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إّن طريقنا طويلة ألنها طريق الحياة 
وطالبو  األحياء  إال  يسلكها  ال  التي 
الموت  وطالبو  األم��وات  أما  الحياة. 

فيسقطون على جوانبها.
سعاده

- خالل أكثر من عشر سنوات وأنا على اتصال وثيق 
الفلسطينية  األراض��ي  في  المميّزين  الناشطين  بعشرات 
وكان  آخرين،  عشرات  نشاط  كثب  عن  وأتابع  المحتلة، 
المميّزين،  هؤالء  أحد  قاسم  الستار  عبد  الدكتور  الراحل 
هؤالء  أغلب  أن  خافياً  يكن  ول��م  ب��ن��ات،  ن��زار  ك��ان  ومثله 
الفلسطينية،  السلطة  أجهزة  من  مالحق  والقادة  النشطاء 
األجهزة  هذه  أيدي  على  واالعتداء  لالعتقال  تعّرض  وقد 
مراراً، ولم تكن هذه األجهزة تخفي اعتبار هؤالء النشطاء 
سبباً لصداع في عالقاتها مع أجهزة كيان االحتالل، التي 
كانت تهتم بمتابعة حثيثة لهؤالء النشطاء، وفي التحقيقات 
مع هؤالء القادة والنشطاء وخالل االعتقاالت لم تكن توّجه 
بغضب  تسببهم  بغير  تتصل  بشؤون  تتصل  تهماً  لهم 
االحتالل، وتسببهم بإضعاف هيبة األجهزة األمنية التي 

كانت تتولى التنسيق مع أجهزة االحتالل.
يعرفه  ال  ل��م��ن  يكفي  م��وق��ف،  ص��اح��ب  ب��ن��ات  ن���زار   -
في  ب��ات��ا  ف��ي��دي��وات  على  مسّجلين  ل��ه  نصين  اس��ت��ع��راض 
الذين  ع��ن  فيه  يتحدث  واح���د  اس��ت��ش��ه��اده،  بعد  ال��ت��داول 
الله بلغة مذهبية، بمناسبة  ايران وحزب  يحّرضون على 
استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، 
عقود  أربعة  خالل  إي��ران  به  قامت  ما  عظمة  فيستعرض 
األميركية  الهيمنة  مواجهة  ف��ي  ال��ل��ه،  ح��زب  أن��ج��زه  وم��ا 
والمشروع الصهيوني، مقابل األموال العربية والخليجية 
خصوصاً، التي أنفقت لتخريب سورية وتدميرها وآالف 
المقاتلين الذين تم تطويعهم للقتال وأطنان األسلحة التي 
أرسلت إليها، فيما ُيحَرم الفلسطينيون من جمع التبرعات 
في دول الخليج ويالحق كل من يدعو لدعم المقاومة في 
ويسخر  بالتطبيع.  المسيرة  هذه  تتّوج  أن  قبل  فلسطين، 
بهالل  يصفه  شيعي  هالل  عن  يتحدثون  الذين  من  بنات 
سائالً  فلسطين،  لنصرة  الطوق  سيشكل  الذي  المقاومة 
ع��ل��ى ح����دود فلسطين عند  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ن��ص��رة  ج��ب��ه��ة 
التنسيق  غير  فعلته  عما  سورية  جنوب  مناطق  احتاللها 

مع االحتالل؟
- في إطاللة ثانية يتحدث بنات عن انتفاضة بلدة بيتا 
لحساب  اإلخ���الء  خطر  ت��واج��ه  التي  ال��ق��دس  م��ن  القريبة 
االنتفاضة  ف��ي  ال��ب��ل��دة  ت��اري��خ  مستعيداً  المستوطنين، 
اإلنتفاضة  تثبيت  في  لعبته  ال��ذي  ال��دور  وأهميّة  األول��ى، 
وإب���داع���ات شبابها ف��ي م��واج��ه��ة االح��ت��الل، م��ح��ذراً من 
في  تّم  ما  طريقة  على  لتضييعها  الراهنة  بحركتها  العبث 
مدينة الخليل، حيث نجحت بعض البؤر االستيطانيّة في 
االلتفاف على حركات االحتجاج وكسرها بمعونة السلطة 
إلى تطوير حركتهم بالتنبه  الناشطين  وأجهزتها، ويدعو 
السلطة  مع  بالتنسيق  تأتي  قد  التي  االحتالل  مكائد  إلى 
مرتبة  ف��ي  ه��ن��اك  المواجهة  مصير  واض��ع��اً  وأج��ه��زت��ه��ا، 
ذاكرة  في  البلدة  مثلته  بما  أسبابها  يكشف  األهمية  من 
والتنبيه  االنتباه  بهذا  أنه  بذلك  يكشف  وكأنه  االحتالل، 
قد سّرع قرار تصفيته الجسدّية بقرار من الموساد كلّفت 

أجهزة السلطة بتنفيذه.
اعتقال  تنفيذ  ع��ن  السلطة  ف��ي  ال��ع��دل  وزارة  ك��الم   -
الحديث  أن  نتخيل  يجعلنا  العام  النائب  من  بقرار  بنات 
مع  التنسيق  يتولى  َم��ن  وك��ان  وس���ارق،  مجرم  ع��ن  يتم 
تستطيع  وهل  العامة،  النيابات  يتضمن  ال  االحتالل  أمن 
السلطة أن تنكر أن كل المقاومين الذين سلمتهم لالحتالل
)التتمة ص6(

نزار بنات �سهيٌد اغتاله المو�ساد 

بيد ال�سلطة الفل�سطينّية 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

انتظار لن�سراهلل... و�سبط لن�سطاء اأمل وحزب اهلل... وت�سييع عائلة زحمة البنزين 

ا�صتيراد البنزين على دوالر 3900 وال�صفيحة بـ 70 األفًا... والدواء على الطريق 

البطاقة التمويلّية بـ 93 دوالرًا للعائلة بقر�ض من االحتياط ي�صّدد من قرو�ض الحقة
كتب المحّرر السياسّي

ت��ت��رك��ز األن���ظ���ار ع��ل��ى م���ا س��ي��ق��ول��ه األم���ي���ن ال���ع���ام لحزب 
المخصصة  ال��ي��وم  كلمته  ف��ي  ن��ص��رال��ل��ه  ح��س��ن  ال��س��ي��د  ال��ل��ه 
وإحياء  معينة  بمناسبة  ترتبط  ال  والتي  المحليّة  ل��أوض��اع 
السيد  يريد  مواقف  تحمل  كلمة  يجعلها  ما  م��ح��ددة،  لذكرى 
خاللها  تتابع  محمومة،  لبنانية  لحظة  في  إيصالها  نصرالله 
حكومي  م��أزق  أم��ام  كثب  عن  التطورات  األجنبيّة  السفارات 
كلمة  بعد  والخارج  الداخل  ويتساءل  مسدوداً،  طريقاً  يواجه 
حجم  أك��دت  التي  باسيل  جبران  الحر  الوطني  التيار  رئيس 
لدى  كان  إذا  ما  نصرالله،  للسيد  خاللها  وتوّجه  االستعصاء، 
رئيس  بمبادرة  المعلوم  تمسكه  موقع  م��ن  نصرالله  السيد 
حكومة  تشكيل  ع��ل��ى  وح��رص��ه  ب���ري،  نبيه  ال��ن��واب  مجلس 
بالحلف  وتمسكه  الحريري،  سعد  المكلف  الرئيس  برئاسة 
يضيفه  ما  يملك  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  مع 
الى نقطة حلحلة  المتوقفة  العملية  سياسياً بصورة تتيح دفع 
للملف  متابعة  مصادر  وتقول  الحكومة.  والدة  طريق  تفتح 
ومعادالت  الحكومة  تشكيل  شروط  في  النقاش  إن  الحكومي 
الثالث  يُعد فيه ما يقال، فصيغة  التوازن فيها قد استنفد ولم 
ومثلها  أصالً،  مطروحة  ليست  باسيل  هاجمها  التي  ثمانيات 

المثالثة، وما هو مطروح تحديداً بعدما اكتمل عقد تشكيل 22 
وزيراً كيف تتم تسمية الوزيرين األخيرين، واذا ثبت باسيل 
رئيس  يتشاركها  بتسمية  للقبول  استعداد  من  أورده  ما  عند 
الحكومة  عقد  يكون  للوزيرين  المكلف  والرئيس  الجمهورية 
الماضية  المرة  المساعي  فجرت  التي  العقدة  لوال  اكتمل،  قد 
ما  وهو  الثقة،  بمنح  التعّهد  عدم  باسيل  باشتراط  والمتمثلة 
الجمهورية  رئيس  منح  برفض  الحريري  من  رداً  استدعى 
الثقة  منح  مسألة  باسيل  أح��ال  فهل  وزراء،  ثمانية  منفرداً 
يرضاه  حالً  لها  نصرالله  السيد  وجد  وهل  نصرالله،  للسيد 
عملية  به  أوحت  ما  كمثل  الحريري،  عليه  يعترض  وال  باسيل 
الجنائي منذ يومين، وكأن هناك  التدقيق  التعاقد على  تنشيط 
سيحمل  وهل  بضياعه،  شكوك  بعد  التدقيق  لتعويم  مسعى 
في  يضعها  االتجاه  ه��ذا  في  طروحات  نصرالله  السيد  ك��الم 
المكلف  الرئيس  لدعوة  وعبره  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  عهدة 
الجنائي برضا  التدقيق  أقّر  النواب  الذي طالما قال إن مجلس 
االلتزام  ليجدد  بها،  البعض  لمزايدة  مبرر  وال  النيابية،  الكتل 
م��ن ضمن  ال��ج��دي��دة  أول��وي��ة حكومته  ال��ت��دق��ي��ق  ه��ذا  ب��اع��ت��ب��ار 

برنامجها اإلصالحّي وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية؟
متى يتوقف مسلسل الموت المجاني على طرقات لبنان؟  )مصطفى الحمود()التتمة ص6(

اإلنسان  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  عّبر 
الناشط  مقتل  مالبسات  من  البالغة  صدمته  عن 
بعد  بنات«،  »نزار  المعارض  الفلسطيني  السياسي 
األجهزة  من  المباشر  واالعتداء  لالعتقال  تعّرضه 
الضفة  جنوبي  الخليل  في  الفلسطينية  األمنية 

الغربية.
وعاجل  ج��دي  تحقيق  بفتح  المرصد  ويطالب 
ومستقل في ما حدث، خاصة أن كل مالبسات الحادثة 
صوت  إلخ��م��اد  متعمدة  تصفية  عملية  إل��ى  تشير 

معارض بقوة لسياسات السلطة الفلسطينية.
به  أف��ادت  وم��ا  األورومتوسطي،  متابعة  ووف��ق 
فجر   3:30 الساعة  ح��وال��ي  ففي  »ب��ن��ات«،  عائلة 
الخميس الموافق، اقتحمت قوة أمنّية مشتركة مكّونة 
الوقائي  واألمن  المخابرات  جهاز  من  عنصًرا   25 من 
الفلسطينيين المنطقة الجنوبية في الخليل، وداهمت 
»ن��زار  السياسي  المعارض  فيه  يقيم  ك��ان  م��ن��زاًل 
المبرح  بالضرب  عليه  واعتدت  بنات«،  محمد  خليل 
رّشه  على  وأقدمت  نومه  أثناء  رأسه  على  بالهراوات 

بغاز الفلفل فور استيقاظه.
استيقاظه،  وبعد  وعيه،  بفقدانه  االعتداء  وتسّبب 
اعتدت عليه القوة األمنية واعتقلته عارًيا ونقلته إلى 
جهة غير معلومة. وفي حوالي الساعة 6:45 صباًحا 
نقل إلى مستشفى الخليل وأعلنت هناك وفاته متأثًرا 
بما تعّرض له من تعذيب وضرب وحشي، يرقى إلى 

عملية تصفية متعمدة.
مؤكدة  الخليل،  محافظ  رواية  بنات،  عائلة  ونفت 
تعرض نزار للضرب والعنف، ومتهمة عناصر األمن 

الفلسطيني بتصفيته.
وفي السياق، قال شعوان جبارين، مدير مؤسسة 

الحق، أمس، إنه تّم اعتقال المعارض السياسي نزار 
الخليل  شرق  جنوب  جوهر  جبل  منطقة  من  بنات 

وهي تحت السيطرة اإلسرائيلية.
وأضاف: بأن هذا يعني بأن اعتقاله تّم بعد تنسيق 
أمني، مشيرًة إلى أن »جثمان بنات موجود حالياً في 

معهد الطب الشرعي في أبو ديس«.
المستقلة  والهيئة  إنها  الحق،  مؤسسة  وقالت 
لحقوق اإلنسان، تقومان بمتابعة التحقيق في ظروف 
وفاة المواطن نزار بنات الذي ألقي القبض عليه من 
في  الفلسطينية  األمن  أجهزة  من  مشتركة  قوة  قبل 
مدينة  من  جوهر،  جبل  الشرقية،  الجنوبية  المنطقة 
إلقاء  من  قصير  وقت  بعد  وفاته  عن  وأعلن  الخليل 

القبض عليه.
بعد  مشترك  بيان  بإصدار  المؤسستان  وستفوم 
االنتهاء من الصفة التشريحية، واستكمال معلومات 

البحث الميداني التوثيقية.
على  السلطة  أم���ن  أج��ه��زة  اع��ت��دت  ذل���ك،  إل���ى 
حاشدة  بمسيرات  خ��رج��وا  ال��ذي��ن  المتظاهرين 
احتجاجاً عل�ى اغتيال السلطة للُمعارض السياسي.

قمع  خالل  عينه،  فوق  غاز  بقنبلة  شاب  وأصيب 
الناشط  باغتيال  الُمنددة  للتظاهرة  السلطة  أجهزة 

نزار بنات في رام الله.
كبيرة  مسيرات  في  المتظاهرين  من  اآلالف  واتجه 
نحو مقر »المقاطعة« في رام الله، مطالبين بإسقاط 
وَمن  عباس  محمود  رئيسها  ورحيل  أوسلو  سلطة 

حوله.
ورّدد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط السلطة 
يا  ارحل  ارحل  النظام،  إسقاط  يريد  )الشعب  منها 

عباس(.

اعتقاله تّم بعد تن�سيق اأمنّي بين �سلطة عبا�س واالأمن ال�سهيونّي في منطقة تحت �سيطرة االحتالل..  وتظاهرات كبيرة في رام اهلل عقب الحادث

»االأورومتو�صطّي« يطالب بفتح تحقيق م�صتقّل باغتيال النا�صط بنات

دم�سق: تمديد اآلّية نقل 

الم�ساعدات عبر الحدود 

التركّية م�سّي�س

المتحدة،  األمم  لدى  الدائم  سورية  مندوب  رفض 
بّسام صباغ، مساعي التمديد آللية نقل المساعدات عبر 
الحدود التركية، باعتبارها مسّيسة وإجراء مؤقتاً، لم 
إلى تبنيها قائمة،  التي دفعت  تعد األسباب والظروف 
مصالح  وتخدم  البالد  لسيادة  انتهاكاً  تمثل  أنها  »كما 

االحتالل التركي والتنظيمات اإلرهابية التابعة له«.
حول  األم��ن  لمجلس  جلسة  خالل  صباغ،  وأش��ار 
الدول  بعض  »بيانات  أن  إلى  سورية،  في  الوضع 
استغالل  في  تمعن  تزال  ما  أنها  تظهر  الجلسة  خالل 
في  اإلنساني  العمل  لتسييس  منصة  األم��ن  مجلس 
لنهج  والترويج  السياسي  النفاق  وممارسة  سورية 
األساسي  موضوعها  عن  المناقشات  يحرف  مضلل 
في  اإلنسانّية  األزمة  أمد  إطالة  في  هدفها  يخدم  بما 

سورية«.
المتحدة،  األم��م  ل��دى  الصين  سفير  ق��ال  ب���دوره، 
سورية  على  العقوبات  يفرض  »َمن  إن  جون،  تشانغ 
على نحو أحادي ال يمكن أن يكون قلقاً بشأن الوضع 

اإلنسانّي«.
األمم  لدى  الدائم  روسيا  مندوب  أبدى  جهته،  من 
المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، »تحّفظ بالده على تمديد 

آلية نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى«.
أنطونيو  ال��م��ت��ح��دة،  ل��أم��م  ال��ع��ام  األم��ي��ن  ودع���ا 
المساعدات  بنقل  العمل  »تمديد  إل��ى  غوتيريش، 
لتلبية  ال��ح��دود،  ع��ب��ر  س��وري��ة.،  إل��ى  اإلن��س��ان��ّي��ة 
يمرون  نسمة  ألف  و400  مليوناً   13 نحو  احتياجات 
أن  بظروف معيشّية وصحّية بالغة الصعوبة. ونفى 
تكون المساعدات عبر خطوط التماس بديالً من نقلها 

عبر الحدود«.

وفد وزارّي �سورّي في االأردن لبحث 

 

التعاون  في مجال الكهرباء والنفط

بحث وزيران سوريان، في العاصمة األردنية عّمان سبل تعزيز العالقات في قطاعي 
في  األردن  إلى  دمشق  من  لوزراء  زيارة  أول  في  وذلك  الدولتين،  بين  والكهرباء  النفط 

خضم األزمة، التي تعيشها سورية منذ سنوات.
وبحسب بيان أردنّي: »بحثت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي مع وزير 
النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية المهندس بسام طعمة ووزير 
النفط والكهرباء وسبل  التعاون في قطاعي  الزامل، مجاالت  المهندس غسان  الكهرباء 

تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة«.
الربط  شبكة  »وضع  عّمان  في  عقد  الذي  االجتماع  خالل  الجانبان  استعرض  كما 
الواصل  العربي  الغاز  لخط  التحتية  البنية  ووضع  وسورية  األردن  بين  الكهربائي 

بينهما، وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة«.
وبحسب البيان، قال وزير النفط السوري إنه تم التطرق إلى »التعاون المشترك في 
مجال الغاز من خالل خط الغاز العربي«، وتناوال »الوضع الفني لهذا الخط وإمكانية 

استخدامه لنقل الغاز«.
للتعاون  صلبة  أرضية  تشكل  أن  الممكن  من  أفكار  مجموعة  تبادل  »جرى  وأضاف: 
الكهرباء  وزير  أشار  .بدوره  المشتركة«  المواطنين  لمصلحة  الدولتين  بين  المستقبلي 
السوري، إلى إن »الجانبين ناقشا إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي بين الدولتين في 
إلعادة  الخطط  وضع  قريباً  »سيجري  وأضاف:  العربي«.  الكهربائي  الربط  خط  إطار 

تأهيل خط الربط«، واصفاً االجتماع بأنه »مثمر«.

اأميركا واإرها�سات ا�ستراتيجّية..

 

حرب جديدة على محور المقاومة

 العميد د. أمين محمد حطيط �

أميركا باالنسحاب  بأن قرار  إلى حّد بعيد  الظّن  شاع 
العسكري  وج��وده��ا  تقليص  أو  األوس����ط  ال��ش��رق  م��ن 
»الخطر  لمواجهة  األق��ص��ى  ال��ش��رق  إل��ى  واالن��زي��اح  فيه 
الصيني  »ال��ت��ن��ي��ن  ب���  المتمثل  األع���ظ���م«  االس��ت��رات��ي��ج��ي 
ال��ع��م��الق»، ب���أّن ه��ذا ال��ق��رار إن��م��ا ه��و ق���رار ت��رك وتخّل 
محور  في  خاصة  اإلقليمية  للمكونات  بالمجال  وإفساح 
الخارجية  عالقاتها  ونسج  شؤونها  لترتيب  المقاومة 
هذا  بّرر  وقد  األميركية.  والعدوانية  الضغوط  عن  بعيداً 
الظن بقرارات كبرى اتخذها ويتخذها بايدن من األسبوع 
األول لتوليه مقاليد السلطة في أميركا رئيساً يلي من أثار 
وحتى  لمزاجيته  كثيراً  سيطول  الذي  الجدل  واليته  في 

جنونه على حد وصف البعض لترامب.
واليته  ب��دء  م��ن  األول  الشهر  ف��ي  ت��رام��ب  س���ارع  لقد 
اإلرهاب  الئحة  عن  الحوثيين  الله  أنصار  اسم  رفع  إلى 
األسلحة  آخر بوقف تصدير  قرار  مع  تزامناً  األميركية، 
والذخائر الهجومية إلى السعودية، وأعقب ذلك بتسريع 
إل���ى ق����رار االنسحاب  ال��ت��ف��اوض م��ع ط��ال��ب��ان وص����والً 
األميركي واألطلسي من أفغانستان وتكليف تركيا التي 
تلعب دور القاعدة المتقّدمة لأطلسي في الشرق القيام 
على  الحفاظ  شأنه  من  بما  البالد  تلك  في  محددة  بمهام 

وجود محدود فيه.
)التتمة ص6(
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فرن�سا وال�سعودّية والأميركّيون

 

في �صراع حاّد على لبنان.. لماذا؟

{ د. وفيق إبراهيم 

وتنضم  ك��اٍف  غير  ال��ص��راع  م��ن  الجانب  ه��ذا 
اليه سورية وايران بدعم روسي بما يؤدي الى 
قتال أساسية غير  االوسط منطقة  الشرق  جعل 
جائحة  على  العالم  فاستقرار  النتائج.  معروفة 
كورونا وتراجع الصراع االميركي – الروسي، 
لهما من األمور التي ادت الى هدوء ملحوظ في 
بين  الصراع  لكن  نسبياً،  القتال  جبهات  معظم 
االوسط  بالشرق  اإلمساك  الى  الطامحة  ال��دول 
يتصاعد بشكل رهيب سامحاً بانفجار االوضاع 
فلسطين  وفي  مسبوق  غير  نحو  على  لبنان  في 
والشيخ  حماس  إنهاء  “اسرائيل«  حاولت  حيث 
جراح مع حلفائها األتراك على تثبيت سيطرتهم 
فابتدأت  االردن  ف��ي  ام���ا  ال��م��ن��ط��ق��ة،  ت��ل��ك  ع��ل��ى 
المحاكمات في محاولة لتحميل المنتفضين على 
البعض  التي يعتقد  االنقالب  الملك وزر محاولة 
ان  بمعنى  وأميركية  سعودية   – إسرائيلية  أنها 
بفلسطين  األردن  دم��ج  ال��ى  سعت  ال��س��ع��ودي��ة 
ل��دول��ة فلسطين  ن��ه��ائ��ي  ال��م��ح��ت��ل��ة، إلي��ج��اد ح��ل 
رأس  ف��إن  ك��ذل��ك  “اسرائيل«.  دول���ة  ج��ان��ب  ال��ى 
عبر  مصر  إال  تكون  لن  العربية  المجموعة  هذه 
فواضحة  األه���داف  ام��ا  العربية،  ال��دول  جامعة 
بشكل  وحصارهما  وإي��ران  سورية  إبعاد  وهي 
األوسط  الشرق  لعرقلة  محاوالتهما  فيه  تنتهي 
او نصبه ضمن محاور معادية لألميركيين. في 
داخلياً  فريقاً  هناك  أن  يتبين  لبنان  الى  العودة 
مقابل  واإليرانيين  السوريين  من  م��ؤي��داً  قوياً 
جانب  الى  واألميركيين  السعودية  تؤيده  فريق 

افرقاء آخرين مدعومين من الفرنسيين بقوة.
وهل  مؤيديها  بدعم  ال��ق��وى  ه��ذه  تنجح  فهل 
 – اللبناني  فريقهم  دفع  في  األميركيون  ينجح 

اللبنانية؟ اإلقليمي الى اإلمساك بالصيغة 
ال شك في أن األميركيين يحتاجون الى تأييد 
والسعودية  اإلم���ارات  على  ينعكس  لهم  لبنان 
– سعودي،  ايراني  تموضع  دون  حائالً  ويقف 
مليء  لبنان  ان  هو  اهمية  االكثر  الموضوع  لكن 
لفلسطين  المحاذي  الجنوبي  بالغاز على شطره 
المتوسط  ال��ب��ح��ر  ف��ي  ق��ب��رص  وق��ب��ال��ة  المحتلة 
في  السورية  البحرية  الحدود  مع  تماس  وعلى 

الشمال.
ان  ب��وض��وح  يعني  ال��ك��الم؟  ه���ذا  يعني  م���اذا 
اللبناني  ال��غ��از  م��ن  ض��خ��م��ة  ل��ب��ن��ان  ام��ك��ان��ي��ات 
لتسند  وقبرص  اليونان  عبر  ضخها  باإلمكان 
والمنافسة  اوروب���ا  ال��ى  الذاهبة  الغاز  إمكانات 
للغاز الروسي، وبذلك ال يعود لبنان بحاجة الى 
موارد وال صندوق النقد الدولي او البنك الدولي 
المتوسط  مياه  في  اللعب  على  قدرته  يؤكد  بما 
منفرداً. فما يريده االميركيون هو لبنان مستقل 
مع  ح��اج��ات��ه��م  لألميركيين  يلبي  س��وري��ة  ع��ن 
معظم  في  الكفاية  تأمين  وبوسعه  “اسرائيل« 
ح��اج��ات��ه م��ن ت��ل��ك ال��ك��م��ي��ات م��ن ال��غ��از. وهناك 
بعض  في  غازاً  يمتلك  لبنان  ان  يعتقدون  خبراء 
هذه  ف��ي  عريقاً  منتجاً  يجعله  م��ا  البقاع  أن��ح��اء 
الى  النفط  عن  بديالً  تعتبر  أصبحت  التي  المادة 

جانب قطر.
الى  ل��ب��ن��ان  ف��ي ض��م  األم��ي��رك��ي��ون  ه��ل ينجح 
فرنسيّة  منافسات  هناك  السياسي؟  نفوذهم 
الفرنسي   – ال��ل��ب��ن��ان��ي  االرت���ب���اط  ان  ب��اع��ت��ب��ار 
بعضه  عن  نزعه  الصعب  وم��ن  وقديم  تاريخي 
الثقافة  ه��ي  ال��ف��رن��س��ي��ة  أن  خ��ص��وص��اً  ب��ع��ض��اً، 
جانب  ال��ى  ه��ذا  لبنان  في  المنتشرة  االساسية 
األميركي  ال��دور  ال��ى  يحتاجون  الفرنسيين  ان 
والدورين  االسرائيلي  الدور  لمجابهة  لبنان  في 
الخبراء يعتقدون  السوري وااليراني، ما يجعل 
فقط  أميركياً   – فرنسياً  يكون  ل��ن  ال��ص��راع  ان 
ب���ل ق���د ي��ت��م��ح��ور ح����ول ص���راع���ات ح�����ادة بين 
وفرنسا  جهة  م��ن  الله  وح��زب  وإي���ران  س��وري��ة 

واألميركيين من جهة ثانية.
واضحة  ليست  الصراعات  هذه  مثل  ونتائج 
الله  ح��زب  مع  اإلي��ران��ي  ال��س��وري  التحالف  الن 
ال����دور العسكري  ان���ه اص���اب  ال���ى درج���ة  ق���وي 
من  األميركيين  وضع  كما  باهتزاز  االسرائيلي 
التأمرك  شديدة  ادوار  لصناعة  محاوالت  بناء 
الخبراء  يقول  األميركيون؟  ينتصر  هل  للبنان. 
إن حزب الله هو أقوى فريق غير دولتي بوسعه 
قوة  وأي��ة  والفرنسيين  االسرائيليين  مجابهة 
في  تنتشر  واسعة  شعبية  على  اعتماداً  اخ��رى 
ال��ش��رق األوس����ط ح��ي��ث ي��ع��ت��ق��د ال��ن��اس ه��ن��ا ان 
المدعوم  الله  حزب  إلى  يحتاج  المنطقة  تحرير 

من كميات كبيرة من السكان.

خفاياخفايا

شكلت سفارات عربية وأجنبية لجان أزمة 
وغرف عمليات تبدأ العمل أول الشهر 

المقبل لمتابعة تطورات غير عادية يتوقع 
أن يشهدها لبنان ولمواكبة ما يجب فعله 

بصورة سريعة سواء بخصوص أمن 
الدبلوماسيّين أو الرعايا واتخاذ القرارات 

المناسبة إضافة إلخطار عواصمها 
بالتطورات.

الدكتور حسان دياب أمس  }  استقبل رئيس حكومة تصريف األعمال 
في دارته بتلة الخياط، سفير قطر في لبنان محمد حسن الجابر، في حضور 
العالقات  في  البحث  جرى  حيث  طالب،  خضر  الحكومة  رئيس  مستشار 

الثنائية اللبنانية القطرية وفي األوضاع العاّمة في لبنان.
} التقى رئيس الحزب التقدمي اإلشتراكي النائب السابق وليد جنبالط، 
فرونتسكا  جوانا  لبنان  في  الخاصة  المتحدة  األمم  منسقة  كليمنصو،  في 
جنبالط  استقبل  كما  والمنطقة.  لبنان  في  األوضاع  مختلف  عرض  وجرى 
السفير الصيني تشيان مينجيان وعرض معه آخر المستجدات السياسية.
مع  اليرزة،  في  مكتبه  في  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  بحث    {
السفير التشيكي جيري دوليزيل، يرافقه الملحق العسكري العقيد ميلوس 

أوليها، عالقات التعاون بين الجيشين اللبناني والتشيكي.

{ حسن حردان
الواضح من خالل جميع المعطيات أّن أزمة تشكيل الحكومة مستمرة، 
وال أفق في المدى المنظور للخروج منها، وفي المقابل فإّن األزمات مستمرة 
في التفاقم وهي باتت تغرق اللبنانيين في مستنقعها، ومع ذلك ال يرّف 
جفن لمن هم قادرون على أخذ القرار بفتح كوة في جدار األزمات تجعل 
المواطنين يتنفسون ويرتاحون من االنتظار لساعات في طوابير طويلة 
بحثاً  اليوم  قضاء  أو  سياراتهم،  خزانات  لتعبئة  البنزين  محطات  على 
قبل  من  حتى  تقنيناً  تزداد  الكهرباء  فيما  عمل.  فرصة  عن  أو  الدواء،  عن 
المولدات إلخ... وال يكتفى أصحاب القرار بعدم التحّرك إليجاد الحلول، 
معاناة  إلنهاء  عملية  خطوات  أّي  أمام  العراقيل  وضع  على  يعملون  بل 
اليومية والتخفيف من  الناس في الحصول على احتياجاتهم األساسية 
أعباء األزمة على البالد، والحّد من نزيف العملة الصعبة وارتفاع سعر 

صرف الدوالر أمام الليرة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين...
السياسية  الطبقة  من  أساسية  أط��راف  أّن  ال��واض��ح  من  ب��ات  لقد 
السياسية  الحلول  تمنع  التي  ه��ي  ال��ق��رار  مفاصل  على  المسيطرة 
الناس  إبقاء  تريد  ألنها  المتوافرة،  والخدماتية  والمالية  واالقتصادية 
األطراف  هذه  تريد  حّل  بأّي  يقبلون  جعلهم  ألجل  األزمة،  ضغط  تحت 
ثمن  الناس  تدفيع  وبالتالي  سياسياً،  أو  اقتصادياً  كان  إْن  فرضه، 
نتائج سياساتهم الريعية الجائرة التي أفلست البالد، فيصبح مثالً رفع 
المشتقات  شراء  من  بدالً  به،  مسلّماً  أمراً  المحروقات  عن  المتدّرج  الدعم 
النفطية من إيران بالليرة اللبنانية وبأسعار تفاضلية، أو عقد اتفاقيات 
المقايضة مع العراق، أو التكامل مع سورية، أو قبول العروض الصينية 
المستمّر  االنهيار  وتداعيات  المعاناة  اللبنانيين  تجّنب  والتي  إلخ... 
الشرائية، وعندها ال يكون هناك حاجة أصالً  في قيمة عملتهم وقدرتهم 
إذا ما تّم سلوك  التجار والشركات االحتكارية،  الذي يستفيد منه  للدعم 
هذا الحّل المتواقر والذي يصّب في مصلحة الدولة والمواطن في آن معاً. 
وما ينطبق على المحروقات ينسحب أيضاً على الدواء والمواد الغذائية 

حيث يمكن شراء هذه المواد الضرورية من دول عديدة، إما بأسعار أدنى 
قبل  من  الغربية  الدول  من  به  شراؤها  يجري  التي  األسعار  من  بكثير 
العرض  حسب  لبنانية  بمنتجات  المقايضة  عبر  أو  احتكارية،  شركات 
ناحية،  من  صعبة  عملة  نزف  لبنان  على  يوفر  الذي  األمر  العراقي... 

ويخفف من معاناة المواطنين، وتراجع قيمة العملة...
سلوك  ويجري  المتوافرة،  الحلول  ه��ذه  إل��ى  اللجوء  يتّم  ال  لماذا 
إلى نزف  البالد  الدعم وتعريض  طريق مواصلة سياسة االحتكار ورفع 

مستمر... وجعل المواطن يدفع ثمن ذلك؟
الواضح أّن هناك جهات محلية وخارجية تقف وراء ذلك:

تجني  التي  االحتكارية  الشركات  مافيا  وهي  المحلية،  الجهات  أوالً، 
مع  شريكة  سياسية  وأطراف  األزمة...  ظّل  في  سيما  ال  الطائلة  األرباح 

هذه المافيا وتعمل على توفير الدعم لها وحماية احتكاراتها...!
ثانياً، أما الجهات الخارجية، فهي الواليات المتحدة والدول الغربية، 
الذين يقفون وراء سياسة زيادة منسوب الضغط على لبنان واللبنانيين 
لجعلهم يرفعون راية االستسالم ويخضعون لشروط هذه الدول مقابل 
أطراف  بعض  من  وتواطؤ  بمشاركة  لبنان  على  المفروض  الحصار  رفع 

الطبقة السياسية، او الخائفين من تحدي الضغوط الغربية...
إذا كانت هذه هي الجهات التي تقف وراء سياسة تسعير نار األزمات 
ومنع الحلول الجدية لها، فلماذا ال تبادر القوى األخرى المعارضة لمثل 
المتوافرة  الحلول  ايجاد  إلى  استمرارها  من  والمتضّررة  السياسة  هذه 
بأن تستورد هي أو عبر شركات تابعة لها المحروقات واألدوية والمواد 
وبالتالي  المقايضة،  أو  اللبنانية،  وبالليرة  صديقة،  دول  من  الغذائية 
االرتفاع  لهذا  حّد  ووضع  الموطن،  منها  يعاني  التي  الذّل  حالة  إنهاء 
الغربية  ال��دول  الب��ت��زاز  ح��ّد  وض��ع  واس��ت��ط��راداً  باألسعار،  الجنوني 
من  النيل  ومحاولة  لبنان  إلخضاع  معها  المتواطئة  المحلية  واألطراف 
مواجهة  في  األساسية  العقبة  تشكل  التي  الماسية،  ومعادلتها  مقاومته 
زمن  إلى  لبنان  إعادة  إلى  الساعية  الصهيونية  األميركية  السياسات 
العدو  كيان  قبل  من  مستباحاً  بلداً  جعله  وبالتالي  ضعفه،  في  قوته 

الصهيوني والواليات المتحدة األميركية...
نصرالله  حسن  السيد  سماحة  الله  حزب  عام  أمين  كالم  يحمل  فهل 
وينهي  األزمة،  جدار  في  كوة  ويفتح  اللبنانيين  جراح  يشفي  ما  اليوم 
بشراء  قراره  ينفذ  بأن  المواطنون...  يعيشها  التي  والهوان  الذّل  حالة 
اللبنانية،  وبالليرة  إيران  من  ومازوت...  بنزين  من  النفطية  المشتقات 
االحتكارية  الشركات  تمارسة  ال��ذي  لالبتزاز  ح��داً  يضع  وبالتالي 

بالتواطؤ مع بعض األطراف السياسية..
هذه  على  يقدم  السيد  سماحة  ليت  يا  يقول،  المواطن  حال  لسان 
الخطوة، ولو كانت متأخرة، لكن تشكل بداية للتوجه شرقاً لحّل أزمات 
الذي  للغرب،  التابعة  الحكومية  السياسات  بها  تسّببت  التي  لبنان 
تكسر  اقتصادية  معادلة  فرض  وبالتالي  االقتصادي،  حصاره  منها  زاد 
دول  جميع  على  عالقاته  في  منفتحاً  لبنان  وتجعل  للغرب،  التبعية 
كما  الشرق  دول  على  ينطبق  األمر  وهذا  مصالحه،  له  يؤّمن  بما  العالم 
العالقات مبنية على  أن تكون  المهّم  الجنوب،  أو  الشمال  أو  الغرب  دول 
قواعد تؤّمن مصلحة لبنان وتسهم في مساعدته على حّل أزماته بأفضل 
وضغوطها  الغربية  للسياسات  االرتهان  من  لبنان  وتحّرر  الشروط... 
الهادفة للنيل من عناصر قوة لبنان المتمثلة بالمعادلة الماسية، الجيش 
ألجل  األزمات،  تفاقم  استثمار  إلى  سعيه  خالل  من  والمقاومة،  والشعب 
تفكيك هذه المعادلة عبر جعل الشعب يبحث عن حّل ألزماته بأّي ثمن، 

والجيش رهن فتات المساعدات األميركية الغربية...
ولهذا لو انه تّم اعتماد سياسة اقتصادية تتجه نحو قبول المساعدات 
حكومة  استقالة  قبل  تقدمها،  دولة  أّي  من  المشروطة  وغير  السخية 
للمال  هدر  من  الكثير  الكثير  وفر  لبنان  لكان  دي��اب،  حسان  الرئيس 
والزمن، وحال دون تفاقم األزمات التي يعاني منها اللبنانيون اليوم... 
وجّنب الشعب والجيش االرتهان لمساعدات دول الغرب التي تقف وراء 
إلضعاف  محاولة  في  كراماتهم...  وامتهان  اللبنانيين  إذالل  على  العمل 
التي  بمقاومتهم  التمّسك  عن  يتخلون  وجعلهم  الوطنية..  مناعتهم 

تحميهم من العدوانية واألطماع الصهيونية...

مافيا االحتكارات وجهات محلية وخارجية وراء اأزمات اللبنانيين
فهل يحمل كالم ال�سّيد ما ي�سفي جراحهم ويحمي المعادلة الما�سية؟

Thirteenth year /Friday / 25 June 2021
السنة الثالثة عشرة / اجلمعة / 25 حزيران 2021

عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  ترأس 
أمس في قصر بعبدا، اجتماعاً ضّم وزيري المال 
األعمال  تصريف  حكومة  في  والمياه  والطاقة 
مصرف  وح��اك��م  غجر،  وري��م��ون  وزن��ي  غ��ازي 
وضع  لعرض  ُخصص  سالمة،  ري��اض  لبنان 

المحروقات في البالد وانعكاساته.
وتم خالل االجتماع درس عدد من االقتراحات 
وتفادي  المحروقات  أزم��ة  معالجة  إل��ى  اآليلة 
على  تنعكس  سلبية  مضاعفات  أّي  حصول 

االستقرار األمني والمعيشي في البالد.
برئيس  هاتفياً  اتصاالً  عون  الرئيس  وأجرى 
دياب،  حسان  الدكتور  االعمال  تصريف  حكومة 
وتداوال في النقاط المطروحة، وتقّرر على أثر ذلك 
اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف 
من  للحّد  الالزمة  بالترتيبات  القيام  من  لبنان 
يجري  التي  التشريعات  بانتظار  األزم��ة  تمّدد 
درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير 

الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم .
في  اإلع���الم  مكتب  نفى  آخ���ر،  صعيد  على 
من  عون  استياء  عن  ترّدد  ما  الجمهورية  رئاسة 
من  اإلقراض  على  التوقيع  عن  دياب  “امتناع« 
و«تحميله  المحروقات  أزمة  لحّل  لبنان  مصرف 

مسؤولية ما سيجري في الشارع«.
رئيس  بين  التعاون  “أّن  اإلعالم  مكتب  وأكد 
الجمهورية والرئيس دياب قائم على كّل ما يحقق 
مصلحة لبنان واللبنانيين، ال سيما في الظروف 

الصعبة التي يمّر بها لبنان«.

عون تراأ�س اجتماعًا �سّم وزني وغجر و�سالمة واتفق مع دياب

على اإجراءات ا�ستثنائية تحّد من تمّدد اأزمة المحروقات

)داالتي ونهرا( عون مترئساً االجتماع وإلى يمينه وزني وغجر وسالمة في بعبدا أمس  

الأ�سعد: �سالمة ُينّفذ الأوامر 

 الأميركية بت�سديد الح�سار

 على لبنان و�صورية

األسعد  معن  المحامي  األسعدي«  ل�«التيار  العام  األمين  رأى 
الضرورية  الغذائية  والمواد  السلع  فقدان  مرحلة  لبنان  بلوغ  »أن 
باقتراب  والتهديد  المسبوق  وغير  الجنوني  األسعار  وارتفاع 
للشعب  اليومية  الحياة  وتعطيل  والمازوت  البنزين  مادتي  تبّخر 
اللبناني، مؤّشرات سلبية وسيئة وخطيرة تتربص بلبنان وشعبه 

ودولته ومؤسساته«.
واعتبر في تصريح أمس »أن الحديث عن استيراد المحروقات من 
إيران أو من خالل الدولة اللبنانية، أمر في غاية الصعوبة، ولو كانت 
النية موجودة«، موضحاً »أن أسباب صعوبة استيراد المحروقات، 
رحمة  تحت  حتماً  ستكون  ذلك،  أرادت  ما  إذا  الدولة  أن  إلى  تعود 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، الذي أثبت في سلوكه وقراراته 
الحاكمة  الطبقة السياسيه  أوامر  ُينّفذ  أنه ال يلتزم وال  وتوجهاته، 
وال قراراتها، بل أوامر اإلدارة األميركية بتشديد الخناق والحصار 
األميركي االقتصادي والمالي على لبنان وسورية، وهذا يعني أنه 
سيشكل عائقاً أمام استيراد الدولة للمحروقات، أّما لجهة استيراد 
مجلس  بإقرار  تتمثل  الوحيدة،  العقبة  فإن  إيران،  من  المحروقات 
النواب اللبناني القانون رقم 44 الذي أقّر في جلسته المنعقدة في 
األميركية  المالية  الوصاية  تحت  لبنان  ووضع   ،2015/11/24
األموال،  وتبييض  اإلرهاب  لمكافحة  نيويورك  بمعاهدة  وارتبط 
األمر الذي يعني، أنه ال تستطيع أي شركة لبنانية، من استالم أو 

تخزين أو تصريف المحروقات خوفاً من العقوبات األميركية«.
وأكد »أن الحّل الوحيد المتاح حالياً الستيراد البنزين من إيران، 
تصديره أوالً إلى الموانئ السورية، وإدخاله بّراً إلى لبنان«، الفتاً 
إلى »وجود بارقة أمل لالستيراد من إيران، تتمّثل بما تم تسريبه 
النفط  شركات  عن  األميركية  العقوبات  رف��ع  ق��رار  اقتراب  عن 

اإليرانية«.
لتصريف  دستوري  »واجب  المستقيلة  الحكومة  على  أن  ورأى 
خيانة  بمثابة  ُيعتبر  به،  االلتزام  عن  التّمنع  حال  وفي  األعمال 
إذا  التمويلية  البطاقة  »إقرار  أن  معتبراً  والشعب«،  للوطن  عظمى 
دون  من  األسعار  وارتفاع  الدعم  رفع  لتبرير  إالّ  هو  ما  تحقق،  ما 

إقرارها«. 

النائب  الوطني«  »الحوار  حزب  رئيس  أعلن 
الجمهورية  مفتي  أمس  اقائه  بعد  مخزومي  فؤاد 
»أن  الفتوى  دار  في  دري��ان  اللطيف  عبد  الشيخ 
واألزم��ات  البلد  أوض��اع  في  للبحث  هي  الزيارة 
األوضاع  على  انعكاساتها  بكل  به  تعصف  التي 

االقتصادية واالجتماعية والمعيشية«.
مستقلين  حكومة  تشكيل  »ض����رورة  وأك���د 
للبدء  وش���رط  دول���ي  مطلب  ه��ذا  أن  سيما  وال 
لمساعدة  المغتربين  واستقطاب  باإلصالحات 
اليوم  »نحن  وقال  المستثمرين«.  وجذب  بلدنا 
»المرجعيات  على  متمنياً  بحكومة«،  نطالب 
بوضوح  األم��ور  ت��رى  أن  المستقلة  السياسية 
مستقلين  حكومة  تشكيل  إل��ى  جاهدة  وتسعى 
تقّدم  أن  على  وزرائ��ه��ا،  جميع  إل��ى  رأس��ه��ا  م��ن 
الدول  »مختلف  أن  إلى  الفتاً  إصالحياً«،  برنامجاً 
مستعّدة  وأميركا  األوروبي  االتحاد  رأسها  وعلى 
الحكومة  تكون  أالّ  بشرط  لكن  لبنان،  لمساعدة 

الجديدة حكومة »صفقة »كالعادة«.
وعن الحديث عن البطاقة التمويلية، قال »إننا 
في  اإلس��راع  باتجاه  الدفع  إل��ى  نسعى  شك  بال 
وضعها حّيز التنفيذ، لكن الخوف من أن البعض 
مصدر  هنالك  ليس  إذ  كبيراً  كالماً  المواطن  يبيع 
»من  أن  إل��ى  مشيراً  ذل��ك«،  لتحقيق  ك��اف  مالي 
غير المجدي إقرار البطاقة من دون رفع تدريجي 
زيادة  شأنه  من  ذلك  ألن  الحدود،  وضبط  للدعم 
للسرقة  حّد  وضع  دون  من  الدولة،  على  التكلفة 

والنهب والفساد«.
وتساءل »أين الخطة الشاملة والواضحة التي 
إلى  داعياً  أساسها؟«،  على  البطاقة  توزيع  سيتم 
بالبلد  النهوض  شأنها  من  تنموية  خطة  »وضع 

ومساعدة الناس بشكل أفضل«.
نفسها  تضع  مخزومي  مؤسسة  أن  وأع��ل��ن 
القيمين  وجميع  الفتوى  ودار  دري��ان  بتصرف 
لقاح  بملف  يتعلق  ما  »في  لها  والتابعين  عليها 
على  متمنياً  كورونا«،  فيروس  لمواجهة  فايزر 
كل من »يريد مساعدة لبنان اإلسراع في استقدام 
وتعجيل  الناس  من  عدد  أكبر  ليستفيد  اللقاح 
وتعافي  االقتصاد  وتحريك  البلد  فتح  عملية 

المؤسسات«.
نبيه  الرئيس  مبادرة  حول  س��ؤال  على  ورداً 
جميع  على  ب�«التمني  مخزومي  أج��اب  ب���ّري، 
أجندتها  مقدمة  في  يكون  أن  المؤّثرة  األط��راف 

تشكيل حكومة مستقلين، وهذا لن يحصل إذا بقيت 
المنظومة الحاكمة متمّسكة بمبدأ بالمحاصصة«.

بتشكيل  سُيكلّف  ك��ان  إذا  عما  سؤاله  ول��دى 
الحريري،  سعد  الرئيس  اعتذار  حال  في  حكومة 
لفت إلى أنه »تحدث من على هذا المنبر في كانون 
الثاني 2019 حين أكد حينها ويكّرر اليوم أنه غير 
تعليمات  يأخذ  ال  وأنه  الحكومة،  لرئاسة  مرشح 
حكومة  وأي  الناس  أجل  من  يعمل  بل  أح��د،  من 
تأتي بها المنظومة نفسها ستكون بمثابة حكومة 
»المطلوب  أن  على  مشدداً  ثانية«،  دياب  حسان 
اليوم التوافق على برنامج يدعم استقاللية القضاء 

والمحاسبة والتفاوض مع البنك الدولي«.

مخزومي من دار الفتوى: ال حكومة

طالما المنظومة الحاكمة متم�ّسكة بالمحا�س�سة

دريان ومخزومي خالل لقائهما في دار الفتوى أمس  )داالتي ونهرا(

)داالتي ونهرا( جنبالط خالل استقباله فرونتسكا في كليمنصو أمسدياب مستقبالً سفير قطر بحضور طالب أمس  
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اللجان ُتقّر البطاقة التمويلية: الم�ستفيدون

اأكثر من 500 األف بحّد اأق�سى 137 دوالرًا
ت�سييع قبي�سي وبناتها الـ 4 في ال�سرقية

عماد حويلي: دولتنا ترانا نهاجر وترى كيف ُيقتل اأوالدنا!

مواقف منّددة  بحجب وا�سنطن و�سائل اإعالم مقاومة:

تك�سف زيف ونفاق الديمقراطية االأميركية

تحركات ال�سارع عادت بتقطع: اإقفال طرقات وحرق اإطارات
عمليات  خللال  مللن  الللشللارع  تحركات  عللادت 
وذلك  وعفوي،  متقطع  بشكل  وإن  الطرقات  قطع 
اإلقتصادية  األوضللللاع  تلللرّدي  على  احتجاجاً 
واستمرار مشهد طوابير السيارات أمام المحطات. 
ونّظمت مجموعة من المحتجين وقفة أمام مصرف 
منّددين  مشّددة،  أمنية  إجللراءات  ظل  في  لبنان، 
التي  المتّبعة،  واالقتصادية  المالية  بالسياسة 
أدت إلى االنهيار وترّدي األوضاع االجتماعية على 
الوقفة  المحتجون  أنهى  مختلف الصعد. وبعدما 
في  الرئيسي  الشارع  باتجاه  تظاهرة  في  ساروا 

منطقة الحمرا.
توازياً، انطلقت مسيرة راجلة من مستديرة أبو 
شوارع  وجابت  أطفال  يتقدمها  طرابلس  في  علي 
المدينة احتجاجاً على ترّدي األوضاع االقتصادية

»واتساب«  تطبيق  عبر  انتشرت  وبعدما 
عللدٍد  فللي  الطرقات  وإقللفللال  للتظاهر  دعلللوات 
على  السير  محتجون  قطع  المناطق،  مللن 
تحويله  وتم  عرمان  مدخل  المنية  أوتوستراد 
على  السير  ُقطع  كما  المجاورة.  الطرقات  إلى 
وُقطع  برقايل.  مفرق  عند  حلبا  أوتوستراد 
السير على أوتوستراد البّداوي محلة األكومي، 
ثم ما لبث أن أعيد فتحه. كذلك الحال بالنسبة 
إلى مسلكي أوتوستراد زوق مصبح بعد إقفاله 
الصعبة  المعيشية  األوضللاع  على  اعتراضاً 
البنزين.   مادة  وفقدان  الللدوالر،  سعر  وارتفاع 
الشاحنات  أصحاب  من  جداً  كبير  عدد  وركن 
على  الللزوق  أوتللوسللتللراد  طللول  على  آلّياتهم 
عمد  كللذلللك  بلليللروت.  إلللى  الللمللؤدي  المسلك 

محتجون إلى إقفال طريق جل الديب.
األوضلللاع  علللللى  محتجون  قللطللع  وجللنللوبللاً، 
الطريق  المعيشية  الحياة  وتللرّدي  االقتصادية 
وحارة  النجمة  ساحة  مستديرة  وعند  البحرية 
صيدا إضافًة إلى خط صيدا - صور باالتجاهين، 
عند مفترق الخرايب والزرارية. وأعاد الجيش فتح 
الطريق في شارع المصارف في مدينة صيدا بعد 

مغادرة المحتجين .
إيليا  ساحة  وسللط  الشبان  من  عللدد  وقطع 
»الللذّل  على  احتجاجاً  بالسيارات  صيدا  في 
الللدوالر  سعر  وارتللفللاع  الللوقللود  محطات  أمللام 
بالتيار  القاسي  والتقنين  الغذائية  المواد  وغاء 
عدد  نزل  كما  فتحها.  الجيش  وأعاد  الكهربائي« 
من المتظاهرين إلى الشوارع في صيدا وأطلقوا 

هتافات ضّد السلطة.
عرمون  دوحللة  في  الطريق  محتجون  وقطع 
الكهربائي.  التيار  انقطاع  الطريق احتجاجاً على 
وشلللهلللدت مللنللاطللق علللديلللدة إقلللفلللاالً للللللطللرقللات 
على  مجهولون  أقدم  كما  مختلفة،  واحتجاجات 
الطاقة  وزارة  مبنى  على  مشتعلة  مللواد  رمللي 

والمياه.
وعمد عدد من  المحتجين  إلى قطع الطريق تحت  
الشيعي  اإلسامي  المجلس  مقابل  المطار   جسر 
المشتعلة  وحاويات  النفايات   باإلطارات  األعلى 
المتردية. وليس بعيداً،  احتجاجاً على األوضاع 
السفارة  مستديرة  عند  الطريق  محتجون   قطع 
باإلطارات  الرياضية  المدينة  وطريق  الكويتية  

المشتعلة ومستوعبات النفايات. 

»رابطة ال�سغيلة« زارت ال�سفارة االإيرانية

الخطيب: هنيئًا لنا ولكم بانتخاب الرئي�س رئي�سي

»اأمل« و»حزب اهلل« للمنا�سرين: 

الأعلى درجات االن�سباط ونبذ التفرقة 

ف�سل اهلل حذر من عواقب البقاء تحت رحمة المحتكرين:

رفع الدعم من دون بدائل بمثابة اإعالن حرب على النا�س

)علي فواز( اللجان النيابية المشتركة مجتمعة في ساحة النجمة أمس  

فيروزنيا متوسطاً الخطيب وخامه يار وأعضاء الوفد في السفارة اإليرانية أمس

البطاقة  المشتركة  النيابية  اللجان  أقللّرت 
ألف   500 زهللاء  منها  ليستفيد  التمويلية  
حد  صاحية  الحكومة  وأُعللطلليللت  مللواطللن، 
أقصى 137 دوالراً، على أن تقّدم  في األسبوع 
المقبل مشروع قانون معجاً لمجلس النواب، 
الدعم  ومصادر  بأسلوب  ويتعلق  لمناقشته، 
المالي، وأيضا بقضايا إجرائية  الدعم  وكيفية 
وتتعلق  الحكومة،  صاحية  من  هي  أخللرى 
والتي  الللدعللم  رفللع  سيشملها  التي  بالسلع 

أصبحت مشمولة اليوم.
مجلس   رئيس  نائب  أعللرب  الجلسة  وبعد 
»تّم  أنه  اعتقاده،  عن  الفرزلي  إيلي   النواب  
بشكل  التمويلية  البطاقة  إقرار  في  مهّم  إنجاز 
لتقديم  األسللاس  تكون  أن  أجللل  من  حصري 
المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف 

السلبية التي يمّر بها«. 
»السؤال  الحسن  أبو  هللادي  النائب  وقللال 
أن  فقط  مهماً  ليس  الللمللطللروح،  األسللاسللي 
العاّمة  الهيئة  إلى  بها  ونذهب  البطاقة  ُنقّر 
وُنصدرها، المهم أن نحافظ على عدد العائات 

التي ستستفيد، والمهم أن نحافظ على سقف 
عن  عدا  دوالراً،   137 األدنللى  بالحد  البطاقة 
األمر،  هذا  على  تحفظات  لدينا  ستكون  ذلك 
إقرار  أي  ولكن كي نكون واضحين أيضاً، فإن 
وأوهام  كام  هو  بالتمويل  ضمانات  دون  من 
هذه  في  نشارك  لن  ونحن  اللبناني  للشعب 

الحفلة وفي هذه المسرحية«. 
المتحدة  األمم  أن  أضاف »باألمس سمعنا 
السوريين،  لاجئين  دوالر  مليارات   5 أقّرت 
وهذا حّق فهم يحتاجون هذا الدعم في لبنان 
مليار  إلى  بحاجة  نحن  الجوار.  دول  وفي 
و200 مليون، كيف نحصل عليها إذا لم يكن 
حائزة  حكومة  قائمة،  موثوقه  سلطة  هناك 
الدولي.  المجتمع  من  والقبول  الثقة  على 
صندوق  الللدولللي،  المجتمع  يللحللاور  فمن 
المانحة.  والهيئات  الدولي  والبنك  النقد 
هناك  تكن  لم  اذا  المال  على  نحصل  كيف 

حكومة؟«. 
وشّدد على »أن المدخل االساسي لمعالجة 

كل األزمات، بما فيها البطاقة، هي حكومة«.

{ مصطفى الحمود
بمأتم  والجنوب  الشرقية  بلدة  أهالي  شّيع 
الللذي  الللمللرّوع  السير  حللادث  ضحايا  مهيب 
فاطمة  صيدا:   - الجية  أوتوستراد  على  وقع 
 17( زهراء  األربع  وبناتها  عاماً(   38( قبيسي 
عاماً( وآية )12 عاماً( والتوأمين تيا وليا عماد 

حويلي )7 أعوام(.
ُنقلت  أن  بعد  التشييع،  مراسم  انطلقت 
الجثامين الخمسة في سيارات إسعاف تابعة 
»مستشفى  من  اإلسامية«،  الصّحية  »للهيئة 
الشيخ راغب حرب« في تول إلى بلدة الشرقية 
الللزوج  وألقى  الوقت،  لبعض  ُسّجيت  حيث 
أمس  فجر  وصل  الللذي  حويلي  عماد  والوالد 
من ليبيريا وهو يعاني من إصابته بالماريا، 
لها  أُعللّد  التي  الجثامين  على  األخيرة  النظرة 

استقبال حاشد في ساحة البلدة.
التشييع، قال حويلي  وقبيل انطاق موكب 
من  به  مررت  بما  يمّر  أن  منكم  ألّي  أتمنى  »ال 
من  كثير  كما  فأنا  وفاجعة،  وغللربللة  هجرة 
وأرضنا  وأوالدنلللا  أهلنا  تركنا  اللبنانيين، 
اللقمة  هذه  العيش،  لقمة  أجل  من  وهاجرنا 

التي ُنحرم منها في وطننا«.
ونترك  نهاجر  ترانا  دولتنا  »لألسف  أضاف 
يموت  وكما  أوالدنا،  ُيقتل  كيف  وترى  أرضنا، 
تستشهد  لم  ولو  الغربة،  باد  في  مّنا  الكثير 

عائلتي اليوم لربما كنت أنا مّت في الغربة. أنا 
اليوم مفجوع بخسارة عائلتي، زوجتي وبناتي 
األربع، خسرت تيا وليا التوأمين بعمر الورود 
اإليمان  في  اآلية  وآية  األولى،  شمعتي  وزهراء 

واألخاق، كل ذلك سببه إهمال الدولة«.
بعد ذلك، ُحملت الجثامين الخمسة وقد ُلّفت 
بالعلم اللبناني، على األكّف، وسار المشيعون 
في موكب مهيب جاب شوارع البلدة، بمشاركة 
النائب هاني قبيسي ممثاً رئيس مجلس النواب 
نبيه بّري، مسؤول قطاع جبشيت في حزب الله 
خضر عزالدين، شخصيات روحّية وفاعليات، 

ثم ووري الضحايا في  الثرى في قبر جماعي.
أن  إللللى  قبيسي  الللنللائللب  أشلللار  ذللللك  إللللى 
الفاجعة كبيرة. وأضاف »مهما تحدثنا ومهما 
حجم  عن  ُنعّبر  أن  نستطيع  ال  الكلمات  َكُبرت 
هذه المأساة، نسأل الله أن يوفق الجميع لكي 
وتجّنب  ومشاكله  أزماته  من  الوطن  يخرجوا 
لهذا  يكون  ولكي  ومحبة  بوعي  أبنائه  خسارة 

الوطن دولة وحكومة تتابع كل التفاصيل«.
هو  والوحيد  الحقيقي  »المخرج  أن  وأكللد 
وتهتم  الناس  مصالح  تراعي  حكومة  بتشكيل 
بشؤونهم، وُتجّنبهم هذه المشاكل من مشكلة 

المحروقات إلى كل المشاكل األخرى«.
وصُغرت  الللوزارات  صُغرت  »حقيقة  ختم 
ليخرج  يتنازل  أن  الجميع  وعلى  المواقع 

الوطن من أزمته«.

نّدد حزب الله وقوى سياسية بحجب اإلدارة 
لوسائل  اإللكترونية  المواقع  من  عدد  األميركية 

إعام مقاومة. 
واالتللصللاالت  اإلعلللام  لجنة  رئيس  واعتبر 
النيابية الدكتور حسين الحاج حسن في بيان 
»أن ما أقدمت عليه اإلدارة األميركية بالقرصنة 
إلى  يهدف  وإعامي  فكري  وإرهللاب  جريمة  هو 
التي  الحقيقة  حجب  ومحاولة  الحريات  قمع 
تتولى هذه المواقع إظهارها للرأي العام العربي 
األميركي  العدوان  حول  والدولي  واإلسامي 
فلسطين  في  المنطقة  شعوب  على  اإلسرائيلي 

واليمن والبحرين والعراق وايران«.
زيف  تكشف  القرصنة  هذه  »أن  إلى  وأشللار 
وحقوق  اللللرأي  وحللريللة  الديمقراطية  ونللفللاق 
اإلنسان التي تدعيها اإلدارة األميركية، كما أنها 
األميركية  المتحدة  الواليات  صدر  ضيق  ُتبرز 
بكل جبروتها وضخامة مؤسساتها اإلعامية من 
وسائل إعام المقاومة«، الفتاً إلى أن »كل األحرار 
العدوان  هذا  ويستنكرون  يدينون  والشرفاء 

األميركي اإلسرائيلي على اإلعام الحّر والمقاوم 
ويعلنون تضامنهم مع هذه الوسائل اإلعامية 
سوف  المقاوم  اإلعللام  أن  ويؤكدون  المقاومة 
والتحديات  الصعوبات  بلغت  مهما  يستمر 

واالعتداءات األميركية واإلسرائيلية«.
بدوره،  غّرد النائب الدكتور إبراهيم الموسوي 
عبر حسابه على«تويتر«، قائاً »واشنطن ُتغلق 
المقاومة:  لمحور  اإللكترونية  المواقع  عشرات 
حجة  وصللدق  منطق  وقللوة  فعالية  دليل  هللذا 
المقاومة«، مضيفاً »أن تأثيرها بدأ بخلق تحّول 
اسرائيل  إن  العالمي.  العام  الللرأي  لدى  فعلي 
وكنظام  وعدوانية  احتال  كقوة  تتكشف  بدات 
فصل عنصري. إن الديمقراطية األميركية نفاق 

وأسطورة مدعاة. وسام شرف جديد«.
اإلعامية  العاقات  وحدة  مسؤول  واستنكر 
أقدمت  ما  »بشّدة  عفيف  محمد  الله  حزب  في 
موصوفة  جريمة  من  األميركية  اإلدارة  عليه 
بحق عدد كبير من المواقع اإلعامية الحّرة، في 
خطوة تؤكد سياسة قمع الحريات التي تنتهجها 

واشنطن تحت عناوين بّراقة كاذبة«.
وقال في تصريح » لقد أرادت اإلدارة األميركية 
عن  الحقيقة  حجب  السيئة  الخطوة  هللذه  من 
الجرائم والفظائع التي ترتكبها الواليات المتحدة 
المظلومة  منطقتنا  شعوب  ضللد  وحلفاؤها 
خصوصاً في فلسطين واليمن حيث يتعرضون 

ألبشع أنواع التنكيل والحصار«.
أضاف »إننا إذ نعّبر عن تضامننا ووقوفنا إلى 
جانب هذه المواقع الشريفة التي لن تتمكن أي 
قوة مهما بلغت غطرستها من إخفاء نور الحقيقة 
التي تصدح بها، ندعو إلى أوسع حملة تضامن 
مع هذه المؤسسات اإلعامية لتستمر في تأدية 

رسالتها اإلنسانية الصادقة«.
وأشار رئيس »تيار صرخة وطن« جهاد ذبيان 
األميركية  المتحدة  »الواليات  أن  إلى  بيان،  في 
مفاهيم  عن  تكون  ما  أبعد  أنها  مجدداً  ُتثبت 
عن  التعبير  وحرّية  الديمقراطية  وشللعللارات 
الرأي، بعد إقدامها على منع بث عدد من وسائل 
اإلعام التي تدور في الفلك المعاكس للتوجهات 

والسياسات األميركية، ما يؤكد أن هذه الوسائل 
اإلعامية تنجح في فضح السياسات األميركية 
فلسطين  فللي  أو  اليمن  فللي  سللواء  وحلفائها، 
المحتلة أو غيرها من الدول التي كان لواشنطن 
وقتل  تدميرها  في  الطولى  اليد  حلفائها  عبر 
والحرية،  الديمقراطية  شعارات  تحت  شعوبها 
انكشفت  ما  سرعان  أكاذيب  من  هنالك  ما  وإلى 

أهدافها«.
إلى  والشريفة  الحّرة  اإلعللام  وسائل  ودعللا 
»التضامن مع اإلعام المناهض والمقاوم، والعمل 
من أجل فضح السياسات األميركية حول العالم 
أسطورة  إسقاط  أجل  من  العام،  للرأي  وكشفها 
الحريات والدفاع عن الديمقراطية التي تزعمها 
التي  الجرائم  على  للتغطية  المتحدة،  الواليات 
ترتكبها من أفغانستان إلى العراق واليمن وباقي 
الدول المناهضة للسياسة األميركية، سواء عبر 
من  أو  بالوكالة،  الحروب  أو  المباشرة  الحروب 
خال سياسات الحصار والتجويع وهذه جرائم 

بحق اإلنسانية جمعاء«.

النائب  الشغيلة«  لل«رابطة  العام  األمين  زار 
الجمهورية  سللفللارة  الخطيب  زاهللر  السابق 
قيادة  من  وفد  رأس  على  اإليرانية  اإلسامية 
السفير  استقباله  في  وكان  وكوادرها.  الرابطة 
المستشار  حضور  في  فيروزنيا  جال  محمد 
بيروت  فللي  اإلسللاملليللة  للجمهورية  الثقافي 
آلخر  عرض  وكللان  يللار.  خامه  عباس  الدكتور 

التطورات.
وهنأ الخطيب السفير فيروزنيا »ومن خاله 
بنتائج  اإليللرانللي،  والشعب  إيللران  في  القيادة 
السيد  وفللوز  اإليرانية  الرئاسية  االنتخابات 

إبراهيم رئيسي بمنصب رئيس الجمهورية«.
وهنيئاً  لللكللم،  وهنيئاً  لللنللا،  »هنيئاً  وقلللال 
لشعوبكم الظافرة الوفية لنهج الثورة الخمينية 
بالرئيس  الفائزة  الرئاسية  االنتخابات  في 
المرشدية  بقيادة  رئيسي  إبراهيم  الللثللوري 
انتخابات  األبية.  القوية  إيللران  في  الخامنئية 
أخاقية.  طهرانية  مشروعة  شرعية  حضارية 
ولم ال تكون قدوًة حسنة للعالم ال سيما أنها في 
دستورها وتشريعاتها وأنظمتها المدنية ثورية 
ملتزمة  اإلنسانية  بقيمها  وحنيفية  توحيدية 

تطبيقياً حدود الله«.
السفير  إلى  الخطيب  قّدم  اللقاء،  نهاية  وفي 
الفهم  كتاب  بينها:  وثائق  مجموعة  اإليراني 
الثوري العلمي للنضال البرلماني والجماهيري، 
الثوري  الفهم  كتاب  اإلداري،  اإلصللاح  وثيقة 
مجموعة  إلللى  باإلضافة  والماركسية،  للدين 
الللثللورة  مللن  الللرابللطللة  مللوقللف  تتضّمن  وثللائللق 
اإلسامية اإليرانية، وزيارة وفد الرابطة برئاسة 

الخطيب إلى إيران إثر انتصار الثورة واجتماعه 
مع اإلمام الراحل الخميني.

من جهتها، أعلنت »حركة التوحيد اإلسامي«، 
في بيان، أن أمينها العام الشيخ بال شعبان زار 
خامه يار في مقّر المستشارية في بيروت، مهنئاً 
والذي  األخير  االنتخابي  االستحقاق  »بإنجاز 

يعّبر عن آمال الشعب اإليراني الشقيق«..
للرئيس  التمنيات  »عللظلليللم  عللن  وأعللللرب 
التصّدي  مسيرة  في  بالتوفيق  رئيسي  إبراهيم 
للمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقه في حّل 
األزمات التي يعانيها الشعب اإليراني بمختلف 
الصعبة  االقتصادية  األوضاع  خصوصاً  فئاته 
منذ  الظالم  الغربي  الحصار  بها  تسّبب  التي 

عقود«.

المنتظرون جواب حزب اهلل

{ عمر غندور*
الحر  الوطني  التيار  رئيس  طرح  على  الله  حزب  رّد  حول  تزال  وال  التوقعات  كُثرت 
في  يراه  ما  اتخاذ  الله  نصر  حسن  السيد  سماحة  »فّوض«  الذي  باسيل  جبران  النائب 

مسألة تشكيل الحكومة.
والتفصيات  والتحليات  والتوقعات  التخمينات  سوق  نشط  الجواب؟  يأت  لم  ولما 
أربكت  الحر  الوطني  التيار  رئيس  مبادرة  بأن  االّدعللاء  الى  والتفريعات  والتأصيات 
الحزب وخّيرته بين استمرار مفاعيل تفاهم مار مخايل وبين استمرار تفاهمه مع الرئيس 
عاقة  أّن  يدرك  الذي  باسيل  الوزير  بال  في  يخطر  ال  قد  غباء،  محّض  وهذا  بري.  نبيه 

الحزب بالرئيس بري هي خارج »أدوات السياسة«.
وذهب آخرون الى االّدعاء بأن تفويض سماحة السيد بالموقف الذي يراه في موضوع 
تشكيل الحكومة، ال يجوز ألّن التيار الوطني الحر »يقاتل« من اجل الحقوق المسيحية وال 

يمكن أن تصبح هذه الحقوق سلعة في البازار السياسي!
وال بّد للقيادات المسيحية ان تعقد مؤتمراً بحضور بابا روما للتشاور في األمر منعاً 

النهيار لبنان.
المفاوضات  نتائج  ينتظر  الحكومة  تشكيل  تعقيدات  تواصل  اّن  يعتقدون  وآخرون 

الجارية بين الواليات المتحدة وإيران.
على  بري  الرئيس  تأكيد  والتحليات،  التوقعات  خارج  الملموسة  الوقائع  في  أما    

استمرار مبادرته حتى تأتي مبادرة أفضل منها.
يتابع  من  ألّن  الحّد،  هذا  الى  مبهماً  نجده  ال  الله  حزب  موقف  في  الغموض  أما     
المحاوالت التي يبذلها الحزب لتفكيك عقد التشكيل قائمة في الليل والنهار، وهي تراعي 
المسافات اآلمنة بين جميع االفرقاء بما يحفظ للبنان أمنه وسامه وتعايشه بين جميع 

مكوناته، ومن يرى غير ذلك فهو ملتبس.
لذلك على اللبنانيين، أو الذين يحاولون الصيد في بحر هواجسهم وعقدهم واالستثمار 
في االوضاع المهترئة القائمة ان يدركوا أّن ما وصلنا اليه لم يكن وليد ساعته، بل نتيجة 
حتمية لعربدة سياسّييه على مدى ثاثة عقود من الفساد والشخصانية واللصوصية، 

ولتكن الكلمة اليوم لذوي اإلرادات الخّيرة إلنقاذ وطن اإلنسان والتنّوع والسام.
وفي قديم الزمان قال قيس بن ساعدة: أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا وعوا، من عاش 

مات ومن مات مات وكّل ما هو آٍت آْت.

*رئيس اللقاء اإلسامي الوحدوي

التواصل  المسؤولين عن  ُعقد أمس اجتماع تنسيقي بين 
رئيس  من  بتوجيه  أمل،  وحركة  الله  حزب  في  االجتماعي 
مجلس النواب نبيه بّري واألمين العام للحزب السيد حسن 

نصرالله. 
على  »بناء  فيه  جاء  مشترك  بيان  المجتمعين  عن  وصدر 
حسن  السيد  وسماحة  بّري  نبيه  الرئيس  دولة  توجيهات 
بلدنا  بها  يمّر  التي  الصعبة  المرحلة  أن  وحيث  نصرالله، 
المقاومة  لظهر  وحمايًة  والوعي  الحرص  من  المزيد  تتطلب 
أو  األعلللداء  بلله  يسعى  الللذي  الللوقللت  وفللي  تجمعنا،  التي 
وحدتنا،  وكسر  الفتن  نشر  إلى  العكر  الماء  في  المصطادون 
تمّنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة 
التزام  االجتماعي  التواصل  الحركة والحزب على مواقع  في 
أعلى درجات االنضباط والتحلّي بروح األخوة ونبذ التفرقة 

والتعاون لما فيه مصلحة الثنائي الوطني«.
واحتقان  بلبنان  تعصف  التي  األزمة  ظّل  »وفي  وأضافوا 
الطرفان  أهللاب  االقتصادي،  الوضع  تدهور  إزاء  النفوس 

مواقع  على  سللجللاالت  أي  فللي  الللدخللول  عللدم  بالناشطين 
التواصل االجتماعي ما ال ينتج منه إالّ خافات عقيمة تؤدي 
إلى االنقسام والتشرذم بين اإلخوة في البيت الواحد. والله 

ولي التوفيق«.
لحزب  السياسي  المجلس  من  وفد  زار  أخللرى،  جهة  من 
الله ضم النائب أمين شّري والوزير السابق محمود قماطي، 
برج  في  الطاشناق  حزب  مقّر  ضاهر،  وعلي  الخنسا  محمد 
حّمود، حيث كان في استقبالهم األمين العام للحزب النائب 
هاكوب بقرادونيان، وعضوا اللجنة المركزية للحزب الوزير 

السابق أفيديس غيدانيان وباروير دير غوكاسيان.
لها  وتمّنى  للحزب  الجديدة  المركزية  اللجنة  الوفد  وهنأ 
الساحة  على  المستجدات  آخر  إلى  التطرق  وتم  التوفيق، 
»على  التشديد  تم  كما  واقتصادية.  سياسية  من  الداخلية 
البلد  وإنقاذ  ممكن  وقت  أسرع  في  حكومة  تشكيل  ضللرورة 
الحياتية  المقومات  تأمين  على  والعمل  الراهنة،  األزمة  من 

األساسية للمواطن اللبناني«.

اللطيف  عبد  علي  السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  اعتبر 
الكامل  واالنهيار  والتسّيب  الفوضى  من  نقترب  »أننا  الله  فضل 
نتيجة سقوط أكثر المنظومة السياسية الحاكمة أمام فئوية قاتلة 
وحسابات شخصية وانتخابية رخيصة«، مؤكداً »أّن الناس التي 
تشتّد معاناتها المعيشية لم تعد تحتمل هذا االنسداد السياسي 
المريب واستمرار خطاب المهاترات وعدم التجاوب مع المبادرات 
والتخلي عن المسؤوليات الوطنية«، معتبراً »أّن التذّرع بحماية 
حقوق المسلمين والمسيحيين لتبرير حالة المراوحة والتعطيل 
تجارة رخيصة وفساد موصوف«، سائاً المسؤولين »أال تكفيكم 
مشاهدة مآسي الناس الذين ضاقت بهم سبل البحث عن قوتهم 
اليومي لتخرجوا من دّوامة أالعيبكم الزائفة التي باتت تهّدد حياة 

اإلنسان ومصير الوطن«.
وأشار إلى »أّن المنظومة السياسية والمالية الحاكمة وعلى 
ُنهبت  أن  بعد  مستأمنة  غير  المركزي  المصرف  حاكم  رأسها 
خزينة الدولة )بأكثر من ٥٢ مليار دوالر( مما تسّبب في تأجيج 
محاربة  ملفات  سقطت  أن  وبعد  االنهيارات،  وتسريع  األزمللات 
الفساد واستعادة األموال المنهوبة والمهّربة والتدقيق الجنائي 

حيث  السياسية،  المكاسب  اعتبارات  أمام  الملفات  من  وغيرها 
أصبحت مادة للمزيدات الزائفة التي ال تراعي المصالح الوطنية 

باستعادة المال المنهوب ومحاسبة كّل المرتكبين«.
وحذر السيد فضل الله »المسؤولين من التمادي في سياسات 
التخلي عن إدارة شؤون الناس المعيشية وتركهم تحت رحمة 
»أّن  مؤكداً  ومهّربين«،  ومافيات  وشركات  تجار  من  المحتكرين 
رفع الدعم دون خطة بديلة تلحظ الواقع االقتصادي واالجتماعي 
المزري هو بمثابة إعان حرب على الناس من قبل دولتهم مما 
التي  الثورات  شاكلة  على  ليست  حقيقية  جياع  لثورة  يؤّسس 
تنتجها الدوائر المخابراتية لكي تستثمر جوع الناس للنيل من 
تجمع  شعبية  حالة  تأسيس  ضرورة  »على  مشّدداً  المقاومة«. 
أمعنوا  الذين  السياسة  تجار  لمواجهة  المخلصة  المكونات  كّل 

بالحسابات الطائفية والفئوية وكّل أشكال الخداع والتضليل«.
ودعا فضل الله وزير الطاقة لخوض غمار البحث عن السارقين 
في قطاع الكهرباء، حيث استنزفت خزينة الدولة، وكشف مافيات 
قبل  والمعالجات  الحلول  إيجاد  على  والعمل  والبواخر  النفط 

تبشير الناس بمزيد من األزمات الخانقة«.

انخفا�س عّداد كورونا 

وماراثون فايزر جديد

اليوم وغدًا  
ُيسّجل عداد كورونا انخفاضا مستمراً في لبنان، إذ أعلنت وزارة 
الصّحة العاّمة تسجيل 137 إصابة جديدة بكورونا و3 حاالت وفاة 
خال الساعات الل24 الماضية. فيما ذكر التقرير اليومي لل«مستشفى 
مركز  في  أُجريت  التي  اللقاحات  عدد  أن  الجامعي«  الحريري  رفيق 

لقاح كوفيد – 19 بلغ: بفايزر 438  واسترازينيكا 246.
-  عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خال 

الل24 ساعة المنصرمة: 313 فحصاً.
داخل  الموجودين  كورونا  بفيروس  المصابين  المرضى  عدد    -

المستشفى للمتابعة: 11.
-  عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خال الل24 

ساعة المنصرمة: 2.
-  عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خال 

الل24 ساعة المنصرمة: 1.
-  مجموع حاالت شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية 

حتى تاريخه: 1200 حالة شفاء.
-  عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل 

بعد تحسن حالتها: 1.
-  عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 3.

- حاالت وفاة: 0.
عبد  الدكتور  كورونا  لقاح  إلدارة  الوطنية  اللجنة  رئيس  وأكد 
منخفض،  مجتمعياً  لبنان  في  كورونا  »مسار  أن  البزري،  الرحمن 
نتيجة  المجال  هذا  في  الللدول  أفضل  بين  من  يصّنف  بلدنا  وبات 
المعنية«،  واألجهزة  الصّحة  وزارة  بذلتها  التي  الكبيرة  الجهود 
مشدداً على »ضرورة المحافظة على هذا اإلنجاز«، داعياً المواطنين 

إلى »االنخراط في حملة التلقيح«. 
المبذولة من وزارة  التفريط بالجهود  أنه »يجب عدم  إلى  وأشار 
الصّحة ويجب االنتباه وتوخي الحذر وأخذ االحتياطات لما يحصل 
في مطار بيروت، تجنباً لما يحصل في باد العالم من متغيرات في 

الفيروس بحيث ال شيء يمنعه من الوصول إلى لبنان«.
عن  اإلعللان  بعد  أنه  بيان،  في  العاّمة  الصّحة  وزارة  وأعلنت 
الفئة  دعللوة  اللللوزارة  يهّم  وغلللداً،  الجمعة  اليوم  فايزر  مللاراثللون 
مراكز  في  لازدحام  تفادياً  مسبق  موعد  تسجيل  إلى  المستهدفة 

التلقيح.
www. وقد وضعت الوزارة بالتصرف العنوان اإللكتروني التالي
grabajab.com للمساعدة على تحديد المواعيد المبكرة وضمان 
التلقيح في أقرب مكان وأسرع وقت ممكن، من دون أن يلغي  إتمام 

ذلك ضرورة التسجيل على منصة COVAX الرسمية.
ُيذكر أن وزارة الصّحة أعلنت في بيان، عن تنظيم ماراثون فايزر 
عاماً  خمسين  يبلغون  )ممن  دون  وما   1971 لمواليد  وغداً  اليوم 
للقاح فايزر في كل  المعتمدة  التلقيح  وما فوق(، في مختلف مراكز 

المحافظات اللبنانية.

تشييع الضحايا في الشرقية أمس
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�سيا�سة 4

فل�سطين

محمد  ال����وزراء  رئ��ي��س  استقبل   {
اشتية، ممثل جمهورية ألمانيا لدى دولة 
لمناسبة  كالجس  كريستيان  فلسطين 
انتهاء مهامه الرسمية، متمنياً له التوفيق 

في حياته العملية والشخصية.
في  كالجس  بجهود  اشتية  وأش��اد 
فلسطين  بين  التعاون  أواص��ر  تعزيز 
المستمر  األلمانّي  وبالدعم  وألمانيا، 
لفلسطين على كافة األصعدة من منطلق 

إيمان ألمانيا بقيم العدالة والسالم.
} بحثت وزيرة السياحة واآلثار روال 
االتحادية  روسيا  سفير  مع  معايعة، 
لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه، آفاق 

التعاون السياحي لما بعد كورونا .
وأك����دت م��ع��اي��ع��ة ه���ذا ال��ل��ق��اء في 
النشاط  لعودة  التعاون  جسور  بناء 

السياحي بين البلدين.
وتطرقت إلى آخر التطورات لجائحة 
إليه  وصلت  وما  فلسطين،  في  كورونا 
الجهود الفلسطينية لمكافحة هذا الوباء 
العالمي، ونجاح خطة الوزارة في إنتاج 
سياحية  صحية  بروتوكوالت  واعتماد 
عالمية،  وبمعايير  الجائحة  ظ��ل  ف��ي 
في  العاملين  كفاءة  رف��ع  على  ع��الوة 
السياحي وخاصة في موضوع  القطاع 
العامة،  والسالمة  والوقاية  العناية 
وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل 
عن  فضالً  السياحية  المنشآت  وتجهيز 

التوعية والترويج السياحي.
وشّددت على أهمية الوفود السياحية 
ظل  في  فلسطين  إلى  القادمة  الروسية 
أعداد  حيث  من  األول  للمركز  احتاللها 
زيادة  وض��رورة  فلسطين  إلى  الزيارة 
التشبيك والتعاون بين القطاع السياحي 
الروسي  ونظيرة  الخاص  الفلسطيني 
السياحية  الوفود  أع��داد  عودة  لضمان 

الروسية لسابق عهدها.
أعمال  في  فلسطين  دولة  شاركت   {
الدولي،  لألمن  التاسع  موسكو  مؤتمر 
فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس  بحضور 
سيرغي  الروسي  الدفاع  ووزير  بوتين، 

كوجوغيتوفيتش.
الوطني  األم��ن  ق��وات  قائد  وت���رأس 
دخ��ان،  أب��و  نضال  ال��ل��واء  الفلسطيني 
ضم  الذي  الفلسطيني  العسكري  الوفد 
مساعد قائد القوات، مدير اإلدارة المالية 
وقائد  عباس،  إي��اد  العميد  القوات  في 
منطقة رام الله والبيرة وضواحي القدس 
العميد حافظ رفاعي، وممثالً عن سفارة 

دولة فلسطين في موسكو.

ال�سام

العربية  الطيران  مؤسسة  أعلنت   {
الجوية  رحالتها  استئناف  السورية 
إلى مدينة أبو ظبي اعتباراً من األربعاء 

المقبل.
تلقت  بيان  في  النقل  وزارة  ودع��ت 
المسافرين  ال��ي��وم  منه  نسخة  سانا 
للطيران  السورية  مكاتب  مراجعة  إلى 

لالستعالم عن أسعار التذاكر والحجز.
15 من  ال�  ال��وزارة أعلنت في  وكانت 
المباشرة  رحالتها  استئناف  حزيران 
إلى دبي والشارقة في دولة  من دمشق 
من  اعتباراً  المتحدة  العربية  اإلم��ارات 
األحد ال� 20 من الشهر الجاري على متن 

الخطوط الجوية السورية.

العراق

} كشف وزير العمل عادل الركابي، 
ال��وزارة  اج���راءات  عن  الخميس،  أم��س 
والضمان  العمل  ق��ان��ون  تطبيق  ف��ي 
االجتماعي، وفيما أشار إلى تسفير آالف 

العمال األجانب.
إن  الرسمية،  للوكالة  الركابي  وقال 
تطبيق  إلى  دائماً  تسعى  العمل  »وزارة 
التقاعد والضمان  العمل وقانون  قانون 
االجتماعي للعمال، إذ تقوم دائرة العمل 
بجوالت  التفتيش  بقسم  وال��ت��دري��ب 
الخاص  القطاع  شركات  على  تفتيشية 
العاملين  حتى  والتعاوني  والمختلط 
بهدف  العام،  القطاع  شركات  ببعض 
الوقوف على مدى تطبيق قانون العمل 
بخصوص  ال���وزراء  مجلس  وق���رارات 
التي  العراقية  العمالة  تشغيل  نسبة 
تطبيق  وكذلك   50% عن  تقل  أالاَّ  يجب 
االجتماعي  والضمان  التقاعد  قانون 
من  استقطاعات  يتضمن  الذي  للعمال 
رب العمل وكذلك من أجر العامل لتعظيم 
والضمان  التقاعد  ص��ن��دوق  إي���رادات 

االجتماعي«.

فل�سطين

اأخبار الوطن

ال�سين ترى اأن اأّية م�ساعدات اإن�سانّية يجب اأن تمّر عبر الحكومة ال�سورّية.. والإعالن عن موعد الجولة المقبلة من محادثات اأ�ستانا 

لفروف: م�ستمّرون بتقديم �لدعم لدم�سق في محاربة  �لإرهاب و�لتو�سل �إلى حل �سيا�سّي للأزمة فيها

وفد عراقّي في ال�سعودّية لتاأمين منفذ عرعر.. ووزير العمل يعلن ترحيل اآلف العمال الأجانب من بالده

قّمة ثلثية بين �لعر�ق و�لأردن وم�سر �لأحد �لمقبل في بغد�د

التحاد الأوروبي يطالب باإجراء تحقيق كامل وم�ستقّل في وفاته.. وعائلة النا�سط تك�سف خبايا العتقال.. وا�ستباكات بين ال�سرطة الفل�سطينّية ومحتجين 

ف�سائل فل�سطينّية تدين عملية »�غتيال«  نز�ر بنات..

سيرغي  ال��روس��ي  الخارجية  وزي��ر  ج��ّدد 
تقديم  روسيا  مواصلة  على  التأكيد  الفروف 
الدعم لسورية في محاربة اإلرهاب والتوصل 

إلى حل سياسي لألزمة فيها.
مؤتمر  خالل  اليوم  كلمة  في  الفروف  وقال 
الدعم  »قدمنا  الدولي:  لألمن  التاسع  موسكو 
وسنواصل  اإلرهاب  على  حربها  في  لسورية 
والتوصل  نهائياً  عليه  القضاء  حتى  دعمها 

إلى حل سياسي لألزمة فيها«.
الروسية  العالقات  أن  على  الفروف  وشدد 
األميركية يجب أن تتضمن وضع قواعد تنطلق 
من تعزيز االستقرار االستراتيجي بما في ذلك 
النووية والهجومية، وقال  الحد من األسلحة 
»إذا ما تحدثنا عن المسائل المتعلقة بأسلحة 
حظر  لمنظمة  أولوية  فهناك  الشامل  الدمار 
األسلحة الكيميائية التي يقوم الغرب لألسف 
بتقويض عملها. وهذا ما بدا واضحاً بتعامله 
من  بد  ال  كما  سورية  في  الكيميائي  ملف  مع 
البيولوجية  اتفاقية الحد من األسلحة  تعزيز 
ويقوم  ذلك  مناقشة  عن  يبتعد  الغرب  لكن 

بالمقابل بإنشاء مختبرات بيولوجية«.
الشرعي  غير  القرار  بشدة  سورية  وأدانت 
الواليات  قبل  من  ضدها  تمريره  ت��ّم  ال��ذي 
نيسان  ف��ي  الغربيين  وحلفائها  المتحدة 
الدول  لمؤتمر   25 ال�  ال��دورة  خالل  الماضي 
األطراف في منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
خطيراً  تطوراً  يشكل  عدواني  نهج  أنه  مؤكدة 
في مسيرة عمل المنظمة ويتنافى مع ميثاقها، 
دولة  يستهدف  بامتياز  سياسي  ق��رار  ألنه 
دول  أجندات  مع  ويّتسق  االتفاقية  في  طرفاً 

معروفة دأبت على العمل ضد سورية.
األم��ن  مجلس  سكرتير  أك��د  جانبه  م��ن 
على  باتروشيف  نيكوالي  الروسي  القومي 
في  لسورية  الدعم  تقديم  روسيا  مواصلة 
إلى أن الدول الغربية  محاربة اإلرهاب، الفتاً 

تعرقل محاربته وتستخدمه أداة في محاولة 
لفرض هيمنتها على المنطقة.

المؤتمر:  خالل  كلمة  في  باتروشيف  وقال 
السوري  الشعب  م��ع  ح��ارب��ت  روس��ي��ا  »إن 
لدحر اإلرهاب بما فيه مصلحة ليس لسورية 
فقط إنما للعالم كله«، مضيفاً: »من المؤسف 
لفرض  تسعى  التي  الغرب  دول  بعض  أن 
من  أن��ه  تعتبر  ل��م  المنطقة  على  هيمنتها 
بل  الشر،  ه��ذا  ضد  معنا  العمل  ال��ض��روري 

وبذلت جهوداً كبيرة لعرقلة محاربته«.
وأشار باتروشيف إلى أن روسيا ستواصل 
على  القضاء  حتى  لسورية  ال��دع��م  تقديم 
بدعم  ستستمر  كما  نهائي  بشكل  اإلره��اب 
بلدهم  إلى  السوريين  المهجرين  عودة  جهود 

وإعادة اإلعمار على جميع المستويات.
بناء  ض����رورة  إل���ى  ب��ات��روش��ي��ف  ول��ف��ت 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ع��ل��ى أس��س ال��ت��ع��اون 
مشيراً  ومصالحها،  ال��دول  سيادة  واحترام 
تنتهج  الروسية  الخارجية  السياسة  أن  إلى 
لعالم  ال��وص��ول  سبيل  في  واض��ح��اً  م��س��اراً 

متعدد األقطاب.
الصين  مندوب  أك��د  متصل،  سياق  وف��ي 
أن  جيون  تشانغ  المتحدة  األمم  لدى  الدائم 
المجتمع  يقدمها  إنسانية  مساعدات  أي��ة 
السورية  الحكومة  عبر  تمر  أن  يجب  الدولي 
ووحدة  سورية  سيادة  احترام  مبدأ  وعلى 

أراضيها.
جلسة  خ��الل  له  كلمة  في  تشانغ  وج��دد 
ب��الده  م��وق��ف  أم���س  أول  األم����ن  ل��م��ج��ل��س 
أن  ال��دول��ي  المجتمع  على  أن  م��ن  الثابت 
على  لسورية  اإلنسانية  مساعداته  يقدم 
أراضيها  ووح��دة  سيادتها  احترام  أس��اس 
الحياد  وضمان  المس��ألة  تسييس  وع��دم 

والشفافية.
إلى  بالده  دعوة  الصين  مندوب  جّدد  كما 

أحادية  القسرّية  لإلجراءات  الفوري  الرفع 
على  غربية  دول  م��ن  المفروضة  الجانب 
الحياة  استعادة  على  ومساعدتها  سورية 
»هذه  وق��ال  أراضيها  كامل  على  الطبيعية 
على  المفروضة  المدّمرة  القسرية  اإلجراءات 
بالتنمية  بشدة  أض���ّرت  ال��س��وري  الشعب 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي س��وري��ة 
السوري  للشعب  اإلنسانية  األزم��ة  وفاقمت 
االستجابة  على  الحكومة  قدرة  من  وأضعفت 

لكوفيد19«.
بنقص  تسببت  العقوبات  أن  إلى  وأش��ار 
واألدوي��ة  والمحروقات  الغذائية  المواد  في 
والمواد الطبية، وكل ذلك في ظل تفشي وباء 
أن »تحسين الوضع اإلنساني  كورونا مؤكداً 
ونهجاً  مشتركة  عالمية  ج��ه��وداً  يتطلب 

شامالً«.
نائب  موسكاليك  ياروسالف  اللواء  وأعلن 
هيئة  في  الرئيسية  العمليات  مديرية  رئيس 
الروسية  المسلحة  للقوات  العامة  األرك��ان 
محادثات  من  المقبلة  الجولة  موعد  تحديد 
والثامن  السادس  بين  سورية  حول  أستانا 

من الشهر المقبل.
التاسع  موسكو  مؤتمر  في  ال��ل��واء  وق��ال 
وكالة  نقلت  م��ا  وف��ق  ال��ي��وم  ال��دول��ي  لألمن 
األزمة  حّل  على  بنشاط  »نعمل  سبوتنيك: 
التي  أستانا  صيغة  إط��ار  ف��ي  س��وري��ة  ف��ي 
من  الفترة  في  قريباً  المقبل  اجتماعها  سيعقد 
عاصمة  في  تموز  من  الثامن  وحتى  السادس 

كازاخستان نور سلطان«.
وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي 
إن  س��اب��ق  وق��ت  ف��ي  ب��وغ��دان��وف  ميخائيل 
نهاية  يعقد  قد  سورية  بشأن  أستانا  اجتماع 

تموز في نور سلطان.
عاصمة  تستضيف  أن  المقّرر  من  وك��ان 
مباحثات  من  الجديدة  الجولة  كازاخستان 

فيما  الماضي  أيار  في  سورية  حول  أستانا 
خارجية  وزارة  في  إعالمي  مسؤول  أعلن 
جائحة  بسبب  أجلت  الجولة  أن  كازاخستان 

كورونا.
العاصمة  في  أستانا  اجتماعات  وب��دأت 
 15 وع��ق��د   2017 ع��ام  مطلع  ال��ك��ازاخ��ي��ة 
سوتشي  مدينة  في  منها  اثنان  اجتماعاً، 
االلتزام  على  مجملها  في  وأك��دت  الروسية 
ال��ث��اب��ت ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى س��ي��ادة س��وري��ة 
ومواصلة  أراض��ي��ه��ا  ووح���دة  واستقاللها 
حتى  فيها  اإلرهابية  التنظيمات  على  الحرب 

دحرها نهائياً.
ميليشيا  مسلحي  أح���د  ق��ت��ل  م��ي��دان��ًي��ا، 
في  األميركي  باالحتالل  المرتبطة  »قسد« 
في  سياراتهم  إحدى  على  بالرصاص  هجوم 
الزور  دير  ريف  في  الجزيرة  سويدان  قرية 

الشرقي.
من  مسلحاً  أن  محلية  م��ص��ادر  وذك���رت 
ميليشيا »قسد« قتل اثر هجوم شنته فصائل 
السيارة  على  الرشاشة  باألسلحة  شعبية 
التي كان يستقلها في قرية سويدان الجزيرة 
الزور  دير  ريف  في  ذيبان  لناحية  التابعة 

الشرقي.
وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا 
في  األميركي  بالمخطط  المرتبطة  »قسد« 
تصعيد  على  رداً  السورية  الجزيرة  مناطق 
المدنيين  على  اعتداءاتها  م��ن  الميليشيا 
قيادي  أصيب  حيث  أمس  أول  احدثها  كان 
فصائل  نفذته  بهجوم  »قسد«  ميليشيا  في 
شعبية باألسلحة الرشاشة على سيارة على 
طريق أبو خشب في ريف دير الزور الشمالي 

الغربي.

بأن قمة ثالثية  أفادت مصادر مطلعة، أمس، 
ستعقد بين العراق واألردن ومصر، األحد المقبل 

في العاصمة بغداد.
رئيس  سيحضرها  القمة  إن  المصادر،  وقالت 
والملك  الكاظمي،  مصطفى  العراقية  الحكومة 
المصري  والرئيس  الثاني،  الله  عبد  األردن��ي 
تأتي  القمة  أن  وأض��اف،  السيسي.  الفتاح  عبد 
استكماالً للقمتين السابقتين في القاهرة والبحر 

الميت.
ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة 
العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثالثية 
بين العراق واألردن ومصر والتي كان من المقّرر 
في  م��ارس  من  والعشرين  السابع  في  عقدها 
العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين 

في مدينة سوهاج المصرية.
السعودية،  في  عراقي  وفد  ناقش  ذلك،  إلى 
الوضع  أهمها  المشتركة  المواضيع  من  جملة 
الطريق  وتأمين  البلدين  بين  للحدود  األمني 
الواصل من منفذ عرعر الحدودّي الى محافظات 
عملية  تواجه  التي  المعوقات  وكذلك  العراق، 
التبادل التجاري واالتفاق على آلية عمل جديدة 
على  والعمل  التجارة  تشجيع  األس��اس  هدفها 

تذليل جميع المعوقات بين البلدين.
ويرأس الوفد العراقي الفريق الركن عبد األمير 
المشتركة،  العمليات  قائد  نائب  الشمري  كامل 
المنافذ الحدودية  وعضوية كل من رئيس هيئة 
الهيئة  عام  ومدير  الوائلي،  عدنان  عمر  اللواء 
الخارجية  وزارة  من  وممثلين  للجمارك  العامة 
المخابرات  وجهاز  الحدود  حرس  قوات  وقيادة 
ومدير  البري  النقل  عام  ومدير  العراقي  الوطني 

عام السفر والجنسّية.
وزير  الركابي  عادل  أعلن  آخر،  صعيد  على 
آالف  بترحيل  قامت  وزارت��ه  أن  العراقي  العمل 
غير  إقامتهم  بسبب  البالد  من  األجانب  العمال 

الشرعية.
وبحسب تصريحات لوكالة األنباء العراقية، 
أكد الركابي أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلّية، 
وقامت »بتسفير اآلالف من العمال األجانب الذين 

كانت إقاماتهم غير شرعية«.
لم  الشرعية  غير  اإلقامة  مسألة  أن  بدا  وفيما 
تكن السبب الوحيد، كشف الوزير العراقي أن هذه 
العراقي  األعداد كانت تؤثر في حصول الشباب 

على فرص للعمل في مختلف المجاالت.
تطبيق  تحاول  وزارت��ه  أن  الركابي  وأوض��ح 

الخاصة  الوزراء  مجلس  وقرارات  العمل  قانون 
في  العراقية  العمالة  تشغيل  نسبة  تقّل  ب��أاّل 
من   50% عن  المختلفة   والشركات  القطاعات 

نسبة العمالة فيها.
ولفت إلى أن أكثر من 2000 شركة تم توجيه 
مخالفات لها بسبب عدم التزامها بتلك القرارات، 
اآلن  حتى   2020 السادس  الشهر  »منذ  قائالً: 

تماَّت إحالة أكثر من ألفي شركة الى القضاء«.
تفتيشية  بجوالت  تقوم  وزارت��ه  أن  وأوض��ح 
هذه  أثرها  على  تّمت  المحافظات،  مختلف  في 
اإلحاالت، مؤكداً أن السبب األهم هو عدم التزامها 
إلى  مشيراً  العراقية،  العمالة  تشغيل  بنسبة 
لها  إن���ذارات  توجيه  تم  شركة   350 هناك  أن 
هي  القضاء  إلى  إحالتها  ستتم  وإال  السبب  لهذا 

األخرى.
لسان  على  أكد  قد  العراقي  البرلمان  وك��ان 
حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون 
»العملة  أن  ال��ن��واب،  مجلس  في  االجتماعية 
العمالة  بسبب  العراق  من  تخرج  التي  الصعبة 
مليون   400 من  أكثر  إل��ى  تصل  فيه  األجنبية 

دوالر شهرياً«.
على الصعيد األمني، علق األمين العام لحركة 

عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، على إغالق 
مواقع إلكترونية عراقية وإيرانية، فيما أشار إلى 

»دور بريطاني خطر في العراق«.
»إغ��الق  إن  ل��ه،  تغريدة  في  الخزعلي  وق��ال 

يعتبر  المقاومة  بمحور  مرتبطة  غير  قنوات 
تقوم  »بريطانيا  أن  وأض��اف،  خطيراً«.  مؤشراً 
التشّيع  محاربة  وفي  العراق،  في  خطيٍر  بدوٍر 

بشكل عام«.

الناشط  اغتيال  عملية  حماس  حركة  دان��ت 
والمرشح البرلماني  نزار بنات. وقالت في بياٍن 
تعكس  والمنظمة  المدّبرة  الجريمة  هذه  »إن  لها 
األمنية  وأجهزته  عباس  سلطة  وسلوك  نيات 
المعارضين  والنشطاء  شعبنا  أب��ن��اء  تجاه 
سلطة  »رئيس  محّملًة  السياسيين«،  وخصومه 
المسؤولية  وسلطته  عباس  محمود  أوس��ل��و 

الكاملة عن كل تداعيات ونتائج هذه الجريمة«.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس 
»اغتيال  إن  أم��س،  ل�«الميادين«،  قاسم  ح��ازم 
وجريمة  المعالم  مكتملة  جريمة  نزار  الناشط 

سياسية ووطنية«.
لدى  مرتهنة  باتت  »السلطة  أن  على  وش��ّدد 
المسار  ضمن  العمل  ع��ن  وع��اج��زة  االح��ت��الل 
»جريمة  أن  مضيفاً  عليها«،  رقابة  وال  الوطني 
األبشع  جريمتها  ه��ي  ن��زار  باغتيال  السلطة 

ويجب العمل إلعادتها إلى االجماع الوطني«.
عزل  يجب  أنه  حماس  باسم  المتحدث  وأكد 
اإلجماع  حال  عن  للسلطة  »المخزية«  المواقف 
لدى الفلسطينين ويجب وقف »تغّولها«، مشيراً 
ألن  الفلسطينية  الفصائل  مع  يبحث  أن��ه  إل��ى 
لمحاسبة  وحقيقي  موّحد  موقف  هناك  يكون 

مرتكبي الجريمة.
بجريمة  فنددت  اإلسالمي  الجهاد  حركة  أما   
مكتملة  »جريمة  واعتبرتها  الناشط،  اغتيال 
أنه سيكون لنهج السلطة  إلى  األركان«، مشيرة 

انعكاسات خطيرة على الشعب الفلسطيني.
سلمي  ط��ارق  الحركة  باسم  الناطق  وق��ال   

مع  تنسيق  هناك  سيكون  إن��ه  ل�«الميادين« 
الفصائل لوقف ممارسات السلطة وسيتم تعزيز 

هذه االتصاالت.
للجبهة  المركزية  اللجنة  عضو  اعتبر  كما 
في  الثوابتة  هاني  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
تجليات  أح��د  ه��و  بنات  استشهاد  أن  حديثه 
السلطة  مسؤوليتها  تتحمل  التي  القمع  سياسة 

الفلسطينية.
رأت  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة 
اعتقال  السلطة  تواصل  أن  مقبوالً  يعد  »لم  أنه 

النشطاء السياسيين«.
في  فلسطين  في  المقاومة  لجان  ن��ددت  كما 
الناشط  »اغتيال  إن  وقالت  بالعملية  لها،  بيان 
سلوك  عن  تكشف  األرك��ان  كاملة  جريمة  بنات 

العصابة داخل السلطة«.
بنات،  ن��زار  المناضل  كفاح  حركة  ونعت 
واعتبرت أنه »شهيد الكلمة والحرية«، قالت في 
بيان لها إن هذه العملية »دشنت مرحلة تصبح 
السياسي  واالعتقال  األف��واه  كم  سياسة  فيها 

سياسة االغتيال السياسي«.
الوطنية  المبادرة  لحركة  العام  األمين  ودان 
اعتقال  بشّدة  البرغوثي  مصطفى  الفلسطينية 

بنات، معتبراً أنه »اعتقال سياسي«.
بتشكيل  »نطالب  البرغوثي  قال  حديث،  وفي 
وتجب  بنات  الناشط  وف��اة  في  تحقيق  لجنة 
»بتوحيد  مطالباً  ذلك«،  عن  المسؤولين  معاقبة 
الصف الوطني لمواجهة التحديات لكن اإلصرار 

على الوضع القائم يهّدد كل شعبنا«.

الخليل  محافظ  إعالن  البرغوثّي  واستغرب 
عن الوفاة من دون إعالن سبب االعتقال، معتبراً 
أن »ما تعرض له الناشط نزار بنات أمر مرفوض 

تماماً من قبل كل الفلسطينيين«.
الوطنية  المبادرة  لحركة  العام  األمين  وشدد 
في  التحقيق  لجنة  تضم  أن  على  الفلسطينية 
نزيهين  عناصر  بنات  الناشط  وف��اة  ح��ادث��ة 
ومستقلين، مؤكداً أن ما يجري خطير على السلم 
فيه  نواجه  وقت  في  العائالت  وبين  المجتمعي 

همجية االحتالل.
كل  وق��ف  السلطة  على  يجب  أن��ه  وأض���اف 
االغتياالت السياسية، معتبراً أن ما يجري خطير 
وقت  في  العائالت  وبين  المجتمعي  السلم  على 

نواجه فيه همجية االحتالل.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، وع���لّ���ق االت��ح��اد 
والمرشح  ال��ن��اش��ط  وف���اة  على  األوروب�����ّي 
بنات،  ن��زار  التشريعي  للمجلس  السابق 
إننا«مصدومون لوفاته«. ولفت االتحاد  قائالً 
كامل  تحقيق  إجراء  »ض��رورة  إلى  األوروب��ي 

ومستقل وشفاف فوراً«.
هذا وعّبر المرصد األورو - متوسطي لحقوق 
اإلنسان عن صدمته البالغة من مالبسات مقتل 
»نزار  المعارض  الفلسطيني  السياسي  الناشط 

بنات«.
وطالب المرصد األورومتوسطي بفتح تحقيق 
أن  خاصة  ح��دث،  فيما  ومستقل  وعاجل  جدي 
تصفية  عملية  إلى  تشير  الحادثة  مالبسات  كل 
متعمدة إلخماد صوت معارض بقوة لسياسات 

السلطة الفلسطينية.
وكانت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، 
من  توقيفه  بعد  وفاته  أمس،  صباح  أعلنت  قد 

قبل القوى األمنية الفلسطينية.
نزار  الفلسطيني  الناشط  عم  إبن  بنات  عمار 
قال إن القوى األمنية تعاملت بعنف مع الناشط 
األم��ن  عناصر  أن  إل��ى  مشيراً  اعتقاله،  أث��ن��اء 
ضربه  بعد  الناشط  بسحل  قاموا  الفلسطينيين 

ما أّدى إلى اغتياله.
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين 
خروج  بعد  الله،  رام  في  الفلسطينية  والشرطة 
ب�ن�ات  الناش�ط  وفاة  عل�ى  احتجاجاً  مظاهرات 

أثناء اعتقاله م�ن قبل قوات األم�ن.
في  اتجهوا  المتظاهرين  بأن  مصادر  وأفادت 
الفلسطينية  الرئاسة  مقر  نحو  كبيرة  مسيرات 

في رام الله.

الدكتور  والمغتربين  الخارجية  وزير  أكد 
على  التصويت  نتيجة  أن  المقداد  فيصل 
رفع  ح��ول  كوبا  من  المقّدم  ال��ق��رار  مشروع 
الحصار األميركي الجائر عنها يظهر بوضوح 
المجتمع  وإدان���ة  ال��ك��وب��ي  المطلب  ع��دال��ة 
كما  والعقوبات  الحصار  لنهج  برّمته  الدولي 

أنه يشكل انتصاراً دبلوماسياً كبيراً لكوبا.
الكوبي  نظيره  إل��ى  وّجهها  رسالة  وف��ي 
ب��رون��و رودري��غ��ي��ز ب��م��ن��اس��ب��ة االن��ت��ص��ار 
الجمعية  في  كوبا  حققته  الذي  الدبلوماسي 
العامة لألمم المتحدة عبر تصويت كل الدول 
و«إسرائيل«  المتحدة  ال��والي��ات  باستثناء 

إن  المقداد:  الوزير  قال  الحصار  رفع  لصالح 
عدالة  بوضوح  أظهرت  التصويت  نتيجة 
الدولي  المجتمع  وإدان���ة  الكوبي  المطلب 
والتي  والع��قوبات  الحصار  لنهج  برّمته 
األخالقي��ة  غ��ي��ر  األس��ل��ح��ة  أح��د  أص��ب��ح��ت 
على  إرادت��ه��ا  لفرض  المتحدة  للوالي��ات 
انتهاك  في  لهيمنتها  وإخضاعها  الشعوب 

فاضح للقانون الدولي.
كيان  انضمام  أن  المقداد  الوزير  وأضاف 
االحتالل اإلسرائيلّي إلى الواليات المتحدة في 
أنهما  مجدداً  يظهر  القرار  هذا  ضد  التصويت 
معاداة  في  واح��دة  توجهات  ذو  واحد  كيان 

والهيمنة  التوسع  سياسة  واعتماد  الشعوب 
العربية  الجمهورية  من  يجعل  ال��ذي  األم��ر 
السورية وجمهورية كوبا شريكين أساسيين 
في مقاومة هذه السياسات التدميرية لإلدارة 
تشكل  والتي  والغرب  و«إسرائيل«  األميركية 

تهديداً للسلم واالستقرار الدوليين.
بالتأكيد  رسالته  المقداد  الوزير  وختم 
كوبا  جانب  إلى  سورية  وقوف  على  مجدداً 
وتضامنها  العادلة  وقضاياها  الصديقة 
الكامل معها حتى تحقيق النصر األكبر ورفع 
الشعب  على  ال��م��ف��روض  الجائر  الحصار 

الكوبي الصديق.

�لمقد�د لنظيره �لكوبّي: ت�سويت �لجمعّية �لعامة 

ل�سالح مطلب هافانا �نت�سار دبلوما�سّي كبير

قالت مصادر 
فلسطينية إن عملية 

اغتيال الناشط 
الفلسطيني نزار 

بنات تّمت لحساب 
أجهزة االحتالل 

إلحباط التحضيرات 
لشبكة دعم لمواجهة 
المستوطنين في بيتا 

والخليل، لكنها كشفت 
وجود شخصيات 
في النيابات العامة 

وعناصر منظمة في 
األجهزة األمنية تعمل 

بإمرة أجهزة أمن 
االحتالل.
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تقرير �أميركّي  

المن�ضاأة الإيرانّية الم�ضتهدفة كانت �ضمن 
الأهداف التي قّدمتها »اإ�سرائيل« لترامب

تناولت صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية في تقرير لها االعتداء على إحدى منشآت وكالة 
الطاقة الذرية اإليرانية قرب مدينة كرج غرب طهران صباح أول أمس األربعاء، والذي أعلنت 

الوكالة أنه تّم إحباطه من دون وقوع إصابات أو أضرار هيكلية بالموقع.
المستهدف  المبنى  لكن  الموقع،  اس��م  عن  يكشف  لم  الوكالة  »بيان  إن  الصحيفة  وقالت 
في  المستخدمة  المركزي  الطرد  أجهزة  إلنتاج  إيران  في  الرئيسية  التصنيع  مراكز  أحد  كان 
منشأتين نوويتين في البالد، هما منشآتا فوردو ونطنز، وذلك نقالً عن مصدر إيراني مطلع 
على الهجوم ومسؤول استخباري كبير لم تذكر جنسيته«. وأضافت أن »الهجوم على المنشأة 
ُنّفذ بواسطة طائرة مسيّرة صغيرة بدون  القريبة من مدينة كرج، على مشارف طهران، قد 
إيرانّي مطلع على  إيرانية ومصدر  طيار رباعية المحركات والمراوح، بحسب وسائل إعالم 

الهجوم«.
أجهزة  فإن مصنع  الهجوم،  أي جهة مسؤوليتها عن  إعالن  »برغم عدم  أنه  إلى  وأش��ارت 
 ،TESA الطرد المركزي ذاك، المعروف باسم شركة تكنولوجيا الطرد المركزي اإليرانية، أو
كان مدرجاً ضمن قائمة األهداف التي قدمتها )إسرائيل( إلى إدارة الرئيس األميركي دونالد 
أمس  أول  الهجوم  على  »اإلسرائيلية«  الحكومة  تعلق  ولم   .»2020 العام  أوائ��ل  في  ترامب 

األربعاء.
ونقلت »نيويورك تايمز« عن الشخص المطلع على الهجوم قوله إن »الطائرة المسيّرة أقلعت 
على ما يبدو من داخل إيران، من مكان ليس بعيداً عن الموقع المستهدف وضربت المبنى«. 
وجد«.  إن  المبنى،  أصاب  الذي  الضرر  حجم  يعرف  ال  إنه  قال  المطلع  »الشخص  إن  وقالت 
وأضافت الصحيفة أنه »إذا تم إحباط الهجوم، فسيكون ذلك انتصاراً ألجهزة االستخبارات 
واألمن اإليرانيّة، والتي تم إلقاء اللوم عليها لفشلها في وقف سلسلة من الهجمات خالل العام 
الماضي، بما في ذلك عمليتا تخريب على منشأة نطنز النووية واغتيال العالم النووي اإليراني 

محسن فخري زادة«.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخبارّي كبير، لم تذكر هويته أو جنسيته، قوله إن »منشأة 
كأهداف  )إسرائيل(  قدمتها  التي  القائمة  في  مدرجة  كانت  تلك  المركزي  الطرد  أجهزة  إنتاج 
محتملة للهجوم في أوائل عام 2020 إلى الرئيس ترامب وكبار المسؤولين في إدارته، بمن 
هاسبل.  جينا  المركزية  االستخبارات  وكالة  ومديرة  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير  ذلك  في 

والمنشأة هي جزء من حملة )إسرائيلية( واسعة النطاق ضد البرنامج النووي االيراني«.
عرضها  تم  التي  األه��داف  بين  من  فإن  رفيع،  استخباري  مسؤول  »بحسب  أنه  وأضافت 
آنذاك، الهجمات على موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز واغتيال فخري زاده«. وقد اغتالت 
 ،2021 2020، وقصفت مصنع نطنز في نيسان  »إسرائيل« فخري زاده في تشرين الثاني 

مما ألحق أضراراً بعدد كبير من أجهزة الطرد المركزي.
اإليراني  النووي  البرنامج  ضد  االعتداءات  »حملة  فإن  االستخباري،  المسؤول  وبحسب 

تمت بمعرفة ومباركة إدارة ترامب«.
وقالت »نيويورك تايمز« إنه »فيما ال يزال من السابق ألوانه تحديد ما إذا كان قد تم إلحاق أي 
ضرر بمحطة تصنيع أجهزة الطرد المركزي أول أمس، فإن من السهل تقييم سبب كونها هدفاً 
رئيسياً لكل من يسعى لإلضرار بالبرنامج النووي اإليراني. إذ تم إخراج المئات وربما أكثر 
من أجهزة الطرد المركزي من العمل في هجوم نيسان الماضي على منشأة نطنز، وتّم تكليف 
المصنع الذي تم استهدافه أمس باستبدال تلك التي دّمرت. كما ينتج هذا المصنع أجهزة طرد 

مركزي أكثر تقدماً وحداثة يمكنها تخصيب المزيد من اليورانيوم في وقت أقصر«. 
المركزي، والتي  الطرد  إيران على تطوير وتصنيع وتجميع وتشغيل أجهزة  وتعّد »قدرة 
تقلّص كثيراً من الوقت الالزم لتخصيب كمية كافية من اليورانيوم إلنتاج قنبلة نووية، إحدى 
 ،»2015 لعام  النووي  االتفاق  مستقبل  حول  فيينا  محادثات  في  المركزية  التفاوض  نقاط 

بحسب الصحيفة نفسها.
وقالت وكالة الطاقة الذرية اإليرانية إن »تفاصيل هجوم األربعاء تخضع للتحقيق«. وقال 
البيان »نظراً لالحتياطات التي اتخذت لحماية المواقع التابعة للوكالة النووية الذرية، تم إحباط 
هجوم صباح اليوم )أول أمس( قبل أن يؤدي إلى تدمير المبنى«. وأشادت الوكالة ب�«قوى األمن 

واالستخبارات لمنعها التهديدات الهادفة إلى مهاجمة األنشطة النووية السلمية إليران«.
وقالت »نيويورك تايمز« إن »وكالة الطيران اإليرانية قد أعلنت أول أمس عن قانون جديد 
على  وغرضها،  حجمها  عن  النظر  بغض  المدنية،  المسيّرة  الطائرات  جميع  بتسجيل  يطالب 
الدرونز  ال��ط��ائ��رات  تراخيص  إص���دار  سيتّم  حيث  أشهر  ستة  غضون  ف��ي  حكومي  موقع 

المسجلة«.
يشبه  اإليرانية  المنشأة  على  األربعاء  يوم  طيار  بدون  الطائرات  »هجوم  أن  إلى  وأش��ارت 
الهجوم الذي تم شنه ضد منشأة حزب الله في بيروت في آب 2019، والذي زعم المسؤولون 
في  وذلك  الدقيقة،  الصواريخ  إلنتاج  الله  حزب  لجهود  حيوية  آلة  دّمر  بأنه  )اإلسرائيليون( 
إشارة إلى الهجوم على مقّر العالقات اإلعالمية لحزب الله في شارع معوض في الضاحية 

الجنوبية لبيروت«.
وقالت »نيويورك تايمز« إنه »في ذلك االعتداء، أقلعت مسيّرات مسلحة صغيرة من المنطقة 
الساحلية لبيروت، واصطدمت بالمنشأة. وانسحب منفذو الهجوم، الذين وصفهم مسؤولو 

حزب الله بأنهم )إسرائيليون(، إلى غواصة جاءت ألخذهم«.
ويبدو من المعطيات التي تذكرها »نيويورك تايمز« أن »المسؤول االستخباري الذي تنقل 
عنه معلومات عن االعتداء على المنشأة النووية اإليرانية أول أمس، هو مسؤول »إسرائيلي«. 
ولعل كتابة التقرير مشاركة من قبل فرناز فصيحي، الصحافية من أصل إيراني، التي تناولت 
بالتأكيد متابعة المعلومات الصادرة عن السلطات ووسائل اإلعالم اإليرانية وما وصفته بأنه 
العسكري  والمحلل  االستقصائي  الصحافي  تولى  بينما  الهجوم،  على  مطلع  إيراني  مصدر 
»اإلسرائيلي« رونين برغمان نقل معلومات وتقديرات من الجانب »اإلسرائيلي«، الذي ُوصف 

في التقرير بأنه مسؤول استخبارّي كبير من دون تحديد جنسيته.

�سحب القوات البولندّية من اأفغان�ستان بعد 20 عامًا
أفغانستان بحلول  العسكرية لبالده من  القوات  انسحاب  أندريه دودا، أمس، عن  البولندي،  الرئيس  أعلن 

نهاية حزيران الحالي.
وكتب دودا على حسابه الرسمي »تويتر« إنه »بحلول نهاية حزيران وبعد 20 عاماً ننهي مشاركتنا العسكرية 

في أكبر عملية عسكرية في تاريخ الحلف«، وأضاف أن »أوائل القوات ستعود إلى بولندا مساء الخميس«.
واتفقت الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي على انسحاب القوات األجنبية العاملة تحت قيادة الحلف 

من أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب أميركي بحلول 11 أيلول المقبل.
وتحاول الواليات المتحدة األميركية ودول حلف الشمال األطلسي بعد سحب القوات المسلحة من األراضي 
األفغانية السعي لالعتماد على قوات الجيش والشرطة التي ساعدا في تطويرها بتمويل بلغ مليارات الدوالرات 

للحفاظ على األمن.

عبد  الجزائرية،  الحكومة  رئيس  تقّدم 
العزيز جراد، أمس، باستقالته من منصبه 

إلى رئيس البالد، عبد المجيد تبون.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن��ب��اء ال��ج��زائ��ري��ة إن 
الساعة  عند  أمس  استقالته،  قدم  »ج��راد 
إعالن  عقب  وذلك  صباحاً،  والنصف   11
النهائية  النتائج  عن  الدستوري  المجلس 
لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 

حزيران، وفقاً ألحكام الدستور«.
113 من  ال��م��ادة  ي��أت��ي ذل��ك ف��ي إط���ار 
»يمكن  أن���ه:  على  تنص  ال��ت��ي  ال��دس��ت��ور 
حسب  الحكومة،  رئيس  أو  األول  ال��وزي��ر 
لرئيس  الحكومة  استقالة  يقّدم  أن  الحالة، 

الجمهورية«.
وك����ان رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��دس��ت��وري 
أمس  أول  أعلن  فنيش،  كمال  الجزائري، 
لالنتخابات  النهائية  النتائج  عن  األربعاء، 
حزيران   12 في  أجريت  التي  التشريعية 

الحالي.
الوطني  التحرير  جبهة  ح��زب  وحصل 
على 98 مقعداً، وحزب حركة مجتمع السلم 

الوطني  التجمع  وح��زب  مقعداً،   65 على 
توزعت  فيما  مقعداً،   58 على  الديمقراطي 
القوائم  مجموع  على  الناخبين  أص��وات 
المستقلة على 84 مقعداً، ونال حزب جبهة 
البناء  حركة  وحزب  مقعداً،   48 المستقبل 
الجزائري،  البرلمان  في  مقعداً   39 ب�  ظفر 
»ال���ش���روق«  صحيفة  نقلته  ل��م��ا  وف��ق��اً 

الجزائرية.
الدستوري بأنه  المجلس  وصّرح رئيس 
تم قبول 48 طعناً في الموضوع وتم رفض 

النتيجة. 300 طعن في 
وأكد فنيش أن »المجلس الدستوري طلب 
الواليات  من  بعدد  االقتراع  صناديق  نقل 
 361 أحصى  فيما  فيها،  التحقيق  قصد 
االنتخابات  في  المشاركين  قبل  من  طعناً 

التشريعية«.
تم  المقاعد  »ت��وزي��ع  أن  إل��ى  أش��ار  كما 
النتائج  ب��ع��ض  إل��غ��اء  بسبب  تعديله 

المسجلة بعدد من الدوائر االنتخابية«.
وحول المقاعد التي حصل عليها الشباب 
وكان  مقعداً   136 كان  فقد  البرلمان،  في 

المستوى  ذوي  نصيب  من  مقعداً   274
 35 ب�  الجزائرية  المرأة  وظفرت  الجامعي، 

مقعداً في البرلمان.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
قد حدد يوم 12 حزيران، موعداً لالنتخابات 
التشريعية المبكرة بعد أن أعلن في شباط 
الوطني.  الشعبي  المجلس  حّل  الماضي، 
وتعتبر هذه االنتخابات األولى منذ انطالق 
غير  السلمية  الشعبية  االحتجاجات  حركة 
رفضاً   ،2019 شباط   22 في  المسبوقة 
العزيز  عبد  ال��س��اب��ق،  ال��رئ��ي��س  لترشح 
يستقيل،  جعلته  خامسة،  لوالية  بوتفليقة 

بعدما أمضى 20 عاماً في الحكم.
نائب  ص����ّرح  م��ن��ف��ص��ل،  ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
وزي���ر ال��دف��اع ال��ج��زائ��ري، رئ��ي��س أرك��ان 
السعيد  الفريق  الشعبي،  الوطني  الجيش 
ليبيا  األجنبي في  »التدخل  بأن  شنقريحة، 
األمني   واالستقرار  الوضع  تدهور  إلى  أدى 

في منطقة الساحل األفريقي«.
بعنوان  جلسة  في  شنقريحة  وتحدث 
»التعاون العسكري والعسكري التقني في 

رئيسي  كعامل  األوس��ط  والشرق  أفريقيا 
فعاليات  ضمن  اإلقليمي«،  األمن  تعزيز  في 
الذي  الدولي،  التاسع لألمن  مؤتمر موسكو 

عقد يومي 22 و 24 حزيران.
منطقة  في  »الوضع  إن  شنقريحة  وقال 
األزم��ة  ب��أح��داث  تأثر  األف��ري��ق��ي  الساحل 
هذا  في  األجنبي  التدخل  وعواقب  الليبية 
إلى  ليبيا  في  األجنبي  التدخل  وأّدى  البلد. 
انفجار حقيقي، وتفاقم األمن واالستقرار في 

أفريقيا ومنطقة الساحل«.
وتابع قائالً: »لقد أصبح انتشار األسلحة 
المسلحة  الجماعات  وظهور  والمخدرات 
التي  الخطيرة  العوامل  من  الحكومية  غير 
ساهمت في تفاقم الوضع. وبذلك أصبحت 
بؤر  فيها  تتصاعد  منطقة  الساحل  منطقة 

التوتر أكثر فأكثر«.
ال��ج��زائ��رّي:  ال��دف��اع  وزي��ر  نائب  وق��ال 
كثب  ع��ن  تتابع  لليبيا،  ج��ارة  »ال��ج��زائ��ر 
األح����داث ال��ت��ي ت��ج��ري ه��ن��اك وغ��ال��ب��اً ما 
تسوية  تحقيق  إلى  تهدف  بمبادرات  تأتي 

سياسية لألزمة الليبية«.

رئي�س الوزراء الجزائرّي يقّدم ا�ستقالته اإلى تبون..

والدفاع الجزائرّية تعتبر التدخل الأجنبّي في ليبيا �سبب تدهور الو�سع الأمنّي 

عقد وزير الموارد المائية المصري محمد 
المسؤولين  كبار  مع  لقاءات  العاطي  عبد 
حيث  ال��س��ودان،  جنوب  في  الحكوميين 
العديدة  التعاون  مجاالت  مناقشة  جرت 
الكهربائّية  الطاقة  مجال  في  البلدين  بين 
المشروعات  وموقف  التحتية،  والبنية 

المنفذة حالياً في 7 واليات.
مع  »استعرض  أنه  العاطي،  عبد  وذكر 
دينج  تعبان  السودان  جنوب  رئيس  نائب 
تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن 

إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة«.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، أك���د ع��ل��ى »ح��رص 
للوصول  المفاوضات  استكمال  على  مصر 
يلبي  للجميع  وملزم  عادل  قانونى  التفاق 
الفتاً  التنمية«،  في  الدول  جميع  طموحات 
إلى ما أبدته مصر من »مرونة في التفاوض 
قوبلت  والتي  الماضية،  السنوات  خالل 
اإلثيوبى«،  الجانب  من  الواضح  بالتعنت 

على حد تعبيره. 
السودانية،  الخارجية  وزي��رة  وكانت 
األمن  مجلس  من  طلبت  ال��ص��ادق،  مريم 
ممكن  وقت  أق��رب  في  جلسة  عقد  الدولي 
سد  بشأن  الخالف  ت��ط��ورات  في  للبحث 

النهضة اإلثيوبي.
وقالت الصادق، في رسالة لها: »حثثت 
بموجب  تعهداتها  التزام  على  األطراف  كل 
القيام  م��ن  واالم��ت��ن��اع  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون 
بإجراءات أحادية الجانب«، مشيرًة إلى أن 

»دعوة إثيوبيا إلى الكّف عن الملء األحادي 
لسد النهضة هو األمر الذي ُيفاقم النزاع«.

أن  أعلنت  السودانية  الحكومة  وكانت 
سالح  إلى  »تحّول  اإلثيوبي  النهضة  سد 
»الملء  أن  إلى  مشيرًة  البالد«،  ضد  خطر 

الظهر،  في  طعنة  بمثابة  كان  للسّد  األول 
بالجانب  للثقة  عنيفة  ب��ه��زة  وت��س��ّب��ب 

اإلثيوبي«.
هافيستو،  بيكا  أكد  نفسه،  السياق  في 
والسودان  إثيوبيا  إلى  األوروبي  المبعوث 

ال��دول  بين  اتفاق  إل��ى  التوصل  »أهمّية 
اإلثيوبي  النهضة  سد  قضية  في  الثالث 
الثاني  الملء  في  أبابا  إديس  شروع  قبل 
االتفاق  ه��ذا  ك��ان  ل��و  حتى  الصيف،  ه��ذا 

انتقالياً«.

إيمانويل  الفرنسي،  ال��رئ��ي��س  ص���ّرح 
روسيا  مع  الحوار  تدعم  بالده  أن  ماكرون، 
وتحقيق  األوروب��ي��ة،  المصالح  لحماية 
االستقرار في المنطقة، الفتاً إلى أن »الحوار 
من  مظهراً  اعتباره  يمكن  ال  موسكو  م��ع 

مظاهر الضعف«.
اجتماع  قبل  كلمة  في  م��اك��رون،  وق��ال 
المجلس األوروبي »أعتقد أن العمل المنجز 
المفوضّية  من  إعداده  طلبنا  الذي  والتقرير 
قدماً.  بالمضي  لنا  يسمحان  األوروب��ّي��ة 

لحماية  روسيا  مع  ال��ح��وار  ندعم  ونحن 
مصالحنا األوروبية«.

»ضرورة  إلى  الفرنسي  الرئيس  وأش��ار 
مع  الحوار  في  األوروبيين  وح��دة  تحديد 
لالستقرار  ض����روري  ف��ال��ح��وار  روس��ي��ا، 
األوروبي وال يمكن اعتباره مظهراً من مظاهر 
الضعف، ألن االتحاد األوروبي ال يتخلّى عن 

المتطلبات الحالية«.
ووّجه الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
في الذكرى ال�80 لبدء حرب النظام النازي 

روسيا،  على  ألمانيا  ف��ي  آن���ذاك  الحاكم 
الشاملة  الشراكة  »استعادة  إل��ى  دع��وة 
أوروب����ا. وه��ن��اك م��وض��وع��ات كثيرة  م��ع 
منها  وأوروب���ا،  روسيا  باهتمام  تستأثر 
والصحة  االستراتيجي  واالستقرار  األم��ن 
والطاقة  الرقمية  والتكنولوجيا  والتعليم 
المشكالت  والثقافة والعلوم والتقنية وحل 

المناخية والبيئية«.
وأضاف بوتين: »إن العالم يشهد تطوراً 
والتهديدات  التحديات  وي��واج��ه  م��ط��رداً، 

ألنفسنا  نسمح  أن  يمكننا  وال  الجديدة. 
بحمل ما حدث في الماضي من سوء التفاهم 
أعباء  وه��ي  وأخ��ط��اء،  ون��زاع��ات  ومظالم 
تمنعنا من التركيز على حل القضايا الملحة. 
جميعاً  نعترف  أن  الضروري  من  أن  ونرى 
تصحيحها.  على  ونعمل  األخ��ط��اء  بهذه 
خالية  لقارة  األمن  توفير  المشترك  وهدفنا 
واحد  مجال  وإنشاء  فاصلة،  خطوط  من 
أجل  من  العام  والتطور  المتكافئ  للتعاون 

ازدهار أوروبا والعالم قاطبة«.

الدولة  مجلس  في  اإلع��الم  مكتب  أصدر 
الصيني أمس، كتاباً أبيض حول ممارسات 
حقوق  الحترام  الصيني  الشيوعي  الحزب 

اإلنسان وحمايتها.
 2021 »العام  إن  األبيض  الكتاب  وقال 
الحزب  لتأسيس  المئوية  الذكرى  يصادف 
إلى أنه »خالل  الشيوعي الصيني«، مشيراً 
جبارة  جهوداً  الحزب  بذل  الماضي،  القرن 
بشكل  أضاف  ما  اإلنسان«،  حقوق  لحماية 
كبير إلى »التقّدم العالمي في مجال حقوق 

اإلنسان«.
مدار  »على  أنه  األبيض  الكتاب  وأضاف 
100 عام، وضع الحزب الشيوعي الصيني 
دائماً الشعب في المقام األول وقام بتطبيق 

سياق  ف��ي  اإلن��س��ان  حقوق  عالمية  مبدأ 
الحزب  يعتبر  حيث  الوطنية،  ال��ظ��روف 
الحقوق المتمثلة في المعيشة والتنمية من 
حقوق اإلنسان األولية واألساسية، ويؤمن 
حق  أسمى  هو  مطمئنة  حياة  عيش  ب��أن 

إنساني«.
الصيني  الشيوعي  »الحزب  أن  وتابع 
يعزز التنمية الشاملة للفرد ويسعى جاهداً 
بالكسب  أقوى  إحساساً  شخص  كل  لمنح 
»نجاح  أن  إلى  مشيراً  واألم��ن«،  والسعادة 
بلد  في  اإلنسان  حقوق  ري��ادة  في  الحزب 

اشتراكي يعد أمراً فريداً ال تخطئه العين«.
مدى  »على  أنه  األبيض  الكتاب  وأوضح 
100 عام، التزم الحزب الشيوعي الصيني 

المشترك«، الفتاً  السلمية والتقدم  بالتنمية 
الدولي  موقفها  في  حازمة  »الصين  أن  إلى 
إلى  والسعي  العالمي  ال��س��الم  لحماية 
وضمان  التعاون  خالل  من  التقدم  تحقيق 

حقوق اإلنسان عبر ثمار التنمية«.
في  نشطاً  مشاركاً  الصين  برحت  وم��ا 
الدولية، حيث تقدم  اإلنسان  قضايا حقوق 
لحقوق  العالمية  الحوكمة  في  إسهامات 
حقوق  قضايا  تنمية  قدماً  وتدفع  اإلنسان، 
ال��دول  م��ع  وتعمل  ال��ع��ال��م،  ف��ي  اإلن��س��ان 
مستقبل  ذي  عالمي  مجتمع  إلقامة  األخرى 

مشترك، وفقاً لما ذكر الكتاب األبيض.
ويقود الحزب الشيوعي الصيني الشعب 
إحياء  ف��ي  المتمثل  الصيني  الحلم  نحو 

وهدف  الصينية  لألمة  العظيمة  النهضة 
كدولة  الصين  بناء  وهو  الثاني،  المئوية 
وقوية  مزدهرة  عظيمة  حديثة  اشتراكية 
ومتناغمة  ثقافياً  ومتقدمة  وديمقراطية 
لتأسيس  المئوية  الذكرى  بحلول  وجميلة 

جمهورية الصين الشعبية.
وقال الكتاب األبيض إنه »في ذلك الوقت، 
سيتّم ضمان جميع حقوق الشعب الصيني 
أفضل  شعور  لديه  وسيكون  أكبر  بشكل 

بالكرامة والحرية والسعادة«. 
وستقدم الصين مساهمة أكبر في حماية 
التطور  من  العالم  لتمكين  اإلنسان  حقوق 

بشكل أفضل وليصبح أكثر ازدهاراً.

وزير المياه الم�سرّي يوؤكد حر�س بالده على ا�ستكمال مفاو�سات �سّد النه�سة

ماكرون يدعم الحوار مع رو�سيا لحماية الم�سالح الأوروبّية 

ال�سين ُت�سدر كتابًا اأبي�س حول حماية حقوق الإن�سان

للصداقة  الكوبي  المعهد  رئيس  أّك��د 
أن  جونزاليس،  فرناندو  الشعوب،  م��ع 
لرفع  العظمى  بالغالبية  »ال��ت��ص��وي��ت 
انتصاراً  يعّد  كوبا  ضد  األميركي  الحصار 
الكوبي  للشعب  وانتصاراً  دبلوماسياً، 
إضافة  الكوبية،  الثورية  والدبلوماسية 
الحرة  الشعوب  لجميع  انتصاراً  كونه  إلى 

في العالم«.
وق����ال ج��ون��زال��ي��س: »إض���اف���ًة إل��ى 
الجمعية  في  تمثيل  لديها  التي  الحكومات 
العامة لألمم المتحدة، والمطالبة الساحقة 
الواليات  تفرضه  ال��ذي  الحصار  بإنهاء 
أيضاً  الشعوب  ف��إّن  كوبا،  على  المتحدة 
في العديد من دول العالم تتظاهر وتطالب 

بوضع حد لهذه السياسة العدائية«.
»الحصار  أن  إل��ى  جونزاليس  وأش��ار 
إدارة  خ��الل  تفاقم  كوبا  على  المفروض 
دونالد ترامب، ووصلت الحرب االقتصادية 
محاولة  في  الحدود،  أقصى  إلى  بلده  ضد 
الوسائل  بكل  الكوبي  االق��ت��ص��اد  لخنق 
ومن  كورونا  وباء  من  الرغم  على  الممكنة، 

البالد للسيطرة عليه، ليس في كوبا  كفاح 
فحسب، ولكن أيضاً المساهمة التي تقدمها 
خالل  من  العالم،  في  أخ��رى  ل��دول  ب��الده 

إرسال البعثات الطبية«.
وتابع: »هذا الحصار ألحق األذى بكوبا. 
الغالبية  جسيمة.  أض��راراً  بنا  ألحق  لقد 
كلها  حياتهم  عاشوا  الكوبيين  من  العظمى 
تحت تأثيره«، مشيراً إلى أن »هذا الحصار 
العالم،  ف��ي  أخ���رى  ب��ب��ل��دان  أي��ض��اً  ي��ض��ّر 
البلدان  حق  وعلى  السيادة،  على  ويتعدى 
فيها  واالستثمار  كوبا  م��ع  التجارة  ف��ي 

وإقامة عالقة اقتصادية طبيعية معها«.
ونّوه جونزاليس ب�«اإلنجاز الذي حققته 
بالده مؤخراً، عبر اإلعالن عن فعالية عالية 
وعبد   02 )سوبيرانا  كوبيين  للقاحين 
5 لقاحات تطورها كوبا ضد  الله( من بين 
فيروس كورونا«، مضيفاً: »نحن الكوبيين 
العلماء  قبل  من  إنجازه  تم  بما  فخورون 
بالمتطلبات  يفيان  للقاحين  الكوبيين 
العالمية  الصحة  منظمة  وضعتها  التي 

لتسجيلهما كلقاحين ضد كورونا«.

ال��ل��ق��اح��ات هي  أنَّ »ه���ذه  إل��ى  وأش���ار 
والشعب  الكوبيين  العلماء  لجهود  تتويج 
يشكالن  أنهما  مؤكداً  الكوبية،  والحكومة 
القائد  ل��رؤي��ة  نتيجًة  أس��اس��ي  بشكل 
بداية  منذ  ش���ّدد،  ال��ذي  كاسترو،  فيديل 
الثمانينيات، على أهمية قطاع التكنولوجيا 
القيام  تم  وعليه،  والصيدالنية.  الحيوية 
القدرات  لتطوير  ال��الزم��ة  باالستثمارات 

البشرية الالزمة في هذا المجال«.
كما هنأ جونزاليس باسم المعهد الكوبي 
السوري  الشعب  الشعوب  مع  للصداقة 
االنتخابات،  بنتائج  اإلي��ران��ي  والشعب 
تسيطر  التي  اإلع��الم  »وس��ائ��ل  أن  م��ؤك��داً 
ستستمر  اإلمبريالية  المصالح  عليها 

بالتشهير بسمعة هذه االنتخابات«.
أن  حقيقة  أب���داً  يقبلوا  »ل��ن  وأض���اف: 
بحرية.  حكامها  تختار  ال��ش��ع��وب  تلك 
حكومة  تحبهم  ال  رؤساء  تختار  وبالتأكيد 
مهم.  غير  األم��ر  ولكّن  المتحدة،  الواليات 
انتخابهم  تم  أنه  هو  أهمية  األكثر  الشيء 
ديمقراطياً، وبطريقة نزيهة، من قبل شعبي 

سورية وإيران، وهو ما حدث، بغض الّنظر 
ووسائل  األميركية  الحكومة  تقوله  عما 
هذه  مصالح  عليها  تسيطر  التي  اإلع��الم 

الحكومات«.
للحزب  العليا  »القيادة  أن  إلى  وأش��ار 
الفور  على  نقلت  ك��وب��ا  ف��ي  وال��ح��ك��وم��ة 
في  المنتخب  الرئيس  م��ن  لكل  التهاني 
مؤكداً  سورية«،  في  األسد  والرئيس  إيران 
أن »البلدين يواجهان وضعاً معقداً، ألنهما 
يواجهان عدواناً مستمراً«، موجهاً تحياته 

وتقديره إلى »كال البلدين«.
السوري  للشعب  »تهانينا  وأض���اف: 
بالغة  ظروف  في  االنتخابات  خاض  الذي 
شرساً  عدواناً  واج��ه  ال��ذي  وهو  التعقيد، 
االنتصارات.  وحقق  عديدة،  سنوات  منذ 
وخ���الل االن��ت��خ��اب��ات، وّج���ه رس��ال��ة إلى 
بذلها  التي  بالجهود  فيها  معترفاً  رئيسه، 
صعبة  معركة  في  السنوات  هذه  كل  خالل 
للشعب  تهانينا  وبالطبع،  اإلره��اب.  ضد 

اإليراني بانتخاب الرئيس الجديد«. 

جونزالي�س يعتبر الت�سويت لرفع الح�سار 

الأميركّي عن كوبا انت�سارًا دبلوما�سّيًا
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لم تكن مساعي حزب  إذا  أي  لم يكن ذلك وارداً،  إذا 
يكون  ربما  ال��ذي  الخطاب،  ساعة  حتى  أثمرت  قد  الله 
المعنية لتزخيم  قد حّدد موعده للضغط على األطراف 
العريضة  خطوطه  يعلن  لتفاهم  ت��وص��ل  االت��ص��االت 
لمتابعة  بري  الرئيس  بعهدة  ويضعه  نصرالله  السيد 
مبادرته من النقطة التي يكون قد تم التوصل اليها، اذا 
حل موعد الخطاب وال جديد، ماذا يمكن أن يقول السيد 

نصرالله؟
السيد  يطل  أن  يستحيل  إنه  تقول  سياسية  مصادر 
يكن  لم  فإذا  للبنانيين،  يقّدمه  ما  بيده  وليس  نصرالله 
هناك شيء في السياسة، فهذا يعني أنه لن يكون بالمدى 
المنظور القريب والمتوسط، وبالتالي يرجح أن يكون 
السيد نصرالله قد اعد أجوبة على الملفات االجتماعية 
البيئة  ضمنهم  وم���ن  اللبنانيين  ع��ل��ى  ت��ض��غ��ط  ال��ت��ي 
المباشرة لحزب الله، والتي كان آخر تجلياتها الحادث 
المأسوي الذي أودى بحياة عائلة جنوبيّة شيّعت أمس، 
حجم  ومعلوم  اللبنانيين،  كل  وج��دان  الحادثة  وه��زت 
االنفالت األمني المتزايد بضغط االوضاع االقتصادية 
العالقة  ملف  الى  تسّربه  من  والخشية  واالجتماعية، 
ال��ل��ه م��ن ب��اب أزم���ة بنزين او  بين ح��رك��ة أم��ل وح���زب 
شبكات  على  نشطاء  سجاالت  أو  ال���دواء  على  تسابق 
السيد  باسم  مناشدة  حمل  بياناً  استدعى  ما  التواصل 
نصرالله والرئيس بري للتحذير من خطورة االنجرار 

الى سجاالت فتنوية تصيب العالقة بين الطرفين.
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د االق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي، تقول 
مصادر مالية إننا ننتقل الى الموجة الثانية من الجائحة 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة م��ع االن��ت��ق��ال ال���ى تمويل 
سيعني  ما   ،3900 دوالر  على  األساسيات  استيراد 
ارتفاعاً يعادل %100 على األقل في أسعار السلع التي 
سيكون أولها البنزين الذي قدر سعر الصفيحة منه ب� 
تخزين المحروقات  لمافيات  سيتيح  ما  ليرة،  الف   70
والمصرف  ال��دوالرات،  بماليين  خياليّة  أرب��اح  تحقيق 
قروض  لقاء  ال��م��رة  ه��ذه  بالتمويل  سيقوم  ال��م��رك��زي 
ستحصل  التي  القروض  من  بسدادها  الحكومة  تتعهد 
البطاقة  تمويل  مثل  مثلها  ال��دول��ي،  البنك  م��ن  عليها 
فقراً  األش��د  العائالت  منها  ستستفيد  التي  التمويليّة 
بقيمة 93 دوالراً للعائلة، ما يعني ان التمويل سيتم من 
اللبنانيين،  الذي يشكل باقي ودائع  االحتياط اإللزامي 
التمويل  لتنظيم  المركزي  المصرف  اضطر  لما  وإال 
الثالثة،  المرحلة  إن  المصادر  وقالت  ق��روض،  بصيغ 
الدوالر  ش��راء  إل��ى  باالستيراد  االنتقال  مرحلة  وه��ي 
التعامل  ت��ّم  اذا  بعيدة  تكون  لن  ال��س��وداء،  السوق  من 
وتنظيم  ترشيد  دون  من  السابقة  بالطريقة  الدعم  مع 

الحصول على المواد المدعومة.

ورأس رئيس الجمهورّية العماد ميشال عون اجتماعاً ضّم 
وزير المال ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال 
ُخّصص  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف  وحاكم  غجر،  ريمون 
خالل  وتم  وانعكاساته.  البالد  في  المحروقات  وضع  لعرض 
أزمة  معالجة  الى  اآليلة  االقتراحات  من  عدد  درس  االجتماع 
تنعكس  سلبية  مضاعفات  أية  حصول  وتفادي  المحروقات 
الرئيس  البالد. وأجرى  في  والمعيشي  األمني  االستقرار  على 
الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  برئيس  هاتفياً  اتصاالً  عون 
أثر  على  وتقّرر  المطروحة،  النقاط  في  وتداوال  دياب،  حسان 
لبنان  مصرف  لتمكين  استثنائية  عملية  اجراءات  اتخاذ  ذلك 
بانتظار  األزمة  تمدد  من  للحد  الالزمة  بالترتيبات  القيام  من 
النواب والتي من  التي يجري درسها في مجلس  التشريعات 

شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.
 وأفادت المعلومات أن الحل الذي بحثه اجتماع بعبدا يرتكز 
على تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل، وأن في 
حال السير باقتراح تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 

ل.ل. يصبح سعر الصفيحة ما بين 65 و70 ألفاً.
وفيما لوحظ غياب الرئيس دياب عن اجتماع بعبدا تمسكاً 
بموقفه المعارض التخاذ قرارات تتجاوز إطار تصريف األعمال 
لصالح  ورئيسها  المستقيلة  الحكومة  على  مسؤولية  وترتب 
مسؤولياتهم،  من  الحالية  األوض��اع  عن  المسؤولين  تهّرب 
أفادت المعلومات أن دياب أبلغ المجتمعين في بعبدا رفضه 
وسأبقى  أمضي  لن  »أن��ا  قائالً  عليه  اتفق  ما  على  التوقيع 

متجانساً مع
 نفسي«. ولكن وبعد مشاورات تولتها جهات وسيطة على 

خط بعبدا - تلة الخياط عاد دياب ووافق على التوقيع.
غجر  ريمون  الطاقة  وزير  حاول  فقد  المعلومات،  وبحسب 
االتصال بالرئيس دياب بعد انتهاء اللقاء في بعبدا، لكن دياب 

أقفل الخط في وجهه.
نشره  ما  نفى  الجمهورية  رئاسة  في  اإلع��الم  مكتب  ان  اال 
عن  دياب  »امتناع«  من  عون  استياء  عن  »ام.تي.في«  موقع 
التوقيع على اإلقراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، 

و«تحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع«.
الجمهورية  رئيس  بين  التعاون  ان  اإلع��الم  مكتب  واك��د 
لبنان  مصلحة  يحقق  م��ا  ك��ل  على  ق��ائ��م  دي���اب  وال��رئ��ي��س 
واللبنانيين، ال سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

المستوى  رفيعة  اتصاالت  أن  »البناء«  مصادر  وأف��ادت 
الرئاسية للتدخل بشكل عاجل إليجاد  حصلت على الخطوط 
تنعكس  التي  المحروقات  ألزم��ة  مؤقتة  ولو  سريعة  حلول 
على كافة القطاعات الحيوية المعيشية ال سيما بعد صرخات 
أوتوستراد  على  حصلت  التي  والمأساة  القطاعات  معظم 
الحتواء  وذلك  األربع،  وبناتها  ام  وفاة  الى  وأدت  السعديات 
السلطة  وجه  في  لتنفحر  تتحّضر  كانت  التي  الغضب  موجة 
على  تعبيراتها  بدأت  والتي  المناطق  بمختلف  الشارع  في 
للطرقات  الواقع امس بسلسلة تحركات شعبية وقطع  أرض 

في مناطق عدة.
الموافقة  سيوقع  انه  الى  دياب  الرئيس  اوساط  وأش��ارت 
االستثنائية على شراء المحروقات الذي اتفق عليه في اجتماع 
بعبدا على ان يصدر القرار اليوم وتصبح بموجبه سعر تنكة 
ليرة  ألف  و70   60 بين  والبنزين  ألفاً  ال�50  قرابة  المازوت 

لبنانية.
البنزين  غالونات  من  كبيرة  مجموعة  فيديو  شريط  وأظهر 
بيعها  إلعادة  المستودعات  أحد  في  مركونة  ليترات   7 سعة 

بأسعار أعلى فور غالء المادة.
على صعيد آخر أطلقت نقابة المستشفيات الخاصة صرخة 

مدوية معلنة.
موضوع  فيه  أوضح  بيان  في  لبنان  أعلن مصرف  والحقاً   
والتي  والتسليف،  النقد  قانون  من   91 للمادة  اإلقراض سنداً 
ال��ظ��روف  بسبب  ق��رض��اً  الحكومة  يمنح  أن  عليه  ت��وج��ب 
االستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة 
عن دفع ديونها. واشار الى انه »مع تأكيد مصرف لبنان على 
وتأمين  الدعم  لترشيد  واحدة  واضحة  خطة  وضع  ضرورة 
الحكومة  إصرار  حال  وفي  االقتصادي،  النمو  إلعادة  األسس 
على االقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعمالت األجنبية، 
يسمح  الذي  المناسب  القانوني  اإلط��ار  إق��رار  على  تعمل  أن 
التوظيفات  في  المتوافرة  السيولة  باستعمال  لبنان  لمصرف 
اإللزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أية أموال مقترضة 
 94 المادة  المحددة قانوناً في  المهل  من مصرف لبنان ضمن 
من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة 
بحسب المادة 93 من القانون نفسه، بموجب عقد قرض، وان 
ينص العقد صراحة على أن يتم اإليفاء بمعزل عن مسؤوليات 
الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع«. وإذ يؤكد مصرف 
بخطة  المباشر  للبدء  الحكومة  تشكيل  ض��رورة  على  لبنان 
األسس  لوضع  اإلصالحات  من  بعدد  للعموم  واضحة  طريق 
المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي االقتصاد والتركيز على 

الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم«.

المستشفيات  نقابة  أعلنت  آخ��ر  معيشي  صعيد  على 
الخاصة في بيان أنه »بات متعّذراً على المستشفيات استقبال 
والخاصة  الرسمية  الضامنة  الجهات  عاتق  على  المرضى 
المستلزمات  أسعار  في  فروقات  المريض  تحميل  دون  من 
الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية. اما لناحية الدعم، 
فاصبح مثل حوار الطرشان ال نعلم ما هو مدعوم وما هو غير 
معظم  ألن  ثمنه،  تضاعف  منه  المدعوم  حتى  بل  ال  مدعوم 
الموردين ال يسلّمونه الى المستشفيات اال وفق شروط قاسية 
وكل  الوضع  سّيدا  والفوضى  المريض. الضياع  على  تنعكس 
اليوم  ومنها  الحسبان،  في  تكون  ال  مفاجآت  إلينا  يحمل  يوم 
على سبيل المثال الشّح في المواد المظللة التي تستعمل في 
عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعّية، كذلك 
الشّح في مادة المازوت الذي يهّدد المستشفيات باإلقفال. وفق 
المعطيات المتوافرة حالياً ال حل لمشاكل القطاع االستشفائي 
من دون دعم خارجي. وهذا الدعم لن يأتي قبل تشكيل حكومة، 
وكّل االجتماعات التي نعقدها وكّل التنبيهات التي نصدرها ال 

فائدة تذكر منها«.
أمس،  المشتركة  النيابية  اللجان  أق��ّرت  ذلك  م��وازاة   في 
مشروع البطاقة التمويلّية، وعقدت جلسة أمس، برئاسة نائب 
رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء المعنيين 

ويبقى انتظار إقرارها في الهيئة العامة.
وقالت مصادر مطلعة ل�«البناء« إن المجلس النيابي سيقوم 
المواطنون  يبدأ  لكي  التمويلّية  البطاقة  إقرار  لجهة  عليه  بما 
من  عليها  بما  الحكومة  تقوم  ان  بانتظار  لكن  منها  االستفادة 

تقديم اقتراح شامل للبطاقة وترشيد الدعم في آن معاً.
مهيب  بمأتم  شيعوا  والجنوب  الشرقية  بلدة  وكان اهالي 
ضحايا حادث السير المروع الذي وقع على اوتوستراد الجية 
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أعوام(.
وانطلقت مراسم التشييع ظهر أمس، بعد أن نقلت الجثامين 
الصحية  »للهيئة  تابعة  إس��ع��اف  س��ي��ارات  ف��ي  الخمسة 
االسالمية«، من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول الى بلدة 
والوالد  الزوج  وألقى  الوقت،  لبعض  سجيت  حيث  الشرقية، 
عماد حويلي الذي وصل فجر أمس، من ليبيريا وهو يعاني من 
إصابته بالمالريا، النظرة األخيرة على الجثامين التي أعّد لها 

استقبال حاشد في ساحة البلدة.
االطاللة  بانتظار  جديد  اي  يبرز  لم  حكومي،  صعيد  على 
نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  لألمين  المرتقبة 
واألوض��اع  الحكومي  الملف  من  مواقف  من  سيضمنها  وما 

المعيشية.
الله  حزب  بين  مستمرة  االتصاالت  أن  »البناء«  وعلمت 
التوصل  الحر جبران باسيل لمحاولة  الوطني  التيار  ورئيس 
نصرالله،  السيد  إطاللة  قبيل  للحكومة  توافقية  صيغة  الى 
من  وكل  التينة  عين  بين  مقطوعة  االتصاالت  ان  الى  مشيرة 
بعبدا والبياضة فيما لن تنقطع بين عين التينة وبين الرئيس 
معطيات  برزت  حال  في  أنه  مضيفة  الحريري.  سعد  المكلف 
إذا  أما  إيجابية سيغلب الطابع االيجابي على كالم نصرالله، 
الزمت السلبية المشاورات فإن السيد سيكرر تمسكه بمبادرة 
الحريري  من  لكل  شدة  أكثر  ورسائل  نصائح  ويوّجه  بري 
الجميع  ألن  الوطن  لمصلحة  التنازالت  لتقديم  العهد  وفريق 
متضّرر من االنهيار. كما سيستكمل السيد بحسب المصادر ما 
بدأه في الخطاب السابق لجهة الخطوات المفترضة على خط 
معالجة األزمات المعيشية كالمحروقات والكهرباء وتداعياتها 

جديدة  معطيات  وسيكشف  والحياتي  الشعبي  الواقع  على 
بموضوع النفط اإليراني.

وعكست أجواء عين التينة تمسكاً بمبادرة رئيس المجلس 
ما  رغم  حالياً  القائمة  الوحيدة  لكونها  بري  نبيه  النيابي 
أخرى.  مبادرات  أي  غياب  ظل  في  استهداف  من  له  تعّرضت 
وشددت المصادر ل�«البناء« على انه اذا كانت المبادرة حاجة 
في الظروف الطبيعية فإنها اكثر حاجة والحاحاً في ظل هذه 
التي  باألزمات  المثقلة  البلد  بها  يمر  التي  الصعبة  المرحلة 
اذا  أنه  المصادر  واوضحت  االخ��رى.  تلو  الواحدة  تتناسل 
ومنطقية  مقنعة  بري  مبادرة  غير  أخرى  مبادرة  هناك  كانت 
وتحظى باإلجماع الوطني من مختلف الكتل السياسية وبدعم 
لدى  مانع  فال  لألزمة  حالً  وتكون  والدولي  العربي  المجتمع 
التأكيد ان مبادرة بري قائمة  التينة من دعمها. وجددت  عين 
من  انطالقاً  الحكومية  األزمة  لمقاربة  صالحاً  أساساً  وتشكل 
الفرنسية مشددة على أن مفتاح الحل لهذه االزمات  المبادرة 

هو تأليف حكومة إنقاذية.
بموازاة  انه  الى  ل�«البناء«  التينة  عين  مصادر  واضافت 
التشريعية  الورشة  الحكومي تمضي  الخط  جهود بري على 
رئيس  من  يومية  ومتابعة  برعاية  النيابي  المجلس  في 
تمهيداً  اإلصالحّية  القوانين  من  ع��دد  لمناقشة  المجلس 
إلقرارها في أول جلسة تشريعية لتكون جاهزة أمام الحكومة 
وفق  البنود  أحد  وهو  العام  الشراء  قانون  سيما  ال  الجديدة 
إمكانية  مدى  وعن  الفرنسية.  للمبادرة  االقتصادية  الورقة 
إدخال تعديالت على مبادرة بري انطالقاً من مالحظات التيار 
الوطني الحر أوضحت المصادر أن الوقت يداهمنا وال يتسع 
المريع  االنهيار  هذا  أمام  مقابلة  وشروط  شروط  من  لمزيد 
الى  سيعيدنا  تعديل  واي  وبالتالي  نشهده،  الذي  والسريع 
مربع المفاوضات األول ويطيح بالتقدم الذي احرزته جوالت 
المقبول  غير  من  لبنان  انقاذ  فرصة  أمام  مضيفة  المناقشات 

وضع شروط.
وحزب  امل  قيادتا  أعلنت  نصرالله  السيد  اطاللة  وعشية 
لحزب  العام  األمين  من  و«بتوجيه  انه  مشترك  بيان  في  الله 
الله سماحة السيد حسن نصرالله ودولة الرئيس نبيه بري، 
تنسيقي  اجتماع   2021/6/24 بتاريخ  الخميس  اليوم  عقد 
بين المسؤولين عن التواصل االجتماعي في حزب الله وحركة 
أمل. وبناًء لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد 
حسن نصرالله، وحيث أن المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا 
تتطلب المزيد من الحرص والوعي وحماية لظهر المقاومة التي 
تجمعنا وفي الوقت الذي يسعى به األعداء أو المصطادون في 
الماء العكر لنشر الفتن وكسر وحدتنا، تمنى المجتمعون على 
جميع الناشطين من جمهور المقاومة في الحركة والحزب على 
االلتزام بأعلى درجات االنضباط  التواصل االجتماعي  مواقع 
والتحلي بروح األخّوة ونبذ التفرقة والتعاون لما فيه مصلحة 

»الثنائي الوطني.«
وفي ظل األزمة التي تعصف بلبنان واحتقان النفوس إزاء 
عدم  بالناشطين  الطرفان  أهاب  االقتصادي،  الوضع  تدهور 
الدخول في أية سجاالت على مواقع التواصل االجتماعي مما 
ال ينتج عنه اال خالفات عقيمة تؤدي الى االنقسام والتشرذم 

بين االخوة في البيت الواحد«.
العام  النائب  أن  اللبنانية  العامة  أعلنت النيابة  قضائياً، 
تحقيقاً  فتح  عويدات  غسان  القاضي  التمييز  محكمة  لدى 
أو  الحاليين  الموظفين  من  التحقيق  يظهره  من  كل  ضد  أولياً 
بجرم  لبنان  خارج  الى  مالية  مبالغ  حّولوا  الذين  السابقين 

اإلثراء غير المشروع.
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اللبناني  االت��ح��اد  ن��ع��ى 
حركياً  المعوقين  لألشخاص 
رئ��ي��س��ه ال��س��اب��ق ال��ق��ي��ادي 
مروة،  نعمة  حسن  الحقوقي 
مدينة  في  أم��س  توفي  ال��ذي 

واغادوغو األفريقية.
النعي:  ب��ي��ان  ف��ي  وج���اء 
ابن  نعمة  أب��و  الرفيق  »رف��ع 
لواء  الجنوبية  الزرارية  بلدة 
األشخاص  حقوق  عن  الدفاع 
باكراً،  لبنان  في  المعوقين 
المزمن  الحرمان  من  منطلقاً 
المسحوقة  الطبقات  بحق 
س���اع���ي���اً ن���ح���و ال���ع���دال���ة 
مظلة  ت��ح��ت  االج��ت��م��اع��ي��ة 
متسلحاً  األم��م��ي،  ال��ن��ض��ال 

بالعلم والتجربة.
اتحاد  صفوف  في  انخرط 
فبرز  اللبنانيين  المقعدين 
تحفيز  بين  نضالياً،  ق��ائ��داً 
على  المعوقين  األش��خ��اص 
ال��ن��ه��وض ل��ل��ن��ض��ال وب��ي��ن 
الصراع من أجل تشريع هذه 
الحقوق. لم يغب خالل العقود 
الثالثة الماضية عن الساحات 
اللقاءات  جميع  في  المطلبية 
والمسيرات  واالعتصامات 
التي نظمها االتحاد في واحدة 

من أشرف التجارب النضالية 
للطوائف  العابرة  المدنية 
وال��م��ن��اط��ق، ك��م��ا ب���رز في 
المخيمات  وتنظيم  التثقيف 
وكانت  الحقوقية،  االتحادية 
ل���ه م��س��اه��م��ات ك��ب��ي��رة في 
االتحادية  ال��ط��وارئ  برامج 
الصهيونية  االعتداءات  إبان 

على لبنان.
اتحاد  م��روة  حسن  رأس 
في  اللبنانيين  المقعدين 
على  المكثف  العمل  مرحلة 
البرامج التنموية نحو الدمج 
االجتماعي   – االق��ت��ص��ادي 
والتنمية  التربوي  وال��دم��ج 
ال��دام��ج��ة ف��ي ل��ب��ن��ان. وك��ان 
في  متفانياً  نشيطاً  إداري����اً 
جانب  إل��ى  المراحل،  جميع 
نضالهم  في  ورفاقه،  رفيقاته 
تكافؤ  تحقيق  نحو  الطويل 
الفرص لألشخاص المعوقين 

في لبنان.
ناضل أبو نعمة على جبهة 
لقمة  على  للحصول  الحياة 
الكريم، صمد في وجه  العش 
الصعوبات وهو يقدم بنضاله 
نحو  للسعي  نموذجاً  اليومي 
يضطر  حيث  الكريم  العيش 

الشخص المعوق إلى اجتياز 
المعيق  المجتمع  ع��ق��ب��ات 
للوصول إلى حقه في الحياة 

باستقاللية وبكرامة.
مروة  حسن  القائد  ننعي 
ال��ي��وم إل��ى االت��ح��ادي��ي��ن في 
والعامة،  اإلداري��ة  الهيئتين 
واألصدقاء،  المتطّوعين  إلى 
لبنان  في  اإلعاقة  حركة  إلى 
وجميع المناضلين في سبيل 
وأبناءه.  بناته  يحترم  وطن 
والشعلة  كبيرة  ال��خ��س��ارة 
حسن  رفعها  التي  النضالية 
تنتزع  حتى  تنطفئ  لن  مروة 
في  حقوقها  المهّمشة  الفئات 

دولة القانون والمواطنة«.

االتحاد اللبناني للأ�شخا�ص المعوقين حركيًا
ينعى رئي�شه ال�شابق ح�شن مروة

الراحل حسن مروة

منحت حركة الجهاد اإلسالمي السفير اليمني في دمشق عبدالله صبري درع »سيف القدس« 
الحركة  نظمته  تأبيني  احتفال  خالل  وذلك  الفلسطينية،  للقضية  الداعمة  بالده  لمواقف  تقديراً 

لشهداء معركة »سيف القدس« في فندق القيصر  في العاصمة السورية دمشق.
وفنزويال  واليمن  إيران  وسفراء  الفلسطينية  الفصائل  قادة  فيه   شارك  الذي  االحتفال  وخالل 
وممثلون عن األحزاب السورية وشخصيات سياسية واجتماعية، كّرمت حركة الجهاد المؤسسات 
القدس«،  »سيف  معركة  في  الفلسطيني  للشعب  والمساندة  الداعمة  لجهودها  تقديراً  اإلعالمية 
وسلمت قيادة الحركة دروعاً تقديرية للصحافيين والمؤسسات اإلعالمية، ومن بينها قناة المسيرة 

اليمنية.
تأبين  مع  اإلعالميين  تكريم  »أّن  اعتبر  الذي  صبري  للسفير  تصريح  كان  الفعالية  وخالل 
هم  واإلعالميون  وشهداؤها،  شهودها  هم  المعركة  في  من  فأهّم  دالالتها،  لها  رسالة  هو  الشهداء 
الشهود والشهداء األحياء الذين نقلوا المعركة بكّل تفاصيلها ووّحدوا محور المقاومة واإلنسانية 

جمعاء حول هذه المعركة«.

»الجهاد االإ�شلمي« تكّرم ال�شفير اليمني في دم�شق

السفير صبري متسلماً الدرع التكريمية

وا�شنطن تعترف بحركة الحوثّي
طرفًا �شرعيًا في اليمن

قال المبعوث األميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، أمس، إن »واشنطن تعترف بحركة 
الحوثي طرفاً شرعياً في اليمن«.

وجاء تصريح ليندركينغ خالل نقاش عبر اإلنترنت نظمه المجلس الوطني للعالقات األميركية 
العربية أمس.

الدولي إلى »الضغط على الحوثيين إليقاف العمليات الهجومّية  كما دعا ليندركينغ المجتمع 
في مأرب«.

وكان المبعوث األميركي حذر في وقت سابق أمس، من أن »البرامج اإلنسانية في اليمن ستتوقف 
ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة«.

أو الذين أوقفتهم بطلب منه، لم تتّم مالحقتهم بأمر من نيابة عامة مكّرسة لالستجابة لطلبات االحتالل وفقاً 
لقواعد التنسيق األمني، أما الحديث عن التحقيق ودعوة النشطاء لقول ما يريدون أمام لجنة التحقيق، فمهزلة 
المهازل، ألنه محاولة لتصوير القتل المتعمد وكأنه خلل تقني في عملية توقيف قانونية عادية، وعائلة الشهيد 
تؤكد أن قوة من عشرات العناصر اقتحمت منزل الشهيد وفّجرت األبواب والشبابيك، ثم سحلت الشهيد تحت 
ضربات العصي واألدوات الحادة قبل أن تسحبه جثة هامدة الى سياراتها وتذهب به الى براد مستشفى الخليل 

وهي تبلغ أهله أنه بخير وقيد التحقيق.
- المنادون بتحقيق مستقل يسخرون من عقولنا، فالجواب الوحيد هو توجيه االتهام لقيادة السلطة باغتيال 
المناضلين والنشطاء، حتى يتم إعالن وقف التنسيق األمني وإحالة الذين شاركوا فيه طوال السنوات الماضية 
من كبار ضباط األجهزة الى التحقيق لمعرفة من تّم تجنيده منهم للعمل مع أجهزة االحتالل ومخابراته، وقد 

صار معلوماً حجم االختراقات التي تنخر جسم هذه األجهزة لحساب مخابرات االحتالل.
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أما القرار األهّم فقد كان قرار عودة أميركا الى االتفاق النووي 
مع إيران. قرار اتخذ رغم علم بايدن بالشروط االيرانية الثابتة 
تنفيذ  أجل  من  والتي  فيها،  للمناورة  مجال  ال  والتي  والواضحة 
القرار بشأنها تداعت القوى المعنية به إلى فيينا من اجل البحث 
عن اإلخراج الذي يحفظ ألميركا ماء الوجه وال يظهرها مهزومة 
القادر على  أمام إيران، كما ال يظهر إيران بموقع المنتصر  فعلياً 
تصعيد  وعلى  اإلقليم  في  أخرى  مجاالت  في  انتصاره  استثمار 

المواجهة األخرى مع أميركا. 
القول  على  والمتابعين  المراقبين  من  كثيراً  حمل  ذلك  كل 
الدولّية  العالقات  في  جديدة  أميركا  أو  أخرى  أميركا  هناك  بان 
تشكل سياستها وأداءها الدولي العام انقالباً على صورة أميركا 
حزمة  من  الرئيسّية  خطوطها  تتشكل  التي  الصورة  المعروفة، 
من أشكال العدوان والهيمنة واالستتباع ووضع اليد على ثروات 

الشعوب ومصادرة قرارها.
الجميع،  خ��داع  حد  إلى  يصل  لم  األميركّي  السلوك  أن  بيد 
يصدق  أن  لديه  سهالً  يكن  لم  عدوانها  بنيران  أميركا  كوته  فمن 
األكبر«  »الشيطان  مقام  من  انتقلت  وأنها  تغيرت  أميركا  أن 
والجوهر«  الشكل  في  الرحيم  »المالك  مقام  إلى  الشعوب  عدوة 
المعترف للشعوب بحقوقها، ولهذا كان الحذر سيد الموقف في 
فهم السلوك األميركي الجديد والتعامل مع أميركا واإلحجام عن 
التسرع في القول إن أميركا تغيرت وقد كان الحذرون محقين في 
ما ذهبوا اليه من شك وحرص عمالً بقول الرسول »المؤمن كيس 
األشياء  على  الحكم  في  التمّهل  تقتضي  كانت  والفطنة  فطن«. 

حتى تتضح حقيقتها وتظهر مكنوناتها وجوهرها الحقيقي.
األميركي  القرار  جاء  فجائي،  وبشكل  الجدل  هذا  خضم  في 
باسم  الناطقة  اإللكترونية  المواقع  وإغالق  ومصادرة  بحجب 
اتخذت  حيث  لسياسته،  والمرّوجة  المؤيدة  أو  المقاومة  محور 
مقدمات  أي  غير  ومن  مفاجئ  وبشكل  األميركية  العدل  وزارة 
من  اكثر  وإغالق  بحجب  قراراً  اليه،  ترامب  حتى  ينتبه  لم  قراراً 
المقاومة  محور  أعالم  منظومة  من  تلفزيون  ومحطة  موقع   21
بأنها  بالقرار  المستهدفة  والمحطات  المواقع  صّنف  والبعض 
بعض  أّن  خاصة  والديني،  السياسي  الشيعي  اإلس��الم  إعالم 
والتبليغي  الديني  الجانب  في  نشاطه  يحصر  القرار  تناوله  ما 
فقط. وهذا ما فتح الباب أمام سلسلة من األسئلة تتمحور حول 

األسباب التي دفعت أميركا التخاذ هذا القرار؟ 
للوهلة األولى يمكن تفسير القرار ربطاً بالمرحلة التي وصلت 
اليها المفاوضات في فيينا حول البحث عن إخراج يعيد أميركا 
إلى االتفاق النووي مع إيران، والقول بأن أميركا أرادت أن تسكت 
األدوات اإلعالمية العاملة بإشراف إيراني وتنسيق مع السياسة 
االيرانية لمنعها من استغالل النجاح اإليراني والترويح له على 

حساب المعنويات األميركية. 
كما يمكن القول بأن أميركا والغرب الذين تلقوا صفعة مؤلمة 
انطالقا من صناديق االقتراع التي جاءت بالسيد إبراهيم رئيسي 
تعمل  كانت  لما  خالفاً  إيران  في  اإلسالمية  للجمهورية  رئيساً 
بعدم  االدع��اء  أو  االنتخابات  إلفشال  تشويش  من  أميركا  له 
ليمنع  والحجب  اإلغ��الق  وجاء  شرعيتها،  وعدم  ديمقراطيتها 
أميركا  حساب  على  لالنتصار  الترويج  أداة  استعمال  من  إيران 
250 محطة تلفزيون ناطقة  التي كانت أعّدت وسخرت أكثر من 
الناس  وحمل  االنتخابات  على  للتشويش  الفارسية  باللغة 
في  ايران  وانتصرت  سدى  ذهبت  جهودها  ولكن  المقاطعة  على 

المجالين السياسي واإلعالمي.
إلى قول آخر يحمل سبباً مختلفاً ويربط اإلغالق بالحال التي 
تستعد المنطقة للدخول فيها وهي مرحلة استثمار االنتصار في 

مواجهة الحرب الكونية المرحلة التي بدأت إرهاصاتها تتوضح 
قيادة  على  أكدت  التي  سورية  في  االحتفالي  االنتخاب  من  بدءاً 
الرئيس بشار األسد قائداً من غير منافس جّدي، وفي إيران حيث 
جاءت رئاسة إبراهيم رئيسي من النسخ ذاته أي بدون منافس 
فعلي، ثم تحريك عجلة االقتصاد في دول محور المقاومة خاصة 
وفد  زي��ارة  الماضي  األسبوع  في  شهدت  التي  وسورية  إي��ران 
روسي جاء من أجل التعاون االقتصادي بكل وجوهه غير عابئ 

بالقرارات والعقوبات األميركية.
القرار  لكل ما تقّدم من أسباب ومن دون شك، دور في تفسير 
األميركي، لكنه ال يكفي وحده ليجيب عن كل األسئلة حول القرار، 
ألن الحقيقة التي نرى أنها دفعت أميركا إلى مثل هذا القرار غير 
تستمّد  والعدوانّي،  االستبدادّي  بل  ال  األخالقّي  وغير  القانونّي 
من المبادئ األساسّية إلدارة الصراعات وتفضي إلى القول بأن 
األفواه،  بكّم  نارها  يقتدح  أن  يريد  حرباً  يستبق  ما  عادة  العدو 
وعليه نسأل هل هي حرب جديدة تريد أميركا شّنها على المنطقة 

وعلى محور المقاومة؟ فإْن كانت الحرب فمن أّي نوع؟
قبل اإلجابة نعود ونؤكد على أهمية التبريرات التي تقول بأن 
أميركا ال تتقّبل فكرة الترويج لهزيمتها وال تحتمل وجود من يشّد 
العصب ويرفع معنويات أعدائها وخصومها، كما تعمل المحطات 
المحجوبة أو المحظورة اآلن، لكن المسألة كما نرى أبعد من ذلك 
وتفّسر بالقول بأّن أميركا التي قّررت االنزياح إلى الشرق األقصى 
عام،  بشكل  واستراتيجياً  واقتصادياً  عسكرياً  الصين  لمواجهة 
الشرق  في  والقتل  والقتال  النار  حيث  الجبهات  إقفال  وق��ّررت 
األوسط أن أميركا هذه لم تقّرر ترك الشرق األوسط والتخلي عنه 
بل إنها غّيرت استراتيجيتها فيها ورغبت بمشاغلته من غير قوى 

عسكرية أو ميادين قتالية تشارك قواتها فيها.
ونرى أن االستراتيجية األميركية الجديدة أو المطّورة المتجددة 
تقوم على أساس »الحرب الناعمة المركبة والذكية» التي تركز 
بشكل خاص على الحرب النفسية والحرب السيبيرانية من اجل 
إشاعة الرعب والفوضى والفتن في المنطقة بما يؤدي إلى منع 
استثمار  من  الكونية  الحرب  في  المنتصرين  ومنع  استقرارها 
عمليات  إطالق  ومنع  الطبيعية  الحال  إلى  والعودة  انتصارهم 
االقتصادية.  التنمية  على  التركيز  دون  والحؤول  البناء  إعادة 
إنها الحرب التي ترمي إلى تآكل الداخل بالفتنة والفوضى ومنع 
الهزيمة، حرب تتطلب  االنتقام من  حرب  إنها  والتعمير،  اإلنتاج 
أدوات  وشل  به  واالستئثار  للخصم  اإلعالمي  الفضاء  استباحة 
القرار  أهمية  إن  وبالتالي  لديه.  والنفسية  اإلعالمّية  التوعية 
األميركي بحجب المحطات اإلعالمية تكمن في كونها تشكل إنذاراً 
المواجهة وبحرب جديدة من نوع خاص  بتغيير ما في طبيعة 
ترمي إليها أميركا بخبث، حرب ُتدار من غير عسكر وسالح تقّدمه 

أميركا.
للمواجهة  للتحضير  مدعّو  المقاومة  محور  أن  نرى  وعليه 
الجديدة، ففي حين سيجد أن النيران بأيدي اإلرهابيين والجيوش 
األجنبية قد تراجعت حتى تكاد تخمد، وأن القوى األجنبية تستعّد 
لوقف احتاللها بعد أن هزم أصحابها على يد المقاومين األبطال 
عظيم  مواجهته  تفرض  ال��ذي  الجديد  العدوان  سيواجه  فإنه 
الوعي والتبّصر والبحث عن البدائل. وهنا نرى أن ما يجري في 
لبنان حالياً نموذجاً مختصراً لهذه الحرب المقبلة، ونجد أن من 
يعملون على اإليقاع األميركي والغربي يركزون جهودهم لمنع أي 
حّل ويتمسكون بالمستحيل ال لشيء ألنه مستحيل ويفضي إلى 
جبهة  في  األضعف  الحلقة  لبنان  يكون  فهل  المطلوبة.  الفوضى 

المواجهة في إطار الحرب الجديدة تلك؟
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

اأميركا واإرها�صات ا�صتراتيجّية... )تتمة �ص1( 



7حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

بتنّوع المشاركات بين الشعر والنثر والحب والمشاغبة والنصح والحكمة والمقاربة يكتمل حديث الجمعة صباحاته 
التي باتت تؤرخ ألحداث أيامنا المليئة باألحداث بلغة الوجدان وبوصلتها فلسطين وعنوانها صباح القدس، حيث ال 

يزال انتخاب الرئيس اإليراني حدثاً دولياً يتفاعل، وانتخابات سورية ال زالت الحدث الماثل، وفي غزة مقاومة تقاتل، 
وفي لبنان كارثة ونوازل، وانتظارات كثيرة لما هو قابل، وتبقى اإلرادة والعزيمة ويبقى اإليمان أصل القيمة.

�شغب المقعد الأخير
ال أتسّمر في المقدمة عادة. أهرب من األذكياء والمدراء واالساتذة، 
الموسيقى  تشغلني  ال��ب��اص،  من  األخير  المقعد  شغب  يشغلني 

الصاخبة والكالم البذيء غير المسموح في البيوت عادة.
النكد  التافهة التي تستفز  النكت  تشغلني اإلصدارات الجديدة من 

الذي يستوطن في داخلي.
الفرز  بعملية  فأبدأ  مقاعدهم  على  الجالسين  حركات  أراق��ب 
وأستطيع أن أكشف الذين يتحابون والذين يتغامزون، وأعلم عن هذا 

وعن تلك كل ما يخفون عن بعضهم البعض.
النمل  السير كاصطفاف  الطريق طويلة والناس كثر وزحمة  نعم! 
في وقت الذروة، وأنا أجلس في المقعد األخير أفلي القمل عن رؤوس 
المسافرين وأرسم على الشبابيك قلوباً لي كانت قد انكسرت ورممتها، 
وأرسم ايضاً العين الدامعة مع خصالت الشعر المتطايرة وأسرح، ثم 
انتبه ان هناك من يرقص ويغني فأشيح بنظري عن الحزن وأصفق 
في  الفارغة  بالمقاعد  واشمت  االول��ى  االمامية  بالمقاعد  واشمت 

المنتصف..
في  يريد  من  فيكون  وسطى..  حلول  ال  منتصف،  ال  ان  اكتشف  و 

المقاعد األولى واختار ان اكون من طالب المقعد األخير.
ميساء الحافظ

لماذا نبقى في مكاننا ول نتطّور؟

الكلمة الطّيبة “�شدقة”.

اأواخر كثيرة..

هذا الوطن لي 

كثيرون مّنا يبحثون عن السبيل الذي يقودهم إلى 
التغيير إّما عبر االستفادة من تجارب الناجحين، أو 
والبحث  بالقراءة  أو  تحفيزّية،  فيديوهات  متابعة 
إلى  ارتقاء  أو  ُعال  ببادرة  لهم  يوحي  مكان  كل  في 
والتجارب  المعارف  ونجمع  فنجمع  أفضل،  مكان 
هو  فما  منها.  أّيا  ننّفذ  ال  أّننا  إاّل  والخطط  واألفكار 

السبب؟
غالًبا ما نشعر بالحماسة بعد االنتهاء من متابعة 
في  بالرغبة  ونشعر  التحفيزية  الوسائل  تلك  إحدى 
أننا نستيقظ  إاّل  المباشرة بتنفيذ ما حفظناه مباشرة 
سمعناه  ما  كل  ومتناسين  ناسين  التالي  اليوم  في 
فما  جديد  بأمل  متخمين  بحثنا  روتينّيات  إلى  لنعود 
نفع كّل ما تعلّمناه إن لم نستثمره في ما يعود إلينا او 

إلى المجتمع بإفادة ما؟
جميع المعارف التي نختزنها تساوي الالشيء إذا 
أو  الفعل  طاقة  لتوليد  استثمارها  وعدم  تجاهلها  تّم 
ربما قدح معرفة جديدة، لذلك جّرب أن تلقي نظره إلى 
وقّيمها  ذاتك  اختبر  المعرفّي،  ومخزونك  وفكرك  عقلك 
يحقق  أن  يمكنه  مّما  الكثير  الكثير  هناك  أن  ستجد 

صعبة  غايات  وال  معجزة  ليست  هي  المستحيل. 
المنال، يكفي أن تستيقط كّل صباح وتكون إله نفسك، 
وحق  بعدل  االيجابية  وطاقتك  المعرفي  رزقك  تقّسم 
وتذّكر دائماً أن عقلك عند الصباح يكون كالماء العذبة، 
كل ما ترميه فيها من أفكار يمكنه إّما أن يزيدها صفاًء 
االعتقاَد  أن  تنَس  وال  كالكذب،  ملّوثة  يجعلها  أن  وإما 
هو صورة لما ستكون عليه في واقعك المستقبلي. ثق 

بقدرتك وعلِّ سقَف اعتقاداتك بنفسك ثمَّ خّطط ونّفذ.
كنت  اعتقاداً  هناك  إّن  حيث  بنفسي  سأبدأ  واآلن 
أردده دائماً في داخلي يمنعني من أن أكمل شيئا كنت 
القدرة  امتلك  كنت  أنني  من  الّرغم  على  به،  بدأت  قد 
ما  في  إال  بها  والتحكم  اعتقاداتي  مراقبة  على  دائماً 
يخص هذه النقطة، فهل سأنجح؟ على األقل سأحاول

حين تفتح عينيك اآلن وتقرأ هذا المنشور اعقد النّية 
يفّضها  لم  عذراء  كفكرة  أبيض  نهارك  يكون  أن  على 
مسار  تغّير  أن  سلبّية  موجة  ألية  تسمح  وال  الحرف 

طاقتك.

ناريمان علوش 

من  وجّردتهم  الحياة  أشقتهم  الذين  هؤالء  ُتعساء  ُهم  كم 
أن  قبل  بالحياة  اإلحساس  شاي  وكوب  الحّب  رغيف  رائحة 

يبردا معاً ويعّجال بكتابة قصيدة رثاء على الحياة وأهلها..
هذا  بتصرفه  يكون  مباالته  ال  بشوكة  اآلخر  يوخزنا  عندما 
كأّنه سجننا في قفص بال قضبان، قفص اكتراثه بكّل شيء إاّل 

بنا!
عندما ينظر إلينا اآلخر من بعيد نظرة جافة، نظرة تشق قلب 
الحجر، نفرك أعيننا لنستوعب الرؤية بالعين بعد أن تعذرت 
الرؤية بالقلب! هم ال يعلمون أنهم بتصرفاتهم هذه يضاعفون 

المسافات بين بعضنا البعض بدالً من زوالها!
ُترى هل نستطيع االنتصار على الحياة؟

نعم، نستطيع االنتصار يا قارئي، فيما إذا تجرعنا الحّب كما 
اللوامة  بأنفسنا  نترّفع  عندما  المذاق.  اللذيذ  الشراب  نتجّرع 
وال  الكره،  وهي  الحياة  حفرة  في  للسقوط  نستسلم  أن  عن 

ينتشلنا أحد منها غير قرين الروح التّواقة إلى الصعود.
رابط  تتناسى  أو  تنسى  األكثرية  أن  تصرفاتنا  في  األسوأ 
بعيداً  الحياة  حسابات  بتصفية  وتكتفي  والصداقة  األخ��وة 
عن المحبة واأللفة، لماذا؟ ألن األكثرية آثرت أن تعّطل محرك 
انتقاماً  البحر  حضن  في  البعض  ببعضها  وتلقي  السفينة 

وحقداً!
دافئة  وكلمة  حانية  لمسة  من  أكثر  الناس  يريد  ال  أحياناً 
لالستمرار، فالناس ال يكرهون الحياة بقدر ما يكرهون الظروف 
الظروف غوالً يوشك على  التي يمّرون بها، حيث تصبح هذه 
ابتالعهم، ويتغلب هذا الغول على أحد أهم غرائز اإلنسان وهي 

غريزة البقاء!
نحن بشر، ومن الطبيعي أن نضعف في مواقف كثيرة، فكم 

هو جميل أن نكون لطفاء مع بعضنا البعض.
 ليس عن عبث كانت الكلمة الطيبة صدقة، وليس عن عبث 

كانت االبتسامة في وجه اآلخر صدقة، وليس عن عبث أن جبر 
طريق  عن  األذى  إماطة  أن  عبث  عن  وليس  صدقة،  الخواطر 
القلوب أعظم أجراً وأبلغ أثراً من إماطتها عن طريق األقدام، هذا 

ما ذكر في ) شرح رياض الصالحين(.
أنتم  تكونوا  ال  يكفيه،  ما  فيه  إنسان  كّل  بالناس،  ترفقوا 
على  عثر  لمن  فطوبى  أحياناً،  ننطفئ  جميعنا  عليهم،  والدنيا 

ُمنطفئ فلم يتركه حتى ُيشرق.
تحترق  األعماق،  في  القابعة  النفس  غليان  يشتّد  عندما 
الدواخل، وال أحد في وسعه أن يجّس نبض ِقْدِرك ليطفئ شيئاً 
َمن تشعر  المحبة واالحترام،  َمن بادلك شعور  إاّل  من حرارته 
للجراح  كبلسم  كالمه  سيكون  وقتها  الداخلي.  باألمان  معه 

ومتاعب الحياة.
عنقود الوّد ُيسِكر ُسْكراً َيفتح عيَن العقل وَفم الوجدان.

 صباح برجس العلي 

القرابين كلمة ضّمدت بها جرًحا في  آخر 
وجهها لُتشفى على سبيل العناد فقط.

الصراخ  بين  التلعثم  ذاك  الجروح  آخر 
وبين الخرس، حين صفعة ال ُترّد وال ُتقال.

الباِل  في  يهيُم  به،  ُينطق  ال  العتب  آخر 
غريًبا مستوحًشا مستذكًرا صوت الجمِر في 

كّف قلبه ورائحة البالد، منفّيًا ومنسًيا..
آخر التمتمات تلك التي تبدو كدوار أصاب 
اللّغة، فمزجت عن غير قصد الخوف واألمان 

والهروب والمكابرة في رجفة واحدة.
آخر نوبات الصداع غفوة تكثف الصخب 
وشغافه..  القلب  بين  ما  ثقب  في  وتحشره 
الحرب  خّده  على  سكبت  قتياًل  النائم  فيبدو 

كّل دموعها..
آخر الضحكات تلك المرسومة وشًما بين 
ُيسَمع  يكاد  علّوها  لهول  مفترقين،  ضلعين 
نبضها كلّما ُصعق القلب بالنار كي يواصل 

مشيته.

تنتزع  أن  فيها  تريد  لحظة  األمنيات  آخر 
النصال صوتك، فتجده استأنس  براثن  من 
لترتيب  االنصياع  جهد  م��ن  ح���ّرًا  منثوًرا 

الكلمات.
كي  النار  في  ترميها  ورقة  الكلمات  آخر 
تصير رماًدا ثم تدرك أّنك أنت الحريق وأنت 

الموقد الذي اختنق برماده حتى انطفأ..
آخر الوجوه، وجٌه ُدّس في الجمع مغمًضا 
وما  السماوّي  خماره  من  ُع��ّري  أو  فاختفى 

عرف إاّل حين امتدت إلى خّده أياٍد قاسية..
مجلس  إل��ى  يحضر  اس��ٌم  األس��م��اء  آخ��ر 
محّبيه فال ُيستقبل إاّل غريًبا كحزٍن مباغت، 
من  يفوز  كتهمة  عّزها،  من  خالية  كذاكرة 

يتبرأ منها أّواًل..
مجّرًدا  اسمي  وكلّها..  ال��رس��االت،  آخ��ر 
من  عارًيا  ومّني..  صوتي  ومن  وجهي  من 

تفاصيل أردته قتياًل في خاتمة النصوص..
ليلى عماشة

على سنبلة القمح كتبه باسمي أبي
ش��االً  وال��ع��ن��ب  التين  م��ن  غ��زل��ت  وأم���ي 

لرقبته
هذا الوطن لي وألخوتي

وأحدهم اآلن في السماء حّي ُيرَزق 
في  الخالق  ولدماء  لعروبتي  الوطن  هذا 

جسدي
وبعض من مالئكته بهيئة الشرفاء

هذا الوطن سجادة صالتي ولقمة ابنتي 
نعم هذا الوطن لي 

لي وحدي
أنام بقربه أحرسه من الغزاة

وأزرع أرضه خبزاً وماء 
وأُطعم منه أخوتي وجيراني 

هذا الوطن رغم أنفكم لي وحدي 

ولست وحدي 
معي كل األحبة 

ف��وح��دي ال تكفي ألن��ه وط��ن م��ن زخ��ات 
المطر

نفتح أفواهنا ونشرب 
هذا الوطن لهذياني بحبه 

وأعشقه حّد الشهادة 
فال تحاول انتزاع وريدي 

وطني هو وريدي 
وستجدني عند كل زاوية أتربص بك 
وأقاتل كل ظالم منك إن أردت به شرا 

هذا الوطن لي وحدي 
ووحدي ليس بقليل

....
د.حسام الدين خالصي
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القال  من  الكثير  فبعد  والتحليل،  التوقع  عن  بعيداً  الجميل  لالنتظار  القدس  صباح 
كله خير ونرضى،  لنا يقيناً  الكثير والقليل، سيقول  الذي بيده  السيد  والقيل سيخرج 
مرضى،  مجموعة  السياسية  اللعبة  إن  سيقول  أو  والبصيرة،  الصبر  من  وم��زي��داً 
خندق  في  الشعب  مع  وأن��ه  األخيرة،  تحذيراته  هذه  وأن  بالفوضى،  يسمح  لن  لكنه 
واحد، ولن يترك الشعب ضحية للمصائد وال ألعوبة للمكائد، ولن يسمح بأخذ الناس 
الى  البالد  بتقسيم  وال  األهلية،  الحرب  مناخات  باستعادة  وال  الطائفية  الخنادق  الى 
وصلت  وقد  المخاطر  ذروة  في  صارت  واألمور  الخدمات،  توزيع  بذريعة  كانتونات 
المهلكة  فالطوابير  صنعا،  تعرف  عادت  وما  ذرعا  الناس  وضاقت  الحناجر،  القلوب 
والناس  االحتمال  قدرة  فوق  والغالء  عائلة،  فيها  نفقد  يوم  وكل  هائلة،  مقتلة  صارت 
عندما  والناس  اللقمة،  ويحرمونها  بالعتمة،  يهّددونها  وساعة  لالستغالل،  عرضة 
تسير وراء قائد عظيم فهذا يعني انها سلّمته القرار، وتتحمل معه مصاعب االنتظار، 
هذه  التكلم  يقرر  وعندما  واألس��رار،  التوقيت  حافظ  وهو  الحكيم،  العليم  القائد  فهو 
سيعرض  انه  فإما  المناسبة،  الحلول  ليعلن  مناسبة،  دون  يقوله  ما  يملك  فألنه  المرة 
لوقف  طريق  خارطة  فيرسم  الحروف،  على  النقاط  ويضع  المشكلة،  ألصل  معالجة 
المبادرات  إقالع  طريق  وتفتح  الظروف،  وتحاكي  الطريق  منتصف  في  تقع  العرقلة، 
يبني  موقفاً  ويعلن  يقال،  ان  يجب  ما  فيقول  للموصوف،  الوصف  وتناسب  المعطلة، 
عليه اآلخرون البيان والتبيين، تطمئن َمن قال، نرتضي ما ترتضي أيها األمين، وتلزم 
ببصمة  الحكومة،  الى  الطريق  فينفتح  الرجال،  أصدق  من  بعهد  باألفعال،  المترددين 
سكة  على  األمور  وتوضع  الكبيرة،  والتحديات  الكثيرة  المتغيرات  زمن  في  معلومة، 
جدوى  ال  أن  وقرر،  األمر  حزم  قد  السيد  فإن  واال  المشكالت،  لمعالجة  المؤسسات 
القطار،  فاتها  قد  والحكومة  تبّخر،  قد  الودائع  من  بقي  فما  االنتظار،  من  المزيد  من 
الحكومات،  عليها  تجرؤ  ال  التي  الحلول  واال  ال��ذات،  على  االعتماد  اال  بد  من  عاد  وما 
من  للمحروقات  المباشر  باالستيراد  البدء  بحجم  كبير،  لقرار  األول��ى  اللبنة  فيضع 
حزباً  او  طائفة  وليس  اللبنانيين  كل  هو  الهدف  ان  والصغير،  الكبير  وليعلم  إي��ران، 
الفعل  أم أساؤوا، فعندما يحين وقت  القوالون ما شاؤوا، أحسنوا  في لبنان، وليقول 
صاحب القرار ال يسأل، من يرضى ومن يزعل، فهو يقدم على الالزم والواجب، منعاً 
تصفى  فال  الغارب،  على  الحبل  ترك  من  األه��وال،  لمخاطر  وردا  المصائب،  لتداعي 
الماء بالغربال، وال يمكن العودة إلى الوراء بالعقارب، فتكون قد دقت ساعة القرارات 
الخاتمة،  لسوء  الناس  ترك  يمكن  وال  نائمة،  زال��ت  ما  المعنية  والقيادات  الحاسمة، 
فلننتظر فصل الخطاب ونقرأ معه في الكتاب، فما وعد إال وأوفى، وما من نيّة أصفى، 
الى  وال من عقل أرجح، وال من قائد أصلح، فيقينا كله خير ونرضى، بأننا لن نذهب 

الخراب والفوضى، ومن للمواقف الحاسمة غير سيد المقاومة.
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استهداف  يعني  الحصار  استمرار  الجديدة،  غزة  ومعادلة  لألحرار  القدس  صباح 
لالستهداف،  عرضة  ستصبح  الغالف  فمستوطنات  والبعيدة،  القريبة  المستوطنات 
وربما  االقتحام  فمعادلة  المواقف،  تغيّرت  وق��د  بالقذائف  األم��ر  ليس  المرة  وه��ذه 
في  ويكفيه  المعادلة،  باختبار  االحتالل  ننصح  وال  الطاولة،  على  ستصبح  االجتياح 
سيف القدس فشل المحاولة، فالجليل معادلة الشمال والغالف معادلة الجنوب، فليعلم 
َمن يريد القتال وَمن يبشر بالحروب، أن الهجوم البري في المواجهات القادمة، صار 
من حصة المقاومة، وقد سقط عن جدول اعمال االحتالل وقد اعترف بضعف قدرته 
األحوال  وبكل  التعلم،  عن  عجزه  أثبت  االختالل  اكتشاف  مزاعم  ورغم  التقدم،  على 
الحرب  ميزان  وص��ار  العدتين،  وأكملت  الجبهتين،  في  الجهوزية  أكملت  فالمقاومة 
اللعبة،  قواعد  تغير  مسيرة  وطائرات  القبة،  تخترق  صواريخ  األبعاد،  مثلث  الجديد، 
للمعادلة  الثالث  والضلع  اليمن،  حرب  في  مثيالتها  تفعله  ما  إال  المحتل  منها  ير  لم 
التقدم،  يعني  ما  تحسبون  ولو  المستوطنات،  في  بري  تقّدم  القاتلة،  الحرب  ضربة 
الجليل عندما يقتحم  الغالف كما في  التكتم، ففي  لفككتم حصاركم بسكوت وقررتم 
نائمون، وستستفيقون على  بالقليل رهائن وانتم  او مئات  اآلالف  المقاومون، سيقع 
األرض  تستعاد  ان  القدر  حكم  هو  فهذا  اآلن،  من  بإخالئها  تقوموا  لم  ما  الخبر  هول 
ستصير  الدبابات  ان  يعني  قادتكم،  يقول  كما  المستوطنات  وإخالء  المكان،  ويسترّد 
توابيت متنقلة، فتراجعوا بها كعادتكم، قبل ان تحرقها قذيفة او قنبلة، وهذا يعني ان 
الجغرافيا التي تقيأت المستوطنين، ستتقيأ جنودكم بعد حين، وأن قدر الحرية آٍت ال 
محالة، مع مقاومة ال تعرف االستحالة، وضعوا في الحساب ان احال األمرين عليكم 
فك الحصار، وأهون الشرين بين يديكم منع االنفجار، اما في القدس والشيخ جراح 
الثانية،  الجولة  للتنمر، قبل أن تأتي  الوقت  بالسالح، فقد تهنأون ببعض  فكفى تنمراً 
سابقاتها  عن  ستختلف  المرة  هذه  والعاتيات  العاتية،  تبدأ  عندما  والتذمر  إياكم  لكن 
النسخة  كانت  عرفتموه  وما  الدقيقة،  بالصواريخ  اليكم  القادمة  المرة  ففي  بالمرة، 
التعرفون،  ما  على  التعرف  واكملوا  تعلمون،  كنتم  ان  التصرف  فاحسنوا  العتيقة، 
وتبقى  المعلن،  شقه  في  الحساب  يوم  امام  امكن،  ما  الباب  اقفلوا  تعرفون  كنتم  وان 
كانت  ما  كمثل  ال��ق��رار،  وأه��ل  األس���رار،  يحفظ  وم��ن  الله  عند  علمها  التي  المفاجآت، 

اتندمون،  النحيب،  نفع  وما  اتذكرون،  تحترق،  البحر  في  انها  تحترق،  اليها  انظروا 
وما عاد ينفع الندم، فالصبح قريب واستعدوا لجرعات األلم، وتهيأوا للقدس السليب 

العلم. ترفع 
2021-6-22 }

صباح القدس للوضوح المهيمن على الخطاب في مقابل التلعثم في تقديم الجواب، 
المعلقة،  األسئلة  شرح  في  تكفي  المنطقة،  حقائق  ترسم  معادلة  وبايدن  رئيسي  بين 
بين من قال يوم تسلم الرئاسة أن االتفاق النووي عنده أولوية، ومن قال إن سياسته 
ال تبدأ وال تنتهي باالتفاق، من تكون الدولة العظمى بمعيار المنهجية، والسعي وراء 
اآلخر بعيداً عن النفاق، وبين من قالوا انه يهادن إيران ليستفرد بالصين، ومن يرد أن 
استراتيجية حكمه تنطلق من التعاون مع بكين، وبين من قال إنه يقبل برفع العقوبات 
ألنه يريد فتح باب التفاوض على الصواريخ ومستقبل المقاومة، ومن أجابه من اآلن 
يحزم  من  وبين  والمساومة،  للتفاوض  تخضع  ال  ملفات  انها  اعلموا  التوقيع  وقبل 
بالجوار  العالقات  ترميم  اولويته  إن  يقول  ومن  الخليج  من  أسلحته  ويلملم  حقائبه 
بكيف  األمر  يتصل  عندما  الخطى  في  يرتبك  من  وبين  التهريج،  حروب  لوقف  داعياً 
يحمي الكيان، وهو ال يعرف صناعة التسوية وال الذهاب للحرب، ومن يضع أولوية 
وجه  في  البيان  معادلة  هي  ال��درب،  وآخ��ر  اول  إنها  ويقول  الحسبان،  في  فلسطين 
صاحبها  حال  منهما  كل  تكشف  عندما  والفصاحة،  التأتأة  بين  كبير  والفرق  التلعثم، 
البحث  ت��ح��اول  ب��ائ��دة  وق��وة  المتعددة،  ال��خ��ي��ارات  تملك  ص��اع��دة  ق��وة  بين  بصراحة، 
بالتظهير،  كفيل  والوقت  كبير،  فرق  تبحث  وأن  تملك  أن  وبين  متجددة،  خيارات  عن 
فقضايا المنطقة على الطاولة، بين َمن يتمادى في التسلط عليها بالوكالة ومن يحمل 
همومها وأوراقها باألصالة، بين من هي قضاياه أصال، وبين من يحمل وصاياه بطال، 
بين من يدافع عن الشعوب، ومن يعتدي بالحروب، والناس ستحكم على الجواب من 
السؤال، من هو األصدق، بين من يقف مع الحق المطلق، وبين مراوغ ومخادع يدافع 
عن توحش االستيطان، ويحمي حروب العدوان، والمفارقة الجديدة، هي ان المتفوق 
المنطقة،  هو  الميدان  طالما  بالقوة  متفوق  بالكياسة،  خبير  بالسياسة،  متفوق  بالحق 
ومعايير القوة ليست مطلقة، والمتفوق بالمال والسالح آت عبر البحار، يحمل األثقال، 
وتاريخه  قاتلة،  وسياسات  فاشلة،  حروب  أعباؤه  األسفار،  يحمل  الحمار،  مثل  مثله 
ضياع رغم الخداع، فليحتفل المقاومون برئيس محورهم، وليرفعوا الصوت، وليكن 

معبرهم، النصر أو الموت، فساعة النزال باتت قريبة من فلسطين الحبيبة.
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بحضور  يتجدد،  تفويض  ورئيسي  األس��د  فمع  المشهد،  الكتمال  القدس  صباح 
التي  النشطة  الكتلة  ألن  اإلج���م���اع،  ت��ع��ادل  ح��ي��وي��ة  واث��ب��ات  االق���ت���راع،  ي���وم  ال��ن��اس 
لن  جاع،  ولو  الشعب  إن  وقالت  اإلثبات،  وقدمت  نشاطاً  زادت  العقوبات،  استهدفتها 
بمغانم  ال  يضيع،  أن  يجب  ال  الطريق،  على  إنجاز  من  تحقق  ما  وان  التنازالت،  يقدم 
له  المعركة  مواصلة  وأن  التطبيع،  مع  بالتساكن  وال  صديق،  من  نصائح  أو  عدو  من 
عنوان، هو محاصرة الكيان، فاألميركي الذي يحزم الحقيبة، ال يملك وصفة تمنع عن 
الرحيل  اوان  وآن  السيف،  امتحان  في  الحديدّية  القبة  سقطت  وقد  المصيبة،  الكيان 
تفتح  ان  الجديدة  الكيان  حكومة  ينفع  لن  الحين  ذلك  وحتى  الصيف،  هذا  األميركي 
ان  الشباك، وتناور في قواعد االشتباك، فالعودة للحرب صار لها باب، هو  او  الباب 
أميركا  تحضر  لم  ما  زوال،  مشروع  الحرب  في  ت��ورط  وكل  االن��ت��داب،  تحت  الكيان 
سورية  ف��ي  بالحسم  الكيان  على  الحصار  يحكم  أن  وج��ب  لذلك  االح��ت��الل،  لنجدة 
بتراتب  بالتالعب  األوراق،  خلط  فرص  وإغالق  اليمن،  في  الثبات  وتعزيز  والعراق، 
صار  ذلك  يعودوا،  لم  أم  لالتفاق  فعادوا  العقوبات،  فك  تعد  لم  فاألولويات  الزمن، 
على  الصين  دخلت  وقد  تأصيال،  التخصيب  زاد  التفاوض  في  ماطلوا  وإن  تفصيال، 
خط األسواق، تشتري النفط بماليين البراميل في اليوم من إيران، وغدا من العراق، 
ويبدأ  والشرق،  الشمال  طوق  ليكتمل  ولبنان،  سورية  تمويل  في  عندها  مشكلة  وال 
ظهور الفرق، وتنتقل اللعبة الى الجنوب، في غزة واليمن، حيث العّدة تكتمل لخوض 
بعد  األم��ان،  لحضن  ادلب  ستعود  الطريق  وفي  الفتن،  خطر  تخطت  بعدما  الحروب، 
األميركي  الطلب  بتنفيذ  وأذرب��ي��ج��ان،  أفغانستان  في  ألردوغ���ان،  الناقصة  الدعسة 
يهز  لطوفان  الروافد،  تكتمل  وهكذا  السطور،  بين  روسيا  واستفزاز  القواعد،  ببناء 
في  وكما  القاتلة،  الضربة  نحو  الفاصلة،  للنقلة  المنطقة  وتتجهز  الجذور،  من  الكيان 
التعلم،  للتقدم، وأتقن  المحور قد بنى جسوراً  التي مضت، ثقوا بأن هذا  المعارك  كل 
فإن  العقوبات،  الستمرار  للتأقلم،  تهيأ  وقد  المتغيرات،  تهزها  ال  لمعادالت  وأسس 
ال  سليماني،  قال  وكما  القنبلة،  يخشوا  ان  حقهم  من  ترفع  لم  وان  مشكلة،  ال  رفعت 

تخشوا تبدل وجهة السير، ففي الطريق تحقيق األماني، ويقينا كله خير.
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صباح القدس لسقوط الرهان على تأثير العقوبات على إيران، فاالنتخابات كانت هي 
مشاركة  على  كورونا  وتأثير  بالمرشحين،  قياساً  المنافسة  ضعف  ورغم  االمتحان، 
الناخبين، وتأثير ضيق العيش على الكثيرين، نجحت إيران، وأثبت شعبها انه ثابت ال 
يلين، وال يبيع االستقالل، وال يقبل االستغالل، وأنه قادر على ممارسة الديمقراطية، 

دون أن تضعف الدولة القوية، فاألمران منفصالن، والشعب يدرك الفرق بين التمسك 
الخيارات  السيادة، وبانت  الحكومات في ظل  بالنظام والقيادة، وحق االختالف على 
فاإليرانيون  والرئاسات،  الحكومات  بتغير  تتغير  ال  ثابت،  إجماع  موضع  والثوابت، 
اداة  أنها  يعرفون  متفاقمة،  أزم��ات  وج��ود  رغ��م  المتعاظمة،  بلدهم  مكانة  يشهدون 
رأى  وقد  االزدهار،  بذريعة  لإلفقار  واخذهم  السيادة،  وانتهاك  اإلرادة  لكسر  ضغط 
اإليرانيون بأم العين، كيف غرقت الدول التي راهنت على الغرب بالدين، وكيف باعت 
الخضوع،  كلفة  من  اقل  تبقى  المواجهة  كلفة  أن  وكيف  استغاللها،  وسهل  استقاللها 
ال  الخضوع  في  بينما  متجّددة،  وف��رص  متعددة،  خيارات  المواجهة  في  أن��ه  وكيف 
رجوع، الى الهاوية بسقوط سريع، ومستقبل مريع، أما العقوبات فقد قال اإليرانيون 
اإليرانيين  وأن  العقوبات،  صاحب  هو  التغيير  عليه  َمن  وأن  خياراتهم،  تغير  لن  انها 
الثبات،  بفضل  تتقدم  ففلسطين  الشعارات،  معنى  ويعرفون  شعاراتهم،  يعرفون 
يتحقق  وبدأ  يثمر،  الزرع  بدأ  وقد  اإلثبات،  عنصر  والمقاومة  اقرب،  صارت  والقدس 
المطلب، وفلسطين تنتصر، اما امتالك القدرة النووية فقد صار من المسلمات، وظهر 
التوازنات، فمعه عادت إيران عظيمة، وبه اسقطت الرهانات،  حجم دوره في صناعة 
وها هو صاحب العقوبات يفاوض على إلغائها، فال جدوى من بقائها، وقد سلم بتطور 
من  يتوقعون  فلماذا  التاريخ،  في  جديدة  صفحة  المنطقة  في  فتحت  وقد  الصواريخ، 
أنهم صاروا  التابع، ويعرفون  الحاكم  التراجع، وهم يلمسون كيف يعامل  اإليرانيين 
غير  وشريك  الكبيرة،  العظمى  الدول  مكانة  تالمس،  التي  األولى  الدولة  منافس،  بال 
قابل للتجاهل، ففي الكبيرة والصغيرة، ال بد من إيران ودعوتها للمساعدة، والشراكة 
كيف  تعرف  الصاعدة،  فالمقاومة  المساندة،  على  باإلصرار  بل  بالتنازل،  تستقيم  ال 
ومتى تقاتل، ومتى تجلس الى المائدة، ورغم الصعوبات في لبنان وسورية والعراق 
زمن  بعد  الصعود  زمن  وج��اء  المحن،  كل  المقاومة  تخطت  فقد  واليمن،  وفلسطين 
انتصار  على  اإلثبات،  شاهد  واالنتخابات  الصبر،  زمن  بعد  الصبر  وزمن  الصمود، 
مشهد  بعد  ننس  ولم  الثبات،  نتائج  وعلى  الميدان،  في  الناس  وحضور  الوعي  حرب 
قوية  تبقى  فالمقاومة  المعاني،  من  فيها  وما  الطوفان،  وص��ورة  سليماني،  تشييع 
بالناس، ويبقى ناسها هم األساس، في جهادها األول وجهادها الثاني، لنصر تحقق 

في البالد ونصر واجب في االقتصاد.
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صباح القدس إليران تعزز البنيان، وتنفرد بالصعود في إقليم تكسر فيه الجمود، 
كيان  هو  فأين  القرارات،  تصنع  األمس  حتى  كانت  وكيانات،  دول  أفول  حولها  ومن 
السعودية  أما  سورية،  في  حربها  بعد  تركيا  هي  وأين  القتال،  جوالت  بعد  االحتالل 
عن  يتحدث  ال���ذي  األم��ي��رك��ي  اي��ن  جميعاً  خلفهم  وم��ن  ال��ي��م��ن،  ح��رب  بعد  أي��ن  ف��إل��ى 
وتنمرد  فرعن  بعدما  إي��ران،  بشروط  النووي  لالتفاق  ويعود  التكتيكي،  االنسحاب 
ثم ذل وهان، وصباح القدس إليران تصعد وبيمينها علم فلسطين الذي رموه بعدما 
قالوا انه ُيسقط حامله، فقالت هو جناح للصعود ال تنسى جمائله، فأثبتت أنه مصدر 
يمكن  إنه  قالت  وقد  إلي��ران  القدس  وصباح  غزة،  الى  تنظروا  ان  ويكفي  وع��زة،  قوة 
القوة واالقتدار، والسير بالبناء والتطوير والتقنيات كخيار، فتفوقت  الجمع بين بناء 
الغذاء،  موارد  في  االكتفاء  وحققت  كثيرة،  ومجاالت  صناعات  في  كبيرة،  دول  على 
أعرق  لمضاهاة  اإلسالمية  الجمهورية  في  النظام  أهلية  اثبتت  أنجزت،  ما  كل  وفوق 
عقود  بعد  والبريطانية،  األميركية  الحزبين  نظام  بتجربة  فيشبهونها  ديمقراطية، 
المشاركة  من  عالية  نسب  وتشهد  بسلمية،  السلطة  وتداول  والحرية  التنافس  حمت 
بها  لنا  وهنيئاً  النجاح،  إلي��ران  فهنيئا  والعقوبات،  الحصار  ظل  في  االنتخابات،  في 
الغربية  الطريقة  غير  على  فالتنمية  جديدة،  مقوالت  لشعوبنا  تثبت  وهي  وبالسالح، 
وحماية  المزمنة،  األم���راض  ب��وج��ه  المقاومة  خ��ي��ار  ه��و  للتعافي  وال��ط��ري��ق  ممكنة، 
لبناء دولة راسخة  بالتطبيع، واإلخالص  اإلذالل  التتبيع كرفض  االستقالل في وجه 
وكل  واالبتكارات،  الصناعة  واين  الخليج  في  التنمية  هي  فما  الشامخة،  باألمم  يليق 
ما فيها إنجاز باطون وسوق سيارات، والباقي باالستعارات، حتى الدفاع مستأجر، 
كل  يعلم  كما  والمصارف،  للبنوك  ملكاً  صار  وقد  تبخر،  وما  منه  أنفق  ما  المال  رغم 
عارف، وال يخرج من صناديق الحديد اال بمعاملة العبيد، اما عن أنظمة الحكم فحدث 
التنظير،  بال إحراج، حكايتها كحكاية بناء األبراج، ال خطط وال دساتير، رغم وقاحة 
حضارة،  والتخلف  االستبداد  من  يجعلون  ال  البغيضة،  بالخطابات  القبيضة،  فالكتبة 
باالنفتاح على كيان االستيطان وفتح السفارة، فالمجد ما  التخلف اال تخلفاً  وال يزيد 
الكاز،  ايران وحكام  الغرب وكيف يخاطب كالً من  الى  النظر  شهد به األعداء، ويكفي 
االستعالء  بلغة  يتحدث  ومعهم  األلغاز،  ويتجنب  والحروف  النقاط  يحسب  ايران  مع 
مع  المقاومة  قوى  وهكذا  وحرا،  سيدا  يبقى  والحر  السيد  ان  ذلك  كالعبيد،  واإلذالل 
لعبد مأمور،  الكاز عبد مأمور، حليفهم عبد مأمور  إيران أسياد وأحرار، وكما حكام 
الى  انظروا  المقارنة  الخيار، وحليفهم في صف وطابور، ولتسهيل  إيران حر  حليف 
الله،  شاء  ما  الى  الريتز  احتجاز  عن  وتحّدثوا  الله،  بحزب  الحريري  وقارنوا  لبنان 
الله، طوبى إليران وما تنجز وتتقدم، وعسى  الحر حماه  للقرار  السيد رمزاً  وراقبوا 

بعض حكامنا يتعلم.
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بين ليلين…
الحربية  طائراتها  مخزون  »إسرائيل«  أفرغت 
أطفال  من  كغيرهم  يحلمون،  أطفال  أجساد  في 
أطفال  م��ن  وكغيرهم  ب��ك��ت��اب،  أو  بلعبة  ال��ع��ال��م، 
وأب،  وأرض،  ووط���ن،  ببيت،  يحلمون  العالم، 
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لبنان يحقق فوزًا حلوًا على جيبوتي بهدف »الحلوة«

وقرعة كاأ�س اآ�سيا لل�سيدات توقع لبنان مع الإمارات

�سّلة اأيتون القاتلة ترّجح كّفة �سنز على كليبرز

وهوك�س ينتف�س على باك�س في نهائي ال�سرق

هل كان ثّمة مخطط مدرو�س لقتل مارادونا؟

اأخبار الالعبين والأندية
الساحل،  شباب  نادي  رئيس  دبوق،  سمير  أكد  ـ 
أن النادي يسير بخطى ثابتة لناحية االستعدادات 
الرّد  معرض  في  جاء  دبوق  كالم  المقبل.  للموسم 
فريق  نجم  توقيع  لخطف  النجمة  نادي  سعي  على 

شباب الساحل، الالعب الدولي عباس عاصي. 
تواجد  في  بحقه  يحتفظ  النادي  أن  دبوق  وأكد 
في  مشكلة  وأضــــاف »ال  صفوفه.  ضمن  عــاصــي 
المال.  صفقة تبادلية مع النجمة، وال حاجة لنا في 
الزين وخليل بدر، مقابل عباس عاصي  نريد قاسم 
وهو أمر من حقنا الطبيعي«. الفتاً إلى أن مقترحاته 
الحاج  الفني  المدير  مع  التشاور  على  مبنية  الفنية 

محمود حمود.
اإلسباني  الرياضي، تعيين  النجمة  أعلن نادي   ـ 
دانيال خيمينيز، في منصب المدرب المساعد للفريق 
وكان  العهد.  عن  رحيله  من  ساعة   48 بعد  األول، 
خيمينيز  استقالة  الماضي  الثالثاء  أعلن  قد  العهد 
بعمله  الكروي  الوسط  ليفاجأ  شخصية،  ألسباب 

كمدرب مساعد للنجمة. 
انضم  ثم  زغرتا، ومن  السالم  مع  العمل  في  وبدأ   2016 ووصل خيمينيز إلى لبنان في العام 
الفريق  مع  أحرز  حيث  مساعداً  مدّرباً  يصبح  أن  قبل  فني،  كمساعد   2019 عام  العهد  نادي  إلى 
الفني  اإلشراف  مسؤولية  إلى  مديراً فنياً إضافة  بعدها  لُيعين  اآلسيوي  االتحاد  كأس  اللبناني 

العام على فرق الفئات العمرية.

اأوهانيان ت�ستعر�س مع تامر وعنتر �سوؤونًا ريا�سّية

في  فارتينيه أوهانيان  األعمال  تصريف  حكومة  في  والرياضة  الشباب  وزيرة  استقبلت 
للقوس  اللبناني  االتحاد  ورئيس  اللبنانّية  األولمبّية  اللجنة  رئيس  نائب  الوزارة  في  مكتبها 
بشؤون  التداول  جرى  حيث  عنتر،  القادر  عبد  االتحاد  سّر  أمين  يرافقه  تامر  جاك  والنشاب 
واألندية  االتحادات  تعيشها  التي  الصعبة  االقتصادية  والظروف  عامة،  الرياضة  وهموم 
البطوالت  في  الوطنية  المنتخبات  مشاركة  تكاليف  تغطية  تأمين  صعوبة  لجهة  الرياضية 
المهارات  اكتساب  في  اللبنانيين  والالعبات  لالعبين  وأهمية  ضرورة  من  لها  لما  العالمية، 

الفنية والخبرة الالزمة.  
كما أطلع تامر أوهانيان على عمل لجنة التسويق التي يرأسها في اللجنة األولمبية اللبنانية 
واالتفاقات التي بصدد عقدها مع عدة دول، وأبلغها رغبته بالتحضير إلقامة دورة دولية تجمع 
كافة األلعاب وبمشاركة مجموعة كبيرة من الدول العربية واآلسيوية واألوروبية، مشيراً الى أّن 
التحدي األكبر يكمن في تأمين راٍع لهذا الحدث، وقد أثنت الوزيرة على هذا العمل، وأبدت تأييدها 

ودعمها لهذه الخطوة. 
وفي ختام الزيارة شكر تامر وعنتر الوزيرة أوهانيان على جهودها الجّبارة في هذه المرحلة 

الصعبة التي تعرقُل وتحّد من طموحاتها الكبيرة، وتمّنيا لها التوفيق في مهامها .

اتحاد التن�س يطلق تحّدي المهارات الفردّية

لـ«تحدي  األولى  المرحلة  مانيا«،  »سبورتس  مع  بالتعاون  للتنس،  اللبناني  االتحاد  أطلق 
المهارات الفردية في التنس« من نادي النهضة - بيروت بحضور رئيس االتحاد أوليفر فيصل، 
والمدّرب  خليل  أبو  ناهيا  االتحاد  عضو  الفنية  اللجنة  رئيسة  كتورة،  ريمون  االتحاد  عام  أمين 

ريشار الحاج، مسؤول نادي النهضة حمزة  محيدلي. 
ومتحّمسون  الفرح  غاية  في  وهم  وأوالد  أهل  من  للجميع  مميز  النشاط  هذا  »أن  فيصل،  وأكد 
للمشاركة في هذا التحدي فالهدف منه اكتشاف مواهب واعدة وشاّبة وتنمية المواهب الموجودة 

في لعبة التنس«. 
وتوّجه شاكراً أعضاء االتحاد و«سبورتس مانيا« والمدرب ريشار الحاج والقّيمين على نادي 

النهضة الذي استضاف المرحلة األولى على جهودهم إلنجاح هذا الحدث. 
التالية:  المعتمدة  العمرية  للفئات  التحديات وسط جو حماسي، وفقاً  المشاركون في  وتبارى 
تحت 10 سنوات – تحت14 سنة - تحت 18 سنة )ذكور وإناث( وتأهل صاحبا المركز األول والثاني 

)ذكور واناث( عن كل فئة عمرية في كل تحّد الى نهائيات بطولة لبنان لتحدي المهارات الفردية.
وبرز كل من جايسون الحاج )ما دون 10 سنوات ذكور(، يان اليفتريادس )ما دون 14 سنة(، 
ونومي  تشيفيشيان  فانيسا  سنة(،   14 دون  )ما  الحاج  جوليا  سنة(،   18 دون  )ما  صفدي  آدم 

جولي لمعة )ما دون 18 سنة(.

حقق لبنان فوزاً صعباً على حساب جيبوتي 
بنتيجة )1-0(، على ملعب ستاد خليفة الدولي 
ضمن  ــك  وذل الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  في 
نهائيات  إلى  المؤهل  التمهيدّي  الدور  منافسات 

كأس العرب. 
ومع تأهل لبنان إلى دور المجموعات بكأس 
المجموعة  في  نفسه  وضــع  قد  يكون  العرب 
والجزائر  مصر  مــن  ــالً  ك تضّم  التي  الــرابــعــة 

والسودان. 
كبيرة،  مباراة  الوطني  المنتخب  العبو  وقّدم 
السريعة  الهجمات  وشن  الكرات  تناقل  لجهة 
حسن  للعائد  الفتة  خطورة  مع  الجناحين  عبر 
معتوق، وهذه هي المّرة األولى التي يحافظ فيها 
حتى  البدنية  لياقتهم  مستوى  على  الالعبون 

صافرة النهاية. 
أول  المباراة  شهدت  فقد  التفاصيل،  وفــي 
 ،23 الدقيقة  في  جيبوتي  منتخب  من  خطورة 
أنقذها مدافع لبنان  إثر تسديدة دوالي محمود، 

محمد الدهيني إلى الركنية. 
وحاول حسن معتوق، تسجيل هدف االفتتاح 
في الشوط األول، لكن تسديدته من ضربة حرة 

مرت بعيدة عن المرمى الجيبوتي. 
عبر  هدفاً  يسجل  أن  جيبوتي  منتخب  وكاد 
أغلق  خليل  مهدي  الحارس  لكن  برهان،  صالح 
انطالق  ومــع  الموقف.   وأنــقــذ  ببراعة  مــرمــاه 
عبر  التسجيل  لبنان  افتتح  الثاني،  الشوط 
هالل الحلوة إثر تمريرة من محمد حيدر، سّددها 

الحلوة مباشرة في الشباك على الطائر. 
خليل مرمى  مهدي  أنقذ   ،55 الدقيقة  وفــي 
مهدي  جيبوتي  العب  انفراد  من  مجدداً  لبنان 
أبعدها  أرضية  كرة  األخير  سّدد  حيث  بحابح، 

خليل ببراعة. 
وكاد لبنان أن يسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 
لرأسية  جيبوتي  ــارس  ح تــصــّدي  لكن   ،71
معتوق،  حسن  نفذها  ركنية  بعد  صبرا،  ماهر 
منّصة  ومــن  عليه.  هي  ما  على  أبقى النتيجة 
ستاد خليفة أيضاً، تابع رئيس االتحاد اللبناني 
لكرة القدم هاشم حيدر وأمين عام االتحاد جهاد 
الشحف المباراة التي عكست الصورة اإليجابّية 

المتوخاة للمرحلة المقبلة.

قرعة كأس آسيا للسيدات
تصفيات  قــرعــة  الخميس  أمـــس،  ُسحبت 
كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وذلك في 
العاصمة  في  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  مقر 

الماليزية كوااللمبور. 
منتخباً،   28 التصفيات  فــي  وســيــشــارك 
تضم  بحيث  مجموعات،   8 على  توزيعها  جرى 
منتخبات،  أربعة  ــدة  واح وكــل  مجموعات   4
منتخبات.  ثالثة  مجموعات   4 تضم  حين  في 
في  للسيدات  لبنان  منتخب  القرعة  وأوقعت 
المجموعة الرابعة إلى جانب اإلمارات، وميانمار 
المركز األول في  وغوام، على أن يتأهل صاحب 
كل مجموعة إلى النهائيات التي ستقام في الهند 
خالل الفترة من 20 كانون الثاني، حتى 6 شباط 
2022. وكانت منتخبات اليابان )حاملة اللقب( 
النسخة  ثالثة  والصين  )الوصيفة(  وأستراليا 
تلقائياً  التأهل  مقاعد  على  حصلت  الماضية، 
مشاركة  األولى  للمرة  ستشهد  التي  للنهائيات، 
بصفته  الهند  منتخب  إلى  إضافة  منتخباً،   12

المستضيف.
وفي ضوء القرعة توّزعت المنتخبات كاآلتي:

 ـ المجموعة األولى: الصين تايبيه، البحرين، 
تركمانستان، الوس.

طاجيكستان،  فيتنام،  الثانية:  المجموعة   ـ 
المالديف، أفغانستان.

الشمالية،  كــوريــا  الثالثة:  المجموعة   ـ 
سنغافورة، العراق، إندونيسيا.

 ـ المجموعة الرابعة: ميانمار، اإلمارات، غوام، 
لبنان.

الجنوبية،  كوريا  الخامسة:  المجموعة   ـ 
أوزبكستان، منغوليا.

 ـ المجموعة السادسة: الفلبين، هونغ كونغ، 
نيبال.

ـــران،  إي األردن،  الــســابــعــة:  المجموعة   ـ 
بنغالدش.

فلسطين،  تايالند،  الثامنة:  المجموعة   ـ 
ماليزيا.

سلة  أيتون  ديــانــدري  االرتــكــاز  العــب  سّجل 
صافرة  من  ثانية  من  أقل  قبل  »قاتلة«  ساحقة 
بفارق  فوزاً  صنز  فينيكس  فريقه  ليمنح  النهاية، 
-104 كليبرز  أنجليس  لوس  ضيفه  على  نقطة 
103 وتقدماً -2 صفر في سلسلة مباريات نهائي 
المنطقة الغربية في »بالي أوف« دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفين. 
و14  نقطة   24 أيتون  سّجل  اللقاء،  ــالل  وخ
متابعة ووزميله ديفن بوكر 20، فيما كان أفضل 
 29 مع  باين  كاميرون  الفائز  الفريق  لدى  مسجل 

نقطة.  
على  الكتف«،  تؤكل  ــن  »أي مــن  صنز  ــرف  وع
ألعابه »محّرك«  افتقاده لجهود صانع  الرغم من 
الذي يخضع حالياً  الهجومّي كريس بول  اللعب 

لبروتوكول صحّي مرتبط بفيروس كورونا.
لمعادلة  يّتجه  كليبرز  أن  بــدا  المقابل،  في 
السلسلة بعد خسارته في المباراة األولى 114-

الثالث  الربع  الرّد بقوة في  120، حيث نجح في 
على  ويتقّدم  ليعود  نقاط،   9 بفارق  تأخره  على 
الربع  من  األخيرة  الدقيقة  في  األرض  صاحب 
الرابع بفضل 10 نقاط توالياً لجناحه بول جورج، 

إالّ أنه سقط بالضربة القاضية. 
وتألق في صفوف الخاسر جورج مع 26 نقطة 
الحاسمة،  التمريرات  عدد  ونفس  متابعات  و6 
19 نقطة،  فيما أضاف كل من ريدجي جاكسون 
ولوكي  نقطة   14 زوباتش  ايفيتشا  الكرواتي 
كينارد 10 نقاط. وبات يتوّجب على كليبرز الذي 
أوف«  »بالي  في  توالياً  الرابعة  مباراته  خاض 
من دون نجمه كواهي لينارد إلصابة في الركبة 
في  مجدداً  اللعب  من  تمكنه  عدم  احتمالية  في 
الثانية  أن ينتفض بعد خسارته  السلسلة،  هذه 
توالياً مع عودته إلى ملعبه »ستابلز سنتر« في 
)أقيمت  الثالثة  المباراة  لخوض  أنجليس  لوس 

ليل أمس الخميس(.
وفي لقاء آخر، أحرز تراي يانغ 48 نقطة ليقود 
مضيفه  على   113-116 للفوز  هوكس،  أتالنتا 
ميلووكي باكس، في افتتاح نهائي القسم الشرقي، 
ليتقدم هوكس )1-0( في السلسلة التي ستحسم 

على أساس األفضل في 7 مباريات.

وجاء الربع األول متكافئاً وأنهاه باكس متقدماً 
واستهل  نقطة.   12 يانغ  أحــرز  حيث   25-28
باكس، الربع الثاني بالتقدم بفارق 9 نقاط. وتقدم 
هوليداي  غرو  لكن   ،45-46 واحدة  مرة  هوكس 
على  باكس  قبضة  إحكام  ليعيد  نقاط،   10 أحرز 

المباراة وإنهاء الشوط األول لمصلحته 54-59. 
الربع  في  باكس  من  أخرى  قوية  بداية  وبعد 
الثالث، بدا أن هوكس توصل إلى طريقة للتعامل 

مع هجوم مضيفه. 
وتقّدم هوكس 86-78 مع تبقي أقل من دقيقتين 
على نهاية الربع الثالث، لكن يانيس أنتيتوكومبو 
وهوليداي، نجحا في تقليص الفارق إلى 3 نقاط. 

الربع  بداية  في  تفّوقه  على  هوكس  وحافظ 
األخير، إلى أن أحرز باكس 9 نقاط متتالية ليتقدم 
105-98، بفضل 6 نقاط من أنتيتوكومبو ورمية 

ثالثية من هوليداي. 
جون  إلى  كرة  ومّرر  يانغ  محاوالت  واستمرت 
إلى  النتيجة  ويقلص  ثالثية  رمية  ليحرز  كولينز 

111-110 قبل دقيقة و39 ثانية من النهاية. 
وفشل باكس في التسجيل في محاولتين لترتد 
لكن  التسجيل،  في  فشل  الذي  يانغ  إلى  الهجمة 
زميله كلينت كابيال نجح في منح هوكس التقدم 

 .111-112
وأخطأ باتريك كونتون في تسجيل رمية ثالثية 
باكس  ولجأ  هوكس،  إلى  الهجمة  لتعود  لباكس 

الرتكاب األخطاء الشخصية إليقاف الوقت.
4 رميات حرة، فيما أحرز نظيره  وسجل يانغ 
أنتيتوكومبو رميتين لتصبح النتيجة 113-116 

قبل 4.6 ثانية من النهاية. 
الكرة  وصلت  لباكس  األخيرة  الهجمة  وفــي 
إلى كريس ميدلتون الذي فشل في تسجيل رمية 

ثالثية لينتزع هوكس الفوز. 
برصيد  هوكس  مسجلي  قائمة  يانج  وتصّدر 
وأحرز  نقطة،   23 وله  كولينز  وتبعه  نقطة   48
كرة   19 على  استحوذ  كما  نقطة   12 كابيال 

مرتدة. 
وكان أنتيتوكومبو األكثر تسجيالً في صفوف 
 33 هوليداي  أضــاف  فيما  نقطة   34 وله  باكس 

نقطة.

بنزيما يتخّطى رقم زيدان القيا�سّي مع منتخب فرن�سا

كريم  الفرنسي،  المهاجم  أنهى 
الطويل  التهديفي  صيامه  بنزيما، 
لقاء  خالل  »الــديــوك«  منتخب  مع 
منافسات  خــتــام  فــي  الــبــرتــغــال، 
بطولة  من  السادسة  المجموعة 
بنزيما،  وسجل  أوروبــا.  أمم  كأس 
ركلة  من  لفرنسا  التعادل  هــدف 
من  الضائع  بدل  الوقت  في  جــزاء 
يضيف  أن  قــبــل  األول،  ــوط  ــش ال

الهدف الثاني، في الدقيقة 47. 
ووقــــع مــهــاجــم ريــــال مــدريــد 

اإلسباني، على أول هدف له بقميص 
منتخب فرنسا، منذ 8 تشرين األول 2015، أي بعد غياب دام 5 أعوام و258 يوماً.

وذكرت شبكة »أوبتا« المختصة في إحصاءات كرة القدم، أن بنزيما، أصبح أكبر العب يسجل 
أكثر من هدف في مباراة ببطولة كبرى لفرنسا )كأس العالم وكأس أوروبا(، بعمر 33 عاماً و186 
يوماً، متجاوزاً األسطورة زين الدين زيدان، الذي أحرز أكثر من هدف في شباك إنكلترا في كأس 

أوروبا في العام 2004، وعمره حينها 31 عاماً و356 يوماً. 
وبات بنزيما، ثالث العب يسجل ثنائية لفرنسا في كل من بطولتي كأس العالم، وأمم أوروبا، 

بعد تيري هنري، وزين الدين زيدان.

رونالدو ُي�سهم بخف�ض اأ�سهم كوكاكوال

ألقت مجموعة من المشجعين كانت متواجدة في ملعب »بوشكاش أرينا«، لمتابعة لقاء فرنسا 
لم  النجم كريستيانو رونالدو، ومع ذلك  والبرتغال زجاجات مشروبات غازية »كوكاكوال« على 
ُيِعر األخير، والذي سجل هدفي بالده أي اهتمام لتصّرفات الجماهير الفرنسية، بل واصل محتفالً 

بهدفيه. 
وكان رونالدو، أثار جدالً واسعاً مؤخراً، بعدما قام بإبعاد زجاجات المياه الغازية »كوكا كوال« 

خالل المؤتمر الذي سبق مباراة البرتغال وهنغاريا، ورفع زجاجة مياه، قائالً: »اشربوا الماء«. 
مليارات   4 بقيمة  الغازية،  للمشروبات  العالمّية  للشركة  السوقّية  القيمة  بعدها  وأنخفضت 

دوالر، بحسب ما نشرته صحيفة »ماركا« اإلسبانية، األسبوع الماضي.

األمانيا ترّد على »اليويفا« بقو�ض قزح

على  بطريقتها  ألمانيا  ردت 
لكرة  األوروبـــــي  االتــحــاد  رفـــض 
القدم، إضاءة ملعب »أليانز أرينا« 
مباراة  استضاف  الذي  بميونيخ، 
وضيفه  »الــمــانــشــافــت«  منتخب 

الهنغاري، بألوان قوس قزح.
وقامت ثالث مدن ألمانية، وهي 
وفرانكفورت،  برلين،  العاصمة 
وكولونيا، بإضاءة مالعبها بألوان 
انطالق  مــع  تــزامــنــاً  قـــزح،  ــوس  ق
بالتعادل  انتهت  التي  الــمــبــاراة 

اإليجابي 2-2 بين المنتخبين. 
»أليانز  الموافقة على إضاءة ملعب  األوروبي »يويفا«،  االتحاد  وكان عمدة ميونيخ، طلب من 
قانون  على  واالحتجاج  المثليين  لدعم  وهنغاريا،  ألمانيا  مباراة  خالل  قزح  قوس  بألوان  أرينا« 
تغيير  أو  الجنسية  المثلية  إلى  يتطرق  محتوى  أي  مشاركة  يمنع  الهنغارّية،  الحكومة  أقّرته 

الجنس مع القاصرين. 
اليويفا في بيانه: »اليويفا منظمة محايدة سياسياً ودينياً«،  أّكد  وفي معرض رفضه للطرح، 
قرار  إلى  تهدف  رسالة  بمثابة  ُيعتبر  الذي  الطلب  لهذا  السياسي  السياق  إلى  »بالنظر  وأضاف 

اتخذه البرلمان الوطني الهنغاري، يعلن االتحاد األوروبي رفضه لهذا األمر«.

أكد كارلوس دياز، اإلخصائي النفسي الذي عالج دييغو مارادونا، أنه لم تكن 
هناك »خطة لقتل« األيقونة، بعد جلسة االستماع إليه أمام النيابة األرجنتينية 

التي تحقق في مالبسات وفاة األسطورة. 
سان  في  العام  المدعي  مكتب  من  خروجه  أثناء  للصحفيين،  ديــاز  وقــال 
كطبيب  »عملي  آيرس:  بوينس  األرجنتينية  العاصمة  ضواحي  في  إيسيدرو 
نفساني لإلدمان لم يكن له أي نوع من التدخل في النتيجة المميتة )لمارادونا(، 

التي آلمتنا جميعاً«. 
وأضاف: »تجب اإلشارة إلى أنه لم يكن هناك أي نوع من خطة إجرامية لقتل 
مارادونا كما قيل. الوفاة ناتجة عن بيئة سريرية ال عالقة لها بمشكلة نفسية«، 
مشيراً إلى أنه أثناء عالجه لمارادونا »لم يكن هناك تعاٍط قانوني أو غير قانوني 

للمخدرات«، وكان مارادونا »بكامل قدراته العقلية«. 
وأكد دياز، أن عمله كان يهدف إلى »مساعدة« بطل العالم 1986، و«محاولة 
السماح له بالتغلب أخيراً على اإلدمان الذي أساء إليه لعدة عقود«.  وأوضح: 
»أعتقد أن هذا الهدف قد تحقق، على الرغم من الموت المؤسف للغاية. كنا على 
طريق العمل الجماعي الجيد.. تحقيق هذا التعافي كان عمالً شاقاً، تطلب الكثير 

من الجهد، وكان مارادونا على استعداد للقيام به«.
يستوفي  يكن  »لم  بأنه  منزله  إلى  مارادونا  نقل  قرار  النفسي  الطبيب  وبّرر 

المعايير لوضعه في مركز إلعادة تأهيل مدمني المخدرات«.
استدعاؤه  يتم  الذي  لمارادونا،  الطبي  الفريق  في  عضو  خامس  هو  ودياز 
لمكتب المدعي العام في سان إيسيدرو الذي فتح تحقيقاً في »القتل غير العمد 
مع الظروف المشّددة للعقوبة«، لتحديد ما إذا كان نجم كرة القدم األرجنتيني 
السابق قد »ترك لمصيره« ليعاني من عذاب بطيء، بسبب عدم توفر الرعاية 

الصحية الكافية.
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