
محمد بلوط

تتجه االكرثية النيابية غدا اىل تسمية الرئيس نجيب ميقايت 
لتشــكيل الحكومة الجديدة وفــق املمؤرشات واملعطيات التي 
توافرت لـ »الديار« يف الساعات املاضية، ويف ضوء املشاورات 
املكثفة التي ســجلت يف االيام القليلة املاضية، ونشطت امس 

بعدة عودة الرئيسني ميقايت والحريري اىل بريوت.
ونقــل مصدر مطلع لـ »الديار« عــن مرجع بارز قوله »ان 
االمور ماشــية باتجاه تســمية الرئيس ميقايت، لكن تظهري 

وتأكيد هذا التوجه يفرتض ان يحسم يف الساعات املقبلة«.
ويف بعبــدا قالت مصادر القرص لـ »الديار« ان كالم الرئيس 
عون واضح فتسمية الرئيس املكلف متوقف عىل موقف الكتل 
النيابية، والرئيس مســتعد للتعاون مع الرئيس ميقايت او اي 

شخص يسميه املجلس النيايب.
وردا عىل ســؤال حول حسم اجراء االستشارات النيابية يف 
موعدها غداً، قالت املصادر ان االستشــارات هي يف موعدها 
طاملــا مل تتقدم اية كتلة بطلــب تأجيلها مرفقا بتعليل وتربير 

لهذه الغاية.
وعلمت »الديار« يف هذا الصدد ان اية كتلة مل تبد يف الساعات 
املاضية اســتعدادا لتقديم مثل هذا الطلب. وان االجواء تؤرش 
اىل ان االستشــارات ســتجري غدا وفق الربنامج الذي اعدته 

رئاسةالجمهورية.
واضافت املعلومات ان بعبدا هي يف اجواء اجراء الرئيس عون 
لالستشــارات النيابية امللزمة غدا، مع العلم ان لجوء اي كتلة 

لطلب التأجيل املربر ممكن لكنه مستبعد بنسبة كبرية.
ووفقا للمعلومات ورصد االجواء واملشــاورات التي نشطت 
يف الســاعات املاضية بعد عودة ميقايت والحريري اىل بريوت 
فان تسمية االول صارت شبه محسومة، ويتوقع ترجمتها يف 

استشارات الغد.
وقالت مصادر سياسية مطلعة ان هناك اكرثية وازنة ستسمي 
ميقايت رغم عدم تسمية تكتل التيار الوطني الحر وكتلة »القوات 

اللبنانيــة« له. مشــرية اىل ان الرئيس بري لعب دورا مهام يف 
بلورة وتأمني توجه االكرثية النيابية نحو تسمية ميقايت، مركزا 
عىل التوافق والغطاء الســّني ال سيام من قبل الحريري وكتلته 
النيابية ورؤســاء الحكومات السابقني، وكذلك عىل تأمني تأييد 

نيايب مسيحي كام حصل يف تكليف الرئيس الحريري.
وتضيف املصادر ان الجهود التي بذلت يف هذا املجال اسفرت 
عن نتائج ايجابية تتمثل مبوافقة الحريري عىل تسمية ميقايت 
ودعمه يف االستشــارات ويف تأليــف الحكومة وفق املعايري 
والثوابت التي ال ميكن النزول تحت ســقفها وابرزها حكومة 

اختصاصيني من دون ثلث معطل الي طرف من االطراف.

{ اكرث من 65 نائباً مليقايت {
ويف رصــد للمواقف قبل خروجها اىل العلن علمت الديار ان 
ميقايت سيحصل عىل ما بني 65 و70 صوتا من دون احتساب 
اصوات كتلة حزب الله الذي رمبا تتجه اىل عدم تسميته اذا ما 
اتخذ التيار الوطني الحر موقفا مامثال ومل يسم السفري نواف 
سالم. اما يف حال سمت كتلة التيار السفري سالم فان الحزب 

يتجه اىل تسمية ميقايت.
وعلمت »الديار« ان املسؤول يف حزب الله الحاج وفيق صفا 
اجتمــع اول امس مع رئيس التيــار الوطني الحر للبحث يف 
موضوع التكليف، وان النائب جربان باســل ابلغه ان التيار لن 
يسمي ميقايت، لكنه مل يذكر او ينفي تسمية نواف سالم الذي 

يعارض الحزب تسميته يف كل االحوال.

{ الكتل والنواب املؤيدة {
وعىل الرغم من تريث كل الكتل عن اعالن موقفها رســميا 
بتســمية ميقايت او غريه، فان املعلومات املتوافرة لـ »الديار« 
تفيد بان الكتل التي ستســميه هي: كتلــة التنمية والتحرير، 
كتلة املستقبل، كتلة اللقاء الدميوقراطي، كتلة املردة والحلفاء، 
كتلة اللقاء التشاوري، كتلة نواب االرمن، كتلة الحزب السوري 
القومــي االجتامعي وعدد من النواب املســتقلني ابرزهم نائب 

رئيس املجلس اييل الفرزيل.

{ املستقبل {

وســألت »الديار« احد اعضاء كتلة تيار املستقبل عن موقف 

الكتلة فاجاب: ســنجتمع غدا )اليوم( وال استطيع ان اؤكد او 

احســم موقفنا، لكن ميكن القول ان تســمية الرئيس ميقايت 

هي بنسبة عالية تزيد عىل الـ 70% وبالتايل من املرجح اتخاذ 

مثــل هذا املوقف، مع العلم ان املشــاورات ما زالت تجري عىل 

قدم وساق.

وردا عىل سؤال قال: املهم ان ينجح الرئيس ميقايت اذا ما كلف 

يف تشكيل الحكومة، وال يواجه العراقيل التي واجهها الرئيس 

الحريري. وال اعتقد ان احدا يقبل بان ينزل تحت سقف ما وصل 

اليه الرئيس الحريري، وبالتايل فان املشكلة التي تواجه التأليف 

بعد التكليف قد تتكرر اذا ما بقي الرئيس عون والنائب باســيل 

عىل مواقفهام وارصا عىل التعطيل.

واســتدرك قائالً: ال اريد ان اســتبق االمور علينا ان ننتظر 
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و843 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 843 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 554458«.
وأوضحت أنّه »تّم تسجيل 810 إصابات بني املقيمني و33 
حالة بني الوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل حالة وفاة 
واحدة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 7891«. 

كـــــــــــــــــــأس الــــــنــــــخــــــبــــــة
فـــــــــــي كــــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم
الــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــب بــــــيــــــن
ــد ــ ــ ــه ــ ــ ــع ــ ــ الــــــنــــــجــــــمــــــة وال
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عادت الزحمة عىل محطات الوقود

الجيش االفغاين

استمرار عمليات اللقاح حول العامل هلع داخل احدى مواقع التحالف لحظة االستهداف

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

للتجول حظر  وفــرض  طالبان...  من  العشرات  مقتل 
الــرئــيــس االمـــيـــركـــي يُـــجـــّدد دعـــمـــه الفــغــانــســتــان

أعلنــت وزارة الداخلية األفغانية فرض حظر التجول يف 31 
والية منعا لنشــاط حركة طالبان، واستثنت من القرار واليات 
كابل وننغرهار وبنجيش، فيام جدد الرئيس األمرييك جو بايدن 

دعمه لكابل.
وأكدت وزارة الدفاع األفغانية مقتل 50 مســلحا من حركة 
طالبــان يف غارات نفذتها قــوات الحكومة يف والية هلمند 

)جنويب البالد(.
كام أعلنت بدء حملة عسكرية الستعادة مديرية درة صوف 

بايني يف والية سمنغان )شاميل البالد(.
أما يف والية جوزجان فقد شــنت القوات الحكومية غارات 
أســفرت عن مقتل 19 من مسلحي طالبان وإصابة 25 آخرين 

حسب وزارة الدفاع األفغانية.

{ رد طالبان {
يف املقابل، أعلن املتحدث باســم حركــة طالبان ذبيح الله 
مجاهــد أن قوات الحركة صدت هجومــا لكتيبة من القوات 

الحكوميــة يف منطقة طوقــك التابعة لناحية نجراب بوالية 
كابيسا )رشقي البالد(.

وقالت حركة طالبان إن القوات األمريكية شنت عليها غارات 
جوية يف واليتي قندهار وهلمند )جنويب أفغانستان(.

واستنكرت الحركة هذه الغارات، معتربة إياها انتهاكا رصيحا 
التفاق الدوحة.

كام اعتربت الحركة إعالن الرئيس األفغاين عن خطط لشن 
عملية كبرية ضد طالبان يف األشــهر املقبلة تصعيدا عسكريا 

عىل الحكومة يف كابل أن تتحمل تداعياته.
وشــددت الحركة عىل أنها ســتدافع بكل قوة عن مناطق 
سيطرتها، وستختار ألجل ذلك إسرتاتيجية الهجوم بدل الدفاع.

{ طأمنة رسمية {
مــن جهته، قال الرئيس األفغاين أرشف غني -خالل اجتامع 

ــام 2023-2022 ــ ــ ــا عــ ــ ــ ــ ــاة لطبيعته ــ ــ ــ ــودة الحي ــ ــ ــع عــ ــ ــ ــ توق
ــام ــ ــ ــ ــذا الع ــ ــ ــ ــا ه ــ ــ ــ ــدة لكورون ــ ــ ــ ــّورة جدي ــ ــ ــ ــا : ُمتح ــ ــ ــ فرنس

ــــــــّيرة ــــــــتان بُمس ــــــــي كردس ــــــــف« ف ــــــــع لـــــــــ »التحال ــــــــتهداف موق اس
رجــح كبري مستشــاري وفصائــــــــل عراقيــــــــة تطالــــــــب بــــــــأن يكــــــــون حقيقيــــــــاً وكامــــــــاًالكاظمــــــــي فــــــــي واشــــــــنطن العــــــــان تفاصيــــــــل االنســــــــحاب

الحكومة الفرنســية بشأن 
أن تظهر نسخة  كوفيد-19، 
متحــورة جديــدة لفريوس 
كورونا خالل أشــهر الشتاء 
تعود  أن  متوقعــا  املقبــل، 
 2022 عام  لطبيعتها  الحياة 

أو 2023.
يف حني بدأ عــدد متزايد 
من الــدول األوروبية تعزيز 
اإلجــراءات ملكافحة جائحة 
كوفيــد-19، وذلك بالضغط 
اللقاح  لتلقي  املواطنني  عىل 
وااللتزام باإلرشادات، وسط 
بفعل تفيش  اإلصابات  تزايد 

الساللة دلتا.
وقال رئيس املجلس العلمي 
التابع للحكومة الفرنســية 
ديلفرييس  جان-فرنســوا 
 )BFM( ”لقنــاة »يب إف إم
اإلخباريــة »سنشــهد عىل 

األرجح وصــول متحورة أخرى 
خالل الشتاء«.

وأشار إىل أنه ال ميكنه توقع عواقب ذلك أو معرفة إن كانت 
ســتكون أكرث خطورة، مضيفا أن لكوفيد قدرة محدودة نسبيا 

عىل التحور.
وتعاين فرنســا حاليا من ارتفاع كبــري يف عدد اإلصابات 
الجديدة الناجمة عن تفيش املتحورة الشــديدة العدوى »دلتا« 

التي رصدت أول مرة يف الهند.
وحــض ديلفرييس الفرنســيني عىل العــودة إىل التباعد 
االجتامعي ووضع الكاممات، مشريا إىل أن »العودة إىل الوضع 

الطبيعي« ستكون عىل األرجح يف 2022 أو 2023.

قالت تنظيامت عراقية تطلق عىل نفسها »الهيئة التنسيقية 
لفصائل املقاومة العراقية« إنها لن تســمح بوجود أي جندي 

أمرييك يف العراق تحت أي ذريعة.
وأضافت هذه التنظيامت، يف بيان، أن انســحاب ما سمتها 
»القوات املحتلة« يك يكون حقيقيا »ال بد أن يكون شامال من كل 
العراق، وبالتحديد من قاعديت عني األسد والحرير الجويتني”.

وتضم الهيئة التنســيقية فصائل شيعية مسلحة تدعمها 

إيــران، منها »كتائب حزب الله العراقي« و«عصائب أهل الحق« 
و«كتائب ســيد الشــهداء« و«حركة النجباء«، وتبّنت سابقا 

هجامت عىل أهداف عسكرية أمريكية يف العراق.
كام أشــار البيان إىل أن وجود القوات األجنبية يشمل قوات 

ــار :  ــ ــي ــ ــت ــ الــــحــــزب وال
ــــــة ؟! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أي عاق
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وتصعيد  ــل..  ــأجــي ــت ال أو  مــيــقــاتــي 
الثاني الخيار  يرّجح  الحر«  »الوطني 
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2004 عــام  لــوالدتــه  املئوية  ــذكــرى  وال  1999 عــام  إلعــدامــه   50 ـــ  ال الــذكــرى  بين  مــا 
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ــرر مــعــه ــكـ ــتـ ــري يـ ــ ــري ــ ــح ــ ــف ال ــي ــل ــك ــدم وســـيـــنـــاريـــو ت ــقـ ــتـ اســـــم مـــيـــقـــاتـــي يـ
التشكيل فـــي  مــخــتــلــفــة  ومـــقـــاربـــة  ــاقــيــة  املــيــث ــف  ــحــت ســق ت مــتــعــاون  ــون  ــ ع

حد ــوات«  ــق »ال تسمية  ــدم  وع ســام  ــواف  ن لتسمية  الــحــر«  الوطني   « إتــجــاه  مــع 
؟ ميقاتي  تكليف  بعد  التأليف  لعرقلة  املسيحية  امليثاقية  العقدة  تعود  هل 

كامل ذبيان

يتقدم اســم الرئيس نجيــب ميقايت بني 
مع  الحكومة،  برئاســة  للتكليف  املرشحني 
املعلنة  النيابية مواقفها  الكتل  اعالن غالبية 
او املكتومة من مرشــحها، وهي ال تختلف 
الحريري،  الرئيس ســعد  عن مرحلة تكليف 
الذي قدم نفسه كمرشــح بديل عن السفري 
مصطف اديــب الذي اعتذر عــن التكليف، 
باعتباره املرشــح الطبيعي للمنصب املسم 
عرفــا ال دســتورا للطائفة الســنية وهو 
الذي ميثلها كأكرثيــة نيابية داخلها فجمع 
حلفاءه حوله، مــن الرئيس نبيه بري ووليد 
جنبالط وســليامن فرنجية وحزيب القومي 
االجتامعي والطاشــناق ونواب مســتقلني 
ليحصل عىل 65 نائبا يف وقت مل تسم كتلتان 
و«الجمهورية  القوي«  »لبنان  مســيحيتان 

القوية« الرئيس الحريري وهو السيناريو نفسه الذي سيتكرر 
يف االستشارات النيابية امللزمة غدا والكتل نفسها التي سمت 
الحريري ستســمي ميقايت الذي سيعرب طريق التكليف حيث 
يبق موقف »اللقاء التشــاوري« الذي يقف وراء ترشيح احد 
اعضائــه النائب فيصل كرامي، اذا لقــي دعام له من حلفائه 
»كحزب الله« و«التيار الوطني الحر« الذي يتجه اىل تســمية 
السفري نواف سالم، دون ان يســقط تأييده لكرامي، الذي مل 
يلق تجاوبا من«حــزب الله«الذي يقف حائرا بني حليفيه بري 
ورئيس«التيار الوطني الحر« الذي يحاول ان ميّيز نفســه عن 
»حزب الله« وينحاز اىل املرشح سالم غري املرغوب من »حزب 
الله« وفق مصادر سياسية متعددة، تتابع مسار التكليف الذي 
بات من املؤكد ان االستشارات ستخرج باسم الرئيس ميقايت.

ومع سلوك التكليف طريق االستشارات بأكرثية نيابية تأمنت 
مليقايت، الذي ال ميانع من تشكيل حكومة تكنو - سياسية ومن 

24 وزيرا واكرث وهو يقرتب من موقف رئيس الجمهورية ميشال 
عون، الذي مل يوافق الحريري عىل حكومة من غري سياســيني 
ورئيسها منهم، وهذا ما رفضه باسيل، الذي كان يرى يف صيغة 
الحريري هروبا من مشاركة باسيل يف الحكومة، التي مل تبرص 
النور بعد حواىل تســعة اشهر من تكليف الحريري الذي اعتذر، 

دون ان يضع عراقيل متشددة، يف وجه من سيخلفه.
فاذا كان التكليف سيكون من نصيب ميقايت، فان التأليف 
وط التي ستواكبه، سواء من الرئيس املكلف،  مرهون بال
او رشيكه الدســتوري رئيس الجمهوريــة، ويتوقف عليها 
ورة  التعاون والتوافق عــىل والدة الحكومة، التي باتت 
قصوى، مع اســتمرار االنهيار الذي وصــل اىل القعر، ومل 
يعد امــام الرئيس عون وال الرئيس ميقــايت، ترف تضييع 
الوقت، تحت عناوين الصالحيات، التي يجب الحفا عليها 
دســتوريا، وليس التمســك بها لتحقيق مكاسب سياسية 
فئوية وطائفية، تقــول املصادر، التي تــرى بان الطرفني 

املعنيــني دســتوريا بتشــكيل الحكومة، 
التعلم من مرحلة تكليف  عليهام مسؤولية 
الذي مل يكــن مرغوبا من عون  الحريري، 
ومرفوضا من باسيل، حيث ينقل عن رئيس 
ميقايت،  مع  ســيتعاط  بانه  الجمهورية 
باســلوب مختلف مام حصل مع الحريري، 
ابداً، وهو كان يفت  الذي مل يكن متعاوناً 
الشــخصية والسياســية  عن حل الزمته 
مع الســعودية، فلم يوفــق، واعتذر لهذه 
االسباب، ووفق ما كان يصدر عن نواب يف 
»تكتل لبنان القوي« او مسؤولني يف »التيار 

الحر«.
فالرئيس عون، يتحدث عن اسلوب مختلف 
الحكومة، سيعتمده  لتشــكيل  يف مقاربته 
مع الرئيــس ميقايت اذا حظــي بالتكليف، 
وهو يعرتف بان الدستور هو ما يستند اليه، 
واقسم عليه، ويلتزم مبا يقرره النواب، لكنه 
لن يحيد عــن ثوابت امليثاقية والتوازن، وهذا 

ما سع اليه مع الحريري ومل يتفقا.
والعقــد التي واجهــت الحريري يف التأليف، ســتح مع 
ميقايت، لجهة تأمني »ثقة مســيحية« لحكومته، وهذا مطروح 
عىل »تكتل لبنــان القوي« الذي عىل رئيس الجمهورية ان يعمل 
عىل ذلك، وهل ميكنه حل عقدة متثيل تكتل دون ان مينحه الثقة.

ومهلة الـ 24 ســاعة، التي تفصل عن بدء االستشــارات، 
ستكون للمشاورات، التي باتت متقدمة لجهة تكليف ميقايت، 
عىل ان تكون فــرتة التأليف، كثيفة باملشــاورات بني رئيس 
الجمهوريــة والرئيس املكلف، وان ال تتكــرر معهام مرحلة 
ين لقاء، لكن عدم الثقة  تكليف الحريري، التي حصل فيها ع
هو الــذي حكم عالقتهام، مع اتهام الرئيس عون للحريري ب 

»الكذب«، ودعوة االخري الستقالة عون.
ان مرحلة تكليف ميقايت، قد تشبه ما حصل مع الحريري، 

واالمر متوقف عىل تعاونه مع عون.

صونيا رزق

 ، بعد إشــاعة اجواء من االيجابية خالل االســبوع املا
مكانيــة تكليــف الرئيس نجيــب ميقــايت مبهمة تّويل  ب
الحكومة، عادت االجواء الســلبية لتســيطر من جديد، قبل 
موعد االستشــارات النيابية التي ستجري يوم غد االثنني، مع 
إحتامل تأجيلها نظراً  لعدم االتفاق النها عىل اإلســم،  قبل 

بدء تلك االستشارات كام تجري العادة يف لبنان.
اذا االجواء ضبابية ومتأرجحة، بعد ان كانت أسهم ميقايت 
ء وارد  يف الئحــة بورصة املرشــحني، ويف لبنــان كل 
سم غري معروف  ت السياســية، وقد يُؤ ب خصوصاً املفاج
يف آخر ســاعة،  خاصة اذا حصل التأجيل، فُيطرح فجأة عىل 
غرار إســم الســفري مصطف اديب، الذي كُلّف ومل يستطع 
التأليف، بسبب ما شــهده من عرقلة طّوقت مهمته الشاقة، 
ففّضل العودة اىل الســفارة اللبنانية يف املانيا، ليتابع عمله 
اي الحكومي،  ، هارباً من العي يف جحيم ال الديبلوما

املطّوق بالخالفات السياسية.
ة من يؤكد بــأّن ميقايت غري راض بعد عىل هذا  اىل ذلك 
 ، التكليف، النه ســيفكر مئة مرة قبل إعطاء الجواب النها
فاملهمة تتطلب فدائياً ميتلك ضامنات مسبقة، يك ال يصطف 
اىل جانب املعتذرين من رؤســاء الحكومات الســابقني، الّن  
تجارب من سبقوه ليست سهلة، كام اّن كل من سيتوىل هذه 
املهمة التي تتطلب جهوداً إســتثنائية ال ميلك عصا سحرية 
تقلب لبنان مــن االنهيار اىل االنفراج، مع مــا يتبع ذلك من 
»حرتقات« سياســية ســيقوم به رئيس التيار الوطني الحر 
جربان باسيل، ابرزها خياره  املتجه  نحو السفري نواف سالم، 
االمر الذي يعرفــه رئيس » التيار« ســلفاً، بأنه لن يصل اىل 
ذلك التكليف، ويعتربه كثريون مجرّد مناورة، متهيداً لتسوية 
مع الرئيس ميقايت، تنتج حالً للمعضلة الحكومية بحســب 
ما يريد باســيل، خصوصاً اّن ميقايت لــن ينال دعم كتلتي » 
لبنان القوي«و«الجمهورية القويــة« أي التيار الوطني الحر 

والقوات اللبنانية، االمر الذي 
يعيدنــا بالذاكرة اىل شــهر 
، حني  يــن االول املا ت
الحريري،  الرئيس سعد  كُلّف 
الحكومة  رئاســة  بتــّويل 
ب65 صوتــاً، بغيــاب تأييد 
والقوات  الحر  الوطني  التيار 
اللبنانية، مــا جعل امليثاقية 
املســيحية غائبــة ، النّهام 
الحزبــني االكرث متثيالً عىل 
اللبنانية. وحينها  الســاحة 
خــرج رئيس »التيــار« من 
لُيعلن  النيابية،  االستشارات 
»هذا  بــأّن  بعبدا،  قرص  من 
التكليــف مشــوب بضعف 
ونقص متثيــيل، من خالل 
الدعم  وغياب  األرقام  هزالة 
املســيحية  املكّونات  مــن 

الكربى، ومن يحاول التغا عنه يحاول إعادتنا إىل الوصاية 
الســورية وهذا لن يحصل«. اما القوات اللبنانية فرّشــحت 

حينها السفري نواف سالم.
يف غضون ذلك، ستنقلب هذه االدوار يوم االثنني بني »التيار 
والقوات«، فاالخرية لن تســمّي احداً، فيام »التيار« ســيدعم 
سمه ضمن  ا لإلســتعانة ب نواف ســالم ليس محّبًة به، ا
- تحاييل، يّصب يف خانة النكايات  إطار تكتي  ســيا
اوالً  ضد الرئيــس الحريري، وثانياً لتبّييض صفحة باســيل 
السياسية امام املجتمع الدويل، وخصوصاً االمريكّيني وملف 
العقوبات ضده، عىل إعتبار اّن ســالم مدعوم امريكياً، فيام 
ا تشّدد عىل  تشــري االدارة االمريكية اىل انها ال  تدعم احداً، ا

اع بتشكيل حكومة بأقرب وقت ممكن.  اإل
إنطالقاً من هنا، يبدو اّن التيار الوطني الحر يف أســوأ 
ايامــه، فال حليف يرّد عليه ويســري يف مخططاته، كام 

ال يوجد يف يديه اوراق ملواجهــة الخصوم،  ومع إنهيار 
اوراق »التيار« التــي تتواىل يومياً، خصوصاً عىل الصعيد 
الشــعبي، إضافة اىل إستشــعاره جديّاً هذه املرة مبرارة 
العزلــة الدولية والعربية، فحت حــزب الله مل يعد قادراً 
عىل تقّبل » تذايك« رئيــس »التيار«، لذا وإنطالقاً من كل 
هذا الرتاجع، ســتعود النغمة التي يُطلقها باسيل صباحاً 
ومساًء بزخم اكرب، وهي إستعادة حقوق املسيحيني التي 
مل تعد تنطيل عىل احد، النه مل يُحقق منها شيئاً عىل ارض 
الواقع، لذا مل يعد لديه ســوى اإلستعانة بغياب امليثاقية 
املســيحية، إعتباراً من لحظة تكليف ميقايت، يف حال مل 

تحصل مستجدات.
لذا ستكون املثاقية حرباً جديداً سيلجأ اليها باسيل، لوضع 
ّ يف دواليب التأليف، مــام يعني ان التكليف وارد، لكن  الع
التأليف ســُيالقي صعوبة كربى، خصوصــاً اّن ميقايت غري 

ُمستحب ايضاً عىل قلب رئيس الجمهورية ميشال عون.

؟! أي عــاقــة  ــار:  ــي ــت وال ــزب  ــح ال

نبيه الربجي

كيــف ميكــن الرهان 
عىل تشــكيل وشــيك 
كان  اذا  للحكومــة 
ال  الجمهورية  رئيــس 
نجيب ميقايت  يرى يف 
أكرث مــن »بدل ضايع« 

الحريري ســعد   عن 
واذا كان مــا يحــ 
القــرص  أروقــة  يف 
يصــل،  حرفيــاً،  اىل 
نعتقد  ال  الــذي  الرجل 

ال. وقد بلغه،  وقبل  أنه يكّن الحد األد من الود للج
عودتــه اىل بــريوت،  أن جربان باســيل اختار نواف 
ســالم لظنه،  ورمبا بايعاز من جهــة ما،  أنه الوحيد 

العقوبــات األمريكية أن يرفع عنه   الذي يســتطيع 
ال أحــد يّدعــي أن نجيب ميقــايت ليس جــزءاً من 
اىل  بالبــالد  أودت  التــي  السياســية  املنظومــة 
الخــراب. ولكــن هل ميكــن لرئيس التيــار الوطني 
الحر أن يغســل يديــه من فضيحة حقيبــة الطاقة 
 حجتــه )الكاريكاتوريــة »مل يرتكونــا نفعــل ...«. 
يا  رجل،  هــل نحن ســّذج اىل هذا الحــد  أذا كنت 
سياســياً حقيقيا،  وداعية لالصــالح،  كان يفرتض،  
،  ال  ،  أن تســتقيل،  وتعلن الســبب للم بالحد األد
أن تنيط برجالك شــغلها طوال تلك السنوات )العجاف( 
ليزداد النــاس يقينا ًأن الحقيبة املخصصة الســترياد 
 الذهب األســود تحولــت أىل مغارة لعشــاق الذهب. 
أكــرث من ذلك،  يرتدد وراء الضوء أن باســيل يعتقد أن 
نواف ســالم،  بالقنوات املفتوحة مــع بعض مراكز 
القوى يف الواليات املتحدة،  يســتطيع أن يحمله عىل 
هره اىل القرص لدى انتهاء والية الرئيس ميشال عون 
الذي هاجسه مستقبل »الصهر العزيز«،  وهذا ما جعل 
 العهد يتعرث، ومن ثم يتبعرث،  عىل ذلك النحو الكار .
ال معلومات صادمــة لدينا حول نواف ســالم. قرأنا 
كتابــه »لبنان بــني األمس واليوم« الــذي يتوىل فيه 
يح،  الحالة اللبنانية،  مع طرح رؤيته  تشخيص، وت
 للجمهورية الثالثة بأفكار تســتدعي التوقف عندها .
ما نعلمه أنه صديق لجيفري فيلتامن،  وما أدراك ما يعني 
جيفري فيلتامن بالنســبة اىل »حزب الله«،  ناهيك عن 
دور ما،  ال يزال ملتبساً،  يف محاوالت لتعديل صالحيات 
القبعات الزرق،  وتوسيع نطاق عملياتها يف الجنوب،  
ها عىل الحدود اللبنانية ـ الســورية   وصوالً اىل ن
ال نتصور أن قيادة الحزب ميكــن أن تتخذ ذلك املوقف 
الســلبي حيال سالم لو مل تكن تســتند اىل معطيات 
)وقائــع ومعلومــات( محددة،  ليس بينهــا أنه رجل 
فؤاد الســنيورة أو أنه كان، يف فرتة من الفرتات،  عىل 
عالقة وثيقة بكوندوليزا رايس، وقد اضطلع بدور فاعل 
 يف مســألة انشــاء املحكمة الدولية الخاصة بلبنان .
كام ال نتصور أن قيــادة الحزب مغرمة بنجيب ميقايت 
الذي خذلها بأدائه الباهــت يف الحكومة التي أعقبت 
اقالة حكومة سعد الحريري عام 2011. لكن األولوية 
ن لتشكيل حكومة،  دون أن يسمح الوضع اللبناين،   ا
وحيــث الحساســيات السياســية،  والحساســيات 
الطائفية،  عىل قاب قوســني مــن االنفجار،  باالتيان 
 برئيس حكومة مــن املري أو مــن أي كوكب آخر...
كلنا نعلم أننا عشــية تحوالت هيكلية يف املســارات 
السياسية، والديبلوماسية، يف املنطقة. ال أحد ميكنه 
التكهن بطبيعة الظروف التي ميكن أن تحيط بانتخاب 
رئيــس للجمهورية العام املقبل،  مــع اعتبار أن رجال 
صندوق النقد الدويل يقفــون وراء الباب،  ومعهم كل 
األدوات الالزمة الجراء عملية جراحية يف عمق البنية 
املالية واالقتصادية وحت االجتامعية،  مع ما لذلك من 
 تداعيات دراماتيكية عىل املشــهد السيا يف البالد. 
استطراداً،  ال مجال ألي تفكري شخصاين،  أو ألي تفكري 
طوباوي. الرئيس ميشــال عون هــو صاحب مقولة 
»األقوى داخــل الطائفة«. من يســتطيع أن ينفي أن 
سعد الحريري ورث صفة الرجل األقوى داخل الطائفة. 
الحاجة ماسة اليه يف عملية تأليف الحكومة، وهو من 
ه، عىل  قبل بتكليف ميقايت، حت وان كان يراهن، يف 
 أن يدور الرجل، مثله،  داخل الدوامة  وحت نهاية العهد.
ال بــد مــن الحكومــة. عــىل األقــل للحــد مــن 
ونة  التدهــور الــذي أخــذ منحــ تراجيديــاً يف ا
واللبنانيــني. لبنــان  زوال  باتجــاه   األخــرية 
بطبيعــة الحال،  ال بد للتناقض بني موقف »حزب الله« 
وموقف التيار الوطني الحر أن تكون له تفاعالته. تالياً 
انفجــار العالقات التي ما زالت تتعرض لسلســلة من 
ال مل تعد »شعب  االهتزازات منذ عام 2016. قضية الج

لبنان العظيم«. باتت ... فخامة الرئيس جربان باسيل 

ــان ــن ــب ــو ل ــدعــ ــ ــدة ت ــ ــح ــ ــّت ــ ــم امل ــ ــ مـ ا
لــــتــــشــــكــــيــــل حـــــــكـــــــومـــــــة...

دعــت األمم املتحدة إىل »تشــكيل حكومــة لبنانية 
ذات صالحيات كاملة ميكنهــا وضع البالد عىل طريق 

التعايف«.
جاء ذلك يف مؤمتر صحفي عقــده، فرحان حق نائب 
مم املتحــدة عرب دائرة  املتحدث باســم األمني العــام ل
تلفزيونيــة مــع الصحفيني مبقر املنظمــة الدولية يف 
»نيويورك«، وقال حق: »إن دعوة األمم املتحدة جاءت عىل 
لسان املنسقة األممية الخاصة إىل لبنان جوانا ورونيكا، 
خالل جلســة مشــاورات مغلقة ملجلــس األمن الدويل 
ها وكيل األمــني العام لعمليات  عقــدت الخميس، وح
حف الســالم جان بيري الكروا«، مضيفــا أن »ورونيكا 
إفادتها عىل الصعوبات االجتامعية  ســلطت الضوء يف 
واالقتصادية واملالية والسياســية املتعددة واملرتاكمة يف 
البالد وتأثريها يف النــاس، وجددت دعوات األمم املتحدة 
لتشــكيل حكومة ذات صالحيات كاملــة ميكنها وضع 

البالد عىل طريق التعايف«.
وأشار حق إىل أن »وكيل األمني العام لعمليات حف السالم 
ق األوسط يف الفرتة من 25 إىل  جان بيري الكروا سيزور ال

30 متوز الجاري«.
وأوضح املتحــدث أن »الكروا ســيعقد خالل زيارته 
ائيل اجتامعات مع املســؤولني  إىل كل من لبنان وإ
ملناقشــة  الرئيســيني  املصلحة  وأصحاب  الحكوميني 
عمليات قوات حف الســالم الدولية يف جنوب لبنان 

)اليونيفيل(«.

ــر: مـــســـتـــمـــّرون  ــ ــطـ ــ ســـفـــيـــر قـ
ــدات لــلــبــنــان ــ ــاع ــ ــس ــ بــتــقــديــم امل

زار ســفري دولة قطر محمد حسن جابر الجابر، 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل، 
يف زيارة وداعية ملناســبة انتهــاء فرتة عمله يف 
لبنان. وجــرى البحث يف العالقات بني البلدين. كام 
جرى تناول املشــاريع التي تتابعها قطر يف لبنان 
واملســاعدات التــي تقدمها. واكد الســفري الجابر 

»استمرار التزام قطر فيها«.
والتق الســفري القطــري رئيس »تيــار املرده« 
ســليامن فرنجيه، يف دارته يف بنشــعي، للغاية 
السابق  الوزير  نفســها. وعقد اجتامع يف حضور 
املحامي روين عريجي وانطوان مرعب، تخلله بحث 

يف التطورات.
الكاردينال  املاروين  البطريرك  اضا  الجابر  والتق 
مار بشــارة بطرس الراعي، يف الرصح البطريريك 
يف بكــريك، يف زيارة وداعية بعــد انتهاء مهامه 

الدبلوماسية يف البلد. 

تق ال القطر اسيل م

وفد مجلس الشيو الفرنسي زار الراعي وأبي رميا
ولــــى ــة ا ــدرجـ ــالـ ــون هـــم أصـــحـــاب الـــحـــّل بـ ــّي ــان ــن ــب ــل الفـــــــارد: ال
ــة تـــوحـــي بــالــثــقــة ــوم ــي«: لــتــشــكــيــل حــك ــنـ ــوطـ رئـــيـــس »الـــتـــيـــار الـ

املــاروين  البطريــرك  اســتقبل 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي، 
يف الرصح البطريريك يف بكريك، وفدا 
برئاسة  الفرنيس  الشيو  مجلس  من 
اللبنانية  الصداقة  مجموعة  رئيســة 
الفرنسية يف املجلس كريستني الفارد، 
ترافقه الســفرية الفرنسية آن غريو، 
وكانت مناسبة شــدد فيها الوفد عىل 
ورة أن »يتعــاون اللبنانيــون مع 
بعضهم البعــض وأن يتحدوا من أجل 

إنقاذ وطنهم«
وعن الوضع الذي يشــهده لبنان، 
قالت بعــد اللقاء: »إن ا.لتفاوت الذي 
ملسناه يف لبنان أصابنا بالذهول. فلو 
حدث ما حدث هنا، يف أي بلد آخر يف 
العامل، كفرنســا مثال، وبعد الكارثة 

عادة األمور اىل مكانها  الصناعية التي شهدها البلد، نبدأ فورا ب
الطبيعي، ما يساعد االستقرار عىل االنطالق من جديد. ولكن يف 
لبنان وبعد م نحو عام عىل تفجري مرفأ بريوت املأساوي، ال 

يزال املرفأ متوقفا عن العمل«.
وختمت الفارد »اللبنانيون هم أصحــاب الحل بالدرجة األوىل. 
ة الدولية وفرنســا باألخص كانت هنا وقدمت مســاعدات  اال
انسانية طارئة، وهي ســتكون غدا أيضا بهدف تقديم مساعدات 
منظمة ل يســتعيد البلد عافيته، ولكن عىل اللبنانيني أنفسهم 
حداث التغيري«. وعىل الطبقة السياسية واملسؤولني اتخاذ القرار ب

والتق الوفد الفرنيس برئاسة الفارد، رئيس »التيار الوطني 

الحــر« النائــب جربان باســيل، وجرى البحــث يف العالقات 
السياسية بني البلدين والتطورات الحكومية. 

ورة تشــكيل حكومة قــادرة عىل تنفيذ  وأكد باســيل »
االصالحات وتوحي بالثقــة محليا ودوليا«، الفتا اىل أن »التيار 

ع وقت«. عىل موقفه لتسهيل التأليف يف أ
اىل ذلك، أومل النائب ســيمون أيب رميا يف منزله يف إهمج، 
ون  عىل رشف وفد مجلس الشــيو الفرنيس. وتناول الحا
العالقة الثنائية التاريخية بني لبنان وفرنسا وأهمية الدور الذي 
تلعبه فرنسا حاليا ملســاعدة لبنان للخروج من األزمة. وشدت 
الفــارد أيب رميا عىل دعوته، مشــددة عىل »القــرار الفرنيس 
الرسمي بالوقوف اىل جانب لبنان يف هذه االزمة التي مير بها«.

ر الراع ز يو  فد مجل ال
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اىل  ميقايت  نجيــب  عاد 
بريوت أمس، وأطلق سلسلة 
سياسية  واتصاالت  لقاءات 
بهدف اتخــاذ القرار النها 
بشــأن ترشــيحه، وهــذا 
القرار لن يصدر عن ميقايت 
شخصياً بل عن نادي رؤساء 
الذي  الحكومات الســابقني 
املواقف  لتقييم  اليوم  يلتقي 
وإصدار القرار، إال إذا تقدمت 
إحدى الكتــل النيابية بطلب 
النيابية  اإلستشارات  تأجيل 
رئيس  يريــد  كام  امللزمــة 
عون  ميشــال  الجمهورية 
الحر  الوطني  التيار  ورئيس 

جربان باسيل.
اليوم أصبح الخيار محصوراً بني ميقايت والتأجيل، 
تقول مصادر نيابية قريبة من ميقايت، مشرية إىل 
أن الفريق النيايب الذي يريد تسمية ميقايت ال يرغب 
بتأجيل اإلستشــارات ويســع للوصول اىل اتفاق 
بشأن التكليف والتأليف مع فريق العهد، ولكن األخري 

ال يزال يرغب بالتأجيل للتفاوض.
تكشــف املصادر أن ميقايت بحال قرر الرتشح، 
سيحصل إن حصلت اإلستشارات يف موعدها عىل 
حوايل 70 صوتاً، وهنــاك إمكانية أن يحصل عىل 
أصوات نــواب حزب الله أيضاً بحال كان قرار تكتل 
لنّواف ســالم، وبالتايل  التصويت  القوي«  »لبنان 
فال مشــكلة بحصول ميقايت عىل التكليف، ولكن 

املشكلة مبا بعده.

مكانية  حت يوم أمس كان ميقــايت متفائالً ب

الوصول إىل تفاهامت عريضــة تفرضها املرحلة 

الخطرية التي ميّر بها البلد، تقول املصادر النيابية 

القريبة منه، مشــرية يف الوقت نفســه إىل أنه 

ال يُفرط بالتفاؤل بســبب التجارب الســلبية التي 

حصلت معه ســابقاً ومع الحريري أيضاً، مشددة 

عىل أن رغبــة رئيس الجمهوريــة بالتأجيل تبدو 

واضحة ولو أنه يرّصح بعكس ذلك.

ال يرغب الوطني الحر مبيقايت رئيساً للحكومة 

دون اتفاق معه، وبالتايل يفضل تســمية مرشح 

»الثورة« نواف ســالم، ولكن أكرث ما يفضله التيار 

هو التأجيل، لذلك خاض حملة إعالمية يف اليومني 

املاضيني ضد ميقايت، متهامً 
إياه بالفساد وبأنه ال يختلف 
وهذه  الحريري،  ســعد  عن 
الحملة تشكل الدليل الواضح 
يدخل  مل  التيــار  أن  عــىل 
التسوية بعد، وال يريد نجاح 

اإلستشارات.
إن خطــاب نــواب التيار 
يُحسم،  مل  التكليف  أن  يؤكد 
والتأليــف ســيكون صعباً 
ولو ُحســم التكليف، ما يدّل 
عــىل أن قطبــة مخفية ال 
تراه  ما  وهــذا  عالقة،  تزال 
املصادر املقربة من ميقايت، 
معه  التعامل  ميكــن  واقعاً 
بالســاعات القليلة املتبقية 
كان  بحال  اإلستشارات  قبل 
بتشكيل  إيجابية  نوايا  هناك 
ن  حكومة، أما بحال مل تكن هناك نوايا إيجابية ف

ميقايت قد يعتذر قبل تسميته.
تؤكد املصــادر أن التأجيل والتكليف نهار اإلثنني 
، والقــرار يجب أن يكون  ميلكان نفــس الحظو
نه ســيضع  اليوم، ولكــن بحال تكلف ميقايت ف
لنفســه مهلة ألجل التأليف، ال لــ تكون عرفاً 
جديــداً يُفرض عىل رؤســاء الحكومات املكلفني، 
بــل ألنه لن يقبــل تحّمل أي مســؤولية بحال مل 
يكن رئيســاً للحكومة، مشــرية إىل أن هذه املهلة 
لن تكون طويلة وســتكون ما بني أســبوع واحد 
وأربعة أسابيع، وهي مهلة بنظر ميقايت ستكون 
كافية لتبيــان النوايا الحقيقية لكل املعنيني بامللف 

الحكومي.

الثاني الخيار  يرّجح  الحر«  »الوطني  وتصعيد  التأجيل..  أو  ميقاتي 
ــي ــات ــق ــي ــه م ــ ــل ــ ــد يـــســـمـــي نـــــــواب حــــــزب ال ــ ــة قـ ــ ــال ــ ــح ــ ــذه ال ــ ــه ــ ب

ــة وســتــكــون أصــعــب  ــق ــي : املــرحــلــة دق جــنــبــا

ة العرفا س لمت م م لق   
وليد  االشــرتايك  التقدمي  الحزب  رئيس  زار 
جنبــالط، مؤسســة العرفــان التوحيدية يف 
السمقانية الشوف، يف حضور أركان املؤسسة 
والعاملني  والطبية  والرتبوية  اإلدارية  تها  وأ
يف فروعها ولجان األهــل يف مدارس العرفان 
وحاصبيا  األحمر  وضهر  وصوفر  الســمقانية 
والشحار، وجمع من املشاي وأصدقاء املؤسسة، 
رافقه أمني  لجنة أصدقاء املؤسســة الشي 

وجدي ابو حمزة وسليامن سيف.
وتحدث جنبالط، فقال«إنه القدر والوصية، هو 
قدري، وهو وصية كامل جنبالط والشــي عيل 
زين الدين بأن أرث رســالة العرفان، تلك املؤسسة 
يف التعليم والتوحيد واالخالق والكفاح والتسامح 
ورة كانت يف الحرب. لذلك كنت معكم  وعند الــ
، وســيبق تيمور معكم، وكل إمكانيات  وسأبق
الحزب التقدمي االشرتايك واالمكانيات الشخصية 
يبدو ســتكون  الدقيقة والتي  املرحلــة  يف هذه 

أصعب، لكن هذا القدر وال مفر منه«.
وقــال: » إصمدوا وأنا معكــم وال تخافوا من 

املســتقبل، كلنا ســوية عائلة واحــدة يف هذا 
التحدي. نجحنا يف الســنوات الســابقة برفع 
التحدي وســننجح بالرغم من التحديات املقبلة 
املجتمع  ى ماذا قد يأيت مــن  الصعبة، وســ
الدويل، واذكر ذلك حني أتيت يف املدة االخرية مع 
السفري الفرنيس اميانويل بون اىل هنا يف زيارة 
املؤسســة. ســنطرق أبواب املحبني واالصدقاء، 
واملســاعدات التي تأيت اىل لبنان كبرية لكن كام 
نطرق  ان  علينا  ية.  الطائفية مســت تعلمون 
ابواب اصدقائنا الســفراء، نأيت بهم اىل هنا يك 
يروا االنجاز وهــذا الرصح التعليمي والتوحيدي 

واالخالقي ونتابع«.
وختم »شــكرا لكم جميعا، الشي نزيه، الشي 

سامي وال تخافوا من املستقبل فأنا معكم«. 
العام  مــني  ل بكلمة  اســُتهل  اللقــاء  وكان 
، ثم كلمة باسم  للمؤسسة الشي سامي أيب املن
الهيئة التعليمية والعاملني يف املؤسســة ألقاها 
العرفان  مؤسســة  رئيس  حمص  رامي  الشــي 

التوحيدية الشي نزيه رافع .

عدوان: ال أمل 
باإلصالح  بوجود 
املنظومة املتحكّمة

االدارة  لجنــة  رئيس  غــرّد 
والعدل النائب جورج عدوان عرب 
القوية  »الجمهورية  »تويرت«: 
تخوض معركة رفع الحصانات، 
وتعترب أال أمل باإلصالح بوجود 

املنظومة املتحكمة«.

بزي: الساعات املقبلة 
يجب أن تُشكّل ارتقاء 

باملواقف خالل 
االستشارات 

اعترب عضو كتلــة »التنمية 
والتحريــر« النائــب عيل بزي 
أن »الســاعات املقبلة يجب ان 
ومواقف  اداء  يف  ارتقاء  تشكل 
الكتــل الربملانيــة واالحــزاب 
السياســية خالل االستشارات 
نطالقة  ك امللزمــة  النيابيــة 

لعملية االنقاذ«.
وفودا  اســتقباله  وخــالل 
بلدية وشــعبية وحركية، رأى 
االزمات  أنــه »يف زحمة  بزي 
املسؤولية  نتحمل  واالنهيارات، 
يف التصدي لها ونتطلع اىل ان 
املسؤولية  تلك  االخرون  يتحمل 
ة  بعيدا عن الشعبوية والسم
وبيع االوهام«، مجدداً نداءه اىل 
»مالحقة  بـ  املختصة  الجهات 
الذين  واملهربــني  املحتكريــن 
ميعنون يف ســل جلد الناس، 
معاناتهم  عــىل  يســتثمرون 

واالمهم وضيق احوالهم«.

ــل الـــلـــه: لــيــكــن الــتــكــلــيــف مــقــدمــة ــ حــســن ف
عــوائــق دون  مـــن  حــكــومــة  لتشكيل  فــعــلــيــة 

فضل  حســن  النائب  أكد 
اتصاالت  »هنــاك  أن  اللــه 
بني عدد مــن الكتل النيابية 
للتفاهم عــىل تكليف رئيس 
ضوء  ويف  للحكومة،  جديد 
ستحدد  املطروحة  الخيارات 
الكتلــة موقفها يف اجتامع 
وتعلنه  االثنني  صباح  تعقده 
امللزمة  خالل االستشــارات 
أن  واملهم  بعبــدا،  قرص  من 
يكون التكليف مقدمة فعلية 
دون  لتشــكيل حكومة من 
رشوط  اســتيالد  أو  عوائق 

تستنزف مزيدا من الوقت، ألن األولوية هي لتشكيل الحكومة 
ل االنهيار الحاصل«.  يعة يف  للقيام مبهامت إنقاذية 

كالم فضل الله جاء خالل لقاء مع اتحاد بلديات قضاء بنت 
جبيل عقــد يف مجمع أهل البيــت يف املدينة ناق حاجات 
يعة لقضايا  املنطقــة، وقال: »توجــد حاجة ملعالجــات 
حيوية مثل املياه والدواء وتوفري املازوت الذي تحول إىل تجارة 
وعة يف السوق الســوداء بأسعار عالية، مبشاركة  غري م
واضحة من املســتوردين الذين يزودون تلك السوق بكميات 
كات الكربى املســتوردة للمحروقات هي  كبرية، وبعض ال
من تشــجع عىل تجارة السوق السوداء، وتوزع كميات كبرية 
عيــة، والحل أن تبادر القــوى األمنية إىل  خارج األطر ال
مداهمة أماكن التخزيــن وأن تقوم الوزارات املعنية بالتدقيق 
كات، وأن يتم رفع الغطاء الجدي عن املحتكرين  بفواتري الــ
الذين يستغلون التغطية السياسية وغياب الرقابة واملحاسبة. 
ألن الجهات الرســمية املعنية ال تقوم بالجهد املطلوب، وكل 
ذلك يرتافق مع خضوع السلطة القضائية املعنية باملحاسبة 
لالرادة السياسية نفسها التي تحمي املتالعبني بحياة الناس«.

أضاف »بعض الذين يزايدون شــعبويا تحت شــعار رفع 
الحصانات يغشــون الرأي العام، ويســتغلون عذابات أهايل 

الناس  الشــهداء ويوهمون 
معركة  يخوضــون  أنهــم 
الحقائق،  فيقلبون  ألجلهم، 
وميارســون التضليــل ألن 
معركتهم الحقيقية سياسية 
وأصوات  الشــعبية  لكسب 
الذين رفضوا  الناخبني، وهم 
سابقا  الحصانات  إســقاط 
عىل  وأبقوا  األصــول  وفق 
الدســتورية  النصــوص 
محاكمة  ملنــع  كانت،  كام 
أنهم  يعني  ما  الفاســدين، 
إبقاء  هم مــن أســهم يف 
الصالحية الدســتورية للمجلس األعىل يف محاكمة الوزراء، 
الــذي يحدد قانونه آلية لرفع الحصانــة ال يوجد غريها، ومل 
يقبل سابقا القضاء تجاوزها بل كان مرصا عليها، وتنص عىل 
تقديم عريضة يوقعها خمس املجلس النيايب عىل األقل تهدف 
إىل رفع الحصانة، ويأخذ فيها النواب املوقعون صفة اإلدعاء 

عىل املتهمني لتحويلهم إىل املحاكمة«.
ليــة املعتمدة لرفع الحصانة عن  ولفت اىل أن »هذه هي ا
رئيس الوزراء والوزراء، وهو مــا حاولنا تعديلها يك ال تبق 
ليــة توجيه االتهام من  حصانــات عىل أحد، وتتطلب هذه ا
ثلثي أعضاء املجلــس، بناء عىل العريضــة النيابية، والذين 
عطلوا فرصة اإلصالح بذريعة املحافظة عىل الدســتور هم 
الذين جعلوا املمر اإللزامي لرفع الحصانة ســلوك هذا املسار، 
لية  وعندما يجتمع املجلس النيايب ســيكون أمامــه تلك ا
القانونية، وغري ذلك يحتاج إىل تعديل دســتوري ســبق وتم 
رفضه. فام عدا مام بدا ليصبح املعارضون إلقرتاحاتنا باألمس 
من املتحمسني الستنسابية تجاوز الدستور اليوم، أم أن هناك 
يفة سياسية جديدة مطلوبة قبل االنتخابات النيابية ولو  و
اقتضت اإلطاحة بكل األصول الدستورية والرقص عىل أوجاع 

الناس لتحقيق مكاسب رخيصة«.

نين سنعلن صبا اال
موقفنا من االستشارات

ل اللقا لمت خ لق  ل الل  ف

؟! سريعاً  الحكومة  ّلف  في ــداً..  تكليفه  جرى  ما  ا  إ الزوايا  ميقاتي  ــدّور  يُ هل 
دوليل بشعالين

يُفرتض أن تتكّشــف نتائج اللقاءات واإلتصاالت السياسية 
قبل يوم غد اإلثنني، فيام يتعلّق باإلستشارات النيابية املُلزمة 
التي ستنتهي بتكليف الشــخصية السنّية التي ستنال أكرثية 
أصــوات النّواب الحاليني. وحت الســاعة يبــدو واضحاً أّن 
املرشــحني األكرث حظّاً هام رئيس الحكومة األســبق نجيب 
ميقايت الذي بدأ مشاوراته مع جميع األفرقاء بعد عودته اىل 
لبنان من اليونان، والسفري الســابق والقا الحايل نّواف 
ســالم. علامً بأّن الدّفة متيل اىل ميقايت كونه »يجيد تدوير 
الزوايا، عىل ما قال رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون، 
وهو من النوع املتعاون الــذي يأخذ ويعطي«، عىل أالّ تحصل 
عليه الضغوطات من قبل نادي رؤســاء الحكومات السابقني 
للتشّدد وكسب الشارع السّني، ما من شأنه العودة اىل مسألة 

التكليف من دون إمكانية التشكيل.
وتقول مصادر سياســية عليمة بأّن ميقايت يريد التشكيل 
قبل التكليف، إذا ما جرت تسميته من قبل غالبية الكتل النيابية 
وتّم تكليفه بتأليف الحكومة الجديدة.. فقد أصبح واضحاً أّن 
»تّيار املســتقبل« و«كتلة التنمية والتحرير« وعدد من النّواب 
املســتقلّني سيســمونه، و«حزب الله« ال مُيانع وصوله اىل 
التقّدمي اإلشرتايك«. فالثنا  رئاســة الحكومة، و«الحزب 
الشيعي ينطلق من تســمية أي شخص يحصل عىل اإلجامع 
الســّني من قبل دار الفتوى و«تّيار املستقبل« ونادي رؤساء 
الحكومات الســابقني.. فيام يبق خيار »تكّتل لبنان القوي« 
الذي يّتجه اىل تســمية نّواف ســالم، رهن الساعة األخرية 
وكيفية تعاطي ميقايت معه خالل الساعات املقبلة. علامً بأّن 
حزب »القّوات اللبنانية« أعلن عدم تسمية أي شخصية كونه 

ال يوّد املشاركة يف أي حكومة جديدة.  
ء مؤكّدا حت الســاعة، فقد تبق  وأشــارت اىل أّن ال 
األمور عــىل حالها، حت ولو جرى تكليف ميقايت تشــكيل 
الحكومة، إذا مــا اعتمد املعنيون املنهجية ذاتها ومتّســكوا 
بالثلث املعطّل وباملعايري وبالتسميات وغري ذلك... أّما إذا اتفق 
الجميع عىل تأليف حكومة مؤّقتة لإلنقاذ مبا مُيكن، وإجراء 
اإلنتخابات النيابيــة يف موعدها، أي حكومــة إنتقالية أو 

حكومة تكنوسياسية أو غري ذلك، فسيسع عندها للتسهيل.
وفيام يتعلّق بالرئيس ميقايت الذي سبق وأن شكّل حكومة 
أجرت اإلنتخابــات يف العام 2005 بعد اســتقالة الحكومة 
آنذاك إثر اغتيال الرئيس رفيــق الحريري، ما قد يجعله يُوافق 
عىل تشــكيل حكومة وقف اإلنهيار ومواكبــة اإلنتخابات، 
لفتت املصادر نفسها اىل أّن الظروف مختلفة عاّم كانت عليه 
ذا الق ميقايت الرئيــس عون اىل منتصف  ســابقاً. ولهذا ف
ّن األمور مُيكن حلحلتها  خالل وقت قصري بدالً من  الطريق، ف

هدر املزيد من الوقت من عمر الوطن والعهد، هباء. 
وأوضحت أّن من سُيســّمي ميقايت يعــّول عىل مرونته، 
، وعىل  وعىل تدويره الزوايا، وعدم معاداته ألي طرف سيا
إمكانية تعاطيه مع جميع األفرقاء، عىل عكس الحريري الذي 
رفض التشاور مع باسيل، عىل سبيل املثال، لتسهيل التشكيل. 
ذا كُلّف ميقايت للتشــكيل، سيكون أمامه فرصة حقيقية،  ف
عىل ما ذكرت، ألن يكون »رئيــس الحكومة اإلنقاذي«، واىل 
تبييض صفحتــه التي تلّوثت يف فرتة ســابقة لدى اتهامه 
بتهريب أمواله اىل الخارج وتحديــداً اىل بريطانيا، ومبلفات 

أخرى تتعلّق بالفساد.  
وحت الساعة، تشري املعطيات اىل أّن ميقايت لن مُيانع من 
قبول هــذه املهّمة إاّل أنّه يريد أن يحصل عىل التعاون الداخيل 
معه قبل الخارجي ل يتمكّن من لعب دور اإلنقاذي الفعيل 
يل اىل اإلنهيار الكيّل.  للوضع اإلقتصادي واملايل واملعييش ا
وترى املصادر عينها، بأنّه لن يضع رشوطاً للقبول بالتكليف، 
إاّل أنّه ال يريد أن يتكّرر معه ما حصل مع الحريري الذي وضع 
ورقة التكليف يف جيبه نحو تســعة اشهر من دون أن يتمكّن 
من تشكيل الحكومة بســبب عدم وجود أي نّية أو إرادة لدى 
ذا كان هناك نّية فعلية داخلية  املعنيني بالتأليف. أّما اليوم، ف
يعاً، ال ســيام من قبل الواليات  وخارجية لوالدة الحكومة 
املتحدة وفرنســا، فال بّد من تقديم التسهيالت مليقايت، وعدم 

وضع العراقيل أمام مهّمته. 
وبرأيها، إّن الحامس الدويل لتقديم املســاعدات اإلنسانية 
للشعب اللبناين ال سيام عن طريق عقد املؤمتر الدويل الثالث 
لدعم الشــعب اللبناين مببادرة من الرئيس الفرنيس إميانويل 
ماكرون، وبدعم من األمم املتحــدة، يف الرابع من آب املقبل، 
بــدالً من 20 متّوز الجاري، عىل ما كان مقّرراً، ملا لهذا التاري 

من رمزية كونه يُصادف الذكرى األوىل النفجار مرفأ بريوت، 
إذا ما ترافق مع تســهيل الحكومة، فستولد قريباً. ولكن يف 
حال مل تقم دول الخارج بالتسهيل، وأرصّت عىل بقاء الوضع 
يف لبنان عىل حاله، وعىل الغرق يف املزيد من الفو عىل 
ّن ميقايت يف حال جرى تكليفه سيعتذر عن  الصعد كافة، ف
التشكيل، ونعود عندها اىل نقطة الصفر، واىل استمرار البالد 

ّل الحكومة املستقيلة التي ال تقوم بترصيف أي أعامل. يف 
نّه  أّما إذا وافق ميقايت عــىل التكليف، عىل ما أضافت، ف
ســيكون رئيس الحكومات املقبلة، وليــس فقط الحكومة 
الحالية، ســيام إذا ما نجح يف تشــكيل حكومة التوازنات، 
واتخذت الحقاً قرارات حاســمة فيام يتعلّق بوقف اإلنهيار 
اإلقتصادي ومبســاعدة الناس عىل حّل مشاكلهم العالقة، 
السيا  اإلســتقرار  املحافظة عىل  بالتايل اىل  وســعت 
واألمني يف البالد. غــري أّن كّل ذلك يتوّقف عىل نوايا الداخل 
والخــارج. فالجميع يعلم بأّن الحريري مل يُشــكّل ألّن أحداً 
مل يكن يريد والدة حكومة جديدة يف لبنان خالل األشــهر 
املاضية، بسبب لعبة املصالح الشخصية والدولية يف لبنان 
واملنطقة. فأي دولة مل تسع فعلياً أو تضغط لتغيري الجمود 
القائم، وقد اكتف اإلتحاد األورويب بالتلويح بالعقوبات عىل 
السياســيني من الصف الثاين مــن دون أن يفرض اي منها. 
علامً بأّن فرض العقوبات األمريكية عىل عدد من الشخصيات 
اللبنانية مل يؤثّر ال عىل أدائها وال عىل مواقفها السياســية، 
أي أنّه مل يــأت بالنفع عىل البالد، ال بل عىل العكس أّدى اىل 
حصول اإلنهيار اإلقتصادي واىل معاناة جميع اللبنانيني غري 

املعنيني بها.    
ّة إمكانية فعلية اليوم، بعد  وختمت املصادر ذاتها بأنّــه 
اعتذار الرئيس الحريري عن التشكيل، إلنقاذ البلد أو عىل األقّل 
لوضعه عىل السكّة الصحيحة له، من خالل تشكيل حكومة 
جديدة تبدأ باإلصالحــات املطلوبة وتُفرمل اإلنهيار الحاصل. 
ومن سُيوافق عىل تحّمل هذه املســؤولية، أي عىل أن يكون 
رئيــس الحكومة اإلنتقالية، أمامه فرصــة للبقاء يف مكانه 
يف املرحلة املقبلــة اىل حني تحقيق اإلصالحات الشــاملة. 
فهل ســُيوافق ميقايت عىل خوض هــذه املغامرة اإلنقاذية، 
وط املضادة،  وط والــ أم ســيصطدم، كام ســلفه، بال

تية من الداخل والخارج وبالعراقيل ا

صغر سًنا : مرضى كورونا ا بي ا
ير امللقحين أصبحوا باملستشفى و

اشار مدير مستشف بريوت الحكومي فراس األبيض، إىل 
انه »كام هو متوقع، تســتمر حــاالت الكورونا الجديدة يف 
لبنان يف االرتفاع. ما يزيــد القلق هو ما ذكر أمس االول عن 
زيادة بنســبة 30% يف الحاالت الحرجة يف يوم واحد، كام 
تجاوز معدل الفحوصات املوجبــة 4%، وهو اعىل معدل منذ 

عدة أسابيع«.
ويف ترصيح عرب موقع التواصل اإلجتامعي، لفت األبيض إىل 
أن »املر الذين تم إدخالهم اىل مستشــف بريوت الحكومي 
مؤخًرا هم أصغر سناً من ذي قبل. يف األسبوعني املاضيني، كان 
متوســط عمر املر 48 عاًما. ومل يتلق اللقاح ايا من املر 
الذين تقــل أعامرهم عن 50 عاًما، فيــام تلق 5 مر جرعة 

واحدة. وكان عمر املريض الوحيد امللقح بجرعتني 86 عاًما«.

دوية سيزيد  »التجّمع الطّبي«: فقدان ا
ولّية  الوفيات ومصرف لبنان يتحّمل املس
اعترب رئيس »التجمع الطبي االجتامعي اللبناين« الربفسور 
رائف رضا، أن »فقدان الدواء ســيزيد الوفيات عاجال أم اجال، 
خصوصا عند مــر الحاالت املزمنة واملســتعصية، ومن 
املؤسف والخطري صعوبة واستحالة تأمني البديل، وخصوصا 
أن انقطاع الدواء عند بعض الحاالت ســيحدث حاالت فقدان 

يع«. الوعي مام يؤدي اىل املوت ال
وحمل التجمع الطبي »املســؤولية املبارشة لكل من وزارة 
الصحــة ومســتودعات االدوية التي تخزن الــدواء وتخفي 
الفواتري واالدوية املدعومة من أجل االحتكار وكســب املال، 
عىل حساب موت املر والتحجج وتقاذف التهم«. كام حمل 

»مرصف لبنان وحاكمه عدم تأمني املال الالزم لدعم الدواء«.
، وهذه  وأســف أن »تقفل الصيدليات أبوابهــا أمام املر
مخالفة أخالقية لدور ومهنــة الصيدلة وجرمية موصوفة 
، وال يقبل تربيرها يف هذه الظروف االقتصادية  بحق املر

واالجتامعية والصحية الخانقة«.

ــا  ــطــروح ــي لـــيـــس م ــ ــرام ــ ــم ك ــ ــان: اسـ ــ ــي ــ ــرادون ــ ــق ــ ب
اكد أمــني عام حــزب »الطاشــناق« هاغوب 
بقرادونيان، يف حديث تلفزيوين أن »همنا الوحيد 
كان أن تتألف حكومة وإن تطلب منا ذلك تضحيات. 
ميكننا ان نقوم بذلك«. وأشــار إىل أن »تشــكيلة 
الحريري كانت تشــكيلة اعتذار. والفرنسيون مل 
يتمكنوا مــن انجاح مبادرتهم. اليــوم نحن امام 
مرحلة جديدة، والســفري السابق نواف سالم غري 
الحكومة، فهو يريد صالحيات  مستعد لرئاســة 

استثنائية، وهذا غري موجود يف املجلس النيايب«.
ورأى أن »رئيــس »تيــار الكرامــة« النائب 
فيصل كرامي شخصية ســنية مهمة، ولكنني 
ن، فبعض  أعتقد أن اســمه ليس مطروحــا ا
اوســاط حزب الله هي من طرحت اســمه وال 
اعلم ان كان التيار يريد ذلك«. وأشــار إىل أنهم 
سيســريون »بالشــخص الذي يعطي برنامجا 

مقنعا للبنانيني«.

ــا فــي قبر  ــقـ عــكــر تــفــقــدت مــركــز الــبــحــ واإلنـ

ولتها ل  خ
ووزيرة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  إختتمت 
بالوكالة  الخارجيــة واملغرتبني  الدفاع ووزيرة 
يف حكومة ترصيف األعامل زينة عكر زيارتها 
قربص، بتفقد مركز البحث واإلنقاذ يف الرنكا، 
يرافقها نائب رئيس األركان العميد الطيار بسام 
ياسني، ســفرية لبنان يف قربص كلود الحجل 
واملقدم هيثم درغام. وكان يف إســتقبال عكر 
قائد املركز العميد اندرياس شاراملبيدس وأعضاء 

املركز.
وجالت عكــر يف أرجاء املركــز، وإطلعت من 
واإلنقاذ  البحث  وعمليات  املهام  عىل  املســؤولني 

التي يقومون بها، إضافــة اىل التقنيات املتطورة 
يف عمليات إنقاذ السفن ومن عىل متنها، يف حال 
تعرضوا لحــوادث يف البحر، وعمليات البحث عن 

عيني. املفقودين وإنقاذ املهاجرين غري ال
وخالل اإلجتامع الذي عقد يف مبن املركز، جرى 
نشاء مركز  البحث يف موضوع اإلتفاقية املتعلقة ب
مامثل يف لبنان، بالتعاون مع قربص. وكانت عكر 
قد إستمعت من املسؤولني القبارصة اىل تأكيدات 

حول إعادة تفعيل العمل لتحقيق هذا األمر.
ويف الختــام، وقعت عكر كلمة يف الســجل 

الذهبي، وقدم لها رئيس املركز هدية تذكارية. 
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ــف بـــــمـــــا يـــــــقـــــــارب الـــــــــــــــ60 صـــــوتـــــاً  ــ ــي ــ ــل ــ ــك ــ ـــت مــــيــــقــــاتــــي الـــــــــى الـ
ــدة«! ــ ــدي ــ ـــى »صـــفـــحـــة ج ــ ــح ال ــم ــل ــــف... وعــــــون ي ــي ــ ــأل ــ ــت ــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ال

عيل ضاحي

فور عودة الرئيس نجيب ميقايت اىل بريوت يف الســاعات 
املاضية، يؤكد مطلعون عىل اجوائه ان الرجل بدأ اتصاالته مع 
القوى املؤثرة يف تأليف الحكومة وال سيام مع رئيس مجلس 

النواب نبيه بري.
ويف مقابــل تزخيم ميقايت ملشــاوراته، قبل 24 ســاعة 
من استشــارات االثنني النيابية يف بعبــدا وترجمة اليجابية 
اي،  تؤكد اوساط  سياسية تواكب »مشوار »ميقايت نحو ال
بارزة يف تحالف حركة امل وحزب الله لـ«الديار« وجود ارتياح 
« للترصيحات االيجابية التي ادىل بها رئيس  كبري لدى »الثنا

الجمهورية ميشال عون يف مقابلة اعالمية امس.
والتــي بادر فيها مبواقــف ايجابية تجاه الرئيســني بري 
وميقايت. وهي تتمن ان تشكل »صفحة جديدة« يف مقاربة 

العهد للعالقة مع باقي االطراف.
وخصوصاً بعد التشــنجات الكبرية التي شــهدتها الفرتة 
االخرية بــني عون وبري عرب البيانات املتبادلة بني بعبدا وعني 

التينة وصوالً اىل ترصيحات بالجملة ملســؤولني ونواب من 
الطرفني، وذلك عىل خلفية التفاوض الحكومي خالل تكليف 
الرئيس الحريري ومبادرة بري والتي التف عليها عون والنائب 

جربان باسيل.
واكد عون خالل املقابلة املذكورة ان »ليس هناك عدائية مع 
ا يوجد تزاحم، لكن هناك من يدخل احياناً عىل الخط  بري وإ

.» من خارج السياق للتشوي
وتشري االوســاط اىل ان اعالن عون االســتعداد للتعاون 
مع ميقايت وان »االخري يجيد تدويــر الزوايا، وهو من النوع 
املتعــاون الذي يأخذ ويعطي«، يؤكــد ان درب ميقايت االثنني 

باتت »سالكة وآمنة«.
حيث تؤكد املعلومات ان باســيل لن يســمي ميقايت ولكن 
لن يســمي غريه، وســيرتك الخيار لغري الحزبيني او للنواب 
املحســوبني عىل العهد حريــة التصويت مليقــايت وبالتايل 
سيكون هناك اصوات مســيحية مريحة مليقايت بني 30 و35 

نائباً. 
وتكشف االوساط ايضاً ان ال خالف بني حزب الله وباسيل، 

عىل ترشيح ميقايت للحكومة. والطرفان »ال حامسة« لديهام 
عىل ميقايت وشخصه، ولكن ال فتور او جفاء معه.

ويعترب حزب الله كام باســيل ان ميقايت يحوز عىل ر 
القوى السنية السياســية والدينية والشعبية، وقد ال يسميه 
كام فعل مع الحريري لكنه ســيتعاون معه اىل اق درجة 

النجاح مهتمه.
وهذا يعنــي وفق االوســاط ان مع بعض اصــوات كتلة 
عون واصوات كتلة بري واملردة واالشــرتايك وُســّنة 8 آذار 
و«املستقبل«، ســيحصل ميقايت عىل ما يقارب ال،60 صوتا 

من اصل 118 نائبا حالياً.
وتكشف االوساط ان االتصاالت بدأت يف الساعات املاضية 
حول شكل الحكومة وتأليفها، ويبدو انها ستنطلق من املبادرة 
الفرنســية ومن 24 وزيراً )18 اختصاصــا، و6 وزراء دولة 
ميثلون الطوائف الستة، 3 مسلمني و3 مسيحيني( باالضافة 
اىل شــكل بيانها الوزاري والذي سيكون من بندين اساسيني 
االول: االنقــاذ وإدارة االزمــة. والثانية« اجــراء االنتخابات 

النيابية يف وقتها بني آذار ونيسان املقبلني.

رمزية يوم 25 تموز عند السريان
افرام الياس حلبي
باحث سيا واجتامعي

وما ادراك ما هو هذا اليوم 
يان ،النهــم يتذكرون تلك  انه يوم مقدس عنــد ال
الدماء الّزكية الّتي ســالت  فروت ارض لبنان ،فأضحت 
تلك الدماء ســياجاً منيعــًة للبنان،فتلــك الدماء كانت 
ت  املــدد للوجود املســيحي الحــّر،يف لبنان،والّتي ك
ي  مقولــة وزيــر الخارجيــة االمرييك االســبق«ه
كيســنجر«)1973-1977( والّتي كانــت مفداها ،بجعل 

لبنان الوطن البديل لالجئني الفلسطينيني.
يــان العهد وامليثاق  25 متــوز من كل عام ،يُجدد ال
مع شــهدائهم،وايضاً يُجــددون العهد مــع لبنان،ذاك 
يان ،الجــل ان يبق لبنان  العهد الــذي تعمد بدماء ال
وطنــاً حراً ومســتقالً ،ومنارة للتنــوع والتعدد الديني 
للمضطهدين  العامة،وملجأ  للحريات  والحضاري،وواحة 

ق املعذب. يف ديجور هذا ال
،كان يوماً عصيباً،حيث استشــهد  25 متــوز 1976 
ات مــن مقاتليهم وهم يحاولون اســقاط مخيم  الع
»تــل الزعرت«)مخيــم الصمود والتصــدي يف االدبيات 
الفلســطينية( حيث تســابقوا عىل وضــع وغرز العلم 
اللّبنايّن فيه وال ســيام »تلة املري«والّتــي عانق ثناياها 
الشهيد«شــمعون شمعون«،حيث استشــهد وهو ينظر 
اىل العلم اللّبنايّن خفاقــاً ،مرفرفاً،مؤكداً »لبنانية ارض 

املخيم«.
يان هي جــزء ال يتجزأ من شــهادتهم  شــهادة ال
للحق،وهذا ليس بغريب عن شيمهم ومزاياهم،فهم حملوا 
السيد املسيح ،ليشــهدوا للحق ،وليفتدوا  الفادي  صليب 

بدمائهم،الوجود املسيحي. 
فهم تعــودوا ان يقدموا عىل مذبح الوطن ،الشــهداء 
،قوافل تلــو القوافــل،يف جلجلة مســتمرة منذ بزو 
املســيحية االوىل ،وصوالً اىل االبادة الجامعية واملجازر 
ضد االنســانية وسياســة التهجري املمنهجة و التطهري 
العرقي،منذ مجازر »الســيفو«1915 املرتكبة بحقهم من 
قبل الســلطنة العثامنية واعوانها من بعض العشــائر 
الكرديــة يف االناضول وجنــوب رشق تركيــا الحالية 
،واســتئصاله من ارض اجداده وابائه،ومل ينته مسلسل 
يان ،حّتــ االمس القريب  املجازر واالبــادات بحق ال
لالقتالع  ياين  املســيحي-ال الوجود  تعــرض  ،عندما 
يف ســوريا والعراق،عىل يد تنظيم الدولة االسالمية يف 

العراق و الشام صيف 2014.
يــان يف لبنان  ورغم كل هذه املعانــاة ،ما يزال ال
،يصنفون ضمن  خانة »االقليــات«،ذاك املصطلح البائد 
،حيث ما يزالون يعانــون من الغ الفاح و التهمي 
الشــاذ عن املألوف واملتعمد من قبل الحكومات اللبنانية 

املتعاقبة ،فمت ستتحقق »املواطنة الكاملة«
ام ان مقولة دولة رئيس مجلس الوزراء االسبق املغفور 
له »صائب بك سالم«- رحمه الله  هي السائدة يف لبنان:

يف لبنان ،«مواطنني اوالد ست ومواطنني آخرين اوالد 
ب االصنام  جارية«هي الســائدة  امل يحــن الوقت ل

وانشاء دولة االنسان واملواطنة واملؤسسات والقانون.

اإلســــتــــشــــارات ــغـــي  ــلـ تـ وال  ــي  ــاتـ ــقـ ــيـ مـ تـــســـمـــيـــة  تـــعـــتـــرض  تـــعـــقـــيـــدات 
هيام عيد

عىل  التــداول  قيد  مــن ســيناريو  أكرث 
الساحة الداخلية، وذلك مع تنامي التعقيدات 
واإلستشــارات  التكليف  بعمليــة  املحيطة 
النيابية املرتقبة مبدئياً اليوم يف قرص بعبدا 
لتشكيل  جديدة  شــخصية  تسمية  أجل  من 
الحكومة بعد اعتذار الرئيس ســعد الحريري 
عن هذه املهمة. ولكن، وعىل الرغم من هذه 
ن مصدراً نيابياً يف كتلة بارزة،  التعقيدات، ف
يشــّدد عىل أن اإلثنني املقبل سيشــهد أوالً 
انطالق اإلستشــارات النيابية، وثانياً تكليف 
الرئيس نجيب ميقايت، عىل أن تشهد املرحلة 
واملفاوضات  املشــاورات  من  جولة  الثالثة، 
الهادفة إىل تذليل العقد الناشئة عىل طريق 
تأمني التوافق الســيا عىل خيار تسمية 
يع مسار  الرئيس ميقايت، وذلك، متهيداً لت
التأليــف، ويف أقرب موعــد ممكن، وفق ما 

اتفقت عليه كل املرجعيات السياسية املعنية بامللف الحكومي 
نتيجــة الواقع الداخيل الصعب واألزمــات املرتاكمة عىل كل 

املستويات.
ويكشــف املصدر النيايب نفســه، عن معارضة لفريق رئيس 
الرئيس ميقايت،  لتســمية  الحر«  الوطني  الجمهورية و«التيار 
وألسباب تختلف عن أســباب معارضة »القوات اللبنانية« التي  
أعلنت عدم وجود مرّشــح لديها، فيام تؤكد أوساط كتلة »لبنان 
القوي« وجود مرّشح لديها يف اإلستشارات اإلثنني املقبل، ولكنه 

ليس الرئيس ميقايت، الذي تدعمه أطراف الغالبية النيابية.

ن املصدر ذاته، والذي يشــري إىل مشاورات  يف املقابل، ف
مكّثفة عىل خط »الثنا الشــيعي« - ميقــايت، بدأت أخرياً 
وستستمر حت اإلثنني، يتوّقع حلحلة ولو محدودة عىل هذا 
الصعيد، خصوصاً وأن مرّشــح »التيار الوطني« وهو السفري 
السابق نّواف سالم، ال يحظ بأي دعم محيل، وحت خارجي، 
حت الساعة، كام أنه أعلن رصاحة وبوضوح رفضه لتسميته، 
وإن كان سيكون يف لبنان خالل األسبوع املقبل، وذلك بحسب 

املصدر النيايب نفسه.
ويستبعد هذا املصدر، تأجيل اإلستشارات النيابية غداً، كون 
ما من فريق يرغب بتحّمل مسؤولية أي تعطيل أو تأخري لعملية 

التأليف، والتي تحّولت إىل األمل الوحيد لدى 
املواطنني من أجل الخروج من دّوامة اإلنهيار، 
ويشــري يف الوقت نفســه، إىل أن الرئيس 
ميقايت سيعقد اليوم األحد لقاءات وسيقوم 
باتصاالت باتجاه مرجعيات سياســية، ويف 
مقّدمهــا الرئيــس نبيه بري، كام رؤســاء 
الحكومات السابقني، وذلك، قبل اإلعالن عن 
موقفه النها من العملية برمتها. ويوضح 
املصدر نفســه أن ميقــايت، يطرح يف هذه 
الحكومي،  املســار  محطات  كل  اإلتصاالت، 
وليس فقط التســمية والتأليف، بل يتخط 
هذه الحــدود إىل الربنامج الحكومي، والذي 
يرفض ميقــايت أن يكون فقط مقترصاً عىل 
إدارة األزمة املالية واإلقتصادية واإلجتامعية 

وإجراء اإلنتخابات النيابية املقبلة.
ويف سياق متصل، يتحدث املصدر النيايب، 
عن دعم خارجي يحظ به ترشــيح الرئيس 
ميقايت عــىل الصعيدين العــريب والغريب، 
أي دول الخليج وباريس وواشــنطن، والتي تؤكد عىل أهمية 
تشــكيل حكومة كخطوة إلزامية لوقف الســقوط الحاصل 
والقيام بتنفيذ مشــاريع اإلنقاذ امللحــة، وبالتايل، الحصول 
عىل الدعم املوعود مــن املجتمع الدويل ومن مجموعة الدول 
ل اإلستعداد املُعلن من قبل هذه األطراف لتقديم  املانحة، يف 
وط يف مقّدمها اإلصالح واإلدارة الشّفافة  املساعدة، ولو ب
واإلنقاذ عرب برامج تســتجيب لخارطة الطريق املعلومة من 
الجميــع، وأول محطة فيها هي املفاوضات مع صندوق النقد 

الدويل للخروج من أزمة اإلنهيار املايل.

ــة  ــيـ ــمـ ــسـ بــــــوصــــــعــــــب: قـــــبـــــل تـ
مواقفه مــعــرفــة  يــجــب  شــخــ  أّي 

غرّد النائــب إلياس بو صعب عرب حســابه عىل »تويرت«، 
قائالً: »تصويباً لتغريدة فادي عبود: يف الواقع اتصل ليسألني 
من سأسمي لرئاسة الوزراء فبادرت إلجابته بأنّه قبل تسمية 
أي شــخص، يجب معرفة موقفه مــن التدقيق الجنا والـ 
IMF وإجراء انتخابات شــفافة مبوعدها ألبني عىل اليشء 
مقتضاه. لذا استغرب تغريدته كام وردت كونه سمع موقفي 

قبل أن يسأل«.

ــة  ــّي ــان ــن ــب ــل وهــــــاب: كــــّل الـــقـــوى ال
لــهــا قـــــــرار  ال  »دامـــــــــا«  أحــــجــــار 

غرد رئيــس حزب »التوحيد العريب« الوزير الســابق وئام 
وهاب عرب حسابه عىل »تويرت«: »كل القوى اللبنانية أحجار 
داما ال قرار لهــا وعندما يصدر األمر الخارجي ننصاع جميعاً 
هذا قدر لبنان عــرب التاري يا ليثنا نســتطيع تغيري الواقع 
جيال القادمة. ومن يســأل عن  ونبنــي نظاماً مســتقراً ل
الحكومــة نقول له فت عام يجري بني واشــنطن وطهران 

والرياض وباريس ودمشق«.

ــر به ــســي نـــحـــاس: املـــســـار الـــــذي ي
يُداهمه... الوقت  فيما  البيطار طويل 

رأى النائب نقوال نحاس ان » املحكمــة العليا أهّم من املحكمة 
ع منها، ويرأسها القا سهيل عبود ومعه 8 قضاة  العدلية وأ
من أهّم القضــاة يف لبنان«، الفًتــا اىل ان »قضّية بحجم قضّية 

انفجار املرفأ هي قضية أمن قومي، تسقط أمامها الحصانات«.
وأوضح نحاس يف حديث تلفزيوين، ان »املسار الذي يسري 
به املحقــق العديل طارق البيطار طويــل، وال يزال يدور يف 
الحلقة الخارجّية بعيًدا عن اللّب، فيام الوقت يُداهمه«، مشريًا 
ع، اذ  اىل ان »املحكمــة العليا، تُوصل اىل الهدف بشــكل أ
ان العائــق أمام املحكمة العدلية اليوم هو الحصانات، أّما يف 

املحكمة العليا فرُتفع الحصانات تلقائًيا«.
وقال »انا مقتنع بأننا يجــب ان نذهب اىل املحمكة العليا 
وليس اىل املحكمــة العدلية، ولكن ســحبت توقيعي ألن ال 
ّ عليه، ال  ّ عليها، وأّي قرار ال اجامع ســيا توافق ســيا
يسري وال يصل اىل نتيجة«، مضيفا »أنا أتحّمل تبعات قراري«.
ع يف تبيان الخيط الذي  وطلب من القا البيطار »أن يُ

ال يزال مفقوًدا، ويف حال صودف مبعّوقات فالُيعلن عنها«.

ــّر«:  ــحـ ــي »الـــوطـــنـــي الـ ول فـ ــ ــسـ مـ
ــي  ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ لـــــــــن ُنـــــــســـــــّمـــــــي م

غرد املســؤول عن العالقات الدولية يف »التيار الوطني 
الحــر« طارق صادق عرب صفحتــه يف »تويرت«: »نحن لن 
نسمي امليقايت رئيســا للحكومة، وسنعطي فرصة قصرية 
للتشكيل قبل االستقالة من املجلس النيايب. امليقايت مرشح 
األمريكان واملنظومة الفاسدة، بينام نواف سالم كان سفريا 
للبنان يف األمــم املتحدة وميلك تاريخــا عروبيا ومنارصا 
لفلســطني. بفهم بري والحريري وجنبالط ميشو مبيقايت 

بس الحزب لي

ــة:  ــلـ ــار زحـ ــ ــج ــ ــى جـــمـــعـــيـــة ت ــقـ ــتـ درويـــــــــ الـ
ــهــا ــاجــون ــحــت ت ــدة  ــاعــ ــ ــس ــ ُم أّي  لـــكـــم  ــدم  ــ ــأق ــ س

ل اللقا خ
أشار رئيس اساقفة  الفرزل وزحلة والبقاع 
للروم امللكيني الكاثوليك  املطران عصام يوحنا 
دروي ، خالل لقائه الهيئة اإلدارية الجديدة 
لجمعية تجار زحلة برئاسة زياد سعادة، إىل 
أنه »بالرغم من انتهاء واليتي قريباً ســأبق 
معكم واىل جانبكم، اقدم لكم اي مســاعدة 
تحتاجونها من خالل عالقايت الخارجية مع 
الجمعيات العاملية، لــ نعيد زحلة اىل ما 

كانت عليه ال بل افضل«.

وتابع »أنا اعــرف ان هناك اليوم رؤية 
لدى الجمعيات العاملية لتحســني الوضع 
يف لبنــان عــرب الجمعيــات األهلية، 
وبالتعــاون معهم باســتطاعتنا القيام 
بأمور كثرية، املهم ان نبق موحدين كام 
ن وال ندع احــد من الخارج يفرق  انتم ا
اً قوية اذا كانت موحدة،  بيننا. زحلة دا
زحلة تكون مبدعة اذا كان كل اوالدها يداً 

واحدة وقلباً واحداً.«

ــي يـــــــزور حــــــداد:  ــ ــواتـ ــ ــع وفــــــد قـ ــ عـــقـــيـــ مـ
ــطــأ ــاء كـــّل مـــن أ ــب الــقــ نــتــمــّنــى أن يــحــاس

ر حداد ز فد القوات 

زار وفــد مــن »القــوات 
اللبنانيــة«، موفدا من رئيس 
جعجــع،  ســمري  الحــزب 
يف إطــار الجــوالت عــىل 
املرجعيات الروحية والقيادات 
جزين،  منطقة  السياســية، 
»الجمهورية  ضم عضو تكتل 
جــورج  النائــب  القويــة« 
عقيــص، الوزيــر الســابق 
العام  األمني   ، الريا ملحم 
يارد،  غســان  ل«القــوات« 
مســاعد األمني العام لشؤون 
جوده  أبو  جوزيــف  املناطق 
ومنسق منطقة جزين جورج 

عيد.
بدأت الجولة من صيــدا بزيارة ملطران صيدا 
ودير القمر للروم الكاثوليك املدبر الرسويل عىل 

أبرشية صور إييل حداد .
اللقاء، شــدد عقيص عىل أن »الحديث  بعد 
األهــم اليوم يكمن بالحكومة واالستشــارات 
النيابية يوم االثنني وما سيسفر عنها«، مضيفا 

ارا  »حت لو تشكلت الحكومة، إال أن هناك أ
إىل  إضافة  بــريوت،  كانفجار  حصلت،  كبرية 
عملية ســلب أموال الناس، وعىل من قام بهذه 
األفعال الجرمية أن يحاسب، من هنا نتمن أن 

يتمكن القضاء من محاسبة كل من أخطأ«.
وتفقد الوفد بعد ذلك مستشف جزين، حيث 
أطلقت حملة التلقيح التي تنظمها القوات يف 

املنطقة.

ــاتـــي  ــقـ ــيـ فـــــــرعـــــــون: ســــيــــتــــّم تـــكـــلـــيـــف مـ
ــري ــحــري ــذبـــوا ال ــا عـ ــوه بــالــتــألــيــف كــم ــذب ــع وســي

فرعون،  ميشــال  الســابق  الوزير  اعترب 
أن »املهــم ليــس التكليف بــل التأليف وأنه 
من املفرتض أن تشــكل حكومــة إنتخابية 
وإصالحية، إذ أن الحلول بطيئة وذلك ال يب 

بالخري«.
وأعــرب يف ترصيــح عن تخوفــه، من 
»حتمية اإلنزالق إىل الفو والعنف بسبب 
ب األمنني الغذا والصحي، خالل األشهر 
املقبلــة، وصعوبة وضع األجهــزة األمنية 
والقضائية ما قــد يؤدي اىل انفجار أو حالة 
««، مضيفــا »إن لعبة الوقت إنتهت،  طوار

وأن اإلنهيار املرتقب تأخر أشهرا جراء الدعم، 
وأن لعبة التعطيل التي أوصلتنا إىل هنا ال تزال 
معتمدة يف رأس الســلطة ولو عىل حساب 

.» اإلستقرار وكرامة العي
واعترب أنه »ســيتم تكليف نجيب ميقايت 
وســيعذبوه بالتأليــف كــام عذبوا ســعد 
الحريري«، مشــريا إىل »قيام كباش إقليمي 
الرئاسية،  التســوية  بعد سقوط  لبنان،  يف 
األعــوام 2004  الــذي حصل يف  كالكباش 
و2008«، مشــددا عىل أن »املحطتني األخطر 

هام قبيل اإلنتخابات النيابية والرئاسية«.

ــع مــــع وفـــــــود زارتـــــه  ــ ــاب ــ ــا ت ــبـ ــنـ ــور جـ ــمـ ــيـ تـ
ــف  ــ ــات ــ ــه ــ ــاء واملــــــيــــــاه وال ــ ــرب ــ ــه ــ ــك ــ ــا ال ــ ــاي ــ ــ ــ ق

ار تق  يمور  م
النائب  ركز رئيس »اللقــاء الدميوقراطي« 
تيمور جنبالط، خالل اســتقباالته يف قرص 
املتصلة  القضايــا  معالجة  عــىل  املختارة، 
، وانعكاسها املبارش  بانقطاع التيار الكهربا
عىل توقف مضخات املياه التي تغذي مناطق 
الجبل مبياه الشــفة، وكذلك توقف سنرتاالت 
الهاتف، معطيــا توجيهاته الالزمة، ومكلفا 
نواب »اللقاء الدميوقراطي« ومســؤولني يف 
التواصل مع  االشــرتايك«  التقدمي  »الحزب 

املؤسسات املعنية قبل تفاقم املشكالت.
كام اســتمع جنبالط اىل شــكاوى وفود 
بلدية وأهلية عدة زارته وأثارت معه مطالبها 
وحاجاتهــا، وذلك يف حضــور النواب أكرم 
، هادي  شهيب، بالل عبد الله، فيصل الصاي
أبو الحســن ووائل ابو فاعور، ومستشــار 

النائب جنبالط حسام حرب.
ويف هذا السياق، أثار وفد من عني زحلتا، 
ضــم املجلس البلدي مشــكلة انقطاع التيار 
الكهربا عــن محطة مياه نبــع الصفاء، 
ومثلــه وفد مــن بلدية بشــتفني وعدد من 

رؤساء البلديات يف املنطقة شكوا توقف عمل 
الكهرباء  انقطاع  بســبب  الهاتف  سنرتاالت 

ومادة املازوت عن املولدات.
ومن زوار املختارة، وفدان من بلديت الفوارة 
والفريديس، شكرا لجنبالط ومن خالله رئيس 
»الحزب التقدمي االشــرتايك« وليد جنبالط، 
معالجة ذيول مشــكلة حصلت بني أبناء من 
البلدتني. كذلك ح مدير املؤسســة العامة 
العامة لالســواق االســتهالكية زياد شيا، 
وع التطويري  طالبا من جنبالط دعــم امل
حاصبيا  بلدية  رئيس  طلب  كذلك  للمؤسسة. 
لبيب الحمرا مع وفــد من املجلس البلدي من 
جنبالط، حضور وتدشني االوتوسرتاد الجديد 
يف البلدة، بالتعاون مع الجي يف عيده 2 آب 

املقبل.
واســتقبل جنبالط وفدا مــن ادارة نادي 
بدغان الثقايف، ووفدا من ادارة نادي شــعلة 
الكــامل يف بعقلني، باالضافــة اىل وفد من 
عائلة ابو مرعــي يف كرتمايا، وآخر من بلدة 

بتاتر، لعرض مطالب اجتامعية.
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»التربية« تستقبل طلبات املرشحين الذين 
ائق ترشيحهم تمنعت مدارسهم عن تسليمهم و

أعلن املكتب اإلعالمي يف وزارة الرتبية والتعليم 
العــايل، يف بيــان، أن »دائــرة االمتحانات يف 
املبن املركزي للــوزارة مفتوحة وتعمل عىل مدار 
الســاعة، حت يف عطلة نهاية األســبوع، وهي 
تســتقبل الطلبات الخطية من املرشــحني الذين 
متنعت مدارسهم عن تســليمهم وثائق الرتشيح 
لالمتحانات الرســمية ألســباب مادية. كام أن 
مكاتــب املناطق الرتبويــة يف املحافظات كافة 
تفتح أبوابها اليوم الســبت ويوم غد األحد، لتلقي 
الطلبات الخطية من املرشــحني ونقلها إىل دائرة 
االمتحانات، وبالتايل إعداد وثائق ترشــيح بديلة 
الرســمية«. االمتحانات  بداية   للمرشــحني قبل 
 PCR ودعا املرشــحني الذين يتبني من فحوص ال

أن إصابتهم بفــريوس كورونا إيجابية، إىل »عدم 
املنطقة  االمتحانــات، وتزويد  إىل مراكز  التوجه 
الرتبوية بصورة عن نتيجة الpcr اإليجابية، ألنه 
ســوف يصار إىل التعويض عليهم بعد ان تدرس 
وبالتنســيق  الفاحصة.  اللجان  قبل  ملفاتهم من 
مع وزارة الصحة، ســيتوفر فحص الpcr  اليوم 
بصورة مجانية يف املراكز املذكورة أدناه حســب 
االوقات املحددة يف الجدول للمرشــحني املصابني 
الذين يريدون غــدا اجراء الpcr للتأكد اذا ما كانوا 
قد ماثلوا الشفاء او املرشحني الذين لديهم عوارض 
ويريدون اجــراء الفحص ويكفي أن يجلبوا معهم 
بطاقة الرتشيح ليتسن لهم اجراء الفحص مجانا 

من دون موعد«.

ــمــهــنــي ــل املــــــجــــــذوب واملـــــــديـــــــرة الــــعــــامــــة ل
ــي املــنــاطــق ــي فـ ــهــن ــر امــتــحــانــات امل ــدا ســي ــق ــف ت

د ل الجولة  الطر الجد خ

تفقد وزير الرتبية والتعليم 
العــايل يف حكومة ترصيف 
األعــامل طــارق املجــذوب 
املهني  للتعليم  العامة  واملديرة 
اللجــان  والتقنــي رئيســة 
هنادي  املهنيــة  الفاحصــة 
االمتحانــات  ســري  بــري، 
املهني  التعليم  الرســمية يف 
والتقني، فجاال عىل املرشحني 
االمتحانــات يف  يف مركــز 
يف  جلــول  أرض  معهــد 
انتقال  ثم  الجديــدة،  الطريق 

والوفد املرافق إىل املجمــع املهني يف الدكوانة 
 حيث تفقــدا االمتحانات يف املعهــد الفندقي.
وعرب املجذوب عن ارتياحه لحضور املرشــحني 
القائم مع األجهزة  واملراقبني، ونوه ب«التعاون 
األمنية والعسكرية التي توفر جوا من الطأمنينة 
لدى املرشحني«، واطأمن إىل اىل »تطبيق معايري 
التباعد وارتداء الكاممة، وإىل النزاهة والعدالة 
روف املرشحني  يف طرح األسئلة التي تراعي 
النجاح. املستحقني  لجميع  ومتن   واألساتذة«، 

إشــارة اىل أن وزير الرتبية وبــري وعدا برفع 
بدالت التعويض املتعلقة باالمتحانات الرسمية، 
يضــاف إليها الحوافز املقدمة من اليونيســف 

العامل املراقبة والتصحيح. 
وكان انطلــق اليوم األول مــن االمتحانات 
الرســمية يف التعليــم املهنــي والتقني، يف 
مهنيــة الهرمل النموذجيــة يف أجواء هادئة. 
وســجل رئيــس املركز طــوين التــوم غياب 
طالــب واحــد وعدد مــن املراقبني. وشــكر 
األمنيــة حاميتها مركــز االمتحان.  للقــوى 

وفـــــــــــــــاة الــــــــــــروائــــــــــــي جــــــــبــــــــور الــــــدويــــــهــــــي 
غّيب املوت الروا جبور الدويهي 

الذي تويف عن عمــر يناهز الثانية 

والســبعني »بعد رصاع مع املرض«، 

أدبياً غنياً اســتحق  إرثاً  تاركاً وراءه 

ومؤلفات  مرموقــة،  جوائــز  عنه 

تُرجمــت إىل أكرث مــن لغة، جعلته 

اللبنانية.  الحيــاة  مبثابــة »روا 

صاحب روايات عدة ملعت وتركت أثرا 

يف الفكر واألدب واالجتامع«.

الجوائز  من  عدداً  الدويهي  ونال 

األدبية املرموقة، منها جائزة سعيد 

عقل 2015 عن روايتــه »حّي األمريكان«، وجائزة 

األدب العريب عام 2013 عن روايته »رشيد املنازل« 

ة القصرية للجائزة  التي رشحت أيضاً ضمن »القا

العاملية للرواية العربية« عام 2012.

{ ... والثقافة نعته {

وكانــت وزارة الثقافة نعت الناقد 
بيان:  يف  وقالت  الدويهي،  والروا 
قة  م صفحة  عىل  الستار  »أسدل 
واألدبية  الثقافيــة  املالحــم  مــن 
يفتقد  الدويهي،  برحيــل  الوطنية. 
األديب  اإلرث  أركان  مــن  ركنا  لبنان 
واألدباء،  األجيال  منارات  ومنارة من 
هو الــذي أغن عىل امتــداد حياته 
الزاخرة باالبداعــات املكتبة العربية 
واللبنانيــة باالعــامل التي حصدت 
الجوائز العاملية والعربيــة. وزارة الثقافة اذ يحزنها 
رحيل الدويهــي أحد أبرز رواد الفكــر والنقد، والتي 
ستبق ذكراه خالدة يف ذاكرة لبنان الثقافية، تتقدم 
من ذويه ومحبيــه بأحر التعــازي يف هذا املصاب 

الجلل«.

ماد حرائق في عدد من املناطق تساقط أمطار في صور.. وا

ل ر حر  ال

صيفي  طقس  يســيطر 
الحوض  عىل  ورطب  معتدل 
خالل  للمتوســط  قي  ال
األيام القادمة. وتســاقطت 
بلدات  مــن  عدد  يف  أمطار 

قضاء صور. 
مــن جهتهــا، توقعت 
الجوية  األرصاد  مصلحة 
املدين،  الطريان  إدارة  يف 
اليوم  الطقس  يكــون  أن 
ا جزئيا إىل غائم، مع  غا
انخفاض محدود بدرجات 
الجبال،  عــىل  الحــرارة 
الساحل  عىل  واستقرارها 
محدود  بشكل  وارتفاعها 
بقاء  مــع  الداخــل،  يف 
الكثيف  الضبــاب  هور 

عىل املرتفعات.
يف  املتوقع  الطقــس   -

لبنان: اإلثنني: غائم جزئيــا اىل غائم مع ارتفاع 
محــدود بدرجات الحــرارة عىل الجبــال ودون 
تعديل عىل الســاحل ويف الداخل، كام يســتمر 

هورالضباب الكثيف عىل املرتفعات. 

ارتفاع  باالجــامل مع  الثالثاء: غائــم جزئيا  اما 

محــدود بدرجات الحرارة عىل الجبــال ودون تعديل 

عىل الساحل ويف الداخل، مع استمرار تكون الضباب 

الكثيف عىل املرتفعات. 

{ إخامد حرائق

يف املناطق {
ســيطرت فــرق اإلطفاء 
الهيئة  يف  املدين  الدفاع  يف 
اإلسالمية،  الصحية  الهيئة 
الفوقــا  النبطيــة  مركــز 
النبطية  التطوعــي، ومركز 
حريق  عــىل  اإلســعايف، 
ضخــم اندلــع يف منطقة 
كفرتبنيت - طريق الخرديل، 
يف مكــب للنفايات، امتدت 
نريانه اىل املناطق واألرا 
مبشــاركة  وذلك  املجاورة، 
آليات اإلطفاء التابعة لبلدية 
والدفاع  الفوقــا  النبطيــة 

املدين اللبناين. 
كام ذكرت املديريّة العاّمة للدفاع املدين اللبناين، 
أّن »عنارص من الدفاع املدين أخمدوا حريًقا شــّب 
يف مساحة شاسعة من دوايل العنب والقصب يف 

الفرزل بالبقاع«.

توقيف مواطنين بعد إقدامهم 
على إطا النار في طرابلس

- مديرية التوجيه  أعلنت قيادة الجي

يف بيان لها انــه: أوقفت أمس قوة من 

مديرية  مــن  دورية  تؤازرهــا  الجي 

أبو عيل-  املخابرات يف منطقة ســقي 

)ع.ي(  املواطنــني  مــن  كال  طرابلس، 

)م.س(  والسوريني  و)ج.س(  و)ع.ا.ي( 

و )م.أ( عىل خلفية إقدامهم عىل إطالق 

الهــواء يف املنطقة  النار بكثافــة يف 

املذكورة.
وقد ضبطت بحوزتهم بندقية حربية نوع 

نوع  من  وبندقية  ومســدس  كالشينكوف، 

بومب أكشن وذخائرها، إضافة إىل سيارتني 

.Jeep Gellyو BMW نوع

ســلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع 

رشاف القضاء املختص«. املوقوفني ب

مــــــخــــــاوف مــــــن تــــــكــــــرار ســــيــــنــــاريــــو املــــــــراوحــــــــة فــــــي الـــتـــألـــيـــف

!؟ »املزروبة  النواب  وضمائر   ... النيابية  اإلنتخابات 

فادي عيد

تبدي أوساط سياســية مواكبة خشيتها 
من تكرار مشــهد املراوحة الذي اعتاد عليه 
اللبنانيون لتسعة أشهر ونّيف، وكانت نهايته 
عن  الحريري  ســعد  الرئيس  باعتذار  سلبية 

تشكيل الحكومة العتيدة.
ن األوســاط،  ويف هــذا الســياق، فــ
يف  توافــرت  معطيــات  إىل  وباإلســتناد 
الساعات القليلة املاضية، تتحّدث عن رشوط 
بدأت تُطرح لترتافق مع عمليتي التكليف ومن 
ثم التأليف، مشرية إىل أن مشهد الرفض الذي 
املعرتضة عىل وصول  القوى  ميارسه بعض 
الرئيس نجيب ميقايت، ليس ســوى محاولة 
لرفع الســقف يف املفاوضات الجارية اليوم 
عىل هذا الصعيد، وذلــك، يف ضوء القناعة 
الثابتة لدى املعرتضني بــأن ما من مفّر من 

تأليــف الحكومة، وبأن ميقايت ال يزال املرّشــح األكرث حظّاً، 
والذي ترتفع أســهمه بقوة مع مرور الوقت، وبلورة املواقف 

الداخلية.
ن استمرار حال اإلعرتاض، سيعني حكامً الوصول  وعليه، ف
إىل السيناريو الذي يتخّوف منه الجميع، وهو التكليف بداية، 
ثم الذهاب نحو مراوحة طويلة األمد. وبالتايل، تبق حكومة 
ة، مع تكليــف رئيس لتأليف  ترصيــف األعامل، هــي القا
الحكومة من دون أن تتألّف. وتســتند األوساط، يف قراءتها 
هذه، إىل تجربة الرئيس ســعد الحريــري، الذي مل ينجح يف 
ســباب نفســها التي ستحول دون نجاح  تأليف الحكومة ل

روف تأليف حكومة قادرة  الرئيس املكلّف الجديد بذلك، إذ أن 
عىل اتخاذ املبادرة يف الوقت الراهن، مل تنضج بعد، وقد يكون 
الهدف من وراء كل القوى املمســكة اليوم مبفاصل السلطة، 
اإلبقاء عىل حالة الفرا الحكومي حت مترير اإلستحقاقات 
املصريية بالنسبة لها، ويف مقّدمها اإلنتخابات النيابية التي 
ســتكون مختلفة هذه املرة عن كل اإلســتحقاقات السابقة، 
وبغــض النظر عن القانــون اإلنتخايب الذي ســتجري عىل 

أساسه.
ن هذه الظروف ليســت مناســبة لحسم ملف  ومن هنا، ف
الحكومة، كام تكشــف األوســاط نفســها، والتي تعترب أن 

األوضاع اإلجتامعية الضاغطة مل تشكّل يف 
لتأليف الحكومة ملدة تسعة  الســابق حافزاً 
الحكومي عىل حاله  الواقع  أشهر بقي فيها 
من املراوحة، ولذا، لن يتغرّي املشهد كثرياً مع 

تسمية رئيس حكومة جديد.
ن  ويف ضوء غياب أي مؤرّشات إيجابية، ف
التأليف مرّشــح ألن يبق عالقاً، وذلك فيام 
لو ســلك التكليف طريقه يف الساعات ال48 
ء يبق وارداً  املقبلــة، مع العلــم أن كل 
يف الفرتة الزمنية الفاصلة عن اإلستشارات 
النيابيــة امللزمــة، وبالتــايل، رمبا يحصل 
تأجيل لهذه اإلستشــارات مــن أجل ضامن 
مروحة واسعة من التأييد السيا للرئيس 
ميقايت من قبل األطراف التي تدعم وصوله، 
اي  أو باألحــرى عودته للمرة الثالثة إىل ال

الحكومي.
ويف هذا املجال، تطرح األوساط السياسية 
نفسها، أسئلة عدة حول املتغرّيات التي سوف 
تســمح مليقايت بتأليف الحكومة، بينام عجز عن ذلك الرئيس 
ء قد تغرّي، باستثناء املأزق  الحريري، خصوصاً وأن ما من 
يعة والحادة يف سعر رصف  املايل الذي يُرتجم بالتقلّبات ال

الدوالر.
ولذا، تعترب األوساط أن الساحة الداخلية هي أمام مخاض 
عســري، كون التأليف هو املحّك لرتجمة النوايــا املعلنة من 
تسمية الرئيس ميقايت، ال سيام وأن كل األجواء السائدة وحت 
سباب  اليوم، تيش بواقع سيا قد يؤّخر عملية التشكيل ل

نفسها التي حالت دون تشكيل حكومة الرئيس الحريري.

عي بو عي

فيــام نجحت قوى الرابع ع مــن آذار بالفوز باألكرثية 
النيابية يف عامي 2005 و2009،  وفازت قوى الثامن من آذار 
يف إنتخابات العام 2018، عىل خلفية التسوية الرئاسية بني 
التيار الوطني الحر وتيار املســتقبل التي قادت إىل تحالفهام 
يف أكرث من دائرة باإلضافة إىل الخالفات التي كانت قد بدأت 
بالظهور بني أركان الفريق األول، خصوصاً املســتقبل وحزب 
القوات اللبنانية ، والتي يبدو أنها اّخذة نحو املزيد من التدهور 
بني املستقبل والقوات مع تبادل االتهامات من النوع »الكبري ».
وتقول أوســاط نيابية معارضة أنه منــذ العام 2005 حت 
العــام 2018، كانت االنتخابات النيابيــة  يف لبنان تُخاض عىل 
وقع انقسام ســيا حاد بني تحالفني: األول يضم قوى الرابع 
ع من آذار، بينام يضم الثاين تحالف قوى الثامن من آذار، إال 
أن االســتحقاق املقبل يف العام 2022 سيخاض وفق معطيات 
هور قوى مدنية ومســتقلة مؤئرة  مختلفة وعناوين جديدة و
عامدها الخالص من الطبقة السياســية التي أوصلت البالد اىل 
املجاعة ، وعىل وقع املتغــريات التي حصلت يف البالد واالنهيار 
الكامل للمجتمع اللبناين ومؤسســات الدولة مام سيؤثر حكام 
عىل توجهات الناخبني الناقمني عل اّداء الدولة والنواب عىل حد 
سواء حيث بدت منازل النواب فارغة من »مسؤوليها« تجاه من 
إقرتع لهم عىل خلفية قيام تغيري ما ولو بسيط يف خدمة الناس.
وتشــري املصادر اىل أن أحالم الفوز بواســطة اإلحصاءات 
املدفوعة مغايرة للواقع وأصبح الناس عىل إطالع واسع بدقائق 
االمور  ملحاسبة هؤالء الذين تخلفوا عن أبسط واجباتهم تجاه 
أهلهم وتركوهم يف فم االمــراض واملجاعة ، وحت أن معظم 
التقدميــات التي أعلن عنها النواب كانــت إعالمية إن مل تكن 
كاذبــة ، وتضيف : إىل أنه عىل الرغم مــن أن قوى الثامن من 
اً إىل الفوز باألكرثية النيابية، يبدو أن  آذار كانت تســع دا
التجربة الحالية مل تعد مشــّجعة للرتكيز عــىل هذه املعركة، 
خصوصاً أن التحالفات تبدلت بشكل كيل، يف السنوات املاضية، 
بحيث بات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أبرز قيادات 
قوى الرابع ع من آذار، الحليف األســا ملعظم مكوناتها، 

كرئيس املجلس النيايب  نبيه بــري ورئيس تيار »املردة« النائب 
سليامن فرنجية.

ي عىل الثامن مــن اّذار يتطابق عىل  وتلفــت اىل أن ما يــ
ما تبقــ من قوى الرابع ع مــن اّذار ، فهذه االخرية مفككة 
ومبعرثة و«إنقطع« نفســها وباتت تحارب بشــكل إفرادي مام 
يجعلها عرضة للخســارة وتقزيم كتلها النيابيــة ، وتقول هذه 
املصادر : أن هذه القوى تناســت أن الناس باتت واعية خصوصا 
بعد إنفجار الرابع من اّب وســقوط الضحايا حت باتت ال تسأل 
عن زعامء هذه القوى وال نوابها بفعل عامل التخيل عن أنصارها 
وتركهم بني فــ الذئب ، وبالتايل ليس من الجائز إعتامد بعض 
نواب كتــل الرابع ع من اّذار »الّــدق« عىل صدورهم وتحويل 
الخســارة التي ســتحصل اىل فوز وهمي ، ومــا كان يّصح يف 
عملية  رشاء االصوات التي إعتادت عليها الناس باتت هذه االموال 
ال قيمة لها مهام كانــت قيمتها يف مقابل رشاء ذمم الناس   ، 
وعىل الذي إشرتى أصوات الناس أن يعي أنه هو بالذات من وضع 
اء والبيع  وبالتايل تحضري نفسه ومحيطه  الناس يف خانة ال
« الــدوالرات املتوفرة لديه  وحتــ حزبه إما اىل عملية »تقري
والدفع بالعملة الصعبة أو االعتامد عىل مســألة الخدمات التي 

كانت بدورها  مفقودة مع وعودها ألربع سنوات خلت.
وال تنــ هذه املصادر االشــارة اىل أن الناخبني يف هذه 
الدورة املفصلية وقياسا عىل كل املجازر الصحية واالقتصادية 
التي حصلت يف البالد من الصعب دعوتها بشكل كثيف لإلقرتاع 
، حيث تتوقع هذه املصادر تدين قيا عام يف نسبة االقرتاع 
والتوجه نحو الصناديق  بشكل حتمي عىل قاعدة تخيل هؤالء 
النواب عن شعبهم وتجويعه وإقفال البيوت يف وجهه ، وألن 
ما متر به البالد يشــكل مرحلة مفصلية يف تاريخها سوف 
تكون املحاسبة عىل قدر إهامل النواب لشعبهم ، ويف حقيقة 
االمــر تنقل هذه املصادر عن بعض النواب الحاليني قولهم يف 
مجالسهم الضيقة : » يف  عىل ضمرينا زربنا يف بيوتنا » 

وال نستطيع تناول الغداء يف الخارج
هر عىل الساحة السياسية والنقابية  ويبق العامل األهم الذي 
حيث تم طرد منارصي االحزاب من نقابة املهندســني وسوف تليها 
إســتحقاقات مامثلة نحو إخراج االحزاب بعد فشــلها الذريع يف 

إدارة شــؤون الناس لتظهر توجهات الكتلــة الوطنية وهو حزب 

األوادم كام جرت تســميته منذ مرحلة العميد رميون إده ، وهيئات 

املجتمع املدين وأعضاء الثــورة الحقيقيني كعامل فعال يف توجيه 

الهيئات الناخبة نحو مفاهيم خدمة الناس وليس رشوتهم ورشاء 

ضامئرهم عىل مدى أربع سنوات وتركهم خالل هذه الفرتة يعانون 

هر أيضا وبشكل  الفقر وإنعدام الخدمات العامة والخاصة ، فيام 

وع وطن االنســان » الذي شكل نقلة نوعية يف العمل  فعال »م

ات املرشحني الذين يشبهون  ا والسيا وأصبح قبلة لع اال

مبادئه وإنطالقته نحو بناء االنســان أوال ، ويبدو حسب املصادر 

ح الحقيقي لكافة هذه القوى  بالذات سيكون داخل  نفسها أن امل

الساحة املسيحية بشكل واسع بعيدا عن مصطلحات الثامن والرابع 

. ع من اّذار اليت باتت من املا

كسبار: ليركز التحقيق على من نقل
ــفــجــرة الـــى املــرفــأ املـــــواد املــت
ومن فّجرها ولعدم اهمال املقصرين

اعلــن املرشــح اىل مركز عضويــة مجلس 
نقابة املحامني يف بــريوت واىل منصب نقيب 
املحامني يف بريوت املحامي نا كســبار  ان 
لديه تجربة مريرة مع 4 آب حيث اصيب اصابة 
بالغة الخطورة يف رأســه ويده جــراء انفجار 
مرفأ بريوت وانه يقّدر وجع الناس يف هذا اليوم 
املشــؤوم معتربا ان كل من علــم بوجود املواد 
املتفجرة يف املرفأ ومن ادرك مدى خطورتها ومل 

يتحرك هو مسؤول. 
كسبار ويف مقابلة عرب »تلفزيون لبنان« يف 
برنامج »لبنان اليوم« مع االعالمي جالل عساف 
ورة ان ينصّب التحقيــق عىل االمور  اكــد 
االساســية وان يركّز عىل من نقــل هذه املواد 
ورة عدم اهامل املقرصين  ومن فّجرها مــع 

واملهملني. 
الحارة  الهايل شهداء  واذ جدد كسبار تعازيه 
املرفــأ يف مصابهم األليم اعلن انه يشــّد عىل 
اياديهم للوصــول اىل الحقيقــة، وقال » املهم 
الوصول اىل حقيقة مــا جرى يف 4 آب املا 
ومن فّجر نيرتات االمونيوم ومن أهمل هذه املواد 
املسؤولني عن هذه  الوصول اىل معاقبة  واألهم 

الجرمية البشعة.«
اللبناين  وشدد كسبار عىل انه ميكن للقضاء 
وللمحاكم اللبنانية مقاضاة الجهات املســؤولة 
عن تفجري 4آب وقال »توصلنا يف نقابة املحامني 
ومع النقيب ملحم خلــف اىل ان املحقق العديل 
لقط طرف الخيط«، ولكن لالسف ايا من الجرائم 
ن. الكبرية التي حصلت يف لبنان مل تكشف اىل ا

نقابيا، اعلن كســبار انه بالرغم من مرور 50 
اب نقابة املحامني يف بريوت فانه  يوما عىل ا
التوصل اىل حلول للمســائل واملواضيع  مل يتم 

الخالفية مع القضاء. 
واعلن كســبار انه مرشــح النتخابات نقابة 
املحامــني يف بريوت منتقدا مــن يتكلمون عن 
دب متناســني آالف  التهاين والتعازي وإقامة امل
النقايب  والعمل  واملقــاالت  والقرارات   االحكام 
الدؤوب الذي عمل له طوال 15 عاما، انه لن يقف 

عند هذه االمور غري الجدية وغري املنطقية.  
ويف السياســة،  سأل كســبار »هل يجوز ان 
تبق املناكفات بني املسؤولني يف البلد بدل ايجاد 
املتأزم سياســيا وماليا  ل الوضع  الحلول يف 

» واقتصاديا واجتامعيا ومعيشيا
وتابع » البلد ينهــار والوضع املعييش كار 
وعىل املسؤولني ان يجهدوا ليل نهار اليجاد حل 

اليوم قبل الغد.«
وختم كسبار قائال انه  «ليس مع تغيري النظام 
ا مع تغيري العقلية السياسية وكذلك  يف لبنان ا

املامرسة السياسية.«
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االحد 25  متوز 2021

مـــــا بيـــــن الذكـــــرى الــــــ 50 إلعدامـــــه عـــــام 1999 والذكـــــرى املئويـــــة لوالدتـــــه عـــــام 2004
بقلم املحامي د. منيف حمدان

»إن محاكمـــة أنطون سعاده مـــن حيـــث الشكــــل 
أقــــرب إلـــ عمليــــة تطهيــــر إداريـة، يتأفـف منها 

كل ضمري«
اين م  حة  الجز ال ا القول  ال رد ه ل  

طر طوا  ستا  تا ا
هاد ست سي  ا طو سعاد م الت

تقســم هذه املقالة، إىل مقدمــة، وعدة فقرات، عىل الوجه 
التايل:

عدا  ة ا عقو يو عيد  حام مطا جل ا ما ا قدمة ر  ا
طو سعاد ور القوم  زعي الحز ال ت  الت 

حام  جل ا د ما ا ردين م ال  / / تار 
ها  وا ع ة الوا   الة  اليد ع خدم يو عيد رس مطا

قر ها حي  مو م
ّ ُعلوّي. »سحر سعيد تقي الدين، ومنيف حمدان 

»أخي املنيف
»بعد قراءيت لكتاب مهم، عن محاكمة أنطون سعادة، رصت 

عىل قناعتني وثالث »هّن«: 
1- »إن وجيه الرسالتني، الزميل الصديق منيف حمدان، لعىل 

حق، عندما يرفض عقوبة اإلعدام.
2-»إّن إمام املجلســني، املحامي مطانيوس عيد، لعىل حق، 
عدام  عندما يؤيد عقوبة اإلعدام، لكّل قاض أصدر حكامً خاطئاً ب
شخص... وبكل من ساهم برتكيب ملف محاكمته، من العسس 

إىل كبار القوم.
3-»إن الرصاصــة القاتلة، التي أطلقها ميشــال الديك، عىل 
»إحدى الشــخصيات اللبنانية«، يف األردن، مردداً »خذها من يد 
أنطون ســعاده« هي من عدالة السامء، ومار ميخائيل، شفيع 

ميشال الديك، داحر الشياطني
4-»إن الدمــوع، التــي غطت وجهي، عندمــا قرأت مقالة: 
ات  »حدثني الكاهن الذي عرّفه«، لســعيد تقي الدين، قبل ع
السنني، بقيت جمراً يحرقني تحت جلدة خدودي... وال تشبهها إالّ 
دمعة صديقي منيف حمدان، عندما ترك بيت والده، يف 2 نيسان 
ن، عىل ما  1957، والتي ملّا يزل يحسب بحالوة حرقتها، حت ا

حدثني به عن عذابات طفولته.
ّ ُعلوّي«. 5-»إن سحر سعيد تقي الدين ومنيف حمدان، 

وفور قراءيت لرســالة صديقي، إمام املجلسني، إستيقظت يف 
ات املحاكامت الباطلة  ذاكريت محاكمة أنطون ســعادة، وع
والخاطئة، والتي أســفرت عن كرثة من أحكام خاطئة باإلعدام 
نُفذت، وعن قلّة من األحكام، التي مل تنفذ، بسبب كشف الحقيقة 
يف آخر لحظة... ومنها محاكمة مرعبة، أوردتها مجلة املعرض يف 

الصفحة الخامسة من عدد أيلول-كانون األول 1923 حيث نقرأ:
ومن شهور، دخل لّص إىل بيت ضابط فرنساوي، يف بريوت... 
باً،  فشــعر به الضابط وحاول القبض عليه، بعد أن أشبعه 
فام كان من اللص، إالّ أن طعنه بخنجر كان معه، فجرحه جرحاً 
غري قاتل، والذ بالفرار، بعد أن ترك يف غرفة الضابط، الطربوش 

والحذاء... 
وبعد فرتة، ألقي القبض عىل شــخص يدع يوسف الكردي، 

فاشتبه به، وُفرض عليه أن يقيس الطربوش والحذاء...
ذا هام عىل قياس رأســه ورجليه، فجيء به إىل املجلس  فــ
بة الخنجر، وحكم عليه  قــة، و العــريف، وحوكم عىل ال

باإلعدام.
وبينام كانت األوراق، عىل طاولة املفّوض السامي الفرنيس، 
للمصادقة، عىل تنفيذ عقوبة اإلعدام، وصلت أخبار من دمشق 
تفيد القبض عىل الســارق الحقيقي، الذي جيء به إىل بريوت، 

فأقّر بفعلته، وعرف طربوشه وحذاءه.
»أّما يوســف الكردي-املوقــوف بدالً عن ضائع  فقد كاد أن 

يُعدم، لوال التقارير، وحسن ح املسكني«.
إن ما ورد يف محاكمة أنطون ســعادة، ومحاكمة يوســف 
الكردي، وكل املحاكامت الشقيقات، وبنات عمهّن والشبيهات، 
لم  »حملنني عىل الثورة العارمة، ضد أحكام اإلعدام، إتقاًء لكل 
، قبل  عدام أبرياء، ووصم العدالة مبياسم  عار داع محتمل، ب
والدتها، وتوفرياً لإلنتحار، الذي أقدم، وسيقدم القضاة األرشاف 
عليه، عندما يكتشفون الخطأ الذي وقعوا فيه... إّما باستسهال 
أحــكام اإلعدام، التي أصدروهــا، دون تدقيق يف األدلّة، ودون 

توقف يف الشبهات. 
وإّما إســتجابًة لرغبة مســؤول كبري، وإّما إتقاًء لغضبته 
املحتملة، بدل قيامهم، بتكســري معاجن السالطني وسيوفهم، 

وبدل رّد خناجر وساطاتهم، إىل نحورهم.

الفقرة األوىل: إحتفاالت املئوية األوىل لوالدة 
أنطون سعاده وانقالب السحر عىل الساحر

بتاري 2004/9/12، أقام الحزب السوري القومي اإلجتامعي 
مهرجاناً ضخامً، يف مطّل ضهور الشــوير، إلزاحة الستار، عن 
»بورترييه لزعيم الحزب أنطون ســعاده، محفورة عىل جدارية، 
باإلضافة إىل ن الزعامــة، وبعض أقواله املأثورة«، بحضور 
نائــب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس، ممثالً فخامة رئيس 
الجمهورية، العامد أميل لحود، والوزير السوري غّسان اللحام، 
ممثالً الرئيس الدكتور بشار األسد، وبحضور عدد هائل من كبار 
الصحافيني والوزراء والنــواب، واملمثلني عن بعض املرجعيات، 
ات األلوف من املحازبني  السياســية والدينية واألمنية وعــ

واملنارصين.
وماّم قاله ممثل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية: 

»أود أوالً ان أنقــل إليكم تحية فخامــة رئيس الجمهورية، 
العــامد أميل لحود، الذي أوالين رشف متثيله يف هذا اإلحتفال. 
وأن أعرب عن أخلص مشــاعر فخامته، يف مناســبة إقامة هذا 
النصــب التذكاري، لواحد من الرجــاالت العبقريني األفذاذ، هو 

الزعيم أنطون سعاده«.
وقبــل ذلك، كان الحزب يف فرعيه، قد أقام يف 2004/7/7، 
عدة إحتفاالت، يف مناطق مختلفة من لبنان، يف مناســبتني 

متباعدتني ومتداخلتني:
فاملناســبة األوىل، هي مرور مئة عام عىل والدة الزعيم 
أنطون ســعاده، املارد الذي م الدنيا وشــغل الناس باكراً، يف 
فة لخطر الصهيونية، وتحّول الدميوقراطية  مقاالته املســت
األمريكيــة إىل دكتاتورية، ويف أفــكاره التي مل يخُب لها أُوار، 
مة يف اســتقطاب األجيال، ويف مواقفه  ويف مؤلفاته املتعا

التي بلغت حد األسطورة .
أّما املناســبة الثانية، فهي مرور خمسة وخمسني عاماً، 
عىل إعدام الزعيم أنطون سعاده ذاته، بحكم قضا صدر يف 7 
متوز 1949، عن املحكمة العسكرية، ونفذ يف فجر اليوم التايل، 
فكان املعدوُم أكرب من اإلعدام، ألنه ملّا يزل يف القلوب والعقول، 
وأكرب من كل الجهود، التي بذلت لتشويه صورته قبل املالحقة، 
والتشــكيك يف وطنيته أثناء املحاكمة، وتهديم أسطورته بعد 
ثره من ذاكرة لبنان، وما تبق  تنفيذ حكم اإلعدام به، وشطب م

من كيانات يف سوريا الكربى.

الفقرة الثانية: رئيس الجمهورية اللبنانية 
ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس 

الوزراء يشاركون الحزب السوري القومي، يف 
إحتفاالت الذكرى الخمسني إلستشهاد أنطون 
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النبذة األوىل: كلمة دولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه 

بري، ممثالً فخامة رئيس الجمهورية العامد أميل لحود.
قبــل إحتفاالت الذكرى املئويــة األوىل، لوالدة زعيم الحزب 
السوري القومي أنطون سعادة، يف العام 2004، بخمس سنوات، 
أقام الحزب السوري القومي اإلجتامعي، بتاري 8 متوز 1999، 
إحتفاالً جامهريياً ضخامً، يف قرص األونيسكو، مبناسبة مرور 
خمسني سنة، عىل إعدام مؤسس الحزب أنطون سعادة، يف 8 

متوز 1949.
وشاركت الدولة اللبنانية، بكل أركانها، الحزب السوري القومي 

اإلجتامعي، وألول مرّة، منذ خمسني عاماً.
وملّا كان فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد العامد أميل 
لحود مدعواً للمشاركة يف اإلحتفال وترؤسه، قبل الدعوة، وكلّف 
دولة رئيس مجلس النواب األســتاذ نبيه بّري، بتمثيله وإلقاء 
سمه وإسم فخامة  سمه... فقبل املهمة، وألق كلمة ب كلمة ب

الرئيس جاء فيها:
إن أنطــون ســعادة، كان من أوائل الذيــن تنبهوا إىل خطر 
الصهيونية العاملية، التي اغتصبت أرض فلسطني، ورشّدت أهلها 

يف كل أصقاع األرض.
إن رصاعنا مع هذا العدو الغاصب هو رصاع وجود... ال رصاع 

حدود...
وكان أنطون سعادة من أوائل املفكرين السباقني، إىل املبادرة، 

وع الكفاح املسلّح. يف إطالق م
وما زال أبناؤه عىل خطّهم املقاوم حت اليوم... فقدموا كثرياً 

من الشهداء والشهيدات يف حربهم ضد العدو الصهيوين.
- خسارة وطنية  إن إستشهاد أنطون سعادة  بحكم قضا

وقومية حقيقية.

النبذة الثانية: كلمة دولــة رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
سليم الحص

بعد أن انته دولة رئيس مجلس النواب، األستاذ نبيه بّري، من 
إلقاء كلمته، وإطالق صفة شهيد عىل املحكوم باإلعدام،  أنطون 

سعادة، التي قوبلت بكثري من التصفيق...
توجه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور ســليم الحص إىل 

املنرب، وألق كلمة جاء فيها:
إن ما خلّد إســم أنطون سعادة هو فكره القومي املبدع، الذي 
أيق الوعي البّناء، يف وجدان الشباب، وبعث يف نفوسهم األمل 

يف مستقبل واعد.
لقد أغن أنطون سعادة الفكر القومي يف األمة، بنظرة خالّقة 
رتها إطالق الحزب السوري القومي اإلجتامعي  جديدة، كانت 
الذي رفع لواء القومية السورية... وما لبث أن تبوأ مكانه خاصة 

يف الساحة الوطنية يف لبنان.
واقرتن إسمه بدور مميز فّعال، يف تعبئة القوى الوطنية، يف 
مواجهــة التحديات الصهيونية للبنان، واألمة العربية فكان له 

مناضلون، وكان له شهداؤه.
وختم دولة الرئيس سليم الحص كلمته بقوله:

إن أنطون ســعادة حمل هموم األمــة، وأدرك بنظرة ثاقبة 
املخاطــر املحدقة بها... وواجه التحديات بعناد وعزمية ثابتة، 

إنطالقاً من رؤية فلسفية يف الحياة.
)يراجع األستاذ أنطوان بطرس، يف كتابه: »أنطون سعادة من 

التأسيس إىل اإلستشهاد«  ج 2 ص: 528-527(.

النبذة الثالثة: اللواء الركن املفكر ياســني سويد، يعلّق عىل 
إحتفال قرص األونيسكو، بتاري 1999/7/10

بعــد أن انته إحتفــال قرص األونيســكو بيومني، أي يف 
1999/7/10، علّق األديب املؤلّف، واللواء املفكر، ياسني سويد، 
عىل ما جرى يف اإلحتفال، الذي أقامه الحزب السوري القومي 
اإلجتامعي، يف قرص األونيسكو، بتاري 1999/7/8، فقال يف 

جريدة السفري، تاري 1999/7/10:
»إن ما أعلنته الدولة اللبنانية الحالية بلسان رؤسائها الثالثة 
ا هو فعل إعتذار عن ذلك الخطأ، الذي وقع يف محاكمة  يبدو كأ
أنطون سعاده... فأعيدوا إىل أنطون سعادة إعتباره، عن طريق 
إصدار مرسوم يُعترب فيه أنطون سعادة شهيداً وبطالً قومياً... 

ويعامل مبا يستحقه الشهداء واألبطال، من إكبار وتعظيم«.
ال فــّض فوك يا صاحب هذا القول، املنضود بالدرر الفكرية، 

األغىل من الذهب واألملاس.
وكانــت النتيجة، من كل هذه التطورات، وما ســبقها، وما 
لحقها، أن صورة الزعيم ازدادت إرشاقاً، وحزبه ازداد انتشــاراً، 
وأسطورته صارت أكرث تصديقاً، ومحاكمته تحّولت، إىل شاهد 
عــىل الظلم، الذي لحق به، وعــىل حرمانه من حق الدفاع، يف 
، حيث كانت  ســابقة ليس لها مثيل، إالّ يف العصور الوســط
محاكم التفتي تُســتعمل، من قبل أصحاب السلطان، للتنكيل 
باملعارضني واملشاكســني، وتربئة ذمة هذا السلطان من القتل. 
وإعطائه صكاً يرفعه، بني الحني والحني، شعاراً للتضليل فيقول: 
»القضاء لف حكمه... فقضاؤنا مستقل... ونحن ال نتدخل يف 
القضاء«، فيذكرنا هذا الزعم، مبا فعل قيافا ومجلس قضائه، يف 
محاكمة السيد املسيح. ومبا فعله بيالطس البنطي الروماين، 

عندما غسل يديه، من تلك الجرمية، قبل ألفني من السنني.
أّما هُم، أصحاب املســاعي للقضــاء عىل الزعيم،  املعروفني 
منهم، وغري املعروفني، فقد انقلبت مساعيهم إىل لعنة... أُطلق 
عليها إســم »لعنة سعاده«. وراحت تالحقهم يف يقظتهم ويف 
نومهــم، ويف مكاتبهم وداخل جــدران بيوتهم، ويف حياتهم 
كام يف مامتهم. وستبق تالحقهم، كلّام ثار عىل الظلم ثائر. 
وكلّام أعلن صاحب رسالة حقيقًة. وكلّام اعتىل القوس قاض، 

ف نفسه عىل املطامع. ال يصانع وال يضارع، وال ت
، تجرباً وفســاداً ومصريا  فهم  ما أشــبه الطغاة يف التاري
أبداً إّما إخوة أشقاء... وإّما أرواح رّشيرة متقمصة... وإّما أنداد 
متناســخون أو مستنسخون... وهم أبداً ... ومهام طال الزمن، 

ملعونون ملعونون ملعونون.

الفقرة الثالثة:األسباب التي تشدين
إىل الزعيم أنطون سعاده، دون معرفة به، 

ودون انتساب إىل حزبه

إن اإلحاطة بأنطون سعاده، بشكل يتناسب مع حجم الرجل، 
تحتاج إىل موســوعة ضخمة من املؤلفات، يشرتك يف إعدادها 
فريق عمل من اإلختصاصيني، يف السياســة كام يف اإلقتصاد، 
، ويف العلمنة الشاملة،  ويف األدب كام يف اإلصالح الســيا
ورة  ، و وفصــل الدين عن الدولة، كام يف اإلصالح القضا
رفع يد السياســيني عن القضــاء، وإضافة مادة للتدريس يف 
، قدمياً  معهد القضاة، عنوانها: »سرية كبار القضاة يف التاري

وحديثاً«.
وإذا كان هذا األمر املوســوعي، غري مطروح يف هذه املقالة، 

ين أخترص فأقول:  أو يف أية مقالة ثانية، ف
إن ما يشدين إىل الزعيم أنطون سعادة خمسة:

1-معرفة دون لقاء عرب مؤلفاته.
2-وإعجاب دون إنتساب عرب مواقفه.

3-وثــورة دون هوادة، ضد الجهــل والظلم والتعصب، عرب 
الظلم الــذي وقع عليه يف املحاكمــة القضائية، ويف كتاب: 
ين  »قضية الحزب القومي«، الذي أصدرته وزارة األنباء، يف ت
الثاين  1949، ليكون محاكمة سياسية تشويهية للرجل وحزبه 
ونضاله، من جهة، وتغطية لجرمية حرمانه من حق الدفاع يف 
املحاكمة، أمام القضاء، من جهة ثانية، وتغطية لجرمية إتهامه 
ائيــل، من جهة ثالثة، واتقاًء لردة فعل  لــامً بالتعامل مع إ

األجيال القادمة املتوقعة، من جهة رابعة. 
4-معرفة راسخة، بكوكبة من فرسان حزبه يف الضفتني، أو 

، عن إرث نضايل كبري، قد يغني  يف الجناحــني. منهم من ق
األمة إىل أجيال. ومنهم من هو مستمر يف تألّق العطاء، بدون 
حساب، عىل غصة من حزن اإلفرتاق، وخوف من غضبة الزعيم، 

عىل اإلنقسام، وعدم غفران التاري لإلستمرار يف اإلنقسام.
5-وإميــان بدور لبنان األرز والحرف واملطبعة، ومدرســة 
ائع بريوت، والضامن للفكر الحر، والقائد  الحقــوق، يف أّم ال

يف محيطه عرب قول الزعيم يف املحاكمة:
ن أنه يوجد لبناين يّدعي  »إين لبناين صميم، أباً عن جد، وال أ
لبنانية أكرث مّني. إين مل أنكر الدولة اللبنانية، وال الكيان اللبناين، 
بل أحببــت أن يكون لبنان مصدر إنطالق فكرة الحزب القومي 
اإلجتامعي، إىل جميع األقطار املجاورة. ومل أدُع بحيايت، لتذويب 
لبنان يف وحدة سورية، بل كنت أغار دوماً عىل الكيان اللبناين«.

إن هــذا الكالم، عن لبنانية الزعيــم، ورد يف كتاب: »قصة 
محاكمة أنطون ســعاده وإعدامه«، للصحايف األستاذ أنطوان 
بطرس، طبعة 2 ص: 113، نقالً عن كتاب األستاذ جربان جريج: 
»مع أنطون ســعاده«. وهذا الرأي يتفق متاماً، مع الحديث الذي 
أعطاه الزعيم، إىل جريدة النهضة، بتاري 1937/10/14حيث 

نقرأ:
»منذ الوقت الذي تم فيه اإلعرتاف بالكيان اللبناين، أصبح هذا 
الكيان كيان جميع اللبنانيني، ونحن منهم. وأصبح واجُب جميع 
اللبنانيني مامرسة حقوقهم املدنية، ضمن هذا الكيان، ونحن من 
جملة اللبنانيني الذين لهم الحق، أن ميارسوا صالحيتهم املدنية، 

ملصلحة الشعب اللبناين«.
إن ما يشدين إىل الزعيم يخولني، أنا منيف حمدان، أن أرشح 
كيــف التاري أنصفه، بعد الظلم الذي وقع عليه يف املحاكمة، 
ويف كتاب »قضية الحزب القومي«، فتحول مع األيام، من مجرم 
، إىل شــهيد سيا بنظر املفكرين أوالً،  عادي بحكم قضا
وعىل ألســنة املســؤولني ثانياً. ومن جبان يف مطالعة النائب 
ى بعد قليل. ومن  العام، إىل بطل عىل لسان بعثي خصم، كام س
ائيل، إىل صاحب أعظم مدرســة، يف محاربة  متعامل مع إ
الصهيونيــة العاملية. ومن متهم  - بفتح الهاء - إىل نائب عام، 

بفكر عرصي جديد، ليرص يف وجه الظاملني:
إىل مت يستمر تركيب امللفات يف أمتي

إىل مت تستمر حكوماتنا يف استغباء شعوبها
إىل مت يســتمر املســؤولون، يف عبادة املال، ويف عبادة 
، ويف تقبيل أيادي األجنبي، ودفع الخوة التي يطلب،  الكــرا
، أو من أجل تأمني ذلك املال حت  إلبقائهــم يف هذه الكــرا
لو كان الثمن حرباً أهلية، أو تهجرياً لنصف الشــعب، أو تعامالً 
مع األعداء، أو تنازالً عن ســيادتنا عىل األرض، لدولة عظم أو 
دولة عادية، تحت شــعار: طاملا قائدنا وأبناؤه وبناته وأحفاده 
وكنائنه بخري... فنحن بألف خري، وســنبق نصدح، دون خجل 
أو وجل: بالروح... بالّدم... نفديك يا يهّوذا اإلسخريوطي، ونفدي 
أبــا لؤلؤة...قاتل الخليفة عمر بن الخطّاب، وابن امللجم... قاتل 
اإلمام عيل... وكل قاتل أعامه حقده وانتقامه، ورغبته بالظهور 
لُيذكّر مع الشهداء الكبار، مثل كا مزراب العني، بذات الروح، 

وذات الّدم...

ّك ليجمع  الفقرة الرابعة: أنطون سعادة ما 
عىل إحرتامك خصومك واملعجبون

إن ما يشدين إىل الزعيم
يخولني أن أسأل وأتساءل وأجيب فأقول:

أنطــون ســعاده من أنت ومن أية طينــة للعاملقة ُجبلت 
طينتــك حت يُجمع خصومك واملعجبــون، عىل أنك صاحب 
ق، عىل ما كان يقول  مدرســة إجتامعية، قل نظريها يف ال

خصمك السيا الشهيد كامل جنبالط... 
وعىل أنك شــخصية فكرية وسياسية، قد ال تتكرر يف ألف 

عام، فرتدد االجيال مع األديب الكبري فؤاد سليامن:
»الزعيــم وثبة عنيفة وقويــة، يف عروق أمتنا الغافية، منذ 
آالف الســنني، عىل بوابة اإلستعطاء، تستجدي أكّف املحسنني، 
كلة خبزها معجوناً، بالدمع والدماء.  من عابري الطريق. أمتنا ا
والشــاربة خمرها، يف كؤوس من الرتاب األســود. أمتنا التي 
تقّدس ألف وثن مذّهب، وتؤلّه ألف مســ مذنّب، وتعبد ألف إله 
كاذب«. )تراجع مجلة املعرض لصاحبها األســتاذ ميشال زكور 

 العدد السابع واألربعون ص: 5(.
أنطون سعاده

بربك وحزبك واملباد
إنهــض من تحت الرتاب، أو عفــواً ... أهبط إلينا من ذراك... 
بجبهتك العالية... بثبت خطاك... بفصيح لســانك... بســحر 
، التــي أثارت النائب العام...  البيــان... بلغتك العربية الفصح
باملؤامرة التي قضت، بتسليمك واستعجال حكم اإلعدام عليك... 
برّدك املدّوي عىل النائب العام، الذي غمز من قناتك، إذ قال مشرياً 

إليك، يف قفص اإلتهام: 
هـــا   توهمت أنها قد صارت  إن الزرازيــــر ملّا قـــام قا

شواهينـــا
فــرددت عليه، غامزاً من قناتــه، وهو واقف إىل ميني قوس 

املحكمة فقلت: 
يف الزرازير ج وهي طائرة   ويف البـــزاة شمـو وهـي 

تحتضـُر
أو أُهبط إلينا من ذرى الجنة، التي رفعك الرّب إليها، كمظلوم، 
وأخربنا عاّم جرى، يف دقائق وثواين، يوم تلك املحاكمة -العار، 

يف تاري عدالتنا.
نعم أُهبط إلينا من ذرى الجنة،

بوقوفــك وحيــداً وحيداً، يف مواجهة قضــاء الحكم، ويف 
مواجهة قضاء اإلتهام ... ويف مواجهة من كان يقف وراء هذا 
وذاك...  بدفاعك عن نفسك ساعتني... باملنازلة التي حصلت بينك 
وبني النائب العام ... برفضك دفاع الضابط املسّخر للدفاع عنك، 
الضابط الياس رزق الله ... وغفرانك ملا أقدم عليه، لحظة وصفك 
بالجنون، ألنه كان يعلم  وما كنت تعلم أو تصّدق  أن ما كتب قد 
كتب. وما تبق من إجراءات، ما هو إال شكليات وتفاصيل إلنقاذ 
، وخداع الشــعب،  املظاهر، وتغطية الجرمية، وتضليل التاري

سمه األحكام . الذي تُلف ب
يف ذلك الوقت، مل تكن تعلم، ملاذا رفضت املحكمة العسكرية 
إعطاء املحامي الكبري، أميل لحود، مهلة 24 ســاعة لدراســة 
امللــف. ورفضت إعطاءه، حت ســاعة واحدة، عىل ما أخربين 
ابن شقيقه املحامي سامي لحود، الذي كان متدرجاً يف مكتبه، 
ائع  اً الجلســة معه، معرّضة سمعتها، وسمعة أم ال وحا
بريوت، للمساءلة التاريخية، فأدرك بحدسه وذكائه وخربته، أن 
قّوة جبارة ومتهّورة، تتحكم مبجرى األحداث عن بعد، وتفرض 
إرادتهــا، حت عىل القضاة أو بعضهم، وقد متســك بأيديهم، 
ثر اإلنسحاب عىل البقاء، وعىل  لتحريك القلم فيها كام تشاء، ف
، حت ال يقال: إنه خ القضية... طاملا أنها  ّ الدفــاع مبا يتي

ة من قبل...  خا
وحت ال يقال: وهذا هو املهم: إن القضاء أّمن حق الدفاع لزعيم 
الحزب الســوري القومي، بأعظم صورة، إذ مّثله محام من أملع 
املحامني يف لبنان... فتصّدق األجيال القادمة، أن املحاكمة كانت 

بدون مثالب، يف الشكل، وبدون مثالب، يف األساس.
يف ذلــك الوقت مل تكن تعلــم، أيها الزعيم العظيم، أن املالزم 
األول الياس رزق الله املسخر للدفاع عنك، كان يعي أزمة ضمري 

كبرية، وصفها فيام بعد يف أوراقه فقال:
ويف صباح أحد األيام  متوز 1949- بينام كنت متوجهاً إىل 
، وهام  مكتبــي يف قيادة الدرك إذ بضابطّي صف من مرؤو
شــاكيا السالح، مينعان عيّل الصعود إىل املكتب قائلني: إنهام 

قــد تلقيا األوامر بذلك. ويف تلــك األثناء أقبل علينا أحد حّجاب 
الزعيــم أول الرفاعي طالباً مني الصعــود إىل مكتبه ففعلت. 
وبدالً من أن يستقبلني داخل املكتب، كام كان منتظراً ومألوفاً، 
خرج هو نفسه ودعاين إىل مرافقته إىل صالون القيادة، وكان 
ر من عينيه... وبادرين قائالً: إن هذا الوغد هو هنا  يتطاير ال
.. فســألت: ومن هو هذا الوغد قال هو أنطون ســعاده نفسه 
ء من الحدة.  قلت: وما شأين به أجابني بالحرف الواحد مع 
إنه سيساق بعد قليل إىل املحكمة العسكرية وسيحاكم فوراً 

وسيحكم عليه باإلعدام. ويعدم يف بضع ساعات.
وأعلمني بأين مكلف شــخصياً بالدفــاع عنه، عىل اعتباري 

مسخراً من املحكمة فأبيت اإلنصياع مختاراً. 
لكن الزعيم الرفاعي أجاب: هذه أوامر السلطة ومخالفتها تعد 

مترداً«.
)األســتاذ أنطوان بطرس يف كتابه: قصة محاكمة أنطون 

سعاده وإعدامه طبعة ثانية ص: 101  102 (.
يف األكيد، أنك كنت يا زعيم النهضة،  ولعلم هذا الضابط ال
ذاهبــاً حتامً اىل املوت الــزؤام، ولعدم قدرته عىل البوح، خوفاً 
، رأى أن  من املســاءلة، أو لعدم خربته مبا سوف يحكم التاري
يثري مسألة جنونك كعذر قانوين، عىل أمل أن تضطر املحكمة، 
إىل تعيــني لجنة طبية للمعاينة، فيتأخر اإلعدام الزاحف نحوك 
عــة، أو يُخّفض حكم اإلعدام إن صدر، إىل املؤبد...  بأق 
ولســان حاله يقول: »بني إغامضة عــني والتفاتتها، قد يأتيك 

الفرج«.
أيها الزعيم البطل

يا صاحب املناسبتني واملحاكمتني
أهبط إلينا من ذراك

بخيانة حســني الزعيم لك... بتنكره للوعــد الذي قطعه... 
بنكرانه للقسم... وتنا املسدس الذي قّدمه لك هدية، ليكون 
مبدئياً، شاهداً عىل الصدق يف الوعد، والّدقة يف اليمني، وعىل 
أن صاحب الوعد، ضابط صار رئيســاً، أو رئيس كان ضابطاً... 
فتصفــو النيات... وتُبدد الشــكوك... وينترص عهد الرجولة... 
متهيداً لتحرير املواطنني... من إقطاع السياسة، وإقطاع الخنوع، 
وإقطاع التكاذب، وصوالً إىل تحرير فلسطني السبّية، من براثن 

ائيلية. الذئاب اإل
وال تنس أن تعّرج، عىل إشرتاك قائد رشطته العسكرية، املقّدم 
وع الخيانة...ومرافقته لك من بيت  إبراهيم الحسيني، يف م
معروف صعب، يف دمشق... إىل بيت الرئيس حسني الزعيم، من 
أجل لقاء، يكون بعيداً عن الرسميات، تدليالً عىل الصداقة... أو 
زيادة يف التضليل... وتســليمك إىل البعثة العسكرية اللبنانية، 
وحرمانــك من النوم والراحة، ووقوفك الســاعات الطوال، يف 
املحاكمــة، وحرمانك من رؤية زوجتك وبناتك... وحرمانك من 
... فعشــت  لقــاء الصحافيني... وتدوين كالمك األخري للتاري
أهوال سجن »أبو غريب العراقي« قبل عهد »أبو غريب«، اليسء 

الذكر بكثري.

ن تسليم أنطون سعادة الفقرة الخامسة: 
إىل البعثة العسكرية اللبنانية يف دمشق

وال تنس أيها الزعيم، أن تُذكّر األجيال القادمة، بأن لبنان وّقع 
ناً لتسليمك... وأن وزير  مع حسني الزعيم، إتفاقية إقتصادية 
مالية ســورية، حسن جبارة، قال يف العام 1950، أمام اللجنة 
الربملانية السورية اإلقتصادية، أثناء مناقشتها أجواء اإلنفصال 

اإلقتصادي:
»إن اإلتفاق اإلقتصادي بني سوريا ولبنان جاء نتيجة مقايضة 
وافق فيها لبنان للمرة االوىل عىل سياسات إقتصادية تنسيقية 
مع سوريا ... ومن أين لنا اليوم أن نأيت لحكام لبنان برأس أنطون 

سعاده آخر«.
وال تنس أيهــا الزعيم املظلوم، أن تذكّر األجيال القادمة، بأن 
ين ألف لرية، التي رصدتها الحكومة اللبنانية، ملن  جائــزة الع
يلقي القبض عىل أنطون ســعاده، قد قبضها حســني الزعيم، 
وأن املحكمة العسكرية، حكمت عىل قادة الحزب بغرامة بلغت 
ين ألف لرية لبنانية، فأوح ذلك الحدث،  قيمتها خمســة وع
أن الدولة أرادت أن تسرتد، من القوميني، بدل الجائزة التي دفعتها 
اىل حســني الزعيم. )يراجع بشأن هذا املعلومات كتاب األستاذ 

أنطوان بطرس املذكور سابقاً ص: 153  154(.
مت كان رؤساء الجمهورية وامللوك وأشباههم مخربين أو 
ن مقابل إخبارهم ومت كانوا يعتقدون، أن  متــ كان لهم 

بدين هم ستبق طّي الكتامن، إىل أبد ا جرا

الفقرة السادسة: رباطة جأش
أنطون سعادة أمام املشنقة

أهبط الينا من ذراك
بدمعــات الذين بكوا يف وداعــك... أو يف وليمة إعدامك ... 
برباطة جأشــك أمام املوت... برفضك عصب عينيك والركوع، إالّ 
سم القانون... وقولك »شكراً« للجندي آغوب سحاقيان ...ألنه  ب

أزاح الح من تحت ركبتيك.
أهبط إلينا

بابتسامتك الصفراوية، عىل ما أوردته وزارة األنباء يف كتاب: 
قضيــة الحزب القومي ص: 88  و82، نقالً عن مطالعة النائب 

العام، يف قضية أركان الحزب حيث نقرأ:
»لكن أنطون ســعاده الصبور مزاجاً، واملتجلّد مادة، هو غري 
شــجاع أدبيــاً فقد حكم عليه وأعــدم. ويف الفرتة بني الحكم 
والتنفيــذ، مل تتجــه أفكاره إىل عمله الــذي نعته بالجبار، وال 
إىل رجالــه الذين تحكّم بهم دهراً، بل انرصفت أفكاره إىل أمور 
ماّدية، ومسائل شخصية. ومل يُعّي سوريا التي طاملا عّيشها 

يف حياته.

)التتمة صفحة 7(
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»وبينــام كان أنطون ســعاده يتظاهر بالعمل عىل إنشــاء 
جي إلنقاذ فلســطني ... إذ به ينتقل من معسكر إىل معسكر، 
ويخابر اليهود بغية تسليمه الحكم يف لبنان، ثم مقاومة رئيس 
الدولة الســورية الحايل حسني الزعيم، ملا يظهره من مناهضة 
للصهيونيني، وذلك عىل يد منفذ عكا العام محمد جميل يونس«.

لو كان النائب العام يتوقع، أن الحقيقة ستطفو عىل السطح 
يوماً، وســوف يروي الشــهود العيان ما شاهدوا، فريدد الكبار 
أقوالهم، دون أقوال النائب العام، لكان عّد إىل األلف قبل أن يطلق 

هذا الُحكم.
إن الصحايف الالمع، إبراهيم داغر، الذي كان يعمل يف جريدة 
الحياة الغّراء، تتبع قافلة اإلعدام إىل أقرب نقطة، من املكان الذي 

نصب فيه عمود املوت من قبُل، وروى:
»تقــدم املالزم األول بريدي ليعصب عينّي الزعيم... فقال ملاذا 
هــذا فأنا ال أخاف املوت... فأجابه املالزم األول: إنه القانون«، 

فأجاب إين أحرتم القانون.
وبدورها أوردت جريدة القبس الغرّاء عن تلك اللحظة:

ثم طلب املالزم أول بريدي من أنطون سعاده أن يركع فأجاب 
أنا ال أخاف الرصاص... أفليس من سبيل إىل اإلستغناء عن هذه 
املســائل فأجيب إنه القانون فأُركع  بضم األلف- بعدها وقف 
الكاتب يتلو عليه نص الحكم فلم يجب ســوى بابتســامة ُمرّة 

وكلمة شكراً...
أّما جريدة النهار الغّراء، فقد أوردت يف »مانشيت« اليوم الثاين 
لإلعدام: »إن أنطون ســعاده طلب مشــاهدة الرصاص يخرتق 

صدره وهو طليق اليدين«.
ســتاذ أنطوان بطرس،  وأّما اللواء عزيز األحدب، فقد روى ل
عن تلك اللحظة فقال: كان أنطون ســعاده طوال الوقت هادئاً، 

ء نفذ به مرات عديدة من قبل.  كأن اإلعدام 
)كتاب األستاذ أنطوان بطرس: قصة محاكمة أنطون سعاده 

وإعدامه يف طبعته الثانية ص: 129  130(.

الفقرة السابعة: لو كانت وزارة
... أو تتوقع األنباء اللبنانية تعلم

لو كانــت وزارة األنباء اللبنانية عام 1949 تعلم،، أن التاري 
سوف يكشــف الثمن الذي دفعته الدولة اللبنانية، إىل حسني 
الزعيم، مقابل تسليمه أنطون سعاده لها، ملا تجرأت عىل إصدار 

كتابها: »قضية الحزب القومي«.
ولو كانــت وزارة األنباء اللبنانية هذه تتوقع، أن وزيراً بعثياً 
من أركان حزب البعث الحاكم يف ســوريا األسد، سوف يكشف 
ى بعد  ائيل كام ســ عن إتصاالت حســني الزعيم بحكّام إ
قليل، لكانت امتنعت عن تعظيم حســني الزعيم، وعن اإلشادة 
ائيل، ولكانت فّضلت إحراق  مبواقفه الوطنية املناهضــة إل
ه خوفاً من  كتابها املعنون: »قضية الحــزب القومي« بدل ن
ه  الفضيحة... أو خوفاً من إســرتجاعه من املكتبات، ومنع ن

مجدداً، فور اشتعال فجر الحقيقة... كام حصل فعالً.
ولو كان النائــب العام ووزارة االنباء يتوقعان، أن رئيس قلم 
النيابة العامة اإلســتئنافية، األستاذ مو جريديني، سوف 

يخرب نسيبه الصحايف إبراهيم داغر:
ء أثّر يف نفيس يف عملية إعدام أنطون سعاده  »إن أكرث 
هو ارتفاع صوته قبل إنطالق الرصاص وقوله تحيـــا سوريا«. 
)ذكرت هذه الواقعة يف كتاب األســتاذ أنطوان بطرس املذكور 

أعاله ص: 130 (. 
نعم

لو كان النائب العام، ووزارة األنباء يتوقعان، ما ســوف يديل 
بــه رئيس القلم مو جريدين، لكانا مزّقا ما كتباه، للنيل من 
كرامة أنطون سعادة، ونبله وشجاعته... ووّفرا عىل نفسيهام، 

ما سوف يكتب التاري واألحرار عنهام.

الفقرة الثامنة: أنطون سعادة يدم
ين بطابعه القرن الع

يا زعيم النهضة

أهبط إلينا من ذراك
ة...  بالصدر املمزّق ... بالدم املراق... بالرصاصات اإلحدى ع
ط اإلنتصار ... وقل لنا: كيف يُحرّك شعُبنا فيه قوة لو فعلت،  ب
، قبل أن يزول تاريخنا كله من الوجود، بفعل  لغريت وجه التاري
قادة ما حافظوا عىل رشف القيادة... وما ترصّفوا إالّ كام يترصّف 
األطفال وربات الحجال... يعشقون التقاتل ويكرهون القتال... 
وال يخجلون ال من خيانة... وال من فضيحة... وال من هزمية.

ّ أغالل الغيــاب... وقل لنا كيف  مــزّق ســكون املوت... ك
ين بطابعك... وكيف تستعد  اســتطعت أن تدم القرن الع
ين وكيف سكنت العقول  لذات املهمة، يف القرن الحادي والع
والقلوب ودخلت البيوت من أبوابها، يف كل املناطق والطوائف 
واملذاهب والكيانات وكيف بذرت مبادئك القومية واإلجتامعية، 
فحصدت أحىل الغالل يف أحىل الحقول، وأعطيت أمتك كواكب 
متعاقبة، من الفرســان واملفكرين... وكيف رّسخت العلامنية 
املتألقة والصادقة، يف النصوص كام يف النفوس، حت أصبح 
املسلم شقيق املسيحي فعالً، وراح الجميع يرددون معك بصوت 

واحد: 
»كلنا مسلمون لرب العاملني. مّنا من أسلم لله بالقرآن ومّنا من 
أسلم لله بالحكمة، ومّنا من أسلم لله باإلنجيل... وليس لنا من 

عدو يقاتلنا يف ديننا ووطننا إالّ اليهود« .
فت خطــر الصهيونية العاملية، عندما  وقل لنا كيف اســت
ة من عمرك، فكتبت يف جريدة الجريدة  كنت يف الســابعة ع
الربازيليــة، بتاري 1921/10/1، وتحت عنوان »الســوريون 

واإلستقالل«:
»إن الصهاينة جمعيات وفروعاً يف جميع أقطار املســكونة، 
تعمل يداً واحدة لغاية واحدة... هي اإلســتيالء عىل فلســطني 

وطرد سكانها السوريني منها«.
أهبط الينا من ذراك

 وقل لنا كيف كنــت أغن الناس، بلرياتك الورقية األربعمئة 
ة، وساعة يدك، وقلم حربك، التي أوصيت  اليتيمة، أو الثالث ع
بها إىل زوجتك وبناتك، كام يقول محاميك املســخر الياس رزق 

... حت الزوال...  الله، فتقزّم أمامك كل األثرياء حت التال
وكيــف جعلت من عرزالك  غري املكتمل، يف صنوبرات ضهور 
الشــوير،  قرصاً أعظم من قرصّي الخورنق والسدير...  وكيف 
احرتمت ما أقسمت عليه حت الشهادة... فرصت كام الضمري، 
رادعاً لكل من يستســهل التنكر لعهد قطعه، او لقسم أقسمه، 

فتمنعه من التامدي يف غواية السقوط.
وقل لنا كيف رفضت الهرب، من دمشق اىل األردن، بنصيحة 
العقيد توفيق بشور والسفري الشاعر عمر أبو ريشة واألستاذ 
ف الزعامة، واحرتاماً للقانون، فقلت  اليــاس قنيزح إنقاذاً ل
ملن ســلّمك أوراق السفر: »تقرب الزعيم إليل سالمتو عندو أغىل 
من سالمة قضيتو«. )عىل ما أورده األستاذ أنطوان بطرس يف 

كتابه املذكور أعاله ص: 80  82(.
فكنت مبوقفك العظيم هذا، صنو ذاتك، أو صنو الفيلســوف 
اليوناين سقراط العظيم، يوم رفض الهرب من السجن بنصيحة 
ف األستذة، ففّضل تنفيذ حكم اإلعدام  بعض تالميذه، إنقاذاً ل
، من  ب السم، عىل تشويه صورته يف التاري الصادر ضده، ب

أجل بعض سنني.
وقل لنا كيف رفضت املســاومة، عــىل ما كنت تعتقده حقاً 
وصواباً، أيام اإلنتداب الفرنيس، ويف العهد اإلستقاليل، فسبقت 
السيد قطب يف مرص، وفرج الله الحلو يف دمشق، يف رفضهام 
وط، بكتاب اســرتحام، يوجهه األول، إىل الرئيس  العفــو امل
جامل عبد النارص، وبكتاب اســرتحام، بوجهه الثاين، إىل عبد 
ّاج، فرد كل منهام يف جوابه عىل املساومة املطلوبة،  الحميد ال
مع فارق من بعض ســنني: إذا كنُت مسجوناً بحق، فأنا أرت 
حكم الحق، وإن كنُت مسجوناً بباطل، فأنا أكرب من أن أسرتحم 

الباطل. 
فذهب األول إىل اإلعدام شــنقاً، والثاين إىل التذويب، يف ب 
األســيد، مرفوعّي الرأس شــامخني كام صنني، أو كامك أنت... 
فانتــرصا كام انتــرصت أنت من قبل، وصارا كام رصت أنت من 
قبل، أســطورة تتغن بها أجيال فأجيال، يف سوريا الطبيعية، 
ويف وادي النيل، ويف لبنان األرز والحرف واملطبعة، ومدرســة 
ائع بــريوت، ويف بقية األقطار العربية،  الحقــوق يف أّم ال

وأقطار املنظومة الشيوعية، قبل إنهيار اإلتحاد السوفيايت.
ويف هذا املجال نشــري، إىل املقارنة التي أجراها وزير الدفاع 
الســوري السابق، اللواء مصطف طالس، يف مذكراته: » مرآة 
حيايت«، بني الزعيم أنطون ســعاده، وزعيم حزب البعث العريب 
االشرتايك، األستاذ ميشال عفلق يف مواجهتهام للسلطة فقال:
»من املعلوم علامً، واملعروف عرفاً، أن السيا الذي ال يتعرّض 
للسجن أو النفي أو اإلعتقال، ال يكون عىل مستوى طموحه، وال 
عىل مستوى الصورة، التي رسمها الشعب له. وعليه فاملصيبة 
حزب البعث  وجهه عليها، مل تكن يف الحبس  التي لطم الحزب 
ا كانت يف نتائجه، إذ انهار األستاذ  الذي تعرّضت له قيادته، إ
ميشــال عفلق أمام حسني الزعيم... وطالعتنا الصحف، بكتاب 
اإلعتذار الذي وقعه... والذي بايعه فيه وتعهد له بعدم اإلشتغال 
يف السياســة إىل األبد«.. )الجزء األول من مرآة حيايت طبعة 6 

ص: 116(.
مل يكتــف اللواء طالس، بهــذا الوصف للخوف، الذي اعرتى 
ا انتقل إىل  زعيم حزب البعث، يف مواجهة حســني الزعيم، إ
وصف حالة الحزن، التي اعرتت أفراد حزب البعث عند انتشــار 
النبأ- الفاجعة، وصوالً إىل حد التواري من وجوه القوم، ولسان 

حالهم يقول: 
صدقــاء  ومباذا نجابه  مــاذا نقول للنــاس ماذا نقول ل

الخصوم وكيف نجد التفسري والتربير
وبعد هذا الوصف، إنتقل الوزير البعثي مصطف طالس، إىل 
املقارنة الرصيحة، بني الزعيمني بشــجاعة أدبية تحسب له إذ 

قال:
بة القاضية من لبنان، إذ وقف أنطون سعاده،  »وجاءتنا ال
عميد الحزب السوري القومي، أمام املشنقة، برجولة منقطعة 
النظــري، ليخترص الحياة كلها بعبارة »الحياة وقفة عز فقط«، 
فأُسقط يف أيدينا، وما عدنا نقابل محازيب سعاده، وال نتقابل 
حت مع الشيوعيني، الذين يزخر تاريخهم مبئات املناضلني، الذين 
جابهوا السلطة ومل يخشوا بطشها... ومنهم اللبناين فرج الله 
اج يف العام 1959، عىل أن  الحلو، الذي فاوضه عبد الحميد ال
يكتب له كتاب التوبة، أو اإلعتذار، أو التخيّل عن العقيدة، فرفض 
ّاج عضواً فعضواً، بحمض الكربيت، وأصبحت قصة  فذوبه ال
فرج الله الحلو أســطورة لدى الشيوعيني )ذات املرجع املذكور 

أعاله ص: 117(.
يا زعيم النهضة القومية

ومؤسس املدرسة املدنية العلامنية الرائدة
واملرتفع عن صغائر الطائفية واملذهبية القاتلة.

إن تعذر عليك الحضور، أو رفضت أن تهبط إلينا، إّما إنشــغاالً 
كامل موســوعة: »نشــوء األمم«، أو إعادة كتابة مرافعتك  ب
الشفهية، أمام املحكمة العسكرية، لعلمك باختفاء امللف، وإّما 
استنكاراً ملا أقدمت عليه وزارة األنباء، يف كتاب »قضية الحزب 

القومي«، الذي استغابتك فيه وأصدرته بعد إعدامك.
وإّما قرفاً ّمام حّل يف لبنانك ...، ويف أمتك السورية، وجبهتك 
العربيــة، وتوجيه الدبابات ضد املتظاهرين، وإغالق الجامعات 
إلنعاش الســجون، وتدجني وســائل اإلعالم، أو إقفال أبوابها 
فيها يف أصقاع األرض، وإطالق  يد مو بالشمع األحمر، وت
ائيل فلســطني، وصوالت  يد العســس واملخربين، وابتالع إ
شــارون وموفاز ونتانياهو يف مواجهة الثوار، وفقدان النخوة 
ستثناء املقاومة  يف رؤوس العرب، وعدم تحريكهم ساكناً...، ب
ائيلية، ورفرفة أعالم العدو  اللبنانية ضد العربدة العسكرية اإل
يف بعض عواصمنا، وما جّر علينا التعصب الديني »البنالدين«، 
ى، من الرجال األبرياء، إىل النســاء  وبدعــة قطع رؤوس األ
األمهــات، والعذارى الطاهرات، واألطفال الذين مل يبلغوا ســن 

املراهقة بعد.
وإّما احتجاجاً، عىل تحويل الجمهوريات العربية، إىل مملكات 
دكتاتوريــة، يرث فيها الحفيد  وحفيد الحفيد، أباه وجده، وجّد 
... ويســتمر يف حكمها أكرث من ملك... ويحكمها بالحديد  جّد
والنار واملخابرات... بدعم من شــقيق لــه مونه... أو من قوي 
غريب، يف يده عصا طويلة... وتُســّخر فيها الدساتري، من أجل 
رب خاصة... وإن ُزينت بخطاب قســم، أو خطاب عرش، أو  م
بسلّة من النوايا الحسنة... أو بعبارة: نعدل الدستور ملرة واحدة 

الساخرة، أو ملرة واحدة وأخرية العاهرة«.
وإّما اســتنكاراً لتحّول املباد إىل تجارة، أو إىل إله من متر 
مثل اإلله ُهبل، نعبده عند الفجر، ونأكله عند الظهرية، ونرجمه 
عند املســاء، وال نتغن يف حياتنا، إالّ بشــعرات بنت خالتنا، أو 
بأمجــاد إحدى عاّمتنا وإن كانت، من غري أب، أو من غري أم، أّم، 
أو من غري عرق، فنفرح إذا فرحت، ونحزن إذا حزنت، ونرتعب إذا 
لوحت بالعصا، وعىل قدر املسافة منها، نوزع شهادات الوطنية، 
أو مضابــط اإلتهام بعــدم الوطنية، فنيسء إليها عن قصد، أو 
ء وصوالً  غري قصد، ونظهرها مبظهر الو علينا، يف كل 
إىل إنتخاب الرؤساء الكبار وما دونهم، ونيسء يف ذات الوقت، 
، أو صنف من املواطنني  إىل أنفسنا بأنفسنا، كأننا أطفال يتام
العبيد، وأحط أنواع العبيد، نكره العي بحّرية... وال نستســي 
ل الدولة الوصّية، وال ندرك أن  إالّ حكم الوصاية... والبقاء يف 
العهود التي تدوم، هي التي تقوم بني األنداد، وليس بني األسياد 

والتابعني.
وهــذا ما حمل أحد املمســكني، بأبعاد الــكالم وتأثريه يف 
الســامعني، عىل التغني بأيب الطيب املتنبي، يف مجلس حافل، 
ضم خليطاً من أهل الفكر والسياسيني الفحول، وبعض املصابني 
، فتنبه أحدهم  مبرض عبادة املال، وعبادة األشخاص والكرا
وقال: »إن التغني بأيب الطيب املتنبي، يف هذه االيام، ليس بريئاً، 

وال يقصد منه« إالّ قصيدته يف هجاء كافور حيث نقرأ:
ال تشرت العبد إالّ والعصا معه

 إن العبيـد ألنجــاس مناكيـُد
، بارتداء  وملّا وافقه رفاقه، عىل هذا اإلستنتاج، هّدد السيا
ثــوب »املواطن الصالح واملخرب الصادق«... وتقديم إخبار بحق 
ائيل  املعجب، بأيب الطيب املتنبي، وتوجيه تهمة التعامل مع إ

إليه، فردعه أويل األمر عن هذا التوجه، وحسناً فعلوا .

الفقرة التاسعة: أنطون سعادة يأ أن يصّدق 
ائيل مو  يف ذراه، أن وزير خارجية إ
شاريت قد زار حسني الزعيم يف دمشق 

يا زعيم النهضة
، أن تســمع أو ترى، أو تقرأ، ما كتبه وزير  نحن نعلم أنك تأ
الدفاع الســوري الســابق اللواء مصطف طالس، حول مجيء 

ائيل مو شاريت، أو رشتوك... إىل عاصمة  وزير خارجية إ
األمويني لإللتقاء بحسني الزعيم، يف بلودان حيث نقرأ: 

»يف إحــدى املرّات وصل حســني الزعيــم إىل فندق بلودان 
وبرفقته األمري عادل أرسالن وصالح الطرزي، حيث جلسوا يف 
إحدى الغرف الداخلية. وبعد ذلك دخل املقّدم ابراهيم الحسيني، 
طة العســكرية، وبرفقته شخص يرتدي بزة مقّدم  رئيس ال
يف الجي السوري... محاطاً باملزيد من اإلحرتام والتبجيل. أّما 
بزة املقّدم الغريب فكانت أكرب من حجمه... وكان يســري أمام 
الحســيني، بخطوات مرتبكة... وبشكل ملفت للنظر... وكان 
شاربه مقصوصاً عىل طريقة هتلر... فأثار بذلك شكوك املالزم 
يف املخابرات، سامي جمعه... فأخرب آمر الشعبة الثانية، العقيد 
ســعيد حبي... وأجريت املقابلة بني أوصــاف املقّدم الغريب... 
وأوصاف مو شاريت أو رشتوك... يف صورته الظاهرة، يف 

إحدى املجالت الربيطانية... فتأكدوا أنه هو ذاته«.
)لطفاً تراجع: مذكرات وزير الدفاع الســوري السابق اللواء 
مصطف طالس تحت اســم »مــرآة حيايت« ج1 طبعة 6 ص: 

.)128  126
وملّا عرف عادل أرسالن، أن هوية الضيف هي مو رشتوك، 
ائييل، إنسحب من اإلجتامع،  وأنه وزير خارجية دولة العدو اإل
وقّدم إستقالته من الحكومة، فوراً، فأبعد كأس العار عن شفتيه 
إىل األبد... وأثبت أنه ما زال يف بالدنا رجال، ترفع لُهم التحيات 

تقديراً وإحرتاماً.
وبعد أسبوع، عىل هذا الحدث الغريب واملرعب... تكرر اللقاء 
بني مو شاريت وحسني الزعيم، يف بلودان... فأثار هذا األمر 
حفيظة بعض الضباط، ومنهم ســعيد حبي وعزيز عبد الكريم 
وأمني النقوري وتوفيق نظام الدين وأديب الشيشــكيل، وقرروا 

ا قال: مقابلة حسني الزعيم إحتجاجاً... فلم ينكر إ
800 مليون لرية  »إين أضحك عليهم... ولقد طلبت منهم 
400 مليون سوف نأخذها  سوري مقابل الصلح فعرضوا 
ونشرتي بها أسلحة ثم نعود ملحاربتهم وتحرير فلسطني«. )ذات 

املرجع ص: 128(.
طة  وإذا عرفنــا أن املقــّدم إبراهيم الحســيني  قائد ال
العسكرية  كان يهودي األصل، من سكان مدينة عكا، عىل ما 
ذكر عن لســان العقيد سعيد حبي، يف ذات الصفحة 128، من 
ال طالس، نكون قد عرفنا ملاذا  ذات الجزء األول من مذكرات الج
كان منهمكاً باســتقبال مو شاريت، وملاذا كان يحيطه بكل 

مظاهر األبهة واإلحرتام.
وإذا تذكرنا، أن املقّدم إبراهيم الحسيني... هو الذي رافق الزعيم 
أنطون ســعاده، من بيت معروف صعب، يف دمشق... اىل بيت 
حسني الزعيم، يف ليل 1949/7/6... يصري من حق اللبنانيني، 
بشــكل عام، ومن حق السوريني القوميني اإلجتامعيني، بشكل 
خــاص، ومن حق رجال القضاء واملحاماة، بشــكل أخّص، أن 
يرســموا عالمات استفهام كربى... حول الخلفيات الحقيقية، 
التي فرضت محاكمة الزعيم أنطون ســعادة وإعدامه، وتنفيذ 
عة أقلقت وتقلق كل صاحب فكر... وكل  حكــم اإلعدام به، ب
محــب للعدالة... وأن يتأكدوا من ضخامة املؤامرة، يف أبعادها 
اإلقليمية العربية والصهيونية، ضد أنطون ســعاده وحزبه... 
والتي تكلّم عنها النائب كامل جنبالط، يف إستجواباته الثالثة 
للحكومــة، بعيد اإلعدام...ومن ضخامة الثمن املادي واملعنوي 
واإلقتصادي، الذي دفعته الحكومة اللبنانية، مقابل تسليم زعيم 

الحزب السوري القومي إليها.

الفقرة العارشة: أنطون سعادة يرفض النزول 
إلينا بانتظار إعادة محاكمته، يف يقظة ضمري 
مفاجئة تعصف يف صدر مسؤول، فيعّد العّدة 

الستصدار قانون يجيز هذه اإلعادة.

يا زعيم النهضة
يا شهيد املحاكمتني: القضائية والسياسية

إذا رفضت النزول إلينا من ذراك، ألنك مل تعد تعرفنا... أو ألننا 
خذلناك... ووصلنــا يف إنحطاطنا، إىل حد الغيبوبة... ورصنا 
... وموضوع تندر يف املجتمعات  مضغــة قات، يف أفواه الب

الدولية...
أو ألنك ُصدمت، إذ عرفت، أن حكومة اإلستقالل األوىل، عقدت 
إجتامعاً إســتثنائياً، عند فجر السابع من متوز، فأيدت رئيسها 
بوجوب التشدد يف محاكمة القوميني وزعيمهم، وإنزال أق 

العقوبات بهم.
أو ألنك مل تصّدق أن تكون هذه الحكومة قد استدعت عدداً من 
رجال القانون، واستمزجت رأيهم حول أي قانون يجب أن يطبق، 
يف محاكمة أنطون سعادة، هل هو قانون األحكام العرفية أم 
، فتم اإلتفاق عىل وجوب تطبيق قانون األحكام  قانون الطوار
اً، رشط أن يبق هذا األمر  العرفية عىل أســاس أنه ما زال قا
يــاً، وممنوعاً من النــ )تراجع الصفحة )90( من كتاب  ّ
األستاذ أنطوان بطرس: »قصة محاكمة أنطون سعادة وإعدامه 

طبعة ثانية«.
أو ألنك مل تصدق، عندما اســتدعيت من مكان توقيفك، إىل 
مكتــب الزعيم نــور الدين الرفاعي يف ســيار الدرك، حيث بدأ 
إستجوابك، ليستأنف يف املحكمة العسكرية... من قبل هيئتها 
املؤلفة من املقّدم أنور كرم رئيســاً، والقا املدين غربيـــال 
باســيال، والنقيب طانيوس السمراين، والنقيب عزيز األحدب، 
ومثل الحق العام، أمام هذه املحكمة، النائب العام اإلســتئنايف 
يوســف رشبل ذاته.... فاّمحــ بذلك دور قا التحقيق يف 
التحقيق، ودوره يف إصدار قرار اإلتهام، وإحالتك عىل املحكمة 
العسكرية... وحرمت من إبالغك قرار اإلتهام... ومن كل الحقوق 
والضامنــات، املنصوص عليها يف قانــون أصول املحاكامت 

الجزائية، الصادر يف 1948/9/18.
أو ألنك مل يخطــر يف بالك، أن مُينع الجمهور والصحافيون 
من حضور املحاكمة، وأن يكون حضور املحاكمة مقترصاً، عىل 
أركان الدولة، مثل وزير الدفاع األمري مجيد أرسالن، ومدير عام 
وزارة الدفــاع منري تقي الدين، ورئيــس األركان العامة العقيد 
توفيق ســامل، وقائد الدرك الزعيم نــور الدين الرفاعي، واملقدم 
منصور لحود، مرافق رئيس الجمهورية، وكل من خليل وميشال 
الخوري، نجيل رئيس الجمهورية، واملدير العام لرئاسة الحكومة 
م عكاري، وبعض القضاة والضباط. )ذات املرجع ص: )97(  نا

و )103( و )104(
نعم...

إذا رفضت النزول إلينا...وتنكّرت لنا جميعاً، فأنت محق، ألننا 
حرمناك من حق الدفاع... وقد وصل تحامل مؤسســات الدولة 
ب املثل،  عليك... إىل حد اتهامك يف شــجاعتك، التي كانت م
وإىل حد تزوير رسالة كتبها منفذ عام عكا محمد جميل يونس...

ائيل. إلثبات تهمة تعاملك مع إ
ولهذا سأل رئيس املحكمة العسكرية، املقدم أنور كرم، املدع 
عليه الدكتور عبدالله ســعاده...  بحضور وكيله املحامي الكبري 
أميل لحود، عن تلك الوثيقة بقوله: »هذه رســالة محمد جميل 
يونس. إنها تثبت أن ما تسميه زعيمك أو من تسميه رئيسك كان 

ائيل«. يتعامل مع إ
وشــاء القدر أن يكون الدكتور عبدالله ســعاده، ومحاميه 
األستاذ أميل لحود، قد قابال منفذ عام عكا، محمد جميل يونس، 
يف الســجن... وعرفا منه حقيقة الرسالة، فقال األستاذ أميل 

لحود يف رده عىل كالم رئيس املحكمة:
هذه وثيقة ال إله. نحن نريد وثيقة ال إله إالّ الله. نحن نطالب 
لحاح إبراز الوثيقة األصلية املكتوبة بخط اليد... فطلب الرئيس  ب
مــن النائب العام أن يربزها ويقرأها... فقرأها...فاذا بها مغايرة 

متامــاً، للصورة التي جوبه بها الزعيــم والقوميون... ومنهم 
ون داخل املحكمة...  الدكتور عبدالله ســعاده، فصّفق الحا
لجالء الحقيقة بهذا الشكل وسقطت الوثيقة رسمياً. )األستاذ 
أنطوان بطرس يف كتابه طبعة 2 ص: 41(. لكنها مل تسقط يف 

كتاب: »قضية الحزب القومي«.
كم من الوثائق والتهم كانت ســقطت، لو احرتم القضاء حق 
الدفــاع... وأعطي املحامي الكبري أميل لحــود الوقت الكايف، 

لدراسة امللف وإعداد دفاعه عن الزعيم
وإىل أن يأيت الوقت، الذي تســتجمع فيه الحكومة اللبنانية 
شــجاعتها... فتن ملف محاكمة الزعيم أنطون سعاده، بكل 
تفاصيله وخلفياته ومســتنداته، اذا كان ما زال موجوداً . وإالّ 
عادة تكوينه... متهيداً لتشكيل هيئة رفيعة املستوى،  فلتبارش ب
ال يقل عددها عن مئة شــخصية وطنية وعربية وعاملية، من 
كبار القضاة، وكبار املحامني، وأساتذة الحقوق، ورجاالت الفكر، 
إلعادة دراســة امللف األصيل... أو املعاد تكوينه... يف جلسات 
علنيــة متعاقبة...ومتلفزة عىل ضــوء كل ما كتب، حول هذه 

القضية...متهيداً إلصدار قرار نها يكون مبستوى الحدث.
ن ثبت، أن محاكمة أنطون ســعاده متت، وفقاً ألحكام  فــ

القانون اللبناين، ووفقاً للمعايري الدولية يف ذلك الزمان...
وإن ثبــت أن الزعيــم أنطون ســعاده، كان جباناً فعالً... أو 
ائيــل فعالً... وأنه قام بالثورة بعد إعداد،  كان متعامالً مع إ
ومل يستدرج إليها اســتدراجاً... وأن هدفه كان اإلستيالء عىل 
الحكم يف لبنان وسوريا بالقوة ...معتمداً يف ذلك عىل مساعدة 

ائيل كام يقول النائب العام ووزارة االنباء... إ
نعم

إذا ثبــت ذلــك يدّون كلّه يف م القــرار... ويعط القضاة 
والسياسيون، الذين كان لهم دور يف إلقاء القبض عىل الزعيم 
...ويف تســليمه، ويف حرمانه من حق الدفاع، ويف محاكمته 
ويف إعدامه، صّك براءة أو إبراء ذمة، من كل املثالب التي ألصقها 

رجال الفكر واإلعالم بهم.
أّما إذا ثبت وجود مؤامرة لبنانية، وغري لبنانية... ضد الزعيم 
أنطون سعاده وحزبه... وقضت باستدراجه إىل حادث الجميزة 
أوالً، متهيــداً لردة فعل متوقعة، مــن أجل القضاء عليه وعىل 

حزبه...
وإذا ثبت أن أنطون سعاده، ُحرم من حق الدفاع... وأن نتيجة 
حكم اإلعدام كانت معروفة مسبقاً... كام يقول الضابط املسّخر 

الياس رزق الله...
وإذا ثبت أن أنطون سعاده كان  يتمتع بشجاعة أدبية عالية، 
يف مواجهة الرصــاص، ويف مواجهة النائب العام ...وقضاة 

الحكم... كام كان شجاعاً يف حياته الخاصة والحزبية...
وإذا ثبت أن أنطون سعاده مل يكن يف وارد الثورة ضد الدولة، 

لوال حادث الجميزة.
وإذا ثبــت أن أنطون ســعاده كان رائــداً، يف الوطنية ويف 
مناهضــة الصهيونية، ومل تلن له عريكة أو قناة، يف محاربة 
ائيل... ومل يتصل بها... ومل يتعامل معها... وعمل املستحيل  إ

من أجل محاربتها، وطردها من األرا التي احتلتها...
وإذا ثبت تزوير رســالة منفذ عام عكا، محمد جميل يونس، 

إلرهاق كاهل الزعيم وحزبه...
يدّون كل ذلك يف م القرار...ويعط أنطون ســعاده صكاً 
يثبت، أنه كان شهيداً للعدالة... وضحية خطأ قضا مقصود... 
من قبيل إعادة اإلعتبار املعنوية إليه، وإىل عائلته وحزبه، وكل 

من استنكر الطريقة، التي متت فيها محاكمته.
وبعــد إصدار قرار إعادة االعتبار املعنوية... وتدوين ما يجب 
تدوينــه... تبــادر الحكومة اللبنانيــة، إىل موقف يرفعنا إىل 
مســتوى الدول الكربى، يف معاملة كبارها إذا أخطأت بحقهم 
ومنها فرنسا، التي أعادت اإلعتبار إىل شاعرها شارل بودلري يف 

ثنني وتسعني عاماً، فتعلن دولتنا: 1949/5/31، بعد موته ب
1( أنهــا تعتــذر إىل الزعيم أنطون ســعاده وحزبه، عن كل 
األخطاء السياسية والقضائية، التي وقعت عليه، يف املحاكمة 
األخرية التي بدأت وانتهت ونفذ حكمها، يف أقل من 15 ســاعة 

يف متوز 1949. 
2( أن تكرّس الزعيم أنطون سعاده شهيداً للعدالة ... وترفع له 
متثاالً يليق به يف ساحة عامة يف بريوت... وتحفر عىل قاعدته 
نــص حكم اإلعدام، من جهــة... ونص قرار إعادة املحاكمة، أو 
إعــادة اإلعتبار املعنوية، من جهــة ثانية... ليكون هذا الحدث 
رادعاً لكل مســؤول ســيا أو قضا أو عسكري، يظن أن 
مركزه يحميــه أو يجعله قادراً عىل إخفاء الحقيقة إىل األبد... 
فنقطع بذلك دابر السياســة يف القضاء... ودابر اإلستنساب، 
يف فتح امللفات القضائية وإغالقها... ودابر األخطاء القضائية، 

املقصودة وغري املقصودة. 

ة: ما أشبه محاكمة أنطون  الفقرة الحادية ع
سعادة، مبحاكمة الوزير العبا الفّذ نصري 

الدولة، يف عهد الخليفة الطائع لله

وإىل أن يأيت اليوم الذي تعاد فيه محاكمة أنطون ســعادة، 
حدى واقعاته الخالدات،  قررُت أن أطرق باب التاري مستشهداً، ب

ن: فأقول بالفم امل
، الطائــع لله، إتفق األمري عضد  يف عهــد الخليفة العبا
الدولة بن بويه مع ابن عمه األمري عزّالدولة بن بويه، ضد الوزير 
الطاهــر محمد بن بقية، امللقب بـــ« نصري الدولة«، واملعروف 
بعصاميته، وكرثة حّســاده، وعبقريته الفذة، وثقافته العالية، 
وأدبه الجم، والشجاعة يف إسداء النصيحة، وإعطاء املشورة... 
، يحّمله مسؤولية الحرب، التي  وقّررا التخلص منه بقرار قضا
يعة،  وقعت بني األمريين، فأُخضع إىل محاكمة شــكلية و

أجراها له األمري املنترص.
ومــن ثم صدر القرار بصلبه حياً، عــىل عمود عال وإقامة 
الحّراس حوله، وعــدم إنزاله...طاملا بقي األمري املنترص عضد 

الدولة  بن بويه، عىل قيد الحياة.
وشــاء القدر أن مير الشــاعر، أبو الحسن  محمد بن عمران 
األنبــاري، بالوزير املصلوب... ففاضت قريحته وارتجل قصيدة 

عصامء طويلة جاء فيها:
علو يف الحياة وفـــي املمــــات
املعجـزات تلـــك إحدى  لحــــق 
كأنـــك قائــم فيهــُم خطيبـــاً
للصــــالة قيـــام  وكأنهـُــم 
أســـأت إىل النوائــب فاستثـارت
فأن قتيــــُل ثــــأر النائبـــات

وملّــا وصل خــرب هذه القصيدة، إىل أســامع األمري املنترص 
عضــد الدولة بن بويه، قال: يا ليتنــي كنت أنا املصلوب لتقال 
، وتغنيني عن كل مظاهر  يفّ هــذه القصيدة، فتدخلني التاري
امللك الفارغة.وأعتقد إعتقاًد راسخاً أن الذين ساهموا، يف إعدام 
أنطون سعادة،  املعروفني منهم وغري املعروفني، يتمنون اليوم، 
وبعد هذا الســيل من كشــف الحقائق، لو هُم  كانوا املعدومني 
مكانه... أو أبطاالً مثله، أو راسخني يف الوطنية مثله، أو صادقني 
ائيل مثله،  ليقال فيهم ما يقول الكبار فيه. وحده  يف معاداة إ

أنطون سعاده يستحق أن يقال فيه: 
الحيـــاة ويف املمـــات علو يف 
املعجـزات تلك إحــــدى  لحـــق 
كأنـــك قائم فيهـــُم خطيبــــاً
للصــالة قيـــام  وكأنــُه 
أسأت إلـــــ النوائب فاستثارت
فــأن قتيــــل ثـــأر النائبـــات

إنقلب الســـــحر على الســـــاحر مرتين رســـــمياً في محاكمة أنطون ســـــعاده الشـــــكلية عام 1949
)تتمة الصفحة 6(
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إقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد

األحد 25 متوز 2021

ـــــــمـــــــان يــــتــــوقــــفــــون ــو الـــــــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــو ــ ــب ــ كـــــل أس أيـــــــــام مـــــن  ــل 3  ــ ــم ــ ــع ــ ال عـــــن 

مـــــصـــــلـــــحـــــة الــــــلــــــيــــــطــــــانــــــي تــــــّحــــــذر 
مـــــــــــــن أســـــــــــــمـــــــــــــاك الـــــــــقـــــــــرعـــــــــون

مستخدمي  نقابة  أعلنت 
الصنــدوق الوطني للضامن 
اب  اإل االجتامعــي، 
وعدم  العمل  عــن  والتوقف 
أيام  املكاتب  اىل  الحضــور 
والجمعة  والخميس  الثالثاء 
من كل اســبوع، اعتبارا من 
الواقع فيه 27  الثالثاء  نهار 
متــوز 2021، معتذرين من 
العمل،  وأصحاب  املضمونني 
ويبقــي املجلس جلســاته 
مفتوحــة التخــاذ قرارات 

تصعيدية يف حال استمر التعاطي بخفة مع 
معاناة العاملني يف الصندوق.

ولفتت النقابة يف بيــان، اىل أنها اتخذت 
هــذا القرار بعد أن تم إعطــاء مجلس اإلدارة 
القرارات  التخاذ  الكايف  الوقت  الصندوق  يف 
الالزمــة ملعالجة مســألة الوضع املعييش 
والعــامل، يف حني  للمســتخدمني  الصعب 

أن املامطلة والتســويف كانــت تفوق عىل 
التعاون والحس باملســؤولية، مشرية اىل أن 
املستخدمني مل يســتفيدوا من سلسلة الرتب 
والرواتب التي أقرت للمؤسسات العامة، وأن 
العاملني يف الصندوق لن يعملوا بالســخرة، 
ولن يكونوا أكرث مسؤولية من مجلس اإلدارة 
بعد اليوم، ولن يتسولوا البنزين لالنتقال اىل 

مراكز الصندوق.

حذرت املصلحة الوطنية لنهر الليطاين يف 

بيان امس، الســكان واملستهلكني من »قيام 

بعض الصيادين مبعاودة أنشــطة الصيد يف 

بحرية القرعون، عــىل الرغم من ثبوت عدم 

ي«. صالحية األسامك لالستهالك الب

املعنية  واألجهــزة  الــوزارات  وحملــت 

مســؤولية القيام مبا يلــزم لحامية صحة 

املستهلكني ومنع الصيد.

إىل  االنتخايب،  بالعمــل  »الراغبني  ولفتت 

االنتخابية يكون عرب  أن تحصيل األصــوات 

معالجة مشــكلة التلوث ومحاسبة امللوثني، 

وليس من خالل التشــجيع عــىل الصيد من 

سنة والرصف الصحي، والقضاء عىل  املياه ا

ما تبق من السكان يف لبنان«.

بز ال  أزمة 
أصحاب  نقيــب  أشــار 
األفــران عــيل إبراهيم إىل 

»عدم وجود أزمة خبز«.
وقــال، يف حديث إلذاعة 
النــور: »إن األفــران تعمل 
هذا  خالل  طبيعي  بشــكل 
رئيس  تدخل  بعد  األســبوع 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
 500 وتأمني  دياب  حســان 
فران  ألــف ليرت مــازوت ل

لتسهيل عملها«.

طوابير من الصهاري 
بار االرتوازية  أمام  ا

في بنت جبيل
»الوكالة  منــدوب  أفاد   
يف  لالعــالم«  الوطنيــة 
االرتوازية  بار  ا بأن  تبنني، 
تشــهد  املنطقــة  يف 
اصطفــاف طوابري طويلة 
أمامها،  الصهاريــج  مــن 
محطات  توقــف  بســبب 
ض امليــاه يف وادي جيلو 
خزانات  اىل  املياه  ض  عن 
قضاء بنت جبيل اضطراريا 
املازوت  مادة  فقدان  نتيجة 
وبعض األعطال يف شبكات 

التوزيع.
ولفــت إىل أن أصحاب 
ن  الصهاريــج رفعــوا 
ين  الخــزان ســعة ع
ة آالف قبل  برميال من ع
خمسني  اىل  أشهر  ثالثة 

ــى ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ـــ أوضــــــــــــــــا مـ ــ ــحـ ــ ــ قـــــــاســـــــم هـــــــاشـــــــم ب
ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــادرت ــ ــ ــب ــ ــ ــا وشــــــــكــــــــر لـــــــلـــــــعـــــــرا م ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــاص ــ ــ ح

ــو  ــسـ انـــــفـــــرا فــــي أزمـــــــة املـــــحـــــروقـــــات.. وحــــاجــــة الـ
ــاء! ــربـ ــهـ ــكـ ـــاعـــفـــت بـــســـبـــب انـــقـــطـــا الـ مــــن املـــــــــازوت تـــ

ت ا ا ها مطلعا عىل ا

اعترب النائب قاســم هاشــم، يف ترصيح بعد لقاءاته يف 
منزله يف شبعا، أنه »كلام اقرتبنا من العتمة يطل الضوء من 
ارشاقة نور من دولة العراق الشقيقة، التي كانت السباقة يف 
إنعاش وطننا وإعطاء االمل للبنانيني بأن انقاذنا ومساعدتنا 
من أشــقائنا لن يتأخر، ولكن تبق مسؤولية املعنيني التخاذ 
يعة، بعيدا من املناكفات والكيديات«. قرار االنقاذ بحكومة 
وتوجه ب«الشــكر واالمتنان لرئيــس الحكومة العراقية 
مي والشــعب العراقي عــىل مبادرتهم، وال  مصطف الكا
نن الدور الرائــد للواء عباس ابراهيــم والجهد الذي بذله 
والذي يضاف اىل انجازاته الوطنية خدمة للبنان واللبنانيني«.
كام استقبل هاشم املدير املكلف شؤون مستشف حاصبيا 
الحكومي الدكتور أنيس ونا، وبحث معه يف أوضاع املستشف 

واحتياجاته.
، كونه الوحيد يف القضاء الذي  واعترب هاشم أن »املستشف
يقدم خدمات طبيــة وصحية ألبناء منطقة حدودية تتعرض 
ائيلية، يجب إيالؤه اهتامما  خر الستفزازات ا بني الحني وا

خاصا، وهو ما سنتابعه مع وزير الصحة واملعنيني، لتفعيله 

وتقديم احتياجاته وتأمني سلفة مالية له، فام نحن عليه من 

اوضاع صحية مرتدية يتطلب انتباها للمؤسســات الصحية، 

واذا انهارت املنظومة الصحية ستكون االمور أسوأ وإخطر«.

أعلن ممثل موزعي املشــتقات النفطية يف لبنان فادي أبو 
شقرا أن »بواخر النفط التي كانت راسية بالقرب من الشواط 
اللبنانية بدأت اعتباًرا من صباح السبت بتفري حموالتها من 

ماديت البنزين واملازوت«.
ورأى، يف حديث له، أن »هذا األمر ســينعكس إيجاباً عىل 

أزمة السوق املحيل مع مطلع األسبوع املقبل«.
كات املســتوردة  من جهة أخــرى، أعلن رئيس تجمع ال
كات املستوردة بحاجة  للنفط جورج فياض يف حديث »أن ال
ملوافقات مســبقة من مرصف لبنان، ل تتمكّن من استرياد 

البنزين واملازوت، وتفريغها وتوزيعها«.
وكشــف أن »حاجة الســوق من ماّدة املــازوت أصبحت 
مضاعفة بســبب انقطاع الكهرباء، واســتخدام املولّدات”، 

عىل مرصف لبنان الترصّف يف هذا الصدد«. مشريًا اىل ان 
ولفت اىل ان »يجب عىل املرصف فتح اعتامدات كبرية للبواخر 

تكفي حاجة السوق، وعدم الولوج اىل الحلول املوقتة«.

{ الرباكس {

وعىل وقع تفاقم ازمة املازوت طأمن عضو نقابة أصحاب 
محطات املحروقــات جورج الرباكس إىل أن »األجواء إيجابية 
كات اليوم بتوزيــع البنزين عىل  بعدما بارشت بعض الــ
املحطات، ال ســيام رشكة »ورديّة« التي ساهمت يف حلحلة 
كة محطاتها التي كانت مقفلة  أزمة البنزين، حيث فتحت ال
منذ فرتة، وبدأت برفد السوق املحلية مبادة البنزين األمر الذي 
ساهم يف تخفيف طوابري السيارات وأراح سوق املحروقات«.

أضاف »كذلك بدأت البواخر الراسية يف املياه اإلقليمية، بتفري 
حمولتها بعدما فتح مرصف لبنان االعتامدات الخاصة بها«.

ورّجح أن »ميتد هذا االرتياح يف ســوق البنزين إىل األســبوعني 
املقبلني، ما يخفف من مشهديّة طوابري السيارات أمام املحطات«.

أما يف ما يختص مبادة املازوت، »فاملســألة معقدة كثرياً« 
بحســب الرباكس، »كون املوضوع متعلقاً مبؤسسة كهرباء 
لبنان لجهة معدل التقنني املرتفع الذي يصل إىل 20 ســاعة 
يف اليوم«، وقال: طاملا ال تزال املؤسسة عىل وضعها الراهن، 
فمــن الصعب حل أزمة املازوت ألن ال قدرة عىل التعويض عن 
عجز كهرباء لبنان، نظراً إىل ارتفاع معدل الطلب واالحتياجات 
املتزايدة الســتخدام املازوت، يف مقابــل النقص املتفاقم يف 
العرض وندرة الكمية املوجودة... كام أن اعتامدات االسترياد 
ليســت جاهزة للتعويض عن هذا النقــص الكبري... لذلك من 

املتوقع أن تطول أزمة املازوت.

{ أصحاب املولّدات {
ء إىل أسوأ وفق ما أكّد رئيس  ّ وتتدحرج أزمة املازوت من 
تجّمع أصحاب املولّدات الخاصة عبدو ســعادة لـ »املركزية«، 
موضحاً أن »سياسة الرتقيع تعتمد، يف حني أننا بحاجة إىل 
حّل جذري، فكّل مرّة يتأّخر فتح االعتامدات يتعرض املواطنون 
للذل. وبعد قرار تفري البواخر الثالث تبنّي أنها تســّد حاجة 
يومني فامذا يحدث بعدها ســنعود إىل »املّوال« نفســه«، 

مشدداً عىل »أننا نريد كهرباء ومازوت وليس بيع كالم«. 
وأشار إىل أن »خزّانات املولّدات فارغة، ، طالبنا بتزويدنا 
باملاّدة يك ال تكون عطلة نهاية األســبوع قاســية بعد أن 
دخلنا يف تقنني حاّد منذ أيام، فام العمل ال خيار للمولّدات 
التي يفر مخزونها ســوى إطفــاء محّركاتها يف مختلف 
املناطق من دون اســتثناء، وبالتايل نرفع أي مسؤولية عن 
كاهلنا ما مل تؤّمن الكهرباء وال املازوت، ألن الوضع سيكون 

سيئا جّداً«. 
واعترب ســعادة أن »املشكلة األساسية اســتالم وتوزيع 
ما يهرّب أو يخّزن  املازوت، إذ فور إفراغه يف األسواق يختفي ف
أو يباع يف السوق الســوداء. لذا، يطالب التجّمع بتخصيص 

حّصة ألصحاب املولّدات يستلمها جهاز أمني أو حّت الجي 
لتوزيعها عىل املولّدات بعدل وشفافية«. 

وبعد توقيع وزيــر الطاقة وامليــاه يف حكومة ترصيف 
األعامل رميــون غجر مــع الحكومة العراقيــة يف بغداد 
العقد النها الســترياد مليون طن من الفيول، سأل سعادة 
»لحني وصول هذه الكميات إىل لبنان ماذا نفعل نبق عىل 
«، الفتاً إىل أن »مخزون مؤسســة كهرباء لبنان من  العتمة
الفيول يكفي حّت نهاية أيلول املقبل، بالتايل ميكن اعتامده 
لرفع ســاعات التغذية التي ميكن تعديلهــا ملا بني 10 و12 
ساعة، ماّم يخفف الضغط عىل أصحاب املولّدات واملشرتكني 
ورة إرســاء حّل  عــرب تخفيض الفواتــري، بالتوازي مع 

بتخصيص حّصة للمولّدات«. 

{ السوبرماركت {

اشار رئيس نقابة اصحاب الســوبرماركت نبيل فهد اىل ان 
الوضع صعب جداً لناحية توفر مادة املازوت للمولدات، مضيفاً 
ان األزمة تسوء اكرث وستصبح صعبة جداً يف االسابيع املقبلة 
الن التربيد يجب ان يبق مستمراً من اجل سالمة املواد الغذائية 

التي تعتمد عىل بقاء الكهرباء بشكل متواصل.

{ اطفاء املولدات {
و أفادت »الوكالة الوطنيــة لالعالم« يف عكار أن أصحاب 
مولدات الكهرباء أبلغوا املشــرتكني يف بلدة فنيدق - عكار أن 
الليلة هي ليلة األخرية التي يستطيعون فيها تشغيل مولداتهم 

، نظرا إىل نفاد مادة املازوت لديهم. وتأمني التيار الكهربا
كات أبلغوهم أنهم  وأكد أصحاب املولــدات أن »أصحاب ال
غري قادرين عىل الوصول إىل البلدة بسبب قطع طريق املنية 

واحتجاز بعض الصهاريج«.
ويف صور: كذلك، حذر أصحاب املولدات يف مدينة صور من 
الوصول اىل العتمة بسبب عدم قدرتهم عىل تشغيل مولداتهم 
لنفاد مادة املازوت، والتي ال تكفي اال حت نهار األحد القادم، 

علام اتهم يتبعون تقنينا قاسيا يف املدينة.
وفنيدق: بدورها، أعلنت بلدية كفرحزير يف بيان ،أنها »قد 
تضطر اىل إطفــاء املولدات الكهربائية اعتبــارا من يوم غد 

السبت، يف حال مل يتم تأمني كمية املازوت الكافية«.

{ صور {
وحذر أصحاب املولدات يف مدينــة صور من الوصول اىل 
العتمة بســبب عدم قدرتهم عىل تشغيل مولداتهم لنفاد مادة 
املــازوت، والتي ال تكفي اال حت نهار األحد القادم، علام اتهم 

يتبعون تقنينا قاسيا يف املدينة.

{ االرشفية تسلمت 20 طنا {
اعلنت لجنة أصحاب املولدات يف األرشفية واملدور والرميل 
والصيفي يف بيان، أن »كميــة ال20 طنا من الفيول التي تم 
النائب هاكوب ترزيان، تسلمها  التفاوض عليها، مبســاعي 
رشكة كــورال إىل اللجنة مبــارشة، ويتــم توزيعها بالعدل 
وبالسعر الرسمي إىل جميع أصحاب املولدات من دون متييز«.
وأوضحت اللجنة أن »الحاجة الحقيقية للمنطقة هي 100 
طــن«، مؤكدة أن »كمية ال20 طنا هي لدعم أصحاب املولدات 

ومساندتهم«.
ابو الحسن يؤمن املازوت الصحاب مولدات يف امل االعىل

من جهة اخرى، تسلم أصحاب املولدات يف العبادية ورويسة 
البلوط والقلعة وبتخنيه وقبيــع والقرية وقرنايل وفالوغا، 
كميات من مادة املازوت، متكن النائب هادي أبو الحســن من 
تأمينها بعد سلسلة اتصاالت، عىل أن يتسلم أصحاب املولدات 

يف عدد من القرى والبلدات األخرى املادة تباعا.

الــســوداء الــســو  فــي  للبيع  مــعــدة  املــحــروقــات  مــن  كمية  ضبط 
العامة  املديرية  أصــدرت 
لقوى األمن الداخيل ـ شعبة 
البال  العامــة  العالقــات 

يت: ا
إطار مكافحة تخزين  يف 
آمنة  غري  بطرق  املحروقات 
ملا يشــكله مــن خطر عىل 
الســالمة العامة، وبنتيجة 
توافرت  املســتمرة،  املتابعة 
معلومــات لــدى مفــرزة 
استقصاء الجنوب يف وحدة 
الــدرك اإلقليمي عــن قيام 
صناعية  ومحالت  محطات 
ماديت  بتخزيــن  عديــدة، 
البنزيــن واملــازوت متهيدا 
لبيعها يف الســوق السوداء 
بأســعار مرتفعــة جــدا، 
مســتغلني حاجة املواطنني 

إليها.
بناء عىل ذلك، دهمت دوريــات من املفرزة تلك األماكن يف 
مناطق جنوبية عدة، حيث ضبطــت ما يزيد عىل 4200 ليرت 
من املادتني املذكورتني معبأة يف غالونات وعبوات بالستيكية 

شفافة ســعة 9 ليرتات، وخزان وبرميل حديدي، ومخبأة يف 
غرف جانبية، بهدف بيعها الحقا.

املعنية الســتكامل  القطعات  إىل  املضبوطــات  ســلمت 
القضاء  بناء عىل إشــارة  الالزمــة،  القانونية  اإلجــراءات 

املختص«.

لجنة مهرجانات البترون افتتحت معرضا للحرفيين البترونيين

 إفتتحت لجنــة مهرجانات البرتون الدولية، معرضا لنخبة 

من الحرفيني البرتونيني الذين يقدمون أبرز الصناعات املحلية 

من حيل ومجوهرات ومالبس وجزادين باالضافة اىل الرسم 

عىل الزجاج والفخاريات وحجارة البحر وكل ما يتعلق بالتزيني 

النسا وغريه. 

السوق  شــوارع  يف  يقام  الذي  املعرض  ويســتمر 

القديم عىل مدى ثالثة أيام ويشــارك فيه 32 عارضا 

برتونيا. 

وأكد رئيس لجنة املهرجانات املحامي سايد فياض »أن هذا 

املعرض يقام للمرة األوىل ويشــهد إقبــاال كبريا، حيث غص 

ســوق البرتون القديم بزواره الذين توافــدوا من كل املناطق 

اللبنانيــة يف اليوم األول من املعرض وأن هذا املهرجان يهدف 

ل الظروف الصعبة  اىل دعم الصناعة املحلية لالستمرار، يف 

واالستثنائية«.

بعد توقيع العقد النهائي الستيراد مليون طن من العرا
ــد إلطــــــالــــــة أمــــد ــ ــه ــجــ ــ ــان« ت ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ـــــجـــــر: »كـــــهـــــربـــــاء لـ
عليه سنحصل  ــذي  ــ ال الــفــيــول  يــصــل  ان  ــى  الـ الــطــاقــة  تــوفــيــر 

واملياه  الطاقة  وزير  لفت 
يف حكومة ترصيف األعامل  

»تّم  أنّه  إىل   ، رميون غجــر 
توقيــع عقــد مــع  العراق  
اســترياد مليــون طن من  

الثقيل لصالح  لبنان ،  النفط  
وسنقوم مبناقصة للحصول 
عىل أّول شــحنة مستبدلة 
د،  ّد ش و العراقي«. نفط  ال من 
يف مؤمتــر صحــايف من  

مطار بريوت الــدويل ، بعد 
عودته من العراق، عىل أّن » 

مؤسسة كهرباء لبنان  تجهد 
لطاقة  ا توفــري  أمد  لة  إلطا
الفيول   الكهربائّية بناءً عىل  
الّــذي ســنحصل عليه من 
العراق، ولــن نذهب ال رشًقا 
نا  نّ »أ وال غربًــا«،  موضًحا 
يف حال حصلنا عىل عرض 

آخر من دولة أخرى، فسنكون متجاوبني معه وندرسه وعىل 
أســاس ذلك نعطي موافقتنا من عدمهــا، و املحروقات  التي 
سنحصل عليها هي بديلة خدمات سنقّدمها للعراق ومل ندفع 

ن«. أّي مبل حّت ا
وأشــار غجر إىل أّن »النفط يف العامل كلّه مسّعر بالدوالر. 
العراق قبلت أن يُفتح حســاب يف » مرصف لبنان » مقابل هذه 
املحروقات، وهذا الحســاب تحّركه وزراة املالّيــة العراقّية، 
وتشرتي به خدمات يف داخل لبنان ب اللرية اللبنانية »، جازًما 

ّس باالحتياطي اإللزامي«. »أنّنالن 
وذكر أّن »هذا النفط مخّصص ملصلحــة »كهرباء لبنان«، 
وســتتّم شــهريا مناقصات لتبديل هذا النفط، وهذه الكمّية 
تكفي لتشــغيل معامــل الكهرباء يف لبنان ألربعة أشــهر 
من  تقريًبا«، مبّيًنا أّن »الحكومة يف العراق تثق باملدير العام ل
العام اللواء عباس ابراهيــم، وهو من فتح لنا األبواب، ونحن 

قمنا بالجزء املطلوب مّنا«.
وكان  وزيــر الطاقة وامليــاه يف حكومة ترصيف االعامل 

رميون غجر قد وقع مــع الحكومة العراقية يف بغداد صباح 
امس العقد النها الســترياد مليون طن مــن الفيول الذي 
يُفرتض ان يصل اىل لبنان خالل االسابيع املقبلة بعد اكتامل 

االجراءات االدارية والتقنية واللوجستية.
واشــارت معلومات موقع ام.يت.يف. عن توقيع عقد تقني 
بني املديرية العامة للنفط بشــخص مديرتهــا اورو فغايل 
ورشكة سومة العراقي لتي ســتتوىل عملية تصدير النفط 

العراقي اىل لبنان.

مي قد طلب  وكان رئيس الــورزاء العراقي مصطفــ الكا
من الوزير غجــر واملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
،التوجــه اىل بغداد النهاء اجراءات هبة النفط، لحل مشــكلة 
الكهرباء بصورة عاجلة وتحت ارشافه مبارشة قبل ســفره اىل 
واستنادا اىل بيان  واشنطن للقاء الرئيس االمرييك يوم االثنني
مي عىل ان يكون  مكتب رئيــس الوزراء العراقي فقد أرص الكا
الجزء االكرب من النفط الذي ســيتم إرساله يتناسب مع معامل 

الطاقة املوجودة يف لبنان من دون الحاجة اىل التكرير«.

م ا ور ال ح ا  وقيع اال

موال سل ا وروبي« يستحد هيئة جديدة ملكافحة  »االتحاد ا
تعتزم املفوضية األوروبية اســتحداث هيئة مراقبة 

جديدة، ملكافحة غسل األموال، من بني إجراءات أخرى.
وتشــري الخطط إىل أن »هيئة ملكافحة غسل األموال 
ســتكون قادرة عىل فرض عقوبات ماليــة من تلقاء 

نفسها، يف حال انتهاك قواعد االتحاد األورويب«.
وستنســق تلك الهيئة بني هيئــات املراقبة الوطنية 
وســتدعمها يف زيــادة فعاليتها يف تطبيــق اللوائح 

األوروبية.
ويف السابق، كان من املعروف أن املفوضية األوروبية 
ة آالف يورو  تريد تقديم سقف نقدي موحد، بقيمة ع

(11900 دوالر( للمدفوعات.

وطبقا ملحكمة املدققني األوروبية، يتم ض مليارات 
اليوروات الناتجة عن املعامالت اإلجرامية يف االقتصاد 
باالتحاد األورويب ســنويا، ويتم إخفــاء املصدر غري 

موال،وفقا ل«االملانية.  القانوين ل
طة األوروبيــة »يوروبول« قيمة  وتقــدر هيئة ال
املعامالت املشــبوهة داخل أوروبا مبئات املليارات من 

اليوروات يف أحدث إحصاء.
وتريد املفوضية األوروبيــة تقديم الخطط الخاصة 

بالهيئة الجديدة يف غضون أسبوع ونصف.
ثم يتعني عىل الدول األعضاء والربملان األورويب اتخاذ 

قرار حول كيفية تنفيذها.
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عربيات ــ دوليات ــ مبوب
تنـــــــــــا الكاظمـــــــــــي: مخططـــــــــــو ومنفـــــــــــذو هجـــــــــــوم »الصـــــــــــدر« فـــــــــــي قب

مي، امس،  أعلن رئيس الحكومــة العراقية مصطف الكا

القبض عىل مخططي ومنفــذي هجوم مدينة الصدر األخري 

يف بغداد.وقــال يف بيان صحفي: »دموع ولوعة قلوب أهلنا 

عوائل شــهداء مدينة الصدر كانت طريقنــا ومنارتنا لتنفيذ 

عملية اعتقال كل الشــبكة اإلرهابية الجبانة التي خططت 

ونفذت الهجوم الغادر عىل سوق الوحيالت«.

وأضاف، أن »عنارص الشبكة سيعرضون اليوم أمام القانون 

وأمام شــعبنا، ويكونون عربة لكل معتد بــا أثيم. الرحمة 

لشهداء العراق، والقصاص للمجرمني«.

ويف التاسع ع من الشــهر الحايل، نقل يف العراق عن 

قائد عســكري عراقي قوله إن انتحاريا فجر نفسه يف سوق 

الوحيالت مبدينة الصدر يف بغداد، مشــريا إىل أن االنفجار 

أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.

يذكر أن سوق )الوحيالت( من األسواق الشعبية املكتظة، 

ائح املجتمعية ذات الدخل املحدود. ويعترب سوقا لل

 فـــــــخـــــــخـــــــوا عــــــــــشــــــــــرات الــــــــعــــــــجــــــــات فــــــــــي بـــــــغـــــــداد
ــل إرهـــــابـــــيـــــيـــــن  ــ ــق ــ ــت ــ ــع ــ أمــــــــــن »الــــــحــــــشــــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي« ي

األمن  مديريــة  متكنــت 
واالنضباط يف هيئة الحشــد 
الشــعبي، من إلقــاء القبض 
اثنني ينتميان  عىل إرهابيــني 
العجالت ضمن  ملفرزة تفخي 
العراق«  ما يســم بـ«والية 

بغداد. العاصمة  شاميل 
جهد  بعــد  ذلــك   وجــاء 
اســتخباري وأمنــي ملديرية 
هيئة  يف  واالنضبــاط  األمن 
تكلل  والذي  الشــعبي  الحشد 
لقــاء القبض عىل إرهابيني  ب
التفخي  ملفرزة  ينتميان  اثنني 

بـ«والية  يســم  مــا  ضمن 
بغداد. العراق« قاطع شامل 

ات العجالت طيلة فرتة  وساهم اإلرهابيان بتفخي ع

.» »داع لتنظيم  انتامئهام 
العملية يف  وتــأيت هــذه 
النوعية  العمليــات  ســياق 
الناجحة ألمن الحشد الشعبي 
اإلطاحة  يف  أســهمت  والتي 
اإلرهابيــني  مــن  بالعديــد 
وتفكيك  والخطرين  البارزين 
اإلرهابيــة  الشبـــكات 
مخططاتهــا  واحبــــاط 

االجرامية.
ومنذ أيــام تصّدت قوة من 
يف  الجزيرة  عمليــات  قيادة 
لهجوم  الشــعبي«،  »الحشد 
 » »داعــ مســلّحو  شــّنه 
النرص )جرف  ناحية جــرف  الرويعيــة يف  يف منطقــة 

بابل. شاميل  الصخر( 

ــر ــ ــب ــرســ ــطــ ــ »ســـــهـــــنـــــد« اإليـــــــرانـــــــيـــــــة فـــــــي ب من  مقتل شاب برصا ا
لية تحقق بغزة والدا

الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
واألمــن الوطنــي يف غزة، 
امس، أن مواطنا تويف، جراء 
الثغور  حــامة  قوات  إطالق 
النــار عىل مركبــة رفضت 
يف  حاجز  عــىل  التوقــف 
قية  ال الحدودية  املنطقة 
ملدينة غزة.وقــال إياد البزم، 
املتحدث باسم وزارة الداخلية 
واألمن الوطني بغزة: » دخلت 
عــة باتجاه أحد  مركبة ُم
حواجز قوات »حامة الثغور« 
الحدوديــة  املنطقــة  يف 
التفــاح  لحــي  قيــة  ال
ق مدينة غــزة، والح  ب
أفراد الحاجــز حركة مريبة 
للمركبة، فأشــاروا لسائقها 
بالتوقف، لكنه رفض واستمر 

عة كبرية«. بالسري ب
ولفــت البــزم إىل أنه تم 
إطالق طلقتني اثنتني باتجاه 
املركبة لكنها مل تتوقف والذت 
بالفرار، وبعد ذلك تبني إصابة 
أحــد األشــخاص بداخلها، 
والذي تويف فيام بعد متأثرا 
نقله ملستشف  بعد  بجراحه 
الشفاء، فيام تم التحف عىل 
شــخصني آخرين كانا داخل 
املركبة.وقــد فتحــت وزارة 
الداخلية واألمن الوطني بغزة 
الحادث  تحقيقا فوريــا يف 
للوقوف عىل تفاصيله كافة.

البحرية  القــوة  قائد  غادر 
األدمريال  اإليــراين  للجيــ 
اليوم  طهران  خانزادي  حسني 
بطرسبور  ســان  إىل  امس، 
للمشاركة يف استعراض القوة 

البحرية الروسية.
ويــزور  األدمريال حســني 
خانزادي سان بطرسبور عىل 
رأس وفد عسكري تلبية لدعوة 
ال  من وزير الدفاع الرو الج
شــويغو  للمشاركة  سريجي 
يف اســتعراض القوة البحرية 
األدمريال  الروسية.  وسيلتقي 

خانزادي عىل هام املراسم كبار املسؤولني 
العســكريني الروس ونظرائه مــن عدد من 
االستعراض  مراسم  املشاركة.وستقام  الدول 
الرئييس للقوة البحرية الروسية غداً األحد يف 
.يف الوقت نفسه، وصلت  سان بطرســبور
املدمرة اإليرانية ســهند، الىوم السبت، إىل 
ميناء سان بطرسبور ومن املقرر أن تشارك 
يف املراســم كممثلة للبحريــة اإليرانية إىل 

. جانب األسطول الرو
ويف وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الرو 
سريغي شــويغو عن مشــاركة 54 سفينة 
حربية و 4 االف عســكري من روسيا وعدد 
من الــدول األخرى من ضمنهــا إيران والهند 
للقوة  الخامس  وباكستان يف االســتعراض 
البحرية الروســية يف الذكــرى املئوية الـ 

. 325  لتأسيس األسطول البحري الرو
الجي اإليراين،  ويف 10 حزيران  أعلــن 
عن تواجد املدمرة اإليرانية »سهند« يف مهمة 

مبياه املحيط األطليس.

تجدر اإلشــارة إىل أّن مدّمرة »سهند« هي 
صناعة محلية إيرانية. 

وصنعت مدمرة سهند بأيدي خرباء البحرية 
للجي اإليراين وتتميز بقدرتها عىل التخفي 
مستودعات  وصممت  املعادية،  الرادارات  عن 
املدمرة بشكل يزيد فرتة إبحارها إىل الضعف 
باملقارنة مع املدمرة »جامران«، ورفعت قدرة 
الضعف، ونصب عليها منظومة  رادارتها إىل 
حرب إلكرتونية جديدة، ومتتلك إمكانية نصب 
رادار »عرص« عليها للتصدي لصواري »كروز« 

والطائرات بدون طيار.
وكان الجيــ اإليراين أزاح الســتار يف 
شهر نيسان  املا عن 7 منظومات قتالية 
جديدة،  وطائــرات مســرّية لقواتها الربية، 
لديها قدرة عىل اكتشــاف األسلحة املوجهة 
بالليــزر والتهديدات املحمولة جواً. وســبق 
أن أزاح الســتار يف شــباط فرباير املا 
عن منظومة »بهمــن« الرادارية ومقر قيادة 

ذايت الحركة، »ال نظري لها يف العامل«. 

وبـــلـــوشـــســـتـــان ــي ســـيـــســـتـــان  ــ ــ ف »الــــــــثــــــــوري«  ــن  ــ ــ م  4 مـــقـــتـــل 
ـــوزســـتـــان ــاجـــات  ــتـــجـ احـ ــول  ــ حـ ــي  ــئ ــن ــخــام ل مـــبـــاشـــر  ــق  ــي ــعــل ت أول 

اســــــــتــــــــشــــــــهــــــــاد فــــــــتــــــــى بــــــــــــرصــــــــــــا االحــــــــــتــــــــــال
فــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــريـــــــــــــــــة الـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــي صــــــــــالــــــــــح

اعلن املرشد اإليراين عيل خامنئي 
إنــه يتفهم غضــب املحتجني من 
الجفــاف يف جنوب غــرب البالد، 
حيث تم اإلعالن عن رابع حالة وفاة 
مرتبطة بالتظاهرات الجارية هناك.

الــذي  الترصيــح،  هــذا  كان 
نقلــه التلفزيــون الحكومي، أول 
تعليــق مبــارش لخامنئــي عىل 
االحتجاجــات منــذ أن بــدأت يف 

منطقة خوزستان قبل أسبوع.
وأفادت وكالة أنباء »فارس« شبه 
الرســمية بأن رجالً ُقتل برصاصة 
بندقية يف أعامل عنف يف شــارع 
مبدينة أليغــودارز القريبة، وألقت 
»عنارص  عىل  فيها  باللوم  طة  ال

معادية للثورة«.
هر الناس اســتيائهم، لكن ال  ونُقل عــن خامنئي قوله »أ
ميكننا الشكوى )من ذلك( ألن قضية املياه يف منا خوزستان 
الحار ليســت قضية ثانويــة«. واتهم أعداء إيــران مبحاولة 

استغالل الوضع.
وأثن عىل أبناء املنطقة لوالئهــم وجهودهم خالل الحرب 
، مضيًفا أنه »ال  انينيات القرن املا املدمرة ضد العراق يف 

ن. ينبغي أن يواجه الناس مشكالت« بعد ا
اىل ذلك، قتل 4 أفراد من الحرس الثوري اإليراين باشتباكات 

يف منطقتي سيستان وبلوشستان بجنوب رشقي إيران.
وأعلن الحرس الثــوري اإليراين عن مقتل عنارصه األربعة، 
مشريا إىل أنهم قتلوا باشتباك مع من وصفهم بـ«األرشار« يف 
منطقة »جونيك خــاش«، عىل بعد 185 كيلومرتا إىل الجنوب 

من زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.

غــري أن الحرس الثوري اإليراين مل يكشــف عن التفاصيل، 

وقال إن »تفاصيل هذا الحادث ستعلن يف وقت الحق«، بحسب 

ما ذكرت وكالة األنباء اإليرانية »إرنا«.

وكان ضابــط يف قوات األمــن اإليرانية قتــل يف جنوب 

غريب إيران يف وقت ســابق.وأعلن املســؤول يف إدارة ميناء 

ماهشــهر، مبحافظة خوزســتان، فريدون بندري عن مقتل 

ضابط وإصابة آخر من أفراد وحدة اإلغاثة التابعة لقوى األمن 

الداخيل يف امليناء، مضيفا أنه قتل »عىل يد مثريي الشغب«.

وأوضح بنــدري أن كوادر وحدة اإلغاثة بوغتــوا أثناء أداء 

الواجب و«تعرضوا إىل إطالق نار من قبل مثريي الشــغب من 

فوق سطح أحد املباين«.

استشــهد الفت محمد منري التميمي )17 عامــاً( متأثراً 
ائييل يف قرية النبي صالح  صابته برصاص االحتالل اإل ب

شامل غرب رام الله.
الفت التميمي أصيب شاب بجروح خطرية، خالل مواجهات 

ائييل، اندلعت يف قرية النبي صالح. مع قوات االحتالل اإل
يأيت ذلك بعد مداهمة قوة راجلة من جي االحتالل القرية، 
وأطالقها الرصاص الحي اتجاه الشــباب مــا أدى إىل إصابة 

شاب بجروح خطرية يف البطن.
كام نعت حركة حامس الشهيد محمد منري التميمي، الذي 
ارتقــ برصاص االحتالل الصهيــوين يف قرية النبي صالح 
شــامل غرب رام الله. وقالت الحركة »ارتقاء الشــهيد محمد 
التميمي يؤكد استعداد شعبنا الكامل للتضحية والفداء دفاعاً 
عن األرض واملقدسات، ومتسكه بخيار املقاومة بكل أشكالها 

لطرد االحتالل وكنس مستوطنيه«.
هذا وأعلن الهالل األحمر الفلســطيني تسجيل 320 إصابة 
خالل تصدي الشبان الفلسطينيني لقوات االحتالل يف بلديت 

بيتا وأورصين يف قضاء نابلس.

وجرى تحطيم ســياريت إســعاف تابعتني للهالل األحمر 
نتيجة إطالق قوات االحتالل النار عليهام بصورة مبارشة عىل 

جبل صبيح.
ائيليني  ائيلية إصابة جنديني إ كام أعلنت وسائل إعالم إ
قرب بؤرة »غفعات أفيتار« االستيطانية عىل جبل صبيح ببلدة 

بيتا جنويب نابلس شامل الضفة الغربية املحتلة.
ات الشــّبان الفلســطينيني لقوات  ومنذ أيام، تصدى ع
ائييل بالتزامــن مع تجّدد فعالّيــات اإلرباك  االحتــالل اإل
اللييّل يف البؤرة االســتيطانّية »غفعــات أفيتار« عىل جبل 

صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس شامل الضفة الغربية املحتلّة.
هذا ويواصل الشبان وأهايل بلدة بيتا فعاليات اإلرباك اللييل، 
للتصدي ملحاولة املســتوطنني االســتيالء عىل أرا جبل 

صبيح وإقامة بؤرة استيطانية جديدة عىل رأس الجبل.
بالتوازي، رصد تقرير دوري أعدته الدائرة اإلعالمية لحركة 
»حامس« بالضفة، )748( عمالً مقاوماً متنوعاً ضد االحتالل 
، شهدت خاللها محافظة  ومستوطنيه خالل حزيران  املا
نابلس 26 عملية إرباك لييل ضد قوات االحتالل واملستوطنني.

ــم ــ ــت ــ ــت ــ ــخ ــ ردنـــــــــــــــــــــــي ي املـــــــــلـــــــــ ا
ــدة ــحـ ــتـ ــه إلــــــى الــــــواليــــــات املـ ــ ــ ــارت ــ ــ  زي

ــذر ــنـ ــــــــالــــــــوب«: اســــتــــطــــاعــــات الـــــــــــرأي تـ «
ــه ــديـ يـ ــ ــن بــــايــــدن ومـ ــيـ ــل« بـ ــ ــس ــ ــع ــ ــاء »ال ــهـ ــتـ ــانـ  بـ

يا صوفيا«  بين أنقرة و«اليونسكو« جدل جديد بشأن »

عاد امللك األردين 
عبد الله الثاين إىل 
بعد  امس،  البالد، 
إىل  رسمية  زيارة 
الواليــات املتحدة، 
امللكة  رافقته فيها 
الله،  العبــد  رانيا 
الحســني  واألمري 
بن عبد الله الثاين، 

ويل العهد.
قد  امللــك  وكان 
إىل  زيارته  استهل 
بلقاء  واشــنطن 
قمة مــع الرئيس 

األمرييك جو بايدن، 
ردن، قائال »أود أن أشكركم  الذي أكد دعم الواليات املتحدة ل
جاللة امللك، عىل عالقتكم املتينة واالسرتاتيجية مع الواليات 
ا إىل جانب  املتحــدة، لطاملا كنتم إىل جانبنا، وســتجدنا دا
الزيارة سلسلة لقاءات عقدها امللك األردين  األردن«.وشهدت 
مع نائبة الرئيس األمرييك، كامــاال هاريس، وأركان اإلدارة 

األمريكية، وقيادات الكونغرس وأبرز لجانه.
، أنتــوين بلينكن، خالل  وأكد وزيــر الخارجية األمري
لقائه امللك عبد الله الثاين أن »األردن رشيك عظيم للغاية يف 
السالم واالستقرار يف املنطقة، خاصة يف مواجهته داع 
واإلرهاب، كام أنه بلد مضياف وغاية يف الكرم الســتضافته 

الالجئني«.
 ، بيلو النواب األمــرييك، نانيس  أما رئيســة مجلس 
وخالل لقائها امللك األردين، فقد أشــادت مبستوى العالقات 
األردنية األمريكيــة، قائلة: »الواليات املتحــدة ممتنة لهذه 
العالقة«، مؤكدة أن عبد االله الثــاين »يضيف كاّم كبريا من 
املعرفة، والذكاء، والتفكري االســرتاتيجي، والقيم للنقاشات 

ا«. التي تدور بيننا، ونحن نتعلم منه الكثري دا
وأكد أعضاء مبجلس النــواب األمري أن اململكة اإلردنية 
من أفضل حلفــاء الواليات املتحدة، وهــذه العالقة تتخط 
االتجاهات الحزبية والسياسية، وأن جميع أعضاء الكونغرس، 
من دميقراطيني وجمهوريني، يجمعــون عىل أهمية تعزيز 

اكة مع األردن. ال

األمريكية  »غالــوب«  قالــت مؤسســة 
املتخصصة يف اإلحصاء والتحاليل إن الرئيس 
جو بايــدن قد يخ جزءا كبــريا من دعم 
الناخبني، وإنه مل تعد لديه أغلبية مطلقة بني 

أنصار الحزب الدميقراطي. 
وقالت املؤسســة إن اســتطالعات الرأي 
تظهر تراجع عدد مؤيدي بايدن يف أوســاط 
الناس الذين ليســوا من منــارصي الحزبني 
أقل من نسبة  الدميقراطي والجمهوري، إىل 

.%48
وأكــد بيان نُــ عىل موقع املؤسســة 
اإللكرتوين، أن »تقييامت شعبية بايدن تظهر 
تراجعا كبريا. وإذا اســتمر هذا الرتاجع، فقد 

يعني نهاية شهر العسل« بالنسبة لبايدن.
واعتمد علــامء االجتــامع عــىل بيانات 
استطالع رأي تم إجراؤها يف الفرتة من 6 إىل 
21 متوز، وشــارك فيه 1007 مواطنني فوق 
18 عاما من جميــع واليات الواليات املتحدة 

األمريكية.
ووفقــا للتقرير تراجعت نســبة مؤيدي 

بادين الدميقراطيني إىل 90% يف الربع الثاين 
من العــام الجري، مقابــل 98% يف كانون 
املؤيدين  نسبة  ارتفعت  فيام   ، الثاين  املا
ارتفعت  الجمهوري، حيث  الحزب  لبادين من 
إىل 12% ، مقابــل 8% فقط يف شــهر ايار 

. املا

طالبت لجنة الرتاث العاملي، التابعة ملنظمة 

»اليونســكو«،  تركيا بتقديــم تقرير بحلول 

العام املقبل حول إجراءات حامية مسجد »آيا 

صوفيا« يف اسطنبول.

إنــه يتعني عــىل تركيا  اللجنة  وقالــت 

تقديم التقرير الجديد بحلول 1 شباط 2022.

وأعربــت اللجنة عن قلقها من تحويل »آيا 

صوفيا« إىل مســجد العام املــا وما قد 

يحدث عن ذلك.

وقد ألغ مجلــس الدولة يف تركيا )أعىل 

محكمة إدارية( العام املا قرار الحكومة 

الخاص بالحفا  الصادر عام 1934  الرتكية 

عىل كاتدرائية »آيــا صوفيا« كمتحف بعدما 

كانت مسجدا. وقد سمح قرار مجلس الدولة 

الكاتدرائية  تحويــل  بأعادة  املذكور  الرتيك 

املتحف إىل مسجد من جديد.

معامريا  معلــام  صوفيا«،  »آيــا  وتعترب 

كانت ســابقا  أهمية عاملية،  ذا  وتاريخيــا 

بنيــت يف زمــن  كاتدرائيــة مســيحية، 

إىل  بعدها  وحولت  البيزنطية،  اإلمرباطورية 

مسجد يف زمن االمرباطورية العثامنية بعد 

سقوط بيزنطة.
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األحد 25 متوز 2021

كالم الصورتني :

كالم الصورة :

ــار نـــظـ ــفــت ا ــل ــل ت ــي ــل ــنـــس: الــحــكــم جــــوي  تـ

و خليل  ح الت 

تلفــت الحكم جوي خليل 
األنظــار خــالل قيادتهــا 
سنوات  منذ  التنس  ملباريات 
التي  نســة  ا وهــي  عدة 
دخلت ميدان  الكرة الصفراء 
افرها  العبة منــذ نعومة ا
فكسبت ثقة  اللجان االدارية 
املتعاقبة عىل االتحاد وأندية 
لعبة  خليل  اللعبة.تعشــق 
التنــس فدخلــت اىل قلبها 
وأنغمست  اللعبة   فامرست 
يف الســلكني  التحكيمــي 
هرت كفاءة  والتدريبــي وأ
الفتة للعيــان وما رصامتها 

خالل قيادتهــا للمباريات وقراراتها الجريئة 
والحاسمة سوى دليل عىل ما نقول وفرضت 
احــرتام عائلة اللعبة مــن اداريني ومدربني 

والعبني وأهايل ورجال صحافة واعالم.
يــرى  الكثريون أن جوي خليــل بانتظارها 
املستقبل التحكيمي الالفت للعبة أحبتها. فهذه 
نسة، املولودة يف العام 1996، تحمل الشارة  ا
اء حاليــاً وتهــدف اىل الحصول عىل   الخــ
الكبري فالحصول  البيضاء اما طموحها  الشارة 
عىل الشارة الذهبية .متلك خليل)ابنة بلدة عني 
وان( شــهادة يف التدريب  الريحانــه يف ك
ويف التحكيم وشاركت منذ عدة اشهر يف قيادة 
ز« التي أقيمت يف  احــدى دورات »الفيوتــ
تونس أكسبتها خربة .وتقول خليل«احب لعبة 

الذهبية  الشارة  التنس وسأعمل للحصول عىل 
واود ان اشــكر االتحاد اللبناين للتنس برئاسة 
االســتاذ أوليفر فيصل عــىل العمل االحرتايف 
الكبري لتطوير اللعبة عرب العديد من النشاطات 
التي تقام عىل مدار العام ومن دون توّقف.اقود 
املباريات ومنها الحساســة من دون رهبة أو 

خوف ».
جوي خليل من الحكام الكفوئني والبارزين 
يف وطــن األرز تطمح للوصــول اىل ما هو 
أبعد يف عملها كمدربة وكحكم حيث يشــيد 
بها وبكفاءتها الجميــع يف قيادة املباريات 

وخاصة الحساسة منها.
كل التوفيق للمدربــة والحكم جوي خليل 
يف مشوارها بعامل التنس فهي حتامً ستحصد 

التألق والنجاح...

ــدم : ــق ــي كـــرة ال نــصــف نــهــائــي كـــأس الــتــحــدي ف
اليوم الحكمة  وطــرابــلــس   سبورتين  الــبــر  

الدور نصف  اليــوم األحد، مباراتــا  تقام 
النها لبطولــة كأس التحدي، حيث يلتقي 
ســبورتين بنظريه الربج، يف حني يصطدم 

طرابلس مبواجهة الحكمة.
وكان الــربج قد تصــدر املجموعة األوىل 
برصيد 6 نقاط وطرابلس ثانيا بنقطة وحيدة، 
يف حني تصدر الحكمة املجموعة الثانية بـ4 
وخرج  نقاط،  بـ3  ثانيا  وســبورتين  نقاط 
فريقا شــباب الربج والتضامن صور من دور 

املجموعات بنقطة لكل منهام.

{ الربج - سبورتين {

يستضيف ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب 
يف جونية مواجهــة الفريقني، حيث يطمح 
ســبورتين بقيادة مدربه سامي الشوم، إىل 
الظهور بشكل قوي وتعويض خيبة الخسارة 
أمام الحكمــة والوصول ألول مرة إىل نها 

كأس التحدي.
يف حــني يأمل الربج بقيــادة مدربه فؤاد 
حجازي، متابعة سلســلة مبارياته املتميزة 

وسط أداء كبري والحفا عىل لقب البطولة.

ويتسلح سبورتين بنجومه عىل غرار، عيل 
، يف حني  عباس وإبراهيم مقداد وعيل عي
يتسلح الربج برتسانة من النجوم عىل رأسها 

أكرم مغريب وأبو بكر املل ومحمد قاسم.

{ طرابلس - الحكمة {

فؤاد  الرئيــس  مجمع  ملعب  يســتضيف 
شــهاب يف جونية مواجهة الفريقني، حيث 
العراقي ســعد  بقيادة مدربه  يأمل طرابلس 
جميل إىل تســجيل أول فوز له يف البطولة 

. ليكون فوز التأهل إىل النها
يف حــني يأمــل الحكمة بقيــادة مدربه 
ني يجعله  ورطان غازريان إىل تسجيل فوز 

يف النها املرتقب.
بنجومه ســمري عبد  ويتســلح طرابلس 
الرحمــن وجهاد عيد وأحمد مغريب، يف حني 
وأحمد  يونس  أحمد  بنجومه  الحكمة  يتسلح 

حجازي ووليد إسامعيل.
يذكر أنه ويف حــال نهاية الوقت األصيل 
للمباريات بالتعادل، سيتم اللجوء مبارشة إىل 

ركالت الرتجيح.

ــطــة تشيلسي ــوس يــخــدم  ــ ــة مــن املــاعــب الــعــاملــيــة : رام ــروي مــتــفــرقــات ك

يو رامو س

يعمل تشيليس عىل إبرام صفقة جديدة من 
الصيفي  املريكاتو  باريس سان جريمان، خالل 

الجاري.
وكان تشيليس نجح يف ضم املدافع الربازييل 
، عقب  تياغو ســيلفا مجانا يف الصيف املا

انتهاء عقده مع سان جريمان.
تشيليس  ن  ف »ليكيب«،  صحيفة  وحســب 
مدافع  كيمبيمبي  بريســنيل  إىل  أنظاره  وجه 
األمراء،  ينتهي عقده يف حديقة  الذي  باريس، 

يف صيف 2024.
وأشارت إىل أن انتقال املدافع اإلسباين سريجيو 
راموس إىل باريس، يهدد بجلوس كيمبيمبي عىل 

مقاعد البدالء خالل املوسم املقبل.
ومــن املتوقع أن تضم التشــكيلة األساســية 
لباريس يف الدفاع خالل املوســم املقبل، سريجيو 

راموس وماركينيوس.
وأوضحت أن تشــيليس يدرك حالــة القلق التي 
يعيشها كيمبيمبي جيداً، ويرغب يف استغالل هذا 

األمر لحسم الصفقة.
يذكر أن تشيليس مل يربم أي صفقة يف املريكاتو 

ن. الصيفي الحايل حت ا

{ إنرت ميالن يواجه تشيليس

بسعر فل للوكاكو {

حدد مسؤولو إنرت ميالن سعرا باهظا للمهاجم 

، روميلو لوكاكــو، إذا أراد أي ناد ضمه  البلجيــ
خالل الصيف الحايل.

ن  ووفقا لصحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، ف
لوكاكو ال يزال عىل رادار تشــيليس، الذي سيقدم 
ويجي إيرلين هاالند،  عرًضا له إذا فشل يف ضم ال

نجم بوروسيا دورمتوند.
باريــال  أن نيكولــو  الصحيفــة  وأوضحــت 
وأليســاندرو باســتوين وروميلو لوكاكو، نجوم 
النرياتــزوري، مــن الصعب املســاس بهم خالل 
املريكاتــو الجاري، لكن الحالــة الوحيدة التي قد 
تجعل إنرت يفكر يف بيع لوكاكو، هي وصول عرض 

يتجاوز 120 مليون يورو.
 ، وكان إنرت ميالن قد تعاقد مع الدويل البلجي

يف صيــف 2019 نظري 75 مليون يورو، قادًما 
من صفوف مانشسرت يونايتد.

النرياتــزوري يف اســتعادة لقب  ونجــح 
، لكنه يعاين أزمة  الكالتشيو، يف املوسم املا
مالية أجربته عىل بيــع نجمه املغريب، أرشف 

حكيمي، لباريس سان جريمان هذا الصيف.

{ هاالند مودعا سانشو {
ويجي إيرلينــ هاالند، مهاجم  حــرص ال
زميله  توديــع  عــىل  دورمتوند،  بوروســيا 
إىل  انتقل  الــذي  اإلنكليزي جادون سانشــو 

مانشسرت يونايتد.
وأعلن الشياطني الحمر، الجمعة، عن صفقة 
انتقال املهاجم اإلنكليــزي إىل »أولد ترافورد« 

بشكل رسمي.
ون هاالند عىل حســابه بشبكة »إنستغرام« 
صورة له مع سانشو، وكتب عليها: »ح سعيد يف 
رحلتــك القادمة يا أخي. لقد قضينا بعض األوقات 

الجيدة معا ال أطيق االنتظار لرؤيتك تتألق«.
ورد سانشــو عىل رسالة هاالند، قائاًل: »تفاهم 
ال مثيل له. سنلتقي قريبا مرة أخرى يا أخي. اع 

بنفسك وأمتن لك التوفيق أيضا«.
وذكــرت تقارير بريطانيــة أن قيمة صفقة 
إىل  بوروســيا دورمتوند  انتقال سانشــو من 
مانشسرت يونايتد تبل 90 مليون يورو، متضمنة 

املتغريات.

دورة  فعاليات  تواصلــت 
الصيفية  األلعــاب األوملبية 
أمــس   ،)2021 )طوكيــو 

السبت، يف معظم األلعاب.
األلعــاب  دورة  وكانــت 
رســميا  انطلقت  األوملبية 
الجمعة، وتستمر حت 8 آب 

املقبل.

{ كرة اليد - رجال {
عىل   27-33 فرنسا  فازت 
األرجنتــني يف املجموعــة 
اليد،  كرة  مبنافسات  األوىل 
ويج يف  فيــام انتفضت ال
-27 لتنترص  الثاين  الشوط 

24 عىل الربازيل.
املجموعة  فرنسا  وتتصدر 
بفــارق  متفوقــة  األوىل 
ويج يف  ال األهداف عــىل 
انتظــار مواجهــة أملانيــا 

وإسبانيا.
الثانية، استهل منتخب البحرين  ويف املجموعة 
مشــواره بأداء بطويل أمام الســويد وخ بشق 

األنفس يف الوقت القاتل بنتيجة 32-31. 
أحرج  البحريني مبستوى مذهل  املنتخب  هر  و
به منتخب الســويد، لكنه أهدر عىل نفسه فرصة 
هدار ركلة  معادلة النتيجة يف الثانيــة األخرية ب

جزاء تصدى لها حارس املنافس.

{ الكرة الطائرة  رجال {
تغلــب املنتخب الربازييل عــىل نظريه التونيس 
بثالثة أشواط دون رد يف مستهل مشوار الفريقني 

يف منافسات الكرة الطائرة للرجال. 
وحســم الفريق الربازييل الفوز بنتيجة أشواط 
منافســات  ضمــن  و15-25،  و20-25   22-25

املجموعة الثانية بالدور األول. 
ويف املجموعة األوىل فاز املنتخب اإليطايل عىل 

نظريه الكندي بثالثة أشواط مقابل شوطني.
تأخره  تعويــض  اإليطايل يف  الفريــق  ونجح 
يف أول شوطني ليفوز باألشــواط الثالثة التالية 
ويحســم الفوز بنتيجة 26-28 و18-25 و21-25 

و25-18 و11-15. 

{ الرماية - سيدات {
أحــرزت الصينيــة يان جيــان أول ذهبية يف 
أوملبياد طوكيو ونالت لقب بندقية ضغط الهواء من 

ة أمتار يف الرماية. مسافة ع
 251 وحققــت يان رقــام أوملبيا بتســجيل 8
نقطة، بينام حصلت الروسية أنستاسيا جاالشينا 
الربونزية  امليداليــة  وذهبت  الثــاين،  املركز  عىل 

. ية نينا كريس للسوي

{ فردي السيف  رجال {
تفوق املرصي محمد عامر عىل األمرييك داريل 
هومر يف دور 32 يف فردي الســيف مبنافســات 
التأخــر7-10 ونجح يف  الســالح، وانتفض بعد 
الفوز 15-11 أمام صاحب فضية ألعاب ريو 2016 

وفضية بطولة العامل قبلها بعام واحد.
لكن عامر )23 عاما( خاض مواجهة صعبة يف 
دور الستة ع ضد الكوري الجنويب أوه سانغوك 

بطل العامل 2019، ليخ ويودع البطولة.
وفاز املجري آرون ســيالجي )31 عاما( بذهبية 
فردي الســيف، ليصبح أول رجل يحقق 3 ميداليات 
تاري  السالح يف  للفردي يف منافســات  ذهبية 

األلعاب األوملبيية.
ونال اإليطايل لويجي سامييل امليدالية الفضية، 
بينام حصل الكوري الجنويب كيم جون هوان عىل 

الربونزية. 

{ القوس والسهم  فرق مختلطة {
صعقت إندونيسيا منافستها أمريكا يف منافسات 
الفرق املختلطة يف القوس والســهم، لتنهي آمال 
الفريــق املصنف الثامن عامليــا يف الحصول عىل 

ميدالية.
الفريق اإلندونيــيس، املصنف 36 عامليا،  وتأهل 
املكون من ديناندا شويرونيســا ورياو سلســبيال 

. ملواجهة تركيا يف دور الثامنية قبل إقامة النها
ويف نهاية املنافســات، أحرزت كوريا الجنوبية 
ذهبية الفــرق املختلطة بينام نالت هولندا امليدالية 

الفضية، فيام ذهبت الربونزية إىل املكسيك.
وتم إدراج منافسات الفرق املختلطة إىل الربنامج 

األوملبي ألول مرة يف طوكيو.

{ التنس  فردي رجال {
اســتهل األســرتايل جون ميلامن مشواره يف 
منافســات التنس الرجال، بالفــوز عىل اإليطايل 

لورينزو موسيتي 6-3 و6-4، يف الدور األول. 
ويلتقي ميلامن يف الدور الثاين مع اإلســباين 
أليخانــدرو دافيدوفيت فوكينــا الذي تغلب عىل 

الربتغايل بيدرو سوسا 6-3 و6-صفر. 

{ التنس  فردي سيدات { 
وصعدت النجمة البولندية ايجا شــفيونتيك إىل 
الدور الثاين يف منافسات التنس لفردي السيدات، 
بعدما تغلبت عــىل األملانية مونا بارثل 6-2 و2-6، 

ضمن منافسات الدور األول. 
الفائزة يف  الثاين،  الدور  وتلتقي شفيونتيك يف 
مباراة الدور األول بني اإلســبانية باوال بادوســا 

. والفرنسية كريستينا مالدينوفيت
مشوار  بيرتسون  ريبيكا  الســويدية  وأنهت 
النجمة املرصيــة ميار رشيف مبكــرا، بعدما 
تغلبت عليها 7-5 و7-6 ضمن منافســات الدور 

األول.
كذلك صعدت الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا 
إيراين  بالفوز عىل اإليطالية ســارة  الثاين  للدور 
ية فيكتوريا  6-صفر و6-1، كام تغلبت الســوي
غولوبيت عىل الكولومبية ماريا كاميال أوسوريو 

سريانو 6-4 و1-6. 
وتلتقي غولوبيت يف الدور الثاين، الفائزة يف 
مبــاراة الدور األول بني اليابانية نعومي أوســاكا 

والصينية تشينج سيساي. 
وتأهلــت األملانية أنا-لينا فريدســام إىل الدور 
الثاين أيضا بالفوز عىل الربيطانية هيذر واتسون 
7-6 و6-3، كام تغلبت الرصبية نينا ستويانوفيت 

عىل اليابانية ناو هيبينو 6-3 و3-6.

{ الجمباز  رجال {
فرضــت الصني واملنتخب الرو ســيطرتهام 
مبكــرا يف الجولــة األوىل مــن 3 يف تصفيات 

الجمباز. 
وتصعد 8 منتخبات إىل نها منافســات الفرق 

يوم اإلثنني.
ويتأهل 24 العبا إىل نها منافسات كل األجهزة 
للفردي يوم األربعاء كام يتأهل 8 العبني إىل نها 

كل من األجهزة الستة.
وفشــل الياباين كوهي أوتشيمورا بطل أوملبياد 
ريو يف التأهل لنها جهاز العقلة لينهي مسريته 

األوملبية.
وكان أوتشــيمورا، البال عمره 32 عاما، والذي 
أصبح أول العب خــالل 44 عاما يحتف بلقب كل 
األجهزة يف نســختني أوملبيتني متتاليتني يف ريو، 
ينافس عىل جهاز العقلة فقط، وأكد أنه ســيعتزل 

عقب أوملبياد طوكيو.

{ الكرة الطائرة الشاطئية
 زوجي سيدات {

فاز الزوجــي الياباين ميــ إ وميجومي 
موراكامي بأول مباراة يف منافسات السيدات لكرة 
الطائرة الشاطئية، بعد انسحاب الزوجي التشي 

جراء فريوس كورونا. 
وأصيبــت ماركيتا ناوش-ســلوكوفا بفريوس 
، ما أجربهــا وزميلتها  املا كورونا األســبوع 
باربورا هريمانوفا عىل االنســحاب لتفوز اليابان 

2-صفر. 

{ رفع األثقال - سيدات {
أحرزت الصينية هو تشــيهوي ذهبية وزن 49 
كيلوغراما يف منافســات رفع األثقــال بأوملبياد 
طوكيــو، بعدمــا حققــت 210 كيلوغرامات يف 
املجمــوع لتتفوق عىل العبتي الهند وإندونيســيا 

بسهولة.
ونالت الهندية تشانو مرياباي الفضية مبجموع 
202 كيلوغرام، فيام حصدت اإلندونيســية ويندي 

كانتيكا أيسا الربونزية.

{ التجديف - رجال {
حاملة  بريطانيا  تعــرثت 
الثامين  القــارب  يف  اللقب 
للرجال  التجديف  مبنافسات 
بعد أن حققــت هولندا فوزا 
مبهرا لتجــرب أبطال أوروبا 
يوم  إعــادة  خــوض  عىل 

األربعاء.
األوملبية  مشاركتها  ويف 
برغر  إيلني  قــادت  األوىل 
بعد  للفوز  هولنــدا  رجال 
تفــوق مبكر، بينام تعرثت 
املركز  لتحتــل  بريطانيــا 
الثالث خلف نيوزيلندا، فيام 
تخطــت أملانيا بطلة العامل 
الواليات  أمام  صعبا  تحديا 
آخر  يف  لتتفــوق  املتحدة 

500 مرت.

{ تنس طاولة - فردي سيدات {
ا حلمــي لركب مودعي  انضمت املرصيــة ي
أوملبياد طوكيو 2021 بعد خسارتها أمام الفرنسية 
يوان جايا نان بـ4 أشواط دون مقابل يف منافسات 

تنس الطاولة فردي سيدات.

{ الدراجات - رجال {
أحــرز اإلكوادوري ريتشــارد كارابــاز ذهبية 
منافسات الدراجات عىل الطرق يف أوملبياد طوكيو 
)السبت(، بعدما عرب خط النهاية يف حلبة فوجي 
للســيارات متفوقا عىل البلجي فوت فان آرت، 
فيام نال الســلوفيني تادي بوجات بطل سباق 

فرنسا امليدالية الربونزية.

{ الرماية - رجال {
توج اإليــراين جواد فروغــي بامليدالة الذهبية 
ملسابقة الرماية مبسدس ضغط الهواء من مسافة 
244 نقطة وهو  10 أمتار للرجال املركز مسجال 8

ما يشكل رقام قياسيا أوملبيا جديدا.
وجــاء الرصيب دامري ميكيــك يف املركز الثاين 
237 نقطة ليحــرز امليدالية الفضية،  مســجال 9
وتاله الصيني بان وي يف املركز الثالث مســجال 
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{ الجودو - سيدات {
 فــازت العبة الجودو الكوســوفية ديســرتيا 
كراسني بذهبية وزن 48 كيلوغراما يف أوملبياد 
طوكيو بعــد تغلبها عىل اليابانية فونا تونايك يف 
، بينام نالت األوكرانية داريا بيلوديد، ومعها  النها

أورانتستسي مونخبات من منغوليا برونزيتني.

{ الجودو رجال {
الجودو  تاكاتو يف نها  الياباين ناوهيسا  فاز 
لوزن 60 كيلوغراما ليمنــح أصحاب الضيافة أول 

ميدالية ذهبية يف أوملبياد طوكيو. 
-وي يف  وتغلب تاكاتو عىل التايواين يان يون
النها ليعزز قوة اليابــان يف هذه الرياضة التي 

نشأت بالبالد. 
ونال يلدوز سميتوف من كازاخستان والفرنيس 

لوكا مكيدزه برونزيتني.

{ فردي سيف املبارزة - سيدات {
توجت الصينية سو يوين بامليدالية الذهبية يف 
مسابقة سيف املبارزة لفردي السيدات يف أوملبياد 
طوكيو، بينام حصلت الرومانية آنا ماريا بوبيسكو 
امليدالية  امليداليــة الفضيــةن فيام كانــت  عىل 

الربونزية من نصيب اإلستونية كاترينا ليهيس.

{ التايكواندو - رجال {
التونيس محمد خليل  التايكوانــدو  حصل بطل 
الجنــدويب أول ميدالية عربية يف أوملبياد طوكيو، 
بعدما حصــد فضيــة وزن 58 كيلوغراما، عقب 
خســارته أمام اإليطايل فيتــو ديالكويال، والذي 

انتزع الذهبية.
وتفوق الجندويب )19 عاما( يف قبل النها عىل 
الكوري جان جون بطل العامل 2019 واملصنف األول 

عامليا، والذي انتزع امليدالية الربونزية بعد ذلك.

{ تايكواندو - سيدات {

ونجباتاناكيت  بانيبــاك  التايالنديــة  وتوجت 
منافســات  يف  كيلوغرامــا   49 وزن  بذهبيــة 
النســائية بعد فوزها عىل منافستها  التايكواندو 
اإلسبانية الشابة أدريانا سرييزو إيغليسياس، التي 

حصدت الفضية. 
بينام فازت الرصبية تيانا بودانوفيت وأبيشا 

سيمربج بربونزيتي املنافسة ذاتها.

2020 طوكيــــــــــــــــــــــــــــــو  وملبيــــــــــــــــــــــــــــــة   ا لعــــــــــــــــــــــــــــــاب  ا دورة 
ــــي ــدوب ــ ــن ــ ــج ــ ال لـــلـــتـــونـــســـي  ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ ع ــة  ــ ــي ــ ــدال ــ ــي ــ م وأول  صـــيـــنـــي  ــو  ــ ــفـ ــ تـ

ية ل ميدالية عر اح  د  التو الج

كـــــــــأس الــــنــــخــــبــــة فـــــــي كـــــــــرة الـــــقـــــدم
ــة والــــعــــهــــد ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـــــلـــــقـــــب بـــــيـــــن الـ

فر العهد

جمة فر ال
حقق النجمــة فوزا صعبا عىل حســاب 
األنصار بنتيجــة 1-0 يف املباراة التي جرت 
عىل ملعب مجمع فؤاد شــهاب يف جونية 

ضمن منافسات نصف نها كأس النخبة.
وســجل هدف املبــاراة الالعــب محمود 
ســبليني يف الدقيقة 31 ، حيث قاد النبيذي 

بصعوبة إىل نها كأس النخبة.
وخالل املباراة الثانية بني شــباب الســاحل 
والعهد، حقق األخري فوزا صعبا بركالت الرتجيح 

4-2 وذلك بعد نهاية املباراة بشكل مثري 2-2.
وشهدت املباراة افتتاح العهد للتسجيل يف 
الدقيقــة 45+1 عرب محمــد حيدر، يف حني 
الدقيقة 67  التعادل يف  الساحل هدف  سجل 

عرب محمد جعفر من عالمة الجزاء وســجل 
الســاحل الهدف الثــاين يف الدقيقة 83 إثر 
عرضية من محمــد جعفر حولها فضل عنرت 
يف الشــباك وخالل الوقت املحتسب بدال من 
الضائع سجل العهد الهدف الثاين من عالمة 

الجزاء عرب محمد حيدر.
الرتجيح،  العهد فوزه خالل ركالت  وحسم 
حيث أهدر محمد حيدر وفضل عنرت لشــباب 
الساحل ، يف حني ســجل باقي الالعبني من 

الفريقني دون إهدار الركالت.
ويلتقي النجمة مبواجهة العهد يف نها 
كأس النخبة خالل األســبوع املقبل، بانتظار 

تحديد االتحاد ملوعد املباراة. 



1ـ هند أيب اللمع، قر

2ـ بايرون، هد، لشل

3ـ اهامل، املرير

4ـ رد، يوكله، مارين

5ـ بربّ، نّق، أما، راشانا

6ـ يســتويل، حل، لعاب، 

لور

7ـ عر، دبابات، مازيرو

أم ، ود،  8ـ بيونغيان

9ـ نري، النملة، نا

10ـ أداوي، اماسيا، زعيم

11ـ الســن، وجــل، بيت 

مري، لس

12ـ نحو، املرباة، نستعيد

عام،  مــوز،  فريونا،  13ـ 

فاس
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:     االبراج 

 والية أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ابيغايل آدامس 

اخترب معلوماتك

1ـ مطربة لبنانية. 

2ـ قوي ومتكّن من. 

3ـ علمي. 

4ـ دام وثبت اليشء. 

لريان  مشهور  فيلم  5ـ 

أونيل.

1ـ ملك عريب راحل. 
2ـ يعاقب. 

ــة ثابتــة عىل  3ـ دا
وترية واحدة. 

4ـ أحّبت وهامت.
5ـ مغــن وموســيقي 
. إشتهر يف العرص العبا

رئيس فرنيس راحل. أجرب عىل االســتقالة بعد سبعة 

أشــهر وأربعة أيام من تسلمه الرئاسة بسبب ترصفاته 

العجيبة الغريبة غري الالئقة، وأهمها حادثة القطار.

ة حروف، إذا جمعت: إسمه مؤلف من ع

10+5+1+9+7- دولة عربية. 

7+10+8+5+3- نهر يف افريقيا.

3+8+4+8- عاصمة أوروبية. 

3+9+7+10- مغنية لبنانية.

8+7+5- آلة طرب.

2+10+4- صبّي.

6+1- صار فتّيا.

1ـ من هو املدعي العام الذي تسلم قضية اغتيال الرئيس 

األمرييك جون كنيدي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الحيوان البحري الذي له 8 أرُجل يف رأسه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ مــن هو الرئيس املجــري الذي أعدم عام 1958 بعد 

دخول الســوفيات بالده، وأقيمت له ساحة تعرف باسم 

ساحة البطل 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما االســم الذي تعرف به االمواج العمالقة املدمرة 

التي تسببها الرباكني والزالزل 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم العاصمة العربية التي لقبت قدميا بـ دار 

السالم

ـــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم الكائنات املشهورة بنشاطها التي تستطيع 

االهتــداء اىل مقرها والعودة اليه بعد تجوالها كام يفعل 

الحامم الزاجل 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم النشيد الياباين الذي يُعترب أقدم نشيد يف 

العامل، ويعود تاريخه اىل القرن التاسع 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية دولة عربية تقع جامعة القرويني املشهورة 

1ـ هّبار، يعرب، أنف

ي، الحّي 2ـ ناهد ي

3ـ ديم، بت، وندسور

4ـ آرا يروانيان

5ـ بولو، غرو، ان

6ـ ين، كنيدي، يوال

7ـ إلق، باب، جم

8ـ لهله، حان، البم

9ـ لدم، البغام، رو

10ـ رّمم، الباز

11ـ علّيا التونسية

12ـ رشر، دميت

13ـ قل، نرأم، المنا

ة، رسم 14ـ رشدي أبا

15ـ زم، زيت

16ـ اليانع، عف

17ـ نور، ايليا

18ـ أروى، مسّدس

؟ من هو
من هي؟

1ـ أديب مرصي راحل، سّنور. 
لبناين  حكومــة  رئيس  2ـ 

راحل.
3ـ املــرأة التــي نالت جائزة 
نوبل مرتني، أح وعد، شاعر 

إيطايل. 
4ـ ثقلة النوم، الجزء من، أمر 

كبري عظيم. 
5ـ طائر وهمي، قاموا مقام. 
6ـ أرشدانا، عاصمة آسيوية. 
7ـ ترك وغادر، خرّب، هجم، 

بزر. 
8ـ وبّخك وأنّبك، شــعر ذنب 

الفرس، ذئب. 
9ـ يلقون القبض عىل، صار 

الوقت، برد. 

10ـ أوقفت حركته وجهوده، 
الكرابيج. 

11ـ داهــن وخدع، صديقي 
وصاحبي، تعب. 

من  خفــاء،  نقيــض  12ـ 
األلوان، استمرار وتتابُع التقّدم. 
هر،  13ـ ماركة ســيارات، 

نوتة موسيقية. 
14ـ جــواب، ممثل أمرييك 

راحل. 
15ـ للتفسري، ماركة مفاتيح. 

16ـ نحاس، قاّصا عىل. 
17ـ مدينــة هولندية، يعلو 

الفم. 
18ـ ممثلة تونسية مرصية 

صاحبة الصورة.

1ـ شــاعر فلســطيني 

راحل، أصل. 

2ـ سمك صغري يجّفف، 

فيلم لفريد األطرش. 

3ـ نائبة لبنانية سابقة. 

4ـ ُدّر، حــرف نصــب، 

بغضت، ورك.
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ألبويه، ك اليشء.

9ـ االســم الثاين ملمثل 

والية  راحــل،  أمــرييك 

أمريكية، شّك.

10ـ نظر، أعىل قمة يف 

باناما، دولة أوروبية. 

أخذ  من،  يخلصون  11ـ 

الــيشء بال تعــب، والية 

أمريكية. 

12ـ قرأ، ساخن، شقيقة 

أمري موناكو. 

13ـ طريق، يســتخرج 

من العنب، القرض املؤّجل، 

أبّر بالوعد. 
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تكلم عن مشكالتك العملية ل تتخلص من 

االعباء التي تثقلك. ال بد من جلســة مصارحة 

تك.  الزالة الغيوم من نفوس أفراد أ

خــذ وقتك بكامله وتريث قبل اتخاذ قرارات 

مصريية هامة. الطاقة الكبرية التي تتمتع بها 

خر.  تعطيك املناعة والقوة تجاه الجنس ا

ة  تريد األفضل ســواء كانت الظروف مال

أو غري مؤاتية هذه الفرتة. ال تكن عنيدا، فأنت 

تعلم ان هناك أســاليب أخــرى للوصول اىل 

أهدافك. 

لقــاءات عديدة وصداقة قد تتحول اىل حب 

جديد لــدى العازبني. اســتخدم ذكاءك الذي 

تشتهر به، وكن الباد يف أخذ املبادرات. 

كن متســامحا ومتفهام وال تهمل الحبيب 

الهاد واللطيف، بل حاول أن تسايره وتوافقه 

الرأي يف برنامج جديد معني يود القيام به. 

ال تحــاول التدخل يف نزاع قــد يؤدي اىل 

انشــقاق يف العائلة. الشعور باالنسجام خري 

مســاعد لــك يف هذه املرحلــة يف مواجهة 

الظروف الصعبة. 

العمل لن يســبب لك أي قلق، وستعرف كيف 

تنظم أمورك بسهولة. ال تدع املا يؤثر عليك 

وحاول العي ليومك ليس أكرث. 

مجاالت ونشاطات واسعة لالختبار بالنسبة 

للحيــاة العملية. حبك للناس ال مثيل له، وهذا 

خرين.  ما يجعلك مميزا ومحبوبا يف نفوس ا

لقاءات تســري يف طريق معبد يسهل عليك 

عة فائقــة. ال تبخل عن تقديم  اجتيــازه ب

املساعدة املادية اىل املحتاجني من األصدقاء. 

الفــو التي رافقتــك يف الفرتة األخرية 

بدأت باالنسحاب والرحيل، وحل الهدوء، فأنت 

عــىل ما يبدو قد أقفلت نهائيا الباب الذي جلب 

لك الريح. 

عالقتك العاطفية متر بفرتة من الركود ومن 

األفضل عدم ارغام نفســك عىل احياء عالقة 

قدمية كانت فاشــلة. رصيــدك مع األصدقاء 

ممتاز.

تعقد اجتامعا مهام يضم أشخاصا من ذوي 

الكفاءة واالختصــاص، فيمدون لك يد العون 

النجاح عمل معني بدأت به منذ فرتة غري بعيدة. 
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االستشــارات، لكن كام عرّب الرئيس الحريري مرارا فان البلد ال 
يحتمل التأخري او التعطيل، وقد كان هذا الســبب هو الســبب 
االســا العتذاره عن التكليف بسبب سياسة التعطيل التي 

انتهجها العهد.

{ ضغط فرنيس {
ويف مــوازاة االجواء التي تجمعت يف االيام االخرية لصالح 
تسمية ميقايت، علمت »الديار« من مصادر واسعة االطالع ان 
فرنســا اجرت اتصاالت عىل غري محور لدعم تكليفه وشملت 
هــذه االتصاالت اىل جانب الرئيس الحريري الرئيس عون، كام 
ان هذا املوقف الفرنيس نقل اىل النائب باســيل يف اطار تأكيد 
رغبة باريس يف حسم التكليف والتأليف يف اقرب وقت ممكن، 
واملها يف ان تتشكل الحكومة قبل 4 آب موعد املؤمتر الدويل 

لدعم لبنان الذي ترعاه مببادرة من الرئيس ماكرون.

{ عنارص ايجابية {
وعشــية االستشــارات النيابية والتوجه لتسمية وتكليف 
الرئيس ميقايت قال مصدر سيا مطلع لـ »الديار« ان مسألة 
التكليف يبدو انها حسمت لكن التأليف لن يكون سهال او معبدا.

ورغم ذلك فان هناك عنارص قد تســاعد ميقايت يف مهمته 
ابرزها:

1- ان موقف الرئيس عون منه سيكون اكرث لينا نسبة اىل ما 
حصــل مع الرئيس الحريري باعتبار ان العالقة مع رئيس تيار 

. املستقبل سادها جو من الخالف الشخ
ويشــار يف هذا املجال اىل ما قاله الرئيس عون مؤخرا عن 
نه »يجيد تدوير الزوايا وهو من النوع املتعاون الذي  ميقــايت ب

يأخذ ويعطي«.
2- يستند الرئيس ميقايت اىل دعم دويل ومحيل وهو قطع 

شوطا ال بأس به يف وضع تصور للتشكيلة الحكومية.
ويقول احد املقربني انه لن يبدأ من الصفر وسيبدأ مام انته 

اليه الرئيس الحريري وهذا امر مهم ومساعد لكن هذا ال يعني 
انه سيضع او يطرح التشكيلة التي طرحها الحريري.

3- تؤكد املصادر ايضا ان العالقة بني ميقايت وعون لن تكون 
صداميــة بالدرجة التي كانت بــني عون والحريري وان رئيس 

الجمهورية سيكون اكرث مرونة معه.

{ عقدة موقف باسيل {
ويف املقابــل تربز عنارص وعقبات عديدة يف وجه التكليف 
اهمها موقف ليس يف صدد تعديل موقفه ونهجه تجاه ميقايت 
اكان عىل صعيد االرصار عىل تسمية الوزراء املسيحيني ام عىل 

صعيد الحصول عىل الحقائب التي يتطلع اليها.
ومــا يعزز االعتقاد بأن موقف باســيل سيشــكل العقبة 
االساســية امام ميقايت والحملة التي ســجلت يف الساعات 
املاضيــة عىل لســان نواب واعضاء قياديــني يف التيار الذين 

وصفوا ميقايت بالفاسد.
ورد عضــو كتلة ميقايت النائب نقــوال نحاس بالقول من 
يتهمون الرئيس بالفســاد عليهم عقوبات مبوضوع الفساد، 

ومن هو متهم ال يستطيع اتهام االخرين.
وبانتظار تبلور حســم خيار تكليف ميقايت يف الســاعات 
املقبلة وترجمته يف استشــارات الغد تجنبت اوساط الرئيس 
ء متصل بهــذا املوضوع لكنها  ميقــايت الخــوض يف اي 
اكدت انه مستعد للمهمة اذا ما جرى تكليفه وفق االستشارات 

النيابية امللزمة.
اع  نه يأخذ بعني االعتبار اال وحسب االجواء املحيطة به ف

يف تشكيل الحكومة وعدم اعطاء فرتة طويلة لهذه العملية.
كام يركز عىل وضع وبلورة كل االصالحات املطلوبة القرارها 
من اجل تأمني الدعم الدويل ووقف االنهيار الحاصل مع التأكيد 
ان حكومتــه لــن تكون حكومة انتخابات فقط بل ســتكون 
ف عىل اجــراء االنتخابات يف  حكومــة مهمة انقاذية وت

موعدها يف اواخر الربيع املقبل.
واذا كانــت الكتل قد حســمت مواقفها عمليا من مســألة 
ن تظهريها سيكون تباعا يف الساعات املقبلة حيث  التكليف ف

ينتظر ان يرتأس الرئيس الحريري اجتامعا لكتلته النيابية اليوم 
كام سيشــارك يف االجتامع الذي سيعقده رؤساء الحكومات 
السابقني لبحث كل جوانب التكليف وتأكيد دعم الرئيس ميقايت 
وفق الثوابت التي تتعلق باالصول الدستورية لتشكيل الحكومة 
وصالحيــات الرئيس املكلف يف هذا املجال باالضافة اىل هوية 

وطبيعة الحكومة وتشكيلتها بشكل عام.
كام تجتمــع كتلة اللقاء الدميوقراطــي اليوم ايضا لبحث 
وحسم موقفها مع االتجاه لتسمية ميقايت. وقال عضو الكتلة 
فيصل الصاي عشــية هذا االجتامع ان املرشحني البارزين هام 
الرئيس ميقايت والســفري نواف ســالم مع تقدم االول ولكن 
االمور مل تحســم بعد ولدينا اجتامع غدا )اليوم( وسيتم اتخاذ 

القرار املناسب«.
امــا كتلة املردة فيعترب موقفها معلنا بعد تأكيد رئيس املردة 
سليامن فرنجية تأييد ميقايت او كرامي مع العلم ان كرامي مل 

يعد مطروحا كاسم مرشح لتشكيل الحكومة.
اما كتلة الوفاء للمقاومة فستجتمع صباح اليوم االثنني قبل 
موعد االستشارات لحسم موقفها وقال النائب حسن فضل الله 
امس ان االتصاالت مســتمرة بني عدد من الكتل للتفاهم عىل 
رئيــس مكلف جديد واملهم ان يكــون التكليف مقدمة لتأليف 

ل االنهيار الحاصل. الحكومة واالولوية لالنقاذ يف 
وســيرتأس الرئيس بــري اجتامع كتلــة التنمية والتحرير 
كالعادة صباح االثنني قبل بدء االستشــارات ويتوقع ان يكون 
االجتامع قبيل املوعد املقرر للكتلة ولقاء الرئيس عون يف بعبدا.
ويف املواقف وصف رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
جنبالط املرحلة الراهنة بأنها »مرحلة دقيقة وستكون اصعب 
ودعا ابناء الجبل خالل زيارته ملؤسسة العرفان يف السمقانية 
يف الشوف اىل الصمود قائال »اصمدوا وانا معكم وال تخافوا من 
املستقبل نجحنا يف السنوات السابقة برفع التحدي وسننجح 

بالرغم من التحديات املقبلة الصعبة«.

{ دعم نفطي عراقي {
عىل صعيد اخر ترجمت العراق امس اســتعدادها لدعمها 

ومســاعدة لبنان يف مواجهة ازمة الكهرباء بتوقيع اتفاق 
مــع وزارة الطاقة اللبنانية لتوريــد مليون طن من الفيول 
اويــل اىل لبنــان مقابل خدمات وســلع لبنانية ومن دون 
دفــع اية اموال بالعملة االجنبية او املس باحتياطي مرصف 

لبنان.
ووقــع وزير الطاقــة رميون غجر االتفــاق مع الحكومة 
العراقيــة صباح امس يف بغداد برفقــة وحضور املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي كان له الدور االســا 

يف نجاح هذا االتفاق وترجمته.
مي عىل  وحرص رئيــس الحكومة العراقية مصطف الكا
حضــور التوقيع قبل مغادرته اىل واشــنطن. وكان قد طلب 
حضــور غجر واللواء ابراهيم اىل بغداد النجاز وتوقيع االتفاق 
قبل سفره، يف مبادرة للتعجيل يف ترجمة وتأمني الفيول اويل 

للبنان يف االسابيع القليلة املقبلة.
وتوقعــت مصادر مطلعة ان يبــدأ نقل هذا النفط اىل لبنان 
يف خالل الشهر املقبل من اجل توفري تغذية مهمة تساهم يف 

تخفيف ازمة الكهرباء والتقنني بنسبة جيدة.
ولفت الوزير غجر بعد عودته اىل بريوت اىل انه ســتجري 
مناقصة للحصول عىل اول شحنة مستبدلة من النفط العراقي، 
وقــال ان املحروقات التي ســنحصل عليها هي بديلة خدمات 
ســنقدمها للعراق ولن ندفــع اي مبل حت االن قبل ان يفتح 
حســاب يف مرصف لبنان مقابل هذه املحروقات تحركه وزارة 
املال العراقية وتشــرتي به خدمات من لبنان باللرية اللبنانية 

س باالحتياطي االلزامي. ولن 
واشــار اىل ان الكمية املستوردة من العراق ستكفي الربعة 
اشهر، الفتا اىل ان الحكومة العراقية تثق باللواء ابراهيم الذي 

فتح االبواب لهذا االتفاق.
وكان اللــواء ابراهيم الذي حــ توقيع االتفاق قد اكتف 

بالقول »شكراً للشعب العراقي ومربوك للشعب اللبناين«.
كــام جرى توقيع عقــد تقني بني املديريــة العامة للنفط 
بشــخص املديرة العامة اورور فغايل ورشكة سومر العراقية 

التي ستتوىل عملية تصدير النفط العراقي للبنان.

يف القــرص الرئــا امــس إن األمن يف املناطــق املحيطة 
بالعاصمة كابل قد تحسن.

وخــالل حضوره االجتــامع األمني املعــروف بـ«اجتامع 
السادســة والنصف صباحا« دعا الرئيس غني إىل تعزيز فكرة 

االجتامع وتوسعتها.
وكانت الحكومة األفغانية أقرت اجتامعات صباحية لضبط 
يعة يف  األمن يف العاصمة ومحيطها واتخاذ قرارات فورية 

ما يتعلق بالشؤون األمنية.
وأكــد الرئيــس األمرييك جو بايدن خــالل مكاملة هاتفية 
مع الرئيــس األفغاين أرشف غني التزام الواليات املتحدة بدعم 
القوات األفغانية، واســتمرارها يف تقديم املساعدات التنموية 

واإلنسانية.
وقــال البيت األبيــض يف بيان إن بايدن وغني اتفقا عىل أن 
ما ســامه البيان »هجوم طالبان« يتعارض مع مطالب الحركة 

بدعم تسوية تفاوضية للرصاع.
وأضاف أن بايدن أكد عىل اســتمرار املشاركة الدبلوماسية 
ــة وعادلة يف  األمريكيــة يف دعم تســوية سياســية دا

أفغانستان.
 3 وأشــار البيان إىل أن الواليات املتحــدة خصصت مبل 3

مليارات دوالر لدعم قوات األمن األفغانية.

{ قلق أمرييك {
وكان وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن قال لشبكة »إن 

” )NBC( إن بالده حريصة عىل أال تتحول أفغانســتان  يب 
إىل ساحة تدريب لإلرهابيني.

وعرب بلينكن عن قلق واشنطن العميق من األعامل التي تقوم 
بها طالبان، والتي تشــري إىل أنها رمبا تســع للسيطرة عىل 

البالد بالقوة، وفق تعبريه.
وقال إن سيطرة طالبان عىل أفغانستان بالقوة سوف تحولها 

إىل دولة منبوذة وستحرمها من الدعم الدويل.
وأكد بلينكن انخراط بالده يف الجهود الدبلوماســية، ألنه ال 

حل عسكريا للرصاع يف أفغانستان، حسب تعبريه.

{ دعم املتعاونني {

يف غضون ذلك، رصحت املتحدثة باســم البيت األبيض جني 

ســايك بأن اإلدارة األمريكية تدعم القيادة األفغانية برئاســة 

أرشف غنــي، كام تدعــم املفاوضات الجاريــة بني األطراف 

األفغانية.

وأضافت ســايك أن واشنطن تؤمن بأن الحل السيا هو 

السبيل الوحيد للسالم الدائم يف أفغانستان.
وقــد أصدر الرئيس جو بايدن قرارا برصف 100 مليون دوالر 
من صنــدوق الطوار للمعرضني للخطــر نتيجة الوضع يف 

أفغانستان.
وذكر نص األمــر الرئا الفئات املعنية، ومنها املتقدمون 
لطلب تأشــريات الهجرة الخاصة إىل أمــريكا، واملقصود بهم 

املرتجمون.
وقــال البيت األبيض إن بايــدن وافق أيضا عىل رصف 200 
مليون دوالر يف صورة خدمات ومهامت من مخزونات الهيئات 

الحكومية لتلبية نفس االحتياجات.
الف من املتقدمني  وتســتعد الواليات املتحدة لبدء إجــالء ا
األفغــان للحصول عىل تأشــريات هجرة خاصــة واملهددين 
بتعرضهم لالنتقام من مقاتيل طالبان بســبب عملهم لصالح 

الحكومة األمريكية.

{ تأشريات خاصة {
ومن املتوقع أن يتم نقل الدفعة األوىل من األشــخاص الذين 
تم إجالؤهم وعائالتهم قبل نهاية الشــهر إىل قاعدة »فورت 
يل« العسكرية األمريكية يف والية فرجينيا، حيث تتم املعالجة 

النهائية لطلباتهم للحصول عىل التأشريات.
ت أمريكية أخرى يف  وتقــوم إدارة بايدن مبراجعة منشــ
الواليــات املتحدة وخارجها، حيث ميكن اســتيعاب املتقدمني 
بطلبات للحصول عىل تأشريات هجرة خاصة وعائالتهم أيضا.

فغــان الذين عملوا  وتتوفــر تأشــريات الهجرة الخاصة ل
ائف أخرى للحكومة األمريكية بعد الغزو  مرتجمــني أو يف و

الذي قادته الواليات املتحدة عام 2001.

التحالــف الدويل ضد تنظيم الدولة اإلســالمية وقوات 
حلف شامل األطليس )ناتو(.

وأكــد البيان أن الواليات املتحدة إذا مل تلتزم بســحب 
ن هذه التنظيامت ســتتعامل مع أي وجود  قواتهــا، ف
أجنبي عســكري يف العراق عىل أنه احتالل، وستواصل 

قتاله بكل ما أوتيت من قوة.
ورأى البيــان أن »املدربني األمريكيــني ومعهم قوات 
التحالف الدويل أثبتوا فشــال ذريعا يف العراق بالتجربة 
طوال 10 ســنوات، كانت نتيجته انهيار كل املؤسسات 

والعسكرية”. األمنية 
وتقود واشــنطن تحالفا دوليا منــذ 2014 ملكافحة 

تنظيم »الدولة اإلســالمية« الذي اســتحوذ عىل ثلث 
مســاحة العراق آنذاك، حيــث ينت نحو 3 آالف جندي 

للتحالف، بينهم 2500 أمرييك.

{ برامج التدريب والتسليح {
وصدر البيان بعد ســاعات عىل كلمة لوزير الخارجية 
العراقي فؤاد حســني، خالل انطــالق الجولة الرابعة 
للحوار اإلسرتاتيجي األمرييك العراقي يف واشنطن، أكد 
فيهــا حاجة قوات بالده إىل برامج التدريب والتســليح 

األمريكية. والتجهيز 
وقال فؤاد حسني إن تنظيم الدولة ال يزال يشكل خطرا 
عــىل املجتمع العراقي واإلقليمي والدويل، وأكد الحاجة 
إىل العمل واستمرار تبادل املعلومات بني التحالف الدويل 
بقيــادة الواليــات املتحدة والحكومــة العراقية 

التنظيم. ملواجهة 
ويف الســياق ذاته وصف األمــني العام لحركة 
»عصائب أهل الحق« قيس الخزعيل ترصيح وزير 
الخارجية العراقي بأنه »تسويق ملسّوغات اإلدارة 
األمريكية من أجل استمرار وجود قواتها بالعراق«.

وقــال الخزعــيل، يف تغريدة عــىل تويرت، إن 
ترصيح وزير الخارجية مؤسف ومرفوض من قبل 
كل عراقي يعتز مبؤسساته العسكرية واألمنية«، 

عىل حد تعبريه.
وأضــاف أن حديث الوزيــر »ال يعكس حقيقة 
طة  القــدرات التــي بلغتها قــوات الجي وال
االتحادية، والحشــد الشــعبي وجهاز مكافحة 

اإلرهاب”.

{ بيان منتظر {
قبيــل انطــالق الجولــة الرابعة مــن الحوار 
اإلســرتاتيجي األمرييك العراقي، نقلت صحيفة 
   ( جورنــال”  ســرتيت  »وول 
( عن مسؤولني أمريكيني وعراقيني بارزين 
قولهــم إنهم يعتزمون إصدار بيان عن انســحاب 
القوات األمريكية املقاتلة من العراق بحلول نهاية 

العام الجاري.
وأضافــت الصحيفــة أن البيــان ســيؤكد أن 
وريا بعد  الوجود العســكري األمرييك سيظل 
االنسحاب، ملساعدة القوات العراقية يف معركتها 

ضد تنظيم الدولة.
( عن  بدورهــا، نقلت صحيفة »بوليتيكو” )
مســؤول أمرييك ومصادر مطلعة قولهم إن مسؤولني 
أمريكيــني وعراقيني ســيعلنون تحويل مهمة القوات 
األمريكيــة يف العراق إىل استشــارية بحلول نهاية 

العام.
وقالــت الصحيفة نقال عن هــذه املصادر إن الخطة 
ستشــمل بقاء عدد محدد من القوات األمريكية إىل أجل 
غري مســم لتقديم الدعم اللوجســتي واالستشاري، 
فضال عن القوة الجوية واالســتخبارية يف القتال ضد 

الدولة. تنظيم 
ونســبت ملصدر مطلــع قوله إن واشــنطن وبغداد 
تعتزمان إعالن الخطــة االثنني، تزامنا مع زيارة رئيس 

مي إىل واشنطن. الوزراء العراقي مصطف الكا
ومن جهتــه قال وزير الخارجيــة األمرييك أنتوين 
بلينكن خالل استقباله نظريه العراقي يف مقر الخارجية 
اكة بني واشنطن وبغداد أوسع وأعمق بكثري من  إن ال

مجرد حربهام املشرتكة ضد تنظيم الدولة.
وقال »نشعر بفخر كبري حيال العمل الذي أنجزناه معا 
لهزمية تنظيم الدولة، وللحرص عىل استمرار هزميته، 
اكة بني  ولكنني أعتقــد أن ما يحدث اليوم يؤكد أن ال
الواليات املتحدة والعراق أوســع وأعمق بكثري من القتال 

املشرتك ضد تنظيم الدولة«.
ميدانيــا أعلن واين ماروتو، املتحدث باســم التحالف 
الدويل، امس، أن طائرة مســرية استهدفت موقعا تابعا 

للتحالف يف إقليم كردستان العراق.
وقال يف ترصيح صحفي، إن »طائرة مسرية استهدفت 

موقعا تابعا للتحالف الدويل يف إقليم كردســتان«.
ية  ار ب وأضــاف، أن »الهجوم مل يتســبب بأي أ

أو مادية”.
وأشــار ماروتــو إىل أن »الواليــات املتحدة والقوات 
املتحالفــة معها متيقظة وتدافع عن نفســها يف إطار 

الطبيعية”. حقوقها 
وتتعرض مقار وقواعد عســكرية عراقية فيها قوات 
أمريكيــة وقوات تابعة للتحالف الدويل إىل اســتهداف 
مســتمر، خاصة بغرب العــراق، يف وقت تتفاوض فيه 
الحكومة العراقية مع نظريتها االمريكية بشــأن جدولة 

انسحاب الجي األمرييك من البالد.

عوام القليلة املقبلة يتمثل يف الكيفية التي ميكننا  وقال إن التحدي الكبري ل
خاللها التعاي مع عاملني: دول محصنة وأخرى ليست كذلك.

{ تعزيز اإلجراءات {
يف سياق متصل، بدأ عدد متزايد من الدول األوروبية -مثل إيطاليا واليونان- 
تعزيــز اإلجراءات ملكافحة جائحة كوفيــد-19، وذلك بالضغط عىل املواطنني 
لتلقي اللقاح وااللتزام باإلرشادات، وسط تزايد اإلصابات بفعل تفيش الساللة 

دلتا.
وجعلت اليونان من تقديم شهادة بالحصول عىل اللقاح أمرا إلزاميا للسامح 
ات البلديات  بدخول املطاعم والحانات منذ األســبوع املا بينام طبقت ع
يف الربتغال قيودا خالل عطلة نهاية األســبوع يف األماكن املغلقة منذ أوائل 

متوز الجاري.
ودافع رئيس الوزراء اإليطايل ماريو دراغي عن قراره بجعل ما يعرف باسم 
ترصيح املرور األخ إلزاميا للمشاركة يف أغلب أنشطة الحياة العامة، وقال 
للصحفيني »الســاللة دلتا أشــد خطًرا من السالالت األخرى ترصيح املرور 
وري لعدم وقف األنشطة االقتصادية.  األخ ليس تعســفيا لكنه رشط 

ء من جديد«. ومن دون لقاح سيكون علينا أن نغلق كل 

{ تعليق سفر {
علقت حكومة نيوزيلندا مؤقًتا السفر إىل أسرتاليا بأكملها بدون حجر صحي 

ملدة 8 أسابيع عىل األقل، مع استمرار انتشار متحور دلتا يف البالد.
ووافــق مجلس الوزراء النيوزلنــدي -وفق ما نقله موقع إذاعة )نيوزيلندا( 
عىل توصية مديرة عام الصحة أشيل بلومفيلد بتعليق السفر الخايل من الحجر 

الصحي مع أسرتاليا ملدة 8 أسابيع عىل األقل.
وقالت الحكومة النيوزلندية إنها تراقب الوضع عن كثب، وإنها ســتواصل 
التــرصف بقدر كبــري من الحذر عنــد كل منعطف. وأكــدت التزامها بعودة 
النيوزيلنديني من أسرتاليا، مشرية إىل أنه سيتم إعداد رحالت العودة للمواطنني 

النيوزيلنديني واألسرتاليني يف نيوزيلندا.
جدير بالذكر أن أكرث من 200 ألف شخص سافروا جوا بني نيوزيلندا وأسرتاليا 

. منذ عودة السفر بني البلدين يف نيسان املا

{ تصنيف أملاين {
صنفــت الحكومة األملانية إســبانيا وهولندا عىل أنهــام منطقتان عاليتا 

اإلصابة بكورونا بسبب ارتفاع أعداد اإلصابات.
وأعلن معهد روبرت كو األملاين ملكافحة األمراض أنه ســُيجرى تطبيق هذا 

القرار اعتبارا من الثالثاء املقبل.
ومبوجــب هذا التصنيف، يتعني عىل أي شــخص يعــود من منطقة عالية 
اإلصابة ومل يتم تطعيمه بشكل كامل أو تعافيه من كورونا أن يظل يف الحجر 
الصحــي ملدة 10 أيام، ولكن ميكنه تقصــري املدة إىل 5 أيام بعد تقديم اختبار 

سلبي.
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