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 lOL� w� »—U�� WCN� œuM� UM�≈
 ÁcN� Òe� »d� w� UM�d� ÒÊ_  UN��«

ÆW�_«
ÁœUF�

 WÒO�dO�_«  U�UO��« —U�L� l�U�� ÒÍ√ vK� vH�Ô� ô ≠
 UN�dD�  w��«  ‰uK��«  nI�  Ê√  WIDML�«  w??�  WÒO�dG�«Ë
 ULK�  Î «—u??C??�  b??�√  `�B�  w��«Ë  ¨WOMOD�KH�«  WOCIK�
 ÒwLOK�≈  —U�H�ô  Îö�b�  ‰ö��ô«  ÊUO�  nF{  W�“√   b�
 sO�Q�  bF�  sO��Ëb�«  …dJ�  vK�  ÂuI�  ¨t��UB�  ÊuJ�  s�
 wL�� W??ÒO??�d??G??�« W??H??C??�«Ë V??I??M??�« s??O??� w??{«—ú??� ‰œU??�??�
 w�  WL�U�  WOMOD�KH�«  W??�Ëb??�«  `??M??�Ë  ¨ UM�u��L�«
 W�œUO� j�«u{ l{ËË ¨U�«b� lO�u� bF� ”bI�« jO��
 ‰ö��ô«  ÊUOJ�  W�U�d�  qB��  WÒOMOD�KH�«  W??�Ëb??�«  vK�
 WLN�  b�b���Ë  ¨W�d��«Ë  W�u��«Ë  W�d���«  d�UFL�«  vK�
 pKL�  gO�  ÂUO�  lM�Ë  wK�«b�«  s�_U�  W�ÒK�L�«  ÈuI�«
 lOL��«  t�dF�  Íc??�«  bO�_«  sJ�  ¨Íœd??�  Õö??�  s�  d��√
 ¨WÒO�dO�_«  WD��«  w??�  sO��ö�«  …œu??F??�  ÊUJ�  ô  Ê√  u??�
 s�  —b??M??�  d??O??�_«  UNM�  nA�  w??�??�«  W�d�IL�«  ‰u??K??�??�«Ë
 W�œuF��«   «d�U�L�«  W�Uz—  VBM�  qG�  Íc�«  ÊUDK�
 s�_«  —UA���Ë  UNK��  sDM�«Ë  w�  ÍœuF��«  dOH��«Ë
 t� ÒuL� ‚Ëb??M??� vK� Âu??I??�  ¨U??�b??F??�  Íœu??F??�??�«  w??�u??I??�«
 q�b�  U??M??�_Ë  ¨rNMO�u�Ë  sO��ö�«  i�uF��  ZOK��«
 q�I���Ë  sOD�K�  WOC�  w�  Èd�J�«   «dOG��«  WK�d�
 v�« œuF�� sO�u��«  WOC� Ê√ v�« t��M� Ê√ Òb� ô ¨ÊUOJ�«
 w�d�Ë  w???�Ë—Ë√  l??�«d??�  bF�  Î U�uB�  ¨W�Òb��  Y���«
 sO��ö�« s� …dO�� œ«b�√ W�UC��ô WI�U� l�—UA� s�
 vK�  dDO��  w��«  åUO�u�u�ö�ù«ò  q�  w�  sOOMOD�KH�«

Æ»dG�« w� WO�UI��«Ë WO�UO��«  U�UML�«
 ÁdO��  Íc???�«  Òw??�??O??�«d??�??�ô«  o??�U??H??�«  vK�  ÊUM��  lI�  ≠
 wO�O��  …u�œ  Ê√  bI�F�  s Ó�  q]HG�Ë  ¨sO�u��«  l�—UA�
 ÊË«d�  s??�œ  w�dO�_«  ÀuF�L�«  ‰U??�  Âu??�  ¨…d�NK�  ÊUM��
 ô≈ r??J??�U??�√ f??O??�ò W??O??�??�d??� ÊU??L??O??K??� q???�«d???�« f??O??zd??K??�
 U�bF� ¨sO�u��«  U�UM� bONL� s� ‰eFL� X�U� ¨åd�«u��«
 …œUOI�« WÒO�U�� V��� ¨»dG�« dEM� w�UM�K�« ÊUOJ�« qA�
 sOLK�L�«  sO�  WÒO�«dGL�b�«   U�“«u��«  ÁU��  WO�O�L�«
 bF�  U??N??�  n??K??�  w??�??�«  WLNL�«  oOI��  w??�  ¨sOO�O�L�«Ë
 w�UJ��«  izUH�«  ’UB��«  w�Ë  ¨‰ö��ô«  ÊUO�  ÂUO�
 XI�«— w��«  UOHK�K� œuF� s�Ë ¨t�UFO��«Ë wMOD�KH�«
 W�ËbK�  W??O??�ö??�≈  WOF�d�  W??�U??�—  v??�«  w??�d??G??�«  ‰U??I??�??�ô«
 ¨nzUD�«  ‚U??H??�«  bF�  WK�d�  w??�  W??�??{«Ë  X�U�  WO�UM�K�«
 dO��«  ÊUL{ ÷d� —U���« ÊU� ·«b??�_« b�√ Ê√  ·dF�
 W�Ëb�«  w�  Òw�O�L�«  —uC��«  ·UF{≈  d��  sO�u��U�
 WN�«u� ŸËdAL� W�ËUIL�« —uN� Ê√ ·dF� UL� ¨WO�UM�K�«
 »UOG�« ÷Òu�Ë ÊU�d�« «c� q�� j��√ UNL�UF�Ë ‰ö��ö�
 ¨vHML�«  s�  Êu�  ‰UAO�  œULF�«  …œu??�  v��  ¨w�O�L�«
 —UO��«  sO� r�UH��«  ÁUM�  Íc�«  d���«  Ê√  ·dF� Ê√  V��Ë
 w�dG�«  VCGK�  Î «—bB�  ÊU�  ¨tK�«  »e??�Ë  d��«  wM�u�«
 W�ËUIL�«  `M� r�UH��«  «c� Ê√  s� sKFL�«  s� r�√  —U���ô
 qOJA� u� r�UH��« tII� U� w� dD�_« Ê_ Î̈ UO�O�� Î UIL�

ÆsO�u��« l�—UA� t�u� lOM� Òb�
 WGOB� WO�«—bH�« ‰u� ÂU�_« Ác� t�Ë«b� Íd�� Íc�« ≠
 wO�O��  sO�  UNI�u��  Íd��  ¨w�UO��«  ÂUEMK�  WK�b�
 d��«  ÒwM�u�«  —UO��«  V��Ë   «œUO�  iF�  ¡«d??�≈Ë  ÊUM��
 »U��√ UN�u�� w��U� WOK��  «—U���«  s� l�M� ô ¨UN�
 uJAL�«  ÊUOK�«b�«  Ê«d�_U�  ¨UN�  Êu�Ò—u�L�«  Ë√  …dJH�«
WF�UI� s� t�Ò��� UL�Ë ¨t�«c� W�ËUIL�« Õö� Í√ ¨ULNM�
©6’ WL���«®

? q»LQÉN ΩCG q»∏NGO ´hô°ûe á q«dGQóØdG

 ?ø«WƒàdÉH á q«dGQóØdG ábÓY »g Ée

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 ájQƒ°S »a ø«JƒH ΩÉeCG ä’RÉæàd ¿ójÉHh ...ø«JƒH Ö p°†¨ oJ ¿Éé«HQPCGh ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a ¿ÉZhOQCG áWQh

á∏°üqàe ô«Z Éæ««a »a äÉ°VhÉØªdGh ...É¡JÉ≤HÉ°ùH áfQÉ≤e áq«°SÉ«b ácQÉ°ûe :áq«fGôjE’G äÉHÉîàf’G

q…ôjôëdG QGòàYG •ÉÑMEG … qôÑd GóÑ©H π«ªëJ ó©H ...ÜÉ£îdG áFó¡Jh äÉHPÉéàdG øY ´QÉ°ûdG ∫õY
 Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 w�K�_« nK�� q��Ëd� ÚwÓ� ÒL� l�U� Òw�U�uK�œ —bB� qIM�
 U�  “d??�√  Ád��F�  U�  ¨w�dO�_«Ë  w�Ëd�«  sO�Ozd�«  sO�  nOM�Ë
 WIH� bIF� Êb�U� u� w�dO�_« fOzd�« `�� bI� ÆÊU�LI�« t�KL�
 ÷«d��ô« iOH�� vK� ÂuI� ÊU�Ëœ—√ V�— w�d��« fOzd�« l�
 ¡«d� UNM�Ë WO�d��«  U�UO��« s� dO�J�« vK� w�K�_«Ë w�dO�_«
 ÊUJ� ‰uK��« vK� UO�d� XI�«Ë «–≈ ¨WO�Ëd�« 400 ”√ ”√ a�—«u�
 —bBL�«  ‰uI�Ë ÆÊU�O�—–√Ë ‰u�U�  —UD� w� WÒO�dO�_«  b�«uI�«
 dOL�œö� Òw�Ëd�« fOzd�« ŸUM�≈ lOD��� t�√ bI��« ÊU??�Ëœ—√ Ê≈
 ¨UO�Ë—  s�Q�  sO�KB�L�«  sO�LNL�«  sO�U�  w�  t�ODG��  sO�u�
 Î U�uB� ¨w�K�_« nK� sL{ Î «œu�u� UO�Ëd� Î UHOK� t�HB�
 w��« …Q�UHL�« sJ� Æ400 ”√ ”√ a�—«u� s� wÒK���« i�— t�√
 Ê√  w�  Î̈ UO�K�√Ë  Î UO�dO�√  W�ÓdG���  sJ�  r�Ë  ÊU??�Ëœ—√  X�b�
 vK� u�UMK� e�dL� Í_ oKDL�« UO�Ë— i�— „«d??�_« mK�√ sO�u�
 ÊU���UG�√ w� —UA��ô« „«d�_« w�u� Ê√ Î U�uB� ¨UO�Ë— œËb�
 WÒO�Ë— …u�œ l� Òw�dO�√ »ËU�� vK� o�dD�«  lD� ÊU�O�—–√Ë

Æ Òw�dO�_« »U���ô« bF� U� WK�d� w� ÊËUF�K�
 »U�√  w�Ëd�«  fOzd�«  Ê≈  —bBL�«   U�uKF�  ‰uI�  Í“«u��U�
 œËb��« vK�  «dLL�« WLN� qON��� t���UD� vK� w�dO�_« fOzd�«

 q��« Ê√Ë ¨p�c� tC�— ÊU�Ëœ—√ mK�√Ë o�� t�Q� ¨WÒO�d��« WÒ�—u��«
 W�Ëb�« vK� sO{d�FL�« q� YO� ¨W�—u� q�I��� Y�� s� √b��
 V��� Êb�U� U�œ sO�u� Ê√Ë ¨q�K� Î «—uB� Êu�ÒbI� ô W�—u��«
 YO�  ‚«dF�«  w�  Áe�dL�  q�I���  s�  ‰eFL�  W�—u�  s�  t�«u�
 W�—u� w� dA�M� ULMO� ¨WÒO�dA�« W�uJ��« l�  U{ËUH� d�b�
 ¨WLNL�« qON��� uJ�u� œ«bF��« Î U�b�� ¨WO�Ëb�« sO�«uI�« Ã—U�
 sO�Ë rNMO� —«u��«  «uM� `��Ë ¨œ«d�_« sDM�«Ë ¡UHK� W�U�—Ë
 …—U�≈ vK� qB� b� sO�u� ÊuJ� Ê√ —bBL�« bF���� r�Ë ¨oA�œ
 jOAM��  ÊËUF�  —U??�≈  sL{  ¨bOFB�«  «c�  vK�  WÒO�U��≈  WÒO�dO�√

ÆWÒ�œdJ�«  U�UL��«Ë WÒ�—u��« W�uJ��« sO� Òw�UO��« —U�L�«
 WO�«d�ù«  WO�Uzd�«   U�U���ô«   —bB�  wLOK�ù«  bNAL�«  w�
 eO�d��« r�O� lÒ�u�L�« ezUH�« W�u� s�  öOK���« X�U� YO� ¨…—uB�«
 WO�FA�« W�—UAL�« r�� vK� WOLOK�ù«Ë WO�Ëb�«  U�—UIL�« q� w�
 —UO��«  q�L�  ÒwL�—  `�d�  »UO�  Ê√  Î U�uB�  ¨ U�U���ô«  w�
 tO�≈ ÎW�UC� ¨W�—UALK� ·UF{≈ q�UF� tI�u�� Èd� w�ö�ù«
 w��«  U�uIF�« Ê≈ ‰uI�« sOO�dO�ú� `O�O� UL� ¨U�Ë—u�  «dO�Q�
 …dO�� `z«d� X�U�√Ë w�«d�ù« œUB��ôU� È–_« ‚U��S� X����
WOM�u�« WKLF�« dF� W�U�≈ v�«  œ√ U�bF� ¨w�«d�ù« VFA�« s�
©6’ WL���«®f�√ t�uB� w�b� w�M�U��« ÂU�ù«

q»ØFÉ£dG ÜÉ£≤à°S’G I qóM IOÉjR ±GógCG

...áeƒµëdG π«µ°ûJ π«£©Jh

 Â«b��«  s�  Î UO�U�  qB��  U�  Òq??�  ÒÊ√  `??{«u??�«  s�   U??�
  UO�BF�«  —UHM��U�  »u�BL�«Ë  w�UO��«  Ÿ«dBK�
  U�U���ô«  ‚UI���«  »d??I??�  WK�  vK�   U??�  ¨WOHzUD�«
 …dA�  u��  bF�  qB��  Ê√  ÷d�HL�«  s�  w��«  WO�UOM�«
 Òq� ÒÊS� «cN�Ë ¨U�b�u� w�  d� ÚÊ≈  «c� ¨Êü« s� dN�√
 WO�U� WOHzU�  U�–U��Ë WO�UO�  U�«d� s� —Ëb� U�
 bF�√ v�≈ wHzUD�« »UDI��ö� ÊUMF�« ‚ö�≈ ·bN��� UL�≈
 W�UL�� WOHzUD�«  U�U�e�« l�u� e�eF� w�U��U�Ë ¨œËb��«
 UNK ÒL�� VÒM��Ë W�œUB��ô« UN��UB�Ë w�UO��« U�–uH�
 ÍœUB��« —UON�« s� sOO�UM�K� t� X�Ò��� UL� WO�ËR�L�«
 WOAOF�Ë WO�UL��«  U�“√Ë œU��Ë w�U� ”ö�≈Ë ÍbI�Ë
 UN�dDO�  ‰ö�  UN��N��«  w��«  WÒOF�d�«  UN�U�UO�  W�O��
 WODG��« w�U��U�Ë ÆÆÆs�bI� s� d��√ Èb� vK� WDK��« vK�
 Î «œUF�√  …d Ò�H�L�«  W??�“_«  ¡UD�≈  vK�  qLF�«  d��  p�–  vK�
 w�UL��ô« Ád�u� s� Ÿ«dB�« ·d�Ë ¨WO��c�Ë WOHzU�
 w�UL�«  ÍœUB��ô«  jGC�«  s�  —UE�_«  œUF�≈Ë  ¨wIOI��«
 ‚UH�ôU�  ‰«e�  ôË  qL�Ë  —UON�ôU�  q Ò��  Íc�«  w�dO�_«
 ‰«u??�_«   U??�d??�Ë  WO�UO��«  WI�D�«  ·«d???�√  iF�  l??�
 W�bIM�«   U??�“_«  WL�UH�Ë  ÊUM��  oM�  vK�  ·—UBL�«Ë
 U�—UL���« ·bN� UN� ‰uK��« lM�Ë ¨WÒO�b��«Ë WÒOAOFL�«Ë
ÊUM��  ŸU??C??�≈  w??�  s??D??M??�«Ë  ·«b???�√  oOI���  Î UO�UO�
©5’ WL���«®

¿ Ê«œd� s�� 

 bL��  ¨WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«  ÊU�K�  w�ö�ù«  V�JL�«  ‰ËR��  b�√
 åqOz«d�≈å?�  `L��  s�  W�ËUIL�«  Ê√  ¨f??�√  ¨åb�U��  u??�√ò  r�d��«

Æ…b�b� „U���« b�«u� ÷dH�
 W�ËUIL�«ò  Ê√  ¨r�d��«  s�  ¨f??�√  ÕU��  ¨åUL�  W�U�Ëò  XKI�Ë
 s�  «Îd��  Èd�  U�Ë  ¨…b�b�  W�œUF�  ÷dH�  `L��  s�  WOMOD�KH�«
 v�≈  …—U??�≈  w�  p�–Ë  ¨åÁbF�  U�  t�  ·uAJ�  w�uON�  ÷«dF��«
 X�Ë  w�  ¨…e�  ŸUD�  w�  o�UM�  …bF�  w�uONB�«  gO��«  ·«bN��«

ÆfOL��« ¡U�� s� d�Q��
 WF�U�L�  ¨rz«œ  œUIF�«  W�U�  w�  W�d�AL�«  W�dG�«  ∫r�d��«  l�U�Ë

ÆUN�LK� UN� ÊuJ��Ë w�«bOL�« n�uL�« rOI�Ë ”—b�Ë ¨ «b���L�«
 ¨f�√ ÕU�� ¨WOMOD�K� Âö�≈ qzU�Ë  d�– ¨t�H� ‚UO��« w�Ë
 WO�uON�  …dÒO��  …dzU�  ◊UI�≈  s�  XMJL�  WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«  Ê√

Æ…e� WM�b� »d�
 W�ËUIL�« Ê√ò W�U� —œUB� s� ¨åWOzUCH�« vB�_« …UM�ò XKI�Ë
 ¨…e�  WM�bL�  WO�dG�«  WIDML�«  w�  ¨‰ö��ö�  …dÒO��  …dzU�  XDI�√

ÆåWO{—_«  «œUCL�U� UN�«bN��« bF� p�–Ë
 ‰ö�   ¡U�  …dzUD�«  ◊UI�≈  WOKL�  Ê√  WOMOD�KH�«  …UMI�«   b�√Ë
 s�  …d�Q��  W�U�  w�  ¨ŸUDI�«  vK�  XM�  w��«  WO�uONB�«   «—UG�«
 ”UL�  W�d��  W�dJ�F�«  Ÿ«—cK�  l�«u�  X�bN��«Ë  ¨fOL��«  ¡U��

ÆåÂU�I�«  VzU��ò
 …b�UA�  t��I�√  ¨nOM�  —U�H�«  ÒÍËœ  lL�  t�Q�  ¨…UMI�«   œU??�√Ë
 bF�  p�–Ë  ¨…e�  WM�bL�  WO�dG�«  WIDML�«  w�  ÎU�d���  jI��  r��

Æ‰ö��ô« Ê«dOD� n�J� oOK�� WOKL�
 ¡U��  ¨åÊU???�  WO�uONB�«  Y��«  W�O�ò  X??�??{Ë√  ¨UN�N�  s??�
 ŸUDI� WDO�L�«  UM�u��L�« w�  Ëœ —«c�ù«  «d�U� Ê√ ¨fOL��«
 ‚ö�≈   UBM�  w�uONB�«  gO��«   «u�  WL�UN�  WOHK�  vK�  ¨…e�

Æ…e� ŸUD� w� ”UL� W�d�� WF�U��« a�—«uB�«
 ÊU??�—_«  W�O�  fOz—  Ê√  U�d�dI�  w??�  W�d�F�«  …UMI�«   b???�√Ë
 t�«uI�  e??�Ë√  b�  ¨w�U�u�  nO�√  ‰«dM��«  ¨w�uONB�«  gO��«  w�

 ·UM���« UNM� ¨WHK���Ë …b�  «u�—UMO�� W�e�U��« l�d� W�dJ�F�«
Æ…e� w� ‰U�I�«

 ‚ö�≈   UBML�  w�uONB�«  gO��«  WL�UN�  Ê√  …UMI�«  XL�“Ë
 ‚ö�≈ vK� Î«œ— w�Q� ¨…e� ŸUD� w� f�u� ÊU� WM�b� w� a�—«uB�«
 ·ö�  UM�u��� vK� W�—U��«  “UG�«   U�u�U��  wMOD�KH�«  V�U��«

ÆqF� œ— t�√ Èu�b� ¨WO{UL�« WKOKI�« ÂU�_« WKO� ¨…e�
 t�u� ÍdJ�� —bB� s� ¨WOKOz«d�ù« …dA� W��U��«  …UMI�«  XKI�Ë
 ŸUD� w� ”UL� W�d�� WF�U� ÎU�«b�√ nB� wKOz«d�ù« gO��«ò Ê≈
 ·ö�  WIDM�  w�  W�—U��«   U�u�U��«  ‚ö??�≈  vK�  Î «œ—  p??�–Ë  ¨…e??�

Æå…e�

 ´É£≤dG ≈∏Y â qæ°T »àdG äGQÉ¨dG ∫ÓN IõZ ÜôZ á q«fƒ«¡°U Iô s«°ùe IôFÉW â£≤°SCG

IójóL ∑ÉÑà°TG óYGƒb ¢VôØH ∫ÓàMÓd íª°ùf ød :áq«æ«£°ù∏ØdG áehÉ≤ªdG

á qjQƒà°SO äÓjó©J øY åjóëdG :¿OQC’G

?!∫É«îdG øe Üô°V ádhódG øjO ∫ƒM 

 ¨WO�UO��«  W�uEML�«  Y�b���  WÒO�œ—_«  WÒOJKL�«  WM�K�«  fOz—  ‰U�
 s�œ  ‰u�  W�—u��œ   ö�bF�  s�   UFzUA�«  Ê≈  ¨w�U�d�«  dOL�  sOF�«

ÆåW�Ëb�U� oOK� ôË ‰UO��« s� »d{ò  ö�bF��« s� U�dO�Ë W�Ëb�«
  ö�bF� Í√ w� dEM�U� jI� œÒb�� WM�K�« ’UB��« Ê√ w�U�d�« b�√Ë
 qLF�« d�uD�  UO�¬Ë »«e�_«Ë »U���ô« w�u�UI� ÎULJ� qB�� W�—u��œ
 rOEM�Ë  —«d�≈  vK�  WE�K�«  Ác�  W�UG�  qLF�  WM�K�«  Ê√  ÎUMO��  ¨w�UOM�«
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اأن�شطة ومواقف

حديث خواطر لبنانية 

مك�سورة!

{ د.وفيق إبراهيم
الى  أب��داً  يرتقي  ال  لبنان  مناطق  كامل  في  يحدث  ما 
مستوى وطن موّحد لديه شوارع متصلة بمشاعر وطنية 
طائفية  أحزاب  هيمنة  إطار  عن  يخرج  ال  لديه  فما  واحدة. 
لديها زعامات تقليدية تمسك باالنقسامات داخل الصيغة 
الى  تعمد  او  اتفق  كيفما  وتديرها  التقليدية  السياسية 
تحريك شارعها عند الضرورة في منافسة مع قسم آخر من 

الصيغة الوطنية.
الراعية تراقب عن كثب من دون أي تدخل  الفئات  هذه 
المازوت  الى  بالكهرباء  فتبدأ  تمنعها  وال  االنهيارات  هذه 
الغذائية،  المواد  الى  وصوالً  وال��دواء  والحليب  والبنزين 
حتى أنها تجرأت على رفع الدعم عن أسعار مجمل المواد 
من  المئة  في  تسعين  يستورد  كلبنان  بلد  في  الغذائية 

إنتاجه، بذلك لن يطول األمر حتى نصل الى مجاعة كاملة.
لذلك يبدو لبنان في وضعية ثالث مناطق كبرى يهيمن 
على القرار فيها الرئيسان ميشال عون ونبيه بري والرئيس 
من  واحد  فكل  الحريري،  سعد  الحكومة  تشكيل  المكلّف 
المذهبية من »خانوقها« وتالبيبها  هؤالء يمسك بمنطقته 
فال تتحّرك إال بغمزة واحدة من عينيه الباسمتين والركون 

الى صمت »مخيف«.
إن نتائج هذه الوضعية تكشف عن »وقتية« عمر لبنان 
وتؤكد مجدداً أن واحداً فقط من هؤالء »العتاريس« بوسعه 
فيه  تتخالط  بشكل  لبنان  كامل  في  اضطرابات  تعميم 
مناطق األغنياء مع أحياء الفقراء مع االيحاءات الخارجية 

التي ال تزال تصل إنما »بقطارة« حليب طفل صغير.
العالقات  مرحلة  ف��ي  م��وج��ود  األس��ب��اب  ع��ن  البحث 
األميركية الروسية التي لم تكن قد بدأت تشهد تنظيم لقاءات 

القتسام العالم بين بوتين الروسي وبايدن األميركي.
انعقاد  مع  انطلق  التسويات  عصر  أن  يعني  هذا  فهل 

اللقاء األول لهذين الرئيسين؟
هذا افتراض من مئات االفتراضات األخرى بيد أن ما هو 
مهم هنا أن الملف السوري – اإليراني كان مادة بحث بين 
الرئيسين. وهذا يعني فوراً لبنان المرتبط بهذه التقاطعات 
لتمحوره الكامل على الخط السوري – اإليراني اإلسرائيلي 

وبالتدريج الفرنسي.
لم  اللبناني؟  الوضع  على  الصورة  هذه  تنعكس  فهل 
تنعقد بين الروسي واألميركي اتفاقات نهائية حول الوضع 
– اللبناني ما يعني ان الساحة اللبنانية ال تزال  السوري 
»أنه  نظرية  إثبات  يريد  رئيس  كل  ألن  موشحاتها،  على 

األقوى« لكسب التأييد الروسي او األميركي.
أال يعني هذا األمر احتماالت بانفجارات واسعة في لبنان 
تكريس  الى  تسعى  لكنها  التفجير،  ح��دود  الى  تصل  لن 
سلطة مذهبية في آليات تركيب السلطة في لبنان بمعونة 

خارجية بالطبع.
الماضي  القرن  سبعينيات  في  كان  كما  لبنان  فيبدو 
وأيضاً في صميم التسعينيات، فهناك طرف خارجي يملي 

دائماً على قيادات لبنان مصائرهم السياسية.
فهل يذهب لبنان نحو هذا السياق؟

هناك عدة أهميات للبنان؟
-  يشكل حاجة لدخول الفرنسيين الى المنطقة.

- يشاكس االهتمام األميركي ب�«إسرائيل« عبر حزب الله 
وتفرعاته واالحزاب التي تؤيده.

الجسر  رأس  ألنه  عاماً  غربياً  أوروبياً  اهتماماً  يشكل   -
السوري العراقي اإليراني الحامل في طّياته كثيراً من الغاز 

والنفط والقدرة على االستهالك من دون رحمة.
- بات لبنان دولة واعدة بالغاز في سواحله الشمالية 
االلتقاء  المحتلة ونقاط  السورية والجنوبية مع فلسطين 

البحرية مع قبرص قبالة جبل لبنان والبترون.
- السياسة اللبنانية تشبه الى حدود مقبولة السياسة 

التعددية المعمول بها في أوروبا وأميركا.
ما  بكل  واألميركيين  الفرنسيين  من  محمّية  يجعلها  ما 
ضرورة  الغرب  يرى  لذلك  فضائية،  سقطات  من  يشوبها 
حمايتها كممر سياسّي أيديولوجي يؤدي الى دنيا العرب، 
حيث تشّدد انظمة العائالت وهي أسوأ من األنظمة الملكّية.

إذاً مصاب بسقطات اقتصادية قاتلة وانفجارات  لبنان 
سياسية تنعكس على وحدة نظامه، وهذا يعني انفجاره 
عبر  الى  كيسنجر  االميركي  الخارجية  وزير  يرى  كان  كما 
حلول للقضية الفلسطينية بتوطين البعض منهم في مناطق 
مستقلة لهم في الجنوب ومناطق سورية ترضي النازحين 
وتخصيص  ثانية،  جهة  من  السورية  والدولة  جهة،  من 

مسيحييه بكانتون في معظم انحاء جبل لبنان.
للبنانات  مؤسساً  الفرنسي  االنتداب  لبنان  ينهي  وهذا 
فرنسّية وأميركية قادرة على إنهاء قضية فلسطين والصراع 
اللبناني – اللبناني والصراع السوري – اللبناني وكفى الله 

المؤمنين شر القتال في وقت واحد ومتزامن.
ما هو طريف هنا أن الزعامات الوطنية نفسها التي كان 
تقود  نجدها  قد  لبنان،  بوطنية  تمسكاً  األكثر  أنها  معتقداً 
الصفوف لحيازة قطعة مذهبّية من هذه اللبنانات لتستمر 

في الفساد والقيادة واإلفساد. إنما بكميات أقل بقليل.
فهل يذهب لبنان نحو هذا القدر الدراماتيكي؟

الحاضر  الوقت  في  صورته  تبدو  كما  إليها  ذاهب  إنه 
خصوصاً مع االبتعاد النسبي الفرنسي والتخلي عنه من 
التي  السعودية  خصوصاً  العرب،  جزيرة  شبه  دول  قبل 
كانت تحكم لبنان من خالل رفيق الحريري وورثته وتركته 

وحيداً ال تسمح لزعامته حتى بزيارتها.
لبنان إلى أين؟

الروسّية  األميركّية  االتصاالت  حركة  يترقب  أن  عليه 
– اإليرانّي  وهل توصلت الى تسويات في الملف السوري 
تسوية  أنجزت  او  المحتلة.  فلسطين  في  »اسرائيل«  مع 
تحت عنوان وقف إطالق نار إقليمي ال بد ان ينعكس لجهة 
لبنان  ينزح  قد  لكن  اللبناني،  الداخل  في  األمن  استتباب 
أن يستنفر رؤساءه  الثاني، لكن بوسعه ايضاً  نحو الحل 
النائمة في فراش مع  او تلك  الفولكلورية  الثالثة واحزابه 
آلياته الدينية التي ال تستنفر اال للدعوة لمزيد من التشدد 

والخراب.
يستطيع اللبنانيون أن يجمعوا كل هؤالء لإلصرار على 
الحل األول الذي ينتج دولة تصبح وطناً مع تراجع الفساد، 
وهذا نادر في تطور االوطان الى دول وليس العكس كما كان 

في لبنان الحالي.
إليها  ذاهبون  ونحن  اللبنانية  االختراعات  أم  التسوية 
على وقع التفاهمات الدولية بقي على اللبنانيين ان ُيصّروا 

على وطن يحمونه حتى بالسياسات اإلصالحية.

خفاياخفايا

قال دبلوماسّي غربّي إن باريس لم 
تكن لتنظم مؤتمراً دولياً لدعم الجيش 
اللبناني دون موافقة أميركيّة أو طلب 

أميركّي. فباريس تعلم أن ملف الجيش 
عهدة أميركيّة مباشرة من غير المسموح 

ألية دولة حليفة مّد اليد عليه من دون 
إذن مسبق أو طلب وتفويض. وهذا يعني 
ان واشنطن ال تستعجل تشكيل الحكومة 

وقد بدلت أولويات باريس.

بعبدا  قصر  في  عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أجرى   {
أمس، جولة أفق مع الوزير السابق شكيب قرطباوي، تناولت التطورات 

األخيرة السياسية واالقتصادية.
} استقبل الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري في »بيت 
الوسط«، السفيرة األميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضورالوزير 
آخر  معها  وعرض  الشاب،  باسم  والمستشار  خوري  غطاس  السابق 

المستجدات واألوضاع العاّمة.
وليد  السابق  النائب  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  رأى   {
هذه  في  االستمرار  ُيمكن  » ال  أنه  »تويتر«،  على  حسابه  عبر  جنبالط 
في  تتراجع  البالد  وحال  المسؤولين  بعض  قبل  من  االنتظارية  الحال 
كل يوم في غياب الحكومة«، معتبراً أنه »آن األوان لجعل التسوية فوق 

كّل اعتبار بعيداً من الحسابات الشخصية الضيقة«. وختم بالقول »إّن 
مبدأ التسوية ليس بدعًة بل أساس في الحياة وفي السياسة، وتذكروا 

أن الحقد يقتل صاحبه أوالً«.
»دعم  أّن  »تويتر«،  على  حسابه  عبر  كرامي  فيصل  النائب  اعتبر   {
الجيش اللبناني في هذا المفترق الخطير الذي يشهده لبنان هو بمثابة 
ضوء في النفق المظلم. ألّن تحصين المؤسسة العسكرية يضمن بقاء 
دعت  »التي  فرنسا  وشكر  ومجتمعاً«.  وكياناً  وطناً  لبنان  واستقرار 
الشقيقة  الدول  »كّل  شكر  كما  اللبناني«  الجيش  دعم  مؤتمر  ونّظمت 

والصديقة التي لّبت وشاركت«.
} غّرد النائب اللواء جميل السّيد عبر حسابه على »تويتر«، كاتباً 
خصمك  ثالثة:  أخصامك  بسيطة:  حسابية  فقط،  معادلة  »للتذكير 

وحليف خصمك وخصم حليفك وحلفاؤك ثالثة: حليفك وحليف حليفك 
لبنان  مع  إالّ  الكون،  أنحاء  كل  في  تصّح  معادلة  هي  خصمك،  وخصم 
وقادته وسياسييه، على أساس كانوا يقولون: نحن صيغة فريدة، ال 

نحن مزبلة المزابل«.
} استقبلت رئيسة كتلة »المستقبل« النيابية النائبة بهية الحريري 
في  المتحدة  لألمم  الجديدة  الخاصة  المنسقة  بيروت،  في  مكتبها  في 
لبنان يوانا فرونتسكا في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمها لمهامها. 
والمنطقة،  لبنان  في  العاّمة  األوضاع  في  للبحث  مناسبة  اللقاء  وكان 
اهتمام  ذات  وتربوية  واجتماعية  إنسانية  قضايا  حول  أفق  وجولة 
شموتز  مونيكا  سويسرا  سفيرة  التقت  الحريري  وكانت  مشترك. 

كيرغوتس في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.
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{ د. حسن مرهج
مع انخفاض مستوى العالقات بين بلديهما إلى أدنى مستوى، عقدت 
لمناقشة  بوتين  فالديمير  الروسي  ونظيره  بايدن  جو  بين  تاريخية  قمة 
رسم  واشنطن  تعيد  وقت  في  المشتركة،  والمصالح  الحمراء«  »الخطوط 
انعقاد  فإّن  المقابل،  لكن في  ما بعد ترامب،  الخارجية في فترة  عالقاتها 
القمة، ال يعني بالمطلق أّن القوتين العظميين، قد تجاوزتا نقاط االختالف 
والخالف في ما بينهما، خاصة أّن مروحة الخالفات المشتركة بين القطبين 
موسكو  بين  المصالح  منظور  وفق  وتضيق  تتسع  واألميركي،  الروسي 
ُتعّد،  ال  تكاد  بينهما،  الثنائية  النزاعات  فإّن  ذلك،  على  وعطفاً  وواشنطن، 
من معاهدات األسلحة االستراتيجية، وتسمياتها المتعددة، مروراً بقضايا 
المناخ والطاقة، ووصوالً إلى السياسات الرامية إلى تضييق الخناق على 
تداعيات  تؤطره  ذلك  كل  متعددة،  ودولية  إقليمية  ساحات  في  اآلخ��ر، 
فإن  وبالتالي،  الصيني،  والتفّوق  اإليراني  والصعود  كورونا،  فايروس 
ُجملة الملفات التي ُنوقشت في جنيف، ال ُيمكن أن تختزلها ساعات ثالث 
ونظرته  السياسي،  أسلوبه  طرف  لكل  أن  خاصة  خمس،  وحتى  أربع  أو 
من  مباحثاته،  في  طرف  كل  وينطلق  الملفات،  هذه  تجاه  االستراتيجية، 

جزئيتي، توسيع دوائر نفوذه وحماية مصالحه.
في أجواء ما قبل القمة، ساد الشك لدى غالبية المتابعين، لجهة عدم 
األمر  القمة، خاصة أن جو بايدن، وصف بوتين بالقاتل،  انعقاد  إمكانية 
خطوط  رسم  بغية  ثنائي  لقاء  إلى  بايدن  ودع��ا  بوتين،  تجاهله  ال��ذي 
التفاهمات بينهما، من أجل مستقبل أفضل للبلدين، والبحث عن تفاهمات 
الواليات  طلب  ومع  حالياً،  ودولياً،  إقليمياً  الخالفية  بالقضايا  تتعلق 

الدعوة، في إطار  المتحدة عقد قمة مع روسيا، فإن موسكو ترجمت هذه 
أميركي  رئيس  أي  يعقد  لن  الطبيعية،  األحوال  ففي  الضمني«.  »االعتذار 
قمة مع من يعتبره »قاتالً«؛ في المقابل، يريد بايدن إبالغ بوتين ما ينظر 
في  التدخل  مثل  المتحدة  الواليات  إلى  بالنسبة  حمراء«  ك�«خطوط  إليه 
الحلفاء،  بحق  والتهديدات  السيبيرانية  والهجمات  الرئاسية  االنتخابات 
وبكّل وضوح فإن واشنطن ُتركز على  قضايا حقوق اإلنسان داخل روسيا، 
وفي مقّدمها ملف المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني، لكن القضايا 
الكرملين،  إلى  بالنسبة  أحمر«  »خط  أيضاً  هي  روسيا  في  الحقوقية 
سيواصل  السيبيرانية،  والهجمات  االنتخابية  التدخالت  إلى  وبالنسبة 

بوتين نفي أي دور لبالده فيها.
جمعت  التي  جنيف  قمة  مخرجات  ُتحدث  بأن  كبيرة  توقعات  من  ما 
الرئيسين جو بايدن وفالديمير بوتين خرقاً كبيراً في العالقات الثنائية. 
إْن كان من نقاط ضئيلة بإمكان الطرفين االتفاق عليها، فهي بال شك تدهور 
الروابط بين موسكو وواشنطن إلى حّدها األدنى منذ الحرب الباردة. على 
إلى  بالنظر  تحديداً  لبوتين  فرصة  القمة  تشكل  أن  يمكن  ذلك،  من  الرغم 

الظروف التي انعقدت ضمن أجوائها.
فهي  روسيا،  إلى  بالنسبة  أخرى  إيجابية  نقاط  ثمة  جنيف،  قمة  في 
التي  جي«  أي  ستريم  »نورد  شركة  عن  بايدن  إدارة  أعفت  بعدما  تأتي 
أيار  في  ألمانيا  إلى  روسيا  من  الغاز  نقل  أنابيب  خط  مشروع  تطور 
الماضي، ويعّد المدير التنفيذي للشركة ماتياس وورنيغ صديقاً مقّرباً من 
بوتين وقد خدما معاً في ألمانيا الشرقية خالل حقبة االتحاد السوفياتي، 
وعلى الرغم من أّن بايدن يصل إلى جنيف بعد قّمة لحلف شمال األطلسّي 
ومجموعة الدول السبع، يبقى أّن الرئيس األميركي لم يتناقش مع حلفائه 

األوروبيين بخصوص لقائه ببوتين.
عالوة على ذلك، لم يبلغ بايدن أوكرانيا بشأن هذه القّمة، مّما أدى إلى 
امتعاض الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أعرب عن »خيبة 
أمله« من القرار األميركّي. حتى أّن زيلينسكي قال إّنه كان من األفضل أن 
يعقد بايدن لقاء معه قبل الذهاب للقاء مع الرئيس الروسي، وهذا التوتر 
الضمني بين األميركيين وحلفائهم يريح روسيا في قّمة سويسرا، بصرف 

النظر عن التصريحات الصادرة بعد اللقاء.
في قمة جنيف، كان واضحاً أّن بايدن استخدم بعض بعض التعابير 
القاسية ليثبت أّنه مختلف عن سلفه ترامب. وعلى األرجح، سيتفّهم بوتين 
هذه الضرورات اإلعالمية الهادفة إلى إرضاء القواعد الشعبية الداخلية. 
لكن ما يهّم بوتين في نهاية المطاف هو الخطوات السياسية التي اتخذتها 
بوتين  تطلعات  تالئم  يبدو،  ما  على  والتي  القمة،  قبل  المتحدة  الواليات 

القصيرة المدى.
في المحصلة، يمكن وبكل وضوح قراءة البيان الختامي لقمة جنيف، 
وبكّل  بجديد،  يأِت  ولم  ومنّمقاً  دبلوماسياً  كان  البيان  أّن  الواضح  فمن 
تأكيد فإّن االجتماع المغلق بين بايدن وبوتين، لن ُتعرف مخرجاته في 
وسُتعرف  االجتماع،  هذا  أغوار  سبر  من  أحد  يتمكن  ولن  الراهن،  الوقت 
هو  المنطقة،  في  يهّمنا  ما  لكن  ودولية،  إقليمية  كثيرة  ملفات  في  نتائجه 
سورية  من  المنطقة،  قضايا  حلحلة  في  وبوتين،  بايدن  الرئيسين  جدية 
اتفاق  تظهير  على  اتفاقهما  مع  اليمن،  وحتى  الفلسطينية  القضية  إلى 
نووي مع إيران، يسحب فتيل التوترات في المنطقة، وبذلك فقط، وحين 
حلحلة هذه الملفات، نقول صراحة إّن قمة جنيف كانت ناجحة، ِلما لهذه 

الملفات من تأثيرات إقليمية ودولية جّمة.

بايدن وبوتين وقمة جنيف.. ما قبلها كما بعدها

الطا�سناق جّدد لبقرادونيان: لتح�سين ال�ساحة الداخلية
لمواجهة �سلبيات تطورات المنطقة الخطيرة 

عقد حزب الطاشناق في لبنان مؤتمره الدوري من 10 إلى 16 حزيران الجاري، في حضور مندوبي المناطق 
والفروع والجمعيات الطالبية والشبابية كافة .

وأشار مكتب اإلعالم في الحزب في بيان، إلى أنه »انطالقاً من مبدأ المحاسبة ناقش المؤتمر تقرير اللجنة 
المركزية المنتهية واليتها بكل تفاصيله التنظيمية، السياسية، الخدماتية والمالية«

اللبنانية ومختلف األزمات والتحديات التي  وشمل جدول أعمال المؤتمر »األوضاع السائدة على الساحة 
يواجهها لبنان، دولًة وشعباً خصوصاً بعد تحركات 17 تشرين وانفجار المرفأ«، مشدداً على »ضرورة االنصياع 

إلى مطالب الشعب المحقة ومعاقبة المرتكبين«.
وتركز البحث »على األزمة االقتصادية والمالية الناتجة من الفساد المتجّذر وتداعياتها االجتماعية والمعيشية 
على كل شرائح المجتمع اللبناني وموضوع هجرة الشباب والطاقات قي كل القطاعات وال سيما القطاع التربوي 

والصحي«.
كما عرض المؤتمر تطورات األزمة السياسية والتراكمات التي انعكست على المواطن والوطن، مشدداً »على 
ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة إلعادة تحصين المؤسسات والقيام باإلصالحات في أسرع وقت لتتحّمل 

مسؤولية إنقاذ البلد من االنهيار التام«.
أمانة في مكافحة  القضاء بما يشكل من  الدفاع عن استقاللية  المؤتمر على »أولوية  وفي هذا اإلطار، شدد 

الفساد واستعادة األموال المنهوبة والدفاع عن مصلحة المواطن«.
كما تقّرر »وجوب استمرار الحزب في نهجه الهادف إلى تخفيف التوترات الداخلية وتقريب وجهات النظر 
عبر الحوار البّناء والمساهمة في خلق مساحات اللقاء وااللتقاء، ورفض اللجوء إلى العنف في كل أشكاله أو 
الخالفات  من  االستفادة  تحاول  خارجية  جهة  ألي  والتصّدي  الفتنة  لمنع  السياسي  الخطاب  في  التصعيد 

الداخلية واالستثمار في األجواء المشحونة«.
اتفاقية  بنود  تطبيق  على  والعمل  الوطني  الوفاق  ووثيقة  الدستور  احترام  »ضرورة  على  المؤتمر  وشّدد 
االنتخابات  سيما  وال  الدستورية  االستحقاقات  احترام  »أهمية  على  الحزب  ركز  المجال،  هذا  وفي  الطائف«. 
الصحيح  التمثيل  أولوية  من  انطالقاً  االنتخاب  قانون  بنود  بعض  تعديل  مع  موعدها  في  وإجرائها  النيابية 

ومشاركة المغتربين في االنتخابات«.
وناقش المؤتمر »التطورات الخطيرة في المنطقة وانعكاساتها على لبنان وضرورة تحصين الساحة الداخلية 

لمواجهة كل ما ينتج من سلبيات تؤّثر على النموذج اللبناني للتعايش والتعددية في وحدة الوطن وشعبه«.
التوسعية  التركية  األطماع  تجّدد  من  االنتباه  وضرورة  ولبنان  المنطقة  في  التركي  الخطر  »مواجهة  وأكد 
عسكرياً، سياسياً، اقتصادياً وثقافياً، لما يؤّثر على عالقات الشعوب العربية«، محذراً من »مغّبة هذه األطماع 

والسياسات التي قد ُتترجم بتوترات وانقسامات ومخاطر على الساحة العربية واللبنانية«.
والمرأة  الشباب  دور  تقوية  في  االستمرار  »ضرورة  على  وشّدد  داخلية  تنظيمية  أموراً  المؤتمر  ناقش  كما 
وإفساح المجال أمامهم في تحّمل المسؤوليات وإيجاد سبل للوقوف إلى جانب المواطنين في مواجهة األزمات 

المتتالية حفاظاً على كرامتهم وتأمين بقائهم في لبنان«.
وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب اللجنة المركزية مطّعمة بوجوه شبابية جديدة، والتي بدورها انتخبت النائب 

هاكوب بقرادونيان أميناً عاماً للحزب لوالية جديدة.

فرعية اللجان تدر�س م�سروع البطاقة التمويلية

عكر لّبت دعوة الراعي اإلى غداء
وبحثت معه االأو�ساع االقت�سادية والمعي�سية

اأزمة البنزين على حالها واالأ�سباب مت�ساربة 

 ال تزال أزمة البنزين على حالها وسط تضارب األسباب حولها. 
وأصحاب  المحروقات  توزيع  ونقابات  لبنان  مصرف  حاكمية  بين  انعقدت  اجتماعات  عن  المتداول  الخبر  وبعد 
المحطات تم خاللها التوصل إلى أن مصرف لبنان سيعمد  ابتداًء من أول تموز المقبل إلى فتح اعتمادات لمستوردي 
المحروقات على سعر 3900 ليرة لبنانية وبالتالي سيرتفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت إلى 68000 ليرة. نّفى 
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا هذا الخبر، معتبراً »أن مثل هذا الخبر يؤدي إلى المزيد من التوتر والبلبلة 

بين المواطنين الذي يعانون األمّرين من جّراء أزمة البنزين«.
والنواب  األشغال  لجنة  ورئيس  والطاقة  المال  وزراء  حضور  في  النواب  مجلس  في  ُعقد  »اجتماع  إلى  وأش��ار 

والموزعين ورئيس اتحادات النقل البّري بسام طليس«.
ولفت الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط  مارون شّماس إلى »وجود ثغرة بين الموزعين والمحطات 
وهي التهريب والتخزين، موضحاً أنه »يتم مراقبة التخزين بسهولة لدى الشركات المستوردة نسبًة لعددها المحّدد. 
الحدود، ولم يكن  الهائل«. وقال »إذا لم ُتضبط  المحروقات، ألنه يتعّسر إحصاء عددها  ولكنها تصعب في محطات 

سعر البنزين مشابهاً لسعره في دول الجوار، لن ُتَحل المشكلة«.
 وأردف »علينا تغيير نمط حياتنا الحالي فيمكننا مثالً مشاركة السيارة الواحدة، فحن نريد مساعدة مصرف لبنان 
في هذه األزمة. على المواطنين ذوي القدرة الشرائية أن يدفعوا ثمن المادة وهذا من الحلول المقترحة«. ولفت إلى أن 

حاجة لبنان اليومية من البنزين تبلغ 10 ماليين ليتر والكمبة نفسها بالنسبة  للمازوت.
الوزير ريمون غجر  عن استعداد  أعلنه  أن »ما  البراكس  المحطات في لبنان جورج  واعتبر عضو نقابة اصحاب 
مصرف لبنان لفتح االعتمادات المطلوبة الستيراد المحروقات على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية إلى حين 
نحو  إيجابية  خطوة  هو  البنزين،  مادة  عن  الدعم  رفع  لبداية  اإللزامي  المدخل  تمثل  التي  التمويلية  البطاقة  إقرار 
حلحلة موقتة لموضوع شّح المادة في األسواق وعملية إنقاذ للموسم السياحي الذي نعّول عليه إلنعاش االقتصاد 

الوطني بعد ركود دام اكثر من سنة ونصف السنة... والعبرة تبقى  في التنفيذ«.
إلى بيوتهم وأعمالهم، يبقى هو  المواطنين  العار وإعادة  المطلوب لوضع حّد لطوابير  وأضاف في تصريح »لكن 
هو: استقرار في فتح االعتمادات الستيراد كميات تكفي حاجة األسواق وبصورة مستمرة ومتواصلة وتأمين وصول 
مادتي البنزين والمازوت إلى جميع المحطات على جميع األراضي اللبنانية من دون انقطاع. وإالّ لن نشهد نهاية لهذه 

المأساة«.

ها�سم: لت�سهيل والدة الحكومة قبل فوات االأوان

سأل عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب الدكتور قاسم هاشم »ماذا ينتظر البعض التخاذ القرار واإلفراج عن 
حكومة اإلنقاذ للحفاظ على ما تبقى من الوطن؟ ألم تحرك صرخة اللبنانيين وصوت وجعهم وجوعهم أي إحساس 
بالمسؤولية ليتخلوا عن المصالح والمكاسب والحقوق الوهمية بهدف زيادة الشعبوية على حساب كرامة الناس وما 

يتعرضون له من ذّل وقهر وإهانة أمام كل احتياجاتهم الحياتية اليومية؟«.
وأضاف في تصريح أمس »لقد مّل اللبنانيون من السجاالت والخطاب الموتور وينتظرون معالجة ألزماتهم وأساس 
ذلك حكومة قادرة على محاكاة المعضالت بكل جوانبها، والوصول سريعاً، فالطريق واضح مبادرة الرئيس نبيه بّري 

التي تستمّر وحيدة، استناداً إلى تأييد القوى والفاعليات والخارج عربياً وإقليمياً وأوروبياً«.
والدة  تسهيل  على  وليعملوا  األزمة  إطالة  خطورة  إلى  لينتبهوا  الخاطئة  الرهانات  أصحاب  يتعّظ  »هل  وسأل 

الحكومة قبل فوات األوان؟«.
لوال  المستوى  بهذا  كانت  ما  المحروقات  »أزمة  أن  إلى  »تويتر«،  على  حسابه  عبر  هاشم  أشار  آخر،  صعيد  على 
جشع التجار ورغبتهم في التهريب واالحتكار لتتراكم أرباحهم على حساب حقوق الناس وكرامتهم«، داعياً إلى اتخاذ 

»أقصى اإلجراءات واألحكام بالمرتكبين أياً كانوا ألن أمثالهم هويتهم الفساد والجشع«.

لّبت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف األعمال 
زينة عكر، دعوة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى مأدبة الغداء، حيث جرى عرض لألوضاع العاّمة 
تحتها  يرزح  والتي  الراهنة  األزمة  ظل  »في  والمعيشية  االقتصادية  األوضاع  سيما  وال  لبنان،  في  التطورات  وآخر 

اللبنانيون عموماً والجيش اللبناني خصوصاً«، وفق بيان لمكتب عكر.
من جهة أخرى، عقدت عكر اجتماعاً مع مدير برنامج األغذية العالمي في لبنان عبد الله وردات، يرافقه وفد تقني 
من المراكز اإلقليمية للبرنامج في إيطاليا ومصر. وجرى البحث في مشروع تقييم القدرات الفنية والتقنية المتعلقة 

.)NPTP( بالبرنامج الوطني لدعم األُسر األكثر فقراً وبطاقة شبكات األمان اإلجتماعية

الراعي وعكر خالل لقائهما في بكركي أمس

فرعية اللجان تابعت النقاش في البطاقة التمويلية أمس

الوارد  القانون  مشروع  درس  والمكلفة  المشتركة  النيابية  اللجان  عن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة  عقدت 
بالمرسوم 7797 الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها واقتراح قانون 
البطاقة االئتمانية التمويلية اإللكترونية، جلسًة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور 
مشرفيه  رمزي  االجتماعية  الشؤون  نعمه،  راوول  والتجارة  االقتصاد  األعمال:  تصريف  حكومة  في  الوزراء 
والمال غازي وزني، والنواب: د. فريد البستاني، فيصل الصايغ، علي بّزي، أمين شري، بيار أبو عاصي، محمد 

الحجار، جهاد الصمد، نقوال نحاس وآالن عون.
كما حضر الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان ألكسندر ماراديان، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج 

عطيه، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
وأوضح جابر أن النقاش تمحور حول التمويل، الفتاً إلى أن »في موضوع البطاقة يوجد شقان كيف نمّول 
هذه البطاقة والشّق اآلخر كيف سنقوم بتطبيق وتنفيذ هذه البطاقة، بالتفاصيل والمعايير وعبر أي وسيلة. 
وقد عرض وزير المال تصوره لموضوع التمويل«. وقال »هناك أفكار بالنسبة لموضوع نقل بعض قروض 
البنك الدولي من مشاريع لم يبدأ تنفيذها بعد للتمويل، وهناك إمكانية الحصول على قروض إضافية. وقد 

يضطر للجوء إلى الطلب من مصرف لبنان. وهذا ما يزال ضمن المناقشة«.
وخالل الجلسة سأل عدد من النواب هل سيواكب إصدار هذه البطاقة تغييراً في موضوع الدعم الذي كان 
يمارس؟ وطلبوا أن يكون هناك توجه واضح من الحكومة في هذا االتجاه، وفي هذا اإلطار أشار جابر إلى أن 
»اللجنة ستطلب من الحكومة موقفاً واضحاً في هذا الشأن. فاالجتماعات بدأت وستستكمل، فأوائل األسبوع 
سيكون هناك اجتماعات كثيفة على أساس أن تعود األربعاء المقبل إلى اللجان المشتركة من أجل تقديم تقرير 

عّما توصلت اليه هذه اللجنة الفرعية«.
واستتبعت هذه الجلسة بأخرى بعد الظهر لمتابعة الموضوع حيث قّدم رئيس لجنة االقتصاد النيابية النائب 

د. فريد البستاني طرح تكتل لبنان القوي لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بطريقة علمية وموضوعية.
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الجالية االإيرانية في لبنان �ساركت باالنتخابات الرئا�سية

فيروزنيا: الم�ساركة الوا�سعة توؤكد الدعم الجماهيري للجمهورية الإ�سالمية 
»القومي« �سارك في وقفة دعم واإ�سناد

لالأ�سير خ�سر عدنان ورفقائه الم�سربين عن الطعام

منتدى العدالة لفل�سطين اأنهى اأعماله

ب�سور: لعقد ملتقيات متخ�س�سة تتناول كّل جوانب الدعم لل�سعب الفل�سطيني

حمدان التقى وفد الأحزاب العربية:

قادمون جميعًا اإلى القد�س المحّررة

فيروزنيا يدلي بصوته في السفارة اإليرانية

الثالثة  االقتراع  مراكز  شهدت  إي��ران،  في  كما 
والنبطية  ب��ي��روت  ف��ي  الرئاسية  لالنتخابات 
ل��إدالء  الجالية  ألب��ن��اء  كثيفاً  إق��ب��االً  وبعلبك، 
بأصواتهم، مؤكدين أن »االنتخاب ضربة قاضية 

ألعداء البالد«.
االنتخابات  على  المشرفة  اللجنة  وق��ام��ت 
اإليرانية  الهوية  أو  السفر  ج��واز  م��ن  بالتأكد 
للمقترعين. واستمر االقتراع من الساعة السابعة 

صباحاً حتى السادسة مساًء.
وأدلى السفير اإليراني محمد جواد فيروزنيا، 
بيروت  في  اإليرانية  السفارة  مقّر  في  بصوته 
أّن  وأك���د  الموظفين.  بقية  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
إلى  الفتاً  جيدة  كانت  لطالما  بالده  انتخابات 
أّن الشعب اإليراني سيسّطر ملحمًة في العملية 

االنتخابية.
اإليرانية  االنتخابات  رسالة  أّن  إل��ى  وأش��ار 
وأن  والدولية   اإلقليمية  الظروف  في  جداً  »مهّمة 
على  تدّل  االقتراع  مراكز  في  الواسعة  المشاركة 
الواسع  وال��ح��ض��ور  إي���ران  ف��ي  الشعب  سلطة 
لجماهير الشعب اإليراني في تقرير مصيرهم في 
يدّل  المشاركة  هذه  »تاكيد  أن  معتبراً  الداخل»«، 
على الدعم الشعبي الواسع للجمهورية اإلسالمية 

برغم كل العقوبات والضغوط الخارجية»«.
إيرانية في لبنان »إن االنتخاب  وقالت ناخبة 
أمام  مسؤولون  والمواطنون  شرعي  واج��ب  هو 
بالدهم بالمشاركة في االنتخابات حتى ال يتدخل 

األجانب في شؤون البالد الداخلية»«.
لكل  مهّمة  االنتخابات  »أّن  آخ��ر  ناخب  وأك��د 
المنافقين  خصوصاً  اإلعالم  ووسائل  اإليرانيين 

حاولوا  الذين  وأميركا  ل�»«إسرائيل»«  التابعين 
في  ال��م��ش��ارك��ة  م��ن  اإلي��ران��ي��ي��ن  ه��م��م  تثبيط 
االنتخابات»«، مؤكداً »ثقة وتبعية الشعب بدراية 
قائد الثورة اإلسالمية والمسؤولين»«. واعتبر أن 
»كل صوت ناخب هو ضربة قاضية ألعداء الثورة 

االسالمية»«.
في  النبطية  في  المقيمون  اإليرانيون  وشارك 
من  اإليرانية،  الرئاسية  لالنتخابات  االق��ت��راع 
الحسيني  النادي  في  لهم  ُوضع  صندوق  خالل 
في النبطية، في حضور وفد من السفارة اإليرانية 
.وبلغ عدد اإليرانيين الذين يحق لهم االقتراع 130 
الداخلي  األم��ن  قوى  من  عناصر  وتوّلت  ناخباً، 

فرض طوق حول مكان االقتراع.
وشهد مركز االقتراع في »حوزة اإلمام المهدي 
المنتظر»« في بعلبك، إقباالً منذ الثامنة صباحاً، 
من الناخبين اإليرانيين القاطنين في المدينة، بعد 
من  اإليرانية  هويتهم  أو  سفرهم  جواز  من  التأكد 

اللجنة المنّظمة.
واتخذت السفارة اإليرانية في لبنان اإلجراءات 
االنتخابية،  العملية  سير  حسن  لتأمين  الالزمة 
الداخلي  األم��ن  ق��وى  م��ن  عنصران  تولى  فيما 

التدابير األمنية خارج المركز.
محلة  م��ن  مسيرة  الشريف  عائلة  ونّظمت 
بعلبك،  في  االق��ت��راع  مركز  إل��ى  ب��ورض��اي  عين 
االقتراع لمرشحهم في  قبل مشاركتهم في عملية 
المسيرة  وضّمت  اإليرانية.  الرئاسية  االنتخابات 
أثناء  أهاليهم  حول  التفوا  الذين  العائلة  أطفال 
التي  إدالئهم بأصواتهم، ورفعوا األعالم اإليرانية 

زينوا بألوانها وجنات وجوههم.

لبنان  في  األسرى«  للشهداء  القدس  »مهجة  مؤّسسة  من  بدعوة 
و«اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون العدو 
ببيروت،  الدولي  األحمر  الصليب  مركز  أمام  أقيمت،  اإلسرائيلي«، 
عن  المضربين  ورفقائه  عدنان  خضر  لألسير  وإسناد  دعم  وقفة 
الطعام في سجون االحتالل الصهيوني، شارك فيها وفد من الحزب 
السوري القومي االجتماعي ضّم عضو المجلس األعلى سماح مهدي 
والناموس المساعد في عمدة اإلذاعة رامي شحرور إلى جانب ممثلين 
وشخصيات  الفلسطينية  والفصائل  اللبنانية  واألحزاب  القوى  عن 

عربية حقوقية.
مخيم  في  اإلسالمي”  الجهاد  “حركة  مسؤول  لالعتصام  ق��ًدم 
عدنان  لألسير  “التحية  ه  فوَجّ محمود،  أشرف  أبو  البراجنة،  برج 
ورفقائه األبطال الذين يتحدون بأمعائهم الخاوية جبروت السّجان 
الصهيوني”، مشّدداً على “ضرورة العمل بكّل أشكال المقاومة، من 

أجل إطالق سراح األسرى”.
وألقى كلمة “اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى في سجون العدو 
والمؤسسات  “الهيئات  فدعا  الزين،  عمر  اإلسرائيلي”، المحامي 
معاناة  إنهاء  أجل  من  جاّد  بشكل  التحرك  إلى  الدولية  الحقوقية 

األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني”.
العدو  مع  التطبيع  لمناهضة  المغربي  المرصد  رئيس  ب��دوره، 
أحمد ويحان، طالب “بفضح جرائم العدو الصهيوني بحق األسرى 
الشعب  وقوف  على”  مؤكداً  الدولية”،  المحافل  في  الفلسطينيين 
أجل  من  لالحتالل  مقاومته  في  الفلسطيني  الشعب  مع  المغربي 

تحرير فلسطين”.
الله  حزب  في  الفلسطيني  الملف  مسؤول  نائب  شَدد  جهته،  من 
“خيار المقاومة هو السبيل الوحيد  أّن  الشيخ عطا الله حمود على 

إلطالق سراح األسرى وتحرير فلسطين”.
مهجة  “مؤسسة  ل�  العامة  العالقات  مسؤول  حّمل  جانبه  من 
القدس للشهداء واألسرى” في لبنان سامر عنبر، سلطات االحتالل 

وباقي  عدنان  خضر  األسير  وحياة  صحة  عن  الكاملة  المسؤولية 
األسرى المضربين عن الطعام، فهذه “السياسة اإلجرامية العنصرية 
يجب أن تتوقف فوراً، ونحذر االحتالل من ارتكاب أية حماقة ال تحمد 

عقباها”.
اإلنسان  حقوق  عن  تتحدث  التي  الدولية  المؤسسات  وطالب 
والديمقراطية أن “تقوم بدورها الحقيقي، وأن تخرج عن صمتها وأال 

تتواطأ مع سياسات االحتالل الصهيوني”.
وألقى كلمة حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية”، 
تجاهلها  يمكن  ال  األس��رى  “قضية  أّن  فاعتبر  أسعد،  ناصر  العقيد 
ويجب العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية التي تَجلت في معركة 
القدس، ألننا بوحدتنا نستطيع إطالق سراح جميع األسرى  سيف 

وتحرير كّل فلسطين”.
فتح  حركة  في  القيادي  ألقاها  الفلسطينية  القوى  تحالف  كلمة 
االنتفاضة أبو عبدالله فارس الذي وجه التحية لألسير خضر عدنان 

مفجر معركة األمعاء الخاوية ورفقائه المضربين عن الطعام الذين 
هذه  وكرامة  مجد  ويصنعون  فلسطين  حدود  يرسمون  بصمودهم  

األمة.
فأعلن  قبالن،  عباس  المحرر  األسير  »أم��ل«  حركة  كلمة  وألقى 
مطالباً  األب��ط��ال،  األس���رى  ورفقائه  ع��دن��ان  األس��ي��ر  م��ع  تضامنه 
»المؤسسات الحقوقية الدولية من يّدعون بأنهم مع حقوق اإلنسان، 
الصهيوني  العدو  ومالحقة  األس��رى،  تجاه  فعلية   مواقف  إتخاذ 

ومحاسبته قضائياً على ارتكابه الجرائم بحق األسرى«.
وتحدث فهد حسين باسم المؤسسة الدولية لدعم األسرى، وفؤاد 
األمة«،  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  باسم  رمضان 
وأحمد علوان باسم حزب الوفاء اللبناني، وفي ختام االعتصام، سلّم 
المعتصمون مسؤول البعثة الدولية في الصليب األحمر في لبنان، 
عدنان  األسير  س��راح  إلط��الق  التحرك  أجل  من  احتجاجية  مذكرة 

ورفقائه األسرى.

أنهى المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين الخامس 
أعماله التي امتدت على يومين من االجتماعات عبر تطبيق »الزووم»« 

وبمشاركة المئات من الشخصيات العربية والدولية.
تناول اليوم الثاني من أعمال المنتدى المحور الثقافي واإلعالمي 
وكّتاب  أدباء  لجمعية  السابق  الرئيس  األولى  الجلسة  ترأس  حيث 
سلطنة ُعمان وعضو األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الدكتور 
الصحافيين  نقيب  من  كل  العمل  أوراق  وق��ّدم  ال��ع��دوي.  خميس 
الدولية  القدس  مؤسسة  عام  وأمين  بكر  أبو  ناصر  الفلسطينيين 
للجمهورية  الثقافي  والمستشار  المفتاح  خلف  الدكتور  سورية  في 
والمخرج  يار  خامه  عباس  الدكتور  لبنان  في  اإليرانية  اإلسالمية 
اليوناني انطونيو بيركليس ووزيرة المال اليونانية السابقة ناديا 
باباديميتريوس.  مانيا  المسرحية  والمخرجة  والكاتبة  فالفاني 
المتحدة  ال��والي��ات  في  انسر  تحالف  ع��ام  منسق  أيضاً  وتحدث 
األميركية براين بيكر وتحدث بعده المتحدث باسم المنتدى الهندي 

لمناهضة اإلمبريالية الدكتور كونش سيريدهار.
أما في المحور اإلغاثي واإلعماري فقد ترأس الجلسة األمين العام 
السابق التحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي )العراق(، 
فيما قّدم أوراق العمل الدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل وعضو 
والمهندسة  التطوعية،  للجمعيات  الدولي  للتحالف  العامة  األمانة 
والغذاء،  للسيادة  العربية  الشبكة  رئيسة  )األردن(  زعيتر  رزان 
لدعم  الشعبية  الهيئة  رئيس  )فلسطين(  يوسف  عصام  والدكتور 
غّزة. والبروفوسور باسياس فانغياليس منسق أنشطة التضامن مع 

فلسطين في أوروبا والناشط اإليرلندي فرا هيوز.
والمحور الثالث كان حول سبل الدعم التربوي والنفسي لصمود 
مكحل  هشام  الجلسة  ترأس  وقد  ومقاومته،  الفلسطيني  الشعب 

فيها  وتحدث  العرب،  المعلمين  التحاد  العام  األمين  )فلسطين( 
التربوي عدنان برجي عضو األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي 
)لبنان( والباحث واألكاديمي الدكتور عبد اللطيف الحناشي )تونس( 
والبروفوسور كارلوس فيمر )فنزويال( رئيس مجلس البرلمانات في 

أميركا الالتينية السابق.
الجلسة األخيرة كانت مخصصة للبحث في »ما العمل؟»«، ترأسها 
حيث  صالح،  قاسم  العربية  لألحزاب  العام  للمؤتمر  العام  األمين 
الترتيب  حسب  وهم  للمنتدى،  التحضيرية  اللجنة  أعضاء  تحدث 
اإلسالمي  الجهاد  حركة  ممثل  )فلسطين(  عطايا  إحسان  األبجدي: 
في لبنان، أحمد الكحالوي )تونس( رئيس الهيئة التونسية لمقاومة 
التطبيع والمشروع الصهيوني، حلمي البلبيسي )فلسطين( عضو 
الخارج، عباس قدوح  العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي  األمانة 
)لبنان( معاون مسؤول العالقات الخارجية في حزب الله، الدكتور 
الوطنية  الحركة  عام  وأمين  سابق  وزي��ر  )لبنان(  نعمان  عصام 
الرسمي  الناطق  )المغرب(  بوطوالة  علي  الديمقراطي،  للتغيير 
باسم الجبهة التقدمية العربية، علي بركة )فلسطين( رئيس دائرة 
العالقات الوطنية في حركة حماس، علي فيصل )فلسطين( عضو 
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي أبو 
التحرير  منظمة  وفصائل  فتح  حركة  سر  أمين  )فلسطين(  العردات 
المؤسسة  لبنان، قاسم عينا )فلسطين( مدير عام  الفلسطينية في 
أحمد  محمد  الصمود(،  أطفال  )بيت  االجتماعية  للرعاية  الوطنية 
العربي،  القومي  للمؤتمر  العامة  األمانة  عضو  )األردن(  البشير 
الدكتور محمد حسب الرسول )السودان( نائب األمين العام للمؤتمر 
القومي العربي، النقابي محمد قاسم )لبنان( ممثل المنتدى العالمي 
لمقاومة اإلمبريالية والصهيونية، مروان عبد العال )فلسطين( عضو 

ياسين  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في  السياسي  المكتب 
شفيق  منير  الدولية،  القدس  مؤسسة  عام  مدير  )فلسطين(  حّمود 

)فلسطين( األمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.
العام  )االتحاد  الداعيتين  الهيئتين  باسم  المنتدى  واختتم 
والتضامن(  للتواصل  الدولي  العربي  والمركز  للشغل  التونسي 
رئيس المركز معن بشور الذي شكر كل من لّبى الدعوة للمشاركة 
دراسية  منح  تخصيص  إلى  داعياً  للمنتدى،  الخامسة  الدورة  في 
لخضر  وس��ي  ك��الرك  رام��زي  باسم  فلسطينيين  لطالب  جامعية 
مدن  في  وش��وارع  ساحات  على  اسميهما  إط��الق  وإل��ى  بورقعة، 

وعواصم عربية وعالمية.
لفلسطين»«  العدالة  أجل  من  تونس  »إعالن  صدور  أهمية  وأّكد 
يتضمن معظم ما ورد من أفكار واقتراحات لسبل دعم صمود الشعب 
الخمس  ال��دورات  أعضاء  اعتبار  إلى  ودعا  ومقاومته.  الفلسطيني 
وتشكيل  لفلسطين،  العدالة  أجل  من  عربية  شبكة  نواة  للمنتدى 
العربية والدولية ولجنة متابعة لهذه الشبكة  اللجان التحضيرية 
تجتمع كل ثالثة أشهر، وتشرف على إعداد ورشات عمل متخصصة 

حول المحاور التي ناقشها المجتمعون.
والدولي  العربي  بالشباب  خاص  منتدى  إقامة  أيضاً  واقترح 
من أجل العدالة لفلسطين، باإلضافة إلى ملتقيات ثقافية وإعالمية 
واقتصادية وحقوقية وقانونية وإغاثية وإعمارية وتربوية ونفسية 

لمتابعة األمور المتعلقة بهذه المحاور جميعاً.
وتمنى بشور للمنتدى االنعقاد بشكل حضوري في أقرب فرصة 
ممكنة، محيياً جهود اللجنة التحضيرية وفريق العمل الذين قاموا 
بواجبهم على أكمل وجه في حشد هذا الكم والنوع من الشخصيات 

العربية والدولية.

»حركة  ف��ي  ال��ق��ي��ادي��ة  الهيئة  أم��ي��ن  استقبل 
الناصريين المستقلين – المرابطون« العميد مصطفى 
حمدان وفداً من األحزاب العربية ضم: القائم بأعمال 
األمين العام للحزب العربي الديموقراطي الناصري 
الدكتور محمد النمر، عضو المكتب السياسي للحزب 
العالقات  وأمين  الناصري  الديموقراطي  العربي 
العربية والدولية الدكتور حسن موسى، رئيس حزب 
الوفاق القومي الناصري محمد رفعت، رئيس المرصد 
المغاربي لمناهضة التطبيع الدكتور احمد ويحمان، 
والدكتورة نعيمة أبو مصطفى من فلسطينيي مصر، 
»المرابطون«  في  القيادية  الهيئة  عضو  حضور  في 
الدكتور محمد حمزة وعضو األمانة العامة للمؤتمر 

الناصري العام الدكتور محمود الشربيني.
بعد اللقاء، أكد ويحمان »أن معركة سيف القدس 
بصدد  وأصبحنا  الصهيوني،  الكيان  بنهاية  بّشرت 
»قمنا  وقال  المغتصب»«.  هذا  لزوال  العكسي  العد 
كان  وسورية،  لبنان  في  الواقع  أرض  على  بجولة 
ختامها في مقّر المرابطون مع األخ العميد مصطفى 
وسعيه  وبعروبته  بصالبته  نعتز  ال��ذي  حمدان 
الدائم إلى اتحاد كل القوى الشعبية من أجل تحرير 
الخالد  القائد  األس��اس  حجر  وضع  الذي  فلسطين 

جمال عبد الناصر»«.
القومي،  أثنى رفعت على فكر حمدان  من جهته، 

مضيفاً أن »سعيه لتجميع عناصر القوة لكافة القوى 
أن  ويستحق  والدائم،  الحقيقي  الفعل  هو  القومية 
نلبي جميعا هذا النداء للوحدة من أجل أمتنا وتحرير 
فلسطين وكل التراب العربي المحتل، وأنا معه على 
وضّحوا  وقاوموا  ناضلوا  فالمرابطون  الطريق،  هذا 

بالكثير»«.
بدوره، أكد موسى أن ل� »لمرابطون»« دور بارز على 
إبراهيم  المؤسس  دور  نتذكر  ان  بد  وال  أمتنا،  صعيد 
قليالت الذي أعلى صوت الناصريين في لبنان وكان 
بد  وال  الفلسطينية  القضية  دعم  في  اساسي  دور  له 
أن نذكر ان العمل الفلسطيني في لبنان بدأ في بيوت 

الناصريين المرابطين في لبنان»«.
أنه  إل��ى  مشيراً  بالوفد،  رح��ب  فقد  حمدان،  أم��ا 
»كانت جولة أفق على الصعيدين القومي والوطني 
في ظّل ما يعانيه أهلنا في الكثير من األقطار العربية 

اجتماعياً واقتصادياً، وهذا في صلب نضالنا»«.
فلسطين  أرض  على  أُنجز  ما  »األه��م  أن  واعتبر 
نتيجة النتفاضة رمضان، حيث كان الموقف واحداً 
التي  األساسية  البوصلة  هي  فلسطين  أن  مؤكدين 
»شعب  أن  مؤكداً  إليها»«،  جميعاً  نتجه  أن  يجب 
التاريخ من جديد  فلسطين شعب الجبارين يصنع 
ولنكون جميعاً نحن األوفياء والقادمون جميعاً إلى 

القدس المحّررة عاصمة فلسطين الحّرة»«.

كيف نفهم العدالة لفل�سطين؟

{ مجدي المعصراوي*
العام  المنسق  فخرو  علي  الدكتور  الكبير  لألخ  الشكر  توجيه  من  بّد  ال  بداية 
رحاب  العزيزة  واألخ��ت  لفلسطين،  العدالة  أجل  من  الدولي  العربي  للمنتدى 
مكحل نائبة المنسق العام وألعضاء اللجنة التحضيرية، والفريق التنفيذي على 
نجاحهم في التحضير لهذا المنتدى الكبير الذي يشارك فيه المئات من أقطار األّمة 

وكّل قارات العالم.
العام  لالتحاد  العام  األمين  طبوبي  الدين  نور  العزيز  لألخ  التحية  من  بّد  وال 
التونسي للشغل، ولألخ العزيز معن بشور رئيس المركز العربي الدولي للتواصل 
المفترض  من  كان  التي  الخامسة  الدورة  هذه  بعقد  مبادرتهما  على  والتضامن، 
انعقادها حضورياً في تونس لوال الجائحة الخبيثة التي اجتاحت العالم وال تزال، 
األميركي  العدل  وزير  العالمية  العدالة  أيقونة  اسم  إطالق  على  للجميع  والشكر 
هذه  على  بورقعة  لخضر  سي  الكبير  الجزائري  والمجاهد  كالرك،  رامزي  السابق 
والبعد  القومي  والبعد  الوطني  البعد  تكامل  على  وتأكيداً  لنضالهما  وفاًء  الدورة، 

اإلنساني لقضية فلسطين.
لم تكن العدالة لفلسطين، التي اخترناها عنواناً لمنتدانا السنوي هذا منذ العام 
2015، تعني لنا في المؤتمر القومي العربي والمؤتمرات والمؤسسات واالتحادات 
كل  فلسطين،  تحرير  هي  واحدة  كلمة  سوى  المنتدى،  لهذا  اإلع��داد  في  الشريكة 

فلسطين من البحر إلى النهر.
إحقاق  هي  الوضعية،  والقوانين  السماوية  الشرائع  عليها  تنّص  كما  فالعدالة 
تّم اغتصابه، في حرية  الحق في وطن  للحق، وأي حق أجدر بإعادته ألهله مثل 
استعمارية  مستوطنات  لبناء  عليها  اليد  وضع  جرى  أرض  في  مصادرتها،  تّمت 

لمن ال يملك حقاً بها..
اإلسالمية  مقدساتنا  كافة  في  العبادة  حرية  احترام  أيضاً  لنا  تعني  العدالة 

والمسيحية، ال سّيما في القدس بوصلتنا، وفي كّل شبر من أرض فلسطين.
العدالة تعني لنا إطالق كّل أسير، والكشف عن مصير كّل مفقود في مقابر األرقام 

والسجون السرّية، وقد بلغ عددهم اآلالف.
العدالة تعني لنا إنهاء كافة أشكال الحصار على أهلنا في غّزة وعموم فلسطين، 
وإنهاء كّل تمييز عنصري ضّد أهل البالد األصليين من قبل نظام األبارتيد القائم في 

الكيان الصهيوني.
استهدف  ال��ذي  استعماري   – الصهيو  المشروع  إسقاط  لنا  تعني  العدالة 
عبر  المجتمعات  وتمزيق  كانتونات  إلى  األقطار  وتقسيم  أقطار،  إلى  أّمتنا  تجزئة 
الدائم ألمننا القومي  النفطية والمائية، والتهديد  فتن وحروب، ومصادرة مواردنا 

والغذائي والمائي واالجتماعي..
ألّن  المتاحة،  الوسائل  بكّل  المحتل  بمقاومة  الحّق  لنا  تعني  فالعدالة  لذلك 

االحتالل ظلم ومقاومة االحتالل هو عدالة بأرقى معانيها. 
تنامي  عن  آخر  تعبير  هو  المنتدى  هذا  في  ونوعاً،  كّماً  الكثيفة،  مشاركتكم  اّن 
كله  للعالم  اتضحت  أن  بعد  اليوم،  عالمنا  في  والعدالة  والحقيقة  للحق  اإلنحياز 
– استعمارية، وهي تأتي بعد ما شهده العالم  أكاذيب وحاالت التضليل الصهيو 
كله من انتصار مذهل لفلسطين خالل المواجهات الرمضانية األخيرة، ال سّيما في 
كل  من  عالمية  شبكة  إنشاء  أهمية  على  ليؤّكد  المباركة،  القدس«  »سيف  عملية 
أحرار الدنيا انتصاراً للحق الفلسطيني، تماماً كما انتصر العالم للحق الجزائري 
كان  الشبكة  هذه  وتأسيس  أميركي..  والجنوب  أفريقي،  والجنوب  والفيتنامي، 
المعوقات،  كّل  مواجهة  في  تحقيقه  إلى  نسعى  وسنبقى  المنتدى  إنشاء  هدف 
العام  الرأي  خداع  على  المتواصلة  جرائمه  في  الصهيوني  الكيان  اعتمد  فلطالما 
العالمي، والذي بدأ يكتشف هذا الخداع، ونحن دائماً ندرك أّن الطريق إلى العدالة 
لفلسطين يمّر عبر خطوط متوازية، أولها تصعيد المقاومة في الداخل الفلسطيني 
مناهضة  تصعيد  وثانيها  فلسطين،  ج��وار  وفي  الوطنية  الوحدة  أرضية  على 
على  العزلة  إحكام  وثالثها  واإلسالمية،  العربية  بالدنا  في  وإسقاطه  التطبيع 

الكيان الصهيوني لكي يفقد أحد أهّم ركائز وجوده.
الخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية لألسرى، والنصر لفلسطين.

*أمين عام المؤتمر القومي العربي

عمالء فوق الق�ساء بقراٍر اأميركي
{ شوقي عواضة
منبوذون في كّل مجتمٍع، ساقطون عبر الّتاريخ ال دين لهم وال طائفة بل إّن دينهم الخيانة 
مكلّلون بالخيانة والعار نتيجة ما جنته أيديهم من جرائم ارتكبوها وال زالوا بحّق أبناء وطنهم 
ومجتمعاتهم، إّنهم عمالء العدو »اإلسرائيلي« وجواسيسه الذين تلطخت أيديهم بدماء األبرياء. 
منهم من يحمل الجنسّية »اإلسرائيلّية« ويقيم في الخارج أو داخل الكيان الغاصب ومنهم من 
بغطاٍء  العدو  يستبيحه  الذي  الوطن  خيانة  في  مسيرته  استكمال  على  ُمصّراً  للداخل  تسلّل 
أميركي علنّي وبكّل وقاحة، وتحت عناويَن مختلفٍة يستمّر مسلسل الخيانة تارًة باسم المطالبة 
بعودة )المبعدين( الذين هم عمالء في جيش العدو فّروا إلى الكيان الصهيوني إّبان تحرير عام 
2000، أكثر من ألف ومئتي عائلة يحملون الجنسّية »اإلسرائيلّية« ويتمتعون بامتيازات أّي 
مستوطٍن صهيوني قاتلوا إلى جانب جيش االحتالل »اإلسرائيلي« في فلسطين، دخلوا ضمن 
وحدة المستعربين التي تتقن فّن القتل والخطف واالعتقاالت في حّق الفلسطينيين، شاركوا 
بالمواجهات وارتكبوا الجرائم بحّق الشعب الفلسطيني بعد فرارهم وكان لهم إسهاماٌت كبيرة 
في العمل في أجهزة الشاباك والشين بيت وغيرها من األجهزة األمنّية. وبالّرغم من ذلك ال يزال 
هناك إصراٌر كبير من بعض الّسياسيين على عودة هؤالء العمالء، ومع امتالك البعض للجنسّية 
»اإلسرائيلّية« وأيضاً ارتكابهم للجرائم. إصرار على العودة يتّم بالّتنسيق مع الّسفارة األميركية 

في بيروت يطرح تساؤالٌت كبيرة في ظّل األوضاع المتردية في لبنان أهّمها:
1 � ماذا يعني أن يدخل إلى لبنان عمالء سابقون تحّولوا إلى )إسرائيليين( بحصولهم على 

الجنسّية نتيجة لخدماتهم في جيش العدو.
2 � اختيار توقيت عودتهم إلى لبنان في ظّل العقوبات األميركية وما يعانيه اللّبنانيون من 

أثرها.
3 � ما هي المهمات الموكلة إليهم في ظّل الفوضى التي يشهدها لبنان؟

األمنّية ومحاصرة القضاء وهتك  األجهزة  دور  تغييب  محاولة  على  إصرار  هناك  لماذا   �  4
الّسيادة اللبنانّية نتيجة تدّخل السفارة األميركّية.

على ضوء ذلك ال بّد من اإلشارة إلى أّن من يمتلك الجنسّية »اإلسرائيلية»« بحكم القانون 
اللّبناني واضح فوفقاً للمادتين 283 و 294 من قانون العقوبات، تتحّدث عن كل خائٍن تآمر 
أشّد  عليه  ويطّبق  خائناً  ُيعتبر  جانبه  إلى  وقاتل  العدو  وساعد  الدسائس  ودّس  لبنان  على 
العقوبات هذا بالّنسبة ألّي مواطٍن لبناني يخون وطنه ويجند نفسه عميالً له فما هو عقاب 
حاملي جنسية العدو »اإلسرائيلي»« الذين ال زالوا حتى الّساعة يعلنون عبر وسائل اإلعالم 
أّول معركة مقبلة. وهذا ما  العدّو »اإلسرائيلي»« في  أّنهم جاهزون للقتال مع جيش  العبري 
يؤّكد على أّنهم أصبحوا في عداد العدو وبيئته وبالتالي يجب إسقاط الجنسّية اللبنانّية عنهم 
ومالحقة كّل من يطالب بعودتهم قانونياً كونهم »إسرائيليين»« والمطالبة بعودتهم هو تآمر 
على الوطن وجيشه وشعبه ومقاومته ترقى إلى محاولة انقالب على الّدولة وهتك للّسيادة، 
تحت  لبنان  إلى  »اإلسرائيلي»«  الجيش  من  وضباط  عناصر  لدخول  التصّدي  فإّن  وعليه 
أهمية عن مواجهة  يقّل  أّية رعايٍة هو واجٌب وطنيٌّ وأخالقيٌّ وإنسانيٌّ وال  أّي مسّمى وتحت 
الّشرعي لذلك  الغطاء  األميركّية في بيروت هو  الّسفارة  االحتالل »اإلسرائيلي»« وأكثر، فدور 
التآمر على لبنان في ظّل العقوبات التي تمارسها اإلدارة األميركّية وقبلها من خالل التجربة في 
قضية سّفاح الخيام عامر فاخوري حيث تحّدت الّسفارة دولة لبنان وهتكت سيادته وسيادة 
مؤّسساته وكسرت قراراً قضائّياً وقامت بتهريب العميل فاخوري بطّوافٍة عسكرّيٍة من سفارتها 
للّتجّسس وغرفة عمليات لرصد كّل صغيرٍة  الى وكٍر  التي تحّولت  الّسفارة  في بيروت، تلك 
وكبيرٍة وما زيارة ماكنزي إلى لبنان ودون علم الدولة منذ أشهر وتحّوله إلى متطّوٍع خيرّي 
وإنساني في حملة الفتتاح بئٍر قديم في الخيارة سوى مؤّشٍر كبيٍر وخطير على أهمّية الهدف 
الذي يسعى األميركي لتحقيقه وكأّن األميركّي لم يتعلّم من تجربته الُمّرة في لبنان عام 1982 
أو لم يتقن قراءة حقيقٍة وواقع يؤلمهم خّط مساره من اليمن إلى فلسطين و»«سيف القدس»« 

ليست آخر الّنزال.

م�سهد وم�سار جديد لفل�سطين

{ د. زياد حافظ*
نجتمع في الدورة الخامسة لمنتدى العدالة من أجل فلسطين في ظروف استثنائية تعود لجائحة 
كورونا التي حالت دون انعقاد طبيعي للمنتدى في تونس كما كان مقّرراً، وبسبب التطّورات األخيرة 
المبادرة  هذه  وتأتي  الصهيوني.  العربي  الصراع  معالم  غّيرت  التي  القدس»«  »سيف  معركة  بعد 
مشتركة من االتحاد التونسي العام للشغل والمركر العربي والدولي من اجل التضامن والتواصل. 
وقد أطلقنا عليها اسم دورة وزير العدل السابق األميركي رامزي كالرك والرائد الجزائري سي لخضر 
بورقعة. وأردنا بهذه التسمية للدورة تكريم صديقين عزيزين للمنتدى ولفلسطين وقضايا التحّرر 
في الوطن العربي والعالم لما قّدماه لنا جميعاً. كان عطاؤهما مستمراً وكثيفاً حتى لحظة رحيلهما 
عن هذه الدنيا. فرامزي كالرك كان نقيض األميركي البشع في مواقفه الشجاعة في الدفاع عن العدالة 
في كل مكان، والمجاهد الرائد سي لخضر بورقعة كان نموذجاً للمناضل الذي لم يفصل بين تحرير 

الجزائر وتحرير فلسطين.
عندما أطلقنا في المركز العربي والدولي من أجل التضامن والتواصل سنة 2014 فكرة الملتقى من 
العدالة من أجل فلسطين، كان هدفنا نسج أكبر شبكة ممكنة من المناضلين والناشطين في الوطن 
فلسطين.  لتحرير  معركته  في  الفلسطيني  للشعب  الدعم  العالم  وأحرار  اإلسالمي  والعالم  العربي 
لتلك  عملية  لترجمة  بل  األولى  قضيتها  وعدالة  األمة  ثوابت  على  لنؤّكد  فقط  ليس  نجتمع  واليوم 
المواقف المؤّيدة لقضيتنا األولى، قضية فلسطين التي يجب أن ُتحّرر من البحر إلى النهر. والتحرير 
هو الحّل الوحيد والممكن لقضية االحتالل خاصة أّن الكيان المحتّل برهن بشكل قاطع أنه ال يريد وال 
يستطيع التعايش مع أهلنا في فلسطين. فال حّل الدولتين وال حّل الدولة الواحدة بقوميتين ممكنين 
في ظّل العنصرية المعلنة والمعادية لإنسانية. فكّل من يدعم الكيان هو شريك في الجريمة التي 

ترتكب بحق اإلنسانية، ومن هنا الشعار »فلسطين أمانة والتطبيع خيانة»«.
تنعقد هذه الدورة وفلسطين والوطن العربي يمّران في ظروف وتحّوالت دولية وإقليمية ساهمت 
بشكل  تراجعت  جهة  فمن  العربي.  والتحّرر  فلسطين  لقضية  جديدين  ومسار  مشهد  رسم  في 
استراتيجي وبنيوي قوى الهيمنة واالستكبار أي الواليات المتحدة ودول الغرب بشكل عام والكيان 
الصهيوني والدول المطّبعة التابعة، وفي المقابل تقّدمت قوى مناهضة للهيمنة األميركية أيضاً بشكل 
استراتيجي وبنيوي تضّم كّل من روسيا والصين ومحور المقاومة في آسيا وشرق أوروبا وعدد من 
دول أميركا الالتينية. وإذا كانت قوى االستكبار تتكلّم بسقف عالي فهذا لتغطية ضعفها ولتضخيم 
إجراءاتها التكتيكية الدفاعية في ظّل التراجع واالنكفاء الذي ال يستطيع تغيير الواقع على األرض في 
العالم وفي المنطقة وخاصة في فلسطين ودول محور المقاومة. في المقابل فهذه الدول صمدت في 
وجه التدخل السافر األميركي لمنع ممارسة سيادة تلك الدول على الصعيد السياسي واالقتصادي. 
كما أّن جائحة كورونا كشفت عورات وزيف االدعاءات الغربية في الدفاع عن »القيم اإلنسانية»« بل 

سادتها األنانية وعدم التعاون في مواجهة تلك الجائحة. 
في  العربي  الشعب  وقفة  كانت  الصهيوني  العربي  الصراع  مسار  في  المفصلية  التحّول  نقطة 
فلسطين كقّوة واحدة انتزعت ألول مّرة زمام المبادرة من الكيان المحتل والمستعمر في معركة »سيف 
القدس»«. فالشعب الفلسطيني عبر مقاومته أوجد قواعد جديدة لالشتباك وأّكد وحدة التراب والشعب 
مسقطاً بالتالي سردية تّم العمل عليها من قبل العدو لمدة 73 سنة كأرض بدون شعب لشعب بدون 
أرض، وأنه الكيان الوحيد الديمقراطي المحافظ على حقوق االنسان، وأن ما تبّقى من فلسطينيين 

سينسون ويرحلون عن فلسطين إلى سائر األكاذيب التي روجّوها وما زالوا. 
لقد أكّد الشعب الفلسطيني على وحدته رغم كّل المؤامرات لتفتيته ونزع هويته وكي وعيه لذلك 
فإنه من واجبنا جميعاً دعم هذا الشعب الجّبار لتحصين اإلنجازات ولتمكينه في االنتقال إلى مرحلة 
تالية في الصراع حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر. لذلك هدف هذا الملتقى 
هو توفير الدعم المعنوي والسياسي والقانوني واالقتصادي واإلعالمي والثقافي للشعب العربي في 

فلسطين وإن كان النظام العربي المترّهل عاجزاً عن تقديم الحد األدنى من واجباته.
هذا الملتقى سيكون ورشة عمل لمناقشة كافة هذه القضايا واالستماع إلى اقتراحات ومبادرات 
تؤدي إلى توفير الدعم المطلوب ألهلنا الصامدين في فلسطين بشكل عام وفي القدس بشكل خاص. 
ومن ضمن االقتراحات العملية لدعم صمود أهلنا في القدس المحتلّة اقتراح الصديق األستاذ ناصر 
قنديل بتوءمة عائالت األحياء المهّددة بالتهجير من القدس مع عائالت عربية، في الوطن العربي وفي 
المهجر، لتمكينها من الصمود في وجه االغراءات للرحيل وللصمود أمام التهديد. ونتمّنى أن تناقش 
تلك الفكرة خالل ورش العمل المقّررة لدعم أهلنا في القدس. كما أنه ورش عمل في المواجهة القانونية 
لممارسات االحتالل في المحاكم الدولية لتعرية ادعاءات الكيان المحتل. وهناك ورش عمل تتناول 

الدعم الثقافي واإلعالمي لتأكيد صمود أهلنا في فلسطين.
اننا اليوم أمام تحّدي لن يرحمنا التاريخ إذا تقاعسنا في القيام في واجباتنا كما أننا على يقين أننا 
جميعا، أنتم المشاركون ومعكم أحرار العالم سنخرج بنتائج تاريخية على قدر مستوى اإلنجازات 

التي حققها صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.

الوقفة أمام مقر الصليب األحمر في بيروت

Thirteenth year /Saturday / 19 June 2021
السنة الثالثة عشرة / السبت / 19 حزيران 2021



�سيا�سة 4

فل�سطين المحتلة

} أطلع وزير الخارجية والمغتربين 
الباكستاني  نظيره  المالكي،  ري��اض 
ال���ش���اه م��ح��م��ود ق��ري��ش��ي ع��ل��ى آخ��ر 
الفلسطينية،  الساحة  على  التطورات 
القدس  في  الصهيونية  واالنتهاكات 
واس���ت���م���رار ال��ت��وّس��ع االس��ت��ي��ط��ان��ي 
بحق  الوحشّية  االحتالل  وممارسات 
المالكي  وأش��ار  الفلسطيني.  الشعب 
أمس،  الباكستاني،  نظيره  لقائه  خالل 
منتدى  أعمال  في  مشاركته  إط��ار  في 
سفير  بحضور  الدبلوماسي،  أنطاليا 
دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية 
توسيع  ض���رورة  إل��ى  مصطفى،  فائد 
لمواجهة  المشترك  والعمل  التنسيق 
التنسيق  وأه��م��ي��ة  االس��الم��وف��وب��ي��ا، 

المشترك في الساحة الدولية.
االستفادة  كيفية  الطرفان  وناقش 
لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  من 
المتحدة، وعقد اجتماعات بشكل موّسع 

لمناقشة هذا الموضوع.
ب��الده  موقف  قريشي  أك��د  ب���دوره، 
الفلسطينية والدعم  القضية  الثابت مع 
وع��ادل  سلمّي  حل  لتحقيق  المستمر 
للشعب الفلسطيني بحل الدولتين على 
وعاصمتها  حزيران  من  الرابع  ح��دود 

القدس الشرقّية.
لدى  فلسطين  دول��ة  سفير  مّثل   {
االتحاد األوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ 
في  فلسطين  دول��ة  ال��ف��ّرا،  الرحيم  عبد 
اجتماع كبار المسؤولين للدول األعضاء 
في  المتوسط«  أج��ل  من  »االت��ح��اد  في 
حيث  افتراضياً،  عقد  ال��ذي  االجتماع 
كانت القضية الفلسطينية حاضرة على 
جدول األعمال. وفي كلمة دولة فلسطين، 
عن  المسؤولية  »إسرائيل«  الفّرا  حّمل 
مطالًبا  المنطقة،  في  األوض��اع  تدهور 
بالضغط على »إسرائيل« لوقف عدوانها 
والضفة  القدس  في  الفلسطينيين  على 

الغربية وقطاع غزة.
ودعا الدول األعضاء في االتحاد، إلى 
إلزام »إسرائيل« باحترام قواعد القانون 
الشعب  بحقوق  واالع��ت��راف  ال��دول��ّي 
الفلسطيني المشروعة والمكفولة دولًيا.

لدى  فلسطين  دول��ة  سفير  ق��ال   {
هي  فلسطين  إن  الفاهوم،  هائل  تونس 
المنطقة  في  واالستقرار  السالم  عنوان 
الرئيسّي  الثابت  وهي  أجمع،  والعالم 
لكافة التوازنات اإلقليمية والدولية، فال 
أمن وال استقرار من دون استعادة الحق 

الفلسطيني وإنجاز االستقالل الوطني.

ال�سام

النفط  وزارة  ك�����وادر  أع�����ادت   {
المعدنّية تأهيل معمل تجفيف  والثروة 
بادية  في  خنيفيس  بمناجم  الفوسفات 
إنتاجية  بطاقة  تجريبياً  وإقالعه  تدمر 

تصل إلى 650 ألف طن سنوياً.
تعرض  ال���ذي  المصنع  وي��ت��أل��ف 
اإلرهابيين  قبل  من  ممنهج  لتخريب 
لتجفيف  ومجففين  تركيز  وح��دة  م��ن 
الملحقة  والمستودعات  الفوسفات 
تحميل  ووح���دة  الفوسفات  لتخزين 
الذي  القطار  لتحميل  خاصة  موزونة 
يقوم بنقل الفوسفات إلى مرفأ طرطوس 

بطاقة 5 آالف طن يومياً.
وأشار المدير العام للمؤسسة العامة 
للجيولوجيا والثروة المعدنية المهندس 
سمير األسد إلى أن اإلقالع التجريبي تم 
المعمل  انتهاء مرحلة إعادة تأهيل  بعد 
كامل  بشكل  سابقاً  تدميره  ت��م  ال��ذي 
مخصص  وهو  جديد  من  بناؤه  وأعيد 

إلنتاج الفوسفات المجفف.

العراق

لرئيس  المالّي  المستشار  أك��د   {
أن  أم��س،  صالح،  محمد  مظهر  ال��وزراء 
قادرة  النقدية  المركزّي  البنك  سياسة 

على السيطرة الستقرار سعر الصرف.
للوكالة  تصريح  ف��ي  صالح  وق��ال 
للبنك  النقدية  »السياسة  إن  الرسمية، 
وباحتياطياتها  ال��ع��راق��ي  ال��م��رك��زي 
على  ال��ق��درة  تمتلك  الكافية  األجنبية 
خالل  م��ن  ال��ص��رف  س��وق  ف��ي  التدخل 
العملة  على  المشروعة  الطلبات  تلبية 
النقدي  ال����دوالر  بشقيها  األج��ن��ب��ّي��ة 
األجنبي  بالنقد  الخارجية  والتحويالت 
تجار  من  المصارف  زبائن  ولحساب 
تمويل  ال��ى  الساعين  الخاص  القطاع 
تجارتهم الخارجية من السلع والخدمات 

والمنافع المختلفة.

فل�سطين المحتلة

اأخبار الوطن

خطوات مهمة لتطوير التبادل التجارّي واالقت�سادّي بين دم�سق وطهران.. واتفاقية تعاون بين مركز )اأك�ساد( ووزارة الزراعة العراقّية

البيت الأبي�ض: م�ساورات بايدن وبوتين ب�ساأن �سورية كانت بناءة في المجال الإن�سانّي

هل انتهت خالفات الموازنة بين بغداد واأربيل بعد االتفاق االأخير؟

الكاظمي: مراقبة الأوروبّيين لالنتخابات العراقّية مهم

اعتبرت الق�سف ال�سهيونّي على غزة ترميم معنويات لحكومة االحتالل.. واإ�سابات بالر�سا�س واالختناق خالل مواجهات �سرق نابل�س

حما�ض ترّد على »بينيت«: المقاومة كفيلة باإف�سال خططك

التي  ال��م��ش��اورات  أن  األب��ي��ض  البيت  أعلن 
أجراها الرئيسان األميركي جو بايدن والروسي 
بشأن  جنيف  في  قمتهما  خالل  بوتين  فالديمير 
هذا  إلى  المساعدات  وتقديم  سورية  في  الوضع 

البلد كانت بناءة.
وأوضح مستشار األمن القومي األميركي جيك 
نشرها  للصحافيين  تصريحات  في  سوليفان 
الخاصة بسورية  المشاورات  أن  البيت األبيض 
ضمان  مسألة  على  ت��رك��زت  الرئيسين  بين 
اإليصال اإلنساني، الفتاً إلى أن بايدن شدد على 
إلى  يحتاجون  الجياع«  األشخاص  »ماليين  أن 
سورية،  غربي  وشمال  شرقي  شمال  في  الدعم 

بحسب تعبيره.
ولفت الرئيس األميركي في هذا الصدد، حسب 
الممر  عمل  استمرارية  ضمان  أن  إلى  سوليفان، 
اآللية  حالياً  تستخدمه  الذي  الوحيد  الحدودي 
في  ال��ح��دود  عبر  المساعدات  لتقديم  األممية 
أن  من  للتأكد  قصوى  بأهمية  يحظى  سورية، 

»المساعدات تصل إلى َمن يحتاج إليها«.
األمن  مجلس  تصويت  عن  س��ؤال  على  ورداً 
اآللية،  هذه  تمديد  على  المقبل  الشهر  الدولي 
التزامات  أي  بوتين  يقدم  »لم  سوليفان:  قال 
على  ال��روس��ي  الجانب  تصويت  كيفية  بشأن 
لكن  اآللية(،  بتمديد  )الخاص  القرار  مشروع 
المشاورات كانت بناءة، ونعتقد أن هناك فرصاً 
من  للتعاون  وروسيا  المتحدة  الواليات  أم��ام 
مشروع  وتمرير  إيجابية  نتيجة  تحقيق  أجل 
القرار هذا وضمان استمرارية عمل الممر وتبني 
إجراءات جديدة لتخفيف معاناة السوريين، مع 
هذه  على  معاً  وروسيا  المتحدة  الواليات  عمل 

المسألة«.
يوليو   11 في  الدولي  األم��ن  مجلس  وتبّنى 
2020 قراراً يقضي بتمديد آلية تقديم المساعدات 
إلى سورية لمدة  الوحيد  الممر  عبر الحدود عبر 

عام، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وحذرت موسكو حينئذ من أن بعض األطراف 
لتحقيق  اإلنساني  الملف  فأكثر  أكثر  تستغل 
سيادة  بتقويض  متمثلة  سياسية  أغ���راض 
س��وري��ة ووح���دة أراض��ي��ه��ا، وأش���ارت إل��ى أن 
الظروف على األرض في البالد تغيرت منذ إنشاء 
هذه اآللية قبل ست سنوات ما يتيح التخلي عن 

أسلوب تقديم المساعدات عبر الحدود حالياً.

وإي���ران،  س��وري��ة  أج��رت  آخ��ر،  صعيد  على 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  لتطوير  مهمة  مباحثات 

واالقتصادي بين البلدين.
سانا«،  السورية  األن��ب��اء  »وك��ال��ة  وذك���رت 
بين  اق��ت��ص��ادي  ملتقى  م��ح��اور  أن  الخميس، 
حول  تركزت  واإلي��ران��ي،  السوري  الجانبين، 
تطويرها  وسبل  بينهما،  التعاون  محطات  أهم 
وتجاوز أي صعوبات تواجه العالقات التجارية 

واالقتصادية المشتركة.
وأفادت الوكالة بأن الملتقى ُعِقد في العاصمة 
التجارية  الغرفة  ونظمته  دمشق،  السورية، 

على  نقلت  حيث  المشتركة،  اإليرانية  السورية 
الخارجية  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد  وزي��ر  لسان 
المناقشات  أن  الخليل،  سامر  محمد  السوري، 
التجاري  التبادل  مستويات  رف��ع  على  رك��زت 
مقايضة  عبر  التعاون  مجاالت  وبحث  الثنائي، 

المنتجات بين البلدين وآليات هذه المقايضة.
وأكدت أن الملتقى السوري اإليراني طرح بين 
ملفاته قضية المشاريع التي ستنفذها الشركات 
األراضي  داخل  المشتركة  والمشاريع  اإليرانية 
السورية، على المستويين، الحكومي والخاص، 
الشركات  لدى  المعوقات  تذليل  على  والعمل 

اإليرانية والسورية معاً.
ودعا الوزير السوري غرف الصناعة والزراعة 
السورية  التجارة  وغرفة  ب��الده،  في  والتجارة 
اإليرانية المشتركة، إلى اإلسراع في تقديم قائمة 
واستيرادها  تصديرها  يمكن  التي  بالمنتجات 
هناك  ستكون  أنه  إلى  مشيراً  وإليها،  إيران  من 
اختصاراً  المالية،  للتحويالت  م��ح��ددة  آلية 
التجاري  التبادل  حركة  تسهيل  بدعوى  للوقت 

واالستثماري بين الطرفين.
المدن  وبناء  الطرق  وزي��ر  ذكر  جانبه،  ومن 
برامج  وضع  تم  أنه  إسالمي،  محمد  اإليراني، 
بين  واالستثماري  التجاري  التبادل  لتطوير 
البلدين، واتخاذ قرارات، من شأنها االتفاق على 
إنشاء لجنة مركزية تهدف إلى إعادة اإلعمار في 

سورية.
العربي  المركز  وق��ع  متصل،  س��ي��اق  وف��ي 
القاحلة  واألراض��ي  الجافة  المناطق  لدراسات 
العراقية  ال��زراع��ة  وزارة  مع  أم��س،  »أك��س��اد« 
»اتفاقية تعاون« حول سبل التعاون والنشاطات 
تدريبية  دورات  إقامة  وآليات  الجانبين  بين 
قدرات  تنمية  في  المركز  خبرة  من  لالستفادة 
التصحر  مكافحة  مجال  في  العراقيين  العاملين 
والتغيرات  والترابية  الغبارية  والعواصف 
المناخية وكيفية تحويل األراضي المتدهورة إلى 
أراض منتجة وزراعتها بمحاصيل استراتيجية.

ووقع االتفاقية عن جانب المركز مديره العام 
الدكتور نصر الدين العبيد وعن الجانب العراقي 

وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وذلك في مقر 
المركز في ريف دمشق.

الجانبين  المذكرة اجتماع بين  وسبق توقيع 
تخلله عرض لخطط وبرامج المركز لدعم جهود 
مستدامة  تنمية  تحقيق  ف��ي  العربية  ال���دول 
شامل  تقييم  مع  العراق  جمهورية  في  وخاصة 
لألنشطة والمشاريع المشتركة الجاري تنفيذها 
تنموية  ومشاريع  أنشطة  إقامة  وإمكانية  حالياً 
وإع��ادة  التصحر  مجاالت  في  خاصة  جديدة 
أصناف  واستنباط  المتدهورة  األراضي  تأهيل 
وحصاد  والشعير  القمح  س��الالت  من  جديدة 
من  المحسنة  بالغراس  العراق  وتزويد  المياه 

األشجار المثمرة.
استعداد  صحافي  تصريح  في  العبيد  وأكد 
إمكانياته  ك��ل  لوضع  ال��دائ��م  »أك��س��اد«  مركز 
وزارة  ومشاريع  برامج  خدمة  في  وخبراته 
وخططها  طموحاتها  يلبي  بما  العراقية  الزراعة 

المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في بلدهم.

مصطفى  ال��ع��راق��ّي��ة  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  أك���د 
الكاظمي أهمّية دعم االتحاد األوروبّي في مراقبة 
من  العاشر  في  المقّررة  العراقّية  االنتخابات 

أكتوبر المقبل.
سفراء  استقباله  خ��الل  الكاظمي  وب��ح��ث 
االتحاد األوروبي في العراق، العالقات العراقية 

األوروبية وسبل تطويرها.
أهمية  على  التأكيد  االجتماع  خ��الل  ج��رى 
اإلرهاب  ضد  حربه  في  للعراق  األوروب��ي  الدعم 
الدعم  وتجديد  االنتخابات،  مراقبة  مجال  وفي 
الرقم  ذي  الدولي  األمن  مجلس  لقرار  األوروب��ي 

الدولي في مراقبتها. الداعم لإلسهام   ،2576
تهيئة  إلى  العراقية  الحكومة  رئيس  وأش��ار 
في  المبكرة  االنتخابات  إج��راء  مستلزمات  كل 
موعدها المحدد وتوفير الظروف المالئمة لضمان 
إرادة  عن  الحقيقي  المعبر  نتائجها  تكون  أن 

الشعب العراقي.
االتحاد  دول  »دعم  جانبهم،  من  السفراء  وأكد 
الرامية  العراقية  الحكومة  لتوجهات  األوروب��ي 
الى فرض سيادة القانون واإلصالح االقتصادي، 
الفرص  بتنمية  المتزايد  اهتمامها  عن  فضاًل 
من  المزيد  توفير  عن  ستثمر  التي  االستثمارية 

فرص العمل«.
على  الحكومة  بقدرة  »ثقتهم  عن  عّبروا  كما 
في  تطلعاتهم  وتحقيق  المواطنين  مطالب  تلبية 

حياة كريمة وااليفاء بمعايير حقوق اإلنسان«.
االورب��ي  االت��ح��اد  »استعداد  السفراء،  وأك��د 
العراق  يحتاجه  ال��ذي  ال��دع��م  لتقديم  ودول���ه 
لتنظيم االنتخابات المبكرة، وفق االولويات التي 
تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز 
المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية«.

كردستان  إقليم  حكومة  إعالن  طرح  ذلك،  إلى 
مع  الموازنة  ألزم��ة  حل  إل��ى  التوصل  ال��ع��راق، 
حول  التساؤالت  من  العديد  العراقية،  الحكومة 
ما إذا كانت الخالفات قد انتهت بشكل كامل ولن 

تتجدد مرة أخرى؟
السياسية  األوض����اع  أن  م��راق��ب��ون  وي���رى 
بها  تتم  التي  والطريقة  البالد  في  المضطربة 
الكتل  بعض  وسيطرة  السياسي  المشهد  إدارة 
الملفات  بحل  تسمح  لن  السياسي  القرار  على 
العالقة بين بغداد وأربيل قبل إجراء االنتخابات، 
على  سياسية  ضغط  كورقة  استغاللها  أجل  من 
اإلقليم وأيضاً لتحقيق األهداف التي تريدها تلك 
الكتل بغض النظر عن المصلحة العامة للعراق، 

لذا فإن الوضع الراهن ال يمكن أن يتغير إال بتغير 
المصلحة  وتغليب  الكتل  تلك  جانب  من  التفكير 

العامة على المصالح الحزبية والطائفية.
ق��ال ال��ن��ائ��ب ال��ك��ردس��ت��ان��ي، أم��ي��ن ب��ك��ر، إن 
في  االتحادية  الحكومة  بين  المالية  »المشكلة 
تعّهدات  رغم  تنته  لم  اإلقليم،  وحكومة  بغداد 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتسوية بأثر 
العام  من  الثاني  يناير/كانون  حتى  رجعي 

الحالي«.
اإلقليم  بين  المالية  »األزم���ة  إن  بكر  وق��ال 
وبغداد، ال تحل بطريقة موافقة الحكومة العراقية 
على إرسال دفعات من االستحقاقات المالية على 
مشكلة  تحل  أن  يجب  بل  السابقة،  السلف  شكل 

الموازنة بطريقة قانونية ملزمة«.
عليه  وافقت  ال��ذي  »الحل  أن  إلى  بكر  وأش��ار 
سياسي  حل  هو  أربيل،  مع  للتسوية  الحكومة 
وليس قانوني ودستوري، وأن تلتزم بغداد بعد 
اللجوء مرة أخرى إلى معاقبة اإلقليم وشعبه من 
كما  حجزها  أو  الموازنة  في  حصتهم  قطع  خالل 
أن  يجب  األم��ر  اآلن،  وحتى  السابق  في  يحدث 

يكون قانونياً ملزماً«.
وق���ال ال��ن��ائ��ب ال��ع��راق��ي ع��ن ائ��ت��الف دول��ة 

إن  سابق،  وقت  في  النائلي،  عبداإلله  القانون، 
»حكومة إقليم كردستان في ذمتها أكثر من 120 
بغداد،  حكومة  إلى  تسليمها  يجب  دوالر  مليار 
قبل المضي في أي اتفاق بين الجانبين«، مشيراً 
إلى أن »هذه المبالغ تّم تدقيقها وتوثيقها من قبل 
رئيس  حكومة  زم��ن  في  شكلت  مشتركة  لجنة 

مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي«.
اإلله  عبد  عن  اليوم«  »بغداد  وكالة  ونقلت 
ب��زي��ادة  يطالبون  »ال��ك��رد  إن  ق��ول��ه  النائلي، 

االتحادية  الموازنة  قانون  مشروع  في  حصتهم 
حساب  على  وذلك   ،2021 لسنة  للبلد  العامة 
والملتزمة  للنفط  المنتجة  الجنوبية  المحافظات 

في تطبيق القانون والدستور«.
إلى  الموازنة  مشروع  من   11 المادة  وتتطّرق 
وبحسب  العراق،  شمال  كردستان  إقليم  حصة 
نص المادة يقوم اإلقليم بتسليم 250 ألف برميل 
نفط يومًيا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل 

حصوله على نسبة قدرها  12.6 من الموازنة.

قال الناطق باسم حركة حماس، الدكتور عبد 
اللطيف القانوع، أمس، إن المقاومة الفلسطينية 
التي تستند لإلرادة الصلبة لشعبنا الفلسطيني، 
قادمة  صهيونية  حكومة  أي  بإفشال  كفيلة 

تستهدف شعبنا وحقوقه المشروعة.
لوكالة  خاص  تصريح  في  القانوع  وأضاف 
لن  وقادته  االحتالل  »تهديدات  اإلخبارية:  سوا 
قادرة  ومقاومتنا  الفلسطيني،  شعبنا  تخيف 
على حماية شعبنا، والدفاع عنه وقادة االحتالل 
وجنراالته سقطوا أمام صمود شعبنا ومقاومتنا 

الباسلة«.
وتابع: »تعيش مكّونات المجتمع الصهيوني 
ذلك  ويتجسد  ح��اداً  وفكرياً  سياسياً  انقساماً 
الحكم،  على  السيطرة  تحقيق  على  صراعها  في 
الكيان  دولة  يجعل  ما  وهو  المصالح  واكتساب 
حل  عن  وعاجزة  باستمرار  مأزومة  الصهيوني 

أزماتها«. وفق قوله.
لسوا:  الخاص  تصريحه  في  القانوع  وختم 
مغتصب  كيان  الصهيوني  االح��ت��الل  »دول���ة 
وإج���راء  شعبنا  ل��م��ق��درات  وس���ارق  ألرض��ن��ا، 
أّي  تمنحها  لن  الحكومات  وتشكيل  االنتخابات 

شرعية على أرضنا الفلسطينية«، كما قال.
وكان رئيس الوزراء الصهيوني في الحكومة 
حماس  حركة  هّدد  قد  بينيت،  نفتالي  الجديدة 
بأي  حماس  قامت  إذا  حديد  من  بيد  بالضرب 

خرق لوقف إطالق النار مع »إسرائيل«.
الكنيست،  في  له  كلمة  خالل  بينيت  وقال 
إن  الصهيونية،  الحكومة  على  للمصادقة 
على حركة حماس العمل على وضع المنطقة 

بالضرب  حماس  مهدداً  الهدوء،  من  حالة  في 
المساس  حاولت  ما  إذا  وبقوة  حديد  من  بيد 
)ح��م��اس  ال��ط��رف��ي��ن  ب��ي��ن  ال��ت��ه��دئ��ة  بعملية 

و«إسرائيل«(.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، ق���ال ال��ن��اط��ق باسم 
الصهيوني  القصف  إن  برهوم  فوزي  »حماس« 
على غزة، استعراض للحكومة الجديدة من أجل 
ترميم معنويات الجيش التي انهارت أمام صمود 

وضربات المقاومة في معركة سيف القدس.
االحتالل  »ارتكاب  بأن  برهوم  ف��وزي  وأف��اد 
ومقاومتنا  شعبنا  تستهدف  ح��م��اق��ات  أي��ة 
ومقدساتنا ستكون المقاومة وعلى رأسها كتائب 
والشعب  األهل  عن  دفاعاً  بالمرصاد  له  القسام 
والمقدسات«. وأضاف: هذا واجب وطني وديني 
حقوق  وانتزاع  تأديته  على  عازمون  وأخالقي، 

الشعب مهما كلف من ثمن.
إل���ى ذل����ك، ت��ش��ي��ر ت��وق��ع��ات ل���دى ال��ك��ي��ان 
بين  العسكري  التصعيد  أن  إلى  »اإلسرائيلي« 
غزة  قطاع  في  حماس  وحركة  االحتالل  جيش 
ترى  المقابل،  وفي  المقبل.  األسبوع  ُيحسم  قد 
الشهر  غ��زة،  على  العدوان  أن  أخ��رى  توقعات 
الماضي، لم يحقق النتائج السياسية المرجوة، 

خاصة وأنه مّر شهر تقريباً على نهايته.
صحيفة  ف��ي  ال��ع��س��ك��ري  المحلل  واع��ت��ب��ر 
»هآرتس«، عاموس هارئيل، اليوم الجمعة، أنه 
»من الجائز أن يتضح األسبوع المقبل إذا كانت 
وجهتنا نحو مفاوضات حول تهدئة في القطاع، 
الحكومة  إص���رار  يضع  آخ��ر،  تصعيد  إل��ى  أو 

الصهيونية أمام امتحان خاطف«.

تجاوزت  – لبيد  بينيت  »حكومة  أن  وأضاف 
بنجاح  األسبوع  ه��ذا  األول��ي  األمني  امتحانها 
غير  األع����الم  »م��س��ي��رة  أن  ب��ادع��اء  ن��س��ب��ي«، 
في  المتوقعة  االضطرابات  أث��ارت  الضرورية« 
اآلن  حتى  تشعل  أن  دون  »من  المحتلة  القدس 
حريقاً جديداً في قطاع غزة«، وأن رد »إسرائيل« 
البالونات الحارقة كانت »أشّد من العادة،  على 
بين  بشرية  خسائر  تقع  لم  ألنه  مدروس«  لكنه 

الفلسطينيين.
على  تصّر  »إسرائيل«  أن  إلى  هرئيل  وأش��ار 
تغيير  ح��م��اس:  على  مقبولين  غير  مطلبين 
واستئناف  القطاع  إلى  القطري  المال  نقل  نظام 
والمفقودين«  األسرى  بشأن  جوهرية  محادثات 

أي تبادل أسرى.
المعدني  ب��ال��رص��اص  م��واط��ن��ان  وأص��ي��ب 
باالختناق،  وال��ع��ش��رات  بالمطاط،  المغلف 
قوات  قمع  جراء  أمس،  للدموع،  المسيل  بالغاز 
إقامة  على  احتجاجاً  خرجت  مسيرة  االحتالل، 
دجن  بيت  قرية  أراض��ي  في  استيطانّية  ب��ؤرة 

شرق نابلس.
في  األراض��ي  عن  الدفاع  لجنة  عضو  وأف��اد 
االحتالل  قوات  بأن  جيش،  أبو  سليم  دجن  بيت 
بالمطاط،  المغلف  المعدني  الرصاص  أطلقت 
المشاركين  صوب  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل 
بالمسيرة، ما أّدى إلصابة مواطنين بالرصاص، 

والعشرات باالختناق عولجوا ميدانياً.
المسيرة  في  شاركوا  المواطنين  مئات  وكان 
عن  للدفاع  الشعبية  اللجنة  إليها  دعت  التي 
الوفاء  »جمعة  بعنوان  دجن  بيت  في  األراضي 

صالة  أداء  بعد  خرجت  والتي  بيتا«،  لشهداء 
التي  األراضي  باتجاه  القرية  وسط  من  الجمعة 

تّم االستيالء عليها.

مع  مواجهات  جمعة  يوم  كل  القرية  وتشهد 
باالستيالء  المهددة  األراضي  في  االحتالل  قوات 

عليها، منذ عدة أشهر.

خالفاتهم  تنحية  العالم  زعماء  المتحدة  األم��م  دعت 
وضمان  وحلها  النزاعات  نشوء  منع  على  والتركيز  جانباً 
المتزايد  االرتفاع  وقف  أجل  من  اإلنسان،  حقوق  احترام 

لمستويات النزوح جراء العنف واالضطهاد.
لألمم  السامية  للمفوضية  تقرير  آخ��ر  في  ذل��ك  ج��اء 
موقعها  على  نشر  ال��ذي  الالجئين،  ل��ش��ؤون  المتحدة 
في  صدر  وال��ذي  العالمية«  »االتجاهات  حول  الرسمي 

جنيف.
وذكر التقرير أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا، 

والعنف  الحروب  من  الفارين  األشخاص  عدد  ارتفع  فقد 
2020 إلى  واالضطهاد وانتهاكات حقوق اإلنسان في عام 

ما يقرب من 82.4 مليون شخص.
ويعتبر ذلك ارتفاًعا آخر بنسبة %4، مقارنة بالمستوى 
عام  نهاية  في  شخص  مليون   79.5 بلغ  الذي  القياسي 

.2019
2020، كان هناك  وُيظهر التقرير أنه بحلول نهاية عام 
المفوضية،  بوالية  المشمولين  من  الجئ  مليون   20.7
من  فنزويلي  مليون  و3.9  فلسطيني  الجئ  مليون  و5.7 

مليون   48 وج��ود  إل��ى  إضافة  البالد،  خ��ارج  المهجرين 
مليون  و4.1  بلدانهم  داخل  النازحين  من  آخرين  شخص 

طالب لجوء.
الذين  األشخاص  ثلثي  من  أكثر  أن  التقرير  وأوض��ح 
بلدان   5 ل�  ينتمون  بلدانهم  حدود  خارج  للفرار  اضطروا 
ماليين(   4( وفنزويال  مليون(   6.7( سورية  وهي:  فقط، 
 2.2( ال��س��ودان  وجنوب  مليون(   2.6( وأفغانستان 

مليون( وميانمار )1.1 مليون(.
 18 عن  أعمارهم  تقل  الذين  والفتيان  الفتيات  وتمثل 

قسراً،  النازحين  األشخاص  عدد  مجمل  من   %  42 عاماً 
وهم أكثر ضعفاً من غيرهم، ال سيما عندما تستمر األزمات 

لسنوات.
كما تشير تقديرات جديدة للمفوضية إلى أن ما يقرب من 
2018 و2020،  مليون طفل قد ولدوا كالجئين بين عامي 

وقد يستمر الكثير منهم للعيش كالجئين لسنوات مقبلة.
أكبر  إرادة سياسية  إلى  العالم بحاجة  أن  التقرير  وأكد 
السكان  تجبر  التي  والنزاعات  االضطهاد  لمعالجة  بكثير 

على الفرار.

الأمم المتحدة تعلن عن عدد 

الالجئين الفل�سطينيين في العالم

تقرير

توقعت مصادر 
فلسطينية أن ترسم 

حكومة الكيان الجديدة 
سياستها الفلسطينية 

ضمن ثنائية انفتاح 
محسوب أمنّي ومالّي 

على السلطة ال يصل 
حد قبول شروط جدية 

للتفاوض وتصعيد 
محسوب في القدس 

واألراضي المحتلة عام 
48 والضفة الغربية 
وقطاع غزة ال يصل 

حد التهديد بعودة 
المواجهة التي تمثلت 

بمعركة سيف القدس.

كوالي�سكوالي�س
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لإلمالءات والشروط األميركية الغربية لتأليب اللبنانيين ضّد المقاومة 
وسالحها وفرض الهيمنة األميركية الكاملة على لبنان..

بين  للصراع  احتدام  من  مؤخراً  حصل  ما  نقول،  ما  على  دليل  وأكبر 
الرئاستين الثالثة واألولى ومن ثم بين الرئاستين الثانية واألولى حول 
وذهاب  الحكومة،  تشكيل  بشأن  والصالحّيات،  الطائف  دستور  تفسير 
وتحشيد  الطائفي  العصب  استنفار  إلى  الحريري  سعد  المكلف  الرئيس 
»الفاعليات السنية« والحصول منها على غطاء يعزز موقفه في مواجهة 
الحكومة،  تشكيل  شروط  بشأن  الوطني  والتيار  عون  ميشال  الرئيس 
باعتباره  بشخصه  الحكومة  رئيس  تسمية  حصرية  امتالك  وبالتالي 
»الزعيم السّني« المتّوج من قبل المجلس اإلسالمي الشرعي ومن أغلبية 
في  الحريري  الرئيس  تصلب  يعني  ما  السابقين..  الحكومات  رؤساء 
موقفه الذي يحول دون االتفاق مع رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة، 
البالد  وإبقاء  األزمة،  من  للخروج  المبذولة  الجهود  أمام  الباب  وإقفال 
يمكن  بما  النيابّية،  االنتخابات  موعد  دنّو  حين  إلى  وطأتها  تحت  ترزح 
الرئيس الحريري من تحقيق ما يلي، قبل تشكيل حكومة جديدة تشرف 

على إجراء االنتخابات:
أّية  هو  يتحّمل  ال  حتى  األساسية  والسلع  المواد  عن  الدعم  رفع  أوالً، 

مسؤولية عن التهاب األسعار ومفاقمة األزمة المعيشية...
ثانياً، تحميل عهد الرئيس عون والتيار الوطني المسؤولية عن عدم 
وبالتالي  الحكومة،  تشكيل  امام  العراقيل  ووضع  لألزمة  الحلول  إيجاد 
رمي كرة رفع الدعم واستعار نار األزمات في أحضان العهد وإظهاره بأنه 
التيار  إضعاف  بهدف  وذلك  اللبنانيون،  وجاع  االنهيار  حصل  ظله  في 
ال  المسيحي  الشارع  في  خصومه  لمصلحة  االنتخابات  عشية  الوطني 
معركة  لخوض  مبكراً  االستعداد  بدأ  الذي  اللبنانية  القوات  حزب  سيما 
التيار  حساب  على  النيابية  المقاعد  من  حصته  لزيادة  االنتخابات 

الوطني...
السلطة  أطراف  تعويم  إلعادة  جديدة  محطة  االنتخابات  جعل  ثالثاً، 
من بوابة شّد العصب الطائفي وسالح الخدمات، والعمل على العودة إلى 
اإلمساك بناصية السلطة من خالل الحصول على أغلبية نيابية تمكنها 
من إحداث انقالب على المعادلة السياسّية القائمة، وإعادة إنتاج السلطة 

على القواعد التي تمكنها من تنفيذ االنقالب الذي سعت إليه واشنطن منذ 
األميركية  والشروط  اإلمللالءات  وفرض  تشرين،   17 احتجاجات  تفّجر 

المبتغاة من هذا االنقالب وهي:
ل قبول شروط صندوق النقد الدولي إلقراض لبنان على نحو يجعل   1
لبنان مرتهناً بالكامل للدول الغربية المانحة وشروطها السياسية التي 

تصّب في خدمة سياساتها االستعمارية وكيان االحتالل الصهيوني.
2 ل قبول ترسيم الحدود البحرية وفق الصيغة األميركية التي تحقق 
مياهه  في  لبنان..  وحقوق  مصلحة  حساب  على  الصهيونية  األطماع 

اإلقليمية الخالصة التي تحتوي على ثروة هامة من الغاز...
محاصرتها  على  والعمل  المقاومة  ضّد  الشعبية  البيئة  تأليب  ل   3
لبنان،  تحمي  التي  الدقيقة  الصواريخ  وخصوصاً  سالحها  نزع  بهدف 

وتردع العدوانّية واألطماع الصهيونية..
منسوب  زيللادة  يتطلب  األهللداف  هذه  تحقيق  الى  السعي  فللإّن  لهذا 
من  يعانون  وجعلهم  اللبنانيين  أزمات  ومفاقمة  االقتصادي  الضغط 
فقدان الدواء وقلة البنزين وصوالً إلى جعلهم يرضخون لقرار رفع الدعم 
االحتكارات  لمافيا  العنان  وإطللالق  االساسية،  والسلع  المواد  كّل  عن 
تشكيل  منع  وبالتالي  حلول،  دون  من  تام  شلل  حالة  في  البالد  وإبقاء 
للمقاومة،  حليفاً  باعتباره  والعهد  الوطني  التيار  وتحميل  الحكومة 
المسؤولّية عن حالة الشلل وغياب الحلول لالأزمات... وقد ساعد التيار 
الوطني خصومه، من قوى 14 آذار، عندما ارتكب أخطاء عديدة تجّسدت 
القوات  مع  اتفاق  وعقد  الطائفية  المحاصصة  لعبة  إلى  انزالقه  في 
شعار  وطي  الحريري،  الرئيس  مع  التسوية  عقد  ثم  ومن  اللبنانية، 
»اإلبراء المستحيل«، والذي أضعف موقفه الداعي إلى اإلصالح والتغيير 
ومحاربة الفساد.. مما جعل هذه القوى قادرة على النيل من مصداقيته، 
والتصويب عليه إلضعافه لكونه حليف حزب الله المقاوم، وهو الهدف 
الذي وضعه المسؤول األميركي جيفري فليتمان في سياق خطة أميركية 
اعتمدت لمحاصرة المقاومة، ويتولى الرئيس الحريري وسمير جعجع 
العمل على محاولة تحقيقه بأمانة، من دون أّي اكتراث لما يتعّرض له 
اللبنانيون من آالم ومعاناة، بل على العكس يجري توظيفها ألجل بلوغ 

هذا الهدف األميركي الذي يصّب في خدمة كيان العدو الصهيوني...

اأهداف زيادة حّدة... )تتمة �ص1( 

انطلقت صباح أمس، وفي تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي عملية التصويت باالنتخابات 
اإليرانية.

وبحسب اإلحصاءات الرسمية فإن قرابة الستين مليون إيراني مدعوون للمشاركة في انتخابات 
السادسة  والقروية  البلدية  اإلسالمية  المجالس  وانتخابات  عشرة  الثالثة  الجمهورية  رئاسة 
واالنتخابات التكميلية البرلمانية واالنتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. وقالت السلطات 
في وقت سابق إنه تّم تخصيص نحو سبعة وستين ألف مركز اقتراع. يذكر أن االنتخابات بدأت 
في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ومن المقّرر أن تستمر حتى الثانية من فجر اليوم 
بسبب إجراءات كورونا. وجرت العملية االنتخابية بشكل سلس جداً وسط حضور كبير نسبياً. 

كما توافد أكثر من 500 مراسل أجنبي من 39 دولة لتغطية االنتخابات االيرانية. 
وأكد قائد الثورة اإليرانية السيد علي خامنئي بعد اإلدالء بصوته أن »الشعب اإليراني سيرى 
لكل  زاهراً  مستقبالً  ترسمون  »بأصواتكم  بالقول:  للناخبين  وتوّجه  االنتخابات«،  هذه  من  الخير 
أبناء الشعب«، مشيراً إلى أن »تصويت الفرد الواحد مهم بمجمله لكل أبناء الشعب، وحضور أبناء 
الشعب عند صناديق االقتراع هو لصالح البالد وأمن الشعب«، موضحاً أن »يوم االنتخابات هو 
يوم الشعب االيراني، وأن تصويت الشعب في االنتخابات أمر بّناء لمستقبله، اليوم الشعب في 

الساحة وهو َمن يتحكم بها بحضوره الى صناديق االقتراع«.
أنظار  محط  انتخاباتنا  كانت  عاماً   42 مدى  »على  بأنه  روحاني  الرئيس  صّرح  جهته،  من 
على  »يتوجب  أنه  إلى  منوهاً  األعداء«،  وتغيظ  األصدقاء  تسّر  انتخاباتنا  تكون  أن  بّد  وال  العالم 
في  للمشاركة  االقتراع  مراكز  إلى  والحضور  السابقة  األخطاء  عن  النظر  يغضوا  أن  الشعب  أبناء 
وكذلك  اإليراني  الصعيد  على  بأهميتها  تمتاز  الرئاسية  »االنتخابات  أّن  إلى  مشيراً  االنتخابات«. 
يخضعان  األصوات  وفرز  »التصويت  أن  روحاني  وأوضح  والدولي«.  االقليمي  الصعيدين  على 

للعملية االلكترونية«.
أن  على  مؤكدين  بأصواتهم  لللإلدالء  السفارة  إلى  لبنان  في  االيرانية  الجالية  أبناء  وتوّجه 

»االنتخاب واجب شرعي وضربة قاضية ألعداء البالد«.
إلى قلمين آخرين في بعلبك  االقتراع باإلضافة  أقالم  أحد  اإليرانية في بيروت  السفارة  وتضم 
ومنطقة النبطية في جنوب لبنان باإلضافة إلى قلم نقال تسهيالً لعمل الناخبين من أبناء الجالية 

اإليرانية.

فيروز نيا: سيوّجه الشعب بحضوره

 

 في االنتخابات صفعة أخرى ألعدائه
وأدلى السفير اإليراني في بيروت، محمد جواد فيروز نيا، بصوته باإلضافة الى بقية الموظفين. 
أمام  إن »االنتخاب هو واجب شرعي والمواطنون مسؤولون  لبنان  إيرانية في  فيما قالت ناخبة 

بالدهم بالمشاركة في االنتخابات حتى ال يتدخل األجانب في شؤون البالد الداخلية«.

في هذا الصدد، أكد السفير اإليراني في بيروت أن »الشعب اإليرانّي سوف يسّطر ملحمة كبرى 
من خالل المشاركة المكثفة في االنتخابات الجارية«.

من  عظيمة  مشاهد  شهدنا  اإلسالمية  الثورة  انتصار  »وبعد  أنه  إلى  فيروزنيا  السفير  وأشار 
البرلمان«.  أو  البلدية  المجالس  أو  الرئاسية  اإليرانية، سواء على صعيد االنتخابات  االنتخابات 

وأضاف قائالً: »كانت انتخاباتنا دائماً رائعة وجيدة وعظيمة وخدمت التطورات في البالد«.
وأضاف: »أنا واثق وعلى يقين أن هذه االنتخابات ستكون رائعة وسوف يسطر الشعب اإليراني 

ملحمة كبرى في هذا العرس االنتخابي«.
الذين  األعللداء  كراهية  لمس  اإليللرانللي  »الشعب  أّن  إلللى  لبنان  لللدى  اإليللرانللي  السفير  ولفت 
صدمتهم مشاركة الشعب الواسعة في االنتخابات وسيتلقون منه صفعة جديدة«. ونّوه إلى أّن 
»انتخاباتنا طالما كانت جيدة ورائعة ونحن واثقون أن الشعب اإليراني سيسطر ملحمة في هذه 

االنتخايات«.
وخلص إلى القول: »كنا دائماً بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران نشهد كراهية األعداء إليران 
وللثورة وللشعب.. شهدناها وهي كانت دائمة كانت موجودة ونلمسها«، متابعاً بالقول: »كثيراً 
االنتخابات  في  المكثف  الشعبي  الحضور  واجهوا  لكنهم  وديموقراطيتنا،  بانتخاباتنا  شككوا  ما 
وصدموا وباؤوا بفشل عظيم، وهذه المرة أيضاً سيوجه الشعب بحضوره في االنتخابات صفعة 

أخرى ألعدائه وأعداء حريته وديموقراطيته وازدهار البالد«.

 خامه يار: اإلقبال يعكس الحس الوطني
لإليرانّيين المتواجدين في كل مكان

فيما أكد المستشار الثقافي اإليراني في لبنان عباس خامه يار بأن »يوم االنتخابات هو تاريخي 
ويعكس الحس الوطني للشعب االيراني«.

»هذه  وبأن  تاريخي«  يوم  »اليوم  إن  بيروت،  في  اإليرانية  بالسفارة  الثقافي  المستشار  وقال 
االنتخابات الثانية واألربعين على مدى العقود االربعة الماضية إلجراء مختلف االنتخابات«.

ووصف خامه يار االنتخابات بل«مهرجان واحتفال والمشاركة المليونية التي شهدتها مختلف 
المدن االيرانية والجاليات االيرانية المتواجدة على اكثر من ثالثة وثالثين«.

والحس  الناصعة  الصورة  هذه  يعطي  اإلقبال  »هذا  بأن  اإليراني  الثقافي  المستشار  وتابع 
الوطني لإليرانيين المتواجدين في كل مكان«.

على  والجنوب  والبقاع  بيروت  في  المتواجدين  االيرانية  الجالية  لل«إقبال  يار  خامه  وأشار 
المشاركة في االنتخابات الذي يرسم مستقبل القوة التنفيذية للجمهورية اإلسالمية«.

يذكر بأّن هناك عدة صناديق لالقتراع في لبنان بينها صندوق جّوال لتسهيل العملية االنتخابية، 
وطالب القائمون على هذا المركز االنتخابي بأوراق إضافّية بسبب المشاركة الواسعة للناخبين.

كذلك توافد أبناء الجالية اإليرانية في تركيا إلى 3 مراكز اقتراع مخصصة في اسطنبول وأزمير، 

وفي سورية توافد أيضاً أبناء الجالية اإليرانية إلى 8 مراكز اقتراع أربعة منها في دمشق واألربعة 
كثيفاً وسط إجراءات تسهيل وصول  إقباالً  األخرى موزعة في عدة مناطق سورية والتي شهدت 

الناخبين وإجراء العملية االنتخابية.
فيما كشف الملحق الثقافي للسفارة اإليرانية في العراق عن إجراءات تسهيل العملية االنتخابية 
من ضمنها صناديق اقتراع جوالة. وقال الملحق الثقافي في السفارة اإليرانية لدى العراق الشيخ 
اإليرانيين  المواطنين  لكل  أبوابها  فتحت  العراق  في  اإليرانية  السفارة  إن  أبللاذري،  رضا  غالم 
المقيمين في العراق مؤكداً اتخاذهم كافة اإلجراءات الالزمة لتسهيل االمور على الناخبين. وكشف 
الناخبون  يتوافد  األولى  الصباح  ساعات  منذ  وأنه  وأسرع  أفضل  العام  هذا  »اإلقبال  أن  أباذري 

اإليرانيون لإلدالء بأصواتهم«.
وسترسل  األصوات  فرز  سيتم  لالنتخابات  الرسمية  الساعات  انتهاء  بل«مجرد  أنه  إلى  وأشار 
اجراء  تسهيل  في  العراقية  المؤسسات  ومساهمة  »تعاون  على  وشدد  المركز«.  الى  نتائجها 

االنتخابات«.
يذكر أن ممثلي المرشحين أشرفوا بشكل مباشر على سير عملية التصويت في مراكز االقتراع، 
وأفاد عضو مجلس صيانة الدستور طحان نظيف بل«وجود 300 ألف شخص يشرفون على سير 
العملية االنتخابية في ربوع إيران«. وشهدت محافظة خوزستان اإليرانية ملحمة انتخابية عبر 

التوافد الى صناديق االقتراع.
في  الديمقراطية  للعملية  دعمهم  على  االنتخابات  بهذه  المشاركة  خالل  من  اإليرانيون  ويؤكد 

بالدهم ودعمهم للنظام اإلسالمي ودعمهم للجمهورية االسالمية.

أفقهي: االنتخابات اإليرانّية الجارية

 

 تأتي في أجواء خاصة
بدوره، أكد الدبلوماسي اإليراني السابق هادي أفقهي أن »االنتخابات اإليرانية الجارية تأتي 

في أجواء خاصة على المستوى الداخلي واإلقليمي والدولي بما يتعلق بالملف النووي«.
ونّوه افقهي إلى »ثقة اإليرانيين كما وعد قائد الثورة بأن سيكون هناك عرس انتخابي وسيكون 
هناك حضور جماهيري كثيف بخالف ما رّوج إعالم االستكبار العالمي وحلفائهم من أنه سيكون 

هناك عزوف عن صناديق االقتراع«.
وأشار الدبلوماسي اإليراني السابق إلى أن »هذه االنتخابات تأتي في ظروف صعبة اقتصادياً 

ووجود تحديات داخلية وخارجية«.
ولفت أفقهي إلى قول اإلمام خامنئي أن »هذه االنتخابات لن تكون كسابقاتها من حيث اإلنجاز 
والتوجه واألولويات، حيث ظهر هذا من خالل البرامج التي قّدمها المرشحون في المناظرات الثالث 

والمنافسة الشرسة التي دارت بينهم«. 

يوم االنتخابات هو يوم ال�شعب االيرانّي واإقبال كثيف في مراكز االقتراع 

خامنئّي: �سنرى الخير في هذه االنتخابات.. وروحانّي يعتبرها محّط اأنظار العالم 

»سّد  أن  أمس،  السودانّية،  الحكومة  أعلنت 
ضد  وخطر  لسالح  تحول  اإلثيوبّي  النهضة 
البالد«، مشيرة إلى أن »الملء األول للسّد كان 
بمثابة طعنة في الظهر وتسبب في هزة عنيفة 

للثقة مع الجانب اإلثيوبي«.
مريم  السودانّية  الخارجية  وزيرة  وأفادت 
الصادق المهدي، بأن »إثيوبيا تستخدم القدرة 
المائية لترويع السودان، وذلك في إشارة إلى 
عطبرة  نهر  على  الواقع  تكزي  سّد  فتح  قيامها 

المشترك بشكل فجائّي مطلع الشهر الحالي«.
في  »طعنة  تلقت  بالدها  أن  المهدي  وأكدت 
األول  الملء  خالل  إثيوبيا  جانب  من  الظهر« 

للسد ما سبب هزة عنيفة للثقة بين البلدين.
»سد  أن  إلى  السودانية  الوزيرة  وأشللارت 
يهدد  وخطراً  سالحاً  أصبح  اإلثيوبي  النهضة 
السودان، ولكنها في الوقت نفسه رفضت خيار 

المواجهة العسكرية لحل األزمة«.
الله  عبد  السوداني،  الللوزراء  رئيس  وكان 
حللمللدوك، قللد أكللد فللي وقللت سللابللق، أن الملء 
تهديد  اإلثيويي  النهضة«  لللل«سللد  األحلللادي 
للملء  بالده  رفض  مشدداً  للسودان،  مباشر 
األحادي الجانب دون التوصل التفاق قانوني 

ملزم.

عبد  محمد  المصري  الللري  وزيللر  أعلن  كما 
بالفعل  يقبال  لن  والسودان  بالده  أن  العاطي، 
األحادي لملء وتشغيل السد اإلثيوبي، مضيفاً 
رعاية  تحت  الحالية  المفاوضات  »مسار  أن 

االتحاد األفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ«.
العام  فللي  األحلللادي  »الللملللء  أن  وأضلللاف 
للسودان  جسيمة  بللأضللرار  تسبب  الماضي 
في  العكارة  لزيادة  وأدى  وفيضان  جفاف  من 

محطات الشرب«.
ولفت أيضاً إلى أهمية أن »تتسم المفاوضات 
نجاحها،  فرص  لتعظيم  والجدية  بالفعالية 
خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من 

الجمود نتيجة للتعنت اإلثيوبي«.
طالبتا  والخرطوم  »القاهرة  أن  ذكللر  كما 
الكونغو  تللقللودهللا  دوللليللة  ربللاعلليللة  بتشكيل 
المتحدة  الواليات  فيها  وتشارك  الديمقراطية، 
للتوسط  المتحدة  واألمللم  األوروبللي  واالتحاد 

بين الدول الثالث«.
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أن  ُيللذَكللر 
السيسي حذر إثيوبيا، في نيسان الماضي، من 
»المساس بحقوق مصر المائية«، مشدداً على 

أن »الخيارات كلها مفتوحة«.
وبدأت إثيوبيا في بناء »سد النهضة« على 

النيل األزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، 
حصتها  على  السد  تأثير  من  مصر  وتخشى 
البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ 
على  السد  تأثير  من  الللسللودان  يخشى  فيما 

السدود السودانية على النيل األزرق.
التي  المفاوضات،  جللوالت  جميع  وفشلت 
إلى  التوصل  في  سنوات،   10 نحو  منذ  بدأت 

اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
عزمها  مناسبة  من  أكثر  في  إثيوبيا  وأكدت 
موسم  في  النهضة  لسد  الثاني  الملء  إتمام 
بغض  المقبل،  تموز  شهر  بداية  مع  األمطار، 
المصب.  دولتي  مع  اتفاق  إبللرام  عن  النظر 
على  إثيوبيا  إقللدام  والللسللودان  مصر  وتعتبر 
التوصل  دون  من  النهضة  لسد  الثاني  الملء 

التفاق، تهديداً لألمن القومي للبلدين.
وساطة  سابقاً  والسودان  مصر  واقترحت 
واألمم  المتحدة  الواليات  فيها  تشارك  رباعّية 
المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي، 
فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف 

عليه االتحاد األفريقي.
السابق  األميركي  الرئيس  إدارة  ورعللت 
دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم 

تفض إلى نتائج إيجابية.

الروسية، أمس، أن  أعلنت وزارة الخارجية 
األجواء  معاهدة  من  رسمياً  ستنسحب  روسيا 
العام  مللن  األول  كللانللون   18 فللي  المفتوحة 
إلى  باالنسحاب  إشعار  إرسللال  وتم  الحالي، 

الدول المشتركة في المعاهدة.
»في  أنلله  الروسية  الخارجية  بيان  وذكللر 
بشأن  االتحادي  القانون  دخل  حزيران،   18
انسحاب روسيا من معاهدة األجواء المفتوحة 

حّيز التنفيذ«.
الروسي  »الجانب  أن  اللللوزارة  وأوضحت 
في  عليها  الللمللنللصللوص  اإلخلللطلللارات  أرسلللل 
)هنغاريا  له  التابعة  الجهات  إلى  المعاهدة 
خالل  مللن  المشاركة  اللللدول  وبقية  وكللنللدا( 
من  وكذلك  المعنية،  العواصم  في  السفارات 
لألجواء  االستشارية  اللجنة  إلى  الوفود  خالل 

المفتوحة في فيينا«.
أخطرت  »روسلليللا  أن  الللللوزارة  وأضللافللت 
االنسحاب  بقرارها  المشاركة  الللدول  جميع 
6 أشهر من إرسال اإلخطار،  من المعاهدة بعد 

وبالتالي سيحدث هذا في 18 كانون األول«.
عن  الكاملة  »المسؤولية  أن  إلى  وأشللارت 
على  تقع  المفتوحة  األجللواء  معاهدة  انهيار 

عاتق الواليات المتحدة«.
من  أنلله  يللدرك  أن  الغرب  »على  أن  وأكللدت 
المستحيل ضمان أمنه من دون مراعاة مصالح 

روسيا وحلفائها«.
أسفه  عللن  األطلللللسللي  شللمللال  حلف  أعلللرب 
السماء  معاهدة  من  االنسحاب  روسيا  لل«قرار 
»استخدام  إلللى  موسكو  داعلليللاً  المفتوحة«، 

انسحابها  إتمام  على  المتبقية  الستة  األشهر 
من المعاهدة، إلعادة النظر في قرارها«.

بشدة  »نأسف  الناتو:  عن  بيان  في  وجاء 
السماء  معاهدة  من  االنسحاب  روسيا  لقرار 
قانوناً  ملزمة  مهمة  وثيقة  هي  المفتوحة... 
عن  فضالً  واالستقرار،  واألمن  الشفافية  تعزز 
األوروأطلسية...  المنطقة  في  المتبادلة  الثقة 
ندعو روسيا إلى استخدام ما تبقى من دخول 
إلعادة  االتفاقية  من  التنفيذ  حيز  انسحابها 

النظر في قرارها«.
من  انسحابها  أعلنت  واشنطن  أن  يذكر 
المعاهدة، بحجة »تكرار االنتهاكات الروسية، 
واستخدام المعاهدة كأداة للضغط العسكري«، 

فيما نفت روسيا مراراً مزاعم الواليات المتحدة 
بانتهاك المعاهدة.

اتللفللاقلليللة األجلللواء  والللجللديللر بللالللذكللر، أن 
المفتوحة، تم إقرارها عام 1992 في العاصمة 
الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول 
األعضاء في منظمة األمن والتعاون في أوروبا.
التفاهم  »تعزيز  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف 
الدول  من  دولة  أي  لتتمكن  المتبادلة«،  والثقة 
المتعلقة  المعلومات،  جمع  مللن  الموقعة 
تثير  التي  للدول،  التابعة  المسلحة  بالقوات 
دولة.   34 اليوم  االتفاقية  هذه  وتضم  قلقاً، 
وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار عام 

.2001

ال�سودان تعلن فقدان الثقة باإثيوبيا 

وتعتبر الملء االأول لل�سّد طعنة في الظهر

ان�سحاب رو�سيا من معاهدة االأجواء المفتوحة 

في كانون االأول المقبل والناتو يدعوها الإعادة النظر

عباس  فيينا،  محادثات  في  المفاوض  اإليللرانللي  الوفد  رئيس  قللال 
عراقجي، مساء أول أمس، إن »المفاوضات أقرب إلى التوصل إلى اتفاق 

أكثر من أي وقت مضى«.
بحصول  تفاؤله  عراقجي  عن  أمس،  أول  مساء  إرنا«،  »وكالة  ونقلت 
ذلك خالل فترة الحكومة اإليرانية الحالية، مؤكداً أن »االتفاق النووي ال 

يزال على قيد الحياة بسبب نهج إيران«. 
وذكر عباس عراقجي أن »طاقم المفاوضات اإليراني أحرز تقدماً جيداً 
وملموساً في مختلف القضايا في المحادثات الجارية في فيينا، وبأنهم 
أقرب إلى االتفاق من أي وقت مضى«، مشيراً إلى أنه »ال تزال هناك بعض 

الملفات األساسّية التي تحتاج إلى التفاوض«.
في  المشاركة  األطلللراف  جميع  على  »يجب  أنلله  عراقجي  وأوضللح 
مباحثات فيينا اتخاذ إجراءات صارمة، وأن بالده اتخذت بالفعل قراراً 

صعباً، والتزمت به رغم االنسحاب األميركي من االتفاق النووي، على يد 
األطراف  معرفة  »وجوب  على  مشدداً  ترامب«،  دونالد  السابق،  الرئيس 
إيران سقطت ضحية، واإلدارة  بأن  التيقن  إلى  أنهم بحاجة  المتفاوضة 
الخاص  القرار  خلفية  على  المسار،  تصحيح  إلى  بحاجة  األميركية 

باالنسحاب من االتفاق«.
وأكد رئيس الفريق اإليراني في مفاوضات فيينا، عباس عراقجي، أن 
التفاوض،  عملية  على  تأثير  لها  ليس  بالده  في  الرئاسية  »االنتخابات 
السياسة  عن  بعيداً  فيينا،  في  مباحثاته  سيواصل  الفريق  هذا  وبأن 

الداخلية«.
النووي  االتفاق  السادسة من محادثات إحياء  الجولة  وتّم استئناف 

اإليراني في فيينا، يوم السبت الماضي، بين إيران وقوى عالمية.

أعلللللنللت األملللللم الللمللتللحللدة أن 
التالي  الوباء  يشّكل  قد  »الجفاف 
البلدان  تتخذ  لللم  إذا  للبشرية، 
لحالة  للتصّدي  عاجلة  إجللراءات 

المناخية«. التغيرات 
لألمين  الللخللاص  الممثل  وقللال 
المتحدة  األمللم  مكتب  لللدى  العام 
مامي  الللكللوارث،  مخاطر  من  للحد 
موقع  على  بيان  فللي  ملليللزوتللوري 
أن  وشك  على  »الجفاف  المنظمة 
يوجد  وال  التالي،  الللوبللاء  يصبح 
القليلة  لقاح لعالجه. في السنوات 
العالم من  المقبلة، سيعاني معظم 

الطلب  وسيتجاوز  المياه  نقص 
العرض«.

أن  على  المتحدة  األمم  وشّددت 
جفاف  ظروف  في  عاشوا  »الناس 
اآلن  لكننا   ، عام  آالف  خمسة  لمدة 

نرى شيئاً مختلفاً«.
وأشار البيان إلى أن »البيانات، 
بأن  تفيد  عليه،  الحصول  تّم  التي 
مليار  ونصف  مليار  عن  يقل  ال  ما 
الجفاف  من  بالفعل  عانوا  شخص 
والعشرين«،  الللحللادي  القرن  في 
بنحو  االقتصادية  األضللرار  وتقدر 
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»المبلغ  فللإن  للخبراء،  ووفللقللاً 
عدة،  بمرات  أكبر  للخسائر  الدقيق 
تعكس  ال  المقّدمة  البيانات  ألن 
تكبدتها  الللتللي  الخسائر،  معظم 
الظاهرة  هذه  من  النامية  البلدان 

الطبيعية«.
من  »الللكللثلليللر  أن  وأوضلللحلللت 
يؤثر  الجفاف  أن  يعتقدون  الناس 
الصحراوية  المناطق  على  فقط 
على  منتشر  اآلن  لكنه  أفريقيا،  في 
القرن  نهاية  وبحلول  واسع  نطاق 
تقريباً  البلدان  جميع  ستشهده 

بشكل أو بآخر نقصاً في المياه«.

األخيرة  السنوات  في  ولوحظ 
تلللغللليلللرات فلللي هلللطلللول األملللطلللار 
تعّد  والتي  المناخ،  لتغير  نتيجة 
ولكن  للجفاف،  الرئيسّي  السبب 
للمياه  الللفللعللال  غير  االسللتللخللدام 
األنشطة  مللن  األراضللللي  وتللدهللور 
أيضاً  يلعبان  المكثفة  الزراعية 

دوراً مهماً.
وفي هذا الصدد، دعا ميزوتوري 
حللكللومللات الللعللالللم إللللى »إصلللالح 
وتخزينها  المياه  استخراج  طريقة 

واستخدامها وإدارة األراضي«.

عراقجي يعلن اإحراز تقّدم في مفاو�سات فيينا

وباأنها اأقرب  اإلى االتفاق من اأي وقت م�سى

تحذير اأممّي من الجفاف كوباء عالمّي 
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  —U�√  ¨åsJL�  X�Ë  Ÿd�Q�  WOK�uL��«  W�UD��«  ŸËdA�  —«d�≈  v�«  r�U�œË
 œu�u�«  UD�� ÂU�√  «—UO��« dO�«u� W�“√ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� WFKD� ◊U�Ë√
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 d�dJ� ∫s�—UO� w� Íd�� Y���«ò Ê√  U�uKFL�« X�{Ë√Ë ÆUNK� vK� qLF�«
 ¨ÊUM�� v�≈ tKI�Ë ‰uO�Ë WODH�  UI�AL� dz«e��« w� ÂU��« w�«dF�« jHM�«
 ÊUM�� v�« tLÒK�� r� ÂU��« jHM�« UNLOK�� Òr�� WOL�U� W�d� l� ‚UH�ô« Ë√
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 WO�UOM�«  ÊU�K�«  s�  WI��ML�«  WO�dH�«  WM�K�«   bI�  ¨‚UO��«  «c�  w�Ë
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 ÆWKO�Ë W�√ d��Ë dO�UFL�«Ë qO�UH��U� ¨W�UD��« Ác� cOHM�Ë oO�D�� ÂuIM�
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 X�d��ô«  U�d� »U��√ l�b� U� wzU�dNJ�« —UO��U� w�UI�« sOMI��« V���
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 Q�d� w� ¨„—UL��« w�  «—b�L�« W��UJ� W�F� XD�{ ¨d�¬ bOF� vK�
 sOKÒL�� sO��u��� w� W� Ò{u� Êu�U��J�« »u�� s� …dO�� WOL� ¨ ËdO�
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 UN�_ ¨WO�«—bH�« UNÒK�� ô q�UA� ¨…dOK�« ·d� dF� vK� W�U� …—uB�Ë ÍœUB��ô« l{u�« vK� fJFM� WO�d�Ë WO�d�
 wF��«  Òo����  q�  WO�«—bH�«  ÊQ�  sOO�O�L�«  ŸUM�≈  Ê«  wIDML�«Ë  ¨…b�«Ë  …dO�Ë  ¨…b Ò�u�  WO�—U�Ë  WO�U�œ  W�UO�  kH��
 ÊuJ� s� w�Ë ¨ UO�C��« Ác� WO�U� ¨…uI�U� t{d� s� Y�b��« W�U���« q� w� …—ËdC�U� ÕdDO� ¨ UO�C��« tIOI���
 WÒO�ö�≈ W�K� ‰u�I� ¨w�«c�« rJ��« s� Î U�u� ‰UM� w��« W�ôu�U� w�O�L�« ‰öI��ô« s� Î U�u� sLC� w��« WO�«—bH�« WC�UI� ô≈
 …dOK�« UN� ÷ÒdF�� w��«  «dO�Q��«Ë WO�—U��«  U�UO��« vK�Ë Õö��« vK� U�bM� ÷d�FL�«Ë ¨W�e�dL�« WO�«—bH�« W�Ëb�« vK�

øW�«dA�« s� hK��K� rJ�KD� sJ� r�√ ¨WÒO�«—bH�« vK� r�KB� «–UL�Ë ¨t� ‰UIO�
 ¨UNO� s�U� jO�� »«u��«Ë ¨Ê–≈ UN�HO�Ë w� UL� ¨wK�«b�« bOFB�« vK� tK� U�u�ÒËd� r�e� U� Òq�� ô WO�«—bH�« X�«œ U� ≠
 Êö�LO� …b Ò�uL�« W�uJ��«Ë b Ò�uL�« ÊUL�d��U� ¨WDK��« ÃU��≈ mO� w� sOO�O�L�«Ë sOLK�L�« sO� Îôe� sLC� WO�«—bH�« Ê√
 ¨UN�N�Ë w� d�R� ô Èd�_« nz«uD�« s�  UÒOK�√ U�œËb� sL{ sJ�� w��« ¨WOHzUD�«  U�ôuK� WKBHM�  U�uJ�Ë  U�UL�d�
 d�u� Í“«u��U�Ë ¨rNI�UM� w� sOLK�L�« h�� Â«œ U� sO�u��U� sOOMF� dO� Êu��B� sOO�O�L�« Ê√ wMFO� ‰eF�« «c� Ê√Ë
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 ¨WM���«   UÒOM�«  »U��Q� WDK�� rMN�� ¨W�d� WOK�� rN�Òd�� w��«   «—U���ô«  Ê√  Êu�bB�Ë WOM�«  wM�� s� —UO��«  w�
 WOA� sO�u��«Ë rO�I��« j�«d�� Î «d{U� ÊU� d�_« Ê_ ô≈ j�«d��« «cN� rO�I�K� ôË sO�u�K� ô —u��b�« W�bI� w� œd� r�Ë
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*»dF�« W�U�√ rO�«d�≈ Æœ ˝
 r�d�«  qL�  —«d??�  W??�Ëb??�«  È—u??�  fK��  s??�  —b??�  2021Ø3Ø24  a�—U��
 ÊUM�� ·dB� r�U� s� —œUB�« w�U�_« rOLF��« cOHM� n�u� vC� 2021Ø213
 ÂbF� t� qB�� U� Òq�Ë tO� ÊuFDL�«Ë 13318  r�d�« X�� 2021Ø3Ø24  a�—U��
 »U��K� 3900 dF� vK� …dOK�U� w�b��« b�b���« n�Ë ·—UBL�« Â«e�≈Ë ¨t�O�u�U�

ÆWO�M�_« t�KLF�  U�U���« V�U� b�b��Ë ¨—ôËb�U� Õu�HL�«
 ÃËœe??�  l??�U??�   «–  W��R�  u??�  ÊUM��  ·d??B??�  ÒÊ√  v??�≈  dOA�  Ê√  UM ÒLN�
 Delaubadere  q��  s�  XHM�  UL�  ¨Etablissement a double visage
 ÊUM��  ·dB�  ÒÊ√  d���«Ë  ¨W�dEM�«  ÁcN�  w�UM�K�«  œUN��ô«  c�√  b�Ë  ÆChapus et
 tOK�  WE�U�L�«Ë  wM�u�«  bIM�«  —«b�≈  WLN�  v�u��  U�bM�  W??�—«œ≈  W��R�  ÊuJ�
 ¨nOK���«Ë bIM�« Êu�U� s� 70 …œUL�« ÂUJ�Q� ÎöL� ¨w�dBL�« ÂUEM�« ŸU{Ë√ vK�Ë
 ’U��√ s� h�� ·dBL�« ÒÊ√ vK� hM� Êu�UI�«  «– s� 13 …œUL�« Ê√ ÎU�uB�
 ·dBL�«  UNO�  q�L�  ô  w��«  W�U��U�  U�√  Æw�UL�«  ‰öI��ôU�  l�L��Ë  ÂUF�«  Êu�UI�«
 Êu�UI�« ∆œU�L� lC��Ë W�—«œ≈ dO� WO�UM�Ë W�—U�� W��R� ÊuJ� W�U� WDK�

Æw�bF�« ¡UCI�« ’UB��«Ë ’U��«
 t�u�  ÎU�U�  ÎUI�d�  d�b�  ô  ÊUM��  ·dB�  ÒÊ√  s�  iF��«  ¡«—¬  w�  œ—Ë  U�  ÒÊ√  UL�
 lC�� w��« W�U�dK� ‰UL�_« dOO��Ë …—«œù« b�«u� w� lC�� ôË WKI��� W��R�
 w�   U�ö��«  q�  WLJ��  —«dI�  ÆW��U�  Òb�  ¡«—¬  w�  ¨ÂUF�«  ŸUDI�«   U��R�  UN�
 1935  ÂU� Í—uA�« fK�L� W�UF�« W�ON�« —«d�Ë Feutry   WOCI� 1908Ø2Ø29
 bF� r� ÂUF�« o�dL�« ◊UA� ÒÊQ� vC� …b�U�L�«Ë W�UL�K� w�Ëb�« ‚ËbMB�« WOCI�
 o�dL�«  WH�  ¡UD�ù  ÎUO�U�  `��√  w�u{uL�«  —UOFL�U�  ¨W�UF�«  …—«œù«  vK�  Î «dJ�
 W�U�d�  lC��  Ê√Ë  ¨W�U�  WFHM�  ◊UAM�«  qJA�  Ê√  w�  ◊Ëd�  W�ö�  d�u��  ÂUF�«
 w�U��U�Ë ÆW�UF�« WDK��«  «“UO��U� l�L�� Ê√Ë ¨ÂUF�« Êu�UI�« ’U��√ s� h��
 ·dBL�« «c� UNO� ·dB�� w��«  U�«eM�« ÒÊ√ ô≈ Î̈U�U� ÎUI�d� d�b� ÊUM�� ·dB� ÒÊS�
 ¨w�bF�«  ¡UCI�«  W��«d�Ë  WO�öB�  lC��  UN�S�  ¨d�U��  dOG�«  l�  t��ö�  w�
 vI��� ÂU� o�d� dOO��� WHKJ� W�U� WDK�� UNO�  ·dB�� w��«  ‰UL�_«  dzU� U�√
 ÆWO�bF�«Ë  W�—«œù«  sO�DK��«  sO�  o�dH��«  √b�L�  ÎöL�  w�bF�«  ¡UBI�«  W�ôË  Ã—U�
 V�uL�  tO�≈  WK�uL�«  ÂUNL�U�  t�UO�  ÷dF�  w�  ÊUM��  ·dB�  ÒÊ√  b Ò�R�  Íc�«  d�_«
 WE�U�LK� W�œUN�« pK� ULO� ô ¨nOK���«Ë bIM�« Êu�U� s� W�bFL�« 70 …œUL�« ÂUJ�√
 ÂUEM�«  ŸU{Ë√  W�ö�  vK�Ë  ÍœUB��ô«  —«dI��ô«Ë  t��ö�Ë  w�UM�K�«  bIM�«  vK�
 ¨ÂU�  o�d�  dOO���  nÒKJ�  ÂUF�«  Êu�UI�«  s�  ÍuMF�  h�A�  ·dB��  ¨w�dBL�«
 s� 70 …œUL�« h� ÒÊ√ Èu� p�– vK� Ò‰œ√ U�Ë ÆÍ—«œù« ¡UCI�« ’UB��ô lC��Ë
 7≠73 r�— w��dH�« Êu�UI�« s� v�Ë_« …œUL�« hM� o�UD� nOK���«Ë bIM�« Êu�U�
 bIM�«  Êu�U�  s�  174  …œUL�«  ÒÊ√  UL�  ÆU��d�  ·dBL�  oKF�L�«  1973Ø1Ø3  a�—U�
 Â«b���«Ë  UO�u��« ¡UD�≈ WO�ö� Íe�dL�« ·dBLK� ÒÊ√ vK� hM� nOK���«Ë
 b�  ŸÒdAL�«  ÊuJO�  ¨rOK�  w�dB�  qL�  dOO��  s Ò�R�  Ê√  UN�Q�  s�  w��«  qzU�u�«

 WIKF�L�« —u�_« w� dO�«b��« lOL� –U��ô W�œUB��« W�U� WDK� ÊUM�� ·dB� v�Ë√
 b�  ÊUM��  ·dB�  WOL�U�  ÊuJ�Ë  ¨WO�dBL�«Ë  W�œUB��ô«Ë  W�bIM�«   U�UO��U�
  «“UO��«  X�M�Ë  UN�U�UO�  cOHM��  Règlementaires  WOLOEM�  qzU�Ë  XOD�√
 s�  WOLOEM�  dO�«b�Ë  ‰UL�√  W�—ULL�  Prérogatives de public  W�U�  WDK�
 fK�� W�U�d� UN�UC�≈ ÷dH� UL� Æ U�«e��«Ë  U��«Ë UN�«– Òb�� TAM� Ê√ UN�Q�
 fK�� s� 1992Ø2Ø8 w� —œUB�« Íœ«b�ù« —«dI�« w� œ—Ë UL� ÎUI�Ë W�Ëb�« È—u�
 Èu�b� ¨60 r�d�« X�� 1993Ø12Ø6 a�—U�� tM� —œUB�« —«dI�«Ë ¨W�Ëb�« È—u�

 ÆÊUM�� ·dB� ØsO�dB�« W�UI�
 r�d�« X�� W�Ëb�« È—u� fK�� s�1995Ø6Ø26  a�—U�� —œUB�« —«dI�« w�Ë
 ö��  Ê«—UA��L�«Ë  ÷UO�  —bMJ�≈  fOzd�«  s�  WH�RL�«  WL�U��«  W�ON�«  s�  ¨819
 ÒÊQ�  wCÔ�  ¨ÊUM��  ·dB�  Ø‰ÆÂÆ‘  pM���d�  Èu�b�  ¨wKO�—  u�√  qOK�Ë  ÊUFM�
 Êu�UI�« ’U��√ s� u� nOK���«Ë bIM�« Êu�U� s� 13  …œULK� ÎUI�Ë ÊUM�� ·dB�
 s� WKI��L�« WDK��« ·UB� v�≈ tF�d� ô t� W�U��« WO�u�UI�«  WFO�D�«Ë ¨ÂUF�«
 ¨W�Ëb�« …eN�√ —U�≈ sL{ —u��b�« w� Î «dB� …œb�L�« Àö��« W�—u��b�«  UDK��«
 U�c��� w��« W�—«œù«  «—«dI�U� oÒKF�� U� w� Í—«œù« ¡UCI�« W�U�d� ÎUF{U� vI��Ë

 Æt��U�d� WF{U��« WO�UL�«Ë WO�dBL�«  U��RL�« ¡«“≈
 w�U�_«  rOLF��«  WOL�_  Î«dE�  t�√  sK�√  b�  ÊUM��  ·dB�  ÊU�  ¨Èd�√  WN�  s�
 WF�«dL� ÂÒbI�O� W�œUB��ô« W�d��« jOAM��Ë w�UL��ô« —«dI��ö� 13221 r�d�«
 ÆrOLF��« «cN� oKF�� UL� Ác��« Íc�« —«dI�U� dEM�« bOFO� W�Ëb�« È—u� fK�� Èb�
 ¨13221 r�d�« w�U�_« rOLF��« ÒÊ√ —U���ô« sOF� ÊUM�� ·dB� Ác�Q� r� U� sJ�Ë
  öLF�U�  U�U���« s� W�bIM�«  U�u���« ‰u� WOzUM���«  «¡«d�S�å oKF�L�«Ë
 r�d�« rOLF��«Ë 13221 r�d�« w�U�_« —«dI�U� qLF�« b�bL� v�≈ w�«d�«Ë ¨òWO�M�_«
 ¨nOK���«Ë  bIM�«  ÂUJ�√  iF�  l�  ÷—UF��  ¨30Ø9Ø2021  a�—U�  W�UG�  151
 ô —«d� Óu�Ë ¨ U�«b�ù« s� ¡e� ŸUD��U� ·—UBLK� `L�� Ê√ r�U�K� eO�� ô w��«
 —u��b�«  q�bF�  ‰ö�  s�  q�  Æ»«uM�«  fK��  s�  —œU�  Êu�UI�  ô≈  ÁœUL��«  sJL�
 ŸeM� Ê√ “u�� ö� Êu�UI�« vL� w� WOJKL�« Ê√ tM� 15  …œUL�« w� Òh� Íc�« t�H�
 Êu�UI�« w� UNOK� ’uBML�« ‰«u�_« w� W�UF�« WFHML�« »U��_ Òô≈ tJK� b�√ s�

  ÆÎôœU� ÎUC�uF� tM� tC�uF� ÓbF�Ë
 vK�  Ì—U�Ë  c�U�  2021Ø213  r�d�«  W�Ëb�«  È—u�  fK��  —«d�  ÒÊS�  ¨w�U��U�Ë
  U�K�  ÂbI�  W�Ëb�«  È—u�  fK��  ÂUE�  s�  126  …œUL�«  V���Ë  ¨ÊUM��  ·dB�
 Íc�« W�Ëb�« È—u� fK�� fOz— v�« W�—«œù« WDK��« o�� …—œUB�«  «—«dI�« cOHM�
 ¡«d�ù  WB��L�«  l�«dL�«  v�«  cOHM�K�  W��UB�«  W��M�«  l�  ¡UD�≈  ÊËb�  UNKO��
 qB�  √b��  ULO�  ô  ¨jzU��«  ÷d�  W�—u��b�«  ∆œU�L�«  »d{  sJL�  ôË  ÆvC�IL�«
 qLF�« …œU�ù wF��«Ë ¨WOzUCI�« WDK��« qLF� d�U��« q�b��« sOC�«— ¨ UDK��«

Æo� t�Ë UL�Ëœ WK�U� rO�UF��
Í—U���« Êu�UI�« w� Á«—u��œ*

*w�d� ÊU�b� ˝
 ·«d��« w� ¨ œU� b� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« Ê« bO�Q��« vK� Êb�U� u� w�dO�_« fOzd�« ’d� –≈
 b Ò�u��Ë œÒbN� ÊU� Íc�« V�«d� b�U�Ëœ tHK� bN� w� WO�dO�_« WO�Ë—Ë_«  U�öF�« “«e��« Èb� vK� `�d�
 XBK� bI� ¨rN��UL� w� w�K�_« nK��« ÒdL��� w� rNOK� U� l�œ rNO�« VKD�Ë ¨w�Ë—Ë_« œU��ô« …œU�
 ÊU��ô« ‚uI� Â«d��U� sOB�« W��UD� v�« ÂU�« q�� UO�UD�d� w�  bIF�« w��« —U�J�« l���« W�uL�� WL�
 w�   ö�b��«  n�ËË  —«dI��ö�  W�e�eL�«  WDA�_«  n�u�  UO�Ë—  W��UD�Ë  ¨m�u�  m�u�Ë  m�UO�O�  w�

ÆÈd�_« ‰Ëb�« ÊËR�
 ¡U�—Ë  wL�UF�«  rK��«  vK�  ÿUH��«  w�  l�U�  a�—U�   «–  ‰Ëœ  s�   —b�  b�  W��UDL�«  Ác�  Ê«  u�
 sJL�  ÊUJ�  ¨d�U�L�«  dO�Ë  d�U�L�«  ‰ö��ô«  s�  œUF��ô«Ë  ¨s�d�ü«  ÊËR�  w�  q�b��«  Âb�Ë  »uFA�«
 w� t�«u� dA�Ë ¨‚«dF�« Òq��« b� w�dO�_« ÊuJ� Ê« sJ� ÆW�uL�L�« WL� ÊUO� w� ¡U� U� ‚ÒbB� Ê« ¡dLK�
 ¨sOD�K� VF� œÒd� Íc�« w�ö�ù« w�uONB�« ÊUOJ�« v�« r�b�« ‰UJ�√ Òq� ÒbL� d�U��Ë d�U�Ë ¨W�—u�
 Î«—– ËbF� ô ¨WOMO� WF�UI� w� ÊU��ù« ‚uI� s� Y�b��« ÒÊS� ¨—UN� qO� WO�Ëb�«  «—«dI�« pN�M� ‰«e� ôË

ÆÒb��« qL�� vK� Ác�Q� Ê« q�UF� sJL� ô ÎU��d� ÎU�c�Ë ÊuOF�« w� œU�dK�
  dLF��«  ‰Ëb�  nOJ�  Æt�uI�  U�  Òq�  w�  »–U�  t�«  wMF�  p�c�  ÁdO�  WMDO�  ‰ËU��  sO�  fOK�«  ÒÊ«
 Èd�√ W�Ëœ rN�� Ê« ¨Y�U��« r�UF�« Ê«bK� qL��Ë UOI�d�√ w� »uFA�« œ—«u� X�N�Ë ¨WK�u� ÊËdI� r�UF�«
 sL� nO�Ë ¨…ÓdÓLF��� W�Ëœ q� …dLF��� W�Ëœ X�U� Ê√ UN��—U� w� Àb�� r� t�« l� —ULF��ô« »uOF�
 Èd�Ë ‚«dF�« w� sO�öLK� w�dO�_« ‰ö��ô« q�� Èd� sO� ÂUN�ô« «c� ‚ÒbB� Ê« wL�UF�« bNAL�« V�«d�
  U�uJ��«Ë ‰Ëb�« sO� ÊËUF��« wG�M� t�«Ë „d�A� W�dA��« dOB� ÒÊ√ w� sOB�« …u�œ tMO� X�u�« w�

øW�U� »uFA�« dO� tO� UL�
 …e�Ë  ”bI�«  wLK��  s�  «–UL�  ¨WOMOB�«  m�UO�O�  WF�UI�  w�  —uG�ù«  wLK��  s�  ŸU�b�«  Êu�Òb�
 WO�d�  W�UL��  W�dBMF�«  Ÿ«u�√  lA�_Ë  w�uONB�«  qOJM�K�  Âu�  Òq�  Êu{ÒdF��  r�Ë  W��U�  sOD�K�Ë
 U�U�U�{  lI�Ë  WO�dG�«   U�uJ��«  UN�dA�Ë  UN�F��Ë  UN�e�  w��«  UO�uH�ö�ù«  s�  «–U�Ë  øWO�K�√

øWO�d� W�Ëœ s� d��√ w� ¡U�d�√ ÊuLK�� ÎUO�u�
 rN�«u� «u���� rN�H�Q� «Ë√b� q� sJ� ¨bO� VKD� «c�Ë ¨WOK�«b�« ÊËRA�« w� q�b��« Âb� v�« Êu�b�
 rN�« Â√ øUO�O�Ë W�—u� s� UN�«u� V�� w�K�ô« nK��« w� uC� w�Ë UO�d� s� «u�K� q�Ë øW�—u� s�

ø‰Óu��U� W�UB� w�Ë …b�«Ë sOF� ô« ÊËd� ô
 øn�� r� sOOMOD�KH�« ¡U�œ ÒÊ« l� …b�«Ë WLKJ� sOD�K� «Ëd�c� r� «–ULK� wL�UF�« rK��« s� Êu�b���
 qI�F� Ê« ÎUO�d�Ë ÎUO�dO�√ Âu�bL�« w�uONB�« ‰ö��ö� `O�� WO�«dIL�œ ÒÍQ� WO�«dIL�b�« s� Êu�b���Ë

øÎU�«Ëb�Ë ÎULK�Ë Î«dN� sOM��«  «dA� ÊuOMOD�KH�« Èd�_«
 …œUI�  ÍÒd�Ë  ¨»uFA�«  vK�  wKDM��  V�–U�_«  bF�  r�Ë  vÒ�Ë  b�  W�œU��«Ë  W�«Òd��«   «—UFA�«  s�“  ÒÊ«
 ÊËR�  w�  rN�ö�b�  «uH�u�Ë  w�uONB�«  ‰ö��ô«  r�œ  s�  «uFKIO�  qFH�U�  ‰uI�«  «u�dI�  Ê«  …dO��  ‰Ëœ
 sO� »Ëd��« W�U�≈Ë UNLO�I�Ë UN�O�H�� UN�ËR� w� q�b��«Ë »uFA�«  «Ëd� VN� s� «uH�u��Ë ‰Ëb�«

ÆWO�«bB� rN�«u�b�Ë vMF� rN�uI� `�B� w� ¨UN�UFL���
 b� r�UF�«Ë ‰Ëb�« dOBL� Íœ«dH�ô« rJ���« s�“ ÒÊ« ŸUM��ô«Ë »uK�_« q�bF�Ë ZNML�« dOOG� Ê«Ë√ Ê¬

Æ‚dA�« w� ÎU�ÒbI�Ë »dG�« w� ÎUF�«d� „UM� ÒÊ√Ë ÁbN� vÒ�Ë
ÊUM�� ?  U�«—bK� wM�u�« e�dL�« d�b�*
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ô¡éªdG âëJ ádÉ°SQ á q«fGôjE’G äÉHÉîàf’G Ωƒj

 Ác� Ê√ vI�� sJ� ¨ÂuO�« d��  U�U� v�� Òb��«Ë ¨f�√ Ê«d�≈ t�bN� Íc�« q�uD�« Òw�U���ô« ÂuO�« UN�ÒbI� w��« sO�UCL�« w� …dO�� ≠
 WK�d� bF� ¨rzUI�« w�UO��« ÂUEM�«Ë w�«d�ù« Ÿ—UA�« sO� W�öF�« W�uO� W�—b� —U���« ‰Ë√Ë r�√ UNM� V�U� w� w� WO�Uzd�«  U�U���ô«
 vK� Ë√ rN�UE� vK� »öI�ô« v�≈ sOO�«d�ù« l�œ vK� XM�«—Ë ¨UNO� …UO��« —œUB� nOH��Ë Ê«d�≈ l�u�� X�bN��« w��« ÈuBI�« ◊uGC�«

Æt� rN��ö� p� q�_«
 ¨WO�UO��«   «dOOG��«  W�UM� w�  U�uIF�«  ÂUE� ÈËb� ‰u� ‰«R��« vK� ÎUL�U� ÎU�«u� Ê«d�≈  w� w�Uzd�«  w�U���ô«  bNAL�«  ÂÒbI� ≠
ÆÁ“U��S�  U�uIF�« qHJ��� W�dJ�F�« …uI�« Áe�M� r� U� Ê√ «uL Ò�u�Ë p�– qF� vK� W�dJ�F�« rN�u� …—b� W�œËb�L� ÊuÒO�dO�_« rK� U�bF�
 w��« V�M�« UNO ÒD�� ‰UL��«Ë WI�U� WO�U���«  «—Ëœ fL� w� WK��L�« Ÿ«d��ô« V�� “ËU��Ë Ÿ«d��ô« e�«d� vK� sO��UM�« X�UN� ≠
 «c�Ë ¨w�U�M��— wL�U� aOA�«Ë w�M�U��« wK� bO��« s� q� W�Uzd�«  vÒ�u� U�bM� w{UL�«  ÊdI�«  s�  UOMO�UL��«   U�U���«  w� UN�I��
 t�√Ë ¨r�b�Ë sOO�«d�ù« h�� Ê«d�≈ q�UA� Ê≈ ‰uIK� ¨WO�—U��«  U�U�d�« vK� bÒLF�L�« w�FA�« œd�« s� ÎU��U� W�—UAL�« Ác� w� Ê√ wMF�
 WIOI� „«—œ≈ w�M�_« «c� vK� Ê√Ë ¨w�M�ú� r�œö� rOK��� ÊËÒbF��� rN�√ WE�K� wMF� ô «cN� rN�U�uJ� t�u� sOO�«d�ù«  u� lH�—« ULN�

Æt� «u�dH� s� Íc�« WÒ�—uNL��«Ë …—u�K� r�_« “U��ù« qÒJA� Íc�« ¨rN�öI��« s� ÎU�U�œ t�N�«u� w� ÊËb Ò�u� sOO�«d�ù« Ê√
 UMOO�   U{ËUH�  sO�Ë  ¨UN�zU��Ë  WO�U���ô«  WOKLF�«  —U��  sO�  ÂU��«  qBH�U�  w�M�U��«  wK�  ÂU�ùU�  WK�L�  WO�«d�ù«  …œUOI�«  X���  ≠
 fOz— fO�Ë ¨WÒO�«d�ù« W�Ëb�« u� l�uO�Ë ÷ËUH� Íc�U� ¨U�dO�√ X�O� Ê«d�≈ Ê√ UN�uLC� ¨WÒOL�√ ÒqI� ô W�U�— w� ¨ÍËuM�« nKL�U� W�U��«

Æœ«d�√ W�Ëœ X�O�Ë  U��R� W�Ëœ wN� ¨UNO� rJ��« e�«d� dÒOG�� d�Q�� ô WÒO�«d�ù« W�Ëb�« tOC�d� U� Ê√Ë ¨w�Q� fOz— Ë√ —œUG�

 dO�� oK�Ë sOM�«uL�« Èb� WO�K� W�b� Àb�√ Íc�«Ë  U�Ëd�L�« vK� r�b�«
 W�UL�� WO�¬ —«d�≈ ÊËœ s�  U�Ëd�L�« s� r�b�« l�— u� ULO� q�I��L�« vK�

 `{Ë√ Íc�« d�� dL�_« …—UA� ÂUF�« w�ULF�« œU��ô« fOz— —«“ ¨f�√Ë

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

:¿É°†eQ ìÉÑ°U π«eõdG ≈©f »Ø«°ü≤dG

π«°UC’Gh π«ªédG »aÉë°üdG øeõdG øe ¬Lh

 Í—d??�??� V??O??I??� v??F??�
 wHOBI�«  ·“u�  W�U�B�«
 ÕU��  w�U�B�«  ¨ÊUO�  w�
 …Q��  w�u�ò  Íc??�«  ÊUC�—
 tKNL�  r�  w��  ÷—U�  d�«
 Î̈U�U� 83 e�U� dL� s� Î̈ö�u�
 w� tM� d��_« dDA�« vC�√
 w�  Î «b�b��Ë  ¨Âö??�ù«  WMN�

ÆåW�œUB��ô« W�U�B�«
 V??O??I??M??�« q???B???�« b?????�Ë
 qO�e�«  WKzUF�  wHOBI�«
 Í“U??F??� Îö???�U???� ÊU???C???�—
 s�—d�L�«  W�UI�  fK��
 t�“UF�Ë  ÎUFOL�  ¡ö??�e??�«Ë
 r??�—ò  ∫‰U???�Ë  ¨WOB�A�«
 –U��_«  dO�J�«  UMKO�“  tK�«
 rKF�« r�ô« ¨ÊUC�— ÕU��
 ¨W�œUB��ô«  W�U�B�«  w�
 d{U��«  ¨‚uK��«  w�ö�ù«

 t�dO��Ë WOB�A�« t�UO� w� r�«— Íc�« `�HML�« ¨rOLB�« wM�u�« ¨rz«b�«
 t��Òd�Ë ¨W�OD�« t�Ë— X�J�  UO�U��≈ ¨¡UDF�U� WK�U��« WK�uD�« WOMNL�«

Æåt�bF� W�U�√  b�√ WO�U��≈ W�LK� d�ü« s�
 s�“ w� qO�d�« ÒbA� qO�_«Ë qOL��« w�U�B�« s�e�« s� t�Ëò ∫·U{√
 W�—U� W�ö� ÊuJ� Ê√ œU��« sL� Î̈U�O� wMF� …UO��« bF� r� ÆW�dG�«Ë l�u�«
 W�U� vK� h�d�« i�— t�M�� ÂU�√ w�Ë ÆÁœuF�Ë s�u�« oÒ�Q� WK�d� w�

ÆåW�ËUN�«
 ¨ÊUC�—  ÕU��  dO�J�«  UMKO�“  tK�«  r�—ò  ∫ÎözU�  wHOBI�«  VOIM�«  r��Ë
 s�c�« ¡ö�e�«Ë  öO�e�« ÒqJ�Ë t�KzUF� ¡«eF�«Ë ¨…d�UD�« t�Ë— vK� Âö��«Ë

ÆåÎU�œU�Ë ÎU��� ÎU�√ Áu�d�

ÊUC�— ÕU�� q�«d�« qO�e�«



7ريا�سة / ت�سلية
الحار�س جبران لحود جديد المنتخب الوطنّي

وانطالق التمارين ا�ستعدادًا للقاء جيبوتي

التحاد الأوروبّي يهّدد بنقل كاأ�س اأوروبا من لندن

البر�سا يفاو�س �سخرة المان�سافت جينتر

ميلووكي باك�س نجا من انتفا�سة نت�س

ليذهب اإلى مباراة �سابعة حا�سمة اليوم

الجتماع التح�سيرّي لدورة 

بلدّية الغبيرّي للقدامى

)مواليد  القدامى  القدم  كرة  بالعبي  الخاصة  الغبيري  بلدية  لدورة  المنّظمة  اللجنة  اجتمعت 
1975 وما دون( في المجمع الرياضي بحضور مسؤولي الفرق المشاركة والحكم المعتمد لقيادة 

مبارياتها الدولي جميل رمضان. 
استهل اللقاء منّسق الدورة التنظيمي الزميل إبراهيم وزنه مرّحباً بممثلي الفرق المشاركة، قبل 
أن يتّم التداول بكافة األمور الفنّية واللوجستية، فطرحت اآلراء ورفعت المقترحات قبل صياغتها 
وتوزيعها مع جدول المباريات التي ستنطلق في 28 حزيران الحالي على المشاركين، وفي ضوء 
البراجنة  برج  الراسينغ،   ، العهد  األولى:  ضّمت  مجموعتين،  إلى  الفرق  وّزعت  القرعة،  نتيجة 

وعاليه، فيما ضّمت الثانية: الصفاء، الساحل، بيروت والغبيري. 
وباء  ومخاطر  الصحّية  للمستجّدات  نظراً  الماضي  العام  تقم  لم  ال��دورة  أن  إلى  اإلش��ارة  مع 

كورونا. 
شارك في االجتماع كل من: ابراهيم وزنه )عن اللجنة المنّظمة(، فيصل شهيب وأنور أبو فخر 
فرحات  بسام  )بيروت(،  رّح��ال  زهير  )الراسينغ(،  طباجة  وحسين  الحاج  جوزيف  )عاليه(، 
البراجنة(، ناصيف شريم )الساحل(، محمد بري )الصفاء( وفيصل وزنه  ومحمد حاطوم )برج 

)الغبيري � الشياح(. 
وقام الجميع بجولة ميدانية على مرافق المجمع الرياضي واالطالع على الملعب العشبي الذي 

سيحتضن المباريات واللقاءات بين نجوم الزمن الجميل.

قبل انطالق ت�سفيات المونديال في اأيلول المقبل

الفيفا يعلن ت�سنيفه الجديد للمنتخبات الآ�سيوّية
والذي  الجمعة،  أمس  اآلسيوية،  المنتخبات  تصنيف  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
سيتّم االعتماد عليه رسمياً خالل مراسم قرعة الدور النهائي لتصفيات مونديال قطر 2022 لكرة 

القدم. 
ولم يختلف التصنيف الحالي كثيراً عن السابق باستثناء تقّدم اإلمارات على حساب العراق، 

األمر الذي جعلها في المستوى الثالث بينما تراجع أسود الرافدين إلى المركز الرابع. 
وكوريا  أستراليا  الثاني  المستوى  وإي��ران، وف��ي  اليابان  من  األول ك��ل  المستوى  في  وج��اء 
الجنوبية، والمستوى الثالث السعودية واإلمارات، والمستوى الرابع العراق والصين، والمستوى 

الخامس عمان وسورية، والمستوى السادس فيتنام ولبنان. 
وستجري مراسم القرعة في األول من أيلول المقبل في مقر االتحاد اآلسيوي عبر االتصال المرئي، 

لوضع خريطة الطريق أمام 12 منتخباً ستتنافس من أجل الوصول إلى مونديال قطر. 
إلى مجموعتين، حيث تضم كل  المتأهلة  المنتخبات  الجديد سيتّم توزيع  التصنيف  وبحسب 
مجموعة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الذهاب واإلياب، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى مونديال 
2022 مباشرة، فيما سيتنافس ثالث كل مجموعة في الملحق القارّي، والفائز منهما سيلتقي مع 

رابع الكونكاكاف في الملحق العالمي.

ال�سويد تت�سّدر مجموعتها 

بفوزها على �سلوفاكيا

1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب  تغلب المنتخب السويدي على نظيره السلوفاكي 
المجموعة  منافسات  من  الثانية  الجولة  ضمن  الجمعة،  أمس  المونديالي  بطرسبورغ  مدينة 

الخامسة ألمم أوروبا. 
ويدين المنتخب السويدّي بالفضل في الفوز لنجمه إيميل فورسبيرغ الذي سجل الهدف الوحيد 

في المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة ال�77. 
وهذا الفوز، هو األول للمنتخب السويدي في البطولة القارّية بعد تعادله في مباراته األولى من 

دون أهداف مع إسبانيا التي تواجه بولندا في الجولة ذاتها غداً السبت.
�  الترتيب الحالي للمجموعة الخامسة:

1 � السويد 4 نقاط )تعادل وفوز(
2 � سلوفاكيا 3 نقاط )فوز وخسارة(

3 � إسبانيا نقطة واحدة )تعادل(
4 �  بولندا من دون نقاط )خسارة واحدة(.

إلى  باإلضافة  الست،  المجموعات  من  مجموعة  كل  ووصيف  متصّدر  ال�16  دور  إلى  وسيتأهل 
أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث. 

هذا، وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا »يورو 2020« المؤجلة عاماً كامالً بسبب كورونا، 
أوروبية ألول مرة في تاريخ  11 مدينة  المقبل في  الحالي و11 تموز  11 حزيران  الفترة بين  في 
المسابقة احتفاالً بالذكرى الستين النطالقها، وهي مدن: »أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، 

بودابست، كوبنهاغن، غالسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ«.

{ محمد حسن الخنسا
الى  القدم  لكرة  لبنان  منتخب  تأّهل  بعد 
العالم،  كأس  إلى  المؤهل  الحاسم  ال��دور 
سارع االتحاد اللبناني لكرة القدم لالتصال 
تعزيز  بغية  الخارج  في  محترفة  بعناصر 

صفوفه.
االتحاد على  التي سيعمل   وأول األسماء 
لبناني  أصل  من  المكسيكي  الحارس  ضمها 
له  سبق  ال��ذي  سنة(،   27( لحود  جبران 
المكسيك  منتخب  مع  واحدة  لمباراة  اللعب 
الجديد  التعديل  لكن  البوسني،  نظيره  أمام 
بتغيير  لالعب  يسمح  الفيفا  قوانين  في 

المنتخب فيما لو أقل من ثالث مباريات.
في  االت��ح��اد  باشر  السياق،  ه��ذا  وف��ي   
موافقة  بإنتظار  المطلوبة  المعامالت  إجراء 
مع  المشاركة  في  لالعب  بالسماح  الفيفا 
الحاسمة  التصفيات  في  اللبناني  المنتخب 

التي ستنطلق في شهر أيلول المقبل. 
وجبران لحود، هو شقيق حارس األنصار 
ويلعب  لحود،  نمر  السابق  البرج  وشباب 
حالياً ضمن صفوف نادي سانتوس الغونا 
أندية  م��ع  اللعب  ل��ه  وسبق  المكسيكي، 
تيغوانا وكروز ازول في الدوري المكسيكي، 
حيث حقق مع األخير لقب كأس الكونكاكاف 
لألندية وشار مع منتخب المكسيك األولمبي 
في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي 

جانيرو )مباراة واحدة(.
تدريباته  لبنان  منتخب  خاض  وأم��س، 
الذي  التدريب  وهو  حسن،  بئر  ملعب  على 
يسبق السفر إلى الدوحة لمواجهة جيبوتي 
الفني  المدير  وك��ان  العرب،  بطولة  ضمن 
األيام  في  العب  من  أكثر  ضّم  قد  طه  جمال 
حيدر  ح��ج��ازي،  أح��م��د  منهم:  الماضية 
خريس، حسن مهنا والحارس علي السبع، 

الالعبين  م��ن  ع���دداً  أن  إل��ى  اإلش���ارة  م��ع 
للمنتخب في بيروت  المحترفين قد انضموا 
سعد  وحسن  عثمان  وماجد  الحلوة  كهالل 

)سوني(.
إجماع  ل��وح��ظ  ال��ت��م��ري��ن،  أج���واء  وم��ن 
جيبوتي  على  الفوز  تحقيق  على  الالعبين 
المقامة  العرب  كأس  نهائيات  إلى  والتأهل 
الحالي،  العام  أواخر  القطرية  الدوحة  في 

االتحاد  عام  أمين  بحضور  التمارين  وجرت 
ورئيس  الشحف  جهاد  القدم  لكرة  اللبناني 
قبيسي،  م��ازن  الدكتور  المنتخبات  لجنة 
العبي  ومعظم  واإلداري  الفني  الجهاز  إلى 
يحصلوا  ل��م  ال��ذي��ن  باستثناء  المنتخب 
صفوف  إلى  لالنضمام  فرقهم  من  إذن  على 
القائد  تصريح  يلي  م��ا  وف��ي  المنتخب، 
قطر  إل��ى  ذاه��ب��ون  »نحن  معتوق:  حسن 

الفوز  نحقق  كي  للمباراة  كامل  وتركيزنا 
شخصياً  لي  وبالنسبة  النهائّيات،  لبلوغ 
والقيام  للعب  جاهزاً  أصبحت  أنني  أعتقد 
نحن  والوطن،  المنتخب  تجاه  بواجباتي 
نملك مجموعة متجانسة تستطيع أن تحقق 
اإلنجازات مع قليل من التوفيق والمزيد من 
العمل الدؤوب والتعب ونحن دائماً كبار مع 

الكبار«.

»يويفا«  القدم  لكرة  األوروب��ي  االتحاد  هّدد 
بنقل نهائي يورو 2020 من لندن إلى بودابست 
البريطانّية الحجر  في حال لم ترفع السلطات 
وضيف  مسؤول   2500 عن  اإللزامّي  الصحّي 

رفيع المستوى في البطولة. 
البريطانّية، فإن  »التايمز«  لصحيفة  ووفقاً 
الحكومة  م��س��ؤول��ي  ب��ي��ن  ن��ق��اش��ات  ه��ن��اك 
البريطانية، إلعفاء أعضاء االتحادين األوروبي 
السياسيين  وك��ذل��ك  ال��ق��دم،  لكرة  وال��دول��ي 

من  اإلع��الم  وسائل  وأف��راد  الراعية  والجهات 
قيود كورونا لدى وصولهم إلى لندن. 

دخول  الوافدين  على  بريطانيا  وتفرض 
انتشار  لزيادة  تفادياً  إجبارّي،  صحّي  حجر 
مسؤولي  غضب  أثار  ما  وهو  كورونا،  فيروس 

اليويفا. 
لتنظيم  اليويفا  سحب  احتمالّية  ظل  وفي 
»ويمبلي«،  وملعبها  لندن  من  اليورو  نهائي 
الشخصيات  آلالف  للسماح  اتجاهاً  هناك  فإن 

للحجر  الحاجة  دون  إنكلترا  بدخول  المهمة 
من  البطولة  نهائي  نقل  خطط  لوقف  الصحي، 
»ويمبلي« إلى العاصمة الهنغارية بودابست. 

أم��م  ب��ط��ول��ة  م��ن  ال�16  النسخة  وت��ق��ام 
لندن  بينها  من  مختلفة،  مدينة   11 في  أوروبا 
تاريخ  في  األول��ى  للمرة  وذل��ك  وب��وداب��س��ت، 

البطولة. 
وي��ع��د م��ل��ع��ب »ب��وش��ك��اش أري���ن���ا«، في 
سيفتح  الذي  الوحيد  الملعب  هو  بودابست، 

سعته،  من   100% بنسبة  للجماهير  أبوابه 
بينما تستقبل باقي المالعب نسبة محددة من 
جهة  من  كورونا.  جائحة  بسبب  المشجعين 
الروسية  العاصمة  بلدية  رئيس  أعلن  ثانية، 
المشجعين  منطقة  إغ��الق  عن  أم��س  موسكو 
نسختها  مباريات  الموّزعة   2020 ي��ورو  في 
من  أكثر  تضم  التي  التجمعات  وحظر  ال�16، 
اإلصابة  ح��االت  ارتفاع  بسبب  شخص  أل��ف 

بفيروس كورونا.

دائ���رة  أل��م��ان��ي��ا،  منتخب  م��داف��ع  دخ���ل 
يسعى  ال��ذي  برشلونة،  ن��ادي  اهتمامات 
لتعزيز قوة الخط الخلفي قبل انطالق موسم 

 .2022-2021
ألمانيا«   � سبورت  »سكاي  شبكة  وذكرت 
مفاوضات  في  دخل  الكاتالوني  النادي  أن 
بالفعل مع ماتياس جينتر، مدافع بوروسيا 

القليلة  األي����ام  خ���الل  م��ون��ش��ن��غ��الدب��اخ، 
الماضية. 

بين  االتصال  خطوط  فتح  إلى  وأش��ارت 
عقب  األلماني  والدولي  البارسا  مسؤولي 
ضد  ب��الده  منتخب  م��ب��اراة  ف��ي  مشاركته 
فرنسا، والتي انتهت بفوز األخير )1-0( في 

الجولة االفتتاحية لدور مجموعات اليورو. 

مونشنغالدباخ  مع  بعقد  جينتر  ويرتبط 
يدفع  ق��د  مما   ،2022 ال��ع��ام  صيف  حتى 
التفاوض على بيعه،  النادي األلماني لقبول 
الموسم  نهاية  مع  مجاناً  رحيله  من  ب��دالً 

المقبل. 
الفترة  في  عاماً   27 ال�  صاحب  وارتبط 
ليفركوزن،  ب��اي��ر  إل��ى  باالنتقال  األخ��ي��رة 

خالل  األوروب��ي  الدوري  في  سيشارك  الذي 
المقبل. الموسم 

السابق،  دورتموند  بوروسيا  العب  ويعد 
من الركائز األساسية في تشكيلة المانشافت، 
الخط  في  لوف  يواكيم  مدربه  عليه  يعّول  إذ 
الخلفي، إلى جانب الثنائي أنطونيو روديغر 

وماتس هوميلز.

نجا ميلووكي باكس من انتفاضة بروكلين نتس قبل 
أن يسجل 14 نقطة متتالية ليفوز 104-89 على ضيفه 
في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة األميركي 

للمحترفين. 
وأدرك باكس التعادل 3-3 ليتأجل الحسم إلى المباراة 
السابعة في بروكلين، اليوم السبت، بعدما أحرز الثالثي 
هوليداي  وجرو  أنتيتوكومبو  ويانيس  ميدلتون  كريس 

89 نقطة. 
باكس  ميلووكي  مسجلي  قائمة  ميدلتون  وتصّدر 
برصيد 38 نقطة، ثم أنتيتوكومبو وله 30 نقطة كما أحرز 
لتعويض  األرض  صاحب  وسعى  نقطة.   21 هوليداي 
التي أحكم عليها قبضته،  الخامسة  المباراة  انهياره في 
 ،2-3 للتقدم  أن ينتفض كيفن دورانت ويقود نتس  قبل 
ال  وقد  الكاحل  في  بالتواء  إيرفينغ  كايري  غياب  رغم 

يشارك في المباراة السابعة أيضاً. 
ونجح  مبكراً  سيطرته  فرض  على  عازماً  باكس  وبدا 
في التقدم 18-5 بفضل 7 نقاط من أنتيتوكومبو وفقدان 
نتس الكرة 4 مرات في أول 6 دقائق وتسجيل رمية ثالثية 

واحدة من 6 محاوالت. 
وتحّسن أداء نتس قليالً وأحرز 14 نقطة مقابل 8 نقاط 

لباكس الذي أنهى الربع األول متقدماً 19-26. 
وتقدم  الثاني  الربع  بداية  في  باكس  تفوق  واستمّر 
44-31، لكن جيمس هاردن أحرز 5 نقاط، وأضاف بليك 

غريفين 4 نقاط ليتقلّص الفارق إلى 4 نقاط. 
4 دقائق قبل أن  وتبادل الفريقان التسجيل على مدار 
الشوط  باكس  لينهي  ثالثيتين  رميتين  ميدلتون  ُيحرز 

األول 48-59. 
الربع  بداية  في  اآلخ��ر  محاوالت  على  فريق  كل  ورّد 
نتس  أحرز   63-72 إلى  النتيجة  وصول  وبعد  الثالث، 

هاردن ودورانت 4 نقاط ليصبح الفارق 5 نقاط. 
وكّرر ميدلتون ما فعله في نهاية الربع الثاني وأحرز 
7 نقاط متتالية لينهي باكس الربع الثالث متفوقاً بفارق 

11 نقطة.
الربع  بداية  في  نقطة   15 إلى  الفارق  اتساع  وبعد 
منهما  لكل  نقاط   5 هاريس  وجو  دوران��ت  سجل  األخير 

لتتقلص النتيجة إلى 77-82. 
لكن  سيتكّرر،  الخامسة  المباراة  في  حدث  ما  أن  وبدا 
للتعويض  أخرى  فرصة  توجد  ال  أنه  باكس  معرفة  مع 

انتفض الفريق أمام جماهيره. 
نقطة   14 وهوليداي  وميدلتون  أنتيتوكومبو  وأحرز 
ثالث  من  أقل  في   77-96 إلى  الفارق  ليتسع  متتالية، 

دقائق. 
وأخ��رج  النهاية  من  دقائق   5 قبل  نتس  واستسلم 
إلى  الحسم  ليتأجل  األساسيين،  ناش  ستيف  المدرب 

المباراة السابعة على أرضه. 
كاملة،  الخامسة  المباراة  لعب  الذي  دوران��ت،  وكان 
فيما  نقطة   32 ول��ه  نتس  صفوف  في  تسجيالً  األكثر 

أضاف هاردن 16 نقطة.
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الحرب  واإلرادة..  اإلدارة  »نصر  كتاب  يتناول 
واإلعالمي  للكاتب  أخيراً  صدر  الذي  سورية«  على 
سورية  على  للحرب  الكاملة  القصة  أحمد  رياض 
العشر  ت��ج��اوزت  ف��ت��رة  خ���الل  فيها  ج���رى  وم���ا 

سنوات.
ويأتي الكتاب استمراراً لمشروع أحمد التوثيقي 
حقيقية  روايات  مجّسداً  اذكرونا«  ننسى..  ال  »كي 
الشرف  معارك  في  السوري  الجيش  بطوالت  عن 
والدفاع عن الوطن ضد اإلرهاب الذي حاول تدمير 

البلد.
االع��الم  ل�وسائل  تصريح  ف��ي  أحمد  وأوض��ح 

اإلدارة  نصر  على  تأكيد  هو  للعنوان  اختياره  أن 
الجيش  وب��س��ال��ة  ال��س��وري��ة  للقيادة  الحكيمة 
وعدالة  بأرضه  المؤمن  الشعب  وصمود  السوري 

قضيته.
وقد استضاف المركز الثقافي العربي في مدينة 
طرطوس حفل توقيع الكتاب وسط حضور رسمي 
استغرق  عمل  ثمرة  الكتاب  هذا  ويأتي  وشعبي، 
من  والتقّصي  والتحليل  البحث  من  أشهر  ستة 
 200 قاربت  التي  صفحاته  في  ليحتضن  الكاتب 
الحرب  تفاصيل  المتوسط  القطع  م��ن  صفحة 

اإلرهابية على سورية.

ومجريات  المعطيات  على  وبناء  أنه  أحمد  وأكد 
األحداث بشكل عام سورية لم تسقط كما لم يسقط 
المتآمرين  مشاريع  سقطت  بل  السوري  المواطن 

لتنتصر سورية وحلفاؤها على اإلرهاب وداعميه.
يشار إلى أن باكورة المشروع التوثيقي الخاص 
للكاتب قدمها بداية شهر شباط الفائت في روايتي 
تناول  اللتين  الشمس«  و«جبال  القمم«  »ح��رب 
بالصور  مدعمة  حقيقية  لمعارك  عرضاً  فيهما 
السوري خالل  العربي  الجيش  والوثائق لبطوالت 
معارك الشرف ضد اإلرهابيين في مناطق عدة من 

السورية. الجغرافية 

محافظة  ف��ي  ل��آث��ار  العامة  المديرية  أق��ام��ت 
األثرية  »المكتشفات  عنوان  تحت  ندوة  طرطوس 
الهنغارية  البعثة  مع  بالتعاون  طرطوس«  في 

العاملة في قلعة المرقب في متحف طرطوس.
عرضاً  والمختصين  الباحثين  من  عدد  قدم  وقد 
محافظة  في  األثرية  والمكتشفات  المواقع  أله��م 

طرطوس ضمن الندوة. 

عوض
وق����ال م��ح��م��د ع���وض ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل��آث��ار 
في  ثقافي  لقاء  عن  عبارة  الندوة  »هذه  والمتاحف: 
التي  الجامعة  السورية  الهوية  حيث  أثري  مكان 
طرطوس  أن  إلى  مشيراً  تدميرها«،  اإلرهاب  حاول 
تمتلك مواقع أثرية مهمة والحفاظ عليها مسؤولية 

جمعية.

حسن
اآلث���ار  م��دي��ر  ح��س��ن  م����روان  أش���ار  جهته  م��ن 
لوسائل  ت��ص��ري��ح  ف��ي  ب��ط��رط��وس  وال��م��ت��اح��ف 
يقدم  رئيسية  محاور  تتضمن  الندوة  أن  اإلع��الم 
المواقع  ح��ول  معلومات  ال��م��ح��اض��رون  خاللها 
تنتهي  المحافظة  في  األثرية  المكتشفات  وآخ��ر 
للكتب  معرض  إل��ى  إضافة  عامة  نقاش  بجلسة 
لصور  ومعرض  بالمديرية  الخاصة  والمنشورات 
تستبدل  المتحف  سور  على  وضعها  يتم  توثيقية 
بهدف  أشهر  ثمانية  كل  دوري  بشكل  معلوماتها 
األثرية  المواقع  عن  وأحدثها  المعلومات  كل  تقديم 

بالمحافظة.

ماجور
في  الهنغاري  الجانب  مدير  ماجور  ب��االج  أما 
أن  أوضح  المشتركة  الهنغارية  السورية  البعثة 
 2007 ع��ام  منذ  المرقب  قلعة  في  تعمل  البعثة 
منها  السوري،  الجانب  مع  مهمة  نتائج  وحققت 
اكتشاف أكبر لوحة في كنيسة القلعة التي تحّولت 
في ما بعد الى جامع مرسومة بأياٍد أوروبية نهاية 
ليوحنا  آي��ات  رس��وم  تحوي  عشر  الثاني  القرن 

المعمدان.
في  ثالثة  مدينة  اكتشاف  إل��ى  ماجور  وأش��ار 

مدينة  بمثابة  وهي  هكتارات   10 مساحتها  الموقع 
ومقبرة  كنائس  فيها  متأصلة  جدران  حولها  كاملة 
أكبر  االكتشاف  بهذا  المرقب  قلعة  مساحة  لتصبح 

بنحو ثالث مرات عما كانت عليه.

سعد
التخطيط  مدير  سعد  همام  الدكتور  وت��ح��ّدث 
عمريت  موقع  عن  العامة  المديرية  في  والدراسات 
السوري  الساحل  على  فينيقية  كمدينة  وأهميته 
بداية  منذ  فيها  ظهرت  التي  األث��ري��ة  والعناصر 

األعمال في القرن التاسع عشر حتى اآلن.
ضمن  لسعد  وف��ق��اً  عمريت  ف��ي  العمل  وي��ن��درج 
مشروع »أطلس للمواقع األثرية« الذي أطلقته مديرية 
التنقيب بالمديرية العامة بداية العام الحالي بهدف 
نظام  باستخدام  وإحداثياتها  األثرية  المواقع  حصر 
المعلومات الجغرافي مع إدراج الوثائق والمعلومات 
المتعلقة بها لتكون قاعدة بيانات متاحة للباحثين 
والمهتمين مع تشكيل فرق عمل في المحافظات تقوم 
المعلومات  لتجميع  والمكتبي  الميداني  بالمسح 

ومقارنتها بالنتائج السابقة.

علي
آثار  دائرة  في  التنقيب  شعبة  رئيس  علي  سعد 
في  برمائيل«  »تبة  موقع  عن  شرحاً  قدم  طرطوس 
أن  إلى  الفتاً  الحميدية،  ناحية  في  المنطار  بلدة 
عبارة  وكان   2010 عام  أوائل  بالموقع  بدأ  العمل 
أثرّي  موقع  أنه  الحقاً  تبين  اختبارّية  أسبار  عن 
رس��وم  عليها  فسيفسائية  لوحة  فيه  اكتشفت 
نباتية وحيوانية وهندسية وسراج فخاري يحوي 
57 قطعة نقدية ذهبية مرسوم عليها صور ألباطرة 
حكموا خالل الفترة البيزنطية إضافة إلى مكتشفات 

أخرى كالقبور الفردية وبعض اللقى األثرية.

عمران
ورأت صبا عمران أمين متحف طرطوس أن قيام 
قيمة  يضفي  تاريخي  أثري  موقع  في  أثري  نشاط 
إسهامه  عن  فضالً  ومكانته  الموقع  ألهمّية  أخرى 
أهمية  على  الشابة  األجيال  بين  الوعي  بتوسيع 

التراث ويجّسد االنتماء العميق للجذور.

سهام  األديبة  مع  مقابلة  الخضر  خالد  محمد  »سانا«  مندوب  أجرى 
يوسف التي قالت: 

التهويل  عن  االبتعاد  وأح���اول  كتاباتي  في  الواقعية  من  أنطلق 
فأقّدم  بالكلمة،  وأص��ّوره  عنه  أعبر  الذي  الواقع  عرض  في  والتضخيم 
الحقيقة للقارئ كما هي، كما شاهدتها وكما سمعتها وبهذا تكون مشاعر 

القارئ وتأثره بما يقرؤه صادقاً وحقيقياً.
وعن عملها في مجال الترجمة أوضحت يوسف: كان لذلك األثر الكبير 
من  مباشرة  الرواية  أسمع  ألنني  أكتبه  ما  في  الواقعية  اعتمادي  في 
أصحابها، وإن صح التعبير من أبطالها وخاصة أنني أعمل في الترجمة 
يمكنني  أمانة  وبكل  األشخاص،  مع  اللحظة  وأعيش  المباشرة  الفورية 
رواية  تصاغ  أن  ترقى  جديدة  مادة  يوم  كل  لي  تقدم  الترجمة  إن  القول 

ذات بعد اجتماعي وأخالقي وتربوي.
ثقافتين  بين  وجسر  لغتين  بين  نقل  الترجمة  ي��وس��ف:  وق��ال��ت 
بين  يجمع  ما  بقدر  لغات  من  المرء  يجيد  ما  وبقدر  أكثر  أو  وحضارتين 
ومهنة  يتقنها  التي  اللغات  بعدد  واحدة  شخصية  في  عدة  شخصيات 
الترجمة من المهن المتعبة، لكنها من المهن الشّيقة، ويتوقف ذلك على 

درجة إتقان اللغة التي تترجمها وإلمامك بثقافتها.
لما تكتبه.. قالت يوسف:  األقرب  األدبية وأيهما  وبالنسبة لألجناس 
والكتاب  األدب��اء  من  المهتمين  لنقد  معين  أدبي  عمل  يتعرض  ما  كثيراً 
األدبية تمزج  المادة  إذا كانت فصول  حول تصنيفه وتجنيسه وخاصة 

أو  الشعري  أو  الوصفي  النص  بين  أو  والسردي  الروائي  النص  بين 
حول  األدباء  بعض  آراء  اختلفت  حيث  معي  حصل  ما  وهذا  المسرحي؛ 
تصنيف أو تجنيس كتابي »بحر الدموع وأرض الشموع« كنص روائي 

أي رواية أم إنه نص سردي.
وأضافت األديبة يوسف: من الضرورة تقديم النص للقارئ بما يحاكي 
األدبية  األجناس  أن  وأعتقد  إنسانيته  ويالمس  يعيشه  الذي  الظرف 
تتالزم مع واقع المجتمعات والشعوب وتتطور وربما تولد أجناساً أدبية 
جديدة بالتوازي مع ما يطرأ على حياة الشعوب من تحّوالت، مشيرة إلى 
أن األمثال والحكايات واألساطير كانت وما زالت تعتبر شكالً من أشكال 
االجتماعية  الحالة  عن  التاريخ  عبر  عبرت  ما  وكثيراً  األدبّية  األجناس 
واالقتصادية والسياسية التي مرت في تاريخ الشعوب مرّجحة النص 

األدبي الذي يالمس واقع الناس سواء أكان نصاً سردياً أو روائياً.
التي  والتغيرات  األح��داث  تشكل  ما  غالباً  أنه  إلى  يوسف  وأش��ارت 
تشهدها المجتمعات مادة ثّرة لتفاعل األدب والثقافة معها، ومن الطبيعي 
أن تستنهض األدباء والكّتاب والشعراء والفنانين ليكتبوا ويعبروا عنها 

وقد تأتي نتيجة أعمالهم وكأنها تأريخ لهذه األحداث.
الوطن  وقداسة  المحبة  قيم  تكّرس  ثقافة  إلى  بحاجة  نحن  وقالت: 
وتنشر مفهوم التآخي والسالم في المجاالت كافة وعلى كل المستويات.

الدموع  وبحر  وسورية  أمي  التوأمان-  يوسف:  األديبة  روايات  ومن 
وأرض الشموع.

»ن�سر الإدارة والإرادة.. الحرب على �سورية« 

كتاب جديد لالإعالمي ريا�ض اأحمد �سمن م�سروعه التوثيقّي

ندوة حول المكت�سفات الأثرّية في متحف طرطو�ض 

وعر�ض لأهم الآثار والمواقع الأثرية في المحافظة 

الأديبة �سهام يو�سف: نحن بحاجة اإلى ثقافة تكّر�ض قيم المحبة وقدا�سة الوطن 

وتن�سر مفهوم التاآخي وال�سالم في المجالت كافة

خذوا الحكمة من ال�سغار

{ يكتبها الياس عّشي

الشوكوال  ارتفعت أسعار   1947 في عام 
المدن  إح��دى  أط��ف��ال  فقام   ،60% كندا  ف��ي 
بمقاطعة شراء الشوكوال، وقاموا بمسيرات 
وانضّم  الخبر،  ف��ذاع  احتجاجهم،  معلنين 
فتوقفت  للمقاطعة،  األخ���رى  ال��م��دن  أط��ف��ال 
الشركات  ورض��خ��ت  ال��ش��وك��وال،  مبيعات 
إلى  ال��س��ع��ر  وع����اد  ال���م���ادة،  ل��ه��ذه  المنتجة 

طبيعته.
ومن له أذنان فليسمع… جّربوا واقضوا 
أن  بعد  تخسرون  فماذا  المال،  حيتان  على 

خسرتم الكثير؟

درد�صة �صباحية

ِرب في لبنان »الطبقات« ُت�ضْ

{ حّيان سليم حيدر

سمعت حوار »طبقة« الحّكام في لبنان... فراودني بيت 
الشعر:

»بئس الحوار كالٌم في النهار هدًى
وفي الظالم صواريخ ونيران!«)1(

وتفاعلت »طبقة« الشعب مع محنتها الكبرى، فأْكَملت 
شعراً:

»والشعُب - ما العروة الوثقى إذا انفرطت؟-
ألشعُب من كثرة الذؤبان قطعان!«)1(

ورأيت »طبقة« الناس، الضاِرب والَمضروب، ُتْضِرب 
مع بعضها البعض، فقرأت في شعره:

ً »وأمسينا كما شاؤوا عبيدا
نفاخر كيف نعتفر الترابا
فال هم أركبونا ظهر حّق
وال نحن امتطيناها عرابا
وال كانوا لنا عدالً وهدياً
وال كنا لهم حرباً حرابا

مشينا في رعيتهم خرافاً
فساروا في رعايتنا ذئابا«)2(

...
ومع هذا، وبسببه... إنصرفُت إلى دراسة »طبقة« 

األوزون... األسهل فْهماً.
)1( سليم حيدر - قصيدة »المحنة الكبرى« 1975 - ديوان 

»لبنان«.
دي��وان   -  1946 »ال��ع��دال��ة«  قصيدة   - حيدر  سليم   )2(

»مهرجان العدالة«.
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المدير اإلداري 
نبيل بونكد

عبد الهادي يوّقع كتابه في دم�سق

»التفاو�ض بين ال�ستراتيجية والتكتيك.«..

التحرير  لمنظمة  السياسية  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ع 
»التفاوض  كتابه  الهادي  عبد  أن��ور  السفير  الفلسطينية 
الروسي  الثقافي  المركز  في  والتكتيك«  االستراتيجية  بين 
من  وحشد  سفراء  بحضور  دمشق،  السورية  العاصمة  في 

الشخصيات السياسية والثقافية واإلعالمية.
وأكد عبد الهادي حرصه على »إيصال التجربة الفلسطينية 
»أهمية  إلى  مشيراً  القادمة«،  لألجيال  السياسي  العمل  في 
محّددة،  ومعلومات  بمواصفات  متمكنين  مفاوضين  تجهيز 
وقوة  الشخصية  بقوة  متمّيزاً  يكون  أن  يجب  المفاوض  ألّن 

األداء وسرعة البديهة«.
رسالة  أرس��ل  أن  الكتاب  هذا  خالل  من  »حاولت  وق��ال: 
على  يؤثر  أن  يستطيع  المفاوض  أّن  يقرأها  لمن  للجميع 
التجربة  على  اّطالعي  عبر  وذلك  متمكناً،  كان  إذا  النتائج 
السلطة  بها  قامت  التي  والمفاوضات  الفلسطينية  الوطنية 
بشكل  مارستها  والتي  عاماً،  عشرين  لمدة  الفلسطينية 
صحيح ورفضت أن تساوم أو تفّرط من خالل تمسكها بالحق 

في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس«.

السبت 19 حزيران 2021
Saturday 19 June 2021
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