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أوق��ات  فهنالك  يضحك  أن  أراد  من 
فالموقف  اآلن  أّم��ا  للضحك،  كثيرة 
والتاريخ  الوطن  أم��ام  ألّننا  مهيب 

وجهاً لوجه.
سعاده

العربية  وال��ج��وق��ات  االح��ت��ال  ك��ي��ان  ان��ص��رف  فيما   -
واللبنانية المناوئة للمقاومة، لتعميم الشائعات عن صحة 
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أماً بطمس 
المضامين الفعلية للمعادلة التي أطلقها في إطالته النوعيّة 
واشنطن  وح��َده��ا  وال��ت��ح��ري��ر،  المقاومة  عيد  ذك���رى  ف��ي 
لحزب  العام  األمين  قاله  الذي  الكام  معنى  بعمق  فهمت 
الله السيد حسن نصرالله، عن أن معادلة المرحلة المقبلة 
هي »القدس تساوي حرباً إقليميّة«، فانصرفت تتعامل مع 
المعادلة وكيفية الحؤول دون وضعها قيد التطبيق، بعدما 
هشاشة  كشفت  وقائع  من  حملت  بما  غ��زة  ح��رب  أثبتت 
إذا ما بلغت األمور حّد  كيان االحتال، وخطورة انهياره 
أنها  واشنطن  وأدرك���ت  نصرالله،  السيد  معادلة  تطبيق 
معادلة للتنفيذ وليست مجرد شعار، ألنها تابعت عن كثب 
ما كان يجري خال حرب غزة من تحضيرات وما رافق 
تطّوراتها من قرارات، وعملت بموجب هذه المتابعة على 
على  األس��وأ  لوقوع  منعاً  النار  لوقف  ال��وص��ول  تسريع 

كيان االحتال.
وضعت  غ��زة،  ف��ي  ال��ن��ار  لوقف  التوصل  نجاح  بعد   -
الجديدة،  بالمعادلة  تتصل  ملفات  ثاثة  أمامها  واشنطن 
ق��ي��ام رئ��ي��س حكومته  ال��ك��ي��ان وخ��ط��ر  ف��ي  ال��م��ل��ف األول 
الى  االنزالق  الى  بارتكاب حماقة تؤدي  نتنياهو  بنيامين 
هذه الحرب؛ والثاني في اليمن وخطورة أن يكون محور 
المرحلة  شركاء  لبنان  مع  ليكون  اليمن  أعّد  قد  المقاومة 
قيد  وضعت  ح��ال  ف��ي  المعادلة،  ه��ذه  تطبيق  م��ن  األول���ى 
تشكل  التي  ب��إي��ران  فيتصل  الثالث  الملف  أم��ا  التطبيق؛ 
عمق محور المقاومة، وثقله االستراتيجي، انطاقاً من أن 
بين إيران وكيان االحتال حساباً مفتوحاً، سيجد فرصة 
إضافة  نصرالله،  السيد  معادلة  طبقت  حال  في  تصفيته 
تجعلها  واستراتيجية  عقائدية  اسباب  من  إيران  لدى  لما 
تنظر للحظة الحرب اإلقليمية تحت عنوان القدس فرصة 

تاريخية ال تفّوت.
سارعت  الكيان،  بوضع  المتصل  األول  الملف  في   -
واشنطن الى إيفاد وزير خارجيتها الى المنطقة وخصوصاً 
وكانت  الموقف،  وتقدير  الكيان،  في  الوضع  الستطاع 
الحصيلة تقول إن بقاء بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة 
يعادل خطر نشوب حرب إقليمية لثاثة أسباب، األول أنه 
مواجهة  في  واشنطن  لتوريط  فرصة  الحرب  ه��ذه  يجد 
يواجه  الكيان  أن  يبدو  عندما  المقاومة  ومحور  إيران  مع 
خطراً وجودياً ال تكفي لتافيه إمدادات الساح األميركي، 
األميركية  السياسات  على  احتجاجه  يترجم  بذلك  وه��و 
أن  الثاني  إي��ران،  مع  النووي  لاتفاق  العودة  الى  الذاهبة 
نتنياهو يسير وراء المستوطنين والمتطرفين ويعتبرهم 
انتخابياً،  تفوقاً  له  تضمن  التي  الوحيدة  الحيوية  القوة 
لضبطهم  جهد  أي  لممارسة  اس��ت��ع��داد  على  ليس  وه��و 
خصوصاً  الفلسطينيين،  على  عدوانيتهم  جماح  وكبح 
خصوصاً  وشيكاً،  االنفجار  خطر  يجعل  ما  القدس  في 
بالفساد وخطر  المتصلة  لنتنياهو  الشخصية  الملفات  أن 
السجن والمحاكمة تجعله أسير حسابات ضيقة يتقدمها 
والسبب  ال��ث��م��ن،  ك��ان  مهما  الحكومة  رأس  على  ب��ق��اؤه 
الثالث أن نتنياهو المثقل بتاريخه السياسي الرافض ألية 
مشروع  لترجمة  المناسب  الحكومة  رئيس  ليس  تسوية 
نظرية عبر  فلسطين  ح��ول  ال��ص��راع  بتمييع  واش��ن��ط��ن 
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معادلة القد�س تفّجر

 

 حربًا اإقليمّية ت�شغل وا�شنطن 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

المقداد: �شقطت محاولت الت�شوي�س على النتخابات... و�شعبان: اأولوّية الأ�شد تحرير الأرا�شي المحتلة 

تخبُّط �شيا�شّي في الكيان ع�شّية الحكومة الئتالفّية... والبيت الأبي�ض يبداأ تمهيد العودة لالتفاق النووّي 

�ختناق �سيا�سّي ومالّي وخدمّي يدفع لبنان �إلى �النفجار... و�لمبادر�ت �أفكار ت�سقط تباعًا قبل �أن تولد
كتب المحّرر السياسّي

تتقّدم سورية بثبات القوة التي ضّخها الحضور الشعبّي في االنتخابات الرئاسيّة 
فرضت  التي  القيود  بكسر  يتمثل  سياسّي  بانتصار  العسكرّي  نصرها  تأكيد  نحو 
المؤشرات  تحمله  ما  وهو  كامل،  عقد  خال  استهدفتها  التي  الحرب  خال  عليها 
المتزايدة كل يوم على تسليم خصوم سورية وأعدائها ومن توّرطوا بالحرب عليها 
بحقائق المرحلة المقبلة، وعنوانها انتصار سورية ورئيسها الدكتور بشار األسد، 
كتعبير  دمشق  في  أقفلت  التي  للسفارات  المتاحقة  العودة  تباعاً  عنه  تعبر  ما  وهو 
سقوط  العودة  لتترجم  لخنقها،  وصوالً  سورية  بمحاصرة  عربّي  دولّي  قرار  عن 
مع  أوهامهم  آخر  وانتهت  أصحابه،  على  عبئاً  وصار  قيمة  كل  فقد  الذي  القرار  هذا 
من  اآلتية  الصور  تحمله  الرئاسيّة  االنتخابات  عشية  منذ  متواصل  سورّي  مشهد 
التأييد  الناس وفرحها، وتعابير عرس وطني رافق تجديد  السورّية لحشود  المدن 
كام  جاء  السياق  هذا  وفي  نصراً.  أثمرت  التي  وخياراته  األسد  للرئيس  الشعبّي 
التشويش  محاوالت  سقوط  عن  المقداد  فيصل  الدكتور  السورية  الخارجية  وزير 
يحتمل  ال  بما  ال��س��ورّي��ون  أظهرها  التي  الشعبيّة  اإلرادة  بقوة  االنتخابات،  على 
الدكتورة  السورّي  للرئيس  السياسيّة  المستشارة  عنه  وعبّرت  والتأويل،  اللبس 
شرعيّة  عدم  عن  يتحّدثون  للذين  اهتماماً  تعير  ال  سورية  إن  بقولها  شعبان  بثينة 
انتخاباتها الرئاسيّة، مضيفة أن أولويات سورية مع الرئيس األسد ستكون تحرير 

المحتلة. األراضي 
يتمثل  يمنّي  األول  ح��دث��ان،  المستمّر  ال��س��ورّي  الحدث  جانب  ال��ى  المنطقة  في 

التزام  حول  الحوثّي  الملك  عبد  السيد  الله  أنصار  حركة  زعيم  عن  الصادر  بالكام 
اليمن واألنصار بالمعادلة التي رسمها األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
لحرب  سبباً  بالقدس  مساس  أي  اعتبار  على  تقوم  والتي  المقاومة،  محور  باسم 
الحرب  في  الكبير  فشله  بتداعيات  المتخبّط  االحتال  كيان  في  والثاني  إقليميّة، 
 48 عام  المحتلة  واألراض��ي  القدس  في  الشعبي  بعنوانها  المقاومة  على  األخيرة 
والضفة الغربيّة، وما تسبّبت به من هّز أركان الكيان، وعنوانها العسكري المتمثل 
الحديدّية  قبته  عجز  وأظهرت  الكيان  عمق  طالت  التي  غزة  في  المقاومة  بصواريخ 
ائتافيّة  حكومة  تشكيل  محاولة  وتتقّدم  ال��ردع،  معادلة  تثبيت  عن  جيشه  وعجز 
محاولة  عن  كتعبير  أميركي  بدعم  نتنياهو  بنيامين  االحتال  حكومة  رئيس  تقصي 
كما  بها  تتسبّب  حماقة  نتنياهو  يرتكب  قد  التي  المّرة،  اإلقليميّة  الحرب  كأس  إبعاد 
يعتقد األميركيون. ويظهر التخبّط في الكيان في أوضح مظاهره في التجاذب الدائر 
من  قليل  عدد  انزياح  بمجرد  الصورة  تتبّدل  حيث  الكنيست،  نواب  استقطاب  حول 
نتنياهو  ويبذل  االئتافية،  الحكومة  طريق  لفتح  مشابه  انزياح  أّدى  كما  النواب، 

جهوداً مكثفة للضغط على معسكر اليمين لتحقيق ذلك.
بني  أركانها  أحد  وتستقبل  الكيان  في  االئتافية  الحكومة  ترعى  التي  واشنطن 
غانتس، تسارع الخطى لتمهيد الطريق للعودة إلى االتفاق النووي مع إيران، ضمن 
سياق مساعيها األصلية ذاته لتفادي المزيد من الفشل الناتج عن سياسات الرئيس 
السابق دونالد ترامب، لكنها مدفوعة هذه المرة بخشيتها من خطر الحرب اإلقليميّة 
المسؤولون  يتهم  التي  الحرب  بهذه  توريطها  محاوالت  ومن  االحتال  كيان  على 

وقد  صعبة،  خيارات  أمام  واشنطن  لوضع  بإشعالها  بالرغبة  نتنياهو  األميركيون 
ظهر التمهيد في بيانات للبيت األبيض حول االتفاق النووي بتعبيرات واضحة عن 
االقتراب من تفاهم العودة إليه عبر عنوان أن الهدف هو منع ايران من امتاك ساح 
نووّي، وهو ما رّدده غانتس من واشنطن مؤيداً، بعدما كانت أهداف واشنطن وتل 

أبيب تتحدث عن برامج إيران الصاروخية وعن دعمها لحركات المقاومة.
اختناق  ظ��ل  ف��ي  االنفجار  نحو  السير  ي��واص��ل  االنهيار  قلب  ف��ي  ال��واق��ف  لبنان 
فرص  معها  تبتعد  التي  السياسية  الخطابات  عنه  تعبر  وخدمّي،  ومالّي  سياسّي 
بعضها  ينفي  التي  العشوائيّة  الماليّة  القرارات  وتجّسده  يوم،  كل  الحكومة  تشكيل 
بعضاً وتحمل كل يوم جديد ال يلبث أن يتغير أو يتعثر كحال منصة تسعير الدوالر 
التي فشلت بتحقيق وعد مصرف لبنان بتثبيت سعر الصرف على سعر ال� 12000 
13000 ليرة، وخدمياً تحاكي أزمة الكهرباء أزمات  ليرة، بعدما قفز فوق حاجز ال� 
البنزين والدواء والسلع المفقودة والغاء المستشري، ووسط غليان الشارع وبدء 
األمنيّة  المخاطر  تبدو  معاً،  والقرف  القهر  ضغط  تحت  التظاهرات  عودة  إش��ارات 
أفكار  مجرد  السياسيّة  المبادرات  تبدو  بينما  الفوضى،  من  القلق  ظل  في  حاضرة 
ال تلبث أن تتبّدد قبل أن تولد كحال دعوة البطريرك بشارة الراعي لحكومة أقطاب، 
على  تقوم  االختبار،  قيد  فرصها  ت��زال  ال  جديدة  مبادرة  عن  الحديث  يجري  فيما 
الجمهورية  رئيس  يضّم  بعبدا  قصر  في  ثاثّي  رئاسّي  لقاء  لعقد  بكركي  مسعى 

ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة.
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اأّيها المواطن

 

اأنت الم�شوؤول الأول !

َمن يجّر اإلى الحرب اأو يمنعها:

 

نتنياهو اأم بايدن؟

لزمرة  التهم  يكيل  والشعب  طويلة،  سنوات  مدار  على 
الحضيص،  في  وشعبه  البلد  جعلت  التي  الحاكمة  الطبقة 
ينّدد بها، يقذفها بالشتائم، يدينها، يلعنها، وال يتوقف عن 
انتقاداته المتواصلة لها، وعن سبّها بشتى أنواع المغّردات 

من العيار الثقيل، وإطاق العنان لغضبه عليها.
 لكن أين تقع مسؤولية المواطن حيال االنهيار الحاصل 
وانتماؤه  الفكرية،  المواطن  تركيبة  أليست  البلد؟!  ف��ي 
ال��ط��ائ��ف��ي، وس��ل��وك��ه األن��ان��ي ف��ي أح��ي��ان ك��ث��ي��رة، ووالؤه 
وتأليهه  غ��ي��ره،  دون  السياسي  للزعيم  األع��م��ى  المطلق 
السياسي  وانغاقه  العينين،  مغمض  وراءه  والسير  له، 
العوامل  من  اآلخر،  على  واالجتماعي  والثقافي  والفكري 
الرئيسة التي تشجع قادة وزعماء الطبقة السياسية على 
اإلمساك برقبة المواطن، وتترّبع على كتفيه، ولسان حاله 

يقول: عرف الحبيب مقامه فتدلّل.
السياسي المسؤول استشرس وهو في مراكز السلطة، 
ل��ه. فهل  ال��م��واط��ن  وان��ص��ي��اع واس��ت��زالم  نتيجة خضوع 
تكفي راجمات الشتائم يميناً وشماالً، كي يحصل المواطن 
األسعار  ارتفاع  للجم  صراخه  يكفي  هل  حقوقه؟!  على 
بحاكم  التنديد  يكفي  ه��ل  المعيشية؟!  الحياة  وتحسين 
والتشهير  الدولة،  مال  على  المؤتمن  المركزي  المصرف 
أموال السترجاع  »النزيهة«  »األمينة«  المصارف  بجمعية 
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»إسرائيلي«  مسؤول  لسان  على  مسبوق  غير  كام  في 
أعلن نتنياهو أّن »إسرائيل« لو ُوضعت أمام خيار »الحفاظ 
على عاقتها بأميركا« الحليف االستراتيجي األّول لها في 
العالم، وبين »معالجة تهديد وجود« كالذي تشكله إيران من 

باب الموضوع النووّي، الختارت الثاني بدون ترّدد.
كام جاء وبدون شك لينذر بنية واضحة لدى نتنياهو 
منفرد  »إسرائيلي«  بقرار  إي��ران  على  الحرب  إلى  بالذهاب 
المانع لهذه  أو األمر األميركي  النصح  التوقف عند  ودون 
إذا  الحربي،  »اإلسرائيلي«  القرار  لهذا  مبّرر  وال  الحرب، 
شئنا تحليله اآلن وفهمه موضوعياً، إال مصالح شخصية 
نتنياهو  إنها مصالح  »إسرائيل«،  خاصة وليست مصلحة 
الذي بات يعيش الخيبتين بعد االنتخابات النيابية األخيرة 
المتمثلة  السياسية«  »الخيبة  القدس«:  »سيف  عملية  وبعد 
بعجزه عن تشكيل الحكومة وعجزه بالتالي عن االحتفاظ 
بموقع رئيس الحكومة الذي يحّصنه ويحول دون سْوقه 
إلى السجن مقتفياً طريق أولمرت بعد العام 2006 وهزيمته 
فيها على يد المقاومة في لبنان، و«خيبة عسكرية ميدانية« 
تمثلت بعجز الجيش »اإلسرائيلي« عن احتواء التهديد الذي 
شكلته المقاومة الفلسطينية التي نجحت في عملية »سيف 
القدس« في إرساء قواعد اشتباك جديدة وفرضت معادالت 

استراتيجية على »إسرائيل« التي جهدت في االبتعاد عنها.
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 د. عدنان منصور �

 العميد د. أمين محمد حطيط �

وّقعت جامعة تل أبيب وجامعة خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا والبحوث في العاصمة اإلماراتية 
اتفاق  على  الماضي  االسبوع  نهاية  ظبي،  ابو 
إلقامة معهد صهيوني - إماراتي مشترك ألبحاث 
المياه، وهذا هو أول اتفاق رسمي من نوعه يتم 
توقيعه بين جامعة إسرائيلية وجامعة عربية، 
هذا حسب ما نقله موقع »واينت« هذا األسبوع .

المياه سيقام كجزء من تعاون  أبحاث  معهد 
وشركة  الصهيونية  »ووت��رج��ان«  شركة  بين 
الظاهرة اإلماراتية في مجال أمن المياه والغذاء.

التعاون  فإن  األكاديمي،  المجال  الى  اضافة 
والظاهرة  الصهيونية  »ووترجان«  شركة  بين 
في  »ووت��رج��ان«  لشركة  مصنع  اقامة  يشمل 
اإلمارات يقوم بتوفير أجهزة الشركة إلنتاج مياه 
وأفريقيا.  المنطقة  دول  الى  الهواء  من  الشرب 
وتم تركيب 16 جهازاً في أنحاء ابو ظبي لخدمة 

ولرفاهية السكان.
المتنزهات،  في  تركيبها  تم  االج��ه��زة  ه��ذه 
الجامعات  التجارية،  المراكز  المستشفيات، 
فإن  الشركات  بين  لالتفاق  ووفقاً  والشواطئ. 
هذه  من  المئات  بتركيب  ستقوم  االمارات  دولة 
األجهزة في انحاء البالد. اضافة الى انه تجري 
في  اخ��رى  ل��دول  األج��ه��زة  لتركيب  مباحثات 

الشرق االوسط والخليج.
إلى ذلك، نقلت هيئة البث الصهيوني »كان« 
متطرفة  إسرائيلية  استيطانية  جمعيات  عن 
دعوتها للسفير اإلماراتي لدى تل أبيب، محمد آل 
األقصى  المسجد  اقتحام  في  للمشاركة  خاجة، 

المبارك في القدس.

وكتبت الهيئة تغريدة نشرتها عبر صفحتها 
»في  »تويتر«:  موقع  في  بالعبرية  الناطقة 
رسالة صندوق إرث جبل الهيكل )الحرم القدسي 
االحتالل  ل��دى  اإلم���ارات  سفير  إل��ى  الشريف( 
كوهين:  شالوم  الحاخام  تصريحات  على  رداً 
ادعاءات الحاخام غير صحيحة ومزورة، اليهود 
جبل  فيه  يصبح  ال��ذي  باليوم  حلموا  ما  دائماً 
الهيكل حراً، وأن يحصل فيه على حرية العبادة 
للسالم.  عالمي  مركز  إلى  يتحول  وأن  الكاملة، 
الصعود  أجل  من  للقاء  السفير  يدعو  الصندوق 

سوياً إلى الجبل«.

قد  كان  خاجة  آل  اإلماراتي  السفير  أن  يذكر 
زار رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام األكبر 
بتصريحاته  وأث��ار  منزله،  في  كوهين  شالوم 
ومواقع  اإلع��الم  وسائل  في  واسعة  انتقادات 

التواصل االجتماعي.
فقد  إس��رائ��ي��ل«  أوف  »تايمز  لموقع  ووف��ق��اً 
جبل  »قضية  إن  اإلماراتي  للسفير  كوهين  قال 
هم  العرب  لنا.  ليست  القدسي(  )الحرم  الهيكل 
على  ينبغي  »ال  أنه  مؤكداً  هناك«،  المسؤولون 
بسبب  القدسّي  الحرم  دخول  اليهودي  الشعب 

قدسّيته«.

جمعّيات ا�شتيطانّية تدعو �شفير اأبو ظبي للم�شاركة في اقتحام الم�شجد الأق�شى

�تفاق الإقامة معهد �سهيونّي ـ �إمار�تّي الأبحاث �لمياه

نواب كويتّيون ي�شتكون 

للأمير: »الرئي�شان« منعا 

»الأمة« من ممار�شة حقه 

طالب نواب كويتيون أمير البالد بالتدخل، عقب ما 
قالوا إنه منع لمجلس األمة من ممارسة حقه الدستوري 

بسبب رفع رئيس المجلس إلحدى جلساته.
رفعهم  كويتياً  نائباً   31 أكد  فقد  بيان،  وبحسب 
فعله  لما  رفضهم  على  مشّددين  الكويت،  ألمير  األمر 
األمة،  مجلس  ورئيس  الحكومة  رئيس  »الرئيسان« 
المزمع  من  كان  التي  للجلسة  األول  حضور  عدم  من 
سحب  قانون  على  القضاء  سلطة  بسط  تناقش  أن 

الجنسّية، وقيام الثاني برفعها رغم اكتمال نصابها.
التعامل  أب���واب  أُغلقت  أن  »بعد  البيان:  وق��ال 
الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس مجلس األمة 
مكتملة  حزيران،  يونيو/   3 الخميس  جلسة  برفع 
األمة من ممارسة  النصاب، وعلى نحو يمنع مجلس 
أدواره المنوطة به رقابة وتشريعاً، وذلك بعد االعتداء 
األول بذريعة ما يسّمى بتأجيل االستجوابات المزمع 
تقديمها، تّم التمادي مجّدداً بتعطيل حق مجلس األمة 
في التشريع فيكون بذلك قد ساهم واقعياً بإلغاء كل 

صالحيات مجلس األمة«.
وأكد البيان أّن »هذا المسلك الخطير المتعّمد والذي 
جلسة  حضور  عن  الحكومة  رئيس  بامتناع  تمثل 
استكملت عناصر وجودها وفي موضوع يتعلق بأهّم 
عناصر الهوية الوطنية وحمايتها إدراكاً باتصال األمر 
بمفاهيم المواطنة واالنتماء، وحتى يتوقف استخدام 
يتفق  ال  الذي  والتهديد  لالبتزاز  أداة  الوطنية  الهوية 
مع قداستها وقيمتها في نفوس األفراد، وحيث إن هذه 
األعمال قد وقعت تحت نظر األمة وبالمخالفة لكل األطر 
الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة، وهو ما 
يعني اتفاق الرئيسين على منع األمة من أدوارها في 

الرقابة والتشريع«.

 التحاد الدولي لل�شحافيين: اأعيدوا

نقيب ال�شحافيين الفل�شطينّيين اإلى عمله

 ط��ال��ب االت��ح��اد ال��دول��ي 
الصحافة  وكالة  للصحافيين 
نقيب  ب���إع���ادة  ال��ف��رن��س��ي��ة 
الفلسطينيين  الصحافيين 
على  عمله  إلى  بكر  أبو  ناصر 
بعدما  وذل��ك  السرعة،  وج��ه 
فصل  على  ال��وك��ال��ة  أق��دم��ت 
أبو بكر بعد أكثر من 20 عاماً 
أّي  دون  الوكالة  في  عمله  من 

سبب وجية.
القيادية  الهيئة  واعتبرت 
في االتحاد الدولي للصحافيين 
هذا  القرار بأنه »حالة ال لبس 
بسبب  حقوقه  النتهاك  فيها 
نشاطه النقابي بما يتنافي مع 

القانون والمعايير الدولية.«
ال��ق��رار نتيجة  وج���اء ه��ذا 
الصحافة  وك��ال��ة  م��خ��اوف 
أبو  ناصر  دفاع  من  الفرنسية 
عن  والعلني  المستمّر  بكر 
كنقيب  الصحافيين  حقوق 

للصحافيين الفلسطينيين.
وق���د س���اه���م  ن��اص��ر أب��و 
التنفيذية  اللجنة  عضو  بكر، 
للصحافيين،  الدولي  لالتحاد 
بشكل فاعل في الشكاوى التي 
تّم تقديمها للمقّررين الخاصين 
في منظمة األمم المتحدة حول 
االس��ت��ه��داف »اإلس��رائ��ي��ل��ي« 
الصحافيين  بحق  الممنهج 

وفي  فلسطين،  في  العاملين 
المستمرة  االعتداءات  توثيق 

لحقوقهم وفضحها.
الدولي  االت��ح��اد  وسيقوم 
حملة  بتنظيم  للصحافيين 
بتحقيق  للمطالبة  دول��ي��ة 
ومنذ  بكر.  أبو  لناصر  العدالة 
قرار فصله شهد أبو بكر حملة 
الهيئات  م��ن  واس��ع��ة  دع���م 
وم��ن  فلسطين  ف��ي  ال��ع��ام��ة 
نقابات الصحافيين في جميع 
االتحاد  وم��ن  العالم  أن��ح��اء 
العام لنقابات عمال فلسطين. 
وقفات  صحافيون  نظم  كما 
احتجاجية أمام مكاتب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتعهدت 
العاملين  تمثل  التي  النقابات 

مكاتب  وفي  الوكالة  مقر  في 
بتقديم  العالم  ح��ول  أخ��رى 

دعمها لهذه القضية.
وق����ام االت���ح���اد ال��دول��ي 
ل��ل��ص��ح��اف��ي��ي��ن ب��ال��ت��واص��ل 
الصحافة  وك��ال��ة  ادارة  م��ع 
وقال  باريس.  في  الفرنسية 
عام  أمين  بيالنجي،  انطوني 
للصحافيين:  الدولي  اإلتحاد 
القيادي  ن��اص��ر،  فصل  »إّن 
لمجرد  المنتخب،  النقابي 
الصحافيين  لصوت  إعالئه 
الفلسطينيين الذين يواجهون 
اليومية  واالعتداءات  التهديد 
ه���و أم���ر غ��ي��ر م��ق��ب��ول على 
إلى  إع��ادت��ه  يجب  اإلط���الق. 

عمله«.

نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر



الوطن / �سيا�سة2

تحالفات حربّية جديدة

 

في الإقليم 

{ د. وفيق إبراهيم 
العربية  اإلم�����ارات  دول���ة  وزراء  مشهد 
في  ح��اخ��ام  ب��رك��ات  و«بفخر«  يتلقون  وه��م 
»»إس���رائ���ي���ل««، ه��و أك��ث��ر م��ن إع���ان نشوء 
وتركيا  العربي  اإلقليم  في  عميقة  تغييرات 

وإيران.
فإذا كان فقدان اإلمارات من الئحة التضامن 
نظراً  كبيرة  خ��س��ارة  يشكل  ال  ق��د  ال��ع��رب��ي 
ال  لكنه  اإلماراتية،  العسكرية  القوة  لمحدودية 
الذي  الكبير  السياسي  التغيير  إلغاء  يستطيع 

يضرب المنطقة بأسرها.
أقسام  ث��اث��ة  وه��ي  تغييرات  اذاً  ه��ن��اك 
أساسية: يمني سوري إيراني يزداد نفوذاً وقوة 
وتركّي مصرّي يحاول اإليحاء من خال التأييد 
إليها  أقرب  بأنه  الفلسطينية  للقضية  اللفظي 
مجرد  إال  يفعل  ال  لكنه  اإلسرائيليين،  الى  منه 
بناء محاوالت عميقة للسيطرة على المنظمات 
مصر  من  القريبة  فتح  خصوصاً  الفلسطينية، 
وحماس المتقاطعة مع االخوان المسلمين في 

حزب العدالة والتنمية التركي.
يتبقى القسم الثالث الذي تترأسه »إسرائيل« 
وكثير  قطر  دولة  اإلمارات  جانب  الى  ويضمها 
تؤيد  ألنها  لغوياً  الملتبسة  العربية  الدول  من 
السام عبر االعتراف ب�«إسرائيل« دولة كاملة 

المواصفات في المشرق العربي.
يجب هنا التنويه الى أن االنتصارات اليمنية 
السعودية  مع  للحدود  المحاذية  جيزان  في 
السعودي.  الجيش  من  قسماً  ضربت  والتي 
السعودية  في  كبيراً  أثراً  تركت  الضربة  هذه 
االنسحاب  الدولة  مطالبة  بسكانها  ودفعت 
من اليمن، خصوصاً أن دولة آل سعود لم تعد 
ضد  الحرب  لتكليفها  الجيوش  من  بدالء  تجد 
الحوثيين في اليمن، وهي تبدو كفريق يحاول 
النجاة من الكوارث بالدعاء والهيمنة األميركية 
السعودية  رعب  يثير  اليمني  النفوذ  فإن  لذلك 
ويدفع آل سعود للخروج من منطق المزايدات 
هو  هل  للدور:  بديل  عن  البحث  ض��رورة  إلى 
االنسحاب من اليمن او استئجار قوة عسكرية 

جديدة تمارس ضغطاً على الحوثيين.
وأولى مظاهر هذا الضعف موافقة السعودية 
شواطئ  عند  المأسورة  السفن  إرس��ال  على 

مأرب.
ج��دي��دة  ض��رب��ة  أي���ة  ب���أن  ال��ت��ذك��ي��ر  يكفي 
السعودي  الداخل  إلى  جيزان  من  للحوثيين 
أجواء  وإث��ارة  سعود،  آل  دولة  زعزعة  تعني 
التضعضع والضعف بين قبائلها، مع استعادة 
تسكن  التي  اليمنية  القبائل  من  كبير  قسم 

الجانب السعودّي منذ نصف قرن تقريباً.
لقد أّدت هذه الهزائم السعودية إلى إرغامها 
وتحسين  سلمّية  ب��دائ��ل  ع��ن  البحث  على 
عاقاتها مع إيران وسورية وصوالً الى احتمال 

االنسحاب من اليمن.
على  يضغط  اليمني  ال����دور  ف���إن  ل��ذل��ك 
الفلسطينيين  تأييد  الى  للعودة  السعودية 

وعدم الغرق في مستنقعات تل أبيب.
كما شكل الصمود السوري في شرقي باده 
سورية  مساحة  أرباع  بثاثة  الدولة  وإمساك 
واألميركيين  ل�«إسرائيل«  كبرى  أم��ل  خيبة 

وقطر وتركيا واالكراد.
لذلك يلعب هذا الصمود السوري الى جانب 
النصر اليمني دوراً كبيراً في منع انهيار قضية 
العربية  األنظمة  هرولة  من  والحّد  فلسطين 
قبل  مرة  ألف  تتردد  السعودية  هي  وها  اليها. 
العبري  التفكير باإلعان عن عاقاتها بالكيان 
المحتل، وهذا يشكل حلفاً سورياً يمنياً له وقع 
الهراوة على رؤوس المتخاذلين والمانع لمزيد 
القدس  في  عباس  محمود  دولة  انهيارات  من 

المحتلة.
ه��ذه  ح��رك��ي��ة  م��ن  ج��دي��د  مستفيد  ه��ن��اك 
لقد  إيران،  وهو  العربي  اإلقليم  في  الصراعات 
نسج  من  اإلسامية  الجمهورية  هذه  تمكنت 
وهذا  النووي،  الملف  في  األميركيين  مع  اتفاق 
في  اإليرانية  الحركة  حرية  الفور  على  يعني 
سورية ولبنان وغزة والعراق، فيتشكل الطوق 
الى  إيران  يضّم  الذي  »إسرائيل«  حول  الكبير 
جانب سورية واليمن وهو أكبر حلف يمكن أن 

يتأسس في واحدة من أغنى مناطق العالم.
اإلقليم  الى  التسلل  تركيا  تحاول  بالمقابل 
تطلق  لكنها  لفلسطين،  لفظي  تأييد  خال  من 
وكأنها  ده���راً  وتصمت  االستنكار  ص��رخ��ات 
أدوار  أداء  ت��ري��د  فتركيا  م��وج��ودة،  ليست 
في  وسياسية  والعراق  سورية  في  عسكرية 

فلسطين وشمال أفريقيا.
لغزة  تهديدات  إط��اق  فنظامها  مصر  ام��ا 
اثناء قتالها األخير ضد »إسرائيل«، ومطالبتها 

بوقف القتال.
نظراً  فلسطين  دور  سرقة  مصر  وتواصل 

ألهمية حدودها مع فلسطين المحتلة.
رعاية  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  ت��ح��اول  لكنها 
وحماس  فتح  عباس  محمود  بين  مفاوضات 
من جهة واإلسرائيليين من جهة ثانية في دور 
الدائم بين أطراف  تريد منه بناء دور الوسيط 

القتال.
جديدة؟  ح��روب  نحو  اإلقليم  يّتجه  فهل 
في  وتضم  شك  أدن��ى  دون  من  آتية  الحروب 
أحافها »إسرائيل« واإلمارات وقطر مع حيادية 
حماس،  حلف  وج��ه  ف��ي  ومغربّية  مصرّية 
واليمن  وال��ع��راق  الله  ح��زب  سورية،  إي��ران، 
تترقب  فهي  ال��دول  بقية  أما  ثانية،  جهة  من 
اإلشارة األميركية لاصطفاف حيث يريد البيت 

األبيض.
حيث  اإلقليم  لحروب  المقبل  الشكل  هو  هذا 
يشكل حلف المقاومة صاحب الضربة المميتة 

في الحروب المقبلة.
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خفاياخفايا

قال سفير غربي في بيروت إنه إذا 
كان بعض المسؤولين اللبنانيين 

يراهنون على جذب االهتمام لتدخل 
خارجي لتشكيل الحكومة يتضمن 
إطاراً يلبي بعض الطلبات الخاصة 
من دول عربيّة أو غربيّة ويتضّمن 
التزامات مالية فإن عليهم االنتظار 

للخريف ألن سلم األولويات ال يتّسع 
للملف اللبناني اآلن في زحمة الملفات 

»اإلسرائيلية« واإليرانية والسورية 
واليمنية.

{ ربى يوسف شاهين 
خلفية  على  وذلك  السياسي،  العجز  من  حالة  الصهيوني  الكيان  يعيش 
في  الغالبية  على  لاستحواذ  تسعى  التي  األح��زاب،  بين  الدائر  االحتدام 
الذي  »يمينا«،  وحزب  »الليكود«  حزب  بين  وما  »اإلسرائيلي«،  الكنيست 
مع  مشتركة  حكومة  إلى  االنضمام  على  وافق  الذي  بينيت،  نفتالى  يترأسه 
القنوات  م��داوالت  من  والواضح  البيد،  يائير  مستقبل«  »هناك  حزب  رئيس 
خسر  الذي  نتنياهو،  ل�  قلقاً  ُيشّكل  التحالف  هذا  بأّن  العبرية،  والصحف 
عنه  عّبر  ما  وه��ذا  الحكومة،  لتقاسم  بينيت،  مع  المسبق  االتفاق  إمكانية 
نتنياهو على »تويتر« بالنسبة للتحالف بين ليبيد وبينيت قائاً: »إنها عملية 

احتيال ال يمكن تصورها«
القدس، وبالتوازي مع صواريخ  التي شهدتها  ف� جولة التصعيد األخيرة 
يوماً،   11 ل�  واستمرت  الكيان،  أمطرت  والتي  غزة،  من  الفلسطينية  المقاومة 
وكانت نتائجها كارثية على الكيان الصهيوني، على الرغم من الكذب اإلعامي 
عن حصيلة الخسائر، خاصة أنها أتت في مرحلة توقع فيها نتنياهو، أن تتّم 
أفضت  قد  للحكومة،  ترأسه  فترة  أّن  اعتبار  على  سلس،  بشكل  االنتخابات 
هدايا  من  ب��دءاً  الدولية،  العاقات  مستوى  على  كبيرة  سياسية  منجزات 
دونالد ترامب له بما يسمى »صفقة القرن«، وما تضّمنته من اعتراف واشنطن 
المحتل،  السوري  الجوالن  ضّم  بفكرة  أو  للكيان،  عاصمة  الشرقية  بالقدس 
ك�  الخليجية،  الدول  بعض  مع  وّقعت  التي  التطبيع  عاقات  إلى  باإلضافة 

اقتصادية  شراكات  من  إليها  افضت  التي  والنجاحات  والبحرين،  اإلم��ارات 
»اإلسرائيلي«  الفلسطيني  الصراع  فإّن  دبلوماسي،  تمثيل  وحتى  وتجارية، 

بات على صفيح ساخن.
 معركة القدس التي أدت إلى انهيار منظومة القبة الحديدية أمام صواريخ 
يكون  لن  »اإلسرائيليين«،  المستوطنين  منازل  دخل  الذي  فالرعب  المقاومة، 
لصالح رئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو، إال أّن األخير يحاول 
جاهداً الحصول على مكتسبات سياسية، عبر المبعوث الخاص لألمم المتحدة 
إلى الشرق األوسط تور وينساند، ليتمكن من خال وزير الحرب »اإلسرائيلي« 
بيني غانتس، وخطة الهدنة المقترحة إلحال سام طويل األمد مع قطاع غزة، 
جنديان  وهما  حماس،  لدى  المحتجزين  »اإلسرائيليين«  إعادة  إلى  باإلضافة 

أُسرا خال حرب 2014، وآخران دخا غزة في ظروف غير واضحة.
المقاومة ووصولها  11 يوماً من قطاع غزة عبر صواريخ   ما حدث خال 
إلى العمق »اإلسرائيلي«، أدى إلى تراجع أسهم بنيامين نتنياهو، فالخسائر 
الضعف  كشفت  والمدني،  العسكري  المستويين  على  المحتّل  تكّبدها  التي 
طلب  فتّم  »إسرائيل«،  لحكومة  والسياسية  العسكرية  للمنظومة  الداخلي 
الهدنة عبر الوساطة المصرية، لتكون مصر عرابة وقف إطاق النار، والمكان 
لحّل  و«فتح«  »حماس«  وخاصة  الفلسطينية  الفصائل  فيه  ستجتمع  الذي 
الخافات القائمة، ولتمكين ما يسّمى الجناح السياسي، من تحقيق مكاسب 
وفق أجندات خاصة، قد تؤّدي إلى تقاسم النفوذ على السلطة في االنتخابات 
الفلسطينية المزمع إجراؤها، والتي باعتقادي لن تتّم بالشكل الذي يرتضيه 

ما  تحت  يرضخ  زال  ما  عليه  تقوم  الذي  األساس  ألّن  الفلسطيني،  الشعب 
وصاية  ُيسّمى  ما  الى  باإلضافة  المحتّل،  وصاية  أو  اوسلو،  اتفاقية  ُيسّمى 
كامب ديفيد، فالهدنة لم تطلب إال ألّن المستوطنين »اإلسرائيليين«، باتوا في 
»األمن  ُيسّمى  ما  ألّن  الصهاينة،  فسيرحل  الحرب  استمرت  وإْن  شديد،  رعب 

القومي اإلسرائيلي«، بات عاجزاً عن حمايتهم.
العقود  خال  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  على  جرى  ما  المحصلة،  في 
العسكرية  ماكينته  عبر  المحتّل،  يرتكبها  يومية  حرب  جرائم  من  الماضية، 
بكّل  الفلسطيني  للشعب  بالنسبة  كالشمس  واضحاً  ب��ات  والسياسية، 
مكوناته، سواء في الداخل المحتل أو في الضفة الغربية، أو في القطاع، وحتى 
في الشتات، والحرب مستمرة، ألّن في األرض جذور متأصلة، وعلى سطحها 

عفن ال بّد من استئصاله.

ال�سراع داخل الكيان »الإ�سرائيلي« وتداعيات حرب غزة

بات وا�ضحًا كال�ضم�س اأّن في اأر�ضنا 

لة  الفل�ضطينية جذوراً متاأ�ضّ

لكن على �ضطحها عفن ل بّد من 

ا�ضتئ�ضاله

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه »حتى 
َمن  مع  سأسعى  الدستورية  واليتي  من  لحظة  آخ��ر 
الدولة  استعادة  إلى  الوطن  هذا  في  خّيرين  من  تبقى 
انجراراً  »كفانا  وقال  وتهديماً«.  فساداً  فيها  عاثوا  ممن 
اليوم  إلى  فشلت  التي  والزعامات  طائفيتنا  خلف  أعمى 
والدة  إلى  السعي  اللبنانيين  وعلى  الدولة،  بناء  في 
طبقة سياسية جديدة تحّقق الدولة المدنية الحديثة«، 
عدم  في  بل  الدستور  في  ليست  المشكلة  أن  إلى  مشيراً 

تطبيقه«.
وقال في حوار شامل أجرته معه مجلة »األمن العام«: 
لكن  الحكومة  لتأليف  الازمة  التسهيات  كل  »قدمت 
الرئيس المكلّف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية. التنازالت 
مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، 
وفرنسا تسعى عبر رئيسها إيمانويل ماكرون إلى ايجاد 

أرضية مشتركة للتفاهم على اإلنقاذ في لبنان«.
المالي »بعضهم  وأوضح أن مرتكبي جريمة االنهيار 
ما زالوا في السلطة والزعامة إلى اليوم وهم يستميتون 
الفاسدة  »المنظومة  أن  معتبراً  العقاب«،  من  لإلفات 
وشّدد  سياسية«.  وغير  سياسية  ومتجّذرة،  متماسكة 
في  والبلدية  النيابية  االنتخابية  االستحقاقات  أن  على 
العام 2022 ستجري في موعدها. وأشار إلى أن بعض 
في  ورق��ة  النازحين  موضوع  استعمال  »يريد  ال��دول 
للمساعدة  ممكن  جهد  أي  أوّفر  و«لم  السياسي«،  الحّل 
الموجودين في  النازحين السوريين  على تحقيق عودة 

لبنان«.
على صعيد آخر، تداول الرئيس عون في تداعيات قرار 
مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان 

الرقم 151، في خال اجتماع في قصر بعبدا، ضم حاكم 
شورى  مجلس  ورئيس  سامة  ري��اض  لبنان  مصرف 
الدولة فادي إلياس، تقّرر على أثره »اعتبار التعميم رقم 
151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول«.

وبعد االجتماع تا سامة بياناً جاء فيه »بعد التداول، 
وبما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار 
المذكور للتنفيذ، وبما أن مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة 
إضافية  عناصر  تضمنت  الدولة  ش��ورى  مجلس  لدى 
اعتبار  تقرر  عليه  بناًء  الملف،  في  واردة  تكن  لم  جديدة 
زال  ما  لبنان  مصرف  عن  الصادر   151 رق��م  التعميم 

ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه.
وأكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف 
لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل 

التعاطي هو في هذا اإلطار«.
ليس  لبنان  »مصرف  أن  سامة  أكد  سؤال  على  ورداً 
مفلساً، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس 

لدى مصرف لبنان«.
هي  المودعين  أم��وال  أن  تقول  المصارف  لكن  سئل: 
لدى مصرف لبنان؟ أجاب »هكذا هم يقولون. المصارف 
الخاص  للقطاع  دّينتها  وأموال  الدولة  من  أموال  لديها 
»قريباً  أنه  وأعلن  الخارج«.  في  مودعة  خاصة  وأموال 

سنبدأ بإعادة أموال المودعين«.
كان  ال��دول��ة  ش��ورى  مجلس  ق��رار  أن  طالما  سئل: 
بالقرار  العمل  بتعليق  تعميماً  أصدرتم  لماذا  إعدادياً، 
151؟ أجاب »نحن تبلّغنا القرار، ولكن كان هناك بعض 
الدولة،  شورى  مجلس  رئيس  إليها  أشار  التي  األم��ور 
ونحن لم نصدر تعميماً يلغي تعميماً، بل أصدرنا إعاناً 

يعّبر عن احترامنا لمجلس شورى الدولة والقضاء. نحن 
اتخذنا التدابير التي اتخذ قرار بشأنها. اليوم، شرح لنا 
الرئيس الياس أن هناك إمكانية عدم تطبيق القرار فوراً، 
وذلك ألنه لم يكن هناك تبليغ مختوم، وإذا نحن تقدمنا 

بمراجعة، فهذا يمنحنا وقتاً قبل التنفيذ«.
جرى  سامة  بحضور  مالياً  اجتماعاً  عون  وت��رأس 
األساسية  المواد  تمويل  »تأمين  في  التداول  خاله  في 

الحلول  »مقاربة  وتّمت  األجنبية«.  بالعملة  المدعومة 
يتم  أن  على  والتسليف،  النقد  لقانون  وفقاً  المتوافرة 
التواصل بين وزير المالية غازي وزني والحاكم سامة 

لهذه الغاية«.
برئيس  هاتفياً  اتصاالً  عون  أجرى  االجتماع،  وخال 
والوزير  دياب  حسان  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة 

وزني.

خلفاً  لبنان  في  الجديد  منصبها  توليها  لمناسبة 
ليان كوبيتش، جالت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة 
ترافقها  فرونتسكا  يوانا   UNSCOL بعثة   ورئيسة 
على  رشدي،  نجاة  اإلنسانية  الشؤون  منسقة  نائبتها 

كبار المسؤولين في زيارات بروتوكولية وتعارفية.
وفي هذا اإلطار، زارت فرونتسكا قصر بعبدا ، حيث 
الذي  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  التقت 
ثم  لبنان.  في  الجديدة  مهمتها  في  التوفيق  لها  تمنى 
زارت مقّر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقت 
رئيس  زارت  كذلك،   . بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
بتلة  منزله  ديابفي  حسان  األعمال  تصريف  حكومة 

الخياط. 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائبة  فرونتسكا،  زارت  ثم 
والمغتربين  الخارجية  ووزي���رة  ال��دف��اع  ووزي���رة 
بالوكالة في حكومة تصريف األعمال زينة عكر، وجرى 
السياسية  األزم��ة  ظل  في  لبنان  في  لألوضاع  عرض 
واالقتصادية الراهنة، وضرورة دعم لبنان وشعبه من 

قبل المجتمع الدولي للخروج من هذه األزمة. 
كما تطرق البحث إلى الوضع في المنطقة وموضوع 
اإلنسانية  المساعدات  لجهة  السوريين  الاجئين 

بالبلد المضيف. والمتعلقة أيضاً 
األمم  اللتزام  شكرها  عكرعن  أعربت  اللقاء،  وخال 
المتواصل  والدعم  ومساعدته  لبنان  بحماية  المتحدة 

جائحة  وخ��ال  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  سيما  وال 
األمم  مع  الدائم  التعاون  على  ش��ّددت  كما  ك��ورون��ا، 
وال  الدولية  بالقرارات  التمّسك  إلى  إضافة  المتحدة 

.1701 سيما منها القرار 
وصلت  التي  األخيرة  أن  فرونتسكا،  مكتب  وأوضح 
إل��ى ب��ي��روت ال��ث��اث��اء ال��ف��ائ��ت »ن��اق��ش��ت م��ع ال��ق��ادة 
اللبنانيين مجاالت التعاون الرئيسية بين لبنان واألمم 
األولوية،  ذات  لبنان  حاجات  على  المرتكزة  المتحدة 
واإلنسانية  واألمنية  السياسية  المستويات  على 

واإلنمائية، وتطرقت إلى آخر التطورات في لبنان«.
ايجاد  إلى  الملّحة  الحاجة  إلى  إشارة  »وفي  أضاف 
المنسقة  شّددت  لبنان،  في  المتراكمة  لألزمات  حلول 
تتطلب  الحلول  أن  على  المتحدة  ل��ألم��م  الخاصة 
متمكنة  حكومة  ذلك  في  بما  فاعلة،  دولة  مؤسسات 

وذات توجه إصاحي«.
وقالت فرونتسكا إن »لبنان في أزمة على مستويات 
فأكثر  أكثر  لألسف  يعاني  اللبناني  والشعب  مختلفة 
متاحة.  وه��ي  للحلول  ماّسة  حاجة  هناك  ي��وم.  كل 
لبنان بلد ذو وعود وإمكانيات هائلة، وأنا على ثقة أنه 
يستطيع البناء على ذلك من أجل التعافي وإعادة بناء 

أفضل«. مستقبل 
وفي معرض تذكيرها بالشراكة المستمرة منذ عقود 
المنظمة  »التزام  ج��ّددت  المتحدة،  واألم��م  لبنان  بين 

دعم لبنان وشعبه وسامه وأمنه واستقراره وتنميته 
واالقتصادية«. االجتماعية 

المنسق  إلى نائبة  الفرصة لتوجيه الشكر  وانتهزت 

الخاص والمنسقة المقيمة لألمم المتحدة نجاة رشدي 
خال  لبنان  في  المنظمة  لعمل  الدؤوبة  قيادتها  »على 

الماضية«. األشهر 

عون تراأ�س اجتماعًا ق�سائيًا ماليًا في بعبدا اأعاد �سريان التعميم 151:

بع�س الدول يريد ا�ستعمال النازحين ورقة في الحّل ال�سيا�سي

المن�سقة الأممّية الجديدة جالت على الم�سوؤولين:

ملتزمون دعم لبنان واأمنه وتنميته 

عون مترئساً االجتماع القضائي المالي في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

)حسن ابراهيم( بري مستقبالً المنسقة الجديدة لألمم المتحدة في لبنان  

ماذا يعني �سقوط مبادرة الرئي�س بري؟
{  عمر عبد القادر غندور*
كثر الحديث في الساعات الماضية عن »دفن« مبادرة الرئيس بري للتقريب بين القصر الجمهوري وبيت 

المستقبل.
طرح  على  لُيقدم  كان  ما  وساطة،  بأّي  القيام  عن  الماضية  الشهور  مدى  على  أحجم  الذي  بري  الرئيس 
مبادرته األخيرة لو لم يكن متأكداً من نجاحها، إال أّن المشاورات التي أجريت على مدى أسبوع لم تسفر عن 

إيجابيات رغم كثرة الصلوات!
وما كانت الصلوات لُتستجاب إذا كان أصحابها يضمرون شيئاً ويعلنون شيئاً آخر

خسر  بينما  النواب،  مجلس  رئيس  مبادرة  فشل  من  المزيد  يخسر  لم  الجمهورية  رئيس  اّن  اعتقادنا  في 
الرئيس المكلف بعضاً من مودة صديقه الرئيس بري الذي يعيد النظر اآلن في أولوياته. وقد يقول قائل اّن 
الرئيس بري كان يدرك مسبقاً اّن مبادرته لن يكتب لها النجاح، وإنما أراد من طرح مبادرته أن يقول »اللهم 

اني بلّغت«...
المّس  وليبقى الرئيس عون محّصناً بالمرجعية الروحية المارونية في بكركي التي ترفض رفضاً قاطعاً 

بالموقع الماروني األول، إضافة الى أغلبية نيابية.
ولتبقى  السابقون«  الوزراء  »رؤساء  يسّمى  بما  مدعوماً  التكليف  بمرسوم  ممسكاً  المكلف  الرئيس  ويبقى 

عقدة التكليف تؤرق من توّرط فيها.
ويستمّر الوضع الحكومي في مستنقع المكائد السياسية ليس بسبب عوامل خارجية وخاصة بعد ان فشل 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إسقاط الفيتو عن الرئيس المكلف في السعودية التي تدير ظهرها 
لجميع األطراف، وتكتفي الواليات المتحدة بالتحذير من عدم إجراء االنتخابات وهذا مؤشر واضح وصريح، 

ولعّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات من أكثر المتشّددين مع الساسة اللبنانيين.
الى متى يستمّر  أزماته على كّل صعيد وال ندري  بنار  العاصفة يكتوي  اللبناني في عين  الشعب  ويبقى 
الوضع البالغ السوء في منطقة تشهد تحّوالت كبرى كمفاوضات فيينا حول الملف النووي اإليراني، وتحّول 
السوري  السعودي  والتقارب  القرن«،  »صفقة  وسقوط  أساسيين  العبين  الى  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 

ونقل خطاب الرئيس بشار األسد مع تجديد انتخابه عبر قناة »الحدث« السعودية.
كّل هذه التحّوالت ال يمكن أن يبقى لبنان بعيداً عنها وهو في خاصرة الدولة السورية.

*رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي

عين  في  الثانية  الرئاسة  مقّر  في  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل   {
لبنان عبد األحد مباكي، في زيارة وداعية لمناسبة  السنغال لدى  التينة، سفير 
القنصلية  في  الثاني  المستشار  يرافقه  لبنان  في  الديبلوماسية  مهامه  انتهاء 

ليباسي كاي والقنصل زاهر مخدر.
في  جنبالط  وليد  السابق  النائب  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  بحث   {
كليمنصو مع سفير تونس في لبنان بوراوي اإلمام، في األوضاع والمستجدات 

العاّمة.
} رأى النائب ميشال موسى أن »ال مفّر من استكمال التواصل بين األفرقاء 
حرب  خلفية  على  الحاصل  التشنج  من  الرغم  على  الحكومة،  بتشكيل  المعنيين 
المشاكل  لبنان  تقي  التي  العملية  الصيغ  إليجاد  »االنكباب  إلى  داعياً  البيانات«، 
النواب نبيه بّري مستمّر بالقيام  التي يعانيها«. وأكد »أن رئيس مجلس  الكبيرة 
أن من »المعيب أن نغّض  الزوايا«، معتبراً  التقريبي بين األفرقاء لتدوير  بالدور 
البنك  من  وآخرها  التأليف،  في  التأخير  بسبب  تأتينا  التي  اإلن��ذارات  عن  النظر 
شّدد  أقطاب،  حكومة  تشكيل  الراعي  بشارة  البطريرك  اقتراح  وعن  ال��دول��ي«. 
الظروف من كل  وق��راءة  إلى دراس��ة معّمقة  »الموضوع يحتاج  أن  موسى على 
جوانبها، وما إذا كانت تسمح اليوم بذلك«، الفتاً إلى أن »المهم هو الوصول إلى 
صيغة ما، وهذا األمر يتوقف عند صفاء النيّة لدى المعنيين في التشكيل ورغبتهم 

في أن تصل األمور إلى خواتيمها«.

اأن�شطة ومواقف
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علي عبد الكريم في تكريم عائلة الأحمد: 

�ضورية تتطلع لتكون ح�ضنًا لكّل اأبنائها
»الوفاء للمقاومة«: الجهود والم�ضاعي المبذولة 

لت�ضريع ت�ضكيل الحكومة ل ي�ضّح توقفها

كورونا« اإلى مزيد من النح�ضار

»البنك الدولي«: لبنان حقق اإنجازًا في التلقيح

وزير الداخلية القبر�ضي زار فهمي واإبراهيم

وبحث التن�ضيق والهجرة غير ال�ضرعية 

الأ�ضعد: �ضالمة يتحكم بالبلد والدولة وال�ضلطة دون اعتبار لأّي قانون

ف�ضل اهلل ا�ضتقبل وفدًا من »ال�ضباب القومي العربي«:

لالرتقاء بالم�ضروع النه�ضوي الوحدوي المقاوم

كهرباء لبنان: التدّني في القدرة الإنتاجية 

يوؤّثر �ضلبًا على ثبات وا�ضتقرار ال�ضبكة

لجنة الأ�ضير �ضكاف زارت »حما�س«: لتكن ق�ضيته حا�ضرة في �ضفقة التبادل 

خالل تكريم عائلة الشهيد محسن صالح األحمد في السفارة السورية

ابراهيم مستقبالً الوزير القبرصي أمس

السيد فضل الله مستقبالً وفد الشباب القومي العربي

أولمت السفارة السورية أمس، تكريماً ألسرة 
محسن صالح األحمد، الذي قضى إثر نوبة قلبية 
أصابته نتيجة الخوف، بعد أن تعّرض الباص 
الذي كان يقلّه العتداءات ورشق بالحجارة في 
بلدة سعدنايل أثناء توجهه وغيره من الناخبين 
لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات الرئاسية في 

مقّر السفارة باليرزة.
وش�����ارك ف���ي ال���غ���داء أع���ض���اء ال��س��ف��ارة 
وشخصيات سورية ولبنانية. وتحدث السفير 
بعائلة  فرّحب  علي  الكريم  عبد  علي  السوري 

األحمد، وقال »إنه شهيد الواجب الوطني«.
روح��ه  على  »الترحم  إل��ى  الحضور  ودع��ا 
للسيد  الكريم  »التوجه  إلى  مشيراً  الطاهرة«، 
إلى  مساعدة  كل  لتقديم  األس��د  بشار  الرئيس 
وأكد  وسندها«.  معيلها  فقدت  التي  عائلته 
المعاني  أسمى  عن  عّبرت  الشهادة  »ه��ذه  أن 
طريقه  ف��ي  وه��و  قضى  الفقيد  ألن  وأعمقها، 
للمشاركة في استحقاق وطني أبى إالّ أن يكون 
هو وعائلته جزءاً من إنجازه، حاله حال مئات 
آالف السوريين خارج أرض الوطن الذين عّبروا 
عن حبهم لوطنهم سورية وتمسكهم بأرضهم، 

وإن بعدت المسافات، وهم مدعوون للعودة إلى 
سورية موطن أمانهم وحياتهم، وهي اآلن أكثر 
أبنائها،  لكل  قوة ومنعة وتتطلع لتكون حضناً 
ومصانعهم  ومدنهم  قراهم  إلى  يرجعوا  وأن 
الحرب  هدمته  م��ا  بناء  ويعيدوا  وم��زارع��ه��م 
اإلرهابية فتكون سورية تاجا لكرامتهم وحضناً 

لمستقبلهم«.
كما أكد أن »محافظة دير الزور، وهي مسقط 
محافظات  ومثلها  غالية  أرض  العائلة،  رأس 
سورية  فأبناء  وق��راه،  وبلداته  ومدنه  الوطن 
الحشود  أظهرته  م��ا  وه���ذا  للوطنية،  م��ث��ال 
الشعبية الكبيرة التي تجّمعت أليام في مختلف 
بوطنها  إيمانها  عن  لتعّبر  الوطن  محافظات 

وقيادتها وإكرامها لدماء شهدائها«.
ل�«الرئيس  األحمد  زوج��ة  شكرت  ب��دوره��ا، 
ولداً،   14 »لدي  وقالت  مبادرته«،  األسد  بشار 

كلهم فداًء لسورية وقائدها«.
عشيرة  وتقدير  »شكر  األحمد  عائلة  ونقلت 
البوسرايا في محافظة دير الزور، للعناية التي 
أوالها الرئيس األسد للعائلة وتأكيدها االستعداد 

للتضحية فداًء لسورية ووالًء لنهج قائدها«.

اجتماعها  بعد  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  أعلنت 
برئاسة  حريك،  ح��ارة  في  بمقرها  أمس  ال��دوري 
النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، أنها تابعت 
وتأليف  المواقف  تقريب  »م��ح��اوالت  باهتمام 
الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون وتوقفت بأسف 
عند تعّثر تلك المحاوالت وتابعت أحداثاً وقضايا 

إقليمية«.
ُبذلت  التي  والمساعي  »الجهود  أن  واعتبرت 
لبنانية  حكومة  تشكيل  تسريع  أجل  من  وُتبذل 
تنهض بمعالجة ملفات وتداعيات األزمة المتفاقمة 
في البالد، ال يصح أن تتوقف بأي حال من األحوال، 
ألن خيار مواصلتها يبقى أسرع وأقل كلفة من أي 

خيار آخر«.
في  الجهود  كل  تضافر  وجوب  »على  وأص��ّرت 
المدخل  هي  الحكومة  بأن  لقناعتها  السبيل،  هذا 
الحصري لمعالجة التداعيات الناجمة عن األزمة 

الحادة في البالد«.
ورأت أن »األزمة المعيشية الضاغطة التي تعّبر 
عنها االنتظارات الطويلة للمواطنين أمام محطات 
ومستودعات  الصيدليات  أم��ام  وكذلك  البنزين 
الحيوية  ال��م��واد  م��ن  الكثير  ع��ن  فضالً  األدوي���ة 
المفقودة إضافًة إلى ُشّح المياه والتقنين المتصاعد 
للكهرباء. إن كل ذلك يحتاج إلى تداٍع جدي من قبل 
تصريف  حكومة  رأسهم  وعلى  المسؤولين  كل 
مصرف  وحاكمية  السياسية  والجهات  األعمال 
والخطوات  الممكنة  الحلول  في  للبحث  لبنان، 

الالزمة للتخفيف من ضغوط هذه الملفات«.
رئيس  استشهاد  ذك��رى  إطاللة  »م��ع  وقالت 
رشيد  العريق  الوطني  والزعيم  لبنان  حكومة 
مواقفه  استلهام  ض���رورة  الكتلة  تؤكد  ك��رام��ي 
الوطنية في التصدي لألزمة الخانقة التي تعانيها 
البالد، وترى أن الوفاء لهذه القامة الوطنية يكون 
ومحاكمة  السياسي  وخطه  إرثه  على  بالحفاظ 
مداناً  سيبقى  الذي  بقتله  المتورطين  المجرمين 

مهما تقادم الزمن«.
االنتخابات  عنه  أس��ف��رت  »م��ا  أن  واعتبرت 
للرئيس  كاسح  ف��وز  من  سورية  في  الرئاسية 
التي  الجماهيرية  والحشود  األسد  بشار  الدكتور 

احتفلت بذلك على امتداد المحافظات السورية وفي 
السقوط  على  قاطع  بشكل  تؤكد  االغتراب،  بلدان 
اإلرهابية  األعمال  إليهما  انتهت  اللتين  والخيبة 
المنظمة والمتعّمدة والمدعومة من كل دول وقوى 
الشّر في العالم، كما تدّل على عمق صلة الشعب 
أهداف  عن  المعّبرة  الشجاعة  بقيادته  السوري 

ومصالح السوريين الحقيقية والحاسمة«.
السوري  والشعب  »الرئيس  الكتلة  هّنأت  وإذ 
من  لمرحلة  يؤسس  ال��ذي  الكاسح  الفوز  بهذا 
قفزة  سورية  فيها  »تقفز  أن  أملت  االس��ت��ق��رار«، 
نوعية في مجال التنمية الذاتية وتعزيز القدرات 

والفاعلية وتحقيق التقدم واالزدهار«.

للشعب  المشروعة  للحقوق  دعمها  وج��ّددت 
كل  من  استفادته  »ض��رورة  مؤكدًة  الفلسطيني، 
االلتفاف  وتعزيز  وحدته  لحفظ  متاحة  فرصة 
الستثمار  الحثيث  والعمل  المقاوم  خياره  حول 
نفسها  عن  عّبرت  التي  الشعبي  التضامن  حالة 
في  الصديقة  ال��دول  مختلف  في  عفوي  بشكل 

العالم«.
الحرب  أمد  إلطالة  الدولي  »التواطؤ  أن  ورأت 
والحصار العدواني ضد اليمن وشعبه، لن يفاقم 
القتالية  الهجمات  وتصاعد  التوتر  من  المزيد  إالّ 
الرامية  الجهود  بتسريع  تقضي  الواقعية  فيما 
إلى وقف إطالق النار وفك الحصار فوراً، كمقدمة 
ضرورية إلقرار الحل السياسي خصوصاً بعدما 
األم��ران  ه��ذان  يتحقق  لم  وم��ا  أن��ه  واضحاً  ب��ات 
لمزيد  يبدو،  كما  مرشحة،  التطورات  ف��إن  معاً 
الجيش  يواصلها  التي  العسكرية  اإلنجازات  من 
التحالف  ض��د  اليمن  ف��ي  الشعبية  وال��ل��ج��ان 
العدواني األميركي - السعودي الذي ارتطم حزمه 

بالحائط المسدود«.
اإلم��ام  رحيل  مناسبة  عند  الكتلة  وتوقفت 
الخميني  وأكدت »اعتزازها باالنتماء الى مدرسته 
تستند  التي  قواعدها  وإلى  النموذجية  اإلنسانية 
إزاء  والمطلوبة  الرصينة  المواقف  التخاذ  إليها 
ال��دور  وتكبر  المتعاقبة  واألح���داث  ال��ت��ط��ورات 
القائد  اإلمام  به  يضطلع  الذي  والقيادي  الرعائي 

السيد علي الخامنئي«.

عقد وزير الصحة العاّمة في حكومة تصريف 
في  م��ح��ادث��ات  جلسة  ح��س��ن  ح��م��د  األع���م���ال 
لبنان  يزور  الذي  الدولي  البنك  وفد  مع  الوزارة 
المشتركة  التعاون  مشاريع  في  التداول  وجرى 
مشترك  صحافي  مؤتمر  ُع��ق��د  ث��م  وتقييمها. 
اللقاح  إلدارة  الوطنية  اللجنة  رئيس  حضره 
التنفيذية  اللجنة  ورئيسة  البزري،  الرحمن  عبد 
وممثلون  خوري  بترا  الوطني  اللقاح  لبرنامج 
عن المنظمات الدولية الشريكة وعدد من رؤساء 
في  المعنيين  والمسؤولين  والمصالح  الدوائر 

وزارة الصحة العاّمة.
وإذ أوضح حسن »أن وزارة الصحة شريكة مع 
أن  رأى  المشاريع«،  من  الكثير  في  الدولي  البنك 
كانت  البنك  من  المقدمة  والهبات  الدعم  »قروض 
والمقيمين  اللبنانيين  لمعظم  أمل  بارقة  تزال  وال 
على األراضي اللبنانية خصوصاً في هذه الظروف 
الصعبة بهدف العبور بالجائحة وآثارها السلبية 

رويداً رويداً إلى بّر األمان«.
ال��دول��ي  البنك  مجموعة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أم��ا 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  لشؤون 
من  استخالصه  يمكن  ما  إلى  فلفت  بلحاج  فريد 
اإلنجاز الذي قامت به وزارة الصحة هو أن »ثّمة 
هناك  يكون  عندما  الصعوبات  لتجاوز  إمكانية 
المجتمع  من  وضغط  سياسية  وإدارة  أشخاص 

المدني«. 
وتابع »البنك الدولي وضع صدقيته وصدقية 
مجلس إدارته على المحك عندما دخل في مشروع 

فهو  الصحة،  وزارة  م��ع  المنوذجي  التعاون 
وقت  في  لبنان  يخص  فيما  المخاطرة  على  أقدم 
الموجودة.  والتجاذبات  المشاكل  وسط  صعب 
فالموضوع كان موضوع حياة أو موت وكان يجب 
المشاكل  ورغم  لله  والحمد  بجدية،  فيه  الدخول 
في  م��اض  المشروع  ه��ذا  أن  ن��رى  حصلت  التي 
السياسيين  األفرقاء  كل  وعلى  الصحيح  الطريق 
والمجتمع اللبناني أن يستنتج منه الخالصات«. 
الحكومة  جانب  إلى  دائماً  »موجود  أنه  وأكد 
ال��ذي  اللبناني  وال��م��واط��ن  اللبنانية  وال��دول��ة 

يستحق كل دعم، وهو هدفنا«. 

الحكومي  بعبدا  »مستشفى  في  حسن  وجال 
البنك  مجموعة  رئيس  نائب  يرافقه  الجامعي«، 
وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  لشؤون  الدولي 
أفريقيا المدير التنفيذي لمجلس األمناء التنفيذيين 
اإلقليمي  المدير  حسن،  ميرزا  الدولي  البنك  في 
للبنك ال��دول��ي س��اروج ك��وم��ار، في إط��ار زي��ارة 
الوطنية  المبادرة  سير  خطة  ومتابعة  تفقدية، 

للتلقيح ضد كوفيد - 19. 
وكان في استقباله المدير العام للمستشفى فريد 

صباغ والطاقم الطبي العامل في المستشفى.
إلى ذلك سّجل عداد »كورونا« أمس مزيداً من 

الصحة  وزارة  أعلنت  إذ  أرقامه،  في  االنحسار 
العاّمة في تقريرها اليومي، تسجيل 165 إصابة 
جديدة رفعت العدد التراكمي للحاالت المثبتة إلى 

541009، كما تم تسجيل 7 حاالت وفاة.
وفي السياق، صدر التقرير اليومي لمستشفى 
المستجدات  آخر  عن  الجامعي  الحريري  رفيق 

حول فيروس كورونا وجاء فيه:
التي أجريت في مركز لقاح  اللقاحات  »- عدد 

كوفيد 19- :
Pfizer: 690

AstraZeneca: 162
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات 
 398 المنصرمة:  ساعة  ال�24  خالل  المستشفى 

فحصاً.
كورونا  بفيروس  المصابين  المرضى  عدد   -

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

كورونا خالل ال�24 ساعة المنصرمة: 1.
-  عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين داخل 

المستشفى خالل ال�24 ساعة المنصرمة: 1.
م��ج��م��وع ح���االت ش��ف��اء م��رض��ى م��ن داخ��ل 
 1185 تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى 

حالة شفاء.
عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية المركزة 

إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 8.

- حاالت وفاة: 2.
في  وال��ب��ل��دي��ات  الداخلية  وزي���ر  استقبل 
فهمي  محمد  العميد  االعمال  تصريف  حكومة 
القبرصي  الداخلية  وزير  بالوزارة،  مكتبه  في 
ملفات  ف��ي  معه  وب��ح��ث  ن��وري��س،  نيكوس 
على  وقبرص  لبنان  بين  العالقات  وفي  عّدة 

المستويات كافة.
بأمور  التنسيق  »تم  فهمي  قال  األثر،  وعلى 
إلى  اللبناني  الساحل  من  البلدين  تهم  ع��ّدة 
قبرص وبالعكس، باإلضافة إلى بعض األمور 
الداخلية التي تهّم البلدين، وتّمت الموافقة على 
إلى  القبرصية  المساعدات  موضوع  تنسيق 
وللقوى  المدني  للدفاع  العتاد  لناحية  لبنان 
مستعدون  ونحن  الداخلية.  ول��وزارة  األمنية 
بهذا  الصديقة  ال��دول  كل  مع  للتنسيق  دوم��اً 

الشأن«.
»بلدانا  القبرصي  الوزير  ق��ال  جهته،  من 
في  العمل  ويجب  المجاالت  كل  في  متقاربان 

النمو  وتطوير  لمساعدتهما  المشتركة  األطر 
دع��وة  ووج��ه��ت  شعبينا.  مصلحة  فيه  لما 
لمتابعة  قبرص  ل��زي��ارة  فهمي  ال��وزي��ر  إل��ى 
الجانبين  بين  بدأت  التي  الثنائية  المحادثات 
والرخاء  االستقرار  متمنياً  للبلدين،  خدمًة 

للشعب اللبناني«.
العميد  الداخلية  وزي��ر  مكتب  مدير  وق��ّدم 
منّصة  ح��ول  واف��ي��اً  ش��رح��اً  الشيخ  محمد 

Impact الخاصة بكورونا.
ال��ش��رط��ة  ق��ائ��د  ي��راف��ق��ه  ن���وري���س  وزار 
لألمن  العام  المدير  باباتيودورو،  ستيليوس 
وقد  مكتبه.  في  إبراهيم  عباس  اللواء  العام 
الشرعية  غير  الهجرة  موضوع  البحث  تناول 
الظاهرة  هذه  مع  التعامل  وكيفية  قبرص  إلى 
وتّم  فعالية،  وأكثرها  ممكنة  طريقة  بأفضل 
تأكيد أهمية التعاون المشترك بين البلدين في 

هذا المجال.

أن  األسعد  معن  المحامي  األسعدي«  »التيار  ل�  العام  األمين  رأى 
أكثر  »ليست  أقطاب  حكومة  تأليف  إلى  الراعي  بشارة  البطريرك  دعوة 
من  حكومة  أية  »أن  معتبراً  وقتها«،  في  وليس  شعبوي  خطاب  من 
والنزاهة  العالية  والكفاءة  الوطنية  في  كباراً  رجاالً  تتطلب  النوع،  هذا 

والصدق والوعي«.
ورأى في تصريح »أن »الحرب« الدائرة بين القصور، تعكس واقع الحال 
السياسي المتعّثر وحجم األزمات التي تعصف بالبالد والعباد سياسياً 
واقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً واستقراراً، الناتجة عن صراعات 
هذه  مازالت  تنتهي  لن  وهي  ومذهبياً،  طائفياً  مغلفة  مصلحية  سياسية 
السلطة مصّرة على إمعانها في اعتماد سياسة االنهيار وانعدام المسؤولية 

واستمرار البحث عن مواقعها السلطوية حاضراً ومستقبالً«.
فقدت  لبنانية  سياسية  وقوى  بأدوات  لبنان  في  حكومة  »ال  أن  وأكد 
قوتها وقرارها إالّ على شعبها ألنه الحلقة األضعف، وال حكومة من دون 

توافق إقليمي دولي«. 
والمالية  االقتصادية  المستويات  كل  على  وتصعيداً  »تفاقماً  وتوّقع 

سالح  إلى  اللجوء  من  محذراً  والسياسية«،  والمعيشية  واالجتماعية 
الشارع«.

وأكد »أن رياض سالمة، أثبت للمّرة األلف أنه الحاكم بأمر المال العام 
والخاص، وأنه يمثل ال�«كارتل« السياسي والمالي والطائفي والقضائي، 
البلد والدولة والسلطة من دون اعتبار ألي قانون«، معتبراً  ويتحكم في 
»أن ردة فعله العنيفة المستهزئة بالشعب وبالمودعين، تؤكد أنه محمي 
ومغطى وخط أحمر ُيمنع االقتراب منه«، الفتاً إلى »خبث مناورته األخيرة، 
التي دفعت قوى سياسية وسلطوية وإعالمية ونقابية وشعبية إلى طلب 
الرضى والعودة إلى تسعير دوالر المودعين إلى 3900 ليرة، أي ثلث حق 
ب�  الدوالر  الدولة  صرف  المودع بالدوالر أصالً، بعد قرار مجلس شورى 

1500 ليرة«.
وأكد »أن ما يحصل يؤكد أن السلطة ال تقيم وزناً أو قيمة للمواطن، بل 
هي تتعمد إذالله وقهره وتوقيفه عن قصد في الطوابير »، محذراً من »بّث 
الشعب  ليبقى  والمذهبي  الطائفي  السالح  خالل  من  والبغض  التفرقة 

مشغوالً ببعضه يتربّص به الخوف من شريكه في الوطن والمواطنة«.

السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  استقبل 
صور  في  دارته  في  الله  فضل  اللطيف  عبد  علي 
برئاسة  العربي«  القومي  »الشباب  من  وف��داً 
ف��اخ��وري،  ع��ص��ام  التنفيذي  المجلس  عضو 
ش��اوي.  خليل  والشيخ  قاسم  غسان  بحضور 
وكانت مناسبة للحديث في التطورات واألوضاع 

الراهنة.
المقاومة  خيار  »أهمية  الله  فضل  السيد  وأكد 
في تحرير األرض من االحتالل، وتحرير اإلنسان 
والجهل  التعّصب  أش��ك��ال  ك��ّل  م��ن  والمجتمع 
لكّل  إلى »مشروع وطني جامع  والفساد«، داعياً 
المتنّورين من أجل مواجهة نهج السلطة والنفوذ 
واستغالل  الناس  مصالح  بإسقاط  يمعن  الذي 
العناوين الوطنية والطائفية والمذهبية لمصلحة 

المشاريع الفئوية الرخيصة«.
المشترك  ثقافة  تعميم  »ض��رورة  إلى  وأش��ار 
وال��ح��وار  التنّوع  لحالة  المحكومة  اإلنساني 
واالعتراف باآلخر ونبذ كّل أشكال العنف واإلرهاب 

واالحتراب الداخلي«، داعياً »كّل رجال الدين إلى 
في  الحق  كلمة  إلعالء  الدينية  المعاني  استلهام 
وجه الفاسدين، ألّن )أفضل الجهاد عند الله كلمة 
حق تقال أمام سلطان جائر(، مشّدداً على »وعي 
التوحيدي  األفق  وتلّمس  لألمة  االنتماء  موجات 
الذي يرتقي بكّل المكّونات الى مستوى المشروع 
الثقاقية  أشكاله  تعّدد  على  المقاوم  النهضوي 

والسياسية واالجتماعية«.
علي  السيد  ب��دور  ف��اخ��وري  أش��اد  جهته  من 
الحية  القوى  من  كونه  الله  فضل  الطيف  عبد 
األمة،  أهداف  تحقيق  على  تعمل  التي  األساسية 
الراحل السيد  العريق والمرجع  ب� »البيت  مشيداً 
محمد حسين فضل الله«، ومشّدداً على »التسابق 
والتكامل بين كّل القوى الفاعلة في خدمة القضايا 

الوطنية واالجتماعية«.
واعتبر أّن »االنتصار الذي تحقق في فلسطين 
يؤكد حتمية الوحدة القومية والعربية وأهميتها 

وضرورتها وحاجة األمة إليها«.

اتخاذ  في  قسرياً  »ستتابع  أنها  لبنان  كهرباء  مؤسسة  أعلنت 
المزيد من اإلجراءات االحترازية بما يتجانس مع تخزين المحروقات 
بالتيار  التغذية  في  االستقرار  من  أدنى  حد  لتأمين  لديها،  المتوافر 
الكهربائي ألطول فترة ممكنة، وذلك لحين التمكن من تفريغ حموالت 
إطالع  إل��ى  أيضاً  وستعمد  كافة،  الموجودة  البحرية  الناقالت 
المواطنين الكرام على أي مستجدات بشأن التغذية الكهربائية عبر 

بيانات الحقة«.
بحريتين  ناقلتين  وص��ول  من  الرغم  »وعلى  أنه  بيان،  وقالت 
بحريتين  وناقلتين   )Grade A( أوي��ل  الفيول  بمادة  محّملتين 
اإلقليمية  المياه  إل��ى   ،  Grade Bأويل الفيول  بمادة  محملتين 
المهلة  انقضاء  وبعد  اللبناني،  الشاطئ  قبالة  ورسوها  اللبنانية، 
القانونية للطعن لدى المجلس الدستوري ومعاودة العمل بالقانون 
رقم 215 تاريخ 2021/04/08، لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان 
بمادة  محملة  واحدة  بحرية  ناقلة  حمولة  بتفريغ  البدء  من  سوى 
الناقالت  حموالت  تفريغ  عليها  وتعّذر   ،)Grade A( أويل  الفيول 

األخرى بسبب عدم فتح اعتماداتها المستندية الالزمة«.
معمل  قدرة  برفع  لبنان  كهرباء  مؤسسة  ستقوم  »لذلك،  أضافت 
الذوق الحراري القديم وتخفيض قدرة كافة المعامل األخرى في المقابل 
بسبب النقص الحاد في مادتي الفيول أويل )Grade B( والغاز أويل. 
وبالتالي، فإن إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حالياً هي بحدود 
//720// ميغاواط، بعد أن جرى تخفيضها تدريجاً خالل األسابيع 
فيها  بما  اللبنانية،  المناطق  أثره جميع  الماضية، بحيث تشهد على 
منطقة بيروت اإلدارية، ارتفاعاً ملحوظاً جداً في عدد ساعات التقنين، 
وقد بات هذا التدّني في القدرة اإلنتاجية يؤثر سلباً على ثبات واستقرار 
الشبكة الكهربائية، حيث أن أي صدمة كهربائية تتعرض لها الشبكة، 

قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج المعامل كافة عنها«.
وتابعت »كما أن استمرار مسألة عدم وجود تسهيالت نقدية لتأمين 
العملة الصعبة لمؤسسة كهرباء لبنان بما يسمح لها من شراء المواد 
االستهالكية الواجبة وقطع الغيار الضرورية وإجراء الصيانات الالزمة 

لمختلف معامل اإلنتاج لديها، يساهم أيضاً بتفاقم الوضع«.

بكر  أبو  الشمال  في  »حماس«  لحركة  السياسي  المسؤول  استقبل 
»اإلسرائيلية«  السجون  في  األسير  أصدقاء  لجنة  سر  أمين  األسدي، 
في  للحركة  السياسي  المسؤول  بحضور  جمال،  شقيقه  سكاف  يحيى 

مخيم البداوي مهدي عساف، في مكتب الحركة بالمخيم.
المقاومة  فصائل  وكل  حماس  في  »اإلخوة  سكاف  هّنأ  البداية،  في 
فلسطين  أرض  كامل  على  العدو  على  باالنتصار  الفلسطيني  والشعب 
الحبيبة، حيث انتفضت غّزة وصواريخها نصرًة للقدس وحي الشيخ 
العالم  وأح��رار  واإلسالمية  العربية  الشعوب  انتفضت  كما  ج��راح. 

لنصرة القضية الفلسطينية«.
القدس،  سيف  معركة  في  والممّيز  الرائد  المقاومة  ب���«دور  وأش��اد 
من  متمنياً  البطولية«،  المالحم  أروع  المجاهدون  خاللها  سطر  التي 
»المقاومة الفلسطينية أن تكون قضية يحيى سكاف حاضرة في صفقة 

التي  العدو  وكيان  الفلسطينية  المقاومة  بين  المباشرة  غير  التبادل 
يجري الحديث عنها«.

وشّدد على »ضرورة الضغط بكل الوسائل من أجل تبييض السجون 
الصهيونية حتى ينعم سائر األسرى بالحرية«.

يحيى  المناضل  األسرى  عميد  ب�«شقيق  األسدي  رّحب  جهته،  من 
في  شريكًة  الفلسطيني  الشعب  يعتبرها  »التي  عائلته  وحّيا  سكاف«، 
االنتصارات ألنها كانت وما زالت تقف بجانب القضية الفلسطينية منذ 

عشرات السنين«.
أحد،  على  حكراً  ليس  العدو  على  تحّقق  الذي  االنتصار  أن  واعتبر 
إنما هو انتصار لألّمة ولكل األحرار في العالم. وأكد أن »قضية األسرى 
أسرانا  كل  عن  ل��إلف��راج  جهودها  وستواصل  حماس  ل��دى  أول��وي��ة 

البواسل«.

جل�ضة اأخيرة للجنة المال الإثنين 

لبّت »الكابيتال كونترول« 
برئاسة  ُعقدت  جلسة  في  والموازنة  المال  لجنة  تابعت 
وضع  إلى  الرامي  القانون  اقتراح  درس  كنعان،  إبراهيم  النائب 
ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، وبنتيجة 
الكابيتال  قانون  اقتراح  بت  في  كبير  تقدم  حصل  النقاشات، 
بالسحوبات  المتعلقة  المالية  البنود  صعيد  على  كونترول، 

النقدية بالليرة والدوالر والتحاويل الطالبية.
وسُيستكمل النقاش في جلسة أخيرة تعقد العاشرة والنصف 
تمام  في  لكنعان،  صحافي  مؤتمر  يليها  المقبل  اإلثنين  ظهر  قبل 

الساعة 12:30 ظهراً.

رابطة المودعين لجمعية 

الم�ضارف: �ضنالحقكم ق�ضائيًا
 

لبنان،  إلى جمعية مصارف  المودعين كتاباً  وجهت رابطة 
أكدت فيه أن  التعميم رقم 151 والذي تم تمديد العمل فيه حتى 
نهاية أيلول 2021، إنما ساهم وبشكل ممنهج من قبل جمعية 
والمتوسطين  الصغار  والسيما  المودعين  بخسارة  المصارف 
منهم ل�%70 من قيمة ودائعهم، حتى أنه كان وسيلة ناجحة 
وفي مصلحتكم للتخلص من الحسابات الصغيرة دون تكبدكم 

أي خسائر«.
أمانتها  وإساءة  الودائع  بحجز  قمتم  »لقد  الرابطة  وقالت 
أيضاً  اليوم  تقومون   ،70% فاقت  خسائر  مودعيها  وتكبيد 
بأن  اإليهام  عبر  حقوق  من  للمودعين  تبقى  ما  على  باإلجهاز 
التوقف عن دفع الودائع بالليرة على سعر صرف 3900 يعني 
1500 ليرة لبنانية غير القانونيين أساساً،  العودة إلى سعر 
آبهين  غير  ممارساتكم،  بصوابية  الناس  إليهام  محاولة  في 
دونما  قضائي  لقرار  ومتجاوزين  الدولة  شورى  مجلس  بقرار 

حسيب أو رقيب«.
وشّددت على أن »جنى أعمار الناس ليست ملك مصارفكم 
مجال  وال  مسؤوليته،  وحدكم  أنتم  تتحملون  إدارتكم  وسوء 
سيئين،  بين  وتخييرهم  الواقع  األمر  تحت  المودعين  لوضع 
فالودائع ُتدفع بعملتها للمودعين وفي حال تعّذر قيام أي من 
بتعّثره  إلقرار  فإنه  بذلك  القيام  من  لديكم  الممثلة  المصارف 
أصوله  تسييل  إل��ى  لُيصار  إفالسه  إع��الن  وج��ب  وبالتالي 

وممتلكاته بهدف إعادة الحقوق ألصحابها«.
وبطشكم  التشريعي  ال��دور  غياب  ظل  وفي  »أننا  واك��دت 
سنقوم  بعمالتها  ال��ودائ��ع  تسديد  عن  وتمّنعكم  المستمّر 
منها  المدنية  المختصة،  القضائية  المراجع  أمام  بمالحقتكم 
بحقكم  المستعجلة  التدابير  اتخاذ  إلى  إضافة  والجزائية، 
واعتباركم  المنقولة،  وغير  المنقولة  أموالكم  على  والحجز 

متوقفين عن الدفع وصون حقوق المودعين«.
لبنان  مصرف  مع  بالتعاون  جمعيتكم  تكون  »قد  وختمت 
التهّرب  اعتادت  قد  فاسدة،  منظومة  من  سياسي  وبغطاء 
العالقة  هذه  في  األضعف  الفريق  وتحميل  المسؤولية  من 
بهدف  وجشعكم  إدارتكم  لسوء  الكارثية  النتائج  التعاقدية 
وسنبقى  كنا  أننا  إالّ  حسابهم،  على  خيالية  أرب��اح  جني 
المتغطرس  النهج  هذا  باستكمال  نسمح  ولن  المرصاد  في 
ولن  مصان  لنا  حق  هي  أعمارنا  وجنى  فودائعنا  والمستبد 

نستردها إالّ كما هي«.

)موقع العهد( كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة برئاسة النائب رعد  

)داالتي ونهرا( وفد البنك الدولي في وزارة الصحة أمس  
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�سيا�سة 4

فل�سطين المحتلة

التنفيذية  اللجنة  ع��ض��و  أك���د   {
أحمد  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
مجدالني، أهمية الدعم الذي تقّدمه دول 
االتحاد األوروبي ومواصلة ذلك باتخاذ 
حكومة  ضد  وملموسة  عملية  إج��راءات 
االحتالل الصهيوني، في ظل تصعيدها 

المتواصل ضد أبناء شعبنا.
القنصل  لقائه  خالل  مجدالني  ودعا 
دانيال  فلسطين  ل��دى  البلجيكي  العام 
تقود  ألن  أم��س،  ال��ل��ه،  رام  ف��ي  ه��اف��ن، 
بلجيكا جهوداً سياسية مع دول االتحاد 
لالعتراف  مبادرة  بإطالق  األوروب���ي، 

بالدولة الفلسطينية.
ال��داع��م��ة  بلجيكا  م��واق��ف  وث��ّم��ن 
حرص  م��ؤك��داً  الفلسطينية،  للقضية 
مع  العمل  على  الفلسطينية  القيادة 
السالم  إنقاذ  أجل  من  الصديقة  ال��دول 
وحل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية 
الحماية  توفير  على  والعمل  الدولية، 

الدولية ألبناء شعبنا.
من جانبها، أكدت هافن حرص بالدها 
على تطبيق القانون ومبدأ حل الدولتين، 
الثنائية،  اللقاءات  مواصلة  وأهمية 
مشيرة إلى ضرورة العمل على االعتراف 
يقود  الذي  األمر  الفلسطينية،  بالدولة 
إلى تعزيز الجهود الدولية نحو العملية 
السياسية، ويدعم حل الدولتين، وأنه ال 
يجب رهن االعتراف بالدولة الفلسطينية 

باالحتالل.
} بحث وزير التربية والتعليم مروان 
عورتاني، امس، مع ممثل الهند الجديد 
لدى دولة فلسطين موكول آريا، قضايا 
وسط  التعليم،  ق��ط��اع  تهم  مشتركة 
التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون 

بين البلدين.
بين  العالقة  عمق  عورتاني  وأك��د 
عبر  تجّسدت؛  والتي  والهند،  فلسطين 
تنفيذ عديد البرامج المشتركة، الفتاً إلى 
بما  الشراكة  هذه  أواص��ر  تعزيز  أهمية 
وخططها  ال��وزارة  أولويات  مع  ينسجم 

واحتياجاتها.
استعداد  عن  آري��ا  أع��رب  جهته،  من 
مع  والتعاون  الشراكة  لديمومة  بالده 
المشتركة،  المجاالت  عديد  في  ال��وزارة 
التعليم  بدعم  الهند  اهتمام  يبرهن  بما 
في فلسطين، مؤكداً أنه سيتابع القضايا 

التي تم بحثها خالل هذا اللقاء.

ال�سام

لدى  ال��دائ��م  سورية  مندوب  أك��د   {
التعاون  أن  المتحدة بسام صباغ  األمم 
في  للتكامل  عامل  الجنوب  بلدان  بين 
اإلنمائية  األه���داف  لتحقيق  جهودها 
التضامن  مظاهر  وأحد  دولياً  المعتمدة 
الثنائي  الصعيدين  على  شعوبها  بين 
الرفاه  لتحقيق  ودافع  األطراف  ومتعّدد 
واالزدهار الوطني ومحرك قوي لالبتكار 

والكفاءة واالستدامة والنمو.
في  المشاركون  األطباء  ناقش   {
أطباء  لنقابة  األول  العلمي  المؤتمر 
فعالياته  انطلقت  ال��ذي  دمشق  ري��ف 
متنوعة  علمية  مواضيع  أم��س،  أول 
النسائية  أم���راض  اختصاصات  ف��ي 
وال��ت��ول��ي��د وال��ع��ظ��م��ي��ة وال��م��ف��اص��ل 
وأمراض  والهضمية  العامة  والجراحة 

الصدر وجراحتها.
اليوم  يختتم  الذي  المؤتمر  وتضمن 
دمشق  في  الشباب  مدينة  في  الجمعة 
اإلنتانية  األمراض  حول  محاضرة   35
والغدد  والتجميل  والجلدية  وكوفيد19 
الوليد  وطب  واألطفال  والسكري  الصم 
فيها  يشارك  دوائي  معرض  جانب  إلى 
الدوائية  الصناعات  معامل  من  ع��دد 

المحلية.

العراق

الشرطة  ش���ؤون  وك��ال��ة  أعلنت   {
حملة  نتائج  الداخلية،  لوزارة  التابعة 
محافظات  ع��م��وم  ف��ي  واس��ع��ة  أمنية 

العراق لمكافحة المخدرات.
ال��وك��ال��ة ف��ي ب��ي��ان، »ألقت  وق��ال��ت 
المخدرات  لمكافحة  العامة  المديرية 
 )3( على  القبض  العقلية  والمؤثرات 
متهمين، اثنان منهم في كركوك والثالث 
مخدرة  م��واد  وبحوزتهم  ك��رب��الء،  في 
المخدرة  الكريستال  مادة  من  متنوعة 
وأشارت  التعاطي«.  أدوات  إلى  إضافة 
إلى أنه »تمت إحالتهم إلى القضاء وفق 
 )  32/  28( القانونية  ال��م��واد  أحكام 

مخدرات«.

اأخبار الوطن

القبائل العربّية تحّرر ريف منبج من »ق�سد« وتتلقى دعمًا من ع�سائر مدينة حلب... وان�سقاق الع�سرات من عنا�سر الميلي�سيا 

�ضعبان تك�ضف عن اأولوّيات الرئي�س ب�ضار الأ�ضد: تحرير الأرا�ضي المحتلة وتعزيز العالقات مع الحلفاء

البرلمان العراقّي يك�سف اأن اأكثر من 400 مليون دولر �سهريًا للعمالة الأجنبّية في البالد

»العفو الدولّية« ت�ضاأل بغداد عن م�ضير نحو 650 مفقودًا

ال�سحة العالمّية تحّذر باأن 200 األف فل�سطينّي في قطاع غزة بحاجة اإلى م�ساعدة �سحّية

ال�ضنوار يلتقي نائب المفّو�س العام لالأونروا: عالقة »تاريخّية وبّناءة« تربطنا مع الوكالة

الرئاسة  في  الخاصة  المستشارة  كشفت 
السورية، بثينة شعبان، عن أولويات الرئيس 
بشار األسد، بعد فوزه باالنتخابات الرئاسية 

في بالده.
»قناة  مع  مطوالً  ح���واراً  شعبان  وأج��رت 
الذي  األم��م«،  »لعبة  برنامج  في  الميادين«، 
بأن  خالله  من  أف��ادت  األرب��ع��اء،  مساء  ُب��ث، 
أولوية  المحتلة  السورية  األراض��ي  »تحرير 
للرئيس األسد في المرحلة المقبلة«، فضالً عن 

تعزيز العالقات بحلفاء سورية.
االنتخابات  مشهد  أن  شعبان  وأوضحت 
الشعب،  إرادة  ي��ؤك��د  ال��س��وري��ة  الرئاسية 
وبأن  األميركية،  السياسات  فشل  ويعكس 
سياسي  انتصار  تحقيق  يعني  المشهد  هذا 
على  ج��رى  ال��ذي  العسكري  االنتصار  غير 
الرئيس  أن  على  مشددة  سورية،  في  األرض 
الثورة، وأن الشعب  بشار األسد أعاد تعريف 
والخيانة  اإلره��اب  ضد  ث��ورة  يقود  السوري 

والفساد.
بشار  السوري  الرئيس  إن  شعبان:  وقالت 
االنتخابات  في  التصويت  دوماً  اختار  األسد 
رهينة  ك��ان  فيها  الشعب  إن  ليقول  فيها 

لإلرهابيين، وليس شريكاً لهم.
منفتحة  سورية  أن  شعبان  بثينة  وأك��دت 
ال  إنها  دول  ع��دة  ق��ول  »لكن  الجميع،  على 
تعترف باالنتخابات السورية أمر ال يعنينا«، 
انفصالية،  قوى  تحّدت  عربية  عشائر  وبأن 

االنتخابات،  في  التصويت  أجل  من  وتوجهت 
وهي ترفض التجنيد اإلجباري.

مدينة  اختيار  إلى  شعبان  بثينة  وأشارت 
لتكون  لإلرهابيين،  معقالً  كانت  التي  دوما 
فيها،  األسد  بشار  الرئيس  لتصويت  مركزاً 
هي رسالة قوية داخلية وخارجية، وللتأكيد 
أن سورية مستمرة في الحرب على اإلرهاب، 
األسد  بشار  والرئيس  قديمة،  صفحة  وطي 
ألهل  خاصة  وطني،  بمعنى  بأعمال  يقوم 

وشعب مدينة دوما.
األسد  بشار  السوري  الرئيس  أن  إلى  يشار 

على  حصل  بعدما  جديدة  رئاسية  بوالية  فاز 
التي  النتائج  حسب  األص��وات  من   95.1%
صباغ،  حموده  الشعب  مجلس  رئيس  أعلنها 
الشهر الماضي، ويحّدد الدستور السورّي مدة 

الوالية الرئاسية بسبع سنوات ميالدية.
السورية  العربية  العشائر  أكدت  ذلك،  إلى 
جانب  إل��ى  وقوفها  وريفها  حلب  مدينة  في 
الشمالي  حلب  بريف  منبج  مدينة  في  أهلنا 
الذين خرجوا تنديداً بميليشيا قسد المرتبطة 
من  بطردها  مطالبين  األميركّي  باالحتالل 
ووحدة  سورية  سيادة  عن  والدفاع  مناطقهم 
أراضيها في وجه مخططات االحتالل األميركي 

وميليشياته االنفصالية.
ودعت العشائر العربية السورية في حلب 
مواصلة  إلى  منبج  مدينة  في  أهلنا  بيان  في 
انتفاضتهم في وجه ميليشيا قسد االنفصالية 
االح��ت��الل  لمخططات  نفسها  ره��ن��ت  ال��ت��ي 
وممارساتها  انتهاكاتها  وواصلت  األميركي 
منبج  مدينة  في  المواطنين  بحق  اإلرهابية 
الكامل  دعمها  مؤكدة  بها  المحيطة  والمناطق 
لألهل في منبج حتى ينالوا حريتهم ويطهروا 

مدينتهم من هذه الميليشيا اإلرهابية.
لليوم  العشائرية  المظاهرات  واستمرت 
وريفها  منبج  منطقة  في  التوالي  على  الثالث 
ضد  سورية،  شمالي  حلب  محافظة  شرقي 
الموالي  »قسد«  تنظيم  مسلحي  ممارسات 
المظاهرات  حلقة  لتكتمل  األميركي،  لالحتالل 
شرقاً  السورية  الجزيرة  من  واالحتجاجات 

إلى حلب غرًبا مروًرا بمحافظة الرقة.
أبناء  أن  ع��ن  عشائرية  م��ص��ادر  وكشفت 
القبائل العربية تمكنوا من تحرير قرى وبلدات 
عمليات  تسجيل  مع  منبج،  مدينة  محيط  في 
من  العربية  القبائل  ألبناء  جماعّية  انشقاق 

صفوف التنظيم.

في  وعشائرية  محلية  مصادر  عن  ونقالً 
منبح، فإن المئات من أبناء المدينة تظاهروا، 
مرددين  منبج،  مدينة  في  الكتاب  دوار  عند 
تنظيم  مسلحي  بممارسات  منددة  شعارات 
مدينتهم  من  بالخروج  وتطالبهم  »ق��س��د«، 

والكف عن قتل المدنيين العزل.
المظاهرات  شهداء  عدد  إن  المصادر  وقالت 
ال��ع��ش��ائ��ري��ة ب��ري��ف م��ح��اف��ظ��ة ح��ل��ب ضد 
لالحتالل  العميل  التنظيم  مسلحي  ممارسات 
 25 وإصابة  مدنيين   6 إلى  ارتفع  األميركي، 
»قسد«  مسلحي  إطالق  جراء  بجروح  آخرين 
أبناء العشائر  النار الحي على المحتجين من 

العربية في منبج وريفها.
االح��ت��ج��اج��ات  أن  ال���م���ص���ادر  وأك�����دت 
حظر  »قس��د«،  ميليش��يا  فرض  رغم  استمرت 
 48 لمدة  وريف��ها  منبج  مدينة  في  التجوال 
 � )االثن��ين  ليل  منتصف  بعد  ب��دأت  ساعة 
بإضرابهم  السكان  استمرار  مع  الثالثاء(، 
التجارية،  والمحال  األس��واق  وإغ��الق  العام 
العامة  الطرقات  قطع  من  المتظاهرون  وتمّكن 
ب��اإلط��ارات  منبج  مدينة  داخ���ل  والفرعية 
المشتعلة، األمر الذي قابلته »قسد« باستقدام 
حصار  بإطباق  قامت  لها  عسكرية  تعزيزات 
مشدد على المدينة، شمل المنع التام للدخول 

أو الخروج منها.
وبلدات  ق��رى  جميع  أن  المصادر  وأك��دت 
سيطرة  خارج  أصبحت  منبج  مدينة  محيط 
مسلحي تنظيم »قسد«، مع تمكن أبناء القبائل 
العربية من تحرير عدة قرى في مدينة محيط 
»قسد«  تنظيم  لمسلحي  طردهم  بعد  منبج 
و»الحية«  »الجات«  هي  القرى  وتلك  منها، 
و»ال��ه��ده��د« و»ال��خ��ط��اف« و»ال��ت��رس��ان«، 
باإلضافة ل� »«تل الرفيع« و»الهوشرية« على 

ضفة نهر الخابور.

وأضافت المصادر أن هذا األمر جاء بالتزامن 
مع ارتكاب جريمة جديدة بحق المتظاهرين في 
قريتي »أبو قلقل« و»معدسة الفارات« من قبل 
مسلحي تنظيم »قسد« الذين أطلقوا الرصاص 
الحي عليهم بشكل مباشر، ما أدى الستشهاد 
ليرتفع  بجروح  آخرين   3 وإصابة  شخصين 

عدد الشهداء إلى ستة مدنيين.
استشهدا  كانا  شابين  أن  المصادر  ونقلت 
خالل االحتجاجات التي خرجت االثنين، بينما 
نتيجة  بجروح،  آخرين  أشخاص   3 أصيب 
تعّمد مسلحي »قسد« إطالق الرصاص الحي 
احتجاجاّ  خرجوا  الذين  المتظاهرين  على 
»التجنيد  ب�  يسّمى  ما  التنظيم  ف��رض  على 
ممارسات  وض��د  صفوفها  ف��ي  اإلج��ب��اري« 
التنظيم التي تتركز على حرمان المدنيين من 

الخبز والمحروقات ومنع التعليم.
المظاهرات  وتيرة  ب��أن  المصادر  وبينت 
أهالي  بين  الضحايا  سقوط  نتيجة  اشتدت 
بمظاهراتهم  األربعاء  استمروا  الذين  »منبج« 
في المدينة وريفها بعد تشييع الشهداء، ليقوم 
أهالي قرية »الياسطي« بطرد مسلحي »قسد« 

من أحد مقارهم قبل إشعال النار به.
من  العربية  العشائر  أب��ن��اء  تمكن  كما 
قرية  جنوب  الزعتر«  »معمل  على  السيطرة 
استخبارياً  مقراً  يعد  والذي  الدادات«،  »عون 

هاماً ل�تنظيم »قسد«، بحسب المصادر.
عشائرية  مصادر  عن  نقل  السياق،  وف��ي 
بأن 26 شاباً انشقوا من أبناء القبائل العربية 
منبج،  منطقة  في  األربعاء  »قسد«  تنظيم  عن 
وانضموا الى االنتفاضة الشعبية العشائرية، 
خالل  التنظيم  عن  انشقوا  الذين  عدد  ليرتفع 
بعد  وذلك  شاباً،   61 الى  الماضية  الساعات 
بينهم  الماضي،  الثالثاء  شاباً   36 انشقاق 

قيادي بارز.

طالبت منظمة العفو الدولية العراق، أمس، 
643 رجالً وشاباً سنياً  بالكشف عن »مصير 
مجموعات  يد  على  سنوات   5 قبل  خطفوا 

شبه عسكرية شيعية«.
وقالت المنظمة في تقريرها إن هؤالء فقدوا 
الستعادة  الشعبي،  للحشد  عملية  خ��الل 
من   ،2016 يونيو  في  البالد  غرب  الفلوجة 

تنظيم »داعش«.
آالف  ك��ان  وفيما  يونيو  من  الثالث  وف��ي 
مسلحون  رج���ال  ق��ام  ي��ف��ّرون،  ال��ن��ازح��ي��ن 
شهود،  وفق  الشعبي،  الحشد  زي  يرتدون 
يعتبرون  وش��اب  رجل   1300 نحو  ب�«أخذ 

بسن يسمح لهم بالقتال من عائالتهم«.
نفسها،  الليلة  »ف��ي  أن��ه  التقرير  أض��اف 
حافالت  ف��ي  األق��ل  على  منهم   643 وض��ع 
مفقودون«،  اآلن  حتى  وهم  كبيرة،  وشاحنة 
تعّرضوا  أنهم  منهم  المتبقون  أف��اد  فيما 

المعاملة«. »للتعذيب وإساءة 
العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  قام  وحينها 
انتهاكات  كانت  ما  في  تحقيق  لجنة  بتشكيل 
ضد  االنتقامية  واألف��ع��ال  »داع���ش«  تنظيم 
المتطرف،  التنظيم  على  الحرب  خالل  السنة 

لكن  البالد،  في  الطائفي  التوتر  حدة  من  تزيد 
وفق  أب��داً«  تنشر  لم  التحقيق  ذل��ك  »نتائج 
»عائالت  أن  أوض��ح��ت  التي  العفو  منظمة 
هؤالء الرجال تنتظر منذ 5 سنوات لمعرفة ما 
أن  تستحق  وهي  الحياة.  قيد  على  كانوا  إذا 

آالمها«. تنتهي 
بخطف  ق��ي��ام��ه  رس��م��ي��اً  ال��ح��ش��د  وي��ن��ف��ي 
قادته  لكن  تعسفياً،  أش��خ��اص  توقيف  أو 
و«جهاديين«  أف��راداً  سجنوا  أنهم  يؤكدون 
ه��ؤالء  أن  على  فعلي  دل��ي��ل  تقديم  ب���دون 
إلى  فعلياً  ينتمون  السجينات  أو  المساجين 

تنظيم »داعش«.
الحكومة  رئ��ي��س  بين  ال��ع��الق��ة  وك��ان��ت 
ال��ع��راق��ي��ة م��ص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي وال��ح��ش��د 
الشعبي، شهدت توتراً خالل األيام الماضية، 
في  األنبار  عمليات  قائد  اعتقال  خلفية  على 

الحشد، قاسم مصلح.
أكثر  أن  العراقي  البرلمان  كشف  ذلك،  إلى 
من 400 مليون دوالر يتم إنفاقها شهرياً على 

العمالة األجنبية الموجودة في العراق.
األنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات  وبحسب 
نائب  ع��رب،  حسين  ق��ال  »واع«،  العراقية 

العمل والشؤون االجتماعية في  رئيس لجنة 
الصعبة  »العملة  إن  العراقي  النواب  مجلس 
تصل  العمالة  بسبب  العراق  من  تخرج  التي 

إلى أكثر من  400 مليون دوالر شهرياً«.
أن  إلى  عرب  ألمح  خروجها،  طريقة  وعن 
بسيط  وج��زء  الرسمية  الطرق  عن  »أغلبها 

منها بطرق غير رسمية«.
وكشف عرب أن الشركات االستثمارية هي 
العمالة،  رواتب  في  األكبر  النصيب  صاحبة 
آالف   8 بين   ما  الروات��ب  بعض  تتراوح  »إذ 
أكد  ال��ذي  األم��ر  شهرياً«  دوالر  آالف   10 إلى 
ع��رب أن��ه »ي��ؤث��ر ف��ي ال��س��وق واالق��ت��ص��اد 

العراقي«.
تتقاضى  التي  العمالة  عدد  وبخصوص 
تصل  ال  أنها  ع��رب  أك��د  المستحقات،  تلك 
ال�  »بين  تكون  أن  مرجحا  بحال،  مليون  إلى 
 « قائال:  أجنبي«،  عامل  ألف   800 وال�    600
في  األجانب  العمال  لعدد  محدد  رقم  يوجد  ال 

العراق«.
والشؤون  العمل  لجنة  رئيس  نائب  وأكد 
لجنته  أن  العراقي،  البرلمان  في  االجتماعية 
العمال  عن  كاملة  معلومات  لديها  »ليست 

»دخ��ول  ب��أن  معلال  ال��ع��راق«،  في  األج��ان��ب 
خالل  من  اإلقليم  عبر  يتم  األجانب  العمال 
وزارت��ي  م��ن  وك��ذل��ك  ال��دخ��ول  سمة  منحهم 
العمل والداخلية أيضاً تمنحان سمة الدخول 

فضالً عن هيئة االستثمار«.

العراقية  المؤسسات  جميع  عرب  وطالب 
العراق  في  األجانب  عمل  آلية  في  بالتفكير 
أثر  العمالة  »لتلك  ب��أن  معلال  وإع��داده��ا«، 
العاطلين  أعداد  بزيادة  وسبب  سلبياً  تأثيراً 

عن العمل«.

قطاع  في  حماس«  »حركة  رئيس  بحث 
المفوض  نائبة  م��ع  ال��س��ن��وار  يحيى  غ��زة 
ستينسيث،  ليني  »األون��روا«  لوكالة  العام 
عام  مدير  لتصريحات  السلبية  التداعيات 

الوكالة في القطاع ماتياس شمالي.
مكتبه،  في  بستينسيث  السنوار  والتقى 

مدير  نائب  تصرفات  الطرفان  ناقش  حيث 
ديفيد  القطاع  في  »األون��روا«  وكالة  عمليات 
ديبولد، والذي أثار غضباً شديداً لدى كل أبناء 

السياسية والمجتمعية. القطاع ومكوناته 
الفلسطيني  الشعب  »اعتزاز  السنوار  وأكد 
عموماً، وفصائله، وفي مقدمتها حركة حماس 

مع  والبناءة  اإليجابية  بالعالقة  خصوصاً، 
في  لعبته  ال��ذي  التاريخي  وال��دور  األون��روا 
وتثبيت  الفلسطيني  الشعب  صمود  تعزيز 

حقوقه«.
استمرار  على  الحركة  »حرص  على  وشّدد 
التعاون مع األونروا وتسهيل مهمتها خاصة 
ف��ي ه���ذا ال��وق��ت ال��ح��س��اس ب��ع��د ال��ع��دوان 
قطاع  على  األخ��ي��ر  ال��وح��ش��ي  الصهيوني 

غزة«.
بكل  وت��رّح��ب  آم��ن��ة  »غ���زة  أن  وأض����اف 
أبناء  ومساعدة  لخدمتها  يصل  ومن  ضيوفها 

شعبنا والتخفيف من معاناتهم«.
ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، أك���د أن »ال��م��وق��ف  ف��ي 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ف��ص��ائ��ل��ي ال��وط��ن��ي ال��غ��اض��ب 
ونائبه  شمالي  ماتياس  السيد  من  والحاد 
بموقفنا  عالقة  له  ليس  ديبولد،  ديفيد  السيد 
األونروا،  من  واإليجابي  والثابت  التاريخي 
ورّد  بشخصيهما،  محدد  موقف  هو  وإنما 
المنوط  للدور  الخطير  تجاوزهما  على  فعل 
خدمة  في  لهما،  الممنوح  والتفويض  بهما 

الفلسطينيين«. الالجئين 
»تفهمها  ستينسيث  أك��دت  جانبها  م��ن 
الشعب  أب��ن��اء  ك��ل  ل��دى  ال��ش��دي��د  للغضب 
الفلسطيني مؤخراً، وأكدت تضامنها، وقّدمت 
الفلسطيني  الشعب  أب��ن��اء  لكل  تعازيها 

بالنيابة عن الوكالة«.
عن  ال��دف��اع  يمكن  »ال  أن��ه  إل��ى  وأش���ارت 
بأي  الصهيونية  للمحطة  شمالي  تصريحات 

حال«.
الصحة  منظمة  أعلنت  متصل،  سياق  وفي 
العالمية أن حوالي 200 ألف شخص بحاجة 
بعد  غ��زة،  قطاع  في  صحية  مساعدات  إلى 
الصهيوني  الكيان  بين  الحرب  من  يوماً   11

الفلسطينية. والفصائل 

عن  ص��ادر  بيان  في  المنظمة  وأوضحت 
مكتبها اإلقليمي لشرق المتوسط أنها »وسعت 
الصحية  المساعدة  تقديم  بهدف  استجابتها 
إليها  يحتاجون  شخص  ألف   200 لحوالي 

في جميع أنحاء القطاع«.
بنزوح  تسبب  النزاع  إن  المنظمة  وقالت 
 30 تضررت  فيما  شخص  ألف   77 من  أكثر 
أن  إل��ى  مشيرة  القطاع،  في  صحية  منشأة 

وباء كورونا يشكل »خطراً متواصالً«.
ألف   260 »تسليم  أمنت  أنها  إلى  وأشارت 
إلى  كوفيد19-  ضد  اللقاحات«  من  جرعة 
ومبادرة  »اليونيسف«  مع  بالتعاون  غ��زة، 

»كوفاكس«.
التمويل  العالمية  الصحة  منظمة  وقدرت 

في  الطارئة  الصحية  لالستجابة  المطلوب 
دوالر  ماليين  بسبعة  الفلسطينية  األراض��ي 
»تم  أنه  كاشفة  المقبلة،  أشهر  الستة  خالل 

تلقي 2،3 مليون دوالر حتى اآلن«.
الفلسطينية  ال��ص��ح��ة  وزارة  وب��ح��س��ب 
وقذائف  الجوية  ال��غ��ارات  ج��راء  ارتقى  فقد 
مايو،  من  العاشر  منذ  الصهيونية  المدفعية 
 66 بينهم  غزة  قطاع  في  فلسطينياً   254

طفالً وعدد من المقاتلين.
وفي الجانب الصهيوني، تسببت صواريخ 
غزة  قطاع  في  المسلحة  والفصائل  حماس 
المستوطنات،  ات��ج��اه  ف��ي  أطلقت  وال��ت��ي 
وجندي  وفتاة  طفل  بينهم  شخصاً   12 بمقتل 

صهيوني.

قالت مصادر 
فلسطينية إن احتمال 
نجاح رئيس حكومة 

االحتالل بنيامين 
نتنياهو بجذب عدد 

قليل من النواب اليهود 
من االئتالف القائم 

لحساب الحكومة 
االئتالفية قد يؤدي الى 

انهيار االئتالف، ولم 
تستبعد حدوث ذلك 

في ظل الضغوط التي 
يمارسها نتنياهو على 

نواب اليمين تنديداً 
باالئتالف الحكومّي 

الذي تدعمه واشنطن.
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�ضبط كمية �ضخمة من الأ�ضلحة 

في مخباأ �ضّري في ريف حم�س و�ضط �ضورية

رغم مرور ثالث سنوات على تحرير ريف حمص الشمالي وسط سورية، ال تزال السلطات األمنية 
قبل  متنوعة  وذخائر  أسلحة  اإلرهابية  المجموعات  فيها  أخفت  سرية  مخابئ  تضبط  السورية 

ترحيلها من المنطقة، وفق اتفاق مصالحة تّم برعاية روسية.
كمية  األهالي،  مع  بالتعاون  ضبطت،  السورية  األمنية  األجهزة  إن  حمص  ريف  في  مصدر  وقال 

كبيرة من األسلحة ضمن أحد المخابئ السرية في ريف حمص الشمالي.
الشمالي،  حمص  ريف  في  والذخائر  لألسلحة  مخفّي  مستودع  ضبط  »تم  أمني:  مصدر  وقال 
التي  والمواقع  لألماكن  الدقيقة  األمنية  والمتابعة  الشرفاء  األهالي  مع  التعاون  خالل  من  وذلك 
كانت تتخذها المجموعات اإلرهابية المسلحة كمقرات ومخابئ سرية إلخفاء أسلحتها قبل ترحيل 

مسلحيها«.
رشاشة  أسلحة   3 إلى  باإلضافة  حربية،  آلية  بندقية   248 يضم  المستودع  أن  المصدر  وبين 
صندوق  و29   ،14.5 عيار  ذخيرة  صندوق  و30  مم،   12.7 عيار  ذخيرة  صندوق  و30  وقناصة 
و78  هاون  قذيفة  صمام  و86  مم   82 عيار  هاون  قذيفة   210 إلى  باإلضافة  مم،   23 عيار  ذخيرة 

ظرف حشوة دافعة للهاون، و68 قذيفة )آر بي جي(.
3 مايو/ أيار الماضي، كميات كبيرة من األسلحة  وكانت الجهات األمنية المختصة ضبطت، في 

والذخائر المتنّوعة من مخلفات اإلرهابيين في ريف حمص الشمالي وسط البالد.

ت�ضييع جثمان ال�ضهيد 

فادي و�ضحة في بيرزيت

الشهيد  الله والبيرة، أمس، جثمان  أبناء شعبنا في محافظة رام  شّيعت جماهير غفيرة من 
فادي صادق موسى وشحة )34 عاماً(، الذي ارتقى يوم أمس متأثراً بجروحه الخطيرة التي 

أصيب بها قبل أسبوعين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
المنارة  دوار  باتجاه  الله،  رام  في  الطبي  فلسطين  مجمع  أمام  من  التشييع  موكب  وانطلق 
حيث  بيرزيت،  جامعة  حرم  الموكب  جاب  ثم  ومن  مهيب،  جنائزي  موكب  في  المدينة  وسط 
رّدد المشيعون من زمالئه وأساتذته الهتافات المنددة بجرائم االحتالل الصهيوني وانتهاكاته 

المتواصلة بحق شعبنا، رافعين األعالم والرايات الفلسطينية.
وبعدها سينقل جثمانه إلى منزل ذويه في بلدة بيرزيت شمال رام الله، إللقاء نظرة الوداع 

األخيرة، ثم سُيصلى عليه ظهر اليوم في أحد مساجد بلدته، ليتم بعدها مواراته الثرى.
خالل  بإصابتها  متأثرة  اليازجي،  العوف  أبو  ديانا  المواطنة  استشهدت  السياق،  وفي 

العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وكانت المواطنة اليازجي تعالج في أحد المستشفيات داخل أراضي العام 48، بعد إصابتها 
الوحدة وسط  المواطنين في شارع  ارتكبها االحتالل بحق  التي  المجزرة  بجروح بليغة خالل 
طب  كلية  في  والطالبة  روان  ابنتاها  بينهم  من  مواطناً   37 نحو  استشهاد  إلى  وأّدت  غزة، 

األسنان شيماء التي كان من المقّرر أن تحتفل بزفافها بعد عيد الفطر.
 66 260 شهيداً، بينهم  وبارتقاء الشهيدة اليازجي، فإن عدد الشهداء في القطاع يرتفع إلى 

طفالً، و40 سيدة، و17 مسناً.
 24( العجلة  باسم  يحيى  الشاب  استشهاد  عن  أمس  صباح  أعلنت  طبية  مصادر  وكانت 

عاماً(، متأثراً بجروح أصيب بها خالل العدوان.
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تقرير �إخبارّي

التنمية االقت�صادّية والنمو االقت�صادّي 
والفرق بينهما

هنالك فرق ما بين مفهوم التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، وعادة 
ما يخلط الناس بين مفهومي التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، حيث 
بتزييف  الحكومات  آخرون  يتهم  فيما  الشيء،  نفس  أنهما  البعض  يعتقد 
مستويات  في  بتحّسن  بعد  يشعروا  لم  أنهم  لمجرد  النمو  حول  البيانات 

الدخل أو ارتفاع مستوى المعيشة.
أن  الدول  اقتصاد  نمو  معدل  حول  البيانات  مهمة  ليست  الحقيقة،  في 
يعكس ارتفاعاً في مستوى دخل المواطنين أو زيادة رفاهيتهم، على األقل 
على المدى القصير )عادة ما يشير معدل النمو إلى حجم الزيادة في الناتج 

المحلي اإلجمالي للدولة خالل فترة سنوية أو ربع سنوية(.
بنهضة  ما  دول��ة  مواطنو  يشعر  أن  األح���وال  من  ح��ال  ب��أي  يمكن  وال 
اقتصادية تحدث حول، أو يستشعروا انعكاس ذلك عليهم خالل مدة زمنية 
قصيرة كهذه، لكن يمكن االستدالل بمعدالت النمو المرتفعة على سير البالد 

نحو تحقيق الرخاء لشعبها.
ولتعريف التنمية االقتصادية ومعرفة متى يتحقق التحسن في رفاهية 
الشعوب وارتفاع مستواها المعيشي، يجب أوالً الوقوف على مفهوم النمو 

االقتصادي وتعريف الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.

ما النمو االقتصادي؟
خالل  والخدمات  السلع  إنتاج  في  الزيادة  مقدار  هو  االقتصادّي  النمو 
فترة محددة، ولكي يكون أكثر دقة، يجب أن يستبعد القياس آثار التضخم 
بحسب  للبالد،  اإلجمالي  المحلي  للناتج  الحقيقي«  ب�«النمو  ذلك  ويعرف 

موقع »ذا بالنس« للتقارير المالية واالقتصادية.
ما المقصود من الناتج المحلي اإلجمالي؟

مقياس  بأنه  اإلجمالي  المحلي  الناتج  الدولي  النقد  صندوق  يعرف 
القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية )أي تلك التي يشتريها المستخدم 
النهائّي(، والمنتجة داخل بلد ما في فترة زمنية محددة، ويشمل كل اإلنتاج 

داخل حدود الدولة.
وهناك بديل آخر تستخدمه هو الناتج القومي اإلجمالي، والذي يحسب 
إذا كان لمصر مثاًل شركة  الحدود، بمعنى  البلد داخل وخارج  ناتج سكان 
القومي  الناتج  في  يضمن  الشركة  هذه  إنتاج  فإن  السعودية،  في  مملوكة 

اإلجمالي لمصر، عالوة على الناتج المحلي للسعودية.

ما أهمّية النمو االقتصادّي؟
ترتفع  وبالتالي  للشركات،  األرباح  من  المزيد  يعني  االقتصادي  النمو 
أسعار األسهم، وهذا يعطي الشركات رأس مال لالستثمار وتوظيف المزيد 

من الموظفين، ومع خلق المزيد من الوظائف، يرتفع الدخل.
إضافية،  وخدمات  منتجات  لشراء  أكثر  أموال  المستهلكين  لدى  وتكون 
جميع  تريد  السبب،  لهذا  أعلى.  اقتصادياً  نمواً  تلك  الشراء  عمليات  وتقود 
االقتصادي  النمو  يجعل  ما  وهذا  إيجابية،  نمو  معدالت  تحقيق  البلدان 

المؤشر االقتصادي األكثر مشاهدة.
المحلي  الناتج  مقياس  إلى  االقتصاديين  المحللين  من  الكثير  ينظر 
اإلجمالي باعتباره مؤشراً لرفاهية الشعوب، لكن هذا األمر بات محل جدل 
كبير في السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك ال يزال أفضل وسيلة لقياس 

تطور االقتصاد.

لماذا النمو االقتصادي يختلف عن التنمية؟
األمر الذي يشّوش البعض، هو الخلط بين النمو والتنمية، فعندما يسمع 
لتكذيب  يسارعون  ما،  سنة  في  كبيراً  نمواً  حققت  بالدهم  أن  المواطنون 
ذلك، أو التشكيك في مصداقية الحكومة، حيث يتبادر لذهنهم أن التحسن 

االقتصادي ينبغي أن يروا أثره بين أيديهم بشكل آني.
على سبيل المثال، حققت إذا كانت الدولة »س« لديها ناتج محلي إجمالي 
تبلغ قيمته 100 مليار دوالر، وفي سنة ما سجلت نمواً بنسبة %10 )نسبة 
أنها  يعني  فهذا  االقتصادات(،  نمو  لمعدالت  معهودة  وغير  للغاية  كبيرة 

بحلول نهاية العام، أنتجت سلعاً وخدمات بقيمة 110 مليارات دوالر.
أمور مثل،  النظر في  المعيشة، يجب  الحديث عن تحسن مستوى  وقبل 
مدى استمرارية النمو بهذه القوة لفترة ممتدة، بحيث يزداد اإلنتاج، ويزداد 
معه التوظيف، وترتفع معه األجور، وتزيد عائدات الحكومة من الضرائب 
تعداد  مثل  الديموغرافية  العوامل  االعتبار  في  يوضع  ثم  ومن  والتصدير، 
السكان ونصيب الفرد من الدخل الجديد، ومن ثم يمكن الحديث عن تحسين 

مستوى المعيشة.
لذا فإن تحسين مستوى المعيشة، عملية مرهقة وشاقة وممتدة، تحتاج 
الرخاء  أن  االعتبار  في  الوضع  مع  طويلة،  لسنوات  تستمر  عمل  خطة  إلى 
النمو  يتخطى  أمر  الرفاهية  تحقيق  إن  حيث  فقط،  األجور  ارتفاع  يعني  ال 
وغيرها  واألمان  والصحة  التعليم  مثل  أخرى  جوانب  يضم  إذ  االقتصادي، 

من أساسيات الحياة، وهو ما ينقلنا للحديث عن »التنمية االقتصادية«.

ما مفهوم التنمية االقتصادية؟
ال يوجد تعريف مقبول عالمياً لماهية الدولة النامية؛ وال ما هي بالتحديد 
حسب  النامية  البلدان  تصنيف  يتم  ما  وعادة  االقتصادية،  التنمية  عملية 
معيار دخل الفرد، وعادة ما ُيعتقد أن التنمية االقتصادية تحدث مع ارتفاع 

دخل الفرد، بحسب موسوعة المعلومات البريطانية »بريتانيكا«.
عادة  وإنما  يتقاضاه،  الذي  األجر  حجم  ما  بلد  في  الفرد  بدخل  يقصد  ال 
المحلي اإلجمالي )يحسب ذلك عن طريق  الناتج  إلى نصيبه من  ما يشير 
قسمة الناتج على إجمالي عدد السكان(، وُيعّد إلى اآلن أفضل مقياس متاح 

لقيمة السلع والخدمات المنتجة مقابل كل شخص في المجتمع سنوياً.
يتحول  التي  هي  االقتصادية  التنمية  »عملية  إن  القول،  يمكن  ذلك  ومع 
خاللها االقتصاد بشكل جذري، مثل أن يتحول االقتصاد الناشئ إلى متقدم، 
أو االقتصاد البسيط إلى آخر صناعي متطور، وتصحب عملية التحول تلك 
ارتفاعاً في مستويات الدخل، إلى جانب تحسن جوانب الرفاهية من صحة 

وتعليم وإسكان«.
ويقول آخر، إن »هذه العملية تعكس التحسن النوعي والكمي لالقتصاد، 
وتركز على التحوالت التي شهدتها البلدان خالل فترات طويلة للغاية، وال 
يمكن قياسها ببساطة عبر مؤشر مثل الناتج المحلي اإلجمالي، فهي تحتاج 

لعدد من المؤشرات مع وضع التغيرات الزمنية في الحسبان«.

أهداف التنمية االقتصادية
– إلى جانب ارتفاع  خالل هذا التحّول يفترض أن المواطنين سيجدون 
وزيادة  لهم  المقدم  التعليم  جودة  في  تحسناً   – الدخل  ومستوى  األجور 
وارتفاع  الطبية  الخدمات  وتطور  التعليمية،  المؤسسات  على  اإلقبال 
متوسط األعمال، وتوافر سكن مالئم للجميع، وغيرها من األساسيات التي 

تشكل رفاهية اإلنسان.
»إنفستوبيديا«  واالقتصادية  المالية  المعلومات  موسوعة  تعّرف  فيما 
تحسين  على  يرّكز  االقتصاد  فروع  من  »فرع  بأنها،  االقتصادية  التنمية 

الظروف المالية واالقتصادية واالجتماعية في البلدان النامية«.
الصحة  مثل  عوامل  االعتبار  في  تأخذ  التنمية  »اقتصادات  إن  وتقول 
والتعليم وظروف العمل والسياسات المحلية والدولية وظروف السوق مع 

التركيز على تحسين الظروف في أفقر دول العالم«.

أبرز أمثلة التنمية االقتصادية
في الفترة ما بين عامي 1990 و2010، انخفض عدد الفقراء كنسبة من 
مجموع السكان في البلدان النامية إلى %21 من %43، أي تراجع عددهم 
أرباع هذا اإلنجاز،  بنحو مليار شخص، وكانت الصين مسؤولة عن ثالثة 

بحسب تقرير لبوابة »أرقام« المالية.
مذهلة،  نمو  معدالت  من  عنها  نتج  وما  االقتصادية  إصالحاتها  بفضل 
بين  ما  الفترة  خالل  الفقر  خط  تحت  من  مواطنيها  من  مليوناً   680 سحب 
عامي 1981 و2010، ليتراجع معدل الفقر لديها من %84 في عام 1980 
2013. في شباط الماضي، أعلنت الصين انتشال  %10 فقط في عام  إلى 

8 سنوات. الفقر في آخر  100 مليون آخرين من براثن 
ينظر إلى تشيلي أيضاً باعتبارها أحد أفضل نماذج التنمية، حيث سجلت 
نمواً متواصالً على مدار ربع قرن منذ عام 1990، في ما عرف الحقاً باسم 
المواطنين  رفاهية  تحسن  في  بالطبع  ذلك  وانعكس  تشيلي«،  »معجزة 

وانخفاض الفقر والبطالة وتحسن سمعة البالد دولياً.
وقفز حجم االقتصاد من 20 مليار دوالر عام 1984 إلى قرابة 277 مليار 
فجوات  وتراجعت  تحرراً،  أكثر  البالد  اقتصاد  وأصبح   ،2017 في  دوالر 
أعلى من  ألف دوالر،   24 إلى  المحلي  الناتج  الفرد من  الدخل، ونما نصيب 

المتوسط في منطقة أميركا الالتينية بنسبة 40%.
نحو  من  مدقع  فقر  في  يعيشون  الذين  السكان  نسبة  انخفضت  كما 
%21 في عام 1990 إلى %2 فقط بحلول عام 2013، وتراجعت نسبة َمن 

يعيشون في فقر معتدل من %41 تقريباً إلى %6.8 خالل الفترة نفسها.

عبد  السيد  الله  أنصار  حركة  قائد  قال 
أحداث  اعتمدت  »أميركا  إّن  الحوثي  الملك 
مقدرات  على  للسيطرة  ذريعة  أيلول   11

وثروات الدول العربية واإلسالمية«.
الذكرى  بمناسبة  ل��ه  كلمة  ف��ي  وذك��ر 
السنوية ل�«الصرخة في وجه المستكبرين« 
سعوا  واإلسرائيليين  »األميركيين  أّن 
العربية  الهوية  لطمس  المرحلة  تلك  في 

واإلسالمية«.
أط��راف  كانت  المقابل  »ف��ي  وأض���اف: 
المقاومة وإيران ثابتة على موقفها الرافض 

للسيطرة األميركية - اإلسرائيلية«.
اإلصالح  »ح��زب  أّن  إلى  أش��ار  الحوثي 
إسالمي  كتّيار  الفترة  تلك  في  نفسه  قدم 
عناوينه  وغّير  بالسلطة  وشارك  اليمن  في 

وشعاراته«.
ولفت إلى أّن »حزب اإلصالح غَيّر موقفه 
مع  وتماشى  الفلسطينية  القضية  م��ن 

األميركي في هجمته على المنطقة«.
»سياسة  أّن  اعتبر  اإلط����ار،  ه��ذا  ف��ي 
تلك  في  الحكام  اتبعها  التي  االسترضاء 
ضد  ال��ع��دو  م��ع  كالتعاون  كانت  الفترة 

النفس«، وفق تعبيره.
وتابع أنه »في مواجهة الهجمة األميركية 
- الصهيونية أطلق السيد حسين الحوثي 
المستكبرين،  وج��ه  في  الصرخة  شعار 
أطلقت  اإلم��ك��ان��ات  قلة  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
من  شعبنا  يواجهه  كان  لما  الصرخة  هذه 

مخاطر واستهداف أميركي«.
وجه  ف��ي  »ال��ص��رخ��ة  ه��دف  إّن  وق���ال 
المستكبرين كان نقل شعبناً من الالمباالة 

إلى الشعور بالمسؤولية عن المواجهة«.
الشعبية  »التعبئة  أّن  على  وش���دد 

الداخلية  الساحة  لتحصين  ض��روري��ة 
ورفض الخضوع للسيطرة األميركية«.

كما أكد أن »عاماً بعد عام تتجلى أهمية 
في  المستكبرين  وجه  في  الصرخة  إطالق 
كما  األم��ة،  ضد  األميركي  المخطط  وج��ه 
يتجلى في المقابل حجم الهجمة األميركية 
بعض  وخ��ض��وع  األم��ة  ض��د  اإلسرائيلية 

الحكام«.
»ما  إّن  الحوثي  قال  متصل،  سياق  وفي 
تقوم به السعودية واإلمارات تجاه القضية 
الفلسطينية وإيران يأتي في إطار الخضوع 
لألميركي«، الفتاً إلى أن »هذا الخضوع دفع 
وحزب  الفلسطينية  المقاومة  تصوير  إلى 

الله وإيران كمشكلة«.
»التخلص  وج��وب  على  ش��ّدد  وعليه، 
األميركي  العدو  جانب  إل��ى  ال��وق��وف  من 
أّن  ورأى  ل���ه«.  والعمالة  واإلس��رائ��ي��ل��ي 

أعاقا  الله  وحزب  الفلسطينّية  »المقاومة 
في  اإلسرائيلي  األميركي  المشروع  بجّد 

المنطقة«.
يقوم  المقاومة  »م��ح��ور  أّن  ذك��ر  كما 
األميركي  المشروع  لمواجهة  ينبغي  بما 
شعوب  على  والسيطرة  اإلس��رائ��ي��ل��ي   -
يتجه  أن  »ينبغي  أنه  مضيفاً  المنطقة«، 
الجميع إلى أكبر دعم للمقاومة الفلسطينية 

واللبنانية كما فعلت إيران وسورية«.
»سيف  معركة  إل��ى  الحوثي  وت��ط��ّرق 
»اإلع���الم  إّن  ب��ال��ق��ول  معلقاً  ال���ق���دس«، 
المقاومة  ص���ّور  واإلم���ارات���ي  ال��س��ع��ودي 

الفلسطينية كعدو«.
واضح  واقع  أمام  اليوم  »نحن  وتابع: 
للمخططات  راف��ض  بين  للتوّجهات  وف��رز 

األميركية - اإلسرائيلية ومؤّيد لها«.

الحملة  ال��ج��زائ��ر  ف��ي  ال��ي��وم  تتواصل 
حيث  المسبقة،  للتشريعيات  االنتخابية 
يواصل قادة األحزاب السياسية تجمعاتهم 
المحافظات  مختلف  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
القوائم  مرشحي  غالبية  فيما  الجزائرية، 
ال��ح��واري��ة  األن��ش��ط��ة  ت��ق��ي��م  المستقلة 

المباشرة.
أكدوا في  الحملة  المشاركين في  غالبية 
تجمعاتهم أول أمس، على أهمية المشاركة 
معتبرين  االنتخابي،  االستحقاق  في  بقوة 
لبعض  الباب  يفتح  المقاطعة  »خيار  أن 
األجندات التي ترّوج لسيناريوات المراحل 
االنتقالية والتدخالت الخارجية في الشأن 

الجزائر«.
اليوم  مّيزت  التي  التصريحات  وأه��م 
هو  االنتخابية  الحملة  من  عشر  ال��راب��ع 
التحرير  جبهة  لحزب  العام  األمين  تأكيد 
محافظة  ومن  بعجي  الفضل  أبو  الوطني 
العاصمة،  الجزائر  شرقي  جنوب  المغير 
االنتخابات  إن حزبه »سيكتسح  حين قال 
وسيحتفظ  ال��م��س��ب��ق��ة،  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ات 
باألغلبية  الوطني  التحرير  جبهة  ح��زب 

البرلمانية«.
الشعب  ص��وت  ح��زب  رئيس  ق��ال  فيما 
األربعاء  أمس  أول  عشية  له  تجّمع  خالل 
إنه  الجزائر  جنوب  أقصى  »بتمنراست« 
للشعب  السيادة  تكون  بأن  الوقت  »حان 
وعلى كل المسؤولين من مختلف مواقعهم 

أن يحترموا اإلرادة الشعبية«.
ودعا عصماني خالل تجّمع له بالمسرح 
حزبه  مرشحي  تمنراست  مدينة  وس��ط 
على  العمل  »ض����رورة  إل��ى  ومناضليه 

إلى  الذهاب  أج��ل  من  والتجنيد  التعبئة 
بها  يحلم  ك��ان  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  ال��ج��زائ��ر 

الشهداء«.
البناء  حركة  رئيس  ش��دد  جانبه،  من 
الوطني ومن تمنراست على »وجوب إعطاء 
والتصدي  المجاورة  للدول  أكثر  اهتمام 

للتهديدات األمنية«.
الحزب  ومناضلي  مترشحي  وبحضور 
وبرج  ق��زام  وعين  تمنراست  والي��ات  من 
أهمية  أب��رز  صالح  وعين  المختار  باجي 
وخاصة  الجوار  بدول  أكثر  اهتمام  »إعطاء 
عدم  لمواجهة  وموريتانيا  والنيجر  مالي 

استقرار أنظمة الحكم في هذه المنطقة«.
حزب  رئيس  الله  جاب  الله  عبد  وجّدد 
إلى  دع��وت��ه  والتنمية،  ال��ع��دال��ة  جبهة 
التشريعية  االنتخابات  في  »التصويت 
من  وه���و  األص���ل���ح«.  واخ��ت��ي��ار  المقبلة 

محافظي بأم البواقي، شرق الجزائر.
مناضلي  م��خ��اط��ب��اً  ال��ل��ه  ج���اب  وق���ال 
خالل  معه  ومتعاطفين  حزبه  ومرشحي 
االنتخابية  الحملة  إطار  في  شعبي  تجّمع 
12 حزيران المقبل »إذا أردتم  لتشريعيات 
متواضعة  مساهمة  ول��و  تساهموا  أن 
الجزائر  ووض��ع  اإلص��الح  في  ومتدرجة 
ولإلصالح  للبناء  الصحيح  الطريق  على 

وللتنمية االقتصادية«. 
العزيز  عبد  المستقبل  جبهة  رئيس 
بمحافظة  ال��ج��زائ��ر  غ���رب  وم���ن  بلعيد، 
»استغالل  ض���رورة  على  ش��ّدد  معسكر، 
التشريعيات المقبلة لبناء مؤسسات قوية 
إلى  بالجزائر  بالدفع  تسمح  وديمقراطية 

األمام وتجاوز األزمات«. 

»جبهة  رئ��ي��س  رّك����ز  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
السالم،  عبد  بن  جمال  الجديدة«  الجزائر 
هذا  في  الواسعة  المشاركة  »أهمية  على 
إلجهاض  المرتقب،  السياسي  ال��ح��دث 
المسار  عرقلة  تريد  التي  المؤامرات  كافة 

الديمقراطي«.
الراهنة  »المرحلة  أن  موضحاً  وتابع 
محتدماً  صراعاً  تشهد  البالد  بها  تمّر  التي 
الحفاظ  يريد  أصيل  وطني  مشروع  بين 
على اللحمة الوطنية ومكتسبات الشهداء، 
ومشروع آخر تقوده جهات عدوة تستهدف 
وإحداث  إضعافها  بغية  الدولة  مؤسسات 

التفرقة بين فئات المجتمع الجزائري«.
الوطني  للتجمع  ال��ع��ام  األم��ي��ن  أم���ا 
من  لفت،  فقد  زيتوني،  الطيب  الديمقراطي 
يتحلى  أن  »ض��رورة  إل��ى  البويرة،  والي��ة 
الجميع بالوعي تجاه المخاطر والتهديدات 
التي تواجه البالد وحدودها، والتي يتعين 

أخذها على محمل الجد«.
»التشريعيات  أن  على  تأكيده  وبعد 
ومؤسسات  الشعب  وحدة  ستعزز  المقبلة 
ب�«الدعاة  زيتوني  ندد  الجزائرية«،  الدولة 
مرحلة  وتبني  االنتخابات  مقاطعة  إل��ى 
المغرضة  »المرامي  من  محّذراً  انتقالية«، 

لهؤالء«.
رئيس  دع��ا  ذاتها،  البويرة  والي��ة  وم��ن 
موسى  الجزائرية«،  الوطنية  »الجبهة 
ت���وات���ي، إل���ى »ال��م��ش��ارك��ة ب���ق���وة« في 
معتبراً  المقبلة،  التشريعية  االنتخابات 
العليا  المصالح  تخدم  ال  »المقاطعة  أن 

للشعب الجزائر ومؤسسات الدولة«.

الحوثي يوؤكد اأن محور المقاومة يقوم بما ينبغي 

لمواجهة الم�سروع الأميركّي ـ »الإ�سرائيلّي«

الجزائر توا�سل حملتها النتخابّية 

والتحديات الداخلّية والأمنّية تطغى على الخطابات 

بايدن  ج��و  األميركي  الرئيس  تبّنى 
لقاحات  م��ن  الماليين  لتوزيع  خطته 
بعد  العالم  أنحاء  في  كورونا  فيروس 

أشهر من المداوالت.
تواصل  »بينما  األبيض:  البيت  وقال 
كل  لتطعيم  جهودها  المتحدة  الواليات 
 ،COVID-19 أميركي مؤهل ومحاربة 
يعني  الوباء  ه��ذا  إنهاء  أن  أيضاً  ت��درك 
إنهاءه في كل مكان، وطالما أن هذا الوباء 
سيظل  العالم،  في  مكان  أي  في  مستشر 

الشعب األميركي عرضة للخطر«.

»واشنطن  أن  األب��ي��ض  البيت  وأك���د 
الدولية  التطعيم  جهود  بتقديم  ملتزمة 
ال��والي��ات  ف��ي  أظهرتها  ال��ت��ي  تلك  مثل 
»واشنطن  أن  إل��ى  مشيراً  ال��م��ت��ح��دة«، 
ل��دع��م  دوالر  م���ل���ي���ارات   4 خ��ص��ص��ت 
لتعزيز  شراكات  وأطلقت   ،COVAX
من  المزيد  تصنيع  على  العالمية  القدرة 

اللقاحات«.
يقارب  ما  تقاسم  »سيتم  بأنه  وصّرح 
 ،COVAX خالل  من  جرعة  مليون   19
ألميركا  ج��رع��ة  ماليين   6 ذل��ك  ف��ي  بما 

الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية 
7 م��الي��ي��ن ل��ج��ن��وب وج��ن��وب  وح��وال��ي 
5 ماليين ألفريقيا«،  شرق آسيا، وحوالي 
مؤكداً أنه »سيعمل بالتنسيق مع االتحاد 
لمكافحة  األفريقية  والمراكز  األفريقي 

األمراض والوقاية منها«. 
في  ف��إن��ه   »CNN« شبكة  وح��س��ب 
جرعات  ت��وزي��ع  سيتم  الحالي  ال��وق��ت 
اللقاحات التي تنتجها شركات »مودرنا« 

و«فايزر« و«جونسون آند جونسون«.

الك�سف عن خطة بايدن لتوزيع لقاح كورونا في العالم

ال�س�دان ي�ؤكد �سرورة تغيير الم�سار الحالّي 

 

لـ»�سد النه�سة« كا�سفًا عن مخاطر فادحة

أكد وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس، أمس، على 
أن »إثيوبيا  إلى  النهضة«، مشيراً  الحالي لسد  المسار  »ضرورة تغيير 

اتخذت بالفعل قرار الملء في تموز المقبل«.
وأوضح عباس، خالل اجتماع مع فريق االتحاد األوروبي الذي يزور 
الملء األحادي الجانب تلقائياً عندما يزيد  السودان حالياً، أنه »سيتم 
وارد المياه على سعة الفتحتين السفليتين، وهذا ما سيحدث عند بدء 
المقبل«، وذلك حسب وكالة األنباء السودانية  موسم األمطار في تموز 

»سونا«.
في  نوعّية  بنقلة  الحالّي  المسار  تغيير  وإمكانية  »ض��رورة  وأكد 
وليس  الثالث،  الدول  بين  للتعاون  منطلقاً  النهضة  سد  تجعل  الملف 
وسيلة للهيمنة السياسية، وذلك بربط البلدان الثالث بمشاريع تنمية 
الحديد  السكة  وخطوط  الكهربائّي  الربط  مثل  مشتركة  اقتصادية 

ومشاريع األمن الغذائي المشتركة«.
وحق  البداية  منذ  النهضة  س��د  دع��م  »ال��س��ودان  أن  إل��ى  وأش���ار 
مؤكداً  للمياه«،  الدولي  للقانون  وفقاً  النيل  مياه  استغالل  في  إثيوبيا 
الملء  ح��ول  التفاق  التوصل  في  محصورة  كانت  »المفاوضات  أن 
إعالن  نص  حسب  س��ن��وات،  عشر  يقارب  ما  خ��الل  فقط  والتشغيل 
المرجعية  باعتباره   2015 عام  الثالثة  البلدان  بين  الموقع  المبادئ 

للتفاوض«. القانونية 
وقال وزير الري السوداني، إن »إثيوبيا غّيرت موقفها فجأة، وبدأت 
بصورة  السودان  يرفضه  ما  وهو  للمياه،  حصص  تقاسم  عن  تتحدث 
لكنها  للسودان  النهضة  لسد  كثيرة  فوائد  »هنالك  أن  مؤكداً  قاطعة«، 
وذلك  ملزم  قانوني  اتفاق  توقيع  يتم  لم  إذا  فادحة  لمخاطر  ستتحول 

لقرب سد النهضة من سد الروصيرص«.
التي  المفاوضات  مظلة  بتوسيع  السودان  اقتراح  عباس  وشرح 
األوروب��ي  واالتحاد  المتحدة  األم��م  بضم  األفريقي،  االتحاد  يتوالها 
االتحاد  وفد  مبلغاً  رفضته،  إثيوبيا  لكن  األميركية،  المتحدة  والواليات 

األوروبي أن »هنالك آثاراً سلبية وأضراراً بيئية للسد على السودان«.
يشار إلى أن »خالفاً حاداً بين دولتي المصب مصر والسودان، وبين 
التي  النهضة،  سد  وتشغيل  ملء  قواعد  حول  بعد  ينته  لم  إثيوبيا، 
فشلت كل جوالت المفاوضات بين األطراف الثالثة في التوصل التفاق 

حولها«.
دون  أميركية،  برعاية  عقدت  التي  تلك  الجوالت  هذه  أبرز  وكانت 
الذي توصلت  االتفاق  إثيوبيا توقيع  اتفاق بينها، حيث رفضت  توقيع 
دورات،  ثالث  مدى  على  األفريقي  االتحاد  فشل  كما  المفاوضات،  إليه 
دفع  في  التوالي،  على  والكونغو  أفريقيا  وجنوب  مصر  من  كل  برئاسة 

الدول الثالث إلبرام اتفاق.

 درا�شة تك�شف عن تخزين

ال�اليات المتحدة لـ 100 قنبلة نووّية

كشفت دراسة أوروبية أّن »الواليات المتحدة تخّزن 100 قنبلة نووية 
في قواعدها العسكرية القائمة في أراضي أوروبا وتركيا«.

في  األمنية  والسياسات  السالم  قضايا  معهد  أعّدها  التي  الدراسة 
جامعة هامبورغ األلمانية، أشارت إلى أن قاعدة »بيوخل« غربّي ألمانيا 

تحوي 20 قنبلة نووية أميركية.
بلجيكا  بين  قنبلة   20 واشنطن  فيه  تخّزن  وقت  »في  أنه  وأضافت 
وهولندا وتركيا و20 قنبلة أخرى في قاعدتين في إيطاليا«، مشيرًة إلى 
لم تعلّق رسمياً على وجود أسلحة نووية على  األلمانّية  أن »السلطات 

أراضي بالدها«.
طالبت  قد  كانت  األلمانية  المعارضة  أحزاب  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

مراراً بنزع األسلحة النووية األميركية من أراضي ألمانيا.
األلمان  أغلبية  أن  إلى  الرأي  كما تشير معطيات عدد من استطالعات 

يؤيدون سحب األسلحة النووية من بالدهم.

خبراء رو�س في جمهورّية اأفريقيا الو�شطى!

الجيش  في  مجّند  ألف  من  أكثر  بتدريب  روس  متخصصون  يقوم 
والشرطة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

األمن  ألج��ل  الضباط  »اتحاد  منظمة  رئيس  المعلومات  ه��ذه  وأك��د 
»نواصل  قال:  حيث  إيفانوف،  ألكسندر  )سومب(،  الروسية  الدولي« 

تدريب جيش أفريقيا الوسطى والشرطة«.
شخص   1000 م��ن  أكثر  م��ع  نعمل  نحن  »اآلن  إي��ف��ان��وف:  وت��اب��ع 
الجيش )جيش جمهورية  قيادة  مع  )مجند وعسكري(. ونناقش حالياً 
سيتم  )التي  التالية  المجموعة  عدد  توسيع  إمكانية  الوسطى(  أفريقيا 

تدريبها(«.
أفريقيا  جمهورية  في  المجّندين  »جميع  المنظمة:  رئيس  وتابع 
األم  الوطن  بنجاحات  فخورون  وهم  عظماء،  وطنيون  هم  الوسطى 
ويؤمنون بالمستقبل المشرق لجمهورية أفريقيا الوسطى. إنهم مثابرون 

ومجتهدون«، بحسب »ريا فان« الروسية.
يلهم  وه��ذا  جيدة  بنتائج  يأتي  »ال��ت��دري��ب  ب��أن  إي��ف��ان��وف  ون���ّوه 
المتخصصين المحليين العسكريين«. وأضاف: »أنا والرجال )الجنود( 

متفائلون للغاية من النتائج الجيدة«.
متواجدون  روسيا  من  المتخصصين  المدربين  أن  بالذكر،  الجدير 
في جمهورية أفريقيا الوسطى بناًء على دعوة رسمية من السلطات في 

الجمهورية وبإذن من مجلس األمن الدولي.
األفريقية،  للدولة  المسلحة  القوات  تدريب  في  ال��روس  ويشارك 
وبفضل مساعدتهم، تمكن جنود الجمهورية األفريقية من هزيمة اإلرهاب 

واستعادة القانون والنظام في الدولة.

قرار رو�شّي جديد ب�شاأن المهاجرين 

والعمال الأجانب لديها

نشرت الحكومة الروسية على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية 
قراراً يلزم المهاجرين والعمال األجانب بمعرفة اللغة الروسية والتاريخ 

وأهم التشريعات القانونّية بحدها األدنى.
المهاجرون  ُيلزم  الرسمي،  الموقع  على  المنشورة  الوثيقة  وبحسب 
والعمال األجانب بالتحدث باللغة الروسية بمواضيع مختلفة وبحرية 
تامة، حيث سيساعد هذا القرار هذه الفئة على االندماج بشكل أسرع في 
المجتمع واستخدام اللغة في الحاالت الضرورية والطارئة وأبرزها في 
المستندات  إلى قدرتهم على ملء  المساعدة والنجدة وصوالً  حال طلب 

الشخصية والرسمية.
يتعلق  امتحان  اجتياز  والعمال  األجانب  على  أن  الوثيقة  وتضيف 
العامة  بالمعلومات  معرفتهم  اختبار  سيتم  حيث  الروسي،  بالتاريخ 
باإلضافة  وغيرها،  وأعياد  ومدن  أسماء  من  بروسيا  المتعلقة  المختلفة 
أثناء  واالجتماعية  السياسية  بحقوقهم  تتعلق  معلومات  تلقينهم  إلى 

إقامتهم في البالد.
وتنطبق هذه المتطلبات على أولئك الذين يخططون للعيش مؤقتاً في 

البالد مع بعض االستثناءات.
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 W�—UM�« WO�U���«  U�UO��« …dO�√Ë œuL��« …dz«œ w� W�uJ��« XOI� ULO�
 W�bIM�«Ë WO�UL�«  UHKL�« XHD� ¨j�u�« XO� ≠ W{UO��« «b�F� WN�� vK�
 fOz— q�b� `�� bI� Æw�uJ��« nKL�«  vK� X�ÒbI�Ë ¡«u{_« WOAOFL�«Ë
 È—u�  fK��  —«d�   UO�«b�  W��UF�  w�  Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«
 Êu� t�√d� ŸUL��« d�� 151 r�d�« ÊUM�� ·dB� rOLF� cOHM� n�u� W�Ëb�«
 È—u�  fK��  fOz—Ë  W�ö�  ÷U�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  Òr{  «b�F�  w�
 s�  —œUB�«  151  r�—  rOLF��«  —U���«ò  Ád�√  vK�  —ÒdI�  ¨”UO�«  ÍœU�  W�Ëb�«

Æå‰uFHL�« Í—U� ‰«“ U� ÊUM�� ·dB�
 mK��� r� ÊUM�� ·dB� Ê√ UL�ò tO� ¡U� ÎU�UO� W�ö� vK� ŸUL��ô« bF�Ë
 ÂÒbI�  b�  ÊUM��  ·dB�  Ê√  UL�Ë  ¨cOHM�K�  —u�cL�«  —«dI�«  s�  W��U�  …—u�
 sJ� r� …b�b� WO�U{≈ d�UM� XMÒLC� W�Ëb�« È—u� fK�� Èb� WF�«dL�
 ·dB� s� —œUB�« 151 r�— rOLF��« —U���« —ÒdI� tOK� ¡UM� ¨nKL�« w� …œ—«Ë
 ÊuFL��L�« b�√Ë Æt��uL� ·—UBL�« qLF��Ë ‰uFHL�« Í—U� ‰«“ U� ÊUM��
 tO� UL�  W�Ëb�«  È—u� fK��Ë ÊUM��  ·dB� sO� q�UJ�«  ÊËUF��«  …—Ëd{

Æå—U�ù« «c� w� u� w�UF��« q�Ë ÊUM�� W�KB�
 sOO�UM�K�« ‰«u�√Ë Î̈U�KH� fO� ÊUM�� ·dB�ò Ê√ W�ö� b�√ ‰«R� vK� Î«œ—Ë
 Ê√ ·—UBL�« ‰u� s�Ë ÆåÊUM�� ·dB� Èb� fO�Ë ·—UBL�« w� …œu�u�
 ·—UBL�« ÆÊu�uI� r� «cJ�ò »U�√ ¨ÊUM�� ·dB� Èb� w� sO�œuL�« ‰«u�√
 W�œu� W�U� ‰«u�√Ë ¨’U��« ŸUDIK� UN�MÒ�œ ‰«u�√Ë W�Ëb�« s� ‰«u�√ UN�b�
 ‰«u�√ …œU�S� √b�M� ÎU��d�Ë d Ò���� r� sO�œuL�« ‰«u�√ò Ê√ b�√Ë ÆåÃ—U��« w�

ÆåsO�œuL�«
 rOK� t�Oz— W�Uzd� ÎU�UL��« ·—UBL�« WOFL� …—«œ≈ fK�� bI� ÎUI�ôË
 v�≈ hÔK Ó�Ë åW�Ëb�« È—u�ò —«d� ‰u� «b�F� ŸUL��« ZzU�� w� Y��Ë ¨dOH�
 ÊUM�� ·dB� rOLF� oO�D� ÂuO�« s� Î «—U���« œËUFÔ�� ·—UBL�« Ê√ bO�Q��«
 œUL��« W�Ëb�« È—u� fK�� —«dI� Âe�K� r� UNCF� Ê√ r�— vK� ¨151 r�d�«
 ŸUL��«  bF�  U�  v�≈  YÒ�d��«  q ÒC�  d�ü«  iF��«Ë  ¨·dBK�  wL�d�«  dF��«

ÆwzUCI�« – w�UL�« «b�F� dB�
 ‰Ëb� vK�Ë ÂuO�« bIFMO� ÊUM�� ·dB� w� Íe�dL�« fK�L�« Ê√ rK Ô�Ë
 fresh  —ôËœ 400 t�U�� s� Ÿœu� qJ� l�b�U� wCI� —«d� …œu�� t�UL�√
  —U�√Ë ÆåÎU�dN� ‰Æ‰ 12000 vK� Í√ åsayrafaò WBM� dF� vK� 400Ë
 dÒ�F�  bF�Ë w{UL�«  ¡UF�—_«  lL��«  Íe�dL�«  fK�L�«ò  Ê√  v�≈   U�uKFL�«
 å‘d�ò Î « —ôËœ  412 sO�œuL�« ¡UD�≈ Õd� å‰Ëd��u� ‰U�O�U�å?�« vK� ‚UH�ô«
 t�U�� w� W ÒBML�« dF� Ÿœu� Ê√ vK� ¨UÎÒ�dN� W ÒBML�« dF� vK� —ôËœ 400Ë
 ÒÊ√ v�≈ Î…dOA� ¨ål�b�« WIÓ���  U�UD� d�� Ë√  UJO� Ë√ UÎÒO�Ëd�J�≈ UN�ULF��ô

Æåw�U��« Ê«d�e� dN� d�¬ q�� WÒO�ü« Ác� —«d�ù ¨UÎI�ô lL��O� Íe�dL�«ò
 ÊUM�� ·dB� r�U� —uC� w� ÎUO�U� ÎU�UL��« ”√d� Êu� fOzd�« ÊU�Ë
 WKLF�U� W�u�bL�« WÒO�U�_« œ«uL�« q�uL� sO�Q�ò w� ‰Ë«b��« t�ö� w� Òr�
 ¨nOK���«Ë  bIM�«  Êu�UI�  ÎUI�Ë  …d�«u�L�«  ‰uK��«  W�—UI�ò  XÒL�Ë  ÆåWÒO�M�_«
 ‰ö�Ë ÆåW�UG�« ÁcN� W�ö� r�U��«Ë WO�UL�« d�“Ë sO� q�«u��« r�� Ê√ vK�
 ÊU�� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� fOzd� ÎUOH�U� ÎôUB�« Êu� Èd�√ ¨ŸUL��ô«

Æ‰UL�« d�“ËË »U�œ
 ŸUL��« ‰ö� b ÒNF� ÷U�—   ÊUM�� ·dB�  r�U� Ê√ å¡UM��«ò —œUB�  b�√Ë

ÆåWO�U�_« lK��«Ë œ«uL�« r�b� —«dL��ô«  «b�F�
 sOMI� …œU�“ s� ÊUM�� ¡U�dN� W��R� XMK�√ ¡U�dNJ�« W�“√ bOF� vK�
 lOL� s� U�—«c��« s� ÊUO� w�  dÒ��Ë ÆwzU�dNJ�« —UO��« w� W�cG��«  U�U�
 –U��« U Î�d�� l�U���ò UN�√Ë ¨UN�œ«—≈ s� Ã—U��« l{u�« «c� s� sOM�«uL�«
 d�u�L�«  U�Ëd�L�« ÊËe�� l� f�U��� UL� W�“«d��ô«  «¡«d�ù« s� b�eL�«
 ‰u�_ wzU�dNJ�«  —UO��U�  W�cG��«  w� —«dI��ô«  s� v�œ√  Òb� sO�Q��  ¨UN�b�
 W�d���«  ö�UM�« W�U�  ôuL� m�dH� s� sÒJL��« sO� v�≈ p�–Ë ¨WMJL� …d��

Æå…œu�uL�«
 œuL�  q�  w�  ÂbI�  Í√  w�uJ��«  nKL�«  q���  r�  ¨p??�–  ÊuC�  w�
 nO�Q��« ÊU�—√ sO� W�öF�« vK� dDO�L�« d�u��« W�O��  «¡UIK�«Ë  ôUB�ô«
 ¨f�√ ¡U�� v��  U�UO��« »d�  dL��« YO� j�u�« XO�Ë «b�F� ULO� ô
 Íd�d��«  bF�  nKJL�«  fOzd�«Ë  Êu�  sO�  å d � Ô�  …Òd��«ò  ÊQ�  w�u�  U�
 sO� —œUB� Ê√ ô≈ Æo�_« W�ËdF� dO� WK�u� W�“√ w� œö��« ‰u�œ wMF� U�
 WLzU� w�Ë jI�� r� Íd� tO�� fOzd�«ò …—œU�� Ê√ å¡UM��«å?�  b�√ WMO��«
 qO�c��  j�u�«  XO�  –  «b�F�  j�  vK�   ôUB�ô«  ·UM���«  v�≈  —UBO�Ë

ÆåWOI��L�« …bIF�«
 Y�b� w�  wLN� bL��  ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� WOK�«b�« d�“Ë XH�Ë
 s� Y��� ’U��ô« q� Ê_ ‰uD��  W�uJ��«  qOJA� WOKL�ò ÊQ� ¨w�u�eHK�
  WOKL� d�b�� w��« w� WO�U��« W�uJ��«ò ÊQ� ÁœUI��« s� ÎU�dF� ¨åUN��UB�

ÆåWK�IL�«  WO�UOM�«  U�U���ô«
 å¡UM��«å?� nO�Q��« w�U�� j� vK� WK�UF�«  UN��« Èb�≈ ◊U�Ë√  b�√Ë
 ‰ö� s� nO�Q��« w�d� sO� oO�u�K� ÁœuN� q� Âb���« Íd� fOzd�«ò Ê√
 b�UIL�«  l�“u�  bOF�  vK�  ÎU�bI�  “d??�√Ë  WOKL�   U�d�I�Ë  —UJ�√  WKL�
 …bI� ‰u� sO�dD�« n�«u� VKB� sJ� ¨WO�UO��« ·«d�_« vK� VzUI��«Ë
  U�UN�ô« ‰œU��Ë  U�UO��« Ã—b��«Ë —u�_« q�d� WO�O�L�« WB��« l�“u�
 Ê√ WHOC� ÆåWÒO�K��« ¡«u�_«  œU�Ë w�U�L�« q�d� U� ¨d�u�L�« »UD��«Ë
 X�Ë√  t�GK�  Íc�«  W�NK�«  Èu���Ë  Íd�d��«Ë  Êu�  sO�   U�UO��«  »d�ò
 w�uJ� nI� X�� qO���� g�UF��« w�U��U�Ë ¨ULNMO� …œuIH� WI��« ÊQ�
 …—œU�L�  WK�L�L�«  …dO�_«  W�dH�«  ◊uI�ò  Ê√  v�≈  ◊U�Ë_«  X�H�Ë  Æåb�«Ë
 Í√ s� d��√ »«d��ô« w�U��U�Ë ÊUM�� –UI�ù ‰U�ü« d�¬ q�� wMF� Íd� fOzd�«
 »U� w� œ«b��ô« «c� ÂU�√ UM�√ò v�≈ X�H�Ë ÆådO�J�« ÂUD�—ô« s� vC� X�Ë
 ÆåÎUF�  Ê¬  w�  ÂUE�Ë  rJ�  W�“√  w�  q�bM�  W�—u��b�«   «—UO��«Ë  ‰uK��«

 w�—U� ‰UGA�«Ë ‰UL�≈ l� s�«e�� r�UI�« wK�«b�« l�«u�« «c�ò Ê√ s�  —Òc�Ë
 vK�  W�—U��«   U{ËUHL�«  ‰ö�  s�  ÎUOK�  p�–  d ÒNE�Ë  w�UM�K�«  nKL�«  s�
 XHA�Ë Æåw�UM�K�« Ÿu{uL�« k�K� r� w��«Ë wLOK�ù«Ë w�Ëb�« sO�u��L�«
 v�≈ W�U�— mK�√ ÊU�—œu� n�≈ Êu� w��dH�« WO�—U��« d�“Ëò ÊQ� ◊U�Ë_«
 W�“_« s� Ìq�� U��d� Ê√ U�œUH�  ËdO� v�≈ …dO�_« t�—U�“ ‰ö� sOO�UM�K�«
 Õ«d��«  Ê√  X�H�  –≈Ë  Æår�d�√  d Ò�b�  rJOK�Ë  ÊUM��  w�  WO�uJ��«Ë  WO�UO��«
 ◊U�Ë_«  —c� ¨Êü« v�� ·«d�_« lOL� o�«u�� vE�� ô  U�U���« W�uJ�
 ÍœRO� p�– Ê_ w�UOM�« fK�L�« s�  ôUI��ô« —UO� v�≈ ¡u�K�« s� lOL��«
 nK��� vK� ⁄«dH�« rOLF� w�U��U�Ë Â_« WOF�dA��« W��RL�« w� qK� v�≈

ÆWDK��« s�uJ� …œU�S� WOMFL�« W�—u��b�«  U��RL�«
 ÆW�—uNL��« W�Uz— ÂUIL� ÒfL�« q�I��L�« —UO� d��« wM�u�« —UO��« rN�«Ë
 Íc�«  ŸUL��ô«ò  Ê√  —UO��«  w�  Âö�û�  W�e�dL�«  WM�K�  ÊUO�  ‰ö�  `{Ë√Ë
 tO� qB�� r�Ë ¨Î¡UÒM�Ë ÎUO�U��≈ ÊU� q�√ W�d�Ë tK�« »e�  wK�L� l� qB�
 vK� —UO��« fOz— ’d� ¨—UJ�_« s� W�uL�� åwzUM��«ò ÷d�Ë ÆÂ«b� Í√
 Èd�√  —UJ�√  Ã«d���«  ŸUL��ô«  WKOB�  w�  r�Ë  ÆÕU�H�«  qJ�  UNM�  W�U�ù«
 b�√ò ∫·U{√Ë ÆånÒKJL�«  W�uJ��« fOz— UNM� VO�� Ê√ q�√ vK� ¨W�d�A�
 s�d�“Ë —UO��ô …b� Î«—UJ�√ Õd��« ¡UD�u�« VK� vK� Î¡UM� t�« —UO��« fOz—
 l� ¨’UB��ô« WH� vK� Òô≈ sO�u��� dO�Ë ÎUO�UO� b�√ v�« ÊUOL�M� ô
 ÂbF� dO�c��«Ë «b�«Ë «bz«“ YK��« ·d� Í√ UNO� pKL� ô W�uJ� vK� bO�Q��«
 lÒMI Ô�  ¡UD�  UN�_  ÎUOL�—  b�√  UNÒM���  r�  w��«  8  ≠  8  ≠  8  WGOB�  rOK���«
 fOz— o� vK�Ë WH�UML�« Â«d��« vK� lOL��« œÒb�Ë W{u�dL�« W��U�LK�
 vK� UL� ÎU�UL� ¨sOO�O�� ¡«—“Ë —UO��« w� W�—UAL�« w� nÒKJL�« W�uJ��«

ÆåsOLK�� ¡«—“Ë —UO��« w� W�—UAL�« w� W�—uNL��« fOz— o�
 ÂUN�U� —UO��«  ÊUO� vK� åq�I��L�« —UO�ò w� Âö�ù« ÊËR� W�O�  œ—Ë
 d��  qO�U{_«  Y??�Ë  lzU�u�«  n�d��Ë  ozUI��«  VK�ò  WK�«uL�  dO�_«
 Ê√ d�uB�Ë ÊuOF�« w� œU�d�« —– W�ËU��ò Ê√ v�« ÊUO� w� Î «dOA� ¨åt�U�UO�
 bO�u�«  »«u��«Ë  ¨»–U�  Âö�  u�  nKJL�«  fOzd�«  s�  ÎU�«u�  dE�M�  lOL��«
 ¨qO�U�  Ê«d��  s�  u�  t�—œU��  vK�  Î«œ—  Íd�  tO��  fOzd�«  ÁdE�M�  Íc�«
 Î «b� h�d� q�I��L�« —UO�ò Ê√ v�« XH�Ë ÆåÂö�ù« qzU�Ë q� XFL�√ UL�
 t�U�UO� w� t� ÂuI� U� q�Ë ¨“UAM�«  «u�√ XFH�—« ULN� ¨—«u��« WG� vK�
 wB�A�« »UBM�« s� Î«bOF� ¨Í—u��b�«Ë wM�u�« UN�UB� w� —u�_« l{Ë
 ¨sO�zU�  p�–  w�  «ËbN��«  ULN�  ¨tF�  s Ó�Ë  qO�U�  Áb�d�  Íc�«  wHzUD�«Ë

ÆåWÒK�� dOG� «uDÒO��ò
 w�U�L�«Ë  œuN��«ò  Ê√  ÊUO�  w�  W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��   d���«  ¨U�—Ëb�
 ¨å‰«u�_« s� ‰U� Í√ w� n�u�� Ê«  `B� ô  W�uJ��«  qOJA�� X�c� w��«
 ÍdB��« q�bL�« w� UNKOJA� Ê_ œuN��« q� d�UC� vK�ò U�—«d�≈ …b�R�

Æå U�“_« q� W��UFL�
 s�_«ò  WK�L�  Y�b�  w�  W�—uNL��«  fOzd�  W��ô  n�«u�  XK� Ô�  b�Ë
 sJ�  ¨W�uJ��«  nO�Q��  W�“ö�«   öON���«  q�  X�b�  wM�«ò  b�«  –«  ¨åÂUF�«
 WKJAL�«ò  Ê«  v�«  Î «dOA�  ÆåWOM�u�«  W�«dA�«  √b��  Ÿ«d�  r�  nKJL�«  fOzd�«
 w��ôË s� WE�� d�¬ v��ò ‰U�Ë ÆåtIO�D� Âb� w� q� —u��b�« w� X�O�
 …œUF��«  v�«  s�u�«  «c�  w�  s�dO�  s�  vI��  s Ó�  l�  vF�Q�  W�—u��b�«
 —UON�ô« WL�d� w�J�d� Ê« `{Ë√Ë ÆåÎUL�bN�Ë Î «œU�� UNO� «u�U� sL� W�Ëb�«
 Êu�OL���  r�Ë  ÂuO�«  v�«  W�U�e�«Ë  WDK��«  w�  «u�«“  U�  rNCF�ò  w�UL�«
 ¨…—c���Ë  WJ�UL��  …b�UH�«  W�uEML�«ò  Ê«  Î «d��F�  ¨å»UIF�«  s�   ö�û�
 WO�UOM�«  WO�U���ô«  U�UI���ô« Ê« vK� œÒb�Ë ÆåWO�UO� dO�Ë WO�UO�

ÆåU�b�u� w� Íd��� 2022 ÂUF�« w� W�bK��«Ë
   ËdO�  Q�d�  —U�H�«  WOC�  w�  w�bF�«  oI�L�«  nA�  ¨d�¬  bOF�  vK�
 WOC�  w�   UIOI���«  qO�UH�  iF�  s�  »UIM�«  ¨—UDO��«  ‚—U�  w{UI�«
 WK�d�ò  Ê√  sOO�U�B�«  s�  Î «œb�  tzUI�  ‰ö�  `{Ë√Ë  ¨ ËdO�  Q�d�  dO�H�
 WK�d� √b�� ¨WKOK� lO�U�√ bF�Ë ¨¡UN��ô« vK� X�—U� wMH�«Ë wMI��« oOI���«
 ‰u�u�«å?� t�I� ÎU�b�� ¨årNOK� v Î�Òb� ÎU�U��√ ‰UD�� w��«  «¡U�b��ô«
 WL�UF�U�Ë  ÊUM�K� XK� w��« W�—UJ�« s� sO�ËR�L�« b�b��Ë WIOI��« v�≈

Æå ËdO�
∫ UO{d� Àö� vK� ÎUM�«— e�d� oOI���«ò Ê√ `{Ë√Ë

 v�≈ Èœ√ 12 r�— d�MF�« »U� rO�K� WOKL� w� QD� ‰uB� WO�UJ�≈ ∫v�Ë_«
Æ—U�H�ô« r� ¨o�d��« Ÿôb�«

ÆW�—UJ�U� V���  Q�dL�«  q�«œ b ÒLF�� w�U�—≈ Ë√ wM�√ qL� ‰uB� ∫WO�U��«
Æò ŒË—U�  d�� ÒÍu��« ·«bN��ô« WÒO{d� ∫W��U��«

 ¨W�L�«  w�  70  W��M�   bF���«   UO{dH�«  Ác�  Èb�≈ò  Ê√  v�≈  —U�√Ë
 Ê√ v�« ÎU��ô ¨åsO�OI��L�« sO�O{dH�« sO� ÒwzUNM�« r���« vK� Íd�� qLF�«Ë
  UO{dH�« Èb�≈ œUF���« ÁU��U� l�œ Î «dO�√ tLÒK�� Íc�« w��dH�« d�dI��«ò

Æå…dO�� W��M� Àö��«
 Î̈ «dO�√ rNOK� ·ÒdF��« Òr� œb� œuN� WF�� ¡UL�√ Ã«—œ≈ò Ê√ —UDO��« sK�√Ë
 ‰uB�  WE��  l�uL�«  w�  «u�U�  Q�dL�U�   ̀ LI�«   «¡«d??�≈  w�  ÊuH�u�  r�Ë
 ¡ôR�Ë ¨…dD� ÕËd�� VO�√ s� rNM�Ë ¨W�u��Q�  uL�« s� «u��Ë —U�H�ô«
 «u�U� rN�uJ� Î «b� WLN� rN�«œU�≈ Ê_ ¨sOO�U�√ œuNA� rNO�≈ ŸUL��ô« Íd��

ÆåWL�d��« Õd�� w�
 bO� d�_«ò Ê√ vK� œÒb� ¨Íu��« ·«bN��ô« WO{d� vK� q�uF��« Èb� s�Ë

∫q�«u� W�ö� v�≈ eJ�d� «c�Ë ¨oÒLFL�« oOI���«
ÆŒË—U� ◊uI� Ë√ WO�d�  «dzU� «uM�U� «–≈ U�Ë œuNA�«  «œU�≈ ∫‰Ë_«

Æ  «—«œ«d�«  vK� Ÿö�ô« ∫w�U��«
 œË—U�� d�√ Ë√ ŒË—UB� d�√ „UM� ÊU� «–≈ UL� X����«Ë W�d��« qOK�� ∫Y�U��«

ÆåÈd�√ …d Ò�H�� œ«u� Í√ Ë√

 (1¢U áªàJ) ...ä’hÉëe â£≤°S :OGó≤ªdG

 œ«—√ u� …—ËUMLK� …œËb�� tA�«uN� ¨÷ËUH�K� ÷ËUH��«
 Î UO�d�Ë  Î UOMOD�K�  dO��  tM�  »uKDL�«  r��Ë  ¨ÊËUF��«
 ·uI�  X�U�  ULN�  ¨WÒO�«bB�  iF�  ÷ËUH�K�  ÊuJO�
 ÷ËUH�K� ÷ËUH��« —UO�� sOOMOD�KH�«Ë »dF�« sOOMFL�«
 u�UOM��  a??�—U??�  ö??�  W�uJ�  fOz—  Í√  ULMO�  ¨WCH�M�
 ÊuJ� v�� WI��� ◊Ëd� ö� ÷ËUH��« wC�d� Ê√ wHJ�

Æ…d�H� u�Ë bOFB��« qO�� V��� o�dD�« `�� Î UMJL�
 b�� bO��« Âö� ‰Ë_« ¨Ê«—uD� “d� ÒwMLO�« nKL�« w� ≠
 Â«e��«  sK�√  Íc�«  ¨tK�«  —UB�√  W�d�  rO�“  w�u��«  pKL�«
 ”bI�«  ‰u�  tK�«dB�  bO��«  W�œUFL�  sLO�«Ë  tK�«  —UB�√
 Íc�« w�«bOL�« ‚ÒuH��« r�� u� w�U��«Ë ¨WÒOLOK�ù« »d��«Ë
 „—UFL�« q� w� ÊU�K�«Ë gO��« rNF�Ë tK�« —UB�√ ÁdNE�
 w� W�œuF��« œËb��« WN��Ë »—Q� WN�� vK� —Ëb� w��«
 ÒÍœuF��« oLF�« b�bN� WK�«u� vK� …—bI�« w�Ë ¨Ê«eO�
 „d��  v??�Ë_«  …dLK�Ë  ¨a�—«uB�«Ë  …dÒO�L�«   «dzUD�U�
 WI�dD�  —U??M??�«  n�u�  wF��«   «—U??�??�  vK�  ÊuO�dO�_«
 —UB�√ V�UD� …U�U�� ‰ËU�� Î U�ËdA� «uF{u� ¨WHK���
 WO�K� Âb� s� r�d�U�Ë ¨—UB��« ÒpH� —UM�« n�Ë j�d� tK�«
  UEH���«Ë  ¨tK�«  —UB�√  t�KD�  UL�  WÒO�dO�_«   U�d�IL�«
 W�“U� Ëb�� sDM�«Ë ÊS� ¨w�dO�_« ÕdD�« vK� WÒ�œuF��«
 WN�� vK� bOFB��« —«dL��« ÍœUH�� lOD��� U� qF� vK�
 ÊQ�  U�œUI��ô  ¨w�UO��«  ÷ËUH�K�  »U��«  `��Ë  ¨sLO�«
 »d�  w�  sLO�«  ◊«d��«  d�U��  s�  nH��  »d��«  n�Ë

ÆUN� tK�«dB� bO��« W�œUF� ◊Ëd�  d�«u� «–≈ WOLOK�≈
  «—ÒuD� UMOO�  U{ËUH� XKL� ¨w�«d�ù« nKL�« w� ≠
 XO��«   U��dB�  UN�L�d�  ¨w�dO�_«  V�U��«  s�  W�U�
 w�ö�ù«Ë  w�UO��«  bONL��«  UNO�  √d??I??�  w??�??�«  i??O??�_«
 ¨÷ËUH�K� WK�IL�« W�u��« w� ‚UH�ö� q�u��« s� Êö�û�
 v�«  …œuF�«  ÊQ�  œUI��ô«  vK�  ÂuI�  w�dO�_«  »U���«Ë
 ¨p�c�  W�O�M� WO�dO�_«   U�uIF�«  l�—Ë ÍËuM�«  ‚UH�ô«
 ¨WÒOLOK�≈  »d� W�√  w� Ê«d�≈  ◊«d��« bIF� Î U�UM� oK���
 w� sDM�«Ë `ML� U� YÒ�d�K� u�b�  «u�_ »U��« `�H�Ë
 l�Ë√ X�Ë g�U� ÀËb��«  WF�u�� WN�UA� ·Ëd� W�√

ÆWOLOK�ù« »d��« »U� `�H� Íc�« —u�b��« n�u� „d��K�
 w�   «—Òu??D??�  bNAO�  Ê«d??�e??�  s??�  ‰Ë_«  nBM�«  ≠
 ¨ÊUOJ�«  w??�  u�UOM��  wBI�  W�uJ��  ¨W??�ö??�??�«   UHKL�«
 —UM�«  n�u�   U�d�I�  r�bI�  w�U��  w�  Î U�b�  wCL�«Ë
 —u��Ë  ¨ ÒÍËu??M??�«  ‚UH�ö�  …œu??F??�«  l�d��Ë  ¨sLO�«  w??�
 Î U�UIA�«Ë  Î UHF{  ¨ ôÒu���«  Ác�  —UL�  nDIO�  W�ËUIL�«
 WO�U� W�œUFL�« sJ� ¨Ê«d�≈Ë sLO�« w� Î «—UB��«Ë ÊUOJ�« w�
 ¡«—Ë WÒOLOK�ù« »d��U� ¨”bI�« w� «u�eL� ô ¨Õe�e�� ô

Æ»U��«

 (1¢U áªàJ) ...ô qéØJ ¢Só≤dG ádOÉ©e

QÉæª∏d ∑QÉÑe ∞dG

 UN��öD�« bOF� qH���Ë sO�ö��« UN�FL� —UML�« …UM� THD� ≠
 qL��  UN�—«b�  b�R�  UL�  —UML�«  …dO��  qH��Ë  ¨W�ËUILK�  …UMI�
 ‚d��«Ë  ÎU�U�—  U�UM��  jI�√Ë  sO�d�   d?? Ò� Ôœ  —UML�U�  ÆVIK�«
 U??�—œ«u??�Ë  UNO�  sOK�UF�«  ·uH�  sO�  s�  jI�Ë  ¨UNHO�—√
 w�  w�ö�ù«  qLF�«   U�U�  w�  ¡«bN�  UNO�ö�≈Ë  UN�— ÒuB�Ë
 »U�—ù«  `z«u�  vK�  UNF{u�  X��u�Ë  ¨W�ËUIL�«  —UO�  W�b�
 ÊU� ¡ôR� s� dO��Ë ¨UN��U� vK� ÎU�ö�≈ dAM� s� q� r�d��Ë
 ‰UB�≈  vK�  —UML�«  …—b�  r���  qB��  WOMN�   «—U���ô  dAM�
 —uNL�  r�  sOJKN��L�«  s�  …dO��  ŸuL�  v�«  WÒO�ö�ù«  t��U�—
 WO�dG�« WÒO�UMB�« —UL�_« d�� œuFB�« s� —UML�« X�d�Ë ¨…UMI�«
 UN�OL�√Ë  UN��UJ�  vK�  qO�b�  W�U�  s�  bF�  qN�  ¨WO�dF�«Ë
 ¡«u�  ¨UN�O�b�   U��≈  w�  UN�U��Ë  U�dO�Q�  r��Ë  UN�O�UF�Ë
 WÒO�ö�≈  W��R�  UN�u�  w�  Ë√  W�ËUIL�«  …UM�  qFH�U�  UN�u�  w�

økOG�« «c� q� UN�U�� Ã—b��� Íc�« b��« v�« W�U ÒF�
 ÎUIO�D�Ë WO�U� WOMN� WOK�√  U��≈ w� —UML�« X��� «c� v�« ≠
 UNO� UN�«—U�� s�  e�� ¨WO�«— w�ö�≈ „uK�  U� ÒËbL� ÎU�—U�
 W�d�  l{Ë  w�  «uLN�√  s�c�«  s�  UN�√  ÷d�H�  WI�d�   «uM�
 È–_« q� r�d� ¨WO�ö�_«Ë WOMNL�«  ÁdO�UF�Ë ¨ ÒÍdBF�« Âö�ô«
 ¨U�“u�—Ë  W�ËUIL�«  ·bN���  w��«  WÒO�ö�ù«   öL��«Ë  w�öJ�«
 ¨WLO�A�« Èu��� v�« ◊u�N�« w� …b�«Ë WDK� —UML�« VJ�d� r�
 r�Ë ¨—U��_« W�d�� w� Ë√ ¨ UFzUA�« nO�Q�Ë rN��« oOHK� w� Ë√
 sJL� n�«u� Í√ w� b�«Ë ÒwM�œ Êu� WOHK� s� WO�ü« —UML�« lI�
 r�—Ë  ¨WO��c�  Ë√  WOHzU�  Ë«  WO�d�  Ë«  WOM�œ  …dF�  W�√  qL��  Ê√
 r�N��« …uH� w� ÎU�u� lI� r� ¨W�ËUIL�« »e� s� d�F� …UM� UN�u�
 v�—Ë  tK�«  »e�  ·bN��«  »e�  Í√  o��  ÍœUL��«Ë  ‰ËUD��«Ë
 o�Q�Ë  UN�F�—  w�  W�ËUIL�«  t�A�  XOI��  ¨ÂöJ�«  lA�√  tI��

ÆW�ËUIL�« …UM� UN�uJ� oOK� UL� Èd�J�« U�UCIK� —ËcML�« UN�UD�
 tMOF� »e� …UM� ÊuJ� nOJ� ÎU�–uL� p�– ‚u� —UML�« X�Òb� ≠
 w�  W�ËUIL�«  j��  wL�M�  w��«   UOB�A�«Ë  »«e�_«  qJ�  …UM�
 …UMI�  UN��u�  s�  sKF�  U�bM�  ¨r�UF�«Ë  WO�dF�«  œö��«Ë  ÊUM��
 ÎU�u�H�  Î «d�M�  ÊU�  ÎU�U�  sO�ö�  ‰ö�  …UMI�«  ¡«uN�  ¨W�ËUILK�
 r�bzUI�  qJ�  WÒO��«  r�«u�Ë  »dF�«  ¡U�d�Ë  r�UF�«  —«d�√  qJ�
 g�«u�  —UML�«  XF{Ë  sOO�UM�K�«  sO�Ë  ¨rN�UO�uB�Ë
 vK� kÒH��� r�Ë ¨wM�u�« nOD�« Ê«u�√ qJ� UNz«u� `�H� WF�«Ë
 ¨t�ËbI�M� Ë√ ¨tM� dÒ�F� Íc�« »e��« s� W�U�� ÊËc��� s�c�«
 s� d�F� ¡«b� W�ËUIL�« Êu��UM� ô rN�√ œd�L� U�¡«u� rN��ML�
 WOMN� WGK� s�bI�ML�«  —ËU�Ë bIM�« XKÒL��Ë ¨W�u�A�  UOHK�

Æ‚ö�√Ë w�—Ë WO�ËR�L�Ë
 Ê«bOL�« w� dB�M� ¨dB�M� U�—UO�� ¨‰UH��ô« —UMLK� o�� ≠
 u�  U�Ë  W�UO��«  w�  dB�M�Ë  ¨UM�U�√  sOD�K�  dB�  u�  U�Ë
 WO�ËR�L�«Ë  ¨rOI�«  W�uEM�  w�  dB�M�Ë  ¨d{U�  W�—u�  dB�
 X���Ë  ¨ÊuD�U���  ÊuI�UML�«Ë  Êu�U�A�«  r�  U�Ë  ¨WO�ö�_«Ë
 wIM�« ¡«uN�« œdD� UL� ÂöJ�« ÂuL�Ë ÀÒuK� œdD� WOIM�« WLKJ�« Ê√

ÆÂuL�L�«Ë À]uKL�« ¡«uN�«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Thirteenth year /Friday / 4 June 2021
2021 Ê«d�e� 4 Ø WFL'« Ø …dA� W��U��« WM��«

 W�—u�UJ�—UJ�«   UIOKF��«  s�  qzUN�«  ÒrJ�«  «c�  wHJ�  q�  °øW�uNML�«  ”UM�«
 w�U��  w��«  W�—UM�«   ôUIL�«Ë  ¨WJ�CL�«  W�–ö�«  Âu�d�«  s�Ë  ¨WO�eN�«
 »«c�Ë ”R�� …d�U�� oKF�� W�d�u� lO{«u� w�U��Ë ¨Íu�QL�« UMF{Ë

°øt�u�Ë ÁdI�Ë ¨t�u�  u�Ë ¨VF�
 t{dH� Íc�« l�«u�« d�_U� ‰u�I�«Ë ŸuM��«Ë Ò‰c�« vK� s�«uL�« s�œ√ «–UL� 
 ¨VFA�« ‚«“—√ w��U� ¨…d�H�« ŸU ÒDI�«Ë ’uBK�« s� …d�“ ¨tM� ÎUL�— tOK�

°øt�uI�Ë ÁdL� v�� w�—U�Ë
  «b�uL�«  w�  q�b��«  ÈdO�  ¨¡U�dNJ�«  ŸUDI�«  l�  s�«uL�«  rK�Q�  «–UL�  
 W�Ëb�« ÁUO� ŸUDI�« l� w�UM�K�«  rK�Q� «–UL� °ø…uI�U� tI� c�Q� Ê√ s� Îôb�
 «–UL�  °ø U�«e��«Ë  Z�—UNB�«  ÍdJ���Ë  ÁUOL�«  —U��  UNM�  Îö�b�  vC�—«Ë
 t�—UO� Ê«e� ú� U� «–≈ ¨bF� U� w� ÕdHO� ¨s�eM��« ŸUDI�« l� w�UM�K�« rK�Q��
 «–UL� °øÁ«u� ÊËœ t�HM� ÎULOE� Î«“U��≈ oI� t�√ p�– bF� d��FO�Ë ¨W�OHB�
 Îôb�  «¡UHJ�« »U��√ nO�u�Ë ¨’dH�« R�UJ� oO�D� ÂbF� s�«uL�« a{d�
 w� p�– bF� t��U{ ÈdO� ¨VO�U�L�«Ë ¨sOK�UH�«Ë sOL�e��L�« nO�u� s�
 s� dH� …dO�Q� Íb���� ¨ «—UH��« »U� vK� ·u�u�«Ë ¨Ã—U��« v�« …d�N�«

 °ø„UM� s� …dO�Q� Ë« UM�
 w� t��«d� Èd�Ë ¨UNOK� dO�� Íc�«  U�dD�« dH� l� s�«uL�« rK�Q�� «–UL�
 Ÿe�M� Ê√ s� Îôb� ¨UNO� ◊uI��« VM��O� UNO�« ‰u�u�« q�� UN�UJ� ·dF� t�√
 Î «—«d� WB��L�« …—«“u�« w� dOLC�« wL�b� s�b�UH�« sOK�UH�« sO�ËR�L�« s�

°øUN�O�e��
 Á¡«—Ë  Íc�«  lK��«  —UF�_  wz«uAF�«  ŸUH�—ö�  s�«uL�«  a{d�  «–UL�  
  «—«œù« w� Êu�ËR�� rN�—UA� ¨s�œ ôË rN� dOL{ ô sOFA� —U�� —U��
 Ê√  ÊËœ  ¨r�dJ�«  gOF�«  W�uF�Ë  d Ò�c��«  s�  »«d�ùU�  wH�J�Ë  ¨WB��L�«

°°rN�IOI� vK� rNHAJ�Ë rN� d ÒNA�Ë rNI�ö�
 vK� œÒœd� ¨Áœö�Ë tLO�“ ÊUC�√ w� ¡UL�—ô« vK� s�«uL�« ÒdB� «–UL� 
 tLO�“ ÒÊ√ Î «bO� ·dF� Íc�« u�Ë ¨t�œË t�Ëd� t�bH� t�√ Îô–Ë ÎU�UH� tF�U��
 Y�F�Ë ·dB�� sL� t� ·ÒdB��Ë ¨—UNM�« `{Ë w� t�d��Ë ¨ÁbK��Ë tOD�L�
 Íc�« iOC��« v�« VFA�« XK�Ë√ w��« ”U�_« WKF�« t�√Ë ¨WBO�— WO�b�

°øtO� u�
 d Ò���Ë  ¨t�ö�≈  s�  uJA�Ë  ¨—UF�_«  ŸUH�—«  s�  s�«uL�«  n�Q��  «–UL�  
 t�d�Ë ¨t�K�√ sÒL� qN�Ë ”UL� ÒqJ� l�«b� r� ¨t�U{Ë√ s� d Ò�c��Ë ¨t�UF�

¨s�d�ü« ÊËœ ÁU�≈ Î «d��F� ¨…d�U�� dO� Ë√ …d�U�� …—uB� ¨t�N�Ë
 cIML�«Ë ¨s�u�«Ë VFA�« W�UL{ ¨œU�H�« s� l�d�L�« t�eM�« ¨n�dA�« t�≈

°øt� qO�� ô Íc�«
 s� t Ò�eM�Ë ¨tLO�“ „uK�Ë W�UO� s� ŸU�b�« vK� s�«u� Òq� ÒdBÔ� «–UL� 
 V�uL�  ¨¡UL�e�«Ë  sOO�UO��«  lOL�  `�BO�  ¨¡UL�e�«Ë  sOO�UO��«  w�U�
 w�  rN�  qO��  ô  s�c�«  ¨¡öCH�«  —UO�_«  s�  ¨rN�u�  sOM�«uLK�  ¡«—ü«  œÒbF�

°r�UF�«
 ¨W�ËdA�  W�«uD�≈  W�U�  Òq�Ë  Âu�  Òq�Ë  WM�  Òq�  s�«uL�«  œÒœd�  «–UL�

 vK� rN����« Íc�« u�Ë ¨»«uM�« fK�� w� åtOK�L�åË åt�«uM�ò UNO� œÒbM�
 s�«uL�«  U�b�u�  ¨ÂuO�«   U�U���ô«   d�  U�  «–≈  v��  ¨WO�U���   «—Ëœ  —«b�
 ÊËœ b�b� s� rN���MO� W��U�Ë WO�U� …dJ�« bOF� ¨t�«u� r�UN� Íc�« ÷]ËdL�«
 wK���« Ë« œÒœd� Ë«  «cK� bI� ÊËœË ¨åeÒOL�L�« w�UF�«ò rNz«œ_ rOOI� Ë√ ¨dOJH�

°v�œ_« U�Òb� w� WOM�u�« WO�ËR�L�U�
 vK�  s�«uL�«  ÒdB�  ¨wM�Ë  w??�ËË  ¨w�U��≈  Òf�  ÒÍQ??�Ë  ¨oDM�  ÒÍQ??�  
 s�ù«Ë  »_«  sO�  qIM��  åtOK�L�ò  s�  WO�«—Ë  W�ö�  »U���«  w�  —«dL��ô«
 ¡ôRN�  oAF�«  «c�Ë  ¨W�œu�F�«  Ác�  Òq�  «–UL�  °øbOH��«Ë  oOIA�«Ë  dNB�«Ë

°øWO�ËR�L�« …œËb�� WL�U�� W�d� rN� `��√ s�u�« ÒÊQ�Ë
 ¨¡UL�e�«  …¡U��Ë  ¨nz«uD�«  —U��  WMLO�  s�  s�«uL�«  Ãd��  U�bM�  
 UNO� —Òd��� ¨…b�«Ë WH�Ë nI� U�bM�Ë ¨WKzUF�«Ë ¨w��«Ë ¨WIDML�« »U�K�Ë
 vL�_«  Âôe��ô«Ë  ¨…U�U�L�«Ë  ¨œuOI�«Ë  bIF�«  s�Ë  åw�HM�«ò  ŸUD�ù«  s�
 v�«  t�dOB�Ë  tKIF�  lKD��Ë  ¨qO�  v�≈  qO�  s�  Áb�F���Ë  tKÒ�J�  Íc�«
 s�  —Òd���Ë  ¨W�ËdAL�«  t��UD�  t�  oI��  ¨UN�H�  Âd���  WM�«u�  W??�Ëœ
 ‰«u�_«  ”Ëƒ—  ’uB�  n�U��  t�Ë  w�  nI�Ë  ¨nz«uD�«Ë  ŸUD�ù«  WDK�
 ¡UL�eK� vL�_« ¡ôu�« s� n�u��«Ë ¨ UO�BF�« W�e� s� œUF��ô«Ë ¨W�uNML�«
 ¡UO�Ë√ WDK� s� —Òd���«Ë ¨b�«u�« s�uK� ¡ôu�« q�� VFA�«Ë s�u�« —U��Ë
 ¨t� …UGD�« œ«b���« tK�U� s� iHM�Ë ¨—u�� Ê√ lOD��� jI� U�bM� ¨t�LF�

ÆtK�I���Ë Áb�Ë t�u�Ë ¨t�uI� Í—œUB�Ë ¨tOKG���Ë
 sOC�UI�«  s�b�HL�«  sOKG��L�«  s�  …uI�U�  c�R�  s�«uL�«  UN�√  p�uI�

Æp� vDF� rNM� W�� Ë« WÒM� X�O�Ë ¨WDK��« vK�
 ¨”UM�«  l??z«œËË  ‚«“—√  ÕU���«Ë  Î̈U�F�  ‚d�Ë  Î̈UM�Ë  d Ò�œ  s�  ÒÊ√  rK�«  
 nO�  “UO��U�  ·dF�  uN�  Æt�ö�√  …—«c??�Ë  t�uK�  Y��Ë  tzU�œ  w�  Ÿ—U??�
 å‰ËR�L�«ò ÒÊ_ ÆVNM�«Ë c�_« vK� s�œ√Ë œÒuF� Íc�« u�Ë ¨wDF� ôË c�Q�
 WLOG� `�B�� ¨t� rz«b�« pzôË Èb�Ë ¨t� q�eN�« pKF� Òœ— Èb� ÎUI��� ·dF�
 ¨X�� U� qF�« ∫p� ‰uI�Ë tK�«œ w� r�L�� pLO�“Ë p�ËR��Ë ¨bO�d�« ÊË—U�

°w� œuFO� „¡ôË ÒÊS� ¨X�� U� nO�Ë ¨X�� v�� r��«Ë Œd�√ ¨÷d��«Ë
 ¨tzUL�“ WLG� s� —Òd��� nO� ·dF�Ë ¨Á—ËœË t�IOI� s�«uL�« wF� v��

°tOH�� s� t��e�Ë ¨tFzU�Ë t�—U� l� t�U�� wHB�Ë ¨t�uI� Òœd��O�
 U�bM� ¨Áœö� W�b� w� ÁdO��� WIOI�Ë ¨t�IOI� s�«uL�« wF� U�bM�
 ô≈  ¨b�bA�«  n�ú�Ë  tO�  gF�M�  r�  bK�  w�  ozô  ÊUJ�  t�  ÊuJO�  ¨jI�
 ’uBK�« s� WI��Ë ¨s�b�HL�« sODK��L�« sOO�UO��« s� WLG�Ë W�UB�

°sOKG��L�«
 X�Q� ¨‰U� Íc�« oOLF�« p�U�� s� kIO��«Ë ¨iN�«Ë r� °s�«uL�« UN�√
 sFK�  ô  ¨d Ò�c��Ë  uJA�  ö�  ÆW�—eL�«  p�UO�  tO�≈  X�¬  UL�  ‰Ë_«  ‰ËR�L�«
 d�_« X��Ë ¨rN��b� w� rN� ÊuJ� Ê√ XOC�—« s� ÂuO�« bF� ÒV��Ë r�A�Ë

 W�UD�«Ë
o��_« sO�d�GL�«Ë WÒO�—U��« d�“Ë*
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 (1¢U áªàJ) ...ÜôëdG ≈dEG qôéj ø ne

 Ë√  ¨tO��O�  s�  ÎU�d�Ë  u�UOM��  ÒÊS�  w�U��U�Ë
 w� sLJ� Òq��« ÒÊ√ Èd� ULN�u� Î «eH�Ë ULN� W��UF�
 ÎUI�Ë® Ê«d�≈ l� WN���« w�Ë ¨W��U��« WN���« `��
 w� w��« åWOKOz«d�ù«ò ‰U�I�«  UN��� rO�I� d�ü
 Êœ—_« dN� WN�� r� »uM��« WN��Ë ‰ULA�« WN��
 ÂuO�«Ë WOK�«b�« WN���« UNO�≈ XHO{√Ë ‚dA�« w�
 oLF�«  WN��  vÒL��Ë  W��U��«  WN���«  ·UC�
 ÎUI�Ë  W�u��«  WN���«  Ë√  WOzUC�uO��«  WN���«  Ë√
 Èd�Ë  ©WÒOKOz«d�ù«  ÀU��_«  e�«d�   U�KDBL�
 ÎôË√ UN�Q� s� WN���« Ác� vK� »d��« ÒÊ√ u�UOM��
 …œuF�«  s�  tFML�Ë  Êb�U�  vK�  o�dD�«  lDI�  Ê√
 U�dO�√  d����  r�  ¨Ê«d�≈  l�  ÍËuM�«  ‚UH�ô«  v�≈
 ÎöL� åqOz«d�≈ò ?� W�UL� »d��« w� ‰u�b�« vK�
 sLC� w��« WO�O�«d��ô«  UL�UH��«Ë  U�UH�ôU�
 U�—«d� p�c� U�dO�√  vK� b�H�Ë ¨UNM�√Ë U�œu�Ë
 ‚dA�« v�≈ ÕU�e�ô«Ë WIDML�« „d�� Ë√ nOH���U�

ÆvB�_«
 t�d�UG�  cOHM��  u�UOM�M�  W�U�L�«  WKNL�«  U�√
 vK�  …dB�I�  ÊuJ�  œUJ�  w??�Ë  WK�u�  X�OK�
 dOOG��«  W�uJ�ò  UN�KD��  w��«  …œËbFL�«  ÂU??�_«
 vK�  ‰uB�K�  XMO�Ë  bO��  W�U�e�  åwKOz«d�ù«
 ÎU�Oz— ÒdL��� u�UOM�� ÒÊ√  —U���U� ¨X�OMJ�«  WI�
 W�uJ��«  c�Q�  v��  WO�öB�«  q�U�  W�uJ�K�
 WO�öB�«  W��U�  w�  `�B�Ë  WI��«  …b�b��«
 tOK� u� UL� ÎU�ö� wIDM� dO�b� u�Ë® rJ��« w�
 WI��«  q��  W�uJ��«  rJ��  YO�  ÊUM��  w�  ‰U��«
 WI��« qM� r� u� v�� ‰UL�_« n�dB� w� ÒdL���Ë
 ô `{«Ë u� UL� u�UOM�� W�d�Ë ¨©fK�L�« s�
 …b�b��« W�uJ��« XKB� Ê≈ sO�u��_« “ËU���
 XKA� ÚÊ≈  4  Ë  3  sO� dN�_ œÒbL� b�Ë ¨WI��«  vK�
 X�OMJ�« X��–Ë WI��« vK� ‰uB��« w� W�uJ��«

ÆW��U� …dJ��  U�U���« v�≈
 Ê«ËbF�U�  t�d�UG�  cOHM��  u�UOM��  WKN�  Ê–≈
 WK�U�  »d??�  v??�≈  WIDML�«  Òd???�Ë  Ê«d???�≈  vK�
 Òb�L� WKN� w� ¨j ÒD�� UL� UNO�≈  U�dO�√  Ã—b���
 d��_«  vK�  dN�√  4  v�≈  Òq??�_«  vK�  sO�u��√  s�
 ÊuJ��Ë  ÎöL���  Î«—U??O??�  »d��«  UNO�  ÊuJ��
 WO�uJ�«  »d��«  s�  bF�  Ó·UF��  r�  w��«  WIDML�«
 UN�U��√Ë UNzUHK�Ë U�dO�√ …œUOI� »dG�« UNÒM� w��«
 r�—  w��«  »d��«  ¨W�ËUIL�«  —u��Ë  W�—u�  vK�
 ‰UJ�Q�  …dL���  UN�S�  ¨UNO�  Íb�FL�«  WL�e�
 UNO�Ë  ôö��ô«Ë w�«bOL�« ÍdJ�F�« UNO� v��
 ÍœUB��ô«  UNO�Ë  oOOC��«Ë  ‰eF�«Ë  w�UO��«

Æ—UB��«Ë ÍœUB��ô« »U�—ù«Ë »d��« W�U�
 Ã«—b��ô«  UO�Ë ¨bIFL�« bNAL�« «c� l�Ë UM�Ë
 ÊU� «–≈ò ‰«R��« ÕdD� UNO�« ‚ôe�ô«Ë »d��« v�≈
 qN� ¨s���« s� t�H� –UI�ù »d��« b�d� u�UOM��
 WIDML�«  Ã—b���Ë  t� ÒD�  w�  `�M�  Ê√  t�UJ�S�

ø»d��« pK� v�≈ UN�U�ÒuJ� ÒqJ�
 h��  t�Q�  tFL���  w�  u�UOM��  n�u�
 u�Ë  åwKKO�UOJO�ò  ZNML�  qLF�«Ë  l�u�«  b�b�
 ·dB�  t��U�  oOI��  v�≈  vF��  t�uJ�  d�UH�
 …—uD�  Ë√  UN� Ò��  Ë√  WKO�u�«  …¡U??�œ  s�  dEM�«
 Î «dE�Ë  n�u�«  «c�  s�  ÎU�öD�«Ë  ¨UNO�«  ¡u�K�«
 s� XKH�K� U�«d� UL� u�UOM�� W�KB� s� ÒÊ√ v�≈
 …UO��«  s�  ÃËd��«  Âb??�Ë  s���«Ë  W��U�L�«
 W�KBL�« Ác� ÒÊS� ¨W�UF�« …UO��«Ë q� ô WO�UO��«

 w� »d��« —U���U� Ê«d�≈ vK� »d��« ÒsA� wCI�
 ÒÊS� ¨tO��O� W��UFL� t� wI��L�« bO�u�« qO���«
 w��«  »d��«  s�  ÊË—c��  åsOOKOz«d�≈ò  sO��«d�
 √b�� v�� W�Q�L�«Ë ÎUF�«Ë Î «d�√ rNO�≈ W��M�U� X�U�

Æv�Ë_« UN�UOKL�
 »dG�« w� s�d�¬ ¡«d�� n�u� p�c�Ë ¨UM�√— U�√
 l� d�¬ ÁU��« w� t��� t�S� ¨ËbF�« ÊUO� Èb�Ë UL�
 …b�UI�« ÒÊ_ —c��« s� W�—œ vK� WE�U�L�« »u�Ë
 ÒÊ√  Èd�  UM�√Ë  ¨åV??�«Ë  ◊UO��ô«ò  ÒÊ√  w�  ÎULz«œ
 ÎUO�U�Ë åqOz«d�≈ò c�√ Á—ËbIL� ÊuJ� s� u�UOM��

∫WO�U��« »U��ú� Ê«d�≈ vK� »d� v�≈ U�dO�√
 fK��  w�Ë  W�uJ��«  w�  f��U�  œu�Ë  ?  1
 p�d� u� «c� tF�u� w� t�uJ�Ë ¨dGBL�« ¡«—“u�«
 UL� ¨»d��« Êö�≈ w� w�O�«d��ô« —«dI�« w� q�U�
 wKOz«d�ù« »d��« d�“Ë VBM� qGA� ‰«e� ô t�√
 sO�  q�u�«  WIK�  qJA�  Íc??�«Ë  ©s??�_«  d??�“Ë®
 Èb�  ÍdJ�F�«  Èu��L�«Ë  w�UO��«  Èu��L�«
 rOKF�«  o�U��«  j�UC�«  u�Ë  f��U�Ë  ÆÊUOJ�«
 ¨t�«œ«bF��«Ë  åwKOz«d�ù«ò  gO��«   «—b??I??�
 Èd�  U�dO�√  w�  b�b��«  rJ��U�  WKB�«  oO�u�«Ë
 p�c�  åqOz«d�≈ò  W�KB�  dO�  w�  Êü«  »d��«  ÒÊ√
 p�c�Ë  ÆUNO�«  »U�c�«  …bA�  ÷—UF�Ë  UNC�d�

 t�u�b� f��U� W�—Ë X�F� U�dO�√ ÒÊ√ nO� U�b�Ë
 W�O�M�«Ë  ¨q��  vK�  Ÿu{uL�«  WA�UML�  UNO�≈

Æ»d��« —«dI� ÎUC�— ÒÍ√ ÎUHK� W�ËdF�
 åwKOz«d�ù«ò  gO��«  W�“uN�  nK��  ?  2
  «dG��«  W��UFL�  V�UML�«  X�u�«  d�u�  Âb??�Ë
 WÒO�U�b�«Ë W�U� W�dJ�F�« t�OM� w� XHA��« w��«
 nO�ò WOKL� UN�HA� w��«  «dG��« pK� ¨W�U�
 åwKOz«d�ù«ò gO��« ÒÊ√ ·ËdFL�« s�Ë ¨å”bI�«
 —«dI�«  sJ� ¨ Òw�UO� —«dI� ô≈  »d��« v�≈  V�c� ô
 Âb�  sK�√  «–≈  ÎU�d�  tOK�  ÷dH�  ô  w�UO��«

ÆUNO�« t��“uN�
 »d��«  q�u���  W�ËUIL�«  —u��  W�“uN�  ?  3
 dOOG� bF� ô≈ n�u�� ô WK�U� »d� v�≈ …œËb�L�«
 U�dO�√Ë W�U� »dG�« ÁUA�� U� «c�Ë ¨WIDML�« t�Ë
 ÎU�öD�«Ë  WO�dG�«  œuN��«  ÒÊS�  w�U��U�Ë  ¨W�U�
 vK� …dL�«  Ác� ‚bB�Ë WÒ�BM� ÊuJ�� p�– s�
 u�UOM��  bO�  ŒË—U??�  XK�  «–≈  U??�√  ¨»d��«  lM�
 vK�  WÒ�BM�  ÊuJ��  œuN��«  ÒÊS??�  U�√b�  sKFO�
 wJO�U�«—b�«  dOOG��«  ÒÊ_  sJL�  U�  Ÿd�Q�Ë  UNH�Ë
 t�«Ë√ s �� r� »dG�« —uEML� ÂUF�« w�O�«d��ô«

ÆbF� j�Ë_« ‚dA�« w�
w�O�«d��« dO�� – wF�U� –U��√*

 sB� ÊU�� »dF�« ‰ULF�«  U�UIM� w�Ëb�« œU��ö� ÂUF�« sO�_« d���«
 W�B�« vK� fO� WO�K� —U�¬ s� tHK� U�Ë b���L�« U�Ë—u� ”ËdO� ÒÊ√ò
 t�UJF�«ò v�≈ Î «dOA� ¨åt��d� wL�UF�« œUB��ô« vK� q� ¨V��Ë WOL�UF�«
 w�B�« d�_« ‚uH� UL� qOGA��«Ë W�UD��«  ôbF� ŸUH�—«Ë qLF�« ‚«u�√ vK�
 r�UF�« ‰u� qLF�« s� sOK�UF�« œ«b�√ s� Î«dO�� qI� w��«Ë  UO�u�« œ«b�√Ë

ÆåW�zU��« Ác� V���
 W�uL�LK�  ‰Ë_«  wIO�M��«  ŸUL��ô«  ‰ö�  U�UI�√  WLK�  w�  sB�  ‰U�Ë  
 åÂË“ò oO�D� d�� w�Ëb�« qLF�« dL�RL� 109 …—Ëb�« w� W�—UAL�« WO�dF�«
 …—uLFL�« ¡U�—√ W�U� qLA� Ê√ V��ò ¡U�u�« «c� s� W�UL�K� ÕUI� ÃU��≈ ÒÊ≈
 »u�Ë  WO�O�«d��ô«  WD��«  Ác�  w�u�  Ê√  s�  b�  ôË  ¨eOOL�  ÊËœ  s�Ë
 W�UL��«  sO�Q�Ë  qL�  ’d�  oK��  uLM�«Ë  w�UF�K�  wL�UF�«  œUB��ô«  l�œ

 ÆåWO�UL��ô«
 ‰u� ÍdODL�« e�U� WO�dF�« qLF�« WLEML� ÂUF�« d�bL�« d�dI� v�≈ XH�Ë
 vK�  WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«  Á—U??�¬Ë  w�UDO��ô«  w�uONB�«  ‰ö��ô«
 Êôu��« w� WK��L�« WO�dF�« w{«—_«Ë sOD�K� w� ‰ULF�«Ë qLF�« »U��√
 ÂU��_« t�MÒLC� UL� ¡UM�Ë d�bI� q� o���� Íc�«Ëò ¨ÊUM�� »uM�Ë Í—u��«
 W��b�   U�uKF�Ë  w�UDO��ô«  l�u��«  ‰u�  …b�b�   UODF�  s�  W�ö��«

Æå2020 ÂUF�« v�� WOKOz«d�ù«  U�UN��ô«Ë  «¡«b��ô« ‰u� WI�u�
 Íc�« r�b�« d�dI��«  «c� œUL��«ò WO�dF�« W�uL�L�« vK� sB� Õd��«Ë
 dO�UFL�« WM�� v�≈ ÈuJA� tL�bI�Ë WO�dF�« qLF�« WLEML� ÂUF�« d�bL�« ÁÒb�√
 W�U�  t�UN��ô  Òq��L�«  wKOz«d�ù«  ÊUOJ�«  W�«œ≈Ë  WO�Ëb�«  qLF�«  WLEM�  w�

¨ÊU��ù« ‚uI� q� ô ¨WO�Ëb�« qLF�« dO�UF�Ë  UO�UH�«

 wMOD�KH�« VFA�« vK� d�U��« Ê«ËbF�« `CH� ’U� o�K� œ«b�≈ p�c�Ë
 YO�  ”bI�«  WM�b�  w�  vB�_«  b��L�«  w�  „—U�L�«  ÊUC�—  dN�  ‰ö�
 aOA�« w� rN�uO� Âb�Ë sOO�bIL�« œd�Ë WM�bL�« b�uN� jD�� ÈÒbF��
 w{«—√  s�  sOD�K�  w�  ÊUJ�  q�  v�≈  q�  ô  ”bI�«  ¡UO�√  W�U�  v�≈  Õ«d�
 t�A� Íd�d��« Ê«ËbF�« «c� ¡UM�√ X{dF� w��« …e� v�≈Ë 48 w{«—√Ë WHC�«
 UN�«—UL�Ë W�—U���« UN�«d�√Ë WO�bL�« U�UM� nK��L� ZNML�Ë q�U� dO�b�

ÆåWO����« vM��«Ë  UOHA��L�«Ë ”—«bL�«Ë WOMJ��«
 ‰Ëb�«  iF�  „UN��«Ë  WO�UIM�«   U�d��«Ë  ‚uI��«  Ÿu{u�  v�≈  ‚dD�Ë
  U�d��«Ë ‚uI��U� qB�� U� ULO� ô ¨WO�Ëb�«Ë WO�dF�« qLF�« dO�UF� WO�dF�«
 Òq� vK� W�uJ��« X�b�√ YO� Ê«œu��« w� ÎU�uB� ¨rOEM��« o�Ë WO�UIM�«
 ÂUEM�« pOJH� WM�� v�≈ Ád�√ X�U�√Ë Ê«œu��« ‰UL�  U�UIM� ÂUF�« œU��ô«
 ‰«u�√   —œUB�  WO�«œu��«  WO�UIM�«  W�d��«  vK�  ¡«b��ô«  w�  XMF�√  w��«
 sOO�UIM�«   œ—U�Ë  t�«ÒdI�  vK�  X�u��«Ë  W�uIML�«  dO�Ë  W�uIML�«  œU��ô«
 rNM��Ë  rN�UI��«Ë  w�u�U�  ⁄Òu��  ÊËœ  s�  rNKL�  e�«d�  s�  rN�œd�Ë

 ÆåUN� W�ö� WO�UI� W�d�K� fO� WO�UO�  U�U�� WOHB�Ë
 t�LK� ÂU�� w� »dF�« ‰ULF�«  U�UIM� w�Ëb�« œU��ö� ÂUF�« sO�_« U�œË
 ‰ULF�« o�d� ÎU�uB�ò ¨WO�dF�« W�uL�L�« q�� s� d�_« «c� WF�U�� v�≈
 o�� t�√ ÎULK� ¨WO�Ëb�« WLEML�« w� ¡«d���«Ë dO�UFL�« WM��  U�UL��« w�
 Ê√  »dF�«  ‰ULF�«   U�UIM�  w�Ëb�«  œU��ô«Ë  Ê«œu��«  ‰ULF�  ÂUF�«  œU��ö�
 WM�K�« v�≈Ë —b�«— ÍU� WO�Ëb�« qLF�« WLEML� ÂUF�« d�bL�« v�≈ ÈuJA� U�bI�

Æå U�UN��ô« Ác� qO�UH� sO��

á«fGOƒ°ùdG á«HÉ≤ædG ácôëdG É¡d ¢V qô©àJ »àdG äÉcÉ¡àfÓd … qó°üà∏d :ø°üZ



7حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

أسبوع حافل بالقضايا والموضوعات وجدت أحداثها طريقاً الى الصباحات، فصباح لذكرى 
اإلمام الخميني في يوميات تتحقق في القدس وخيار المقاومة، وصباح للصحافة الحرة تدفع 
فواتير الحرية أمام أكذوبة الديمقراطية، تحيّة لنقيب صحافيي فلسطين ناصر أبو بكر المفصول 
من عمله كمدير لمكتب وكالة الصحافة الفرنسية في فلسطين عقاباً على نقل الحقيقة، وصباح 

للبنان ينوء بثقل الطائفية ويتطلع لدولة حقيقية، دولة اإلنسان والمؤسسات، ال دولة المزارع 
والزعامات، وصباح الصباحات لسورية وشعبها يمأل الساحات، ويحسم الصراعات، فيقول 
بهتاف الجموع، نعم للرئيس بشار األسد محرراً وموحداً للبلد، ومع الصباحات المليئة بالمواقف 

مشاركات تكمل الحضور كما كل أسبوع بطيّب الكلمات، ولو ضاقت بها المساحات.

�أِعُدَك

تفتي�شوقفة

عالم في كّل �شيء..
سيكوُن كلُّ شيٍء من حولَك على أحسِن حاٍل
عملَُك سيزدهُر وسيغدُق عليَك بأطيِب الّثماِر

كثرُة نجاحاتَك لن تستطيَع أْن تحصَيها 
ستبِهُر الجميَع بفطنتَك.

لكنَّك
ستشعُر بطعِم مراٍر حّتى بمذاِق ثماِر نجاِحَك

أِعُدَك
سيكوُن كلُّ شيٍء من حولَك على ما يراٍم

ستجوُب مدناً كثيرًة
مع ابتسامتَك المعهودِة وللّذكرى

 ستلتقُط الكثيَر من الّصوِر 
في كّل صورٍة 

سترى طيفاً لم يكْن موجوداً عند التقاطها !
ستبدو للجميِع فِرحاً 

إّل أّن الحزَن سيّتخُذ من قلبَك مأوًى
أِعُدَك 

سيكوُن كلُّ شيٍء من حولَك على أحسِن حاٍل
ستعَجُب بَك الكثيُر والكثيُر من الّنساِء الجميالِت

ستقضي معهّن أحلى األوقاِت 
ستعلو أصواُت ضحكاتكم وستفوُح روائُح عطوركم 

لكّن الّشعوَر بعدِم الكتماِل 
سيطعنَك دائماً

أِعُدَك 
لن تبقى وحيداً أبداً 

سيلتفُّ من حولَك الكثيُر من األصدقاِء 
ستجتمعوَن في الحفالِت حول موائَد الّطعاِم 

ومن دوِن سبٍب 
ستطلُب إبقاَء الكرسيِّ الذي بجانبَك فارغاً !

ستغادُر مسرعاً من كّل مكاٍن يعمُّ الضجيُج أجواَءُه
ستنزوي محاولً سماَع الّصوِت الذي يحاوُل أْن ينهمَر من 

أعماقَك
في ذلك الحين 

كما قلبَك... سُتَصمُّ أُذناَك !
أِعُدَك

سيكوُن كلُّ شيٍء من حولَك كما تشتهي وأكثر 
لكن 

كما وعدُتَك 
بغيابي

سيكوُن كلُّ شيٍء من حولَك على ما يراٍم
إّلَك 
أنَت

ريم رباط 

يقف الشعر بين النجمة والنافذة حائراً 
سّر أي منهما أثقل 

*
عروق الشجرة 

»ول أقول أغصانها / فقد تكون أمي »
تأوي العصافير وتحنو عليهم 

ماذا تفعل عروقك وكيف 
تمضي وقتها 

*
أسدل ستائري بالنهار 

وأرفعها بالليل
كأن 

ل شيء يهمني 
سوى التأكد من أن نجمتي

 ستعود 

ليالً بعد ليل 
*

كم مرة يفكر البحر 
من وحدته 
بأن ينتحر 
وإذا فعلها 

هل سوف يأكل أسماكه الميتة
فيتسّمم أم 

وبكل سالمه 
سيعلق نفسه من قدميه 

وقليالً قليالً
يجّف...

أحياناً ننام من كثرة غرابتنا 
ل من نعاسنا

لول رينولدز

أفتّش عنك بين رماِد َرْسمي  
المذبوَح...  ص��وَت��ك  ويحضُن 

إسمي 
فال ذكرى تحوُك العطَر شااًل 

ص���دَر  ي���ش���رُح  ال��ن��س��ي��اُن  وال 
هّمي  

ولوال الدرُب أغواني كليلى
لما أكلَت ذئاُب البُعِد لحمي

وإن ألهمتني ِشعري سأحيا

ليغمَر ضلَعك المكسوَر يّمي
أميُل مع المعاني حين تذوي

فيطيُب  ال����ه����وى  ض���ل���ع  إل�����ى 
وهمي

كأني طفلٌة، حلمي مالذي
ُم َوحدتي، لمساُت أّمي ُتنعِّ

ولكن، لن يفوَح أريُج روحي 
إذا ما هاَم عطُرك فوق جسمي

ناريمان علوش

الكبر الخفي أخطر من سواه الظاهر للعيان، ونراه جلياً حين نسمع إنساناً يتفاخر 
ومهارات  ومعارف  وتخصصات  قطاعات  من  شيء  بكل  عالم  العريف(  )أبو  بكونه 
األحيان  أكثر  في  فهم  الختصاص،  أهل  من  أكثر  حتى  وبرامج  ومشاريع  ولغات 

يتصدرون المجالس ويتحّدثون كخبراء من معين ل ينضب.
غيرها،  ورأي  رأيها  عن  وتعبر  وتستقرئ  وتستنبط  وتحلل  تعّرف  الشخصّية  هذه 
ينجح  وقد  عليهم.  عما  يختلف  لهم  ما  حيث  كالمطففين  كبيرة  فجوة  يشكلون  وهم 
يصبح  الزائد  الفضول  ولكن  األحيان  بعض  في  الفضول  ثقافة  مسّمى  تحت  إدراجهم 
أنفه  الناس وزج  مرضاً اجتماعياً يجعل صاحبه متقوقعاً في حب التدخل في قضايا 

في كل القضايا، وهذا ليس بالشيء أو التصرف المحمود بتاتاً.
في  والخوارزمي  العربية،  باللغة  وسيبويه  الطب،  في  ق��راط  أبو  العريف  أبو 
وبحر  المعرفة  في  ومكتبة  اللغات  في  ومعجم  األدوية،  علم  في  والرازي  الرياضيات، 

في العلوم بل وأكثر من ذلك بكثير.
هو شخص ل يكّل ول يمّل، يفتح موضوعاً ويخرج من آخر، ويجبر اآلخرين لالستماع 
له ليس لحبهم لحديثه بل رغبتهم بأن ينهي حديثه، وأحياناً ليعزفوا على أوتار كذبه 

وسيناريوهاته. ومسرحياته 
خراب  أو  للباطل  يؤدي  ربما  مذموم  فضول  لهو  شخصياتهم  في  الفضول  هذا  إن 
العالقات اإلنسانية أو األخالقيات الزائفة أو ضياع الوقت أو غيرها، وهذا قمة التدخل 
لهذه  كنتيجة  وتحسسه  اآلخر  لغضب  يؤدي  مما  الناس  وخصوصيات  شؤون  في 
يتجنب  ولمن  مضارعه  يزين  ولمن  حاضرة  لحظة  قيمة  قدر  لمن  فطوبى  التصرفات. 

الجدال والكالم في كل كبيرة وصغيرة.
أكثر  وخبير  المعلمين،  من  أكثر  ومعلم  المهندسين،  من  أكثر  مهندس  العريف  أبو 
عندما  السياسيين.  من  أكثر  وسياسي  القتصاديين  من  أكثر  واقتصادي  الخبراء،  من 
أو أميركي سامّي لكن اضطرته الظروف  يتحدث تشعر لكأنه ينحدر من عرق يوناني 

للتعامل مع شخص خارج التصنيف.
دعوة  وهذه  كعقول،  تصنيفها  يصعب  البشرية  العقول  من  كثيراً  أن  نلحظ  بدأنا 
مفتوحة لتكبير العقول وللتفكير باستراتيجية ل شخصنة أو شللية أو سرد ألحداث، 
وأّل نحول الفضول المحمود لفضول مرضي، فهذه الشخصيات تؤشر لشزفرينيا عند 

البعض على سبيل تحقيق الذات واألنانّية على حساب الصالح العام.
ل بّد من المواءمة بين روحّية العطاء واألخذ، وتجّنب شخصيات كأبو العريف قدر 
العموميات  عن  ونبتعد  والتمّيز  واإلبداع  والعطاء  بالتخصصّية  نؤمن  وأن  اإلمكان، 

والفضول وحشر األنوف في كل صغيرة وكبيرة.

صباح برجس العلي 
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مفهوم  غّير  الذي  للقائد  الرحيل،  ذكرى  في  العظيم  الخميني  لإلمام  القدس  صباح 
صباح  “إسرائيل”،  هزمت  التي  الروح  لحرب  أسس  والذي  جيل،  الى  جيل  من  الثورات 
القدس لرافع علم فلسطين في طهران، ولألب الراعي للمقاومة التي حّررت لبنان، صباح 
الثورات  معيار  يعلم  النفاق،  ث��ورات  مقابل  في  واألخ��الق،  التواضع  لمدرسة  القدس 
واألوطان،  للناس  إخالص  فعل  فالثورة  الرائجة،  المزورة  التلفيقات  بعكس  الناضجة، 
وارتفاع فوق سقوف الحاكم في الستقالل والعنفوان، والتزام بنمط سلوك وحياة ألكثر 
الفنادق،  نزلء  الرفاه  عن  باحثون  بها  يقوم  ثورة  ل  والتالصق،  الذوبان  حتى  الفقراء 
والثوار  والميسورين،  لألثرياء  تقليدهم  عقد  ل  المقهورين  حياة  عقد  يفكون  والثوار 
ُيعقل  فال  وقدوة،  كمثال  اعتزاز  موضع  تحالفاتهم  تكون  الديمقراطية  يطرحون  عندما 
أن  أو  والقوة،  باإلرث  يحكم  الذي  الملك  لحية  تمشط  وأنت  الحرة  لالنتخابات  تدعو  أن 
تدعو لالستقالل وانت في حضن الحتالل، أو أن تنظر للعلمانية وانت تقاتل بالتشكيالت 
وعكازك  الخطاب  قلب  في  والمدنية  السلمية  تجعل  أو  الطائفية،  والخطابات  التكفيرية 
األميركية  الهيمنة  على  النصر  بأن  بّشر  لمن  القدس  وصباح  اإلرهاب،  عمادها  تشكيالت 
“إسرائيل” الى زوال وأن المقاومة  خارج السؤال، وقّدم لنا النموذج والمثال، وقال بأن 
خيانة  فاضحاً  التمييع،  تقبل  ل  للقدسية  مكانة  القدس  ووهب  الحتالل،  لداء  دواؤن��ا 
كما  عمالقة،  أنظمة  تنهار  كانت  بينما  بناؤه  صمد  لمن  القدس  وصباح  التطبيع،  جماعة 
السياسة  وبين  المؤمنين،  وجموع  القائد  بين  العالقة،  مثال  ليقدم  برلين،  جدار  انهار 
والمفهوم الثوري للدين، وصباح القدس للمقاومين الذي يحيون ذكرى القائد، واإلحياء 
المستضعفين بمعزل  تثبيت للعقائد، بأن الحق ل محالة عائد، وان ل تراجع عن وحدة 
عن خالف العقيدة والدين، ول تنازل عن حقوق المحرومين، ول مهادنة مع المستكبرين 
الظالمين ناهبي ثورات الشعوب ومشعلي كل الحروب، ول مكان للتكفير واإلرهاب، ولن 
يفلتوا من العقاب، والصباح ألهل القدس موصول، وقد عاد األمل بالتحرير والحرية، وعاد 
للقضية،  الوهج  وعاد  الحزينة،  السنين  بعد  المدينة،  بهاء  الى  الوصول،  طريق  للقدس 
وخرجت الشعوب الى الشوارع تهتف باسمها، وأثبتت الحروب ان الصواريخ تدافع عن 
الحق وتحمل وسمها، وقد امتأل العالم بالهتاف فلسطين حرة، والشعب ل يخاف الحرب 
كبح  بين  والسندان،  المطرقة  بين  تضعه  بالكيان،  العاصفة  األزمة  وبدأت  المّرة،  هذه 

المستوطنين وانفجار من الداخل، أو معاندة اليقين بأن الروح تقاتل.
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صباح القدس ألبطال الحرية يفضحون زيف الكذبة اليدمقراطية، صباح القدس لميلي 
الفكر، وايلدر صحافية  أكبر كذبتين كبيرتين لحرية  ابو بكر، ُيطردان من  وايلدر وناصر 
اكبر وكالة اخبار اميركية، وابو بكر مدير مكتب للوكالة الفرنسية، وجريمتهما أنهما نقال 
الخبار بصدقية، لكن الصدق يعاكس مزاعم كيان الحتالل، الذي يريد المنافقون باسم 
حرية اإلعالم ان تتم تغطية جرائمه في كل مقال، والحادثة مناسبة للسؤال، ماذا لو قام 
تروج  كانت  اإلعالمية،  الوسائل  من  لعدد  قانونية،  بمساءلة  لبنان  في  اإلعالم  مجلس 
للعدوان على فلسطين، وفقاً لتوجيهات ممّوليها المطّبعين، ماذا لو طبق قانون الحق في 
كانت  تلفزيونية  لقنوات  قيل  لو  ماذا  الوكالتان،  طّبقته  الذي  الشر  قانون  من  بدلً  لبنان 
المستوطنين  لحساب  األصليين  للسكان  إخالء  عمليات  عن  تتحدث  فال  القضية،  تزور 
بل عن قضية عالقة أمام المحكمة، وبدلً من العدوان على المدنيين في غزة تتحدث عن 
اشتباكات واطالق صواريخ على المدن اآلهلة في لحظة محكمة، ماذا لو تجرأ أحد وطالب 
بإقالة القّيمين على األخبار، أو بتوقيف القناة عن بث سمومها لنهار، وألزمها بتغطية ل 
باسم  القيامة  لتقوم  تكن  الم  وتستوفيها،  رخصتها  تستحق  كي  فيها،  برامج  ول  اخبار 
الجريمة  وتبقى  نظر،  كوجهة  عنها  يدافع  َمن  تجد  العمالة  حتى  الحرية،  عن  الدفاع 
وخرجت  اإلن��ذارات،  ويبلغ  السفارات  ليستنفر  الغرب  يكن  الم  نظر،  فيها  الموصوفة 
أبواق الملحقات وأيتام الحتالل والسفارات، لتنّدد بالقمع للحريات، وتدعو لإلضرابات 
أبطال  يلقى  ان  حرياً  أليس  الفرضية،  باب  من  وهو  يحدث  لم  هذا  أن  وبما  والتظاهرات، 
الحرية، تضامن الشعوب الوفية، اليس مطلوباً أن تخرج الناس في عواصم العرب، تعلن 
الوقفة الوفّية مع اقالم من ذهب، كتبت للحق والحقيقة، ومارست مسؤولية مهنية دقيقة، 
انه نداء لالحرار للتضامن مع القضية، فنقيب صحافيي فلسطين طرد من وكالة أجنبية، 
وصحافية أميركية طردت من وظيفتها الصحافية، ال يستحق األمر إضراباً للصحافيين، 
واعتصاماً امام السفارتين الميركية والفرنسية، تنديداً بالقرارات التعسفية، وبالعتداء 
وتونس  وبيروت  القاهرة  في  اعتصاماً  نتوقع  ان  حقنا  من  اليس  المهنية،  الحرية  على 
ودمشق والقدس والرباط وبغداد، بوجه السلوك المشين لألوغاد، فلتكن دعوة بالجهر، 
ضد إعالم العهر، ولتكن دعوة لالحتجاج على القهر، ولدعاء العفة، ممن استهتر بالقيم 
ال  يفلتون،  فلماذا  يقولون،  كما  اليوم  النسانية  قضية  العقاب  من  اإلفالت  أليس  بخفة، 
معهم  وتعاملوا  ورقابهم،  بالصحافيين  استبدوا  وقد  عقابهم،  من  هؤلء  ينال  ان  يجب 
معاملة العبيد، وفرضوا عليهم سالسل الحديد، وسياسة عمياء، ونقل الكذب كالببغاء، 
القواعد  الديمقراطية وان بالدنا تحتاج للتدريب على  ويتواقحون بالدعاء انهم اساتذة 
الكلمات  أهل  ويا  الصادقة،  الكلمة  فوارس  يا  تتخلفوا  فال  موقفاً  مّنا  فاستحقوا  المهنية، 
الظالم  وترك  شيطان،  الحق  عن  والسكوت  موت،  فالصمت  الصمت،  تقبلوا  ول  الناطقة، 
المسامحة،  فيه  التخلّف  يتحّمل  ل  آخر  شرف  الشرف  وكلمة  وبهتان،  نفاق  ظلمه  في 
هذه  يفّوتوا  وأن  الواضحة،  الحقيقة  عن  الدفاع  أبطال  لنصرة  يهّبوا  أل  للشجعان  فكيف 
عن  تعّبر  متزامنة،  لعتصامات  وساعة،  يوم  بتحديد  مشّرف  موقف  لتسجيل  السانحة، 

المواقف المتضامنة. القناعة، وتعلن 
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صباح القدس عندما تكون األوطان هي المقياس وعندما ل تكون الطائفية هي األساس، 
عندها ل يرتجى خير في خبر وكل منعطف مصدر للخطر، وها هو لبنان العزيز بالمقاومة، 
نجده عالقاً في عنق الزجاجة، وبدلً من وقفة األسود نراه يدفن رأسه في الرمال كنعامة، 
أو ينثر التراب على رأسه كدجاجة، وها هي تتكّرر فيه األزمة المعلومة ويعجز عن تشكيل 
ظروف  ففي  قديمة،  جديدة  أسباب  وكلها  السقيمة،  الحجج  في  الناس  وتضيع  حكومة، 
الحالتين  وفي  بالعصبيات،  لعب  التأزم  ظروف  وفي  المكتسبات،  على  تقاتل  الراحة 
باسم الطائفية تلعب السياسة، وكل يفصل الثوب على مقاسه، ويبدو البلد الذي يسبب 
األرق لكيان الحتالل، أضعف من أن يحمل أبسط األثقال، وهو في أزمة عميقة فقد نهبت 
إن  تقول  العتيقة  والحكاية  المصارف،  جشع  ينهبها  فوائد  وصارت  المودعين  أموال 
الشراكة  في  وإنهم  عارف،  كلهم  وإن  المصالح  تقاسموا  قد  والسياسيين  المصرف  حاكم 
بالمحاصصة والتوظيف والمقاولت تخطوا حواجز الطوائف، التي ينصبونها اليوم في 
ويلفون  الخيوط،  ويتجاذبون  التكليف،  منذ  صالحيات  ازمة  الى  ويحولونها  التأليف، 
فمن  التفاصيل،  في  حق  على  بمن  القضّية  وليست  كأخطبوط،  الوطن  عنق  على  الحبل 
يبدو اليوم مصيباً، كان باألمس يشعل الفتيل، وهكذا يتبادلون الدور والتهمة، والشعب 
البلد من األزمة، بمقدار ان يسجل بعضهم على  اللقمة، ول يهمهم أن يخرج  يركض وراء 
بعض في المعيار الطائفي النقاط، والبلد كسفينة تائهة في المحيط بال دفة، يدار بخفة، 
ومعلقون،  عالقون  األزمة  في  والكل  باإلحباط،  مصاب  والشعب  باإلسقاط،  مهدد  وهو 
الفقر  فرغم  القيادة،  موزع  الشعب  أن  السادة  ايها  والمصيبة  يحزنون،  من  ول  حلول  ول 
تنتصب  حتى  الطائفية  العصبية  تثير  أن  يكفي  موجوع،  األلم  من  يصرخ  والكل  والجوع 
الكل  الكل  ويتهم  بالعفاف،  الكل  ويحاضر  كمقياس،  الوطن  ويسقط  التماس،  خطوط 
الخارجية  باألسباب  والدعاء  البالد،  وتضيع  اإلسفاف،  حد  السياسة  وتصل  بالفساد، 
فيه  تغّيرت  الحروب  ذروة  في  كان  الذي  فالعالم  القضية.  بصواب  أحداً  يقنع  عاد  ما 
يريد  ومن  المقاومة  يحمي  من  بين  لالنقسام،  عذراً  يبدو  كان  وما  والدروب،  الحسابات 
عليها الحصار، صار اليوم لغواً في الكالم، يصدر عن ثرثار، بعدما خلطت األوراق، وبدأ 
التفاوض على الملفات الصعبة، من اليمن الى العراق، وصولً في التفاهمات الى العتبة، 
وتقارب  تقترب،  وطهران  واشنطن  بين  التفاهم  لحظة  تبدو  وبينما  التفاق،  إنجاز  في 
السعودية وسورية يثمر، بدلً من أن تتقارب القيادات في لبنان نراها تغترب، ونرى كل 
مسعى للحل متعثر، حتى صار البحث عن الحل والخالص مشروطاً بقرار خارجي يلزم 
لإلرهابيين،  البلد مصدراً  الى رصاص، ويتحّول  الفوضى  أن تتحول  المتخاصمين، قبل 
واحد  فيحوز  التحالفات،  عواصم  من  تنتظر  ما  لألطراف  يسدد  فقط،  عندها  انه  ويبدو 
وتهون  العقوبات،  رفع  على  الثاني  ويحوز  التمنيات،  طول  بعد  سلمان  بن  رضى  على 
عندها التنازلت، وُتقّدم باسم الوطن ومنع الفتن، بينما اليوم يبدو التنازل يبتعد وترفع 

الجدران، وواحد يقول ماذا يريد السعد واآلخر يقول الحق على جبران.
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األفعال  صانع  صارت  وقد  المقاومة،  إرادة  ستكتبها  القادمة  لأليام  القدس  صباح 
الصيف  ففي  لالندفاع،  المحور  ويستعّد  الدفاع  عهد  فانتهى  القتال،  قواعد  يقّرر  وَمن 
وتكون  األسد،  وسورية  وإيران  والسيد  والضيف  نخالة  من  والعدد،  البنيان  سيكتمل 
والتركيب،  الفك  األميركيون  يحاول  بنيوية،  أزمة  في  والكيان  القضية،  عنوان  القدس 
أمالً بإعادة الترتيب، تفادياً ألية حماقة ترتكب، تعطي للحرب الشاملة السبب، وصباح 
في  وُيشعل  ألماً  عدوانهم  سيذيقهم  الشروق،  شروط  اكتملت  وقد  حتماً  مشرق  القدس 
األمين، وتفجرت  البلد  القدس  المستوطنين عادت  أوقفوا قطعان  الحروق، فإن  جنباتهم 
اليسار واليمين، وتقطعت بهم  ألف كمين بين  الحروب، ونصبوا لبعضهم  بين صفوفهم 
السبل والدروب، وإن توّحدت صفوفهم وراء العدوان، توحدت جبهاتنا من اليمن والعراق 
هدأت  وإن  الكيان،  ثقلها  يتحمل  ل  حمماً  عليهم  وأمطرت  ولبنان،  وإي��ران  سورية  الى 
والجليل،  طبريا  الى  الطرق  وكل  الجولن،  جبهة  اغالق  مفاتيح  يملك  فمن  القدس  جبهة 
للداخل  السالح  ويحملون  دليل،  بال  الطريق  المقاومون  يحفظ  الجولن  او  الجنوب  من 
الذي  المنظم  الجمع  واستعّد  المصير،  وتقرير  النفير  ساعة  اقتربت  فقد  مقاتل،  لمليون 
بالعلم  يسابق  والقصيدة،  الشعر  وغادر  جديدة  نظريات  وصاغ  وتعلّم،  الحرب  درس 
والتقنيات ل بإطالق الشعارات، ويعرف متى يبدأ الهجوم، ومتى يتحّمل حال الصمود، 
وقد اكتملت عنده العلوم، وصاغ نظرّية حرب الوجود، فالحرب القادمة قادمة ل محالة، 
فيها  وليس  والخرائط  الخطط  للحرب  ورسمت  الستحالة،  دائرة  من  النصر  خرج  وقد 
شطط ول تنقصها وسائط، أما قضية التوقيت فعند قادة أتقنوا علم تحديد الساعة، فال 
تأخذهم حرب نفسّية ول تشوش تفكيرهم إشاعة، وقد صاروا ملوك الحرب بالصواريخ 
من  ومرة  الشمال  من  تأتي  مرة  متغيرة،  سحب  تطلقها  كأمطار  المسّيرة،  والطائرات 
اين  الهروب،  غير  المفر  فأين  الحروب،  يتقن  لمقاتلين  جارف  وسيل  الجنوب،  او  الشرق 
كل  دم  عن  الحساب،  وقت  جاء  وقد  المعتدون،  ايها  المقر  وأين  المستوطنون  أيها  المفر 
من  انتفاضة  في  والتراب  والجبال  عنيد،  ثائر  البحر  حتى  باب،  من  أمامكم  ليس  شهيد، 
من  لكم  والويل  ينادينا  الشهيد  فدم  بأيدينا،  ل  بأيدكم  لالنتحار،  اليوم  سارعوا  نار، 
وتراكم  النازفة،  الجروح  وتعبت  اآلزفة  أزفت  فقد  السالم،  القدس  تعرف  حتى  النتقام، 
طوفان الدموع حتى فاض الغضب بالجموع، هي الحرب ل تعرف المجاملة وأمامكم آخر 
محاولة، أن تستعينوا بسفن الرحيل وتفسحوا الطريق لسفن العائدين، فليس من مكان 

او  لنا  فإما  لنا معاً،  الثائرين، والق��دس كم��ا فلس��طين ل تتسع  يجمع راحيل مع جموع 
من  يمنح  زمن  وّلى  وقد  الصدور،  في  محفور  الصادق  والوعد  بلفور،  قال  كما  وليس  لكم 
ل يملك لمن ل يستحق، سنستعيد ما نملك وطبول الحرب تدّق، فعليكم بالمسارعة وقد 

أزفت الساعة.
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المقاومة،  محور  بهما  يتزخم  العسكري،  النصر  يعادل  سياسّي  لنصر  القدس  صباح 
التشويش  مقاومة  على  وقدرتها  الناس  عقول  على  ت��دور  الحرب  كل  سورية  ففي 
الرئاسة،  انتخابات  في  النصر  قيمة  من  تهوينا  فللمتسائلين  والتفتيت،  والتشويه 
في  قالت  كما  سورية  تقول  المنافسة،  ضعف  مع  نصراً  الفوز  لعتبار  أساس  ل  باعتبار 
الحرب العسكرية، إن عقول الناس وقلوب الناس كانت ول زالت هي القضّية، فمثلما كان 
أقلّية  بالدولة  المؤمنين  لجعل  السوريين  بعقول  التالعب  على  الحرب  بداية  في  الرهان 
السوريين  لجعل  القتصادية  الضغوط  على  الحرب  آخر  في  الرهان  كان  هزمها،  يسهل 
الذاهبين الى صناديق القتراع أقلّية يسهل هضمها، ومثلما كان ُيراد لحضور السوريين 
في الحرب العسكرية أن يكون بنار خافتة، فأشعل السوريون بها نارهم المقدسة، كان 
الشوارع  الى  السوريون طوفانهم  أن تأتي بصورة باهتة، فأخرج  المخطط لالنتخابات 
باألصوات  الفوز  ليست  فالقضية  ملتبسة،  صورة  أية  يسقطون  والصناديق  والساحات 
وكيف  عقولهم،  فّكرت  كيف  القضية،  مع  السوريون  تفاعل  كيف  قضية  بل  باألغلبية، 
ام  مفتتين  ظهروا  هل  حروبهم،  ق��رأوا  وكيف  ميولهم،  ظهرت  وكيف  قلوبهم،  تفاعلت 
موحدين، هل ظهروا بحماسة أم بَردت همتهم السياسة، هل كان حاسماً لديهم الخيار أم 
أضعف يقينهم الحصار، هل ل زالوا بحيوية مواصلة القتال، أم أكلت حيويتهم العقوبات 
حرب  تشن  عندما  أنه  هي  القضية  كل  األثقال،  تحت  وناؤوا  العيش  لقمة  وراء  واللهاث 
مقياس  والنتخابات  والضمور،  والوهن  الضعف  بلحظة  السياسات  تقاس  شعب  على 
أسقط  العسكرية،  الحرب  نسخة  سورية  أسقطت  وكما  الحضور،  وقوة  الحماسة  بحجم 
السوريون آخر نسخة من الحرب السياسية، فقد كان الرهان أولً أن تضعف الدولة امام 
الضغوط وترتضي المساومة على التأجيل، وبعدما ثبت القرار الحاسم بأن الستحقاق 
الدستوري في موعده ل يقبل التعديل والتبديل، حاولوا مساومة الحلفاء على التدويل، 
يقول  ان  الشعب  على  الرهان  بقي  التأويل،  يقبل  ل  واضحاً  رفضاً  الجواب  جاء  وبعدما 
مقاتلة،  قوة  هي  الشعب  فكلمة  والخسارة،  بالفوز  النتيجة  عن  بمعزل  الفاصلة،  الكلمة 
عندما تلتقط الشعوب اإلشارة، ولهذا كان النصر مبيناً، وتحّول الستحقاق عرساً وطنياً 
خطيراً،  تحولً  الستحقاق  وصار  حزيناً،  كئيباً  يبدو  أن  لالستحقاق  أرادوا  بعدما  كبيراً، 
انتصار،  الى  انتصار  من  السوريين  إن  ويقول  الضغوط،  وفشل  الحصار  سقوط  يثبت 
قدرهم  الميدان،  في  سلّموا  كما  بالنصر،  لألسد  فيلسلّموا  الشروط،  وضع  معهم  ينفع  لن 
مع  إنه  لهم  قالوا  الذي  الشعب  هو  فهذا  الزمان،  على  يراهنوا  وأل  األمر،  مع  ي�تأقلموا  أن 
جموعه  غطت  الدولة،  على  يثور  إنه  عنه  قالوا  والذي  السياسة،  في  يقولها  المعارضة 
فحسم  جولة،  أخطر  في  عظيماً  نصراً  وتسجل  الرئاسة،  تحمي  والساحات  الشوارع 
الحرب بذكاء الحشود الهائلة بدد رهاناتهم وأموالهم الطائلة، وأسقط حربهم اإلعالمية 
وضغوطهم القتصادية ومساوماتهم السياسية، وقال لمن يدعي اهتماماً بسورية كبلد 

ويريد الكالم، ما عليكم إل أن تتكلموا مع األسد فهو رئيسنا والسالم. 
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صباح القدس والنصر لألسد، ومعه عاد يتألق العدد، ثالثة عشر مليون نعم، وبوركت 
صباح  والَجلَد،  للصبر  القدس  صباح  لألسد،  والنصر  القدس  صباح  النعم،  بالنصر 
المغوار،  الفارس  وللقدوة  األمثولة،  للقائد  القدس  وصباح  والبطولة،  للشجاعة  القدس 
وحماية  البسالة  من  الصمود،  من  سنوات  عشر  األقدار،  صانع  للرجولة،  المعنى  يعطي 
البلد، وحرب الوجود، واستعادة الحدود، صباحك بالياسمين مكلل والغار، فقد أنصفتنا 
وأكرمتنا بأننا نسّمى جماعة األسد، وأننا مع شعبك وجيشك وثقنا منذ البدايات وقبلها 
بحر  غمار  وتشق  باليراعين،  سورية  مجد  ستكتب  وأنك  صاعين،  الصاع  سترّد  بأنك 
بوجه  األمة  سيرة  تكتب  ويراع  الوطن،  سورية  لتحمي  تكتب  يراع  بشراعين،  الحرب 
المحن، وشراع تسير بسورية نحو بر األمان، وشراع تخرج العرب من النسيان، لله درَّك 
والمكائد،  الحروب  أخطر  عبرت  قائد  من  درَّك  ولله  األمل،  بهذا  جئت  أين  من  البطل  أيها 
من  كم  فعن  ولون،  لون  بألف  حروباً  وهزمت  الكون،  حجم  على  نصراً  استحققت  وقد 
من  كم  وعن  أمجادنا،  صنعت  التضحيات  من  كم  وعن  ألحفادنا،  سنحكي  النتصارات 
فيا  وإقدامك،  بشجاعتك  صنعتها  المعارك  من  كم  وعن  أقدامك،  عند  سقطت  المؤامرات 
مؤيد،  مليون  مليون  وخلف  القادمة  حروبك  في  لبيك  المجّدد،  العرب  وقائد  األمة  فارس 
القدس للنصر  األزمات، وقد شهدت في سيف  لقائد يعبر بها صحراء  فالشعوب عطشى 
الظهر،  إليه  ُيسَند  الذي  القائد  وانك  والمهر،  العريس  النصر  لعرس  أنك  وعرفت  بدايات، 
عنوان  أنت  وأنت  األسد،  لول  النصر  كان  ما  السيد  لنا  قال  وكما  والسند،  الظهر  فأنت 
حكاية مجد أمتنا، وأنت وحدك ِقمَّتنا، وأنت الجامعة وسيوف العرب الالمعة، وأنت الغد 
المقاومة، وخلف  القادمة، ومن خلفك ستكون جيوش  المشرق، فخض بنا غمار حروبك 
الفرات ماؤنا وغذاؤنا ونفطنا المسروق، ينتظر منك بعد الغروب الطويل موعد الشروق، 
يّممت وجهك  األرجوان، وحيث  نداء  الجولن رجال ينتظرون  الشمال احتالل، وفي  وفي 
والخصوم،  األع��داء  نحو  األولى  الطلقة  ولك  المنتصر،  األمة  بطل  تنتظر  حرباً  وجدت 
حطين،  معاركك  وكل  فلسطين،  الجهات  وكل  محتوم،  قدر  وجهتك  كانت  مهما  ونصرك 

فأنت أنت األشتر وصالح الدين.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

الأمير وجحا والجارية

{ يكتبها الياس عّشي

على الرغم من التحذيرات التي تصدر من هنا وهناك، والتي 
لم  الهاوية،  حافة  إلى  والوصول  اللبنانية،  الدولة  بانهيار  تنذر 
تتوقف السجاالت، وال االتهامات، وال اللغة السوقية التي تضّج 
بلد  في  يجري  األمر  وك��أّن  االجتماعي،  التواصل  صفحات  بها 
آخر، وكأّن المواطن اللبناني لم يتعب بعُد من االنحناء، ليمتطي 

الكّل ظهره .
عن  جحا  فنهاه  بالنساء،  مغرماً  ك��ان  األم���راء  أح��د  أّن  ُي��روى 
ذلك حتى اقتنع. ووصل الخبر إلى إحدى الجواري، فطلبت من 
األمير أن يسمح لها باالختالء مع جحا، وأن تريه ما تفعل به. 

ولّما خلت به قالت له:
� ال أمّكنك من نفسي حتى أضع السرج على ظهرك، واللجام 

في فمك، وأركب على ظهرك .
فرضي بذلك، وكان األمير يراقب المشهد، فقال له:

� ما هذا يا جحا؟
فقال:

� هذا الذي كنت أخاف عليك منه أيها األمير .
ونقطة على السطر… ومن له عينان فليفتحهما جيداً.
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�إنز�غي يخلف كونتي في قيادة �إنتر ميالن

ولوكاكو يوؤّكد ��شتمر�ره مع بطل �لكالت�شيو
أعــلــن نـــادي إنــتــر مــيــالن اإليــطــالــي في 
تعيين  الــخــمــيــس  أمـــس  رســمــي  بــيــان 
ألنتوني  خلفا  له،  مدّرباً  إنزاغي  سيموني 
قيادة  بعد  منصبه  من  المستقيل  كونتي 
في  الـ19  لقبهم  إلـــى  »الــنــيــراتــزوري« 

»الكالتشيو«. 
 45 البالغ  إنزاغي  وّقع  البيان،  وبحسب 
مدينة  فريق  مع  سنتين  لمدة  عقداً  عاما 
األولى  إنزاغي تجربته  وسيخوض  ميالنو. 
عليه  أشرف  الذي  التسيو  فريق  عن  بعيدا 

منذ العام 2016. 
في  األوائــل  العشرة  من  أندية   8 وبّدلت 
نهاية  مع  مدربيها  »الكالتشيو«  ترتيب 
الشقيق  سيموني،  وترك  المنصرم.  الموسم 
السابق  الدولي  المهاجم  لفيليبو  األصغر 
األسبوع  فريقه  ومــيــالن،  يوفنتوس  مــع 
صفوفه،  في  سنوات  خمس  بعد  الماضي 
االنتقال  خيار  ومفضال  عقده  تمديد  رافضاً 

إلى إنتر. 
إنتر  مع  عقده  عن  تخلى  قد  كونتي  وكــان 
وذلك  نهايته،  حتى  واحد  موسم  تبقي  برغم 
للنادي  الصينيين  المالكين  مع  صراعه  بعد 
والراغبين  المالية  مشاكلهم   في  الغارقين 
بتقليص النفقات في فترة االنتقاالت الصيفية. 
ــي، مــــدّرب يــوفــنــتــوس  ــت ــون ورفــــض ك
تقليص  السابق،  اإلنكليزي  وتشيلسي 
أن  من  سيحرمه  والذي  فريقه  في  النفقات 
المحلي  الصعيدين  على  منافساً  يكون 
األول  لقبه  إلى  قاده  ذلك،  برغم  والقاري. 
البرتغالي  مع  تتويجه  منذ  الـــدوري  في 
جوزيه مورينيو بثالثية تاريخية في العام 

 .2010
وسيتقاضى إنزاغي بحسب تقارير إعالمية 

أربعة ماليين يورو سنوياً، أي أقل بنحو ثالثة 
أضعاف مما كان يتقاضاه كونتي.

لكرة  البلجيكي  المنتخب  مهاجم  استبعد 
فريقه  عن  الرحيل  لوكاكو  روميلو  القدم 
مفادها  شائعات  فيه  ترّوج  وقت  في  إنتر، 
عقب  اإليــطــالــي  الــــدوري  بطل  ــرك  ت نيته 

استقالة مدربه أنطونيو كونتي. 
إلى  كونتي  ضمه  ــذي  ال لوكاكو  ــال  وق

يونايتد  مــانــشــســتــر  مــن  ــر  ــت إن ــوف  ــف ص
إم«  تي  »في  لقناة  تصريح  في  اإلنكليزي، 

البلجيكية »نعم، سأبقى في إنتر. 
لكني  اآلن،  ذلــك  ــول  أق أن  يجب  ال  ربما 
تحدثت بالفعل مع الرجل الذي من المتوقع 
كانت  لقد  الــجــديــد...  الــمــدرب  يصبح  أن 

محادثة إيجابية جداً«. 
يونايتد  مانشستر  مهاجم  ـــاف  وأض

السابق:  اإلنكليزية  وإيفرتون  وتشيلسي 
أخرى.  مرة  )باللقب(  الفوز  هو  »التحدي 

أشعر أنني بحالة جيدة في إنتر. 
أحببته  ما  وهو  بشيء،  أخيراً  فزت  لقد 
المرة  هذه  ربما  أخرى،  مرة  أفعله  أن  وأريد 
إشارة  في  بالجماهير«  غاصاً  سيرو  بسان 
إلى اللعب خلف أبواب موصدة هذا الموسم 

بسبب فيروس كورونا.

عزاء  برقية  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني  السويسري  أرسل  ـ 
بمدرب منتخب لبنان ونادي األنصار السابق، عدنان الشرقي. وفي الرسالة التي استلمها االتحاد 
اللبناني لكرة القدم، أعرب إنفانتينو عن تعازيه الصادقة، لوفاة الالعب والمدرب السابق عدنان 
الشرقي، معتبراً أن »الكلمات غير كافية للتعبير عن الحزن الذي نشعر به«. وتذكر رئيس االتحاد 
الدولي، مسيرة الشرقي العباً مع منتخب لبنان وناديي األنصار والنجمة، ونجاحه كمدرب لنحو 
3 عقوٍد مع األنصار، الذي تّوج معه بعدٍد من األلقاب، إلى جانب سنوات عمله مديراً فنيا لمنتخب 

لبنان األول.
الوطني،  والمنتخب  األنــصــار  لنادي  دعامة  كــان  الشرقي  »عــدنــان  الرسالة:  في  ــاء  وج  
ومدّربا أسطوريا، ساهم في تطوير كرة القدم في بلده. شخصيته وإنسانيته لن ُتنسى، وسنفتقد 
إليه بشّدة«. وأبدى إنفانتينو تعاطفه مع االتحاد اللبناني لكرة القدم، وعائلة الراحل، وأصدقائه 
وأحبائه، بالنيابة عن المجتمع الكروي الدولي، متمنياً أن ُتساعد كلمات التعزية في هذا الوقت 

العصيب.
جمال  المهندس  بيروت،  بلدية  رئيس  إلى  رسميا  خطاباً  القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد  وجه  ـ 
للجهود  تقديرا  الشرقي«  عدنان  »ملعب  إلى  البلدي  بيروت  ملعب  اسم  تغيير  مقترحاً  عيتاني، 
وجاء  عاماً.   50 من  أكثر  مــدى  على  اللبنانية  الكرة  خدمة  في  الــراحــل،  المدرب  بذلها  التي 
كتب  اللبنانية،  الكرة  تاريخ  في  بيضاء  أيــاد  الشرقي  عدنان  للحاج  كان  “لقد  الخطاب:  في 
اللعبة«. فيها  خدم  التي  السنوات  طوال  جلّية  بصماته  وكانت  ذهب،  من  بأحرف  منه  جــزءاً 

 

للكرة  رمزاً  يعتبر  الذي  التاريخي،  المدرب  السم  كتخليد  اللبناني  االتحاد  طلب  “يأتي  وتابع:   
اللبنانية وقامة كبيرة، خّرجت الكثير من نجوم اللعبة على مدى أعوام طويلة«.

رئيسها جورج  منزل  في  عادّية  جلسة  الطاولة  لكرة  اللبناني  لالتحاد  اإلدارّية  الهيئة  عقدت 
كوبلي وإّتخذت المقّررات التالية:

 - عقد اتفاق تعاون مع جمعّية “أوديسيه” المعنّية بتأمين فرص تدريب للمتخّرجين الجدد 
والطالب في مجال التطّوع الرياضي.

القماطية(ـ جينيفر  سنة(: ليا عّساف )الندوة   21-19( العمرية   الفئة  الالعبات  دعوة   -
بعبدا( الجلخ )الرياضي  1875ـ مارغريتا  شالال )نادي  النور(ـ كالرا   دار  خّياط )شاريتيه 
ـ سيفان شكميان )هومنتمن بيروت( ـ ريم دمج)الرياضي بيروت( والالعبين غالب فحص )غزير 
الرياضي( ـ حسن شبيب )الجنوب تول( ـ ألكس درزي )هومنتمن بيروت( ـ محمد منتش )البراعم 
غٍد  يوم  تصنيف  إلجراء  بيروت(  فحص )العهد  صيدا( ـ حسين  بديع )اللواء  النبطية( ـ محمد 
السبت 12 حزيران الجاري الساعة السادسة مساء في نادي المون السال- عين سعاده الختيار 

العبين اثنين، والعبتين  لمتابعة تمارين المنتخب.
 ـ تسمية الالعبة الواعدة بيسان شيري )دون 11 سنة( والمصّنفة رقم 7 في التصنيف الدولي 
إلمكانّية الحصول على دعم من وزارة الشباب والرياضة وذلك بغية تحسين تصنيفها الدولي عن 

طريق المشاركة في الدورات الخارجّية.

استضافت أكاديمية »ريباوند« على  مالعبها في جديدة المتن، مرحلة تصفيات »بطولة تحدي 
المهارات الفنية وتسديد الرميات الثالثية ألكاديميات كرة السلة« باإلضافة إلى »تحدي المهارات 
الفنية وتسديد ضربات الجزاء ألكاديميات كرة القدم« وذلك من تنظيم شركة »سبورتس مانيا« 

وموافقة اتحادي كرة السلة وكرة القدم.  
البراز  الهادف  النشاط  هذا  على  المنظمة  الشركة  شاكراً  كيروز  ربيع  األكاديمية  مدير  وتوّجه 
الذكور  عند  السلة  كرة  في  وتصّدر  الحماس.  من  جّو  في  المشاركين  بين  والسرعة  المهارات 
باشيان  ميغيل  غي  12 سنة(،  أنطوني حنا )دون  10 سنوات(،  )دون  واكد  أبو  ايليو  ـ  من:  كل 
سنة(،   12 )دون  كرم  كريستي  اإلناث:  وعند  سنة(،   16 )دون  سعادة  سنة(، وإدي   14 )دون 
وماريتا سعادة )دون 14 سنة(. وفي تسديد الرميات الثالثية، فاز كل من إلياس كرم )دون 14 

سنة(، إدي سعادة )دون 16 سنة(. 
أما الفائزين في المركز األول لتحدي المهارات في كرة القدم، فهم:إيلي فياض)دون 11 سنة(، 
 16 كــودوزيــان)دون  كارلوس  14 سنة(،  )دون  قطايا  ، خليل  )دون 12 سنة(  طوني عنيسي 
14 سنة( وداني صليبي  الله عالم )دون  الجزاء، فاز كل من نعمة  سنة(.  وفي تسديد ضربات 
العاّمة  إلى بطولة لبنان  المركز األول والثاني عن كل فئة عمرية  )دون 16 سنة(. تأهل صاحبا 
وتسديد  المهارات  وتحدي  السلة  كرة  في  الثالثّية  الرميات  وتسديد  الفنية  المهارات  لتحدي 

ضربات الجزاء في كرة القدم.

إلى  المتأهلين  أول  جــاز،  يوتا  أصبح 
كرة  بدوري  الغربي،  القسم  نهائي  قبل  ما 
تغلبه  بعد  للمحترفين،  األمريكي  السلة 
غريزليز.  ممفيس  على   ،)110-126(
على  تحسم  التي  السلسلة  جــاز  ليحسم 
بنتيجة  مباريات   7 فــي  األفــضــل  ــاس  أس
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في  األولــى  المباراة  خسر  جــاز  ــان  وك  
غياب دونوفان ميتشل، لكن الالعب البالغ 
عمره 24، عاد ليقود الفريق الذي خسر في 
إلى  الماضيين  الموسمين  في  األول  الدور 

قبل النهائي ألول مرة منذ العام 2018. 
جاز  مسجلي  قائمة  ميتشل  وتــصــدر 
30 نقطة، فيما أضاف كالركسون،  برصيد 
الفائز بجائزة أفضل احتياطي هذا الموسم، 

وجوبير 24 و23 نقطة على الترتيب.
وكان ديلون بروكس وجا مورانت األكثر 
منهما  ولكل  غريزليز  صفوف  في  تسجيال 

نقطة.  27
سيفنتي  فيالدلفيا  تأهل  آخر،  لقاء  وفي 
القسم  قبل  عن  عينه  الدور  إلى  سيكسرز، 
-129( بنتيجة  انتصاره  بعد  الشرقي، 

ويزاردز.  واشنطن  ضيفه  على   ،)112
تحسم  التي  السلسلة  سيكسرز  وحسم 

7 مــبــاريــات  عــلــى أســــاس األفــضــل فــي 
الفائز  وسينتظر   )1-4( بنتيجة  لصالحه، 
من أتالنتا هوكس ونيويورك نيكس. وكان 
الربع  مجريات  على  سيطر  قد  ويـــزاردز 
قبل  مطلقا،  سيكسرز  يتقدم  ولــم  األول، 
اللحظات  في   )29-29( التعادل  إدراك 

األخيرة.
في  تفّوقه  الضيف  الفريق  واستعاد 
بيل  برادلي  الثنائي  بفضل  الثاني  الربع 
سيكسرز،  تأثر  ووضح  وستبروك  وراسل 
بغياب إمبيد خاصة في الجانب الدفاعي. 

سيكسرز،  آمال  على  كري  سيث  وحافظ 
ليمنحه  األول،  الــشــوط  فــي  ــوي  ق بـــأداء 
نقطة.   14 سجل  بعدما   )59-60( التقدم 
لمصلحته  األول  الشوط  سيكسرز  وأنهى 
65-63 بفضل رمية ثالثية من داني غرين 

قبل 3.6 ثانية من شارة النهاية.
وبعدما تبادل الفريقان التقدم في بداية 
متتالية  نقاط   5 كري  أحرز  الثالث  الربع 

ليتفوق سيكسرز )73-77(. 
ولم يترك سيكسرز الفرصة لضيفه وعزز 
-103( إلى  الثالث  الربع  بنهاية  تفوقه 

والمخضرم  سيمونز  بن  قدم  بعدما   ،)94
توبياس هاريس أداء رائعاً. 

معنوية  ضربة  تلقى  ــزاردز  وي أن  وبــدا 
 5 من  ألكثر  التسجيل  في  الفريق  وفشل 
سيكسرز  ليحجز  األخير،  الربع  في  دقائق 

مكانه في األدوار اإلقصائية. 
سيكسرز  مسجلي  قائمة  كري  وتصدر 
هاريس  ــاف  أض فيما  نقطة،   30 برصيد 
في  تسجيال  األكثر  بيل  وكان  نقطة.   28
كما  نقطة،   32 برصيد  ويــزاردز  صفوف 

أحرز وستبروك 24 نقطة.
من جانبه، فاز داالس مافريكس بنتيجة 
كليبرز،  أنجيليس  لوس  على   100-105
السلسلة  فــي   2-3 مافريكس  ليتقدم 

المتقاربة. 
وكان مافريكس الطرف األفضل في الربع 
 19 دونتشيتش  لوكا  تسجيل  بفضل  األول 
نقطة ليتقدم 35-28. وتحسن أداء كليبرز 
مناسبتين  في  وتقدم  الثاني  الربع  في 
لمصلحته  األول  الشوط  أنهى  داالس  لكن 
كاولي-  ويلي  من  نقطتين  بفضل   54-56

ستاين.
وتقدم كليبرز بـ 6 نقاط بعد 5 دقائق من 
استعاد  داالس  الفريق  لكن  الثالث  الربع 

 .72-73 تفوقه 
ثالثية  رمية  جاكسون  ريجي  وأحــرز 

من  دقائق   3 قبل   73-75 كليبرز  ليتقدم 
نهاية الربع الثالث. 

نقطة   16 ــى  إل ــارق  ــف ال وصـــول  وبــعــد 
يعود  كليبرز  بدأ  األخير  الربع  بداية  في 
على  قبضته  أحكم  بعدما  الــمــبــاراة  فــي 
نقطتين  بتسجيل  اكتفى  الذي  دونتشيتش 

فقط. 
قبل  المباراة  حسم  مافريكس  أن  وبــدا 
 .91-101 بتقدمه  النهاية  من  دقيقتين 
9 نقاط متتالية ليتقلص  لكن كليبرز سجل 
ثانية   39.5 قبل  واحدة  نقطة  إلى  الفارق 

من النهاية. 
لترتد  التمرير  في  دونتشيتش  وأخطأ 
ثانية.   18.8 آخر  في  كليبرز  إلى  الهجمة 
رميــتن  جونــيور  ـــارداواي  ه أحــرز  ثــّم 
تبــقي  مع   100-103 النتيجــة  ليجعل 

ثانية.   8.8
رمية  تسجيل  في  ليونارد  كواي  وفشل 
على  ريتشاردسون  جوش  وحصل  ثالثية 
فوز  ويحسم  حرتين  رميتين  ليحرز  خطأ 
المباراة  دونتشيتش  وأنهى  مافريكس. 
مسجال 42 نقطة مقابل 20 نقطة لهارداواي 
 10 من  أكثر  أحرزا  من  فقط  وهما  جونيور 

نقاط في صفوف مافريكس.

أمس  بارتي  آشلي  األسترالية  انسحبت 
من  الثاني  الدور  في  مباراتها  من  الخميس 
إحــدى  الفرنسية  غــاروس  روالن  بطولة 
المضرب  لكرة  الكبرى  األربـــع  البطوالت 
بسبب  لينيت  ــدا  ــاج م الــبــولــنــديــة  ـــام  أم

اإلصابة. 
عالمياً  األولــى  المصنفة  بارتي  وبــدأت 
حول  برباط  المباراة  عاماً   25 والبالغة 
الفخذ األيسر بعد أن اشتكت في وقت سابق 

من األسبوع الجاري من بعض األلم. 
فرنسا  بطلة  بــارتــي  انــســحــاب  وجـــاء 
كانت  عندما   2019 لنسخة  المفتوحة 
و2-2.   1-6 متقدمة  البولندية  الالعبة 
وبهذا تنتهي عودة بارتي إلى مالعب روالن 
الالعبة  قررت  أن  بعد  أمل  بخيبة  غاروس 
لقب  عن  الــدفــاع  عــدم  الماضي  العام  في 

الرملية  المالعب  على  تقام  التي  البطولة 
كوفيد- جائحة  بسبب  بالدها  في  والبقاء 
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يوم  األول  الـــدور  فــي  مباراتها  ــالل  وخ
برناردا  األمريكية  أمــام  الماضي  الثالثاء 
الحركة  في  صعوبات  بارتي  واجهت  بيرا، 
البدنية  حالتها  لكن  الملعب  أرض  على 
قبل  طبية  مساعدة  تلقيها  بعد  تحّسنت 

الحاسمة.  المجموعة  خوضها 
وفي مباراة أمس، استدعت بارتي مدربها 
بعد المجموعة األولى التي خسرتها في 27 
بعد  واالستمرار  التحّسن  في  أمــال  دقيقة 

المساعدة.  تلقي 
لكنها  ــك  ذل بعد  للعب  بــارتــي  وعـــادت 
فقط  أشــواط  أربعة  بعد  االنسحاب  قررت 

من المجموعة الثانية.

�الأ�شتر�لية بارتي تن�شحب من روالن غارو�س!

�التحاد �للبناني لكرة �لقدم يطالب باإطالق

��شم عدنان �ل�شرقي على �لملعب �لبلدي

مقّرر�ت �التحاد �للبناني لكرة �لطاولة

�تفاق تعاون و�ختيار منتخبات ودعم �شيري

تحّدي �لمهار�ت �لكروية 

و�ل�شّلوية في »ريباوند«

��شتعال �الأدو�ر �الإق�شائية في »�ل�شلة« �الأميركية

جاز و�شيك�شرز �أّول �لمتاأهلين ومافريك�س يقترب

مّناع في �شفوف �لعهد بعد �لت�شامن
أعلن نادي العهد اللبناني، تعاقده رسمياً مع الالعب علي أكبر مناع قادماً من التضامن صور في 

صفقة انتقال حر. 
وكان مناع )17 عاماً( لفت األنظار إليه أثناء مشاركته مع فريق التضامن صور خالل دوري الشباب 

وبعض مباريات دوري الدرجة األولى. 
وقد حصل على استغناء حر من ناديه بناًء على اتفاق مسبق بين الطرفين.  وبرز علي أكبر مناع 
فريق  مع  المقبل  الموسم  في  باللعب  عمره  له  ويسمح  الحالي،  الموسم  في  الدفاع  خط  مركز  في 

الشباب. 
وتمنى نادي العهد في بيانه الخاص باإلعالن عن الصفقة أن يرى الالعب الشاب ضمن صفوف 
الفريق األول مستقبالً. يذكر أّن العهد اقترب من ضم أحد النجوم، الذي سبق له أن دافع عن ألوان فريق 

السالم زغرتا، في الموسم الماضي.
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