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العالم

تقرير

◄ وفيات ►

الصين لن تستخدم العملة كســالح تجاري
ال تزال الصين
تسعى إلى وقف
الحرب التجارية التي
أشعلها دونالد
ترامب معها قبل
أشهر ،وهذا األمر
الذي أكدته على
لسان حاكم بنكها
المركزي ،والذي
ّ
تعهد بتجنب
استخدام اليوان
«سالحًا تجاريًا»

حاكم «المركزي
الصيني» :نبحث
عن حل ّبناء
لتفادي الحرب
التجارية (أ ف ب)

ّ ّ
«تبحث الصني عن حل بناء لتفادي
ـرب تجارية مع الــواليــات املتحدة
حـ ٍ
سـتـضــر بــاالق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي» ،هــذا
مـ ــا أع ـل ـن ــه ح ــاك ــم «الـ ـبـ ـن ــك امل ــرك ــزي
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي» ي ـ ــي غ ـ ــان ـ ــغ ،أمـ ـ ـ ــس ،فــي
إن ــدون ـي ـس ـي ــا ،م ـض ـي ـفــا خـ ــال ن ــدوة
تـجـمــع ح ــوال ــى  10ح ـك ــام م ـصــارف
مــركــزيــة عـلــى هــامــش االجـتـمــاعــات
ال ـس ـنــويــة ل ـص ـنــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
ًّ
والـبـنــك الــدولــي فــي بــالــي ،إن «ح ــا
ّ
بناء أفضل من حرب تجارية يكون
الجميع فيها خــاس ـرًا» .وأش ــار إلى
أن ــه ي ـجــب «ع ـل ــى ال ـعــالــم ب ــأس ــره أن
يبحث عن حل للتوترات التجارية،
ال ـت ــي ل ـي ـســت خ ـط ـي ــرة ع ـل ــى ال ـصــن
ف ـح ـس ــب ،ب ــل أيـ ـض ــا ع ـل ــى ج ـيــران ـنــا
وع ـلــى شـبـكــات ال ـت ـمــويــن» ،مضيفًا
ّ
إن ال ـ ـخـ ــافـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة «تـ ــولـ ــد
تــوقـعــات سلبية وغـمــوضــا سلبيًا،
يكون الناس متوترين واألســواق ال
تستحسن ذل ــك» .وعــن صــرف سعر
ال ـيــوان ،أكــد أن بـكــن لــن تستخدمه
«ك ـ ــأداة ف ــي ال ـتــوتــر ال ـت ـج ــاري» ،في
حـ ـ ــن اتـ ـ ـه ـ ــم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ـص ــن بــالـتــاعــب
بسعر عملتها.
وكـ ــان ي ــي ق ــد تـعـهــد أول م ــن أم ــس،

باإلبقاء على قيمة اليوان «مستقرة
إل ــى حــد كـبـيــر» ،فــي عــامــة عـلــى أن
ب ـكــن رب ـم ــا ت ـس ـعــى إلـ ــى الـحـيـلــولــة
دون ت ـفــاقــم ال ـخ ــاف ال ـت ـج ــاري مع
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ل ـي ـش ـمــل ح ــرب
ع ـم ــات .وج ــاء تـصــريــح حــاكــم بنك
امل ــرك ــزي الـصـيـنــي ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
قـ ــال ف ـيــه وزي ـ ــر ال ـخ ــزان ــة األم ـيــركــي
سـتـيـفــن م ـنــوت ـشــن ،إن امل ـســؤولــن
الصينيني أبلغوه أن خفض اليوان
أكـثــر ال يـصــب فــي مصلحة الـصــن.
وأك ــد مـنــوتـشــن قـلـقــه مــن أن يـكــون
االنخفاض الكبير في قيمة اليوان
ه ــذا ال ـعــام «ج ــزءًا مــن جـهــود رامـيــة
ل ـك ـســب م ـي ــزة ت ـج ــاري ــة ل ـل ـص ــادرات
الصينية أو لتعويض أثــر الرسوم
الجمركية األميركية».
وه ـب ــط ال ـ ـيـ ــوان أك ـث ــر م ــن  %8أم ــام
ال ــدوالر مـنــذ نـهــايــة نـيـســان /أبــريــل
املـ ــاضـ ــي إل ـ ــى ن ـح ــو  6.91ي ــوان ــات
للدوالر يــوم الجمعة املاضي .وقال
يي في بيان للجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية نشر أول من أمس:
«ستواصل الصني السماح للسوق
بــال ـق ـيــام ب ـ ــدور ح ــاس ــم ف ــي تـحــديــد
سـ ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوان ...لـ ــن نـعـمــد
إل ــى خـفــض الـعـمـلــة لـتـعــزيــز ال ـقــدرة

رأي

أولويات ترامب االقتصادية :تغيير اتجاهات الثروة
ورد كاسوحة *
ّثمة اتجاهان اقتصاديان يحظيان بتركيز إدارة دونالد ترامب
ّ
حاليًا .األول متعلق بأسعار النفط التي تريد اإلدارة خفضها
لكي يحظى النفط الصخري األميركي بمزايا تنافسية أكثر،
والثاني متصل بتعديل اتفاقية «نافتا» ملصلحة الواليات املتحدة
بعد تخيير كندا بني التوقيع عليها ّ
معدلة أو البقاء خارج إطار
ّ
الـتـبــادل الـتـجــاري ال ــذي تــوفــره .فــي الحالتني ثـ ّـمــة استراتيجية
ّ
للتدخل النشط في السوق بغرض جعل حركتها متناسبة مع
ّ
يصب في هذه
املصلحة األميركية ،أو مع ما تــراه إدارة ترامب
ّ
ّ
للمؤسسات التي تنظم
املصلحة .وفي الحالتني أيضًا ّثمة تجاوز
هذه الحركة في إطار شراكات إقليمية أو دولية ،إذ يبدو أن إدارة
الثروة على هذه الصعد لم تعد تناسب اإلدارة الحالية ،ولم تعد
تتالءم مع مشاريعها لجعل ّ
الحصة األميركية من التراكم املدار
عامليًا أكبر من الحصص الباقية.

«أوبك» خفض األسعار سيعقبه
الطلب من
ُّ
على األغلب تدخل أميركي مباشر في السوق
العوملة التي يقترحها ترامب تتنافى مع نظام الحصص الحالي،
ولذلك يبدو تركيزه منصبًا ليس فقط على تعديل الحصص بما
يتناسب مع مصلحته ،بل أيضًا على ّ
الحد من نفوذ ّ
املؤسسات
ُ
والـشــراكــات الـتــي أوك ــل إليها فــي الحقبة املــاضـيــة تــوزيــع ثمار
التراكم العاملي.

أهمية دور «أوبك»
قبل مجيء ترامب كانت السياسة النفطية التي تديرها «أوبك»
ّ
تضم بني صفوفها أكبر منتجي النفط في
 وهي املنظمة التيّ
ّ
العالم -قائمة على نظام الحصص ،حيث لكل دولــة حصة من
األربــاح التي تجنيها املنظمة من سياسة تصدير النفط .وهذه
ّ
الحصص يجري تحديدها دوري ــا ،تبعًا ملساهمة كــل دولــة من
هذه الدول في إنتاج النفط وتصديره ،وغالبًا ما يجري تنسيق
هذه العملية مع منتجي النفط من خارج املنظمة لكي ال تتضارب
ّ
املـصــالــح ،وتـحــقــق بـعــض ال ــدول مـكــاســب عـلــى حـســاب أخ ــرى،
ً
مــن خ ــال ال ـتــاعــب بــاألس ـعــار نـ ــزوال أو ص ـع ــودًا .ال ـســوق لها
دور أساسي طبعًا في عملية التسعير ً
بناء على حالة العرض
ّ
والطلب املـسـتـمـ ّـرة ،ولـكــن ُّ
التقيد الـصــارم بالحصص يـحــد من

ُّ
تحكمها املطلق باألسعار ،ويجعل حركتها متناسبة أكثر مع
ّ
ً
سواء
واملصدرة للنفط،
السياسات التي تضعها الــدول املنتجة
داخل املنظمة أو خارجها .وأكبر مثال على ذلك هو اتفاق خفض
اإلنتاج الذي حصل في أواخر عام  ،2016وتم بموجبه التفاهم
على خفض متزامن لإلنتاج بــن ال ــدول املنتجة خ ــارج «أوب ــك»
وداخلها ،بغية رفع أسعار النفط ،بعدما ّأدى تهاويها في عام
 2014إلى انحسار الطلب على النفط ،وتحقيق خسائر كبيرة لم
ّ
يشهدها هذا القطاع طوال تاريخه .حققت هذه السياسة نتائج
ملموسةّ ،أدت إلى استعادة جزء كبير من الخسائر التي لحقت
بصناعة النفط العاملية ،وإلــى حصول حالة من االستقرار في
ً
ابتداء من أوائل عام  .2017االتفاق لم يكن خروجًا على
السوق
نظام الحصص ،بل كــان بمثابة مخرج من املــأزق الــذي وجدت
فيه الــدول املنتجة نفسها إبــان حصول االنهيار في األسعار،
ٌ
تأكيد على أهمية هذا
والتوازن الذي استعادته السوق بفضله هو
النظام لجهة لجم سياسات العرض والطلب وقت الحاجة ،وعدم
ّ
تركها تتحكم بكميات النفط املستخرج وامل ـصــدر ،وبالتالي
تفادي حصول أزمــة جديدة في األسعار .الواليات املتحدة في
َّ
هذه املرحلة كانت تراقب الوضع ،ولكنها لم تكن تتدخل مباشرة،
ً
أوال ألنها ليست في عداد املنتجني الكبار للنفط ال داخل املنظمة
َ
ُ
َ
وال خارجها ،وثانيًا ّ
وقوع األزمة
تصادف
ألن إدارة أوباما التي
ّ
في عهدها كانت تدير سياسة غير تدخلية في قطاع النفط ،إن
لم نقل إنها كانت تدعم سياسات «أوبك» على نحو غبر مباشر.

سياسة ترامب النفطية

لكن مع مجيء إدارة ترامب ّ
تغيرت هذه السياسة جذريًا ،وبدا
ّأن العالم مقبل ليس فقط على تغيير في إنتاج وتوزيع الثروة
النفطية ،بل أيضًا على حصول اضطرابات كبيرة في السوق
بدعم من دولــة صاعدة نفطيًا ،وغير راضية ّ
بحصتها الحالية
مــن الـثــروة النفطية .الضغط ال ــذي يمارسه تــرامــب حاليًا على
«أوبــك» ال يستهدف فحسب خفض أسعار النفط بغية تحقيق
سـعــر تـنــافـســي للنفط املـنـتــج أمـيــركـيــا ،بــل أي ـضــا تغيير بنية
ّ
ً
السوق عبر التخلص من اتفاق خفض اإلنتاج أوال ،والذي سيليه
حصول اضطراب في األسواق ،نتيجة انتفاء حالة التوازن التي
استطاع االتفاق تحقيقها .التوازن الحالي في األسواق ال يخدم
مصلحة ترامب ّ
ألن االستفادة منه محصورة بالدول التي كانت
ً
شريكة فــي االتـفــاق وعلى رأسـهــا روسـيــا والـسـعــوديــة ،فضال
عن كونه ِّ
األميركية إخراجها من
يؤمن إليران التي تريد اإلدارة
ً
السوق نهائيًا عبر نظام العقوبات فرصة الستعادة ّ
حصتها
ِّ
الـتــي فقدتها لـسـنــوات بسبب الـحـصــار .ال ـت ـ ُ
ـوازن أيـضــا يحقق
مــزايــا تنافسية ل ــدول «أوب ــك» على حـســاب ال ــدول الـتــي تعتمد

على صناعة النفط الصخريُّ ،
وأهمها طبعًا الــواليــات املتحدة.
النفط الــذي تـصـ ّـدره دول «أوب ــك» ،وبعض ال ــدول خارجها مثل
روسيا هو من «الـنــوع الرخيص» ،بمعنى أن كلفة استخراجه
ِّ
قليلة ،وهــذا يجعل الطلب عليه أكبر ،ويوفر للدولة التي تنتجه
وتصدره أرباحًا طائلة نتيجة حصول العملية بأقل قدر ممكن
من التكلفة .في حني أن النفط الصخري الــذي تنتجه الواليات
ّ
املتحدة يتطلب دفع أموال طائلة الستخراجه ،ما يجعل تكلفته
باهظة ،وغير متناسبة مع األربــاح التي غالبًا ما تكون ضئيلة،
ِّ
مصممة على تغيير
وهذا ما يغضب اإلدارة الحالية ،ويجعلها
ّ
املعادلة الحالية التي ترى إنها غير منصفة لها ،على حد تعبير
ترامب.

تركيز الثروة عبر التنافسية

ُّ
الطلب من «أوبــك» خفض األسعار سيعقبه على األغلب تدخل
أميركي مباشر فــي الـســوق على غــرار مــا يفعله الــرجــل حاليًا
باتفاقات التجارة الحرة ،وآخرها التعديل الجذري الــذي أجراه
على اتفاقية «نافتا» مع املكسيك وكـنــدا .هو ال يريد تنافسية
مع هــذه ال ــدول ،بل يريد أن تكون التنافسية ملصلحة الواليات
كانت على حسابها لسنوات طويلة بحسب زعمه.
املتحدة بعدما ُ
التعديالت التي أجريت على «نافتا» تجعل من املستحيل على
دول مثل كندا واملكسيك االستفادة من السوق املشتركة من
دون تقديم تـنــازالت أساسية للصناعات األميركية واملنتجني
ّ
األميركيني ،وهي تقريبًا الفلسفة التي تقوم عليها كل سياسة
ترامب التجارية .استعادة الزعامة األميركية تجاريًا لن تحصل
بحسب هذه الفلسفة وفقًا لقواعد العوملة املعمول بها حاليًا ،بل
ُ
سيجرى عليها تعديالت كبيرة تقود إلى تقزيم املحورية التي
ّ
كانت تتمتع بها النظم التجارية متعددة األطراف ملصلحة صيغ
ثنائية أو ثالثية ٍّ
بحد أقـصــى ،وهــذه الصيغ الـجــديــدة هــي التي
ستكون محور عملية التراكم وإدارة الثروة في املرحلة املقبلة.
ّ
ّ
يصب في هذا االتجاه،
كل ما يقوم به الرجل وفريقه االقتصادي
بما في ذلــك تغيير سياسة بــاده النفطية ،والتفريط بالتوازن
الحاصل حاليًا في العالم ،وبنمط القيادة الجماعي الــذي تمثله
«أوبك» ملصلحة حفنة من شركات النفط الصخري التي يدعمها
هو وإدارته .الفوضى في السوق تناسب هذه الجهات ليس ألنها
تعيد توزيع الحصص ملصلحة الــواليــات املتحدة فقط ،بل ّ
ألن
الـتــوزيــع الـجــديــد يحصل وفـقــا ملنهج تــرامــب فــي إع ــادة تركيز
ّ
الثروتني املالية والنفطية بيد أميركا ،واستعادتهما عبر التدخل
النشط فــي الـســوق وتغيير امل ـعــادالت الـتـجــاريــة مــن املنافسني
الرأسماليني التقليديني والقوى الصاعدة على ٍّ
حد سواء.
* كاتب سوري

ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ،ول ـ ــن ن ـس ـت ـخ ــدم سـعــر
الصرف كأداة للتعامل مع الخالفات
التجارية» .ويتماشى بيان محافظ
املـ ــركـ ــزي ال ـص ـي ـن ــي مـ ــع ال ـت ـع ـه ــدات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـع ـم ـل ــة الـ ـت ــي شـمـلـهــا
البيان الختامي الـصــادر عن الــدول
األعـ ـض ــاء ب ـص ـنــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،بـتـكـثـيــف ال ـح ــوار
حول التجارة ،في الوقت الذي ينذر

تسعى واشنطن إلى
إدراج بند يمنع التالعب
بالعمالت في اتفاقيات
التجارة

ف ـيــه ت ـصــاعــد ال ـخ ــاف ــات ال ـت ـجــاريــة
وارتفاع تكاليف االقتراض بالتأثير
سلبًا على النمو العاملي.
عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،ق ــال منوتشني،
أمس ،إن بالده تريد إدراج بند يمنع

الـتــاعــب بــالـعـمــات فــي االتـفــاقـيــات
التجارية املستقبلية ،بما في ذلك مع
اليابان ،تماشيًا مع بند العملة في
االتفاقية الـجــديــدة لتعديل اتفاقية
ال ـت ـجــارة ال ـح ــرة ألم ـيــركــا الـشـمــالـيــة
(نافتا) .وأثــارت تلك التعليقات قلقًا
ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،ح ـيــث ن ـش ــرت وســائــل
إعالم محلية تقارير تتساءل عما إذا
كان ذلك سيعطي واشنطن الحق في
إضفاء صفة التالعب في العملة على
أي تــدخــات فــي املستقبل فــي سوق
العمالت من جانب طوكيو الحتواء
أي ارت ـف ــاع ــات ح ــادة ف ــي قـيـمــة ال ــن.
وغــالـبــا مــا ُيـنـظــر إل ــى ال ــن عـلــى أنــه
«مالذ آمن» في آسيا ،وهو ما يجذب
ت ــدف ـق ــات أم ـ ـ ــوال إلـ ـي ــه خ ـ ــال أوق ـ ــات
اض ـط ــراب األس ـ ــواق يـمـكــن أن تــؤدي
إلى زيادة قيمته على املدى القصير.
وأض ـ ـ ــاف م ـنــوت ـشــن إن «واش ـن ـط ــن
تـ ــرى ال ـب ـنــد امل ـت ـع ـلــق بــال ـع ـمــات في
اتفاقية الواليات املتحدة ـ ـ املكسيك
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ـ ـنـ ــدا (يـ ـ ـ ــو .إس .إم .سـ ـ ــي .إي ـ ــه)
ك ـن ـم ــوذج لـلـصـفـقــات ال ـت ـج ــاري ــة في
املستقبل ملنع الشركاء التجاريني من
التالعب بالعمالت» ،منتقدًا الصني
ل ــان ـخ ـف ــاض ــات األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي قـيـمــة
ً
ال ـ ـيـ ــوان ،ق ــائ ــا إن واش ـن ـط ــن «تــريــد

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــا بـ ـقـ ـض ــاء ال ـل ــه
وقدره ،ننعى إليكم فقيدتنا الغالية
املرحومة بإذن الله
السيدة نجوى محمد عز الدين
زوج ـ ـ ــة ال ـس ـي ــد ح ـس ــن أحـ ـم ــد زك ــي
تفاحة
أبناؤها :أحمد ،محمد ،وكريم
اب ـن ـت ـه ــا :الـ ــدك ـ ـتـ ــورة مـ ـ ـ ــروة ،زوجـ ــة
املهندس طارق إبراهيم
والدها :الحاج محمد عز الدين
والدتها :الحاجة صديقة الحسيني
أشـقــاؤهــا :العميد عــدنــان ،الدكتور
إبراهيم ،الشهيد املهندس حسن و
الدكتور أحمد
شقيقاتها :السيدة نجاة ،والوزيرة
الدكتورة عناية
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن في
 ١٥تشرين األول فــي مـنــزل والــدهــا
الحاج محمد (أبو عدنان) عز الدين
في بلدة شحور
وتقبل التعازي يوم األربعاء في ١٧
تشرين األول من الساعة الثانية إلى
ً
مساء في جمعية
الساعة السابعة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي -
الــرم ـلــة الـبـيـضــاء  -ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل تفاحة ،آل عز الدين ،آل
إبراهيم ،آل الحسيني ،آل إسماعيل
وعموم أهالي بلدة شحور

أيضًا أن تجعل مسألة العملة جزءًا
رئيسيًا في أي محادثات لحل النزاع
التجاري األميركي ـ ـ الصيني».
إلــى ذل ــك ،اعـتــرف الرئيس األميركي
فــي كلمة ألـقــاهــا أم ــام الـنــاخـبــن في
ت ـجـ ّـمــع ف ــي والي ـ ــة ك ـن ـتــاكــي ،بـتــأخــر
الواليات املتحدة عن روسيا والصني
ف ــي م ـج ــال تـشـكـيــل وت ـط ــوي ــر ق ــوات
فضائية .وق ــال فــي تسجيل صوتي
نـشــرتــه ق ـنــاة «ف ــوك ــس ن ـي ــوز» أم ــس:
«وفـ ـق ــا مل ــرس ــوم ــي ،فـ ــإن ال ـب ـن ـتــاغــون
يـعـمــل حــال ـيــا ع ـلــى تـشـكـيــل ال ـســاح
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أي قـ ـ ـ ــوات ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء»،
مـضـيـفــا« :وف ــي الــوقــت نـفـســه ،بــدأت
الصني بالفعل هذا ،كما بدأت روسيا
بتشكيل قــوات الفضاء .ولكن لدينا
نـحــن أكـثــر ال ـنــاس روع ــة فــي الـعــالــم،
ونحن ننتج أفضل املـعــدات ،ولدينا
أفضل الصواريخ والدبابات والسفن
وقت سابق ،أعلنت
في العالم» .وفي
ٍ
اإلدارة األميركية إنشاء نوع منفصل
مــن ال ـقــوات ،هــي ق ــوات الـفـضــاء ومع
ذلك ،لم يتم تخصيص تمويل خاص
لــه فــي ميزانية الــدفــاع املـقـ ّـرة للسنة
املالية .2019
(األخبار ،أ ف ب)
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 -10حركة عصيان شعبي فلسطيني بدأ عام  1987في األراضي املحتلة
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«ك ـ ـ ــم مـ ــؤلـ ــم حـ ـ ـض ـ ــورك ف ـ ــي ال ـق ـل ــب
وغيابك عن العني»
فـ ــي ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـن ــوي ــة ال ـتــاس ـعــة
لرحيل أمنا الحبيبة.
الحاجة وسيله الشيخ يوسف الفقيه
أرملة املــرحــوم الحاج محمود زهر
الدين ّ
الجمال
ب ـن ــات ـه ــا :سـ ـل ــوى وزوج ـ ـهـ ــا سـلـيــم
الخليل
وفاء وزوجها املهندس حسني حاج ديب
فاطمة (في ميشيغن)
أحفادها :رانية الفقيه ،محمد صفا،
طارق الخليل ،يارا وعلي عاصي.
ـت
نــذكــرك دائ ـمــا فــي ص ـلــوات ـنــا ...أنـ ِ
الخالدة في قلوبنا إلى األبد.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

مشاهير 2990

حلول الشبكة السابقة

 -1ستراسبورغ –  -2بودغوريتشا –  -3ان – مان – باس –  -4سيكار – شل –  -5تبوء – حلج
–  -6ولف – كفرحيم –  -7بيروت – يافا –  -8ور – زكام – تب –  -9الوس – عكا –  -10البترون

حل الشبكة 2989

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

رقد على رجاء القيامة املرحوم
كرم فارس كرم
(أبو فارس)
زوجته ليلى شكري الحجار
ابنه الفنان فارس كرم
ابنته مــادونــا زوجــة طوني يوسف
الحلو وعائلتهما
أشقاؤه نبيل زوجته منتهى الحداد
وعائلتهما
ج ـ ــوزي ـ ــف زوجـ ـ ـت ـ ــه حـ ـبـ ـق ــة ش ـ ــداد
وعائلتهما
عائلة املرحوم ميشال
ش ـق ـي ـق ــات ــه ل ـي ـل ــى زوجـ ـ ـ ــة ج ــوزي ــف
قرداحي وعائلتهما
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــف عـ ـب ــا
وعائلتهما
ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوى زوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ريـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــون عـ ـ ــون
وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعونه اليكم
يحتفل بالصالة لراحة نفسه نهار
الثالثاء الواقع فيه  16تشرين االول
 2018ف ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة
بعد الظهر فــي كنيسة مــار مــارون
الرعائية ،جزين.
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـع ـ ــازي ي ـ ــوم ـ ــي االث ـ ـنـ ــن
وال ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء 15و 16ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري فــي
صــالــون كنيسة مــار م ــارون ،جزين
من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية
ً
مساء .ونهار االربعاء 17
السادسة
الجاري في صالون كنيسة القديسة
ريـ ـ ـت ـ ــا ،ح ـ ــرش تـ ــابـ ــت م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السابعة

رقد على رجاء القيامة
في الواليات املتحدة األميركية
في  ٥تموز ٢٠١٨
املأسوف عليه
الدكتور نديم فريد فليحان
تـقــام خــدمــة ص ــاة تــذكــاريــة لــه في
الكنيسة اإلنجيلية  -رياض الصلح
 م ـقــابــل ال ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة يــوماالث ـن ــن  ١٥ت ـشــريــن األول الـســاعــة
الخامسة بعد الظهر.
تقبل التعازي في قاعة شارل سعد
في الكنيسة اإلنجيلية بعد خدمة
الصالة مباشرة.

2990 sudoku

كلمات متقاطعة 2 9 9 0
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ولقب بشاعر
شاعر مصري ذائع الصيت ( )1932-1872عاصر أحمد شوقي
النيل وشاعر الشعبُ .ولد على منت سفينة من أب مصري وأم تركية
إعداد
نعوم
مسعود

 = 7+2+3+4منطقة أثرية في اليمن ■  = 7+5+1+6مالح ■ = 11+8+10+9
غرام وجنون العشق

حل الشبكة الماضية :جايمس فرانكو

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

