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AGQRh 8 ≈∏Y ¢VhÉØàdGh ...ºgôeCG º°ùM 16 É¡æe 24 áeƒµM :»JÉ≤«eh ¿ƒY
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w�UF��« WD� Y��� VF u�Ë w�UIO� —uC�� w�UOM�« fK�L�« w� WFL��� ‰UL�« WM��

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

w� WO�dO�√ Ã—«u� W�√ œu�Ë ËdO� w� UN�—UH� ÊU�K� wHM�
dO�u� Ê«uM� X�� ¨W�d���« œËb��« rO�d�� WOMFL�« o�UML�«
¨UJ� d�� s� “UGK� WOKOz«d�ù« Ã«d���ô« WBML� W�UL��«
Î U�œUH� ‰Ë_« wHM�« dN�Ë ¨W�ËUIL�« s� UN�«bN��ô Î U����
»e� “«eH��ô Î U�œUH� w�U��« wHM�« «b� ULMO� ¨Ê«d�≈ “«eH��ô
ÆtK�«
Î
‰UAO� W�—uNL��« fOz— sO� q«u��« Èu��« ¨UO�UM��
t�b�Ë Íc??�« ZMA��« ¨w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz—Ë Êu??�
w��« WO�uJ��« WKOJA��« V�d�� s� WO�ËR�L�« ôU��
w� ‰u�b�« ÊU�Ozd�« —d??�Ë ¨f??�√ ‰Ë√ ÊuF� w�UIO� UN�Òb�
œd�� Ê≈ w�UO� —bB� ‰U??� w��« ¨WKOJA��U� wKLF�« Y���«
¨WK�UI� WN� s� UN��ËU� w��« U{«d��ô«Ë WN� s� UNL�bI�
¡UI� vK�Ë ¨Î«d??�“Ë 24 s� W�uJ� vK� o�«u��« Î UOKL� UL��
r�— ¨n??z«u??D?�« vK� VzUI��« l??�“u??� w??� t??�b??� vK� r�bI�«
qIM� ¨w{«d��U� ô≈ r�� Ê√ sJL� ô w��« «¡UM���ô« iF�
ÁU{d� q�UIL�Ë ¨Îö�� rK�� v�« w�O�� s� W�UD�« …—«“Ë
fOz— UM� u??�Ë ¨‰«b??�?�?�ôU??� Î UOHzU� sO�Ozd�« s??� wMFL�«
qu� WKOJA��« w� dEM�« Ê√ —bBL�« nOC�Ë ÆW�—uNL��«
©4’ WL���«®

w�UO��«
—dÒ �L�« V��
Ò
nKL�« U{ËUHL� ÊuO�Ë—Ë_« U�d�u� w��« W�U�ù« ‰«e� ô
dO�u� ‰u??� —Ëb??� ¨v??�Ë_« W�Ëb�« W�u� d�F� bF� ¨ÍËu??M?�«
d�“Ë n�u� U�b�Ò √ ¨WO�U� W�u� w� ÷ËUH��« ·UM���« ’d�
WO�U��≈ ZzU�� s� ÊUONK�« b�� dO�√ sO�� WO�«d�ù« WO�—U��«
¨÷ËUH��« W�UNM� Î U�ö�≈ œuL��« —U���« i�—Ë v�Ë_« W�u�K�
v�Ë_« …dLK� ¨…b��L�« r�ú� ÂUF�« sO�_« WKO�Ë X�Òb�� ULMO�
fK�� WA�UM� ‰ö� w�«d�ù«
ÍËuM�«
nKL�« s� W�“«u�� WGK�
Ò
Ò
vK� ‚œU?? Íc??�« 2231 s??�_« fK�� —«d??� —U�L� s??�_«
¨u�—UJ�œ Í—U??�“Ë— X�U� YO� ¨2015 ÂU� ÍËuM�« ‚UH�ô«
UN�U�uI� l�d� WÒO�dO�_« …b��L�« U�ôu�« b�UM� UM�√” vK�
WO�«œ ¨“Ê«d�≈ l� jHM�« …—U��� WIKF�L�« «¡UH�ù« b�bL�Ë
UN�U�«e��« l� oH�� ô w��« UN�«uD� s� l�«d��«” v�≈ Ê«d�≈
Æ“ÍËuM�«
nKL�U�
Ò
Ò
w� X�OMJ�« q� vK� o�bB��« s�«e� ¨wLOK�ù«
bF��« w�
Ò
rÒ � w��« WGOB�« s� WO�d� ƒd�� öL� l� ¨‰ö��ô« ÊUO�
¨Ê«d�≈ t�u� wKOz«d�≈
w�d�
ÍdJ��
nK� ‰u� UN� Z�Ëd��«
Ò
Ò
Ò
dB�Ë W�œuF��«Ë dD�Ë «—U???�ù«Ë Êœ—_« s??� q??� vHM�
sDM�«Ë X�U� Í“«u??�?�U??�Ë ÆWÒO{dH�« Ác??� œu??�Ë ‚«d??F? �«Ë

k
èFÉàf ¿hO »¡àæJ ∞«æL »a á«Ñ«∏dG äÉKOÉëªdG á«bGô©dG áeƒµëdG á°SÉFôd Éë°Tôe
â°ùd :¢VÉ«ØdG

ƒgÉ«æàfh ÖeGôJ
IOƒ©∏d ¿G qó©à°ùj
q�bM� dU�
‰ö��ô« ÊUO� w� r�U��« ·ö�zô« bI� ◊d� sJ� r� ≠
XOMO� w�U�H� WKOI��L�« W�uJ��« fOz— —«d� s� ÎöBHM�
s� Ê«—«dI�« qBHM� r�Ë ¨w�UO��« bNAL�« s� ÃËd��U�
bO�� dOzU� ‰U��_ UNO� ÊUJ� ô WÒOMOL� W�uJ�� o�dD�« bONL�
…œUOI� åUMOL�ò XOMO� »e� rÒ C�Ë ¨u�UOM�� sO�UOM� UN�√d��
vF�� UN�e� Ê≈Î UMK� X�U� w��« ¨bO�U� XOK�√ WOK�«b�« d�“Ë
w�M�
Ò bF� ¨WK�I� W�uJ� W�√ w� u�UOM�� …œUO� X�� qLFK�
qOM� u�UOM�� UN�U��� w��« WKOKI�« «u_« Î UHOC� ¨XOMO�
WK�IL�« U�U���ô« w� ¨W�uJ��« qOJA�� W�“ö�« WO�K�_«
Æq�IL�« w�U��« s�dA� ‰Ë√
b�U�Ëœ o�U��« w�dO�_« fOzd�« bÒ F��� Í“«u��U� ≠
t�≈ ¨ÊU�b�d� ”U�u� w�dO�_« V�UJ�« ‰uI� Íc�« ¨V�«d�
¨sO�HK��� sO��√ s� sOO�UO� s�u�√ ÊöJA� u�UOM�� l�
W��M� sO�—uNL��« ÂÒbI� Í√d�« U�öD��« `�d�
Ò YO�
dDO�� Íc�« »«uM�« fK�� b�UI� vK� f�UM��« w� W��d�
s� 222® b�UI� …dA� WO�K�Q� UÎO�U� ÊuO�«dIL�b�« tOK�
b�UI� ÈËU���� ¨ŒuOA�« fK�� w??� U??�√ Æ©435 q??√
ÆU�Î �d�
fOzd�« W�zU� u?? l??� ¨©50´50® sO�e��«
Ò
sOO�«dIL�b�« vK� Í—uNL��« ‚uH��« g�«u� ËUH��Ë
v�≈ UNCF� w� qB� –≈ ¨Í√d??�« U�öD��« UN�ÒbI� w��«
41.9% q�UI� Í—uNL��«
»e�K� 54.4%® 12.5%
Ò
v�œ√ l� vI�� Í—uNL��«
‚uH��« sJ� ¨©sOO�«dIL�bK�
Ò
‚—UH�« vI�O� sO�—uNL��« ÂbI�� Î «dONE� U�öD��ô«
q�UI� sO�—uNL�K� 45.1%® 2.5% ?� sO�—uNL��« `�UB�
Æ©sOO�«dIL�bK� 42.6%
dN� w� dBM�U� ‰UH��ö� u�UOM��Ë V�«d� bÒ F��� ≠
w�K�� w� WO�K�_U� sO�—uNL��« “uH� ¨w�U��« s�dA�
ÊËRA�U� dO���« ‰uI� UL� »U��« `�H� b� ¨ŒuOA�«Ë »«uM�«
WL�U�L� W�—uNL� W��UDL� k�U��« œU�“ —u��b�« WO�dO�_«
rK��O� ULN��U�≈Ë ¨f�—U� ôUL� t��zU�Ë Êb�U� u� fOzd�«
W�Uzd�« ÂUN� Í—uNL��«Ë b�b��« »«uM�« fK�� fOz—
U�U���ô« ‰u??K?�Ë ¨W??O?L?�ù« Êb??�U??� W??�ôË W�UN� v��
U�U�D�ô« Ê√ w� W�—UHL�«Ë ¨V�«d� UN� QON�� w��« WO�Uzd�«
ÂUF�« Í√d�« p�– w� UL� r�UF�« w� ÂUF�« Í√d�« Èb� …bzU��«
Ê√ ¨‰ö??�? �ô« ÊU??O?�Ë U�dO�√ w??� ÂU??F?�« Í√d?? �«Ë ¨w??�d??F?�«
W�UL� UL� ÊUOJ�« w� —U�O�«Ë U�dO�√ w� sOO�«dIL�b�«
p�c�Ë ¨WO�UO��« U�u���«Ë ¨W�œUB��ô« «“U??�? �ù«
rKF�« l� «c� ÆULN�UI�≈ r�O� sO�U�L�« s�cN� ULNKA� wHJ�
ÊUOJ�«Ë U�dO�√ w� XK�� Î U�œUB��« vK�_« uLM�« V�� Ê√
ÊuO�«dIL�b�« UNÒM� »Ëd��« VK�√ ULMO� ¨sOLO�« œuN� w�
ÆwKOz«d�ù« —U�O�«Ë ÊuO�dO�_«
rJ�� w�Ëœ
ÁU��« sOLO�« uL� Ê√ w� WO�U��« W�—UHL�« ≠
Ò
u�� ÁU??�?�ô« ULMO� ¨»d??G?�« ‰Ëœ qJ� w�UO��« —U�L�«
r�� ô sO��U��« w�Ë ¨»uM��«Ë ‚dA�« ‰Ëœ rJ�� —U�O�«
e�UL�� w��« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« Z�«d��« WOHK�� d�_«
—bB� dO�Q� X�� q� ¨ULNCF� s� sOLO�«Ë —U�O�« UN�
w� sOLO�« U�¡«u� l�d� w��« ¨“…œbA�L�« WOM�u�«” u� b�«Ë
s�U���«Ë œbF��« t�u� ¨‰ö��ô« ÊUO�Ë U�dO�√Ë U??�Ë—Ë√
w� s�d�UNL�« sOLK�L�« l??� ¨w�UO��«Ë w�UL��ô«
sOOMOD�KH�«l�Ë¨U�dO�√w�sO�uKL�«Ëœu��«l�Ë¨U�Ë—Ë√
t��� ULMO� ¨ÊUOJ�« wM�u��L� W��M�U� WK��L�« sOD�K� w�
—dÒ �� W�d� t�HB� —U�O�« u�� »uM��«Ë ‚dA�« »uF�
©4’ WL���«®

WO�OK�« U�œU�L�« ÒÊ≈ ¨f�√ ¨e�UO�Ë w�UHO�� ¨w�OK�« ÊQA�U� WOMFL�« WU��« …b��L�« r�_« …—UA��� X�U�
Æ U�U���« ¡«d�ù Î U�b� wCLK� ·U� ÂbI� oOI�� ÊËœ ¨XN��« nOM� w� bIF�« w��«
Î…dOA� ¨“WO�Uz— U�U���« ‰Ë√ w� `�d�K� q�Q��« U�KD�� ÊQA� WLzU� ‰«e� ô U�ö��«” ÒÊ√ e�UOK�Ë X�U{√Ë
ÆÎU�b� wCLK� W�U�L�« qz«b��« ÊQA� UOu� ÕdD�� UN�√ v�≈
sO� WO�OK�« U�œU�L�« b�bL� ¨eLKO�Ë w�UH�� UO�O� ÊQA� WOL�_« …—UA��L�« X�d��« ¨w{UL�« ¡UF�—_« Âu�Ë
ÆbOFB�« «c� vK� U�«d��« oOI�� q�√ vK� ©f�√® fOL��« Âu� v�� Í—u��b�« —U�L�« ÊQA� sOO�OK�« ¡U�d�_«
vK�_« fK�L�« fOz—Ë `�U WKOI� »«uM�« fK�� fOz— W�Uzd� ¨s�b�u�« ÒÊ√ v�≈ WOL�_« W�ËR�L�« X�H�Ë
U�U���ô« ¡«d�≈ ÊQA� Í—u��b�« —U�ùU� WIKF�L�« ¨WOI��L�« U�UCI�« vK� qLF�« Êö«u� ¨ÍdAL�« b�U� W�ËbK�
ÆUO�O� w�
¨nOM� w� UO�O� w� sOOF�dA��« sO�K�L�« w�Oz— sO� ¡UI� s� ¨o�U� X�Ë w� ¨XMK�√ …b��L�« r�_« X�U�Ë
¨…d�UI�« w� Î «d�R� bI� w��« WO�OK�« W�d�AL�« WM�K�« U�UL��« qA� bF� ¨ U�U���ö� Í—u��b�« —U�ù« Y���
ÆU�U�U�Ë W�O�b�« w��uJ� sO� dEM�« UN�Ë V�dI�� UNOF� l� Î UM�«e�

Ê«œd� s��

¿ÉæÑd ≈∏Y §¨°†dG IOÉjõd á«q cô«eCG á£N
É¡WÉÑME’ π«Ñ°ùdGh ...…ôëH
º«°SôJ ¥ÉØJG ¢VôØd
q

dO�� ¡e� s� ‰“UM��U� UN� q�I� åqOz«d�≈ò l� W�u�� v�≈ qu�� Ê√ ÊUM��
“UG�« Ã«d���«Ë VOIM��« UOKLF� ¡b��« t� `L��Ô w� ÆÆÆt�«Ëd�Ë t�uI� s�
ÆÆÆUN� W��UDL�« s� wK���U� åqOz«d�≈ò q�I� w��« o�UML�« w� jHM�«Ë
¨WO�dO�_« WMLONK� lC�� UN�U��R�
Ò ‰«e� ô w��« …b��L�« r�_« ¨ÎUO�U�
w� w�dO�_« —ËbK� qLJ� —Ëœ VFK� ¨w�dO�√ i�d��� Èd�_« w� qLF�
‚uÒ ��Ë åqOz«d�≈ò Áb�d� U� l� r��M� ‚UH�U� ‰u�IK� ¨ÊUM�� vK� jGC�«
ôUB�ô« w� …b��L�« r�ú� —Ëb??�« «c� b���Ë
ÆÆw�dO�_« jO�u�« t�
Ò
qÒ � l� UJ���Ëd� U�«u� ¨ÊUM�� w� …b��L�« r??�_« WI�M� UN�d�√ w��«
n�uL�« o�u��� UN�UO�Ë ÆÆÆåsOOKOz«d�ù«åË sOO�UM�K�« sO�ËR�L�« s�
ÆÆÆåwKOz«d�ù«ò
nI� w��« WOK�«b�« U�«dB�«Ë ¨ÊUM�� w� W�“ú� sDM�«Ë —UL���« ¨ÎU��U�
¨…b�b��« W�uJ��« qOJA� qODF�Ë v{uH�« …—U�≈ ÷dG� ¨U�dOF�� ¡«—Ë
WO�ËR�L�U� Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— v�≈ U�UN�ô« tO�u�Ë
s� tH�u� „U??�—ù bNF�« vK� jGC�« »u�M� …œU??�“ ‚UO� w� p�– s�
w�dO�_« Õd??D?�« l??� ÷—UF�� Íc??�«Ë W�d���« œËb??�?�« rO�d� W�Q��
W�œUB��ô« W�“ú� wK�«b�« qÒ ��« qON�� j�— w�U��U�Ë ¨åwKOz«d�ù«ò
sOOK�� ¨WO�UO��« W�“_« qÒ �Ë ¨Ã«d���ô«Ë VOIM��U� ¡b��« ÊUM�K� ÕUL��«Ë
‚uI� s� dO�� ¡e� s� ô“UM��« tL�bI�Ë w{ËUH��«
Êu� fOzd�« n�u�
Ò
sJL� ‚UO��« «c� w�Ë ÆÆVUG�« w�uONB�« ÊUOJ�« W�KBL� ÊUM�� «Ëd�Ë
¨sDM�«u� WF�U��« WOK�L�« ·«d�_«Ë ÈuI�« iF� t�√b� Íc�« „d���« l{Ë
WO�ËR�� Êu� fOzd�« qOL��Ë ¨bNF�« bÒ { W�NMLL�« WKL��« ·UM���« d��
bNF�« vK� jGC�« »u�M� …œU�“ ·bN� ¨œö��« UNM� w�UF� w��« U�“_«
∫s�—UO� sO� tF{u�
©4’ WL���«®

UO�d� tHMB� Íc�« “w�U��œdJ�« ‰ULF�« »e�” s� sOK�UI� 10 “bOO��” ¨f�√ ¨WO�d��« ŸU�b�« …—«“Ë XMK�√
Æ‚«dF�« w�UL� “Î UO�U�—≈”
Æ“qHI�« – VK�L�«” UOKL� WIDM� sL{ ¡U� p�– Ê√ …—«“u�« s� “‰u{U�_«” W�U�Ë XKI�Ë
œb� q�«œ “w� w� w�” rOEM� l�«u� b{ ¨w{UL�« q�d�√ ØÊU�O� 18 cM� WOKLF�« pK� XIK�√ UO�d� X�U�Ë
Æ‚«dF�« w�UL� w� o�UML�« s�
¨¡«—“u�« fK�� W�Uzd� Î U��d�Ô fO� t�Ò √ ÷UOH�« `�U� w�FA�« bA��« W�O� fOz— b�√ ¨d�¬ bOF vK�
Æ“t�U�� w� rN�� w��« ·ËdE�« q� dO�u� l� ÕU�M�« vK� —œU� ¡«—“Ë fOz— r�bI�” …—Ëd{ v�≈ Î «dOA�
`K�� qL� Í√ w� ◊d�M� ô w�FA�« bA��«” ÒÊ√ v�≈ ¨¡UF�—_« ¡U�� s� d�Q�� X�Ë w� ¨÷UOH�« XH�Ë
Æ“W�d�AL�« UOKLF�« Ã—U�
bO��« ¨Í—bB�« —UO��« rO�“ WK�� wK�L� s� ¡ôb��« »«uM�« Èœ√ ¨uO�u� ØÊ«d�e� s� 12 ?�« w� t�√ v�≈ —UA�
b�_« q�u� ·ö� j�Ë ¨r�b�UI� „d� t�K�� »«u� s� —bB�« VK� Ê√ bF� ¨W�—u��b�« sOLO�« ¨—bB�« Èb�I�
ÆW�uJ��« nO�Q� vK�

¨s�U�A�u� ”u�U� w�dO�_« jO�u�U� wLÒ �Ô U� ÒÊ√ `{«u�« s� Ëb��
·UM���ô w�UM�K�«
÷dF�« vK� åwKOz«d�ù«ò œÒ d�« w� X�u�« W�U�≈ bLÒ F��
Ò
ÊUM�� sO� W�Ò d���« œËb??�?�« rO�d� ÊQA� …d�U�L�« dO� U{ËUHL�«
‚UO� w� Ã—bM� s�U�A�u� q�� s� bLÒ F��« «c� ÒÊ√Ë ¨WK��L�« sOD�K�Ë
n�uL�« vK� dO�Q�K� ◊uGC�«Ë q�«uF�« s� WKL� nO�u�� W�Ë—b� WD�
÷d�Ë t�U�—ù ¨Êu� ‰UAO� W�—uNL��« fOzd� Îö�L� wL�d�« w�UM�K�«
«Ëd� w� åWOKOz«d�ù«ò ŸUL�_« s� sJL� U� vB�√ oI�� ‚UH�« WGO
ÆÆÆWB�U��« W�œUB��ô« t�UO� w� ÊUM��
jGC�U� w�dO�_« n�uL�« e�eF� w� VB�
w��« WD��« Ác� `�ö�
Ò
b����
¨ U�uKF�Ë n�«u� s� Î «d�R� `�— U� V�� ¨X�U� ¨ÊUM�� vK�
Ò
∫WO�U��« WO�dO�_« jGC�« «Ëœ√ p�d���
Ã«d���U� ¡b��« W�d�� v�Ë_« W�KBL�« W��U WO�dG�« ‰Ëb�« ¨ÎôË√
b�R� UN�Q� UNM� ·Ëd??F?� ‰Ëb?? �« ÁcN� ¨g??�—U??� qI� s??� jHM�«Ë “U??G?�«
sOD�K� w� UN�UL�√Ë WOF�u��« WO�«ËbF�« UN�U�UO� w� åq??O?z«d??�≈ò
qÒ J� UN�QA� cM� åqOz«d�≈ò bÒ L� s� w�Ë ¨WO�dF�« «Ëd��«Ë w??{«—_«Ë
…b��L�« U�ôu�« V�U� v�≈ w�UO��«Ë ÍdJ�F�«Ë ÍœUL�« r�b�« qzU�Ë
W�d���« œËb��« rO�d� WOC� s� n�uL�« w�Ë ÆÆÆåqOz«d�≈ò ?� d��_« r�«b�«
nK� n«d�� ‰Ëb�« Ác� b�� Ê√ wFO�D�« s� WK��L�« sOD�K�Ë ÊUM�� sO�
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زحمة ملفات في زيارة بايدن
*

} عمر عبد القادر غندور

ما من يوم يم ّر إال وتشهد المدن األميركية موجات إجرامية
تحصد العشرات من المدنيين واألب��ري��اء وخاصة من أطفال
المدارس ،فيما تشهد الحدود الجنوبية األميركية محاوالت متك ّررة
لعبور الحدود وقد بلغت مليوني شخص منذ بداية عهد بايدن.
واألوضح من ذلك ما نشرته صحيفة «الصنداي» البريطانية
يوم السبت وتصف عهد بايدن بالكارثي للغرب والعالم الحر.
ويقول كاتب المقال غاردينير انه لم ير على مدار عشرين عاما ً له
في واشنطن هذه الفوضى في البيت األبيض! وقد استه ّل الكاتب
تقريرهبالقول:ربمايكونالمشهدأكثرحزنا ًفيعالماليومهورؤية
أفول القوى العظمى لهذا العصر ،وانّ الواليات المتحدة في وضع
السقوط الحر ،واقتصادها يتجه نحو الركود ،مع ارتفاع التضخم
واالرتفاع الصاروخي في أسعار البنزين والسلع االستهالكية
وتدهور سوق األوراق المالية الذي ادّى الى محو تريليونات
الدوالرات! وانّ الشعور بالعجز في جميع أنحاء الواليات المتحدة
أصبح ملموساً! حتى انّ بعض الكتاب ال يتردّدون في القول انّ
بايدن رئيس ها ٍو وليس محترفاً ،حتى ان صحيفة «نيويورك
تايمز» شككت في قدرته على خوض انتخابات .٢٠٢٤
والسؤال في ضوء هذه الحقائق :ماذا يريد الرئيس بايدن من
زيارته للشرق األوسط بين  ١٣و ٢٦من الشهر الحالي؟
االنطباع األول انّ الرئيس بايدن يريد في المقام األول تأميم
النفط والغاز بمندرجات توافقية وودية قبل ان يطرح أفكاره بشأن
األصدقاء والحلفاء في مواجهة من يعادون دولة الصهاينة في
فلسطين المحتلة ،ولع ّل أكثر المرحبين بهذه الزيارة «الميمونة»
وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد الذي قال انّ زيارة الرئيس
األميركي سيكون لها تأثير كبير على المنطقة وهو الذي سيتولى
منصب رئيس الوزراء بعد اتفاق ح ّل الحكومة وإجراء انتخابات
عامة مبكرة.
وقد بلغت حماسة البيد للزيارة ح ّد القول انّ الزيارة سيكون
لها تأثير كبير على المنطقة وعلى الصراع مع إيران ،وإمكانات
هائلة لتعزيز االستقرار واألمن في المنطقة بشكل كبير !
وعلى بعد أي��ام قليلة من الزيارة «الميمونة» أعلن البيت
األبيض انّ الرئيس بايدن سيزور الشرق األوسط لمدة  ٤٠ساعة،
وانّ الغرض من الزيارة هو تعزيز التزام الواليات المتحدة بأمن
«إسرائيل» وازدهارها وبذل المستطاع للتقريب بين تل ابيب
والرياض .وقد يزور بايدن أحد مطارات منظومة الدفاع الجوي
«اإلسرائيلي» «القبة الحديدية» التي تم ّولها الواليات المتحدة.
وتفيد تقارير انّ اثنين من كبار مستشاري بايدن قاما بزيارة
سرية للسعودية بشأن الوساطة بين «إسرائيل» والسعودية،
وربما للتمهيد لقيام «ناتو إسرائيلي عربي» في مواجهة إيران،
وهو ما يتحدث عنه صراحة رئيس ال��وزراء الصهيوني خالل
زيارته األخيرة للبحرين.
ويتساءل الصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان في مقابلة
مع تلفزيون «المنار» :ماذا يريد بايدن من زيارته للشرق األوسط؟
هل تراجع عن توصيف السعودية بـ «المنبوذة» بعد مقتل
الصحافي خاشقجي؟ وعن رفضه الحديث مع ولي العهد؟ وهل
ق ّرر الركوع والتراجع عن عنترياته بعد ان دخلت الحرب الروسية
األوكرانية شهرها الخامس وفشل أميركا في التعاطي مع الحرب
وارتفاع أسعار النفط والتسبّب في الركود االقتصادي العالمي.
او انّ ولي العهد السعودي رضخ للضغوطات األميركية وإنهاء
االتفاق بين السعودية وروسيا بخصوص اتفاق «أوبيك» الذي
رفع سعر برميل البترول الى ما يزيد عن  ١٢٥دوالرا ً ما زاد أرباح
السعودية مليار دوالر يومياً؟ انّ غدا لناظره قريب.
وثمة من يقول انّ زي��ارة الرئيس األميركي للشرق االوسط
قد تنطوي على «قطبة مخفية» في ضوء فشل تشكيل تحالف
عسكري شرق أوسطي في ما مضى يُذكر بفشل «حلف بغداد» في
خمسينيات القرن الماضي ،اال انّ الواليات المتحدة قد تعيد الكرة
لحاجة «إسرائيل» الى مثل هذا الحلف في ضوء تنامي القدرات
العسكرية اإليرانية ،وبالتالي إلضعاف القضية الفلسطينية،
ومطالبة بعض «أعراب» الخليج ليس بتجميد البرنامج النووي
اإليراني ،بل القضاء على البرنامج الصاروخي اإليراني ،ومنهم
«األعراب» من يخشى تسليم المنطقة من جديد إليران!
ومهما كان مثل نصيب هذه التوقعات العسكرية للمنطقة او
فشلها ،فإنّ اإلدارات العسكرية قطعت أشواطا ً في ضوء ما نقلته
مصادر أميركية وإقليمية من انّ الواليات المتحدة عقدت قمة
لمسؤولين كبار من «إسرائيل» والدول العربية لمناقشة التنسيق
ض ّد الصواريخ والطائرات ال ُمسيّرة اإليرانية ،وشارك في هذه
االجتماعات رئيس أركان الجيش «اإلسرائيلي» أفيف كوخافي
ونظرائه في بعض الدولة العربية ،وهي المرة األولى التي يلتقي
فيها ضباط رفيعو المستوى من «إسرائيل» وال��دول العربية
بإشراف أميركي.
في زحمة هذه العناوين يزور الرئيس األميركي الشرق االوسط
يتحسس تراجع أمنه الغذائي وارتفاع أسعار
بينما العالم كله
ّ
المحروقات كافة على وقع يوميات حرب أوكرانيا التي أسفرت
وستسفر عن وقائع جديدة ،وانقطاع التواصل بين الغرب وروسيا
التي تبدو مكتفية وأق ّل اضطراباً ،وال شك انّ الرئيس بايدن يضع
في أعلى أولوياته مصلحة «إسرائيل» وسيرعى المحاوالت الجادة
ّ
بغض النظر عن مصير اتفاق فيينا
لقيام «ناتو عربي إسرائيلي»
النووي ولع ّل أبرز الملفات ستعالج العالقات األميركية السعودية
وض��رورة استعادة المملكة الى بيت الطاعة ،وهي لم تغادره
اصالً ،رغم بعض التباينات التي حدثت بعد اغتيال خاشقجي...
وقد يذكر «الرئيس بايدن لبنان في معرض اهتماماته بغاز ونفط
الشرق االوسط الذي تبدو القارة األوروبية متلهّفة اليه ،ما يجعل
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة شأنا ًإقليميا ً
هاما ً وسياديا ً جدا ً للبنان ليس فقط لناحية استخراج النفط
والغاز بل أيضا ً في ضوء تحديد أماكن تمرير األنابيب.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

خفايا
قال مصدر نيابي إن أه ّم ما في
تشكيلة الرئيس نجيب ميقاتي
الحكومية إنها ثبتت اعتماد الحكومة
الحاليّة كمسودة للجديدة وحسمت
عدد الوزراء وحددت إطار البحث
بالتعديل المقترح بـ  5وزراء قد
تتغيّر أسماؤهم ويضيف إليهم
رئيس الجمهورية ثالثة فيبدأ البحث
بتثبيت أسماء  16وزيرا ً والتداول
بثمانية.

كوالي�س
تساءلت مصادر عسكرية ع ّما
الروسي من
إذا كان االنسحاب
ّ
جزيرة األفاعي مرتبطا ً بتسهيل نقل
الحبوب من أوكرانيا وهو يجري من
موانئ بعيدة عنها أو بالتمهيد لعملية
عسكرية تستهدف مولدوفا التي تتبع
جغرافي
سياسيا ً للغرب ولديها نزاع
ّ
مع روسيا وتقع على حدود أوكرانيا
ورومانيا.

التطبيع ...بوجوه ّ
متعددة
} د .هاني سليمان
 1ـ قال لي المحقق الصهيوني يوم اعتقالي على سفينة ّ
األخوة اللبنانية
المتجهة لكسر الحصار عن غزة سنة  2009برفقة المطران هيالريون
كبوجي ـ رحمة الله عليه ـ متى سيصبح لبنان شيعياً؟
قلت له :لن يصبح لبنان شيعياً ،فهو بلد متن ّوع الطوائف وعندما يصبح
شيعيا ً يكون مشروعكم قد انتصر لكي تب ّرروا عدم تقبّلكم لآلخرين.
وطيلة أربع ساعات من التحقيق كان المحقق ي��ردّد عبارات “أنتم
تستنزفوننا ،حزب الله وحماس يستنزفوننا بالمظاهرات في شوارع
العالم وف��ي أوروب��ا خاصة .أنتم تستعملون سالحا ً قويا ً ضدنا هو
المظاهرات ،لو أ ّلبتم الدنيا علينا لن تنتصروا” ،وقال :حزب الله وحماس
متطرفون إسالمياً .قلت له :تتحدثون عن التطرف وقد أفرغتم القدس من
مسيحيّيها!
وج��دت انّ ه��ذه المقدمة مفيدة لإلضاءة على واقعنا المهين الذي
تفرضه علينا بعض األنظمة المطبّعة مع الكيان الصهيوني ،في الوقت
الذي تنتشر فيه حركة مقاطعة وازنة في المجتمع األوروبي لمنتجات
الكيان الصهيوني بسبب سياسة التهويد التي يمارسها على سائر انحناء
فلسطين ،هذا إضافة الى مقاطعة ثقافية وعلمية وأكاديمية لممثلين
للكيان لدى جامعات ومراكز أبحاث عديدة في أوروبا.
 2ـ الكيان الصهيوني أعجز من أن يفرض التطبيع على شعبنا وأمتنا،
وما كان لهذا أن يُحدث بعض االختراقات لوال أمتالكه لعصا غليظة في
اإلدارة األميركية تحركها فوق رؤوس األنظمة “الصديقة” والمعادية لها
على ح ّد سواء.
حاصرت أميركا السودان وفرضت عليه عقوبات وقالت له إنّ ح ّل
مشكلتك يكمن في التفاهم مع “ إسرائيل” .وحاصرت لبنان وأفقرته
وقالت له إنّ ح ّل مشكلتك يكون بتوطين الفلسطينيين على أرضك.
وأسقطت العراق ومزقته شيعا ً ومذاهب ومناطق بواسطة “قانون
بريمر” بهدف إركاعه وإجباره للتوجه إلى تل أبيب.
ولك ّل بلد عربي مع أميركا قصة مماثلة .هادفة الى التطبيع مع الكيان
الصهيوني .أما األنظمة التي لم تخضع إلم�لاءات أميركا فكان عقابها
التفجير من الداخل وهذه حال سورية.
هل ننسى يوم وقف رئيس وزراء الكيان الصهيوني أيهود أولمرت سنة
 2006بعد تقرير فينوغراد وقال في الكنيست “اإلسرائيلي” :نعم لقد
خسرنا الحرب مع لبنان لكن ردّنا سيكون بتفجير األوضاع الداخلية في
ك ّل قطر عربي .وإال ماذا تعني ظاهرة داعش في سورية والعراق ولبنان
ومصر...؟
ما كان لهذه االختراقات ان تحصل لوال حالة الالحرب مع الكيان
الصهيوني ،حالة االستكانة ،والتنازالت ال ُمهينة والمراهنة على سراب
تسوية مع عدو يمتلك “المجتمع الدولي” ويسيطر عليه ،واالنحدار مع
شعارات تنازلية من َقبيل “األرض مقابل السالم” ،الى االستسالم مقابل

السالم ،وما أدراك ما هو االستسالم.
 3ـ يتبادر الى الذهن السؤال التالي :هل أصبح التطبيع أمرا ً واقعاً؟
قبل اإلجابة على هذا السؤال يجدر السؤال التالي وهو :مع من يحصل
التطبيع اآلن؟
أ ـ يحصل التطبيع مع أنظمة ما أولت قضية فلسطين أيّ اهتمام في
برامجها وتوجهاتها.
ب ـ أنه يحصل مع دول ال تحتاج لهذا الكيان ال أمنيا ً وال اقتصادياً ،بل ان
الهدف منه هو الخضوع لألسياد في اإلدارة األميركية ،في حين أنّ شعوب
ودول المركز والطوق والمواجهة ال زالت قابضة على الموقف المبدئي
الثابت بالعداء لدولة الكيان الصهيوني.
الشعب المصري العظيم س ّد بوجه التطبيع.
وسورية بشعبها وقيادتها عصية على التطبيع.
حي على مقاومة التطبيع.
وشعب األردن العزيز مثل ّ
ولبنان بمقاومته الباسلة ُيشعرك باالعتزاز ،وانتظار ما هو أكثر من
مقاومة التطبيع إذا تجرأ العدو على شن حرب مباغته.
والبرلمان العراقي قال كلمته مؤخرا ً بتجريم التطبيع وتخوين كل من
يلجأ اليه أو يمارسه سرا ً أو عالنية.
بك ّل راحة بال نقول انّ هذه األمة شجرة راسخة ومثمرة ،تعطينا الثمر
والفيء والهواء ومن يريد إحراقها فإنه سيحترق بلهيبها.
 4ـ لقد اعتمدت “غرفة العمليات” الصهيو ـ أميركية على وسائل
قهرية وعلى ضغوط هائلة إلرك��اع هذه األم��ة ودفعها الى االستسالم
مقدمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني .فمن حصار اقتصادي الى ضغوط
سياسية الى إغراءات كاذبة الى فتن وقالئل تمزق المجتمع العربي مذهبيا ً
ومناطقياً ،الى إفقار ال��دول والمجتمعات بهدف تسليمها لقمة سائغة
الى البنوك الدولية ،عناوين المؤامرة الكبرى التي يص ّرح به قادة الدول
الغربية .صبحا ً ومساءً ،وفي ك ّل مكان وزمان ،وخالل النوم وفي اليقظة،
وسرا ً وعالنية.
لقد شكلّت حرب تموز الح ّد الفاصل بين مفهومين للحرب ،ولجأت
“إسرائيل” وأميركا ال��ى ح��رب من ن��وع آخ��ر هي الحرب الناعمة .فـ
“إسرائيل” المط ّوقة باألسوار ،المندحرة من لبنان سنة  ،2000والمهزومة
متوسلة اإلدارة األميركية
سنة  2006تعمد اليوم الى الحرب الناعمة
ّ
لتفرش أمام األنظمة سجادة التطبيع بوسائل التخدير والتيئيس واإلعالم
المسموم واإلغ��راق المالي لبعض المؤسسات والشخصيات والهيئات
والنخب تحت شعارات السالم واالزدهار وما درى المطبعون
انّ االفاعي وإنْ النت مالمسها
عند التقلب في أنيابها العطب
هكذا يتصرفون مع بعض المؤسسات واالشخاص قائلين:
ـ ما رأيكم أن تقدّموا لنا بحثا ً عن التربية في لبنان ولكم ميزانية
مجزية.
ـ ما هو الواقع االقتصادي أو األمني في سورية؟ أعطونا خالصة مفيدة

ولكم ميزانية مجزية.
ـ إذا كنتم تعانون مشكلة مع أحد البنوك فالح ّل عندنا ،لكن ال نريد ان
ُتذكر فلسطين في منتدياتكم.
ـ يا مركز األبحاث الفالني ،رئيسك ممانع وما نفع الممانعة هذه األيام،
أليس من األفضل ألعضاء هذا المركز أن يتبحبحوا في هذه الضائقة
االقتصادية .هذا كله يحصل مع بعض ما يُس ّمى مؤسسات المجتمع
المدني.
انه ينجح مع األنظمة المرتبطة ومع النخب الساعية الى االرتباط.
في السابق شهدنا هجرة األدمغة بشرائها وتصدير أصحابها ،واليوم
شراء األدمغة وإبقائها قيد التداول الداخلي السلعي ،ك ّل حسب كفاءته
وقدرته على بيع علمه وضميره وتاليا ً مستقبل وكرامة أمته.
وال يفوتني القول انّ ك ّل ذلك يجري في ظ ّل العولمة ومقولة االنفتاح
والحوار البناء والتشبّه باآلخر الناجح .في علم النفس متالزمة ستوكهولم
تتحدث عن انقياد المهزوم طوعا ً لقرارات المنتصر ،ظنا ً من المهزوم ان
عدوه قد انتصر.
إنّ ج��زءا ً كبيرا ً من هذا الفصيل المدني ـ المعولم يعلم ما يعمل وال
ينتسب الى عشيرة البراءة بشيء ،ونقول “ال تغفر لهم يا أبتاه انهم
يدرون ما يفعلون” .انهم قادة جيوش الفكر المقتحم لمعتقدات مجتمعاتنا
نفسر أنّ مجموعة من المجتمع
ومقدساتنا وانتمائنا القومي ،وإال كيف ّ
المدني في حراك  2019/10/17في لبنان حيث خرجت الجموع الى
الشوارع تهتف مطالبة برغيف الخبز .فإذا بهذه المجموعة تدعو الى ندوة
وسط الحشود تتحدث عن مزايا السالم مع “إسرائيل” من أجل الخروج
من الضائقة االجتماعية.
وكيف نفسر ان مظاهرات جرت في ليبيا ض ّد حكم معمر القذافي يقودها
اليهودي الصهيوني برنار هنري ليفي أو أنّ بعض “ثوار” سورية قد دعوا
للصلح مع “إسرائيل”.
يجب االعتراف انّ اختراقات ملحوظة قد حصلت في بعض المؤسسات
واألح���زاب والشخصيات القومية واليسارية والدينية يحب التنبه
والتصدي لها.
يحاول العدو التسلل في بعض المناهج الدراسية أو بعض الخرائط.
أمتنا عصيّة على التطبيع وعصيّة على ك ّل التركيع.
لتشكيل هيئة خاصة شبه مستقلة في المؤتمر اسمها هيئة مقاومة
التطبيع .تض ّم على األق ّل شخص من ك ّل قطر على ان يكون منسقها األستاذ
خلف المفتاح هذا عائد لألمانة العامة المقبلة .على ان تدرس تفاصيل
أنشطتها الحقاً.
رفض المشاركة في المباريات مع الكيان الصهيون.
انني أتبنى ك ّل ما ورد في الورقة القيّمة للزميل خلف المفتاح وخاصة
لجهة االقتراحات والتوصيات وخاصة ما هو ملقى على عاتق المؤتمر
القومي العربي ،وأدعو الى إقرار ما يمكن إقراره ووضعه موضع التنفيذ
على مستوى الوطن العربي بكل مؤسساته الرسمية والشعبية.

ب ّري عر�ض برامج تعاون «الفاو» مع وزارة الزراعة
«تج ّمع العلماء» من عين التينة :للإ�سراع بت�أليف حكومة وحدة وطنية ا�ستثنائية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،في مق ّر الرئاسة الثانية في
عين التينة ،وفدا ً من “تج ّمع العلماء المسلمين” ضم مجلس األمناء
والهيئة اإلدارية.
وبعد اللقاء قال رئيس مجلس األمناء الشيخ غازي حنينة “زرنا
رئيس مجلس النواب نبيه ب� ّري وهنأناه بإعادة انتخابه لرئاسة
المجلس األمر الذي نرى فيه مصلحة للبنان لما يتمتع به دولته من
حكمة وخبرة يستطيع عبرها التعامل مع األزمة التي يم ّر بها لبنان
والوصول إلى تفاهمات بين مختلف األفرقاء .وقد استمعنا من دولته
إلى تقويمه للواقع الحالي والخطوات التي يعمل عليها للوصول إلى
حلول تساعد في إنقاذ البلد”.
وأش��ار إلى إلى أن الوفد أكد للرئيس ب � ّري ،أن “ما يهم المواطن
اللبناني اليوم هو حصوله على حاجاته الضرورية من الغذاء والدواء
وتوفير الخدمات األساسية من الكهرباء والماء وطالبنا دولته بالضغط
على الحكومة سواء تصريف األعمال أو المزمع تأليفها لتوفير ذلك”.
ودعا إلى “اإلسراع في تأليف الحكومة والسعي إلى “أن تكون حكومة
وحدة وطنية ألن البالد تم ّر بظروف استثنائية وتحتاج إلى حكومة
استثنائية”.
كما دعا إلى “الحفاظ على أم��وال المودعين في المصارف وعدم
تحميلهم تبعات األزم��ة االقتصادية وإق��رار القوانين في المجلس
النيابي التي تمكنهم من استعادتها بأسرع وقت” ،.داعيا ً أيضا ً “إلى
تمكين لبنان من الحصول على كامل حقوقه في نفطه وغ��ازه عبر
تعديل المرسوم رقم  6433وإقرار ذلك في البرلمان إذا جاء الر ّد سلبيا ً
على االقتراح الذي قدمه لبنان الى العدو الصهيوني عبر الوسيط
األميركي”.
وعرض الرئيس ب ّري األوضاع العا ّمة وبرامج تعاون منظمة “الفاو”
مع وزارة الزراعة ،خالل استقباله سفيرة المنظمة في لبنان نورة
أورابح حداد ،في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف األعمال
عباس الحاج حسن.
وقالت حداد بعد اللقاء “بحثنا وأكدنا أهمية األمن الغذائي للدولة
اللبنانية ودوره ،خصوصا ً في الظروف الحالية .وأكدنا كذلك أهمية دور
منظمة التغذية والزراعة لألمم المتحدة “الفاو” ودعمها لكل مؤسسات
الدولة وعلى رأسها وزارة الزراعة ،وكذلك كل المعنيين في هذا القطاع
لتحقيق هدف األمن الغذائي في لبنان في أسرع وقت .وحاليا ً نسعى
ونعمل لتطوير خطة لترشيدها في أسرع وقت لدعم البلد”.

بري مجتمعا ً إلى وفد تجمع العلماء المسلمين
على صعيد آخر ،أبرق رئيس مجلس النواب إلى الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي مهنئا ً بالذكرى السنوية لثورة  30حزيران ،2013
وجاء في نص البرقية “أتوجه باسمي وبإسم المجلس النيابي وباسم
الشعب اللبناني من سيادتكم ومن الشعب المصري وجيشه الباسل
ومن كل األطر النقابية والطالبية والمهنية في جمهورية مصر العربية
بتحية إجالل وتقدير على تالحمهم األسطوري في ذلك اليوم التاريخي

ليثبتوا فيه أن مصر “الكنانة “ و”النيل” في ثوابتها وموقعها ودورها
الوطني والقومي هي األكثر صدقا ً ويقينا ً وثباتا ً من أجل قضاياها
وقضايا األ ّمة”.
وتلقى الرئيس ب ّري برقية تهنئة في مناسبة انتخابه رئيسا ً لمجلس
النواب لوالية جديدة من رئيسة مجلس النواب في جمهورية التشيك
ماركتا بيكاروفا أداموفا.

ال�ش�ؤون الخارجية ا�ستمعت �إلى بوحبيب حول التر�سيم
عالمة :للتوا�صل مع �سورية لإعادة النازحين
اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين أمس ،برئاسة النائب فادي
عالمة وحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف األعمال عبدالله
بو حبيب ومدير مكتبه السفير وليد حيدر.
إث��ر االجتماع أش��ار عالمة إل��ى موضوع ترسيم الحدود وموقف لبنان في
المفاوضات وقال “كانت مناسبة أن نستمع إلى معالي الوزير وأين أصبحنا بعيدا ً
مما سمعناه في اإلعالم وكيف ذاهبة األم��ور .أوضح لنان بعض النقاط وشرح
عملية التواصل في المفاوضات التي تأخذ وقتا ً ومبدئيا ً األمور ماشية بطريقة
مقبولة ،يُمكن أن يكون هناك بطء ألن لدينا حكومة تصريف اعمال وحكومة العدو
اإلسرائيلي لديها مشاكل ،ولدينا وسيط سيقوم بالعمل بين اإلثنين بطريقة تكون
لمصلحة لبنان .األمر االساسي ،هناك موقف موحد من لبنان ،وهذا الموقف داعم
وقوي لنا”.
أضاف “ضمن اللقاء أيضاً ،تطرقنا إلى موضوع المعتقلين اللبنانيين .كان هناك
طلب ألكثر من زميل أن نتابع قضيتهم ،ويهمنا للمعايير الدولية في التعامل مع
الموضوع .نحن نحب أن نعرف مصيرهم ،نحترم الدول وأنظمتها ،ولكن يهمنا
كدولة لبنانية أن نعرف مصير هؤالء المواطنين لنفهم ما هو وضعهم ومصيرهم”،
الفتا ً إلى ان بوحبيب “وعد بأن يُتابع هذا الموضوع ويضعنا في الصورة”.
وأعلن عالمة أنه اقترح “فكرة إنشاء خلية عمل ونتابع هذا الموضوع ،ألن يبدو
أنه من فترة إلى فترة تزداد االعداد”.
وتابع “هناك موضوع يتعلق بالبعثات الديبوماسية في الخارج ،وصدر في
اإلعالم كالم كبير وتابعنا الموضوع مع عدد من السفراء في الخارج ،وأوضح
الوزير أن أساس الموضوع بين سعر الصرف على الـ  1500ليرة للدوالر وما
يحصل في السوق ،وطمأننا أن يسعى ،قدر االمكان ،إلى ح ّل هذا اإلشكال بطرق
وآليات تتبعها وزارة الخارجية ،على أمل أن نستطيع أن ُنريح العاملين في
البعثات الديبلوماسية ليستطيعوا القيام بالدور المطلوب منهم .وطمأننا معالي
الوزير أن ال خوف أ من أن تتأ ّثر الخدمات في هذه السفارات .ونحن سنتابع هذا
الموضوع معه ومع البعثات في الخارج”.
وأض��اف “هناك موضوع يتعلق بالنازحين السوريين ،كانت هناك نسبة
إجماع لدى النواب الذين يمثلون معظم األفرقاء اللبنانيينن على أن هناك توصية
بضرورة التواصل مع سورية لعودة النازحين ،وباألرقام التي قدمها معالي الوزير
أن النازحين السوريين يُكلّفون لبنان سنويا ً  3مليارات دوالر ،يعني ما يعادل 30
مليار دوالر على مدى األعوام العشرة الماضية .وهناك ضرورة التواصل والتعاون
وعدم ربط عودة النازحين بالح ّل السياسي”.

النائب د .فادي عالمة
واعتبر أن “على المجتمع الدولي أن يُساهم ويضع خريطة طريق ألنه تبيّن
لمعالي الوزير في أحد لقاءاته أخيرا ً خارج لبنان ،أنه ال توجد ال خارطة طريق لدى
األوروبين المعنيين بالموضوع أو المجتمع الدولي عموما ً لعودتهم” ،داعيا ً إلى
“استكمال المساعدة بعد أن يصبحوا في األراضي السورية ألن لبنان تح ّمل فوق
طاقته وأعتقد أن هذا دور المجتمع الدولي”.
وفي ما يتعلق بجوازات السفر ،لفت عالمة إلى “أن هناك أزمة ،وفي مجلس
النواب السابق كان هناك مشروع قانون لتوفير اعتماد مالي لألمن العام لتوفير
جوازات السفر الن هناك معاناة يعانيها اللبناني في الداخل والخارج ،ويقول
معالي الوزير إنه تم توفير المبالغ ،وإن األمن العام طلب جوازات السفر وهناك
كميات كافية ،ولكن على األرض هناك تأخير ومعاناة للناس .س ُنكمل مع معالي
الوزير ،وهناك مواضيع ونقاط عديدة وستستمر اللقاءات مع معالي الوزير
لمتابعة الموضوع”.
رحب باسم اللجنة بوزراء الخارجية العرب الذين سيستضيفهم
وكان عالمة ّ
لبنان غداً.

الخازن :البالد ال تحتمل
المزيد من االقتتال
على الح�ص�ص والمغانم
ح ّذر الوزير السابق وديع الخازن ،من “مخاطر
ترك البالد من دون حكومة ُتلبي متطلّبات األزمات
العاصفة باألوضاع الداخلية مع دخول لبنان مرحلة
جديدة من الحياة التشريعية”.
وقال في بيان أمس “في ظ ّل التحديات الداخلية
والخارجية ،التي لم تعد ُتطاق و ُتحتمل ،أصبحنا
بحاجة إلى حكومة من خ��ارج األح��زاب والتيّارات
السياسية كي يتم ّكن المجلس النيابي المنتخب
من ُمساءلتها و ُمحاسبتها بجرأة وشفافية ،حكومة
ُم ّ
صغرة من ذوي الكفاءات والخبرات والعالقات
الدولية ،حكومة مستقلّين تنال ثقة اللبنانيين قبل أن
تنال ثقة القيادات واألفرقاء السياسيين ،خصوصا ً أ ّننا
لسنا في حالة من الترف السياسي ،وما عاد الوضع
االقتصادي واإلنمائي واالجتماعي في البالد يحتمل
المزيد من ال ُمراوغة واالقتتال سياسيا ً وإعالميا ً على
الحصص والمغانم”.
وتابع “كفانا شهيّة التوزير ،والسيّما لجهة الطمع
في الحقائب السيادية ،فالقيامة الحقيقية للبنان
تحتاج إلى عملية جراحية جريئة الستئصال ورم
الخالفات السياسية ال ُمعرقل لتعافي الدولة ،وقد
يرى البعض في هذا الكالم ضربا ً من الخيال ،لكن
على هؤالء أن يسعوا لتحويل الخيال إلى حقيقة ،ألن
مستقبل لبنان الدولة والكيان أهم من مصالح األحزاب
والتيارات السياسية وأثمن من لعبة ال ُمحاصصة
وتقاسم السلطة عبر م��ط��اردة الحقائب ال��وزاري��ة،
والسيّما ما يُس ّمى بالسيادية منها”.
وختم الخازن ُمطالبا ً كل القوى السياسية من
دون استثناء بـ”أن تضع خالفاتها السياسية خلف
ظهرها ،خصوصا ً أن الوضع اإلقليمي بحالته الراهنة
ال ي َُطمئن وال يبعث على األمل بقرب انتهاء الصراع
فيه ،األم��ر ال��ذي يتطلّب من الجميع حماية الداخل
اللبناني من خالل تقديمهم مصلحة الوطن واإلنسان
على مصالحهم الخاصة”.
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الم�ست�شارية الثقافية الإيرانية ك ّرمته لمنا�سبة انتهاء مهامه الديبلوما�سية
وقدمنا ّ
فيروزنيا :بذلنا ما بو�سعنا لم�ساعدة لبنان ّ
كل العرو�ض الممكنة لدعمه
ك � ّرم��ت المستشارية الثقافية للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في لبنان السفير محمد جالل
فيروزنيا لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في
لبنان ،بحضور وزير اإلعالم في حكومة تصريف
األعمال الدكتور زياد المكاري ،وزير األشغال العا ّمة
والنقل في حكومة تصريف العمال الدكتور علي
حميه ،رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد
رعد ،رئيس تحرير جريدة «البناء» النائب السابق
ناصر قنديل ،مسؤول العالقات اإلعالمية في حزب
الله محمد عفيف ،وقيادات ومسؤولين من حركة
أمل وحزب الله وفاعليات.
ب��داي � ًة ت��ح��دث الملحق الثقافي للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في لبنان محمد رضا مرتضوي
فأعرب عن محبته للسفير فيروزنيا باعتباره
«ال��ن��اص��ح وال��م��وج��ه على رأس الديبلوماسية
اإلي��ران��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان» .وق���ال «تكريمنا للسفير
فيروزنيا ليس ألنه سيغادرنا إلى موقع آخر لخدمة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،بل ألنه ترك أثرا ً
طيبا ً في نفوس اللبنانيين رسميين وغير الرسميين
وأنه سيبقي في الذاكرة لما قام به من عمل وتواصل
وتنسيق وسهر في سبيل االرتقاء بالعالقات بين
البلدين الشقيقين ،لبنان وإيران».
وتوجه مرتضوي إلى السفير فيروزنيا بالقول
«ستغادر لبنان ،لكنك ستبقى في قلوبنا بعد ان
حفرت في مشاعرنا صدقك ومحبتك وهدوءك وسعة
اطالعك ونظرتك الثاقبة في خفايا وخلفيات وأبعاد
القضايا الشائكة التي وقفت في بعض األحيان
حائالً دون تطوير العالقات األخوية بين لبنان
وإيران» ،مشيرا ً إلى أنه «يُكتب للسفير مساهمته
األكيدة في تحقيق ما يصبو إليه الشعبان اللبناني
واإليراني من تعميق لمستوى العالقات بينهما».
وختم «نعم ،نجحتم سعادة السفير في إنجاز
أصعب المهام الديبلوماسية والشعبية رغم
حراجة األوضاع في لبنان ورغم الحمالت المغرضة
في حق الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وما قدمته
للبنان إيمانا ً من قياداتها بأن لبنان يستحق منا
الكثير والكثير .وما ُتقدمه إي��ران ما هو إالّ القدر
اليسير من واجبنا كإيرانيين تجاه لبنان وشعب
لبنان الشقيق».
بعد ذلك تحدث فيروزنيا الذي عبّر عن بالغ

السفير فيروزنيا
شكره وتقديره للمستشارية الثقافية للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية «على هذه المبادرة الطيبة
ل��م��ن��اس��ب��ة ان��ت��ه��اء م��ه��ام��ي ال��رس��م��ي��ة كسفير
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان» .كما
عبّر عن بالغ سروره واعتزازه بوجوده «في هذا
اللقاء المعنوي الراقي ،في حضور باقة عطرة من
أهل الفكر والثقافة والمعرفة والتنويرُ ،تم ّثل الوجه
الحضاري للبنان الشقيق ،الذي نعت ّز بالعالقات
األخوية الطيبة التي تجمعنا به منذ زمن بعيد .وما
أجمل ان يكون التالقي بين الشعوب الحية مبنيا ً
على أسمى الركائز وأعظمها ،الفكر النيّر والخلق
واإلبداع».
أض��اف «وكما تعرفون أيها األحبّة ،فقد لعب
أسالفكم دورا ً بالغ األهمية في التأسيس لهذه
العالقات من خالل هجرات علمية و ثقافية متبادلة
مهّدت لهذا التفاعل الخالّق ال��ذي عُ بّر عن نفسه
بأشكال مختلفة على م ّر التاريخ».
وأشار إلى «إن العمل في لبنان له نكهة مختلفة
عن العمل الديبلوماسي في أي بلد من بلدان العالم.
فمن الناحية الوجدانية يشعر المرء انه في وطنه

الثاني ،نظرا ً للمحبة التي يشعر أنه محاط بها،
سواء على مستوى التعاطي مع أبناء هذا الشعب
الشريف ،أو من خالل التواصل مع معظم النخب
السياسية والفكرية والثقافية واالجتماعية».
وتابع «أ ّم��ا من الناحية العملية ،فالنشاط
الديبلوماسي في لبنان هو أيضا ً مختلف ع ّما
هو سائد في أماكن أخ��رى ،نظرا ً ألهمية هذا البلد
والحضور السياسي الفاعل لألطراف اإلقليمية
والدولية في ربوعه ،إضاف ًة إل��ى الغنى الديني
والثقاقي وتن ّوع المرجعيات السياسية والروحية
واألح����زاب على اخ��ت�لاف مشاربها وتوجهاتها
وانتماءاتها ،ناهيك ع��ن الجامعات وال��ص��روح
العلمية والمراكز الثقافية ،إلى اإلع�لام الناشط
والحاضر في كل الساحات  ...هذا الموزاييك يجعل
من الساحة اللبنانية مختبرا ً حقيقيا ً للتفاعل مع كل
هذا الواقع المتشعّ ب ،ويُعطي حيوية غير اعتيادية
لمساحة العمل الديبلوماسي ويُشكل عالمة فارقة
سجل أيّ شخصية ديبلوماسية م ّرت من هنا».
في ّ
ولفت إلى أنه «حاول خالل السنوات األربع التي
أمضاها في لبنان أن يعمل على تمتين العالقات

المميّزة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون
الثنائي بينهما على أكثر من صعيد»  ،آمالً أن يكون
قد ُو ّفق في ذلك.
وق��ال «وال ش��ك أن األع���وام القليلة الماضية
شكلت مرحلة عصيبة جدا ً للشعب اللبناني على
المستويات االقتصادية والحياتية والمعيشية
ألس��ب��اب تعرفونها أك��ث��ر م��ن��ي .م��ن ه��ن��ا بذلت
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية كل ما في وسعها
لمساعدة لبنان وقدّمت كل العروض الممكنة لدعمه
في مجال المشتقات النفطية وبناء محطات لتوليد
الطاقة الكهربائية وتوفير المواد الغذائية و األدوية
والمستلزمات الطبية .وقد قمنا بكل هذه المبادرات
شعورا ً م ّنا أن لبنان هو اليوم أحوج ما يكون إلى
دعم أشقائه وأصدقائه األوفياء  .ونحن على ثقة
تا ّمة أن لبنان العزيز سيتمكن من اجتياز هذه
المرحلة الصعبة من تاريخه كما تم ّكن من خوض
غمار كل التحديات السابقة وترويضها ،بفضل
�ي وق��واه الحيّة ونخبه المخلصة التي
شعبه األب� ّ
تمثلون طليعتها وحملة شعلتها ومقاومته الباسلة
التي باتت ص ّمام األمان الذي وقف سدا ً منيعا ً أمام
كل المخاطر واأله��وال ،فطرد اإلحتالل اإلسرائيلي
ودحر اإلرهاب التكفيري .وها هو اليوم غدا العين
الساهرة على حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية
ومياهه اإلقليمية».
وختم فيروزنيا بتأكيد «ضرورة تزخيم الروابط
الثقافية بين بلدينا الشقيقين ،حيث شهدنا
خ�لال السنوات األرب��ع المنصرمة نشاطا ً كثيفا ً
لسفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من خالل
مستشاريتها الثقافية وبقية المؤسسات المعنية
للمضي قدما ً في تحقيق هذا الهدف الطموح من
خالل كل الفعاليات واألنشطة والمنتديات الثقافية
والفكرية التي جرت على هذا الصعيد».
وشكر فيروزنيا الملحق الثقافي مرتضوي «على
محبته األخوية الصادقة وتنظيمه حفل التكريم وكل
الشخصيات التي شاركت في هذا اللقاء التكريمي»،
متمنيا ً لهم جميعا ً «دوام الصحة والنجاح والتألق»
وقال «وال أقول وداعا ً بل إلى اللقاء المتجدّد دائما ً
على دروب الخير والمحبة».
ب��ع��د ذل���ك أُق��ي��م��ت م��أدب��ة غ���داء ع��ل��ى ش��رف
الحاضرين.
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«الوفاء للمقاومة» :للإ�سراع بت�أليف حكومة
ّ
تت�صدى لتداعيات الأزمة المتمادية
أ ّكدت كتلة الوفاء للمقاومة «ضرورة تشكيل
ال��ح��ك��وم��ة ف��ي أس���رع وق���ت م��م��ك��ن ،للتصدّي
بمسؤولية لك ّل مآالت وتداعيات األزمة النقدية
والمالية واالقتصادية المتمادية والتي تكاد ُتهدّد
االستقرار في البالد وال سيما مع تزايد العبء الذي
بات يُم ّثله استمرار وجود النازحين السوريين في
تحسن األوضاع
لبنان من دون أيّ مب ّرر في ظ ّل
ّ
األم��ن��ي��ة ف��ي س��وري��ة واس��ت��ع��داده��ا الستقبال
مواطنيها العائدين».
ولفتت الكتلة عقب اجتماعها الدوري برئاسة
النائب محمد رعد ،إلى أنّ «إق��رار ّ
خطة التعافي
وتثبيت سعر صرف العملة الوطنية واستئناف
درس ال��م��وازن��ة إلق��راره��ا وتنظيم التحويالت
المالية ضمن ضوابط قانونية عملية والعمل
على استعادة األم��وال المح ّولة للخارج وإقرار
اإلصالحات المطلوبة للنظام المصرفي وتثبيت
المس
قواعد ضامنة لحماية أموال المودعين وعدم ّ
الملحة التي ينبغي
بها ،كل ذلك يُش ّكل المسائل
ّ
للحكومة القيام بها فضالً عن متابعتها للمسائل
األخرى الوطنية والتنظيمية والمعيشية».
وجدّدت «دعوتها إلى وزارة االقتصاد من أجل
أن تستنفر المزيد من جهودها تخطيطا ً ومتابعة،
إلنهاء ما ُس ّمي بأزمة الرغيف والعمل على توفير
حاجة ال��س��وق وال��ب�لاد م��ن الطحين ومالحقة
المحتكرين والمه ّربين والمتو ّرطين في التالعب
بلقمة عيش المواطنين».
ورفضت «أيّ تسامح مع مر ّوجي الشذوذ
واإلباحية و»المثلية» في لبنان لما في ذلك من

خطر على المجتمع وأجياله وعلى الهويّة الوطنيّة
والحضاريةللبنانيين».
وأعلنت أن��ه «التزاما ً بالبرنامج االنتخابي
ال��ذي خضنا على أساسه االنتخابات النيابية
لدورة العام  ،2022أنجزت الكتلة إعداد عدد من
اقتراحات القوانين التي تعهّدت للبنانيين العمل
على إصدارها ،وهي ستحيل بعضها إلى المجلس
النيابي خالل الدورة االستثنائية المنعقدة ،فيما
س ُتحيل مع بداية العقد العادي المقبل اقتراحات
أخ���رى تتصل بتطوير وت��ص��وي��ب المقاربات
القانونية إزاء حقوق المواطنين بهدف حمايتها
وتكريسها في المجاالت السياسية واالقتصادية
واإلدارية والمالية ،ومنها اقتراح تعديل دستوري
لخفض سن االقتراع واقتراح استحداث وزارة
جديدة في الحكومة بعنوان« :وزارة التخطيط».
ولفتت إلى أ ّنها «تنظر بارتياح كبير إلى تنامي
فاعلية الخيار المقاوم ضد العدو الصهيوني»،
ورأت في زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة
«حماس» إسماعيل هنية إلى لبنان واللقاءات
التي عقدها م��ع المسؤولين اللبنانيين ومع
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
«م��ا يُعبّر ب��وض��وح ع��ن الموقف الفلسطيني
المقاوم والمتضامن مع لبنان في وجه الضغوط
ومحاوالت االبتزاز «اإلسرائيلي» من جهة ،ويؤكد
تمسك الشعب الفلسطيني بح ّقه المشروع في
تحرير وطنه والعودة إلى كامل أرضه واعتزازه
بموقف لبنان الرسمي وشعبه المقاوم والداعم
لنضاله المتواصل والمشروع ،من جهة أخرى».

بيرم مك ّرم ًا من وهاب :نحن �أكثر
من يُريد بناء دولة وجي�ش قوي

ا�ستقبال حا�شد لمزهر في مخيم �شاتيال بم�شاركة «القومي»
بيرم ووهاب خالل لقائهما في الجاهلية

ش��ارك ناموس المجلس األعلى في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي سماح مهدي في
االستقبال الجماهيري الذي أقيم في مخيم شاتيال
لنائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين جميل مزهر وأعضاء المكتب السياسي
القادمين من غزة.
واسته ّل عضو اللجنة المركزية للجبهة فتحي
أبو علي االحتفال بكلمة ترحيبية ،ثم ألقى مزهر
رحب في مستهلها بالحضور مشيدا ً بأهالي
كلمة ّ
سكان مخيم شاتيال ،مخيم الشهداء ،مخيم األبطال
والمناضلين ،مؤكدا ً أنّ هذا المخيم البطل الذي
قدّم الشهداء على طريق الحرية واالستقالل ،هذا
المخيم العظيم الذي يواجه ك ّل مشاريع التصفية،
وواجه ك ّل مشاريع التهميش ،ومحاولة التجريف،
لتصفية ّ
حق العودة لالجئين الفلسطينيين .هذا
المخيم البطل الذي ارتكب فيه المجرم شارون
مجزرة كبيرة ،نقول ألهله إنّ دماء الشهداء التي
سقطت على أرض المخيم ستبقى لعنة تالحق هذا
العدو المجرم ،وك ّل الذين شاركوا بهذه المجزرة
في مخيم شاتيال.
وتابع ،قائالً« :أهلنا وشعبنا في مخيم شاتيال
وبرج البراجنة جئناكم اليوم من غزة الصمود
والمقاومة ،من فلسطين المحتلة ،وم��ن جنين
القسام ،من نابلس جبل النار ،من حيفا ،ويافا،
واللد ،والرملة ،من القدس جئنا اليوم ،نحمل
إليكم تحيات األمين العام أحمد سعدات الذي

ناضل ويناضل من الخنادق األول��ى في مواقع
المواجهة األولى لمواجهة العدو الصهيوني ،جئنا
اليوم لنؤكد بأنّ ك ّل محاوالت تصفية الالجئين
الفلسطينين ،فشلت أمام صمودكم ،وإصراركم،
وعزيمتكم ونضالكم ،وبكفاحكم أفشلتم المؤامرة
التي تحاك لتصفية الالجئين الفلسطينيين».
أضاف ،بالنسبة لنا ،نحن في الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ،نرى أنّ قضية الالجئين هي
القضية المركزية التي تمثل ماليين الالجئين في
الشتات ،الذين يعيشون داخل المخيمات ،وفي ك ّل
أصقاع الدنيا ،متمسكين بحق العودة إلى بالدنا،
والجبهةترىأنّ قضيةالالجئينهيجوهرالصراع
مع العدو ،والجبهة لن تتخلى عن حق العودة ،وال
يمكن أن تقايض على هذا الحق ،وهو غير قابل
للمساومة ،ونحن بإصرارنا وعزيمتنا سنعود إلى
بالدنا ،وك ّل محاوالت االنقضاض على ّ
حق العودة
بإجراءات التهجير والتجويع ،وبإنهاء دور وكالة
الغوث لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين،
ثباتكم في هذه األرض أفشل ك ّل هذه المخططات،
ونحن معا ً وسويا ً سنفشل هذه المخططات ،ألنّ
وكالة الغوث ستستمر باعتبارها الشاهد على
هذه النكبة ،والشاهد على أكبر جريمة بالتاريخ،
ويجب أال ينتهي دورها إال بانتهاء هذه القضية
بعودة ك ّل الالجئين إلى ديارهم التي هجروا.
وتابع :أهلنا في مخيم شاتيال ،الوحدة الوطنية
هي صمام األمان لمواجهة االحتالل والعدو ،وهذا

العدوان اإلجرامي الهمجي المتواصل على القدس
والمقدسات من قبل العدو ،هذا العدوان المتواصل
على األراض����ي وال��ق��رى وال��م��دن ،ومخيماتنا
بفلسطين ،والحصار المتواصل على غزة ،جاء
االنقسام المد ّمر والكارثي ربحا ً صافيا ً للعدو
الذي قام بسياساته العدوانية واإلجرامية ،بحق
شعبنا ،واالعتداء على المقدسات.
وختم كالمه معاهدا ً أهل شاتيال ،بمواصلة
النضال من أجل إنهاء االنقسام ،واستعادة الوحدة
الوطنية ،ومنظمة التحرير الفلسطينية التي هي
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وق��ال« :إنّ المطلوب أم��ام هذه التحديات أن
نسعى ونعمل ،من أجل مجلس وطني توحيدي
جديد ،يشارك فيه أهلنا في الشتات ،بانتخاب
ممثلين في المجلس الوطني ،يشارك فيه الجميع،
ونقول كفى للتهميش واإلهمال ،وعلى الجميع
القيام بدوره تجاه أهلنا وشعبنا ،وعلى منظمة
التحرير أن تقوم بمسؤولياتها ،وسنواصل دعم
النضال م��ن أج��ل استعادة ال��وح��دة الوطنية،
وإعادة النضال السياسي الفلسطيني ،في القلب
منها منظمة التحرير الفلسطينية.
وإنّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ف��ي مؤتمرها الثامن أك���دت أوال ً على الخيار
االستراتيجي ،باعتبار فلسطين من النهر إلى
البحر هي حق وملك للشعب الفلسطيني ،وهذا
العدو ق��ام على باطل ،وم��ا ق��ام على باطل فهو

ك ّرم رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير
السابق وئام وهاب في دارته في الجاهلية ،وزير
العمل في حكومة تصريف األعمال مصطفى بيرم،
تقديرا ً لمواقفه وجهوده وعاطاءاته في حضور
المسؤولين الحزبيين وشخصيات سياسية
واجتماعية .تخلّله وليمة على شرف بيرم.
استهل وهاب االحتفال بالترحيب ببيرم وقال
«أردنا هذا اللقاء مع أهالي تلك القرى ،لتكريمكم
ليسبخصوصموقفكمودعمكملنافياالنتخابات
وحسب ،بل لدوركم خالل األشهر الماضية في
الوزارة ،وكان دورا ً مميزا ً رغم صعوبة الظروف،
وقد أثبتّ هذا أنك قادر على لعب دور استثنائي في
ظرف استثنائي ،لذلك أردناه لقا ًء أخوياً».
أضاف «اليوم بدأوا ي ّ
ُحضرون لمرحلة جديدة
وه��ي االنتخابات الرئاسية ،لذلك اختصارا ً
للموضوع ال يُمكن أن يكون هناك رئيس للبنان إالّ
إذا كان رئيسا ً مؤمنا ً بالثالثية الذهبية «الشعب
والجيش والمقاومة» وصديقا ً لسورية ونزيهاً،
وليس من فرقة المنافقين الذين أُذ ّكرهم في العام
 2010عندما أتى السعودي إلى سورية تخيلتهم
كيف زحفوا على السفارة السورية من جماعة
ثورة «الر ّز» وليس ثورة «األرز» ،وحتما ً سيتجدّد
هذا المشهد».
وكانت كلمة لبيرم ،شكر فيها «من القلب هذه

بو�شكيان يك ّرم «�أروان لل�صناعات الدوائية»
باطل ،لذلك هذا العدو يعيش مأزقا ً حقيقياً ،وأزمة
حقيقية ،وأخالقية ،وسياسية ،وصراعات داخلية،
لذلك سنظل نناضل من أجل العودة والتحرير ،من
أجل فلسطين.
ومن ثم زار الوفد مقبرة شهداء مجزرة شاتيال
في المخيم ،ووضع إكليالً من الزهر على أضرحة
الشهداء ،باسم األمين العام القائد أحمد سعدات.

الحملة الأهلية تعقد اجتماعها الأ�سبوعي في كلية الدعوة الإ�سالمية:
نجاح الم�ؤتمرين القومي العربي والقومي الإ�سالمي هو انت�صار لفل�سطين وق�ضايا الأمة
عقدت الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا
األمةاجتماعهاالدوريفي«كليةالدعوةاإلسالمية»
بحضور ناموس عمدة شؤون التنمية اإلدارية في
الحزب السوري القومي االجتماعي رامي شحرور
إلى جانب منسقها العام معن بشور ،والشيخ عبد
الله جبري أمين عام حركة األمة ،والشيخ بالل
شعبان أمين عام حركة التوحيد اإلسالمي ،ومق ّرر
الحملة د .ناصر حيدر ،وعدد من مسؤولي األحزاب
والهيئات والشخصيات السياسية.
وأجمع المجتمعون على التعبير عن ارتياحهم
للنجاح الباهر ال���ذي حق ّقه المؤتمر القومي
العربي في دورت��ه الحادية والثالثين والمؤتمر
القومي اإلس�لام��ي ف��ي دورت���ه الحادية عشرة
في بيروت من خالل الحضور الك ّمي والنوعي
اللذين تميّزا بها ،ومن روح الحوار األخوي التي
س��ادت جلسات المؤتمرين والموقع الخاص
لقضية فلسطين وسائر قضايا األمة ،والذي ظهر
في كلمات المشاركات والمشاركين ورأت فيهما
تجسيدا ً لروح التكامل والوحدة بين أبناء االمة
على اختالف ألوان طيفهم االجتماعي والسياسي،
في وقت تشت ّد فيه المؤامرات والمخططات لتمزيق
األمة واختراق سيادتها وتهديد أمنها القومي.
وأبدى المجتمعون ارتياحهم النتخاب األستاذ
حمدين صباحي الرمز العروبي الناصري الكبير

أمينا ً عاما ً للمؤتمر القومي العربي باإلجماع
واخوانه في األمانة العامة للمؤتمر.
كما ابدى المجتمعون ارتياحهم لتجديد الثقة
بالمناضل الكبير خالد السفياني منسقا ً عاما ً
وألع��ض��اء لجنة المتابعة في المؤتمر القومي
اإلس�لام��ي ،ورأوا ف��ي ذل��ك تجديدا ً للثقة ب��دور
السفياني واخ��وان��ه الملحوظ ف��ي العديد من
تمس القضية الفلسطينية وقضايا
الفعاليات التي ّ
األمة جمعاء.
وج��دد المجتمعون رفضهم الكامل لمشروع

«الناتو الشرق اوسطي» ال��ذي ت��ردّد ان زي��ارة
الرئيس األميركي جو بايدن تسعى الى تحقيقه،
ودعوا الى أوسع تحرك شعبي عربي واسالمي
وعالمي إلسقاطه على غرار ما جرى للعديد من
االح�لاف والمشاريع االستعمارية التي عرفتها
المنطقة.
وح��ذر المجتمعون م��ن مخططات االحتالل
الصهيوني لتطويق المسجد األقصى المبارك
مسجلة لمستوطنين صهاينة تمهيدا ً
بأراضي
ّ
لالستيالء على المسجد من حوله كما يسعون

الدعوة الكريمة ألننا شعرنا منذ لحظة دخولنا إلى
هنا ،أنه ال يوجد تك ُّلف ونحن داخلون إلى بيتنا،
عند أصدقاء عند أهل عند أحباء وهذه مسألة مهمة
جداً ،وأنا دائما ً أكرر عبارة «من يدخل إلى القلب
فمن الصعوبة أن تنزعه» .وقال «نحن عندما نؤيد
ال يعني أننا نلغي اآلخرين ،وليس في ثقافتنا
اإللغاء ،نحن ال نلغي أح��داً ،نحن نريد الجميع،
ولكن المشكلة احيانا ً أن األخر ال يراك ،ال يريد أن
يراك ،هذه مشكلته ،نحن ال نعمل على ردة الفعل،
نحن أهل الفعل النابع من العقل».
أضاف «نحن أكثر من يُريد بناء دولة ،وجيش
ق��وي ،لسبب بسيط ،لسنا مضطرين لخسارة
خيرة شبابنا أو أن ُتد ّمر بيوتنا ،أمام إرهااب أتٍ
ليدمر كنائس ومساجد ويفجر نفسه فينا ونخسر
أكثر من  6آالف جريح و  3آالف شهيد 9 ،آالف
عائلة ،ويظهر من يهاجمك ،ال أُطالبه أن يقف معنا
ولكن ال تطع ّني في الظهر ،نحن نحمي لبنان ليس
ليكون بلون واحد حتى بلوننا نرفضه ،نحن ُنريد
لبنان لجميع اللبنانيين ،ولكن لبنان له اقتدار
ويُحسب له حساب».
ودعا إلى «تأليف حكومة بعيدا ًمن محاصصات
ضيقة ،وحتى في المحاصصة المطلوب تعيين
النوعيات من االختصاصيين فهذا األمر ينقلنا إلى
مرحلة جيّدة».

الى تقسيمه زمنيا ً ومكانياً ،ودعوا الى أوسع حملة
لمواجهة هذا المخطط االستيطاني الجديد الهادف
الى وضع يد الصهاينة على مقدساتنا اإلسالمية
والمسيحية.
موسع في
وق ّرر المجتمعون إقامة لقاء تضامني ّ
مقر سفارة الجزائر في الساعة الحادية عشرة من
صباح يوم األربعاء  2021/7/6وذلك لتوجيه
التحية ال��ى بلد المليون ونصف مليون شهيد
في عيد استقالله الوطني واستعادة السيادة
الوطنية.
كما ق ّرروا عقد االجتماع يوم الثالثاء المقبل في
 2022/7/5في قاعة الشهيد أبو عدنان في مقر
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم
مار الياس.
وف��ي إط���ار اس��ت��م��رار التضامن م��ع أس��ران��ا
والمعتقلين في سجون االحتالل ق��ر ّرت الحملة
المشاركة في اعتصام خميس األس��رى ()240
وبرعاية بلدية شمع في الجنوب ،إحياء لذكرى
شهداء مروحين خالل الحرب الصهيونية على
لبنان في تموز /يوليو  ،2006وذلك بدعوة من
اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين
في سجون االحتالل الصهيوني وجمعية التواصل
اللبناني الفلسطيني ،وذلك يوم الخميس الموافق
 2022/7/14الساعة  12ظهراً.

ك ّرم وزير الصناعة جورج بوشكيان «شركة
أروان للصناعات ال��دوائ��ي��ة» ،وذل��ك في ب��ادرة
تعبّر عن تقدير وزير الصناعة للدور األساسي
الذي تقوم به الشركة ومصنعها في تأمين األمن
الدوائي في لبنان.
وتسلّمت المديرة العامة للشركة الدكتورة
رويدة دهام من الوزير بوشكيان شهادة التقدير،
وأعربت عن االع��ت��زاز والفخر ب��أن تمثل شركة
ومصنع أروان في هذا التكريم.
وشكرت الدكتورة دهام الوزير بوشكيان على
هذه اللفتة الكريمة التي ت� ّ
�دل على أنّ ال��وزارة
ساهرة على األوضاع الصناعية بشكل عام وعلى
الصناعة الدوائية بشكل خاص ،كونها صناعة
استراتيجية ولها األثر الكبير في تعزيز وتنمية
دورة االقتصاد الوطني.
شك ًرا معالي الوزير دعمكم للصناعة الدوائية
الوطنية ،الركن االساسي في تأمين األمن الدوائي

د .دهام تتسلم شهادة التقدير من بوكشيان
بكل فخر واعتزاز شهادة تقدير لشركة آروان
من الصديق معالي

�سفير باك�ستان يك ّرم الإعالميين

سفير باكستان مع عدد من اإلعالميين واألصدقاء
أقام سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر مأدبة
غداء على شرف اإلعالميين في فندق «إيدن باي»
الجناح بحضور السكرتير األول أمان الله وعدد من
الزمالء والزميالت.
رحب السكرتير األول بالحضور ،ث ّم ألقى
بداية ّ
السفير أطهر كلمة أشار فيها الى مزايا باكستان كأمة
كبيرة وبلد شاسع ،متن ّوع بالجبال والصحاري
والطبيعة الخالبة ،الفتا ً إلى جوانب مشرقة جدا ً على
اإلعالميين كشفها للناس.
وع ّرف السفير أطهر الذي عُ يّن حديثا ً في لبنان
بالصناعات التي تنتجها باكستان ومنها صناعة

المنسوجات وهي تحت ّل المرتبة األولى في العالم،
كذلك هي رائدة في عالم التكنولوجيات وسواها من
القطاعات.
ورك��ز على دور النساء الرائدات في باكستان،
حيث ت ّم عرض فيلم قصير يُع ّرف بهنّ ،خاصة أنّ
النساء وصلن الى مناصب هامة منها رئاسة مجلس
ال��وزراء وضابطات في الجيش الباكستاني وتبلغ
نسبة النساء في البرلمان الباكستاني  33في المئة.
ودعا السفير أطهر اإلعالميين إلى زيارة باكستان
للتع ّرف كم هي عصرية ومتقدّمة وكم أنّ المجتمع
الباكستاني منفتح ومتن ّوع.
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WM��ò ÒÊ√ ¨w�UA�« …œUF� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w�
Î U�—ËUA� Î U�UL��« bI� »«uM�« fK�� w� W�“«uL�«Ë ‰UL�«
n�dB� ¡«—“Ë fK�� fOzd� XK�L� w��« ¨W�uJ��« l�
qOK� n�u� ‰UL�« d??�“ËË t�zU�Ë w�UIO� VO�� ‰UL�_«
Õöù« WD� WA�UML� p�–Ë ¨Âö� sO�√ œUB��ô« d�“ËË
bIM�« ‚ËbM l� UNOK� ‚UH�ô« r� w��« ¨w�UL�«Ë ÍœUB��ô«
Æåw{UL�« ÊU�O� dN� lKD� w� w�Ëb�«
dO�� ÂUL��U� «uFL��« W�uJ��« wK�L�ò ÒÊ√ ¨ÊUO� w� ¨b�Ò √Ë
b�U��Ë WD��« wMG� Ê√ sJL� w��«Ë ¨»«uM�« UE�ö� v�≈
bIM�« ‚ËbM l� tOK� oH�√ UL� ÷—UF�� ô UL� U�d�uD� w�
Æåw�Ëb�«
WK�UJ��Ë WK�U� WD��« Ác� X�√ò t�√ v�≈ ¨V�JL�« —U�√Ë
¨WO�U�√ WO�ö≈ W�œUB��« Ëd�U� lO{«u� Z�UF��
◊uD��« XL�—Ë WOKJON�« U??�ö??ù« v??�≈ W�U{ùU�
Æåw�dBL�«Ë w�UL�« ŸUDI�« Õö≈ WOKLF� WC�dF�«
WIKF�L�« U??�«d??�??�ô« iF� XA�u�ò t??�√ `???{Ë√Ë
ŸUDI�« «c� —Ëœ qOFH�Ë w�dBL�«
ŸUDI�« dzU�� W��UFL�
Ò
l� U�«d��ô« ÁcN� Y���« qLJ��O�Ë œUB��ô« w�
qOUH��« vK� ‚UH�« v�≈ qu�� v�� ¨bIM�« ‚ËbM
ÆådzU���« W��UF�Ë w�UL�« ŸUDI�« ÕöS� WIKF�L�«
w� —ôËœ ÊuOK� 60 mK�� dD� X�Òb� ¨W��ô …uD� w�Ë
W�dDI�« ¡U��_« W�U�Ë œU�√Ë ¨w�UM�K�« gO��« r�œ —U�≈
bL� s� rOL� aOA�« œö��« dO�√ UNO�u�� «cOHM�ò t�Q�
60 mK�L� Î UL�œ UNL�bI� s� dD� W??�Ëœ XMK�√ ¨w�U� ‰¬
v�≈ X�H�Ë Æåw�UM�K�« gO��« r�œ —U�≈ w� —ôËœ ÊuOK�
r�b� X�U��« dD� W�Ëœ Â«e��« —U�≈ w� w�Q� Êö�ù« «c�ò Ê√
w�UM�K�« VFA�« V�U� v�≈ ·u�u�«Ë ¨WO�UM�K�« W�—uNL��«
…—Ëd{Ë WOL�Q� a�«d�« UN�UL�≈ v�≈ W�U{ùU� ¨oOIA�«
Æå„d�AL�« w�dF�« qLF�«
fOz— VzU� w�U� ‰¬ sL�d�«b�� s� bL�� aOA�« —Ëe�Ë
ŸUL��ô« —uC��Î UO�U� ÊUM�� WO�—U��« d�“Ë ¡«—“u�« fK��
ÆÊUM�� tO�≈ U�œ Íc�« »dF�« WO�—U��« ¡«—“u� Í—ËUA��«
WO�—U��« d??�“Ë ¨f??�√ ¡U�� w�UIO� fOzd�« vI��«Ë
U�öF�« W�U��ò b�√Ë ¨w�U� ‰¬ sL�d�« b�� s� bL�� ÍdDI�«
vK� UNKOFH�� dL��L�« qLF�«ò vK� «ÎœbA� ¨ådD�Ë ÊUM�� sO�
rz«b�« dD� ·u�Ë sLÒ ��Ë —ÒbI� ÊUM��ò ÒÊ√ d�–Ë ÆåW�U� bFB�«
ÍdDI�« r�b�«ò Ê√ v�« U�Î �ô ¨åt�FA� UN�b�U��Ë t��U� v�«
dzU�� WÒ�—Ëb�« «b�U�L�« l� Í“«u��U� ¨gO�K� b�b��«
lOL� s� q�U� d�bI� j�� u� ¨WOM�ô«Ë W�dJ�F�« ÈuI�«
W�FB�« WK�dL�« ÊUM�� “ËU�� vK� b�U��Ë sOO�UM�K�«
ÆåtO� —«dI��ô« kH�Ë
WO�dO�_« …—UH��« w� —bB� vH� ¨d??�¬ bOF vK�
W�U�� WO�dO�√ WO�d� Ã—«u� ‰uu� W�Ë«b�L�« U�uKFL�«
ÆWLzUF�« UBMLK� W�UL��« dO�u�� åg�—U�ò qI�

s�c�Ò « r� ”UMÒ �« ÒÊ√ WKJAL�«ò ÒÊ√ ‰UH��« ‰ö� r�U� b�Ò √Ë
tM� s��Ë d�¬ o�d� ULMO� ¨Èd�J�« dzU���« Ác� ÊuKLÒ ���
—ËÒ b� ÊQ� `BM�Ë ¨W�uJ��« qOJA� b�d� ¨åtK�« »e�å?�
¨UN�b� s� qC�√ QAM� W�uJ� WÒ�√ ÒÊ_ ¨ÊUJ�ù« —b� U�«ËeÒ �«
…d�H�« Ác� ‰ö� UN�ÒbI� Ê√ sJL� w��Ò « «“U��ù« iF� ÒÊ_Ë
Æå‚“QL�« s� ÃËd�K� WÎ �ÒbI� ÊuJ� Ê√ sJL� ¨s�eÒ �« s�
UN�UL��« d�« åW�ËUILK� ¡U�u�«ò WK�� b??�√ ¨U�—Ëb�
¨sJL� X�Ë Ÿd�√ w� W�uJ��« qOJA� …—Ëd??{ò Í—Ëb??�«
W�bIM�« W??�“_« UO�«b�Ë ôP� qJ� WO�ËR�L� ÍbB�K�
—«dI��ô« œbN� œUJ� w��«Ë W�œUL�L�« W�œUB��ô«Ë WO�UL�«Ë
—«dL��« tK�L� U� Íc�« ¡VF�« b�«e� l� ULO� ô œö��« w�
q� w� —d�� Í√ ÊËœ s� ÊUM�� w� sO�—u��« sO�“UM�« œu�Ë
U�œ«bF��«Ë WIOIA�« W�—u� w� WOM�_« ŸU{Ë_« s���
Æs�bzUF�« UNOM�«u� ‰U�I��ô
◊ö�M� bO�Ë w�«d��ô« w�bI��« »e��« fOz— ‰U�Ë
X�U� UÎ�√ò ∫w�UL��ô« q«u��« qzU�Ë d�� `�dB� w� ¨
qOJA� ÊS� ¨WHK��L�« WO�UO��« U�U���« Ë« «—U���ô«
Æå⁄«dH�« w� ‰u�b�« s� r�√ W�uJ��«
s� Ã«dH�ô« lzö� ÊuM�«uL�« dE�M� ULO�Ë ¨p??�– v�«
W��UF� vK� b�b� qJA� qLF� …b�b� W�uJ� nO�Q� …c�U�
s� b�e� v�« t��� w��« ¨W�œUB��ô«Ë WO�UO��« U??�“_«
œ«uL�«Ë lK��«Ë U�Ëd�L�« —UF�√ ŸUH�—« q� w� —u�b��«
ŸUDI�«Ë wzU�dNJ�« —UO��« w� w�UI�« sOMI��«Ë WOz«cG�«
W�dF� l�— —«d??� ‰u??�œË …b� o�UM�Ë ËdO� w� ÁUOL�«
dA� UL� ÂuO�« s� ¡Î «b� cOHM��« eO� X�d��ù«Ë ôUB�ô«
q� w� Ÿ—UA�« —U�H�« d�U�� l�d� U� ¨ ôUB�ô« …—«“Ë
—u�UD�« ‰u�œË WN�«u�« v�« U�dD�« lD� q�K�� …œu�
·«b�_ W�b� Ÿ—UA�« w� v{uH�« dAM� j��« vK� f�U��«
ÆWO�—U� WO�UO�
fK�«d� w� —UHO�u��« o�d� ¨f??�√ Êu���� lD�Ë
Íœd� vK� Î U�U���« WKF�AL�« «—U??�ù«Ë U��u��L�U�
ÆWOAOFL�« ŸU{Ë_«
bF� Î U�U�� UN�ô«d�M� ¡UH�S� √b� åËdO�Ë√ò Ê√ bO�«Ë
¡«d� vK� UN�—b� Âb�Ë UN�U�«e� s� Ë“UL�« …œU� œUH�
s� ‰UL�« …—«“Ë lM� Íc�« ¨ÂUF�« ŸUDI�« »«d{≈ V��� …œUL�«
Æ¡«—“u�« fK�� w� d�√ w��« WM�e��« UHK� l�œ
WO�uJ��« Í«d��« w� t�U�UL��« w�UIO� fOzd�« l�U�Ë
Õd��« t�√ U�uKFL�« XHA�Ë ¨WO�UO��« UHKL�« WF�U�L�
Ì
s� ¡e� …œU�≈ w� WL�U�L�« q�√ s� ·UF�
‚ËbM ¡UA�≈
vK� ¨ U�uKFL�« V��� w�UIO� œÒb�Ë ÆWO�dBL�« lz«œu�«
‚ËbM l� wzb�L�« ‚UH�ô« b�H� ô U�«d��ô« Ác� Ê√
UN��U�≈Ë U�«d��ô« Ác� W�UOB� »«uM�« t��U� b�Ë ¨bIM�«
w� Âu� q� Ê√ w�UIO� s� »«uM�« qI�Ë Æ»«uM�« fK�� v�≈
…—U�� UMHKJ� bIM�« ‚ËbM l� lO�u��«Ë WD��« —«d�≈ Âb�
ÆÎUO�u� —ôËœ ÊuOK� ≤µ ?� —bI�
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IójóédG á«°TÉaƒàdÉªdG
WO�dO�√ W�dJ�� W��R� ÂuI� «–U??L??� u??�
©Êu�U�M��«® WO�dO�_« ŸU�b�« …—«“u??� WK�L�
«b�U�L�« r�bI�� UNM� wL�— ·«d��U�Ë
e�«d� U�UA� w� ◊«d��ô«Ë w�UL�« r�b�«Ë
WFO�� «– UN�Q� ‰uI� ¨WO�u�uO� ÀU��√
WO�dO�√ …eN�√ p�c� ÂuI� ôË ¨WOLK� WOLK�
WOL�UF�« W�B�« ÊËR� ‰U�� w� WBB���
øÎö�� W�B�« …—«“u�
U� —U���ô« sOF� c�_« v�« Î UC�√ u�b� «c�
…UM� t��� X�U� Íc�« ¨wIzU�u�« rKOH�« w� ¡U�
U�Ë—u� W�zU� q�� U� …d�� w� ås�œUOL�«ò
dN� ©WO�U�uK��œ U�ËdO�® Ê«uM� X��
w�Ë ©U??�Ëd??�??�® W�—UGK��« WO�U�B�« tO�
l�U��« å—U�u�ò ÀU��√ e�d� d�uB�� ÂuI�
©w�OK��® WO�—u��« WLUF�« w� Êu�U�M�K�
sOO�—u��« sOM�«uL�« «œU??N??� o??�u??�Ë
ÕdD� ÂuI�Ë d���L�« s� W�dI� vK� sOM�UI�«
sOH�uL�« vK� ©W�d�� UNK�√ w??�® WK��√
d���L�« w� sOK�UF�« sOO�dO�_« sOO�bL�«
W�UB�� …œUF�« dO� vK� ÊuF�L�� s�c�«Ë
X�A�√ UN�√ «u�Òœ« «d���� w� WO�U�uK��œ
ÆWOLK� ÷«d�_
b�«Ë u� å—U�u�ò e�d� ÒÊ√ d�c�U� d�b��«
…dA�ML�« WO�u�uO��« ÀU��_« e�«d� U�� s�
U�d�b�Ë r�UF�« d�� W�Ëœ sOF�—√ s� d��√ w�
…—«“Ë UN�U�UA� vK� WODG��U� ÂuI�Ë UN�uÒ L�Ë
Æ©Êu�U�M��«® WO�dO�_« ŸU�b�«
ÃU�M��« v�« qu��« lOD��� ÂÒbI� UL�
dO� WOLMN� UDD�� „UM� ÒÊQ??� ¨wIDM�
w�UD�d��« ”u��U� dJ� sO� lL�� W�u���
w��«Ë ¨w�UH�« Í“UM�« w�UL�_« dK�� —UJ�√Ë
s�c�«Ë œb��« sOO�U�u��UL�« ¡ôR� UN� bÒ F�
q�√ s??� ¨i??O??�_« ‚dFK� l�D�U� ÊuL�M�
sL� dA��« s??� …dO�� œ«b???�√ vK� ¡U??C??I??�«
…Ëb� U�≈ U�—U���U� ¨Èd�√ UO�uI� ÊuL�M�
p�c�Ë ¨©U??O??�Ë—Ë sOB�«® rN� W��UM� Ë√
rNOK� Î U��� qJA� X�U� Èd�√ ‚«d�√ s� Â«u�√
UO�¬ ‰Ëœ s� Y�U��« r�UF�«® w�UJ� izUH�
WN�Ë s� r�Ë ¨©WOMO�ö�« U�dO�√Ë UOI�d�√Ë
r� ¨W��M� dO� WOKOH� U�uL�� r�dE�
¨UNM� hK���« s� bÒ � ôË UN� W�U� „UM� bF�
WOKL� w� w��—U��« U??�—Ëœ “ËU�� rÒ � U�bF�
w��«Ë ¨ÍdA��« ‰öG��ô« a�—U� d�� ÃU��ù«
ÃU��ù« «Ëœ√ —uÒ D�� …dÒOG��Ë W�u�d� X�U�
q�«d� w??� U??�—Ëd??� ‰ö??� ÃU??�??�ù« U??�ö??�Ë
WI�U� W�œUB��« ? WO�UL��« öOJA�Ë
w� sI�«Ë W�œu�F�« ‰Ëœ w� bO�F�« UFL��L�
s� ‰UL�« ”√— ‰Ëœ w� ‰ULF�« r� ŸUD�ù« ‰Ëœ
vK� –«u���ô«Ë wI�D�« ‚uÒ H��« W�—UL� ‰ö�
¨W�œUB��ô«Ë WO�UL��ô« «eOL�«Ë «Ëd��«
r�—Ëœ s�Ë rNM� ¡UMG��ô« rÒ �� ·u� ¡ôR�
qu� U� qÒ � w� ¨„öN��ô«Ë ÃU��ù« WOKL� w�
w�U�uKFL�«Ë w�u�uMJ��«Ë wLKF�« ÂÒbI��« tO�«
U�u�Ëd�« rN�UJ� qÒ �� YO�� ¨t�uJK�L� Íc�«
¡U�c�« Â«b���« vK� ÂuI� w��« «Ëœ_«Ë
ÆW�dA��« W�ULFK� W�U��« dO� s� w�UMDô«
t�«u� U??� Íc???�« dOD��« t??�u??�??�« «c??�
vK� —u???�_« c??�R??� Ê√ w�b��� ¨W??�d??A??�??�«
UO�uI�«Ë »uFA�« ÂuI� Ê√Ë ¨Òb��« qL��
Î UOL�√ Î UF�U� c�Q� W�U ÒF� «¡«d�S� W�bN��L�«
lA��«Ë WO�«dJ�«Ë WO�U�ú� ÍbB�K� Î UO�U��≈
ÊuO�U�u��UL�« ¡ôR� pKL�� w��« WO�«ËbF�«Ë
WO�UDO� UDD�� s� t�ËÒbF� UL�Ë œb��«
qÒ � ÷uI�Ë W�dA��« WFO�D�« l� ÷—UF��
ÆWO�U��ù« rOI�«
ÆÆÆ‰uI�« UMMJL� ¨WL�U��« w�
r�uI�� s� vK� «u�uÒ H� b� Êu�uJ� p�c�Ë
rN�c�U�√ s??� sO�dBMF�« sO�dD�L�« s??�
jI� »Ëd� w� «Ëd�Ò œË «uK�� U�bM� rNOLKF�Ë
¡U�� s� ¡U??�d??�_« UNO� q��Ë sO�öL�« UNO�
Ë« nBI�U� rNCF� vC� ‰U??H??�√Ë ‰U???�—Ë
ÆÆÆ“UG�« Ê«d�√ w� Ë« œd��«Ë Ÿu��U�
o�U� Íd�� qBM�Ë wF�U� –U��√*
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»eF�« bOL��« b�� ‚Ë—U� Æœ ˝

W�dD�L�« W??O??�U??O??�??�« U??�d??�??�« X???�√œ
WOLKF�« U�dEM�« n�d��Ë ‰öG��« vK�
l� v�UL�� UL� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«Ë
«d�d�� oK� ‰ö� s� ¨UN�«b�√Ë UN��UB�
UN�U�—UL� WO�ËdA� UN�ML� U??�u??�??�Ë
dO�Ë W??O??�ö??�√ d??O??�Ë WO�u�U� dO� ‰U??L??�_
ÆWO�U��≈
b�b� WO�U�u��UL�« ÕöD« ÊuJ� UL�—
ÊuLC� YO� s� t�√ dO� ¨WOL���« YO� s�
UL� ¨qBHM� qJA� ÊU� ÚÊ«Ë ¨œu�u� —UJ�_«
qJA�� W�e�L�Ë …—uK�� —UJ�_« pK� sJ� r� t�√
…b�b� WO�u�b�«Ë WO�UL��« WO�UO� …d�U�
Ò
s� o�A�
uN� ¨ÂuO�« ‰U��« w� UL� ¨WK�UJ��
UL� ¨sO��ËdF�Ë Îö√ sO�œu�u� sO�O�u�b�«
ÆWO�UH�«Ë WO�u��UL�«
ÍœUB��ô« Y�U��« UNF{Ë v�Ë_« W�dEM�«
d??�Ë— ”U??�u??�® w�UD�d��« s??�b??�« q???�—Ë
uLM�« ÒÊQ??� U�UM� vMÒ ��� w��«Ë ¨©”u��U�
WO�U�� WO�«u�� V�uL� œ«œe???� w??z«c??G??�«
u??L??M??�« U??L??M??O??� ¨©12Ø10Ø8Ø6Ø4Ø2®
WO�bM� W??O??�«u??�??� V??�??� b??�e??� w??�U??J??�??�«
s� W�U� oK�� UL� ©64Ø32Ø16Ø8Ø4Ø2®
WO{—_« …dJ�« ÊUJ� œb� sO� Ê“«u��« Âb�
p�c�Ë ¨WOz«cG�« œ«u??L??�« s??� Z�ML�« rÒ ? J??�«Ë
«c� …œU�≈ q�√ s� q�b�K� W�U� „UM� ÊuJ�
WO�u��UL�« ŸU��« Èd� tOK� ¡UM�Ë ¨Ê“«u��«
»Ëd��«Ë ÷«d�_« ÒÊQ� ¨…b�b��« WO�u��UL�«Ë
…d�U�Ë W�—Ëd{ W�K� W�U�Ë »uKD� d�√ w�
dA��« œ«b�√ sO� Ê“«u��« …œU�≈ q�√ s� ¨WO�
o�d� V�– b�Ë ¨WOz«cG�« œ—«uL�« s� rN��U�Ë
…b�U�L�« r�bI� ÂbF� W��UDL�« bÒ � v�« rNM�
÷d� s� tO� r� UL� rN�d�Ë ¡«dIHK� ÊuF�«Ë
s� rN�H�√ Êu�ËR�L�« r� rN�u� ¨Ÿu??�Ë
wFO�� d�√ u� p�– ÒÊQ�Ë ¨rN�U�UF�Ë r�dI�
s� bÒ ��«Ë r�œ«b�√ hOKI� q�√ s� Í—Ëd{Ë
Ær�d�UJ�
–u�Q� uN� ¨ÕöDô« s� w�U��« oA�« U�«
qÒ J� ¨W�ËdFL�« WO�UH�« WO�u�u�b�ô« s�
W�dBM�Ë WO�u� WO�B� s� Ác� tKL�� U�
s�d�UNL�« »U??�—Ë V�U�ú� WO�«d�Ë WO�d�
bÒ { l{uL��«Ë `K���«Ë …dJ�FK� t�u��«Ë
Æw�«d��« u� U� qÒ �
s� Î UO�U� Àb�� U� u� d??�_« w� dOD��«
WO�u��UL�« WO�u�b�_« sO� Ã“UL�Ë ÃË«e??�
Î UO�UDO� Î «dJ� Z�M�� ¨WO�UH�« WO�u�b�_«Ë
s� W�dA��« a�—U� w� œuNF� dO� Î «dJ� ¨Î«d�b�
WK�L�L�«Ë ¨ÁcOHM� ‚d�Ë t�«Ëœ√Ë tDD� YO�
¨WO�UL� W�dA� …œU�≈ UOKLF� UDD�� w�
WO�u�d� W�K�_ l??�«Ë Â«b���« ‰ö� s�
w� WFMÒ B�Ë Î UOMO� WM�N� U�ËdO�Ë W�U��
t�u��« «c� »U�√ s� ‰uÒ L�Ë bÒ F� «d����
Ë√ ‚u��� dO�Ë l�«Ë ‚UD� vK�Ë w�«d�ù«
WO�U� ? u��UL�« WOL�� ¡U� UM� s�Ë ¨œuNF�
…b�b��«
rÒ � U� bM� n�u��« V�u��
ÂÒbI� U� dO�H��
Ò
WO�Ëd�« W�dJ�F�« WOKLF�« ¡UM�√ tM� nAJ�«
—œUB� X�dÒ  YO� ¨U??O??�«d??�Ë√ w� Î «d??�R??�
œu�u� WG�«œ W�œ_ UN�ö��« s� WOL�— WO�Ë—
vK� WO�u�uO��« ÀU��_« e�«d� s� b�bF�«
s� W�u�b�Ë W�uÒ L� ¨UO�«d�Ë√ W�—uNL� w{«—√
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Ò
…œdL�« —UO� V�U� v�« bO�u�« w�O�L�« o�dH�« u� —UO��« Ê√
q� w� W�cOHM��« WDK��« w� sOO�O�L�« q�LO� Íc??�«
¨W�dOOG��« ÈuI�«Ë VzU�J�«Ë WO�UM�K�« «uI�« w�e� WF�UI�
sOF� ◊UIM�« Ác� c�√ nKJL�« fOzd�« s� V�u��� U�
w�UO��«Ë w�UOM�« Á—uC� o�Ë —UO��« qO�L�Ë —U���ô«
UHKL�« w� W�uJ��« qL� Z�U�d� vK� eO�d��« l� w�FA�«Ë
ÆWO�öù«Ë WO�U�_«
v�« å¡UM��«å?� tK�« »e�Ë q�√ wzUM� ◊U�Ë√ dOA� –≈Ë
s� Î «b�√ wBI� ô WF�d� W�uJ� nO�Q� r�b� wzUM��« Ê√
Íc�« ⁄«dH�« VM��Ë WOAOFL�« U�u�Ë_« vK� e�d�Ë ·«d�_«
å¡UM��«ò XLK� ¨wK�«b�« —«dI��ô« œbN�Ë WOM�√ d�U�� „d��
vK� q�œ tK�« »e� Ê√ nO�Q��« WOKLF� W��«u� UN� s�
U�IF�« qO�c�� w�UIO�Ë qO�U� ≠ Êu� sO� ôUB�ô« j�
h�d� »e��« Ê√ WH�U� ¨W�uJ��« nO�Q� qON��� ¨rNMO�
‰UO� t��QL�Ë d��« wM�u�« —UO��« f�«u� W??�«“≈ vK�
w� WO�O�L�« W�—UAL�« vK� w�Uzd�« ⁄«dH�« WK�d� d�U��
qO�L� sOO�O�LK� ÊuJ� W�uJ� œu�Ë …—Ëd{Ë ¨WDK��«
bOF vK� tHK�� Íc�« ⁄«dH�« b� lOD���Ë UNO� Ê“«Ë
ÃU��≈ vK� »e��« qLF� p�c� ¨W�—uNL��« fOz— UO�ö
Æ—UO��« wBI� ô sJL� X�Ë Ÿd�Q� W�uJ�
Ò tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« VzU� È√— ¨p�– ‚UO� w�Ë
aOA�«
t�Ò _ ¨Íd�u�Ë w�U�√ d�√ W�uJ��« qOJA�ò Ê√ r�U� rOF�
sJL� q� ¨l�«u�« «c� w� ¡w� dÒOG�� Ê√ sJL� ô W�uJ� ÊËb�
w� ÂU�I�« œu�Ëò v�≈ U�Î �ô ¨åd��Q� d��√ —u�_« —u�b�� Ê√
W�—UAL�« s� X{d�√ WO�UOM�« q�J�« s� W�uL��Ë ¨bK��«
W�uJ� ÃU��≈ v�≈ ÍÒœR� qL� ÒÍ√ s� X{d�√Ë ¨W�uJ��« w�
‰¡U��Ë ÆåW{—UFL�« WOL�� UN�H� vK� XIK�√Ë ¨bK��« w�
b�b� w�UO� fK�� r��Q� øsL� W{—UF� r��√ò ∫r�U�
¨”UMÒ �« Âb�� qLF� «u�uI�Ë ¨rJ��U�d� «u�ÒbI� Ê√ ÷d�HÔ�
W�uN�� W�uJ�� ¨‰uN�� d�_ W{—UFL�« Ê«uMF� r�√b� «–≈
qON�� ÊËb�d� ô r��√ WIOI��« w� wMF� p�c� ¨bF� ÊuÒ J�� r�
Ác� ‰ö� «“U��S� ÂUOI�« ÊËb�d� ôË ¨W�uJ��« …œôË
w�dO�_« n�uL�«Ë Í√dÒ �« l� UÎ�UL� r��M� «c�Ë ¨WK�dL�«
—UE��U� ¨…d�H�« Ác� ‰ö� “U��≈ ÒÍ√ ‰UD�≈ vK� qLF� Íc�Ò «
ÊËb�d� ô rN�Ò √ …b�U� vK� ¨w�U��« bNF�« W??�ôË ¡UN��«
Æåw�U��« bNF�« l� q�UF�Ò �«

ريا�ضة

ال��س��ن��ة ال��راب��ع��ة ع��ش��رة /ال��ج��م��ع��ة  1/ت��م��وز 2022

Fourteenth year / Friday/ 1 July 2022

بطولة غرب �آ�سيا الثانية للنا�شئين في �ألعاب القوى
�أ�سماء البعثة اللبنانية وندوة �إعالمية االثنين
ّ
ينظم االتحاد اللبناني أللعاب القوى بطولة
غرب آسيا الثانية للشباب والشابات بين 3
و 6تموز  2022على ملعب ن��ادي الجمهور
برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
والتي س ُتفتتح رسميا ً عند الساعة الرابعة من
بعد ظهر األحد  3تموز في نادي الجمهور.
وستشارك عشر دول في البطولة وهي
سلطنة عُ مان  ،الكويت  ،قطر  ،اإلمارات العربية
المتحدة  ،اليمن  ،العراق  ،األردن  ،سوريا ،
فلسطين ولبنان.
ويضع القيّمون على منتخب وط��ن األرز
نصب أعينهم المنافسة على صدارة الترتيب
العام للميداليات وتحقيق انجاز صيف 2019
عندما احتل لبنان المركز األول في النسخة
األولى من البطولة .وفي ما يلي أسماء بعثة
لبنان التي يرأسها عضو االت��ح��اد جوزيف
ساسين وهي:
المدربون والمدربات :أليس كيروز ،وديعالحولي  ،إيلي سعد  ،رانا عيد ،صالح فران ،
علي عوض  ،كابي عيسى الخوري وحسين
عواضة.
 طبيب البعثة:الدكتور جهاد حدادنصور
 إعالمية البعثة :ماريز ّ الالعبون :ان��درو دان��ي ،جيمي جعجع،كيفن ارطون،عمار حمود ،محمد عز الدين،
الفرد محشي ،حسين صولي ،ابراهيم حيدر،
مالك شمص،علي كنعان ،ديمي كريس كعدي،
سليمان هبر ،عمر ارن����اؤوط ،ادوي��ن داغ��ر،
ادغارعزيز ،اوسكار حنا ،سيرغي طانيوس
وجوي سمعان.
الالعبات  :ميسا معوض ،ليا بوداكيان،آم��ن��ة كريمة ،شانيل ك��ام��ل ،ميا م��ل��ك ،ليا
حنا ،جنى ترمس،يارا رزق،منى ر ّمو،نغم
حسن،كريستا سليم،بيرال يوسف،انجي
دي��ب،ل��ي��ن ع���ازار،ل���وئ ح��د ّي��ب،ك��ارول��ي��ن
م��ك��اري،ت��ي��ا ن��ص��ار،ب��ي��ا س��رك��ي��س،م��ري��م

تميم �سليمان يك ّرم الإعالم الريا�ضي في لبنان

أقام رئيس نادي العهد المحامي
تميم سليمان حفل عشاء تكريمي
لعائلة اإلعالم الرياضي في دارته في
بعبدا.
وح��ض��ر ال��ح��ف��ل ح��ش��د كبير من
اإلعالميين إل��ى إداري��ي��ن في لعبتي
كرة القدم وكرة السلة تقدمهم رئيس
االتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس
هاشم حيدر ،ورئيس االتحاد اللبناني
لكرة السلة أكرم الحلبي الى رئيس
اتحاد البادمنتون جاسم قانصوه.
وكانت كلمات بالمناسبة لحيدر
وسليمان .ثم و ّزع سليمان دروع��ا
تقديرية الت��ح��ادي ك��رة القدم وكرة
ال��س��ل��ة ،ون��ادي��ي الحكمة وب��ي��روت
فيرست ومحطتي أم تي في والمنار،
وإلى جمعية اإلعالميين الرياضيين
والمركز اإلعالمي لنادي العهد ،ثم التقطت صورتان تذكاريتان بالمناسبة ،واحدة للحضور اإلداري،
واخرى للحضور اإلعالمي.
توحد الجسم االعالمي الرياضي مثنيا ً على ما حققته
وشدد حيدر في كلمته على ضرورة
ّ
منتخبات وفرق كرة السلة مؤخراً ،وآمالً التوفيق لمنتخبات كرة القدم في االستحقاقات المقبلة.
توجه سليمان إلى االعالميين الرياضيين شاكرا ً تلبيتهم الدعوة والفتا ً إلى أن الرياضة
كما ّ
اللبنانية استمرت رغم كثرة العوائق.

كرة �سلة :منتخب لبنان للذكور تحت � 17سنة
توجّ ه �إلى �إ�سبانيا للم�شاركة في بطولة العالم
يوسف،ناي مصطفى ورومي واكيم.

ندوة اعالمية

وفي إطار األنشطة الموازية لبطولة غرب
آسيا  ،ستعقد اللجنة اإلعالمية التحاد غرب
آسيا التي يرأسها أمين عام االتحاد اللبناني
وسيم الحولي (عضو اتحاد غ��رب آسيا)،

ن��دوة عند الثانية عشرة من ظهر االثنين 4
تموز في فندق «النكستر تمار» بالتنسيق مع
االتحاد العربي للصحافة الرياضية ،يتحدّث
خاللها اإلعالمي والمحاضر األولمبي وديع
عبد النور عن «أم األلعاب وأدواتها اإلعالمية
العصرية المؤثرة».
وسيتناول عبد ال��ن��ور أس��ال��ي��ب جديدة

في اإلض���اءة على ألعاب القوى من منطلق
خصوصياتها اإلعالمية وتن ّوعها ،كما سيتط ّرق
إل��ى األدوار المطلوبة من األس��ر وال��م��دارس
واألندية واالت��ح��ادات في هذا المجال ،وإلى
دور االعالم ومسؤولياته والمعالجة الخبرية
ومقاربتها في ظل وسائل التواصل الحديثة
والثورة الرقمية المتنامية.

نا�شئو الأردن �أبطا ًال لغرب �آ�سيا بكرة القدم
ومنتخب لبنان و�صيف ًا بعد عرو�ض متباينة
ت ّوج منتخب األردن بلقب بطولة غرب آسيا
للناشئين ،ألول مرة في مسيرته ،بعد فوزه على
منتخبنا الوطني بنتيجة  ، 0-1في النهائي
الذي أقيم على ملعب مدينة العقبة في األردن،
وحضر اللقاء رئيس االتحاد اللبناني للعبة
هاشم حيدر وأمينه العام جهاد الشحف.
وأحرز هدف الفوز للنشامى ،صالح فريج
إثر رأسية اصطدمت بالدفاعات اللبنانية في
الدقيقة  52من ضربة ركنية .ولعب المنتخب
اللبناني بطريقة متوازنة ،والحت له فرصة
مبكرة لكنه لم يستثمرها بالشكل المطلوب.
وحاول منتخب األردن ،الضغط من أجل هز
الشباك ،لكنه نتيجة التس ّرع.
ول��ع��ب منتخب لبنان ب��ح��ارس��ه البديل
كريستيان عوكر ،فيما اعتمد في عملية البناء
على سليم مسلم وشعيتو وزهر الدين وق ّوام
وحمدان وقصاص.
أما منتخب األردن فحافظ على تشكيلته
التي خاض بها المواجهات السابقة ،واعتمد
في عملية البناء الهجومي على الشمامرة وأبو
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خليفة وأبو عاقلة وصالح فريج.
والح��ت فرصة للمنتخب األردن���ي ،بعدما
توغل أبو عاقلة داخل منطقة الجزاء ليسدد
بعشوائية بدلاً من التمرير.
وفي الدقيقة  ،41سجل أبو عاقلة ،هدفا ً بعدما
استثمر كرة بالخطأ من مدافعي لبنان ،قبل أن
يقرر حكم الراية إلغاء الهدف بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني ،سرعان ما توج األردن
أفضليته ف��ي االنتشار واالس��ت��ح��واذ بهدف
السبق من ركنية وجدت صالح فريج يدكها
برأسه داخل شباك عوكر.
وحاول منتخب لبنان ،البحث عن التعديل
لكنه وجد صعوبة في عملية االختراق ،حيث
عمل األردن على تشكيل الكثافة العددية
الالزمة في مناطقه الدفاعية.
وتواصلت األفضلية األردنية ،حيث مرت
رأسية أبو رحمة بجوار القائم ،فيما مضت
تسديدة صبرة القوية من فوق المرمى.
ومضى الوقت المتبقي دون جديد ،ليخرج
منتخب األردن في النهاية بفوز ثمين.

الب�صرة العراقية ت�ست�ضيف خليجي  25مطلع العام المقبل
أعلنت وكالة األنباء العراقية الرسمية،
أمس الخميس ،أن االتحاد الخليجي لكرة القدم
صوت باإلجماع على إقامة بطولة خليجي 25
في العراق في مدينة البصرة.
وذك����رت ف��ي خ��ب��ر ن��ش��رت��ه ،أن «ات��ح��اد
كأس الخليج العربي صوت باإلجماع على
استضافة البصرة للنسخة  25من بطولة
الخليج العربي ،المقرر إقامتها مطلع العام
المقبل .2023
وأضافت ،أن «التصويت جاء في اجتماع
رؤس��اء االتحادات الخليجية الذي عقد أمس
الخميس بعد قناعة الوفد الخليجي بجاهزية
العراق وتوفر جميع المتطلبات إلنجاح هذا
االستحقاق».
وهذه المرة الثانية يستضيف فيها العراق
بطولة ك��أس الخليج بعد األول��ى في العام
 1979في العاصمة بغداد والتي توج بلقبها.
يذكر أن منتخب البحرين هو آخر المت ّوجين
بلقب ك��أس الخليج العربي للعام 2019
بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب
السعودية بنتيجة .0-1

غ��ادرت بعثة منتخب لبنان للذكور (تحت ال 17سنة) بكرة السلة الى ملقة (اسبانيا)
للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام بين  2و 10تموز  .2022وض ّمت البعثة :عضو االتحاد
المحاسب هشام جرادي (رئيساً)،ربيع فرنسيس (مدرباً) ،جورج عقيقي ومارون ديب (مساعدين
للمدرب)،جو عرموني (معالجا ً فيزيائياً) ،متري حبيب(لياقة بدنية) ،كلود ابي جبرايل (حكما ً
دولياً) ،جان بول الشامي (قائدا ً للمنتخب) ،جاد طبارة ،ريان هاشم ،جيورجيو قزي ،سيروج
افيديسيان ،راي ابو سليمان ،انطوني النبّا ،طوني عواد ،براين صالح،كارل زماطة،كريس هاشم
ونيقوالي شويري (العبين).
ويشارك في بطولة العالم  16منتخبا ً موزعين على أربع مجموعات كاآلتي:
المجموعة األولى:نيوزيلندا ،فرنسا،صربيا وكندا.المجموعة الثانية:اسبانيا ،الدومينيكان،اليابان وليتوانياالمجموعة الثالثة:لبنان،الواليات المتحدة،مالي وسلوفينيا.المجموعة الرابعة:اوستراليا ،األرجنتين،مصر وبولونياوسيستهل لبنان مباراته السبت ( 2تموز) ضد الواليات المتحدة ثم األحد( 3تموز) ضد مالي
على أن يواجه سلوفينيا الثالثاء ( 5تموز) في ختام مباريات الدور األول.

رحلة موراتا مع يوفنتو�س �إنتهت!
أعلن المهاجم اإلسباني ألفارو موراتا ،أمس
أنه سيترك ن��ادي يوفنتوس مع نهاية فترة
إعارته على مدى السنتين األخيرتين ،علما ً بأنه
مرتبط بعقد رسمي مع أتلتيكو مدريد حتى 30
حزيران  .2023وقال موراتا ( 29عاما) عبر
حسابه على «إنستغرام»« :لطالما دافعت عن
أل��وان هذا القميص بكل قوتي وسأبقى دائما ً
مشجعا ليوفنتوس» من دون أن يحدد وجهته
المستقبلية.
وبدوره ،أكد يوفنتوس نهاية مشوار موراتا
معه بقوله «لقد انتهت مغامرة ألفارو موراتا.
سيبقى هدفه األخير والرائع ،ذلك الذي سجله
في مرمى التسيو ( )2-2في  16أيار الماضي
خالل آخر ظهور له بقميص يوفنتوس».
وسبق لموراتا أن لعب في صفوف يوفنتوس
أيضا بين عامي  2014و .2016وت ّوج موراتا في صفوف «السيدة العجوز» بلقب الدوري اإليطالي
مرتين عامي  2015و ،2016وبكأس إيطاليا ثالث مرات أعوام  2015و 2016و.2021
وكان مهاجم ريال مدريد اإلسباني وتشيلسي اإلنكليزي سابقا عاد إلى يوفنتوس في أيلول في
العام  2020على سبيل اإلعارة لمدة موسمين.

مدرب بر�شلونة ال�سابق فالفيردي
مد ّربا جديد ًا لأتلتيك بلباو

توتنهام ي�ضم البرازيلي ري�شارلي�سون من �إيفرتون
أفاد فابريزيو رومانو ،الخبير في انتقاالت
الع��ب��ي ك���رة ال���ق���دم ،ب���أن ن����ادي توتنهام
االنكليزي حسم تعاقده مع النجم البرازيلي
ريشارليسون من إيفرتون في صفقة تجاوزت
قيمتها  50مليون جنيه إسترليني.
وك��ت��ب الصحفي اإلي��ط��ال��ي الشهير على
حسابه في موقع «تويتر»« :لقد وقع توتنهام
مع ريتشارليسون على صفقة دائ��م��ة ..ت ّم
االتفاق على مبلغ مبدئي قدره  50مليون جنيه
إسترليني إضافة إلى متغيرات (لم يتم تحديد
قيمتها).
ونقلت محطتا «ب��ي ب��ي س��ي» و»سكاي
سبورتس» أن إيفرتون بحاجة إل��ى إنهاء
الصفقة ب��أس��رع وق��ت للمساعدة ف��ي وضع
الموازنة مع السنة المالية المنتهية أمس.
وتكبد إيفرتون خسائر بقيمة  372مليون
جنيه إسترليني على م��دار السنوات الثالث
الماضية.
وتنص قواعد ال��دوري اإلنكليزي الممتاز
ّ
على أن خسائر األندية يمكن أن تبلغ 105
ماليين جنيه إسترليني على م��دى ثالث
سنوات ،قبل أن يتم تخفيف القيود بسبب

جائحة فيروس كورونا.
وكان ريشارليسون ( 25عاما) ،انضم إلى
إيفرتون قادما من واتفورد في العام 2018
مقابل  50مليون جنيه إسترليني.
وسجل «راقص السامبا»  53هدفا في 152
مباراة لصالح إيفرتون ،منها  6أه��داف في
المباريات التسع األخيرة في الموسم الماضي
ليساهم في بقاء ن��ادي «ميرسيسايد» في
الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وي��ل��ب��ي االن��ت��ق��ال إل���ى ت��وت��ن��ه��ام رغ��ب��ة
ريشارليسون في المشاركة بمسابقة دوري
أبطال أوروب��ا ،لكنه سيواجه منافسة قوية
لفرض نفسه واللعب بانتظام في ظل وجود
الثنائي الهجومي هاري كين والكوري الجنوبي
سون هيونغ مين.
وكان توتنهام الذي يشرف عليه المدرب
اإليطالي أنطونيو كونتي قد تعاقد خالل سوق
االنتقاالت الحالية مع الجناح الكرواتي إيفان
بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر اإليطالي،
والحارس فرايز فورستر من ساوثهامبتون،
والع���ب ال��وس��ط ال��م��ال��ي إي���ف بيسوما من
برايتون.

أصدر نادي أتلتيك بلباو اإلسباني بيانا رسميا ،أمس الخميس ،إلعالن تعاقده مع المدرب
إرنستو فالفيردي لتولي مسؤولية تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل .وسيعود إرنستو
فالفيردي إلى عالم التدريب مرة أخرى منذ إقالته من تدريب فريق برشلونة في شهركانون الثاني
من العام .2020
وأكد نادي أتلتيك بلباو عبر موقعه الرسمي ،توقيعه مع المدرب إرنستو فالفيردي صاحب أكبر
عدد من المباريات في تاريخ النادي الباسكي بواقع  306مباراة .
ويتولى إرنستو فالفيردي تدريب أتلتيك بلباو في والية ثالثة ،حيث تولى تدريب الفريق أول
مرة بين  2003و ،2005قبل أن يقوده مجددا ً بين  2013و .2017وتمكن فالفيردي من كسر جفافا ً
دام  31عاما دون ألقاب مع أتلتيك بلباو عندما ت ّوج بكأس السوبر اإلسباني  2015على حساب
برشلونة.
وسيعود فالفيردي إلى األضواء مرة أخرى بعد الفترة التي أمضاها في برشلونة (-2017
 ،)2020والتي فاز بها بأربعة ألقاب :الدوري اإلسباني (مرتان) وكأس ملك إسبانيا (مرة واحدة)
وكأس السوبر اإلسباني (مرة واحدة).
وقد بدأ فالفيردي مسيرته التدريبية مع الفريق الباسكي أتلتيك بلباو كمدرب لفئات الشباب قبل
تعيينه مدرب مساعد في الفريق األول ومن ثم مدير فني ،وبعد ذلك ،قام بتدريب أندية إسبانيول
وأولمبياكوس اليوناني في فترتين ،وفياريال وفالنسيا ،وعاد من جديد ألتلتيك بلباو ثم رحل إلى
برشلونة.
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تموز ومقاومة الإرهاب ()1

بوجو والذكورة ال�سامة هذه المرة

} يكتبها الياس ّ
عشي

يتحفنا بوجو مر ًة أخرى بتحدثه عن الذكورية السامة ،ويرى
بوجو ،والذي تص ّر زوجته كاري سيمونز فيما يبدو على خربطة
شعره ونكثه بطريقة يبدو معها إنسانا ً بوهيميا ً فوضويا ً كل صباح،
أن العالم لربما كان أفضل حاال ً لو أنه حظي بأنوثة بلسمية أكثر في
مواقع القيادة وبالذات روسيا ،كأني بـ بوجو نسي أو تناسى انّ
رئيسة وزراء امبراطوريته السابقة مارغريت ثاتشر هي من شنت
حربا ً عدوانية لم يسبق لها مثيل على جزر أرجنتينية ال تمتّ بصلة
إلى بلده ،وعلى بعد آالف األميال ،فهل كانت ماغي تمارس أنثوية
مالئكية عندئذٍ؟ أم أنّ ك ّل ما يفعل المليح مليح؟
على األق ّل بوتين كان ير ّد عدوانا ً وتحرشا ً ناتويا ً ّ
فظا ً على حدوده
المباشرة ،واستفزازا ً يمثل تهديدا ً ألمنه القومي ،وفي واقع الحال
فلقد ر ّد عليه الناطق الصحافي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
قائالً ،ب��أنّ فرويد لربما سيكون سعيدا ً لو أنه ص��ادف بوجو في
حياته ،وأضيف إلى ذلك بأنّ فرويد كان سيجد ضالته في بوجو
إلثبات وجود الحلقة المفقودة بين التيس واإلنسان ،ألم يتحفنا قبل
سنتين حينما تحدث عن المناعة القطيعية والتي لو قيّض للعالم
تطبيقها لكانت اإلنسانية فقدت منذها ما ال يقل عن  50مليون إنسان
على األقل”.
يبدو انّ أفضل شيء من الممكن لـ بوجو عمله هو ترك  10داوننغ
ستريت لمن هو أكثر جدية منه واالستغراق في حفالته الماجنة
بغض النظر عن وجود جائحة من عدمه ،وستجد كاري ك ّل الوقت
للعبث بشعره من الصباح وحتى المساء.

عندما أعلن سعاده تأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعي ،إ ّنما كان
��ؤس��س ،ف��ي خطة نظاميّة ممنهجة،
ي ّ
لمقاومة اإلره��اب الجاسم ،بأشكاله
المتع ّددة ،على صدر األمة السورية.
فمعاهدة «سايكس ـ پيكو» لم تكن
��ي مارسته دولتان
س��وى عمل إره��اب ّ
عظميان ع��ل��ى ش��ع��ب خ���رج ل��ت�� ّوه من
إرهاب العلمنة والتتريك .
ووع�������د ب���ل���ف���ور ه����و إره��������اب آخ���ر
أسس
للغطرسة البريطانية ،إره��اب ّ
إلق��ام��ة وط���ن ي��ه��ودي ع��ل��ى ج���زء من
األمة السورية .
هذا اإلرهاب الممنهج وعاه سعاده،
وواج��ه��ه بالمقاومة التي ت ّوجها في
الثامن من تموز على رمال بيروت.
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} صباح برجس العلي
يبدو أ ّننا غدونا كما م��رآة السيّارة أبعادنا ا ّلتي ُترى
ّ
المتحضر ال
ال تعكس الواقع .أصبحنا في مجتمع وجهه
المتحجر.
يشبه باطنه
ّ
في سبعينيات القرن الماضي الحظ (ماو تسي يونغ)
الذي كان وقتها مستشار الزعيم الصيني الشيوعي تغيّرا ً
في سلوك (لين بياو) الذي كان يشغل مركزا ً مرموقا ً في
الحزب.
فجأة أصبح (بياو) شديد ال��و ّد تجاه الوزير ،يمدحه
بطريقة مبالغ فيها ،لهذا ارت��اب الوزير من ه��ذا التغيّر
المفاجئ ،ووض��ع صديقه تحت المراقبة ،فاكتشف أنه
ّ
يخطط للقيام بانقالب عليه.
ُترى هل من الممكن أن يتغيّر الناس هكذا فجأة من دون
غاية؟
يمكنك أن تعيش حياة وفيرة ومختلفة عن تلك التي
تعيشها اآلن إذا تعلمت كيف تتح ّكم في أفكارك ومشاعرك
على ح ّد سواء.
االهتمام الشديد بعد اإلهمال يجب أن يكون مفزعا ً أكثر

م ّما هو مطمئن.
واإلهمال الشديد بعد االهتمام هو في الغالب رسالة
مفادها أنّ هذا المرء يحزم حقائبه وسيغادر عالمك ع ّما
قريب.
إنّ اختيارات الناس تعكس أذواقهم وميولهم الذاتيّة،
نسبي يختلف من شخص آلخر ،فال تشغل
والذوق موضوع
ّ
حياتك بمالحقة األسباب المؤدية إلى تغيّر طباع الناس،
تعلم فحسب ،تعلم من ك ّل درس وستكسب الحياة بأق ّل
الخسائر.
فالحياة قصيرة مهما طالت ،وهي أشبه بلعبة تخوضها
ّ
محطات عدّة وصوال ً إلى المرحلة األخيرة.
لتنتقل عبر
بعضنا يتم ّكن من الوصول إلى المستوى النهائي حيث
يتواجد العظماء والحكماء وك ّل إنسان ارتقى فكرا ً وروح��اً،
والبعض اآلخر يظ ّل عند البدايات أو يتجاوز بضع مراحل دون
أن يصل إلى خط النهاية الذي ال يصله سوى ندرة من البشر.
بعض الناس لألسف الشديد يعيشون بالطريقة نفسها
طيلة حياتهم ،فال يقبلون التغييّر الحاصل في العالم
الخارجي ،فال يقتنعون أنّ يتغيّر عليهم شخص بين ليلة
وضحاها!

يجب أن نكون على دراي��ة وقناعة مطلقة أنّ البشر
يتغيّرون بشكل مذهل ،وتنقلب أحوالهم رأسا ً على عقب
البعض ينقلب من ق ّمة الكفر والجحود إلى ق ّمة اإليمان،
ومن ق ّمة اإليمان إلى ق ّمة النكران.
من الخطأ إلى الصواب ،ومن الصواب إلى الخطأ.
م��ن االن��ح��راف إل��ى االس��ت��ق��ام��ة ،وم��ن االستقامة إلى
االنحراف.
فكم من قدم ّزلت بعد ثبوتها ،وقد كان إبليس أ ّول األمر
يسابق المالئكة في العبادة.
في النهاية سينتهي العرض وتسدل الستائر ،وستخرج
للحياة من ظلمة مسرحهم و ُتبصر النور .ستعرف أنّ من
يحبّك سيَراك رائعا ً حتى في صمتك ،من ينثر عطر محبته
على األيام الجا ّفة من العواطف ،ومن يكرهك لن يبصر فيك
جماال ً حتى لو سايرت رغباته وستكتشف شكالً جديدا ً
للسعادة لم تشعر به من قبل.
عندما ال تتج ّرد م��ن نفسك ،عندما تتعامل بصفتك
إنسان.
الغباء اختيار وليس ابتالء.
إ ّنها قلوب وليست قفازات بالستيكيّة.

المو�سيقي الرابع
اختتام فعاليات ملتقى طرطو�س
ّ
تم ّيزت بالتن ّوع وغنى الأن�شطة من خالل الحفالت الفن ّية والندوات الثقاف ّية

الدولي لل�شباب في ال�شمال يك ّرم
المنتدي
ّ
الدكتور رامز ف ّري

ك ّرم المنتدى الدولي للشباب في الشمال برئاسة هنادي مشرف ،رئيس الرابطة الثقافية الدكتور
رامز فري ،حيث قدّم إليه شهادة تقدير ،نظرا ً لجهوده في إحياء الثقافة واألدب في طرابلس ،رغم
كل التحديات السيئة واألوضاع المزرية التي تم ّر بها طرابلس خاصة ولبنان عامة.
وقالت مشرف «تكريمنا اليوم للدكتور فري ،هو تكريم للثقافة في طرابلس والشمال ،إنّ
المبادرة الشجاعة التي قامت بها الرابطة الثقافيّة في تنظيم معرض ثقافي هذا الشهر ،جاءت في
وقت يعاني فيه البلد من انهيار على الصعد كافة».
أضافت« :نحن نؤكد كمنتدى دولي للشباب ،بأنه ال يمكننا االستسالم للظروف الصعبة ،بل
علينا المواجهة وتشجيع الشباب على رفض الواقع المزري من خالل إعادة طرابلس لمكانتها
الحقيقيّة ،مدين ًة للعلم والعلماء».
وختمت مشرف« :دعوتنا إلى كل المثقفين لرفع صوتهم ضد الفساد السياسي وغير السياسي،
من خالل توعية مجتمعاتنا ،ثقافياً ،فال ب َّد للي ِل الفساد أن ينجلي».

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

اختتمت فرقة الموسيقى العربيّة التابعة
��ي للموسيقى ف��ي طرطوس
للمعهد ال��ع��رب ّ
فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي الرابع
الذي أقامته مديريّة الثقافة بالمحافظة على
م��دى أس��ب��وع ف��ي ع��دد م��ن المراكز الثقافيّة
بالمحافظة.
الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح المركز
العربي في مدينة طرطوس ،قدّمت
الثقافي
ّ
ّ
فيه الفرقة مقطوعات موسيقيّة شرقيّة من ّوعة
وباقة من األغاني التراثية الشعبية والطربية
إلى جانب مختارات من أغاني السيدة فيروز.
وقالت ديمة عيسى مدير المعهد في تصريح
صحافي« :إن���ه ي��أت��ي ضمن الملتقى ال��ذي
افتتحت فعاليّاته بعرض موسيقي ألوركسترا
المعهد يوم الخميس الفائت» ،الفتة إلى أن
المعهد ال��ذي تأسس منذ نحو ست سنوات
يتبع منهاجا ً تدريس ّيا ً متكامالً ويبلغ عدد
أف��راده  550طالبا ً وطالبة من فئات عمريّة
مختلفة.
وأوضح كمال بدران مدير الثقافة أن فعاليات
الملتقى بدورته الرابعة تميّزت بالتن ّوع وغنى
األنشطة الثقافية التي قدمت فيه لتتناغم
المقطوعة الموسيقية العربية والشرقية مع
الغربية لفرق األوركسترا والكورال مع األغاني
التراثية الشعبية المحلية والطربية من خالل
الحفالت الفنية إلى جانب الندوات الثقافية.

المدير اإلداري
نبيل بونكد

وشهد الملتقى خالل األيام الماضية حفالت
موسيقية متن ّوعة استضافتها صاالت المراكز
الثقافية في صافيتا وبانياس والشيخ بدر
والتي القت حضورا ً جماهيرياً ،حيث أحيت
الفنانة لينا ميهوب وفرقتها الموسيقية المؤلفة
من  26عضوا ً من اليافعين واألط��ف��ال حفالً
موسيقيا ً في المركز الثقافي في الشيخ بدر قدّمت
فيه مجموعة من األغاني الوطنية والموشحات
باللغتين العربية واإلنكليزية إضافة ألغانٍ
فردية ومقطوعات موسيقية متن ّوعة.
وفي ثقافي بانياس قدّم الفنان كمال حميد
مجموعة من األغاني من محافظات عدة تمثل
تراثها الشعبي مثل «ويلي منك يا ويلي – يا
مال الشام -ابعتلي جواب – شفتك يا جفلة
عالبيدر طالعة  -محبوب قلبك سميتني -
عشرين عام».
وأقيم في صالة المركز الثقافي في مدينة
صافيتا حفل فني من ّوع أحيته فرقة نينار
الموسيقية بمشاركة م��ا ي��ق��ارب  60عازفا ً
وعازفة على مختلف اآلالت وفي الكورال من
عمر  4إلى  14عاما ً وتم خالل الحفل تقديم
معزوفات غربية وشرقية إلى جانب تقديم
مجموعة من األغاني العربية.
كما ش��ه��دت صالتي المركز الثقافي في
ب��ان��ي��اس وص��اف��ي��ت��ا إل���ى ج��ان��ب ال��ح��ف�لات
الموسيقيّة محاضرة قدّمها الباحث الموسيقي
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جمال ع��واد على م��دى يومين والتي جاءت
تحت عنوان «طريق النحل ـ التجديد في قوالب
العربي عند األخوين رحباني» تمحورت
الغناء
ّ
ح��ول ال��ت��ن�� ّوع ف��ي المقطوعات الموسيقية
وتقديم الصورة اإليحائيّة عبر تشكيل الجملة
الموسيقية مع اختيار النغمة األنسب لها
وصياغتها ضمن ق��ال��ب موسيقي يحاكي
الصورة البصرية لألغنية.
واخ��ت��ار ع���واد المتخصص ب��ال��دراس��ات
والتأليف الموسيقي منذ نحو  15عاما ً من

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

سلسلة «كرم اللولو» أغنية «طريق النحل»
للسيدة فيروز ليضيء على تفاصيلها اللحنية
التوزيعية والغنائية وتوضيحها بالعلم
والمنطق الموسيقي مع شرح رافقه استماع
لتلك األغنية بشكل مقاطع مجزأة لشرح تلك
التفاصيل ،وق��ال في تصريح صحافي« :إن
اختياره لهذه األغنية لكونها تتميّز بما أسماه
اللقطة الموسيقيّة وتميّز القالب الذي قدّمت
فيه لنرى تلك النحلة وكأنها موجودة أمامنا
بالفعل».

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق
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