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جّدد النظام التركي ممارساته وجرائمه بحق 
التي  المناطق  تتريك  إلى  الرامية  السوريين 
كشفت  حيث  السورّية،  األراض��ي  من  يحتلها 
االحتالل  ع��زم  ع��ن  إدل��ب  ف��ي  محلية  م��ص��ادر 
التركي ومرتزقته إحداث ما ُيسّمى »أمانة عامة 
لسلطات  تتبع  المحافظة  في  المدني«  للسجل 
محلية  مجالس  وتشكيل  مباشرة  االح��ت��الل 
تحت  تزال  ال  التي  والقرى  والبلدات  المدن  في 

سيطرة مرتزقتها اإلرهابيين.
محاوالت  الماضية  األشهر  في  وتصاعدت 
في  واق��ع  كأمر  التتريك  فرض  التركي  النظام 
اإلرهابيين  مرتزقته  مع  يحتلها  التي  المناطق 
حيث  مختلفة  ومناحي  أوسع  مناطق  لتشمل 
االحتالل  ق��وات  أن  عن  محلية  مصادر  كشفت 
البطاقة  سحب  اإلرهابيين  مرتزقتها  من  طلبت 
الجهات  عن  الصادرة  والعائلية  الشخصية 
من  السورية  العربية  الجمهورية  في  المعنية 

المواطنين واستبدالها ببطاقات تركية.
ويحاكي هذا األسلوب والنهج للنظام التركي 
جرائم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق أهلنا 
في الجوالن السوري المحتل في محاولة ُمكّررة 
المحتلة  المناطق  عن  السورية  الهوية  لسلخ 
عبر تغيير أسماء الشوارع والمدارس والمعالم 

الرئيسة في المدن والبلدات المحتلة.
االستحقاق  بنجاح  وابتهاجاً  ذل��ك،  إل��ى 
بمنصب  األسد  بشار  الدكتور  وفوز  الدستورّي 
منطقة  ع��ش��ائ��ر  أق��ام��ت  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي��س 
الميادين فعالية شعبية بمشاركة وفود من كل 

وحفالً  شعرّية  قصائد  إلقاء  تضمنت  العشائر 
فنياً أحيته نخبة من الفنانين الشباب.

أقيمت  التي  الفعالية  في  المشاركون  وحمل 
الدكتور  وص��ور  الوطنية  األع��الم  أمس  مساء 
حلقات  عقد  مع  الفرح  من  أج��واء  وسط  األسد 

الدبكة مرّددين هتافات تعبر عن حب الوطن.
العشائر  أب��ن��اء  تمّسك  المشاركون  وأك��د 
التراب  وسالمة  ووح��دة  الوطنية  بالثوابت 

السوري مجددين ثقتهم بتحرير كامل األراضي 
األميركي  المحتل  وطرد  اإلرهاب  من  السورية 
وأذنابه من أراضي الجزيرة السورية مشيرين 
إلى أن فوز الدكتور بشار األسد في االنتخابات 
الرئاسية وإنجاز االستحقاق الدستوري تأكيد 
على عودة األمن واالستقرار إلى سورية ودليل 
واستقاللية  السورية  الدولة  وتعافي  قوة  على 

قرارها الوطنّي.

ع�صائر »الميادين« تقيم فعالّية احتفالّية بمنا�صبة فوز الدكتور ب�صار الأ�صد بمن�صب رئي�س الجمهورّية

االحتالل التركّي.. جريمة تتريك مناطق اإدلب المحتلة

الربيع  مع  للمنطقة  األميركي  التخريب  قطار  انطالق  قبل   -
إعالمياً  ورعايته  بتمويله  الخليج  دول  وتكليف  العربي، 
ومخابراتياً، كانت دول السعودية واإلمارات وقطر تقف في موقع 
متحفظ تجاه تبني أي خطوات تصادمية مع قوى المقاومة، رغم 
تموز  حرب  منذ  والخصومة  للتباعد  واضحة  معالم  ظهور  بدء 
2006 التي لعب فيها الثنائي السعودي اإلماراتي دوراً تحريضياً 
المقاومة، بينما تمّيزت بقطر بتبني موقف عبرت عنه قناة  على 
المقاومة، لدرجة رفع شعار »شكراً قطر«  الجزيرة بالوقوف مع 
التعبير عن تقدير هذا الموقف. وجاءت الحرب على سورية  في 
العربي  الربيع  بقيادة  البدايات  في  لقطر  مرجعياً  دوراً  لتظهر 
الى سورية، مع صعود دور  من تونس وليبيا إلى مصر وصوالً 
األخوان المسلمين في المشروع األميركي والمكانة التي تستعد 

لها تركيا تحت شعار العثمانية الجديدة من جهة ثانية.
رعاية  وتوّزعت  الجميع،  ت��ورط  سورية  على  الحرب  في   -
بلدها،  على  الحرب  في  إشراكها  المطلوب  السورية  التجمعات 
إعالمها،  ومواقع  مقارها  توّزعت  كما  ال��دول،  هذه  عواصم  بين 
الدول  هذه  من  ممّولة  جديدة  فضائيات  وظهرت  قادتها،  وإقامة 
االنخراط بالحرب،  الحرب، رغم تفاوت درجات  لتزخيم مسيرة 
فكانت اإلمارات فيها أقل المتورطين، وهي حافظت على الخطوط 
والخيوط مع دمشق وصوالً لتشكيل طليعة الدول العربية التي 
السعودية  ت��رّددت  بينما  التواصل،  إلى  المقاطعة  من  ع��ادت 
وصوالً لبدء مسيرة العودة، بقيت قطر وحدها على ضفة العداء 
المستحكم، وفيما جاءت حرب سيف القدس بصفتها حرباً لمحور 
في  واإلم��ارات  السعودية  ظهرت  المواقف،  فرز  تعيد  المقاومة، 
حماس  حركة  تبني  موقع  من  قطر  حاولت  بينما  التجاهل،  حال 
تجاهل المتغيرات الكبرى التي حملتها الحرب لجهة رجحان كفة 
المقاومة حتى داخل تركيبة وتوازنات حماس، لتتجاهل  محور 
عن عمد ومعها من بقي في حماس على حال اإلنكار، أن سورية 

شريك في صناعة النصر.
الحروب  نهاية  تحملها  التي  الكبرى  التحّوالت  أبواب  على   -
األميركية بسبب الفشل، ومعها تراجع مصادر قوة الكيان بسبب 
الخليجي،  السياسي  الثالثي  دول  تعيش  معاً،  والفشل  العجز 
التي انقسمت وبلغ العداء بينها ذروته قبل شهور، حال إنكار أن 
زمن زعامتها الوهمية الذي حمله الربيع األميركي على المنطقة 
قد انتهى، وتحمل كل منها وشماً يصعب عليها تخطيه من بقايا 
هذا االستعمال الذي كانت عرضة له في هذه الحروب الفاشلة. 
تخطي  عليها  ويصعب  اليمن  ح��رب  وش��م  تحمل  فالسعودية 
نصر،  تحقيق  باستحالة  اليقين  رغم  شجاعة،  بمراجعة  عقدته 
بالحصول  األمل  وفقدان  سياسية،  مكاسب  تحقيق  واستحالة 
على المزيد من التغطية الدولية، واإلمارات تحمل وشم التطبيع 
وتبالغ في التورط دون فتح باب التراجع، رغم ما ظهر في حرب 
سيف القدس من تراجع خطير في مكانة الكيان ومستقبله، بينما 
وحسابات  تفكير  دون  وتمضي  سورية  لعنة  وشم  تحمل  قطر 
سورية،  في  االنتصار  حقيقة  لتجاهل  الرمال  في  رأسها  دفن  في 
مرتهنة للحظة المراجعة التركية المحكومة بحسابات ال يجب أن 

تدفع قطر ثمنها بأي حساب عاقل.
العالقات  أزمة  المسلمين  األخ��وان  حول  االنقسام  يفّسر  ال   -
سطح  على  طفوه  رغم  اإلماراتي،  السعودي  والثنائي  قطر  بين 
الخالف. وها هي تركيا تعرض رؤوسهم للبيع لتطبيع عالقتها 
مكانة  على  التسابق  في  السبب  يبدو  ما  بقدر  والخليج،  بمصر 
العربية،  الزعامة  وهم  إدارة  في  األميركي  عند  المعتمد  الوكيل 
الطامح  الثالثي  أط��راف  بها  ت��ورط  التي  ال��ح��روب  أدت  التي 
ومتواضعة  عاقلة  دول  حافظت  بينما  تهديدها،  الى  للزعامة، 
التطلعات على مكانتها كالكويت وعمان. ومع التراجع األميركي، 
تحاول دول الثالثي فتح قنوات خلفية للتأقلم، فتبدأ السعودية 
حواراً مع إيران، التي قالت إنه بسببها ذهبت جيوش السعودية 
الى اليمن وصنفت حزب الله إرهابياً، وتعود اإلمارات الى دمشق 
التي قالت إنه بسببها قاطع اإلماراتيون حزب الله، وتقف قطر مع 
غزة وفلسطين حيث الموقع األصلي لحزب الله، ويجتمع الثالثة 
على تحميل حزب الله مسؤولية فشل مشاريعهم، بينما تحتاج 
سياساتهم الى مراجعة أبعد من مجرد التكتيكات ألن الذي تغير 

في المنطقة استراتيجي بامتياز.
)التتمة ص6(

ال�صعودية والإمارات وقطر: 

التوّرط والتراجع والعقد

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

نحو  المتسارع  التقدم  مسار  رص��د  بين  م���وّزع  واإلقليمي  ال��دول��ي  المشهد 
توقيع محاضر العودة األميركية الى االتفاق النووي مع إيران، وما يشهده كيان 
والتركيب  الفك  مساعي  بين  السباق  ظل  في  أوراق،  وخلط  ارتباك  من  االحتالل 
المهّدد  االح��ت��الل  ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ت��ح��ال��ف  وذه���اب  للتصعيد،  م��ن��ع��اً  األم��ي��رك��ي��ة 
سقوف  رفع  الى  والمتطرفين  المستوطنين  وجبهة  نتنياهو  بنيامين  بالرحيل 
التهديد بالمزيد من هذا التصعيد، بعدما تداخلت المعركة خالل اليومين المقبلين 
الكنيست، وبين مستقبل  أمام  الثقة  لنيل  الحكومة ومصير عرضها  بين مستقبل 

مسيرة األعالم الصهيونية في القدس.
األبيض  للبيت  واشنطن  م��ن  ج��دي��دة  تصريحات  ال��ن��ووي  الملف  جبهة  على 
األولوية  أن  يؤكد  األبيض  فالبيت  االتفاق،  إلى  للعودة  للتمهيد  الخارجية  ووزير 
أن  يشرح،  بلينكن  توني  الخارجية  ووزير  نووي،  سالح  إيران  امتالك  عدم  هي 
الى  عودتها  تتّم  لم  ما  أسابيع  الى  تقلصت  النووي  للسالح  إي��ران  امتالك  مهلة 

االتفاق والضوابط التي يضمنها.
االحتالل  شرطة  عن  األول  المشهد،  تختصر  إعالنات  ثالثة  الكيان  جبهة  على 
بلسان المفوض العام يقول بإلغاء المسيرة المخصصة لرفع األعالم فيما يسّمى 
المقاومة  لقوى  والثاني  األمنية،  لالعتبارات  السبب  ويعيد  القدس،  توحيد  بيوم 
اقتربت  إن  مجدداً  الوضع  انفجار  من  عدنا  عدتم  إن  شعار  تحت  يحّذر  غزة  في 
أما  واألق��ص��ى،  ال��ق��دس  م��ن  والمتطرفون  المستوطنون  ينظمها  التي  المسيرة 

المسيرة  لتنظيم  العمل  لمواصلة  دعت  التي  الهيكل  ح��راس  منظمة  فمن  الثالث 
يفعله  ما  إن  نتنياهو  قال  فيما  األقصى،  المسجد  باقتحام  مهّددة  الخميس  يوم 
الدماء  سفك  بنقل  الخارج  مع  المواجهة  استبدال  هو  الجديدة  الحكومة  مشروع 

إلى الداخل.
فريقي  بين  الواجهة  ال��ى  ع��اد  السياسي  التصعيد  حيث  اللبناني،  الشأن  في 
بحرب  التراشق  وع��اد  الحكومة،  بتشكيل  المكلف  والرئيس  الجمهورية  رئيس 
ثنائي  أن  المتعثر  الحكومي  المسار  تواكب  مصادر  أكدت  واالتهامات،  البيانات 
لم  بري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  مبادرة  وراء  الوااقف  أمل  وحركة  الله  حزب 
إمكانية إحداث اختراق في جدار األزمة، وهو ال يزال يملك  اليأس من  إلى  يصل 

الصبر الالزم لمواصلة مساعيه للتهدئة أوالً ولعودة البحث بالمخارج ثانياً.
العتمة،  في  لبنان  دخول  اقتراب  مع  المعيشية،  القضايا  تحركت  الواجهة  إلى 
االعتمادات  فتح  وتعثر  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  لدى  الفيول  مخزون  نفاد  بسبب 
الشاطئ  قبالة  السفن  تحمله  وال���ذي  المستورد  الفيول  قيمة  ل��س��داد  ال��الزم��ة 
اللبناني بانتظار توافر األموال الالزمة للبدء بعملية التفريغ، وكان البارز توقيع 
لموافقة استثنائية على طلب فتح  األعمال  الجمهورية وحكومة تصريف  رئيسي 
االعتماد الالزم، بعد إقرار السير بالسلفة التي كانت موضوع نزاع أمام المجلس 
الدستوري بسبب طعن من حزب القوات اللبنانية أدى الى تجميدها، بينما أنجزت 
بالتوازي لجنة المال النيابية قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة 
وقالت  المقبل،  األسبوع  مطلع  يكون  أن  يتوقع  موعد  في  النواب  لمجلس  العامة 

المشهد  تبلور  قبل  الضائع  للوقت  ملء  عمليات  هو  تّم  ما  كل  إن  نيابية  مصادر 
الحكومي الذي يشكل وحده الجواب على التحديات، ومن زاوية ثانية ليس بعيداً 
الالزمة  التسهيالت  لتوفير  خارجي  مناخ  عن  يعبر  لبنان  مصرف  تجاوب  أن 
الضائع  الوقت  ملء  وهو  نفسه،  للغرض  األم��وال،  بتأمين  لبنان  مصرف  ليقوم 
قبل أن يصبح الملف اللبناني موضوع اهتمام، في ظل االنشغال الدولي بملفات 
أكثر أهميّة وخطورة وحساسية، تتركز على منع التصعيد، سواء عبر ما سينجم 
من مناخات تهدئة مع توقيع العودة لالتفاق النووي أو مع سحب فتائل التصعيد 

من تطورات األحداث في فلسطين المحتلة.
موازاة  في  الرسمي  االهتمام  واجهة  في  والنقدية  والمالية  الحياتية  الملفات  وبقيت 
الحل  إلى  طريقها  الكهرباء  أزمة  سلكت  فقد  الحكومة.  تأليف  صعيد  على  الجمود  استمرار 
لعرضه  تمهيداً  كونترول  الكابيتال  قانون  مشروع  المال  لجنة  إقرار  مع  بالتوازي  المؤقت 

على الهيئة العامة في المجلس النيابي إلقراره.
إلى حاكم مصرف لبنان رياض  وقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف األعمال كتاباً 
ورئيس  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  قبل  من  االستثنائّية  الموافقة  تبلغه  »حول  سالمة 
لزوم  األجنبّية  بالعملة  للكهرباء  الخزينة  سلفة  لتغطية  دياب  حسان  ال��وزراء  مجلس 
مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات والعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة االستثنائّية 

المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها«.
وكان وزني أرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب استصدار الموافقة االستثنائية 

بعدما وافق رئيس الجمهورية على استصدارها فوقعها دياب.
إال أن الموافقة الرئاسية على طلب سلفة الكهرباء ليست سوى حبة »بنادول« وتأجيل لألزمة 
الطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال ريمون غجر أكد وزير  لمدة شهرين، بحسب ما 
)التتمة ص6(

ارتباك في الكيان بعد اإلغاء ال�صرطة م�صيرة الأعالم في القد�س... ومنظمة الهيكل تهّدد باقتحام الأق�صى

انفراج اأزمة الفيول واإعداد الكابيتال كونترول... مرحلة انتقالّية في الوقت ال�ضائع 

الت�ضعيد ال�ضيا�ضّي يحجب م�ضاعي الحلحلة... واإ�ضرار اأ�ضحاب المبادرات على ال�ضبر

 رحيل »النتن ياهو«

بعد ترامب والبقية قادمة...

 »اإ�صرائيل«: عجز القوة

والعودة اإلى الخطر الوجودّي

»النتن  ال��م��ك��ان، رح��ل  ه��ذا  ف��ي  أخ���ي���راً... وك��م��ا توقعنا 
طريقه  في  وهو  الصهيونيّة،  الحكومة  رئاسة  من  ياهو«، 
وغيره(،  )أول���م���رت...  زم��الئ��ه  شاكلة  على  السجن  إل��ى 
ت��رام��ب، من  األع��ظ��م دون��ال��د  ال��ق��واد  بعدما رح��ل صديقه 
تشرين  نوفمبر/  في  األميركية  المتحدة  الواليات  رئاسة 
موعد  على  سابقة  أشهر   )6( مدار  وعلى  الماضي.  الثاني 
نوفمبر/  م��ن  األول  الثالثاء  ي��وم  األميركية  االنتخابات 
المكان،  2020، كتبت عدة مقاالت في هذا  الثاني  تشرين 
للواقع  العلمية  ال���ق���راءة  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ال��ع��ل��م  اس��ت��ش��رف��ت 
طريقه  ف��ي  الجمهوري،  وال��ح��زب  ت��رام��ب  أّن  األم��ي��رك��ي، 
عودة  مع  موعد  على  وأننا  االنتخابات،  في  السقوط  إل��ى 
الديمقراطيين، وممثلهم في هذه المرحلة )جو بايدن(. وقد 
عّددت األسباب التي تدعم هذا االستشراف، بينما تصّور 
الكثيرون العكس وأّن نجاح ترامب، أمر حتمي. إال أّن الذين 
كانوا يتوقعون نجاح ترامب وهم بال حصر، كانوا يعبّرون 
عن مصالحهم الذاتية من جانب، ومن جانب آخر يعبّرون 
ترامب، ويسعون  يتمنّون نجاح  الذين  الحكام  عن رغبات 
من خالل أصحاب األقالم والمعبّرين عن الحكام، أن يثبتوا 
مراعاة  دون  خدمتها،  في  يعملون  التي  الحكم  نظم  والء 

لقراءة موضوعية للواقع الدولي واإلقليمي.
تلك  ال��ذي يهّمهم هو  بل  أّن هذا ال يعنيهم،  وال شك في 
المكاسب التي يحصلون عليها. ومن أسف أن تقف وسائل 
)التتمة ص5(

في العام 1982 ومع خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان 
إلى تونس وابتعاد منظمة التحرير الفلسطينية بمقاتليها عن 
حدود فلسطين التاريخيّة، وبعد أن كانت اتفاقية كامب دافيد 
»اإلسرائيلي«،  العدو  مع  الصراع  ميدان  من  مصر  أخرجت 
دون  إسرائيل  مع  حرب  »ال  آن��ذاك  المعتمدة  بالقاعدة  وعمالً 
مصر«، في ذاك العام – 1982 – صدحت »إسرائيل« صارخة 
»ال حروب بعد اآلن« وال خطر على وجود »إسرائيل«، فالحرب 
التقليدية  غير  والحرب  أبوابها  أقفلت  الجيوش  مع  التقليدية 
الرسمية  غير  والقوى  المسلحة  المنظمات  مع  والالمتماثلة 

أسدل الستار عليها بعد إخالء الميدان منها.
األدنى  النقطة  آن��ذاك  اإلقليمي  المشهد  في  ارتسمت  لقد 
وال  فتنوا  م��ن  وجعلت  الصهيونية  م��ع  ال��ص��راع  مسار  ف��ي 
وقدراته  الصهيوني  الغربي  االستعماري  بالمشروع  زالوا 
ويحجمون  به  فتنة  ي��زدادون  ش��يء،  أّي  فعل  على  الخارقة 
وثمرته  عامة  المشروع  ه��ذا  مصير  في  النقاش  مجرد  عن 
به  فتنتهم  وتستمّر  خاصة،  »إسرائيل«  الميدانية  الحسية 
اآلن رغم ما أصاب هذا المشروع بعد ذلك من لكمات ووقع 
فإّن هؤالء يستمّرون  فيه من خسائر،  وأن��زل  تعثر  فيه من 
بالنظر اليه قيادة وأدوات وثماراً، على أساس انه المشروع 
يشاء  ما  وفعل  المنطقة  في  ذات��ه  ف��رض  على  القادر  القوي 
أربابه، ويرون أّن مصالحهم تكمن في االلتحاق بالمشروع 

والتبعية له.
)التتمة ص5(

 د. جمال زهران*

 العميد د. أمين محمد حطيط*

أس��اس  ه��و  المستقّل  ال��ت��اري��خ 
كنا  وإذا  األم���م،  لكّل  االستقالل 
تدابير  في  االستقالل  إلى  نطمح 
إلى  يدعونا  فالواجب  حياتنا... 

االستقالل بتاريخنا.
سعاده

أصدر الملك األردني، 
أم��راً  الثاني،  الله  عبد 
ملكياً بفض الدورة غير 
األمة  لمجلس  العادية 
من  اعتباراً  )البرلمان( 

الخميس المقبل.
وأوض����ح����ت ق��ن��اة 
ال��م��م��ل��ك��ة أن����ه وف��ق��اً 
يعقد  األردنّي  للدستور 
ثالثة  ال��ن��واب  مجلس 
أن����واع م��ن ال����دورات: 
ع��ادي��ة، غ��ي��ر ع��ادي��ة، 

واستثنائية.
في  المجلس  ويعقد 

المجلس قبل  الملك  إذا حّل  إال  كل عام دورة عادية واحدة مّدتها ستة أشهر، 
أخرى  مدة  العادية  الدورة  يمّدد  أن  للملك  يجوز  ووقتها  المدة،  تلك  انقضاء 
الدورة  فّض  بعد  االستثنائّية  ال��دورات  تعقد  فيما  أشهر،  ثالثة  على  تزيد  ال 
المطلقة ألعضاء  أو بطلب من األغلبية  العادية، ويمنح الدستور الحق للملك 

مجلس النواب بإقرار أن هناك حاجة لها.
المدة  بعد  المجلس  انتخاب  حالة  في  فتعقد  العادية،  غير  ال��دورة  أما 
المنصوص عليها في الدستور النعقاد الدورة العادية وهي األول من أكتوبر/ 
تشرين األول، ويجوز للملك إرجاء انعقادها حتى األول من ديسمبر/ كانون 
االنتخابات  2020، أجريت  الثاني  األول من كل سنة. وفي نوفمبر/ تشرين 

النيابية الختيار 130 مقعداً بمشاركة لم تتجاوز 29.9 في المئة.
وأطلقت قوات األمن األردني، األحد، قنابل الغاز المسّيل للدموع على أنصار 
سابق،  وقت  في  فصله  األردني  البرلمان  قرر  الذي  العجارمة،  أسامة  النائب 
بزعم  ع��ام،  لمدة  عضويته  تجميد  ق��رار  على  أسبوع  نحو  م��رور  بعد  وذل��ك 

إساءته لمجلس النواب األردني.
عن  متعّمد  بشكل  الكهرباء  بقطع  بالده  سلطات  اتهم  قد  العجارمة  وكان 
مناطق المملكة كافة، خالل العدوان الصهيوني األخير بقطاع غزة )-10 21 
مايو/ آيار(، لمنع الحشود الشعبية من إكمال فعاليتها بالوصول إلى الحدود 

مع األراضي الفلسطينية.

وضبط  قبض  أوامر  تسعة  إصدار  أمس،  العراقية،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
واستقدام مسؤولين متوّرطين في قضايا وملفات فساد في عموم العراق.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تحقيقات النزاهة أفضت إلى إصدار تسعة 
أوامر  بينها  من  العراق،  عموم  في  مسؤولين  واستقدام  وضبط  قبض  أوامر 

استقدام برلماني ومحافظ ورئيس وعضو مجلس محافظة سابقين.
وأكدت أن األوامر شملت القبض على مدير فرع مصرف حكومّي واستقدام 
وضبط  سابق  جامعة  رئيس  واستقدام  قار  ذي  في  استثمار  هيئة  رئيس 

مسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى.
في  االتحادية  للنزاهة  التحقيقية  اإلج��راءات  »أفضت  الهيئة:  وأضافت 
عدد من الملفات والقضايا المهمة إلى استصدار تسعة أوامر ومذكرات قبض 
وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق«. يأتي ذلك 
في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة ليس فقط على سياق إنجاز 
بالجرم  الضبط  عمليات  تنفيذ  مستوى  على  بل  التحقيق،  وقضايا  ملفات 
من  لعدد  الميدانية  زيارته  خالل  الهيئة  رئيس  حّث  بعد  سيما  وال  المشهود، 

مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البالد.
إيضاح خلفيات  لها، بصدد  التابعة  التحقيقات  دائرة  أن  الهيئة،  وأكملت 
مجلس  رئيس  بحق  استقدام  أمر  بصدور  مفيدة  والعمليات،  األوام��ر  تلك 
340 من قانون العقوبات، على  محافظة كركوك السابق وفق أحكام المادة 
أعضاء  أحد  إلى  شهادة  مخصصات  صرف  تضّمن  إداري  أمر  إصدار  خلفية 
المرقم  ال��وزراء  لمجلس  العامة  األمانة  لكتاب  خالفاً  السابقين  المجلس 
بصورة  مالية  فروق  بصرف  تسّبب  ما   ،)2016  /10  /11 في   27164(

مخالفة للقانون.

ملك الأردن ياأمر بف�ّس الدورة 

غير العادّية للبرلمان

اأوامر قب�س و�صبط بحق م�صوؤولين 

عراقّيين كبار متوّرطين بالف�صاد



أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب 
رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط 
خالل  في  بلحاج  فريد  الدكتور  أفريقيا  وشمال 
الَمهمات  »أولى  أن  بعبدا،  قصر  في  أمس  استقباله 
التي ستتوالها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، هي 
متابعة اإلصالحات التي بدأ العمل بها، وفي مقدمها 
استكمال التدقيق المالي الجنائي ألن لبنان ال يقوم 

من أزمته الراهنة إالّ بتحقيق اإلصالحات«.
التي  الصعبة  للظروف  بلحاج  مع  عون  وعرض 
على  األزمات  تراكم  »نتيجة  يزال  وال  لبنان  بها  مّر 
جائحة  انتشار  إلى  إضافًة  الماضية،  السنين  مّر 
بيروت،  مرفأ  ف��ي  وق��ع  ال��ذي  واالن��ف��ج��ار  ك��ورون��ا 
نزوح  من  عنها  نتج  وما  السورية  بالحرب  ناهيك 
المعابر  وإق��ف��ال  لبنان،  إل��ى  للسوريين  كثيف 
الحدودية التي تشّكل الشريان االقتصادي للتجارة 
الخارجية«، الفتاً إلى »العجز المالي الذي وقع فيه 
لبنان وأثره على الدخل القومي وميزان المدفوعات 

واستقرار النقد«.
وتم التطرق إلى التقرير الذي أعّده البنك الدولي 
أخيراً والذي وصف فيه األزمة االقتصادية والمالية 
وربما  العشر  »األزمات  بين  من  لبنان  تضرب  التي 
منذ  عالمياً  ح��ّدة  األكثر  الثالث  األزم��ات  بين  من 
»لو  أنه  إلى  مشيراً  عشر«،  التاسع  القرن  أواس��ط 
في  وتداعياته  ال��س��وري  ال��ن��زوح  أزم��ة  ُوض��ع��ت 
التقرير لكان الوضع أسوأ«. ولفت إلى أن »التقرير 
لدراسته  المعنية  والهيئات  المراجع  إلى  أُحيل 

وإبداء المالحظات«.

التعاون  المرافق  والوفد  بلحاج  مع  عون  وناقش 
القائم بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يتم 
تمويلها، حيث أكد بلحاج أن »البنك الدولي كان دائماً 
يتركه«،  ولن  جانبه  إلى  وسيبقى  لبنان  جانب  إلى 
لشبكة  المخصص  القرض  دفع  »التزام  إلى  مشيراً 
األمان االجتماعي وقيمته 265 مليون دوالر، مع إمكان 

إضافة 300 مليون دوالر لدعم الفئات المهّمشة«.
القروض  هيكلة  إع���ادة  »إمكانية  ع��ون  وأث���ار 
المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم ُتستعمل 
بعد وذلك حسب األولويات الطارئة«، فأبدى بلحاج 
تجاوباً مع الرغبة الرئاسية. كما تناول البحث عمل 
ومنظمات   »NGO« الحكومية  غير  الجمعيات 
اللبنانية  المؤسسات  ودور  المدني  المجتمع 

الرسمية في متابعة عمل هذه الجمعيات.
مشروع  إح��ي��اء  إع���ادة  بموضوع  ع��ون  وذّك���ر 
للكلفة التي تكبدتها الدولة  تمويل سّد بسري نظراً 
تحتية،  ُبنى  وأشغال  استمالكات  ثمن  اللبنانية 
عموماً  لبنان  إلى  بالنسبة  الحيوية  ألهميته  ونظراً 
وسكان العاصمة بيروت وقرى الساحل خصوصاً.

نبيه  النواب  مجلس  رئيس  بلحاج  زار  وبعدما 
في  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقر  في  بّري 
البنك  في  المشرق  لدائرة  اإلقليمي  المدير  حضور 
المرافق  والوفد  انتقل  كومارجاه،  ساروج  الدولي 
إلى  السرايا الحكومية للقاء رئيس حكومة تصريف 
نائبة  حضور  في  دي��اب،  حسان  الدكتور  األعمال 
الوطني  ال��دف��اع  وزي���رة  ال����وزراء  مجلس  رئيس 

والخارجية والمغتربين زينة عكر.
وجرى البحث في آليات تنفيذ المشاريع الممّولة 
المشروع  سيما  وال  شفافية،  بكل  الدولي  البنك  من 

يستهدف  الذي  االجتماعي  األمان  لشبكة  الطارئ 
األُسر اللبنانية األكثر فقراً.

كرامي   فيصل  النائب  الكرامة«  »تيار  رئيس  شّدد 
يبدأ  المشاكل  ه��ذه  لكل  الوحيد  المخرج  أن  على 
المعنيون  يجلس  أن  إل��ى  داعياً  حكومة  بتشكيل 
ُترضي  بحكومة  يخرجوا  حتى  بعضاً  بعضهم  مع 

الشعب.
كالم كرامي جاء بعد لقائه أمس رئيس الجمهورية 
معه  وعرض  بعبدا،  قصر  في  عون  ميشال  العماد 
األوضاع  إلى  باإلضافة  البالد  في  العامة  للتطورات 

في الشمال.
وقال كرامي »الكالم في السياسة يبقى ملك رئيس 
الجمهورية، وطبعاً المجالس باألمانات. لكني نقلت، 
من جهتي، لفخامة الرئيس شكوى وصرخة الناس 
من الوضع االقتصادي المترّدي، ومن تداعياته على 
منه  واستمعت  المواطنين  وعلى  االجتماعية  األمور 

لمعاناته في موضوع تشكيل الحكومة«.
القطاعات  تتهاوى  كيف  نشاهد  »نحن  أض��اف 
تلو  الواحدة  والمعيشية  واإلنتاجية  االقتصادية 
لكل  الوحيد  المخرج  أن  على  شّددنا  لذلك  األخرى، 
ندعو  ونحن  حكومة  بتشكيل  يبدأ  المشاكل  ه��ذه 
حتى  بعضاً  بعضهم  مع  المعنيون  يجلس  أن  إلى 

يخرجوا بحكومة ُترضي الناس والشعب«.
رئيس  اآلن  يقودها  مبادرة  أم��ام  »نحن  وتابع 
مجلس النواب نبيه بّري، نتمنى له التوفيق لتكون 
بادرة خير ننطلق من خاللها إلى إنقاذ ما ُيمكن إنقاذه 

في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة في لبنان«.
وأردف »كذلك وضعت فخامة الرئيس في صورة 
موضوع  في  اللجنة  اتخذته  ال��ذي  األخير  ال��ق��رار 

والمملكة  الخليجي  التعاون  مجلس  إلى  التصدير 
من  التصدير  كل  بحصر  وذلك  السعودية،  العربية 
لمرفأ  ظلم  وفيها  خطيرة  سابقة  وهذه  بيروت،  مرفأ 
وضع  اآلن  والمطلوب  الحدودية  وللمعابر  طرابلس 
وليس  والمعابر  والمرافق  المرافئ  هذه  في  سكانر 
طرابلس  مدينة  عن  كنواب  ونحن  عليها.  القضاء 
وعدنا  وق��د  الرئيس  فخامة  إل��ى  الشكوى  نقلنا 

بالمعالجة«.
ورداً على سؤال قال »هناك رئيس حكومة مكلّف 
وإن شاء الله خيراً«. وأكد أنه ال يوجد تدخل خارجي 

في طرابلس.
عملّية  على  ك��رام��ي ،  أش��رف  آخ��ر،  صعيد  على 
يصل  اّل���ذي  الرئيسي  الطريق  وتصليح  تزفيت 
منطقة  البحصاص  بمدينة  الميناء ، وذلك في مبادرة 
شخصّية منه. ودعا البلدّيات والنافذين والمسؤولين 
والمتمّولين إلى أن »يحذو حذوه في تزفيت وتصليح 
الطرقات في المدينة، خصوصاً في ظّل غياب الدولة 

وعدم قدرتها على القيام بمسؤولّياتها«.
كذلك، زار كرامي » المستشفى اإلسالمي  الخيري« 
ضّد  التطعيم  حملة  على  واّط��ل��ع  ف��ي  ط��راب��ل��س ، 

»كورونا«  اّلتي ُيجريها المستشفى.
قائالً  »تويتر،  على  حسابه  عبر  كرامي  وغ��ّرد 
ومدينتي  أهلي  تجاه  واجب  هو  اليوم  به  أقوم  »ما 
بلديات  القادرين،  جميع  على  وأتمنى  طرابلس، 
ومسؤولين ومتمولين، أن يتكافلوا كٌل حسب قدرته 
الدولة  وغياب  الصعبة  الظروف  هذه  في  خصوصاً 

عن القيام بأبسط مسؤولياتها«.

أن  على  والتحرير«  »التنمية  كتلة  اعتبرت 
االنهيار  لوقف  الحكومة  لتأليف  اآلن  األول��وي��ة 
مجلس  رئيس  م��ب��ادرة  مع  التجاوب  والمطلوب 
ُيمكن مناقشة تغيير  النواب نبيه بّري ومن بعدها 

النظام.
وفي هذا اإلطار، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  تصريح  في 
واالجتماعية  واالقتصادية  المالية  »األزم���ة  أن 
تتعّمق وتتسع دائرة سلبياتها لتطال كل النواحي 
عابئين  غير  والمعنيون  للبنانيين،  الحياتية 
وح��االت  وجوعهم،  ووجعهم  الناس  بصرخات 
يبحثون  وه��م  مثيل،  لها  يسبق  لم  التي  اإلذالل 
وحزبية  ومذهبية  وطائفية  سياسية  مكاسب  عن 
كرامة  حساب  على  وحضورهم  نفوذهم  لتحسين 

اللبنانيين«.
إالّ  هي  ما  والقرارات  اإلج��راءات  »كل  أن  واعتبر 
إنقاذية  خطوات  إالّ  الوطن  ينفع  ولن  مسّكنات، 
لذلك  والسبيل  الخطير.  ال��درك  هذا  من  إلخراجه 
ق��ادرة  كفوءة  إنقاذ  حكومة  فيه،  لبس  ال  واض��ح 
إلى  مشيراً   ،« جوانبها  كل  من  األزمة  مقاربة  على 
أن »األمل يبقى في مبادرة الرئيس نبيه بّري التي 
وضع لها كل األطر التي تسّهل تأليف الحكومة إذا 
والسجال  الموتور  الخطاب  رغم  النوايا،  صدقت 
فمهما  اإليجابيات،  تفعيل  ف��ي  يساهم  ال  ال��ذي 
بالتفاهم  محكومون  فإننا  الخطاب  نبرة  ارتفعت 
الوطن وتحصينه  المكونات لحماية  والتوافق بين 
ف��ي ظ��ل م��ا أص��اب��ه وم���ا ي��ج��ري م��ن ت��ط��ورات 

إذا  سلبياتها  نحصد  قد  المنطقة  في  ومستجدات 
أمان  شبكة  إلى  للوصول  ونعمل  األمر،  نتدارك  لم 
وفق  األم��م  لعبة  في  الوطن  ُندخل  أن  قبل  وطني 
أمام  الصمود  نستطيع  ال  حيث  اإلش��ارات،  بعض 

مصالح الكبار وأالعيبهم«.
المعنيون  سيستفيق  »ه��ل  متسائالً  وخ��ت��م 
وي��ت��خ��ل��ون ع��ن ب��ع��ض ال��م��ص��ال��ح وال��ح��س��اب��ات 

واألنانيات ليبقى هذا الوطن ألبنائه«.
»تويتر«  عبر  هاشم  النائب  غرد  أخرى  جهة  من 
التوظيف  ع��ن  ك��ري��دي��ة  ع��م��اد  كشفه  »م��ا  ك��ات��ب��اً 
القوى  انغماس  كشف  أوج��ي��رو،  ف��ي  السياسي 
بنسب  وإن  ب��أش��ك��ال��ه،  ال��ف��س��اد  ف��ي  السياسية 
األرق��ام،  قبل  مبادىء  قضية  فالقضية  متفاوتة. 
من  اليوم  ليتهّرب  ارتكاباته  من  أحد  يتنصلّن  وال 
مسؤوليته في اإلنقاذ. فكما كانت الشراكة في الهدر 
والفساد، فليتحملوا المسؤولية في مسيرة اإلنقاذ، 

فاإلنقاذ مسؤولية وطنية وال مبّرر للهروب«.
في  جهته،  من  خواجة  محمد  النائب  واعتبر 
الطريق وعرة، وليست مسدودة  إذاعي »أن  حديث 
الرئيس  مبادرة  أن  والدليل  الحكومة،  تأليف  أمام 
لها  محدداً  وقت  »ال  أن  إلى  الفتاً  مستمرة«،  نبّري 

والمعيار هو مدى تجاوب المعنيين«.
وأكد »أن ال خيار آخر سوى المبادرة وإال سنتجه 
نحو المزيد من االنهيار«، مشّدداً على أّن »األولوية 
والمطلوب  االنهيار  لوقف  الحكومة  لتأليف  اآلن 
مناقشة  ُيمكن  بعدها  ومن  المبادرة  مع  التجاوب 

النظام«. تغيير 

الوطن / �سيا�سة2

م�شروع بّري الحكومّي هو الأخير 

قبل انفجار لبنان 

{ د.وفيق إبراهيم 
الدستوري  المسؤول  هو  بري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس 
لتشكيل  فعلي  مشروع  إطالق  يستطيع  الذي  والوحيد  األخير 
حكومة تسويات تجمع وال تفّرق وتبعث حياة في أجساد ذاهبة 

الى الموت السياسي الحتمي.
السياسي  الجمع  فنون  ويتقن  ذاتها  باألمور  عليم  فالرجل 
كبار  من  ثالثة  بين  تسويات  ال��ى  يحتاج  لبنان  أن  قاعدة  على 
أجنحته الوطنية اإلقليمية وهي السنة والموارنة والشيعة، إنما 
بمشاركة تحالفية مع دروز جنبالط والكاثوليك والبروتستانت 

بمستويات أكثر انخفاضاً في األهميات الداخلية والخارجية.
يبرر  ال��ذي  ب��ري  للرئيس  األس��اس��ي��ة  األدوار  تبرز  هنا  م��ن 
ذات  بمشاريع  داف��ع��اً  والتراجعات  االختناق  مرحلة  في  ع��ادة 
قد  أوكسجيناً  تضّخ  ترميمات  إط��الق  شأنها  من  وطنية،  أبعاد 
يكون مؤقتاً وغير عميق، لكنه أكثر من كاف إلعادة نصب أدوار 
تسقط  وبالتالي  ت��ه��وي،  وت��ك��اد  هابطة  دس��ت��وري��ة  مؤسسات 
الصيغة السياسية الوطنية والدليل أن ال أحد ُيصّدق أن رئيس 
رئاسة  الى  للوصول  يعمل  باسيل  جبران  الحر  الوطني  التيار 
سنوات.  بخمس  الرئاسية  عّمه  والية  استنفاد  قبل  الجمهورية 
بين  للصراعات  المثير  المستحيل  السياسي  الشق  ه��و  فهذا 
للرئيس  فرصة  أي��ة  إتاحة  دون  من  اللبنانية  السياسية  القوى 

عون لبناء والية رئاسية ناجحة أو يرابط على مشارفها. 
واللبنانية  ال��م��ارون��ي��ة  ال��ت��ي��ارات  م��ع  ال��خ��الف��ات  يثير  م��ا  ه��ذا 
بين  الضطرابات  مؤسساً  طويل  بوقت  أوان��ه��ا  وقبل  األخ��رى 
كامل القوى السياسية اللبنانية التي لها مصالحها في التحالفات 

مع رؤساء البالد.
األخيرة  ب��ري  مبادرة  لمناقشة  ض��روري��اً  الوصف  ه��ذا  ك��ان 
في البحث عن حكومة إنقاذية ضرورية لمنع السقوط اللبناني 

األخير.
النيابية  الكتل  استنفاد  بعد  مبادرته  أطلق  بري  الرئيس  اوالً 
شديدة  حكومية  ت��س��وي��ات  إلق���رار  محاوالتها  ك��ام��ل  األخ���رى 

التناقض.
ال��م��ق��ب��ل��ة لرئاسة  ال��ف��ص��ل ب��ي��ن االن��ت��خ��اب��ات  وح�����اول ف��ي��ه��ا 

الجمهورية واإلدارة الحكومية للبالد.
بشكل  البلد  وح��دة  يخدم  لكنه  باسيل،  بجبران  مضّر  وه��ذا 

أكيد.
كما أنه اعتدل في طرح تشكيلته فلم يضعها في خدمة حركة 
خدمة  اط��ار  في  ترويضها  الى  ساعياً  الله  حزب  حليفه  أو  أمل 
الحدود  تسترجع  مقبولة  دس��ت��وري��ة  سلطات  إلع���ادة  ك��ب��رى 
وبالتالي  والسياسية  الدستورية  اإلن��ق��اذ  عمليات  م��ن  الدنيا 

االجتماعية.
السياسية  القوى  كامل  فاحتواؤها  االساسية  مميزاتها  اما 
من  يهرب  ول��م  باسيل  عن  فيها  تتخّل  فلم  باعتدال،  الطوائفية 
حكومي  اط��ار  في  الحريري  لسعد  مكاناً  مبقياً  جعجع  سمير 
تغلي  أوس��ط��يّ��ة  ش���رق  منطقة  ف��ي  السنية  زع��ام��ت��ه  ل��ه  يحفظ 

بصراعات المذاهب.
كما تمّسك بصديقه وليد جنبالط إنما من دون التفريط بحصة 
موازية لحجم طالل ارسالن، كذلك فعل مع االرمن والكاثوليك 
والبروتستانت، مظهراً بذلك الحجم الكبير الذي يمسك به على 
والرضى  الكبير،  الوطني  وحجمه  الشيعية  طائفته  مستوى 
اإلقليمي والدولي عنه وبذلك أثبت مرة جديدة انه زعيم وطني 
الداخلية  الوطنية  المصالحة  إطار  في  أوالً  بالده  مصلحة  تهمه 
وسورية،  وإي��ران  السعودية  مع  الحسنة  اإلقليمية  وعالقاتها 

فاتحاً اكثر من طاقة على روسيا وفرنسا وأميركا.
هذه المواصفات هي التي تؤجج التمايزات السياسية الكامنة 
التي ترفض هذه األدوار الداخلية واالقليمية للرئيس نبيه بري. 

اإلجابات  المنتظر  بري  لتشكيلة  األخرى  المميزات  عن  ماذا 
عليها بفارغ من صبر تاريخي اعتاد عليه دائماً.

العوني  الباسيلي  التيار  على  مبقياً  أح��داً  يستبعد  لم  لذلك 
بين  ال��م��ت��راوح��ي��ن  المستقلين  وب��ع��ض  جعجع  ق���وات  وح���زب 

الكتائب والبطريرك الراعي.
رأيه  استمزاج  مع  للحريري  الهام  السنّي  بالدور  واحتفظ 
مسبقاً ببعض القيادات السنية التي يقبل بها، والتي قد ترضيه 
إال بإصرار من بّري على عالقات حليفه حزب الله بقسم منهم 

على منوال فيصل كرامي وطالل أرسالن وآخرين.
الشيعيّة  أن  مصطفى  أب���و  يعتبر  أن  الطبيعي  م��ن  وك���ان 
السياسيّة هي شبكة تحالف بين حركته أمل وحزب الله بشكل 
وهو  التاريخّي.  النموذج  هذا  خ��ارج  من  فيها  آلخرين  مكان  ال 

على ذلك بحق.
اقوى  من  انها  األساسية  الميزة  ب��ري؟  م��ب��ادرة  تنجح  فهل 
أدركت  حتى  ترقب  الذي  لبري  مفرطاً  ذكاء  وتعكس  المبادرات 
متعثر  فالحريري  طرحه،  على  السابقة  المبادرات  كامل  انهيار 
أقصاها،  ال��ى  األرض  أدن��ى  م��ن  استجمام  ب��رح��الت  ومنشغل 
وجبران باسيل يستعمل الضجيج والعجيج من دون أية نتيجة 

تذكر.
هذا باالضافة الى أن جعجع غير مقبول ان يكون صاحب أي 
طرح حكومي وذلك لسقوط الثقة التاريخية به، وحتى الحالية. 
فالرجل مأخوذ بالرعاية الخارجية الغربية وصوالً الى عالقاته 
القديمة بمحاور الصراع في اإلقليم وهذه مالحظات غير قابلة 

للنسيان.
بشكل  مصطفى  ألب��ي  عميق  حليف  فهو  جنبالط  وليد  ام��ا 
ينسقان فيه بسرّية غير كاملة لمواقفهما السياسية والحكومية.
باسيل  ف��ري��ق  هما  ب��ري  م��ب��ادرة  م��ن  المستائين  ف��إن  ل��ذل��ك 
إما  منهما  لكل  تؤمن  توليفات  يريدان  ألنهما  جعجع  ومنافسه 
حكومية  وضعية  او  باسيل  لجبران  المقبلة  الجمهورية  رئاسة 
ترئيس  على  موافقة  أي��ة  بالطبع  يرفض  ال��ذي  لجعجع  مميزة 
الساحة  على  للسيطرة  بينهما  الحادة  للصراعات  نظراً  جبران 

المسيحية.
تؤكد  والمبدئية  الخاطفة  النظرة  ب��ري؟  م��ب��ادرة  تنجح  فهل 
نجاحها وتجزم أن أفرقاء الداخل متعلقون بها، لكن الصراعات 
اإلقليمية على مستوى إيران والسعودية وسورية وأخيراً مصر 
والقتال الدولي الروسي األميركي الفرنسي يفرض عليها نوعاً 
من الكبح حتى توصل أفرقاء الصراع لتسويات شرق اوسطية 

ليست موجودة وقد يطول أمدها كثيراً.
ن�شاطات

في  الثانية  الرئاسة  مقر  في  ب��ّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل   {
بقرادونيان  ه��اغ��وب  النائب  »الطاشناق«  لحزب  ال��ع��ام  األم��ي��ن  التينة،  عين 
وبحثا في األوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في لبنان. كما التقى 
القاضي طنّوس مشلب، في حضور عضو  الدستوري  المجلس  بّري رئيس 

المجلس القاضي عوني رمضان.
عبر«  صفحته  على  ب��خ��اري  وليد  لبنان  ف��ي  ال��س��ع��ودي  السفير  نشر   {
عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  اليرزة  في  دارته  في  استقبل  أنه  تويتر«، 
باليرزة،  مكتبه  في  عون  العماد  بحث  أخ��رى  جهة  من  معه.  اجتماعاً  وعقد 
التابعة لمنظمة األمم المتحدة  مع وفد من المفوضية العليا لحقوق الالجئين 
في  السوريين  النازحين  أوض���اع  ف��ي  إي��ت��و  أي��اك��ي  برئاسة   )UNHCR(

لبنان.
السفير  إبراهيم في مكتبه  اللواء عباس  العام  العام لألمن  المدير  التقى   {
لمناسبة  وداعية  زي��ارة  في  مباكي  األح��د  عبد  لبنان  في  المعتمد  السنغالي 
ليباسي  القنصلية  في  الثاني  المستشار  يرافقه  الدبلوماسية،  مهامه  انتهاء 

بري مستقبالً بقرادونيان في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(كاي والقنصل زاهر مخدر وعرض معه لألوضاع العاّمة في لبنان.

خفاياخفايا

قال مرجع سياسي إن َمن ينظر لألزمات 
المتفاقمة في لبنان وخطها البياني صعوداً 
وهبوطاً يكتشف أن العامل السياسّي اكبر 
من األزمات نفسها، بدليل أنها قبل أن تبلغ 
االنفجار تجد طريق الحلحلة. وهو ما كان 

ممكناً قبل حرب األعصاب التي ترّوض 
اللبنانيين للقبول بما ُيعَرض عليهم.
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المقاومة الفل�سطينية تكّر�س معادلة حماية القد�س
وتفر�س خطوطها الحمراء في مواجهة االحتالل

بلحاج جال على الم�سوؤولين: ملتزمون 

دفع قر�س �سبكة االأمان مع اإمكان زيادته 

كرامي من بعبدا: المخرج الوحيد
لكّل الم�ساكل يبداأ بت�سكيل حكومة

»التنمية والتحرير«: للتجاوب مع مبادرة بّري 
وبعدها ُيمكن مناق�سة تغيير النظام

عون مجتمعاً إلى بلحاج ووفد البنك الدولي في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

{ حسن حردان

ربط  معادلة  تكريس  ف��ي  الفلسطينية  المقاومة  نجحت 
العدو  وزراء  لرئيس  جديدة  صفعة  ووجهت  بالقدس،  غزة 
بنيامين نتنياهو بأن اجبرته على إلغاء مسيرة المستوطنين 
المقّرر  من  ك��ان  التي  المحتلة  القدس  مدينة  في  الصهاينة 
بمثابة  جاء  المسيرة  إلغاء  المقبل...  الخميس  يوم  حصولها 
الفلسطينية  المقاومة  لتهديد  الصهاينة  المسؤولين  خضوع 
المسيرة،  أقيمت  ح��ال  في  المحتلة  القدس  قصف  بتجديد 
حماية  معادلة  لتثبيت  عملي  اختبار  أول  ُيعتبر  ما  ذلك  وفي 
اعتداءات  م��ن  وم��ق��دس��ات،  وشعباً  أرض���اً  المحتلة،  ال��ق��دس 
المستوطنين واستباحتهم للمسجد األقصى ومنازل العرب 
فترة  ط��وال  المعدلة  ه��ذه  ف��رض  ت��ّم  أن  بعد  الفلسطينيين.. 
االحتالل  وجيش  المقاومة  بين  األخ��ي��رة  المواجهة  جولة 
العدو  حكومة  خاللها  منعت  يوماً   11 لمدة  استمّر  والتي 
المحتلة  القدس  في  لهم  أنشطة  بأّي  القيام  من  المستوطنين 
العليا  الصهيونية  المحكمة  أجلت  فيما  األقصى،  والمسجد 
ب��ق��رار ط���رد العائالت  ل��ل��ب��ّت  ال��ت��ي ك��ان��ت م���ح���ّددة  ال��ج��ل��س��ة 

المقدسية من حي الشيخ جراح...
هذا التطور الجديد يأتي ليؤكد نجاح المقاومة في تحقيق 

التالية: االنجازات 
المقاومة  ص��واري��خ  حققته  ال��ذي  اإلن��ج��از  ترسيخ  أوالً، 
ال��ت��ي نجحت ف��ي ف��رض م��ع��ادل��ة »ت����وازن ال��رع��ب وال���ردع« 
قبل  حساب  ألف  يحسب  بات  الذي  العدو  مع  المواجهة  في 
الجديدة  االشتباك  قواعد  على  االنقالب  محاولة  على  إقدامه 

بذلك  مدشنة  معه،  المواجهة  ف��ي  المقاومة  فرضتها  التي 
الصراع مع االحتالل على أرض فلسطين  في  تحّوالً جديداً 
في  قواعدها  فرض  في  المقاومة  نجاح  على  تقوم  المحتلة، 

الصراع ولجم العدوانية الصهيونية...
الصهيونية...  الحمر  بالخطوط  ُسّمي  ما  إسقاط  ثانياً، 
بالمسجد  ال��م��ّس  تمنع  فلسطينية  حمر  خ��ط��وط  وت��ك��ري��س 
وهو  المحتلة،  القدس  في  الفلسطيني  وبالوجود  األقصى 
ال��ص��راع مع  ت��اري��خ  ف��ي  األول���ى  للمرة  ال���ذي يحصل  األم���ر 

الصهيوني.. المحتل 
يجبر  ما  القدرات  من  تملك  باتت  المقاومة  أّن  تأكيد  ثالثاً، 
التباهي  على  يتنافسون  كانوا  الذين  الصهاينة  المسؤولين 
الفلسطيني  الشعب  على  االعتداء  في  توغالً  أكثر  منهم  من 
وبناء  عليها  واالستيالء  الفلسطينية  األراض��ي  سرقة  وفي 
ال��م��زي��د م��ن ال��ك��ت��ل االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة.. وب��ال��ت��ال��ي ف���إّن تراجع 
القوية  المقاومة  اّن  يبرهن  المقاومة  أم��ام  نتنياهو  حكومة 
التراجع،  العدو تستطيع إجباره على  والحازمة في مواجهة 
أرضاً  فلسطين  لحماية  السبيل  هي  المسلحة  المقاومة  واّن 
زاد  ال��ذي  التنازالت  وتقديم  التسوية  نهج  وليس  وشعباً، 
اعتداءاته  مواصلة  على  أكثر  وشّجعه  وعدواناً  تطرفاً  العدو 
فرض  سياسة  سياق  في  االستيطانية..  مشاريعه  وتنفيذ 
للشعب  الوطنية  الحقوق  وتصفية  الصهيوني  الواقع  األمر 

الفلسطيني.
فرض  في  المقاومة  نجاح  بفعل  المحققة  اإلنجازات  هذه 
حمر  خطوط  وف��رض  بالقدس،  غزة  ربط  معادلة  وتكريس 

فلسطينية في المدينة المقدسة، تزامنت مع تطور آخر تمثل 
كتائب  لدى  األسرى  الجنود  ألحد  صوتي  تسجيل  نشر  في 
عز الدين القسام مما أحدث زلزاالً داخل كيان العدو... األمر 
كبير  عدد  لتحرير  قوية  ورقة  تملك  المقاومة  أّن  يعني  الذي 
ال��ع��دو على  م��ن األس���رى ف��ي سجون االح��ت��الل عبر إج��ب��ار 
تحقيق  وعند  األس��رى..  لمبادلة  المقاومة  بشروط  القبول 
يؤكد  ج��دي��داً  ان��ت��ص��اراً  أي��ض��اً  سيشكل  الوطني  ال��ه��دف  ه��ذا 
تّمت  كما  تماماً  المقاومة،  عبر  اال  يتّم  ال  األسرى  تحرير  اّن 
أرض  تحرير  ف���إّن  وك��ذل��ك  واألق��ص��ى،  المقدسيين  حماية 
كما  والشعبية،  المسلحة  بالمقاومة  اال  يتحقق  لن  فلسطين 

تحرر قطاع غزة وجنوب لبنان...
من هنا يمكن القول إننا أمام تحّوالت تعزز نهج المقاومة 
الفلسطينية المسلحة، وتفرض معادالت جديدة في الصراع 
العربية  وال��ت��ط��ل��ع��ات  اآلم����ال  ب��ع��ث  وت��ع��ي��د  االح���ت���الل،  م���ع 
أمر  بل  حلم  مجرد  ليس  فلسطين  تحرير  بأّن  والفلسطينية 
المقاومة  انتهاج  تّم  ما  اذا  مستحيالً،  وليس  التحقق  ممكن 
وليس  للتحرير،  اس��ت��رات��ي��ج��ي��اً  ط��ري��ق��اً  المسلحة  الشعبية 
تملك  وهي  القاعدة  هذه  على  مقاومة  بناء  تّم  وإذا  تكتيكياً، 
الرؤية والمشروع واإلرادة والتصميم على خوض الصراع 
الطويل والشاق دون ترّدد او هوان، فإنها بال شك تستطيع 
ال��ه��زي��م��ة بكيان  ال��م��غ��ت��ص��ب��ة، وإل���ح���اق  ال��ح��ق��وق  اس��ت��ع��ادة 
إلحاق  إل��ى  وص��والً  هزيمة،  تلو  هزيمة  الصهيوني،  العدو 
فلسطين  أرض  على  الصهيوني  بالمشروع  الكبرى  الهزيمة 

المحتلة..
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خليل: نحر�ص على حقوق المودعين

اجتماع في الخارجية بين وزراء ولجنة االقت�صاد

لمتابعة معالجة حظر المنتجات اإلى ال�صعودية

اتحاد ال�صحافيين العرب دان الهجمات االإجرامية لقوات االحتالل على اإعالميين

حزب اهلل نعى محت�صمي:

قّدم كل اأ�صكال الدعم للمقاومة في لبنان

تعاٍف تدريجي للبنان من كورونا

حواط: قطاع االت�صاالت لن ينقطع 

»تجّمع العلماء« و»االإ�صالمي الوحدوي«:

الكيان ال�صهيوني اأح�ّص بحتمية زواله

نقوال لرئي�ص الجمهورية: اقلب الطاولة

اقتراح  دراسة  والموازنة  المال  لجنة  أنهت 
سيمنع  وال��ذي  كونترول«  »الكابيتال  قانون 
صفة  له  ما  باستثناء  الخارج  إلى  التحاويل 
التعليم  كنفقات  العاجلة  والصفة  الديمومة 
ألف   50 ه��و  النفقات  لهذه  األع��ل��ى  والسقف 

دوالر. 
النائب  اللجنة  رئيس  أعلن  االجتماع  وبعد 
كونترول  »الكابيتال  أن  كنعان،  اب��راه��ي��م 
أكثر  انقضاء  رغم  وض��رورة  وحاجة  دستوري 
من 19 شهراً على بدء األزمة ألن أي تشريع مهماً 
واالستنساب  الفوضى  من  أفضل  يبقى  تأّخر 

السائدين حالياً«. 
يجيز  كونترول  »الكابيتال  أن  إل��ى  وأش��ار 
400 إلى  السحب بالعملة األجنبية بما يعادل 
وفق  العاّمة  للهيئة  والبت  شهرياً  دوالر   800
وهو  لبنان  مصرف  سيقدمها  التي  المعطيات 
مطالب بإرسال الكلفة اإلجمالية للبنود المالية 
كونترول  »الكابيتال  أن  موضحاً  للحسم«، 
موقت ويجب أن يترافق مع حكومة تضع خطة 

إنقاذية تطّبق«. 
فقال من جهته   النائب علي حسن خليل  أّما 
إقرار قانون »الكابيتال كونترول«  »انتهينا من 
في لجنة المال، موقفنا كان واضحاً وهو تأييد 

إلى  التحويل  عملية  ينّظم  قانون  إلى  الوصول 
الوقت  وف��ي  القانون  وف��ق  ويحددها  الخارج 
للمودعين،  السحوبات  بتغطية  يسمح  نفسه 
الجدل  من  كثير  عليه  ص��ار  لألسف  األم��ر  ه��ذا 
لجنة  في  لنا  يتسن  لم  الماضية.  األي��ام  خالل 
قبل  من  حقيقية  أرق��ام  على  نحصل  أن  المال 
البنك المركزي وجمعية المصارف من أجل ذلك 

صار هناك جدل حول هذا الموضوع. ُصّور األمر 
كأن هناك سباقاً بين التعاميم التي تصدر وبين 
القانون الذي ُيلزم ويعلو بتأثيره وفاعليته على 
كل التعاميم التي من الممكن أن تصدر في هذا 

المجال«. 
من  ال��ذي  اإلع��الم  بعض  على  »رداً  وأردف 
الممكن أنه تم تصوير األمر بمنطق المؤامرة في 

األيام الماضية أن هناك تعطيالً لصدور القانون، 
الدوام  كما كان على  اليوم كان موقفنا واضحاً 
من  ألكثر  القانون  هذا  إصدار  في  اإلس��راع  وهو 
سبب. نحن حريصون على أن ُيستكمل هذا األمر 
جدياً وأن يكون هناك التزام واضح من قبل كل 
المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين، كان 
شعارنا الدائم عندما كنا نناقش أالّ يأتي قانون 
الدعاوى  كل  من  المصارف  أصحاب  لحماية 
والمالحقات عن تخلفهم عن القيام بالتزاماتهم 
وأن يكون هناك في المقابل حرص على تأمين 
بعض من حقوق هؤالء المودعين، أعتقد أنه في 
المشروع  الذي تم انجازه وسُيحال إلى الهيئة 
النظامية تحقيق مثل هذه  العاّمة وفق اآلليات 
الغاية وإن كان ال يرتقي إلى مستوى أن يكون 
قانون »كابيتال كونترول« كان يجب أن يحصل 
منذ األيام االولى لألزمة المصرفية والمالية التي 

نقع فيها«.
وختم »كل هذه القوانين وكل الذي يجري ال 
يمكن أن يؤدي إلى الغاية المرجوة منه من دون 
أن يكون هناك إطالق لمسألة تشكيل الحكومة 
االرتكاز  وقاعدة  نقطة  تشكل  التي  الجديدة 
في  منها  المطلوب  الكامل  اإلصالحي  للمشروع 

المرحلة المقبلة«. 

الخارجية  وزيرة  الوزراء  رئيس  نائبة  عقدت 
الداخلية  ووزير  عكر  زينة  بالوكالة  والمغتربين 
العميد  األعمال  تصريف  حكومة  في  والبلديات 
الخارجية  وزارة  ف��ي  اجتماعاً  فهمي،  محمد 
المنتجات  إدخ��ال  منع  لمعالجة  والمغتربين، 
التعاون  مجلس  دول  ال��ى  اللبنانية  الزراعية 
العربية  المملكة  ال��ى  وخ��ص��وص��اً  الخليجي 
السعودية ووضعها موضع التنفيذ، في حضور 
الصناعة عماد حب  المالية غازي وزني،  وزراء: 
اإلقتصاد  ولجنة  مرتضى،  عباس  الزراعة  الله، 
الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية 
برئاسة النائب فريد البستاني والنواب األعضاء: 
أمين  دروي��ش،  علي  ضاهر،  ميشال  ب��زي،  علي 

شري، وشوقي الدكاش.
األزم��ة  البحث  ت��ن��اول  فقد  ب��ي��ان  وبحسب 
المنتجات  إدخ���ال  بمنع  والمتعلقة  ال��راه��ن��ة 
الى  اللبنانية  الغذائية  والصناعية  الزراعية 
المملكة العربية السعودية إضافة الى اإلجراءات 
المديين  على  ستتخذ  التي  والجذرية  السريعة 

القصير والمتوسط.
متابعة  ض����رورة  إل���ى  االج��ت��م��اع  وخ��ل��ص 
اإلجراءات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات 

إضافة الى وضع توصيات جاء فيها:
الداخلية  وزير  برئاسة  وزارية  لجنة  شكلت   �
والبلديات العميد محمد فهمي لمتابعة اإلجراءات 
القصير  المديين  على  اتخذت  التي  والتوصيات 

والمتوسط.
الجمارك  مديرية  في  للمخاطر  دائرة  إنشاء   �

اللبنانية.
� منع اإلعارة للمخلصين الجمركيين وتحديد 

التخليص الجمركي بأصحاب المكاتب.
مجلس  دول  ال��ى  التصدير  معابر  حصر   �
العربية  المملكة  وخصوصاً  الخليجي  التعاون 

السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت.
وشراء  تأمين  في  لإلسراع  األولوية  إعطاء   �
وقت  أسرع  في  بيروت  مرفأ  في  سكانر  وتركيب 

ممكن.
� ال��ع��م��ل ع��ل��ى ش���راء أك��ث��ر م��ن س��ك��ان��ر من 
وتجاوز  الهبات  وعبر    BOT مشروع  خ��الل 

البيروقراطية اإلدارية والكلفة المالية.
� السعي لتفعيل التنسيق لبرامج المعلوماتية 
بين الجمارك اللبنانية والجمارك في دول التعاون 

الخليجي.
الزراعي  التوضيب  وأماكن  المصانع  إبالغ   �
للبضائع  تعبئتها  بتواريخ  للتصدير  المعدة 
للجمارك  العامة  للمديرية  يسمح  ما  المصّدرة 
لمراقبة  مفاجئة  زيارات  بإجراء  األمنية  والقوى 

التعبئة والتوضيب.

� إيجاد مساحة في مرفأ بيروت إلفراغ وإعادة 
األمنية  القوى  إش��راف  تحت  البضائع  تعبئة 
كاميرات  وتركيب  للجمارك  العامة  والمديرية 

مراقبة على امتداد ال� 24 ساعة.
عالمية  متخصصة  شركات  مع  التعاون   �
لمراقبة ومواكبة التوضيب من المصدر مع ختمها 
على حاوية الشحن، على أن ُيعاد فتح الختم عند 
الجمارك والتدقيق في الصادرات إلعطاء الموافقة 

عليها.
في  بالتدقيق  ال��ج��م��ارك  قبل  م��ن  ال��ت��ش��ّدد   �
صادرات الشركات الجديدة التي ال تملك تاريخاً 

في التصدير يمكن االستناد إليه.
� الطلب من الجمارك اللبنانية التأكد من صحة 
شهادة المنشأ عبر رابط الوزارات المعنية ورابط 
verify.ccib.org. اإللكتروني  التجارة  غرف 

سيما  ال  المستندات  في  بالتدقيق  والتشدد   .lb
للبضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي 

وخصوصاً المملكة العربية السعودية.
على  بالكشف  اللبنانية  ال��ج��م��ارك  ق��ي��ام   �
البضائع عبر تقنية السكانر للتأكد من خلّوها من 
أّي مواد مشبوهة، وإرفاق تقرير الكشف وصور 
إلزامية لدخول  السكانر مع الشحنة كمستندات 
الشحنة إلى دول التعاون الخليجي، حيث تقوم 
مضمون  على  باإلطالع  الدول  هذه  في  الجمارك 

التقرير ومقارنته بمضمون الشحنة.
البرية  الحدودية  والمرافق  المعابر  ضبط   �
األمنية  واألجهزة  الجمارك  قبل  من  والبحرية 
اللبنانية  للمعابر  تقييم  إع��ادة  مع  المختصة، 

خالل فترة وجيزة.
مع  العالقات  تعزيز  إطار  في  االتفاق  تّم  كما 

الدول المعنية على المباشرة بالخطوات التالية:
� إعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون 
الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية 
في إطار سياسي - إقتصادي يعيد الثقة بلبنان 

وصناعته.
� توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك 
على  واإلب��ق��اء  السعودية  والجمارك  اللبنانية 

التواصل المستمر.
� تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات 
بحبوب  والمعّبأة  المهّربة  الرمان  شحنة  حول 
الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن، علماً أنه 
تّمت أيضاً مصادرة شحنتين في مرفأ صيدا ومطار 

بيروت الدولي وتوقيف عدد من المطلوبين.
� اإلضاءة من قبل اإلعالم على كل ما تقوم به 
من  للجمارك  العامة  والمديرية  األمنية  األجهزة 
ومصادرة  التهريب  عمليات  وضبط  مداهمات 
ومحاكمتهم  بهم  المشتبه  وتوقيف  البضائع 

وإطالع الرأي العام عليها.

لبنان ال ي�ستطيع النهو�ض بقدراته المحلية

{ عمر غندور*
يرى المراقبون خارج لبنان اّن النخبة الحاكمة في لبنان تواجه طريقاً مسدوداً، وهي 
أسوأ  من  هي  سابقة،  عقود  ثالثة  مدى  على  فعلت  كما  نفسها  إنتاج  على  قادرة  تعد  لم 
العقود التي عرفها البلد الصغير المضطرب باستمرار، وبالتالي هي عاجزة عن تشكيل 
لم  ما  وهو  اللبنانيين،  مّدخرات  طال  الذي  المالي  الخراب  من  شعبها  إنقاذ  أو  حكومة 
البلد الذي كان في  أّي دولة متخلفة في العالم. ويعتبر الفساد الطاغي في  يحصل في 
الماضي مالذاً لمن كان حوله، هو اليوم يعيش أسوأ األزمات االقتصادية على مستوى 

العالم وفق البنك الدولي.
وثمة انتفاضة شعبية عاجزة عن إنقاذ البلد لحاجتها الى قيادة غير موجودة او قرار 

مركزي ينظم تحركها.
الماضي  األسبوع  مبادرته  تسويق  الى  يوفق  لم  بري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس 
بسبب تعّنت السياسيين، عاد مطلع هذا االسبوع ليعلن انه مستمّر في مبادرته، بينما 

يحاول السياسيون شراء الوقت سعياً الى تأجيل االنفجار الكبير وليس تعطيله.
رئيس الحكومة المكلف يطير من مكان الى آخر ويتهم غيره بالتعطيل وال يبدو قادراً 
على إحداث نقلة نوعية الى السراي شبه المعطلة، يسانده مجلس »الرؤساء السابقين« 
في  يهمسون  بينما  المهمة  عن  يعتذر  لن  المكلف  الرئيس  اّن  يؤكدون  الذين  المجّربين 
أذنه: ننصحك بالتخلي عن المهمة الستعصاء التفاهم مع رئيس الجمهورية وجماعته 

واترك لغيرك أن يتحّمل المسؤولية المستحيلة !
الحكومة،  تشكيل  على  المساِعدة  األسباب  وفريقه  الجمهورية  رئيس  يوفر  ال  بدوره 
ويتبادل مع الرئيس المكلف الشروط والشروط المضادة ما يجعل من مساعي التشكيل 

اشبه بحوار الطرشان.
الغرق،  من  »الحكومة«  مركب  إنقاذ  على  قادراً  يُعد  لم  المكلف  الرئيس  اّن  والواضح 
وليس أمامه إال التعويل على صديقه رئيس المجلس النيابي الذي تحوم الشكوك حول 
قدرته على اإلنقاذ بعد ان تخلت الدولة المركزية عن واجباتها وإعادة تكوين السلطة، 
وآخر مظاهر االنهيار تعطيل القضاء واالمتناع عن تشكيل التعيينات التي تخضع عادة 

للمحاصصة الطائفية.
وال  إنقاذ،  حكومة  وال  ثمانات  ثالث  من  تركيبة  وال  حكومة،  ال  المنظور،  المدى  وعلى 
وال  مازوت  وال  وفساد،  وهجرة،  وعجز،  فقر،  بل  استقاالت،  وال  اختصاصيين،  حكومة 

بنزين وال كهرباء وال انتخابات.
هذه هي حالنا، وليس لها من دون الله كاشف...

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

الغباء الم�سرفي

{ أحمد عجمي*
واألفران،  البنزين،  محطات  أمام  والمذّلة  والعوز  الفقر  ألم  من  الشعب  يعانيه  ما  مع 
الشعب،  وعاّمة  المتعبين  ودائ��ع  على  أصحابها  سطا  التي  والبنوك  والصيدليات، 
وممنوع ترجيع الودائع كما أُعطيت. وسمعت كالماً من حاكم البنك المركزي قال فيه »َمن 
الغباء والجهل،  القول منتهى  البنوك؟« في هذا  أموالهم في  المودعين على وضع  أجَبر 
ونسأله: لماذا فتح البنوك إذاً؟ واألغرب من ذلك آخر البدع عنده أّن سعر صرف الدوالر 
3،900 ليرة لبنانية على المنصة، هذا ليستلم أصحاب الودائع دوالراتهم بهذا السعر، 
مع العلم أّن سعر صرف الدوالر في السوق السوداء قد تجاوز ال 13،000 ليرة لبنانية. 
أمواله بالدوالر  أودع  الذي  الناس. فهل  الغبّية ملؤها الضحك على ذقون  البدعة  وهذه 
يستلم وديعته على سعر ال 3،900 ليرة وهو في السوق السوداء يبلغ 13،000 ل.ل؟ 
ونوّجه سؤاالً للحاكم الُمقّدس عند بعض الفئات، إذا طلبنا منه أن نشتري دوالرات فهل 
يعطينا بالسعر الذي حّدده )3،900 ل.ل(؟ أال يخجلون من إذالل الناس والضحك على 
هذا الشعب الذي أذاقوه األمّرين، ولوال الطيبة في الشعب اللّبناني لثار ونصب المشانق 

لكّل الفاسدين الذين دّمروا هذا الوطن الحبيب.
حمى الله لبنان وحمانا من شرور الفاسدين.

*نائب سابق 

من  بياناً  اللبنانية  الصحافة  محّرري  نقابة  تلقت 
»الهجمات  دان  ال��ع��رب،  للصحافيين  العام  االت��ح��اد 
ضد  اإلسرائيلي  االحتالل  لقوات  والبربرية  اإلجرامية 
»الجزيرة«  قناة  وطاقم  الفلسطينيين  الصحافيين 

المكلّف بتغطية جرائم العدو الصهيوني. 
في  قامت  الصهونية  االحتالل  ق��وات  أن  إلى  وأش��ار 
الخامس من  حزيران الحالي ب�«االعتداء على الصحافية 
مزاوي  ونبيل  الجزيرة  قناة  مراسلة  البديري  جيفارا 
كاميرات  وتكسير  نفسها  القناة  ف��ي  أي��ض��اً  المصّور 
ألحداث  التغطية  خالل  الجزيرة  قناة  طاقم  ومعدات 

الصحافيين  مع  تضامناً  بالقدس  الجراح  الشيخ  حي 
واإلفراج  عّدة  لساعات  باعتقالهما  وقامت  الفلسطينيين 

عنهما بعد ذلك ».
بشظايا  فلسطينيين  صحافيين  خمسة  أصيب  كما 
سمرين  ن��ج��وان  وه���م:  الصهيوني،  االح��ت��الل  ق���وات 
الحياة  )جريدة  جويحان  دي��اال  الجزيرة(،  )مراسلة 
عيد  ليالي  صحافي(،  )مصور  عرفة  أمجد  الجديدة(، 
)مصور  شريف  وأحمد  فلسطين(  تلفزيون  )مراسلة 
مستشفيات  ال��ى  نقلهم  تم  وق��د  فلسطين(.  تلفزيون 

القدس للعالج.

واعتبر االتحاد »أن هذه االعتداءات ضد الصحافيين 
ضد  جرائم  ُتعتبر  الجزيرة  قناة  وطاقم  الفلسطينيين 
الدولي  القانون  كفلها  والتي  والتعبير  ال��رأي  حرية 
وتتحّمل حكومة االحتالل الصهيوني مسؤولية جرائمها 

ويجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية«.
وأعلن تضامنه بشدة »مع الصحافيين الفلسطينيين 
وطاقم قناة الجزيرة« وطالب المنظمات اإلعالمية الدولية 
هذه  بإدانة  والدولية  واإلقليمية  الصحفية  واالتحادات 
من  الفلسطينيين  الصحافيين  حق  في  اليومية  المجازر 

جانب العناصر اإلجرامية لالحتالل الصهيوني.

اإليرانية  الداخلية  وزي��ر  الله  ح��زب  نعى 
في  الفتاً  ب��ور،  محتشمي  أكبر  علي  األسبق 
والنضال  بالجهاد  »مليء  عمره  أن  إلى  بيان 
والعمل الدؤوب في خدمة الثورة والجمهورية 
منطقتنا  وش��ع��وب  إي����ران  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة 
1982م  خصوصاً. فقد بذل جهوداً كبيرة عام 
واسعة  لمناطق  اإلسرائيلي  االجتياح  بعد 
عباس  السيد  القائد  شهيدنا  مع  لبنان  من 
إط��الق  أج��ل  م��ن  آخ��ري��ن،  وإخ���وة  الموسوي 
كل  لها  وق��دم  لبنان،  في  اإلسالمية  المقاومة 

أشكال الدعم الممكن«.

خدمة  في  الكبيرة  جهوده  أن  »كما  أضاف 
معروفة  ونصرتها  الفلسطينية  القضية 
يديه  في  الدامية  جراحه  زالت  وما  للجميع، 
اغتياله،  محاولة  ج��ّراء  من  وص��دره  ووجهه 
شاهدة على موقعه الجهادي الكبير، خصوصاً 
ف��ي ت��ل��ك ال��م��رح��ل��ة م��ن ال��ص��راع م��ع ال��ع��دو 

الصهيوني«.
الخامنئي  علي  السيد  من  الحزب  وتقدم 
أصدقائه  جميع  وم��ن  محتشمي  عائلة  وم��ن 
التعازي »برحيل  ورفاق دربه ومحبيه، بأحر 

هذا السيد العزيز والحبيب«.

استقبل رئيس الهيئة اإلدارية في »تجّمع العلماء المسلمين« 
اإلسالمي  »اللقاء  من  وف��داً  الله  عبد  حسان  الدكتور  الشيخ 
بيان  بحسب  البحث  وجرى  عاصي،  أمين  برئاسة  الوحدوي« 
االنتصار  بعد  خصوصاً  والمنطقة  لبنان  أوضاع  في  للتجّمع، 
المقاومة في غّزة »والذي ظهر معه وألول مّرة في  الذي حققته 
تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني أن هذا الكيان أحّس بحتمية 

زواله«.
وأكد أن »العدو الصهيوني لن يسكت عن هزيمته النكراء في 

الفتنة  إيقاع  خالل  من  المقاومة  محور  ضرب  وسيحاول  غّزة 
بين أطيافه الطائفية والمذهبية والعرقية والقومية، لذا يجب أن 
يعمل كل المثقفين والدعاة واللقاء اإلسالمي الوحدوي منهم لنشر 
الفتنة  في  الوقوع  خطر  من  وتحذيرها  األّمة  صفوف  في  الوعي 

التي ال يستفيد منها سوى العدو الصهيوني«.
وعرض المجتمعون للوضع الداخلي وأكدوا  ضرورة التجاوب 
حكومة  وتشكيل  بّري  نبيه  النواب   مجلس  رئيس  مبادرة  مع 

وحدة وطنية تسعى إلخراج البلد من المأزق الذي يعيش فيه.

أعلنت وزارة الصّحة العاّمة في تقريرها اليومي عن  71 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحاالت الُمثبتة إلى 

541628، كما تم تسجيل 6 حاالت وفاة.
للقاحات كورونا  الوطنية  اللجنة  أعلن رئيس   وفي موازاة ذلك، 
بحسب  انتقل  “لبنان  أن  بيان،  في  البزري  الرحمن  عبد  الدكتور 
التفشي  الثانية من  المرحلة  إلى  العالمية،  تصنيف منظمة الصّحة 
األولى  المرحلة  وإل��ى  الرابعة،  المرحلة  في  كان  أن  بعد  الوبائي 
وهذا  الرابعة،  المرحلة  في  أيضاً  كان  أن  بعد  للوفيات  بالنسبة 
االنتقال التدريجي للبنان من المرحلة الرابعة مروراً بالثالثة، ومنها 
إلى الثانية، وهو اآلن بدأ يالمس المرحلة األولى ما هو إال دليل على 

قدرته على التعافي التدريجي من وباء كورونا، وفي هذا دعوة إلى 
الجميع لالستمرار في الحيطة والحذر وعدم التفريط بالمكاسب التي 

تحققت«.
من   12%  - ال�11  اللقاح  تلقى  من  نسبة  “تجاوز  أن  إلى  وأشار 
عدد السكان في لبنان هو إنجاز صّحي آخر، ففي حين تأمل منظمة 
الصّحة العالمية بأن تصل مختلف الدول في العالم إلى نسبة تلقيح 
توازي ال� %10 من عدد سكانها بحلول شهر أيلول كحّد أدنى مقبول، 
فإن لبنان تجاوز هذه النسبة في مطلع شهر حزيران، وإذا ما استمرت 
سوف  التلقيح  فنسبة  نفسها،  اإليجابية  بالوتيرة  التلقيح  عمليات 

ترتفع بإطراد مستمّر ومعها مستوى المناعة المجتمعية”.

 طمأن وزير االتصاالت في حكومة تصريف األعمال طالل 
أن قطاع  إالّ  التي يمّر فيها لبنان،  أنه »رغم األزمة  إلى  حواط 
االتصاالت لن ينقطع طالما أن مصرف لبنان يؤّمن االعتمادات 

الالزمة لشراء الفيول«.  
الخلوي  شركتي  م��ع  متواصل  بشكل  »نعمل  وأض���اف 
و«أوجيرو« لتأمين الخدمات التي لم تنقطع حتى اليوم، علماً 
بأننا القطاع الوحيد الذي لم يرفع أسعاره وما زلنا على سعر 

1500 ليرة لبنانية«.
سيتوقف  »الفيول«  م��ادة  تتوافر  لم  إذا  »طبعاً  وتابع 

اإلنترنت، ولسنا حالياً في هذه المرحلة، إذ أن وزير الطاقة في 
المطلوبة  الكمية  حكومة تصريف األعمال ريمون غجر يؤّمن 
لتسيير عمل كل الشبكات األرضية والخلوية، علماً بأننا اليوم 
في حاجة إلى ثالثة أضعاف الكمية التي كّنا نستخدمها سابقاً 
)من 25 ألف طن يومياً إلى 70 ألفاً( بسبب انقطاع الكهرباء«. 

ولفت إلى أن »وزارة االتصاالت تؤمن مولدات للشبكة من 
أجل حاالت الطوارىء وليس لالستخدام المتواصل، وتغطي 
ساعة  و21   20 بين  حالياً  تعمل  أنها  إالّ  ساعات،   8 حوالى 

يومياً، إضافًة إلى األعطال الطارئة التي يتم تصليحها«. 

3 مطلوبين بالتعدي
على �صركة لل�صيرفة �صّلموا اأنف�صهم

أفاد مندوب »الوكالة الوطنية لالعالم« انه بعد ما يقارب األسبوعين 
على اقتحام مجموعة مسلحة بقيادة م.م وم أ. وا خ.ح. وع. ك.، شركة 
شمس الدين للصيرفة في مدينة صور واالعتداء على الموظفين وجرح 
اثنين منهم، سلم أمس 3 من المطلوبين )م.م وم أ. وع ك.( أنفسهم الى 

دائرة التحري في صيدا.
الدين فور تبلغه بما جرى  وأكد صاحب الشركة الشيخ بالل شمس 
ثقته »بالقاضي رهيف رمضان وحكمته وكذلك بالقوى االمنية«. وشكر 

كّل من »تضامن معه وتدخل إلحقاق الحق وتحقيق العدالة«.

موظفو االإدارة اإلى االإ�صراب

الخمي�ص والجمعة
في  الموظفين  العاّمة،  اإلدارة  موظفي  لرابطة  اإلداري��ة  الهيئة  دعت 
اإلدارات والمؤسسات العاّمة ذات الطابع اإلداري، إلى مغادرة مركز العمل 
عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم وغداً األربعاء  وعدم الحضور إلى 

العمل يومي الخميس والجمعة.
ويأتي ذلك، في إطار التحرك الذي بدأه موظفو اإلدارات والمؤسسات 
العاّمة، والذين أثبتوا فيه نجاحهم من خالل اإلضراب الشامل الذي عّبروا 
فيه بحسب بيان للهيئة “عن وجعهم وغضبهم من أوضاعهم االقتصادية 
المزرية ووصولهم إلى الحّد األقصى من القهر والعجز، من دون أن يرّف 

جفن ألي من المسؤولين”.
“لن تتوقف عن المطالبة بكامل  حقوق الموظفين لغاية  وأكدت أنها 
الحصول عليها وسوف تبقي  اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات 

في هذا الشأن، كي ُيبنى على الشيء مقتضاه”.

لجنة المال مجتمعة في المجلس أمس  )علي فواز(

خالل االجتماع في الخارجية بين لجنة االقتصاد وعدد من الوزراء أمس
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وجه النائب السابق الدكتور نبيل نقوال 
كتاباً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون قال فيه: “بعد أن نفذ صبر اللبنانّيين 
والمعيشّية،  االقتصادّية،  األوض��اع  من 
وأنت  إليك،  أتوّجه  منها،  األمنّية  وحّتى 
على  بالمحافظة  الدستور  على  أَقَسَم  من 
الطاولة  وبقلِب  وشعباً،  أرض��اً،  الوطن 
لو  حّتى  وزراء  من  الجميع  رؤوس  على 
كانوا مستقيلين، ونّواب حالّيين، وقضاة 
إلجبارهم على القيام بواجبهم الدستوري 

إن كان مراقبة أو محاسبة.
فخامة الرئيس

بكّل  محروقات  وال  ماء،  وال  كهرباء،  ال 
مشتّقاتها، وال دواًء، وقريبا ال مستشفيات، 

وال مواد غذائّية إاّل للمحظوظين.
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س، ال��ك��ّل ي��ع��رف أّن 
المسؤولّية تقوم على السلطتين التنفيذّية 
هذه  تقوم  ال  عندما  ولكن  والتشريعّية، 
السلطة  على  الوطنّي  بواجبها  السلطات 
جميع  ومحاسبة  ال��ت��ح��رك،  القضائّية 
المقّصرين، وهنا تسقط جميع الحصانات 
أين  ومشهودة.  موصوفة،  جريمة  ألّنها 
المراقبة  المناطة به  المالّي  العام  المّدعي 
المّدعي  أين  المالّية؟  التعّديات  كّل  على 
عن  األّول  ال��م��س��ؤول  التنفيذّي  ال��ع��ام 

ووضع  نفسه،  عن  وليس  الوطن،  حماية 
المطالبين بحقوقهم الدستورّية المعترف 

بها عالمّياً في السجون لمجّرد المطالبة.
ثائراً  عرفتك  لقد  ال��رئ��ي��س...  فخامة 
“اإلستبلشمنت”  وع��ل��ى  ال��ظ��ل��م،  على 
بحاجة  لست  وأن��ت  للشعوب،  القاهرة 
المناصب.  ك��ّل  م��ن  أعلى  ألّن��ك  لمنصب 
وعلّمتنا  للحقيقة،  تشهد  جنراالً  عرفتك 
انتفض  االس��ت��ش��ه��اد.  ح��ّت��ى  نقولها  أن 
فخامة الجنرال، والبس بّزتك العسكرّية، 
وافضح القريبين، والبعيدين.. كنت تقول 
الموت  من  أفضل  استشهاداً  الموت  لي 
ميشال  الجنرال  عد  البطيء.  السريرّي 
عون، واضرب يدك على الطاولة، وصارح 
اللبنانّيين بالحقيقة من ألِفها إلى يائها ألّن 
لبنان، والحقيقة توأمان. لن تنتهَي الحرب 
في لبنان إاّل بعد أن نصارح بعضنا بعضاً 
وقاسية.  صعبة،  كانت  مهما  بالحقيقة 
الحياة  مقولة  على  وترعرعت  ترّبيت،  أنا 
فرنسا  في  سنة  عشرة  سّتة  ع��ّز.  وقفة 
ثقة  على  أنا  اإلقدام.  منك  تعلّمت  بجوارك 
اآلن  بعد  مجال  وال  الوطن،  ستنقذ  بأّنك 

للتباطؤ.
علّمتني  أن��ت  الرئيس،  فخامة  ع���ذراً 

الصراحة، لك طول العمر”.



�سيا�سة 4

فل�سطين المحتلة

لدى  فلسطين  دول��ة  سفير  أطلع   {
ُعمان تيسير جرادات، سفيري  سلطنة 
دوقادكين،  ديمتري  االتحادية،  روسيا 
فافي،  فدريكا  اإليطالية  والجمهورية 
كل  ع��م��ان،  سلطنة  ل��دى  المعتمدين 
على  المستجدات  آخر  على  حدة،  على 

الساحة الفلسطينية.
السفيرين  جرادات،  السفير  ووضع 
التحركات  على  وف��اف��ي،  دوق��ادك��ي��ن، 
الفلسطينية،  للقيادة  الدبلوماسية 
ومواجهة  المقدسات،  حماية  اجل  من 
القدس،  مدينة  ضد  المبرمجة  الحملة 
إعمار  إلع���ادة  ال���ازم  ال��دع��م  وتوفير 
سياسي  لحشد  السعي  وكذلك  غ��زة، 
عملية  الى  للعودة  دولي  ودبلوماسي 
االحتال،  إنهاء  الى  تفضي  سياسية 
كدولة  الفلسطينية،  الدولة  وتجسيد 
مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس 

الشرقية.
الثوري،  المجلس  عضو  أطلع   {
الرسمي باسم حركة »فتح«  المتحدث 
الجالية  مؤسسات  القواسمي  أسامة 
األميركية  الساحة  ف��ي  الفلسطينية 
في  السياسية  المستجدات  آخر  على 
حي  في  تحديدا  يجري  وما  فلسطين، 
بمدينة  سلوان  وبلدة  ج��راح،  الشيخ 
القدس المحتلة، وكافة الجهود الدولية 
وال��داخ��ل��ي��ة، خ��اص��ة ب��ع��د ال��ع��دوان 

اإلسرائيلي األخير على أبناء شعبنا.
والمنظمات  االت��ح��ادات  نظمت   {
ال��ش��ع��ب��ي��ة وال���ن���ق���اب���ات ون��ق��اب��ة 
احتجاجية  وقفة  أمس،  الصحافيين، 
له  الذي تعّرض  التعسفي  الفصل  ضد 
من  بكر  أبو  ناصر  الصحافيين  نقيب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ال��ت��ي أقيمت  ال��وق��ف��ة  وش���ارك ف��ي 
البيرة،  مدنية  في  الوكالة  مكتب  أمام 
مكتبها  أمام  مماثلة  وقفة  مع  بالتزامن 

في مدينة غزة، عدد من الصحافيين.
وق���ال م���راد ال��س��ودان��ي ف��ي كلمة 
واالت��ح��ادات  وال��ن��ق��اب��ات  المنظمات 
ما  إن  التحرير،  منظمة  في  الشعبية 
تعرض له الصحافي أبو بكر يستوجب 
وغير  الرسمية  المؤسسات  كافة  من 
من  عالياً،  صوتها  ترفع  أن  الرسمية 
أجل العدول عن قرار الوكالة الفرنسية.

انتصاراً  تأتي  »الوقفة  وأض���اف: 
العدسة  تغييب  عدم  ولضرورة  للحق 
الفلسطينية التي تظهر جرائم االحتال 
في  األث��ر  له  كان  والتي  شعبنا،  بحق 
القضية  م��ع  ال��دول��ي  التضامن  رف��ع 

الفلسطينية«.

ال�سام

} احتفل أبناء الجالية السورية في 
أستراليا بنجاح استحقاق االنتخابات 
األسد  بشار  الدكتور  وف��وز  الرئاسية 
حاشدة  وطنية  فعالّية  خ��ال  فيه 
أقيمت في القنصلية السورية في مدينة 
سيدني بمشاركة عدد من أبناء الجالية 

العربية.
القنصل  دب��اغ  ماهر  الدكتور  وأك��د 
ال��ف��خ��ري ل��س��وري��ة ف��ي س��ي��دن��ي أن 
الشعب السوري قال كلمته ولم يخضع 
المعادية  الغربية  ال���دول  لضغوط 
لسورية موجهاً التحية للجيش العربي 
السوري الباسل الذي يحارب اإلرهاب 
الذين  األبرار  وللشهداء  الوطن  ويحمي 
لتحقيق  سورية  أرض  بدمائهم  رووا 
تثنهم  ل��م  ال��ذي��ن  وللجرحى  النصر 
مسيرة  في  المشاركة  عن  جروحهم 

إعادة إعمار ما دمره اإلرهاب.

العراق

العراقي،  المخابرات  جهاز  نعى   {
أمس، اغتيال أحد ضباطه في العاصمة 

بغداد.
وقال الجهاز في بيان، إنه »بمزيد من 
العطاء  الثبات واإلصرار على مواصلة 
ينعى جهاز المخابرات الوطني العراقي 
شعبان  فرمان  نبراس  العقيد  الشهيد 
الذي طالته أيادي الحقد بعملية جبانة 
يائسة  محاولة  في  اليوم،  هذا  غ��ادرة 

لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني«.
وأضاف البيان »لقد كان الفقيد رحمه 
الله تعالى مثاالً ُيحتذى به في التفاني 
واإلخاص لخدمة وطنه وشعبه، وكان 
االره��اب  محاربة  في  األب��رز  ال��دور  له 
والجريمة المنظمة على امتداد سنوات 

خدمته«.

فل�سطين المحتلة

اأخبار الوطن

مركز اإيراني في دم�سق و�سوري في طهران.. مباحثات لإطالق �سركة تجارّية م�ستركة.. وميلي�سيا »ق�سد« تختطف �ستة �سبان في مدينة القام�سلي

فرن�ضا: �أن�ضطة �ضركة »الفارج« �أمام �أعلى هيئة ق�ضائّية

الكاظمي يوّجه بفتح تحقيق عالي الم�ستوى ب�ساأن اغتيال �سابط مخابرات في العا�سمة

بغد�د: زيارة ر�ب �ضترّكز على �لعالقات �لثنائية بين �لعر�ق وبريطانيا

»�أونرو�« تبد�أ عمليات تقييم �الأ�ضر�ر �لتي لحقت بالمنازل 

جر�ء �لعدو�ن على غزة

الهيئة  ال��ف��رن��س��ي��ة،  ال��ن��ق��ض  محكمة  تنظر 
في  الثاثاء  اليوم  فرنسا،  في  العليا  القضائية 
النقاط األساسّية من التحقيق حول أنشطة شركة 
اإلسمنت »الفارج« في سورية حتى العام 2014.

محكمة  إسقاط  على  ونصف  عام  حوالى  فبعد 
جرائم  في  »التواطؤ  تهمة  باريس  في  االستئناف 
ضد اإلنسانية« عن شركة »الفارج«، تنظر محكمة 
القضية  هذه  في  قدمت  طعون  ستة  في  النقض 
األولى من نوعها والتي تبقى الشركة ماحقة فيها 

بتهمة »تمويل اإلرهاب«.
فيها  سابقان  ومسؤوالن  المجموعة  وتنقض 
والمدير  فييار  كلود  جان  السابق  األمن  مدير  هما 
جوليبوا،  فريديرك  سورية  في  لفرعها  السابق 

هذه الماحقات.
حكومية  غير  جمعيات  ت��داف��ع  المقابل،  ف��ي 
الملف،  في  مدنياً  طرفاً  تكون  أن  في  حقها  عن 
في  »الف��ارج«  في  سابقون  موظفون  يكافح  كما 
سورية ضد إسقاط تهمة »التواطؤ في جرائم ضد 

اإلنسانية« عن الشركة.
في  فتح  الذي  القضائي  التحقيق  سياق  وفي 
وزارة  بها  تقّدمت  ش��ك��اوى  بعد   2017 يونيو 
غير  والمنظمة  الفرنسية  وال��م��ال  االق��ت��ص��اد 
للحقوق  األوروب��ي  والمركز  »شيربا«  الحكومّية 
الدستورية وحقوق اإلنسان، يشتبه بأن مجموعة 
عبر  و2014   2013 في  دفعت  آ«  اس  »الف���ارج 
فرعها في سورية »الفارج سيمنت سيريا« حوالى 
13 مليون يورو لجماعات »جهادّية« بينها تنظيم 
عمل  استمرار  لضمان  وسطاء  وإل��ى  »داع���ش«، 

فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
اسمنتاً  ب��اع��ت  المجموعة  ب��أن  يشتبه  كما 
أجل  م��ن  لوسطاء  ودف��ع��ت  »داع���ش«  لمصلحة 

الحصول على مواد أولية من فصائل »جهادية«.
 - »الف����ارج  طلبته  داخ��ل��ي  ت��ق��ري��ر  وك��ش��ف 
الفرنسية  بين  االندماج  عن  الناجمة  هولسيم« 
 ،2015 عام  »هولسيم«  والسويسرية  »الف��ارج« 
للتفاوض  وسطاء  إلى  أمواالً  الشركة  تسليم  عن 
المجموعة  أن  غير  مسلحة«.  »مجموعات  م��ع 
لطالما نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلّق بالجهة 

التي تلقت هذه األموال.

ماحقات  كانت  وقت  في   ،2018 يونيو  وفي 
من  وم��س��ؤول��ي��ن  ك���وادر  ثمانية  ب��ح��ق  ج��اري��ة 
باريسيون  تحقيق  ق��ض��اة  وج��ه  المجموعة، 
تهم  معنوياً،  شخصاً  بصفتها  المجموعة  إل��ى 
و«تمويل  اإلنسانية«  ضد  جرائم  في  »التواطؤ 
للخطر«  و«تعريض  حظر«  و«انتهاك  اإلره��اب« 
الجابية  في  مصنعها  في  سابقين  عاملين  حياة 

بشمال سورية.
االستئناف  محكمة  في  التحقيق  غرفة  أن  غير 
تهمة   2019 نوفمبر  ف��ي  أسقطت  ب��اري��س  ف��ي 
الشركة  اإلنسانية« عن  »التواطؤ في جرائم بحق 
على  أبقت  أنها  غير  منها،  التماساً  تلقت  بعدما 
ثاثة  وبحق  بحقها  إرهابي«  مخطط  »تمويل  تهم 

مسؤولين سابقين فيها.
أرب��ع  ان��ض��م��ام  التحقيق  غ��رف��ة  رف��ض��ت  كما 
الدعوى،  إلى  مدنيين«  »أطراف  بصفة  جمعيات 
للحقوق  األوروب�����ي  وال��م��رك��ز  »ش��ي��رب��ا«  وه���ي 
مسيحيي  وتنسيقية  اإلنسان  وحقوق  الدستورية 
الشرق المهّددين و«الييف فور باريس« التي تضم 
في   2015 نوفمبر   13 اعتداءات  ضحايا  من  عدداً 

الفرنسّية. العاصمة 
سوى  تنظر  ال  التي  النقض  محكمة  وستناقش 

في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت 
مناسبة  الخطورة  البالغة  الجنائّية  التوصيفات 

في هذا الملف.
صلب  في  ستكون  التي  المواضيع  بين  ومن 
إرهابي«،  مشروع  »تمويل  بين  الخيار  المداوالت، 
مّولت  الشركة  بأن  اإلثبات  يفترض  الذي  الجرم 
أعماالً إرهابية عن سابق معرفة من دون أن تكون 
في  و«ال��ت��واط��ؤ  م��ح��ددة،  دواف��ع  بالضرورة  لها 
إثبات نية  الذي يستوجب  جرائم ضد اإلنسانية« 
المسبقة  المعرفة  مع  أكثر،  ملموس  بشكل  خاصة 

بمخطط إجرامي أكثر وضوحاً واالنضمام إليه.
مفهوم  في  النقض  محكمة  قضاة  سينظر  كما 
الضرورية  والمتقاطعة«  الخطيرة  »اإلثباتات 

لتبرير توجيه التهم األخرى.
سوريون  مسؤولون  بحث  آخ��ر،  صعيد  على 
تجارية  شركة  افتتاح  دمشق  ف��ي  وإي��ران��ي��ون 

مشتركة بين البلدين لتبادل المنتجات.
وبحث ممثلون عن المؤسسة السورية للتجارة 
وشركة اتكا اإليرانية، إمكان إنشاء شركة سورية 
تجاري  مركز  وإحداث  مشتركة،  تجارية  إيرانية 
ومركز  اإليرانية،  المنتجات  لعرض  دمشق  في 
المنتجات  لعرض  طهران  في  للتجارة  للسورية 

السورية في طهران.
الداخلية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  صفحة  ونقلت 
جمال  ال��وزي��ر  معاون  عن  المستهلك  وحماية 
أن  الغرض،  لهذا  اجتماعاً  ترأس  الذي  شعيب 
إلح��داث  الدعم  كل  تقديم  في  »ج��ادة  ال���وزارة 
إحداث  نفسه  وبالوقت  دمشق  في  ايراني  مركز 
م��رك��ز ل��ل��س��وري��ة ل��ل��ت��ج��ارة ف��ي إي���ران ورف��ده 
الغذائية  السلع  من  السورية  المنتجات  بكل 

والمنزلية«. واالستهاكية 
وقال مدير عام »السورية للتجارة« أحمد نجم 
التبادل  في  نوعية  نقلة  »تمثل  التفاهمات  تلك  إن 
مركز  إح��داث  ووص��ف  البلدين«  بين  التجاري 
نوعية«  »بادرة  بأنه  إيران  في  للتجارة  للسورية 
السورية  المنتجات  وتصدير  توّسعها  يضمن 
مركز  إحداث  فإن  ذاته  الوقت  و«في  الخارج  إلى 
توفير  في  نوعّية  خطوة  هو  اإليرانية  اتكا  لشركة 
المنتجات اإليرانية في سورية بما يحقق مصالح 

الشقيقين«. البلدين 
مجّمعات  بعض  ف��ي  اإلي��ران��ي  ال��وف��د  وج��ال 
موقع  الختيار  للتجارة«  »ال��س��وري��ة  وص���االت 

للمنتجات اإليرانية في سورية وتسويقها.
المرتبطة  »قسد«  ميليشيا  اختطفت  ميدانياً، 

في  الشبان  من  ع��دداً  األميركي  االحتال  بقوات 
إلى جهة  القامشلي واقتادتهم  حي طي في مدينة 
مسلحة  حواجز  إقامتها  مع  بالتوازي  مجهولة 

إضافية في عدة أحياء في المدينة.
أن  س��ان��ا  لمراسلة  محلية  م��ص��ادر  وذك���رت 
»قسد«  لميليشيا  تابعة  مسلحة  مجموعات 
في  طي  حي  في  منازل  عدة  اليوم  مساء  اقتحمت 
مدينة القامشلي، واختطفت ستة شبان واقتادتهم 

إلى جهة مجهولة.
»قسد«  ميليشيا  أن  إل��ى  المصادر  وأش���ارت 
وع��ززت  مقارها  ح��ول  الترابية  السواتر  رفعت 
المدينة  في  مناطق  عدة  في  المسلحة  حواجزها 
ودوار  الحيوانية  الثروة  مديرية  مقابل  سيما  وال 

السكة.
على  خانقاً  حصاراً  »قسد«  ميليشيا  وفرضت 
في  وحلكو  ط��ي  وح��ي��ي  الحسكة  مدينة  م��رك��ز 
التوالي  على  يوماً  عشرين  من  ألكثر  القامشلي 
منعت  حيث  الماضيين،  وشباط  األول  كانون  في 
التموينية  والمواد  النقل  ووسائل  اآلليات  دخول 
وال��غ��ذائ��ي��ة وص��ه��اري��ج ال��م��ي��اه وغ��ي��ره��ا من 
االحتياجات األساسية كالطحين والوقود ومنعت 

وصولها ألهالي المدينة.

وزارة  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  المتحدث  أع��ل��ن 
في  الصحاف،  أحمد  العراقية،  الخارجية 
تصريح، أمس، أن وزير الخارجية البريطاني 
زي��ارة  في  الثاثاء  اليوم  بغداد  إل��ى  يصل 

رسمية.
الخارجّية  وزي��ر  أن  الصحاف،  وأوض��ح 
في  بغداد  ي��زور  راب،  دومينيك  البريطاني 
يلتقي  واح��داً  يوماً  تستغرق  رسمية  زي��ارة 
صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  خالها 
ال��ع��راق��ي،  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ودول���ة 
النواب  مجلس  ورئيس  الكاظمي،  مصطفى 

فؤاد  الخارجية  ووزي��ر  الحلبوسي،  محمد 
حسين.

التي  المباحثات  أن  الصحاف،  وأض��اف 
في  البريطاني،  الخارجية  وزي��ر  سُيجريها 
بين  الثنائية  العاقات  على  تركز  ب��غ��داد، 
على  ال��دع��م  وت��ب��ادل  وبريطانيا،  ال��ع��راق 

الصعد كافة.
باده  دعم  تجديد  راب،  يبحث  أن  ويرجح 
فرص  وتعزيز  اإلرهاب،  مواجهة  في  للعراق 
حول  المشترك  التنسيق  واستدامة  الحوار 

أهم المواقف والتطورات بين البلدين.

وُيلفت المتحدث باسم الخارجية العراقية، 
نقطة  أنها  على  بالتأكيد  تستمر  بغداد  أن 
جذب واعتدال، والدبلوماسية تخطو باتجاه 
وفقاً  وتثبيتها  الوطنية  بالمصالح  التعريف 

المشتركة. للمصالح 
قّيمة  عاقات  وبريطانيا  العراق  وتربط 
الدولي  التحالف  في  البريطاني  الدور  ومنها 
األميركية  المتحدة  الواليات  تتزعمه  ال��ذي 
ضد اإلرهاب، بتنفيذ عمليات نوعية بإشراف 

القوات العراقية للقضاء على اإلرهابيين.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في الثامن 
»بريطانيا  إن  الماضي،  نيسان/إبريل  من 
نّفذت عّدة ضربات جوية استهدفت »داعش« 
شمال  في  روسيا(،  في  المحظور  )اإلرهابي 
إطار  في  الماضي  آذار/م��ارس  خال  العراق 
العراقية  البرية  القوات  مع  منسقة  عملّية 

استغرقت عشرة أيام«.
وأضافت الوزارة، أن »قوات األمن العراقّية 
منطقة  من  اإلره��اب��ّي  التنظيم  ق��وات  ط��ردت 
أربيل  من  الغربي  الجنوب  إلى  مخمور  جبال 
في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية 
هجوماً  للتحالف  أخرى  وطائرات  الملكية، 

جوياً خال العملية«.
بين  »من  إن  عراقي،  مصدر  قال  أيام  وقبل 
الخارجية  وزي��ر  سيبحثها  التي  الملفات 
الدولي،  التحالف  قوات  تواجد  البريطاني، 
الملف  لكن  ول��ن��دن،  ب��غ��داد  بين  وال��ع��اق��ة 

األساسي سيتعلق بواقع قوات التحالف«.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ق���ال ق��ائ��د ال��ق��وات 
مايك  السير  المارشال  البريطانية،  الجوية 
حكومة  لدعم  بعمليات  »سنقوم  ويجستون: 
العراق  في  داع��ش  فلول  ونحارب  العراق، 
إليهم في  القتال  وسورية، وسنستمر في نقل 
إذ أنهم يهددون  ماذهم حيث ال مفر من ذلك، 

شوارع المملكة المتحدة وحلفاءنا«.
القائد  وجه  الداخلي،  األمني  الصعيد  على 
مصطفى  العراقية،  المسلحة  للقوات  العام 

المستوى  عالي  تحقيق  بفتح  الكاظمي، 
العاصمة  في  مخابرات  ضابط  اغتيال  بشأن 

بغداد.
زال  ما  ال��ذي  »الكاظمي  إن  مصدر،  وق��ال 
وجه  مباشر،  بشكل  المخابرات  جهاز  يدير 
بفتح تحقيق عالي المستوى لمعرفة تفاصيل 

عملية االغتيال والجهات التي تقف خلفها«.
المخابرات  في  ضابطاً  بأن  المصدر،  وأفاد 
منطقة  ف��ي  أم��س  ص��ب��اح  اغتيل  العراقية 

البلديات شرقي العاصمة بغداد.
العراقية  المخابرات  في  مصدر  عن  ونقل 
منطقة  في  اغتيل  ال��ذي  »الضابط  إن  قوله، 
وهو  عقيد،  رتبة  يحمل  ببغداد،  البلديات 
الجهاز«.  في  المراقبة  دائ��رة  مدير  معاون 
أبو   - )نبراس  يدعى  »الضابط  أن  وأضاف، 

علي(«.
العقيد  اغتالوا  »المسلحين  أن  إلى  وأشار 
 10 بنحو  سيارته  من  ترجله  بعد  نبراس 

أمتار، ثم الذوا بالفرار«.
المغتال  »الضابط  ف��إن  للمصدر،  ووفقاً 
المخابرات  جهاز  في  الضباط  أبرز  من  يعد 
العراقية  »السلطات  أن  وتابع،  العراقي«. 
في  الحادثة  بهذه  للتحقيق  لجنة  شكلت 

المشتركة«. العمليات  قيادة 
وأصدر جهاز المخابرات الوطني العراقي، 
بيانا بشأن اغتيال الضابط. وذكر الجهاز في 
واإلصرار  الثبات  من  »بمزيد  صحافي:  بيان 
المخابرات  العطاء ينعى جهاز  على مواصلة 
الوطني العراقي الشهيد العقيد نبراس فرمان 
بعملية  الحقد  أي��ادي  طالته  ال��ذي  شعبان 
يائسة  محاولة  في  اليوم،  هذا  غادرة  جبانة 

لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني«.
المخابرات  في  ضابط  اغتيل  أشهر  وقبل 
لكن  بغداد،  في  المنصور  منطقة  في  العراقية 
مصادر قالت حينها إن عملية االغتيال لم تكن 

ألسباب تتعلق بعمله، بل لخافات عائلية.

الاجئين  وتشغيل  غ���وث  وك��ال��ة  أع��ل��ن��ت 
مع  وبالتنسيق  أنها  »أون���روا«  الفلسطينيين 
لألمم  التابعة  والمأوى  اإلسكان  قطاع  مجموعة 
جراء  األض��رار  تقييم  بعملية  بالبدء  المتحدة، 
العدوان الصهيوني األخير على قطاع غزة، وذلك 

ابتداًء من حصر الاجئين الباقين في المدارس.
فريًقا   25 أن  أمس،  »أون��روا«،  بيان  وأوضح 
التقييمات،  إلج���راء  ال��م��ي��دان  ف��ي  سيعملون 
32 فريًقا في المكاتب المنتشرة في  باإلضافة ل� 
األولوية  أن  إلى  الفتة  غزة،  قطاع  أنحاء  جميع 
بالكامل  ُدم��رت  التي  المنازل  لتقييم  سُتعطى 

والتي لحقت بها أضرار جسيمة.
من  التقييمات  هذه  إج��راء  سيتم  أنه  وبينت 
واحد  مهندس  من  يتكون  لها  متكامل  فريق  قبل 

المخيمات،  وتطوير  التحتية  البنى  برنامج  من 
وأخ��ص��ائ��ي اج��ت��م��اع��ي م��ن ب��رن��ام��ج اإلغ��اث��ة 
سيستخدمون  بحيث  االجتماعية،  والخدمات 
البيانات المقدمة من خال اإلباغ الذاتي األولي 
وزارة  إل��ى  المتضررة  العائات  قّدمته  ال��ذي 

األشغال العامة واإلسكان.
التقييم  مرحلة  من  االنتهاء  أن  إلى  وأش��ارت 
أنها  إلى  الفتة  الحالي،  يونيو  شهر  في  سيتم 
ستحدد خالها العائات التي تستحق الحصول 
لمرة  االنتقالي  للمأوى  النقدية  المساعدة  على 
واحدة والتي سيتم دفعها في أوائل شهر يوليو، 

قبل عيد األضحى.
حول  إضافية  تحديثات  ستقدم  إنها  وقالت 
تقييم األضرار التي لحقت بالمنازل بما في ذلك 

تقريرها النهائي لهذا الشهر عند اكتمال العملية، 
كما سيتم إجراء تقييمات األضرار للحاالت التي 

تحتاج إلى إصاح.
أن  أوضحت  الاجئين،  غير  يخص  وفيما 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيقوم بالتنسيق 

لتقييم األضرار لديهم.
من  سلسلة  أنشأت  أنها  »األون��روا«  ونّوهت 
خطوط المساعدة فيما لو رغبت العائات معرفة 
حسب  م��درج��ة  وه��ي  المعلومات،  م��ن  المزيد 

الصورة المرفقة.
كما أشارت إلى أنه يمكن للعائات التي فاتتها 
بوزارة  االتصال  الذاتي  اإلباغ  التسجيل  فترة 
األشغال العامة واإلسكان مباشرة لتقديم تقرير 

على الرقم التالي: جوال )599039666(.

الحراسيس،  ض��رار  األردن��ي  البرلمان  في  النائب  تبّنى 
المعدنّية  والثروة  الطاقة  بوزيرة  الثقة  لطرح  نيابية  مذكرة 
هالة زواتي، على خلفية انقطاع التيار الكهربائّي عن المملكة 

في مايو الماضي.
اإلخبارية،  »عمون«  لوكالة  بتصريح  الحراسيس  وقال 

تحمل  باب  من  استقالتها  تقديم  زواتي  الوزيرة  على  كان  إنه 
المسؤولية األدبية واألخاقية.

واستذكر الحراسيس أحداث مستشفى السلط والتي تحمل 
فيها وزير الصحة السابق نذير عبيدات المسؤولية األخاقية 
الحكومة،  من  استقالته  مقدماً  لجنة  أي  تشكيل  قبل  واألدبية 

لخرقهما  الحالية  الحكومة  في  وزيرين  استقالة  إلى  إضافة 
قانون الدفاع المتعلق بقيود كورونا.

وأضاف الحراسيس أنه وجب على مجلس النواب أن يقف 
وقفة وطنية ويطرح الثقة في الوزيرة زواتي.

المذكرة  على  التواقيع  بجمع  سيبدأ  أنه  الحراسيس  وبين 

النيابية تمهيداً لرفعها إلى رئاسة المجلس النيابي.
من الجدير ذكره، أن الدورة الحالّية لمجلس النواب تنتهي 
بفض  السامية  الملكية  اإلرادة  صدرت  وقد  المقبل،  الخميس 
الدورة غير العادية لمجلس األمة اعتباراً من الخميس الموافق 

للعاشر من شهر يونيو الحالي.

�الأردن: مذكرة نيابّية لطرح �لثقة بوزيرة 

�لطاقة على خلفّية حادث �نقطاع �لكهرباء

رصدت مراكز 
إعالمية أوروبية غلبة 
التصريحات الممّهدة 

للعودة الى االتفاق 
النووّي في واشنطن 

ومنها التحذير من 
خطورة امتالك ايران 
لسالح نووي وتشير 

الى تزامن التمهيد 
مع ترتيب البيت 

»اإلسرائيلي« الذي 
يبدو أنه كان شرطاً 
الطمئنان واشنطن 

لتوقيع من دون عواقب 
ومخاطر.
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عملية م�ضتركة للجي�ش �لعر�قي و�لبي�ضمركة 

تكبِّد »د�ع�ش« خ�ضائر كبيرة

نفذت  ال��س��وداء،  ب��األرض  ُسّميت  عملية  في  كبيرة  خسائر  اإلرهابي  »داع��ش«  تنظيم  تكبد 
باالشتراك بين جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي وقوات البيشمركة التابعة إلقليم كردستان العراق، 

في أولى عمليات المراكز المشتركة بين بغداد وأربيل.
التابع  الطوزخورماتو  وقضاء  كردستان  إلقليم  محاذية  منطقة  تأمين  من  القوات  وتمكنت 
لمحافظة صاح الدين شمالي الباد، وتدمير تسعة أوكار ما بين كهوف ومضافات وقتل من فيها 

من عناصر تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وكشف المتحّدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، 
اإلرهاب  مكافحة  قوات  بها  انطلقت  التي  السوداء«  »األرض  عملية  نتائج  امس،  تصريح،  في 
المركز  بين  المشترك  األمني  االهتمام  ذات  المناطق  في  اإلرهاب  فلول  على  للقضاء  والبيشمركة 

واإلقليم شمالي الباد.
6 افتتحت في  وقال الخفاجي، »بدأنا نعمل على المراكز المشتركة بيننا وبين اإلقليم وعددها 
المركزية  األمنية  القوات  بين  التنسيق  المراكز على  من هذه  نعمل  أن  أماكن مختلفة وركزنا  عدة 

وحرس اإلقليم«.
ومطاردة  لماحقة  اإلرهاب  مكافحة  مجال  في  أيضاً  ترّكز  المراكز  هذه  أن  الخفاجي،  وأضاف 
الفراغات في  الحدود ومأل  المهربين والتسلل وضبط  الدولة من  اإلرهابيين والمتطرفين وحماية 
المناطق ذات االهتمام األمني المشترك الذي يستغله تنظيم »داعش« اإلرهابي بيننا وبين حرس 

اإلقليم.
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نفذ موظفو شركة النفط اليمنية وممثلو القطاعات الحيوية والخدمية 
صنعاء،  اليمنية  العاصمة  في  المتحدة  األمم  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة 
سفن  على  السعودي  للتحالف  البحرية  والقرصنة  للحصار  رفضاً 

الوقود.
وعّبر المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل عن »رفض 
النفطية«،  المشتقات  سفن  على  البحرية  والقرصنة  الغاشم  الحصار 
عدم  »ضمان  إلى  إياها  داعياً  المتحدة«،  األمم  وتواطؤ  بـ«صمت  منّدداً 
سياسات  عن  النفط  شركة  وتحييد  مستقبالً،  النفطية  السفن  احتجاز 

العقاب الجماعّي لتحالف العدوان«.
صنعاء  مطار  عن  الحظر  رفع  إلى  األممية  »المنظمة  المتوكل  ودعا 
مطالباً  ممكن«،  وقت  أســرع  في  النفطي  عيسى  رأس  وميناء  الدولي 
بـ«سرعة فصل الملف اإلنساني عن الملف العسكري«، وتابع: »نرفض 

االستثمار في معاناة الشعب اليمني من قبل دول العدوان«.
في السياق، كشف المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عن »وصول 
الحقاً  ستصل  وأنه  الماضيين،  اليومين  خالل  وديزل  مازوت  سفينتي 

سفينة بنزين، وقد تجاوزت غرامات تأخيرها 5 مليارات ريال«.
هذا  من  الثاني  كانون  في  اليمنية،  النفط  شركة  مدير  أعلن  قد  وكان 
في  تسببت  النفطية  المشتقات  سفن  على  البحرية  القرصنة  أن  العام، 
الخسائر  عن  وتحدث  التشغيلية،  القدرات  من   50% من  أكثر  توقف 
السعودي في احتجاز سفن  التحالف  الناجمة عن استمرار  االقتصادية 

المشتقات النفطية، مقدراً إياها بأكثر من 10 مليارات دوالر.
2021، أّن »قوى العدوان  وأعلنت شركة النفط اليمنية في شهر آذار 
لم تسمح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة خالل الربع األول من 

العام الجاري، باستثناء 4 سفن فقط«.
على صعيد ميداني، أفاد مصدر يمني بـ«استمرار المواجهات العنيفة 
في مديرية ِصرواح، بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس 
هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى«. وشّنت 
ِصرواح  مديرية  فيها  استهدفت  غارات   8 السعودي  التحالف  مقاتالت 

ذاتها، غربي محافظة مأرب شمالي شرقي اليمن.
كما شنت طائرات التحالف السعودي غارتين على منطقة المالحيظ 
غربي  الحدودية  راِزح  مديرية  على  جوية  وغارة  الظاهر،  مديرية  في 
محافظة صعدة، وغارة مماثلة على مديرية ِكتاف الحدودية مع نجران 

السعودية، شرقي محافظة صعدة شمال اليمن.
التحالف  طائرات  قصفت  اليمن،  غربي  شمالي  ة  َحجَّ محافظة  وفي 

السعودي بـ4 غارات مديرية َحَرض الحدودية مع جيزان السعودية.
من جهته، نفى عضو المجلس السياسي األعلى في اليمن، محمد علي 
الحوثي، اتهامات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي لقوات حكومة 
مأرب  مدينة  شمالي  الروضة  حي  في  وقود  محطة  باستهداف  صنعاء 
المدنيين  من  عدد  مقتل  إلى  أدى  ما  مفخخة،  وطائرة  بالستي  بصاروخ 
على  »الرد  هو  صنعاء  حكومة  قوات  به  تقوم  ما  أن  مؤكداً  طفلة،  بينهم 
عليه  منصوص  هو  كما  المدنيين،  استهداف  ــدم  وع النيران  مصدر 

بالقانون اليمني«.
التحالف  »قــوات  أن  إلــى  يمني  عسكري  مصدر  ــار  أش أمــس  وأول 
السعودي تخرق اتفاق الُحَدْيَدة، محصياً تسجيل 79 خرقاً جديداً خالل 
الجيش  سيطرة  مناطق  قصف  إلى  ومشيراً  الماضية«،  الـ24  الساعات 

واللجان في الُحَدْيَدة بـ149 قذيفة مدفعية.

الجزائر،  في  االنتخابية  الحملة  تتواصل 
الثاني  في  المسبقة  التشريعيات  موعد  قبيل 

عشر من الحالي.
أغلب  قـــادة  تــدخــل  الحملة  ــالل  خ ــز   ــّي وم
األحزاب السياسية في اليومين األخيرين قبيل 
الصمت االنتخابي، التأكيد أن عمليات التزوير 
االنتخابية  ــدورات  ال شهدتها  التي  الواسعة 
انتخاب  مــن  الجزائريين  حــرمــت  السابقة 
أغلب  يعكس  ــي،  ــرع وش تمثيلي  برلماني 

التيارات السياسية واأليديولوجية.
في  المشاركة  األحــزاب  تحذيرات  وتتزامن 
الحكومة  تطلقها  تطمينات  مع  االستحقاق، 
عمار  الرسمي  ناطقها  لسان  على  الجزائرية، 
المعنية  المؤسسات  إلــى  إضــافــة  بلحيمر، 
المجلس  غرار  على  التشريعية،  باالنتخابات 
المستقلة  الوطنية  والسلطة  الــدســتــوري 

لالنتخابات.
المستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  وتعهد 
يوم  شرفي،  محمد  الجزائر  في  لالنتخابات 

االنتخابات  في  األصوات  بحماية  األحد،  أمس 
الحالي،  حــزيــران   12 الــمــقــّررة  البرلمانية 
ــه خصص  ـــك خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي ل وذل
الدعائية  الحملة  من  الثاني  األسبوع  لتقييم 

للبرلمانيات.
وأعلن شرفي أن »عهد العلبة السوداء انتهى، 
وانطالق الجزائر الجديدة – وهو شعار الوالية 
الرئاسية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
أن  الى  البرلمان«، مشيراً  - سيكون خالل هذا 
النواحي  كل  من  جاهزة  االنتخابات  »سلطة 
لحماية  واألخالقي  القانوني  االلتزام  فيها  بما 

أصوات الناخبين«.
الجزائري  الرئيس  أن  الــى  ــارة  اإلش تجدر 
االنتخابات،  إلجراء  »األقلية«  معارضة  رفض 
وأعرب يوم السبت عن تأييده للحراك الشعبي 

»األصيل« الذي يساهم في بناء الدولة.
التشريعية  االنتخابات  حملة  أن  يذكر 
تستمر  حزيران،   12 في  بالجزائر،  المقّررة 

ضمن أجواء منافسة بين نحو 1500 قائمة.

اإلعالم، المفترض أنها وطنية، وتعمل في صالح الحقيقة، 
بل  ونجاحه،  ترامب  الستمرار  الداعم  التفكير  جوار  إلى 
اآلخر  الرأي  صاحبة  األقالم  أصحاب  منع  إلى  األمر  وصل 
في  الظهور  من  ُمنعوا  رحيل،  إلى  ترامب  أّن  يرون  الذين 
المقاالت  وُمنعت  بل  والمسموع،  المرئي  اإلعــالم  وسائل 
الخاصة بهم، باعتبار أّن هذا يتعارض مع سياسة الحكم 
والسلطة!! وقد ثبت في النهاية زيف االّدعاءات والتمنيات، 
ورسب ترامب، وسقط سقوطاً مدوياً، لتتأكد صحة وجهة 

نظرنا وتوقعاتنا واستشرافاً لما يمكن أن يحدث.
وفي هذا السياق، فقد توقعت واستشرفت، رحيل »النتن 
أن  يمكن  لما  استشرافاً  السياسي،  المسرح  من  ياهو« 
على  تقوم  التي  »الدومينو«،  نظرية  الخلفية  وفي  يحدث، 
أنه بالتداعي، بسقوط الرمز المركز، تسقط الفروع التابعة، 
خاصة أّن المركز ال يرغب في استمرار »التوابع«!! وقد تأكد 
ذلك، بعد نجاح بايدن، تأخر اتصاله بـ »النتن..«، فترة من 
أّن  الزمن، على عكس ما هو مستقّر في القواعد األميركية، 
األميركي  الرئيس  اتصال  هو  ــرع،  واألس بل  اتصال،  أول 
للدعم  تأكيداً  الصهيوني،  الكيان  وزراء  برئيس  الجديد، 
والوالء واألولوية. األمر الذي يشير إلى عدم راحة الرئيس 
األميركي )بايدن(، بهذا الشخص الصهيوني. فهو تخّل عن 

الشخص، وليس عن الفكرة الصهيونية االستعمارية!
الصهيونية  االنتخابات  أجريت  اآلخر،  الجانب  وعلى 
للمرة الرابعة، خالل عامين، لم يحدث أن تمكن »النتن..«، 
من إحراز األغلبية الكبيرة، التي تمكنه من تشكيل الحكومة 

بحسم، وبتفاهمات مع اآلخرين، تكاد تكون بسيطة.
بتوافقات  سابقة،  مــرات  ــالث  ث الحكومة  شكل  فقد 
وبتبادل مقعد رئيس الوزراء مع رئيس حزب آخر تحالف 
دون  من  جديدة،  انتخابات  إلى  »النتن..«  يذهب  معه، 
سحب  هي  النتيجة  وكانت  واالتفاقات.  بالوعود  يفي  أن 
الثقة منه، ألّن الحكومة لم تكن تتجاوز األغلبية البسيطة، 
 65 من  أقّل  المقاعد/  من  بسيط  بعدد  النصف  من  )أكثر 
الكنيست  أعضاء  عدد  وهم  مقعداً   120 إجمالي  من  مقعداً 

الصهيوني(.
أحد  الرابعة،  االنتخابات  ــراء  إج بعد  توقعنا،  وكما 
سيناريوين، األول هو: تحالف غالبية األحزاب المعارضة 
بهذا  لإلطاحة  بينهم  ما  في  التحالف  ثم  ومن  ورئاستها، 
لتحّمل  والتصّدر  الحكومة،  رئاسة  من  لألبد  »النتن..«، 
حكومة  تشكيل  في  له،  المعارضة  ونجاح  المسؤولية 
انتخابات  إلى  الذهاب  فهو:  الثاني  السيناريو  أما  بديلة. 
خامسة، على أمل تغيير النتائج وظهور معادالت جديدة. 
المعارضة  تحالف  وهو  األول  السيناريو  إلى  أنحزت  وقد 
النتائج  عــن  النظر  بغّض  ــنــتــن..«،  »ال بهذا  لإلطاحة 

والتداعيات.
الدولة  رئيس  تكليف  عن  األولى،  الخطوة  أسفرت  وقد 
صاحب  باعتباره  الحكومة،  لتشكيل  للنتن،  الصهيونية، 
ذلك،  في  وفشل  الليكود(،  )كتلة  المقاعد  عدد  في  األكثرية 
لرئيس  تكليفه  إلى  قاد  الذي  األمر  الدولة،  رئيس  وأبلغ 

الحزب التالي لليكود في األكثرية )يائير لبيد(.
جديد  رئيس  بانتخاب  الــخــطــوات  بــدأت  وبالفعل، 
لـ»إسرائيل«، )إسحاق هرتسوغ( منذ عدة أيام بعد اجتماع 
الكنيست في األول من يونيو. ولم تمض نحو )24( ساعة، 
إال وقد أبلغه المكلف بتشكيل الحكومة )يائير لبيد(، بأنه 
تمّكن من تشكيل الحكومة بأغلبية تصل إلى )86( مقعداً 
أكبر  استمرارية  ويضمن  معهود،  غير  أمر  وهو  تقريباً، 
للحكومة لفترة طويلة مقبلة، بغض النظر عن شكل، وعن 
تستحق  أمور  من  ذلك  وغير  المتوقعة  الحكومة  سياسات 

النقاش الحقاً.
ستعلن  ــّل،  أق يكن  لم  إْن  األكثر،  على  أسبوع  وخــالل 
كتلة  رئيس  لبيد(،  )يائير  برئاسة  الجديدة،  الحكومة 
شريكه  مع  ـــوزراء  ال رئيس  مقعد  ويتبادل  »الــوســط«، 
مزبلة  »النتن..«  ويدخل  )بينيت(.  الحكومة  تشكيل  في 
تابعين  عرب  حكام  من  عليه  راهن  من  كّل  ومعه  التاريخ 
وتنكروا  كراسيهم،  في  دعمهم  عليه  عــّولــوا  وخانعين 
الفلسطينية.  والقضية  والمبادئ،  والتاريخ،  للجغرافيا 
معه،  المصالح  وتبادل  »النتن..«،  بدعم  أنهم  لهم  وتهيأ 
تفاعلوا  قد  بذلك  أنهم  له،  التأسيس  بعد  التطبيع  وزيادة 

مع الحقبة الصهيونية التي تسود المنطقة.
وفي النهاية، اتضح بعد اإلطاحة بالنتن..، أنهم عاشوا 
وهماً فاضحاً، ولكن بكل أسف بعد أن تجّردوا من مالبسهم، 

وأصبحوا عراة كما ولدتهم أمهاتهم!
المتوحش، والمتغطرس، كما  وختاماً، فقد رحل ترامب 
توقعنا، ورحل »النتن..«، من رئاسة الحكومة الصهيونية 
بعد )12( سنة قضاها في منصب رئيس الحكومة، ومرشح 
ألن يدخل السجن من أوسع األبواب ومعه زوجته سارة في 
قضايا فساد ال نهاية لها. إال أّن التوقع الثالث استشرافاً لما 
هو آٍت، هو رحيل العديد من »التوابع« في كراسي الحكم 
استشرافنا  ويكون  إال   ،2021 عام  يمّر  ال  وقد  اإلقليم.  في 
العلمي في قراءة المستقبل وفق متغّيرات دولية وإقليمية، 
قد صادف الواقع ويعّبر عن حقائق موضوعّية، ونحن معاً 

في انتظار الغد القريب..
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،

واألمين العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي 
لدعم خيار المقاومة،
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  صــادق 
روسيا  بموجبه  فسخت  قانون  على  ــس،  أم
معاهدة »السماء المفتوحة« وتم نشر الوثيقة 
الرسمية  الحكومية  اإللكترونية  البوابة  على 

للمعلومات القانونية.
عن  القانونية  المعلومات  مــوقــع  ـــاد  وأف
إنهاء  قــانــون  على  بوتين  الــرئــيــس  توقيع 
توقيعها  تّم  التي  المفتوحة  األجــواء  اتفاقية 
1992، وصدقت  24 آذار  في هلسنكي بتاريخ 
كانت  اتفاقّية  وهي   ،2001 عام  روسيا  عليها 
بطلعات  بالقيام  فيها  للمشاركين  تسمح 
ومراقبة  البعض  بعضهم  أراضي  فوق  جوية 

النشاطات العسكرية.
وأمر بوتين العام الماضي بإطالق اإلجراءات 
القانونية الخاصة بانسحاب بالده من اتفاقية 
الرئيس  إدارة  إعالن  بعد  المفتوحة«  »السماء 
األميركي السابق دونالد ترامب عن انسحابها 

من االتفاقية من جانب واحد.
مؤخراً  بشدة  الروسية  الخارجية  وانتقدت 
جو  الحالي،  األميركي  الرئيس  إدارة  رفــض 
واشنطن  محملة  سلفه،  قرار  مراجعة  بايدن، 

المسؤولية عن انهيار االتفاقية.
التي  المفتوحة«  السماء  »اتفاقية  وتسمح 
دولة،   30 من  أكثر  وتضم   1992 عام  أبرمت 
تابعة  مسلحة،  غير  مراقبة  طائرات  بتحليق 
البعض،  بعضها  أجــواء  في  األعضاء،  للدول 
عن  والثقة  المتبادل  التفاهم  تعزيز  بهدف 
مباشراً  دوراً  األطـــراف  جميع  منح  طــريــق 

العسكرية  القوات  عن  المعلومات  جمع  في 
واألنشطة التي تهّمها.

كان   ،2020 العام  نهاية  بحلول  أنه  يذكر 
عدد المشاركين في المعاهدة 33 دولة.

 )OST( ودخلت معاهدة األجواء المفتوحة
وأصبحت   2002 كانون   1 في  التنفيذ  حيز 
بعد  أوروبــا  في  الثقة  بناء  تدابير  من  واحــدة 
دولــة   34 لـــ  سمحت  فقد  الــبــاردة،  الــحــرب 

حول  علني  بشكل  المعلومات  بجمع  مشاركة 
القوات واألنشطة العسكرية لبعضها البعض.

في نهاية أيار الماضي، أعلنت واشنطن أنها 
ما  بحجة  المعاهدة،  من  بالتأكيد  ستنسحب 

أسمته »االنتهاكات الروسية«. 
هذه  الروسية  الخارجية  وزارة  ووصفت 
المزاعم بأن ال أساس لها من الصحة، وقالت إن 

خسارة االتفاق تمثل مدلوالً سيئاً.

وقفة احتجاجّية في �صنعاء رف�صًا للح�صار والقر�صنة 

وا�صتمرار المواجهات العنيفة في �صرواح اليمنّية

الفروف يبحث التح�صير للقمة الرو�صية االأفريقية اقتراب الحملة االنتخابّية في الجزائر من نهايتها
مع وزير خارجية جيبوتي

قفزة في حجم التبادل التجارّي
بين مو�صكو وبكين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أمس، مع وزير خارجية جيبوتي، محمود علي 
يوسف، العالقات التجارية واالقتصادية الثنائية، واستقرار األوضاع في منطقة القرن األفريقي، 

والتحضير للقمة الروسية األفريقية الثانية في عام 2022.
وزير  »يصل  الرسمي:  موقعها  عبر  نشرته  لها  بيان  في  الروسية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، إلى موسكو في زيارة عمل 

تستمر من 8 إلى 10 حزيران الحالي«.
وأضاف البيان: »تجري في 8 حزيران مباحثات بين روسيا وجيبوتي، يتم خاللها إيالء اهتمام 
خاص لقضايا البناء التدريجي للتعاون الروسي الجيبوتي... مع التركيز على توسيع العالقات 
مشاريع  تنفيذ  آفاق  ذلك  في  بما  المتبادلة،  المنفعة  ذات  واالستثمارية  واالقتصادية  التجارية 

مشتركة في جيبوتي في مجاالت الطاقة والنقل والبنية التحتية اللوجستية والزراعة«.
األعمال  جدول  على  الرئيسية  الموضوعات  من  عدد  مناقشة  المقرر  »من  أنه  البيان،  وتابع 
اإلقليمي والدولي مع التركيز على استقرار الوضع في المناطق الساخنة في أفريقيا، وخاصة في 
الروسية األفريقية  للقمة  العملية تحضيراً  النظر في عدد من الجوانب  القرن األفريقي. كما سيتم 

الثانية في عام 2022«.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير الجيبوتي يوم 9 حزيران مع رئيس األكاديمية الدبلوماسية بوزارة 
الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو، ويوقع الطرفان مذكرة تفاهم بين األكاديمية الدبلوماسية 

ومعهد الدبلوماسية.

الخمسة  األشهر  في  والصين  روسيا  بين  »التجارة  أن  الصينّية  العامة  الجمارك  إدارة  ذكرت 
األولى من هذا العام زادت على أساس سنوّي بنسبة %23.6، لتصل إلى 50.65 مليار دوالر«.

ودلت البيانات على أن الصادرات إلى روسيا في الفترة من كانون الثاني إلى أيار زادت بنسبة 
%35.3 وبلغت حوالي 22.921 مليار دوالر، فيما زادت واردات السلع والخدمات الروسية بنسبة 
27.735 مليار دوالر«. وبلغ حجم التبادل التجاري بين  خمسة أشهر لتصل إلى  خالل   15.4%

الصين وروسيا في أيار وحده 10.449 مليارات دوالر.
أساس  على   ،2020 عام  نهاية  في  انخفض  قد  والصين  روسيا  بين  التجاري  التبادل  وكان 
سنوي بنسبة %2.9 وبلغ 107.76 مليار دوالر. ووضعت السلطات الروسية والصينية في وقت 

سابق، هدفاً يتمثل في تحقيق حجم تبادل تجاري سنوي قدره 200 مليار دوالر.
ُيشار إلى أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين كان صّرح خالل اجتماع مع رؤساء وكاالت األنباء 
العالمية في 4 حزيران، في إطار منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي بأن روسيا والصين تمكنتا 
في عام 2020 من الحفاظ على التجارة عند مستوى 100 مليار دوالر، على الرغم من الوباء، وقد 

يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليار دوالر بحلول عام 2024.
وفي نهاية شهر يناير من هذا العام، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية، قاو 
فنغ، أن سلطات بالده ستكثف في عام 2021 التعاون التجاري واالقتصادي مع روسيا للمساعدة 
في تحقيق الهدف المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 200 مليار دوالر، مؤكداً »اهتمام الصين 

بتوسيع االتصاالت االقتصادية مع االتحاد الروسي على المستويين المركزي واألقاليمي«.

بوتين ي�صادق على اإنهاء اتفاقية »االأجواء المفتوحة« 

بعد ان�صحاب وا�صنطن منها

غروسي،  رافائيل  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  قال 
إحياء  بشأن  فيينا  في  حالياً  الجارية  المفاوضات  في  تقدماً  »هناك  إن 
االتفاق النووي بين إيران وقوى غربية«، موضحاً أن »الوكالة ال تشارك 

في المفاوضات بشكل مباشر بل تقّدم مشورات بشكل مستمر«.
وذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمر صحافي، 
عقده أمس، في فيينا، أنه يعتقد أن »هنالك تقدماً في المفاوضات ونحن 

نتوق إلى الوصول إلى مخرجات«.
وأضاف غروسي: »لسنا جزءاً من المفاوضات ولكن تتم استشارتنا 

بشكل مستمر«.
المفتشين  عمل  تمديد  حول  »المحادثات  أن  إلى  غروسي  ونــّوه 
للغاية  صعبة  إيــران  في  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  التابعين 
تنتهي  شهر  لمدة  الوكالة  مفتشي  عمل  تمديد  بعد  وذلك  ومعقدة«، 

منتصف شهر حزيران الحالي.
الوكالة عبرت إليران عن »قلقها« من تقّدم مستوى  أن  وأكد غروسي 
بـ«تقديم  طهران  وطالبت  إيرانية،  مواقع  في  اليورانيوم  تخصيب 

تفسيرات« حول ذلك.
بالبرلمان  الخارجية  والسياسة  القومي  األمــن  لجنة  رئيس  وكــان 
اقترحوا  األوروبيين  »إن  أمس:  أول  قال  قد  النور،  ذو  مجتبى  اإليراني، 
تسليم طهران كميات من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، مقابل عودة 

الواليات المتحدة لالتفاق النووي«.
وذكر ذو النور، في تصريحات لقناة »المسيرة«  الناطقة باسم جماعة 
االتفاق  إلى  أميركا  عــودة  أجل  من  طرحوا  »األوروبــيــون  الله:  أنصار 
 300 على  الزائد  المخصب  اليورانيوم  لفائض  طهران  تسليم  النووي، 

كيلوغرام إلى روسيا أو دول أخرى تشارك في االتفاق«.

تقّدم في مفاو�صات فيينا باتجاه

اإحياء االتفاق النووّي االإيرانّي

»اإ�سرائيل«: عجز القوة ... )تتمة �ص1( رحيل »النتن ياهو« ... )تتمة �ص1( 

وبخالف ذلك ومن عمق المأساة وسحيق نقطة االنحدار في العام 1982 نشأت 
االحتالل  مناهضة  هدف  على  متوّحدة  العناوين  متعددة  نوعية  مقاومة  بــذرة 
الحاضرة  قدراتها  أّن  من  واثقة  لبنان  في  المواجهة  في  وانطلقت  واالستعمار 
المتواضعة قابلة للتطور وقادرة على فعل ما يمنع المشروع االستعماري اإلحاللي 
من االستقرار والتجذر، ومطمئنة إلى مستقبل تتمكن فيه من تحرير المنطقة من ربقة 
االستعمار والتبعية وإعادة بنائها أو تشكيلها على أساس تحرري استقاللي ال محّل 

لإلرادة والقرارات األجنبية فيه بشكل يعاكس إرادة شعوبها.
وهوة،  ذروة  عام  ووالدة،  سقوط  عام  كان   1982 العام  إّن  نقول  أن  نستطيع  نعم 
التي  القوة  أّن  وأكدت  لوجودها  تثبيتاً  أرادت  ما  ذروة  »إسرائيل«  فيه  بلغت  حيث 
استندت اليها في إقامة كيانها، هي األداة العملية لتثبيت هذا الوجود وإبعاده عن أّي 
خطر. وتيّقنت أّن استراتيجيتها في امتالك القوة واستعمالها نجحت في تمكينها من 
هذه  أّن  خاصة   1982 العام  في  نهائي  بشكل  تثبيتها  في  ونجحت   1948 في  القيام 
أولها استئثار  االستراتيجية تقوم على قوائم ثالث برعت »إسرائيل« في استعمالها، 
ويمكنها  واضح  بشكل  محيطها  عن  متقّدمة  تجعلها  التي  القوة  بمصادر  »إسرائيل« 
من إرساء مفهوم الرعب في صفوفهم، وثانيها حرمان الغير من امتالك مصادر القوة 
التي تحقق التوازن االستراتيجي معها، والثالث االستفادة من القوة الدولية المركبة 

سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لتعزيز عامل الهيبة والردع لديها.
المشروع  مع  الصراع  مسار  في  مفصلية  محطة  أو  عاماً  كــان  إذن   1982
المناهضة  القوى  الذروة ودفعت فيه  الصهيوني، عاماً بلغت فيه »إسرائيل« نقطة 
من  ظّن  األقــلّ  على  أو  »إسرائيل«  فيه  خرجت  عاما  السحيق،  االنحدار  نقطة  إلى 
الفضاء  بناء  ميدان  في  لتدخل  الوجودي،  الخطر  معضلة  من  خرجت  أنها  يقودها 
الحيوي االستراتيجي، ولذلك تشجع شمعون بيريس على إطالق نظرية »الشرق 
األوسط الجديد المبني« بعمال ومال عربي وقيادة وسيطرة »إسرائيلية« على حّد 
قوله »بمالكم وعقلنا نحكم العالم«. فهل تحقق لـ »إسرائيل« ما ظّنت أنه حصل وهل 

وصلت »إسرائيل« فعالً إلى حّد الطمأنينة بعيداً عن الخطر الوجودي؟
القرن  صفقة  قبيل  من  العناوين  بعض  في  ورؤيته  نفسه  يحصر  أن  أراد  من 
والتطبيع مع بعض الدول العربية، وامتالك »إسرائيل« السالح النووي بمقدار 200 
رأس على األقل، كما وشبكة عالقات »إسرائيل« مع الخارج خاصة أميركا وأوروبا 
إّن  القول  إلى  سيسارع  فانه  ذلك  عند  التوقف  أراد  من  أفريقيا،  في  اآلن  وتغلغلها 
االهتمام  مرحلة  إلى  وانتقلت  الوجود  على  الخطر  مرحلة  تخطت  فعالً  »إسرائيل« 
بالسيطرة والدور العالمي، لكن نظرة علمية واستراتيجية أعمق قد تقود الباحث إلى 
خالصات مختلفة تتعّدى فعالية ما ذكر لتتوقف عند الجوهري واألهّم مما لم يذكر.

القادرة على فعل ما يريد صاحبها، ولوال  القوة  فـ »إسرائيل« قامت على عنصر 
القوة التي استعملت بشكل غير مشروع وال أخالقي ال بل وبشكل أجرامي لما تمكنت 
 ،1948 العام  في  فلسطين  في  »اإلسرائيلي«  الكيان  زرع  من  الصهيونية  الحركة 
خصصها  التي  األرض  نصف  على  السيطرة  من  »إسرائيل«  تمكنت  لما  القوة  ولوال 
القرار 181 للعرب، ولوال القوة لما استطاعت أن تسيطر في العام 1967 على كامل 
فلسطين التاريخية وتحتّل الجوالن وسيناء، فحياة »إسرائيل« وبقاؤها واستمرارها 
رهن بوجود هذه القوة التي تستعملها متى شاءت لتحقق بها ما تريد على أّي أرض 
تشاء. والقوة القادرة هي أيضاً العنصر األساس الذي استندت اليه »إسرائيل« في 
إرساء األمن داخل الكيان وأبعدت بها الخطر والنار عنه. حتى بات األمن في المنظور 
االستراتيجي كنزاً تفاخر »إسرائيل« بامتالكه وتطّورت النظرة إليه إلى الحّد الذي 

»إسرائيل  مقولة  وأرسيت  األمن  هذا  بوجود  واستمرارها  »إسرائيل«  وجود  ربط 
اآلمنة هي الهدف».

الشرعية  خارج  القوة  استعمال  طــّورت  الجهد  في  »إسرائيل«  تقتصد  وحتى 
األعداء وتمنعهم  الكبير في نفوس  الرعب  القانونية واألخالقية واإلنسانية لتخلق 
حتى من التفكير بمواجهتها دفاعاً أو هجوماً باعتبار أّن جيشها ال ُيقَهر وقّوته مدّمرة 
فتاكة، والسالمة والنجاة للعدو تكمن بالهرب من أمامه وعدم مواجهته... ولألسف 
1982 ما أرادت ونجحت في جني ثماره في كثير من  حققت »إسرائيل« قبل العام 

المواطن.
لكن المقاومة التي نشأت نوعياً وتنامت بعد العام 1982 أفسدت على »إسرائيل« 
لما  مناقضاً  بيانياً  خطاً  ورسمت  تتداولها  كانت  كثيرة  خيارات  وأسقطت  أحالمها 
1982 ويتجه  أرادته »إسرائيل«، خطاً ينطلق من نقطة المنحدر األقصى في العام 
صعوداً ويعمل على التفلت من مفاعيل استراتيجية »إسرائيل« بشأن امتالك القوة 
واستعمالها، ويستمّر صاعداً حتى انه بعد أربعين عاماً تمكن من الوصول إلى مواقع 

لم تكن »إسرائيل« تتخّيل بأنها ستدفع اليها حيث إّن المقاومة اليوم فرضت:
 1ـ  تحّول قوة »إسرائيل« من حّيز القوة القادرة ذات الجيش الذي ال ُيقهر إلى القوة 
العاجزة عن الذهاب إلى حرب مضمونة النتائج. وكان هذا التحّول أخطر ما واجهته 
»إسرائيل« بعد العام 1982، تحّول أجهض ما فاخرت به من طمأنينة وأعاد طرح 
الخطر الوجودي مجّدداً ألّن عجز القوة يعني خطراً على الوجود الذي تحقق بالقوة 
ويستمّر بهذه القوة. وهذا األمر نسف فكرة »إسرائيل« المطمئنة إلى وجودها. خاصة 
أّن استراتيجية امتالك القوة وحجبها عن األعداء فشلت أمام استراتيجية المقاومة 
من  »اإلسرائيلية«  القوة  فيه  قلبت  حّد  إلى  وتطويرها  ومصادرها  القوة  امتالك  في 

قادرة إلى عاجزة ربطاً باألهداف االستراتيجية والتهديدات واألخطار.
2 ـ إفساد األمن »اإلسرائيلي«. ال قيمة وال أهمية للوجود في داخل الدولة التي أقامها 
المشروع الصهيوني إْن لم يكن هذا الوجود آمناً، ولهذا أطلق العدو استراتيجية »شعب 
يعمل تحت النار وهو آمن«، وأنشأ الجبهة الداخلية وتزّود بكّل ما يلزم من أسلحة بما 
األحداث  مجريات  لكن  اآلهلة.  األماكن  عن  النار  لهب  إلبعاد  الفوالذية  القبة  ذلك  في 
خاصة من 2006 إلى 2021 أكدت للعدو فشله في إبعاد النار عن الداخل وفشله في 

ضمان األمن الداخلي ونسفت فكرة »إسرائيل« اآلمنة.
»إسرائيل«  خيارات  رزمة  سقطت  واالستراتيجي  الميداني  االنقالب  هذا  ومع 
السابقة التي كانت تعّول عليها لحفظ وجودها، ولم يتبّق عملياً بيدها إال خيار إقامة 
الدولتين وهو خيار ال يتناسب مع طموح »إسرائيل« واستراتيجيتها حيث يلزمها 
بالحدود الثابتة وبإقامة دائمة ونهائّية ألكثر من مليوني عربي فيها، كما انه ليس 
المقبول من محور الرفض لوجود »إسرائيل« أصالً كدولة عنصرية وجسم  الخيار 

غريب عن المنطقة وبمثابة غدة سرطانية فيها. 
وبكالم مختصر نقول إّن »إسرائيل« اآلن وبعد 21 عاماً على إنزال الهزيمة الفعلية 
األولى بها في جنوب لبنان وبعد سلسلة هزائم تلقتها وكانت أخيراً وليس آخراً في 
فلسطين وبعد أن تأكد لها عجز قّوتها وفساد أمنها دون أن ينفعها تطبيع أو سالح، 
بعد كّل هذا عادت إلى المربع األولى لتتخّبط في دائرة الخطر الوجودّي، وعادت تطرح 
فكرة زوال »إسرائيل« بشكل جدي واقعي عملي بعيداً عن البيانات واالستعراضات 

الفارغة ألّن ما استندت اليه »إسرائيل« بات عاجزاً عن أداء الوظيفة.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.
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إعالن تلزيم
تأمين خدمة الوصل الالسلكي لبعض 

المكاتب الجمركية
بطريقة استدراج عروض

ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم 
والعشرين  التاسع  فيه  ال��واق��ع  الثالثاء 
وواحد  ألفين  العام  من  حزيران  شهر  من 
العامة  الجمارك  مديرية  ُتجري  وعشرين، 
في مركزها الكائن في ساحة رياض الصلح 
السابع  الطابق   - العربي  البنك  بناية   -
ال��ش��ؤون  ل��دائ��رة  أول  ال��م��راق��ب  مكتب   –
تأمين  لتلزيم  ع��روض  إستدراج  المالية، 
المكاتب  لبعض  الالسلكي  الوصل  خدمة 

الجمركية.
 /3،000،000/ المؤقت  التأمين  قيمة 

ل.ل )فقط ثالثة ماليين ليرة لبنانية(.
ُت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر 
االط���الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص  ال��ش��روط 
والحصول عليه من مديرية الجمارك العامة 

- دائرة الشؤون المالية .
الدائرة  ال��ى  ال��ع��روض  تصل  أن  يجب 
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من آخر 

يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في 2021/6/2

مدير عام الجمارك باإلنابة 
ريمون الخوري
التكليف: 435

إعالن
تقديم  مهلة  ب��أن  لبنان  كهرباء  تعلن 
مختلفة  بقياسات  إطارات  لشراء  العروض 
استدراج  موضوع  المؤسسة،  آليات  لزوم 
ت��اري��خ  د/1171  ث4  رق���م  ال���ع���روض 
2021/4/6 ، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الدوام  نهاية  عند   2021/6/25

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   38 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء  مبنى  حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء 
قدره  مبلغ  لقاء  وذلك  النهر  طريق   - لبنان 

/30،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   38 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 6/2/ 2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 431

إعالن تلزيم
تجري الجامعة اللبنانية إعادة مناقصة 
والصيانة  التشغيل  أعمال  لتلزيم  عامة 
ل���زوم م��دي��ن��ة ال��رئ��ي��س رف��ي��ق ال��ح��ري��ري 
الجامعية - الحدت على اساس سعر يقدمه 
العارض وذلك في اإلدارة المركزية - المبنى 

الزجاجي - المتحف. 
 2021/6/17 ت��اري��خ  الخميس  ي��وم 

الساعة  11:00
المناقصة  في  لالشتراك  العروض  تقدم 
الحصول  يمكن  ال��ذي  الشروط  دفتر  وفق 
عليه لدى دائرة اللوازم في اإلدارة المركزية 

- المتحف.
الدائرة  قلم  الى  االشتراك  طلبات  تقدم 
اإلدارية المشتركة في اإلدارة المركزية قبل 
يوم  آخر  من  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 
عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء المناقصة.
بيروت في 3 حزيران 2021
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف : 440

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين 

وكيلة  الحجار  لويز  المحامية  طلبت 
ميراز يوسف الحجار لمورثها يوسف رفول 
للعقارات  ضائع  بدل  قيد  شهادات  الحجار 

و 1332 قيتولي    809 –  55 –  53
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب فادي خليل القزي احد ورثة خليل 
ضائع  عن  بدل  ملكية  سند  القزي  مسعود 

عن حصة مورثه في  العقار 76 الرميلة
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

الغانّية  التابعية  من  العاملة  هربت 
م��ن��زل  م���ن   JULIET SERWAA
اإلتصال  شيئ  عنها  يعرف  لمن  مخدوميها  
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سرادار بنك ش.م.ل.
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية 

االستثنائية للمساهمين

الكرام  المساهمين  بدعوة  ش.م.ل.  بنك  سرادار  إدارة  مجلس  يتشرف 
بصورة  تنعقد  سوف  التي  العادية  العمومية  الجمعية  إجتماع  لحضور 
النظام  لتعديل  قانوًنا  المطلوبين  واالكثرية  للنصاب  وفقاً  استثنائية، 
الواقع  اإلثنين  يوم  ظهر  بعد  من  عشرة  الثانية  الساعة  في  االساسي، 
فيه 21 من شهر حزيران 2021 في قاعة اإلجتماعات الكائنة في الطابق 

الثامن من بناية سرادار، وذلك للتداول في جدول األعمال اآلتي:  
المال  لرأس  مخصصة  نقدية  مقدمات  عن  التفرغ  على  الموافقة   -  1
من  شركة البستانية ش.م.ل. لصالح شركة سرادار بارتنرز )هولدنغ( 

ش.م.ل. بقيمة /8،203،788/ دوالر أميركي.
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التعليق ال�سيا�سي

م�سيرة الأعالم والقد�ص: 

معادلة اإن عدتم عدنا

والتنظيمات   67 عام  القدس  شطري  على  االحتالل  سيطرة  منذ 
المتطرفة والكتل االستيطانية تتشارك في تنظيم مسيرة تضّم عشرات 
اآلالف ُتعَرف بمسيرة توحيد القدس ويرمز اليها بمسيرة األعالم، لحشد 
اضطر  أن  يحدث  لم  قرن  نصف  من  أكثر  ومنذ  به،  تتمّيز  الذي  اإلعالم 
القيام بها موضوعاً  أخذ ورد واعتبار  المسيرة لجعلها موضع  منظمو 
للنقاش. وكان الهدف من المسيرات المنتظمة سنوياً التحضير للمزيد 
السكان  تهجير  سياسات  ودعم  القدس  في  االستيطان  خطوات  من 
شعار  تحت  األقصى  المسجد  هدم  ساعة  لقرب  والتحريض  األصليين 

بناء الهيكل المزعوم.
فرضت  بعدما  اإللغاء،  حبال  على  المسيرة  تتأرجح  األولى  للمرة 
التي  المعادلة  وهو  واضح  والسبب  تأجيلها.  القدس  سيف  حرب 
في  تصعيد  وكل  عدنا،  عدتم  إن  النار،  وقف  مع  المقاومة  وضعتها 
حسن  السيد  رسمها  معادلة  من  ت��اله  وم��ا  حرباً،  يشعل  القدس 
الملك الحوثي، بأن تهديد القدس يعني  نصرالله وأكدها السيد عبد 
نقاش  موضع  كان  المسيرة  الغاء  أن  خافياً  وليس  إقليمّية،  حرباً 
تسعى  التي  لواشنطن،  غانتس  بني  الكيان  دفاع  وزير  زي��ارة  في 
لتفادي التصعيد ومن خلفه خطر الحرب اإلقليمية، بينما بدا واضحاً 
بنيامين  بالترحيل  المهدَّد  االحتالل  حكومة  رئيس  رهان  بالمقابل 
من  الجديدة  الحكومة  ضد  المناخات  لتعبئة  المسيرة  على  نتنياهو 
المواجهة في القدس الى أبعد مدى تصعيدي ممكن من  جهة، وأخذ 

جهة أخرى.
عن  يعبر  المسيرة  بإلغاء  االحتالل  شرطة  اتخذته  ال��ذي  القرار 
بين  القوى  موازين  سواء  القدس،  سيف  بعد  الجديدة  القوى  موازين 
لعالقة  الحاكمة  القوى  موازين  أو  جهة،  من  المقاومة  ومحور  الكيان 
الفشل  بعد  حيوية  حاجة  ظهرت  التي  األميركية،  بالحماية  الكيان 
هي  كلفة  وللحماية  الحرب،  أظهرتهما  اللذين  واألمني  العسكري 

الوصاية.
يفقد  والكيان  ح��رة  فلسطين  المقاومة،  مع  الجديدة  المعادلة 

االستقالل، وفلسطين تتحّدى والكيان يتراجع.

قطر  موقف  فال  جديدة،  لمرحلة  تؤسس  ال  التكتيكية  الخطوات   -
المراجعة  وال  لسورية،  العداء  عن  تتراجع  لم  دامت  ما  يكفي  غزة  مع 
عدوانها  عن  تتراجع  لم  ما  تكفي  وسورية  بإيران  للعالقة  السعودية 
على اليمن، وال الذهاب اإلماراتي الى سورية يكفي ما لم يتم التراجع عن 
التطبيع، وبينما الكل يسعى لالستحصال على براءات ذّمة عن العشر 
العجاف التي كانوا شركاء الخراب فيها، ال يملك أحد غير الضحايا منح 
هذه البراءات، فبراءة السعودية تصدر من اليمن وبراءة اإلمارات تصدر 
للبراءة  آخر  مصدر  وكل  سورية،  من  تصدر  قطر  وبراءة  فلسطين،  من 

مزّيف ومزّور.

الكهرباء  أزم��ة  أن  غجر  كشف  إذ  ل�»البناء«. 
ارت��ف��اع  م��ع  الصيف  فصل  بحلول  ستتجدد 
اللبنانية،  المناطق  أغلب  في  الحرارة  درجات 
بحتة  مالية  الكهرباء  أزم��ة  سبب  أن  موضحاً 
لبنان،  مصرف  في  االعتمادات  بصرف  ويتعلّق 
مسؤولّية  تتحّمل  ال  الطاقة  وزارة  وبالتالي 
التقنين القاسي في التيار الكهربائي. مضيفاً في 
حديث ل�»البناء« أن »الموافقة االستثنائية على 
تدريجياً،  التغذية  ساعات  سيرفع  السلفة  طلب 
ستتكّرر  التي  لألزمة  النهائي  الحل  ليس  لكنه 
معين  حٍد  على  سنحافظ  لذلك  الفيول،  نفاد  مع 
من التقنين لكي ُتستخدم هذه الكمية ألكثر وقٍت 

ممكن«.
الطاقة  ال��م��ازوت، أوض��ح وزي��ر  أزم��ة  وع��ن 
دفع  ال��دول��ة  كهرباء  ف��ي  التقنين  »زي���ادة  أن 
زي��ادة  إل��ى  الكهربائية  ال��م��ول��دات  بأصحاب 
على  الطلب  ارتفاع  وبالتالي  المولدات،  تشغيل 
أزمة  إلى  أدى  ما  السوداء،  السوق  من  المازوت 
مازوت أيضاً وزيادة في تقنين ساعات التغطية 

بكهرباء المولدات الخاصة«.
لبنان  مصرف  إسراع  عن  مراقبون  وتساءل 
لتشغيل  ال��م��ازوت  ل��ش��راء  ال���دوالرات  لتأمين 
بتأمين  تأخره  المقابل  وفي  الخاصة  المولدات 
الفيول  سعر  أن  رغم  الفيول  لشراء  ال��دوالرات 
المازوت كما يؤكد  المئة من سعر  30 في  ب�  أقل 
مصرف  بحاكم  األجدى  وبالتالي  الطاقة،  وزير 
التغذية  ورفع  الفيول  شراء  على  التركيز  لبنان 
المولدات  على  االعتماد  من  يقلل  ما  الكهربائية 
المازوت  استيراد  من  يقلل  وبالتالي  الخاصة 
المولدات  فاتورة  في  المواطن  على  يوفر  وكذلك 

الخاصة.
أن  ال��ى  ل�»البناء«  وزاري���ة  مصادر  ولفتت 
لفتح  لبنان  مصرف  ملعب  في  باتت  »ال��ك��رة 
تنتظر  التي  الفيول  بواخر  وتحرير  االعتمادات 
أي  يصدر  لم  لبنان  مصرف  أن  إال  البحر«،  في 
بيان حول هذا االمر حتى اآلن علماً أن المصرف 
المركزي سبق واشترط فتح االعتماد موافقة من 

الحكومة وليس من وزارة المال فحسب.
التي  التحذيرات  وبعد  م���واٍز  صعيد  على 
انقطاع  تأثير  عن  »اوجيرو«  مؤسسة  أطلقتها 
التيار الكهربائي على تزويد المواطنين بخدمات 
حكومة  في  االتصاالت  وزي��ر  طمأن  اإلنترنت، 
تصريف األعمال طالل حواط إلى أن ال أزمة في 
لن  االتصاالت  »قطاع  وق��ال:  االتصاالت،  قطاع 
ينقطع طالما ان مصرف لبنان يؤمن االعتمادات 
ان  الى  ح��واط  ولفت  الفيول«.  لشراء  الالزمة 
للشبكة  م��ول��دات  ت��ؤم��ن  االت��ص��االت  »وزارة 
لالستخدام  وليس  ال��ط��وارئ  ح��االت  أج��ل  من 
انها  اال  ساعات،   8 حوالي  وتغطي  المتواصل، 
اضافة  يومياً،  ساعة  و21   20 بين  حالياً  تعمل 

الى األعطال الطارئة التي يتم تصليحها«.
الحكومي  السراي  في  دياب  الرئيس  ورأس 
اجتماًعا وزارًيا لبحث أزمة الكهرباء ضّم الوزراء 
وزني وحواط وغجر الذي أكد بعد االجتماع أن 
ثالثة  أو  يومين  يتطلب  االع��ت��م��ادات  »ص��رف 
الى  التغذية  وعودة  الفيول  بواخر  تدخل  لكي 

تدريجياً. طبيعتها 
نتيجة  حول  »البناء«  سؤال  على  رده  وفي 
كشف  الفيول  الستيراد  العراق  مع  المفاوضات 
االثنين  ال��ع��راق  ال��ى  بها  ق��ام  زي��ارة  عن  غجر 
ال��وزارات  مع  المفاوضات  الستكمال  الماضي 
ألف  خمسمئة  الستيراد  ال��ع��راق  في  المعنية 
بعض  هناك  لكن  مؤجل،  بدفع  الفيول  من  طن 
على  العمل  يجري  والمالية  التقنية  اإلج��راءات 
يمكننا  إنجازها  وعند  الحكومتين  بين  حلها 

استيراد الفيول العراقي في وقت قريب.
في المقابل لفت وزني ل�»البناء« الى أن »هذه 
شهرين  لمدة  الفيول  تأمين  تستطيع  السلفة 
أو  حلول  إيجاد  يتم  ريثما  أقصى  كحد  ثالثة  أو 
مصادر تمويل أخرى أو تأليف حكومة جديدة«.

وحذرت مصادر حكومية من أن حجم األزمات 
التي تتفاقم بشكل يومي باتت تفوق  المعيشية 
معالجتها  على  األعمال  تصريف  حكومة  قدرة 
تعمل  التي  الضيق  الصالحيات  هامش  ظل  في 
خالله، ما يتطلب حكومة جديدة اصيلة مدعومة 
من الجميع تستطيع االجتماع واتخاذ القرارات، 
ال  التفاقم  من  للمزيد  مرشحة  األزم��ات  فإن  وإال 
ال  والمحروقات  الكهرباء  مستوى  على  سيما 
الى  لبنان  مصرف  حاكم  توجه  حال  في  سيما 

وقف دعم المحروقات وتحديداً البنزين.
أن  ل�»البناء«  وزاري��ة  مصادر  واستبعدت 
للمواد  الدعم  سياسة  الى  لبنان  مصرف  يعود 
الغذائية كاللحوم والدواجن في ظل شح الدوالر 
صيغة  الى  التوصل  يتم  أن  استبعدت  كما  لديه 
للبطاقة التمويلية، مضيفة أن رفع الدعم اصبح 
البطاقة  اق��رار  يقابله  أن  دون  من  واقعاً  أم��راً 
وعلمت  للمواطنين.  مالي  كتعويض  التمويلية 
وجهة  تحويل  عن  البحث  يجري  أن  »البناء« 
الى  الدولي  البنك  من  المقدمة  القروض  من  عدد 

التمويلية. البطاقة 
الجمهورية  رئيس  ناقش  ذل��ك،  سياق  وفي 
البنك  رئيس  نائب  م��ع  ع��ون  ميشال  العماد 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  لشؤون  الدولي 
في  ل��ه  استقباله  خ��الل  بلحاج  فريد  افريقيا 
الدولي  والبنك  لبنان  بين  القائم  التعاون  بعبدا 
بلحاج  أكد  حيث  تمويلها،  يتم  التي  والمشاريع 
لبنان  جانب  الى  دائماً  كان  الدولي  البنك  ان 
الى  مشيراً  يتركه،  ول��ن  جانبه  ال��ى  وسيبقى 
األمان  لشبكة  المخصص  القرض  بدفع  االلتزام 
مع  دوالر،  مليون   265 وقيمته  االجتماعي 
الفئات  لدعم  دوالر  مليون   300 إضافة  إمكانية 
إعادة  إمكانية  عون  الرئيس  وأث��ار  المهمشة. 
الدولي  البنك  م��ن  المعطاة  ال��ق��روض  هيكلة 
حسب  وذل��ك  بعد  تستعمل  لم  والتي  للبنان 
مع  تجاوباً  بلحاج  فأبدى  الطارئة،  األولويات 

الرئاسية. الرغبة 
نقيب  أش���ار  ال�����دواء،  أزم���ة  صعيد  وع��ل��ى 
الصيادلة في لبنان،  غسان األمين  خالل حديث 
الى  يتجه  الصيدلي  »القطاع  ان  الى  تلفزيوني، 
على  ضغط  كورقة  واإلضراب،  القسري  اإلقفال 
وضع  الضروري  »من  انه  معتبًرا  المسؤولين«، 

خطة لمواجهة المرحلة الحالية«.

لبنان  مصرف  تعميم  الغموض  يكتنف  وفيما 
الودائع  المصارف دفع جزء من  بإلزام  المتعلق 
)800 دوالر( نصف بالدوالر ونصف آخر بالليرة 
ليرة،   12000 أي  المنصة  سعر  وفق  اللبنانية 
يالحظ االرتفاع التدريجي اليومي بسعر صرف 
أمس  اقترب  الذي  السوداء  السوق  في  ال��دوالر 
ما  ما،  الواحد  للدوالر  ليرة  ألف   14 ال�  عتبة  من 
بشراء  المصارف  قيام  الى  خبراء  بحسب  يشير 
توقعاتها  على  بناء  السوداء  السوق  من  الدوالر 
وارتفاع  التعميم  تنفيذ  بداية  مع  سيرتفع  بأنه 
مبلغ  أن  باعتبار  بالليرة  النقدية  الكتلة  بحجم 
400 دوالر بالليرة سيصار الى شراء الدوالر من 

السوق السوداء وبالتالي ارتفاع الطلب عليه.
قطع  ومسلسل  الشعبية  التحركات  وعادت 
حيث  طويل،  غياب  بعد  الواجهة  ال��ى  الطرق 
في  الطرقات  قطع  على  أم��س  محتجون  أق��دم 
ساحة الشهداء عند مسجد األمين وجسر الفيات 
وف��ردان  المزرعة  وكورنيش  قصقص  وطريق 
على  احتجاجاً  وذلك  األخرى  المناطق  وبعض 

تردي األوضاع المعيشية.
ألسباب  إق��راره  عرقلة  من  طويلة  مدة  وبعد 
التوصل  م��ن  ال��م��ال  لجنة  تمكنت  سياسية، 
الكابيتال  قانون  مشروع  إقرار  على  اتفاق  الى 
النائب  برئاسة  اجتماعها  وبعد  ك��ون��ت��رول. 
القانون  اقتراح  درس  لمتابعة  كنعان،  إبراهيم 
ومؤقتة  استثنائية  ضوابط  وضع  إلى  الرامي 
في  كنعان  ق��ال  المصرفية،  التحاويل  على 
»الكابيتال  النواب:  مجلس  في  صحافي  مؤتمر 
ك��ون��ت��رول دس��ت��وري وح��اج��ة وض���رورة رغم 
ألن  األزمة  بدء  على  شهراً   19 من  أكثر  انقضاء 
الفوضى  من  أفضل  يبقى  تأخر  مهما  تشريع  أي 
واالستنساب السائدين حالياً«. واضاف كنعان 
»الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع 
صفة  له  ما  باستثناء  الخارج  إل��ى  التحاويل 
التعليم  كنفقات  العاجلة  والصفة  الديمومة 
دوالر«.  الف   50 النفقات  لهذه  األعلى  والسقف 
يستطع  لم  النواب  مجلس  أن  كنعان  وكشف 
الحصول على أرقام دقيقة من مصرف لبنان في 

كل التعاميم التي أصدرها المصرف.
وأكد النائب  علي حسن خليل  في تصريح من 
إنجازه  تم  الذي  »المشروع  النواب  أن  مجلس 
وهو  العامة  الهيئة  إل��ى  إحالته  ستتم  اليوم 
الكابيتال  خالل  من  المودعين  لحماية  ايجابي 
كونترول«. داعياً المصارف لاللتزام به، معتبراً 
أمام  جزئي  عمل  كوتنرول  الكابيتال  »اقرار  أن 
ضرورة  تشكيل الحكومة  التي من مهّمتها إجراء 

إصالحات اقتصادية ونقدية«.
في غضون ذلك، يطل األمين العام لحزب الله 
كلمة  عبر  اليوم  مساء  نصرالله  حسن  السيد 
مصادر  وأشارت  المنار،  قناة  تأسيس  بمناسبة 
في  سيتحدث  نصرالله  »السيد  أن  الى  »البناء« 
دور  على  ويشدد  المناسبة  حول  الكلمة  بداية 
قناة المنار في العمل المقاوم وتحقيق االنتصار 
في مختلف المحطات والمراحل«، كما سيتطرق 
رأسها  وعلى  الداخلية  السياسية  الملفات  الى 
لمبادرة  دعمه  سيجدد  حيث  الحكومة  ملف 

الى  االط��راف  كافة  ويدعو  بري  نبيه  الرئيس 
كما  الحكومة.  تأليف  لمصلحة  التنازالت  تقديم 
والمعيشية  االقتصادية  األوضاع  على  سيعّرج 
الله  ح��زب  طرحها  ال��ت��ي  بالحلول  وسيذكر 
خطاب  من  أكثر  في  شخصياً  نصرالله  والسيد 
طروحات  ع��ن  يفصح  وق��د  األزم���ات  م��ن  للحد 

ومخارج جديدة«.
ولفتت مصادر مطلعة ل�»البناء« الى أن »عقد 
خارجية  هي  مما  أكثر  داخلية  الحكومة  تأليف 
واالنتخابية  السياسية  بالحسابات  وترتبط 
لكل من الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب 
جبران باسيل ومستقبلهما السياسي«. وشككت 
المصادر بقدرة مبادرة الرئيس بري على تحقيق 
الحكومة.  تأليف  في  كبير  وتقدم  نوعي  اختراق 
وال  سقطت  الفرنسية  »المبادرة  أن  الى  مشيرة 
جديدة،  حلول  او  مبادرة  لطرح  فرنسي  توّجه 
االستفسار  هو  الفرنسيون  به  يقوم  ما  جّل  بل 
االتصاالت  اليه  توصلت  عما  داخلية  أطراف  من 

االخيرة«. الحكومية 
والتحرير  التنمية  كتلة  مصادر  أكدت  وفيما 
وتشكل  مستمرة  ب��ري  »م��ب��ادرة  أن  ل�»البناء« 
تلقفها  كافة  األط���راف  وعلى  االخ��ي��رة  الفرصة 
كافة  على  االصعب  المرحلة  الى  االنتقال  قبل 
المزيد  المستويات«، وأكدت بأن في جعبة بري 
الوزيرين  لعقدة  وال��م��خ��ارج  ال��ط��روح��ات  م��ن 
الحر  الوطني  التيار  اوساط  ان  اال  المسيحيين، 
للحريري  يسمحا  لن  وباسيل  عون  بأن  تجزم 
بمد اليد على الحصة المسيحية. ولفتت مصادر 
اآلن  »حتى  أن  الى  الوسط  وبيت  المستقبل  تيار 
ال مؤشرات من بعبدا على تجاوب عون وباسيل 
الى أن الحريري يزور  مع مبادرة بري«، مشيرة 
بعبدا بحالتين االولى ان يحمل تشكيلة حكومية 
والثانية  عليها  ليوقع  الجمهورية  رئيس  الى 
لجوء  استبعدت  ال��م��ص��ادر  ان  اال  ل��الع��ت��ذار. 
ال  الراهن  الوقت  في  الخيار  هذا  الى  الحريري 
سيما وان مبادرة بري ال زالت قائمة. كما يرفض 
الثنائي أمل وحزب الله دعوة التيار الوطني الحر 
موعدها  في  بل  مبكرة  نيابية  انتخابات  إلجراء 
الدستورية  المعاقل  المس بآخر  وبالتالي رفض 
ظل  في  سيما  ال  السلطة  إنتاج  إلعادة  االساسية 

الظروف الصعبة الراهنة على كافة الصعد«.
رئيس  على  عنيفاً  ه��ج��وم��اً  باسيل  وش���ّن 
وأشار  جعجع.  سمير  اللبنانية  القوات  حزب 
مخايل  مار  أن«اّتفاق  إلى  صحافي  تصريح  في 
الدولة  بناء  في  وفشل  الفتنة  منع  في  نجح 
الجيش  سالح  غير  سالح  وجود  طبيعياً  وليس 
ال  استثنائي،  الوضع  هذا  أّن  باعتبار  اللبناني، 
لجعجع  يمكن  »ال  وأض��اف:  يستمّر«.  أن  يجب 
أن يتحّدث عن الفساد بينما يمارس أكبر أنواعه 

من خالل تلّقي مال سياسي من الخارج«.
في المقابل رأى المكتب السياسي لحركة أمل 
العتيدة  الحكومة  تشكيل  عن  »المسؤولين  أن 
)عنترية(  وب��ي��ان��ات  خطابات  ف��ي  ي��ت��ب��ارون 
وشعبوية ال تحقق حتى مصالحهم وال اهدافهم، 
الذي  الوطن  مصلحة  عنها  تغيب  وبالتأكيد 

وصل حد االنهيار وآخر الدرك«.

ر« تحتفل باإعادة انتخاب الرئي�س ب�سار الأ�سد »اإدلب رح ترجع وتتعمَّ

يوسف مطر
بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس بشار األسد لوالية دستورية جديدة، أقامت مبادرة »إدلب رح ترجع وتتعمر« 
حفالً جماهيرياً ضخماً في منطقة الربوة � دمشق، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب والشخصيات 
الهامة في المجتمع السوري والقائمين على المبادرة، ليؤكد أبناء هذه المدينة العريقة مجّدداً والءهم لوطنهم 

وقائدهم وجيشهم الذي سيعيد تحرير كّل شبر من األراضي السورية.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة مجلس أمناء المبادرة وعضو مجلس الشعب فاطمة خميس: »مبادرة إدلب 
الجغرافية  أهميتها  إلى  جديد  من  تعود  إدلب  لنشاهد  مستقبلية  نظرة  »لها  مبادرة  هي  وتتعمر«  ترجع  »رح 
والتاريخية بهمة بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة وحكمة القائد بشار األسد الذي نحتفل بنصره وإعالء كلمة 
الحق التي نطق بها السوريون في االستحقاق الدستوري ليقولوا للعالم أجمع: نعم لقائد الوطن ونعم لمن صمد 

مع شعبه وقاتل اإلرهاب من أجل تحرير كل شبر من أرض سورية الحبيبة«.
وأضافت خميس: »كل رهانات العالم سقطت بفعل تضحيات الجيش العربي السوري منذ بداية األزمة حتى 
اآلن، وكان هناك مئة دولة تحارب سورية واآلن ال وجود لهم على الساحة السياسية. الرئيس بشار األسد لديه 
تفكير ومنطق استراتيجي رائع جداً باختياره شعار األمل بالعمل لحملته االنتخابية وهو تحدٍّ كبير لنعيد إعمار 

سورية من جديد بسواعد الشعب السوري«.
من جانبه، رأى عضو مجلس أمناء مبادرة »إدلب رح ترجع تتعمر« ريمي حاج يوسف أّن »من واجبنا اليوم 
أن نشارك في هذا الفرح والنصر السوري الذي نعيشه في سورية بمناسبة انتصار السيد الرئيس بشار األسد، 

ونحن أهالي إدلب نأمل ونعلم أنه بهمة جيشنا سنعود إلى إدلب ونعيد إعمارها«.
وكمبادرة  كشعب  نكون،  وأن  الهمم  لنشّد  يدفعنا  بالعمل  األمل  الرئيس  شعار  »إّن  يوسف:  حاج  وأضاف 
شعبية وأهلية، لدينا ثقة بشعار السيد الرئيس بأنه قادر على إعادة إعمار سورية وتحقيق المستحيالت بأملنا 

وبعملنا يداً بيد«.
ولفت المنسق العام للمبادرة الدكتور فادي البر إلى »أّن أهالي إدلب قالو كلمتهم وانتخبوا سيد الوطن الرئيس 
بشار األسد وبهذا الفعل أوضحوا أن إدلب ليست هي معقل اإلرهاب وال معقل الميليشيات المتناحرة، إنما هي 
إدلب من خالل  أهالي  اليوم يحتفل  التاريخي،  القوي  الرجل  القانون والدستور. ومع هذا  المؤسسات ومع  مع 
مبادرة »إدلب رح ترجع وتتعمر« التي تضم فاعليات اقتصادية واجتماعية وأهلية ومؤسسات دولة بهذا النصر 

ويقولون إنهم مستمّرون بالنضال لتحرير إدلب وعودة العائالت المهجرة إلى منازلها وحياتها السابقة«.
وختم البر: »إّن شعار األمل بالعمل يترجم توحيد الجهود ووضع الخطط والصمود أثناء األزمات أكثر والعمل 

والمثابرة على تخطي الصعاب«.

أعلن نائب األمين العام للناتو، ميرتشا جيوانا، أن »الحلف يأمل 
أن يعطي اللقاء الفرصة الستمرار الحوار البناء مع روسيا«.

حول  روسيا  مع  الحوار  يستمر  أن  المهم  »من  جيوانا:  وق��ال 
المناخي.  والتغير  النووية  والمواجهة  االستراتيجية  السيطرة 
ومن الضروري جًدا أن يعقد االجتماع. الذي سيكون صريحاً، ولكن 
روسيا  مع  التعامل  سبل  عن  خالله  البحث  سيتم  نفسه  الوقت  في 

بشكل بناء أكثر، إذا كانت )روسيا( على استعداد«.
ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية - األميركية في 16 حزيران، 

في مدينة جنيف السويسرية.
األبيض،  البيت  باسم  المتحدثة  أوضحت  سابق،  وقت  وفي 
جين ساكي، أن بايدن سيناقش االستقرار االستراتيجي ومسألتي 

أوكرانيا وبيالروس، خالل اللقاء مع بوتين.
الروسية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  صّرحت  بدورها، 
ماريا زاخاروفا، بأن »روسيا ال تتخلى عن الحوار مع حلف الناتو 
بمشاركة  ولكن  التوتر  حدة  تخفيف  مسائل  لبحث  جاهزة  وهي 

عسكريين«. خبراء 
الناتو،  لحلف  العام  لألمين  األخيرة  التصريحات  على  ورداً 

الستئناف  روسيا  يدعو  أن��ه  مفادها  والتي  ستولتنبرغ  ينس 
»تلغرام«،  في  صفحتها  على  زاخاروفا  كتبت  الناتو،  مع  الحوار 
وهي  الناتو  مع  ال��ح��وار  عن  تتخلى  ال  روسيا  »إن  أم��س:  أول 
وقوع  ومنع  التوتر  حدة  تخفيف  لمسائل  الحقيقي  للبحث  جاهزة 
مشاركة  دون  من  لها  معنى  ال  المحادثات  هذه  لكن  الحوادث. 

العسكريين«. الخبراء 
»األمين  بأن  سابقاً  األلمانية   »Die Welt« صحيفة  وأف��ادت 
إجراء  استئناف  اقترح  ستولتنبرغ،  ينس  الناتو،  لحلف  العام 
في  ستولتنبرغ  وقال  الناتو«.   – روسيا  مجلس  إطار  في  لقاءات 
اجتماع  لعقد  الروسية  الحكومة  دعونا  قد  »إننا  للصحيفة:  حديثه 

جديد منذ أكثر من عام، لكننا لم نتلق جواباً إيجابياً«. 
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عبر عن »استعداد 
موسكو الستئناف الحوار في إطار مجلس روسيا – الناتو«، مشيراً 
إلى »ضرورة أن يبدأ ذلك باالتصاالت بين العسكريين بهدف تقييم 
الحلف  انتهاك  ضوء  على  سيما  ال  األرض،  على  الحقيقي  الوضع 
بموجبها  التزم  والتي  التسعينيات  أواخر  في  المبرمة  االتفاقيات 

بعدم نشر قوات قتالية كبيرة على أراضي أعضائه الجدد«.

»الناتو« يك�سف عما ينتظره من اجتماع بوتين وبايدن

وزاخاروفا تعّلق على دعوة �ستولتنبرغ للحوار مع رو�سيا 
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روجيه فغالي بطاًل ل�سباق ال�سرعة الثاني في رومية

ال�صراع يحتدم على الدخول للمربع الذهبّي

كليبرز يهزم مافريك�س واأتالنتا ينجو من �صيك�صرز

يوفنتو�س يغربل خياراته 

بعد رحيل رونالدو

انتحار م�صوؤول في اللجنة الأولمبّية اليابانّية

ان�صحاب 10 اآلف متطّوع.. والأولمبياد قائم
عن  نقالً  الياباني  »نيبون«  تلفزيون  أعلن 
انتحار  طوكيو،  العاصمة  شرطة  في  مصادر 
المنظمة  المحلية  اللجنة  في  كبير  مسؤول 

 .2020 ألولمبياد طوكيو 
المسؤول  أن  التلفزيونية،  الشبكة  وذكرت 
المسمى ياسوشي موريا، توفي أمس االثنين، 

بعد أن ألقى بنفسه أمام قطار مترو األنفاق. 

في  تحقق  الشرطة  أن  المصدر،  وأوض��ح 
من  البالغ  م��وري��ا،  ياسوشي  وف��اة  ح��ادث 

العمر 52 عاماً، على أنه انتحار. 
األل��ع��اب  دورة  تنطلق  أن  ال��م��ق��رر  وم��ن 
للعام   2020 العام  من  المؤجلة  األولمبية 
المقبل  تموز   23 في  طوكيو،  في  الحالي، 

وستستمر حتى الثامن من آب.

واجهت  جديدة  مشاكل  أن  ذك��ره،  الجدير 
اللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو إثر انسحاب 
بسبب  ألف   80 اصل  من  متطّوع  آالف   10

مخاوفهم من اإلصابة ب�«كوفيد19-«. 
اللجنة  رئيسة  استبعدت  ذل���ك،  وم��ع 
إلغاء  ف��ك��رة  هاشيموتو  سيكو  المنظمة 
من  الفرق  غالبية  الوباء  يمنع  لم  ما  األلعاب 

اإلع��الم:  أم��ام  موضحة  اليابان،  إلى  السفر 
»إذا واجهت دول مختلفة حول العالم مواقف 
معظم  من  وفود  تتمكن  ولم  للغاية،  خطرة 
من  نتمكن  لن  فحينها  الحضور،  من  ال��دول 
وما  ذلك،  خالف  »لكن  واستطردت  إقامتها«، 
إلغاء  يتم  لن  الوضع،  هذا  مثل  يحصل  لم 

األلعاب«. 

فئة  لقب  فغالي  روجيه  السائق  أح��رز 
فئة  لقب  مسعد  واكزافييه  المحترفين، 
لقب  عاصي  أب��و  وش��ادي  سيريز  السوبر 
»سبيد  للسرعة  الثاني  للسباق  الهواة  فئة 
اللبناني  ال��ن��ادي  نّظمه  ال���ذي  ت��ي��س��ت«، 
برعاية  رومية  في  والسياحة  للسيارات 

البلدي.  مجلسها 
الجولة  إط��ار  في  السباق  ه��ذا  ويندرج 
السرعة  لسباقات  لبنان  بطولة  من  الثانية 
 77 فيه  شاركت  قد  وكانت  السنة،  لهذه 

سيارة.
علماً انه أقيمت ثالث طلعات رسمية وتم 
الطلعاث  في  مسجل  وق��ت  أفضل  اعتماد 

الثالث. 
روجيه  نج��ح  المحترفين  فئ��ة  ففي 
ألقابه  إلى  جديد  لق��ب  إضافة  في  فغالي 
أحرز  إذ  تحصى،  وال  ُتعّد  ال  التي  العديدة 
قصيفي  بول  ليحتل  فئته  في  األول  المركز 
ونصف  ثوان   3 نحو  بفارق  الثاني  المركز 
في  بيري  ج��ان  السائق  وح��ّل  األول،  ع��ن 

الثالث.  المركز 
أحرز  فقد  سيريز،  السوبر  فئة  في  أم��ا 
اكزافييه مسعد لقب فئته بفارق 3 ثواٍن عن 
عن  ونصف  ثوان  وأربع  غانم  ايلي  وصيفه 

الثالث بيار رزق. 
ابو  ش��ادي  اح��ت��ّل  ال��ه��واة،  فئ��ة  وف��ي 
الوصاف��ة  م��ع  األول  المرك��ز  عاص��ي 
لرالف  الثالث  وال��م��رك��ز  ب��ش��ارة  للي��اس 

حاموش. 
سبور،  رينو  ن��ادي  ك��أس  س��باق  أما 
على  ترزي��ان  دان��يال  نصيب  من  فكان 
س��عد  م��روان  ت��اله  اس،  أر  ميغ�ان  رينو 
أر  ميغ��ان  ري��نو  عل��ى  حام��وش  ف��رالف 

أس أيضاً.  
  3 اس  أودي  على  روك��ز  وس��ام  وأح���رز 

كأس تحّدي اإلعاقة.
وفي ختام السباقات، تّوج ممثل االتحاد 
الشرق  ف��ي  )ال��ف��ي��ا(  ل��ل��س��ي��ارات  ال��دول��ي 

النادي  ومنّسق  افريقيا  وشمال  األوس��ط 
روميه  بلدية  ورئيس  لحود  عماد  المنظم 
رياضة  مصلحة  ورئيس  حبيب  بو  ع��ادل 

كاب��ي  المن��ظم  ال��ن��ادي  ف��ي  ال��س��ي��ارات 
كريك��ر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو 

الفائزين.  المسابقة 

في  ال��س��ب��اق��ات،  جميع  وأق��ي��م��ت  ه���ذا، 
»وب��اء  من  للوقاية  مشددة  إج���راءات  ظل 

»كورونا«.

نصف  إل��ى  كليبرز  أنجليس  ل��وس  ت��أّه��ل 
 111-126 الفوز  بعد  الغربي،  القسم  نهائي 
السابعة  المباراة  في  مافريكس،  داالس  على 
األميركي  السلة  كرة  دوري  في  السلسلة،  من 

للمحترفين.
 28 ليونارد  سجل  المثير،  اللقاء  وخ��الل   
مرتدة،  ك��رات  عشر  على  واستحوذ  نقطة، 
نقطة،   23 موريس  ماركوس  زميله  وأض��اف 
عشر  وم��رر  نقطة،   22 ج��ورج  بول  سجل  كما 
كرات حاسمة، ليحسم كليبرز سلسلة المرحلة 

األولى بنتيجة 3-4. 
وبذلك، تأّهل كليبرز لمواجهة يوتا جاز، في 
قبل نهائي القسم الغربي، بعدما أصبح سادس 
فريق في تاريخ المسابقة يخسر أول مباراتين 
من  التأهل.  في  ينجح  ذلك  ومع  أرض��ه،  على 
دونتشيتش،  لوكا  تألق  فقد  الخاسر،  جانب 
 14 ومّرر  نقطة   46 وسجل  مافريكس،  عمالق 
كرة حاسمة، في ظهوره األول بمباراة سابعة 

كافياً  يكن  لم  ذلك  لكن  اإلقصائّية،  األدوار  في 
لتجنب الخروج من المسابقة.

فرصتين  على  حصل  قد  مافريكس  وك��ان 
المباراة  ف��ي  خسر  لكنه  السلسلة،  لحسم 
الجمعة  يوم   ،97-104 أرضه  على  السادسة 

الماضي.
من  هوكس  أتالنتا  نجا  ثانية،  مباراة  وفي 
ليفوز  سيكسرز  سيفنتي  فيالدلفيا  انتفاضة 
الشرقي،  القسم  نهائي  قبل  في   124-128
1-0 في السلسلة التي تحسم  ليتقّدم هوكس 
إقامة  مع  مباريات   7 في  األفضل  أساس  على 
اليوم  مساء  فيالدلفيا  في  الثانية  المواجهة 

الثالثاء. 
وتلقى سيكسرز دفعة معنوية قوية بعودة 
عن  غيابه  بعد  إمبيد  ج��وي��ل  الكاميروني 

المواجهة الخامسة أمام واشنطن ويزاردز.
 وتبادل الفريقان التقدم عدة مرات في بداية 

المباراة. 

أف���ادت ت��ق��اري��ر ص��ح��اف��ي��ة، ب��أن ن��ادي 
للتعاقد  بالتحرك  بدأ  االيطالي،  يوفنتوس 
االنتقاالت  فترة  خ��الل  جديد  مهاجم  م��ع 
النجم  لرحيل  تحّسباً  الحالية،  الصيفية 
ال��ب��رت��غ��ال��ي ك��ري��س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو عن 

»البيانكونيري«. 
وسينتهي عقد رونالدو )36 عاماً( صيف 
اسمه  ربطت  صحافية  تقارير  ولكن   ،2022
باريس  فريق  صفوف  إلى  باالنتقال  أخيراً 

سان جيرمان الفرنسي. 
وقالت صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« 
للرحيل  كريستيانو  إشارات  إن  اإليطالية، 
جبهة،  من  أكثر  على  للعمل  النادي  تدفع 
حيث يتحرك فيديريكو تشيروبيني، رئيس 
يوفنتوس،  ف��ي  الجديد  الفن��ية  اإلدارة 
للنجم  بديل  مهاجم  مع  التعاقد  أج��ل  من 

البرتغالي. 
استعارة  تجديد  أن  الصحيفة  وأضافت 
من  م��ورات��ا،  أل��ف��ارو  اإلس��ب��ان��ي،  المهاجم 
بقي  س��واء  مؤكد،  أم��ر  هو  مدريد  أتلتيكو 

رونالدو أو رحل. 
إلى  الذهاب  رون��ال��دو  اختار  ح��ال  وف��ي 
إيكاردي،  ماورو  األرجنتيني  فإن  باريس، 
سيكون  ج��ي��رم��ان،  س��ان  ب��اري��س  مهاجم 
يوفنتوس  أن  خ��اص��ة  األن��س��ب،  ال��خ��ي��ار 

يراقبه منذ عدة سنوات. 
الالعب  »البيانكونيري«  ي��راق��ب  كما 
مهاجم  ج��ي��س��وس،  غابرييل  ال��ب��رازي��ل��ي 
المحتملة،  األهداف  كأحد  سيتي،  مانشستر 
أفضل  يعيش  ال  ال��ب��رازي��ل��ي  أن  سيما  ال 
بيب  اإلسباني،  المدرب  قيادة  تحت  فتراته 

غوارديوال. 
كما أشارت »الغازيتا ديلو سبورت« إلى 
مهاجم  فالهوفيتش،  دوس��ان  الصربي  أن 
دائرة  ضمن  أيضاً  يدخل  الشاب،  فيورنتينا 

يوفنتوس.  اهتمامات 
منتخب  مع  يستعّد  رون��ال��دو  أن  يذكر 
كأس  بطولة  نهائيات  لخوض  اآلن  ب��الده 
 »2020 »يورو  القدم  لكرة  األوروبية  األمم 
ستنطلق  التي  الماضي،  العام  من  المؤجلة 

يوم الجمعة 11 حزيران الحالي.
البرتغ��الي  المنت��خب  وسيس��تهل 
أوروب���ا،  بطل  لق���ب  ع��ن  ال��دف��اع  حم��لة 
الثالث��اء  يوم  الهن��غاري،  نظيره  بمواجهة 
15 حزيران الحالي، على ملعب »بوشكاش 
أرينا« في العاصمة بودابست، وذلك ضمن 
»مجموعة  السادسة  المجموعة  مباريات 
المنتخبين  أي��ض��اً  ت��ض��م  ال��ت��ي  ال��م��وت« 
ال��ف��رن��س��ي، ب��ط��ل ال��ع��ال��م ووص��ي��ف بطل 

أوروبا، واأللماني.

القلعة بطاًل لدورة الإمام ال�صدر في بعلبك
والرياضة  الشباب  مكتب  نّظمها  التي  الرياضية«  الصدر  اإلمام  »دورة  فعاليات  اختتمت 
في حركة »أمل« - إقليم البقاع، برعاية المسؤول التنظيمي للحركة في البقاع أسعد جعفر، 

وذلك على ملعب ثانوية البشائر في بعلبك.
النهائي، بنتيجة  الصدر في  اإلمام  الرياضي على نادي  القلعة  فاز نادي  القدم   ففي كرة 
أفضل  كأس  على  الفلسطيني  جاال  بيت  نادي  فريق  أحرز  فيما  واحد،  هدف  مقابل  هدفين 

فريق في الدورة.
بالمناسبة  له  كلمة  في  زعيتر  أيمن  إلبقاع  في  والرياضة  الشباب  مكتب  مسؤول  وأكد   
شّدد على أهمية التالقي بين األخوة وخصوصاً لجهة إقامة الدورات الرياضية بهدف تنمية 
قدرات الشباب وحّثهم على قبول اآلخر، ألن ذلك سينعكس إيجاباً في رفع مستوى التعاون 

والتالقي في مجتمعاتنا. 
وشكر جميع الذين تعاونوا في سبيل إنجاح الدورة، ثم قام زعيتر ومعه المهندس علي 

الزين بتوزيع الكؤوس والميداليات على األندية والفرق الفائزة.

�صفر بعثة المنتخب الأولمبّي اإلى الإمارات

لخو�س مباراتين في 10 و14 الحالي
أعلن الجهاز الفني لمنتخب لبنان األولمبي، بقيادة المدرب جمال الحاج، عن القائمة المسافرة 
إلى اإلمارات لخوض مواجهتين وديتين مع المنتخب اإلماراتي، في 10 و14 من الشهر الحالي. 

 ومساء أمس غادرت البعثة اللبنانية إلى االمارات. 
وضّمت البعثة التي يترأسها مدير المنتخب، نزيه كسروان، كالً من:  جمال الحاج )مديرا فنيا(، 
محمد  فيزيائيا(،  )معالجا  شمص  ملحم  للحراس(،  )مدربا  الصمد  زياد  )مدربا(،  زغلول  بالل 

الشامي )تجهيزات(، روي أبي إلياس.
قريطم  حسن  )األنصار(،  مرتضى  هادي  هم:  العباً،   24 الفني  الجهاز  استدعى  قد  وكان   
)العهد(،  ناصر  ومحمد  فران  وزين  حايك  ومحمد  سرور  وحسن  عواضة  وحسين  الحاج  وعلي 
)النجمة(،  بدر  وخليل  الزين  ومهدي  صوايا  وأن��درو  بشارة  محمد  )الحكمة(،  فحص  حسين 
دكرمنجي  عبد  صور(،  )التضامن  شرقاوي  عباس  )الصفاء(.  الحاج  ويوسف  مرتضى  حسين 
الساحل(،  )شباب  حيدر  محمد  زغرتا(،  )السالم  الدويهي  وأنطوان  حسين  طه  )طرابلس(، 
مهدي أبو محسن )شباب البرج(، علي مرقباوي )البرج(، كريم مكاوي )الراسينغ(، علي ناصر 

)محترف في أميركا(.

قرعة كاأ�س لبنان بكرة ال�صّلة بين 15 ناديًا
ُسحبت عصر أمس االثنين قرعة مسابقة كأس لبنان للرجال بكرة السلة للعام 2021 في 

مقر أنطوان شويري في جل الديب. 
وحضر وقائع القرعة أمين صندوق االتحاد فيكين جيرجيان وعضو االتحاد رئيس لجنة 
الصحافة  ورجال  األندية  ومندوبو  اللجنة  أعضاء  من  وعدد  جبرايل  مارون  المسابقات 

واألعالم. 
الرابعة  المسابقة  هي  لبنان  كأس  أن  إلى  فيها  أشار  جبرايل،  من  ترحيبية  كلمة  بعد 
للرجال  األولى  للدرجة  لبنان  بطولتي  بعد   2021-2020 موسم  في  االتحاد  يطلقها  التي 
15 نادياً في مسابقة  إلى مشاركة  الثانية )رجال( الفتاً  والسيدات وبطولة  لبنان للدرجة 
الدرجة  من  وأربعة  الثانية  الدرجة  من  وخمسة  األولى  الدرجة  من  أندية  )خمسة  الكأس 
غضون  في  سيعّمم  المباريات  برنامج  بأن  وذكر  الرابعة(،  الدرجة  من  واحد  وناد  الثالثة 

أيام . 
 - أطلس  كاآلتي:  األول   ال��دور  في  المباريات  وج��اءت  القرعة  سحب  عملّية  جرت  ثم 
ليدرز،   - بيبلوس  -دينامو،  )بيروت(،عمشيت  انترانيك   - اللبناني  الجيش  الشانفيل، 
الحكمة - فيطرون ، جسر الباشا - جوبيتر واألنطوني - الكهرباء. أما الرياضي )بيروت( 

فتأهل الى الدور الثاني مباشرة.

اأخبار الالعبين والأندية

{ أعلن نادي الصفاء، تمديد تعاقده مع المدرب محمد الدقة، لموسم إضافي.
ثقة  تجديد  إطار  في  الخطوة  هذه  »تأتي  قائالً:  شعبان،  هيثم  النادي  سر  أمين   وعلّق 

اإلدارة بالمدرب الدقة، واالعتراف بالجهد الذي بذله الموسم الماضي«. 
النادي، وظهوره  وكشف شعبان عن خطوات عدة ستعلن قريباً في إطار تعزيز صفوف 

في الموسم المقبل بالصورة التي تليق بتاريخه الناصع، وجمهوره المخلص. 
وأكد شعبان أن نادي الصفاء بخير، بعكس »الشائعات المغرضة التي تهدف للنيل من 

النادي ومسيرته«. 
كما وجه شعبان خالص الشكر لرؤساء األندية الشقيقة، وخاصة الذين وقفوا إلى جانب 

الصفاء وأبدوا استعدادهم للتعاون معه، واضعين إمكاناتهم في تصرفه. 
وهي بادرة لن ينساها النادي إطالقاً، آمالً رد الجميل في مقبل األيام.

{  أعلن نادي شباب الساحل أمس االثنين، عن تعاقده مع المهاجم حسين جواد خليفة، 
قادماً من نادي الشباب الغازية. 

ويعّد خليفة مكسباً للصفوف األمامية للفريق األزرق، حيث ُيتوقع أن يكون له دور كبير، 
دبوق،  سمير  النادي،  وحضر التوقيع رئيس  حمود.  محمود  الحاج  المدرب  قيادة  تحت 

وسط أجواء إيجابية. 
1996، ويعّد أحد أبرز المواهب الصاعدة والواعدة في  يذكر أن الالعب من مواليد العام 

اللبنانية.  عالم الكرة 
احتالله  مواصلة  وكذلك  التدعيم  صعيد  على  بدأه،  ما  استكمال  الساحل  شباب  ويأمل 

للمراكز المتقّدمة في بطولة الدوري.
إلى  سكاف  شادي  األيسر  الظهير  ضم  عن  أمس،  نشره  بيان  في  البرج  نادي  أعلن   }

صفوفه، علماً أن سكاف لعب آخر ثالثة مواسم بقميص اإلخاء األهلي عاليه. 
ويعتبر سكاف الصفقة السادسة للبرج، قبل انطالق الموسم الجديد. 

السالم  النجمة،  صور،  »التضامن  سابقا ألندية  ولعب   ،1994 العام  مواليد  من  وسكاف 
زغرتا، قبل أن يحّط في اإلخاء األهلي عاليه.

ومن المنتظر أن يشارك سكاف مع البرج، في بطولة كأس التحّدي التي ستنطلق في 13 
المقبل. تموز 
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

{ هنادي رفعت لوباني*
»شوف مصيــبة غيرك، بتــهون علـيك مصيبتك«، عبارة مواساة 
فمجرد  فلســطيني،  يا  أنــت  اما  منطــقّية.  الكثــيرون  يجــدها  قد 
لــن  آخــر،  فلســطيني  بمصاب  ســماعك  أو  معرفــتك  أو  تفكــيرك 

تنقشع فظاعة مصيبتك، ولن تنطفئ نيران شجونك. 
من  المندفعة  الدم  رائحة  وتمتزج  المزمن،  ألَمك  ألُمه  سيوقظ 

أوردته مع طعم الرماد في حلقك. 
مع  سراً  وتطفح  عليك،  وتنقح  فيك،  وتتبعثر  جروحه  ستتدفق 

ذكرياتك الندية المضّرجة بالدماء. 
سينهش  وتعمقهم.  وتكثفهم  مأساة،  فوق  تنمو  مأساة  ستراكم 

قلبك نبض يلهب قلبه، وينتفض جسدك النتفاضة جسده. 
عكس  انساب  تأّوه  في  صوته  لغصة  الحروف  فيك  ستختنق 

الصدى. 
وسينعقد لسانك لومضة ابتسامة تكافح دمعة في مقلتيه.

هذا هو الصمت الفلسطيني: ذكريات مترحلة إلى أقصى الالوعي، 
آهات قلوب مكابرة على جراحها، كرامة اآلالم العميقة، عنف الفقد 
اللغة  سيل  يعّطل  انفعال  ذروة  الحنين،  قاع  في  االشتياق  ولوعة 

ويحّولها إلى سكون يغلي دماً. 
عبث البوح من تماٍه ينهض من مفردة واحدة، تعبير عن تكاتف 

في تطرفه وحّد صبر يسوع. 
ه كجزء من همك، ويتجلّى كربك كبعض من كربه.  يجتاحك همُّ

قهر ماثل، ووجع بينكم رابض. 
الجماعية،  والتجربة  القصة  إلــى  سترتّد  لحظة  وبمحض 

الحدث المفصلي صاحب األثر األكبر، ورغم تفاوت آثاره في حياة 
الفلسطينيين.

أحد أحد يا شعب فلسطين.. نكبة واحدة مستمّرة. نحمل صليبنا 
جسداً يتبعه جسد، وجيالً بعد جيل. نحمله بإرادتنا أو على الرغم 
على  وقدرته  ظرفه  حسب  كالً  وإن  ثقله،  نفس  تحت  نــرزح  منا. 
احتمال الجرح ونزف الدم واأللم واالضطهاد. كم ارتّج هذا الصليب 
من جرح مسمارين وأكثر، فلم نسقطه عن كتفنا. وحاشا أن نستحي 

به. إن انحنت من ثقله ظهورنا، نميل به يميناً ونراوغ شماالً. 
إن حاولوا أن يســقطوه ويســقطونا، ندق األرض بهتاف أقدامنا، 
ونــشق فيها أخدوداً على أخدود. نرفع صلــيبنا ونعانقه، ونمضي 
قدماً مجلودين ومفتخــرين، مهلكين وفرحانين. {ضعفاء فحينئذ 

أقوياء{. 
كاالشتهاء  شهقة  وفينا  بتصّوف  ندنو  الــمــوت،  صهل  وإن 
يا  ألجلك  ونشتهيه  نطلبه  بل  ذاته،  في  العذاب  نحّب  ال  المنتشي. 
بدمنا  عمدناك  ملكوتك.  إلى  معراجنا  هو  آالمك  فدرب  فلسطين، 
الجالدين  وغضب  اللصوص  مكر  من  نخاف  ال  انتمائنا.  وخبز 
وضجيج المرتدين، فكلهم دليل الخطية، وداللة يقين بشارة بعثنا 

فيك ويوم عودتنا إليك. 
تستحقين أن نبذل كل غاٍل ونفيس في حبك وفداك. ال نتذمر منك، 
وصبرنا  إيماننا  امتحان  أنت  صليبك؛  نستبدل  ولن  نشتِك،  ولم 

وكدنا وسعينا. 
سبيل  في  والشهادة  والتضحية  والكفاح  الصمود  محبة  نتعلم 

برك.. فطوبانا، وطوبا نصيب كل الصّديقين.
*كاتبة وباحثة من فلسطين.

{ جمانة محمود الصالح*
ـ يقول العلماء إن الترجمة قديمة قدم اللغات، لكنني بعد 
البحث واالستقصاء وجدتها أقدم من اللغات من خالل محاولة 
اإلنسان ترجمة اإلشارات وتفسير الرسوم في العصور القديمة 

في زمن لم تكن فيه كتابًة أو أبجدية. 
ـ تعّد الترجمة وسيلة للتواصل بين الشعوب المتباينة في 
العرق واللغة والثقافة، وعامل للحوار والتواصل والتعارف 
حدوده  من  اإلنسان  تخرج  أن  استطاعت  حيث  األمــم،  بين 
األمم  وحــضــارات  وعلوم  لغات  على  ليتعّرف  الجغرافية 
المجاورة ويترجم علومها وينقلها وينهل منها ما شاء، لذلك 
تجريد  من  تمّكنت  ألنها  رهافًة  وأكثرها  الفنون  أرقى  من  هي 
اإلنسان من التعصب والتشدد للغته وقوميته وثقافته وعرقه، 
وجعلته ينهل من كل نهر ما يحلو له من المميزات والخصال 

الجميلة لدى الحضارات.
الشفهية  الترجمة  مرحلة  الترجمة  مراحل  بداية  كانت  ـ 
في وقت خال من األبجدية المتداولة لدى الشعوب، حيث قام 
اإلنسان القديم بترجمة ما يقوله اآلخرون أو ما يرسمونه من 
الكتابة  اختراع  وبعد  الكهوف،  جدران  على  رسوم  أو  صور 
عام 3200 ق.م بدأ اإلنسان القديم بترجمة اللغات واقتباس 
تعابير ومصطلحات من اللغات القوّية لألمم المسيطرة على 
ترجمة  على  حينها  الترجمة  اقتصرت  لكن  آنــذاك،  الشعوب 
من  الشام  بالد  فسكان  فقط؛  المجاورة  األمم  ومعارف  لغات 
لهم  كان  أوالً  واليونان  فارس  بالد  من  قربهم  بحكم  السريان 
الفضل في ترجمة معارف اليونان وعلومهم وآدابهم، وترجمة 
بعض الكتب واآلداب الفارسّية القديمة إلى اللغة السريانّية 
القديمة، وثانياً بسبب عظمة الحضارتين الفارسية واليونانية 

في ذلك الوقت واتساع حدودهما الجغرافية وسيطرتهما على 
بعض المناطق العربية في بالد الشام والعراق ومصر، حيث 
وصلت الحضارة اليونانّية إلى المنطقة العربّية بعد توّسع 
أما  التجاري،  التبادل  وإثر  المنطقة،  في  المقدونّي  اإلسكندر 
الفخارية  والرقم  البرديات  من  الكثير  ترجمت  فقد  مصر  في 
حجر  وترجم  اليونانية،  إلى  الهيروغليفية  من  والجداريات 
مصر  في  شامبليون  الفرنسي  العالم  اكتشفه  الــذي  رشيد 

المكتوب باللغة الهيروغليفية إلى اليونانية. 
بالفرس  تــأثــروا  الــعــرب  أن  إلــى  هنا  اإلشـــارة  مــن  بــّد  ال 
بسبب  وطــأًة  أشــد  كــان  بالفرس  تأثرهم  لكن  والــيــونــان، 
عاداتهم  عن  اليوناني  األدب  ولبعد  أوالً،  الجغرافي  قربهم 
العقلية  العلوم  اليوناني  الغرب  من  فنهلوا  ثانياً،  الشرقية 
والطبية والمادية والفلسفية فقط، بينما اقتبسوا من الفرس 
والقصص  واألشــعــار  والروحانيات  واآلداب  العلوم  كل 
والتأثير  والتأثر  الحضارات  بين  فاالحتكاك  والحكايات، 
والفتوحات  الحروب  خالل  من  السياسي  العامل  سببه  كان 
العامل  دور  إلى  إضافًة  والسيطرة،  والتوّسع  واالستعمار 
توسيع  في  أيضاً  التجارّي  النشاط  أسهم  فقد  االقتصادّي 
بعض  نجد  حيث  الشعوب،  بين  والتعارف  التواصل  نطاق 
وبعض  األوروبــيــة،  اللغات  فــي  العربية  المصطلحات 

المصطلحات األعجمية في لغتنا العربية.
بعد انتشار اإلسالم شهدت الترجمة اهتماماً أكثر مما سبق 
بسبب الرغبة في نشر الدعوة اإلسالمية بين الشعوب األخرى، 
حيث  اإلسالم،  في  مترجم  أول  األنصاري  ثابت  بن  زيد  فكان 
كان يكتب ويراسل الملوك بأمر من الرسول الكريم، وسلمان 
الفارسي الذي كان له السبق في ترجمة معاني سورة الفاتحة 
في القرآن إلى اللغة الفارسية، أما في العهد األموّي فقد شهد نقل 

وترجمة العديد من الكتب اليونانية والقبطية والسريانية إلى 
العربية لكن اقتصرت على المحاوالت الفردية بسبب تعّصب 
بني أمية لقوميتهم ولغتهم العربية في المنطقة العربية، وفي 
الطلبة  توافد  األندلس  في  األموي  الحكم  من  األخرى  الجهة 
من جميع أنحاء أوروبا لتلقي العلوم العربية اإلسالمية التي 
كانت ُتدرَّس باللغة العربية ونقلت إلى أوروبا بلغتها األصلية 
العلمّية  المصطلحات  بعض  اآلن  حتى  زالت  وما  »العربية« 
تدرس باللغة العربية مثل علم الجبر والخوارزميات واألرقام 
حركة  ازدهرت  فقد  العباسي  العصر  وفي  وغيرها،  العربية 
الترجمة بشكٍل كبير بسبب رعاية الخلفاء العباسيين للعلم 
والترجمة فنشطت الترجمة والنقل والتأليف، وبلغت أوجها في 
عهد أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد، والمأمون الذي أغدق 
أشهرالمترجمين  ومن  العطاء،  لهم  وأجزل  المترجمين  على 
حنين بن إسحاق، وابنه إسحاق بن حنين بن إسحاق، وثابت 
بن قرة، وأبو بشر متى بن يونس، وعبدالله بن المقفع الشهير 
الهندي  الحكيم  عن  ودمنة  كليلة  قصص  وترجم  نقل  الذي 
بيدبا، ونقلت كتب أبقراط وجالينوس في الطب إلى العربية 
على  وعالوًة  وسقراط،  وأفالطون  أرسطو  فلسفات  وترجمت 
بوضع  الكتب  من  العديد  ونقل  ألف  الذي  الجاحظ  قام  ذلك 
شروط لممارسة الترجمة لكونها علماً بحد ذاتها، ومن الجدير 
بالذكر أن الترجمة كانت سبباً النطالق النهضة التي تمثلت في 
عصر النهضة اإلسالمية أوالً عندما نقل العرب علوم اليونان 
نقل  عندما  وثانياً  ــراء،  إث وزادوهـــا  وطــّوروهــا  العربية  إلى 
األوروبيون علوم العرب وترجموها وطّوروها واعتبرت اليوم 

الحجر األساس للحضارة الغربية.

*باحثة في التاريخ من فلسطين.

�أحد �أحد يا �سعب فل�سطين

�لتطور �لتاريخي لفن �لترجمة في �لتر�ث �لعربي 

مديرية و�دي خالد �لم�ستقلة في »�لقومي« تحتفي بكوكبة منتمين جدد..

�لمدير بري �لعبد�هلل: �نتميتم �إلى ق�سية ت�ساوي وجودكم ما ي�سع على عاتقكم م�سوؤوليات ج�سامًا

في  المستقلة  خالد  وادي  مديرية  مدير  منزل  في  عقدت 
جلسات  العبدالله  بري  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
إلى  جميعاً  انتموا  حدة  على  كل  مواطناً  عشر  الثنى  قسم 

الحزب.
منذ  قائالً:  الجدد  المنتمين  إلى  المديرية  مدير  وتوّجه   
هذه اللحظة انتميتم إلى قضية تساوي وجودكم، ما يضع 

ستنخرطون  اليوم  ومن  جساماً،  مسؤوليات  عاتقكم  على 
بعقيدة  مؤمنين  وتضحية  صــراعــاً  الحزبي  العمل  في 
الحقيقة  نور  الى  الظلمات  من  الخروج  طريق  هي  محيية 
وخيراً  حقاً  الحمراء  الزوبعة  رايــة  تحت  بهديها  نسير 

وجماالً.
المتجّددة  والحياة  الجديد  اإلنسان  حزب  نحن  أضاف: 

القومي  الفداء  مسيرة  معاً  تكملون  الجديدة  وباألجيال  بكم 
الشهداء  عليها  وسار  سعاده  أنطون  الفادي  اختطها  التي 

واالستشهاديون.
الصراع  حــزب  إلــى  االنتماء  لكم  مبارك  بالقول:  وختم 

والمقاومة .
بعد ذلك تم قطع قالب حلوى بالمناسبة.

لبنان بلد الإ�شعاع والنور

{ يكتبها الياس عّشي

الزمن  تماماً  أعرف  ولكني  العبارة،  هذه  ولدت  مكان  أّي  في  أدري  ال 
الذي أطلقت فيه، وصارت شعاراً يتغنى به اللبنانيون !

يكتبون  لبنان  في  األدب��اء  كان  يوم  الكهرباء،  اختراع  قبل  ذلك  حدث 
من  تصله  قبلة  أول  مع  الصباح  في  أو  الشمعة،  ض��وء  على  إبداعاِتهم 

إشراقة الشمس .
يقطع  أن  دون  أناشيدها  ت��ع��زف  العصافير  ك��ان��ت  ي��وم  ذل��ك  وح��دث 
صداَحها ضجيُج المولّدات، أو صوت الناس وهم يشتمون المسؤولين 

عن انقطاع التيار الكهربائي.

درد�صة �صباحية

جيران القمر...

{ سمير رفعت
بلهجة  المتصل  أجيب  جعلني  ما  النوم  عّز  من  ليوقظني  دمشق  في  منزلنا  هاتف  رّن 
جافة، خاصة بعد أن عرفت انه األستاذ نهاد القاسم وزير العدل في الشام، وكانت تسّمى 
اإلقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة إبان الوحدة بين الشام ومصر التي قامت 
تكن  لم  ألنها   1961 العام  من  أيلول  من  والعشرين  الثامن  في  وانتهت   1958 العام  في 

تتصف بوحدة األرض والشعب وأسباب أخرى ال مجال إليرادها اآلن.
الوقت  هذا  في  بنا  تتصل  حتى  نومك  في  أترانا  عصاميته:  أحترم  الذي  للمتصل  قلت 
من  إيقاظك  على  وأعتذر  النهار،  منتصف  قاربت  الساعة  أجابني:  الصباح؟  من  المبكر 

النوم، ولكن أريد ان أتشّرف بزيارة السيد الوالد، وأرجو أن تبلغه ذلك...
بعد حوالي الساعة أتى األستاذ نهاد القاسم لزيارة والدي الذي كان يكن له كّل احترام 
ومحبة، فقد بدأ حياته العملية الوظيفية كاتب ضبط في المحكمة التي كان والدي يرأسها، 
وكان والدي يرى فيه اندفاعاً وذكاء جعله يشجعه على إكمال دراسته الجامعية في كلية 
الحقوق ال ان يقتنع بشهادة البكالوريا فقط، وكانت حجته عدم وجود وقت لديه للدراسة 
تحصيله،  لمتابعة  الكافي  الوقت  سيمنحه  بأنه  يجيبه  والدي  فكان  اليومي،  عمله  مع 
القضاة  بعض  من  تطلب  رئاستها  فكانت  دمشق  في  بداياتها  في  الحقوق  كلية  وكانت 
الكبار والمشهود لهم بالعلم أن يصّححوا أوراق الفحوص التي كان الطلبة يجرونها لقلة 
عدد األستاذة المتفّرغين.. ومن باب النكتة كانوا يقولون لوالدي انه يساعد الطالب نهاد 
أعرف  ان  لي  فكيف  مغلقاً،  إسماً  تحوي  الورقة  اّن  حجته  وكانت  التصحيح،  في  القاسم 
ورقة نهاد من غيرها.. هذه الحجة الواهية كانت تسقط حين يغمزون انه يقرأ يومياً مئات 

محاضر الجلسات بخط يد نهاد القاسم مما يجعله يعرف ورقته من بين آالف األوراق..
نهاد القاسم حصل على شهادة الحقوق ودخل بدعم ومساندة والدي سلك القضاء الذي 
تدّرج والدي في ذلك السلك أيضاً منذ تخّرجه من اآلستانة حامالَ شهادة الحقوق بدرجة 
كانوا يسّمونها آنذاك »علًي االعلى« وكانت تعادل الدكتوراه في هذا الزمان، وُعّين حاكما 
الهاشمية حين كانت سورية  األردنية  المملكة  اآلن  اّي في ما يسّمى  للصلح في عجلون. 
لمحكمة  القضاء فكان رئيساً  الى دمشق وتدّرج في سلك  انتقل  واحدة قبل تجزئتها.. ثم 

الجنايات ونائباً عاماً للجمهورية ورئيساً لمحكمة التمييز ووزيراً للعدل.
وبدأ   - نومي  من  أيقظني  أنه  معتذراَ  أتى  إذ  الصباحية،  القاسم  نهاد  زيارة  الى  أعود 
اإلقليم  في  العدل  وزير  لمكتب  مديراً  بتعييني  قــراراً  معه  مغلف  من  أخرج  بأن  حديثه 
الثامنة  أرى سمير يفيق كّل صباح ويداوم على عمله في  أن  أريد  لوالدي  الشمالي.. قال 

صباحاَ.
كنت  أنت  الدنيا..  هي  القاسم:  لألستاذ  قائالً  وشجعني،  الخطوة  بهذه  رحب  والدي 
موظفاً عندي، واليوم إبني موظف عندك.. أشكرك ألني أريد إلبني ان ينخرط في الحياة 
العملية، دون ان يؤثر ذلك على دراسته الجامعية في كلية الحقوق في الشام، وفي كلية 
العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية في بيروت، ولبيروت قصة أخرى، إذ حين أردت 
الى بيروت برفقة صهري  انتهى، فذهبت  التسجيل قد  العلوم السياسية وكان  ان أدرس 
بواسطته  والذي  الدنا  عثمان  بيروت  نائب  يعرف  كان  الذي  الميداني  مأمون  المهندس 

استطعت أن أسجل في الجامعة اللبنانية بعد مرور زمن على إغالق التسجيل.
بدأت دوامي مديراً لمكتب وزير العدل في الشام، وكانت صلتي بجميع القضاة جيدة 
لما يكّنون لوالدي من احترام، فكانوا يسّمونه »ابو القضاء في الشام«، وكان في محكمة 
مصر.  الجنوبي  اإلقليم  من  منتدبين  مستشارين  برتبة  مصريون  قضاة  والتمييز  النقض 
اذ  المصريين،  هؤالء  أحد  وبين  بيني  حوار  جرى  ومرة  العالية..  الرتب  ذوي  من  وكانوا 
في  عليها  أعتدنا  التي  المصرية  وباللهجة  القاسم  نهاد  العدل  وزير  حضرة  في  لي  قال 
فيروز  إلّي:  حديثه  موجهاً  المستشار  قال  حافظ:  الحليم  وعبد  كلثوم  أم  وأغاني  أفالمهم 
دي بتاعتكم ما افهمهاش... قلت له كيف فهي تشدو بلغة عربية جميلة سواء بالفصحى 
او بالعامية...؟ أجابني: ازاي تقول نحن والقمر جيران، ما إحنا فين والقمر فين.. علقت 
محمد  أغنية  وفهمت  القمر،  مع  جيرتنا  تفهم  لم  له:  فقلت  السخرية  من  بكثير  كالمه  على 
قنديل بتاعكم حين قال »أنا واقف فوق األهرام وقدامي بساتين الشام«... أجابني هذا كالم 
سياسي.. حينها قلت له الكالم السياسي ككالم الليل الذي يمحوه النهار. أما كالم القلب 

والوجدان الذي تقوله فيروز سفيرتنا الى النجوم ال يمحوه شيء ويبقى خالداً.
عندها تدخل األستاذ نهاد القاسم وزير العدل قائالً للمستشار المصري: حربك خاسرة 
مع سمير فهو إبن هذه المنطقة األزلية سورية، ويحب كّل حبة تراب فيها وكّل لحن وكّل 
السوري  الحوار  وانتهى  فيروز..  السيدة  أغاني  بتقّبل  تبدأ  ان  أنصحك  لذلك  تقال،  كلمة 

المصري حول فيروز.
 ولم يطل عملي في وزارة العدل إذ تعرضت لكلمة شعرت أّن فيها إهانة من قبل مستشار 
للشام، فنال مني ما  انه يمثل احتالالً مصرياً  النقض كان يظّن نفسه  مصري في محكمة 
يستحق من غضبة وكرامة سورية، قدمت بعدها استقالتي رغم محاوالت ثنيي من قبل 

الوزير القاسم.
ومصر،  الشام  بين  الوحدة  عهد  وانتهى   1961 أيلول  من  والعشرون  الثامن  حّل  ولما 
جميع  ألّن  الناصري،  اإلطــار  خــارج  مذيعاً  والتلفزيون  اإلذاعــة  هيئة  في  ألعمل  طلبت 
العاملين في التلفزيون الشامي كانوا انتقاء أيام عهد الوحدة التي تأّسس فيها التلفزيون 
الشامي. واإلعالم من األجهزة الحساسة والهامة جداً في حياتنا اليومية، فكنت السوري 
القومي االجتماعي الوحيد في بحر من الطوفان الناصري، قبل ان ينضّم إلينا الرفيق أحمد 
عادل  الراحل  الرفيق  سبقنا  قد  وكان  حبيب،  الياس  والرفيق  الله،  رحمه  العابدين  زين 
خمسين  مدى  على  بها  لمجاهرتي  األبرز  هي  الحزبية  العقائدية  هويتي  وكانت  خياطه، 

سنة قضيتها في هيئة اإلذاعة والتلفزيون وفي مجلس الشعب في الشام.
باألمس القريب حين دعيت لتناول لقاح كورونا طلب مني ان أدّون األدوية التي أتناولها 
فسّميت لهم أدوية القلب والسكري والضغط وفي آخر الالئحة دّونت لهم أني أستمع الى 
محكمة  في  المصري  المستشار  برسم  وهذا  اليومية،  األدوية  ضمن  من  صباح  كّل  فيروز 
النقض في الشام أيام الوحدة، ولو بعد حين فالمزاج السوري ال يتغّير بتغّير الزمن، إذ ال 
يمكن ان أنقلب الى داعية من دعاة الخدر العربي وأنا أستمع الى فيروز تصدح كّل صباح 
شعراً يقول: أمويون فان ضقت بهم ألحقوا الدنبا ببستان هشام.. هذا البستان الذي يراه 
محمد قنديل من فوق األهرام، راحت الوحدة الشامية المصرية وراح هذا المشهد المتخّيل 
في  قباني  نزار  الشاعر  عنه  تحّدث  الذي  العربي..  الخدر  من  جرعة  تناول  بعد  معها، 
قصيدته »خبز وحشيش وقمر«.. ومنع في اثرها من دخول مصر ومنعت كتبه وأشعاره 
من التداول، الى أن كتب رسالة الى جمال عبد الناصر يشكو فيها ظالمة األجهزة األمنية 

التي أمرت بمنعه وتجاوب عبد الناصر مع الشاعر قباني وألغى هذا العسف الفكري.
أدويتنا  أهــّم  أحــد  فيروز  السيدة  صــوت  وبقي  جــيــران،  والقمر  بقينا  فقد  نحن  أمــا 

الصباحية.

اآخر الكالم

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

3517 ــدد  ـــ ـــ ــع ال  2021 حـــزيـــران   8 الـــثـــالثـــاء 
Tuesday 8 June 2021 Issue No. 3517

الشهيد احمد جشي


	Binaa P01
	Binaa P02
	Binaa P03
	Binaa P04
	Binaa P05
	Binaa P06
	Binaa P07
	Binaa P08



