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الرئيس اللبناني...
وش��دد الرئي��س عون عل��ى أن مرحل��ة جديدة
ب��دأت بع��د ني��ل الحكوم��ة الثقة ف��ي ظ��ل االزمات
الت��ي يعان��ي منه��ا لبن��ان وال س��يما منه��ا المالي��ة
واالقتصادي��ة اللتي��ن ل��م يع��د باإلم��كان حلهم��ا
بس��هولة وباتتا تس��تلزمان اجراءات قاس��ية نس��ب ًيا
بالنس��بة للبنانيي��ن االم��ر ال��ذي يتطل��ب تحقيق
التوعية الضرورية على ذلك.
وق��ال« :لق��د س��بق ل��ي وح��ذرت ف��ي اإلفط��ار
الرمضان��ي العام الماضي مما نحن مقبلون عليه
وبأن على الشعب اللبناني التضحية بالقليل كي
ال يخسر الكثير ،اال اننا مع االسف وصلنا الى ما
وصلنا اليه اليوم».
واعتب��ر أن قس� ً�ما كبي � ًرا م��ن المتظاهري��ن
ب��ات يش��كل فري ًق��ا راديكال ًي��ا ً
رافض��ا ألي مقت��رح،
بحي��ث بتن��ا مع��ه ال نعل��م م��ا ال��ذي س��يطلبه بعد
وق��د ال يعجب��ه أي من اإلجراءات التي س��تتخذها
الحكومة.
وع��ن االزم��ة المصرفي��ة ،ق��ال :إن لج��وء
المواطني��ن ال��ى س��حب ودائعه��م بس��بب خوفه��م
عليه��ا زاد م��ن حدته��ا ،مبد ًي��ا ثقت��ه ب��أن لبن��ان
سيس��تعيد عافيت��ه وريادت��ه بع��د معالج��ة اس��باب
االزمة الراهنة.
* إجتماع اقتصادي
اجتماع��ا
وكان الرئي��س ع��ون ت��رأس
ً
اقتصاد ًي��ا حض��ره الوزي��ران الس��ابقان ف��ادي عبود
وم��روان خي��ر الدين ،ورئي��س اتحاد المس��تثمرين
اللبنانيين جاك صراف ورئيس المجلس الوطني
لإلقتصاديين صالح عسيران والكس دمرجيان.
كما حضر الوزير الس��ابق س��ليم جريصاتي
والمدير العام لرئاس��ة الجمهورية انطوان ش��قير.
وعرض��ت خ�لال االجتم��اع االوض��اع االقتصادي��ة
والمالية العامة في البالد.
هذا وأش��ارت مصادر صحافي��ة إلى أ ّن «رئيس
مجل��س الن��واب ،نبي��ه ب��ري ،إس��تاء م��ن رئي��س
الحكوم � ة األس��بقس��عد الحري��ري ،ال��ذي وع��ده
بالحضور ،لكنه لم يحضر».
وع ّلق��ت بع��ض المص��ادر بحس��ب صحيف��ة
الجمهوري��ة ،على أنها «ليس��ت الم��رة االولى التي
يتص ّرف فيها الحريري على هذا النحو».
ونقل��ت الجمهوري��ة ع��ن المص��ادر قوله��ا :إن
ب��ري أب��دى كذل��ك «اس��تيا ًء م��ن ن��وابالق��وات
اللبناني ة الذين كانوا متواجدين داخل المجلس
لكنهم أحجموا عن تأمين النصاب».
وق��ال مص��در حكومي :إن لبنان س��يطلب من
صندوق النقد الدولي مس��اعدة فنية لوضع خطة
لتحقي��ق االس��تقرار فيم��ا يتعل��ق بأزمت��ه المالية
واالقتصادي��ة ،بم��ا في ذلك كيفي��ة إعادة هيكلة
دينه العام.
وق��ال المص��در لـ»رويترز» ،أم��س األربعاء :إن
الطل��ب الرس��مي للمس��اعدة الفني��ة سيرس��ل إلى
صندوق النقد الدولي قريباً.
وأض��اف« :هن��اك تواص��ل مع صن��دوق النقد
الدول��ي لك��ن لبن��ان سيرس��ل طلب��ا رس��ميا خ�لال
الس��اعات المقبل��ة ليك��ون لدي��ه فري��ق مخص��ص
للتعامل مع المساعدة الفنية».
وقال المصدر« :لبنان ...يس��عى لمش��ورة من
صندوق النقد الدولي بش��أن ما إذا كان سيس��دد
اس��تحقاقات الس��ندات الدولي��ة ف��ي ظ��ل مخاوف
م��ن أن أي إع��ادة صياغ��ة لدي��ون لبن��ان يج��ب أن
تت��م بطريق��ة منظم��ة لتجن��ب إلح��اق أض��رار
بالنظ��ام المصرف��ي للبالد» ،وذلك في إش��ارة إلى
س��ندات دولية بقيمة  1.2ملي��ار دوالر يحين موعد
استحقاقها في التاسع من مارس /آذار.
قال��ت جمعية مصارف لبن��ان ،أمس األربعاء:
إن��ه من الضروري س��داد س��ندات دولي��ة بقيمة 1.2
ملي��ار دوالر تس��تحق ف��ي م��ارس /آذار في موعدها
لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في
األسواق المالية العالمية.
وذك��رت الجمعي��ة ،ف��ي بي��ان له��ا ،إن إع��ادة
هيكلة الدين تحتاج وقتا ومس��اعدة من مؤسس��ات
دولي��ة ،مضيف��ة :أن الفت��رة المتبقي��ة حت��ى
استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/
آذار «ال تتي��ح التحضي��ر والتعامل بكفاءة مع هذه
القضية» .حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأش��ارت الجمعي��ة إل��ى أن تعام��ل حكوم��ة
حسان دياب مع سندات اليوروبوند المستحقة في
مارس يشكل مؤشرا لطريقة تعامله مع المجتمع
الدولي مستقبال.
كم��ا لفت��ت إل��ى أن «الح��ل المط��روح ف��ي
الواق��ع ف��ي مس��ألة س��داد دي��ون لبن��ان ه��و إع��ادة
برمج��ة الدي��ن أو إع��ادة هيكلت��ه بالتفاه��م م��ع
الدائنين».
وص��ادف أم��س االربع��اء ،الذك��رى الثاني��ة
عش��رة الستش��هاد القي��ادي الكبي��ر ف��ي المقاوم��ة
االسالمية في لبنان الحاج عماد مغنية.
وبه��ذة المناس��بة الت��ي تق��ارن م��ع اربعيني��ة
الش��هيد القائد الفريق قاس��م س��ليماني والشهيد
ابومه��دي المهن��دس ،يقي��م ح��زب اهلل ي��وم االحد
المقبل إحتفاال تأبينيا للش��هيدين وسائر شهداء
المقاوم��ة يتح��دث في��ه االمي��ن الع��ام لح��زب اهلل
السيد حسن نصراهلل.

صالحي...
وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية على
ان الرغب��ات وااليح��اءات السياس��ية ال ينبغي

ان تت��رك أي تأثي��رات عل��ى ق��رارات الوكال��ة
الدولية.
ووص��ف صالح��ي العالق��ات بي��ن اي��ران
والوكال��ة بالطيبة للغاية ومفعمة بالتعاون
والتفاه��م طيلة االع��وام الماضية وقد طالت
المدة حتى بلغت هذه المرحلة.
وأش��ار ال��ى ان��ه أع��رب لمدي��ر الوكال��ة
الدولي��ة ع��ن أمل��ه ببق��اء ه��ذه العالق��ات م��ع
الوكالة النه من خاللها يمكن ايجاد حلول
للمشاكل بسهولة أكثر.
وأعرب عن أمله بالتصرف بش��كل بحيث
تبق��ى ه��ذه العالقات راس��خة وتتوط��د أكثر
مما مضى.
وأش��اد بش��خصية غروس��ي ووصف��ه
بالمهني وعلى اطالع على مس��ؤولياته ومهام
الوكال��ة ويمتل��ك تج��ارب تمت��د ال��ى ع��دة
س��نوات ال س��يما فيم��ا يرتب��ط بالموض��وع
الن��ووي االيران��ي وعلى دراية ان ايران ليس��ت
بالبلد الذي يرضخ للضغوط.
ونوه الى انه أكد لغروس��ي خالل اللقاء
ان الش��عب االيراني اذا فرضت عليه توجهات
تتص��ف بالضغ��وط م��ن هن��ا وهن��اك ف��إن رده
سيكون الرفض بالتأكيد.
وأك��د ان اي��ران س��تواصل تعاونه��ا م��ع
الوكال��ة الدولي��ة كالس��ابق ف��ي المجاالت
الت��ي قبل��ت به��ا كإتفاقية الس�لامة واالمان
النووي والبروتوكول االضافي.

وزيرالدفاع...
ون��وه ال��ى ان موض��وع االقم��ار الصناعي��ة
والصواري��خ الحامل��ة له��ا ماي��زال قي��د البح��ث
وبالتأكي��د ان ه��ذه البحوث ستس��تمر لغاية بلوغ
االهداف المرسومة لها.
وأعرب عن أمله باطالق هذا القمر الصناعي
الجدي��د ب��أول فرص��ة ،مضيف �اً « :أتص��ور ان ه��ذه
العملي��ة س��تنجز ف��ي بداي��ات الع��ام المقب��ل»
(االيراني يبدأ في  21آذار/مارس .)2020
ال��ى ذل��ك ،أك��د رئي��س االركان العام��ة
للق��وات المس��لحة االيرانية الل��واء محمد باقري
بان قدرات البالد الدفاعية بلغت مستوى ال يتجرأ
االعداء على االعتداء على البالد.
وق��ال الل��واء باق��ري ف��ي تصري��ح ل��ه الثالثاء
خ�لال مش��اركته ف��ي مس��يرات ذك��رى انتص��ار
الث��ورة االس�لامية :انه عل��ى كل م ّنا في أي موقع
كان ،التحرك في مسار تعزيز قدرات الجمهورية
االسالمية.
وأضاف :لقد عبأنا نحن في القوات المسلحة
كل امكانياتن��ا وطاقاتن��ا لتعزي��ز الق��درات وان
ق��درات الب�لاد الدفاعية هي في مس��توى بحيث ال
يتجرأ االعداء على التهديد والعدوان على البالد.
وتاب��ع رئي��س االركان العام��ة للق��وات
المس��لحة االيرانية :انه ف��ي الكثير من المجاالت
كاالقتصادي��ة واالجتماعي��ة ينبغ��ي العمل بهذه
الص��ورة وان نكتس��ب الق��درات كي ال يس��مح أحد
لنفسه على التجرؤ بالهجوم والعدوان.
كم��ا أك��د كبي��ر المتحدثين باس��م هيئة
االركان االيرانية العميد ابوالفضل ش��كارجي ان
الصفعات المؤلمة الموجهة الميركا ستتواصل.
وق��ال ش��كارجي ،ف��ي كلمت��ه أثن��اء مراس��م
مس��يرات ذك��رى انتص��ار الث��ورة االس�لامية ف��ي
مدين��ة ورامي��ن (جن��وب ش��رق طه��ران) ،ان ق��وات
اميركا المجرمة يجب أن تغادر العالم االسالمي
ولي��س أمامه��ا أي س��بيل غي��ره ألنه��ا وصل��ت ال��ى
طريق مسدود.
وأض��اف :إن الصواري��خ الت��ي صنع��ت بأي��دي
ش��باب الب�لاد دون أي تبعي��ة للخ��ارج اس��تهدفت
قاع��دة عي��ن االس��د االميركي��ة الرئيس��ية ف��ي
الع��راق م��ا أس��فر ع��ن مقت��ل واصاب��ة العش��رات
م��ن جنوده��ا وتدمير معظ��م المع��دات والتقنيات
المتقدمة وتحولت الى تراب ورماد.
وتاب��ع :ان��ه بفض��ل الق��وة والكرام��ة وال��روح
الثورية ومدرس��ة االس�لام المحمدي فان اميركا
ل��م تج��رؤ على الرد وعلمت انها س��تتلقى صفعات
أكثر ايالما اذا أقدمت على أي رد وسيستمر هذا
النهج.
وأك��د ان��ه رغ��م توظي��ف االع��داء لجمي��ع
إمكانياته��م االعالمي��ة والعس��كرية والمجموعات
المناهض��ة للث��ورة واالرهابيي��ن والمناوئي��ن ف��ي
مناهض��ة الث��ورة االس�لامية اال انه��م يؤول��ون الى
االنحدار فيما تتعزز مراتب الثورة االسالمية يوما
بعد يوم.
ولفت الى ان شعوب سوريا وفلسطين واليمن
والبحري��ن والع��راق وافغانس��تان وباكس��تان
والعدي��د م��ن البل��دان االوروبي��ة واالفريقي��ة
ينتظ��رون إنهي��ار النظ��ام الس��لطوي وعل��ى رأس��ه
اميركا المجرمة ويغبطون الشعب االيراني.
ووصف الجمهورية االسالمية االيرانية بأنها
ف��ي ذروة االقت��دار والكرامة والمفاخر بفضل دماء
الش��هداء وتضحياتهم والصبر والمقاومة وحكمة
قائد الثورة وشجاعته.

عائلة....
زوج��ة وبن��ات الش��هيد المهن��دس أكدن
أيض �اً ان الع��دوان االميرك��ي م ّث��ل انتهاكا
فاضح��ا لس��يادة الع��راق م��ع ه��ذا الحج��م
م��ن الوقاح��ة االميركي��ة الت��ي ال يمك��ن ان
تت��م م��ن دون اذن��اب أميركا وش��ددن على ان
ش��هادة الق��ادة ل��ن تح��دث أي خلل ف��ي جبهة

المقاوم��ة االقليمية والداخلي��ة ،وأضفن :إن
كل م��ن عقد أمله عل��ى الجنون االميركي
والغطرس��ة الصهيونية في العراق والمنطقة
وقام��ر بعزت��ه وكرامت��ه فإن��ه واه��م وان كل
ش��خص يف��وض من أج��ل اضع��اف الحكومة
العراقية سيرحل والعراق سيبقى موحدا ،وان
كل م��ن يس��عى الى تدمير الق��وات العراقية
س��اذج وم��ن يخط��ط لح��ل الحش��د الش��عبي
وانهاء أنشطته سيزول والحشد سيبقى.
عائل��ة الش��هيد ابومه��دي المهن��دس
توجهت في رس��التها الى االمين العام لحزب
اهلل الس��يد حس��ن نص��ر اهلل بالق��ول كن��ت
والزل��ت وس��تبقى عن��وان المج��د ومش��روع
الرفض الواعي وكنا ومازلنا وسنبقى معكم
في المشروع نفسه.
كذل��ك توجه��ت ال��ى زعي��م حرك��ة
انص��ار اهلل الس��يد عبدالمل��ك الحوث��ي
بالقول :نحن معكم ال مع عدوكم.
ام��ا للحش��د الش��عبي فقال��ت عائل��ة
الشهيد المهندس :نعلن وقوفنا الى جانبكم
حتى النهاية.
ال��ى ذل��ك أك��د النائ��ب ع��ن الطائف��ة
المس��یحیة اآلش��ورية والكلدانية في مجلس
الش��ورى االس�لامي يونات��ن ب��ت كلي��ا ،ب��ان
الطائف��ة مدين��ة للقائ��د الش��هيد قاس��م
س��ليماني ،الفت��ا ال��ى ان��ه أنق��ذ حي��اة أكث��ر
م��ن  30ال��ف مس��يحي م��ن يد تنظي��م داعش
االرهابي في شمال العراق.
وق��دم ب��ت كلي��ا التع��ازي بمناس��بة
اربعيني��ة الش��هيد قاس��م س��ليماني ورفاق��ه
وق��ال :إن الطائف��ة اآلش��ورية مدينة للش��هيد
س��ليماني لكونه بذل جه��ودا كبيرة لتحرير
اآلشوريين في سوريا.
وأك��د ب��ت كليا ان��ه على الرغ��م من ان
الش��هيد س��ليماني ق��د إستش��هد لكن��ه ملهم
لمقاتل��ي جبه��ة المقاوم��ة ف��ي المنطق��ة وال
يعني ان اميركا ستهنأ بعد استشهاده.

العميد شريف...
وق��ال المتحدث باس��م الحرس الث��وري الذي
كان يتحدث اثناء مسيرات ذكرى انتصار الثورة
ف��ي مدين��ة بيرجن��د :إن أهالي محافظة خراس��ان
الجنوبية كانوا دوما الس � ّباقين الى الحضور في
س��احات الثورة االسالمية واإللتفاف حول الوالية
ونحن نقدر لهم ذلك.
واك��د ش��ریف أن الجمهوري��ة اإلس�لامية
االيرانية هزمت الواليات المتحدة برغم ما أوتيت
به من قوة عظمى وحشرت المغتصبين الصهاينة
ف��ي الزاوية مضي ًفا :لقد إرتكب العدو ً
فادحا
خطأ ً
ف��ي اغتي��ال س��ليماني وعليه��م ان يكون��وا عل��ى
يقين ان القائد س��ليماني س��يطوي صفحتهم في
المنطقة.
وأصر على أن أبناء المقاومة سوف ينتقمون
للقائ��د س��ليماني ،مضي ًف��ا :إن مصي��ر الوالي��ات
المتح��دة و(إس��رائيل) ل��ن يك��ون س��وى عل��ى غرار
مصير صدام والنظام البعثي بل وأسوأ من ذلك.
وإن أع��داء الث��ورة اإلس�لامية اليوم يش��هدون
جحافل المؤمنين من أبناء العراق ولبنان وسوريا
واليمن وأفغانس��تان ،وانهم يخش��ون القادة الذين
د ّربهم وأعدّهم قاسم سليماني في جبهة المقاومة.
وأكد شريف أن ابتهاج العدو باغتيال القائد
الفري��ق س��ليماني ل��م ي��دم طوي� ً
لا وس��وف يتلق��ى
ضربة قاس��ية من حرس الثورة االس�لامية مش��يرا
ال��ى انه من المبكر الحديث عن هيبتهم الضائعة
وانه��م تل ّق��وا الي��وم ف��ي مس��يرات انتص��ار الث��ورة
االسالمية الضربة الثانية والضربة الالحقة عند
صناديق االقتراع في االنتخابات النيابية.
واشار المتحدث باسم حرس الثورة االسالمية
العمي��د رمض��ان ش��ريف إل��ى خس��ائر القاع��دة
االميركية في عين األسد وقال :إن كلمة مقتل
في أدبيات اميركا تحولت الى إرتجاج في الدماغ
وهم يحاولون إخفاء خسائرهم جراء الهجوم على
عين االسد.
ولفت الى المش��اركة المليونية للش��عب في
مراس��م تش��ييع جثم��ان الش��هيد قاس��م س��ليماني
وق��ال :انه ش��ارك اكثر من  50مليون ش��خص في
المراسم المتعلقة بالشهيد سليماني.
واعتبر ش��ريف الرئيس األمريكي بأنه أش��قى
انس��ان واألكثر كراهية على وج��ه األرض وقال:
إن على األعداء ان يعرفوا ان االس��تقالل والكرامة
والحري��ة الت��ي ال ت��زال ف��ي طليع��ة الش��عارات
األساسية للثورة اإلسالمية ونحن نسعى جاهدين
لصونها.
واعتب��ر ذك��رى انتص��ار الث��ورة بانه��ا فرص��ة
إلحي��اء ذك��رى إنج��ازات الث��ورة اإلس�لامية ،مثل
االس��تقالل والحرية والمس��تقبل الواع��د ،وأوضح
أن��ه خالل حقب��ة القاج��ار والبهلوي كان��ت إيران
مس��تعمرة لالس��تكبار ولكنه��ا بات��ت الي��وم تق��رر
بنفس��ها مصيره��ا وق��د أع��ادة الث��ورة الكرام��ة الى
ايران.
واك��د أن تق��دم الب�لاد ال يمك��ن مقارنت��ه
بالتقدم الذي تحقق في حقبة ما قبل الثورة ،لكن
العدو كان يحاول تس��ليط الضوء على مشاكل
النظ��ام والتقلي��ل م��ن مكاس��ب نظ��ام الجمهورية
االسالمية.
�ال أننا
وأض��اف ش��ريف :إنن��ا نعل��ن بص��وت ع� ٍ
لي��س لدين��ا أدن��ى مش��كلة ف��ي الحق��ل الدفاع��ي
والعس��كري واالمن��ي فحس��ب ،ب��ل ً
أيض��ا أن كل
الق��وى العظم��ى ل��و اجتم��ع اليمكنه��ا ان تم��س

المصالح الوطنية والجغرافية للبالد.

االنتخابات...
والالف��ت أيض �اً أن رئي��س المجل��س
ال��ذي تنته��ي واليته علي الريجان��ي لم يقدّم
ترش��يحه لالنتخابات ،في خطوة ربما تتصل
ّ
للترش��ح لرئاس��ة الجمهوري��ة
بالتحضي��ر
الت��ي تس��تحق انتخاباته��ا بعد س��نة ونصف،
بينم��ا ترش��ح لالنتخاب��ات البرلماني��ة رئيس
بلدي��ة طه��ران الس��ابق محمد باق��ر قاليباف
يرج��ح أن يك��ون أب��رز المرش��حين
ال��ذي ّ
لرئاس��ة المجل��س ،بينم��ا وجد الس��ؤال حول
كيفية تعامل الرئيس الشيخ حسن روحاني
وحكومت��ه مع هذا الوضع نصف جواب بكالم
الرئي��س روحان��ي االحتجاج��ي عل��ى رف��ض
مجلس صيانة الدستور لترشيحات العشرات
م��ن المرش��حين اإلصالحيين ،ومنه��م قرابة
ثماني��ن نائب �اً حالي �اً ،واعتراض��ات المجل��س
كم��ا تقول مصادر من خي��ارات متباينة بين
إصالحيي��ن ومحافظين ،لي��س فيها تح ّيز أو
تس��ييس ب��ل هي مبنية ومؤسس��ة عل��ى عامل
جوه� ّ
�ري يرتبط بملفات الفس��اد والثراء غير
المش��روع الت��ي يحق��ق فيه��ا المجل��س عن��د
دراسته لكل طلبات الترشيح ،وقد رفض على
أساسها ترشيحات إلصالحيين ومحافظين،
وه��ي تع ّب��ر بالتال��ي عم��ا لح��ق بعدي��د م��ن
المنتمي��ن للطبق��ة السياس��ية بع��د أربعي��ن
عام �اً م��ن الوج��ود ف��ي الحك��م ،وم��ن انتص��ار
الث��ورة ،لكنها تكش��ف بالمقابل أن مؤسس��ات
الرقاب��ة المس��تقلة والقوي��ة ال ت��زال تحم��ل
روح الث��ورة وتحاس��ب وفق �اً ألص��ول وقواع��د
ل��م تدخلها المحس��وبية والمحاباة ،ولذلك
عندما إعترض الرئيس الش��يخ روحاني على
رفض الترش��يحات ق��ال ال نري��د لالنتخابات
أن تتح �وّل إل��ى تنصيب��ات ،لق��ي رداً مباش��راً
م��ن الس��يد الخامنئ��ي ل��م يذك��ره باالس��م،
موجه إليه بالقول ،إن
لكن كان مفهوماً أنه ّ
الذي��ن يعترض��ون عل��ى دور مؤسس��ة مرموقة
وكف��وءة ه��ي مجل��س صيان��ة الدس��تور ،في
ضمان عملية انتخابية صحيحة ينسون أنهم
وصلوا إلى مراكزهم عن طريق االنتخابات.
اإليران ّي��ون الذاهب��ون لالنتخاب��ات
النيابي��ة خ�لال أق��ل م��ن عش��رين يوم �اً ،ال
يتوق��ع المتابع��ون والمهتم��ون ومثلهم تفعل
استطالعات الرأي أن تزيد نسبة مشاركتهم
ع��ن الـ  %50إال قلي ً
ويرجح أن تنخفض في
الّ ،
طه��ران إلى  %30فقط ،وأحد أس��باب العزوف
ه��و أن الناخبي��ن ال يعلم��ون أن المرش��د
يجس��د البرلمان أوس��ع تمثيل
يحتاج إلى أن ّ
للخيارات والطلبات واالعتراضات التي تم ّثل
الش��عب وش��رائحه ومناخاته��ا ومزاجه��ا ،ألن
البع��ض يعتق��د بقوة أن نس��بة م��ن الناخبين
ال يمك��ن تجاهله��ا تعتقد أن مش��اركتها لن
تغ ّير كثيراً طالما أن المرش��د سقف الدولة
وقراراته��ا فم��ا فائ��دة المش��اركة ؟ ويق��ول
ه��ؤالء المق ّرب��ون م��ن مص��در الق��رار إن ه��ذا
العزوف بهذه الطريقة بالتفكير يتناقض مع
فه��م دور الول��ي الفقي��ه ال��ذي ال يصن��ع قراراً
م��ن العدم ،أو من فوق المؤسس��ات ،بل يتولى
إقام��ة التوازن بين ما تظهره المؤسس��ات من
خي��ارات يريده��ا الش��عب ،ويقيس��ها بمعايير
الش��رع والمصلح��ة لتتح �وّل إل��ى توجيه��ات
للس��لطات ،ويعت��رف ه��ؤالء بضع��ف التعبئ��ة
الالزمة بهذا المضمون تحت عنوان ،المرشد
يحتاج مش��اركتكم ليبني قراراته على ب ّينة،
وغيابكم يُربك القرار.
ويرف��ض ه��ؤالء المق ّرب��ون الق��ول ب��أن
ه��ذا الع��زوف باعتب��ار المرش��د س��قف القرار
وانم��ا يرون��ه نابع��ا م��ن ثق��ة ،هي الثق��ة ذاتها
التي ظهرت في حش��ود الماليين التي بايعت
سليماني،
المرشد لالنتقام لدم القائد قاسم
ّ
والن��اس الت��ي تش��ترك في احتف��االت ذكرى
الث��ورة ،بع��د م��رور واح��د وأربعي��ن عام �اً على
قيامه��ا ،ال تفع��ل ذل��ك مجامل��ة وال خوف �اً
ب��ل ألنها تع��رف بتفاصيل حياتها المكاس��ب
الت��ي جنته��ا م��ن الثورة الت��ي لم تنق��ل إيران
إل��ى مرات��ب الدول الهامة سياس��ياً وعس��كرياً
وحس��ب ،وف��ي ه��ذا مكان��ة وكرام��ة وع��زة
لإليران ّيي��ن ،ب��ل نقل��ت إي��ران لتصي��ر دول��ة
تعي��ش اكتف��ا ًء غذائي �اً وش��به اكتف��اء
صناع��ي ،وتضاه��ي دول العال��م الصناع��ي
بتقدمها العلمي ،وتوفر الخدمات األساس��ية
بأس��عار رمزية من الكهرب��اء والغاز واإلنترنت
والمحروق��ات ،الت��ي رغ��م رفع أس��عارها بقيت
األرخ��ص ف��ي العالم ،وبقي س��عر ليتر المياه
فيها أضعاف سعر ليتر البنزين.

وزير االتصاالت...
وحول تصريحات مسؤول صهيوني حول
القمر الصناعي «ظفر» قال وزير االتصاالت
االيران��ي ،لق��د أراد (المس��ؤول الصهيون��ي)
اإلدع��اء بش��يء م��ا اال ان نص البي��ان الصادر
عن��ه ل��م يعلن صراحة بانه��م تدخلوا في هذا
البرنامج (العمل على إفش��اله) .كان تالعبا
باأللف��اظ وأراد االيح��اء بمث��ل ه��ذا االم��ر
(التدخل).

وح��ول م��دى احتم��ال ح��دوث تخري��ب
لعرقلة ارس��ال القمر الصناع��ي «ظفر» قال،
م��ن الواض��ح م��اذا كان��ت المش��كلة ولي��س
هنال��ك أي مؤش��ر لضل��وع أجه��زة تجس��س
أجنبية في هذا الموضوع.
وح��ول ص��ورة المالب��س الفضائي��ة التي
نش��رها ف��ي صفحت��ه الش��خصية عل��ى موقع
التواص��ل االجتماع��ي «تويت��ر» ق��ال :يب��دو
ان��ه م��ن المف��روض ان نقدم توضيحا ش��فافا
للغاي��ة وهدفنا كان ه��و االعالن عن برنامج
إلرسال رائد الى الفضاء وقمنا بااليعاز لصنع
 5كبسوالت فضائية قادرة على حمل أحياء،
وكان أصدقاء قد اقترحوا بث خبر تمهيدي
له��ذا االم��ر اال ان فريقنا إرتكب خطأ ال ينكر
حيث أخطأ في اختيار الصورة المناسبة مما
كانت له ردود فعل لدى الرأي العام.
وصرح بان هذا الخطأ الذي رافقته ردود
فعل وتعليقات قد غطى على الخبر االساس
المتعلق بعزمنا على إرسال رائد الى الفضاء.
في س��ياق متصل رفض المتحدث باس��م
الخارجي��ة ،عباس موس��وي ،الثالث��اء ،البيان
الفرنس��ي القائ��م عل��ى التدخ��ل ف��ي برنام��ج
الفضاء االيراني.
وأك��د موس��وي كذل��ك ب��ان البرنامج
الدفاع��ي الصاروخ��ي اإليران��ي ال عالق��ة ل��ه
أيض �اً بالق��رار الص��ادر ع��ن مجل��س األم��ن
الدول��ي رق��م  2231باعتب��ار ان الصواري��خ
اإليرانية ليست مصممة لحمل رؤوس نووية.
وكان��ت وزارة الخارجي��ة الفرنس��ية ق��د
أصدرت مساء االثنين ،بيا ًنا أدانت فيه إطالق
إي��ران للقمر الصناعي بزعم أن هذه الخطوة
تتعارض مع تعهدات ايران الدولية.
تتمــــــات صفحــــــة
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الجيش السوري...
وقال بيس��كوف للصحفيي��ن ،أم��س األربعاء،
في إجابة عن سؤال عما إذا كان من المخطط أي
اتصال بين الرئيس الروسي والقيادة السورية على
ض��وء الوضع في إدل��ب« :ال ،ال توجد أية اتصاالت
حتى اآلن ،لكن ممثلونا ،بما في ذلك العسكريون،
على اتصال دائم بالممثلين السوريين».
وكان مدي��ر قس��م التحدي��ات الجدي��دة
والتهديدات في وزارة الخارجية الروسية فالديمير
تارابري��ن ق��د أعل��ن ،الثالث��اء ،أن روس��يا والجي��ش
الس��وري ال يقصفان السكان المدنيين في سوريا،
وأن الضربات توجه فقط للتشكيالت اإلرهابية.
وكان الجي��ش الس��وري ق��د ب��دأ عمليات��ه
العس��كرية بإدل��ب ف��ي األش��هر األخي��رة م��ن الع��ام
الماض��ي ،وتمك��ن خالله��ا من اس��تعادة الس��يطرة
عل��ى ق��رى وبلدات وم��دن واقعة عل��ى الطريق بعد
استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن
وق��رى ف��ي ري��ف إدلب ،أهمه��ا خان ش��يخون ،إال أن
العملي��ة العس��كرية توقف��ت بع��د إع�لان الجان��ب
الروس��ي ع��ن هدن��ة أحادي��ة م��ن قب��ل الجي��ش
الس��وري للس��ماح للمدنيي��ن بالخ��روج م��ن إدل��ب
إل��ى مناطق س��يطرة الدول��ة؛ لكن الهدنة س��رعان
م��ا توقفت نتيج��ة الهجمات المتكررة التي ش��نها
تنظي��م «جبه��ة النصرة» (اإلرهاب��ي المحظور في
روسيا وعدد كبير من الدول) ضد مواقع الجيش
الس��وري ،ليواص��ل الجي��ش بعده��ا عمليات��ه ف��ي
المنطق��ة ويحكم الحقاً الس��يطرة خ�لال أقل من
ش��هر على أكثر م��ن  600كيلومترمربع ،حس��ب
إعالن القيادة العامة للجيش السوري.
ويتزاي��د التصعي��د بي��ن الجانبي��ن الس��وري
والترك��ي بع��د أن أعلن��ت وزارة الدف��اع التركي��ة،
يوم االثنين الماضي ،مقتل خمسة من عسكرييها
وإصابة خمس��ة آخري��ن بقصف مراك��ز المراقبة
التركي��ة ف��ي إدل��ب م��ن قب��ل الجي��ش الس��وري،
ولفت��ت إل��ى أن العس��كريين األت��راك «ردوا عل��ى
مصدر الهجومم».
وأعلن��ت أنق��رة ،ف��ي وق��ت س��ابق ،أن قواته��ا
«قتل��ت العش��رات» في عملية كبي��رة ضد القوات
الحكومي��ة الس��ورية ،ي��وم  3ش��باط /فبراي��ر ف��ي
محافظ��ة إدل��ب ،عق��ب مقت��ل جن��ود أت��راك ،جراء
قص��ف للجي��ش الس��وري ،وتوع��دت بمحاس��بة
منفذي الهجوم.
ه��ذا وأعط��ب األهال��ي ف��ي قرية حام��و بريف
مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي
 4آلي��ات لالحت�لال األمريك��ي ،وعل��ى أث��ر ذل��ك
قامت قوات اإلحتالل باس��تقدام تعزيزات للمكان،
حسبما ذكرت وكالة سانا لألنباء.
وتحدثت مصادر س��ورية عن استش��هاد مدني
س��وري وإصاب��ة آخر ج��راء إطالق ق��وات االحتالل
األمريك��ي الن��ار على أهالي قرية خربة عمو ش��رق
مدين��ة القامش��لي ،والذي��ن تجمع��وا عن��د حاج��ز
للجيش الس��وري لمنع آليات أمريكية من المرور.
وأوقف��ت ق��وات الجي��ش الس��وري صب��اح أم��س
قافل��ة اميركية من االس��تمرار في تقدمها ش��رق
القامشلي.
ونقلت االخبارية الس��ورية عن محاولة ألربع
عرب��ات أمريكي��ة عل��ى طري��ق الس��ويس  -عالي��ا -
خربة عمو (ش��رق القامش��لي) التقدم صباح أمس
باتج��اه حاجز للجي��ش العربي الس��وري فأوقفهم
الحاج��ز ومنعهم من االس��تمرار في التقدم .فيما
حل��ق طي��ران االحتالل األمريكي ف��وق قرية خربة
عمو ،وش��وهد انتش��ار آلليات وعناصر المحتل في
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القرى المجاورة.
بالت��وازي ،ق��ام أهال��ي قري��ة بوي��ر البوعاص��ي
بري��ف القامش��لي برش��ق مدرع��ات لإلحت�لال
األمريكي بالحجارة وأنزلوا علمهم.
كما قالت وزارة الخارجية الروسية :إن روسيا
وس��وريا تس��تهدفان فق��ط الجماع��ات اإلرهابي��ة،
وذلك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب
طي��ب أردوغ��ان الت��ي اته��م فيه��ا موس��كو ودمش��ق
باستهداف المدنيين.
وق��ال رئي��س قس��م التهدي��دات والتحدي��ات
المستجدة في وزارة الخارجية الروسية ،فالديمير
تارابرين« :صرحنا أكثر من مرة وبش��كل ال لبس
في��ه ،أن��ه ال روس��يا وال القوات المس��لحة الس��ورية
تهاجم الس��كان المدنيين .كل الهجمات موجهة
حصري �اً ضد الجماعات اإلرهابي��ة ،أولئك الذين
يقاتلون السلطات الشرعية».
وفي نفس الس��ياق ،أجرى الرئيس��ان الروسي
فالديمي��ر بوتي��ن ،والترك��ي رج��ب طي��ب أردوغان
اتص��ا ًال هاتفي �اً أم��س األربع��اء ،بحثا في��ه الوضع
ف��ي إدل��ب .واتف��ق الرئيس��ان ،خ�لال االتص��ال،
عل��ى إج��راء اتصاالت إضافي��ة من خالل ال��وزارات
المعنية للبلدين ،كما أكدا على أهمية التنفيذ
الكامل لالتفاقات الروسية التركية الحالية ،بما
ف��ي ذل��ك مذك��رة سوتش��ي الموقع��ة بتاري��خ 17
سبتمبر .2018
وأعل��ن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان،
أم��س ،ان ب�لاده عازم��ة عل��ى إبعاد ق��وات الحكومة
الس��ورية خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب
بنهاية شباط /فبراير  .وأضاف أردوغان في كلمة
ل��ه أمام أعضاء البرلمان التركي« :س��نفعل كل
م��ا يل��زم بما ف��ي ذلك اس��تخدام الوس��ائل البرية
والجوي��ة» ،مش��يراً ال��ى أن الجماع��ات المس��لحة
المرتبطة بتركيا تحتشد إلخراج قوات الحكومة
السورية من إدلب.
وه��دد اردوغ��ان بان��ه إذا أصي��ب أي جن��دي
ترك��ي آخ��ر ف��ي إدل��ب فس��تضرب أنق��رة ق��وات
الحكوم��ة الس��ورية ف��ي أي م��كان ،متوع��داً ب��أن
الطيران الحربي الس��وري لن يحلق بعد اآلن فوق
إدلب كما يشاء ،حسب قوله.
م��ن جانبه��ا ،قال��ت هيئت��ا األركان الروس��ية
والس��ورية ،ف��ي بي��ان مش��ترك ،إن أكث��ر م��ن 150
مدني قتلوا في إدلب الش��هر الماضي جراء قصف
المس��لحين ،وأن عمليات الجيش الس��وري كانت
رداً على استفزازات المسلحين.

عمليات بغداد...
وأض��اف ،أن “بع��ض الش��خصيات السياس��ية
ه��ي م��ن س��محت للس��فارة األمريكي��ة ف��ي بغ��داد
بالتم��ادي كثي��را بح��ق س��يادة الع��راق” ،داعي��ا
الحكوم��ة إل��ى “مالحقة هؤالء ومحاس��بتهم وفق
القوانين النافذة”.
واته��م س��الم الس��فارة األميركي��ة بـ”تأجيج
الطائفية في البالد رغم التحذيرات التي أطلقتها
الق��وى السياس��ية الوطني��ة ع��دم التدخل بش��ؤون
وسيادة البالد”.
إل��ى ذل��ك ،أك��د مص��در أمن��ي عراق��ي ب��ارز
لـ»سبوتنيك» ،استغناء العراق عن دعم التحالف
الدول��ي ض��د اإلرهاب ،في عملي��ة «أبطال العراق»
الت��ي انطلق��ت فجر أم��س األربع��اء ،للقضاء على
فل��ول «داع��ش» اإلرهابي في األنب��ار ،غربي البالد،
وصوال إلى الحدود مع األردن وسوريا.
وأض��اف المصدر ،أن عملية «أبطال العراق»،
اس��تغنت أيض��ا عن الخبراء الفني��ن من التحالف
الدول��ي ،لتزوي��د طائ��رات «إف »16-بالصواي��خ
واس��تبدالها ،واالعتم��اد عل��ى الفنيي��ن العراقيين
فقط.
وأك��د ،أن المرحل��ة األول��ى م��ن العملي��ة
اعتمدت على منظومة دفاع جوية عراقية خالصة،
والعملي��ة تقدمت بها الق��وات العراقية فقط ،دون
مشاركة للقوات األجنبية ال سيما األمريكية من
التحالف الدولي ضد اإلرهاب.
وأوض��ح المصدر أن طي��ران الجيش العراقي،
والقوة الجوية ،حلق بطائرات «سوخوي» الروسية
المنش��أ ،وكذل��ك «إف ،»16-عل��ى مس��توى
منخفض في أجواء األنبار.
وكش��ف المص��در ،ع��ن فرح��ة عارم��ة
للمواطني��ن ف��ي مناط��ق وأقضي��ة األنب��ار ،ومنه��ا
الفلوج��ة ،وعان��ة ،وراوة ،ل��دى رؤيته��م للطي��ران
العراق��ي المحلق على مس��توى منخفض لتأمين
أجواء المحافظة ،وإلثبات أن المرحلة األولى من
«أبطال العراق» هي بمشاركة عراقية فقط.
وكان مكتب القائد العام للقوات المس��لحة
العراقي��ة ق��د ق��رر ف��ي  30يناي��ر /كان��ون الثان��ي
الماض��ي ,القي��ام بأعمال مش��تركة مع التحالف
الدول��ي التي تق��وده الواليات المتح��دة األمريكية
في محاربة داعش».
وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل قائد
الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني ،وما تبعه
م��ن هجم��ات إيراني��ة عل��ى قاعدتي��ن ف��ي الع��راق
تستضيفان قوات أمريكية.
وق��ال بي��ان الجي��ش العراق��ي« :بالنظ��ر
الس��تمرار نش��اط عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة ف��ي
مناط��ق عدي��دة م��ن الع��راق وألغ��راض اس��تغالل
م��ا تبق��ى م��ن وقت للتحال��ف الدولي قب��ل تنظيم
العالق��ة الجدي��دة بي��ن قواتن��ا وق��وات التحال��ف
الدول��ي ،تق��رر القي��ام باألعمال المش��تركة التي
تقدم تس��هيالت لقواتنا في مجال اإلسناد الجوي
وحس��ب حاج��ة قواتن��ا الت��ي تحدده��ا قي��ادات
العمليات المعنية».

