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محمد  الفلسطيني  ال���وزراء  رئيس  طالب 
المتحدة،  لألمم  العام  األمين  أم��س،  اشتية، 
أنطونيو غوتيريش، بإدراج الكيان الصهيوني 

على قائمة الدول المنتهكة لحقوق األطفال.
جلسة  مستهل  في  كلمته  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، 

وسط الضفة الغربية.
وأضاف »لم تتوقف »إسرائيل« عن عمليات 
بني  أحمد  الطفل  آخرهم  وكان  ألطفالنا،  القتل 
الذي  الضفة(«  )شمالي  بيتا  قرية  من  شمسة 
برصاصة  بإصابته  متأثراً  الخميس  استشهد 

في الرأس«.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  »نطالب  وتابع 
السيد أنطونيو غوتيريش، الذي حّمل »إسرائيل« 
انتهاكاتها ضد أطفالنا، بإدراج  المسؤولية عن 
للدول  ال��س��وداء  الالئحة  على  االح��ت��الل  دول��ة 
والجماعات المنتهكة لحقوق األطفال وإخضاعها 

للمساءلة القانونّية عن جرائمها«.
العام  األمين  فإن  إعالمية،  تقارير  وحسب 
لألمم المتحدة قرر عدم إدراج الكيان الصهيوني، 
والجماعات  للدول  ال��س��وداء«  »الالئحة  على 
النزاعات  مناطق  في  األطفال  لحقوق  المنتهكة 
خالل عام 2020، والمنتظر اإلعالن عنها رسمياً 

في تقرير، أمس.
الفلسطينية،  الخارجية  واألحد، قالت وزارة 
هذه  على  االحتالل  إدراج  عدم  حال  »في  إنه 
القائمة، فإن ذلك يعتبر انحيازاً للقاتل وحماية 
والمستوطنين  االح��ت��الل  ج��ي��ش  لمجرمي 

اإلره��اب��ي��ي��ن، ودع����وة ل��ض��م��ان إف��الت��ه��م من 
العقاب«.

وصدرت »قائمة العار« وتعرف أيضاً باسم 
»الالئحة السوداء«، من قبل األمين العام لألمم 
التي  والدول  للمنظمات   ،2002 عام  المتحدة، 
وهي  النزاع،  مناطق  في  األطفال  حقوق  تنتهك 
الئحة تصدرها األمم المتحدة في تقرير سنوي.

الجماعات  ال��س��وداء  القائمة  ف��ي  وُت���درج 
األطفال  واستغالل  تجنيد  في  »تتوّرط  التي 
وتشويههم،  وقتلهم  ضدهم،  الجنسّي  والعنف 

المستشفيات،  أو  ال��م��دارس  على  والهجمات 
ذوي  األف��راد  بمهاجمة  التهديد  أو  ومهاجمة 

الحماية وخطف األطفال«. 
ومايو/أيار  أبريل/نيسان  شهرين  وخالل 
من  طفالً،   69 الصهيونّي  االحتالل  قوات  قتلت 
في  بدأ  تصعيد  في  شهيداً   290 من  أكثر  بين 
وتحّول   ،48 اراضي  إلى  وانتقل  القدس  مدينة 
قبل  غ��زة،  قطاع  ف��ي  عسكرية  مواجهة  إل��ى 
التوصل لوقف إلطالق النار فجر 21 مايو/أيار 

الماضي.

الأمم المتحدة تنحاز للقاتل.. وخالل العدوان ال�صهيونّي قتل 69 طفاًل من حوالى 300 �سهيد

ا�صتية: الإدراج االحتالل ال�صهيونّي على »قائمة العار« 

الوطنّي  التيار  رئ��ي��س  خ��اض  مضت  ش��ه��ور  خ��ال   -
ومتغيّرة  متنقلة  م��ع��ارك  ب��اس��ي��ل  ج��ب��ران  ال��ن��ائ��ب  ال��ح��ر 
العناوين في المسار الحكومي، لم يكن خافياً أّنها تنطلق 
المكلف  الرئيس  إلخ��راج  السعي  هو  رئيسّي  عنوان  من 
إما  التأليف،  مهمة  من  الحريري  سعد  الحكومة  بتشكيل 
بدفعه لإلحراج عبر االستفزاز طريقاً لإلخراج، أو بمنحه 
تقول  لقراءة  وفقاً  لانسحاب  يحتاجه  قد  ال��ذي  المخرج 
إلى  الطريق  أن  اكتشف  بعدما  بالتكليف أصاً  إنه محرج 
يراقب  وَم��ن  ورط��ة.  تحّول  التكليف  وأن  مقفل،  الرياض 
الحكومي  الملف  حول  االشتباك  عناوين  تغيرات  مسار 
هذا  ل��ه  مرسوماً  ك��ان  أغلبها  أن  يكتشف  حتى  يتأخر  ال 
المشروعية  من  ق��دراً  تمنحه  لكنه مصاغ بطريقة  ال��دور، 
خطوط  على  السياسة  فيه  تتحرك  بلد  في  والمصداقية 

تماس الطوائف.
تياره  باستنهاض  الشهور  هذه  خال  باسيل  نجح   -
17 تشرين  وشارعه، وهو الذي يعرف أنه منذ انتفاضة 
التي  ل��ل��م��واج��ه��ة  وم��ع��ق��ول  م��م��ك��ن  ك��ث��م��ن  تسميته  ت��ّم��ت 
الخبير  من  علنية  لتصريحات  وفقاً  الله،  حزب  تستهدف 
فيلتمان  جيفري  لبنان  بشؤون  األميركي  الدبلوماسي 
في قراءته التوجيهيّة أمام الكونغرس حول المطلوب في 
التعامل مع انتفاضة 17 تشرين، وتحديده لرأس باسيل 
كثمن مناسب، ولذلك يخطئ من يعتقد أن باسيل سيتراجع 
وراءه  المسيحي  الشارع  نهض  التي  الشعارات  هذه  عن 
يصعب  مبادئ  المرفوعة  الشعارات  صارت  وقد  عبرها، 
ال��ت��راج��ع ع��ن��ه��ا، ل��ك��ن ب��اس��ي��ل ف��ي خ��ط��اب��ه األخ��ي��ر وهو 
أنه  يفترض  التي  والتنازالت  التأليف  مسار  يستعرض 
قّدمها للتسهيل، قّدم عملياً خريطة طريق واقعية لقضية 
تشكيل الحكومة بما هي هندسة لحل المشاكل المرتبطة 
بالحقائب والتسميات، كانت قابلة لتشكيل الحل المنشود 
عند تداولها، بما في ذلك قبول شراكة الرئيس المكلف في 
باسيل  أن  ل��وال  المسيحيين،  الوزيرين  واختيار  تسمية 
الثقة  منح  قضية  ال��ى  الفخ  نقل  خطابه،  في  كما  يومها، 
بالحكومة، التي صارت منذ ذلك اليوم واليوم، القفل الذي 

أغلق عليه الملف الحكومي.
- من غير الواقعي افتراض أن باسيل في إعانه دعوة 
الله السيد حسن نصرالله للعب دور  العام لحزب  األمين 
حليف  آخر  وهو  نصرالله،  السيد  لوضع  يهدف  الَحَكم، 
الدعوة  م��وق��ع  ف��ي  ال��ح��ر،  ال��وط��ن��ي  وال��ت��ي��ار  للعهد  متبٍق 
لاشتباك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، 
وهو العالم بحقيقة موقف حزب الله والسيد نصرالله، من 
عمق التمسك بالتحالف مع الرئيس بري وحركة أمل، كما 
الهدف من كام باسيل هو  أن  افتراض  الواقعي  من غير 
مجرد التخلص من إحراج المأزق الحكومي ورمي كرته 
رمزه  بشخص  وتحميله  الله،  حزب  حضن  في  الحارقة 
األول الذي ترتبط بمكانته معادالت تتجاوز حدود لبنان، 
مسؤولية استمرار األزمة الحكومية، فمن هو دون مرتبة 
الله ومع السيد نصرالله،  الحليف ال يفعل ذلك مع حزب 
فا يعقل أن يفعلها حليف موثوق، وحريص، يعرف أن له 

مكانة مميزة عند الحزب والسيد؟ 
- بعد االشتباك األخير بين بعبدا وعين التينة، لم يكن 
إلى  والذهاب  الحكومي،  المسار  نعي  سوى  باسيل  أمام 
النيابية االنتخابات  وهو  البديل  الخيار  واعتبره  سبق  ما 
)التتمة ص6(

 خط النهاية في الحكومة برنامجها:

نتائج �صنوكر با�صيل - بّري في ملعب ن�صراهلل

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

وجهة  رئيسي  إبراهيم  السيد  المنتخب  اإلي��ران��ّي  الرئيس  رسم 
ال  الخارجية  السياسة  أن  معادلة  وف��ق  الرئاسي،  عهده  في  إي��ران 
تعود  كي  العقوبات  لرفع  داعياً  النووي،  باالتفاق  تنتهي  وال  تبدأ 
فرضية  ح��ول  س���ؤال  على  بسرعة  مجيباً  ال��ت��زام��ات��ه��ا،  ال��ى  إي���ران 
لقائه بالرئيس األميركي بالنفي، مؤكداً اهتمامه بتحسين العاقات 
بالجوار وخصوصاً بالسعودية، لكن على قاعدة وقف الحرب على 
ما  اليمن  جبهات  في  العسكري  التصعيد  رغ��م  الفتاً  وك��ان  اليمن، 
مستنقع  لنهاية  أمل  بارقة  »إنها  قالت  ما  عن  رويترز  وكالة  نشرته 
السعودية  العربية  المملكة  بين  سام  اتفاقية  توقيع  بقرب  اليمن، 
التي تقود التحالف العربي، وحركة أنصار الله. وقالت الوكالة في 
السعودية  تقوده  الذي  التحالف  بين  تجري  محادثات  إن  تقريرها 
إخ��راج  م��ن ش��أن��ه  والحوثيين على وض��ع ش���روط الت��ف��اق س��ام 
ونقل  مدّمرة.  إنسانية  أزم��ة  وتخفيف  مكلفة  حرب  من  السعودية 
قولهم  حوثيين  ومسؤولين  مصادر  عن  اليمن  في  الوكالة  مراسل 
الموانئ  ع��ن  ال��ح��ص��ار  ل��رف��ع  ت��رك��ز على خ��ط��وات  ال��م��ح��ادث��ات  »إن 
الجماعة  تعهد  مقابل  صنعاء  ومطار  الحوثيون  عليها  يسيطر  التي 
وقالت  هدنة.  إلى  للتوصل  محادثات  بإجراء  إي��ران  مع  المتحالفة 
الوكالة نقاً عن المصادر إن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تعهد 

لوفد عماني زار صنعاء هذا الشهر بخوض مناقشات لوقف إطاق 
النار فور رفع الحصار، وذلك تماشياً مع أحدث اقتراح من مبعوث 
المسؤولين  إن  قالت  الوكالة  لكن  غريفيث،  مارتن  المتحدة  األم��م 

السعوديين يطلبون ضمانات إيرانية وعمانية للسير باالتفاق.
بصفتها  رئيسي،  خطاب  في  حاضرة  كانت  التي  فلسطين  في 
القضية األهم في معادالت المنطقة وفي السياسة الخارجية إليران، 
تصاعد الموقف في غزة والقدس، حيث جرت مواجهات عنيفة في 
حي الشيخ جراح الذي كان شرارة أحداث معركة سيف القدس قبل 
مسؤول  عقده  الذي  اللقاء  بعد  المقاومة  فصائل  أكدت  بينما  شهر، 
وإقليميّة  دول��يّ��ة  وف��ود  مع  السنوار  يحيي  غ��زة  في  حماس  حركة 
األمم  مندوب  مع  اللقاء  خصوصاً  بالسلبية  وصفت  التهدئة،  حول 
االحتال  جيش  قصف  عمليات  مثلته  ال��ذي  التصعيد  أن  المتحدة، 
لنقاط في غزة، وبقاء ملف الحصار مفتوحاً، وربط البحث باإلعمار 
بمصير أسرى جيش االحتال لدى المقاومة، عناصر كفيلة بتفجير 
الموقف. وقالت قيادة المقاومة في غزة إن انفجار الموقف حول غزة 
هذه المرة سيشهد تحّوالً نوعياً في المواجهة حيث سيكون اجتياح 

مستوطنات غاف غزة بعمل بري كبير على طاولة المقاومة.
لبنانياً، ومع استمرار الفراغ السياسي في الملف الحكومي بعد 
التينة قبل أيام، عاد الهدوء  التصعيد الذي شهدته جبهة بعبدا عين 
)قناة فلسطين اليوم()التتمة ص6( قوات االحتال تصعد مجدداً في حي الشيخ جراح في القدس... والمقاومة تهدد بالرد  

رئي�صي ل يريد لقاء بايدن ومنفتح على الجوار… وال�صيا�صة الخارجّية ل تبداأ ول تنتهي بالتفاق النووّي

ت�صعيد في غزة والمقاومة تهّدد باجتياح الم�صتوطنات... ورويترز تتحّدث عن اقتراب اتفاق اليمن

حزب اهلل ي�صعى لتدوير الزوايا بين بّري وبا�صيل تمهيدًا ال�صتئناف المبادرة... وحّل عقدة منح الثقة 

 ما الآمال والمخاوف

التي تثيرها رئا�صة الرئي�س رئي�صّي؟

التعاون القت�صادّي

 

ال�صورّي ـ اللبنانّي

  »ا�صترخاء جديد« اأم »حرب باردة جديدة«

في النظام الدولّي...؟

 »�صيف القد�س« تدحرج

عقيدة جنرالت تل اأبيب للهاوية...

انشغلت دوائر السياسة والصحافة واإلعام األجنبية، 
قبل  اإلي��ران��ي��ة  ال��رئ��اس��ي��ة  ب��االن��ت��خ��اب��ات  ودول��ي��ة،  إقليمية 
إجرائها مواكبة لها وبعد تنفيذها تعليقاً وتحلياً لنتائجها، 
إيران  باتت  الذي  والموقع  ال��دور  أهمية  عن  يعبّر  انشغاالً 
تشغله في النظام اإلقليمي كما والتأثير الذي تمارسه في 

انفتاحها على النظام العالمي قيد التشكل.
نظام  واعتماد  صياغة  من  تمّكنت  ال��ث��ورة  بعد  ف��إي��ران 
قّدمت  فعلية  استقالية  وسياسة  حقيقي  س��ي��ادي  حكم 
فيهما النموذج التطبيقي الصادق عن االستقال الحقيقي 
وممارسة القرار السيادي بنفسها واحترام إرادة اآلخر في 
قادراً  ليكون  المتاح  الممكن وبالقدر  بالدعم  التحّرر ومّده 
للمنظومة  وتبعية  هيمنة  عن  مستقاً  حقوقه  حماية  على 

االستعمارية المهيمنة على قرار العالم.
تحصين  ف��ي  نجحت  إي���ران  أن  نسجل  أن  المفيد  وم��ن 
االكتفاء  اقتصاد  وإق��ام��ة  المؤسسات  دول��ة  ببناء  نفسها 
الذاتي إلى حّد بعيد وامتاك القوة العسكرية ذات القدرات 
المرتكزة على مصادر محلية ذاتية بالقدر الكافي، كّل ذلك 
المستقّل  والقرار  الموقع  لنفسها  تتخذ  أن  من  إيران  مّكن 
والمجموعات  المحاور  وتنظم  الندية  التحالفات  وتصوغ 
االستراتيجيّة التي تحاكي أهدافها السياسية واالستراتيجية 
لما  وف��ق��اً  الجيوسياسي  موقعها  لها  يحفظ  وم��ا  العليا 
وعقائد.  وم��ب��ادئ  وق��واع��د  أس��س  منظومات  م��ن  اعتمدت 
)التتمة ص5(

من  عليا  ق��ي��ادات  دمشق  في  عقدته  ال��ذي  الرفيع  اللقاء 
الفريق الوطني اللبناني مع الوزير فيصل المقداد يكتسب 
منه،  رئيسي  جانب  في  مكّرساً،  كونه  من  خاصة  أهمية 
الدائم  ال��ت��داول  ورغ��م  البلدين،  بين  االقتصادي  للتعاون 
تّم  إل��ى ج��دول مهاّم  المرة تحّول  في ه��ذا األم��ر فإنه ه��ذه 
التفاهم عليه بين الفريقين، وفي توقيت حرج بعد االنهيار 
االقتصادي والمالي الحرج، الذي شّد خناقه وخلّف نتائج 
خطيرة اقتصادياً ومالياً في لبنان، الذي يشكو من موجة 
وتراجع  انكماش  من  يصاحبها  وما  مسبوقة،  غير  انهيار 
عن  والعجز  السياسي  الشلل  من  متفاقمة  حالة  ظ��ّل  في 
إلى انحال وتعّفن  الركود  االبتكار والمبادرة، مما يحّول 

في مستنقع كريه ومؤلم.
أوالً: المبادرة الريادية لبحث التعاون بين البلدين في هذا 
الظرف الحرج تستحّق التنويه والرعاية واالهتمام، وينبغي 
لبنان،  في  طريقها  من  العقبات  جميع  وإزاح��ة  استكمالها 
حيث تواجه كّل مبادرة خّاقة جدراناً شاهقة وسميكة من 
التكلّس والتخلّف والعنصرية والتحّجر العقلي في استاب 
على  المتعيّشين  العمالة  براغيث  ومصالح  للغرب  التبعية 
السميكة  عقولهم  والمصّفحة  األج��ن��ب��ي،  فضات  فتات 
والعنصرية  الكراهية  أم��راض  مصنّفات  بشتى  المتخلّفة 
ب��ه��م جميع  ت��ص��ّح  ب���ال���ذات، وه���م  الشقيقة س��وري��ة  ن��ح��و 
)التتمة ص5(

كان للقاء »بوتين � بايدن« على أرض أوروبية في جنيف، 
المراقبة  تستدعي  واس��ع��ة،  وأص����داء  ق��وي��ة،  فعل  ردود 
التقى  حيث  المستقبل،  واس��ت��ق��راء  والتحليل  والفحص 
سنوات  منذ  روسيا  يحكم  ال��ذي  بوتين  الروسي  الرئيس 
القديمة  أن يستعيد مكانة روسيا  طويلة، استطاع خالها 
أضحت  حتى  ال��دول��ّي  النظام  في  السوفياتّي(،  )االت��ح��اد 
منافساً قوياً للواليات المتحدة بتأكيد وجوده ونفوذه في 
األزمة السورية ثم ازداد تأكيداً في األزمة األوكرانيّة، األمر 
الذي لم يستطع الغرب )أميركا وحلفاؤها األوربيون(، أن 
الذي  بايدن،  جو  الجديد  األميركي  الرئيس  مع  ذلك،  ينكر 
»فوضى  أش��اع  وال��ذي  ترامب،  المتغطرس  الرئيس  خلف 
في  بوتين  من  المقّرب  كان  ولكنه  التعقيد،  شديدة  دوليّة« 

الوقت نفسه!
األميركي  الرئيس  بها  يقوم  التي  األولى  الرحلة  ولعلها 
بايدن، خارج الواليات المتحدة بعد توليه الرئاسة في 20 
يوم  المئة  وم��رور  الماضي،   2021 الثاني  كانون  يناير/ 
جولته  بدأت  حيث  ألميركا،  كرئيس  عمله  بدء  على  األولى 
الرئيسي  الحليف  وه��ي  بريطانيا  من  أوروب���ا  في  األول��ى 
المغلقة«،  »الغرفة  أنها  تأكد  وقد  دائماً،  المتحدة  للواليات 
»سيدة  باعتبارها  أميركا  في  الحكم  إدارة  في  تسهم  التي 
عنها  تغيب  ال  ال��ت��ي  واإلم��ب��راط��وري��ة  ال��س��اب��ق��ة،  ال��ب��ح��ار« 
الشمس، من اتساع انتشارها في العالم واحتالها ألغلب 
)التتمة ص5(

ونشرت  كتبت  التي  والتحليات  المقاالت  ه��ي  كثيرة 
حول فشل عقيدة رئيس أركان جيش العدو، الجنرال أڤيڤ 
كوخاڤي، والتي أطلق عليها اسم: نظرية تنوڤا - أو الزخم 
النيران  استخدام  هو  االس��م  بهذا  والمقصود  بالعربية. 

الفتاكة بشكل كثيف جداً، لتحقيق هدفين هما:
في  الله  حزب  قوات  المقصود  العدو،  قوات  تدمير   �  1
بشكل  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  وقوات  لبنان 
كامل وشامل وإلحاق هزيمة واضحة ال جدال فيها بالعدو 
وقواته وحاضنته الشعبية، وفي أقصر مدة زمنية ممكنة.

2 � عدم إعطاء القيادة السياسية )اإلسرائيلية( أّي فرصٍة 
عقيدة  أه���داف  اك��ت��م��ال  قبل  ال��ن��ار  إط���اق  ووق���ف  للتدخل 
المدنيين  منازل  تدمير  عمليات  اكتمال  قبل  اّي  كوخاڤي، 
حصل  كما  والنساء،  األطفال  وقتل  ساكنيها  رؤوس  على 

في العدوان األخير على قطاع غزة.
االستخباري  االس��ت��رات��ي��ج��ي،  ال��ف��ش��ل  ه���ذا  ظ���ّل  وف���ي 
في  الفلسطينية  المقاومة  ونجاح  الميداني،  والعسكري 
العدو  جيش  أي��دي  م��ن  الميدانية،  ال��م��ب��ادرة  زم��ام  ان��ت��زاع 
الضربة  بتوجيه  هي  قيامها  خال  من  وذلك  الصهيوني، 
األولى لعمق العدو بالصواريخ المختلفة، وما تلى ذلك من 
العمليات  من  األخيرة  الدقيقة  وحتى  صهيونية،  إخفاقات 
قد  والسياسيين،  العسكريين  العدو  قادة  فإّن  العسكرية، 
بدأوا رحلة البحث عن تبريرات وتفسيرات، لفشلهم المدّوي،
)التتمة ص5(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 غالب قنديل

 محمد صادق الحسيني د. جمال زهران*

أيقظ  الذي  الحزب  هو  حزبكم  إّن 
راية  ونشر  حقيقتها...  إلى  األمة 
ضّد  ال��م��ق��ّدس  القومي  الجهاد 

المطامع االستعمارية.
سعاده



أن  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أك��د 
وصول  »من  ييأس  لم  فإنه  يجري«  ما  كل  »رغم  على 
عدم  ش��رط  العقالء،  وج��ود  م��ع  ح��ّل  إل��ى  ال��م��ب��ادرات 
بها  أن��اط  التي  وبالصالحيات  بالدستور  المساس 
رئاسة  مقام  رأسها  وعلى  الدستورية  السلطات  إلى 

الجمهورية«.
السّيد  جميل  اللواء  النائب  عنه  نقله  عون  موقف 
الذي استقبله أمس في قصر بعبدا، وأجرى معه جولة 
ضوء  في  الراهنة  السياسية  األوض��اع  »تناولت  أفق 

التطورات األخيرة ومواقف األطراف منها«.
وبعد اللقاء قال السّيد »جرى خالل اللقاء استعراض 
األوضاع العاّمة ال سيما األوضاع المعيشية للمواطنين 
وضرورة التسريع بإيجاد الحلول على ضوء استمرار 
األزمة الحكومية، وتطرق البحث إلى بعض التفسيرات 
الجمهورية  رئاسة  تفريغ  تحاول  التي  الدستورية 
الحكومة  تشكيل  موضوع  في  سيما  ال  صالحياتها  من 
جرى  وحيث  الدستور،  نصوص  وض��وح  من  بالرغم 
العام  منذ  بدأت  التفريغ  هذا  محاوالت  بأّن  االستذكار 
مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي هّمش   2005
أعمال  جدول  تنظيم  لنفسه  وأباح  الجمهورية  رئاسة 
وإص��دار  للمجلس  اجتماعات  وعقد  ال���وزراء  مجلس 
قرارات عنه متجاهالً وجود رئيس الجمهورية حينذاك، 
رغم اعتراضات الرئيس الخطية. ولم يتوقف التهميش 
عند هذا الحّد بل طاول المجلس النيابي أيضاً واستمّر 
النظر  ُيعد  لم  الذي  سليمان  ميشال  الرئيس  عهد  طيلة 
في القرارات غير الشرعية للرئيس السنيورة وأصبحت 
مع  األخرى  الزعامات  ووصاية  سلطة  تحت  الرئاسة 
للمواقع  للفساد وتقاسم  ما نتج عن ذلك من استشراء 
الذي وصلنا  والمغانم وتسويات أّسست كلها للوضع 

اليه«.

أضاف السّيد »وأوضح فخامة الرئيس أنه على الرغم 
من كل ما يجري فإنه لم ييأس من وصول المبادرات إلى 
بالدستور  المساس  عدم  شرط  العقالء  وجود  مع  حّل 
وبالصالحيات التي أناط بها إلى السلطات الدستورية 

وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية«.
على صعيد آخر، أشاد عون ب�«العالقات التاريخية 
التي تربط بين لبنان والكويت، ووقوفها أميراً وحكومًة 
وشعباً إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مّر 
بها، إضافة إلى فتح أبوابها أمام اللبنانيين للمساهمة 

في النهضة االقتصادية الكويتية«. 
ن��واف  الشيخ  ال��ك��وي��ت  دول���ة  »ام��ي��ر  أن  واع��ت��ب��ر 
عن  مناسبة  من  أكثر  في  عّبر  الصباح  الجابر  األحمد 
ما  كل  توفير  على  وحرصه  واللبنانيين  للبنان  محبته 
مختلف  في  يعيشها  التي  المحنة  تخّطي  على  يساعد 

المجاالت«. 
التي جمعته  واستذكر رئيس الجمهورية »الصداقة 
الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الراحل  باألمير 
اإلقليمية  المحافل  في  لبنان  جانب  إل��ى  وق��ف  ال��ذي 

والدولية، ومّده بالدعم في كل الظروف«. 
بعبدا،  قصر  في  استقباله  خ��الل  ج��اء  ع��ون  ك��الم 
رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتي هالل 
مساعد الساير، في حضور سفير الكويت في لبنان عبد 
األحمر  الهالل  بعثة  ورئيس  القناعي،  سليمان  العال 
الوفد  وعضو  العنزي  راشد  مساعد  لبنان  في  الكويتي 

عبد الله علي المشوح. 
تحيات  عون  إلى  القناعي  نقل  اللقاء،  مستهّل  في 
أمير الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح وولي 
والمسؤولين  الصباح،  األحمد  مشعل  الشيخ  العهد 
للرئيس  الساير  ع��رض  ثم  الكويتية.  الحكومة  في 
بعد  والجمعية  الكويت  قدمتها  التي  المساعدات  عون 

الجسر  والسيما  بيروت  مرفأ  في  وقع  الذي  االنفجار 
من  األطنان  مئات  نقلت  طائرة   18 ضّم  الذي  الجوي 
التي  المنازل  من  عدد  ترميم  إلى  إضافًة  المساعدات، 
تضّررت نتيجة االنفجار، ومستشفيي سرطان األطفال 
والوردية، ومساعدات أخرى عينية ومساهمات شملت 
عدداً من المناطق اللبنانية منها تلقيح أكثر من 36 ألف 
لنقل  وأخ��رى  إسعاف  سيارات  وتقديم  س��وري  ن��ازح 

الدم. 
التحضير إلرسال  أن »الجمعية في صدد  إلى  ولفت 
شحنات من حليب لألطفال وأدوية لمعالجة األمراض 
الجمعية  بين  القائم  »التنسيق  إلى  الفتاً  المزمنة«، 

والصليب األحمر اللبناني«. 
قدمته  ال���ذي  »ال��دع��م  على  ال��س��اي��ر  ع��ون  وش��ك��ر 

تنوي  تزال  ال  والتي  الكويتي،  األحمر  الهالل  جمعية 
الكويت  دولة  أمير  إلى  تحياته  الوفد  وحّمل  تقديمه، 
واالزدهار  التقدم  دوام  ل�«لكويت  متمنياً  العهد«،  وولي 

ولشعبها الصديق الرخاء والهناء«. 
اإليراني  الرئيس  إلى  عون  الرئيس  وّجه  ذلك،  إلى 
المنتخب الشيخ إبراهيم رئيسي برقية تهنئة بانتخابه، 
ومؤكداً   الجديدة  مسؤولياته  في  التوفيق  له  متمنياً 
والجمهورية  لبنان  بين  تجمع  التي  الصداقة  عالقات 

اإلسالمية اإليرانية. 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  عون  أبرق  كذلك، 
عاماً  أميناً  انتخابه  بإعادة  مهنئا  غوتيريس  انطونيو 
لبنان  بين  العالقات  تطوير  ومؤكداً  المتحدة  لألمم 

والمنظمة الدولية في المجاالت كافة.

الوطن / �سيا�سة2

الإعالم التلفزيونّي ينّظم 

حروب الفتنة بين المذاهب.. 

ف�أين الدولة؟

{ د.وفيق إبراهيم 
إعالم  وسيلة  من  ألكثر  تأبه  ال  صامتة  لبنان  دولة 
بهدف  تلفزيونية  ل��ق��اءات  تنظم  داخ��ل��ّي  تلفزيونّي 

بعضاً. بعضها  على  األديان  تحريض 
ال��ب��ع��ض أن ه��ذا األم���ر ي��ن��درج ف��ي إطار  ق��د ي��زع��م 
النمط  ه����ذا  أن  ي���ع���رف  ال��م��ت��ع��ّم��ق  ل��ك��ن  ال���ح���ري���ات، 
جمهور  م��ن  ط��ب��ق��ات  إث����ارة  إال  ي��ري��د  ال  اإلع����الم  م��ن 
ال��م��ش��اه��دي��ن ت���رى ال��م��ت��ن��اظ��ري��ن وه���م ي��ن��ال��ون من 
على  غضبها  فينصّب  ألدي��ان��ه��ا،  الداخلية  ال��ب��ن��اءات 
األديان األخرى على شكل شتائم وسباب ومزيد من 
داخليّة  هجمات  لتطبيق  استعداد  مع  الداخلي  الحقد 

عقباها. ُتحمد  ال 
يومين  منذ  استضافت  المحطات  هذه  من  واح��دة 
كامل  تأييد  موقع  فأخذ  متدّين،  صفة  منتحل  فقط 
والدول  أخرى  مذاهب  نحو  شتائم  مطلقاً  للسعودية 
التي  اآلراء  من  سيل  الى  الحلقة  محوالً  تدعمها  التي 
بعض  مضمون  على  الرخيص  السباب  اال  تحمل  ال 

الوهابي. للفكر  المناوئة  المذاهب 
المحطة؟ َمن تخدم هذه 

انها  بوضوح  تبدو  األقل  على  محطات  ثالث  هناك 
ال  لكنها  السعودية،  األميركية  للسياسات  مأجورة 
على  فتركز  الدينيّة  الخالفات  ناحية  ال��ى  اال  تذهب 
الراشدين  الخلفاء  عصور  الى  ترقى  التي  الصراعات 
بهذا  االتصال  ارادت  اذا  اما  والعباسيين،  أميّة  وبني 
 – اإلي��ران��ي  ال��ص��راع  على  إال  تركز  ال  فإنها  العصر 
العربي والفارسي بإظهار  او  – السعودي  األميركي 
الصراعات بين  تناقضات تجيد اختراعها باسترجاع 

الممالك.
اإلعالمي؟ النمط  لبنان من هذا  ماذا يستفيد 

على  التأثير  وه��ي  اساسية  مهام  ل��ه  اإلع���الم  ه��ذا 
اإليرانية  األميركية  المنطقة  في  الكبرى  الصراعات 
ال���روس  اس��ت��ه��داف  يتجنب  أن���ه  ح��ت��ى  وال��س��ع��ودي��ة، 
مركزاً  لألميركيين  الفعليين  المنافسين  والصينيين 
فقط على إيران في حركة تريد فقط تأجيج الخالفات 
المذهب  تنسى  وال  وال��ش��ي��ع��ة،  ال��س��ن��ة  ب��ي��ن  ال��دي��ن��ي��ة 
عمقه  في  النيل  بعد  إال  تتركه  فال  سورية  في  العلوي 
المذهبّي علماً أن االسالم هو دين الدولة في سورية، 
كما يقول دستورها، وسط إصرار من آل االسد فيها 
مع  المفتوح  بلدهم  وص���راع  ب��الده��م  علمانية  على 
المذهب  من  كثيراً  فيه  يقتربون  ال  بشكل  »اسرائيل« 
يتبين  لذلك  وقطر.  السعودية  بين  المنتشر  الوهابي 
يثير  ما  يومياً  تبث  تنفك  ال  لبنانية  محطات  ثالث  أن 
للتأثير  وذل��ك  والشيعة  السنة  بين  الداخلية،  الفتنة 
اإلقليم  ف��ي  وال��ع��الق��ات  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ت��ح��ال��ف��ات  ع��ل��ى 

ل�«إسرائيل«. المناهض  الشيعّي  الدور  وإضعاف 
لهذه  اإلعالمية  السياسات  كشف  ال��ى  ي��ؤدي  بما 
المحطات التي تريد من مهاجمتها إليران وحزب الله 
ل�«اسرائيل«،  المناهضة  الجبهة  استهداف  وسورية، 
فالذين  اللبناني،  الداخل  وتحريض  واضح  أمر  وهذا 
ليل  المحطات  إحدى  عرضتها  التي  للمقابلة  استمعوا 
المقابلة  اجرت  التي  الشخصية  ان  الى  انتبهوا  امس 
وهو  الحلقة  معّد  وتمّكن  معروفة،  غير  سطحية  هي 
أحد االعالميين المعروفين جذب هذه الشخصية الى 
على  والتركيز  دينياً  الشيعّي  للمذهب  معادية  مواقف 
جعل  ف��ي  فشل  لكنه  ثانياً،  العربي  اإلي��ران��ي  ال��ع��داء 
الشيعي حتى  المذهب  تبالغ في شتم  هذه الشخصيّة 
هذه  قبضت  كم  يسأل  ك��ان  المتابعين  من  الكثير  ان 
الشخصية من أموال من سفارتي أميركا والسعودية 
شك  ال  أموال،  من  المشبوه  اإلعالمي  هذا  تلقى  وكم 

الهدايا لضيفه. أنه منح منها بعض  في 
اللبنانية،  الساحة  تفجير  يريد  منافق  إع��الم  إن��ه 
في  وأم��ي��رك��ا  للسعودية  ع��داء  األك��ث��ر  بانتقاء  وذل��ك 
االستهداف  ان  يكشف  وه��ذا  الله،  ح��زب  وه��م  لبنان 
في مثل هذا النمط من الحلقات هم المعادون ألميركا 
ال��ذي يريد  ال��ل��ه  وال��س��ع��ودي��ة و»اس��رائ��ي��ل« أي ح��زب 
ورفع  بيئته  جماهير  على  التأثير  المقابلة  صاحب 

العداء له من أطراف مذهبية أخرى. منسوب 
النمط  ال��س��ف��ارات رع��اي��ة ه���ذا  م��ه��ام  ك��ان��ت  ف����إذا 
ال��م��ق��اب��الت اإلع��الم��ي��ة ف��م��ا ه��ي مهام  ال��ف��ت��ن��وي م��ن 

الدولة؟
حرياته  اح��ت��رام  ج��م��ي��ع��اً  علينا  ي��ج��ب  اإالم  ه��ن��اك 
ان  يجب  التي  المقبولة  األط��ر  ضمن  انما  وادواره، 
ان  يجب  ال  ال��ذي  بمضمونه  القبول  إط��ار  في  تندرج 

الجماعة. مصلحة  عن  يقفز 
إعالماً  ت��ب��نّ��ت  أن��ه��ا  ال��م��ح��ط��ات  ه��ذه  تفعله  م��ا  ل��ك��ن 
والدينية  المذهبية  النعرات  اث��ارة  ال��ى  ي��ؤدي  م��دّم��راً 
بشكل تتجاوز فيه الخالفات السياسية، وهذا يسمح 
هو  اإلعالم  من  النمط  هذا  أن  على  التأكيد  للمتابعين 
العالقات  تفجير  اهداف  وله  لرشاوى  ومتلٍق  مرتزق 
ان  يكفي  ف��ي��ه،  ل���ّب  ال  واض���ح  بشكل  ال��ط��وائ��ف  ب��ي��ن 
للجميع  يتبين  حتى  المقصودة  الحلقة  هذه  تتابعوا 
كيف أن هذا النمط اإلعالمي هو مأجور وهدفه تفجير 
العالقات االجتماعية. وهذا ما ال يجب على الدولة أن 
التي  التابعة  والهيئات  اإلع��الم  وزارة  عبر  ترتضيه 
حرصاً  المشبوهة  الحلقات  ه��ذه  وق��ف  عليها  يجب 
وعلى  وم��ك��ان  زم��ان  ك��ل  ف��ي  اللبنانيين  وح��دة  على 
المسائل  ضمن  اإلعالمية  الحريات  اح��ت��رام  اس��اس 
لبنان  طوائف  بين  الجيّدة  العالقات  واولها  الكبرى 

وأهله.

ن�شاطات

خفاياخفايا

قال مصدر على صلة باالتصاالت بالمسار 
الحكومي إن مناخات التهدئة بين التيار 

الوطني الحر وحركة أمل تشكل نقطة 
االنطالق في أي مسعى جديد مسجالً 

تقدماً بهذا االتجاه تم تحقيقه، مضيفاً أن 
هناك مقترحات قيد التداول يجري نقاشها 

وتقييمها قبل طرحها على المعنيين بالملف 
الحكومي.
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الوزراء،  مجلس  رئاسة  في  اإلعالمي  المكتب  رأى 
العجز  بهذا  والتسليم  االقتناع  لعاقل  يمكن  »ال  أنه 
المعنيين  بين  المجدي  الحوار  وبانقطاع  السياسي 
وبتعطيل كل المخارج التي تؤدي إلى إيجاد تسوية 
لتشكيل حكومة فاعلة ولديها صالحيات التعامل مع 
المالية واالقتصادية واالجتماعية والمعيشية  األزمة 
الحادة، بحيث توقف مسلسل االنهيارات المتدحرجة 
خاطئة  مالية  سياسات  بها  تسببت  والتي  البلد  في 
االنقسام  اليوم  ويعّمقها  عقود،  مدى  على  متراكمة 
الحكومة  تشكيل  ويمنع  منع  الذي  الحاّد  السياسي 
العملة  بانهيار  ويتسبب  أشهر،  عشرة  من  أكثر  منذ 

الوطنية«. 
البلد،  بلغها  التي  الخطيرة  األزمة  »أن  إلى  وأشار 
االنهيار  تستدرك  ضمير  وقفة  الجميع  من  تستوجب 
ويقطع  اللبنانيين  عذابات  من  يزيد  ال��ذي  الشامل 
حسابات  كانت  أن  بعد  إنقاذ،  خطة  أي  على  الطريق 
التعافي  خطة  وجّمدت  حقائق«  »غّطت  شخصية 
الشروع بتنفيذها  أكثر من سنة، وكان  للحكومة قبل 
الخسائر.  من  الكثير  واللبنانيين  لبنان  على  وّف��ر 
يحاول  السياسي  العجز  هذا  بعض  أن  المفارقة  لكن 
االختباء خلف قنابل دخانية ويرمي أثقال عجزه على 
»التعويم«  عناوين  عبر  األعمال،  تصريف  حكومة 

و»التفعيل«، ودفعها إلى مخالفة الدستور«. 
لمقوالت  وال��ب��اط��ن،  الظاهر  السعي،  »أن  وأك��د 
يستند  ال  المستقيلة،  الحكومة  و»تفعيل«  »تعويم« 
إلى أي معطى دستوري، وبالتالي فهو محاولة للقفز 
الحكومة  باستقالة  تتمثل  دستورية  وقائع  ف��وق 
رئيساً  أنتجت  ملزمة  نيابية  استشارات  وبحصول 
المساواة  في  واضح  الدستور  »أن  إلى  الفتًة  مكلفاً«، 
الثقة  نيلها  قبل  الحكومة  صالحيات  بين  صراحة، 
أو اعتبارها مستقيلة.  وبين الحكومة بعد استقالتها 
وقبل  تشكيلها  بعد  به،  تقوم  أن  للحكومة  يحق  فما 
المستقيلة  ما يحق للحكومة  الثقة، هو تحديداً  نيلها 
الثاني  بندها  في   64 المادة  نصت  وقد  به.  القيام 
على اآلتي: »...وال تمارس الحكومة صالحياتها قبل 
نيلها الثقة وال بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إال 

بالمعنى الضيق لتصريف األعمال«. 
لما  مخالف  النّص  لهذا  تفسير  أي  »أن  واعتبر 
الدستور،  وضع  منذ  به  ومعمول  عليه  متعارف  هو 
أن  إلى  مشيراً  سابقاً«،  النواب  مجلس  أكده  ما  وهو 
المستقيلة  الحكومة  و»تفعيل«  ل�«تعويم«  الدعوات 
على  لاللتفاف  ومحاولة  بالفشل  اعترافاً  »تشكل 
ما  جديدة،  حكومة  بتشكيل  المتمثل  األساس  الهدف 
له  االستسالم  يجب  ال  الذي  بالفراغ  التسليم  يعني 

مطلقاً«. 
ولفت إلى »أن الحكومة المستقيلة، قامت بواجباتها 
كاملة على مدى ستة أشهر من عملها كحكومة قائمة، 
بواجباتها  القيام  في  استقالتها  بعد  استمرت  وهي 
من  درج���ة  وبأعلى  األع��م��ال،  تصريف  ف��ي  كاملة 
المسؤولية الوطنية، وبأقصى جهد، ويتابع رئيسها 
الملفات،  كل  الساعة،  مدار  وعلى  يومياً  ووزراؤه��ا، 
ويعملون على معالجة المشكالت المزمنة والطارئة، 
ولم يتقاعسوا في التعامل مع كل الملفات والمهمات. 
ولوال هذا الجهد المبذول والمستمر، لكانت المشكالت 

أكبر بكثير مما هو حاصل اليوم«.
أنجزت  المستقيلة  الحكومة  »أن  إلى  أش��ار  كما   
قرض  برنامج  وكذلك  التمويلية،  البطاقة  مشروع 
المحتاجة،  ال��ع��ائ��الت  لمساعدة  ال��دول��ي  البنك 
إقرار  تنتظر  الدعم  لترشيد  عديدة  صيغاً  ووضعت 
البطاقة التمويلية في مجلس النواب لتحديد الصيغة 
الشؤون  مختلف  بمعالجة  تقوم  كذلك  المناسبة. 
للمواطنين،  واالجتماعية  والمعيشية  الحياتية 
لبنان  مصرف  ق��رار  تداعيات  تخفيف  على  وتعمل 
وال��م��ازوت  البنزين  استيراد  تمويل  عن  بالتوقف 
من  عليه  نوافق  لم  والذي  للكهرباء،  والفيول  والدواء 

دون البطاقة التمويلية«. 
عن  تتقاعس  لن  أنها«  الحكومة  رئاسة  وأك��دت 
األزمة، وفي  القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة 
تسيير أعمال الدولة، وتصريف األعمال بأعلى درجة، 
على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في 
اإلسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى ال يطول عبور 

النفق المظلم«. 

النيابية  اللجان  عن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة  عقدت 
ال��وارد  القانون  م��ش��روع  درس  والمكلّفة  المشتركة 
التمويلية  البطاقة  إقرار  إلى  الرامي   7797 بالمرسوم 
وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها واقتراح قانون 
في  جلسة  اإللكترونية،  التمويلية  االئتمانية  البطاقة 
وحضور  جابر  ياسين  النائب  برئاسة  النواب  مجلس 
رئيس  نائبة  األع��م��ال:  تصريف  حكومة  في  ال���وزراء 
الدفاع والخارجية بالوكالة زينة  الوزرء وزيرة  مجلس 
نعمة  راوول  االقتصاد  وزن��ي،  غازي  المال  وزير  عكر، 
د.  والنواب:  المشرفية.   رمزي  االجتماعية  والشؤون 
علي  الصايغ،  فيصل  نحاس،  نقوال  البستاني،  فريد 
آالن  بوعاصي،  بيار  ش��ّري،  أمين  الصمد،  جهاد  ب��ّزي، 
الحجار.  ومحمد  هاشم  قاسم  طرابلسي،  عدنان  عون، 
لبنان  مصرف  لحاكم  الرابع  النائب  الجلسة  حضر  كما 
القاضي  المركزي  التفتيش  ورئيس  ماراديان  ألكسندر 

جورح عطية.
بين  وثيقة  عالقة  »هناك  الجلسة  بعد  جابر  وق��ال 
فاليوم  التمويلية،  البطاقة  وإصدار  الدعم  ترشيد  خطة 
استعرضنا كل البرامج الموجودة، هناك برنامج مكافحة 

هو  الذي  االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  الموجود  الفقر 
القرض 246 مليون دوالر، وهناك إمكانية لزيادة المبلغ 
 300 مبلغ  عن  الحديث  وجرى  الدولي،  البنك  قبل  من 
مليون دوالر ُينقل من المشاريع التي لم يباشر تنفيذها 
إلى هذا البرنامج، أو إلى برنامج البطاقة التمويلية وهذا 

سيكون المسارالتفاوضي مع البنك الدولي«. 
أضاف »وهناك موضوع البطاقة التمويلية، والحقيقة 
أنه بعد نقاش مستفيض، لّخصنا النقاط المختلفة وتم 
عكر  بالوزيرة  ممّثلة  الحكومة  تذهب  أن  على  االتفاق 
تتعلق  واضحة  ورق��ة  لتحضير  المعنيين  وال���وزراء 
مشروع  ألن  عملية،  باقتراحات  وتتعلق  الدعم  بترشيد 
الحكومة يطالب فقط بفتح اعتماد، بينما اقتراح القانون 
آلية تنظيمية، ليأتوا بورقة موّحدة، يمكن  المقّدم يضع 
األس��اس  هي  وتكون  المشتركة  اللجان  إل��ى  تقدم  أن 

إلصدار قانون«. 
الحادية  الساعة  للجنة،  اليوم  اجتماع  عن  وأعلن 
هذه  صياغة  إلعداد  المجال  »إلفساح  الظهر  قبل  عشرة 
حتى  الحكومة،  من  مكتوب  بشيء  يأتوا  وكي  الورقة 

نستطيع أن نسير قدماً«.

برئاسة  أم���س،  واالت���ص���االت  اإلع���الم  لجنة  اجتمعت 
في  االتصاالت  وزير  وحضور  حسن،  الحاج  حسين  النائب 
لهيئة  العام  والمدير  حواط  طالل  األعمال  تصريف  حكومة 
وضع  أعمالها  جدول  على  وكان  كريدية.  عماد  »أوجيرو« 
قطاع االتصاالت في ظل األزمة المالية والنقدية التي يمّر بها  
لبنان وتأثيرها على واقع القطاع لناحية استمرار الخدمات 

واستمرار الشبكة خصوصاً االتصاالت واإلنترنت.
»أوجيرو«  عن  المسؤولون  »عرض  حسن  الحاج  وقال 
والصيانة،  لالستثمار  العامة  والمديرية  و»ألفا«  و»تاتش« 
»أوجيرو«  فمولدات  واإلنترنت.  واالتصاالت  الشبكة  أوضاع 
كهرباء  شركة  يوازي  ما  يعني  كهرباء،  ميغاواط   23 ُتنتج 
عدم  نتيجة  لبنان  كهرباء  بمؤسسة  التغذية  ألن  مصّغرة 
يحّتم  ما  كبير،  ح��ّد  إل��ى  منخفضة  فيول  اعتمادات  وج��ود 
إلى  تحتاج  التي  الكهرباء  مولدات  استخدام  »أوجيرو«  على 
المازوت وهو ليس متوافراً كثيراً ومولدات الكهرباء تتعرض 
40 سنتراالً سجل انقطاعاً في  لألعطال، وأحد المؤشرات أن 

الفترة الماضية بين ساعتين وساعتين ونصف« الساعة«.
األساسية  المراكز  أن  المشهد  هذا  في  »المطمئن  وأضاف 
تعمل، هذه النقطة األولى في »اوجيرو« وهي حساسة. النقطة 
الثانية هي أن موازنة »اوجيرو« بالليرة اللبنانية، والدوالر 
على سعر 1500 كانت تعادل 300 مليون دوالر، كانت 450 
انخفضت  »أوجيرو«  موازنة  اليوم  السنة.  في  ليرة  مليار 
كلفة  االنترنت،  كلفة  المعدات،  دوالر.  مليون   30 وأصبحت 
الصعبة،  العملة  توفير  في  مشكلة  هناك  أوبتيك«،  »الفايبر 
الكهرباء،  وتمويل  المازوت  لبنان  كهرباء  مؤسسة  توفير 
ساعة،   24/24 االستجابة  على  ال��م��ول��دات  ق��درة  وع��دم 
بحسب  واالت��ص��االت  اإلنترنت،  في  انقطاع  إل��ى  ي��ؤدي  ما 

 2019 أعوام  بين  مستقرة  »أوجيرو«  وإيرادات  السنتراالت 
2020 و2021 ال انخفاض حاداً في اإليرادات بالليرة«.

وأوضح أن »تقويم اإليرادات تغّير في »تاتش«، المداخيل 
ارتفعت بالليرة، زيادة استهالك لدى المواطنين والمقيمين، 
الفيول،  نفسها:  المشاكل  فرض  ال��دوالر  سعر  ارتفاع  لكن 
في  المشتركين  ع��دد  والمعدات.  الغيار،  قطع  الكهرباء، 
»تاتش« ازداد 190 ألفاً في 2020 و2021 وفي »ألفا« ازداد 

200 ألف مشترك«.
اقتراح قانون معجالً  أن تحّضر  اقترحت  اللجة  أن  وأعلن 
االعتمادات  ألن  »أوجيرو«  لهيئة  إضافي  اعتماد  لفتح  مكرراً 
الحالية ليست كافية بالليرة وال بالتقويم بالدوالر، واقتراحاً 
لتستطيع   2020 الموازنة  قانون  من   36 المادة  لتعديل 
»ألفا« و»تاتش« التحرك بجدية أكثر في ظل الظروف القائمة 

واألزمات والمساعدة في استباق األزمات«.
وقال »وضمن التوصيات، تواصلنا وسنتواصل مع الزميل 
لتوفير  مساعدة  يقّدم  أن  واستطاع  كلفناه  صحناوي  نقوال 
الفيول لمولدات الكهرباء لدى »ألفا« و»تاتش« و»أوجيرو«، 

وسنتابع هذا الموضوع«.
و»تاتش«  »أوجيرو«  موضوع  في  األخيرة  »النقطة  وختم 
أصبح  الذي  قدموس  كابل  هي  الدولية  والمخابرات  و»ألفا« 
عمره 28 عاماً. وكان من المفروض أن ُينّفذ كابل جديد هو كابل 
أوروبا ويحتاج إلى مبلغ من الدوالرات وتوصية باإلمكان أن 
هذا  توفير  يمكن  ولكن  عليه،  نتفق  لم  قانون،  اقتراح  نضع 
الناظمة  والهيئة  البريد  موضوع  أيضاً  أمامنا  وكان  المبلغ. 
لالتصاالت. عقد البريد ينتهي مع »ليبان بوست« آخر الشهر، 
الجمهورية  ورئيس  الحكومة  رئيس  إلى  اقتراحاً  رفع  الوزير 

لتمديد العقد والجلسة المقبلة ستناقش التفاصيل«.

رئا�صة الحكومة: قمنا بواجباتنا كاملة
ولن نتقاع�س عن تخفيف الأزمة 

اللجنة الفرعية ناق�صت م�صروع البطاقة التمويلية 
وفتح �عتم�د ��ستثن�ئي له�

الحاج ح�صن: �صنعّد اقتراحين لفتح اعتماد 
لـ»اأوجيرو« وتمديد العقد مع »ليبان بو�صت«

)حسن ابراهيم( بري خالل استقباله الصمد في عين التينة أمس  

)داالتي ونهرا( عكر مجتمعة إلى شري والساحلي أمس  

} بحث رئيس مجلس النواب نبيه بّري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع النائب 
جهاد الصمد، في األوضاع العاّمة وشؤون تشريعية.

والمغتربين  الخارجية  ووزيرة  الدفاع  وزيرة  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائبة  استقبلت   {
نوار  السابق  والنائب  شري  أمين  النائب  عكر،  زينة  األعمال  تصريف  حكومة  في  بالوكالة 
مونيكا  لبنان  في  سويسرا  سفيرة  التقت  ثم  العاّمة.  األوضاع  في  معهما  وبحثت  الساحلي 
الملحق  يرافقها  لبنان  في  مهامها  انتهاء  لمناسبة  وداعية،  زي��ارة  في  كيرغوس  شموتز 
العسكري في لبنان واألردن وقبرص المالزم نيكوالس وينتيريغ، وجرى البحث في األوضاع 
تعزيز  في  جهودها  سويسرا  لسفيرة  عكر  وشكرت  البلدين.  بين  الثنائية  والعالقات  العاّمة 

وتطوير العالقات اللبنانية السويسرية وتمّنت لها التوفيق في مهامها الجديدة.
تتحّمل  السلطة  »منظومة  أن  »تويتر«،  على  حسابه  عبر  سعد  أسامة  النائب  اعتبر   {
تاماً  اللبنانيون، كما تأكد للجميع عجزها عجزاً  التي يعيشها  المآسي  المسؤولية عن  كامل 
وسرقاتها  ارتكاباتها  على  المنظومة  هذه  محاسبة  من  بّد  ال  لذلك  اإلنقاذ.  طريق  سلوك  عن 
وجرائمها في حّق الشعب والوطن، وال بد من تصعيد النضال من أجل بناء ميزان قوى جديد 

يساعد على إسقاطها«.

عون مستقبالً السيد في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

فرعية اللجان النيابية تابعت دراسة مشروع البطاقة التمويلية  )علي فواز(

خالل اجتماع لجنة االتصاالت برئاسة الحاج حسن أمس  )علي فواز(



3الوطن / �سيا�سة
الم�شت�شارية الإيرانية اأحيت ذكرى �شمران

وكلمات اأ�ضادت بن�ضاله في لبنان واإيران
�أربعون عامًا على �شهادته

م�شطفى �شمر�ن و�لتاريخ على ترّب�شه

{ د. خليل حمدان* 
الجهاد  درب  سالكاً  اآلخرة  الى  عبر  شمران،  مصطفى  الشهيد  ارتحال  على  عاماً  أربعون 
وال  ديوان  لهم  ينشر  ال  الذين  والصابرين  الصادقين  من  وكان  األنبياء،  نداء  حامالً  والشهادة 

ينصب لهم ميزان »إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب«.
من معين العلم والعرفان والجهاد تسنم قمم المجد في عمره الفتي اكتسب حكمة العارفين، 
التي باتت هي والخلود على ميعاد تسعة  الجّبارة  المآثر  الكثير من  كتب على صفحة عمره 
الساعات  مدى  على  الموصول  الجّد  حياة  فيها  تواردت  طالما  بالعطاء  تضّج  عاماً  وأربعون 
والدقائق واللحظات، كان موصوالً بالفقراء والمحرومين متواصالً مع قضاياهم، فأفضل لحظات 
حياته وأسعدها سقوط شاه إيران وعودة اإلمام الخميني الى أرض الثورة اإلسالمية في إيران، 
وأكبر أمل عنده تحرير القدس الشريف، وأكبر ألم عنده إخفاء اإلمام القائد السيد موسى الصدر 

وتغييبه.
أصاب حّظاً من النبوغ العلمي وتسّنم درجات العشق اإللهي فكان دمه منذوراً ليروي تراب 

جبهات الحق في كّل مكان.
سجّيته كصافية السماء في عشقه وغّمه كشمعة أحّب أن يساكنها في ليٍل داٍج، بل كان يقول 

»أحترق على الدوام بنار الحرمان والفقر وأحّس بالغربة عن الدنيا وكل ما فيها«.
أيها الشهيد الذي بذر عمره على درب المحرومين والمظلومين، أحاول أن أعبر الى عالمك من 
باب ال يوقعني في مهب الحزن وما أنا بمأمون منه فال أعثر على غيره سبيالً، مرج في نفسي أن 
أعّدد صفاتك وأحار من أي المواقع ارتقي فتتسع الرؤية وتضيق العبارة فيما القلم يستّل حبره 
وانت ال تخاف الموت وأنت العصّي على النسيان وأنت في حياتك في كّل منحى حيث عملت 

وأقمت وسجلت كتاباً من التاريخ ال ينسى وال زلت تضّخ فينا عزيمة ووعياً.
الحدود  كّل  تجاوزت  جهادها  في  عالمية  شخصية  شمران  مصطفى  الشهيد  ف��إّن  أج��ل، 
والسدود، كانت بوصلتها وقبلتها نصرة الحق أينما كان داخل إيران أو في الواليات المتحدة 
األميركية، في أوروبا أو مصر، في سورية أو لبنان، في وعيه المبكر ارتكز على حتمّية إسقاط 
عرش الشاه وهو في جبروته مراهناً على انتصار الثورة اإليرانية بقيادة اإلمام الخميني في 

زمن اعتقاله وسجنه وإبعاده الى ما وراء الحدود.
التي ذهب ضحيتها  ٥ حزيران ١٩٦٣  ٤ حزيران ١٩٦٣ وانتفاضة  اإلمام في  اعتقال  بعد 
اآلالف من الشعب اإليراني قّرر ان يغادر الواليات المتحدة حيث أّسس اتحاد الطالب المسلمين 
الثوريين وغادر عمله في شركة بيل األميركية الذي عمل فيها لما يكتنز من خبرات علمية جعلته 

في مصاف األوائل الذين يعملون في حقلي الكهرباء واإللكترونيات والفيزياء الحيوية.
ومع كّل هذه النعم شّد الّرحال لتدريب نخبة من المعارضين اإليرانيين في مصر عبد الناصر، 
إذ رّحب الرئيس الراحل عبد الناصر باستقبالهم في القاهرة لتعزيز المعارضة اإليرانية على 
جمال  الرئيس  كان  وبالفعل  الثورة،  تنظيم  تواصل  وطرق  واألمنية  العسكرية  المستويات 
عبد الناصر قد عهد الى السفير فتحي الديب أن يتواصل مع جميع حركات التحرير في العالم 
النتشالها من براثن الطغاة والظالمين وتأمين كّل المقومات المتوفرة لدى المصريين على أكثر 

من مستوى، وبالفعل تواصل الدكتور ابراهيم يزدي مع السيد فتحي الديب في سويسرا.
وحضر الشهيد شمران الى أوروبا كونه في لجنة أساسية تدير شأن المعارضين اإليرانيين 

في الخارج.
وفي مذكرات الشهيد شمران تحدث عن مرحلة التدريب في مصر عبد الناصر وكيف قدم 
المعارضون الشباب من داخل إيران وخارجها الى مصر بطريقة سرية، وكان وصول الشهيد 
هذه  عن  األول  والمسؤول  مجاهد  برتبة   ١٩٦٤ عام  الثاني  كانون   ٥ في  القاهرة  الى  شمران 
الدورات حيث أنهى إقامته في القاهرة حتى أواخر عام ١٩٦٦ ولكنه لم تنتِه عالقاته بالرئيس 

عبد الناصر.
في  تودع  اإلسالمية  والثورة  جبروته  قمة  في  إيران  شاه  كان  التي  الحرجة  المرحلة  هي 
كّل يوم ألف شهيد وشهيد ومثلهم من المعتقلين من علماء ومثقفين ومجاهدين ومجاهدات، 

والرهان على النصر في الزمن الصعب.
بالمراسلة  الثورة  ك��وادر  مع  واتصال  صلة  على  وكان  الصدر  اإلم��ام  واكبها  مرحلة  هي 
والحضور، اذ أّن الوقائع تؤكد على اّن الثوار اإليرانيين علّقوا اآلمال على دور اإلمام الصدر في 
الشيعي  اإلسالمي  للمجلس  كرئيس  الشيعي  القيادي  المستوى  على  موقع  من  له  لما  لبنان 

األعلى، ولما له من دور على المستوى الرسمي والشعبي.
فاإلمام الصدر ال ُيعدم وسيلة لالتصال باإلمام الخميني المبعد الى العراق، فال يخلو شهر إال 
وهناك مرسل ورسول الى اإلمام الخميني وبالعكس حيث يتّم الحديث عن تفاصيل ما يجري 

في لبنان وإيران.
غني عن القول عالقة اإلمام الصدر بالشهيدين بهشتي ومطهري والشيخ رفسنجاني الذي 
حضر الى لبنان في مطلع السبعينيات وأعجب بالدور الذي يضطلع به اإلمام الصدر والدور 
الذي يمكن ان يقوم به على مستوى لبنان وفلسطين والثورة في إيران، وكذلك عالقة اإلمام 
الصدر وحضوره القوي لدى القيادة السورية بقيادة الرئيس حافظ األسد الذي كان حاضناً 

ومسّهالً للثوار اإليرانيين كتأمين تنقالتهم وتسهيلها بطرق مختلفة داخل سورية وخارجها.
ونتيجة التواصل بين اإلمام الصدر وقيادة الثورة خارج إيران كان حضور عدد من كوادر 
الثورة ملحوظاً بدءاً من عام ١٩٧١، وكان وصول الشهيد مصطفى شمران الى لبنان في ٢١ 
تموز ١٩٧١ حيث قصد عمق الجنوب ليكون مديراً لمؤسسة جبل عامل المهنية بدءاً من العام 

الدراسي ١٩٧١-١٩٧٢ واضعاً خبرته العلمية والعسكرية الجهادية والفكرية أمام األجيال.
إّن هذه المؤسسة التي أّسسها االمام السيد موسى الصدر وفتحت أبوابها عام ١٩٦٩، باتت 
مصنعاً للرجال على المستوى المهني والتقني والفكري والرسالي، وكمنطلق لتنظيم عالقات 
تواصل واتصال مع أبناء جبل عامل وصوالً الى االنتساب اليها من مختلف األراضي اللبنانية، 
بل ومن أهلنا في أفريقيا والسجالت حافلة بأسماء كبار من تسّنى لهم تلّقي المحاضرات من 
اإلمام الصدر ومن خلفه أّدوا صلوات كثيرة، ونعموا أيضاً بتوجيهات الشهيد مصطفى شمران 

على أكثر من مستوى واضعاً تجربته وعزمه في خدمة المحرومين.
وفي هذه العجالة كان من عاش في نعيم تلك المرحلة يقول بأّن القائد مصطفى شمران معلم 
بالقدوة وأول الحاضرين الى جبهات القتال في الطيبة وبنت جبيل وفي الشياح والنبعة مرّدداً 

قول اإلمام السيد موسى الصدر أينما تكون القضية قضية حق نحن نكون.
ومسؤولين  قادة  كبار  شهداء  )أم��ل(  اللبنانية  المقاومة  أف��واج  شّعت  يديه  على  ولذلك، 
مجاهدين وعاملين، وعلى يديه تفتحت هنا ضامئات الزهر، وعلى عيني اإلمام الصدر كانت 

هذه المسيرة وهذا المسار.
الشهيد مصطفى شمران العامل في سبيل الله المسؤول التنظيمي األول في حركة أمل منذ 
االنطالقة األولى والساهر على احتفاالت اإلمام الصدر في بعلبك وصيدا وصور، الحاضر في 

ميادين الثقافة والفن والقتال ضد العدو الصهيوني.
وهو  يتمّنى،  كان  كما  الفقراء  أحذية  لتراب  عاشقاً  كان  ينام  ال  الذي  المسؤول  باختصار 

المسكون باإلمام الصدر حباً ووفاء.
مبكراً بدأ باإلعداد للكوادر العسكرية من المحرومين لوضع حّد لالعتداءات الصهيونية من 

اليمونة إلى عين التينة وجنتا والكالم ال ينتهي.
الصدر  اإلمام  من  والمقّرب  اليمونة  ابن  شريف  غازي  الحاج  للمرحوم  تسجيل  آخر  لفتني 
في المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى، قال: عام ١٩٧٣ طلب مني اإلمام الصدر أن أهّيئ مكاناً 
لتدريب الشباب المحرومين الذين يريدون الدفاع عن الجنوب في وجه »إسرائيل«... واليمونة 
معروفة بمواجهة أهلها لالستعمار في أكثر من مرحلة شأن تاريخ جبل عامل والبقاع وأهلها 
كلهم إخالص، ولذلك أطلب منك ان تؤّمن مكاناً للتدريب. فأجاب الحاج غازي باستعداده بعد 
أسبوع إلنجاز المطلوب. ويضيف الحاج غازي شريف وإذ بعد يومين تحضر حافلة فيها شباب 
وتقف ومعهم شمران أمام المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى، فيسأله الحاج غازي شريف عن 
وجهته؟ فيقول الشهيد شمران: الى اليمونة. قال: ان هذا األمر يستدعي تحضيراً، وانا وعدت 
األمر في  تّم تدبير  البّر عاجله. وبالفعل  الشهيد شمران خير  اإلمام بعد أسبوع. فكان جواب 
نفس اليوم، وكانت البداية.. أسوق هذه الحادثة لنؤكد اّن الشهيد مصطفى شمران كان يستغّل 
كّل لحظة ودقيقة من أجل البناء الداخلي والمجتمعي والتربوي والعسكري للتعويض على 
المزمن من قبل السلطة وأركانها بحق الجنوب والبقاع وأحزمة البؤس في بيروت  التقصير 
وعكار، وبالتالي اّن تشخيص اإلمام الصدر لعملية الصراع مع العدو الصهيوني »اّن إسرائيل 
تريدنا ضحايا بتماديها العدواني على أهلنا وأرضنا من الحدود الى العاصمة بيروت، ونحن 
أمام خيارين إما أن نكون شهداء أو نكون ضحايا فلماذا ال نراهن على فاعلية الشهيد بدل أن 

نندب حظنا فقط؟«
بعد انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية كانت وجهة الشهيد شمران إيران األرض التي أحب 
اإلمام  إخفاء  حسرة  ومعه  اليها  وعاد  وسالحه،  قلمه  شاهراً  العمر  مقتبل  في  غادرها  والتي 

الصدر، وفي قلبه أمل وأبناء وبنات أمل صلة واتصاالً.
الخميني  اإلمام  ثقة  يحمل  وهو  الخطورة،  بالغة  مواقع  في  هناك  الثورة  عن  للدفاع  هّب 
والشعب اإليراني كما هو في لبنان كان في إيران قائداً بالقدوة أمام المقاتلين ومعهم يعيش 
حياتهم وهو مفعم باألمل والرجاء والنصر الذي له فضل في صناعته وصياغته مع الشهداء 
الكبار القادة، وطالما التحق به العديد من األخوة في الحركة حيث قبل استشهاده بأسبوع 
ارتقى رفيق دربه الشهيد علي عباس الى رتبة شهيد في مواقع الجهاد األمامية على جبهات 
الحق في وجه الطاغية صدام حسين، ومن قبله أيضاً مجاهدون معه في ساحات الجهاد في 
لبنان الى إيران كالشهيد عبد الرضا الموسوي وآخرون عادوا الى لبنان وأقسموا على االستمرار 

حتى الشهادة.
الشهيد مصطفى شمران حمل ظلم العدو والصديق، يكفيه أنه كتب على صخرة عمره القصير 

تاريخاً مديداً حافالً بالعطاء.
نستذكره  ومغاربها،  األرض  مشارق  في  المعذبين  آالم  يتحّسس  كان  شمران  الشهيد 
موسى  السيد  القائد  اإلمام  مع  جنب  الى  جنباً  والثورة  المقاومة  النطالقة  وشريك  كمؤسس 

الصدر، نستذكره في رحلة العذاب يكفي أنه حمزة العصر وثقة اإلمام الصدر.
وأخيراً، أقتبس كالماً لألخ الرئيس نبيه بري يوم شهادة شمران »في ذلك الوقت قلت مرة في 
نفسي انه ليس من قبيل المصادفة أن يمتّد الصحابي سلمان الفارسي فجراً في حياة المسلمين 
األوائل، كما انه ليس من قبيل الصدفة ان يمتّد مصطفى شمران الفارسي برقاً مضيئاً في حياة 
أفواج  قيامة  وأعلنوا  البؤس  وأحزمة  والبقاع  الجنوب  في  نهضوا  الذين  األوائ��ل  المقاومين 

المقاومة اللبنانية أمل عندما صرخ دمهم وانفجر في عين البنية«.
اجل لقد قرأنا في مصطفى شمران مواسم العز والمقاومة واألمل بتحرير القدس كما أحّب. 

والمسيرة باقية عينها على الشهداء وشمران وعودة اإلمام الصدر وأخويه وأمل بنصر الله...

*عضو هيئة الرئاسة لحركة أمل

عالمة �ضّلم »عين وزين« جائزة التمّيز 

مزيد من الإ�ضادات بالنتخابات الإيرانية 

وفوز رئي�ضي برئا�ضة الجمهورية

عالمة يسلم العماد شهادة المستشفى المتميز

أحيت المستشارية الثقافية اإليرانية في لبنان وبلدية الغبيري 
الذكرى األربعين لوزير الدفاع األول للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
موسى  السيد  جانب  إلى  »أمل«،  لحركة  األول  التنظيمي  المسؤول 
الصدر، الدكتور مصطفى شمران، أمس في »جادة الشهيد مصطفى 

شمران« عند مدخل السفارة االيرانية - بئر حسن.
حضر االحتفال النائب محمد نصر الله ممثالً حركة »أمل«، الوزير 
الغبيري  بلدية  رئيس  الله«،  »حزب  ممثالً  قماطي  محمود  السابق 
معن الخليل، المستشار الثقافي للسفارة اإليرانية في لبنان الدكتور 
الله«  و«ح��زب  »أم��ل«  حركة  من  وشخصيات  ي��ار  خامه  عباس 

وفاعليات اجتماعية وبلدية واختيارية وثقافية وتربوية.
المقاومة  انطالق  منذ  أن��ه  إل��ى  فيها  أش��ار  كلمة  الخليل  وألقى 
وتأسيسها في لبنان كان لشمران »بذور من جهاده زرعها في ربوع 
لبنان في كل مدنه وقراه، وال سيما بين أهله هنا في الغبيري«، مؤكداً 
الصعيد  على  أكان  سواء  الناس  أشرف  خدمة  عن  نتوقف  لن  »أننا 
اإلنمائي أم الخدماتي وإن ضعفت اإلمكانات، وال عن مكافحة الفساد 
ومالحقة المفسدين سواء أكانوا محتكرين للمواد الغذائية الفاسدة 
منها أم المدعومة المخبأة أم متابعتنا للبحث عن الدواء في األقبية 

والمستودعات«.
وألقى نصر الله كلمة حركة »أمل«، قال فيها »إن مصطفى شمران 
بنضاله وجهاده وزهده واستشهاده تحّول من االسم العادي إلى رمز 
يتجاوز حدود الزمان والمكان وحدود الجغرافيا ليتحول إلى شهيد 

أّمة ومدرسة في كل هذه القيم التي تركها ومارسها خالل حياته«.
أضاف »دكتور شمران، كنت تأمل من خالل المقاومة أن ُينصف 
المحرومون في لبنان، فهم منصفون على مستوى الصراع مع العدو 
أن  الصدر  موسى  االم��ام  جانب  إلى  تطمح  كنت  لكنك  اإلسرائيلي، 
يكون لبنان في خير وعافية، بحيث يعيش أبناؤه العدالة والمساواة 
والعيش الكريم، وهذا ومع األسف الشديد لم نحققه حتى اآلن، ولكننا 

نأمل ونثق ونتفاءل أننا ذاهبون إلى تحقيقه«.
استشهدت  التي  إي��ران  إن  العظيم،  شهيدنا  يا  لك  »نقول  وختم 
محور  حربة  رأس  باتت  النداء،  ولبيت  أرضها  وعلى  سبيلها  في 
وإن  سورية  ليشمل  لبنان  في  المقاومة  بعد  يتمّدد،  الذي  المقاومة 
شاء الله، العراق والمقاومة الفلسطينية في غّزة، وليتك كنت معنا 
لترى االنتصار العظيم الذي تحقق في فلسطين ما بين غّزة والقدس 
التفاؤل  فيه  نرى  الذي  االنتصار  هذا   .48 وأرض  الغربية  والضفة 

بتحرير فلسطين«.
وقال قماطي »عملُت مع الدكتور شمران في الغبيري، وقد عرف 
عائالت الغبيري وعمل معها ومع شبابها وعشنا معه ساعة بساعة، 
سماحة  من  به  كلف  الذي  المقاومة  وخط  المقاومة  نهج  تأسيس 

السيد موسى الصدر«. 
للشعب  والكرامة  العّزة  وحّققت  انتصرت  »المقاومة  أض��اف 
اللبناني في مواجهة العدو وانتصرت على اإلرهاب التكفيري، وكل 
هذه االنتصارات الميدانية غّيرت معادالت، ولكن نقف عند واقع أليم 
أنه رغم انتصارات المحرومين في المنطقة، خصوصاً في لبنان فقد 

ازدادوا حرماناً وفقراً«.
ودعا قماطي الرؤساء الثالثة »إلى أن يقوموا بمبادرة ليس على 
مبادرة  إنما  بالقهر،  وال  بالقوة  وليس  الخارج،  في  حصل  ما  غرار 
من  بالمليارات،  أموالهم  أخرجوا  الذين  األثرياء  يدعوا  بأن  وطنية، 
سرق ومن لم يسرق، البريء والمتهم ال عالقة لنا بما فعله، إلى إعادة 
أموالهم إلى الوطن والتبرع بجزء بسيط منها، ممن اكتسبها بشرف 

وتعب وممن سرق ونهب ال فرق بينهما، لن نتهم أحداً، ولكن لتعد هذه 
األموال بمبادرة وطنية، وبحركة شريفة بعنوان وطني أنهم يريدون 

أن ينقذوا وطنهم«.
من جهته، أشاد خامة يار بمزايا شمران، وقال »إن االنخراط في 
الفعاليات الثقافية والتعّرف على لبنان تحديداً، علّمني حقيقة هذه 
الشخصية المحورية ودورها المحوري في مقارعة الظلم واالحتالل 

والطغيان«.
وال  ومكان  زمان  يحّدها  ال  شخصية  شمران  »الشهيد  أضاف 
كان  التي  حياته  لّذات  بالثالثة  طلّق  الذي  هو  ومذهبية.  قومية 
وآثر  تعبيره،  حسب  األميركية  المتحدة  الواليات  في  بها  ينعم 

االنسالخ عن تعلقات الدنيا رغم علومه ومناصبه المهنية هناك، 
يكون  أن  مقدراً  كان  لعلّه  عامل،  جبل   - لبنان  جنوب  إلى  ليعود 
من الجمهورية اإلسالمية رسوالً إلى لبنان في ذلك الوقت، رسول 
يرافق اإلمام موسى الصدر في مؤازرة المستضعفين والمحرومين 
مسيرة  لخدمة  عودته  ثم  المقاومة.  بنيان  وتأسيس  والفقراء، 
عن  دفاعاً  خوزستان  في  الشهادة  بلوغ  وحتى  بالده،  في  الثورة 

وطنه«.
وختم »إن مشوار الشهيد شمران من بداية حياته حتى الشهادة، 
يشهد على دوره الذي ُقّدر له أن يفيه حقه من أجل الثورة اإلسالمية، 

وتأسيس بنيان المقاومة في إيران ولبنان وصوالً إلى القدس«.

»التنمية  كتلة  عضو  العربية  المستشفيات  اتحاد  رئيس  زار 
لالتحاد  التنفيذية  المديرة  ترافقه  عالمة،  فادي  النائب  والتحرير« 
الصحية  المؤسسة  الهاني،  ناجي  والمحامي  بويز  يمين  أليس 
شهادة  لتسليمها  فيليدج«  مديكال  وزين  »عين  الدرزية  للطائفة 
بحضور   ،Distinguished Hospital المتميز  المستشفى 
مديرين  من  المؤسسة  عمل  وفريق  الله  عبد  بالل  الدكتور  النائب 

وأطباء وممرضين وممرضات وتقنيين وإداريين.
الدرزية«  للطائفة  الصحية  ل�«المؤسسة  العام  المدير  وألقى 
لمنح  تأتي  اليوم  الزيارة  »إن  فيها  قال  كلمة  العماد  زهير  الدكتور 
المستشفى جائزة المستشفى المتميز في مواجهة جائحة كورونا 
التي  للجهود  تتويجاً  وذلك  العربية،  المستشفيات  اتحاد  قبل  من 
بذلت في مركز تقييم ومكافحة األمراض الوبائية، وال سيما جائحة 
كورونا، حيث أن المركز بدأ العمل به في مرحلة أولى في آذار 2020 

عبر شبكة خدمات متنوعة مجهزة بأحدث األجهزة والمعدات«.
يسلّم  العربية  المستشفيات  اتحاد  »إن  عالمة  قال  جهته،  من 
لمواجهة  بجدارة  عملت  ألنها  تستحقها  لمؤسسة  اليوم  الجائزة 
التحديات الكبيرة المتمثلة خصوصاً بتفشي وباء كورونا. المشوار 
صعب وطويل وشاق، واتحاد المستشفيات تابع منذ بدء الجائحة 
كيفية استجابة المؤسسات االستشفائية لجائحة كورونا وكيفية 

االستفادة من خبرات هذه المؤسسات«.

هذه  أف��راد  من  فرد  لكل  الجّبار  بالعمل  علم  على  »نحن  أضاف 
يتابع  الذي  جنبالط  وليد  األستاذ  معالي  من  وبرعاية  المؤسسة 
لدعم  لقاءات أخرى  أن تكون هناك  في  آمالً  الصحي،  الشأن  يومياً 
في  النيابية  الصحة  لجنة  عبر  سيما  وال  رسالتها،  في  المؤسسة 
بالوضع  يتعلق  اقتراحاً  عبدالله  بالل  الدكتور  النائب  تقديم  ظل 

االستشفائي العام والمستشفيات«.
المتميز«،  المستشفى  جائزة  نيلها  ل�«المؤسسة  مجدداً  وهّنأ 

متمنياً »أن تكون هناك لقاءات أخرى«.
ثم قّدم الشهادة إلى إدارة المؤسسة ومجلس المديرين فيها.

وتحدث عبد الله فقال »إنه فرد من أفراد هذه المؤسسة، ويعلم 
حجم الجهود الموضوعة منذ تأسيسها حتى اليوم، مروراً بمرحلة 
كورونا. إن العطاء الالمحدود من قبل اإلدارة واألطباء والممرضات 
والممرضين والتقنيين واإلداريين، برعاية مجلس أمناء المؤسسة 
الذي  الكبير  العمل  حجم  خالل  من  يتبين  الوطنية،  والمرجعية 
المؤسسات  على  وأشرفت  ورعت  واكبت  التي  المؤسسة  به  تقوم 
شرائح  لكل  الحاضن  الوطني  الجبل  منطقة  في  االستشفائية 

المجتمع اللبناني، فكانت السّباقة في مواجهة هذه الجائحة«.
وأشار إلى أن »التكريم هو لكل من تعاطى في هذا الشأن«، شاكراً 
ل�«اتحاد المستشفيات العربية هذه المبادرة«. وختم »إن الظروف 

الصعبة ستزيد من عزيمتنا وإصرارنا، والبلد لنا ولن نتركه«.

اإليرانية  القيادة  إلى  تواصلت أمس برقيات اإلشادة والتهنئة 
بإجراء االنتخابات الرئاسية وفوز الشيخ إبراهيم رئيسي بمنصب 

رئاسة الجمهورية.
اللبناني«  »الديمقراطي  الحزب  رئيس  أبرق  اإلطار،  هذا  وفي 
الشعب  ثقة  بنيله  إياه  مهنئاً  رئيسي  إلى  أرس��الن  طالل  النائب 
تعّرض  ال��ذي  الشعب  »ه��ذا  الرئاسية  االنتخابات  في  اإليراني 
كل  بوجه  ص��ام��داً  وبقي  والحصار،  التحديات  أن��واع  ألقصى 
المرشد  بقيادة  اإلسالمية  الثورة  بنهج  ومتمسكاً  الضغوطات 
األعلى للثورة اإلمام السيد علي الخامنئي وبحقه في تقرير مصيره 

وصنع قراره والحفاظ على سيادة بالده«.
والتوفيق  النجاح  رئيسي  للرئيس  برقيته  في  أرسالن  وتمّنى 

»في قيادة مسيرة البالد نحو المزيد من التقدم واالزدهار«.
وأبرق رئيس حزب »التوحيد العربي« وئام وهاب إلى المرشد 
األعلى للثورة االيرانية السيد علي خامنئي، مهنئاً بانتخاب رئيسي 
رئيساً للجمهورية، معتبراً أن انتخابه »هو تكريس النتصار الثورة 
اإلسالمية اإليرانية المباركة التي شكلت انبعاثاً جديداً لألّمة في 
ترسيخ حقوقها في الحرية والتحّرر واالستقالل، وتأكيد المضي 
أجل  من  والمقاومة  الثورة  خط  وعلى  الخامنئي  نهج  على  قدماً 

تحرير القدس الشريف وفلسطين«.
وأبرق وّهاب إلى رئيسي مهنئاً إياه ب�«نيله ثقة الشعب اإليراني 
في االنتخابات الرئاسية«، متمنيا له »النجاح والتوفيق في قيادته 
الحكيمة على أسس ونهج الثورة اإلسالمية التي جعلت من إيران 
المجاالت، ولما  المتطورة والمتقدمة في جميع  الدول  في مصاف 
المقاوم والصامد في وجه كل  اإليراني  فيه خير وصالح الشعب 
التي  والضغوطات  التدميرية  والمخططات  الجائرة  العقوبات 

تستهدف كسر إرادته وسلبه قراره الحّر والمستقل«.
وللمناسبة أيضاً، أبرق وهاب إلى سفير الجمهورية اإلسالمية 
»أن  ومعتبراً  مهنئاً  فيروزنيا،  جالل  محمد  لبنان  في  اإليرانية 
اإلسالمية،  الجمهورية  أعداء  على  كبير  انتصار  رئيسي  انتخاب 
الخارجية  المؤامرات  كل  مواجهة  في  اإليرانيين  إلرادة  وتتويجاً 
التي تحاول النيل من إنجازات إيران في محاربة اإلرهاب وتأكيد  

مكانتها ودورها في المنطقة«.
الخامنائي وإلى  السيد  إلى  المسلمين«  العلماء  ووّجه »تجّمع 
رئيسي وفيروزنيا برقيات تهنئة بانتخاب رئيسي رئيساً إليران، 
معتبراً أن الشعب اإليراني أثبت من خالل كثافة االقتراع أنه يؤمن 
ويدافع عن مبادئ الجمهورية اإلسالمية »وقد وّجه بذلك صفعة 
سيقاطع  أنه  على  راهن  من  وكل  أميركا  األكبر  للشيطان  مدوية 
إلى  ينزل  به  فإذا  والدولة.  الثورة  على  منه  اعتراضاً  االنتخابات 
المّدعاة  ديمقراطيتهم  في  لهم  تتوافر  ال  بأعداد  االقتراع  صناديق 
رغم جائحة كورونا التي منعت الكثير من المشاركة في االنتخابات 
ورغم الدعاية األجنبية المناهضة للثورة، والتي ثُبت فشلها من 

خالل تمسك الشعب اإليراني بثورته ودولته وقيادته«.
على  االيرانية  القيادة  بيان،  في  األّم��ة،  حركة  هّنأت  بدورها، 
الرئاسية  باالنتخابات  النوعي  الديمقراطي  استحقاقها  »إنجاز 
بمشاركة شعبية جيدة، وفوز الرئيس السيد إبراهيم رئيسي، الذي 
يحيي اآلمال لدى الشعب اإليراني وشعوب منطقتنا بمستقبل أكثر 
إشراقاً، ومواجهة التحديات االستعمارية والصهيونية والرجعية 
سيؤّدي  ما  ال��ج��أش،  ورب��اط��ة  الثورية  اليقظة  من  ق��در  بأعلى 
الميادين  شتى  في  المقاومة  محور  وانتصار  صمود  تعزيز  إلى 

والمواجهات«.

»اأمل«: لالإ�ضراع بت�ضكيل حكومة اإنقاذ

وفق مبادرة بّري لإنهاء الواقع الماأزوم
مّرة  غير  »أعلن  أنه  »أم��ل«،  لحركة  السياسي  المكتب  أوضح 
تمسكه بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وطالب بتطبيقهما من 
دون استنسابية وال انتقائية، ويعيد ويكّرر أن الحّل هو بااللتزام 
باتجاه  الشخصية  والمصالح  األنانيات  عن  واالبتعاد  بهما 

مصلحة الوطن ومستقبله وأمنه وإستقراره«.
وأكد المكتب في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك 
تشكيل  في  اإلسراع  هو  األساس  »المدخل  أن  األعضاء،  وحضور 
الرئيس نبيه بّري  إنقاذ وفق مندرجات وعناوين مبادرة  حكومة 
المهاترات  عن  بعيداً  المأزوم  الواقع  إلنهاء  الحلول  بتلمس  للبدء 
االقتصادية  األوض��اع  أعباء  تحت  ينوء  اللبناني  المواطن  ألن 

واالجتماعية والصحية المتردية إلى درجة االنهيار«.
األعمال  تصريف  حكومة  وزراء  يقوم  أن  »ضرورة  على  وشّدد 
بمهامهم من دون ترّدد بما يؤّمن رعاية المواطنين في هذه األزمة 
باإلجراءات  القيام  كما  ومستقبلهم،  حياتهم  تمّس  التي  العميقة 
التي  الشركات  قبل  من  المنّظم  االحتكار  عمليات  لضرب  الالزمة 

تستنزف قدرات المواطن على تأمين مستلزماته«.
مصطفى  الدكتور  الستشهاد  األربعين  الذكرى  أم��ام  وتوقف 
في  المنّظم  والعقل  للحركة  عام  تنظيمي  مسؤول  »أول  شمران 
الوطن  قضايا  الملتزم  والمجاهد  المؤمن  الرسالي  الجيل  إعداد 
واإلنسان، والمقاوم للمشروع الصهيوني في المسيرة التي أطلقها 

اإلمام القائد السيد موسى الصدر«.
وهنأ »الشعب اإليراني والمرشد السيد علي الخامنئي ورئيس 
االستحقاق  »هذا  أن  معتبراً  رئيسي«،  إبراهيم  السيد  الجمهورية 
عليها  يفرضها  التي  التحديات  مواجهة  م��ن  إي���ران  سيمّكن 
التقدم  من  مزيد  إلى  الدولة  قيادة  وسيعّزز  العالمي،  االستكبار 
والتطور في المجاالت كلها، وستبقى إيران سنداً ومؤازراً للشعوب 
المظلومة، خصوصاً في مواجهة االحتالل الصهيوني في فلسطين 

المحتلة«.

»ندوة  العمل«: خال�ضنا

بقانون انتخاب غير طائفي 
فانوس،  وجيه  الدكتور  الوطني«  العمل  »ن��دوة  رئيس  رأى 
واالقتصادية  المالية  بأوجهها  لبنان،  في  العاّمة  »الحياة  أن 
وفجائع  ال��ذّل  بنيران  تكوي  انفكت  ما  واالجتماعية،  والصحية 
»ثّمة  أن  إلى  الفتاً  انتموا«،  دين  أي  إلى  المواطنين  جميع  الفقر 
بعضهم  يحاور  بعضهم  مابرح  لبنانيين،  سياسيين  مسؤولين 
منه  يجن  لم  طائفي،  منطق  باعتماد  يساومه  بل  ويناقشه،  اآلخر 

الشعب سوى الفجائع«.
وقال في بيان »كفى دجالً ونفاقاً وكفى دفعاً بالوطن إلى مهاوي 
منطق لم يكسب لبنان منه غير الخراب، الذي نعيشه«، مشيراً إلى 
في  اللبنانيون،  يعيشها  التي  المتزايدة،  والمصائب  »المآسي  أن 
هذه المرحلة من وجودهم الوطني، لن تنتهي إالّ باعتماد مفاهيم 
المواطنة ونظمها، أساساً ومنطلقاً ألي منطق سياسي ذي جدوى 

وطنية«.
بعقولهم  واستخفافاً  اللبنانيين  على  دج��الً  »كفى  وتابع 
واستهزاًء بوعيهم الوطني. ما عادت اللغة الطائفية، في السياسة 
اللبنانية، تعني إالّ مزيداً من الخراب الوطني والبؤس االقتصادي 
والذّل االجتماعي. لقد أصبح التمسك بالطائفية السياسية، تمسكاً 
بقهر المواطنين وسرقة الوطن، ولم تعد تنطلي على أحد مقولة ان 

الطائفية السياسية حصن للدين وأهله«.
سوى  ليست  والطائفية  ونتائجها،  »األح��داث  أن  إلى  وأش��ار 
السالح الذي يستخدمه سياسيون لحماية مصالحهم، ويستغله 
نافذون لتعزيز مكاسبهم، ويشحذ نصله فاسقون يغدرون بالدين 

على حساب منافعهم الذاتية«.
وليسوا  لبنان،  أبناء  هم  اللبنانيين  أن  في  »خالصنا  وختم 
مواطنوه  يتساوى  بلد  للدستور،  وفقاً  لبنان،  وأن  طوائف  أبناء 
في الحقوق والواجبات، وال بّد لهم، بحكم هذا الدستور، من إلغاء 
من  بهم،  يفتك  سرطان  إلى  تحّولت  التي  السياسية،  الطائفية 
دون أي اعتبار للطوائف التي ينتمون إليها، فآخر ما يعبأ به هذا 
السرطان، إن كان سيعبأ، هو الدين. خالصنا، في قانون انتخاب 

غير طائفي، قوامه مفهوم المواطنة ونظمها«.

المتحدثون في إحياء ذكرى الشهيد مصطفى شمران أمس
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�سيا�سة 4

فل�سطين المحتلة

الجهاز  تقارير  أح��دث  أظ��ه��رت   {
المركزّي لإلحصاء وسلطة النقد حول 
الخارجي،  والدين  الدولي  االستثمار 
رصيد  اتساع  أم��س،  نتائجه  وّزع��ت 
االستثمار الدولي لفلسطين بنسبة 2% 
الربع  في  دوالر  مليار   2.9 حوالي  إلى 

األول من العام الحالي.
وفقاً للتقرير، ما زالت الفجوة كبيرة 
بين استثمارات الفلسطينيين المقيمين 
جهة،  من  بالخارج  وغ��زة  الضفة  في 

واالستثمارات الخارجّية في فلسطين.
وبلغت أصول االقتصاد الفلسطيني 
مليارات   8 ال��خ��ارج  ف��ي  المستثمرة 
و327 مليون دوالر في الربع األول من 
مليون  و413  مليارات   5 مقابل  العام، 
دوالر استثمارات خارجية في فلسطين، 
و914  مليارين  إل��ى  الفجوة  لتتسع 
االستثمارات  لصالح  دوالر  مليون 
 2% بزيادة  الخارج،  في  الفلسطينية 

عن الربع األخير من العام 2020.
إجمالي  من   66% أن  التقرير  وبّين 
لالقتصاد  الخارجية  األص��ول  أرص��دة 
وذلك  وودائ��ع،  عملة  هي  الفلسطيني 
وطنّية  عملة  وج����ود  ع���دم  بسبب 

فلسطينية.
األعلى  المجلس  رئيس  بحث   {
الرجوب،  جبريل  والرياضة  للشباب 
مع  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في 
المصري  وال��ري��اض��ة  الشباب  وزي��ر 
التعاون  آليات تعزيز  أشرف صبحي، 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
ال��ذي ج��رى، في  اللقاء  وت��ّم خ��الل 
مدير  غسال  فيصل  بحضور  القاهرة 
بجامعة  وال��ري��اض��ة  الشباب  إدارة 
تنظيم  على  االتفاق  العربية،  ال��دول 
الفلسطيني  المصري  الشباب  ملتقى 
المقبلة،  القريبة  الفترة  خالل  الثاني 
والذي يهدف لتوطيد العالقات وتبادل 
الفلسطيني  الشباب  بين  الخبرات 

والمصري.
وأكد الرجوب حرص فلسطين على 
استمرار التعاون بين المجلس األعلى 
المصرية،  والرياضة  الشباب  ووزارة 
واالستفادة أيضاً من الخبرات المصرّية 
قطاع  ف��ي  العاملة  ال��ك��وادر  لتطوير 

الشباب والرياضة الفلسطيني.

ال�سام

} أخمد عناصر الدفاع المدني اليوم 
حريقاً طال أشجاراً حراجّية في محيط 
قرية طريز في منطقة عيون الوادي في 

ريف حمص الغربي.
وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع 
عمليات  غرفة  أن  تصريح  في  المدني 
حريق  نشوب  حول  بالغاً  تلقت  الفرع 
الفور  وعلى  طريز  بلدة  أح���راج  ف��ي 
تحرك عناصر الفرع إلى المكان وعملوا 
الزراعة  مديرية  إطفاء  مع  بالتعاون 
امتداده  قبل  الحريق  على  للسيطرة 
بعمليات  والقيام  إخماده  من  وتمكنوا 

التبريد منعاً من تجّدده.
المدني  الدفاع  إطفاء  عناصر  وكان 
في حمص أخمدوا حريقاً طال أشجاراً 
شمالي  الحصوية  منطقة  في  مثمرًة 

حمص.

العراق

} كشفت اللجنة المالية البرلمانية، 
ع��ن م��س��اع إلع���ادة 200 أل��ف درج��ة 
الموازنة  قانون  من  حذفت  وظيفّية 

العامة لعام 2021.
ناجي  المالية  اللجنة  عضو  وق��ال 
وكالة  نقلته  ح��دي��ث  ف��ي  السعيدي 
تسعى  »الحكومة  إن  العراقية،  األنباء 
إلعادة 200 ألف درجة وظيفية تتعلق 
مجلس  حذفها  واالستحداث  بالحذف 
النواب من قانون الموازنة العامة لعام 

.»2021
وأضاف، أن »جميع درجات الحذف 
الموازنة  في  حذفها  تم  واالستحداث 
قّدمت  »الحكومة  أن  مبيناً  العامة«، 
إضافة  االتحادية  المحكمة  لدى  طعناً 
إلى مواد أخرى من بينها إعادة درجات 

الحذف واالستحداث«.
هذه  بقاء  »تحديد  أن  إل��ى  وأش��ار 
من  ألف   200 تتجاوز  التي  الدرجات 
عدمه قرار عائد الى المحكمة االتحادية 
الحكومة  طعن  على  بناء  ب��ه،  للبّت 
موازنة  في  ال��ن��واب  مجلس  ق��رار  في 

.»2021

فل�سطين المحتلة

اأخبار الوطن

وحدات رو�سّية تمنع رتًل اأميركًيا من االنت�سار �سمالي �سورية.. وقافلة من ال�ساحنات التابعة للتحالف الدولّي ت�سل مدينة القام�سلي

االحتالل التركّي ُيعيد ماأ�ساة اأهالي الح�سكة.. تعطي�ش وتهجير وتغيير ديموغرافّي 

ا�ست�سهاد واإ�سابة 7 عنا�سر من الح�سد الع�سائرّي بهجوم لـ»داع�ش«.. ومفو�سّية حقوق االإن�سان تطرح مقترحًا لمواجهة اأزمات الفقر والبطالة

بغداد ومو�سكو تبحثان التعاون الع�سكرّي بين البلدين

�ساأدعو لعقد اجتماع مع الف�سائل المقاومة لنقّرر خطوتنا المقبلة لمواجهة االحتلل

ال�سنوار: اللقاء مع من�ّسق االأمم المتحدة كان �سيئًا

مرة اخرى تتحّدث االنباء عن تجدد معاناة أهالي 
مدينة الحسكة السورية ومحيطها، بسبب استمرار 
نقص مياه الشرب وتأخر ضخها من محطة مياه 
سياسية،  إرادة  وراءه��ا  تقف  معاناة  وهي  علوك، 
بين  واالحباط  اليأس  من  حالة  خلق  الى  تهدف 
بالخيار  متمسكين  مازالوا  الذين  المنطقة،  أهالي 
الوطني، رغم كل الضغوط التي يتعّرضون لها من 

قبل المرتزقة واإلرهابيين، ومشغليهم األتراك.
والجماعات  التركي  االحتالل  ان  واضحاً  بات 
خطوط  على  اعتدت  التي  له،  الموالية  اإلرهابية 
الكهرباء المغذية لمحطة مياه علوك، لم يكن هدفها 
من وراء تحويل معظم كمية الطاقة الكهربائّية إلى 
الواقعة  مواقعهم ومقارهم في مدينة رأس العين 
تحت سيطرتهم، فحسب، بل هدفهم االكبر واألهم 
محتملة  وغير  وقاسية  صعبة  ظ��روف  خلق  هو 
المدينة  عن  للهجرة  لدفعهم  المدينة،  الهالي 
الرئيسي  تركيا  هدف  تحقيق  اجل  من  ومحيطها، 
تغيير  وهو  السوري،  الشأن  في  تدخلها  وراء  من 
الى  وتحويلها  سورية،  شمال  مناطق  ديمغرافية 

جيوب لتركيا.
استغلوا  ومرتزقتها،  التركية  القوات  أن  يبدو 
االهالي،  معاناة  لزيادة  الحرارة،  درجات  ارتفاع 
ومياه  الكهربائي  للتيار  التام  شبه  القطع  عبر 
الحكومة  ح��اول��ت  مخطط  وه��و  عنهم،  ال��ش��رب 
السورية مواجهته، عبر إرسال المياه الى المدينة 
فرع  وضعها  التي  وال��خ��زان��ات  الصهاريج  عبر 
أحياء  في  السوري  العربي  األحمر  الهالل  منظمة 
ان  بعد  االهالي،  حاجة  تسد  ال  أنها  رغم  المدينة، 
األهالي  التي حفرها  السطحية  اآلبار  أغلبية  جفت 
خالل الفترة السابقة وبات تأمين المياه يشكل عبئاً 

ثقيالً عليهم.
جريمة  الالإنسانية،  الجريمة  هذه  أن  الالفت 
دفعهم  بهدف  انسان،  مليون  من  اكثر  تعطيش 
الى الهجرة او االستسالم، ترتكبها القوات التركية 
ومسمع  م��رأى  وام��ام  رادع،  اي  دون  ومرتزقتها، 
المتحدة،  االم��م  لمنظمة  مطبق  وصمت  العالم، 
وعلى  الغربية  وال��دول  لها،  التابعة  والمنظمات 
هذه  تواطؤ  يفضح  صمت  وه��و  اميركا،  رأسها 

الجهات مع تركيا واإلرهابيين، وكذلك يفضح حجم 
الهجمة التي يتعرض لها شعبنا السوري منذ 11 

عاماً.
ميدانًيا، منعت وحدات تابعة للشرطة العسكرية 
الروسية المنتشرة على خط »أم 4« شمال شرقي 
كان  األميركية  المدرعات  من  رتل  انتشار  سورية، 

متجهاً نحو الشمال السوري.
الروسية  العسكرية  الشرطة  وح��دات  وأوقفت 
العودة  على  وأرغمتها  األميركي  المدرعات  رتل 

بحسب صحيفة »روسكايا فيسنا« الروسية.
أحد  على  الحادثة  وقعت  المصادر  وبحسب 
محاور الطريق السريع »أم 4«، قرب مدينة تل تمر 

في محافظة الحسكة السورية.
وتحّرك رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة أميركا 
من  عربات(   4( مصفحة  عربات  عدة  من  مؤلف 
 ،»Oshkosh M-ATV»و  »MaxxPro« طراز 
وحاول الرتل عبور المنطقة واالنتشار شماالً دون 

توجيه إشعار مسبق للجانب الروسي.
وأوقفت دورية روسية الرتل األميركي وأرغمته 
من  مجموعة  الفيديو  في  ويشاهد  العودة،  على 
الجنود الروس يقفون في الطريق »أم 4« أمام قافة 

من المدرعات األميركية.
خالل  األميركية  المدرعات  الفيديو  في  وتظهر 
من  منعها  بعد  معاكس  باتجاه  وعودتها  التفافها 
تأمينه  على  تشرف  ال��ذي  الدولي  الطريق  عبور 

الشرطة العسكرية الروسية.
من  قافلة  بأن  مصدر  أف��اد  متصل،  سياق  وفي 
الشاحنات التابعة للتحالف الدولي وصلت مدينة 
كردستان  إقليم  من  قادمة  السورية  القامشلي 
سورية  بين  الحدودي  الوليد  معبر  عبر  العراق 

والعراق.
شاحنة  ثالثين  من  أكثر  من  المكّونة  والقافلة 
وسيارات  وج��راف��ات  للوقود  بصهاريج  محملة 
تحمل  مغلقة  شاحنات  الى  إضافة  الدفع  رباعية 
األميركّية  للقواعد  القافلة  مواد لوجستية، وتتجه 

في الحسكة وشرق ديرالزور.
وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير 
وشمال  شمال  الطاقة  بموارد  الغنية  والرقة  الزور 
شرق سورية لسيطرة »قوات سورية الديمقراطية« 
المدعومة من التحالف الدولي ضد »داعش« بقيادة 

الواليات المتحدة.
وأصيب  ام���رأة  استشهدت  آخ��ر،  سياق  وف��ي 

من  مسلحين  برصاص  بجروح  المدنيين  من  عدد 
األميركي  باالحتالل  المرتبطة  »قسد«  ميليشيا 
أطلقوا النار على سيارة نقل عامة عند مدخل ناحية 
تل حميس جنوب مدينة القامشلي بريف الحسكة 

الشمالي الشرقي.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا 
»قسد« متمركزين في ما ُيسّمى »حاجز الشاهين« 
على  النار  أطلقوا  حميس  تل  ناحية  مدخل  عند 
سيارة نقل عامة قادمة من اتجاه مدينة القامشلي 
السيارة  داخل  كانت  ام��رأة  استشهاد  إلى  أدى  ما 

وإصابة آخرين بجروح.
»قسد«  ميليشيا  مسلحي  أن  المصادر  وبينت 
محاولتهم  أثناء  السيارة  على  الرصاص  أطلقوا 

اختطاف أحد الشبان داخلها.
ميليشيا  تصعيد  األخيرة  األسابيع  وشهدت 
»قسد« عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق 
واختطاف  السورية  الجزيرة  في  تحتلها  التي 
في  الشبان  من  والمئات  األه��ال��ي  من  العشرات 
إلى  واقتيادهم  والحسكة  والرقة  الزور  دير  أرياف 

معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.
التركي  االحتالل  ق��وات  ج��ّددت  جهتها،  من 

اعتداءاتها  اإلرهابية  التنظيمات  من  ومرتزقته 
تل  مدينة  أط��راف  في  المنازل  على  بالقذائف 
الشمالي  حلب  بريف  دقنة  عين  وقرية  رفعت 
انطالقاً من المناطق التي يحتلونها في المنطقة.

القذائف  من  ع��دداً  أن  محلّية  مصادر  وذك��رت 
من  التركي  االحتالل  مرتزقة  أطلقها  الصاروخّية 
بريف  الحدودّي  الشريط  على  انتشارهم  مناطق 
أط��راف  في  السكنية  المنازل  على  سقطت  حلب 
مدينة تل رفعت وقرية عين دقنة بالريف الشمالي 
لحلب ما تسّبب بوقوع دمار في المنازل وتخريب 

بعض الممتلكات.
ومجموعات  التركي  االحتالل  ق��وات  واعتدت 
القذائف  من  بعدد  األول  أمس  له  تابعة  إرهابية 
الصاروخّية على قرية مرعناز ومدينة تل رفعت ما 
أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات األهالي والحقول 

الزراعية.
والتنظيمات  التركي  االحتالل  قوات  وتستهدف 
عفرين  مناطق  في  المنتشرة  له  التابعة  اإلرهابية 
بشكل متكّرر قرى في ريف حلب الشمالي بالقذائف 
ضحايا  وقوع  إلى  يؤدي  الذي  األمر  والصواريخ 

وإصابات بين األهالي.

العراق،  في  الشعبّي  الحشد  هيئة  رئيس  بحث 
لدى  ال��روس��ي  السفير  مع  أم��س،  الفياض،  فالح 
بغداد ايلبروس كوتراشيف التعاون العسكرّي مع 

موسكو.
استقبل  فإنه  الفياض،  لمكتب  بيان  وبحسب 
كوتراشيف، وبحثا المستجدات األمنية والسياسية 

التي تشهدها المنطقة.
وأشار البيان إلى أن »الطرفين أكدا أهمية تعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين ال سيما في المجاالت 

العسكرية«.
بدور  إشادته  الروسي  السفير  عن  البيان  ونقل 
محاربة  ف��ي  األمنية  وال��ق��وات  الشعبي  الحشد 
دعم  عنه  نقل  كما  اإلرهابية«،  داع��ش  »عصابات 
بالده للجهود العراقية الرامية إلى مكافحة اإلرهاب، 

وفقاً لمكتب الفياض.
سبعة  وأصيب  استشهد  متصل،  سياق  وف��ي 
لتنظيم  بهجوم  العشائرّي  الحشد  من  عناصر 
»داعش« اإلرهابي في محافظة ديالى شرقي البالد.

الساعة  »ف��ي  قولها:  أمنية  مصادر  عن  ونقل 
التاسعة من مساء األحد، شّن تنظيم داعش هجوماً 
منطقة  في  بكر  ألبو  قرية  في  كهرباء  محّولة  على 

حاوي العظيم«.
وأضافت المصادر: »عند انقطاع التيار الكهربائي 

خرج عناصر من الحشد العشائري وواجهوا عناصر 
االشتباكات  بينهم.  اشتباكات  وحدثت  التنظيم 
وجرح  الحشد  من  عنصرين  استشهاد  عن  أسفرت 

خمسة آخرين«.
عراقي،  أمني  مصدر  أف��اد  آخ��ر،  صعيد  على 
العاصمة  سيزور  عراقياً  عسكرياً  وفداً  بأن  أمس، 
يضّم  الحالي  األسبوع  نهاية  الرياض  السعودية 

»مسؤولين رفيعي المستوى«.
قائد  نائب  سيضّم  »ال��وف��د  إن  المصدر،  وق��ال 
عبد  الركن  الفريق  العراق  في  المشتركة  العمليات 
الحدودية،  المنافذ  هيئة  ورئيس  الشمري،  األمير 
ومسؤولين عسكريين آخرين«. وأضاف، أن »الوفد 
سيضّم أيضاً ضباطاً في جهاز المخابرات الوطني 

العراقي«.
تأمين  سيبحث  »الوفد  أن  إلى  المصدر،  وأشار 

الحدود بين البلدين، والتنسيق المعلوماتي«.
من جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء األعلى في 
القاضي  العراق، أمس، إصدار خمسة أحكام بحق 

الشرعّي في تنظيم »داعش« عن جرائم مختلفة.
»محكمة  أن  صحافي،  بيان  في  المجلس  وذكر 
لمجرم  ب��دع��اوى  نظرت  ال��دي��ن  ص��الح  جنايات 
داعش  لعصابات  شرعياً  قاضياً  عمل  إره��اب��ي 
اإلرهابّية وأصدرت أحكامها باإلعدام ألربعة شنقاً 

بالسجن  الخامس  الحكم  كان  فيما  الموت،  حتى 
المؤبد«.

عمليات  بعدة  اشترك  »اإلرهابي  أن  وأض��اف، 
دوري��ة  على  ناسفة  عبوة  تفجير  منها  إرهابية 
خمسة  استشهاد  إل��ى  أدت  ال��ع��راق��ي  للجيش 
بخطف  آخرين  مدانين  مع  واشتراكه  منتسبين 
أحد المواطنين، فضالً عن االشتراك بالهجوم على 
بجرائم  وقيامه  األسلحة،  بمختلف  آمرلي  ناحية 

أخرى«.
بحق  األحكام  »ه��ذه  أن  إل��ى  المجلس،  وأش��ار 
المادة  ألحكام  استناداً  تأتي  اإلره��اب��ي  المجرم 
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لسنة 2005«.
في  اإلنسان  حقوق  مفوضية  طرحت  ذلك،  إلى 
لمواجهة  مقترحاً  بالبرلمان(،  )مرتبطة  العراق 
أزمات الفقر والبطالة وما يترتب عليهما من تفشي 

ظواهر بينها التسّول وعمالة األطفال.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها عضو 

المفوضية فاضل الغراوي، أمس.
الفقر  لمواجهة  األمثل  الحل  أن  الغراوي  واعتبر 
»صندوق  إنشاء  في  يتمثل  به  المرتبطة  والظواهر 
األجيال«، الذي سيقّدم حلوالً عاجلة وحاسمة لهذه 
المشكالت، مع تزايد معّدالتها بشكل ملحوظ خالل 

الفترة الماضية.
على  اإلن��س��ان  حقوق  مفوضية  عضو  وش���ّدد 
بكفالة  القانوني  والتزامها  ال��دول��ة  مسؤولية 

المواطنين وتأمين حقوق األجيال المقبلة.
وعائدات  النفط  أسعار  ارتفاع  ظل  في  إنه  وقال 
الدولة من األموال ال بد من إنشاء مثل هذا الصندوق 

بحيث ُيخصص حساب مصرفي فيه لكل مواطن كما 
هو معمول به في الكثير من البلدان حول العالم.

ل���وزارة  رس��م��ّي��ة  إحصائية  أح���دث  وبحسب 
التخطيط العراقية، تبلغ معدالت البطالة في البلد 
الغني بالنفط %27 بينما تتراوح نسبة الفقر بين 

.27%-26

قال رئيس حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« 
الذي  اللقاء  إن  السنوار  يحيى  غ��زة  قطاع  في 
لعملية  الخاص  المتحدة  األمم  بمنسق  جمعه 
وينسالند«،  »ت��ور  األوس��ط  الشرق  في  السالم 
كان سلبياً وغير إيجابي بالمطلق، وال يحمل أي 

بوادر تشير إلى حل األزمة اإلنسانّية في غزة«.
في  وينسالند  لقاء  عقب  السنوار  وأوض��ح 
»االح��ت��الل  أن  أم���س،  غ��زة  مدينة  ف��ي  مكتبه 
مجرم ومستمّر في سياساته ضد أهلنا وقدسنا 
كمقاومة  يبتزنا  أن  ويحاول  وقطاعنا  وأسرانا 

بملف التخفيف عن أهلنا«.
وأكد أن اللقاء لم يكن إيجابًيا بالمطلق، مشيًرا 
الفصائل  ق��ادة  مع  لقاًء  ستعقد  حركته  أن  إلى 
المقبلة،  خطوتنا  لنقرر  واإلسالمية  الوطنية 

»ويبدو أن االحتالل لم يفهم رسالة شعبنا«.
نمارس  أن  »يجب  أن��ه  إل��ى  السنوار  وأش��ار 
بشكل واضح مقاومة شعبّية للضغط على هذا 
لالعتراف  إرغامه  أج��ل  من  جديد  من  المحتل 

بحقوق شعبنا وأهلنا في غزة«.
المعابر  ُيغلق  االحتالل  أن  السنوار  وبّين 

ويمنع  الكهرباء  لمحطة  الوقود  إدخ��ال  ويمنع 
دخول الصيادين لعمق البحر ليتمكنوا من توفير 
الدولية  المنح  إدخ��ال  ويمنع  ألطفالهم،  ال��رزق 

والمنحة القطرّية لألسر الفقيرة«.
وأك���م���ل: »االح���ت���الل ي��ع��اق��ب ك��ل م��واط��ن 
يصل  ال��ذي  الكهرباء  بتيار  غزة  في  فلسطيني 
للبيوت في لقمة العيش تدخل للفقراء؛ وواضح 
شعبنا  من  ضغط  فيه  لموقف  يحتاج  أنه  جًدا 

ومقاومتنا«.
أن  على  ق��ادر  شعبنا  أن  »واث��ق��ون  وت��اب��ع: 
المجرم  االحتالل  من  وينتزعها  حقوقه  يفرض 

الذي ال يراعي أي شيء«.
غزة  أطفال  من  ع��دداً  أن  إلى  السنوار  وأش��ار 
وفد  سلموا  األخير  العدوان  خالل  عانوا  الذين 
األمم المتحدة رسالة حول التقرير اللي أصدرته 
االحتالل  دولة  يشمل  ولم  مؤخًرا  المتحدة  األمم 

ضمن قائمة العار.
 66 قتل  غزة  على  بعدوانه  االحتالل  أن  وأكد 
طفاًل من قطاع غزة بنيران جيش االحتالل، ورغم 
ذلك لم يتم تضمين اسمه ضمن قائمة العار، »هذا 

في حقيقة األمر عار على األمم المتحدة«.
خالل  ناقش  حماس  وف��د  أن  السنوار  وذك��ر 
اللقاء القضايا المختلفة التي تسببت باالنفجار 
الدولي  بالقانون  االحتالل  التزام  ع��دم  بفعل 
الصاخبة  وانتهاكاته  ال��دول��ي��ة  وب��ال��ق��رارات 

وسياسات التمييز العنصري.
القدس  في  االحتالل  »انتهاكات  إل��ى  ولفت 
ومحاولة تغيير الواقع والسيطرة على المسجد 
األقصى والتقسيم زماني ومكاني وهدم المسجد 
وبناء هيكل مكانه، باإلضافة إلى عدوان االحتالل 
والبستان  ج��راح  الشيخ  ح��ي  ف��ي  أهلنا  على 

وسلوان وبطن الهوا«.
ولجان  نشطاء  وّج��ه  متصل،  سياق  وف��ي 
دعوات  والفصائل  والقوى  الشعبية  المقاومة 
حاشدة  بمسيرات  وال��خ��روج  االح��ت��ش��اد  إل��ى 
استفزازات  على  رداً  الفلسطينية،  األعالم  ورفع 
مسيرات  على  الطريق  وقطع  المستوطنين 
الضفة  ق��رى  ق��رب  سينظمونها  التي  األع���الم 

الغربية المحتلة.
وأكدت الدعوات وجوب الحذر والمبادرة بفعل 

المقاومة عبر التواجد على الجبال والتالل لمنع 
األنشطة االستيطانّية ورفع األعالم الفلسطينّية.
لهذه  التصدي  أنشطة  تنظيم  المقّرر  وم��ن 
الضفة  م��ن  مختلفة  أن��ح��اء  ف��ي  االس��ت��ف��زازات 

ال��غ��رب��ي��ة، م���ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��ق��اط��ع��ات 
يسعى  حيث  الجبال،  وقمم  الرئيسّية  والطرق 
المستوطنون إلى إقامة بؤر استيطانّية عشوائّية 

وفرضها كأمر واقع.

بدأت محكمة أمن الدولة في األردن، أمس، محاكمة المتهمين 
ب�«قضية الفتنة« باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف 
الجلسة  تكون  أن  وقررت  حسين،  زيد  حسن«  الرحمن  »عبد 

سرية.
غير  والمحامين  اإلع��الم  وسائل  دخ��ول  المحكمة  ومنعت 

الموكلين بالدفاع عن المتهمين، إلى قاعة المحكمة.
وتواجد مندوبو وسائل اإلعالم أمام محكمة أمن الدولة منذ 

الصباح، بانتظار بدء جلسة المحاكمة.
»مناهضة  جناية  تهم  سابق  وقت  في  المحكمة  ووّجهت 
الحكم السياسي القائم في المملكة سنداً للمادة 149 من قانون 
العقوبات األردني ضمن باب مسّمى اإلرهاب وهو قانون عام، 
المجتمع  سالمة  تعريض  شأنها  من  بأعمال  »القيام  وجناية 
2 من قانون منع  وأمنه للخطر وإحداث الفتنة«، ضمن المادة 

اإلرهاب األردني.

وفي السياق، ظهر باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي 
البدلة  الدولة، أمس، مرتدياً  أمن  السابق، في محكمة  األردني 

الزرقاء.
فيها  يظهر  وص��وراً  فيديو  مقطع  »عمون«،  موقع  ونشر   
ب�  إعالمياً  المعروفة  القضية  في  يحاكم  ال��ذي  الله،  عوض 

»قضية الفتنة«، مرتدياً البدلة الزرقاء.
على  تداوله  يتّم  الذي  الفيديو  مقطع  فإن  الموقع  وبحسب 
الله  عوض  دخول  لحظة  يظهر  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

قاعة المحكمة.
السابق،  الملكي  الديوان  رئيس  القضية،  هذه  في   ويحاكم 
والشريف حسن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية، بحسب وكالة 

األنباء األردنية »بترا«.
وأسندت إلى المتهمين تهمة جناية التحريض على مناهضة 
نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال 

وإحداث  للخطر  وأمنه  المجتمع  سالمة  تعريض  شأنها  من 
الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخّدرة بقصد تعاطيها.

وقبل نحو أسبوعين، أحال االدعاء إلى المحكمة قضية باسم 
عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية، الذي 
لعب دوراً كبيراً في حملة لتحرير االقتصاد، والشريف حسن 

زيد، أحد أقارب الملك.
وفي 4 أبريل، تحّدث وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، 
لتحركات  األمنية  األجهزة  متابعة  عن  صحافي،  مؤتمر  خالل 
زيد، وباسم عوض الله،  بن  حسن  الشريف  بينهم  متهماً   16

تستهدف أمن األردن واستقراره.
حثيثة  مشتركة  شمولّية  تحقيقات  إلى  الصفدي  وأش��ار 
قامت بها األجهزة األمنّية رصدت »تدّخالت واتصاالت شملت 
للبدء  األنسب  التوقيت  بشأن  خارجّية  جهات  مع  اتصاالت 

بخطوات لزعزعة أمن األردن«.

با�سم عو�ش اهلل يظهر في المحكمة مرتديًا البدلة الزرقاء!

االأردن: بدء المحاكمة في »ق�سّية الفتنة« 

قال مصدر حقوقي 
أوروبي إن قضية 

المعتقلين السياسيين 
في البحرين صارت 

فوق قدرة االتحاد 
األوروبّي على 

الصمت. وقال المصدر 
إن بلوغ عدد السجناء 

السياسيين ثالثة آالف 
وإصابة أكثر من مئة 
منهم بكورونا ووفاة 

أحدهم وتعّرض القادة 
بينهم لمشاكل صحية 

جسيمة دفعت بعض 
النواب في البرلمان 

األوروبي لطلب إنزال 
عقوبات بحكومة 

البحرين. 
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بوتين يدعو اإلى اإجراء انتخابات علنّية ونزيهة
وي�شكر نواب الدوما وينّوه بعمل المجل�س

رئي�شي يك�شف عن خطط اإيران الم�شتقبلّية ويطالب برفع العقوبات 

ويدعو ال�شعودية لوقف حرب اليمن ويرّحب باإعادة فتح ال�شفارات

فالديمير  الروسي  الرئيس  شكر 
في  دوم���ا  مجلس  ن���واب  ب��وت��ي��ن، 
عملهم  على  ال��س��اب��ع��ة،  تشكيلته 
بعمل  ون��ّوه  ومسؤول،  ع��اٍل  بشكل 
وإدارة  الحكومة  مع  البناء  المجلس 

رئيس الدولة.
مع  لقاء  ف��ي  ال��رئ��ي��س،  وأض���اف 
عملت  »لقد  الكرملين:  في  ال��ن��واب 
قيادة مجلس الدوما، وجميع اللجان 
وبشكل  منسقة  بطريقة  البرلمانية 
على  دائ��م��اً  ت��رك��زون  كنتم  ب��ن��اء. 
عن  البحث  وعلى  النهائية  النتيجة 
تعرض  قضية  لكل  المثلى  الحلول 

على البرلمان«.
وشدد بوتين على »ضرورة إجراء 
ال  بطريقة  الدوما،  مجلس  انتخابات 

تجعل أحد يشكك في شرعيتها«.
»ما  القول:  الدولة  رئيس  وتابع 
أقل من ثالثة أشهر لموعد  زال هناك 
المشتركة  ومسؤوليتنا  االنتخابات، 
هي إجراء الحملة االنتخابية بطريقة 
نتائجها.  شرعّية  في  أحد  يشكك  ال 
المجتمع،  وي��ه��م  ج��م��ي��ع��اً  يهمنا 
الواثقة  التنمية  استمرار  أجل  ومن 
تكوين  يعكس  أن  يجب   – للبالد 
المقبلة،  الثامنة  ال��دوم��ا  مجلس 

الشعب،  إرادة  موضوعي  بشكل 
ويعكس االختيار السيادي لمواطني 
بما  المشتركة،  مهمتنا  أكّرر:  روسيا. 
هي  البرلمانية،  األح���زاب  ذل��ك  في 
وشفافية  بنزاهة  االنتخابات  إجراء 
وان��ف��ت��اح، م��ع االل���ت���زام ال��ص��ارم 

بالقانون«.
وق���ال ب��وت��ي��ن: »م��ت��أّك��د م��ن أن 
في  سيدعمون  ال���روس،  الناخبين 
أي��ل��ول،  ف��ي  المقبلة  االن��ت��خ��اب��ات 
يمثل  الذين  والمرشحين،  األح��زاب 
أعلى  ل��ه��م،  بالنسبة  األم  ال��وط��ن 

قيمة«.

رئيسي،  إبراهيم  المنتخب،  اإليراني  الرئيس  كشف 
أن  إل��ى  مشيراً  المستقبلّية،  إي���ران  خطط  ع��ن  أم��س، 
»الشعب اإليرانّي صنع ملحمة جديدة عبر مشاركته في 

االنتخابات«.
االنتخابات  في  »المشاركة  رئيسي:  إبراهيم  وق��ال 
عبرت عن إرادة الشعب للتغيير في الوضع االقتصادي«، 
الفتاً إلى أن »االنتخابات حملت رسائل للعالم على الرغم 

من الدعاية اإلعالمية المعادية«.
وأضاف رئيسي: »أولوياتنا تحسين الوضع المعيشي 
عن  بعيداً  سليم  إداري  نظام  وبناء  اإلي��ران��ي  للشعب 
الشعب  لصالح  ستتغير  »الظروف  أن  مؤكداً  الفساد«، 

اإليراني«.
»الحكومة  أن  إلى  المنتخب  اإليراني  الرئيس  وأش��ار 

المقبلة لن تكون متعلقة بتيار خاص في البالد«.
وشّدد على أن »سياستنا الخارجية لن تبدأ من االتفاق 
الضغوط  »سياسة  أن  موضحاً  به«،  تنتهي  ولن  النووي 
على  يتعين  وأنه  أهدافها،  تحقيق  في  فشلت  األميركية 

واشنطن إعادة النظر فيها«.
النووي  االت��ف��اق  مفاوضات  عن  الحديث  إط��ار  وف��ي 
المفاوضات  اإليراني في فيينا، علق رئيسي قائالً: »أدعم 
مضيفاً  اإليرانية«،  المطالب  تحقيق  ينبغي  لكن  النووية، 
أن »طهران ال تعّول على مفاوضات فيينا لتحسين الوضع 

االقتصادي«.
وتابع: »لن نسمح بمفاوضات استنزافية وينبغي ألية 

جولة مفاوضات أن تحقق نتائج«.

كافة  مع  للتعامل  »تسعى  إي��ران  أن  رئيسي  أكد  كما 
التفاوض من أجل  أنها »ترفض  إلى  العالم«، مشيراً  دول 

التفاوض«.
لم  النووي وأوروبا  االتفاق  انتهك  َمن  »أميركا  وأردف: 
العقوبات  رفع  واشنطن  على  ويتعين  التزاماتها،  تنفذ 
أنه  على  مشدداً  النووي«،  باالتفاق  االلتزام  إلى  والعودة 
والسياسات  للضغوط  تخضع  أال  أوروب��ا  على  »يجب 

األميركية، وتعود إلى تنفيذ التزاماتها في االتفاق«.
وجود  ض��رورة  على  »سنركز  رئيسي:  إبراهيم  وق��ال 
مفاوضات  أي��ة  في  اإلي��ران��ي  الشعب  لمصلحة  نتائج 
ستكون  الخارجية  »سياستنا  أن  إلى  مشيراً  نخوضها«، 
دول  كافة  مع  والمتوازن  الواسع  التعامل  على  قائمة 

العالم«.
وتابع: »قضية إلغاء العقوبات ستكون محور سياسة 

حكومتي الخارجية«.
أجاب  التفاوض،  فريق  تغيير  حول  سؤال  على  ورداً 
رئيسي: »فريق التفاوض اإليراني يواصل عمله وقدم لنا 
يدرس  الخارجية  سياستي  وفريق  المفاوضات،  تقرير 

ذلك إلى حين تكوين فريق جديد«.
وأضاف: »أنا رجل قانون ومدافع عن حقوق اإلنسان وال 
يمكن ألحد االدعاء والتشكيك بدفاعي عن حقوق اإلنسان، 
دافعت  وأنني  إيران،  في  عاماً  مدعياً  كنت  بأنني  وأفتخر 
القضاء«،  في  مسؤولياتي  خالل  من  الشعب  حقوق  عن 
هم  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  يدعون  »من  أن  إلى  الفتاً 

َمن أنشأوا داعش والجماعات اإلرهابية«.

الجماعات  أوج��دوا  الذين  محاسبة  »تجب  أنه  وأك��د 
اإلرهابية وليس الذي حاكمهم دفاعاً عن حقوق الشعب«.
الرئيس  للقاء  مستعداً  »ليس  أن��ه  رئيسي  وأوض��ح 
العقوبات  رف��ع  ح��ال  ف��ي  حتى  ب��اي��دن،  ج��و  األم��ي��رك��ي، 

والعودة الى االتفاق النووي«.
ال��ص��اروخ��ّي  البرنامج  على  ت��ف��اوض  »ال  وأردف: 
والقضايا اإلقليمية«، مشيراً إلى أن »طهران لن تتفاوض 
مطالباً  النووي«،  االتفاق  إط��ار  خ��ارج  قضية  أية  على 
ضمن  بالتزاماتهم  »الوفاء  األوروبي  واالتحاد  واشنطن 
النووي«. إيران  برنامج  حول  االتفاق الموقع في 2015 

النووي،  االتفاق  انتهكت  المتحدة  »الواليات  أن  وتابع 
تطبيق  ع��دم  بعد  إحيائه  إع��ادة  واألوروب��ي��ي��ن  وعليها 
العقوبات  رفع  أميركا  »على  أنه  مضيفاً  التزاماتهم«، 

الظالمة عن الشعب اإليراني«.
وأكد أن »سياسة الضغوط القصوى ضد إيران لم تكن 

مجدية، والوضع تغير بعد االنتخابات«.
مع  لقاء  عقد  المنتخب  اإليراني  الرئيس  واستبعد 
العقوبات  رفع  ل�»بحث  بايدن،  جو  األميركي،  نظيره 
التي تفرضها واشنطن على طهران على خلفية برنامجها 

النووي«.
الرئيس  مع  لقاء  لعقد  احتمالية  »ال  إن  رئيسي  وقال 
األميركي بايدن لبحث رفع العقوبات«، مؤكداً أن »الشعب 
اإليراني ليس ممتناً جداً لالتفاق النووي ألن ما جاء نتيجة 

االتفاق لم يكن ما كان يأمله الشعب«.
واشنطن  عودة  حول  التفاوض  ونهج  مواضيع  وعن 

كّتاب �شعودّيون يعّلقون على ال�شيا�شة الخارجّية الإيرانّية الجديدة 
لم يصدر تعليق رسمي من السعودية حتى اآلن على انتخاب رئيس إيران الجديد، لكن 

كّتاباً في صحف تسيطر عليها المملكة ال يتوقعون أن تتغير سياسة إيران الخارجية.
فقد استبعد عبد الرحمن الراشد، في مقال بصحيفة »الشرق األوسط« حدوث تغيرات 
في السياسة الخارجية اإليرانّية بعد انتخاب إبراهيم رئيسي، على اعتبار أن »المرشد 

األعلى علي خامنئي هو المتحّكم فيها وليس الرئيس«.
وتوقع الراشد »تمرير االتفاق الشامل الذي فاوض عليه فريق الرئيس المنتهية واليته 

حسن روحاني في فيينا«.
وتتابع السعودية وحلفاؤها المحادثات بين القوى العالمية وإيران بهدف إحياء اتفاق 
2015 النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018، وهو االتفاق الذي تعارضه 

دول الخليج لعدم تصّديه لبرنامج طهران الصاروخي ودعمها لوكالء في المنطقة.
التي  والسعودية  إيران  بين  المصالحة  محادثات  في  الدفع  »قوة  إن  محللون  وقال 

بدأت في نيسان الماضي، تتوقف على المحادثات الجارية في فيينا«.
كان ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان قد قال في نيسان إن »الرياض تريد 
العداء  بين  توازن  إلحداث  سعيه  مع  تصالحاً  أكثر  نهج  في  طهران،  مع  طيبة  عالقات 
بشأن  واشنطن  مع  الخالفات  وتجاوز  االقتصادية،  واالعتبارات  طويلة  فترة  منذ  القائم 

كيفية معالجة السلوك اإليراني في المنطقة«.
وسحب الرئيس األميركي جو بايدن، الذي طالب إيران بكبح برنامجها النووي وإنهاء 
ضد  اليمن  في  الرياض  تقودها  التي  العسكرية  للحملة  الدعم  بالمنطقة،  لوكالء  الدعم 

الحوثيين المتحالفين مع طهران والذين يواصلون الهجمات على المملكة عبر الحدود.
وقال علي الخشيبان في مقال في صحيفة الرياض »الصلح مع إيران ممكن ولكن في 

إطار سياسي براجماتي بحت...«.
الوحيدة  السياسية  اللغة  هي  المعطيات  في  والتعادل  التوازن  »لغة  أن  وأض��اف 

القادرة على كبح التدفق اإليراني للمنطقة«.
المجانية  »التنازالت  تقديم  من  األميركيين  السليمان  خالد  السعودي  الكاتب  وحّذر 
الصفعات  لتلقي  خدودها  واشنطن  أدارت  »طالما  أنه  إلى  الفتاً  جرأة«،  إيران  تزيد  التي 

اإليرانية«.
وقّدمت معظم دول الخليج، بما فيها اإلمارات العربية المتحدة التي تدور بينها وبين 
إيران خالفات أيضاً، التهنئة بعد فوز القاضي إبراهيم رئيسي، حليف القائد األعلى السيد 
التي  باالنتخابات  اإلسالمية،  الجمهورية  في  المطلقة  السلطة  يملك  الذي  خامنئي  علي 

أجريت يوم الجمعة الماضي.
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والفجور  بالصراخ  العيوب  تغطية  عن  الشعبي  تراثنا  ةفي  الساخر  المقارنات 
الحقائق  وادي  في  وأهله  اللبناني  النظام  يقف  واليوم  الكاذبة.  واالّدع���اءات 
القاسية، وتنفضح عورات النموذج الكسيح، بعدما زال الورم، وانكشف الوخم، 
وباتت النجدة الممكنة من أّية جهة متاحة ضرورة حياة وانتعاش، تمنع تمادي 

الكارثة.
المبادرة على خّط التنسيق اللبناني – السوري واالجتماع الثنائي الذي انعقد 
الغاية مع قيادات لبنانية رسمية وشعبية شكل خطوة نوعية مهمة، وما  لهذه 
صدر بعده يشّكل تحّوالً مهماً وواعداً، يبنى عليه إذا شّق طريقه بقوة وبالسرعة 

المطلوبة، وأزيحت من طريقه العقبات والعراقيل المتوّقعة.
ثانياً: مصادر التخريب والعرقلة معروفة، وهي قوية وفاعلة في بنى نظامنا 
توّجهه  لبنان  حسم  تخشى  التي  الغربية،  الدول  أجهزة  من  بدءاً  السياسي 
المشرقّي من البوابة السورية، مع توافر فرصة عراقية لم يستطع األميركيون 
– اإليرانية،  والغرب كلّه تعطيلها، كما فعلوا في التعامل مع العالقة اللبنانية 
التي جّمدوها، واعترضوها بالتهويل والتهديد بالعقوبات. والعالقات اللبنانية 
اللبناني من سائر  الداخل  في  سياسياً  وتهويالً  تشويشاً  ستواجه  – السورية 
أبواق الهيمنة الغربية وطوابير العمالة داخل الواقع السياسي وفي المؤسسات 
اإلعالمية. وقد شرعت بعض الصحف والمؤّسسات المرئية والمسموعة بتنظيم 
– السوري، وهي تخالف  اللبناني  التعاون  االستباقي ضّد  التحريض  حمالت 
القوانين واألنظمة، وتعاكس نزعة البقاء الغريزية. وليس في األمر َحَوٌل عقلي 
أو عجز عن الفهم، بل عمالة صارخة ومقرفة، خصوصاً حين يتحّصن أصحابها 
خلف صفات إعالمية وسياسية، هي من عدة النصب االحترافي في بلد منخلع 
مكشوف لألسف، رغم أنه بلد المقاومة المنتصرة. إّن مفارقتنا المأسوية تتحّول 

إلى فجيعة تامة وكاملة بفضل حفنة من العمالء المنخلعين من زعماء الصدف 
يتحّصنون  األجنبية،  السفارات  وعمالء  األبيض  والرقيق  النخاسة  وتجار 
التخلّف  شّدة  على  مقيمة  عالمة  وهم  الزمان،  من  غفلة  في  وصفات  بألقاب 

والترّدي وغيبوبة »الشعب العظيم«.
ثالثاً: الخطوة التي بادر إليها السفير علي عبد الكريم وتجاوبت معها قيادات 
السورية  للقيادة  نحفظ  ري��ادّي،  طليعّي  عمل  هي  رئيسية،  لبنانية  وطنية 
أن  ينبغي  وال  معها،  والتجاوب  رعايتها  في  الفضل  كّل  األسد  بشار  وللرئيس 
في  إنعاش  فرصة  فهي  عليها،  يشّوش  أو  يعترضها  من  لكّل  اللبنانيون  يغفر 
الستكمالها  الوسائل  بكّل  العمل  بنا  يفترض  والحرج،  القسوة  شديد  ظرف 
الصعيد  على  هادئ  نقاش  وتحريك  لقاءات  عقد  إلى  ندعو  ولذلك  وتحصينها. 
لتفعيلها  الممكنة  الخطوات  تعيين  سبيل  في  واإلعالمي  والسياسي  الشعبي 

وإزاحة جميع العقبات من طريقها.
حمالت  باشر  ال��ذي  العمالة،  طابور  لخنق  ستكون  العاجلة  األول��وي��ة 
 – اللبناني  التعاون  طريق  على  خطوة  أي  مع  كعادته  والتشويه،  التحريض 
مدانة  ستكون  بأنها  المسؤولة  السلطات  جميع  إلى  اليوم  ونتوجه  السوري. 
في التراخي مع أّي تحريض أو شحن عدائّي، يعترض الفرصة السورية المهمة 
والستنهاض  للناس،  التفاصيل  شرح  إلى  الوطني  الفريق  وندعو  والنوعية. 
طوابير  ولشّل  المشبوهة،  األبواق  إلخراس  الوسائل  بكّل  للتحرك  العام  الرأي 
لكّل  وأعداء مكشوفين  التخريب والعرقلة، ومعاملة رموزها بوصفهم خصوماً 
لبناني يعاني اليوم من وطأة االختناق، ويخشى على حياة عائلته من ويالت 
ولننطلق  والجواسيس،  األوباش  فلُنخرس  الحقيقة  ساعة  حانت  لقد  زاحفة.. 

إلى العمل.

وألّن إيران كذلك فقد استقطبت االهتمام الشديد من 
دول المحيط واإلقليم، كما ومن كّل الدول التي تتطلع 
للعب دور إقليمي أو دولي. ورغم أّن إيران كما ذكرنا 
هي دولة نظم ومؤسسات، وأن المؤسسات مصاغة 
ويضبط  صالحياتها  يحدد  ومحكم  متقن  بشكل 
مساراتها ويجعل السلطة فيها تراقب السلطة وتمنع 
جمحها أو انحرافها وفقاً لقواعد وآليات »الديمقراطية 
اهتماماً  أبدى  الخارج  فإّن  ذلك  كّل  رغم  الرشيدة«، 
اهتمام  اإليرانية  الرئاسية  باالنتخابات  واضحاً 
رأسهم  وعلى  األع��داء  معسكر  صعيد،  على  سجل 
فيهم  الذين  األصدقاء  ومعسكر  و«إسرائيل«،  أميركا 
اإلقليمي العربي كسورية والدولي كالصين وروسيا 
معسكر  من  االهتمام  من  وبشيء  حتى  وفنزويال، 
الحياد أو عدم التدخل واالهتمام المتشكل من الدول 
مع  متنافرة  أو  متقاطعة  مصالح  لها  ليست  التي 

إيران وال يتطلب وضعها مساعدة إيرانية. 
خ��الل  اس��ت��م��ات��ة  األع����داء  معسكر  أظ��ه��ر  ل��ق��د 
يمكنه  مشهد  تشكيل  أجل  من  اإليرانية  االنتخابات 
نظام  عن  منفّك  إي��ران  في  الشعب  ب��أّن  القول  من 
من  أكثر  سخرت  لذلك  الثورة،  ومؤسسات  الحكم 
باللغة  للبث  خارجية  تلفزيونّية  محطة   250
االنتخابات  مقاطعة  على  الناس  لحمل  الفارسية 
واعتبار  للنتائج  رف��ض��اً  ال��ش��ارع  إل��ى  ودف��ع��ه��ا 
ل��إرادة  مجافياً  االق��ت��راع  صناديق  به  نطقت  ما 
لكن  حر،  شعبي  اختيار  عن  يعّبر  ال  وأنه  الشعبية 
والنسبة  تنفيذها  وسالسة  االنتخابات  إج��راءات 
 )48.8%( االق��ت��راع  ف��ي  للمشاركين  المعقولة 
المرشحين  مسارعة  أن  كما  المسعى،  هذا  أجهضت 
 62% بنسبة  الفائز  تهنئة  إلى  الخاسرين  الثالثة 
الطريق على أي حركة  المقترعين قطع  من أصوات 
العام  في  افتعل  بما  تذكر  الشارع  في  فوضوية 
الحرب الناعمة التي شنتها أميركا  إطار  في   2009

على إيران بعد االنتخابات الرئاسية.
إلى  طمأنينته  ورغم  فإنه  األصدقاء  معسكر  أما 
مع  االستراتيجية  والتحالفات  العالقة  استمرار 
األول  أمران  االنتخابات  من  يعنيه  كان  فقد  طهران 
وخياراتها  ونظامها  الثورة  ح��ول  شعبي  التفاف 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ي ف��ي��ه��ا ت��ل��ك ال��ت��ح��ال��ف��ات 
االستراتيجية معه، والثاني وصول َمن يؤمن بعمق 
بتلك األهداف ويعمل لتحقيقها ضمن مفاهيم تحقيق 
موجب غاية وليس فقط القيام بموجب بذل عناية. 
لدى  تحتسب  أهمية  السلوكين  بين  التمييز  ففي 
األصدقاء. ومن أجل ذلك كانت السعادة بالغة لدى 
االنتخابات  بنتائج  إيران  وحلفاء  المقاومة  محور 
الثورة  ابن  رئيسي  إبراهيم  السيد  فوز  أظهرت  التي 
والمعتنق مبادئها منذ كان شاباً يافعاً، والممارس أو 

السنوات  خالل  وحساسة  رئيسية  بمهام  المضطلع 
ال� 42 من عمر الثورة حيث شارك في الدفاع المقدس 
وعمل  الثورة،  عن  دفاعاً  القضاء  وم��ارس  مقاتالً، 
والتنمية  االستثمار  نطاق  في  الرضوية  العتبة  في 
أجل  من  العاملة  القيادة  نموذج  وقدم  االجتماعية 
كلي  بشكل  ملتزماً  ذلك  بكّل  قام  والناس،  المجتمع 

مبادئ الثورة عامالً بتشّدد بتوجيهات مرشدها. 
عن  اإليرانية  الرئاسية  االنتخابات  أسفرت  نعم 
للعدو  ويشّكل  الصديق  يطمئن  شخص  وص��ول 
كابوساً تحّدثت عنه دوائره اإلعالمية واالستخبارية 
متعلقاته  تحليل  في  ال��دراس��ات  مراكز  وأسهبت 
وسياساته، رغم أننا قلنا بأّن إيران دولة مؤسسات 
فقد  ذلك  ومع  االنقالبية  الحاالت  على  تستعصي 
من  كبيراً  قدراً  إبراهيم رئيسي بعد فوزه  السيد  نال 
والسبب  وتوقعاته،  وتحليالته  الخارج  اهتمامات 
إيران  إقليمية ودولية تعني  إلى ظروف  برأينا عائد 
فضالً عن ظروف إيرانية ذاتية تحكم الواقع فيها في 

هذه المرحلة ونسجل في ذلك ما يلي:
نسبة  أّن  رغ��م  الداخلي.  اإلي��ران��ي  الوضع   �  1
ال��ظ��روف  ظ��ّل  ف��ي  ج���داً  معقولة  تعتبر  االق��ت��راع 
الصحية )كورونا( واالقتصادية )الحصار واإلرهاب 
وجود  )ع��دم  والسياسية  األميركي(  االقتصادي 
المرشح المنافس الذي يستقطب الناخبين المناوئين 
للمرشح المرّجح فوزه( فإّن االنتخابات أشرت على 
المنتخب  الرئيس  بها  يضطلع  أن  من  ب��ّد  ال  مهمة 
تتمثل في العمل على رفع مستويات الوحدة الوطنية 
وتثمير نتائج االنتخابات باعتبارها استفتاء ناجحاً 
على نظام الثورة وسياستها واستراتيجيتها. وهذه 
المهمة كما نعتقد ستكون من أولى مهام الرئيس، وقد 
ومسؤول  إيران  لكّل  رئيس  إنه  بالقول  ذلك  عن  عّبر 
عن خدمة الشعب اإليراني كله من انتخب ومن امتنع 

ومن أّيده أو من عارضه.
هذا  وسيشكل  االقتصادي.  اإليراني  الوضع   �  2
في  المنتخب  للرئيس  الكبرى  التحديات  أحد  األمر 
ظّل الحصار األميركي الغربي، ولذلك سيجد الرئيس 
نفسه ملزماً بمراعاة التوازن بين التمسك بالمبادئ 
الثورية التي تحكم العالقة مع الخارج عامة والغرب 
خاصة وبين رفاهية الشعب وتأمين احتياجاته وفي 
هذا ينتظر أن يكون الرئيس رئيسي أكثر اندفاعاً في 
بناء العالقات مع الشرق وبلورة السوق اإلقليمي أو 
وسيشكل  الغربي  الضغط  من  يتفلت  الذي  الشرقي 
قفزة  العربي  الحصار  برفع  استتبع  إذا  خاصة  هذا 

نوعية ستسجل للرئيس.
الرئيس  سينطلق  اإلقليمي.  الصعيد  على   �  3
رئيسي من واقع انتصار محور المقاومة في الحرب 
وسيفتتح  سورية  عبر  استهدفته  التي  الكونية 

التي  الميادين  كل  في  هذا  االنتصار  استثمار  مرحلة 
ذلك  وسيكون  والمساعدة  العمل  على  قدرة  إليران 
المتحالفة  المقاومة  والكيانات  الدول  مصلحة  في 
مع إيران وعليه من المرتقب أن تشهد األزمات التي 
التداول  في  التشّدد  من  نوعاً  الكيانات  بتلك  تتصل 
إيران خاصة في  الحلول لصالح حلفاء  إلى  وصوالً 

كل من سورية واليمن والعراق ولبنان.
أميركا  وع��ودة  النووي  الملف  صعيد  على   �  4
إلى  تصل  مهلة  هناك  أّن  صحيح  فيه.  االتفاق  إلى 
السلطة  رئيسي  الرئيس  يتولى  أن  قبل  يوماً   45
السياسة  أن  وصحيح  المقبل،  أغسطس  آب/   4 في 
خاصة  النووي  بالملف  يتصل  وما  عامة  الخارجية 
مباشر  بإشراف  القومي  األمن  مجلس  داخل  تصنع 
من المرشد وتنفذها الحكومة ووزارة الخارجية، لكن 
التنفيذية.  واآللية  األسلوب  في  دوره  للمنفذ  يبقى 
سيأخذون  فيينا  في  المتفاوضين  أّن  نعتقد  لذلك 
قد  ولذلك  المقبل،  اإليراني  الرئيس  وجود  باالعتبار 
وتوقيع  التفاوض  بتسريع  أميركية  رغبة  نشهد 
المقبل،  آب  قبل  النووية  االتفاقية  إلى  العودة  اتفاق 
ولكن قد نجد موقفاً إيرانياً ومن اآلن أكثر تشّدداً وأقّل 
مرونة مما كان عليه قبل االنتخاب خاصة أّن إيران 
كانت  الذي  ذاته  الحرص  اليوم  تبدي  تعد  لم  أصالً 
ولهذا  لالتفاق.  أميركا  عودة  على  سنتين  قبل  عليه 
بشروط  االتفاق  إلى  العودة  إتمام  المرجح  إّن  نقول 
نستبعده  ما  وهذا  األمر؛  تعثر  إذا  أما  إليران،  أفضل 
عسكرياً  الدفاع  في  صالبة  أشّد  ستكون  إيران  فإّن 
معادلة  وترسيخ  المقاومة  محور  وعن  نفسها  عن 
استبعاد  إلى  يقودنا  ما  الفاعل  االستراتيجي  الردع 
المواجهات العسكرية أصالً وستذهب استعراضات 
النووية  المنشآت  بضرب  وتهديداتها  »إسرائيل« 

اإليرانية سدى وتضيع من غير إثر.
الموقع  سيتجذر  العام:  الدولي  الصعيد  على   �  5
والنظام  أوالً  اإلقليمي  النظام  ف��ي  أكثر  اإلي��ران��ي 
على  إي��ران  حرص  خالل  من  التشكل  قيد  العالمي 
ممارسة الدور الناشط في المجموعة االستراتيجية 
المناهضة للتدخل األجنبي واالستعماري. ولكن هنا 
ينبغي االلتفات إلى إمكان تغيير طبيعة استراتيجية 
المواجهة المعتمدة في هذا النطاق وهي استراتيجية 
قد تكون ذات طابع هجومي أكثر منه دفاعي وتكون 
العتماد  اتجهت  الثورة  عمر  من  عاماً   42 بعد  إيران 
في  هجوماً  أكان  سواء  الواضح،  الهجومي  النفس 
معرض المبادرة أم هجوماً في معرض الدفاع، وقد 
يسجل للرئيس إبراهيم رئيسي افتتاح هذه المرحلة 

في المواجهة.
*استاذ جامعي – خبير استراتيجي.

المناطق والدول، وخبرتها االستعمارية الطويلة، ولديها القدرة 
على دعم أميركا في نشر نفوذها والحفاظ على ذلك، خاصة أّن 
تملك  ال  بأنها  السياسي  تاريخها  في  تتسم  المتحدة  الواليات 
أن  لبريطانيا  زيارته  ببدء  وحاول  الكاوبوي.  سياسات  سوى 
يصلح ما كان ترامب قد فعله بأوروبا خاصة بريطانيا وألمانيا 
األوروبي، ليؤكد على ضرورة  الناتو واالتحاد  وفرنسا، وحلف 
األوروبية،  األميركية  العالقات  في  حدث  الذي  الصدع«  »رأب 
مع  أخ��رى  مرة  يطول  قد  بصراع  أخ��رى،  مرة  المسرح  إلع��داد 

موسكو في ظل أوضاع متغيرة حالية ومستقبلية!
عدة  منذ  ُعقد  ال��ذي  وبايدن،  بوتين  بين  اللقاء  ف��إّن  إذن، 
جديد.  وواق��ع  جديدة،  دولية  بيئة  في  تّم  جنيف،  في  أي��ام 
الدولية،  التنافسية  د  تأكُّ الدولّية،  البيئة  في  المتغّيرات  فمن 
العالم  على  ينعكس  ب��دأ  ال��ذي  األم��ر  ال��دول��ي،  واالستقطاب 
هيكل  حول  يتمحور  النظام  هذا  أصبح  فقد  الدولّي.  ونظامه 
أو بناء قوة، يشير إلى ثنائية القوة بين الشرق بقيادة روسيا 
والصين، وبين الغرب بقيادة الواليات المتحدة ومعها أوروبا. 
العالمّية  األزم��ات  إدارة  في  وتأكد  الهيكل  هذا  انعكس  وقد 
واإلقليمّية، ولعل التصويت في مجلس األمن يؤكد ذلك، آخرها 
عدم تمّكن الواليات المتحدة من استصدار قرار يدين المقاومة 
»إسرائيل«  ودعم  النار،  إطالق  وقف  ويتضّمن  الفلسطينية، 
تصدر  ولم  أجهضت  التي  القرارات  عشرات  وهناك  وحمايتها! 
على  تأكيد  وهو  للفيتو!  الدائمين  الخمس  استخدام  نتيجة 
طبيعة هذا النظام الدولّي الذي استمّر نحو عقدين من الزمان 
المتحدة،  للواليات  كاملة  سيطرة  تحت   ،)2010  –  1991(
تونس  في  خاصة  العربية  الثورات  اندالع  مع  التحّول  بدأ  ثم 
واليمن  ليبيا  ثم  التي حدثت مع سورية،  ومصر، والتحّرشات 
فيها،  أثر  دولية،  أزمات  إلى  اإلقليم  ويتحّول  المنطقة،  لتنفجر 

وتأثر بها، الهيكل الجديد للنظام الدولي.
اإلقليمّية  األزم��ات  كبرى  هي  السورية  األزم��ة  كانت  ولقد 

والدولية، وكيفية التعامل الدولي معها، كاشفة للتغّيرات التي 
حدثت في النظام الدولي، وتأكد معها، ميالد نظام دولي جديد، 
يقوم على ثنائية قطبية، بعد أن ظّل طويالً، كما سبقت اإلشارة، 
فإّن  نفسه  الوقت  في  قطبية(.  )أحادية  أميركية  سيطرة  تحت 
الصراع األميركّي الصينّي، قد تأكد، وازدادت درجته، مع ظهور 
بينما  بشأنه،  االتهامات  وتبادل   ،)Covid-19( كورونا  وباء 
كان في الخلفية وجود صراع اقتصادّي على المصالح في آسيا، 

بل وفي العالم كله اآلن.
شهر  منتصف  بايدن،   � بوتين  لقاء  يأتي  السياق،  هذا  في 
يونيو/ حزيران 2021، ليؤكد من خالل التصريحات المتبادلة 
استحضاراً  هناك  أّن  الرسمية،  والبيانات  الصحافي  والمؤتمر 
خاصة  مختلفة  أقاليم  في  العالمي«  »االسترخاء  لمناخ  جديداً 
األميركي(،  )ال��روس��ي/  القطبين  بين  التنازع  محل  األقاليم 
واألزم��ة  األفغانّية،  واألزم��ة  السورية،  )األزم��ة  المقّدمة  وفي 
األوكرانية(، وربما يتحّول مع الوقت إلى »حرب باردة« جديدة 
وقد  الدولّية.  والتنافسات  اإلقليمية،  الصراعات  حدة  تزايد  مع 
 1971( أعوام  في  نيكسون،  بريجنيف/  بلقاءات  ذلك  يذكرنا 
1973(، حيث كانت ذات البيئة الدولية واإلقليمية على ذلك   -
)الثعلب  كيسنجر،  هنري  اللقاءات  هذه  مهندس  وكان  النحو، 
المشهد بأفكاره، رغم تقدمه  الذي ال يزال في خلفية  األميركي( 

في السّن وتجاوزه التسعين عاماً!
إّن علينا أن نراقب ما يحدث، ونحاول أن نقرأ ما بين السطور، 
والمقارنة بما يحدث في واقع األزمات اإلقليمية وتطّورها، لنفهم 

ميالد النظام الدولي الجديد، واأليام المقبلة ستكشف ذلك.
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي 
لدعم خيار المقاومة،
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

في هزيمة قوات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي هذا اإلطار قام وزير حرب العدو، مجرم الحرب الفاشل، 
الجنرال بني غانتيس، الذي قاد جيش العدو كرئيس أركان لهذا 
الجيش، إبان عدوانه على قطاع غزة، سنة 2014، بتشكيل 14 
لجنة تحقيق للوقوف على األسباب الكامنة وراء فشل جيشه، 
في تحقيق أي هدف، خالل عدوانه األخير على غزة، هذا إذا ما 

استثنينا نجاحه في قتل األطفال والنساء.
كوخافي،  الجنرال  اآلخر،  الحرب  مجرم  أركانه،  رئيس  أما 
فقد اخترع ما يشبه عقيدة الهروب الى األمام، حيث سافر يوم 
الى واشنطن، بحجة  أيام،  2021/6/19، ولمدة ستة  السبت 
العدو  جيش  بين  العسكرّي«  »التنسيق  تعزيز  مجاالت  بحث 
دول  وبين  جهة،  من  األميركّية  المركزّية  والقيادة  الصهيونّي 
في  جاء  كما  أخرى،  جهة  من  الخليج  في  الخيانة/  التطبيع/ 
وذلك  اإلسرائيلي،  بوست«  »جيروساليم  موقع  نشره  خبر 

بهدف مواجهة ما يطلقون عليه »التهديد اإليراني«.
للهروب  وسيلة  عن  البحث  إط��ار  وفي  كوخافي،  اّن  علماً 
 ،2021/6/14 بتاريخ  أبيب،  تل  في  اجتمع  قد  األم��ام،  الى 
المركزية  للقيادة  السابق  القائد  دانفورد،  جوزيف  الجنرال  مع 
من  وف��د  إط��ار  في  الصهيوني  الكيان  زار  وال��ذي  األميركية، 
والتي  األميركي،  الوطني  لألمن  اليهودي  »المعهد  منظمة 
 Jewish Institute for National باالنجليزية:  تسّمى 
أسماه:  ما  معهم  وبحث   ،Security of America  JINSA
العبر والدروس المستخلصة من عملية حارس األسوار في غزة، 
مفاوضات  ظّل  في  وإيران،  لبنان  في  الوضع  على  ذلك  وتأثير 

العودة الى االتفاق النووي.
وهذا يعني أّن كوخاڤي يبحث في كّل مكان، ومع أّي كان، عن 
وسيلة للهروب الى األمام والتنّصل من مسؤولية فشله الذريع 
الذي  األميركي،  الوفد  اّن  اذ  في عدوانه األخير على قطاع غزة. 
السياسات  أبيب هو وفد لمنظمة تتعامل مع  اجتمع به في تل 

األميركية العامة وقريبة من اإلدارة الحالية.
لكن التصريح الذي أدلى به قائد القيادة المركزية األميركية، 
نيوز«  »ديفينس  لصحيفة  ماّكينزي،  كينيث  البحرية  جنرال 
قليلة،  بأيام  واشنطن  الى  كوخاڤي  وص��ول  قبل  األميركية، 
للتعاون  اآلفاق  أبراهام تفتح  اتفاقيات  اّن  وقال فيه: »صحيح 
العسكري المباشر، بين »إسرائيل« ودول عربية، ولكنني ال أريد 
الذي  المتعلقة بسرعة حصول هذا األمر،  التوقعات  رفع سقف 
ذلك  سيستغرق  حقيقة...  ليصبح  الوقت  من  مزيد  الى  يحتاج 

بعض الوقت«.
وهذا يعني، من الناحية الفعلية، اّن الجنرال األميركي يقول 

لكوخاڤي: اّن ما تطرحه ليس أكثر من أضغاث أحالم. وهو في 
رأينا تقدير واقعي للوضع االستراتيجي اإلقليمي، في منطقتنا، 

وأهّم سماته هي التالية:
� فشل كامل لمشروع تدمير وتفتيت الدول العربية، من خالل 
األميركية  اإلدارة  صّممته  وال��ذي  العربي،  بالربيع  ُسّمي  ما 

السابقة، في عهد أوباما.
� فشل الوكيل السعودي في السيطرة على اليمن وإخضاعه 
بالكامل للنفوذ األميركي الصهيوني وتحويله الى قاعدة مركزيه 

للتمركز االحتاللي األميركي، في آسيا وأفريقيا.
االستراتيجي  االنسحاب  ببدء  األميركي  البنتاغون  قيام   �
العسكرية  القيادة  بدأت  حيث  األوس��ط«،  »الشرق  من  لقواته 
وحداتها  من  العديد  سحب  في  شهر،  من  أكثر  ومنذ  األميركية، 
المنطقة  من  البحرية  والقطع  الجوي  الدفاع  ووحدات  الجوية 

وذلك بالتوازي مع سحب قواتها من أفغانستان.
النووي  االتفاق  الى  العودة  األميركية  اإلدارة  اضطرار   �
اإليراني، ألسباب عديدة، ال مجال للخوض فيها في هذا المقام، 
لصالح  كبرى  تنازالت  لتقديم  واشنطن  ستضطر  عودة  وهي 
إيران حتى تقبل بها، لكونها ستوقع مع حكومة رئيس إيراني 
حكومة  مع  وليس  رئيسي،  إبراهيم  الرئيس  هو  جديد،  ثوري 
الغرب  كان  الذي  روحاني  حسن  واليته،  المنتهية  الرئيس 
بمقدوره  أّن  ويظّن  »االعتدالّية«  عقيدته  اختراق  على  يراهن 
سعى  ما  وهو  إيران،  ضّد  للتآمر  واعتداله  ليونته  يستغّل  ان 
كانت  وحيث  الحالي،  العام  بداية  منذ  جهده  بكّل  الغرب  إليه 
خلق  الى  تهدف  داخلية(  إيرانية  تقديرات  )حسب  المؤامرة 
تفضي  إي��ران،  أنحاء  كافة  في  العامة،  الفوضى  من  حالة 
القوى  تتمّكن  بحيث   ،2009 عام  حصل  بما  شبيه  وضع  الى 
وتوجيه  السلطة  بتسلم  إيران  في  للغرب  والموالية  الرخوة 
األميركية  االستراتيجية  المصالح  مع  يتماشى  بما  سياساتها 

األطلسية...!
الى  الهروب  استراتيجية  لفشل  المسبقة  األسباب  هي  هذه 
األمام، التي يتبعها رئيس أركان جيش العدو، الجنرال كوخاڤي. 
إنها إدارة ظهر ديبلوماسية من جانب اإلدارة االميركية الجديدة 
المضطربة، لكيان العدو، األمر الذي يعني مزيداً من االنكشاف 
أعراب  من  االوسط«،  »الشرق  في  ترامب  أليتام  االستراتيجي، 
وصهاينة، خاصة أّن تل أبيب لم تُعد حسب العقيدة العسكرية 
كما  )اوي��روك��وم،  أوروب��ا  من  ج��زءاً  ليست  الجديدة  األميركية 
مثل  مثلها  اّي  ك��وم(  )السينت  من  ج��زءاً  باتت  وإنما  كانت( 

البحرين واإلمارات والكيان السعودي...!
بعدنا طيبين قولوا الله...

»أعلنا  رئيسي  قال  به،  لاللتزام  إي��ران  وع��ودة  لالتفاق 
مراراً أن خطواتنا النووية سلمية، وهي في إطار القوانين 

الدولية«.
تضمن  التي  المفاوضات  »سندعم  بقوله  وأوض��ح 
عن  العقوبات  لرفع  ت��ؤدي  والتي  الوطنية،  مصالحنا 

شعبنا«.
وجّدد تأكيد الجانب اإليراني على أن »ملفات الصواريخ 

والقدرات اإليرانّية ليست محّل تفاوض أبداً«.
وتابع رئيسي أن »سياستنا الخارجية لن تبدأ باالتفاق 
المعيشي  الوضع  على  وسنركز  به،  تنتهي  وال  النووي 
»سياستنا  بقوله  اإليراني  الرئيس  وأض��اف  للشعب«. 
والمتوازن  الواسع  بالتعامل  مرتبطة  ستكون  الخارجية 

مع جميع دول العالم«.
الرئيس  دعا  السعودية،  مع  العالقات  صعيد  وعلى 

اإليراني المنتخب إبراهيم رئيسي، أمس، المملكة العربية 
أنه  إلى  اليمن«، مشيراً  الحرب في  إلى »وقف  السعودية 
إيران  في  للمملكة  سفارة  فتح  من  طهران  لدى  مانع  »ال 

والعكس«.
العاصمة  من  صحافي  مؤتمر  في  رئيسي  وأوض��ح 
الدول وتوّجهنا سوف  طهران: »لدينا عالقات مع جميع 
يكون بشكل خاص نحو دول الجوار، وال يوجد أي مانع 

لفتح سفارة للسعودية في إيران والعكس«.
أن تدار  اليمن، قال رئيسي: »يجب  وحول الوضع في 
السعودية  توقف  أن  ويجب  اليمنيين،  بواسطة  اليمن 

وحلفاؤها الحرب على اليمن«.
أولوية  العالم...  مع  التفاعل  تريد  »إيران  قائالً  وتابع 
في  جيراننا  مع  العالقات  تحسين  ستكون  حكومتي 

المنطقة«.



بعد  رمضان  صباح  الراحل  زميلنا  إلى  الناس  أق��رب  أك��ون  ربما 
مسؤول  ميقاتي  غ��ازي  الزميلين  الراحلين  من  شلة  وكنا  أسرته، 
محرر  بيك  وصباح  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  في  الرياضي  القسم 
نشرة  وصاحب  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  في  االقتصادي  القسم 
المقتطفات االقتصادية والمراسل لعدد من الصحف بينها صحيفة 

»اللواء« وغرفة الصناعة والتجارة و»حضرتي«.
الصحافية  للخدمات  مكتباً  بيك  صباح  أّسس  السّن  بلوغه  وبعد 
في وطى المصيطبة وآخر في حي المزرعة، وكان خير مكان للقاء 
عدد من الزمالء والمهتّمين بالشأن االقتصادي واإلعالمي و... كّل 

شيء.
وقد نشرت سلسلة من المقاالت الطريفة التي تحدثت عن صباح 
علّي  يرّد  وكان  وط��اب.  لّذ  ما  كّل  في  وعبثه  وسيجاره  وأناقته  بيك 
ونضحك  ل��ه��ا  ف��ن��ط��رب  ال��م��ح��بّ��ب��ة  ال��ك��الم��ي��ة  ال��ل��ك��م��ات  م��ن  بسلسلة 

ونستريح...
في   2021/05/23 ي��وم  بيك  بصباح  التقيت  م��رة  آخ��ر  وف��ي 
والصابرة  الكريمة  زوجته  بحضور  سالم  سليم  شارع  في  منزله 
األخت ليلى عاصي، عقب وعكة صحية ألّمت به وقال لي: بدي جّمع 
في  وأنشرها  أنا  كتبتها  وأخ��رى  فيها  تتناولني  كنت  التي  مقاالتك 

كتيّب بداعي الحفظ.
 فقلت له: »هلق شّد حالك وبعدين اعمل اللي بدك ياه«.

ولم يمِض وقت طويل، حتى لحق صباح بيك بخالقه، وعسى ان 
يتولى نجله المهندس أحمد ترجمة وصية أبيه.

م��ؤّرخ��ة في  الفقرة  ه��ذه  ع��ن صباح رم��ض��ان  المقاالت  ه��ذه  م��ن 
2017/06/07

»يستقبلك بوجه محب ولهجة بيروتية الزمتني منذ طفولتي وهي 
األحب الى قلبي وأذني، وهو لألمانة أكرم رجل عرفته، والله سبحانه 
بعضهم  أع��ط��ى  البيارتة  على  ال��ك��رم  فضيلة  وّزع  عندما  وتعالى 

القليل، وآخرون راعى قدرة  الشيء  اآلخر  البعض  حاجته، وأعطى 
تحّملهم على الكرم ألّن فضيلة الكرم تحتاج الى شجاعة، وآخرون 
األصغر،  إصبعه  بسبابة  باهمه  سبابة  تجمعه  م��ا  سعة  أعطاهم 
لعدم  الكرم، وآخ��رون لم يعطهم شيئاً  او غباراً من  وآخ��رون رذاذاً 
تفضيالً  الكرم  كيس  في  بقي  ما  بيك  صباح  وأعطى  فيه،  رغبتهم 

ونعمة ومكرمة«...
وكرمه  ويديه  قلمه  بكّد  بل  أح��د،  عن  يرثه  لم  بيك  صباح  ولقب 

وجميل تعامله مع كّل الناس، وهو غير قابل للتوريث.
رحم الله زميلي وصديقي صباح بيك...

رئي�سي ال يريد ... )تتمة �ص1( 
�صباح بيك

{ بهيج حمدان

خط النهاية ... )تتمة �ص1( 

القادري مجتمعاً إلى وفد اتحاد عمال مصر

الزميل الراحل صباح رمضان

التي  اإليجابية،  المساعي  أمام  مجدداً  الباب  ليفتح  النسبي، 
تأزم  ظ��ل  ف��ي  بها  للقيام  ال��وح��ي��د  ال��م��رش��ح  ال��ل��ه  ح��زب  بقي 
العالقات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار 
النائب جبران باسيل، الذي جاء كالمه األخير  الوطني الحر 
دعوة مباشرة لألمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
لتوفير شبكة أمان تخرج الملف الحكومي من المراوحة، وهو 
ممكنة  فرصة  الحكومي  للملف  متابعة  مصادر  فيه  رأت  ما 
لتدوير  بري  الرئيس  مبادرة  بدعم  الملتزم  الله  حزب  ليقوم 
شروط  لتوفير  وص��والً  باسيل   - ب��ري  جبهة  على  ال��زواي��ا 
استئناف بري لمبادرته، إما من خالل زيارة يقوم بها رئيس 
المجلس الى بعبدا أو بزيارة يقوم بها باسيل الى عين التينة 
أو كلتيهما، لكن بعد ان تكون األمور قد صارت سالكة نحو 
المتمثلة بضمان  المتبقية  العقد  آخر  مخرج متفق عليه يحل 

منح ثقة نواب التيار الوطني الحر للحكومة الجديدة.
النائب جبران باسيل  الحر  الوطني  التيار  ال تزال مواقف رئيس 
أمس األول، طاغية على المشهد الداخلي، ال سيما أنه وضع الملف 
نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  عهدة  في  الحكومي 
واعتبره َحَكماً للفصل في النزاع بين بعبدا والبياضة من جهة وبين 

بيت الوسط وعين التينة من جهة ثانية.
وتيار  أم��ل  حركة  فعل  ردود  باسيل  مؤتمر  يستدرج  لم  وإذ 
المستقبل كما درجت العادة، اكتفت مصادر عين التينة تعليقاً على 
يكفيه  ال  الكالم  كان  »من  قائلة:  جداً  مقتضبة  بكلمات  باسيل  كالم 
لعّل الصمت ُيشفيه«، فيما لم يخرج أي موقف من حارة حريك رداً 
أن  إال  الضاحية،  الحكومّية في ملعب  الكرة  الذي رمى  على باسيل 
إلعادة  باتصاالت  يقوم  الله  حزب  أن  إلى  تشير  »البناء«  معلومات 
رأب الصدع بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي إلعادة األمور 
إلى نصابها واستئناف االتصاالت على خط تأليف الحكومة انطالقاً 

من مبادرة الرئيس نبيه بري.
مدة  ومنذ  الله  »حزب  فإن  ل�»البناء«  مطلعة  مصادر  وبحسب 
طويلة لم يتواَن عن بذل الجهود والمساعي للتوفيق بين األطراف 
كافة، وهو ال يملك تصوراً أو مفتاحاً للحل الحكومي خارج التشاور 
مكان  الحلول  يستطيع  ال  أنه  كما  السياسية،  القوى  بين  والنقاش 
المعنيين األساسيين بالتأليف وفق الدستور أي رئيس الجمهورية 
بدوره  يقوم  الحزب  وبالتالي  الحكومة؛  تشكيل  المكلف  والرئيس 
التوفيقي والمساعد والمسهل لتأليف الحكومة عبر تقديم االقتراحات 
والسياسية  الشخصية  المصالح  عن  للتنازل  كافة  األطرف  وحث 
من  يطلب  أح��د  »ال  المصادر  تضيف  وبالتالي  البلد«،  لمصلحة 
الحزب القيام بأكثر من طاقته وال رمي كرة النار الى ملعبه، ألنه آخر 
المسؤولين عن تأليف الحكومة«، ولفتت المصادر إلى أن »الحزب ال 
يزال يدعم مبادرة بري التي يرى بأن ال بديل عنها حتى الساعة في 
بين  المباشر  االتفاق  وتعذر  بمواقفها  الداخلية  األطراف  تمسك  ظل 
رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، وبالتالي ال يمكن التوقف عن 
الصعيد  على  تفاهم  الى  للتوصل  المعنيين  بين  والتواصل  الحوار 

الحكومي«.
النائب  عنه  نقل  ما  بحسب  عون  ميشال  الرئيس  أكد  جهته،  من 
ما  كل  »رغم  أنه  بعبدا  قصر  في  استقبله  الذي  السيد  جميل  اللواء 
وجود  مع  حل  الى  المبادرات  وصول  »من  ييأس  لم  فإنه  يجري« 
العقالء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصالحيات التي أناط بها 

الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية«.
السابق  الوزير  الجمهورية  رئيس  مستشار  كشفه  ما  ولفت 
فيه  حضر  الذي  األول  االجتماع  وفي  »الحريري  أن  من  رفول  بيار 
فتحاً  وال  جنائياً  تدقيقاً  يريد  ال  بأنه  عون  الرئيس  أبلغ  بعبدا  إلى 
لملفات الفساد السابقة، ودعاه الختيار 9 وزراء بينما يختار بدوره 
بدأ  الحريري  طلبات  عون  الرئيس  رفض  عندما  لكن  آخرين،   9
التعنت، وعرقلة تشكيل الحكومة«. وتابع رفول: »لقد فضحتم وال 
يستطيع أحد منكم أن يّدعي الحياد، والمرجعية هي فخامة رئيس 
الجمهورية، فمجلس النواب للتشريع ومجلس الوزراء للتنفيذ، أما 
رئاسة الجمهورية فهي للمراقبة والتصحيح«. وأكد أنهم ال يريدون 
المنهوبة،  األموال  مصير  ومعرفة  المحاسبة  وال  الجنائي،  التدقيق 
يحاربون  أنهم  ورأى  الفساد«.  في  جميعاً  شركاء  »ألنهم  قائالً: 
رئيس الجمهورية بجميع الوسائل كي يسقطوه ولكنهم سيسقطون 
دولياً«.  وحتى  إقليمياً  الجميع  امام  مفضوحين  باتوا  ألنهم  جميعاً 
وأضاف: »ثقتنا بالسيد حسن نصرالله كبيرة، وهو يعلم التفاصيل 
بأكملها ويتألم مثلنا تماماً، ونحن ال نريد أن يحمل هماً وال أن نلقي 
ألنه  وحساس  استراتيجي  الموضوع  هذا  ولكن  عليه،  الحمل  وزر 

يستبيح لبنان للعدو، والسارقين ويدمر لبنان، لذلك استعنا به«.
علني  موقف  يخرج  أن  ل�»البناء«  مطلعة  مصادر  واستبعدت 
يعمل  »الحزب  أن  الى  مشيرة  باسيل،  موقف  حيال  الله  حزب  من 
بصمت وإذا أراد إبداء موقفه فيتحدث مع قيادة التيار الوطني الحر 
التيار  مصادر  واستبعدت  العلن«،  في  وليس  مغلقة  جلسات  في 
الوطني الحر أن تؤدي مواقف باسيل الى توتر العالقة بين الحزب 
والتيار الفتة ل�»البناء« الى أن »القيادتين تعرفان بأن تحالف مار 
مخايل مستهدف من زمن بعيد ومصلحة الطرفين تقتضي الحفاظ 
عليه وحمايته والعمل على تطويره رغم الخالف في وجهات النظر 
الحتواء  القيادتين  لدى  محاوالت  عن  وكشفت  الملفات«،  ببعض 
وحزب  أمل  وثنائي  جهة  من  التيار  لمناصري  المتبادلة  الحمالت 
الله من جهة ثانية على وسائل التواصل االجتماعي، مؤكدة أنها لن 

تؤثر على العالقة المتينة واالستراتيجية بين الحزب والتيار.
طاولة  عقد  الى  باسيل  دعوة  في  سياسية  مصادر  رأت  وفيما 
حوار في بعبدا محاولة إلجهاض مبادرة بري وسحب المبادرة من 
أمل  حركة  في  قيادّي  مصدر  أشار  بعبدا،  في  ووضعها  التينة  عين 
ل�»البناء« الى أن »مبادرة الرئيس بري ال تزال قائمة رغم تصويب 
حل  الى  للتواصل  الوحيد  السبيل  لكنها  إلسقاطها  عليها  البعض 
لألزمة الحكومية وأية وسيلة أخرى كالدعوة الى طاولة حوار في 
بعبدا لن تجدي نفعاً ومضيعة للوقت ألن خطورة االوضاع المالية 
سيما  ال  وسياسياً،  فكرياً  ترفاً  تنتظر  ال  واالجتماعية  واالقتصادية 
اليه البعض، فكيف  في ظل المناخ المتوتر والمتشنج الذي يجنح 
يمكن الدعوة الى حوار في ظل هذا الواقع وفي غياب حد أدنى من 
الى  إضافة  السياسية  القوى  بين  والتفاهم  السياسي  االنسجام 
مؤاٍت  ومناخ  مشتركة  أرضية  تحديد  دون  من  المطروح  الحوار  أن 

وأهداف ومدة معينة وجدول أعماله«.
وفي سياق ذلك، أكد المكتب السياسي ألمل في بيان أن »تمسكه 
دون  من  بتطبيقهما  وطالب  الوطني،  الوفاق  ووثيقة  بالدستور 
بهما  بااللتزام  هو  الحّل  أن  ويكرر  يعيد  انتقائّية،  وال  استنسابية 
مصلحة  باتجاه  الشخصية  والمصالح  األنانيات  عن  واالبتعاد 
»المدخل  أن  المكتب  وأكد  واستقراره«،  وأمنه  ومستقبله  الوطن 
مندرجات  وف��ق  إنقاذ  حكومة  تشكيل  في  اإلس���راع  هو  األس��اس 
إلنهاء  الحلول  بتلمس  للبدء  بري  نبيه  الرئيس  مبادرة  وعناوين 

ينوء  اللبناني  المواطن  ألن  المهاترات  عن  بعيداً  المأزوم  الواقع 
المتردية  االقتصادية واالجتماعية والصحية  األوضاع  أعباء  تحت 
حكومة  وزراء  يقوم  أن  ضرورة  »على  وشّدد  االنهيار«.  درجة  إلى 

تصريف األعمال بمهامهم دون ترّدد بما يؤمن رعاية المواطنين«.
الى  السياسية  لألطراف  دعوته  تكرار  وبعد  ذلك،  غضون  في 
الحلول  على  الباب  وتفتح  الحكومية  األزم��ة  تنهي  تسوية  عقد 
االقتصادية، انتشر فيديو مسّرب من اجتماع داخلي لرئيس الحزب 
الدينية  المرجعيات  من  عدد  مع  جنبالط  وليد  االشتراكي  التقدمي 

لطائفة الموحدين الدروز خالل جولة في الجبل.
أصعب  ستكون  مقبلة  مرحلة  من  اللقاء  خالل  جنبالط  وح��ّذر 
من  والحريري  عون  الرئيس  ودعا  اس��وداداً.  أكثر  أياماً  ومتوقعاً 
دون أن يسميهما الى التفاهم والتوصل الى تفاهم وتسوية رحمة 
ضعفاً.  أو  خطيئة  ليست  التسوية  أن  مضيفاً  والعباد،  بالبالد 
جنبالط  ذّكر  سياسية  أبعاداً  طياته  في  يحمل  الفت  موقف  وفي 
بالتسوية التي قام بها مع الرئيس السوري الراحل حافظ األسد. 
وتابع: »لألسف هم مختلفون على الثلث المعطل والبلد ينهار وهي 
حجة وهمية، وأدعو للتسوية، فالتسوية بالسياسة  ضرورة، قمت 
األسد   وصافحت  حافظ  جنبالط   قتل  كمال  حين   77 عام  بتسوية 
مستحياً  ولست  سنة   29 حليف  سورية  وبقيت  جماعتي  أجل  من 
من ذلك على اإلطالق، وأصبح يجب أن تقيموا تسوية يا أصحاب 

النفوذ الكبير«.
سياسي  واتفاق  حكومة  دون  من  الوضع  استمرار  أن  إلى  ونّبه   
والفوضى  الجوع  انتشار  ال��ى  وسيؤدي  القطاعات  كل  سيهّدد 
التكاتف  الى  الجبل  أبناء  ودع��ا  األمنية،  والتوترات  االجتماعية 
االكتفاء  من  نوع  لتحقيق  الحقول  بزراعة  واالستمرار  والتموين 
الحالية  والمرحلة  األزم��ة  لتجاوز  الصمود  تعزيز  بهدف  الذاتي 
االنهيار  الى  آيل  والدوائي  الصحي  القطاع  أن  من  وحّذر  الصعبة. 
على  الدولة  قدرة  وعدم  باألسواق  األدوي��ة  شركات  تحكم  ظل  في 
الدولة«.  من  أق��وى  ال��دواء  »مافيات  قائالً:  وضبطها.  مواجهتها 
في  والمستوصفات  المستشفيات  تعزيز  الى  الجبل  أهل  دعا  كما 
االشتراكي  الحزب  الى  رسالة  وّجه  كما  األزمة.  لمواجهة  مناطقهم 
للتنسيق لمنع قطع الطرقات ال سيما طريق بيروت – زحلة – البقاع 
عبر  البقاع  الى  المؤدية  »الطريق  قائالً:  – الجنوب  بيروت  وطريق 
المنطقة،  في  الفاعلة  األحزاب  مع  بالتعاون  مسؤوليتنا  من  الجبل 
ولدينا بعض المسؤولية على الساحل ال سيما في مثلث خلدة وبعد 

هذا الحّد هناك قوى وأحزاب أخرى مسيطرة«.
حسن  حمد  الدكتور  العام  الصحة  بوزير  جنبالط  أش��اد  وإذ 
الوزير  هو  حسن  أن  إلى  لفت  بها،  يقوم  التي  الجبارة  وبالجهود 
الوحيد الذي يعمل في هذه الحكومة إضافة إلى وزيرة الدفاع زينة 
جنبالط  وحّذر  والسمع،  العمل  عن  فغائبون  الوزراء  باقي  أما  عكر 
الجميع  ودعا  المتحّور  الهندي  كورونا  فيروس  انتشار  احتمال  من 

للتنبه والحذر وعدم االستهتار.
الى تعويم حكومة تصريف األعمال،  النائب باسيل  وبعد دعوة 
رئيسي  جعجع  سمير  اللبنانية«  »ال��ق��وات  ح��زب  رئيس  حّمل 
الجمهورية وحكومة تصريف األعمال مسؤولية المأساة التي يعاني 
المكتب  رّد  بمسؤولياتها،  الحكومة  قيام  لعدم  المواطنون  منها 
الى  الوزراء في بيان موّسع، باإلشارة  اإلعالمي في رئاسة مجلس 
أن »السعي الظاهر والباطن، لمقوالت »تعويم« و«تفعيل« الحكومة 
المستقيلة، ال يستند إلى أي معطى دستوري، وبالتالي فهو محاولة 
وبحصول  الحكومة  باستقالة  تتمثل  دستورية  وقائع  فوق  للقفز 

استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيسا مكلفاً«.
وأكدت أن »رئاسة الحكومة لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها 
في تخفيف وطأة األزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف األعمال 
مسؤولياتها  السياسية  القوى  تتحمل  أن  أمل  على  درجة،  بأعلى 
النفق  عبور  يطول  ال  حتى  جديدة،  حكومة  بتشكيل  اإلس��راع  في 

المظلم«.
الذي  االوروب��ي  االتحاد  الى  االنظار  تتجه  ذل��ك،  غضون  في 
سيناقش العقوبات جدياً في ضوء ما سينقله اليه المفوض األعلى 
لشؤون الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي جوزيف بوريل من 
معطيات، بعد ان اّطلع عن كثب على الواقع اللبناني القائم. واعتبر 
بوريل أمس أن »لبنان يحتاج لقيادة لعبور األزمة، ونحثهم على 
على  »لبنان  إن  تلفزيوني  حديث  في  وقال  الحكومة«.  تشكيل 
حافة االنهيار المالي وال يمكننا االنتظار إلنقاذه«. وقالت مصادر 
»المسؤول  أن  الى  ل�»البناء«  بوريل  لقاءات  واكبت  ديبلوماسية 
المشهد  عن  كونها  التي  الصورة  االتحاد  الى  سينقل  االوروب��ي 
وتأمين  الحكومة  تأليف  الى  للدفع  به  القيام  يجب  وما  اللبناني 
المساعدات االنسانية واالغاثية لتعزيز صمود بعض المؤسات 
األساسية كالجيش اللبناني واالجهزة االمنية والفئات االكثر فقراً 
أن  الى  المصادر  فلفتت  العقوبات  بخصوص  أما  الشعب«،  من 
رفضت  التي  تلك  حتى  عقوبات  فرض  تؤيد  االتحاد  دول  »أغلب 
ذلك كهنغاريا، لكن عندما يتوافر قرار نهائي لدى االتحاد سيتم 
إقناع بعض الدول المعارضة بذلك وبالتأكيد ستفضل مصلحتها 
على مصلحة لبنان وتنضوي تحت مظلة االتحاد االوروبي«، لكن 
التأخير بحسب المصادر يعود ل�»عدم وجود توافق اوروبي على 
نوع العقوبات ومستواها والشخصيات التي ستطالها ونتائجها 

وتداعياتها على الوضع االقتصادي اللبناني«. 
الى ذلك، أكد النائب ياسين جابر، عقب الجلسة التي عقدتها 
اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع قانون البطاقة التموينية، 
أن »اللجنة ستطالب الحكومة بتحديد تقرير حول موضوع الدمج 
بين البطاقة وترشيد الدعم، على أن تعقد اجتماعاً آخر اليوم قبل 

رفع تقريرها للجان النيابية المشتركة يوم االربعاء«.
جبل  في  االستئنافي  العام  المحامي  كلف  آخر،  صعيد  على 
وقائد  الدولة  امن  عام  مدير  من  كالً  ليشع  سامر  القاضي  لبنان 
حول  والتحريات  االستقصاءات  »إج��راء  ب�  القضائية  الشرطة 
إقفالها واالمتناع عن  الوقود على  إقدام بعض اصحاب محطات 
المذكورة  المحطات  فتح  على  والعمل  فيها  المخّزن  الوقود  بيع 

لبيع مخزونها«.
التمييزي  ال��ع��ام  النائب  أح���ال  آخ���ر،  قضائي  ت��ط��ور  وف��ي 
النائبة  القضائي  التفتيش  هيئة  على  عويدات  غسان  القاضي 
لمنعها  عون  غادة  القاضية  لبنان  جبل  في  االستئنافية  العامة 
األختام  رفع  ليشع  سامر  القاضي  االستئنافي  العام  المحامي 
تزال  ال  أنها  منها  تبلغ  الذي  األم��وال  لتحويل  مكتف  شركة  عن 
هذه  انتهاء  قبل  األختام  ترفع  ولن  الملف  في  تحقيقاتها  تجري 

التحقيقات.
ألكسندر نجار قد تقدم بطلب رفع  المحامي  وكان وكيل الشركة 

األختام عنها أمام القاضي ليشع قبل أن يرفع طلبه الى التمييزية.
ا على قرار عويدات في حديث ل� أو تي في أنه »ال  وأشارت عون رًدّ
يحق للقاضي عويدات منفرًدا إحالة احد على التفتيش، فالصالحية 
موجود  غير  القضاء  ومجلس  القضاء  لمجلس  حصًرا  هنا  تعود 
عام  مدعي  هو  التفتيش  على  إحالته  تجب  »من  وأضافت:  حالًيّا«. 

التمييز ال أنا«.

�إعالنات

تتمات / �إعالنات 6Thirteenth year /Tuesday / 22 June 2021 / Issue No. 3524
3524 الع��دد   /  2021 حزيران   22  / الثالثاء   / عشرة  الثالثة  السنة 

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
الطبية  الخدمات  إلدارة  عروض  إستدراج 
األج��راء  و  للمستخدمين  واإلستشفائية 
ما  الممتدة  الفترة  عن  القدامى  و  الحاليين 
 2021/6/30 لغاية   2021\7\1 بين 

ضمناً.
بإستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكورة  العروض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   38 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء  مبنى   ، حرمه  ضمن  لبنان  كهرباء 
النهر و ذلك لقاء مبلغ قدره   لبنان - طريق 

\200.000/ ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء 
لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع رقم 38 
المبنى  من  الغربية  الجهة  في  المستحدثة 
المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه 

، مبنى كهرباء لبنان- طريق النهر.
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
 2021\7\16 في  ال��واق��ع  الجمعة  نهار 
 11:00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

قبل الظهر.
  بيروت في 18\6\2021 
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف : 488

إعالن
العامة  المديرية   - الزراعة  وزارة  تعلن 
تنظيف  أعمال  تلزيم  عن   - للتعاونيات 
منطقة  في  الكائنة  المركزية  اإلدارة  مكاتب 
في  التعاون  دائرة  ومكاتب  العقارية  بعبدا 
العروض  اس��ت��دراج  بطريقة  لبنان  جبل 
الموافق  الثالثاء  يوم  ذلك  و   2021 للعام 

العاشرة صباحاً. 13\7\2021 الساعة 
بإستدراج  اإلش��ت��راك  للراغبين  يمكن 
الشروط  دفتر  على  اإلط��الع  هذا  العروض 
المديرية  موقع  عبر  التلزيم  لهذا  العائد 
او   www.gdcoops.gov.lb اإللكتروني 
مصلحة  قلم  من  عنه  نسخة  على  الحصول 
للتعاونيات  العامة  المديرية   - الديوان 
شارع   - الحازمية  منطقة   - عقارياً  )بعبدا 

سعيد فريحة ، 
  Aبلوك  Triplet center مبنى 
ذلك  و  بيبلوس(  بنك  ،ق��رب  األول  الطابق 

طيلة أوقات الدوام الرسمي .
المضمون  ب��ال��ب��ري��د  ال��ع��روض  ت��ق��دم 

تصل  ان  على   ، مباشرة  باليد  أو  المغفل 
الى قلم مصلحة الديوان -المديرية العامة 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل   ، للتعاونيات 
ظهراً من اليوم اللذي يسبق التاريخ المحدد 

إلجرا إستدراج العروض .
بيروت في 2021-6-16   
مدير عام التعاونيات

 المهندس غلوريا ابو زيد 
 التكليف: 490

شركة زعرور كونتري كلوب ش.م.ل.
دعوة إلنعقاد الجمعية العمومية المختلطة 

العادية وغير العادية
كونتري  زعرور  شركة  إدارة  مجلس  إن 
السادة  ب��دع��وة  يتشرف  ش.م.ل.  كلوب 
العمومية  الجمعية  لحضور  المساهمين 
المختلطة العادية وغير العادية التي سوف 
تنعقد بتمام الساعة الحادية عشر من قبل 
ظهر يوم األربعاء الواقع في 2021/7/14 
في مركز الشركة للتداول في األمور الواردة 

على جدول األعمال التالي:
مجلس  ت��ق��اري��ر  إل���ى  اإلس��ت��م��اع   -  1
أعمال  ح��ول  المراقبة  ومفوضي  اإلدارة 
في  المنتهية  المالية  وحساباتها  الشركة 
و   2018/12/31 و   2017/12/31

.2019/12/31
الشركة  ميزانية  على  المصادقة   -  2
و   2017/12/31 ف����ي  ال��م��ن��ت��ه��ي��ة 
وإبراء   2019/12/31 و   2018/12/31
عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  و  رئيس  ذم��ة 
إدارتهم للشركة للسنوات المالية المذكورة 

.
اإلدارة  م��ج��ل��س  أع���ض���اء  م��ن��ح   -  3
المادتين  في  عنها  المنصوص  التراخيص 
للسنوات  التجارة  قانون  من  و159   158

المالية 2017 و2018 و2019  
إدارة جديد   إنتخاب مجلس   - 4

5 - إتخاذ القرار المناسب بشأن خسائر 
الشركة المتراكمة التي تعدت أكثر من ثالثة 
أرباع رأس مالها سنداً ألحكام المادة /216 

/ من قانون التجارة 
6 - تعيين مفوض مراقبة جديد للشركة 
عن السنوات المالية 2018 ،2019 ،2020 

وتحديد أتعابه والتأكد من قبوله مهامه
7 - أمور مختلفة  

شركة زعرور كونتري كلوب ش.م.ل.
مجلس اإلدارة

شركة ذي ساميت الونج ش.م.ل.
دعوة إلنعقاد الجمعية العمومية المختلطة 

العادية وغير العادية

ساميت  ذي  ش��رك��ة  إدارة  مجلس  إن 
السادة  بدعوة  يتشرف  ش.م.ل.  الون��ج 
العمومية  الجمعية  لحضور  المساهمين 
التي  العادية  وغير  العادية  المختلطة 
سوف تنعقد بتمام الساعة الثانية من بعد  
ظهر يوم األربعاء الواقع في 2021/7/14 
الواردة على  في الشركة للتداول في األمور 

جدول األعمال التالي:
مجلس  ت��ق��اري��ر  إل���ى  اإلس��ت��م��اع   -  1
أعمال  ح��ول  المراقبة  مفوضي  و  اإلدارة 
في  المنتهية  المالية  وحساباتها  الشركة 
و   2017/12/31 و   2016/12/31

2018/12/31 و 2019/12/31.
م��ي��زان��ي��ة  ع���ل���ى  ال���م���ص���ادق���ة   2-
 2016/12/31 ف��ي  المنتهية  الشركة 
و   2018/12/31 و   2017/12/31
و  رئ��ي��س  ذم��ة  وإب����راء   2019/12/31
للشركة  إدارتهم  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

للسنوات المالية المذكورة .
اإلدارة  م��ج��ل��س  أع���ض���اء  م��ن��ح   -  3
المادتين  في  عنها  المنصوص  التراخيص 
للسنوات  التجارة  قانون  من  و159   158

المالية 2016 و 2017 و2018 و2019  
إدارة جديد   إنتخاب مجلس   - 4

5 - إتخاذ القرار المناسب بشأن خسائر 
الشركة المتراكمة التي تعدت أكثر من ثالثة 
أرباع رأس مالها سنداً ألحكام المادة /216 

/ من قانون التجارة 
جديد  م��راق��ب��ة  م��ف��وض  تعيين   -  6
 ،2017 المالية  ال��س��ن��وات  ع��ن  للشركة 
أتعابه  وتحديد   2020،  2019،  2018

والتأكد من قبوله مهامه
7 - أمور مختلفة  

شركة ذي ساميت الونج ش.م.ل.
مجلس اإلدارة

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكالة  عساف  نقوال  الياس  طلب 
 605 بالعقارات  غنطوس  اسكندر  غسان 
و4768  و4764  و1859  و1408  و609 
 5812 بالعقار  غنطور  اسكندر  حصة  وعن 

أميون والعقارين 767 و765 كفر حزير 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

أحد  بصفتها  زه���ره  نبيل  ت��اال  طلبت 
للعقار  ضائع  بدل  سند  زه��ره  نبيل  ورث��ة 

B راسمسقا.  11/2733

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

ط��ل��ب��ت ري���م م��ح��م��د س��م��ي��ح ال��راف��ع��ي 
باألصالة عن نفسها سند بدل ضائع بالعقار 

13 بساتين طرابلس  المقسم   - 1455
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

طلب محمود عبد الفتاح الصمد باألصالة 
 949 بالعقار  ضائع  ب��دل  سند  نفسه  عن 

المقسم 15 البداوي 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

بوكالتها  حدارة  هالل  المحامية  طلبت 
ضائع  عن  بدل  سند  مصري  غازي  فهد  عن 
بالعقار 3958 المقسم 22 زيتون طرابلس 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالنات نقابية
تعلن نقابة عمال الكرتون في لبنان علم 
إنتخاب  موعد  تعيين  عن   4/408 وخبر 
يوم  وذل��ك  للنقابة  جديد  تنفيذي  مجلس 
في   2021/7/08 ف��ي  ال��واق��ع  الخميس 
من  النهر  طريق  العام  العمالي  اإلتحاد  مقر 
الساعة 12:00 ظهراً و لغاية الساعة 2:00 

بعد الظهر

علم  لبنان  في  الورق  عمال  نقابة  تعلن 
إنتخاب  موعد  تعيين  عن   4/409 وخبر 
يوم  وذل��ك  للنقابة  جديد  تنفيذي  مجلس 
في   2021/7/08 ف��ي  ال��واق��ع  الخميس 
من  النهر  طريق  العام  العمالي  اإلتحاد  مقر 
الساعة 12:00 ظهراً و لغاية الساعة 2:00 

بعد الظهر

في  ال���ورق  أك��ي��اس  عمال  نقابة  تعلن 
موعد  تعيين  عن   4/410 وخبر  علم  لبنان 
إنتخاب مجلس تنفيذي جديد للنقابة وذلك 
يوم الخميس الواقع في 2021/7/08 في 
من  النهر  طريق  العام  العمالي  اإلتحاد  مقر 
الساعة 12:00 ظهراً و لغاية الساعة 2:00 

بعد الظهر

لنقابات عمال سورية  العام  االتحاد  أكد رئيس 
عبر  كانتا  ومصر  سورية  »أّن  ال��ق��ادري  جمال 
وأّن  والضراء،  السراء  في  واح��داً  شعباً  التاريخ 
للعمل  أساسية  ركيزة  المشترك  النقابي  نضالنا 
»أهمية  على  مشّدداً  له«،  ورافعة  العربي  النقابي 
لم  ال��ذي  التعاون  وتعميق  التنسيق  استمرار 
يتوقف يوماً مع اتحاد عمال مصر في كّل القضايا 
العاملة  والطبقة  عموماً  الشعبين  تهّم  التي 

خصوصاً«.
اتحاد  وفد  استقباله  خالل  ال��ق��ادري،  وأش��ار   
عمال مصر برئاسة رئيس االتحاد جبالي المراغي 
إلى  لالتحاد،  التنفيذي  المكتب  أعضاء  بحضور 
ومتقّدمة  كبيرة  »أشواطاً  قطعوا  السوريين  أّن 
العدوان  دول  على  الناجز  االنتصار  إع��الن  في 
السوري  التاريخ  تشويه  حاولوا  الذين  وأدواتها 
كّل  السوريون  أفشل  كما  البلد،  وتدمير  وتفتيت 
تلك  لها  رّوجت  التي  والتشويه  التضليل  حمالت 
خالل  الواسع  الجماهيري  المّد  ذلك  فكان  الدول 

إنجاز االستحقاق الوطني الرئاسي«.
سورية  صمود  »أّن  المراغي  أك��د  جهته،  من 
وتحقيقيها  ووحدتها  كرامتها  على  والحفاظ 
وشعبها  جيشها  ت��راب��ط  بفضل  ه��و  االن��ت��ص��ار 
لكّل  وفخراً  ش��رف  يمثل  ال��ذي  قائدها،  وشموخ 
العربي  الوطن  تفتيت  لمؤامرة  واف��ش��االً  عربي 

العدو اإلسرائيلي«. لمصلحة 
للعمل  حاضنة  كانت  سورية  »أّن  إلى  ولفت 
النقابي العربي المشترك عبر استضافتها لألمانة 
العرب  العمال  لنقابات  الدولي  لالتحاد  العامة 
ووحدهما  العمل  جمعهما  ومصر  سورية  وعمال 
العرب  العمال  وح��دة  على  يحافظ  وبما  الهدف 

مصلحتهم«. ويحقق 
شّدد  االجتماع،  من  جانباً  حضوره  وخ��الل   
العمال  لنقابات  الدولي  لالتحاد  العام  األمين 
وال  كانت  سورية  »أّن  على  غصن  غسان  العرب 
تزال داعماً أساسيا للعمل النقابي العمالي العربي 
ولقاء االخوة في اتحادي عمال البلدين يعزز دوما 
ضمانة  ويشكل  المشترك  النقابي  العربي  العمل 
مزيدا  وتحقيق  الخالفات  وتجاوز  نجاحه  ورافعة 

من التقدم والرفعة لمسيرته«.
العام  المؤتمر  لعقد  االستعدادات  اللقاء  وبحث 
وأهمية  العرب،  العمال  لنقابات  الدولي  لالتحاد 
العربية  النقابية  االتحادات  كافة  مع  التنسيق 

إلنجاح المؤتمر وعقده في موعده.
االتحاد  درع  القادري  قدم  اللقاء،  ختام  وفي 
لنظيره  س��وري��ة  ف��ي  ال��ع��م��ال  ل��ن��ق��اب��ات  ال��ع��ام 

المراغي.

القادري: اإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي

اأف�سل كّل حمالت الت�سليل والت�سويه

المبكرة، التي سمع باسيل وسمع معه اللبنانيون موقف حزب 
يقول  األخير  كالمه  في  فهو  برفضها،  نصرالله  والسيد  الله 
للسيد نصرالله، لن نذهب للدعوة لالنتخابات نزوالً عند رغبتك، 
الحريري  الرئيس  لدفع  السعي  في  تجارينا  ال  ان��ك  ونعرف 
لالعتذار، وكان قد هّم بذلك لوال مداخلة حليفك الرئيس بري، 
وقد وصلنا الى حيث ال مشكلة جدية باستثناء بعض التفاصيل 
وقد  وتركيبتها،  الحكومة  استيالد  طريقة  على  التفاهم  تعيق 
عن  االمتناع  وراء  االحتماء  الى  والتزامي  خطابي  في  وصلت 
التعّهد بمنح الثقة للحكومة، وكما تعلم أنه اذا حلت هذه العقدة 
ستحل أزمة الحكومة، وكما نعلم فإن حزب الله درج على عدم 
بما  نرضى  ونحن  ال��ح��ري��ري،  الرئيس  لحكومات  الثقة  منح 
ترضاه لنفسك، فالشروط التي تراها مناسبة ليمنح حزب الله 
الثقة للحكومة، سنقبلها نحن لنمنح الثقة مثلكم، فخذ المبادرة 
كافياً  ما تجده  الحكومة، وعندها فإن  برنامج  للتفاوض حول 
يسقط  أو  حكومة،  لتولد  مناسباً  مخرجاً  سيشكل  الثقة  لمنح 
وتوقيت  ال��ش��روط،  ه��ذه  رف��ض  إذا  برئيسها  تمسككم  مبرر 
التوصل إلى الحل هو توقيت توصلكم للتوافق حول البرنامج 
الحكومي الذي نعلم وتعلمون أنه ضبابي وغامض، وقد يصل 
الملف  ب��إدارة  المكلف  للرئيس  ش��روط  بال  تفويضاً  كونه  حد 
لمنع  فرصة  وه��ذه  االنهيار،  لحظة  في  واالقتصادي  المالي 

انفجار الحكومة عند أول استحقاق في برنامجها.
قامت  شهور  منذ  الحكومة  ح��ول  المفاوضات  تكون  قد   -
وكانت  باسيل،  والنائب  بري  الرئيس  بين  سنوكر  لعبة  على 
في الوقت الضائع تدور في ملعب الرئيس الحريري، لكن مع 
دخول الوقت الحاسم، ها هي تنتقل إلى ملعب السيد نصرالله، 
حيث تصير األمور في الجوهر بدالً من الشكل، شروط الحد 
وقت  تقطيع  حكومة  مجرد  م��ن  ب��دالً  إن��ق��اذ،  لحكومة  األدن���ى 
فرصة  االنهيار  فيه  يمنح  ال  زم��ن،  ف��ي  االنتخابات  بانتظار 
انتخابات، وباسيل يعلم أنه قد ال  ووقتاً، وربما ال يمنح أيضاً 
يحصل على ما يريد، لكنه يتوقع تحصيل شروط الحد األدنى 
لحكومة قابلة للحياة، وأن يحصل بالتالي على مخرج مناسب 
ليمنح الثقة للحكومة، حتى لو لم تصل األمور إلى الحد الذي 
يجد حزب الله نفسه فيها مضطراً لفعل ذلك، كما يعلم أن مدخل 
ظاهراً  يكون  لن  نصرالله  والسيد  الله  حزب  سيسلكه  حل  كل 
لمبادرة  منافس  أو  كبديل  توصيفها  تتيح  منفصلة،  كمبادرة 
على  نصرالله  والسيد  الله  حزب  سيحرص  بل  بري،  الرئيس 
هو  واح��د  عنوان  لها  بوابة  من  توفرها  ح��ال  الحلول  تعبر  أن 
مبادرة الرئيس بري وتفعيلها، وفتح طريق المصالحات تحت 
عباءتها بما يسهل ما هو أكثر من والدة الحكومة، بل قدرتها 

على الحياة.
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جمال طه: مونديال قطر غّير المفاهيم

»الفيفا« اأعطى بطولة العرب رونقًا زائدًا

منتخب ال�سباب يخ�سر اأمام 

نظيره ال�سنغالّي 1 ـ 5 

مانيه يتبّرع بمبلغ كبير 

لبناء م�ست�سفى في بلدته 

الدوري الأميركّي بكرة ال�سّلة للمحترفين

هوك�س اإلى نهائّي ال�سرق بفوزه على �سيك�سرز

غياب مولر وغوندوغان وهوملز

عن تمارين المان�سافت قبل لقاء المجر!
موجعة  لضربة  ألمانيا  منتخب  تعّرض 
مواجهة  عن  األساسية  ركائزه  أح��د  بغياب 
المجر، غداً األربعاء، في ختام دور المجموعات 

ببطولة يورو 2020. 
وكشفت صحيفة »بيلد« عن غياب المهاجم 
المقبلة،  المباراة  عن  مولر  توماس  األلماني 

نظراً لمعاناته من إصابة في األربطة الداخلية 
للركبة.

استمرار  إمكانية  إلى  الصحيفة   وأش��ارت 
التالية  المباراة  عن  عاماً  ال�31  صاحب  غياب 

في دور ال�16، نظراً لقوة اإلصابة. 
المانشافت،  م��ران  عن  مولر  غ��اب  وأم��س، 

لكن االتحاد األلماني لكرة القدم لم يصدر بياناً 
من  الالعب  موقف  اآلن  حتى  فيه  يؤكد  رسمياً 

مواجهة المجر. 
األلماني  المنتخب  تشكيلة  في  مولر  وظهر 
حيث  والبرتغال،  فرنسا  ضد  مباراتين  بأول 
خاض المواجهتين حتى نهايتهما من دون أن 

ُيستبدل. 
مع االشارة إلى غياب توماس مولر وماتس 
هوميلز وإلكاي غوندوغان، أمس عن تدريبات 
جوسنس  روبين  بدا  بينما  األلماني،  المنتخب 
الئقاً، وذلك خالل االستعداد لمواجهة المنتخب 

المجري.

وتأهل  الجنوبية،  كوريا  من  عودته  بعد 
الخاصة  التصفيات  مشوار  لمواصلة  لبنان 
الصين،  في   2023 آسيا  وكأس  بالمونديال 
قطر  إلى  الوطني  المنتخب  بعثة  سفر  وقبل 
لمواجهة جيبوتي، صّرح مدّرب منتخب لبنان 
جمال طه قائالً: »ال شك في أن مونديال 2022 
أنه  يكفي  المفاهيم،  من  الكثير  غّير  قطر  في 
أنجب تحّوالً مهماً من خالل إقامة كأس العرب 
FIFA قطر 2021 تحت مظلة االتحاد الدولي، 
منتخباتنا  عليها  تقبل  التي  النسخة  فبدت 
العالم  ك��أس  لنهائيات  مسبق  إرث  وكأنها 
ما  عربية،  دول��ة  في  م��رة  ألول  ستقام  التي 
المقاييس  بكل  استثنائية  نسخة  منها  يجعل 
سواء من النواحي التنظيمية أو البروتوكولية 
الكبيرة  الدوافع  ضوء  في  التنافسية  وحتى 
التي تولدت لدى كل من سيشارك في منافسة 
سينّظمها البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس 
مخصصة  ومنشآت  استادات  وعلى  العالم 

للمونديال«. 
وطه، المدرب الوطني، الذي بات ُينظر اليه 
الدور  إلى  األرز  منتخب  عبور  إنجاز  كصانع 
الحاسم من تصفيات مونديال قطر، يعتبر كأس 
العرب فرصة إلعادة كتابة تاريخ المشاركات 
بالشغف  العربية  البطوالت  ف��ي  اللبنانية 
كما  والمعوقات،  الصعاب  لتحدي  والطموح 
فعل قبل أيام على الصعيد القاري عندما جعل 
من حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم ممكناً 
السباق  في  الصفوة  ضمن  المنتخب  بثبات 

الحاسم نحو الدوحة. 
ورأى طه، أن الدوافع أضحت مضاعفة لكل 
المشاركة  بشرف  سيحظى  م��درب  أو  الع��ب 
الشغف  »نملك  وأض���اف:  ال��ع��رب«  ك��أس  في 
والطموح لتدوين مشاركة تاريخية في نسخة 
استثنائية، نريد أن نترك بصمة في النهائيات 
بعد تجاوز الملحق، ال نريد أن نستبق األحداث، 
بمواجهة  م��ره��ون  النهائيات  إل��ى  فالتأهل 
منتخب جيبوتي الذي يجب أن نحترمه بغض 
النظر عن ترتيبه، فكرة القدم حبلى بالمفاجآت 
عن  نبحث  والترشيحات،  التباينات  رغ��م 

الخطوة األولى اإليجابية ومن ثم نفكر في دور 
العرب  األخ��وة  نشارك  أن  نريد  المجموعات. 
مصغر،  عالم  كأس  بمثابة  أراه  الذي  المحفل 
ايجابياً على  واثق من أن البطولة ستترك أثراً 

المجتمع العربي وستبقى عالقة في األذهان«.
»لن  قال:  اللبناني،  المنتخب  مشاركة  وعن 
نكون ضيف شرف، ونحن ندخل تلك المناسبة 
تصفيات  من  الحاسم  ال��دور  إلى  العبور  عقب 
العربية  المنتخبات  أهم  سننافس  المونديال، 
التي لها باع طويل، نريد أن نكون نداً ونحرج 
الدفعة  بعد  المفروض  من  يواجهنا،  من  كل 

المعنوية األخيرة أن نفعل شيئاً، وهذا ما نطمح 
إليه«.

ضمن  لبنان  منتخب  ت��واج��د  ض��وء  وف��ي 
للتأهل  ستتنافس  التي   12 ال���  المنتخبات 
للمونديال، قال جمال طه: »هي فرصة تاريخية 
بدون أدنى شك، لن يكون من السهل في كل مرة 
التواجد ضمن منتخبات الصفوة التي ستنافس 

على سباق الوصول الى كأس العالم. 
العبونا يدركون أنهم أمام فرصة ال تعّوض، 
في  المنتخب  م��ع  سيتواجد  منهم  الكثير 
هناك  أن  صحيح  األخيرة،  للمرة  التصفيات 
أننا سنواجه  الصعوبات خصوصا  الكثير من 
منتخبات الصفوة التي من بينها من هو مرشح 
فوق العادة للتأهل على غرار أستراليا واليابان 
وإيران وكوريا الجنوبية، لكننا في الوقت نفسه 

نملك الطموح«.
»التصفيات  ق����ال:  ال��ت��ح��ض��ي��رات  وع���ن 
على  ت��ق��ام  الثالث  دوره���ا  ف��ي  المونديالية 
موضوع  في  نعاني  كنا  طويلة،  زمنية  فترات 
وجود  مع  لكن  الالعبين،  وتجمع  المعسكرات 
متاحاً  الالعبين  تجمع  سيكون  التصفيات، 
واجتهاد  جد  بكل  وسنعمل  الرسمي،  بالشكل 

لظهور مشرف«. 
عدم  يكون  »رب��م��ا  ق��ائ��الً:  حديثه  واختتم 
مشاركة الالعبين الذين ينشطون في الدوريات 
للمنتخبات  حافزاً  العرب  كأس  في  األوروبية 
المتوسطة ويمنحها الدافع كي تكون قادرة على 

أن تكون نداً للمنتخبات الكبيرة«.

 ،1-5 تلقى منتخب شباب لبنان بكرة القدم هزيمة ثقيلة، على يد منافسه السنغالي بنتيجة 
في اللقاء الذي أقيم أمس االثنين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة األولى 
منتخب  وقدم  مصر.  تستضيفها  والتي  عاماً،   20 تحت  العرب  كأس  ببطولة  الثالثة،  للمجموعة 

السنغال بداية قوية، في مستهل حملة دفاعه عن لقبه. 
سجل أهداف شباب السنغال، سليمان فاي وعثمان دياو وإبراهيما سيسوكو ومالك نادوي 

ومامي فاي، بينما اكتفى منتخب شباب لبنان بهدف وحيد سجله عامر إسماعيل. 
القمر  وجزر  العراق  بين  تجمع  بمواجهة  الثالثة،  للمجموعة  األولى  الجولة  وستستكمل 
العراق وجزر  الملعب نفسه. وبذلك، تصّدر منتخب السنغال مجموعته مبكراً، قبل لقاء  على 

القمر. 
والجدير ذكره، أن منتخب السنغال أحرز لقب كأس العرب في النسخة الماضية، قبل عامين، 

والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية. 
ويشارك منتخب السنغال في البطولة، بدعوة من االتحاد العربي لكرة القدم، خاصة أنه ليس 

منتخباً عربياً.

أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم في موقعه الرسمي على اإلنترنت أمس، عن تبّرع الالعب الدولي 
ساديو مانيه بمبلغ كبير وصل إلى قرابة نصف مليون جنيه إسترليني، وذلك لبناء مستشفى في 

مدينة بامبالي مسقط رأسه في السنغال. 
وجاء في موقع االتحاد األفريقي أّن مانيه قرر المساعدة في بناء مستشفى في قرية في بامبالي 

التي ولد بها بسبب عدم وجود مستشفى هناك. 
 250 أّن مانيه نجم فريق ليفربول اإلنكليزي سبق وأن تبّرع بقرابة  وأوضح االتحاد األفريقي 
ألف جنيه إسترليني لبناء مدرسة في المدينة ذاتها وأّن صاحب ال�29 عاماً التقى األسبوع الفائت 

مع الرئيس السنغالي ماكي سال لمناقشة مشروع المستشفى. 
لبناء  طموحة  خطة  قّدم  مانيه  »أّن  تويتر:  على  السنغال  رئاسة  عن  صادر  بيان  في  وجاء 

المستشفى«. 
وُيعّد مانيه أحد أبرز الالعبين األفارقة في السنوات األخيرة خاصة، أّنه قاد إلى جانب المصري 
محمد صالح فريقهما اإلنكليزي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري اإلنكليزي 

.2020

نهائي  منافسات  إلى  هوكس  أتالنتا  صعد 
المناطق بدوري كرة السلة األميركي للمحترفين 
سيكسرز  سيفنتي  فيالدلفيا  على  تغلّب  بعدما 
في  السابعة  المباراة  في   96  �103 بنتيجة 
مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي لمنطقة 

الشرق. 
وسجل كيفن هيرتر 27 نقطة وأضاف تراي 
يانغ 21 نقطة ليحسم أتالنتا هوكس المواجهة 
أمام سيكسرز بالفوز 4 � 3، ويتأهل إلى نهائي 

المناطق للمرة األولى منذ العام 2015 .
وسيلتقي أتالنتا هوكس في نهائي المناطق 
المباراة  تقام  أن  على  باكس،  ميلووكي  مع 

األولى بينهما فجر الخميس المقبل. 
سيكسرز  عناصر  أب��رز  إمبيد  جويل  وك��ان 
خالل المباراة وسجل 31 نقطة، لكنه لم ينجح 

في إنقاذ الفريق من الهزيمة. 
من جانب آخر، سجل ديفين بوكر 40 نقطة 
و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود فريقه 
أنجليس  لوس  على  الفوز  إلى  صنز  فينيكس 
 1 عليه  والتقّدم   104  �120 بنتيجة  كليبرز 
سلسلة  ضمن  الفريقين  مواجهة  في  صفر   �

نهائي المنطقة الغربية. 
ليونارد  كاوي  النجم  لجهود  كليبرز  وافتقد 
للمباراة الثالثة بسبب معاناته من إصابة في 
الركبة اليمنى، وقد كان بول جورج أبرز عناصر 

الفريق خالل المباراة وسّجل 34 نقطة. 
فجر  الفريقين  ب��ي��ن  ال��ل��ق��اء  وس��ي��ت��ج��ّدد 
المواجهة  ضمن  فينيكس  ف��ي  األرب��ع��اء  غ��ٍد 
سبع  خ��الل  ف��وزاً  األكثر  للفريق  تحسم  التي 

مباريات. 
16 نقطة متتالية في  وكان قد سجل بوكر 
الثاني،  الشوط  في  نقطة  و29  الثالث  الربع 
األل��ع��اب  وغ���اب ع��ن ص��ف��وف صنز ص��ان��ع 
الصحة  ب��روت��وك��والت  بسبب  ب��ول  كريس 

والسالمة.
20 نقطة واستحوذ  وأحرز دياندريه ايتون 
على 9 كرات مرتدة، بينما سجل ميكال بريدغز 
وكاميرون  نقطة   13 كراودر  وجاي  نقطة   14
نقطة   11 بين  وكاميرون  نقطة   12 جونسون 

ومرر 9 كرات حاسمة. 
كليبرز  مع  نقطة   34 ج��ورج  ب��ول  وسجل 
وتنافس مع بوكر طيلة الشوط الثاني.  وسجل 
ريجي جاكسون 24 نقطة وديماركوس كازينز 

11 نقطة في مشاركته كبديل. 
للمباراة  كليبرز  عن  ليونارد  ك��واي  وغ��اب 
الركبة  في  إصابة  بسبب  التوالي  على  الثالثة 

اليمنى. 
علماً بأنه لم يتقدم أي فريق بفارق أكثر من 
5 نقاط في الشوط األول، وتغّيرت المقدمة 18 

مرة وتعادل الفريقان 8 مرات .

الأولمبّية تدعم م�ساركة فتّوح واليا�س 

بـ 10 اآلف دولر

صرفت اللجنة األولمبية اللبنانية مبلغ 10 آالف دوالر أميركي إلى كل من رّباعة األثقال البطلة 
الدولية محاسن فتوح والعب الجودو ناصيف الياس، بعد تأهلهما رسمياً لدورة االلعاب االولمبية 

التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو هذا الصيف. 
وباتت فتوح اللبنانية األولى تتأهل إلى االستحقاق األولمبي في لعبة رفع االثقال، بعدما حلت 

أولى في التصنيف اآلسيوي وال� 12 على مستوى العالم في وزن 63 كيلوغراما.
 81 وزن  في  للتأهل  الالزمة  النقاط  جمع  في  الياس  ناصيف  الجودو  العب  نجح  حين  في 
االولمبية  الحفرة  من  )الرماية  باسيل  راي  الرامية  إلى  وفتوح  الياس  انضم  وبذلك  كيلوغراماً. 

»تراب«( في التأهل لالولمبياد.
من جهة أخرى، حددت اللجنة األولمبية الرابعة بعد ظهر االربعاء في السابع من تموز المقبل، 
بعد  فرعية  انتخابات  إلجراء  الفيل،  سن  »بادوفا«  فندق  في  العمومية  جمعيتها  النعقاد  موعداً 
إسقاط عضوية جورج عبود الذي انتخب في االنتخابات الفرعية األخيرة. وأعلنت عن إقفال باب 

الترشيح للراغبين في 30 حزيران.

للتايكواندو  اللبناني  االت��ح��اد  اختتم 
بنسختها  المفتوحة«  ب��ي��روت  »بطولة 
الثالثة التي نّظمها على ملعب »مجّمع نهاد 

نوفل«. 
برونزيتين  ميداليتين  لبنان  وحصد 
آنا  بواسطة   ،2 جي  المصنفة  البطولة  في 
حداد )تحت ال�49 كلغ( ومارييال بو حبيب 

)تحت ال�53 كلغ(.
ميدالية   16 حصد  أن  للب��نان  وسبق   
القتال  في   3 و  الوه���مي  القتال  في   13(
على  أقيمت  التي  آسيا  بطولة  في  الحر( 
تحت  عينه  الملعب  على  أيام  خمسة  مدى 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  رعاية 

عون. 
 18 لبنان  أحرز  النهائية  الحصيلة  وفي 
المنافسات  من  أي��ام  ستة  خ��الل  ميدالية 
بيروت  وبطولة  آسيا  بطولة  بين   موّزعة 

المفتوحة.
ه����ذا، وش�����ارك ف���ي »ب��ط��ول��ة ب��ي��روت 
38 دولة  270 العباً والعبة من  المفتوحة« 
من القارات اآلسيوية واألفريقية واألوروبية 
طويل  يوم  مدى  على  تنافسوا  واألميركية، 
األحد  مساء  من  متأخرة  ساعة  في  وانتهى 

الماضي.

الكاملة  النتائج 
للرجال والسيدات

المفتوحة  ب��ي��روت  بطولة  وتضّمنت 
والسيدات،  للرجال  وزناً   16 في  مسابقات 

وفي ما يلي النتائج النهائية الكاملة:
} الرجال:

- وزن تحت 54 كلغ:
س���������م���������ي���������رخ���������ون   1-

اباباكيروف)كازاخستان(
بوالت)تركيا( غوركيم   2-

وسامال  تيسكيرا)كرواتيا(  جوزيب   3-
تميرخان)كازاخستان(
� وزن تحت 58 كلغ:

الجنوبية( باي)كوريا  سيو  جون   �1
س���������اس���������ورب���������ي���������ك   2-

اسارالوف)كازاخستان(
ودينيس  الطريري)األردن(  محمود   3-

دغديلين)تركيا(
� وزن تحت 63 كلغ:

الحلواني)االردن( -1زيد 
بازاباييف)كازاخستان( -2أديليت 

وامير  هيتيل)الدانمارك(  -3توبياس 
توران)تركيا(

} وزن تحت 68 كلغ:
الجنوبية( جين)كوريا  جون  -1هو 

-2علي اليان )السويد(
وساردور  لطفي)افغانستان(  -3حسين 

تويروف)اوزباكستان(
} وزن تحت ال�74 كلغ:

حسيني)ايران( ميرهاشم   1-
ي���������اس���������ورب���������ي���������ك   2-

جيسونوف)اوزباكستان(
م��ن��ص��وري)اف��غ��ان��س��ت��ان(  ف����رزاد   3-

كوزهاخميت)كازاخستان( ونوركانات 
} وزن تحت ال�80 كلغ:

رافالوفيتش)اوزباكستان( -1نيكيتا 
الشرباتي)االردن( -2صالح 

دارف��ي��ش��ب��ور)اي��ران(  رض���ا  ع��ل��ي   3-
ومحمد حسن شومامادوف)طاجكستان(

} وزن تحت ال87 كلغ:
بيكر)تركيا( -1ايبيا 

عيسى)مصر( -2سيف 
واسماعيل  )العراق(  مهدي  -3صالح 

دويسيباي)كازاخستان(
-وزن فوق ال�87 كلغ:

اتيسلي)تركيا( -1كوتالميس 
خاسينوف)كازاخستان( -2بورزهان 

دي��م��ي��رس��ي��وغ��ل��و)ت��رك��ي��ا(  -3بيرات 
وشوخروخ رادجابوف(

} السيدات
-تحت ال�46 كلغ:

الجنوبية( كانغ)كوريا  رو  -1مي 
ازاموفا)اوزباكستان( -2شخسانام 

ودينا  زامبيتا)ايطاليا(  -3صوفيا 
الالجئين( النجيرودي بوريونس)فريق 

-تحت ال�49 كلغ:
-1م��������ادي��������ن��������اب��������وم��������ون��������و 

مانوبوفا)اوزباكستان(
كانغ)كوريا الجنوبية( -2بورا 

واي��ل��ي��ف  ح����داد)ل����ب����ن����ان(  -3آنا 
اوزتاباك)تركيا(

� تحت 53 كلغ:
كيوموفا)اوزباكستان( -1شاروس 

ايدن)المانيا( -2ايلال 
وغ��زال  حبيب)لبنان(  بو  -3مارييال   

كاياني)فلسطين(
� تحت ال�57 كلغ:

سوبيرجونوفا)اوزباكستان( -1اوزودا 
كالتيكي)اليونان( -2فيدرا 

ش��وي��م��ارك��ي��رز)ه��ول��ن��دا(  -3بودين 
وغولس بوالت)تركيا(

� تحت ال�62 كلغ:
ساديكوفا)اوباكستان( -1فيروزا 

كيم)كوريا الجنوبية( جين  يو   2-
ونتالي  العاج(  كومبا)ساحل  -3ايلين 

حميدي)االردن(
-تحت ال�67 كلغ:

انيانوشو)نيجيريا( -1اليزابيت 
اندرسون)الدانمارك( -2جاسمين 

وغولسانام  فاتناسي)قطر(  -3مارام 
اليجونوفا)اوزباكستان(

-تحت 73 كلغ:
الجنوبية( سونغ)كوريا  بين  -1دا 

دينيز)كازاخستان( -2كانزيل 
الروب)االردن( ابو  -3راما 

-فوق ال�73 كلغ:
يركاسيموفا)كازاخستان( -1اكزول 

العاج( تراوري)ساحل  -2شارلين 
واليسار  هورمان)المانيا(  -3اميلي 

الياس)سورية(.
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بطولة بيروت المفتوحة بالتايكواندو 

ح�سيلة لبنان 18  ميدالّية في ا�سبوع  



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

علي  وليد  ال��س��وري  التشكيلي  الفنان  افتتح 
نانجينغ  مدينة  في  الثالث  الفني  الثقافي  معرضه 
الصينية بعنوان »خطوة ثالثة سورية على طريق 
الحرير.. انعكاسات الضوء« الذي يهدف إلى تمتين 

العالقة الثقافية السورية في المجتمع الصيني.
أن  االف��ت��ت��اح  حفل  خ��الل  كلمة  ف��ي  علي  وأك���د 
المعرض خطوة ضمن المشروع الثقافي الذي تقوم 
إلى  يهدف  وال��ذي  الصين  في  السورية  عائلته  به 
تعزيز معرفة المجتمع الصيني بالثقافة والحضارة 
السورية، مبيناً أن كلمة »انعكاسات الضوء« ما هي 
إال تعبير عن انعكاسات الضوء واألثر السوري في 
لوحاته التي تمزج بين الذاكرة السورية الدمشقية 

والريفية والطبيعة الصينية.
خطوات  هناك  تكون  بأن  األمل  عن  علي  وأعرب 
أخرى في المستقبل على طريق الحرير بين سورية 
وعائلتي  أنا  نكون  أن  دائماً  »نعمل  قائالً:  والصين 
السوري  الصيني  الثقافي  التبادل  جسر  من  جزءاً 

وأن رسالة سورية دائماً هي السالم«.
القديمة  دمشق  علي  الفنان  لوحات  وجّسدت 
وقرية الفنان تالين ولوحات من الطبيعة الصينّية.

وتقيم العائلة السورية أنشطة فنية متنّوعة على 
المجتمع  معرفة  لتعزيز  وذل��ك  المعرض،  هامش 
الصينّي بالحضارة السورية وعدداً من المحاضرات 
ال��ذي  »الحلم  فيلم  ع��رض  إل��ى  إض��اف��ة  الثقافية 
والذي  علي  علي  السوري  للمخرج  حقيقة«  أصبح 
مهرجان  ضمن  األوائل  المميزة  األفالم  ضمن  صنف 
عروض أفالم التخّرج لطالب الماجستير في جامعة 

نانجينغ للفنون الصينية.
الحكومة  ع��ن  ممثلون  االف��ت��ت��اح  حفل  حضر 
الفنانين  واتحاد  جيانغسو  مقاطعة  في  الصينّية 
الصيني  المصّممين  واتحاد  الصيني  التشكيليين 
التشكيليين  وال��ف��ن��ان��ي��ن  األس���ات���ذة  م��ن  وع���دد 

والمصممين الصينيين.

راقصاً على مسرح دار  المهرة عرضاً  قّدمت فرقة 
وتضمن  »راجعين«  عنوان  حمل  حمص  في  الثقافة 
تراث  من  مستوحاة  راقصة  لوحات  تسع  العرض 
وفلكلور »الجزيرة السورية« ومن »فلسطين ولبنان 
شعر  ف��ق��رات  تخللتها  وال��ع��راق«  وت��ون��س  ومصر 

ومسرح.
ومدّربها  الفرقة  مؤسس  حمامي  ماهر  وأش��ار 
اليوم  قّدمت  المهرة  أن  إلى  اإلعالم  لوسائل  تصريح 
برنامجا يحمل في مضمونه قضية العروبة السورية 
وترابطها مع الدول العربية ليوصل رسالة للعالم بأن 
أن راجعين  وطننا بلد حضارة وفن وسالم، معتبراً 

عرض متكامل من حيث الزي والحركة واألغاني.
ورأى مؤّيد الخراط من أعضاء الفرقة أن العرض 

دعوة  بمثابة  ليكون  »راجعين«  العنوان  هذا  حمل 
لالجئين للعودة إلى وطنهم سورية.

ونّوه معظم الحضور باألداء الفني المتمّيز للفرقة 
واألداء،  اللباس  وجمال  وتناسقها  الحركات  لجهة 
مجمعاً أن جميع السوريين بحاجة لمثل هذه الفرق 
والثقافية  التراثية  القيمة  ترّسخ  التي  والعروض 
لسورية، حيث إن الفرقة شعلة نشاط ولديها قدرة 
بتاريخ  والتذكير  الفرح  أج��واء  خلق  على  ومهارة 
بالدنا وتراثها الفني من خالل الفقرات المتنّوعة التي 

قّدمتها.
ُيذكر أن فرقة المهرة تأسست عام 1991 بدمشق 
على يد المدرب ماهر حمامي ويبلغ عدد افرادها نحو 

30 شاباً وشابة.

صياغات تشكيلّية خاصة طبعت إطاللة الفنانة التشكيلّية 
المركز  في  الثاني  الفردي  معرضها  خالل  من  نويالتي،  روال 
وأتت  »فضاءات«  عنوان  حمل  وال��ذي  رمانة  أبو  في  الثقافي 
تكوينات  عبر  للواقع  رؤاه��ا  لتعكس  خاص  بإطار  لوحاتها 
لونّية تشابكت خطوطها الهندسّية وأنتجت أشكاالً ورموزاً ذات 

دالالت.
المعرض الذي يضّم 25 لوحة بحجم كبير بتقنية اإلكريليك 
حملت أعماله ذات الروح والبصمة الفنّية لنويالتي التي أطلقتها 

في معرضها األول تحت عنوان دمشقّية الحكاية.
وقالت نويالتي عن المعرض، في تصريح لوسائل االعالم: 
قبل  أقمته  ال��ذي  األول  للمعرض  استمرار  الحالي  »معرضي 
االتجاه  مع  مختلفة  بتقنيات  ذاتها  الروح  أقدم  واليوم  عامين 

نحو العمق بشكل أكبر وزيادة في مكونات اللوحة«.
واألل��وان  التكوين  في  متشابهة  ج��اءت  المعرض  أعمال 
استوحيتها  التي  الرئيسة  المعرض  لوحة  عدا  ما  واألسلوب 
من لوحة غرنيكا لبيكاسو وقّدمتها برؤيتها وألوانها مع إدخال 
اليوم  نعيشه  ال��ذي  للواقع  محاكاة  في  اإلسالمية  الزخرفة 

الحرب  نهاية  لبداية  ترمز  اللوحة  أن  مبينة  تعبيرها  حد  على 
والخراب للوصول إلى سالم وأمل جديد.

وحول هدفها الذي تسعى إليه في عالم الفن التشكيلي قالت: 
أين  إلى  أو  تجربتي  ستتطّور  مدى  أي  إلى  التنبؤ  يمكنني  »ال 
ستصل مع المستقبل ولكنني أعمل بجد على تكريس أسلوبي 
الفني الخاص عبر لوحاتي وأسعى مع كل معرض إلى التجديد 

في األسلوب والمواضيع والتقنيات«.
جانب  إلى  نويالتي  لوحات  في  حاضرة  دائماً  األنثى  تبدو 
الذي  النسر  إلى  إضافة  الرجل  قوة  من  له  يرمز  بما  الحصان 
بروح  وعالقته  الحرية  وأهمها  المعاني  من  الكثير  لها  يعني 

األنثى.
على  خاصة  دراس��ة  التشكيلي  الفن  درست  التي  نويالتي 
تفاؤلها  عن  حديثها  بختام  عبرت  الدقر  أيمن  التشكيلي  يد 
بمستقبل الفن التشكيلي السوري بشكل عام مع تأكيدها على 
واعتماد  المجاالت  كل  في  واالجتهاد  العمل  تكريس  ض��رورة 
رؤية أوسع للمستقبل لنعكس جميعاً الروح السورية الحقيقية 

التي بدواخلنا.

فازت مجموعة »أنا ظلي« للروائي والقاص التونسي حسن سالمي، بجائزة 
المسابقة  في  وذلك   ،٢٠٢١ للعام  جداً  القصيرة  للقصة  األولى  بنمحمود  فاطمة 
الروائيين  من  حشد  بمشاركة  مبعثرة«  »أوراق  مجلة  سنوياً  تنظمها  التي 
والعراق  وسورية  وليبيا  والجزائر  والمغرب  تونس  من  العرب  والقصصّيين 

والسعودية.
هذه  تنظيمها  على  المجلة،  تحرير  هيئة  سالمي  شكر  الجائزة،  تسلمه  وبعد 
المسابقة األولى من نوعها في العالم العربي، وعلى اهتمامها ورعايتها وعنايتها 

بالثقافة العربية وبجمالية الحرف العربي في العالم.
النصوص  فحص  في  جبار،  جهد  من  بذلته  ما  على  التحكيم  لجنة  شكر  كما 
وتقييمها، متمنياً المزيد من المشاركة في المسابقة من معظم الدول العربية في 

العام المقبل، مع تمني التوفيق والنجاح للجميع.
األطفال والمرّبية حنان بدر  المتخصصة بأدب  األديبة  وكتبت عقيلة سالمي 
بالجائزة  فوزك  جداً  »أسعدني  األولى:  بالجائزة  زوجها  فوز  على  تعليقاً  الدين 
قلماً  ودمت  وإبداعك،  تمّيزك  لنا  هنيئاً  جداً،  القصيرة  القصة  مسابقة  في  األولى 

يخط، وفكراً يرتقي، ومستقبالً مشرقاً بإذن الله«.

»دمع  الجديدة  الشعرية  مجموعتها  يوسف  منال  والشاعرة  الكاتبة  أص��درت 
األزمان« التي ضّمت بين جنباتها 28 قصيدة متنّوعة األغراض غلبت عليها مواضيع 

تخّص اإلنسان والمجتمع والعاطفة.
يتجلّى الحّس االنساني في قصائد المجموعة والرؤى االجتماعية بأسلوب حديث 
إلى  عفوّي  بشكل  الموسيقا  وتتسّرب  واالستسالم  والتخاذل  الصعوبات  يتحّدى 

معظم النصوص وتتحّول مع العاطفة اإلنسانّية لتعكس انفعاالً وجدانياً صادقاً.
»قمر  قصائد  في  جاء  كما  وتطلعاتها  المرأة  حاالت  مجموعتها  في  منال  وقّدمت 
العال« و«ماذا يبقى« و«سطرت أوراقي« ونجدها في نصوص أخرى تخاطب الشعر 
كأنه كائن حّي، كما في قصيدة »أّيها الشعر« فتدعوه ليرصد الجراح واآلالم وحاالت 

العشق واأللم والشك واالرتياب.
وتحفل المجموعة بإسقاطات شعرّية وتأثيرات تدل على اطالع الشاعرة وعملها 

الدؤوب على قراءة الشعر وتحوالته.
المجموعة الصادرة عن دار سويد للنشر والطباعة والتوزيع تقع في 95 صفحة 
من القطع المتوسط وتدّل على نزعة ذاتية كبيرة لكاتبة تحمل هموماً وآالماً وأحزاناً 

وتنعكس على قلمها.
يذكر أنه صدر للمؤلفة في الشعر »أبجديات الوجع والريح« و«على طريق النور« 
مجال  وفي  أخ��رى«.  حكاية  و«لي  القصيدة«  و«أنا  المليون«  عامها  في  و«ال��ورود 
أفالم  سيناريوات  كتبت  كما  و«الهائمة«  القريب«  الغريب  و«الرجل  »حلم«  الرواية 

سينمائّية هي »البتول« و«عيون الورد« و »من موسكو إلى دمشق«.

»خطوة ثالثة �ضورّية على طريق الحرير.. انعكا�ضات ال�ضوء« 

معر�ض الفّنان الت�ضكيلّي ال�ضورّي وليد علي في ال�ضين لتمتين العالقات الثقافّية بين ال�ضعبين

راجعين.. عر�ض راق�ض لفرقة المهرة على م�ضرح دار الثقافة في حم�ض

اإي�ضال ر�ضالة ح�ضارّية اإلى العالم ودعوة لالجئين كي يعودوا اإلى وطنهم �ضورية 

ف�ضاءات.. معر�ض للت�ضكيلّية روال نويالتي في ثقافي اأبو رمانة

»اأنا ظلي« لـ ح�ضن �ضالمي فازت

بجائزة فاطمة بنمحمود للق�ضة الق�ضيرة

»دمع االأزمان« مجموعة �ضعرّية 

جديدة لمنال محمد يو�ضف 

ا�سقوني… ا�سقوني

{ يكتبها الياس عّشي

هل وصل العرب إلى طريق مسدود؟
حتماً… ال !

عاماً  ثمانين  عن  التخلي  بساطة،  بكّل  يعني،  المسدود  فالطريق 
من الكفاح كي تبقى فلسطين على خارطة سورية الطبيعية، وتبقى 

عربية،
ويعني أّنا علينا أن نتقاعد، وأن نقعد، ونكسَر رماحنا، ونكشف 
مضاربهم  في  الجاهليين  بعض  كما  تماماً،  ونفعل،  صدورنا،  عن 
نداءه،  ورف��ض��وا  صوته،  وص���ادروا  ال��ص��دى«،  »طائر  خنقوا  وق��د 

ومات من الظمأ، وكّفوا عن المطالبة بالثأر.
الجميع،  رحمه  في  يختنق  الذي  المرّبع  هو  المسدود  والطريق 

وخاصة الشهداء.
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