة الوحدة اإلخبارّية في األردن.

المسالم في  الكمبودي  الشعب  ما يزيد على ثالثة ماليين من  الفرنسي هذا، پول بوت،  الجيش  تلميذ  حيث قتل 
سبعينيات القرن الماضي، وذلك بقطع رؤوسهم ووسائل أخرى.

والتي  مكوناته،  بكل  الغربي  االستعمار  أدارها  التي  داعش،  عصابات  جرائم  يذكر  يزال  ال  الجميع  أن  بد  وال 
مارست سياسة قطع الرؤوس على نطاق واسع، سواء في سورية او العراق او ليبيا. وال زالت تقوم بذلك حالياً.

البطل،  الوطني  وجيشها  الجزائرية،  الدولة  واستعادة  الجزائر  استقالل  يوم  وفي  جداً  الضروري  من  فإن  لذا 
رفات أربعة وعشرين من قادة مقاومة االحتالل الفرنسي األوائل، والذين كان الجيش الفرنسي »الحضاري« قد 

قطع رؤوسهم وسرقها وذهب بها الى فرنسا، بعد أن أحرق جثثها في الجزائر.
وال بد هنا من اإلشارة الى أن مجموع هذه الجماجم الشهيرة، التي سرقها الجيش الفرنسي ونقلها الى فرنسا، 
يبلغ 536 جمجمة، تضعها السلطات الفرنسية في صاالت عرض لما يسّمى ب� »متحف اإلنسان« في باريس، منذ 

ما يزيد على 170 سنة.
فهل هناك جريمة ضد االنسانية اكثر بشاعًة من هذه الجريمة!؟ 

أال يجب على العالم كله أن يحاكم كل من تولى السلطة في فرنسا، منذ بدء استعمارها للجزائر وحتى اليوم، 
الذين لم  المجاهدين  الجرائم بدايًة والسكوت عليها الحقاً واالستمرار في سرقة رفات هؤالء  ارتكاب هذه  بتهمة 

يقوموا إال بما قام به المواطن الفرنسي، ابان االحتالل النازي لفرنسا: مقاومة االحتالل...؟
علماً أن االحتالل النازي لم يرتكب مثل هذه الفظائع، في فرنسا، كما أن داعش لم يصل الى مستوى هذا اإلجرام، 
مواطن  الف  وأربعين  خمسة  قتلوا  الذين  القادة  هؤالء  والعسكريون.  السياسيون  فرنسا  قادة  اليه  وصل  الذي 
التي  المظاهرات  خالل  وذلك  واحد،  يوم  وفي  النازية  ألمانيا  استسالم  يوم  أي   ،1945/5/8 بتاريخ  جزائري 

انطلقت في مدن الجزائر، للمطالبة برحيل قوات االحتالل الفرنسية، عن أرض الجزائر.
من هنا فإن المطلوب من فرنسا ليس االعتذار عن فترة استعمارها للجزائر وسرقة ثرواتها وإنما المطلوب منها 

هو التالي:
فرنسا  سلطات  زالت  ال  والذين  مجاهداً،   512 عددهم  البالغ  المجاهدين،  )جماجم(  رفات  بقية  تسليم   .1
او  المذكور أعاله، والموجود في باريس، ومن دون أي تأخير  المشؤوم  المتحف  االستعمارية تحتجزها في هذا 

مماطلة.
محكمة جرائم دولية لمحاكمة كل من تسلّم مسؤولية، لها عالقة بهذه الجرائم ضد اإلنسانية، في  تشكيل   .2

فرنسا من عام 1830 وحتى استقالل الجزائر عام 1962.
3. تسليم اآلرشيف الوطني الجزائري كامالً، وغير منقوص وعن طوال فترة االستعمار، للدولة الجزائرية، وذلك 

ألن من حقها استرجاع ما سرقه المستعمرون الفرنسيون، في محاولة منهم إلخفاء الحقائق وتزوير التاريخ.
القرن  61/1960 من  الجزائر عام  ارتكبتها في  التي  النووية،  كاملة عن جرائمها  معلومات  فرنسا  تقديم   .4
الماضي، وذلك عندما أجرت تجارب نووية عدة في مناطق مأهولة بالسكان من الصحراء الجزائرية، األمر الذي 
فعلى  والبيئة.  والحيوان  االنسان  صحة  على  اآلن  حتى  متوالية  تأثيراته  زالت  وال  الكثيرين  استشهاد  الى  ادى 
اتفاقية  الى  بالعودة  ترامب  تطالب  ان  قبل  عليها  استعمارية،  بعقلية  تفكر  زالت  وال  كانت  التي  فرنسا،  حكومة 
كي  الجرائم،  التجارب/  تلك  عن  والكاملة  الضرورية  المعلومات  الجزائر،  لحكومة  هي  تقدم  أن  للمناخ،  باريس 
تتمكن الحكومة الجزائرية من معالجة الكوارث، التي تسببت بها الحكومات الفرنسية السابقة، على المناخ وما 

يتأثر به، من إنسان ونبات وحيوان.
ماليٍة  تعويضات  بدفع  الجزائرية،  الحكومة  مع  مباشرة  مفاوضات  خالل  ومن  الحالّية،  فرنسا  تقوم  أن   .5
امتداد  الجزائري، على  لها الشعب  التي تعّرض  المادية والبشرية،  الخسائر،  الجزائرية عن كل  كاملة للحكومة 

فترة استعمار فرنسا لبالده، خاصة أن هذه الجرائم ال تسقط ال بمرور الزمن وال بتغّير األجيال والحكام.
ألم تفرض فرنسا دفع تعويضات مالية هائلة، على حكومة ألمانيا القيصرية، في إطار اتفاقيات فرساي؟

واستمرت في قبض هذه التعويضات حتى وصول هتلر الى الحكم في ألمانيا، عام 1933، وتمزيقه اتفاقيات 
فرساي..!

أََلْم َتُقْم الحكومة االسرائيلية بإرغام حكومة المانيا االتحادية على دفع تعويضات لها، عما لحق باليهود من 
ظلم وخسائر بشرية ومادية، في أوروبا إّبان الحقبة النازية؟ 

اليوم، وإن بأشكال مختلفة عما سبق،  االلمانية تواصل دفعها حتى  الحكومة  التي ال زالت  التعويضات  هذه 
خمس  وشملت  الماضيين  العامين  في  للكيان  سلمت  دولفين،  طراز  من  نووية،  غواصات  صفقة  شكل  وعلى 

غواصات، بعد أن دفعت ثمنها الحكومة األلمانية.
انحنى  كما  تماماً  ننحني،  شهيد،  مليون  ونصف  الستة  بلد  الجزائر،  استقالل  يوم  العظيم،  اليوم  هذا  في   .6
في  بومدين،  هواري  مطار  ارض  على  أمامه،  الشهداء  القادة  نعوش  مرور  أثناء  أمس،  يوم  الجزائري  الرئيس 
العاصمة الجزائر، ننحني إجالالً وإكباراً ألرواح هؤالء الشهداء العائدين الى الوطن، كما ننحني تقديراً لتضحيات 
السيد  الجزائرية،  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  رأسهم  وعلى  والحاليين  السابقين  وقادته  الجزائري  الجيش 
الرئيس عبد الغني تبون، الذي أصّر على مواصلة نضال الجزائر الستعادة رفات الشهداء الجزائريين من أيدي 

لصوص االستعمار الفرنسي وأحفادهم.
نبارك للشعب الجزائري هذا االنتصار العظيم، ذا العمق اإلنساني الالمتناهي والذي يعبر عن أخالق وأصالة 
وعلى  الوطني  استقالله  على  حفاظاً  االستعمارية،  الهيمنة  اشكال  كّل  مقاومة  في  وثباته  وصالبته  الشعب  هذا 
دوره الريادي في العالمين العربي واإلقليمي وصوالً الى دوره الدولي، الذي قاد فلسطين الى منبر األمم المتحدة، 

سنة 1974، حيث ألقى الزعيم الفلسطيني كلمته الشهيرة، وألول مرة على هذا المنبر الدولي.
الحمد لله انه ال تزال بقية خّيرين مناضلين في هذه األمة ال ينسون أسراهم وال شهداءهم، ممن أعاروا جماجمهم 

لله.
بعدنا طّيبين قولوا الله...

البريطانية  اإلمبراطورية  أتباع  بها  قام  تحرير  ثورة  ثمرة  كان  األميركي  االستقالل 
)حين كانت الشمس ال تغيب عنها(، ضد حكم بالدهم األم، وكأنها كانت انفصاالً عن تلك 
اإلمبراطورية أكثر من كونها استقالالً، حتى أن جيش تلك اإلمبراطورية، التي تحّولت في 
ما بعد إلى ذيل للواليات المتحدة، قد غزا الدولة الجديدة واحتّل عاصمتها وأحرق البيت 

األبيض عام 1812 .
أما االستقالل الجزائري فكان ثمرة ثورة قام بها أهل البالد األصليين ضد المستوطنين 
المستعمرين الذين ما تنفك دولتهم حتى اليوم عن محاولتها للتدخل في شؤونهم الداخلية 
وإمالء سياساتها عليهم، وما متحف جماجم الثوار في باريس إال أبشع دليل على وحشية 

هذا االستعمار وهمجيته.
السكان  ضد  سواء  العالم  عرفها  عنصرية  وأبشع  أخطر  بذور  رعى  األميركي  االستقالل 
األصليين )الهنود الحمر( حيث قام بإبادة الماليين منهم، وصوالً إلى استعباد األفارقة الذي 
ليكون  وحمايته  ودعمه  إرهابي  عنصري  صهيوني  كيان  رعاية  إلى  بالدهم،  من  بهم  أتى 

حاجزاً بشرياً يمنع قيام أّي تواصل بين أبناء األّمة العربية من مشرقها إلى مغربها..

فيما االستقالل الجزائري، كان ثمرة ثورة تكاملت مع حركات التحرير في بلدان المغرب 
العربي وتواصلت معها، كما تفاعلت مع حركة التحرر العربي في أرجاء الوطن العربي 
كله، ال سّيما في مصر وسورية والعراق.. وحملت منذ انتصارها شعار »استقالل الجزائر 

ال يكتمل إالّ باستقالل فلسطين«...
فهل تعني لنا شيئاً هذه المقارنة؟ 

التأثير،  عالمية  المضمون،  إنسانية  حركة  هي  بالدنا  في  التحرر  حركة  أّن  تعني  أال 
أخالقية السلوك، فيما تلك في الواليات المتحدة كانت عنصرية في الداخل والخارج، غطت 

»بحبوحتها« المالية التي بدأت تفقدها حالياً، كل ما فيها من عيوب..
األرض  احتالل  من  كلها  العربية  األّمة  بتحرير  إال  يكتمل  ال  الجزائر  استقالل  كان  وإذا 
العنصرية  الجذور  كّل  بإزالة  إال  يكتمل  لن  األميركي  االستقالل  فإن  اإلرادة،  واحتالل 

واالستعمارية والرأسمالية المتوحشة الكامنة في النظام الذي قام بعده..
وهذا ما نأمله اليوم في حراك الشعب األميركي ضّد حكام بالده..

� المنّسق العام لتجّمع اللجان والروابط الشعبية

ما بين لبنان وفنزويال... �أكثر من مجّرد حرف ربط

{ د. فادي علي قانصو*
التضّخمي،  الــركــود  نفق  رسميّاً  اللبناني  االقتصاد  دخــول  مع 
تـــبـــاَدر إلـــى مــســامــعــنــا عــلــى مـــدى األشــهــر الــمــاضــيــة، الــكــثــيــر من 
االقتصاد  الفنزويلي على  السيناريو  انطباق  التساؤالت حول مدى 
االقتصادية  األزمــة  جــذور  بــأّن  القول  يصّح  الواقع،  في  اللبناني. 
وتيرة  صعيد  على  سيّما  ال  كبير،  حّد  إلى  متشابهة  البلدين  كال  في 
األزمات السياسية في كّل من فنزويال ولبنان، أو على صعيد افتقار 
في  الفساد  ظاهرة  تفشي  لجهة  أم  االقتصادي،  التنّوع  إلى  البلدين 
إلى  ولبنان  فنزويال  حكومات  لجوء  عن  ناهيك  الدولتين،  إدارات 
أزمة  إلى  الحال  أّدى بطبيعة  المفرطة لسنوات طويلة، ما  االستدانة 
2018، من تضّخم مفرط  مالية ونقدية حاّدة في فنزويال في العام 
ــّدرت  ُق العقل،  يستوعبها  ال  قياسية  مستويات  بلغ  األســعــار  فــي 
مقابل  البوليفار  قيمة  في  الفــت  انهيار  إلــى   ،35,000% بحوالي 
 248 2018 إلى  10 بوليفار للدوالر الواحد في شباط  الدوالر من 
مؤخراً  نشهده  بدأنا  ما  وهو   .2018 آب  في  للدوالر  بوليفار  ألف 
مع  الـ500%  عتبة  تخّطى  األسعار  في  تضّخم  معّدل  مع  لبنان  في 
بداية شهر تموز وفق الخبير االقتصادي العالمي »ستيف هانكي«، 
اللبنانية  الليرة  وذلك بالتوازي مع انخفاض الفت في سعر صرف 
مسبوقة  غير  مستويات  إلــى  الموازية  السوق  في  الـــدوالر  مقابل 
الواحد  األميركي  لــلــدوالر  لبنانية  ليرة   10,000 الـــ  عتبة  المست 

خالل األسبوع المنصرم.
شهدت  الداخلية،  السياسية  األزمـــات  وتيرة  صعيد  على  أوالً، 
زعزعت  خطيرة  سياسية  أزمــات  المنصرم  العقد  خــالل  فنزويال 
االستقرار الداخلي في البالد ال سيّما في أعقاب الحصار األميركي 
مع  ترافق  والــذي  السلطة  على  المحتدم  بالصراع  مــروراً  الُمحكم، 
البرلمان  رئيس  تنصيب  عقب  النطاق  واسعة  شعبية  احتجاجات 
الثاني  كــانــون  لــلــبــالد، فــي  مــؤقــتــاً  »خـــوان غــوايــدو« نفسه رئــيــســاً 
الوطنية  الجمعية  على  تسيطر  التي  المعارضة  من  مدعوماً   ،2019
الحالي  الفنزويلي  الرئيس  تأدية  على  منها  رّد  في  البرلمان(،  )أّي 
ثانية،  رئــاســيــة  لــواليــة  الــدســتــوريــة  اليمين  مــــادورو«  »نــيــكــوالس 
حصار  من  فنزويال  شهدته  ما  الرئاسية.  االنتخابات  تزوير  بحّجة 
ما  مع  كبير  حــّد  إلــى  يتقاطع  حــاّدة  واجتماعية  سياسية  وخّضات 
منذ  األخير  دخل  بحيث  المنصرمين،  العقدين  خالل  لبنان  شهده 
2004 وحتى يومنا هذا نفقاً قاتماً من االنقسامات السياسية  العام 
الحاّدة والخّضات األمنية من تفجيرات واغتياالت، ناهيك عن شلل 
فراغ  بأول  بــدءاً  الدولة،  مؤسسات  أطياف  معظم  على  خيّم  ُمحكم 
بين  الحكومي  بالفراغ  مــروراً  و2008،   2007 عامي  بين  رئاسي 
أّيار  بين  رئــاســي  فــراغ  وبثاني   ،2014 وشــبــاط   2013 حــزيــران 
وتشرين األول 2016، وانتهاًء باالحتجاجات الشعبية التي   2014

اندلعت في 17 تشرين األول المنصرم.
ثانياً، على صعيد االفتقار إلى التنّوع االقتصادي، ُيعّد النفط من 
أهم صادرات فنزويال، خاصًة مع بداية القرن الماضي وصوالً إلى 
%95 من  النفط بحوالي  ُتقّدر نسبة عائدات  إذ كانت   ،2015 العام 
ما  من  النفط  برميل  سعر  انهيار  مع  ولكن  الدولة،  عائدات  إجمالي 
من  أقّل  إلى   2014 العام  في  الواحد  للبرميل  دوالر   100 يقارب 
 18% تتجاوز  ال  العائدات  أصبحت   ،2016 العام  في  دوالر   50
في  تحتاج  فنزويال  أّن  إلــى  اإلشـــارة  مع  الــصــادرات.  مجموع  من 
30 دوالراً للبرميل، لكي  األوضاع العادية إلى أسعار نفط تتجاوز 
أّن  إلى  ذلك  وُيعزى  االمتياز.  رسوم  ودفع  الحفر  مواصلة  تجدي 

النفط الفنزويلي وعلى عكس نفط الشرق األوسط، يقع معظمه على 
ما  البحر،  تحت  االقليمية  المياه  وفي  األرض  باطن  في  كبير  عمق 
الغربية،  النفط  شركات  لكن  الستخراجه.  ُمتقّدمة  تقنيات  يستلزم 
صناعة  تأميم  على  تشافير«  »هيوغو  الراحل  الرئيس  أقدم  أن  ومنذ 
النفط وتوزيع عائداتها على الفقراء، نّفذت مقاطعة شاملة لفنزويال 
يعد  لم  وبالتالي  النفط،  آبار  صيانة  بتقنيات  تزويدها  عن  وامتنعت 
العالم  في  نفط  احتياطي  أكبر  فنزويال  المتالك  جــدوى  من  هناك 
احتياطي  مع  السعودية  أمام  برميل،  مليارات   304 بحوالي  )مقّدر 
دامت  ما   )2019 العام  نهاية  في  برميل  مليار   298 بحوالي  مقّدر 

غير قادرة على استخراجه.
االقتصادي  التنّوع  إلى  بــدوره  لبنان  اقتصاد  يفتقر  جهته،  من 
الخدمات،  بقطاع  ُيعرف  ما  أو  الثالث،  القطاع  فيه  يستحوذ  بحيث 
%82 من حجم االقتصاد. وهو يشمل بشكل خاص  على ما نسبته 
قطاع السياحة من مطاعم وفنادق وخدمات سياحية أخرى، إضافًة 
اإلشارة  مع  والصحيّة،  والتعليمية  والعقارية  المالية  الخدمات  إلى 
االستقرار  عــلــى  جــوهــري  بشكل  يعتمد  الــخــدمــات  قــطــاع  أّن  إلــى 
وهو  عــام،  بشكل  الثقة  عامل  وعلى  البالد  في  واألمني  السياسي 
يجدر  اإلطار،  هذا  في  المنصرم.  العقد  خالل  فعلياً  لبنان  افتقده  ما 
 2011 العام  التي اندلعت مع بداية  التذكير بأّن التطورات اإلقليمية 
قد أّثرت سلباً على قطاع السياحة وعلى حركة الزوار القادمين من 
إّما غيّروا وسائل سفرهم  السوري والذين  البّر  العربية عبر  الدول 
أخرى،  مقاصد  واخــتــاروا  لبنان  إلى  المجيء  عن  امتنعوا  حتى  أو 
لبنان في ما بعد  إلى  السفر  الخليج عن  ناهيك عن حظر رعايا دول 
المرحلة  تلك  طبعت  التي  والسياسية  األمنية  االضطرابات  بسبب 
بلغ  قياسي  مستوى  مــن  اإلجمالي  السياح  عــدد  ليتراجع  آنـــذاك. 
خالل  سائح  مليون  مليوني سائح في العام 2010 إلى أقّل من 1.2 
من  السياحية  اإليــرادات  معه  ولتنخفض  السورية،  األزمة  سنوات 
مليارات   3 من  أقــّل  إلى   2010 العام  في  دوالر  مليارات   7 حوالي 

دوالر خالل السنوات الالحقة وفق تقديرات رسميّة.
أضعف  ُمزمن  فساد  من  الفنزويلي  االقتصاد  بنية  عانت  ثالثاً، 
خالل  القاسية  األميركية  الضغوط  مقاومة  على  االقتصاد  قــدرة 
أّن  إال  النفط،  بــمــوارد  ثرّية  نظرّياً  كونها  ورغــم  المنصرم.  العقد 
أّن  حين  في  للغرب،  الموالية  األطــراف  أيــدي  في  تــرّكــزت  ثرواتها 
السكان األصليين، خاّصة األقليّة العرقيّة الريفيّة، فقد تّم إقصاؤهم 
تركيز  إلعــادة  تشافيز  سعى  وقد  النفطيّة.  البالد  ثروة  تقاسم  من 
اقتصاد مختلط، مستخدماً موارد حكومته، ولكن ما عجز عن تنفيذه 
القطاع  موارد  حساب  على  والعموالت  االختالس  على  القضاء  هو 
هذا  في  الخارج.  إلى  الرساميل  هروب  كبح  عن  عجز  كما  النفطّي، 
فساداً«  »األكثر  الدول  ضمن  متقّدمة  مرتبة  فنزويال  احتلّت  اإلطار، 
198 بلداً حول العالم وفق مؤشر  173 من بين  عالمياً، مع المرتبة 
 ,2019 مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 
الحكوميين  المسؤولين  بين  السائد  الفساد  مقدار  يقيس  والــذي 
المستشري  فالفساد  لبنان،  في  أما  ســواء.  حّد  على  والسياسيين 
ز  وتركُّ العاّمة  ماليّته  أنفاس  على  القابض  والهدر  مفاصله  كافة  في 
الصمود،  مقّومات  كاّفة  قّوض  النافذين،  بعض  أيدي  في  الثروات 
مع  الفساد،  مدركات  مؤشر  وفق  عالمياً   137 المرتبة  لبنان  ليحتّل 
السابع  للعام  عليها  يستحوذ  يــزال  ال   )28/100( رســوب  درجــة 
على التوالي، وذلك على الرغم من البرامج االصالحية التي تعّهدت 
وتطوير  للفساد  مكافحة  من  بتنفيذها  السياسية  األطــراف  معظم 

الذي  األمــر  فعلياً،  ُتترجم  لم  البرامج  هــذه  أّن  إال  اإلداري،  للنظام 
والنقدي  والمالي  واالقتصادي  السياسي  الواقع  على  سلباً  انعكس 
في  العامة  المالية  في  العشوائي  الهدر  ساهم  فقد  عليه،  البالد.  في 
مراكمة العجوزات في مالية الدولة خالل العقد المنصرم )مع عجز 
سنوي ُيقّدر بحوالي 4 مليارات دوالر في المتوّسط(، دون حسيب 
أو رقيب، ال سيّما في ظّل غياٍب ُمستغرب ألّي مبادرات تقشفية في 
ملحوظ  ضريبي  تهّرب  مع  بالترافق  وذلــك  العام،  اإلنفاق  هيكلية 
ُيقّدر بحوالي 5 مليارات دوالر سنوياً، وهو متأتٍّ بشكل خاص عن 
التهّرب من ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم 

الكهرباء. العقارية والجمركية وفواتير 
ما  سنوات  خــالل  المفرطة  االستدانة  إلــى  فنزويال  لجأت  رابــعــاً، 
قبل األزمة، بحيث اقترضت الحكومة الفنزويلية الكثير من األموال، 
مطمئنًة للمداخيل الهائلة من بيع النفط، إنما ومع تراجع أسعار النفط 
برامج  على  لإلنفاق  يكفي  مــا  لديها  يُعد  لــم   ،2015 الــعــام  مــن  بـــدءاً 
العام في فنزويال  المالي  العجز  فارتفع  االقتراض وتسديد ديونها، 
بشكل ملحوظ منذ العام 2010 ليصل إلى %30 من الناتج في العام 
2018، في حين وصلت نسبة المديونية إلى %180 من الناتج خالل 
تلك الفترة، أي ما يقارب نسبة المديونية في لبنان اليوم والذي لجأ 
ألّي  غياب  ظّل  في  المنصرمين  العقدين  خالل  االستدانة  إلى  بدوره 
نسب  في  اآلمن  الهبوط  سيناريو  إلرساء  جدّية  إصالحية  مبادرات 
مليارات   4 من  لبنان  في  اإلجمالي  العام  الدين  ليرتفع  المديونية، 
دوالر في نهاية العام 1993 إلى ما يناهز 93 مليار دوالر اليوم. في 
المالية لجأت فنزويال إلى طبع  المقابل، ومن أجل تمويل عجوزاتها 
الكثير من األوراق النقدية، لتنهار بذلك قيمة البوليفار مقابل الدوالر، 
التضخم بشكل ملحوظ، مع دخول فنزويال على  مّما زاد من نسبة 
حّد  إلــى  شبيه  سيناريو  وهــو  التضخمي.  الركود  من  الثامن  عامها 
إلى  المركزي  المصرف  لبنان مع لجوء  اليوم في  بدأ يحصل  بما  ما 
فعلياً  تجلّى  ما  وهو  اللبنانية،  بالليرة  النقود  من  كبيرة  كميّات  ضّخ 
بحوالي  والمقّدرة  بالليرة  المتداول  النقد  كتلة  في  الالفت  باالرتفاع 
)أّي ما يعادل  المنصرم  األول  ليرة منذ شهر تشرين  ألف مليار   12
مع اإلشارة إلى أّن  الرسمي(،  الصرف  سعر  وفق  دوالر  مليارات   8

يــزال في بداية األزمــة وأّن األرقــام ما زالــت قابلة لالحتواء  لبنان ال 
نسبياً إذا صدقت نوايا اإلصالح. 

في الختام، ال شّك بأننا نشهد اليوم حصاراً اقتصادياً وسياسياً 
إقليمية، قد نشهد  أّي تسوية سياسية  خانقاً، وفي حال هبّت رياح 
انفراجاً اقتصادياً يتأّتى عن دخول رساميل بالعمالت األجنبية على 
شكل »مساعدات« من شأنها أن تنعش االقتصاد اللبناني المنتكس. 
غير أّن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر، فإذا سلّمنا جدالً بأّن 
لبنان  يشهد  أن  المتوقع  من  آٍت،  واالقتصادي  السياسي  االنفراج 
على  وحتى  جديدة،  مالية  وانهيارات  اقتصادية  أزمــات  بعد  ما  في 
بأننا  االعتراف  علينا  تفرض  مرحلة  إلى  اليوم  وصلنا  ألننا  أســوأ، 
أمام خلٍل جّدي يرتبط بأسس إدارة الدولة مع انعدام تاّم للثقة بأطر 

الحوكمة الهّشة والقائمة منذ ما يقارب 40 عاماً.
قادراً  يعد  لم  الريعي  اقتصادنا  قلب  بأّن  اليوم  نعترف  أن  علينا 
التنفس االصطناعي. علينا أن نعترف  النبض سوى على آالت  على 
والهدر  الفساد  على  والقائم  البغيض  الطائفي  نظامنا  بــأّن  اليوم 
والمحاصصات قد اهترأ بعدما نهَب ثروات لبنان وسينهب ثرواته 
اليوم المحاوالت اإلنقاذية  في المستقبل وبالتالي لم تعد تنفع معه 
نظامنا  بأّن  اليوم  نعترف  أن  علينا  قــروض.  أو  هبات  من  التقليدية 
على  يعيش  ــذي  وال لبنان  في  حالياً  القائم  االقتصادي  السياسي 
التسّول لم يعد قادراً على االستفاقة من الكوما ما لم نحّقق صدمة 
بحاجة  نحن  السريري.  موته  من  الوطني  اقتصادنا  ُتخرج  إيجابية 
نظامنا  جوهر  في  ودراماتيكي  جذري  تغيير  إلى  الغد،  قبل  اليوم، 
نظام  نحو  والدولة،  االقتصاد  مفاصل  عن  الغبار  ينفض  السياسي 
الميت حرام.  الضرب في  بعقلية وروحية جديدة، ألّن  مدني جديد 
بلقمة  الــمــذّل  واالستخفاف  المعيب  التلّكؤ  هــذا  ظــّل  وفــي  هنا،  من 
وضعنا  إلى  لألسف،  تعيدنا،  لن  »المورفين«  جرعات  فإّن  عيشنا، 
صوابه،  بــالــشــعــارات،  المخدَّر  العقل  ُيفقد  قــد  فالجوع  الطبيعي، 
من  الكاذبة،  بالوعود  الُمتخمة  النّفوس  ُيفِرغ  قد  الــذّل  أّن  حين  في 
واحد  طبق  على  الـــذّل  مــع  الفقر  اجتمع  إذا  بالكم  فما  مضمونها. 

وعليهما رّشة تجويع ُممنهج؟
*خبير اقتصادي وأستاذ جامعي

تدهور العملة في فنزويال وصل إلى مستويات تفوق التصور
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الأنيقة ال�صديقة رجاء الجداوّي

 

رحلت بهدوء كما نجومّيتها!

{ جهاد أيوب

صديقٌة كانت...
ال تغدر، وال تصنع الخصامات، وال تعرف غير الوفاء...

مهّذبة ال تعرف غير استخدام كلمات منّمقة، تزيد من نثر المحبة...
وكانت  إال  الهاتف  عبر  واتصلنا  وتجالسنا،  وتسامرنا،  التقيتها،  مرة  وال 
رجاء  ُتدعى  عميقة  ابتسامة  مع  الشمل  جمع  وذات  منّمقة،  همساتها  كلماتها، 

الجداوي!
سنة،  عشرين  من  أكثر  منذ  لألزياء  األول  األردن  مهرجان  في  عليها  تعّرفت 
هذه  كاتب  مع  اتفق  لن  وقالت  الرئيسة،  كانت  التحكيم،  لجنة  في  تشاركنا 
عشرة  تنظم  قوانين  وضعت  األول  االجتماع  في  آلني   - أيوب  جهاد   - السطور 

أيام من التنافس!
هضامته،  يرمي  يجمع،  الحضور،  خير  الفيشاوي  فاروق  الراحل  القدير  كان 
يغني، يصالح الجميع، يسهر معنا ويصّر أن ينام في دمشق ليعود قبل ساعة 
إلى  تقدير  وبكل  وبلطف  بمحبة  رجاء  مع  يتعامل  كان  ولكنه  المهرجان،  من 
بطفولة  غنية  طفلة  الجداوي  رجاء  أن  نكتشف  بنا  وإذ  بوسي...  القديرة  جانب 

ال تعرف الحقد، وال تؤمن باالنتقام، وتوزع المحبة على الجميع!
تحّكمت  البطولة  دور  تلعب  لم  أنها  ورغم  أهم،  وممثلة  مهمة،  أزياء  عارضة 
أي  لها  يسجل  ولم  ثقة،  بكل  حضورها  على  حافظت  عليها،  ُتحسد  بنجومية 
خالفات مع الفنانين، ولم تسمح لنفسها أن تتشاجر مع أحدهم، ولم تسرق اي 
بأناقة  التمثيل  مارست  األزياء  عرض  في  كانت  كما  هي  إحداهن...هي  من  دور 

تصرفاً وقوالً...
مساحة  كل  في  محبة  تزرع  أن  قررت  حزينة  طفلة  عاشت  كما  رجاء  هي  هي 

كانت فيها...
هي هي رجاء الجداوي التي تترك األثر الطيب في المكان التي تشارك، تحضر، 

تبوح فيه!
فائدة  ال  البانوراما  هذه  ولكن  عنها،  فنية  ببانوراما  أتحدث  أن  المطلوب  ربما 
وعافية  اللسان،  وعفيفة  أصيلة،  فنانة  إيجاد  بينما  نجدها،  بسهولة  آلننا  منها 
في  نجدها  ولكننا  الزمن،  هذا  في  وخاصة  نجدها،  أن  المستحيل  من  الصداقة 

رجاء الجداوي!
تحية  الشهيرة  الراقصة  خالتها  عكس  على  المشاكل  تحب  ال  الجداوي  رجاء 
كاريوكا، والتي تبنتها في الفن وفي الدنيا، وللحق استمّرت رجاء بزرع المحبة 

بين َمن تتخاصم معهم تحية، وتقّرب وجهات النظر مع باقات من المحبة.
في  المنّوعة  األدوار  من  الكثير  لعبت  كالنسمة،  هامسة  الفّن  في  رج��اء 
ومساندة  ثانية،  بطلة  كانت  وبجمالها،  بصباها،  وغنية  بسيطة،  شخصيات 
شاطرة ومتمّيزة، ومتفّوقة، وظلت أمينة لكل ما حققته، ومقتنعة به من دون أن 

تتطاول على صالحيات ومساحة دور َمن يشاركها العمل!
تعتمد  كانت  أيامها  أواخر  في  معين  عمر  إلى  الجداوي  رجاء  وصلت  وحينما 
تعرف  األي��ام  هذه  المصرية  الدراما  في  الوحيدة  تكون  وتكاد  خبرتها،  على 
استخدام صوتها صح، نفسها صح، وايمائيات جسدها ووجهها صح، وكنا قد 
تلمسنا ذلك في دراما رمضان هذا العام، واشرنا إلى رجاء واستخدامها لخبرات 

الكبار ممن عاشرتهم، وتعلمت منهم!
كانت  التمثيل،  في  الصراخ  تتعّمد  ولم  أدواره��ا،  بتجسيد  رج��اء  تبالغ  لم 
ما  وهذا  حقيقية،  تخالها  الشخصية  تأدية  قراءة  في  عفويتها  ولكثرة  طبيعّية، 
حول  يتفقون  واإلعالميين  والفنانين  الممثلين  تجد  وقلّما  عليها،  اإلجماع  جعل 

شخصية فنية واحدة وهي رجاء الجداوي!
أصّرت  المسرح  مهرجان  على  ضيفة  لتحل  الكويت  دولة  زارت  حينما  أذكر 
بوصولها...  وتخبرني  بي،  تتصل  أن  بدقائق  وصولها  وبعد  المطار،  في  وهي 
لتباغتني  غرفتها  في  ينتظرها  ال��ورد  وك��ان  أنتظرها،  الفندق  باحة  في  كنت 
بزجاجة عطر ال زلت أحتفظ بها... أحتفظ بها ألنها من إنسانة وفية، من فنانة 
غير  تعرف  ال  نجمة  من  بداخلها،  والطفلة  الفنانة  على  المحافظة  في  قيمة  ذات 

النجوم كي تتصالح معها ومعهم...
هدوء  في  وهي  الجداوي  رجاء  قليل  منذ  روحها  أسلمت  التي  من  قليل  هذا 
غير  منها  يبقى  ال  كاذبة  نجومّية  ضوضاء  وخ��ارج  الحضور،  وه��دوء  العمر، 
كل  باختصار  الذهبية...  والصداقة  النظيفة،  والسمعة  فيها،  الموجود  اإلنسان 
ما ذكرت يعني رجاء الجداوي، وفي رحيلها خسرنا باقة ورد ذات عطر جذاب، 

ينتشر كلما ذكرناها..
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إعداد � رنا محمد صادق
الزمن  فناني  وداع  في  نستمّر  العام  هذا  ضربات  وقع  على 
أن  القدر  شاء  حيث  بطشه،  من  العام  هذا  يرحمنا  لم  الجميل، 
أمس  صباح  الجداوي  رجاء  الحياة  ابنة  القديرة  الفنانة  نوّدع 

األحد بعد صراع مع فيروس كورونا.
كورونا  بفيروس  أصيبت  قد  يوماً   43 قبل  كانت  الجداوي 

وانتقلت إلى المستشفى، وتوفيت عن عمر ناهز 82 عاماً. 

كلمات رثاء
التواصل  م��واق��ع  فأشعلوا  حزنهم  ع��ن  ع��ّب��روا  الفنانون 
االجتماعي بكلمات رثاء الراحلة، حيث كتب الفنان عمرو دياب: 
»إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة 

رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان«.
الراحلة  الفنانة  الفنان راغب عالمة صوراً جمعته مع  ونشر 
وكتب عبر حسابه في تويتر: »فيروس كورونا المرعب استطاع 
الفنانة  العربي  الفّن  نجوم  من  نجمة  مؤسف  بشكل  يخطف  أن 
الكبيرة رجاء الجداوي.. الله يرحمك ويجعلك في جّنات الخلد، 
للشعب  العزاء  خالص  ومحّبيك،  وجمهورك  عائلتك  ويصّبر 

المصري«.
كان  الموت  الجداوي...  رجاء  »وداعاً  اليسا:  الفنانة  وكتبت 
أسرع وصراعك كان قاسي كتير. الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء 
شموس  من  شمس  الجداوي  رجاء  أكيد..  منن  وأنا  محبيك  لكل 

السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كلو«.
وكتبت الفنانة كارول سماحة: »وداعاً الممثلة القديرة رجاء 

الجداوي شكراً لعطائك وأعمالك الخالدة في ذاكرتنا«.
وكتبت الفنانة  نجوى كرم: »خالص العزاء للشعب المصري 
يرحمها  الله  الجداوي..  رجاء  القديرة  الفنانة  بوفاة  والعربي 

وانشاالله تكون نفسها بالّسما«.

أيقونة الفّن والموضة
مدينة  ف��ي  أي��ل��ول   6 ف��ي  ال��ج��داوي   رج���اء  الفنانة  ول���دت 
األكبر  شقيقها  برفقه  القاهرة  إل��ى  انتقلت  ثم  اإلسماعيلية، 
توّلت  التي  كاريوكا  تحية  الفنانة  خالتها  مع  لإلقامة  »فاروق« 
حيث  القاهرة  في  الفرانسيسكان  بمدارس  التحقت  رعايتهما. 
قسم  في  عملت  ثم  مبكر.  عمر  في  واإليطالية  الفرنسية  تعلمت 
عرض  مجال  دخلت  ثم  اإلعالنية،  الشركات  بإحدى  الترجمة 
مسيرتها  بدأت  العربيات،  الفنانات  أبرز  من  ُتعّد  كانت  األزياء. 
الفنية من خالل فيلم غريبة عام 1958، واستمرت سنوات عملها 

الفني ما يقارب 62 عاماً.

مسيرتها
 ،1958 عام  في  المصري  القطن  جمال  ملكة  بجائزة  فازت 
الطريق  عرفت  نفسه  الوقت  وفي  أزياء.  عارضة  عملت  وبعدها 
فترة  مثلت  الكروان،  دعاء  بها  مثلت  التي  األفالم  من  الفّن.  إلى 
الستينيات والثمانينيات، ولها مسرحيات خاصة مع عادل إمام 
سمراء  »وشاح  على  حصلت  والزعيم.  الشغال  سيد  الواد  مثل 
القاهرة« في كرنفال في حديقة األندلس الذي حصلت من خالله 

علي جائزة »ملكة حوض البحر المتوسط«.
تحت  برنامج  خالل  من  التلفزيوني  التقديم  تجربة  خاضت 

عنوان »اسألوا رجاء« مع اإلعالمي عمرو أديب.

أيام  السموم،  تجار  وت��وت��و،  حمادة  عصابة  أفالمها:  من 
أزواج  عصرية،  ام��رأة  يوميات  الرجل،  ترويض  الحالل،  في 
العمر،  حبيب  يا  تبكي  ال  الحب،  عرفت  ما  ليتني  طائشون، 
ايام الحب، بابا عايز كده، كرامة  يدفع الثمن، حدوتة مصرية، 
 3 زوجتي، معسكر البنات، القاهرة في الليل، الفرسان الثالثة، 
الفتى  أحالم   ، وشفيقة  تيمور  شيكامارا،  راجل،  هاتولي  نساء، 

الطايش.
من مسلسالتها: ابن النظام، أهالً أهالً بالسكان، عائلة الحاج 
وجوه  للعدالة  السعادة،  ش��ارع   7 باشا،  بنت  هانم  متولي، 
1001، مبروك جالك قلق، عيش  العميل  كثيرة، تامر وشوقية، 

أيامك، حد السكين.
الشغال،  سيد  ال��واد   ،1970 فات  التعلب  مسرحيات:  من 
آخر  الملعب،  في  الثعلب  أكابر،  أكابر  قديمه،  فات  من  الزعيم، 

كرم.

اأيقونة المو�ضة والتمثيل رجاء الجداوي... وداعًا

طرح الإعالن الدعائّي لفيلم »الحرامي«

تّم طرح البوستر الدعائي لفيلم »الحرامي« الذي يقوم ببطولته كل من الممثلة المصرية  رانيا 
المنصات  أحد  على  قريباً  عرضه  بدء  المقّرر  من  والذي  فؤاد ،  المصري  بيومي  والممثل  يوسف  

اإللكترونّية.
من  المتزوجة  يوسف  رانيا  عائلة  منزل  عن  عبارة  واحد  لوكايشن  في  المسلسل  أحداث  تدور 
بيومي فؤاد ولديهما 3 بنات، وتتعّرض العائلة لعملية سرقة وتتوالى المواقف والمفارقات، ويعّد 

العمل أقرب إلى »السيت كوم«، خصوصاً أن كل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقائق فقط.
محمد  إخ��راج  من  وهو  وغيرهما،  رئيس  ورنا  عزمي  كارولين  الممثلتان  أيضاً  فيه  وتشارك 

سالمة.

طالل مرتضى* 
أو  المقروءة  وال��دالالت  األل��وان  انزياح  تأثير  عن  بعيداً 
بعناية  التشكيلي  الفنان  عليها  يشتغل  التي  عمداً  المضَمرة 
له  فيترك  المتلقي  المشاهد  عن  مفاتيحها  ِليواري  مكّثفة 
التي  غير  جديدة  وإش��ارات  تأويالت  إلى  الذهاب  محاولة 

تركها هو داخل إطار اللوحة.. 
قيد  بقيت  التي  تلك  غير  وإش��ارات  أخ��رى  مدلوالت  ثّمة 
الدخول  وهي  القارئ،  والمتلقي  المبدع  الفنان  بين  الدرس 
من خالل مسارب لونّية ذات عناوين وعتبات أعلى من تلك 
التي نتداولها في فك أكواد المنجز األدبي والفني. وهنا أشير 
معينة  بؤر  عن  البحث  مثل  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على 
نقاط  داخلها  في  تكمن  والتي  اللونّية  الطبقات  داخل  كامنة 
الضوء المظللة بألوان غالباً ما تكون غائمة بعض الشيء أو 
إليها  يتسلّل  والتي  األساس،  األسود  كاللون  العزلة  شديدة 
مع  الملتوية  أو  العريضة  المستقيمة  الخطوط  عبر  القارئ 
مراعاة احتساب حجم حركة الظّل وتمّدده داخل إطار العمل 

الفّني الستشفاف عما يوازيه من رموز وإشارات بعيدة.
فنية  لتجربة  ومختلفة  متأنية  لقراءة  أولى  فاتحة  تلك   

بدأت شّق طريقها بخطوات ثابتة والفتة..
القراءة ليتوقف  القارئ يضع األن نقطة نهاية سطر   لعل 
إشارات  من  الكاتب  )أنا(  تركته  ما  ومفارقة  لمعايرة  لبرهة 
بأن  أقول  وهنا  الالفت.  وثباتها  التجربة  تلك  اختالف  عن 
ومطالبته  المبدع  كما  التأويل  له  يحق  األخ��ر  هو  القارئ 
طالسم  فك  من  تمّكنه  تفصيلية  شروحات  بتقديم  لألخير 
العمل  عاين  َمن  أول  لكونه  أطلقها  التي  رموزه  أو  مدلوالته 

الفّني عن كثب قبله والناظر بأدوات الحس والنظر معاً..
الفنانة  التقاطه ومعاينته في تجربة  هذا االختالف يمكن 
التشكيلية مانويال أمون النمساوية، وذلك من خالل اشتغالها 
الكثيرة  التعريفية  تفاصيلها  في  تكتنز  جداً  مضيئة  بألوان 
األعم. وهذا ما جعلني  الغالب  الساخنة في  الطاقة  مقومات 
تيمات  إحدى  ألن  مختلفة،  تجربة  بأنها  البداية  في  أقول 
يرد  الفني  الشغل  في  المراس  صعبة  أنها  المضيئة،  األلوان 
في  مباشر  وبشكل  بوضوح  يتجلى  فيها  الخطأ  أن  إلى  ذلك 
للعمل  الفنية  القيمة  بكسر  ُيسِهم  قد  ما  وهو  القارئ،  عيون 
تحتاج  تحديداً  األل��وان  فتلك  كلياً،  الفكرة  داللة  يحرف  أو 
وفي  واح��دة  لمرة  اللوحة  أرض  تضرب  وي��د  عالية  لدقة 
وهذا  سواها.  عما  تختلف  تركيز  وبفعالية  الصحيح  مكانها 
»األكرليك«  فصيلة  إلى  تنتمي  األلوان  تلك  أن  إلى  يعود  كله 
العودة  يتطلب  الواحد  فالخطأ  »الزيت«،  األساس  اللون  أو 
لجولة طالء جديدة؛ وهذا ما يجعل فكرة الفنان تبرد وتخّف 
أيضاً  الفكرة كلها، ويعود هذا  انفعاالته وربما تتبدد خيوط 
تحتاج  فهي  الزيت،  أللوان  بالنسبة  األول،  مهمين،  لسببين 
فاإن  الثاني  للسبب  بالنسبة  وأما  تجف  كي  طويل  لوقت 
سطح  على  يجف  تماماً،  الزيت  أل��وان  عكس  هو  األكرليك 
ومنتبه  متيقظاً  الرسام  يكن  لم  إذا  مخيفة،  بسرعة  اللوحة 

الحواس سوف تتوهه دالالت فكرته الرئيسية.
وهنا ال بد من القول إن اشتغال مانويال أمون بتلك األلوان 
كبير  عدد  عند  نجدها  ال  التي  بالثقة  مكتظة  جرأة  إال  هو  ما 
من فنانين نجوم يتوارون جميعاً وراء ألوان غائمة المعطى 
معنونات  تحت  الخطأ  ع��الم��ات  فيها  وتلتبس  ال��دالل��ي 
عملها  بناء  في  مانويال  الفنانة  ترتكز  التمويه.  أو  التعمية 
أكبر من  ألوان أساسّية تعطي مساحات ضوئية  الفّني على 
حجم اللوحة في عين المتلقي مثل اللون األزرق واألصفر أو 
األزرق السماوي الفاتح، تلك األلوان بعينها، المدماك األولي 
ارتدادات  إرسالها  عن  وبعيداً  فهي  اللوحة،  بناء  عملية  في 
الهدوء والصفاء والنقاء في النفس، أشي بأن لديها خاصية 
في  الطاقي  وجودها  وبحجم  فهي  نعرفها،  التي  غير  أخرى 
اللوحة إال أنها ال ُتسهم بإلغاء حضور أي لون آخر بل تساعد 
والتي  األخرى  بالمرحلة  البدء  قبل  هذا  مفاتنه،  إبراز  على 
ملتوية  وأخرى  وعريضة  مستقيمة  عدة  خطوط  من  تتشكل 
جداً  ورفيعة  العنكبوت  شبكة  مع  بالتشابه  كثيراً  تقترب 
وهذا  المستقيمة.  الخطوط  كل  قطع  من  تتمّكن  أنها  لدرجة 
داخل  يدور  القرائية  األحيان  من  كثير  في  القارئ  يجعل  ما 
تلك  أن  أجد  وبالفعل  كالمتاهات،  ومتوالية  مفرغة  حلقات 
التي  الحواجز  أو  الكمائن  تماماً  تشبه  المتشابكة  الخطوط 
خريطة  تمثل  التي  المستقيمة  الخطوط  قطع  استطاعت 
من  تقصدت  مانويال  بأن  أستنبط  وهنا  الفني،  العمل  طريق 

وحذر  ببطء  يمشي  المتلقي  تجعل  أن  االفتعال  هذا  كل  وراء 
في  الالفت  الفني.  العمل  فكرة  إلى  الوصول  من  يتمكن  كي 
الفكرة  تجريد  نحو  يذهب  ال  عملها  أن  أمون  مانويال  تجربة 
إثقال  إلى  تذهب  لم  أنها  ثم  مبهمة،  ليتركها  محتواها  من 
يرتكبها  تيمة  وتلك  المتعددة،  اللونّية  بالطبقات  لوحتها 
األساس  أل��وان  يزاولون  ممن  التشكيليين  الفنانين  معظم 
وبالمالمسة  ثقيالً  اللوحة  نبض  يجعل  ما  وهو  »الزيت«؛ 
بالحياة،  تنبض  مانويال  لوحة  بأن  يشعر  أن  للقارئ  يمكن 
لكون مسام القماش على مقربة فعلية من مكونات الطبيعة 
»الهواء، الماء، البرد والحرارة، فلوحتها قابلة للتكّيف تحت 
اللوحات  عكس  على  ذكرتها  التي  العادية  الطبيعية  شروط 
تحتاج  فهي  عدة،  كثيفة  لونّية  طبقات  على  بناؤها  تّم  التي 
ألن  اإلن��س��ان،  بشرة  مثل  خاصة  عناية  إل��ى  الغالب  في 
أو  البثور  بؤر  وتكاثف  بتشققها  يتسبب  قد  للبرد  تعّرضها 

الحرارة التي تغير دائما داللة اللون وإشارته.
المحور  هما  واألص��ف��ر  األزرق  ال��ل��ون  ف��إن  ذك��رت  وكما 
ومتفاوت  طفيف  حضور  مع  ه��ذا  أعمالها،  في  األس��اس��ي 
مساحات  في  انفعالية  ح��االت  وبشكل  المتماوج  لألحمر 
الخطوط، فمن دون لبس  الكثير من تقاطعات  معنية، وعند 
أشي بأن وجود األحمر وبهذه التدّرجات يذهب بمعطاه إلى 
رموزه  تشير  أن  من  أكثر  العاطفية  الحسية  الحالة  تكاثف 
تقول،  الصحيحة  فالقراءة  الحنق،  أو  الغضب  فورات  نحو 
إن اللون األزرق الذي يهب العين الكثير من الهدوء والصفاء 
األصفر  مع  السماء  زرقة  وبهاء  الماء  لسلطة  ينتمي  لكونه 
مع  بالداللة  يتوازى  وال��ذي  اإليجابية  الطاقة  يولد  ال��ذي 

استجرار  إلى  يؤسس  هذا  الضوء،  يبعثان  كلونين  األزرق 
اللون األحمر ليكون الحاضر الثالث في اللعبة الفنية والذي 

يمثل التدفق العاطفي.
مانويال  تجربة  لدى  األنثوي  الجسد  تشكيالت  وحدها 
نقف  أن  المعتاد  فمن  ومنحى،  جهة  غير  إلى  قارئها  تأخذ 
إلظهار  انصرفوا  قد  كبار  لفنانين  المرأة  لجسد  تشكيل  أمام 
تقارب  بألوان  اشتغالها  خالل  من  والفاتنة  المثيرة  األجزاء 
الصورة الواقعية للجسد، تلك األلوان التي تقّدم هذا الجسد 
هو  مانويال  عند  األنثى  فجسد  ذهب،  من  سرير  على  للقارئ 
المساحة  على  تتشّكل  وتعّرجات  خطوط  من  أكثر  ليس 
لم  أنها  الخطوط  ه��ذه  في  والجميل  ال��س��وداء.  أو  ال��زرق��اء 
السوداء شكلت  المساحة  الحقيقي، فعلى  الجسد  تأخذ لون 
الفاتحة  الزرقاء  األرضية  وعلى  حمراء  بخطوط  األجساد 
رسمت باللون األزرق الغامق وتركت للقارئ وحده أن يؤول 

تلك التعّرجات حسب رؤيته للجسد في متخّيله.
بكل  تذهب  مانويال  تجربة  بأن  أقول  نهائّية  وكخالصة 
لطشات  فكل  وال��ه��ادئ،  الرومانسي  الفّن  نحو  ممكناتها 
فرشاتها مدروسة، دأبت على تركها ضمن إطار اللوحة على 

انتظار َمن سيقوم بالكشف عن حرزها المرصود. 
*كاتب عربي/ فيينا

ما وراء الأيقونّية وانزاياحات الألوان في اإبداعات مانويال اأمون النم�ضاوّية 
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
قرية في شمال سورية، للنداء 1 .

قرية فلسطينية، خراب 2 .
للتأفف، عاصمة أوروبية، وقت 3 .

تراب مجبول بالماء، بالد قديمة في أفريقيا الشمالية  4 .
بين قرطاجة والمغرب

نّظماها، حدثنا 5 .
أسجن، ضحكت من دون إصدار صوت، حرف عطف 6 .

ظلم، سيد شجاع 7 .
إلهة الصيد عند الرومان، منازل 8 .

أداة جزم، علل، أصبح الوقت 9 .
ماء  منها  يستخرج  األرض  في  حفر  تستقبل،  خالف  10 .

وما شابه، نوتة موسيقية
من الفاكهة الصيفية، أجبنا النداء 11 .

أحد الوالدين، أكملي العمل، تردد صوته في صدره 12 .

عمودياً: 
سد على النيل شمال القاهرة 1 .

بلدة سورية، يدعما بالمال 2 .
إله، تكلنا مكثرين النفي في الحديث، سبيل 3 .

مقياس  أوروب����ا،  ف��ي  ج��ب��ال  سلسلة  أك��ب��ر  4 .
مساحة، طري الملمس

أداة إحدى حواسه، بشر، متشابهان 5 .
تالل، ظهرت من بعيد 6 .

رفيق الشراب، بناء تحت األرض 7 .
خالف أصبحكم، يهتم باألمر 8 .

من  يصنع  أرشدتها،  مخفف،  أبجدي  حرف  9 .
الطماطم

عادل منصف بين الناس، فرح، عملة آسيوية 10 .
يوبخا، أهب 11 .

سالم، دولة أوروبية 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 
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:Sudoku حل
 ،374589621  ،821637495  ،965214378
 ،719845263  ،658923147  ،243761859

582396714  ،437152986  ،196478532
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( خان الخليلي 2 ( طمر، اي، سوريا 3 ( هيميرا، ام، 
6 ( يعاند، لن  5 ( انافس، مدريد  4 ( مو، ايران، نار  جم 
7 ( وكال، احالم 8 ( نبأ، يدكا، يأم 9 ( اتهام، حرمت 10 ( 
نب، نساعده، من 11 ( بدر، النت 12 ( يمد، هلم، تأنس. 
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حلول العدد ال�سابق

مقررات االتحاد اللبناني للقو�س والن�شاب

عقدت الهيئة االدارية لالتحاد اللبناني للقوس والنشاب اجتماعها الدوري برئاسة السيد جاك 
تامر، علماً بأن الجلسة تأجلت أكثر من مّرة بسبب الظروف القاهرة. وأهم مقرراتها :

� إقامة دورة تدريبية لطالب الجامعة االنطوانية كلية الرياضة، من تاريخ 2020/7/4 ولغاية 
2020/7/18 لتعليم المبتدئين أصول اللعبة شرط أن يحصل التدريب بموافقة خطية من االتحاد 

اللبناني للقوس والنشاب على أن ينال المشاركون شهادة مشاركة .
في  المشاركين  عدد  يتعدى  ال  أن  على  الكرنتينا،  في  االتحاد  مركز  في  الالعبين  تمارين  بدء   �

التدريب خمسة أشخاص، مع مسافة فاصلة لستة أمتار بين الالعب واآلخر.
� إقامة بطولة لبنان في نادي مون السال مع مراعاة حالة كورونا .

� دعوة بعض األندية لتسديد اشتراكاتهم، علماً بأن بعضها كان قد سددها منذ مّدة .
� أخذ العلم بأن االتحاد سيباشر عملية التحضير الجراء انتخابات ادارية جديدة خالل الفترة 

المقبلة.

كورونا يخطف عّمة محمد �شالح

توفيت عمة النجم المصري محمد صالح مهاجم نادي ليفربول اإلنكليزي، أمس األحد، متأثرة 
 28 البالغ  بإصابتها بفيروس كورونا الذي يجتاح البالد. وفارقت الشقيقة الكبرى لوالد الالعب 
أن  قبل  المركزي  بسيون  مستشفى  داخل  كورونا  فيروس  من  تعافيها  من  أيام  الحياة، بعد  عاماً 
منتخب  العب  النجم  وكان  الشيخ.   كفر  في  القلب  مركز  إلى  نقلها  ويتم  الصحية  حالتها  تتدهور 
إسعاف  محطة  لبناء  إسترليني،  جنيه  ألف   30 بمبلغ  نجريج،  لقريته  تبرع  وليفربول،  مصر 

جديدة، وللمساعدة في تحسين ظروف الرعاية الطبية هناك من أجل مقاومة فيروس كورونا

مارتينيز يوّدع لبنان و»�شلته« اإلى ا�شبانيا!

مع  تجمعه  صورة  بيروت  الرياضي  ونادي  اللبنانية  السلة  كرة  نجم  مارتينيز،  ميغيل  نشر 
إلى  متوّجها  ولبنان  المحلية  السلة  كرة  هجر  ميغيل  وقرر  للجميع.   سعيدة  أوقاتا  متمنياً  فريقه 
الجنسية  حمله  إلى  مستنداً  األوروبية،  األندية  أحد  مع  باللعب  فرصة  على  للحصول  إسبانيا 
الصعب  االقتصادي  الوضع  لكن  اللبنانية،  السلة  العبي  أبرز  أحد  مارتينيز  ويعتبر  االسبانية.  
وانهيار الرياضة اللبنانية دفعا الالعب إلى اتخاذ قراره األخير.  وأكد مارتينيز عبر حسابه على 
»إنستغرام« أنه سيفتقد أصدقائه الالعبين وأجواء السلة اللبنانية متمنيا الخير والسالم للجميع.  

وكان عقد الالعب قد انتهى بعدما وقع مع الرياضي لمدة موسم واحد قادماً من نادي بيروت.

ت�شافي وجه ال�شعد لل�شد باٍق معه لمو�شم ا�شافي

أعلن نادي السد القطري عن تجديد عقد مدربه االسباني تشافي هرنانديز لموسم 2020 � 2021،  
وتعليقاً على الخبر، قال تشافي في تصريحات نقلها موقع النادي: » أنا سعيٌد بتجديد عقدي مع 
الزعيم وسأعمل مع إدارة النادي خالل الفترة الحالية على عدة ملفات ومن أهمها تجديد عقد نجم 
والمكسيكي  غابي  االسباني  من  بدالً  محترفين  العبين  مع  للتعاقد  باالضافة  عفيف،  أكرم  الفريق 
ماركو فابيان«. وكان تشافي قد تولى قيادة الزعيم مطلع موسم 2019 - 2020، قبل أن يحصد 
فريقه  بدفة  لالمساك  المطلوب  السد  مدرب  وأضاف  قطر.  وكأس  السوبر  كأس  لقبي  السد  مع 
األول،  المنتخب  العبي  أنضمام  مع  الالعبين  عقد  بأكتمال   .. أيضاً  سعيد  »أنا  برشلونة:  السابق 
استعداداً الستكمال الدوري«. ليختم العب برشلونة السابق حديثه: »مرتاح جداً باالستمرار مع 
السد، وهدفنا دائماً المنافسة على كل البطوالت«. مع االشارة إلى أن تشافي في السد ل�4 مواسم 
بعد انتقاله من برشلونة في العام 2015، ثم تحّول ليكون مدرب الفريق األول تحديداً في شهر أيا 

من العام 2019.

محمد حسن الخنسا
بعدما حدد االتحاد اللبناني لكرة القدم يوم 18 أيلول المقبل، 
موعدا النطالق بطولة الدوري المحلي بعد غياب طويل بسبب 
األزمة االقتصادية ومن ثم انتشار وباء كورونا. سارعت األندية 
قوي،  بشكل  صفوفها  تدعيم  إلى  بالمنافسة  المهتمة  اللبنانية 
النجوم  أب��رز  استقطاب  بغية  اتصاالت  ع��ّدة  اج��راء  وبالتالي 
بشكل  المرشحين  أبرز  حركة  سنستعرض  واليوم،  المحليين. 

جدي للفوز بلقب الدوري اللبناني المقبل.

العهد والدفاع عن اللقب 
هيبته  على  بالحفاظ  األخيرة،  النسخة  بطل  العهد،  يطمح 

وبالتالي بطولته تحت قيادة مدربه المجتهد باسم مرمر، الذي 
أوصل الفريق إلى منصة البطولة اآلسيوية ألول مرة في تاريخه. 
وعلى الرغم من تخليه عن بعض النجوم، إال أنه يمتلك ترسانة 
القاري  اللقب  على  والمنافسة  األلقاب  حصد  على  قادرة  قوية 
النجمة  بالعب  صفوفه  العهد  دّعم  السياق،  هذا  وفي  مجدداً، 
مصطفى  السابق  زغرتا  السالم  وحارس  الحاج  علي  السابق 
الفريق  طموحات  إلى  عالنية  تشير  قياسية،  صفقات  في  مطر، 

األصفر البقاء اللقب في خزائنه.

األنصار واللقب غائب 
عبد  العراقي  له  المجدد  مدربه  بقيادة  األنصار  نادي  يأمل 
الوهاب أبو الهيل، أن يحصد لقب الدوري اللبناني الرقم 14 بعد 

التتويج،  منصات  فوق  الوقوف  عن  الزعيم  غياب  من  سنة   14
وعلى الرغم من أن األنصار صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب 
الدوري )11(، إال أنه افتقد لشخصية البطل في السنوات األخيرة 
بسبب كثرة المدربين واستقطاب الالعبين بشكل كبير، وغياب 
واآلخر.  الحين  بين  يحصل  الذي  االداري  االراك  مع  االنسجام 
ولتحقيق المرتجى، وضع أبو الهيل خطة واضحة لهذا الموسم، 

ويأمل عشاق األنصار بنفض الغبار عن هذا اللقب التائه.

النجمة يسلّم حجيج الراية
اشتاقت الجماهير النجماوية للفوز ببطولة الدوري، والتفوق 
على العهد الذي كان منافساً شرساً وفاز بمعظم المعارك بينهما 
في السنوات األخيرة. ويعتبر آخر فوز للنجمة ببطولة الدوري، 
الشعبية  لصاحب  صحي  غير  أمر   ،2014-2013 موسم  في 
إدارة  الهدف تعاقدت  لبنان. وألجل هذا  األولى في  الجماهيرية 
النادي مؤخراً مع ابن النادي موسى حجيج للمرة الثالثة خالل 
في  وفشل  سبق  بعدما  الفنية،  الدّفة  لقيادة  األخيرة،  السنوات 
على  مصمم  مقربين  وبحسب  اليوم  لكنه  السابقتين،  المرتين 
النجاح. هذا، ويطمح حجيج لتحقيق حلمه بالفوز بلقب الدوري 

كمدرب بعدما أحرزه في عدة مناسبات كالعب. 

البرج والطموح المشروع
ببطولة  للفوز  الكبير  الطموح  صاحب  البرج  ن��ادي  يعتبر 
منطقة  أبناء  لكن  رسمي،  بشكل  ذلك  عن  اإلعالن  دون  الدوري، 
برج البراجنة مصممون على تحقيق هذا اإلنجاز األول لبلدتهم. 
األعمال  رجل  وفره  الذي  المادي  االستقرار  طموحهم،  ويدعم 
مع  متكاملة  خطة  رسم  إلى  إضافة  نبيه،  ونجله  ناصر  فادي 
تعاقدات  سلسلة  أجل  من  الدقة  محمد  بقيادة  الفني  الجهاز 
أن  للبرج  يسبق  لم  الالعبين.   بأفضل  الفريق  صفوف  لتدعيم 
أحرز اللقب، لكن في ظل غياب الدعم عن باقي األندية والتخطيط 
المنظم من قبل ادارته، قد يكون التتويج طموحاً مشروعاً في ظل 

توفر اإلمكانيات البشرية والمادية والمواكبة الجماهيرية.

في  آماله  على  ميونيخ  بايرن  فريق  حافظ 
حصد الثالثية بعدما تغلب بنتيجة 4-2 على 
ببرلين  األولمبي  الملعب  في  ليفركوزن  باير 
20 في تاريخه  ليحرز لقب كأس ألمانيا للمرة 
الثنائية  بايرن  وحصد  القياسي.  رقمه  ويمدد 
ديتر  هانز-  المدرب  رد  إذ   13 للمرة  المحلية 
مؤقت  بشكل  المسؤولية  تولى  ال��ذي  فليك، 
الثاني،  تشرين  في  كوفاتش  نيكو  إقالة  بعد 
في  باالنتصار  فيه  النادي  إدارة  لثقة  الجميل 
أول مباراة نهائية بعد تعيينه بشكل دائم. كما 
أصبح فليك أول ألماني يفوز بالثنائية المحلية 

كالعب ومدرب.
ديفيد  منح  فقد  الميدانية،  التفاصيل  وفي 
الدقيقة  في  حرة  ركلة  من  لبايرن  التقدم  أالبا 
عند  ليفاندوفسكي  ضد  خطأ  ارتكابه  بعد   16
حدود منطقة الجزاء،ليضع المدافع النمساوي 
لوكاس  مرمى  ف��ي  الحائط  ف��وق  م��ن  ال��ك��رة 
هراديتسكي. وضاعف بايرن من تقّدمه عندما 
جنابري  سيرج  إلى  الكرة  كيميش  يوشوا  مرر 

في الناحية اليمنى وسدد الالعب البالغ عمره 
20 عاما كرة منخفضة في الشباك محرزا هدفه 
ورفع  المسابقات.  جميع  في  الموسم  هذا   20
ج��ّراء  صفر   3- إل��ى  النتيجة  ليفاندوفسكي 
الحارس  فشل  بعيد  مدى  من  قوية  تسديدة 
بين  من  لتمر  معها  التعامل  في  هراديتسكي 
المهاجم  ليرفع  المرمى  داخ���ل  إل��ى  قدميه 
جميع  في  هدفاً   50 إل��ى  رصيده  البولندي 
الفارق  ليفركوزن  قلص  ثّم  ومن  المسابقات. 
بعد ذلك بأربع دقائق عندما قابل زفين بيندر 
رأس  بضربة  ركنية  ركلة  من  عرضية  تمريرة 
الفارق  أعاد  ليفاندوفسكي  لكن  الشباك  داخل 
الحارس  فوق  رائعة  بلمسة  أهداف  ثالثة  إلى 
بريشيتش.  إيفان  تمريرة  بعد   89 الدقيقة  في 
ركلة  الحتساب  المساعد  الفيديو  حكم  وتدخل 
جزاء لليفركوزن في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع بعد لمسة يد ضد ألفونسو ديفيز. 
في  رائ��ع  بشكل  الكرة  هافرتس  ك��اي  فسدد 
مانويل  القائد  لمرمى  العليا  اليمنى  الزاوية 

بايرن  لكن  المباراة  في  لعبة  آخ��ر  من  نوير 
الموسم  ف��ي  أح���رزه  ال��ذي  لقبه  على  حافظ 
على  عشر  السابع  الفوز  هو  وه��ذا  الماضي. 
التوالي لبايرن في جميع المسابقات، وبه مدد 
سجله الخالي من الهزيمة إلى 26 مباراة. هذا، 

الخامس  المركز  احتل  الذي  ليفركوزن،  ويأمل 
التأهل إلى دوري األبطال فيما لو  الدوري،  في 
فيه  تفوق  الذي  األوروب��ي  ال��دوري  لقب  حصد 
في  االسكتلندي  رينجرز  على   1-3 بنتيجة 

مباراة الذهاب في دور ال� 16.

في  نظيفة،  بثالثية  التسيو  مضيفه  على  ميالن  ن��ادي  تغلب 
الدوري  ال�30 من  الجولة  التي جمعتهما ضمن منافسات  المباراة 
ثالثية  تسجيل  على  وتناوب  »الكالتشيو«.  القدم  لكرة  اإليطالي 
زالتان  والسويدي  كالهانغولو  التركي هاكان  من  كل  الضيوف 
إبراهيموفيتش من ركلة جزاء والكرواتي أنتي ريبيتش في الدقائق 
23 و34 و59 على الترتيب. وبهذا الفوز، رفع ميالن رصيده إلى 46 
نقطة وصعد إلى المركز السادس، فيما تلقت آمال التسيو الوصيف 

رصيده  تجمد  أن  بعد  قوية  ضربة  المتصدر  بيوفنتوس  باللحاق 
عند 68 نقطة وبفارق 7 نقاط عن »السيدة العجوز« قبل 8 جوالت 

على نهاية المسابقة.
عريض  بفوز  تورينو«،  »ديربي  يوفنتوس  حسم  جهته،  ومن 
بنتيجة 4-1 على ضيفه تورينو في المباراة التي جمعتهما ضمن 
من  كل  رباعية يوفنتوس  تسجيل  على  وتناوب  عينها،  الجولة 
والبرتغالي  كوادرادو  خوان  والكولومبي  ديباال  باولو  األرجنتيني 

مرمى  في  بالخطأ  جيجي  كوفي  واإليفواري  رونالدو  كريستيانو 
سجل  فيما  الترتيب،  على  3 و29 و61 و87  الدقائق  في  فريقه 
الدقيقة  في  جزاء  ركلة  من  الوحيد  تورينو  هدف  بيلوتي  أندريا 
الفوز،  وبهذا  األول.  للشوط  الضائع  ب��دل  الوقت  من  السادسة 
بالمقابل،  نقطة.   75 إلى  ورفع رصيده  يوفنتوس صدارته  عزز 
جدول  على  ال�15  المركز  في  نقطة  عند 31  تورينو  توقف رصيد 

الترتيب.

بعد تاأمينهم االمكانيات ور�سم الطموحات 

االأن�سار والنجمة والبرج يهددون »العهد«

لقب »البوند�سليغا« للبايرن للمّرة 20 اإثر فوزه العري�ض على ليفركوزن

الميالن ي�شعق الت�شيو في�شتفيد يوفنتو�س

الفارق بين المت�سّدر والو�سيف 7 نقاط
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 ÍËöF� bOF�

 WIDM�  w�  ÊU��«  ‚u�  v�«  Î «œb��  i�M�«  œU�  dN�√  W��  ÒdL��«  ‰UH�≈  bF�
 lL��  Íc�«Ë  ¨U�Ë—u�  ”ËdO�  V���  œUIF�ô«  s�  n�u�  ÊU�  Ê√  bF�  UO��U�
 UO�«—Ë qO�� XM�Ë ÊuOF�d�Ë »u�dF�«Ë UO��U� o�UM� s� —U���«Ë Áœ«Ë—
 r�√  s�  u??�Ë  w{UL�«  ÊdI�«  W�«b�  cM�  Ÿu��√  q�  s�  ¡U�ö�  Âu??�  q�  Íœ«u??�«

ÆUN�b�√Ë ÊUM�� w� WO�FA�« ‚«u�_«
 UN�cH� w��« WO�uD��« ÊU��« ‚u� WOKL� d�c��Ë d�c� ô UÒM� s Ó� d�¬ ‰U�� w�Ë

 1982 ÂUF�« s� “uL� w� w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« ‰UD�√ s� W�uL��
 a�—«uB�  W�uL�   U??�d??�  …dLF���  UNHBI�  wKOz«d�ù«  Ëb??F??�«   «u??�  b??{
 Îôu�Ë  WO�UM�K�«  w{«—ú�  ËbF�«  «c�  ÕUO��«  s�  Î U�u�  sO�L�  bF�  U�uO�UJ�«

ÆÊ«uK� b�U� w�uI�« qD��« r�—UE��U� ÊU� YO�  ËdO� WL�UF�« v��
 UN��«u�  ÂUOI�«  s�  n�u��  sK�  WO�ö�≈  Ë«  WOM�Ë  X�U�  Ê≈  W�ËUIL�«  Ác??�
 UN�œU�≈Ë rO�K�« ËbF�« «c� f�— s� ÷—_« q�U� d�d�� v�� wM�u�«Ë w�uI�«

 Æ Ód� gF� s Ó�Ë sOO�dA�« UN�U��√ v�«
ÆÆÎ U��d� ÊuJ� Ê√ v�� q�
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