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النهضة  ه��ذه  ح��ق  أثبتم  ق��د  إن��ك��م 
إرادة األمة  التعبير عن  العظيمة في 

السورية وفي صياغة سيادتها.
سعاده

العودة  إعللان  في  واإليللرانلليللون  األميركيون  يتمّهل   -
الللنللووّي، فليس من عجلة في اإلعلللان، ألن  إلللى االتللفللاق 
خصوصاً  اإلعللان،  قبل  الترتيب  تستدعي  ملفات  هناك 
كيان  فللي  األوراق  لترتيب  األملليللركللي  االسللتللعللجللال  فللي 
اإلعان  األميركي  يريد  ال  حيث  والسعودية،  االحللتللال 
صاحيات  نزع  من  التحقق  قبل  االتفاق  إلى  العودة  عن 
ارتكاب  على  نتنياهو  بنيامين  االحللتللال  حكومة  رئيس 
بهدف  المنطقة  فللي  األوضللللاع  تصعيد  فللي  حللمللاقللة  أيلللة 
التصويت  نتائج  وينتظرون  حللرب،  الللى  األميركيين  جر 
ضمانات  ووضلللع  بالثقة،  الللجللديللدة  الحكومة  نيل  على 
الى  الثقة  فشل  حال  في  الحكومة  رئيس  صاحيات  نقل 
ورئيس  الللدفللاع  وزيللر  حيث  المصّغر  اللللوزاري  المجلس 
وشركاء  الللقللرار  في  شركاء  األركلللان،  ورئيس  الموساد 
الضفة  وعلى  التصعيد.  لخفض  السعي  فللي  لواشنطن 
السعودية يرغب األميركيون أن يسبق إعان العودة الى 
االتفاق التوصل الى تفاهم ثابت يضمن وقف النار وفتح 
باب التفاوض السياسّي في اليمن، وبالرغم من المحاولة 
األميركية لترجيح كفة السعودية وكيان االحتال في كل 
صيغ التهدئة التي يشتغلون عليها، فهم يدركون أنهم لم 
يعودوا العباً وحيداً، وأنهم في لحظة معيّنة مجبرون على 
بالتالي  والقبول  لها.  وشروطهم  التهدئة  بين  االختيار 
السعودية  في  حليفهم  تناسب  وال  تناسبهم  ال  بشروط 
واضحاً  بللات  وقللد  مللديللدة،  تهدئة  تضمن  لكنها  والكيان، 
أن عنوانها اليمنّي فك الحصار وعنوانها الفلسطيني منع 

االنتهاكات في القدس.
سبباً  اإليرانيون  يجد  ال  األميركّي  الترّيث  فترة  في   -
وحلفاءهم  األميركيين  تقلق  التي  إجللراءاتللهللم  لتخفيض 
دفاعيّة  إجلللراءات  فهي  الللنللووي،  الملف  فللي  األوروبلليلليللن 
اتخذتها إيران رداً على االنسحاب األميركي غير القانوني 
من االتفاق وما لحقه من عقوبات أميركية منافية للقانون 
برفع  األمللن  مجلس  قللرار  يطبّق  َمللن  كل  بمعاقبة  الللدولللي 
العقوبات، ولذلك لن يسجل اإليرانيون سابقة ُيساء فهمها 
وقف  على  ويللقللدمللون  لللاتللفللاق،  للعودة  تعطش  كعامة 
لو كانوا مقتنعين  أو تخفيضها، حتى  الدفاعية  خطواتهم 
ألنه  لاتفاق،  للعودة  أوراقللهللم  يرتبون  األميركيين  بللأن 
تأثيرها  لها  خطوة  فكل  للتفاوض  مفتوحاً  الباب  دام  ما 
النداءات  اإليرانيون  يقرأ  لذلك  التفاوض،  موازين  على 
بلغوا  وهم  التصعيدية،  اإلجلللراءات  لوقف  تدعوهم  التي 
مرحلة قريبة من امتاك ما يكفي إلنتاج قنبلة، كما يقول 
أو  شاماً  يكون  الحّل  بللأن  يجيبون  لكنهم  األميركيّون، 
مع  جرت  التي  الدبلوماسية  المحاوالت  ورغللم  يكون،  ال 
إيران من أصدقاء ووسطاء لاستجابة لهذه النداءات بقي 
كما  نووياً،  الحرج  والوقت  حاله،  على  اإليراني  الموقف 

يقول األميركيون، بات باأليام وربما بالساعات.
تنفيذ  بللدء  على  تللقللوم  صيغة  إلللى  الللوسللطللاء  وصللل   -
االتفاق  من  بنود  اختيار  عبر  عنه،  اإلعللان  قبل  االتفاق 
لعدد  رفعاً  وتتضّمن  األولللى،  المرحلة  روزنامة  في  تقع 
إيرانية،  وكيانات  أشخاص  عن  األميركية  العقوبات  من 
منها شركات تصدير للنفط وشركات بحرية لنقل النفط، 
مقابل أن تقدم إيران على القيام ببعض الخطوات المقابلة، 
ولم تجب إيران على المقترح، إال بالجواب التقليدي، يكون 
بنود لتطبيق  واشنطن  فبادرت  يكون،  ال  أو  شاماً  الحل 
)التتمة ص5(

 هكذا بداأ تنفيذ

االتفاق النووّي مجّدداً 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف
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كتب المحّرر السياسّي

المتنامي  التصاعد  مشهد  فللي  فلسطينية  مللصللادر  تللقللرأ 
العام  المحتلة  واألراضلللي  الغربية  الضفة  شباب  لحضور 
األقصى  مللع  تضامنية  أيللام  وإعلللان  الللقللدس،  لنصرة   48
تحوالً  المقدسة،  المدينة  فللي  بللاإلخللاء  الللمللهللّددة  واألحلليللاء 
إلى  غزة  في  المقاومة  قوة  تحولت  حيث  المشهد،  في  كبيراً 
الشاملة  االنتفاضة  لنهوض فلسطيني عام، يجعل من  رافعة 
تصعيد  عن  تنتج  مواجهة  أيللة  في  الكيان  على  داهللمللاً  خطراً 
المستوطنين في القدس، سواء بتنظيم مسيرة الثاثاء أو في 
 48 المحتلة عام  التي جاءت من األراضي  سواها، فالحشود 
الضفة  وبلدات  مدن  تشهدها  التي  والمواجهات  القدس  إلى 
فرصة  غزة  في  المقاومة  قوة  تمنحان  االحتال،  مع  الغربية 
التحول الى قوة ردع لحماية االنتفاضة، التي ستحمي القدس، 
بدالً من أن تتولى المقاومة حماية القدس مباشرة، كما حدث 
الرئيس  إدارة  أن  المصادر  ورأت  القدس.  سيف  معركة  في 
جو بايدن ال تستطيع االكتفاء برعاية حكومة جديدة أخرجت 
الدولتين،  لحل  مؤيدة  مواقف  بتاوة  أو  الحكم،  من  نتنياهو 
المزايدات  يجعل  للكيان  الللهللش  الللسلليللاسللي  الللوضللع  بينما 
بين  األصللوات  لكسب  الوحيد  الطريق  المتطرفة،  بالمواقف 

قائم  التفجير  فتيل  أن  يعني  مللا  ومعارضيها،  حكومة  أيللة 
دائماً، ويهّدد أي استقرار في المنطقة، ألن معادلة »المساس 
على  حاكمة  معادلة  صللارت  إقليمية«،  حرباً  يعادل  بالقدس 

األميركيين أخذها بجدية في كل حساباتهم.
على المسار األميركّي اإليرانّي رصدت مصادر دبلوماسية 
التي  العقوبات  برفع  األميركي  القرار  مثلها  إيجابية  تطورات 
سداد  وبتسهيل  النفط،  لنقل  وشركات  نفطيّة  شركات  طالت 
في  اشتراكاتها  لحساب  إيللران  على  المتوجبة  المستحقات 
إنجاز  عن  تتحّدث  المصادر  جعل  ما  المتحدة،  األمم  منظمة 
من  مناخات  لخلق  إعللانلله،  قبل  بترجمته  والللبللدء  التفاهم، 
يريدون  األميركيين  أن  خصوصاً  لإلعان،  تمّهد  اإليجابية 
على  االتللفللاق  يحّصن  ما  إنجاز  الللى  اإلعللان  قبل  االطمئنان 
لتخريب  تصعيدي  عمل  على  الطريق  قطع  األولللى  جبهتين، 
يملك  دام  مللا  نتنياهو  بنيامين  مللن  يللأتللي  أن  يمكن  االتللفللاق 
إخراج  والثاني  الحكومة،  رئاسة  مغادرة  قبل  التعطيل  قدرة 
السعودية من المستنقع اليمنّي كي ال تدفع المزيد من األثمان 
اذا أعلن االتفاق وهي غارقة في حربها الفاشلة. وفي األولى 

يتولى األميركيون مباشرة إدارة ملف الحكومة الجديدة في
وزير الصحة تابع مداهمة مستودعات األدوية لكشف المحتكرين والمتاعبين  )داالتي ونهرا()التتمة ص5(

نقطة البداية: اإقالة الحاكم

الوفاء �اإاّل الز�ال

بعد مرور سنة ونصف على انفجار أزمة المصارف والماليّة 
العامة ال يزال حاكم مصرف لبنان، أحد كبار المتسبّبين بهذه 
على  الحفاظ  في  الجوهرية  مسؤولياته  من  يتهّرب  األزمللة، 
محاوالً  المصرفي  القطاع  وسامة  اللبنانية  الليرة  سامة 
ابتكار وسائل وأدوات مالية تخاطب جوانب ثانوية من األزمة 
الكبرى التي يعيشها اللبنانيون في الوقت الذي تستكمل فيه ل 

وبوتيرة متسارعة ل عملية سلب ودائعهم وأموالهم.
المنظومة  مارستها  التي  الللواسللعللة  السطو  عملية  فبعد 
المصرفية الميليشياوية بحق االقتصاد الوطني ومّدخراته، 
تلك العملية التي أّدت إلى إفاس الدولة والمصارف، تستمّر 
هللذه الللمللصللارف، وفللي مقّدمها الللحللاكللم، فللي إفلللراغ جيوب 
المواطنين ودفعهم نحو حافة الفقر المدقع بعد أن »نجحت« 
في زيادة عدد الفقراء اللبنانيين إلى نسبة ستين في المئة... 

والحبل على الجرار.
وفي الوقت الذي يتوّسل فيه المسؤولون المجتمع الدولي 
تقديم المساعدات إلى لبنان ويستمّرون في استنزافهم لما 
أّي  يقاومون  نراهم  والناس  الدولة  لدى  إمكانات  من  تبقى 
إلى  المهّربة  أو  المنهوبة  اللبنانيين  أمللوال  السترداد  خطوة 
الخارج، ال بل نرى رمللوزاً ومرجعيات تتبارى في ما بينها 
تضخمت  والللذيللن  إليها  المنتمين  المتهمين  بعض  لحماية 
مسوغ  أّي  ودون  قياسي  وقللت  في  المرات  مئات  ثرواتهم 

شرعي.
)التتمة ص5(

رئيس  بينيت(  )نفتالي  قاله  ما  سمعتم  المطبّعون  أيها 
الحكومة »اإلسرائيلية« المحتملة، وهذا قول لكّل الصهاينة 

وليس له فقط، فقد قال:
يوقف  ولللن  الغربية  الضفة  في  االستيطان  د  ُيجمَّ »لللن 

البناء االستيطاني«.
ما  فللي  جللاّديللن  وغلليللر  مقتنعين  غير  أنللهللم  ذلللك  ويعني 

ُيسّمى بل »حّل الدولتين« رضيتم بذلك أم لم ترضوا.
كما يعني أيضاً وقد صّرحوا بذلك أنهم رافضون لكّل 
حصلت  ولو  االستيطان  ضّد  هي  التي  األممية  القرارات 

ضغوط أميركيّة عليهم.
عسكرية  عملية  سيشّن  بأنه  أيللضللاً  بينيت  ويبشرنا 
إعان  ذلك  وفي  الحاجة،  اقتضت  إذا  لبنان  او  غزة  على 
حرب دائم ومستمّر متوقع حدوثها في أّي لحظة يحّددها 

العدو.
مع  صراعنا  إّن  حيث  لحظة  كللّل  فللي  مللهللّدد  فوجودكم 
العدو هو صراع وجود ال صراع حدود فا تستسلموا، 
حيث ال ينفع ذلك وكونوا إلى جانب اخوانكم كي ال يطبق 

عليكم القول المأثور: »أُِكلُْت يوم أُِكَل الثور األبيض«.
سياسة  تنفيذ  في  الزمن  تسابق  االحتال  حكومة  إّن 
القسري  التهجير  القدس، وعاملة على  التهويد في مدينة 
جراح  الشيخ  حللي  فللي  خاصة  منازلهم  مللن  للمقدسيّين 
وبلدة سلوان وتتابع اعتداءاتها على المقّدسات واالستياء
)التتمة ص5(

 بشارة مرهج �

 المحامي عمر زين �

قال القيادّي في حركة »حماس«، محمود الزهار، أول أمس الخميس، إن 
فصائل المقاومة الفلسطينية ضربت نظرّية األمن القومي اإلسرائيلي في 

مقتل.
وكانت أجرت »قناة الميادين«، لقاء مع الزهار، قال فيه إن »األمن القومي 
اإلسرائيلي« كان مبنياً على التفوق غير المحدود، وعلى ما يسّمى ب�«الحرب 

الخاطفة«، و«إسرائيل« اآلمنة، وقطاع غزة نجح في ضرب هذه النظرية.
ودعا الزهار إلى التعاون بين حماس وسورية ولبنان وكذلك الفصائل 
»هي  المقبلة  المعركة  أن  مصرحاً  »إسرائيل«،  لمواجهة  الفلسطينية 
كل  تحرير  أس��اس  على  بينها  التنسيق  »يستدعي  ما  وهو  الحاسمة«، 

فلسطين«، على حد قوله.

وحول الحرب اإلسرائيلّية األخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم عملية 
»سيف القدس«، قال الزهار عنها:

إن تداعيات تلك العملية األخيرة لها دالالت غاية في األهمية، خصوصاً 
على الكيان اإلسرائيلي، ومن يتعاون معه.

وبعث القيادي في حركة »حماس«، محمود الزهار، رسالة إلى قيادات 
تستنزفوا  أن  »أردتم  إذا  أنه  مفادها  والعسكرية،  السياسية  »إسرائيل«، 
فلكل  وسكانها،  القدس  على  االعتداء  عبر  اإلجرامّية،  األفعال  في  قوتكم 
إلى  يقود  أن  يمكن  مستقبالً  سيجري  ما  أن  إلى  مشيراً  حديث«،  حادثة 
بحق  استفزازات  أية  عن  االبتعاد  إلى  »إسرائيل«  داعياً  جديدة،  حرب 

الفلسطينيين.

حما�س: المعركة المقبلة مع االحتالل هي »الحا�سمة«

 البنك الد�لي يعتزم ربط المعونات 

لالأردن بالتزام البالد بخلق فر�س عمل

يعتزم البنك الدولي ربط معونات يقّدمها لألردن بالتزام البالد بخلق فرص عمل جديدة.
أفادت »وكالة عمون« أمس الجمعة، بأن البنك الدولي قد أكد أن التحويالت النقدية المقدمة 
للمملكة األردنية، التي تهدف إلى دعم كثير من األسر المتضررة من جائحة كورونا في المملكة، 

ليست مشروطة بمقابل من األفراد المستفيدين المتأثرين بتلك الجائحة، في الوقت الحالي.
ونقلت عن عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، ميرزا حسن، أن البنك يهدف 
إلى محاربة الفقر، من خالل عمليات توفير منظومة ضمان اجتماعي، تساعد على خلق فرص 
عمل جديدة لألفراد، القادرين المستهدفين في المشروع الطارئ، الخاص بالتحويالت النقدية 

لالستجابة ألزمة كورونا في المملكة.
االجتماعّية،  للحالة  بالنسبة  األردن صعب جداً  الحالي في  الوضع  بأن  وأفاد ميرزا حسن 
وهو األمر الذي يحتاج معه إلى دعم عاجل، وغير مشروط، ما يعني أن الدفع سيكون لهذه األسر 

المتضّررة بشفافية عالية، وبشكل عاجل، بهدف الوصول إلى المستفيدين من البرنامج.
منظومة  على  كبيراً  ضغطاً  يشكلون  المملكة  في  الجدد  الفقراء  أن  األممي  المسؤول  وأكد 
ودعم  االقتصاد،  تحفيز  هو  الراهنة،  المرحلة  في  البنك  هدف  وب��أن  االجتماعي،  الضمان 

المشاركة االقتصادية والفعالة للمرأة في جميع الميادين.

اجتماع عراقّي تركّي

 

في اأنقرة  ب�شاأن 

االإطالقات المائية

وفداً  أن  أمس،  المائية،  الموارد  وزارة  أعلنت 
للتباحث  أنقرة  المقبلة  األيام  خالل  سيزور  فنياً 
من  العراق  حصة  ح��ول  التركّية  الحكومة  مع 

اإلطالقات المائّية.
الموارد  وزير  قال  فقد  للوزارة،  بيان  وبحسب 
مهدي رشيد الحمداني، إن »اجتماعاً فنياً مرتقباً 
 21 ال�  في  انقرة  في  التركي  الجانب  مع  سُيعقد 
المائية  اإلطالقات  لمناقشة  الحالي  الشهر  من 
بروتوكوالت  وتفعيل  والفرات  دجلة  نهري  على 

التعاون في مجال المياه«.
وتركيا،  العراق  بين  مياه  اتفاقية  توجد  وال 
وانما هناك بروتوكوالت تّم توقيعها بين الجانبين 
على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه 

العابرة الى األراضي العراقية.
وكانت   1920 العام  األول  البروتوكول  ووقع 
أطرافه العراق وتركيا وسورية وكان ينص على 
النهرين  مجرى  تحويل  او  سدود  إلقامة  شروط 
على أن ال يتسبب ذلك في إلحاق ضرر باألطراف 

األخرى الموقعة. 
وفي العام 1946، أدخل العراق وتركيا قضية 
المياه في »معاهدة الصداقة وحسن الجوار« التي 

وقعها البلدان.
أما في العام 1978، فقد وقعا على بروتوكول 
استكملت  بعدما  والتقني  االقتصادي  التعاون 
تركيا سد كيبان على مجرى نهر الفرات ما ألحق 

ضرراً بمصالح العراقيين المائية.
ومع ذلك، فإن تركيا استمّرت في إقامة السدود 
وتقليص حصة العراق من المياه ما أوصله الى 

حاجة نقص حادة منذ التسعينيات.
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العراق م�صدر خلل كبير 

في �صراعات الإقليم 

{ د.وفيق إبراهيم 
بين  الرابطة  البلدان  أهم  من  واحد  العراق 
االحتالل  لكن  ال��ش��ام،  وب��الد  العرب  جزيرة 
لجهاته  والتركية  الوسطى  لمناطقه  األميركي 
القريبة من كردستان والنفوذ اإليراني ألنحائه 
مناطق  تكوين  في  األك��راد  ونجاح  الجنوبّية، 
مستقلة لهم، جعله ضعيفاً ال يستطيع صرف 
الكبير، فبدالً من نسج عالقات له هامة  نفوذه 
على  والسيطرة  األميركيين  ودحر  سورية  مع 
نراه  اإليراني،  للنفوذ  حد  ووض��ع  كردستان 
تأمين  فيه  الشعبي  الحشد  يحاول  ضعيفاً 
أدوار سياسية من خالل النفوذ العسكري، لكنه 
يعجز عن ذلك تاركاً للسعودية إثارة خلل في 
المناطق الوسطى وسامحاً لألتراك لعب أدوار 

واسعة ال يستحقونها أبداً.
االحتالالت  هذه  كل  أن  كيف  يتضح  بذلك 
هذا  تحّول  اإليراني  والدور  األميركية  التركية 
من  بدءاً  األقوى  يكون  ان  يفترض  الذي  البلد 
لصراعات  م��دى  إل��ى  س��وري��ة،  وحتى  اليمن 
األتراك لتأمين  – إيرانّية يستفيد منه  أميركّية 

سيطرة إضافّية له.
ماذا يجري في أرض السواد؟ 

جداً  عنيف  إيراني   – أميركي  صراع  هناك 
وخصوصاً  األسلحة،  أنواع  كل  فيه  تستعمل 
طائرات الدرون والمسيرات مع إطالق صواريخ 
القواعد  األحيان  معظم  في  تصيب  كاتيوشا 
سورية  مع  والحدود  فكتوريا  في  األميركية 
والمراكز األميركية في بغداد. وهذا فرض على 
األميركيين عرض مبالغ بين 5 الى 10 ماليين 
دوالر لمن يكشف عن هوية مطلقي الصواريخ 

أو عرض معلومات واضحة.
لهم  دور  أي  ينفون  جهتهم  من  اإليرانيون 
الوثيقة  المعلومات  لكن  القصف،  هذا  حول 
العراقي  الشعبي  الحشد  وتتهم  بها،  تربطهم 
حليف  ه��و  الحشد  ه��ذا  ان  علماً  بإطالقها، 
على  ويسيطر  عسكرياً  ومتمّكن  لإليرانيين 
القسم األكبر من المناطق الوسطى والمحاذية 

لكردستان.
بالصراع  القصف  ه��ذا  رب��ط  يجب  ل��ذل��ك 
يعتقد  مكشوف  قتال  في  العراقي  اإلي��ران��ي 
الخبراء انه مقدمة لسلسلة انسحابات أميركّية 
من العراق وقد تشمل أفغانستان والسعودية 

ومناطق أخرى.
كردستان  في  البقاء  بوارد  اذاً  األميركيون 
لكنه  ال��ع��راق  ان��ح��اء  باقي  م��ن  واالن��س��ح��اب 
مواضيع  عدة  تسوية  بعد  اال  ذلك  يفعلوا  لن 
عنها  التخلي  يستطيعون  ال  حيث  أساسية، 
والسعودية  سورية  في  الفرات  شرقي  وهي 
األميركي  بالنفوذ  تتصل  قضايا  فهذه  واليمن، 
نفوذهم  لهم  وتحفظ  األوسط  الشرق  كامل  في 

في شبه جزيرة العرب.
بالعراق  متصلة  فهي  الفرات  شرقي  لجهة 
المصالح  فيها  تبقى  بشكل  بسورية  وتمسك 
األميركية األساسية، فهذا الشرق يمنع سورية 
التمدد  وتمنع  روس��ي  قطاع  الى  التحّول  من 
التركي وتجعل األكراد ورقة في يد األميركيين 

لالستعمال في كل وقت.
األميركي  البنتاغون  باستطاعة  أن  كما 
الدولة  لضعضعة  وداعش  القاعدة  استخدام 
أنحاء  بعض  الى  وصوالً  الشرق  في  السورية 
الغرب. ألن األميركيين يعتقدون ان إعادة بناء 
آخر  إشعار  حتى  مرجأة  مسألة  سورية  دولة 
وهو األوان الذي يسمح فيه األميركيون التأثير 
من  ومنعه  اإليراني   – السوري  الحلف  على 
أداء صراعات في لبنان والعراق مع مواجهته 
بالد  في  األميركي  الدور  ومكافحة  »إسرائيل« 
في  األميركي  ال��دور  نسيان  يمكن  وال  الشام، 
وبحر  ُعمان  بحر  بين  يربط  الذي  وهو  اليمن 
إيالت سامحاً لألساطيل األميركية بالعبور من 

دون مضايقات.
دوران  له  الحّر  العراق  أن  االستنتاج  يمكن 
يمنّي وسورّي، ألنه يستطيع نسج تحالف مع 
سورية وبوسعه دعم اليمن بالسالح والمال ما 
يؤدي الى زعزعة الحركة األميركية – السعودية 
العراقي   – السوري  الحلف  بنهوض  والسماح 
الذي يستطيع جذب حزب الله متكئاً على دعم 
حشر  على  قادر  الحلف  هذا  ومثل  كبير.  إيراني 
على  والتأثير  ضيقة  زوايا  في  األميركي  الدور 
إطارات  ضمن  واإلماراتي  السعودي  الدورين 

هامشية.
على  تفرض  التي  األسباب  هي  فهذه  لذلك 
او  العراق  احتالل  في  االستمرار  األميركيين 
الكردي  الدور  على  واللعب  منه،  األكبر  القسم 
وحماية السعودية واإلمارات بأي وسيلة ألنهما 

مصدر اساسي لالقتصاد األميركي.
الصراع األميركي – اإليراني الى أين؟

الشعبي  الحشد  فلديها  إي��ران  تسكت  لن 
صاروخي  قصف  إح��داث  على  القادر  العراقي 
التمسك  عبر  وذل��ك  األميركية  للقواعد  دائ��م 
العراق،  لتحرير  واستعداده  العراقية  بالهوية 
األداة  هو  العراقي   – السوري  الحلف  ويبقى 
عربية  عصبية  بناء  على  ال��ق��ادرة  الوحيدة 
بإيران، لكنها لديها من  قوية قد تستعين حيناً 
الحيثيات ومصادر القوة ما يجعلها قادرة على 
حشر األميركيين في زوايا ضيقة جداً مع التأثير 
لقتال  االستعداد  مع  واإلمارات  السعودية  على 

»إسرائيل« بدعم إيراني.
فماذا يفعل األميركّيون؟ يحاولون بناء نظام 
سياسي عراقي مواٍل لهم أو يشكل واسطة العقد 

بينهم وبين اإليرانيين.
كبير  تصعيد  ال��ى  ذاه���ب  ف��ال��ع��راق  ل��ذل��ك 
القوة  لكن  وإم��ارات��ّي��ة،  سعودية  بمشاركة 
العراقية تبقى أكثر صالبة بالتفاهم مع األكراد.

خفاياخفايا

تقوم األجهزة األمنيّة برصد 
ارتفاع نسبة التصاعد في 
المشاركة في أعمال قطع 

الطرقات واالستعداد لمرحلة 
أشد صعوبة، إذا بقي الفراغ 

الحكومي وتشير التقارير األمنيّة 
الى أن موسم الصيف الذي كان 
مقّدراً له أن يشهد تدفقاً سياحياً 

سيشهد سخونة أمنيّة في الشارع 
بعدما تكفل وضع الكهرباء 

والبنزين بضرب موسم السياحة.

{ د. حسن مرهج
خالل سنوات ما ُسّمي بالربيع العربي، دأبت تركيا، وانطالقاً من موقعها 
وبالتوازي  والدولية،  اإلقليمية  المعادالت  لكّل  الناظم  استراتيجي،  الجيو 
مع أفكار رجب طيب أردوغان اإلخوانية، ورغبته بتعميم »نموذج إسالمي 
حضاري«؛ دأبت على التدخل في كّل البلدان التي حط بها رحال ما أطلق 
وعبر  البلدان،  بعض  في  تركيا  نجحت  وقد  »الثورة«،  وبهتاناً  زوراً  عليه 
ذراعها اإلخواني، لكنها فشلت في بلدان أُخرى، وباتت استراتيجية صفر 
مشاكل، ضرباً من الخيال، فقد باتت تركيا أردوغان، بؤرة تجمع إلرهابّيي 
سورية  في  عسكري  تدخل  مع  صدامية،  سياسات  عن  فضالً  العالم، 
تركيا  باتت  وعليه  مصر،  في  لإلخوان  سياسي  ودعم  وليبيا،  والعراق 
االصطفاف  وحالة  اإلقليم،  في  المعادالت  من  الكثير  تغّير  وبعد  أردوغان، 
موقع  في  العربي،  الربيع  ُسّمي  ما  وتأثيرات  تطورات  هندستها  التي 
الخاسر األكبر، ومع وصول جو بايدن إلى سدة الحكم في البيت األبيض، 
طيب  رج��ب  أجبر  ذل��ك،  ك��ّل  سورية،  في  التركي  االنكسار  على  وعطفاً 
مكانته  على  بالحفاظ  أمالً  اإلقليمية،  عالقاته  تقييم  إعادة  على  أردوغان، 
الموقع  ذات  تركيا  مقعد  بإبقاء  منه  ورغبة  التركي،  الداخل  في  السياسية 

الكبار. الالعبين  الجيوستراتيحي، بين 
جديدة،  إقليمية  عالقات  نظم  يريد  أردوغ��ان  أّن  يبدو  سبق،  ما  ضمن 
إقامة  إلى  أردوغان  دعا  فقد  المأزوم،  وضعه  من  سياسياً  الخروج  بغية 
عالقة شراكة مشتركة بين بالده وكّل من مصر والدول الخليجية تنطوي 
تطبيع  إلى  أنقرة  فيه  تسعى  وقت  في  الدعوة  وأتت  متبادل«،  »ربح  على 

عالقاتها مع الدول التي ترى فيها منافساً إقليمياً لمصالحها الخارجية.
التركية  آر تي«  في ذات السياق، قال أردوغان في مقابلة مع قناة »تي 
مع  التعاون  ف��رص  من  القصوى  االستفادة  »نريد  للحكومة  التابعة 

»هذا  أضاف  كما  المتبادل«.  الربح  أساس  على  عالقاتنا  وتحسين  مصر، 
واإلمارات  السعودية  إلى  إشارة  في  الخليجية«،  الدول  على  أيضاً  ينطبق 
مقتل  بعد  وخاصة  شديد،  بتوّتر  تركيا  وبين  بينها  العالقات  تّتسم  التي 
في  السعودية  السفارة  مبنى  في  الخاشقجي  جمال  السعودي  الصحافي 
تركيا  بين  عّدة  سنوات  استمرت  دبلوماسية  أزمة  إلى  أّدت  والتي  تركيا، 

والدول العربية الثالث.
بغية  الدبلوماسي،  اإلطار  في  تأتي  تركية  جهود  هناك  ذلك،  مقابل  في 
إصالح العالقات مع مصر، فقد شهدت العالقة المصرية التركية، توترات 
وتحديات كثيرة، خاصة بعد وصول الرئيس السيسي إلى كرسي الحكم، 
وتهيئة  األج��واء،  لتلطيف  بوابة  مصر،  تجاه  أردوغ��ان  تصريحات  وتعّد 
على  أردوغ��ان  حرص  حيث  المباحثات،  تلك  تلي  التي  للمرحلة  المناخ 
قوية  الثقافية  عالقاتنا  وأحّبه.  جّيداً  المصري  الشعب  أعرف  »أنا  القول 

للغاية«.
ال نعلم إْن كان أردوغان ُيدرك بأّن التصريحات الجذابة شيء، والواقع 
السياسي شيء آخر، خاصة أّن هناك الكثير من العقبات، التي تمنع وصول 
السعودية  وكذا  مصر،  مع  رسمياً  العالقات  إعادة  شواطئ  إلى  أردوغان 
وتركيا،  مصر  بين  المصالحة  تكون  قد  منطقية،  بنظرة  لكن  واإلم��ارات، 
الملفات  من  الكثير  وجود  بسبب  وذلك  سهلة،  تكون  لن  ولكنها  ممكنة، 
الملفات،  هذه  أهّم  ومن  البلدين،  بين  العالقات  جو  تسّمم  التي  الشائكة، 
يمكن اإلشارة إلى اتهام الرئيس أردوغان شخصياً للرئيس السيسي بأنه 
قائد انقالب، كما تتهم القاهرة أنقرة بأنها أصبحت وكراً علنياً لقيادات من 
منبراً  أنقرة  من  واتخذوا  مصر  من  فّروا  الذين  المسلمين،  اإلخوان  حزب 

لتوجيه خطاباتهم وبث كراهيتهم للحكومة المصرية بقيادة السيسي.
لكن في ما يتعلق بالتقارب المصري التركي، ثمة جزئية ال بّد من االنتباه 

الخليجية،  المصالحة  بعد  باإلحباط،  المصري  بالشعور  تتعلق  إليها، 
والتي لم يكن لمصر اّي دور أو حضور ضمنها، وبالتالي، فإّن مصر لديها 
بعض  ذكرت  حيث  قطر،  مع  الخليجية  المقاربة  بعد  ُغدرت  بأنها  شعور 
التواصل  مسألة  استغالل  في  بدأتا  واإلمارات  مصر  من  »كالً  أّن  المصادر 
التباين في توجهاتهم حيال  المتبادل في ظّل  مع تركيا، في إطار الضغط 
بعض المواقف التي ترقى إلى حّد الخالفات، بسبب بعض ملفات المنطقة 

وفي مقّدمتها الملف الليبي«.
خفض  بغية  مصر،  مع  التصالح  في  ترغب  تركيا  أّن  ال��واض��ح  من 
تزايد  بعد  وخاصة  المنطقة،  دول  وباقي  أنقرة  بين  العداء  مستويات 
بسبب  األطلسي،  شمال  وحلف  األوروب��ي،  االتحاد  وبين  بينها  الخالف 
تدهور  إلى  باإلضافة  البحرية،  الحدود  ترسيم  على  اليونان  مع  صدامها 
جسر  هي  مصر  تكون  وربما  التركية،  العملة  سعر  وانهيار  اقتصادها 

العبور لتركيا إلعادة العالقات مع السعودية واإلمارات.
من  الهروب  سياسة  تتبع  كانت  ما  دائماً  تركيا  إّن  القول  يمكن  ختاماً، 
األزمات، فعندما كانت تتدخل في أّي بلد وتصل إلى مرحلة من عدم الفائدة، 
أزمتها  فبعد  أزمتها،  من  لتهرب  لها  منفذ  فتح  إلى  تلجأ  ألزمة،  تتعّرض  أو 
األوروبي،  االتحاد  في  أزمتها  وبعد  األوروبي،  لالتحاد  لجأت  سورية،  في 
المستنقع  من  النتشالها  مصر،  إلى  تلجأ  اليوم  هي  وها  ليبيا،  إلى  لجأت 
إلنقاذ  واإلم��ارات،  السعودية  من  كّل  مع  العالقات  مناخ  وتهيئة  الليبي، 
إلى  التركية  العودة  فإّن  وبالتالي  االنهيار،  على  أوشك  الذي  اقتصادها 
تسعى  أكبر  أهداف  لتحقيق  وسيلة  وإنما  هدفاً،  ليست  المصري،  الحضن 
االنتعاش  وتحقيق  التركي  لالقتصاد  األمل  إلعادة  التركية،  القيادة  إليها 

من جديد.

اأنقرة واإعادة تفعيل ا�شتراتيجية »�شفر م�شاكل«... هل تتحقق الأحالم التركية؟

Thirteenth year /Saturday / 12 June 2021
السنة الثالثة عشرة / السبت / 12 حزيران 2021

العماد ميشال  استقبل رئيس الجمهورية 
االسالمي«،  القومي  »المؤتمر  من  وفداً  عون 
وشخصيات  ون��واب��اً  أح���زاب  رؤس���اء  ض��م 
الدول  لبنان وعدد من  سياسية ونقابية من 
الجمهوري  القصر  إل��ى  حضروا  العربية، 
المقاومة  »عيد  لمناسبة  التهنئة  لتقديم 

والتحرير«.
العام  المنسق  تحدث  اللقاء  مستهل  في 
خالد  الدكتور  اإلسالمي«  القومي  ل�«المؤتمر 
السفياني، فأكد »مشاركة لبنان في احتفاله 
بذكرى عيد المقاومة والتحرير، كما مشاركة 
العظيم  بانتصارها  الفلسطينية  المقاومة 
أن »هذه  إلى  الصهيوني«، الفتاً  الكيان  على 
الزيارة لم تكن لتكتمل من دون لقاء الرئيس 
للصمود  رم���زاً  يشكل  أص��ب��ح  ال���ذي  ع��ون 
بمواقفه  له  مشهود  وهو  والحكمة  والثبات 

الوطنية والقومية«.
وتوجه السفياني إلى عون بالقول »نحن 
نعتّز بمواقفكم وبصمودكم أمام التآمر الذي 
للديموقراطية  النموذج  لبنان  يستهدف 
والتعايش الحقيقي بين مكوناته المختلفة. 
ونعتبر أن أمن لبنان جزء أساسي من أمننا 
القومي، وأن تقدمه أساسي لتقّدم األّمة على 
الرغم من كل الصعاب التي يمّر بها، في ظل 
يدير  أن  استطاع  للجمهورية  رئيس  عهد 
بها  تمّر  التي  المراحل  أصعب  من  مرحلة 
لم  لبنان  رئيس  أن  سيما  وال  ولبنان،  األّمة 

يتخّل عن أي جزء من ثوابت هذه األّمة«.
ب��ال��وف��د، م��ع��رب��اً عن  ورد ع��ون م��رح��ب��اً 
واألشقاء  »األص��دق��اء  باستقباله  سعادته 
ال��ع��رب م��ن ك��ل ال��م��ن��ط��ق��ة، م��ن ال��م��ش��رق 
كل  في  يحتفل  »لبنان  أن  مؤكداً  والمغرب«، 
نموذجاً  شكلت  ألنها  المقاومة  بعيد  ع��ام 

للصالبة والصمود وبالتالي للنصر«.
تموز،  ح��رب  إّب��ان  بمواقفه  ع��ون  وذّك��ر 
ُتكتب  »لن  بأنه  حينها  قاله  ما  على  مشدداً 

وهي  ال��ح��رب،  ه��ذه  بعد  إلسرائيل  الغلبة 
في  النصر  تحقيق  ع��ن  ع��اج��زة  أصبحت 
واضحاً  كان  ما  وه��ذا  تخوضها.  حرب  اي 
العدو  تفاجأ  حيث  األخيرة،  غّزة  حرب  في 
اإلسرائيلي كما العالم بالمقاومة وما حققته 
فانقلبت الموازين«، متمنياً أن »تعود القضية 

الفلسطينية القضية األساس للعرب«.
رئيس  أي��ض��اً،   التقى  ال��ذي  الوفد  وض��ّم 
حسان  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة 
عن  ممثلين  الحكومية،  السرايا  في  دي��اب 
مصر،  األردن،  تونس،  موريتانيا،  لبنان، 
اليمن،  البحرين،  التشاد،  السودان،  ليبيا، 
الكويت  ال��س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة 

والصومال.
اليوم  »تأتون  وقال  بالوفد  دياب  ورّحب 
المقاومة  عيد  مناسبة  في  لبنان  لتهنئة 
الغاشم  اإلسرائيلي  االحتالل  من  والتحرير 
 22 نحو  لبنان  صدر  على  جاثماً  بقي  الذي 
 2000 العام  وحتى   1978 العام  من  سنة، 
على  عربي  نصر  أول  اللبنانيون  حّقق  حين 
العدو اإلسرائيلي. لكن هذا العدو ال يزال يحتّل 
أراضي لبنانية ومياهاً لبنانية ويعتدي على 
السيادة اللبنانية. نحن مؤمنون أن االحتالل 
إلى زوال مهما طال الزمن. هذا ما حصل في 
كل الدول التي خضعت لالحتالل، كما حصل 
تحّررت  التي  العربية  الدول  من  العديد  في 

وحصلت على استقاللها بالكفاح والنضال«
أضاف »نحن في لبنان نؤمن أن البوصلة 
هي فلسطين، ولذلك، فإن العودة إلى السير 
وفق هذه البوصلة، يعيد العرب إلى قضيتهم 
الجامعة، وإلى الروح العربية الواحدة التي 
الماضية  السنوات  خ��الل  شهدت  لألسف 

تراخياً وعرفت قضيتهم تراجعاً«.
العدوان  على  غّزة  انتصار  أن  إلى  وأشار 
األّم��ة،  قضية  في  ال��روح  ضخ  إع��ادة  شّكل 
تماماً كما فعل انتصار لبنان في العام 2000 

لبنان  »فانتصار  وتابع   .2006 العام  وفي 
غّزة  النتصار  أّسس   2006 تّموز  عدوان  في 
النتصار  يؤّسس  غّزة  وانتصار   ،2021 في 

أكبر لن يكون موعده بعيداً«. 
التضامن  عودة  إلى  بحاجة  »أننا  واعتبر 
لقمة  قضيتنا  من  يجعل  تفّرقنا  ألن  العربي، 
صفوفنا،  لتمزيق  يعمل  الذي  للعدو  سائغة 
بتاريخنا،  وال��ع��ب��ث  قضيتنا،  وتشتيت 
وتشويه حاضرنا، وتدمير مستقبلنا، وإلغاء 
القدس وفلسطين  هويتنا وانتمائنا، وسرقة 
الشعب  هموم  ف��إن  »ل��ألس��ف،  وق��ال  م��ّن��ا«. 
الماضية،  ال��س��ن��وات  ف��ي  ك��ُث��رت  ال��ع��رب��ي 
المؤامرات  واش��ت��دت  وتنّوعت،  وت��ع��ّددت 
حتى  غزيراً  الدم  وسال  الصفوف،  وتمّزقت 
أسير  أو  وطنه،  في  غريباً  بعضنا  أصبح 
وعن  بعضنا  عن  جميعاً  فانشغلنا  قضيته، 

قضيتنا وعن عدونا الذي عرف كيف يتسلّل 
إلى عمقنا«. 

وأشار إلى »أن لبنان يمّر اليوم في ظروف 
أشقائه  تضامن  إل��ى  ويحتاج  ج��داً  صعبة 
إلى  يقفوا  وأن  العالم  في  وأصدقائه  العرب 
جانبه في محنته الصعبة، كما فعلوا دائماً«، 
معرباً عن ثقته »أن األشقاء العرب لن يقفوا 
مكتوفي األيدي بينما لبنان غارق في العتمة 
والشعب اللبناني ال يجد علبة حليب األطفال 
وأضاف  بنزين«.  وصفيحة  ال��دواء  وحّبة 
ال  لبنان  وانهيار  قاس،  حصار  تحت  »نحن 
يخدم إالّ العدو اإلسرائيلي الذي يريد انهيار 
لبنان للثأر منه. أدعوكم إلى مساعدة لبنان 
صوت  تكونوا  أن  ونتمنى  انهياره.  لمنع 

لبنان للمساعدة على إنقاذ لبنان«.
وفي بداية اللقاء، تحدث السفياني باسم 

الوفد حيث أعرب عن اعتزازه بالرئيس دياب 
وتقديره لمواقفه وثوابته الوطنية والقومية 
رغم ما عاناه من ضغوط وصعوبات خالل 
رئيس  »دور  على  وش��ّدد  الماضية.  الفترة 
تعزيز  في  المسؤولين  من  وع��دد  الحكومة 
صمود لبنان في ظل األوضاع الصعبة جداً 

على المستويات كافة«.
ألهمية  مستهدف  لبنان  »أن  واع��ت��ب��ر 
للحرية  ك��ن��م��وذج  قدمها  ال��ت��ي  التجربة 
أبنائه«.  بين  والتعايش  والتحرير  والكرامة 
ب��إرادة  ق��ادر  لبنان  ب���«أن  ثقته  عن  وأع��رب 
المحنة«،  وتجاوز  الصمود  على  اللبنانيين 
مشّدداً على أن أمن لبنان من أمن األّمة وأي 
سيترك  اللبناني  الداخلي  بالوضع  مساس 

تداعياته على مستوى األّمة.

»الموؤتمر القومي الإ�صالمي« زار بعبدا وال�صرايا

عون: المقاومة �شّكلت نموذجًا لل�شالبة وال�شمود

دياب: انهيار لبنان ل يخدم اإّل العدو »الإ�شرائيلي« 

عون متوسطاً السفياني ووفد األحزاب والشخصيات العربية في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

العماد  الجمهورية  رئيس  أبلغ 
م��ي��ش��ال ع����ون، وك��ي��ل��ة األم��ي��ن 
والمديرة  المتحدة  لألمم  ال��ع��ام 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���«ب��رن��ام��ج األم���م 
البشرية«  للمستوطنات  المتحدة 
وفد،  برفقة  شريف  محمد  ميمونة 
ل��ه��ا ف��ي قصر  خ���الل اس��ت��ق��ب��ال��ه 
يواجه  ال��ذي  »لبنان  أن  بعبدا، 
واجتماعية  اق��ت��ص��ادي��ة  ظ��روف��اً 
منظمات  دعم  إلى  يتطلع  صعبة، 
الشقيقة  وال���دول  المتحدة  األم��م 
الخروج  من  يتمكن  كي  والصديقة 
منذ  يعيشها  التي  الضائقة  م��ن 

أشهر«.
التي  »ال��م��س��اع��دات  أن  وأك���د 
بالنظر  كافية  ليست  لبنان  تلقاها 
سواء  أض��رار،  من  أصابه  ما  إل��ى 
بيروت  م��رف��أ  ف��ي  االن��ف��ج��ار  بعد 
»ك��ورون��ا«،  جائحة  ان��ت��ش��ار  أو 

ال��ذي  ال��س��وري  ال��ن��زوح  ومسألة 
الحرب  س��ن��وات  خ��الل  تضاعف 
أع��داد  وص��ل��ت  حتى  ال��س��وري��ة، 
مليون  إلى  السوريين  النازحين 
و800 ألف نازح وتجاوزت الكلفة 
التي تكبدها لبنان 45 مليار دوالر، 
السلبية  االنعكاسات  عن  فضالً 
إقفال  بعد  اللبناني  االقتصاد  على 
السورية   - اللبنانية  ال��ح��دود 
المنتجات  تصدير  حركة  وتعّذر 

اللبنانية«.
المستحيل  »م���ن  أن  واع��ت��ب��ر 
العدد  هذا  استقبال  في  االستمرار 
السوريين،  النازحين  من  الضخم 
جهة  من  الدولي  المجتمع  وعلى 
ثانية،  جهة  من  المتحدة  واألم��م 
إلى قراهم في  إعادتهم  العمل على 
باتت  التي  تلك  سيما  وال  سورية 

آمنة«.

الدولي  »التضامن  أن  رأى  وإذ 
بمستقبل  ثقة  دليل  هو  لبنان  مع 
من  الرغم  على  وشعبه،  البلد  هذا 
يمّر  التي  القاسية  ال��ظ��روف  ك��ل 
»إرادة  أن  على  شّدد  حالياً«،  بها 
التحديات  مواجهة  في  اللبنانيين 
أن  الدولي  للمجتمع  بد  وال  ثابتة، 
على  المساعدة  في  دوره  يلعب 
المتالحقة  لألزمات  حلول  إيجاد 

في بلدنا«.
وكانت شريف أطلعت عون على 
برنامج  بها  قام  التي  »النشاطات 
للمستوطنات  ال��م��ت��ح��دة  األم���م 
يعتزم  التي  والمشاريع  البشرية 
وع��دده��ا  بتحقيقها،  االس��ت��م��رار 
قدمه  ما  جانب  إلى  مشروعاً،   24
للكارثة  استجابة  من  البرنامج 

بعد انفجار مرفأ بيروت«.

آليات  تسلم  حفل  اللوجستي  اللواء  في  أم��س،  أُقيم 
بدل  وقطع  جيب  و60  شاحنة   40 عن  عبارة  عسكرية 
لصالح  الصينية  السلطات  من  هبة  مقّدمة  لها،  عائدة 
الجيش ، حضره سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان 
الركن  العميد  الصيني  العسكري  والملحق  مينجيان 
والمفتش العام اللواء الركن ميالد   Zheng Yuchong

إسحق ممثالً قائد الجيش العماد جوزاف عون.
التي  ب�«العالقة  كلمته  في  الصيني  السفير  ون��ّوه 
تجمع الجيشين الصيني واللبناني«، مشيراً إلى أن »هذا 
شعب  تجاه  العميقة  الصداقة  مشاعر  يعكس  التعاون 

لبنان وجيشه«.
وألقى اللواء الركن إسحق كلمة، أشار فيها إلى »أهمية 
الهبة التي تساهم في تحسين حركية الوحدات المنتشرة 

على األراضي اللبنانية«.
قائد  العماد  باسم  شكر  كتاب  إسحق  تال  وختاماً، 
الجيش جوزاف عون وسلّمه إلى السفير الصيني، وقدم 
Yuchong درعين تذكاريتين تقديراً  الركن  له وللعميد 

لجهودهما.
حسابها  عبر  الجيش  قيادة  أش��ارت  أخ��رى،  جهة  من 

كلية  في  تدريبية  دورة  إجراء  تّم  أنه  إلى  »تويتر«،  على 
القيادة واألركان تحت عنوان »القيادة: الفعالية في عملية 
العالي  المعهد  العليا في  الدراسات  القرار« لطالب  صنع 
لألعمال »ESA«، شارك فيها الخبير العسكري الفرنسي 
الكلية إضافًة إلى  مالك  من  وضباط   col Eric Philip

الضباط خريجي دورة األركان.
كما حاضرت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو عن 
»الديبلوماسية الفرنسية في الشرق األوسط خصوصاً في 
لبنان«، في حضور ضباط الكلية وضباط دورة األركان 

وطالب الدراسات العليا في المعهد العالي لألعمال.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أن »وحدات من لواءي 
المشاة الخامس والسابع وفوج التدخل الخامس، نّفذت 
باالشتراك مع وحدات من قوات األمم المتحدة الموقتة في 
لبنان في منطقة الناقورة، تمريناً قتالياً باسم »العاصفة 
رمايات  وتخللته  أيام   5 لمدة  استمر   ،»2021 الفوالذية 

بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.
الميداني  التعاون  تفعيل  إطار  في  التمرين  هذا  ويأتي 
بين الجانبين، ورفع مستوى جهوزية الوحدات العسكرية 

المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني«.

رئي�س الجمهورية لوفد اأممي: 

لإعادة النازحين ال�شوريين اإلى قراهم

الجي�ش ت�صّلم اآليات ع�صكرية �صينية

مينجيان: هذا التعاون يعك�س م�شاعر

ال�شداقة العميقة تجاه �شعب لبنان وجي�شه

)مديرية التوجيه(رئيس الجمهورية خالل استقباله المسؤولة األممية خالل حفل تسليم اآلليات الصينية للجيش اللبناني  
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ن�شاطات

دي�ب التقى اأه�لي �شهداء المرف�أ:

الف�ش�د هزمني لأنني كنت وحدي
»القومي« يدين منع تلفزيون فل�شطين من العمل في القد�س:

على المجتمع الدولي بكّل موؤ�ّش�ش�ته ومج�ل�شه التحرك الفوري لوقف الإره�ب ال�شهيوني

انطالق م�راثون »ف�يزر« اليوم في كّل لبن�ن

وحملة التطعيم انطلقت في الج�معة اللبن�نية

التحرك�ت الحتج�جية تعود مجددًا... وقطع الطرق

وموظفو الإدارات التزموا الإ�شراب لليوم الث�ني 

ال�شيدلي�ت تلتزم الإ�شراب ومن��شدة ال�شحة الع�لمية التحرك

ح�شن يدهم م�شتودع�ت الم�شتلزم�ت الطبية: نرف�س ال�شتثم�ر الأ�شود 

اإ�شراب المح�مين م�شتمّر

حتى »ت�شحيح عالقة الق�ش�ء ب�لنق�بة«

روكز: لمب�درة وطنية ل�شترداد الدولة 

والنهو�س به� على اأ�ش�س �شليمة

دياب مجتمعاً إلى وفد أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت في السراي أمس  )داالتي ونهرا(

روكز يلقي كلمته

األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  استقبل 
شهداء  أهالي  من  وفداً  دياب  حسان  الدكتور 
طالب  خضر  مستشاريه  حضور  في  المرفأ 

وحسين قعفراني.
شهداء  “قضية  اللقاء  خللال  ديللاب  وقللال 
قضية  وللليللسللت  وطلللن  قضية  هللي  الللمللرفللأ 
الدولة،  ولذلك،  وحدكم.  تخصكم  شخصية 
بكل  السياسية،  والللقللوى  مؤسساتها  بكل 
سللواء  الللقللضلليللة  بللهللذه  معنية  تللاويللنللهللا، 
محاوالت  هناك  بحيثياتها.  أو  بتداعياتها 
على  التركيز  عبر  القضية  لتضييع  حصلت 
القضية  أسللاسللهللا.  على  وللليللس  هوامشها 
تحتاج  أسئلة  على  اإلجابة  في  هي  األساس 
إلى  الللمللواد  هللذه  دخلت  كيف  أجللوبللة:  إلللى 
لبنان؟ ومن سمح بإدخالها، علماً بأن دخولها 
كان يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء؟ وما 
سنوات؟   7 بقيت  ولماذا  دخولها؟  هدف  هو 
االنفجار؟  حصل  وكيف  منها؟  استفاد  ومن 
هل هو بفعل فاعل؟ أم بسبب خطأ تقني؟ هل 
ولماذا  مفتعل؟  أو  عفوي  الحجم  بهذا  انفجار 
على  خطر  أي  الللمللواد  هللذه  وجللود  يشكل  لم 
إلى  7 سنوات؟ كل هذه األسئلة تحتاج  مدى 

أجوبة حتى نعرف الحقيقة”.
واعتبر أن “الفساد المستشري والذي يتحكم 
بالدولة، هو المسؤول األول عن انفجار المرفأ. 
لكن طبعاً يجب أن نعرف الحقيقة الكاملة عن 
عليائهم،  في  الشهداء  يرتاح  لن  االنفجار.  هذا 
إالّ بكشف الحقيقة. ومن حق الجرحى، والذين 
أن  وأماكهم،  ومؤسساتهم  منازلهم  تضررت 
يعرفوا هذه الحقيقة. سيبقى يوم 4 آب محطة 
التاريخ  هذا  سيكون  لبنان.  تاريخ  في  أليمة 
أنا  لذلك،  لبنان.  وبمستقبل  بذاكرتنا،  محفورا 
 4 وقعت على مشروع مرسوم يقضي باعتبار 

آب هو يوم حداد وطني، حتى يتذكر اللبنانيون 
حجم األلم الذي أصابكم وأصاب البلد”.

أضاف “أنا أعترف أن الفساد هزمني ألنني 
لذلك  المواجهة،  هذه  في  تقريباً  وحدي  كنت 
ننتصر  حتى  كلنا  لنتكاتف  حاجة  في  نحن 

عليه”.
من جهتها أعلنت لجنة عوائل شهداء تفجير 
مرفأ بيروت في بيان، أن الوفد حمل إلى دياب 

جملة مطالب منها:
“-1 إعان 4 آب ذكرى حداد وطني.

تم  حال  في  الحكومة  رئيس  من  الطلب   2-
استدعاؤه من قبل المحقق العدلي، تلبية طلبه 
من دون اللجوء للحصانات التي نرفضها أمام 
وقد  بنا،  ألمت  التي  المجزرة  وهللول  فظاعة 

وعدنا بذلك.
مهمة  تسهيل  منه  الللوفللد  طلب  كذلك   3-
استدعاء رؤساء األجهزة األمنية التي تخضع 

لسلطته وأبدى استعداده لذلك.
لحقت  التي  المظلومية  الوفد  عللرض   4-
بجرحى التفجير اآلثم خصوصاً الذين أُصيبوا 
حرموا  والذين  دائمة،  شبه  أو  دائمة  بإعاقات 
على  االتللفللاق  وتللّم  المالية،  التقديمات  مللن 
البحث بآلية تعديل القانون بما يضمن حقوق 

الجرحى”.
وأشارت إلى أن دياب “أجاب على هواجس 
تأجيل  سببب  تضمنت  التي  الوفد  وأسئلة 
وأكد  االنفجار  إّبللان  بيروت  مرفأ  الى  نزوله 
للوفد أنه تحت القانون وأنه أدلى بكل ما لديه 

من قبل من دون زيادة وال نقصان”.
على صعيد آخر رعى دياب إطاق برنامج 
في  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمللم 
السرايا  فللي  بلليللروت،  ملف  مؤتمر  لللبللنللان، 

الحكومية.

االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  أدان 
اإلرهاب الصهيوني بكل أشكاله، واصفاً قرار 
سلطات االحتال بمنع »تلفزيون فلسطين« 
القيام بمهامه في العاصمة الفلسطينية  من 
ويندرج  بامتياز،  إرهابي  عمل  بأنه  القدس، 

في سياق مخطط تهويد القدس.
أصللدرتلله  بلليللان  فللي  »الللقللومللي«  واعتبر 

أن قرار  الدين،  اإلعام رمزا خير  وكيل عميد 
موصوفة،  جريمة  هللو  االحللتللال  سلطات 
العنصرية  االنتهاكات  على  التعمية  وهدفه 
يوميا  ترتكب  التي  اإلرهابية  واالعللتللداءات 

بحق أبناء شعبنا في القدس وكل فلسطين.
من  اإلعللام  وسائل  منع  أن  إلى  وأشللارت 
للمواثيق  صارخ  انتهاك  هو  رسالتها،  أداء 

الدولية التي تكفل حرية اإلعام، ما يستدعي 
المجتمع  يسمى  ما  قبل  من  فوريا  تحركاً 
لوقف  ومجالسه  مؤسساته  بكل  الللدولللي 
للمزيد  يمهد  الذي  الصهيوني  اإلرهللاب  هذا 
أبناء  بحق  العنصرية  اإلحتال   جرائم  من 

شعبنا في فلسطين.
لن  الصهيوني  القرار  إن  قائلة:  وختمت 

في  بدورها  القيام  عن  اإلعام  وسائل  يثني 
جرائم  وفضح  الحقيقة  وقول  الصورة  نقل 
العدو العنصري االستيطاني. فأبناء شعبنا 
االحتال  يقاومون  المحتلة  فلسطين  في 
وهم  المسلح  والكفاح  والثبات  بالصمود 
سيحبطون مفاعيل القرار المشؤوم من خال 

فضح جرائم العدو الصهيوني.

 ينطلق عند الثامنة من صباح اليوم السبت 
وزارة  تنظمه  الللذي  الثالث  “فايزر”  ماراثون 
خطة  “وفق  يومين  مدى  على  العاّمة  الصّحة 
اللجنة التنفيذية للقاح” لعمر 55 عاماً وما فوق 
إضافًة إلى ذوي الحاجات الخاصة ألقل من 55 
الثامنة  من  اللبنانية  المحافظات  كل  في  عاماً، 

صباحاً حتى السادسة مساًء.
لقاح  إلدارة  الوطنية  اللجنة  رئيس  ودعللا 
كل  البزري  الرحمن  عبد  الدكتور   19  - كوفيد 
والمشاركة  لإلقبال  الشروط  فيهم  تتوافر  من 
ماراثون  خال  من  اللقاح  تلقي  على  الفاعلة 
أن  معتبراً  وغلللداً،  اليوم  سيقام  الللذي  فايزر 
في  الُمشاركة  التلقيح  مراكز  من  عدد  “وجود 
على  ودلياً  جيداً،  مؤشراً  ُيعتبر  الماراثون 
للقاح  الوطنية  والخطة  الصّحة،  وزارة  التزام 
مناعة  وتأمين  األهالي  بحماية   19  - كوفيد 

مجتمعية عالية”.
وفي هذا االطار، أعلن “مستشفى هيكل” أنه 
بالتعاون مع وزارة الصّحة العاّمة، سيتم طاق 

 pfizer( ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا
( اليوم وغداً ، بدءاً من الثامنة صباحاً ولغاية 
المستهدفة  العمرية  الفئة  أّما  مساًء.  السادسة 
فهي من 55 عاما وما فوق، ولذوي االحتياجات 
بطاقة  معهم  يصطحبوا  أن  على  الخاصة 

الشؤون االجتماعية الخاصة بهم.
)الهيئة  الللصللّحللي  الللخلليللام  مللركللز  وأعلللللن 
الصّحية( عن مشاركته في استقبال األشخاص 
الراغبين بأخذ لقاح فايزر من الفئات العمرية من 
سن 55 وما فوق وذوي االحتياجات الخاصة، 
مصطحبين بطاقة الهوية أو أي أوراق ثبوتية، 
 6 ولغاية  صباحاً   8 الساعة  من  وغللداً  اليوم 

مساًء.
المعونات  سلليللدة  “مستشفى  وأوضللللح 
الجامعي في جبيل”، في بيان، أنه غير مشارك 
“فايزر”  خافاً لما جاء في نشرة  في ماراتون 
هذا  في  المشاركة  المراكز  حول  الصّحة  وزارة 

الماراثون في المحافظات اللبنانية.
عن  بيان،  في  اللبنانية  الجامعة  وأعلنت 

بلقاح  كللورونللا  ضللد  التلقيح  حملة  انللطللاق  
التي  الحملة  أملللس  وافللُتللتللحللت  “فايزر”. 
مجموعة  بتلقيح  مللراحللل،  على  ستستكمل 
طّب  كلية  مبنى  في  واإلداريلليللن  األسللاتللذة  من 
الصحة  كليتي  طاب  من  ومجموعة  األسنان، 
والصيدلة في المركز الصحي الجامعي بمدينة 

رفيق الحريري الجامعية - الحدث. 
أطباء  أيللوب،  فؤاد  الجامعة  رئيس  وشللارك 
الجامعة  من  وممرضون  وصيادلة  األسنان 
اللبنانية في إعطاء اللقاح لألساتذة والموظفين 

ومن ضمنهم موظفو اإلدارة المركزية.
في  العاّمة  الصّحة  وزارة  أعلنت  ذلك،  إلى 
جديدة  إصابة   206 تسجيل  اليومي  تقريرها 
بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحاالت 
المثبتة إلى 542375، كما تم تسجيل 5 حاالت 
اليومي  التقرير  صللدر  السياق،  وفللي  وفلللاة. 
آخر  عن  الجامعي  الحريري  رفيق  لمستشفى 

المستجدات حول فيروس كورونا وفيه: 
- عدد اللقاحات التي أُجريت في مركز لقاح 

كوفيد - 19:
Pfizer: 438

AstraZeneca: 105
عدد الفحوصات التي أُجريت داخل مختبرات 
المستشفى خال الل24 ساعة المنصرمة: 334 

فحصاً.
كورونا  بفيروس  المصابين  المرضى  عدد 

الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10.
بفيروس  بإصابتها  المشتبه  الحاالت  عدد 

كورونا خال الل24 ساعة المنصرمة: 3.
عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين داخل 

المستشفى خال الل24 ساعة المنصرمة: 0.
داخل  من  مرضى  شفاء  حللاالت  مجموع    -
 1190 تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى 

حالة شفاء.
العناية  من  نقلها  تم  التي  الحاالت  عللدد   -
المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 5.

- حاالت وفاة: 0.

بعد  االحتجاجية  تحركاتهم  شّبان  استأنف 
ظهر أمس  وقاموا بقطع عدد من الطرقات في بعض 
الدوالر  ارتفاع   على  احتجاجاً  اللبنانية  المناطق 

واألسعار الجنوني وترّدي األوضاع المعيشية .
النبطية  في  النبطية  عام  طريق  شبان   فقطع 
الفوقا - قرب ثانوية الصباح الرسمية، باإلطارات 
تردي  على  احتجاجاً  وذلك  المشتعلة،  المطاطية 
األوضاع المعيشية الصعبة وفقدان مادة البنزين. 
وضعوا  بعدما  الطريق،  وسط  الشبان  وتجمع 
عوائق حديدية، ورددوا هتافات نددت باألوضاع 

االقتصادية والمعيشية الصعبة.
وقللطللع شلللّبلللان طللريللق الللمللصللنللع - راشلليللا 
ما  واألتللربللة،  والحجارة  النفايات  بمستوعبات 

اضطر الّمارة إلى سلوك الطرق الفرعية.
وقطع محتجون  الطريق باإلطارات المشتعلة 
عند مفرق صحراء الشويفات باتجاه كفرشيما  كما 
ُقطع الطريق في شارع الحمرا أمام مصرف لبنان  

في  كرامي   الحميد   عبد   ساحة  وعند  لساعات  
طرابلس، في حين اعتصم عدد من الناشطين في 
ساحة إيليا في صيدا من دون أن يقطعوا الطريق، 
أوتوستراد  الوقت على  الطريق لبعض  ُقطع   كما 
المزرعة  كورنيش  وفللي  باالتجاهين،  الناعمة 

باالتجاهين.
من جهة أخرى، التزم موظفو اإلدارات الرسمية، 
لليوم الثاني على التوالي، اإلضراب الشامل بناًء 
لقرار رابطة موظفي القطاع العام، احتجاجاً على 
األوضاع  وترّدي  للرواتب  الشرائية  القيمة  تدني 
في  خروق  ُسّجلت  فيما  والمعيشية،  االقتصادية 

بعص الدوائر تسهياً لمعامات المواطنين. 
الموظفون  نّفذ  بعلبك،  قضاء  نطاق  وضمن 
إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، كذلك شهدت 

سرايا الهرمل التزاماً تاماً لإلضراب.
فالتزمت  النبطية،  في  الرسمية  اإلدارات  أّمللا 
اإلضراب الشامل إنفاذاً لقرار رابطة موظفي القطاع 

إلى  باإلضافة  أبوابها،  السرايا  فأقفلت  العام، 
قصر  دوائر  باستثناء  المدينة  في  الدوائر  معظم 
في  الرسمية  االمتحانات  ودائللرة  النبطية  عللدل 

المنطقة التربوية.
وفي عكار، أقفلت سرايا حلبا بما فيها الدائرة 
الدائرة  باستثناء  للمحافظة،  التابعة  اإلداريللة 
تستقبل  بقيت  التي  القضاء  وطبابة  الصحية 
دائللرة  اإلضللللراب  وشللمللل  الللمللواطللنلليللن.  طلبات 
والتنظيم  العقاري  السجل  وأمللانللة  المساحة 
دوائر  التزمت  كذلك  المالية.  والمصلحة  المدني 
بين  تفاوت  وُسّجل  اإلضراب  الرسمية  المصالح 
المتطلبات  وتلبية  واالعتكاف  الحضور  عللدم 

الملّحة .
ولوحظ أن دوائر كهرباء لبنان وشركة كهرباء 
في  عللادي،  بشكل  المراجعين  استقبلت  قاديشا 
وزارة  فللي  الصيانة  ورش  عمل  عللن  أُفلليللد  حين 
كالمعتاد  أوجيرو  دوائللر  عمل  مقابل  االتصاالت 

باإلضراب  معنيين  غير  أنهم  مسؤولوه  ليعلن 
كمؤسسة مستقلة .

في المقابل، ُسّجل التزام بنسب كبيرة، اإلقفال 
في سرايا طرابلس فأقفلت معظم الدوائر باستثناء 
دوائللر  فتحت  فيما  والصحة  الللزراعللة  مصلحتي 
المراجعين وأعلن  أمام  أبوابها  تعاونية طرابلس 
والعقارية  والمساحة  المدني  التنظيم  موظفو 

والنافعة االمتناع عن العمل.
وفي دائرة التربية في طرابلس، حضرالموظفون 
وعمدوا إلى تسيير معامات األهالي والطاب تلبية 
عاليه  وفللي  الرسمية.  االمتحانات  الحتياجات 
أبوابها  العاّمة  اإلدارات  كل  أقفلت  األعلى،  والمتن 
والبلديات  البلديات  اتحادات  أقفلت  كما  عاليه 

أبوابها في القرى كافة.
اإلدارات  موظفو  التزم  الللكللورة،  قضاء  وفللي 
الرسمية اإلضراب، فحضروا إلى مكاتبهم لتخليص 

المعامات الضرورية فقط.

 أكد وزير الصّحة العاّمة في حكومة تصريف 
من  تبلّغت  »اللللوزارة  أن  حسن  حمد  األعللمللال  
حاكمية المصرف المركزي تبّني الفواتير التي تم 
التوقيع عليها في الوزارة عبر تفنيد األولويات«، 
أنه »بات مطلوباً من الشركات تسليم  إلى  الفتاً 
من  المخبرية  والكواشف  والمستلزمات  األدوية 

دون ترّدد«.
وأكد حسن خال ترؤسه اجتماعاً في الوزارة 
األوللليللة  الصحية  الللرعللايللة  مللراكللز  لمسؤولي 
أن  اللبنانية،  المناطق  مختلف  في  المنتشرة 
يقوم  التي  الميداني  والتقصي  الدهم  »زيللارات 
مخّزنة  واألدويلللة  المستلزمات  أن  كشفت  بها 
بل  المستودعات،  في  الرفوف  على  فقط  ليس 
ألصحاب  متوجهاً  وسللأل  األروقلللة«.  في  أيضا 
المستودعات:«هل تنتظرون رفع الدعم؟ لن يتم 
فنحن  لكم.  يصح  لن  االحتكار؟  أتريدون  ذلك. 
الموجودات  تصل  كي  بعملنا  سنقوم  والقضاء 
المدعومة إلى المواطنين من دون االستثمار زوراً 
بصحتهم، ألن هذا اإلستثمار هو استثمار أسود«.
المختص  القضاء  بمؤازرة  »ُيصار  أن  وتمنى 
الشركات  ُتلللللزم  عملية  خللطللوات  اتللخللاذ  إلللى 
كما  وعلللادل«،  شّفاف  بشكل  األدويلللة  بتوزيع 
بصحة  االستثمار  »عدم  إلى  المستشفيات  دعا 
الطبية  الخدمات  »جميع  أن  مؤكداً  المواطن«، 
أن  المواطن  وعلى  المئة،  في   85 على  مدعومة 

يدفع 15 في المئة فقط«.
الطبية  للمعدات  مستودعاً  حسن  ودهللم 
لجراحة العظام في منطقة سد البوشرية، وضبط 
تاعباً في أسعار المعدات المدعومة بفارق كبير 

تعدى نسبة الل1500 في المئة« األمر الذي نفاه 
صاحب المستودع الذي أكد أنه »يلتزم تسعيرة 
بالليرة  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 

اللبنانية«.
مع  الموضوع  سيتابع  أنلله  حسن  وأوضللح 
أن  يجب  ما  أن  مقبول  »غير  وقال  الضمان  إدارة 
يكون بل 27 دوالراً تمت فوترته بل 509 دوالرات، 
والل49 دوالراً بل 526«، مؤكداً أن »هذا الموضوع 
سُيحال على النيابة العامة المالية ألن ما يحصل 
وعلينا  ربحاً،  وليس  سرقة  وهو  شرعياً  ليس 
المواطن  حق  في  المرتكب  هو  من  نكشف  أن 
وتجب  المستشفى  أم  المستودع  صاحب  أهو 

محاسبته«.
مستودعاً  صباحاً  زار  الصحة  وزيللر  وكللان 
المختصة  الللكللبللرى  الللشللركللات  مللن  لللواحللدة 
الحازمية،  في  الجراحية  العمليات  بمستلزمات 
العاّمة  يرافقه مفتشون تابعون لوزارة الصّحة 
أم  مدعومة  كانت  إذا  ومللا  الفواتير  من  للتأكد 
في  المخّزنة  الللمللوجللودات  مللع  ومطابقتها  ال 

المستودع وآلية الصرف.
بعض  قبل  من  »اإلعلللان  حسن  واستغرب 
ثم  الكلى  غسيل  في  مشكلة  هناك  أن  النقابيات 
يتغير الرأي بعد عملية الدهم للتصويب على أن 

المشكلة ليست في غسيل الكلى بل في الدواء«.
العامة  المديرية  أعلنت  متصل،  سياق  وفي 
في  عملها  إطللار  »في  أن  بيان،  في  الدولة  ألمن 
حماية األمن االجتماعي، تقوم المديرية بمؤازرة 
الوزير حسن بالكشف على مستودعات موزعي 
المناطق  فللي  الطبية  والمستلزمات  األدويلللة 

اللبنانية كافة، لمنع تخزينها واحتكارها، والتأكد 
من الكميات الموجودة وحسن وعدالة توزيعها، 

بما يلبي احتياجات المواطن الصحية« . 
اإلضللراب  قللرار  التزمت  االصيدليات  وكانت 
الصيدليات  أصللحللاب  تجّمع  إليه  دعللا  الللذي 
الللدواء  أوضلللاع  إليه  آلللت  »مللا  على  احتجاجاً 
وإلطاق صرخة بأن األمن الصحي أصبح مهدداً 
في  الصيدليات  معظم  وأقفلت  جللّدي«.  بشكل 
ضئياً  عدداً  أن  إالّ  أبوابها،  المحافظات  مختلف 

خرق اإلضراب.
البيض”  “القمصان  مللنللظللمللة  ونللّظللمللت 

وأطباء  وصيادلة  أطباء  تحالف  تضّم  التي 
في  اعتصاماً  ومخبريين،  وممرضين  األسنان 
والتزم  الصّحة.  وزارة  لمبنى  الداخلية  الباحة 
وحملوا  األبيض،  المعطف  ارتللداء  المعتصمون 
الفتات طالبت منظمة الصحة العالمية بل”التدخل 
من  بيد  والضرب  األمللور  زمللام  لتسلّم  مباشرًة 
حديد، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى لبنان 
للتحقيق ومنع الدمار المتزايد الذي ال يمكن وقفه 
التعاون  خال  من  إنما  الفاشلة،  الدولة  قبل  من 
والمراكز  األحمر  والصليب  اللبناني  الجيش  مع 

الطبية الخاصة والمستشفيات الجامعية”.

العام  األمين  إلى  بللّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  أبللرق  ل 
للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، رئيس جمهورية 
المئوية  بالذكرى  مهنئاً  بينغ،  جين  شي  الشعبية  الصين 
في برقيته »مواصلة  آماً  الصيني،  الشيوعي  الحزب  لتأسيس 
العمل لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجاالت وال سيما 
مهنئاً  أبرق  كما   .“ البلدين  مصالح  يخدم  بما  منها  التشريعية 
في  النواب  لمجلس  رئيسة  انتخابها  لمناسبة  ديمتريو  إلنيتا 
بين  المشترك  التعاون  “تعزيز  إلى  متطلعاً  قبرص  جمهورية 
البلدين  مصلحة  فيه  لما  التشريعية  المجاالت  في  البرلمانين 

والشعبين الصديقين”.
ل استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني 
تصريف  حكومة  في  بالوكالة  والمغتربين  الخارجية  وزيللرة 

األعمال زينة عكر، السفيرة الكندية شانتال تشاستيناي، وجرى 
البحث في العاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة 
إلى المساعدات والدعم الكندي المستمر للبنان لمعالجة األزمة 
المكسيك  سفير  عكر  والتقت  الراهنة.  واالقتصادية  اإلنسانية 
العامة  األوضاع  في  معه  وبحثت  مادراسو،  إغناسيو  خوسيه 
وزير  نائبة  استقبلت  كذلك،  البلدين.  بين  الثنائية  والعاقات 
التعاون اإلنمائي الدولي في وزارة الخارجية السويدية جانين 
إلم إريكسون، بحضور السفيرة السويدية آن ديسمور، يرافقها 
للتنمية  السويدية  الوكالة  في  اإلنسانية  المساعدات  مدير 
السفارة.  من  ووفد  هولمكفيست  غوران  وآسيا  األوسط  للشرق 
والمنطقة،  لبنان  في  العاّمة  “األوضاع  في  البحث  وجللرى 
تقدمها  التي  والمساعدات  الثنائية  العاقات  تعزيز  الى  إضافة 

السويد إلى لبنان ومسألة الاجئين الفلسطينيين في المخيمات 
اللبنانية ودعم وكالة “أونروا” وتمويلها.

في  مكتبه  في  عللون،  جللوزاف  العماد  الجيش  قائد  التقى  ل 
اليرزة، رئيس “مؤسسة ميريو اإلنسانية – فرنسا” آالن ميريو 
وشكره على “مبادراته المتكررة لدعم المؤسسة العسكرية في 
لألمن  العام  المدير  وفد  يرافه  ميريو  زار  كما  الطبابة”.  مجال 
“مناقشة خطة  اللقاء  اللواء عباس إبراهيم وجرت خال  العام 
مستقبلية عرضتها المؤسسة النشاء وتقديم مركز صحي متطور 
لصالح األمن العام”. وثمَّن اللواء إبراهيم” الدور اإلنساني الذي 
المجانية  المساعدة  على  وشكرها  المؤسسة”،  هذه  به  تقوم 
في  العام  األمن  لعناصر   PCR فحوصات  إلجراء  قدمتها  التي 

إطار الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا المستجّد.

بيروت  في  المحامين  نقابة  مجلس  أثنى 
على  أمللس،  الللدوري  اجتماعه  بعد  بيان،  في 
خلف  ملحم  الدكتور  المحامين  نقيب  »نللداء 
أنه  إلى  الفتاً   ،»2021/6/8 في  أطلقه  الذي 
جناحي  مصائب  على  ووافية  شّفافة  »إضاءة 
كل  وجه  في  مدوية  وصرخة  آن،  في  العدالة 
قبل  القضائية،  السلطة  من  النيل  يحاول  من 
طريق  وخارطة  المحامين؛  نقابة  من  النيل 
تحريراً  المنشودة  القضاء  استقالية  نحو 
متقدم  موقف  أنه  كما  برمته.  العدالة  لمرفق 
متناسب مع الظروف الحياتية المأسوية التي 
وكل  والقضاة  المحامين  يوميات  على  تطغى 

المواطنين«.
هذا  تلقف  يتم  أال  المحزن،  »مللن  وأضللاف 
أن  العلم  مع  المعنيين،  من  بإيجابية  النداء 
بعد  يوماً  حوله،  التفافاً  يللزدادون  اللبنانيين 
للعيش  تحقيقاً  حية  مجتمعية  كقوة  يللوم، 
مستمر  المحامين  إضراب  »أن  وأكد  الكريم«. 
يصّححوا  لم  القضاء  في  المعنيين  أن  طالما 
العاقة مع نقابة المحامين، هذه العاقة التي 
اعترتها مخالفات جّمة لقوانين النقابة لم تكن 
العديد  سبقتها  بل  الوحيدة،  المخالفة  آخرها 
من مخالفات صارخة لألصول القانونية، وإن 
النقابة سبقت ومّدت يد التعاون مرات عديدة، 

أي  المعنية  القضائية  الجهات  من  تجد  ولم 
فور  سيُعلّق  العام  اإلضللراب  وهللذا  تجاوب. 
االنتفاضة  أّمللا  القانوني.  الخلل  تصحيح 
المرير  للواقع  رفضاً  قائمة  فستبقى  الكبرى 
المنّوه عنه في نداء سعادة  إليه  الذي وصلنا 

النقيب«.
وشّدد »في كل زمان ومكان، على مناصرة 
الموقوفون«،  فيهم  بمن  المتقاضين  حقوق 
إضلللراب  سلليللاق  فللي  »مللعللانللاتللهللم  متفهماً 
العدالة  سير  يوقف  من  لكن  العام،  المحامين 
والمحاكمات ليس المحامين، بل من يقف في 
المحامين  نقابة  مع  العاقة  تصحيح  وجه 
تطبيق  عللدم  بسبب  المتعّثرة  والمحامين 
الجدير  ومللن  اإلجللللراء.  المرعية  القوانين 
انتفاضة  مطالب  من  أن  مجدداً،  به  التنويه 
مرفق  أوضللاع  تعزيز  هي  الكبرى  المحامين 
القضائي  العمل  انتظام  وإعلللادة  الللعللدالللة 
حقوق  إحقاق  في  حتماً  يصّب  ما  وتفعليه 

المتقاضين ومن صبر ظفر«.
من  طالباً  العام،  اإلضراب  استمرار  وأعلن 
ما  كلي،  بشكل  به  التقيد  والزماء  »الزميات 
عدا المراجعات المتعلقة منها بالمهل«، معتبراً 
في  يصب   - مرارته  -على  اإلضللراب  »هذا  أن 

مصلحة المحامين العليا«.

افتتح مؤتمر »لبنان وطني« أعماله في بيت 
شامل  النائب  حضور  في  حريصا،  في  عنيا 
روكز، الوزير السابق زياد بارود وشخصيات 

سياسية واقتصادية واجتماعية .
“ألننا  بالقول  استهلها  كلمة  روكللز  وألقى 
وألنه  للحقيقة،  شهود  غير  نكون  أن  نرفض 
الحرية  سبيل  فللي  االستماتة  عنا  مللعللروف 
التدجين  نللرفللض  ألنللنللا  هللنللا.  نحن  الللحللّقللة، 
ألننا  هنا.  نحن  مساءلة،  دون  من  والللوالءات 
وطموحات  طموحاتنا  قياس  على  وطناً  نريد 

شعبنا، نحن هنا”.
اليوم،  نعيشها  التي  اللحظة  “إن  أضللاف 
حراك  على  العام  ونصف  عللام  مضي  وبعد 
سياسي  وإفللللاس  مللسللبللوق،  غلليللر  شللعللبللي 
التاريخ  في  نظيره  قل  وأخاقي  واقتصادي 
عصابة  قبل  من  بامباالة  مقروناً  الحديث، 
وثروات  ومقدراته  البلد  على  أطبقت  حاكمة 
في  مليا  والتفكير  التوقف  مّنا  تستدعي  أهله، 
الغيارى  نحن  إنقاذه،  في  مساهمتنا  كيفية 
التي  المأساة  هول  والمدركين  المستقبل  على 

يمّر بها شعبنا”.
أردنا  وطني،  لبنان  لقاء  في  “نحن،  وتابع 
للواقع  للرضوخ  رفضا  يشّكل  أن  هذا  للقائنا 
إليه، وأن  الذي أرغمونا على الوصول  الكئيب 
خاص  خشبة  تكون  وطنية  لمبادرة  يؤسس 
من  وفسحة  مضيئة  نقطة  المظلم،  النفق  من 
األمل لتقديم الحلول الناجعة السترداد الدولة 
والنهوض بها على أسس سليمة. نعم، لقاؤنا 
وتأكيداً  أليم،  واقع  بوجه  انتفاضة  هو  اليوم 
أننا لن نرضخ لمصير أكرهونا على القبول به. 
المؤسسات  دولة  إلى  بالعبور  للبدء  لقاء  هو 
ديموقراطي  نظام  ذات  والمتمكنة،  الناضجة 
اللبنانيين،  تطلعات  يحاكي  دستور  يصونه 
جّدي  وتعاون  للسلطات،  واضللح  فصل  فيه 
ومقدام،  مستقّل  بقضاء  ويتمتع  بينها،  ما  في 

فاعلة  خارجية  وسياسة  عصرية،  وإدارة 
تعيد للبنان تألقه ومركزه في المنطقة والعالم 
منتج  واقتصاد  حمايته  على  قللادر  وجيش 
وغذائية  صحية  أمان  وشبكات  نظيفة  وبيئة 

واجتماعية مستدامة”.
أضاف “تعالوا لنبدأ بتحقيق حلمنا بلبنان، 
ولنعبر معاً إلى مرحلة انتقالية طال انتظارها، 
أمان  بّر  إلى  بنا  وتعبر  معاناتنا  من  تخرجنا 
ننشده جميعاً. فلبنان الذي نحلم باستعادته 
من المغتصبين، هو مساحة إنسانية، وأرض 
وتقوقع  انغاق  أرض  ال  والللحللوار،  للتاقي 
وعداواة. أرض االنفتاح على الشرق والغرب، 
التي  طموحاتنا  على  ساطع  دليل  ومغتربونا 
لم تعرف الحدود يوماً، ال أرض تقزيم األحام 

وقتل الطموحات”.
تناولت  حلللوار  جلللللسللات  بلللدأت  بللعللدهللا، 
مواضيع عدة أبرزها: تكّون السلطة التشريعية 
وقانون االنتخاب، اإلدارة اللبنانية: الممارسة 
اللبنانية  الخارجية  السياسة  والللرقللابللة، 
الدفاعية  واإلستراتيجية  الحدود  وترسيم 
ويشارك  يومين  المؤتمر  جلسات  .وتستمر 

فيها دكاترة ونقباء واختصاصيون.

)داالتي ونهرا( حسن متحدثاً للصحافيين خالل المداهمة أمس  
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فل�سطين المحتلة

} أدانت وزارة اإلعالم، قرار حكومة 
إغالق  تمديد  الصهيوني،  االحللتللالل 
القدس  في  فلسطين  تلفزيون  مكتب 

المحتلة للمرة الرابعة على التوالي.
لها،  بيان  فللي  اللللوزارة  واعتبرت 
يهدف  سياسي  القرار  هذا  أن  أمللس، 
القدس  في  الوطني  الصوت  منع  إلى 
جرائمه  االحتالل  ليرتكب  المحتلة، 
أعين  عن  بعيداً  وأهلها  القدس  بحق 
قبح  العالم  يرى  ال  وحتى  الصحافة، 

هذا المحتل.
لن  فلسطين  تلفزيون  إن  وقالت 
ُيعِدم الوسيلة في الوصول الى الخبر 
والصورة بالقدس، كما كان طيلة فترة 

منعه من العمل فيها.
الوطنّي  بالدور  الللوزارة  وأشللادت 
في  الرسمي  اإلعلللالم  بلله  يقوم  الللذي 
القدس المحتلة، وكل مكان في الوطن 

وخارجه ألنه صاحب رسالة وطنية.
الصهيونّي  اإلعللالم  موقع  أفللاد   {
ضمان  إلللى  تسعى  »إسللرائلليللل«  بللأن 
الفلسطينية  الفصائل  استخدام  عدم 
االستخدام  »ذات  بالمواد  ُيسّمى  ما 

المزدوج«.
وفقاً  مصر،  »إسرائيل«  وطالبت 
دخللول  بمنع  الصهيوني،  للموقع 
إلى  األخللرى  البناء  ومللواد  اإلسمنت 
»تحّولها  أن  يمكن  التي  غللزة  قطاع 
ألغلللراض  الفلسطينية  الللفللصللائللل 
عسكرية، حسبما أفادت به هيئة البث 

الرسمية الصهيونية كان الخميس«.
الصهيونية  اإلعالم  وسائل  وأكدت 
ضمان  إلللى  تسعى  »إسللرائلليللل«  أن 
الفلسطينية  الفصائل  استخدام  عدم 
االستخدام  »ذات  بالمواد  ُيسّمى  ما 
اللللملللزدوج« الللتللي تللدخللل األراضلللي 
في  أيلللام  ثللالثللة  خللالل  الفلسطينية 
األسللبللوع عللن طللريللق بللوابللة صالح 
بين  الحدودّي  رفح  معبر  عبر  الدين، 

القطاع ومصر«.
التي  والبضائع  السلع  وتشمل 
وردت أنباء عن دخولها قطاع غزة عبر 
ومواد  اإلسمنت  الحدودي  رفح  معبر 

البناء والوقود.

ال�سام

الداخلي في  } ضبطت قوى األمن 
األدويللة  من  كبيرة  كمية  درعللا  مدينة 
الصالحية  منتهية  المهّربة  األجنبية 
وتجهيزات طّبية معّدة لالستخدام في 
أحد المشافي الخاصة بالمدينة وهي 

غير صالحة لالستخدام.
العميد سليمان جاموس في  وبّين 
»تشمل  المهّربة  المواد  أن  تصريح 
لشبكات  إضافة  األدويللة  من  العديد 
من  وغيرها  جراحّية  وخيوط  قلبية 
األدوات الطبية وقد تم شراؤها منتهية 
تّم »العثور  أنه  الصالحية«، موضحاً 
المواد  على  يحتوي  مستودع  على 
يعود  الصالحية  منتهية  المذكورة 
البعض منها إلى سنوات سابقة أهمها 
ثالثة أنواع من مواد التخدير تستخدم 
البروفول  منها  العمليات  غللرف  في 

والميتوالر والنيسروديرين«.
يفتح  الللفللرع  أن  جللامللوس  وبللّيللن 
أبوابه أمام كل مريض أجرى معالجة 
أو  بمضاعفات  وشللعللر  جللراحللة  أو 
مشاكل أو تأّخر شفاؤه لإلدالء بإفادته 
والتحقيق بها، الفتاً إلى أن أخطر ما في 

األمر التالعب بصحة الناس.

العراق

البنك  مللحللافللظ  نللائللب  كللشللف   {
الياسري،  شمران  إحسان  المركزي 
أمس، حقيقة تصريحات منسوبة اليه 

بشأن أسعار صرف الدوالر.
»ال  إن  بلليللان،  فللي  الياسري  وقللال 
قيمة  حول  لي  المتداول  للخبر  صحة 
 2400 بسعر  العراقي  الدينار  صرف 
عن  عار  الخبر  »هذا  ان  مبيناً  دينار«، 

الصحة«.
صنيعة  من  الخبر  »هذا  أن  وتابع 
العدّوة للشعب  الجيوش االلكترونّية 
لعجلة  الخير  تريد  ال  والتي  العراقي 

االقتصاد في البالد«.
النزاهة االتحاديَّة،  } أعلنت هيئة 
تمكُّن مالكاتها من ضبط أمين صندوق 
االختالس،  بتهمة  البصرة  تربية  في 
محاكم  إحللدى  في  شرطٍة  وُمللفللوَّض 
التحقيق بالديوانيَّة ُمتلّبساً بالرشوة.

اأخبار الوطن

ال�سفير الرو�سّي بدم�سق: نتائج االنتخابات اأكدت ثقة ال�سورّيين برئي�سهم... وو�سول ناقالت نفط اإيرانّية اإلى �سورية

�لنيابة �لع�سكرّية �ل�سورّية تعر�ض �أدلة على �أن �لواليات �لمتحدة تدّرب �إرهابّيين في �سورية

الخارجية االأميركّية تقول اإن ال اأ�سرار ج�سيمة جراء الهجمات ال�ساروخّية على قواعدها.. و�سبط �سواريخ كانت �ست�ستهدف قاعدة جوّية

بغد�د: تح�سير�ت النعقاد �للجنة �لوز�رّية �لعر�قّية �لرو�سّية... و�لكاظمي يوؤّجل زيارته �إلى �أوروبا

»فتح« تقول اإن اأولوّيتها ت�سكيل حكومة تمثل الكّل الفل�سطينّي

هنّية و�لنخالة يبحثان �سبل تحقيق »�لوحدة �لوطنّية«

احتالل  أن  العسكرية  العامة  النيابة  أكدت 
من  واسعة  ألجزاء  األميركية  المتحدة  الواليات 
عسكرية  قواعد  وإنشاءها  السورية  األراضللي 
القانون  بنظر  عسكرياً  عدواناً  يشكل  ومطارات 

الدولي وميثاق األمم المتحدة.
وبّينت النيابة العامة في بيان لها بثته قناة 
بقواتها  اجتازت  المتحدة  الواليات  أن  السورية 
السورية  العربية  الجمهورية  حدود  العسكرية 
ذات السيادة والعضو األصيل والمؤسس لألمم 
أرضها  مللن  واسللعللة  أجلللزاء  واحتلت  المتحدة 
فيها؛  حربية  ومطارات  عسكرية  قواعد  وأنشأت 
عدواناً  الدولي  القانون  بنظر  ُيعّد  الللذي  األمللر 
عن  البعد  كل  بعيداً  موصوفاً  واحتالالً  عسكرياً 
التي  القوة  استعمال  مسوغات  من  مسوغ  أي 
أقرها ميثاق األمم المتحدة وال سيما أن الواليات 
الحكومة  مللوافللقللة  على  تحصل  لللم  المتحدة 
الدولي  األمللن  مجلس  يفوضها  ولللم  السورية 
المشروع  الدفاع  حالة  في  ليست  أنها  كما  بذلك 
عن النفس بمواجهة الدولة السورية األمر الذي 
يناقض قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

3314 لعام 1974.
لجأت  المتحدة  الواليات  أن  البيان  وأضاف 
وإقليمية  غربية  دول  من  وتمويل  »وبمساعدة 
من  بعضهم  األرض  على  وكللالء  استخدام  إلى 
والبعض  لها  العمالة  ارتضوا  الذين  السوريين 
األرض  بقاع  مختلف  من  جلبتهم  أجانب  اآلخر 
ليشنوا  وتمويلهم  وتسليحهم  بتدريبهم  وقامت 
اعتداءاتهم على العسكريين السوريين والروس 
دعتهم  ممن  الصديقة  الدول  خبراء  من  وغيرهم 
عن  الللدفللاع  فللي  للمشاركة  الللسللوريللة  الللدولللة 
سيادتها واستقاللها أمام الهجمة الشرسة التي 

تتعّرض لها«.
وتابع البيان: إن التواجد غير الشرعي لقوات 
هو  السورية  األراضللي  على  أميركية  مسلحة 
وإعاقة  االستقرار  عدم  عوامل  من  رئيس  »عامل 
التسوية السياسية لألزمة في البالد«، مؤكداً أن 
دعايات واشنطن حول مكافحة اإلرهاب أصبحت 
األراضلللي  على  قللواتللهللا  وجلللود  وأن  مكشوفة 
مجموعات  على  الحفاظ  إلى  يهدف  السورية 

تحقيقاً  وغيرها  »داعللش«  من  إرهابية  مسلحة 
لنفسها  المتعلقة بسياسات ترسمها  لمصالحها 
المنطقة بعيداً عن مصالح الشعب السوري  في 
السورية  الللثللروات  بسرقة  قيامها  عن  ناهيك 
الحدود  خارج  إلى  ونقلها  وقمح  وغاز  نفط  من 
سابقة  في  أجمع  العالم  من  ومسمع  مرأى  على 
الحرب  وضعت  أن  منذ  العالم  هذا  يشهدها  لم 

العالمية الثانية أوزارها.
نية  عن  مؤخراً  كشف  ما  أن  البيان  واعتبر 
األميركي جو بايدن وقف نشاط شركة  الرئيس 
ونقل  سرقة  مجال  في  انرجي«  كريس  »دلتا 
»دليل  السورية  األراضي  من  المستخرج  النفط 
النتهاك  األميركية  الحكومة  ارتكاب  على  قاطع 

غير مسبوق في العالقات الدولية المعاصرة«.
العسكرية  العامة  النيابة  إن  البيان:  وتابع 
العدالة  منظومة  مللن  أصلليللالً  جلللزءاً  بوصفها 
عالية  وباحترافية  قامت  سورية  في  الجزائية 
بأدلة  نتائج  مللن  إللليلله  توصلت  مللا  بتوثيق 
دقيقة  استطالع  عمليات  وليدة  دامغة  حسية 
وأجهزة  وحللدات  نفذتها  وتحقيقات  وتحريات 
السنوات  مدى  على  السورية  المسلحة  القوات 
للشك  مجاالً  يدع  ال  بما  أثبتت  حيث  الماضية، 

المتحدة  الواليات  أن  القاطعة  الحسية  وباألدلة 
اإلرهابيين  مللن  كبيرة  أعلللداد  بانتقاء  تللقللوم 
في  الموقوفين  »داعللش«  إرهابيي  من  بعضهم 
سجون جماعات موالية لها ونقلهم إلى القاعدة 
أميركية  التنف ومواقع  العسكرية األميركية في 
عسكرية  تدريبات  هناك  يتلقون  حيث  مشابهة 
بإشراف  أسابيع  ثالثة  إلى  عللادة  تمتد  مكثفة 
مدربين أميركيين وتحت غطاء تدريب ما يسّمى 
»جيش مغاوير الثورة« بغية تمكينهم من تنفيذ 
اعتداءات تخريبية وإرهابية واستخدام معدات 

ووسائل استطالع حديثة.
أولئك  بعض  إفلللادات  أن  إلللى  البيان  ولفت 
أنهم  أكدت  الميدانيين  ومتزعميهم  المسلحين 
شاركوا فعالً مقابل مبالغ مالية في شن اعتداءات 
مباشرة واغتياالت ضد ضباط وجنود سوريين 
جارياً  زال  ما  »التحقيق  أن  موضحة  وروس، 
لمعرفة  العسكرية  العامة  النيابة  لدى  حالياً 
الللواليللات  فللي  الخاصة  األجللهللزة  تلللوّرط  مللدى 
مثل  إدارة  في  مباشر  بشكل  األميركية  المتحدة 

هذه الهجمات على األرض«.
لعدد من الصور يظهر  البيان عرضاً  وتضّمن 
فيها عدد من اإلرهابيين إلى جانب مدرب أميركي 

صواريخ  استخدام  طريقة  على  بتدريبهم  يقوم 
تاو األميركية الصنع ومدافع هاون عيار 82 كما 
جنباً  اإلرهابيون  ينفذها  مشتركة  دورية  تظهر 

إلى جنب مع الجنود األميركيين.
لبعض  إفلللادات  أيللضللاً  البيان  تضمن  كما 
فيها  يقرون  واإلرهابيين  الميدانيين  المتزعمين 
بتلقي اإلرهابيين تدريبات من القوات األميركية.
الللخللاص  الللمللمللثللل  قلللال  آخلللر،  صعيد  علللللى 
في  الروسي  السفير  االتحادية  روسيا  لرئيس 
االنتخابات  نتائج  إن  يفيموف  ألكسندر  دمشق 
السيد  سمعة  كامل  بشكل  أكللدت  الرئاسية، 
السوريين  وثقة  العالية  األسللد  بشار  الرئيس 
بقيادته، موضحاً أن موسكو مستمرة في نهجها 
الثابت بدعم سورية ومساعدتها الشاملة لكسر 

الحصار وإعادة البناء واإلعمار.
إلى ذلك، أفادت مواقع إلكترونية غربية، بأن 

ناقالت نفط إيرانية ستصل إلى سورية.
تللراكللرز«  »تانكر  اإللكتروني  الموقع  ذكللر 
المتخصص في تتبع الناقالت، أنه من المفترض 
إلى  اإليرانية  النفط  ناقالت  من  عللدد  وصللول 
متنها  على  تحمل  الجمعة،  )أمللس(  سللوريللة، 
حوالي مليون و700 ألف برميل من النفط الخام 

اإليراني.
المفترض  من  أنه  اإللكتروني  الموقع  وأكللد 
وصول 3 ناقالت نفط إيرانية إلى ميناء بانياس 
المفترض  من  ناقلتين  أول  أن  مضيفاً  السوري، 
إلى سورية، أمس، وعلى متنهما معاً  وصولهما 

حوالي مليون و400 ألف برميل.
اإليرانية  النفط  ناقلة  أن  إلى  الموقع  وأشار 
السويس  قللنللاة  تعبر  أن  الللمللقللّرر  مللن  الثالثة 
المصرية، في وقت الحق، من دون ذكر التاريخ. 

خاصة  مصادر  كشفت  متصل،  سياق  وفي 
أبريل/نيسان  شهر  مللن  عشر  الللسللابللع  فللي 
)روسية  عمليات  غرفة  إنشاء  عن  الماضي، 
إيرانية سورية( بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر 
األخرى  المواد  وبعض  والقمح  النفط  إلمللدادات 

إلى الموانئ السورّية على البحر المتوسط.
يتلخص  الغرفة  عمل  أن  المصادر  وبّينت 
لتأمين  الللجللوانللب  متعدد  التنسيق  بتأمين 
أولى،  بدرجة  النفطية،  االحتياجات  وصللول 
الللسللوريللة، وخللاصللة بعد أزمللة  الللمللوانللئ  إلللى 
منذ  سورية  تشهدها  التي  األكبر  هي  محروقات 
لمسارات  المحكم  اإلطباق  بسبب  طويلة،  عقود 

اإلمداد إليها.

مصطفى  العراقي،  اللللوزراء  رئيس  استقبل 
بغداد،  في  الجديد  الروسي  السفير  الكاظمي، 
تعزيز  أهمية  له  مؤكداً  كوتراشيف،  ايلبروس 
بحث  عن  فضالً  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 
الوزارية  اللجنة  النعقاد  الجارية  التحضيرات 
العاصمة  فللي  المشتركة،  الروسية  العراقية 

موسكو، لتنمية التعاون في مختلف األصعدة.
أمس  العراقية،  الللوزراء  لرئاسة  بيان  وقللال 
مصطفى  الللوزراء  مجلس  »رئيس  إن  الخميس، 
الكاظمي، استقبل سفير روسيا االتحادية الجديد 
مؤخراً  مهامه  تسلّم  الذي  كوتراشيف  ايلبروس 

سفيراً لدولته في العراق«.
بالسفير  رّحب  »الكاظمي  أن  البيان  وأضاف 
الروسي، وأكد أهمية تعزيز العالقات الثنائية بين 
بغداد  بين  المشترك  التعاون  وتطوير  البلدين، 

وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين«.
وتابع أنه »جرى خالل اللقاء بحث التحضيرات 
العراقية  الللوزاريللة  اللجنة  النعقاد  الللجللاريللة 
الروسية المشتركة في العاصمة موسكو، والتي 
من شأنها أن تنمي مستوى التعاون في مختلف 

المجاالت والصعد«.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، 
بغداد،  في  الروسي  السفير  استقباله  خالل  أكد 
إيلبروس كوتراشيف، حرص الوزارة على توفير 

والعمل  الروسية،  للشركات  االستثمارية  البيئة 
قطاع  في  المشترك  التعاون  مساحة  تطوير  على 

الطاقة النظيفة.
»وزير  أن  العراقّية،  النفط  لوزارة  بيان  وذكر 
استقبل  إسماعيل  الجبار  عبد  إحسان  النفط 
خالل  وجلللرى  بلللغلللداد...  فللي  الللروسللي  السفير 
بين  المشترك  التعاون  تعزيز  آفاق  بحث  اللقاء 

البلدين«.
»دور  بللل  اللقاء،  خللالل  الجبار،  عبد  وأشلللاد 
النفطية  الحقول  تطوير  في  الروسّية  الشركات 

العراقية«.
لبيان  )وفقاً  الروسي  السفير  عبر  جانبه،  من 
بزيادة  بالده  رغبة  عن  العراقية(،  النفط  وزارة 
قطاع  في  وروسيا  العراق  بين  التعاون  مساحة 
المشتركة  المصالح  يخدم  وبما  والطاقة،  النفط 

للبلدين.
وكان وزير النفط العراقي أكد، في مقابلة مع 
العالقة  أن  سابق،  بوقت  »سبوتنيك«،  وكالة 
مع شركة »لوك أويل« الروسية متمّيزة، وتدير 
غرب  حقل  وهو  العراق،  في  الحقول  أهم  أحد 

القرنة.
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي عراقي، أن رئيس 
إلى  أيام  قبل  مقّررة  كانت  زيللارة  أّجل  الحكومة 
أوروبا، بسبب التوتر األخير مع الحشد الشعبي.

وقال المصدر: »كان من المقّرر أن يقوم الكاظمي 
تشمل  الماضي،  الشهر  نهاية  أوروبية  بجولة 
بسبب  أجلت  لكنها  وفرنسا،  وبلجيكا  إيطاليا 
وسيطرته  الشعبي  الحشد  مع  األخير  التوتر 
»الزيارة  أن  وأضاف،  الخضراء«.  المنطقة  على 

ستستأنف خالل الفترة المقبلة«.
الشعبي  الحشد  مع  أزمة  في  الكاظمي  ودخل 
بعد اعتقال القيادي فيه، قاسم مصلح، قبل نحو 
أسبوعين، وجرى بعدها اإلعالن عن إطالق سراح 

مصلح.
الخارجية  وزارة  أكدت  األمني،  الصعيد  على 
على  األخيرة  الصاروخية  الهجمات  أن  األميركية 
متعاقدين  أو  جنوداً  تستضيف  التي  المواقع 
أميركيين في العراق لم تسفر عن أضرار جسيمة 

أو سقوط إصابات.
وأشار المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد 
برايس إلى أن عدداً قليالً من الكوادر تلقوا عالجاً 

طبياً بعد استنشاقهم للدخان بعد الهجمات.
المطار  محيط  في  ومواقع  بلد  قاعدة  أن  يذكر 
بالصواريخ  لهجمات  تعّرضت  بغداد  في  الدولي 

في الفترة األخيرة.
الواليات  تقوده  الذي  الدولي  التحالف  وكان 
التي استهدفت  المتحدة قد حّذر من أن الهجمات 
مواقع حكومية وقوات تابعة للتحالف في العراق 

تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدولة.
وفي سياق متصل، أعلنت خلية اإلعالم األمني 
في العراق، أمس، ضبط أربع منصات وصواريخ 
»كاتيوشا« من قبل وكالة االستخبارات في وزارة 
محافظة  في  لإلطالق  مهيأة  كانت  الداخلية، 

ديالى.
»وفقاً  أنه  األمني،  اإلعللالم  لخلية  بيان  وذكللر 
لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة 

وزارة  في  االتحادية  والتحقيقات  االستخبارات 
الداخلية من ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا 
في  البساتين  أحد  في  مخبأة  منصات  أربع  مع 
منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة 

صالح الدين«.
مهيأة  كانت  »الصواريخ  أن  البيان  وأضللاف 
»تمت  أنه  مؤكداً  الجوية«،  بلد  قاعدة  الستهداف 

معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات«.

لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  بحث 
العام  األمين  مع  هنية،  إسماعيل  »حماس« 
النخالة،  زيللاد  اإلسالمي«  »الجهاد  لحركة 
الوحدة  تحقيق  وسبل  السياسية  التطورات 

الفلسطينية. الوطنية 
جللاء ذلللك خللالل لللقللاء جللمللع وفللديللن من 
القاهرة،  المصرّية  بالعاصمة  الحركتين، 

حسب بيان صادر عن »حماس«.
تحقيق  »سبل  بحث  جرى  للبيان،  ووفقاً 
الفلسطيني  البيت  وترتيب  الوطنية  الوحدة 
وتفعيل  الحقيقّية  الللشللراكللة  قللاعللدة  على 

الفلسطينية«. القوة  عناصر 
المقاومة  »وحلللدة  ضلللرورة  على  وشلللّددا 
والحفاظ  السياسة،  ميدان  وفي  الفعل  في 
الفعل  حول  الفلسطيني  الشعب  وحدة  على 
التحديات  ومواجهة  والجهادي،  النضالي 

معاً بصف موّحد وبمواقف ثابتة«.
وقت  فللي  انتهى  متصل،  صعيد  وعلللللى 
لقاء بين وفدي »فتح« و«حماس« في  سابق 

قيادة  مع  للتشاور  الوفدان  وسيعود  القاهرة 
القادمة  المجريات  ترتيب  حول  الحركتين 

خاصة الشراكة الوطنية.
التقوا  حماس،  قيادة  ووفللد  هنية  وكللان 
عباس  المصرية  المخابرات  وزير  األربعاء 

كامل في القاهرة.
أهمها  القضايا،  من  العديد  اللقاء  وبحث 
وتعزيز  القدس،  سيف  معركة  نتائج  تثبيت 
اإلنجاز الكبير الذي حققته المقاومة والشعب 
إعللادة  سبل  إلللى  باإلضللافة  الفلسطيني، 
وحدته  وتعزيز  الفلسطيني  البيت  ترتيب 

الداخلية.
كما أكد اللقاء على تعزيز العالقة مع مصر 
من  بعدد  مصر  واضطالع  تطويرها،  وسبل 
الفلسطيني،  المستوى  على  المهمة  الملفات 
القضية  صعيد  على  المهم  مصر  دور  وتثمين 
العدوان  وقف  في  وجهودها  الفلسطينية، 

وإعادة اإلعمار.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول اإلعالم في 

»فتح«  لحركة  والتنظيم  التعبئة  مفوضية 
الفلسطينية، منير الجاغوب، أن الحركة ترى 
أن األولوية اآلن هي تشكيل حكومة تمثل كل 

الفلسطينيين.
وقال الجاغوب: »األولوية اآلن هي تشكيل 
في  وتللبللدأ  الفلسطيني  الكل  تمثل  حكومة 
بقطاع  المتدهور  اإلنساني  الوضع  معالجة 
هو  هللذا  اإلعللمللار.  مللوضللوع  سيما  وال  غللزة 
الحكومة  تلك  تعترف  أن  على  والملّح  األهم 

التحرير«. بالتزامات منظمة 
الحوار  تأجيل  »صللاحللب  أن  إلللى  ولفت 
عدم  بسبب  المصرّي  الجانب  هو  الفلسطيني 
أرضية  إلللى  الفلسطينّية  األطلللراف  وصللول 

مشتركة للحوار وخشية فشله«.
فتح  »حركة  أن  على  الجلللاغوب  وشللّدد 
الفصائل  بين  الوطللني  بالحلللوار  تؤمن 
ممللدودة  أيدينلللا  وستلللظل  عنه  غنى  ال  وأن 
الوطنية  المصالحة  تحقيق  يللتللّم  حللتللى 

الفلسطينية«.

المتحدة  األمم  لوكالة  العام  المفّوض  أعلن 
في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة 
الزاريني،  فليب   ، )األونلللروا(  األدنللى  الشرق 
تشرين  في  دولياً  مؤتمراً  ستنظم  الوكالة  أن 

األول/ أكتوبر لطلب الدعم لفلسطين.
مؤتمر  عقد  »ينبغي  أمللس:  الزاريني  وقللال 
أكتوبر،  األول/  تشرين  في   ... لألونروا  دولي 
مللن هللذا الللعللام«، خللالل هللذا الللحللدث، تعتزم 
»الدعم  بأن  تأكيدات  على  الحصول  الوكالة 
المتحدة  األمم  في  األعضاء  للدول  السياسي 
يتم دعمه بشكل كامل من خالل توفير الموارد 

المناسبة للمنظمة«.
ستقّدم  الوكالة  أن  إلللى  الزاريللنللي،  وأشللار 

خالل المؤتمر للدول األعضاء في األمم المتحدة 
برنامج أنشطة مخطط لها العام المقبل بهدف 
»تشجيع المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ 

به«.
هذا وسيتم تنظيم المؤتمر من قبل حكومتي 

األردن والسويد.
»األونروا«، كانت قد أعلنت في نهاية العام 
كان  حيث  االنهيار  حافة  على  أنها  الماضي، 
الزاريني:  وقال  بالتحديات،  مليئاً   2020 عام 
»الالجئون الفلسطينيون في المنطقة يعتمدون 
تقّدمها  التي  الخدمات  على  كامل  شبه  بشكل 
األونروا، ويطلبون من الوكالة أن تفعل المزيد 

في وقت تواجه فيه محدودية في الموارد«.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن خوف الدول من اتهامها بالالسامية يشجع 
االحتالل على تصعيد عدوانه وتمرده على القانون الدولي.

وعبرت الوزارة عن »استغرابها الشديد من مواقف بعض الدول التي تلجأ الستخدام 
صيغ التعبير عن القلق أو مطالبة الطرفين بوقف الخطوات أحادية الجانب، وكأنها 
تساوي بين الضحية والجالد، وتكتفي بمواقف شكلية ال تمثل أي ضغط فعلي على 
الدول  تلك  توجه  ال  األحيان  أغلب  وفي  واستفزازاتها،  عدوانها  لوقف  االحتالل  دولة 
انتقادات واضحة ومباشرة للمسؤولين اإلسرائيليين وانتهاكاتهم، خوفاً من اتهامها 

بمعاداة السامية«.
الحصانة  يعطي  الباطل  االتهام  هذا  من  الللدول  »خللوف  أن  الخارجية  وأضافت 
وبالتالي،  والمحاسبة،  االنتقاد  فوق  دولة  ويجعلها  الجرائم  الرتكاب  االحتالل  لدولة 
لل »إسرائيل«  االتهام  اإلشارة بوضوح بإصبع  أدنى  الدول كحد  تلك  المطلوب من  إن 
ونتنياهو وتحميلهم المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير في العدوان باعتباره انتهاكاً 
وقف  أن  علماً  الموقعة،  واالتفاقيات  المتحدة  األمم  وقرارات  الدولي  للقانون  صارخاً 
العدوان بالكامل ومعاقبة »إسرائيل« ومحاسبتها وإنهاء االحتالل جميعها مسؤولية 

المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس األمن الدولي«.
وفي هذا السياق دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات تغّول »سلطات 

االحتالل العنجهي المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها«.
رسمياً  صهيونًيا  »إمعاناً  القدس  على  الصهيوني  السلطات  تغّول  واعتبرت 
مواطنيها  من  وتفريغها  تهويدها  حلقات  الستكمال  المقدسة  المدينة  استهداف  في 
وربطها  الفلسطيني  محيطها  عن  وعزلها  استيطاني  بمحيط  وإغراقها  المقدسيين، 

بالعمق الصهيوني«.
وبواباته  األقصى  المسجد  لباحات  المتواصلة  االقتحامات  الخارجية،  دانت  كما 
داخلها«،  تلمودية  وطقوس  صلوات  بللأداء  المتطرفين  المقتحمين  عناصر  »وقيام 
ومالحقتهم  المقدسيين  بالمواطنين  الوحشية  والتنكيل  القمع  »عمليات  كذلك  ودانت 
سلمية  واحتجاجات  تجمعات  أية  من  ومنعهم  بالضرب  عليهم  واالعتداء  واعتقالهم 
نتنياهو  برئاسة  الصهيونية  »الحكومة  الوزارة  وحملت  معهم«.  المتضامنين  وقمع 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان وتداعياته ونتائجه، وهو ما يهّدد جميع 

الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف العدوان«.

مفّو�ض �الأونرو�: �الأردن و�ل�سويد ينّظمان 

موؤتمًر� دولًيا لمانحي �لوكالة في �أكتوبر

ر�م �هلل: خوف �لدول من �تهامها 

بالال�سامّية ي�سجع �الحتالل على �لتمّرد

توقعت مصادر 
ُعمانيّة تسارعاً في 

المفاوضات الهادفة 
للتوصل التفاق 
لوقف النار في 

اليمن وتوقعت أن 
يتضمن االتفاق نشر 

مراقبين ُعمانيين 
في مطار صنعاء 

وميناء الحديدة 
بموافقة طرفي النزاع 

السعودي واليمني، 
ولم تستبعد أن 

يتوّسع دور عمان 
لمراقبة وقف النار 

في مأرب والحدود 
اليمنية السعودية.

كوالي�سكوالي�س

Thirteenth year /Saturday / 12 June 2021
السنة الثالثة عشرة / السبت / 12 حزيران 2021
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 vK� U�ƒ«d� Òr� lK� s� rN�b� U� ¡UH�ù —U���« —U�� s� œbF� l�b� lK��« —UJ��ô ÎUNO�Ë ÎU��� Ê√ bO�_U� n�u� Ë√ r�b�« ÒdL��« ¡«u� ≠
 qJ� ‰Ëb�« Ê√ bO�_«Ë ¨r�b�« dL��« «–« Ã—U�K� UN��dN� Ë√ r�b�« l�— r� «–≈ w�UM�K�« q�«b�« w� ¨‚u��« dF�� UNFO�� ¨iH�M� —ôËœ dF�
  «—«dI�« —ÓbBÔ�Ë sO�«uI�« l{u� «cN�Ë ¨rN�U�ÒdB� W�U�√Ë rN�UO� s��Ë —U���«  UO�ö�√ vK� ÊU�d�« vK� ÂuI� ô WO�UL��ô« UN�LE�√ Ÿ«u�√

ÆW�U�d�« …eN�√ b�u�Ë
 «c�Ë Æ—UJ��ô« lM� w�«b� —U���«  U�œu��� WL�«b� WO�d� ô s� WÒO�F� `z«d� ÊuK�L� rN�√ ÷d�H� sL� sOO�UO��« iF� ÀÒb�� ≠
 ÊUM�� w� ÒÍœUB��ô« ÂUEM�« dOOG�� —UJ��ô« WI�öL� …u�b�« rNÒ��Ë ¨…—U���«Ë ‚u��« W�d� s� Y�b��U� vDK�� Íc�« VO�F�« V�dG�« ÂöJ�«

Æ Òw�uO� ‰U� W�dI�F�« b�b� d�¬ iF�Ë ÒwLO�Q� Òw�«d��« ‰uI� iF��«Ë ¨t Ò�u� œUB��« v�« d� œUB��« s�
 ¨Âu�b� —ôËb� XÒL� w��« œ«dO��ô«  UOKL� q� Òw�UM�K�« Êu�UI�« o�u� ¨—UJ��ö� p�dA�« ¡ôR� l�u� nAJ� WÒ�dI�� v�« d�_« ÃU��� ô ≠
 œ«dO��ô« q�uL� ÊuJ�Ë …dO� 15000 ?� ‚u��« w� —ôËb�« ÊuJ� U�bMF� ¨’U��« ŸUDI�«Ë W�Ëb�« sO� W�«dA�U� lzUC�� ¡«d�  UOKL� wMF�
 Í√ ¨jI� 10% ‰u� d�U��«Ë  UOKLF�« s� 90% X� Òu� W�Ëb�« ÊuJ� …dO� 1500 ?� W�ËbK� l�U��« ÊUM�� ·dB� s� —ôËb�« ¡«d� vK� Èd� b�
 WOF�«Ë œ«dO��« W�d� w� 10% ?� p�d� d�U��«Ë 90% ?� p�d� r�b�«  UOKL� w� tFz«œu� ÊUM�� ·dB� ·dB�� Íc�« w�UM�K�« VFA�« Ê√
 ?�U� ·dB��« WOHOJ� oO�b��«Ë W�U�_« d�U�œ vK� Ÿö�ôU� o��« W�Ëb�U� Îö�L� VFAK�Ë ¨W�U�_U� UN�—«œ≈ d�U��« v�u��Ë œ«dO��« WOKL� qJ�

ÆVFAK� bzUF�« ‰UL�« s� 90%
 —ôËœ s�  œUH��« œ«dO��« WOKL� q�Ë ¨ÊUM�� ·dB� r�œ d�� ÒdL� ô ‚u��« s� —ôËb� lK��« ¡«dA� rÔIOK� …d� …—U�� b�d� Íc�« d�U��« ≠
 l�“u��« r� nO� W�dFL� ÎUC�√ q� ¨…—U�� q� vK� Íd�� u�Ë ¨jI� —UJ��ô« lML� fO� UN���«d� o� W�Ëb�« pKL� W�«d� WOKL� w� Âu�b�

ÆUNM�e�� Òr�� nO�Ë ¨lzUC��« X��– s�√ v�≈Ë ¨¡«dA�« Òr� rJ�Ë
  UOLJ�« q�U� XK�Ë q� ∫o�b� b�√ ôË ¨—UF�Q� lK� s�  UOL� ¡«d� ¡UI� ¨ «—ôËb�« vK� qB�� d�U��« Ê√ ¨VO�F�« u� Íd�� Íc�« ≠
 ¨UNM� ÕdBL�« —UF�_« W�� rKF� b�√ ôË ¨Q�dL�« U� „«—œ√ U�Ë ¨Q�dL�« w� tI�bB� r� Íc�« ‚—u�« vK� XK�Ë Â√ ¨ÊUM�� v�≈ UNM� Õ]dBL�«
 nO�Ë tM�e�� Òr� s�√ ÊUM�� v�« q�Ë U�Ë ¨ÊUM�� v�« UNCF� ‰u�Ë q�� Ã—U��« w� XFO� q�Ë øUNF�“u� Òr� nO�Ë lK��« X��– s�√ v�« ôË

øtF�“u� Òr��
 r� UMMJ� ¨ÂuB�  UHK� `��Ë WO�UO�  U�U�� WOHB�� r�N� ¨s�b�UH�«Ë œU�H�« WI�ö� w�Òb�  U�uL�� s� lL�� UM�√ W�«d� b�_« ≠
 V�dN� v�� ¨UNM� wIOI��« bOH��L�« W�dF�Ë ¨U�dOB� nAJ� ¨r�b�« r�U� XIH�√ w��«  «—ôËb�«  «—UOK� o�ö� WÒOzUBI��« W�U�� bNA�
 …d�UL�  v�«  WÒ�—u��«   «—ôËb�«  V���  V�dN��U�  ¨ U�Ëd�L�U�  t�b�M�  fO�Ë  Í—u��«  œUB��ô«  V�d���  r ÒLBL�«  W�—u�  v�≈  s�eM��«
 s�bOH��LK� WI�öL�« ¡UM� t�H� nÒKJ� ô Î «b�√ sJ� ¨bOH��L� W�—u� vK� Òw�UO��« V�uB�K� tM� Y�b��« Íd�� ¨W�—u� Ã—U� V�dN��«
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 ‰u� ÷ËUH��« …—«œ« ÊUL Ô� WMDK� v�u�� WO�U��« w�Ë ¨ÊUOJ�«
 »dI�  ‰ƒUH�  s� WO�UL Ô�  —œUB� X�b�� ULO�  ¨wMLO�«  nKL�«
 ¡UMO�Ë  ¡UFM�  —UD�  `��  l�  Í“«u��U�  —UM�«  n�u�  q�u��«

Æ…b�b��«
 sO�ú�  d??O??�_«  »UD�K�  WF�U��  —œU??B??�  X�U�  ÊUM��  w??�
 ÁU��  tMLC�  U??�Ë  tK�«dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂU??F??�«
 bO��« UNF{Ë w��« W�u�Ë_« Ê√ ¨W�œUB��ô« WOK�«b�«  UHKL�«
 UN�UO�ËR��  qL���  W�Ëb�«   U��R�  „d��  w�  tK�«dB�
 vK�  »e��«  d����  w��«  W�—UJ�«  Ÿu??�Ë  WE��  ⁄uK��  Î UFM�
 l�U� tK�« »e� Ê≈ —œUBL�« X�U�Ë ÆWHK���  UO�ËR�� qL��
  «œUL��ô«  `�� ‰UD� U� ¡«u� ¨ U��RL�«  „d�� WO�U��S�
 Áe�� Òr�� ULO� oO�b��U� Ë√ ¨ U�Ëd�L�«Ë W�Ëœ_U� W�U��«
 √b�  b�  ÊUM��  ·dB�  ÊU�Ë  ¨s�œ—u��L�«  Èb�  ÊËe��  s�
 ¨ U�Ëd��Ë ¡«Ëœ  UIHB� …bL�L�«  «œUL��ô« WKJA� q��
  U�œu���  WL�«bL�  s��  bL�  W�B�«  d??�“Ë  ÂU??�  ULMO�
 s�  ÊËe��  œu�Ë  s�  Î UH�U�  WO��   «bF�Ë  W�Ëœ√   U�d�
 ‰œUF�  dO�«uH�  UNFO�  s�Ë  ¨W�u�bL�«Ë  …œ—u��L�«  œ«uL�«

ÆU�œ«dO��« —UF�√ ·UF{√
 W�UD��«  l??�U??�  Íc????�«  ‰U???L???�_«  n??�d??B??�  W??�u??J??�  f??O??z—
 wI�  t�_  œU�H�«  ÂU??�√  t�L�eN�  ·d�F�  t�√  sK�√  ¨WOK�uL��«
  UOL�  WH�UCL�  WO�«dF�«  WL�U�L�«  X�U�  ULMO�  Î̈ «b??O??�Ë
 —UF�Q�  s�  ÊuOK�  v??�«  UN�  ÊUM��  b�Ëe�  r�O�  w��«  jHM�«
 fOz—  W??F??�U??�??�  Ÿu??{u??�  ¨œ«b??�??�U??�   ö??O??N??�??�Ë  WCH��
 n�dB� W�uJ� fOz—Ë »«uM�«  fK�� fOz—Ë W�—uNL��«
 ”U�� ¡«u??K??�« ÂU??F??�« s??�ú??� ÂU??F??�« d??�b??L??�« v??�u??�Ë ¨‰U??L??�_«
 w�  WM�  cM�  nKL�U�  Á√b??�  Íc??�«  ÂUL��ô«  WK�«u�  rO�«d�≈
 Î UH�U�  ¨wL�UJ�«  vHDB�  WO�«dF�«  W�uJ��«  fOzd�  t�—U�“
 Î «d�U� ¨WO�«dF�« WL�U�L�« —uD� ‚UO� w�u�eHK� Y�b� w�

ÆWL�F�« dD� ‰«Ëe� sOO�UM�K�« Î «dA�� ¨n�uL�« «c� ‚«dFK�

 …—œU�� d�F� q� w� wK�«b�« bNAL�« bÒO� Òw�uJ��« œuL��« wI�Ë
  «¡UIK�«Ë  ôUB�ô«  bÒL�� Ê√ bF� W�uJ��« nO�Q�� Íd� fOzd�«
 W�bN�« UN� X{ÒdF� w��« ‚Ëd��« W�O�� å¡UM��«ò  U�uKF� V���
 ≠  W{UO��«  «b�F�  WN��  vK�  —UM�«  ‚ö�≈  ‰œU��  œÒb��Ë  WO�ö�ù«

Æj�u�« XO�
 bNAL�«  qL�JO�  lL���U�  WIKIL�«   «d�RL�«  ÒdL���  q�UIL�«  w�
 WÒ�œUB��ô«  bFB�«  nK���  vK�  ÊUM��  dE�M�  Íc??�«  ÍË«œu??�??�«
 …—œU�� l� WÒOM�_« p�c�Ë WÒO�B�«Ë WÒO�UL��ô«Ë WÒ�bIM�«Ë WÒO�UL�«Ë
 WO�Uzd�«  l�«dL�«  v�≈  d�c���«  qzU�—  YF��  WOM�√  WN�  s�  d��√
 Î «—U�H�« b�u�� WO�F�  U�d���  «œ«bF��« s� WOM�_«Ë W�—«“u�«Ë
 v�≈  ÍœR??�  U�   U??�“_«  r�UH�  V���  Ÿ—UA�«  w�  Î «dO��  ÎUO�UL��«

ÆWOM�√  «e�Ë  «d�u�
 Íc�«  ¨Êö��  bL�√  aOA�«  “U�LL�«  ÍdHF��«  w�HL�«  Âö�  XH�Ë
 …d� W�L� Òb�√ ÊuJ�� W�—UJ�«ò Ê√ s� WFL��« W�D� w� f�√ —Òc�
 ÊdI�«  w�  r�UF�«  w�   U�“√  s�  qB�  U�  p�c�Ë  ¨1915  W�U��  s�
 nBF� t��√Ë ¨W�u��� dO� W�—U� ÂU�√ UM�√ò v�« Î «dOA� Æåw{UL�«
 W�F� q� w� ¨rE�√Ë √u�√ ÊuJO� w�ü«Ë ¨…Ë—c�« v�≈ bF� qB� r�
 vK� ÎU�uAJ�  U� bK� w� ¨qO�� UN� fO� ¨WFOM�Ë WL�U� WÒO�UO�

ÆådIH�«Ë ”R��«Ë Ÿu��«
 s�   U�uK�Ë  ÒÍb�b�  ÃUO�  VO�d��   UOHA��L�«  iF�  √b�Ë
 bF�  rNO�U�√Ë  v{dL�«  q��  s�  qF�   «œ—  Í_  ÎU����  Êu�U��«
 ¨WO�D�« Â“«uK�«Ë  «ÒbFL�« w� hIM�« WOHK� vK� ÂU��« ‰UH�ù« U�—«d�
 b�bN�Ë  Õö��«  V��Ë  œu�u�«   UD��  ÂU??�√   ôUJ�ù«   d��Ë
 w�   «b�uL�«  »U��√  bL�  UL�  ¨UNO�  sOK�UF�«Ë   UD�L�«  »U��√
 v�«  d�ü«  rNCF�  Q��Ë  w�UI�«  sOMI��«  v�«  o�UML�«  s�  dO��  œb�
 ¡u{  w�  WO�D�«   «bFL�«Ë  ¡«Ëb�«  W�“√  s�  ÎöC�  ¨ «b�uL�«  ¡UH�≈

Æ¡«Ëb�« WOL� œUH� bF� ÂU��« ‰UH�ù«  UO�bOB�« —«d�
 q��«  v??�≈  w�D�«  ŸUDI�«  W??�“√  t�Ò��  ULO�Ë  ‚UO��«  «c??�  w??�Ë
 n�dB� W�uJ� w� W�UF�« W�B�« d�“Ë UN�c�� œuN� bF� wze��«
 W�ö�  ÷U�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  l�  s��  bL�  —u��b�«  ‰UL�_«
 ¡«ËbK�  WBB�L�«   «œUL��ô«  s� Ã«d�ù«  dO�_«  WI�«u� v�«  XC�√
 d�UM�  …—“«RL�  s��  d�“u�«  qLJ��«  ULO�  ÆWO�D�«   U�eK��L�«Ë
 w�  WO�D�«   U�eK��L�«   U�œu���  s�  œb�  WL�«b�  W�Ëb�«  s�√
 WH�U��  j�{  YO�  W�d�u��«  b�Ë  WÒO�“U��«  w�  ULO�  ô  o�UML�«

Æ¡«uN�« vK� …d�U�� dOF��
  UO�bOB�«  s�  W??�Ëœ_«Ë  VOK��«  ŸUDI�«  l�Ë  …«“«u??L??�«  w�Ë
 U�œ  Íc??�«  ÊUM��  w�   UO�bOB�«  »U��√  lL��  —«dI�  ÎU�«e��«Ë
 W�œUO�  W�UI�  l�  oO�M��U�  X���«Ë  WFL��«  w�u�  »«d{≈  v�≈
 W�d�  ‚ö�ùË  ¨¡«Ëb�«  ŸU{Ë«  tO�«  X�¬  U�ò  vK�  ÎU�U���«  ÊUM��
 s�  dO��  œb�  qH�√  ¨åÍb�  qJA�  Î«œbN�  `��«  w�B�«  s�_«  ÊQ�
 w� W�u�H� UN�«u�√ WKOK� WK� XI�√ ULO� ¨f�√ ÊUM�� w�  UO�bOB�«

Æo�UML�«  iF�
 ·UHD�«  —«dL��U�  Á—u�  lA�Q�  ÎUC�√  ‰ô–ù«  bNA�  vK��Ë
 œu�u�«  UD�� ÂU�√ W�“«u�� ·uH� WF�—√ vK�  «—UO��« dO�«u�
 vK� b�b� Í√ “d�� r�Ë Æ «—UO�K� dO�� »—Q� v�≈   ËdO� ‰ Òu� U�
 ‰u�Ë —UE��U� Î «b�b�� s�eM��« …œU�Ë  U�Ëd�L�« W�“√ W��UF� j�
 vK� WI�«uL�« WO�«dF�« W�uJ��« —«d� bF� ÊUM�� v�« w�«dF�« jHM�«
 XLK�Ë  Æs�  n�√  v�≈  tF�—Ë  jHM�«  s�  s�  W��L��  ÊUM��  b�Ëe�
 Í—«“ËË  w�Uz—  Èu���  vK�  qB��  …b�   U�UL��«ò  Ê√  å¡UM��«ò
 “U��ù  WO�dBL�«Ë  WOMI��«   «¡«d???�ù«  ‰ULJ��ô  wMI�Ë  wM�√Ë
 XF�u�Ë  ÆåsJL�  X�Ë  Ÿd�Q�  w�«dF�«  œu�u�«  sO�Q�Ë  nKL�«  «c�
 …d�U�  ‰Ë√  ‰u�Ë  l�  œu�u�«  W�“√  q�  å¡UM��«å?�  W�—«“Ë  —œUB�
 s�eM��« s� r�b�« ÊUM�� ·dB� l�d� Ê√ WF�u�� Æ ËdO� v�« jH�
 w�  dO��  ŸUH�—«  v�«  ÍœRO�  U�  W�“_«  Z�UF�  r�  «–≈  Ÿu��√  ‰ö�

 Æs�eM��«  W�OH�
 ¡UM��«  U�uKF� V��� …b�  U�u��� vK�  d�  ôUB�« Ê« ô«
 ÂUF�«  s�ú�  ÂUF�«  d�bL�«  ULO�  ô  WO�uO�«  WO�UO��«   U�“_«  q��
 ÂU�ò t�« ¨w�u�eHK� Y�b� w� f�√ b�√ Íc�« ¨rO�«d�≈ ”UÒ�� ¡«uÒK�«
 ¨åwL�UJ�« vHDB� ¡«—“u�« fOzd� Î «b�b��Ë ¨‚«dFK�  «—U�“ …ÒbF�
 W�“_«  “ËU���  ÊUM��  t�U���  U ÒL�  t�Q�  ¨wL�UJ�«ò  Ê√  v�≈  ÎU��ô
 ¨œu�_«  w�«dF�«  jHM�«  v�≈  ÊUM��  W�U�  »«u��«  ÊU�Ë  ¨WM�«Òd�«
 w�«dF�«  jHM�«  d�“u�  qB�«Ë  Î «d�U��  ÎU�ËU��  Èb??�√  wL�UJ�«Ë
 ÊUM�� b�Ëe� t�ö� ]d�Ô√  w�ö� ŸUL��« bI� Òr� ÔYO� ¨Á—uC� ÎU��U�
 Èd�√  WÒOMI�   «—U�“  p�–  X ÓF����«Ë  ¨jHM�«  s�  W�uKDL�«  WÒOLJ�U�
 —«d�  U�ö�  ¨t�—UA���Ë  d��  ÊuL�—  w�UM�ÒK�«  jHM�«  d??�“Ë  l�
 s� Òs� n�√ 500 WÒOL� b�b��� wCI� Íc�« w�«dF�« ¡«—“u�« fK��
 w� wL�UJK� `{Ë√ò t�« v�« ÎU��ô ¨åÊUM�ÔK� WB ÒB�Ô� œu�_« jHM�«
 s� UN�œU�“ Õd��«Ë ¨wHJ� ô b� …œÒb�ÔL�«  WÒOLJ�«  Ê√   «—U�e�«  Èb�≈
 vK�  WI�«uL�U�  t�ö�≈  r�  ÎUI�ôË  ¨ Òs�  ÊuOK�  v�≈  Òs�  n�√  500

ÆåWÒOLJ�« …œU�“Ë t�K�
 ÊuJO�  jHM�«ò  Ê√  v�≈  —U�√  ¨l�b�«  WÒO�¬  s�  ‰«R�  vK�  « ÎÒœ—Ë
 WÒO�ü«Ë  ¨wL�UJ�«  s�  WL�d�  W�H�  w�Ë  ¨ öON��  l�  sL��«  Ÿu�b�
 ¨w�UM�ÒK�«  Íe�dL�«  ·dBL�«Ë  w�«dF�«  Íe�dL�«  pM��«  d��  ÊuJ��
 ¨l�b�«  WKN�Ë  WI�d�  YO�  s�  WÒOKLF�«  rOEM�  ÊuÒOMFÓL�«  vÒ� Óu�ÓO Ó�Ë
 w�  U�bF�  s�Ë  ¨WKOK�  ÂU?? Ò�√  ÊuC�  w�  wN�M��  WÒOKLF�«  Ác??�Ë

Æåœ«dO��ô« w� ¡b��« sJL� ÂU Ò�√ …dAF� ≠ Ÿu��√
 ¡«uÒK�«  `{Ë√  ¨—ÒdJÔL�«  Ë√  ÂU��«  jHMK�  WÒOMH�«   UH�«uL�«  s�Ë
 bO�u�� ÊUM�� w� …œu�uL�«  «eON���« l� V�UM�� ôò UN�√ rO�«d�«
 v�≈  UN��U{≈  Ë√  œ«uL�«  Ác�  q�u��  vK�  ‚UH�ô«  Òr�  ¨«c�  ¨W�UD�«
 UNK�b�� Ë√ ¨WÒO�UM�ÒK�« ¡U�dNJ�« ‚—U�L� W��U� `�B�� Èd�√ œ«u�
 jHM�«   «—«“Ë  w�  ÊuÒOMH�«  U�œÒb�O�  WÒO�ü«  Ác�Ë  ¨Èd�√  ‰Ëœ  l�
 U��U�  ÊUM��  v�≈  Ôq BO�  jHM�«  Ê√  Òr??�_«  ¨WÒO�UM�ÒK�«Ë  WÒO�«dF�«

Æå‰ULF��ö�
 WL�F�«  s�  ·u??�  ôò  Ê√  Î̈UM�LD�  sOO�UM�K�  rO�«d�≈  t�u�Ë
 VFA�«Ë  WÒO�«dF�«  W�Ëb�«Ë  wL�UJ�«ò  «Îd �U�  ¨åWÒO�UH�ô«  Ác�  bF�

ÆåW�“_« Ác� w� ÊUM�� l� n�UF�K� ¨w�«dF�«
 ôò  t�√  f�«d��«  Ã—u�  ÊUM��  w�   UD�L�«  W�UI�  uC�  ÊQL�Ë
 s�  UÎ��U�  ¨åw�U��«  X�u�«  w�   Ë“UL�«Ë  s�eM��«  w�œUL�  ŸUDI�«
 œ«uL�« Ê_ ¨ UD�L�« ÂU�√ dO�«u� w� rN�H�√ ‰ô–≈ Âb�ò sOM�«uL�«
 WK�IL�« ÂU�_« w�Ë Î̈U�u� 15?� WO�U� w�Ë  U�œu��L�« w� …dÒ�u��
 Y�b�  w�  f�«d��«  —U??�√Ë  ÆåÊUM��  v??�«  qB��  …b�b�  d�«u�
 b�Ë  ¨ ÒÍb�  ÊUM��  ·dB�  s�  —b�  Íc�«  ÊUO��«ò  Ê«  v�«  w�u�eHK�
  UI�«u�  wDFO�  WK�IL�«   U�U��«  s�  « Î¡b�Ë  ¨W�“ú�  ÎôuK�  vD�√

Æåm�dH��U� √b��� w��« d�«u�K�
 Ê√  ÊUM��  w�  “UG�«Ë  jHÒMK�  …œ—u��L�«   U�d ÒA�«  lÒL��  `{Ë√Ë
 ÂËb� W���Ë WÒ�œUB��ô« ·ËdE�« V��� d�Q�� s�eM��« vK� VKD�«
 v�≈  W�U{ùU�  ¨œUO�_«Ë  nOB�«  qB�  ‰ö�  ÊUM��  v�«  sO�d�GL�«
 vK� VK ÒD�« s� b�e� UL� s�e���«Ë  U ÒD�L�« vK� sOM�«uL�« X�UN�

Æ…œUL�«
 rN�—U�“  ‰ö�  ÒwL�√Ë  Òw�d�  Òw�U�uK��œ  ‰ËR��  s�  d��√  d��Ë
 l{u�«  ¡«“≈  b�bA�«  rNIK�  s�  WO{UL�«  lO�U�_«  ‰ö�   ËdO�
 WH�UC�  ÍœR�  Ê√  s�  ULO�  ô  å¡UM��«ò  XLK�  U�  V���  ¨w�UM�K�«
 ULO�  ô  W�e�dL�«  W�Ëb�«Ë   U��RL�«  …b�Ë  »d{  v�«   U??�“_«
 oDM�  “eF�  U�  w�UM�K�«  gO��«  ÎU�uB�  ¨WOM�_«   U��RL�«
 r�b�  dL�R�  bI�  v�«  f�—U�  X�œ  oKDML�«  «c�  s�Ë  Æ UOAOKOL�«
 œ«uL�U�  gO��«  r�b�  w�U�  ‚ËbM�  ¡UA�≈  ‰ö??�  s�  gO��«
  «b�U�L�«  s�  U�dO�Ë  ¡«Ëb??�«Ë  W���_«Ë   U�Ëd�L�«Ë  WOz«cG�«

ÆWOMOF�«
 sO�_«  WKO�Ë  ¨Êu??�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  mK�√Ë
 …b��L�«  r�_«  Z�U�d��ò  W�cOHM��«  …d�bL�«Ë  …b��L�«  r�ú�  ÂUF�«
 Ê√  UN�U�I��«  ‰ö�  ¨n�d�  bL��  W�uLO�  åW�dA��«   UM�u��LK�
 lKD��  ¨W�F�  WO�UL��«Ë  W�œUB��«  ÎU�Ëd�  t�«u�  Íc�«  ÊUM��ò
 w�  WI�bB�«Ë  WIOIA�«  ‰Ëb??�«Ë  …b��L�«  r�_«   ULEM�  r�œ  v�«
 Ê«  b�√Ë  ÆådN�√  cM�  UNAOF�  w��«  WIzUC�«  s�  ÃËd��«  s�  sJL��
 t�U�√  U�  v�«  dEM�U�  WO�U�  X�O�  ÊUM��  U�UIK�  w��«   «b�U�L�«ò
 W�zU�  —UA��«  Ë«   ËdO�  Q�d�  w�  —U�H�ô«  bF�  ¡«u�  ¨—«d{√  s�
  «uM�  ‰ö�  n�UC�  Íc�«  Í—u��«  ÕËeM�«  W�Q��Ë  ¨åU�Ë—u�ò
 v�«  sO�—u��«  sO�“UM�«  œ«b??�√  XK�Ë  v��  ¨W�—u��«  »d��«
 45  ÊUM��  U�b�J�  w��«  WHKJ�«   “ËU��Ë  ¨Õ“U�  n�«  800Ë  ÊuOK�
 w�UM�K�« œUB��ô« vK� WO�K��«  U�UJF�ô« s� ÎöC� ¨—ôËœ —UOK�
 d�bB�  W�d�  —cF�Ë  W�—u��«  ≠  WO�UM�K�«  œËb��«  ‰UH�≈  bF�
 qO���L�«  s�ò  t�√  Êu�  fOzd�«  d���«Ë  ÆåWO�UM�K�«   U��ML�«
 ¨sO�—u��«  sO�“UM�«  s�  r�C�«  œbF�«  «c�  ‰U�I��«  w�  —«dL��ô«
 ¨WO�U�  WN�  s�  …b��L�«  r�_«Ë  WN�  s�  w�Ëb�«  lL��L�«  vK�Ë
 X�U�  w��«  pK�  ULO�  ô  W�—u�  w�  r�«d�  v�«  rN�œU�«  vK�  qLF�«
 ¡«uK�«  ÂUF�«  s�ú�  ÂUF�«  d�bL�«  Ê√  bO�√  ‚UO��«  «c�  w�Ë  ÆåWM�¬
 …bF�  Y��K�  WK�IL�«  ÂU�ô«  ‰ö�  uJ�u�  —ËeO�  rO�«d�≈  ”U��

ÆÕËeM�« nK� UNML{ s�  UHK�
 w�U�_«  V���«ò  Ê√  v�≈  å¡UM��«å?�  tK�«  »e�  —œUB�   —U�√Ë
 –  w�dG�«  –  w�dO�_«  —UB��«  u�  ÊUM��  UNN�«u�  w��«   U�“ú�
 ÂUF�«  cM�  ULO�  ô   «uM�  cM�  ÊUM��  vK�  ÷ËdHL�«  w�OK��«
 Ÿôb�«  l�  2019  ÂUF�«  w�  …dO��  œËb??�  v�«  n�UC�Ë  2016
 w��«Ë  s�dA�  17  w�  Ÿ—UA�«  w�  WOM�_«Ë  WO�UL��ô«  À«b??�_«
 w�UL��ô«  —«d??I??�??�ô«Ë  s??�_«  »dC�  ÎUO�—U�  ÎUDD��  XKJ�
 ÷d�Ë WLzUI�« W�œUFL�U� W�U�ù«Ë ÊUM�� w� ÍœUB��ô«Ë w�UL�«Ë
 vK� WO�dO�_« WL�N�« —U�≈ w� …b�  UHK� w� WO�UO��«  ô“UM��«
 WIDML�«  w�  r�¡UHK�Ë  sOO�dO�_«ò  Ê√  WHOC�  ÆåW�ËUIL�«  —u��
 WO�UM�K�«  W�«u��«  s�  W�ËUIL�«  —u�L�  W�d{  tO�u�  «u??�ËU??�
 »e� Í√ ÊUM�� w� —u�L�« «cN� WO�U�_«  UIK��« Èb�≈ ·UF{≈Ë
 w��«  W�œUH�«  W�œUB��ô«  ZzU�M�«  r�—  qA�  ŸËdAL�«  sJ�  ¨tK�«

Æåw�«ËbF�« —UB��« ŸËdA� UNHK�
 ∫W�œUFL�« ÁcN� lC�� Ê√ sJL� ô ÊUM��ò Ê√ v�« —œUBL�« X�H�Ë
 Î̈ö�u�  dE�M�  s�Ë  W�uJ��«  nO�Q�  qODF�Ë  ÍœUB��ô«  —UB��«
 sOOMFLK�  Õ Òu�  tK�«dB�  s��  bÒO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«Ë
 ¨WIO{ X�O� UM�«—UO�Ë W�uKG� X�O� U�b� ÊQ� Ã—U��«Ë q�«b�U�
 …U�UF�Ë  W??�“_«  s�  b�K�  W��R�  WK�b�   «—UO�  œU��≈  UMMJLO�
 b�Ëe��  …bF��L�«  Ê«d??�«  l�  ÷ËUH��«  UNML{  s�Ë  ¨sOM�«uL�«
 ¡U�dNJ�«Ë  U�Ëd�L�« ULO� ô bFB�« nK��� vK� t�KD� UL� ÊUM��
 W�uJ�K�  W�d�  vD�√  tK�«dB�  bO��«  sJ�  ¨WO�UM�K�«  …dOK�U�Ë
 sJ�  ¨ U??�“_«  …b�  nOH���  —œUB�  œU��ù  sOOMFL�«Ë  W�Ëb�«Ë
 bO��«  Âö�  cOHM�  v�«  »e��«  dDCO��  ¨p�–  qB��  r�  ‰U�  w�
 sJ�  Æå¡U�dNJ�«Ë  œu�u�«  W??�“√  q�Ë  l�«u�«  ÷—√  vK�  tK�«dB�

ÆW�“_« nB� w�«dF�« œu�u�« Òq�� Ê√ XF�u� —œUBL�«
 Î «b??�Ë  «b�F�  w�  W�—uNL��«  fOz—  q�I��«  ¨p??�–  ‚UO�  w??�Ë
  UOB��Ë  »«e�√  ¡U�ƒ—  r{  åw�ö�ù«  w�uI�«  dL�RL�«ò  s�
 W�ËUIL�«  bOF�  W�MN�K�  WO�dF�«  ‰Ëb�«  rEF�  s�  WO�UI�Ë  WO�UO�
 W�—UA�ò  Ê√  b�u�«  r�U�  w�UOH��«  b�U�  —u��b�«  b�√Ë  Æd�d���«Ë
 W�—UA�  UL�  ¨d�d���«Ë  W�ËUIL�«  bO�  Èd�c�  t�UH��«  w�  ÊUM��
 ¨åw�uONB�«  ÊUOJ�«  vK�  rOEF�«  U�—UB��U�  WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«
 Êu� fOzd�« ¡UI� ÊËœ s� qL�J�� sJ� r� …—U�e�« Ác�ò Ê√ v�« U��ô
 t�  œuNA� u�Ë WLJ��«Ë  U���«Ë œuLBK� Î «e�— qJA� `��√ Íc�«

ÆåWO�uI�«Ë WOM�u�«  tH�«uL�
 t�U�  U�  vK�  Î«œbA�  ¨“uL�  »d�  ÊU�≈  tH�«uL�  Êu�  d Ò�–  ¨Á—Ëb�
 w�Ë  ¨»d��«  Ác�  bF�  åqOz«d�≈å?�  W�KG�«  V�J�  s�ò  t�Q�  UNMO�
 U� «c�Ë ÆUN{u�� »d� Í√ w� dBM�« oOI�� s� …e�U� X���√
 wKOz«d�ô«  ËbF�«  Q�UH�  YO�  ¨…dO�ô«  …e�  »d�  w�  ÎU�{«Ë  ÊU�
 Ê√  ÎUOML��  ¨ås�“«uL�«  X�KI�U�  t�II�  U�Ë  W�ËUIL�U�  r�UF�«  UL�

Æå»dFK� ”U�_« WOCI�« WOMOD�KH�« WOCI�« œuF�ò
 b�√  Íc�«  »U�œ  fOzd�«  vI��«Ë  w�uJ��«  Í«d��«  b�u�«  —«“  UL�
 WOC�  w�  ÕËd�«  a{  …œU�≈  qJ�  Ê«ËbF�«  vK�  …e�  —UB��«ò  Ê√
 w�Ë  2000  ÂUF�«  w�  ÊUM��  —UB��«  qF�  UL�  U�UL�  ¨WO�dF�«  W�_«
 —UB��ô f�√ 2006 “uL� Ê«Ëb� w� ÊUM�� —UB��U� Æ2006 ÂUF�«
 Áb�u� ÊuJ� s� d��√ —UB��ô f�R� …e� —UB��«Ë ¨2021 w� …e�

ÆåtK�« ¡U� Ê≈ Î «bOF�
 Q�dL�«  —U�H�ô  v�Ë_«  W�uM��«  Èd�c�«  WOA�Ë  d�¬  bOF�  vK�
 ¨dO�H��«  U�U�{  w�U�√  s�  Î «b�Ë  t�U�I��«  bF�Ë  ¨2020  »¬  4  w�
 Âu�d�  ŸËdA�  vK�  WOzUM���ô«  t�I�«u�  »U�œ  fOzd�«  vD�√
 Ê√ ·d��√ò »U�œ ‰U�Ë ÆwM�Ë œ«b� Âu� »¬ 4  Âu� —U���U� wCI�
 p�c�  ¨WN�«uL�«  Ác�  w�  UÎ��dI�  Íb�Ë  XM�  wM�_  wM�e�  œU�H�«

ÆåtOK� dB�M� v�� UMK� n�UJ�M� W�U�� s��
 WMO��« sO� ¡«u�√ X�J� –≈ b�b� Í√ “d�� r� w�uJ��« j��« vK�
 ¨WO�uJ��«  W�“ö�  V�d�  q�  v�«  q�u��«  WN��  ÎU�ƒUA�  å¡UM��«å?�
 qOL�Ë ¨åœËb�� oH� w� UMK�œË √u�_« u�� dO��ò UM�√ v�« X�H�Ë
 wM�u�«  —UO��«  fOzd�  qODF��«  WO�ËR��  qOL��  v�«  WMO��«  sO�
 Íc�«  Íd�d��«  bF�  nKJL�«  fOzd�«  s�  d��√  qO�U�  Ê«d��  d��«
 V���  ¨W�U��«  v��  W�UI��ö�  t��O�  t??�√  `{«u�«  dO�  s�

 Æ—œUBL�«
 Ê√  å¡UM��«å?�  «b�F�  s�  »ÒdI�  Í—«“Ë  —bB�  b??�√  q�UIL�«  w�
 WO�uJ��« W�“_« ¡UN�ù q� Í√ ÂU�√ »U��«Ë t�b� `�H� Êu� fOzd�«ò
 Íd�d��« —œU�� r� sJ� ¨…b Ò�uL�« dO�UFL�«Ë W�—u��b�« ‰u�_« o�Ë
 ¨‰u�_«  o�Ë  W�—uNL��«  fOz—  v�«  WKOJA�  r�bI��  WE�K�«  v��
 ÈuI�«  sO�   «—ËUAL�«  wCH�  Ê√  dE��«  W�—uNL��«  fOz—  Ê√  r�—
 Ëb�� ô sJ� ¨WÒO�U��« ZzU�� v�« Íd� fOzd�« U�œuI� w��« WO�UO��«
 hK��Ë ÆåW�uJ��« nO�Q� b�d� Íd�d��« Ê√ vK�  «d�R� ôË p�–
 oKF��  q�  sOO�O��  s�d�“Ë  s�  d��√  WBI�«ò  Ê≈  ‰uI�U�  —bBL�«

ÆåqI��L�« Á—«d�Ë t�«—UO�Ë Íd�d��U�
 Ê√  å¡U??M??�??�«å???�  W??�ËU??I??L??�«  o??�d??�  w??�  WFKD�  ◊U???�Ë√   b???�√Ë
 w� ÎU�uLK� ÎU�bI� “d�� r� UNMJ� ¨n�u�� r�Ë …dL���  «—ËUAL�«ò
 WI�Ë sOO�O�L�« s�d�“u�« …bI� UNM�Ë W�U��« v�� WO�U�_« bIF�«
 ÊôËR�� sO�dD�«ò Ê√ vK�  œÒb�Ë ÆåW�uJ�K� d��« wM�u�« —UO��«
 ‰uD� Ê√ XF�u�Ë ¨åW�ËUH�� V�M� sJ� W�uJ��« nO�Q� qODF� s�

ÆåÎUO�—U�Ë ÎUOK�«œ q��« ÃUC�≈ v��  «—ËUAL�« …b�
 Y��Ë nO�Q��« w�U�� w� …uI� „—UA� tK�« »e� Ê√ò v�≈ X�H�Ë
 ‰uK��«  nBM��Ë  o�dD�«  j�Ë  w�  ¡UI��ù«Ë  ‰“UM��«  vK�  sO�dD�«
 Æå·ö��«  w�d�  vK�  t�œ«—≈  ÷dH�  WOM�«  ôË  WO�UJ�ù«  pKL�  ô  sJ�
 `O�B� q�� nO�Q��« b�d� ô Íd�d��« Ê√ Ëb��ò ∫◊U�Ë_« X�U{√Ë
 W�œuF��«  `�H�  Ê«  q��  n�R�  s�  w�U��U�Ë  ¨W�œuF��«  l�  W�öF�«

Æå»U��√ …bF� `�H� s�Ë t� UN�«u�√
 V�d� o�U� d�“ËË VzU� ÊQ�  U�uKF� X�Ë«b� ‚UO��« «c� w�Ë
 w�Ë s� W�OBM� W�œuF��« —Ëe� s� dO�_«ò Ê√ nA� Íd�d��« s�
 q��  tF�  q�«u�  Íc�«  ¨ÊULK�  s�  bL��  dO�_«  ÍœuF��«  bNF�«
 dDC� b� t�_ ¨W�œuF��« s� œUF��ô« v�« ÁU�« ÎUO�«œ WM��« v�«u�
 W�d�  b{  W�u�dL�«  WÒOzUCI�«  ÈËU�b�«  WOHK�  vK�  tM��  v�«
 W�√  ÊËœ  s�  rN�d�  ]r�  s�c�«  sOH�uL�«  q��  s�  åtO�Ë«  ÍœuF�ò
 WL�d�  WJKLL�«  w�  WOzUCI�«   UDK��«  ÊS�  w�U��U�Ë  Æ UC�uF�
 oOI��K�  UNO{«—√  vK�  t�dzU�  XD�  v��  Íd�d��«  nO�u�  vK�
 q�u��«Ë q�b��« ô≈  «—U�ù« W�Ëœ s� ÊU� UL� ÆnKL�« «c� w� tF�
 sDI�  w��«  t�KzUF�  Íd�d��«  ¡UI�  d��  WJKLL�«  l�  j�Ë  q�  v�«
 WO�UL�«  tK�UA�  q�d�«  q��  UL��—  ¨UNO{«—√  vK�  W�œuF��«  w�
 ¡UCI�«  ÂU�√  W�u�dL�«  ÈËU�b�«  U�bF�  jI���  W�dA�«  wH�u�  l�

ÆåÍœuF��«

 (1¢U áªàJ) ...»°VGQCGh áØ°†dG

 tK�√ U� «c�Ë ¨tM� «uMKF� r� u�Ë Î U�O� ÊuÒO�«d�ù« qFH� Ê√ q�√ vK� ¨q�L�« qFH� WO�«d�≈ W�U���« vK� ‰uB��« q�� ÷dF�«
 `{«Ë o�dD�«Ë ¨sLO�«Ë sOD�K� w� WzbN��« o�d� s�  «bOIF��« “ËU�� vK� qLF�« l�d�� Íd�� ULO� ¨Ê«d�≈ s� ¡UD�u�«
 n�Ë j�d� ‰u�I�«Ë ¨—UDL�«Ë ¡UMOL�« `��Ë —UB��« l�d� sLO�« w� —UM�« n�Ë j�d� ‰u�I�« ¨ «—ËUML�« qL��� ôË sOO�dO�ú�

Æ…e� s� —UB��« l�—Ë Èd�_« ‰œU��� Îôu�Ë ¨”bI�« w�  U�UN��ô« n�u� …e� w� —UM�«
 Êö�ù« q�� ÁœuM� iF� oO�D� u� Î UO�U� Íd�� U� Ê≈Ë ¨vN��« ‚UH�ô« d�√ Ê≈ Êu�uI� »d� s� UMOO� —U�� ÊuF�U�� s�c�« ≠

ÆtFO�u� s�

 (1¢U áªàJ) ...ò«ØæJ CGóH Gòµg

Thirteenth year /Saturday / 12 June 2021
2021 Ê«d�e� 12 Ø X���« Ø …dA� W��U��« WM��«

 W�ÒdNL�« Ë√ W�uNML�« ‰«u�_« …œUF��« VKD� s� sO�ËR�L�« »ÒdN� ÒÊ≈
 ·«d�√  sO�  R�«u��«  nAJ�  ô  t�OOG�  Ë√  tOK�  WOLF��«  w�  —«dL��ô«Ë
 s� W�uEML�« Ác� ·u� ÎUC�√ nAJ� UL�≈Ë ¨V��� WL�U��« W�uEML�«
 Ê√  bF�  r�Òb{  W�—U�L�«  t�{UH��«  ‰ULJ��«Ë  w�UM�K�«  VFA�«  W�C�
 v�≈ wL�M� ô XO� Òq� w� l�u�«Ë dNI�« «uHK�Ë Î«œU�� ÷—_« w� «u�U�

ÆW�L�U� b�«u�« W��
 s� ?  r�U��«  rN�FOK� w�Ë ?  sO�ËR�L�«  »ÒdN� vK� qO�œ mK�√  ÒqF�Ë
 wzUM��« oO�b��« ¡«d�≈ rNC�— u� ozUI��« nA�Ë  UO�ËR�L�« b�b��
 ·UAJ�ô  ÎU� Ò���  ?  …—Ë«b??�  Ë√  …d�U��  ?  ÁU??�≈  rN��—U��Ë  w��U�L�«
 åXFD�ò  YO�  ÊUM��  uM�“UJ�  W��M�U�  qB�  UL�  qOBH��U�  r�—u�√

ÆœU�H�«Ë WO�u��L�« `z«Ë— X�U�Ë WO�uH�« W�uDK��«  U�—ULL�«
 r�U��«  ÒÊQ� ”UM�«  ÂUN�≈  uN� d{U��«  X�u�«  w� Íd�� U� dD�√ U�√
 tF�Ë  ?  qDFL�«  w�dBL�«  l{u�«  ÷UNM��ô  ¨ÂU�d�«  j�Ë  ¨vF��
 „UM�Ë  UM�  …dOG�   «—œU??�??�  ‰ö??�  s�  ?  t� Ò�d�  w�UM�K�«  œUB��ô«
 U�dO�Q�� dFA� r� w��« ? ·—UBL�« WKL�—Ë ¨W�—UH�« WÒO�dBL�« WBML�U�
 ULO� ¨ÊËc�UM�« UNOK� UD�  «—ôËœ r�b�Ëe�� sOM�«uLK� œu�u�« lO�Ë ?

 …œU�“ ‰ö� s� dzU���«Ë Êu�b�« ¡UH�ù t��U� ÒqJ� qLF� WIOI��U� u�
 —UF�_«  l�—Ë  œö��«  w�  r�C��«  W���  l�—Ë  WO�UM�K�«  W�bIM�«  WK�J�«
 W��U�  w�  pK�Ë  Æ «d�Òb�  Ë√  qO�«b�  s�  VFAK�  vI��  U�  ·«eM��«Ë
 w�«d�ù«  »uK�_«  —ÒdJ�  UL�≈Ë  ¨qB�  UL�  …d�F�«  c�Q�  ô  UN�_  w�U�_«

ÆW�—UJ�U� VÒ��� Íc�« t�H�
 Ê√  ¨ÁdEM�  ¨V��  w�UM�K�«  œUB��ô«  U�bÒ�J�  w��«  …dO�J�«  dzU���U�  
 W�—uD�_«   «Ëd��«  XL�«—  w��«   U�uL�L�«  fO�Ë  VFA�«  UNK ÒL���
 Ác�  U�U{UI��  ‰«e�  ô  w��«  WO�UF�«  bz«uH�«Ë  VFA�«  «c�  »U��  vK�

ÆjO�� ÍœUB��« oDM� ÒÍ_ ÎU�ö� ÂuO�« v��  U�uL�L�«
 vK� —«d�ù«Ë wM�u�« œUB��ô« W�KBL� `{UH�« —U�N��ô« «c� ÒÊ≈
 tO� ÷ÒdF�� ·d� w� tM�  uJ��« ‰u�IL�« s� b ÔF� r� sOO�UM�K�« —UI�≈

Æt�—U�Ë r�bK� w� W�UNL�«Ë Ò‰c�« v�« ÊuO�UM�K�«
 ÎöO��  t�  bNA�  r�  Íc�«  ◊UD��ô«  «c�  vK�  Òœd�«  w�  W�«b��«  WDI�  ÒÊ≈
 p�–  v�≈  UM�I��  Ê√  bF�  WL�U�LK�  tL�bI�Ë  Ád�Q�  r�U��«  W�U�S�  ÊuJ�

Ær�UF�« «c� w� UN�Q� UN� ‰Ëœ
o�U� d�“ËË VzU�*

 (1¢U áªàJ) ...ájGóÑdG á£≤f

 (1¢U áªàJ) ...∫GhõdG q’EGh AÉaƒdG

ÆsOD�K� Òq� w� ‰uNJ�«Ë ¡U�M�«Ë —UGB�« ‰UI��«Ë w{«—_« vK� 
 ¨r�dOB� «u�—b�� ËbF�« ÊUOJ� åwM�u�«ò ?� vÒL�Ô� U� bOA� rJOHJ� ô√
 sL�  ÎUFOL�  UM��«“≈  u�Ë  r�UF�«  ÒqJ�  ·ËdFL�  tB�  W�U�J�  …—Ëd{  ö�

ÆqzU�u�« ÒqJ� q�I�U� qOM�« v�«  «dH�« s� r��√ rNO�
 …b�u�Ë  WOM�u�«  …b�u�U�  rJOK�  ÊuOMOD�KH�«  …u??�ô«  UN�√  U�Ë
 oOI��Ë dO�_« —UB��ô« sOB��� —UL�û� w�UL��« qLF�U�Ë ¨W�ËUIL�«
 Ê√ sJL� ¡«b��« ÒÍ√ vK� Òœd�«Ë ŸU�bK� ÎUC�√ p�– s� d��√Ë ÆW�_« ·«b�√
 WL�eN�« ‚U��≈Ë ¨UMHK�√ UL� WE�� ÒÍ« w� w�uONB�« ËbF�« tOK� ÂbI�
 »uFA�«  s�UC��Ë  …b�«u�«  WOMOD�KH�«  …œ«—ù«  t�eN��  YO�  t�

Ær�UF�« w� W�d��« Èu�Ë WO�ö�ù«Ë WO�dF�«
  ôUB�ô«  l�ËQ�  ÂUOI�«  V??�«Ë  lOL��«  vK�  p??�–  Òq??�  q??�√  s�

  œU� w��« WOL�UF�«Ë WO�ö�ù«Ë WO�dF�«  «œUOI�« lOL� l� pO�A��«Ë
 UNF�  ÊËUF�K�  p�–Ë  ¨WOMOD�KH�«  WOCIK�  bO�Q��«Ë  s�UC��«  WOKL�
 r�U�L�«  Òq�  ÂU�«  ÎUO�u�U�  ÍdBMF�«  ËbF�«  «c�  t�u�  UNH�u�  e�eF�Ë
 ÎUO�UO�Ë  ÎU�u�d�Ë  ÎUO�UI�Ë  ÎU�œUB��«Ë  ÎUO�ö�≈Ë  WO�Ëb�«  q�U�L�«Ë
 s� l�U��« qBH�« oO�D�Ë ÎUOL�√ UN� W��U�L�«Ë W�¡U�L�« s� sÒJL�M�
 fM��«  s�  Î «¡b�  ¡UFL�  W�dA��«  Òb{  Ëb�  o��  …b��L�«  r�_«  ‚U�O�

Æw�dF�«
 oÒ�D� ô w� ¨…u� s� r�FD��« U� r�ËbF� «ËÒb�√ ÊQ� rJ�H�√ «ËcI�√
 s� «u�d�� rN�KD� ¡UM� rN�«u�≈ «u�d� s�c�U� ‰uGL�« tKF� U� rJI��
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MTV الفدرالية على �شا�شة

{ يكتبها الياس عشي

لم يكتف الساعون إلى فدرلة لبنان بالزيارة التي 
قام بها وفد من »قسد« إلى بكركي، بل عمدت محطة 
برنامجها األسبوعي »صار الوقت«،  عبر   ،MTV
فاستضافت  الكونفيدرالية،  مشهد  تظهير  إل��ى 
المناسبة،  بالخرائط  زّودتهم  أن  بعد  شخصيات 
والمعلومات المضلّلة، واألرقام الوهمية، ثّم قّدمت 
لنا طبقاً جاهزاً للبنان ذي الجمهوريات األربع التي 
تستحيل المساكنة في ما بينها، والتي إْن تساكنت 

ستبتلعها »إسرائيل« الواحدة تلو األخرى.
ليس   MTV صدقوني … ما رأيناه أمس على 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  وعلى  بريئاً، 
لوحدة  أس��اس  كشرط  اللبنايين  ب��وح��دة  المؤمن 
بشرية  ط��اق��ات  م��ن  يملكه  بما  ي��واج��ه،  أن  األم���ة، 
عما  خطورة  يقّل  ال  ال��ذي  االنحراف  هذا  إعالمية، 

جرى في جنوب لبنان بقيادة حّداد ولحد.

درد�صة �صباحية

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المدي�ر الفن�ي
رّمـــال محمد 

بيروت � شارع الحمراء � استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
albinaa.News@gmail.com  البريد اإللكتروني

التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

السبت 12 حزيران 2021
Saturday 12 June 2021

االتحاد االآ�سيوّي ي�سع العهد بين اأندية النخبةقان�سوه رئي�سًا للجنة المالّية في االتحاد الدولّي لـ»البادمنتون«

افتتاح مناف�سات يورو 2020 في �إيطاليا

رو�سيا تواجه بلجيكا في اأقوى مباريات اليوم

دعوة النتخاب هيئة اإدارّية جديدة لنادي النجمة الريا�سي

اأ�سعد �سبليني مر�ّسح النجمة لع�سوّية االتحاد

اآلّية توزيع االأ�سوات الـ 54 في انتخابات اتحاد الكرة

»الريا�سّي« يوا�سل محّلقًا في �سدارة ال�سّلة اللبنانية

القدم  لــكــرة  ــوي  ــي اآلس ــاد  ــح االت ــع   وض
من  أنــديــة  تسعة  الــخــاص  موقعه  على 
التصويت  الئحة  على  آسيا  غــرب  منطقة 
من  األفضل  الــنــادي  إلختيار  الجماهيري 
وتــم  الــمــنــصــرم،  ـــار  أي شــهــر  خــالل  بينها 
األندية  بين  اللبناني  العهد  نادي  اختيار 
األفضلية،  بلقب  للفوز  المرشحة  التسعة 
العراقي،  الشرطة  السعودي،  الهالل  وهي: 
والكويت  الــعــربــي  البحريني،  الــمــحــّرق 
الجزيرة  ــــي،  األردن السلط  الكويتيين، 
للعهد  إضافة  السوري،  وتشرين  االماراتي 
الذي تم اختياره من بين تلك األندية بعدما 
النهائي  نصف  الدور  إلى  التأهل  في  نجح 
على  لذا،  اآلسيوي،  االتحاد  كأس  لمسابقة 
إلى  الدخول  اللبنانية  القدم  كرة  جماهير 

الموقع التصويت للعهد في هذا اإلستفتاء.

أربع وخمسون صوتاً هو مجموع األصوات 
اللجنة  ــاء  ــض وأع رئــيــس  ستنتخب  الــتــي 
في  القدم،  لكرة  اللبناني  لالتحاد  التنفيذية 
في  الثالثاء  يوم  ستجري  التي  اإلنتخابات 
29 الشهر الجاري، أما آلية توزيع األصوات، 

فعلى الشكل التالي:
 12( األولــى  الدرجة  في  ناٍد  لكل  صوت  ـ   
حيث  الثانية  الدرجة  في  االمر  وكذلك  ناديا( 

يحتسب لكل ناٍد من األندية )الـ12( صوت.
مــنــدوبــاً   12 الــثــالــثــة  الــدرجــة  ــة  ــدي أن ـ 
صوتا   12( بواقع  جميعاً  عنها  للتصويت 

أيضاً( .
صوتاً(   14( لها  الرابعة  الدرجة  أندية  ـ 
كالتالي،  الخمس  المحافظات  على  مقسمة 
ــروت )صــوتــان( جــبــل لــبــنــان والــبــقــاع  ــي ب
ـــوات لكل  والــجــنــوب والــشــمــال )ثــالثــة أص
انتخابات  خالل  من  اختيارهم  يتم  محافظة( 
بين  بالتوافق  أو  المحافظة  لجنة  تجريها 

األندية.

ـ أندية كرة الصاالت )صوتان(.
وكرة  الشاطئية  والكرة  النسائية  الكرة  ـ 
ويحدد  منهما(،  لكل  واحد  )صوت  الصاالت 

اختيار  آلية  القدم  لكرة  اللبناني  االتــحــاد 
النسائية  الصاالت والكرة  المندوبين في كرة 

والشاطئية.

على  كبيرا  ــوزا  ف الرياضي  الــنــادي  حقق 
ضمن   ،59-98 بنتيجة  بيبلوس  حــســاب 
الدوري  إياب  من  السادسة  الجولة  منافسات 
التي  المباراة  في  وذلك  السلة،  لكرة  اللبناني 
جمعتهما أمس على ملعب بيبلوس في جبيل. 
لالعبي  واضحاً  تفّوقاً  المجريات  وشهدت 

األول  انتهى  حيث  ــاع،  األرب كل  في  الرياضي 
 .46 ـ   76 52-30، والثالث  34-19، والثاني 
 23 بستاني  بشارة  بيبلوس  نجم  وسجل 
متابعة  مع  اللقاء،  في  مسجل  كأفضل  نقطة، 
حين  في  وحــيــدة،  حاسمة  وتمريرة  وحيدة 
أحرز نجم الرياضي مارك خوري 21 نقطة مع 

7 متابعات و تمريرة حاسمة، كأفضل مسجل 
في فريقه . 

 29 وبهذا الفوز، رفع الرياضي رصيده إلى 
تراجع  حين  في  الترتيب،  صــدارة  في  نقطة، 
 22 برصيد  السابع،  المركز  إلــى  بيبلوس 

نقطة.

للريشة  الــدولــي  االتــحــاد  رئيس   عّين 
الدولي  االتحاد  عضو  ايريك  بول  الطائرة 
االتحاد  صندوق  وأمين  الطائرة  للريشة 
جاسم  اللبناني  االتحاد  ورئيس  اآلسيوي 
االتحاد  في  المال  للجنة  رئيساً  قانصوه 
زهاء  السنوية  موازنتها  تبلغ  التي  الدولي 

دوالر.  مليون   50
فيها  يتولى  التي  األولـــى  الــمــرة  ــذه  وه
العربية  الــدول  من  مسؤول  المنصب  هذا 
مع  حامية  منافسة  شهد  ــه  ان خصوصاً 
عريقة  اســيــويــة  دول  اتـــحـــادات  ممثلي 
كوريا  اليابان،  الصين،  مثل  اللعبة  في 
تايلند،  الــهــنــد،  مــالــيــزيــا،  الــجــنــوبــيــة، 
وقال  والبحرين.  طاجكستان  اندونيسيا، 
في  رسمياً  تعيينه  ــالن  إع عقب  قانصوه 
وتتطلب  كبيرة  المسؤولية  »ان  المنصب: 

جهودا مضاعفة«.  
وعلى  الثقة  منحوه  الــذيــن  كــل  وشكر 

رأسهم الرئيس ايريك. 
على  بواجبي  أقوم  ان  »أتمنى  وأضاف: 
بالنجاح  مهامي  تتكلل  وأن  ــه  وج أكمل 
وسأعمل بشفافية ومصداقية ومهنية، هذه 
المبادئ التي طالما اعتمدتها نمط واسلوب 
في كل المهام الرياضية التي توليتها محلياً 

ودولياً«.

اإليطالية  العاصمة  في  »األولمبيكو«  ملعب  شهد 
منافسات  افتتاح  حفل  الجمعة،  أمس  مساء  روما، 
أوروبا  أمم  كأس  بطولة  لنهائيات  الـ16  النسخة 

لكرة القدم »يورو 2020«، بعد انتظار طويل. 
 24 فيها  يشارك  التي  البطولة  تأجلت  قد  وكانت 
كورونا  جائحة  بسبب  الجاري  العام  إلى  منتخباً، 
الحالية  النسخة  مباريات  وستقام  »كوفيد19-«، 
 11 بين  ما  الفترة  خــالل  العجوز  الــقــارة  لبطولة 
مدينة   11 في  المقبل،  تموز  و11  الجاري  حزيران 

أوروبية. 
االفتتاح  شريط  إيطاليا  منتخب  قــّص  ــس  وأم
نظيره  بمواجهة  ولعب   ،»2020 »يورو  لنهائيات 

التركي.
بطولة  لنهائيات  االفتتاحية  المباراة  أن  يذكر 
 »2020 ــورو  »ي القدم  لكرة  األوروبــيــة  األمــم  كــأس 
إيطاليا  منتخبي  بين  الماضي،  العام  من  المؤجلة 
وتركيا، تدخل في إطار منافسات المجموعة األولى، 
وستقام  وسويسرا.   ويلز  منتخبي  أيضا  تضم  التي 
من  مباراة  الثانية  المجموعة  ضمن  السبت،  اليوم، 
ستجمع  وأخرى  وبلجيكا  روسيا  بين  المثير  العيار 

والدانمارك.  فنلندا 
انكلترا  بين  ستجمع  الغد،  مباريات  أقــوى  أمــا 
أيضاً  تضّم  التي  الرابعة  المجموعة  من  وكرواتيا 

وتشيكيا. اسكتلندا 

الدعوة  النجمة  نادي  سر  أمانة  وّجهت 
اآلتية:

اإلداريـــة  الهيئة  واليـــة  انتهاء  بسبب 
من  والمؤلفة    2021/05/31 بتاريخ 
النظام  الــى  اســتــنــاداً  عــضــواً  عشر  ــدى  اح
لنادي  اإلداريـــة  الهيئة  تدعو  الــداخــلــي، 
العامة  الهيئة  أعضاء  الرياضي  النجمة 
إدارية جديدة في جلسة  انتخاب هيئة  الى 
ظهر  قبل  من  العاشرة  الساعة  عند  تعقد 
 2021/06/26 في  الواقع  السبت  يــوم 
تفتح  الجديدة.  الطريق  في  النادي  مقر  في 
يوم  ظهر  قبــــل  من   ً ابتداء  الترشيح  مهل 
 2021/06/11 فــــي  الــواقــع  الجمعة  
األربعاء  يوم  من  ظهراً  الثانية  في  وتنتهي 
خالل  يومياً   2021/06/23 في  الواقع 
ولغاية  االثنين  نهار  من  الرسمي  ــدوام  ال
نهار للخميس من الساعة التاسعة صباحا 
ولغاية الساعة  الثانية بعد الظهر. لالطالع 
الشروط  مراجعة  الترشيح  تفاصيل  على 
 – النادي  مقر  في  االعــالن  يتضمنها  التي 

طريق الجديدة 

سبليني  أسعد  الرياضي  النجمة  نــادي  عام  أمين  تقدم 
بطلب ترشيحه رسمياً لعضوية االتحاد اللبناني لكرة القدم. 
دعمها  النجمة  ــادي  ن إدراة  ــددت  ج السياق،  هــذا  وفــي 
أن تحظى هذه  التوفيق، وتأمل  له  لترشيح سبليني متمنية 
حصول  ضــرورة  على  مشددة  األندية  كافة  بتأييد  الخطوة 

التغيير لما فيه مصلحة كرة القدم اللبنانية. 
مسؤوالً  ثم  مشجعاً  النجمة  ــادي  ن في  سبليني  ــدّرج  ت
بعدها  وانتقل  المركزي  الجمهور  مكتب  في  العامة  للعالقات 
للنادي  العمومية  الجمعية  من  منتخباً  اإلداري  العمل  الى 
عاماً  أميناً  بعدها  أصبح  عــدة  لسنوات  إداريـــاً  مستشاراً 

للنادي. 
لمباريات  ومنسقاً  محلياً  مراقباً  األتحادي  العمل  وواكب 
في  المسابقات  لجنة  في  وعضواً  اآلسيوي  االتحاد  كأس 
االتحاد اللبناني لكرة القدم لسنوات عّدة ، وشارك في العديد 
العمل  في  تتعلق  التي  واالتحادية  األولمبية  ــدورات  ال من 
االداري الرياضي محلياً وخارجياً وصوالً إلى رئاسته إلتحاد 

بيروت الفرعي لكرة القدم.
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