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الشرق األوسط  كشف مركز دراس��ات 
ال��وس��ط��ى ع��ن م���راس���ات سرّية  وآس��ي��ا 
األزمة  في  المشاركة  الدول  إلحدى  تعود 
مالية  ب��ن��ش��اط��ات  وت���ح���دي���داً  ال���س���وري���ة 

وعسكرية في إدلب السورية.
وكتب المركز على صفحته الرسمية في 
األخيرة  اآلون��ة  في  »حصلنا  »فيسبوك«: 
على مراسات سرية تكشف عن ضلوع 
المهمة  األذرب��ي��ج��ان��يّ��ة  ال��ع��ن��اص��ر  ب��ع��ض 
ضابط  ه��ؤالء  ومن  السورية،  األزم��ة  في 
األذربيجانية،  الخاصة  ال��ق��وات  ومنسق 
ال�����ذي ي��ش��غ��ل منصب  ح��س��ي��ن أزي������ري، 
مجموعة  عن  والمالي  اإلداري  المسؤول 
اإلرهابية  واألن��ص��ار«  المهاجرين  »ل���واء 
التي تعد أحد الفروع التابعة لهيئة تحرير 

الشام اإلرهابية في سورية«.
ت��ق��ري��ره »يعتبر  ال��م��رك��ز ف��ي  وأض����اف 
المسؤول  أزي��ري،  حسين  األذربيجاني، 
والمالية  اإلداري������ة  ال���ش���ؤون  إدارة  ع���ن 
عن  م��س��ؤول��ة  ش��خ��ص��ي��ة  وه���و  للتنظيم 
التمويل  حمات  وتنظيم  المالية  التدفقات 
»اإلنسانيّة«  المساعدات  لجمع  الجماعي 
سورية  في  وتوزيعها  تركيا  من  القادمة 

وتحديداً في إدلب«.
ضابطاً  أزيري  يعد  »كما  التقرير  وتابع 
ف����ي ال����ق����وات ال���خ���اص���ة األذرب���ي���ج���ان���ي���ة 
ومسؤوالً عن تمويل المسلحين الناطقين 
الشام«  تحرير  »هيئة  في  الروسية  باللغة 

اإلرهابية في إدلب السورية«.
أن�����ه س���ي���ق���وم بنشر  ال���م���رك���ز  ووع������د 
دور  ب��ش��أن  ج��دي��دة  تفصيلية  معلومات 
المجموعات  ودع���م  بتمويل  أذرب��ي��ج��ان 

اإلرهابية في إدلب السورية.

مركز درا�سات يك�سف عن ن�ساط ا�ستخبارّي لدولة في �سمال �سورية بالتن�سيق مع االحتالل التركّي

ما هو دور �أذربيجان بدعم �لمجموعات �لإرهابّية في �إدلب؟

بعد  األميركي  للرئيس  الروسية  النصيحة  رغم   -
ربط بقاء قواته في سورية بمصير قواته في العراق، 
األميركي  الوجود  يبقى  بنظر روسيا  أنه  من  انطاقاً 
الحكومة  ب��رض��ا  ال��ع��راق ش��رع��ي��اً، ط��ال��م��ا ح��ظ��ي  ف��ي 
مع  تفاوضياً  ال��وج��ود  لهذا  الحل  ويبقى  العراقية، 
في  شرعّي  غير  وجود  هو  بينما  العراقية،  الحكومة 
مقاومة  ن��ش��وء  لشرعية  ال��م��ج��ال  يفتح  م��ا  س��وري��ة، 
الرئيس  يصّر  اإلقليمي،  المشهد  ويعقد  لمواجهته، 
القوات  بين  الربط  على  وقيادته  بايدن  جو  األميركي 
ق��وات��ه��م في  ف��ي س��وري��ة بمصير وج���ود  األم��ي��رك��ي��ة 
مشروع  لدعم  الوقت  من  المزيد  بشراء  أماً  العراق 

الكردية. الدويلة 
رجب  التركي  للرئيس  الروسية  النصيحة  رغم   -
ضمن  من  مهمة  أية  بقبول  االنفراد  بعدم  أردوغ��ان 
الناتو، في مناطق تقع تحت  عضوية تركيا في حلف 
كحال  حدودياً  وتجاورها  لروسيا  الخاص  االهتمام 
مع  مقايضة  أردوغ��ان  عقد  وأذربيجان،  أفغانستان 
قدماً  مضيه  على  األميركي  الصمت  قوامها  بايدن، 
الروسية مقابل   400 ال� أس أس  بمشروع صواريخ 
االنسحاب  مع  كابول،  مطار  في  تركية  ق��وات  نشر 
تحل  تركية  قاعدة  وبناء  أفغانستان،  من  األميركي 
على  مراهناً  أذربيجان،  في  األميركية  القاعدة  مكان 
ان ه���ذه ال��م��ق��اي��ض��ة س��ت��ش��ت��ري ال��ص��م��ت ال��روس��ي، 
إلنجاز  روسي  بتسهيل  يحظى  ستجعله  ربما  وأنها 

المقايضة.
الحسابات  ف��ي  س��ي��ح��ض��ران  ال��ت��ط��وران  ه���ذان   -
الحليفان  أك��م��ل  ب��ع��دم��ا  ال��م��ن��ط��ق��ة،  ت��ج��اه  ال��روس��ي��ة 
بإنجاز  ال��س��ي��اس��ي��ة  ع��ّدت��ه��م��ا  واإلي���ران���ي  ال���س���وري 
سياسي وشعبي مع االنتخابات الرئاسية في البلدين 
أجهضت  مميّز  شعبي  حضور  حالة  رافقتها  التي 
للضغوط  متوقعة  كنتيجة  االعتكاف  على  رهان  كل 
بشار  ال��س��وري  الرئيسين  يمنح  م��ا  االق��ت��ص��ادي��ة، 
تفويضاً  رئيسي  إب��راه��ي��م  السيد  واإلي��ران��ي  األس��د 
انتماؤهما  يمثلها  ال��ت��ي  ال��ث��واب��ت  ل��ت��رج��م��ة  ش��ع��ب��ي��اً 
بصورة  عمليّة،  خطوات  في  المقاومة،  لخيار  بقوة 
سورية  ف��ي  األم��ي��رك��ي  ال��وج��ود  مستقبل  ستجعل 
والعراق على الطاولة انطاقاً من العراق، على قاعدة 
بمقاومة  الشعبي  الحشد  يمثله  ال��ذي  الخيار  دع��م 
من  األميركيين  إلخراج  وصوالً  األميركي  االحتال 
العراق، ما يجعل الوجود األميركي في سورية فاقداً 
روسيا  وي��م��ن��ح  االس��ت��م��رار،  ع��ل��ى  وق���درة  قيمة  ك��ل 
تحت  المنضوية  ال��ك��ردّي��ة  الجماعات  تلقف  ف��رص��ة 
الحكومة  مع  لمفاوضات  وأخذها  األميركيّة  الراية 
مناطق  لضم  سلمية  نهاية  ضمان  بهدف  السورية، 
مكتسبات  مقابل  ال��س��وري��ة،  ال��دول��ة  ال��ى  سيطرتها 
دون سقف االحتفاظ بأي تشكيات عسكرية خارج 

السورية. الدولة  مؤسسات  نطاق 
غضبه  ب��وت��ي��ن  ال��رئ��ي��س  سيترجم  س��وري��ة  ف��ي   -
بإنهاء  السورية  الرغبة  بماقاة  التركي  الرئيس  من 
إدل���ب، خصوصاً  ف��ي  ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��يّ��ة  وج���ود 
ب��ع��دم��ا رف���ض ب��وت��ي��ن ال��ت��س��اه��ل م���ع ت��ع��وي��م ال���دور 
يعني  وه��ذا  المساعدات،  معابر  قضية  ف��ي  التركي 
)التتمة ص6(

العراق �ساحة الح�سم واأفغان�ستان 

ورطة اأردوغان 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

بوريل  جوزيب  األوروبية  الخارجية  السياسة  مفّوض  بدأ 
قاعدة  على  العقوبات،  عن  للحديث  متحمساً  اللبنانية  زيارته 
البلد  بينما  سلطوّية  بمكاسب  التمسك  ت��رف  م��ن  التحذير 
الصيغة  أن  باكتشاف  زيارته  وأنهى  االنهيار،  على  يشارف 
ومتعبة  صعبة  مؤسساتها  وتكوين  السلطة  لتقاسم  الطائفيّة 
وم��ع��ق��دة، وع��اج��زة ع��ن ب��ن��اء دول���ة، ووف��ق��اً ل��م��ص��ادر التقت 
االتحاد  مجلس  أم��ام  تقريره  فإن  جولته،  نهاية  في  ببوريل 
األوروبّي لن يذهب للحديث باللغة التي كان بوريل قد بدأ بها 
حساسيات  تنتج  التي  الطائفيّة  الصيغة  سيشرح  بل  جولته، 
المصادر  بناء حكم منتج مستحياً. وقالت  وتعقيدات تجعل 
إن بوريل ربما يذهب القتراح إدارة حوار لبناني على مستوى 
لتفاهم على  التوصل  أو عربي بهدف  أوروبي  بلد  قيادي في 
الطائفّي  العامل  السياسيّة بتخفيض منسوب  الصيغة  تطوير 
منتجة  حكومات  وج��ود  يتيح  بما  ال��ح��ك��وم��ات،  تشكيل  ف��ي 
القرارات  اتخاذ  على  وق��ادرة  بها،  الوثوق  ويمكن  ومحترفة 
والمالية،  االقتصادية  األزم���ات  تراكمات  لمعالجة  ال��ازم��ة 
ال��ه��دف ب��دع��م ش��ب��ك��ات األم��ان  واالك��ت��ف��اء ح��ت��ى تحقيق ه��ذا 
االجتماعي للجيش والمؤسسات األمنية من جهة، وللعائات 

النظام  دع��م  بكيفية  وال��ب��ح��ث  أخ���رى،  جهة  م��ن  ف��ق��راً  األش���د 
االنهيار  وشك  على  أّن��ه  الحظ  إنه  بوريل  قال  ال��ذي  الصحي 

وفقاً لما سمعه في عدد من لقاءاته.
ف��ي ال��ش��أن ال��ح��ك��وم��ّي أك��د ال��ح��دي��ث ال���ذي أدل���ى ب��ه رئيس 
ونشرته  سبق  ما  باسيل،  جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار 
في  العالقة  المشاكل  لحلحلة  التوصل  عن  أي��ام  قبل  »البناء« 
للحكومة  الثقة  منح  لعقدة  وص��والً  الحكومة،  تشكيل  طريق 
صلة  على  م��ص��ادر  وق��رأت  ال��ح��ر،  الوطني  التيار  جانب  م��ن 
جديدين،  تطّورين  أمس،  باسيل  كام  في  الحكومي  بالملف 
كيفيّة  على  معلن  غير  ك��ان  ال���ذي  االت��ف��اق  توثيق  ه��و  األول 
إن  بقوله  عليهما،  المختلف  المسيحيين  الوزيرين  تسمية 
يختار  اسماء  الئحة  المكلف  الرئيس  يحمل  أن  من  مانع  ال 
والثاني  اسمين،  الجمهورية  رئيس  مع  بالشراكة  بينها  من 
موضع  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  وزارة  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  تثبيت  ه��و 
يرى  البعض  ك��ان  وفيما  المتداولة،  التشكيات  ف��ي  ت��ن��ازع 
نسفاً  للحكومة  الثقة  بمنح  التعهد  عن  االمتناع  مسألة  في 
استفزازّية  ببدعة  الثقة  منح  ع��دم  ويصف  االتفاقات،  لهذه 
للرئيس المكلف دفعته للحديث عن إعادة النظر بحصة رئيس 
الثقة، يمنح  ول��ن  م��ش��ارك  غير  التيار  أن  طالما  الجمهورية 
جانب من الحضور في االجتماع الذي عقده رئيس القومي وائل الحسنية في دار سعاده للمنفذين العامين في لبنان)التتمة ص6(

بوريل ملّوحًا بالعقوبات ويعترف بم�ساعب ال�سيغة الطائفّية لتقا�سم ال�سلطة وف�سلها في بناء دولة

حردان بعد اجتماع دم�سق مع المقداد لممثلي كتل 8 اآذار: لتفعيل التعاون اللبنانّي ال�سورّي

العقد الحكومّية توقفت عند منح الثقة... وبا�سيل يحتكم لن�سراهلل... وم�ساٍع للقاء عون وبّري

 بعد ملحمة »�سيف القد�س«:

 ماذا تريد اأميركا و»اإ�سرائيل«

وماذا يريد الفل�سطينّيون؟

 ال�سعب االإيراني

قال كلمته... ماذا بعد؟

االنتخاب التاريخّي المنعطف

 

ال�سهداء يعودون والعوّد اأحمد...

ملحمة »سيف القدس« لم تنتِه مفاعيلها بعد. قادة فصائل 
المقاومة في قطاع غزة أكدوا ويؤكدون أّن أّي اعتداء على 
ال��ش��ري��ف سيُطلق ش���رارة  ال��ق��دس  األق��ص��ى وم��ق��دس��ات 
اّن  من  بدوره  حّذر  نصرالله  حسن  السيد  مجدداً.  الحرب 

المساس بالقدس سيؤدي الى حرب إقليمية.
سيما  ال  المحدقة،  المخاطر  ت��درك  المتحدة  ال��والي��ات 
ب��ع��دم��ا ان��ت��ه��ت ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ف��ي إي���ران 
إبراهيم  السيد  المتشددين  المحافظين  مرشح  ف��وز  ال��ى 
الجيش  أرك��ان  رئيس  بدعوة  مسبقاً  تحّوطت  لذا  رئيسي. 
اإلسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي الى واشنطن للتباحث 

في التحديات الماثلة.
ماذا تريد أميركا و»إسرائيل«؟

رون بن يشاي، كبير المحللين العسكريين في صحيفة 
بلغته  ح����ّدد   )18/6/2021( اح����رون����وت«  »ي��دي��ع��وت 
)وبموافقة ضمنية طبعاً من قيادة الجيش اإلسرائيلي( أهّم 

القضايا موضوع البحث:
جرأة إيران المتزايدة في عملياتها ضد أميركا والسعودية 

واإلمارات في العراق واليمن.
 بلورة اتفاقات وتفاهمات بين أميركا و»إسرائيل« بشأن 
محور  أط���راف  مصدرها  ت��ح��دي��اٍت  مواجهة  ف��ي  ال��ت��ع��اون 

المقاومة الذي ترعاه إيران.
)التتمة ص5(

ل��م تكن االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ج��ري ف��ي إي���ران منذ 
أن��ه��ا استحقاق  ال��ج��م��ه��وري��ة االس��ام��ي��ة، ع��ل��ى  ت��أس��ي��س 
من  االنتخابات  ه��ذه  تحمله  ما  بمقدار  ع��ادي،  دس��ت��وري 
تأكيد وإصرار، من اإليرانيين على حماية الثورة، ومبادئها، 
وثوابت أهدافها التي لم تتبّدل، ولم تنحرف، ولم تتراجع 
الضغوط  أم��ام  وال  الدولية،  والمتغيّرات  التحديات  أم��ام 
والتسلط،  الهيمنة  دول  عليها  فرضتها  التي  والعقوبات 

على مدار اثنين وأربعين عاماً من انتصار ثورتها.
 في كّل مرة تجري فيها االنتخابات، ال سيما االنتخابات 
أّن  اإليراني  الشأن  والمتتبّع  المراقب  ياحظ  الرئاسية، 
تشويشاً سياسياً وإعامياً واسعاً، وتشكيكاً وانتقاداً من 
لم  والتي  اإلي��ران��ي،  للنظام  المناهضة  ال��دول  أجهزة  قبل 
تحمل في داخلها يوماً، إال العداء الواضح للثورة التي قلبت 
المقاييس في المنطقة، والعمل على إسقاطها بكّل الوسائل 

المتاحة. 
 جاء هذا بعد أن أطاح اإليرانيون بعرش الطاووس،

 وهو واحد من أهّم ركائز النفوذ األميركي الرئيسة في 
بهم  يليق  لبلدهم،  جديد  تاريخ  بتسطير  وب��دأوا  المنطقة، 
المعبّر  المستقل،  الحّر  وقرارهم  وسيادتهم،  وبكرامتهم، 

عن إرادتهم، وحريتهم.
 ل��ق��د أْول����ت إي����ران االن��ت��خ��اب��ات أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة، أي���اً كان 
مستواها. أكانت على مستوى البلديات، أو مجلس الشورى
)التتمة ص5(

إنه الرجل الذي سيحمل راية الجمهورية الثورّية الثانية 
بكل ثقة وثبات.

لم يسمع بالفقر في المواعظ المنبرّية، بل عاشه ولمسه 
منذ الصغر.

الخامسة.  س��ن  ف��ي  وه��و  أب���اه  فقد  أن  بعد  يتيماً  ع��اش 
كيلو رز دفعة واح��دة وال  تتمّكن من شراء  لم تكن عائلته 
كيلو كامل من اللحم، بل كانوا يشترون من ذلك بمقدار ما 

يصلهم من رزق.
بسيطاً  عاماً  فيه  ليعمل  البازار  الى  مبكراً  أرسلته  أمه 
تحصيل  ف��ي  وأه��ل��ه  ليساعدها  ال��ص��اة  س��ج��ادات  يبيع 

معاشهم اليومي.
إحدى  في  المتوسط  تحت  بيت  في  تعيش  ت��زال  ال  أم��ه 
نواحي مشهد الفقيرة وترفض االنتقال لطهران العاصمة.

المنبعث م��ن بين  ال��ج��دي��د،  اإلي��ران��ي  ال��رئ��ي��س  ه��ذا ه��و 
تستمتع  التي  األش��راف  طبقة  من  وليس  الناس،  جمهور 

بالسلطة منذ النطفة...
ثورية  حكومة  سيشكل  إن��ه  رئيسي  يقول  عندما  لذلك 
فوزه  بعد  تصريحاته  أول  في  ورد  كما  للفساد  مناهضة 

بالرئاسة، فهو صادق وجاّد وسيفعل ذلك بالتأكيد.
رئيسي ليس »محافظاً« كما يوصف في وسائل االعام، 
في  السياسية  األجنحة  م��ن  ألّي  ينتمي  ال  أص���ًا  ه��و  ب��ل 

الباد.
)التتمة ص5(

 د. عصام نعمان*

 محمد صادق الحسيني د. عدنان منصور*

إننا حركة ال جمود إننا نريد حقنا 
هذا  لمدركون  وإننا  الحياة  في 
وقوة  منظمة  حركة  ألننا  الحق 

فّعالة وإرادة واحدة متمركزة.
سعاده

كشف مصدر أمني عراقي أن الهجوم الذي استهدف الجناح األميركي 
في قاعدة عين األسد في السادس من حزيران/يونيو الماضي، طال رادار 

منظومة »الباتريوت« في القاعدة ودّمرها. 
أعلنت  قد  كانت  العراقية  الدفاع  لوزارة  التابعة  األمني  اإلعالم  خلية 
في بيان لها أن »منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين األسد الجوية في 

محافظة األنبار تصّدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما«.
وكان المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق قد أعلن عن تعّرض 

مركز الدعم الدبلوماسي في العاصمة بغداد لهجوم صاروخي.
أو يلحق  المركز، ولم يوقع إصابات  الصاروخ سقط قرب  أن  وأضاف 

أضراراً، مشيراً إلى أن التحقيق جاٍر لكشف مالبساته. 
القواعد  من  وغيرها  بغداد  مطار  في  األميركّية  القاعدة  وتتعّرض 
بشكل  صاروخي  قصف  إلى  أميركيين،  جنوداً  تضّم  التي  العسكرية 

مستمر.
كان آخرها استهداف مسّيرة مفخخة الجناح العسكري األميركي بمطار 

بغداد الدولي في 14 حزيران/يونيو.

م�سدر اأمني عراقي: هل دّمر هجوم عين 

االأ�سد منظومة الباتريوت قي القاعدة؟



للشؤون  األوروب���ي  لالتحاد  األعلى  الممّثل  أك��د 
االتحاد  رئيس  نائب  واألمنية  والسياسية  الخارجية 
االتحاد  دع��م  استمرار  ب��وري��ل،  جوزيب  األوروب���ي 
جديدة  حكومة  تشكيل  »أهمية  على  مركزاً  األوروبي، 
ما  ال��دول��ي،  النقد  صندوق  مع  مفاوضات  وإط��الق 
االقتصاد  األوروبية لدعم  المساعدات  انسياب  يحقق 
األوروب��ي  االتحاد  مجلس  أن  إلى  ولفت  اللبناني«. 
تستهدف  عقوبات  بينها  من  أخرى،  خيارات  يدرس 

عدداً من السياسيين لتحفيزهم على  التحّرك.
الجمعة  مساء  بيروت  إل��ى  وص��ل  بوريل  وك��ان 
الفائت، وجال أول من أمس على المسؤولين، فالتقى 
الذي  عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  بدايًة 
األساسية  المعركة  هي  اإلصالحات  »أن  األول  أبلغ 
تذليل  بعد  ال��ج��دي��دة  الحكومة  ستخوضها  التي 
العقبات الداخلية والخارجية أمام عملية التشكيل«، 
والتي  اللبناني  الوضع  خصوصية  »على  مشدداً 
تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين 

السلطة التنفيذية«.
وبعدما شكر عون لبوريل اهتمام االتحاد االوروبي 
بلبنان والمساعدات التي قدمها والبرامج التي أعدها 
بيروت،  مرفأ  في  االنفجار  بعد  سيما  وال  للمساعدة، 
اللبناني،  الشعب  كاهل  ترهق  التي  لألزمات  عرض 
من مسألة النزوح السوري، إلى الوضع االقتصادي 
الصعب، إلى جائحة كورونا، ثم االنفجار الذي وقع 
تقديم  باستمرار  بوريل،  عون  وطالب  المرفأ.  في 
مساعدة  »أهمية  إل��ى  الف��ت��اً  للبنان،  المساعدات 
المصارف  إلى  المهّربة  األموال  استعادة  في  أوروبا 
التدقيق  في  االستمرار  عينه،  الوقت  وفي  األوروبية، 
المالي الجنائي، على الرغم من العراقيل التي توضع 
الذي  الفساد  لمكافحة  األس��اس��ي  العمل  ه��ذا  أم��ام 
وسياسيين  مسؤولين  تضم  منظومة  وراءه  تقف 
»التدقيق  وقال  وأعمال«.  مال  ورجال  واقتصاديين 
في  المطلوبة  األول��ى  الخطوة  هو  الجنائي  المالي 
الدول  من  المساعدات  وبرامج  اإلنقاذية  المبادرات 
يمكن  ال  دونه  من  والذي  المعنية،  الدولية  والهيئات 
الخارجية  الثقة  واستعادة  اإلص��الح��ات  تحقيق 

بالواقع المالي اللبناني«.
وشّدد على أن لبنان يرّحب ب�«أي دعم يقدمه االتحاد 
األوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة، التي ال بد من أن 
اإلصالحات،  إج��راء  على  وق��درة  صدقية  ذات  تكون 
والعادات  واألعراف  الدستورية  األصول  من  وتنطلق 
الى  تستند  أن  نريدها  والتي  سنوات  منذ  المنبثقة 
الذي  الدعم  »أن  إلى  ولفت  الوطني«.  الوفاق  أسس 
يريده لبنان من المجتمع الدولي ليس فقط في الشق 

اإلنساني، بل أيضاً في الشق التنموي«، مجدداً موقف 
إلى  السوريين  النازحين  إع��ادة  ض��رورة  من  لبنان 
في  األمني  الوضع  استقرار  »بعد  خصوصاً  ديارهم 
معظم األراضي السورية، ألن لبنان لم يعد قادراً على 

تحّمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة«.
حضره  الذي  اللقاء،  خالل  لعون  أكد  بوريل  وكان 
األوروبية  والبعثة  المفوضية  من  أعضاء  ضم  وفد 
في لبنان، استمرار دعم االتحاد األوروبي، مركزاً على 
مع  مفاوضات  وإطالق  جديدة  حكومة  تشكيل  أهمية 
صندوق النقد الدولي، ما يحقق انسياب المساعدات 

األوروبية لدعم االقتصاد اللبناني.
وبعد اللقاء قال بوريل »لبنان بلد مجاور، وشريك 
لالتحاد االوروبي ونحن قلقون للغاية بسبب األزمة 
اليوم  وأنا  يواجهها،  التي  واالقتصادية  السياسية 
تضامننا  عن  األوروب��ي،  االتحاد  باسم  ألعرب  معكم 
ودعمنا للشعب اللبناني، وللتعبير عن قلقنا من هذا 

الوضع أمام السلطة السياسية«.
تقديم  لمواصلة  استعداد  على  »االتحاد  أض��اف 
2020 بتوفير  الدعم للبنان وشعبه، وقمنا في العام 
يقارب  ما  أي  للبنان،  كمساعدات  يورو  مليون   330
بالتعاون  إط��اراً  ووضعنا  ي��وم،  كل  ي��ورو  المليون 
للشعب  المساعدات  لتقديم  المتحدة،  األم��م  م��ع 
وأدوات  طرق  »لدينا  وتابع  مباشر«.  بشكل  اللبناني 
ونحن  اللبنانية،  الحكومة  لمساعدة  مختلفة  أخرى 
مستعدون لتحريكها فور حصول تقدم ملموس في ما 
يتعلق بعملية اإلصالح الضروري، فنحن ال نستطيع 
لبنان  يحتاجها  إصالحات  دون  من  المساعدة  تقديم 

لتخطي األزمة الحالية«.
وتوجه »برسالة صارمة، باسم االتحاد األوروبي 
السياسيين  ال��ق��ادة  ك��ل  إل���ى  األع���ض���اء،  وال����دول 
هي  لبنان  يواجهها  التي  »األزمة  قائالً  اللبنانيين«، 
من  وليس  الداخل  من  ُفرضت  الصنع،  محلية  أزمة 
وطنية،  صناعة  إنها  خارجية.  عوامل  من  أو  الخارج 
الشعب  على  وعواقبها  بأنفسهم،  اللبنانيون  صنعها 
وأكثر   ،40% البطالة  نسبة  أصبحت  أيضاً.  كبيرة 
وهذه  الفقر،  معدل  ضمن  يعيش  الشعب  نصف  من 
األرقام دراماتيكية، وعلى الرؤساء والقادة اللبنانيين 
أن يتحّملوا مسؤولياتهم ويضعوا التدابير الضرورية 
حكومة  تشكيل  يجب  تأخير.  أي  دون  من  لتطبيقها 
ال  فنحن  ف���وراً،  ال��ض��روري��ة  اإلص��الح��ات  وتطبيق 
نستطيع أن نفهم كيف مضت تسعة أشهر على تكليف 
فقط  اآلن.  حتى  حكومة  دون  من  وأنتم  وزراء  رئيس 
اتفاقية فورية مع صندوق النقد الدولي سُتنقذ لبنان 

من انهيار مالي وليس هناك من وقت إلضاعته«.

يدرس  األوروب��ي  االتحاد  »مجلس  أن  إلى  ولفت 
مستهدفة،  ع��ق��وب��ات  بينها  م��ن  أخ���رى،  خ��ي��ارات 
الحلول  هذه  إلى  اللجوء  عدم  نفضل  نحن  وبالتأكيد 
للقيام  مضطرين  نكون  »أالّ  آمالً  الدرب«،  هذا  وسلوك 

بذلك، ولكن هذا كله يعود إلى القيادة اللبنانية«.
»االتحاد  أن  إل��ى  أش��ار  النازحين  موضاع  وف��ي 
الدعم  تقديم  إلى  األزم��ة،  بداية  منذ  عمد،  األوروب��ي 
على  ونحن  المضيفة،  ول��ل��دول  للنازحين  المهّم 
وتركيا  واألردن  للبنان  أكبر  دعم  لتقديم  استعداد 
»نحن  وق��ال  النازحين«.  تستقبل  التي  ال��دول  وكل 
على ثقة بأن السلطات اللبنانية ستستمر في احترام 
في  سنستمر  ونحن  القسرية،  اإلع��ادة  عدم  مبادىء 
التي  اللبنانية  وللمجتمعات  للنازحين  الدعم  تقديم 

تستضيف الجزء األكبر من هؤالء«.
يواجهها  التي  االقتصادية  األزم��ة  »أن  واعتبر   
لبنان هي نتيجة سوء اإلدارة، وليس لها رابط مباشر 
بأن  نقول  أن  العدل  من  فليس  النازحين،  بمسألة 

األزمة هي نتيجة وجود هؤالء«.
المدني  المجتمع  هيئات  سيلتقي  أنه  إلى  وأش��ار 
السياسيين  ال��م��س��ؤول��ي��ن  ول��ي��س  وال��ن��اش��ط��ي��ن، 
رأيهم  إلى  لالستماع  فقط،  الرسمية  والمؤسسات 
دعم  ط��رق  في  معهم  والبحث  الحالي  الوضع  في 
االنتخابات  حصول  وجوب  على  مشّدداً  جهودهم، 

النيابية المقبلة في موعدها.
ومن بعبدا انتقل بوريل إلى عين التينة حيث التقى 

سفير  حضور  في  ب��ّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
االتحاد االوروبي في لبنان رالف طراف وكان عرض 
وتداعياته  بتشعباته  اللبناني  الوضع  حول  مفّصل 

والسيما األزمة الحكومية.
شرحاً  األوروب����ي  للموفد  ب���ّري  ال��رئ��ي��س  وق���دم 
الرامية لتجاوز األزمة الحكومية  مفصالً عن مبادرته 
أن  مؤكداً  اآلن،  تقف  وأي��ن  قطعتها  التي  والمراحل 
»العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض 
من  النيابي  المجلس  أنجزه  ما  عرض  كما  داخلية«. 
االطار  هذا  في  اإلنجاز  قيد  هو  وما  إصالحية  قوانين 
االصالحية  مهمتها  في  العتيدة  الحكومة  لمواكبة 
دوره  األوروبي  لالتحاد  وشكر  المنتظرة.  واإلنقاذية 
لبنان  ل��م��ؤازرة  الفرنسية  المبادرة  كما  وج��ه��وده 

للخروج من أزماته.
»بيت  في  الحريري  سعد  الرئيس  بوريل  والتقى 
السياسية  المستجدات  معه  وع���رض  ال��وس��ط« 
لبنان  بين  والعالقات  البالد،  في  العاّمة  واألوض��اع 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  واستقبل  واالتحاد. 
والوفد  بوريل  الحكومية،  السرايا  في  دياب  حسان 
المرافق. وعرض دياب الصعوبات التي يمّر بها لبنان 

خصوصاً على الصعيدين المالي واالقتصادي.
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائبة  بوريل  التقى  كما 
وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة 
في حكومة تصريف األعمال زينة عكر وقائد الجيش 

العماد جوزاف عون.

الوطن / �سيا�سة2

التحاد الأوروبّي

اآخر الكّي اللبنانّي 

{ د.وفيق إبراهيم 
وأخ��ي��راً م��ن��دوب االت��ح��اد األوروب����ي ج��وزي��ف بوريل 
األوضاع  يعكس  المهمة،  م��زدوج  ملفاً  يتأبط  بيروت  في 
بين  الكامل  السياسّي  االن��س��داد  فمقابل  ب��دق��ة،  اللبنانية 
عقوبات  القريب  األف��ق  في  تلوح  اللبنانيّة  السلطة  أرك��ان 
قاسية قد تعيد المتمردين الى رشدهم وتلزمهم بما يريده 

االتحاد األوروبي او ما يشابهه.
لم يأِت اذاً بوريل ليضيف رقماً الى مسلسل زوار جالوا 
بلدانهم  ال��ى  وع��ادوا  ُتذكر  فائدة  أي��ة  دون  من  بيروت  في 

بخّفي حنين.
االتحاد  يجعل  ال��ي��وم  جديد  ن��ه��اري  حديث  هناك  فهل 
بعقليته  الميدان  الى  وينزل  هدوئه  عن  يتخلى  األوروب��ي 

المصّرة على حل نهائي.
كامل  ان���س���داداً  ان  يكفي  اس��ب��اب��ه  ل��أم��ر  أن  وب��اع��ت��ب��ار 
االوص�����اف ي��ك��اد ي��ط��ي��ح ب��ال��ع��روض ال�����واردة م��ن رئيس 
الرئيس  م��ن  ت��ح��ٍد  واق��ت��راح��ات  ع��ون  ميشال  الجمهورية 
نسيان  دون  من  الحريري  سعد  الحكومة  تشكيل  المكلف 
باالضافة  ه��ذا  ب��ري،  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  ع��روض 
الى أدوار ثانوية إليلي الفرزلي مع دعم من سمير جعجع 

وسامي الجميل وآخرين.
كل أفرقاء السياسة الداخلية هنا اعتقد ان رؤوس أصابعه 
تحمل الترياق الموصول الى الحل الى أن تبين أن األصابع 

ملغومة وال تحمل اال الى عروض تميل ألصحابها.
ابتدأ  متى  ال��ت��ال��ي:  ال��ت��س��اؤل  ط��رح  الجميع  على  ب��داي��ة 

بوريل يقتحم الساحة اللبنانية بقلب أسد ال يهاب؟
ابتدأ بهذا االقتحام بعد االنسداد الكامل الذي جعل كامل 
بقية  بها  ترضى  ال  للحل  ملفات  يحملون  ال��ب��اد  أق��ط��اب 

القيادات السياسية.
كما أن الحلول عادت إلى نقاط أساسيّة وهي أن القيادات 
القيادات  ح��ل��ول  ل��ق��راءة  حتى  مستعّدة  تعد  ل��م  المحليّة 
جهة  م��ن  طوائفها  آراء  تعكس  بحلول  وتقّدمت  األخ���رى 

وأولوية أدوارها من جهة ثانية.
علماً أن مثل هذا الحوار المقفل بين القيادات اللبنانية ال 

يعني إال أن االنفجار السياسي أصبح قرب األبواب.
اللبنانيين  السياسيين  أبواب  أن  بوريل  السيد  وجد  لقد 
واإلكليروس  اإلف��ت��اء  ق��وى  بميل  وتفاجأ  بإمعان  مغلقة 
فيهم  لهم  ق��ي��ادات  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ال��م��ن��اوش��ة  ال��ى  المحليين 
صلة، فالمفتي دريان يريد التجديد للشيخ سعد من دون 
لبنان  الراعي ُيصّر على  البطريرك  أن  تبرير يذكر كما  أي 
نموذج 1920 الخاص باالنتداب الفرنسي من دون تأمين 
ظروفه المطلوبة ولو بحدها األدنى، اما الكهنوت اإلفتائي 
الشيعي فيعتصم بصمت النتفاء حاجة الشيعية السياسية 
هذا  من  قوياً  ج��زءاً  يشكل  ال��ذي  الله  ح��زب  أن  يكفي  اليه، 
للمحور  الممثلة  التنظيمات  أقوى  من  واح��داً  يعتبر  التراث 

السوري اإليراني مقابل المحور السعودي اإلماراتي.
لبنان اذاً مهّدد بالتدحرج نحو المحور السوري االيراني، 
الحل  لعروض  التام  باإلقفال  التدحرج  هذا  ربطنا  ما  فإذا 
السياسية  اللبنانية  الصيغ  أركان  بها  تقّدم  التي  المختلفة 
غاز  بتقديم  االس��ت��ع��داد  إع���ان  ربطنا  م��ا  واذا  المحلية. 
وم��ازوت وم��واد أخ��رى للبنان، فإن جميع االط��راف تعي 
ماسة  حاجة  بالتالي  اصبح  لبنان  وأن  المرحلة  خطورة 
وال���م���ازوت والبنزين  وال�����دواء  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال���م���واد  ألن����واع 
لقد  تقريباً.  ش��يء  ك��ل  يعني  وه��ذا  المتدهورة  وال��روات��ب 
ان االتحاد االوروبي يحضر عقوبات قاسية  وصل األمر 
المعادلة  ه��ذه  لكن  المتمردة،  اللبنانية  الشخصيات  على 
استولدت صراعاً حاداً بين الغرب االوروبي المعتاد على 
تصدير ما يحتاجه لبنان وبين محور إيراني وربما روسي 
النفطية  ال��م��وارد  كامل  بتزويد  للبدء  استعداده  عن  اعلن 
لبنان  الرغبة بتزويد  إبداء  الى  المطلوبة وصوالً  والغذائية 

بالساح المطلوب للجيش اللبناني.
الى  الجيش  قائد  ع��ون  ج���وزاف  بالعماد  دف��ع  م��ا  وه��ذا 
الساح  غربية  على  للمحافظة  غاضبة  ص��رخ��ات  إط��اق 
المكسور.  اللبناني ومحاوالت تأمين رواتب كافية تغطي 
تدهور  ان  فالمعروف  الضحك،  من  الكثير  يثير  أمر  وهذا 
الرواتب اصاب اصحابها في كل المواقع والمراكز وهؤالء 

معنيون مثل مواقع الجيش.
األمن  وأجهزة  اللبنانية  الشرطة  ان  الى  باإلضافة  هذا 
اللبنانية  األمنية  األجهزة  من  اساسياً  ج��زءاً  تشكل  العام 
فلماذا  الجيش  روات��ب  أصاب  ما  مثل  العادة  في  ويصيبها 

هذا التمييز؟
إطاق  من  بأس  وال  الفريقين  يشمل  التدهور  أن  علماً 
معنوياً  المحسوب  اللبناني  الجيش  ان  وهو  صغير  تنبيه 
معادل  إيجاد  جرى  قد  المارونية  الطائفة  على  وتاريخياً 
قيادات  الى  الداخلي  االم��ن  قوى  بإياء  وذل��ك  معه  نسبي 
سنية وكلك بالنسبة لقيادة األمن العام التي اصبحت اداة 
بها  يقوم  التي  واالت��ص��االت  الواسطات  لحركة  اساسية 

الرئيس بري.
الكي  أن  الخبراء  يعتقد  المفقود؟  يعثر بوريل على  فهل 
أسلوب  نحو  يتدحرج  بوريل  ان  يعني  وه��ذا  ال���دواء  آخ��ر 
االنفجار،  تخوم  عند  اللبنانية  االزم��ة  وقف  شأنه  من  كي 
لمفاوضات  القابلة  السياسية  األزمة  حدود  الى  وإعادتها 
سياسية تعيد تركيز الصيغة اللبنانية في إطارها المقبول.

إيقاع عقوبات على شخصيات  فهل يذهب بوريل نحو 
سياسية لبنانية من تلك الفئات التي ال تزال تعتقد بقدرتها 

على المجابهة؟
أم تنكفئ السياسة اللبنانية أمامه وتستسلم.

المرجح هنا هو االستسام ألنها شخصيات سياسية ال 
قوة عميقة لها داخل المجتمع اللبناني.

او  اوروب��ي��ة  عقوبات  إي��ق��اع  بين  ح��اد  ص��راع  اذاً  هناك 
او  اتفق  كيفما  االوروب��ي��ة،  الطلبات  بتمرير  لبناني  قبول 
العثور على تسوية تضم مختلف االطراف اللبنانية. فإلي 
النفوذ  فيه  يمنع  ال��ذي  الحد  عند  يصل  بوريل،  يصل  اي��ن 
السوري من السيطرة على لبنان او اقله ايجاد تسوية ليس 

للسوريين او اإليرانيين فيها الحصة األساسية.

خفاياخفايا

توقعت مصادر سياسية تحريكاً لمساعي 
الحلحلة الحكومية بعد دعوة رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل  لأمين العام لحزب الله للعب 
دور الَحَكم، وذلك من خال تفعيل مبادرة رئيس 

مجلس النواب بتشجيع ومؤازرة من حزب الله 
انطاقاً من الصيغ التي طرحها باسيل والتي 

تنهي أزمة التشكيل وتبقي أزمة الثقة بالحكومة 
لطرح حل لها يربطها بالتدقيق الجنائّي.
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اأيها النا�س... لكم القرار والخيار والكلمة الف�صل
ال تراهنوا على من اأفقركم وجّوعكم واأوقفكم في طوابير الذّل

بوريل جال على الم�صوؤولين: لت�صكيل حكومة جديدة

واتفاقية مع �صندوق النقد لتن�صاب الم�صاعدات... اأو عقوبات

)داالتي ونهرا( عون متوسطاً بوريل والوفد األوروبي في بعبدا  

رأى رئيس »التيار الوطني الحّر« النائب جبران باسيل 
أن »أزمة التشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق«، موضحاً 
أنها »كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا 
وهذا األبشع وكشفت أن معركة الدفاع عن الحقوق التي 
من  بل  العرقلة،  وال  المزايدة  باب  من  ليست  بها،  نقوم 

باب حماية وجودنا الحّر«.
ليست  المشكلة  أن  أظهرت  التشكيل  »أزمة  أن  ورأى 
بل  للمهل،  يفتقد  الذي  للدستور  الملتبسة  بالنصوص 
بلحظة  أصحابها  تفضح  التي  الدفينة  بالنوايا  لألسف 
تأّزم أو غضب. وبهذه اللحظة تسقط كل معاني الشراكة 
التذكير  محلها  ويحّل  العّد،  ووقف  المشترك  والعيش 

بالعدد«.
وشّدد على أن »جوهر األزمة الوجود والدور والشراكة 
ال��ذي  الطائف  وحتى  اإلص���الح،  على  تقوم  دول��ة  ف��ي 
مشروعاً  وقدمنا  وتطويره،  بتنفيذه  ونطالب  ارتضيناه 
متكامالً بهذا الشأن، صار المتمسكون به هم من يسيء 
ورفض  نصوصه  احترام  وع��دم  تطبيقه  بسوء  إليه، 

تطويره وبسببهم صار الطائف بخطر«.
نأخذ  لن  ونحن  سيوّقع،  الجمهورية  »رئيس  وق��ال 
وزراء لنا، وأنتم ستأخذون ثقة المجلس من دوننا، ونحن 
نقبل وال نمنع الحكومة، لكنكم تقولون غصباً عنكم نريد 
ثقتكم لنغطسكم ونحّملكم مسؤولية وتشتمكم الناس«. 

وسأل »ترفضون وضع مهلة للوزير لتوقيع المرسوم، 
بينما رئيس الجمهورية ملزم بتوقيعه خالل 15 يوماً وإالّ 
ويكون  الطائف،  على  الحفاظ  يكون  أهكذا  نافذاً،  ُيعتبر 
مّنا،  تنتظرون  فعل  ردة  »أي  وس��أل  ش��ّغ��االً«.  النظام 
عليهما  لتكذبوا  والبطريرك  بالبابا  تستشهدون  عندما 
وبصيغة  المقّنعة  بالمثالثة  لنا  وتعودون  بالمناصفة، 
 12 هي  الفعلية  المناصفة  بالحكومة؟  ثمانات  ثالث 
المسيحيون  والتساوي  بالتوازي  يسمونهم  ب�12، 
والمسلمون، وليس 8 يسمونهم المسيحيون و 16، 8 ب� 

المسلمون... هذه مثالثة ومرفوضة«. 8 يسمونهم 
الناس  ووج��ع  بالضغط  منا  ت��أخ��ذوا  »ل��ن  أض��اف 
من  مّنا  أخذتموه  ما  كله،  العالم  وعقوبات  وأزماتهم 
تريدون  وال  الشراكة،  من  منزعجون  لليوم...  ال�2005 
ماذا  إصالحات.  كذلك  تريدون  وال  الصالحيات  احترام 

تريدون غير أن تخلصوا مّنا؟ مش رح تظبط معكم«.
الرئيس  عاتق  على  يبقى  »التأليف  أن  على  وش��ّدد 

المكلّف باالتفاق مع رئيس الجمهورية«.
حسن  السيد  الله(  لحزب  العام  »)األم��ي��ن  وتابع 
)نصرالله( استعان بدولة الرئيس )نبيه( بّري كصديق 
له ليقوم بمسعى حكومي، وليس بمبادرة، ألن ال عناصر 
نعتبره  ولكن  تبلغناها،  أو  نعرفها  ال  األقل  على  أو  لها 
إذا  أي  وع��ادالً،  متوازناً  كان  إذا  مشكوراً  وجهداً  مسعى 
كان هناك وسيط نزيه ويصير غير مرغوب به، إذا طلع 
منحازاً ومسيئاً لنا كما ظهر أخيراً. اليوم أريد االستعانة 
أكثر،  بل  ال  نصرالله،  حسن  السيد  سماحة  هو  بصديق 
أمري  أسلّم  ال  أنا  الموضوع...  على  وأئتمنه  حكماً  أريده 
ومن أمثل إلى السيد حسن بل ائتمنه على الحقوق. هو 
مّنا،  للنيل  هو  يحصل  ما  وكل  مستهدفون،  أننا  يعرف 
ويعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة. 
جبران  أن��ا  الحق.  تخذل  ال  أن��ك  أع��رف  حسن،  سيد  يا 
به  تقبل  بما  أقبل  عبء،  أي  أحّملك  أن  دون  من  باسيل، 

انت لنفسك. هذا آخر كالم لي بالحكومة«.
جعجع،  سمير  القوات«  »ح��زب  رئيس  إلى  وتوّجه 
إذا  بسكوتك،  جريمتك  تخفي  أّن��ك  تعتقد  »ه��ل  سائالً 
تحّججت أّننا ال نقوم بمعركة حقوق، بل مصالح؟ لماذا 
لم تقم بها في بالطائف بالتسعينات، ولماذا لم تقم بها 
»أو  اليوم؟  بها  تقوم  ال  ولماذا  األرثوذكسي  بالقانون 
 Fundraising�وال الخّوات  من  القلعة  بتعمير  اله  إّنك 

والمال السياسي وبيع الكرامة والحقوق؟«. 
وطالب ب�«طاولة حوار تبدأ من حّل مشكلة الحكومة 
طاولة  تتابع  وبالتوازي  اإلصالحي،  بعملها  لتنطلق 
السياسي  النظام  على  لالتفاق  الوطني  عملها  الحوار 
لبنان  تموضع  يخّص  بما  الكبرى  الخيارات  وعلى 
ووظيفته  ودوره  وم��وق��ع��ه  دف��اع��ه  وإس��ت��رات��ي��ج��ّي��ة 
الزمة،  وهي  آتية  »االنتخابات  أن  وأكد  االقتصادّية«. 
اعتماد  لعدم  المّرة  هذه  حّجة  هناك  تكون  أالّ  ويجب 
وجزم   .»Mega Center« وإقامة  ممغنطة  بطاقة 
تشكيل  تأّخر  إذا  ولكن  بموعدها  االنتخابات  نريد  »أّننا 
لحصول  ال���الزم  إج���راء  م��ع  فنحن  أك��ث��ر،  الحكومة 

مبكرة«. انتخابات 

الحاج ح�صن في اجتماع طارئ لـ »تكتل بعلبك الهرمل«:با�صيل لن�صراهلل: اأقبل بما تقبله لنف�صك في الحكومة

ت�صكيل الحكومة الممّر االإلزامي الوحيد لمعالجة الم�صاكل 

الممّر  هو  الحكومة  »تشكيل  أن  حسن،  الحاج  حسين  النائب  الهرمل«  بعلبك  نواب  »تكتل  رئيس  اعتبر 
اإللزامي وربما الوحيد، للبدء بمعالجة مشاكل المواطنين العديدة والكثيرة«.

كالم الحاج حسن جاء خالل اجتماع طارئ للتكتل في »جمعية العمل البلدي«، بمشاركة النواب غازي 
زعيتر وعلي المقداد وإبراهيم الموسوي مع اتحادات بلديات محافظة بعلبك الهرمل، في حضور المسؤول 
العمل  عن  والمسؤول  العريبي  صبحي  البقاع   - »أمل«  حركة  في  واالختيارية  البلدية  الشؤون  مكتب  عن 

البلدي في حزب الله الشيخ مهدي مصطفى.
وقال »كان بحث في عدد من القضايا الحياتية التي تضغط على المواطنين وعلى رأسها ملف المحروقات، 
النقل  الشديد فشلت كل خطط  البنزين والمازوت، لألسف  إلى  )...( بالنسبة  التي حصلت  التطورات  بعد 
70 في  أو   60 30 ألف ليرة أي بحدود  العام، وهناك اليوم سعر للبنزين أعلى من السعر الرسمي بحدود 
مؤسساتها  بكل  الدولة  تتمكن  لم  ولألسف  واالحتكار،  التهريب  بسبب  الرسمي  السعر  على  زيادة  المئة 
وأجهزتها من أن توقف التهريب أو تكافح االحتكار، وبالتالي المواطن ليس مسؤوالً عن التهريب واالحتكار 

وال عن مكافحتهما وال ينبغي تحميله نتيجة الفشل في مكافحة التهريب واالحتكار«.
ورأى أن »المطلوب تشكيل خلية طوارىء لملف المحروقات، على أعلى مستوى في البلد، للتعاطي مع 

هذا الملف بكل مسؤولية، ألن هذا الملف حساس وخطير جداً ويؤثر على االستقرار العام في البلد«.
أضاف »بحثنا مع رؤساء اتحادات البلديات سبل التنسيق معهم لتأمين االستقرار في الخدمات العاّمة 
ضمن نطاق اتحاداتهم، كما حصل مع تجربة اتحاد بلديات الهرمل الذي نجح إلى حّد ما في توفير المازوت 
بشكل مستقّر، ولكنه غير كاف، وبسعر مقبول جداً لألفران، المستشفيات، مولدات الكهرباء، محطات ضخ 
المياه، وسيارات الدفاع المدني، وسنعّمم هذه التجربة على باقي االتحادات، من خالل السعي لدى وزارة 
الطاقة والمياه لتوفير كميات المازوت الالزمة التحادات بلدية بعلبك وشمال بعلبك وشرق بعلبك وجنوب 
بعلبك وغرب بعلبك والشالل، لتخفيف الضغط عن المواطنين، بهدف تأمين المياه والكهرباء ولكي ال تنقطع 

خدمات المستشفيات وسيارات الدفاع المدني«.
وأشار إلى أن تقنين الكهرباء في منطقة بعلبك الهرمل يفوق كل المناطق »وهذا أمر مؤسف جداً وال يمّت 
إلى عدالة التوزيع بين المناطق على اإلطالق«، معتبراً  أن »هذا األمر من مسؤولية وزير الطاقة والمياه 

والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وقد تحدثنا معهما، وإن شاء الله تتم االستجابة لهذا الموضوع«.
بدوره قال زعيتر »نعيش أزمة على مستوى كل لبنان، سواء على صعيد سعر صرف الدوالر، أو على 
كل المستويات األخرى لجهة األزمة في المواد الغذائية والطبية، وتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والمعيشية. الناس تضغط على جراحها وآالمها وعذاباتها، ولكن المفروض أن تأخذ هذه المنطقة في الحد 
األدنى حقها، فهي تشكل ربع مساحة لبنان، وسكانها يشكلون أكثر من ربع سكان لبنان، إضافًة إلى إخواننا 
النازحين السوريين، فمن أصل 1.5 مليون نازح سوري، يسكن في بعلبك الهرمل زهاء 700 ألف سوري في 
بعلبك الهرمل، ولهم متطلبات وهناك واجبات علينا تجاههم، وفي الوقت عينه هناك تقصير تجاههم وتجاه 

المجتمع المضيف من األمم المتحدة والدول المانحة«.
وشدد على أن »موضوع توفير المحروقات لتأمين الكهرباء والمياه وتنّقل المواطنين وتشغيل مولدات 

المستشفيات، ال يحتمل التأجيل وسنتابعه مع المعنيين، والمطلوب إيجاد الحل له بأسرع وقت«.

{ علي بدر الدين
ُيحكى أّن أسد الغابة، دعا ذئباً وثعلباً إلى عقد حلف مشترك، من أجل 
تقاسم الحكم معهما، وتحويل الغابة من مملكة إلى جمهورية، وتوزيع 
السلطات الثالث األولى في الغابة بينهم. وسألهما األسد، ماذا تقترحان 
لتوزيع المناصب؟ فأجاب الذئب، أقترح تشكيل مجلس رئاسي مداورة، 
والرئاسة األولى تكون لموالنا األسد، لكن هذا اإلقتراح لم يعجب األسد 
وغضب من الذئب وضربه ضربة قاتلة و«جاب أجله«، ثم استدار إلى 
يكون  أن  من  خوفاً  يرتجف  وهو  فأجابه  تقترح؟  ماذا  وسأله،  الثعلب 
موالي،  يا  تقتضي  الحكمة  الحلف،  في  شريكه  الذئب  كمصير  مصيره 
لموالتي  عمركم  أطال  بعدكم  ومن  الحياة،  مدى  لكم  الرئاسة  تكون  ان 
السديد  االقتراح  ونعم  األسد  فرّد  النبيل.  لشبلكم  بعدها  ومن  اللبوة، 
والحكيم، وسأله، من أين تعلمت الحكمة أيها الثعلب الماكر؟ أجابه من 
المارق  الذئب  مع  بامتياز  الوطني  الديمقراطي  حواركم  من  ترّدد،  دون 
المتمّرد، الذي طالته عدالتكم بعد ثبوت تمّرده وخيانته وخروجه عن 

طاعتكم وطمعه بالحكم.
التي  الحاكمة،  والمالية  السياسية  الطبقة  تماماً  تفعله  ما  ه��ذا 
الطائفي  السياسي  النظام  تكّون  منذ  لبنان،  في  الحكم  زمام  تسلّمت 
المنتدبة  األجنبية  الدول  وهبت  أن  منذ  أقله  التحاصصي،  والمذهبي 
والمحتلة، باالتفاق مع حكام عرب متواطئين، لبنان استقالله في بداية 
وإدارة  الحكم  على  قابضة  تزال  وال  الماضي،  القرن  من  األربعينيات 
دون  من  لها  حصراً  ورثته  كأنها  التوريث،  بعقلية  الجمهوري  نظامه 
مسبوقة،  وغير  معهودة  غير  »أمانة«  ب�  المسؤولية  وتحّملت  غيرها، 

واألكثر »حرصاً« والتزاماً بحفظ أمانة األسالف.
 كانت الطبقة السياسية والمالية الحالية، خاضت الحروب الطائفية 
الحتالل  ط���روادة«  »حصان  منها  وجعلت  والسياسية  والمذهبية 
بكّل  الشعب  وإغ��راق  ومؤسساتها،  الدولة  وم��ص��ادرة  الجمهورية، 
طوائفه ومذاهبه ومناطقه بصراعات دموية، دارت رحاها بين المناطق 
والتهجير،  والتشريد  والقتل  التقسيم  الى  أّدت  واألحياء،  األزقة  وفي 
وتحويلها من خالل التعبئة والتحريض وعناوين وشعارات االختالف 
قابلة  موقوتة  قنابل  منها  جعلت  متنقلة،  فتن  إلى  والحضاري  الديني 

ما  كّل  ورثوا  الذين  الجدد،  الحكام  توقيث  وعلى  الطلب،  غب  لالنفجار 
تركه أسالفهم من الحكام المتسلطين والمستبّدين الظالمين، وقد ضمنوا 
والكراهية  األحقاد  خلف  وتمترسه  الشعب  وتمزيق  البلد،  خراب  بعد 
والخوف من بعضهم البعض، دخولهم جنة الحكم، بعد أن نجحوا في 
تدجين الشعب، وتحويله إلى دمى متحركة تختبئ خلف من اّدعى أنه 
لها  مطّوبة  كانت  امتيازات  على  والحفاظ  لها  والحماية  المظلة  يشكل 
أو الوعد باسترداد الحقوق لفئات كانت مهّمشة وخارج  وتتنّعم فيها، 

المعادلة السلطوية واالجتماعية والوظيفية.
الجثث  على  السلطوية  أمجادهم  بنوا  الذين  الحكام،  هؤالء  نجح 
مؤسساتها،  ومصادرة  الدولة  أرك��ان  وزعزعة  والفوضى  والخراب 
بالتكافل والتضامن بتغطية عربية دولية بإنهاء الحرب التي أشعلوها، 
بعقد تسوية ملغومة اسمها »اتفاق الطائف« الذي حقق أهدافهم، وضمن 
لهم استالم زمام الحكم مع إدخال »تعديالت وعناوين وطنية كبيرة« 
إلى  وتحّولت  ورق،  على  حبراً  بقيت  ولتاريخه  للصرف،  قابلة  غير 
شّماعة يعلقون عليها خالفاتهم حول المصالح والمكاسب واالمتيازات 
والحصص، والمحاورة والمناورة عند كّل حدث أو استحقاق، وينتهي 

مفعولها عند تحقيق الغاية منها.
نمت  حكمها،  واستمرار  مصالحها  على  ج��داً  األمينة  الطبقة  هذه   
وترعرعت وتغّولت، على أنقاض الوطن ودماء المواطن وفقره وجوعه 
الشعب  لخداع  والوهمية،  الصورية  الخالفات  اصطناع  وعلى  وماله، 
وإلهائه وإيهامه، بأنها تعمل لصالحه، ومن أجل حقوقه وحمايته من 
»خدماتها«  وبدأت  الزمن،  غدرات  ومن  والمواطنية،  الوطن  في  شريكه 
وإطعامه  والسلوى،  المّن  وتقديم  الزائفة،  الوعود  من  أطنان  بإطالق 
وتجهيله  لتهميشه  األرضية  حضرت  المقابل،  وفي  بشهده،  العسل 
قياسها  على  مفّصلة  انتخابية  بقوانين  له،  الفخاخ  ونصب  وتجاهله، 
انتاج نهجها  التجديد والتمديد، وإعادة  أوالً، ثم  لتضمن حماية نفسها 
الى  لها  والمرتهنين  وأزالمها  حاشياتها  إيصال  خالل  من  وسلطاتها 
الرؤوس  طأطاة  سوى  يملكون  ال  الذين  المؤثرة،  السلطوية  المواقع 
سيدي  أمرك  نعم،  وقول  العمياء،  والطاعة  اإلصبع  ورفع  والتصفيق 

وولي نعمتي.
نعم، نجحت هذه الطبقة ايضاً، في استجرار البيئات الحاضنة إلى 

او  كاذبة  وعود  أو  فارغة  شعارات  مقابل  وحبائلها،  وأالعيبها  مالعبها 
أو تزفيت  إعاشة« ال تغني وال تسمن،  او« كرتونة  »رشوات« وظيفية، 
زيتو  »من  يعني  الشعب،  هذا  وأموال  الدولة  خزينة  من  البيت  طريق 

قليلو«.
تهضم  الحاكمة  والمالية  السياسية  والطبقة  سنة،  ثالثين  منذ 
وتقضم وتنهب مقدرات الدولة ومؤسساتها وإمكاناتها وحقوق الشعب 
وتّم  األم��وال  من  الدولة  خزينة  فرغت  اْن  ذلك  في  عجب  وال  وأمواله، 
السطو على أموال المودعين في المصارف، وتراكمت الديون الداخلية 
والخارجية، وانهار االقتصاد وأفلست المالية العامة، وهاجر اآلالف من 
الشباب اللبناني، وتفشت البطالة وعّم الفقر والجوع، واشتّد عود وظلم 
الجشع  األدوية وتجار  المصارف ومخّزني  الوقود وأصحاب  محتكري 
وأصبح  والحياتية،  الغذائية  والسلع  الطحين  في  واالحتكار  والطمع 
الحدث  الى  وتحّول  شهرته،  طارت  حيث  المرحلة  سمة  المواطن  ذّل 
األول في إعالم ومواقف الدول الصديقة والشقيقة، والذي بات يستحق 

الشفقة والرحمة والمساعدات.
البعض  يزال  ال  جداً،  الموجع  المأساوي  الكارثي  الواقع  هذا  رغم 
الحكومة،  تأليف  وعلى  إلنقاذه،  الحاكمة  الطبقة  على  ويراهن  يكابر 
والتسويات  والتفاهمات  واللقاءات  والمساعي  ال��ح��وارات  وعلى 

المشبوهة.
فال  الحقيقة،  وبانت  الزيف،  وانكشف  األقنعة  سقطت  س��ادة،  يا  ال 
وعلى  وأوهاماً،  وعوداً  وباعكم  البئر،  قعر  في  رماكم  من  على  تراهنوا 
من حكمكم كّل هذه العقود، وأوصلكم إلى ما وصلتم اليه وتشكون منه، 

وأذلكم وأفقركم وجّوعكم.
في  االختيار  وحسن  القرار  اتخاذ  سوى  عليك  ليس  الشعب،  أيها 
وإقفال  والتظاهرات  اإلض��راب��ات  جّربتم  ان  بعد  االق��ت��راع،  صناديق 
الطرقات، ولم تجنوا سوى المزيد من الذّل والهوان والفقر، والحكام في 

أبراجهم السلطوية يتفّرجون عليكم، ويرقصون على خيباتكم.
الوطن  ومستقبل  بمصيركم  مقامرة  وكفاكم  القرار،  أصحاب  أنتم 
وأجيالكم. إّن ساعة الحقيقة دنت والحّل بأيديكم، انها الفرصة األخيرة 
فإما ترتقون إلى مستوى الشعوب الحرة او تبقون في القعر ال تسمعون 

سوى صدى أصواتكم المتعبة والتي ستسكت إلى األبد...
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بّري ون�صراهلل و»الأحزاب العربية« وفاعليات
هناأوا اإيران باإنجاز النتخابات ورئي�صي بالفوز

العام  والمؤتمر  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام   واألمين  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  هنأ 
لألحزاب العربية وفاعليات وجمعيات، الجمهورية اإلسالمية في إيران بإنجاز الشعب اإليراني استحقاق 

االنتخابات الرئاسية، كما هّنأوا الرئيس المنتخب  إبراهيم رئيسي بالفوز.
أّن  إلى  الخامنئي،  علي  السيد  إي��ران  في  اإلسالمية  الثورة  مرشد  إلى  برقيته  في  بّري  الرئيس  ولفت 
»الجمهورية اإلسالمية اإليرانية كما هي عظيمة في صنع صمودها ومنعتها في مواجهة الحصار وفي ثباتها 
في دعم ومؤازرة الشعوب واألمم المستضعفة هي أيضاً عظيمة في صنع وصون خياراتها واستحقاقاتها 

الدستورية«.
كما أرسل بّري برقية مماثلة إلى رئيسي هنأه فيها بفوزه في االنتخابات الرئاسية.

كذلك أبرق السيد نصرالله إلى رئيسي مهنئاً وقال  »إنني أبارك لسماحتكم هذا الفوز الكبير والرائع بثقة 
إيران في مرحلة حساسة ومصيرية  للجمهورية اإلسالمية في  الشعب اإليراني العظيم وانتخابكم رئيساً 
من تاريخ إيران والمنطقة، ما أحيا اآلمال الكبيرة لدى الشعب اإليراني العزيز وشعوب منطقتنا المظلومة 
الله،  شاء  إن  عليها،  والتغلب  والصعاب  التحديات  كل  مواجهة  على  وبالقدرة  اآلتي  القريب  بالمستقبل 
الخامنئي«  السيد  القائد  اإلمام  سماحة  قيادة  ظل  وفي  المخلصة  وجهودكم  الثورية  رئاستكم  خالل  من 

و«إرشاداته الحكيمة والملهمة«.
داعماً  كنتم  كما  والمستضعفين،  والمعّذبين  للمظلومين  عوناً  دائماً،  الرئيس  سيادة  يا  »كنتم  أضاف 
للمقاومين ومحور المقاومة، طيلة مراحل جهادكم وتصديكم للمسؤوليات المختلفة. واليوم يتطلع إليكم كل 
المقاومين والشرفاء واألحرار، ومن خالل موقعكم الجديد ويرون فيكم حصناً منيعاً ومالذاً آمناً وسنداً قوياً 

في مواجهتكم المتواصلة ومقاومتكم الدامية ضد كل المحتلين والغزاة والمعتدين والمستكبرين«.
وختم »أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويطيل في عمركم الشريف، وأن يعينكم على تحّمل هذه المسؤولية 
الصادقين والصابرين بالنصر  للمؤمنين  لكم وعده تعالى  اآلمال، وينجز  أيديكم كل  الثقيلة، ويحقق على 

والعّزة والكرامة«.
خامنئي  علي  السيد  اإلسالمية«  »الثورة  مرشد  العربية  لألحزاب  العام  للمؤتمر  العامة  االمانة  وهنأت 
الرئاسية اإليرانية، التي شكلت رداً  المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة نجاح االنتخابات  والرئيس 

مباشراً وحاسماً من الشعب اإليراني على كّل أعدائه.
الرئاسية  »االنتخابات  اّن  بيان  في  صالح  قاسم  العربية  لألحزاب  العام  للمؤتمر  العام  األمين  واعتبر 
وعياً  أظهر  الذي  الشعب  إلرادة  واحترامها  اإليرانية،  اإلسالمية  للجمهورية  الديمقراطي  الوجه  أظهرت 

وتمسكاً بقضاياه الوطنية«.
وبارك صالح ل�«رئيسي نيله ثقة الشعب اإليراني الصديق وفوزه في االنتخابات الرئاسية، متمّنياً له 

النجاح والتوفيق في مهامه الوطنية.«
 وتمنى صالح أن تتكلل مسؤوليات السيد رئيسي بالنجاح والسؤدد استكماالً لنهج الثورة اإلسالمية، 

والتي حققت انتصاراً تاريخياً وإنسانياً وسياسياً للشعب اإليراني وألحرار العالم«.
والشر.  الخير  وبين  والباطل،  الحق  بين  الصراع  في  هاماً  منعطفاً  شكلت  االيرانية  »الثورة  أّن  ورأى 
ولن  المنطقة  في  الصهيوني  المشروع  نهاية  بداية  وكان  وتوازنه.  هيبته  للعالم  أعاد  نموذجاً  وأصبحت 
تنسى شعوبنا أّن أول إنجازات الثورة هو إغالق سفارة العدو الصهيوني ورفع علم فلسطين عالياً في سماء 

طهران بهمة الشرفاء والمقاومين«.
وتمنى ل� »الشعب اإليراني المقاوم والصامد المزيد من االزدهار واالستقرار والتقدم في جميع المجاالت، 
لما فيه خير ومصلحة الجمهورية اإلسالمية اإليراني، وهو الذي قبل التحدي وواجه كّل مؤامرات أعداء ايران 

بعزيمة صادقة وإرادة ال تلين«.
بدوره، هنأ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن في بيان، رئيسي وقال  »لن ينسى لبنان العزيز 
الذي يعاني هذه األيام حصاراً دولياً إقليمياً ومشروعاً أميركياً خبيثاً، العون التاريخي للجمهورية اإلسالمية 
لتحريره من االحتالل الصهيوني وتأكيد نصره الكبير الذي أسس ألكبر االنتصارات النوعية بالمنطقة وهي 
التي ما زالت تمد يد المساعدة الحيوية للبنان وتضع على طاولة الحكومة اللبنانية مشروع إنقاذ كبير بما 
الكهرباء  التحتية وقطاع  المختلفة والبنى  اإليراني واألسواق والسلع  الخبرات الصناعية والنفط  في ذلك 
والماء، تأكيداً من طهران لسيادة لبنان ومنعته وحمايته من السقوط فضالً عن توفير شروط قوته وتمّيزه 

كدولة يجب أن تبقى عظيمة«.
للنهوض  حّرة  لبنانية  إرادة  إلى  سوى  المجاني،  الشبه  الكبير  اإليراني  العرض  هذا  يحتاج  »ال  وختم 

السريع ببلدنا لبنان«.
وباركت »حركة التوحيد اإلسالمي«، في بيان »للجمهورية االسالمية قيادًة وشعباً بإنجاز االستحقاق 
الرئاسي من خالل إجراء االنتخابات الدستورية، في جو حضاري راق، عّبر فيه الماليين من اإليرانيين عن 
خيارهم باإلقبال الكبير على صناديق االقتراع، في ظل التحديات الجّمة التي تعيشها األّمة، في مشهد يغيظ 

االستكبار العالمي«. وخصت رئيسي بالتهنئة.
كما هنأ العديد من الجمعيات رئيسي.

  دالالت ونتائج فوز رئي�صي: انت�صار لنهج الثورة

و�صقوط مدّو لرهانات الغرب والكيان ال�صهيوني

{ حسن حردان
بنسبة  األولى،  الدورة  من  إيران،  في  الرئاسة  انتخابات  في  رئيسي،  ابراهيم  المرشح  فوز  شكل 
62 بالمئة من أصوات المقترعين، وبنسبة مشاركة شعبية جيدة الى إحداث صدمة في دوائر صنع 

القرار في واشنطن وكيان االحتالل الصهيوني.. ال سيما أّن هذه النتيجة عكست داللتين مهمتين:
التي أرسى دعائمها اإلمام  الثورة اإلسالمية اإليرانية التحررية  أوالً، انتصار نهج وقيم ومبادئ 
الراحل روح الله الخميني، ناصر المستضعفين وقضية فلسطين والمقاومة ضّد االحتالل واالستعمار، 
وهي المبادئ والقيم التي يسير على هديها الرئيس رئيسي المعروف بتأييده القوي لقوى المقاومة، 
وتمسكه بثوابت الثورة الخمينية التحررية في الدفاع عن استقالل وسيادة الجمهورية اإلسالمية، 
العدو  وكيان  الغربية  األميركية  والتهديدات  التدخالت  مواجهة  في  التحرري  ونهجها  وحقوقها، 

الصهيوني واألنظمة الرجعية التابعة لالستعمار...
الدائرة  والدول  األميركية  المتحدة  الواليات  بقيادة  الغربية  للدول  قوية  صفعة  توجيه  ثانياً، 
السلطة عبر  لتداول  الديمقراطي  اإليراني  النموذج  في فلكها، وسقوط مدّو لرهاناتها على اضعاف 
االنتخابات، الذي قام عليه نظام الجمهورية اإلسالمية منذ أكثر من أربعين عاماً... وإخفاق الغرب 
في رهاناته على إضعاف التفاف الشعب اإليراني حول ثورته ونظامه الجمهوري، واستطراداً فإّن 
هذا الفوز للمرشح رئيسي شكل فشالً ذريعاً ألهداف الحصار والضغط االقتصادي األميركي الغربي 
تماسكها  من  النيل  ومحاوالت  إيران،  استقرار  وتقويض  واالضطرابات  واالنقسامات  الفتن  إلثارة 
الداخلي... حيث جرت االنتخابات بسالسة وفي أجواء من األمن واالستقرار واإلقبال الشعبي على 
من  بالمئة   48،8 مشاركة  نسبة  سجلت  حيث  بالمئة،   50 من  اقتربت  بنسبة  االقتراع،  صناديق 
كانوا  الذين  إيران  أعداء  تقديرات  من  بكثير  أكبر  نسبة  وهي  االنتخاب،  لهم  يحق  الذين  إجمالي 
يتوقعون نسبة مشاركة ال تتعّدى 35 بالمئة.. على أّن نسبة 48،8 بالمئة تعتبر جيدة إذا ما أخذنا 
وسيادة  اإلصالحيين،  من  مقاطعة  شبه  ظّل  في  رئيسي  للرئيس  القوي  المنافس  غياب  باالعتبار 

شعور عام بأّن رئيسي سيفوز باالنتخابات، هذا إضافة إلى انتشار وباء كورونا...
إيران  سياسات  مجمل  على  انعكاسات  له  ستكون  رئيسي  فوز  إّن  القول  يمكن  تقّدم  مما  انطالقاً 
الثابتة والمبدئية من قضايا  الداخلية والخارجية على نحو يعزز توجهاتها االستقاللية ومواقفها 
تل  فعل  ردود  عّبرت  حيث  الصهيوني،  العدو  وكيان  الغرب  مصلحة  غير  في  المنطقة،  في  الصراع 
أبيب واشنطن عن خيبة أملهم من فوز رئيسي، خصوصاً أّن هذه النتيجة لالنتخابات سوف تؤدي 

عملياً إلى النتائج التالية:
والتي  اإلسالمية  للجمهورية  المستقلة  التنموية  االقتصادية  السياسة  تعزيز  األولى،  النتيجة 
تقوم على تعزيز سياسة االكتفاء الذاتي، ال سيما أّن هذه السياسة حققت نجاحات هامة أضعفت 
الموقف السياسي إليران في مواجهة  أنها السبيل لتحصين  من تأثيرات الحصار األميركي وأكدت 

الضغوط األميركية الغربية...
النووي  االتفاق  إلى  العودة  على  الغربية  والعواصم  واشنطن  موافقة  تسريع  الثانية،  النتيجة 
ورفع العقوبات عن إيران من دون اّي تعديل على االتفاق، والتأكد من التزام هذه العواصم بتنفيذ 
التزاماتها، كشرط أول تضعه طهران قبل أن تعود عن تقليص التزاماتها باالتفاق رداً على انسحاب 
المتوقع بقوة، عكسه  العواصم األوروبية بالتزاماتها فيه.. هذا االحتمال  واشنطن منه وعدم وفاء 
صفقة  إبرام  في  األميركية  اإلدارة  رغبة  عن  األميركي،  »اكسيوس«  لموقع  أميركي  مسؤول  إعالن 
الجديد  اإليراني  الرئيس  تولي  قبل  أّي  أسابيع،   6 غضون  في  النهائي  النووي  االتفاق  إلى  للعودة 
ضّد  انتهجتها  التي  القصوى  الضغوط  سياسة  بفشل  للتسليم  واشنطن  توجه  يعكس  ما  مهامه.. 
إيران، وعدم تأّمل حصول اّي تغيير في الموقف اإليراني يستجيب لبعض الشروط األميركية، وأّن 

ابرام الصفقة قبل تسلم رئيسي مقاليد السلطة أفضل بكثير لواشنطن.. هذا االحتمال عكسته:
1 � أجواء المفاوضات في فيينا واالجتماع األخير للمفاوضين في مجموعة ال 4 1+ لالتفاق على 
الصيغة النهائية للعودة إلى االلتزام باالتفاق النووي من جميع األطراف.. حيث جرى تحقيق تقّدم 
في بعض القضايا الخالفية العالقة حسب ما صدر عن المشاركين في االجتماع، واّن الوفود سوف 

تعود إلى بلدانها ألخذ القرار النهائي..
»نريد  بوضوح،  فيها  قال  التي  سوليفان،  جاك  األميركي  القومي  األمن  مستشار  تصريحات   �  2
إعادة فرض القيود على برنامج إيران النووي وفق االتفاق األساسي، وبعدها نتفاوض بشأن اتفاق 
أقوى«.. وبّرر هذا التوجه األميركي، بالقول إّن »استراتيجية الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 

قّربت إيران من السالح النووي وزادت من زعزعتها الستقرار المنطقة«.. على حّد قوله.
رئيسي  الرئيس  أّن  سيما  ال  المقاومة،  لقوى  إيران  دعم  منسوب  وزيادة  تعزيز  الثالثة،  النتيجة 
للسياسات  والمعارضين  الصهيوني،  االحتالل  ضّد  للمقاومة  المؤيدين  أشّد  من  بأنه  عنه  معروف 

االستعمارية األميركية الغربية...
النتيجة الرابعة، توطيد وتدعيم العالقات التحالفية االستراتيجية اإليرانية السورية، باعتبارها 
تحقيق  من  وغزة  لبنان  في  المقاومة  تمكين  في  أسهم  الذي  المقاومة  حلف  في  األساسي  المحور 
االنتصارات في مواجهة جيش العدو الصهيوني، كما أسهم هذا المحور السوري اإليراني في الصمود 
في مواجهة حروب أميركا اإلرهابية المباشرة وغير المباشرة وإحباط أهدافها.. وهو ما تّوجته نتائج 

االنتخابات الرئاسية اإليرانية والسورية...
دفع  وإعطاء  والصين،  روسيا  مع  سيما  ال  الدولية  إيران  تحالفات  تعزيز  الخامسة،  النتيجة 
مواجهة  في  مشتركة  مصلحة  ذلك  باعتبار  المجاالت  شتى  في  معهما  المشترك  التعاون  لعالقات 
التعددية  على  تقوم  دولية  عالقات  إلرساء  أساسية  وقاعدة  الغربية،  األميركية  الهيمنة  سياسات 

والتشاركية واحترام المواثيق والقوانين الدولية..
لهذا كله جاءت ردود الفعل »اإلسرائيلية« واألميركية على انتخاب رئيسي لتعكس حالة الخيبة 
برنامج  عن  الدفاع  في  الصلبة  الثورية  بمواقفه  المعروف  رئيسي،  سياسات  من  والقلق  واإلحباط 

إيران النووي، ودعمه لقوى المقاومة.

اجتماعاً  الحسنية  وائ��ل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  رئيس  عقد 
للمنفذين العامين في لبنان في دار سعاده الثقافية � االجتماعية � ضهور الشوير، 
القضاء  عميد  مالعب،  مأمون  اإلذاعة  عميد  قمر،  رامي  الداخلية  عميد  بحضور 
ريشار رياشي، عميد العالقات العامة د. جورج جريج وناموس المجلس األعلى 

عاطف بزي.
وضع رئيس الحزب المنفذين العامين في صورة األوضاع العامة والمستجدات، 
مشيراً إلى أّن المهمة األساس في هذه المرحلة هي تثبيت االستقرار والتحصين 

الوطني والقومي لمواجهة كّل التحديات والضغوط االقتصادية االجتماعية.
ورأى الحسنية أّن المشاركة الكثيفة في اإلنتخابات الرئاسية في الشام، مّثلت 
استفتاًء حول قيادة الرئيس بشار األسد، ورّسخت انتصار سورية في مواجهة 
الحرب اإلرهابية الكونية، ما يعيد الزخم إلى الحاضنة القومية التي شكلت على 

الدوام عامل استقرار في محيطها القومي ال سيما في لبنان.
وأكد الحسنية أّن أبناء شعبنا في فلسطين بمختلف قواهم، ثبتوا بصمودهم 
القرن«  »صفقة  حاصرت  جديدة،  ردع  معادلة  الصهيوني  لالحتالل  ومقاومتهم 
وداعميها،  المشؤومة  الصفقة  في  المنخرطين  كل  بوجه  حمراء  بطاقة  ورفعت 
ولذلك نشّدد على ضرورة مواصلة خيار الصمود والمقاومة الذي انخرطت فيه 
تحقيق  من  ولمنعه  الصهيوني  لإلرهاب  تصّدياً  الفلسطينية،  القوى  مختلف 

مشاريعه التهويدية ومخططاته االستيطانية. 
الفدرالية  أّن  التقسيمي في لبنان، معتبراً  وحّذر الحسنية من عودة الخطاب 
نؤكد  لذلك  الستقراره،  وتقويض  للبنان  تقسيم  عامل  وهي  مشبوه  طرح  هي 
ضرورة التصدي لهذا الطرح التقسيمي، والذي هو محّل رفض اللبنانيين الذين 

دفعوا أثماناً باهظة إلسقاط مشروع التقسيم. 
ينعكس  لبنان  في  المترّدي  اإلقتصادي  الوضع  أّن  إلى  الحزب  رئيس  ولفت 
الناس ومعاناتهم لتمرير  األمن االجتماعي، وهناك من يستغّل وجع  سلباً على 
الطروحات والمشاريع المشبوهة، وهذا ما يحتم الحذر الشديد والعمل الجاّد في 

آن، إلجهاض كّل ما يهّدد وحدة لبنان.
في  واإلسراع  مسؤولياتهم،  الجميع  يتحّمل  أن  ضرورة  على  الحسنية  وأكد 
تشكيل حكومة تتفّرغ للمعالجات الجدية بما يخفف األعباء والمعاناة عن كاهل 

الناس، ولتحصين البلد في ثوابته وخياراته.
العام  المؤتمر  إلى  ذاهبون  نحن  الحسنية:  قال  الحزبية  االستحقاقات  وعن 
أنجزت  الداخلية  وعمدة  المقبل،  تموز  و18   17 و   16 في  القومي  والمجلس 
العامين  المنفذين  من  المطلوب  لذلك  المنفذيات،  عهدة  في  وباتت  الدعوات 
والمسؤولين كافة بذل جهود مضاعفة لتبليغ أعضاء المجلس القومي كافة، من 
أمناء ومندوبين، وإنجاز هذا األمر سريعاً وإفادة عمدة الداخلية بشأن من تعذر 

تبليغه إلجراء المقتضى الذي تراه مؤسسات الحزب مناسباً.
وختم رئيس الحزب قائالً: إّن مؤسسات الحزب كانت قد عّينت موعداً إلنعقاد 
المؤتمر العام والمجلس القومي في شهر أيار 2021، إالّ أّن هذا الموعد تأجل إلى 
16 � 17 � 18 تموز 2021، بناء على اقتراح رئيس هيئة مكتب المؤتمر األمين حنا 
الناشف سعياً منه لتحقيق أوسع مشاركة، وهذا ما نحرص عليه. ولذلك، فإّن 
المطلوب هو العمل بزخم أكبر النعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي وانبثاق 

قيادة جديدة للحزب.

عقد اجتماعًا في دار �صعاده الثقافية ـ االجتماعية في �صهور ال�صوير للمنفذين العامين في لبنان

الح�صنية: موعد انعقاد الموؤتمر العام والمجل�س القومي ثابت في 16 ـ 17 ـ 18 تموز

وعلينا جميعًا العمل بزخم اأكبر لنعقادهما وانبثاق قيادة جديدة للحزب

جانب من الحضورالحسنية متحدثاً خالل االجتماع ومتوسطاً عميدي الداخلية واإلذاعة

الم�صاركة الكثيفة في االإنتخابات الرئا�صية في ال�صام 

مّثلت ا�صتفتاًء حول قيادة الرئي�س ب�صار االأ�صد ور�ّصخت 

انت�صار �صورية في مواجهة الحرب االإرهابية الكونية

***
ليتحّمل الجميع في لبنان م�صوؤولياتهم وي�صكلوا حكومة 

تتفّرغ للمعالجات الجدية بما يخفف االأعباء والمعاناة 

ن البلد في ثوابته وخياراته عن كاهل النا�س ويح�صّ

***
الطرح الفدرالي م�صبوه وعامل تق�صيم للبنان 

وتقوي�س ال�صتقراره ونوؤكد �صرورة الت�صدي لهذا 

الطرح المرفو�س من اللبنانيين الذين دفعوا اأثمانًا 

باهظة الإ�صقاط م�صروع التق�صيم

***
الو�صع االإقت�صادي المترّدي في لبنان ينعك�س �صلبًا 

على االأمن االجتماعي وهناك من ي�صتغّل وجع النا�س 

ومعاناتهم لتمرير الطروحات والم�صاريع الم�صبوهة 

***
ن�صّدد على �صرورة موا�صلة خيار ال�صمود والمقاومة 

الذي انخرطت فيه مختلف القوى الفل�صطينية 

ت�صّديًا للإرهاب ال�صهيوني ولمنعه من تحقيق 

م�صاريعه التهويدية ومخططاته اال�صتيطانية

***
المهمة االأ�صا�س في هذه المرحلة هي تثبيت 

اال�صتقرار والتح�صين الوطني والقومي لمواجهة 

كّل التحديات وال�صغوط االقت�صادية االجتماعية

 الخازن: ال خوف 

على �صلحيات رئا�صة الجمهورية

السابق  ال��وزي��ر  ال��م��ارون��ي  ال��ع��ام  المجلس  عميد  اعتبر 
المسيحي  ال��دور  على  خوف  »ال  أن  بيان،  في  الخازن،  وديع 
الطائف  اتفاق  في  أُقّرت  التي  الجمهورية  رئاسة  وصالحيات 
الرئاسات  أن »التباين بين  اللبناني«، منبهاً من  الدستور  وفي 
استمر  إذا  يهّدد  الحكومة،  تشكيل  بعملية  والمعنيين  الثالث 

على ما هو عليه، بانفجار اجتماعي يمّهد لتفجر أمني«.
وقال »عندما كانت هناك صالحيات لرئيس الجمهورية قبل 
اتفاق الطائف، تسمح له بتشكيل الحكومة وحيداً، فهو لم يكن 
يستعملها، وكان يعود للرئيس المكلّف ويتشاور معه، من دون 
أن يلحظ الدستور وقتها ذلك، وهذا ينّم عن حرص مسيحي على 

التعايش اإلسالمي - المسيحي الواجب أن يستمّر اليوم«.

 ف�صل اهلل ا�صتقبل رئي�س مركز 

 حوار االأديان والثقافات:

 تاأكيد اأهمية الخطاب الوحدوي

ومواجهة منظومة الف�صاد 

اللطيف  عبد  علي  السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  استقبل 
فضل ال��ل��ه ف��ي دارت���ه ف��ي ص��ور رئ��ي��س م��رك��ز ح��وار األدي��ان 
والثقافات في لبنان السيد علي السيد قاسم يرافقه السيد حسن 

فضل الموسوي والسيد حسين الحسيني.
ال  واالنغالق  التعّصب  ظواهر  »اّن  الله  فضل  السيد  واعتبر 
والمصاَدرة«،  واإلره��اب  للعنف  النابذة  الدين  ثقافة  عن  تعّبر 
محذراً من »تنامي حالة االستثمار السياسي التي توظف الدين 
داعياً  ضيقة،  وفئوية  شخصية  لمصالح  والمذهب  والطائفة 
رجال الدين إلى »االرتقاء لمستوى االنفتاح الرسالي والوطني، 
على  مشّدداً  السياسي«،  النفوذ  لمراكز  ملحقين  يكونوا  ال  وان 
التي  الفاسدة  والمالية  السياسية  المنظومة  مواجهة  »ضرورة 
لبنان  وجه  شّوهت  حيث  والفساد  والكذب  الخداع  في  أمعنت 
المعيشية  األزم��ات  مستنقع  في  الناس  وأسقطت  الحضاري 

الخانقة«.
الوحدوي  الخطاب  »أهمية  على  قاسم  السيد  أكد  جهته  من 
والدفاع  العدالة  لقضايا  خدمة  المكّونات  كّل  بين  والتعاون 
الطائفية  االعتبارات  عن  بعيداً  وكرامته  حقوقه  في  اإلنسان  عن 

والفئوية«. والمذهبية 

السيد فضل الله والسيد قاسم خالل لقائهما في صور

اتفاق  أن  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  اعتبر 
راي��ات  حظر  على  ألمانيا  في  الحاكم  االئتالف  أح��زاب 
حماس،  وحركة  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
شكل من أشكال قمع حرية التعبير التي تكفلها القوانين 
االحتالل  لكيان  فاضح  انحياز  أيضاً  وه��و  األلمانية. 
يرتكبها،  التي  الجرائم  كّل  من  الرغم  على  الصهيونّي 

وبصورة يومّية، بحق أبناء شعبنا في فسطين.
اإلعالم  عمدة  أصدرته  بيان  في  القومي  الحزب  وشّدد 
بعض  تقّدمها  مجانّية  خدمة  يشّكل  الحظر  هذا  أّن  على 
في  يستمّر  لكي  الصهيوني  للكيان  األلمانية  األح��زاب 
عدوانه وممارساته العنصرية ضّد أهلنا المرابطين داخل 
وباقي  ألمانيا  في  أّن  نرى  وقت  في  المحتلة،  فلسطين 

االحتالل،  جرائم  تبرير  ترفض  حرة  شعوباً  العالم  دول 
استعادة  أجل  من  المشروع  نضاله  في  شعبنا  وتدعم 
من  حقوقه  كافة  وانتزاع  أسراه،  وتحرير  المحتلة  أرضه 

مغتصبيها.
حرية  احترام  إلى  األلمانية  السلطات  ندعو  إذ  إننا 
بأّن  نؤكد  العادلة،  القضايا  عن  دفاعاً  والتعبير  ال��رأي 
في  الشر  بقوى  مدعوماً  الصهيوني  اللوبي  محاوالت  كل 
العالم لن تجدي نفعاً في ثني أبناء شعبنا عن االستمرار 
عالمي  بتأييد  يحظى  وحيداً  خياراً  المقاومة  نهج  في 
األخيرة  البطولّية  المواجهة  بعد  خاصة  ورسمي  شعبي 
االحتالل  غطرسة  بمواجهة  شعبنا  أبناء  خاضها  التي 

وعنصريته.

خالل  الشمال  في  الوطنية  والقوى  األح��زاب  لقاء  بحث 
الحزب  في  طرابلس  منفذية  مكتب  في  ال��دوري  اجتماعه 
التطورات  في  الجميزات،  في  االجتماعي  القومي  السوري 
في  االطراف  مختلف  إلى  وتوجه  السياسية  والمستجدات 
تشكيل  في  اإلس��راع  »بضرورة  مطالباً  السياسية  السلطة 
والعمل  الجميع  تمثيل  تضمن  التي  بالوسائل  الحكومة 
لمعالجة مختلف القضايا المعيشية والحياتية للناس بدل 

التلهي بالغوص في المنازعات والنكد السياسي«.
فيه  استهجن  بياناً  اللقاء  أص��در  االجتماع  نهاية  وفي 
»تصريح وزير الطاقة في حكومه تصريف األعمال )ريمون 
تهكمية  وبصورة  اللبناني  المواطن  دعوته  المتضّمن  غجر( 
غير مسؤولة إلى اعتماد وسيلة ما للتنقل )شي تاني( بعد 
ليره  ألف  المئتي  عتبة  البنزين  صفيحة  سعر  بلوغ  توّقعه 
تحمل  إل��ى  الوزير  يعمد  أن  »ِع��َوض  أن��ه  ورأى  لبنانيه«. 
مصالح  على  والسهر  وزارته  أعمال  بتصريف  مسؤولياته 
الناس، يخرج عليهم بمنطق المتهاون والمستسلم لكارتيل 
النفط وشبكات التهريب، وليس خافياً أن من توجه بالنصح 
والمؤسسات  اإلدارات  موظفي  من  األعظم  السواد  هم  لهم، 
والمستشفيات  والبلديات  والخاصة  العاّمة  والمصالح 
األجهزه  وعناصر  كما  والجامعات  والمدارس  والشركات 
الدولة  عجلة  توقف  ذلك  شأن  من  وإن  وغيرهم،  األمنيه 
بصورة كارثية«، محذراً من »أن التهاون بلقمة عيش الناس 
سبل  ويعرقل  االنهيار  بعملية  ُيسّرع  ك��ان  موقع  أي  من 

الحلول المطلوبه للخروج من األزمة الراهنه«. 
واستغرب الحضور ماورد في تصريحات وزير الداخلية 
»عمليات  ب��أن  فهمي  محمد  األعمال  تصريف  حكومة  في 
تخضع  التى  الشرعية  المعابر  عبر  أيضاً  تحصل  التهريب 
إلشراف ورقابة الدولة حيث يشارك بالمسؤوليه المباشرة 
عن ضبطها بحسب الصالحية وزير الداخليه نفسه صاحب 

التصريح«.
الداخلية  وزير  لسان  على  م��اورد  »أن  اللقاء  اعتبر  وإذ 
ويحّتم  مسؤولياته،  في  بتقصيره  العلني  االعتراف  يتعدى 
بمثاية  تصريحه  اعتبار  المختصة  القضائية  األجهزه  على 
التدخل وعلى عجل لوضع يدها على هذا  إخباٍر يستدعيها 

الملف لكشف المرتكبين والمتورطين«. 

بكشف  األمنيه  األجهزة  به  تقوم  الذي  »الجهد  أن  واعتبر 
العربيه  المملكة  إلى  الكبتاغون  حبوب  تهريب  عمليات 
السعودية وآخرها تلك التى كشف عن فصولها وزير الداخلية 
هو عمل جّبار يضاهيه أيضاً كشف مستودعات المحروقات 
واألدوية التى تحتكرها كبريات الشركات في البالد ويرتب 
على جشعها فقدان هذه المواد األولية ومنها بعض األدوية 
الصيدليات،  من  اآلخر  البعض  ونفاذ  االس��واق  من  نهائياً 
األطفال  حليب  يوّفر  لم  ال��ذي  األسعار  في  مذهل  وارتفاع 

واألدوية المزمنه ألمراض القلب والكلى والسرطان«. 
قمع  وجوب  على  كافة  األمنية  »األجهزة  الحضور  وحّث 
المخالفات وضبط حاالت التفلت األمنية التي بتنا نشهدها 
أخيراً، نتيجة االكتظاظ أمام محطات الوقود«، معتبرين أن 
األفران وحتى  أمام  قد يتكّرر مستقبالً  أمٌر  اليوم  »ما نشهده 
إبطاء،  دون  يستدعي  أمر  وهو  المستشفيات  أب��واب  على 
وأكدوا  التفلت«.  لهذا  حداً  تضع  ُمحكمة  أمنية  خطة  وضع 
تطورات  ليواكب  دوري��اً  الفرعي  األمن  مجلس  »انعقاد  أن 
الوضع في المدينة وضواحيها بوجوهها كافة، هو أمر ملّح 
محاسبة  إلى  ويدفع  مسؤولياتهم  أمام  المعنيين  ويضع 

المقّصرين«. 
واعتبروا أن »الواجب تكريس منطق القانون والعدالة في 
مقاربة القضاء للملف العالق أمامه بموضوع توقيف الشاب 
التي  الوحشية  االعتداءات  على  فعل  كرّد  النشار  نورالدين 
حزبي  إلى  ينتمون  محازبون  الكلب  نهر  محلة  في  ارتكبها 
الكتائب والقوات اللبنانية وطالت أفراداً من عائلته من عداد 
وفد القوى الناصرية المتوجه للمشاركة باحتفاالت انتصار 
كان  الواجب  أن  إذ  الفلسطينية،  اللبنانية  الحدود  على  غّزة 
يقضي بمالحقتهم هم وتوقيفهم«. وطالبوا باطالق سراحه 

فوراً وأداً للفتنة وأسوًة بما حصل مع المعتدين. 
وثّمنوا نتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية »التي جاءت 
الثورة  »قائد  مهنئين  المقاومة«  محور  مصلحة  في  لتصّب 
االستحقاق  هذا  إنجاز  على  اإليراني  والشعب  اإلسالمية 

الكبير«. 
وأكدوا ضرورة االنفتاح والتعاون االقتصادي مع سورية 
الخارج  من  المضروب  القيصري  الحصار  مواجهة  في 

وبتواطؤ من بعض الداخل على البلدين.

»القومي«: حظر رايات قوى فل�صطينية في األمانيا
قمع لحرية التعبير وانحياز فا�صح لالحتالل ال�صهيوني 

اأحزاب طرابل�س دعت لمواجهة الح�صار بالنفتاح على �صورية:
 لتمثيل الجميع في الت�صكيلة ومعالجة الق�صايا المعي�صية والحياتية 
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  UN��«  w??�  qLF�«  …¡U??H??�  oOI���
 qC�_«  —UL���ô«  oOI��Ë  W�UF�«

 Ác�  w�  …œu�uL�«  W�dA��«  —œ«uJK�
 Î̈ö�I��� UN� o��K�� w��« Ë√  UN��«
 WÒOMN�Ë  W�œU�  dO�UF�  l{Ë  ‰ö�  s�
 W�—U�  l{Ë  bF�   UI�U�L�«  ¡«d??�ù
 WOHO�u�«  d�«uA�«Ë  W�dA��«  œ—«uL�«
 WN��«  q��  s�  wHO�u�«  nO�u��«Ë
 ¡«—“u�«  w�ËUF�  œb�  hOKI�Ë  W�UF�«
 W??�—«œù«  vM��«  hOKI�  l�  Í“«u��U�
 r�b�«   U�d�b�  ULO�  ôË  WL Ò�C�L�«
 q??�d??�  v???�≈  ÍœR????�  w???�???�«Ë  Í—«œù«
 —bN�«Ë  ‚UH�ù«  s�  b�e�Ë   U��RL�«
 WÒ�œbF�«   U�öL�«  w�  qK��«  W��UF�Ë
 ÈuI�«  qOK��  vK�  ¡U??M??�   «—«“u???K???�
 Í—«œù«  Õö�ù«  ÊU�  UL�UD�Ë  ÆWK�UF�«
 t�S�  W??�Ëb??K??�  W??�u??I??�«  WOM��«  ”U???�√
 l�  ¨w�uJ��«  “UN�K�  ÎUIO�d�  oK�O�

Æ…—«“Ë q� WO�uB� vK� ÿUH��«
 t�U�K� w� dL�RL�« «c� ÷dFÓO�Ë
 WOM�u�«   U�UO��«  …b�U�  WI�ö�L�«
 …b�U�Ë  w�U��RL�«  rOEM��«  d�RL�
 Èu??I??�« d??�R??L??� W??O??M??�u??�«  U??�U??O??�??�«
 p�c�Ë  W�Ëb�«   «—«“Ë  q�  w�  WK�UF�«
 oO�D��«  ZzU��  dL�RL�«  ÷dFO�
 W�U�  w�  n�uL�«  U{d�  w�Ëd�J�ù«
 rOEM��«  …œu� d�R� ZzU��Ë  «—«“u�«
 W�dA��«  œ—«uL�«  W�—U�Ë  w��RL�«

Æ «—«“u�« qJ�
 dL�RL�« «c�  U�d�� r�√ ÊuJ��Ë
 s�  …—«“Ë  qJ�  wLOEM��«  qJON�«  —«d??�≈

ÆW�Ëb�«  «—«“Ë
 W�UMB�«  …—«“Ë  b�Ë  Y��  ¨p�–  v�≈
 W�d�  ¡U??C??�√Ë  f??O??z—  l??�  WO�«dF�«
  U�öF�«  e�eF�  q��  VK�  W�UM�
 W�—U���«Ë  WO�UMB�«  W??�œU??B??�??�ô«
 ‰œU���«  …œU�“  ‰ö�  s�  sO��U��«  sO�
 qON���   U�uFB�«  qO�c�Ë  Í—U���«
  «¡UH�ù« r�bI�Ë lzUC��« —Ëd� W�d�

 —U??�??�??�«Ë  sOO�UMBK�  W??O??�d??L??�??�«
 ÊbL�«  w�  W�d�AL�«  ÷—UFL�«  W�U�≈Ë

ÆWO�«dF�«Ë W�—u��«  UE�U�L�«Ë
 ⁄U��  œU??�“  W�UMB�«  d??�“Ë  sO�Ë
  U�öF�«  bO�u�  …—Ëd???{  WLK�  w??�
 W�—u�  sO�  W??�—U??�??�??�«Ë  WO�UMB�«
 `�UBL�«  oOI��Ë  sOIOIA�«  ‚«dF�«Ë
 t Ò�u��«Ë   «d���«  ‰œU��Ë  W�d�AL�«
 W�b�  w�  VB�  WO�O�«d��«  œUF�_

ÆsOO�UMB�«
 ÊœUFL�«Ë  W�UMB�«  d??�“Ë  `??{Ë√Ë
 …—Ëd??{  “U���«  e�e�  qNM�  w�«dF�«
 W�—u�  w�  W�UMB�«  l�«u�  ÷uNM�«
 oOI��  vK�  qLF�«  ‰ö�  s�  ‚«dF�«Ë
 UNMO�u�Ë  W�UMBK�  Ê“«u��«Ë  q�UJ��«
 …—ËdC� ÎU�ÒuM� Í—U���« ‰œU���« …œU�“Ë
 WM�bL� WO�UMB�«  «d���« s� …œUH��ô«
  U�UMB�«  ‰U��  w�  ÊËUF��«Ë  VK�
 œuK��«  W�UM�Ë  WO�O�M�«Ë  WOz«Ëb�«
 WO�«—e�«   «bO�L�«Ë  W�dDO��«  W�Ëœ_«Ë
  öON���«  r�bI��  œ«bF��ô«  ÎU�b��
 sO�  Í—U���«  o�b��«  …œU�e�  W�“ö�«

ÆsO��U��«
 Ê√  “U���«  w�«dF�«  d??�“u??�«  Èd??�Ë
 oK��  qL�  WO�¬  œU��ù  ÊU??�  X�u�«

 W�—u� s� Îö�  —œU� …b�b�  U�UM�
 ¨UNM�  WO�u�uMJ��«  ULO�  ô  ‚«dF�«Ë
 t�u�  V��  v�Q��  UN�œu�  WOL�√Ë
 W�d�Ë  UIHM�« qOKI� w� dO�� œËœdL�ò
 ∫t��b�  qN���  w�  ·œ—√Ë  ÆåÃU��ù«
 X�«“  U�Ë  Î «b??�  dO��  UM�UFKD�  r��ò
 „d�L�  …dO��  WO�U�√  q�«u�  „UM�
 vML��Ë  ¨jOD���«Ë  …œ«—ù«  w�  qLFK�
 ŸËdA� W�U�S� ÂU�ú� WOIOI�  «uD�
 tO�  „—UA�  WIDML�«  w�  w�UM�  rOK�≈
 …uI�«  sO���  u��  l�b�  …—ËU��  ‰Ëœ

ÆåW�œUB��ô«Ë WO�UMB�«
 UNH�Ë U� vK� w�«dF�« d�“u�« ÃÒd�Ë
 W�—u�� jO�� w��« WÒO�UMB�« ÈuI�U�
 ‰ËœË  UO�d�  UNM�  sOIOIA�«  ‚«dF�«Ë
 o�  s�  t??�√  bI�F�Ë  ¨Ê«d???�≈Ë  ZOK��«
 ‚«u??�√  s�  U����  Ê√  œ«bG�Ë  oA�œ
 ÊU�uJ�Ë W�œUB��«Ë WO�UM� `�UB�Ë
 dO��Ë  Ê“«u��  qL�  l�  ¨WMO��  W�«d�
 rOK�≈  qOFH�  s??�  b??�  ôò  ∫‰U???�Ë  Î̈ «b???�
 Ê√ sJL�Ë Î̈UF� ULNÒLC� b Ò�u� Òw�UM�
 W�—u� ¨WIDML�U� Èd�√ ÎôËœ UNF� rC�
 ôË ¨w�UMB�« ‰U�L�« w� iNM�  √b�
 w� Î «b� …dO��  «d�� UN�Ë VK� ULO�

Æå‰U�L�« «c�

 ”—U??� ”b??M??N??L??�« Àb??�??� Á—Ëb????�
 VK�  W�UM�  W�d�  fOz—  w�UNA�«
 oLF�  W??�—u??�??�  ‚«d??F??�«  WOL�√  s??�
  ôU�L�«  w�  ÍœUB��«  w�O�«d��«
 wF�  s�  ÎU�dF�  W�—U���«Ë  WO�UMB�«
 W�œUB��«  W??�«d??�  W??�U??�ù  sO��U��«
 W�œUB��« …u� qOJA�Ë W�d�A� ‚u�Ë
 œU��«  qLF�«  ‰ö??�  s??�  WIDML�«  w??�
 qOFH�� sO��U��« sO� ‰u�u�Ëd� lO�u��
  «—UL���ô«  W�U�≈Ë  Í—U���«  ‰œU���«
 …dO�J�«   U�b���«  WN�«uL�  W�d�AL�«

ÆWO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« W�œUB��ô«
 ‰U??�—Ë  sOO�UMB�«  s�  œb??�  b??�√Ë
 sO�  ÷—UFL�«  W�U�≈  …—Ëd??{  ‰UL�_«
  «—U??�e??�« ‰œU??�??�Ë ‚«d??F??�«Ë W??�—u??�
 qO�c�Ë  W�—U���«Ë  WO�UMB�«  œu�u�«Ë
 ‰u�b�«   UL��  WIKF�L�«   U�uFB�«
 qOFH�Ë WÒO�dL��« Âu�d�« s� ¡UH�ù«Ë
 WOz«Ëb�«  U�UMB�«  ôU�� w� ÊËUF��«

ÆWOK�u���«Ë WO�O�M�«Ë
 W�UMB�«  …—«“Ë  b??�Ë  —«“  p??�–  bF�
 aOA�« w� WO�UMB�« WM�bL�«  WO�«dF�«
 s�  œb�  ÃU��≈Ë  qL�  vK�  lK�«Ë  —U��
 WO�O�M�«  UNM�  WO�UMB�«  UN�PAM�
 v�≈  lL��«Ë œU���«Ë ‚—u�«  W�UM�Ë

 W�ÒbIL�« U�«eL�«Ë  öON���« ‰u� Õd�
ÆUNO� —UL���ö�

 jOAL��«   UOKL�   dH�√  ¨UÎO�«bO�
 Í—u??�??�« g??O??�??�« U??N??� Âu??I??� w??�??�«
 WKOB� s??� ¨W??�—u??�??�« W??�œU??�??�« w??�
 ¨dO�_« UN�u��√ ‰ö� …dO�Ë WOzUM���«
 W�FB�«  W�Ë«d�B�«  WFO�D�U�  ÎU�UO�

Æ UOKLF�« Õd�L� W�ÒuLL�«Ë
 b�√  Èu��L�«  lO�—  w�«bO�  —bB�
 …dL��L�«  W�dJ�F�«   UOKLF�«  Ê√
 w�d�  W�œU��«  w�  Í—u??�??�«  gO�K�
 dO�_«  Ÿu��_«  ‰ö�   dH�√  ¨œö��«
 …—UO�  23  dO�b�  s??�  ¨U�d�uD�  s??�
 ÎUF�U�  ÎUF�u�  50  s�  d��√Ë  w�U�—  l�œ
 o�UM�  w�  w�U�—ù«  ©g??�«œ®  rOEM��
 W??�œU??�Ë …U??L??� n??�d??� W??�d??�√ ‚d???�
 WM���«  W�œU�Ë W�d�«  »uM� W�U�d�«
 q�I� v??�≈ W??�U??{ùU??� ¨h??L??� ‚d??�

ÆÎU�K�� 80 s� d��√ W�U�≈Ë
 Í—u��«  gO��«  Ê√  —bBL�«  l�U�Ë
 W�dJ��   «e??�e??F??�  ‰U???�—≈  qLJ��«
 r�U�  U�  ¨W�—u��«  W�œU��«  v�≈  WÒO�u�
 d��Ë  jOAL��«  d??zU??�Ë  l�d��  w??�
 sL{  W??F??�«Ë  WO�«dG�   U??�U??�??�

Æ UOKLF�« o�UM�

 WKI��L�« UOKF�« WO{uHL�« XMK�√
 —ÒdIL�«  ¨‚«d??F??�«  w??�   U�U���ö�
 s�dA�  s??�  d�UF�«  w??�  U??�ƒ«d??�≈
 b�b��  ¨q�IL�«  d???�u???�???�Ë√Ø‰Ë_«
  UD��Ë  e�«dL�  WÒOzUNM�«  œ«b??�_«
 qO����«  e�«dL�  WF�U��«  Ÿ«d��ô«

ÆWO�U���ô«
 s??O??{u??H??L??�« f??K??�??� ‚b?????�Ë
 ¡UA�≈  vK�  WO�U���ô«  …—«œù«Ë
 UN�uL�L� ÒrC� Ÿ«d��«  e�d�  8273
 q� q�I���� ¨Ÿ«d��« WD�� 55041

ÆvB�√ b�� ÎU��U� 450 WD��
 UN�≈  WO{uHL�«  X�U�  ¨p??�–  v??�≈
 WO�u�M�  Âb�  s�  b�Q��U�  …dL���
 W�K�L�«   «u??I??�«  v??�≈  sO���ML�«
 WM��  ‰ö??�  s�  ¨WOM�_«  …e??N??�_«Ë
  U??�U??�ù«  W??�«—b??�  ÂuI�  WB���
 fK�L�  UN�  ’U��«  d�dI��«  œ«b�≈Ë

ÆsO{ÒuHL�«
 ¡«—bL�«  …—U�e�  fK�L�«  t?? Ò�ËË
 WO�U���ô«  V�UJL�«  v??�≈  sO�UF�«
 WF�U��«  qO����«  e�«d�Ë  Ê“U�L�«Ë
 ÎU�—«œ≈Ë ÎUOM� UN��e�U� s� b�Q�K� ªUN�
 WO�UL�d��«   U??�U??�??�??�ô«  ’u??�??�

ÆWK�IL�«
 WÒO{uHL�« XHA� ¨d�¬ ‚UO� w�Ë
 Âö�√  sO{ÒuHL�«  fK��  uC�  Ê√

 ‚ö�≈  dL�R�  w�  X�—U�  ¨Íd�U��«
 W�U�_«  t��U�√  Íc??�«  WM�K�«  WD�
 …d??z«œ  ≠  ¡«—“u????�«  fK�L�  W�UF�«
 W�O�  l�  ÊËUF��U�  ¨…√dL�«  sOJL�
 ¡uC�«  jOK���  ¨…b��L�«  r???�_«
 w�  U�—uC�Ë  …√d??L??�«  WOL�√  vK�

ÆWK�IL�«  U�U���ô«
 c����  UN�≈  WÒO{uHL�«  X�U�Ë
 W��UML�«  WO�u�UI�«   «¡«d?????�ù«
 WI�  W�e�“  vK�  qLF�  s�  Òq�  Òo��
  UFzUA�«  ÒY��Ë  ¨UNKLF�  sO��UM�«
 WK�UH�«  W�—UAL�«  W�U�≈  v�≈  WO�«d�«

ÆWK�IL�« WO�UL�d��«  U�U���ô« w�
 w�  XMK�√  b�  WO{uHL�«  X�U�Ë
 Ê√  ¨w{UL�«  u�U�Ø—U�√  w�  UN�  ÊUO�
 w��«  U�U���ô« w� X�uB��« ZzU��
 s�dA� dN� s� d�UF�« w� Èd���
 ‰ö�  sKFÔ��  ¨q�IL�«  d�u��√  Ø‰Ë_«
 X�uB� WOKL� ¡UN��« s� W�U� 24?�«
 ‚ö�ù U�œ«bF��« WMKF� ¨sO��UM�«
 l�“u��  WOHOI���«  WO�ö�ù«  UN�KL�
 l�eL�«  WO�Ëd�J�ù«  V�UM�«  W�UD�
 2021  uO�u�ØÊ«d�e�  w�  UN�öD�«

ÆdN�√ W�ö� …ÒbL�
 ¨w�«dF�«  s??�_«  sK�√  ¨p??�–  v??�≈
 dO�H�  W�ËU��  ◊U��≈  s�  ¨X���«
 w�UL�  w�UF�«  jGC�«  Ã«d??�√  b�√

Æœ«bG� WL�UF�«
 ¨w??M??�_«  Âö????�ù«  WOK�   d????�–Ë
  U�uKF�  vK�  ¡UM�ò  t�√  ¨ÊUO�  w�
  «uI�«  XMJL�  ¨WIO�œ  WÒ�—U����«
 Ã«d�√  b�√  dO�H�  ◊U��≈  s�  WOM�_«

Æå©¡U�dNJ�«® w�UF�« jGC�«
 œ«u??�  j�{ò r??�  t??�√  X??�??{Ë√Ë
 qO��  l�  Â«d??�  ©50®  Êe??�  …d�H��
 Õö�Ë  ¨dO�H�  W??�«b??�Ë  ¨‰UF��«
 w�UL�  Õö�ù«  WIDM�  w�  ¨‘U�—
 Âb�����  X�U�  ¨œ«bG�  WL�UF�«

ÆådO�H��« w�
 WOKL�  WO�«dF�«   «u??I??�«   c??H??�
 gO��«  Ê«dO�  UNO�  „—U??�  WO�u�
 œbN�  …dOD�  œ«u??�  j�C�  ‰«e??�S??�
 WE�U��  w???�  w??�«d??F??�«  l??L??�??L??�«
  ‚«dF�«  ¨œö��«  »uM�  vB�√  ÊU�O�
 2020  ‰Ë_«  s�dA�Ød�u��√  30
 œ«uL�«  l�  q�UF��«ò  r�  t�√   b??�√Ë

ÆåW�u�CL�«
 sO� œ«b??G??� W??L??�U??F??�«  b??N??A??�Ë
  «u�F�   «dO�H�  d???�ü«Ë  sO��«
 dH�Ô�  U�  ¨W��H�   «—UO�Ë  WH�U�
 sOM�«uL�«  sO�  v�d�Ë  vK��  Ÿu�Ë
 WOM��«  w�  …dO��  dzU��  À«b???�≈Ë

Æ PAML�«Ë WÒO����«
 W??ÒO??M??�_«  U??D??K??�??�« ÷u???�???�Ë

 ÊbL�«  s�  œb�  w�  „—UF�  WO�«dF�«
 d�UM�  s??�  vI��  U??�  vK�  ¡UCIK�
 —uE�L�«  w�U�—ù«®  åg�«œò  rOEM�
 vK�  ¡UCI�«  »UI�√  w�  ¨©UO�Ë—  w�
 o�UM�   «uM��  Òq��«  Íc�«  rOEM��«

ÆW�—u�Ë ‚«dF�« w� WF�«Ë
 Ød�L��œ  w??�  ¨‚«d??F??�«  s??K??�√Ë
 q�U�  d�d��  ¨2017  ‰Ë_«  Êu�U�
 åg�«œò  rOEM�  WC��  s�  tO{«—√
 s�  nB�Ë   «uM�  Àö�  u��  bF�
 ¨ Òw�U�—ù«  rOEM��«  l�   UN�«uL�«

Æœö��« YK� u�� Òq��« Íc�«
 WO�«dF�«  WOM�_«   «uI�«  dL���Ë
 dOND��«Ë  gO�H��«   UOKL�  w??�
 ¡U��√  w�  åg??�«œò  ‰uK�  WI�ö�Ë
 —uN�  …œu???�  Âb??�  ÊULC�  ¨œö??�??�«

ÆÎ «œb�� s�—UH�« Ád�UM�Ë rOEM��«
 W�U�Ë  XMK�√  ¨qB��  ‚UO�  w�
 …—«“u????� W??F??�U??�??�«  «—U??�??�??�??�ô«
 i�I�«  ¨f??�√  ¨WO�«dF�«  WOK�«b�«
 rOEM��  sOF�U�  sOO�U�—≈  5  vK�

Æv�U�œ w� w�U�—ù« åg�«œò
 w�  WO�«dF�«  W�U�u�«  X�{Ë√Ë
 å“uO�  W�—u��«ò  l�u�  ÁdA�  ÊUO�
 WF�U�� —U�≈ w� w�Q� WOKLF�« pK� Ê√

ÆWO�U�—ù« d�UMF�«
 “—UH� XMJL� t�√ v�≈ ÊUO��« XH�Ë

  UIOI���«Ë   «—U����ô«  W�U�Ë
 W??O??K??�«b??�«  …—«“Ë  w??�  W??�œU??�??�ô«
 sOO�U�—≈  5  nO�u�  s??�  WO�«dF�«
 …œUL�« ÂUJ�√ o�Ë ¨W�«bFK� sO�uKD�
 v�≈  rNzUL��«  V���  ¨å»U�—≈Ø4
  —U�√Ë  ÆWO�U�—ù«  g�«œ   U�UB�
 w�  XL�  WOM�_«  WOKLF�«  pK�  Ê√  v�≈

Æåw�U�œ l�U�ò UNOK� oKD� WIDM�
 WO�«dF�«  WOM�_«  W�U�u�«  X�H�Ë
 rN�«b�≈ Òr� W�L��« sOLN�L�« Ê√ v�≈
 ‰ULJ��ô  ¨n??O??�u??�??�«   «—«œ≈  w??�
  «¡«d�ù« –U��«Ë ¨rNF�  UIOI���«

ÆrNI�� WO�u�UI�«
 WO�«dF�«  WOM�_«   «uI�«  dL���Ë
 dOND��«Ë  gO�H��«   UOKL�  w??�
 ¡U��√  w�  åg??�«œò  ‰uK�  WI�ö�Ë
 —uN�  …œu???�  Âb??�  ÊULC�  ¨œö??�??�«

ÆÎ «œb�� s�—UH�« Ád�UM�Ë rOEM��«
 Ød�L��œ  w??�  ¨‚«d??F??�«  s??K??�√Ë
 q�U�  d�d��  ¨2017  ‰Ë_«  Êu�U�
 åg�«œò  rOEM�  WC��  s�  tO{«—√
 WM��« nB�Ë  «uM� Àö� u�� bF�
 ¨w�U�—ù« rOEM��« l�  UN�«uL�« s�

Æœö��« YK� u�� q��« Íc�«

 d�d���«Ë  ”bI�«  v�≈  UM��  UM�≈ò  ¨f�√  ¨—«uM��«  vO��  …e�  ŸUD�  w�  ”UL�  W�d�  fOz—  ‰U�
ÆåÎ«dND� Î«—d�� vB�_« b��L�« w� …öBK� V�d� b�u� vK� UM�Q� r��√Ë ¨»d�√ …œuF�«Ë
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مجلس  أو  الخبراء،  مجلس  أو  النظام،  مصلحة  تشخيص  مجلس  أو  النواب(،  )مجلس 
داخلي  خاص  طابع  ذات  أهمية  تكتسب  التي  الجمهورية،  رئاسة  وأيضاً  الدستور،  صيانة 

وخارجي.
 لقد حرص على إجراء االنتخابات اإليرانية على اختالفها، مفّجر الثورة اإليرانية وقائدها 
إذ أنه  إياها، ركناً أساسياً لمسيرة الثورة، وحكم النظام.  الله الخميني، معتبراً  اإلمام روح 
إثر عودته الى إيران من المنفى، وبعد الطوفان الشعبي الذي أحاط باإلمام ناصراً، وداعماً 
الجارف،  الجماهير  حّب  يستثمر  أن  وحده،  الخميني  اإلمام  بإمكان  كان  ومبايعاً،  ومؤيداً 
الجمهورية  قيام  يعلن  أن  من  يمتلكها،  التي  الكبيرة  والكاريزما  والهالة  له،  المطلق  والوالء 
وراءه  سيقف  الشعب  أّن  اليقين،  علم  يعلم  أنه  رغم  يفعل،  لم  لكنه  اإليرانية،  اإلسالمية 

وسيدعمه بكّل قوة.
 قرار اإلمام الخميني الحازم يهدف الى منع أن تتحّول مستقبالّ قرارات فرد أو مسؤول من 
بعده أياً كان موقعه، الى سلطة مزاجية، استنسابية، تكون في ما بعد نهجاً، وأداة، وعرفاً، 
أركان  الحقاً  تزعزع  بالمخاطر،  محفوفة  لشخص،  ديكتاتورية  تسلطية  لسياسة  يؤسس 

النظام وتخلخل ثوابت الثورة ومبادئها.
 لذلك أراد اإلمام الخميني أن يكون القرار الحر للشعب وحده في اختيار نظامه، وأن تكون 
له الكلمة الفصل قبل غيره. لذلك جاء اختيار نوع النظام بإرادة الشعب، وهذه اإلرادة ظلت 
اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  إعالن  منذ  فصولها  بكل  اإليرانية  االنتخابات  مسيرة  تواكب 

وحتى اليوم.
الظروف  كّل  رغم  لها،  المحّددة  مواعيدها  في  االنتخابات  كّل  إجراء  على  إيران  حرصت 

الصعبة التي شهدتها، ال سيما، أثناء الحرب المفروضة عليها، والتي دامت لثماني سنوات.
لقد آثرت القيادة اإليرانية أن تلتزم بهذا المبدأ، تاركة للشعب اإليراني أن يقول كلمته الحرة 

أمام كّل استحقاق في صناديق االقتراع.
 ها هي االنتخابات الرئاسية التي جرت يوم 17 حزيران، تحمل رسالة ال لبس فيها، تقول 
للداخل والخارج، إّن الشعب اإليراني، رغم الحصار الظالم، والعقوبات الشرسة، والضغوط 

المتواصلة عليه، وسياسات العداء ضده، التي تمارسها قوى االستبداد في العالم، أثبت مرة 
أخرى انه على العهد، متمسك بثورته ونظامه، وهو رغم قهر وحصار الغرب له، وعلى رأسه 
الكبيرة  الثورة ونظامها، وإنجازاتها  الدفاع عن قيم  األميركّية، مستمّر في  المتحدة  الواليات 

التي حققتها في مختلف المجاالت، والتي يشهد لها العدو والصديق.
أحد  يعّولن  ال  عاٍل:  بصوت  اإليراني  الشعب  فيها  يقول  جرت،  التي  الرئاسية  االنتخابات 
أرساه  الذي  والنهج  المبادئ  عن  انحرافها  على  أحد  يراهنن  وال  الثورة،  مسار  تغيير  على 
مؤسسها، أياً كان الفائز في االنتخابات الرئاسّية، سيظل يتحرك ضمن إطار الثورة وثوابتها، 

أكانت حيال الداخل أم الخارج.
لها، وهذا االختيار  إيران انتخبت رئيس السلطة القضائّية إبراهيم رئيسي، رئيساً جديداً 
وقت  في  كافة،  السلطات  بين  والهدف،  الموقف  ومن  اإليراني،  القرار  وقوة  وحدة  من  يعزز 
تواجه فيه طهران ملفات عديدة حساسة، أبرزها الملف النووي، وملفات التطورات الجارية 
في المنطقة، وتهديدات واعتداءات دولة االحتالل »اإلسرائيلي«، ومواقف طهران لجهة دعمها 

حركات المقاومة.
أشكال  ومواجهة  اإلداري  باإلصالح  القيام  بغية  تنتظرها،  داخلية  ملفات  أمام  أنها  كما 

الفساد كافة، وتعزيز االقتصاد المقاوم، والحّد من التضخم، وامتصاص تداعيات
 وشراسة العقوبات المفروضة عليها.

 اإليرانيون اليوم قالوا كلمتهم للعالم، وخاصة للذين يناصبون العداء الدائم لثورتهم: ال 
العالم استوطنت  تراهنوا على وسائل اإلعالم المشبوهة، وتصريحات زعماء سياسيين في 
ووالء  عزيمة  تراجع  على  تراهنوا  وال  اإليراني،  النظام  ضّد  نفوسهم  في  والبغضاء  الكراهية 
الشعب للثورة، فهذه الثورة تتحّرك من القمة الى القاعدة، بإرادة وسياسة، ورؤية، وأهداف 

ومبادئ واحدة، بما يضمن سيادة إيران وحريتها وقرارها الوطني المستقّل.
أن يتعامل معها بشرف  العالم بدوره  العالم، وعلى  إيران مع  على هذا األساس تتعاطى 

وصدقّية ويحترم قرارها وإرادة شعبها.
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق.

احتمال وصول إيران الى عتبة إنتاج سالح نووي وتداعيات ذلك على مصالح أميركا و»إسرائيل« في 
الشرق األوسط.

مخاطر تسلّح إيران بصواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.
إيران  الدقيقة وانعكاسات ذلك على عالقة  الدفع قدماً بمشروع الصواريخ  الله  إيران وحزب  محاوالت 

وحزب الله بفصائل المقاومة في قطاع غزة.
والسالح  االعتراضية  الصواريخ  من  كبيرة  بكميات  التزّود  في  مساعدتها  أميركا  من  »إسرائيل«  طلب 

الدقيق، ومساعدتها في تطوير سالح الليزر الدفاعي والهجومي.
الى ذلك كله يضيف عاموس هرئيل، المحلل العسكري البارز في صحيفة »هآرتس« )18/6/2021( 
اّن  ذلك  غزة،  قطاع  الى  قطر  دولة  من  المحّولة  الوفيرة  األم��وال  هي  »إسرائيل«  ل�ِ  مقلقة  اخرى  مسألة 
حكومة  الى  تذهب  بحيث  تحويلها  آلية  بتغيير  »حماس«  الى  األموال  هذه  وصول  منع  تريد  »إسرائيل« 

السلطة الفلسطينية في رام الله.
94 في المئة منهم، وفق نتائج االستطالع األخير الذي أجراه  ماذا يريد الفلسطينيون بعدما بات نحو 
بأداء  يفتخرون  الله،  رام  في  والمسحية  السياسية  للبحوث  الفلسطيني  المركز  مدير  الشقاقي،  خليل  د. 
الشعب  بتمثيل  وجديرة  منها  منتصرة  خرجت  أنها  ويعتقدون  القدس«  »سيف  ملحمة  في  »حماس« 

الفلسطيني؟
التي  القضايا والمواقف والمطالب  أبرز  ان  قادة »حماس« و»الجهاد اإلسالمي«  يتضح من تصريحات 

تتشّدد بشأنها فصائل المقاومة في غزة هي اآلتية:
المقدسات  على  اعتداء  اّي  اّن  ومفادها  القدس«  »سيف  ملحمة  كّرستها  التي  االشتباك  بقواعد  التمسك 
في القدس الشريف يستوجب رداً فورياَ من فصائل المقاومة، وأن ال عودة الى التهدئة قبل وقف االعتداء 

والتزام العدو بوقف إطالق النار بال قيد وال شرط.
عدم الربط بين إعادة اإلعمار في قطاع غزة والتوصل الى اتفاق مع العدو بشأن أسراه المحتجزين لدى 

المقاومة في القطاع.
رفع الحصار عن قطاع غزة دونما قيود أو شروط، على ان تكون الخطوة االولى إلغاء القيود المفروضة 

على الصيد في بحر غزة.
 حسناً، لكن ماذا يريد مناصرو المقاومة الفلسطينية في دنيا العرب وشتى أرجاء العالم؟

  يمكن استخالص الجواب من مداخالت أكثر من 500 شخص من شتى أنحاء العالم شاركوا في حواٍر 
»زوم«  منصة  خالل  من  بيروت  في  أيام  خمسة  قبل  لفلسطين«  العدالة  أجل  من  العربي  »المنتدى  نظمه 

النحو اآلتي: Zoom، وقد تقاطعت مداخلتي مع مداخالٍت أخرى في نقاط عشر على 
أوالً، ترسيخ االلتزام بمركزية قضية فلسطين في الحياة العربية وفي أوساط القوى الحّية في العالم 
المناصرة لقضية الشعب الفلسطيني المناضل ضّد العنصرية واالحتالل الصهيونّيين، والتأكيد على أّن 
مواجهة العدو يجب ان تتّم في هذا المنظور المتكامل كي ال يبقى شعب فلسطين وحيداً في ساحات النضال 

فيسهل على العدو تطويق مقاومته ومحاولة إخمادها.
وميدانياً، مباشرًة وليس  مالياً  الفلسطينية  المقاومة  ثانياً، ترجمة مبدأ مركزية قضية فلسطين بدعم 
لألطراف  السياسية  للظروف  مراعاٍة  أو  مساومة  ألية  المقاومة  دعم  ارتهان  عدم  يستوجب  ما  م��داورًة، 

الداعمة.
واالحتالل  للعنصرية  التصدي  في  األفعل  النهج  هي  والميدانية  المدنية  المقاومة  اعتبار  ثالثاً، 
الصهيونيين، وإقالع فصائل المقاومة، منفردين او مجتمعين، عن اعتماد اسلوب الديبلوماسية والتفاوض 

مع الكيان الصهيوني قبل دحره وتحّول موازين القوى لمصلحة المقاومة.
كامل  شريكاً  خصوصاً  غزة  قطاع  في  المقاومة  وفصائل  عموماً  الفلسطينية  المقاومة  تكريس  رابعاً، 
الممتدة من شواطئ  الناشط سياسياً وعسكرياً في منطقة غرب آسيا  المقاومة  العضوية في محور قوى 

البحر األبيض المتوسط غرباً الى شواطئ بحر قزوين شرقاً.
خامساً، اتخاذ محور المقاومة، دوالً وتنظيمات، قراراً ُملزماً بتحديد مواقفها من الدول المحيطة جغرافياً 
السياسية  بقيادتها  ممثلًة  الفلسطينية  المقاومة  من  ال��دول  هذه  مواقف  ضوء  في  المحتلة  بفلسطين 

والميدانية.
سادساً، التوافق في إطار القيادة السياسية والميدانية الموحدة لفصائل المقاومة الفلسطينية الناشطة 
العدو  ضد  وناشطًة  حّية  أشكالها  بشتى  والميدانية  المدنية  المقاومة  إبقاء  على  السليب  الوطن  في 

الصهيوني والحرص على التنسيق في ما بينها لتأمين أعلى مستويات الفعالية.
سابعاً، توحيد جبهات المقاومة والقتال لكل أطراف محور المقاومة، ال سيما تلك التي لها حدود مشتركة 
ودعماً  جهة  من  بينها  ما  في  والمشاركة  التنسيق  مستويات  أعلى  لتأمين  وذلك  المحتلة،  فلسطين  مع 

للمقاومة الفلسطينية الناشطة داخل فلسطين المحتلة من جهة أخرى.
ثامناً، التوافق بين أطراف محور المقاومة على مباشرة التصّدي، سياسياً وميدانياً، للدول المعادية ألّي 
طرٍف من اطرافه، ال سيما سورية والعراق وإيران، لكونها تنشر من دون موافقتها قواٍت عسكرية فيها، على 
ان يتّم التصدي لها في إطار خطٍة استراتيجية متكاملة إلكراه الدول المعادية على سحب قواتها من أراضي 

دول محور المقاومة بال قيد وال شرط.
تاسعاً، فتح الحدود وضمان إيجاد وحماية مسارات لوجيستية بين دول محور المقاومة لتأمين نقل 

وتبادل المواد والسلع ذات الطابع االستراتيجي، ال سيما النفط والغاز.
عاشراً، عقد مؤتمرات دورية، سياسية واستراتيجية، بين دول وتنظيمات محور المقاومة ونشر مقرراتها 
ذات الصلة بنضالها الموصول ضّد الكيان الصهيوني وحلفائه اإلقليميين والدوليين وذلك في إطار الجهود 

المبذولة لتوعية القواعد الشعبية وتعزيز ثقافة المقاومة في دنيا العرب وعالم اإلسالم.
  هل ثمة نهج أقوى وأفعل؟

*وزير ونائب سابق.

انه من جنس الشهيد رجائي والشهيد بهشتي والشهيد قاسم سليماني...
إنه من جنس الفقراء، من الناس الذين يمشون في األسواق ويأكلون الطعام...

دعوني أحاول أن ألخص لكم ماذا يعني تسلم السيد إبراهيم »رئيس الساداتي« الحكومة 
الميول  فوق  ما  عالم  إلى  المنتمية   � نظري  وجهة  من   � أراها  كما  متفاوتة،  بلغة  إي��ران،  في 

واالتجاهات السياسية اإليرانية:
فأن يتسلّم السيد رئيسي السلطة التنفيذية في البالد يعني ذلك ما يلي بلغة الناس:

أوالً � إنه سيحبط مشروع إسقاط النظام بالجمهور. وهو األمر الذي فعله في يوم االنتخاب 
والذي سيسقطه يومياً في أدائه العملي، كما سيطيح بمقولة الفصل بين الدولة والدين او بين 
السياسة والدين أو بين رجل الحكم ورجل الدين التي لطالما حاولوا فرضها على إيران، مرة 

والى األبد...
لقد حاول األجانب جهدهم منذ أول الثورة ان يقولوا للشعب اإليراني أّن رجال الدين يجب 
ان يذهبوا الى المساجد ويتركوا الحكم لألفندية، ومن ثم تصاعدت المؤامرة وتشّعبت لتقول 
لألمة اإليرانية بأّن هؤالء )أّي رجال الدين( ال يفقهون بعلوم العصر، وال بالتعامل مع الدنيا، 
الحداثة  وعلوم  الحديثة  الديمقراطية  أشكال  كّل  مصادرة  يريدون  بأنهم  باتهامهم  وأخيراً 
لصالح »الحكومة اإلسالمية« المعادية للحريات وحقوق اإلنسان والمرأة، فإذا برئيسي وعلى 
نهج رئيسه وقائده وقائد الثورة واألمة اإلسالمية يفاجئهم بحرص مضاعف ال نظير له على 
كّل هذه األمور واعتبارها جزءاً أساسياً من مشروعية النظام، ال مفهوم للجمهورية اإلسالمية 
احترامها  على  حرصوا  التي  االقتراع  وصناديق  الجمهور  دون  من  تستقيم  وال  لها  معنى  وال 
لمدة أربعة عقود متتالية حتى وسط حروب مدمرة للمدن والبلدات، وأن يظهر لهم رئيسي 
وزوجته جميلة علم الهدى متعلمين ومتبّحربن بالعلوم الحديثة أكثر من سائر المرشحين، 

بل وأعمق من مرشحين في ديمقراطيات عريقة بينها لندن وباريس وواشنطن.
ثانياً � إنه سيحبط مشروع فرض النظام السياسي واالقتصادي النيوليبرالي على إيران. 
أّي انه سيعمل ليل نهار على مكافحة الفساد والرشوة ونظام البنوك الروتشيلدية، ويقارع 
للبلدان  واالقتصادية«  السياسية  والتنمية  االزده��ار  مفتاح  بيده  وحده  الغرب  »أّن  مقولة 
الذي  المقاوم  االقتصاد  اإليراني بنظرية ومشروع  الداخل  النامية والصاعدة ويطيح بها في 
يعتمد الدورة االقتصادية اإلنتاجية الداخلية أوالً، ومن ثم التوجه شرقاً والخروج على هيمنة 
بلدان  وكّل  وروسيا  الصين  مع  عميق  استراتيجي  تعاون  إقامة  خالل  من  األميركي  الدوالر 

العالم المناهضة لالحادية األميركية. 
يعّدونه  كانوا  ال��ذي  إي��ران  على  ن��ووّي  »أوسلو«  فرض  مشروع  بحزم  سيحبط   � ثالثاً 

ويعملون عليه بقوة منذ أيام أوباما وال يزالون.
وما فرضوه على إيران من شروط حتى اآلن لم يكن سوى مقّدمة وتمهيد )من وجهة النظر 
الصاروخية  المنظومة  على  محدوديات  بفرض  تتعلق  إضافية  شروط  لفرض  الغربية( 

عن  تخليها  ضرورة  شروط  فرض  خالل  من  اإلقليمّية  المعادلة  من  إيران  وإخراج  اإليرانية، 
حركات التحّرر العربية واالسالمية ال سيما في فلسطين ولبنان وسورية واليمن والعراق.

المجتمع  ب�  ُيسّمى  ما  مع  تعامله  في  الخامنئي،  اإلمام  يريد  كما  حازماً  رئيسي  سيكون 
الدولي االنتهازي والمنافق، ولن يسمح له ال باستنزاف الديبلوماسية اإليرانية في مفاوضات 
ال طائل من ورائها، وال بعزله وحشره في زاوية إما القبول بشروط »أوسلوّية« أو الصدام، بل 
انتهاج نظرية حليفه الثوري سعيد جليلي الذي ربما تسلّم الخارجية اإليرانية والتي تقضي 
بإنهاك المفاوض الغربي وجعله هو َمن يلهث وراء المفاوض اإليراني كما فعل به جليلي يوم 

كان رئيساً لمجلس األمن القومي في حكومة نجاد.
تذكروا اّن اإلمام السيد علي الخامنئي لطالما كّرر بعض الثوابت في هذا السياق ستكون 

بمثابة قناديل مضيئة لرئيسي في هذا المضمار وهي:
االتفاق فنحن سنحرقه. الغرب تمزيق  أراد  إذا   �  1

تطلّبت حاجاتنا ومصالحنا التخصيب بنسبة 90 بالمئة فسنخّصب ولن نفاوض  إذا   �  2
أحداً.

صواريخنا إلى مديات 5 آالف لكننا فعالً ال نقوم بذلك اآلن، وعندما  نطّور  ان  نستطيع   �  3
نريد سنفعل ولن نفاوض أحداً.

العقوبات أهم من إنجاز رفعها. � إحباط مفعول   4
وبالتالي في زمن رئيسي أظننا لم نعد بحاجة ألمنية عودة واشنطن الى االتفاق وال لرفع 

العقوبات عنا...
تذكروا أّن السيد رئيسي في مناظراته االنتخابية أعلن بوضوح:

أنه مع المفاوضات حول النووي ولكن بشروط القائد التسعة )الخطوط الحمر المشهورة(، 
واّن هذا لن تتمّكن منه إال حكومة قوية وحازمة. 

الثورية  الجمهورية  دخول  طريق  على  الداخلي  التاريخي  المنعطف  إيران  تخّطت  لقد 
الثانية، بقي تحّدي المنعطف التاريخي الدولي وهو الذي ستتخطاه مع مجموع قوى محور 

المقاومة، باذن الله.
وعليه نستطيع أن نلخص ربما بلغة أكثر قرباً للغة الناس أقول:

واضحة  متحركة  حازمة  ثورية  سياسة  سيتخذ  اللهي«،  »الحزب  رئيسي  ابراهيم  السيد 
العالم نعم، ولكن ايضاً  الدنيا بعقل منفتح نعم، وغير منعزلة عن  التعامل مع  شفافة تريد 

ليست هجينة ومترّددة و«رجل بالبور ورجل بالفالحة« على طريقة:
»هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضوان الله عليه قتله سيدنا معاوية رضوان الله عليه«!

ال أبداً، هذه السياسة ستنتهي وإلى األبد، وستتّم تسمية األشياء بأسمائها، ما يثلج صدر 
الثوريين الداخليين ومن محور المقاومة.

بعدنا طّيبين قولوا الله...

بوتين يحظى ب�شعبّية �أكثر من بايدن
بين الأميركّيين!

خطوة نحو �نتخابات ليبيا بفتح �لطريق �ل�شاحلّي 

ونو�ب يوؤكدون �شرورة ��شتثمارها

ل �إلى �تفاق في مفاو�شات فيينا عر�قجي: بتنا �أقرب للتو�شّ

ودبلوما�شّي �أوروبّي يعلق: وقت �تخاذ �لقر�ر يد�همنا

لون ز�خاروفا: �لأميركّيون يف�شّ
�شباق �لحو�جز في حلقة مفرغة 

و��شنطن تعتبر ت�شريحات كيم �أون حول 
��شتعد�ده للحو�ر �إ�شارة مهمة

أظهر استطالع جديد للرأي أجري في أميركا بالتزامن مع القمة التي عقدها الرئيسان الروسي 
فالديمير بوتين واألميركي جو بايدن، قبل أيام، أن »الرئيس الروسي أكثر شعبية بين الجمهوريين 

من الرئيس جو بايدن«.
التي  القمة  عشية  نتائجه  نشرت   ،»The Economist« صحيفة  أجرته  استطالع  ووجد 
%18 من  1500 مواطن أميركي، أن  جمعت الرئيسين بوتين وبايدن، والذي شارك فيه أكثر من 
مماثلة  نظر  وجهة  فقط   14% لدى  كان  بينما  بوتين  عن  إيجابية  نظر  وجهة  لديهم  الجمهوريين 

لرئيسهم جو بايدن.
ونشرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية هذه النتائج، حيث علّق القراء على نتائج االستطالع 

التي جاءت في التقرير.
أكثر  رئيس  بوتين  صادقين:  »لنكن   :»YaGotMe« مستعاراً  اسماً  يحمل  مستخدم  وكتب 

نجاحاً، إنه هادئ تماماً. لذلك هو متقدم كثيراً على رئيسنا النائم«، على حد وصفه.
وعلّق آخر قائالً: »لقد وضع بوتين نقطة على أميركا بسبب موقفها المتآمر تجاه حركة حياة 

السود مهمة، باإلضافة إلى حقيقة أن الفوضى )في أميركا( مّرت دون عقاب«.
وأشار حساب يحمل اسم »هوك 85« رأيه قائالً: »من السهل حقيقة أن نصّدق هذه النتائج، ألن 

تصنيف بايدن صفر بين الجمهوريين وهو ليس مرتفعاً أيضاً بين الديمقراطيين«.
وقال مستخدم يحمل اسم »NM gal«، معلقاً على مؤتمر بوتين الصحافي: »إن ما فعله بوتين 
ونجح به هو فضح نفاق أميركا. كان من الممتع مشاهدة بوتين يرد على أسئلة الصحافيين دون 
لسياسات  مؤيداً  لست  أنا  صّدقوني  وواثقة،  قوّية  نظرة  مع  كاملة،  ساعة  لمدة  مسبق  تحضير 

بوتين وروسيا«.

المجلس  رئ��ي��س  أع��ل��ن  عامين،  م��ن  ألك��ث��ر  إغ��الق��ه  بعد 
الرئاسي الليبي، محمد المنفي، فتح الطريق الساحلي أمس، 

إال أن الخطوة جرت من الجانب الغربي فقط حتى اآلن.
الجانب  من  الطريق  فتح  يتم  »لم  معلومات،  وبحسب 
تنتظر  الليبي  للجيش  التابعة  الوحدات  وأن  الشرقي«، 

تعليمات لجنة »5+5« باعتبار أنها المشرفة على المسار.
الليبية  المناطق  فيما يرى مسؤولون ونواب من مختلف 
إيجابية  إش��ارة  تعد  أنها  إال  تأخرها،  رغم  »الخطوة  أن 
نهاية  االنتخابات  إجراء  وكذلك  الوطنية  المصالحة  بشأن 

العام«.
أعيان  مجلس  رئيس  المبشر،  محمد  ق��ال  البداية،  في 
ليبيا للمصالحة الوطنية، إن »الخطوة تعّزز بناء الثقة بين 
الالحقة من لجنة  المهمة  الخطوات  الليبية، وتدعم  األطراف 

.»5+5
الخطوة  هذه  عند  التوقف  يجب  »ال  أنه  المبشر،  ويرى 
الراهنة  الحالة  إنهاء  هو  الحقيقي  الهدف  أن  خاصة  كثيراً، 
والقبلية  الجهوية  واالصطفافات  الكيدّية،  السياسات  من 

والعرقية«.
 24 وطالب ب�»ضرورة أن يدفع الجميع نحو الذهاب إلى 
كانون األول، خاصة بعدما قطع الشوط األكبر نحو االتفاق 
كل  تحمل  واضحة،  دستورية  قاعدة  على  الحقيقي،  المحلي 
والسالم  البالد  سيادة  تجاه  مسؤولّيتهم  الليبية  األطراف 

والبناء واالستقرار«.
في اإلطار ذاته، قال عضو المجلس األعلى للدولة محمد معزب، 

إن »خطوة فتح الطريق تمثل أهمية رغم أنها جاءت متأخرة«.
الشرق  بين  الرابط  هو  الساحلي  »الطريق  أن  وأض��اف 
الفترة  طوال  كبيرة  مشقة  عانوا  المواطنين  وأن  والغرب، 

الماضية«.
الحركة  عودة  في  يساهم  الطريق  »فتح  أن  معزب  ويرى 
من  العقبات  كل  إزالة  وكذلك  اإلقليمين،  بين  طبيعّي  بشكل 

طريق العودة للحياة الطبيعّية«.
وشّدد على أنه »يعّزز المسار االنتخابي المرتقب إجراؤه 

نهاية هذا العام«.
خطوة  ُيعّد  الطريق  »فتح  إن  دغيم،  زياد  النائب  قال  فيما 

جيدة لصالح المجلس الرئاسي والحكومة«.
على  داللة  أشهر   4 وهي  المتبقية  »الفترة  أن  وأض��اف، 

استحالة إجراء االنتخابات بموعدها«، بحسب قوله.
اللواء  الجفرة«   – »سرت  وحماية  تأمين  غرفة  آمر  وقال 
الرابط  الساحلي  الطريق  »فتح  إن  المال،  بيت  إبراهيم 
الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  بحضور  وسرت  مصراتة  بين 
الجهة  وهي  الطريق،  من  فقط  واحدة  جهة  من  كان  الدبيبة، 

الغربية«.
وأضاف المسؤول العسكري التابع لرئاسة أركان الجيش 
من  المرور  حركة  استئناف  »تم  أنه  طرابلس،  في  الليبي 
افتتاحه  تم  بعدما  طبيعي،  بشكل  الساحلي  الطريق  خالل 

من جهة واحدة فقط«.
بويرات  منطقة  من  افتتاحه  ت��ّم  »الطريق  أن  وأوض��ح 

الحسون الواقعة على بعد 90 كم غربي سرت«.

وكان آمر غرفة عمليات غرب سرت، التابع للجيش الليبي 
فتح  سابق  وقت  في  نفى  قد  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
الطريق الساحلي، مؤكداً بحسب وسائل إعالم محلية ليبية 
أنه »لم تصدر تعليمات من اللجنة العسكرية المشتركة في 

هذا الشأن«.
الوحدة  حكومة  رئيس  أعلن  أم��س،  سابق  وق��ت  وف��ي 
الطريق  »فتح  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية،  الوطنية 
الساحلي )سرت- مصراتة(«، الفتاً إلى أنها »خطوة جديدة 

في البناء واالستقرار والوحدة« في ليبيا.
وقال الدبيبة، في تغريدة على »تويتر«، »اليوم سنطوي 
جديدة  خطوة  نخطو  الليبي،  الشعب  معاناة  من  صفحة 
الجهود  لكل  تقدير  تحية  والوحدة،  واالستقرار  البناء  في 
المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، 

معاً للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره«.
ومن المقّرر أن تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 
المنبثقة عن مؤتمر برلين األسبوع الحالي، لإلعالن عن فتح 
وهو  وغربها،  البالد  شرق  بين  الرابط  الساحلي  الطريق 
وإنهاء  البالد  وحدة  لتعزيز  الدولي  المجتمع  متطلبات  أحد 

االنقسام.
العسكرية  »اللجنة  أن  باللجنة،  عسكري  مصدر  وذك��ر 
اجتماعاً  ستعقدان  المتحدة  األمم  وبعثة   5+5 المشتركة 
الطريق  فتح  عن  لإلعالن  األس��ب��وع  ه��ذا  س��رت  مدينة  في 
على  لمواقعها  المشتركة  األمنية  القوة  تسلّم  مع  الساحلي، 

طول الطريق الساحلي من بن جواد إلى أبوقرين«.

ال�3  األوروب��ي��ة  ال��دول  مجموعة  في  ب��ارز  دبلوماسي  أف��اد 
»محادثات  إن  بالقول  اإليراني،  النووي  االتفاق  على  الموقعة 
إحياء االتفاق الموقع في عام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية 
أن »هناك حاجة التخاذ  أن تستمر لألبد«، مشدداً على  ال يمكن 

قرار في هذا الشأن قريباً جداً«.
لحل  بحاجة  زلنا  ما  لكن  تقدم  تحقيق  »نواصل  أنه  وأضاف 
في  ليس  الوقت  قبل،  من  بوضوح  قلنا  كما  األصعب.  القضايا 
صالح أحد. ال يمكن لهذه المحادثات أن تكون من دون نهاية«، 
مع  تتشاور  كي  للعواصم  اآلن  الوفود  »ستعود  أنه  إلى  مشيراً 

القيادات«.
إلى  العودة  على  األط��راف  كل  األوروب��ي  الدبلوماسي  وحّث 
اتخاذ  »وقت  قائالً:  اتفاق«،  إلبرام  استعداد  على  »وهي  فيينا 

القرار يداهمنا«.
وعقدت اللجنة المشتركة لالتفاق النووّي اجتماعاً أمس، في 
الجارية  للمشاورات  نهائّية  صيغة  إلى  الوصول  بهدف  فيينا، 
ضمن الجولة السادسة للمفاوضات، والتي انطلقت يوم السبت 

الماضي.  
)روسيا   »1+4« مجموعة  ودول  إيران  بين  االجتماع  وعقد 
االتحاد  مندوب  بحضور  وألمانيا(  وفرنسا  وبريطانيا  والصين 

األوروبي أنريكي مورا. 
أن  رأى  عراقجي  عباس  اإليرانيين  المفاوضين  كبير  وكان 
جملة  على  تشتمل  النووي  لالتفاق  المتحدة  الواليات  »عودة 
أن  إلى  وأش��ار  والسياسية«.  والقانونية  التقنية  القضايا  من 

يشتمل  ذاته  حد  في  المتحدة  الواليات  إج��راءات  من  »التحقق 
على بعض التعقيد«. 

وأكد مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون السياسية أن 
»إيران باتت أقرب مما مضى للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات 
ليس  اتفاق  إل��ى  للتوصل  الفراغ  »م��لء  أن  إل��ى  الفتاً  فيينا«، 
الدول  عواصم  في  قرارات  اتخاذ  إلى  بحاجة  وهو  الهّين  باألمر 

المشاركة«.
وفي تصريح لوكالة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية، أمس، قبل 
انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لالتفاق النووي في فيينا، قال 
عراقجي إن »اليوم هو آخر يوم من اجتماعات الجولة السادسة 
تّم  حيث  جداً،  مكثفة  محادثات  تخلّلتها  التي  المفاوضات  من 
التوافق  وثائق  »جميع  أن  مضيفاً  للغاية«،  صعب  عمل  إنجاز 

جاهزة تقريباً«.
حل  تّم  بشأنها  المختلف  الرئيسّية  »القضايا  أن  أوضح  كما 
أنها  إال  محلول،  غير  زال  ما  منها  اآلخر  البعض  فيما  بعضها، 
الخالفات«،  هذه  أبعاد  تماماً  الواضح  ومن  دقيقاً  شكالً  اتخذت 

وفق تعبيره.
قراراتها  األخ��رى  األط��راف  التخاذ  حان  قد  »الوقت  أن  وأكد 
واضح  المحتمل  والتوافق  المفاوضات  مشهد  ألن  النهائية، 

تماماً«. 
وبناء على ذلك، أشار عراقجي إلى أن »المفاوضات ستتوقف 
مشيراً  القرار«،  واتخاذ  مشاورات  إجراء  أجل  من  أيام  بضعة 
إلى أن »أعضاء الوفد يقومون بعمل شاق بشأن الوثائق وآخر 

غير  »المفاوضات  أن  معتبراً  تقديمها«،  يجب  التي  األجوبة 
الفهم  سوء  دون  الحيلولة  وبغية  وأنه  سهلة  ليست  المباشرة 

يتوجب إعداد الوثائق بصورة أدق وأكثر تفصيالً«.
وُتعَقد المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا ل�«مجموعة 
مستوى  على  إيران،  مع  النووي  االتفاق  على  الموّقعة   »1  +  4
أجل  من  الدول،  هذه  خارجية  وزارات  في  السياسيين  المدراء 
البحث في عودة الواليات المتحدة إلى هذا االتفاق بعد انسحابها 

منه عام 2018.

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على »إعالن اإلدارة األميركّية 
ومرتبطة   2 الشمالي-  السيل  مشروع  تستهدف  روسيا،  ضد  جديدة  عقوبات  فرض  على  عزمها 
بقضّية نافالني«. وكتبت زاخاروفا على قناتها في تطبيق »تيليغرام«: »الخطوات غير القانونّية 
للواليات المتحدة كنا دائماً نقابلها برد حتمّي ومنطقّي. من المدهش أن في واشنطن من يفضلون 

سباق الحواجز في حلقة مفرغة«.
»السيل  بين  ربطهم  عبر  أنفسهم«  فضحوا  األميركيين  »المؤدلجين  أن  إلى  زاخاروفا  وأشارت 
الشمالي2-« وهو »مشروع اقتصادّي تشارك فيه شركات مشغلة خاصة ودول مستقلة، وقضية 
يستخدمونها  /لنافالني/  المزعوم  التسميم  حول  الضجة  هذه  كل  أن  بذلك  ليظهروا  نافالني، 

وسيلة لمعالجة مشكلة افتقارهم للقدرة التنافسية«.
وكان جيك سوليفان مساعد رئيس الواليات المتحدة لشؤون األمن القومي أعلن أمس، أن بالده 

»تستعّد لفرض عقوبات جديدة على روسيا«.
المتعلق  العقوبات على خلفية الوضع  إن إن«، أن »هذه  وذكر سوليفان على هواء قناة »سي 

بالمدون أليكسي نافالني«.
أليكسي  تسميم  بعد  العقوبات  من  جديدة  حزمة  عن  يدور  »الحديث  أن  سوليفان  وأوض��ح 
نافالني«، وأن الواليات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على الشركات المنخرطة في مشروع 

»السيل الشمالي2-« لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر البلطيق.

قال مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان أمس، إن »واشنطن تعتبر تصريحات رئيس 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون هذا األسبوع، حول استعداده للحوار والمواجهة مع الرئيس جو 

بايدن، إشارة مثيرة لالهتمام«.
األسبوع  هذا  تصريحاته  »نعتبر  نيوز(  )إيه.بي.سي  قناة  مع  مقابلة  في  سوليفان  وأضاف 
إشارة مثيرة لالهتمام، وسننتظر لنرى ما إذا كان سيتبعها أي نوع من االتصاالت المباشرة معنا 

حول مسار محتمل للمضي قدماً«.



عندما دخلت سورية في أزمة محروقات بسبب العقوبات 
سيارة  لكل  الكترونّية  بطاقات  بإصدار  قامت  األميركية، 
كمية  على  الحصول  تتيح  وعمومية،  خصوصية  مسجلة 
الدولة،  من  المدعوم  بالسعر  شهرياً  المحروقات  من  محددة 
على  ال��ق��درة  إضافية  كمية  على  يريد  لمن  الباب  وفتحت 
الوصول لسوق مفتوح بأسعار غير مدعومة، ومنذ سنة على 

األقل وسورية تطبق هذا النظام.
مصرف  ومعها  اللبنانّية  الحكومة  تقوم  ونصف  سنة  منذ 
االقتصادي  بالمعنى  لها  تفسير  ال  عبثية  بعملية  لبنان 
والمالي، إذا بقينا على تفسير النيات الحسنة، وال تلجأ اليها 
الدول المنتجة للنفط والمشتقات النفطية، ففي إيران منذ مدة 
هو  االلكترونّية  البطاقة  ونموذج  سنوات  الخمس  على  تزيد 

المعتمد.
أوروبا  وفي  لبنان،  من  أغلى  البنزين  سعر  السعودية  في 
البنزين  يباع  لماذا  جواباً  يملك  أحد  وال  أميركا،  وفي  طبعاً 
مفتوحة،  بكميات  كلفتها  ربع  من  أقل  تعادل  صفيحة  بسعر 
بما في ذلك للتهريب الذي يضرب اقتصادات الدول التي يهرَّب 

إليها، خصوصا سورية، بسحب دوالراتها إلى الخارج مقابل 
سلعة ترفيهية، طالما أنه ما هو ضروري منها متوافر للسوق 

الداخلية بشروط وضعتها الحكومة السورية.
أن  يستطيع  من  لبنان  ومصرف  الحكومة  في  يوجد  هل 
يجيب عن سؤال لماذا لم تقدم الحكومة على دعم ربع الكمية 
في  كما  الكترونّية  ببطاقات  توزيعها  وحصر  المستوردة 
سورية منذ اليوم األول، وفتح الباب للحصول على أي كميات 
إضافية بسعر السوق، وهذا ينهي أزمة الطوابير على محطات 
البنزين وينهي أزمة التهريب ويجعل المال المنفق على الدعم 

قادراً على تأمين االستمرار ألربعة أضعاف المدة؟
ما  الحسنة ال تفيد في فهم  النيات  لديه جواب، ألن  أحد  ال 
لشركات  المجال  إلتاحة  كان  ضوابط  بال  فالدعم  يجري، 
لتحقيق  التهريب  صفقات  في  الدخول  والتوزيع  االستيراد 
شرائه  بعد  السوق  ب��دوالر  البنزين  بيع  عبر  خيالّية  أرب��اح 
الكميات  على  الرقابة  بغياب  أنه  علماً  هذا  مدعوم،  ب��دوالر 
الخارج  الى  أموال  تهريب  من  مانع  ال  والموزعة  المستوردة 

بذريعة استيراد لم يتم أصالً.

بوريل ملّوحًا ... )تتمة �ص1( 

العراق �ساحة ... )تتمة �ص1( 
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إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية � مديرية المالية العامة - المصلحة المالية االقليمية في محافظة بعلبك 
الهرمل -  دائرة خدمات المكلفين. المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه  للحضور إلى 
مركز الدائرة الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور 
التبليغ  يعتبر  وإال  اإلعالم،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  مهلة  خالل  منهم  كل  إسم  تجاه 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر 

هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
299943RR192525146LBيعقوب ماجد أمهز

307147RR192525092LBمحمد حسين ناصر الدين

320766RR192521498LBكميل يوسف شحود

348345RR192525194LBميشال نواف رزق

542390RR192525163LBشوقي نايف الجباوي

1704141RR192525013LBمحمد عباس الرشعيني

1875498RR192525415LBسعاده حسين سمعان

2019218RR192525424LBعبد الرحمن محمد يحي

2549937RR192524106LBزينة ياسين يحي

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
إبراهيم همدر
التكليف : 482

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية � مديرية المالية العامة - المصلحة المالية االقليمية في محافظة بعلبك 
الهرمل -  دائرة خدمات المكلفين. المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه  للحضور إلى 
مركز الدائرة الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور 
التبليغ  يعتبر  وإال  اإلعالم،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  مهلة  خالل  منهم  كل  إسم  تجاه 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر 

هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
159390RR192525075LBعباس احمد الموسوي

208437RR192525248LBعلي عباس يونس

216667RR192525058LBجورج سليم الحداد

242607RR192525225LBمشهور محمد طراف 

288102RR192525132LBعلي عبدو جعفر

463367RR192525089LBيوسف محمد الحبش

596224RR192525296LBخالد حسن البرادعي

596229RR192525282LBخالد حسن البرادعي

1101276RR192524959LBأنور محمد سكرية

AMFA GROUPE  1253586شركة أمفا غروبRR192525129LB

1370752RR192525044LBمحمد معن حماده

1388486RR192521731LBليندا شريف غانم

1437042RR192524123LBمحمد عبد الرحيم البريدي

1441082RR192524137LBأحمد عبد الحفيظ الحجيري

1441198RR192524145LBمحمد محمود الحجيري

1441227RR192524154LBتوفيق نصر الحجيري

1441231RR192524168LBجمال يونس الحجيري

1441237RR192524171LBمحمد علي أحمد الحجيري

1449065RR192524185LBمحمد علي الحجيري

1480184RR192524208LBمحمد أحمد الموسوي

1498753RR192524225LBغسان علي خليل

1500860RR192524239LBمذيد عبد الرحمان محي الدين

1504198RR192524242LBحسين ضياء علي طليس

1505202RR192524256LBحسين علي عبد الساتر

1519226RR192524260LBعباس محمد معاويه

1565265RR192524273LBحسين أحمد كرنبي

1625757RR192524287LBمحمود رسول الرفاعي

1683413RR192524300LBعلي محمد حورى

1696297RR192524313LBعلي رسول الرفاعي

1733337RR192524335LBحسين محمود صالح 

1742509RR192524358LBهادي فضل اللقيس

1744434RR192524361LBعلي شفيق رباح

1749786RR192524375LBعثمان سعد الدين عرفات 

1752141RR192524389LBحمزه مصطفى الجمال

1778143RR192524415LBطارق بسام سليمان

1788564RR192525185LBمصطفى علي عبده

1816223RR192524429LBعباس حسين قاسم

1875498RR192524432LBسعاده محمد سمعان

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
1908979RR192524450LBعلي صالح الفليطي

1925083RR192524463LBموفق إدريس عواضة

1928258RR192524477LBمروان حسين الطقش

1941208RR192524485LBعماد محمد زعيتر

1941503RR192524494LBعبيدة ديبو صالح الرفاعي

1947501RR192524503LBكمال قاسم صفوان

1947715RR192524517LBأسامة محمد سلمان

1963246RR192524534LBلينا يوسف الدني

1965680RR192524548LBقاسم عبد شكر

1978546RR192524551LBعلي محمد العزير

1988241RR192524565LBعلي محمد جباوي

1991349RR192524579LBحسن علي شورب

1995696RR192525061LBصفاء علي عثمان

2001204RR192524582LBعلي أحمد حيدر

2005270RR192524596LBمحمد علي رايد )ورثة(

2011916RR192524605LBمصطفى حسن عساف

2013744RR192524619LBعلي مخيبر الديراني

2019218RR192524622LBعبد الرحمن محمد يحي

2028133RR192524636LBرامي فيصل سليمان

2036845RR192524640LBوسام محمد الحاج حسن

2044873RR192524653LBأحمد محمد صالح

2067917RR192524667LBفريال محمد الحجيري

2099145RR192524275LBعصام اسعد النجار

2007130RR192524684LBجعفر علي المقداد

2113780RR192524689LBعباس محمد الحلباوي

2144140RR192524707LBحسنين محمد شريف 

2147707RR192524715LBهشام محمد القعفراني

2154231RR192524724LBمهدي حسين الشاويش

2161562RR192524738LBناجي محمود شمص

2164258RR192524741LBمازن حسين الحجيري

2185948RR192524755LBحسن علي نون

2190709RR192524769LBنبيه عبدالله محمد اسماعيل

2197449RR192524772LBايهم عثمان الفشتكي

2197530RR192524786LBمحمد حسو نادر

2202506RR192524790LBعاهد علي امهز 

2220189RR192524809LBأديبه فهد قمهز

2221743RR192524812LBمحمد مهدي النمر

2224029RR192524826LBعلي غازي عبد الساتر

2252907RR192524830LBمحمد علي عبدالله

2271959RR192524843LBمحمد قطيش الحسين

2325700RR192524857LBفؤاد محمد وهبه

2370317RR192524865LBعلي حسين هاشم

2375595RR192524905LBعلي حماده سلمان

2391818RR192524874LBمحمد حسين الديراني

2406624RR192524888LBأحمد شفيق جباوي

2413667RR192524891LBميسر أحمد الحجيري

2447253RR192524914LBمحمد عبدالله العيط

2453695RR192524928LBحسين علي يحي

2455806RR192524931LBوائل علي الرمح

2466387RR192524945LBحسين يوسف عبد ساتر

2544958RR192525115LBنادر حسين الحاج سليمان

2685513RR192525217LBشريف علي شريف

2691843RR192525203LBأرز لبنان لإلستيراد والتصدير

2785927RR192525305LBالعربية اللبنانية للتجارة والمقاوالت

2865631RR192525177LBجان بول نسيم فخري

2876838RR192524110LBأحمد حسين جعفر

2905257RR192525035LBربيع عبد العزيز شومان

2955717RR192525150LBعلي فادي جعفر 

2962510RR192524976LBليلى عبدو الرشعيني

3012542RR192525101LBشركة بحلق وزعيتر ش.م.م.

3414072RR192525279LBربيع مهدي الحاج حسن

3414084RR192525353LBربيع مهدي الحاج حسن

3606802RR192525251LBمشهور محمد طراف

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
إبراهيم همدر
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زعيتر،  عباس  المقاوم  الستشهاد  األولى  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  السلّم  حي  مديرية  مدير  )نجل 
جودات زعيتر، أقيم حفل تأبيني في حي السلم حضره وفد من حزب الله 

برئاسة الشيخ حسين زعيتر، وفد من حركة أمل وفاعليات.
كما حضر الحفل التأبيني منفذ عام منفذية المتن الجنوبي في الحزب 
هيئة  أعضاء  من  وعدد  المصري،  هشام  االجتماعي  القومي  السوري 
المنفذية وأعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية، وجمع 

من القوميين والمواطنين.
تخللت الحفل التأبيني كلمة باسم منفذية المتن الجنوبي في »القومي« 
الشهيد  والمجاهد  المقاوم  أّن  إلى  أشار  وفيها  حمية  الدين  عماد  ألقاها 
باستشهاده  جّسد  وهو  وحقه،  أرضه  عن  دفاعاً  استشهد  زعيتر  عباس 

كّل معاني وقيم العطاء والبذل والتضحية والفداء.

احتفال تاأبيني في حي ال�سلم بمنا�سبة الذكرى ال�سن�ية

ال�ست�سهاد المقاوم عبا�س زعيتر 
أن  إلــى  بــاإلشــارة  ثقة  نصف  لصيغ  الباب  باسيل  فتح 
بقرار  الحزبيين  غير  شركائه  إلــزام  يستطيع  ال  التيار 
األمين  تحكيم  طلب  الى  وصل  ثم  عدمه،  أو  الثقة  منح 
يعلم  الــذي  نصرالله،  حسن  السيد  الــلــه  لــحــزب  الــعــام 
الحكومي،  بالملف  معنية  مــصــادر  قالت  كما  باسيل، 
نبيه  الــنــواب  مجلس  رئيس  مكان  الحلول  يقبل  لن  أنــه 
بـــري فــي تــقــديــم الـــمـــبـــادرات، والــمــتــوقــع بــالــتــالــي أن 
بصفتها  باسيل  مناشدة  مع  نصرالله  السيد  يتعامل 
بــصــورة ربما  بــري،  الــصــدع مــع  لــرأب  للتدّخل  دعــوة 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  يجمع  بلقاء  تترجم 
المدخل  يشكل  بري،  نبيه  النواب  مجلس  ورئيس  عون 

لتعويم مبادرة بري مجدداً.
السورية  الــخــارجــيــة  اســتــضــاف وزيـــر  فــي دمــشــق 
الدكتور فيصل المقداد االجتماع اللبناني السوري الذي 
بدأ برعاية سلفه الراحل الوزير وليد المعلم، بمشاركة 
للبحث  آذار،  مــن  الثامن  لقوى  النيابية  الكتل  ممثلي 
البلدين،  بين  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  تطوير  سبل  فــي 
النائب  القوميّة  الكتلة  رئيس  بمشاركة  اللقاء  عقد  وقد 
المجلس  لرئيس  السياسي  والــمــعــاون  حـــردان  أسعد 
الوفاء  كتلة  وعضو  خليل  حسن  علي  النائب  النيابي 
العام  واألمين  حسن،  الحاج  حسين  النائب  للمقاومة 
ورئيس  بقرادونيان،  هاغوب  النائب  الطاشناق  لحزب 
حزب االتحاد عبد الرحيم مراد والوزير السابق صالح 
وبطرس  اللبناني  الديمقراطي  للحزب  ممثالً  الغريب 
فرنجية ممثالً لتيار المردة، وحضره السفير السوري 
في لبنان علي عبد الكريم علي، ودعا حردان في ختام 
اللبنانية  الحكومتين  بين  االتفاقات  تفعيل  الــى  اللقاء 

والسورية في ظّل الحصار الذي يتعّرض له البلدان.
المشترك  التعاون االقتصادي  ُعِقد في دمشق اجتماع حول 
بين  المشتركة  االتفاقيات  تنفيذ  وسبل  وسورية  لبنان  بين 
المقداد  فيصل  السورية  الخارجية  وزي��ر  حضره  البلدين 
رئيس  علي،  الكريم  عبد  علي  لبنان  في  السوري  والسفير 
المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي النائب 
مراد،  الرحيم  عبد  النائب  االتحاد  حزب  رئيس  حردان،  أسعد 
بقرادونيان،  هاغوب  النائب  الطاشناق  لحزب  العام  األمين 
المعاون السياسّي لرئيس مجلس النواب اللبناني عضو كتلة 
الله  حزب  كتلة  عضو  خليل،  حسن  علي  النيابية  أمل  حركة 
صالح  السابق  الوزير  حسن،  الحاج  حسين  النائب  النيابّية 
الغريب ممثالً الحزب الديموقراطي اللبناني، وبطرس فرنجية 

ممثالً تيار المردة. وتّم البحث في شؤون تهّم الدولتين.
قال حردان بعد االجتماع لقناة الميادين: »النقاش دار حول 
كيفية مساهمة سورية ولبنان وتعاونهما المشترك بما يخفف 
والوضع  الحصار  تحديات  ومواجهة  المواطنين  معاناة 

الخانق. االقتصادّي 
وأكد حردان ضرورة أن تضطلع الحكومة اللبنانية بدورها 
السورية  الحكومة  مع  للبحث  لجاناً  تشكل  وأن  ومسؤولياتها 

في تفعيل االتفاقات المبرمة بين الدولتين.
وائل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  رئيس  وح��ّذر 
أّن  معتبراً  لبنان،  في  التقسيمّي  الخطاب  عودة  من  الحسنية 
الفدرالية هي طرح مشبوه وهي عامل تقسيم للبنان وتقويض 
الستقراره، لذلك نؤكد ضرورة التصدي لهذا الطرح التقسيمي، 
باهظة  أثماناً  دفعوا  الذين  اللبنانيين  رفض  محّل  هو  والذي 

إلسقاط مشروع التقسيم.
لبنان  في  العامين  المنفذين  إلى  اجتماعه  خالل  وأش��ار 
الى  الشوير،  ضهور   � االجتماعية   � الثقافية  سعاده  دار  في 
االستقرار  تثبيت  هي  المرحلة  هذه  في  األس��اس  المهمة  أّن 
التحديات  ك��ّل  لمواجهة  وال��ق��وم��ي  ال��وط��ن��ي  والتحصين 

االقتصادية االجتماعية. والضغوط 
المترّدي  االقتصادي  الوضع  أّن  إلى  الحزب  رئيس  ولفت 
من  وهناك  االجتماعي،  األم��ن  على  سلباً  ينعكس  لبنان  في 
يستغّل وجع الناس ومعاناتهم لتمرير الطروحات والمشاريع 
المشبوهة، وهذا ما يحتم الحذر الشديد والعمل الجاّد في آن، 

إلجهاض كّل ما يهّدد وحدة لبنان.
مسؤولياتهم،  الجميع  يتحّمل  أن  ضرورة  الحسنية  وأكد 
بما  الجدية  للمعالجات  تتفّرغ  حكومة  تشكيل  في  واإلس��راع 
يخفف األعباء والمعاناة عن كاهل الناس، ولتحصين البلد في 

ثوابته وخياراته.
ذاهبون  نحن  الحسنية:  قال  الحزبية  االستحقاقات  وعن 
تموز  و18   17 و   16 في  القومي  والمجلس  العام  المؤتمر  إلى 
عهدة  في  وباتت  الدعوات  أنجزت  الداخلية  وعمدة  المقبل، 
والمسؤولين  العامين  المنفذين  من  المطلوب  لذلك  المنفذيات، 
القومي  المجلس  أعضاء  لتبليغ  مضاعفة  جهود  بذل  كافة 
وإفادة  سريعاً  األمر  هذا  وإنجاز  ومندوبين،  أمناء  من  كافة، 
الذي  المقتضى  إلجراء  تبليغه  تعّذر  من  بشأن  الداخلية  عمدة 

تراه مؤسسات الحزب مناسباً.
النعقاد  موعداً  عّينت  قد  كانت  الحزب  مؤسسات  إّن   : وقال 
أّن  إالّ   ،2021 أيار  شهر  في  القومي  والمجلس  العام  المؤتمر 
على  بناء   ،2021 تموز   18  �  17  �  16 إلى  تأجل  الموعد  هذا 
سعياً  الناشف  حنا  األمين  المؤتمر  مكتب  هيئة  رئيس  اقتراح 
ولذلك،  عليه.  نحرص  ما  وهذا  مشاركة،  أوسع  لتحقيق  منه 
العام  المؤتمر  النعقاد  أكبر  بزخم  العمل  هو  المطلوب  ف��إّن 

والمجلس القومي وانبثاق قيادة جديدة للحزب.
االتحاد  في  الخارجية  السياسة  مسؤول  يقّدم  ذل��ك  ال��ى 
االتحاد  خارجية  ل��وزراء  تقاريره  بوريل  جوزيب  األوروب��ي 
تمخضت  وما  اللبنانية  األزمة  حيال  االثنين  اليوم  األوروب��ي 
بحسب  لبنان،  ف��ي  السياسيين  ال��ق��ادة  م��ع  ل��ق��اءات��ه  عنه 
فال  حاضرة،  باتت  االوروبية  العقوبات  عصا  فإن  المعلومات 
فراغ  من  عليه  هو  ما  على  لبنان  في  الوضع  يبقى  أن  يجوز 
دبلوماسية  مذكرة  وأظهرت  يتخبط.  الشعب  فيما  حكومي 
على  ستكون  العقوبات  فرض  معايير  أن  األوروب��ي  لالتحاد 
اإلدارة  وسوء  الحكومة  تشكيل  جهود  وعرقلة  الفساد  األرجح 

المالية وانتهاكات حقوق اإلنسان.
مع  محادثات  بعد  تصريحات  ف��ي  كشف  ب��وري��ل  وك��ان   
الحريري  سعد  المكلف  والرئيس  عون  ميشال  العماد  الرئيس 
تصريف  حكومة  ورئيس  بري  نبيه  النواب  مجلس  ورئيس 
أن  مفادها  صريحة  رسالة  وّج��ه  أنه  دي��اب  حسان  األعمال 
عرقلة  في  استمّروا  إذا  عقوبات  يواجهون  قد  الزعماء  بعض 

إصالحات  وتنفيذ  جديدة  حكومة  لتشكيل  الرامية  الخطوات 
تمس الحاجة إليها.

»من  بيروت:  مغادرة  قبل  الصحافيين  من  لمجموعة  وقال   
الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. ال بد أن أقول إن 

هناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة«.
وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات 
لحكومة  إخفاق  من  حدث  ما  لتجنب  حقيقية  وسلطة  فنية 
خطة  قدمت  إنها  قال  والتي  واليتها  المنتهية  دي��اب  حسان 

إصالح مالي سليمة، لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.
تتدفق  لن  الخارجية  المساعدات  أن  على  بوريل  وش��ّدد 
بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصالحات 
لمعالجة الفساد وسوء إدارة األموال، لكنه قال إن القادة الذين 

التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقّدم.
وأكد أن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض االحتياطيات 
األجنبّية وجعل البالد من دون عمالت أجنبية لدفع ثمن السلع 

األساسية أو مواجهة نقص اإلمدادات بالمستشفيات. 
االنقسامات  على  الضوء  سلّطت  محادثاته  أن  الى  وأشار 
أو  سنّية  أو  مسيحّية  سواء  اللبنانّية  الطوائف  بين  العميقة 
السلطة.  تقاسم  بها  يتّم  التي  والطريقة  درزّي��ة،  أو  شيعّية 
وقال »هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص 

به«.
جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار  رئيس  أط��ّل  ذلك  الى   
القوى  الى  التأليف  تعطيل  مسؤولية  محّملة  أمس،  باسيل 
وقال  الدستور،  وتتخطى  والمناصفة  الشراكة  ترفض  التي 
أزمة التشكيل أظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة 
تفضح  التي  الدفينة  بالنّيات  بل  للمهل،  يفتقد  الذي  للدستور 
كل  تسقط  اللحظة  وبهذه  غضب  أو  ت��أزم  بلحظة  أصحابها 
محلها  ويحّل  العّد،  ووقف  المشترك  والعيش  الشراكة  معاني 

بالعدد. التذكير 
األزمة  جوهر  أن  على  الحر  الوطني  التيار  رئيس  وش��ّدد 
الوجود والدور والشراكة في دولة تقوم على اإلصالح، وحتى 
وقال:  وتطويره،  بتنفيذه  مطالباً  ارتضيناه،  الذي  الطائف 
المتمسكون  صار  الخصوص،  بهذا  متكامالً  مشروعاً  »قّدمنا 
به هم من يسيئون إليه، بسوء تطبيقه وعدم احترام نصوصه 

ورفض تطويره، وبسببهم صار الطائف بخطر«.
كاملة  بمداورة  يقوم  الحكومة  رئيس  أن  إلى  باسيل  وأشار 
حقاً  ص��ارت  وكأّنها  المالية  ه��ي  واح��دة  وزارة  باستثناء 
أنه  وأكد  الطائف،  ليسقط  كاٍف  وحده  هذا  أن  معتبراً  مكتسباً، 

لن يقبل به.
وقال: »المناصفة الفعلية هي 12 ب� 12، يسّمونهم بالتوازي 
والتساوي المسيحيين والمسلمين، انا اليوم أريد أن أستعين 
حكماً  أريده  أكثر،  بل  ال  الله،  نصر  حسن  السيد  هو  بصديق 
الى السّيد  أمّثل  انا ال أسلّم أمري ومن  الموضوع  وأئتمنه على 
حسن بل ائتمنه على الحقوق. هو يعرف اّننا مستهدفون، وكل 
شي هو للنيل منا، وهو يعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة 
سّيد  »يا  بالقول:  نصرالله  إلى  وتوّجه  األمور«.  من  كثير  عن 
من  باسيل،  جبران  انا  الحق.  تخذل  ال  اّنك  أعرف  أنا  حسن، 
دون تحميلك أي عبء، أقبل بما تقبل به انَت لنفسك. هذا آخر 

كالم لي بالحكومة«.
السياسية  القوى  عند  الكالم  م��رور  باسيل  كالم  يمر  ولم 
ورّدت »القوات« ببيان فندت خالله ما أسمته المغالطات التي 
وردت في مؤتمر باسيل وحملته مسؤولية ما آلى اليه الوضع 
أن  معتبرة  واالقتصادية،  المعيشية  األوض��اع  صعيد  على 

باسيل يسلّم البلد إلى حزب الله.
يجري  ما  أن  »البناء«  ل�  متابعة،  سياسية  أوس��اط  ورأت 
مشيرة  يستمر،  أن  يجوز  ال  التينة  عين   - بعبدا  خط  على 
الصدام  الى  اال  يوصل  لن  والبيانات  االتهامات  ترافق  ان  الى 
بإعالن  أشبه  البيانات  في  ورد  الذي  التصعيد  وأن  خاصة 
أن  معتبرة  البعض،  بعضهما  ضد  الجبهات  فتح  الطرفين 
عون  الرئيس  بين  لقاء  عقد  على  تنصب  ان  يجب  المساعي 
واستكمال  األجواء  تهدئة  أجل  من  النيابي  المجلس  ورئيس 
الى  الله  ح��زب  األوس���اط  دع��ت  وهنا  الحكومية.  المساعي 
لتسهيل  باسيل  والنائب  عون  الرئيس  مع  مساعيه  مواصلة 
وستلحق  خاسرة  ستكون  الباسيلي  االبتزاز  فلعبة  التأليف، 

بالجميع. الضرر 
توجه  التي  اإلم��ارات  من  المكلف  الرئيس  عودة  وبانتظار   
بالتاليف  معنية  مصادر  شددت  األح��د،   - السبت  ليل  اليها 
التشكيل  فاتصاالت  األفق،  في  حكومة  ال  أن  على  »البناء«  ل� 
أن  ال��ى  تشير  المعلومات  أن  خاصة  ال���رّف،  على  وضعت 
رئيس الجمهورية لن يوقع أي حكومة يترأسها الرئيس سعد 

الحريري.
وليس بعيداً، تؤكد مصادر التيار الوطني الحر ل� »البناء« 
سياسية  قوى  من  مدروسة  محاولة  هو  اليوم  يجري  ما  ان 
فهذه  ع��ون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  لمحاصرة 
القوى قلقة من طروحات الرئيس عون ال سيما التدقيق المالي 
أن معركتها معه  على وجه الخصوص، وبالتالي فهي تعتبر 
عون  الرئيس  أن  بيد  العهد،  نهاية  ال��ى  مفتوحة  ستكون 
على  عتباً  المصادر  وتبدي  ضده،  يحاك  ما  كل  أمام  سيصمد 
رئيس  عن  دفاعه  يواصل  يحصل  ما  كل  رغم  الذي  الله  حزب 
الرئيس  صالحيات  ض��رب  يحاول  ال��ذي  ال��ن��واب،  مجلس 

المشكالت. وافتعال 
 أما البطريرك الماروني بشارة الراعي فقال في عظة االحد، 
على  الصالحيات،  بسبب  الحكومة  تشكيل  المسؤولون  يعطل 
تريدون  هل  تتكلمون؟  صالحيات  أي  عن  فنسأل  يقولون.  ما 
بالصالحيات؟  الدواء  وتوفير  بالصالحيات؟  الشعب  إطعام 
الهجرة  ووق���ف  ب��ال��ص��الح��ي��ات؟  ال��م��ودع��ي��ن  أم����وال  ورد 
وإيجاد  بالصالحيات؟  المحروقات  وتأمين  بالصالحيات؟ 
وحقوق  صالحيات  عن  تتحدثون  بالصالحيات؟  عمل  فرص 
الصالحيات.  وخ��ارج  الدستور  خارج  تتصّرفون  وجميعكم 
تتصّرفون كأنكم في حفل تسليم البالد إلى الفوضى، والدولة 
قلة  من  نشكو  ال  نحن  الالسلطة.  إلى  والسلطة  الالدولة،  إلى 

الصالحيات، بل من قلة المسؤولّية«.
إليه  دعا  الذي  الجيش  دعم  مؤتمر  إلى  نتطلّع  »إذ  وتابع: 
أكثر  نطالب،  والشكر،  االمتنان  بعين  أخيراً  الفرنسي  الرئيس 
من أي وقت، كل الحريصين على المؤسسة العسكرية الضامنة 
إلى  ومغتربين  مقيمين  من  األهلي  والسلم  الوطنية  للوحدة 
حشد كل طاقاتهم دعماً لهذه المؤسسة حتى تستمر في القيام 
جنودنا  تواجه  التي  المسبوقة  غير  التحديات  وسط  بمهامها 
حان  وعليه  وكرامته..  لبنان  سيادة  عن  المدافعين  األبطال 
دون  به  اعترافها  وتحصر  موقفها  الدولة  تحسم  ألن  الوقت 
واستقالله  لبنان  سيادة  عن  وحيداً  شرعياً  مسؤوالً  س��واه 

وسالمة أراضيه.

الجماعات اإلرهابية  لها  التي تتعّرض  أن عمليات االستهداف 
الــتــمــركــز في  بـــوعـــدي  ــمــتــورطــة  ال تــركــيــا  ســتــتــصــاعــد وأن 
حيث  أذربــيــجــان  وفــي  مواجهة،  تنتظرها  حيث  أفغانستان 
معركة  في  كانت  كما  نفسها  ستجد  روســي،  فيتو  ينتظرها 
سحب  برمجة  مّرين،  خيارين  بين  أعــوام،  خمسة  قبل  حلب 
الى  بنقلها  تفكر  ربما  التي  المسلحة،  اإلرهابية  الجماعات 
تجنبته  الــذي  المباشر  الــصــدام  في  الــدخــول  أو  أفغانستان، 

اليوم أشد قسوة وصعوبة من قبل بكثير. مراراً، وظروفه 
تــطــّورات حــارة خالل  مــع  والــعــراق على موعد  - ســوريــة 
جديدة،  خيبات  مع  موعد  على  وأنقرة  وواشنطن  الصيف، 

والحاصل العراقي الجديد، بين ركني معادلة محور المقاومة 
لمعادلة  ســيــاســيــاً  الــطــريــق  ســيــمــّهــد  واإليـــرانـــي  الـــســـوري 
تعيد  المقبلة،  االنتخابات  تنتجها  أن  يفترض  جديدة  عراقيّة 
الـــذي جــرى إجــهــاضــه بترحيل  الــتــوجــه شــرقــاً  إحــيــاء خــيــار 
على  عقاباً  أسقط  الــذي  المهدي،  عبد  عــادل  الرئيس  حكومة 
الذي  التفاهم  يشبه  الصين  مع  استراتيجياً  تفاهماً  توقيعه 
العراقي  الــســوري  التالقي  سيكون  وعندها  إيـــران،  وقعته 
لتشكيل  للتحقق  قابالً  واألمني  واالقتصادي  االستراتيجي 
المتأثرين  وأول  المنطقة،  معادالت  في  وفاعلة  هامة  رافعة 

ولبنان. األردن  سيكون 



7 ريا�ضة

�لتون�سّية �أن�س جابر بطلة دورة برمنغهام بالتن�س

أحرزت التونسية أنس جابر، أول ألقابها في التنس، بعد تتويجها ببطولة برمنغهام، 
أمس األحد. ونجحت أنس جابر في التفّوق على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 35 
عالمياً بمجموعتين دون رّد 5/7، و4/6 في المباراة النهائية. وكانت هذه ثالث مباراة 
نهائّية ألنس جابر هذا الموسم، بعد تأهلها لنهائي دورة تشارلستون، حيث خسرت 
أمام األسترالية أسترا شارما، كما أنها المباراة النهائّية الثالثة لها في مسيرتها، حيث 

خسرت النهائي األول في العام 2018 في دورة موسكو.

 بطولة بيروت �لمفتوحة �لثالثة في �لتايكو�ندو

38 دولة من �أوروبا و�آ�سيا و�فريقيا و�أميركا

للرجال  بالتايكواندو  والعشرين  الرابعة  آسيا  بطولة  على  الستارة  إس��دال  مع 
والسيدات )حزام أسود( التي نّظمها االتحاد اللبنانّي للعبة برعاية رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون تحت إشراف االتحاد اآلسيوي وبنجاح الفت على مدى خمسة أيام، 
االتحاد  نّظم  الحر(،  القتال  في  و3  الوهمي  القتال  في   13( ميدالية   16 لبنان  وحصد 
 20 األحد  أمس  يوم  طوال  الثالثة  نسختها  في  المفتوحة”  بيروت  “بطولة  اللبناني 
الحالي على الملعب عينه تحت إشراف االتحاد الدولي للتايكواندو. والبطولة مصّنفة 
»جي 2« بعدما كان تصنيف النسختين األولى والثانية »جي 1« وهي خطوة تؤكد مدى 
مهنية واحترافية االتحاد اللبناني للتايكواندو في تنظيمه للبطوالت الدولية والقارية، 
فكان خيار االتحاد الدولي بتصنيف البطولة الثالثة »جي 2«. شارك في البطولة 270 
واألميركية.  واألوروبية  واألفريقية  اآلسيوية  القارة  من  دولة   38 من  والعبة  العباً 
والدول هي: لبنان، افغانستان، بلجيكا، البرازيل، الكاميرون، ساحل العاج، كرواتيا، 
األردن،  ايطاليا،  ايرلندا،  العراق،  إيران،  اليونان،  المانيا،  فرنسا،  الدنمارك،  قبرص، 
الجنوبية،  كوريا  قطر،  فلسطين،  باكستان،  نيجيريا،  هولندا،  منغوليا،  كازاخستان، 
تركيا،  تونس،  طاجكستان،  سورية،  السويد،  الصومال،  صربيا،  السعودية،  روسيا، 
وُسّمي  واليمن.  أوزباكستان  األميركية،  المتحدة  الواليات  المتحدة،  العربية  االمارات 
للبطولة ونائب رئيس لجنة  اللبناني للتايكواندو مارك حرب مديراً  امين عام االتحاد 
رئيساً  خوراسانجيان  دانيال  اللبناني  االتحاد  في  الحكام  لجنة  ورئيس  آسيا  حكام 
لبنان  من  حكماً   31 مبارياتها  قيادة  في  سيشارك  التي  البطولة  في  الحكام  للجنة 
جاءت  أوزان  ثالثة  في  مسابقات  شهد  آسيا  بطولة  من  األخير  اليوم  وكان  والخارج. 

نتائجها كاآلتي:
*رجال:

- وزن تحت ال�63 كلغ:
1 - نياز بوالتوف )اوزباكستان(

الحلواني)االردن( 2 - زيد 
3 - زين حكمت )افغانستان( وشينزوريغ داشدافا)منغوليا(.

� وزن تحت ال�80 كلغ:
� صالح الشرباتي)االردن(  1

2 - ليو وينغ تينغ)تايبه(
الجنوبية( ونيكيتا رافالوفيتش)اوزباكستان(. 3 - هيوك بارك)كوريا 

*سيدات:
- وزن تحت ال�67 كلغ

1 - جوليانا صادق)االردن(
2 - ميليكا مير حسيني)ايران(

3 - مارام فاتناسي)قطر( وخاليموفا موخرو)طاجكستان(.
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ستكون  القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد  انتخابات  أن  يبدو 
بين  ج��داً  حامية  منافسة  وستشهد  المرة  هذه  ج��داً  محتدمة 
المرشحين ال�17 للدخول إلى عضوية اللجنة التنفيذية لالتحاد 
اليهم  يضاف  أعضاء  عشرة  فالمطلوب  القدم،  لكرة  اللبناني 
انتخاب  عن  منفصلة  جلسة  في  سينتخب  الذي  االتحاد  رئيس 
األعضاء، وعلى بعد ثمانية أيام من موعد جلسة االنتخاب في 
29 الحالي، تبدو الصورة ضبابية جداً وغير واضحة، وما زاد 
في ضبابية المشهد تبّني تيار المستقبل ترشيح اسعد سبليني 
)أمين سر نادي النجمة( وناصر عدرا )اداري في نادي األنصار( 
والطلب من بقّية المرشحين المنفردين االنسحاب، أي أنه عملياً 
السابق،  في  عليه  تحسب  كانت  التي  ال��وج��وه  تغيير  يريد 
المقّربون  ووصف  الدين،  قمر  وأحمد  الربعة  محمود  وتحديداً 
غير  بأنها  “المستقبلية”  الخطوة  هذه  االنتخابات  أجواء  من 
ينويان  ال  الدين  وقمر  الربعة  أن  واألكيد  المعالم،  واضحة 
النهاية،  حتى  المعركة  خوض  في  سيستمران  بل  االنسحاب، 
والسؤال األبرز، َمن سيدخل من تلك األسماء في الالئحة القوية 
وَمن سيترشح منفرداً، وهل ستكون هناك الئحة ضد الئحة، أم 
أنه لن يكون هناك لوائح وستترك الحرية لكل مندوب اختيار من 
يراه مناسباً، كل ذلك يبدو حتى الساعة سابقاً ألوانه، والثابت 
تقع  سوف  الوطيس  حامية  انتخابية  معركة  هناك  أن  الوحيد 
في سياق اختيار عشرة من بين 17 أما معركة الرئاسة، فتبدو 
محسومة بنسبة عالية جداً لمصلحة الرئيس الحالي المهندس 
هاشم حيدر، باعتبار أن حظوظ منافسه الكابتن موسى حجيج 

شبه معدومة.

تعديل اتحاد يطيل في عمر البطولة
من المتوّقع أن ُيخضع االتحاد اللبناني لكرة القدم روزنامته 

من  لجملة  المقبل  الموسم  في  وبطوالته  مسابقاته  ومواعيد 
حتى  ربما  ويطول  الموسم  سيمتد  ذلك  ضوء  وفي  التعديالت، 
كرمى  االستراحات  من  جملة  سيشهد  انه  إذ  ايار،  شهر  نهاية 
من  الحاسم  الدور  في  الوطني  المنتخب  ومباريات  لتحضيرات 
حيث  اشهر،  لسبعة  ستمتد  والتي  للمونديال،  التأهل  تصفيات 
التصفيات  ضمن  مباريات  عشر  خاللها  المنتخب  سيخوض 

كل  عند  األسبوع  في  مباراتين  بمعدل  أي  الحاسمة،  الرسمية 
توقف في أيام الفيفا، وبالطبع فإن الجهاز الفني للمنتخب سوف 
يطلب إجراء وإقامة بعض المعسكرات اإلعدادية والتحضيرية 
وخوض بعض المباريات الودية أيضاً، ما يعني حتمية إيقاف 
أجل  من  المقترحة  تواريخها  تعديل  مع  الرسمية  البطوالت 

المنتخب الوطني ومصلحته التي هي فوق كل اعتبار.

الم�صتقبل يدعم اأ�صعد �صبليني ونا�صر عدرا 

لترتفع حّدة المناف�صة في انتخابات االتحاد 

التصويبة  بينها  من  نقطة،   40 أنتيتوكومبو  يانيس  أحرز 
كريس  سجل  كما  اإلضافي،  الوقت  في  النتيجة  عادلت  التي 
ليفوز  النهاية  على  ثانية   40.7 قبل  التقدم  تصويبة  ميدلتون 
بروكلين  مضيفه  على   111-115 بنتيجة  باكس  ميلووكي 
القسم  نهائي  قبل  لما  الملحمّية  السابعة  المباراة  في  نتس، 
الشرقي، لدوري كرة السلة األميركي للمحترفين. وأفلت باكس 
وتجاوز  نقطة،   48 سجل  الذي  دورانت  كيفن  من  كبير  أداء  من 
39 نقطة  خسارته في أول مباراتين، ومن بينها الهزيمة بفارق 
في المباراة الثانية، ليتأهل إلى نهائي الشرق للمرة العاشرة في 
أنتيتوكومبو  وتّوج  هذا،  مواسم.   3 في  والثانية  الفريق  تاريخ 
أداءه الذي شهد نجاحه في 15 تصويبة من 24 محاولة، بإحراز 
تصويبة مع الدوران من فوق دورانت مع تبقي 70 ثانية وتقّدم 
بقليل  يزيد  ما  بعد  ميدلتون  سجل  عندما  النهاية،  حتى  باكس 

على 30 ثانية الحقة.

تبقي  مع  محاولة  دوران��ت  أه��در  ميدلتون،  تصويبة  وبعد 
رمية  دورانت  أهدر  ثم  تصويبة  ميدلتون  وأضاع  ثانية.   34.7
لوبيز  بروك  وحسم  النهاية  على  ثانية   0.3 قبل  ال��دوران  مع 

االنتصار برميتين حرتين.
بروس  من  سلة  بعد   109-111 بنتيجة  تقّدم  نتس  وكان 
أي  ينجح  ولم  اإلضافي  الوقت  من  ثانية   22 مرور  بعد  براون 
فوق  من  أنتيتوكومبو  تصويبة  حتى  التسجيل،  في  فريق 

دورانت.
وسيلتقي باكس صاحب المركز الثالث في الشرق مع الفائز 
من المباراة السابعة، بين فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز وأتالنتا 
وقت  إلى  المباراة  ووصلت  الشرقي.  القسم  نهائي  في  هوكس 
إضافي في ظروف درامية، بعد أن فّرط نتس في تفّوقه بفارق 

الوقت األصلي. 4 دقائق من  5 نقاط في آخر 
من  جيدة  تصويبة  بعد   109-109 التعادل  دورانت  وأدرك 

فوق بي.جيه تاكر قبل 1.6 ثانية على النهاية. وأكد الحّكام بعد 
مراجعة اإلعادة أن قدم دورانت كانت على خط الرمية الثالثية. 
كرات   10 على  واستحوذ  نقطة   23 ميدلتون  سجل  جانبه،  من 

مرتدة، وأضاف لوبيز 19 نقطة وغرو هوليداي 13 نقطة.
ولعب دورانت المباراة كاملة للمرة الثانية في السلسلة، حيث 
نجح في 17 تصويبة من 36 محاولة وسجل 4 ثالثّيات، بينما 
بالمئة.   46.4 الملعب  من  نتس  تصويبات  نجاح  نسبة  بلغت 
الثاني،  ظهوره  في  كاملة  المباراة  ه��اردن  جيمس  لعب  كما 
وأضاف  الخلفية  الفخذ  عضالت  في  إصابة  من  التعافي  بعد 
على  واستحوذ  نقطة   17 جريفين  بليك  سجل  بينما  نقطة.   22
المباراة  نتس  ليخسر  نقطة،   14 براون  وأحرز  مرتدة  كرة   11
هناك.  إلى  انتقاله  منذ  الثانية  للمرة  بروكلين،  في  السابعة 
والجدير ذكره، أن نتس لعب من دون كايري إيرفينغ المصاب 

بالتواء في الكاحل األيمن.

�لدورّي �لأميركّي بكرة �ل�سّلة للمحترفين

تاألق اأنتيتوكومبو ففاز باك�س على نت�س

النجم  مع  تعاقده  عن  األحد،  أمس  القطري  قطر  نادي  أعلن 
32 عاماً، في صفقة  البالغ  اإلسباني المخضرم خافي مارتينيز 
وفي  األلماني.  ميونخ  بايرن  نادي  عن  رحيله  بعد  حر،  انتقال 
فيديو  مقطع  القطري  النادي  نشر  االنتقال،  خبر  تأكيد  سياق 
لمارتينيز يعرب فيه عن سعادته بانضمامه للفريق في الموسم 
للصفقة  مالية  تفاصيل  أي  عن  النادي  يعلن  لم  فيما  الجديد، 
الذهبي  الجيل  أفراد  أبرز  أحد  مارتينيز  ويعّد  التعاقد.  مدة  أو 
لمنتخب إسبانيا، بعدما حقق مع منتخب بالده لقب كأس العالم 
إلى   ،2012 أمم أوروبا  أفريقيا، كما فاز بلقب  2010 في جنوب 
جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن ميونخ، 
والدوري األلماني 9 مرات، وكأس ألمانيا في 5 مناسبات، وكأس 
العالم لألندية مرتين، وكأس السوبر األلماني أربع مرات، وكأس 
السوبر األوروبي مرتين. ومن جانبه، أعلن النادي البافاري عقب 
نهاية الموسم المنصرم أن النجم اإلسباني سيرحل عن الفريق 
بعد 9 أعوام قضاها بين صفوفه، وذلك بعد اتفاق الطرفين على 
عدم تجديد العقد. وكان الفريق البافاري قد تعاقد مع مارتينيز 
من أتلتيك بلباو اإلسباني عام 2012 في صفقة قياسّية للنادي 
حينذاك بلغت قيمتها 40 مليون يورو. وتّوج مارتينيز مع البايرن 
بثالثّية الدوري والكأس ودوري األبطال في كل من عامي 2013 

و2020، وأحرز إجماالً 24 لقباً مع الفريق البافاري العريق.

مارتينيز يغادر بايرن ميونخ اإلى الدورّي القطرّي

أحرز الهولندي الشاب ماكس فرستابن 
العام  الترتيب  ومتصّدر  بول  ريد  سائق 
لوكاستيليه  حلبة  على  األول  المركز 
الجولة  الكبرى  فرنسا  ج��ائ��زة  بسباق 
 1 للفورموال  العالم  بطولة  من  السابعة 
 23 البالغ  فرستابن  وتفّوق  األحد.  أمس 
هاميلتون  لويس  البريطاني  على  عاماً 
األخيرة  قبل  اللفة  في  مرسيدس  سائق 
بطولة  ص��دارة  في  عنه  الفارق  ليوّسع 
العالم. وجاء المكسيكي سيرجيو بيريس 
وهذا  الثالث.  المركز  في  بول  ريد  سائق 
الموسم  هذا  لفرستابن  الثالث  هو  الفوز 
والثالث  اآلن،  حتى  أقيمت  سباقات   7 في 
تتويج  بعد  تواليا  بول  ريد  لفريق  أيضاً 
زميله  ث��م  موناكو  إم���ارة  ف��ي  فرستابن 
بطل  هاميلتون،  وكان  باكو.  في  بيريس 
إلى  العودة  في  يأمل  م��رات  سبع  العالم 
موناكو  خيبتي  بعد  االن��ت��ص��ارات  سكة 
تحقيق  م��ن  قوسين  ق��اب  وك��ان  وب��اك��و، 
ذلك، لكن فرستابن ضغط عليه في اللفات 
في  السباق  ص��دارة  منه  وانتزع  األخيرة 
الوصول  خط  ليجتاز  األخيرة  قبل  اللفة 
الفارق  األول. ووّسع فرستابن  المركز  في 
ترتيب  صدارة  في  هاميلتون  وبين  بينه 
السائقين في بطولة العالم إلى 12 نقطة. 
وكان فرستابن قد فاز بمركز االنطالق األول 
الكبرى متفوقاً على  لسباق جائزة فرنسا 
لقب  حامل  هاميلتون  لويس  البريطاني 
العالم لسباقات  السائقين في بطولة  فئة 
التجربة  وخ���الل   .1 ف��ورم��وال  س��ي��ارات 
الماضي،  السبت  يوم  للسباق  الرسمية 
دقيقة  ف��ي  لفة  أس���رع  فرستابن  سجل 
واحدة و990ر29 ثانية على مضمار بول 
وبذلك،  كم.  842ر5  طوله  البالغ  ريكارد 
األول  االن��ط��الق  مركز  فيرستابن  أح��رز 
للمرة الثانية هذا الموسم والمرة ال�13 في 

مسيرته.

»�لملكي« يعر�س 

 7 لعبين للبيع
ل�سر�ء مبابي

ك���ش���ف ت���ق���ري���ر ص��ح��اف��ي 
إس��ب��ان��ي، أم���س األح�����د، عن 
الميركاتو  بشأن  جديد  تطور 
مدريد  ري���ال  ل��ن��ادي  الصيفي 
وهجه  استعادة  إل��ى  الطامح 
من  خ��اٍل  متواضع  موسم  بعد 
لصحيفة  ووف��ًق��ا  االن���ج���ازات. 
ريال  فإن  اإلسبانية،   »ABC«
للراحلين  قائمة  جّهز  م��دري��د 
سبعة  ض��ّم��ت  ال��ص��ي��ف،  ه���ذا 
فاران،  “رافائيل  وهم:  العبين، 
أودري��وزوال،  وألفارو  وإيسكو، 
وماريانو  سيبايوس،  ودان��ي 
وإبراهيم  يوفيتش  ولوكا  دياز 
وأشارت الصحيفة، إلى  دياز”. 
لجمع  يهدف  الملكي  الفريق  أن 
160 مليون يورو على األقل من 
وضع  ل��ذا  الراحلين،  ميركاتو 
أس��ع��ار ال��م��غ��ادري��ن، ك��اآلت��ي: 
ويوفيتش  مليوناً(،   70( فاران 
وسيبايوس  م��ل��ي��ون��اً(،   35(
 25( وإيسكو  مليوناً(،   30(
م��ل��ي��ون��اً(، وأودري�����وزوال )20 
 20( وم���اري���ان���و  م��ل��ي��ون��اً(، 
 20( دي��از  وإبراهيم  مليوناً(، 
مليوناً.   220 بمجموع  مليوناً( 

 

م��دري��د  ري����ال  أن  وأوض���ح���ت 
الويلزي  عقد  لفسخ  مستعّد 
غاريث بيل ومارسيلو، إذا طلب 
سيخرج  بينما  ذل��ك،  الالعبان 
سبيل  على  ك��وب��و  تاكيفوسا 
ويسعى  أخ���رى.  م��ّرة  اإلع���ارة 
ريال مدريد إلى استغالل ال�160 
مليون يورو الخاصة بالراحلين 
مبابي،  كيليان  مع  التعاقد  في 

مهاجم باريس سان جيرمان.

ال�صائق الهولندّي فر�صتابن يفوز بجائزة فرن�صا الكبرى
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w ÒA� ”UO�« UN��J� 

 ¨’U��_«  ¡«—Ë  YNK�  ¨Àb??�??�«  o�ö�  ¨ÎW???�«Ë—  √dI�
 p�d�«– w� vI�� W�u� ÂU�√ X�√ …Q��Ë ìrNOK� ·ÒdF��

Æb�_« v�≈
∫åqOK�«Ë WÒO�B�«ò W�«Ë— √d�√ U�√Ë p�– Àb�

 ¨Êu�Ë Êu� n�Q� i�M� ‰«e� ô X�U� Ó‚u��« ÒsJ� ÆÆÆò
  UOCL�Ë  ¨œu�√  Êu��“  ∫—uDF�«  s�  WO�uHL�  j�Ë

ÆåWHÒH�� r�UL�Ë ¨ŸUMF�Ë ¨dÒJ��U� W�u�J�
 ¡UL�√ U??�b??F??� v??�??�Q??� ÂU????�√  W??F??C??� ìw??�u??�b??�
 U�b�Ë  ÆrN�UÒO�u�  w�   Òd??�  w��«  ÓqO�UH��«Ë  ¨‰U??D??�_«
 vK�Ë  ¨w??�«b??�√  sO�  WI�U�  vI���  —u??D??F??�«  WO�uHLO�
 …œuF�« f�U� s� Èd�√Ë WK�U� sO�Ë ¨wF�U�√ ”Ëƒ—

ÆWL�bI�« ‚«u�_« v�≈

á«MÉÑ°U á°TOQO
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 »e��«  w�  WOLK�  W�cHM�  w�  »U�A�«Ë  WO�d��«  …—UE�  q�«u�
 ‰U��ú�  vIO�uL�«Ë  r�d�«   «—Ëœ  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«
 WOHO�  rÒKF�Ë  Òd��«  r�d�«  WK�d�  Êu�—UAL�«  Òr�√  YO�  ¨ «d�e�«Ë
 ‰UJ�_«Ë nOH���« ¨qOKE��« rÒKF�� Ÿu��_« «c� «Ë√b�Ë ◊uD��« r�—
  U�uM�«  vK�  ·ÒdF��«  w�  …ÒdL��L�  vIO�uL�«  …—Ëœ  U�√  ÆWO�bMN�«
 s�  sÒJL��«  bF�  ÎUI�ô  ‰UI��ô«Ë  ⁄—Ë_«Ë  ÊULJ�«   ô¬  vK�  WO�U�_«

ÆÊU��_« ·eF� ¡b��« v�≈  U�uM�« ·e�

äGôgõdGh ∫ÉÑ°TCÓd ≈≤«°SƒªdGh º°SôdG äGQhO π°UGƒJ »YÉªàL’G »eƒ≤dG …Qƒ°ùdG ÜõëdG »a áq«ª∏°S á qjòØæe

 UNO�  ÀU�  Ê√  bF�  UN�O�U�  U??�Ëœ  w�  W�UI��«  dB�  W��J�  bOF���
  «dA�  ÒrC�  X�U�  w��«  W��JL�«  Ác�  Î̈U�d�Ë  ÎUI�eL�Ë  W�d�  »U�—ù«
 ‰ö�  t�d��  U�  ÎUO��—b�  Òœd���  ÂuKF�«  nK���  w�  s�ËUMF�«  ·ô¬
 rKF�« »öD� ÎöNM� X�U� UL� œuF�� W�—u� vK� WÒO�uJ�« »d��«  «uM�
 d��√ Èb� vK� WM�bL�« ¡U��√ s� UNO�≈ ÊËd�UI�� «u�U� s�c�« sO��U�K�Ë

ÆÊd� nB� s�
 X�U�  WO{UL�«  …d�H�«  w�  U�Ëœ  w�  W�UI��«  dB�  W��J�  ‰U�  ‰u�Ë
 «c� w� XKL�ò ∫Âö�ù«  qzU�u� `�dB� w� —bO� VM�“ W��JL�«  WMO�√
 sOH�RL�  »U��  n�√  26  rC�  W��JL�«  X�U�Ë  1999  WM�  cM�  ÊUJL�«
 WOM�Ë  WOM�œË  WO�œ√Ë  WOLK�   U�UB��«  w�  V�U�√Ë  »d�Ë  sO�—u�
 W�L� l��� WF�UDLK� W�U�Ë ‰UH�_« W��J� w� Ê«uM� ·ô¬ 7 s� ÎöC�
 ÂU�  WM�bL�«  d�d��  bF�  UMF�—  U�bM�  U�b�M�  t�«–  XO�u��«  w�  ∆—U�

ÆåÂU�—Ë »«d� v�≈  X� Òu�� b� 2018
 v{u� s� fO�UIL�« qJ� ÎUO�—U� W��JL�« ‰U� ÊU�ò ∫—bO� X�U{«Ë
 WD��  W�U��  UN�√  U�b�ËË   «—«b??�ù«  ·ô¬  ·ö??�≈Ë  W�d�Ë  dO�b�Ë
 e�dL�«  W�Oz—  s�  VKD�  qJA��  qL�  o�d�  U�cOHM�  ÃU���  WÒO�UF�≈
 »U�A�« s� 10  r{ w�UI��« U�Ëœ »U�� o�d� r�« qL� Òw�uD� o�d�
 ÂU�d�« W�«“≈Ë nOEM��« ‰UL�√ vK� UM�«d�≈ X��Ë UMF� «uKL�  U�UA�«Ë
 s�  W��JL�«  UN�u���  X�U�  w��«  WOI��L�«   «—«b???�ù«  “d??�Ë  Âœd??�«Ë
 V�J�«  ŸÒ“u�  ÊU�  Íc�«Ë  oA�œ  n�—  W�UI�  W�d�b�  Ÿœu���   U�u���

ÆåWE�U�L�« w� …dA�M� Î «e�d� 130 u�M�
 V��  WOI��L�«   «—«b�ù«  “d�  vK�  —bO��  ÎUI�Ë  qLF�«  o�d�  qL�Ë
 u�M� —bI� w��« dzU���« b�b�� vK�Ë ÂUF�« r�d�« V��Ë ¨ U�u{uL�«
 X�N�  w��«Ë  WOM�b�«  V�J�«  ULO�  ôË  W��JL�«   U�u���  s�  W�L�U�  30
 »öD� Îözu� X�U�Ë l�«dL�«Ë V�J�«  UN�√ Íu��� X�U� YO� ¨q�UJ�U�

Æq�UJ�U� ‰UH�_« W��J� X�N� UL� WF�dA�«Ë WOM�b�« ÂuKF�«  UOK�
 ôË »d��« q�� X�U� UL� W��JL�« œuF� Ê√ w� UNK�√ s� —bO� »dFÔ�Ë
 W�UF�«  U��JL�« Èd�� w� …œu�u� dO�  UH�R� Íu��� X�U� UN�√ ULO�
 ÎUO�U�√ Î «—Ëœ U�Ëœ WM�b� w� wK�_«  lL��LK�  Ê√  v�≈  …dOA� ¨W�—u��«
 ¡UM��«  …œU�≈  WOKL�  w�  tF�u�  qGAO�  w�UI��«  ÕdB�«  «c�  qO�Q�  w�

Æ—UL�ù«Ë
 v�≈  UMK�œ  U�bM�ò  ∫X�U�  U�Ëœ  w�  W�UI��«  dB�  W�Oz—  U�UD�  UL�—
 UM�dA� W�UI��« W�d�b� dI� UNO� UL� UNK� t�U��Q� d Ò�b� t�� ÊU� vM�L�«
 l� W�«b��«  X�U�Ë ÆW�U�L�«   UO�UJ�ù«  o�Ë WO�Ë√  qO�Q�  ‰UL�√  cOHM��
 WM�b� fK��Ë wK�L�« lL��L�U�  W�UG�« ÁcN� UMF��«Ë W�UF�« W��JL�«
 W�U� ÕU���« …œU�≈Ë rO�d��« ‰UL�Q� WM�bL�« ¡UM�√ b�√ Ÿd�� YO� ¨U�Ëœ

ÆåWF�UDL�«
 qO�Q�  …œU�≈  W�UI��«  dB�  W�Ozd�  ÎUI�Ë  ÎUC�√  rO�d��«  ‰UL�√  qLA�Ë
 Õd�L�« w� ULO� ôË ÊuO�U�—ù« U�dH� w��« ‚UH�_« ‚ö�≈Ë ¡UM��« —u�
 Ác� q�_ sO�bMNL�« W�UI� WF�«d�Ë UNM� r�UM�« Âœd�« W�«“≈Ë Ã—bL�«Ë

  «Ëb�Ë   «d{U��  WK�K�  cOHM��  Èd�√  ·d�  qO�Q�  …œU�≈Ë  W�UG�«
 W�dO�F�  Âu�d�  tMO�e�Ë  vM�LK�  q�UIL�«  Ÿ—UA�«  ¡ö�Ë  WOM�   «—ËœË

ÆWM�bL�« v�≈ W�UI��« W�d�b� …œuF� ‰U�L�« W�ON�Ë
 W�UI��«  dBI�  ’U�  wzUM�  ‰«—u�  ‚ö�ù  WOM�«  s�  U�UD�  nAJ�Ë
 r��� UL�  oA�œ n�— WE�U�� ULO� ôË Í—u��«  À«d��«  W�U�— qL��

ÆW�«d�Ë ŸuM� s� t�
 —Ëœ  ‰u??�  oA�œ  n??�—  WE�U��  fK��  uC�  bO��«  sL�√  b??�√Ë
 Á—Ëœ  c�QO�  W�UI��«  dB�  qO�Q�  …œU�≈  w�  WÒOK�L�«  …—«œù«   U��R�
 –U��«  r�  p�c�  WO�UL�  X�O�Ë  WO�U�√  W�U�  W�UI��«  Ê√ò  q�UH�«
 q�� V�dI�«  q�I��L�«  w� d��√  ŸËdAL� W�bI� ÊuJ� WÒO�UF�≈  «uD�
 —uC�  »c�  ·bN�   «d{U�L�«  W�U�Ë  ÷—UFL�«  W�U�  qO�Q�  …œU�≈
 w�UI��« ◊UAM�« W��«uL� WM�bL�« w�U�√ s� œ«b�√ VK�Ë d��√ ÍdO�UL�
 »d��« q�� tOK� ÊU� U� v�≈ œuF� Ê√ W�UI��« dBI� `L�� q�UH� oK�Ë

ÆåUMM�Ë vK�
 ÊU�Ë  1967  ÂU�  f�Q�  U??�Ëœ  WM�b�  w�  w�UI��«  e�dL�«  Ê√  d�c�
 Òr�Ë WO�FA�« W�UI�K� V�—b� e�d�Ë W��J�Ë …dOG� Õd�� W�U� ÒrC�
 Î«eN��Ë  X�U�  w�d�  700  Íu��  ÎU�d��  rCO�  2000  ÂU�  tFO�u�
 fO�«uJK�  ·d�  l�  nOOJ��«Ë  W��b��«Ë  …¡U??{ù«Ë   uB�«  …eN�Q�
 W�UI��«  bNFL�  WF�U�  V�—b�K�Ë  ‰U�I��ö�   U�U�Ë  X�d��≈  W�U�Ë

ÆW�UI��« W�d�b� dI� l� WO�FA�«

ÜÉgQE’G QÉÑZ ¢†ØæJh É¡à«aÉY ó«©à°ùJ ÉehO »a áaÉ≤ãdG ô°üb áÑàµe

 äGQGó°UE’G Rôah ΩOôdGh ΩÉcôdG ádGRE’ ´ qƒ£J »aÉ≤ãdG ÉehO ÜÉÑ°T ≥jôa

 ∫hC’G QGó°UE’G  zQó≤dG áaÉM ≈∏Y ¢übQ{

ø«°ùëdG ∫ÉªL ∑QÉÑJ á q°UÉ≤∏d

 …b�b��«  WÒOBBI�«  W�uL�L�«
 vK�  h??�—ò  Ê«uMF�   ¡U??�  w��«
  «—«b???�≈ …—u??�U??� å—b??I??�« W??�U??�
 ‰UL�  „—U??�??�  W??�U??A??�«  W??�U??I??�«
 ÒhI�«  VO�U�Q�  X�ÒuM�  sO���«
 UNOK� VK� W�ÒuM�� lO{«u�  c�√Ë

Æw�UL��ô«Ë w�U��ù« wH�UF�«
 w�  lL��  sO���«  W??�U??I??�«
 w�  rKJ�L�«  sO�  UNBB�  iF�
 qD�  WH�RL�«  ÊuJ��  U??�_«  WGO�
 W�U�K� ÎUF�� UN�«b�√ ÍËd�� WBI�«
 ¨W�U�JK�  UN�F�œË  UNOK�   d�√  w��«
 W�U�JK� ÎU��� ÊU� Íc�« d�ü« sO�Ë
 vK�  h??�—òË  åX??�Ëò  w�B�  q��

Æå—bI�« W�U�
 lL��  Èd????�√  ’u??B??�  w???�Ë

 qJA� Àb��« tO� ‰u��� ÍuH� »uK�Q� sJ�Ë ¨…d�U��«Ë WBI�« sO� sO���«
 Ê«eO�ò  w�BI�  …d�RL�«  À«b�_«  W�d�  v�≈  Î «œËbA�  wIK�L�«  vI�O�  b�UB��

ÆåU�√òË åsOL�UO�«
 W�Ë«d�« hLI� w� U�dO� s� nK���� å»«d��« …b��√ò WB�  ¡U� sO� vK�
 W�UN�  WOHO�  sO��Ë  »uK�_«  dOG�Ë  W�UNM�«  v�≈  qB�  r�  WKD��«  WOB��
  U�d�c�«  åw{UL�«  o��ò  h�  w�  v�«b��  ULMO�  Ÿu{uL�«  WO�U�Ë  Àb��«

ÆwMH�« UN�U�√ w� qGKG��Ë WBI�« ¡UM� Êe��« dLG�Ë
 lI�  w��«Ë  l�“u��«Ë  dAM�«Ë  W�U�DK�  ”bI�«  —«œ  s�  …—œUB�«  W�uL�L�«
 ‰UO��« sO� UNBB� qL�� w� XFL� j�u�L�« lDI�« s�  U�H� 110  w�

ÆUN�K�√ w� …œu�u� …—uB�« ÊuJ�� l�«u�«Ë

 UN��«Ë— qL� s�b�« ÊU�d� X�d�d� XF�Ë
 w� WDA�_« W�U� w� åËb�� UL� d�_« fO�ò
 œb� —uC�� ¨WO�–ö�« w� W�UI�K� b�_« —«œ

Æ Òw�œ_« ÊQA�U� sOÒL�NL�«Ë œUIM�« s�
 w�UL��ô«  »œ_«  sO�  W??�«Ëd??�«  ÃeL�Ë
 WOz«ËdK�  qJA��  w�O�u��«Ë  wH�UF�«Ë
 bF�  Òw??z«Ëd??�«  »œ_«  r�U�  v�«  —u��  “«u??�
 XMN��«Ë  W�dF�  W�uL��  UN�   —b�  Ê√

Æ…b�b�  «uM� …U�U�L�«
 lzU�D�«Ë  V��«  s�  Î«—«b??�≈  qL�  ÂbI�
 ·UA��«Ë   U�UG�«Ë  w�UFL�«Ë  WO�U��ù«
 s�  uK��  ô  À«b??�√Ë  W�d�U�  WGK�   «c??�«
 …—U��  t���U�  o�Ë  qLF�«  ËbGO�  o�uA��«
 w�O�u�Ë  wH�U�Ë  w�UL��«ò  ZO��  s�

Æåw�U��≈Ë w�«b�ËË w�U�Ë—Ë
 WMN�  w�  UNKL�  Ê√   √—  qL�  W��UJ�«
 ÎU�uB�  ¨»œ_«  l�  ÷—UF��  ô  …U�U�L�«

 —U�� dÒOG� Êu�UI�« r�U� w� WKOK�  ULK� Ê√
 ·UA��« w� d��√ UNKL� U�b�U� UL� WOC�
 UNKF�  Âb??�Ë  U�U�U��Ë  W�dA��«  fHM�«
 UM�ö��«Ë U�¡UD�√ UNOK� wIK� w��« W�ULA�«
 vK�  s�—œU�  UMKF��  Íc�«  dJH�«Ë  …œ«—û??�
 ÊuO�U�_« ‰UD�_« ¡U� p�c� UM�UO� l�uD�
 WIOI��«Ë  dOLC�«Ë  X??�u??�«ò  W??�«Ëd??�«  w�

Æå—UO��ô« W�d�Ë
 ¨qLFK�  WHK���   «¡«d??�  qH��«  sLC�Ë
 œU��« Ÿd� fOz— ÊU�F� rO�«d�≈ È√— YO�
 X�b�  W��UJ�«  Ê√  WO�–ö�«  w�  sOO�U�B�«
 W�—U� l�«u�« l� ‰UO��« UNO� q�«b�� W�«Ë—
 ‰ö� s� UNKLF� Á«ƒ— vK� `�H�� Ê√ ∆—UIK�
  U�«Ëd�«  ’u��  s�  nK���  ’u��
 s�  Y���«  qF�  U�  UN�¡«d�  U�b��«  w��«

ÆW�«Ëd�« ·b�  «c�«
 j�u�  rO�«d�≈  Ã—u??�  w�U�B�«  U??�√

 Íc??�«  wH�UF�«  qLF�U�  W??�«Ëd??�«  n??�Ë
 W�dA��«  f??H??M??�«  ‚U??L??�√  w??�  ’u??G??�
 u��  rN�H�√  ÊËœuI�  tO�   UOB�A�«Ë
 Y���«Ë  w�Ëd�«  V�U��«  tO�Ë  r�dzUB�
 v�≈  W??�U??{≈  ¨‚ö?????�_«Ë  rOI�«  uL�  w??�
 ¨WO�O�u��« À«b�_« t{dH� Íc�« o�uA��«
 s�  d��√  v�≈   bM��«  W�«Ëd�«  Ê√  Î «d��F�
 fHM�«  rK�Ë  Êu??�U??I??�«Ë  dFA�U�  WGO�
 lODI��«  ‰ö�  s�  U�«—b�«Ë  ‰UO��«  r�U�Ë
 ‰UL�_«  w�  Á«d�  U�  Î «—œU??�  Íc�«  wzULMO��«
 ÊuJ� Ê_ `KB� t�√d� UNKF�� U� WÒOz«Ëd�«

ÆÊu�eHK�K� ÎUO�«—œ ÎöL�
 ÎU�OK� qLF�« WOH� ÊU�� w�U�L�« b�ËË
 t�«–  s�  ÊU��ù«  Y��Ë  WLJ��«Ë  V��U�
 W��UJ�«   œ«—√  w��«  WOB�A�«  t�«—UO��«Ë
 U� w� —UO��ô« W�d� Ê≈ò ∫‰uI�« UN�ö� s�

ÆåœdH��«Ë WLOI�« ÊU��ù« …UO�� wDF�

πªL âjôZôe áØdDƒª∏d zhóÑj Éªc ôeC’G ¢ù«d{

q»°ù«dƒÑdGh q»ØWÉ©dGh q»YÉªàL’G ÜOC’G ø«H èjõe 
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