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روسيا

تقرير

العقوبات
الفروف:
ّ
والتهديدات ال تغير أجندتنا

الفروف :ثمة رغبة لتقويض موقع روسيا كمنافس (أ ف ب)

«بـ ــات ي ـ ــزداد وض ــوح ــا أن ن ـيــة شــركــائـنــا
في الغرب ،بقيادة الواليات املتحدة ،هي
تحقيق الهيمنة الـعــاملـيــة بـكــل الــوســائــل
املمكنة ...لكن التطورات األخـيــرة أظهرت
أن تلك الحسابات واهمة» ،قال أمس وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي س ـيــرغــي الف ـ ــروف،
فــي كـلـمــة أم ــام مـجـلــس ال ــدوم ــا (ال ـبــرملــان
الروسي).
«تقف العالقات الدولية راهنًا ٌعند نقطة
مفصلية» ،حيث «تتبلور بنية متعددة
األق ـ ـطـ ــاب» ،ف ــي م ـن ـحـ ًـى يـعـكــس «ال ـت ـنــوع
ال ـث ـقــافــي وال ـح ـض ــاري لـلـعــالــم امل ـعــاصــر،

العالقات الدولية عند
نقطة مفصلية إذ تتبلور
بنية متعددة األقطاب

وص ـع ــود م ــراك ــز ق ــوى ج ــدي ــدة ،والــرغ ـبــة
الطبيعية للشعوب في تقرير مستقبلها
بــأنـفـسـهــا» ،أضـ ــاف الف ـ ــروف ،ش ــارح ــا أن
الـ ـت ــوت ــر ف ــي الـ ـع ــال ــم يـ ـ ــزداد ن ـت ـي ـجــة ه ــذا
«التنافس العاملي».
ووضـ ــع الف ـ ــروف ال ـض ـغــوط وال ـح ـمــات
ً
املعادية لروسيا في هذا السياق ،قائال

◄ وفيات ►

إن «ثـمــة رغـبــة واضـحــة لترميم النظام
عبر األطلسي على حسابنا ،وتقويض
م ــوق ــع روس ـ ـيـ ــا ك ـم ـن ــاف ــس فـ ــي أسـ ـ ــواق
ال ـط ــاق ــة وال ـ ـسـ ــاح» .وأعـ ـل ــن ال ــوزي ــر أن
بــاده «ال تنوي االنـخــراط في املواجهة
ُ
التي تـفــرض علينا» ،مضيفًا أن «عــادة
امل ـج ــاب ـه ــة واأللـ ـ ـع ـ ــاب ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
ذات النتائج الصفرية ّ
تقوض الجهود
ل ـت ــأم ــن ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـع ــامل ـي ــة امل ـس ـت ــدام ــة،
وتـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــق أزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات شـ ـبـ ـيـ ـه ــة بـ ـ ــاألزمـ ـ ــة
األوك ــرانـ ـي ــة» ،وال ـت ــي رأى أن ــه ال يمكن
حلها إال بالوسائل السلمية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،أك ـ ـ ــد الفـ ـ ـ ـ ــروف أن
حكومته لن ّ
تغير من أجندتها السياسية
كثمن لرفع العقوبات الغربية املفروضة
ع ـل ـي ـهــا ،ال ـت ــي رأى أن ـه ــا ب ـل ـغــت «طــري ـقــا
م ـس ــدودًا» ،وأنـهــا ب ــدأت «تـتــآكــل» ،مشيرًا
إل ــى الئـحــة ال ــدول الـتــي أك ــدت حضورها
امل ـن ـتــدى االق ـت ـصــادي ال ــدول ــي فــي مدينة
ســان بطرسبورغ الروسية ،الــذي ُيفتتح
الـ ـ ـي ـ ــوم« .ن ـس ـم ــع أه ـ ــازي ـ ــج م ـس ـت ـم ــرة مــن
ُ
زمالئنا األوروبيني بأن العقوبات سترفع
بعد تطبيق اتفاقيات منسك (الهادفة إلى
تسوية الـصــراع فــي أوكــرانـيــا) .يعتقدون
أن ع ـلــى روس ـي ــا وح ــده ــا أن تـطـبــق تلك
االتفاقيات ...إنهم يحاولون إقناع أنفسهم
اآلن (برفع العقوبات) وإعادة روسيا إلى
مجموعة الــدول الثماني ،بينما ال نتقدم
نحن بأي مبادرات في هذا الخصوص»،
قال الوزير الروسي.
(األخبار ،تاس)

مسؤول إسرائيلي:
الحرب مع «حماس»
ستكون األخيرة

أع ـل ــن مـ ـس ــؤول أم ـن ــي ب ـ ــارز في
وزارة األم ـ ـ ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن
«املواجهة املقبلة مع حماس أمر
ال مـفــر مـنــه ،وسـتـكــون األخـيــرة
لتنهي حكمها في غزة إلى غير
رجعة» .جاء ذلك في حوار أجراه
مــوقــع «والـ ــا» الـعـبــري أم ــس ،مع
مـســؤول أمـنــي كبير ،تـطــرق إلى
مختلف الـتـهــديــدات الـتــي تــواجــه
إس ــرائـ ـي ــل .وقـ ـ ــال امل ـ ـسـ ــؤول إن ــه
«ف ــي ال ـح ــرب املـقـبـلــة م ــع حـمــاس
سنستهدف قــادتـهــا ،وستكون
املعركة األخيرة معها ،ولن نترك
».لها املجال لتعود من جديد
وأوضــح املـســؤول ،الــذي لم يذكر
اسمه ،أنه «ال مصلحة إلسرائيل
بالسيطرة على قطاع غــزة ،وأنــه
ي ـج ــب عـ ـ ــدم اإلسـ ـ ـ ـ ــراع اآلن إل ــى
املــواجـهــة ،ويـجــب على املؤسسة
العسكرية اإلسرائيلية أن تكون
يـقـظــة وال تـبـحــث ع ــن مـغــامــرات
وحـ ــروب تـخــوضـهــا م ــع حـمــاس
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــراه ـ ــن» .وأض ـ ــاف:
«الحركة تشكل تهديدًا متزايدًا،
وجميع محاوالت اعتبارها جهة
م ــن املـمـكــن ال ـتــوصــل مـعـهــا إلــى
تفاهمات تعتبر هــراء ،ألن هدف
».حماس هو إبادة إسرائيل
وســأل املـســؤول نفسه« :هــل من
املمكن أن يكون آكل لحوم البشر
نباتيًا؟» .ولدى سؤاله عن سياسة
ال ــرد على إط ــاق الـصــواريــخ من
غـ ـ ــزة ،قـ ـ ــال« :ال ت ــوج ــد سـيــاســة
ّ
ـادرة» .وعــن
رد ،بــل سـيــاســة مـ ـب ـ ِ
نظرة إسرائيل إلى السلطة ،قال:
«م ـح ـمــود ّع ـبــاس ال يـمـلــك الـقــوة
الكافية ليوقع اتفاقًا مع إسرائيل،
وليس عبثًا أن استطالعًا للرأي
جــرى في الضفة أظهر أن %65
مــن الفلسطينيني ي ــري ــدون منه
االستقالة ،متابعًا« :ال يمكن أن
نعرض على أبو مــازن أكثر مما
عرض عليه في مؤتمر أنابوليس
».في الواليات املتحدة
وأوضح ،أيضًا ،أنه برغم الجمود
فــي العملية السياسية ،مــن غير
املتوقع وقف التنسيق األمني بني
السلطة وإسرائيل ،ألن «أبو مازن
يــدرك أنــه دون التنسيق األمني،
حـكـمــه ي ـكــون عــرضــة لـلـخـطــر...
هو ال يسدي لنا معروفًا ،وهو ال
».يقدم لنا هدية
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ق ـص ـف ــت ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
ال ـحــرب ـيــة ،أول م ــن أمـ ــس ،أرض ــا
زراعية شرق جحر الديك وسط
قطاع غزة ،وأعلنت وسائل إعالم
الـعــدو أن الـغــارة استهدفت نفقًا
للمقاومة ،وأن الجيش اإلسرائيلي
اسـتـخــدم لـلـمــرة األول ــى منظومة
«.الرمح» لتدمير النفق
)األخبار(

بمزيد مــن الــرضــى والتسليم ملشيئة
الله تعالى
بوفاة فقيدنا الغالي
املرحوم
الحاج األستاذ نزيه محمد زبيب
زوجته :خديجة مكي
ولداه :محمد  -راشد
بناته :روال  -هنية زوجــة علي قاسم
ب ــدي ــر  -م ــري ــم زوج ـ ــة ال ــدك ـت ــور ســالــم
حمادة
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :وج ـ ـيـ ــه  -راش ـ ـ ـ ــد ع ـ ـمـ ــاد -
مصطفى  -أحمد  -عاصم
شـقـيـقــاتــه :الـحــاجــة هــا زوج ــة فضل
أيوب  -املرحومة روال زبيب
تقبل التعازي في بيروت في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي الرملة
البيضاء  -قرب مركز أمن الدولة
نهار الخميس فــي  16حــزيــران 2016
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة إلـ ـ ــى ال ـس ــاع ــة
السابعة بعد الظهر
كـ ـم ــا ي ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األحـ ـ ـ ــد فـ ــي 19
حـ ــزيـ ــران ذكـ ـ ــرى أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقدينا الـغــالــي املــرحــوم ال ـحــاج نزيه
محمد زبيب
وبهذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم ومـجـلــس ع ــزاء فــي حسينية
بلدته النميرية عند العاشرة صباحًا
اآلسـ ـف ــون :آل زب ـيــب  -مـكــي  -أيـ ــوب -
حمادة  -بدير  -صفوان

◄ذكرى أسبوع ►
تصادف يوم السبت  ١٨حزيران ٢٠١٦
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية املرحومة
الحاجة مهرمان حسن منصور جمال الدين
زوجـ ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــاج جـ ـ ـ ــواد اح ـ ـمـ ــد ج ــاب ــر
(رئيس بلدية ميفدون)
اوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــا :مـ ـ ـ ـ ــروان ،امل ـ ــرح ـ ــوم مـحـمــد
وشادي جابر
ب ـنــات ـهــا :فــات ـنــه ج ــاب ــر زوج ـ ــة غـســان
أنـمــر ،سوسن جابر زوجــة هاهرعبد
امللك ،نيفني جابر زوجة زاهر رحال،
ن ـس ــري ــن ج ــاب ــر زوجـ ـ ــة م ـح ـمــد ش ــرف
الدين.
ول ـل ـم ـنــاس ـبــة س ـت ـت ـلــى آي م ــن ال ــذك ــر
الحكيم عن روحها الطاهرة
ب ـ ــالـ ـ ـن ـ ــادي ال ـح ـس ـي ـن ــي ف ـ ــي ب ـل ــدت ـه ــا
ميفدون من الساعه الرابعة والنصف
عصرًا لغاية السادسة مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول
البقاء.
انا لله وانا اليه راجعون
اآلس ـف ــون :آل جــابــر ،مـنـصــور ،النمر،
عبد امللك ،رحال ،شرف الدين ،عثمان،
عوض ،السبع ،عبدالله وعموم أهالي
ميفدون وبرج البراجنة.

◄ذكرى سنة ►
إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991

يـصــادف الـيــوم الخميس  16حزيران
 2016الــذكــرى السنوية الــرابـعــة على
وفاة الفقيد الغالي املرحوم
الحاج احمد علي احمد
(ابو حسن)

اهل الفقيد يدعون كل من عرفه وأحبه
ان ي ــذك ــره بـ ـت ــاوة الـ ـس ــورة امل ـبــاركــة
الفاتحة عن روحه الطاهرة.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب

من أي منطقة في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

للبيع مكتب صالح للسكن -الشياح-
خلف كنيسة مار ميخايل
١٠٥م / ٢ط ٢مؤلف من ٤غرف -غرفة انتظار-
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