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مقاصدنا في الحياة فليس ألحد أن
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القد�س تُحيي يومها بالدم في الأق�صى وال�شيخ جرّ اح ...و«الجهاد» :توقّ عوا ردّنا في �أي لحظة

لودريان ينعى المبادرة الفرن�سيّة ...والحريري �أمام تقييم المهمة بين الت�شكيل واالعتذار
ن�صراهلل :لن نتدخّ ل في تر�سيم الحدود ...ونحذّر االحتالل من �أي خط�أ خالل المناورات
السياسي
كتب المح ّرر
ّ

الرئيس عون مستقبالً الوزير الفرنسي لو دريان في بعبدا

(داالتي ونهرا)



قبل عام من اليوم أعلن اإلم��ام السيد علي الخامنئي أن
«ي��وم ال�ق��دس ك��ان ل��ه دور فاعل ف��ي ه��ذه العقود األخيرة
وسيكون له في المستقبل مثل هذا الدور» .فمسألة فلسطين
مرتبطة بالوجدان اإلنساني وهي مسأل ٌة محوري ٌة في العالم
اإلسالمي وفي طليعة قضايا العدالة في التاريخ المعاصر.
فالمطالبة بتحقيق العدالة ٌ
وحقوقي من
إنساني
إلهي،
ّ
ّ
هدف ّ
أجل إنهاء الظلم الذي نزل بالشعب الفلسطيني.
المشكلة الفلسطينية طالما كانت اله ّم الشاغل للقيادة
في إيران منذ بداياتها ،فكانت إيران الداعم األول للحركات
اإلسالمية رغم ضغوط النظام البائد ،واعتبرت أنّ هجرة
اليهود إلى فلسطين هي مؤامرة كبرى .ورأينا المظاهرات
الشعبية المناهضة لإلنجليز ع��ام  1948وك��ان قادتها
آي��ة الله الكاشاني ون��واب صفوي وآي��ة الله البروجردي
وال �خ��وان �س��اري ال��ذي��ن دع ��وا إل ��ى ت��أي�ي��د ن �ض��ال الشعب
الفلسطيني ودع�م��ه عسكر ًيا وم��اد ًي��ا وم�ع�ن��و ًي��ا .وكانت
المظاهرات واالع�ت��راض��ات مشتعل ًة في تلك الفترة ض ّد
النظام السابق الذي كانت له عالقات دبلوماسية وتجارية
مع تل إبيب.
أما اإلم��ام روح الله الخميني (ق��ده) ،فلقد كانت القضية
الفلسطينية أهم القضايا التي شغلت فكره وقلمه طوال 25
عا ًما منذ بداية ظهوره على المسرح االجتماعي والسياسي.
(التتمة ص)6

القد�س لأهلها حقيقة
فوق التطبيع الم�شين واالعتراف ّ
المدعى
العميد د .أمين محمد حطيط

(التتمة ص)6

السيد نصرالله يلقي كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي أمس

ف�صائل المقاومة الفل�سطينية تدعو �إلى اال�ستنفار..
وارتقاء �شهيدين في ال�ضفة ...و�آالف الفل�سطينيين ي�ص ّلون في الأق�صى

�إيران وفل�سطين..
ق�ضايا عادلة و�أهداف م�شروعة
د .عباس خامه يار

فيما سجلت مفاوضات الملف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ف��ي فيينا
تقدما ً وتسارعا ً وأظهرت عزم الفريقين األميركي واإليراني على
المضي قدماً ،كما قال ممثلو روسيا واالتحاد األوروب��ي ،بقي
الحديث األول في القدس التي أحيت يومها العالمي بمواجهات
دمو ّية في المسجد األقصى وحي الشيخ ج��راح وب��اب دمشق
المس ّمى بباب العامود ،تح ّولت بعد اإلفطار إلى حرب شوارع
وك ّر وف ّر سقط فيها عشرات المصابين ،وتواصلت الى ما بعد
اإلسالمي عزمها على
منتصف الليل ،فيما أعلنت حركة الجهاد
ّ
الرد ،وخاطب أمينها العام زياد نخالة قوات االحتالل بالقول،
توقعوا ردّنا في أي لحظة ،بينما كانت عواصم عديدة في العالم
تحيي يوم القدس الذي أعلنه اإلمام الخميني قبل أكثر من أربعين
عاماً ،وشمل اإلحياء عشرات العواصم ومئات المدن عبر العالم،
وجه
تقدّمتها صنعاء ودمشق وطهران بفعاليات حاشدة ،بينما ّ
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة في المناسبة،
أكد خاللها على تقدّم قضية فلسطين والقدس الى جعل االنتصار
أقرب ،مشيدا ً بدخول صواريخ المقاومة في غزة على خط الدفاع
عن االنتفاضة المقدسية ،وتضامن الضفة الغربية معها ،وتناول



مباشرة بعد انتصار الثورة اإليرانية في العام  ،1979بادر
اإلمام الخميني مرشد الثورة وباعث النهضة اإلسالمية في
إي��ران ،إلى إغالق السفارة «اإلسرائيلية» في طهران وإقفال
سفارة إيران في تل أبيب وسحب االعتراف اإليراني بـ «دولة
إسرائيل» المزعومة ،ثم فتح سفارة «دول��ة فلسطين» في
موحدا ً
طهران ،وإطالق يوم القدس العالمي ليكون تاريخا ً ّ
تؤكد فيه األم��ة على حقائق ث�لاث تتصل بالقدس وطبيعة
وضعها لكونها محتلة ،وبأنها واجبة التحرير ،وب��أنّ األمة
كلها مسؤولة عن عملية التحرير ،ك ًل وفقا ًلما يقدر ويستطيع.
واأله ّم من هذا هو التأكيد على أنّ فكرة التحرير حيّة وتتنامى
وتعاكس ما ُيراد لها من خنق وتغييب.
بيد أنّ إيران اإلسالمية ،التي قامت بهذا ورغبت بتحقيقه
وشكلت فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني لتحقيقه
ودعت إلى تشكيل جيش العشرين مليون من أجل التحرير،
صدمت بمواقف سلبية من دول عربية وإسالمية ولم تجد
إلى جانبها حقيقة في دعم هذه الفكرة الوحدوية وتضع اليد
باليد والسير ،كتفا ً بكتف لتحقيقها إال الدولة السورية بقيادة
الرئيس حافظ األسد ،وجماعات من الشعوب رأت في السلوك
اإليراني بارقة أمل على درب استعادة فلسطين .أما الدول في
معظمها فقد تكتلت ض ّد إيران لتدعم حربا ًشنّت عليها من غير
أن يكون هناك سبب منطقي يب ّرر الحرب والدمار.
(التتمة ص)6

ال�سيد خامنئي :موازين القوى تغيّرت بقوة ل�صالح الفل�سطينيّين
قال مرشد الثورة اإليرانية السيد علي خامنئي
إن «إسرائيل» ليست دولة بل معسكر لإلرهاب
ضدالفلسطينيين.
وفي كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي،
باللغة العربية ،شدد السيد خامنئي على أن
م��وازي��ن ال��ق��وى تغيّرت ال��ي��وم لصالح العالم
اإلسالمي ،مضيفا ً أن تكامل المسلمين حول محور
القدس هو كابوس للكيان الصهيوني.
كما س��أل «أي منطق أكثر ُسخفا ً وه��زاال ً من
المنطق الواهي لتأسيس الكيان الصهيوني؟
األوروب��ي��ون  -بناء على ما يدّعون  -قد ظلموا
اليهود في سنوات الحرب العالمية الثانية ،وعلى
هذا يجب االنتقام لليهود بتشريد شعب في غرب
آسيا وارتكاب مجازر رهيبة في ذلك البلد!».
كذلك قال السيد خامنئي إن الدماء الطاهرة
لشهداء المقاومة استطاعت أن تحافظ على الراية
مرفوعة ،مؤكدا ً أن محور هذه الوحدة يجب أن
يكون الجهاد الداخلي وعدم الثقة باألعداء.
وتابع السيد خامنئي قائالً« :موازين القوى
تغيّرت بقوة لصالح الفلسطينيّين».
وأض���اف أن الجهود التي بذلت م��ع بعض
البلدان العربية للتطبيع مؤشر على ضعف
الكيان الصهيوني.
ووف��ق السيد خامنئي ف��إن «العد التنازلي
للكيان الصهيوني وصعود المقاومة وانتشار
تبشر بغد مشرق» ،مضيفا ً
الوعي لدى الشباب ّ
أن «المجاهدين الفلسطينيين يجب أن يواصلوا
نضالهم المشروع ضد الكيان الغاصب».
وفي وقت سابق من اليوم ،قال حرس الثورة
في إي��ران إن يوم القدس هو «يوم الله العظيم،
وإن��ه فرصة إلظهار وح��دة المسلمين وإرادتهم
في حل القضية الفلسطينية والتصدي للكيان
الصهيوني الغدة السرطانية كأولوية أولى للعالم
اإلسالمي».

وأ ّك��د حرس الثورة في بيانٍ له على وجوب
استمرار شعلة االنتفاضة ف��ي فلسطين وأن
المخططات األميركية والصهيونية محكوم عليها
بالفشل.
وف��ي سياق متصل ،دع��ا الناطق العسكري
باسم سرايا القدس ال��ذراع العسكرية لحركة
الجهاد اإلسالمي أبو حمزة إلى التأهب واالستعداد
لمعركة التحرير.
وح ّمل االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة
عن كل قطرة دم ُتسفك في فلسطين.
من جهته ،قال القائد «أ.ايمن الششنية» «ابو
ياسر» األمين العام للجان المقاومة إنّ «يوم
القدس العالمي استنهاض لوعي األمة وحشد
إمكانياتها في إطار االستعداد لمعركة التحرير.
ونحذر العدو الصهيوني من أي حماقة في القدس
فلن نسمح بتهويد المدينة وتهجير أهلها».
في سياق متصل ،أك��دت حركة المجاهدين
الفلسطينية أن محور المقاومة سيمضي بخطى

واثقة نحو القدس ،كما دع��ا لمزيد من تضافر
الجهود بين كل مكونات األمة فالخطر الصهيوني
يستهدف اإلسالم بر ّمته.
ورأت أنّ «يوم القدس العالمي فرصة حقيقية
لجمع شمل األمة الذي بعثره االستعمار الغربي
وربيبته الصهيونية العالمية».
بدورها،قالتحركةاألحرارإنّ تصاعدالعمليات
البطولية في الضفة تأكيد حقيقي على أن «مقاومة
شعبنا مستمرة وستبقى خياره االستراتيجي في
مواجهة عنجهية وإجرام االحتالل».
وك��ان قد ارتقى شهيدان فلسطينيان وجرح
ثالث برصاص جيش االحتالل عند معبر قرب
جنين ،شمال الضفة الغربية ،خالل تنفيذهما
هجوما ً ضد موقع سالم الصهيوني بالضفة.
وكان آالف الفلسطينيين حضروا ألداء صالة
الجمعة األخيرة في المسجد األقصى .في حين
حرمت قوات االحتالل مئات آالف الفلسطينيين
من الوصول إلى المسجد.

كتائب حزب اهلل ـ العراق :وا�شنطن ال تفهم �إال لغة القوة
أكدت كتائب حزب الله في العراق أن وجود األميركيين في المنطقة
محاولة بائسة إلدخال العراق في مذلة التطبيع.
وقالت الكتائب في بيانٍ لها إن «واشنطن ال تفهم إال لغة القوة»،
مشدّد ًة على أن «الوجود العسكري األميركي لم ولن يتمكن حتى من
حماية عناصره ،فضالً عن حماية حلفائه في المنطقة».
وأكد البيان أن «الشعب العراقي سيكون جزءا ً أساسيا ً ومحوريا ً
وعلى كل األصعدة لمواجهة الكيان الغاصب».
وك��ان المتحدث العسكري لكتائب ح��زب الله ال��ع��راق جعفر
الحسيني ،قال في  3نيسان/أبريل الماضي إن «ال قيمة للمفاوضات
مع أميركا لكون الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود االحتالل

األميركي» ،مضيفا ً أن «المقاومة العراقية مستمرة بالضغط على
أميركا وقرارها هو إنهاء االحتالل».
كما أكد مسؤول المكتب العسكري في كتائب حزب الله العراق،
أبو علي العسكري ،أن «الحشد الشعبي لن يح ّل ،وإذا حدث ذلك
فالمقاومة االسالمية ستستوعب المجاهدين».
البيت األبيض ك��ان قد أعلن في  23آذار/م���ارس الماضي ،أن
الواليات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا ً استراتيجيا ً في نيسان/
أبريل ،مضيفا ً أن «االجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة
في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها حتى ال يعيد
داعش المتشدد تجميع صفوفه».

الم�شترك الكريم
ن�أمل من م�شتركينا الأوفياء الأعزاء الذين ت�صلهم �أعداد «البناء» يومي ًا ،والذين
ا�ستحق موعد تجديد ا�شتراكاتهم ،المبادرة الى االت�صال بالإدارة لت�سديد
اال�شتراك ،وذلك على الرقم  03/783741وات�س �أب ،والرقم 01/748920
مع فائق التقدير
�إدارة البناء

نقاط على الحروف
�شكراً �إيران رغم �أ�صوات الن�شاز
ناصر قنديل
 من غير الجائز والالئق أخالقيا ً الخضوع البتزازعدواني مجرم
حقيقي
تجرؤ الذين صمتوا على احتالل
ّ
ّ
ً
رب��ض ع�ل��ى ص��در ل�ب�ن��ان أك �ث��ر م��ن ع�ش��ري��ن ع��ام �ا ،في
تن ّمرهم الفكري والسياسي لتحويل فريق لبناني حاز
أعلى نسبة تصويت في االنتخابات النيابية األخيرة،
الى مجرد جالية إيرانيّة تحتل جزءا ً من لبنان لتسويغ
الحديث عن احتالل إيراني للبنان ،أو الحديث عن انتهاك
للسيادة يمثله السالح المقاوم الذي جسد أنبل وأشرف
ظ��اه��رة قدّمها لبنان لشعبه ومحيطه وال�ع��ال��م ،ولذلك
يجب على كل من يعمل في الشأن العام أن يمتلك نزاهة
التفكير وش�ج��اع��ة ال �ق��ول ،وه�م��ا أع�ل��ى م��رات��ب النزاهة
والشجاعة ،لقراءة حجم التحول الذي يعود فيه الفضل
إليران في منع تذويب القضية الفلسطينية ،وفي الطليعة
قضية القدس.
 خ�ل�ال أرب �ع��ة ع �ق��ود ك ��ان ك��ل ش ��يء ف��ي المنطقةسيأخذنا ال��ى تسوية للقضية الفلسطينية على مقاس
أحذية جنود االحتالل والمستوطنين ،ال مكان للقدس
فيها وال لحق ال�ع��ودة لالجئين وال لدولة الحد األدنى
من مقومات الحياة والسيادة ،وص��والً لفرض توطين
الالجئين وف��رض التطبيع على دول المنطقة ،ل��وال أن
إي��ران جعلت من القضية الفلسطينية ،وقضية القدس
شأنا ً أول في اهتماماتها كدولة ،وخصصت لذلك جزءا ً
ك�ب�ي��را ً م��ن م��وارده��ا ،وع��رض��ت بفعلها أم�ن�ه��ا للخطر،
وف��رض��ت بسببها ع�ل��ى شعبها ش ��روط ح�ي��اة قاسية،
والكل يعلم أنه لوال هذا االلتزام اإليراني الجدي والمثابر
لما تعرضت إيران لما تع ّرضت له .وبالتوازي لوال هذا
االلتزام اإليراني لما كانت القضية الفلسطينية وقضية
القدس في المكانة المتقدّمة التي نعرفها اليوم.
 في الحوارات التي م ّهدت لكتابي حزب الله فلسفةالمحوري الذي طرحه األمين العام
القوة ،كان السؤال
ّ
ل �ح��زب ال �ل��ه س�م��اح��ة ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه ،ورئيس
المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي الدين ،حول
فرضيّة ماذا كان سيكون عليه حال حركات المقاومة لو
لم يكن ه��ذا االل�ت��زام بفلسطين وحركات المقاومة عند
اإلمام الخميني ،وماذا لو لم يكن اإلمام الخامنئي مؤمنا ً
بالمضي بمستوى األولوية ذاتها في هذا االلتزام ،وماذا
ل��و ل��م يكن هناك ق��ادة يجسدون ه��ذا االل �ت��زام م��ن نوع
الحاج قاسم سليماني يحملون فلسطين والقدس في
عقولهم وقلوبهم ووجدانهم .وكان الجواب قطعياً ،بأن
األمور كانت ستتخذ مسارا ً آخر ،أش ّد صعوبة وتعقيدا ً
بما ال يقاس ،إذا لم يكن الوضع أشد قسوة من مجرد
التعقيد والصعوبة.
 بفضل ص�م��ود إي ��ران وت�ن��ام��ي م�ق��درات�ه��ا ودعمهالحركات المقاومة ،وقيادتها لمحور المقاومة ،وبفضل
ه��ذه ال�م�ق��اوم��ة وه ��ذا ال �م �ح��ور ،ول ��دت م�ع��ادل��ة إقليميّة
ج��دي��دة تقع فلسطين وال�ق��دس ف��ي قلبها ،وخلق مناخ
شعبي تحدثت عنه وزيرة الخارجية األميركية السابقة
هيالري كلينتون منذ عقد ونيّف ،عنوانه والدة األمل
بالتحرير ،وتحدث عنه قادة كيان االحتالل مرارا ً اسمه
إع��ادة ط��رح م�ب��دأ وج��ود الكيان على ال�ط��اول��ة ،ووالدة
أجيال من الفلسطينيين تؤمن بإمكانية زوال الكيان،
وأجيال من المستوطنين تعيش قلق الوجود ،وصوالً
للحديث عن حرب استقالل جديدة .وبالتوازي بفضل
(التتمة ص)6
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لودريان التقى عون وب ّري والحريري و�أحزاب ًا:
ّ
مت�شدد
العقوبات على المعرقلين لي�ست �إ ّال بداية في م�سار

المبادرة الفرن�س ّية
�ضح ّية �صراعات الإقليم!
} د .وفيق إبراهيم
المبادرة الفرنسيّة التي حملها معه وزي��ر الخارجية الفرنسية
لودريان ،لم تتوقف ألسباب تتعلق برفض الرئيس ميشال عون لها أو
برفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري لبعض بنودها.
لذلك يبدو أن المسألة عميقة أكثر مما يبدو في ظاهر األمور وقد ترتبط
بمناوشات إقليمية لم يتوصل فيها الطرفان األساسيان السعودي
من جهة والسوري – اإليراني من جهة ثانية الى خاتمة سعيدة تعيد
االستقرار الى كامل اإلقليم بصراعاته المفتوحة.
الحقيقة أن الوزير ل��ودري��ان وص��ل بيروت في زي��ارة خاطفة بدا
فيها وكأنه يحمل حالً سحريا ً بوسعه إطفاء الفوضى التي تضرب
لبنان بأسره وتشمل في آن معا ً الصراعات بين الطرفين المسيحيين
األساسيين التيار الوطني الحر وحزب القوات المتعاركين في كل ناحية
من جهات المناطق المسيحية.
وبوسعها أيضا ً االستفادة من االستقرار الكامل في المناطق الشيعيّة،
حيث يسيطر كل من حزب الله وحركة أمل بشكل كامل ،باإلضافة الى
اإلمساك الكامل لوليد جنبالط في مناطق الدروز بكاملها .وهذا يميط
اللثام عن أن لودريان أسرع في محاولة إليجاد حلول للفوضى التي
تضرب لبنان انطالقا ً من المناطق السنية ،حيث يسود التعدّد الفوضويّ
والمناطق المسيحية المهدّدة فعليا ً بالغرق في قتال داخلي غير محدود
قد ال يستطيع إال الجيش اللبناني التعامل معه.
بذلك يبدو أن لودريان أسرع إلى بيروت متكئا ً على الهدوء الشيعي
في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية ومناطق الدروز بما يشمل من
بقاع وجنوب وجبل ،على أن يستفيد من هذا الهدوء لإلمساك بالفئات
المتقاتلة عند المسيحيين والسنة.
لكن لودريان أصيب بخلل في الحركة عند الرئيس عون ال��ذي لم
يوافقه ،كما يبدو على حلول يستفيد منها منافسه في القوات اللبنانية
سمير جعجع ببعض المغانم السياسية.
هذا باإلضافة إلى أن الشارع السياسي السني لم يتجاوب معه
في إعادة تنشيط أدوار سعد الحريري الداخلية والخارجية ،حتى أن
السعودية نفسها لم تقبل بسعد رئيسا ً للوزراء وأصرت كما يبدو على
بدالء له أكثر والء لها منه.
توقفت إذا ً عجلة لودريان عن الحركة عند الرئيس عون الذي رفض
إيالء القوات أية أدوار سياسية مركزية ،كما أنها لم تتمكن من كسب تأييد
بري لمقترحاته ألسباب تتعلق بالصراعات مع سمير جعجع وحلفائه.
هذه هي األسباب التي أصابت لودريان باإلحباط وجعلته يدعو
أح��زاب وقوى المجتمع المدني الى سفارته الفرنسية في بيروت في
محاولة لدفعها نحو التحرك الشعبي.
وهذا ح ّل فيه من التس ّرع ما يصيب بالقلق ،فكيف يشجع لودريان هذه
القوى وهو العارف عبر أجهزة مخابراته أن ادوارها سطحية أمام قوى
أمل وحزب الله او الحزب التقدمي االشتراكي أو حتى الجيش اللبناني.
فمثل هذه المحاولة السطحيّة قد تؤدي الى سيطرة القوى الكبرى على
الشارع وطردها لهذه القوى الشبابية.
هذا باإلضافة الى ان قوى اإلقليم الكبرى في السعودية وسورية
وإيران لن تقبل أبدا ً بمثل هذه الهرطقات الشبابية لتمسك بالشارع مقابل
القوة الهائلة لحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي االشتراكي.
لذلك توقفت مساعي التشجيع الفرنسيّة لشباب لبنان صباح اليوم
التالي على اجتماعها وتبدّدت هباء منثورا ً ما يدفع لودريان الى البحث
عن حلول سياسية جديدة ال تبتعد عن القوى األساسية الشعبية في
البالد.
ال ب ّد هنا من االشارة الى ان لودريان يستفيد من التأييد السعودي
األميركي لحركته اللبنانية مقابل تريث إيراني – سوري يرى أن هذه
االمور لم تنضج بعد .بما يؤكد ان التفاهمات اإلقليمية ال تزال في طورها
األول فهناك المفاوضات اإليرانية – السعودية واإليرانية األميركية
والسورية األميركية وهي مفاوضات منطلقة لم تصل الى أي حل أساسي
من الحلول وتنتظر تقدّما ً في حركتها حتى تنعكس على الوضع اللبناني
خصوصاً ،والسوري االيراني السعودي بشكل عام.
لذلك تؤكد هذه المطالعة على جمود حركة التوافقات السياسية
اللبنانية بانتظار حدوث تقدّم ما على مستوى اإلقليم هو الوحيد الذي
بوسعه دفع التوافقات الداخلية اللبنانية الى مستويات مقبولة للبدء
بحوارات ناجحة.
الفرنسي نجح في  1920ببناء لبنان القديم فإن
االنتداب
فإذا كان
ّ
الوضع الحالي صعب جداً ،ألن األمور ال تقتصر على المسيحيين وقلة من
السنة ،بل أصبحت تشمل أكثرية شيعيّة محترمة من الصعب تجاوزها
من دون إيالئها من الحقوق السياسية والطائفية ما يضعها طرفا ً أساسيا ً
لبنانيا ً أقوى مما كان عليه في مطلع القرن العشرين بثالثين مرة على
األقل.
الوضع اللبناني الحالي هو إذا ً في وضعية انسداد يترقب حدوث
مفاجآت على مستوى اإلقليم كي يتدبر حلوال ً سحرية لخالفات تحتاج
إلى جهود أميركية وفرنسية وسعودية وسورية وإيرانية ،وهذه ليست
موجودة بعد.

خفايا
قال مرجع سياسي بارز إن ما تبقى من شهر أيار
سيشهد أحد احتمالي والدة الحكومة الجديدة أو
اعتذار الرئيس المكلّف ،ألن القضية باتت محصورة
بين الخيارين فإن كان الرئيس المكلف جاهزا ً لتحمل
مسؤولية تشكيل حكومة رغم ظروفه اإلقليميّة الصعبة
سيتم تذليل العقبات من أمامه.

بالتزامن مع عقوبات فرضتها باريس على
من اعتبرتها «شخصيات لبنانية متو ّرطة في
العرقلة السياسية وال��ف��س��اد» ،وتقضي بمنع
دخولها إلى األراضي الفرنسية ،محتفظ ًة بـ»حق
اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل» ،زار
بيروت أول من أمس ،وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان مهدّدا ً بأن العقوبات بداية
الطريق في مسار عقوبات متشدّد» .وأك��د أن
لقاءاته مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال
عون ومجلس النواب نبيه ب ّري والرئيس المكلّف
تأليف الحكومة سعد الحريري ،كانت «من منطلق
ما يمثلون دستورياً».
وك��ان ل��ودري��ان استهل زيارته بقصر بعبدا
حيث التقى الرئيس عون الذي أكد خالل اللقاء ،أن
«تحقيق اإلصالحات وفي مقدمها التدقيق المالي
ال��ذي يشكل البند األول في المبادرة الفرنسية
المعلنة في األول من أيلول الماضي ،هو أمر
أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين
والمجتمع الدولي .كذلك هناك أولوية قصوى
لتشكيل حكومة ج��دي��دة تحظى بثقة مجلس
النواب» ،مشيرا ً إلى أنه سيواصل «بذل الجهود
للوصول إلى نتائج عملية في هذه المسألة ،على
الرغم من العوائق الداخلية والخارجية وعدم
تجاوب المعنيين باتباع األص��ول الدستورية
والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات».
وعرض «المراحل التي قطعتها عملية تشكيل
الحكومة» ،شارحا ً «المسؤوليات الدستورية
الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية بموجب
الدستور المؤتمن عليه ومسؤوليته في المحافظة
على التوازن السياسي والطائفي في خالل تشكيل
الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس ال��ن��واب»،
مشيرا ً إلى «كلفة الوقت الضائع إلنجاز عملية
التشكيل».
وط��ل��ب رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة م���ن ل��ودري��ان
«مساعدة فرنسا خصوصا ً وال��دول األوروبية
عموماً ،في استعادة األموال المه ّربة إلى الخارج»،
مؤكدا ً أن ذلك «يساعد على تحقيق اإلصالحات
وعلى مالحقة من أساء استعمال األموال العا ّمة
أو األم��وال األوروبية المقدّمة إلى لبنان ،أو هدر
األموال بالفساد أو بتبييضها وذلك استنادا ً إلى
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وح � ّم��ل ع��ون ل��ودري��ان تحياته إل��ى نظيره
الفرنسي إيمانويل م��اك��رون ،شاكرا ً «اهتمامه
ال��دائ��م بلبنان وح��رص��ه على مساعدته في
المجاالت السياسية واالجتماعية والصحية
والتربوية كافة».
ثم التقى الوزير الفرنسي رئيس مجلس النواب
نبيه ب ّري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،
في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو
والوفد المرافق.

وأش��ار المكتب اإلعالمي الحريري في بيان
مقتضب ،إلى أن األخير التقى لودريان مساء أول
من أمس في قصر الصنوبر.
ـ كذلك التقى لودريان في قصر الصنوبر :حزب
تقدم ،بيروت مدينتي ،تحالف وطني ،منتشرين،
عامية  17تشرين ،مسيرة وطن ،الكتلة الوطنية،
حزب الكتائب ،رئيس حركة االستقالل ميشال
معوض.
فيما اعتذر الحزب الشيوعي اللبناني و»حركة
مواطنون ومواطنات في دولة» والنائب أسامة
سعد ألنه يرفض التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي السياق ،أعلن المكتب اإلعالمي للحزب
الشيوعي في بيان ،أنه وجه رسالة إلى السفيرة
الفرنسية «اعتذر فيها عن المشاركة في اللقاء،
وأكد موقف الحزب من النظام السياسي الطائفي
ومحاوالت إع��ادة تعويمه ،وض��رورة أن يندرج
أس��اس الحل الداخلي المنشود في إط��ار دولة
تستلهم مثل العلمانية والديمقراطية والمساواة
وتكون متح ّررة من سطوة تحالف الزعامات
الطائفية ورأس المال االحتكاري .وأك��د كذلك
موقفه المبدئي المتمسك بضرورة إطالق األسير
جورج عبد الله وأن استمرار اعتقاله يشكل عائقا ً
أمام تقدم العالقات بين البلدين».
بدورها ،أوضحت «حركة مواطنون ومواطنات
في دول��ة» في بيان ،األسباب التي دعتها لعدم
تلبية دعوة السفارة الفرنسية للقاء لودريان،
وجهت إلى
وأشارت إلى أن «السفارة الفرنسية ّ
من س ّمتهم «أحزاب ومجموعات المعارضة» دعوة
لالجتماع بوزير خارجيتها جان إيف لودريان
خ�لال زيارته للبنان .وك��ان الموقف الفرنسي
المعلن قد تطور من طرح حكومة «مهمة» ،إلى
تأييد تأليف حكومة برئاسة سعد الحريري ،فإلى
ض��رورة تأليف حكومة بصالحيات تشريعية
استثنائية .ه��ذا التطور ين ّم ع��ن وع��ي متنام
لخطورة الوضع في لبنان ولعجز سلطة زعماء
الطوائف عن مواجهة تبعاته».
أضاف «غير أنّ هذا الطرح ما زال في إطار البحث
عن الوسائل ،ولم يتبلور إلى ح ّد معاينة أسباب
السقوط وال يتض ّمن بالتالي تص ّورا ً للمعالجة»،
الفت ًة إلى أنه «لم يكن من مب ّرر لمشاركتنا في
الجلسة التي دعت إليها السفارة الفرنسية تالفيا ً
لمنزلقين خطيرين :أن تضيع الجهود التي نقوم
بها في الداخل إلرساء صيغة بديلة لعالقة الدولة
بالناس وبهمومهم ،في خضم شعارات مبعثرة
أو طموحات متنافرة ،أو أن نجعل من الفرنسيين
شهودا ً على التش ّتت الذي يحكم ساحتنا في وقت
نسعى جاهدين للملمته حول خيارات واضحة».
واختتم لوريان زيارته أمس ،بلقاء صحافي
ّ
مصغر في قصر الصنوبر ،أعلن خالله ،أن بالده
«كانت دوما ً إلى جانب الشعب اللبناني وستبقى

بري مجتمعا ً إلى لو دريان والوفد الدبلوماسي المرافق في عين التينة
مج ّندة من أجل مساندته ودعمه» .وقال «لقد قررنا
زيادة الضغوط على المعرقلين وال يمكننا أن نبقى
مكتوفي األيدي أمام كل ما يحصل ،بدأنا باتخاذ
ق��رارات تمنع دخولهم إلى األراض��ي الفرنسية
وهذا ليس إالّ بداية .وإذا استم ّر األمر ،فإنّ هذه
الخطوات س��ت��زداد ح��دّة وستعمم وستسكمل
بأدوات ضغط يمتلكها االتحاد األوروبي وبدأنا
بالتفكير بها معه».
وأشار إلى أنه «بعد  8أشهر من الجمود وانسداد
األفق يبدو أن لبنان بحاجة إلى تجديد حقيقي
لممارساته السياسية والمؤسساتية ،والمجتمع
اللبناني بغناه وتنوعه حاضر لذلك ويمكنه أن
ينهل من التعدد الديمقراطي الذي يشكل قوة له».
الملح أن يخرج لبنان من المأزق
وأكد أن «من
ّ
السياسي الحالي ولقد عبّرت بصراحة عن هذ
األمر خالل لقاءاتي مع الرؤساء الذين قابلتهم
م��ن منطلق أنهم معنيون دس��ت��وري�ا ً باالتفاق
على حكومة ،والحظت أنّ الفاعلين السياسيين
لم يتح ّملوا لغاية اآلن مسؤوليتهم ولم ينكبوا
على العمل بجدية من أجل إعادة نهوض البلد».
وأض��اف «أن��ا هنا من أجل تالفي هذا النوع من
االنتحار الجماعي ،وإذا لم يتحركوا منذ اليوم
بمسؤولية فعليهم تح ّمل نتائج هذا الفشل ونتائج
التنكر للتعهّدات التي قطعوها».
وردا ً على سؤال قال «لم آتِ إلى هنا للدخول
في التجاذبات السياسية ،وإذا زرت رئيسي
الجمهورية والمجلس والتقيت الرئيس المكلّف
والمؤسسات ،والمعيار
ألنهم يمثلون لبنان
ّ
األساسي بالنسبة لي هو التزامات تعهّد بها

(عباس سلمان)

ال��م��س��ؤول��ون اللبنانيون وال��ق��وى السياسية
اللبنانية هنا في قصر الصنوبر ،االلتزام األول
يتعلق بخريطة طريق مع اتخاذ مجموعة من
القرارات على األم��د القصير ،وقد عبّر ك ّل ممثل
ع��ن ال��ق��وى السياسية شخصيا ً ع��ن موافقته
عليها أمام رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل
ماكرون .ثانياً :التزام تأليف حكومة َم َه ّمة مؤ ّلفة
من اختصاصيين والجميع وافق عليها شخصيا ً
كما ت� ّم التزام التأليف في م��دة  15يوماً ،وم ّر
نحو  9أشهر ولم يحصل شيء .على اللبنانيين
القيام بمسؤولياتهم على ضوء التزامات تعهدوا
بها ،السؤال هو :هل يعرفون أن يبقوا مخلصين
للتعهّدات التي قطعوها ،واحترام كلمتهم؟».
وك��ان��ت الخارجية الفرنسية أك���دت فرض
إجراءات إدارية على شخصيات لبنانية لمنعها
من دخول األراضي الفرنسية.
وردا ً على س��ؤال ،أعلنت الناطقة الرسمية
باسم الخارجية الفرنسية أنياس فان دير مول
«كما أشرنا لذلك ،ت � ّم بالفعل اتخاذ إج��راءات
على الصعيد الوطني بهدف منع دخول األراضي
الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في
العرقلة السياسية والفساد .نحتفظ بالحق
في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل.
ولقد بدأنا مناقشات مع شركائنا األوروبيين
حول التدابير المتاحة لالتحاد األوروبي لزيادة
الضغط من أجل الخروج من األزم��ة .فالوزير
موجود حاليا ً في لبنان ليعبّر كما قال عن رسالة
حزم كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن
كامل مع اللبنانيين».

دياب لنقابة المح ّررين :لن �أخالف الد�ستور
بعقد جل�سات لمجل�س الوزراء
أكد رئيس حكومة تصريف األعمال
الدكتور حسان دياب أنه لن يخالف
الدستور بعقد جلسات لمجلس الوزراء
ورج��ح أن يو ّقع رئيس الجمهورية
ّ
العماد ميشال عون المرسوم .6433
كالم دياب جاء خالل استقباله وفد
نقابة مح ّرري الصحافة ،لمناسبة عيد
شهداء الصحافة اللبنانية ،وض ّم الوفد
نقيب المح ّررين ج��وزف القصيفي
وأعضاء مجلس النقابة نافذ قواص،
ج���ورج ش��اه��ي��ن ،واص���ف ع��واض��ة،
سكارليت ح �دّاد ويمنى شكر غريب،
في حضور مستشار رئيس الحكومة
خضر طالب.
وش���دّد دي��اب على “أن الحكومة
خاضت منذ تأليفها وال تزال ،معركة
قاسية على مختلف الجبهات ،ولم
يسبق أن واج��ه��ت ح��ك��وم��ة نكبات
ومشاكل وأزم��ات بهذا الحجم وهذه
الوتيرة خالل ستة أشهر ،وحتى خالل
فترة تصريف األع��م��ال ،وق��د تح ّملت
أع��ب��ا ًء كبيرة ك��ان��ت نتيجة ق���رارات
مالية واقتصادية ونقدية خاطئة من
الحكومات السابقة”.
وقال “إن أولى األزمات التي واجهت
الحكومة كانت تع ّثر لبنان عن دفع
سندات “اليوروبوند” ،حاولنا من
خالل الحوار مع المصارف ومصرف
لبنان الذين كانوا يملكون  75في المئة
من األسهم ،اللجوء إلى خيار جدولة
الديون وتفادي التع ّثر بالدفع ،لكن
تفاجأنا الحقا ً أن بعض المصارف
باعت أسهمها إلى الخارج ،وبالتالي
لم يعد بإمكاننا إعادة الجدولة وبقي
أمامنا خياران :إ ّما الدفع وإ ّم��ا إعالن
التعثر ،فقررنا ف��ي مجلس ال���وزراء
بموافقة الرؤساء الثالثة والمعنيين
بالشأن النقدي والمالي التوقف عن
سداد الديون وإعادة هيكلة الدين .ثم
وضعنا الخطة اإلصالحية االقتصادية
والمالية والتي أثنى عليها صندوق
النقد الدولي واالتحاد األوروبي ،وقررنا
المباشرة بالتفاوض مع صندوق النقد،
ثم أق��ررن��ا إص�لاح��ات أساسية ع �دّة،

كترجمة للخطة اإلصالحية المالية
االقتصادية واتخذنا قرارات عدّة على
صعيد مكافحة الفساد”.
وأوض��ح أن��ه “لم يكن لدينا خيار
س��وى االستقالة بعد انفجار مرفأ
بيروت ،لكنني استمهلت الوزراء الذين
أرادوا االستقالة غداة االنفجار أياما ً
عدّة ،ريثما يتم إقرار بعض القرارات
ف��ي مجلس ال���وزراء إلن��ص��اف أهالي
ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى والمتضررين،
ووعدتهم بأن أعلن استقالة الحكومة
في العاشر من آب”.
وذ ّك��ر بأن لجنة التحقيق اإلداري��ة
(الوزارية) التي شكلتها الحكومة قبل
استقالتها اتخذت جملة من التوصيات
التي ت ّم إقرارها.
وع��ن أسباب ع��دم تمكن الحكومة
م��ن االس��ت��م��رار ،ق��ال دي���اب “إن أي
رئيس حكومة مهما كان قويا ً ونظيف
ّ
الكف ،إذا لم يكن يتوافر له التوافق
السياسي والدعم من مختلف الجهات،
فلن يتمكن من النجاح” ،مضيفا ً أنه “ال
يمكن اختيار وزراء مستقلين بالكامل
من دون استشارة الكتل النيابية التي
ستمنح الثقة في المجلس النيابي ،إالّ
أن الحكومة الحالية هي األق��رب في
تاريخ لبنان إلى مواصفات حكومة
التكنوقراط”.
وعن ترشيد الدعم ،أشار إلى “أن
الحكومة أرسلت أربعة سيناريوهات
إلى اللجان النيابية المشتركة لكي تتم
مناقشتها مع الوزراء والنواب ومصرف
لبنان واختيار الحل األنسب .لكن أمام
المطالبة بسيناريو موحد ،أصبحت
ملحة
الحاجة إلى البطاقة التمويلية ّ
للتعويض عن التكاليف اإلضافية التي
سيتكبدها المواطن”.
وأك��د “ضرورة تأليف حكومة في
أسرع وقت ممكن” ،وقال“ :لو شكلنا
حكومة منذ تسعة أشهر لما وصلنا
إل��ى ه��ذا ال��واق��ع الصعب” ،م��ش��ددا ً
على أنه “لن يخالف الدستور بعقد
جلسات لمجلس ال��وزراء في مرحلة
تصريف األعمال وفي ظل االنقسامات

بري مجتمعا ً إلى لو دريان والوفد الدبلوماسي المرافق في عين التينة
السياسية الحالية”.
وعن المرسوم  6433قال “أنا و ّقعته
وأرجح أن يو ّقعه رئيس الجمهورية”.
ّ
وختم قائالً “ودائع الناس لن تختفي،
ولبنان ليس أول بلد يتع ّثر”.
وألقى النقيب القصيفي ،في بداية
اللقاء ،كلمة قال فيها “دولة الرئيس،
شئتم أن تكون زي��ارة مجلس نقابة
مح ّرري الصحافة لكم في عيد شهداء
الصحافة اللبنانية ،الذين سخوا بدمهم
وحبّروا به وثيقة الحرية منذ العام
 1916حتى األمس القريب ،من أجل
أن تكون لهم دولة سيدة تميزها ثقافة
الحياة الواحدة بين مختلف مكوناتها.
دولة المواطنة والحقوق والمساواة.
لكن الدولة الموعودة لم تتحقق ،فيما
يطول الحديث عن األسباب”.
وأش����ار إل���ى “أن أه���ل الصحافة
واإلعالم ،على م ّر السنوات ،لم يحظوا
باهتمام ال��دول��ة .ف�لا ق��ان��ون موحدا ً
يرعاهم وال ضمانات تحميهم وتقي
المهنة ش ّر االندثار .وعلى الرغم من
تماسهم المباشر مع أصحاب القرار
والتعود على اإلش���ادات الموسمية

بدورهم ،لم يلحظوا أي مسعى جاد
لوضع خطة لهذا القطاع تقيه من
عثاره».
وق��ال “في أي ح��ال ،ال يمكن فصل
هموم الصحافيين واإلعالميين عن
ه��م��وم ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ذي��ن ب��ل��غ بهم
اإلح��ب��اط ح�� ّد الكفر ،وه��م ي���رون كل
ش��يء ينهار ف��ي ه��ذا البلد .مصرف
مركزي ال يصارحهم بواقع الحال،
ويجانب التدقيق الجنائي الذي ال يثق
الشعب بإمكان وصوله إلى نتيجة،
في ضوء ما م ّثل ويم ّثل فصوال ً على
م��س��رح ال��ق��ض��اء .م��ص��ارف تحبس
ودائ��ع المواطنين وال ُتفرج عنها إالّ
ّ
بالقطارة ،وال تملك أن تطمئنهم إلى
مصيرها إالّ بيانات يشوبها الكثير
من اإلبهام .قطاعات ،وإدارات القطاع
العام المنتجة التي تعاني عجزا ً وهدرا ً
وال من يحاسب في غياب الدور الفاعل
والمستق ّل لهيئات الرقابة .لكن أدهى
ما يواجه اللبنانيين اليوم هو موضوع
رف��ع الدعم عن السلع األساسية في
ظل الخالف على البدائل وآالل��ي��ات:
بطاقة تموينية أو تمويلية ،والعائالت

وزني التقى ها�شم
وبحث مع غجر ونجم حلو ًال للكهرباء
التقى وزير المال في حكومة تصريف األعمال غازي وزني في مكتبة ،وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال
ريمون غجر ورئيس لجنة االشغال العا ّمة النائب نزيه نجم .
وقال نجم بعد اللقاء «توافقنا أن نبحث عن الحلول التي قد تفيدنا .وتوافقنا مع الوزير غجر أن يبحث مع باقي المسؤولين
إليجاد حل مو ّقت إلى حين اتخاذ المجلس الدستوري قراره» ،متمنيا ً على المجلس الدستوري «أالّ يستغرق فترة الشهر
إلصدار القرار ألن الوضع ال يحتمل ومن الضروري جدا ً اإلسراع في عملية الطعن ،إن كان سلبا ً أم إيجاباً ،ويجب أالّ ننسى أنه
ابتداء من  15أيار ،ستبدأ العتمة تدريجياً».
واجتمع وزني بالنائب قاسم هاشم ،الذي قال «أردنا متابعة حقوق أصحاب األمالك المشغولة من قبل قوات الطوارئ
الدولية وكيفية العمل على تأمينها على أن يتم اإلسراع في دفع هذه الحقوق ،ألن الملكية الفردية هي حق مقدس يكفلها
الدستور اللبناني .ومن حق أصحاب هذه األمالك ،في ظل الوضع االقتصادي المزري ،أن تصلهم حقوقهم في هذه الظروف
االقتصادية الصعبة».

وزني مستقبالً هاشم

(عباس سلمان)
األكثر فقراً ،والخوف المتنامي على
مصير االح��ت��ي��اط اإلل��زام��ي .غالبية
عائالت لبنان على حافة الفقر أو تحت
خطه ،لئال نقول جميعها ،باستثناء
المحظوظين الذين ه ّربوا أموالهم إلى
الخارج من دون أن تتمكن الدولة من
استرجاع بارة واحدة منها”.
ورأى “أن رفع الدعم في ظل تآكل
قيمة الرواتب واستمرار ارتفاع سعر
صرف الدوالر من دون ضابط أو رادع،
سيفاقم األزمة ويزيدها اشتعاال ً”.
وختم القصيفي “دولة الرئيس،
ال نح ّملكم وحدكم المسؤولية التي
توليتموها على إثر أزمة أرخت بثقلها
على ك��ل مفاصل ال��وط��ن ،وسعيتم
للتصدّي لها في أح��وال بالغة الدقة
والصعوبة .لكن واقع األرض تجاوز
إرادتكم في الوصول إلى ح ّل .لن نبكي
ول��ن نتباكى ،حسبُنا أن نحذر ،وأن
نذ ّكر بأحد أمثالنا اللبنانية الدارجة
“الضرف يللي م��ا بيمتلي بيكون
معيوب” .فحذار أن يمتليء ضرف
لبنان .إن الليالي من الزمان حبالى
مثقالت تلدن كل عجيب”.
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ن�صر اهلل ّ
حذر العدو من � ّأي خطوة خاطئة باتجاه لبنان:
عالمات الأفول تظهر على كيانه ...ولن نتدخل بتر�سيم الحدود
أك��د األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد
حسن نصر الله أن عالمات األفول والوهن
والضعف ب��دأت تظهر على كيان العدو،
بينما شباب الشعب الفلسطيني ومحور
المقاومة يتجدّد.
وح�� ّذر في كلمة متلفزة لمناسبة يوم
القدس العالمي أمس ،العدو من أيّ خطوة
للمس
خاطئة باتجاه لبنان وأي محاولة
ّ
بقواعد االشتباك خالل مناورته المق ّررة
يوم األحد المقبل ،وقال «سنكون حذرين
وسنواكب بشكل دائم حركة هذه المناورات
ولن نتساهل مع أي تجاوز أو خطأ أو حركة
عدوانية «إسرائيلية» على كامل األراضي
اللبنانية وي��ج��ب أن يفهم ال��ع��دو ه��ذه
الرسالة الواضحة».
وطمأن إلى أنه غير مصاب بكورونا وال
يوجد أي عوارض ،الفتا ً إلى أنه يعاني فقط
من التهاب بالقصبة الهوائية وأن هذا شيء
يحدث عادة بسبب تغيّر الطقس.
وت��ط�� ّرق إل��ى نقطتــين لهــما صــلة
بلبــنان م��ن ال��ب��واب��ة «اإلسرائــيلية»،
النقطة األول��ى مسألة ترســيم الحــدود
البحــرية ،والنــقطة الثانية هي المناورة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ال��ت��ي سبتدأ ي��وم األح��د
وتستمر ألسابيع.
واع��ت��ب��ر أن «م���ن حقنا أن ن��دع��و إل��ى
الحذر من المناورة التي ستبدأ يوم األحد
خصوصا ً في ظ ّل التطورات الحاصلة»،
للمس
الفتا ً إلى أن «أي خطوة إسرائيلية
ّ
بقواعد االشتباك أو استهداف أمني عسكري
قد يفكر العدو فيه تجاه لبنان سيكون
مغامرة ولن نتسامح ولن نتساهل في أي
خطأ أو تجاوز «إسرائيلي» تجاه لبنان
سواء كان عسكريا ً أو أمنياً» .وح ّذر العدو
«اإلسرائيلي» من «أي خطوة خاطئة خالل
الفترة المقبلة» ،مؤكدا ً أنه من صباح األحد
سيقوم حزب الله بكل الخطوات المناسبة
و»سنكون حاضرين وجاهزين لمواكبة
مناورة العدو».
وفي مسألة الحدود ،قال السيد نصرالله
«هناك نقاش في لبنان ومفاوضات تجري
في الناقورة حول ترسيم الحدود البحرية
مع فلسطين المحتلة ،وهناك من يسأل
لماذا يصمت حزب الله وأحيانا ً البعض
يفسر الصمت ب��أن��ه نتيجة إح���راج مع
ّ
الحلفاء».
وق��ال «في موضوع الحدود منذ العام
 2000أنا قلت نحن كمقاومة ال ولن نتدخل
بموضوع ترسيم ال��ح��دود .نحن تمسكنا
بمزارع شبعا المحتلة ألن الدولة اللبنانية
أعلنت أنها لبنانية وتالل كفرشوبا وجزء
من قرية الغجر ،كذلك اليوم لن نتدخل
ف��ي م��س��أل��ة ت��رس��ي��م ال��ح��دود البحرية،
فليتح ّمل بقية اللبنانيين مسؤولية الحدود
وترسيمها».
وأوض��ح «أننا وجدنا منذ العام 2000
أن مصلحة لبنان وال��م��ق��اوم��ة أن نبقى
بمنأى عن هذا الموضوع» ،معتبرا ً أن «على
الدولة أن ال تتنازل عن أي حق من الحقوق
وعليها أن تعرف أنها ليست ضعيفة وال
أحد يستطيع أن يفرض عليها أيّ شي ال
«اإلسرائيلي» وال األميركي».
وفيما يتعلّق بالتطورات األخ��ي��رة في
فلسطين ،رأى السيد نصر الله «أن ثبات
الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه وعدم
التخلّي عن القدس هو األساس وأن الشعب
الفلسطيني يعطي المشروعية للمقاومة»،
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فيروزنيا في �إفطار يوم القد�س العالمي:
محور المقاومة �أقرب ما يكون �إلى تحرير القد�س

فيروزنيا يلقي كلمته في حفل اإلفطار

السيد نصرالله متحدثا ً بمناسبة يوم القدس أمس

�سنكون جاهزين لمواكبة المناورة «الإ�سرائيلية» الأحد
�إيران ال ت�ساوم على ح�ساب حلفائها وال تفاو�ض عنهم
مشيرا ً إلى «أن الفلسطينيين لم يتخلوا
ال عن دولتهم وال عن القدس ،وما نشهده
اليوم في الساحات الفلسطينية وفي حي
الشيخ جراح دليل على ذلك».
ولفت إل��ى أن «التطور األه��م واألخطر
والذي يجب تثبيته هو دخول غزة على خط
المواجهة ،وهذا ما يفتح آفاقا ً عظيمة في
المقاومة» ،معتبرا ً «أن «اإلسرائيلي» الذي
ك��ان يتص ّور أنّ ج� ّو اإلحباط والضغوط
االقتصادية ستؤ ّثر على الفلسطينيين
لكنهم فوجئوا» ،مضيفا ً «نحن واثقون أن
الشعب الفلسطيني الئق في حفظ القدس
وأرضه وحقوقه».
ودع��ا ق��ادة المقاومة الفلسطينية إلى
مواصلة هذا النهج ألنه سيغير ج��زءا ً من
قواعد االشتباك ،مؤكدا ً أنّ «ك ّل الرهانات
«اإلسرائيلية» في ما يتعلق بإيران سقطت»،
ومشددا ً على أن ثبات محور المقاومة مهم
جدا ً في بيئة المنطقة وانعكاسه كبير جدا ً
على القضية الفلسطينية وال��ص��راع مع
العدو االسرائيلي».
وأشــار إلى أن إيــران عــبرت بشــكل
كبير جدا ً مرحــلة الخطر وما كان يراهن
عليه العدو بأخــذ الجمــهورية اإلســالمية
إل��ى الحــرب انتهى ،وأن رهــان بعــض
ال��دول اإلقليمية على ه��ذا ال��ره��ان انتهى
أيضاً.
وتابع «إيران اليوم هي الدولة األقوى في
محور المقاومة ،وكل الرهانات األميركية
و»اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ف��ي م��ا يتعلق ب��إي��ران
سقطت ،وأن خيارات أميركا و»إسرائيل»
بتخلّي إي����ران ع��ن ب��رن��ام��ج��ه��ا ال��ن��ووي
انتهت».

واعتبر أن أكبر ر ّد إيراني على هجوم
نطنز كان برفع درجة تخصيب اليورانيوم،
وهو ما أرعب «إسرائيل» ،مؤكدا ً أن التجربة
مع إي��ران منذ  40عاما ً تؤكد أنها لم تبع
حلفاءها.
وأعلن تأييده كل حوار إقليمي دولي أو
عربي ،معتبرا ً أنه يق ّوي محور المقاومة
ويضعف جبهة العدو ،وقال «مطمئنون إلى
إيران .إيران ال تساوم على حساب حلفائها
أو تفاوض عنهم أو تتخلى عنهم».
ورأى أن ال��ح��وار اإلي��ران��ي السعودي
إيجابي ،م��ؤي��دا ً أيّ ح��وار يسهم بتهدئة
المنطقة ،وأن «الذين يجب أن يقلقوا من
ال��ح��وار اإلي��ران��ي ال��س��ع��ودي ه��م حلفاء
الرياض وليس حلفاء إيران».
وأك��د أن «س��وري��ة في مسار التعافي،
وأن االستحقاق األخ��ط��ر ه��و االستحقاق
االق��ت��ص��ادي ،ل��ك��ن ال تواجــهه س��وري��ة
لوحدها ب��ل ش��ع��وب ع���دّة ف��ي المنــطقة
وهــي مص ّممة على الصمود والمواجــهة»،
مشــيرا ً إلى أن العديد من الدول العربيــة
على اتصال مع الدولة السورية ،الفتــا ً إلى
أن «السعودية ال تستطيع فرض الشروط
على سورية بشأن عالقاتها مع إيران وهي
تفاوض طهران».
واش��ار إل��ى أنّ «اإلسرائيلي ال��ذي كان
يتحدث عن بيئة إستراتيجية وكان يعتبر
أن المحور يتد ّمر ،اليوم قلق ج��دا ً بسبب
تطور قدرات محور المقاومة».
وت��ح��دث ع��ن «ان��ه��ي��ار بعض المحاور
والتحالفات التي كانت قائمة في مواجهة
محور المقاومة أو غ��ي��ره ،وأن المحاور
األخ��رى التي بدت متماسكة من الواضح

فهمي بحث وعلي عبد الكريم
تدابير م�شاركة ال�سوريين في االنتخابات الرئا�سية

فهمي مستقبالً سفير سورية أمس
استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف األعمال
العميد محمد فهمي في مكتبه ،السفير السوري في لبنان علي
عبد الكريم علي ،وجرى البحث في األوض��اع العا ّمة والتدابير
التي تطلبها السفارة السورية من وزارة الداخلية لمواكبة تدفق
السوريين القاطنين في لبنان ،لممارسة حقهم في التصويت
لالنتخابات الرئاسية السورية.
وقال السفير علي «الزيارة لمعالي الوزير هي لطلب الدعم
والرعاية والتنسيق ،بخاصة وأن السفارة مقبلة على استقبال
اإلخوة السوريين في  20أيار الجاري ،موعد االستحقاق الرئاسي،
وكان معاليه في غاية التجاوب والتفهّم ووعدني بالقيام بكل ما

يُمكن لضمان العمليات باألمان ال��ذي تفترضه ه��ذه الحالة،
وبضمان أن يصل اإلخوة السوريون من كل المناطق اللبنانية».
أضاف «لقد كنت شاكرا ً لتلبيته وتعاونه ،وإن شاء الله يستمر
البلدان سورية ولبنان ،بالتنسيق على كل المستويات ،خصوصا ً
األمنية واالقتصادية وغيرها ليتجاوزا الحصار ،وك��ان الرأي
متشابها ً في كثير من االستبشار في إمكان الخروج من األوضاع
الصعبة التي يعانيها لبنان وأشقاؤه في سورية ،خصوصا ً أن
سورية تخرج من هذه الحرب اإلرهابية منتصرة ،لقد خسرت
ونزفت في أبنائها واقتصادها ،لكنها ربحت في نتائج صوابية
موقفها».

الأ�سعد� :سورية �أ�سقطت ّ
كل م�شاريع ا�ستهدافها
رأى األمين العام لـ»التيار األسعدي» المحامي معن األسعد
في تصريح ،أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان «لن
تنتج إيجابيات أو تحدث خرقا ً في مجرى االح��داث السياسية
على الساحة اللبنانية ،ألن فرنسا فقدت الكثير من تأثيرها
وفعالياته على الطبقة السياسية والمالية والسلطوية الحاكمة»،
معتبرا ً الحديث عن «حسم وحزم وعقوبات وغيرها مما أعلنه
لودريان قبل وصوله إلى لبنان ،مجرد رسائل كالمية من دون
فعل وترجمة».
ورأى أن هذه التطورات والمستجدات «تؤكد ثبات محور
المقاومة ،ال��ذي أدى إلى تخلّي اإلدارة األميركية عن أتباعها
ووكالئها في المنطقة ،وفتح خط تفاوضي مباشر مع إيران ،األمر
الذي دفع بالسعودية إلى التنازل عن سقوفها العالية ،واضطرارها
لفتح قناة تواصل مع إيران وسورية من خالل إرسالها وفدا ً اليها،
وهذا يعني انتصارا ً سياسيا ً لسورية ،بعد انتصارها العسكري،
وإسقاط كل مشاريع استهدافها والتآمر عليها».

وتوقع األسعد بعد هذه التطورات «حصول تداعيات على
الساحة اللبنانية بشكل مباشر ،خصوصا ً وأن عقدة التمثيل
السني ال ت��زال ه��ي مفتاح ال��ح� ّل وال��رب��ط ف��ي لبنان ،وع��ودة
السعودية إلى صيغة التمثيل بالشراكة السورية في لبنان».
واعتبر أن «الفضيحة الكبرى هي في موقف القضاء إزاء ما
يحصل ،خصوصا ً لجهة كشف الصفقات والسرقات ،ومالحقة
حاكم مصرف لبنان جنائيا ً في سويسرا وفرنسا وبريطانيا ،في
ظل صمت مشبوه من مجلس القضاء األعلى والمدعيين التمييزي
والمالي ،الذين يتصرفون وكأنهم محامو الدفاع عن رياض
سالمة ،وتقديم خيارات ومخارج له ،حول محاكمته في لبنان
او خارجه ،في حين يظهرون كأسود في وجه المدعية العامة في
جبل لبنان القاضية غادة عون ،التي تتعرص لإلهانة».
ورأى أنه «لن يكون حل في لبنان ،إالّ بإسقاط السلطة الحاكمة
وفي مقدمها القضاء ومحاكمة المتورطين والفاسدين والسارقين
والمرتكبين ،وإعادة الحقوق إلى أصحابها».

اآلن أنها تفككت» ،مشيرا ً إلى «تصدّع في
جدار كيان العدو وهو كيان مأزوم ويعاني
من أزمة قيادة في داخله ،وهذه من عالمات
الوهن والضعف».
ورأى أن «المسار في كيان العدو هو
الذهاب إلى حرب أهلية ،وهناك قلق جدّي
في مجتمع العدو من هذه الحقيق ّة ،مشيرا ً
ّ
تدل
إلى أن أزم��ة القيادة في كيان العدو
على عالمات الضعف واألفول.
وأكد أن صاروخ الدفاع الجوي السوري
الذي وصل إلى ديمونا أثار قلقا ً كبيرا ً في
«إسرائيل» ،وأن جيش العدو ليس على
يقين بشأن قدرته للتصدّي للنيران من
جبهات مختلفة إن وقعت الحرب.
كما أك��د أن ه��ن��اك قلقا ً إسرائيليا ً من
العمليات في الضفة ودخول غزة بقوة على
خط تطورات القدس ،مشيرا ً إلى أن هناك
تصدّعات واضحة في كيان العدو وهناك
الئحة طويلة من األزم��ات واألم��راض التي
يعاني منها هذا الكيان.
ورأى أن «كل عالمات الوهن ومؤشرات
األفول بدأت تظهر بشكل واضح في كيان
ال��ع��دو ،فيما نشهد تجدّد نشاط وحركة
الشعب الفلسطيني» ،موضحا ً أن التوازن
المعنوي مختل لمصلحة المقاومة.
وش���دد على أن «مسؤوليتنا ف��ي يوم
ال���ق���دس أن ن��ق��ف إل���ى ج��ان��ب ال��ش��ع��ب
الفلسطيني ،وأن نقدم كل أشكال الدعم
والمؤازرة وهذه المعركة أفقها مفتوح إلى
النصر».
وختم مؤكدا ً أن «قدراتنا تكبر والعدو لن
يستطيع الحد من التطور الكمي والنوعي
لمحور المقاومة».

ف�ضل اهلل :لمواجهة
م�شاريع �إ�سقاط فل�سطين من
الوجدان العربي والإ�سالمي
أكد رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف
فضل الله انّ «ي��وم القدس هو مناسبة الستنهاض األمة
والعودة الى مكوناتها الحضارية وإخراجها من مستنقعات
التخلف والتبعية ،ونبذ ثقافة االنقسام والفرقة والتكفير،
والتأكيد على مواجهة المشاريع الدولية القائمة على
توازنات المصالح التي تعمل على االستباحة والمصادرة
وتعميم ثقافة القهر والقوة والفتن لتمرير المخططات التي
تك ّرس االحتالل والهيمنة ،مؤكدا ً انه اليوم الذي اراده «اإلمام
الخميني» يوم الوحدة ليس للمسلمين بل لكل المستضعفين
عندما قال( :يا مسلمي العالم ويا مستضعفي األرض انهضوا
امسكوا بزمام أموركم).
وشدد «على ض��رورة دعم الخيارات الشعبية المقاومة
عبر تكريس الوحدة ومواجهة مشاريع التهويد والتطبيع
التي تسعى لشرعنة االحتالل وإسقاط فلسطين من الوجدان
العربي واإلس�لام��ي» ،م��ؤك��دا ً «انّ المساومة على القدس
وفلسطين جريمة موصوفة ومدانة بحق الشعب الفلسطيني
واألمة العربية واإلسالمية».
ودع��ا ك ّل «مكونات الساحة الفلسطينية الى أن تح ّرر
قرارها من اعتبارات المكاسب الشخصية والفئوية وك ّل
االرتهانات االقليمية والدولية» ،داعيا ً إلى «االرت��ق��اء الى
مستوى المواجهة الميدانية التي يتقدّمها الشعب الفلسطيني
في الداخل حيث صدقية االلتزام بموجبات القضية بعيدا ً عن
الشعارات والحسابات السياسية الضيقة».
وفي الشأن اللبناني دعا فضل الله إلى «قرار وطني محكوم
لمصالح الفقراء والمحتاجين الذين يتل ّوعون بسياط الجوع
والفساد واإلهمال» ،محذرا ً المكونات السياسية المسؤولة
من االن��ح��دار ال��ى مستوى األالعيب السياسية ومنزلقات
السلطة وانشغالها عن هموم الناس االقتصادية والمعيشية
الخانقة».
وأك��د «اننا أم��ام المشهد األس��وأ في تاريخ لبنان حيث
االستغالل الرخيص للطوائف والمذاهب واألديان واالنغماس
المتزايد في حسابات شخصانية وفئوية ضيقة مما يعطل
الحلول الوطنية ويُبقي لبنان ساحة مفتوحة على التدخالت
الخارجية المشبوهة» ،مشيرا ً إلى «أن ال ح ّل
حقيقيا ً ألزماتنا إال بخروج الفاسدين من الطبقة السياسية
من المشهد السياسي الحالي مما يريح الناس من استباحة
الفساد وينقل الوطن من مستوى المزارع المتخلفة الى وطن
العدالة والمؤسسات».
ودع��ا فضل الله «رج���ال ال��دي��ن المتن ّورين إل��ى إب��راز
الوجه الحضاري للدين وإط�لاق خطاب الوحدة والحوار
والتفاعل الوطني واللقاء على المشتركات اإلنسانية التي
تنبذ التعصب الطائفي والمذهبي عبر تشكيل جبهة وطنية
لمواجهة الفاسدين ونصرة الفقراء ونبذ كل االرتهانات
الخارجية والعمل على إس��ق��اط المحميات الدينية عن
السارقين والمرتكبين وتحرير المجتمع من سطوة المال
المتكسبين».
وطغيان السلطة ورخص
ّ

أك��د السفير اإلي��ران��ي في لبنان محمد
ج�لال فيروزنيا أن محور المقاومة بات
أقرب ما يكون إلى تحرير القدس الفتا ً إلى
أن صفقة القرن المشؤومة ،التي انبرى
األميركيون والصهاينة من أجل تحقيقها
بكل ما أوت��وا من قوة وإمكانات قد تلقت
هزيم ًة نكراء .وأشار إلى إن إيران «أعلنت
مرارا ً وتكرارا ً أنها لن تدع الكيان الصهيوني
يحقق أهدافه الجائرة اإلرهابية عبر تطبيع
رواب��ط��ه م��ع بعض ال���دول العربية في
المنطقة».
م��واق��ف فيروزنيا ج��اءت خ�لال إفطار
رم��ض��ان��ي أق��ام��ت��ه س��ف��ارة الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ف��ي حديقتها في
الفياضية ،بمناسبة يوم القدس العالمي،
حضره الوزير السابق سليم جريصاتي
ممثالً رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون ،عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل»
خليل حمدان ممثالً رئيس مجلس النواب
حب الله
نبيه ب� ّري ،وزير الصناعة عماد
ّ
ممثالً رئ��ي��س حكومة تصريف األع��م��ال
حسان دياب ،نائب رئيس مجلس النواب
إيلي الفرزلي ،رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
محمد رع���د ،وشخصيات ديبلوماسية
وروح��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة وح��زب��ي��ة وممثلو
الفصائل الفلسطينية.
وقال السفير فيروزنيا في كلمة له «قبل
أكثر من أربعين سنة ،كانت تلك الصرخة
المدوية التي أطلقها اإلمام الخميني بإعالن
ي��وم الجمعة األخ��ي��ر م��ن شهر رمضان
يوما ً عالميا ً للقدس .تتوحد فيه أفئدة
المسلمين وكل األحرار في العالم ،لتنبض
ح ّبا ً وانتما ًء وتمسكا ً بفلسطين المحتلة
والقدس الشريف».
وأض��اف «ال��ي��وم نجدّد العهد معا ً في
إحياء ي��وم القدس العالمي ،في ظروف
نشهد م��ن خاللها أن م��وازي��ن ال��ق��وى قد
تغيّرت لمصلحة محور المقاومة ،الذي
بات اليوم أقرب ما يكون إلى تحرير القدس
حيث أن صفقة القرن المشؤومة ،التي
انبرى األميركيون والصهاينة من أجل
تحقيقها بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات قد
تلقت هزيم ًة نكراء ...ومع سقوط (الرئيس
األميركي السابق دونالد) ترامب وتهاوي
صفقة القرن ،فإن كل القرارات والتدابير
الالإنسانية والظالمة ألميركا والكيان
الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني
والقدس الشريف أصبحت باطلة».
واعتبر أن «ف��ي ظل ه��ذا اإلن��ج��از ،ال ب ّد
أن تنتهي دوام���ة تطبيع ال��ع�لاق��ات بين
بعض الدول العربية والكيان الصهيوني،
ويجب أن يتوقف هذا المسار الباطل الذي
نادى به ور ّوج له ثنائي ترامب نتنياهو.

إذ إن الشعب الفلسطيني ،ومعه الشعوب
العربية واإلسالمية لن يسمح في أي شكل
أن تتحق األهداف الخبيثة التي يتوخاها
الكيان المحتل من خ�لال إرس��اء عالقات
مشبوهة مع بعض األنظمة العربية .وأ ّما
الجمهورية االسالمية االيرانية ،فقد أعلنت
مرارا ً وتكرارا ً أنها لن تدع الكيان الصهيوني
يحقق أهدافه الجائرة اإلرهابية عبر تطبيع
رواب��ط��ه م��ع بعض ال���دول العربية في
المنطقة».
وأش��ار إلى «أننا نشهد اليوم أن محور
المقاومة الممتد من فلسطين إلى لبنان إلى
سورية إلى اليمن والعراق ،هو في ظروف
أفضل وأق��وى وأمتن من أي وق��ت مضى.
ونحن نرى أن التطورات اإلقليمية اآلتية
ستسير على وقع خطى هذا المحور ،تبعا ً
ليده الطولى في رسم المعادالت وفرض
الوقائع .وهذا ما يجعلنا نقول بالفم المآلن
أننا بتنا اليوم أقرب ما نكون إلى القدس».
ورأى أن «المواجهات البطولية التي
يخوضها ال��م��ق��دس��ي��ون ف��ي ه���ذا الشهر
الفضيل ض ّد الممارسات التعسفية اآلثمة
ل��ك��ي��ان اإلح���ت�ل�ال ،ه��ي خ��ي��ر دل��ي��ل على
تمسك هذا الشعب البطل بخيار المقاومة
ّ
والتمسك بالثوابت
والصمود والتصدّي
ّ
�رس��خ قناعتنا بدنو
وال��م��ق��دس��ات ،م��ا ي� ّ
الساعة التي سنشهد فيها حرية القدس
وزوال اإلحتالل».
وخ��ت��م م��ج��ددا ً ال��ت��أك��ي��د «أن سياسة
ال��ض��غ��وط ال��ق��ص��وى ألم��ي��رك��ا فشلت
ب��اع��ت��راف األميركيين أنفسهم ،بفضل
اإلرادة البطولية للشعب اإليراني ،حيث
بتنا ال��ي��وم ف��ي ظ���روف أف��ض��ل لمصلحة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومحور
المقاومة وشعوب المنطقة .كما أن األعمال
التخريبية واإلج��رام��ي��ة ال��ت��ي يرتكبها
الكيان الصهيوني لن تتمكن أبدا ً من وقف
مسيرة الع ّزة والتقدّم واالقتدار للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وهذا المحور».
كما تخلّل الحفل كلمات للنائب محمد رعد
واألمين العام التحاد علماء المقاومة الشيخ
ماهر ح ّمود ،ومسؤول العالقات الدولية في
حركة «حماس» أسامة حمدان.
وللمناسبة أيضا ً ّ
نظمت المستشارية
الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
في لبنان ندوة افتراضية بعنوان« :القدس
في مواجهة حمالت األسرلة والتهويد»،
بمشاركة شخصيات سياسية وفكرية
ووروح��ي��ة ،أك��دت في م��داخ�لات لها على
التمسك بالمقاومة لدحر االحتالل.
كما أقيمت سلسلة نشاطات في المناطق
والمخيمات الفلسطينية دعت إلى مساندة
الهبّة الفلسطينية.

جانب من الحضور في اإلفطار

انخفا�ض ملحوظ ب�إ�صابات ووفيات كورونا
س ّجل انخفاض ملحوظ في عدّاد كورونا
ُ
لناحية اإلص��اب��ات و الوفيات ،إذ أعلنت
وزارة
الصحة العا ّمة تسجيل  600إصابة
ّ
جديدة و 21حالة وف��اة خ�لال الساعات
الـ 24الماضية.
الصحة العا ّمة في حكومة
وترأس وزير
ّ
ت��ص��ري��ف االع��م��ال ال��دك��ت��ور ح��م��د حسن
صص
اجتماعا ً لفريق عمل ال����وزارة ُخ ّ
لمتابعة المسار التنفيذي للخطة الوطنية
للتلقيح ،وت��� ّم ف��ي خ�لال��ه إق���رار تدابير
لتفادي ما تم تسجيله من ثغرات في الفترة
الماضية وتتبّع بعض التجاوزات في عدد
من مراكز التلقيح ،وذلك على عتبة تسلّم
كمية وافرة من اللقاحات من بينها مليونا
ل��ق��اح ف��اي��زر ف��ي ش��ه��ري ح��زي��ران وتموز
المقبلين ،حيث ستعتمد الوزارة بنا ًء على
ذلك وابتدا ًء من أول حزيران ،آلية تلقيح
تشمل مائتي ألف شخص أسبوعياً.
وف��ي خ��ت��ام االج��ت��م��اع ،أك��د حسن أنه
تسهيالً ألم��ور مرضى السرطان وغسيل
الكلى الذين يعالجون على نفقة وزارة
الصحة ال��ع��ا ّم��ة ،س ُترسل لهم ال���وزارة
ّ
دعوات تلقائية للتلقيح انطالقا ً من ملفاتهم

المو ّثقة لديها م��ن دون تكبيدهم عناء
الحضور إلى الوزارة للتبليغ عن حاالتهم
الخاصة.
وبالنسبة إلى الحاالت الخاصة األخرى،
وفي ضوء تلقي عدد كبير من الطلبات ،أعلن
حسن ،تكليف اللجنة الصحية المركزية
بالتعاون مع مصلحة
الطب الوقائي دراسة
ّ
مجمل الملفات لتسريع بتها ،علما ً بأن
الحاالت التي تستدعي ذلك
مفصلة على
ّ
الموقع اإللكتروني لوزارة
الصحة العا ّمة.
ّ
وق��د ب��ات على المواطنين وج��وب تقديم
هذه الطلبات في مبنيي وزارة
الصحة في
ّ
بئر حسن ورأس النبع وليس من خالل
اإليميل ،من دون أن يتكبدوا عناء الحصول
على تقرير طبي بل االكتفاء بإظهار تحاليل
مخبرية قديمة أو صور شعاعية قديمة ،كما
تنبيه المواطنين إلى اعتماد الدقة في إعطاء
المعلومات الطبية والصحية الخاصة
بهم منعا ً ألي التباس خصوصا ً أن هذه
المعلومات ستسجل على البطاقة الصحية
التي سيتم اعتمادها الحقاً .إضاف ًة إلى
الرقم الساخن  01832700لالستفسارات
في شأن اللقاح مع الـ.1214
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�سيا�سة

«حميميم» :تحالف �أميركا يك ّثف نقل العتاد �إلى �شرقي �سورية ..و«الن�صرة» تنقل غازات �سامة باتجاه الحدود مع تركيا �شمال �إدلب

الأ�سد يتلقى ر�سالة من الكاظمي تتمحور حول العالقات الثنائ ّية ومكافحة الإرهاب
تلقى الرئيس السوري ،بشار األسد ،رسالة
من رئيس الوزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي،
نقلها ف��ال��ح ال��ف��ي��اض ،رئ��ي��س هيئة الحشد
الشعبي.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية العربية
السورية ،فقد تمحورت الرسالة حول العالقات
الثنائية والمواضيع ذات االهتمام المشترك،
وال��م��س��ت��ج��دّات على الصعيدين السياسي
واألمني ،خصوصا ً عملية مكافحة اإلره��اب،
وال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م بين البلدين لمجابهته
والقضاء على البؤر اإلرهابية المتبقية في
المنطقة الحدودية.
ووفقا ً للبيان ،جرى خالل اللقاء تبادل اآلراء
حول األوض��اع في المنطقة والتحديات التي
تواجهها ،وأهمية استمرار التنسيق والتشاور
(السوري العراقي) في مختلف المجاالت ،الذي
يشكل عامل قوة للبلدين والشعبين الشقيقين
في مواجهة هذه التحديات.
إلى ذلك ،كشفت وزارة الدفاع الروسيّة أن
التحالف ال��دول��ي بقيادة ال��والي��ات المتحدة
يكثف من نقل المعدات العسكرية إلى شرق
الفرات السوري.
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي
ف��ي س��وري��ة ،إن «زي���ادة ح��دة النقل الجوي
للبضائع العسكرية والتح ّركات البرية للقوافل
العسكرية من جانب التحالف بقيادة الواليات
المتحدة في المناطق الشرقية للجمهورية
العربية السورية هي مبعث قلق».
وأض���اف «م��ث��ل ذل��ك التحشيد العسكري
بالتزامن مع الوضع االقتصادي واالجتماعي
ال��ط��ارئ ال��ن��اج��م ع��ن ال��ع��ق��وب��ات األميركية

الخانقة يسبب ض��ررا ً بالغا ً لفرص التسوية
السياسية».
وتتمركز القوات األميركيّة في مواقع عسكريّة
عدة في سورية ،أبرزها قرب حقول نفط العمر
وغاز كونيكو في محافظة دير ال��زور ،وقاعدة
التنف جنوب شرقي سورية.
وفي الشهر الماضي ،أكد األميرال كاربوف
أن اإلرهابيين في سورية يخططون لهجمات
إرهابية وهجمات على مؤسسات الدولة في
المدن الكبرى قبل االنتخابات الرئاسية.
وق��ال إن «جماعات مسلحة غير شرعية
خططت لهجمات إرهابية وهجمات على أجهزة
حكومية في المدن الكبرى من أج��ل زعزعة
استقرار األوض��اع في البالد قبيل االنتخابات
الرئاسية في سورية».

وأض����اف أن اإلره��اب��ي��ي��ن ي��ت��درب��ون في
معسكرات تدريب المسلحين «ف��ي األراض��ي
التي ال تسيطر عليها السلطات السورية ،بما
ف��ي ذل��ك منطقة التنف الخاضعة لسيطرة
القوات المسلحة األميركية».
وتابع «بحسب المعلومات ال���واردة ،أقام
المسلحون قاعدة مموهة شمال شرق تدمر،
حيث تشكلت مجموعات قتالية إلرسال وتنفيذ
الهجمات اإلرهابية في مختلف مناطق البالد،
وكذلك تصنيع عبوات ناسفة «.
على صعيد آخر ،كشفت مصادر خاصة عن
قيام تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي بنقل
اسطوانات تحوي مواد غازية سامة من أحد
مستودعاتها داخل مدينة إدلب ،باتجاه بلدة
مهجورة في ريفها الشمالي.

وقالت المصادر إن الشحنة السامة ،ستبقى
لمدة قصيرة في أحد المستودعات التي أقامها
التنظيم في بلدة «كفريا» بريف إدلب الشمالي،
وهي بلدة مهجورة بالكامل منذ سنوات ،قبل
نقلها إل��ى مكان آخ��ر على ال��ح��دود السورية
التركية.
وأكدت المصادر ،نقالً عن أحد عناصر تنظيم
«الخوذ البيضاء» ،أن «الهيئة» تتخذ البلدة
المهجورة كمحطة فقط ،إذ سرعان ما سيتم
نقل الشحنة السامة إلى مخيم على الحدود
السورية التركية ،مشيرة إلى تبلغ «مسؤول
ال��م��س��ت��ودع��ات» ف��ي التنظيم ،ب��أن��ه سيتم
نقل األسطوانات إلى أحد المقار قرب مخيم
للنارحين على الحدود السورية التركية ،غرب
محافظة إدلب.

وأشارت المصادر إلى أن نقل الشحنة التي
لم يتسن تحديد ماهيتها بدقة تبعا ً لالجراءات
األمنية التي أحيطت بها ،جرى فجر الجمعة
عبر سيارة مغلقة (فان) مزودة ببراد داخلي
للحفاظ على حرارة المنقوالت ،انطالقا ً من مقر
«هيئة تحرير الشام» في إدل��ب ،باتجاه أحد
مقار التنظيم على األط��راف الغربية للمدينة،
لتواصل خط سيرها ،بعد توقف قصير ،باتجاه
«كفريا» شماالً.
ووفق عنصر «الخوذ البيضاء» ،فإن الشحنة
ذاتها كانت قد وصلت قبل  5أي��ام برفقة 3
مسلحين ،اثنان منهم من الجنسية الشيشانية
وآخ��ر فرنسي ،وت��م تسليمها إل��ى «مسؤول
المستودعات» في تنظيم «ال��خ��وذ» ،قبل أن
يعودوا لتسلمها فجر اليوم (أمس).

بغداد :ال اتفاق مع �أنقرة يتيح للقوات الترك ّية القيام بعمليات ع�سكريّة داخل العراق
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ،عدم
وجود أي اتفاق بين بغداد وأنقرة يتيح للقوات
التركية القيام بعمليات عسكرية داخل األراضي
العراقية.
وقال المتحدث باسم القيادة ،اللواء تحسين
الخفاجي إنه «ال يمكن للحكومة العراقية أن تتفق
مع تركيا على قصف ب�لادن��ا ،وه��ذا الكالم غير
دقيق وغير صحيح» ،مضيفا ً «نحن لدينا اتصال
وعمل مع حكومة إقليم كردستان ولذلك من المهم
جدا ً أن ننسق وجهات النظر لمعرفة أسباب هذه
الخروقات» ،مؤكدا ً أن «هناك عمل يومي كبير من
قبل وزارة الخارجية والحكومة المركزية في بغداد
بهذا الصدد».
بدوره ،قال عضو لجنة العالقات الخارجية في
البرلمان العراقي ،دانا شهيد جزا إن «تركيا ليست
الدولة األولى التي تقوم بهذه الخروقات ولن تكون
المرة األولى لها ،فإيران تقصف الحدود وتتوغل
داخ��ل األراض���ي العراقية بشكل يومي ،وكذلك
الدول األخرى ،هذا يتعلق بالعراق وكيف يمكن له

الحفاظ على سيادته وحدوده ،وبرأيي فإن العراق
بحاجة إلى الدعم الدولي ،وكذلك وجود حكومة
قوية ،أي أن تحظى باحترام جميع األطراف».
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت
االثنين الماضي ،استدعاء القائم بأعمال السفارة
التركية لدى بغداد ،احتجاجا ً على دخول وزير
الدفاع التركي خلوصي أكار لألراضي العراقية من
دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات
المختصة.
على صعيد أمني آخ��ر ،كشف جهاز مكافحة
اإلره��اب في ال��ع��راق ،عن قتل ثالثة من قيادات
تنظيم «داعش» ،واعتقال رابع في عمليات متفرقة
شملت مناطق ببغداد.
وأوض���ح ج��ه��از مكافحة اإلره����اب ف��ي بيان
صحافي أن «قطاعات في جهاز مكافحة اإلرهاب
نفذت عمليات متفرقة في مناطق من محافظة
بغداد أسفرت عن القبض على أمير قاطع ما يس ّمى
الجنوب المك ّنى أبو حنان».
وذك��ر ال��ب��ي��ان« :بعد التحقيق م��ع المعتقل

والمعلومات التي تم الحصول عليها منه تمكن
جهاز مكافحة اإلره���اب من تنفيذ عمليات في
مناطق الحركاوي بناحية اليوسفية ومنطقة
ال��دورة والرضوانية والزيدان ،أسفرت عن مقتل
ثالثة من عناصر داعش يعملون في (والية جنوب
بغداد) وهم كل من أبو أسامة وأبو ربيع وأبو سارة
وسبق لهم المساعدة في تنفيذ العملية االنتحارية
في ساحة الطيران ببغداد قبل أشهر».
وتعهّد جهاز مكافحة اإلره��اب في بيانه بأنه
«لن يهدأ ،وتنظيم داعش لن يهنأ واأليام المقبلة
ستكون ضرباتنا أش��د وأقسى على عناصرهم
الجبانة».
وتشهد مناطق متفرقة من العراق بشكل شبه
يومي عمليات عسكرية وأمنية تشارك فيها مختلف
قطاعات الجيش والشرطة واألج��ه��زة األمنية
وطيران الجيش والقوة الجوية بمساندة من قبل
قوات التحالف الدولي لمطاردة فلول داعش التي
تنشط بين الحين واآلخ��ر في تنفيذ عمليات في
مناطق متفرقة من البالد.

�صالح� :أمام العراق ٍّ
تحد طويل المدى
أك��د الرئيس العراقي برهم صالح أن ب�لاده والواليات
المتحدة ال ترغبان بوجود دائ��م للقوات األميركية على
األراضي العراقية.
وفي كلمة له خالل «قمة بيروت انستيتيوت» قال صالح
إن أم��ام ال��ع��راق تحديا ً طويل المدى للتعافي السياسي
واالق��ت��ص��ادي كما يواجه ت��وت��رات إقليمية وي��ح��اول جمع
األطراف المتخاصمة.
صالح أضاف أن المحادثات السعودية واإليرانية مستمرة

ومهمة ،ومن المهم أن يؤدّي العراق دورا ً مع الجهات اإلقليمية
ويمكن لسيادة العراق أن تجلب االستقرار إلى دول الجوار.
هذا وبحث مستشار األمن القومي قاسم األعرجي مع رئيس
أركان حلف الناتو األدميرال يواكيم رول ،يوم أمس األربعاء
التعاون المشترك بين العراق وبعثة الحلف ،بما يحقق األمن
واالستقرار في العراق والمنطقة.
وأشار األعرجي خالل لقائه يواكيم رول والوفد المرافق له،
إلى أن انسحاب القوات األجنبية القتالية من العراق يساعد

على استقرار وتعزيز أمنه ،مؤكدا ً عدم وجود زيادة بأعداد
القوات األجنبية في العراق.
ومنذ أسابيع ،أك��د الناطق باسم القائد العام للقوات
المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول ،أن جدولة انسحاب
ال��ق��وات األجنبية تحدّدها اللجان الفنية ضمن الحوار
االستراتيجي.
وأ ّكد أن «العراق ال يحتاج ألي جندي أميركي أو أجنبي
يحمل السالح ويقاتل مع القوات العراقية ،وال يحتاج إلى

مقاتلين على األرض باستثناء القوات العراقية».
كما شدد رئيس قيادة القوات المركزية األميركية ،كينيث
ماكينزي على أن «استمرار هجمات المسيرات ضد قواتنا أمر
مقلق حقاً ،مع العلم أن بطاريات الدفاع الجوي األميركية تبدع
في تعقب واصطياد الصواريخ واألجسام الطائرة الكبيرة».
وق��ال «ليس لدينا أي خطة متبلورة لسحب القوات
األميركية من العراق ،بل طالبتنا الحكومة العراقية بالبقاء
هناك ،وربما ستزيد أعداد القوات في مرحلة ما».

«ت�سرع» رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية في ت�أجيل االنتخابات
خيبة �أمل �أوروب ّية من
ّ

عبا�س يطالب الإدارة الأميرك ّية ال�ضغط على االحتالل لوقف اعتداءاته
دان��ت رئاسة السلطة الفلسطينية ،أم��س ما
وصفته بأنه «تصعيد صهيوني خطير ومتواصل»
في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية،
مطالبة المجتمع ال��دول��ي بتوفير الحماية
للفلسطينيين.
الرسمي باسم الرئاسة نبيل
وح��ذر الناطق
ّ
أبو ردينة ،من أن «استمرار ممارسات االحتالل
الصهيوني وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب
ّ
الفلسطيني واعتداءاته المستمرة على المواطنين
سواء في الشيخ جراح أو من خالل عمليات القتل
اليومية وآخرها ما جرى اليوم على حاجز سالم
وخرقه لقواعد القانون الدولي» ،ستخلق توترا ً
وتصعيدا ً خطيراً.
ووصف أبو ردينة استمرار التوسع االستيطاني
في كل االراض��ي الفلسطينية بـ «المخالف لكافة
قرارات الشرعية الدولية».
وقال« :نحمل الحكومة الصهيونية مسؤولية
هذا التصعيد وتداعياته ،ونطالب المجتمع الدولي
بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».
وتابع أبو ردينة« :نحث اإلدارة األميركية على
الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها ،لكي ال
تصل األمور إلى مرحلة ال يمكن السيطرة عليها».

على صعيد آخر ،دخلت العالقة بين فلسطين
واالتحاد األوروبي مرحلة من البرودة على خلفية
قرار تأجيل االنتخابات العامة ،في ظل «عدم رضا
أوروب��ي عن التس ّرع في اتخاذ القرار» ،وتلميح
فلسطيني إلى مسؤولية بروكسل الجزئية عن
ذلك.
األوروبي رفض الكشف
وقال مسؤول في االتحاد
ّ
عن اسمه لـ «اندبندنت عربية» إن رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس «ت��س�� ّرع في اتخاذ
قرار التأجيل ،ولم يمنح الجهود األوروبية الوقت
الكافي الستكمالها» ،مضيفا ً أن بروكسل «كانت
تأمل في تأجيل القرار إلى اللحظة األخيرة».
وكشف المسؤول األوروبي عن وجود حالة من
«عدم الرضا» من قرار التأجيل الذي ا ُّتخذ قبل أكثر
من ثالثة أسابيع على موعد إج��راء االنتخابات
التشريعية التي كانت مقررة في  22من أيار
(مايو) الحالي.
وأض��اف المسؤول أن السلطة الفلسطينية
رفضت مقترحات أوروبيّة عدة إلجراء االنتخابات
ف��ي ال��ق��دس ،بينها االق��ت��راع ف��ي مقار البعثات
الدبلوماسية أو مدارس «أونروا» أو أماكن العبادة،
موضحا ً أن عباس «أص�� ّر على الحصول على

موافقة تل أبيب وفق االتفاقات بين الجانبين».
وأردف عباس أن ق��راره بالتأجيل استند إلى
رفض «إسرائيل» إجراء االنتخابات في القدس،
مضيفا ً أنها «مسألة سياسية ج��دا ً ألنها تتعلق
بأساس القضية وليست مشكلة فنية».
وأشار إلى أنه «إذا جاءت «إسرائيل» ووافقت
بعد أسبوع ،فسنجري االنتخابات في القدس
مثلما فعلنا عام .»2006
وتابع أنه أصدر مرسوم إجراء االنتخابات بناء
على طلب أوروبي ،لكي تبدأ الجهود للضغط على
تل أبيب إلجراء االنتخابات في القدس ،موضحا ً
أن الفلسطينيين انتظروا كثيرا ً نتائج الجهود
األوروبية من دون نتيجة»...لكن إلى متى؟ لم َ
يبق
وقت حتى ننتظر».
وقال عباس إن االتحاد االوروبي «تعهّد ببذل
المزيد من الجهود ،لكن من دون تحديد سقف
زمني .»...إال أن المسؤول األوروب��ي رفض كالم
عباس ،موضحا ً أن «إس��رائ��ي��ل» لم ترسل ر ّدا ً
مكتوبا ً برفض االنتخابات.
في المقابل ،وصف المفوض األعلى لشؤون
الخارجية واألم��ن في االتحاد األوروب��ي جوزيف
بوريل قرار تأجيل االنتخابات «بالمخيّب لآلمال

اليوم العالمي للتضامن مع القدس هو حدث سنوي يتم إحياؤه
في يوم الجمعة األخيرة من شهر رمضان لمناهضة االحتالل
الصهيوني للقدس عبر تظاهرات في دول عربية وإسالمية.
ويتزامن إحياء المناسية هذا العام والقدس الشريف تشهد
انتفاضة واسعة منددة باالحتالل الصهيوني الذي جثم على
األراضي والمقدسات الفلسطينية.
وشارك اإليرانيون في مسيرة سيارة عبر مركباتهم ودراجاتهم
النارية بمناسبة في هذا اليوم ،ونزل المشاركون إلى الشارع
بمبادرة منهم رغم الحظر المفروض على التج ّمعات ،فرفعوا
األع�لام الفلسطينية واإليرانية وأحرقوا العلمين الصهيوني
واألميركي في «ميدان فلسطين» وسط طهران ،كما ردّدوا هتافات
«الموت ألميركا الموت إلسرائيل».
وعلى موقع تويتر انتشرت أيضا ً صور ألطفال إيرانيين

وضعت مصادر
دبلوماسيّة أوروبيّة
الكالم األميركي عن
سورية رغم طابعه
التصعيدي في دائرة
ّ
التغاضي عن التوجه
العربي نحو سورية،
باعتبار أن الشروط
األميركية وضعت
في طريق إعادة
اإلعمار وتجاهلت
الرئاسي
االستحقاق
ّ
العربي،
واالنفتاح
ّ
فيصح القول إنه
رفض في موضع
القبول.

�أخبار الوطن
فل�سطين المحتلة
{ ب���ح���ث وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ري����اض ال��م��ال��ك��ي،
ووزير خارجية حاضرة الفاتيكان،
ال���ك���اردي���ن���ال ي���ول ك��ال��ي��ف��ز ،آخ��ر
ال��ت��ط��ورات السياسية األخ��ي��رة في
المنطقة وخاصة في فلسطين ،وآفاق
عملية السالم في الشرق األوس��ط
ودور الرباعية الدولية في تمويل
عملية السالم للوصول الى حل عادل
وشامل للقضية الفلسطينية وعلى
أس��اس الشرعية الدولية وق��رارات
مجلس األمن والجمعية العامة لألمم
المتحدة.
كما تطرقا خالل اجتماع عقداه ،إلى
التطورات االخيرة في مدينة القدس،
وقلق الفاتيكان من تدهور األوضاع
في المدينة المقدسة ،وأولوية الحل
لملف ال��ق��دس باعتبار أن المدينة
روح���ي للديانات السماوية
مركز
ّ
ومفتاح السالم ،وتحدث الكاردينال
كاليفز بإسهاب حول رؤية الكرسي
الرسولي لمستقبل المدينة المقدسة.
فيما ثمن الوزير المالكي موقف
قداسة البابا فرنسيس في مجمل
القضية الفلسطينية وت��واص��ل��ه
المستمر مع رئيس السلطة محمود
عباس.
{ أدان البرلمان العربي ،جريمة
التطهير ال��ع��رق��ي ال��ت��ي ت��ق��وم بها
قوات االحتالل الصهيوني من خالل
التهجير القسري وإخ�لاء  28منزال ً
يقطنها  500مواطن فلسطيني في
حي الشيخ جراح في مدينة القدس
المحتلة ت��م��ه��ي��دا ً إلق��ام��ة وح���دات
استيطانية صهيونية جديدة مكانها.
وأكد البرلمان العربي في بيان له
أم��س ،أن هذه العملية ُتعد جريمة
تطهير عرقي ُمكتملة األرك���ان على
م��رأى ومسمع العالم أجمع ونقطة
س��وداء في جبين المجتمع الدولي،
ح��ي��ث إن ه���ذه ال��م��ن��ازل ه��ي حق
لسكانها الفلسطينيين وأقيمت بشك ٍل
قانوني لالجئين الفلسطينيين الذين
هجروا قسرا ً من منازلهم عام ،1948
وإن استعمال القوة والعنف واإلرهاب
الصهيوني
من قبل ق��وات االحتالل
ّ
إلخراجهم منها وإحالل مستوطنات
صهيونية غير قانونية مكانها هو
تح ٍد لألمم المتحدة والمجتمع الدولي
أجمع ،وخرق فج التفاقيات جنيف
ذات الصلة ،وجريمة حرب وجريمة
ض��د اإلن��س��ان��ي��ة ب��م��وج��ب م��ب��ادئ
وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.

ال�شام

بشدة» ،ودعا إلى تحديد «موعد جديد ،من دون
تأخير» مكررا ً مطالبته االحتالل «بتسهيل إجرائها

في جميع أنحاء األرض الفلسطينية ،بما في ذلك
القدس الشرقية».

العالمي في مدن عرب ّية و�إ�سالم ّية عدة..
احياء يوم القد�س
ّ
م�سيرات حا�شدة وكلمات ت�شيد بالمنا�سبة
يشاركون في إحياء يوم القدس ،وحملوا األعالم الفلسطينية.
يشار إلى أن السلطات اإليرانية كانت قد أعلنت سابقا ً أن هذا
العام لن يشهد فعاليات شعبية أو مسيرات بمناسبة يوم القدس
بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا في إيران.
وتحت عنوان «القدس أقرب» انطلقت في دمشق مسير ٌة إحيا ًء
العالمي من مدخل سوق الحميدية باتجاه الجامع
ليوم القدس
ّ
األمويّ بمشاركة شعبية واسعة.
وتض ّمن إحياء يوم القدس في دمشق مهرجانا ً مركزياً ،تاله
بيان ختامي بحضور قيادات أحزاب وفصائل وقوىً وشخصيات
سورية وفلسطينية ورجال دين ومم ّثلي بعثات دبلوماسية.
وإلى العراق ،حيث شهدت بغداد جولة سيّارة إلحياء ذكرى
العراقي مع ذكرى الجمعة
يوم القدس العالمي كجزء من التفاعل
ّ
األخيرة من شهر رمضان ،وجال المشاركون في شوارع شرق

كوالي�س

{ أصدرت رئاسة مجلس الوزراء
ق����رارا ً سمحت بموجبه بتأسيس
مصرف إس�لام��ي خ��اص على شكل
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
باسم (البنك الوطني اإلس�لام��ي)
ب��رأس��م��ال  25مليار ل��ي��رة سورية
موزعة على  250مليون سهم قيمة
السهم  100ليرة وم��ق�� ّره الرئيسي
دمشق.
ووفق القرار رقم  36م .والمنشور
في الجريدة الرسمية وحصلت سانا
على نسخة منه يسهم في رأس مال
البنك من األشخاص االعتباريين غير
السوريين كل من شركة نيوجنرايشن
اللبنانية القابضة بنسبة  49بالمئة
م��ن راس ال��م��ال وم��ن المساهمين
السوريين من األشخاص االعتباريين
ش��رك��ة االستثمار للنقل والحلول
اللوجستية م��ح��دودة المسؤولية
وتسهم بنسبة  1بالمئة.

العراق
العاصمة العراقية بغداد ووسطها.
وف��ي محافظة البصرة جنوب ال��ب�لاد ،أح��رق متظاهرون
عراقيّون شاركوا بإحياء يوم القدس العالمي ،العلمين األميركي
الصهيوني وهم يرددون شعارات مناهضة للواليات المتحدة
و»اسرائيل».
وكانت محافظة ذي قار المجاورة قد شهدت مسيرات جوالة
إحياء لذكرى يوم القدس العالمي في الناصرية مركز المدينة
وعند الطريق السريع الدولي.
وفي األردن ،أفيد عن مشاركة آالف األردنيين في وقفة تضامنا ً
مع أهالي حي الشيخ جراح ،المشاركون في المسيرة طالبوا
الحكومة األردنيّة باتخاذ إج��راءات حازمة في وجه االحتالل
وطرد السفير اإلسرائيلي من عمان.
أما في البحرين فأحيا البحرينيون يوم القدس العالمي

بالخروج في مسيرات حاشدة في مختلف المحافظات والمدن
البحرينية.
التظاهرات انطلقت من مناطق عدة وفق المعايير الصحية،
حيث ب��دأت عند منتصف ليل الخميس واستمرت حتى فجر
الجمعة ،وقد حمل المتظاهرون أعالما ًفلسطينية وصورا ًللمرجع
الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم ،مرددين شعارات النصرة
للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.
ومن المناطق التي شهدت االحتجاجات العاصمة المنامة
ونودرات وسنابس والشاخورة وأبو السيبة.
أما في اليمن ،فحددت اللجان المنظمة لفعاليات يوم القدس
العالمي  48ساحة في العاصمة صنعاء و 14محافظة مكانا ً
لمسيرات يوم القدس العالمي ،داعية للخروج الجماهيريّ
الكبير في المسيرات.

{ اعلن وزي��ر التجارة الدكتور
ع�ل�اء ال��ج��ب��وري ،اض��اف��ة م��ادت��ي
معجون الطمامة والبقوليات الى
مفردات البطاقة التموينية التي توزع
للمواطنين خالل األشهر المقبلة.
وق���ال ال��ج��ب��وري ف��ي ب��ي��ان ،إن
«مجلس ال��وزراء أق ّر مشروع السلة
الواحدة لمفردات البطاقة التموينيّة،
واضافة معجون الطمامة والبقوليات
الى مفردات البطاقة التموينية ،فضالً
عن المواد األساسية األرب��ع السكر
وزيت الطعام والطحين والرز».
وأضاف ،أن «قرار مجلس الوزراء
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wMOB�« ŒË—UB�«ò Ê√ b�U�� œUL� w�œ—_« wJKH�« b�√ t�N� s�
d�� s� WIO�œ 37Ë 2 W�U��« ÂUL� ¨Êœ—_« ¡UL� ‚u� dLO� tzU��«
ÆåÂuO�«
s� bF�� wMOB�« ŒË—UB�«ò Ê≈ ¨åÊuL�ò W�U�u� b�U�� ‰U�Ë
¡U��√ W�U� s� …œd�L�« sOF�U� t��ƒ— sJL�Ë r� 160 ÷—_« `D�
ÆåWJKLL�«
p�–Ë ¨bG�« —UN�Ë ÂuO�« ¡U�� sO� U� ÷—_« vK� t�uI� l�u�Ë
Ær� n�√ 100 u�� Êü« v�� fOL��« cM� t�UH�—« ÷UH��ô

ÆWO�ULA�« U�dO�√ s� ¡e�Ë UO�«—Ë√ »uM�Ë UO�«d��√Ë
UN�D�L� W??OÒ ?�U??�_« …b??�u??�« sOB�« XIK�√ ¨ÊU�O� 29 w??�
WKOI��« ‚ö�ù« W��d� Â«b���U� —«bL�« v�≈ WOK�I��L�« WOzUCH�«
Î UI�ô X�d� ÆÎUM� 22 UN�K�� ŸuL�� mK�� w��« ¨ Long March 5B
vK� ◊uI��« w� √b�Ë …dDO��« s� ŒË—UB�« s� WO�U��« WK�dL�«
ÆWO�U� W�d�� ÷—_«
w�uI�« bNFL�U� ¡UCH�«Ë fLA�« ÀU��√ r�� fOz— ‰U� ¨t�N� s�
s�ò t�≈ rO�«d�≈ ÂdJ� W�dBL�« WOI�eO�uO��«Ë WOJKH�« Àu��K�
ÆådB� ‚u� tzU��« wMOB�« ŒË—UB�« Èd�√ …d� b�«u�� Ê√ l�u�L�«
ô dB� ¡UL� ‚u� wMOB�« ŒË—UB�« —Ëd�ò Ê√ rO�«d�≈ ·U{√Ë
b�«u�� Ê√ l�u�L�« s� t�√ ô≈ ¨…d� q� w� sO�IO�œ s� d��√ ‚dG���
ÆåW�uN�� t�b�UA� sJL� s� sJ�Ë dB� ‚u� Èd�√ …d�
Àu��K� w�uI�« bNFL�« fOz— ¨w{UI�« œU??� —u��b�« —U??�√Ë
bNFLK� ås�ö�Ë√ò w�U� dL�R� ‰ö� ¨WOI�eO�uO��«Ë WOJKH�«

Íc�« ¨åtzU��« ŒË—UB�«ò ÊQA� ¨f�√ ¨WOMOB�« WO�—U��« X�b��
ÆÂU�√ cM� tF� ‰UB�ô« sOB�« bI�
¨WOMOB�« WO�—U��« …—«“Ë r�U� Àb��L�« ¨sO� ÊË m�«Ë ÕdÒ Ë
…dDO��« ‚UD� s� Ãd� Íc�« ¨wMOB�« ŒË—UB�« ÂUD� rEF� ÊQ�
bM� ‚d��O� ¨÷—_« vK� ÂuKF� dO� ÊUJ� w� t�uI� l�u�Ô�Ë
ÆÍu��« ·öG�« ‰u�œ
bF���L�« s�ò t�√ ¨WOMOB�« WO�—U��« r�U� Àb��L�« ·U{√Ë
Æå—d{ Í√ V��� Ê√ …bA�
ŒË—UB�« …œu� V�� s� l�U�� sOB�«ò Ê√ v�≈ sO� ÊË m�«Ë —U�√Ë
ÆåUNMO� ‚d���� t�U�uJ� rEF� Ê√Ë Íu��« ·öG�« v�≈
÷—_« vK� Î «—d??{ WOKLF�« Ác� V��� Ê√ ‰UL��«ò Ê√ `??{Ë√Ë
ÆåÎ«b� nOF{
åp�d� fO��ål�u� vK� WO�dO�_« W�u��« «uI�« dA�Ë
·öG�« q�bO� ŒË—UB�«ò Ê√ v�≈ …dOA� ¨ŒË—UB�« ÊQA� UN�UF�u�
ÆåÊU���UL�d� ‚u� —U�√ 9 Âu� ÷—ú� Íu��«
b� Âu� Íu��« ·öG�« ŒË—UB�« q�bO� ¨w�dO�_« gO�K� Î UI�ËË
ÊU���UL�d� ‚u� ¨uJ�u� XO�u�� 2.13 W�U��« w� w�U��« —U�√ 9
ÆÎU�d� W�—œ 62.5 ‰u� j�Ë Î ôUL� W�—œ 38.1 UO�«b�≈ bM�
¡e��« ‚u� ŒË—UB�« ◊uI� Î UI�U� l�u� b� w�dO�_« gO��« ÊU�Ë
Æ«bMK�“uO� s� …bOF� X�O� WIDM� w� ∆œUN�« jO�LK� w�uM��«
UN�D�L� Àö��« q�«dL�« v�Ë√ w{UL�« Ÿu��_« sOB�« XIK�√Ë «c�
—Ëb� ŒË—UB�« √b� WD�LK� WOzUCH�« …b�u�« ‰UBH�« bF�Ë ¨WOzUCH�«
s� qF�� U� ¨ÎUO��—b� t{UH��« l� rE�M� dO� —U�� w� ÷—_« ‰u�
¨Íu��« ·öG�« v�≈ UNM� q�bO� w��« WDIM�« l�u� qO���L�« t��
ÆtO� jI�O� Íc�« ÊUJL�« w�U��U�Ë
lD� tM� vI���� Íu��« ·öG�« t�u�œ bM� ŒË—UB�« pJH�� b�Ë
‰UL��ôU� ¨Îö�U� ŒË—UB�« wI� «–≈ sJ� ¨÷—_« vK� jI�� jI� ÂUD�
Æ—U���« Ë√ UDO�L�« b�√ w� jI�� Ê√ u� d��_«
¨å”uL�uJ�Ë—ò WO�uJ��« WO�Ëd�« W�dA�« fOz— mK�√ b� ÊU�Ë
s� ¡«e??�√ tO� jI�� Ê√ sJL� Íc�« ÊUJL�« s� s�“u�Ë— Íd�O�œ
ÆwMOB�« ŒË—UB�«
Ê√ sJL� w��« o�UML�« WLzU� w� UO�Ë— w{«—√ sOLC� r�� r�Ë
Î UM� 18 UN�“Ë mK�� w��« …dDO��« s� W�—U��« WK�dL�« UNO� jI��
ÆwMOB�« Long March 5B ŒË—UB�« s�
sJL� Â«dGK� w� s�“u�Ë— U�dA� w��« WD�d��« v�≈ Î «œUM��«Ë
◊uI��« o�UM� WLzU� w� W�—b� dO� UO�Ë— w??{«—√ Ê√ ÷«d��«
UOI�d�√Ë WO�uM��« U�dO�√ wN� dD�K� W{dFL�« o�UML�« U�√ ÆWKL��L�«

»ªdÉ©dG
¢Só≤dG Ωƒj »«ëJ á«q æªj á¶aÉëe 15
q

á«q cô«eC’G äGAGôLE’G ¢†©H ¿CÉH ±ôà©j øµæ«∏H
»ªdÉ©dG
ΩÉ¶ædG â°Vƒq b Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a
q
s� Î «œb??�ò Ê√ ¨f??�√ ¨sJMOK� w�u��√ ¨w�dO�_« WO�—U��« d??�“Ë ÕdÒ ? 
wL�UF�« ÂUEM�« i�uI� v�≈ œÒ √ ¨…dO�_« «uM��« w� WO�dO�_« «¡«d�ù«
ÆåUN� sDM�«Ë Â«e��« w� s�d�ü« WI�Ë b�«uI�« vK� rzUI�«
lOL��« qOL�� V�� t�≈ò ¨w�Ëb�« s�_« fK�L� ŸUL��« ‰ö� sJMOK� ‰U�Ë
Æåw�u�
qJA� U�uFD� w��« U�«e��ö� rNzôË s� WO�ËR�L�«
Ò
UM�UF�√ iF� Ê√ rK�√ Æ…b��L�« U�ôu�« vK� Î UC�√ o�DM� «c�Ëò ∫l�U�Ë
s�d�ü« XKF�Ë b�«uI�« vK� rzUI�« ÂUEM�« X{uÒ � …dO�_« «uM��« w�
ÆåUN� sO�e�K� UM�“ U� q� ¨Êu�¡U���
v�≈ qFH�U� œuF� Êb�U� u� fOzd�« …—«œ≈ q� w� Áœö�ò Ê√ v�≈ sJMOK� —U�√Ë
Æå·«d�_« …œÒbF�� U��RL�« —U�≈ w� w�Ëb�« lL��L�« l� qLF�«
¨Èd�√ …d� WO�UML�« f�—U� UO�UH�« v�≈ UMLLC�« bI�ò ∫t�uI� bNA��«Ë
fK�� v�≈ …œuF�« vK� qLF�Ë ¨WOL�UF�« W�B�« WLEM� l� qLFK� U�b�Ë
…œUF��ô WO�U�uK�b�« w� „—UA�Ë ¨…b��L�« r�ú� l�U��« ÊU��ù« ‚uI�
Æå—UA��ô« lM� ÂUE� e�eF�Ë Ê«d�≈ l� ÍËuM�« ‚UH�ô«

”bI�« Âu??� ¨f??�√ ¨wMLO�« VFA�« UO�√
¡UFM w� W�U�Ë Î U�«bO� 48 w� wL�UF�«
q��� w��« v�Ë_« …dL�« w�Ë ¨WE�U�� 15Ë
ÆœbF�« «c�
pKL�« b�� ¨tK�« —UB�√ W�d� bzU� ‰U??�Ë
Ê≈ ¨f�√ ‰Ë√ t�UD� w� w�u��« s�b�« —b�
”bI�« W�«— qL� w� ‚U�� wMLO�« VFA�«ò
WLE�ò v�≈ Î «dOA� ¨åWOMOD�KH�« WOCI�«Ë
w� wMLO�« VFA�« Ác��� Íc???�« n�uL�«
Z�e� w��«Ë ¨WOMOD�KH�« WOCI�« …dUM�
VFA�« s� tIK� s� d�F�Ë w�uONB�«
ËbF�«
Ò
ÆåWHK��� U��UM� w� wMLO�«
Èd�� …dO�� ¡UFM WLUF�« XMC��«Ë
YO� ¨w�ULA�« sO���« Ÿ—U� w� ¨f�√ dB�
WLUF�« ¡UM�√ s� ‚u��� dO� Î «—uC� bNA�
Æ”bI�« ÂuO� ¡UO�≈ ¡UFM
VFA�«ò Ê√ «d�UE�K� w�U���« ÊUO��« b�√Ë
wMOD�KH�« VFA�« …dUM� w� dL��� wMLO�«
ÆåsOD�K� d�d�� v��
„d��K� WO�dF�« »uFA�«ò ÊUO��« U??�œË
ÈuI�« U�œ UL� ¨åwMOD�KH�« VFA�« …dUML�
WN�«u�Ë …b�u�«å?� WOMOD�KH�« qzUBH�«Ë
ÆåwKOz«d�ù« ËbF�«
WO�dF�« WLE�_« iF� W�Ëd� ÊUO��« Ê«œË
W�ËUILK� r�b�« Î «b�R� ¨åqOz«d�≈ò l� lO�D�K�
Æ‚«dF�«Ë ÊUM��Ë sOD�K� w�

¿ÉãëÑJ É«côJh ô£b
á«q é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG õjõ©J
VO� V�— w�d��« fOzd�« l� w�U� ‰¬ bL� s� rOL� aOA�« dD� dO�√ Y��
Æs�bK��« sO� WO�O�«d��ô« U�öF�« e�eF� ¨ÊU�Ëœ—√
o�Ë ¨ÊU�Ëœ—√ fOzd�« l� rOL� dO�_« Á«d�√ wH�U� ‰UB�« ‰ö� p�– ¡U�
ÆWOL�d�« W�dDI�« ¡U��_« W�U�Ë
WO�O�«d��ô« U�öF�« ÷«dF��«ò ‰UB�ô« ‰ö� Èd� t�√ W�U�u�« d�–Ë
ÆåU�e�eF�Ë UNL�œ q��Ë sOIOIA�« s�bK��« sO�
Æ„d�AL�« ÂUL��ô« q�� WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« U�UCI�« “d�√ ÊU��U��« Y�� UL�
vK� Îö«u�� Î U�ËUF�Ë Î UO�UM�� Î «—uD� W�dDI�« WO�d��« U�öF�« bNA�Ë
ÁU�� dEM�« UN�Ë w� ‚UH�«Ë dO�� w�UO� r�UM� œu�Ë l� ¨…bF_« nK���
Æj�Ë_« ‚dA�« w� ULO� ô ¨WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« U�UCI�« s� dO��

É¡H ¢UÉîdG ™Ñ°ùdG áYƒªéªd ∑ôà°ûªdG ¿É«ÑdG øjóJ ø«°üdG
vK� eO�d��« ¨…—uD�L�« WO�D�« UO�u�uMJ��« d��√
sOF��Ë ÆW�zU��« W��UJ� w� w�Ëb�« ÊËUF��«
s� Î ôb� U�UIK� ËÌ U��� l�“u� vK� eO�d��« UNOK�
¨Èd�√ ‰Ëœ ÂUN�« s� n�u��«Ë ¨ U�UIK�« s�e��
r�_« W??�u??�Ë_« WK�d�Ë ¨UN�ËR� w� q�b��«Ë
ÆåW�zU�K� W�U���ô« w� w�Ëb�« ÊËUF�K�
WN�«uL� WOMFL�« ‰Ëb�« u�b� UM�≈ò m�«Ë ‰U�
w�U�_« UN�uK� `O�B�Ë WU��« UNK�UA�
…¡U�≈ s� n�u��«Ë ¨W�zU��« l� q�UF��« w�
Í√ò Ê√ Î UHOC� ¨åwM�u�« s??�_« √b�� ‰ULF��«
WOK�«b�« sOB�« ÊËR??� w??� q�b�K� W�ËU��
sOB�« …—u t�uA� Ë√ sOB�« …œUO� i�uI�Ë
U�öFK� WL�U��« WÒO�U�_« ·«d�ú� q�U�� w�
ÆåqAH�« U�dOB� ¨WO�Ëb�«

Ì ?� w�u�U�Ë wF�«Ë ”U�Q� l�L��
…œUO�K� ·U?
UN� WF�U��« —e��«Ë u�ËU�œ …d�e� w� ‚uI��«Ë
Æå…—ËU�L�« ÁUOL�«Ë w�uM��« sOB�« d�� —e�Ë
W�—UA� l� q�UF��« V��ò t??�√ m??�«Ë d??�–Ë
sO √b�L� Î U? I??�Ë W??O??�Ëœ ULEM� w??� Ê«u??�U??�
Æå…b�«Ë
¨l���« W�uL�� vK� sOF��ò t�√ m�«Ë l�U�Ë
qJA� rN�� Ê√ ¨W�bI�L�« ‰Ëb�« rC� W�uL�L�
UN�OLM� l�d�� vK� WO�UM�« ‰Ëb�« …b�U�L� d��√
qODF�� U�ö��ô«Ë U�«dB�« …—U??�≈ s� Î ôb??�
ÆåwL�UF�« ÍœUB��ô« w�UF��« WOKL�
W�uL�� vK� sOF��ò t�√ ÀÒb��L�« œdD��«Ë
”ËdO� s� Î «—dC� d��_« ‰Ëb�« rÒ C� w��« ¨l���«
UN�b� w��« ‰Ëb�«Ë ©19 ≠bO�u�® b�b��« U�Ë—u�

É«Ñ«d ºYO ó©Ñà°ùj …OÉ°ûàdG
´ÉaódG ôjRh
q
!ádhO É¡«a óLƒJ ’ ¬fC’ ø««q HÉgQEÓd
qIF�ò UN�Q� UO�O� ¨r??O??�«d??�≈ œË«œ ÍœUA��« ŸU??�b??�« d??�“Ë n??Ë
nB�M� cM� Î U�u�� ÊËœuI� s�c�« s�œdL�L�« åWL�e�ò b�√Ë ¨åsOO�U�—ù«
ÆåsOO�U�—ù« l� —ËU��� s�ò UDK��« Ê√ vK� Î «œbA� ¨ÊU�O�
w� ¨…b�b��« WO�UI��ô« W�uJ��« w� Î U��b� sOFL�« ŸU�b�« d�“Ë —b�Ë
ôò ∫t�uI� „—b��« tMJ� ¨åsOO�U�—ù« qIF� UO�O�ò Ê√ ¨f�√ ‰Ë√ —b ÊUO�
ÆåU� w� W�Ëœ b�u� ô t�_ sOO�U�—ù« r�b� UO�O� ÂUN�« wMMJL�
s�œdL�L�« —R� s� Y��K� Î UO�U� dA�M� ÍœUA��« gO��«ò Ê√ v�≈ XH�Ë
ÂeF�« Î «b�R� ¨åw���� ‰U��Ë r�U� WF�UI� w� Î UuB� ¨œö��« ‰UL� w�
ÆåW�œUA��« w{«—_« s� Î UOzUN� rN�UB���«ò vK�
rC� s� q�IL�« w�UO��« —«u��«ò Ê≈ ÍœUA��« ŸU�b�« d??�“Ë ‰U??�Ë
WO�U��« WK�dL�« Ê√ Î «d��F� ¨åW�Ëb�« vK� œdÒ L� w��« W�K�L�« U�UL��«
ÆåsOO�U�—ù« l� Î «b�√ —ËU��� s�ò ∫·U{√Ë ¨ å—«u��« “ËU��ò
»uM� s� W�œU� å‚U�u�«Ë »ËUM��« WN��ò …œdL�L�« W�uL�L�« XM�Ë
w� 2016 ÂUF�« w� UNzUA�≈ cM�Ë Æw��œ f�—œ≈ fOzdK� WK�U� W�d{ UO�O�
U�U���ô« Âu� ÊU�O� 11 s� …d� ‰Ë_ UN�U��√Ë XN�u�
Ò ¨UO�O� »uM�
dÒ � r� W�œUA��« WO�OK�« œËb��« d�� ¨»uM��« u�� W�œUA��« WO�Uzd�«
q�� ¨UN�H� r�U� WIDM� w�Ë Ær�U� w� œUA� v�≈ œuF� Ê√ q�� d�OM�« d��
b{ ‰U�I�« ¡UM�√ ¨ÎU�U� sO�ö� …bL� WDK��« w� q� Íc�« ¨w��œ f�—œ≈
ÆWN���«
Ê√ w�uJ�« v�u� w�Uzd�« fK�L�« uC� b??�√ ¨o�U� X??�Ë w??�Ë
W�KG�« X�U� ¡«u� ¨UO�O� vK� W�U�� ô d�R�� œUA� w� W�—U��« «dOG��«ò
ÆåUN� UIKDM� Ê«e� WIDM� c��� w��« W�K�L�« W{—UFLK� Ë√ WDK�K�
W�d�Ë b�u�
Ò gO�� ô≈ WO�uM��« œËb��« sO�Q� sJL� ôò t�√ d���« UL�
Æåw�OK�« gO�K� vK�_« bzUIK� UN�OF�d� ÊuJ� …b�«Ë UOKL�

b{ UN� ”U�√ ô U�UN�« t�Ë
Ò l���« W�uL��
ÆåsOB�«
ÊËR� w� `{«Ë qJA� «uK�b� bI�ò ·U{√Ë
w��« WK�J�« W�UO� v�≈ «ËQ��Ë WOK�«b�« sOB�«
Æå¡«—u�« v�≈ a�—U��« WK�� œU�√
w� Î ULO�� Îö�b� qJA� «c??�ò m??�«Ë `??{Ë√Ë
·«d�ú� Î «bLF�� Î «dO�b�Ë WOM�u�« sOB�« …œUO�
ÁU��« l� i�UM�� U� ¨WO�Ëb�« U�öFK� WL�U��«
W�œU��� ZzU�� q�√ s� ÊËUF��«Ë WOLM��«Ë Âö��«
Ác� s�b� sOB�«ò Ê√ v??�≈ Î «dOA� ¨åWFHML�«
ÆåW�—ULL�«
WIKF�L�« ÊËR???A???�«ò Ê√ v???�≈ m????�«Ë X??H??�Ë
UNFOL� w� m�u� m�u�Ë X���«Ë m�UO�MOA�
sOB�«ò Ê√ Î «b�R� ¨åWOK�«b�« sOB�« ÊËR� s�

w� q�b�K� W�ËU�� W??�√ ÒÊ√ sOB�« d���«
t�uA� Ë√ UN�œUO� i�uI�Ë WOK�«b�« UN�ËR�
UNOK� ÂuJ�� ¨WHK��� —«c??�Q??� sOB�« …—u??
ÆqAH�U�
¡«—“Ë ÁdA� Y�b� ÊUO� vK� Î «œ— «c??� ¡U??�
ÆsOB�« ‰u� l���« W�uL�� WO�—U�
¡«—“Ë ŸUL��« „d�AL�« ÊUO��« —b??√ YO�
Æ¡UF�—_« Âu� bI� Íc�« l���« W�uL�� WO�—U�
X�O��«Ë m�UO�MO� ¡«“≈ tIK� s??� »d??�√ b??�Ë
w�dA�« sOB�« d�� w� ŸU{Ë_«Ë m�u� m�u�Ë
tL�œ s??� »d??�√ UL� Æw�uM��« sOB�« d��Ë
ÆWOL�UF�« W�B�« WOFL� w� W�—UALK� Ê«u�U��
m�«Ë WO�—U��« …—«“Ë r�U� Àb��L�« ‰U??�Ë
ŸUL��«ò Ê≈ WO�u� WO�U� …œU??�≈ w� sO� ÊË

ô««¨àdGh ájôëdG iƒb
óaƒdÉH ™ªàéJ ¿GOƒ°ùdG »a
á°†¡ædG qó°S ∫ƒM ¢VhÉØªdG

IójóL áÑ≤M AóH ø∏©j ¿ÉZhOQCG
OÉëJ’G IOÉ©à°S’ »©°ùdGh ô°üe ™e
É¡©e »îjQÉàdG
q

b�u�U� Î U�UL��« Ê«œu��« w� dOOG��«Ë W�d��« Èu� bI�
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Ê√ w�uJ��« Í«d��« w� Á—«“ Íc�« W�U�B�« Í—d�� W�UI� s� b�Ë
W�d�AL�« WO�UOM�« ÊU�K�« v�≈ U�u�—UMO� WF�—√ XK�—√ W�uJ��«ò
q��« —UO��«Ë ÊUM�� ·dB�Ë »«uM�«Ë ¡«—“u�« l� UN�A�UM� r�� wJ�
v�≈ W�U��« X��√ ¨b�u�
u�—UMO�� W��UDL�« ÂU�√ sJ� ÆV��_«
Ò
w��« WO�U{ù« nO�UJ��« s� i�uF�K� W�K�
WOK�uL��« W�UD��«
Ò
Æås�«uL�« U�bÒ�J�O�

(1¢U áªàJ) ...¿GôjEG Gôµ°T
ÊdI�« WIH XDI� W�ËUIL�« —u��Ë W�ËUIL�« Ác??�
”bI�«Ë sOD�K� ÁbNA� U�Ë ¨ÎUA�Ë Îö�e� lO�D��« «b�Ë
UN���� WKO√ WOMOD�K� ÕË— s� dO�F� u� ÂU�_« Ác�
U�UM� UN�ö�≈ œU�√Ë ¨WÒO�dF�« Âö���ô« U�UM�
ÆW�ËUIL�« —u�� «—UB��«
Ò
WO�O�«d��ô« …bL�√ b??�√ qJ� Íc??�« ”bI�« Âu??� ≠
Ê«d�≈ ÂuO�« Á—UF� WL�d�� wMOL��« ÂU�ù« UNIK�√ w��«
¨sO�öL�« «dA� f�_U� t�O�√ Íc�«Ë ¨sOD�K� Î «b�Ë
kH�� Íu�F�
qL� d��√ u� ¨r�UF�« d�� ÊbL�« U��Ë
Ò
WOFL��« …d??�«c??�« w??� ”b??I? �«Ë WÒOMOD�KH�« W??ÒO?C?I?�«
»UB��« c??M?� ¨w??�u??�« w??� »Ëd?? � t??�u??� ¨W??O?�U??�?�û??�
WO�ö�ù«Ë WO�HM�« »d��« Ÿ«u�√ v�–√ u�Ë ¨sOD�K�
sOM�u��L�« lL�� sOI� d??O?�b??�?� W??L?�U??M?�« »d??�? �«Ë
Î «b�u� `�√ b� ÂuO�« u� U�Ë Æw�«d��« wN�ù« r�b�u�
Íœu�u�« oKI�« »u�M� l�—Ë W{UH��ô« œb��� Î U�uM�
sOIO�« »u�M� Ê√ Õu{u� Ëb�� WM� q�Ë ¨ÊUOJ�« w�
sOIO�« »u�M� Ê√Ë ¨lH�d� sOD�K�Ë ”bI�« W�d��
”bI�«ò —U??F?� Ê√ vMF� «c??�Ë Æl??�«d??�?� ÊU??O?J?�« ¡UI��
ÆWIOI� s� Î «dO�F� ÊU� å»d�«
ÊË—uM�L�« U??�œ—Ë√ w��« ozUI��U� ÊuM�R� s�c�« ≠
rN�ö��« v??K?� w??{U??L?�« Êd??I? �« lKD� Êu??�u??C?N?M?�«Ë
ôË —«d??I? �? �« ôË W??O?L?M?� ô Ê√ U??N? �«u??M? �Ë ¨Íb??zU??I? F? �«
ÊUO� b� X??�«œ U� ¨WIDML�« Ê«bK� s� Í√ w� ¨‰öI��«
XÒK� w��« W�d��« WLE� Êu�—b� ¨UOKF�« w� ‰ö��ô«
¨Ê«d?? �≈ w??� W??O? �ö??�ù« …—u??�? �« —U??B?�?�U??� U??�œö??� v??K?�
ÊUOJ�« «c??� s??� Í—c??�? �« w��—U��« wFOKD�« UNH�uL�
Æn�uL�« «c� ¡UI� XKL��Ë X�c� U� r��Ë
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W�ËUIL�« n�u� Î «œ=b�� WO�uM��« W�d���« œËb��« rO�d� WOC�
W�Ëb�« U�—dI� w��« W�œUO��« œËb��« W�UL� vK� ÂeF�« Êö�S�
vK� bM��� t�Q� sOIO�« v�« w�UM�K�« ÷ËUHL�« Î UO�«œ ¨WO�UM�K�«
w� Î UJ�d� W�ËUIL�« Êu??J?� Ê√ Î U? C? �«— ¨WOIOI� WOF�«Ë …u??�
Î UO�«œ ¨2000 ÂU� XKF� UL� ¨rO�d��« WOKL� ‰u� dz«b�« ‘UIM�«
UL� rO�d��« WO�ËR�� qL��� sOO�UM�K�« dzU�Ë WOMFL�« UDK��«
œËb��« W�UL� s� nÒK��� s� W�ËUIL�«Ë ¨WOM�u�« ‚uI��« kH��
«—ËUML�« s� tK�«dB� bO��« ÀÒb?�?�Ë ¨W�œUO��« «Ëd??�? �«Ë
Í√ s� Î «—c�� ¨q�IL�« b??�_« Âu??� ‰ö��ô« gO� U�√b�� w��«
kH���Ë ¡ËbN� V�«d�� W�ËUIL�« Ê_ ¨ÊUM�� ÁU�� t�J�d� QD�
Æ «—uD� W�_ Î U���� W�“ö�« W�“uN��U�
ÊU� WO��dH�« WO�—U��« d??�“Ë r���« w�UO��« ÊQA�« w�
vF�� Í√ s� XK� «¡UI� bF� ¨ÊUM�� v�« t�—U�“ ÊU�—œu� n�≈
sO�ËR�L�« ⁄ö??�≈ vK� dB��«Ë w�uJ��« —U�L�« p�d���
¨…b�b� W�uJ� qJA�� v�� vF�� Í√ bOL�� sOO�UM�K�«
o�� U� Î «b�R� ¨qAH�« UF�� ¡UM���« ö� sO�ËR�L�« ÎöL��
o�� WO�UI� «¡«d?? ?�≈ –U??�? �« vK� t��uJ� Âe??� s??� t??M?K?�√Ë
U�uIF�« WFO�� `C�� Ê√ ÊËœ s� qODF��« s� sO�ËR�L�«
…—UH��« w� ÊU�—œu� «¡UI� XHA� ULO�Ë ¨sO�bN��L�« W�u�Ë
s� t�ö�Ë ¨W{—UF� UOB��Ë »«e??�√ s� œbF� WO��dH�«
¨WK�IL�« U�U���ô« d�� ¨ÈuI�« Ác� d�� w�Q� dOOG� vK� ÊU�—
UNIK�√ w��« …—œU�L�« wF� t�dÒ � w��dH�« —Ëb??�« w� Î UF�«d�
…—œU�L�« wF� l{Ë YO� ¨—uN� q�� ÊËd�U� q�u�U�√ fOzd�«
ŸU{Ë√ q� w� W�F «—UO� sO� w�uJ��« —U�L�« WO��dH�«
Ê≈ ‰uI� w�uJ��« nKLK� W��«uL�« —œUBL�U� ÆW�uF œ«œe??�
WOL�� WOC� q�� U�—u�� w�dJ� qJA� w��« WM�«d�« w�U�L�«
ÊUCOH� s�cK�« ¨Î«d�“Ë 24 ?�« W�uJ� w� sOO�O�L�« s�d�“u�«
W�uJ��« w� WK�LL�« WO�UOM�« UOF�dL�« tOLÒ �� Íc�« œbF�« s�
j�Ë q�� W�b� ŸU��
w� ¨W�—uNL��« fOz— rNOLÒ �� s�c�« Ë√
Ì
W�—uNL��« fOz— sO� s�d�“uK� W�d�A� WOL�� vK� ÂuI�
bF� W�uJ��« qOJA�� nKJL�« fOzd�«Ë Êu� ‰UAO� œULF�«
t�L� U??�Ë ¨WO��dH�« …—œU�L�« wF� bF� d??�_« sJ� ¨Íd�d��«
U� U�Ë ¨tF� q�UF��« w�Ë t�U�� WÒO�K� s� Íd�d��« fOzd�«
Íd�d��« fOzd�« w�u� ÁU�� w�K� ÍœuF� n�u� s� Î U��U�
sO� t�H� Íd�d��«
—«d� V�d� w� u� ¨WK�IL�« W�uJ��« W�Uz—
Ò
Ë√ …b�b��« W�uJ��« W�Uz— WO�ËR�� qL��� wCL�« Í—UO�
v�« ÊU�—œu� ‰uË q�� t� ÕuÒ �Ë o�� Íc�« —«c��ôU� dO��«
Æ ËdO�
ÁU��U� W��U� …uD� W�√ s� wKOz«d�ô« ËbF�« tK�« dB� bO��« —cÒ �Ë
s� UM�√ò b�√Ë ÆUNO� dJH� b� „U���ô« b�«uI� fLK� W�ËU�� W�√Ë ÊUM��
q�U� vK� WOKOz«d�≈ WÒO�«Ëb� W�d� Ë« QD� Ë« “ËU�� Í√ l� q�U���
ÆåW�{«u�« W�U�d�« Ác� ËbF�« rNH� Ê√ V��Ë WO�UM�K�« w{«—ô«
dB� bO��« —U�√ wL�UF�« ”bI�« Âu� W��UML� ¨f�√ t� WLK� w�Ë
«—uÒ D��« q� w�ò q�IL�« b�_« Âu� wKOz«d�ù« ËbF�« …—ËUM� ‰u� tK�«
p�c�Ë Î U�uL� WIDML�« bOF vK� —c��« v�« u�b� Ê√ UMI� s� WLzUI�«
Ác� W�d�� rz«œ qJA� V�«uM�Ë s�—c� ÊuJM� s��Ë ÊUM�� w�
Æå «—ËUML�«
UMK� W�œuF��« WO�«d�ù« U{ËUHL�«ò Ê√ tK�« dB� bO��« b�√Ë
tK� «c�Ë Ê«d??�≈ u�� ÍœuF��« bNF�« w�Ë Âö� Î UC�«Ë UN� UMFL�
Ê_ W�U�� X�O� Ê«d�≈ò Ê« `{Ë√Ë ¨åW�ËUIL�« —u�� W�KBL� VB�
»U�� vK� Ë« rN�U�� vK� ÊuJ� s� U{ËUH� Í« Ê« UNzUHK�� b�R�
rNFO�� Ë« ¡UHK��« s� vK��� ô Ê«d�≈ Ê« X���« W�d���« Ê_ ¨rN�uF�
w�d� Ë« w�Ëœ w�«d�≈ —«u� q� b�R� u�� p�c�Ë rNM� ÷ËUH�� Ë«
r� oKI� Ê« V�� s�ò Ê« È√—Ë Æå¡U�b_« —u�� W�uI�� r�U�� Ê_
q�Ë ZOK��« ‰Ëœ iF� v�« åqOz«d�«ò s� WIDML�« w� U�dO�« ¡UHK�
ÆåWO�UO��« n�«uL�« vK� ‚e�d� s�
¨—u�L�« ·«b??N??�??�« WK�d� U??�“ËU??�??�ò t??K??�« dB� bO��« ‰U???�Ë
—uD�Ë W�ËUIL�« —u�� U�� W�O�� oKI�U� ¡wK� ÂuO�« wKOz«d�ù«Ë
WO{UL�« «uM��« w� b� w��« Èd�_« —ËU�L�«ò Ê√ `{Ë√Ë ¨åt�«—b�
iF� s� ŸU�b�« WOF{Ë v�« XKI��«Ë WJJH� UN�« b� ÂuO�« ¨W�u� UN�√
ÆåWO{UL�« WK�dL�« U���J�
U�ö� s�Ë ÂË“Q� w�uONB�« ÊUOJ�«ò Ê√ tK�« dB� bO��« È√—Ë
W�uJ� qOJA� vK� …—bI�« Âb??�Ë WOK�«b�« WO�UO��« W??�“_« p�–
vK� ÂuI� ÊUO� s� ‰uÒ �� ÊUOJ�«ò l�U�Ë ¨åu�UOM�� q�UA� V���
WKJA� œu�Ë b�R� «c�Ë tMOF� Î UB�� Âb�� ÊUO� v�« W�bzUI� f�√
WM�UNB�« iF�Ë ‰u??�_«Ë s�u�« U�ö� s� «c�Ë ¨WOIOI� …œUO�
Èd� U�ò ·U??{«Ë ¨åWOK�√ »d� v�« ‰uu�« —U�� s� Êu�Òb���
q�«œ …dO�� WC� ÀËb� v�« Èœ√ U�uL�œ v�« qË Íc�« ŒË—UB�U�
lOD��� wKOz«d�ù« ¨WIDML�« w� WF�«Ë »d� XF�b�« «–« qN� ¨ÊUOJ�«
ÆåøWN�«uL�«
dB� bO��« ‰U� ¨WK��L�« sOD�K�Ë ÊUM�� sO� œËb��« rO�d� s�Ë
Ÿu{uL� q�b�� s�Ë ô W�ËUIL� s�� XK� U�« 2000 ÂUF�« cM�ò tK�«
W�Ëb�« Ê_ WK��L�« UF�� Ÿ—«e??L??� UMJ�L� s�� ¨œËb??�??�« rO�d�
¨åd�G�« W�d� s� ¡e�Ë U�u�dH� ‰ö�Ë WO�UM�� UN�« XMK�√ WO�UM�K�«
œËb��« rO�d� W�Q�� w� q�b�� s�Ë q�b�� r� ÂuO�« p�c�ò l�U�Ë
s��Ë UNLO�d�Ë œËb��« WO�ËR�� sOO�UM�K�« WOI� qL��OK� ¨W�d���«
ÈQML� vI�� Ê√ W�ËUIL�«Ë ÊUM�� W�KB� Ê« 2000 ÂUF�« cM� U�b�Ë
o� Í√ s� ‰“UM�� ô Ê« W�Ëb�« vK�ò Ê« b�√Ë ÆåŸu{uL�« «c� s�
Ê« lOD��� b�√ ôË WHOF{ X�O� UN�« ·dF� Ê« UNOK�Ë ‚uI��« s�
Æåw�dO�ô« ôË wKOz«d�ô« ô ¡w� Í√ UNOK� ÷dH�
ÊUM�� —ËeO� Î UO�dO�√ Î «b�Ëò Ê√ U�uKF� œU�√ ¨p�– ‚UO� w�Ë
tO�Ë—Ëœ Êu� w�dO�_« jO�u�« Á—œU??� Ê√ bF� q�IL�« Ÿu��_«
·ö��« W�O�� …—u�UM�« w� …dO�ô« U{ËUHL�« W�u� d�F� bF�
v�« —U�√Ë ÆåsO�dD�« ö� tOK� dB� w��« W�œËb��« ◊uD��« vK�
—U�≈ vK� ‚UH�ô« q�« s� sOOMFL�« sO� Íd�� ôUB�« W�d�ò Ê«
ÆåWJ��« v�« U{ËUHL�« bOF� W�u��
n�« ÊU� w��dH�« WO�—U��« d�“Ë …—U�“ iH�
r� ¨p�– ÊuC� w�

WOKL�Ë W�uLK� ZzU�� W�√ v�≈ sO�u� Èb� vK� ËdO� v�« ÊU�—œu�
d��√ Î UO�ö�≈ XKLÒ � …—U�e�« Ê√ «b� b�Ë ÆWÒO�uJ��« W�“_« q� bOF vK�
åWO�UO��« W�u��«å?� …—U�e�« vK� WFKD� —œUB� XHËË ÆqL��� UL�
sO�uO�« ‰ö� ÊU�—œu� tMKF� b� U� —UE��U� d�R� r�Ë ÂbI� r� w��«Ë
…—U�≈ bF� U� ËdO� w� Î UO�U� Î «dL�R� bIF� r� t�√ WU� sOK�IL�«
X�U� UN�Q� Õu�
 r� ÊU�—œu� …—U�“ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� X�H�Ë ÆåWO�K�
o�d� l� ÁƒUI�Ë `{«Ë qÌ JA� WM�«d�« W�“ô« s� ÃËd�K� …b�U�LK�
t�—U�“ —u��Ë ”U�_« t�Q�Ë tO� —«œ UL� qI� U�Ë w�bL�« lL��L�«
w� Î ULN� Î «eO� W�uJ��« W�“√ q� w� …b�U�L�« Ÿu{u� c�Q� r�Ë
Æåt�«¡UI�
ÊU� ÊU�—œu�Ë Íd�d��« sO� ¡UIK�« ÊS� å¡UM��«ò XLK� U� V���Ë
Î U�{«Ë «b� b�Ë W�uJ��« nO�Q� ÂU�√ bIF�« qO�c� v�« œ R� r�Ë Î U�MA��
Ê√ ULO� ô dO�� bÌ � v�« ¡U� sOO��dH�«Ë Íd�d��« sO� W�öF�« Ê√
d��_ WO�ËR�L�« WIKGL�« U�UL��ô« w�Ë Î UMK� qL� w��dH�« d�“u�«
XHËË ÆÊü« v�� W�uJ� qOJA� ÂbF� Íd�d��« tM� ¡e�Ë ·d� s�
åV�F�« l??�—ò ¡UIK� ÊU�—œu� ≠ Íd�d��« ¡UI� vK� WFKD� ◊U??�Ë√
‰Ëb� s� Íd�d��« vM���« ÊU�—œu� ÊQ� U�uKF� d� U�bF�
d�� Âö�ù« w� p�– dNE�Ë Íd�d��« VC�Ë WEOH� —U�√ U� t�«¡UI�
¡UC�√Ë Íd�d��U� sODO�L�« s� V�� qzU�—Ë U��dB� WK�K�
ÆWO�UOM�« q�I��L�« WK��
WO��dH�« …—U�e�« ZzU�� ¡«“≈ q�√ W�O� WMO��« sO� ¡«u�√ X�J�Ë
…b�b� ’d??� lOOC�Ë ÊUM�K� w�—U��« ÂUL��ô« ‰öG��« Âb??�Ë
b ÔF� r� bK��« w� l{u�«ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� —U??�√Ë ÆÊUM�� –UI�ù
vK� w�U��ù« —UL���ô« ÷d�HL�«Ë WK�ULL�«Ë —UE��ô« qL���
q� vK� ôUB�ô« ‰ö� s� WIDML�« w� Î UO�U��≈ …—uD�L�« ¡«u??�_«
Æå U�u��L�«
w� Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— vI��« ÊU�—œu� ÊU??�Ë
fOzd�«Ë WMO��« sO� w� Íd� tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz—Ë «b�F�
t�«¡UI� r��Ë Æ ËdO� w� d�uMB�« dB� w� Íd�d��« bF� nKJL�«
Ò
∫tO� ‰U� d�uMB�« dB� w� sOO�ö�ù« s� œb� l� dGB�
¡UIK� ¨f�√
w��U�— Ác�Ë w�U��« w�UO��« ‚“QL�« s� ÊUM�� Ãd�� Ê√ `KL�«ò
Ò
¡U�ƒd�« l� w�«¡UI� ‰ö� d�_« «c� s� W�«dB� d�� bI�Ë W��U��«
¨W�uJ� vK� ‚UH�ôU� Î U�—u��œ ÊuOMF� rN�√ oKDM� s� rN�K�U� s�c�«
rN�O�ËR�� Êü« W�UG� «uKL��� r� sOO�UO��« sOK�UH�« Ê√ XE�ôË

ريا�ضة  /ت�سلية

السنة الثالثة عشرة  /السبت  8 /أيار 2021
Thirteenth year /Saturday / 8 May 2021

المواجهة محتدمة بين رونالدو و�إبراهيموفيت�ش
مَن �سيحمل فريقه �إلى م�سابقة «دوري الأبطال»
تشهد المرحلة الـ 35من الدوري اإليطالي
لكرة القدم قمة نارية بين يوفنتوس الثالث،
وضيفه ميالن الرابع ،وذلك في صراعهما على
مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في
الموسم المقبل.
وخسر فريق «السيدة العجوز» رهانه على
الفوز بلقب البطولة االيطالية للموسم العاشر
تواليا ً بعدما أزاحه إنتر عن عرشه بتتويجه
بلقبه الـ 19في تاريخه واألول له منذ العام
 ،2010األسبوع الماضي ،قبل أربع مراحل من
نهاية الدوري.
وخلف إنتر ،تتنافس  5أندية على ثالثة
مقاعد في المسابقة األوروبية األم .وتتساوى
أتاالنتا ويوفنتوس وميالن برصيد  60نقطة

لكل منها ،فيما يحتل نابولي المركز الخامس
م��ت��أخ��را ً ب��ف��ارق نقطتين ،والتسيو المركز
ال��س��ادس ب��ف��ارق  5نقاط ولكن م��ع مباراة
مؤجلة.
ول��م يدخل «ي��وف��ي» ضمن حساباته في
بداية الموسم خسارة اللقب أو عدم التأهل
إلى دوري األبطال ،علما أنه وصل مرتين إلى
النهائي القاري في العقد األخير في موسمي
 2015-2014و.2017-2016
ويعتمد «ال��س��ي��دة ال��ع��ج��وز» ف��ي مسعاه
األوروب��ي على نجمه البرتغالي كريستيانو
رونالدو البالغ  36عاما ً صاحب ثنائية في
مباراته األخيرة أمام أودينيزي  ،1-2ليرفع
رصيده في ص��دارة الهدافين إلى  27بفارق

 6أهداف عن مهاجم إنتر البلجيكي روميلو
لوكاكو الصائم عن ه ّز الشباك في مبارياته
الخمس األخيرة.
وعلى غ��رار «ال���دون» ،م��دد مهاجم ميالن
المخضرم السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش
إقامته في إيطاليا لمدة عام ،ليكون حينها قد
بلغ سن الـ  40عاماً.
وبعث «إبرا» الحياة إلى النادي اللومباردي
مع عودته إلى صفوفه في منتصف الموسم
الماضي ،وقاده إلحراز سلسلة من  27مباراة
من دون خسارة قبل السقوط أمام يوفي نفسه
 3-1في سان سيرو في كانون الثاني .2021
وساهم المهاجم السويدي ال��ذي عاد إلى
صفوف منتخب ب�لاده بفضل م��ا ق�� ّدم��ه في

نهائي «الأبطال»
ريا�ض محرز الأف�ضل في ن�صف ّ
المالعب اإليطالية ،في اعتالء ميالن لصدارة
الدوري قبل العطلة الشتوية ،ليعود ويتراجع
في الترتيب بعد خسارته في المواعيد المهمة
أم��ام الكبار أمثال إنتر ويوفنتوس وأتاالنتا
والتسيو.
وأمام تسارع األحداث في ميالن ،ك ّرر مد ّربه
ستيفانو بيولي أن األولوية للنادي تكمن في
عودته إلى دوري األبطال للمرة األول��ى منذ
ثمانية أعوام.
ويأمل ميالن أن ينهي لمضيفه يوفنتوس
تف ّوقه عليه على ملعبه «أليانز» في المواجهات
التسع األخيرة بينهما في الدوري ،وذلك قبل
مباراة صعبة ثانية خارج القواعد أمام أتاالنتا
في المرحلة  38األخيرة.

ّ
أميركي بكرة ال�س ّلة للمحترفين
الدوري ال
ّ
هزيمة رابعة لنت�س وليكرز في و�ضع �صعب
مني بروكلين نتس بهزيمة رابعة تواليا ً
للمرة األول��ى ه��ذا الموسم ،فيما ب��ات لوس
أنجليس ليكرز حامل اللقب مهددا ً بعدم التأهل
مباشرة إلى األدوار اإلقصائيّة بتلقيه هزيمة
جديدة مع االقتراب من نهاية الموسم المنتظم
األميركي للمحترفين.
في دوري كرة السلة
ّ
مشجع،
ف��ي تكساس وب��ح��ض��ور 4600
ّ
بات نتس مهددا ً بخسارة المركز الثاني في
المنطقة الشرقية بسقوطه أمام مضيفه داالس
مافريكس .113-109
ورغم جهود كايري إيرفينغ الذي سجل 45
نقطة ،ومساهمة كيفن دوران��ت ال��ذي سجل
 20مع  9متابعات ،فقد نتس األمل إلى حد
كبير باستعادة صدارة المنطقة الشرقية من
فيالدلفيا سفنتي سكيسرز الفائز بمبارياته
الست األخيرة.
ومع تبقي خمس مباريات له في الموسم
المنتظم ،بات نتس مهددا ً بالتراجع إلى المركز
الثالث لصالح ميلووكي باكس.
ف��ي ل��ق��اء آخ���ر ،وب��غ��ي��اب نجمه ليبرون
جيمس ،خسر ل��وس أنجليس ليكرز جميع
مبارياته الثالث المق ّررة في الموسم المنتظم
ضد جاره لوس أنجليس كليبرز وهذه المرة
بنتيجة .118-94
ولم تكن خسارته محصورة بالنتيجة التي
جعلت حامل اللقب على المستوى نفسه من
بورتالند ترايل باليزرز سابع المنطقة الغربيّة
مع أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين
لصالح فريق المدرب فرانك فوغل ،إذ خسر
أيضا ً جهود نجمه اآلخر أنتوني ديفيس العائد
للتو من إصابة أبعدته عن المالعب لتسعة
أسابيع.
وبعد ه��ذه ال��خ��س��ارة ،يجد حامل اللقب
نفسه في موقف ال يُحسد عليه قبل ساعات
من مواجهته لباليزرز (ليل أمس) في مباراة
ستجعله خارج المراكز الستة المؤهلة مباشرة
إلى البالي أوف في المنطقة الغربية.
ومن جهته ،ع ّزز كليبرز ،الضامن تأهله،
م��رك��زه ال��ث��ال��ث بتحقيقه ف���وزه الـ 45هذا
الجماعي حيث وصل
الموسم بفضل األداء
ّ

سبعة من العبيه الى العشر نقاط أو أكثر،
وعلى رأسهم بول جورج ( 24نقطة) وكواهي
لينارد (.)15
وبعد أقل من عامين على تتويجه باللقب
للمرة األول��ى في تاريخه ،يبدو أن تورونتو
رابتورز سيغيب عن األدوار اإلقصائيّة هذا
الموسم بعد تلقيه هزيمته الخامسة في آخر
ست مباريات وهذه المرة بعد شوط إضافي
على ملعبه المؤقت في تامبا باي أمام واشنطن
ويزاردز .131-129
ورغم الجهود الجبارة للكاميروني باسكال
سياكام ال��ذي سجل  44نقطة ،والمساندة
من غ��اري ترنت جونيور ( 25نقطة) وفريد
فانفليت ( )22والكندي كيم بيرش (،)17

بات رابتورز متخلفا ً بفارق أربع مباريات عن
المركز العاشر في المنطقة الشرقيّة ،وبالتالي
أصبح من الصعب جدا ً الحصول على فرصة
خوض الملحق الفاصل (ب�لاي إن) من أجل
بلوغ األدوار اإلقصائية.
وج���اءت خ��س��ارة الخميس أم��ام صاحب
المركز العاشر واشنطن ويزاردز الذي تألق في
صفوفه برادلي بيل بتسجيله  14من نقاطه
الـ 28في الربع الرابع والشوط اإلضافي ،فيما
حقق راسل وستبروك الـ»تريبل دابل» الرابع
والثالثين له هذا الموسم بتسجيله  13نقطة
مع  17متابعة و 17تمريرة حاسمة.
ويتخلف ويزاردز في المركز العاشر بفارق
نصف مباراة عن إنديانا بيسرز التاسع الذي

حقق فوزه الثاني في آخر ست مباريات على
حساب ضيفه أتالنتا هوكس خامس المنطقة
الشرقية ،وج��اء بنتيجة  126-133بفضل
كاريس ليفيرت الذي سجل  9من نقاطه الـ31
في آخ��ر دقيقتين و 17ثانية ،كما حقق 12
تمريرة حاسمة.
وصعد غولدن ستايت ووريزر إلى المركز
الثامن في المنطقة الغربيّة بفارق نصف
مباراة أمام ممفيس غريزليز ،بفوزه على ضيفه
أوكالهوما سيتي ثاندر .97-118
ويدين ووريرز بالفوز كالعادة إلى ستيفن
كوري الذي سجل  34نقطة ،وأضاف الكندي
ميكال مولدر  25نقطة في  20دقيقة ،ومواطنه
أندرو ويغينز  18نقطة.

دورة لمد ّربي «الطائرة ال�شاطئ ّية»
تختتم اليوم ،السبت ،دورة دراسة المدربين في الكرة الطائرة الشاطئية التي ينظمها اتحاد
الكرة الطائرة على دفعتين على مالعب «بي .في.بي» (نهر إبراهيم – زيتون) بمشاركة أكثر من
تسعين مشاركا ً (ذكورا ً وإناثاً).
وسيت ّقدم الحضور في اليوم الختامي رئيس االتحاد وليد القاصوف وأعضاء االتحاد وأعضاء
لجنة الكرة الطائرة الشاطئية.
يحاضر في الدورة رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية الالعب الدولي السابق ايلي أبي شديد
والمدرب الوطني ايلي النار والحكم الدولي جوني الل ّقيس في ظل إجراءات صارمة للوقاية من
وباء «كورونا».
وبعدما خضعت الدفعة األولى من المشاركين (العدد اإلجمالي للمشاركين بلغ  )95لدورة
الدراسة منذ أسبوعين بحضور أمين عام االتحاد عصام أبو جودة والمدير التنفيذي لالتحاد
اميل جبور وعضو لجنة الكرة الشاطئية منير شاهين ،ستنخرط الدفعة الثانية في الدورة اليوم
وسيخضع المشاركون فيها الى امتحان خطي الحقا ً على غرار الدفعة األولى.

بعد اكتمال صورة الجهاز الفني وتشكيلة العبي المنتخب الوطني بكرة الصاالت ،قام المهندس
هاشم حيدر رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم بزيارة إلى المعسكر الخاص للمنتخب في قاعة
نادي الصداقة ـ أتوستراد المطار ،حيث اجتمع بالالعبين والجهاز الفني بقيادة اإلسباني راميرو
دياز .وخالل اللقاء نبّه حيدر الالعبين قائالً“ :إنكم على مسافة خطوة واحدة من التأهّ ل لكأس
ّ
تتحضروا بشكل جيد وتبذلوا كل جهد ممكن لتحقيق الهدف
العالم ،وعليكم أن تستثمروا ذلك وأن
المنشود”.
وأضاف حيدر“ :الوسائل اإلعالميّة ستسلط الضوء على منتخب لبنان في حال تأهّ له .وسيكون
التأهل بمثابة نقلة نوعية لمنتخب األرز وبه ّمتكم نأمل الدخول إلى المونديال”.
وأكد حيدر أنه سيدعم المنتخب مباشرة من دبي ،حيث س ُتقام المباراتين في مالعب دولة
اإلمارات العربية المتحدة .هذا ،وسيلعب منتخب لبنان ضد فيتنام في  23و 25أيار الحالي ضمن
منافسات األدوار الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

بيبلو�س وبعلبك وزحلة وبيروت
في ن�صف نهائي الجاليات بكرة ال�سلة
استكملت بطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في االمارات العربية المتحدة من تنظيم «سبورتس
مانيا  -دبي» وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي واالتحاد االماراتي في كرة السلة .هذه البطولة
هي األولى من نوعها في اإلمارات حيث تجمع ثمانية فرق مؤلفة من العبين لبنانين مغتربين في
اإلمارات .وفي ما يلي نتائج مباريات دور ربع النهائي:
ـ فاز فريق بعلبك على فريق طرابلس في مباراة حماسيّة وكان أفضل العب في المباراة محمد
ّ
عطار.
ـ فاز فريق بيبلوس على فريق صور وكان ويل بشارة األفضل في اللقاء.
ـ حقق فريق زحلة فوزه الرابع على التوالي في البطولة على حساب فريق جونيه وكان أفضل
العب كريم طباجا.
واختتمت المباريات ربع النهائية األخيرة بفوز فريق بيروت على فريق صيدا ونال جوني نمر
جائزة أفضل العب .وسيتواجه فريق بيبلوس في النصف نهائي فريق بعلبك ومن الجهة الثانية
سيواجه زحلة فريق بيروت.

بر�شلونة ُيغري مي�سي با�ستقدامه لزميله �أغويرو

وس��ب��ق أن استضاف االس��ت��اد م��ب��اراة
نهائي دوري األبطال في العام  2005حين
تغلّب ليفربول على ميالن بركالت الترجيح
عقب التعادل
اإليجابي بنتيجة .3-3
ّ
وبلغ تشيلسي المباراة النهائية لدوري
األب��ط��ال ب��ف��وزه على ضيفه ري��ال مدريد
اإلسباني  2-صفر ،مساء األربعاء الماضي

في لندن في إياب الدور نصف النهائي.
وس��ج��ل األل��م��ان��ي تيمو ف��ي��رن��ر ()28
ّ
وم���اي���س���ون م���اون���ت ( )85ال��ه��دف��ي��ن.
وكان تشيلسي قد تعادل بنتيجة  1-1في
مدريد األسبوع الماضي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها
تشيلسي المباراة النهائيّة لدوري األبطال

بعد أن خسر أم���ام م��واط��ن��ه مانشيستر
يونايتد بركالت الترجيح في العام ،2008
قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن
ميونيخ األلماني بركالت الترجيح أيضا ً
في العام  ،2012وسيلتقي تشيلسي في
النهائي مع مانشيستر سيتي في  29أيار
الحالي.

ت�أجيل الت�صفيات الإفريق ّية الم� ّؤهلة للمونديال
ومواعيد جديدة لنهائي «�أبطال افريقيا»
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»
في بيان رسمي ،أم��س الخميس ،تأجيل
التصفيات األفريقية المؤهلة لكأس العالم
لكرة القدم «قطر .»2022
وق��ال الفيفا في بيانه« :بالتعاون مع
االت��ح��اد األف��ري��ق��ي وبالنظر إل��ى الوضع
الحالي المتأثر بجائحة كورونا والحاجة

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم «اليويفا» أمس الجمعة ،عن أفضل العب في إياب الدور نصف
النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «التشامبيونزليغ».
وحسب الموقع الرسمي لالتحاد األوروب��ي لكرة القدم ،فإن الجزائري ري��اض محرز نجم
مانشستر سيتي ،هو من حصد الجائزة ،عقب إحرازه هدفي مباراة فريقه في شباك باريس سان
جيرمان الفرنسي .ونافس محرز على الجائزة ثالثة العبون ،هم:
 1ـ الفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي ،بعد أن سيطر على وسط الملعب أثناء فوز فريقه على
ريال مدريد بهدفين نظيفين.
 2ـ البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي ،الذي تأ ّلق وساهم بشكل الفت في الحفاظ على
نظافة شباك فريقه أمام سان جيرمان (.)0-2
 3ـ األلماني كاي هافيرتز نجم تشيلسي ،الذي بذل جهدا ً هجوميا ً كبيرا ً في المباراة التي حسمها
«البلوز» أمام ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

حيدر يزور منتخب ال�صاالت لرفع المعنويّات

ّ
إنكليزي» لدوري الأبطال في ا�سطنبول
نهائي «�
ّ
والجماهير ي�أملون تجاوز التحذيرات لح�ضوره
م��ش��ج��ع��ي ن��ادي��ي
ي���أم���ل اآلالف م���ن
ّ
مانشستر سيتي وتشيلسي ف��ي حضور
نهائي دوري أبطال أوروبا في اسطنبول هذا
الشهر ،لكنهم يواجهون عقبة كبيرة وسط
تحذيرات وزارة الخارجية البريطانية من
السفر إلى تركيا.
ففي األس��اب��ي��ع األخ��ي��رة احتلت تركيا
ال��م��رك��ز ال��راب��ع ع��ال��م��ي��ا ً ف��ي ع���دد ح��االت
اإلص��اب��ة اليومية بكوفيد -19م��ا تطلّب
فرض إجراءات العزل العام هذا الشهر حتى
 17أيار.
وس��اه��م��ت ه���ذه ال��خ��ط��وة ف��ي اح��ت��واء
الفيروس مع تراجع عدد اإلصابات اليوميّة
ألق��ل من  27أل��ف حالة األرب��ع��اء الماضي
مقارنة بما يزيد على  63ألف إصابة يوميّة
في منتصف نيسان.
ولن تواجه الجماهير البريطانية التي
ّ
تخطط لحضور اللقاء أية مصاعب تتعلق
بالقواعد التركية حيث لن يصبح إلزاميا ً
على القادمين من بريطانيا تقديم نتائج
فحص سلبية للفيروس عند الوصول إلى
تركيا بدءا ً من يوم  15أيار.
وأكد االتحاد األوروبي “يويفا” األسبوع
الماضي إقامة المباراة النهائية في اسطنبول
كما كان مخططا ً رغم العزل العام الحالي مع
السماح بعدد محدود من الجماهير.
وكان من المفترض أن يستضيف استاد
“أتاتورك” األولمبي نهائي العام الماضي
لكن الخطة تغيرت بسبب ال��وب��اء لتقام
األدوار األخ��ي��رة وال��م��ب��اراة النهائيّة في
لشبونة.
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لضمان ظ��روف اللعب المثالية لجميع
الفرق ،فقد تق ّرر تأجيل التصفيات األفريقيّة
المؤهلة لمونديال  ،2022والتي كان من
المقرر أن ت��ج��ري ف��ي ح��زي��ران .»2021
وأض����اف ال��ب��ي��ان« :ت��م��ت إع����ادة ج��دول��ة
م��ب��اري��ات التصفيات لتقام خ�لال ايلول
وتشرين األول وتشرين الثاني 2021

باإلضافة إلى آذار .»2022
كما أعلن االتحاد األفريقي عن مواعيد
جديدة لمباريات ربع نهائي دوري أبطال
أفريقيا ،حيث ستقام مباريات الذهاب يومي
 14و 15أيار على أن تكون مواجهات اإلياب
يوم  22منه .يذكر أن المباراة النهائيّة
ستلعب يوم  17تموز.

وأفرزت القرعة عن مواجهات من الحجم
الثقيل ستجمع األه��ل��ي المصري بفريق
ماميلودي ص��ن داون���ز الجنوب أفريقي
ومولودية الجزائر بفريق الوداد الرياضي
ال��م��غ��رب��ي وش��ب��اب ب���ل���وزداد ال��ج��زائ��ري
بالترجي الرياضي التونسي وكايزر تشيفز
ّ
الجنوب أفريقي أمام سيمبا التنزاني.

أف��ادت وســائل إع�لام إســبانية ،أمس الخميــس ،أن إدارة نــادي برشــلونة بدأت
مفاوضات إتمام عملية التعاقد مع المهــاجم األرجنتــيني سيرجــيو أغويــرو ،نجم
مانشستر سيتي.
وأعلن مانشستر سيتي ،أنه اتفق مع أغويرو على أن الموسم الحالي هو األخير للمهاجم
األرجنتيني ،ما يعني أنه سيرحل إلى أي فريق يريد في صفقة مجانية.
ّ
وبحسب الشبكة فإن برشلونة يأمل في إقناع قائده ليونيل ميسي بالبقاء في كامب نو،
من خالل التعاقد مع صديقه أغويرو.
ونقلت ”سكاي“ عن ألفارو مونتيرو خبير كرة القدم اإلسبانية قوله“ :إ ّنه احتمال كبير
على ح ّد علمنا ،أغويرو لديه رغبة في اللعب لبرشلونة ،يبلغ من العمر  32عاما ً ويعرف
اللغة اإلسبانية تماماً ،ويعرف الدوري اإلسباني ،ويعرف البلد”.
وأض��اف« :ليونيل ميسي من أفضل أصدقائه في كرة القدم ،في برشلونة هناك ثقة
كبيرة أن خوان البورتا رئيس برشلونة سيقنع ميسي بالبقاء من خالل التعاقد مع صديقه
أغويرو ،بعد ترك صديقه لويس سواريز يرحل الصيف الماضي».
وتابع مونتيرو «أغويرو يمكن أن يكون أحد أسباب بقاء ميسي ،حيث يحتاج برشلونة
لمهاجم وهدّاف ويحتاج إلى مشروع رياضي أفضل للمستقبل لمحاولة الفوز بالبطوالت».
وبات أغويرو الهدّاف التاريخي لمانشستر سيتي وفي رصيده  258هدفاً ،سجلها في
 387مباراة.
ويقترب مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي ،كما أنه ّ
مرشح قويّ إلحراز
دوري أبطال أوروبا ،ما يعني أن أغويرو سيغادر “السيتي” بإنجاز مميّز.
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نقيبا ال�صحافة والمح ّررين و�ضعا �إكليل زهر
بوقفة تكريم ّية حول تمثال ال�شهداء

�آخر الكالم
على هام�ش انتخاب
الرئي�س الأ�سد لوالية جديدة*

} يكتبها الياس ّ
عشي

توجهت إل��ى طرطوس،
قبل موعد االنتخابات الرئاسيّة ال�س��ور ّي��ة ب��أ ّي��ام ّ
تحدوني رغبتان:
أوالهما حوار أفتحه ضمن قوسين مع بعض المثقفين السور ّيين األحرار
الذين ما زالت وقفات الع ّز تستهويهم ،والذين ما نزلوا أبدا ً بأرض النفاق.
الحقيقي للرغبة العارمة التي أبداها
وثانيتهما أن أدرس على األرض الدافع
ّ
المواطن السوري للمشاركة في هذه االنتخابات.
تواصلت مع فريق من المثقفين اتفقوا ـ منذ أن أطلقت الرصاصة األولى
باتجاه الحضارة السورية الحارسة لفضيلة التّعدّد ّية ـ على مواجهة هذا الك ّم
الهائل من التضليل الذي مارسه فصيل من الكتّاب أمثال ميشال كيلو ،وعزمي
بشارة ،وص��ادق جالل العظم وغيرهم م ّمن كانوا ،بشكل أو بآخر ،وراء ك ّل
الدّمار الذي لحق بسورية.
سألت :وأين تكمن مسؤوليتهم الثقافيّة؟ ول َم أخذت المواجهة شكل التحدّي؟
قال واحد :ألنّ هؤالء الثالثة ومن ّ
لف ل ّفهم ،ورغم انتسابهم إلى مدارس فلسفيّة
معاصرة ،أعياهم جان پول سارتر ،وأحرجهم ،وع ّراهم ،وهو يواجه االحتالل
النازي لفرنسا بانخراطه في المقاومة ،وفي اكتشافه القيمة الحقيقيّة للحرية،
فيكتب:
«إننا لم نكن إطالقا ً أكثر حرية م ّما كنّا إب��ان احتالل األل�م��ان ...لقد وصلنا
إلى أعمق معرفة يمكن أن تكون لدى اإلنسان عن نفسه ،فليس س ّر اإلنسان
عقدة أوديب ،أو عقدة الدونيّة ،بل حدود ح ّريته ومقدرته في مواجهته العذاب
والموت».
وأض��اف آخ��ر :أين يقف ه��ؤالء من التجربة السارتر ّية؟ أال ينطبق ما كتبه
السوري بحياتهم؟
سارتر على ك ّل الشهداء الذين قايضوا الوطن
ّ
النازي
ث ّم ...أليست فلسطين وأقسام من سورية هي اليوم تحت االحتالل
ّ
اليهودي؟ ألم ترعبهم فكرة العودة إلى العثمنة؟ ومع ذلك هرب «المثقفون»
ّ
ّ
وطلبوا اللجوء إلى أرض النفاق ،واحتلوا فنادق ذوات الخمسة نجوم ،متناسين
أنّ سارتر وغيفارا ومارتن لوثر كينغ ومانديال حاربوا االحتالل والعبود ّية
وهم ينامون في العراء أو في السجون .ليحترموا ،على األق ّل ،عقول السوريين،
وليتو ّقفوا عن المتاجرة بأسماء هؤالء المناضلين.
نحن فريق لدينا أرشيف كامل عن المواقف الوطنية والقوميّة النبيلة للسيّد
الرئيس ،ولن نترك الياسمين الشامي لمجموعة من أشباه المث ّقفين ،ولمرتزقة
جاؤوا من ك ّل مكان لشطب سورية عن جغرافيّة العالم.
من تلك المواقف ،قالوا لي ،نتذكر حوارا ً أجراه رئيس تحرير «الوسط» في
النصف الثاني من شهر نيسان من عام  2000مع الدكتور ّ
بشار األس��د عن
مرحلة ما بعد جنيڤ (اجتماع الرئيس حافظ األسد بالرئيس كلينتون) ،ورأى
بشار األس��د أنّ «التشاؤم ال��ذي أعقب ق ّمة جنيڤ كان أكبر من الواقع بكثير،
ر ّبما ألنّ بعضهم اعتقد بأنّ هذه الق ّمة ستنجح عمليّة السالم بكاملها ،وهناك
َم��ن وصفها بق ّمة الفرصة األخ�ي��رة؛ وه��ذا غير دقيق .فالفرصة األخيرة هي
تلك التي يتح ّقق فيها السالم بشكله النهائي» .وع ّما يس ّمى عقدة مئات األمتار
قرب طبريا قال الدكتور بشار« :موضوع األرض هو سيادة وكرامة ،وال يقبل
االجتهادات والتأويل .وسورية ليست في وارد تقديم هدايا من هذا النوع .هذا
سوري».
موقف القيادة ،وموقف ك ّل مواطن
ّ
ّ
هذا الكالم قيل قبل رحيل الرئيس حافظ األسد بشهرين أو أقل بأ ّيام ،ورغم
مرور أربعة عشر عاما ً على هذا الحديث ،ما زال الرئيس ّ
بشار يرى أنّ موضوع
سيادي ال يقبل االجتهادات والتأويل .فيما المعارضة تعلن عن
األرض موضوع
ّ
ّ
وتلح على األميركيين
استعدادها للتخلي عن الجوالن ،والتنازل عن فلسطين،
ّ
كي يجتاحوا سورية.
ّ
مرشح
قد تكون ه��ذه المفارقة وحدَها كافية ليكون الدكتور بشار األس��د
المثقفين السوريين أينما وجدوا.

وض��ع نقيبا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية
عوني الكعكي وجوزف القصيفي الخميس الفائت ولمناسبة
عيد شهداء الصحافة إكليالً من الزهر باسم النقابتين على
قاعدة تمثال الشهداء في وسط بيروت.
وألقى نقيب الصحافة كلمة جاء فيها« :في ذكرى عيد
الشهداء الذي أصبح عيد شهداء الصحافة اللبنانية ،نعود
الى الوراء إلى أيام عُ لّق فيها الصحافيون على المشانق
ايام جمال باشا السفاح ،وذلك عام .1914
أضاف« :صحافيّو لبنان كانوا في طليعة من دافعوا عن
استقالل لبنان ،وكانوا سيفا ً مصلتا ً فوق رقاب من عاثوا
فسادا ً في الوطن الغارق بدماء أبنائه الذكية.
في السادس من أيار ،نستذكر إعالميين بذلوا دماءهم
في سبيل انتصار الخير على الشر .ما هتفوا إال للحق
وللحرية ،وكانوا في طليعة من واجهوا الظلم والطغيان.
رفضوا كم األفواه وحاربوا الفاسدين وكان دينهم وديدنهم
أن يبقى وطنهم المفدى لبنان شعلة تضيء سماءه .وها
موحد يجمعهم
هم اليوم يناشدون الدولة بإقرار قانون
ّ
في بوتقة الحرية اإلعالميّة .انهم يتوقون الى مهنة تضمن
لهم الضمانات االجتماعية في حياتهم ومماتهم .في ذكرى
شهداء الصحافة اللبنانية تحية إكبار وإجالل الى العاملين
في محراب السلطة الرابعة».
ثم ألقى نقيب محرري الصحافة اللبنانية كلمة قال
فيها« :إنها مناسبة غالية أن نجتمع مع نقيب الصحافة
إلحياء ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية ،وفي الحقيقة هم
الكرسي من تحت أعواد
شهداء الوطن ،هؤالء الذين رفسوا
ّ
المشانق ،فكانوا كبارا ً وكان الموت صغيراً ،هؤالء الذين
استحال حبرهم إلى دم يسطرون فيه وثيقة الحرية التي
إذا عفا لونها يوما ً حبّروها من جديد بعطاءاتهم السخية.
ف��ي ه��ذا ال��ي��وم المبارك ي��وم ذك��رى ش��ه��داء الصحافة
اللبنانية ،نحن ص��وت واح��د م��ع نقابة الصحافة في
موحد يرعى اإلعالم واإلعالميّين .نطالب
المطالبة بقانون
ّ
بقانون عصريّ وحديث يعطي الصحافيين ما يستحقون
وم��ا يليق بتضحياتهم ،فهؤالء الذين يقدمون الغالي

نقيبا الصحافة والمحررين يتوسطان الزميل رمزي عبد الخالق والنقيبين السابقين للمصورين عباس سلمان ونبيل اسماعيل
والنفيس في سبيل إعالء شأن الكلمة وتعميم حرية الفكر،
يستحقون ان يعيشوا كراما ً في وطنهم ال أن يكونوا شهداء
أحياء .نشكركم ونشكر نقيب الصحافة على هذه الوقفة
الضروريّة والالزمة والتي يجـب أن تتسع ابتداء من العام
المقبل لنقول إن اللبنانيين  -ك ّل اللبنانيين  -هم الى جانب

�إعالن بداية الفناء!...

* من كتاب «الرقص في عيد البربارة على الطريقة األميركية».

الصحافة اللبنانية ،وهم أوفياء لذكرى شهداء الصحافة
اللبنانية ،والعــقبى أن نأتي في السنة المقبلة وأن نرى
ك ّل هذا المحيط مزروعــا ً بالورد األحمر داللة على سخاء
العطاء والحرية والتضحية التي لم يبخل بها الصحافيون
يوماً».

التحية ل�شهداء ال�صحافة ولنقابتنا...
} مريانا أمين

} بهيج حمدان

استبدلوا مواسمنا هذا العام؛ من مواسم خير إلى مواسم جيَف لألسماك النافقة على
ضفتي بُحيرتنا الجميلة (القرعون) ،قبل أن تسبقها مواسم حرائق لغاباتنا القليلة .فبتنا
ّ
نرى في الزواريب أشالء عطور وأَدتها أي ٍد آثمة؛ أو خلعتها عن تلك الزهور المشنوقة في
أ ّول رواق الوطن المتهالك.
وتساقط أمام مشاهدنا أوراق الشجر التي أصف ّرت وتيبّست بفعل الخوف العظيم الذي
أوجده ذاك الحطاب الجاهل بماهية قيمة الشجر وعطائها.
ونرى الطير قيد إقامة جبرية في أقفاص أطبقت على حناجرها وأنزلت أشجى األلحان
في سلوك أوتارها الصوتيّة ،أو أنها خضعت إلى الهجرة واإلبعاد بفعل تل ّوث فضاء عبثت
به روائح النفايات البشعة.
نرى طبيعتنا محميّة أوبئة وحشرات ،ومياه أنهارنا لم تعد ُتدرك كيفيّة الجريان
فهي مثقلة بحمل األوساخ ،لذا أصبحت بكماء ،دون خرير لذيذ يُعيدنا إلى رقراق األنس
القديم.
وحتى الظالل الوارفة التي كانت تختبئ تحت شجيرات الصفصاف أصبحت عاجزة
تفحمت من سطوة األشعة الحارقة.
عند تقديم الفيء لتربة عطشى ،حتى أنها ّ
الطبيعة باتت موطن عناء ،ال مقصد راحة ورخاء ،فقد أفرغت من معاني الهدوء واألنس
وضجت جوانبها بفوضى االنهيار وضياع المفاتن الجميلة.
والسكون،
ّ
لق ّد صيّرها العابثون بالبيئة لوحة جرداء ال روح فيها؛ بل جعلوها إعالنا ً النهيار
الصحة العامة وبداية الفناء لهناءة العيش في بيئة كانت باألمس نظيفة.
متى سننعَم بمواسم الخير ونفرح من جديد!؟
أم أننا سنحزن بصفقات جديدة وإفالسات أعمق لنغرق في بحيرات من الخنوع
والخذالن!؟

اإلضاءة على الفساد...
محاسبة مَن تسبّب بإفقار الدولة...
استعادة الثروات الوطنية...
شهداء الصحافة على مذبح الكلمة وحرية الرأي...
تلك كانت عناوين بيان نقابة محرري الصحافة في ذكرى شهداء الصحافة
موحد لإلعالم وتنظيم المهنة وفق أسس عصرية
اللبنانية ،الى جانب إقرار قانون
ّ
حديثة للوصول الى الضمانات االجتماعيّة.
ونحن في ذكرى شهداء الصحافة نحيّي شهداء المهنة دفاعاّ عن حرية الرأي
والكلمة والموقف الصريح ،ونش ّد على أيدي حملة القلم دفاعا ً عن الحق ،وتسفيها ً
لمحترفي السياسة الذين اتخذوا من األزمات وأوجاع الناس مطية للحصول على
المكاسب الشخصية تارة باسم الوطن ،وتارة باسم الدين ،وتارة باسم الحقوق
المزعومة الضائعة ،بينما هم في الحقيقة مستغلون شرهون ش ّرعوا ألنفسهم
ّ
يرف لهم جفن حياء ،حتى بات وطننا في
فسادا ً أفقر البالد والعباد ،ومن دون أن
مؤخرة الدول المتخلّفة ،وأكثر من ذلك خسارة سمعته!
وال نعتقد أنّ المعالجات الروتينيّة هي الح ّل ،وال ب ّد من تدابير ولوائح اتهاميّة
مرتش ،وللسارق إنك حرامي ،وللملسان والمح ّنك إنك
وباألسماء تقول للمفسد إنك
ٍ
ثرثار وك ّذاب أشر ،وللمتستر بالفضيلة إنك محتال ومداهن وتلحس أقفية الحيتان
المقتدرة.
في عيد شهداء الصحافة أصدق تحية للشهداء...
ولنقابتنا ـ نقابة محرري الصحافة اللبنانية ك ّل االحترام والمحبة.

ٌ
عيد حزين لعمال بال عمل
} زياد كاج*
ح ّل األول من أيار هذه السنة ثقيالً حزينا ً على ع ّمال وفقراء العالم ،وتحديدا ً على عمال
العربي ودول العالم الثالث وما دونه .وعيد العمل والع ّمال في لبنان حالة خاصة
العالم
ّ
جدا ً هذا العام :عيد بال عمل؛ بال وظائف ،بال كرامة ..جسد بال روح! العيد اُفرغ من معناه.
األجواء قاتمة واألفق مسدود والجيوب فارغة واألمعاء خاوية؛ والعامل والموظف عندنا
 خاصة الشباب والشابات  -يستميتون في الحصول على فرصة عمل أو وظيفة ،ولوكانت دون المستوى التعليمي واالجتماعي .معظم طالب وطالبات الجامعات يعملون في
المقاهي والمطاعم ،عدا عن الذين تركوا البلد وهجروا مقاعد الدراسة ولم تعُ د الشهادة
طموحهم.
يشكل لبنان حالة مرضية خاصة في غرفة العناية الفائقة على خريطة «شبه وباالت
األوطان» اليوم .برميل بارود اجتماعي قابل لالشتعال في أية لحظة .كثر من المحليين
واألمنيين صاروا متوجسين من شهر أيار .يحكون جباههم كثيرا ً وهم العارفون بالحل
والقرار ليس بيدهم .لن يمر الشهر على خير! العمال وأصحاب الدخل المحدود والفقراء
عندنا عالقون تحت صخرة ضخمة من المشاكل واألزم��ات المتراكمة :نسبة عالية من
البطالة المتصاعدة ،انهيار متسارع للعملة الوطنيّة ،غالء فاحش ،هموم معيشية يومية
تفرخ كما تبيض الدجاجة البلدية كل صباح ،جائحة كورونا وما تر ّتب عنها من أزمات،
ّ
تكشف يومي لحال الفساد العامة كأننا في حفلة كشف وفضح
هلع في القطاع المصرفي،
متبادل للغسيل الوسخ ،وأزمة سياسية متفاقة تجعل الناس يعون أن القرار السياسي
في البلد عالق في رمال متح ّركة ومفاتيحه في بالد الفودكا والهامبرغر والزعفران والتمور
وتركة أتاتورك.
أعجب لصبر عامة الناس والفقراء في هذا البلد .يدهشني قبولهم للوضع وتعايشهم
مع هذا الواقع الذي ما كان سيتحمله شعب لو امتلك عناصر ومك ّونات اللحمة والوطنية
والهوية الجامعة .ينام أصحاب القصور وملوك الطوائف عندنا بقلق هذه األيام .هؤالء
يعرفون أن الطائفية والمذهبية هي أكثر فعالية لحماية مصالحهم وممتلكاتهم من أقوى
شركة أمنية عالمية يمكن أن يستخدموها لحماية قصورهم .أوليست المحاصصة الطائفية
مطبّقة على كافة مرافق وأجهزة الدولة؟
مسكين أنت أيها العامل اللبناني .ال عيد لك وال من يحزنون وال من يفرحون .حتى الحزب
الذي يرفع شعار «يا عمال العالم اتحدوا» هو متواطئ مع السلطات الطائفية الحاكمة وال
يلعب الدور المطلوب منه لحماية العمال والكادحين .رحمة الله عليك يا لينين ..يا صاحب
الحقيقي .رحمة الله على تشي غيفارا ...شهيد
النية الطيبة واإلرادة الصلبة وأبو العمال
ّ
غابات بوليفيا والشيخ إمام يغني« :غيفارا مات ..غيفارا مات» .نعم ..ماتت قضية العمال
في العالم منذ مئات السنين .تفكك االتحاد السوفياتي ،ولد القيصر من جديد ،عاد الكافيار
سيد الموائد والسيكار الكوبي يرقص بين أصابع أصحاب الكروش والثروات الضخمة.

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

أذكر أنني ُ
في عشق للمدينة
زرت قلعة بعلبك مرارا ً في بقاعنا الغالي والجميل والمعطاءّ .
من رأس العين الى السوق العتيق الى القلعة .لطالما أدهشتني لضخامتها وعلو عواميدها
صودف
وأبنيتها التي عاندت التاريخ وعوامل الطبيعة .في إحدى الزيارات برفقة العائلةُ ،
وجود دليل معنا شرح ّ
أدق التفاصيل عن كل حجر وكل نقش ورسم .عندما وصلنا ،ومعنا
وفد يض ّم أجانب ،الى الشير الخلفي للقلعة المطل على غابة كبيرة من أشجار عالية جداً.
« من هون كان ينتحر العبيد ليرتاحوا من الظلم والتعب خالل بناء القلعة» .أرعبتني
تلك الجملة وأخذت أتخيّل المشهد :أن يصل اإلنسان إلى رمى نفسه من هذا المكان الشاهق؛
بائعا ً نفسه وروحه للوصول الى الراحة األبدية».
حضرتني قصيدة الشاعر طالل حيدر «وح��دن» التي غنتها فيروز بكلماتها الرائعة
والمرهفة« :وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان ..وحدن بيقطفوا وراق الزمان ...وحدهن
وجوهن وعتم الطريق»..
وعمال لبنان هم اليوم وكما كانوا« ..وحدهن» ،مثل مقاومي قصيدة حيدر ،في مواجهة
كل أزمات البلد .هم وحدهم واالتحاد العمالي العام في نومة أهل الكهف .هم وحدهم وفي
لبنان أكثر من  600نقابة و 50اتحاداً .نقابات ف ّرخت حسب االنتماء الطائفي والمذهبي.
نقابات تح ّولت الى كونفدراليات طائفية بينها والعمل النقابي طالق ونسبة المنتسبين
منخفضة ج��داًُ .مضحك مبكٍ الواقع النقابي عندنا .أقترح إنشـــاء نقابة العاطلين عن
العمل ،أو نقابة العمال الموارنة ،ونقابة العمال الشيعة ،ونقابة العـــمال السنة ...الخ!
وأيضا ً نقابة «السماسرة» ،ونقابة «البلطجية» و»نقابة الحرامية» و»االتحاد العام
لمزارعي الفجل» و«نقابة «مه ّربي المخدرات في الرمان» و»مهربي المواشي المدعومة في
الطائرات».
الفوارق االجتماعية والطبقية ُوجدت لتبقى .حتى في الديانات السماوية والوضعية
يوجد شيء من تكريس للطبقية .ظاهرة الغنى والفقر مستمرة ما استمرت الحياة على
هذا الكوكب الصغير الكثير المشاكل« .المع ّتر بكل الكون ديما هوي ذاتو» ،يقول عظيمنا
وكبيرنا زياد الرحباني .الفقير دائما ً يدفع الثمن أكثر من غيره :في الحروب والكوارث
الطبيعيّة واألزمات االقتصادية .ومن صفوف الفقراء يخرج أنبياء وعلماء وفنانون وقادة
عسكريون وفالسفة وأيضا ً أشخاص يغيّرون مجتمعات برمتها.
للتذكير فقط أقول إن عيد العمل أو العمال جاء نتيجة ثمرة نضال وتضحيات عمال
مدن أميركيّة في القرن التاسع عشر .فبفضل نضال عمال مدينة شيكاغو وتحديدا ً «حركة
 8ساعات» سنة ُ 1886خفضت ساعات العمل في اليوم من  16-10ساعة الى  8ساعات
وأصبحت عطلة نهاية األسبوع يومين بعد أن كان العمل يشمل  6أيام في األسبوع .وقد
انتقلت عدوى االحتجاجات في تلك السنة الى كاليفورنيا وتورونتو في كندا.
العمل مقدّس؛ وهو فعل إيمان بالحياة والوجود وبقيمة اإلنسان ووعيه لذاته وإنتاجيته
ومساهمته في حركة مجتمعه .من ال عمل له ،ال قيمة له على المستوى الشخصي .القعود
انكسار لكبار السن .بداية النهايات .وعندنا في لبنان شباب وشبان «أُقعدوا» عن العمل
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وفي الظاهرة خطورة بالغة .شباب وشابات قيل لهم إن عدوك هو اآلخر المختلف عنك
دينا ً وعقيدة .وإن الحلول تأتي فقط من السماء! جيل بكامله أنخرط في لعبة الطوائف
المنغلقة على نفسه ليكتشف فجأة أن من نهب البلد وسرق ثرواته وأغلق أمامهم أبواب
الغد هم أنفسهم أصحاب تلك الوعود والثروات والقصور الذين زادوا مؤخرا ً من مصاريفهم
على الحراسة األمنية بشكل الفت .صارت مخداتهم قاسية وال تجلب سوى كوابيس تشبه
مسلسل «ثورة الفالحين».
اشتغلت في شبابي أشغاال ً عدة .ال ندم عليها ألنها كانت محطات تعلمت منها .بعت
المناقيش على رصيف الروشة ،بعت علب الطون أمام مدخل بنايتنا مع بداية الحرب،
اشتغلت مساعد في محل لبيع الجزادين النسائيّة وفي محل لبيع المجوهرات ،عملت
ناطور بناية محل أبي عندما الزم الفراش ،أعطيت دروسا ً خصوصية ،اشتغلت «اوفيس
بوي» ،عامل في مشغل لصنع أكياس ورقية تحت األرض ،جربت الصحافة المسموعة
والورقيّة ،ج ّربت التعليم ...وبقيت لي أمنية :أن أعمل في ورشة البناء !
أراقب كل يوم ورشة عمار لبناء سكني يرتفع على بعد عشرات األمتار من الشرفة
الخلفية لمنزلي الكاشفة ألوتوستراد السيد هادي .قبل بداية المشروع ،كنت أرى جزءا ً
يسير من الطريق وحركة السيارات والدراجات النارية تخف مع حلول الليل .في الجهة
الشرقية للطريق يقع مبنى ضخم وحديث يضم مكاتب للقرض الحسن .في المبنى تقطن
ممرضة تز ّوجت من شخص على أساس أنه ضابط في الجيش .الحقاً ،اكتشفت أنه يعاني
من عقدة نقص تجاه أخيه الضابط الحقيقي وكان يرتدي البذلة تنكراً .وهي الممرضة
التي كانت تطمح بالزواج من طبيب .تبين الحقا ً أن مهنة الزوج هي موظف فندق! أكلت
المسكينة الضرب وقبلت بنصيبها .فرب ضارة نافعة.
أراقب كل يوم العمال السوريين يعملون بنشاط فائق من شرفتي الخلفية .منذ الساعات
األولى للنهار يتحركون في كل االتجاهات .المشرف عليهم « -المعلم»  -يعطي التعليمات.
تزداد حركة نشاطهم عند حضور مهندسي الشركة لإلشراف والتدقيق .مع ارتفاع المبني،
غاب األوتوستراد عن نظري ولم أعد أرى واجهة «القرض الحسن» وال مبنى الممرضة زوجة
«الضابط» .الع ّمال يستخدمون العدة نفسها من أخشاب وأعمدة حديد ودعم وينقلونها
معهم كلما أرتفع المبنى .من مالحظتي اليوميّة ،اكتشفت مدى اهتمام المعلم بالعواميد
األساسية الداعمة لكل طابق قبل صبّها .يستخدم آلة يضعها على العامود كي يتأكد من
سالمة شغل فريقه .المهم االستقامة وأن تكون الزاوية  90درجة (هكذا حللت).
أخجل أن أقول «كل عيد عمل وأنتم بخير» في بلد ال عمل فيه وال كرامة وال راحة بال وال
غد .رمضان هذا الشهر كان «بخيالً» على الفقراء ،والفصح المجيد بجمعته الحزينة كان
أكثر حزناً ...على أمل أن تعود الرحمة الى قلوب حكام البلد و»قيامة» وطن قابل للحياة
واالستمرار؛ رغم أنني أشك في ذلك شك اليقين.
*روائي من لبنان.
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