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إّننا أردنا حياًة ال عيشاً، وبين الحياة 
والعيش بوٌن شاسع. الحياة ال تكون 
إاّل في العّز، أّما العيش فال يفّرق بين 

العّز والذّل.
سعاده

- اتخذت واشنطن قرارها بالعودة الى االتفاق النووّي 
مع إيران وانتهى األمر، والهّم األميركي اآلن هو تحصين 
المترّتبة  للتداعيات  تتيح  إقليميّة  بيئة  وخ��ل��ق  ال��ع��ودة، 
أن  المنطقة  ف��ي  التوتر  س��ق��وف  بتخفيض  االت��ف��اق  على 
إقليميّة.  حرب  باشتعال  ُينذر  الذي  القائم  السياق  تعكس 
العودة  مفاوضات  خ��وض  ح��اول��وا  ال��ذي��ن  فاألميركيون 
اإليرانيين  أن  اكتشفوا  االت��ف��اق،  ش��روط  تحسين  بنيات 
ومكاسبها،  لالتفاق  العودة  بفرضيّة  للتضحية  جاهزون 
اذا كان الثمن تعديل االتفاق او إضافة ملحقات له، سواء بما 
يخص البعد النووّي أو ما يتعلق بمطالبات أميركية تتصل 
المقاومة،  حركات  وبدعمها  إيران  الصاروخي  بالسالح 
هما،  خيارين  بين  األم��ور  أن  لواشنطن  واض��ح��اً  وص��ار 
العودة لالتفاق دون شروط، أو ذهاب إيران الى تصعيد 
برنامجها النووي وصوالً المتالك ما يكفي إلنتاج سالح 
نووي، دون امتالك أجوبة على السؤال عن كيفية معالجة 
البنود المتصلة بدعم إيران لحركات المقاومة وتطويرها 
عصفور  معادلة  وف��ق  ف��ق��رروا  ال��ص��اروخ��ي،  لبرنامجها 
بشروط  بالعودة  القبول  الشجرة،  على  عشرة  وال  باليد 
إيران، لكن هذا القرار يستدعي تحصيناً في مواجهة قلقين 
أميركيين، األول واألهم هو ماذا سيفعل بنيامين نتنياهو 
رئيس حكومة االحتالل؟ والثاني كيف يمكن إعادة احتواء 
السعودّية كحليف مشترك مع نتنياهو للحملة ضد إيران 

واالتفاق النووّي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب؟
فلسطين،  ف��ي  المفاجئة  ال��ح��رب  ج��ول��ة  انفجار  م��ع   -
نحو  األميركية  الحركة  س��ّرع��ت  ت��ط��ّورات  جملة  حدثت 
السير باالتفاق، فمن جهة أولى ظهر أن الحرب هي ثمرة 
تصعيد بدأه نتنياهو في القدس أمالً باستقطاب التيارات 
وهذا  ال��ك��ي��ان،  لحكومة  رئيساً  بقائه  لضمان  المتطرفة 
االتفاق  تحصين  لكيفية  هاماً  مفصالً  لواشنطن  يكشف 
صناعة  عن  نتنياهو  مغامرات  إبعاد  هو  أول  عنوان  تحت 
األحداث، فنتنياهو المدرك خطورة مغامرته في معادالت 
أمن الكيان لن يترّدد بمغامرات أشّد خطورة في اإلقليم إذا 
صارت طريقاً لضمان البقاء في الحكومة، وقد عبر مراراً 
إقليميّة تطيح كل  عن عزمه على توريط واشنطن بحرب 
فلسطين  حرب  لكن  النووي،  لالتفاق  العودة  أمام  فرص 
قرارات  وشجاعة  م��ق��درات  حجم  ثانية  جهة  من  كشفت 
المقاومة،  الفلسطينية، ومن خلفها محور  المقاومة  قوى 
وق��د ج��اء ق��رار إط��الق ال��ص��واري��خ م��ن غ��زة مفاجئاً لكل 
مدى  ح��ول  الحرب  ت��ط��ّورات  وج��اءت  واشنطن،  توقعات 
الصواريخ والقدرة على استمرارّية إطالقها، وما تسببت 
الكيان وأمنه،  به للمرة األولى في ضرب أسطورة تفوق 
لحزب  العام  األمين  أعلنه  ما  وجاء  التقديرات،  كل  تخرق 
مدخالً  القدس  تهديد  باعتبار  نصرالله  حسن  السيد  الله 
لحرب إقليميّة، يضع لألميركيين، بوضوح الوصفة التي 
يجب اتباعها لتحصين االتفاق، وهي منع العبث بالقدس 
على  ت��رت��ب  ثالثة  جهة  م��ن  ومقدساتها،  سكانها  وأم���ن 
هزيمة جيش االحتالل وعلى ظهور الكيان مكشوفاً أمام 
عقول  في  أمنياً  الكيان  تحول  المقاومة،  محور  صواريخ 
إلى  نتنياهو،  باستثناء  والعسكريين،  السياسيين  قادته 
األميركية، وهي  الحماية  العيش دون  محميّة ال تستطيع 
ال  تسويات  ف��رض  ال��ى  يصل  ال  والثمن  ثمن،  لها  حماية 
سيحققه م��ا  ب��أن  التسليم  ه��ي  ب��ل  ال��ك��ي��ان،  ق��ادة  يرغبها 
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اأولوّية وا�سنطن

 

تح�سين العودة لالتفاق النووّي

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

وا�صنطن تعلن ال�صير باالتفاق النووّي تحت عنوان اأولوّية عدم و�صول اإيران اإلى القنبلة 

على طريقة الفاخوري واأذن الجّرة: الحاكم لتعويم الدعم و�سحب الودائع

الجمود ال�سيا�سّي بين العجز عن التقّدم وال�سير بالبدائل ودعوات التهدئة 
كتب المحّرر السياسّي 

الحلقة المركزّية في صورة النظام اإلقليمي الجديد ترتسم بتسليم واشنطن بصعود 
إيران وتراجع مكانة كيان االحتالل، من جهة، وبالتغيير االستراتيجي في  محورية 
حضور  وتراجع  اليمن  في  الله  أنصار  قوة  صعود  مع  الخليج  لمنطقة  األمنية  البيئة 
حملة  األبيض  البيت  بدأ  التسليم  هذا  خلفية  وعلى  المنطقة.  في  السعودية  الزعامة 
للتوقيع  الطريق  وتفتح  إيران،  مع  النووي  باالتفاق  السير  تعلن  إعالمية  تصريحات 
القريب لقرار العودة، بالتزامن مع ضبط إيقاع المشهد السياسي لكيان االحتالل عبر 
حكومة جديدة تؤمن واشنطن لها ماالً وسالحاً ورعاية وحماية، تبعد رئيس حكومة 
تعتقد  مغامرات  المنطقة  وتجنب  السياسي،  المشهد  عن  نتنياهو  بنيامين  االحتالل 
مشاريع  من  له  تخطط  ما  بكل  تطيح  التي  اإلقليميّة  الحرب  تستدرج  أنها  واشنطن 
وقف  مقترحات  سقوف  لتعديل  السعودية  على  أميركي  ضغط  وبالتوازي  للتهدئة. 

النار بما يلبي قبول أنصار الله ويفتح الطريق للمسار السياسي في اليمن.
وزير  تصريحات  الى  األبيض  البيت  من  يتردد  بدأ  الذي  األميركية  الحملة  عنوان 
النووية  للقنبلة  إي��ران  امتالك  تجنّب  هو  واشنطن،  يزور  الذي  االحتالل  كيان  دفاع 

كنتيجة وحيدة لعدم توقيع العودة لالتفاق النووي.
في  يقف  التي  التحوالت  هذه  عائدات  تلّقي  ضفة  على  الوقوف  عن  العاجز  لبنان 
وسطها، يواصل عجزه عن تشكيل حكومة، وعاد الجمود الى المساعي التي يقودها 
للخروج  أخيرة  فرصة  بصفتها  بمبادرته  المتمسك  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
من األزمة، والتسليم بسقوطها يعني مواجهة االنهيار، فيما قالت مصادر على صلة 

النقاش  راف��ق  ال��ذي  التصعيد  رغ��م  الطريق  نصف  قطع  حققت  أنها  المساعي  بهذه 
جهات  وتحديد  والمذاهب  الطوائف  على  الحقائب  توزيع  فعقدة  الثاني،  نصفها  حول 
ضمنها  ومن  الحكومة،  تأليف  أزمة  نصف  تمثل  كانت  وهي  بسالم،  مرت  تسميتها 
المسيحيين  ال��وزي��ري��ن  بعقدة  المتمثل  الثاني  النص  أم��ا  والداخلية،  ال��ع��دل  حقيبتا 
بعدما  جديدة  مساع  جولة  فيستحق  تسميتهما،  آلية  المحسومة  للوزراء  اإلضافيين 
للتنازل  بدائل  الفريقان ما في جعبة كل منهما من ذخائر، والفريقان ال يملكان  أفرغ 
الشوارع  في  التأييد  من  المزيد  لحصد  سعيهما  يخدم  االنهيار  فال  للتأليف،  وصوالً 
مجلس  من  االستقاالت  وال  البلد،  انهار  إذا  للفوضى  طعماً  ستصبح  التي  الطائفية 
النواب ذهاباً لالنتخابات المبكرة يشكل خياراً عملياً للفريقين، رغم التلويح به، علماً 
الله أن أحداً لن يثنيهما عن هذا  أن الطرفين تبلغا من فريقي ثنائي حركة أمل وحزب 
الخيار اذا وصلت اليه األمور، فليس لدى »الثنائي« ما يخشاه من االنتخابات، وتعتقد 
التي عمل  التهدئة  الراهن في جزء منه تعبير عن نجاح مساعي  الجمود  ان  المصادر 

عليها الرئيس بري وحزب الله والبطريرك بشارة الراعي.
تصريحاته  عن  بتراجعه  الجميع،  لبنان  مصرف  حاكم  فاجأ  المالي  الصعيد  على 
السابقة بوقف الدعم أول حزيران، لنفاد مخزون الدوالرات لديه، بالعودة الى تعويم 
جزء رئيسي من الدعم وفتح الباب معه لسداد جزء من ودائع المودعين على طريقة 
للدوالر،  ليرة   12000 أي  صيرفة  منصة  بسعر  أخ��رى  و400  نقداً  دوالر   400 ال� 
وبعد اعتراض جمعية المصارف بذريعة عدم امتالك دوالرات لتنفيذ تعميم مصرف 
لبنان ورّد المصرف بأنه سيزود المصارف بالدوالرات الالزمة عبر تخفيض نسبة 

%1، تراجعت المصارف بانتظار إصدار اآللية التي قال المصرف إنها  االحتياطي ب� 
ال  سوريالي  مشهد  إنه  بالقول،  المشهد  على  مالية  مصادر  وعلقت  قريباً.  ستصدر 

تفسير له إال بالمثل القائل »الفاخوري يضع أذن الجرة حيث يشاء«.
جمود  وسط  التوالي  على  الثاني  لليوم  الداخلي  المشهد  عن  الحكومّي  الملف  غاب  ما  وفي 
والنقدية  المالية  األوضاع  بقيت  الحكومة،  تأليف  خط  على  والمشاورات  االتصاالت  يسود 
حل  الى  وأدت  بعبدا  قصر  في  عقدت  التي  االجتماعات  فبعد  الضوء.  دائرة  في  واالجتماعية 
من  جزء  بدفع  المصارف  بإلزام  الودائع  أزمة  صعيد  على  تطّور  برز   151 رقم  التعميم  أزمة 

أمواله بالدوالر وجزء آخر بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق.
سالمة،  رياض  الحاكم  برئاسة  استثنائية  جلسة  لبنان  لمصرف  المركزي  المجلس  وعقد 
ما  إلى  إضافة    )fresh dollars( دوالر   400 بتسديد  المصارف  يلزم  قراراً  باإلجماع  واتخذ 
 2019 سنة  من  األول  تشرين  بتاريخ  قائمة  كانت  التي  للحسابات  اللبنانّية  بالليرة  يوازيها 

وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.
إال أن جمعية المصارف وّجهت كتاباً إلى سالمة ُتعلمه فيه عدم قدرتها على توفير أية مبالغ 

نقدية بالعملة األجنبية، طالبة منه الترّيث في إصدار أي تعميم ُيلزم المصارف. 
األميركي  للدوالر  بيع  بعمليات  سيقوم  المركزي  »البنك  أن  سالمة  أعلن  ذلك،  موازاة  في 
أن  على  الواحد.  للدوالر  ليرة   12،000 بسعر   »Sayrafa« منصة  على  المشاركة  للمصارف 
الراغبين  الُمشاركين  »من  وطلب  الواحد«.  للدوالر  ليرة   12،120 بسعر  المصارف  تبيعها 
 2021 حزيران   7 في  الواقع  االثنين  نهار  من  اعتباراً  المنصة  على  الطلبات  جميع  بتسجيل 
تسجيل  عند  المطلوب  المبلغ  تسديد  شرط   ،2021 حزيران   9 في  الواقع  األربعاء  نهار  لغاية 
 10 في  الواقع  الخميس  نهار  العمليات  هذه  تسوية  تتم  سوف  نقداً.  اللبنانية  بالليرة  الطلب 

حزيران 2021. ُتدفع الدوالرات األميركية لدى المصارف المراسلة حصراً«.
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على  أمس،  الصهيوني،  االحتالل  حكومة  صادقت 
»خّطة طوارئ فورية« استكماالً لخّطة »قانون ونظام« 
بالداخل  العربية  البلدات  في  االحتالل  شرطة  شّنتها 
وأسفرت  األخيرة،  األسابيع  خالل  المحتل،  الفلسطيني 
التي  التظاهرات  عن اعتقال مئات الشبان، على خلفية 

شهدتها، التحاًما مع القدس وغزة.
األم��ن  وزي��ر  قبل  م��ن  قدمت  التي  الخطة  وتقضي 
الداخلي للكيان، أمير أوحانا، باستمرار دور )الشاباك( 
التعاون  إلى  باإلضافة  المحتلة،  العربية  البلدات  في 
العام،  واالدع��اء  القضاء  ووزارة  االحتالل  شرطة  بين 
اإلخ��الل  أح��داث  في  بالمشاركين  يتعلّق  ما  كل  »ف��ي 
في  جرت  التي  الكراهية  ونشاطات  العنيفة،  بالنظام 

»إسرائيل«، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب أوحانا.
»الدفع  البيان،  وفق  األجهزة،  هذه  مهّمة  وستكون 
تعريف  تقديم  دون  العنف«،  عن  التحريض  بمحاربة 

له، باإلضافة إلى جمع السالح غير المرّخص.
التي  لخّطتها،  شيكل  مليون   97 مبلغ  وستخّصص 
الشرطة  نقاط  في  مؤقت  شرطي   300 تجنيد  تشمل 
المقبلة،  الثالثة  لألشهر  المختلطة،  المحتلة  المدن  في 
باإلضافة إلى تجنيد سريتي احتياط مما ُيسّمى »حرس 

الحدود« في المدن المختلطة.
حماية  تعزيز  البيان،  وف��ق  الخطة،  تتضّمن  كما 
المؤسسات التعليمّية في المدن المختلطة حتى نهاية 

العام 2021، بناًء على توصيات شرطة االحتالل.
االحتالل  مالية  ووزارة  شرطة  دراسة  إلى  باإلضافة 
مخّطًطا مفّصاًل الفتتاح محّطة شرطة جديدة في مدينة 

اللد المحتلة.

االحتالل ال�سهيونّي ي�سادق على »خطة طوارئ« 

م�سعورة �سد الفل�سطينيين بالداخل المحتل

ف�صيحة ف�صاد.. حزب اأردوغان كّبد 

 

بلدية ا�صطنبول 100 مليون دوالر

اتهمت بلدية اسطنبول الحالية اإلدارة السابقة التي كان يتولها 
بالتورط  أردوغان،  التركي، رجب طيب  الرئيس  المقّربين من  أحد 
في قضية فساد أدت إلى خسارة تقدر بأكثر من 100 مليون دوالر، 

في أحدث اتهام بالفساد يالحق البلدية القديمة.
ووجه المتحّدث باسم البلدية، مراد أونغون، إلى رئيس البلدية 
القضية،  في  الرئيسي  المتورط  إنه  قائالً  توباش،  قادر  السابق، 

بحسب ما أورد موقع »أحوال« المتخصص في الشؤون التركية.
وبحسب المتحدث، فقد وجد مفتشو بلدية اسطنبول أن توباش 
قطعة  بيع  تسهيل  في  ساهم  التنمية،  العدالة  حزب  إلى  المنتمي 
لها  تبين  إنشاءات،  لشركة  المدينة  في  الفاتح  منطقة  في  أرض 

مرتبطة بصهره عمر فاروق كافورماجي.
وأظهر تقرير البلدية أن شركة البناء اشترت ما مجموعه 6348 
متراً مربعاً في عام 2011، ودفعت 25 مليون ليرة تركية )حوالى 
13 مليون دوالر بتقدير ذلك الوقت(، وفي عام 2017، أعادت الشركة 
بيع قطعة األرض نفسها إلى بلدية إسطنبول الحضرية مقابل 430 

مليون ليرة )حوالى 123 مليون دوالر في ذلك الوقت(.
أما القيمة الحالية لألرض فتبلغ أكثر من 73 مليون ليرة تركية 
)قرابة 636 ألف دوالر حالياً( بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

خسارة  »تكبدت  اسطنبول  بلدية  أن  التقرير  ُيظهر  وبالتالي 
106 مليون دوالر لمصلحة شخص واحد« من جراء عملية  قدرها 

الشراء هذه.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان قد استمات 
في سبيل االحتفاظ في هذه البلدية في االنتخابات التي أجريت قبل 
عامين، خاصة مع تشديد أردوغان على أن َمن يفوز في اسطنبول 

يفوز في تركيا.
وفي المرة األولى التي أجريت فيها االنتخابات في ربيع 2019، 
فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو في 
االنتخابات، وعمل أردوغان جاهداً إللغاء االنتخابات بحجة وقوع 

»مخالفات«.
أوغلو في  إمام  االنتخابات لكن سرعان ما فاز  ألغيت  وبالفعل، 
سيطرة  منهياً  العام،  ذلك  صيف  أجريت  التي  اإلع��ادة  انتخابات 

أردوغان على البلدية منذ ربع قرن.

للصليب  الدولية  للجنة  العام  المدير  أعلن 
للوساطة  االستعداد  مارديني،  روبير  األحمر، 
تبادل  صفقة  في  و«إسرائيل«  الفلسطينيين  بين 

أسرى.
باستعداد  الطرفين  أبلغ  إن��ه  ق��ال  مارديني 
الصليب األحمر للقيام بوساطة محايدة بينهما في 
حالة التفاوض إلجراء تبادل للمعتقلين أو للرفات 
معرفة  في  العائالت  حق  على  مشدداً  البشري، 

مصير أحبائهم والمضي ُقُدماً في الحياة.
تمنع  اإلنسانية  المساعدات  أن  مارديني  وأّكد 
في  غ��زة  في  األساسّية  الخدمات  بعض  انهيار 

المرحلة الحالية، إاّل أنها ليست حالً ُمستداماً.
إلى  زي��ارت��ه  نتائج  مارديني  استعرض  كما 
األراضي المحتلة، وقال: »ما شاركني إياه الناس 
هو إحساس عميق باإلرهاق واليأس وعدم القدرة 
في  الشاّبة  لألجيال  أفضل  مستقبٍل  رؤي��ة  على 
المنطقة«، مضيفاً أن »المساعدات ال يمكن أن تمنع 
عودة شبه حتمية للياٍل تملؤها أصوات الرعب في 
مرحلة ما في المستقبل القريب أو البعيد، فال يمكن 

تحقيق مستقبٍل أفضل إال بالحلول السياسية«.
وأشار مارديني إلى أن »جولة التصعيد األخيرة 
تركت أثراً كبيراً في الناس في غزة«، وتابع: »لقد 
فهي  التأقلم،  على  القدرة  عن  الحديث  من  سئموا 
ببساطة عبارة تضمر في طياتها انعدام الخيارات 
التحمل  على  ُيجبرون  أشخاٍص  أم��ام  المتاحة 

وإكمال حياتهم بما تبقى لديهم مراراً وتكراراً«.
في  »ح��م��اس«  حركة  رئيس  ق��ال  أي��ام،  ومنذ 
غّزة، يحيى السنوار، إن »المقاومة فرضت نفسها 
عن  لإلفراج  صفقة  هناك  وستكون  العدّو،  على 

األسرى«.

مدير ال�سليب االأحمر الدولّي من غزة: 
م�ستعّدون للو�ساطة حول االأ�سرى
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اأن�شطة ومواقف

 هل يتجز�أ لبنان

�إلى كانتونات؟ 

{ د.وفيق إبراهيم 
ال��ذي  الضخم  السياسي  االن��س��داد  حجم 
سلطاته  بناء  إع��ادة  آليات  لبنان  في  يعطل 
السياسية وعلى رأسها حكومته، هو من ضمن 
على  كبرى  بتغييرات  توحي  التي  المؤشرات 

مستوى وحدة سلطاته ومؤسساته الحاكمة.
فهل من الطبيعي أن تنهار الوظائف الكبرى 
كاملة  سنة  مدة  حكومة  رئيس  ويبقى  للدولة 
الصدع  ل��رأب  حكومة  تشكيل  إع��ادة  محاوالً 
يصل  ال  جمهورية  رئيس  ولدينا  البنيوّي، 
نفوذه الى أكثر من ساحات قصره الجمهوري 
على  القدرة  فقط  يمتلك  مكلف  حكومة  ورئيس 
فائدة  أية  دون  من  دولة  عشرين  بين  االنتقال 

مرجّوة سوى التصريحات والبيانات.
هو  نيابي  مجلس  رئيس  جانب  ال��ى  ه��ذا 
تنفيذية  دستورية  صالحيات  دون  من  أصالً 
ايضاً  يطاول  ال��ذي  االنقسام  لهذا  لكن  هامة. 
للزعامة  كامل  شبه  بشكل  الموالين  ال��دروز 
الخدمات  الجنبالطية، مخاطر تزيد عن توفير 
العامة إلى تراجع كبير في العالقة بين الرؤساء 
باالنعكاس  ابتدأ  الذي  التراجع  هذا  الثالثة، 
على العالقة بين السلطة فيهّددها تراجعاً في 

عالقتها فيما بينها، وتأدية الخدمات للناس.
الكيان  م��ن  ب��ال��ت��راج��ع  م��ه��ّدد  اذاً  لبنان 
السياسي اللبناني الكبير القائم منذ 1920 الى 
كانتونات مذهبّية تترابط بالتسمية الخارجية 

فقط وتتفّرق في تأمين المصالح.
ص��راع  ينبثق  المسيحي  المستوى  على 
فريق  ت��ي��ارات...  ثالثة  بين  ضخم  بنيوّي 
الحر  الوطني  التيار  في  عون  ميشال  الرئيس 
اللبنانية  ال��ق��وات  ح��زب  في  جعجع  وسمير 
وسامي الجميل في حزب الكتائب، وهي تيارات 
السيطرة  أذرعها  تحاول  ومتخاصمة  متنافرة 
على الشارع المسيحي بضغط من األميركيين 

اساساً ومعهم قوى فرنسية وسعودية.
الساحة  يشرذم  الخارجي  التأييد  هذا  لكن 
طاقتها  من  األكبر  القسم  ملتهماً  المسيحية 

التاريخية مع اهمية البطريركية المارونية.
أمل  الثنائي  نفوذ  تحت  فيقفون  الشيعة  اما 
– حزب الله بشكل يسيطر فيه رئيس المجلس 
في  الشيعة  حصة  على  ب��ري  نبيه  النيابي 
والداخلي  اإلقليمي  الدور  تأييده  مقابل  الدولة 
الله، لذلك ال يجد بري منافسين  الكبير لحزب 
الطوائف  لدى  بل  طائفته،  ضمن  له  حقيقيين 
حصة  من  أي  انتزاع  عن  تعجز  التي  األخ��رى 
التينة  عين  قصر  ف��ي  المتمركزة  الشيعة 

والمجلس النيابي.
ماذا عن الدروز؟ لعلهم الجزء الوحيد الذي 
السياسي  الخارج  أثر  عنه  يمنع  إط��اراً  بنى 
عليه، وهي مهمة توالها زعيمهم وليد جنبالط 
إقفال  الى  األزمة  حدة  ارتفاع  فور  سارع  الذي 
مناطق عاليه والشوف والسواحل ضمن دائرة 
اجتماعية وسياسية وأمنية واحدة تحول دون 
أية انعكاسات لالزمة اللبنانية على الدروز إال 

في ما ندر من التداعيات.
منهم  بواحد  يفترض  الذين  السنة  يتبقى 
في  أهمية  يمنحهم  وه��ذا  الحكومة،  تشكيل 
طرابلس  من  الساحلية  المدن  على  سيطرتهم 

إلى صيدا مروراً بالعاصمة بيروت.
لكن عجزهم عن هذا التشكيل ألكثر من عام 
وصعود الطوائف األخرى التي انتقلت لتتفاعل 
مع  السنة  كحال  الساحلية  المدن  ه��ذه  في 
كالسنة  تاريخية  سنية  الرتباطات  تشكيلهم 
تماماً أدى الى تراجع الدور السني، اكثر من ذي 
التراجع  لعل  اخرى.  طائفة  أي  من  وأكبر  قبل 
عالقة  له  اإلقليمية  السعودية  السياسة  في 
بتراجع دور الطائفة السنية في لبنان هذا الى 
باالقليم  األخرى  الطوائف  عالقة  ازدياد  جانب 
من إيران الى الخليج والعراق وسورية ولبنان 

بالطبع.
ه���ذا اس��ت��دع��ى ن��ش��وء ان��س��داد ك��ام��ل في 
من  السياسية  السلطة  بنى  بين  العالقات 
النيابي  والمجلس  الجمهورية  رئ��اس��ات 

ومجلس الوزراء.
العلوم  الى  استناداً  تعّزز  االنقسامات  هذه   
السياسية  التحالفات  وصول  فكرة  السياسية 
الطائفية الى حائط مسدود قابل لالنفجار الى 
المتساندة  المذهبية  الحيطان  من  مجموعة 
لكن  بعضاً،  بعضها  الى  االقتصادية  لحاجتها 
هو  الله  حزب  ومعها  الوطنية  األحزاب  وجود 
السياسي  للكيان  لتفجير  الحائلة  العوامل  من 
يعني  الكيان  فتحطيم  التاريخي،  اللبناني 
الضاحية  ضمن  ال��ل��ه  ح��زب  ح��رك��ة  تقلص 
يقبله  ال  ما  وه��ذا  الجنوب.  مناطق  وبعض 
أية  لقتال  يستعد  وق��د  اإلط��الق  على  الحزب 

حكومة تنحو هذا النهج الخطير.
ت��زال  ال  ال��ت��ي  الوطنية  األح����زاب  أن  كما 
مستعدة  الصوت  وخافتة  الحركة  ضعيفة 
هذه  لمنع  الشارع  الى  الفعلي  للنزول  بدورها 

االتجاهات التفتيتّية.
الكبرى  األح��زاب  بين  اآلن  فالصراع  لذلك 
للطوائف التقليدية التي تتجّهز ألية تقسيمات 
مفروضة من الخارج وبين حزب الله واألحزاب 
الوطنية التي تفعل المستحيل كي يبقى لبنان 
من  اللبنانيين  يجمع  سياسياً  واح��داً  كياناً 
بالسلم  جنوبه  أقصى  ال��ى  الشمال  أع��ال��ي 
ب��دوره  ينتظر  المصير  ه��ذا  لكن  بالحرب،  أو 
االتفاقات الدولّية التي ال تزال في بداياتها وما 
الشعبي  والترقب  االنتظار  إال  اللبنانيين  على 

لمجابهة المخاطر.

خفاياخفايا

تساءل خبير اقتصادي مخضرم 
عن مدى صدق الحديث عن أن 

المصالح تحرك الشعب اللبناني 
الواقع تحت أسوأ معاناة وقال 

لماذا ال يخرج اللبنانيون في 
تظاهرة مليونيّة تطلب استيراد 
النفط من إيران بالليرة اللبنانية 

وهم يعلمون أن ذلك يخفض سعر 
الصرف ويؤمن المحروقات بسعر 

جيد؟
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عكر عر�ضت مع لونغدن
للعالقات اللبنانية البريطانية

ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
لبنان  »تكتل  عضو  بعبدا،  قصر  في  ع��ون، 
ال��ذي  رم��ي��ا  أب���ي  سيمون  ال��ن��ائ��ب  ال��ق��وي« 
إلى  األخ��ي��رة  زي��ارت��ه  نتائج  على  أطلعه 
من  ع��دد  مع  عقدها  التي  واللقاءات  باريس 
الفرنسيين  والشيوخ  النواب  مجلس  أعضاء 
مكافحة  مجال  في  الجارية  والتحضيرات 

الفساد واسترداد األموال المهّربة الى فرنسا.
أعضاء  مع  يعمل  أن��ه  رميا  أب��ي  وأوض��ح 
 - اللبنانية  البرلمانية  ال��ص��داق��ة  »لجنة 
والنواب،  الشيوخ  مجلسي  في  الفرنسية« 
على »اعتماد مبادرات مرتبطة بكيفية مساعدة 
لبنان لرّد األموال المهّربة إلى فرنسا وأوروبا، 
لبنان  في  يعقد  لمؤتمر  التحضير  يجري  كما 
حول مكافحة الفساد بمشاركة نواب وأعضاء 
في مجلس الشيوخ وأصحاب االختصاص في 
فرنسا، مثل الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد 

وغيرها«.
ل�«الحملة  إدان��ت��ه  ع��ن  رم��ي��ا  أب��ي  وع��ّب��ر 
المبرمجة التي تستهدف مقام الرئاسة والتي 
مواقف  حقيقة  وعكست  الحدود  كل  تجاوزت 
القائمين بها تجاه رئيس الدولة، المؤتمن على 
الوطنية  والشراكة  السيادة  وحامي  الدستور 
على  الدستوري  قسمه  خ��الل  من  والساهر 

سيادة الوطن وسالمة أراضيه«.
الرئيس  اتخذها  التي  المبادرة  »أن  ورأى 
عون باألمس لمعالجة التداعيات التي سببها 

حاكمية  وإعالن  الدولة،  شورى  مجلس  قرار 
 ،151 الرقم  التعميم  ح��ول  لبنان  مصرف 
وحافظت  الخّضات  من  المزيد  البالد  جنّبت 
ع��ل��ى االس��ت��ق��رار وم��ص��ال��ح ال��م��واط��ن��ي��ن. 
والمستغرب أن تصدر أصوات تعترض على 
وأخيراً  أوالً  هدفت  التي  الرئاسية  المبادرة 
المطلوب  وكأن  العام،  الصالح  تحقيق  إلى 
مهما  الدولة  رئيس  استهداف  في  االستمرار 

فعل.«

واستقبل عون رئيس جمعية أعضاء جوقة 
 »Légion d'honneur« الشرف في لبنان
على  أطلعه  الذي  كرم  خليل  الدكتور  السفير 
االجتماعي  الحقلين  في  الجمعية  نشاطات 
الجارية  التحضيرات  له  وعرض  والثقافي، 
تشرين  شهر  في  الجمعية  بمئوية  لالحتفال 
وأوروب��ي��ة  فرنسية  بمشاركة  المقبل  األول 
مع  الحدث  هذا  ويتزامن  المستوى.  رفيعة 

نهاية المئوية األولى لوالدة لبنان الكبير.

الخارجية  ووزيرة  الوطني  الدفاع  ووزيرة  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  نائبة  عرضت 
والمغتربين بالوكالة زينة عكر، في مكتبها مع القائم باألعمال البريطاني مارتن لونغدن يرافقه 
بين  الثنائية  »للعالقات  تنش  غافن  البريطانية  السفارة  في  السياسية  الشؤون  وحدة  رئيس 
الدعم  سيما  وال  كافة،  المجاالت  في  للبنان  الثانية  تقدمها  التي  والمساعدات  وبريطانيا  لبنان 
بحسب  مستقبالً«،  بها  القيام  بريطانيا  تنوي  التي  المشاريع  إلى  إضافًة  للجيش،  المتواصل 

بيان.
وزير  زي��ارة  إلغاء  عن  اعتذر  ال��ذي  ميهاليي  جيزا  لبنان  في  المجر  سفير  عكر  واستقبلت 
والعالقات  العاّمة  األوضاع  البحث  وتناول  لبنان  إلى  مقّررة  كانت  التي  المجري  الخارجية 

المجرية. اللبنانية  الثنائية 

عكر خالل لقائها القائم باألعمال البريطاني أمس

اأبي رميا اأطلع عون على نتائج زيارته باري�س: 
تح�ضير موؤتمر عن مكافحة الف�ضاد بم�ضاركة فرن�ضية 

عون مستقبالً أبي رميا في بعبدا أمس

النبطية � مصطفى الحمود
حكومة  في  العاّمة  الصّحة  وزي��ر  أعلن 
»موضوع  أن  حسن  حمد  األعمال  تصريف 
أزمة الدواء في األسواق في طريقها إلى الحّل 
األسبوع  نهاية  قبل  يكون  أن  يجب  ال��ذي 

الحالي«. 
الذي  االحتفال  رعايته  خالل  حسن  وقال 
في  الثانية  المنطقة  في  الله  ح��زب  أقامه 
النبطية تكريماً »للذين بذلوا وأعطوا وضحوا 
أن  نسمح  لن  كورونا  مواجهة  معركة  في 
في  نحققه  ما  صفو  ال��دواء  موضوع  يعكر 
أن  للمستوردين  يمكن  ال  ال��وب��اء،  مواجهة 
دون  من  الحّل  لنا  وتتركوا  األزم��ة  يفتعلوا 
تبدأ  التي  الحلول  بعض  لدينا  لكن  أدوات 
من عندكم وتنتهي أيضاً عندكم. صبرنا بدأ 
األدوية  الحلول،  بإيجاد  باشروا  لذا  ينفد، 
أو  مدعومة  كانت  المستودعات،  في  مخّزنة 
أن  لبنان  مصرف  فواجب  مدعومة،  تكن  لم 
يتحقق من ذلك، ال يمكنني أن أالحق كل دواء 
مستلزم  أي  أو  ال،  أو  مدعوماً  كان  إذا  وأحّدد 
مدعوم أو ال، أو كل كشوفات مخبرية مدعومة 
أو ال، بل هذا هو واجب مصرف لبنان ألنه هو 
يعرف  وه��و  دع��م  من  يعرف  وه��و  دع��م  من 
أولويات الدعم ولسنا نحن. لكن من منطلق 
مسؤوليتنا وواجبنا وعلى أساس أن السلّة 
المهلة،  دخلنا  نحن  متكاملة  كاملة  الصحية 
هذا  من  أكثر  نهاية  ننتظر  ولن  مّر  أسبوع 

األسبوع«.
حزب  في  الثانية  المنطقة  مسؤول  وألقى 
»أردن��ا  فيها  ق��ال  كلمة  ضعون،  علي  الله 

النجاح  بعد  التكريمي  اللقاء  هذه  يكون  أن 
مواجهة  في  العاّمة  الصّحة  ل��وزارة  الكبير 
وباء كورونا، شاهدنا ضوءاً ونوراً مشّعاً في 
من  وطننا  فيه  يمّر  الذي  الحالك  الظالم  هذا 
بالتعاون  وطاقمها،  الوزارة  إنجازات  خالل 
أطباء  من  الصحي  العمل  في  المعنيين  مع 
والجمعيات  ومستشفيات  وم��م��رض��ي��ن 
الخيرية، خصوصاً الجمعيات والمؤسسات 

التابعة لحزب الله«.
الصّحة  وزي��ر  ت��رأس  أخ���رى،  جهة  م��ن 
في  للبحث  ُخ��ّص��ص  م��وس��ع��اً  اج��ت��م��اع��اً 
المستشفيات  نقباء  حضره  ال���دواء،  أزم��ة 
وال��ص��ي��ادل��ة وأص��ح��اب م��ص��ان��ع ال���دواء 
عن  وممثلون  الطبية  المختبرات  وأصحاب 
والمستلزمات  األدوي��ة  مستوردي  نقابتي 
المعنية  والمصالح  الدوائر  ورؤساء  الطبية 

في وزارة الصّحة العاّمة«.
إستراتيجية  وض��ع  في  البحث  وج��رى 
الفترة  هذه  عبور  من  الصّحي  القطاع  تمّكن 
على  ممكنة،  أض��رار  بأقل  الصعبة  الزمنية 
أن يتواصل النقاش في ورش عمل األسبوع 
الدواء  »أزمة  أن  المجتمعون  المقبل. واعتبر 
ومسؤولة  شجاعة  ق����رارات  إل��ى  تحتاج 
دعم  بقرار  ب��دءاً  المعنيين،  األط��راف  كل  من 
إلى  المركزي  المصرف  حاكمية  من  واضح 
والمستوردين  الشركات  من  شفاف  التزام 
الصّحة  وزارة  قبل  من  ومراقبة  متابعة  مع 
العاّمة لضمان تطبيق االلتزام الدقيق بآلية 

الصرف والتوزيع«.
الحّل على  أن »إستراتيجية  وأعلن حسن 
إعادة   - أوال  اآلت��ي:  تتطلب  القصير  المدى 

للوائح  المركزي  المصرف  حاكمية  تبّني 
أدوية ومستلزمات وكواشف مخبرية تقارب 
قيمتها مئتي مليون دوالر، واعتبارها مشمولة 
الصادر  للتعميم  السابق  القرار  وفق  بالدعم 
االستحصال  بوجوب  المصرف  حاكمية  عن 
الحاكمية  بأن  علماً  المسبقة،  الموافقة  على 
كانت تعهدت دعم هذه اللوائح ثم ترّددت في 
موقف غير واضح، رغم أن هذه اللوائح تلّبي 
والمستلزمات  األدوية  من  المئة  في  سبعين 

المقطوعة في السوق. 
لخمسمئة  زمنية  جدولة  وضع   - ثانياً 
مشمولة   2021 ب��داي��ة  منذ  دوالر  ماليين 
الموّردين  إل��ى  وصولها  لضمان  بالدعم، 

وتأمين الحواالت الالزمة.
العاّمة  الصّحة  وزارة  حصول   - ثالثاً 
على كشوفات الفواتير المدعومة كي تضمن 
الرقابة الالحقة على صرف األدوية، بدءاً من 
وصوالً  والمستوردين،  األدوية  مستودعات 

إلى الصيدليات. 
مخّصص  مالي  سقف  تحديد   - راب��ع��اً 
الصّحة  وزارة  خ��الل��ه  م��ن  ت��ض��ع  ل��ل��دع��م 
وعادلة  شّفافة  بمعايير  األولويات  العاّمة 
المحلية،  الدواء  ومصانع  المستوردين  بين 
خصوصاً أن للصناعة المحلية حقاً أكيداً في 

الدعم«.
الصّحة  لجنة  رئيس  أك��د  بعيداً  وليس 
النيابية عاصم عراجي عقب اجتماع اللجنة 
ووافقت  موجودة  ال��دواء  ترشيد  خطة  »أن 
بوزير  وُيفترض  الصيادلة  نقابة  عليها 
الصّحة أن يتخذ قراراً في شأن ترشيد الدواء 

ونحن سنكون إلى جانبه لمساعدته«.

يريد  ال  إنه  يقول  الوزراء  »مجلس  أضاف 
للحكومة  الموضوع  وسنترك  الدعم  وقف 
وال  بالدواء  يتعلق  األم��ر  هذا  إنما  المقبلة، 
الصّحة  وزي��ر  من  وطلبنا  ننتظر.  أن  ُيمكن 
العاّمة الذي يفترض رفع السرية المصرفية 
أم  غ��ّش  هناك  ك��ان  إذا  نعلم  عندها  عنها، 
النيابة  على  ُيحال  غش  هناك  كان  فإذا  ال. 
العامة، وإذا كانوا يأتون بالدواء عبر فواتير 
النيابة  وهمية عندها يجب الذهاب بهم إلى 
يصّطف  »أن  خشيته  عن  وأع��رب  العاّمة«. 
هم  كما  الصيدليات  أب���واب  أم���ام  ال��ن��اس 
واقفون اليوم طوابير أمام محطات البنزين. 
لذلك ُيفترض اتخاذ قرار سريع بغّض النظر 

عّما سيقوله مجلس الوزراء«. 
كورونا،  وب��اء  مستجّدات  صعيد  على 
 223 تسجيل  العاّمة  الصّحة  وزارة  أعلنت 
5 حاالت  إصابة جديدة، توازياً مع تسجيل 
الساعات  خالل  بالوباء  اإلصابة  جّراء  وفاة 

ال�24 الماضية.
إلى  اليومي،  تقريرها  في  الوزارة،  ولفتت 

البالد  ارتفع في  أن عدد اإلصابات اإلجمالي 
إلى 541232 حالة، في وقت وصل مجموع 
حالة«.   7752 إل��ى   »19 »كوفيد  ضحايا 
الكلّي  الشفاء  ح��االت  »ع��دد  أن  وأوضحت 

وصل إلى 522465 حالة«.
ال�24  الساعات  خالل  تم  بأنه  أفادت  كما 
وتلقى  فحصاً.   16525 إج���راء  الماضية 
فيروس  ض��د  ل��ق��اح��اً  أش��خ��اص   12904
كورونا، ما رفع العدد التراكمي للملّقحين في 
%22.9 من  1577008، ما يمّثل  إلى  لبنان 

التغطية نسبًة لعدد السكان«.
ف��اي��زر  م���اراث���ون  تنظيم  ع��ن  وأع��ل��ن��ت 
وما  الستين عاماً  الذين ييلغون  لألشخاص 
حتى  صباحاً  الثامنة  من  األح��د  غ��داً  ف��وق، 
التالية:  المحافظات  في  مساًء  السادسة 
أولى  كمرحلة  البقاع  الهرمل،  بعلبك  عكار، 
األسبوع  األخرى  المحافظات  في  سُتستكمل 
المقبل، وذلك في مراكز تلقيح معّينة معتمدة 

للماراثون. 

ماراثون »فايزر« غداً لُعمر 60 عامًا وما فوق

ح�سن: اأزمة الدواء اإلى الحّل نهاية الأ�سبوع

حسن يتسلم الدرع التكريمية في النبطية

مصنع  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أك��د 
ال��رزاق  عبد  الدوائية  للصناعات  »أروان« 
لقاح  تصنيع  مشروع  »أن  الله  عبد  يوسف 
اقتصادي  لبنان  في  الروسي   v سبوتنيك 
المشروع  »إن  وقال  للبلد«  مهّم  وسياسي 
إيجابي  م���ردود  ول��ه  ج���داً  مهّمة  خ��ط��وة 
سيفتح  حيث  لبنان،  على  األولى  بالدرجة 
في  وُيسهم  جديدة  عمل  فرص  أمام  المجال 
تنشيط الدورة االقتصادية من خالل توسيع 

دائرة العمل والتصنيع واإلنتاج«.
االقتصادي  ال��م��ردود  »أن  إل��ى  وأش���ار 
لتصنيع اللقاح في حدود 600 مليون دوالر 
20 مليون  ويتطلب دعماً حكومياً في حدود 
في  عقده  صحافي  مؤتمر  في  وقال  دوالر«، 
ما  »إّن  الشوف   � ج��درا  في  الشركة  مصنع 
أموالنا  ألّن  األم��وال  توافر  عدم  هو  نعانيه 
مجّمدة في المصارف اللبنانية، لذلك طلبنا 
من مصرف لبنان والحكومة الدعم لتسهيل 
ولكن  للبنان،  المفيد  المشروع  هذا  إنجاح 
الحلول  إليجاد  سعينا  ذلك،  من  الرغم  على 
لهذه المعضلة، من خالل الخيارات المتاحة 
التي  ال��دول  من  كبير  طلب  هناك  أمامنا. 
على  وهي  اللقاحات  هذه  إلى  بحاجة  هي 
قد  خيار  وهذا  مسبقاً،  ثمنها  لدفع  استعداد 

نلجأ إليه، للمساعدة في تحقيق المشروع«.
مع  العقد  ستوّقع  الشركة  أّن  وأع��ل��ن 
الروس قريباً »وسوف نصّدر هذا اللقاح إلى 
دول المنطقة والعالم، وسيكون لدينا فائض 
الدولي  البنك  مع  تكلمنا  لقد  للبنان.  كبير 
لشراء  للبنان  دوالر  مليون   90 يحجز  الذي 
منظمة  من  اللقاح  يعتمد  فعندما  اللقاح، 
شراء  تمويل  نستطيع  العالمية،  الصّحة 

هذه اللقاحات«.
»أروان«  شركة  مصنع  اّن  الله  عبد  وأكد 
من  وبعيد  وع��رب��ي،  لبناني  استثمار  ه��و 
»نسعى  وق���ال:  س��ي��اس��ي��ة«،  صبغة  أّي 
الصناعة  طريق  خارطة  على  لبنان  لوضع 
ننتجها  أدوي��ة  لدينا   . العالم  في  الدوائية 
في  موجودة  غير  تكون  وقد  اللقاحات،  غير 
العالم العربي، اننا نصنع حوالى 40 دواء، 
ومعظمها غير متوفر في دول العالم، ونصّدر 
الى مصر واألردن وسورية ودول الخليج في 
اإلمارات والسعودية والكويت وقطر وُعمان 
الشرقية  أوروب��ا  ودول  واليمن  والبحرين 
وروس��ي��ا وأوزب��اك��س��ت��ان وك��ازاخ��س��ت��ان 
وطاجكستان  وتركمانستان  وأفغانستان 
والكاميرون  نيجيريا  ف��ي  أفريقيا  وال��ى 

وكينيا«.

وشّدد على »أهمية دعم الحكومة اللبنانية 
»األدوي��ة  أّن  مؤكداً  الوطنية«،  للصناعة 
ولم  اللبناني  السوق  في  متوفرة  الوطنية 
تنقطع أبداً، رغم أننا نعاني من سوء الدعم 
من الدولة، التي تدعم الدواء األجنبي بنسبة 
الدواء  85 بالمئة من قيمة االستيراد، بينما 
الوطني ُيدعم فقط بالمواد الخام المستورد 
الى  الحكومة  داعياً  بالمئة««،   30 بحوالي 
دعم  وتيرة  بنفس  الوطني  ال���دواء  »دع��م 

الدواء األجنبي«.
وأكدت المديرة العاّمة للمصنع الدكتورة 
وخبرة  تجربة  »أّن  جهتها،  من  دهام  رويدة 
أوصلته  التي  وهي  ومهّمة  كبيرة  المصنع 
االستعداد  من  المهّمة  المرحلة  ه��ذه  إل��ى 
إلى  مشيرًة   ،»v »سبوتنيك  لقاح  لتصنيع 
في  الموظفين  من  الموجودة  الكفاءات  »أّن 
المصنع حالياً قادرة على انتاج هذا اللقاح«. 
إلى  اللقاح قد يحتاج  إنتاج  »أّن  إلى  ولفتت 

يد عاملة أكثر«.
ع��ددا  ينتج  المصنع  اّن  ال��ى  وأش���ارت 
للحياة،  بالمنقذة  ُتعرف  التي  األدوي��ة  من 
بينما  الخارج،  من  ُيستورد  زال  ما  ومعظمها 
تتّم صناعة هذه األدوية وفق أحدث المعدات 
واألساليب المتطورة جدا في العالم. واعلنت 

أدوية  من  بالمئة   80 ينتج  أروان  مصنع  اّن 
مضادات  من  حقن،  هيئة  على  المستشفيات 
غرف  في  تستخدم  وأدوية  بنج  الى  حيوية 
العمليات«. وأسفت »ألن بعض المستشفيات 

في لبنان ال تزال تعتمد األدوية واألجنبية«.
الوحيدة  الشركة  هي  »أروان  أّن  وأك��دت 

مستحضراً  الماضي  العام  في  صنعت  التي 
هو  التجاري  واالسم  »رامسدفير«،  للكورونا 
بتسويقه  وقمنا  فير«  »فلكسي  هو  للمصنع 
الصحة،  وزارة  في  مسّجل  وهو  لبنان،  في 
% م��ن س��ع��ر ال���دواء   40 وس��ع��ره أق���ّل ب��� 

األجنبي«.

»اأروان«: ت�سنيع لقاح �سبوتنيك خطوة مهّمة للبنان

وتوقيع العقد مع الرو�س قريبًا لبدء الإنتاج

رئيس مجلس إدارة أروان عبد الرزاق يوسف عبد الله متحدثاً في المؤتمر الصحافي

و�جهنا م�شكلة تمويل لأّن �أمو�لنا مجّمدة 

في �لم�شارف �للبنانية... لكننا �شعينا لحّلها 

من خالل خيار�ت بديلة 

} اعتبر رئيس »الحزب الديمقراطي اللبناني« النائب طالل أرسالن عبر حسابه 
ومالقاتنا  أقطاب  حكومة  »إلى  الراعي  بشارة  البطريرك  دعوة  أّن  »تويتر«،  على 
إليه في مناسبات عّدة، هو موقف مسؤول من  الدعوة  الذي كّررنا  المطلب  بهذا 
شخصية مسؤولة هّمها الوطن وبقاؤه«. وكّرر أّن »أزمتنا أزمة نظام وليست أزمة 
حقيبة أو وزير ووزيرين. وكل ما عدا ذلك مضيعة للوقت وإسراع في االنهيار«.

من  وف��د  مع  باليرزة،  مكتبه  في  ع��ون  ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  بحث   {
 )UNHCR( المتحدة  األمم  لمنظمة  التابعة  الالجئين  لحقوق  العليا  المفوضية 

برئاسة أياكي إيتو، في أوضاع النازحين السوريين في لبنان.
} استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في 
فرنسوا  العقيد  االجتماعية  الخدمات  إدارة  رئيس  حضور  في  العام،  المقر  ثكنة 
رشوان، المدير العام لوزارة االقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر يرافقه 
البحث  الغذائية هاني بحصلي، في زيارة جرى خاللها  المواد  نقيب مستوردي 
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  بين  والتنسيق  التعاون  تعزيز  سبل  في 

قائد الجيش خالل استقباله وفداً من المفوضية العليا لحقوق الالجئين التابعة لمنظمة األمم المتحدة  )مديرية التوجيه(ووزارة االقتصاد والتجارة في مختلف المناطق اللبنانية.



3الوطن / �سيا�سة
قرار للمركزي بت�سديد 400 دوالر للموِدعين

وجمعية الم�سارف م�ستعّدة لبحث مندرجات التعميم 
النخالة اأمام »تجمع العلماء«: اإْن عاد العدو النتهاكاته

�سنعود اإلى المعركة بقوة اأكبر وبمفاجاآت اأكثر

وقفة وفاء في يوم »�سهيد الجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين بم�ساركة »القومي«

لقـاء �سيـا�سي مو�ّسع في البداوي لمنا�سبة عيد المقاومة والتحرير 

وانت�سار المقاومة الفل�سطينية في غزة

غريو التقت النائبين عز الدين في �سور: جنوب م�ستقّر يعني لبنان م�ستقرًا

وزني : بداأنا اإعداد م�سروع 

موازنة 2022 وت�سمل خطوات اإ�سالحية

روداكوف ا�ستقبل تامر:

رو�سيا ال تتدخل في ال�سوؤون اللبنانية

وفد »القيادة العاّمة« زار منزل االأ�سير �سكاف:

الإدراج ا�سمه في اأّي عملية تبادل

وزني مجتمعاً إلى وفد البنك الدولي أمس

روداكوف وتامر

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة، جلسة استثنائية، واتخذ 
 400 بتسديد  المصارف  ُيلزم  قراراً  باإلجماع 
دوالر )fresh dollars( إضافة إلى ما يوازيها 
بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة 
وكما   2019 سنة  من  األول  تشرين  بتاريخ 

أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. 
في  المصارف،  جمعية  أعلنت  المقابل،  في 
مبالغ  أي  توفير  على  قادرة  »غير  أّنها  بيان، 
بالعملة األجنبية مهما تدنت قيمتها وأن تمويل 
موضحًة  توفيرها«،  ُيمكن  ال  سحوبات  أي��ة 
لدى  األجنبية  بالعملة  المصارف  »سيولة  أّن 
المليار  يفوق  بما  سلبية  زالت  ما  المراسلين 
لبنان  مصرف  إحصاءات  من  يتبين  كما  دوالر 

لشهر آذار )مارس( 2021«.
بيان  في  المصارف  جمعية  ثّمنت  والحقاً 
المركزي  المجلس  ب��ه  يقوم  ال��ذي  »العمل 
الحاكم رياض سالمة  لمصرف لبنان برئاسة 
للحفاظ  ج��داً  الحّساسة  المرحلة  ه��ذه  ف��ي 
تسديد  على  والعمل  النقدي  االستقرار  على 
األجنبية  بالعمالت  الودائع  من  األكبر  الجزء 
الذي  »الكتاب  إن  وقالت  الصغار.«  للمودعين 
لحاكم  والموّجه  المصارف  جمعية  صدرعن 

لبنان«،  مصرف  بيان  سبق  قد  لبنان  مصرف 
استعدادها  »تبدي  الجمعية  أن  إل��ى  الفتًة 
المزمع  التعميم  م��ن��درج��ات  لبحث  الكامل 
إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تاّمة 

لما فيه المصلحة العامة«.
في  المودعين«  »رابطة  استنكرت  ذلك  إلى 
هيئة  إلى  التنفيذية  السلطة  »تحّول  بيان، 
تحكيم تبّت بالنزاعات فوق كل اعتبار قانوني 
المبادىء  بذلك  وتضرب  قضائي،  ومرجع 
مبدأ  سيما  وال  الحائط،  ُع��رض  الدستورية 

فصل السلطات«. 
السافر  »التدخل  استغرابها  عدم  أبدت  وإذ 
القضائية،  السلطة  عمل  في  السلطة  ألرك��ان 
حاكم  بتعاميم  العمل  لفرض  واستدعائها 
للجسم  »كيف  تساءلت  المركزي«،  المصرف 
الدولة  شورى  مجلس  رأسه  وعلى  القضائي 
لالجتماع؟«. المهين  الشكل  بهذا   القبول 
شورى  لمجلس  المهني  »الضمير  وناشدت 
على  األكيد  وحرصهم  وأعضاء،  رئيساً  الدولة 
تطبيق القانون وترميم صورة القضاء، أالّ يتم 
العمل  بوقف  صدر  ال��ذي  القرار  عن  التراجع 
بالتعميم البدعة، ال بل تأكيده وإلزام المصارف 

بإعادة الودائع كما هي وفقاً للقانون«.

المسلمين«  العلماء  »تجّمع  من  وف��د  زار 
برئاسة رئيس الهيئة اإلدارية الشيخ الدكتور 
اإلسالمي«،  »الجهاد  حركة  الله  عبد  حسان 
وجرى  نخالة،  زي��اد  العام  أمينها  والتقى 
عموماً  المنطقة  في  التطورات  آخر  في  البحث 

ولبنان وفلسطين خصوصاً.
آخر  في  »بحثنا  الله  عبد  قال  األث��ر،  وعلى 
الفلسطينية  القضية  صعيد  على  التطورات 
خصوصاً بعد االنتصار في عملية سيف القدس 
التي كان لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
البارز في تحقيق االنتصار فيها، فقدمنا  الدور 
في بداية اللقاء التهاني لألخ األمين العام ومن 
على  الحركة  في  المجاهدين  لإلخوة  خالله 
إيذاناً  كان  والذي  أيديهم،  على  الله  حققه  ما 

ببداية النهاية للكيان الصهيوني«.
العام  األمين  األخ  من  »استمعنا  أض��اف 
لسرد حول البطوالت التي سطرها المجاهدون 
المعركة  بها  أداروا  التي  والكفاءة  والفّعالية 

إيقاع  في  الصنع  المحلية  الصواريخ  ونجاح 
الصهيوني  الجيش  بمعنويات  الكبير  األذى 
عاجزاً  األول���ى  األي���ام  ف��ي  نفسه  وج��د  ال��ذي 
لحظات  آخر  حتى  استمرت  إذ  إسكاتها،  عن 

المعركة«.
وت��اب��ع »وب��ن��اًء ل��س��ؤال م��ّن��ا ح��ول سير 
مصرية  برعاية  المباشرة  غير  المفاوضات 
ما  ال��س��ي��اس��ة  ف��ي  نخسر  أن  م��ن  وخ��وف��ن��ا 
األمين  األخ  لنا  أكد  المعركة،  في  اكتسبناه 
االلتزام  على  مصّممة  الفصائل  كل  بأن  العام 
تعني  وال��ت��ي  الجديدة  المعادلة  بتكريس 
والمسجد  بتهويدها  ُيسمح  لن  القدس  أن 
ولن  المصلّين،  أمام  مفتوحاً  سيبقى  األقصى 
الجراح من  الشيخ  أهالي حي  نسمح بإخراج 
إخراج  أجل  من  قوة  بكل  وسنعمل  مساكنهم 
األخيرة  االنتفاضة  بسبب  المعتقلين  ك��ل 
كل  وعلى  القدس،  سيف  عملية  إلى  أدت  التي 
فإن  الصهيوني  العدو  يتراجع  لم  فإذا  حال 

الزناد  على  زال��ت  ما  فاليد  جاهزة  المقاومة 
النتهاكاتهم  ع��ادوا  إن  أنهم  بوضوح  وأعلّنا 

بقوة  المّرة  هذه  ولكن  المعركة،  إلى  سنعود 
أكبر وبمفاجآت أكثر«.

الجبهة  »شهيد  ل�  الوطني  اليوم  بمناسبة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين«، نظمت الجبهة 
وقفة وفاء في مأوى شهداء الثورة - مستديرة 

شاتيال.
شارك في الوقفة عضو المجلس األعلى في 
سماح  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
السياسي  المكتب  عضو  جانب  إل��ى  مهدي 
وممثلي  ق��ادة  من  وع��دد  فيصل  علي  للجبهة 
الفلسطينية  والفصائل  اللبنانية  األح���زاب 

ولجان شعبية ومنظمات.
للجبهة  السياسي  المكتب  عضو  تحدث 
هنا  وقفتنا  فقال:  يوسف  عدنان  الديمقراطية 
هي إليفاء شهداء فلسطين حقهم خاصة شهداء 
ومناضلين  ق��ادة  م��ن  الديمقراطية  الجبهة 
قضيتنا  وانتصار  عزة  أجل  من  حياتهم  قّدموا 
كّل  ن��ك��ّرم  فنحن  ه��ؤالء  وبتكريم  الوطنية، 
لبنان  في  المقاومة  وشهداء  شعبنا  شهداء 
وجميع الشهداء من أحرار العالم الذين ضحوا 
بحريتهم وحياتهم من أجل فلسطين وشعبها، 
ونحن سنبقى األوفياء لهذه التضحيات ولهذه 

المسيرة الطويلة من النضال.
على  قادرة  أنها  أكدت  المقاومة  أّن  واعتبر 
تعديل موازين القوى، وقادرة أيضاً على إجبار 
بشكل  معنا  التعاطي  على  الدولي  المجتمع 
أكثر توازناً، كما أنه ببسالة مقاومتنا وصمود 

ووحدة شعبنا نستعيد األرض، ونعيد االعتبار 
لقضيتنا، مجّدداً الدعوة إلى استحضار عناصر 
المقاومة  وتطوير  تعزيز  في  س��واء  قّوتنا، 
الفلسطينية  الشعبية على مساحة كّل األرض 
أو لجهة تطبيق ما تّم التوافق عليه بالبرنامج 

السياسي الموحد وقرارات المجلسين الوطني 
العامين  األمناء  لقاء  ومخرجات  والمركزي 
والتحلل من  االحتالل  االعتراف بكيان  بسحب 
اتفاقات أوسلو وجميع التزاماته، وغير ذلك من 

توجهات ينبغي اعتمادها.

كلمة حزب الله ألقاها نائب مسؤول الملف 
تكريم  أّن  فاعتبر  حمود  عطالله  الفلسطيني 
ألننا  حر،  كّل  وعلى  علينا  واجب  هو  الشهداء 
بالمبادئ  تمسكنا  نؤكد  إنما  التكريم  بهذا 
داعياً  أجلها،  من  استشهدوا  التي  واأله��داف 
الشهداء  تضحيات  من  العبر  استلهام  إلى 
وكرامة  عزة  أجل  من  حياتهم  قّدموا  الذين 
بوحدتنا  تمسكنا  خ���الل  وم���ن  ش��ع��ب��ه��م، 
على  ق���ادرة  وح��ده��ا  ه��ي  التي  وبمقاومتنا 
المحتّل  تحقيق االنتصار وانتزاع حقوقنا من 

الصهيوني.
كما تحدث ناصر حيدر باسم الحملة األهلية 
لنصرة فلسطين وقضايا األمة فأكد أّن مبادرة 
تدّل  إنما  الشهداء  بتكريم  الديمقراطية  الجبهة 
على الكثير من المعاني في حفظ إرث الشهداء 
القوى  جميع  داع��ي��اً  لتضحياتهم،  وال��وف��اء 
شهدائنا  بتجربة  االق��ت��داء  إل��ى  الفلسطينية 
نصب  وأمتهم  شعبهم  مصلحة  وضعوا  الذين 
لمواجهة  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  أعينهم، 
االحتالل وعدوانه، حيث أكدت تجربة العدوان 
األخيرة أّن وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته 

انتصرتا على العدوان.
وفي ختام الوقفة وضع المشاركون أكاليل 
وفاء  عربون  الشهداء  أضرحة  على  الزهر  من 

وتقدير لتضحياتهم.

وتحالف  الوطنية  األح��زاب  من  بدعوة 
وبحضور  الشمال  في  الفلسطينية  القوى 
السوري  ال��ح��زب  ف��ي  طرابلس  ع��ام  منفذ 
وممثلين  الشامي  فادي  االجتماعي  القومي 
واإلسالمية وتحالف  الوطنية  األحزاب  عن 

الشمال وشخصيات  الفلسطينية في  القوى 
محلية  إع��الم  ووسائل  محلية  وفاعليات 
وخ��ارج��ي��ة ُع��ق��د ل��ق��اء س��ي��اس��ي اح��ت��ف��اًء 
غزة  في  الفلسطينية  المقاومة  بانتصار 
في  وذل��ك  ال��ق��دس«،  »سيف  معركة  ضمن 

مخيم  في  الفلسطينية  الشعبية  اللجنة  مقر 
البداوي.

لممثلي  عدة  كلمات  اللقاء  خالل  وألقيت 
الفلسطينية،  والفصائل  السياسية  القوى 
النصر  أهمية  ح��ول  مضمونها   وتمحور 

فلس��طين  ف��ي  شع��بنا  أبناء  حق��قه  الذي 
جذرية  تح��ّوالت  م��ن  فيه  لما  المحتلة 
ومواقف  المستقبلية  بالسياسات  تتعلق 
المسألة  تجاه  الكبرى  القوى  وخ��ي��ارات 

الفلسطينية.

زارت السفيرة الفرنسية آن غريو ثكنة بنوا 
بركات العسكرية في صور، والتقت قائد قطاع 
قبياتي  مارون  الركن  العميد  الليطاني  جنوب 
الوضع  معه  وتناولت  الضباط،  حضور  في 
تشارك  التي  »يونيفيل«  عمليات  منطقة  في 

فيها وحدة بالدها جنوب نهر الليطاني. 
للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو  غريو  وزارت 
صور  في  مكتبه  في  الدين  عز  حسن  النائب 
على  العامة  ل��ألوض��اع  ع��رض  ج��رى  حيث 

الداخلية والخارجية. الساحتين 
عز  للنائب  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وبحسب 
الحكومة  الطرفان ضرورة تشكيل  »أكد  الدين 
واالجتماعية،  االقتصادية  األزمات  لمعالجة 
في  الله  ح��زب  دور  غريو  السفيرة  وأك���دت 
ألجل  والمساعي  الجهود  بذل  في  االستمرار 

ذلك«.
بالقرار  ملتزم  »لبنان  أن  الدين  عز  وأك��د 
والهدوء«،  االستقرار  على  وحريص   1701
يبقى  الدولية  للقوات  »التجديد  أن  إلى  منبهاً 
أي  دون  من  إليها  الموكلة  المهام  إط��ار  في 
على  م��ش��دداً  ومهمتها«،  دوره��ا  في  تعديل 
وكلنا  أح��د،  على  تعتدي  ال  »المقاومة  أن 

بالمرصاد لمن يعتدي على لبنان وشعبه«.
فرنسا  توليها  التي  التنمية  مشاريع  وعن 
التعاون  ب�«مجاالت  الدين  عز  رحب  اهتماماً، 
الحياة  ف��ي  وتساعدهم  أهلنا  تخدم  التي 

الكريمة«.
تصريح،  في  الدين  عز  لفت  اللقاء،  وبعد 
الزيارة تّمت بناء على رغبة من  الى أن »هذه 
إيجابية  الجلسة  وكانت  السفيرة،  سعادة 
يتعلق  م��ا  إل��ى  فيها  التطرق  وت��م  وودي���ة، 
باألزمة الحكومية، حيث شّددنا على ضرورة 
المدخل  ألنها  الحكومة،  تشكيل  في  اإلس��راع 
األساسي واإللزامي لمعالجة كل األزمات التي 

أن فرنسا قامت  يعاني منها لبنان، خصوصاً 
بدور في هذا االتجاه«.

وقال »األمر اآلخر الذي تم التركيز عليه هو 
فرنسا  أن  خصوصاً  يونيفيل،  بدور  يتعلق  ما 
وبالتالي  األم��ن،  مجلس  رئيسة  هي  اليوم 
هذا  ف��ي  أك��دن��ا  وق��د  لمهامها،  تجديد  هناك 
كما  يونيفيل  مهام  تبقى  أن  ضرورة  السياق 
هي من دون أي تعديل وأن أي محاولة لتغيير 

هذه المهام مرفوضة«.
ألجل  وتعاون  تسهيل  كل  أدينا  »لقد  وختم 
على  بالنفع  تعود  مشاريع  هناك  يكون  أن 

أهلنا وناسنا في صور والمنطقة بأكملها«.
ال��م��رأة  لجنة  رئيسة  استقبلت  ك��ذل��ك، 
مكتبها  في  الدين  عز  عناية  النائب  والطفل 
في  البحث  وجرى  غريو  السفيرة  صور،  في 
صور  مدينة  في  خصوصاً  تنموية،  ش��ؤون 

ومنطقتها.
الفرنسية في  الدين ب�«الضيفة  ورحبت عز 
صور التي تفتح ابوابها لجميع اصدقاء لبنان 
وفرنسا من أبرزهم«، وأشارت إلى أنها »أكدت 
خالل اللقاء أهمية أن يتعاطى المسؤولون في 
أجل  من  وأخالقية  وطنية  بمسؤولية  لبنان 
أطلقها  التي  المبادرة  وفق  الحكومة  تأليف 
حد  إل��ى  تنسجم  والتي  ب��ّري  نبيه  الرئيس 

بعيد مع المبادرة الفرنسية«.
التنموية  القضايا  ف��ي  »بحثنا  وق��ال��ت 
المحلية، وقد تبين أن هناك الكثير من القواسم 
المشتركة حول األفكار والرؤى المختلفة، كما 
المستويات  على  شراكة  نسج  إمكان  عرضنا 
التربوية والصحية والبيئية والسياحية وفي 

ما يخّص قضايا المرأة«.
يمّر  لبنان  أن  »أك��دت  عزالدين  وتابعت 
من  لالستفادة  بحاجة  ونحن  خطيرة،  بأزمة 
جميع أصدقاء لبنان والدولة الفرنسية كانت 

المساعدة  لتقديم  االستعداد  بإبداء  سّباقة 
يستفيد  أن  في  أملي  عن  وأعربت  للبنانيين. 
اللبنانيون من دروس الماضي، وأهم الدروس 
والمالية  االق��ت��ص��ادي��ة  المقاربة  ت��ك��ون  أن 
التركيز  مقاربة تنموية مستدامة، وهذا يعني 
وعلى  المتوازن(  )اإلنماء  المناطق  كل  على 
وعلى  اإلنتاجية،  وخصوصاً  القطاعات  كل 
البيئة  وعلى  المعرفة  واقتصاد  التكنولوجيا 
دون  م��ن  المواطنين  ك��ل  وعلى  واألري����اف، 

تهميش ألحد خصوصاً النساء والشباب«.
السفيرة  مع  األفكار  هذه  »طرحت  وختمت 
استكمالها«.  على  االت��ف��اق  وت��ّم  الفرنسية 
للتجول  لغريو  دع��وة  الدين  عز  وجهت  ثم 
معالمها  على  وال��ت��ع��ّرف  ص��ور  مدينة  ف��ي 

التاريخية.
على  حسابها  عبر  غريو  غ��ّردت  ذلك،  إلى 
للمّرة  لبنان  جنوب  »أزور  كاتبًة   »تويتر« 
األساسية  المنطقة  هذه  سكان  للقاء  الثانية 
قائد  قبل  من  استقبالي  خالل  في  لبنان.  في 

اللبناني  الجيش  في  الليطاني  جنوب  قطاع 
تمّسك  ك��ّررت  قبياتي  م��ارون  الركن  العميد 
بها  يقومون  التي  المهمة  ودعمها  فرنسا 
هناك،  الدولية  القوات  مع  الوثيق  بالتعاون 

فجنوب مستقر يعني لبنان مستقراً«. 
والتربية  الغذائي  األم��ن  »شّكل  أضافت 
في  الرسمية  للمدرسة  زيارتي  لب  لبنان  في 
م��دارس  ثماني  من  واح��دة  وه��ي  البيسرية 
الوجبات  تأمين  مشروع  من  تستفيد  رسمية 
الغذائية الممّول من الوكالة الفرنسية للتنمية 
األرثوذكسية  الخيرية  الجمعية  بالتعاون مع 

الدولية«. 
ورجال  سيدات  مع  لقاءتي  »في  وختمت 
ومن  مدنهم  أجل  من  وملتزمين  منخرطين 
أجل لبنان، لفتتني قوة إقناعهم ومثابرتهم 
وإب��داع��ه��م م��ن أج���ل ال��س��ي��ر ق��دم��اً نحو 
أو  قليلة  بإمكانات  ينجزونه  وما  المستقبل 
أمل  إنهم  لالعجاب،  يدعو  إمكانات  دون  من 

لبنان«.

األعمال  تصريف  حكومة  في  المال  وزير  أكد 
غازي وزني، أن الوزارة بدأت في إعداد مشروع 
موازنة 2022 التي ستشمل خطوات إصالحية 
الدولية  المساعدات  استقطاب  على  ق���ادرة 
للبنان، مؤكداً أن تنفيذ اإلصالحات هو ضرورة 

إلنقاذ الوضع المالي واالقتصادي.
الدولي  البنك  من  وفداً  المال  وزير  واستقبل 
الشرق  منطقة  لشؤون  البنك  رئيس  نائب  ضّم 
والمدير  بلحاج  فريد  أفريقيا  وشمال  األوس��ط 
التنفيذيين  المديرين  مجلس  ورئيس  التنفيذي 
وممّثل لبنان في مجلس إدارة البنك ميرزا حسن، 
في حضور مدير دائرة المشرق في البنك ساروج 
في  االجتماع  خالل  البحث  وجرى  جاه.  كومار 

موضوع قرض شبكة األمان االجتماعي.
وحيوي  »مهّم  القرض  أن  إلى  بلحاج  ولفت 
إلعطاء الفئات األكثر فقراً بصيص أمل وسنمضي 
أهمية  على  وش��ّددن��ا  المشروع  ه��ذا  في  قدماً 
تنفيذه، علماً بأن الوزير وزني سيّتخذ الخطوات 
في  التنفيذ  حّيذ  المشروع  ليدخل  الضرورية 

أقرب وقت ممكن، أي في األيام المقبلة«.
وقال بلحاج »طالب وزيرالمال بزيادة الدعم 
أيضاً  مستعدون  ونحن  الدولي  البنك  قبل  من 
لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائالت 
االقتصادي  الوضع  نتيجة  المتضّررة  اللبنانية 
ودفع  ممكن  وقت  بأسرع  المشروع  تنفيذ  شرط 

التحويالت النقدية إلى األسر األكثر فقراً«.

نقل رئيس »الحركة اللبنانية الديمقراطية« 
ألكسندر  ال��روس��ي  السفير  ع��ن  ت��ام��ر،  ج��اك 
روداكوف أنه »مع تأليف الحكومة وأّن روسيا 
موضوع  في  اللبنانية  الشؤون  في  تتدخل  ال 
مجلس  »رئ��ي��س  على  وت��م��ّن��ى  ال��ح��ك��وم��ة«. 
وتقريب  العقبات  تذليل  ب��ّري  نبيه  النواب 
لتأليف  المالئم  المخرج  إليجاد  النظر  وجهات 

الحكومة«.
زي��ارة  بعد  للحركة  ب��ي��ان  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
بعض  في  البحث  »وج��رى  روداك���وف   تامر 
المواضيع الهاّمة على الصعيد اللبناني ومنها 

تأليف الحكومة«.
»تدخل  الروسي  السفير  على  تامر  وتمّنى 

أزمته  من  الخروج  في  لبنان  لمساعدة  روسيا 
استعداد  على  وأنه  واالقتصادية،  السياسية 
للقيام  السفير  سعادة  بتصرف  نفسه  لوضع 
لتذليل  المعنيين  المسؤولين  إل��ى  ب��زي��ارات 
تمّنى  كذلك  الحكومة«.  تأليف  بشأن  العقبات 
على »الرئيس سعد الحريري أخذ قرار المضي 
بتشكيل الحكومة، وفي حال عدم التوصل إلى 
أي نتيجة، السعي إلجراء انتخابات مبكرة على 
أن تتمثل رئاسة الحكومة بشخص غير مرشح 
مع  ب�«التفاهم  بّري  الرئيس  وطالب  للنيابة«. 
للوصول  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
نظراً  البلد  وإنقاذ  األطراف  كل  ُيرضي  حّل  إلى 

لخطورة الوضع المترّدي«.

زار وفد من »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
األس���رى في  م��ن��زل عميد  ال��ع��اّم��ة«،  ال��ق��ي��ادة   -
المنية  في  سكاف  يحيى  »اإلسرائيلية«  السجون 
أبو  للجبهة  المركزية  اللجنة  عضو  الوفد  وتقّدم 
جمال  إستقبالهم  في  ك��ان  حيث  ع��ودة،  عدنان 

سكاف شقيق األسير.
بدايّة رّحب جمال سكاف باسم عائلة وأصدقاء 
»واجبنا  أن  واعتبر  المنية،  في  بالوفد  األسير 
الوطني واإلنساني يتطلب مّنا أن نقف إلى جانب 
إمكانياتنا  بكل  قضيته  و  الفلسطيني  الشعب 
العدو  أّما  والحق،  األرض  صاحب  ألنه  المتاحة، 
الصهيوني فهو محتّل والمحتّل إلى زوال مهما طال 

الزمن«.
 وقال »إننا نعتّز ونفتخر بتقديم التضحيات في 
سبيل نصرة القضية الفلسطينية وعندما يتطلّب 
األمر مّرة جديدة سُنقّدم كل ما نستطيع حتى نرى 
و  البغيض  االحتالل  رجس  من  محّررة  فلسطين 

نصلّي جنباً إلى جنب في المسجد األقصى«.
إلى  الشمال  أبناء  من  التحية  سكاف  ووج��ه 
»المقاومة الفلسطينية وإلى أهلنا في غّزة هاشم 
وجميع  ج��راح  الشيخ  وح��ي  المحتلّة  والقدس 
فلسطين  ع��ن  دف��اع��اً  سقطوا  ال��ذي��ن  ال��ش��ه��داء 

الحبيبة«.
وتحّدث عودة الذي نقل تحيات »قيادة الجبهة 
الشعبية -القيادة العاّمة وأمينها العام المناضل 
سكاف«  يحيى  األسير  عائلة  إلى  جبريل  أحمد 
وفصائله  الفلسطيني  الشعب  »ك��ل  أن  واعتبر 
كانت  ال��ت��ي  العائلة  ه��ذه  تضحيات  ي��ق��درون 
منذ  الفلسطينية  القضية  عن  الدفاع  في  سّباقة 
السبعينات حتى يومنا ونثّمن نشاطاتها الداعمة 

للشعب الفلسطيني«.
نضالي  رمز  هو  سكاف  »يحيى  أن  عودة  وأكد 
قضيته  جانب  إلى  الوقوف  الواجب  ومن  كبير، 
المقاومة  »قوى  مطالباً  تحريره«،  على  والعمل 
في فلسطين التي تأسر جنوداً صهاينة بضرورة 
أي  مقدمة  في  سكاف  يحيى  األسير  قضية  إدراج 

عملية تبادل غير مباشر مع العدو«.
واعتبر أن »لبنان الشقيق هو شريك أساسي بكل 
الفلسطينية،  المقاومة  تحققها  التي  االنتصارات 
ألنه داعم أساسي للشعب الفلسطيني، وال سيما 
في معركة سيف القدس األخيرة التي أرعبت كيان 

العدو«.
وقّدم الوفد باسم الجبهة وجبريل درعاً تكريمياً 

لعائلة األسير عربون وفاء و تقدير.

النخالة مستقبالً وفد تجمع العلماء المسلمين

جانب من المشاركين في وقفة الوفاء

النائب حسن عز الدين مستقبالً السفيرة الفرنسية في مكتبه في صور أمس
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�سيا�سة 4

فل�سطين

ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ق���ال���ت   {
النكسة  ذك��رى  في  إنه  والمغتربين، 
الضفة  الصهيوني  الكيان  واحتالل 
غزة  وقطاع  القدس  فيها  بما  الغربية 
عام  في  األخ��رى  العربية  ولألراضي 
وأذرعها  االحتالل  دولة  تواصل   ،67
المختلفة تنفيذ مشروعها االستعماري 
فلسطين،  دول��ة  أرض  في  اإلح��الل��ي 
ضاربة بعرض الحائط جميع اإلدانات 
التي تطالب بوقف  الدولية  والمواقف 
الحصار  ورفع  شعبنا  على  العدوان 

عن قطاع غزة.
لها،  بيان  في  الخارجية  وأضافت 
أم���س، ت��واص��ل س��ل��ط��ات االح��ت��الل 
العنصري  الفصل  مشهد  تكريس 
واالضطهاد المفروض على شعبنا عبر 
تصعيد إجراءاتها وعدوانها بمختلف 
مناحي  جميع  تطال  التي  األش��ك��ال 
حياة المواطن الفلسطيني، وتستهدف 
واإلنساني  الوطني  وجوده  مقّومات 
وصموده في أرض وطنه بما في ذلك 

هويته السياسية واإلنسانية.
التنفيذية  اللجنة  عضو  طالب   {
رئيس  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
والمجتمع  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  دائ���رة 
األمم  منظمة  التميمي،  أحمد  المدني 
المتحدة، ومجلس األمن، والمؤسسات 
الدولية المختصة، بمحاكمة االحتالل 
الصهيونّي وقادته على جرائمهم بحق 

األطفال الفلسطينيين.
وقال التميمي في بيان له، أمس، إن 
األمم المتحدة أعلنت يوم 4 حزيران/
اليوم  بوصفه  ع��ام  ك��ل  م��ن  يونيو 
األطفال  من  العدوان  لضحايا  الدولي 
األبرياء، في قرارها »المؤرخ 19 آب/
أغسطس 1982 بدورتها االستثنائية 
والذي  المستأنفة،  السابعة  الطارئة 
الكبير  العدد  من  روعها  لما  نظراً  جاء 
من األطفال الفلسطينيين واللبنانيين 
التي  العدوان  أعمال  ضحايا  األبرياء 

ترتكبها »إسرائيل«.
جرائم  ارتكب  االحتالل  وأض��اف: 
بحق 66 طفال بقطاع غزة، قتلهم خالل 
العدوان األخير عليه، عن سبق إصرار 
وترصد، من خالل إبادة عائالت كاملة 

ومن بينهم األطفال.
وتابع التميمي أن ال مبرر للمجتمع 
واالحتالل  صامتاً  يبقى  أن  ال��دول��ي 
واالت��ف��اق��ات  ال��ق��وان��ي��ن  ك��ل  ينتهك 
حقوق  اتفاقيات  فيها  بما  الدولية، 

الطفل وحمايته.

ال�سام

للحزب  التنفيذية  اللجنة  أكدت   {
أن  ال��م��وراف��ي  التشيكي  الشيوعي 
السيادية  حقوقها  عن  تدافع  سورية 
وميثاق  الدولي  القانون  مع  بالتوافق 

األمم المتحدة.
أم��س،  للجنة  بيان  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
تنامي  من  قلقها  عن  أيضاً  فيه  عبرت 
التوتر في العالقات الدولية الفتة إلى 
أن الكثير من المعاهدات الدولية التي 
تم االتفاق عليها بعد الحرب العالمية 

الثانية تم إلغاؤها.
الشيوعي  ال��ح��زب  رئيس  وك��ان 
فيليب  فويتيخ  المورافي  التشيكي 
صحيفة  في  نشره  مقال  في  اعتبر 
صدرت  التي  المواقف  نوفيني  هالو 
ح��ول  ال���غ���رب  دول  ب��ع��ض  ع���ن 
سورية  ف��ي  الرئاسية  االنتخابات 

بأنها »ببغائّية«.
في  التشيكي  النائب  أك��د  ب���دوره 
أن  دافيد«  »ايفان  األوروب��ي  البرلمان 
سياسات الغرب تجاه سورية أخفقت 
بها  العمل  يستمر  ذل��ك  وم��ع  تماماً 
يتعلق  ما  سيما  وال  نفسها  بالوتيرة 

باإلجراءات القسرية أحادية الجانب.

العراق

شرطة  ق��ي��ادة  م��ف��ارز  تمكنت   {
على  القبض  إلقاء  من  أم��س،  بغداد، 
عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية 

مختلفة خالل 24 ساعة الماضية.
»مفارز  ان  بيان،  في  قالت  القيادة 
ألقت  الرصافة  بغداد  شرطة  مديرية 
القبض على متهم بالقتل، فيما نفذت 
للقبض وفق مواد قانونية  أمراً   )21(
القبض على  إلقاء  مختلفة، وكذلك تم 
ومواد  مخالفات  وفق  متهماً  عشرين 

قانونية أخرى«.

اأخبار الوطن

دم�سق تطعن بتقارير منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائّية وتعتبرها اأداة بيد وا�سنطن.. والع�سائر العربّية ُتمهل »ق�سد« حتى اليوم للخروج من منبج

الخليل: �سورية �ست�سبح �سوًقا ا�ستثمارية مهمًة في الم�ستقبل القريب

بغداد توقع اتفاًقا جديًدا ل�ستيراد الغاز الإيرانّي

الرئي�ش العراقّي يلّمح اإلى الجي�ش التركّي: يقوم بممار�سات غير اإن�سانّية

رئي�س حكومة الحتالل المحتملة يقول اإن ل تجميد لال�ستيطان.. واإنه لن يترّدد ب�سّن حرب على غزة

المقاومة ُتحبط محاولة ا�ستعرا�ش للقوة من االحتالل 

سامر  محمد  السوري،  االقتصاد  وزير  أعلن 
الذي صدر  الجديد  االستثمار  قانون  أن  الخليل، 

في سورية منذ أيام من أهم قوانين االستثمار.
وأوض���ح ال��وزي��ر ال��س��وري، ف��ي لقاء ل��ه مع 
القانون جمع  وكالة »سبوتنيك« أمس، أن »هذا 
واحد،  قانون  في  السورية  االستثمار  قوانين 
وأن مواصفات هذا القانون طّورت على القوانين 
السابقة ومنحت العديد من الميزات واإلعفاءات 

في حال وقوع أي نزاع استثماري«.
وّجه  القانون  »ه��ذا  إن  الخليل  سامر  وق��ال 
االستثمارات  مع  للتعامل  الحوافز  من  العديد 
الممكنة لتوجيهها إلى هذه القطاعات للمساعدة 
أن  مضيفاً  المقبلة«،  الفترة  في  اإلعمار  بإعادة 
»القانون سوف ينصف رجال األعمال سواء من 

الداخل أو الخارج«.
استثمارية  سوق  »سورية  أن  الخليل  وأك��د 
واعدة ومهمة جداً في المرحلة المقبلة، وأنها من 
أهم ورش العمل على المستوى العالمي في كافة 

القطاعات«.
أن  على  ال��س��وري  االقتصاد  وزي��ر  بين  كما 
المزيد  هناك  يكون  ب��أن  رغبة  سورية  »ل��دى 
على  المجاالت  من  العديد  في  االستثمارات  من 
الحالية  المرحلتين  خ��الل  وخاصة  أراضيها 

والمقبلة لتعويض ما فقدته نتيحة الحرب«.
إلى ذلك، قال مندوب سورية الدائم لدى األمم 
المتحدة، بسام صباغ، إن منظمة حظر األسلحة 
ال��والي��ات  بيد  »أداٍة  إل��ى  تحّولت  الكيميائية 
سورية  رف��ض  م��ؤك��داً  وحلفائها«،  المتحدة 
»مجّرد  بأنها  وصفها  التي  الدول  هذه  ضغوط 

وسيلة لالبتزاز السياسي«.
األم��ن،  لمجلس  جلسة  خ��الل  صباغ،  وأك��د 
مؤتمر  اتخذه  الذي  المسبوق«  »غير  القرار  أن 
الدول األطراف لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية 
التالعب  حجم  على  واضح  »دليل  سورية،  ضد 
والتسييس والضغوط التي تمارسها تلك الدول 

داخل المنظمة«.
وأعرب عن استهجانه من »قيام الدول الراعية 
للتنظيمات اإلرهابية، خالل السنوات الماضية، 
المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  انتباه  بحرف 
هذا  مواجهة  عن  الحظر  اتفاقية  في  واألط��راف 

التهديد اإلرهابي«.
»النهج  هذا  أن  السوري  المندوب  وأوض��ح 
المنظمة،  عمل  لقواعد  المتعّمد«  التخريبي 
مجلس  في  األعضاء  الدول  بعض  اتبعه  والذي 
األمن »أّدى إلى تقديم فرق المنظمة استنتاجات 
خاطئة، قّوضت مصداقية ومهنية عملها، وحّدت 

من القدرة على مواجهة اإلرهاب«.
األم��م  ت��زوي��د  وأك��د أن س��وري��ة »دأب���ت على 
المتحدة ومنظمة الحظر بمعلومات مهمة بشكل 
اإلرهابية  التنظيمات  ونقل  حيازة  حول  متواتر 
أسلحة كيميائية ومواد سامة لفبركة مسرحيات 
السوري  الجيش  التهام  كيميائية  هجمات  عن 

بها«.
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد 
تقم  »لم  بالده  إن  الميادين،  مع  مقابلة  في  قال، 
عندما  حتى  الكيميائّية  األسلحة  باستخدام 
الجماعات  قبل  من  لالحتالل  قواعدنا  تعّرضت 
مارست  أميركا  أن  إل��ى  مشيراً  المسلحة«، 
ضغوطاً كبيرة على أعضاء منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية التهام سورية.
المتحدة  ال��والي��ات  روسيا  اتهمت  ب��دوره��ا، 
وحلفاءها، في وقت سابق، بتحويل منّظمة حظر 
األسلحة الكيميائية إلى أداٍة لتحقيق مصالحهم، 
وتحميل دمشق كامل المسؤولية بشأن الهجمات 

الكيميائية »مع غياب أدّلٍة كافية«.
على الصعيد األمني، أمهلت العشائر العربية 
في منطقة منبج في ريف حلب الشرقي، تنظيم 
»ق��س��د« ال��م��وال��ي ل��الح��ت��الل األم��ي��رك��ي حتى 
المدينة  من  كامل  بشكل  للخروج  السبت  اليوم 

ومحيطها، وتسليم إدارتها ألبنائها حصراً.
كما دعت العشائر خالل اجتماع طارئ عقدته 
في  المنضوين  أبنائها  جميع  المدينة،  ريف  في 

تنظيم »قسد«، باالنشقاق عنه بشكل فوري.
القبائل والعشائر العربية في منطقة  وعقدت 
مفتوحاً في  منبج وريفها شرقي حلب، اجتماعاً 
قرية )رسم المشرفة –  مزرعة الكرامة( في ريف 
منبج، الخميس، بضيافة عشيرة البوسلطان - 
المتركزة  مطالبهم  على  للتأكيد  وذلك  البكارة، 

على خروج تنظيم »قسد« من منطقتهم.
حالة  م��دد  »ق��س��د«  تنظيم  أن  مصدر  وب��ّي��ن 
حظر التجوال الكامل على مدينة منبج لمدة 48 
ساعة جديدة وذلك بعد فشله بقمع المظاهرات 
المستمرة  والعشائرية  الشعبية  واالحتجاجات 
لليوم الرابع على التوالي والتي راح ضحيتها 7 
التنظيم،  مسلحي  برصاص  استشهدوا  مدنيين 
30 شخصاً بينهم أطفال، من  وإصابة ما يقارب 
البومنا والبو سلطان وغيرهما من  أبناء عشائر 

العشائر العربية.

وفي تصريح، أكد الشيخ )شيخ إبراهيم عبد 
البكارة  قبيلة  وجهاء  أحد  البكوري(،  المولى 
العشائر  أن  وريفها،  منبج  منطقة  في  العربية 
العربية حددت مطلبها بشكل مباشر وغير قابل 
للنقاش مع أي طرف، وهو ضرورة خروج تنظيم 
»قسد« من منطقة منبج العربية بريف محافظة 
المنطقة  حلب الشرقي، وذلك بعد فشلها بإدارة 

منذ خمسة أعوام مستمّرة.
لدى  يجتمع  ال��ذي  البكوري  الشيخ  ووّج��ه 
العشائر  وجهاء  من  كبيرة  مجموعة  قبيلته 
العربية، كالمه لقيادات تنظيم »قسد« الكرد ومن 
مطالبهم  عن  يتراجعوا  لن  بأنهم  األول  الصف 
المحقة حتى يعيدوا أبناءهم الشهداء إلى الحياة 
أو يفسروا لهم بأي ذنب قتلوا بالرصاص الحي 

على صدورهم ورؤوسهم.
وتابع الشيخ البكوري: »هذه هي الديمقراطية 
التي صرعتم رؤوسنا بها هي قتل المدنيين العزل 
الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة«، مؤكداً بأن 
جميع أبناء العشائر سيكونون مشاريع شهادة 
واالحتجاجات  المظاهرات  مطالب  تحقق  حتى 

العشائرية والشعبية.«
وبّين شيخ عشيرة البوسلطان –  البكارة أن 
تنظيم  منحوا  العربية  العشائر  وأبناء  وجهاء 
للخروج  السبت  اليوم  ظهر  حتى  مهلة  »قسد« 

أي  دون  منبج  منطقة  من  ونهائي  كامل  بشكل 
شروط مسبقة، وذلك لكي ال تتحول المظاهرات 

واالحتجاجات إلى انتفاضة مسلحة.
وجّدد الشيخ البكوري دعواته إلى جميع أبناء 
واالنشقاق  االنسحاب  بضرورة  العربية  القبائل 
من صفوف تنظيم »قسد« بشكل فوري، كما دعا 
التجار والميسورين لتبني جميع الشبان الذين 
ولو  سينشق  من  أو  التنظيم  صفوف  من  انشقوا 
أسرهم  مساندة  يستطيعوا  حتى  أشهر  لعدة 

وذويهم بعد إيقاف رواتبهم من قبل »قسد«.
ونّدد الشيخ البكوري بالذين يسمون أنفسهم 
قيادات  مع  واجتمعوا  عشائر  وشيوخ  وجهاء 
عنه  ُيقال  ما  أقل  ببيان  وخرجوا  »قسد«  تنظيم 
بيان العار، والذي أكد فيه التنظيم إلغاء التجنيد 
المعتقلين  س��راح  وإط��الق  منبج  في  القسري 
األيام  خالل  الشعبية  االحتجاجات  خلفية  على 

الماضية.
وتشهد مناطق سيطرة تنظيم »قسد« شمالي 
الشعبي  الغضب  من  حالة  س��وري��ة،  وشرقي 
التنظيم  ممارسات  ضد  العشائرية  والمظاهرات 
التي تتركز على  المدعوم من االحتالل األميركي 
القسري  والتجنيد  والقمح  والغاز  النفط  سرقة 
وإغالق  التعليم  ومنع  التعسفية  واالعتقاالت 

المدارس ونشر الجهل والفقر.

على  ص��ال��ح  ب��ره��م  ال��ع��راق��ي  الرئيس  ع��لّ��ق 
مناطق  في  تجري  التي  األشجار  قطع  عمليات 
الجيش  قبل  من  وتركيا  العراق  بين  حدودية 

التركي، الذي يتوغل داخل األراضي العراقية.
تويتر:  في  حسابه  على  تغريدة  في  وكتب 
»التجاوز على السيادة والعنف ونزوح المدنيين 
هرور  في  الغابات  أشجار  فقطع  منازلهم،  من 
وباتيفا وغيرها من المناطق الحدودية في إقليم 
وجريمة  إنسانية  غير  ممارسات  كردستان، 

بيئية ال يجب غّض النظر عنها«.
بين  العملي  التنسيق  »واج��ب��ن��ا  وأض���اف: 
إليقاف  واإلقليم  االتحادية  الحكومة  سلطات 

التجاوزات ومحاسبة المذنبين«.
كردستان  إقليم  حكومة  خاطبت  أي��ام،  وقبل 
قطع  عمليات  لوقف  التركية  الحكومة  العراق 
في  التركي  الجيش  بها  يقوم  التي  األش��ج��ار 

المناطق الحدودية.
إلى ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
إن  أمس،  الهنداوي،  الحسين  عبد  االنتخابات، 
االنتخابات  بمراقبة  سيقومان  دوليين  فريقين 

المبكرة في العراق.

للوكالة  تصريحات  ف��ي  ال��ه��ن��داوي،  وذك��ر 
االنتخابات  لمراقبة  األممي  إن«الفريق  الرسمية 
سيكون مشكالً من نوعين من المراقبين الدوليين، 
وهو  المتحدة،  األم��م  تختارهم  مراقبون  األول 

الفريق األساسي«.
من  فسيشكل  الثاني  الفريق  »أم��ا  واض��اف 
الى  دوليين  مراقبين  بإرسال  ترغب  التي  الدول 
الجامعة  أو  األوروب��ي  االتحاد  دول  مثل  العراق 
أخرى،  دول  أي  أو  اإلسالمي،  والمؤتمر  العربية 
ألن هناك منظمات دولية متخصصة باالنتخابات 

مثل شبكة كارتر«.
بصدد  اآلن  »الحكومة  أن  الهنداوي  وتابع 
حجم  بشأن  المتحدة  األمم  مع  مباحثات  إجراء 
»العمل  أن  الى  الفتاً  العمل«،  ومجاالت  الفريق 
لديها  التي  المتحدة،  األم��م  على  ج��دي��داً  ليس 
التزام بهذا المجال، وهناك قواعد يفترض أن يتم 

تفعيلها«.
الكهرباء  وزارة  كشفت  آخ��ر،  صعيد  على 
الجانب  مع  جديد  اتفاق  عن  أم��س،  العراقية، 
اإليراني، سيتيح إعادة الغاز اإليراني إلى البالد، 

مرة أخرى.

وذكرت »السومرية نيوز«، أن وزارة الكهرباء 
العراقية أعلنت عن االتفاق على جدولة الديون، 
وقرب إعادة إطالقات الغاز اإليراني إلى األراضي 

العراقية، مجدداً.
العراقية،  الوزارة  باسم  المتحدث  عن  ونقلت 
ومستحقات  دي��ون��اً  »ه��ن��اك  أن  م��وس��ى،  أحمد 
االتفاق  تم  وقد  اإليراني،  للجانب  الدفع  واجبة 
الكهرباء والمالية، ومدير عام  خالل لقاء وزيري 
المصرف العراقي التجاري، على جدولة الديون 
من أجل معاودة إطالقات الغاز اإليراني في األيام 

المقبلة«.
أنه »في حال معاودة  وأكد أحمد موسى على 
العراقي  الكهرباء  إنتاج  ف��إن  اإلي��ران��ي،  الغاز 
مشيراً  واط«،  ميغا  ألف   22 نحو  إلى  سيصل 
إلى أن »زيادة اإلنتاج ستنعكس على زيادة عدد 

ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء«.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، 
أحمد موسى، بأن عملية سريان الغاز من الجانب 
متر  مليون   20 بواقع  منحسرة  تزال  ال  اإليراني 
مكعب  متر  مليون   70 أص��ل  م��ن  فقط،  مكعب 

تحتاجها وزارة الكهرباء في فصل الصيف.

أمس،  الفلسطينية،  المقاومة  في  مصدر  أكد 
إحباط محاولة استعراض للقوة من قبل جيش 
طيار  ب��دون  ط��ائ��رات  سّير  أن  بعد  االح��ت��الل، 
من  متفرقة  مناطق  في  كابتر«  »ك��واد  تسّمى 
القطاع في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وبأعداد 

كبيرة.
»القدس«  لصحيفة  حديث  في  المصدر  وقال 
من  حاولت  االح��ت��الل  ق��وات  إن  الفلسطينية، 
المقاومة  اختبار  الطائرات  هذه  تسيير  خالل 
الجولة  خ��الل  ح��اول  كما  إرباكها  ومحاولة 

األخيرة بطرق مختلفة وفشل بذلك.
فاجأت  ال��م��ق��اوم��ة  ص��ح��وة  أن  إل��ى  ول��ف��ت 
الطائرات  تلك  على  النار  إطالق  بعد  االحتالل 
التحليق فوق  وإسقاط بعضها خالل محاولتها 

مواقع للمقاومة ومنازل وبنايات سكنية.
فشله  على  تأكيد  المحاولة،  هذه  أن  واعتبر 
األخيرة،  الجولة  خالل  إنجاز  أي  تحقيق  في 
وعسكرًيا،  استخبارًيا  ضعفه  م��دى  وتظهر 
جولة  على  يجرؤ  لن  االحتالل  أن  إلى  مشيًرا 
قوة  تعاظم  م��ن  رأه  ال���ذي  بعد  أخ���رى  ق��ت��ال 
وحفاظها  له  فادحة  خسائر  وتكبيدها  المقاومة 
وحتى  الجولة  طوال  الصاروخية  قوتها  على 

اللحظات األخيرة قبل وقف إطالق النار.
من  مبكرة  ساعة  في  أطلقوا  مقاومون،  وكان 
الطائرات  من  ع��دد  تجاه  النار  الجمعة،  ليلة 
المسيرة الصهيونية المسماة »كواد كابتر« في 

سماء مناطق مختلفة بالقطاع.
في  حلقت  الطائرات  من  كبيرة  أعداد  وكانت 
الشجاعية  حي  شرقي  خاصًة  المناطق،  تلك 
دفع  ما  القطاع  وشمال  والزيتون،  والتفاح، 
محاولة  في  تجاهها  النار  إلط��الق  المقاومة 

إلسقاطها.
في  الطائرات  هذه  االحتالل  قوات  وتستخدم 
استخدامها  إمكانية  جانب  إلى  تجسسية  مهام 

كانتحارية أو لضرب أهداف بقنابل صغيرة.
الحكومة  رئيس  أّك��د  متصل،  سياق  وف��ي 
»يمينا«،  قائمة  ورئيس  المحتملة  الصهيونية 
بعد  له  تلفزيوني  لقاء  أول  في  بينيت،  نفتالي 
 ،12 للقناة  الحكومي،  االئتالف  اتفاق  توقيع 
الضفة  في  االستيطان  تجّمد  لن  حكومته  إن 

الغربية.
عملية  ستشن  حكومته  أن  بينيت  وأض��اف 
عسكرية على غزة أو لبنان إذا اقتضت الحاجة، 
المحتملة  حكومته  استناد  يؤدي  أن  مستبعًدا 

الجنوبية(  )اإلسالمية  الموحدة  القائمة  إلى 
هذه  نهاية  »وفي  النوع،  هذا  من  تقييدات  إلى 
لم  وإن  فليكن.  ائتالف  هناك  كان  إن  الحرب، 
ما  على  شيء  كل  النتخابات،  فسنذهب  يكن، 

يرام«.
ستتعّرض  حكومته  أن  بينيت  واف��ت��رض 
الضفة  في  االستيطان  حول  أميركّية  لضغوط 
البناء  يوقف  لن  إنه  قال  ذل��ك،  ومع  الغربية. 

االستيطاني.
قبل  له  شهيرة  مقولة  عن  بينيت  وتراجع 
الفلسطينية بأنها  القضية  سنوات، وصف فيها 
القومي  »الصراع  وقال  المؤخرة«،  في  »شظية 
على  ليس  والفلسطينيين  »إسرائيل«  دولة  بين 
بوجودنا  يعترفون  ال  الفلسطينيون  األرض. 
هنا، وهذا على ما يبدو سيرافقنا لفترة طويلة«. 
وتابع بينيت »عقيدتي في هذا السياق هي أنه 
باإلمكان  يكون  أينما  الصراع.  تقليص  يجب 
فتح معابر أكثر، جودة حياة أكثر، أعمال أكثر، 

صناعة أكثر.. سنفعل ذلك«.
ورًدا على سؤال عن احتمال أن يواجه اإلدارة 
قال  اإليراني،  النووي  الملف  حول  األميركية 
»إسرائيل«.  أمن  أوالً،  »هي،  بوصلته  إن  بينيت 

في  علينا  سيقولونه  مما  أهم  »إسرائيل«  أمن 
العالم. مع ذلك، الشراكة مع الواليات المتحدة 

)ب��م��ا ف��ي ذل��ك م��ع ال��رئ��ي��س ج��و ب��اي��دن( هي 
استراتيجّية وأساسّية«، بحسب تعبيره.

بعنوان  فرانتزمان  سيث  للباحث  مقاالً  بوليسي«  »فورين  مجلة  نشرت 
غزة  في  األخيرة  الحرب  إن  فيه  قال  تدوم«،  لن  اإلسرائيلية  الحديدية  »القبة 

كشفت هشاشة هذه المنظومة الدفاعية.
ويرى فرانتزمان في مقاله، أن النزاع األخير مختلف عن النزاعات السابقة، 
الرّد  على  »إسرائيل«  قدرة  وعدم  حماس  أطلقتها  التي  الصواريخ  كمية  بفعل 

بالمثل.
استطاعت  حيث  ناجحة  تعتبر  األخيرة  الحرب  أن  ترى  حماس  إن  وقال 
على  ق��ادرة  وكانت  اإلسرائيلية،  الدفاعية  المظلة  اختراق  ع��دة  صواريخ 

استخدام وابل من الصواريخ لضرب البنى االستراتيجية.
140 صاروخاً في عدة دقائق  وفي عدد من الرشقات الصاروخية تّم ضرب 
األبيض  الدخان  وشكل  وعسقالن،  وأشدود  أبيب  تل  سماء  في  ظهرت  والتي 
لوحات  من  بلوحة  أشبه  السماء  في  رسماً  الحديدية  القبة  من  المنطلق 
جاكسون بولوك، لكنه مثل محدودية عملياتية الستخدام هذا النظام الدفاعي 

الجوي.
لن  الجوي  الدفاعي  النظام  أن  هي  الحرب  بعد  الرسالة  أن  على  وش��دد 
ال  وقد  الصاروخية،  المقذوفات  من  كبيرة  أع��داد  منع  ما  يوم  في  يستطيع 

تعترف »إسرائيل« بهذا لكن هناك ذروة استراتيجية لهذه التكنولوجيا.
عليها،  اعتادت  تكتيكية  بخطة  الحرب  »إسرائيل«  دخلت  المرة  هذه  وفي 
على  الدولية  التداعيات  لكن  أميركية،  ذخائر  مستخدمة  دقيقة  جوية  ضربات 
»إسرائيل« شكلت نكسات استراتيجية وقللت من قوة الردع اإلسرائيلية وسط 
المدنيين  وتقتل  لطيرانها  العنان  تطلق  وهي  »إسرائيل«  أظهرت  التي  الصور 

رغم دقة الهجمات.
ورغم سنوات من جمع المعلومات االستخبارية عن المواقع التي هاجمتها 
إال أن النتيجة تلّخص كيف أن »إسرائيل« ونظامها الصاروخي الدفاعي كالقبة 

الحديدية بات بدون استراتيجية طويلة المدى. بحسب فرانتزمان.
اتفاقيات  عقد  في  الماضي  العام  »إسرائيل«  نجاح  أن  إلى  فرانتزمان  ولفت 

تطبيع مع دول عربية ربما تعّرض لنكسة، لكن الكابوس األكبر لها، هي حرب 
الجبهات. متعددة 

بالحرب  واحد  يوم  في  صاروخ  ألفي  الله  حزب  إطالق  »إسرائيل«  وتتوقع 
3.000 هدف في الحرب المقبلة  المقبلة، وقامت »إسرائيل« بمناورات لضرب 

وفي يوم واحد.
فالحرب  السيناريو.  لهذا  تحسباً  المتعّددة  الدفاعية  قدراتها  من  وعززت 
متوقعاً،  كان  كما  عملت  وإن  الحديدية  القبة  أن  أثبتت  حماس  مع  األخيرة 

ليست العصا السحرية لتحقيق النصر في الحرب.
خلفت  الدقيقة  العسكرية  الغارات  »عقيدة  إن  بالقول،  فرانتزمان  وختم 
وراءها ضحايا مدنيين في غزة، ولم تكن هذه الحصيلة مقبولة دولياً مما زاد 
من الضغط على »إسرائيل« لوقف الحرب، وفي النهاية جنبت القبة الحديدية 
الماضي، لكنها ربما وصلت ذروتها  العقد  »إسرائيل« خوض معارك برية في 

االستراتيجية مما يعني حاجة القيادة العسكرية لخطة حرب جديدة«.

تقرير
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نظمت  الشمس”،  ِظالِل  في  ة؛  األمَّ “فجُر  عنوان  تحت 
اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  الثقافية  المستشارية 
في لبنان، بالتعاون مع بلدية الغبيري، وبرعاية رئيس 
الدكتور  إيران  في  اإلسالمية  والعالقات  الثقافة  رابطة 
أبوذر إبراهيمي تركمان، حفالً تأبينّياً خطابّياً، بمناسبة 
الجمهورية  مؤّسس  لرحيل  والثالثين  الثانية  الذكرى 
من  حشد  بحضور  الخميني،  اإلمام  اإليرانية  اإلسالمية 
والثقافية  والدينية  والعلمية  السياسية  الشخصيات 

اللبنانية والعربية.

 خامه يار: العقيدة والقيم
السالُح األقوى في وجه الطغاة 

الدكتور  لبنان  في  الثقافي  المستشار  الحفل  افتتح 
“على  أنه  إلى  خاللها  في  أشار  بكلمة  يار  خامه  عباس 
بدأت  المقدسّيين،  وانتصاراِت  التحرير  اكتمال  أعتاِب 
وتراِثنا  ألرضنا  والمغتصبين  الطغاة  معابُد  تتحّطُم 
الخمينّي  اإلمام  حلُم  “إنه  وقال:  وثقافاتنا”.  وكراماتنا 
يوماً  يشعر  ول��م  عينيه  أم��ام  يقيناً  ك��ان  ال��ذي  ووع��ُده 
بالوَهن حتى حين شعَر برحيلِه، لم يفقد هذا اليقين، بل 
ضميِر  وفي  محّبيه،  قلوِب  في  األحرار،  قلوِب  في  أودَعُه 
األولى  اللحظة  منذ  الكرامِة  معنى  ع��رَف  ال��ذي  شعِبه 

النتصار الثورة”. 
القلِب  جريُء  المقداُم  السيُد  “إنه  يار:  خامه  وأضاف 
ثابُت الُخطى، الذي أقبَل على شعِبه حامالً عقيدًة وإيماناً، 
فعلَّمهم أّن اإليمان والعقيدة والقيم اإلسالمية هي السالُح 
وعتاُدهم”،  قّوتهم  تكن  مهما  الطغاة  وجه  في  األق��وى 
هذه  تتخلّد؟  وال  الثورُة  هذه  تنتصُر  ال  “كيف  متسائالً: 
الثورة التي انطلقت من صفات الرحمة والعرفاِن والزهِد 
والثورة  والحماسة  بالعقيدِة  وتسلّحت  والتواضع، 

واليقين”؟
وحريتنا  سيادِتنا  بكّل  ل��َك  ال��ي��وم  “نديُن  وت��اب��ع: 
نمضي  سوف  نهجَك  على   )...( وانتصاراتنا.  وكراماتنا 

حتى تحّقق الصالح والكمال وارتقاء اإلنسان”.

الخليل: نعمل بفكره
وقال رئيس بلدية الغبيري معن الخليل: “من دواعي 
الغبيري شريكة  اليوم بلدية  أن تكون  الشرف واالعتزاز 
المستشارية الثقافية في إحياء الذكرى، بلدية الغبيري 
التي تعمل اليوم بفكر اإلمام بما كان له من واقع وتأثير 

على الواقع اللبناني ال سيما العمل البلدي”.
من  الناس  خدمة  على  “تعمل  البلدية  أّن  إلى  ولفت 
خالل تعاليم مدرسة الخميني، التي سار على دربها قادة 

المقاومة  ومجاهدوها«. 

قاسم: ثورته اتسعت لتشمل العالم
وأشار نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم 
إلى أّن آثار ثورة الخميني »لم تقتصر على بقعه جغرافية 
األمة  ومستقبل  العالم،  لتشمل  اتسعت  إنما  محددة، 
لتنهل فيه نعيمه بعد ما صنع هذه المحطة االستثنائية 
عالمي  »قائد  اإلم��ام  أّن  إلى  مشيراً  العالم«،  تاريخ  في 

استثنائي تجاوز الجغرافية وحواجز االستعمار«.
وأضاف: »أطلق المقاومة في فلسطين في زمن صعب 
ومفصلي«، موضحاً أنه في »عام 1978 كان زمان كامب 
ديفيد وانتصرت الثورة في شباط 1979، فافتتح سفارة 
فلسطين مكان سفارة إسرائيل، وأعلن يوم القدس ليحّدد 
تجتمع  التي  القدس  قوه  خالل  من  تحريرها  إلى  المسار 

على مدار األمة ورأس حربتها في داخل فلسطين«.
وأّكد أّن اإلمام »عمل لتحرير القدس من خالل إيجاد قوة 
القدس التي تعمل من أجل هذا الهدف«، مشّدداً على أّنه 
»بثورة اإلمام الخميني كّل المنطقة تغّيرت، وستشهد مع 
كل ما يحصل منذ الثورة اإليرانية إلى اليوم زوال الكيان 
المقاومة  محور  تقود  »إيران  أّن  إلى  ولفت  اإلسرائيلي«. 
بعطاءات دون بدل، ألّن نجاح المقاومين نجاح لفكرتها، 

وهي ال تريد أرضاً بل تجسيد مبادئ اإلنسانية«.
إزالة  مرحلة  أطلق  »الخميني  أّن  إلى  قاسم  وأش��ار 
أمل،  إلى  والتخاذل  قوة  إلى  الضعف  فتحول  )إسرائيل( 

أتت  التطورات  »كل  أّن  موضحاً  نصر«،  إلى  والهزيمة 
قوته،  في  تراجع  االحتالل  وأن   ، الثورة  انتصار  بعد 
والوضع  وفلسطين،  لبنان  في  تالحقت  واالنتصارات 
اإلسرائيلي يعيش أزمة حقيقية، وآخر نتائج االنتصارات 
سيف القدس الذي وصل من البحر إلى النهر في فلسطين، 
ليعلن أن فلسطين واحدة ال يمكن أن يؤخذ منها أّي جزء 

إلسرائيل أو غير إسرائيل«.
لبنان«،  في  الله  حزب  مقاومة  »انطالق  إلى  أشار  كما 
الذي  القليل  العدد  تماماً  يعرف   1982 يذكر  »من  وقال: 
كان يمثله حزب الله )...( اآلن نحن في وضع متناهي في 

القوه يردع إسرائيل«.
يوم،  بعد  يوماً  قوة،  نزداد  »إننا  قاسم:  الشيخ  وختم 
الراية  ُنبقي  أن  وألج��ل  غ��ّرة،  حين  على  نؤخذ  ال  لكي 
مرتفعة، راية تحرير لبنان والمنطقة بالتعاون مع أهلها 

وكل ما يعنيه هذا األمر«.

تركمان: أهمُّ ِسماته إعانَة اآلخرين
اإلسالمية  والعالقات  الثقافة  رابطة  رئيس  واعتبر 
الدكتور أبوذر إبراهيمي تركمان أّن »أهمُّ ِسماِت الخمينّي 
مستوًى  على  »اإلعانة  إّن  قائالً:  اآلخرين«،  إعانَة  كانت 
مشيراً  للمساعدة«،  طلباً  يَده  يمدُّ  َمن  كلِّ  تجاَه  عالميٍّ 
أّن اإلمام »قاَم بإعانِة مجتمعاٍت بأكملِها، وهذا عمٌل  إلى 
ال يمكُن أليٍّ كان فعلُه. يحتاُج األمُر إلى تقُبٍل وجماهيرّيٍة 

ال يمكُن أن تكوَن اإلعانُة لوالهما أبداً«.

َنواب: كان ُمجتهداً وفقيهاً
عبد  اإليرانية  الحج  بعثة  رئيس  اعتبر  جهته،  من 
اكتملت  وفقيهاً،  ُمجتهداً  كان  »الخميني  أن  َنواب  الفتاح 
فقيهاً  وَجعلتُه  العلمية،  الشروُط  الشريف  وجوده  في 
لِعاً على كل جوانب الفقه واألحاديث، والسيرة  اً وُمطَّ ُملِمَّ
بحيُث  المعصومين،  األئمة  وتاريخ  الشريفة،  النبوية 

كانت له آراء ووجهات نظر حول تواريخهم وِسَيِرِهم«.

حمود: موجود في كّل االنتصارات 
الشيخ  المقاومة  العالمي لعلماء  االتحاد  ورأى رئيس 
في  موجود  هو  بل  يوماً  يغب  لم  »اإلمام  أّن  حمود  ماهر 
غزة  »بانتصار  أنه  مضيفاً  غّزة«،  في  آخرها  انتصار  كّل 
كانت  حيث  أيضاً،  الخميني  اإلم��ام  انتصر  وفلسطين 
فلسطين والمقاومة والقدس تحتل جزءاً رئيسياً من فكره 
وجهاده وفتاواه، بل كانت الرقم األول في سلم أولوياته: 
وفي ذكرى وفاته ال يزال موجوداً بيننا بالثورة والدولة 

التي أسسها بقيادته وقيادة القائد خامنئي«.
وختم حمود: »إن انتصار اإلسالم الحقيقي هو انتصار 
للمسيحية الصحيحة وانتصار للمسيحيين، إن انتصار 
للمسجد  انتصار  ه��ذا  يعني  للقدس،  انتصار  هو  غ��زة 
هو  أيضاً،  المهد  ولكنيسة  القيامة  ولكنيسة  األقصى 
وبكركي  بطرس  القديس  وكنيسة  األزهر  لجامع  انتصار 
حنا  عطالله  المطران  نموذج  وإّن  أيضاً،  قنوبين  ووادي 
واألب مانويل يوسف والمطران كبوجي والمطران جورج 
صليبا ينبغي أن يعّمم على العالم المسيحي حتى نسير 

جميعاً على طريق القدس وطريق التحرير«.

حاطوم: إنحاز إلى الحّق
لحركة  السياسي  المكتب  عضو  اعتبر  ناحيته،  من 
إلى  »ان��ح��از  الخمينّي  أن  حاطوم  ط��الل  الدكتور  أم��ل 
جانب الحّق، دار معه كيفما يدور، لم يهادن ولم يتزّلف، 
الّشعوب  ث��روات  رأى  الئ��م.  لومة  الحّق  في  تأخذه  وال 
كّل  ُتدّنس  ومقّدساتها  وفلسطين  ُتسلب،  األرض  وِنَعم 
ورأى  والّتهجير،  واألس��ر  العذاب  يعانون  وأهلها  يوم، 
اإلمام  لهذا  فكان  طهران،  قلب  في  االسرائيلي  العدو  علم 
العظيم المجّدد أن ينهض ويرفع راية الّتوحيد، وتوحيد 

الكلمة«.
وشدد حاطوم على أن »أعداء الّثورة االسالمية سعوا 
األساسّي  العدو  عن  األنظار  صرف  قاصدين  لتشويهها، 
اّلذي هو العدو االسرائيلّي، ومحاولة إيجاد )عدو بديل(، 
واستطاعت حكمة قيادة الّثورة خرق الحصار الّظالم منذ 

عقود من الّزمن، وها هي تفتح القلوب لكّل ضيف ووافد، 
وتقف إلى جانب الحق في كل مكان على مساحة العالم 
كما وقوفها إلى جانب الشقيقة سورية في مواجهة الحرب 
ولم  تهرم  لم  اّلتي  الّثورة  هي  عليها،  الكونّية  الّظالمة 
تشخ، بل تتوّهج حكمة ونضّجاً؛ وتبدو أكثر إصراراً على 
الّتمّسك بقيم الّثورة ومبادئها النبيلة، ولو أّنها تخلّت عن 
لكانت  وسورية  لبنان  في  المقاومة  خط  وعن  فلسطين، 

األبواب ُتفتح أمامها في كل الّدنيا«.
كأنها  تمضي  العمالقة  االنتفاضة  هي  »ه��ا  وتابع: 
من  أبعد  نتحرك  نحن  وها  ألمة،  الحياة  وكأنها  الطوفان 
قيد اللحظة الراهنة التي أرادوا أن يسجنونا فيها. وثقتنا 
أن االنتفاضة الفلسطينية الملحمية بكل بجميع الفصائل 
الزمن  في  لمعركتنا  عنواناً  ستبقى  حولها،  تحلقت  التي 
األصعب، فهم ال يمكن أن يقرروا مستقبل االرض والهوية، 
وال مستقبل الشعب واألمة ال في قاعات التفاوض العلنية 
قوتنا  عناصر  استجمعنا  إذا  خصوصاً  السرية،  وال 

وارتكزنا إلى أهم ثابتين: الوحدة والمقاومة«.
وأكد حاطوم أن »الجهاد هو الخيار الحقيقي والطريق 
التي  المؤامرات  النتزاع حقنا بفلسطين وأننا نرفض كل 
حقنا  على  وااللتفاف  المقدسة  قضيتنا  لتصفية  تسعى 

بوطننا«.

حنينه: تجاوز كل الخطوط الحمر
المسلمين  العلماء  تجمع  أمناء  مجلس  رئيس  واعتبر 
عالماً  ك��ان  الخميني  اإلم��ام  »أّن  حنينه  غ��ازي  الشيخ 
متجاوزاً لكل الخطوط الحمر في واقعه وظروفه«. وقال: 
متجاوزاً  االسالمية،  الوحدة  عنوان  أطلق  شجاعة  »بكل 
المسألة  أما  والشيعة،  السنة  بين  الحمر  الخطوط  كل 
الجمهورية  أساس  في  مهماً  أساساً  تزال  وال  كانت  التي 

اإلسالمية اإليرانية فهي تبّني القضية الفلسطينية«.

صليبا: حّول وجه التاريخ 
للسريان  وط��راب��ل��س  ل��ب��ن��ان  ج��ب��ل  م��ط��ران  ورأى 
األرثوذكس مارثافيليوس جورج صليبا أّن اإلمام الراحل 
وعقدنا  سعينا  »مهما  وق��ال:  التاريخ«.  وج��ه  »ح��ّول 
ندوات، واجتماعات وكتبنا دراسات عن الخميني نكون 
الفلسطينية.  بالقضية  يتعلق  ما  سيما  ال  مقصرين، 
غزه  في  أبطالنا  إلى  األرض،  أعماق  أعمق  من  تحيات 
سامية،  مبادئ  أجل  من  شيء  كل  في  استهانوا  الذين 
أصحابه،  إل��ى  والحق  أهلها  إل��ى  الكرامة  يعيدوا  ألن 
وكانت هذه االنتفاضة القوية التي مرغت هذه المقاومة 
ال  وهي  إسرائيل  تبكي  واليوم  بالتراب،  إسرائيل  أنف 
)إِن  مبارك  قول  اإلسالم  وفي  الغلبة،  جاءت  كيف  تعلم 

َينُصْرُكُم اللَُّه َفاَل َغاِلَب َلُكْم(«.

 حناجي: أعاد إحياء فلسطين
أمام العالم 

وأكد رئيس بلدية طهران بيروز حناجي أّن اإلمام »كان 
يحمل هّم جميع مؤمني األمة ومستضعفي العالم، خاصة 
في فلسطين ولبنان، وحّدد يوم القدس العالمي في آخر 
ذكرى  إحياء  يوم  أنه  على  رمضان،  شهر  من  جمعة  يوم 
بأجمعه.  العالم  أمام  ذلك  يحيي  أن  استطاع  فلسطين، 
لقد حرك أحاسيس العالم في فلسطين ولبنان، وترك لنا 

ميراثاً مهماً جداً أال وهو االتحاد واإليمان«.

الجعيد: تخّطى المذهبية والطائفية
وقال المنسق العام لجبهة العمل اإلسالمي في لبنان 
الخميني،  اإلم��ام  ألن  هنا  »أنا  الجعيد:  زهير  الشيخ  د. 
مثل  الذي  القائد  نعم  فكان  والطائفية  المذهبية  تخطى 
وإمام  والجهادي،  الثورية  اإلسالم  تطلعات  كل  وجسد 
وعطائه  بفكره  جسد  الذي  العالم  في  المستضعفين  كل 

كل تطلعاتهم«. 
اإلم��ام  ع��ط��اءات  ع��ن  تكلم  ال��ي��وم  »الجميع  أض���اف: 
الخميني والثورة في إيران لحزب الله في لبنان وللمقاومة 
في فلسطين، ودعم الخميني لهذه المقاومة السنية، منذ 

المادي  الدعم  قدم  للبنان  الصهيوني  االحتالل  بدايات 
تعطي  كانت  مما  أكثر  السنية  المقاومة  لهذه  والسالح 
شيعة  وليس  سّنة  ونحن  الله،  لحزب  المرحلة  تلك  في 
ورغم ذلك فكانت إيران اإلمام الخميني تقدم لنا بال تفرقة 
ولتحرير أرضنا. لذلك اإلمام الخميني معنا جسد الوحدة 

اإلسالمية بحق وليس فقط باألقوال والشعارات«.

الخطيب: رّد االعتبار لقَيم اإلسالم
وقال أمين عام رابطة الشغيلة الوزير والنائب السابق 
لقيم  االعتبار  رّد  األممي  القائد  هذا  »إن  الخطيب:  زاهر 
لو  ليقول:  سنه،   1400 القيم  هذه  غابت  نعم  اإلس��الم، 
أو  الدول  لو اجتمعت  لم يقل  الدول والشعوب،  اجتمعت 
والشعوب  الدول  اجتمعت  لو  قال:  اإلسالمية.  الشعوب 
يمسك  أن  األجنبي  تمكن  لما  الله،  إال  إله  ال  راي��ه  تحت 
هم  من  الشياطين،  نطرد  أن  »هدفنا  مضيفاً:  برقابنا«، 
هو  األكبر،  الشيطان  لشعار  ت��رداداً  سمعنا  الشياطين؟ 
البريطاني  الشيطان  محل  حّل  الذي  األميركي  الشيطان 
تتكلم  التي  األمة  هذه  على  الغرب  تآمر  يوم   1907 من 
القرآني،  اإلعجاز  »أهمية  إلى  وأش��ار  العربية«.  اللغة 
»أدرك  وق��ال:  الفقهاء«.  من  الكثيرون  يفقهه  لم  ال��ذي 
الذي  الخميني  مصطلح  وهو  الحقيقي،  اإلس��الم  معنى 
قال )لو نفذ المسلمون اإلسالم الحقيقي(، إذاً هناك إسالم 
السعودية،  إسالم  من  إذاً  نحن  »أين  متسائالً:  حقيقي«، 
خونة  وهم  مسلمون  أنهم  يزعمون  الذين  من  نحن  أين 
للعروبة واإلسالم، أليس كذلك يا حضرة الشيخ؟ هؤالء 

الذين يطّبعون مع الصهاينة«. 
اليوم،  يستشهدون  الذين  »أولئك  أّن  الخطيب  وأكد 
في غزه يحاكون دماء شهدائنا في سورية، وفي لبنان، 

أولئك الذين ردوا لنا السيادة والكرامة في لبنان«.

قنديل: قائد مسيرة التحرير 
وتحدث رئيس تحرير جريدة »البناء« النائب السابق 
ناصر قنديل عن لقائه باإلمام الخميني قائالً: »كنت دخلت 
الحديث  العصر  غيفارا  أزور  أنني  باعتقاد  اإلم��ام  على 
ودخلت  الجديد،  الغفاري  زرت  أني  أعلم  وأنا  وخرجت 
أنني  تيقنت  وقد  وخرجت  التاريخ  أزور  أنني  ظني  وفي 
مسيرة  قائد  أزور  أنني  معتقداً  ودخلت  الله،  روح  زرت 
حرية إيران وتيقنت وأنا أخرج أنني كنت ضيفاً على قائد 

مسيرة تحرير فلسطين«. 

شعبان: خارج دائرة االصطفافات
بدوره، قال أمين عام حركة التوحيد اإلسالمي الشيخ 
عناوين  هي  عناوينها  ألن  إيران  مع  »نحن  شعبان:  بالل 
إنسانية، إسالمية، ومسيحية تجذب كّل أولئك الذين يقفون 
في وجه المشروع األميركي«، معتبراً أّن ثورة الخميني«هي 

انقالب على نتائج الحرب العالمية الثانية«.
من  حالة  انطلقت  اإلم��ام،  ث��ورة  انطالق  »مع  أض��اف: 
حاالت الوعي، لكل مجتمعاتنا اإلسالمية، اإلنسانية التي 

فقدت ثقافه الهزيمة«.
والثورة  اإلسالمية  »الجمهورية  ب��أّن  شعبان  وختم 
اإلسالمية في إيران، استطاعتا أن تخرجا من تحت هيمنة 
في  االنتفاضة  ب��دأت  ويومها  وسيطرتهم،  األميركيين  
إيران  وتحّولت  الناس  كّل  إلى  يعود  األمل  وبدأ  فلسطين 
إيران  اليوم  اإلمام  قال  أخرى،  سياسية  عناوين  وطرحت 
يوم  هو  شيء  ووضع  الفعل،  هذا  وطبق  فلسطين،  وغداً 
العشرين  جيش  تأسيس  عن  وتحدث  العالمي،  القدس 

مليون، وطبق ذلك بشكل عملي«.

جبري: القائد ذو السّر العظيم 
وتساءل أمين عام حركة األمة الشيخ عبد الله جبري: 
»هل هناك ثمر طّيب في وقتنا المعاصر أكثر من ثمر اإلمام 

الخميني«؟ 
مترافقة  واألرباح  التكاليف  لتكون  يجهد  »كان  وقال: 
وتوفيق  ذك��اء  عن  ينّم  وذل��ك  البداية،  منذ  بعضها  مع 

وتسديد إلهّيين. هو القائد الروحي ذو السّر العظيم«.

 رزقي: ظهر حين بلغ
 الّضعف والَهَوان مداهما

اإلغاثة  لجنة  في  الدولية  العالقات  مسؤول  وق��ال 
رزق��ي:  كريم  الجزائريين  المسلمين  العلماء  لجمعية 
»نشأنا على مبادئ هذه الثورة التي تجاوزت في مفهومها 
والمناطقية  والعرقية  والطائفية  الحدود  الحضاري 
من  التحرر  في  الراغبة  القوى  أم��ام  الّطريَق  وأَن���ارت 
أّن  إلى  مشيراً  واالستعمار«،  للهيمنة  الجديدة  األشكال 
والَهَوان  الّضعف  بلغ  وقت  في  ظهر  الخميني  »اإلم��ام 

مداهما، بانطالق قطار الّتطبيع مع الكيان الصهيوني«.
الفضاء  وعبر  حضورياً  أيضاً  االحتفالية  في  وشارك 
االفتراضي كّل من رئيس اتحاد علماء بالد الشام د. محمد 
توفيق البوطي، رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد 
زكي،  عباس  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  المال، 
مسؤول العالقات اإلسالمية والعربية في حركة حماس 
القومي  للمؤتمر  السابق  العام  األمين  بركة،  علي  الحاج 
للدراسات  األه��رام  مركز  مستشار  بشور،  معن  العربي 
إدري��س،  السعيد  محمد  د.  واالستراتيجية  السياسية 
رئيس مجلس علماء فلسطين الشيخ حسين قاسم، عضو 
المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين د. 
أنور أبو طه، اإلعالمية التونسية كوثر البشراوي، الكاتب 

األردني زهير العزة.
عن  كتبت  شخصيات  تكريم  جرى  االحتفالية  وخالل 
اإلمام الخميني وهي: رئيس تحرير جريدة »البناء« ناصر 
الشاعر  الخطيب،  الشغيلة زاهر  أمين عام رابطة  قنديل، 
مارثافيليوس  األرثوذكس  السريان  مطران  خداج،  عادل 
في  اإلسالمية  ال��دراس��ات  كلية  عميد  صليبا،  ج��ورج 
عام  مدير  واإلعالمي  موسى،  فرح  د.  اإلسالمية  الجامعة 
قناة الميادين غسان بن جدو«، حيث قّدمت لهم صورهم 

التي حيكت على سجادة عجمية مصنوعة يدوياً.
كما أُسدلت الستارة عن كتاب »رسائل إلى روح الله« 
وهو عبارة عن أعمال الفائزين والمشاركين في المسابقة 
الدولية التي نظمتها المستشارية الثقافية العام الفائت، 

بعنوان »أجمل رسالة إلى اإلمام الخميني«.

ة في ِظالِل ال�سم�س«... حفل تاأبيني خطابي بمنا�سبة الذكرى الثانية والثالثين لرحيل الخميني »فجُر الأمَّ

قاسم وفيروزنيا وحمود وحاطوم في مقدم الحضور

جانب آخر من الحضور

خامه يار قاسم

...ويتسلم لوحته ً قنديل متحدثا
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 »UN� œ«R� ÍbN� sO� W�—UIL�« “u�� ôË ¨b�√

ÆåÊu� ‰UAO�Ë
 WO�—U��« d�“Ë UNN�Ë w��« …u�b�«  “d�Ë 
 ¨w�U� ‰¬ sL�d�«b�� s� bL�� aOA�« W�dDI�«
 ÆwLOK�≈  —«u�  bIF�  ZOK��«  ‰ËœË  Ê«d�≈  v�«
 ÊUM��  w�  W??�“_«ò  ÒÊ√  v�≈  `�dB�  w�  Î «dOA�
 l{Ë  s??�  w�UF�  bK�  u??�Ë  lOL�K�  WIKI�
 ‰ËœË  Ê«d??�ù  UM��OB�ò  ∫·U??{√Ë  ÆådOD�
 —«u�  w�  ÎU�u�  fK��  U�u�œ  w�  ZOK��«
 …œU�ù  vF��  ô  dD�ò  ÒÊ√  v�≈  ÎU��ô  ¨åwLOK�≈
 r�  UL�U�  W�—u�  l�  WO�U�uK�b�«   U�öF�«

Æå÷—_« vK� dOOG� Àb��
 ÊUM�K� W�U��« WO�Ëb�« WLJ�L�« Ê√ Ëb��Ë
 ‰Ëb�«  s� œb� n�u� q� w� q�uL� W�“« ÂU�«
 UL� UNK�uL� XCH� Èd�√Ë WO�UL�« UN�L�U��
 ”√d�� X�«“ ô w��« UO�UD�d�� å¡UM��«ò XLK�
 UO�UD�d�  ULO�  WLJ�L�«  w�  W??�—«œô«  …dz«b�«
  œb�Ë ÆWLJ�L�« w� WO�UL�« UNL��U�� XH�Ë√
 s� n�u��U� …œbN� WLJ�L�« Ê« vK� —œUBL�«

ÆÂ“ö�« q�uL��« s�Q�� r� «–≈ qLF�«
 W�uJ�  f??O??z—  q???�«—  p???�–  ‚U??O??�  w???�Ë
 ÂUF�«  sO�_«  »U??�œ  ÊU��  ‰UL�_«  n�dB�
 ÊQA�  g�dO�u�  uO�uD�√  …b��L�«  r�ú�
 WLJ�L�U�  WIKF�L�«  …d??O??�_«   «—u??D??�??�«
  U�b���«  v�≈  dEM�U�ò  ÎözU�  ¨ÊUM�K�  W�U��«

 —U���ô«  w�  c�_«  l�Ë  ¨WLJ�L�«  t�«u�  w��«
 UNO�UF�  w??�??�«  …dL��L�«  …œU??�??�«   U???�“_«
 Œ—RL�«  r�d�dI�  w�  X�JF�«  w��«  ÊUM��
 ÊUM��  W�uJ�  ÊS??�  ¨2021  ◊U��  19  w??�
 qzU�u�« ·UAJ��ô rJ�œUO�� WM�L� ÊuJ��
 qJA�  ¨WLJ�L�«  q�uL��  WK�b��«Ë  WHK��L�«
 ¨¡U??C??�_«  ‰Ëb???�«Ë  s??�_«  fK��  l??�  q�U�
 —«dI�  ÎU??I??�Ë  UN�LN�  “U??�??�≈  w??�  UN�b�U�L�
 WO�UH�ô«Ë ©2007® 1757  r�d�« s�_« fK��
 W�—uNL��«Ë  …b��L�«  r�_«  sO�  WKB�«   «–
 ¨t�  WI�KL�«  WLJ�L�«  ¡UA�≈  ÊQA�  WO�UM�K�«
 …b��L�« r�ú� W�UF�« WOFL��« —«dI� WF�U��Ë
 ÊU�O� 16 w� Œ—RL�«  253BØAØResØ75

Æ2021
 fK��  fOz—  »dG��«  ¨d�¬  bOF�  vK�
 ¨ÊUO� w� œu�� qON� w{UI�«  vK�_« ¡UCI�«
 ¨‰ËR�L�« dO�Ë `O�B�« dO� —ÒdJ�L�« ÂöJ�«ò
 fL�  Íc�«Ë  ¨WOK�«bK�  d�“Ë  s�  —bB�  Íc�«
 ÷U�  q??�  h�A�Ë  WOzUCI�«  WDK��U�
 ZNMLL�«  dO�b��«  w�  rN��  Íc�«Ë  ¨t��«dJ�Ë

åÆW�Ëb�«   U��RL�
 «c�  UNO�≈  ÍœRO�  w��«  ZzU�M�«ò  s�  —Òc�Ë
  «¡«d??�ù«  –U��«ò  œbB�  t�√  b??�√Ë  ¨åZNM�«

ÆåÊQA�« «cN� W��UML�«

 (1¢U áªàJ) ...ô«°ùdG ø∏©J ø£æ°TGh

êQÉîdG â«bƒJ ≈∏Y ¿ÉæÑd •É≤°SEG :ºcÉëdG ôjRGõM
 UNO� t�—UA� ôË ¨Áb�Ë ÊUM�� ·dB� r�U� UNJKL� w��« WO�UL�« ÂU�—_« WIOI� W�dF� vK� …—bI�« t�Q� ö� ULN� w�UM�� ‰ËR�� pKL� ô ≠
 rKI� bO�« j�� X��� ‚—Ë  U�UB� u� W�uJ��«Ë W�—uNL��« ¡U�ƒd� r�U��« t�M� U� nI�Ë ¨WO�UL�« d�“Ë ôË W�uJ��« ÷ÒuH� ôË t�«u� ô
 Âu� w� t�b� ‰U� ô Ê≈ tO� ‰uI� `�dB� r�U�K� ÊuJ� nO� ‰¡U��� Ê√ l�U�� Í√ ÊUJ�S�Ë ¨ÂU�—_« WIOI� s� …d� q� q�bF�K� WK�U� ’U�d�«

ør�bK� …œuF�«  «—«d� dO�UF�Ë r�b�« n�u� UN� d ÒA��  «—«d� dO�UF� w� U�Ë ¨UN� ·ÒdB��« sJL�  «—UOK� t�b� Ê≈ d�¬ Âu� w�Ë
 ¨WO�UO��« t�OF�d�Ë w�—U��« ‰ ÒuLLK� Êu�d� r�U��«Ë ¨UN��b� ‰œU�� Ê√ b�_ sJL� ô WIOI� Ác� ¨ÊUM�� ·dB� r�U�� Êu�d� ÊUM�� ≠
 `ML� WO�� `�B� W�uFB� w�Q� w��«  UI�«uL�« ◊Ëd� Ê√ W�—UHL�«Ë ¨ «œUL��ô« `�H� r�U��«  U�d� dE�M� ¨¡«Ëb�«Ë ¡U�dNJ�« UL� s�eM��U�
 b�b��  vK�  …—«“u�«  ·«d�≈  q�UI�  nBM�«  v�«  WOz«Ëb�«  …—u�UH�«  iOH��  Õd��«  W�B�«  d�“u�  ¨UN�  dO�UF�  ô  ‚dD�  Ÿ“u�Ë  WÒO�UO�  ÂU�—Q�
 ¨W�U�dK� UN�uC�� s�— UN�«u�√ ¡UHO��« ◊Ëd� Í√ ¨UN� W�u�HL�«  «œUL��ô« ◊Ëd� sL{ …œ—u��L�«  U�dA�« W��«d�Ë ¨W�u�bL�« ·UM�_«
 s� WO�U�  UOL� sO�Q� q�UI� V�dN��«  n�u� s�eM��«  s� r�b�«  l�—  U�«d��«Ë ¨ÈËb� ÊËœ s� r�U��«  WI�«u� vK� ‰uB�K� YNK� tMJ�

ÆUN� r�N� ô u�Ë …b� cM� r�U��« ÂU�√ WÒO�uLF�« qIM�« qzU�ËË  U�U��«Ë …d�_«  «—UO�� Âu�bL�« s�eM��«
 v�«  bM���  WD�  UNMJ�  ¨w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«  hK�L�«  t�HB�  W�—uNL��«  W�Uzd�  ‰u�uK�  t�D�  ÊuJ�  UL�—  ¨WD�  o�Ë  r�U��«  qL�  ≠
 w� WD��« Ác� d�u�Ë Î̈UOKL� UN� cHM� œd�� ÊU� u�Ë ¨œ«b��« vK� …—bI�«  «d�R� ◊u�� r�— Êu�b�U� ÁbL� wI� Íc�« w�—U��« ‰ ÒuLL�«
 w� œ Òœd�� r� WFA��« ·—UBL�«Ë ¨WFH�dL�« bz«uH�«  «¡«d�≈ d�� ·—UBL�« WD�«u�  U�d�GL�«Ë ÊUM�� w� sOO�UM�K�« ‰«u�√ q� vK� bO�« l{Ë
 ‰«u�_« Ác� V��� ÊU�Ë ¨rN�«u�√ vK� U�uML�z« s�c�« sO�œuLK� UN��b� r��Ë U�«Ëb�Ë UNO� ÊU�_« W�—œ s� ‰eFL� WD��« Ác� W�—UA�
 ÒwF�«Ë dO� iH�M� ·d� dF� r�œ w�U��«Ë ¨ÂUF�« s�bK� V�«c�« ¨q�uL��« vK� ‰uB��« ’d� s� WO�U��ù«  U�UDI�« ÊU�d� UN�Ë√ nzU�Ë
 «Ëd��«Ë W�UO�K� «Ëd�U�Ë Âb��« «uH�u� ¨r�bK� W�U�Ë WÒOIOI��« rN��U� l� V�UM�� dO�Ë lH�d� WAOF� Èu��L� sOO�UM�K�« ¡«d�ù —ôËbK�
 ¨qLF�« ‚u� dOG� W�UD��« V���� ÎUOz«uA� n�u�� W�ËbK� ÒÍu{u� q�uL� u� Y�U��«Ë ¨rNL�«b� dIH�U� …b�«Ë WF�œ «ËQ�UHO� ¨ «—UO��«
 WKOB��« w�Ë ¨UNM� WO�U���ô«  öL��« «u� Òu� ¨VO�U�L�« UNOK� dDO� œU��Ë —b� UNLEF� WO�UH�Ë W��UM� ÊËœË  U�«—œ ö�  UL�eK�Ë
 Õö�� qB�� UN�œU�ù ÎUO�UO� ÎUML� »uKDL�« —U�Ë ¨WO�M�_«Ë WO�dF�« WO�—U��« Êu�b�« o�œ n�u� Ê√ œd�L� r�U��« sO�√ ÂU�√ bK��« —UN�«

ÆågOF� U�b� Õö� «uLK�ò ¨Ê«uMF�« qF� v�« ‰u��� w�UM�� lO�d� W� ÒuK� …—u� w� ¨WD� sL{ ÎUC�√ ¨W�ËUIL�«
 WL�U� W��UBL� vF�� åUO�b�« Â√ò sDM�«Ë Ê√Ë ¨dB�M� Õö��« —u�� Ê√Ë ¨dÒOG�� WIDML�« Ê√Ë ¨XKA� WD��« Ê√ «b� U�bM�Ë ÂuO�« ≠
 Ê_ ¨lz«œu�« iF� s� Ã«d�ùU� ÕÒuK�Ë ¨r�b�« n�Ë s� r�U��« l�«d�� ¨—«dI��_« vK� ÿUH��« w� Èd�√ WD� œbN� —UON�ô« Ê√Ë ¨Õö��«

Æ…Q�� b�Ë Î«œu�u� sJ� r� Íc�« ‰UL�«Ë ¨ŸuML� —U�H�ö� ÍœR� Íc�« —UON�ô« sJ� ¨bF� s�� r� ÊUM�� w� W�u��� ⁄ÒdH��« W�d�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Thirteenth year /Saturday / 5 June 2021
2021 Ê«d�e� 5 Ø X���« Ø …dA� W��U��« WM��«

 …—b�  œu??�Ë  l�  g�UF��  Ê√  ÊUOJ�«  vK�  Ê√Ë  ¨‚UH�ö�  WO�U�  …dL�  u�  ÒÍËu??�  Õö��  Ê«d??�≈  „ö��«  `��  œUF�≈  s�  ‚UH�ô«
 ¨÷ËUH��« q�_ ÷ËUH��« UN�«uM�  «—ËUM� d�� X�u�« Íd�A�Ë ¨t��«“ù vF�� W�ËUI�  U�d�Ë ¨Áœu�Ë œÒbN� WÒO�Ë—U�
 w��« lO�D��« l�—UA� ◊uI�  dN�√Ë »d��« t�Òe� Òw�d� ÂUE� r�b� WÒOMOD�KH�« WDK��« u� ¨UN�u�b� e�U� p�d� „UM�

Æ“U��S� u�UOM�� UN� ‚Òu�
 vK�_« b��« WzbN� ¨ÊU�—√ W�ö�� W�œUF� ÊULC� ¨u�UOM�� wBIÔ� W�uJ�� WO�K�√ dO�u�� rN�U�� l� ÊuÒO�dO�_« „Òd��� ≠
 ÊULC� ‰ö��ô« gO�� w�dO�√ `OK��Ë q�uL� ¨WÒOLOK�ù« »d��« œUF���«Ë —UM�« n�Ë XO���� …e� l�Ë ”bI�« w� sJLL�«
 dOG� WO�UO� lzU�Ë oK� q�Q� ÷ËUH�K� i�U� Òw�UO� —U�� ‚ö�≈Ë ¨W�UL��«Ë s�_U� —uFA�« s� sJLL�« vK�_« b��«
 jGC�  Í“«u��U�Ë  ¨W�ËUIL�«  —u��  `�UB�  W��«—  UNKF��  bOFB��«   U�UO�   œ√  w��«  ¨WO�dF�«Ë  WOMOD�KH�«   U�“«u��«
 w� WzbN��« oI�� ¨ Òw�«d�≈ Òw�OK� Òw�UO� —U�� `��Ë ¨sLO�« »d� ¡UN�ù  U{ËUHL�« l�d��� WÒ�œuF��« vK� ÊuO�dO�_«
 »d��«  »U��  s�  ‰Ë_«  qBH�«  W�H�  wD�  ¨W�—u�  w�  WN�UA�   «—U��  `�H�  UO�Ë—  u��  ⁄dH��U�  Îö�√  ¨ZOK��«   UN��
 vK� Ê«d�≈ l� ÷ËUH�  «uM� `�� ‚UH�ö� …œuF�« `O�� Ê√ q�√ vK� ¨WI��� WD� ÊËœ W�ËUOL�U� ÁbF� U� WF�U��Ë ¨WOLOK�ù«

ÆWM�U��«  UHKL�« ‰u� ¨œ—U��«

 (1¢U áªàJ) ...ø£æ°TGh á qjƒdhCG

©œuL��« vHDB�®  q�IL�« Ÿu��_« q�Ô� ¡«Ëb�« W�“√ ÆÆÆWOD�M�« w� Î U�dJ� W�B�« d�“Ë

gH� u�√ dOL� bOLF�« ˝
 ¨U�—UM� Èu��« s� ÊuO� ·—c� lL��LK�Ë ÍË«dK� ¨VKIK� l�u� ÎU�U� 73 bF� W�JM�« s� Y�b��«
 rNK�u��Ë ¨rN{—√ s� rN�ö��«  WB� qL��  U�d�– ¨Êu�A�«Ë  U�d�c�«Ë d�UAL�«  UN� „d��Ë
 «ËËdO� UN� «uEH��«Ë ¨W��dI�« …œuF�« q�√ vK� rN�uO� `O�UH� «uKL� ¨÷—_«  U�� w� sO��ô v�≈

ÆÊU�e�« d� vK� v�M� s� ÷—√ W�UJ� r�œUH�_
 …—ËU�L�« WO�dF�« ‰Ëb�« w� «uLOIO� r�dO�N�Ë rNM�Ë Ã—U� wMOD�K� n�√ 800 s� d��√ œd� r�  
 p�–Ë 1948 ÂU� sOD�K� w� ÊuLOI� «u�U� wMOD�K� ÊuOK� 1.4 q�√ s� p�–Ë ¨r�UF�« ¡U�—√ W�U�Ë
 w� sOD�K�ò  w�Ëd�J�ù« l�uL�« UNIÒ�Ë w��«  U�UO��« dOA�Ë ÆWOMOD�K� WM�b�Ë W�d� 1300  w�
 b�Ë ¨WM�b�Ë W�d� 774 vK� U�ö� U�Ë W�JM�« WK�d� ‰ö� «ËdDO� b� åsOOKOz«d�ù«ò ÒÊ√ v�≈ å…d�«c�«
 …—e��Ë W��c� 70 s� d��√ åWOKOz«d�ù«ò  «uI�« X�d��«Ë ¨WOMOD�K� WM�b�Ë W�d� 531 dO�b� Òr�

ÆW�JM�« …d�� ‰ö� wMOD�K� n�√ 15 s� b�e� U� œUNA��« v�≈  œ√Ë sOOMOD�KH�« Òo��
 WO�uONB�«  U�UBF�«  dDO�Ë ¨s�dAF�« ÊdI�« U�bN� w�d� dOND� WOKL� d��√  W�JM�« XKJ�   
 œ—«u� s� UNO� UL� ¨2rK� n�√ 27 w�«u� WG�U��«Ë WO��—U��« sOD�K� W�U�� s� 85% s� d��√ vK�
  U�UBF�«  dDO� ÆWO��—U��« sOD�K� W�U�� ŸU�—√ W�ö� vK� b�e� U� Í√ ¨ÊUJ� s� UNOK� U�Ë
 fL�Ë q�UJ�U� UNM� 531 dO�b� Òr�Ë ¨WOMOD�K� WM�b�Ë W�d� 774 vK� W�JM�« ‰ö� WO�uONB�«

 ÆtMO�«u�Ë ‰ö��ô« ÊUOJ� t�UC�≈ Òr� vI�� U�Ë ¨WO��—U��«Ë W�—UC��« UNL�UF�
 WL�d� UNM� …b�«Ë q� q�L� ¨sOOMOD�KH�« o�� …—e�� 70 s� d��√ WO�uONB�«  U�UBF�« X�J�—«
 ¡«bNA�« œb� mK� YO� ÆWO�UL��« …œU�ù« rz«d� —U�≈ w� nMB�Ë ¨WO�U��ù« o�� WL�d�Ë »d�
 œb� ÕË«d�� ULMO� ¨bON� n�√ 15 u�� WO��—U� —œUB� …b� V�� W�JM�« „—UF� w� sOOMOD�KH�«

ÆbON� ·ô¬ 700 v�≈ 3500 sO� »dF�« ¡«bNA�«
 rNM� ¨Èd�√ 5204  w�Ëb�«  dL�_«  VOKB�«  V�� W�JM�«  »UI�√  w� »dF�«  Èd�_« œb� mK�   
 ¨a�≈ÆÆÆÊuOML�Ë ÊuO�UM��Ë ÊuO�«d�Ë Êu�œuF�Ë Êu�dB�Ë ÊuO�œ—√ Êu�U��«Ë ¨wMOD�K� 4702
 1256 XOK�� dJ�F�Ë ¨wMOD�K� 1894 rNM� Î «dO�√ 2229 qOK��«  «dJ�F� vK� sO�“u� «u�U�Ë
 rN�«d� ‚ö�≈ Òr� ¨wMOD�K� 794 rNM� Î «dO�√ 873 bM�d� dJ�F�Ë  ¨wMOD�K� 1136 rNM� Î «dO�√

Æ1949 —U�√ j�«Ë√ w� Èd�√ ‰œU�� WOKL� w�
 …d�N�« WOKL� qON�� w� dO�� ÏdO�Q� sOD�K� w� W�eOK��ù« WO�UO�K� ÊU� W�«b��« cM� sJ�   
 t�Ë w� ·u�u�« p�c�Ë ¨WOM�uL��« œ«uL�«Ë œU�F�U� r�œ«b�≈Ë rN�d�UM�Ë ¨sOD�K� v�≈ W�œuNO�«
 XLE�Ë ¨WLN� œUM�≈ Ë√  WL�U�� ÊËœ ¡U�d�_«  U�L�  öI�FL�«  X�U{ YO� ¨WOMOD�KH�«  …—u��«
 u��  Êu���«  w�  X�“Ë  ¨Í—U�  Õö�  …“UO�  œd�L�  Â«b�ùU�  rJ��  X�«—Ë  W�dJ�F�«  r�U�L�«
  «dzU� s� WK�UJ�« UN��K�√Ë U�œbF� r�œuM� s� W�—bL�« …b�bF�« ‚dH�« XC�Ë ¨¡U�d�_« s� sOH�√

ÆÈdI�« vK� WE�U��«  U�«dG�« ÷d� Òr� p�c� Î̈öO�I�Ë ÎUJ�� sFL�  U�U�œË
 d��√ UNzUA�≈ vK� dL� r� w��« ¨…b��L�« r�_« W�O� v�≈ sOD�K� WOC� X�u�� 1947 ÂU� w�Ë   
  U�ôu�« XDG{ ¨…b��L�«  U�ôu�« w� rJ��«  U��R� w� ÍuI�« ÍœuNO�« –uHMK� Î «dE�Ë ¨sO�U� s�
 ¨W�œuN�Ë WO�d� sO��Ëœ v�≈ sOD�K� rO�I�� WO�u� vK� o�«u�� …dOGB�« ‰Ëb�« vK� …b��L�«
 ¨54%W�U�L�  W�œuN�  sO��Ëœ  v�≈  sOD�K�  rO�I��  1947Ø11Ø29  w�  181  —«dI�«  —b�Ë
 ‰ö��ô UN�D� cOHM�� WO�uONB�«  «uI�«  √b� 1948 ÂU� lO�— w�Ë ÆWOI��L�« W�U�L�« w� WO�d�Ë
 2500 ÂU�√ ÍbM� 50000 mK��  «u�  bA�Ë ¨sO�M� q�� …bF� X�U� w��« WOMOD�KH�« w{«—_«
 v�≈  œ«œ“« Ê√ WO�uONB�«  «uI�« X��� U�Ë ¨»dF�« sO�uD�L�« iF� l� w�U�_« s� w�F� q�UI�
 W�d� 213  «uI�« pK� XK��«Ë ¨…œÒbF��  «œUO� X�� w�d� ÍbM� 40000 q�UI� ¨ÍbM� 121000

Æ1948Ø5Ø15 w� w�UD�d��« »«b��ô« ¡UN��« q�� ÎU��ô 141000  œd�Ë
 vK� W�U�Ë WM�� X�d��U� ¨rO�I��« ŸËdA� Õ«d��« w�  QD�√ UN�√ …b��L�« r�_«  dF�Ë   
 œuF�  Ê√  vK�   ËœU�d�  d�√  ¨W�U�uK�  sOD�K�  v�≈   ËœU�d�  p�u�  X�uJ�«  XK�—√Ë  sOD�K�
 d�dI��«  Áœ«b�≈  bM�Ë  ¨rO�I��«  Õ«d��ô  ÎU�ö�  Î̈UO�d�  VIM�«  vI��  Ê√Ë  Î̈ «—u�  r�—U�œ  v�≈  ÊËR�ö�«
 d�≈  vK� ÆbF� ULO� åwKOz«d�ù«ò ¡«—“u�« fOz— dO�U� …œUOI� WO�uON� W�UB� t��U��« ¨wzUNM�«
 sOD�K� ‰UL� w�Ë ¨sOD�K� w� »dF�« sOM�«uL�«Ë œuNO�« sO� W�—UC�« „—UFL�«  b��« —«dI�« «c�
 «u�U�Ë  ¨rNO�≈  œbL�«  ‰u�Ë  «uKN�  Ê√  bF�  œuNOK�  ÊU�O�  18  w�  U�d��  WM�b�  ÊuO�UD�d��«  rK�
 WOK�√ rN�√ W��� »dF�« UN�UJ� ¡ö�ù «u�—c�Ë WM�bL�« v�≈ …dO�c�« Ë WO�dF�« …b�M�« ‰u�Ë ÊËœ

  ÆWM�UNB�« bO� jI�� WOMOD�K� WM�b� ‰Ë√ U�d�� X�U�Ë ¨W�œuNO�« W�d��_« —b� rNOK� vA��
 w��« 1967 ÂU� W�JM� Î «—Ëd� ¨Èd�√  U�J� UN�F�� q� ¨1948 ÂU� WOMOD�KH�« W�JM�« t�M� r�
 …U ÒL�L�« a�L�« W�Ëb�« ÍuM� U� v�≈ Îôu�Ë ¨Êœ—_« u�� rNLEF� wMOD�K� n�√ 200 u��  œd�
 …b�b� W�J� ‰ö�ù WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« s� r�b� WOMOD�KH�« —«u�_« rC� tKF� åqOz«d�≈å?�
 dJM�Ë sO��ö�«  WOC� WOHB� vK� qLF� w��«  ¨åÊdI�«  WIH�å?� vL�� U� Êö�S� UN�uB�  √b�
 ¨rNM�Ë w� w��—U��«  rNI� s� t�O�ËdA� bL��� Íc�«  dOBL�«  d�dI�Ë …œuF�«  w� rNI� rNOK�
 w�Ëb�« Êu�UI�« ∆œU�� tKHJ�Ë ¨ UIH� Ë√ ÂœUI� Í√ tDI�� ôË ∆—U� w�UO� Àb� Í√ ÁdOG� ôË
 U�“d�√ s�Ë W�öF�«  «– …b��L�« r�_« W�O�  «—«d� v�≈ W�U{ùU� ¨WO�Ëb�«  «b�UFL�«Ë  UO�UH�ô«Ë
 w� o��« ÊU��≈ qJ� ÒÊ√ò tM� 13 …œUL�« w� ¡U� Íc�«Ë 1948 WM� ÊU��ù« ‚uI�� wL�UF�« Êö�ù«
 —œUB�« ©œ – 194® r�— WOFL��« —«d�Ë WF�«d�« nOM� WO�UH�« p�– vK�  b�√ UL� ÆåÁœö� v�≈ …œuF�«
 w� ¨…œuF�U� ÕUL��« »u�Ë —dI�ò ∫w�ü« vK� hM� w��«Ë ©11® r�— …dIH�« 1948Ø12Ø11 a�—U��
 l�œ »u�ËË ¨rN�«dO� l� Âö�� gOF�«Ë r�—U�œ v�≈ …œuF�« w� sO��«d�« sO��ö� sJL� X�Ë »d�√

 U�bM� ¨—dC� »UB� Ë√ œuIH� q� s�Ë r�—U�œ v�≈ …œuF�« Âb� ÊË—dI� s�c�«  UJK�L� s�  UC�uF�
 s� —dC�« Ë√ Ê«bIH�« p�– s� ÷uF� Ê√ ¨·UB�ù«Ë w�Ëb�« Êu�UI�« ∆œU�L� ÎUI�Ë ¨V�«u�« s� ÊuJ�

ÆåW�ËR�L�«  UDK��« Ë√  U�uJ��« q��
 “ ? 3151 r�— U�—«d� s� ÎU�öD�« W�UF�« WOFL��«  —b�√ bI� ¨ÊU�U� Ê«—uD� Àb� 1975 ÂU�
 sO� W�dBMF�« sO� rO�_« n�U���«ò tO� X�«œ Íc�« 1973Ø12Ø14 a�—U�� —œUB�« ©28 ? …—Ëb�«®
  U�uJ�Ë ‰Ëœ ¡U�ƒ— fK�� Ác��« Íc�« ©12 ? œ® 77 —«dI�« s�Ë ¨åWO�uONB�«Ë WO�uM��« UOI�d�√
 1975Ø8Ø1?  7Ø28  s�   bI�  w��«  ¨…dA�  WO�U��«  W�œUF�«  t�—Ëœ  w�  WOI�d�_«  …b�u�«  WLEM�
 w� sOL�U��« sO�dBMF�« sO�UEM�«Ë WK��L�« sOD�K� w� r�U��« ÍdBMF�« ÂUEM�« Ê√ò tO� È√—Ë
 qJO� UN�Ë Î̈UOK� ÎU�UO� qJA�Ë ¨„d�A� Í—ULF��« q�√ v�≈ l�d� ¨WO�uM��« UOI�d�√Ë Íu�U�L�“
 ÎU�öD�«Ë ¨åt��d�Ë ÊU��ù« —«b�≈ v�≈ WO�«d�« UN��UO� w� ÎU�uC� ÎU�U��—« j��d�Ë ¨b�«Ë ÍdBM�
 dL�R� w� UL�œUL��« r� s�c�« sOO�Ëb�« s�_«Ë rK��« rO�b� WO�O�«d��«Ë w�UO��« Êö�ù«ò Ê√ s�
 U�«œ√  b�  1975  »¬  30  v�≈  25  s�  …d�H�«  w�  ULO�  w�  bIFML�«  “UO��ô«  Âb�  ‰Ëœ  WO�—U�  ¡«—“Ë
 Ác� W�ËUI� Ê«bK��« lOL� U��U�Ë sOOL�UF�« s�_«Ë rK�K� Î «b�bN� UNH�u� ¨W�—œ vB�Q� WO�uONB�«
 r�— U�—«d� 1975Ø11Ø10 a�—U�� W�UF�« WOFL��«  —b�√Ë ¨åWO�U�d��ù« W�dBMF�« UO�u�u�b�_«
 WO�uONB�« Ê√ —dI�ò ∫…—u�cL�«  UO�O��« œd� bF� …dO�_« t�dI� w� ¡U� Íc�« ¨©30 ? …—Ëb�«® 3379

ÆåÍdBMF�« eOOL��«Ë W�dBMF�« ‰UJ�√ s� qJ�
 ? …—Ëb�«® 3376 r�d� Î «—«d� 1975Ø11Ø10 a�—U�� WOFL��« —«b�S� q�L� bI� w�U��« —uD��« U�√
 Z�U�d� œ«b�≈ UN�HK�Ë ¨W��U��« t�uI�� wMOD�KH�« VFA�« W�—ULL� vMF� WM�� t��uL� XKJ� ©30
 —«d�  w�  UN�  ·d�FL�«  ‚uI��«  W�—UL�  s�  wMOD�KH�«  VFA�«  sOJL�  tM�  bBI�«  ÊuJ�  ÍcOHM�
  U�ONK� ‚U�OL�« UN�u� w��«  UDK��« q� —U���ô« sOF� …c�¬ ¨©29 ? …—Ëb�«® 3236 W�UF�« WOFL��«
 ¨ÂUF�« tMO�√ WD�«u� s�_« fK�� v�≈ ‰Ë_« U�d�dI� WM�K�« X�b� b�Ë ¨…b��L�« r�_« w� WO�Ozd�«
 —«dI�« ŸËdA� Ê√ dO� ¨W�d��_U� UNOK� o�«ËË 1976 Ê«d�e� w�  UO�u��« g�U�Ë d�dI��« Y���
 U�d�dI� X�bI� ¨W�UF�« WOFL��« v�≈ Î «d�dI� ÂU� q� ÂbI� WM�K�« Ác�  √b� Æw�dO�_« iIM�U� jI�
 …—Ëb�«  v�≈  ¨1976Ê«d�e�  w�  s�_«  fK��   UA�UM�  tO�≈  X�¬  w��«  W�O�M�«  l�  ¨—u�cL�«  ‰Ë_«
 …—Ëb�«® 20Ø31  U�—«d� w� WM�K�«   UO�u� W�UF�«  WOFL��«  d�Q� ©1976® sO�ö��«Ë W�œU��«
 ¨åÈd�√  …d�   UO�u��«  Y��  vK�  s�_«  fK��  X��Ë  ¨1976Ø11Ø24  a�—U��  —œUB�«  ©31?
 WOC� q� u�� ÂbI� dJ�� X�Ë w� oI��� wJ� WM�K�«  UO�u� cOHM�� W�“ö�« dO�«b��« –U��« WOG�
 ”—UL� ÎU�cOHM� ÎU��U�d� WM�K�« d�dI� sLC� Æò j�Ë_« ‚dA�« w� rz«œË ‰œU� rK� —«d�≈Ë ¨sOD�K�
 sO�K�d� Z�U�d��« sLC� b�Ë ¨…œuF�« o� UNO�Ë ¨W��U��« t�uI� t�U�√ vK� wMOD�KH�« VFA�«

∫sO��ö�« …œuF�
 W�u�d� dO� …œu� w�Ë ¨1967 Ê«d�e� »d� W�O�� «u�e� s�cK�« …œuF� ∫v�Ë_« WK�dL�«  1≠

ÆÎ«—u� U�cOHM� r��Ë ¨◊d� ÍQ�
 v�u��Ë ¨1967Ë 1948 w�U� sO� WF�«u�« …d�H�« w� «u�e� s�cK�« …œuF� ∫WO�U��« WK�dL�«  2≠
 W�“ö�«  U�O�d��« –U��« ¨WOMOD�KH�« d�d���« WLEM�Ë WOMFL�« ‰Ëb�« l� ÊËUF��U� ¨…b��L�« r�_«
 rN� l�bO� …œuF�«  ÊË—U��� ô s�cK�«  U�√Ë ¨rN�UJK�L� Ë r�—U�œ v�≈  …œuF�«  s� sO��ö�«  sOJL��

ÆnBM� Ë ‰œU� i�uF�
 o�UML�« w� ÊU��ù« ‚uI� U�UC� UN��«—b� W�O�� ? 1969 —«–¬ w� ÊU��ù« ‚uI� WM�� XKJ� 
 w� oOI��K� ªUO�ö��u�Ë bMN�« ¨‰UGM��« ¨UO�«eM� ¨ËdO� ¨U�LM�« s� ÎUH�R� qL� o�d� XKJ� ? WK��L�«
 ÊËUF� Âb� r�—Ë ¨WF�«d�« nOM�  UO�UH�ô ULO� ô ¨ÊU��ù« ‚uI�� …dL��L�« åqOz«d�≈ò  U�UN��«
  U�UN��«  b�R�  ¨1970Ø1Ø20  w� ÎöBH� Î«d�dI� Âb�Ë ¨tKLF� ÂU� bI� o�dH�«  «c� l� åqOz«d�≈ò
 qLF�«  o�d�  UNO�≈  q�u�  w��«  ZzU�M�«  ÊU��ù«  ‚uI�  WM��   b??�√Ë  ¨WO�UH�ô«  ÁcN�  åqOz«d�≈ò

Æ’U��«
  «—«d�  …b�  ¨WO�Ëœ   «dL�R�Ë  ÊU��Ë  f�U��Ë   U�O�  …b�   —b�√  ¨tK�  p�–  v�≈  Î «œUM��«   
 ‚uI� WM� bF� WM�  b�√ UL� ¨UN��«œ√Ë ÊU��ù« ‚uI�� …dL��L�« åqOz«d�≈ò  U�UN��« UNO�  b�√
 …—uB�  åqOz«d�≈ò  X�œË  åwKOz«d�ù«ò  ‰ö��ô«  —«dL��ô  b�bA�«  UNIK�  s�  X�d�√Ë  ¨sO�“UM�«
 WO�dF�«  w{«—ú� WO�u�UI�«  WFO�D�«  dOOG� v�≈  ÍœR� ¡«d�≈ Í√ –U��« s� Î«—u� nJ�«  v�≈  …—dJ��
 Æ©1981Ø12Ø16 a�—U� 147Ø36 r�— —«dI�«® w�UJ��« UN�O�d� Ë√ ¨w�«dG��« UNKOJA� Ë√ ¨WK��L�«
 t���Ë t� Õd� Íc�« o��« u�Ë ¨rNO{«—√Ë rN�“UM� v�≈ W�ËdAL�« dO� …œuF�U� sO�“UM�« o� U�√
 W��U��« …—Ëb�«® 2252 r�— U�—«dI� W�UF�« WOFL��«Ë 237 Á—«dI� 1967Ø6Ø14 cM� s�_« fK��
 åqOz«d�≈ò u�b� w��« W�UF�« WOFL��« w� —dJ�L�« bO�Q��« Ÿu{u� ‰«e� ö� ¨1967Ø7Ø4 w� ©Wz—UD�«
 Í√  ÊËœ  rN�uO�  v�≈  sO�“UM�«  …œU�ù  W�UF�   «uD�  –U��«ò  v�≈  …—Ëœ  bF�  …—ËœË  WM�  bF�  WM�
 1971Ø12Ø6  a�—U��  ©26  …—Ëb�«®  Ã  2792  r�—  U�—«dI�  W�UF�«  WOFL��«   dJM��«Ë  ÆådO�Q�
 ¨sO��ö�«  T�ö� Âb� s� Î«—u� n�u��«ò  v�≈  qOz«d�≈ X�œË ¨…e� s� sO��ö� Íd�I�«  qO�d��«
 sOOMFL�« sO��ö�« …œU�ù W�—u�  «uD� –U��U� X��U�Ë åWO�U��« r�UMJ� s�U�√ s� rNKO�d� s�Ë
 w�  U�KD�« Ác� q��  —ÒdJ�Ë ¨årN��U�ù W��UM� T�ö� W�ON� v�≈Ë ¨UNM� «uK�— w��« T�öL�« v�≈
 «Ëœd� v�«b� sOOMOD�K� sO��ô s� qJA�� w��« sO�“UM�« W�� ÒÊ√ d�c�« s� wM�Ë ÆWI�ô  «—Ëœ
 w{«—_«Ë WOMOD�KH�« w{«—_« s� sO�“UM�« W��Ë ¨W��U��« Ë√ WO�U��« …dLK� «u���√Ë rN�ULO�� s�
 ‚uI�  w�  UN���  œ—Ë  w��«  ‚uI��«  rNOK�  o�DM�  UL�≈  ¨1967  ÂU�  XK��«  w��«  Èd�_«  WO�dF�«
 s�c�« s� v�«bI�« sO��ö�« —U���U� ¨sO�“UM�« ‚uI�  b�√ w��«  «—«dI�« v�≈ W�U{ùU� ¨sO��ö�«

Æ «—«dI�« Ác� rNOK� o�DM�ò œb� sO��ô åW��U��« Ë√ WO�U��« …dLK� «Ëœd�

 U�“d�√Ë WO�Ëb�«  U�u��L�« vK�  «dOG� bF�Ë j�Ë_« ‚dA�« WIDM� w� »Ëd� …b� bF�Ë    
 ‰Ëœ ôË WO�dF�« WF�U��« dO�Q� Âb�Ë WO�«d��ô« W�uEML�« bI� ◊«dH�«Ë w�UO�u��« œU��ô« ◊«dH�«
 b�U�Ëœ w�dO�_« fOzd�« sK�√ 2020 w�U��« Êu�U� 28 w�Ë ¨WO�ö�ù« ‰Ëb�« WD�«— ôË “UO��ô« Âb�
 wKOz«d�ù« ¡«—“u�« fOz— Á—«u� v�≈Ë iO�_« XO��U� ÁbI� w�U�� dL�R� w� ÊdI�« WIH� V�«d�
 ¨åqOz«d�≈ò W�Ëb� v�L� UL� …√e�� dO� WL�U� ”bI�« ∫vK� WIHB�«  u��«Ë ¨u�UOM�� sO�UOM�
 W�Ëœ w� åqOz«d�≈ò Ê√  ÊuOMOD�KH�«  ·d�F�Ë ¨—«u�_«Ë  UM�u��L�«  vK� UN�œUO�� ·«d��ô«Ë
 ÷uNM�«Ë —UL���ö� —ôËœ —UOK� 50 r�bI� ¨…œuF�U� o��« sOOMOD�KH�« sO��ö� ÊuJ� s�Ë ¨W�œuN�

Æa�« wMOD�KH�« œUB��ôU�
 …d�U�� WIHB�« Êö�≈ bF� WOMOD�KH�« …œUOI�« ŸUL��« ‰ö� t�LK� w� sK�√ ”U�� œuL�� sJ�
 UN��cO�Ë ¨dL� s� …d�«RL�« WIH�Ë ¨W�ËU�L�«Ë lO�K� X�O� UM�uI� q�Ë ¨lO�K� X�O� ”bI�« Ê√

ÆW�œUF�« UM�OC� vK� d�P��«Ë WOHB��« l�—UA� q� X��– UL� a�—U��« q�«e� v�≈ UM�F�
∫vK� bO�Q��« ‰ö� s� Âö�K� UN��ƒ— WOMOD�KH�« d�d���« WLEM�  œÒb� bI� —U�ù« «c� w�Ë   

 ¨242 s�_« fK�� —«dI� ÎöL� ª1967 Ê«d�e� s� l�«d�« œËb� v�≈ q�UJ�« wKOz«d�ù« »U���ô« ≠
ÆÂö��« q�UI� ÷—_« √b��Ë

 ¨1980  ÂUF�  478  r�—  s�_«  fK��  —«dI�  ÎöL�  ªWO�dF�«  ”bIK�  åwKOz«d�ù«ò  rC�«  ‰UD�≈  ≠
ÆsOD�K� W�Ëb� WL�U� ¨WOMOD�KH�« …œUO�K� UN�œu�Ë ¨UNM� ÂU��« åwKOz«d�ù«ò ¡ö��«Ë

 r�_«  «—«d� W�U�Ë ¨1980 ÂUF� 465 r�— s�_« fK�� —«dI� ÎöL� ªWO�UDO��ô« WOM��« ¡UN�≈ ≠
ÆWKB�«  «– Èd�_« …b��L�«

Æi�uF��«Ë …œuF�« o� rN� qHJ� Íc�« 194 —«dIK� ÎUI�Ë ¨sO��ö�« ‚uI�� p�L��« ≠
 r�_«  «—«dI� ÎöL� ª‰öI��ô« wMF� UL� ÁdOB� d�dI� w� wMOD�KH�« VFA�« o�� ·«d��ô« ≠
 q�U� vK� WK�UJ�« …œUO��« …œUF��«Ë ¨1397 r�— s�_« fK�� —«d� W�U�Ë ¨WKB�«  «– …b��L�«

Æ…e� ŸUD�Ë ¨”bI�« UNO� UL� WOMOD�KH�« WHC�«
 ¨WO�Ëb�« ÊËRA�« w� d��√ —Ëb� lKDC� Ê√Ë ¨…b��L�« r�_« —Ëœ e�eF� WOL�√ vK� sOD�K� b�R�Ë   
 UML�U� w� WL�UF�L�«  U�b���« WN�«uL� Èd�_« WOLOK�ù«  ULEML�« l� oO�M��«Ë ÊËUF��U� p�–Ë
 UN� ◊uML�« WN��« U�—U���U� ªW�K� W�Q�� w� …b��L�« r�_« Õö�≈ W�Q�� Ê√ d��F�Ë ¨d�UFL�«
 WO�UHA�«Ë WO�«dIL�b�« ÕË— ¡UH{ù ÕU��S� qLF�« …—Ëd{Ë ¨sOO�Ëb�« s�_«Ë rK��« kH� WO�ËR��
 d�«Ë√ e�eF�Ë ¨dO�UFL�« Ã«Ëœ“« W�UO� s� «bOF� ¨s�_« fK��  «—«d� lM� W�UO� vK� W�“ö�«
 UNMOJL� q�√ s� ª…b��L�« r�ú� Èd�_« WO�Ozd�« …eN�_« sO�Ë tMO� „d�AL�« oO�M��«Ë ÊËUF��«
 Ær�UF�« w� —«dI��ô«Ë s�_«Ë rK�K� …œbNL�«Ë WO�UM�L�« q�UAL�« ¡«u��« w� qC�√ …—uB� ÂUOI�« s�
 nK��� w� …dA�ML�« WO�Ëb�« Âö��« kH�  «u�  UO�UF�Ë  U�UA� sOD�K� „—U�� ‚UO��« «c� w�Ë
 WIKF�L�«  UN�«—«d�  cOHM�  vK�  qLF�«  …b��L�«  r�_«  sOD�K�  u�b�  p�c�  Ær�UF�«  w�  Ÿ«eM�«  o�UM�

ÆWIDML�« w� rz«œË ‰œU� Âö� oOI��� w�U�√ VKD�L� ªsOD�KH�
 q�� s� WOMOD�KH�« WOCIK� WO��—U��« …dEM�« q�L� WO�dO�√ uONB�« l�—UAL�«Ë  «—œU�L�« ÒÊ≈     
 —U���ô« sOF� c�Q� r� UN�_ ªl�—c�« qAH�« XN�«Ë UNKL�� w� w��«Ë WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�«
 W�KBL�«  W�b��  …“U�M�  UNKO�UH�  lOL�  w�   ¡U�Ë  ¨wMOD�KH�«  VFAK�  W�ËdAL�«  ‚uI��«
 w��« wMOD�KH�« UM�F� ‚uI� l� ÷—UF�� WD� Í√ Ê≈ ÆsOOMOD�KH�« »U�� vK� åWOKOz«d�ù«ò
 Ê«ËbF�« Ê≈ ÆW�u�AL�« l�—UAL�« s� UN�UI�U�� jI���Ë ¨qAH�« U�dOB� ¨WO�Ëb�« WO�dA�« UN�KH�
 sOLK�L�« vK� Ê«Ëb� tO� sOKBL�«Ë „—U�L�« vB�_« b��L�« vK� Êü« rzUI�« wA�u�« åwKOz«d�ù«ò

Æå U�bIL�«Ë WOM�b�« lz«dA�«Ë ·«d�_« W�UJ� ÊUN��«Ë ¨rN�U�bI�Ë
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7ريا�سة / ت�سلية
منتخب لبنان يواجه �سريالنكا في كوريا الجنوبّية

واآماله كبيرة بالتاأهل بعد ان�شحاب »ال�شمالّية«!

البرازيل والأرجنتين في �شدارة ترتيب

ت�شفيات المونديال لدول اأميركا الجنوبّية

بطل الألعاب القتالّية حبيب نور محمدوف

يتلّقى عر�شًا كرويًا من ليغيون دينامو

الدور الإق�شائّي للدوري الأميركّي بكرة ال�شّلة

ليكرز يوّدع وناغت�س يتاأهل على ح�شاب بليزرز

مباراته  القدم  لكرة  لبنان  منتخب  يخوض 
كوريا  في  غويانغ  ملعب  على  سريالنكا  أمام 
اليوم،  صباح  من  التاسعة  عند  الجنوبية 
المجموعة  ضمن  بيروت،  بتوقيت  السبت، 
الثامنة من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 

»قطر 2022« وكأس آسيا »الصين 2023«. 
وس��ت��ج��رى ال��م��ب��اري��ات ال��م��ؤج��ل��ة من 
جائحة  بسبب  الماضي  العام  منذ  التصفيات 
المجّمعة«  »اللقاءات  صيغة  وفق  كورونا، 
وسط  الجنوبية،  ك��وري��ا  تحتضنها  ال��ت��ي 
مقر  تشمل  مشددة  صحية  وقائية  إج��راءات 
وملعب  التدريب  ومالعب  المنتخبات  إقامة 
دورية  مسحات  إجراء  عن  فضالً  المباريات، 
المقابل،  في  بكوفيد.  اإلصابة  عدم  من  للتأكد 
في   8 على  الجماهيري  الحضور  سيقتصر 
محددة  مناطق  وفي  الملعب  سعة  من  المئة 
من المدّرجات، مع مراعاة التباعد االجتماعي 

وعدم التخالط.
الشمالية  كوريا  انسحاب  بعد  أنه  يذكر 
وحذف نتائجها باتت المجموعة الثامنة مؤلفة 
وتركمانستان  األرض  وأصحاب  لبنان  من 

وسريالنكا. 
على  يتعّين  كان  عدة  مرات  التأجيل  وقبل 
آذار  في  أرضها  على  تركمانستان  لقاء  لبنان 
إلى  والتوّجه  سريالنكا  استضافة  ثم   ،2020

سيول للقاء كوريا في حزيران الماضي.
التصفيات  في  مبارياته  لبنان  وإفتتح 
على  الشمالية  كوريا  أمام  بتعثره  المزدوجة 
في  يفوز  أن  قبل  رّد،  دون  من  بهدفين  أرضها 

بيروت على تركمانستان )2 – 1(. 
لبنان  حقق   ،2019 األول  تشرين   15 وفي 
بتغلّبه  الثامنة  المجموعة  في  الثاني  فوزه 
رّد،  دون  من  أه��داف  بثالثة  سريالنكا  على 

سجلها حسن معتوق وهالل الحلوة )2(. 
ثم فرض تعادالً على كوريا الجنوبية ووقع 
بمطب آخر أمام جارتها الشمالية في بيروت، 
ما أفاد تركمانستان لتتصدر ب�9 نقاط وبفارق 
لها  تتبقى  التي  الجنوبية  كوريا  عن  نقطة 
مباراة وإضافية ولبنان وكوريا الشمالية قبل 
انسحابها وإلغاء نتائجها والنقاط المحصلة 

في المواجهات معها. 
وبالتالي أضحت كوريا الجنوبية متصدرة 
تليهما  لبنان،  عن  األهداف  وبفارق  نقاط  ب�7 

تركمانستان ب�6 نقاط، وال شيء لسريالنكا.

وفي ضوء هذه المستجدات، يتطلّع منتخب 
لبنان للمضي بعيداً في هذا االستحقاق ناشداً 
ومتابعة  القارية،  البطولة  إلى  مباشراً  تأهالً 

المشوار المونديالي.
في المؤتمر الصحافي الرسمي قبل المباراة 
الفني  المدير  ت��ط��رق  ُب��ع��د،  ع��ن  ن��ّظ��م  ال���ذي 
لمنتخب لبنان جمال طه إلى حسنات خوض 
أن  مؤكداً  وسيئاته،  تجّمع  ضمن  التصفيات 
ونتطلّع  لالستحقاق  وجاهز  جيد  »منتخبنا 
لحصد النقاط التي تخوّلنا بلوغ الدور الثالث 
مباشرة  والتأهل  المونديال  تصفيات  من 

لنهائيات كأس آسيا«. 
حسن  المنتخب  قائد  »غياب  أن  إلى  الفتاً 
شك،  دون  من  مؤثر  اإلصابة  بداعي  معتوق 
ليصنعوا  المسؤولية  قدر  على  زم��الءه  لكن 

فارقاً ويحققوا األمنية المشتركة«. 
الالعبين  ش��ع��ور  ع��ن  س���ؤال  على  ورداً 

واستثمار  بالفوز  مطالبين  لكونهم  بالضغط، 
طه:  ق��ال  الشمالية،  كوريا  انسحاب  ورق��ة 
المجموعة  ق��وة  التحليالت  بعض  »تحصر 
ومنتخبنا.  األرض  صاحبة  الجنوبية  بكوريا 
وربما هذا منطقي قياساً إلى النتائج المسجلة 
بلوغ  على  معتادة  ب��ات��ت  ك��وري��ا  واع��ت��ب��ار 
المنتخبات  أقوى  وأحد  المونديال  نهائيات 
اآلس��ي��وي��ة وت��ض��م الع��ب��ي��ن ف��ي ال��دوري��ات 
وليد  يبقى  المؤثر  العامل  لكن  األوروب��ي��ة، 
شيء  وال  ال��م��ب��اراة  م��ج��ري��ات  أي  س��اع��ت��ه، 
عاشت  عناصر  منتخبنا  صفوف  في  غيرها. 
الخبرة  تمتلك  وه��ي  سابقة  استحقاقات 
هذه  تعيش  وأخرى  أقوله،  ما  معنى  وتعرف 
في  كبيرة.  وتطلعاتها  األولى  للمرة  التجربة 
الخالصة، الجميع متحّمس ألداء المطلوب منه 
ايجابية.  مميزة  نقلة  تحقيق  في  والمساهمة 
وقد طلبت منهم التركيز الميداني فقط واللعب 

بأريحية ما يبرز مهاراتهم ويحقق أحالمهم«. 
من جانبه اعتبر قائد المنتخب نور منصور أن 
التحضير  على  وثابروا  الكثير  بذلوا  الالعبين 
في الظروف الصعبة بهدف التأهل. وأضاف: 
ونعتمد  حدة،  على  مباراة  كل  مع  »سنتعامل 
ج��دارة  عن  لنعبر  خطوة  الخطوة  سياسة 

واستحقاق«.
الفني  اإلداري  االج��ت��م��اع  ع��ق��د  وأم���س 
التنسيقي عبر تطبيق »زووم« وأداره المراقب 
المنتخبات  ممثلو  وحضره  س��وب��رة،  ج��اك 
التي  التدابير  خالله  واستعرضت  المشاركة 
كما  ونجاحها.  المباريات  سير  حسن  تكفل 
اعتمدت ألوان لباس الالعبين لكل من اللقاءات 
المقررة في التصفيات. واختار منتخب لبنان 
اللون  المرمى  )ح��ارس  كامالً  األحمر  اللون 
ومنتخب  السبت،  لمباراة  ك��ام��الً(  األخضر 

سريالنكا اللون األبيض كامالً.

الفرص  من  العديد  أوروغ���واي  أه��درت 
مع  أه��������داف  ب��������دون  ب��ال��ت��ع��ادل  لتكتفي 
أميركا  تصفي��ات  في  ب��اراغ��واي  ضيفتها 
القدم  لكرة  العالم  لكأس  المؤهلة  الجنوبية 

 .2022
وخالل اللقاء ألغى الحكم هدف جوناثان 
التسلل  بداعي  أوروغواي  العب  رودريغيز 
في الشوط األول، كما مسحت الكرة الرأسية 

العارضة.  لسواريز 
البديل  زميله  وشكل  س��واري��ز  واجتهد 
سيطرة  م��ع  خ��ط��ورة  ت��وري��س  ف��اك��ون��دو 
أوروغوايانية على المباراة لكنها فشلت في 

هز الشباك. 
سجلها  على  الباراغواي  حافظت  وبذلك، 
الرسمية  للمباراة  الهزيمة  م��ن  الخالي 
العام  منذ  لها  سلسلة  أطول  وهي  الثامنة 

 .2011
نقاط  سبع  إلى  منهما  كل  رصيد  وارتفع 
إلى  التأهل  سباق  في  مباريات  خمس  من 
البرازيل  وتتصدر  ق��ط��ر.  ف��ي  النهائيات 
مواجهتها  قبل  نقطة   12 برصيد  التصفيات 

اإلكوادور. 
مراكز  أرب��ع��ة  أول  أص��ح��اب  وسيتأهل 
مباشرة إلى النهائيات فيما يخوض خامس 

العالمية.  التصفيات  الترتيب ملحق 
بنتيجة  بوليفيا  فازت  سابق،  وقت  وفي 
األول  انتصارها  لتحقق  فنزويال  على   1-3
المركز  بوليفيا  وت��رك��ت  التصفيات.  ف��ي 
أصبحت  التي  البيرو  ف��وق  لتقفز  األخير 
حتى  التصفيات  في  تفز  لم  التي  الوحيدة 

اآلن.
على ملعب آخر، نجح ليونيل ميسي بهّز 
التي  المباراة  خالل  جزاء،  ركلة  من  الشباك 
 �  1( تشيلي  مع  األرجنتين  بتعادل  انتهت 

.)1
التعادل  سانشيز  أليكسيس  وأدرك 

من  تمريرة  بعد   37 الدقيقة  في  لتشيلي 
غاري ميديل. 

وأنقذ كالوديو برافو حارس تشيلي ركلة 
في  التعادل  على  ليحافظ  ميسي  من  حرة 

نهاية الشوط األول. 
وك���ان���ت ال���م���ب���اراة ال��ت��ي أق��ي��م��ت في 
الرسمية  ه��ي  إس��ت��رو«  دي��ل  »سانتياغو 

األولى لألرجنتين منذ تشرين الثاني، وقدم 
الفريقان أداء متواضعاً. 

سجلها  على  األرجنتين  حافظت  وهكذا، 
أم��ام  أرض��ه��ا  على  الهزيمة  م��ن  ال��خ��ال��ي 
أنها  كما  التوالي  على   35 للمباراة  تشيلي 
الهزيمة  منذ  مباراة   12 آخر  في  تخسر  لم 
أميركا  كوبا  كأس  نهائي  قبل  البرازيل  أمام 

في 2019. 
في  الثاني  المركز  األرجنتين  وتحتل 
قطر  ف��ي  للنهائيات  المؤهلة  التصفيات 
م��ب��اري��ات  خ��م��س  م��ن  نقطة   11 ب��رص��ي��د 

متأخرة بنقطة واحدة عن البرازيل. 
ال��س��ادس  ال��م��رك��ز  ف��ي  تشيلي  وت��أت��ي 

بخمس نقاط من خمس مباريات.

عرضا  دينامو«  »ليغيون  نادي  رئيس  الخيالوف  شامل  قّدم 
نورمحمدوف  حبيب  الروسي  المعتزل  القتالية  الفنون  لبطل 

لالنضمام كالعب لفريق كرة القدم في النادي. 
قلعة  محج  مدينة  أندية  أحد  هو  دينامو«  ونادي »ليغيون 
حبيب،  رأس  مسقط  الروسية  داغستان  جمهورية  عاصمة 
وينشط فريق كرة القدم في النادي ضمن دوري الدرجة الثالثة 

في روسيا. 
ونشر الخيالوف رئيس النادي عبر صفحته في »إنستغرام« 
القدم  كرة  لفريق  لالنضمام  بدعوته  وأرفقها  لحبيب،  صورة 
إلى وضع  العقد جاهز وبحاجة فقط  أن  إلى  النادي، مشيراً  في 

المبلغ المالي والتوقيع. 
وقت  لحبيب في  منشور  على  رداً  الخيالوف  مبادرة  وجاءت 
مع  القدم  بكرة  لعبه  أثناء  فيديو  مقطع  نشر  حين  اليوم  سابق 
أصدقائه، وذكر فيه نادي »ليغيون دينامو« قائالً: »أنا بحاجة 

للتحفيز يا إخوتي«. 
يذكر أن حبيب، كان قد أعلن اعتزاله رياضة الفنون القتالية 
2020 بعد فوزه في نزاله ضد  24 تشرين األول  المختلطة، في 
ظبي،  أبو  اإلماراتية  العاصمة  في  جاستن غايغي  األمريكي 
كجزء من بطولة UFC 254، بعد تحقيقه 29 انتصاراً، من دون 

أن يتعّرض ألي هزيمة. 
والجدير ذكره أن منّظمة )aca( أعلنت عن استعدادها لدفع 
400 مليون روبل لحبيب مقابل خوضه لنزال أخير في رياضة 

الفنون القتالية المختلطة.

ت��أه��ل دن��ف��ر ن��اغ��ت��س إل���ى ال����دور قبل 
السلة  كرة  بدوري  الغربي  للقسم  النهائي 
 115-126 فوزه  بعد  للمحترفين  األميركي 
الليلة  بليزرز  تريل  بورتالند  مضيفه  على 
لمصلحة   2-4 النتيجة  لتصبح  الماضية، 
على  تحسم  التي  السلسلة  ف��ي  ناغتس 

أساس األفضل في سبع مباريات. 
ضد  النهائي  قبل  في  ناغتس  وسيلعب 
أنجليس  لوس  أخ��رج  ال��ذي  صنز  فينكس 
سلسلة  في   2-4 بالفوز  اللقب  حامل  ليكرز 

مواجهتهما. 
بورتر  مايكل  من  الرائع  األداء  وساهم 
قائد  ليالرد  وداميان  ناغتس  العب  جونيور 
بتقدم  انتهى  متكافئ  أول  شوط  في  بليزرز 

صاحب األرض 60-68.
 14 من  نقطة   26 جونيور  بورتر  وأحرز   
تصويبة فيما سجل ليالرد 19 نقطة. وتغّير 
الحال تماماً في الربع الثالث في ظل تراجع 

أداء بورتر جونيور وليالرد. 
المباراة  على  سيطرته  بليزرز  ليفرض 
الجماعي  األداء  بفضل   68-82 ويتقدم 
أنطوني  وكارميلو  ماكولوم  سي.جيه  من 

ونورمان باول. 
 84-97 إل��ى  النتيجة  وصلت  وبعدما 
الث��الث  الرب���ع  من  دقائ��ق  ثالث  آخر  في 
يوكيتش  نيكوال  بقيادة  ناغتس  انتفض 
إلى  النتيجة  ليقلص  م��وري��س  ومونتي 

 .98-101
األخير  الربع  الضيف  الفريق  واستهل 
نقاط  س��ب��ع  م��ق��اب��ل  نقطة   12 بتسجيل 
ثم  دق��ائ��ق  س��ت  أول  ف��ي  األرض  لصاحب 
-117 ليتقّدم  متتالية  نقاط  سبع  أح��رز 

لبليزرز.  واضح  تراجع  وسط   108
وحسمت رمية ثالثية من آرون جوردون 
الذي  بليزرز  استسالم  بعد  ناغتس  ف��وز 
اإلقصائية  ل���ألدوار  األول  ال��دور  من  خ��رج 

للمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم. 
ص��دارة  ف��ي  ال��م��ب��اراة  يوكيتش  وأن��ه��ى 
نقطة   36 برصيد  ناغتس  مسجلي  قائمة 

فيما أضاف موريس 22 نقطة. 
صفوف  في  تسجيالً  األكثر  ليالرد  وكان 
نقطة   21 مقابل  نقطة   28 ول��ه  ب��ل��ي��زرز 

لماكولوم.
أنجليس  ل��وس  ودع  ثانية،  مباراة  في 
بعد  اإلقصائية  األدوار  اللقب  حامل  ليكرز 

خسارته )4-2( أمام فينكس صنز. 
على  السادسة  المباراة  خسر  وب��ذل��ك، 
كارثي  أداء  بعد   ،)100-113( أرض���ه 
ديفيز  أنطوني  وخ��روج  األول،  الربع  في 

لإلصابة باكراً. 
إي��ق��اف دي��ف��ن بوكر  ل��ي��ك��رز ف��ي  وف��ش��ل 
المتوقع  غير  وعلى  نقطة،   47 أحرز  الذي 
األساسية،  ليكرز  تشكيلة  في  ديفيز  شارك 
بسبب  الخامسة  المباراة  عن  غيابه  بعد 
تبعده  أن  المفترض  من  كان  التي  اإلصابة 

حتى المباراة السابعة لو انتصر فريقه. 
بسبب  ديفيز  خرج  دقائق  خمس  وبعد 
ليبرون  على  العبء  ليصبح  اإلصابة  تجدد 
بوكر  إيقاف  في  ليكرز  فشل  كما  جيمس، 
مقابل  نقطة،   20 لتسجيل  صنز  قاد  الذي 
دقائق   5 آخر  في  األرض  لصاحب  نقاط   4
األول  الربع  بوكر  وأنهى  األول.  الربع  من 
 )14-36( صنز  ليتقدم  نقطة   22 مسجالً 
اللقب. حامل  من  كارثي  هجومي  أداء   بعد 
وعزز صنز تفوقه بفارق 29 نقطة في بداية 
في  ليكرز  دفاع  انهيار  وسط  الثاني،  الربع 

غياب ديفيز وأندري دروموند. 
-62( متفوقاً  األول  الشوط  صنز  وأنهى 
بوكر 11 نقطة أخرى.  أضاف  بعدما   ،)41

الثالث  الربع  في  كثيراً  ليكرز  وتحّسن 
 )76-89( النتيجة  لتصبح  بوكر  وأوق��ف 

قبل بداية الربع األخير.
وبدا أن ليكرز ربما يكمل انتفاضته عندما 
سجل كينتافيوس كالدويل - بوب نقطتين 
 8 قبل   )84-94( إل��ى  النتيجة  ليقلص 

دقائق من النهاية. 
متتالية  نقاط  سبع  بتسجيل  صنز  ورد 
ورغم  ال��م��ب��اراة.  على  سيطرته  ليستعيد 
إلى )104-93( مع  النتيجة  تقليص ليكرز 
بفارق  تفوقه  صنز  استعاد  دقائق   4 تبقي 

اللقب.  حامل  ليستسلم  نقطة   15
وتصدر بوكر قائمة مسجلي صنز برصيد 
تسجيالً  األكثر  جيمس  كان  فيما  نقطة   47

في صفوف ليكرز )29 نقطة(.

برجاوي ممثاًل لبنان في بطولة العالم للبلياردو

يعود لبنان إلى المشاركة في االستحقاقات الدولية في لعبة البلياردو، بعد أكثر من عام على 
توقف البطوالت بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك من بوابة بطولة العالم 2021. وتتجه األنظار 
إلى  متوّجهاً  أمس  بيروت  غادر  الذي  برجاوي،  علي  محمد  للبلياردو  اللبناني  المنتخب  قائد  إلى 
مدينة ميلتون كينيز اإلنكليزية، حيث سيشارك في بطولة العالم لعام 2021، بدعوة من الشركة 

المنظمة »ماتش روم« وعبر االتحاد اآلسيوي للعبة، بين 6 و10 حزيران الحالي. 
وسط  الدوران،  إلى  دولياً  اللعبة  عجلة  عودة  بعد  األبرز  الحدث  في  لبنان  برجاوي  وسيمثل 
في  العباً   17 أول  من  يعّد  المنتخب  قائد  أن  علماً  العالم،  في  الالعبين  أفضل  أمام  قوية  منافسة 

التصنيف. 
والتي   ،2021 للعام  روزنامته  لتنفيذ  استعداداته  والسنوكر  للبلياردو  اللبناني  االتحاد  وبدأ 
بطولة  من  أكثر  يستضيف  أن  المتوقع  من  حيث  كورونا،  بسبب  العام  اإلقفال  فترة  خالل  توقفت 

على أرضه، بمشاركة نخبة من الالعبين البارزين.

ان�شحاب الأندية الأ�شترالّية 

من دوري اأبطال اآ�شيا!
قال االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أمس الجمعة، إن أندية سيدني إف.سي وملبورن سيتي وبرزبين 
رور األسترالية انسحبت من دوري أبطال آسيا 2021. وأضاف االتحاد في بيان »األمر سيحال اآلن 

إلى لجان االتحاد اآلسيوي ذات الصلة، وسيتم اإلعالن عن القرارات في الوقت المناسب«. 
الدوري األسترالي  ولم يوضح االتحاد اآلسيوي سبب انسحاب األندية األسترالية لكن رابطة 
أعلنت في وقت سابق أنها عّدلت جدول مباريات الدوري بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا في 

والية فيكتوريا. 
وتتضارب مواعيد أدوار خروج المغلوب في الدوري األسترالي مع مباريات دوري أبطال آسيا. 
20 حزيران  التمهيدي يوم  الدور  المفترض أن يلعب برزبين رور ضد كايا إف.سي في  وكان من 

وملبورن سيتي ضد سيزيرو أوساكا في اليوم التالي. 
 25 يوم  المجموعات  دور  في  الكوري  جيونبوك  ضد  إف.س��ي  سيدني  سيلعب  كان  بينما 

حزيران.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

{ د. خلود عبد الّنبي ياسين

واقفة في عزلتي
حائرة بين القوافي

الحائرة..
سائرة خلف الّسواقي

والّسواقي ثائرة
أعزف لحن الّضياع

في بالد خائرة
كّل شيء في بالدي
يمتطي ظهر الّرمال

كّل ثغر
في بالدي

يشتهي ما ال ُيقال

حّتى وجهي
وكّل وجه

تاه في وحل الّسؤال
وأنا علّقت ساقي بوهٍم

سار بي نحو الّسماء
ألالقي وجه شمسي
تهُت في عتم المكان

جّردوني من رؤاي
جّردوني من هواي
زّوجوني العاصفة

واتركوني
بين أحضان القصيدة
دافئ حضن القصيدة

ويقودني لالشتعال... 

ح�صن الق�صيدة

 معنى اللجوء

{ يكتبها الياس عّشي
اشتُّق  ومنها  به،  واعتصم  إليه،  الذ  تعني  لغًة،  لجأ، 
وجمعه:  الالجئ،  الفاعل:  واسم  الملجأ.  المكان:  اسم 

الالجئون.
عجيبة،  معاٍن  فلها  الّسياسة  في  أّم��ا  اللغة،  في  ه��ذا 
وخلعت  النّفاق،  في  دخلت  أيضاً.  ومبتكرة  وغريبة، 
عباءة الحماية التي طالما تغنّى العرب بها كواحدة من 

خصالهم الحميدة.
مسكونة  خيمة  صار  والملجأ  تشّرداً،  اللجوء  صار 
والّدعارة،  وال��ج��وع،  وال��س��الح،  وال��ت��ج��ارة،  بالبؤس، 
والكدية. تحّول الالجئون إلى ورقة رابحة في حساب 
في  عنها  الحديث  يكثر  ال��ت��ي  الديمغرافيّة  ال��ت��غ��يّ��رات 

االجتماعات المغلقة.
من  ُيلدغ  ال  »المؤمن  ال��ّس��ورّي��ون..  النازحون  أّيها 
بنارها،  واصطلوا  مدافئكم،  إلى  عودوا  مّرتين«،  جحر 
فثّمة شتاء قاٍس يدّق األبواب، ولن يستطيع أحد أن يرّد 

بالءه عنكم.
وإّني لواثق بأّن سورية ستدفئ الجميع.

درد�صة �صباحية

الديمقراطية اللبنانية الحديثة...!

{ د. رائدة علي أحمد
أساساً  بالفرد  االع��ت��راف  أس��اس  على  الديمقراطية  تقوم 
لنظام الحكم، وتحفظ لهذا الفرد حقوق المواطنة التي يصبح 
إلى الوطن، ومواطناً متساوياً فيه مع سائر  بموجبها منتمياً 
والؤه  ويذهب  وتباينت،  انتماءاتهم  اختلفت  مهما  مواطنيه، 

ووالء المواطنين جميعاً إلى الوطن في المقام األول.
الوالء  على  األول  المقام  في  تقوم  الديمقراطية  كانت  وإذا 
للوطن فما الذي يجعل إنساناً جامعياً كان أو عامالً بسيطاً أو 
مهندساً أو طبيباً أو سياسياً أو مثقفاً أو مزارعاً... يتخلّى عن 
بطابور  ليلتحق  مواطنيها،  بين  تساوي  دولة  في  كفرد  حقه 
طوال  لساعات  صيدلية  أو  ف��رن  أو  سوبرماركت  أو  بنزين 
تحت أشعة الشمس الحارقة ليتسّول حقه من عامل بسيط أو 
من صاحب العمل، يصرخ في وجهه، يوّبخه، ويذلّه، ويطلب 
بأنه لن يحصل على  األوام��ر  ينفذ  لم  منه طاعته، ويهّدده ما 
المحّركة لصمت هؤالء  العميقة  النفسية  الدوافع  حاجاته، ما 

عن حقوقهم؟
أو  الطائفي  أو  السياسي  »المرجع«  لنداء  االستجابة  إّن 
في  حقوقه  ع��ن  متخلياً  ال��م��واط��ن  يجعل  ال��ذي  ه��و  المذهبي 
االنقياد  يعود  وقد  ذاك.  أو  »المرجع«  لهذا  إرض��اء  المواطنة 
اللتين  والنفسية،  الذهنية  البنية  في  خاصة  أسباب  إلى  هذا 
من  حالة  على  للداللة  اللبناني  المواطن  داخ��ل  في  تعتمالن 
الرضا والرغبة في االستجابة لمن يواليه سياسياً ويعتبر أنه 
يحافظ على مكتسباته السياسية والطائفية بظّل هذا المواطن 
والنفسية  واالجتماعية  االقتصادية  للضغوط  يتعّرض  الذي 
المرجع  به  يقوم  ما  أخطر  أّن  النتيجة  وتصبح  كلّي.  بانقياد 
السياسي هو نشر تصّوراته الذاتية في بيئات اجتماعية ُبنَي 

إيمانها الجماعي على الطاعة العمياء والثقافة الخالصية.
مجتمع  في  كفرد  حقه  عن  المواطن  يتخّل  لِ��َم  ونتساءل: 
إيجابي،  شخص  يثور،  ال  يعترض،  ال  ينتقد،  ال  ديمقراطي؟ 
الدين  إل��ى  يلجأ  قد  ش��رط،  أو  قيد  دون  من  لمسؤوله  ينقاد 
عن  البحث  ب��اب  م��ن  إن��م��ا  وال��ش��ك��ر  التسامح  ب��اب  م��ن  ليس 
معنى  اإليمانية.  والعقيدة  اإللهية،  القدرة  بوساطة  خالصه 
هذا أّن هناك إمكانية ألن يظّل الوطن لسنين طويلة تحت راية 
المواطنين  أّن  النتيجة  وتصبح  واالنقياد،  والطاعة  الخضوع 
يجمعهم قاسم عميق مشترك هو ذهنية الوالء واالنقياد لمن 

يوالون...
ويفصل العلماء بين القدرات العلمية والعقد النفسية، بحيث 
مشكلة  تحّل  ال  السياسية  والمراكز  الجامعية  الشهادات  أّن 
صاحب  إلى  االنقياد  يصل  وقد  والنفسية،  العاطفية  االنقياد 
والسماحة  والمعالي  والفخامة  والنيافة  والسعادة  السيادة 
والغبطة، وقد يقتل ويعذب لينتصر لعقيدته الشخصية، هذا 
من  للخالص  الشافي  العالج  إليه  بالنسبة  يشّكل  االنتصار 

أزمته.
إّن الدوافع السياسيولوجية لمسؤول تشمل دوافع نفسية 
السياسي،  نفوذه  أو  ثرواته  لزيادة  أزالم��ه  فيستغّل  مادية 
تقتضيه  لما  وفقاً  جلودهم  تغيير  على  ف��ق��ادرون  أزالم��ه  أم��ا 
مصالح  مسؤولهم، وهم في أمّس الحاجة ألن يكونوا أحراراً 
تدفعهم  النفسية  دوافعهم  أّن  غير  وقراراتهم،  مواقفهم  في 

لالنقياد من دون قيد أو شرط.

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المدي�ر الفن�ي
رّمـــال محمد 
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ع�شو فرع ريف دم�شق للجبهة �لوطنية �لتقدمية عن »�لقومي« �أنور �أبو �شا�ش: 

�ل�شوريون �أ�شعدو� �لأ�شدقاء و�شعقو� �لأعد�ء 

ومتم�شكون بنهج مقاومة �لإرهاب و�لحتالل وب�شعار �لأمل بالعمل لإعادة �لإعمار
الحزب  عن  التقدمية  الوطنية  للجبهة  دمشق  ريف  فرع  قيادة  عضو  أكد 
السوري القومي االجتماعي أنور أبو شاش أن حجم المشاركة في االستحقاق 
الدستوري النتخاب رئيس الجمهورية، أسعد األصدقاء وأربك الخصوم وقهر 
األعداء، ألنه كّرس حقيقة ثابتة راسخة هي حقيقة التفاف الشعب حول رئيسه 

وجيشه.
وأشار ابو شاش إلى أّن نتائج االنتخابات الرئاسية وما أفرزته من تجديد 
الثقة العارمة بالرئيس الدكتور بشار األسد، شّكلت صفعة قوية للذين راهنوا 
على النيل من صمود سورية وثباتها، وشكلت عامل تحصين لالنتصار الذي 

تحقق على اإلرهاب ورعاته.
وشّدد أبو شاش على المضي في نهج مقاومة اإلرهاب واالحتالل، بموازاة 
تزخيم  وإعــادة  اإلرهــاب،  هدمه  ما  كل  إعمار  إلعادة  بالعمل  األمل  شعار  رفع 

االقتصاد في مواجهة كل أشكال الحصار.
في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  ممثالً  شــاش  أبــو  شــارك  وكــان 
الدستورّي،  التي سبقت ورافقت االستحقاق  الفعاليات واألنشطة  العديد من 
الرسمية في االجتماع  الفعاليات والهيئات  إلى جانب جميع  بدءاً بمشاركته 
الفرق  مقّر  في  األسد  بشار  الدكتور  للرئيس  االنتخابية  للحملة  التحضيري 

في  أقيمت  التي  الحاشدة  االحتفاالت  في  المشاركة  إلى  جرمانا،  في  الحزبّية 
الجرش وزبدين دعماً  لبلدات حمورية وكفربطنا وحتيتة  ـ  الشرقية  الغوطة 
للرئيس األسد. كما شارك أبوشاش في االحتفال الذي أقامه اتحاد الحرفيين 
في سورية دعماً لترشيح الرئيس األسد، وألقى كلمة أحزاب الجبهة الوطنية 

التقدمية بريف دمشق.
وفي يوم االستحقاق جال أبو شاش مع أعضاء فرع دمشق ألحزاب الجبهة 
العربي  البعث  لحزب  الشرقية  الغوطة  شعبة  قيادة  عضو  ومع  الوطنية، 

االشتراكي ورابطة المحاربين القدامى على مراكز االقتراع في مّتحد جرمانا. 
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