
كتب المحّرر السياسّي

مصطفى  الرئيس  حكومة  قطار  إقللاع  دون  تحول  معوقات  ثاثة 
الرئيس  عليها  أقدم  التي  الخطوة  بفعل  تحقق  الذي  التقدم  بعد  أديب، 
عن  الللنللزول  عبر  الجمود  بكسر  الللحللريللري،  سعد  للحكومة  السابق 
شجرة التصعيد وإعان تحرير الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من 
رؤساء  ومعه  الحريري  أدخله  الذي  المال  وزارة  في  المداورة  شرط 
غموض  يشوبها  بصورة  وحللده  منه  وخللرج  السابقون،  الحكومات 
إيجابي  بموقف  الللللله  وحلللزب  أمللل  حللركللة  ثنائي  مللن  مللاقللاتلله  يتح  لللم 
رؤساء  انسحاب  أن  خصوصاً  منتهية،  المسألة  يعتبر  علناً،  مرحب 
بالشخصيّة،  ووصفها  الحريري  مللبللادرة  من  السابقين  الحكومات 
التراجع عن رفض  المبادرة نصاً يوحي باشتراط  ترافق مع تضمين 
ثبتت  إذا  بشرطين،  الشيعية  الطائفة  مللن  لللوزيللر  الللمللال  حقيبة  منح 
األول  الشرط  منها،  مرتجاة  إيجابية  أي  بإسقاط  يتكفان  صحتهما، 
الثنائي  يقبل  أن  والثاني  المكلف،  بالرئيس  االختيار  ُيحصر  أن  هو 
الثنائي  مناداة  عن  تخلٍّ  هو  الحريرية  المبادرة  في  ُيعرض  ما  بكون 
بالبعد الميثاقي للتوقيع الثالث مقابل الحصول على حقيبة المال لمرة 
واحدة. وهذا ما طرح السؤال عما إذا كان انسحاب الرؤساء السابقين 
ينال  ال  المال  وزارة  من  الموقف  بتعديل  القبول  تظهير  لعدم  منسقاً 
تجسيدها  السابقون  الرؤساء  حاول  التي  الطائفية  المرجعية  تغطية 

المبادرة شخصية  أن  تأكيد  المكلف، وُيراد  الرئيس  من خال تسمية 
ال تلزم أحداً غير صاحبها.

موقف  فللي  التغيير  حللجللم  وضلللوح  علللدم  هللي  الللثللاثللة،  الللمللعللوقللات 
الموقف  عللن  للتعبير  المعلن  الللكللام  حللراجللة  إدراك  مللع  الللحللريللري، 
بوضوح، خصوصاً مع ظهور كام الحريري إضعافاً للرئيس المكلف 
ومللكللانللة الللمللوقللع وصللاحلليللات رئلليللس الللحللكللومللة، اللللذي أظللهللره كام 
ويحّرره  يقيّده  أعلى  موقع  من  التعليمات  يتلقى  كموظف  الحريري 
ساعة يشاء، ويمنحه وينزع منه صاحيّات كما يشاء، لكن استجاء 
الموقف ضرورياً قبل تقييمه، فتسمية وزير المال من قبل الثنائي أمر 
نهائي محسوم في الجوهر كشرط للمشاركة في الحكومة، مع مرونة 
كاملة في التفاصيل لجهة عدم فرض اسم بعينه، وترك المجال لتفاهم 
من  مقترحة  عدة  أسماء  من  واحد  على  والحكومة  الجمهورية  رئيس 

الثنائي، فهل هذا هو مضمون مبادرة الحريري؟ 
منذ  الجمهورية  رئاسة  مع  التعامل  إشكالية  هو  الثاني،  المعّوق 
الحكومات  رؤساء  نادي  أوحى  حيث  أديب،  مصطفى  الرئيس  تكليف 
الرئيس  السابقين مراراً، بأن على رئيس الجمهورية أن يقبل تشكيلة 
الرئيس  سلوك  مللع  مصداقية  ذا  اإليللحللاء  وبللدا  يرفضها،  أو  المكلف 
السابقين الحكومات  رؤسلللاء  مرجعية  تثبيت  على  الللقللائللم  المكلف 
)التتمة ص8(
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اّن أخّوة الدين ال يمكنها أن تحّل محّل 
األخّوة القومية والحاجات والمطالب 
الش��عبية، لذلك خابت الدول الدينية 
العامة في جميع األديان على السواء.

سعاده

العام  الللشللأن  فللي  المتعاطين  مللن  الكثير  يتعامل   -
وسذاجة  بخفة  وكللتللابللاً،  سياسيين  اللبنانيين،  مللن 
المبادرة  ضمنه  وملللن  بلبنان  الللدولللي  االهللتللمللام  مللع 
مساندة  يللأتللي  أنلله  البعض  يتخيّل  فبينما  الفرنسية. 
والخليج،  الللغللرب  لللسلليللاسللات  مللؤيللد  سلليللاسللي  لللفللريللق 
التاريخيّة  العاقات  بحكم  طائفي  لفريق  مساندة  أو 
يقترب  أنه  اآلخر  البعض  يظن  والثقافية،  واالجتماعية 
الفرنسية  الللمللبللادرة  ربلللط  عللن  بللالللحللديللث  الللواقللع  مللن 
حيث  والجيوسياسية،  االقتصادية  بالمصالح  حصراً 
يفتح الغياب باب قدوم المنافسين االقتصاديين كحال 
وجود  وعلى  كتركيا؛  الجيواستراتيجيين  او  الصين، 
التدقيق  فللإن  العناصر،  هللذه  مللن  لكل  متفاوت  تأثير 
كل  عللن  يغيب  حاسماً  سبباً  هناك  ان  الللى  سيوصلنا 

هؤالء.
ماكرون  امانويل  الفرنسي  الرئيس  يقول  عندما   -
على  وحصل  األميركي  الرئيس  مع  مبادرته  ناقش  إنه 
نقطة  عند  الللمللبللادرة  تتعثر  وعندما  ودعللملله.  موافقته 
تشكيل الحكومة بفعل ما وصفه الفرنسيون بالتعطيل 
وعندما  المقاومة.  حول  تتمحور  فالقضية  األميركي، 
إن  الفرنسيون  يقول  الحلحلة  نحو  المبادرات  تتحرك 
ذلك ألنهم نجحوا بتنشيط الدعم األميركي لمبادرتهم، 
ارتضى  االميركي  أن  معنى  كلها  السطور  هللذه  وبين 
موقفها  بحكم  وحدها  فرنسا  ألن  الفرنسية  بالمبادرة 
لوائح  على  الللللله  حللزب  تصنيف  ورفللضللهللا  ايلللران  مللن 
اإلرهاب تستطيع التكلم مع حزب الله وطمأنته الى ان 
تحت  يتم  لن  الخافية  القضايا  تعزل  حكومة  تشكيل 
عنوان استهدافه. وعندما يصف الفرنسيون العقوبات 
على  تصويب  بأنها  للمقاومة  حلفاء  على  األميركية 
لنيل  بالضغط  الربط  معنى  يدركون  ألنهم  مبادرتهم، 
لتثبيت  العقوبات  مع  وتزامنها  المقاومة  من  تنازالت 
حزب  وإفللهللام  العقوبات،  بقوة  التنازالت  نيل  رمزية 
الله ذلك، بحيث يصير تمسك المقاومة برفض التنازل 
ليصير  الللملليللثللاقللي،  وُبللعللدهللا  وزاريللللة  حيثية  مللن  أكللبللر 
المعنى، فمن يتنازل  القوى بشمولية  لموازين  اختزاالً 
انتزاع  يمكن  الضغط  تحت  ميثاقية  وزارية  حقيبة  عن 

تنازالت أخرى منه تحت ضغط أشّد.
الرئيس  موقف  عنه  عبر  الذي  األميركي  التراجع   -
من  كافية  نسبة  على  حاز  فرنسي  بتشجيع  الحريري 
الى معادلة  الموقف االميركي  التغطية األميركية، يعيد 
رسمها ماكرون حول القلق من أن يؤدي انسداد االفق 
الدولة،  انللحللال  نحو  لبنان  أخللذ  إلللى  التسويات  أمللام 
ومؤسساتها  المحتضر،  المالي  نظامها  وخصوصاً 
أحمالها  أثللقللال  تحت  تللنللوء  الللتللي  والعسكرية  األمللنلليللة 
باالضمحال،  مهددة  ورواتب  مالية  بمقدرات  الكبيرة 
وانحال الدولة بالعيون األميركية والفرنسية سيجعل 
الخروج  وربما  لاشتعال  عرضة  لبنان  جنوب  جبهة 
فرنسياً  قلقاً  ليس  بالتأكيد  القلق  وهللذا  السيطرة.  عن 
فرنسياً،  قلقاً  يكون  أن  قبل  أميركي  قلق  هو  بل  فقط، 
يدعم  فرنسا  في  اليهودي  اللوبي  إن  يقول  من  وثمة 
ماكرون  تهديد  الللبللاب، وإن  هللذا  مللن  مللاكللرون  مللبللادرة 
بسحب مبادرته حرك هذا اللوبي نحو واشنطن لتأمين 

التغطية األميركية. عودة 
)التتمة ص8(

 من دون مقاومة قوية

لن يدفع الغرب بن�سًا 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

عون يوؤكد عزمه على ممار�سة �سالحّياته الد�ستورّية في ت�سكيل الحكومة باالتفاق مع اأديب

الثنائي ينتظر اإي�ساحات حول موقف الحريري واأديب من اآلية ت�سمية وزير المالّية 

هل يمثل كالم الملك ال�سعودّي اأولوية نزع �سالح المقاومة قرارًا باإ�سقاط الت�سوية؟ 

)داالتي ونهرا( الرئيس عون يلقي كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة  

 الدولة... ترامب...

عرب ترامب

ليست  وهللي  واألكللبللر،  الرئيسة  المؤسسة  هي  الللدولللة 
شاملة  هي  ما  بقدر  فحسب،  تنفيذية  سياسية  مؤسسة 
والتنفيذية  التشريعية  بللأذرعللهللا:  الللحلليللاة،  شلللؤون  كلللّل 
من  وفيه  بالمجتمع  وينشط  يتفاعل  وبما  والقضائية، 
الدولة  منظمة.  ضغط  وجماعات  ونللواٍد  ونقابات  أحللزاب 
تقود كّل تلك المنظومات وتؤثر وتتأثر بها، وهي إذ تقود 
القوانين  له  يسّن  من  فهي  )المجتمع(،  البشرية  الجماعة 
وتضع النظم والسياسات وتنفذها، وتقّرر أنماط السلوك، 
والحدود،  األرض  وتحمي  المتخاصمين،  بين  وتفصل 
وتصون المصالح العليا واألمن القومي، وتحرس الثقافة 

والقيم. 
يمثل النمط الغربي للدولة النموذج األطول عمراً واألكثر 
صموداً أمام عاديات الزمن، لما فيه من مرونة )أو ميوعة( 
العمل  منظومات  تسير  وعللورات،  مثالب  من  به  ما  وعلى 
الفرقاء  يعرفها  قواعد  وفللق  وتتصارع  تنسجم  بتناغم، 
الدولة، والفرقاء بدورهم قد يختلفون  ولكن تحت سقف 
 – اجتماعي  عقد  على  متوافقون  أنللهللم  إال  بالجزئيات، 
سياسي – اقتصادي، يهدف إلى خدمة الدولة باعتبارها 
مشروع  الحقيقة  فللي  كللان  وإن   – العمومّي  الللمللشللروع 
األقوياء اقتصاداً وإدراكاً، من أصحاب بيوت المال وأرباب 
التجمعات هذه  بخدمتهم.  العاملين  والموظفين  الصناعة 
)التتمة ص9(

 سعاده مصطفى أرشيد �
على  سعّيد  قيس  التونسّي  الرئيس  ش��ّدد 
القضايا  لُنصرة  الدبلوماسّي  العمل  »ضرورة 

العادلة وفي مقّدمها الحق الفلسطينّي«. 
ال�38  ال���دورة  اختتام  ف��ي  ل��ه  كلمة  وف��ي 
والبعثات  الدبلوماسّية  البعثات  ل��رؤس��اء 
أن  سعّيد  أك��د  الثالثاء،  والقنصلّية  الدائمة 
للسقوط  قابل  غير  حق  الفلسطينّي  »الحق 

بالتقادم«.
ضيعة  ليست  »فلسطين  سعّيد:  وأض��اف 
سيسترّد  الفلسطيني  والشعب  بستاناً،  وال 
حقوقه، ألنها مشروعة بكل المقاييس«، مؤكداً 
أّن تونس »لن تبخل على مواصلة الدفاع على 
الحق الفلسطيني ومناصرته، في كل المحافل، 
وهو  المشروع  صاحبه  إلى  الحق  يعود  حتى 

الشعب الفلسطيني«. 
في  منظمة   41 دع��ت  متصل،  سياق  وف��ي 
يجّرم  قانون  إقرار  إلى  البالد  برلمان  الكويت 

التطبيع مع »إسرائيل«.
أشكال  كل  رفض  على  المنظمات  وش��ددت 
أي  على  »التوقيع  أو  »إسرائيل«  مع  التطبيع 

اتفاقية سالم معها مهما كانت األسباب«.
تريد  التي  المحاوالت  كل  رفضها  أكدت  كما 
جّر الكويت إلى ما وصفته ب�«المستنقع النتن«، 
مشيرًة إلى أن »الموقف األساسي كان وال يزال 

رفض هذا الكيان وعدم االعتراف به«.
وأكدت الكويت التزامها بالوقوف إلى جانب 
الفلسطيني، ودعم خياراته، وتأييدها  الشعب 
حل  إلى  الوصول  إلى  الهادفة  الجهود  لكافة 
عاصمتها  دول��ة  إقامة  يضمن  وشامل  ع��ادل 

القدس الشرقية.
على  أمس،  الكويتي  الوزراء  مجلس  وشّدد 
باعتبارها  مركزية،  الفلسطينية  القضية  أن 

»قضية العرب والمسلمين األولى«.
الرامية  الجهود  لكِل  تأييده  المجلس  وجّدد 
الفلسطيني  للشعب  يضمن  حل  إلى  للوصول 
وإقامة  الالجئين،  وع��ودة  االح��ت��الل  »إن��ه��اء 
الشرقية،  القدس  وعاصمتها  المستقلة  دولته 
 ،1967 ع��ام  حزيران/يونيو   4 ح��دود  على 
وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

العربية وحل الدولتين«.
تصريحات  على  ال��رّد  بمثابة  ذل��ك  ويأتي 
عّبر  ال��ذي  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 

سريعاً،  ستنضم  »الكويت  بأن  اعتقاده  عن 
التفاقيات التطبيع مع إسرائيل«، التي وّقعتها 
أيلول/  15 في  والبحرين  اإلم���ارات  من  كل 

سبتمبر الحالي.
ال��وزراء،  مجلس  أعلنه  ما  إلى  وباإلضافة 
مع  تطبيع  ألي  رفضهم  كويتيون  ن��واب  أك��د 
أن كالم ترامب يصّب في  »إسرائيل«، مؤكدين 

خدمة دعايته السياسّية. 
ودعا النائب خليل أبل، إلى اإلسراع في إقرار 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  تجريم  قانون 
للشعب  األص��ي��ل  ال��م��وق��ف  ع��ن  يعبر  ال���ذي 
أو  الكويت للضغوط  الكويتي »كي ال تتعّرض 

االبتزاز وحتى ال يتنازل من ال يملك الحق«.

ع�سرات المنظمة الكويتّية تدعو البرلمان لتجريم التطبيع بقانون

تون�س: الحق الفل�سطينّي غير قابل لل�سقوط بالتقادم

 اإدانة البنتاغون باختال�س مليار دوالر..

والديمقراطّيون يطالبون بفتح تحقيق 

أدين البنتاغون باختالس مليار دوالر مخصصة لمكافحة وباء فيروس 
من  الحماية  معدات  وإنتاج  لشراء  إنفاقها  المقّرر  من  كان  التي  كورونا، 

»كوفيد19-«.
ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية، أن »البنتاغون قام بإنفاق 
مئات الماليين من الدوالرات على بناء الطائرات والسفن والدروع الواقية 
 Rolls-Royce للبدن والزي الرسمي، حيث تحصلت شركات من بينها
بناء  صناعة  على  للحفاظ  دوالر  مليون   183 على   ArcelorMittal و 
مراقبة  لتكنولوجيا  ال��دوالرات  من  الماليين  عشرات  وخصصت  السفن، 
مليون   80 ومبلغ  والفضاء،  طيار  دون  من  والطائرات  الصناعية  األقمار 
جراء  مشاكل  من  تعاني  كانساس  في  طائرات  غيار  قطع  لشركة  دوالر 
العالمي  والتباطؤ  ماكس(   737 )بوينغ  طائرات  طالت  التي  االنتقادات، 
في السفر الجوي، باإلضافة إلى ذلك تم تخصيص 2 مليون دوالر لمصنع 

محلي لنسيج زي الجيش”.
بحقيقة  ذلك  تفسير  األميركية  الدفاع  وزارة  حاولت  ذلك،  غضون  في 
أنها سعت إلى »إيجاد توازن بين زيادة مخزونات األدوية ودعم صناعة 
إيلين  والدعم،  للمشتريات  األميركي  الدفاع  وزير  نائبة  قالت  إذ  الدفاع”، 
لورد: »يجب أن نتذكر دائًما أن األمن االقتصادي واألمن القومي متشابكان 
بشكل وثيق للغاية، وأن قاعدتنا الصناعية هي في الواقع الرابط بينهما”.

الطيران  صناعة  اتحاد  ورئيس  للجيش  السابق  السكرتير  وأض��اف 
إريك فانينغ: »في جذور ذلك كانت أزمة هائلة غير مسبوقة كنا نواجهها، 

والحاجة إلى أن تتحرك الحكومة بسرعة وقد فعلت ذلك”.
كما أشارت الصحيفة إلى أن »بعض المتعاقدين الدفاعيين تلقوا أمواالً 
من البنتاغون، على الرغم من أنهم قد انغمسوا بالفعل في وعاء آخر من 

تمويل اإلنقاذ، وهو برنامج حماية شيك الراتب”.
هذا وقد وجه ممثلو الحزب الديمقراطي انتقادات لتصرفات البنتاغون، 
ودعوا إلى إجراء تحقيق في هذا الخصوص غير المشروع لألموال، والذي 

وصفوه بأنه »غير مقبول”.
هذا وأكدت الصحيفة أن »المقال سيستند إلى مراجعة السجالت العامة، 
وإعالنات العقود الفردية، وشهادة الكونغرس، والمقابالت مع األشخاص 

المشاركين في قرارات اإلنفاق”.

الخارجّية العراقّية:

 

 خطوات مت�ساعدة  ال�سترداد

االأموال المجّمدة في الخارج

خطواتها  تصاعد  أمس،  العراقية،  الخارجية  وزارة  أكدت 
إلعادة األموال المجمدة من مختلف الدول، مؤكدة أن الحكومة 
قائمة  من  لخروجها  األوروب��ي  الدعم  على  حصلت  العراقية 

الدول العالية الخطورة.
ووفقا لوكالة األنباء العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة، 
أحمد الصحاف، إن »الوزارة تالحق األموال المجمدة بمختلف 
25 مليون دوالر كانت  أكثر من  إذ نجحنا في استرداد  الدول، 
في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة«. 

وأضاف: »خطواتنا بهذا االتجاه متصاعدة ومتنامية«.
وأوضح: »نجحنا في رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة 
بمختلف  أعمالها  تخصصات  تمتد   ،230 أصل  من  عراقية 
إلى  واإلنتاجية«.وأشار  واالستثمارية  الصناعية  القطاعات 
كانت  الخدمة،  إلى  عراقية  وشركة  مؤسسة   169 »عودة  أن 
 ،1518 األمن  مجلس  بقرار  الماضية،  السنوات  طيلة  متوقفة 
أن  الحظر، ويفترض  الخدمة ورفع عنها  إلى  اليوم عادت  هي 

تباشر بمزاولة  أنشطتها«.
والمؤسسات،  ال��ش��رك��ات  ه��ذه  أنشطة  »إع���ادة  وت��اب��ع: 
واالقتصادي  االستثماري  المستوى  على  إيجاباً  ستنعكس 

والصناعي واإلنتاجي في العراق«.
لمساعدة  استعداده  أبدى  قد  الدولي  النقد  صندوق  وكان 
العراق، وذلك خالل بحث الصندوق مع البنك المركزي العراقي 

تنسيق السياسات المالية.
محافظ  أن  له،  بيان  في  العراقي  المركزي  البنك  وأوضح 
اجتماع  خالل  ناقش  مخيف  غالب  مصطفى  المركزي  البنك 
في  الصندوق  ورغبة  استعداد  الصندوق  مسؤولي  مع  مرئي 

مساعدة العراق.
الدعم  تقديم  في  ستتمثل  المساعدة  أن  إلى  البيان  وأشار 
والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط 

الضبط المالي.

االأردن وال�سويد �سينّظمان اجتماعًا 

 

لبحث �سبل دعم االأونروا

ونظيرته  الصفدي،  أيمن  األردن��ي  المغتربين  وش��ؤون  الخارجية  وزير  استعرض 
الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  لوكالة  العام  والمفوض  ليند،  آن  السويدية 
الفلسطينيين )األونروا( فيليب الزاريني، االستعدادات لعقد اجتماع لمجموعة ستوكهولم 
الذي تنظمه المملكة والسويد الشهر المقبل للتباحث مع الشركاء الدوليين حول سبل دعم 

الوكالة مالياً وسياسياً، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجّد »كوفيد- 19«.
اجتماع  استعرض  فقد  األردنية  الخارجية  وزارة  عن  صادر  صحافي  بيان  وحسب 
جرى اليوم األربعاء، ضم اليوم الصفدي وليند والزاريني »التحضيرات الجتماع مجموعة 
ستوكهولم الذي ستنظمه المملكة والسويد الشهر المقبل للتباحث مع الشركاء الدوليين 

حول سبل دعم الوكالة مالياً وسياسياً«.
وتضّم المجموعة التي كانت عقدت آخر اجتماع عبر آلية االتصال المرئي بتاريخ 22 
وألمانيا،  والنرويج،  والكويت،  ومصر،  والسويد،  األردن،  من  كالً   2020 نيسان/أبريل 
وتشغيل  غوث  لوكالة  باإلضافة  األوروب��ي  واالتحاد  واليابان،  وفرنسا،  وبريطانيا، 

الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
وتمحور االجتماع الذي ُعقد أمس، عبر آلية االتصال المرئي، حول سبل حشد الدعم 
ضغوط  من  تواجه  ما  ظل  في  المالية  احتياجاتها  تلبية  الوكالة  لتمكين  الالزم  الدولي 

مالية متزايدة ومتطلبات مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا.
وقّدم الزاريني إيجازاً حول الوضع المالي للوكالة والجهود التي تقوم بها لتوفير الدعم 

الالزم وخطط الوكالة المستقبلية.
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بديل الأحادّية الأميركّية جاهز 

بمباركة من الأمم المتحدة!

{ د. وفيق إبراهيم 

يحاول النفوذ األميركي العالمي محاربة الموت بعد نفاد طاقاته 
وتحّول إمكاناته الى صراخ وضجيج فقط من دون فاعلية ميدانية 

حقيقية.
هذا ال يعني أنه خسر موقعه األول في العالم عسكرياً واقتصادياً، 

لكنه استهلك قدرته على التأثير في األزمات المتنّوعة.
حالة  مدركاً  سياسياً  أو  عسكرياً  بها  اإلمساك  بوسعه  يعد  فلم 

العجز عن الدفع نحو تسويات خاصة بها مع قوى دولية أخرى.
ُيصاب  حتى  العالم  من  جهة  في  يتحايل  النفوذ  ه��ذا  يكاد  فال 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  لكن  أخ��رى،  مناطق  في  بإحباط 
بقدراته على التمثيل والتهريج وإطالق كميات كبيرة من االدعاءات 
مرحلة  إلط��ال��ة  ف��رص��ة  األم��ي��رك��ي��ة  القطبية  ه���ذه  يمنح  ال��ف��ارغ��ة 

احتضارها.
بذلك يتمكن من الفوز بوالية رئاسية ثانية في انتخابات تشرين 

الثاني المقبل.
للجمعية  والسبعين  الخامسة  ال��دورة  ان  تكشف  الوقائع  أن  إال 
مئات  اثنتين:  حالتين  وج��ود  أظ��ه��رت  المتحدة  األم��م  ف��ي  العامة 
القارات ال يجد األميركيون لها حالً ال سلماً  النزاعات في مختلف 

وال حرباً وال سياسة.
خلفيّة  على  ال��دول��ي  األم��ن  مجلس  انقسام  هي  الثانية  والحالة 
الحلول  آليات  رف��ض  على  تتوّحد  دول  أرب��ع  بين  الصراعات  ه��ذه 
األميركية مقابل دولة واحدة في مجلس األمن هي الواليات المتحدة 
األميركية التي تتهم الدول األربع األعضاء في مجلس األمن الدولي 
روسيا والصين وفرنسا وانجلتره، بتفخيخ الدور األميركي حتى 
أن ترامب اتهم الصين في كلمته األممية بواسطة السكايب بتلويث 
العالمية والسيطرة  التجارة  العالم بكورونا وأوبئة أخرى وتدمير 
أدان  كما  لها،  بالتصدي  األم��ن  مجلس  مطالباً  الصين،  بحر  على 
والشرق  وفنزويال  البيضاء  روس��ي��ا  ف��ي  سياساتها  ف��ي  روس��ي��ا 
اذا  بعقوبات  المانيا  ومعهما  وانجلتره  فرنسا  م��ه��دداً  االوس���ط 
اخترقت عقوبات بالده المفروضة على إيران. وذهب ناحية إيران 
مندداً  والعالمية،  أوسطية  الشرق  االتهامات  مئات  عليها  فأطلق 
يطلق  الذي  األميركي  الديموقراطي  الحزب  الى  وصوالً  بفنزويال 

عليه لقب الحزب الشيوعي االشتراكي.
لقد عكس خطاب ترامب األزمة العميقة للنظام القطبي األميركي 

المصاب بشلل يجعله معادياً لكل األزمات العالمية.
البنى  في  متراكم  بنيوي  ضعف  مجرد  الى  تعود  ال  حالة  وهذه 
ما  حسب  فهي  النظام،  لهذا  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية 
أقوى  تمتلك  ب��الده  بأن  يتباهى  أنه  حتى  قوة  ي��زداد  ترامب  يقوله 
بليون  ونصف  بليون   2 عليه  االميركيون  انفق  العالم،  في  جيش 

دوالر خالل السنوات األربع المنصرمة.
أين مشكلته اذاً؟

ويليه  اوالً  الصيني  للمنافسين  التدريجي  الصعود  في  تكمن 
ال��روس��ي واخ��ي��راً ال��ج��ن��اح ال��غ��رب��ي م��ن االوروب��ي��ي��ن ال��ذي��ن ازداد 
ال���والي���ات المتحدة  اق��ت��ن��اع��ه��م ب���أن أس��ب��اب ت��راج��ع دول��ه��م ه��ي 
صديق  أو  لعدو  ال  تتيح  ال  التي  االحتكارية  بسياساتها  األميركية 
سنتين  منذ  تمكنت  فرنسا  ان  يكفي  االق��ت��ص��ادي��ة.  ب��االس��ت��ف��ادة 
اإليراني  االقتصاد  مع  لشركاتها  اقتصادية  معاهدات  توقيع  من 
تحذو  ان  بريطانيا  وكادت  المانيا،  أقل  بدرجات  انما  مثلها  وفعلت 
األوروب��ي��ة عن  ال��دول  اميركي منع هذه  امر  حذوهما لوال ص��دور 
وتبين  الفور،  على  فانسحبت  اإلسالمية  الجمهورية  مع  التعامل 
تسوية  ح��ول  إيرانية  قيادات  س��راً  يفاوضون  األميركيين  ان  لها 
بين بلديهما تقوم على إيالء الشركات األميركية الموقع االساسي 
الذين  األميركيين  أن  واكتشفت  المتنّوعة  االقتصادية  العقود  في 
الشرق  العربية على مشاركتهم في غزو  الدول  الكثير من  أرغموا 
العراق استحصلوا لشركاتهم على عقود نفطية  السوري وشمال 
كثيرة في مناطق قرب كركوك العراقية منظمين بالقوة العسكرية 
مع  بالتعاون  ال��س��وري  ال��ش��رق  لنفط  ومتواصلة  منظمة  س��رق��ة 
األكراد واالنفصاليين من دون اي مساهمة لدول التحالف الدولي 

األوروبية الموجودة في المكان عسكرياً.
أيضاً  يعملون  أميركيين  بيد  دمى  أنهم  األوروب��ي��ون  الحظ  كما 
وسواحله  بمياهه  المتوسط  البحر  على  االقتصادية  الهيمنة  على 

محاولين اختراق النفوذ الفرنسي – األوروبي في أفريقيا.
الدورة  في  واض��ح  بشكل  ظهرت  العميقة  االختالفات  ه��ذه  إن 
القطبية  أزم��ة  بوضوح  كشفت  التي  والسبعين  الخامسة  األممية 
الروسية  االمن  مجلس  في  األممية  الرباعية  وحرصت  األميركية 
للدفع  ألوروب��ا  فعلياً  الممثلة  والبريطانية  والفرنسية  والصينية 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أعلن  جديد،  عالمي  نظام  نحو 
أنه متكّون من مجلس األمن الدولي اي روسيا والصين والواليات 

المتحدة األميركية وأوروبا عبر الثنائي الفرنسي – االنجليزي.
فيصبح النظام الدولي الجديد متشكالً من كامل أعضاء مجلس 
إلغاء أي قضية  »الفيتو« أي  الذي يحظى كل عضو فيه بحق  األمن 

ال تناسبه.
حقيقية  تسويات  ال��ى  أعضائه  حاجة  النظام  ه��ذا  مميزات  م��ن 
حول كامل المواضيع بما يؤدي الى حلول وسطى بإمكانها توفير 
التي تحاول حتى  االميركية  الغطرسة  دّمرته  لعالم  كبير  استقرار 
النظام  هو  األم��ن  مجلس  يصبح  فهل  استغالله،  او  تفجيره  اآلن 
العالمي الجديد؟ هذا ما تشير اليه موازنات القوى، لكن موعده قد 

يتأخر أشهراً بعد االنتخابات األميركية المقبلة.

النائب السابق وليد جنبالط عبر »تويتر«،  أنه آن  } اعتبر رئيس الحزب التقدمي االشتراكي 
األوان اللتقاط ورقة اول من أمس »والبناء عليها وتسهيل التشكيل بعيداً عن الحسابات الضيقة، 

فكل دقيقة تمّر ليست لصالح لبنان«.
الله،  الهرمل في حزب  اجتماعها في مركز قطاع  الوطنية، خالل   األح��زاب والقوى  } بحثت 
البنزين  مادتي  شّح  سيما  ال  المحروقات  أزم��ة  تفاقم  أبرزها  القضايا  من  »العديد  بيان  بحسب 
كما  إقرارها«.  منذ  الهرمل  أسواق  من  المدعومة  الغذائية  السلة  فقدان  إلى  باإلضافة  والمازوت، 
ناقش المجتمعون موضوع العفو العام مشّددين على »ضرورة إقراره، خصوصاً مع تفشي وباء 
كورونا في السجون«. ودعا المجتمعون »الدولة بأجهزتها اإلدارية واألمنية كافة ألخذ دورها في 

الحد من هذه المشاكل وتفعيل دورها الرقابي«.

} استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في المقّر 
البطريركي في البلمند، األرشمندريت فيليبس كاهن الكنيسة الروسية األرثوذكسية في بيروت. 

كما استقبل رئيس الكنيسة القبطية األرثوذكسية في لبنان وسورية  األب طيمون السرياني.
ساندر  األلباني  الداخلية  وزير  مع  الراعي  بشارة  الكاردينال  الماروني  البطريرك  عرض   {
ليشا، األوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ودعا ليشا الراعي إلى زيارة ألبانيا لتعزيز العالقات 

بين البلدين.
إقامة حفل تخريج وتوزيع شهادات  »تويتر«، عن  الجيش عبر صفحتها على  قيادة  أعلنت   {
على عسكريين من فوج التدخل األول ولواءي المشاة العاشر والثاني عشر وفوج الحدود البرية 

األول، بعد أن تابعوا بنجاح دورة »تمّرس على المداهمة » بإشراف فريق تدريب أميركي.

�أخبار

خفاياخفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي وخلفيات 
الموقف الفرنسي إن الرئيس امانويل ماكرون أبعد 

وزير الخارجية جان ايف لودريان والدبلوماسي 
امانويل بون عن الملف اللبناني لتبنيهما مواقف تتطابق 

مع وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو ومعاونه 
ديفيد شينكر بإعطاء األولوية لمحاصرة حزب الله 

وليس لتسوية تشكيل الحكومة.
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسك 
الطبيعية  وثرواته  مياهه  في  الكامل  بحقه  لبنان 
بحسب  البحرية  ح��دوده  وبكامل  وغ��از  نفط  من 
دور  الى  »يتطلع  أنه  إلى  مشيراً  الدولي،  القانون 
حقوقه  لتثبيت  الصديقة  وال��دول  المتحدة  األمم 
األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  وساطة  وتحديداً 
الحدود  لترسيم  ال��ازم��ة  المفاوضات  إلج���راء 
البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي بما 

يحفظ سيادة لبنان وحقوقه في ثرواته«.
الجمعية  في  لبنان  باسم  ألقاها  كلمة  وخال 
العمومية لألمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك 
إج��راءات  وفق  والسبعين،  الخامسة  دورتها  في 
المنظمة  قبل  من  المّتبع  الصحي  البروتوكول 
الرؤساء  كلمات  توجيه  أوج��ب  وال��ذي  الدولية 
الرئيس عون »إن الشعب  الفيديو، قال  عبر تقنية 
لبنان  أطيافه يتمسك بالحفاظ على  اللبناني بكل 

كبيراً موحداً من دون أي تقسيم أو تجزئة«.
بلبنان  عصفت  التي  االزم���ات  مسار  وع��رض 
مرفأ  انفجار  وآخرها  لها  المأساوية  والتداعيات 
حقيقة  معرفة  يريد  لبنان  »كل  أن  مؤكداً  بيروت، 
لم  »أننا  على  مشدداً  العدالة«،  وتحقيق  االنفجار 
قامت  التي  الدولية  الفرق  معلومات  بانتظار  نزل 
صور  عن  كما  الباخرة  لغز  عن  الازمة  باألبحاث 
الجزء  هذا  في  الغموض  لجاء  الصناعية  األقمار 
لدى  خاصاته  يصب  سوف  ال��ذي  التحقيق  من 
القضائية  ال��والي��ة  سياق  في  العدلي  المجلس 

للسيادة اللبنانية«.
القرار  لبنان  التزام  الجمهورية  رئيس  وج��دد 
الدولي  المجتمع  ومطالبته  مندرجاته  بكل   1701
إلزام »إسرائيل« القيام بموجباتها الكاملة في هذا 

المجال ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، وحثها 
من  تبقى  ما  لترسيم  »يونيفيل«  مع  التعاون  على 
الخط األزرق واالنسحاب الفوري من شمال الغجر 

ومزارع شبعا وتال كفرشوبا.
العالم  ودول  ال��م��ت��ح��دة  األم���م  ع���ون  وش��ك��ر 
على  الحكومية  وغ��ي��ر  الحكومية  والمنظمات 
االستجابة السريعة لمساعدة بيروت واللبنانيين 
في  بيروت  مرفأ  في  حصل  ال��ذي  االنفجار  بعد 
الرابع من آب الفائت، مؤكداً وقعها اإليجابي على 

لبنان وشعبه عملياً ومعنوياً.
التي  السوريين  النازحين  مسألة  إل��ى  ولفت 
تعامل لبنان مع أزمتها من مبدأ الواجب اإلنساني 
عدم  مبدأ  خصوصاً   الدولي  للقانون  واحتراماً 
اإلعادة القسرية، وطالب »بتكثيف الجهود للعودة 
اآلمنة والكريمة وعدم ربطها بالحل السياسي في 

سورية«.

إيضاحات لرئاسة الجمهورية
على صعيد آخر، أعلن مكتب اإلعام في رئاسة 
المواقف  »إزاء  أن��ه  أم��س،  بيان  في  الجمهورية 
تشكيل  بشأن  إعامياً  تداوله  تم  وما  والبيانات 
الفرنسية  ال��م��ب��ادرة  على  وح��رص��ا  الحكومة، 
وتشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين 
للقيام باإلصاحات الازمة ألنقاذ لبنان من أزماته 
المختلفة  والمواقف  البيانات  أن  وبما  المعقدة، 
المسار  تحجب  قد  األحيان  بعض  في  والمتباينة 
إلى  للوصول  حتماً  اتباعه  يجب  الذي  الدستوري 
رئاسة  في  اإلع��ام  مكتب  يهّم  الحكومة،  تشكيل 

الجمهورية إيضاح اآلتي:
عن  صدر  ال��ذي  البيان  مضمون  تأكيد  أوالً:   -

رئيس الجمهورية يوم االثنين الماضي.
- ثانيا: التذكير بأن الدستور ينص صراحة في 
مادتيه 53 )فقرة 4( و64 )فقرة 2( على أن رئيس 
مجلس  رئيس  مع  باالتفاق  ُيصدر  الجمهورية 
رئيس  وأن  الحكومة،  تشكيل  مرسوم  ال���وزراء، 
النيابية  االستشارات  ُيجري  المكلّف  الحكومة 

الجمهورية  رئيس  مع  وُيوقع  الحكومة  لتشكيل 
اجتهاد  أي  دون  من  يعني  ما  تشكيلها،  مرسوم 
دستورية،  صاحيات  على  تطاول  أو  اختزال  أو 
بتشكيل  بالمباشر  معنّي  الجمهورية  رئيس  أن 
مع  باالتفاق  التشكيل  مرسوم  وبإصدار  الحكومة 

رئيس الحكومة المكلف«.

مقر  في  ب��ّري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  ترأس 
لهيئة  اجتماعاً  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة 
إيلي  المجلس  رئيس  نائب  حضره  المجلس،  مكتب 
هاغوب  الجسر،  سمير  عون،  آالن  والنواب:  الفرزلي 
لمجلس  العام  األمين  موسى،  وميشال  بقرادونيان 
النواب عدنان ضاهر والمدير العام لإلدارة المشتركة 

في المجلس محمد موسى.
كالعادة  »االجتماع  الفرزلي  قال  االجتماع،  بعد 
لهيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب 
انعقادها  المنوي  للجلسة  األعمال  جدول  لمناقشة 
جدول  مناقشة  وتمت  المقبلين،  والخميس  األربعاء 
إقتراحات  أو  القوانين  مشاريع  لجهة  سواء  األعمال 
على  تركيز  هناك  وكان  المكّررة.  المعّجلة  القوانين 
مواضيع ذات شأن خصوصاً في ما يتعلق بانفجار 
والمشاكل  عليه،  ترتبت  التي  والتداعيات  المرفأ 
أو  ال��ع��ق��اري  المستوى  على  س���واء  ب��ه  المتعلقة 
أو  ببعض  بعضهم  المالكين  عاقة  مستوى  على 
المشتركة  اللجان  أش��رف��ت  وال��ت��ي  المستأجرين 
واألفكار  القوانين  كل  مع  جمع  قانون  صياغة  على 
المقترحة لكي تدرس في جدول أعمال الهيئة العامة 

االسبوع المقبل«.
وعن قانون العفو العام، قال الفرزلي »قانون العفو 
سيكون على جدول األعمال ألنكم تعلمون جميعاً أنه 
في الجلسة العامة الماضية، كان على جدول األعمال، 
ميثاقيتها  لعدم  حينها  بّري  الرئيس  رفعها  والتي 
بسبب انسحاب من انسحب في وقتها. هذا القانون 
بعد  اليوم  خصوصاً  األعمال،  ج��دول  على  ي��زال  ال 
المخاطر التي تتهدد السجون والتي بدأت بشائرها 
المنتشرة  السجون  من  وغيره  المركزي  السجن  في 

حيث اكتظاظ السجناء بصورة ال يمكن تحّملها«.

العفو،  قانون  على  الكتل  بعض  ماحظات  وعن 
ستكون  الماحظات  »ه��ذه  أن  إل��ى  الفرزلي  أش��ار 

موضوع نقاش في الجلسة العامة«.
أج��اب  الحكومي،  ال��ش��أن  ف��ي  س��ؤال  على  ورداً 

وهناك  الموقف،  سيد  هو  التشاؤم  يعد  »لم  الفرزلي 
تأليف  إلمكان  نوعي  تطّور  إلحداث  واعدة  إمكانات 
حكومة، لكن يجب أن ننتظر«، واصفاً مبادرة الرئيس 
ُتثّمن  أن  ويجب  النوعي  ب�«التطور  الحريري  سعد 

وتؤخذ  في االعتبار«.
من جهة ثانية، عرض رئيس المجلس مع النائب 
المستجدات  وآخ��ر  العامة  األوض��اع  منصور  ألبير 

السياسية.

عون اأمام الأمم المتحدة: نتم�سك بحقنا الكامل

 في مياه لبنان وثروته الطبيعية

بّري تراأ�س اجتماع هيئة مكتب المجل�س 

الفرزلي: قانون العفو العام على جدول الجل�سة العامة المقبلة 

)داالتي ونهرا( عون يلقي كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة  

بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(

الخازن: حكومة اأديب
هي الفر�سة الأخيرة

الماروني  العام  المجلس  رئيس  رأى 
الوزير السابق وديع الخازن »أن حكومة 
مصطفى أديب، هي بحّق حكومة الفرصة 
األخيرة المتبقية إلنعاش لبنان، وإالّ ذهب 
الباقية  الخارجية  الثقة  فقدان  إلى  البلد 
مبادرة  في  أمعنا  ولو  المساعدة،  يد  لمّد 
لتبين  المنفردة،  الحريري  سعد  الرئيس 
وإقتسام  والتاعب  للعب  مجال  ال  أن  لنا 

لحصص أو مرابح«.
أن  أم��س،  بيان  ف��ي  ال��خ��ازن  واعتبر 
دعوة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي 
لإلنقاذ  الفرصة  هذه  إغتنام  إلى  األخيرة 
الزوال.  إلى  وإال  اإلنقاذ  سياق  في  »تأتي 
العماد  الجمهورية  رئ��ي��س  أن  وح��ت��ى 
السانحة،  ه��ذه  ي��وّف��ر  ل��م  ع��ون  ميشال 
للتواضع  تغاضيها  خطورة  أدرك  التي 
المصالح  حساب  على  ول��و  وال��ت��ن��ازل، 
أن  أن��ذر  بحيث  والحزبية،  الشخصية 

الوطن ال يحتمل أي تأجيل«.
وسأل »هل ُيطلق العنان للرئيس المكلّف مصطفى أديب في إختيار الوزراء المناسبين لعملية 

اإلنقاذ؟«
وختم »الكل مدعو، اليوم قبل الغد، إلى يقظة ضمير ووقفة راجلة للخروج من دّوامة المراوغة 
الثقة  تتاشى  لئا  جداً،  والخطير  المصيري  الظرف  هذا  في  الدستور،  على  واللعب  السياسية 
الفوضى  تحّل  أن  قبل  الناس،  وأوجاع  بأوضاع  رحمة  الله  فلنتق  لبنان.  عن  والدولية  العربية 

العامة المنبئة بنهاية محتومة للبنان الكبير«.

ال�سفير ال�سيني: �سنوا�سل 
 تقديم الم�ساعدات للبنان

الصيني  اللبناني  الحوار  طريق  جمعية  رئيس  أعلن 
وارف قميحة، أن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى 
في  السفارة  »أن  رسالة  في  أبلغه  كيجيان،  وانغ  لبنان 
بيروت ألغت حفلة االستقبال التي كانت مقّررة لمناسبة 
الذكرى ال� 71 لتأسيس جمورية الصين الشعبية، نظراً 

لجائحة كورونا«.
كيجيان،  السفير  أّن  إل��ى  بيان   في  قميحة  وأش��ار 
عاقة  على  والحفاظ  الصداقة  »أواصر  رسالته  في  أكد 
في  جاء  ومما  اللبنانية«،  األط��راف  مختلف  مع  طيبة 
تاريخية،  صداقة  ولبنان  الصين  بين  »تربط  الرسالة 
وتحافظ الصين على عاقات طيبة مع مختلف األطراف 

اللبنانية«.
الحزام  بناء  في  للصين  شريك  لبنان  »إن  أض��اف 
المستويين  أكيدة في لبنان على  والطريق وهناك رغبة 
مع  العملي  التعاون  تعميق  في  والشعبي  الرسمي 
الجانب الصيني، سيواصل الجانب الصيني دعم سيادة 
لبنان ووحدته وسامة أراضيه ولن يتدخل في الشؤون 
الداخلية للبنان، نظراً للتحديات المتعددة التي يواجهها 

في  ما  تقديم  الصيني  الجانب  سيواصل  حالياً،  لبنان 
مشروع  تنفيذ  على  والعمل  اللبناني  الجانب  إلى  والعسكرية  واالنسانية  االقتصادية  المساعدات  من  وسعه 
له  مخّطط  هو  لما  وفقاً  الصينية  الحكومة  قبل  من  الممّول  الجديد  للموسيقى  العالي  اللبناني  الوطني  المعهد 
الصيني  الجانب  سيواصل  كما  المتبادلة،  المنفعة  أساس  على  العملي  التعاون  سبل  في  البحث  وتشجيع 
المشاركة الفّعالة في عمليات حفظ السام التابعة لألمم المتحدة في لبنان، لتقديم مساهمة أكبر للحفاظ على 

السام في لبنان والمنطقة«.
وتقّدم السفير الصيني بالشكر من قميحة على إسهاماته لتعزيز الصداقة والتعاون بين لبنان والصين.



3الوطن
اأّكد ثبات القوميين في المواجهة المفتوحة �صد عدونا الوجودي وعاهد ال�صهداء على ال�صتمرار في المقاومة حتى الن�صر الأكيد

الح�صنية: عملية البطل القومي خالد علوان في »الويمبي« كانت فاتحة ع�صر التحرير واالنت�صارات

ونتم�صك بالمقاومة نهجًا وخيارًا را�صخًا في �صلب عقيدة حزبنا من التاأ�صي�س اإلى كل محطات ال�صراع

»الويمبي«  عملية  ذكرى  بمناسبة 
الشهيد  البطل  ومنفذها  البطولية، 
خ��ال��د ع��ل��وان أص��در رئ��ي��س الحزب 
وائل  االجتماعي  القومي  السوري 

التالي: البيان  الحسنية 
 38 ق��ب��ل   ،1982 اي��ل��ول   24 ف��ي 
ب��ي��روت ح��دث��اً عظيماً  ع��ام��اً ش��ه��دت 
البطولية  »ال��وي��م��ب��ي«  بعملية  تمثل 
ال��ق��وم��ي خالد  ال��ب��ط��ل  ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
علوان وصرع فيها عددا من ضباط 
الذين  وج���ن���وده،  ال��ي��ه��ودي  ال��ع��دو 
ق���وة اح���ت���ال غاشم  ك���ان���وا ض��م��ن 
لبنان،  ون��ص��ف  ب��ي��روت  للعاصمة 

ويعيثون قتاً واجراماً وارهاباً. 
إن هذا الحدث العظيم، شكل نقطة 
وعملياتها  المقاومة  لعمل  ارت��ك��از 
ضد االحتال، وأولى نتائج العملية 
اندحار قوات االحتال عن بيروت، 
عملية  على  ساعات  بعد  أعلنت  التي 
ال��وي��م��ب��ي ب��م��ك��ب��رات ال���ص���وت »ال 
ت��ط��ل��ق��وا ال��ن��ار ان��ن��ا راح���ل���ون« وقد 
رح��ل��وا وت��ح��ررت ب��ي��روت ف��ي 29 
ورفقائه  علوان  خالد  ببطولة  ايلول 

المقاومين. وكل 
القومي  ال����س����وري  ال���ح���زب  إن 
االج���ت���م���اع���ي، وف����ي ه����ذه ال���ذك���رى 
القوميون  يحييها  وال��ت��ي  ال��خ��ال��دة 
االج��ت��م��اع��ي��ون وك���ل االح������رار في 
الويمبي  ع��م��ل��ي��ة  أن  ي��ؤك��د  األم�����ة، 
وت��ح��ري��ر ب��ي��روت، ه��ي ن��ت��اج خيار 
المقاومة الذي أعلنه الحزب القومي 
منذ تأسيسه، وترجمه في الكثير من 
المحطات في مواجهة يهود الخارج 
االجتياح  مواجهة  وف��ي  وال��داخ��ل، 
حيث   ،1982 ع��ام  للبنان  اليهودي 
تاريخ  األول���ى  ب��ال��ص��واري��خ  سجل 
انطاقة جبهة المقاومة في 21 تموز 
مستوطنات  بها  مستهدفاً   ،1982
الجليل وكاسرا ادعاءات قادة العدو 
لبنان  اجتياح  م��ن  ال��ه��دف  بتحقيق 

وهو »سامة الجليل«.
لقد جرت العادة، أن ينظم الحزب 
شارع  في  والمسيرات  االحتفاالت 
ولكن  ال��ذك��رى،  لهذه  احياء  الحمرا 
ب��س��ب��ب ت��ف��ش��ي وب�����اء »ك����ورون����ا«، 
والعاصمة  الحمرا  ش��ارع  سيفتقد 
بيروت حضور القوميين وزوابعهم 
العملية  ذك����رى  ل��ك��ن  وه��ت��اف��ات��ه��م، 
وبطلها الشهيد خالد علوان ال تتأثر 
بأي وباء ألنها ذكرى خالدة تسكن 

االجتماعيين. القوميين  نفوس 
في ذكرى عملية الويمبي ومنفذها 
يؤكد  علوان  خالد  الشهيد  المقدام 
الحزب السوري القومي االجتماعي 

على:
نهجا  ب��ال��م��ق��اوم��ة  التمسك  أوالً: 

ف���ي صلب  ف��ال��م��ق��اوم��ة  وخ����ي����اراً، 
تزال  وال  كانت  وهي  حزبنا،  عقيدة 
كل  ف��ي  راس��خ��اً  ن��ه��ج��اً  وستستمر 
ال���م���راح���ل وال���م���ح���ط���ات، وق����د قدم 
التضحيات  االجتماعيون  القوميون 
الجسام، وبذلوا الدماء الزكية ايماناً 
التي تساوي  الحزب واألمة  بقضية 
شعبهم  ع����ن  ودف�����اع�����اً  وج����وده����م 
منطلقين  األم���ة،  ك��ل  ف��ي  وب��اده��م 
من ثوابت صراعية حددها مؤسس 
الحزب انطون سعاده، الذي قال: لو 
حركة  كنا  لما  صراع  حركة  نكن  لم 
للشهيد  فالتحية  االط�����اق«.  ع��ل��ى 
ال��ب��ط��ل خ��ال��د ع��ل��وان ول��ك��ل شهداء 
الذين  األب��ط��ال  ال��ح��زب وم��ق��اوم��ي��ه 
البطولة  م���ارس���وا  ال��ع��ق��ي��دة  ب��ه��دي 
ال��ح��زب واألم���ة في  وص��ن��ع��وا مجد 
معارك البطولة ضد العدو اليهودي 
التقسيم  وم���ش���اري���ع  واالره��������اب 

والتفتيت.
مواقفه  على  الحزب  يؤكد  ثانياً: 
لكل  ال��ث��اب��ت��ة وال���راس���خ���ة، رف���ض���اً 
اليهودي،  العدو  مع  التطبيع  اشكال 
ول����م����خ����ط����ط ت���ص���ف���ي���ة ال���م���س���أل���ة 
فلسطين  أن  وي��ؤك��د  الفلسطينية، 
ك���ل ف��ل��س��ط��ي��ن ه���ي ب��وص��ل��ة نضال 
مواجهة  في  ومقاومتهم،  القوميين 
بعض  ه��رول��ة  مواجهة  وف��ي  ال��ع��دو 
إلى  تنتقل  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  االن��ظ��م��ة 

ضفة العدو تحت عناوين التطبيع.
وينبّه الحزب من خطورة عمليات 
ال��ت��ط��ب��ي��ع م����ع ال����ع����دو ال���ي���ه���ودي، 
ألن����ه����ا ت���ن���ط���وي ع���ل���ى اس���ت���ه���داف 
المسألة  تصفية  الى  يرمي  مباشر 
استهداف  وك���ذل���ك  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، 
ال��م��ق��اوم��ة ف��ي األم���ة،  دول وق����وى 
عبر تكثيف الضغوط بكّل أشكالها، 
وإشغال الكيانات والدول باألزمات 
المتفاقمة،  والمعيشية  االقتصادية 
من  وأكثر  لبنان  في  يحدث  ما  وهذا 
بلد، حيث تنتشر منظمات مشبوهة 
الفوضى  ونشر  التحريض  تتولى 
بغية  المجتمع  تفتيت  الى  للوصول 
ال��م��ن��ع��ة والقوة  ع��ن��اص��ر  م��ن  ال��ن��ي��ل 
مواجهة  في  منيعاً  سداً  تشكل  التي 

المعادية. المشاريع 
اليوم  ي���واج���ه  ل��ب��ن��ان  اّن  ث���ال���ث���اً: 
البنيوية  أزم����ات����ه  ت���راك���م  ت���ح���دي 
االقتصادية  وأوض���اع���ه  ال��ع��م��ي��ق��ة 
من  وهناك  الخطيرة،  واالجتماعية 
األزم��ات  ه��ذه  استغال  على  يعمل 
إلعادته الى مربع الضعف والحياد، 
سائغة  لقمة  جعله  الذي  المربع  هذا 
أمام العدو وأطماعه. لذلك نحذر من 
إلحاق  تستهدف  التي  الدعوات  كّل 
صيغة  تحت  التطبيع  بركب  لبنان 

صيغة  تحت  وإض��ع��اف��ه  »ال��ح��ي��اد«، 
بأننا  نؤكد  ولذلك  المقنع،  التقسيم 
المشاريع  ك��ّل  ض��ّد  ب��ح��زم  سنقف 
وال���ط���روح���ات ال���ت���ي ت��ت��ن��اق��ض مع 
وهويته،  وخ��ي��ارات��ه  ل��ب��ن��ان  ث��واب��ت 
فقد دفع اللبنانيون أثماناً باهظة من 
بمقاومته  قوياً  لبنان  يكون  ان  أجل 
وج���ي���ش���ه وش���ع���ب���ه، ف����ي م��واج��ه��ة 
اليهودي وقوى االرهاب،  االحتال 
الجيش  م���ؤس���س���ة  ن���ح���يّ���ي  وإن����ن����ا 
من  أرب��ع��ة  استشهد  ال��ت��ي  اللبناني 
عناصر  م��اح��ق��ة  خ���ال  ج��ن��وده��ا 
ارتكبت  التي  االرهابية  المجموعة 
استشهد  وال���ت���ي  ك��ف��ت��ون  ج��ري��م��ة 
اجتماعيين  ق��وم��ي��ي��ن  ث��اث��ة  ف��ي��ه��ا 
ه��م ال��ش��ه��داء ع���اء ف����ارس، ف��ادي 
فتحية  سركيس  وج��ورج  سركيس 

الجيش  وش��ه��داء  شهدائنا  الرواح 
اللبناني.

الطائفي  النظام  أن  الحزب  يؤكد 
إنقاذ  وال  العلل،  علة  ه��و  لبنان  ف��ي 
لهذا البلد إال بالدولة المدنية العادلة 
النظام  هذا  طبيعة  أّن  غير  والقوية، 
ضالته  ألنها  األزمات  يستولد  الذي 
خطوات  ت��س��ت��دع��ي  ي��س��ت��م��ر،  ل��ك��ي 
ضرورة  على  نشّدد  لذلك  تدّرجية، 
مندرجاته  ب��ك��ّل  ال��ط��ائ��ف  ت��ط��ب��ي��ق 
اإلص�����اح�����ي�����ة، ووض��������ع ق����ان����ون 
والمساواة  العدالة  يحقق  انتخابي 
لتثبيت  ك��م��دخ��ل  التمثيل،  وص��ح��ة 
من  المواطنيين  وتحرير  المواطنة 

كونهم رعايا طوائف ومذاهب.
وع��ل��ي��ه ن��دع��و إل���ى االس�����راع في 
تشكل  ال  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة  تشكيل 

وجهوية  س���ياسية  لمشاريع  مطية 
وأن  خ���ارج���ي���ة،  أم  ك��ان��ت  داخ��ل��ي��ة 
مس���ؤولياتها  ال��ح��ك��وم��ة  ت��ت��ح��م��ل 
أزم���اته  م���ن  ل��ب��ن�����������ان  ان��ق��������اذ  ف���ي 
بعدما  خ���ص���وص���اً  ال��م��س��ت��ف��ح��ل��ة، 
اللبنانيين  ع��ل��ى  األث���ق���ال  ت��ف��اق��م��ت 
االقتصادية  األوضاع  تردي  نتيجة 
الى  ال��م��دق��ع  الفقر  نسبة  ووص���ول 

حّد خطير.
صمود  أن  ال��ح��زب،  يؤكد  راب��ع��اً: 
وجيشاً  وق���ي���ادة  رئ��ي��س��اً  س���وري���ة 
وشعباً في مواجهة الحرب اإلرهابية 
اإلرهاب،  على  وانتصارها  الكونية 
للمشروع  ق��اص��م��ة  ض��رب��ة  ش��ك��ل 
ألنها  اس��ت��ه��دف��ه��ا  ال����ذي  ال���م���ع���ادي 
للمقاومة  وداع��م��ة  حاضنة  تشكل 
في لبنان وفلسطين والعراق. اّن ما 

حققته سورية في مواجهة اإلرهاب 
ورع���ات���ه، ه��و ان��ت��ص��ار م����دّو، وهذا 
تبقى  ما  بتطهير  سيكلل  االنتصار 
تركية  واحتاالت  إرهابية  بؤر  من 
المعركة  هذه  في  وأننا  وأميركية.. 
ن��ق��ف ف���ي ال���خ���ن���دق ال��م��ت��ق��دم ال��ى 
وكّل  البطل  السوري  الجيش  جانب 

المقاومة.  
خامسا: إن الحزب يدعو القوميين 
في  شعبنا  ابناء  وك��ل  االجتماعيين 
الصمود  من  المزيد  إل��ى  االم��ة،  كل 
المفتوحة  المواجهة  في  واالنخراط 
ضد  والمستويات  الصعد  كل  على 
ع��دون��ا ال���وج���ودي وض���د االره���اب 
ورعاته، وأن يكون عهدنا الدائم لكل 
شهدائنا هو االستمرار في المقاومة 

حتى تحقيق النصر األكيد.

ـ نحّذر من كّل الدعوات التي ت�صتهدف اإلحاق لبنان بركب التطبيع تحت 

�صيغة »الحياد« واإ�صعافه تحت �صيغة التق�صيم المقّنع ونوؤكد اأننا �صنقف 

بحزم �صد كّل الم�صاريع والطروحات التي تتناق�ض مع ثوابت لبنان 

وخياراته وهويته 

ـ النظام الطائفي في لبنان هو عّلة العلل ول اإنقاذ اإل بالدولة 

المدنية العادلة والقوية ون�صّدد على �صرورة تطبيق الطائف 

بكّل مندرجاته الإ�صالحية وو�صع قانون انتخابي يحّقق العدالة 

والم�صاواة و�صحة التمثيل كمدخل لتثبيت المواطنة وتحرير 

المواطنين من كونهم رعايا طوائف ومذاهب

ـ ندعو اإلى ال�صراع في ت�صكيل حكومة جديدة ل تكون 

مطية لم�صاريع �صيا�صية وجهوية داخلية كانت اأم خارجية 

واأن تتحّمل الحكومة م�صوؤولياتها في اإنقاذ لبنان من اأزماته 

الم�صتفحلة بعدما تفاقمت الأثقال على اللبنانيين نتيجة 

ترّدي الأو�صاع القت�صادية وو�صول ن�صبة الفقر المدقع الى 

حّد خطير جداً

ـ فل�صطين كّل فل�صطين هي بو�صلة ن�صال القوميين ومقاومتهم 

في مواجهة العدو وفي مواجهة هرولة بع�ض الأنظمة العربية 

التي تنتقل اإلى �صفة العدو تحت عناوين التطبيع
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ـ نحّيي موؤ�ص�صة الجي�ض اللبناني التي ا�صت�صهد اأربعة من جنودها خالل مالحقة عنا�صر 

المجموعة الإرهابية التي ارتكبت جريمة كفتون والتي ا�صت�صهد فيها ثالثة قوميين 

اجتماعيين هم ال�صهداء فادي �صركي�ض وعالء فار�ض وجورج �صركي�ض

ـ ما حققته �صورية في مواجهة الإرهاب ورعاته هو انت�صار مدّو وهذا النت�صار �صيتكّلل 

بتطهير ما تبقى من بوؤر اإرهابية واحتاللت تركية واأميركية.. واإننا في هذه المعركة 

نقف في الخندق المتقّدم الى جانب الجي�ض ال�صوري البطل وكّل المقاومة...



الوطن / �سيا�سة 4
التقى قيادة حزب البعث

علي عبد الكريم: لتعزيز التكامل

ال�صوري اللبناني في مواجهة الإرهاب والح�صار  

دياب: هدف ا�صتقالتي اإيقاظ ال�صيا�صيين للتوقف عن التناحر 

الداعوق طالب الجميع بت�صهيل ت�صكيل حكومة

مهّمتها اإنقاذ القت�صاد وتلبية حاجات النا�س 

»تجّمع العلماء«: اإعالن الحريري بدعة

والنظام اللبناني عجائبي

الرئي�س المكّلف: حري�س 

على تاأليف حكومة ُتر�صي الجميع 

»رابطة النواب ال�صابقين«: 

لإنجاح المبادرة الفرن�صية 

العبداهلل: للخروج من كهوف الطائفية 

قبل الخراب وال�صقوط المدّوي

السفير علي عبد الكريم خالل استقباله قيادة البعث في لبنان

شّدد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم 
في  اللبناني  السوري-  التكامل  تعزيز  على  علي 
وكل  والتكفيري  الصهيوني  اإلرهابين  مواجهة 
أنواع الحصار اإلقتصادي و سائر التحديات التي 

تواجه سورية ولبنان.
استقباله  خالل  الكريم  عبد  علي  السفير  وقال 
لحزب  القطرية  القيادة  أم��س  السفارة  مقر  في 
البعث العربي االشتراكي في لبنان برئاسة األمين 
القطري نعمان شلق » إن اإلنفجار المؤلم والمرّوع 
أبعاد  على  ينطوي  بيروت  مرفأ  استهدف  ال��ذي 
خطيرة، باإلضافة إلى الخسائر البشرية والمادية 
إلى  الفتاً  وال��س��وري«،  اللبناني  ال��دم  وام��ت��زاج 
ضرورة التنّبه إلى الضغوط األميركية والمبادرات 
الوطنية  المصلحة  على  والتركيز  الخارجية 
مقاربة  في  الوطنية  السيادة  ومنطق  اللبنانية 
للبنان يشّكل  المقاومة  أن ما حققته  األمور حيث 
أهم عناصر السيادة، فهو قوة للبنان وسورية معاً 

في إطار التكامل السوري اللبناني«.
البلدين »أن ينأى  أنه ال يستطيع أي من  وأكد 
التاريخ  بنفسه عن اآلخر، هذا ما تفرضه حقائق 
والجغرافيا ووشائج القربى وما تفرضه المصالح 
االقتصادي  »األم��ان  أن  إلى  مشيراً  المشتركة«، 
أن  حتى  الشقيقين،  البلدين  بتكامل  معاً  نصنعه 
اإلجراءات القسرية والعقوبات األميركية والغربية 
ستتراجع وستنكسر بفعل قوتنا وحقنا وصمودنا 

وانتصارنا«.
الكونية  الحرب  سورية  واجهت  »لقد  وأضاف 
التي ُتشّن عليها منذ أكثر من تسع سنوات ونصف 

الجيش  وانتصارات  وبطوالت  وثبات  بصمود 
السيد  قائدها  جأش  ورباطة  السوري  العربي 
الرئيس بّشار األسد الذي يملك رؤية ثاقبة وإرادة 
وعميقة  مسؤولة  وقومية  وطنية  وق��راءة  صلبة 
تستشرف المستقبل وتدرك كوامن القوة في الواقع 
وإمكان مد الجسور مع األصدقاء والحلفاء وأحرار 
األمة والعالم، حيث أن السيادة عنوان دائم، وأنتم 
تعرفون أن الضريبة الباهظة التي دفعتها سورية 
السيادة  بمنطق  التفريط  ترفض  ألنها  تزال  وما 
بحقوقها  متمسكة  وألنها  ترابها  من  شبر  أي  عن 
القضية  طليعتها  وف��ي  أمتها  وقضايا  وحقوق 
الفلسطينية رغم الجروح والصعاب الكثيرة وتنّكر 
البعض لهذه التضحيات التي قدمتها سورية من 

أجل فلسطين وقضايا األمة«.
وت���ط���رق »إل����ى ت��ع��زي��ز ال�����دور ال��ت��اري��خ��ي 
اإلشتراكي  العربي  البعث  لحزب  والمستقبلي 
األحزاب  مع  بتحالفه  جنب  إلى  جنباً  لبنان  في 
والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية«، متمنياً 
أن »يكون حضور هذا الحزب العريق أكبر وأوسع 
الوطني  اإلنفتاح  على  ومرّكزاً  المجاالت،  كل  في 
العام وال سيما على الذين شردوا من الحزب حيث 
أن بعض االنقسامات كانت في سياق البحث عن 

أدوار وليست خالفات في المبادئ والقيم«.
لسورية  القومي  ب���«ال��دور  شلق  ن��ّوه  ب��دوره 
النضالية  والمحطات  المراحل  كل  عبر  لبنان  في 
جيشه  وب��ط��والت  ال��س��وري  الشعب  وبصمود 
وحكمة قيادته في مواجهة الحرب اإلرهابية التي 

يتعرض لها«.

األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  أوض��ح 
استقالته  ه��دف  أّن  دي��اب  حسان  ال��دك��ت��ور 
»إيقاظ السياسيين للتوقف عن التناحر ووقف 
التدهور المؤدي لإلنهيار واالستجابة لمطالب 

الشعب«.
الدعم  مجموعة  اجتماع  خالل  دياب  وقال 
الفيديو،  عبر  نيويورك  في  للبنان  الدولية 
الوجودية  األزمات  في  لبنان  تخّبط  »إّن  أمس 
إّن  ال��ق��ول  على  يشجعني  المسبوقة،  غير 
وسعاً  تّدخر  ال  لبنان  لدعم  الدولية  المجموعة 
وتعافيه«،  لبنان  لمساندة  المساعدات  لحشد 
النخبة  سيطرة  من  الحّد  »ض��رورة  إلى  الفتاً 
وتابع  لبنان«.  في  السلطة  على  تقبض  التي 
»نحن نجحنا في حاالت عديدة بتلبية مطالب 
الوزاري،  البيان  في  بها  التزمنا  التي  الشعب 
الطبقة  بسبب  أخرى  حاالت  في  فشلنا  ولكن 

السياسية القابضة على السلطة«.
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  اإلن���ج���ازات  أّن  واع��ت��ب��ر 
قدماً،  للمضي  أساس  حجر  »تشّكل  حكومته 
تعيين  المالي،  التعافي  بخطة  تتمثل  والتي 
إلى  باإلضافة  لبنان،  مصرف  لحاكم  نواب   4
مسؤولين آخرين، والتدقيق الجنائي، تكريس 
محاربة  وآلية  المعلومات  إلى  الوصول  حق 
الدولي  المجتمع  بترحيب  قوبلت  التي  الفساد 
األمم  برنامج  في  الفني  المستشار  أشار  كما 

المتحدة اإلنمائي«.
الماضي  آب   10 في  استقالته  أّن  وأوض��ح 
»هدفها إيقاظ السياسيين للتوقف عن التناحر 
واالستجابة  لالنهيار  المؤدي  التدهور  ووقف 
االنفجار  »أّن  إلى  مشيراً  الشعب«،  لمطالب 
أشّد  يواجه  لبنان  كان  وقت  في  وقع  الكارثي 
األزمات، ألسباب تتعلق بسوء اإلدارة وأخرى 
الشرق  منطقة  في  الجغرافي  تواجده  بسبب 

بأّن  تاّمة  ثقة  »على  أنه  إلى  ولفت  األوس��ط«. 
اللبنانيين،  التعافي تقع على عاتق  مسؤولية 
الثالث  السلطات  قبل  من  إصالحات  واعتماد 

بطريقة شّفافة«.
يمّر  التي  األزم��ات  من  »بالرغم  أّن  أكد  كما 
إليه،  س��وري  مليوني  حوالى  لجأ  لبنان،  بها 
يمكنه  ال  الصعبة  ال��ظ��روف  ظ��ّل  ف��ي  ولبنان 
 55% أّن  خصوصاً  اإلستضافة،  عبء  تحّمل 

ورأى  الفقر«.  خط  تحت  اللبناني  الشعب  من 
للتغلّب  أساسي  ال��دول��ي  المجتمع  »دع��م  أّن 
المناطق  إعمار  إعادة  من  بدءاً  التحديات،  على 
المدّمرة، وإعادة بلورة صورة حديثة عن لبنان، 
تعتمد على قدراتنا لكسب االحترام وهذا يتطلب 
ترسيخ الشفافية والقانون من خالل االعتراف 

بضعفنا ونواقصنا إلى جانب جدارتنا«.
الحكومية  السرايا  في  عرض  دي��اب  وك��ان 

مع رئيس حزب التضامن النائب السابق إميل 
رحمه، األوضاع العامة.

ونّوه رحمة بعد اللقاء ب�«الجهد الذي يبذله 
الحكومة هي  أن  الرغم من  الرئيس دياب على 
»أّن  على  مشّدداً  األعمال«،  تصريف  حالة  في 
وزراء الحكومة المستقيلة يقومون بواجباتهم 
الرئيس  لتوجيهات  ب��ن��اء  وج��ه  أك��م��ل  على 

دياب«.

خالد  الوطنية  الوحدة  منبر  عام  أمين  عبر 
الداعوق عن األسف الشديد لما تشهده الساحة 
السياسية في لبنان من تجاذبات وتباينات بين 
األفرقاء الذين يتحّملون هم أنفسهم المسؤولية 
الكاملة عن هذا الوضع المزري الذي وصلت إليه 
البالد على كّل المستويات المالية واالقتصادية 

واالجتماعية والمعيشية.
لجم  أّن  على  أمس  بيان  في  الداعوق  وشّدد 
التدهور ووضع حّد لالنهيار يفرض على هؤالء 
األفرقاء السياسيين ان يقّدموا كّل تعاون ممكن 
لكي تتشكل حكومة قادرة على العمل واإلنجاز، 
بعيداً عن المصالح الضيقة واآلنية لهذا الطرف 
التقاسم  ذهنية  ف��ي  االس��ت��م��رار  ألّن  ذاك،  أو 
على  سيبقى  الوضع  أّن  يعني  والمحاصصة 

حاله بل سيزداد سوءاً وتعقيداً.
وأول  شروطه،  له  اإلنقاذ  اّن  الداعوق  وأكد 

هذه الشروط هو إبعاد االنقسامات السياسية 
عليه  توافق  ما  وه��ذا  الجديدة،  الحكومة  عن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رؤساء 
في  ُعقدا  اللذين  اللقاءين  في  النيابية  الكتل 
تّم  الماضي، حيث  آب  الصنوبر في شهر  قصر 
استبعاد البحث في القضايا الخالفية والتركيز 
الهوة  ه��ذه  م��ن  لبنان  انتشال  أول��وي��ة  على 

السحيقة التي ينحدر إليها وفيها.
الجميع  مطالباً  بيانه  ال��داع��وق  وخ��ت��م 
مصالحهم  على  والناس  البلد  مصلحة  بتقديم 
الخاصة، وااللتزام التاّم بأّن الحكومة الجديدة 
األمور  تتعاطى  وال  سياسية  غير  حكومة  هي 
أن  يجب  وجهودها  عملها  كّل  وأّن  السياسية، 
واالقتصادي،  المالي  اإلنقاذ  برامج  على  تترّكز 
وتلبية مطالب الناس من اآلن حتى االنتخابات 

النيابية المقبلة في ربيع العام 2020.

إعالن  المسلمين«،  العلماء  »تجّمع  وصف 
الرئيس سعد الحريري استعداده لتسهيل مهمة 
الرئيس المكلّف تأليف الحكومة مصطفى أديب 
والقبول بإسناد وزارة المالية لشخصية شيعية 
ينتقيها أديب بنفسه، بأنه »بدعة حديثة« تدّل 
»على أن النظام اللبناني هو نظام عجائبي غير 
موجود في أي مكان في العالم بأن يكون المكلّف 
بتشكيل الحكومة مجرد واجهة لمجموعة تسّيره 
وهذه المجموعة تسمح له بالقبول بهذا الشيء 

ورفض ذلك الشيء«.
األمر  هذا  أن  أمس،  بيان  في  التجّمع  واعتبر 
يشّكل إهانة ألديب »ونربأ به أن يكون أداًة لتنفيذ 
إرادات الغير، وعليه أن يتحلى باألهلية والحرية 
الكاملة ويختار ما يناسب البلد ومن الطبيعي أن 
ما يناسب البلد هو أن تكون كل القوى السياسية 
قادرة  تكون  كي  الحكومة  في  مشاركة  المؤّثرة 

على اإلنجاز«.
في  السياسية  القوى  »تمثيل  أن  اعتبر  كما 
من  تعيين  وأن  ض��روري  أمر  المقبلة  الحكومة 
بموافقتهم  يكون  أن  يجب  الحكومة  في  يمثلهم 
كي يؤمنوا الدعم الالزم لها«، مؤكداً »ضرورة أن 
تسند وزارة المالية إلى شخصية شيعية تحظى 
بموافقة رئيس الحكومة المكلّف، وُتختار من قبل 
الميثاقية  على  للحفاظ  وذلك  الشيعي  الثنائي 
والمشاركة في الحكم واإلدارة، األمر الذي اعتدنا 

القوى  أرادت  ما  وإذا  الطائف  اتفاق  منذ  عليه 
السياسية تغيير هذا العرف فليتنادوا إلى مؤتمر 
للبالد يكون  وطني يعيد صياغة دستور جديد 
الجميع  ويرضي  وديمقراطياً  حضارياً  دستوراً 

على أساس دولة ذات نظام وطني ال طائفي«.
إالّ  الفرنسية  للمبادرة  شكرنا  »مع  وأض��اف 
فرض  إلى  يتحول  أن  تدخلها  من  نريد  ال  أننا 
إمالءات على القوى السياسية خصوصاً القوى 
الوطنية الملتزمة بمحور المقاومة«، محذراً في 
الفرنسية  المبادرة  تذهب  أن  »من  المجال  هذا 
إلى الفشل من خالل العراقيل التي تضعها أمامها 

الواليات المتحدة األميركية«.
الصهيوني  العدو  »قيام  التجّمع  واستنكر 
بالتسبب بإحراق أكثر من 40 دونماً من أشجار 
السنديان والصنوبر في منطقة اللبونة«، معتبراً 
ومن  حاسم  برد  يقابل  أن  يجب  األم��ر  »ه��ذا  أن 
نوعه بأن نقوم بإحراق مساحات من أشجارهم 
التي تردع  الوحيدة  الطريقة  ومزروعاتهم فهذه 

العدو«.
المتعلق  التقرير  يصدر  أن  »ض��رورة  واك��د 
المترتبة  المسؤوليات  وتحديد  المرفأ  بانفجار 
المرفأ من خالل  إدارة  على ذلك وتعديل صيغة 
أن تكون إدارة حديثة ُتدار من أشخاص لم تلوث 
عملية  على  تشرف  لكي  ونهب  بسرقة  أيديهم 

إعادة البناء«.

أعلن الرئيس المكلّف تأليف الحكومة مصطفى أديب، حرصه 
على »تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على 
اقتصادية  إصالحات  من  الفرنسية  المبادرة  في  جاء  ما  تنفيذ 

ومالية ونقدية وافق عليها جميع األطراف«.
على  آل  إنه  أمس،  اإلعالمي  مكتبه  عن  صادر  بيان  في  وقال 
تشكيل  عملية  من  الفترة  ه��ذه  طيلة  الصمت  »ال��ت��زام  نفسه 
الملقاة على عاتقه  الكبيرة  الحكومة، تحسساً منه بالمسؤولية 
رئيس  مع  بالتشاور  تشكيلة  تقديم  إلى  الوصول  أجل  ومن 
على  اللبنانيين  تساعد  الدستورية،  األطر  ضمن  الجمهورية 

وضع حد آلالمهم اليومية«.
التزام��ه »الثوابت التي أطلق��ها ف��ي أن تك��ون  وأكد مج���دداً 
الق��ادرين  الكف��اءة  وأصحاب  االختص��اص  ذوي  من  الحكومة 
والدولي،  العربي  المجتم��عين  ك��ما  الداخ��ل  ث��قة  نيل  على 
لب��نان  حص��ول  أم��ام  الباب  يفت��ح  أن  ذل��ك  ش��أن  م��ن  ألن 
م��ن  االقتصاد  النت��شال  الض��روري  الخارج��ي  الدع��م  على 

الغ��رق«.
لبنان  لمصلحة  »التعاون  الجميع  على  مجدداً  أديب  وتمنى 

وأبنائه وتلقف فرصة إنقاذ الوطن«.

عرضت الهيئة اإلدارية لرابطة النواب السابقين برئاسة النائب 
النواب  من  كبير  عدد  مع  اجتماعها  خالل  المرعبي،  طالل  السابق 
الجوانب  في  لبنان  بها  يمر  التي  الخطيرة  »األوض��اع  السابقين، 

السياسية والمالية واالقتصادية واالجتماعية«.
وأصدرت على األثر بياناً ناشدت فيه »جميع السياسيين العمل 
إلنجاح  الجهود  وبذل  األخير  الرمق  حكومة  تأليف  تسهيل  على 
في  اللبنانيين  لدى  األمل  تزرع  أن  يمكن  التي  الفرنسية  المبادرة 
الذي  آب   4 تفجير  سيما  وال  بهم،  ألّمت  التي  النكبات  من  الخروج 
ضرب بيروت وبعض المناطق وخلّف أضراراً ال تعّوض في البشر 

والحجر واالقتصاد«.
الذي حّل على نصف الشعب  الجوع  المجتمعون »أمام  وتوقف 
اللبناني، إضافًة إلى النتائج المدّمرة لجائحة كورونا على صعيد 

االقتصاد والتربية والسالمة العامة«.
وال  الحدود  كل  تجاوزت  السيئة  المالية  »األوضاع  أن  والحظوا 
من يسمع من جميع المعنيين في قطاع المصارف، ما سّبب ارتفاع 
كالدواء  منها  األساسية  سيما  وال  السلع  فقدان  إلى  وأدى  األسعار 

والطاقة والمواد الغذائية الضرورية«.
ورأوا »أمام كل هذا الواقع المرير والخطير على البلد والكيان، أن 
المسؤولين  جميع  ضمائر  إلى  موجهة  صرخة  إطالق  واجبهم  من 
في  تساعد  علّها  الحكومة  تأليف  لتسهيل  وخارجها  السلطة  في 
وعلى  عليه  وقعت  التي  المصائب  من  الوطن  إنقاذ  إع��ادة  إمكان 

شعبه«.
لمواكبة  مفتوحة  اجتماعاتها  »إبقاء  اإلداري��ة  الهيئة  وق��ّررت 

التطورات«.

اللبنانيين  المغتربين  والمثقفين  األدب��اء  اتحاد  رئيس  أكد 
وعميد الجالية اللبنانية في الكونغو برازافيل طلعت العبدالله 
إلى  وت��ف��اؤل  بأمل  يتط��لعون  اللبناني��ين  المغتربين  »أن 
واإلقليمية  المحلية  والمشاورات  اإلتصاالت  ضوء  بصيص 
بأن  توحي  التي  الفرنسية،  المبادرة  مقدمها  وفي  والدولية، 
تبصر  أن  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  على  بات  الحكومة  تشكيل 

النور«.
الذين  المغتربين  عن  أمس،  تصريح  في  الله،  العبد  ونقل 
»إستعدادهم  لبنان   مع  مباشر  تماس  على  زال��وا  وما  كانوا 
الكامل للمساهمة الفّعالة في ورشة إعادة إعمار لبنان خصوصاً 
الزلزال في مرفأ بيروت  االنفجار  ُنكبت بفعل  التي  المناطق  في 

إمكاناته  وفق  كل  ويساهمون  ويدعمون  يشاركون  عملياً  وهم 
وظروفه«.

وأمل »بإخماد حريق الخطاب الطائفي والمذهبي، قبل أن يمتد 
لهيبه إلى خارج الوطن ويعيد إشتعاله بين المغتربين بعد أن 
نجحنا والمخلصون في إطفاء ناره، آسفاً ل�«اعادة تسويق لغة 
الحرب  بمصطلحات  والتذكير  واالنقسامات  والصراعات  الفتن 
الفقر  من  يعاني  الذي  شعبكم  في  الله  »اتقوا  وقال  األهلية«، 
والجوع والبطالة والمرض، وكفاكم خالفات وإستبداداً وفساداً 
وكهوف  المصالح  من  للخروج  األوان  آن  وقد  وتسلطاً  وظلماً 
قبل  إنقاذه  يمكن  ما  وإنقاذ  والسياسية  والمذهبية  الطائفية 

الخراب والسقوط المدّوي«.

خري�س: ل نقبل 

باإلغائنا من اأحد
علي  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  أكد 
خريس أننا »لم نكن في يوم من األيام إالّ مع لبنان 
دعونا  وق��د  المشترك،  والعيش  الموحد  الواحد 
وقمنا  المدنية  الدولة  نحو  للذهاب  وتكراراً  مراراً 

بإجراءات عّدة ولم نقابل بإجراء واحد«.
تقدمت  والتحرير،  التنمية  كتلة  »أن  إلى  ولفت 
من  لبنان  انتقال  تسهيل  أجل  من  قانون  بإقتراح 
أن  مؤكداً  المدنية«،  إلى  والمذهبية  الطائفية  دولة 
ولكن  المهمة  حكومة  تشكيل  تسهيل  »مع  الكتلة 
أن  يمكن  ال  كما  أحد،  من  بإلغائنا  نقبل  أن  يمكن  ال 
وابدأوا  تفضلوا  كغيرنا،  أقوياء  نكون  أن  إالّ  نقبل 
نتخلى  حتى  المدنية  بالدولة  يسمى  ما  بتتفيذ 
يكن  لم  وإن  واضح  الطائف  واتفاق  شيء،  كل  عن 
اتفقوا على أن تكون حقيبة  هذا األمر مكتوباً ولكن 
أجل  م��ن  الشيعية  الطائفة  حصة  م��ن  المالية 

موضوع التوازن«.
في  عامل  جبل  قيادة  من  وفد  مع  خريس  وزار 
ووضعوا  داود  داود  الشهيد  منزل  »أم��ل«  حركة 
الذكرى  لمناسبة  ضريحه  على  الزهر  من  أكاليل 
محمود  واستشهاد  إلستشهاده  والثالثين  الثانية 

فقيه وحسن سبيتي.

اأبي ن�صر: رئي�س الجمهورية

طلع بدور الحكم  ي�صّ

العادل والنزيه
النائب  ال��م��ارون��ي��ة«  »ال��راب��ط��ة  رئيس  رف��ض 
التي  »الحمالت  نصر  أب��ي  الله  نعمة  السابق 
بشارة  الكاردينال   الماروني  البطريرك  تطاول 
أي  إل��ى  يسيء  ال  قاله  »م��ا  أن  معتبراً  ال��راع��ي«، 
طائفة وال يضرب مبدأ الشراكة الوطنية. بل عكس 
ذلك تماماً، ألن ما جاء في عظته هو تصويب لمبدأ 

الشراكة وليس انقالباً عليها«.
الجمهورية  رئيس  كلمة  إلى  نصر  أبي  وتطرق 
في  كانت  الكلمة  »إن  فقال  عون،  ميشال  العماد 
الجرح  على  اإلصبع  ووضعت  الصراحة  منتهى 
وأضاءت على العقد والصعوبات وأطلقت صافرة 
مسؤولياتهم  أمام  األفرقاء  جميع  واضعًة  الخطر 
للوضع  توصيفه  وأن  واألخ��الق��ي��ة،  الوطنية 
والتحديات كان توصيفاً موضوعياً، وأكدت كلمة 
والنزيه،  العادل  الحكم  بدور  اضطالعه  الرئيس 
الحريص على وحدة لبنان وقدرته على النهوض 

أبنائه«. بتوافق 
ودعا إلى »مؤتمر وطني للبحث في الموضوعات 
وعدم  التباس،  يحوطها  التي  تلك  أو  الخالفية 
اللجوء إلى تفسيرات لم يشر إليها الدستور ال من 
قريب أو بعيد«. وقال »سبق واجتمعنا مع رئيس 
الحسيني  حسين  السابق  النيابي  المجلس 
اجتماعات  محاضر  ف��ي  ليس  أن  منه  وعلمنا 
الطائف أي نص يخصص حقائب وزارية محّددة 
للطوائف  الكامل  تقديرنا  مع  وإننا  طائفة.  ألي 
خالل  من  بالدستور  مصان  دوره��ا  ف��إن  كافة، 
يمارسها  التي  التنفيذية  السلطة  في  المشاركة 
مقولة  فإن  وبالتالي،  مجتمعاً.  ال��وزراء  مجلس 
إسناد وزارة إلى طائفة معينة من باب الميثاقية 
في  تتحقق  أن  ينبغي  الميثاقية  ألن  تستقيم،  ال 
على  الحرص  يجب  ما  وهو  التنفيذية  السلطة 

بمسؤولية«. تحقيقه 
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دياب مشاركاً في اجتماع مجموعة الدعم الدولية   )داالتي ونهرا(

»ملتقى حوار« تابع لقاءاته مع نقباء المهن الحّرة
حوار  ل�«ملتقى  المركزية  اللجنة  تابعت 
المهن  نقباء  مع  اللقاءات  ح��دود«  بال  وعطاء 
المحامي  ض��م  منها  وف��د  فاجتم��ع  ال��ح��ّرة، 
دال  ش��ري��م،  ج��وزف  والدك��اترة  زي��ن  عمر 
عايدة  نجيم،  نبيل  الدكتور  المحامي  حتي، 
الركن  والعميد  بيضون،  وغسان  الخط��يب 
المتقاعد جورج جاسر ورياض صوما وأميرة 
لرابطة  التنف���يذية  الهيئة  رئي��س  مع  سكر، 
الدكتور  المتفرغين  اللبنانية  الجامعة  اساتذة 
رئي��س  ومع  الرابطة،  مركز  في  ضاهر  يوسف 
األسمر  بشارة  الدكتور  العام  العمالي  االتحاد 
الدين  سعد  لالتحاد  العام  األمين  حضور  في 
االتحاد  مكتب  هيئة  وعضو  صقر  حم��يدي 
في  وذل��ك  االتح�اد،  مق��ر  في  أنطون  أنط��ون 

إطار متابعة السعي لإلستنهاض الوطني.

»الوضع  بيان  بحسب  اللقاءات،  وتناولت 
الميادين  في  البالد  إليه  وصلت  الذي  المأزوم 
وبخاصة  الحياتية  الصعد  كل  وعلى  كافة 
الذي  األمر  والمعيشية،  والمالية  االقتصادية 
وعملية  سريعة  ب��خ��ط��وات  ال��ق��ي��ام  يتطلب 
لتصحيح الخلل قبل فوات األوان حيث ال سبيل 
للخروج من هذا النفق المظلم إالّ بتكاتف الجميع 
واالت��ح��ادات  الحّرة  المهن  نقابات  سيما  وال 
وأحرار  والطالب  الجامعات  ورؤساء  العمالية 
ثورة 17 تشرين األول، الذين يمثلون الشرعية 
من  كبيرة  لشرائح  والديمقراطية  الوطنية 
األدنى  الحد  على  والتفاهم  اللبناني،  الشعب 
والناس  الوطن  مصالح  لحماية  المطالب  من 
وحماية  المصارف  ف��ي  ودائعها  وبخاصة 
األم��وال  واست��عادة  التعاونية  الصناديق 

والمحاسبة  المس��اءلة  واعتماد  المنهوبة، 
منطقية  صياغة  وإع���ادة  القضاء  واستقالل 
ولتحقيق  بدولته،  المواطن  لعالقة  وعقالنية 
ذلك ال بد من إطالق جبهة إنقاذ وخالص وطني 

جامعة ومتناسقة«.
وش��������ددت ال��ل��ق��������اءات أي��ض��اً »ع��ل��ى أهل 
الثاني  لبنان  جي��ش  ه��ي  التي  الجامعات 
البّناء  وال��ح��وار  الم��واطنة  مب��ادئ  لتعزيز 
واحترام الرأي والرأي اآلخر، وكل ما يؤدي إلى 

تمتين السلم األهلي«.
المبنية  لبنان  »ثروة  أن  المجتمعون  وأكد 
الوطن  داخل  وذكائهم  أبنائه  أدمغة  تمّيز  على 
المراكز في دنيا االغتراب ال بد  وتألقهم بأعلى 

أن يستفيد منها الوطن للنهوض من كبوته«.
وأثنى األسمر وضاهر على مبادرة الملتقى.
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ارتفاعها  على  »كورونا«  فيروس  أرقام  زالت  ما 
في لبنان، مسّجلًة أرقاماً قياسية في األيام األخيرة، 
الوقائية  اإلج��راءات  في  للتشدد  الدعوات  ظل  وفي 
العين  تبقى  اإليطالي  النموذج  بتطبيق  والتلويح 

على وعي المواطنين والمراهنة على الوعي العام. 
وأعلنت وزارة الصحة العامة أمس، تسجيل 940 
إصابة »كورونا« جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 
الماضي إلى 31778 حالة. وأوضحت  شباط    21
المقيمين  بين  إصابة  حاالت   923 تسجيل  »تّم  أّنه 
بين  حالة  و17  الماضية،  ال�24  الساعات  خ��ال 
وفاة   13 تسجيل  »تّم  أّنه  إلى  مشيرًة  الوافدين«، 
جديدة خال الساعات ال�24 الماضية، ليرتفع العدد 
اإلجمالي للوفيات إلى 328«. وذكرت أّن »عدد حاالت 
االستشفاء خال ال�24 ساعة الماضية هو 466، من 

بينها 126 في العناية المرّكزة«.
صدر  لبنان،  في  الفيروس  مستجدات  آخر  وفي 
التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، 
مناطق  ف��ي  المتواجدة  ال��ح��االت  ب��األرق��ام  مبيناً 
العزل والحجر داخل المستشفى، وهي على الشكل 

التالس:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات 
 702 المنصرمة:  ساعة   24 ال�  خال  المستشفى 

فحص.
كورونا  بفيروس  المصابين  المرضى  ع��دد   -

الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82.
- عدد الحاالت المشتبه في إصابتها بالفيروس  

خال ال�24 ساعة المنصرمة: 18.
داخل  المتواجدين  المرضى  شفاء  حاالت  عدد   -

المستشفى خال ال� 24 ساعة المنصرمة: 10.
- م��ج��م��وع ح���االت ش��ف��اء م��رض��ى م��ن داخ��ل 
حالة   440 تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى 

شفاء.
- عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية المركزة 

الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 24.

- حاالت وفاة: 1.

عدو جامع
رفيق  »مستشفى  مدير  أش��ار  اإلط��ار،  ه��ذا  وف��ي 
الحريري الحكومي« فراس األبيض إلى أن »حاالت 
أرقام قياسية األسبوع  إلى  اليومية وصلت  كورونا 
كّل  في  انتشرت  »العدوى  أن  الى  الفتاً  الماضي«، 

أنحاء لبنان«. 
وفي سلسلة تغريدات، قال األبيض »المستشفيات 
أرقام  لكن  االستيعابية،  طاقتها  حدود  في  تزال  ال 
بعد  ترتفع  م��ا  ع���ادًة  وال��وف��ي��ات  العناية  مرضى 
التشخيص بفترة«، مضيفاً »من الواضح أن الوضع 

يستوجب مقاربة جديدة«. 
ولفت إلى أن »اللجنة العلمية في وزارة الصحة 
إلى  ن��ظ��راً  أسبوعين.  لمدة  ع��ام  ب��إغ��اق  أوص��ت 
يقتصر  لم  وال��ذي  الحاالت  عدد  في  الحاد  االرتفاع 
على منطقة واحدة، فإن اإلغاق العام قد يساعد على 
استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحاالت 

من  التوصية  تبني  يتم  لم  لكن  المستشفيات.  في 
أنه »ربما تكون األرقام المرتفعة  السلطات«، مؤكداً 
إلى  للوصول  كافية  بدرجة  صادمة  »ك��ورون��ا«  ل� 
الوفيات  اع��داد  ارتفاع  أن  أو  المرجوة،  الفعل  ردة 
األح��داث  لكن  الكثيرين.  قلوب  في  الخوف  سيثير 
التي مر الناس بها أخيراً قللت من إمكانية شعورهم 
بالصدمة. أصبح »كورونا« مجرد مصيبة أخرى في 

وضع طبيعي جديد«. 
مع  »المعركة  قائاً  تغريداته  األبيض  وختم 
تسير  ال  أنها  الواضح  من  لكن  مستمرة،  »كورونا« 
يحترم  ال  الفيروس  مؤسف.  أمر  هذا  ي��رام.  ما  على 
الثروة أو الطائفة أو الجغرافيا. هل بإمكانه أن يكون 
للتعاون  يمكن  هل  منقسم؟  لمجتمع  جامعاً  ع��دواً 
على مكافحة العدوى أن يوحد الجميع؟ يجب علينا 

جميعا التفكير في ذلك«.

 352 مصاباً في رومية
وفي إحصاء مخيف،  صدر عن المديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي � شعبة العاقات العامة الباغ 
المستجدة  للحاالت  المتابعة  إط��ار  »ف��ي  التالي 
حصيلة  بلغت  السجون،  ف��ي  ك��ورون��ا  لفيروس 
»كورونا«  لفيروس  العائدة  الصحية  االختبارات 
حتى   )PCR Tests( المركزي  رومية  سجن  في 
 /352/ وجود  أظهرت  اختباراً،   /956/ تاريخه 
و/7/  سلبية،  حالة  و/604/  إيجابية  حالة 
حاالت أدخلت الى المستشفى لتلقي العاج الازم، 
الى  وأعيدا  الصحي،  وضعهما  تحسن  وحالتين 
السجن. كما تبين وجود: 3 حاالت إيجابية في سجن 
زحلة، وحالتين في سجن المقر العام، األولى أدخلت 
الى المستشفى لتلقي العاج الازم، والثانية أخلي 

سبيلها«.
وأكدت أن »جميع المصابين في السجون حالتهم 
قوى  وتقوم  خطر.  غير  الصحي  ووضعهم  مستقرة 
النزالء  التواصل بين  الداخلي بتسهيل عملية  االمن 
في  المركزة  الهواتف  عبر  ذويهم  إلباغ  المصابين 
السجون، إضافة إلى ذلك ُيمِكُن لذويهم إرسال رسالة 
  Facebook على حساب messenger عبر تطبيق
العائد لقوى األمن )lebisf( لمتابعة اإلطمئنان إلى 

أوضاع النزالء الصحية، إذا اقتضت الحاجة«.

خريطة االنتشار
وفي غضون ذلك، أعلنت بلدية البابلية »تسجيل 
مؤكدة  ج��دي��دة  إيجابية  ك��ورون��ا  ح���االت  خمس 
مع  المنزلي  للحجر  جميعاً  ويخضعون  للمقيمين 
أفراد عائلتهم بإشراف ومتابعة مباشرة من  جميع 
اللجنة المختصة في البلدية. وبذلك يكون مجموع 
البلدة  في  حالياً  المؤكدة  اإليجابية  الحاالت  عدد 
أن هناك مجموعة من  إلى سبعة عشر، علماً  ارتفع 

الفحوصات لم تصدر نتيجتها بعد«.
قضاء  في  »كورونا«  ازمة  متابعة  خلية  وأعلنت 
إيجابية  حاالت   106 »تسجيل  بيان  في  طرابلس 
جديدة خال ال� 24 ساعة الماضية، موزعة  كاآلتي:  
والبداوي:   2 القلمون:   ،  11 الميناء:   ،83 طرابلس: 

 .   10
حالة  أّول  »وجود  بيان  في  بزيزا  بلدية  وأعلنت 
التدابير  الفور  على  واتخذت  البلدة.  في  كورونا 
الازمة لجهة حجر المصابة وإعطاء علم للمخالطين 
بضرورة إجراء فحص ال�pcr   والتزام الحجر المنزلي 
14 يوماً حتى ولو جاءت نتائج فحوصهم سلبية«.

قضاء  في  »كورونا«  ازمة  متابعة  خلية  وأعلنت 
حاالت  سبع  »تسجيل  اليومية،  نشرتها  في  زغرتا، 
إيجابية جديدة خال ال�24 ساعة الماضية، موزعة 
على الشكل االتي: زغرتا: 2 ، مجدليا: 1 ، مرياطة: 2 ، 

أصنون: 1 ، مزياره: 1. 
في السياق، أعلنت لجنة إدارة األزمات في قضاء 
حالة   32 »تسجيل  اليومية  نشرتها  في  ال��ك��ورة، 
إيجابية جديدة في الكورة خال 24 ساعة الماضية«، 
أنفه:8،  كفريا:4،  راسمسقا:4،  كوسبا:5،  كاآلتي: 
رشدبين:1،  ،بزيزا:2،  بشمزين:1   بتوراتيج:1، 
النخلة:1، كفرعقا 1، أميون:1 وقيد التحقق: 3، كما 

تم تسجيل حالة وفاة واحدة في بلدة كفريا.
إلى ذلك، أعلنت خلية األزمة بلدة مجدال- عكار في 
بيان »تسجيل حالة جديدة بكورونا، وهي تخضع 
الحكومي«  الراسي  عبدالله  »مستشفى  في  للعاج 
الفتاة وأقرباءها وجميع من  في حلبا«، داعيًة »أهل 
الحجر  والتزام  ال��ازم  الفحص  إج��راء  إلى  خالطها 
الوقائي لحين ظهور نتائج فحوصهم«. وطلبت من 
أبناء البلدة »التزام التدابير الوقائية وعدم االختاط 

وغيرها«. 
جديدة  إيجابية  نتيجة  الخرايب  بلدة  وسجلت   
لسيدة بفيروس كورونا من أبناء البلدة. وأكدت خلية 
األزمة في البلدية »التزام المصابة الحجر المنزلي«، 
الفتًة إلى أن هناك »7 حاالت أخرى من المخالطين قيد 

التحقق والمتابعة«. وطلبت من جميع المخالطين لها 
التزام الحجر الصحي ل� 14 يوماً.

ثم، أعلنت بلدية باريش في بيان »أنه بعد التأكد 
من  وهما  »كورونا«  بفيروس  شخصين  إصابة  من 
المقيمين، تبين بعد التواصل معهما أنهما خالطا عدداً 
من سكان البلدة، وتم اتخاذ التدابير الازمة«، داعيًة 

إلى »عدم القلق والذعر بين أبناء البلدة«. 
 3 تسجيل  بيان  ف��ي  كفرحتى  بلدية  وأعلنت 
إصابات بفيروس كورونا في البلدة، هم قيد الحجر 

المنزلي.
كذلك، أصدرت بلدية أنفه بياناً أسفت فيه ل�صدور 
4 نتائج pcr إيجابية«، معلنًة أنها على تواصل دائم 
مع المصابين والجهات المختصة لمتابعة إجراءات 

الحجر. 
وأعلنت خلية األزمة في بلدية السفيرة- الضنية 
بفيروس  البلدية  أعضاء  أح��د  »إص��اب��ة  بيان  في 
منزله  تعقيم  الفور  على  البلدية  وباشرت  كورونا. 
المنزلي  الحجر  التزامه  بعد  فيه،  يقيم  الذي  والحي 

ل� 15 يوماً«. 
في  السيارات  تسجيل  فرع  أُقفل  آخر،  خط  على 
إدارة السير واآلليات والمركبات في األوزاعي  هيئة 
لوجود إصابات ب� »كورونا« بين عدد من الموظفين 
والمعّقبين في الفرع المذكور. وسيتم اتخاذ  التدابير 
الازمة من تعقيم وتنظيف للمبنى، على أن ُيعاد فتح 

الفرع صباح االثنين المقبل. 
نتائج  »صدور  بيان  في  بشمزين  بلدية  وأعلنت 
فحوص عائلة المصاب في البلدة بفيروس كورونا 
من  طالبًة  سلبية«،  كلها  وجاءت  وأوالده(  )زوجته 
التزام الحجر المنزلي إلى حين  »جميع المخالطين 
الذي أجراه المصاب  الثاني  صدور نتيجة الفحص 

صباحاً«. 
أن  الملوك  ب��رج  بلدية  في  األزم��ة  إدارة  وأك��دت 
من  يأتيها  كورونا  بفيروس  مصاب  أي  عن  »الخبر 
إدارة األزمة في وزارة الصحة وليس منه أو من أهله، 
خطأ مميت ألن البلدية المسؤول األول عن حماية أهل 
البلدة وتسعى دائماً للمحافظة على صحتهم وعدم 

انتقال العدوى إلى األهالي«. 
وقرطبون  مستيتا  باط-  بلدية  رئيس  وناشد 
وجهها  رسالة  في  العتيق  عبدو  جبيل  قضاء  في 
من  الوقاية  في  التهاون  عدم  والسكان  األهالي  إلى 
التباعد  والتزام  للتفشي،  عاد  الذي  »كورونا«  وباء 
المعقمات،  واستخدام  الكّمامة  ووضع  االجتماعي 
المستشفيات  ق��درة  انخفاض  ظل  في  خصوصاً 
»اإلصابات  أن  إلى  الفتاً  المصابين،  معالجة  على 
البلدي  النطاق  في  فائقة  بسرعة  وتتصاعد  تتوالى 
قرطبون،  أحياء  أح��د  في  إصابة   12 بلغت  حتى 
الوباء  تفشي  سرعة  من  المخاوف  يثير  رقم  وهو 
هو  توقيت  في  كلياً  الصحي  الوضع  انهيار  لدرجة 
غاية في الخطورة، مع القدرة االستيعابية المتبقية 
وسنكون  والخاصة،  الحكومية  المستشفيات  لدى 
إلغاء  وأعلن  عقباها«.  تحمد  ال  صحية  كارثة  امام 
القديسة تقا بعد  المقررة لمناسبة عيد  االحتفاالت 

التشاور مع السلطة الروحية.
كذلك، قام فريق طبي وتمريضي من مركز طبابة 
محافظة عكار وبتوجيهات من محافظ عكار المحامي 
دائرة  لرئيس   PCR ال�  عينات  بأخذ  اللبكي  عماد 
األوقاف اإلسامية في حلبا عكار الشيخ مالك جديدة 
تسجيل  إثر  وذلك  فيها،  والعاملين  الموظفين  ولكل 
إصابة أحد موظفي الدائرة بفيروس »كورونا«، كما 
في  العزم  تيار  منسقية  من  موفد  صحي  فريق  قام 
حلبا  ولمسجد  للدائرة  شاملة  تعقيم  بعملية  عكار 

الكبير ولمكاتب صندوق الزكاة. 
قاعة  في  العامة،  الصحة  وزارة  ف��رق  وأج��رت 
لمصابين   PCR فحوص  بعلبك،  بلديات  اتحاد 
من  للتأكد  القرى،  من  وعدد  بعلبك  في  بالفيروس 
واقعهم الصحي بعد التزامهم الحجر المنزلي ل� 15 
يوماً، كما أخذت عينات لعدد من المخالطين لتحديد 
الواقع الوبائي، للحّد من انتشار الفيروس والسيطرة 

على العدوى.
107 بين مصاب ومخالط،  الفحوص  وبلغ عدد 
بحسب  فحصاً   130 إج��راء  المقرر  من  ك��ان  فيما 

سجات فريق الوزارة.
العزيمة�  حقل  بلدية  في  األزم��ة  خلية  وأعلنت 
الضنية في بيان، عن »تسجيل أول إصابة بفيروس 

كورونا، وقد إلتزم الحجر المنزلي لمدة 15 يوماً«. 
الزعرورية  بلدية  في  األزم��ة  خلية  أعلنت  كما 
مؤكدة  جديدة  إصابات   7 »تسجيل  عن  بيان،  في 
 17 داعيًة »كل من خالطهم منذ  بفيروس كورونا«، 
وحجر  السامة  إج��راءات  التزام  ضرورة  إلى  أيلول 
 14 مدة  أحد  مخالطة  عن  الكلي  واالمتناع  أنفسهم 
يوماً متتالية، والتبليغ فوراً عن أي أعراض تتعلق 
األزمة  خلية  أعضاء  أو  البلدية  وإباغ  المرض  بهذا 

في البلدة إلجراء المقتضى«.

أما إدارة قلم النفوس في محافظة لبنان الجنوبي 
فعاودت استقبال معامات المواطنين منذ أمس، بعد 
مشددة،  وقائية  إج��راءات  وسط  اإلقفال  من  أسبوع 
وتنظيم عنصر من قوى األمن آلية الدخول لينجز كل 

بدوره معاماته.
ويأتي استئناف العمل بموجب قرار من محافظ 
الجنوب منصور ضو، بعدما ُسجلت إصابة موظف 
الفحوص  أك��دت  حيث  مخالطاً،  و12  القلم  ف��ي 
ايجابية  حالة  وجود  الحجر  فترة  خال  المخبرية 
   PCR�ثانية، فيما يجري موظفون آخرون فحص ال

للتثبت من حالتهم الصحية. 
إبراهيم  صيدا  مخاتير  راب��ط��ة  رئيس  وأع��ل��ن 
صوتي  تسجيل  في  الدكرمان،  حي  مختار  عنتر، 
على مواقع التواصل اإلجتماعي »أنه أجرى فحص        
بأعراض حرارة خفيفة، وأتت  شعوره  بعد    PCR
النتيجة إيجابية«، داعياً »كل من خالطه إلى اتخاذ 

 .PCR اإلحتياطات الازمة وإجراء فحص
 وأعلنت إدارة األزمة في بلدية القليعة، في بيان 
لألهالي »أن الخبر عن أي مصاب بالفيروس يأتيها 
من إدارة األزمة في وزارة الصحة وليس منه أو من 
أهله، وهذا خطأ مميت ألن البلدية هي المسؤول األول 
عن حماية أهل البلدة وتسعى دائماً للمحافظة على 

صحتهم وعدم إنتقال العدوى إلى األهالي«.
كما أعلنت لجنة أزمة »كورونا« في بلدية رشدبين 
 PCR  �في بيان، »صدور جميع نتائج فحوصات ال
الحالي  و22   21 بتاريخ  للمخالطين  أجريت  التي 
ال  الساعة،  حتى  أنه  مؤكدة  سلبية،  جميعها  وأتت 
المسجلتين  الحالتين  عن  إضافية  إيجابية  حاالت 

في األسبوع الفائت.
وأعلنت خلية األزمة في إتحاد بلديات جبل عامل 
-مرجعيون في بيان أمس، أنه حتى الساعة الثانية 
مرجعيون  قضاء  طبيب  لتقرير  وبناء  الظهر  بعد 
والبلديات سجل أمس: حالة واحدة جديدة في بلدة 
سلم«. مجدل  إلى  بيروت  من  وافدة  وحالة  الخيام، 
 1  - عديسة   3 ح��االت:   7 الشفاء:  ح��االت  وبلغت 

ميس الجبل - 3 الخيام .
وأشارت إلى أن »عدد المصابين في قرى االتحاد 
إصابة   185 هو  تاريخه  حتى  األزم��ة  بداية  ومنذ 
وحاالت الشفاء 124 حالة وست حاالت وفاة ويوجد 
حالياً قيد المتابعة 51 حالة مصابة، مؤكدة مخبرياً، 
داخل  ح��االت   4 و  المنزلي،  الحجر  قيد  منها   47

مستشفى بنت جبيل الحكومي«.
في  الكوارث  وإدارة  األزم��ة  خلية  أعلنت  كذلك، 
بلدية فنيدق في تعميم أمس ألهالي البلدة أنه »نظراً 
المستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  الزدياد 
والمآتم  األع���راس  ف��ي  تجمعات  أي  إق��ام��ة  يمنع 
والموالد وغيرها لتجنب انتقال العدوى، وذلك تحت 

طائلة المسؤولية والماحقة القانونية«.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان »استكمال 
إلى بيروت  PCR  لرحات وصلت  نتائج فحوص 
 2020/9/20 ب��ت��اري��خ  ال��م��ط��ار  ف��ي  وأج��ري��ت 
ثماني  وج��ود  النتائج  وأظهرت  و2020/9/21؛ 

حاالت إيجابية«. 

»كورونا« اإلى مزيد من التف�شي والموت: 940 �إ�صابة جديدة و13 وفاة 

االأبي�س: العدوى انت�شرت في كّل لبنان والمعركة مع الفيرو�س ال ت�شير على ما يرام 

نقباء المهن الحّرة: لدعم  �شندوق ال�شمان

واإعالن حال طوارئ نقابية 

اأ�شعار النفط تنخف�س بعد بيانات مفاجئة

توقف نمو اأن�شطة منطقة اليورو وتعّثر قطاع الخدمات

م�ضتحقات ال�ضمان بين وزني ويمين

وزني  غازي  األعمال  تصريف  حكومة  في  والعمل  المال  وزيرا  بحث 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  مستحقات  موضوع  يّمين  ولميا 
المستقل  التدقيق  مسألة  إلى  باإلضافة  الوطني،  المستوى  على  ودوره 

للحسابات المالية للضمان.  
وأكد وزني خال االجتماع »ضرورة الحفاظ على األمن االجتماعي«، 
لحماية  الازمة  اإلج��راءات  واتخاذ  المستحقات  من  جزء  ب�«دفع  واعداً 

مصالح المضمونين. »

م�ضح الأ�ضرار لتقديم طلبات التعوي�ض

قزي  إيلي  المستعملة  السيارات  مستوردي  نقابة  رئيس  كشف 
والتي  بيروت  مرفأ  في  الموجودة  المستوردة  السيارات  »عدد  أن 
 5 حوالى  وقيم��تها   350 نحو  بلغ  آب،   4 انفجار  ج��ّراء  تضررت 
األضرار  تمس��ح  »النق��ابة  أن  إلى  بيان  في  وأشار  دوالر«.  مايين 
وال  المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  سيارة  لكل  مل��فات  وتحّضر 
الجيش،  لقيادة  التابعة  المسح  ولجنة  لإلغاثة  العليا  الهيئة  سيما 
أصحاب  على  للتعويض  اإلغاثة  لهيئة  الطل��بات  لتقديم  تمهيداً 

السيارات. »
لجهة  الجهتين  هاتين  مع  الحاصل  »بالتعاون  قزي  أشاد  وإذ 
»ضرورة  على  نفسه  الوقت  في  شّدد  الملفات«،  إنجاز  من  االقتراب 
التعويضات  بدفع  اإليجابية  خواتيمه  إلى  الموضوع  هذا  وصول 
مرفأ  مثل  مرفأ  »ه��ل  متسائاً  المتضّررة«،  السيارات  ألصحاب 
لديه  المتوسط،  األبيض  البحر  مرافئ  طليعة  في  ُيعتبر  بيروت 
بمئات  وقيمتها  داخله  ُتخّزن  التي  البضائع  على  تأمين  بوليصة 

المسؤولين، ونحن  السؤال برسم  الدوالرات؟«. وختم »هذا  مايين 
ننتظر اإلجابة عليه لنبني على الشيء مقتضاه«.

ال�ضمان: للإفراج عن اأموال الم�ضمونين

االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  العام  المدير  أص��در   
المكاتب  بإعطاء  قضى   493 رقم  الرقم  حمل  ق��راراً  كركي  محمد 
مليار   3 بقيمة  االختياريين  للمضمونين  استثنائية  مالية  سلفات 
ألصحاب  الدفع  في  األولوية  ُتعطى  أن  على  مكتباً   31 شملت  ل.ل. 
اسمية  بلوائح  مقرونة  والمستعصية  السرطانية  األم���راض 
أقصاها  مهلة  في  السلفات  هذه  تسديد  لدى  المدفوعة  بالمعامات 
31/ 10/ 2020«، مناشداً وزارة المال »اإلفراج الفوري عن األموال 
المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان االختياري والبالغة قيمتها/ 

 .»2019 العام  نهاية  حتى  ل.ل.  مليار   135
المتوّجبة  الديون  سداد  في  »باإلسراع  الدولة   كركي  طالب  و 
ل.ل.  مليار   4  000 ال���  ت��ج��اوزت  التي  الصندوق  لصالح  عليها 
والسيما لقسم الضمان االختياري، وذلك تمكيناً لمرفق الضمان من 
للمضمونين  واالستشفائية  الصحية  خدماته  تأدية  في  االستمرار 
في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها الباد وخاصة في ظل 
الثمن  باهظة  الصحية  األكاف  تحّمل  على  المضمونين  قدرة  عدم 

لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق«.
األموال  عن  الفوري  »اإلفراج  المال  وزارة  العام  المدير  ناشد  كما 
المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان االختياري والبالغة قيمتها / 
2019 وذلك ألن صحة حوالى  135 مليار ل.ل. / حتى نهاية العام 
االختياري أصبحت على المحك وهم  الضمان  من  مستفيد  ألف   40
بأمس الحاجة لتحصيل فواتيرهم من الضمان ليتمكنوا من متابعة 
إلى  حتماً  يؤدي  سوف  العاج  تلقي  في  تأخير  أي  ألن  عاجاتهم 

نتائج كارثية على وضعهم الصحي«.

هبة الغاز اأويل العراقية

المقدمة  اله��بة  مص��ير  عن  دقي��قة  غير  بأخ��بار  التداول  بعد 
الطاق��ة  وزارة  أعلنت  أوي��ل،  الغاز  م��ادة  من  العراق  دول��ة  من 
جان��ب  إلى  وقوف��ه  وعل��ى  الهبة  عل��ى  للع��راق  ش��كرها  والمياه 
البالغة  أويل  الغ��از  م��ادة  م��ن  اله��بة  ه��ذه  أن  موضحة  لبنان، 
لها  خاص  خ��زان  في  تخزينها  ت��م  وال��تي  ليت��ر   1.800.000
نتائ��ج  وأتت  فحصها  ت���م  ق��د  الزه��راني،  في  النفط  منش��آت  في 
لذلك،  الكهرباء.  معامل  في  لاست��عمال  مائمة  غير  الفحوصات 
الوزراء والجهة  الجمهورية ورئيس مجلس  بعد أخذ موافقة رئيس 
الجيش  بتصرف  كاملة  الهبة  ه��ذه  وضعت  الواهبة،  العراقية 

اللبناني.

حال  إع��ان  إل��ى  الحّرة  المهن  نقباء  دع��ا 
طوارئ نقابية، وتوسيع إطار التحرك للدفاع 
عن حقوق المواطنين ولقمة عيشهم، ومواجهة 
التخّبط في القرارات الرسمية، والتفلّت الذي 
غياب  من  مستفيدين  المحتكرون،  يمارسه 
لمقاربة  موحدة  رؤية  إلى  وافتقارها  الدولة 

المتفاقمة.  المشكات 
السلع  ع��ن  ال��دع��م  رف��ع  رفضهم  وأب���دوا 
والطحين  الدواء  واالستراتيجية:  األساسية 
استيراد  الدولة  إلى  والطلب  والمحروقات. 
وتصحيح  مباشرًة،  األخيرتين  السلعتين 
لدابر  قطعاً  المتبعة،  ال��دوائ��ي��ة  السياسة 
والطلب  وال���غ���ّش.  وال��ت��ه��ري��ب،  االح��ت��ك��ار 
المواد،  ه��ذه  توفير  المعنية  ال���وزارات  إل��ى 
ومناقشة الموضوع مع مصرف لبنان لتوفير 

الدعم وتدفق هذه السلع.
يلزم  أن  اللبناني  القضاء  »على  أن  ورأوا 
مصارحة  المصارف  وجمعية  لبنان  مصرف 
جنى  وه��ي  ودائ��ع��ه��م،  بمصير  اللبنانيين 
أعمارهم. وال يجوز اعتماد المواقف الضبابية 
تقارير  ثمة  أن  خصوصاً  المجال،  ه��ذا  في 
القتطاع  خبيثة  خطط  وج���ود  إل��ى  تشير 
ملك  وهي  احتجازها.  واستمرار  منها،  نسب 
بها  التصرف  في  الحق  لهم  الذين  المودعين 
ومن  المرعية.  القوانين  ضمن  قيود  دون  من 
للحصول  المصارف  مقاضاة  اللبنانيين  حق 

على ودائعهم المحتجزة لديها«.
وكان  نقباء المهن الحّرة  اجتمعوا في مقر 
جوزف  النقيب  من  بدعوة  المحّررين،  نقابة 
بيروت  محامي  نقيب  حضور  في  القصيفي، 
محمد  الشمال  محامي  نقيب  خلف،  ملحم 
جاد  بيروت  في  المهندسين  نقيب  ال��م��راد، 
بسام  طرابلس  في  المهندسين  نقيب  تابت، 
أبو  ش��رف  لبنان  في  األط��ب��اء  نقيب  زي��اده، 
شرف، نقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح، 
نقيب أطباء األسنان في بيروت روجيه ربيز، 
ديب  رلى  طرابلس  في  األسنان  أطباء  نقيبة 
نقيبة  األمين،  غسان  الصيادلة  نقيب  خلف، 
عبدالله  أبي  ميرنا  والممرضين  الممرضات 
المجازين  المحاسبة  خبراء  نقيب  ضومط، 
المعالجين  نقيب  صقر،  سركيس  لبنان  في 

إيلي قويق. الفيزيائيين 
االتحاد  رئيس  أيضاً  االجتماع  في  وشارك 
عرض  ال��ذي  األسمر  بشارة  العام  العمالي 

الوطني للضمان االجتماعي  وضع الصندوق 
بالتوقف  وت��ه��ّدده  تواجهه  التي  واألخ��ط��ار 
تقديمها،  يتولى  التي  الخدمات  تأدية  عن 
القطاعين  في  الضامنة  الصناديق  وأوضاع 
العمالي.  القطاع  ومعاناة  والخاص،  العام 
األدمغة  تطاول  التي  الهجرة  موجة  وتعاظم 

الشابة. والكفايات، خصوصاً 
األزم��ة  »أن  بيان  ف��ي  المجتمعون  وأك��د 
والتي  ال��ب��اد،  ف��ي  المستفحلة  السياسية 
شل  إل��ى  أدت  وطنية،  أزم��ة  إل��ى  استحالت 
وت��راج��ع  ال��ق��ض��اء،  دور  وتعطيل  ال��دول��ة، 
أعمق  م��ق��ارب��ة  تحتم  ب��ات��ت  ال��م��ؤس��س��ات، 
بداية  وإن  وطننا.  يعانيها  التي  للمشكات 
تأليف  ف��ي  ب��اإلس��راع  يكون  منها  ال��خ��روج 
حكومة قادرة على التصدي للتحديات بعيداً 
الخافات، والبدء  التجاذبات والغرق في  من 
من  لبنان  النتشال  عاجلة  تدابير  بتطبيق 
منطق  من  بعيداً  به  تتربص  التي  األخطار 
على  الكوارث.  بأوخم  وتهدده  المحاصصة، 
اإلصاحات  تنفيذ  الحكومة  هذه  تتولى  أن 
أي  وأن  ال��ص��ع��د.  مختلف  على  المطلوبة 
الحل  خارج  من  تتم  أن  يمكن  ال  ُتتخذ  تدابير 

السياسي، ووالدة الحكومة«.
الصندوق  دعم  »على  المجتمعون  وشدد 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ف��ي دف��ع 
الخاصة  والمؤسسات  ال��دول��ة  متوجبات 
في  الضامنة  الصناديق  سائر  دعم  كما  له. 
القطاعين الرسمي والخاص، وهي التي توفر 
للمنتسبين  واالجتماعية  الصحية  الحماية 
الشعب  من  العظمى  الغالبية  وه��م  اليها، 

اللبناني، ألن بديلها هو االنهيار الشامل«.
اإلص��رار  »أهمية  إل��ى  المجتمعون  ولفت 
الجاد  الجنائي  المالي  التدقيق  تفعيل  على 
المالية  القطاعات  وجميع  لبنان،  مصرف  في 
منها  االن��ت��اج��ي��ة  خ��ص��وص��اً  وال��ص��ن��ادي��ق، 
الكبير  اإلنهيار  عن  المسؤوليات  لتحديد 
الذي أصاب الدولة، ومعاقبة المتسببين به، 
على  والعمل  العام.  المال  ناهبي  وماحقة 
مع  لبنان  من  أخرجت  التي  األموال  استرداد 
المصارف  االنتفاضة وقبلها، سواء من  بداية 
القصاص بالمسؤولين  المواطنين، وإنزال  أو 

عن تهريبها«.
سيكون  الحرة  المهن  نقابات  أن  وأعلنوا 
العام،  العمالي  االتحاد  مع  بالتنسيق  لها، 
تعدده  على  اللبناني  النقابي  الجسم  وكامل 
في  ع��ن��ه  يعلن  م��ي��دان��ي  ت��ح��رك  وت��ن��وع��ه، 
ودعم  المواطنين  حقوق  عن  للدفاع  حينه، 

المؤسسات.

بعدما  أم��س،  النفط،  أسعار  انخفضت 
أف����ادت ب��ي��ان��ات ب���أن م��خ��زون��ات ال��خ��ام 
ما  المتوقع،  غير  على  ارتفعت  األميركية 

جّدد المخاوف حيال الطلب على الوقود.
»برنت«  لخام  اآلجلة  العقود  وتراجعت 
للبرميل،  دوالر   41.39 إلى   0.8% بنسبة 
وكانت انخفضت في وقت سابق %1.2 إلى 

دوالر.  40.21
»غ��رب  ل��خ��ام  اآلج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  وهبطت 
 1% بنسبة  األميركي  الوسيط«  تكساس 

نزلت  أن  بعد  للبرميل،  دوالر   39.40 إلى 
دوالر للبرميل.  36.26 إلى   1.4%

يزيد  ما  القياسيان  الخام��ان  وانخفض 
تراجع  أكبر  وهو  االثن��ين،  ي��وم   4% عن 
يوم  ارتفعا  أنه��ما  بي��د  أسبوع��ين،  في 

الثاثاء.
على  الطلب  حيال  المخاوف  وتجددت 
ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس  الوقود مع 
كورونا في دول من بينها فرنسا وإسبانيا، 
القيود  من  المزيد  ف��رض  احتمال  بجانب 

الوقت  في  ذلك  بريطانيا،  في  االحترازية 
اإلم���دادات  م��ن  المزيد  ت��دخ��ل  رب��م��ا  ال���ذي 

النفطية إلى السوق من ليبيا.
تخّطت  حيث  المتحدة،  ال��والي��ات  وف��ي 
ألف   200 ال��م��رض  بسبب  ال��وف��اة  ح��االت 
مخزونات  ارتفعت  العالم،  في  األعلى  وهو 
النفط الخام ب�691 ألف برميل في األسبوع 
مع  مقارنة  الجاري،  أيلول   18 في  المنتهي 
مليون   2.3 بانخفاض  المحللين  توقعات 

برميل.

اليورو  منطقة  أنشطة  نمو  أن  مسح  كشف 
الخدمات،  قطاع  تعثر  مع  الشهر  هذا  توقف 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  زيادة  بفعل 
إع��ادة  إل��ى  الحكومات  دف��ع  ما  وه��و  م��ج��دداً، 

تطبيق قيود وبقاء المواطنين في المنازل.
وتجاوز تأثير هذا التراجع الجديد، وفقاً لما 
بكثير  الخدمات  في  »رويترز«،  وكالة  نشرته 

أقوى نمو للصناعات التحويلية في عامين.
فرضت  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  ذروة  وخ���ال 
من  للحّد  صارمة  عام  عزل  إج��راءات  البلدان 
انتشار الفيروس، ما أدى إلى توقف تام تقريباً 
معظم  ُخففت  لكن  االقتصادي،  النشاط  في 
اإلجراءات مع انحسار معدالت العدوى بشدة.

لكن حاالت اإلصابة عادت للزيادة مجدداً في 

الحكومات  بعض  وأعادت  كبيرة،  اقتصادات 
إلى  أدى  ما  جزئية،  عام  عزل  إج��راءات  فرض 
آي.إت��ش.إس  لمؤشر  األولية  القراءة  تراجع 
ماركت لمديري المشتريات إلى 50.1 في شهر 

أيلول من 51.9 في آب.
نقطة  الخمسين  مستوى  ذل��ك  ويتخطى 
الفاصل بين النمو واالنكماش، ويقل بكثير عن 
متوسط توقعات في استطاع أجرته »رويترز« 

بانخفاض طفيف إلى 51.7.
مديري  لمؤشر  األولية  القراءة  وتراجعت 
على  المهيمن  الخدمات  قطاع  في  المشتريات 
 50.5 من  الشهر  هذا   47.6 إلى  اليورو  منطقة 
نقطة،  الخمسين  مستوى  ع��ن  يقل  م��ا  ه��و 
أجرته  استطاع  في  تشاؤماً  التوقعات  وأكثر 

»رويترز« بأن تسجل 50.5.
النشاط  بعض  وظهور  الطلب  تراجع  ومع 
قللت  المتراكمة،  األع��م��ال  حجم  خفض  م��ن 
لسابع  التوظيف  مستويات  الخدمات  شركات 
التوظيف  مؤشر  وانخفض  التوالي.  على  شهر 

الفرعي إلى 47.6 من 47.8.
باًء  التحويلية  الصناعات  شركات  وأبلت 
أفضل بكثير، حيث قفز مؤّشر مديري مشتريات 
في  مستوى  أعلى  يتجاوز  ما  إل��ى  المصانع 
ومتوسط   51.7 م��ن   53.7 وس��ج��ل  عامين 

توقعات 51.9.
وبينما سجل قطاع الخدمات أداًء أقل من  كل 
التحويلية  الصناعات  قطاع  تجاوز  التوقعات 

التوقعات جميعها.

اأخبار اقت�صادية

القصيفي متحدثاً في اجتماع نقباء المهن الحرة في نقابة المحررين

وزني ويمين
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WK��L�« sOD�K�
 bL�� WOK�«b�« d�“Ë ¨¡«—“u�« fOz— bIH� ˚
 WM�b� w� w�bL�« ŸU�bK� W�UF�« …—«œù« ¨WO��«
  «—«œù«  w�  W�u��  ÂU�  YO�  ¨f�√  ¨tK�«  Â«—
 w�bL�«  ŸU�b�«  ÂU�  d�b�  UNO�  tI�«—  W�UF�«
 UNM� q� qL� vK� lK�«Ë ¨—UB� n�u� ¡«uK�«

ÆW�e�dL�«  UOKLF�« r�� W�U�
 ŸU�b�« ŸËd� ¡«—bL� ¡«—“u�« fOz— lL��«Ë
 œU�√Ë  ¨WO�dG�«  WHC�«   UE�U��  w�  w�bL�«
 w�bL�«  ŸU??�b??�«  r�«uD�  W�Ëc�L�«  œuN��U�
 W�O��«Ë  sOM�«uL�«  W�UL�  w�  ÂUN�«  U??�—ËœË
 qOKI�Ë  À—«uJ�«  ÀËb??�  lM�Ë  ¨ UJK�LL�«Ë

ÆUN�Ëb� bM� —«d{_«
 œuL�  e??�e??F??�  Ê√  v???�≈  W??O??�??�«  —U????�√Ë
 vK�  ’d��«  VKD��  rN{—√  vK�  sOM�«uL�«
 r�—  ¨ŸUD���  —b�  vB�Q�  rN�U�√Ë  rN��«—

Æ‰ö��ô« l�«Ë UN{dH� w��«  U�b���« W�U�
 l{u�«  «— ÒuD� ¡«—“u�« fOz— ÷dF��«Ë
 ÒdL�  Íc�«  ÂUF�«  bNAL�«  …—uD�Ë  w�UO��«
 p�–  Ê√  vK�  Î «œbA�  ¨WOMOD�KH�«  WOCI�«  t�
 p�UL�Ë  WOK�«b�«  UM�b�Ë  e�eF�  w�b���
 WOCI�« WOHB�  UDD�� WN�«u� w� lL��L�«

ÆWOMOD�KH�«
 Èb??�  sOD�K�  W???�Ëœ  …—U??H??�  X??M??K??�√  ˚
 W�dBL�«  UDK��« Ê√ WO�dF�« dB� W�—uNL�
 Íd��« `�— d�F� w� qLF�« ·UM���U� UN�GK�√
 p�–Ë  sOM�«uL�«  …œu�Ë  dH��  sO�U��ô«  w�
 27 o�«uL�« b�_« Âu� s� Î «¡b� ÂU�√ W�ö� …bL�
 d�L���  Ø29  ¡U�ö��«  v��  ‰uK�√Ød�L���

Æ‰uK�√
 UN� ÊUO� w� …d�UI�U� sOD�K� …—UH� X�U�Ë
 s�d�U�L�«  sOM�«uL�«  W�UM�  XHK�  UN�≈  ¨f�√
 ŸUD� s� WO�dF�« dB� W�—uNL� v�≈ sO�œUI�«
 ŸUD�  v�«  sON�u��Ë  Èd�√  ‰Ëœ  s�  Ë√  …e�
 …œUN�  WIO�Ë  …“UO�  rNOK�  V�u��  t�√  ¨…e�
 ©PCR®  U�Ë—u� –  19  bO�u� ”ËdO� —U���«
 72  s??�  d��√  U??�—«b??�≈  vK�  ÒdL�  r??�  W��b�
 o�ô  Êö�≈  —«b�S�  …—UH��«  ÂuI��Ë  ¨W�U�
 e���U� WIKF�L�« WO���uK�« qO�UH��« W�UJ�

ÆqIM��«Ë

ÂUA�«
 ÊUL�d��«  w??�  wJOA��«  V??zU??M??�«  b???�√  ˚
 ‰ö��ô«  Ê√  bO�«œ  ÊUH�≈  —u��b�«  w???�Ë—Ë_«
 w�  »d�  rz«d�  Êu�J�d�  t��e�d�Ë  w�d��«
 o�«u��  W�—u�  w�  UN�uK���  w��«  o�UML�«

ÆWO�dG�«Ë WO�dO�_«  U�UO��« s� r�œË
 w�  ¨f??�√  ÁdA�  ‰UI�  w�  bO�«œ  `??{Ë√Ë
 d�dI��«  Ê√  w�Ëd�J�ù«  UJOK�u��—  U�u�  l�u�
 r�ú�  l�U��«  ÊU��ù«  ‚uI�  fK�L�  dO�_«
 ÂUEM�«  »UJ�—«  W�œ_«Ë  ozU�u�U�  b�√  …b��L�«
 ÊUJ��«  o��  »d�  rz«d�  t��e�d�Ë  w�d��«
 ÷—UF�� Íc�« d�_« W�—u� ‰UL� w� sOO�bL�«

Æw�Ëb�« w�U��ù« Êu�UI�« l�
 ÂUEM�«  UNK���  w��«  o�UML�«  Ê√  v�≈  —U�√Ë
 –ö�  v??�≈  X� Òu��  W�—u�  ‰UL�  w�  w�d��«
 Âe�K� ULO� ÎU�U�—≈Ë U�dD�  U�UL��« d��_ s�¬
 ÁU��  q���  qJA�  XLB�«  WO�dG�«  ‰Ëb??�«

ÆÊU�Ëœ—√ VO� V�— ÂUE� rz«d�

‚«dF�«
 ¨f�√ ¨wL�UG�« ÊUL�� WOK�«b�« d�“Ë b�√ ˚
 vK� Áe�eF�Ë s�_« –UH�≈ w� WO{U� …—«“u�« Ê√

ÆwM�u�« »«d��« lOL�
 VI�  ¨w�ö�ù«  wL�UG�«  V�JL�  ÊUO�  ‰U�Ë
 dOA�  fK�L�«  fOzd�  w�U��«  VzUM�U�  tzUI�
 w�  w�Q�  ¡UIK�«ò  Ê≈  »«uM�«  fK��  w�  œ«b��«
 WOF�dA��« sO�DK��« sO� œuN��« oO�M� —U�≈

ÆåW�cOHM��«Ë
 WA�UM�ò ÊUO��« V��� ¡UIK�« ‰ö�  d�Ë
 ‚«dF�«   UE�U��  ÂuL�  w�  wM�ô«  l{u�«
 WOK�«b�«  …—«“Ë  q��  s�  W�Ëc�L�«  œuN��«Ë

ÆåÊu�UI�« …œUO�Ë —«dI��ô«Ë s�_« oOI���

Êœ—_«
 d�uD��  W??O??�œ—_«  W��RL�«  XMK�√  ˚
 `M� ¨f�√ ©JEDCO® W�œUB��ô« l�—UAL�«
 ‰UL�√ w�œU�—Ë sO�d��� …dA� q�uL�Ë r�œ
 w�œ—√  —UM�œ  n�√  400  XGK�  WO�UL�≈  WLOI�Ë
 Z�U�d� sL{ WÒ�œU�— WO�œ—√  U�«d��« …dAF�
 l�—UA� v�«  U�«d��ô« Ã–UL� q�u�� r�œ å
 bI�  ŸUL��«  ‰ö�  p�–Ë  ådO����«  –  W�—U��
 lO�u�Ë  …dAF�«   U�«d��ô«  Êö�ù  bF�  s�

ÆUN�U��√ l�  UO�UH�«
 WO�œ—_«  W��RLK�  ÍcOHM��«  d�bL�«  `�—
 w��e�«  —UA�Æœ W�œUB��ô« l�—UAL�« d�uD��
 r�œ  Z??�U??�d??�  s??�  WO�U��«  WK�dL�«  ‚ö???�≈
 q��  d�bB��«  q??�√  s�  WO�UMB�«   U�dA�«
 WK�dL�« Ê√ w��e�« sO�Ë Æw�U��« ÂUF�« W�UN�
 qJ�  vK�  w�U�  r�œ  r�bI�  ·bN���  WO�U��«
 l�«u� WO�UM� W�d� 40?�  …œd��� dO� `M�

ÆW�d� qJ� —UM�œ ·ô¬ 7

X�uJ�«
 ÎULOLF�  WO�bL�«  W�b��«  Ê«u??�œ  —b??�√  ˚
 nAJ�«  ÂUJ�Q�  sO�uLAL�«  lO�u�  ÊQ�  w�
 b ÒNF�  vK�  W�Ëb�«   UN��  WO�UL�«  W�c�«  s�
 WHB�« w�u� bM� WO�UL�« W�c�«  «—«d�≈ r�bI��

ÆUN�«Ë“ bM�Ë W�uLAL�« WOHO�u�«

WK��L�« sOD�K�

øWƒdG QÉÑNCG

 vK� ¨w�ö� sO�� ¨w�«d�ù« Í—u��« ”d��« bzU� oÒK�
 åtDOD��ò  s�  V�«d�  b�U�Ëœ  w�dO�_«  fOzd�«  Y�b�
 t�Q�  ÁU�≈  ÎUH�«Ë  ¨b??�_«  —UA�  Í—u��«  fOzd�«  ‰UO��ô

Æåw�UO��« qIFK� dI�H�ò
 b�_« —UA�ò ¨f�√ WÒO�U��  U��dB� w� w�ö� ‰U�Ë
 Ê√ wMF� t�UO��ô V�«d� jOD��Ë ¨w�u�UI�« W�—u� fOz—

ÆådO�b��«Ë w�UO��« qIFK� dI�H� w�dO�_« fOzd�«
 ‰UO��ô tDOD�� s� V�«d� Y�b�ò ∫ÎözU� w�ö� l�U�Ë
 w�UO��« dO�Q��« W�UN� wMF� b�_« —UA� Í—u��« fOzd�«

ÆåWOL�U� …uI�
 l�  WK�UI�  w�  Õd�  b�  V�«d�  w�dO�_«  fOzd�«  ÊU�Ë
 ‰UL��« w� dJ� t�√ ¨w{UL�« Ÿu��_« ¨å“uO� f�u�ò …UM�
 ŸU�b�«  d??�“Ë  sJ�  ¨b??�_«  —UA�  Í—u��«  fOzd�«  ‰UO��«
 ÂbF�  tFM�√  ¨fO�U�  fLO�  ¨…b��L�«   U�ôuK�  o�U��«

Æ—UO��« «c� v�≈ ¡u�K�«
 w�dO�_« fOzd�« Ê√ v�≈ UNMO� UNF�u� d�� …UMI�« X�H�Ë
 Y�b��«  r�  w��«   UA�UML�«  v�≈  `??�—_«  vK�  dOA�  ÊU�
 w�  ÷d�H�  wzUOLO�  Âu��  vK�  œd??�«  ‰u�  ÎUI�U�  UNM�

Æ2017 ÂU� W�—u�
 b�bL�Ë  lO�u�  V�«u�  s�  W�—u�   —c??�  ¨p??�–  v??�≈
 dO�«b�  q�  w�  ¨UNOK�  WO�dO�_«Ë  W??O??�Ë—Ë_«   U�uIF�«
 s�  …b�b�  WK�d�ò  UN�Q�  UN�H�ËË  ¨U??�Ë—u??�  WN�«u�

ÆåÍœUB��ô« »U�—ù«
 Èb�  rz«b�«  W�—u�  »ËbM�  t�  v�œ√  ÊUO�  w�  p�–  ¡U�
 fK��  ÂU??�√  ¨ô¬  s�b�«  ÂU��  nOM�  w�  …b��L�«  r??�_«
 l�u��«ò tO� bI��« ¨WO�Ëb�« WLEMLK� l�U��« ÊU��ù« ‚uI�
 W�d�I�«  dO�«b��«  v�≈  ¡u�K�U�  ‚u��L�«  dO�  w�dO�_«
 XKI�  U�  V��  ¨åUN�  sO�bN��L�«  œb�  b�«e�Ë  W�œU�_«

ÆåU�U�ò W�—u��« ¡U��_« W�U�Ë
 vK�  U�uIF�« b�bL� w�Ë—Ë_« œU��ô« —«d� Ê≈ ¨ô¬ ‰U�Ë
  U�ôu�«  —«b�≈Ë  ¨U�Ë—u�  W�“√  ‰ö�  ÎUO�U{≈  ÎU�U�  W�—u�
 n�«uL�  qI��«ò  ¨dBO�  Êu�UI�  UN�«–  …d�H�«  w�  …b��L�«

 WK�d�  v�≈  W�—u�  vK�  »d��«  w�  ·«d??�_«  ‰Ëb??�«  Ác�
 œuN� WK�d� v�≈ ·bN� Íc�« ÍœUB��ô« »U�—ù« s� …b�b�
 —«dI��ô«  …œUF��«Ë  —UL�ù«  …œU�≈  w�  W�—u��«  W�uJ��«

ÆåsO�—u��« s�d�NL�« …œuF� ·ËdE�« W�ON�Ë
 v�≈  ‰Ëœ  W�uL��  r�U�  t�  v??�œ√  Íc??�«  ÊUO��«  w??�Ë
 W�d�I�«   «¡«d???�ù«  „UN��«  s�  ô¬  —Òc??�  ¨W�—u�  V�U�
 WO�U�_«  ‚uI��«  W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«  œuOI�«Ë  W�œU�_«
 WOLM��«  w�  rNI�  UNO�  UL�  W�bN��L�«  Ê«bK��«  wM�«uL�
 W�zU�  —UA��«  q�  w�  WH�UCL�«  WO�K��«  U�—U�¬  s�Ë
 WÒO�b��«  U�UDI�« WO�UF� i�uI�� UN�L�U��Ë 19 bO�u�
 œ«dO��«  WK�d�Ë  W�bN��L�«  Ê«bK��«  w�  W�œUB��ô«Ë

Æ…UO�K� …cIML�« WO�U�_« UN�U�UO��«
 X��U� W�—u� s� …—œU�L�Ë ‰Ëb�«  s� W�uL�� X�U�Ë
 l�—  q�√  s�  jGC�U�  …b��L�«  r�_«  w�  ¡UC�_«  ‰Ëb??�«
 WN�«u�  s�  W�bN��L�«  ‰Ëb??�«  sOJL�  WOG�   U�uIF�«
 ¨WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« UN�UF��Ë U�Ë—u� ”ËdO� W�zU�
 Ê«d�≈Ë  ö�ËeM�Ë  sOB�«Ë  UO�Ë—  s�  Îö�  W�uL�L�«  rC�Ë
 «u�«—UJO�Ë  —UL�UO�Ë  WO�«dIL�b�«  U�—u�Ë  U�œu�L�Ë  U�u�Ë

ÆÍu�U�L�“Ë
 WO�U��ù«  U�UO��ô« dO�u� vK� œuOI�« Ê√ ÊUO��« b�√Ë
 n�U��ò  ¡«cG�«Ë  WO�D�«   «bFL�«  q��  WO�U�_«  lK��«Ë
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 w� sOB��L�«Ë ¡«d���«  s� œb�Ë Èu��L�«  lO�—
 ‰ö�  bIFO�  ÊU�d��«  Ê√  Î «bOH�  ¨÷ËUH��«  U�UC�
 l�   U��U��ò  ¨sO�u�  ‚dG���  w��«  ¨…—U??�e??�«
 ÎW�U�  WOLOK�ù«  U�UCI�U�  WIKF��  WO�«—U�ù«  …œUOI�«

Æåw�«œu��« ÊQA�U� WD��dL�«
 Î «dO�√  nA�  ¨w�dO�_«  å”uO��√ò  l�u�  ÊU�Ë
 …b��L�«   U�ôu�«  UN�  ÂuI�  W�O��   U�d��  s�
 Ê«œu��«  sO�  WKL���  WO�UH�«  lO�u��  ¨ «—U??�ù«Ë

Æw�uONB�« ‰ö��ô« W�ËœË
 WLzU�  s??�  tL�«  l??�—  v??�≈  Ê«œu??�??�«  vF��Ë
 Ác�  œuF�Ë  ¨»U??�—ù«  r�b�  w��«  ‰ËbK�  sDM�«Ë
 «c� w�  «—UL���ô« ÂU�√ ÎUIzU� d��FÔ� w��« W�uIF�«

Æ1993 ÂUF�« v�≈ bK��«
 dOA��«  dL�  W�Uz—  q�  w�  Ê«œu��«  `��√Ë
 Êœô s� W�U�√ …b�UI�« rO�e� –öL�« r�bI�� rN�L�«

ÆsOO�dO�ú� W��M�U� Î «–u�M� ¨ «uM� Èb� vK�
 w� Âu�d��« v�≈ fD��√ d�«Ë√ uO��u� t Ò�u�Ë

ÆÎU�U� 15 cM� w�dO�√ WO�—U� d�“u� …—U�“ ‰Ë√
 Èb�  w�dO�_«  dOH��«  ‰U�  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 W�Ëœ  Ê≈  ¨ÊU�b�d�  bOH�œ  ¨w�uONB�«  ‰ö??�??�ô«
  «dzU� vK� qB�� s� ¨…b��L�« WO�dF�«  «—U�ù«

Æ «uM� 7 q�� 35 ·√ “«d� s�
 ¨f�√  ¨WO�uONB�«  ån�—UF�ò  WHO��  X�U�Ë
 dL�RL�«  w??�  Ÿ«c??�??�  WLK�  w??�  ‰U??�  ÊU??�b??�d??�  Ê≈
 WO�uONB�« åX�u� rO�«“Ëd�ò WHO�B� ÍuM��«
 7  q��  35  ·√   «dzU�  vK�   «—U??�ù«  qB��  s�ò

Æå «uM�
 ¨WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« o�«u� r� ¨Êü« v��Ë

Æ «—U�û� å35 ·√ò “«d� s�  «dzU� lO� vK�
 »d��«  d�“Ë  Ê≈  ¨WO�uONB�«  Y��«  W�O�  X�U�Ë
 ¨f�√ ¨sDM�«Ë w� Èd�√ f��U� wMO� WO�uONB�«
 dO��Ë  d��≈  „—U??�  w�dO�_«  ÁdOE�  l�   U�œU��

ÆdM�u� b�—U� w�dO�_« fOzd�« Íb�U��
 ÊUL{  X�ËUM�   U�œU�L�«  Ê√  v??�≈   —U???�√Ë
 ¨WIDML�«  w� w�uM�«  w�uONB�«  ÍdJ�F�«  ‚ÒuH��«
  «dzU�  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  lO�  WO�UJ�≈Ë

Æ35 ·√ “«d� s�

 b�d�  «—U�ù« Ê√ WO�uON� Âö�≈ qzU�Ë  d�–Ë
 ¨…dzUD�«  Ác� UNFO� vK� …b��L�«   U�ôu�«  WI�«u�
 ÊUOJ�« l� UN�U�ö� lO�D� ‚UH�« vK� UNFO�u� bF�

Æw�uONB�«
 w�  …bO�u�«  W�Ëb�«  w�  åqOz«d�≈ò  X??�«“  U�Ë

Æ35 ·√ “«d� s�  «dzU� wM�I� w��« ¨WIDML�«
 XLK��  ¨WO{UL�«  WKOKI�«   «uM��«  ‰ö??�Ë
 ¨35  ·√  “«d??�  s�  …dzU�  26  s�  d��√  åqOz«d�≈ò
 s� UNz«d� vK�  b�UF� …dzU� 50  q�√ s� p�–Ë

ÆWO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�«
 WK�— s� ¨f�√ ¨»UIM�« ‰ö��ô« nA� ¨p�– v�≈
 WL�UF�« v�≈ ¨åVO�√ q�ò s� XFK�√ ¨…d�U�� W�u�

ÆW�œuF��« ¡«u�_« d�� ¨W�UML�« ¨WOM�d���«
 …d� ‰Ë_ò WOL�d�« WO�uONB�« Y��« W�O� X�U�Ë
 ‰U�L�«  ¨dOz«d��  W�dA�  WF�U�  …dzU�  X�b���«

Æås�d���« v�≈ WK�— w� ÍœuF��« Íu��«
 ªÊ«dOD�«  WK�—  XO�u�  ¨Y��«  W�O�  nAJ�  r�Ë
 WOL�—   UOB��  X??ÒK??�√ò  UN�≈  ‰uI�U�  XH��«Ë
 dI�  W�U�≈  UN�b�  ¨ U�œU��  ¡«d??�ù  ¨WO�uON�

ÆåWOM�d���« WL�UF�« w� ©dOz«d��® W�dAK�
 ¨W�U� WO�uON� Ê«dO� W�d� w� ådOz«d��åË
 Ê«dO�  W�d�  bF�  r���«  YO�  s�  WO�U��«  w�Ë

ÆWO�uJ��« å‰UF�≈ò
 ¨w�U��« dNA�« lKD� XMK�√ b� W�œuF��« X�U�Ë
 s� WN��L�«  «dzUD�« ÂU�√ Íu��« UN�U�� `�� s�

Æ «—U�ù« v�≈ w�uONB�« ÊUOJ�«
 t�d�–  U�  vK�  W�œuF��«   UDK��«  VIF�  r�Ë

ÆWO�uONB�« Y��« W�O�

ôWÉîªdG á«dÉY ∫hódG áªFÉb øe êhôî∏d q»HhQhCG ºYO ≈∏Y π°üëJ OGó¨Hh ..IQÉL ádhO …CG ≈∏Y AGóàYÓd kÉ≤∏£æe Éfó∏H ¿ƒµj ød :É«fÉ£jôÑd »µdÉªdG

¬°ùØæH ø«MRÉædG ∞∏e ≈∏Y ±ô°û oj »ªXÉµdG : q»bGôY ∫hDƒ°ùe

øjôëÑdG ≈dEG á∏MQ »a q…Oƒ©°ùdG q…ƒédG ∫ÉéªdG Ωóîà°ùj ∫ÓàM’Gh ..äGƒæ°S 7 πÑb z35 ±CG{ äGôFÉW ≈∏Y äGQÉeE’G π°üëJ ød ..™«Ñ£àdG ºZQ

q»fƒ«¡°üdG ¿É«µdG ™e ΩÓ°ùdG ø«q«cô«eC’G ™e åëÑJ ΩƒWôîdG
q»fƒ«¡°üdG  ` q»æ«£°ù∏ØdG ´Gô°üdG AÉ¡fEG :¿OQC’G

ø«àdhódG πM ≈∏Y l»æÑe

 ≠ wMOD�KH�«  Ÿ«dB�« ¡UN�ù bO�u�«  qO���«ò Ê≈  ¨w�U��«  tK�«  b�� Êœ—_«  pK� ‰U�
Æå…b��L�« r�_«  «—«d�Ë w�Ëb�« Êu�UIK� ÎUI�Ë sO��Ëb�« q� vK� ÏwM�� w�uONB�«

 v�≈  …b��L�«  r�ú�  WO�uLF�«  WOFL��«  v�≈  UNN Ò�Ë  WLK�  w�  w�U��«  tK�«b��  —U�√Ë
 r�_«  fO�Q�  cM�  √b�  Íc�«  bO�u�«  Ÿ«dB�«  u�  w�uONB�«  ÒwMOD�KH�«  Ÿ«dB�«ò  Ê√

Æå«c� UM�u� v�≈ r�UH�� ‰«“ U�Ë ¨…b��L�«
 q�  vK�  ÒwM��  ¨w�IDM�  w�  Íe�dL�«  Ÿ«dB�«  ¡UN�ù  bO�u�«  qO���«ò  Ê√  b�√Ë
 bO�u�«  o�dD�«ò Ê√  Î «d��F� ¨å…b��L�«  r�_«   «—«d�Ë w�Ëb�«  Êu�UIK�  ÎUI�Ë ¨sO��Ëb�«
  «– ¨WKI��L�« WOMOD�KH�« W�Ëb�« ÂUO� v�≈ wCHÔ� Ê√ V�� rz«b�«Ë ‰œUF�« Âö��« u��
 ”bI�« UN�L�U�Ë ¨67 ÂU� Ê«d�e� s� l�«d�« ◊uD� vK� ¨…UO�K� WK�UI�«Ë ¨…œUO��«

ÆÁdO�F� o�Ë ¨åqOz«d�≈ò V�U� v�≈ Âö�Ë s�√ w� gOF�� ¨WO�dA�«
 ÊËœ  s�  ¨Ÿ«dB�«  «cN�  q�  v�≈  ‰u�u�«  UMMJL�  ôò  t�√  vK�  œÒb�  w�U��«  tK�«b��

ÆåW�dA��« lOL�� ¨Âö�K� Î «e�—Ë UMFL�� WM�bL� n�dA�« ”bI�« vK� ÿUH�K� qLF�«
 vK� ÿUH��« w��«Ë s� ¨WOL�UN�« W�U�u�« V�UB�ò t�√ w�U��« tK�«b�� ·U{√Ë
 W�bIL�« WM�bL�« W�UL� WO�ËR�� ÒsJ�Ë ¨”bI�« w� WO�O�L�«Ë WO�ö�ù«  U�ÒbIL�«

ÆåÎUFOL� UMI�U� vK� lI�
 Âö��« oOI�� qO��ò Ê≈ ¨f�√ ‰Ë√ ‰U� ¨ÍbHB�« sL�√ w�œ—_« WO�—U��« d�“Ë ÊU�Ë
 ”bI�«  UN�L�U�Ë  ¨WKI��L�«  WOMOD�KH�«  W�Ëb�«  ÂUO�  b���  Íc�«  sO��Ëb�«  q�  u�

ÆåÂö�Ë s�Q� gOF�� 1967 uO�u�ØÊ«d�e� s� l�«d�« ◊uD� vK�ò WK��L�«
 w�Ëb�«  Êu�UI�«  ”U�√  vK�  ·«d�_«  œbF�L�«  qLFK�  W�U��«  Ê√  ÍbHB�«  d���«Ë

Æåj�Ë_« ‚dA�« WIDM� w� ÎU�U��≈ Òb�√ò
 Êu�UI�«Ë …b��L�« r�_« ‚U�OL� …ÒdL��L�«  U�UN��ô«ò Ê√ WO�—U��« d�“Ë `{Ë√Ë
 U�—UO�  ‰œUF�«  Âö��«ò  Ê√  Î «b�R�  ÆåUM�LEM�  qL�  WO�«bB�  ÷ÒuI�  ‰«e�  U�  w�Ëb�«

ÆåWÒO�ËœË WÒOLOK�≈ …—Ëd{Ë Òw�O�«d��ô«
 WO{uHL�«Ë  «Ëd�Ë_«  ¡«bM�  W�U���ô«ò  v�≈  r�UF�«  ‰Ëœ  ÍbHB�«  d��  Êœ—_«  U�œË
 r�bI��  ÊU�LEML�«  UN�U���  w��«   UO�UJ�ù«  dO�u��  sO��ö�«  ÊËRA�  WO�U��«

ÆåULN�U�b�
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توقعت مصادر أوروبية 
أن يعقب النجاح في 

تشكيل الحكومة 
اللبنانية عقد قمة 

فرنسية إيرانية وقّمة 
فرنسية روسية توازن 

بنتائجها القمم اإليرانية 
الروسية التركية لجهة 

الدورين الروسي 
واإليراني في المنطقة 

وتضمن لفرنسا تعاوناً 
روسياً وإيرانياً في فتح 
األبواب لتحّرك فرنسي 

نحو سورية.

كوالي�سكوالي�س تقرير �إخبارّي

اآفاق حل نزاع الغاز في المنطقة عقب 
اإعالن منظمة غاز �سرق المتو�سط

شهدت القاهرة توقيع الميثاق الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 
6 دول تطل على البحر األبيض المتوسط، لتحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية.
وقبرص  وإيطاليا  مصر  من  كل  كانت  أن  بعد  الميثاق  ه��ذا  توقيع  وج��اء 
غاز  منتدى  إنشاء  الثاني  كانون  في  أعلنت  قد  واألردن  واليونان  و«إسرائيل« 
شرق المتوسط، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق األعضاء في مواردها 

الطبيعية بما يتفق مع القانون الدولي.
إن  خبراء  قال  المنظمة،  إلى  المنتدى  وتحويل  الميثاق  توقيع  أهمية  وحول 
القاهرة  مقرها  رسمية  إقليمية  منظمة  إلى  األوسط  الشرق  غاز  منتدى  »تحويل 
يعطي االنطباع أن هذه الدول ستتعاون فيما بينها بشكل أكبر، وستحاول تعزيز 
هذه  وستحاول  بالغاز،  الغنية  المنطقة  هذه  في  المتوافر  للغاز  المضافة  القيمة 

الدول أن تبرز الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في األسواق العالمّية«.
ليست  عاماً  إطاراً  األخير  بكون  المنتدى  عن  تختلف  »المنظمة  أن  ويعتبرون 
له أية إلزامية، قد يعقد وقد ال يعقد سنوياً، لكن المنظمة هنا ستكون مثل أوبك، 
وستحاول أن تتصل بالمستهلكين وأن تلبي الطلبات وتحقق مزايا عديدة ألسواق 

الغاز العالمي«.
وأضاف خبراء: »كان المنتدى غير ملزم للدول في قراراته، واآلن عندما تحول 
إلى منظمة أصبح هناك ميثاق تلتزم به جميع الدول، وهو الفرق األساسي بين 

المنتدى والمنظمة، وهي أول منظمة دولية تعنى بالغاز الطبيعي في العالم«.
الغاز،  نقل  تكاليف  لتخفيف  السعي  هو  المنظمة  أعضاء  من  حالياً  والمعلن 
إلى  المتوسط  آبار  بين  واصل  نفط  أنبوب  لمد  خططاً  هناك  بأن  يعلم  والجميع 
قبرص ومن ثم إلى اليونان، وهذه المنظمة تسعى إلى أن يكون هناك تعاون بين 
إلى أوروبا. وأيضاً وضع منظومة جديدة لتقليل سعر  الغاز  الدول إليصال  هذه 
الغاز  كان  عندما  القديمة  اآللية  خالف  على  مسعراً  يكون  بحيث  المبيع،  الغاز 
مرتبطاً بسعر النفط، وكان هنالك في االجتماع أيضاً السعي إلى الحد من مطامع 
الدول األخرى والمقصود هنا تركيا، والحفاظ على مصالح هذه الدول، وإيصال 

الغاز إلى دول المنطقة بأسعار معقولة وبكفاءة«.
ويتفق الخبير البترولي المصري الدكتور رمضان أبو العال مع ما قاله الخبراء 
المنتدى  بين  التفريق  أوال  »يجب  ويتابع:  الخطوة،  هذه  أهمية  حول  السابقون 
دافوس  في  يعقد  الذي  العالمي  االقتصادي  المنتدى  مثل  فالمنتدى  والمنظمة، 
وهي  العربية  الدول  جامعة  أو  األوروبي  االتحاد  مثل  المنظمة  أما  سويسرا،  في 

منظمات دولية حكومية«.
وتحليلي  التحول،  ه��ذا  في  السياسي  الثقل  في  يكمن  »ال��ف��ارق  ويضيف: 
الشخصي أن ما حدث هو رسالة سياسية بامتياز، لكل َمن يحاول التحرش في 
الدول األعضاء في هذا المنتدى، باإلضافة إلى كونها رسالة إلى شركات البترول 
في  االستثمارات  من  المزيد  لضخ  الشركات  تلك  لدى  الثقة  تعلي  حتى  العالمية 

منطقة شرق المتوسط«.
وكانت السنوات األخيرة قد شهدت صراعاً على النفوذ في مناطق الغاز في شرق 
المتوسط، ووصل التوتر إلى درجات عالية الخطورة مع التلويح باستخدام القوة 
من قبل بعض األطراف، وعن إمكانية تبّدل موازين القوة ورجحانها لصالح أحد 
األطراف يشك الدكتور الصبان بإمكانية تغيير ميزان القوى. ويضيف: »سيستمر 
الوضع على ما هو عليه، وهذه الدول التي يشملها الغاز المتواجد في شرق البحر 
األبيض المتوسط ستستمر في الدفاع عن مصالحها، وستكون وحدة واحدة، ضد 

أي دولة أو دول أخرى تحاول أن تنتزع منها هذه االحتياطّيات«.
شرق  في  بالقوة  يتعلق  ما  في  سيحدث  تغيراً  »هناك  أن  خبراء  يرى  فيما 
األردن  عدا  بحرية  معاهدات  بينها  الدول  »هذه  قولهم:  ويفسرون  المتوسط«، 
لكونها ال تطل على البحر األبيض المتوسط، وهذه المعاهدات نّظمت العمل بين 

هذه الدول، والموضوع برّمته مقبول من الجانب األوروبي«.
ويتابعون: »لكن هذا األمر على المدى الطويل ممكن، لكن على المدى القصير 
والمتوسط صعب المنال، بسبب وجود عقبات أمام مد األنبوب المنوي إنشاؤه 

بين »إسرائيل« وقبرص واليونان، منها الخالفات على الحدود البحرية«.
هذه  في  عضواً  تكون  أن  طلبت  فرنسا  أن  نعلم  »عندما  الخبراء  وبحسب 
المنظمة والواليات المتحدة طلبت أن تكون عضواً مراقباً، نرى أن هناك اهتماماً 
من جهات عدة ودول كبرى، لكن استثناء بعض الدول في محيط البحر المتوسط 
مهمة كسورية ولبنان والجزائر وليبيا، يجعل من هذه المنظمة سياسية أكثر منها 

اقتصادية وللغاز الطبيعي«.
وكذلك يعتقد الدكتور رمضان أبو العال، ويقول: »لقد علمت مؤخراً بأن أوغلو 
يقول بأنه يمّد يد التعاون إلى مصر، من أجل أن تعيد ترسيم حدودها مع تركيا، 
فتركيا لم توقع على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، فمصر بتوقيعها تركيا 
ترمي بكل االتفاقيات الموقعة مع قبرص واليونان ومنتدى الغاز، وهذا التصريح 

الهدف منه عمل نوع من التأثير السلبي على هذا المنتدى«.
ويضيف: »ما يجري من الجانب التركي من إرسال سفن للتنقيب على الغاز، 
هو استعراض فارغ ألسباب عدة، أولها ال يمكن التنقيب في المياه العميقة إلى من 
خالل شركات عالمية معروفة، وتركيا ال تملك هذا النوع من التقنيات، وإنما هي 

فقط ترسل سفينة ويقومون بتصويرها فقط«.
ويواصل أبو العال حديثه: »األمر الثاني هي أن المنطقة التي تبحث فيها تركيا 
ال يوجد فيها أي نوع من الرواسب التي يمكن أن تحوي الغاز فيها، وهي موجودة 
في منطقة نحن كخبراء نعرفها، والمنطقة التي تبحث فيها تركيا بعيدة كل البعد، 

ولكن تريد أن تضع قدماً في منطقة شرق المتوسط بشكل أو بآخر«.
ضد  أساسي  بشكل  موّجه  المنتدى  هذا  أن  على  الخبراء  معظم  إجماع  وبعد 
تركيا، علق الخبراء عن رد الفعل التركي، بالقول »بطبيعة الحال تركيا ستكون 
منزعجة لعدم ضمها إلى هذه المنظمة، وبالتالي فإن الصراع سيكون كبيراً بين 
شرق  غاز  من  أكبر  نصيب  على  للحصول  الضغط  سبيل  في  الدول،  وهذه  تركيا 
المتوسط، وأعتقد أن المرحلة طويلة ولن تكون بالسهولة التي تعتقدها تركيا، 
هذه  وبين  تركيا  بين  والتوتر  االنقسام  من  مزيد  إلى  الحال  بطبيعة  يؤدي  وهذا 

الدول«.
كما أن هناك إشارات عدة بالنسبة لردة فعل تركيا، وما نراه في اإلعالم هو أن 
تركيا لم توِل اهتماماً كبيراً لهذه المنظمة، وبأن هذه المنظمة موجهة أساساً ضد 
تركيا، ولتهميش الدور التركي حتى لو كان لها حقوق في شرق المتوسط، وهي 

األساس المقصود من هذه المنظمة.
أما الخبير المصري أبو العال فيقول: »تركيا حالياً في موقف ال ُتحسد عليه بعد 
هذا التجمع الذي يحظى باحترام المجتمع الدولي وله ثقل سياسي، وتدخل فيه 
إيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص، وكلهم أعضاء في االتحاد األوروبي، باإلضافة 
على  كبيراً  الضغط  سيجعل  هذا  وكل  األميركية،  المتحدة  الواليات  دخول  إلى 
تركيا، ألنها ستخسر جميع هؤالء لو حاولت التحّرش بأي عضو من األعضاء في 

المنتدى«.
وعن أفق حل النزاع حول الغاز في شرق المتوسط، يقول الخبراء: »ال بديل إال 
أن يتم حل هذه المشكلة القائمة بالطرق السلمّية، فالصراع العسكري ال مكان له 
في هذه المنطقة، فلو اشتعلت هذه المنطقة ستؤدي إلى خسارة كبيرة على جميع 
الدول، لذلك التعاون والمحاولة للتفاهم سلمياً بين هذه الدول وتركيا قد يكون هو 
السبيل األمثل، وإذا ما تم حل هذه المشكلة فسيتم ضم تركيا إلى هذه المنظمة لو 

ثبت أن لها بعض االستحقاقات في هذه المنطقة الهامة«.
وفيما يرى الخبراء بأن الخطوط متشابكة في هذا النزاع، فإنه باألساس بين 
قبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى، وكيفية تفسير قانون الحدود 

البحرية واالقتصادية للبحار، فكل جهة تفسر القانون من ناحية مصالحها.
البحرية  المساحات  الحق بامتالك جميع  كما ترى قبرص واليونان بأن لهما 
إلى أبعد جزيرة، وهناك جزر تبعد عن اليابسة اليونانية أكثر من 500 كم، وتضم 
هناك  أن  يرى  التركي  والجانب  خالصاً،  يونانياً  يجعله  ما  بالكامل  إيجة  بحر 
الشواطئ  من  قريبة  جزيرة  تكون  أن  المعقول  غير  ومن  القاري،  الجرف  قانون 

التركية تحاصر تركيا في حدودها االقتصادية البحرية.
لكن تركيا مصرة أن يكون لها حدود بالمناصفة دون األحقية بامتالك الجزر، 
البحرية، واستبعاد وجود هذه الجزر، وهناك محادثات  المياه  بل فقط بامتالك 
حالياً بين الناتو وتركيا، وهناك تقارب في وجهات النظر نوعاً ما، بحيث قد يكون 

هناك اتفاق معين.
وعلى العموم الغاز الموجود في هذه المنطقة ال يكفي حاجة االتحاد األوروبي، 
ولو كان هذا الخط موجوداً اآلن فهو يلبي فقط %10 من حاجة أوروبا، وبالتالي 
ال بد ألوروبا أن تكون معتمدة على الغاز الروسي إن كان عن طريق »نورد ستريم 

البلطيق. 2« في بحر  أو »نورد ستريم   »1
حول  تشاؤماً  أكثر  نظرة  له  فكانت  العال  أبو  رمضان  المصري  الخبير  أما 
في  تركيا  تبدأ  بأن  الحل  ويكون  للحل،  آف��اق  أي  أرى  »ال  ويقول:  الموضوع، 
تغيير سياستها، وتحديداً من ناحية مصر واحتضان جماعة اإلخوان المسلمين 

اإلرهابية، باإلضافة إلى تعاونها مع قطر ضد مصر«.
ويختم حديثه: »لكي تبدأ تركيا عالقات طيبة مع مصر يجب عليها حل كل هذه 
الملفات، وأن تظهر حسن النيات، وتركيا تعلم كيف يمكن أن تظهر حسن نيتها، 

ولو فعلت ذلك عندها سيكون هناك حديث آخر«.

قواته  أن  اإلي��ران��ي  ال��ث��وري  ال��ح��رس  أع��ل��ن 
ال��ط��ائ��رات  حاملة  رص��د  م��ن  تمكنت  البحرية 
»درون��ز«  مسيرة  بطائرات  »نيميتز«  األميركية 
»أصبحت  طائراته  أن  إلى  مشيراً  الصنع،  محلية 
مضيق  في  التحركات  جميع  رص��د  على  ق��ادرة 

هرمز وفي الخليج«.
ال��ث��ورة  ل��ح��رس  البحرية  ال��ق��وة  ق��ائ��د  وأك���د 
اإلسالمية األدميرال علي رضا تنكسيري، أنه »تم 
رصد واعتراض حاملة الطائرات األميركية نيميتز 
هرمز  مضيق  دخولها  قبل  لها  المرافقة  والسفن 

والخليج بطائرات مسيرة وطنية الصنع«.
األدميرال  »تصريحات  أن  إلى  الوكالة  ولفتت 

 188 انضمام  مراسم  خ��الل  ج��اءت  تنكسيري، 
للحرس  البحرية  للقوة  ومروحية  مسيرة  طائرة 

الثوري«.
ال��ث��ورة  ل��ح��رس  البحرية  ال��ق��وة  ق��ائ��د  وق���ال 
تم  واالع��ت��راض  الرصد  عملية  »خ��الل  اإلي��ران��ي: 
تحديد حاملة الطائرات نيميتز مع السفن الحربية 

المرافقة لها«.
كانت  األميركية  البحرية  »ال��ق��وة  وأض���اف: 
 58 والبارجتين  و115   114 المدمرتين  تضم 
وسفينة  و12   9 الدوريتين  والفرقاطتين  و59 
خفر سواحل 1333 تابعة للجيش األميركي، قبل 

دخولها مضيق هرمز والخليج«.

القوة  مهمات  »جميع  تنكسيري:  وأوض���ح 
غطاء  تحت  ستكون  الثوري  للحرس  البحرية 
إلى  مشيراً  الصنع«،  وطنية  المسيرة  الطائرات 
أن »انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية وطنية 
سيمنح  الثوري،  للحرس  البحرية  للقوة  الصنع 
قوة خاصة للقوة البحرية للحرس الثوري تتمثل 

في دمج المهمات البحرية والجوية«.
»رصد  اإليرانية:  البحرية  القوة  قائد  وق��ال 
ومضيق  الخليج  في  البحرية  التحركات  وتتبع 
هذه  بواسطة  ممكناً  سيصبح  عمان  وبحر  هرمز 
»ستزيد  أنها  إل��ى  مشيراً  المسيرة«،  الطائرات 

قدرات إيران في هذا المجال بصورة كبيرة جداً«.

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
صالح،  عقيلة  م��ن  ك��الً  ال��ق��اه��رة،  ف��ي  أم���س، 
لحفتر(،  )الموالي  الليبي  طبرق  برلمان  رئيس 
كامل  عباس  بحضور  حفتر،  خليفة  والمشير 

رئيس المخابرات العامة المصرية.
»اطلع  المصرّية،  الرئاسة  بيان  وبحسب 
الرئيس السيسي خالل اللقاء على التطورات في 
ليبيا، وجهود كافة األطراف لتنفيذ وقف إطالق 
الليبية  الجهود  وعلى  جهة،  من  الميداني  النار 
من  المتحدة  األمم  برعاية  السالم  عملية  لدفع 

جهة أخرى«.
إن  المصري،  الرئيس  قال  سابق،  وقت  وفي 
إلى  واالستقرار  األم��ن  إع��ادة  »هو  ب��الده  هدف 

ليبيا«.
وأكد السيسي على »ثوابت الموقف المصري 
تثبيت  نحو  والسعي  الليبية،  القضية  تجاه 
الخارجية  التدخالت  وتقويض  الحالي  الموقف 
المتطرفة  وال��ج��م��اع��ات  ال��ع��ن��ف  وم��ح��ارب��ة 
واإلره��اب��ي��ة، وذل���ك ب��ه��دف اس��ت��ع��ادة األم��ن 
تتحول  وأال  الشقيق،  البلد  هذا  في  واالستقرار 
األمن  تهدد  لإلرهاب  ارتكاز  قاعدة  إل��ى  ليبيا 

اإلقليمي وأمن القارة األفريقية«.
ك��م��ا ت��ع��ّه��د ب����«دع���م ل��ي��ب��ي��ا ف��ي م��واج��ه��ة 
الميليشيات اإلرهابية وتدخالت بعض الجهات 
ألي  التصدي  ب��الده  ع��زم  م��ؤك��داً  اإلقليمية«، 

محاوالت لتجاوز »الخط األحمر« هناك.
ي��أت��ي ذل���ك ف��ي وق���ت أع��ل��ن ف��ي��ه ال��رئ��ي��س 
األزمة  »حل  أن  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري 
تحت  انتخابات  إجراء  عبر  إال  يكون  لن  الليبية 

مظلة األمم المتحدة«.
الليبية  الوطني  الوفاق  وأعلن رئيس حكومة 
فايز السراج، في وقت سابق، استعداده لتسليم 
داعياً  المقبل،  األول  تشرين  نهاية  قبل  السلطة 
لجنة الحوار السياسي إلى »االنتهاء سريعاً من 

إعادة تشكيل السلطة التنفيذية«.
الوفاق  حكومة  يمثلون  نواب  عشرة  واجتمع 
بوزنيقة  مدينة  في  طبرق  وبرلمان  الليبية 
وزير  وقال  الرباط.  المغربية  العاصمة  جنوب 
»ليس  إنه  بوريطة  ناصر  المغربّي  الخارجية 
التطورات  بشأن  مبادرة  أو  أجندة  أّي  للمغرب 

الليبية«.
وانتهت المحادثات البرلمانية التي جرت في 

وفداً  وضّمت  الليبي،  النزاع  طرفي  بين  المغرب 
وآخر  طرابلس  ومقّرها  الوفاق،  حكومة  يمّثل 
بقيادة  البالد  شرق  في  الموازية  السلطة  يمّثل 
حول  شامل  »اّتفاق  إلى  حفتر  خليفة  المشير 
المعايير واآلليات الشّفافة والموضوعية لتولي 
بحسب  توحيدها«،  بهدف  السيادية  المناصب 

البيان الختامي لالجتماع.
ك��م��ا، ت��واف��ق ال��م��ش��ارك��ون ف��ي االج��ت��م��اع 
على  السويسرية  مونترو  مدينة  في  التشاوري 
بإعادة  والبدء  شهراً   18 خالل  انتخابات  إجراء 
وتشكيل  الليبي  الرئاسي  المجلس  تشكيل 

حكومة وحدة وطنية.

الرئيس  الصينّية  الخارجية  وزارة  اتهمت 
كلمته  خالل  ب�«الكذب«  ترامب،  دونالد  األميركي 
لكالم  أس��اس  »ال  أنه  مؤكدة  المتحدة،  األم��م  في 

ترامب من الصحة«.
الصين  طلبت  إن«،  سي  بي  »إن  قناة  وبحسب 
ممارسة  ع��ن  »ال��ك��ف  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  م��ن 

المناورات السياسية والتخلي عن األحادية«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  ق��ال  فيما 
»الصين  إن  أم���س،  ب��ي��ن  ون  وان���غ  الصينية 
تعارض بشدة تلفيق الواليات المتحدة لألكاذيب 
الصين،  ض��د  لها  أس���اس  ال  ال��ت��ي  واالت��ه��ام��ات 
على  مشبوهة،  سياسية  ألغ���راض  والموجهة 

منصة األمم المتحدة«.
على  رداً  صحافي  مؤتمر  في  وان��غ  وأوض��ح 
في  الصين  حول  األميركي  الرئيس  تصريحات 
العامة  للجمعية  ال�75  للدورة  العامة  المناقشة 
مرة  أثبتت  »الحقائق  أمس:  أول  المتحدة  لألمم 
التهديدات  أخطر  هما  والتنّمر  األحادية  أن  أخرى 

التي تواجه العالم«.
من  حال  بأي  يمكن  ال  »األكاذيب  بقوله  ولفت 
الصين  فجهود  الحقيقة.  محّل  تحّل  أن  األح��وال 
الجديد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ل��م��رض  لالستجابة 
الناس  )كوفيد19-( مسجلة بوضوح، وسيصدر 

عن  أبلغت  »الصين  أن  مضيفاً  عادلة«،  أحكاماً 
المرض وحّددت العامل الممرض وشاركت العالم 

في تسلسل الجينوم في أقرب وقت ممكن«.
فيروس  انتقال  تأكيد  بعد  أنه  إلى  وانغ  ولفت 
كورونا الجديد من إنسان إلى آخر، أغلقت الصين 
ووه��ان.  من  الخارجة  المرور  حركة  الفور  على 
القيود  أش��د  أيضاً  فرضت  »الصين  أن  وأض��اف 
مناطق  من  الخارجة  المرور  حركة  على  صرامة 

أخرى في مقاطعة هوبي«.
الجمارك  سلطات  أوقفت  ذل��ك،  على  وع��الوة 
الصينية على الفور، وفقاً للقانون، سفر الصينيين 
الخارج،  إلى  مجموعات  أربع  إلى  ينتمون  الذين 
فيها،  المشتبه  والحاالت  المؤكدة،  الحاالت  وهي 
المجموعتين  م��ع  وثيق  ات��ص��ال  على  ه��م  وم��ن 

السابقتين واألشخاص المصابون بالحمى.
الصين  أغلقت  »عندما  أن��ه  إل��ى  وان��غ  وأش��ار 
الثاني،  23 كانون  قنوات الخروج من ووهان في 
تم تحديد تسع حاالت مؤكدة فقط خارج الصين، 

منها حالة واحدة فقط في الواليات المتحدة«.
ال��والي��ات  علقت  ال��ث��ان��ي،  ك��ان��ون   31 وف��ي 
الصين  من  المباشرة  الجوية  الرحالت  المتحدة 
وإليها. وقال إنه »عندما أغلقت الواليات المتحدة 
 2 في  الصينيين  المواطنين  جميع  أمام  حدودها 

في  فقط  مؤكدة  حالة   12 عن  اإلب��الغ  تم  شباط، 
المتحدة«. الواليات 

الصين  جهود  »إن  بقوله:  المتحدث  ولفت 
مع  وشفافة  مفتوحة  كانت  للمرض  لالستجابة 
كتاب  واألرق���ام  الحقائق  واض��ح.  زمني  ج��دول 

مفتوح يراه الجميع«.
وقال وانغ إنه »من غير المجدي تماماً أن توجه 
ضد  لها  أس��اس  ال  اتهامات  المتحدة  ال��والي��ات 
الصين بشأن المرض في محاولة إللقاء اللوم على 

اآلخرين بسبب سوء تعاملها مع الفيروس«.
التي  التعسفّية  »ال��ه��ج��م��ات  أن  وأض����اف 
الصحة  منظمة  على  المتحدة  ال��والي��ات  شنتها 
التعاون  عّرضت  منها،  وانسحابها  العالمية 
الذي  األم��ر  للخطر،  المرض  لمكافحة  العالمي 
أنحاء  جميع  ف��ي  بالشعوب  ال��ض��رر  سيلحق 
تكلفة  يتحمل  األميركي  الشعب  وسيجعل  العالم 

باهظة«.
المتحدة  للواليات  الضروري  »من  وانغ:  وقال 
أن تكف عن تالعبها السياسي وتضع حداً لوصم 
المجتمع  بقية  إلى  وتنضّم  الفيروس،  تسييس  أو 
الدولي في هذه المعركة المشتركة، بدالً من اتخاذ 

اآلخرين كبش فداء أو تشويه سمعتهم«.

القوات البحرّية قادرة على ر�ضد جميع التحّركات في م�ضيق هرمز 

الحر�ض الثورّي يعتر�ض حاملة طائرات اأميركّية

ال�سي�سي يناق�ض التطورات الليبّية

ويلتقي �سالح وحفتر في القاهرة

ال�سين تعار�ض الت�سويه الأميركّي ل�سمعتها 

وتّتهم ترامب بالكذب..

الناتو يعلن اإحراز تقّدم 

في المحادثات الع�ضكرّية 

بين اليونان وتركيا

األطلسي  ش��م��ال  ح��ل��ف  ع���ام  أم��ي��ن  أع��ل��ن 
»المحادثات  أن  ستولتنبرغ،  ينس  »الناتو« 
لتقليل  واليونان  تركيا  بين  العسكرية  التقنية 
الفتاً  تقدماً«،  أحرزت  المتوسط  في  الصدامات 

إلى أن »الطرفين سيواصالن الحوار«.
وقالت المتحدثة الرسمية لحلف الناتو، أونا 
أمس:  »تويتر«،  على  تغريدة  في  لونغيسكو، 
تقدم  إحراز  تم  أنه  يؤكد  للناتو  العام  »األمين 
اليونان  بين  الفنية  العسكرية  المحادثات  في 
وتركيا إلنشاء آلية لتجنب الحوادث في منطقة 

شرق المتوسط«.
وأضافت أن »االجتماعات مستمرة«.

في  اليونانية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
وقت سابق من أول أمس، أنها »اتفقت مع تركيا 
على استئناف المحادثات االستكشافية بينهما 
فيما  القريب«،  المستقبل  في  اسطنبول  في 
انعقاد  مكان  تحديد  يتم  »لم  أنه  تركيا  أكدت 

المباحثات المباشرة بين تركيا واليونان«.
تأتي هذه الخطوة وسط توترات قائمة بين 
أنقرة واليونان وقبرص، حول الحدود البحرية 

لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي.
تعتبرها  مياه  في  الغاز  عن  أنقرة  وتنقب 
اليونان وقبرص تابعة لهما، فيما تؤكد تركيا 
أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر 
للطاقة داخل جرفها القاري، وترفض ادعاءات 

اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.
وتشترك الجارتان في عضوية حلف شمال 
األطلسي، وهما على خالف شديد بشأن امتداد 
الجرف القاري لكل منهما في شرق المتوسط. 
أرسلت  عندما  الماضي،  الشهر  التوتر  واحتدم 
في  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  سفينة  تركيا 

مياه تطالب اليونان بالسيادة عليها.
لميناء  رئيس«  »أوروتش  السفينة  وعادت 
وصفته  لما  للخضوع  األح��د،  يوم  تركيا،  في 
أنقرة بأعمال صيانة دورية. واعتبرت اليونان 
لتهدئة  مبدئية  إيجابية  خطوة  التحّرك  هذا 

التوتر.
على  »نحن  للصحافيين:  بيتساس  وق��ال 
لكن  االستكشافية  المحادثات  استئناف  وشك 
الموعد المحّدد لذلك يعتمد على كال الطرفين... 

اليونان وتركيا. المشاعر طيبة«.
وأنقرة  أثينا  بين  سابقة  مناقشات  وكانت 
على ترسيم حدود المناطق البحرية قد انهارت 
إن  يونانية  إع��الم  وسائل  وقالت   .2016 في 
وقت  في  تبدأ  قد  االستكشافية  »المحادثات 

قريب ربما هذا األسبوع«.

تو�سيع العقوبات الرو�سّية الفردّية 
�سد التحاد الأوروبّي

أعلنت روسيا عن توسيع قائمة المسؤولين األوروبيين الممنوعين من دخول 
التسميم  قضية  ظل  في  الطرفين  بين  الخالفات  تصعيد  خلفية  على  أراضيها، 

المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.
زاخاروفا،  ماريا  الروسية،  الخارجية  باسم  الرسمية  المتحدثة  وصرحت 
أثناء موجز صحافي عقدته أمس، بأن »هذا اإلجراء يأتي بناء على مبدأ المعاملة 
بالمثل، محملة االتحاد األوروبي المسؤولية عن ممارسة نهج تصعيدي تجاه 

موسكو«.
سلسلة  األخيرة  اآلونة  في  اتخذ  األوروبي  »االتحاد  أن  إلى  زاخاروفا  ولفتت 
خطوات غير ودية بحق روسيا«، قائلة إن »االتحاد األوروبي يستمر في تجاهل 
بالعقوبات  الخاصة  آلياته  توسيع  ويواصل  دولياً،  بها  المعمول  القواعد 

واستخدامها تحت ذرائع واهية، وباطلة إطالقاً في بعض األحيان«.
النهج،  هذا  خطورة  من  مراراً  األوروبي  االتحاد  »حّذرنا  المتحدثة:  وذكرت 
أساس  على  بناء  جوهري  مهني  حوار  لخوض  مقترحاتنا  يرفضون  أنهم  غير 

الحقائق، وال يزالون يختارون لغة العقوبات«.
وتابعت: »رداً على خطوات االتحاد األوروبي، قرر الجانب الروسي توسيع 
القائمة المضادة للممثلين عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومؤسساته 
الممنوعين من دخول أراضي روسيا، وتم رفع عدد األسماء في القائمة الروسية 

إلى المستوى المعادل لما في قائمة االتحاد األوروبي«.
التصريحات  وتدين  ترفض  »روسيا  أن  زاخاروفا،  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
إلعادة  تسعى  موسكو  بأن  زيلينسكي«،  فالديمير  األوكراني  للرئيس  الخيالّية 

»تقسيم مناطق النفوذ في العالم«.
وندين  نرفض  أننا  الطبيعي  »من  الصحافية  إفادتها  في  زاخاروفا،  وقالت 
القائمة  المزعومة  الغريبة لخادم الشعب األوكراني حول الخطط  التصريحات 

)لروسيا( إلعادة تقسيم مناطق النفوذ في العالم«.
الخامسة  ال��دورة  في  المشاركين  أم��ام  خطاب  في  أوكرانيا  رئيس  وك��ان 
والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة قال: إن »روسيا ارتكبت عدواناً ضد 
للحرب  المأساوي  الدرس  بعد  تتعلّم  لم  البشرية  أن  على  يدّل  وهذا  أوكرانيا 
إلى تقسيم مناطق  العودة  البلدان ال تزال تحاول  الثانية، وأن بعض  العالمية 

النفوذ في العالم«، حسب رأيه.

اإن�ساء وحدة كوماندو�ض خا�سة
للت�سّدي لهجمات اأميركّية محتملة في فنزويال

أعلن الرئيس الفنزويلّي نيكوالس مادورو إنشاء وحدة »كوماندوس عمليات خاصة«، ُمكلّفة بالتصّدي ألعمال تخريبّية 
محتملة قد تقوم بها الواليات المتحدة على أراضيها.

مادورو أوضح أّن هذه الوحدة »ستكون لديها قدرة التحّرك في أّي مكان في البالد على مدار الساعة«.
أّن »الرئيس األميركّي دونالد ترامب، أعطى موافقته على قيام السي آي إيه بأعمال سرّية ذات طابع  وأشار مادورو إلى 

إرهابّي ضّد فنزويال«، واصفاً العقوبات ضّد شخصيات فنزويلّية بأنها »عمل مافيا«.
وقال الرئيس الفنزويلّي: »من هنا أعلن رفضي المطلق للعقوبات األخيرة ضد قادة شرعيين لفنزويال. وأرفض هذه اإلجراءات 

وهذا االبتزاز واالضطهاد، الذي يصدر عن مافيا ال عن حكومة محترمة«.
يذكر أّن وزارة الخزانة األميركّية أعلنت، أول أمس الثالثاء، توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويال، حيث تّم فرض قيود جديدة 

على 5 مواطنين فنزويليين، باإلضافة إلى إدراج 47 فرداً وكياناً قانونياً من دول عدة ضمن القائمة السوداء.
واعتبرت الوزارة األميركّية، أّن هذه الكيانات ال�47 »تتعارض ومصالح األمن القومي أو السياسة الخارجية األميركّية«.

الخارجية الفنزويلية دانت في بيان لها ما وصفته ب�«العدوان األميركي الجديد، وإعالن عقوبات أحادية الجانب ضد الرئيس 
مادورو، من دون أّي سبب، كجزء من حملة العدوان المستمّرة ضّد إيران وفنزويال ومنظومة األمم المتحدة المتعّددة األطراف«، 

مؤكدة أن »واشنطن ال تستطيع منع كراكاس من بناء عالقات مع إيران«.
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رئيس  أن  أك����ي����داً  ص����ار  وق����د  ل����ق����راره،   
ويتمسك  المعادلة  هذه  يرفض  الجمهورية 
ومعه الثنائي والحلفاء بممارسة صالحياته 
تشكيل  ف���ي  ك��ش��ري��ك  ك��ام��ل��ة  ال��دس��ت��وري��ة 

الحكومة، يسّمي ويضيف ويحذف.
بالمناخات  الثقة  حجم  هو  الثالث  المعوق 
الفرنسيون  يتحدث  التي  واإلقليمية  الدولية 
كترجمة  ال���ح���ري���ري  ل��خ��ط��وة  ت��أم��ي��ن��ه��ا  ع���ن 
ل��ت��ح��ّول رع��ت��ه ب��اري��س إلح���داث اخ��ت��راق في 
رؤساء  موقف  أن  خصوصاً  الجمود،  ج��دار 
لمبادرة  ال���راف���ض  ال��س��اب��ق��ي��ن  ال��ح��ك��وم��ات 
مع  أدوار  ت��وزي��ع  ضمن  ك��ان  إذا  ال��ح��ري��ري 
ال���ح���ري���ري ب��ن��ي��ة ن��ف��ي ص��ف��ة ال��م��ي��ث��اق��ي��ة عن 
الريبة  يثير  تالعب  على  دليل  فهو  الخطوة، 
يكن  ل��م  وإذا  واإلق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��دول��ي��ة  بخلفيّته 
شركائه  ع��ن  الحريري  انفصال  فهل  ك��ذل��ك، 

يحوز التغطية أم أنهم يحوزونها أكثر؟
الدولية  التغطية  ع��ن  ال��س��ؤال  س��ي��اق  ف��ي 
واإلقليمية وخصوصاً االميركية والسعودية، 
الملك  ع��ن  ص��در  فما  ال��ت��س��اؤالت،  م��ن  كثير 
العامة  الجمعية  أم���ام  كلمته  ف��ي  ال��س��ع��ودي 
الله  لحزب  االت��ه��ام  بتوجيه  المتحدة،  لألمم 
للبنان  االستقرار  عودة  واشتراط  باإلرهاب، 
معاكسة  إش��ارة  يقدم  المقاومة،  سالح  بنزع 
لما يفترض انه تسهيل لتسوية تتيح تشكيل 
عن  تعبير  هو  الملكي  الكالم  فهل  الحكومة، 

قرار بإسقاط التسوية؟

عين التينة: ال قرار نهائّي
ال تزال مبادرة الرئيس سعد الحريرّي لحل عقدة 
عين  في  والفصح  للمعاينة  تخضع  المالية  وزارة 
حرفياً  بالتقيد  اآلن  حتى  نهائياً  قرار  ال  إذ  التينة. 
وال  للحريري  اإلعالمي  المكتب  بيان  في  ورد  بما 
الله  وحزب  أمل  ثنائي  على  المعروضة  اآللية  في 
سيما  ال  »البناء«  علمت  ما  بحسب  االسم،  الختيار 
رئيس  أبدى  وأن  فسبق  جديداً،  ليس  المقترح  أن 
يطرح  ألن  استعداده  ب��ري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس 
على الرئيس المكلف مصطفى أديب أسماء عّدة من 
والكفاءة  االختصاص  ذوي  من  الشيعّية  الطائفة 

والنزاهة وغير الحزبيين ليختار أديب من بينهم. 
أن  إلى  ل�«البناء«  التينة  عين  أج��واء  وأش��ارت 
باتجاه  إيجابية  خطوة  الحريري  الرئيس  »اقتراح 
التوصل إلى الحل، لكنها ليست الحل وال تؤشر إلى 
أن الحل سيظهر سريعاً وأن الحكومة ستولد غداً«، 
مشددة على أن »المبادرة تحتاج إلى نقاش لبعض 

الوقت«. 
م��ب��ادرة  على  ع��دة  ن��ق��اط  ال��م��ص��ادر  وسجلت 

الحريري:
الطائفة  إلى  المالية  بإسناد  الحريري  إقرار  أوالً 
األسبوعين  م��دى  على  أص���ّر  بعدما  الشيعية 
حقيبة  أي  حصرية  مبدأ  رف��ض  على  الماضيين 
ال  وهذا  المداورة.  مبدأ  اعتماد  وعلى  معينة  لطائفة 
بل  الحريري  من  تنازل  أنه  على  الثنائي  إليه  ينظر 

هو يتنازل من كيس الثنائي وليس من كيسه.
خالف  محل  االس��م  اختيار  آلية  زال��ت  ال  ثانياً: 
يشير  مبادرته  في  فالحريري  الغموض.  ويشوبها 
الشيعي  الوزير  يسّمي  المكلف  الرئيس  أن  إل��ى 
الثنائي  من  مرفوض  وهذا  الحريري.  مع  باالتفاق 
والرئيس  األس��م��اء  هو  يطرح  ب��أن  يتمسك  ال��ذي 

المكلف يختار من بينها.
نقطة  مبادرته  ضّمن  الحريري  أن  واألهم  ثالثاً 
للمرة  للشيعة  المالية  إس��ن��اد  بإعالنه  خالفية 
فالثنائي  وأص��ل��ه.  الخالف  محل  وه��ذا  األخ��ي��رة، 
وتأليف  حل  إلى  البلد  حاجة  باستغالل  يقبل  لن 
للطائفة  الفرنسية النتزاع حق  والمبادرة  الحكومة 
بالحكم  الوطنية  الشراكة  تشكل  بوزارة  الشيعية 
وقت  إلى  الخالفي  الموضوع  هذا  تأجيل  ويمكن 
ميثاقي  دستوري  سياسي  ح��وار  في  وبّته  الحق 
وطني يشمل كل الملفات الخالفية في البلد ال سيما 

استكمال تطبيق الدستور والمادة 22 و95 منه. 
العقدة  بحل  تفاؤلها  عن  المصادر  تعبر  وإذ 
ظهور  من  أخرى  جهة  من  خشيتها  تبدي  المالية، 
عقد أخرى ويجري تصوير المالية على أنها العقدة 

كشّماعة إلخفاء العقد األخرى. 
أمس،  بّري  نبيه  الرئيس  التقى  من  بعض  ونقل 
أف��ادت  فيما  الحكومة،  موضوع  في  تفاؤله  عنه 
الحريري  ببيان  رّح��ب  ب��ّري  بأن  إعالمية  مصادر 
»بّري  أن  الى  مشيرة  إيجاباً،  عليه  ُيبنى  إنه  وقال 
المقبلة  الساعات  خالل  سيحصل  تحركاً  إّن  قال 
وهو رّد على أحد النواب بالقول: »مش مطّولة ألن 
ما بقا فينا نحمل«. وقال نائب رئيس مجلس النواب 
»لم  الحكومة:  بشأن  بّري  موقف  عن  الفرزلي  إيلي 
يعد التشاؤم سّيد الموقف حكومياً وهناك إمكانيات 
االنتظار  علينا  ولكن  عليها،  البناء  يمكن  واع��دة 

قليل«.
لكن مصادر في كتلة التنمية والتحرير أوضحت 
وما  مطولة  مش  »بأنها  بري  قصده  ما  ل�«البناء« 
بقى فينا نحمل«، بأن ذلك ال يعني التنازل عن حق 
الثنائي في التسمية، وموقف رئيس المجلس حال 

المزيد  يحتمل  ال  الذي  والبلد  السياسية  القوى  كل 
من المناورات والكيديات«. 

وزارة  لتولي  أسماء  بري  طرح  المصادر  ونفت 
المال، مشيرة إلى أن ال أسماء قبل التوافق على آلية 
التسمية، مشّددة على أن تسمية الثنائي لوزرائهم 
من  ممانعة  ع��دم  مع  والتفاوض  النقاش  خ��ارج 

تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب«. 
لكن ترّدد مساء أمس أن الرئيس بري اقترح اسماً 
الفرنسية  الجنسية  يحمل  لبنانياً  مالياً  اقتصادياً 
ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  فريق  ف��ي  ويعمل 
وزيراً  الدين،  شمس  محمود  أحمد  يدعى  ماكرون، 

للمالية من بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطية.
ل�  مطلعة  نيابية  م��ص��ادر  تقول  م��ا  وبحسب 
»البناء« فإن عقدة المالية هي واجهة العقد وتخفي 
المثال  سبيل  على  منها  مختلفة  تعقيدات  خلفها 
أديب  تشكيلة  على  الجمهورية  رئيس  مالحظات 
الطائفية  للتوازنات  مراعاتها  ومدى  يقدمها  عندما 
رئيس  حصة  عن  فضالً  والنيابية  والسياسية 
إلى  النيابية،  والكتل  األحزاب  وتمثيل  الجمهورية 
جانب أسماء الوزراء السنة والمسيحيين والدروز ال 
سيما أن من يختار الوزراء هما الرئيسان السنيورة 
الذي ال يملك صفة سوى أنه رئيس سابق للحكومة 
ونائب سابق وليس رئيس كتلة وال نائب حالي وال 
عملية  في  بالتدخل  الحق  أعطاه  فمن  حزب  رئيس 
نادي  في  عضو  ألنه  هل  وزراء؟  وتسمية  التأليف 
2011 من  مختَرع؟ أما ميقاتي فكانت حكومته في 
أسوأ الحكومات. وتساءلت: عندما كان هذا الفريق 
ماذا  فعلى  الشروط،  هذه  يفرض  ولم  نيابية  أقلّية 

يستند من مصادر قوة؟  

الحريرّي
عين  ملعب  إل��ى  مبادرته  فرمى  الحريري  أم��ا 
ونأى  ومشى  كالمه  وق��ال  حريك،  ح��ارة   – التينة 
خارج  وبات  للعلى  قسطه  أّدى  أنه  واعتبر  بنفسه 

اللعبة الحكومية.
أن  ال��وس��ط  بيت  م��ن  مقّربة  أوس���اط  وأف���ادت 
مع  هاتفي  ات��ص��ال  بعد  ج��اء  الحريري  »ت��ن��ازل 
الرئيس الفرنسي الذي طلب اليه تقديم هذا التنازل 
برونو  الفرنسي  السفير  حمله  قد  كان  طرح  وهو 
فوشيه الى فرنسا«. وأضافت المصادر أن »موافقة 
الحريري أتت نتيجة وعد تلقاه من ماكرون بأن هذا 
بشكل  سيدر  مؤتمر  قروض  تسهيل  يقابله  التنازل 
أن  يقين  على  »الحريري  أن  إلى  ولفتت  سريع«. 
هي  بنظره  ولكن  شعبياً  ُتخّسره  قد  الخطوة  هذه 
بانتظار  والمستقبل  البلد  إلنقاذ  الوحيدة  الطريقة 

الرد أو تلقف الثنائي الشيعي للمبادرة«.

ترحيب فرنسّي
الحريري  بمبادرة  الفرنسية  الخارجية  ورحبت 
الخارجية  وأشارت  بال�«الشجاعة«.  إياها  واصفة 
بالوقوف  »ستستمر  فرنسا  أن  ال��ى  ب��ي��ان  ف��ي 
شركائها  مع  بالتنسيق  اللبنانيين  جانب  إل��ى 
األوروبيين والدوليين وستسهر على احترام شروط 
الدعم الدولي للبنان في كل مرحلة«. وأشار إلى أن 
»فرنسا تشّجع مصطفى أديب على تشكيل حكومة 
شخصيات  من  تتألف  ممكن  وق��ت  بأسرع  مهمة 

مستقلة ومختصة يختارها بنفسه«.
إيف  الفرنسي جان  الخارجية  بدوره، دعا وزير 
مجموعة  أعضاء  أم��ام  ألقاها  كلمة  في  ل��ودري��ان 
الدعم الدولية للبنان »الشركاء الدوليين إلى زيادة 
لتشكيل  اللبنانية  السياسية  القوى  على  الضغط 
حكومة جديدة«، محذراً »مرة أخرى من أن وصول 
بإجراء  مشروط  الحيوية  المالية  المساعدات 

اإلصالحات«. 

 أديب
بيان  م��ع  المكلف  ال��رئ��ي��س  م��وق��ف  وت��م��اه��ى 
على  حرصه  بيان،  في  وأعلن  الفرنسّية  الخارجية 
اللبنانيين  جميع  ترضي  مهمة  حكومة  تشكيل 
وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من 
عليها  وافقت  ونقدية  ومالية  اقتصادية  إصالحات 
جميع األطراف. وأكد مجدداً التزامه بالثوابت التي 
أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي االختصاص 
وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما 
أن  والدولي، ألن من شأن ذلك  العربي  المجتمعين 
يفتح الباب امام حصول لبنان على الدعم الخارجي 

الضروري النتشال االقتصاد من الغرق«.

ميقاتي
تكّرر  السابقين  الحكومات  رؤساء  مصادر  أن  إال 
أنها  مؤكدة  الحريري،  بمبادرة  معنيين  غير  بأنهم 
مبادرة شخصية ال تعبر عن موقف الرؤساء نجيب 
مؤكدين  س��الم،  وتمام  السنيورة  وف��ؤاد  ميقاتي 
حقيبة  حصرية  ورفضهم  بالدستور  تمسكهم 
بطائفة معينة، وقد أجرى ميقاتي اتصاالً بالرئيس 
موقف  بالدستور.  للتمسك  خالله  ودع��اه  المكلف 
أنه إشارة اعتراض على موقف  ميقاتي يفّسر على 
يسير  ال  بأن  المكلف  للرئيس  ورسالة  الحريري 

بمبادرة الحريري.

بعبدا
استعملت  التي  والعبارات  الحريري  مبادرة 
ميشال  العماد  الجمهورية  لرئيس  استفزازاً  شكلت 
عون والتيار الوطني الحر، ما دفع بالرئاسة األولى 

للتذكير في بيان بأّن »الدستور ينّص صراحة في 
مادتيه 53 )فقرة 4( و64 )فقرة 2( على أّن رئيس 
مجلس  رئيس  مع  باالتفاق  يصدر،  الجمهورية 

الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة«.

عون لن يبصم »عالعميانة«
وال تخفي مصادر التيار الوطني الحر اعتراضها 
تأليف  عملية  في  المكلف  الرئيس  أسلوب  على 
ومضموناً،  شكالً  الحريري  مبادرة  وعلى  الحكومة 
مؤكدة بأن ال الرئيس عون لن يوقع مرسوم حكومة 
للدستور  ومخالفة  وانفرادية  وإلغائية  إقصائية 
التأليف  بعملية  الجمهورية  رئيس  مشاركة  لجهة 
أو  »عالعميانة«،  يبصم  ولن  كاتب  باش  ليس  فهو 

لجهة مشاركة الكتل النيابية في تسمية ممثليها.
وعن إصرار رئيس الجمهورية على تسمية وزراء 
والخارجية  الدفاع  حقائب  في  عليه  محسوبين 
يحسمه  األمر  هذا  بأن  المصادر  أوضحت  والعدل، 
الرئيس عون ومن حقه تسمية وزراء له لكن جميع 
الوزراء تتم تسميتهم باالتفاق بين الرئيسين عون 

وأديب وال تنازل عن حق رئيس الجمهورية. 
بيان  في  القوي »  » لبنان  تكتل  في  مصدر  ورأى 
الخاصة  لآلليات  الدستور ية  ت��ج��اوزاً  الحريري  
يمكن  ال  التسهيل  رغم  على  وانه  الحكومة ،  بتأليف 
السكوت عن الكالم الذي قيل فيه إن رئيس الحكومة 
هو َمن يختار وحده الوزراء، بينما الدستور واضح 
مع  رئيس  باالتفاق  يتم  الحكومة   أن  تأليف  لجهة 
النّواب  مجلس  ثقة  على  حصولها  وأن  الجمهورية  

يحتاج الى  الكتل النيابية .

جنبالط يخالف الراعي
جنبالط  وليد  االشتراكي  الحزب  رئيس  وش��ّدد 
كلمة  على  الجمهورية  رئيس  أواف��ق  »ال  أنه  على 
جهنم وهي كلمة غير دقيقة وغير مسؤولة، لكن إذا 
سنذهب  فنحن  الفرنسّية  المبادرة  البعض  أفشل 
وألفق  واالجتماعي  االقتصادي  التأزم  من  لمزيد 
الماروني  البطريرك  حديث  على  معلقاً  مجهول«، 
»الراعي  أن  معتبراً  ال��راع��ي،  بطرس  بشارة  م��ار 
تحّدث عن الحياد اإليجابي، وصدرت هذه النظرية 
عام 1955 حين اجتمع قادة العالم ونادوا بالحياد 
صعب  المطلق  فالحياد  لبنان  في  أما  اإليجابي، 
محتلة  فلسطين  فأرض  مستحيالً  يكن  لم  ان  جداً 
شروطاً  يتطلب  االم��ر  وه��ذا  م��وج��ودة  وإسرائيل 
الطائف  »اتفاق  أن  وأوضح  مختلفة«.  موضوعية 
تطلب جهوداً كبيرة وتوافقاً دولياً، فلماذا اليوم نقفز 
بالمجهول لنغير الطائف ولست أدري من أين أتت 

هذه الفكرة؟«.

مخاوف وشكوك
إال أن مصادر في فريق المقاومة تحّذر في حديث 
ل�«البناء« مما يحّضره الفريق األميركي السعودي 
السابقون  الحكومات  رؤس��اء  سيما  ال  لبنان  في 
تهريب  خالل  من  جعجع،  سمير  القوات  ورئيس 
تحت  الفريق  لهذا  بوالئها  تدين  سياسية  حكومة 
واالختصاصيين  والمستقلين  التكنوقراط  حجة 
الوطني  والتيار  الله  وح��زب  أمل  ثنائي  وإقصاء 
البلد  تسليم  وبالتالي  الجمهورية،  ورئيس  الحر 
وث��روات��ه  واس��ت��ث��م��ارات��ه  وم��راف��ق��ه  بمؤسساته 
خارجي،  قرارها  حكومة  إلى  السيادية  وقضاياه 

إعمار  إع��ادة  مشاريع  أعتاب  على  أننا  سيما  ال 
المصارف  هيكلة  وإع���ادة  والمطار  بيروت  مرفأ 
وخصخصة قطاعات وإدارات عامة عدة واستثمار 
هو  الهدف  فهل  بناء،  ومشاريع  النفطية  الثروة 
من  الحر  الوطني  والتيار  آذار   8 أط��راف  إقصاء 
الوزارية  قوته  من  عون  الرئيس  وتجريد  الحكومة 
في مجلس الوزراء، كي تسهل السيطرة على القرار 
العتيدة  الحكومة  تبدأ  أن  يضمن  وَمن  الحكومي؟ 
سالح  كمسألة  وإقليمية  سياسية  ملفات  بفتح 
الالجئين  المقاومة والتطبيع ومفاعيله من توطين 
وتمديد إقامة النازحين السوريين وترسيم الحدود 
تمهيداً  »إس��رائ��ي��ل«  لمصلحة  والبحرية  البرية 

إلدخال لبنان بفلك التطبيع العربي اإلسرائيلي؟ 
الهجمة  هي  والشكوك  المخاوف  هذه  يعزز  وما 
في  وأدوات��ه��ا  الخليجية  اإلسرائيلية  األميركية 
األميركية على  الله، والعقوبات  الداخل على حزب 

حزب الله وحلفائه. 
أه��داف  يفضح  علني  س��ع��ودي  م��وق��ف  وف��ي 
تهريبة  ضمنه  م��ن  للبنان  الخارجي  المشروع 
رأى  المقاومة،  سالح  نزع  رأسها  وعلى  الحكومة، 
أن  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل 
»انفجار مرفأ بيروت حدث نتيجة هيمنة حزب الله 
وقال  السالح«،  بقوة  لبنان  في  القرار  صنع  على 
خالل كلمته في الجمعية العامة لألمم المتحدة: »ال 
بّد من نزع سالح الحزب لتحقيق األمن واالستقرار 

والرخاء«.  
الحريري  بهاء  األعمال  لرجل  كالم  القاه  موقف 
على تويتر بقوله: »ال حلول في لبنان إال بتخليصه 
من سالح حزب الله الذي يتحمل مسؤولية االنهيار 
سلمان  الملك  ك��الم  بيروت.  مرفأ  انفجار  وآخ��ره 
نقابله بالتشديد على تنفيذ القرارات الدولية ونزع 
حزب  رأسها  وعلى  لبنان  في  الميليشيات  سالح 

الله«.

عون
في  القاها  التي  الكلمة  خالل  عون  الرئيس  وأكد 
انعقدت  التي  المتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية 
في نيويورك في دورتها الخامسة والسبعين، عبر 
حقيقة  معرفة  يريد  لبنان  كل  أن  الفيديو،  تقنية 
لم  »اننا  على  مشدداً  العدالة،  وتحقيق  االنفجار 
قامت  التي  الدولية  الفرق  معلومات  بانتظار  نزل 
صور  عن  كما  الباخرة  لغز  عن  الالزمة  باألبحاث 
الجزء  هذا  في  الغموض  لجالء  الصناعية  األقمار 
لدى  خالصاته  يصّب  س��وف  ال��ذي  التحقيق  من 
القضائية  ال��والي��ة  سياق  ف��ي  العدلي  المجلس 

للسيادة اللبنانية«.
وطالب بتكثيف الجهود للعودة اآلمنة والكريمة 
للنازحين السوريين وعدم ربطها بالحل السياسي 
في سورية، ومساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق 

الخطة التي اقّرتها لعودتهم.
 ،1701 القرار  لبنان  التزام  على  عون  أكد  وفيما 
أفيد مساء أمس، أن لغماً أرضياً من مخلفات  جيش 
السياج  محاذاة  في  انفجر  االسرائيلي   االحتالل 
إلى  أدى  ال��ذي  األم��ر  شبعا ،  في  م��زارع  الحدودي 
رشقات  أطلقت  التي  االسرائيلية  القوات  استنفار 
رشاشة عشوائياً حول مواقعها داخل مزارع شبعا، 
في  طيار  دون  من  استطالع  طائرة  تحليق  ظل  في 

اجواء المنطقة.

- المبادرة الفرنسية ومندرجاتها ليست مجرد تسوية سياسية لحكومة يرضى بها 
الجميع، بل هي مدخل لتعويم مالي نسبي للدولة يمنع االنهيار، ويمنع بالتالي انحالل 
الدولة، ومخاطر انتقال التوتر الى الجبهة الجنوبية. وهذا هو جوهر المبادرة، والباقي 
حاجات لنجاحها. ولهذا معنى وحيد، وهو أن الغرب الذي قادت مؤسساته المالية منذ 
نهاية التسعينيات مساعي تأمين التمويل الالزم للدولة اللبنانية عبر االستدانة ومراكمة 
المزيد من الديون، وهو يدرك حجم المخاطر المترتبة لجهة تراجع القدرة على سداد هذه 
السياسي  الديون، قد فعل ذلك بحساب سياسي وليس بحساب اقتصادي. والحساب 
بنظر البعض هو توريط لبنان بديون تفوق قدرته على السداد البتزازه بطلب تنازالت تطال 
مصادر قوته التي تمثلها المقاومة. وبنظر بعض آخر هو حساب سياسي يهدف للحفاظ 
على االستقرار السياسي في لبنان خشية انفالت الوضع من تحت السيطرة خصوصاً 
على الحدود الجنوبية، لكنه في الحالين حساب سياسي يشبه الحساب السياسي الذي 
التي ُيحكى عنها في ظل حكومة جديدة، والسعي للحصول  التمويل  سيحكم مشاريع 
على تجاوب المقاومة مع تشكيلها، والعمل على تعطيل محاوالت توظيف سياق والدة 
الحكومة لفرض تنازالت على المقاومة، بقوة العقوبات، وهو ما تحقق بفتح نافذة إعادة 
قطار المبادرة الفرنسية الى السكة وفقاً لمواقف الرئيس الحريري األخيرة، بعد نجاح 
محاولة الحريري وزمالئه في نادي رؤساء الحكومات بتهديد القطار والسكة معاً، وفي 

الذهاب واإلياب والتعطيل والعودة عنه، عنوان واحد هو المقاومة.
المحاسبية،  المصالح  األمر لحسابات  الغرب والخليج، في ضائقة مالية، ولو عاد   -
فليس لديهم بنس يدفعونه للبنان، ومن دون قرار سياسي أميركي كبير لن تصل الى 
القلق  بحجم  كبرى  مخاوف  إال  تنتجه  ال  القرار  وهذا  الهاوية.  من  تنتشله  أم��وال  لبنان 
متمرسة  عسكرياً،  قوية  بمقاومة  اال  له  مكان  ال  قلق  وه��و  »اسرائيل«.  على  األميركي 
ال  عليها  التنازالت  فرض  يمكن  ال  بحيث  والتهديد،  التهويل  بوجه  الثبات  لحد  سياسياً 
هو  الحدود  على  هدوئها  لضمان  الوحيد  والطريق  باإلفالس،  بالتلويح  وال  بالعقوبات 
رفع سيف العقوبات عن رقاب حلفائها ورفع سيف اإلفالس عن رقبة الدولة ونظامها 

المصرفي.
- مشكلة أمر الذين ال يقرأون، وإن قرأوا ال يعرفون، وأن عرفوا ال يعترفون.
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إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
الجنوبي عن  لبنان  تعلن مؤسسة مياه 
إجراء مناقصة عمومية على أساس السعر 
وإك��س��س��وارات  قطع  لتقديم  ال��م��ع��روض 
وس��ك��ورة وس��واه��ا ل��زوم أش��غ��ال صيانة 
نطاق  ضمن  المياه  لقساطل  وإص��الح��ات 
الشروط  لدفتر  وفقاً  المؤسسة  استثمار 

الخاص الموضوع لهذه الغاية.
المناقصة  إجراء  إعادة  موعد  تحدد  وقد 
اإلثنين  يوم  من  والنصف  الثالثة  الساعة 

الواقع في 19 /10/ 2020. 
دفتر  عن  نسخة  على  الحصول  يمكن 
قلم  م��ن  بالمناقصة  ال��خ��اص  ال��ش��روط 
الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
دفع  بعد  وذل���ك  ال��رس��م��ي  ال����دوام  ضمن 

الرسوم المتوجبة. 
االش��ت��راك  طلبات  لقبول  م��وع��د  آخ��ر 
آخر  من  عشرة   الثانية  الساعة  بالمناقصة 

يوم عمل يسبق موعد إجراء المناقصة.
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي
الدكتور وسيم ضاهر
التكليف: 922

إعالن للمرة الثانية
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 
تجري   2020/10/16 في  الواقع  الجمعة 
استدراج  المدني  للطيران  العامة  المديرية 
وضمان  جماعي  تأمين  لتلزيم  ع��روض 
األض��رار  عن  المدنية  للمسؤولية  إلزامي 
للغير  تسببها  التي  والمادية  الجسدية 
للطيران  العامة  المديرية  وآليات  مركبات 

المدني.
وفقاً  المختوم،  بالظرف  العروض  تقدم 
لنصوص دفتر الشروط الخاص الموضوع 
عليه  الحصول  يمكن  وال��ذي  الغاية،  لهذه 
العامة  المديرية  في  الرسمي  ال��دوام  أثناء 

للطيران المدني - الديوان.
المدير العام للطيران المدني بالتكليف

المهندس فادي الحسن 
التكليف: 926

إعالن صادر عن القاضي العقاري اإلضافي 
في الشمال

القاضي زينب رباب
طعمة  م��رش��د  داغ���ر  المستدعي  ت��ق��دم 
باستدعاء سجل بالرقم 2020/12 يتضمن 
ديرجنينى  منطقة   1081 العقار  يملك  أنه 
العقارية ويطلب تصحيح تاريخ ميالده من 

العام 1967 إلى العام 1970
يتقدم  أن  مالحظات  أو  اعتراض  له  فمن 

بها امام القاضي المذكور
الكاتب خالد ديب

إعالن صادر عن القاضي العقاري اإلضافي 
في الشمال

القاضي زينب رباب
طنوس  ضوميط  وليد  المستدعي  تقدم 
باستدعاء سجل بالرقم 2020/10 بصفته 
ي��وس��ف ط��ن��وس مالك  وري���ث ض��وم��ي��ط 
و  الفوقا  تنورين   3620 و   3604 العقارين 
يطلب بموجبه تصحيح إسم مالك العقارين 
طنوس  يوسف  ضوميط  من  المذكورين 

حرب إلى ضوميط يوسف طنوس
يتقدم  أن  مالحظات  أو  اعتراض  له  فمن 

بها امام القاضي المذكور
الكاتب خالد ديب

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عن  باألصالة  م��راد  بسام  محمد  طلب 
القسم   499 نفسه سند بدل ضائع بالعقار 

الحدادين.  21
للمعترض ١٥ يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

قلموني  رئ��ي��ف  م��ح��م��د  غ��س��ان  ط��ل��ب 
في  ضائع  ب��دل  سند  نفسه  عن  باألصالة 
بساتين    B بلوك   31 القسم   4030 العقار 

طرابلس.
للمعترض 15 يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجّل العقاري بالكورة

خليفه  جرجس  طوني  المحامي  طلب 
بالوكالة عن سعدالله لويس لبس سند بدل 

ضائع للعقار 2242 تنورين الفوقا.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجّل العقاري بالكورة

عن  بالوكالة  ف��ارس  ديب  ف��ارس  طلب 
للعقار  ضائع  ب��دل  سند  انطون  جرجس 

337 بشتودار عورا.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجّل العقاري بالكورة

طلب المحامي محمد أحمد سمير صبلوح 
بدل  سند  شلق  محمد  دي��ب  عن  بالوكالة 

ضائع للعقار 599  بشتودار عورا.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري

إعالن عن وضع جداول
التكليف األساسية قيد التحصيل

وضع  عن  قوسايا  بلدية  رئيس  يعلن 
الرسوم  لكافة  األساسية  التكليف  ج��داول 
البلدية عن العام 2020  قيد التحصيل عمالً 
بنص المادة 104 من قانون الرسوم البلدية 

رقم 88/60 و يلفت النظر إلى مايلي:
أوالً: عمالً بنص المادة /106/ من قانون 
60/88 على المكلفين  الرسوم البلدية رقم 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم المتوجبة 
عليهم خالل مهلة شهرين من تاريخ اإلعالن 

في الجريدة الرسمية 2020/9/24.
ثانياً: عمالً بنص المادة 109 من قانون 
88/60 تفرض غرامة  الرسوم البلدية رقم 
%2 )إثنان بالمائة( عن كل  تأخير وقدرها 
شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد خالل 
المهلة المبينة في البند األول أعاله، ويعتبر 

كسر الشهر شهراً كامالً. 
في 2020/9/15

رئيس بلدية قوسايا
ميالد عبدالنور كعدي 

دعوة إلى حضور إجتماع ثالث للجمعية 
العمومية غير العادية

لشركة مستشفى المشرق المؤسسة 
الطبية ش.م.ل.

المسجلة في السجل التجاري في جبل 
لبنان تحت رقم 69708

نظراً لعدم إكتمال النصاب في اإلجتماع 
العادية  غير  العمومية  للجمعية  الثاني 
2020 وبالتالي عدم تمكنها  آب   10 تاريخ 
أع��م��ال��ه��ا، يتشرف  ب��ج��دول  ال��ت��داول  م��ن 
في  المساهمين  ب��دع��وة  اإلدارة  مجلس 
شركة مستشفى المشرق المؤسسة الطبية 
ش.م.ل. إلى  حضور إجتماع ثالث للجمعية 
العمومية غير العادية نهار الجمعة الموافق 
في 9 تشرين األول 2020، في تمام الساعة 
الشركة  مركز  في  الظهر  قبل  من  العاشرة 
للبحث والتداول بنفس جدول األعمال وهو 

التالي:
تقرير  على  والموافقة  االستماع  أوالً: 

مجلس االدارة حول:
- الوضع المتردي في قطاع المستشفيات 

في المنطقة ولبنان بشكل خاص.
- الوضع القانوني والمالي للشركة.

عمالً  المناسبة  ال��ق��رارات  إتخاذ  ثانياً: 
التجارة  قانون  من   /216/ المادة  بأحكام 

اللبناني.
ثالثاً: أمور مختلفة وطارئة.

مجلس إدارة شركة مستشفى 
المشرق المؤسسة الطبية ش.م.ل.

�إعالنات ر�سمية

مناق�سة عمومية
موؤ�س�سة مياه لبنان الجنوبي

��ستدر�ج عرو�ض
المديرية العامة للطيران المدني

�إعالنات خا�سة

اإعالنات عقارية

جداول التكليف اال�سا�سية قيد التح�سيل
بلدية قو�سايا

جمعية عمومية غير عادية
�سركة م�ست�سفى الم�سرق الموؤ�س�سة الطبية

�إعالنات

وفد من بلدة �أغبة ي�شكر فّتوحي

في  فّتوحي  فارس  االجتماعية«  فّتوحي  فارس  مؤسسة  »رئيس  استقبل 
مكتبه أمس وفداً من فاعليات بلدة أغبة الكسروانية، حيث جرى البحث في عدة 

مشاريع تهّم البلدة، وكيفية التعاون والتنسيق لتنفيذها في أقرب وقت.
تّم  اّلتي  المساعدات  على  ورئيسها  فّتوحي  مؤسسة  الوفد  أعضاء  شكر  كما 

تقديمها للبلدة.

فتوحي مستقبالً الوفد

المعار�سة البيالرو�سّية

 

تطالب بانتخابات رئا�سية جديدة

فورية"،  مدني  عصيان  »حملة  إلى  أمس،  البيالروسية،  المعارضة  دعت 
بعد مراسم تنصيب ألكسندر لوكاشينكو رئيساً للبالد، وطالبت ب�"انتخابات 

رئاسية جديدة«.
اليمين  لوكاشينكو،  ألكسندر  الرئيس،  أداء  مع  ال��دع��وات  ه��ذه  وتتزامن 

الدستورية لوالية جديدة في حفل تنصيب مفاجئ من دون إعالن مسبق.
وسائل  على  التوشكو،  بافيل  للمعارضة،  التنسيق  مجلس  عضو  وق��ال 
في  لوكاشينكو  بفوز  أب��داً  تقبل  لن  »المعارضة  إن  االجتماعي  التواصل 

االننتخابات وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة«.
وأضاف التوشكو: "ندعو الجميع لبدء حملة عصيان مدني على الفور".

رئاسية  بفترة  لوكاشينكو  فوز  منذ  احتجاجات  موجة  بيالروس  وتشهد 
جديدة في االنتخابات التي تم إجراؤها في التاسع من الشهر الماضي.

{ ربى يوسف شاهين
»الربيع العربي« وتداعياته الكارثية، لم يرحم منطقة »الشرق األوسط« من إرهابه، ولعّل المشهد 
الشرق أوسطي بعموم جزئياته، ُيفّسر جلياً عمق المصالح الدولية واإلقليمية في ماهية هذا الربيع.

وعلى امتداد ساحات هذا »الربيع«، برزت الساحة الليبية بموقعها وتوسطها مناطق نفوذ إقليمي 
ودولي. ليبيا البلد الغني بثرواته النفطية ومساحاته الواسعة، لم يكن بمنأى عن مسرح الصراعات 
الداخلية والخارجية، والذي أّدى إلى انقسام األطراف الليبية الى فريقين، وكّل منهما بدأ بتركيب 
اصطفافات تناسبه وفقاً لتوّجهاته االيديولوجية ومصالحه السياسية، لتعّم الفوضى في عموم 

ليبيا.
بعد صراع مرير بين قوات خليفة حفتر وفائز السراج، بدا المشهد السياسي بتفّوق فريق على 
آخر عسكرياً، وبالتالي سياسياً، ف� الُمشير خليفة حفتر الذي ُيعتبر حليفاً لروسيا وفرنسا ومصر 
واإلمارات، يقابله فائز السراج الحليف ألردوغان، ووفق ما يتّم إعالنه سياسياً من خالل الوقائع 
على األرض، كان الدعم التركي للسراج دعماً لوجستياً وعسكرياً، وقد تزايد هذا التدخل، عبر دخول 
اقتصاديين ورجال أعمال أتراك، بغية االستثمار في ليبيا، واالستفادة من التوغل التركي في الملف 

الليبي.
مجموعة  وفق  السراج  فائز  الوفاق  حكومة  رئيس  استقالة  إمكانية  عن  المفاجئ  اإلع��الن  لكن 
»بلومبيرغ ميديا«، والذي أكده السراج في مقابلة إعالمية بانه »سيترك السلطة قريباً«، فإّن لهذا 

القرار انعكاسات على المستويات كافة على رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.
ُيمكننا قراءة تداعيات استقالة السراج من رئاسة الوفاق وفق مناحي عدة:

} أظهر إعالن االستقالة عدم جدوى قوة الدعم المقّدم من قبل أردوغان لحكومة الوفاق، نتيجة 
االحتجاجات الشعبية في غرب ليبيا، جراء سوء األوضاع المعيشية ونتيجة الضغوطات األجنبية.

*نتيجة السياسة التي اتبعها جنود أردوغان من المرتزقة اإلرهابيين بحق الشعب الليبي، عكس 

األوجه السلبية لهذا التحالف مع السراج، ف� الصراع الليبي هو صراع داخلي ليبي ليبي.
المرتزقة اإلرهابيين، قد فتح األب��واب لنشوء  الليبية نتيجة تواجد  } إّن ما يجري على األرض 

جماعات أخرى متمّردة، مما قد ُيدخل البالد في فوضى عارمة، ناهيك عن الصراع بين قوات حفتر 
والسراج.

} الداللة على أّن العالقة التحالفية بين حفتر وحلفائه، أقوى شعبياً، نتيجة االنتهاكات التي فرضها 
التواجد التركي على الساحة الليبية، وايضاً فإّن عموم الليبيين أدركوا خطورة المخطط التركي،  

األمر الذي شّكل ضغطاً شعبياً على حكومة الوفاق.
التي يتحملها أردوغان  الملفات الجيوسياسية الشائكة،  التركي نتيجة تعّدد  الموقف  } ضعف 

بالنسبة لليبيا وسورية والعراق.
} العنجهية التركية في االستعراض العسكري البحري، حيث أبحرت سفينة بحرية تركية قبالة 

سواحل ليبيا، لتكون على شفا الصدام المسلح مع سفينة حربية فرنسية، األمر الذي قرأه الجميع 
على أنه تهّور تركي جراء التدخل في الشأن الليبي، وضرورة وضع حّد للممارسات التركية في 

عموم شرق المتوسط.
} خسارة أردوغان ليس فقط لساحة صراع وساحة عمل أمني وإستخباراتي، بل أيضاً ساحة 

عمل ونشاط اقتصادي لكبرى الشركات االقتصادية التركية.
} تجميد االتفاق البحري الذي وقع مع حكومة الوفاق الليبية في 2019، وبالتالي حدوث صدمة 

سياسية دبلوماسية خطيرة في حال انتخاب طرف معادي للسياسة األردوغانية، ما يعني خسارة 
مدوية الستثمار أردوغان لوثيقة االتفاق، لتبرير التدخل في شرق البحر المتوسط.

في المحصلة قد ال نرى دموع أردوغان في حال استقال السراج، ولم يستطع ثنيه عن قراره، 
ولكنه سيذرفها حتماً، ألّن خسائره باتت تتالى، نتيجة سياساته المتخبّطة والغير مدروسة في 

الشرق األوسط...

ليبيا و�لم�شهد �لجديد... ��شتقالة �ل�شر�ج ودموع �أردوغان



 äÉªàJ / AGQBG9 Twelfth year /Thursday / 24  September 2020 / Issue No. 3337
3337  œb??F�«  Ø  2020  ‰uK�√  24  Ø  fOL)«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 r�«  UNOK�  oKD�  Ê√  sJL�  U�  w�Ë  W�Ëb�«  qI�  q�L�  w��«  w�  
 s�_«  f�√  lC�Ë   UO�O�«d��ô«  œb��  w��«  WIOLF�«  W�Ëb�«
  «œUF�« p�c�Ë ¨rOI�« W�uEM�Ë W�UI��« W�UO� bOF�Ë ¨w�uI�«
 dJHL�«  UNO� È√— w��«  WDK��«Ë WOIOI��«  W�Ëb�«  UN�≈  ¨„uK��«Ë

ÆÎU�—U{ ÎUA�Ë e�u� ”U�u� ÍbMK�J�ô«
 ÁU�d�U� Íc�« r�UF�« w� q�L� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« 
 Íc�« Í—UC�« g�u�«Ë ¨WO�dG�« W�ËbK� Èu�_«Ë q��_« Ã–uLM�«
 s� W�uJL�« WIOLF�« WO�dO�_« W�Ëb�U� q�L�L�«Ë e�u� tM� ÀÒb��
 jHM�« w��M�Ë ¨W�dJ��Ë WO�b�  U�UMB�«Ë ·—UBL�« ‰U�—
 w�ÒËd�Ë ¨WO�Ëd�J�ù« ozU�d�«Ë  UO��d��« ŸUÒM�Ë ¨t�dJ���Ë
 W� ÒuJL�« ¨s�_«  U�d�Ë ¨ «—b�L�«Ë —ULI�«Ë UN�UJ�Q� W�UO��«

ÆWO�UF�«  «—bI�«Ë  «d���« ÍË– s� W�e�dL�« s�
 ¨Âu� ôË WÒM� U�c�Q� ôË ÎULz«œ …d�U� WIOLF�«  W�Ëb�«  Ác� 
 w�  ÎU�UO�√Ë  ¡«œ_«  w�  Êu�cOHM��«Ë  ÊuOF�dA��«  nK���  b�Ë
 wCI�  v�dO�_«  w�UO��«  bOKI��«  Ê√  ô≈  ¨UNCF�  Ë√   U�u�Ë_«
 ŒuOA�«  Ë√  ©sO�cOHM��«®  ¡U�ƒd�«  s�  sO�u�  b�√  »U���U�
 Î̈ «—u��  ÎUO�«dIL�œ  Î «—UL�  ÊuJ�  bI�  ¨©sOOF�dA��«®  »«uM�«Ë
 ÃU��≈  s� ÎUFOL� ¡ôRN� ¨vD��« qOI� ÎU�—uNL� ÎöO� ÊuJ� b�Ë
  ôU��« iF� w� ÊuJ� bI� fOzd�« W�U� w�Ë ¨UN�«– W��RL�«
 ¨r�U��« w� vI�� sJ�Ë ¨UN� ÎU�UM�Ë WIOLF�« W�Ëb�« Èb� ÎUH�u�
 b�Ë  ¨ÊUG�—  b�U�Ë—Ë  œ—u�  b�«dO�  ¨¡U�ƒd�«  ¡ôR�  ‰U��√  s�Ë
 —ÒbB�O�  ¨W�u�Ë  …c�U�  WÒOB��Ë  W�ƒ—  V�U�  fOzd�«  ÊuJ�
 qO� ¡ôR� s�Ë UNF� W�«dA�U� rJ��Ë U�œuI�Ë WIOLF�« W�Ëb�«

Æ»_« ‘u�Ë Êu�MOK�
 ¨WO�dO�_«  W�UI��«  W�dEM�«  WO�UM�«  s??�  q�L�  fOzd�«
 ÆÆÆqLF�  t�œ  –  ’dH�«  W�U�≈Ë  …—œU�L�«  vK�  WLzUI�«  w�Ë
 s�d�UNL�«Ë  UNOM�«u�  wDF�  …b��L�«   U�ôu�U�  –  dL�  t�œ
 W�d��«  W�UI�  w�Ë  ¨ «Ëd��«  oOI��Ë  WL�«dL�  ’dH�«  UNO�≈
 WHOFC�«  r??�_«  …dOB�Ë  ¨ÊU??�??�ù«  ‚uI�Ë  WO�«dIL�b�«Ë
 WO�«d��ô«  WLE�_«  s�  hK���«Ë  WO�«dIL�bK�  ‚u��  w��«
 W�UI�  rNLKF�Ë  ¨W�œdH�«  …—œU�L�«  ÊËœ  ‰u��  w��«  WO�uLA�«Ë
 r�UF�«  WLO�“  w�Ë  ô  nO�  ¨w�dO�_«  Ã–uLM�«  o�Ë  W�d��«
 p�– s�  nK��� WO��«  W�d���«Ë  WOKLF�«  WO�UM�«  sJ�Ë ød��«
 UN�—U�  w��«  ¨q�I�«Ë  ËeG�«  W�UI�  ô«  X�O�  rN��UI��  Î̈ «dO��

 s�bNDCL�«Ë  ŸUO��«Ë  ŸU�d�«Ë  sO�ËeNL�«  s�  q??z«Ë_«  ¡U�ü«
 «Ëb��  rK�  …b�b��«  ÷—_«  ÁcN�  …d�NK�  «ËdD{«  s�c�«  Î̈UOM�œ
 ‘u�ËË ¨UNHOH��� «u�U�  UFIM���Ë U�uFK��U�  U�U� ô≈ UN�
 rNM�bL�  «u�ËU�  ¨ Òj�M�  ÒÍdA�  fM�  s�  …d�«d�  r�  ¨U�uK��
 p�– «u�√  rNMJ�Ë iO�_« q�d�«  …—UC� rNLOKF�Ë r�dOBM�Ë
 ‚uH��« s� ÂU� 500 …—UC� w� «cJ� ¨«ËœU� Ë√ rN�œU�S� «u�UI�
 …b�b��« ÷—_« Ác� w� b�O� r�bI�« bNF�U� d�Q� Íc�« iO�_«
 ¡UL�√ ‚ö�S� V�— rNM� ÎUCF� Ê√ W�—b� ¨b�b� œUFO� ÷—√
 ÊËd�¬ Õd��« ULO� ¨qOz«d�≈ Ë√ «œuN� WJKL� q�� UNOK� WO�«—u�

ÆrNL�UF� WOL�— WGK� W�d�F�« WGK�« œUL��«
 qO�� ô≈ UN� b�u� ô Ác� t��d�� ÒÊ√ iO�_« w�dO�_« Èd� 
 vK� ÂuO�« WLzUI�« WO�uONB�« ≠ W�œuNO�« W�d���« w�Ë ¨b�«Ë
 Ÿu��«Ë  dIH�«  s�  ÎU�d�  r�œ«b�√  d�U�  ULJ�  ¨sOD�K�  ÷—√
 …d�«d��«  iF�  s�  ô≈  dJ�  WO�U�  ÷—√  v�≈  wM�b�«  œUND{ô«Ë
 œU�  p�c�  ¨—uD�K�  WK�UI�«  dO�  W�UI��«Ë  j�ML�«  ‚dF�«  ÍË–
 iF�  ¡UM���U�  ÊUJ��«  s�  WO�U��«  rNzU�¬  ÷—√  v�≈  œuNO�«
 œ«b���ô«  rN�uI�Ë  rN�uK�  w�  —c��  s�c�«  Ëb��«  …d�«d��«
 WO�dG�« …—UC��« rO� i�—Ë W�d��« ÊUN��«Ë »«d��« WOKI�Ë
 U�d�uD�Ë  œö??�??�«  —UL�S�  œuNO�«  ÊËb??zU??F??�«  ÂU??�  ¨¡UCO��«
 XK��  W�ËœË  Î̈ «d�œe�  Î «œUB��«Ë  Î̈U�bI��  ÎUFL���  UN�  «u�U�√Ë
 s�  Ã«u�_«  r�ö��  jO��  j�Ë  WO�«dIL�b�«Ë  W�d�K�  …d�e�
 ‰UL�√  iF��  «u�U�  ÚÊ≈  ”Q�  ôË  ¨w�dA�«  nK���«Ë  œ«b���ô«
 »UFO��«  lOD���  ô  sL�  Íd�I�«  dO�N��«  Ë√  WO�dF�«  …œU�ù«

ÆUNLFM� rFM��« Ë√ rNLO�
 ”U�√  vK�  ÎULzU�  wKOz«d�ù«  ≠  w�dG�«  n�U���«  ÊU�  «–≈  
 W�dJ��  …b�U�  ÊuJ�  ÊU�  p�–Ë  ¨åqOz«d�≈å?�  wHO�u�«  —Ëb�«
 vK�  nI�  W�—U�Ë  W�K��  WFK�Ë  »dGK�  W�bI��  WOM�√Ë
 oKI�«  q�«u�  s�  Îö�U�Ë  ¨‚dA�«  w�  WO�dG�«  `�UBL�«  Âu��
 ÷UNM��«Ë UN�b�Ë ÊËœ ‰u�O� ¨WIDML�«  w� —«dI��ô« Âb�Ë
  “ËU��  b�  ¨WOKOz«d�ù«  –  WO�dO�_«  W�öF�«  ÊS�  ¨UN�U�U�
 …œb��L�«  fzUMJ�«  t�ÒdJ�  ÎUOH�U�Ë  ÎUOM�œ  Î «bF�  UNzUD�S�  p�–
 w� Ë√ a�—U��« w� ÚÊ≈ ¨WN�UA�� W�d��Ë ÎU�d�A� ÎU�—≈Ë ¨WOKO��ù«
 YO� wK�«b�« ¡«œ_« w� ÚÊ«Ë ¨sO��Ëb�« U�KJ� w�«ËbF�« d{U��«
 uK��_«  ‰u�_«   «–   U�UL��«  …b��L�«   U�ôu�«  w�  dDO��

 l�  ¨œUB��ô«Ë  W�UO��«  q�UH�  vK�  WO�UL�_«Ë  WO�u�J�  ≠
 q�_« ÍË– v�≈ sOOK�_« œö��« q�√ s� rNOM�«u� w�U� gOLN�
 åqOz«d�≈ò  w�  Èd�Ë  ¨ UOK�_«  s�  r�dO�Ë  œu??�_«  wI�d�_«
 s�b�« w� rN�«u�≈ rNO� UL� ÊUJ��« w�U� vK� “UMOJ�_« …dDO�
 ‰u�_«  ÍË–  sO�œ—UH��«  ©ÎUC�√  ‚dF�«  w�  rNzU�Òœ«  V��Ë®

ÆWO�dA�«
 p�– vK� U�Ôb�U�Ë ¨dÒOG��«Ë W�d��« rz«œ d�√  W�UO��« sJ� 
 ¡U�ƒd�«  s�  ÎU�u�  q��  Íc�«  ¨V�«d�  w�U��«  w�dO�_«  fOzd�«
 p�d�  ¨t�U��dB��  lOL��«  T�UH�  ¨t�ö�√  ·u�Q�  s�  ÎU�—U�
 r�  ¨‰U��—ô«  rz«œ  t�≈  ¨¡«u�  Òb�  vK�  WIOLF�«  W�Ëb�«Ë  t�—«œ≈
  U�ôu�«  q�«œ  w�  ô  w�UO��«  bOFB�«  vK�   «“U��≈  oI��
 v�«  œU??B??�??�ô«  t�U�UO�  XF�œ  ¨r??�U??F??�«  d��  ôË  …b��L�«
 WO�B�«  W�U�d�«  rE�Ë   U� Ò�R�  XKNKN�Ë  ¨œu�d�«Ë  l�«d��«
 W�zU�  d�≈  n�UC�  d�√  t�  ÊU�  ÿu�K�  qJA�  WO�UL��ô«Ë
 qB�  UL�  ¨WOK�«b�«  WOMO��«   U�öF�«   d?? Ò�u??�Ë  ¨U??�Ë—u??�
 ¨b�uK�  Ã—u??�  œu??�_«  w�dO�_«  s�«uL�«  ŸdB�  ÀœU??�  w�
 l�Ë WO�dF�« t�U�öF� tII� U� vK� V�«d�  «“U��≈  dB��«Ë
 ÍdBL�«  fOzd�U�  t��ö�  √dI�  «cJ�  ¨rN�Ëœ  l�  ô  ¨»d�  …œU�
 b�«“ s� bL��Ë ÊULK� s� bL�� l� UL� ¨w�O��« ÕU�H�«  b��
 bOF�Ë  Î «dJ��  rNF�  W�öF�«  b�«u�  V�«d�  l{Ë  ¨rNÒH�  Òn�  s�Ë
 r� WI�dD�Ë W�U�ËË nKB� ÕÒd� YO� ¨iO�_« XO�K� t�u�œ
 ôu� ¡UI��« rN�UJ�S� sJ� r� ¡ôR� Ê√ ¨w�dO�√ fOz— UNO�≈ tI���
 fO�Ë r�b�« «c� —«dL��U� j��d� r�¡UI� ÒÊ√Ë ¨w�dO�_« r�b�«
 ÊU�–ù«  rNOK�  w�U��U�  ¨WK�eN�«  rN�«—b�Ë  WHz«e�«  rN�UO�dA�
 Òq�  d�≈  l�b�«  rNOK�  ¨¡UHK�  Ë√  ¡U�d�  ô  ŸU��√  rN�  ¨W�UD�«Ë
 rN�FK� —UF�Q� V�ö��«Ë œuIF�« lO�u� rNOK�Ë ¨WOH�U� WL�UJ�
 ÃËd� ÒÍ√Ë ¨r�dOG� `�d�«Ë rNOK� …—U���U� œuF� UL� WODHM�«
 UL�—Ë r�—uB� s�Ë ¨sDM�«Ë WM� s� rN�Ëd� wMF� p�– s�
 W�d���« w� sFL� U� —bI� p�– vK� r�dJA� ô u�Ë ¨r�œö� s�
 dO�  rN�√  ¡ôR�  „uK�  s�  dNE�  U�  vK�Ë  ¨rNM�  wMKF�«  ¡eN�«Ë
 ¨W�b�� o�� U� q� ÊËc�Q� UL�≈Ë ¨nKB�«  p�– s� sO��eM�
 s Ó�  ÕU��ù  rNFO�D�Ë  rN�U�UO�Ë  rN�«u�Q�  ÊËdL����  p�c�

Æ¡w� Òq� »U�� vK�Ë r�¡UI� r�b�
WK��L�« sOD�K� – sOM� w� rOI� wMOD�K� w�UO�*

 (1¢U áªàJ) ... ÖeGôJ ...ádhódG

 á q«©bGh ô«Z á q«dÉ©Øf’G º«°ù≤àdG äGƒYO

 ÊQA�U�  sOKG�AL�«  iF�Ë  w�UL��ô«  q�«u��«  qzU�Ë  œ«Ë—  s�  dO�J�«  ŒUM�  w�  ≠
 sO� ‚—«uH�«  wMF� UL� ¨sO�HK��� sO��O�Ë sO�O�UM�� sO��UI� s� w�UFH�« Y�b� ¨ÂUF�«
 i�UM��U� ¨ULNM� q� UN� j��d� w��« rOI�«Ë —UJ�_«Ë ¨UN� WC�UML�« W�O��«Ë W�ËUIL�« W�O�
 —Òc��Ë ÎU�d� t Ò�u��«  «u�œ sO� i�UM��«Ë ¨sOD�KH� Â«e��ô«  «u�œË œUO��«  «u�œ sO�
 X��  ¨ÍÒœu�«  ‚öD�U�  u�  bO�u�«  q��«  Ê≈  ‰uIK�  Îôu�Ë  ¨»dG�«  l�   U�öF�«  w�  ÊUM��
 wze�  rO�I�  Ë√  WHK���  ‰Ëb�  q�U�  rO�I�  WGOB�  ¡«u�  ¨rJM�œ  rJ�Ë  wM�œ  w�  —UF�
 «c� …U�U�L� W�e�d�ö�«  «u�b� WO�UO� —u� s� iF��« tL�d� UL� Ë« ¨WO�«—b� WGOB�

ÆW�e�d�ö� W�uLM� nzU�Ë s� ÎU��� fO�Ë ¨‚öD�« s� ŸuM�«
 Wze���«Ë rO�I��« ‰UJ�√ q� i�— ‰u� —u��b�« w� œ—Ë UL� ‘UIM�« w� ¡ôR� r�N� ô ≠
 s� sOIKDML�« dO� s� rN�uJ� sJ� ¨b�«u�« s�u�« …dJ� s� q�U� ÃËd� s� Êu�b��� rN�
 rN�—b� Âb�Ë ¨·ö��ô« q�I�� r�—b� tF� oOC� w�UFH�« VC� s� q� WO��d��  UOHK�
 s� iF��« qF�� WO�U�  U�d�A� œU��≈ sOO�UM�K�« ŸUD��L� ÊQ� ŸUM��ô« Ë« ÁU���ô« vK�

Æd�ü« UNCF� …—«œ≈ vK� rN�—b� sO���Ë ¨rN� …u� —œUB� rN�U�ö�
 UN�  t��M�  ô  w��«  WOF�«u�«  WO�UJ�ù«  WGK�  rO�I��«   UO{d�  WA�UM�  X��Ë  p�c�  ≠
 d��«  Ë√  sO��Ëœ  ÂUO�  WO{d�  ‰u�  u�  ‰Ë_«  ‰«R��«Ë  ÆWO�UFH�ô«  n�«uL�«  Ác�  »U��«
 Î̈UOL�U�  W�d��  Ÿu{u�  ÂöJ�«  «c�  Êu�  s�  Î«bOF�  UM�Ë  Æ…b??�«Ë  W�Ëb�  ÊUM��  s�  Îôb�
 Èb� l Ò�u� d�√ u�� t��� r�UF�U� ¨UNzuA�Ë ‰Ëb�« ÂUO� ÂuNHL� w�U�√ wL�UF�« bF��«Ë
 w�Ë—Ëô« œU��ô« ‰U��Ë ¨U�œb� dO�J�Ë WO�UO��«  U�UOJ�« dOGB� u�� fO�Ë  «œU��ô«
  U�ôË  s�  W�ôË  r���  fO�Ë  Èd�J�«  r�UF�«  Êb�  s�  …b�«Ë  ‰œUF�  tK�  ÊUM��Ë  ¨UM�U�√
 «c� bF� r�_«Ë ¨ÊUJ��« …dO�J�«Ë W�U�L�« …dO�J�« ‰Ëb�U� nJO� ªr���« WD�u�L�« ‰Ëb�«
 »d��« r�—Ë Î̈UO�«dG� W�eFM� gOF� ô nz«uD�U� ÆrO�I�K� ÎUO�u{u� q�U� dO� ÊUM�� Ê√
 sO�  ‰Ëœ  jz«d�  r�—  qF��  w�«dG��«Ë  w�UJ��«  q�«b��«  wI�  dO�N�  s�  UNI�«—  U�Ë
 …U�b�« ¡ôR� UN�—b� Ê√ V�� WIOI� s� «c� ¨qO�� ÊuOKL� oI��� ô W�U���« sOO�UM�K�«
 rNFO�A�Ë  w�dF�«Ë  w�dG�«  Ã—U��«  ÊuOF�  W�ËUIL�«  wzËUM�  WLO�  Ê√  w�Ë  rO�I�K�
 l� rN�u� s� l�U� rN�ö� s� ÊUM�� r�œ Ë« rNL�b� œ«bF��ô« s� Êö�ù«Ë rNH�«u� vK�
 W�ËUIL�«   «—UO�  vK�  Î«dO�Q�  UN�ö�  s�  «uJK�L�  Ê√  rN�  sJL�  ¨…b�«Ë  W�Ëœ  w�  W�ËUIL�«

ÆrNO�«  UH��ô« V�u� WOL�√ Í√ rN� vI�� ô UN�uI� ‰U��Ë ¨W�«dA�« ÁuI�
 W�Ëb�«  wH�  ¨r�œ«d�  UN�U��_  oI��  s�  UN�√  WIOI�  UNH�M��  WO�«—bH�«  WO{d�  U�√  ≠
 ¨W�e�d�ö�«  w�  UNK��Ë  ¨…b Ò�u�  WO�U�œ  W�UO�Ë  …b�u�  WO�—U�  W�UO�  WO�«—bH�«
 ¨o�UML�U�  ’U��«  ÊQA�«  …—«œ≈  qJ�  w�  X�O�Ë  UM�  w�  WO�UM�K�«  ·ö��«  lO{«u�Ë
 »U�c�«  tM�  hK���«  q�_  ¡ôR??�  b�d�  Íc??�«  lL�K�  ÎU�«uM�  ·ö��«  U�UC�  vI���Ë
 t�√  bI�F�  s�Ë  ¨sOO�UM�K�«  lL��  …b�«Ë  …dO�  vI���  WO�«—bH�«  w�  p�c�Ë  ÆWO�«—bHK�
 sK� È–_U� t�KL� »UB� w�U��U�Ë Î̈UO�U� ÊUM�� ·UF{ù WO�U� »d� sA� W�ËUIL�« V���

ÆWO�«—bH�« d�� W�«dA�« Ác�  UF�� s� hK���
 w� ŸÒuM�� Ë« ¨WO�dF�« Ë« WOM�b�« —Ëc��« w� Ÿ ÒuM�� …b Ò�u� W�Ëœ q� w� gOF�« WOC� ≠
 f�U�  U�Ë—Ë√  gOF�  s�dAF�«Ë  ÍœU��«  ÊdI�«  wH�  ¨Áb�Ë  ÊUM��  WKCF�  fO�  ¨—UJ�_«
 WO�UO�   U??�“√  s�  UNI�«d�  U�Ë  ¨…d�N�«   U�u�  s�  W��UM�«  WO�«dGL�b�«   U�“«u��«
 …b�Ë ÊUL{ WOHOJ� WO�öIF� dOJH��U� u� U�—b� Ê√ b��Ë WOM�√Ë WO�UL��«Ë W�œUB��«Ë
 UN�bI� s� ÂU�—_« tO�≈ dOA� U� q� r�— U�dO�√ gOF� UNK��Ë ¨…b�b��« UNGOB� UN�UFL���
 œbN�  ÍœuL�  ÂU�I�«  q�UF�  W�dBMF�«  ÿUIO��«  f�U�  q�  w�  ¨w�UO��«Ë  w�UMB�«

ÆUN�b�Ë
 ‚öD�ö� ô« Êu�U��� ôË ¨WM�«d�« WK�dL�« s� W�uF� b�√ q�«d� ÊuO�UM�K�« “ËU�� ≠

ÆWK�dL�« Ác� “ËU�� s� «uMJL�O� b�«u�« rNM�u� p�L��« s�

 á q«©bGh ô«Z á q«dÉ©Øf’G º«°ù≤àdG äGƒYO

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

äGôØdG ¥ô°T
≥°ûeO â«bƒàH ÜôëdG ∫ƒÑWh

Z�d� s�� Æœ ˝
 sO�  »–U���«  W�U�  WN��  ¨W�—u�  ‚d�  ‰UL�  w�  …b���L�«   «—uD��«  ÒrC�  w�
 ¨U�b�b��  œbB�  UO�Ë—  ÒÊ√  Ëb��  w��«Ë  …b�«e�L�«   U�b���«  s�  ÎöC�  ¨sDM�«ËË  uJ�u�
 XO�u��«  Ê«dE�M�  uJ�u�Ë  oA�œ  ÒÊQ�  b�R�  ¨WFKD�  —œUB�  s�   U�uKF�  UM�œ—Ë  bI�

Æ «dH�« ‚d� w� WF�«Ë W�dJ�� WOKL� ‚ö�ù ¨V�UML�«
 ¨W�dJ�F�« WD�K� WOzUNM�«  U�LK�« l{Ë œbB� Í—u��« gO��« ÒÊQ�  b�√  U�uKFL�«
 ÁU�� W�—UC�« …uI�« u� ÊuJO� Í—u��« gO��U� ¨sOO�«d�≈Ë ”Ë— s�—UA��� ·«d�≈Ë

ÆULN� WD��dL�« WO�U�—ù«  U�uL�L�«Ë ¨w�d��«Ë w�dO�_« sO�ö��ô«
 W�K�_«  s�  b�bF�«  ¨…dO�_«  W??�Ëü«  w�  XK�œ√  b�  UO�Ë—  ÒÊQ??�   b??�√  —œUBL�«   «–
 ¡UDG�«  s�  ÎöC�  ¨oA�œ  `�UB�  b�R�Ë  l�d�  r��  WOG�  ¨WO�O�«d��ô«Ë  …— ÒuD�L�«
 Ê«dOD�« s� Íu�Ë d�U�� r�b�Ë ¨Í—u��« gO��« w� Ê«dOD�« Õö� tM Ò�R� Íc�« Íu��«

Æw�Ëd�« w�d��«
 a�—«uB�«  UL�«— ¨ U�uKFL�« V���Ë UO�Ë— UN��bI��« w��« …—uD�L�« W�K�_« s�
 Òq�Ë  ¨WL�«—   U�u�  ∂  s�  WH�c�  20  ‚ö�≈  vK�  …—œU�   UL�«d�«  Ác�  ¨ŸË—bK�  …œUC�
 Î̈«b�  WO�U�  W��M�  WIO�b�«  W�U�ù«  vK�  …—œU�Ë  ¨s�dD�  dDAM�  ¨mK�  20  UN�“Ë  WH�c�
 U�«b�Ë ·bN�« v�≈ U�œuI� …dÒO��  «dzU� l� UN� WI�«dL�« Ê«dOM�« bO�u� …b�u� W�u�b�Ë
 WO�dO�_«  UL�«d�« a�—«u� Èb� ·UF{√ W�ö� ‚uH� ‚u��� dO� Èb� u�Ë ¨rK� 100

ÆWOKOz«d�ù«Ë
 Èb�  jI�  …œu�u�  åf�dO�ò  W�uEM�  ÒÊ√   U�uKFL�«   b??�√  bI�  ¨p??�–  v�≈  W�U{≈
 UN���HO�  w��«  WK�IL�«  „—UFL�«  w�  „—UAÔ��  UN�«d�≈  Òr�O�Ë  ¨w�Ëd�«  gO��«   «u�
 Ÿb� ô UL� b�R� WO�Ëd�« …uD��« Ác� ÒÊS� tOK�Ë ¨…b�b� WN�� ÒÍ√ w� Í—u��« gO��«
 ÒÊ√ W�U� ¨V�œ≈Ë  «dH�« ‚d� d�d�� w� ÊËœU� ¨W�—u� «c�Ë UO�Ë— ÒÊQ� ¨pAK� ÎôU��
 vK�  U�JFM� t� ÊuJO� ¨åb��åË »U�—≈ s� ULNMO� U�Ë WO�dO�_«Ë WO�d��«  «“ËU���«
 w� W�U� WOze� „UM� ÒÊ√ UL� ¨W�—u��« WO�«dG��« ÂuL� w� WO�Ëd�«Ë W�—u��«  «e�ML�«
 w�d��« »U�—ù« ¡«d� W�œUB��ô« rN�U{ËQ� ÎU�—– «u�U{ b� sO�—u��« ÒÊQ� q�L�� ¨WOL�_«
 ¨U�¡UHK�Ë W�—u��« W�Ëb�« vK� jG{ q�U� ÊuKÒJA�Ë ¨W�—u� ‚d� ‰UL� w� w�dO�_«Ë
 W�Ëb�«  v�≈  w�O�«d��ô«  w�«—e�«  Ê«e��«  …œu�Ë  ¨ «dH�«  ‚d�Ë  V�œ≈  nK�  ¡UN�≈  WOG�
 UN�UB�  v�≈  ŸU{Ë_«  …œu�Ë  W�œUB��ô«  ŸU{Ë_«  sO���  ¨p�–  V�uL�  Òr�O�  ¨W�—u��«

Æ`O�B�«
 ¨ÍdJ�F�«  qLF�«   U�u�Ë√  „—b�  wN�  Î̈ôË√  «c�  ¨oA�œ  bO�  —«dI�«  vI��  ¨ÂuLF�«  w�
 UNzUHK� …b�U�L�Ë oA�œ ÒÊS� w�U��U�Ë Î̈UO�ËœË ÎUOLOK�≈ WO�O�«d��ù«  «—uD��U� tD�—Ë
 jÒ����U� oKF�� ¨ÈbL�« …bOF� WO�O�«d��« ·«b�√ s� ÎöC� ¨ «u�—UMO��« W�U� Êu�—b�
 ¨V�œ≈Ë   «dH�«  ‚d�  d�d��  ÒÊQ�  ¨p�–  v�«  ·UC�  ¨WO�dO�_«   U�U���ô«  »d�Ë  w�dO�_«

Æ U�u��L�« Òq� w� w�dO�_« —UB��« d�J� ¨W�—u� …—Ëd{ ÊuJO� ÊUL�√ ÒÍQ�Ë
ÆÆÆÎUOKBH� ÊuJO� ÂU�_« s� w�ü«

ÆÆÆ«u��d�

¬«a nÖjQ ’ mäBG º°ùëdG oΩƒj
 * s��L�« »UN� ‰UL� Æœ ˝
 r�UF�« bNAO� YO� tO� ÓV�— ô Ì ¬ V�œ≈Ë W�—u� ‰UL�Ë  «dH�« ‚d� w� r���« Âu�
 ÚÊ≈Ë  W�—u�  Ì÷«—_  sÚOÒO�U�—ù«  sÚO�ö��ô«  w�d��«Ë  w�dO�_«  sÚ�œu�u�«  WL�e�  lL�√
 ULNO��UB�  WHO���«   «—UFA�«  iF��  ÊU�Ëœ—√Ë  V�«d�  ÊU�u�FL�«  UL�U ÒD�Ë  ULNHÒK�
 p�H�«Ë q�I�« w� ÎUF� öL� ULN� ¨qOKC��« s� d��√Ë d��√ «c�Ë ¨”UM�« a�Ëb�� ‚«—Ë_« jK��
 WO����«  WOM��«  »d{Ë œ—«uL�«  W�d�Ë qO�U�L�«  ‚d�Ë —UB��«Ë l�u���«Ë dO�N��«Ë

ÆÆW�—u��«
  U�UBF�« Òq� l� WL�eN�«Ë W�O��« ‰U�–√ Ê«Òd�O� sÚ�cK�« sÚO�d�L�« s�cN� ‰uI� UM�Ë
 w�dO�_«  jD�L�«  ‚UO�  w�  UMO�≈   ¡U??�  å»Ëd??�??�«ò  Ác�  ÒÊ≈  ∫WO�uONB�«  WO�U�—ù«
 fOzd�«  ÂUA�«  œö� Ôb�√ UNH�Ë√  w��«Ë ¨WIDML�«  w� …d Ò�bL�«  v{uH�«  W�UMB� w�uONB�«
 ¨d�UFL�«Ë Y�b��«Ë r�bI�«  a�—U��«  w� ÁdOE� ]q� ÌœuLB� ÁƒUHK�Ë b�_« —UA� —u��b�«
 s�  ”ÒbIL�«  Í—u��«  »«d��«  Òq�  d�d���  w�O�«d��«  Âu��  v�≈  ‰ Òu��  Í—uD�√  ÌŸU�b�Ë
 X�JF�U�  ÆÆÆr�UF�«Ë  rOK�ù«  w�  tzUHK�Ë  w�d��«  w�«d�_«  w�uONB�«  w�dO�_«  »U�—ù«
 sOO�dO�_« »d��« w�d�� bOH� s�Ë ÆÆU�cÒH�Ë UN� Òu�Ë UNFM�Ë U�dÒ�œ s Ó� vK� v{uH�« Ác�
 s� vÒK��O� Íc�« w�dO�_« »U���ù« bF� UL� U�Ëd ÒC� w��« …b�b��« Ôoz«d��« WM�UNB�«Ë
 w� rN�L�e� ¡UM�√ ÊuO�dO�_« qF� UL� ¨Í—u��« ‰ULA�« WIDM� w� ¡öLF�« åb��ò W�UL�
 qOLF�« «uGK�� Ê√ ÊËœ r�¡«—Ë sOÒ�b�K�« ¡öLF�« «u�d� sO� WM�UNB�« qF� UL�Ë ¨ÂUM�OO�
  U�d{ qFH� WO�UM�K�« w{«—_« s� 2000  ÂU� ÊËd�bM�Ë Êu�eNM� rN�Q� b�� Ê«uD�√

ÆÆÆtK�«dB� s�� bO��« …œUOI� WO�UM�K�« W�ËUIL�«
 qD��«  Í—u��«  gO��«  ÒÊ≈Ë  ¨ ÎW�zU�  X�O�  W�—u��«  ÷—_«  ]Ê≈  ∫‰uI�  ÊU??�Ëœ—_Ë
 ÆÆÆW�OK��«Ë WK��L�« ÷—_« Òq� ÊË—Òd�O� YO� œU�dL�U� p� WHOK��«Ë WH�œd�«  «uI�«Ë
 jI� —cI�« w�d��« w�«u�ù« rK��« ÒÊ≈Ë bOF� s�“ cM� WO�UL�F�« W�—u�«d��ù« bN� vÒ�Ë b�Ë

Æd�J�«Ë
 ÆÆÆV�d� Ád�UM� Î «b� ÒÊ≈Ë

w�UO��« ŸUL��ù« rK� w� Y�U�Ë w�ö�≈*

bL�� ·UH� ˝
 ÕUI�  œU��≈  s�   UF�u��«Ë  Y�b��«  d�J�
 v��  sJ�Ë  ¨Ád�uD�  q�«d�Ë  U�Ë—u�  ”ËdOH�
 tM��  ÂU�√  …œbF��   U�I�  w�Q�  Ád�uD�  bM�
 b�bF�«  p�UM�  Ær�UF�«  Èu���  vK�  tF�“u�Ë
 Æq�� s� Ï»U�� UN� V��Ô� r� w��« —u�_« s�
 —uAML�«  d�dI��«  tOK�  ¡uC�«  j=K��  U�  u�Ë
 nO�Ë  åeL�U�  „—u�uO�ò  WHO��  w�  ÎU��b�
ÆUNOK� VKG��« W�ËU�L� ‰Ëb�«Ë  U�dA�« qLF�

W�—U� W]�—«d� ◊Ëd�
 s�  …dO��  Ìq�«u�  q�b�  v�≈  d??�_«  ÃU���
 ∫w�U��«  =wL�UF�«  ·bN�«  v�≈  ‰u�u�«  q�√
 vK�  V��  ¨U??�Ë—u??�  ”ËdO�  W�zU�  ¡UN�≈
 s�¬  ÌÕUI�  d�uD�  W�«b��«  w�  W??�Ëœ_«   U�d�
  «—UOK�  vK�  s]OF��  U�bF�  s??�Ë  ¨‰U?? ÒF??�Ë
 ÎöC�  Æ`OIK��U�  Â«e��ôU�  U{d�«  ’U��_«
 vK� dD�� ô b� w��«  U�b���« w�Q� ¨p�– s�
  U�dA�«  dDC�  b�  Îö�L�  Î̈U�UL�  ∆—UI�«  ‰U�
 mK�� W�U�L� …dOG� WO�U�“ d�—«u� qI� v�≈
 w�  UNzUI�≈  ◊d??�  X��  p??�–Ë  ¨‰U??O??�_«  ·ô¬
 …—«d�  t�UA�  W�UGK�  …œ—U??�  W�—«d�  Ì·Ëd??�

Æ¡U�A�« ÃË√ w� w�uM��« VDI�«
 s�  ÌœbF�  ÿUH��ô«  »u�Ë  d�dI��«  ` ={u�
 d�uD��« WK�d� w� w��« 19  ≠ bO�u�  U�UI�
 qB�  WCH�M�  …—«d??�   U??�—œ  sL{  ÎUO�U�
 WE��  s�  dHB�«  X��  W�u��  W�—œ  80  v�≈
 Ÿ—–√  w�  sI�K�  UN�]�“uN�  X�Ë  v�≈  UN���F�
 l]MBÔ� b� ÆÎ «b�√ Î «dO�� Î«d�√ fO� u�Ë ¨v{dL�«
 v�≈  s�AÔ�Ë  r�UF�«  s�  U�  Ì…—U�  w�   U�UIK�«
 Ìe�d� s�  U�UIK�« Ác� qIM� b�Ë ¨Èd�√ …—U�
 ‰u�u�« q��  UD�L�« œÒbF�� Ìo�d� w� d�ü
 o�«dL�«Ë   UOHA��L�«  v�≈  d??�_«  W�UN�  w�

Æv{dLK� U�ƒUD�≈ ÷d�HÔ� YO� Èd�_«
 WI�«uL�« vK� Êü« v�� ÌÕUI� =Í√ qB�� r�
 ¨…b��L�«   U�ôu�«  w�  W�B�«  w�ËR��  s�
 WK�UA�«  `OIK��«  WKL��   «eON���«  sJ�Ë
 ÍœR� Ê√ l�u�L�« s� Æ‚U�Ë ÌÂb� vK� Íd��
 ÊuO�«—bOH�«  ÊËb�UF�L�«Ë  w�dO�_«  gO��«
 s�  W�uL��  sJ�Ë  ¨l�“u��«  oO�M�  w�  Î «—Ëœ
 ÿUH�K�  qO���«  W�dFL�  l�«b��   U�dA�«
 sL{  ÕUIK�«   U�d�  s�  sO�öL�«   U��  vK�

Æ…œËd��« …b�b� …—«d�  U�—œ
  «d??zU??D??�«  eON��  v???�≈  d???�_«  ÃU��O�
 V��Ë ¨ U�ö��U�  U�œu��L�«Ë  UM�UA�«Ë
 UN� qL��� ÌWI�dD� WO�U�e�« d�—«uI�« W�UM�
 WOKLF�«  VKD���  p�c�Ë  ¨ÍbOK��«  ŒUML�«
 qIM� Æ·U��« ZK��« s� dO�J�«Ë dO�J�« W�UM�
 e�dL�«  w�  ‰Ë_«  fOzd�«  VzU�  oOKF�  d�dI��«
 ¨WO�Ëb�«Ë  WO�O�«d��ô«   U�«—bK�  w����«
 —uD�«  w??�  s��ò  ∫Êu??�??�—u??�  sHO��  tO�
 w� qO�u��« V�U�  «bOIF� Èb� rNH� ‰Ë_«
 ÆtF�  q�UF��«  s�  ’UM�  ô  d�√  u�Ë  ¨«c�  Òq�
 b=OI Ô�  b�  W�—U�  W�—«d�   U�KD��   U�UIK�

ÆårOK���«Ë ‰u�u�«  UO�UJ�≈
 Âu�  ¨V�«d�  b�U�Ëœ  ¨w�dO�_«  fOzd�«  b�√
 s� sO�öL�«  U�� ÕU��� t�√ XzUH�«  WFL��«
 sOO�dO�_«  lOL��  œÒb��  dO�  ÌÕUI�   U�d�
 ‰Ëb�  u??�Ë  ¨©ÊU�O�®  q�d�√  dN�  ‰uK��
 Ád�c�  UL�  ¨d�dI�K�  ÎUI�Ë  Î̈U�uL�  d��√  wM�“
 e�«d�  d�b�  rK�√  b�Ë  Æ Î…œU�  V�«d�  Ë—UA���
 Æœ  ¨UNM�  W�U�u�«Ë  ÷«d??�_«  vK�  …dDO��«
 ŒuOA�«  fK��  WM��  ¨bKO�b�—  Æ—   d??�Ë—
 s�  ÕUIK�«  ÒÊQ�  ¨‰uK�√  16  ¡UF�—_«  w�dO�_«
 ÂUF�«  nB�M�  v��  l�«Ë  Ì‚UD�  vK�  ÕU�Ô�

Æq�IL�«
 v�≈   U�UIK�«  s??�  Ÿ«u???�√  W??�ö??�  X??K??�Ë
 ¨Êü«  v��  »—U���«  s??�  W��U��«  WK�dL�«
 W�U�  w�  ULN�  ÿUH��ô«  ◊d�A�  ÊUM�«  UNM�
 W�d� ÃU��≈ s� UL�b�√ –  W��U� t�� bOL��
 WO�dO�_«  WOM�u�«  b�UFL�«Ë  åU??�d??�œu??�ò
 å—e�U�ò  wÓ��d�  W�UM�  s�  d�ü«Ë  ¨W�BK�
 œ«uLK�  p??�–  œuF�Ë  ≠  WO�UL�_«  åp��uO�òË
 pJH��  –≈  ªrN��UM�  w�  q�b�  w��«  WO�«—u�«
 Y�U��«  ÕUIK�«  vI��  Ê√  V��  ÆbOK��«  ÊU�Ëc�
 ÕUIK�«  u�Ë ¨ÁbOL��� W�U��«  ÊËœ sJ� Î «œ—U�
 åUJOM�“  «d��√ò  t�— ]u�  Íc�«Ë  `�dL�«  bz«d�«

Æœ—uH��√ WF�U�Ë
  «bOIF�  Èb�  rNH�  ‰Ë_«  —uD�«  w�  s��ò
 ô d???�√ u???�Ë ¨«c???� Òq???� w??� ‰U??B??�ù« V??�U??�
  U�KD��   U�UIK�  ÆtF�  q�UF��«  s�  ’UM�
 ‰u�u�«   UO�UJ�≈  b=OI Ô�  b�  W�—U�  W�—«d�

ÆårOK���«Ë

 Ÿ“u� w�Ë –  åf�u�O�U�ò W�d�  “U�
 dO��  w�«—bO�  ÌbI�  vK�  –  W??�Ëœú??�  w�Oz—
 ÕUI�  l�“u�  w�  …b�U�LK�  w{UL�«  dNA�«
 s� dO�J�« vI��O� p�– l�Ë ¨U�Ë—u� ”ËdOH�
  U�UMB�«  Ã—U�  Ì U�d�  o�U�  vK�  qLF�«
 WO���uK�«  U�dA�« pK�L� ÆdO�UIF�«Ë WO�D�«
 u�ò  wÓ��d�  p�–  w�  UL�  –  Èd�J�«  WO�dO�_«
  «b=L�L�«  s� ÎWJ�� –  åfJ�bO�òË å”≈ w�
  «œ«b�ù«Ë WOz«cG�« œ«uL�« s�A� W�b���ÔL�«
  U�dA�« Ác� l�L�� UL� ¨nK�K� WK�UI�« WO�D�«
 ¨Èd�√  ÷«d??�_   U�UIK�«  s��  w�  …d���

ÆU�dO�Ë WOL�uL�« «e�uKH�ù« q��

W�u��� dO�  U�b��
 ≠19bO�u�  ÕUI�  qL��  Ê√  d�dI��«  l�u��
 WI�U��«   öL��«  ÊQ�  s�  qKI�  d��√  ÎU�=b��
 u�ò  W�d�  X�U�  ÆUNO�  W�b���L�«  ‚dD�«Ë
 W�—e�ò?�  vÒL�Ô�  U�  wM��  UN�≈  Îö��  å”≈  w�
 YO�  –  w�U�M�  W�ôu�  qO�e�u�  w�  åbOL��
 sO�ö� s�e��� p�–Ë – W�dAK� Ìe�d� d��√ lI�
 X��  …—«d�   U�—œ  w�  ÕUIK�«  s�   U�d��«
 tMJL�  q�U�  Ÿœu���  ¡UA�≈  d Ô�F�  ÆdHB�«
 nKJ�  u�Ë  b�bA�«  bOL���«  «c�  vK�  ÿUH��«

ÆÎUC�√ W�UGK�
 q�L�� q�b� >q� v�≈  W�dA�«   Q�� ¨p�c�Ë
 mMO�dO��ò   «bL��  s??�  Ì·u??H??�  l{u�
 q??�«œ ÌÂU??E??�??�U??� W??O??�U??M??B??�« åb??�u??�«d??�??�√
 48  »UFO��«  vK�  —œU�  UNM�  yq�  ¨Ÿœu��L�«
 ¨UNM� Êü« v�� Î«b ÒL�� 70 b�u� Æ…—Ë—U� n�√
 lC��  WO�UFO��ô«  …—bI�«  Ÿœu��LK�  sJ�
 e�d�  ÎUC�√  p�UM�  Æ «bL�L�«  Ác�  s�   U��
 qLF�«  bO�  å”≈  w�  u�ò  W�dA�  l�U�  q�UL�
 r��  fOz—  VOIF�  d�dI��«  qIM�  Æ«bM�u�  w�
 ¨å”≈  w�  u??�ò  W�d�  w�  WO�B�«  W�U�d�«
 dL� r�  Æq�� s� «cN� ÎU�O� Ó—√  r�ò ∫dK�Ë f�Ë

ÆåwL�UF�« Èu��L�« «c� q�L� ¡w�
  UOKL�  YOL�  uOK�œ  œ—U??A??�??�—  d??�b??�
 u�Ë ¨åfJ�bO�ò W�d� w�  U�UIK�« dOC��
 W�zU� YOL� d�c��� ÆW�dA�« f�R� q��
 d�b�  ÊU�  w��«Ë  ©H1N1®  d�“UM��«  «e�uKH�≈
 ¨sO��dO�_« w� W�dA�« Ê«dO�  UOKL� UN�ö�
 „«c�¬  X�K�  WO�dO�_«  W�uJ��«  t�√  `{u�Ë
 qI�  w�  …b�U�LK�  œ«bF��ô«  åfJ�bO�ò  s�
 œb�  W�dA�«  XH�U{  U�d�≈  vK�Ë  ¨ U�UIK�«
 nOC�  Ær�UF�«  ¡U��√  lOL�  w�   «bL�L�«
  H1N1  — ÒuD��  r�  ¨k��«  s���ò  ∫YOL�
 sJ� ¨U�UA�� UM� w��«  W�zU��«  Èu��� v�≈
 WK�K�� WO����« WOM��« e�eF�� UM� `L� «c�

ÆåUM��d� w� b�d���«
 s�  UN�«œ«b�≈  åfJ�bO�ò  W�d�  XF ]�Ë
 ¨W�“_«  pK�  XK�  w��«   «uM��«  w�   «b]L�L�«
 ‰uB�K� WO�«—bOH�« Ê«dOD�« …—«œ≈ l� XKL�Ë
 bOK��« s� b�eL�« UN�«dzU� qIM�� WI�«uL�« vK�
 bOK��«  ÊU�Ë–  ÒÊ√  UM�  d�dI��«  ÕdA�  Æ·U��«
 ¨Êu�dJ�« bO��√ w�U� ÀUF��U� V���� ·U��«
 s�—UODK�  s�¬  dO�   «dzUD�«  ¡«u�  qF��  U�

Æ…dzUD�« r�U�Ë
 Ì «bL��  Êü«  åfJ�bO�ò  W�d�  nOC�
 Ì…—«d???�   U???�—œ  vK�  ÿUH��«  vK�  Î…—œU???�
 X��  W�u��  W??�—œ  80  v�≈  qB�  WCH�M�
 ¨fOHL� p�– w� UL� ¨…œbF�� ÌÊb� w� dHB�«
 W�dA�«  V�d�Ë  ¨f�—U�Ë  ¨fO�u�U�U�b�≈Ë
 ¨b??�ö??�Ë√ w??� W??O??�U??{≈ …œ=d??�??�  «—u??D??I??�
 Æ”uK��√  ”u??�Ë  ¨”ô«œË  ¨UO�—uHO�U�Ë
 w��«  U�UIK�  «—uDIL�« Ác� Â«b���« sJL�

ÆbOL���« s� ÎU{u� b�d�� v�≈ ÃU���
 ÎözU� VKD�« ÊuJO�ò ∫YOL� bO��« V=IF�
 ÆåWL�{  ‚u��«  ÊuJ��  r�  rKF�  ¨«c�  vK�
 ¨Í√d�«  «c�  vK�  w�O�  w�  ÊuKK�L�«  o�«u�
 ÎW��d Ô�  U�UIK�« qI� ‰UL�√ ÊuJ� Ê√ sO� =�d�
 «c� w� åfJ�bO�ò W�d� t�KF� U� Ê√Ë W�UGK�

ÆÎ«bO� Î«—UL���« bFÔ� ‰U�L�«

ÎUC�√ ·U��« bOK��«
 s�  b�eO�  bNAL�«  w??�  dNE�  b�b�  >b��
 w� ÎUBI� r�UF�« t�«u� –≈ ¨tK� n�uL�« dO�F�
 WIOI��« w� u�Ë ¨t�Ëb� p�uÔ� ·U��« bOK��«
 Æ¡U�uK�  WF�u�L�«  dO�  WO��U��«  —U??�ü«  b�√
 pK�� s�b�bF�« ‰uI� w� bOK��« …—u� q�L��
 ¨œ—U��«  ÊU�b�U�  `CM�  w��«  ¡UCO��«  …œUL�«
 ¨Êu�dJ�«  bO��√  w�U�  s??�  W�uMB�  w??�Ë
 WOKL� s� ÎU�u�U� ÎU��U� tOK� ‰uB��« lOA�Ë

Æ‰u�U��ù« ÃU��≈
 VKDK�  ÎUI�Ë  …œU�  ‰u�U��ù«  ÃU��≈  s�U���

 ¡b� l�Ë Î̈ö�� ÂUF�« «c� lO�— w� Æs�eM��« vK�
 s� WHK��� ¡U��√ w� dE��«  «¡«d�≈ oO�D�
 XCH��« ¨rN�“UM� w� s�dO�J�«  ¡UI�Ë r�UF�«
 ÃU��≈  l�«d��  Á—Ëb� ÈÒœ√  U�  ¨…œUOI�«   ôbF�
  «œ«b�≈ l�«d� ·UDL�« W�UN� w�Ë ¨‰u�U��ù«

ÆÊu�dJ�« bO��√ w�U�
 “UG�«  WOFL��  ÍcOHM��«  fOzd�«  q??�—√
 q�d�√ dN� w� ¨b�«u�u� œ—UA��— ¨◊uGCL�«
 p�U�  ¨fOzd�«  VzU�  v??�≈  ÎW�U�—  ©ÊU�O�®
 ÀËb�  s�  dO��  dD�ò  s�  UNO�  —c��  ¨fM�
 W�L� bF�Ë ¨åÊu�dJ�« bO��√ w�U� w� ÌhI�
 tF�  ÌWK�UI�  w�  b�«u�u�  d�–  p�–  s�  dN�√
 Ê√Ë  ¨åbF�  ·UF��  r�  ‰u�U��ù«  W�UM�ò  Ê√
 «c�  w�  ÌhI�  s�  w�UF�  ‰«e??�  U�  W�UMB�«
 ·U��« ZK��« vK� ‰uB��« V =FB� U� ‰U�L�«

Æd��Q� d��√
 W�d�  X�U�  ¨nOB�«  qB�  rEF�  ‰ö??�
 l�  w�UF�  Ãb�d��U�  w�  åf�¬  Í«—œ  wL�√ò
 Ác� œ =Ëe� ÆÊu�dJ�« bO��√ w�U� b�Ëe� W�Q��
 V�U� ‰uI�Ë ¨ Î…œU� WO�D�«  UN��« W�dA�«
 ÊU�  ÷dF�«  ÒÊ≈  ¨—uMO�U�  „—U??�  ¨W�dA�«
 U�  ¨qLF�«  w�  42?�«  t�«uM�  ‰ö�  Á=b�√  vK�
 ¨ÂUF�«  «c�  ·U��«  ZK��«  sOMI�  vK�  r�d��√
 ô  “b�U�Ëb�U�  rFD�  d??�_«  t�UA�ò  ∫ÎU�=IF�
 w�U�  Ê√  ÎUHOC�Ë  ¨åd�d��U�  vK�  Íu���
 lO�U�_«  w�  …d??�Ë  d��√  «b�  Êu�dJ�«  bO��√

Æ…dO�_«
 åfJ�bO�òË  å”≈  w�  u�ò  U��d�  q�b��
 åfJ�bO�ò pK�L� ¨ULNI�U� vK� —u�_« «c�Q��
 UN�U�œu���  w�  ·U��«  ZK��«  ÃU��ù   ô¬
 UN��U{≈ w� dJH� UN�Q� å”≈ w� u�ò X�]d�Ë
 V�—b�  ¡UD�≈   U�dA�«  vK�  sÒOF�O�  ÆÎUC�√
 Ì «bFL�  r�b�Ëe�Ë  qO�u��«  wH�uL�  ’U�
 q��  W�bOK��«  W�UC��«  l�  q�UF�K�  WHK���

ÆU�dO�Ë  «“UHI�«
 s�  ÎU�U�  ÎU�u�  å—e??�U??�ò  W�d�  XLÒL�
 ÆÁd�uD�  ‰u�QL�«  ÕUIK�«  qIM�  o�œUMB�«
 dO�J�« œ=d�L�« r�� —b� o�œUMB�« r�� mK��
 d�—«uI�« s�  U�� lC� vK� Íu���Ë Î̈U��dI�
 ÌW�d� 20 10≠ U�—Ëb� rC� w��«Ë WO�U�e�«
 o�œUMB�«  e =N�Ô�  ÆUNM�  >q??�  w�  ÕUIK�«  s�
 b�b��  ÂUE�  r�b�  W�—«d�  —UFA��«  …eN�Q�
 W�dA�  `O��  U�  ¨GPS®  wL�UF�«  l�«uL�«
 W??�—œË  o�œUMB�«  ÊUJ�  W�dF�  å—e??�U??�ò
 ZK��«  W�U{≈  ‰ULFK�  sJL�  ÆUNO�  …œËd??�??�«
 s� UN�—«d� ŸUH�—« ‰U� w� o�œUMBK� ·U��«
 b�b� ÌŸuM� tK� «c� ÍœR� Æ»uKDL�« Èu��L�«
 sL{ ÃU�e�« oIA�� U� ÎU��U� ∫ öJAL�« s�

Æ…œËd��« …b�b�  U�—b�«

ÃU�eK� WO�U�  U�KD�� 
 åZMO�—u�ò ÃU�eK� WF�UB�« W�dA�« XGK�√
 …—«“Ë w� sO�ËR�L�« ÂUF�« «c� dJ�� ÌX�Ë w�

 ÂbF� r�d�c��� WO�U��ù«  U�b��«Ë W�B�«
 ÎW�UH�  œd�K�  W�ËUI�  WO�U�“  d�—«u�  œu�Ë
 Ác� d�dI��« qIM�Ë ¨bL�L�« ÕUIK�« l� q�UF�K�
 w� WO�ôbOB�«  UOMI��«  fOz— s� W�uKFL�«

Æd�u� Ê«bM�d� ¨åZMO�—u�ò
 ¨b�b�  >q�  …dJ�  åZMO�—u�ò  W�d�  X�Òb�
 b�b� ŸuM� d�—«uI�« sO�ö� W�UM� tO� Õd�I�
 tMJL�  WO�ôbOB�«  W�—b�«  s�  ÃU�e�«  s�
 dN�  w�  ÆWCH�ML�«  …—«d��«   U�—œ  qL��
 W�dA�«  W�uJ��«  X�M�  ¨©Ê«d??�e??�®  uO�u�
 UN�U��≈ …œU�e� —ôËœ sO�ö� 204  WLOI� Î «bI�
 b�b��«  ÃU�e�«  lMB�  ÆW�U��«  d�—«uI�«  s�
 w�  lzU�  ÍËULO�  ÊuJ�  u??�Ë®  ÊË—u??�  ÊËœ
 ÀËb��  VÒ����  b�  Íc�«Ë  ÍbOKI��«  ÃU�e�«
 n�u� Æ©d�—«uI�« w� œu�u� ¡w� Í_ ÀûK�
 w� UN�≈  ‰uI�Ë q�U� 300  åZMO�—u�ò W�d�
 d�—«u�  s�  sO�öL�«   U��  ÃU��≈  ¡b��  UNI�d�

Æq�IL�« ÂUF�« ÃU�e�«
 U�  „UM�  ÊU�  u�  v��  t�√  d�dI��«  `{u�
  U�œu��L�«Ë  ·U��«  ZK��«  ÃU��≈  s�  wHJ�
 `�dL�«  dO�  sL�  ¨W�uI�«  d�—«uI�«Ë  …œd�L�«
 s�e��� …e ÒN�� WO�uO�«   UO�bOB�« ÊuJ� Ê√
 ÎUM�e�� VKD�� w��«  U�UIK�« s� …dO��  UOL�
 ÿUH��ô«  sJL�  b�  ¨p�–  l�Ë  Æ…œËd��«  b�b�
 ¨ «œd�L�«  r���  w��«  å—e??�U??�ò  o�œUMB�
 Ì…—«d�   U�—œ  w�  åU�d�œu�ò  ÕUI�  s�e��Ë

ÆÁc�_ WI�U��« …dO�_« ÂU�_« w� ÎU�dD� q�√
 …dDO��« e�d� w� ÷«d�_« …dO�� X�]d�
 Ì÷d�  sL{  ¨mM�Ëœ  sOK�U�  ¨÷«d??�_«  vK�
 ”ËdOH�  WB��L�«  qLF�«  W�dH�  wL�bI�
 ¨w{UL�«  dNA�«  iO�_«  XO��«  w�  U�Ë—u�
 W�—UB�«  …—«d��«   U�—œ   U�KD��  ÒÊ≈  ÎWKzU�
  «œUOF�«  vK�  UN�«—«œ≈Ë  UNM�e��  V =FB��
 ÎWHOC� Î̈«b� WOK�L�«  UO�bOB�«Ë WOFL��L�«
 W�e�d�  l�«u�  w�  ÕUIK�«  l�“u�  V�u��  t�√
 s� fO� sJ� ÆWO�U� WO�U��≈Ë WO�U�  «bFL�
 ¨l�«uL�« Ác� ÊuJ� b� s�√ Êü« v�� `{«u�«

Æ U�UIK�« Â=bI� Ê√ sJL� s�Ë
 …b��L�«   U??�ôu??�«  vK�  o��  U�  o�DM�
 ÕUI�  d�u�  WO�UJ�≈  ÂbFM�  b�  sJ�Ë  ¨WO�dO�_«
 …—«d��«  W??�—œ  w�  W�—U�  j�«u{  VKD��
 W�«—œ  b�Ë Æw�UM�« r�UF�« œö� rEF� sL{
 åÍeM�U�òË  å‰≈  g??�≈  Íœò  UN�d�√  W��b�
 —UOK�  2.5  w�«u��   ôeM�«  ÕUI�  ÕU�O�  t�√
 qLNÔ��  q�UIL�U�  sJ�Ë  ¨W�Ëœ  25  w�  h��
 WO�uM��«  U�dO�√Ë  UOI�d�√  s�  …dO��  ¡«e??�√

Æ…œËd��« WIzU�  «bL�L�« —bM� YO� ¨UO�¬Ë
 Êu��—u�  bO��«  t�uM��  d�dI��«  r����
 W�Ëb�«Ë  WO�O�«d��ô«   U??�«—b??�«  e�d�  s�
 q�cL�« “UO��ô« e�eF� ÊuJO� p�– ÃU�� ÊQ�

ÆW�uI�«Ë WOMG�« ‰Ëb�« `�UB�
åX�u� W�U�ò

...É¡∏ q«îàJ ’ ób äÉÑ≤Y :zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{
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ثقافة وفنون10

اأ�سيفوا رّف ال�سنونو 

الى قائمة المفقودين...

{ فلك مصطفى الرافعي

الصيد  أه���وى  » ص��اب��ر،  التنفيذ  »م��ع وق��ف  ال��ص��ي��اد  أن��ا 
وشباكي  س��لّ��ت��ي  أح��م��ل  ن��ع��م،  »األب���ي���ض«.  أو  »ال���ك���اذب« 
مياه  المغيب عند قدمي  قبيل  وأم��ارس هوايتي  وصنارتي 
بحر يعانق مرفأ بيروت. لم أصَطد بحياتي وال سمكة ألني 
خياشيم  تمزق  التي  اإلب��رة  بدون  »الُطْعم«  الصنّارة  أرمي 
ثمار البحر فقط لتأكل وبعدها أرميها ثانية وهكذا من دون 
»ضحايا«. يعجب مني الصيادون ويحسبون أن مّساً خالط 
عقلي، لم أنسج مع أحدهم صداقة لتباين األهداف، صداقتي 
تأكل  وسمكة  البحر  وجه  آخر  على  اسيل  غ��روب  مع  فقط 
بأمان ورف السنونو األبيض الموّشى بكحٍل أسود ساحر 

كعبير المسك. 
وكان الرف فرادى إالّ من زوجين سنونو أطلقت عليهما 
بجناحيهما  ويصفقان  معاً  يطيران  ول��ي��ل��ى«،  اس��م«ق��ي��س 

أطواراً كأنها أبجدية العشق عند السنونو .
الفاجرة تخلّفت قسراً الستقبال قريبي  المجزرة  عشية 
الذي اعتاد زيارتي كل شهر أو أكثر، حمل الّي يومها اللبن 
المشوي  ال���ذرة  وخبز  الضيعة  برائحة  المعتق  الصافي 
بحضن تنور حجري وبعض زوادة القرية. مددنا صحون 
ربما  والكآبة  بالوحشة  يسكنني  شعور  مع  الغالي  العشاء 
بسبب عدم زيارة جزيرتي الصغيرة وعدم سؤال السنونو 
عن آخر قصيدة قّدمها »قيس المرفأ« ألنثاه الغالية. وبعدها 
المزروع  والزجاج  والركام  والدم  الموت  دوامة  في  دخلنا 

في وجوهنا وأجسادنا بذهول. 
دماء  من  غريب  ودفء  القرية  قصعة  أيضاً  وتحّطمت 
تسيل عشوائياً حتى على ما تبقى من جدران. تلمست بعد 
غيبوبة إحساسي وتفقدت وسط الغبار قريبي وبعد صمت 
رهيب أدركنا كما تقول العامة »الذي له عمر ال تقتله شّدة«.

كلي  وأن��ا  مبكية  موحشة  والليالي  ثقيلة  األي��ام  ..م���ّرت 
حنين لرّف السنونو وعقدت العزم أن أغامر وارتاد مكاني 
العشب  وارت��دت  الحداد  أعلنت  التي  األم��واج  المفقود قرب 
األبرياء  ب��أش��اء  الُمعشق  ال��رم��ل  ك��ان  األس���ود.  الطحلبي 
المكان  ه��و  ص��ار  حتى  غبيّة  بوحشة  يستريح  وال��ح��ط��ام 

المؤرخ بتوقيع »نيرون ما«.
..لم أَر غير ظّل سمكة هرمة وسط الَطمي، ورحلت خائفاً 
والتصفيق  األنيقة  الرقصة  تلك  ع��ن  بحثاً  عيوني  تجول 
الفارغ  والفضاء  أثراً  لها  أجد  لم  السنونو  لرف  المتجانس 
اختفت  جنائزية  سيمفونية  بعزف  المتعثر  للهواء  يسمح 
تماماً لعّل الدّوي أّرقها فآثرت النوم غرقاً في أعماق دامعة. 
بحثاً  الصراخ  تحاول  بيضاء  ريشة  وج��دت  أني  راعني 
قلماً  ريشته  أرسل  النوارس  من  لطائر  أنها  أكيد  أمها،  عن 
لتقديم العزاء ويكتب على سجل التعازي »لعلنا كنّا في البلد 

الخطأ«. ..
عائلتي  الضحايا  فكل  وأهلي  الشرائع  أم  مدينتي  بكيُت 
لطيور  اليومي  العرس  ذلك  يتيمة  بحرقة  بكيت  المنكوبة.. 

النورس »ياسمين وزنابق الفضاء ».
رّف  المفقودين  قائمة  ال��ى  أضيفوا  بالصدفة،  والة  ي��ا 
وتهاونكم  وظلمكم  سوادكم  هجر  الذي  األبيض  السنونو 
شموع  اليوم  المسؤولية...  باء  ألف  مبادئ  عن  وغيابكم 
في ذكرى مرور شهر على النكبة.. أضيء للسنونو شمعة 

سوداء احتراماً للونه األبيض الجريح ..

توم كروز ينطلق اإلى الف�ضاء 

لت�ضوير فيلم جديد

سلسلة  في  بالمخاطرة   كروز،  توم  هوليوود  نجم  اشتهر 
أن  إال   ،)Mission Impossible( »أفالم »مهمة مستحيلة
على  جرأة  أكثر  ستكون  المهنية  حياته  في  المقبلة  المهمة 

ما يبدو.
عاماً(،   58( هوليوود  نجم  إن  الحديثة  التقارير  وتقول 
  Crew Dragon »سيكون على متن كبسولة »سبيس إكس
الفضاء  محطة  إلى   2021 أكتوبر  في  المقّررة  رحلتها  في 

الدولية من أجل تصوير فيلمه الجديد.
وسيكون مايكل لوبيز أليجريا، الرائد في وكالة ناسا قائد 
في  بعد  شاغراً  زال  ما  واحد  سياحي  مكان  وهناك  الرحلة، 

المكّون من أربعة أشخاص. الجديد   Crew Dragon
وتم اإلعالن في وقت سابق من هذا العام أن كروز وليمان 
للملياردير  المملوكة  إك��س«  »سبيس  مؤسس  مع  تعاونا 
متن  على  فيلم  إلنتاج  ناسا  ووكالة  موسك  إيلون  األميركي 

محطة الفضاء الدولية.
للتصوير  ك���روز  خطط  ع��ن  القليل  س��وى  ُي��ع��رف  وال 
سيناريو  مسودة  ص��اغ  ليمان  أن  باستثناء  الفضاء  في 

للمشروع.
 ،American Made فيلم  في  معاً  وليمان  كروز  وعمل 
 Edge Of Tomorrow الذي صدر في عام 2017، وفيلم

لعام 2014.

�إ�ضاءة
»دم �لنخل« لنجدة �أنزور ي�شارك في مهرجان �أفالم �لمقاومة �لدولّي... �إلكترونّيًا

منحوتات �لت�شكيلية نغم من�شور... من �لتجريب و�لبّث �إلى �لتنفيذ �لحّي

مهرجان مو�شكو �ل�شينمائي يفتتح �أعماله �ل�شهر �لمقبل قر�ءة جديدة عن م�شرح يعقوب �شنوع

تشارك سورية بمهرجان أفالم المقاومة الدولي 
»دم  الطويل  ال��روائ��ي  بالفيلم   16 ال���  دورت��ه  في 

النخل« للمخرج نجدة إسماعيل أنزور.
نظراً  اإلنترنت  عبر  ُيقام  الذي  المهرجان  يهدف 
جائحة  نتيجة  العالم  دول  في  الحالية  للظروف 
روح  على  الضوء  تسليط  إل��ى  ك��ورون��ا  فيروس 
سينمائي  امتداد  بناء  في  ودورها  المقاومة  سينما 
في  العاملين  المقاومة  أبطال  تضحيات  وتمجيد 
والفكرية  والصحية  العسكرية  المجاالت  مختلف 

والسياسية. والثقافية 
المؤسسة  أنتجته  ال��ذي  النخ���ل  دم  وفيلم 
حياة  من  األخيرة  األي��ام  ي��روي  للسينما  العامة 
الذي  تدمر  آث��ار  مدير  األسعد  خالد  اآلث��ار  عالم 
يسلمهم  أن  ورفض  أعزل  »داعش«  إرهابيي  واجه 
ترافقه  وظلت  المدينة  في  األثرية  األماكن  خرائط 
أعطاه  ما  الفيلم  فترة  ط��وال  زنوبيا  الملكة  روح 

جمالّية خاصة.
تدمر  مدينة  حياة  عن  أيضاً  الفيلم  يتحّدث  كما 
األثرية التي عانت من ويالت الحرب والدمار على 
آثارها  سرقة  ومحاولتهم  »داع��ش«  إرهابيي  يد 
الحديث  جانب  إلى  سرقته  عن  عجزوا  ما  وتدمير 
سبيل  في  السوري  العربي  الجيش  تضحيات  عن 

تطهير المدينة من اإلرهاب وداعميه.
م��راد  السي��نما  مؤس���سة  ع��ام  مدير  وب��ّي��ن 
الشارع  مخاطبة  أهم���ية  له  تصريح  في  ش��اهين 
في  وشريف  مقاوم  حزب  أو  حركة  وكل  العربي 
مؤكداً  المقاومة،  ثقافة  نشر  خ��الل  م��ن  العالم 
التجبر  ق���وى  م��ح��اوالت  لمواج���هة  ال��ح��اج��ة 
شعوب  على  والهي��نة  واالس��ت��غ��الل  للسيطرة 
المقاومة  ثقافة  لتعميم  الجاد  العمل  عبر  المنطقة 
وال  االستراتيجي  المستوى  على  فوائدها  وإيضاح 
في  المهمة  األدوات  إحدى  هو  المهرجان  أن  سّيما 

هذا المجال.
أنها  المهرجان  م��ن  ال���دورة  ه��ذه  ف��ي  الجديد 
منه  األولى  الفترة  أعمال  متابعة  فرصة  ستتيح 
يتم  إلكترونية  منصة  عبر  بعد  عن  م��رة  وألول 
النفاذ إليها بواسطة الموقع اإللكتروني للمهرجان 
لعرض  إي��ران  داخ��ل  قنوات  أو  خاصة  مواقع  أو 

األفالم.
مؤسسة  تنظمه  ال���ذي  المهرجان  وي��ع��رض 
المحلية  األفالم  من  نخبة  اإليرانية  الثقافية  فتح 
والدولية التي تستقطب عشاق السينما من جميع 
دول المنطقة والعالم، حيث تنعقد المرحلة األولى 
منه والتي خصص قسم منها لرصد جهود الكوادر 
الصحية في العالم ضد فيروس كورونا في الفترة 
حين  في  الحالي  أيلول  من   27 ال�  حتى  من ال� 21 
الثاني  تشرين  شهر  خ��الل  الثانية  الفترة  تقام 

المقبل ولمدة أسبوع.

{ حنان سويد
أثرية  ون��ق��وش  مجّسمات  نحت  إل��ى  اتجهت 
بصورة  معيدة  أجدادنا  حضارات  من  استوحتها 
والتي  ودقيقة  بديعة  رسوم  من  تركوه  ما  معاصرة 
أن  منصور  نغم  الشابة  التشكيلية  للفنانة  سمحت 
زمنية  فترة  خالل  التشكيل  عالم  في  حضوراً  تحقق 

قصيرة.
أنها  أوضحت  النحت  مجال  في  تجربتها  وعن 
ويجّسده  الواقع  يحاكي  لكونه  الفّن  لهذا  اتجهت 
عقب  واألصدقاء  األهل  تشجيع  ذلك  على  وساعدها 

معرضين أقامتهما في حمص.
مهرجان  في  معرض  في  شاركت  التي  منصور 
لها ولطالبها لحرف  500 عمل فني  بأكثر من  مسار 
والسيراميك  بالفحم  ول��وح��ات  متنّوعة  ي��دوي��ة 
الزجاج  على  وال��رس��م  ال��ورد  وصناعة  وال��خ��زف 
مركز  في  دراستها  تابعت  الخشب  على  والحفر 
نحت  اختصاص  الثقافة  بوزارة  التشكيلية  الفنون 
بمنحوتات  األول  الفردي  معرضها  لتقيم  وغرافيك 

عن آثار مملكة قطنا األثرية في قريتها المشرفة.
التجريب  على  تحرص  التي  منصور  وتعتمد 
وعن  الصلصال  مادة  على  بأعمالها  الدائم  والبحث 
الطبيعة  من  المادة  هذه  تقول:  لها  اختيارها  سبب 
نملك،  ما  أغلى  هو  ال��ذي  الوطن  بتراب  وتربطنا 

ولكني استخدمت أيضاً مواد الجبصين والبوليستر 
والكوالج  والخشب  والزجاج  والسيليكون  والفيبر 
والخرز  والمخمل  وال��ق��م��اش  البيئية  وال��ت��وال��ف 

والصوف. والسيراميك 
األل��وان  جميع  فتستخدم  الرسم  أعمال  في  أما 
المائية واإلكريليك والباستيل والزيتي وأقالم الفحم 
ودرجات أقالم الرصاص وحبر الجوز والرسم على 

أوراق الكانسون والكانفاس بأحجام مختلفة.
أعمالها  في  تختارها  التي  الموضوعات  وع��ن 
الفنية  التربية  لمادة  تدريسها  أن  منصور  أوضحت 
أفكارها  بصقل  ساهم  حمص  وم��دارس  معاهد  في 
اإلنسان  عند  تقاطعت  عدة  باتجاهات  وتطويرها 
ووجدانية  وكالسيكية  تعبيرية  متنّوعة  بأساليب 

وتاريخية وأثرية.
وحول شغفها بنقش المنحوتات األثرية والرسوم 
لتراب  عشقي  من  نبعت  الفكرة  إن  تقول  الجدارية 
الصلصال  فكان  شهدائنا،  بدماء  جبل  الذي  الوطن 
ملهمي األول بنحت اآلثار والرسوم الجدارية األثرية 
جهات  م��ن  حصدته  ال��ذي  التشجيع  وس��اع��دن��ي 

مختلفة في حمص على المتابعة.
األط��ف��ال  ب��إب��داع��ات  ل��اله��ت��م��ام  ميلها  وح���ول 
واستهدافها لهذه الفئة العمرية أوضحت أن رغبتها 
دفعها  لمهنتها  مخلصة  حقيقية  معلمة  تكون  بأن 
الفنية  التربية  ل��م��ادة  ال��ط��الب  نظرة  تغيير  إل��ى 

واالبتكار  واإلبداع  النفسية  للراحة  فسحة  لتصبح 
الوعي  وتنمية  وتشجيعها  ال��م��واه��ب  وإي��ق��اظ 
وانطباعات  آث��ار  وت��رك  للفن  الجمالي  وال��ت��ذوق 

مستقبالً. إيجابية 
األنثى  أن  ذكرت  أعمالها  في  المرأة  حضور  وعن 
في الوسط الفني ملهمة اإلبداع األول، حيث جّسدتها 
في كثير من أعمالها ومنها لوحة زيتية من األساطير 
كما  بسايكي«  وزوجته  الغرام  »كيوبيد  عنوانها 

المرأة  عن  نحتي  عمل  من  أكثر  في  باآلثار  جّسدتها 
وعن دورها في الحضارات.

كّرمتها  حمص  مواليد  من  منصور  نغم  أن  يذكر 
جهات دولية عدة وال سيما عن مشاركتها بمعرض 
ولقيامها  الشعوب«  بين  وس��الم  محبة  »ريشتي 
أعمال  في  اشتركت  كما  قطنا،  مملكة  آث��ار  بنحت 
العربية  البلدان  من  ع��دد  في  ومهرجانات  نحت 

واألجنبية.

موسكو  لمهرجان  الرئيسي  ال��ب��رن��ام��ج  ي��ض��ّم 
العاصمة  في  أعماله  يفتتح  الذي  الدولي  السينمائي 
فيلماً   13 المقبل  األول  تشرين   1 ي��وم  الروسية 

سينمائياً .
فيلم  فيها  بما  فيلماً،   13 يضم  البرنامج  إن  وقال 
راموس،  الزارو  إخراج،  من  البرازيلي  »التوجيهات« 
جانا  إخ��راج  من  الكازاخستاني  »ألمصير«  فيلم 
من  الروسي  الحصار«  »يوميات  فيلم  إيسانبايفا، 
التركي  الظل«  »في  فيلم  زايتسيف،  أن��دري  إخ��راج 
العقيمة«  »العروس  فيلم  تيباغوز،  أردم  إخراج  من 
»ابنة  فيلم  ماخانتا،  ج��اداب��ا  إخ���راج  م��ن  الهندي 
اسماعيل  إخراج   من  األذربيجاني  الروسي  الصياد« 

سفرالي وغيرها.

تضم  برامجه  أن  إل��ى  المهرجان  مدير  وأش���ار 
الدول  كبيراً من األفالم من رابطة  الحالي عدداً  العام 
الفضائّية«  »ال��زالج��ات  فيلم  إن  وق��ال  المستقلة 
لوكشسين  ميخائيل  الشاب،  الروسي  إخ��راج  من 

سيعرض في مراسم افتتاح المهرجان.
أف��الم   9 ف��ض��ّم  الوثائقّية  األف���الم  برنامج  أم��ا 
وثائقية، بما فيها  فيلم »إنسان مبتهج » من إخراج 
وفيلم  كونتشالوفسكي  أندريه  المخضرم   الروسي 
سيرغي  ال��روس��ي،  إخ��راج  من  السمائي«  »ال��ق��رم 

ديبيجيف.
الدولي  السينمائي  موسكو  مهرجان  أن  يذكر 
تشرين  و8   1 بين  ما  الفترة  في  موسكو  في  سيقام 

األول المقبل.

ضمن سلسلة »إصدارات خاصة«، طرحت »هيئة 
قصور الثقافة المصرية« كتاب »يعقوب صنوع رائد 

المسرح المصري ومسرحياته المجهولة«.
تقديم  إلى  عانوس  نجوى  الكتاب  مؤلفة  وتسعى 
عليه  أطلق  ال��ذي  صنوع  مسرح  في  جديدة  ق��راءة 
مستخدمة  م��ص��ر«،  »موليير  إسماعيل  الخديوي 
المنهج اإلبستمولوجي، من أجل دراسة عالمه الفني 
حول  دارت  التي  النقدية  األعمال  وكذلك  ومالمحه، 

مسرحه.
ويهتم الكتاب بدراسة مكّونات عالم صنوع الفكري 

وأثره في مؤلفاته، وكذلك دوره في تأسيس المسرح 
المصري.

صور  إل��ى  مسرحياته  بعض  تحويل  عن  فضالً 
والتي  ن��ض��ارة«،  »اب��و  مجلة  صفحات  على  ناطقة 
الشعبي  بالتراث  المتأثرة  اإلخراجية  رؤيته  عكست 

المصري.
بتحقيقها  قامت  نصوصاً  عانوس  أوردت  كما 
لثالثين نصاً مسرحياً من أعمال صنوع تحت عنوان 
االسم  وهو  سانووا«  لجيمس  مجهولة  »مسرحيات 

الذي اشتهر به بين أصدقائه.
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11ريا�سة / ت�سلية
الدوري الأميركي بكرة ال�سّلة للمحترفين

ناغت�ص يقّل�ص الفارق مع الليكرز في نهائي الغرب

لأول مّرة في اأوروبا منذ 10 �سنوات

مي�سي ورونالدو خارج دائرة الأف�سل

كورونا توّجه �سربة قا�سية لجمهور البريميرليغ
غوف  مايكل  البريطاني  ال��دول��ة  وزي��ر  أعلن 
بعودة  يسمح  ال��ذي  المخطط  تعليق  سيتم  أنه 
االرتفاع  بسبب  البالد  في  المالعب  إلى  الجماهير 
كورونا  بفيروس  المصابين  ح��االت  في  الحاد 

المستجد. 
مختلف  ف��ي  االخ��ت��ب��ارات  ب��ع��ض  وأق��ي��م��ت 
المنافسات حيث تّم السماح بتواجد ألف شخص 
لعودة  كتجربة  ال��م��درج��ات،  ف��ي  أق��ص��ى  كحد 

الشهر  بداية  من  اعتباراً  أكبر  بشكل  الجماهير 
المقبل. 

)المالعب(  فتح  »إع��ادة  أن  اعتبر  غوف  أن  إال 
ألعداد كبيرة« لن تكون مالئمة في الوقت الراهن، 
الرياضية  ل��الت��ح��ادات  كبيرة  نكسة  يشكل  م��ا 
قاسية  مالية  تداعيات  من  تعاني  التي  واألندية 
هيئة  مع  حديث  في  وق��ال  »كوفيد19-«.   ج��راء 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« »كنا نبحث في 

برنامج مرحلي لعودة المزيد من الجماهير، ولكن 
األمر لم يتعلق أبدا بمالعب ممتلئة بالمشجعين«. 

هذا  إيقاف  كيفية  في  راهنا  »نبحث  وتابع: 
البرنامج موقتا ولكن ما نريد القيام به هو ضمان 
الظروف  تسمح  إن  ما  الجماهير  من  المزيد  عودة 

بذلك«. 
بريطانيا،  في  المنافسات  غالبية  واستكملت 
أبواب  خلف  القدم،  لكرة  الممتاز  الدوري  فيها  بما 

هذا  من  سابق  وقت  في  استئنافها  منذ  موصدة 
وحّذر  الجائحة.  بسبب  قسري  توقف  إثر  العام 
وهائلة  فادحة  خسائر  من  رياضيون  مسؤولون 

بسبب توقف االيرادات من بيع التذاكر. 
أكثر  من  ق��ادة  أن  صحافية  تقارير  وأش���ارت 
من 100 اتحاد توّجهوا برسالة مكتوبة إلى رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون طالبوا فيها 

بتمويل طارئ.

ليقود  نقطة،   28 م���وراي  جمال  سجل 
لوس  على   106-114 للفوز  ناغتس  دنفر 
بالدور  الثالثة  المباراة  في  ليكرز،  أنجليس 
السلة  كرة  بدوري  الغربي،  للقسم  النهائي 
ناغتس  ليقلص  للمحترفين،  األم��ري��ك��ي 
السلسلة،  في  ليكرز  مع   1-2 إلى  الفارق 
سبع  في  األفضل  أساس  على  تحسم  التي 

مباريات.
نقطة،   26 غ��ران��ت  ج��ي��رام��ي  وأض����اف 
ب��األدوار  مسيرته  ف��ي  حصيلة  أفضل  ف��ي 
نيكوال  ال��ع��م��الق  س��ج��ل  ك��م��ا  اإلق��ص��ائ��ي��ة، 

22 نقطة.  يوكيتش 
في  كافيا  جيمس  ليبرون  تألق  يكن  ولم 
مزدوجة  أرق��ام  ثالثة  سجل  بعدما  ليكرز، 
وأحرز 30 نقطة، واستحوذ على عشر كرات 
مرتدة، كما مرر 11 كرة حاسمة، فيما أضاف 

27 نقطة.  زميله العمالق أنطوني ديفيز 
وستقام المباراة الرابعة في سلسلة نهائي 
ليكرز  وكان  الخميس.  اليوم،  مساء  الغرب، 
انتفض بعد التأخر 97-77 في الربع األخير، 
 ،96-99 إلى  الفارق  ليقلص   2-19 وتفوق 

قبل ست دقائق وسبع ثوان على النهاية. 
على  ليحافظ  نقطتين  جيمس  وسجل 
101-98، قبل أن يهدر  فارق النقاط الثالث 
أربع  منها  متتالية،  رميات  خمس  ليكرز 
سيطرته  ناغتس  ليفرض  ثالثية،  رميات 

على المباراة مرة أخرى.
أخرى  أض��اف  ثم  رمية،  م��وراي  وأح��رز 

 .99-106 ثالثية ليتقدم ناغتس 
في  ويوكيتش  م���وراي  اش��ت��راك  ورغ���م 
في  كانت  المفاجأة  فإن  نقطة،   50 تسجيل 
أداء غرانت، حيث سجل سبع رميات من 11 

محاولة. 
رصيد  ف��ي   18-33 ن��اغ��ت��س  وت��ف��وق 

 14-23 األفضل  كان  كما  الثالثية،  الرميات 
بذلك  ناغتس  وعّوض  الحرة.  الرميات  في 
الثانية،  ال��م��ب��اراة  ف��ي  القاسية  خسارته 
الثانية  في  ثالثية  رمية  ديفيز  سجل  عندما 

األخيرة، لينتزع االنتصار لفريق ليكرز.
آدم  ق��ال  األميركية،  السلّة  اج��واء  وم��ن 
السلة  ك��رة  دوري  رابطة  مفوض  سيلفر، 
للمحترفين، إن مشاركة العبي المسابقة في 
محدودة،  تكون  أن  يجب  طوكيو  أولمبياد 
بدايته  تأجلت  ال��ذي  الجديد  الموسم  ألن 
أن  المرجح  من  كوفيد19-،  جائحة  بسبب 

يستمر خالل األلعاب. 
في  األمريكي  السلة  دوري  موسم  ويبدأ 
ويستمر  األول،  تشرين  نهاية  قرب  المعتاد، 

حتى منتصف حزيران. 
بدء  ف��ي  ال���دوري  راب��ط��ة  رغبة  م��ع  لكن 
 ،2021 الثاني  كانون  في  الجديد،  الموسم 
تكون  قد  اإلقصائية،  األدوار  تليه  أن  على 
األولمبياد،  انطالق  عند  مستمرة  المسابقة 

في 23 تموز. 
الالعبين  من  العديد  »هناك  سيلفر  وقال 
ضد  نكون  ورب��م��ا  الرائعين،  األمريكيين 
في  العبا   15 أب��رز  مشاركة  عدم  سيناريو 
سيظهر  لكن  األولمبياد،  خالل  السلة  دوري 

العبون أمريكيون رائعون آخرون«. 
تماماً  استثنائية  ظ��روف  »ه��ذه  وتابع 
الحال  ه��و  كما  أن��ه  أعتقد  معتادة،  وغير 
معنا  األمر  فإن  األولمبية،  للحركة  بالنسبة 

نحن أيضاً كذلك.. 
للتعامل،  ح��ل  إل��ى  ال��وص��ول  سنحاول 

ونضع في اعتبارنا ذلك«.
وي��ش��ارك الع��ب��و ال���دوري األم��ري��ك��ي في 
أل��ع��اب  م��ن��ذ  م��ن��ت��ظ��م،  بشكل  األول��م��ب��ي��اد 

برشلونة في 1992.

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم عن قائمة 
أوروب��ا  فى  الع��ب  أفضل  لجائزة  المرشحين 
عن  وغاب   2020-2019 الفائت  الموسم  عن 
القائمة األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
هداف  المصري  النجم  القائمة  عن  غاب  كما 
وشهدت  ص��الح.  محمد  اإلنكليزي  ليفربول 
األلماني  المرمى  حارس  من  كل  تواجد  القائمة 
مانويل نوير والبولندي روبرت ليفاندوفسكي 
البلجيكي  جانب  إل��ى  ميونخ،  بايرن  ثنائي 
سيتي  مانشستر  ب��روي��ن ن��ج��م  دي  كيفين 

اإلنكليزي. 
تألقوا  الترشيحات الالعبين الذين  وضّمت 
المحلية  البطوالت  في  الكروي،  الموسم  خالل 
أوروب��ا،  أبطال  دوري  وتحديداً  واألوروب��ي��ة، 
البافاري  تّوج بلقبها الفريق  التي  البطولة 

الشهر الماضي.
اختيارات  على  بناء  القائمة  يويفا  وأعلن   
لجنة تحكيم تضم مدربى األندية التى شاركت 

الماضي  الموسم  أوروب���ا  أب��ط��ال  دوري  ف��ي 
55 صحفياً  والدوري األوروبي، باإلضافة إلى 

ممثلين عن االتحادات األعضاء في »يويفا«. 
وللمّرة األولى منذ إطالق »يويفا« للجائزة، 
رونالدو  من  أي  ترشيح  يتم  لم   ،2010 عام 
األص��وات  وضعت  حيث  للجائزة،  ميسي  أو 
ميسي رابعاً بالتساوي مع البرازيلي نيمار دا 
توماس  السادس  في المركز  فيما جاء  سيلفا 
كيليان  والسابع  ميونخ  بايرن  العب  مولر 
تياغو  ثم  جيرمان  س��ان  باريس  من  مبابي 

ألكانتارا ثامنا. 
المركز  وحّل كيميتش من بايرن ميونخ في 
التاسع ثم جاء كريستيانو رونالدو عاشرا في 
لنيل  المرشحين  الالعبين  من  األخير  المركز 

جائزة األفضل في أوروبا. 
األفضل،  جائزة  الفائز  الالعب  منح  وسيتم 
سحب  حفل  في  المقبل،  األول  تشرين   1 يوم 
قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 

لموسم 2021-2020.
كان  الجائزة،  هذه  حقق  من  آخر  يذكر أن 
فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي، متفوقا 

على الثنائي رونالدو نجم يوفنتوس اإليطالي 
وميسي قائد برشلونة اإلسباني.

التحاد الجزائري ي�سع �سروطه لإنطالق المو�سم الكروي
النطالق  تستعد  التي  لألندية  ملزمة  شروط  وضعه  عن  القدم  االتحاد الجزائري لكرة  كشف 
تفشي  بسبب  التوقف،  من  أشهر   6 من  أكثر  بعد  المقبل،  الثاني  تشرين   20 في  الجديد  الموسم 

فيروس كورونا. 
وكانت الحكومة قد قررت وقف كل األنشطة الرياضية في آذار الماضي بسبب جائحة كورونا. 
وبعد تردد طويل، قرر االتحاد الجزائري لكرة القدم في 29 تموز إعالن نهاية موسم 2020-2019 

وتتويج نادي شباب بلوزداد بطال، بما أنه كان متصدراً للترتيب عند توقف المنافسة. 
فيما قال االتحاد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن لجنته الطبية حّثت األندية التي تستعد 
الستئناف التدريبات، على االلتزام بالتدابير المتضمنة في البروتوكول الصحي، الذي أعده المركز 

الوطني لطب الرياضة. 
– 19، الذي سيتولى تحديد اسم  ”مسؤول كوفيد  ويلزم البروتوكول الصحي كل ناٍد بتعيين 
الطبيب المكلف بمتابعة تنفيذ البروتوكول، إضافة إلى عدد من التدابير الوقائية الواجب اتباعها. 
الكشف عن فيروس  في إجراء اختبارات  البروتوكول إجراءات طبية تتلخص أساساً  ما يشترط 
كورونا، خاصة عن طريق مسحة ال�)PCR(، قبل استئناف التدريبات، وقبل أي معسكر إعدادي، 
مباراة،  أي  تأجيل  سيتم  أنه  الجزائري  االتحاد  وكشف  ودية.  مباراة  أي  خوض  قبل  ساعة  و72 

عندما تسجل إصابة 3 العبين أو أكثر بالفيروس لدى كل فريق.

النجمة يتجاوز العهد برباعية

ليقابل الأن�سار في نهائي »الكابتن«
{ محمد حسن الخنسا

خلف  من  الجمهور  وواكبها  المضيف،  على  الضيف  فيها  تفّوق  واح��د،  طرف  من  مباراة  في 
السياج ، وعلى جنباتها فرض المهاجم النجماوي الواعد محمود سبليني نفسه نجماً استثنائياً 
المنّظم  النجمة فوزاً كبيراً على  العهد، سّجل  التي استضافتها أرض ملعب نادي  المجريات  على 

وصاحب األرض، العهد ، وبنتيجة غير متوّقعة  4 � 2، )الشوط األول 3 � 0(.
شهد الشوط األول هيمنة نجماوية، لجهة حسن االنتشار والنشاط  في كافة الخطوط، ولذلك 
الكردي،  السعدي وعمر  الكبار كعباس عطوي وعلي  إراحة العبيه  المدرب موسى حجيج  ارتأى 

وإشراك مجموعة من الشباب الساعين الثبات ذواتهم على عتبات إنطالق الموسم. 
سّجل أهداف النجمة إدمون شحادة مفتتحاً والعبه العائد محمود سبليني )3(، مع االشارة إلى 
أن العهد استفاق في الشوط الثاني من سباته، وشّن هجمات عّدة، ليرتد النجماويون إلى الخلف، 
حتى نجح مهاجمه محمد حيدر بتسجيل الهدف األول عبر ضربة جزاء، والحقاً نجح أحمد زريق 
مستوى  ارتفاع  ظل  في  األخيرة  الدقائق  مّرت  ثّم  ساعة،  بثلث  اللقاء  نهاية  قبل  الفارق  بتقليص 
مع  األرقام،  لمعادلة  األرض  أصحاب  قبل  من  جاد  وسعي  رادعة  ببطاقات  المصحوب  الخشونة 
اعتماد االضيوف على الهجمات المرتدة فقط، إلى أن اطلق الحكم جميل رمضان صافرة النهاية، 
معلناً عن قّمة كروية مصيرة، وديربي له نكهة خاصة سيجمع النجمة واألنصار في نهائي الدورة 

التي حملت اسم الشهيد محمد عطوي وذلك عصر السبت المقبل )16.00(.

�سقوط الرو�سي ميدفيديف في بطولة هامبورغ للتن�ص

تعرض الروسي دانييل ميدفيديف المصنف األول، لخسارة مفاجئة 6-4 و6-3 أمام الفرنسي 
2020، في بطولة هامبورغ  بيير-أوج ايربير في أولى مبارياته على المالعب الرملية في موسم 

المفتوحة للتنس. 
المصّنف  المفتوحة، عانى  أمريكا  إلى قبل نهائي بطولة  وبعد عودته من نيويورك بعد تأهله 
ثالث  إرساله  ايربير  كسر  حيث  الرملية  األرضية  على  أقدامه  ليثبت  ميدفيديف  عالمياً  الخامس 

مرات خالل أداء متواضع من الالعب الروسي. 
في  محدودة  جماهير  أمام  األض��واء  الخلفي،  الخط  من  بشراسة  يلعب  الذي  ايربير،  وخطف 
لينهي  ضربة   32 استمر  للضربات  تبادل  في  ميدفيديف  على  تفوق  عندما  األول��ى  المجموعة 
24 عاماً اآلن سريعا على  المجموعة بضربة أمامية قوية. وسيركز الالعب الروسي البالغ عمره 

بطولة فرنسا المفتوحة، حيث فشل في تجاوز الدور األول في آخر ثالث مشاركات في البطولة. 
وبعد أسبوع واحد بعدما أصبح أباً ألول مرة، احتفل اإلسباني روبرتو باوتيستا أجوت بفوز 

مقنع 6-4 و6-3 على البطل مرتين الجورجي نيكولوز باسيالشفيلي. 
المصنف  كوريتخا  أليكس  مواطنه  من  مساندة  رسالة  أجوت  باوتيستا  تلقى  المباراة  وبعد 
الثاني عالميا سابقا. ومزح كوريتخا بقوله إن واجبات األبوة قد تؤثر سلباً على باوتيستا أجوت 

الذي سيشعر باإلرهاق من عدم النوم بدالً من بطوالته في الملعب. 
وقال باوتيستا أجوت »األسبوع الماضي كان مرهقا للغاية بالفعل. أليكس يعرف جيدا. أعتقد 

أن لديه ثالثة أو أربعة أطفال«.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
مفكر وسياسي سوري راحل من مؤسسي حزب  1 .

البعث، متشابهان
أعلى قمة في األردن، حرف تمني، عتبت عليهم 2 .

شجر معمر، برز 3 .
إبن سنحاريب ملك أشور أعاد بناء بابل، ضجر 4 .

دربا، مريدات الشيء 5 .
أول  أفريقية،  في  البربر  قبائل  من  مسلم  شعب  6 .

يارين
زرع، أدعم بالمال 7 .

حبهم، من الطيور، إستيقظ من النوم 8 .
فّك، في الوقت الحالي، عاصمة أفغانستان 9 .

تغليف، حصل على 10 .
مدينة سودانية، نبوس، فقرة 11 .

من المحرمات، مذاهب 12 .

عمودياً: 
مرفأ في مصر غرب اإلسكندرية، نعم )باألجنبية( 1 .

يسر، صف )باألجنبية(، حرف يوناني قديم 2 .
أمير أرغوس في الميثولوجيا اليونانية، ظلم 3 .

مؤسسة مدينة قرطاجة، فلوس 4 .
أطول أنهر فرنسا، بيت، نهر في سيبيريا 5 .

ذبح، بواريد 6 .
من الزهور العطرة، مدينة أميركية، حرف أبجدي  7 .

مخفف
بحيرة روسية شرق بطرسبرغ، ننجب 8 .

مدينة إيرانية، والية أميركية 9 .
من أنواع السمك، ذكر األفعى، جزيرة إيطالية 10 .

إعتنت باألمر، منح، متشابهان 11 .
أحالم، األوطان 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2

3
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11

12

:Sudoku حل
 ،384512976  ،592467183  ،617983452
 ،159876234  ،746329815  ،238145697

873694521  ،965231749  ،421758369
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( اندور رداكليف 2 ( اليت، بسم، يني 3 ( رج، بيوت، 
ام 4 ( بيسان، راالي 5 ( عام، تفارق، ما 6 ( النيجر، كره 7 
( لعاب، النعمان 8 ( خل، لينا، وسيم 9 ( ايران، بانت 10 ( 

انتقام، مأل 11 ( يلس، مرزوق 12 ( العيد، ننادم. 

عموديا:
وي، سمنا،   )  3 ال  العلي،  ناجي   )  2 الخالي  الربع   )  1
راسل 4 ( رتبا،ن يبالن 5 ( ينتج، ينتمي 6 ( ربو، فران، قرد 
7 ( استرا، الباز 8 ( دم، اركن، امون 9 ( القرعون، قن 10 ( 

ليما، همستم 11 ( ين، يم، اي، لحد 12 ( فيل، النمسا.
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�ســد الوبــاء

الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
»معاً  حملة  دعــم  إلــى  االجتماعي  القومي  الــســوري 
المؤسسات  مــن  عــدد  مــع  أطلقتها  التي  الــوبــاء»  ضــّد 
إلى جمع  االجتماعية واإلنسانية والشبابية، وتهدف 
هم  لمن  غــذائــيــة  سلل  مــن  أمــكــن  مــا  لتأمين  تــبــّرعــات 

بحاجة إليها.

دئة في لبن�ن ب�نتظ�ر قط�ر�ت �إ�صالح لّم� ت�أِت.. �ل�ّصكة �ل�صّ

)تصوير عباس سلمان(

احكموا با�سم لبنان ال با�سم الطوائف

{ يكتبها الياس عشي

لبنان،  في  المتالحقة  األزمـــات  أثبتت 
الذين  أّن  المتفاقمة،  اليوم  أزمــة  ومنها 
ــيــراً«، كانوا  »كــب حــكــمــوه، مــنــذ أن صـــار 
لوطنهم  ولـــيـــســـوا  لــطــوائــفــهــم  زعـــمـــاء 
الدولة،  الزمن ترّهلت  لبنان؛ ومع مرور 
الدين  رجــال  وصــار  الفساد،  واجتاحها 
خيوط  يمسكون  الفعليون  الحّكام  هــم 
مصالحهم،  وفــق  ويحركونها  الــدمــى، 
على  يقف  وطــن  بمستقبل  عابئين  غير 

حافة الهاوية.
الوحيدة  الحقيقة  ولكنها  مــّرة،  حقيقة 
التي تؤكد لك، يوماً بعد يوم، لماذا جرت 
أقصر محاكمة في التاريخ، وأسرع تنفيذ 
لحكم اإلعدام، بحق المفّكر أنطون سعاده 
اإلصالحية  مبادئه  رأس  على  كان  الذي 
فــصــل الــديــن عــن الـــدولـــة، ومــنــع رجال 

الدين من التدخل في أمور الدولة.

درد�صة �صباحية

ماذا ي�سّبب نق�ص فيتامين Е في نمّو �لجنين؟
األميركية،  أوريغون  بجامعة  األحياء  علماء  ثّبت 
الدماغ  تكوين  في  أساسياً  دوراً  يلعب   Е فيتامين  أن 

والجهاز العصبّي في المراحل األولى لتطور الجنين.
علماء  بأن   ،Scientific Reports مجلة  وتفيد 
أسماك  على  تجارب  أجــروا  أوريــغــون،  واليــة  جامعة 
الزرد، أظهرت نتائجها، أن األجنة التي تعود إلى أسماك 
تعاني من نقص فيتامين Е تعاني من تشّوه في الدماغ 
 24 غضون  في  تموت  ومعظمها  العصبي  والجهاز 

ساعة.
فريق  رئيسة  ترابر،  ماريت  البروفيسورة  وتقول 
اإلنسانية،  والعلوم  العامة  الصحة  كلية  من  البحث، 
»هذا أمر مذهل جداً، لقد تشّوهت أدمغتها نتيجة نقص 

.»Е فيتامين
وأسماك الزرد، هي أسماك صغيرة تعيش في المياه 
العذبة وتستخدم على نطاق واسع كنموذج للدراسات 
بسرعة،  تتطور  أوالً،  ألنها،  الفقاريات.  وتطور  الجينية 
مخصبة  بويضة  من  تتحول  أيام  خمسة  خالل  حيث 
إلى سمكة كاملة. وثانياً، لها تشابه كبير مع البشر على 
المستويات الجزيئية والجينية والخلوية. وهذا يعني 

يمكن أن تنقل العديد من االكتشافات إلى البشر.
ويذكر أن فيتامين Е، اكتشف عام 1922، وهو مزيج 
وتوكوترينول.  توكوفيرول  من  طبيعية  مركبات  من 
وتطور  لنمو  ــداً  ج مهم  أنــه  واضــحــاً  أصبح  وعندها 
لم  الفيتامين  هذا  من  المحرومة  الجرذان  ألن  الجنين، 

يحدث فيها اإلخصاب أو أنها ال تستطيع الحمل.
المكونة  المواد  بين  من  أن  الحقاً،  العلماء  واكتشف 
 alpha-tocopherol مـــادة  فقط   ،Е لفيتامين 
والبذور  والزيتون  النباتية  الزيوت  في  الموجودة 

تطور  في  حاسماً  دوراً  تلعب  واألفوكادو،  والمكسرات 
دورهــا  سر  يحّدد  لم  ولكن  طبيعياً.  تــطــوراً  الجنين 

الحاسم.
وتقول ترابر، التي تدرس تأثير فيتامين Е على مدى 
30 سنة، »لماذا يحتاج الجنين لفيتامين Е؟ لقد بحثنا 

عن إجابة لهذا السؤال سنوات طويلة«.
التصوير،  ومعدات  أجهزة  أحــدث  بمساعدة  ولكن 
وعند  الدماغ.  في   Е فيتامين  تأثير  الباحثون  شاهد 
الدماغ  وبرعم  العصبي  األنــبــوب  يتطور  لم  فقدانه 
وهما  الـــزرد،  أســمــاك  أجــنــة  ــدى  ل صحيحة  بــصــورة 
وإمداد  الكامل  العصبي  الجهاز  تكوين  عن  المسؤوالن 

جميع أعضاء وهياكل الجسم بالخاليا العصبية.
ويشير الباحثون، إلى أن التشوهات تظهر في مرحلة 
نشوء القشرة العصبية، التي خالياها تتحكم في تكوين 

عظام وغضاريف الوجه.
العصبية  القشرة  خــاليــا  »تعمل  تــرابــر،  وتــقــول 
كالخاليا الجذعية، وهي مهمة للدماغ والحبل الشوكي 
وهي خاليا لحوالي عشرة أجهزة مختلفة بما فيها القلب 
والكبد. وعند نقص فيتامين Е يحصل خلل واضطراب 
هذه  موت  نالحظ  لذلك  بالكامل.  الجنين  تنظيم  في 

.»Е األجنة بسبب نقص فيتامين
)نوفوستي(  

الأول مرة منذ 1944.. 

اإلغاء حفل ت�سليم جوائز 

نوبل ب�سبب كورونا

الحفل  إلغاء  اليوم  نوبل  معهد  أعلن 
 10 في  المقّرر  الجوائز  لتسليم  التقليدي 
للمرة  استوكهولم  في  المقبل  األول  كانون 
تفشي  بسبب   1944 العام  منذ  ــى  األول

وباء كورونا كوفيد 19.
أن  الفرنسية  الصحافة  وكالة  وذكرت 
الذين  الفائزين  غياب  في  متلفزاً  احتفاالً 
بعد  ــن  ع جــوائــزهــم  عــلــى  سيحصلون 
الفائزين  أسماء  عن  ــالن  اإلع خالله  يتم 
والفيزياء  )الــطــب  المختلفة  بالجوائز 
واالقتصاد(  والسالم  واألدب  والكيمياء 
استوكهولم  من  المحّددة  المواعيد  في 

وأوسلو.
النروجي  نوبل  معهد  مدير  ــح  وأوض
نوبل  لتسليم  سيقام  صغيراً  »احتفاالً  أن 
مختصر«،  بشكل  لكن  أوسلو،  في  السالم 
الفتاً إلى أن الفكرة هذا العام هي أن تسلم 
بطريقة  للفائزين  والشهادات  الميداليات 
إقامتهم بمساعدة سفارات  آمنة في بلدان 

وجامعاتهم. الفائزين 
غوستاف  نوبل  مؤسسة  مؤرخ  وأشار 
التي  الوحيدة  »السنة  أن  إلى  كالستراند 
استوكهولم«  في  الحفلة  فيها  تنظم  لم 
العالمية  الحرب  خالل   1944 عام  كانت 
الثانية، حيث منحت جوائز العام المذكور 

خالل العام التالي.
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