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نائب كردي للبارزاني: الجيش العراقي 
اولى بدخول كردستان من تركيا

ــم  ــى بدخــول اقلي ــي اول ــاء، ان الجيــش العراق ــن، أمــس الثالث ــد ســركوت شــمس الدي ــل الجدي ــد النائــب عــن الجي اك
كردســتان وحمايــة الحــدود مــن الجيــش التركــي، داعيــا الحكومــة المركزيــة الــى ايقــاف تهريــب النفــط عبــر عائلــة البارزانــي.
وقــال شــمس الديــن فــي منشــور علــى فيســبوك: “اطالــب حكومــة اقليــم كردســتان بالســماح للجيــش العراقــي مــن 
دخــول اقليــم كردســتان وحمايــة الحــدود وتســليمه ادارة ملــف النفــط بــدال مــن الســماح للجيــش التركــي باحتــالل االراضــي”.

واضــاف شــمس الديــن، ان “رئيــس حــزب الديمقراطــي الكردســتاني مســعود البارزانــي يجــري خلــف 
حلمــه الــذي بــدأه منــذ ثــالث ســنوات باقامــة دولــة”.

واوضــح “اننــي متاكــد ان حربنــا ليســت ضــد البارزانــي وحــده بــل كل مــن خلــق االزمــة فــي االقليــم 
ــة االن«. وتســببوا بقتــل الشــباب الكــردي منــذ ســبعين عامــا ولغاي

مسؤول تجاري: وثيقة التعاون االستراتيجي مع الصين 
ترسم آفاق مستقبل التعاون الثنائي

طهران-فــارس:- صــرح رئيــس غرفــة التجــارة االيرانيــة الصينيــة المشــتركة مجيــد رضــا حريــري بــان وثيقــة التعــاون 
االســتراتيجي الشــامل بيــن الجمهوريــة االســالمية والصيــن ترســم آفــاق مســتقبل التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن.

وقــال حريــري فــي تصريــح حــول مســودة وثيقــة التعــاون االســتراتيجي بيــن ايــران والصيــن، ان هــذه 
الوثيقــة تمــت المصادقــة علــى مســودتها مــن قبــل الحكومــة اال انــه لــم يتــم نشــر تفاصيلهــا لغايــة االن.

واعتبــر وثيقــة التعــاون هــذه بانهــا ليســت جديــدة وقــال، ان الرئيــس الصينــي كان قــد زار ايــران عــام 2016 
وتــم االتفــاق خــالل الزيــارة علــى اتفاقيــة "الشــراكة االســتراتيجية الشــاملة بيــن ايــران والصين".

واشــار الــى ان االتفاقيــة تشــمل مختلــف االصعــدة السياســية واالمنيــة والعســكرية واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة واضــاف، ان وزارة الخارجيــة تتابــع منــذ العــام الماضــي صياغــة ومتابعــة مســودة االتفاقيــة 
ــل االمــد ومــن ثــم  ــى المســودة فــي اطــار التعــاون طوي ــران عل ــه فقــد درســت وصادقــت اي ــاء علي وبن

قدمتهــا للجانــب الصينــي.
واكــد اهميــة االتفــاق مــع الصيــن واضــاف، انــه بنــاء علــى التوقعــات التــي تشــير الــى ان اقتصــاد الصيــن 
ســيصبح االول عالميــا فــي غضــون االعــوام الـــ 25 القادمــة فــان التعــاون معهــا يحظــى باالهميــة فــي مختلــف 

القطاعات.

خالل اجتماع المجلس االعلى لالجواء االفتراضية..

الرئيس روحاني: تطوير االجواء االفتراضية ادى دورا مؤثرا في مواجهة كورونا

معلنا توفير اكثر من ثالثة ماليين فرصة عمل جديدة..

رغم الحظر الراهن..جهانغيري: شعبنا افشل مخطط االميركيين لتدمير اقتصاد البالد

ربيعي: الصناعة االيرانية انتهجت مسارات 
جديدة نحو التقدم

طهران-ارنــا:- قــال المتحــدث باســم الحكومــة علــي ربيعــي : انــه رغــم الضغــوط الناجمــة عــن الحظــر فــي البــالد لكــن 
الصناعــات االيرانيــة انتهجــت مســارات تنمويــة جديــدة؛ مضيفــا ان البــالد بحاجــة ماســة الــى هكــذا قفــزة انتاجيــة اليــوم.

اعــرب  الثالثــاء،  امــس  الصحفــي  مؤتمــره  وفــي 
ربيعــي عــن ارتياحــه لمــا حققتــه الشــركات المعرفيــة 
االيرانيــة مــن نمــو رغــم الحظــر المفــروض علــى اســتيراد 
نحــو 2000 نــوع مــن الســلع، لتقطــع اشــواطا صناعيــة كبــرى 

ــالد. ــل الب ــة داخ ــاالت المطلوب ــف المج ــي مختل ف
علــى  المفروضــة  الضغــوط  رغــم  انــه  واردف، 
يعــود  والــذي  االيرانــي  للشــعب  المعيشــية  الظــروف 
الجانــب االكبــر منهــا الــى الحظــر الراهــن، لكــن قطاعــي 
الصناعــات والتعديــن فــي ايــران يبشــران بمســتقبل 

واعــد فــي مجــال توفيــر فــرص العمــل والبضائــع.
ــو  ــا نح ــي قدم ــران تمض ــان اي ــوم ب ــرّون الي ــة يق ــؤون االقتصادي ــي الش ــن مراقب ــد م ــع، ان العدي وتاب

ــم. ــي ضخ ــع صناع ــى مجم ــول ال التح
متحــدث الحكومــة، نــوه ايضــا بانجــازات "شــركة توســيع وتطويــر المناجــم والصناعــات المنجميــة" )ايميــدرو( 
ــود  ــا ان هــذه الجه ــالد؛ مبين ــي الب ــة ف ــة المناجــم داخــل المناطــق المحروم ــي مجــال حماي ــة ف القابضــة االيراني
اتــت ثمارهــا خــالل العاميــن الماضــي والحالــي حيــث ان معظــم الصــادرات المنجميــة تعــود الــى هــذه المناطــق.

واشــار ربيعــي الــى اســتعداد الحكومــة لتدشــين مشــاريع تنمويــة بقيمــة 2,2 مليــار دوالر خــالل العــام 
الحالــي )االيرانــي – بــدا فــي 21 اذار / مــارس 2020(؛ بمــا فــي ذلــك مشــروع نقــل الميــاه مــن الخليــج الفارســي 

الــى محافظــات هرمــزكان وكرمــان ويــزد )جنــوب(، و7 مشــاريع اخــرى دخلــت قيــد االنجــاز حاليــا.

إرسال أول شحنة عابرة من ميناء جابهار إلى الهند
تقديم حزمة دعم خاصة 

للمصدرين في البالد
ــة  ــن رئيــس منظمــة التنمي ــارس:- أعل طهران-ف
التجاريــة حميــد زادبــوم عــن تقديــم حزمــة دعــم 
ــة  ــع 5 مصــارف محلي ــاون م ــن بالتع خاصــة للمصدري
وذلــك اطــار تعزيــز رأس المــال المتــداول لهــذه الفئــة.
وأوضــح زادبــوم فــي تصريــح امــس االثنيــن، بــأن 
مشــروع تقديــم حزمــة الدعــم تــم اقرارهــا مــن قبــل 

مجموعــة عمــل تنميــة الصــادرات غيــر النفطيــة.
مــن جهــة ثانيــة اكــد أن نســبة 60 الــى 65 بالمئــة مــن 
المصدريــن أســترجعوا عوائدهــم مــن النقــد االجنبــي الــى 

البــالد فــي غضــون العاميــن الماضييــن حتــى االن.

تسهيل دخول الشركات العاملة في مجال االقتصاد 
الرقمي إلى سوق البورصة

طهــران- ارنــا:- دعــا الرئيــس حســن روحانــي، وزيــر االقتصــاد والماليــة إلــى تســهيل دخــول الشــركات 
العاملــة فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي إلــى البورصــة، وإنشــاء ســوق خاصــة قــدر اإلمــكان لقبــول الشــركات 

المعرفيــة الناشــطة فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي.
وفــي اجتمــاع امــس الثالثــاء للجنــة االقتصاديــة التابعــة للحكومــة، وبعــد االســتماع الــى تقريــر وزيــر 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات حــول توفيــر وظائــف جديــدة فــي فتــرة كورونــا، أكــد الرئيــس روحانــي 
علــى ضــرورة وضــع الخطــط وإعــداد قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لتقديــم الخدمــات للطلبــة فــي 

العــام الدراســي الجديــد عــن طريــق شــبكة المعلومــات الوطنيــة.
كما دعا روحاني األجهزة ذات العالقة لتسهيل األعمال عبر االنترنيت في ظل انتشار فيروس كورونا.

كمــا أكــد ضــرورة التعــاون الجماعــي لتنســيق العالقــة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام فــي مجــال الخدمــات 
الرقميــة باشــراف وزارة االتصــاالت ومعاونيــة الشــؤون العلميــة والتقنيــة فــي وزارة االقتصــاد.

إيران تمنع استيراد 2600 سلعة لدعم 
االنتاج المحلي

طهران-فــارس:- أعلــن النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة اســحاق جهانغيــري، عــن منــع اســتيراد 
مواتيــة  فرصــة  لتهيئــة  ســلعة،   2600
المحلييــن  والمنتجيــن  للمصنعيــن 

مثيالتهــا. النتــاج 
كلمــة  فــي  جهانغيــري  ولفــت 
للصناعــة  الوطنــي  اليــوم  بمناســبة 
امــس الثالثــاء، الــى أن قطــاع الصناعــة 
القــدرة، بحيــت يتــم  بلــغ حــدا مــن 
ومختلــف  نفطيــة  مصافــي  تدشــين 
الصناعــات االخــرى علــى يــد منتجيــن 

محلييــن. ومصنعيــن 
وأكــد أن القطــاع الصناعــي تألــق فــي أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا، بحيــث تمكــن المصنعــون 
ــا لمصدريــن فــي بعــض  بمضاعفــة إنتــاج بعــض الســلع بواقــع 30 مــرة فــي غضــون 4 شــهور، فيمــا تحولن

المنتجــات مثــل الكمامــات وأجهــزة التنفــس الصناعــي.
وأشار الى أن ايران تستهدف صادرات سنوية للسلع غير النفطية بـ 41 مليار دوالر حتى 20 مارس/آذار 2021.

وزير الطرق يعلن إنشاء مليون وحدة سكنية حتى آذار 2022

قريبا.. نشر محطات شحن سيارات كهربائية في البالدمادورو يمهل سفيرة االتحاد األوروبي 72 ساعة لمغادرة فنزويال
طهران-فــارس:- أعلــن المديــر التنفيــذي لمجموعــة مبنــا الصناعيــة عبــاس علــي آبــادي  ، عــن مخطــط 
النشــاء ونشــر محطــات شــحن ســيارات كهربائيــة فــي كافــة المحافظــات االيرانيــة حتــى 20مــارس/آذار 2021.
ــة  ــي مقابل ــادي  ف ــي آب ــح عل وأوض
متلفــزة، بانــه تــم تدشــين اول محطــة 
شــحن فــي العاصمــة طهــران، فيمــا 
مشــهد  فــي  واحــدة  إنشــاء  يُجــرى 
خــالل  وســتفتتح  شــرق(  )شــمال 

المقبليــن. االســبوعين 
عالــم  اقتحــام  إمكانيــة  وحــول 
مــن  الكهربائيــة  الســيارات  صناعــة 
ــة، اشــار  ــا الصناعي ــة مبن ــل مجموع قب
للشــركات  يعــود  الموضــوع  أن  الــى 
المصنعــة للســيارات فــي ايــران اذا مــا ســبقوا المجموعــة بهــذا االتجــاه، غيــر ذلــك فــان الشــركة ســتدخل 

للمؤسســات. الجمــة  االقتصاديــة  والمصالــح  الوطنيــة  المصلحــة  تحقيــق  اطــار  فــي  المجــال،  هــذا 

بورصة طهران تكسر حاجز 5ر1 مليون نقطة
طهران-فــارس:- أنهــت بورصــة طهــران لالســهم واالوراق الماليــة جلســة تــداول امــس الثالثــاء، علــى 

كســر حاجــز 1,5 مليــون نقطــة الول مــرة فــي تأريخهــا.
وصعــد المؤشــر العــام "تدبيكــس" بختــام الجلســة 64911 نقطــة الــى مســتوى 1,546 مليــون نقطــة، عبــر 

تــداول اكثــر مــن 5,799 مليــار ســهم بقيمــة 103,530 تريليــون ريــال.
ــار  ــداول 2,241 ملي ــى مســتوى 16516 نقطــة بت وبالســوق المــوازي صعــد المؤشــر"آيفكس" 563 نقطــة ال

ســهم باكثــر مــن 113,979 تريليــون ريــال.

أمهــل الرئيــس الفنزويلــي نيكــوالس مــادورو اإلثنيــن 
ــي  ــل بريالنت ــراكاس إيزابي ــي ك ــي ف ســفيرة االتّحــاد األوروب
بيــدروزا 72 ســاعة لمغــادرة بــالده، وذلــك ردًّا علــى فــرض 
بروكســل فــي اليــوم نفســه عقوبــات علــى 11 مســؤواًل فنزويليًا.

وأعلــن مــادورو طــرد الســفيرة األوروبيــة فــي خطــاب 
ألقــاه فــي قصــر ميرافلوريــس الرئاســي فــي كــراكاس.

ــن  ــرض أنفســهم ع ــوا ف ــي يحاول ــم ك ــن ه ــال »م وق
طريــق التهديــد؟ مــن هــم؟ كفــى! لهــذا الســبب قــرّرت 
إمهــال ســفيرة االتحــاد األوروبــي 72 ســاعة لمغــادرة بالدنا«.

وأضــاف »ســنحّل هــذا فــي غضــون 72 ســاعة 
)...( ســنؤمّن لهــا طائــرة لترحــل، لكنّنــا ســنرتّب 

شــؤوننا مــع االتحــاد األوروبــي«.

ــة  ــر الطــرق والتنمي ــن وزي ــارس:- أعل طهران-ف
انشــاء  ســيتم  أنــه  اســالمي  محمــد  الحضريــة 

مليــون وحــدة ســكنية حتــى اذار/مــارس 2022 .
ــه خــالل  ــى ب ــح ادل ــي تصري ــال اســالمي ف وق
مراســم وضــع حجــر االســاس لـــ 1200 وحــدة ســكنية 
ــار  ــي اط ــن ف ــركان بمحافظــة قزوي ــة مه ــي مدين ف
مشــروع المبــادرة الوطنيــة للســكن، انــه ســيتم 
انشــاء وتســليم 800 الــف وحــدة ســكنية فــي اطــار 
مشــروع المبــادرة الوطنيــة للســكن و 200 الــف وحــدة 
العــام  نهايــة  حتــى  الضعيفــة  للشــرائح  ســكنية 

ــارس 2022(  ــي 20 اذار/م ــي ف ــادم )ينته ــي( الق )االيران
ــا. ــات له ــن بطلب ــليمها للمتقدمي وتس

وأشــار الــى ان الحكومــة ستســعى 
الســكنية  الوحــدات  هــذه  النشــاء 
الطــراز  علــى  وعمــارة  عاليــة  بجــودة 
االيرانــي –االســالمي وقــال إن نحــو 10 
االف مــن بيــن 800 الــف وحــدة ســكنية 
فــي اطــار مشــروع المبــادرة الوطنيــة 
ــن. ــة قزوي ــة بمحافظ ــكن، مختص للس
لسياســة  وفقــا  انــه  واوضــح 
بالمائــة   20 فــان  المركــزي  البنــك 
مــن التســهيالت البنكيــة فــي البــالد يجــب ان 
تختــص بقطــاع الســكن، معربــا عــن أمله بتدشــين 
الوحــدات قيــد االنشــاء مــن خــالل مبــادرة البنــوك 
فــي تقديــم التســهيالت لهــذا القطــاع فــي الوقــت 

والمناســب. المحــدد 

للموانــئ  العــام  المديــر  أعلــن  جابهار-إرنــا:- 
والمالحــة البحريــة بمحافظــة سيســتان وبلوجســتان 
بهــروز آقائــي عــن  إرســال أول شــحنة عابــرة مــن 
التابعــة  جابهــار  بمدينــة  بهشــتي  الشــهيد  رصيــف 
لهــذه المحافظــة الــى الهنــد، وذلــك فــي إطــار اإلتفاقيــة 

ثالثيــة األطــراف بيــن الهنــد وأفغانســتان وإيــران.
وأشــار آقائــي امــس الثالثــاء الــى شــحن ناقلــة 
الحاويــات »هيــزل« بـــ30 حاويــة مبــردة، و9 حاويــات 
عاديــة )غيــر مبــردة(، والتــي تحتــوي جميعهــا علــى 

تــم شــحنها  أفغانســتان،  مــن  ترانزيــت  بضائــع 
وإرســالها إلــى مينائــي مونــدرا ونافشــيفا الهندييــن 

باإلضافــة الــى 28 حاويــة فارغــة.
ولفــت الــى وصــول 14 ســفينة خاصــة لحمــل الســلع 
الشــهيد  رصيــف  الــى  أفغانســتان،  الــى  األساســية 
بهشــتي بمدينــة جابهــار خــالل العاميــن الماضييــن، 
ــرع  ــا كانــت تحمــل شــحنات القمــح المتب خمســة منه

ــى أفغانســتان. ــة ال ــة الهندي ــل الحكوم ــن قب م
الشــهيد  رصيفــي  وجــود  مــع  ان  وأضــاف، 
بهشــتي والشــهيد كالنتــري فــي مينــاء جابهــار، 
ــل الســفن  ــغ وتحمي ــة إرســاء وتفري ــرت إمكاني توف
نقــل  ازدهــار  عــن  فضــاًل  للمحيطــات،  العابــرة 
وتصديــر الســلع فــي جنــوب شــرقي البــالد، منوهــا 
التبــادل  بالموقــع اإلســتراتيجي لجابهــار لتعزيــز 
التجــاري بيــن الشــعوب والفرصــة الذهبيــة المتاحــة 
فــي هــذا المينــاء لدولــة أفغانســتان فــي مجــال 

تصديــر ونقــل الســلع.

لرئيــس  االول  النائــب  قــال  طهران-إرنــا:- 
الجمهوريــة  اســحاق جهانغيــري  ان ضمــان صحــة 
الشــعب و تلبيــة حاجاتــه يأتيــان علــى ســلم اولويــات 
ــون فرصــة عمــل  ــر 3,5 ملي ــا عــن توفي الحكومــة معلن

جديــدة خــالل الحكومــة الحاليــة .
خــالل  الثالثــاء  امــس  جهانغيــري  واضــاف 
والتعديــن  للصناعــة  الوطنــي  اليــوم  مراســم 
والتجــارة: نعيــش ظروفــا صعبــة فمــن جهــة يواجــه 
وغيــر  الالنســاني  االمريكــي  الحظــر  الشــعب 
القانونــي الجائــر ومــن ناحيــة اخــرى نواجــه تفشــي 

جائحــة كورنــا التــي اجتاحــت العالــم جميعــا .
وبيــن النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة ان 
امريــكا كانــت تتصــور ان بأمكانهــا ضــرب االقتصــاد 
االيرانــي ولكــن بتغييــر واتخــاذ سياســات تتناســب 

مــع الظــروف اســتطعنا الصمــود وادارة االقتصــاد.
وصــرح ان مواجهــة الحظــر تحتــم علينــا  ايجــاد 
اليــات لتعزيــز صمــود الشــعب ومــن هــذا المنطلــق 

انتهجنــا سياســة الصمــود والمقاومــة .
ــعب  ــة الش ــان  صح ــري ان ضم ــن جهانغي وبي
و تلبيــة مــا يحتاجــه« يأتيــان  فــي ســلم اولويــات 
الحكومــة معلنــا عــن توفيــر 3,5 مليــون فرصــة عمــل 

جديــدة خــالل الســبع ســنوات.
الشــعب  ان  جهانغيــري:  قــال  اخــرى  جهــة  مــن 
مــع  بالتعــاون  اســتطاع  والعظيــم  المقــاوم  االيرانــي 
يفشــل  ان  الخــاص،  القطــاع  واصحــاب  المســؤولين 
محــاوالت االمريكييــن الراميــة الــى تدميــر اقتصــاد البالد.

مــن  مــع جمــع  اللقــاء  خــالل  وفــي تصريحــه 

ــري ان  ــد جهانغي ــة، اك ــة التجــارة االيراني اعضــاء غرف
االقتصــاد  لتدميــر  قــد خططــوا  كانــوا  االميركييــن 
وفــرض  الشــديد  الحظــر  خــالل  مــن  االيرانــي 
الضغــوط علــى الشــعب؛ لكــن بفضــل البــاري تعالــى 
وصمــود هــذا الشــعب وجهــود المســؤولين واصحــاب 

القطــاع الخــاص بــاءت محاوالتهــم بالفشــل.
ــة، ان  ــس الجمهوري ــب االول لرئي ــد النائ واك
االقتصــاد االيرانــي ورغــم االضــرار التــي لحقــت 
وتفشــي  الراهنــة  الحظــر  ظــروف  جــراء  بــه 
ــى  ــف عل ــتطاع ان يق ــه اس ــا لكن ــروس كورون في
ــى  ــا ال ــات؛ متطلع ــه ويصمــد بوجــه التحدي قدمي
التفــوق  الجهــود  وتظافــر  التكاتــف  مــن  مزيــد 
مــن  بســالم  والخــروج  المشــاكل  هــذه  علــى 

الراهنــة. العصيبــة  المرحلــة 
ودعــا جهانغيــري اعضــاء غرفــة التجــارة االيرانية 
القطــاع  اصحــاب  مــع  التعــاون  مــن  مزيــد  الــى 
الخــاص فــي ايــران وصــوال الــى حلــول مضنيــة 
المصدريــن  تواجــه  التــي  االقتصاديــة  للمشــاكل 

ايــران. فــي  والمنتجيــن  والمســتوردين 
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ــس  ــد الرئي ــا:- اك طهران-ارن
ــان اســتخدام  ــي ب حســن روحان
وتطويــر االجــواء االفتراضيــة ادى 
دورا مؤثــرا فــي تنفيــذ التباعــد 

االجتماعــي ومواجهــة كورونــا.
وخــالل اول اجتمــاع للمجلــس 
فــي  االفتراضيــة  االعلــى لالجــواء 
االيرانــي  العــام  خــالل  البــالد 
الجديــد )بــدا فــي 20 اذار/مــارس(، 
ان  روحانــي،  الرئيــس  قــال 
ــي  ــة ف اســتخدام االجــواء االفتراضي

مختلــف القطاعــات ومنهــا مشــروع الفحــص للكشــف 
عــن االصابــة بفيــروس كورونــا وشــؤون التعليــم فــي 
المــدارس والجامعــات ســاعد كثيــرا فــي تنفيــذ التباعــد 

كورونــا. لفيــروس  المؤثــرة  والمواجهــة  االجتماعــي 
وزارة  بجهــود  الجمهوريــة  رئيــس  واشــاد 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والمركــز الوطنــي 
وزارة  مثــل  االجهــزة  وســائر  االفتراضيــة  لالجــواء 
التربيــة  ووزارة  الطبــي  والتعليــم  والعــالج  الصحــة 
للشــعب  جــدا  قيمــة  خدمــات  لتقديمهــا  والتعليــم 

كورونــا. لفيــروس  البــالد  مواجهــة  ايــام  خــالل 
ــي  ــع االلكترون ــاء الطاب ــد اضف ــه وبع واضــاف، ان
علــى الكثيــر مــن الخدمــات مثــل تســديد فاتــورات 
تــم  الصحــي  والتاميــن  والغــاز  والكهربــاء  الميــاه 
ــن. ــات للمواطني ــت والنفق ــن الوق ــر م ــر الكثي توفي

الســتمرار  نظــرا  انــه  روحانــي،  الرئيــس  وقــال 
وزارة  علــى  يتوجــب  فانــه  كورونــا  فيــروس  تفشــي 
التربيــة والتعليــم ووزارة العلــوم واالبحــاث والتكنولوجيــا 
ان تبــادر فــي ظــل االســتفادة مــن المنجــزات والخبــرات 
الحاصلــة مــن التدريــس عــن طريــق مؤسســة واالذاعــة 
والتلفزيــون واالجــواء االفتراضيــة، الــى صياغــة برامجهــا 
وان  الضــرورة  عنــد  منهــا  لالســتفادة  الجديــد  للعــام 
كانــت هنالــك حاجــة لقــرار الصــالح وتعديــل الشــبكات 
التعليميــة فــي البــالد ســيقوم المركــز الوطنــي لالجــواء 
االعلــى  للمجلــس  ورفعهــا  بدراســتها  االفتراضيــة 

االفتراضيــة. البقية على الصفحة7لالجــواء 

لبنان صخرة تتهشم 
عليها المؤامرات

اميرحسين
افتعلتهــا  التــي  الضجــة  مــع  تزامنــا 
بيــروت  فــي  »شــيا«  االميركيــة  الســفيرة 
لالســاءة الــى لبنــان وانتهــاك ســيادته واالكثــر 
وقاحــة تهديــد شــعبها بالتجويــع الجماعــي أو 
ــد إلــى  نــزع ســالح المقاومــة بهــدف جــر البل
محــور االنبطــاح العربــي،  فجــأة وبعــد ســكوت 
ــي  ــدو الصهيون ــرر الع ــة يق دام ســنوات متوالي
وبــدون مقدمــة العمــل علــى التنقيــب عــن 
ــا  ــازع عليه ــة المتن ــي المنطق ــاز ف ــط والغ النف
للبنــان  بالنســبة  االمــر  وهــذا   9 البلــوك 
أحمــر  خــط   ومقاومتــه  وشــعبه  وحكومتــه 
وقــد اعلــن الرئيــس العمــاد ميشــال عــون 
أمــس أمــام زواره فــي قصــر بعبــدا ان »لبنــان 
ــة  ــى مياهــه االقليمي ــن يســمح بالتعــدي عل ل
النفــط   بلــوكات  فــي  دوليــا  بهــا  المعتــرف 

والغــاز خاصــة البلــوك 9.«
فالمشــهد الخالفــي وتضــارب المصالح 
فــي شــرق المتوســط هــذه المــرة هــو مــن 
بوابــة الغــاز ولــن ينحصــر بترســيم الحدود 
ــة بــل هــو  ــان وفلســطين المحتل بيــن لبن
ابعــد مــن ذلــك حيــث تمتــد تجاذباتــه بين 
الــدول المطلــة علــى هــذا الحــوض. فتركيــا  
الليبيــة  الســواحل  الــى  تمــددت  التــي 
مكشــوفة  ومنافســات  تناقضــات  وســط 
تبحــث عــن مصالحهــا فــي هــذه الدولــة 

ــدا.   ــد االمــور تعقي تزي
كل هــذه الــدول تبحــث عــن شــركاء 
هــذا  فــي  حصصهــا  تنظــم  واتفاقيــات 
محصــورا  ليــس  فالصــراع  المجــال. 
تعــدى  بــل  الصهيونــي  والكيــان  بلبنــان 
الــى »اســرائيل« وتركيــا وقبــرص ومصــر 
واليونــان لمــد انابيــب الغــاز، لذلــك ليــس 
مــن الســهل فــض الخالفــات بينهــا بهــذه 
المنتــدى  ذلــك  علــى  أدل  ومــا  الســرعة. 
الــذي شــكل مطلــع العــام الماضــي فــي 
ــن مصــر  ــة كل م شــرق المتوســط بعضوي
و»اســرائيل« وقبــرص مــع اليونــان واالردن 
وفلســطين وايطاليــا واســتبعد منــه كل مــن 
ســوريا ولبنــان وتركيــا التــي تكلفهــا شــراء 

الغــاز ســنويا 43 مليــار دوالر.
ومــا يهمنــا فــي هــذا المجــال والبــد 
مــن تســليط االضــواء عليــه هــو االطمــاع 
اللبنانيــة والعمــل  الصهيونيــة بالثــروات 
علــى ســرقتها فــي وضــح النهــار بدعــم 
اميركــي مكشــوف حيــث صــرح  مســؤول 
بعــد  خاصــة  اكبــر   وبوقاحــة  اميركــي 
التصريحــات الفجــة والمشــينة للســفيرة 
ــه  ــان وشــعبه ومقاومت ــة ضــد لبن االميركي
التــي  هزمــت مشــاريعهم، بــان »ترســيم 
ــان واســرائيل ســتكون  ــن لبن الحــدود بي
ــي  ــان. تأت ــة للبن ــة اقتصادي ــا بحبوح معه
ســياق  فــي  الشــريرة  المعادلــة  هــذه 
»شــيا«،  للســفيرة  التجويــع  عقوبــات 
ــة القصــوى  الســتكمال الضغــوط االميركي
علــى لبنــان وهــذا االمــر لــم يتــرك ادنــى 
شــك بــأن التواطــؤ االميركــي الصهيونــي 
لاللتفــاف علــى لبنــان ونهــب ثرواتــه امــر 
مبيــت ومتفــق عليــه الن مــن مصلحــة 
الطرفيــن فــرض المزيــد مــن الضغــوط 
االميركــي  المحــور  الــى  ودفعــه  عليــه 
ــذي هــو  ــى محــور المقاومــة ال وابعــاده عل
شــوكة اليــوم فــي عيونهــم بــل وســيبقى 
التــي تتهشــم عليهــا  الصخــرة الصمــاء 
لبنــان  العــداء  الخبيثــة  المخططــات 

والمنطقــة.


