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¨W�u��«Ë W�d���«Ë W�d��« c�UMLK� rJ�� ‚ö�≈ s� sJÒ L�
ô≈ sO�d�K� sO���UF�L�« sO��O�M�« …¡«d� w�U��U� sJL� ôË
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r� Î U�Oz— W�—u� w� Èd� W�Ëb�« WH{ vKF� ¨d��« WLK�
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©6’ WL���«®

WÒO�dO�_« WÒO�Ëd�« U�öF�« q�I���Ë ¨uJ�u�Ë sDM�«Ë sO�
w�U��U�Ë ¨Êb�U� u�Ë sO�u� dOL�œö� sO�Ozd�« WL� dE�M� w��«
v�� UN�U� vK� —u?? �_« ¡U??I?�ù Î «œb??�? � r�� b??� p�d���« ÊS??�
l�u� `O�� UL� —uK�� b� …—uB�« ÊuJ� Ê√ sJL� YO� ¨nOB�«
q�b�� ‰Ë«b�K� q�U� W�U�uK� Î U�ËdA� w�dO�_«
V�U��« „ö��«
Ò
Æ·u� j� s�
WO�—U��« d�“Ë …—U�“ ZzU�� ÊUM�� dE�M� w�UO��«
ÊQA�« w�
Ò
v�« qOK�« nB�M� q??Ë Íc??�« ÊU??�—œu??� n??�≈ ÊU??� WÒO��dH�«
fOzd�U� Á¡UI�Î UuB� t�«¡UI� ‰u�Î U{uL� „d� U�bF� ¨ ËdO�
s� ‰Ë«b�L�« ÂöJ�«Ë ¨Íd�d��« bF� nKJL�« qOJA�� nKJL�«
j�— t�√ «b� ULO� ¨—«c��ôU� `�uK��U� Íd�d��« fOzd�« o�d�
ÊU�—œu� tKL�� b� Íc�« jGC�U� Ë√ ¨ÊU�—œuK� ¡UIK�U� —«c��ö�
Ê«d�� VzUM�« d��« wM�u�« —UO��« fOz— ¡UIK� Íd�d��« vK�
…—œU�L�« qODF� —bB� Íd�d��« —U���« WKzU� X�� ¨qO�U�
u��« q√ Ê√ w�uJ��« nKLK� WF�U�� —œUB� √—Ë ¨WO��dH�«
fOzdK� W�uMLL�« WKEL�« l�«d�� q�L� Íc�« w�K��« w��dH�«
¨…b�b� WOLOK�≈ —œUB� t��Ë«b� ÍœuF� jGC� j��d� Íd�d��«
Î U�«e�≈ W�uJ�K� Íd�d��« ”ƒd� —U���ô W�ËU�� Í√ i�— t�«uM�
©6’ WL���«®

w�UO��«
—dÒ �L�« V��
Ò
rO�d� ‰u� U{ËUHL�« bOL�� w� WO�U�uK�œ —œUB� √—
WO�dO�√ …uD� —U�LK� —U���ô« œ— W�u� bF� ¨W�d���« œËb��«
Âu�dL�« qO�Q� q�UI� rO�d��« qO�Q� W�œUF� XF{Ë ¨WOFO��
s� Z�� Íc�« p�d���« Ê√Ë ¨«b�F� dB� W�«u� bM� n�u� Íc�«
»U�– lML� Îö�U� ‰«e??� ô lO�u��U� W�—uNL��« fOz— `�uK�
—UE��U� ¨g�—U� qI� w� —UL���ô« ¡b� u�� ‰ö��ô« ÊUO�
—uK�� q�� tF�u� sJL� ô U� u�Ë ¨ÎUO�dO�√ ‚«—Ë_« VO�d� …œU�≈
l� ÍËuM�« ‚UH�ô« —U�� vK� ¡«u� ¨b�b��« wLOK�ù« bNAL�«
¨W�—u��« W�œuF��«Ë WO�«d�ù« W�œuF��« U�öF�« Ë√ ¨Ê«d??�≈
…b�b��« t��uJ� —U��Ë w�UM�K�«
l{u�« vK� Î UFOL� UN�UJF�«Ë
Ò
WI�UF�« j�u�L�« w� “UG�« VO�U�√ «—U�� q�I���Ë ¨WN� s�

âÑ°ùdG Oƒ©fh ...
¡«bN� Èd??�– W��UML� WFL��« b� Âu??� å¡UM��«ò V����
Ê√ vK� ¨s�—d�L�«Ë W�U�B�« w��UI� —«dI� ÎöL� p�–Ë ¨W�U�B�«
ÆœU�FL�U� X���« ÕU� UNz«dÒ � v�≈ œuF�

ΩÉ°ûdGh ¿ÉæÑd ø«H IôaÉµdG hGƒdG â£≤°SCG AGó¡°ûdG AÉeO
W�—u�«d��ô« dN�√ w��« v�Ë_« WOL�UF�« »d��« …d�� X�U� v�� U�œö� vK� t�uD� w�d��« ‰ö��ô« ÷d� ÊU�e�« s� ÊËd� WF�—√ Èb� vK�
Æt�U�√ d�¬ w� Ÿ“UM� Íc�« i�dL�« q�d�« UN�Q�Ë WO�«—uD�«
Î UFC�� UM��√ ¡UM�√ vK� t�C� ÂÒ U� V
Ò –≈ ÆWJ�UN�L�« t��—u�«d��« o�√ …œUF��ô ÕUH��« ‰UL� s� qAH�U� UNFOL� ¡U� W�zU� ôËU�� X�UJ�
s� ”œU��« Âu� dO��«Ë Æ1917 ÂUF�« qz«Ë√Ë 1915 »¬ 21 sO� q�«d� vK� cH� WKL��U� Â«b�ùU� ÂUJ�√ UNM� Z�� W�—u WO�d� UL�U�L� r�U�≈
Æd��_« ÊU� 1916 ÂUF�« s� ÂuO�« «c� w� rNM� «u�b�√ s�c�« œb� ÒÊ√ –≈ ¡«bNAK� Î «bO� —U�√
”UOI� W�√ qÒ � W�U�ò ÒÊ√ s� ÁœUF� ÊuD�√ w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« f�R� W�uI� ‰b��« q�I� ô UL� X��O� —U�√ s� ”œU��« ¡U� bI�
ô ¨u� UL� UN�ÒbL� UNO� vK���Ë UN�—u UNM� fJFM�Ë UN�H� W�_« UN� Èd� w��« …¬dL�« wN� ¨U�b�� Ê«uM�Ë U�—uF� dNE�Ë UN�ö�√ …—uË UNzUI�—«
Æ‰UO��« Á—uB� Ë√ r�u�« tL�d� UL�
W�U� v�≈ ¨rNL�« qL�� X�U� w��« ËdO� w� Ãd��« W�U� s� ¡«bN� ¡UI�—ôU� rN�UO� ÂUA�«Ë ÊUM�� w� ÊuO�U�B�« r��� Ê√ s� v�—√ „UM� qN�
ÆÂUA�«Ë ÊUM�� sO� …d�UJ�« Ë«u�« pK� w�«e�« rN�b� «uDI�O� ¨oA�œ w� W�dL�«
w�d��« qÒ ��L�« l�Î «dL��� ‰«e� ô Ÿ«dB�« „«– u� U�Ë Æv�√ ÊUJ� ÒÍ√ s�Ë ÊU� Î U�√ qÒ ���Ë dLF��� qÒ � t�Ë w� W�—u��« UM��√ t{u�� dÒ L��� Ÿ«d u�
Æ’d�� – VOB��« UM�ö� WL�� ‰UL�Ë ÂUA�« ‰UL�Ë ‚«dF�« ‰UL� w� WO�uI�« UM{—√ s� ¡«e�√ ‰ö��« w� dÒ L��O� sJL� bN� qÒ � ‰c�� T�� U� Íc�«
W�NML� WD� w� tzUD�≈Ë UM�F� l�u�� v�≈ p�– ‰ö� s� Î U�œU� Í—u��« UM�UL� s� «dH�« ÁUO� lDI� U�b�eO� tLz«d� qÒ J� qÒ ��L�« p�– n�J� r�Ë
ÆWF�— dO� v�≈ vCI�« t�√ bF� lM�I� r� w�ö��« Í—ULF��« w�«—u� rK� Z�� bOFO�
ÆÆÆ—U�√ s� ”œU��« w�
¨t�uI�Ë UM�F�Ë U�œö� s� Î U�U�œ vI�—« sL� UO���« q�
—UB��« qÒ � r�— WO�uM�« WO�uD��« UOKLF�« ÍcHML� ¨Õ«d� aOA�« w� w� s�b�UBK� ¨W�b�_« sOD�K� WLU� ”bI�« w� sOD�«dL�« UMK�_ UO���«
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ال�سعودية وح�صار لبنان اقت�صادي ًا ...التوقيت والأهداف؟

أميركي
ال�صيني ال
ال�صراع
ّ
ّ
ي�شمل ال�سيا�سة والعالم؟

} د .حسن مرهج
} د.وفيق إبراهيم

المنافسة الصينية – األميركية لن تقتصر على صراع بين السلع
االقتصادية وقد تتط ّور الى ما ال ُيح َمد عقباه ،خصوصا ً في المناطق
القابلة لالشتعال.
ماذا بين الصين والواليات المتحدة؟
تقترب الصين من المستوى األميركي في إنتاجها االقتصادي
بشكل تحتاج فيه ال��ى أق��ل م��ن سبع س �ن��وات إلدراك اإلمكانات
االقتصادية األميركية.
ميزة هذه السلع الصينية انها شعبية وقابلة لالستهالك وتزداد
رخصا ً مقابل سلع أميركية تزداد غالء.
أما الميزة األكثر اهمية فتتعلق باالزدياد اليومي للطلب العالمي
ع�ل��ى ال�س�ل��ع الصينية لرخصها م�ق��اب��ل ال �ت��راج��ع النسبي للسلع
األميركية ألسعارها المرتفعة.
لقد ب��ات ال �ن��زال االق�ت �ص��ادي بين الفريقين واض �ح �ا ً ال يحتاج
تفسيرات عميقة لفك ألغازها ،فالصين تطارد أميركا زمنيا ً وتحتاج
لسبع سنين إلدراكها لكن االميركيين يمتلكون نوعين من المطاردات
التي تجعل الصين ضعيفة.
فالقتال يشمل ك��ل السبل .وي�ب��دو هنا ان االميركيين يلجأون
لوسيلتين لكبح االن�ت�ف��اض��ة الصينية :التحالفات والصراعات
السياسية .لجهة التحالفات ،تفتقر الصين لحلفاء حقيقيين ،فروسيا
ليست حليفا ً حقيقيا ً ألنها معادية لألميركيين وللصين أيضا ً على
مستوى اإلنتاج ،لذلك تتباهى روسيا بتفوقها العسكري وال تندمج
في لعبة الدعم االقتصادي في الصين وإي��ران بعمق ٍ
كاف إلزعاج
الهيمنة االميركية.
كما أن اوروبا ال تؤيد الصين وكذلك بلدان بحر الصين الجنوبي
ومعظم جاراتها في آسيا الوسطى والعالم بأسره.
لذلك ف��إن القوة االقتصادية الصينية ال تعتمد إال على رخص
السلع وحاجة االقتصاد العالمي إليها.
يتبين أن تحالفات الصين بالغة الضعف وال قدرة لها على النمو
إال من خالل االستهالك الصيني وحاجة العالم الفقير حاليا ً الى
السلع الرخيصة.
وهذا يكشف مدى االختراق الذي نجحت فيه الصين في اختراق
األسواق الفقيرة للعالم .لكنه من نوع االختراق القابل للتراجع بعد
انتهاء كورونا وعودة العالم إلى التقدم قبل هذه المراحل.
التحالفات الصينية هي ّ
هشة إذا َ وال تشمل بعمق ك� ٍ
�اف كالً من
روس�ي��ا وإي ��ران وأوروب���ا وحليفها الوحيد ه��و المستهلك الفقير
للسلعة ،وحين تتماسك ال��دول بعد الجائحات واألم��راض تتراجع
الصين من دون عنف.
م��اذا ع��ن ال�ص��راع��ات السياسية؟ ه��ي ب��دوره��ا م��وج��ودة بكثرة
ويكفي أن الصين تشتبك مع ال��روس واألوروبيين ومعظم آسيا
الوسطى حتى يتضح أنها غير عميقة التحالفات .حتى أن بحر
الصين الجنوبي مليء ب��دول ال توالي الصين وتناكفها كما أنها
تحاول الدخول في اإلنتاج االقتصادي على اس��اس التنافس مع
الصين في السلع الرخيصة.
هنا يمكن ال�ج��زم أن ع�ش��رات ال��دول المنتمية ال��ى ه��ذا المحور
هي معادية للصين باستثناء نيانمار فقط .وهذه دولة مفككة على
المستوى ال��دس�ت��وري وال��وط�ن��ي مقابل ع�ش��رات ال ��دول المناوئة
والمتر ّبصة.
هذه المعلومات تدفع الى االعتقاد أن الصين لن تكون من البلدان
التاريخية القادرة على مواصلة السيطرة االقتصادية على العالم.
مقابل معلومات من علماء يجزمون أن الصين تهرول نحو إدراك
مرحلة عالمية من السيطرة ،وسببها ان األميركيين لن يتمكنوا من
حماية تقدمهم وهم بالتالي مسرعون نحو تراجعات عميقة.
هؤالء العلماء يعتبرون أن الكتل االقتصادية الكبرى المستقبلية
لن تخرج عن اوروبا والصين وروسيا والواليات المتحدة األميركية
وإلمانيا اذا فتحت لها اميركا ال�ط��ري��ق .ك��ذل��ك ال�ي��اب��ان المربوطة
بالقرارات األميركية.
فهل هذا هو العالم المستقبلي؟
يمكن الجزم بأن القوى األساسية لن تخرج عن إطار هذه المجموعة
التي ذكرها العلماء باعتبار ان التقييم العلمي واالقتصادي آلسيا
واوروبا واميركا يؤكد ان ال قدرة لها للتأسيس لمنظومات عالمية
على القياس الصيني او األميركي ويجزمون ايضا ً بأن القياسات
الحالية للدول تؤكد ان مستوى تطورها لن يزيد عن أوضاع الدول
الوسطى لذلك فإن الصراع الصيني – األميركي الروسي األوروبي
مستمر ول��ن يسمح بنمو ق��وى ج��دي��دة يمكن إضافتها لمسلسل
الصراعات بين األمم.

خفايا
أكدت مصادر دبلوماسيّة عربيّة أن وفدا ً عالي
المستوى من دولة خليجية كبرى كشف خالل
زيارة تفاوضيّة في إحدى العواصم العربيّة عن
سلبي قاطع تجاه شخصيّة لبنانيّة محسوبة
موقف
ّ
على دولته نظريا ً نافيا ً أن تكون هذه الشخصية أو
من ينافسها من عائلتها موضع رضى من دولته.

تحديات جديدة تط ّل برأسها تجاه لبنان ،فبعد الظروف االقتصادية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون،
ومع وصول سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدوالر إلى مستويات غير مسبوقة ،وعطفا ً على حالة
الكباش السياسي التي يشهدها لبنان ،ومنع تشكيل حكومة تساعد على ترميم الحال الذي وصل اليه
لبنان واللبنانيون ،ومع الضغوط الخارجية التي يتع ّرض لها لبنان عموماً ،جاء القرار السعودي
المتعلق بإقفال الحدود أمام المنتجات الزراعية اللبنانية ،ومنع استيراد أيّ منتج زراعي من لبنان ،في
توقيت يع ّمق جراح اللبنانيين االقتصادية ،وتحديدا ً المزارعين.
ً
لكن في عمق القرار السعودي ،جزئية تتعلق بعدم الرضا السعودي عن لبنان سياسيا ،ولذلك تقوم
السعودية بتضييق الخناق على لبنان ،مع استغالل وقائع تراها السعودية ضرورية «لتأديب» لبنان،
فالرواية التي تحدثت عنها السعودية وقالت إنّ هناك شحنات من الخضار والفواكه جاءت من لبنان
مح ّملة بحبوب الكبتاغون ،ما هي إال مسرحية سياسية ،تحاول السعودية عبرها الضغط على لبنان،
بغية تطويعه وإجباره على السير في الركب السعودي ،بل والتماهي مع السياسات السعودية في
المنطقة.
من الواضح أنّ القرار السعودي ال يمكن فهمه إال في اإلطار السياسي الضاغط على لبنان وشعبه،
فاألمر ال عالقة له فقط بموضوع شحنة المخدرات ،ألنه وبك ّل بساطة كانت السعودية قد ضبطت
في العام  2019وتحديدا ً في كانون األول  10ماليين و 10آالف حبة كبتاغون على منفذ حدودي مع
اإلمارات ،ومع ذلك استم ّر التعاون بين البلدين ،ولم يُتخذ أيّ إجراء لتجميد العالقة التجارية الثنائية.
حقيقة األمر ،السعودية ال يروق لها سلوك الساسة اللبنانيين ،وتحديدا ً من التيار المقاوم ،وهي ترى
أنّ غالبية السياسيين في لبنان ،يقومون بمهاجمة السعودية وسياساتها في لبنان خاصة ،ودول
المنطقة عموماً ،فضالً عن أنّ الحكومات اللبنانية المتعاقبة ،لم تكن كما تشتهي السعودية ،األمر الذي
كان يعرقل استمرار أيّ حكومة ،مع محاوالت تعطيل والدة أي حكومة جديدة ،أو حتى تعطيل اتخاذ أيّ
قرار حكومي يتعلق بلبنان واللبنانيين.
الواضح أنّ السعودية اتخذت من شحنات الفواكه والخضار الصادرة من لبنان ،ذريعة لتطبق
حصارا ً سياسيا ً على لبنان ،لكن وفق مشهد اقتصادي خانق ،خاصة أنّ السعودية لم تعد لديها أوراق
قوة تجيز لها االستثمار السياسي في لبنان ،وتي ّقنت من أن ميزان القوى ال يميل لمصلحتها ،وعليه
وجدت أمامها الورقة التجارية لتلوي بها ذراع خصمها حزب الله ،وهكذا ق ّررت السعودية َ
ضرب لبنان

بواحد من امتيازاته القليلة ،وهي صادراته الزراعية المحدودة.
لم تقتصر مفاعيل القرار السعودي على منع إدخال الشحنات من لبنان ،بل حتى منع أن تكون
ولي العهد محمد بن سلمان ،والجميع يدرك أنّ
أراضيها مم ّرا ً للبضائع اللبنانية ،لتاريخ ال يعلمه إال ّ
السعودية هي نفسها الدولة التي تضغط على دول عربية أخرى لمنع تأمين أيّ مساعدة للبنان...
ٌ
غيض من فيض حصار سياسي واقتصادي ،يهدف إلى تحطيم الهيكل فوق ك ّل ساكنيه ،بعدما
ك ّل ذلك
تع ّذر على الرياض بتحالفها مع «إسرائيل» والواليات المتحدة األميركية وبقية «الحلفاء» جعل لبنان
محميّة سياسيّة خالصة لهم.
في جانب آخر ،وإمعانا ً في الوقاحة السعودية حيال قرارها ،فإنّ السعودية لم تتخذ ذاك القرار بعد
مشاورات مع الجانب اللبناني ،أو إيجاد مخارج او تطمينات حكومية لبنانية ،لجهة العمل على منع
تهريب المخدرات إلى السعودية ،فالقرار المستند الى اتهام سعودي للمصدّرين اللبنانيين بتهريب
المخدرات ،طرح أسئلة من نوع ،هل سبق وحاولت السلطات السعودية متابعة الملف مع الجهات
األمنية المعنية في لبنان ،وبينها أصدقاء للسعودية ،ووصلت الى طريق مسدود ،وطالبت السلطات
الحكومية والسياسية عبر سفيرها في لبنان وزياراته للمسؤولين ،وعندما لم تجد جواباً ،اضطرت
لهذا القرار؟ أم إنّ األمر مجرد ذريعة ،وخصوصا ً أنّ مراجع عديدة في الدولة قالت إنها فوجئت بالقرار
ّ
وخلفياته ،فيما قالت مصادر أمنية إنّ
ملف تهريب المخدرات قضية عالمية شائكة تعرف السعودية
ً
المصاعب التي تعترض طريق ضبطها ،وقد سبق وتدخل السعوديون رسميا مع لبنان إلطالق أحد
األمراء الذين تو ّرطوا بعمليات التهريب ،وعرف باسم أمير الكبتاغون ،كما تعلم السلطات السعودية
انّ دوال ً كبرى تفوق إمكاناتها إمكانات لبنان كثيرا ً تعاني الكثير في عمليات المالحقة والضبط لشبكات
التهريب.
في المحصلة ،انّ القرار السعودي جاء في توقيت حرج للبنان واللبنانيين ،خاصة أنّ الظروف التي
يشهدها لبنان ،شديدة القسوة وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد أنّ األزمة في لبنان سياسيا ً واقتصادياً،
في طريقها إلى المزيد من التدهور ،خاصة أنّ القرار السعودي ،ستكون له تداعيات كارثية على عموم
اللبنانيين ،وتحديدا ً على المزارعين ،ما يعني أنّ هذا القرار سيؤدي الى تكديس اإلنتاج الزراعي اللبناني
وتحديدا ً الحمضيات والبطاطا ،األمر الذي سيؤدي بشكل أو بآخر ،إلى صعوبة وصول الدوالر الى لبنان،
فضالً عن إمكانية حدوث انفجار شعبي .فهل يدرك الساسة اللبنانيون الموالون للسعودية خطورة
القرار السعودي عليهم وعلى ك ّل اللبنانيين؟ وإنْ أدركوا ذلك فماذا هم فاعلون؟

علي عبد الكريم من الخارجية:
التكامل بين لبنان و�سورية م�صلحة للبلدين

عون تابع �إجراءات مكافحة التهريب:
ال عودة عن التدقيق الجنائي

وهبة ُمجتمعا ً إلى سفير سورية أمس

عون مستقبالً بانو في بعبدا أمس

أكد السفير السوري علي عبد
الكريم علي أن التكامل بين لبنان
وسورية فيه مصلحة للبلدين،
ترحب
مشيرا ً إل��ى أن س��وري��ة
ّ
بأي خطوة في صالح العالقات
العربية العربية.
وقال بعد زيارته أمس ،وزير
الخارجية والمغتربين في حكومة
تصريف األع��م��ال شربل وهبة
«االج��ت��م��اع ال��ي��وم ه��و استكمال
للقاء السابق مع الوزير وهبة
الذي عبّر عن حرصه على تنسيق
العالقة األخ��وي��ة بين البلدين،
وعلى تحديد موعد لزيارة الوزير
وهبة إلى سورية تلبي ًة لدعوة
وزير الخارجية السورية فيصل
المقداد لبحث كل القضايا التي
ته ّم البلدين الشقيقين .واطلعته
على االستعدادات التي تقوم بها
سفارتنا الستقبال السوريين في
العشرين من الشهر الحالي ألداء
واجبهم االنتخابي في االستحقاق
الرئاسي».
أض���اف «أج��ري��ن��ا ج��ول��ة أفق
تحدث خاللها الوزير وهبة عن
األوضاع اللبنانية وعن الحرص
على التوصل إلى تشكيل حكومة
يكون فيها المخرج لهذا البلد
الشقيق ،كما تحدث عن أهمية
التكامل مع سورية في األوضاع
االق��ت��ص��ادي��ة واألم��ن��ي��ة وأب���دى
حرصا ً على تشجيع السوريين
الراغبين في العودة إلى سورية
وه��م غالبية ط��ب��ع�اً ،وس��وري��ة
قدّمت كل التسهيالت التي تضمن
العودة الطبيعية اآلمنة والكريمة
ألبنائها ف��ي لبنان وك��ل أماكن
اللجوء لهم».
وت��اب��ع «وت����رى س��وري��ة أن
السوريين هم األق��در على إعادة
بناء وطنهم الذي تع ّرض لعدوان

مر ّكب استخدم فيه إرهابيون من
أكثر من مئة جنسية من العالم
وحاولت قوى كبيرة في العالم
استثمار هذا اإلرهاب لكن وصلوا
إل���ى ط��ري��ق م��س��دود وص��م��دت
سورية أكثر من عشر سنوات.
صحيح أن االقتصاد استنزف
وذه��ب ضحية اإلره���اب شهداء
كثيرون من الجيش والشعب،
لكن الحمد الله صمدت سورية
وبقيت ك��ل م��ؤس��س��ات ال��دول��ة
عاملة ،وف��ي ذل��ك مصلحة لكل
أشقاء سوريا ولكل العالم».
وأش�����ار إل����ى أن ال��ك��ث��ي��ري��ن
«ي��ع��ي��دون النظر بموقفهم من
س��وري��ة ،وه���ذا ي��ؤك��د صوابية
م��وق��ف��ه��ا» ،م��ع��ل��ن�ا ً أن س��وري��ة
«ترحب بكل المبادرات التي تريد
ّ
الوصول إلى أمان أكثر لبلدانهم،
وطبعا ً هي صاحبة مصلحة في
تصويب أي شقيق أو بلد كانت له
مواقف في االتجاه الخاطئ عندما
يعيد النظر فيها ،سورية مرحبة
وس��ع��ي��دة ب��ذل��ك ألن��ه يعبّر عن
قوتها وانتصار رؤيتها وصوابية
موقفها ،والذي جرى كان ألهداف
ودواف��ع غير صحيحة وبالتالي
ه��ذا اإلره���اب األس���ود ال��ذي كان
اس��ت��ث��م��ارا ً ل��ل��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي
ف��ي بعض مظاهره ،وإسرائيل
ل��م ت��خ��ف اح��ت��ض��ان��ه��ا ودعمها
العسكري والصحي والتمويلي
لهذا اإلرهاب ورأينا ذلك عالنية».
وأردف «نرجو ان يكون القادم
فيه الخير لسورية وينعكس
أيضا ً على لبنان والتكامل بين
البلدين فيه مصلحة للبنان
وسورية ،التكامل عبر سورية مع
العراق ودول الخليج ومع الشرق
والغرب ،وهذا في عمق القناعة
اللبنانية والحكومة وفخامة

ال��رئ��ي��س ول��ك��ل ال��م��ؤس��س��ات
الغيورة على خ��روج لبنان من
مأزقه الذي أ ّثر وتأ ّثر في بعض
م��ظ��اه��ره ب��م��ا أص���اب ويصيب
سورية ،لذلك نقدّر أن المخارج
ّ
مبشرة وتكبر مع األي��ام لصالح
سورية ولبنان».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن فتح
ص��ف��ح��ة ج��دي��دة ب��ي��ن س��وري��ة
والسعودية ،قال علي «أنا أقدّر أن
األشقاء في مراجعة نرجو أالّ تكون
طويلة ،وأرى ذلك من خالل اللقاء
بعدد من الديبلوماسيين ومن
خالل المتابعات والتصريحات،
وم��ا سمعناه عبر اإلع�ل�ام من
كبار المسؤولين في السعودية
ب��م��راج��ع��ة ت��ج��اه ال��ع�لاق��ة مع
إي���ران وملف اليمن والجامعة
العربية التي من مصلحتها بكل
أعضائها أن يعيدوا النظر بما
جرى خصوصا ً أن سورية دولة
مؤسسة في الجامعة العربية،
كانت وال تزال رافع ًة أساسية في
الدفاع عن قضايا األ ّمة وليس عن
سورية فقط والفلسطيني وكل
اشقائنا ف��ي الخليج والمغرب
العربي ،ومصر الدولة الشقيقة
الكبرى والتكامل بينها وبين
سورية ب��إق��رار كل المراحل هو
الضمان ألم��ن البلدين ولألمن
العربي والمنطقة».
وختم «التعاون مع مصر لم
ينقطع ونرجو أن يُستأنف مع
ك��ل ال���دول التي تعيد تصويب
الموقف ،وس��وري��ة ترحب بأي
م��ب��ادرة فيها مراجعة مسؤولة
ألن��ه��ا حريصة على أشقائها،
والسعودية دولة شقيقة وعزيزة
وأي خطوة في صالح العالقات
العربية العربية ،سورية ترحب
بها».

(داالتي ونهرا)

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسار اإلجراءات التي اتخذت في االجتماع الذي
عقد األسبوع الماضي في قصر بعبدا ،للتشدّد في مكافحة التهريب من المعابر البرية والبحرية
والجوية اللبنانية ،والسيما بعد تكرار الحوادث التي ُسجلت في اآلونة األخيرة .كما تابع ما
توصل إليه التحقيق من معطيات في عملية التهريب بواسطة صناديق الر ّمان إلى السعودية ال
سيما التوقيفات التي ت ّمت في هذا الصدد.
وعرض عون مع النائب أنطوان بانو األوضاع العامة في البالد ،ال سيما في منطقة بيروت
األولى واألحياء التي تض ّررت بفعل انفجار مرفأ بيروت في  4آب الماضي.
وأكد بانو أنه شكر عون «على االعتمادات المالية التي خصصها لتعويض المتضررين والتي
ناهزت الـ 200مليار ليرة لبنانية» ،ناقالً عنه تأكيده أنه يعمل على توفير المزيد من االعتمادات
الستكمال التعويضات للمتضررين باإلضافة إلى متابعته اليومية لعمل الجيش والمؤسسات
الرسمية في رفع األضرار واالهتمام بالمتضررين.
أضاف «أكدت لفخامة الرئيس أن أبناء منطقة بيروت األولى خصوصا ً واللبنانيين عموماً،
يدعمون الخطوات المتخذة للقضاء على الفساد ولو تدريجا واإلجراءات المتخذة في هذا الشأن،
والسيما منها موضوع التدقيق الجنائي وسط استغراب األسباب التي حالت دون انطالقته بزخم
على رغم القرارات المتخذة في هذا الصدد منذ شهر آذار  .2020وعلمت من فخامة الرئيس أن هذا
الموضوع هو األساس في أي إصالح مرتجى وال عودة عنه مهما اشتدت الضغوط ال سيما من
المتضررين منه الذين لم يتركوا وسيلة إالّ وحاولوا تعطيل التدقيق بأساليب مختلفة».
واطلع عون من رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان المهندس روني
لحود على عمل المؤسسة خالل الظروف االقتصادية الصعبة التي تجتازها البالد.
ّ

الخازن :لال�ستمرار
في الإ�صالح ومكافحة الف�ساد
تمنى عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،أن يُسفر التقارب المستجد
بين السعودية وسورية «انفراجا ً في العالقات بين البلدين وأن ُتسهم اإلشارات اإليجابية التي
يشهدها الملف النووي اإليراني في إعادة االنفراج إلى الجغرافيا اإلقليمية التي أنهكتها الحروب
والتي تتوق شعوبها للسالم».
وأسف الخازن في بيان ،لـ»رؤية لبنان المؤسس للجامعة العربية يتخبّط في مستنقع
اإلفالس ،ويغرق المسؤولون فيه في الجدل العقيم بدال ً من أن يبذلوا كل جهد كي يستعيد موقعه
الريادي في الشرق كمستشفى ومصرف وجامعة ومنتزه ،فيشكلوا حكومة إنقاذ و َم َه ّمة ُتخرج
البالد من حالة اإلفالس والجمود ،وتمحي عنها وسم العار باإلتجار بالمخدرات».
وعبّر عن ثقته «بحكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إدارة ملف ترسيم الحدود
الجنوبية وفي حفظ حق لبنان من شظايا النزاعات اإلقليمية والدولية» ،مثنيا ً على تلقفه
«المسعى الفرنسي الجديد» ،داعيا ً إ ّي��اه إلى «االستمرار في نهج اإلص�لاح ومكافحة الفساد
والتهريب واستعادة أموال الناس المنهوبة المه ّربة إلى الخارج ،وفي الدفع نحو إقرار البطاقة
التموينية والتخفيف على الشعب من وطأة الفقر والبطالة».

لجنة الأ�شغال ناق�شت قرار «الد�ستوري» بوقف ال�سلفة
غجر :الطعن ب�سلفة الكهرباء �س ُيخرج المزيد من الدوالرات
ناقشت لجنة األشغال العا ّمة والنقل
والطاقة والمياه النيابية في جلستها
برئاسة النائب نزيه نجم ،وحضور
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف
األعمال ريمون غجر ،القرار الذي اتخذه
المجلس الدستوري بوقف سلفة الـ200
مليون دوالر حتى بت الطعن بالقانون.
وق���ال نجم «ن��ح��ن ن��واج��ه مشكلة
حقيقية في تمويل المصانع بالفيول
أكان القرار (أ) أو القرار (ب) وهذا أمر
خطير .ك��ان ال��وزي��ر واض��ح �ا ً وزودن��ا
بالئحة حددت مواعيد إقفال المعامل:
معمل الذوق يتوقف في  5/18في حال
لم نؤمن األموال لشراء الفيول فقد وصلت
ب��اخ��رت��ان ول��م تفتح لهما اع��ت��م��ادات،
وهناك اثنتان على الطريق واثنتان تم
توقيفهما .في ح��ال ع��دم توفر الفيول
سنقدم برنامجا ً بكيفية إقفال المعامل في
ظل غياب األموال والحكومة .ذوق مكايل
في  ،5/18الجية في  ،6/8الزهراني في
 ،6/13ودير عمار في  ،6/2الباخرتان

فاطمة غول وأورهان في  5/29و5/21
والذوق في  5/20والجية في .»6/22
أض��اف «ال��وض��ع كارثي وق��د قررنا
لقاء وزير المال إليجاد فتوى إذا أمكن،
فهو يبذل ما في وسعه لزيادة أمد هذه
الفترة ،نخفف ساعات التقنين ونطيل
الفترة بينما يبت المجلس الدستوري في
الطعن ،الذي نتمنى ان يتم سريعاً».
وقال غجر من جهته «الموضوع سبق
أن تحدثنا عنه وطلبنا سلفة لغياب
الموازنة ،والسلفة أقرها مجلس النواب
وكنا نعمل على هذا األساس ونصرف من
األموال المتبقية من موازنة كهرباء لبنان
وآخر اعتماد فتح يوم الخميس قبل عيد
الفصح ،وكنا حضرنا العتمادات وبواخر
جديدة تأتي تباعا ً وأجرينا  6مناقصات:
باخرتان وصلتا و 2على الطريق و 2لم
تتحركا .االعتمادات ملحوظة من سلفة
الـ 200مليار ليرة ،ونحن ال نستطيع
إعطاء كهرباء بمئة ميغاوات هنا و50
ميغاوات هناك ،اليوم نحتاج إلى 900

أو  800ميغا لتتمكن الشبكة من توزيع
الكهرباء بشكل مقبول ،فإذا أوقفنا العمل
بمعمل أو اثنين أو ث�لاث��ة ،فالمعامل
المتبقية ال تستطيع تأمين الكهرباء أبدا ً
حتى لو توافر لها الفيول .لذلك علينا
وض��ع خطة بناء على كميات الفيول
والمعامل بهدف م ّد الفترة قدر المستطاع،
نحصل خاللها على السلفة أو نجد حالً
آخر لتمويل بواخر الفيول الموجودة في
بيروت».
واعتبر «أن موضوع الفيول واألموال
والعتمة والسلفة ال يحل بهذه الطريقة،
فتعرفة الكهرباء وجبايتها ال تكفي لفتح
اعتمادين أو ثالثة لطيلة السنة» .وتابع
«إذا أردن��ا رف��ع سعر تعرفة الكهرباء
لتأمين ال��م��ال الكافي ل��ش��راء الفيول
فعلينا أن نضاعفها  15و 17مرة وهذا
ما ال يستطيع أحد تحمله في ظل الوضع
االقتصادي .ال نستطيع العمل بالقطعة
فالمشكلة نحلها على الورق وعند التنفيذ
نعود ونقع فيها».

غجر ونجم يتحدثان للصحافيين بعد اجتماع لجنة األشغال النيابية أمس (علي فواز)
وق���ال «ك�����وزارة وم��ؤس��س��ة نؤمن
الكهرباء في حال توافرت األموال لشراء
الفيول ،والقطاع الخاص يعطي الكهرباء
 5أو  7س��اع��ات بشكل متواصل إنما
سيتوقف بعد ذلك .المشكلة أن األموال
ال تتوافر من االحتياطي اإلل��زام��ي ألن
مصرف لبنان يدفع بالدوالر للمازوت

بنسبة أعلى  30بالمئة ،وسيدفع 250
مليونا ً للحصول على كمية الطاقة
نفسها التي تؤمنها مؤسسة الكهرباء،
أي سيدفع دوالرات أكثر من دون توفير
ف��ي االحتياطي اإلل��زام��ي ،إذا ك��ان هو
الهدف من الطعن فسيُخرج أم��واال ً أكثر
إلى الخارج».
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لقاء افترا�ضي لقادة المقاومة في «المنبر ّ
الموحد» دعا �إلى دعم الهبّة الفل�سطينية
ن�صراهللُ :عمر «�إ�سرائيل» ق�صير ومحور المقاومة ي�صنع م�ستقبل المنطقة
دعا األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،إلى تقديم كل أشكال الدعم للمقاومة
الفلسطينية ،مؤكدا ًأن مستقبل المنطقة يصنعه
محور المقاومة .وأش���ار إل��ى أن الصهاينة
يعرفون في ق��رارة أنفسهم أنّ ه��ذا الكيان ال
مستقبل له ،ورأى أنّ المنطق السليم الذي يجب
يوجه إلى ك ّل المحتلين والغزاة أنّ عليهم
أن ّ
ترك األرض التي احتلوها ،وإلاّ سيت ّم إعادتهم
بالقوة أو بغيرها إلى األماكن التي أتوا منها.
كالم السيد نصرالله جاء خالل لقاء افتراضي
لعدد من قادة المقاومة تحت عنوان «المنبر
الموحد» ،وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي
َّ
الذي أعلنه اإلمام الخميني في آخر جمعة من
شهر رمضان.
وق��ال السيد نصرالله في كلمته «سنلتقي
مجددا ً في يوم القدس العالمي في آخر يوم
جمعة من شهر رمضان المبارك ،الذي أعلنه
اإلمام الخميني ،يوما ً عالميا ً للقدس بعد انتصار
الثورة اإلسالمية المباركة في إيران عام.1979
الموحد للمقاومة،
اليوم نلتقي مجددا ً في المنبر
ّ
لحركات المقاومة ،لقوى المقاومة ،لنعبّر عن
التزامنا وعن إيماننا بهذه القضية وعن تمسكنا
بهذه المسؤولية وعن إصرارنا على أداء هذا
الواجب اإللهي واإلنساني واألخالقي والديني
والشرعي تجاه القضية األقدس واألوضح على
وجهالكرة األرضية».
ودع��ا «الجميع إل��ى المزيد م��ن الحضور
والتعبير المناسب عنالموقف الصادق والمؤمن
والمخلص والشجاع أيضاً ،هناك مجموعة من
العوامل ،والتطورات تؤكد عظمة المسؤولية
وزي��ادة المسؤولية على عاتقنا جميعاً ،هذه
العوامل بعضهاإيجابي وبعضها سلبي ،يعني
يمكن أن ننظر إليها من الزاوية اإليجابية ،هي
فعالً عوامل إيجابية ،وبعضها عوامل سلبية
ولكن كال هذين النوعين من العوامل يفرض
علينا ال��م��زي��د م��ن اإلح��س��اس بالمسؤولية
تجاه قضية القدس وقضية فلسطين وشعب
فلسطين».
أضاف «من جملة هذه العوامل ،أوالً ،هبّة
القدس في األسابيع القليلة الماضية عندما قام
أهلها الشرفاء وحضروا في الميدان خصوصا ً
شبابها البواسل الشجعان ،وشاهدنا كيف
واجهوا آلة البطش اإلسرائيلية والصهيونية
وش��اه��دن��ا مناظر وم��ش��اه��د لشموخ ه��ؤالء
الشباب وعظمتهم وعُ لُو هممهم ،أيضا ً تفاعل
أهل الضفة الغربية مع هبّة القدس ،تفاعل
قطاع غ ّزة ودخوله عسكريا ً وإن كان بشكل
محدود ومدروس لنصرة القدس في محاولة
لصنع معادالت جديدة ،هذا تطور مهم جدا ً
بين أيدينا. األمر الثاني ،أن األحداث خصوصا ً
األح�����داث األخ���ي���رة ،ت��ؤك��د تمسك الشعب
الفلسطيني بحقوقه وعدم تخليه عن أي من
هذه الحقوق وهذا أمر مهم ،تمسكه بحقوقه
والتعبير ع��ن ص��م��وده وث��ب��ات��ه ومقاومته
باألشكالالمختلفة ،بالهبّات الشعبية ،بالعمل
العسكري وص���وال ً إل��ى العملية العسكرية
األخيرة في الضفة الغربية -العملية البطولية
 هذا ماذا يعني؟ البعض يتذرع في العالمالعربي واإلس�لام��ي بالقول ل��م��اذا تكونون
ملكيينأكثر من الملك؟ هؤالء الفلسطينيون هم
تخلوا عن قضيتهم ،هذه أكاذيب ،هذه افتراءات
بحق الشعب الفلسطيني يستخدمها البعض
لتبرير خذالنه وهزيمته وتطبيعه وتراجعه
وتخلّفه عن تح ّمل المسؤوليات الكبيرة ،إذا ً
يوما ً بعد يوم وبالرغم من الحصار والشدائد
والصعوبات والتهديدات الشعب الفلسطيني
يؤكد أن��ه متمسك بحقوقه وبقضيته وهذا
يح ّمل األمة اإلسالمية مسؤولية أكبر لنصرته
ويسقط منطق ال تكونواملكيين أكثر من الملك،
ألن الملك ال��ذي هو الشعب الفلسطيني ما
زال ملكا ً وسيبقى إن شاء الله ملكا ً واألجيال
الفلسطينية ال��ش��اب��ة م��ا زال���ت تحمل هذه
الروح وهذا الدم وهذا اإليمان وهذا االستعداد
للتضحية وهي على كل حال تسير في طريق
النصر القاطع».
وتابع «من جملة العوامل أيضاً ،ثالثا ،سقوط
مرحلة (الرئيس األميركي السابق دونالد)
ترامب وأعمدة ترامب في المنطقة وفي اإلقليم
ومعها صفقة القرن ،من جملة العوامل التي
تحتم زيادة المسؤولية ثبات محور المقاومة
وت��ج��اوزه ألخطر مرحلة استهدفت وج��وده
وكيانه في المنطقة وعلى مستوى اإلقليم ،هذا
أيضا ً من العوامل المهمة جداً».
وقال «اليوم يقف خلف الشعب الفلسطيني
وخلف القضية الفلسطينية محور مقاومة جاد
وصادق وحقيقي لم يم ّر في العقود الماضية
 كنا نسمع الكثير من الخطابات العربية،في القمم العربية ،في الجامعة العربية ،كالم
فارغ  -اليوم هناك محور مقاومة حقيقي ،جدي،
يتواصل،يتعاون،يتكامل،يتضامن،والتطورات

قادة فصائل وقوى المقاومة المشاركين في المنبر الموحد بمناسبة يوم القدس العالمي
األخيرةستزيد من فرص هذا التواصل والتكامل
والتضامن والتعاون والتنسيق ،هذا أيضا ً من
ّ
والمبشرة والتي تجعلنا نشعر
العوامل المهمة
بأن القدس أقرب».
وأش����ار إل���ى «ت��داع��ي وارت���ب���اك ال��م��ح��اور
األخرى ،في الوقت الذي نشهد ثبات وصالبة
محور المقاومة رغم كل المخاطر والصعوبات
والحروب العسكرية واألمنية واالقتصادية
والتجويع والحصار والتزوير والتحريض
وال��ك��ذب وال��ح��روب النفسية ومئات وسائل
اإلعالم ،الفضائيات والجيوش اإللكترونية مع
ذلك يخرج هذا المحور قوياً ،فيالمقابل تداعي
المحاور األخرى التي كانت تقود تلك الحروب
على دول المقاومة وعلى شعوب المقاومةوعلى
قوى المقاومة في منطقتنا».
ولفت إلى أن «األزم��ات العميقة في داخل
الكيان الصهيوني ،األزمات االجتماعية ،األزمات
السياسية،األزمات األخالقية ،بدأت تظهر على
السطح بشكل واضح وبشكل قوي وكثيرون من
الخبراء الصهاينةبدأوا يتحدثون عن قلقهم على
بقاء هذا الكيان في ظل هذه األزمات العميقة.
هذه العوامل اإليجابية تزيد المسؤولية».
أض��اف «م��ن العوامل السلبية هي موجة
التطبيع ،عندما يذهب بعض الدول العربية إلى
التطبيع هذا يعني أن على بقية العرب وبقية
المسلمين وبقية الدول وبقية القوى الحيّة في
األ ّمة أن يرتفع صوتها أكثر ،هذا يعني ازدياد
المسؤولية ،هذا العامل السلبي يرتب االزدياد
في المسؤولية والحضور والتعبير عن الموقف
فيمواجهة التطبيع مع قناعتنا بأن هذا التطبيع
لن يستطيع حماية هذا الكيان على اإلطالق ،قد
يعطيه بعضالروح ،بعض األوكسجين ،بعض
اإلمكانات ،بعض التن ّفس ،ولكن في كل األحوال
الدول المطبّعة هي فياآلونة األخيرة ،هي أصالً
لم تكن في يوم من األيام جزءا ً من هذه المعركة
حتى يكون بقاؤها أو خروجهامؤ ّثرا ً على مسار
هذه المعركة وعلى مصيرها».
وقال «هذه مجموعة من العوامل إضاف ًة إلى
األوضاع اإلقليمية والدولية المستجدة ،بعض
االنفراجات التي تحصل عمليا ً في اإلقليم،
بعض ال��راي��ات البيضاء التي ب��دأت ترتفع
هنا وهناك لتعترف ولو بشكل من األشكال
بهزيمتها أو بفشلها أو بانسداد األفق أمامها،
كل هذه األمور تجعلنا نشعر بأننا إلى القدس
أقرب من أي وقت مضى».
وشدّد على أن «المسؤولية في يوم القدس
هي تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني،
للمقاومة الفلسطينية ،محورالمقاومة يجب أن
ّ
يتحضر
يزداد تماسكا ً وهو متماسك ،يجب أن
أكثر ،يجب أن تشتد قوته أكثر ألن المستقبل
يصنعه في هذه المنطقة محور المقاومة».
وت��وج��ه إل��ى اإلسرائيليين بالقول «أنتم
تعرفون في ق��رارة أنفسكم ،سواء بالخلفيات
الدينية أو بالخلفيات العقائدية أو هو موجود
في كتبكم أو في نبوءاتكم وما يقوله بعض
كباركم وبعض خبرائكم وبعض حاخاماتكم،
أنتم تعرفون أن هذا الكيان ليس له مستقبل
وأن��ه في معرض ال���زوال وأن عمره المتبقي
هو عمر قصير ،قصير ج��دا ،ولذلك أنتم في
ه��ذه المعركة تضيّعون جهودكم وشبابكم
ويضيّعون شبابهم ودماءهم بال طائل .في كل
األح��وال المنطق السليم الذي يجب أن يوجه
إلى كل المحتلين والغزاة هو أنيتركوا األرض
التي احتلوها ألهلها الحقيقيين وليعودوا من
حيث أت��وا وإالّ ستتم إعادتهم ب��أي شكل من
األشكال بالقوة أو بغير القوة ،هذه األرض هي

للشعب الفلسطيني ،هي لشعوب هذه المنطقة
على اختالف انتماءاتها الدينية وااليمانية
والعقائدية ،لكن هذه األرض ليست إلسرائيل
وللمستعمرين والمحتلينوالمستوطنين اآلتين
من كل أنحاء العالم .نحن نؤمن بهذا المستقبل
القريب ،نؤمن به بقوة وهذا اإليمان ال يستند
فقط على أسس عقائدية وفكرية ،بل يستند
أيضا ً على الوقائع والتطورات التي تحصل
خصوصا ً التي حصلت في العقود األخيرة
والسنوات األخيرة وما نحن مقبلون عليه على
مستوى المنطقة».
وحيّا «الروح العظيمة للقائد الشهيد الكبير
الحاج قاسمسليماني الذي يبقى اسمه وتبقى
صورته وروحه وبصماته وفكره اإلستراتيجي
وحضوره الميداني وأنفاسه ،حاضرة بقوة في
كل ساحات وميادين هذا المحور والذي ال يمكن
أن ننساه وننسى شهادته العظيمة ،والننسى
فضله الكبير وال ننسى حضوره العظيم إلى
جانب كل قوى المقاومة في منطقتنا».
كما حيّا شعبنا الفلسطيني ،مؤكدا ً أنه طالما
أنالشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه ويواصل
نضاله ،لن بستطيع من تخاذل في هذا العالم أن
يصفيالقضية الفلسطينية ،داعيا َ للوقوف بقوة
إلى جانب هذا الشعب.

هنية

بدوره ،أ َّكد رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس إسماعيل هنية «أنَّ ال��ق��دس تعيش
المعاناة ف��ي أش��د حاالتها وأخ��ط��ره��ا وهي
تواجه محاوالت التهويد وعمليات االقتالع
المستمر للشعب الفلسطيني» ،مشدّدا ً على «أنَّ
معركة القدس مفتوح ٌة على مصراعيها وما زال
الفلسطينيون أمام تهديدات حقيقية وجدية
وال سيما مع تهديدات المستوطنين باقتحام
المسجد األق��ص��ى ف��ي  28رم��ض��ان ف��ي تحد
سافر لمشاعر األمة» ،موضحا ً أنَّ «النصر لنا
المستقبل لنا األرض لنا وال مكان للمحتلين على
أرض فلسطين».

الحوثي

واع��ت��ب��ر ق��ائ��د «أن��ص��ار ال��ل��ه» عبد الملك
بدرالدين الحوثي يوم القدس مناسب ًة مهمة
الستنهاض األمة وشحذ الهمم ورفع مستوى
الوعي واإلحساس بالمسؤولية تجاه القضية
المركزية لأل ّمة ،مؤكدا ً «أن الشعب اليمني
ماض بكل ثبات في تمسكه
بانتمائه اإليماني
ٍ
بالموقف الحق في مناصرة الشعب الفلسطيني
والسعي لتحرير فلسطين والمقدسات وسائر
األراضي العربية المحتلة».
وح���ول المخطوفين الفلسطينيين في
السعودية ،قال «بذلنا الجهد وعرضنا على
النظام السعودي خيارات متعددة لإلفراج عنهم
لكنه إلى اآلن تم ّنع».

النخالة

من جهته ،قال األمين العام لـ»حركة الجهاد
اإلسالمي» زياد النخالة «أنَّ العدو الصهيوني
يحتل القدس ويُعلن صباح مساء أنها عاصمة
كيانه ،ويعمل على تجريد الشعب الفلسطيني
من وجوده بعمليات الهدم المستمرة واالستيالء
بالقوة المسلحة على بيوت سكان المدينة
األصليين» ،مؤكدا ً أ َّنه «بالرغم من كل ما يبذله
العدو ،فالشعب الفلسطيني ال يزال يقاوم على
مدى أكثر من قرن ،ويُثبت يوما ً بعد يوم قدرته
على الصمود ويؤكد ثباته على أرضه وتطور

مقاومته التي تتنامى وتكبر».

الصميدعي

من جانبه ،أ َّكد مفتي العراق الشيخ مهدي
الصميدعي أنَّ على مدار التاريخ كان للعراقيين
الدور الكبير في تحرير بيت المقدس ،داعيا ً إلى
العمل على إخ��راج المحتل المغتصب ألرض
فلسطين.

فؤاد

وأشار األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين األسير أحمد سعدات ألقاها نائبه أبو
أحمد ف��ؤاد إلى أنَّ العدو «اإلسرائيلي» يجب
أن يقاوم من كل الشعوب الح ّرة ،موضحا ً أنَّ
كيان العدو مغتصب لفلسطين ،وهو لن يستمر
ألنه فرض على المنطقة من قبل اإلمبريالية
العالمية.

قاسم

ب��دوره ش �دَّد الشيخ عيسى قاسم على أنَّ
القدس اليوم أقرب من كل ماضي الصراع حولها
للتحرر الكامل من القبضة الصهيونية والتطهر
التام من رجسها ،موضحا ً أنَّ مؤامرات التطبيع
ه��ي م��ن أخطر ال��م��ؤام��رات على وج��ود األ ّم��ة
ومقدساتها.

فيما يسود الخوف من دخ��ول المتح ّور
الهندي لبنان ،واصل عدّاد كورونا االرتفاع،
�ح��ة ال��ع��ا ّم��ة أم��س،
إذ
سجلت وزارة ال��ص� ّ
ّ
 22ح��ال��ة وف���اة و 1012إص��اب��ة جديدة
بفيروس كورونا .فيما اعتبر رئيس لجنة
الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن
ّ
مؤش ٌر
«انخفاض نسبة اإلصابات في لبنان
جيد وه��ذه نتيجة اإلق��ف��االت التي قمنا بها
وال��ت��زام المواطنين أكثر ب��ارت��داء الكمامة،
وكذلك بسبب تخفيف األعراس واألتراح التي
اقتصرت على التعزية عبر الهاتف ،إضاف ًة
إل��ى حملة التلقيح ك��ون الكبار ف��ي السن
ومن هم فوق الـ 75عامًا تم تلقيحهم ،كما أن
الطاقم الطبي وهؤالء الذين كانوا معرضين
لخطر اإلصابة والوفاة» ،مشيرا ً إلى أن «من
الممكن أن يكون الطقس قد لعب دورا ً في هذا
األمر أيضاً».
وعن الخوف من دخول «المتحور الهندي»
إلى لبنان ،أشار عراجي إلى أن «هناك تخوف
كبير من هذا األمر ،واإلج��راءات التي اتخذت
في هذا المجال ليست كافية حيث أننا بحاجة
إلى المزيد من اإلجراءات ال سيما في المطار
وعلى الحدود لكون هذا المتحور أصبح في
بعض الدول المحيطة ،كما ال يمكن أن ننسى

نقابتا ال�صحافة والمح ّررين في ذكرى � 6أيار:
للت�ضامن لإقرار قانون موحّ د للإعالم
يضع نقيبا الصحافة والمح ّررين عوني
الكعكي وجوزف القصيفي إكليالً من الزهر
باسم النقابتين على قاعدة تمثال الشهداء
في وسط بيروت .وذلك عند الساعة الثانية
عشرة ظهر اليوم الخميس وذلك لمناسبة
ذكرى شهداء الصحافة.
وأص���درت نقابة الصحافة بيانا ً في
ذكرى  6أيار ،جاء فيه» شهداء الصحافة
ف��ي ذك���راه���م .ف��ي ذك���رى ع��ي��د ال��ش��ه��داء
ال��ذي أصبح أيضا ً عيد شهداء الصحافة
اللبنانية ،نعود إلى الوراء ،إلى أيام عُ لّق
فيها صحافيون على المشانق أيام جمال
باشا السفاح ،وذلك عام .»1914
وإذ حيّت الذين استشهدوا «في سبيل
ح��ري��ة ودي��م��وم��ة ال��ص��ح��اف��ة» ،أك���دت أن
صحافيي لبنان كانوا في طليعة من دافعوا
عن استقالله «وكانوا سيفا ً مصلتا ً فوق
رقاب من عاثوا فسادا ً في الوطن الغارق
بدماء أبنائه الزكية».
أضافت «في السادس من أيار نستذكر
إعالميين بذلوا دماءهم في سبيل انتصار
ال��خ��ي��ر ع��ل��ى ال��ش��ر .م��ا ه��ت��ف��وا إال ّ للحق
وللحرية ،وكانوا في طليعة من واجهوا
ال��ظ��ل��م وال��ط��غ��ي��ان .رف��ض��وا ك��� ّم األف���واه
وحاربوا الفاسدين وكان دينهم وديدنهم
أن يبقى وطنهم ال��م��ف �دّى لبنان شعلة
تضيء سماءه .وه��ا هم اليوم يناشدون
الدولة بإقرار قانون موحد يجمعهم في
بوتقة الحرية اإلعالمية .إنهم يتوقون إلى
مهنة تضمن لهم الضمانات االجتماعية في
حياتهم ومماتهم».
وختمت بتوجيه تحية إكبار وإجالل إلى
العاملين في محراب السلطة الرابعة.
بدورها ،رأت نقابة مح ّرري الصحافة
اللبنانية ف��ي ب��ي��ان ،أن «ذك���رى شهداء
الصحافة اللبنانية تط ّل هذه السنة ،بوجه
كئيب في ظل تراكم األزم���ات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي بلغت حدا ً
ال طاقة للبنانيين على احتماله ،يطال
مصير ال��وط��ن ،وي���دك أس��اس��ات بنيانه
وركائزه».

وق��ال��ت «ف���ي ه���ذه ال���ذك���رى يستعيد
الصحافيون واإلعالميون ص��ورة شهداء
المهنة الذين عُ لقوا على أع��واد المشانق
أو سقطوا مض ّرجين بدمهم ،ف��ي عطاء
م��وص��ول ل��م ينقطع ،منذ ب��داي��ات القرن
المنصرم إل��ى يومنا .لقد ب��ذل ك��ل منهم
حياته فداء قناعاته وحرية الرأي والكلمة
والموقف الصريح الذي ال يحابي ،وسطروا
معا ً باألحمر القاني مزامير الكرامة في سفر
أسفار الحرية».
أضافت «إن الصحافيين واإلعالميين
ال��ي��وم م��دع��وون لالنتصار ل��ه��ذا النهج
بتكريس أقالمهم لخدمة الوطن وقضاياه،
واإلض���اءة على مكامن الفساد وكشفها،
واإلشارة جهارا ً إلى الفاسدين ،والتصدي
لناهبي المال العام ومحاسبة من تسبّب
بإفقار ال��دول��ة .كما للوقوف ال��دائ��م إلى
جانب حق لبنان في السيادة واالستقالل،
واس��ت��ع��ادة ث���روات���ه .إن الصحافيين
واإلعالميين في لبنان هم شهداء إهمال
الدولة لهم ،ومطالبون بالتضامن من أجل
موحد لإلعالم ،وتنظيم المهنة
إقرار قانون
ّ
وف��ق أس��س عصرية وحديثة والحصول
على الضمانات االجتماعية التي تجعلهم
يطمئنون إلى مستقبلهم ،باإلضافة إلى
وج��وب توفير الدعم المادي واإلع��ف��اءات
الضريبية والرسوم المتنوعة ،لكي يتمكن
هذا القطاع الحيوي من أداء دوره ورسالته
اللذين تميّز بهما لبنان قبيل الحرب الكونية
األولى إلى يومنا».
وختمت «إن الصحافيين واإلعالميين في
لبنان أوفياء لشهدائهم وقدرهم أن يكونوا
ش��ه��ودا ً للحرية وم��ن��ب��را ً للحق وص��وت�ا ً
ّ
تخط أبجدية
صادحا ً بالحقيقة ويراعة
الفداء في مواجهة الظلم واالستبداد وكل
من يسعى إلى ك ّم أف��واه األح��رار .فتحية
م��ن نقابة م��ح��رري الصحافة اللبنانية
إلى الشهداء الذين يرقدون بسالم ،وإلى
الشهداء األحياء الذين يتحدّون الصعاب
واألخ��ط��ار بقوة ال��ع��زم والعزيمة وعناد
األبطال».

القا�ضية عون حاولت
دهم �شركة «برو�سيك»

ح ّنا

وأ َّك��د مطران سبسطية للروم األرثوذوكس
المطران عطالله ح ّنا أنَّ قوات العدو تعتدي
على المسلمين والمسيحيين على حد سواء في
القدس ،مشيرا ً إلى أننا «لسنا حياديين في ما
يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس ،نحن
ندافع عن قضيتنا وعن القدس» ،موضحا ً أنَّ
«القضية الفلسطينية تجمعنا وهي قضية كل
األحرار في عالمنا بغض النظر عن االنتماءات
الدينية والعرقية والثقافية».

الخزعلي

ب��دوره ،رأى األمين العام لـ»عصائب أهل
الحق» العراقية الشيخ قيس الخزعلي ،أ َّنه رغم
كل محاوالت تمكين كيان العدو من قِبل أميركا
وغيرها ،ف��إنّ محور المقاومة يشهد التقدّم
بعد التقدم ويحقق النصر تلو النصر في كل
الجبهات ،الفتا ً إلى أنَّ «الجمهورية اإلسالمية
بحكمة قائدها ،وبصبر شعبها جعلت الواليات
الم ّتحدة األميركية تضطر لالعتراف بفشلها
في سياساتها سياسة الضغوط القصوى التي
مارستها اإلدارة السابقة» .وأعلن أنَّ «قرار إجبار
القوات األميركية على االنسحاب من العراق قرار
حتمي وهو قرار الشجعان ووعد الرجال».

صبري

من ناحيته ،دعا رئيس «الهيئة اإلسالمية
العليا» في القدس خطيب المسجد األقصى
الشيخ عكرمة صبري إلى تثبيت البوصلة نحو
القدس .وقال «علينا أن نذكر القدس في كل يوم
وكل وقت ألنها ما تزال حتى اآلن تحت نيران
االحتالل والتهويد فيها مستمر نظرا ً النشغال
العالم العربي واإلسالمي عنها».
وأض����اف «ال���ع���دو ي��ح��ارب��ن��ا ف��ي ال��ق��دس
ديمغرافيا ً ولهذا استهدف حي الشيخ جراح،
وال بد من العناية بالقدس» ،طالبا ً دعم عوامل
ثبات المقدسيين في مدينتهم .،واعتبر أن «هبّة
باب العمود األخيرة أكدت أن األطفال لم ينسوا
قضيتهم ،وأنهم الجيل الثالث في التصدي
لالحتالل».

مخاوف من دخول «المتح ّور الهندي» لبنان
عراجي� :إجراءات مواجهته غير كافية
العالقات التجارية للهنود في الدول العربية
وبالتالي ه��ن��اك ت��ح��وف كبير م��ن دخوله
إلى لبنان» ،داعيا ً السلطات إلى المزيد من
اإلج���راءات الوقائية وتكثيف الفحوصات
الالزمة في المطار وعلى الحدود.
وبشأن الجدل حول لقاح «استرازينيكا»،
كشف عراجي أن « منظمة الصحة العالمية
سمحت بالتلقيح بلقاح استرازينيكا لمن
أعمارهم  18سنة وما فوق وعندما أصبح
هناك مشاكل وجلطات في بريطانيا نتيجة
أخذ اللقاح ،ق��ررت بريطانيا حينها إعطاء
اللقاح لمن هم في سن الثالثين وم��ا فوق
وعلى ما يبدو فإن هذه العوارض حصلت
لمن هم تحت الـ 30سنة» ،مشيرا ً إلى أنه
«يجب توحيد وج��ه��ات النظر بين منظمة
الصحة وبريطانيا بشأن المرحلة العمرية
التي يجب أن تعطى هذا اللقاح ولكن هذا أمر
طبيعي في الطب أن يكون هناك اختالف في
وجهات النظر».
وش���دّد على أن��ه «يجب أن يكون هناك
توافق بين اللجنتين في لبنان ،فاللجنة
الوطنية تقول بعدم إعطائه لمن هم دون
الـ 30سنة بينما اللجنة التنفيذية تقول
بأنه يمكن إعطاؤه لمن هم دون الـ 30سنة
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القاضية عون متحدثة أمام الشركة أمس
حاولت مدعي ع��ام جبل لبنان القاضية
غ��ادة ع��ون مداهمة شركة «بروسيك» لنقل
األموال في بعبدا بسبب رفض الشركة تسليم
«الداتا» .وغادرت عون بعدما باءت محاولة
دخولها الشركة بالفشل.
وق��ال��ت ع��ون عند م��غ��ادرت��ه��ا ،تع ّرضنا
للتهديد ،قالولنا بدنا نعمل مجزرة وبدو يصير
في دم» .أضافت «أتيت لتطبيق القانون ،وال
نريد إراقة الدماء» ،مؤكد ًة أنها نظمت محضرا ً
بما حصل.
يُذكر أنّ القاضية ع��ون واصلت مسلسل
المداهمات رغم صدور قرار من النائب العام
التمييزي القاضي غسان عويدات يدعوها فيه

(عباس سلمان)
ّ
لكف يدها عن المل ّفات المه ّمة.
وبقيت عون خارج شركة «بروسيك» تنتظر،
بعد منعها من الدخول إليها من الحراس.
وتوجه صاحب الشركة الى القاضية عون بأن
ال مخالفة لديه فيما قال آخر إن الشركة «تقوم
بتحويالت مالية داخلية فحسب».
ورافق عون في عملية الدهم ثالثة عناصر
من جهاز أمن الدولة مولجين الحفاظ على
أمنها.
ويأتي دهم عون لشركة «بروسيك» ،بعد
نحو  10أيام من دهمها شركة مكتف لتحويل
األموال في عوكر للحصول على داتا ،ودخولها
مرتين بالكسر والخلع.

الأ�سمر ي�شكر للم�شرفية �إيجابيته
مع العاملين في «برنامج الأ�سر الأكثر فقر ًا»
زار رئيس االتحاد العمالي العام بشارة
األسمر مع وفد من العاملين في «برنامج
األسر األكثر فقراً» وزير الشؤون االجتماعية
ف���ي ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع���م���ال رم���زي
المشرفية.
وبحسب بيان لالتحاد «شكر األسمر والوفد
المرافق ال��وزي��ر المشرفية على إيجابيته
ومواقفه من العاملين في البرنامج لناحية
تأكيده على استمرارية جميع الموظفين
في عملهم مع تصنيف وظيفي يضمن لهم
حقوقهم وع��دم ص��رف أي موظف وتسجيل

الموظفين في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وإعطائهم بدل النقل ،والعمل على
قبض الرواتب شهرياً ،وقبض بدل االستمارات
المنفذة بشكل دوري ،والتنسيق الدائم مع
االتحاد لمعالجة كل اإلشكاليات والعوائق
التي تنشأ».
وأكد العاملون في البرنامج السعي لنيل
كل الحقوق بشتى الوسائل المتاحة والعمل
مع المعنيين ورئيس االتحاد العمالي على
إيجاد صيغة قانونية تضمن تبعيتهم لوزارة
الشؤون االجتماعية.

�ضد حنين ّ
�إخبار ّ
غدار بجرم
االت�صال والتعامل مع العدو «الإ�سرائيلي»

وبالتالي حصل ما حصل على المنصة وتم
إرسال رسائل لصحافيين من هم دون الـ30
سنة» ،الفتا ً إل��ى أن «ف��ي االجتماع األخير

للجنة الصحة حاولت التقريب في وجهات
النظر بين اللجنتين وسأبقى كذلك لمنع
الوصول إلى ما وصلنا إليه».

تقدّم المحامي غسان المولى بوكالته عن
اإلعالميين نبيه ع��واض��ة ،خليل نصرالله،
حسين مرتضى وشوقي عواضة ورفاقهم
بإخبار أم��ام النيابة العامة العسكرية ض ّد
حنين غ��دار بجرائم االتصال والتواصل مع
العدو «اإلسرائيلي».
حيث قامت المدّعى عليها بالمشاركة الى
جانب رئيس وزراء العدو السابق ووزي��ر
حربه ورئيس أركان جيشه القاتل والمحت ّل

إيهود باراك في مؤتمر ،وجلست على طاولة
واح���دة م��ع أح��د ك��ب��ار ض��ب��اط «ال��م��وس��اد»
وتجسسا ً
نداف موالك ،وهو ما يمثل خيانة
ّ
وتنكرا ً لمجازر العدو الصهيوني ،وممارسة
ودس ال��دس��ائ��س ض � ّد الشعب
التحريض
ّ
والمقاومة ،والنيل من هيبة الدولة األمر الذي
يشكل مخالفة صريحة للقوانين واألنظمة
التي تمنع في أيّ شكل من األشكال التعامل
او التواصل مع العدو.
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ال�شرقي وبادية اللجاة
م�ضادات الدروع لدى الجي�ش ال�سوري تحرق �آليات «الترك�ستاني» في ريف حماة ..و�ضبط �أ�سلحة وذخائر مخ ّب�أة بريف درعا
ّ

ّ
ال�صهيوني
ع�سكري يك�شف حيثيات العدوان
دم�شق :م�صدر
ّ
أف��اد مصدر عسكري س��وري بأن الجيش
الصهيوني نفذ فجر أمس ،غارة جوية على
جنوب غرب الالذقية مستهدفا بعض النقاط
في المنطقة الساحليّة.
وأكد المصدر أن الهجوم وقع على الساعة
 02:18فجراً ،مضيفا ً أن «وسائط دفاعنا
الجويّ تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت
بعضها».
ولفت إلى أن الهجوم ادى إلى «استشهاد
مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته
في حصيلة اولية ،إضافة إلى وقوع بعض
الخسائر المادية ،من بينها منشاة مدنيّة
لصناعة المواد البالستيكية».
وك��ان��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام رس��م��ي��ة س��وري��ة
ذكرت أن الدفاعات الجوية تصدّت لعدوان
صهيوني على عدة مناطق في شمال غرب
س��وري��ة ،بينها ميناء الالذقية المطل على
البحر المتوسط.
وفي سياق أمني آخر ،لليوم الثاني على
التوالي ،تمكنت وح��دات مضاد ال��دروع في
الجيش العربي السوري من تدمير عربات
دفع رباعي تابعة للمسلحين (الصينيين)
الناشطين ف��ي صفوف (ال��ح��زب اإلسالمي
التركستاني) ،شمال غربي سورية.
وق��ال مصدر في حماة ،إن محاور سهل
الغاب في الريف الشمالي الغربي للمحافظة،
شهدت تحركات مكثفة لمجموعات تنظيم
(الحزب اإلسالمي التركستاني) ،بما في ذلك
استقدام تعزيزات عسكرية ونقل مسلحين
وأع��ت��دة حربية من مقاره في مدينة جسر
الشغور جنوب غ��رب إدل��ب باتجاه سهل
الغاب.
ون��ق��ل ال��م��ص��در ع��ن م��ص��در م��ي��دان��ي أن
«وحدات الرصد واالستطالع تعاملت مع هذه
التح ّركات بدقة عالية عبر استخدام صواريخ
مضادة للدروع».
وأوضح المصدر« :تم االثنين رصد سيارة
دفع رباعي اقتربت من أحد مواقع الجيش
السوري في المنطقة اإلدارية بين ريفي حماة
موجه
وإدلب ،ليتم التعامل معها عبر صاروخ
ّ
أسفر عن تدميرها ومقتل مَن بداخلها».
وأض����اف« :أي��ض��اً ،ت��م ص��ب��اح ال��ث�لاث��اء،
رص���د س��ي��ارت��ي دف���ع رب���اع���ي وع����دد من
الدراجات النارية التابعة للحزب اإلسالمي
التركستاني ،أثناء قيامها بنقل مسحلين

وأع��ت��دة على م��ح��ور ب��ل��دة (ال��ق��رق��ور) عند
الحدود اإلداري��ة بين ريفي إدلب والالذقية،
قبل أن تقوم وح��دات الـ (م.د) في الجيش
العربي السوري بالتعامل مع هذه التح ّركات
موجهة».
عبر  3صواريخ
ّ
وكشف المصدر أن ال��ص��واري��خ الثالثة
تكفلت بتدمير اآلليات بشكل كامل ،وتم رصد
مقتل وإصابة  8مسلحين على األقل ،كانوا
بداخلها.
ويشكل التركستان الصينيون أبرز مقاتلي
ما يُس ّمى الفصائل اإلرهابية ،وقد لعبوا إلى
جانب المقاتلين الشيشان واألوزب��ك ،دورا ً
كبيرا ً في السيطرة على المنشآت العسكرية
شمالي وشمال غربي سورية بدعم من قطر
التركي.
واالحتالل
ّ
ويتخذ المسلحون الصينيّون من ريفي
إدل��ب الجنوبي الغربي والالذقية الشمالي
الشرقي مقرا ً لمستوطناتهم مع عائالتهم،
التي هاجرت معهم.
وعرف الحزب اإلسالمي التركستاني في
بالد الشام بقربه العقائديّ من تنظيم «جبهة
النصرة» ال��ذي ال ي��زال يسيطر على غالبية
ري��ف محافظة إدل��ب شمال غربي سورية،
ويُ��ق��دَّر ع��دد ع��ن��اص��ره ف��ي س��وري��ة ب��آالف
المقاتلين الذين تنحدر أصولهم من «شينغ
يانغ» الصينية.
إلى ذل��ك ،ضبطت الجهات المختصة في
درع��ا أسلحة وذخ��ائ��ر متن ّوعة ف��ي أوك��ار

مجموعات إرهابية في ريف درع��ا الشرقي
وبادية اللجاة.
وذك����رت م��راس��ل��ة س��ان��ا ف��ي درع����ا أن��ه
ونتيجة المتابعة األمنيّة الدقيقة لنشاط
خاليا مجموعات إرهابية ضبطت الجهات
المختصة كميات م��ن األسلحة والذخائر
مخبأة في أوكار لتلك المجموعات في ريف
درعا الشرقي وبادية اللجاة.
وأش����ارت إل���ى أن األس��ل��ح��ة ال��م��ص��ادرة
تض ّمنت أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف
هاون وحشوات دبابات وصواريخ مالوتكا
وكونكورس وكميات من الذخائر المتن ّوعة.
وف��ي إط���ار ال��ج��ه��ود ال��ت��ي تبذلها ال��ق��وات
المسلحة واألجهزة األمنية المختصة وبالتعاون
مع األه��ال��ي الشرفاء في المنطقة الجنوبيّة
ت� ّم م��ؤخ��را ً ضبط كميات كبيرة من األسلحة
والذخائر بعضها كان مخبأ ضمن المناطق التي
كانت تنتشر فيها التنظيمات اإلرهابية والبعض
اآلخر تم ضبطها خالل محاولة الخاليا تجميع
بعض إرهابييها الستهداف المناطق اآلمنة
ونقاط الجيش العربي السوري.
على صعيد آخ���ر ،أص��ي��ب مسلحان من
ميليشيا (قسد) المرتبطة باالحتالل األميركي
في هجوم على سيارتهما في منطقة جديدة
كحيط شرق الرقة.
وذك��رت مصادر أهلية أن فصائل شعبية
استهدفت سيارة تق ّل مسلحين اثنين من
ميليشيا (ق��س��د) باألسلحة الرشاشة في

منطقة جديدة كحيط شرق مدينة الرقة ما
أدى إلى إصابتهما.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا فرضت
على الفور طوقا ً أمنيا ً حول مكان الهجوم
واستقدمت تعزيزات من مسلحيها.

وتأخذ الهجمات على مواقع وتحركات
ميليشيا (قسد) منحى تصاعديا ً منذ عدة
أشهر قتل خاللها العشرات من مسلحيها
في مناطق انتشارها في أري��اف دير الزور
والحسكة والرقة.

التركي ح�صة �سورية من الفرات..
�سرقة النظام
ّ
وقطع الكهرباء عن الح�سكة م�ستمر لليوم الـ7
لليوم السابع على التوالي يستمر قطع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة جراء تحكم النظام
التركي بكميات المياه الواردة إلى سد الفرات وسرقته لحصة سورية من مياه النهر األمر الذي أدى إلى
توقف عنفات توليد الطاقة الكهربائية في السد.
وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح أن نقص الوارد المائي تسبب
األساسي الذي
بخروج خط توتر  230الواصل بين محطتي الطبقة والبواب عن الخدمة وهو المصدر
ّ
يتم االعتماد عليه في تغذية أحياء مدن ومناطق المحافظة.
وأضاف عكلة أن الشركة تقوم حاليا ً باالعتماد كليا ً على الكميات المنتجة في منشأة توليد السويدية
والبالغة بين  40و 50ميغا يوميا ً وهي تخصص كاملة للخطوط الخدمية المستثناة والتي تشمل
المشافي والمخابز والمطاحن واالتصاالت والمياه بغية ضمان استمرار تقديم الخدمات.
تحسن واقع الكهرباء في المحافظة مرتبط بتحسن الوارد المائي للسد األمر الذي يتطلب
وأضاف أن
ّ
إطالق مياه نهر الفرات ووقف انتهاكات النظام التركي بكل الوسائل الممكنة.
هذا ويستمر النظام التركي ومرتزقته باالنتهاكات التي تهدد بكوارث إنسانيّة في المنطقة بدءا ً من
التحكم بمياه الشرب ألكثر من مليون نسمة مرورا ً بسرقة حصة سورية من مياه نهر الفرات ،األمر الذي
أدّى النخفاض المنسوب في الس ّد وتوقف كل عنفات توليد الطاقة الكهربائية وصوال ً إلى سرقة وحجز
مياه روافد نهر الخابور الذي أدّى إلى جفافه نهائ ّيا ً وتوقف كل األنشطة الزراعية على سرير النهر.

ً
حقال نفطي ًا في كركوك ..وا�ستهداف قاعدة «عين الأ�سد» الجويّة ب�صاروخين
ا�ست�شهاد و�إ�صابة عدد من قوات الأمن العراق ّية في هجوم ا�ستهدف

بغداد تطالب مجل�س الأمن بالدعم في االنتخابات الت�شريع ّية
أكدت وزارة الخارجية العراقية ،أمس ،أنها
بعثت رسالة إلى مجلس األم��ن الدولي تطلب
فيها دعمه في االنتخابات التشريعيّة العراقيّة
المق ّررة في نهاية العام الحالي.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي ،أن «الوزير
ف��ؤاد حسين تلقى ات��ص��اال ً هاتفيا ً من وزي��رة
خارجية بلجيكا ،صوفي ويلمز ،وبحثا ضرورة
تعزيز العالقات الثنائية ،واالرتقاء بها إلى ما
يلبي طموح الشعبين الصديقين».
وناقش االتصال أيضاً ،بحسب البيان ،قرار
الحكومة العراقية إجراء انتخابات تشريعية
«حرة ونزيهة».
ونقل البيان عن وزي��ر الخارجية قوله ،إن
«العراق بعث رسالة إلى مجلس األمن لتقديم
الدعم وإرسال المراقبين إلجراء االنتخابات في
موعدها المحدد».
وقبل أيام كشف مصدر عراقي ،عن احتمال
تأجيل االنتخابات المق ّرر إجراؤها في العاشر
من أكتوبر المقبل  10أيام عن موعدها المحدد.
وكانت الحكومة العراقية قد حددت سابقا ً
ال��س��ادس م��ن ي��ون��ي��و  2021م��وع��دا إلج���راء
االنتخابات المبكرة ،لكنها عادت وأعلنت عن
تأجيل هذا الموعد إلى العاشر من أكتوبر من
العام ذاته.
وق��ب��ل أي���ام بحث ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي برهم

صالح ،مع األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو
غوتيرش ،ضرورة التنسيق الفاعل بين الجانبين
لضمان الرقابة األمميّة على االنتخابات العراقية
المقبلة.
أمنيًا ،أعلنت السلطات العراقية ،أم��س،
استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات األمنية
في هجوم استهدف حقالً نفطيا ً في مدينة كركوك
شمالي البالد.
وق��ال��ت وزارة النفط العراقية ،إن «حقل
باي حسن النفطي في كركوك تع ّرض العتداء
إرهابي ،وأسفر ذلك عن تفجير البئرين 183
و 177واستشهاد وجرح عدد من القوات األمنية
وشرطة الطاقة» ،وذل��ك حسب وكالة األنباء
العراقية.
وذكرت مصادر أمنية ونفطية ،في وقت سابق
أمس ،أن مسلحين هاجموا بئري نفط في حقل
قرب مدينة كركوك في شمال العراق ،لكن اإلنتاج
لم يتأثر .وقالت المصادر ،إن قنبلتين تسببتا في
نشوب حريق محدود قرب بئري النفط في حقل
باي حسن وسرعان ما تمت السيطرة عليه من
دون أن يتسبب بأضرار كبيرة أو يعرقل اإلنتاج،
وذلك حسب وكالة «رويترز».
وأعلنت وزارة النفط العراقية ،منتصف
أبريل /نيسان الماضي ،أن مسلحين استعملوا
متفجرات وهاجموا بئرين نفطيتين شمال غربي

كركوك ،لكن لم يسفر ذلك عن أضرار كبيرة ولم
يتأثر اإلنتاج .وقالت ال��وزارة إن الهجوم على
حقل باي حسن النفطي «لم يتسبّب بنشوب
حريق أو أضرار ولم يؤثر على اإلنتاج أو وقف
ضخ النفط من البئر».
الجدير بالذكر أن تنظيم «داعش» اإلرهابي
كان قد استهدف ،نهاية العام الماضي ،بئرين
نفطيتين في حقل خباز النفطي الواقع جنوب
غرب محافظة كركوك ( 250كم) شمال العاصمة
بغداد ،ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.
وفي سياق أمني آخ��ر ،أعلنت خلية اإلعالم
األمني سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا في
ساحة فارغة على قاعدة عين األسد الجوية في
محافظة األنبار.
وأف��ادت أن استهداف القاعدة لم يسفر عن
أية خسائر بشرية أو مادية ،علما ً أن هذا هو
االستهداف الثالث خالل  72ساعة.
وأك��د مصدر أول أم��س ،إط�لاق  8صواريخ
كاتيوشا استهدفت قاعدة بلد جنوب صالح
الدين.
وك���ان ال��م��ص��در أع��ل��ن ،األح����د ،اس��ت��ه��داف
معسكر «فيكتوري» األميركي قرب مطار بغداد
بصاروخين أحدهما صدته منظومة «سي رام».
وف��ي  23ن��ي��س��ان/أب��ري��ل ال��م��اض��ي ،أفيد،
بدوي صفارات اإلنذار في معسكر «فيكتوري»

المشغول من الجانب األميركي قرب مطار بغداد
الدولي ،بعد استهدافه بعدة صواريخ.
وف��ي آذار/م�����ارس ال��م��اض��ي ،أك���دت وزارة
الدفاع األميركية ،أنّ «قاعدة عين األسد الجوية
ف��ي ال��ع��راق تعرضت ف��ي وق��ت مبكر ،لهجوم
ص��اروخ��ي» ،مشيرة إل��ى أن «ال��دالئ��ل األولية

تشير إلى أنّ حوالى  10صواريخ أطلقت من
مناطق شرق القاعدة».
وجاء في البيان أنه «ال توجد تقارير حالية
عن إصابات في صفوف الجنود األميركيين ،فيما
أصيب متعاقد مدني أميركي بنوبة قلبية أثناء
اختبائه وتوفي بعد فترة وجيزة».

غال»
يتوعد الكيان
في �أول ت�صريح له منذ �سنوات ..قائد «كتائب الق�سام»
ّ
ال�صهيوني بدفع «ثمن ٍ
ّ

أثارت ممارسات االحتالل
الصهيوني بحق
ّ
المقدسيين ومدينة القدس المحتلة وخاصة
حي الشيخ ج��راح ،في اآلون��ة األخيرة ،موجة
غضب واستنكار عارمة في الوسط الفلسطيني
والعربي والدولي.
في خضم تلك األح��داث ،أطلق قائدا حماس
والقسام ،رسائل تحذيرية لالحتالل بسبب
ممارساته بحق العاصمة الفلسطينية القدس،
مفادها «ستدفع الثمن غالياً».
وعقب إعالن رئيس السلطة محمود عباس
إلغاء االنتخابات العامة ،كان لرئيس المكتب
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كلمة
ع� ّرج فيها على األوض��اع في القدس المحتلة،
قائالً« :أهل القدس أعادوا القضية الفلسطينية
إل��ى واقعها الحقيقي ،وجعلوا شعوب األمة
تتفاعل مجددًا مع قضية فلسطين ،ومع القدس،
ومع األقصى».
وأض���اف هنيّة خ�لال كلمته« :التهديدات

عبا�س« :ال�شيخ جراح» �إلى محكمة الجنايات
وجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،بإحالة
ّ
ملف البيوت المستهدفة باالستيالء عليها في حي الشيخ
جراح في القدس إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ،إبراهيم ملحم:
«بتوجيهات من عباس ،ت ّمت إحالة ملف البيوت المستهدفة
باالستيالء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات
الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما ،ومخالفة
صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني».
ورف��ض أهالي حي الشيخ ج��راح في مدينة القدس

فل�سطين المحتلة
{ قال رئيس اإلدارة العامة لألمم
المتحدة ومنظماتها المتخصصة في
وزارة الخارجية والمغتربين عمر
ع��وض ال��ل��ه ،إن��ه وبتوجيهات من
وجهت
رئيس السلطة محمود عباسّ ،
الخارجية رسالة للمدعية العامة
للمحكمة الجنائية الدولية ،تشرح
فيها جريمة الترحيل القسري ألهالي
الشيخ جراح ،وتطالبها بتضمينها،
ف��ي تحقيقاتها ح��ول وق��وع جرائم
حرب في األراضي الفلسطينية.
وأض���اف ع��وض الله ف��ي اتصال
ه��ات��ف��ي م��ع «وف�����ا» ،ان الترحيل
القسري وم��ا يرتبط به من جرائم
ح��رب وج��رائ��م ض��د اإلنسانية تقع
ضمن ميثاق روما.
وأش���ار ال��ى أن وزي��ر الخارجية
وجه
والمغتربين ري��اض المالكي ّ
رسائل للمف ّوضة السامية لحقوق
اإلن���س���ان ،وال��م��ق � ّرري��ن الخاصين
لحقوق اإلنسان في جنيف ،وللمقرر
الخاص بالحق في السكن والمق ّرر
الخاص بالنزوح والترحيل القسري،
حول جريمة الترحيل القسري ألهالي
الشيخ جراح.
وبين أن األي��ام المقبلة ستشهد
حراكا ً في مؤسسات األمم المتحدة،
لمساءلة «اسرائيل» السلطة القائمة
باالحتالل حول انتهاكاتها في مدينة
القدس ووقف الترحيل القسري في
الشيخ جراح ،والعمل مع المجتمع
الدولي من أجل وضع آليات لوقف
االنتهاكات كافة.
{ بحث وزي��ر التربية والتعليم
مروان عورتاني ،خالل لقائه أمس ،مع
القنصل الفرنسي العام في فلسطين
رينيه ت��روك��از ،آليات تعزيز اللغة
الفرنسيّة في المدارس الفلسطينية
الحكوميّة وتطوير آفاق الشراكة بين
البلدين على مستوى التعليم.
ج��اء ذل��ك بحضور وكيل ال��وزارة
بصري صالح ،والوكيل المساعد
للشؤون التعليمية ثروت زيد ،ومدير
عام العالقات الدولية والعامة نديم
سامي ،ومدير ع��ام التعليم العام
صادق الخضور ،ومدير عام تربية
رام الله والبيرة باسم عريقات.
وأكد عورتاني ،أهمية هذا اللقاء
ال���ذي يفتح آف��اق��ا ً ج��دي��دة للعمل
المشترك في هذا السياق ،مؤكدا ً على
عمق الشراكة التي تجمع البلدين.

العراق

قوات االحتالل تعتدي على المتظاهرين في القد�س المحتلة

ع��رض�ا ً تقدّمت ب��ه جمعيات استيطانية بالبقاء في
منازلهم مؤقتا ً مقابل االعتراف بملكية األرض للجمعيات
االستيطانية.
وأمهلت المحكمة الصهيونية العائالت الفلسطينية حتى
الخميس للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين.
وفي سياق متصل ،اعتقلت قوات االحتالل ،مساء الثالثاء،
مواطنا ً فلسطينياً ،واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح
في القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في حي الشيخ

�أخبار الوطن

{ ي��رى مهندسو س��وري��ة يوم
السادس والعشرين من أيار الجاري
(موعد إجراء االنتخابات الرئاسية)
نصرا ً ج��دي��دا ً يُضاف إل��ى سجالت
النصر التي أنجزتها سورية وما
ت��زال عسكريا ً وسياسياً ،مشيرين
إلى أ ّنها فرصة للتأكيد بأن سورية
دولة مستقلة وذات سيادة وشرعية
ال ت��س��م��ح ألح����د أن ي��ت��دخ��ل في
شؤونها.
(مشاركتنا باالنتخابات واجب
وطني لنكمل مسيرة البناء وإعادة
ّ
اإلعمار) بهذه العبارة تحدّث عدد
من المهندسين الذين بيّنوا أن إجراء
االنتخابات في موعدها دليل على
صمود وانتصار سورية في وجه كل
التحديات التي حيكت ضدها.

الثمن غالياً».
وهذا التصريح لقائد هيئة أركان «كتائب عز
الدين القسام» هو األول منذ سنوات بعد خطابه
األخير خالل معركة «العصف المأكول» عام
 2014والذي تبعه بث مشاهد من عملية اقتحام
موقع ناحل عوز.
ويشهد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية
المحتلة احتجاجات على مخطط طرد عائالت
فلسطينيّة من منازلها والسماح للمستوطنين
الصهاينة باالستيالء عليها.
وتواجه عشرات العائالت في حي الشيخ
جراح في القدس المحتلّة خطر التهجير والطرد
من بيوتهم وأمالكهم.
وكان نشطاء نشروا مقاطع فيديو خالل هبّة
باب العمود األخيرة في القدس المحتلّة هتفوا
خاللها باسم باسم قائد كاتئب القسام محمد
ضيف خ�لال مسيرات وم��واج��ه��ات م��ع ق��وات
االحتالل في المدينة المقدسة.

جراح ،رغم اإلغالق الذي فرضته قوات االحتالل عليه ،اعتدى
خاللها الجنود على النشطاء وأهالي الحي بينهم الفتاة منى
الكرد ،واعتقلوا المواطن محمود الكرد؛ أحد أصحاب المنازل
المهدّدة باالستيالء عليها.
وأضاف شهود عيان أن عددا ً من المواطنين أصيبوا بحاالت
اختناق ج��راء إط�لاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل
الصوت في محيط منازل المقدسيين المهددة باالستيالء
عليها ،إضافة إلى إصابة فتاة بجروح برأسها ،إثر االعتداء
عليها بالضرب من قبل جنود االحتالل.

تقول مصادر على
صلة بمتابعة الملفات
الماليّة واألمنيّة
وقضايا التهريب أن
وضع وزير داخليّة
لبنانيّة سابق وقائد
سابق لمؤسسة
غير مدنيّة بات
تحت المجهر إقليميا ً
ودوليا ً لتكرار ظهور
فترة مسؤوليّتهما
في أغلب المتابعات
التي تطال امتيازات
حصل عليها الذين
تتم مالحقتهم بهذه
الجرائم.

ال�شام

هن ّية ّ
يحذر االحتالل :كفى لع ًبا بالنار

الصهيونية باقتحام المسجد األقصى يوم 28
رمضان ،نقول لالحتالل كفى لعبًا بالنار ،وال
يمكن أن نقبل بهذه العربدة ،وال يمكن أن نترك
أهلنا وشعبنا وحدهم في هذه المعركة».
وأضاف« :أقول ألبناء شعبنا في غزة والضفة
واألراضي المحتلة عام  48والمنافي والشتات،
يجب أن تكونوا على مستوى المسؤوليّة،
ويجب أن نقف إلى جانب القدس وننتصر في
معركتها».
وكان لقائد القسام محمد الضيف أيضا ً كلمته
فوجه التحية إلى الصامدين في
في هذا األمر
ّ
حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ،مشيرا ً
إلى أن قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري
عن كثب.
ووج��ه الضيف تحذيرا ً واضحا ً وأخيرا ً
ّ
لالحتالل مفاده« :إن لم يــتوقف العدوان
على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال،
فإننا لن نقف مكتوفي األيدي وسيدفع العدو

كوالي�س

وكانت ق��وات االحتالل أغلقت مداخل حي الشيخ جراح
بالحواجز الحديديّة ،ومنعت المقدسيين من الوصول إليه
للتضامن مع أصحاب المنازل المهدّدة باإلخالء ،فيما سهّلت
دخول مستوطنين إلى الحي لالستيالء على البيوت التي
جرى تهويدها.
الصهيوني اعتداءاتها العنصرية
وتواصل قوات االحتالل
ّ
على أهالي حي الشيخ ج��راح ،وتعمل على اقتحام منازل
المواطنين في الحي ،وتعتدي على األهالي ،كما اعتقلت ثالثة
شبان ،واعتدت على أحدهم بالضرب المب ّرح.

{ أكد رئيس جهاز األمن الوطني
ع��ب��د ال��غ��ن��ي األس����دي ،أم���س ،على
ضرورة تعاون العشائر في الطارمية
شمالي بغداد  -للتعجيل في هزيمةعصابات داعش.
وذك���ر ب��ي��ان للمكتب اإلع�لام��ي
لرئيس جهاز االمن الوطني العراقي،
ان «األس���دي وخ�لال لقائه وجهاء
وش��ي��وخ عشائر الطارمية ق��ال إن
ت��ع��اون العشائر م��ع ق���وات االم��ن
سيُعجل هزيمة عصابات داع��ش
ف��ي تلك المنطقة ،بسرعة إيصال
المعلومة االستباقية».
ووج���ه االس���دي بحسب البيان،
ّ
«مفارز جهاز االمن الوطني بالتنسيق
المعلوماتي والتعاون التام مع أهالي
الطارمية للقضاء على ما تبقى من
خاليا االرهاب».
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�أخبار  /تتمات
�أزمة �سد النه�ضة على الحافة وبايدن يوفد مبعوثه
وحمدوك يع ّلق على تهديد ال�سي�سي بالحرب

ّ
إخباري
تقرير �

ذوبان الجليد بين م�صر وتركيا
وتحذيرات من ّ
تجدد العداء
على الرغم من بدء ذوبان جليد التواصل بين مصر وتركيا ،فإن عودة العالقات بينهما إلى سابق
عهدها ،تحتاج إلى بعض الوقت ،في ظل أجواء عدم الثقة.
وانعكس هذا التقارب في زيارة يجريها وفد تركي للعاصمة المصرية ألول مرة منذ ما يقرب من
عشر سنوات ،لعقد «مشاورات استكشافية» بين الطرفين ،لبحث تطبيع العالقات ،حسب بيان
مقتضب من وزارة الخارجية المصرية.
ومهدت تركيا إلى هذه الزيارة قبل شهرين عن طريق إجرائها أول اتصال دبلوماسي مع
المصريين منذ الرئيس الراحل محمد مرسي ،في العام  ،2013كجزء من خطة أوسع لتحسين
عالقاتها مع دول عدة في الشرق األوسط.
وع� ّززت إع��ادة العالقات بين مصر وقطر في كانون الثاني الماضي ،بعد أربع سنوات من
الحصار الخليجي للدوحة ،الذي شاركت فيه القاهرة إلى جانب اإلمارات والسعودية والبحرين،
من الجهود المبذولة نحو المزيد من الدبلوماسيّة اإلقليميّة.
وقال عبد الخالق عبد الله ،أستاذ العلوم السياسية في اإلمارات «ما أصبح واضحا ً لمصر ..هو
أنه من الصعب على أي قوة إقليمية الفوز عبر ضربة قاضية» ،مشيرا ً إلى أن األسلم هو االكتفاء
بـ»تسجيل نقاط» ،وأن «االلتقاء في منتصف الطريق ٍ
كاف في هذه الحالة ..لكن الوضع متقلّب
ويمكن أن يشتعل مرة أخرى».
لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري ،لم يبد الحماس نفسه في القاهرة لتقارب البلدين،
وقال في تصريحات أمام البرلمان المصري في آذار الماضي ،إن «األقوال وحدها ال تكفي ال ب ّد أن
تكون األقوال مقرونة بأفعال».
ويرى الباحث المقيم في القاهرة نائل شما ،والذي أ ّلف كتابا ً عن السياسة الخارجية لمصر
في عهد الرئيسين المصريين المخلوعين مبارك ومرسي ،أن «هناك قدرا ً كبيرا ً من عدم الثقة كانت
تغ ّذيها ثمانية أعوام من العداء العلني ،لذا تشعر مصر بالتردد».
وأصبحت اسطنبول مالذا ً لبعض منافذ اإلعالم العربية التي تنتقد حكوماتها من الخارج،
وخصوصا للمصريين المنتمين لجماعة «اإلخ��وان المسلمين» التي كان مرسي ينتمي إليها،
وحظرتها السلطات المصرية وص ّنفتها «إرهابية» منذ نهاية .2013
وفي آذار ،طالب مستشارو أردوغان مضيفي البرامج الحوارية المصريين مثل معتز مطر ومحمد
ناصر ،المحكوم عليهما غيابيا ً بواسطة القضاء المصري بالسجن لمدة عشر سنوات ،بتخفيف
حدة انتقاداتهم للرئيس المصري.
ويقول أستاذ السياسة العامة في الجامعة األميركية في القاهرة إبراهيم عوض ،إن «مطالبة
تركيا للمعارضة المصرية بوقف حملتها (اإلعالمية) ضد الحكومة المصرية هو أمر هام للغاية
بالنسبة لمصر» ،لكنه ش ّكك في مسألة تسليم بعض الشخصيات مثل مطر وناصر إلى مصر وقال
«الوصول إلى ذلك الحد قد يق ّوض مصداقية النظام التركي وأردوغان بشكل كامل».
واستعرض مقدم البرامج الحوارية المصري الشهير عمرو أديب ،ليل االثنين ،خبر زيارة
الوفد التركي إلى مصر ،مطالبا ً المصريين في برنامجه الذي يُع َرض على قناة «إم بي سي مصر»
الفضائية بمتابعة وجود الوفد التركي في البالد ،وقال «انظر كيف تتغير الدنيا ..إذا توصلنا إلى
تفاهم كان بها».
ويقول عبد الله «سيستفيد الجميع من نزع فتيل التوترات الحادة في المنطقة ،بما في ذلك فك
االرتباط في المناطق الساخنة وعلى رأسها ليبيا» ،وأن «اإلمارات ليست مجرد داعم لمصر ،إنها
تشجع على تهدئة أي اشتعال» للتوتر.
ويرى بشير عبد الفتاح ،الباحث في مركز األهرام المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية،
أن تعاون القاهرة وأنقرة في ملف ليبيا «سيكون له تأثير غير مباشر وستكون العالقات أفضل مع
السعودية و»إسرائيل» واإلمارات واليونان».
وقال «من السهل جدا ً في السياسة أن تهاجم دولة في يوم ما وأن تجلس وتحد من خالفاتك
معها في اليوم التالي ..هذا ما يحدث اآلن».
وي��زور وفد تركي رسمي القاهرة ،لعقد جلسة محادثات دبلوماسية ،لبحث طرق تطبيع
العالقات بين البلدين ،وإزالة التوتر الذي بدأ وتصاعد منذ عزل الرئيس محمد مرسي القيادي في
جماعة «اإلخوان المسلمين» من الحكم في القاهرة ،وتولي قيادة جديدة إدارة البالد.
وأعلنت كل من الخارجية المصرية والتركية أول أمس ،عن بدء محادثات سياسية في القاهرة
اليوم ،بين كل من نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ،ونائب وزير الخارجية المصري
حمدي سند لوزا.
في هذا الصدد ،يعتبر الباحث في مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،كرم سعيد،
هذه الزيارة «محطة فارقة» ،حيث يقول« :األوضاع قبل هذه الزيارة لن تكون كما بعدها ،بمعنى أن
هذه الزيارة إما أن تسفر عن اختراق حقيقي في العالقات وتكون هناك إجراءات عملية على األرض
تؤكد نيات التقارب ،أو تكون محاولة لكسب الوقت من جانب األتراك ،وفي هذه الحالة ستكون
تداعياتها أكثر إيالما ً على البلدين وستزيد من الشكوك وانعدام الثقة لدى الطرف المصري».
وأضاف سعيد« :يمكن أن يسفر هذا اللقاء وما سيتبعه من لقاءات في األسابيع المقبلة عن
كسر حالة من التوتر في العالقات بين البلدين ،لكن في نهاية المطاف تبقى التحديات الرئيسية
المرتبطة بالوجود العسكري في ليبيا والموقف من جماعة اإلخوان المسلمين».
وتتعارض مواقف القاهرة وأنقرة في عدد من الملفات الرئيسية أبرزها ،الوجود العسكري
التركي في ليبيا ،واستضافة تركيا على أراضيها لعدد كبير من أعضاء وقيادات جماعة «اإلخوان
المسلمين» التي يحظرها القانون المصري ويضعها على قائمة «الجماعات اإلرهابية» إضافة إلى
ملف التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط.
ويوضح الباحث المصري المتخصص في الشؤون التركية أن« :مصر تعارض الوجود
العسكري التركي في األراضي الليبية ،والموقف المصري مدعوم من قوى إقليمية ودولية حتى
وزيرة الخارجية الليبية في الحكومة المؤقتة طالبت بذلك بشكل صريح وطالبت بخروج القوات
األجنبية» ،ويؤكد سعيد أن هذه المسألة تشكل تحديا ً كبيرا ً «في ظل تمسك تركيا بوجودها في
ليبيا ،وترافقت زيارة الوفد التركي للقاهرة مع زيارة وزيري الخارجية والدفاع إلى ليبيا ومحاولة
شرعنة وجود القوات التركيّة على األراضي الليبية».
ويعتبر أن هذه الخطوات تكشف عن «تناقض في السياسة التركية».
أما في ما يخص جماعة اإلخوان ،فيقول سعيد إن« :تركيا اتخذت بعض الخطوات من خالل
ضبط السلوك السياسي واإلعالمي لبعض العناصر المحسوبة على الجماعة في تركيا ودفعتهم
لتبنى نشاط إعالمي مغاير ،لكن في تقديري كل هذه اإلجراءات لن تكون كافية بالنسبة للقاهرة
التي لن تقبل إال بإغالق هذه المنصات بشكل كامل ،وباإلضافة إلى المطالبة بتسليم العناصر
المطلوبة قضائيا ً من الجماعة».
وحول احتماليّة تسليم أنقرة بعض قيادات الجماعة إلى القاهرة ،يقول سعيد« :تركيا ترى في
هذه الجماعة منظمة سياسية ،وليس من الوارد في الوقت الحالي االعتراف بها كجماعة إرهابية
كما تريد القاهرة .لكن قد يتم تسليم بعض العناصر المطلوبين سراً ،وقد يتم البحث عن مالذات
آمنة لبعض العناصر ،وقد يتم منح الجنسية لبعض هذه العناصر كما حدث سابقا ً حيث منحت
تركيا الجنسية لنحو  700من قيادات وأعضاء الجماعة».
وساءت العالقات بين البلدين منذ عام  2013بعد عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي،
القيادي في جماعة «اإلخ��وان المسلمين»؛ حيث وصفت أنقرة عزله بـ «االنقالب» .وتدهورت
العالقات أكثر ،خالل العامين األخيرين ،بسبب نشاط تركيا للتنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة
شرقي المتوسط ،وتدخلها العسكري في ليبيا؛ وهي األمور التي ترفضها مصر بشكل قاطع.
ومع تشكيل حكومة مؤقتة في ليبيا وبدء استقرار األوضاع هناك ،بدأت أنقرة في تخفيف حدة
التوتر في عالقاتها بالقاهرة ،وأوقفت عددا ً من البرامج اإلعالمية على منصات وقنوات جماعة
اإلخوان في تركيا.
ومنتصف نيسان الماضي ،أعلن وزير الخارجية التركي ،مولود تشاووش أوغلو ،أن أنقرة
سترسل وفدا ً برئاسة نائب وزير الخارجية إلى مصر ،لفتح قنوات الحوار ،وبحث الخالفات بين
البلدين؛ وذلك في أعقاب استئناف االتصاالت الدبلوماسية بين البلدين.

علق رئيس وزراء السوداني عبدالله حمدوك ،ألول مرة على
تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن سد
النهضة اإلثيوبي وتهديده بالحرب في حال اإلضرار بمياه النيل
في مصر.
وقال حمدوك في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» ،إن «قضية
سد النهضة مصيرية بالنسبة لمصر والسودان».
وبسؤاله عما إذا كان يصدق تهديدات مصر بدخول حرب
بسبب «سد النهضة» ،أجاب بأنه «عندما أدلى السيسي بهذه
التصريحات عن سد النهضة ،كان يهدف مثلنا لجذب انتباه
العالم لحساسية وجدية القضية لمصر والسودان».
وأضاف أن «مسألة سد النهضة مقيدة زمنيا ً وتتعلق باألمن
والسالمة لماليين الناس في مصر والسودان».
وأعرب عن أمله أن «يعي بقية العالم مدى جدية وخطورة
الوضع جراء عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثالث
بشأن السد».
وأش��ار إلى أن «سد النهضة يمكن أن يكون نافعا إلثيوبيا
والسودان ومصر معاً ،ولكن يجب التوصل إلى اتفاق ملزم حول
ملئه وتشغيله».
ولكنه في الوقت نفسه أكد على أنه «بدون اتفاق ملزم حول
ملء وتشغيل سد النهضة سنكون (مصر وال��س��ودان) تحت
رحمة إثيوبيا وتحكمها في تدفق المياه».
وتتخوف مصر من تأثير السد على إمداداتها من مياه النيل
التي تعتمد عليها بنسبة  97%في مياه الشرب والري ،بينما
يحذر السودان من أن ملء السد من دون توقيع اتفاق سيؤدي
إلى أضرار بسدوده.
وخالل األسابيع الماضية حذر الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي إثيوبيا من «المساس بنقطة من مياه مصر ألن
الخيارات كلها مفتوحة».

في السياق نفسه ،يصل إلى القاهرة المبعوث األميركي
الخاص لمنطقة القرن األفريقي ،جيفري فيلتمان ،في مستهل
جولة في المنطقة تشمل أيضا ً السودان وإثيوبيا وأريتريا،
في مسعى قد يكون األخير قبل إقدام إثيوبيا على عملية الملء
الثاني لسد النهضة بشكل أحادي من دون التشاور مع مصر
والسودان بصفتهما دولتي المصب لنهر النيل.
تأتي جولة فيلتمان األفريقية في الوقت الذي وصلت فيه أزمة
سد النهضة للحافة ،بإعالن إثيوبيا إصرارها على إتمام عملية
الملء الثاني للسد بغض النظر عن التوصل التفاق مع دولتي
المصب ،مصر والسودان .وهو ما استدعى تصعيدا ً في الخطاب
وصل إلى تهديد السودان بالمطالبة بعودة إقليم بني شنقول،
الذي يض ّم منطقة سد النهضة إلى السيادة السودانية.
جولة فيلتمان سبقتها مطالبة من السفير المصري في
واشنطن معتز زه��ران ب��دور أميركي ،وذل��ك في حديثه أمس
الثالثاء في ن��دوة بكلية الحرب الوطنية األميركية ،بدعم
الواليات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس
االتحاد األفريقي ،من أجل التوصل التفاق ملزم على قواعد ملء
وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت ،لحماية األمن واالستقرار
في المنطقة ،وزودا ً عن المصالح االستراتيجية األميركية مع
الدول الثالث مصر والسودان وإثيوبيا».
حديث السفير زهران الذي سبقه مقاال ً نشره في مجلة (فورين
بوليسي) تضمن المطالبة نفسها للواليات المتحدة ،بدور أكبر
في أزمة سد النهضة ،معتبرا ً إياها الوحيدة القادرة على تحقيق
اختراق لألزمة.
المحاولة األميركية قد تكون األخيرة قبل الملء الثاني للسد،
ولكنها ليست األولى ،فقد سعت إدارة الرئيس السابق دونالد
ترامب الرعاية مفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان ،انتهت
مطلع عام  2020برفض إثيوبيا التوقيع على االتفاق الذي

الرئي�س التون�سي ي�ؤكد ا�ستعداده للحوار
لإخراج البالد من �أزمتها
أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد« ،استعدادا ً مشروطا ً للحوار إلخراج البالد من أزمتها ،وذلك بعد رفضه مبادرات
تدعو إلى حوار وطني».
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك» ،إن «الرئيس قيس سعيد ،التقى
اليوم بقصر قرطاج الرئاسي ،األمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ،وخصص اللقاء للتطرق لألزمة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وسبل الخروج منها».
وأضافت أن سعيد «أبدى استعداده لتصور للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس ،وشدد على أنه ال ب ّد أن
يكون حوارا ً مختلفا ً عما عرفته تونس في األعوام الماضية ،ويجب البحث عن حلول جدية لقضايا الشعب».
وأشار إلى أن سعيّد «أكد في هذا الصدد أن الشعب التونسي شخص مشاكله بنفسه ،ويمكن أن يكون الحوار إطارا ً
تحدد فيه وترتب الحلول النابعة من اإلرادة الشعبية».
وهذه المرة األولى التي يبدي فيها الرئيس التونسي موافقته إلجراء حوار وطني ،علما ً أنه كان قد أكد في السادس من
نيسان الماضي أنه لن يتحاور مع من أسماهم بـ «اللصوص».

الجراح �سنكتب( ...تتمة �ص)1
من حي
ّ
ك ّل فلسطين وعاصمة العرب ك ّل العرب وعاصمة المسلمين
ك ّل المسلمين وعاصمة لك ّل أحرار العالمبامتياز!...
التاريخي العظيم الذي يلخص
ومع ذلك ففي هذا اليوم
ّ
ملحمة اإلنسانية في الدفاع عن الحق والحقيقة ال ب ّد من
اليقظة واالنتباه جيدا ً لما قد يعدّه العدو لنا!...
حذار ثم حذار ثم حذار من الوقوع في فخ الصهاينة من
جديد!..
فقد يلجأ الصهاينة إلى إطالق موجة مضللة جديدة من
الدعاية الرخيصة لحفظ وجه كيانهم الغاصب القائم على
الظلم والتضليل والزيف والخداع والمخاتلة واالختباء
وراء مشهديات مزيفة!..
وقد يكون العنوان كما متوقع دائماً :اتهامنا بالعداء
لليهود ّية او للسام ّية!
فحذار من هذا الفخ ،ففلسطين ت ّم غصبها في تاريخ
معيّن وفي وضح التاريخ ،عنوة وغيلة وغدراً ،ويجب أن
تعود حربا ً او سلما ً ألهلها والسالم!..
وال عالقة لهذا بأيّ أمر آخر ،من أمور الخداع والزيف
والتضليل بأيّ مظلة تستر هذا المحت ّل الغاصب أو تحتها
اختبأ!..
وانّ محاولة الصهاينة في هذه األيام االستنجاد ببعض
المطبّعين من األع��راب بهدف تحريف خريطة أو تاريخ
العرب أو كسب تعاطف دولي مز ّور وغير مشروع ،لن يغيّر
من حقيقة صارخة أال وهي:
انّ فلسطين الجغرافيا والسكان والحقوق والتاريخ
والثقافة والهوية قد ت ّم غصبها ومصادرتها عنوة على يد
المستعمر الغربي وبرعاية الصهيونيّة العالميّة في غفلة
من تاريخ عالمنا العربي واإلسالمي...
وأن يكون الحاكم الغاصب الفعلي آن���ذاك او اآلن
محسوبا ً على «اليهود» حقا ً أو كذبا ً وزورا ً ال يغيّر من األمر
شيء قطعاً!..
حتى لو أعلن حكام تل أبيب إسالمهم اآلن أو انتماءهم
للجامعة العربية المطبّعة معهم مثالً ...فإنّ ذلك لن يغيّر
من األمر شيء ،فعندها سيكونون في أحسن أحوالهم مثل
صهاينة الداخل المتغطين بعروبة كاذبة او بإسالم كاذب،
وهم المعروفون تاريخيا ً بالرجعية العربية ،والذين
هم من جنسهم ومن معسكرهم المعادي أص�لاً لنضال
الشعوب واألمم الحرة منذ النشأة بل منذ النطفة!...
وأمر تفكيك وإزالة هذا الكيان الغاصب سلما ً او حربا ً
هو واجب وطني وقومي وديني وثقافي وإنساني ،تحقيقا ً
للعدالة الكونيّة عند ك ّل األح��رار وعند المتديّنين منهم
تحقيقا ً لمقولة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وهو

األمر الذي ال يتغيّر مع مرور الزمن وهو واجب من واجبات
اإلنساني عام ًة أيضاً..
وثوابت الفكر
ّ
وبعد كل ما مضى على أمتنا وعلى العالم من حروب
وارتكابات ،فإننا نستطيع القول بكل ثقة إننا نعيش لحظة
وعي إنساني مصيرية تقترب من نضجها وال ب ّد للسنن
الكونيّة والحتميّة التاريخيّة ان تفعل فعلها وفلسطين
يجب ان تصبح وستصبح قريبا ً ح��رة مستقلة عربية
وج��زءا ً ال يتجزأ من أمة مشرق ّية وعرب ّية قوية وعزيزة
وج��زءا ً من محور عربي وإسالمي مقاوم وق��ويّ صار له
ام��ت��داد عالمي مضاد لالستكبار العالمي واالستعمار
واالمبريالية واألحادية األميركية الهيمنيّة الجائرة!...
وحقيقة أنّ القدس يجب أن تعود ألهلها كما ك ّل فلسطين
باتت حقيقة ال مهرب منها بعد أن أصبحت مظلوميتها
وأحقية أهلها بها أوضح من الشمس في رابعة النهار وال
يمكن تغطية هذه الحقيقة بالغربال!...
فلسطين عائدة ألهلها ،وأهلها عائدون لها ،هذا حق لن
يشمله تقادم الزمان وال بناء المستوطنات غير الشرعية
أصالً كما نظامهم العنصري في تل أبيب وإص��رار أهلها
اليوم الذين يخرجون ك ّل ليلة من بين أوجاعهم ومطاردات
ُرسخ
جيش االحتالل وقطعان المستوطنين لهم ،إنما ي ّ
ويع ّزز هذه المعادلة المنتصرة...
باختصار شديد نقول لمن تبقى من حماة اإلسرائيليين
دوليا ً ولحكام تل أبيب أنه وبعد استعادة األمة وعيها
وق ّوتها بك ّل أشكالها العلنية المعروفة منها ،وتلك التي
سيتفاجأون بها في معركة يوم القيامة المقبلة تجعل
تحرير القدس أقرب جدا ً مما تتص ّورون!..
حتى ُمنظريكم ب��دأوا يتحدّثون عن الخراب الثالث
الذي ينتظركم وعن «إسرائيل» التي بدأت تلفظ أنفاسها
األخيرة!..
محاصرون في يوم القدس العالمي الراهن من كل
أنتم
َ
الجهات بالصواريخ الدقيقة و»الشاردة» ولم يعُ د أمامكم
إما حزم حقائبكم والرحيل عبر البحر أو انتظار موتكم
المحتوم على أيدي رجال محور المقاومة الذين يط ّوقونكم
من ك ّل االتجاهات!...
كنا نط ّوقكم من ست جهات شماال ً وجنوبا ً وضفةً
وعراقا ً ويمنا ً واليوم من قلب القدس ..حي الج ّراح شوكة
جديدة ستقلع آخر ما تبقى من أنيابكم ايها القتلة الغزاة
المحتلين!..
سنصلي في القدس،
بعدنا طيبين قولوا الله...

رفعت �أقالم الناخبين( ...تتمة �ص)1
التعبير األول :الذي يرى أن ال انتخابات من دون القدس ،ومن دون
موافقة (اإلسرائيلي) على إجرائها وإدخالها في العملية االنتخابية
ترشيحا ً واقتراعاً ،وبهذا يربط أصحاب هذا التعبير االنتخابات،
وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتجديد نظامه ،وإنهاء االنقسام
والشراكة السياسية ،رهينة بيد (اإلسرائيلي) ،الذي يعرف الجميع
أنه يسير بتسارع نحو مزيد من التطرف حيال موضوع القدس
والوجود الفلسطيني فيها وليس هذا فحسب ،بل إنهم يضيقون ذرعا ً
بالوجود الفلسطيني بر ّمته ،وبالتالي فال انتخابات في منظور الزمن
القريب ،وما تأجيل االنتخابات في حقيقة األمر إال إلغاء لها ،وأصحاب
هذا التعبير – الرأي ،هم الحزب الحاكم (فتح) ،ومعه بعض فصائل
االحتياط الجاهز لملء أي فراغ ممن يلعبون دور الكومبارس.
التعبير الثاني :يؤكد ب��دوره أن ال انتخابات من دون القدس
ترشيحا ً واقتراعاً ،سواء وافق (اإلسرائيلي) أم رفض ،ولكي تصبح
في حالة رفضه ،مادة اشتباك وعنصرا ً من عناصر إدامة الصراع ،ال
أن يتج ّمد ويتحنط عند القدس الشأن الفلسطيني بر ّمته ،حيث يرى
أصحاب هذا الرأي ،أن يت ّم إجراء االنتخابات بك ّل حال من األحوال،
ّ
بغض النظر عن الرفض (اإلسرائيلي) أو عن سالمة الصناديق
وأماكن وجودها من كنائس ومساجد وبيوت وحواري ،وعن مدى دقة
العملية االنتخابية وفق المعايير الفنية واإلدارية ،إذ أن مكاسب حالة
االشتباك أكيدة وراجحة ،فهي تم ّرر العملية االنتخابية من جانب،
وتكشف بشاعة االحتالل وزيف ديمقراطيته من جانب آخر ,وتثبت
مطالبنا وحقنا في القدس ،وفي أنها ال زالت مسألة صراع متواصل
ال ولن تحسمها ال قرارات ترامب باالعتراف بها عاصمة (إلسرائيل)،
وال إج��راءات نتنياهو والحكومات (اإلسرائيلية) ،كما يرى هؤالء
أنّ المسؤول عن وضع القدس الحالي ،وعن الرفض (اإلسرائيلي)
إلجراء االنتخابات فيها ،هو من أهملها في مفاوضات أوسلو ،ثم عاد
وأهملها عند عدم إدراجها في االتفاق المرحلي عام  ،1993حيث وافق

المفاوض الفلسطيني في حينه ،على تأجيل بحثها مع مجموعة
قضايا الح ّل الدائم ،والتي قطع الطريق عليها (اإلسرائيلي) مستفيدا ً
من ثغرات االتفاق المرحلي التي ال تع ّد وال تحصى ،وم��ن فشل
المفاوض الفلسطيني في إدارة الملف التفاوضي ،ثم حالة االنقسام
تعسفا ً اسم الربيع
الفلسطيني ،وما جرى في اإلقليم مما أطلق عليه
ّ
العربي ،كما يتح ّمل المسؤولية الرئيس الفلسطيني والفريق الذي
عمل معه للوصول التفاق أبو مازن – يوسي بيلين الشهير عام ،1995
ينص في ما ينص ،على
والذي عطله مقتل اسحاق رابين ،والذي
ّ
موافقة فلسطينية على (السيادة اإلسرائيلية) على القدس ،بحدود
بلديتها الحالية ،كعاصمة (إلسرائيل) ،وعلى إطالق اسم القدس على
أبوديس ،لتصبح عاصمة للدولة الفلسطينية منزوعة السالح ،مع
السماح بحريّة العبادة ،والوصول إلى األماكن المقدسة للجميع ،كما
يح ّمل بعض من أصحاب هذا الرأي ،حكومة سالم فياض والحكومات
التي تعاقبت بعدها جزءا ً كبيرا ً من مسؤولية اإلهمال ،وما أدّى إلى
تس ّرب العقارات المقدسية إلى ملكية الجماعات اليهودية المتطرفة،
ومنها جماعة (عطيرت امونيم) اليمينية والعدوانية المتطرفة .
ماذا بعد ...أسرع الردود على قرار تأجيل االنتخابات ،جاء على
لسان رئيس مكتب حماس السياسي ،الشيخ إسماعيل هنية ،الذي
جاء على طوله ،مفصالً ورصيناً ،ومقدّما ً جردة حساب ،وقد ربط
إج��راء االنتخابات بمجمل االتفاقات ،التي عقدتها حماس وباقي
الفصائل مع الرئاسة وحركة فتح ،حيث إنّ االتفاقات لم تقتصر
على االنتخابات ،وإنما شملت رزمة من المسائل منها وحدة القيادة،
والشراكة السياسية الكاملة ،وتصعيد المقاومة الشعبية ،وإطالق
الحريات السياسية في الضفة وغ��زة .ترك الشيخ اإلجابة على
تساؤالته مواربة ،مع انه أش��ار إلى إمكانية التعامل مع خريطة
سياسية جديدة وجبهة وطنية واسعة ،بحث تمثل القوائم المرشحة
جزءا ً منها ،لكن السلطة عادت إلى حياتها الطبيعية وكأن شيئا ً لم

يكن ،ويبدو أنّ موسم إطالق الحريات قد انتهى ،وهي ال تبدي قلقا ً
ظاهرا ً من إمكانية حدوث فلتان سياسي ،وهو أمر إنْ حصل ،فتت ّم
معالجته بالطرق األمنية ،كما حصل السبت الماضي مع الناشط نزار
بنات.
ماذا بعد ...تأجيل االنتخابات سيزيد من ضعف السلطة ،فالجمع
ّ
انفض من حولها ،ربما بمن فيهم أعضاء في لجنتها
الفلسطيني قد
المركزية ،وقد اشتبكت – أو أنها ستشتبك مع االتحاد األوروبي ،الداعم
المالي األكبر لها ،وعالقاتها العربية ليست على ما يرام ،فيما تبدي
الواليات المتحدة فتورا ً ملحوظا ً واعتكافا ً عن التدخل واالهتمام ...ما
تقدّم ال ب ّد أنه سيمثل عناصر جديدة وجدية تزيد من ضعف السلطة،
إما أمام االحتالل وحكومته وإدارت��ه العسكرية – المدنية ،بحيث
ستكون مضطرة أكثر من أي وقت مضى لالستجابة لطلباته غير
المقبولة أصالً ،والتي ستصبح فوق أن تطاق ،خاصة بعد حادثة
قتل جنود ومستوطنين جنوب نابلس يوم األحد الماضي ،وإما أن
ترضخ لخصمها الفلسطيني ،وأقصد هنا حركة حماس ،والتي لديها
من الطلبات والحاجات ما قد تعجز فتح والسلطة عن اإليفاء به ،فيما
قد تستطيع تحقيق ذلك أطراف من فتح مناوئة للسلطة.
ماذا بعد ...لم تكن جولة المصالحة األخيرة التي انتهت بتأجيل
االنتخابات – إلغائها – استثناء ،فقد عقدت قبلها جوالت وجوالت،
بما فيها تلك التي عقدت في مكة وقرب أستار الكعبة ،وعززت بأداء
مشترك لشعائر العمرة ،ولكن كل تلك الجوالت كانت تنتهي بالفشل
وباتساع الخرق ،أم��ام انعدام يقين المواطن الفلسطيني بجدية
وجدوى الحوارات وروايات المصالحة ،ر ّد عليهم أحد ع ّرابي الحوار
قائالً( :ه��ذه المرة صدّقونا) ،فهل بقي من يصدّق؟ وهل بقي من
مصداقية لجوالت حوار مقبلة.
*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة
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أسفرت عنه المفاوضات.
ومع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة اتخذت مصر ،والتي
تعاني أص�لاً من شح مائي ،مجموعة من التدابير لترشيد
استهالك المياه ،تحسبا ً لنقص محتمل في م��وارده��ا ،حيث
توسعت الحكومة المصرية في مشاريع تحلية المياه ،وإعادة
الزراعي وتبطين الترع لمنع تس ّرب المياه
تدوير مياه الصرف
ّ
في التربة ،وتصل نسبة الفاقد في المياه في مصر إلى أكثر
من  28في المئة ،وتسعى الحكومة لتخفيضها ،وفقا ً لبيانات
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
وفشلت كل جوالت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا
في التوصل التفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وك��ان أب��رز الجوالت تلك التي عقدت في برعاية أميركية،
بدون توقيع اتفاق بين ال��دول الثالث ،حيث رفضت أثيوبيا
توقيع االتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل االتحاد األفريقي على مدى ثالث دورات برئاسة كل
من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية على التوالي،
في دفع الدول الثالث إلبرام اتفاق.
وب��دأت إثيوبيا إنشاء سد النهضة عام  2011على النيل
األزرق ،وحاولت مصر خالل السنوات الماضية التوصل التفاق
يحفظ حقوقها المائية عبر سلسلة من المفاوضات ضمت مصر
وإثيوبيا والسودان من دون جدوى.
وتهدف إثيوبيا من بناء السد إلى توليد طاقة كهربية إلتمام
مشاريع تنموية ،فيما تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من
مياه النيل والتي تبلغ  55.5مليار متر مكعب سنوياً ،تحصل
على أغلبها من النيل األزرق ،بينما يخشى السودان من عدم
انتظام تدفق مياه النيل ما سيؤثر على السدود التي أقامتها
على مجرى النيل وقدرتها على توليد الكهرباء.

العالمي( ...تتمة �ص)1
بمنا�سبة يوم القد�س
ّ
التي أبرمت صك التنازل عن أشرف قضية بسياسة التطبيع على حساب
فلسطين وشعبها تجاوزا ً لك ّل التضحيات التي بذلت من شهادة الشهداء
ال��ى ع��ذاب��ات المعتقلين والجرحى وقلق األط��ف��ال الذين أدرج���وا على
الئحة االستهداف الصهيوني سحالً واعتقاال ً بممارسات يندى لها جبين
اإلنسانية على مرأى ومسمع من منظمات ودول تتوقف إجراءاتها وقرارتها
الصهيوني الغاصب ،حيث تتعطل كل
حتى الكالمية منها عند حدود الكيان
ّ
مفاعيل الرأي العام إنْ وجد.
إنّ ك ّل هذه المحاوالت والممارسات العدوانية للصهاينة وأعوانهم
تستهدف ّ
بث الرعب في النفوس الختراق القناعات والثوابت التي تعزز
التمسك بقيم القدس وحقوق الشعب الفلسطيني ،ولتعديل سلّم األولويات
تدب فيه الحياة بك ّل المعاني
تحت طائلة التدمير واالعتقال وصوال ً لقتل من ّ
وبانتهاك الحرمات داخل المسجد األقصى وأمام ساحاته وبواباته ،لكن
الوقائع تؤكد ان األجيال الالحقة ضمانة لجبه جميع المؤامرات التي
تستهدف ضياع التاريخ والجغرافيا ،وأنّ االنتفاضة او الهبّة الرمضانية
للشعب الفلسطيني في باحات المسجد األقصى وأمام باب العمود وسواه
تشي بأنّ ك ّل خيارات التهويد للقدس لن يكتب لها النجاح ...وأنّ ما حدث
أخيرا ً من مواجهات بين المقدسيين وجنود االحتالل الصهيوني كشف
قدرة الجيل الصاعد على تصعيد التحدي الى مستويات كانت القوى
المتصهينة قد تص ّورت أنها أصبحت من الماضي والتاريخ علّمنا بأنّ
األزمة تلد الهمة ،فكيف مع أهل الصبر والبصيرة؟ لذا فإنّ مواجهات القدس
هي إيذان بانتقال إرث القضية الفلسطينية لألجيال الالحقة ،وهو انتقال
آمن لن ينتهي بمرور الزمن ،ومقولة إنّ الكبار يموتون والصغار ينسون
قد سقطت الى غير رجعة ،واإلحياء ليوم القدس من جيل الى جيل يشكل
شبكة أمان بأنّ األرض لن تضيع وك ّل جهود الهرولة نحو التطبيع كرماد
تذروه الرياح .وتبقى اآلمال الكبيرة معلّقة على األجيال الحالية والقادمة
استنادا ً الى موروث جهادي عريق وعلى أكثر من صعيد.
أج��ل ،إنّ إحياء يوم القدس هو بمثابة التأكيد على حقوق الشعب
الفلسطيني في أرضه وعاصمته القدس الشريف ،وللتأكيد أيضا ً على
ما قاله اإلمام المغيب القائد السيد موسى الصدر (أعاده الله) إنّ مأساة
فلسطين لطخة سوداء في الضمير العالمي ...فـ «إسرائيل» ثكنة عسكرية
وليست مجتمعا ً ديموقراطياً ،او كما قيل ،بل جيش صهيوني عنده دولة
وليس العكس ...فاحذروا «العصر اإلسرائيلي».
في يوم القدس العالمي دعوة لتذكير العالم بمأساة فلسطين التي بقيت
القضية الوحيدة في العالم من دون ح ّل ،بالرغم مما شهده العالم من حلول
ألزمات .ولكن يبقى الرهان على المقاومة بتشكيالتها كافة ،سواء كانت
شعوبا ً او منظمات او أحزابا ً او حركات او دوال ً ترفض الخنوع والخضوع
واالستسالم والتطبيع واالتفاقيات الثنائية وسواها ،بالرغم من العقوبات
الظالمة بحق هذه الدول على شكل حصار وعلى أكثر من صعيد كما يحصل
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية وسورية ولبنان وفلسطين وأهلها.
أخيرا ً إننا في حركة أمل كما أكد ميثاقنا انّ فلسطين في قلب حركتنا
وعقلها ،أو كما قال اإلمام الصدر عيشنا دون القدس موت ّ
وذل ،وإذا تخلى
المسيحي او المسلم عن القدس فهو يتخلى عن إنجيله وقرآنه ،ليضيف
اإلمام الصدر انّ القدس هي قبلتنا وملتقى قيمنا وتجسيد وحدتنا ومعراج
رسالتنا إنها قدسنا وقضيتنا ...والقدس كانت في عقل وقلب شهداء أفواج
المقاومة اللبنانية أمل ال سيما الشهيد القائد مصطفى شمران الذي تحدث
عن أمنياته ليقول« :أسعد لحظات حياتي سقوط شاه إيران ،وأكبر أمل
عندي تحرير القدس ،وأكبر ألم عندي تغييب اإلمام السيد موسى الصدر».
في يوم القدس تحية إكبار وإعزاز لشهداء المقاومة في ك ّل مكان ،تحية
الى أسرى فلسطين من أطفال ونساء وشيوخ وشباب أولئك األسرى الذين
يتجاهل العالم حقوقهم.
وأقتبس من األخ الرئيس نبيه بري في كلمته األخيرة الكلمة النداء
«وأخيرا ً من يتجاهل ما يحدث في األقصى إما مساوم قبض الثمن ،وإما
اعتاد الصفح حتى بات ال ُتع َرف مالمحه أهي عربية ام عبرية».
تحية لك ّل من سار على درب القدس وتحية إكبار لإلمام الخميني في
ندائه اإلحيائي الذي ال يغيب ،وتحية لإلمام المغيّب السيد موسى الصدر
الذي أسكننا القدس قضية ورسالة ،وتحية لك ّل دعوة إحياء في زمن
التطبيع ودفن الرؤوس بالرمال.
*عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل
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Ãd� ¨w�U��« —U�√ 20 Ë 19 w� ¨r�UF�« w� WO�UI��« WO�UM�K�« WF�U�K� wL�UF�« fK�LK� ŸUL��« s� d���« »dÒ �� Ê√ cM�
¨tO� t� fO� l�u� s� qF�Ë ¨tKF�Ë t�KO� WK� s�Ë ¨t�L s� ¨ÂÒ _« WO�«d��ô« W��RL�« vK� ’d��« w�Òb� s� iF�
WO�dA�« ¨r�UF�« w� WO�UI��« WO�UM�K�« WF�U��« vK� V�uB�K� WBM� ¨WOL�— Ë√ WO�«d��« WO�d�Ë UO�O�Ë U�u�� ÒÍ√
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äÉfÓYEG
U�U���«
w� „U�M��«Ë l���« w�—«e� W�UI� sKF�
UN�K�L� W�U� U�U���« ¡«d�« s� »uM��«
tO� l�«u�« WFL��« Âu??� p??�–Ë ÍcOHM��«
Î U�U� …d�UF�« W�U��« s� 2021Ø5Ø21
dI� w� Î «dN� …dA� W�œU��« W�U��« W�UG�Ë
pK� ≠ ÷UO��« w� ≠ WOD�M�« w� W�UIM�«
Æ‰Ë_« o�UD�« ≠ —ËbM�
w� w�u�UI�« »UBM�« qL�J� r� «–≈Ë
a�—U� WFL��« ÂuO� q�R� U�U���ô« Ác�
ÊUJL�«Ë ÊU�e�« fH� w� 2021Ø5Ø28
Âu� w� `O�d��« »U� qHI� ·u� t�√ vK�
Æ2021Ø5Ø18 a�—U�� ¡U�ö��«

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG
Êö�≈
Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
q�dN�« ≠ p�KF� w�
wK�U��« wMG�« b�� dUM�« b�� VK�
bO�� d�U{ sO�� wK� tK�u� À—uL�
«—UIF�U� lzU{ s� ‰b� pOKL� «bM�
ÆsO�d� q�dN�« 52 Ë 6 r�—
Î U�u� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
‚UI�« ”U��
Êö�≈
Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
q�dN�« ≠ p�KF� w�
wK�U��« wMG�« b�� dUM�« b�� VK�
lzU{ s� ‰b� pOKL� bM� Î U{uH� t�HB�
3007 r�— —UIF�U� oN�« wK� WL�U� WB��
Æq�dN�« 7 r��
Î U�u� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
‚UI�« ”U��
Êö�≈
Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
q�dN�« ≠ p�KF� w�
wK�U��« wMG�« b�� dUM�« b�� VK�
lzU{ s� ‰b� pOKL� bM� ÎöO�Ë t�HB�
3926 —UIF�U� bO�� sO�� rO�«d�≈ WB��
ÆW�—UIF�« q�dN�«
Î U�u� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
‚UI�« ”U��
Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_
lzU{ ‰b� bM� U�UM� e�e� tM� VK�
Æu�dH� 351 —UIFK�
WF�«dLK� Î U�u� dA� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_
”UO�« s� W�U�u�U� rOK� UM� sO�√ VK�
t��U�u� d�O�� w�u� VK�Ë UM� ‰U�d�Ë
—UIFK� lzU{ ‰b� bM� UM� UO��«dO��« s�
Áœœ 650
WF�«dLK� Î U�u� dA� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_
r�K� r�K� n??�“u??� w�U�L�« VK�
”uO�uD�√ UDOK� W�—Ë b�√ s� W�U�u�U�
2141 «—UIFK� lzU{ ‰b� «bM� r�K�
UM� 2156Ë 2148Ë
WF�«dLK� Î U�u� dA� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_
ÂU??�—œ —œU??I??�« b�� Õö?? bL�� VK�
ÂU�—œ bL�� —œUI�« b�� W�—Ë b�√ t�HB�
– 308 —UIF�« s??� lzU{ s??� ‰b??� bM�
s�œ«b��« 10 r�IL�«
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

◊ËdA�« d��œ vK� Ÿö??�ù« Ác??� W�UF�«
≠ …—«œû???� W�UF�« W�d�bL�« w??� ’U??�??�«
qIOF� nOH� vM�� w� œU�F�« W�KB�
ÆwL�d�« Â«Ëb�« U�Ë√ ‰ö�
ÊuLCL�« b�d��U� ÷Ëd??F??�« q??�d??�
∫w�U��« Ê«uMF�« v�≈ qHGL�«
W�UF�« W�d�bL�« ≠ wM�u�« ŸU�b�« …—«“Ë
bI� V�J� ≠ WO�UL�« W�KB� ≠ …—«œû???�
Æ…“dO�« ≠ UIHM�«
q�� s�bNF�L�« ÷Ëd� qB� Ê√ V��
qL� Âu??� d??�¬ s� …dA� WO�U��« W�U��«
Ær�eK�K� œb�L�« ÂuO�« o���
2021Ø4Ø28 w� …“dO�«
hL� p�U� s�d�« ¡«uK�«
…—«œû� ÂUF�« d�bL�«
308 ∫nOKJ��«

¢VhôY êGQóà°SG
áYÉæ°üdG IQGRh
Êö�≈
—UN� s??� Î U?�U??�?? …d??�U??F??�« W??�U??�??�«
Íd�� ¨2021Ø06Ø01 tO� l�«u�« ¡U�ö��«
vM�� w� szUJ�« U�e�d� w� W�UMB�« …—«“Ë
Ÿ—U� ≠ W�UMB�« …—«“u� W�e�dL�« …—«œù«
÷Ëd� Ã«—b��« ¨ ËdO� ≠ `KB�« w�U�
ÆW�UMB�« …—«“Ë ÂËe� U�u�D� r�eK�
d��œ ’u??B??� o??�Ë ÷Ëd??F??�« Âb??I??�
’ Ø 142 ≠ 745 r�— ’U��« ◊ËdA�«
Ÿö�ô« sJL� Íc�« 2021Ø04Ø26 a�—U�
…dz«œ s� tM� W��� vK� Î U�U�� ‰uB��«Ë
W�UMB�« …—«“Ë w� Â“«u??K??�«Ë W��U�L�«
…—«œù« vM�� ≠ f�U��« o�UD�« w� WMzUJ�«
w�U� Ÿ—U� ≠ W�UMB�« …—«“u� W�e�dL�«
Â«Ëb�« U�Ë√ sL{ p�–Ë ¨ ËdO� ≠ `KB�«
ÆwL�d�«
W�d�bL�« rK� v�≈ bO�U� ÷ËdF�« rK��
‰Ë_« o�UD�« ∫w� szUJ�« W�UMBK� W�UF�«
≠ W�UMB�« …—«“u� W�e�dL�« …—«œù« vM�� ≠
Æ ËdO� ≠ `KB�« w�U� Ÿ—U�
v�≈ vB�√ b�� ÷ËdF�« qB� Ê√ V��
W�U��« q�� W�UMBK� W�UF�« W�d�bL�« rK�
l�«u�« sOM�ù« Âu� s� Î «dN� …dA� WO�U��«
Æ2021Ø05Ø31 tO�
Ø1¨000¨000Ø X�RL�« sO�Q��« WLO�
ÆWO�UM�� …dO� ÊuOK� jI� ‰Æ‰
W�UMB�« d�“Ë
tK�« V� œUL�Æœ
312 ∫ nOKJ��«

á°UÉN äÉfÓYEG
á«eƒªY á°übÉæe
πjÉæ©Jh á≤∏©e ` á∏MR ájó∏H
Êö�≈
UN�UL��≈ U??B??�U??M??L??�« WM�� bIF�
Î «dN� …d??A??� WO�U��« W??�U??�??�« ÂU??L??� w??�
WB�UML�« WI�dD� 2021Ø5Ø25 a�—U��
∫WO�uLF�«
«d�b���Ë WH—√ cOHM� ‰UL�√ r�eK�
”uO�uD�√ —U� ¡UO�√ w� dO��« rOEM��
‚UD� sL{ f�d� —U�Ë qOzU�O� —U� –
Æq�UMF�Ë WIKF� ≠ WK�“ W�bK�
Ác� w??� „«d??�??�ù« V??�d??� sL� sJLÔ�
◊ËdA�« d��œ vK� lKD� Ê√ WB�UML�«
w� W�—«œù« …dz«b�« Èb� œu�uL�« ’U��«
r�bI� tOK�Ë wL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ W�bK��«
Ê√ ◊d� ÊuLCL�« b�d��U� Ë√ bO�U� t{d�
WO�U��« W�U��« q�� W�—«œù« …dz«b�« qB�
a�—U��« o��� qL� Âu� d�¬ s� Î «dN� …dA�
ÆWB�UML�« ÁcN� œÒb�L�«
2021Ø5Ø5 w� WK�“
q�UMF�Ë WIKF� ≠ WK�“ W�bK� fOz—
VO�“ bF�√ ”bMNL�«

áeÉY äÉHÉîàfG
ÜƒæédG »a ∑ÉÑæàdGh ≠ÑàdG »YQGõe áHÉ≤f

á«ª°SQ äÉfÓYEG
ºjõ∏J IOÉYEG
»fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG ájôjóªdG
WO�U�d� r�bI� r�eK� …œU�≈ Êö�≈
nOEM� œ«u�Ë U�u�D�Ë
W�d�bL�« ≠ U�bK��«Ë WOK�«b�« …—«“Ë ÂËe�
w�bL�« ŸU�bK� W�UF�«
l�«u�« sOM�ù« Âu� s� …d�UF�« W�U��«
¨2020 —U�√ dN� s� ÊËdAF�«Ë l�«d�« tO�
U�e�d� w??� ≠ UB�UML�« …—«œ≈ Íd��
Ëœ—u� Ÿ—U??� ≠ ÊuCO� W�UM� w� szUJ�«
W�d�bL�« »U��� ¨ ËdO� ≠ l�UMB�« –
…œU??�≈ WB�UM� – w�bL�« ŸU�bK� W�UF�«
œ«u�Ë U�u�D�Ë WO�U�d� r�bI� r�eK�
– U�bK��«Ë WOK�«b�« …—«“Ë ÂËe� nOEM�
Æw�bL�« ŸU�bK� W�UF�« W�d�bL�«
WO�UM�� …dO� ÊU�uOK� ∫X�RL�« sO�Q��«
© U�uL�� 3 ® W�uL�� qJ�
—UF�√ r�bI� ∫r�eK��« WI�d�
d��œ ’u??B??� o??�Ë ¨÷Ëd??F??�« Âb??I??�
Ÿö??�ù« sJL� Íc???�« ¨’U??�??�« ◊Ëd??A??�«
ŸU�bK� W�UF�« W�d�bL�« s� tOK� ‰uB��«Ë
Æw�bL�«
…—«œ≈ rK� v�≈ ÷ËdF�« qB� Ê« V��
s� …dA� WO�U��« W�U��« q�� ¨ UB�UML�«
Ær�eK��« W�K� a�—U� o��� qL� Âu� d�¬
UB�UML�« …—«œù ÂUF�« d�bL�«
WOKF�« ÊU�Æœ
303 ∫nOKJ��«

π«°üëàdG ó«b ∞«∏µJ ∫hGóL
OƒªM êôH ájó∏H
Êö�≈
WO�U�_« nOKJ��« ‰Ë«b� l{Ë s�
qOB���« bO�
l{Ë s� œuL� Ãd� W�bK� fOz— sKF�
Âu�d�« W�UJ� WO�U�_« nOKJ��« ‰Ë«b??�
öL� qOB���« bO� 2021 ÂU� s� W�bK��«
W�bK��« Âu�d�« Êu�U� s� 104 …œUL�« hM�
∫wK� U� v�≈ dEM�« XHK�Ë 88Ø60 r�—
Êu�U� s� 106 …œUL�« hM� öL� ∫ôË√
sOHKJL�« vK� ¨ 88Ø60 r�— W�bK��« Âu�d�«
W�bK��« Âu�d�« b�b�� v�≈ «—u� …—œU�L�«
s� s�dN� WKN� ‰ö??� rNOK� W��u�L�«
ÆWOL�d�« …b�d��« w� Êö�ù« a�—U�
Êu�U� s� 109 …œUL�« hM� öL� ∫UO�U�
W�«d� ÷dH� ¨ 88Ø60 r�— W�bK��« Âu�d�«
q� s� ©WzUL�U� ÊUM�«® % 2 U�—b�Ë dO�Q�
‰ö� œb�� r� w��« m�U�L�« s� dO�Q� dN�
d��F�Ë ¨Áö�√ ‰Ë_« bM��« w� WMO�L�« WKNL�«
Îö�U� Î «dN� dNA�« d��
ÆWO�u�UI�« «¡«d�ù« –U��«
2021Ø04Ø20 œuL� Ãd�
œuL� Ãd� W�bK� fOz—
ÊUOu�u� p�œ—U�
306 ∫ nOKJ��«

áeÉY á°übÉæe
»æWƒdG ´ÉaódG IQGRh
W�U� WB�UM�
3 Ø Â Â Ø ≈ Ÿ Â Ø882 r�—
fOL��« —UN� s??� WF�U��« W�U��«
…—«“Ë Íd�� 2021Ø5Ø20 w� l??�«u??�«
≠ …—«œû� W�UF�« W�d�bL�« ≠ wM�u�« ŸU�b�«
WMzUJ�« UB�UML�« W�U� w� œU�F�« W�KB�
b��« o�d� ‰Ë√ ≠ qIOF� nOH� vM�� w�
ÊU�u�® WKzU� «“U� ∫r�eK�� W�U� WB�UM�
‰ö� VKD�« V� gO��« `�UB� ©ÊU�Ëd�Ë
Æ 2021 ÂUF�«
Ø2 r�— ’U��« ◊ËdA�« d��œ Ÿu{u�
Æ2021Ø2Ø24 a�—U� 1 Ø Ÿ Â Ø ≈ Ÿ Â
WB�UML�« w� „«d��ù« V�d� sL� sJL�

(1¢U áªàJ) ...πLDs ƒe º«°SôàdG
w��« «¡«d�ù« —U�� Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— l�U� ¨d�¬ bOF vK�
V�dN��« W��UJ� w� œÒbA�K� ¨«b�F� w� w{UL�« Ÿu��_« bI� Íc�« ŸUL��ô« w� c��«
XK�� w��« Àœ«u��« —«dJ� bF� ULO� ô ¨WO�UM�K�« W�u��«Ë W�d���«Ë W�d��« d�UFL�« s�
V�dN��« WOKL� w� UODF� s� oOI���« tO�« qu� U� l�U� UL� Æ…dO�_« W�Ëü« w�
ÆœbB�« «c� w� XLÒ � w��« UHO�u��« ULO� ô W�œuF��« v�« ÊU�d�« o�œUM WD�«u�
W�F�ò Ê√ v�≈ ¨wLN� bL�� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� WOK�«b�« d�“Ë —U??�√Ë
oO�M��Ë ¨V�dN��« Ÿu{u� w� …eÒOL� ‰UL�Q� X�U� wK�«b�« s�_« Èu� w� U�uKFL�«
WO�OK��« ‰Ëb�« WU�Ë WI�bB�«Ë WIOIA�« ‰Ëb�« W�U� l� ·UH�Ë `{«Ë ¨q�U�
Æå’uB��« «cN� «¡UB�≈ „UM�Ë ¨W�œuF��« UNM�Ë
t�√ sÒO�� u�Ò œ s�� ·u�uL�« l� oOI���« ‰ö� s� Ê√ WOK�«b�« …—«“Ë œU??�√Ë
WÒ�� ÊuOK� 94 v�«u�� —ÒbI� w��«Ë r�UF�« w� «—Òb�� WM�� d��√ V�dN� w� ◊—Ò u��
«bM��� …—«“u�« X�“Ò ËË ÆW�œuF��« v�« WN�u��
X�U�Ë U�eO�U� w� XD�{ Êu�U���
Ò
Æå2021 WM� «—b�L�« W��UJ� —U�≈ w� U�cOHM� rÒ � w��« UOKLF�« “d�Q�
U�uKFL�« U�«œ …—œUB�Ë d�u� w� W�dOBK� n�J� ‰UAO� W�d� UN�L�«b� bF�Ë
Êu� …œU� WO{UI�« ÊUM�� q�� w� W�UF�« WO�bL�« XL�«œ ¨W�dA�« V�UJ� s� UHK�Ë
ÆåU�«b�«ò rOK�� UNC�— bF� ¨«b�F� w� ‰«u�_« q�u��� åProsecò W�d� ¨f�√
jO�u�«Ë wKOz«d�ù« b�u�«ò Ê√ å¡UM��«ò XLK� ¨œËb��« rO�d� nK� bOF vK�
vK� ÷ËUHL�« w�UM�K�« ÍdJ�F�« b�u�« —«d≈ vK� ¡U�ö��« W�K� w� U{d��« w�dO�_«
rK� 2290 W�U�� v�« UNOK� Ÿ“UM�L�« WIDML�« l�Ë
Ò Íc�« 29 j� s� U{ËUHL�« ¡b�
b�eL� f�√ …—dI� X�U� w��« WO�U��« W�K��« qO�Q� v�« w�dO�ô« jO�u�U� l�œ U� l�d�
U{ËUHL�«ò Ê√ WOL�— —œUB� œU�√ ¨‚UO��« «c� w�Ë ÆåWO�UO��« «—ËUAL�« s�
eO�d�� wKOz«d�ô«Ë w�dO�_« ÕdD�« i�— w�UM�K�« b�u�« Ê_ ¨d�¬ —UF�≈ v�� XK�Q�
Ê« V�� ÊU� U{ËUHL�« Ê«Ë ¨23 WDIM�«Ë 1 WDIM�« sL{ Í√ ·u� j� ‰u� ‘UIM�«
¨ÎUHK� …œb�� W�œËb� ◊uD�� ‘UIM�« dB� ÷dH� fO�Ë WI��� ◊Ëd� ö� n�Q���Ô
Ò
s�— U{ËUHL�« ·UM���«ò Ê√ X�{Ë√Ë Æå «¡ö�≈ q� U{ËUH� Ác� œuF� ö� ô«Ë
dO�—Ëœ Êu� w�dO�_« jO�u�« l� Êu� ‰UAO� fOzd�« UN�d�O� w��« ôUB�ô«
Æå ËdO� w� Î «œu�u� ‰«“ U� Íc�«
ÂUF�« w�U�L�« mK�√ ¨ÊUM�� ‚uI� vK� ÿUH��« w� W�bI�� WÒOzUC� …uD� w�Ë
ÂUF�« VzUM�« —«d� WOM�_« …eN�_«Ë ¨WOMFL�« «—«“u�« Í—u��« ÊU�� w{UI�« ÍeOOL��«
mK�√ UL� ÆÊUM�� …—œUG� s� UNFM�Ë d�«u��« vK� e���« rO�«d�≈ wK� w{UI�« w�UL�«
l�œ ÂbF� vC� rO�«d�≈ w{UI�« s� —b Î UO�U� Î «—«d� WO�UL�« …—«“Ë Í—u��« w{UI�«
p�–Ë ¨ÊUM�� w� W�UD�« d�«u�� WKGAL�« WO�d��« VO� —ËU�—U� W�dA� UI���� Í√
w� w�dO�√ —ôËœ ÊuOK� 25 ?� l�uL�« wz«e��« bM��« qOB�� w� W�Ëb�« ‚uI� ÊULC�
Æ ôuL� l�œ s� X����« ‰U�
Íu��� W�ËU� 59 qO�d� s�ò ¡«—“u�« fK�� W�Uz— w� w�ö�ù« V�JL�« sK�√Ë
bF� Èd�√ s�U�√Ë ËdO� Q�d� w� UNOK� —u�F�« r� ÊU� …—uD��« …b�b� œ«u� vK�
Ác� VO{u� W��UF� WO�UL�_« åXHO� w��u�ò W�d� X�u�Ë Æ»¬ 4 —U�H�« W�—U�
Ã«d�ù W�dA�« l� l�u� bIF� Î UI�Ë WO{UL�« dN�_« Èb� vK� s�¬ qJA� U��u��L�«
ÆåÊUM�� s� dD��« «c�

(1¢U áªàJ) ...øª«dGh ájQƒ°S ø«H
Î UJ�UL�� Î UAO�Ë ¨Í—uNL��« dBI�« »d� j�U��� nz«cI�« X�U� ULO�
d��F� Í—u��« VFA�« s� WF�«Ë `z«d�Ë ¨W�Ò œUNA��« ÕËd� q�UI�
◊uGC�«Ë —U??B?�?�« qLÒ ���Ë ¨ÊU??L? �≈Ë sOI� qJ� UN�d� »d??�? �«
ÎôuË …œU�Ë ¡«—“ËË Î U�Oz— WÒOMLO�« WHC�« vK� ULMO� ¨ UO�C��«Ë
sO�ËUF�Ë s�—UA��� s??� ÊËœ U??�Ë d??�“u??�« ÊËU??F?� Èu��� v??�«
W�L� ‚œUM� w� ÊuAOF� ¨ÊUL�Ë …d�UI�«Ë ÷U�d�« sO� Êu�Ò“u��
¡V� lI� ULMO� ¨sO�dJ�F�« sO�ËR�L�« —U�� p??�– qLA�Ë ¨Âu��
w��« ‘uO��«Ë ¨w?
gO��« vK� ‰U�I�«
Ò
Ò ?�«—U??�ù« gO��«Ë ÍœuF��«
Î «bzU� ÈdM� W{—UFL�« WH{ vK� U�√ ¨w�«œu��«
gO��U� ULN�b�U�
Ò
UNK�UF� —œUG� r� WK�UJ�� …b�Ë sLO�« w� ÊuKJA� sOK�UI�Ë Î U�F�Ë
ÂÒbI�Ë ¨U�dBM� sOIO�« pKL� ¨—UB��« …b�Ë Ê«dOM�« …Ë«d??{ r�—
…œU� W�—u� w� Èd� q�UIL�U�Ë ¨UN�œU� s� »U�� ö� UO�C��«
…d�UI�«Ë ‰u�LD�«Ë f�—U� w� Âu�� W�L� ‚œUM� w� ÊuLOI�
r�b� hB�� t??�√ ÷d�HL�« ‰UL�U� ÊuLFÒ M�� ¨w?? �œË ÷U??�d??�«Ë
s� ÊuKI�M� W�e�d� v�« —«u� rN�« ÷d�H� s�Ó ‰uÒ �� b�Ë ¨rN�—UF�
w��« rN�—UF� w� ÊËbM��� ULO� ¨Èd??�√ ‰Ëœ »U��� bK� v??�« bK�
÷—_« XJ��√ WO�U�—≈ WHMB� U�UL� vK� Âö�ù« w� UN�u�uÒ ��
Íc�« VFA�« X??�?�–Ë XK�� ¨rN�dDO� o�UM� UN�√ ÊuL�e� w��«
Æt�UL� rN�√ «uL�“
v�« rN��—UI� w� ÊuI�U��« Êu??O?�Ë—Ë_« Êu�ËR�L�« hK�� ≠
w�C�Ë
UNOL�� sL� ÷—_« Ê√ ÃU�M��ö� wHJ� W�—UIL�« Ê≈ ‰uI�«
Ò
r�dNE� t??M?� Êu??F? �«b??� U??L?� r??N?�U??L?�≈ w??� s??O?�œU??B?�« Ê√Ë ¨U??N?K?�_
÷«dF��ö� t??�U??�√ ÊU??J?� ôË ¨r?? �«œ u??L?�« dD� YO� ¨»Ëd??�? �«
…œUI�« ÊœUF� »Ëd��« nAJ� ¨ÊœUFL�« nAJ� —UM�« ULJ� ¨gG�«Ë
bO�K� sLO�« w� dBM�« ÊuJ� Ê√ Î UON�b� Ëb�� p�c�Ë ¨r�U�UC� ‚bË
¨b�_« —UA� fOzdK� W�—u� w� dBM�« ÊuJ� Ê√Ë ¨w�u��« pKL�« b��
WOC� q� ¨W{—UF�Ë W�Ëœ WOC� X�O� W�{«Ë X�U� WOCI�« Ê_
ÆWO�C��«Ë ‚bB�«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
ºµªYO ¿hójôj ’ º¡©FGOh øe º¡d Gƒ©aOG
ÊËœ s� sJL� ·dB�« dF� XO��� Ê≈ ÊuÒO�UL�« ¡«d���« ‰uI� ≠
Ê≈Ë ¨ÊUM�� ·dB� UNM� sK�√ w��« Î U�O� ZM�� s� w��« WBML�« W�F�
ô≈ fO� rzUI�« r�b�« ULO� ¨sOO�UM�K� ÂbI� r�œ dO� u� XO����« «c�
‰«u�_« »U�√ —U�� »U��� ÊUM�� Ã—U� v�« ‰«u??�_« V�dN�� Î U�U�
v�« U�Ëd�L�« V�dN� W�UJ� Ê≈ ¡«d���« ‰uI�Ë Æs�c�UM�«Ë —U���« s�
W�—u��« ‚u��« s� «—ôËb�« V��� wN� W�—u� vK� V�d�� W�—u�
WÒ�—u��« W�Ëb�« WD� »dC� s�eM��« s� WO�U�— UOLJ� ‚u��« ‚dG�Ë
øs�eM��« r�œ dL��� sÓ� W�KBL� ¡«d���« ‰Q��Ë ¨sOMI��« vK� WLzUI�«
s�eM��« s� …œËb�� UOL� sO�Q� Ê√ Î ULK� øtM� ÊËbOH��L�« r� sÓ�Ë
—u�√ j�{Ë U�UH�«Ë WO�uLF�« «—UO��« wIzU�� w�U�L�« Ë« Âu�bL�«
ÍœËb�L� qIM�« WHK� s� r�b�« l�— dO�Q� q�� wHJ� ¨q�UIL�U� qIM��«
«œ—u��L�« r�� s�eM��« s� r�b�« l�— iH�O� q�UIL�U�Ë ¨q�b�«
øÎUOzUIK� V�dN��« n�Ë l� l�d�« v�≈ s�eM��« s�
t�ÒbI�Ë r�b�U� rJ��� w��« WÒOLMN��« WOKIF�« nAJ� s�eM��« ‰U�� ≠
‰«u??�_« V�dN� WOKLF� ‰ULJ��« l�«u�« w� u�Ë sOO�UM�K� W�b��
·dB�« dF� XO��� u� ÊuO�UM�K�« t�U��� U� ULMO� ¨Ã—U��« v�«
v�« œ«dO��ô« hÒKI� U�bF� sJL� XO����«Ë ¨r�b�« s� ÊuMG��O�
WBM� s� Î ôb??�Ë ¨r�b�« n�u� d��√ iH�MO�Ë —ôËœ «—UOK� 10
¨Ã—U�K� ‰«u??�_« s� b�eL�« V�dN� v�u��� —ôËb??�« dOF��� WÒOL�Ë
ÕdD� w�«e�ù« ◊UO��ô« v�« ¡u�K�« dOB� ÕdD� WOK�uL� W�UD� s�Ë
`O�� rOLF� —«b≈ s� ÊUM�� ·dB� ŸUM��« V�� s� ‰«R��« ¡«d���«
95% ÊuK�L� s�c�«Ë —ôËœ n�« 100 s� rNFz«œË qI� s�c�« sO�œuLK�
s� 5% W��� «u���� Ê√ ¨Ÿœu� ÊuOK� s� ÊËb�e�Ë sO�œuL�« s�
1000 s� b�e� ôË —ôËœ 200 s� V���« qÒ I� ô√ ◊d� Î U�dN� rNFz«œË
Î U�uM� —ôËœ «—UOK� W��Ë W�ö� sO� —ÒbI� W�uO� a{ `O�� U� ¨—ôËœ
·—UBLK� w�«e�ù« ◊UO��ô« qJA�� s�c�« lz«œu�« »U�_ pK� w�
ÆUN�ULC� b�ËË rNFz«œË s�
—ôËœ «—UOK� 6 Î U�uM� ‰œUF� Ã—U��« s� sOO�UM�K�« ö�u�� ≠
s� «—UOK� 3 aC�Ë ¨v�œ_« b��U� —ôËœ «—UOK� 3 ‰œUF� «—œUB�«Ë
«uM�� q�_« vK� VKD�« s� —ôËb�« ÷d� b�eO� UN�U�_ lz«œu�«
—œUBL�« l�u��Ë ¨—ôËœ —UOK� 15 WG�U��« ◊UO��ô« WLO� U�d�u�
r�b�« s� wMG� U� …dO� ·ô¬ 5 s� b�e� ô dF� vK� —ôËb�« —«dI��«
Z�U�d��« UNE�K� w��« Î «dI� b�_« özUFK� ô≈ WÒOK�uL��« W�UD��« s�Ë
Æw�Ëb�« pM��« l� l�uL�«
l{u� ÊUM�� ·dB� U�UO� X�U� «–« t�√ u� dÒO�L�« ‰«R��« ≠
øUN�«—«d� c��� nO�Ë W�uJ��« lL��� sLK� ¨ UOM�« s� ‰ƒU��

6

W�dÒ IL�« —œUBL�« tHB� U� Ê≈ —œUBL�« X�U�Ë ÆW�uJ��« Ác� r�b� W�œuF�K�
¨W�uJ� qOJA�� ÕU�M�«Ë —«c��ô« sO� ¨W�u�HL�« «—UO��U� Íd�d��« s�
q� WÒO�UO��« W�«d�U� —uF� s� Î «dO�F� fO� ¨UN�U� vK� —u??�_« ¡UI�Ë
W�ÒMA�� ·uI� vK� wI� «–≈ Î UuB� ¨Íd�d��« ÂU�√ oOC� w��« g�«uN�U�
¨W�œU��L�« W�ËdL�« iF�� t�K�K� sJL� Íc�« ¨w�uJ��« nKL�« W�—UI� w�
WOL�� ULNKLA� ô s�cK�« sOO�O�L�« s�d�“u�« WOL�� WOHO� h�� ULO�
s� d��√ Íd�d��« VOBO� —«c��ô« Ê_ ¨WO�UO��«Ë WO�UOM�« UOF�dL�«
W�—UALK� ÍœuF� ÕU�H�« vK� ÊuM�«d�Ë —«c��ô« ÊËdE�M� s�c�« tO{—UF�
W�uF b�√ ÊuJO�Ë ¨ÎU�F Íd�d��« l{Ë ÊuJO�Ë ¨q�b��« WOL�� w�
WO�ËR�L�U� Î UOK�«œË Î UO�—U� UNO� rNÒ�ÔO� ·Ëd� w� t�—U� p�d��� V�– «–≈
W�“√ w� tFCO� t�U� vK� l{u�« ¡UI�≈ ULMO� ¨v{uH�« v�≈ ÊUM�� c�√ s�
Î UI�Ë U�œU��≈ sJL� WOF�«Ë Ã—U�� Ê√ Î UuB� ¨sOO��dH�« l� …b�UB��
¨Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— f�—U� l� UNO� „—UA�� WO��d� ŸU�L�
Ì
W�—uNL��« fOz— o�d� qOL��Ë ¨WOF�«u�«Ë WO�öIF�U� Íd�d��«
ŸUM�ù
Ò
Æ‰uK��« Ác� l� »ËU���« rÒ �� r� «–≈ qAH�« WO�ËR�� d��« wM�u�« —UO��«Ë
Âu� ¡UO�≈ l� wMOD�KH�« q�«b�« u�� —UE�_« t��� WIDML�« bNA� w�
gO�� WOMOD�KH�« qzUBH�« UN�N�Ë «b�bN�Ë «dOC�� q� w� ¨”bI�«
tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« qD� Ê√ dE�ML�« s�Ë ¨‰ö��ô«
…œUI� ¡UO�≈ w� W�—UA� t� X�U� U�bF� ¨W��UMLK� WBB��
WLK� w� ÂuO�«
Ò
¨UN�ö� tK�«dB� bO��« ‰U� ¨”bI�« Âu� UO�UFH� Î «dOC�� W�ËUIL�« —u��
q�UIL�U�Ë ¨tOL�� s� lO�D��« l�—UA� Ê≈Ë ‰«Ë“ v??�≈ ‰ö??�?�ô« ÊUO� Ê≈
—ËU�� l�«d�� ULMO� ¨Î«—u??C?�Ë …u� œ«œe??�Ë b�U W�ËUIL�« —u�� ÊS�
Æt�uB�
lO�U�_« w� ”bI�« W�� Ê√ tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« b�√
gD��« W�¬ rN�N�«u�Ë Ê«bOL�« w� q�«u��« ”bI�« »U�� —uC� dN�√ WO{UL�«
”Ë—b� qJA� Î U�dJ�� …e� ŸUD� ‰u�œË WHC�« q�UH� Ê√ v�≈ Î «dOA� ÆWO�uONB�«
ÆÎ«b� rN� —uÒ D� ”bI�« …dBM�
…dO�_« À«b�_« Ê√ È√— sOD�KH� Î UL�œ åb�uL�«
d�ML�«ò
WO�UF� ‰ö� t� WLK� w�Ë
Ò
d���«Ë Æ‚uI��« Ác� s� Í√ s� tOÒK�� Âb�Ë t�uI�� wMOD�KH�« VFA�« p�L� b�R�
œ«bF��ô«Ë ÕËd�«Ë Âb�« qL�� X�«“ U� W�UA�« WOMOD�KH�« ‰UO�_« Ê√ tK�« dB� bO��«
dD�_ Á“ËU��Ë W�ËUIL�« —u�� U�� Ê≈ ‰U� Æq�IL�« dBM�« o�d� w� dO��Ë WO�C�K�
ÁU�� WÒO�ËR�L�« l�— r�Ò �� rOK�ù« Èu��� vK�Ë WIDML�« w� Áœu�Ë X�bN��« WK�d�
ÆW�_« WOC�
WÒO�dF�« WLE�_« Âö� fJ� vK� wIOI�Ë ‚œU??Ë œU� W�ËUIL�« —u�� Ê√ b�√Ë
”bI�« ÊQ� dFA� UMKF�� UL� ¨o�M�Ë
ÊËUF��Ë s�UC��Ë q�UJ�� t�√Ë ¨vC� ULO�
Ò
U�uFB�« r�— W�ËUIL�« —u�� W�ö tO� bNA� Íc�« X�u�« w� t�√ ·U{√Ë Æ»d�√
»Ëd��« œuI� X�U� w��« Èd�_« —ËU�L�« w�«b� Èd� ¨i�d���«Ë —UB��«Ë »Ëd��«Ë
ÆWIDML�« w� W�ËUIL�« vK�
Î «¡e� ÂU�_« s� Âu� w� sJ� r� WFÒ�DL�« ‰Ëb�« Ê√ v�≈ tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« —U�√Ë
WO�ËR�L�« Ê√ l�U�Ë ÆW�dFL�« Ác� —U�� vK� Î «d�R� UN�Ëd� ÊuJ� v�� W�dFL�« s�
W�ËUIL�« —u�� …u� b�A� Ê√Ë ¨WOMOD�KH�« W�ËUILK� r�b�« ‰UJ�√ W�U� r�bI� w� ÂuO�«
…—«d� w� Êu�dF� WM�UNB�« Ê√ ·U{√Ë Æ—u�L�« «c� tFMB� WIDML�« q�I��� Ê_
ÊuFÒOCÔ� r� p�c�Ë ¨Î«b� dOB� wI��L�« ÁdL� Ê√Ë ¨t� q�I��� ô ÊUOJ�« «c� Ê√ rN�H�√
q� v�≈ t�u� Ê√ V�� Íc�« rOK��« oDML�« Ê√ È√—Ë ÆqzU� ö� r�¡U�œË r�œuN�
Ë√ …uI�U� rN�œU�≈ rÒ ��� ô≈Ë ¨U�uK��« w��« ÷—_« „d� rNOK� Ê√ …«eG�«Ë sOK��L�«
ÆUNM� «u�√ w��« s�U�_« v�≈ U�dOG�
U�uKFL�«Ë U��d���« WKL� dO�Q� X��Ë Î UO�U�{ w�uJ��« bNAL�« wI�Ë
t��F� w� tKL�O� U� ‰u� WO�UO��«Ë WO�ö�ù« W�U��« UN� X�d� w��« W�—UC�L�«
dOB� v�≈ W�U{≈ ËdO� v�≈ ÂuO�« qB� Íc�« ÊU�—œu� n�≈ ÊU� U��d� WO�—U� d�“Ë
ÊU� «–≈ U�Ë ¨dN�√ WO�UL� cM� Íd�d��« bF� nKJL�« fOzd�« tKL�� Íc�« nOKJ��«
Æ·UDL�« W�UN� w� —«c��ô« v�≈ Q�K�Ë ‚«—Ë_« jK��Ë W�ËUD�« VKIO�
sOO�UM�K�« sO�ËR�L�« ⁄ö�≈Ë Áu�b� ¡ôœû� ËdO� v�≈ t�uË ÊU�—œu� dE�M� r�Ë
Êu�Q�ò ∫UNO� ‰U� d��u� vK� …b�dG�� p�– o���« q� ÆWL�U��«Ë …d�U�L�« qzU�d�«
l� q�U� s�UC� W�U�—Ë sOO�UO��« …œUIK� Âe��« …b�b� W�U�— l� Î «b� ÊUM�� w�
¨WOM�Ë «¡«d�≈ U�c��« bI� W�uJ��« qOJA� ÊuK�dF� s�c�« t�Ë w� Âe��« ÆsOO�UM�K�«
ÆåW�«b��« œd�� Ác�Ë
Î w�—U�“ b�Ò R�ò ∫·U{√Ë
¨—U�ü«Ë W�U�D�«Ë rOKF��« ‰U�� w� U��d� s�UC� UC�√
Æår�bK� q�√ s� r�bN� È—UB� Êu�c�� s�c�« sOO�UM�K�« UNL�œË
å¡UM��«å?� q�I��L�« —UO� —œUB� b�√ ¨XLB�U� j�u�« XO� ◊U�Ë√ XLB��« ULO�Ë
öOK��Ë U�uKF� s� ŸUAÔ� U� q�Ë —«c��ôU� j�u�« XO� w� WE�K�« v�� —«d� ôò Ê√
Áb�Ë Íd�d��« fOzd�« pK� ÊQA�« «cN� dO�_« —«dI�«Ë Æ‰UO��« Z�� s� w� p�– ‰u�
sL{ –UI�û� bO�Ë o�dD� …b�b� W�uJ� nO�Q�� WE�K�« v�� p�L�� ‰«e� ô u�Ë
sJ� Æåb�_ qDF� YK� ô sOKI���Ë sOOUB��« W�uJ� Í√ WO��dH�« …—œU�L�« ◊Ëd�
ôË WKHI� »«u�_« Ê√ Íd�d��« b�Ë ‰U� w� œ—«Ë —«c��ô« —UO�ò ÊS� ◊U�Ë_« V���Ë
nOKJ�� WO�—U� W�u�� s� ŸUAÔ� U� ◊U�Ë_« XH�Ë ÆåWLNL�« ÁcN� —«dL��ô« tMJL�
WMO�UL�« —U�≈ w� p�– WF{«Ë ÆÁdO�Ë w�UIO� VO�� fOzd�U� Èd�√ WOM� WOB��
Æ—«c��ö� tF�b� Íd�d��« vK� jGCK� qLF� w��« WO�ö�ù«
d�“u� nO�ò ∫WKzU��� ÆÎUOIDM� Íd�d��« ÊU�—œu� wI�K� Ê√ ◊U??�Ë_« X��—Ë
Í√ sOO�U�_« UN�«d�√ b�√ wM����Ë WO�uJ��« W�“_« q�� w�Q� Ê√ w��dH�« WO�—U��«
wD�u�« U�—Ëœ U��d� bIH� «c�Ë øUN� ‰Ë_« wMFL�«Ë W�uJ��« nO�Q�� nKJL�« fOzd�«
Íd�O� Íd�d��«ò Ê√ X�{Ë√Ë Æåq��« œU��≈ vK� sOO�UM�K�« …b�U�L� jO�u�«Ë
¡wA�« vK� wM��Ë q�I��L�« ‰u� W??�ƒ— ÊuÒ JO� U�bF�Ë ÊU�—œu� l� «—ËUA�
Æåt�«—UO� r���Ë ÁUC�I�
—UO��« fOz— ¡UI� …d�U�� tM� ÊuO��dH�« VK� ‰U� w� Íd�d��« n�u� s�Ë
Íd�d��«ò Ê√ vK� ◊U�Ë_« œb� ¨q��« qON��� qO�U� Ê«d�� VzUM�« d��« wM�u�«
ÊU� Ê≈ U� dÌ �√ `O{u� Ë√ —U�H��ö� tM� Î «b�u� VKD� s�Ë b�√ vK� »U��« qHI� ô
cM� q�J�« ¡U�ƒ— o�K�
r� t�√ r�— bÒ F��� uN� ¨WO�UO� WK�� fOz— WHB� ÁdO� Ë√ qO�U�

Î ULK� ¨w�UOM�« fK�L�« fOz— l� Î U�UO�√Ë W�—uNL��« fOzd� t�«¡UI� dB� q� tHOKJ�
t��uJ� `ML� s� t�√ Î «dN� sKF�Ë WO�UOM�« «—UA��ô« w� Íd�d��« r �� r� qO�U� Ê√
Æåq_« w� W�uJ��« ”√— vK� Áœu�Ë i�d�Ë WI��«
vK� «—uD��«Ë wK�L�« l�«u�« ”—b� Íd�d��«ò Ê√ v�≈ UN�H� ◊U�Ë_« X�H�Ë
XH�Ë Æå—«d� Í√ –U��« q�� «—ËUA� W�Ëd� Íd�O�Ë w�Ëb�«Ë wLOK�ù« sO�u��L�«
dO�_« ¡UIK�« ‰ö� sO�—u��« «uGK�√ sO�œuF��« Ê√ s� XKI� w��« U�uKFL�« ◊U�Ë_«
ÆåÍd�d��U� WÒOMF� dO� WJKLL�«ò ÊQ� ÂUA�«
WJKLL�« WKJA�ò Ê√ v�« …dOA� ÆW�œuF��« l� WFOD� vK� Íd�d��« ÊuJ� Ê√ XH� UL�
tK�« »e�� U�—«d� s� Î «¡e� XLK� w��« WO�UM�K�« W�Ëb�« l� q� Íd�d��« l� X�O�
W�œuF��« l� WKJA� Íd�d��« Èb� ÊU� u� t�Q� d�Ò –Ë Æåw�—U��« ŸËdALK� W�b�
W�uJ�K� Î U�Oz— ÊU� U�bM� UNF� WO�UH�« 16 lO�u� Âe�F� Íd�d��« ÊU� UL� fJF�« Ë√
Æå2016 ÂU�
œËb�� o�√ ÂU�√ —u�_«ò Ê√ v�≈ —U���« bL�� VzUM�« åq�I��L�«ò WK�� uC� XH�Ë
s�Ë tM� Î U��d� ÊuJ� s� ·UDL�« W�UN� w� Î «—«d??� c��� Ê√ bÒ � ô Íd�d��« fOzd�«Ë
fOz— ÊuJ� Ê√ d��« wM�u�« —UO��« —œUB� XH� ULO� ÆåbK��« W�KB� kH�� tJ�L�
nO�Q� b�d� —UO��«ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� …dOA� ¨W�œUFL�« s� Íd�d��« Ã«d�≈ b�d� —UO��«
WOI��L�« bIF�« qO�c�� nKJL�« fOzd�« l� ÊËUF�K� bF���Ë bG�« q�� ÂuO�« W�uJ��«
d�Ëb�Ë —«u��« ·UM���«Ë W�—uNL��« fOz— …—U�“ v�≈ ÁU�œ UL�UD�Ë nO�Q��« ÂU�√
WO�UOM�« ÈuI�«Ë nz«uD�« vK� UNF�“u�Ë ¡UL�_« sLC�� WK�U� WKOJA� r�bI�Ë U�«Ëe�«
ÆåWO�U�OL�«Ë W�—u��b�« ‰u_«Ë …b�uL�« dO�UFL�« o�Ë
pKL� ô WO�U�_« WO�UO��« ÈuI�« s� Î «b??�√ò Ê√ v�« å¡UM��«ò U�uKF� œU??�√Ë
Ê√ v�« …dOA� ¨åÁ—«c��U� Íd�d��« ÂbI� ‰U� w� WK�IL�« WK�dLK� u�—UMO� Ë√ Î «—uB�
WOLOK�ù« WO�Ëb�« «—«u��« ÃuC� q�� W�uJ��« nO�Q�� Èd�√ Wd� Íd�d��« ÂU�√ò
ô b� ÊUM�� w� W�u�� W�uJ� qJ� vK� ÃuÒ ��Ë WIDML�« U�U� w� UN�L�d� ¡b�Ë
ÆåW�—u� – WO�«d�≈ – W�œuF� W�u�� X�U� «–≈ ULO� ô UNO� ÊUJ� Íd�d�K� ÊuJ�
v�« dOA� vDF� Í√ b�u� ô wK�L�« Èu��L�« vK�ò t�√ w�U�uK�œ —bB� È√—Ë
∫sO�U�D�U� WO�—U��« t�ôu� s� œU� Íd�d��« Ê√ s� r�d�« vK� ¨W�uJ��« …œôË ÊUJ�≈
t�L�— Íc�« —U�ù« w� W�uJ� vK� —«dù« ¨W�uJ��« W�Uzd� Î UOB�� t� p�L��« ‰Ëô«
ÆåqDF� YK� ÊËœ WKI��� UOB�� Í√ ¨WO��dH�« …—œU�L�«
¨W�ËUD�« vK�Ë …œ—«Ë ôUL��ô« q�ò ∫—bBL�« ‰U� ¨—«c��ôU� Íd�d��« `�uK� s�Ë
s�� r� —«c��ô« b�u� ÊQ� bOH� WO�—U��«Ë WOK�«b�« ¡«u�_« ¨WE�K�« v�� tK�√ sJ�
ÊUM�� v�« œuF� U��d�ò ∫·U??{√Ë ÆånO�Q��« ‰U�F��ô W�ËU�� „UM� q� ô ¨bF�
lO�u��« …œd�L�« sOF�U� Èd� Ê√ q��Ë ¨lzUC�« X�u�« ¡q� q�« s� w�dO�√ nOKJ��
ÊUM�� UNO� UL� WIDML�« UHK� q� ÊS� ¨w�«d�ù« w�dO�_« ÍËuM�« ‚UH�ô« vK� Î «œb��
ÆåWIKF� vI���
WÒO�—U��« d�“Ë tzUI� bF� ¨wK� r�dJ�« b�� wK� ÊUM�� w� Í—u��« dOH��« XH�Ë
ÀÒb�� ¨o�√ W�u� UM�d�√ UM�Ò √ò v�≈ ¨W��Ë q�d� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� sO�d�GL�«Ë
UNO� ÊuJ� W�uJ� qOJA� v�≈ ‰uu�« vK� ’d��«Ë WÒO�UM�K�« ŸU{Ë_« s� W��Ë UNO�
ÆåWÒOM�_«Ë WÒ�œUB��ô« ŸU{Ë_« w� W�—u� l� q�UJ��« WÒOL�√Ë ¨ÊUM�K� Ãd��
sO�“UM�« lO�A� vK� Ud�
Èb??�√ W��Ëò ÒÊ√ v�≈ ¨w�U� dL�R� w� —U??�√Ë
Î
X�Òb� b�Ë ¨Èd�J�« WÒO�K�_« ÊuKJÒ A� r�Ë ¨r�bK� v�≈ …œuF�U� sO��«d�« sOÒ�—u��«
W�—u�ò ÒÊ√ sK�√Ë ÆåUNzUM�_ WL�dJ�«Ë WM�ü« …œuF�« sLC� w��Ò « öON���« qÒ � W�—u�
W�—u�Ë ¨d��√ ÂU�_« v�« ‰uu�« b�d� w��Ò « «—œU�L�«Ë WÒO�U��ù« UF�«dL�« qÒ J� V�d�
Ò
Æån�«uL�« w� W��U� U�U��« t� X�U� bK� Ë√ oOI� Í√ V�uB� w� W�KB� W��U
u�d�Ë WF�«d� w� sOÒ�œuF��« ¡UIÒ �_«Ë …e�e�Ë WIOI� W�Ëœ W�œuF��«ò ÒÊ√ v�≈ U�Î �ô
U� —ÒbI�Ë ¨sOÒO�U�uK�b�« s� œbF� ¡UIK�« ‰ö� s� U�«d� UN�U�ÒbI�Ë ¨WK�u� ÊuJ� ô√Ò
ÆåÂö�ù« d�� W�œuF��« w� —U�J�« sO�ËR�L�« s� ÁUMFL�
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�أوهانيان ا�ستقبلت بدر والتقيا مع ًا  10اتحادات
استقبلت وزي��رة الشباب والرياضة في
حكومة تصريف األعمال فارتينيه أوهانيان
في مكتبها في الوزارة ،رئيس نادي األنصار
نبيل ب��در ،بحضور مدير ع��ام ال���وزارة زيد
خيامي ،ورئيس مصلحة الرياضة محمد
عويدات ،حيث قدمت التهنئة لنادي األنصار
بشخص رئيسه ب��در على ال��ن��ج��اح ال��ذي
حققه ال��ن��ادي ب��إح��رازه لقب بطولة لبنان
لكرة القدم ،مؤكدة على أن هذه اإلنجازات
وال��ك��ؤوس والميداليات تقوم على عوامل
هامة منها التنظيم والتمويل وحسن إدارة
المال واختيار الجهاز الفني وحسن اختيار
الالعبين ،متمنية للنادي دوام النجاح ،آملة
أن يمثل لبنان بأحسن ص��ورة في بطولة
كأس االتحاد اآلسيوي.
وتوجه بدر بالشكر إلى الوزيرة اوهانيان
ّ
على تهنئتها لفوز فريق األنصار بلقب بطولة
لبنان ،مقدّرا ً الجهود التي تقوم بها من أجل
الرياضيين في لبنان ،وش��رح أج��واء سفر
الفريق لتمثيل لبنان في المنتدى اآلسيوي
للعبة ،ناقالً شكر إداري��ي والعبي االنصار
للوزيرة على الجهود التي قامت بها من أجل
تأمين اللقاح ضد فيروس كورونا ولبعثة

النادي التي ستمثل لبنان في كأس االتحاد
اآلس��ي��وي  2021واع����دا ً بتقديم ال��ص��ورة
المش ّرفة عن الرياضة اللبنانية .وقدّم بدر
إلى أوهانيان درعا ً تذكارية تقديرية.
االتحادات الرياضية تتسلم مساعدات بدر
بعدها ،استقبلت أوهانيان وب��در معاً،
ممثلي االت��ح��ادات الرياضية العشرة التي
استفادت م��ن المساهمة المالية المقدمة
منه عبر ال�����وزارة ،ل��ش��راء ل��ق��اح��ات لهذه

االتحادات ،وهي الكيك بوكسينغ والمواي
ت��اي واالس��ك��واش والتجذيف والمصارعة
والجمباز وللوشو كونغ ف��و وال��دراج��ات
والعاب القوى والمالكمة ،وتقدّمهم أمين
عام اللجنة األولمبية اللبنانية رئيس اتحاد
التجذيف العميد المتقاعد حسان رستم.
ورحبت أوهانيان بممثلي االت��ح��ادات ،ثم
قالت« :أتقدّم من نادي األنصار بالتهنئة على
فوزه بلقب طولة لبنان وأتمنى له ولنادي

العهد التوفيق في تقديم أفضل صورة عن
لبنان في كأس االتحاد اآلسيوي».
وتوجهت الى بدر بالقول «في هذه األيام
ّ
الصعبة ،واألزم��ات االستثنائية االقتصادية
والمالية واالجتماعية ،وم��ا ينال القطاع
الرياضي منها ،نحن بحاجة لمستثمرين
ورجالمؤمنينبالرياضةاللبنانية،ولمبادرات
فردية مثل مبادرتكم التي هي مبادرة إنسانية
(ش��راء لقاحات لعشرة اتحادات رياضية)،
وهو خير دليل على ثقتكم بالرياضة اللبنانية،
وعلى التكافل والتضامن مع وزارة الشباب
والرياضة في خدمة القطاع الرياضي».
وفي الختام ،شكر بدر أوهانيان ،مؤكدا ً
أن «ه���ذه ال��م��ب��ادرة ل��م ت��أت م��ن ف���راغ ،بل
م��ن إحساسنا بالمسؤولية الكبيرة التي
نحملها ،والعمل الدؤوب والمتابعة لشؤون
الرياضة ،ما أعطانا الحافز للقيام بمبادرة
صغيرة رمزية تحتسب انشالله ،حيث انه
بهذا المبلغ الرمزي نقدر على تقديم شيء
للرياضة اللبنانية ،وال نحصر وجودنا بلعبة
كرة القدم ،فنكون قريبين من كل االتحادات،
ونكون جاهزين للوقوف الى جانبهم بأي
محفل آسيوي أو دولي».

ّ
أميركي بكرة ال�س ّلة للمحترفين
الدوري ال
ّ
ّ
يت�صدر الغرب
ميلووكي �إلى «البالي �أوف» و�صنز
سجل العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو  36نقطة ليقود
ّ
ميلووكي باكس إلى األدوار اإلقصائية «بالي أوف» إثر تفوقه -124
 118على بروكلين نتس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
فيما استعاد فينيكس صنز صدارة المنطقة الغربيّة بفوزه -134
 118على كليفالند كافالييرز بعد التمديد.
ولم تخيب قمة المنطقة الشرقية بين الغريمين اآلم��ال حيث
بقيت المنافسة حامية الوطيس قبل أن يبتعد باكس قليالً في الربع
األخير ،وأضاف أنتيتوكونمبو أفضل العب في الدوري في الموسمين
الماضيين  12متابعة وأربع تمريرات حاسمة ،ليخطف الفوز لباكس
الذي بات سابع المتأهلين إلى الـ»بالي أوف» بعد فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز ،نتس ،فينيكس صنز ،يوتا جاز ،لوس أنجليس كليبرز
ودنفر ناغتس.
وحقق باكس فوزه الـ 41هذا الموسم مقابل  24هزيمة ليبقى
ثالث المنطقة الشرقية خلف نتس الثاني الذي سقط للمباراة الثالثة
تواليًا.
وأض��اف كل من غرو هوليداي وكريس ميدلتون  23نقطة من
جانب الفائز.
ومن جانب الخاسر ،سجل كايري إرفينغ  38نقطة مقابل  32لكيفن
دورانت 12 ،لجو هاريس و 10لكل من جيف غرين ومايك جيمس في
ظل استمرار غياب الهداف اآلخر جيمس هاردن.
وفي كليفالند ،استعاد صنز صدارة المنطقة الغربية بفوزه -134

 118على كافالييرز بعد التمديد بقيادة ديفن بوكر الذي سجل 31
نقطة.
سجل بوكر  14تسديدة ناجحة من  27محاولة وأض��اف ست
ّ
متابعات وخمس تمريرات حاسمة ليساهم في الفوز الخامس تواليًا
لصنز.
وكان وصيف القاع في المنطقة الشرقية الذي دخل المباراة وهو
رسميا ً خارج دائرة المنافسة على التأهل إلى األدوار اإلقصائية ،ندا ً
قويا ً لصنز.
ووصل تقدم فينيكس إلى  12نقطة في منتصف الربع الثالث،
إال أن كافالييرز عادلوا النتيجة  114-114قبل  24ثانية من نهاية
المباراة وفرضوا التمديد ،وانتفض صنز في الشوط اإلضافي وسجل
العبوه  15نقطة متتالية مقابل صفر للخصم ،ليتقدموا 114-129
حيث لم ينظروا خلفهم بعدها ليمضوا قدما ً نحو الفوز.
وحقق صانع األلعاب كريس بول  23نقطة و 16تمريرة حاسمة
وست متابعات لصنز ،فيما أضاف ميكال بريدغز  22نقطة.
أما دي أندري أيتون من باهاماس سجل  ،15فيما أحرز فرانك
كامينسكي  11من مقاعد البدالء .وك��ان أي��زاك أوك��ورو من جانب
الخاسر أفضل مسجل في اللقاء مع  32نقطة ،مقابل  29لزميله كولين
سيكستون.
وفي نيو أورليانز ،واصل ستيفن كوري تألقه حيث تجاوز مرة
أخرى عتبة الثالثين نقطة ،إال أن نقاطه الـ 37لم تكن كافية لتجنيب

مجلس إدارة النادي».
وأض���اف« :سيحضر  3من المستشارين
الداعمين (المشجعين) ،الذين يتم اختيارهم
من خالل االنتخاب واالختيار ،في اجتماعات
مجلس اإلدارة ،لضمان اعتبار المشاعر العامة
للجمهور ،جزءا ً من عملية صناعة القرار في
النادي».
وأكمل« :سيتشاور النادي اآلن مع منتدى
المشجعين والعديد من روابط التشجيع غير
ّ
الرسمية ،لمناقشة العملية المقترحة للنادي

غولدن ستايت ووريرز الخسارة  108-103أمام بيليكانز.
وكانت هذه المرة الرابعة والثالثين هذا الموسم التي يسجل فيها
كوري  30نقطة أقله في المباراة .وكان لونزو بول أفضل مسجل من
جانب الفائز مع  33نقطة ،ست تمريرات حاسمة و 4متابعات ،مقابل
 23نقطة لزيون وليامسون.
ويحتل بيليكانز المركز الحادي عشر في المنطقة الغربيّة ،على
بعد مقعد من آخر المراكز المؤهلة لخوض ملحق األدوار اإلقصائية
مع  30انتصارا ً مقابل  36هزيمة.

الختيار المستشارين الداعمين الثالثة».
وتابع« :معايير الترشيحات واالختيار
ستضمن أن المشجع المختار ممثل لقاعدة من
المشجعين ،وسيتم إجراء اختيار جديد قبل
بداية كل موسم».
وواص������ل« :س��ي��ت��م إرس�����ال ال��م��زي��د من
المعلومات المتعلقة بهذه القضية مباشرة إلى
منتدى المشجعين ورواب��ط المشجعين غير
الرسميين األخرى في األيام المقبلة».
وأردف« :س��ي��ط��ل��ب م���ن ال��م��رش��ح��ي��ن

الناجحين الدخول في اتفاقية سرية (عدم
إفشاء أسرار االجتماع) ،مماثلة في نطاقها
اللتزامات السرية الخاصة بعضو مجلس
اإلدارة».
وأضاف« :لن يكون للمستشارين الداعمين
أي��ة حقوق تصويت ،ول��ن يشاركوا في أية
اجتماعات تتعلق بالالعبين والموظفين
واألكاديمية» .وأتم« :سيحضر المستشارون
الداعمون ما يقرب من  4اجتماعات في السنة،
أو أكثر من ذلك ،إذا كان هذا مناسباً».

فيدال ينع�ش خزينة البر�شا بمليون دوالر بعد فوزه مع �إنتر ميالن ببطولة �إيطاليا
كشفت تقارير صحافية إيطالية ،أمس األربعاء،
أن خزينة نادي برشلونة ستنتعش بمبلغ قدره
مليون ي��ورو ،بعد ف��وز إنتر ميالن بلقب ال��دوري
اإليطالي هذا الموسم.
وحسب تقرير الصحافي الموثوق ،جيانلوكا

دي م��ارزي��و العامل ف��ي شبكة «س��ك��اي سبورت
إيطاليا» ،سيتعيّن على إدارة إنتر ميالن دفع
مليون يورو لبرشلونة كمكافأة الفوز بلقب الدوري
اإليطالي ،كجزء من عملية انتقال أرتورو فيدال إلى
«النيراتزوري».

م�سابقة ّ
«تحدي الخطيب» في دبي
للفرن�سي ماندي �أري�ستايد

ّ
نظمت شركة «سبورتس مانيا  -دبي» بالتعاون مع «تشامبس  -دبي» تجربة جديدة من
نوعها في كرة السلة أطلق عليها اسم «.»Beat The Khatib One on One Challenge
وهذا التحدي عبارة عن مباريات في كرة السلة (واحد على واحد) على أن يتحدى الفائز في
البطولة الالعب األسطورة فادي الخطيب وأحد أبرز الالعبين في القارة اآلسيوية على م ّر التاريخ
في مباراة ختامية .أقيمت المباريات على أرض ملعب «تشامبس» في اإلمارات العربية المتحدة
بمشاركة ثالثين العبا ً تحت إشراف االتحاد اإلماراتي لكرة السلة و»مجلس دبي الرياضي» .وقد
جاءت النتائج على الشكل التالي:
 المركز األول :الفرنسي ماندي آريستايد الذي حصل على جائزة نقدية بقيمة ثالثة آالف درهموقسيمة شرائية من  Under Armourبقيمة ثالثة آالف درهم.
 المركز الثاني :السنغالي مامادو نداي. المركز الثالث :الفلسطيني جمال ميالي. المركز الرابع :اإليراني حميد معيني.وفي المباراة الختامية التي جرت بين فادي الخطيب وصاحب المركز األول الفرنسي آريستايد
انتهت بفوز الخطيب (.)2-9

ريا�ض محرز يقود «مان �سيتي» �إلى نهائي �أوروبا

ت�شيل�سي ي�شرك جماهيره في اتخاذ قراراته!
أعلنت إدارة نادي تشيلسي ،ق��رارا ً جديدا ً
يقضي بمشاركة جمهور «البلوز» في قرارات
ال��ن��ادي .وج��اء ذل��ك عقب مهاجمة جماهير
تشيلسي لمجلس إدارة ال��ن��ادي إث��ر إعالنه
المشاركة ،في تأسيس بطولة السوبر ليغ
«دوري السوبر األوروب���ي» من دون العودة
للمشجعين.
ّ
وخرج تشيلسي ،في بيان رسمي ،قال فيه:
«يعلن النادي أنه اعتبارا ً من األول من حزيران
المقبل ،سيحضر مشجعون في اجتماعات
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ول��م يدفع إنتر ميالن أي رس��وم انتقال نظير
التعاقد مع فيدال من برشلونة في الميركاتو الصيفي
الماضي ،وتم التوصل فقط إلى اتفاق يدفع بموجبه
اإلنتر مبلغا ً معينا ً على شكل مكافأة مرتبطة بتحقيق
أهداف رياضية معينة ،منها لقب الدوري.

كما سينعش كالياري أيضا ً خزينته بمكافأة
مماثلة مرتبطة بفوز «النيراتزوري» باللقب ،حيث
تض ّمنت شروط عقد انتقال نيكولو باريال إلى اإلنتر
الحصول على  2مليون يورو في حال فوز األخير
بالدوري.

تأهل فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي إلى
نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه
باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 0-2
مساء الثالثاء الماضي في نصف النهائي.
وك ّرر مانشستر سيتي فوزه على باريس سان
جيرمان بفضل نجمه األول الجزائري رياض
محرز ال��ذي و ّق��ع على ثنائية تاريخية ،فك
بفضلها عقدة مدربه غوارديوال الذي يعود آخر
وصول له إلى نهائي المسابقة لموسم 2010
  2011مع برشلونة اإلسباني.وكان قد دخل باريس سان جيرمان إلى مباراة
العودة بظروف صعبة إث��ر خسارته مواجهة
الذهاب على أرض��ه  1-2وغياب نجمه األول
كيليان مبابي عن القائمة األساسية بسبب اإلصابة.
وسجل
واستغ ّل الجزائري رياض محرز تأخر دفاع باريس سان جيرمان في العودة للتغطية
ّ
هدفا ً جميالً عقب هجمة مرتدة مميزة ( ،)11قبل أن يضيف الهدف الثاني بفضل مرتدة أخرى
( ،)63فيما خرج سان جيرمان من المباراة كليا ً عقد طرد األرجنتيني دي ماريا (.)69
وسيلتقي السيتي في نهائي المسابقة مع الفائز من مباراة ريال مدريد مع تشيلسي (أقيمت ليل
أمس االربعاء).

البرتغالي بوا�ش
مد ّرب كرة القدم
ّ
ي�شارك في بطولة العالم للراليات
يسجل البرتغالي ،أن���دري فيالش ب��واش،
المدرب السابق لبورتو وتشيلسي وتوتنهام
ومرسيليا لكرة القدم ،بداياته في بطولة العالم
للراليات ،بمشاركته هذا الشهر في رالي البرتغال.
وقال منظمو بطولة العالم للراليات «دبي آر
سي» في بيان إن «أكثر األمور المثيرة لالهتمام
في البرتغال ستكون محجوزة للسيارة رقم ،57
بقيادة أندري فيالش بواش».
وتابعوا« :المدرب السابق لبورتو ،تشيلسي
وتوتنهام كان من أشد المعجبين بالراليات منذ
فترة ،وسيسجل بدايته في بطولة العالم للراليات
(دبليو آر سي).
وسيقود فيالش بواش ،الذي ت ّوج مع بورتو
بلقبي ال���دوري البرتغالي ومسابقة ال��دوري
األوروب��ي «يوروبا ليغ» في العام  ،2011سيارة
سيتروين «سي  »3في فئة «دبليو آر سي  »3المخصصة للطواقم الخاصة التي ستشارك على نفقتها .وال
يزال ابن الـ 43عاما ً من دون وظيفة منذ إقالته من تدريب مرسيليا في شباط الماضي.
وسبق للبرتغالي أن شارك في العام  2018في رالي دكار الصحراوي ،لكنه انسحب بسبب إصابة في
الظهر .وسيقام رالي البرتغال بين  20و 23أيار الحالي.

إعداد :زينة حمزة عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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حلول العدد ال�سابق
حل :Sudoku
،543819762 ،769254318 ،821637459
،632491875 ،178562943 ،954783126
395176284 ،416928537 ،287345691
حل الكلمات المتقاطعة:

1 .1هي بيزنطية القديمة
2 .2إكتمل األمر ،مدينة تركية
3 .3مدينة بلجيكية ،مدينة فلسطينية
4 .4من ضروريات الطعام ،من المحرمات،
حرف نصب
5 .5أساعد ،منزلي
6 .6مادة قاتلة ،مطار في باريس ،ال أبوح به
7 .7حبر ،مقطوع
ّ 8 .8
نظما ،ضمير
عجل البيع ،لطخنا بالعار
ّ 9 .9
1010مذنب شهير ،خالف كثير
1111جزيرة بريطانية ،نتناول الطعام ،أزال
األثر
1212جواب ،ظهر من بعيد ،مدينة فلسطينية
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أفقيا:
 ) 1فرجين ايلندز  ) 2وين ،دعمناه  ) 3لف ،مساكن،
اال  ) 4تواليه ،ترن  ) 5انف ،سمان ،ياي  ) 6ال ،ال ،ارل 7
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يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

درد�شة �صباحية
�أيها ال�سوريون...
مار�سوا حقكم في االنتخابات

} يكتبها الياس ّ
عشي

م ّرت عشر سنوات من التدمير الممنهج للجمهورية
العربية السورية:
سمعنا خاللها ك � ّل ال �ص��راخ ال �ص��ادر م��ن عواصم
القرار لرحيل األسد ،سقطت المحاوالت لتجزئة الشام
إلى كانتونات رديفة للصهيونية ،فشلت ك ّل العقوبات
أمام إرادة السوريين ان يبقوا بهامات مرفوعة .
عشر سنوات من االستشهاد ،والنزوح ،والتهجير،
والقتل ،والمتاجرة باألعضاء ،والكذب على العالم عبر
منظمات صهيونية شرسة تعرف تماما ً أنّ زوال الكيان
حتمي طالما سورية األمة بخير .
الصهيوني
ّ
وال�ي��وم تعود س��وري��ة إل��ى ال��واج�ه��ة ،عبر االهتمام
الدولي باالنتخابات الرئاسية التي ستجري خالل هذا
الشهر ،وعبر إع��ادة النظر ،لدى الكثيرين ،بمواقفهم
الخاطئة من الدولة ورئيسها وشعبها .
واليوم نؤكد أنّ الذهاب إلى االنتخابات ،واختيار من
نراه كفءا ً لقيادة السفينة ،وطرد القراصنة عن متنها،
قومي بامتياز.
هو واجب
ّ

�آخر الكالم
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منفذ ّية حلب في «القومي» ّ
الد�ستوري والمنفذ العام ي�ؤكد:
نظمت م�سيرة �سيارة بمنا�سبة اال�ستحقاق
ّ

مع الرئي�س ب�شار الأ�سد �صمدنا و�أ�سقطنا م�شاريع التفتيت والتق�سيم
ومعه �سن�ستكمل االنت�صارات ومعارك ّ
العز �ضد الإرهاب واالحتالالت ال�صهيون ّية والترك ّية والأميرك ّية
ّ
نظمت منفذية حلب في الحزب السوري القومي
االجتماعي مسيرة سيارة بمناسبة االستحقاق
الدستوريّ في الجمهورية العربية السورية ،تأييدا ً
للرئيس الدكتور بشار األسد ,
انطلقت المسيرة من أم��ام مكتب المنفذية في
حلب وجابت ش��وارع المدينة ،ورفع المشاركون
أعالم الزوبعة وأعالم الجمهوريّة.
وأشار منفذ عام حلب في«القومي» محمد طالل
حوري إلى أن المسيرة تندرج في سياق سلسلة من
األنشطة المقررة بمناسبة االستحقاق الدستوري،
للتأكيد على أهمية هذا االستحقاق الذي من خالله
سنجدّد كما أبناء شعبنا الثقة بالرئيس األسد
وقيادته الحكيمة ،فهو ق��اد جيشنا وشعبنا في
مواجهة الحرب اإلرهابية الكونية ،دفاعا ً عن سيادة
بلدنا وحرية وكرامة شعبنا.
وأك��د ح��وري أن االستحقاق ال��دس��ت��وري جزء
م��ن المعركة ال��ت��ي تخوضها ال��ش��ام ض��د محور
اإلرهاب ،ومن خالله نؤكد للعالم أجمع بأنه رغم
الحرب االره��اب��ي��ة ،ف��إن ال��دول��ة السورية ال تزال
قوية وقادرة ومتماسكة بكل مؤسساتها ،وتحترم
مواعيد استحقاقاتها الدستورية وتقدّم دروسا ً في
الممارسة الديمقراطية.
وختم حوري :مع الرئيس بشار األسد صمدت
بالدنا وانتصرت على اإلرهاب ومشاريع التفتيت
والتقسيم ،ومع الرئيس األسد سنستكمل مسيرة
االنتصارات ومعارك العز في مواجهات االرهاب
واالح��ت�لاالت الصهيونية والتركية واألميركية،
لنستعيد كامل أرضنا وحقوقنا.

الأخالق ميزان العدل
النف�سي
والرحمة والعالج
ّ

} سارة السهيل

ما نعيشه من تداعيات كارثة كورونا بآالمها وصعوباتها
ومخاضات خوفنا على أنفسنا وأحبّتنا ،لم يغيّر في نظرتنا
لواقعنا ،ولآلخرين إال «ما رحم ربي» مع أنّ هذا الوباء اللعين،
يجب أن يح ّفزنا ،أقله لمراجعة ولو القليل من سلوكنا اليومي
القيمي واألخالقي واالجتماعي ،باعتبار انّ الجميع الشركاء
في اإلنسانية ،في مركب حياة واح��د ،ال فرق فيه بين
غني
ّ
وفقير ،متعلم أو أمي ،وألنّ أيّ عطل أو خطأ أو سوء تقدير من
أيّ كان على هذا المركب سيؤدّي حتما ً الى غرق المركب ومَن
عليه ،إذا لم نتراحم ونرفع من إنسانيتنا ،ونفهم بعضنا بعضا ً
ونتسامح ونلتمس من بعضنا البعض سبعين عذراً.
ّ
هذه هي أخالق وسماحة ك ّل األديان السماوية التي حضت
على التراحم وحفظ الكرامات ،وصون الحقوق ومنع األذى
واإلهانات أو التجريح.
السؤال الكبير الذي يفرض نفسه أمام واقعنا المأساوي
وال��م��زري ،أي��ن نحن م��ن ه��ذه األخ�ل�اق؟! اإلج��اب��ة واضحة
وساطعة ،وهي تتمظهر من خالل وسائل التواصل «اإلعالمي»،
ويستشعرها أصحاب القلوب البيضاء من «م��رارة الحلق»
عندما يقع ظلم ،أيّ ظلم على إنسان ضعيف ،أو يتع ّرض أحد
ما لإلهانة والنقد والتجريح والقهر دونما ذنب اقترفه .ومرجع
هذا الظلم كله هو الشعور المتضخم لدى الكثيرين بـ «األنا»،
وأنهم أعلى مكانة ،أو أكثر قدرة ،أو سطوة اجتماعيّة أو فكرية،
تتيح لهم تجريح اآلخرين بسهولة ودون وجع ضمير.
هذا السلوك «اإلعالمي» وتحديدا ً عبر «فيديوات» منفلشة من
دون ضوابط أو رقابة ،تعكس واقعنا المرير وحياتنا اليومية
من خالل تتبّع سلوك الناس الذين ال يرحمون غيرهم وال
أنفسهم ،وهم يدركون ضمناً ،أنّ مَن ال يرحم لن يُرحَ م ،واألمثلة
كثيرة ،فسائق التاكسي ،على سبيل المثال ال الحصر ،يطالب
بأجره وفق حساب «العداد» بينما الراكب يرفض إعطاءه كامل
حقه وينتقصه مع كيل من السباب والشتائم ،بل وتهديده
بطلب شرطة المرور ،ولما طال به الوقوف عله يحصل حقه،
جاءه رجل المرور ليح ّرر له مخالفة ،مع أنّ سائق التاكسي
فقير ومغلوب على أمره ،وال يدري ماذا يفعل.
ال��م��ث��ال ال��ث��ان��ي ،ل��ب��ائ��ع ب��ي��ض ي��ن��ادي لتسويقه عبر
«الميكروفون» مثبت على سيارته المتواضعة ،لجذب الزبائن،
بينما يقوم أحد ك ّتاب الدراما بتوبيخه واحتقاره وإهانته ،ألنه
يدّعي انّ صوته يزعجه ،وتناسى حق البائع في الترويج
لبضاعته ألنها مصدر رزقه ودخله اليومي ،وتناسى أيضا ً
حقيقة ،انّ ما يكتبه من «مسلسالت» قد «تخرب» البيوت
بأفكاره المسمومة وتزعج كثيرا ً من األسر.
ق ّرر بائع البيض أن يلقن المؤلف المنزعج من صوته ،درسا ً
في أخالقيات الحياة ،فقصد منزله ،وحطم أصنام أفكاره
البالية وحطم «األنا» المتضخمة في عقله ونفسيته وسلوكه،
الذي جعلته ال يرى في الدنيا إال نفسه وال يسمع إال صوته،
وال يف ّكر لحظة في سماع صوت اآلخرين أو التفاهم معهم او
التماس األعذار لهم.
وقد ع� ّرى بائع البيض ،مؤلف «المسلسالت» وهو يقدّم
«بفخر» أبطالها من المجرمين والخونة والفسدة ،من دون
تقديمه لشخصيات سويّة مكافحة وشريفة ،وهي كثيرة في
الحياة.
إذن مَن يزعج مَن؟ بائع البيض وهو ينادي على بضاعته،
أم صاحب المسلسالت التي تد ّمر أخالق الناس وتعلي من
شأن «األنا» األ ّمارة بالسوء؟
أظن ،أنّ ك ّل البشر بحاجة الى مراجعة أنفسهم وتصحيح
نظرتهم للحياة ولآلخرين ،فاآلخرون ليسوا عبيدا ً لنا ،بل هم
عباد لله وحده ،وك ّل من يظنّ في نفسه قدرة على التحكم في
اآلخرين وإهانتهم وقهرهم ،أذكره بقدرة الله عليهم ،ففي لحظة
يتح ّول العزيز الى ذليل وبقدرة قادر.
الدرس الذي لقنه بائع البيض لكاتب «الدراما» ،كشف انّ
بائع البيض هو األكثر خبرة وثقافة في الحياة ،واألكثر ثقة
بنفسه ،وبالنفس البشريّة ،بل إنه أكثر أخالقا ً حتى لو كان
أميا ً أو نصف متعلم.
نحن بحاجة لثقافة األخالق قبل أيّ شيء ،فاألخالق هي
ميزان الرحمة والعدل والعالج النفسي لك ّل أمراض النفس
األ ّمارة بالسوء ،وعندما نحققها في سلوكنا اليومي سنقضي
على ك ّل األمراض وفي مقدّمتها كورونا.

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»  -صدرت في بيروت عام 1958

المدير اإلداري
نبيل بونكد

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923

الموقع اإللكتروني www.al-binaa.com
البريد اإللكتروني albinaa.News@gmail.com

التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

