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نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

أن نبقى موّحدين 
الى أبــــد اآلبدين
دفاعًا عن لبنان العظيم
جبران تويني

غير مخصص للبيع

)و ص ف، رويترز(

ح���ق���ق ال���ج���ي���ش ال�����س�����وري ت��ق��دم��ًا 
اض��اف��ي��ًا ف���ي م��دي��ن��ة ح��ل��ب، ت��زام��ن��ًا 
م���ع م��ق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة م��دن��ي��ي��ن على 
االق��ل ج��راء قصف مدفعي وغ��ارات 
لهذه  الشرقية  االح��ي��اء  على  جوية 
السكان  معاناة  يزيد  مما  المدينة، 
ال��م��ح��اص��ري��ن ف���ي م��ن��اط��ق سيطرة 

الفصائل المعارضة تفاقمًا.
واع��ل��ن ال��ج��ي��ش االم��ي��رك��ي أول��ى 
خ���س���ائ���ره ال���ب���ش���ري���ة ف����ي ال���م���ي���دان 
ال��س��وري م��ع وف��اة جندي الخميس 
م����ت����أث����رًا ب�����ج�����روح أص����ي����ب ب���ه���ا ف��ي 
ان��ف��ج��ار ع��ب��وة ن��اس��ف��ة خ���ال هجوم 
االس��ام��ي��ة"  "ال���دول���ة  ع��ل��ى تنظيم 

)داعش( في شمال سوريا.
وفي مدينة حلب، أفاد "المرصد 
ال���س���وري ل��ح��ق��وق االن����س����ان" ال���ذي 
ي��ت��خ��ذ ل���ن���دن م���ق���رًا ل���ه أن ال��ج��ي��ش 
السوري بات يسيطر على 60 في 
المئة من حي مساكن هنانو، االكبر 
ف���ي ال��ق��س��م ال��ش��رق��ي م���ن ال��م��دي��ن��ة 

ويتقدم بسرعة.
وبث التلفزيون السوري الرسمي 
ان "وح��دات الجيش تتقدم داخل 
م��ح��اور"،  ث��اث��ة  م��ن  هنانو  مساكن 
م���وض���ح���ًا ان ال���ح���ي ي��ش��ك��ل "أك���ب���ر 

جبهات حلب حاليا".
تمامًا  الجيش  سيطرة  وستتيح 
القسم  فصل  هنانو،  مساكن  على 
عن  الشرقية  االح��ي��اء  م��ن  الشمالي 

جنوبها، كما سيتيح االشراف ناريًا 
على حي الصاخور المجاور.

وت����ع����رض ح����ي م���س���اك���ن ه��ن��ان��و  
واح����ي����اء اخ������رى خ���اض���ع���ة ل��س��ي��ط��رة 
ال��ف��ص��ائ��ل ف��ي ش���رق ال��م��دي��ن��ة ال��ى 
ق���ص���ف م���دف���ع���ي وغ�����������ارات ج���وي���ة 
ت��س��ب��ب��ت بمقتل  ال���ن���ظ���ام،  ل���ق���وات 
ث��م��ان��ي��ة م��دن��ي��ي��ن ع��ل��ى االق����ل كما 
قال المرصد، لترتفع بذلك حصيلة 
النظام  ق���وات  قصف  ج���راء  القتلى 
لشرق حلب الى 196 مدنيًا بينهم 
27 ط���ف���ًا ع���ل���ى االق�������ل، م���ن���ذ 15 
تشرين الثاني. وسقط 122 مقاتًا 
المعارضة  فصائل  م��ن  االق���ل  على 
خال الفترة نفسها في شرق حلب.

ال���م���ع���ارض���ة  ال���ف���ص���ائ���ل  وردت 
الخاضعة  الغربية  االح��ي��اء  بقصف 
بالقذائف،  النظام  ق��وات  لسيطرة 
مما أدى الى مقتل 18 مدنيًا بينهم 

عشرة اطفال في هذه الفترة.
تمكنت خمس  الخميس،  ومنذ 
ع�����ائ�����ات، اح�����داه�����ا ص����ب����اح أم����س، 
م���ن م����غ����ادرة ش����رق ح��ل��ب ال����ى حي 

الغالبية  الشيخ مقصود ذي 

لم تكن العملية النوعية التي نفذها 
ال���ج���ي���ش ف���ج���ر أم������س ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
عرسال سوى اثبات اضافي لتنامي 
واالح��ت��راف��ي��ة في  العمانية  ق��درات��ه 
يخوضها  التي  المفتوحة  المواجهة 
الشرقية  ال��ح��دود  االره����اب على  م��ع 
م����ع س����وري����ا ك���م���ا ف����ي ال�����داخ�����ل م��ن 
وقد  االرهابية.  الخايا  تعقب  خال 
جاءت هذه العملية التي تعد االولى 
للجيش في عهد رئيس الجمهورية 
ال��ع��م��اد ميشال ع��ون ال��م��ش��ارف بعد 

ل��ت��ش��ك��ل  االول  ش���ه���ره  أي������ام 

خمس عائالت غادرت شرق حلب 
الى حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية 

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران كيرّلس سليم بسترس

  
الوداعة فضيلة األقوياء

ال��وداع��ة،  تتناول  الجبل  على  يسوع  عظة  م��ن  الثالثة  التطويبة 
هم يرثون األرض". ماذا 

ّ
وتعد الودعاء باألرض: "طوبى للودعاء فإن

تعني الوداعة، وما هي األرض التي يوعد بها الودعاء؟
1- "طوبى للودعاء"

فاإلنسان  بالعنف.  أعني  بنقيضها،  الوداعة  نحّدد  أن  يمكن   
ب��أّي ثمن على ما يرغب. فهو  ال��ذي يريد أن يحصل  العنيف هو 
ه حّر، 

ّ
مستعّد أن يقتل في سبيل الحصول على مبتغاه. يظّن أن

ه قوي، لكّنه في الواقع 
ّ
ه في الواقع فريسة غرائزه. يظّن أن

ّ
غير أن

 ال ق��ّوة ل��ه للسيطرة على أه��وائ��ه. أّم��ا ال��ودي��ع فيعرف أن 
ٌ

ضعيف
ي��ص��ل إل���ى مبتغاه ب��س��ام وم���ن دون ع��ن��ف. ل��ذل��ك ف��ال��وداع��ة هي 
 األقوياء الذين يعرفون أن يسيطروا على غرائزهم، عالمين 

ُ
فضيلة

هم 
ّ
إن  .

ّ
ل��ل��ح��ق ه��ي  النهاية  ف��ي   

َ
الغلبة وأّن   ،

ّ
ح���ق على  ��ه��م 

ّ
أن

العرب والعالم
طائرات أجنبية 

تخمد الحرائق
في إسرائيل

أدب فكر فن
لبنان في 

مهرجان زوريخ 
لألفالم العربية

اقتصاد
السوق الحرة 
لمطار بيروت

مجددًا في الصدارة
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5 انجاز للجيش ومناداة على قاتل بشير!

تقدم إضايف للنظام يف حلب وبوتين وأردوغان اتفقا على التنسيق

8

رئيس االركان التركي الجنرال خلوصي آكار -الى اليسار- ينظر الى والد أحد الجنود الثالثة الذين قتلوا في سوريا الخميس 
يقبل نعش ابنه خالل تشييعه في أنقرة أمس.      )ا ب(

)رويترز(

ق��وة خ��اص��ة القتحام  ال��ع��راق  يجهز 
ت��ل��ع��ف��ر م���ع���ق���ل ت��ن��ظ��ي��م "ال����دول����ة 
اإلسامية" )داعش( غرب الموصل 
بطريقة تهدف الى تفادي حصول 
ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل ان��ت��ق��ام��ي��ة ل��س��ك��ان 

البلدة من السنة.

عزلها  أو  تلعفر  على  والسيطرة 
ع��ن م��دي��ن��ة ال��م��وص��ل ج���زء رئيسي 
الواليات  ال��ذي تدعمه  الهجوم  من 
المدينة  ع��ل��ى  للسيطرة  ال��م��ت��ح��دة 
آخر معقل حضري رئيسي ال يزال 
خ���اض���ع���ًا ل���س���ي���ط���رة ال���ت���ن���ظ���ي���م ف��ي 
للقوات  أن هذا سيتيح  إذ  العراق، 
البرية المشاركة في الهجوم إكمال 

تطويق الموصل.
وأف��اد المحلل المقيم في بغداد 
ه����ش����ام ال����ه����اش����م����ي ال��������ذي ي���ق���دم 
ال����م����ش����ورة ل��ل��ح��ك��وم��ة ف����ي ش����ؤون 
"داعش" إن قوات الجيش والشرطة 
التي تخطط القتحام تلعفر ستضم 
سنة وتركمانا شيعة في ما يعكس 
التركيبة الرئيسية لسكان البلدة.

وكان السكان الشيعة في تلعفر 
ق���د ف�����روا ب��ع��دم��ا اج���ت���اح ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ال�����ج�����ه�����ادي ال���م���ن���ط���ق���ة ق����ب����ل ن��ح��و 
ال��م��وص��ل قيام  م��ن  سنتين وأع��ل��ن 
"دول����ة خ��اف��ة" ام��ت��دت أي��ض��ا على 

أجزاء من سوريا.
وتشن الهجوم على تلعفر حتى 

الشعبي  ال��ح��ش��د  ق���وات  اآلن  مقاتلون من الحشد الشعبي بعد سيطرتهم على قرية التفاحة قرب تلعفر أمس.  )أ ف ب(

العراق يجهز قوة خاصة القتحام تلعفر   
والحشد الشعبي سيبقى خارج املدينة

عملية التأليف 
جامدة والحريري 
يواصل مساعيه 
مع بري وفرنجية

توقيف 11 من 
"داعش " يفتح 
احتمال كشف 

مصير العسكريين 
المخطوفين

)سامي عياد(  النائب السابق ادمون رزق يتقدم فريق المحامين عن عائلة الرئيس بشير الجميل وبدت السيدة صوالنج الجميل وابنها النائب نديم الجميل امام قصر العدل امس.  

)و ص ف(

استخدم كل من المرشح االوف��ر حظًا رئيس ال��وزراء سابقًا فرنسوا فيون 
ومنافسه  لفرنسا  "ج���ذري"  تغيير  يحمل مشروع  ال��ذي  )62 سنة( 

باريس  له في  التقاط صور  لدى  فيون  فرنسوا  الفرنسي سابقًا  الــوزراء  رئيس 
أمس.    )أ ف ب(

اليمين الفرنسي يختار غدًا 
مرشحه لالنتخابات الرئاسية
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القوة الخاصة ستضم 3500 رجل 
وستعمل انطالقا من قاعدة جوية
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سابين عويس

 العقد التي تعترض تأليف 
ّ

ال تدل
الحكومة الحريرية االول��ى في عهد 
الرئيس ميشال ع��ون، وهي كناية 
عن تجاذب على حقائب سيادية أو 
السياسيين  األفرقاء  بين  أساسية 
تحت شعار عرض عضالت وتحديد 
أحجام، إال على مستوى االستهتار 
البالد نتيجة  واالنهيار الذي بلغته 
والممسكين  عليها  القيمين  أداء 

بزمام أمورها. 
ف��ب��ع��د أك��ث��ر م���ن ع��ام��ي��ن ون��ص��ف 
ع������ام ع���ل���ى ش����غ����ور رئ�����اس�����ي ق���ات���ل 
أف���رغ ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة من 
ك���ل ق�����درة ع��ل��ى اإلن����ت����اج وت��س��ي��ي��ر 

ش��ؤون ال��دول��ة وال��ع��ب��اد، رغ��م ضيق 
الصالحيات التي يتمتع بها رئيس 
��ت��ح��ت أب�����واب قصر 

ُ
ال��ج��م��ه��وري��ة، ف

لينتقل  الجديد  أم��ام شاغله  بعبدا 
السلطة  إل���ى  وال��ت��ع��ط��ي��ل  ال��ش��غ��ور 
التنفيذية، بحيث باتت البالد أمام 
أعمال  تصريف  حكومة  مشهدية 

ورئيس مكلف عاجز عن التأليف.
ل����م ت���ن���ج���ح األج���������واء ال���ت���ف���اؤل���ي���ة 
االنتخاب  رافقت  التي  المصطنعة 
وال��ت��ك��ل��ي��ف ف����ي اس���ت���ك���م���ال ب��ن��ود 
ال���ت���س���وي���ة ال���ت���ي أوص����ل����ت ال��ع��م��اد 
والرئيس  بعبدا  إل��ى  ع��ون  ميشال 
سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، 
من دون أن تتوج بدخوله السرايا. 
ال���ت���أل���ي���ف  ع���م���ل���ي���ة  ت����ت����ع����رض  إذ 

الس��ت��ه��داف ت��ح��ت ع��ن��وان حصص 
وح��ق��ائ��ب ي���ه���دف ف���ي ال���واق���ع إل��ى 
إرس������اء أوج�����ه ال��ت��ع��ام��ل ال��س��ي��اس��ي 
ال���م���رت���ق���ب م�����ع ال���ع���ه���د م�����ن خ���الل 
ال���رس���ائ���ل ال���م���ت���ع���ددة االت���ج���اه���ات 
ال��ت��ي ت��ن��ط��وي عليها ال��م��واق��ف من 

التأليف. 
ال���م���ج���ل���س  رئ�����ي�����س  ك��������ان  وإذا 
نبيه ب��ري ق��د بشر ف��ي وق��ت سابق 
ال��م��واك��ب لمرحلة  ب��ال��ج��ه��اد االك���ب���ر 
"مايسترو"  بدا  التأليف، فهو حتما 
ال����ذي يأتي  ال��ج��ه��اد  ف��ي إدارة ه���ذا 
بعد جلسة انتخاب رئاسية لم تخل 
م��ن االس��ت��ه��ت��ار واالس��ت��ه��زاء بموقع 
ال���رئ���اس���ة االول��������ى، ب���ع���دم���ا ت��خ��ل��ل��ت 
اق��ت��راع  دورات   4 االن��ت��خ��اب  عملية 
بالجسم  الممثل  الخارج  أعين  تحت 
ت��ن��ت��ه��ي  ال���دي���ب���ل���وم���اس���ي، ق���ب���ل أن 
باعتالء عون المنصة لإلدالء بالقسم.

وم���ا ي��ع��زز ال��ش��ع��ور ب���أن سيناريو 
على  الرئاسي سينسحب  االنتخاب 
م���ا ت��ش��ه��ده العملية  ال��ت��أل��ي��ف، ه���و 
من مخاض شاق بدت االولوية فيه 
إلعادة تحديد االحجام واالوزان التي 
عقالها،  م��ن  ل��وه��ل��ة  تتفلت  ك���ادت 
مهددة بمعادلة طائفية جديدة أو 
االصطفافات  خ���ارج  م��ن  بتحالفات 

المعهودة.
المسيحية  للثنائية  أن  وال��واق��ع 
المنبعثة من تحالف عون مع رئيس 
"القوات" سمير جعجع مدعومة من 

المواقع  في  القلق  يثير  ما  بكركي، 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة االخ��������رى، خ���ص���وص���ا أن 
ش����رط إي���ص���ال ع����ون إل����ى ب��ع��ب��دا لم 
الثنائية  تفاهماته  احترام  يتضمن 

على الضفاف االخرى.
ف����"ح���زب ال���ل���ه" ال�����ذي وع����د ع��ون 
له، فأوصله  بوعده  بالرئاسة ووفى 
إل�������ى ب����ع����ب����دا، ل�����م ي����ل����ت����زم م����ع����ه أي 
ت��ف��اه��م��ات ث��ن��ائ��ي��ة م��س��ب��ق��ة تتعلق 
ب��ال��ح��ك��وم��ة. وه����و ك����ان واض���ح���ا في 
م���وق���ف���ه ه�����ذا ع���ن���دم���ا س���ل���م ال��م��ل��ف 
ال���ح���ك���وم���ي ال�����ى ال����ط����رف اآلخ������ر م��ن 
برئيس  المتمثل  الشيعية  الثنائية 
المجلس نبيه بري، واضعا بين يديه 
رسالة  في  نائبا،   79 نحو  تفويض 
واضحة ومزدوجة االتجاهات: أحدها 
ف����ي ات����ج����اه ال���ح���ري���ري وي���ك���م���ن ف��ي 
المبطن  المعطل  بالثلث  االم��س��اك 
ال�����ذي س��ت��ت��ض��م��ن��ه ال��ح��ك��وم��ة، وإن 
كان الكالم المعلن ينفي وجود نية 
لتحصن الثنائي الشيعي ومن يقف 
اآلذاري من  التحالف  الى جانبه في 
ال��م��ت��ض��رري��ن م���ن ه���ذا ال��ث��ل��ث ال���ذي 
ي��خ��ت��ص��ر ال���ق���رار ال��ن��ه��ائ��ي ف���ي ي��ده 
ويتحكم  التنفيذية  السلطة  داخ��ل 
أما  وفاعليتها.  ومسارها  أدائها  في 
ال��رس��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ف��ي ات���ج���اه ع��ون 
نفسه بما ان كتلة كهذه قادرة على 

تعطيل العهد. 
وه���ذا م��ا ي��دف��ع م��ص��ادر سياسية 
مراقبة إلى القول إن تأليف الحكومة 
ل��ن ي��ك��ون س��ه��ال، وال س��ي��م��ا بعدما 
بالسلة  االم��ر  المجلس  رئيس  رب��ط 
ب��ن��دا أساسيا النتخاب  ال��ت��ي ك��ان��ت 

رئيس. 
أما وقد حصل االنتخاب بتسوية، 
ف������إن ال������ع������ودة إل������ى ال���س���ل���ة ش���رط���ا 
للتأليف، تؤخر العملية من دون أن 

تسقطها. 
وي��ب��ق��ى أن ت��وف��ي��ر س���ل���وك آم��ن 
ووعيا  إدراك��ا  يتطلب  بعبدا  لطريق 
كلفة  أن  القصر  سيد  م��ن  كاملين 
ت��ج��اوز التحالف م��ع "ح���زب ال��ل��ه" أو 
الميل نحو الضفة االخرى سيرتبان 
ع���ال���ي���ة، وال س��ي��م��ا أن وع��د  أك���الف���ا 
الى  ال��ج��ن��رال  بإيصال  ال��ح��زب تمثل 

بعبدا، ولكنه لم يضمن بقاءه فيه.

sabine.oueiss@annahar.com.lb

محمد نمر

ال شك في أن عمر حكومة الرئيس 
وال  قصير  المقبلة  ال��ح��ري��ري  سعد 
يتجاوز األشهر، وسيكون اهتمامها 
األول التحضير لالنتخابات النيابية 
س���واء م��ن حيث ال��ق��ان��ون أو األم��ور 
اللوجستية، وم��ع ذل��ك ف��إن ال��وزراء 
اغتنام  المستطاع  قدر  سيحاولون 
ال���ف���رص���ة ل��ت��س��ي��ي��ر ش�����ؤون ال��ن��اس 
ال��ع��ال��ق��ة ب��ف��ع��ل ش��ل��ل ال��م��ؤس��س��ات 
طوال عامين ونصف عام، إن لناحية 
ال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ر ال��ج��ل��س��ات 
التشريعية أو المشاريع النائمة في 

أدراج الوزارات.
ال����ج����زء ال���ث���ان���ي م����ن ع�����رض أب����رز 
ال��م��ل��ف��ات ال��ع��ال��ق��ة وال��ش��ائ��ك��ة في 
جدد  وزراء  سيرثها  التي  ال����وزارات 
كان  الحالي،  ال��وزي��ر  يستكملها  أو 
من نصيب وزارت��ي االشغال العامة 
الوزير  يشدد  إذ  واالع����الم،  والنقل 
ل�"النهار" على "أهمية  غازي زعيتر 
اق���رار ال��م��وازن��ة أواًل م��ن أج��ل اتمام 
أب��رز الملفات  ال����وزارات، وم��ن  عمل 
ال��وزي��ر  يرثها  أو  ستستكمل  ال��ت��ي 
السكك  المشترك،  النقل  الجديد: 
ال���ح���دي���د، ت��أه��ي��ل ال���ط���رق ال��دول��ي��ة 
وال���رئ���ي���س���ي���ة وص���ي���ان���ت���ه���ا )ض��م��ن 
االدارات  ف��ي  التوظيف  ال��م��وازن��ة(، 
ب���ع���دم���ا وص����ل����ت ن���س���ب���ة ال���ش���واغ���ر 
ال��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ط���ي���ران،  إل����ى %75، 
البحرية،  ال��ع��ام��ة  األم����الك  ال��م��دن��ي، 
المطار والتجهيزات األمنية وتوفير 

السالمة العامة فيه".
م��ع��ظ��م  أن  زع����ي����ت����ر  ي����خ����ف����ي  ال 
ال���م���ل���ف���ات ك������ان ي���م���ك���ن ان���ج���ازه���ا 
"لكنها دخلت البازارات السياسية 
الحكومة كانت  وآل��ي��ة  واالع��الم��ي��ة، 
ان��ج��از  نستطع  ول���م  عملنا،  ت��ع��رق��ل 
أي ملف بشكل نهائي، لكن اليوم 
بعد انتخاب الرئيس وبعد تشكيل 
الحكومة يحدد الدستور وقوانينه 

عمل مجلس الوزراء".
ه����ل ال���م���ه���م���ة ص���ع���ب���ة؟ ي��ج��ي��ب: 
ال���م���وازن���ة  اق��������رار  ان  ف����ي  ش����ك  "ال 
حاجة  ه��ن��اك  لكن  ال��رح��ل��ة،  يسّهل 
اضافية ألشغال  اعتمادات  لتوفير 
ض������روري������ة ك����ت����ج����ه����ي����زات ال���م���ط���ار 
وال���ط���رق ف���ي ال��م��ح��اف��ظ��ات"، الف��ت��ًا 

إل���ى أن "م��ش��روع��ي��ن ال ع��الق��ة لهما 
ب��ال��م��وازن��ة وك����ان ح��ل��م��ي ان��ج��ازه��م��ا 
بالتعاون مع البنك الدولي: السكك 
ال����ح����دي����د، وص����ي����ان����ة واس���ت���ك���م���ال 
الكبيرة،  االوت���وس���ت���رادات  وان��ش��اء 
وأق����������ر اس����ت����ك����م����ال اوت������وس������ت������راد 
الناقورة  باتجاه  الجنوب   - ب��ي��روت 
وت����وف����ر االع����ت����م����اد ل����ه م����ن م��ج��ل��س 
االن��م��اء واالع��م��ار، لكن ه��ن��اك ايضًا 
اوتوستراد بيروت - البقاع، كما أن 
ال��ى صيانة  يحتاج  الدولي  الطريق 
باعتمادات توازي قيمة شق طريق 
ج���دي���دة، وط���ري���ق ب���ي���روت - ضهر 
ال���ب���ي���در- ال���ب���ق���اع - زح���ل���ة أص��ب��ح��ت 
يرى  وبالتالي  للسير".  غير صالحة 
زع��ي��ت��ر أن���ه م��ن ال��م��ف��ت��رض أواًل في 
وزي��ر  يضع  "أن  الجديدة  الحكومة 
االش����غ����ال خ��ط��ة ل��ت��ح��دي��د ح��اج��ات 
مكاتب  عبر  اللبنانية  المحافظات 
دراسات، ألن قدرة االدارة البشرية 
غ��ي��ر م���ت���واف���رة، خ��ص��وص��ا ل��ن��اح��ي��ة 
ح��ال ال��ط��رق، وت��وض��ع خطة شاملة 
ت��ح��ال ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة ت��ت��واف��ر لها 
مشروع  لكل  االسمية  االع��ت��م��ادات 
وم��ح��اف��ظ��ة، ف��ض��اًل ع��ن ام��ك��ان دعم 
ال����ب����ل����دي����ات ال����ت����ي ت���س���ت���ه���ل���ك م��ن 
ال����م����وازن����ة، واالت�����ف�����اق ع���ل���ى م��ب��ال��غ 

ال��ط��رق  ل��ص��ي��ان��ة  ل��ل��ب��ل��دي��ات  معينة 
عن  للتخفيف  وانشائها  الداخلية 
اط��ال��ة  م���ن  ب���د  االش���غ���ال، وال  وزارة 
ومراقبة  للمشاريع،  الكفالة  ف��ت��رة 

الشركات المنفذة".
ال���وزي���ر  ي��ض��ع  االع�����الم  ف���ي وزارة 
رم����زي ج��ري��ج ف��ي اول االه��ت��م��ام��ات 
اق����������رار ق�����ان�����ون االع������������الم، وي����ق����ول 
الداخلية  "االنقسامات  ل�"النهار": 
وال����غ����ي����اب ع�����ن ال���ج���ل���س���ات وع�����دم 
جمهورية  رئيس  وغ��ي��اب  التئامها 
ل���م ي��س��اع��د ف���ي ات���م���ام االن����ج����ازات، 
وهناك أمور بدأت بها ولم استطع 
متابعتها، أولها قانون االعالم الذي 
القوانين  لناحية  يتمتع بشموليته 
والمرئية  ال��ورق��ي��ة  ال��وس��ائ��ل  ت��ج��اه 
وال����م����س����م����وع����ة واالل�����ك�����ت�����رون�����ي�����ة، 
وس��ت��وض��ع ال��ل��م��س��ات األخ��ي��رة على 
االع��الم  للجنة  اجتماع  في  القانون 
واالتصاالت تمهيدًا الحالة القانون 
ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ف���ي مجلس 
النواب القراره، وبالتالي ال مانع بعد 
من  ع��ون  ميشال  الرئيس  انتخاب 
أن يجتمع المجلس ويتجاوز عقدة 
تشريع الضرورة ويسن القوانين".

ال��م��ل��ف ال��ث��ان��ي ب�����رأي ج���ري���ج هو 
تمر  التي  الورقية  الصحافة  "انقاذ 

بأزمة مالية، وهناك صحف مهددة 
باالقفال وتأخرت عن دفع الرواتب، 
ووض��ع��ت ت��ص��ورًا الن��ق��ذه��ا ورفعته 
إل����ى ال��ح��ك��وم��ة ال���ت���ي اح���ال���ت���ه على 
وزارة المال من أجل تقدير الكلفة 
ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا اع��ت��م��اد ال��م��ش��روع 
مباشرة  بمساعدات  يتلخص  الذي 
 500 ب���  كدعمها  الورقية  للصحف 
ليرة عن كل عدد يوزع، اضافة إلى 
ح��واف��ز واع��ف��اءات بواسطة مصرف 

لبنان".
وك�����ش�����ف أي�����ض�����ا ع������ن م����ش����روع 
"لرصد االداء االعالمي من أجل رفع 
تقارير إلى وزارة االع��الم والمجلس 
والمسموع  المرئي  لالعالم  الوطني 
التي  وال��ت��ج��اوزات  المخالفات  ح��ول 
االع��الم،  تحصل من بعض وسائل 
وم����ن ض��م��ن��ه��ا ت��ف��ع��ي��ل ص��الح��ي��ات 
ال��م��ج��ل��س ك���ي ي��ت��م��ك��ن م���ن ات��خ��اذ 
القرارات ال االكتفاء برفع اقتراحات 
حول االداء تبقى من دون تنفيذ". 
ف�����ي ع����ه����د ج�����ري�����ج ت�����م ت��ف��ع��ي��ل 
"االذاع������������ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة"، ول���وح���ظ 
الوطنية  "ال��وك��ال��ة  ل���  المميز  ال���دور 
ل��������الع��������الم"، ل���ك���ن���ه ي����ض����ع ق��ض��ي��ة 
الملفات  ل��ب��ن��ان" ضمن  "ت��ل��ف��زي��ون 
اتمكن من  "ل��م  وي��ق��ول:  الشائكة، 
كما  ج��دي��د  ادارة  م��ج��ل��س  ت��ع��ي��ي��ن 
الحالي  المدير  ألن  القانون  يوجب 
حكومة  فخالل  القضاء،  م��ن  معين 
السابقة  ميقاتي  نجيب  ال��رئ��ي��س 
وألن���ه���ا ك��ان��ت م��س��ت��ق��ي��ل��ة ل���م يكن 
م��ج��ل��س ادارة،  ت��ع��ي��ي��ن  ب��م��ق��دوره��ا 
ف��ت��م��ت االس���ت���ع���ان���ة ب��ال��ق��ض��اء وت��م 
رئيس  يمثل  م��وق��ت  م��دي��ر  تعيين 
التقدم  ننكر  وال  االدارة،  مجلس 
خصوصًا  التلفزيون  ش��ه��ده  ال���ذي 
على صعيد البرامج ونشرة االخبار، 
طموحنا،  دون  االداء  ي��ب��ق��ى  ل��ك��ن 
ونأمل ان نشهد تقدمًا مع تعيين 
اه��داف  يحدد  جديد  ادارة  مجلس 
الملف  وه��ذا  ويوجهها،  التلفزيون 
اصطدم في الحكومة باالنقسامات 
وب���م���ي���ل اف�����رق�����اء س���ي���اس���ي���ي���ن إل���ى 
تعيين هذا الشخص او ذاك وعدم 

االتفاق على اسم". 
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لوحظ أن أي خطوات 
عملية لم تبدأ في 

مشروع توسعة 
أوتوستراد جونية 

لتخفيف زحمة السير 
الخانقة في المنطقة.

▪ ▪ ▪

ُسّجل غياب اللواء 
عصام أبو جمرا عن 

كل االحتفاالت بعيد 
االستقالل ولم يعلم 
إذا كانت الدعوات لم 

توّجه إليه.

▪ ▪ ▪

أبلغ أحد الوزراء رئيس 
الجمهورية امتناعه 

عن التوقيع على أي 
قرارات ما لم يوافق 

عليها األول باعتبارها ال 
تحتمل التأجيل.

▪ ▪ ▪

سّجلت حملة عنيفة 
ضد الوزير السابق 

وئام وهاب عبر وسائل 
التواصل االجتماعي 

خالل اطاللته المتلفزة 
وبعدها.

▪ ▪ ▪

تتضارب المعلومات 
المتوافرة حول 

العسكريين المخطوفين 
لدى "داعش" وال 

تستطيع أي جهة أمنية 
حسمها.

أســرار اآللـهة

ف���ي ح��ي��ن ال ت����زال ع��م��ل��ي��ة ت��أل��ي��ف 
ال�����ح�����ك�����وم�����ة ال������ج������دي������دة ت���خ���ض���ع 
ل���م���وج���ات ال���ه���ب���وط وال�����ن�����زول ف��ي 
ب���ورص���ة م��ت��زئ��ب��ق��ة وت��خ��ت��ل��ط معها 
السياسية  والتقديرات  الحسابات 
ف����ي ت���ن���اق���ض���ات واس����ع����ة ، ي��ب��دو 
ال���ع���ام���ل األك����ث����ر إث�������ارة ل��اله��ت��م��ام 
تستبطن  ان��ه��ا  العملية  ه���ذه  ف��ي 
معركة تحديد األحجام السياسية 
والتوازنات ضمن الحكومة العتيدة 
بما يفسر الكثير من العوامل التي 
ح���ال���ت دون والدت���ه���ا ال��س��ري��ع��ة . 
قليلة تفصل  اياما  فان  وللتذكير 
عن مرور الشهر األول لعهد رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون 
االم������ر ال������ذي ي��ع��ن��ي م����ن ال��ن��اح��ي��ة 
ال��واق��ع��ي��ة ان م��ث��ل ه���ذه ال��م��ع��رك��ة 
ال��ض��م��ن��ي��ة ال���ج���اري���ة ف���ي ك��وال��ي��س 
تأليف الحكومة ال يخرج عن اإلطار 
ب��دء عهد ج��دي��د في  م��ع  الطبيعي 
العماد  وص��ول  مع  فكيف  المطلق 
ع����ون ال����ى س����دة ال���رئ���اس���ة م���ع كل 
م��ا ش��ه��ده ه��ذا التطور م��ن ظ��روف 
من  م��وروث��ة  وتراكمات  ومالبسات 

حقبة الفراغ الرئاسي؟ 
  ت��ن��ظ��ر اوس����اط وث��ي��ق��ة الصلة 
ب���ال���ث���ن���ائ���ي ال���م���س���ي���ح���ي " ال���ت���ي���ار 
الوطني الحر " و" القوات اللبنانية 
" ال��م��ت��ح��ال��ف��ي��ن م��ن��ذ ق��ي��ام "اع���الن 
ال���ن���ي���ات " ب��ي��ن��ه��م��ا ال����ى م��ج��ري��ات 
عملية تأليف الحكومة حاليا بكثير 
من االستغراب الى ما سمي " عقبة 
حقيبة المردة " والتي ص��ارت في 
االي�����ام األخ���ي���رة ب��م��ث��اب��ة اإلخ��ت��ص��ار 
شبه النهائي لمأزق تأخير الوالدة 
رأي  ف��ي  يستبطن  بما  الحكومية 
ه�������ذه االوس������������اط ت���ض���خ���ي���م���ا غ��ي��ر 
يتجاوز  بما  العقبة  ل��ه��ذه  طبيعي 
العقبات المتوقعة والمرتقبة عادة 

الحكومات  تشكيل  عمليات  ف��ي 
. ومع ان لكل من طرفي التحالف 
ال��ث��ن��ائ��ي خ��ص��وص��ي��ت��ه ف��ي تقويم 
ب��ع��ض ن���واح���ي ال��ع��ق��ب��ات ال���ت���ي ال 
ت�������زال ت���ع���ت���رض ان�����ج�����از ال���رئ���ي���س 
ال���ح���ري���ري مهمته  ال��م��ك��ل��ف س��ع��د 
ف���ي وض����ع ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة 
االسماء  وإسقاط  الكاملة  العتيدة 
على الحقائب فإنهما يتفقان في 
ش��ك��ل واض����ح ع��ل��ى االع���ت���ق���اد ب��ان 
ب��إدارت��ه  يمسك  ادوار  ت��وزي��ع  ثمة 
ب��ري  نبيه  ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس 
ك��ون��ه ال��م��ف��اوض ال��م��ع��ت��م��د ب��اس��م 
ال��ث��ن��ائ��ي ال��ش��ي��ع��ي وك���ذل���ك ب��اس��م 
ب��ع��ض ح��ل��ف��اء ه����ذا ال��ث��ن��ائ��ي مثل 
الحزب السوري القومي اإلجتماعي 
من أجل جعل مسألة حقيبة تيار 
" ال��م��ردة " ح��دا فاصال في معركة 
رسم األحجام السياسية من خالل 
تركيبة الحكومة . ولعل األهم في 
ه��ذا ال��س��ي��اق ان االوس����اط نفسها 
ت��ع��ت��ب��ر اإلص������رار ال��م��س��ت��غ��رب على 
التي  الحقيبة  ال��م��ردة "  ان ينال " 
يطالب بها من بين ثالث حقائب 
اساسية ذهبت كل منها الى قوة 
س��ي��اس��ي��ة او ك��ت��ل��ة ن��ي��اب��ي��ة وازن����ة 
المعركة  ه��ذه  في  الفارقة  العالمة 
ما  على  ال���رد  بمثابة  ت��ك��ون  بحيث 
أث��ي��ر وي��ث��ار ح��ول حصة " ال��ق��وات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة " ف���ي ال��ح��ك��وم��ة وت��ال��ي��ا 
الرد على تفاهم الثنائي المسيحي 
الذي أدى الى تثبيت هذه الحصة 
وكان بمثابة المدماك االول الناجح 
ف�����ي ت���ص���وي���ب ع���م���ل���ي���ات ت��أل��ي��ف 
ال���ح���ك���وم���ات ع��ل��ى ق���اع���دة تشكل 
ع��ن��وان��ا ك��ب��ي��را م���ن ع��ن��اوي��ن العهد 
ال��ع��ون��ي ل��ج��ه��ة ت��ح��ق��ي��ق ال��ش��راك��ة 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة وت���رج���م���ة ال��م��ي��ث��اق��ي��ة 
ب���م���ع���اي���ي���ر ال���ت���م���ث���ي���ل ال����واق����ع����ي ال 

الثنائي  اقتناع  زاد  وم��ا   . النظري 
ل���دى  ارادة  ث���م���ة  ب�����ان  ال��م��س��ي��ح��ي 
بعض القوى التي عارضت وصول 
ال��ع��م��اد ع���ون ال���ى ال��رئ��اس��ة وال��ت��ي 
ت��ن��ظ��ر ب��ري��ب��ة ك��ام��ل��ة ال���ى ال��ت��ف��اه��م 
ال��ع��ون��ي - ال��ق��وات��ي ان " ال��م��ردة " 
رف�����ض وال ي������زال ي���رف���ض ح��ق��ي��ب��ة 
حيثياتها  ت��ق��ل  ال  ال���ت���ي  ال��ت��رب��ي��ة 
عن  أه��م��ي��ة  ووظ��ائ��ف��ه��ا  وطبيعتها 
اي من حقائب الطاقة أو األشغال 
ي��ت��م��س��ك  ال�����ت�����ي  االت�������ص�������االت  أو 
ب��ن��ي��ل اح���داه���ا ف���ي وق���ت ك���ان من 
الطبيعي ان يقبل بالتربية لو كان 
االم����ر م��ت��وق��ع��ا ع��ل��ى م��س��أل��ة ت��وزي��ع 
أحقية  م��ع  الجميع  على  الحقائب 
متقدمة للقوى االكثر تمثيال اوال 
ال��راف��ع��ة للعهد ث��ان��ي��ا مع  ول��ل��ق��وى 
عارضت  التي  للقوى  مواقع  حفظ 
االنفتاح  نهج  إلثبات  ثالثا  العهد 
الرئيس عون  الجميع ولكون  على 
انتخابه  بعد   " الجميع  أب   " ب��ات 
ان  االوس��������اط  ه�����ذه  ي���ف���وت  . وال 
ت��ل��ف��ت ال���ى ان ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري 
من  إح���راج���ا  يستشعر  ب���ات  نفسه 
ال��م��ردة   " بتمثيل  تمسكه  خ���الل 
الرئيس عون  " وال��ذي ال يعارضه 
فيما أخفق في محاوالته المتكررة 
بمرونة  يتعامل   " ال��م��ردة   " لجعل 
تقدم  التي  المقبولة  الخيارات  مع 

اليه .  
ال���وث���ي���ق���ة  االوس���������اط  ان  وم������ع   
العوني  بالثنائي المسيحي  الصلة 
ت��زال تبدي توقعات  القواتي ال   -
م���ت���ف���ائ���ل���ة ب���ال���ت���وص���ل ق���ري���ب���ا ال���ى 
حلحلة ما تبقى من عقد في طريق 
ال�������والدة ال��ح��ك��وم��ي��ة ف����ان م��س��أل��ة 
تفسيرا  ت��ج��د   " ال��م��ردة   " حقيبة 
م��خ��ت��ل��ف��ا ل������دى اوس���������اط ال���ف���ري���ق 
 " المردة   " رئيس  إلعطاء  المؤيد 

النائب سليمان فرنجية ما يتوافق 
وح��ي��ث��ي��ت��ه ال��س��ي��اس��ي��ة خ��ص��وص��ا 
ب���ع���دم���ا م���ث���ل ال���م���رش���ح ال���رئ���اس���ي 
ب��ع��ب��دا بأكثرية  اق��ت��رب م��ن  ال���ذي 
منجزة في حقبات سبقت ترشيح 
ال��رئ��ي��س س��ع��د ال���ح���ري���ري ل��ل��ع��م��اد 
ب���ري  ال���رئ���ي���س  ك����ان  واذا   . ع����ون 
ي��ج��س��د ه���ذا االت���ج���اه ف���ي ت����رداده 
ف��ي حكومة  ي��ش��ارك  ان��ه ال  مقولة 
ال ت��ض��م ف��رن��ج��ي��ة وال���ن���ائ���ب ول��ي��د 
ي��ع��ن��ي ان ال حكومة  ب��م��ا  ج��ن��ب��الط 
على  فرنجية  يحصل  ان  دون  م��ن 
من  القريبة  االوس���اط  ف��ان  مبتغاه 
ان  تنفي  ال  وفرنجية  ب��ري  تحالف 
ب��ت��م��ث��ي��ل وزاري  ي��ك��ون ت��م��س��ك��ه��ا 
بالتمثيل  اس����وة  ف��رن��ج��ي��ة  ي��رض��ي 
ه بمثابة حفاظ  الذي يرضي حلفاء
على توازن ال بد منه في الحكومة 
ب���ع���دم���ا ذه������ب ت���ح���ال���ف " ال���ت���ي���ار 
الوطني الحر " و" القوات اللبنانية 
" ب����ع����ي����دا ف�����ي ت����ق����اس����م ال���ح���ص���ة 
وف��رض  ال��ح��ك��وم��ة  ف��ي  المسيحية 
بين حصص كل  متعاظما  توزيعا 
م���ن رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة وط��رف��ي 
الثنائي . واذ تنفي هذه االوساط 
ان ي��ك��ون ث��م��ة اي ات��ج��اه��ات ال��ى 
من  التأليف وتسخر  عملية  عرقلة 
بعض التفسيرات المغالية للعقد 
التركيبة  اك��ت��م��ال  ام���ام  المتبقية 
أبعاد  اسقاط  مثل  من  الحكومية 
س���وري���ة أو اي���ران���ي���ة ع��ل��ي��ه��ا ف��إن��ه��ا 
تنصح باعتماد الواقعية والتواضع 
في التعامل مع ما تبقى من عقبات 
انطالقة  المغاالة في توظيف  الن 
العهد من بعض الجهات لم تؤت 
األسابيع  تكن  ول��م  ايجابية  ث��م��ارا 
االرب��ع��ة االول���ى م��ن ال��ع��ه��د ببعض 
مالمحها على االقل مبشرة بترجمة 

اآلمال المعلقة عليه . 

على مشارف الشهر األول للعهد العوني:
"عقدة فرنجية " املعركة األبعد من حقيبة 

تحليل سياسي

عقد الحكومة تتخطى األحجام لتستهدف العهد
سّلة رئيس املجلس تعود شرطًا للتأليف؟

ملفات شائكة سترثها حكومة الحريري ]2[:
 ماذا يف وزارتي األشغال واإلعالم؟

أخطأ نائب زغرتا سليمان فرنجية أكثر من مّرة 
ة 

ّ
منذ اتفاقه مع الرئيس سعد الحريري على خط
توصله إلى رئاسة الجمهورية وتوصل الثاني 

معه أو بعده بقليل إلى رئاسة الحكومة. أخطأ 
أواًل مع حليفه "حزب الله" بعدم اطالعه على 

التفاصيل الكاملة والدقيقة في مرحلة التمهيد 
لالتفاق المذكور وبعد التوّصل إليه، ولألسباب 
التي دفعت أميركا والمملكة العربية السعودية 

وفرنسا والفاتيكان إلى تأييد ترئيسه. وتابع 
تحّركه رغم "نقزة" "الحزب" وإعالن أمينه العام 

حًا واحدًا للرئاسة هو 
ّ

الحقًا أن له ولحلفائه مرش
ذه. 

ّ
العماد ميشال عون. وبقي على موقفه ونف

وأخطأ نائب زغرتا سليمان فرنجية أيضًا مع 
أسد سوريا حليفته اإلقليمّية األولى وحليفة 

حه 
ّ

عائلته من زمان، وذلك بتمّسكه بترش
صحها 

ُ
للرئاسة عبر اتفاقه مع الحريري رغم ن

له ثالث مّرات مباشرة وبالواسطة بالبحث في 
هذا الموضوع مع السيد حسن نصرالله. وأخطأ 

نائب زغرتا سليمان فرنجية أخيرًا مع العماد 
ميشال عون بانتقاده الشديد له من على شاشة 

التلفزيون وخارجها رغم نصح "حزب الله" له 
بالترّوي حرصًا على وحدة الصف. واستمّرت 

سلبّيته حيال من "خطف" قصر بعبدا منه 
في أشكال متنّوعة. طبعًا ال يعني ذلك أن 
"جماعة" عون لم تخطئ مع فرنجية. فهي 

واجهته بتصّرف مماثل في اإلعالم وفي المواقف 
السياسية التي كان ُيطلقها البارزون فيها 

ومنهم الوزير جبران باسيل.
لماذا الكالم عن هذه األخطاء الثالثة؟ ألن 

"جماعة" عون وبعد وصوله إلى الرئاسة ترتكب 
مثلها مع فرنجية ومع شخصيات سياسّية 

مسيحّية منتمية إلى فريق "8 آذار" وأخرى 
صديقة له أو باألحرى لزعيمه "حزب الله". 
وألن هذا األمر يثير القلق في نفس قيادة 

هذا "الحزب" رغم اقتناعها بأن تمّسكها بعون 
وإيصاله إلى الرئاسة كان قرارًا صائبًا ووطنيًا، 
وحرصها على مساعدته على تجاوز المطّبات 
الكثيرة أمامه سواء من فريقه الخاص )التيار 
الوطني الحر( أو من حليفه الجديد )القوات 

اللبنانية(. والقلق، والعهد العوني ال يزال في 
أّوله أي في ما ُيسّمى "فترة السماح"، يثير 
تساؤالت كثيرة، منها أن فرنجية يريد أن 

ل في الحكومة ألنها حكومة وحدة وطنّية، 
ّ
يتمث

ه. لكن الرئيس عون أو ربما "الخليفة" 
ّ
وهذا حق

جبران باسيل يرفض أن يكون وزير فرنجية من 
حّصة الرئيس أو حّصة تّياره وكتلته النيابّية. 

فين التعاطي 
ّ
فضاًل عن أن أحدًا من المكل

مع الموضوع من جهة عون لم يتصل حتى 
اآلن بفرنجية الستمزاج رأيه. كل االتصاالت 
تجري بالواسطة وخصوصًا عبر الرئيس نبيه 
بّري. علمًا أن الموقف المفّضل عند هؤالء هو 

إقصاء فرنجية والهدف الفعلي من ذلك هو 
رغبة باسيل الشديدة في خالفة عّمه عون في 
الرئاسة عند انتهاء واليته بعد ست سنوات أو 
عندما يستعيد الله أمانته أو وديعته. والناخب 

الرئاسي األكبر في الداخل سيبقى على ما يبدو 
"حزب الله" ومع حليفه اإلقليمي المعروف إيران 

 إذا حصلت تغييرات كبيرة 
ّ

وسوريا األسد، إال
في المنطقة تطيح كل شيء وتفتح الباب 
امام خيارات أخرى وإن غير مستحّبة. وأحد 
حين للخالفة هو فرنجية الذي استمر 

ّ
المرش

وسيستمر حليفًا ل�"الحزب" وحلفائه الخارجّيين. 
وطبعًا ال يكفي إقصاؤه عن الوزارة إلزاحته من 

"الدرب الرئاسي"، بل يجب أيضًا إبعاده عن 
مجلس النواب في االنتخابات المقبلة بعد نصف 

سنة أو أكثر. وذلك أمر غير مستحيل في ظل 
تحالف "التّيار" ورئيسه باسيل مع "القّوات" 

وتعاونهم مع معارضي فرنجية في زغرتا. فضاًل 
عن أن تحالفًا أوسع يضم "تيار المستقبل" قد 
ه مواجهًا ال لفرنجية 

ّ
يجعل الشمال النيابي كل

وحده بل ل�"الحزب" وحلفائه.
ومن األمور المثيرة للقلق أيضًا رفض جماعة 
عون تمثيل الحزب السوري القومي االجتماعي 
بوزير من حصة "الرئيس" أو "تّياره" أو كتلته 
النيابية، ومنها ثالثًا شعور نواب وسياسّيين 

مسيحّيين حلفاء ل�"الحزب" بعضهم من "التّيار" 
بالخوف على نيابتهم في ظل اتفاق "التيار" 

و"القوات" في المناطق المسيحّية. ومنها ثالثًا 
الخوف على جزين وتأثير الرئيس نبيه بّري 
فيها من التحالف نفسه. ومنها رابعًا الخوف 

على جنبالط في الشوف واالقليم بل في "الجبل 
الدرزي" إذا جاز التعبير ومن التحالف نفسه. 
طبعًا ال يزال سابقًا لألوان الخوض في مصير 

قلق "حزب الله" وهل يتحّول خوفًا أو سيتبّدد. 
لكن طرح بعض أسبابه رغم أنها كثيرة، ضروري 

ة األوضاع الراهنة.
ّ
كي يقّوم الناس بدق

sarkis.naoum@annahar.com.lb

باسيل إللغاء فرنجية ُمناِفسه على خالفة عون!

الموقف هذا النهار
سركيس نعوم
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ابرهيم بيرم 

بصرف النظر عن مصير الجدار الذي 
شرعت الدولة قبيل فترة ببنائه في 
ف��ي شرق  ال��ح��ل��وة  محيط مخيم عين 
اذا ك��ان سيكتمل وفق  ص��ي��دا، وم��ا 
ما هو مخطط له، أم ان عملية اقامته 
بلغته  ال��ت��ي  ال��ح��دود  عند  ستتوقف 
ح��ال��ي��ا، ف���ان ال���س���ؤال ال��م��ث��ار واالك��ث��ر 
اهمية من ال��ج��دار نفسه ه��و: هل ان 
العقل الذي انتج قرار بنائه هو عقل 
ان  ام  عنصرية؟  خلفية  م��ن  ينطلق 
امنية  طبيعة  م��ن  فعلية  ح��اج��ة  ثمة 
وسيادية ابتكرت هذا القرار وشرعت 

في تنفيذه؟ 
السؤال ينطلق بطبيعة الحال من 
بدأ  التي  ال��م��ض��ادة  الحملة  "ض����راوة" 
اختالف  على  الفلسطيني،  ال��ج��ان��ب 
ألوان طيفه، بشّنها ضد هذا الجدار 
وش��ي��ط��ن��ت��ه ال���ى درج����ة ال���رب���ط رم��زي��ًا 
العنصري  الفصل  ج���دار  وب��ي��ن  بينه 
اس��رائ��ي��ل منذ  ال��ذي تقيمه  الشهير 
اع��وام في قلب الضفة الغربية زيادة 
ف����ي ق���ه���ر االن�����س�����ان ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، 
ينطوي  م��دان��ًا  ب��ع��دًا  ل��ل��ق��رار  ليعطي 
على ظ��الم��ة، واس��ت��ط��رادا على فرض 
مزيد من الحصارات الخانقة وفواصل 
العزل على الشعب الفلسطيني الذي 
نامت فوق ص��دره كل اشكال الظلم 

واالضطهاد. 
في ال��م��وازاة ،جاهرت ق��وى وأق��الم 
الوطنية"  "الحركة  مناخ  ال��ى  تنتمي 
بانضمامها الى هذه الحملة المضادة 
في  الفلسطينية  ال��ج��ه��ات  وسبقت 
م��ع��رض ال����ذم ب��ه��ذا ال���ج���دار م��ن دون 
االخذ في االعتبار الظروف والدواعي 
التي حدت بلبنان الى اقامته، واضعة 
اي�����اه اح���ي���ان���ا ف���ي خ���ان���ة ال���ت���ام���ر على 
اكثر  مدى  وعلى  وانسانها.  القضية 
م��ن ع��ش��رة اي���ام اخ���ذ ال��م��وض��وع حيزا 
ال يستهان به من االهتمام االعالمي 
وال��س��ي��اس��ي ال����ى درج�����ة ان ال��ب��ع��ض 
ال��ى ذاك��رت��ه ص��ورة السجال  استعاد 
ان��دالع الحرب االهلية  العميق عشية 

في لبنان.
م���ن ال��ب��دي��ه��ي اس��ت��ه��الال االش����ارة 
ال�����ى ان م����ا س���اع���د ع���ل���ى"اش���ت���ع���ال" 
ه���ذا ال��م��وض��وع اع��الم��ي��ا ام����ران: االول 
عن  المعنية  اللبنانية  السلطة  عجز 
ت��ق��دي��م  ت��ب��ري��ر م��ق��ن��ع وواض�����ح ل��ه��ذا 
القرار، وهل هو فعال قادر على انجاز 
هدفه المنشود، والثاني قوة الحملة  
القائمين  وت��وّس��ل  للجدار  المضادة 
وعقدة  العطف  اس��ت��درار  لغة  عليها 
ال����ذن����ب ت����ج����اه م��ظ��ل��وم��ي��ة االن����س����ان 
ح��ل  ارض  اي  ف�����ي  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي 
وخ���ص���وص���ًا ف����ي م��خ��ي��م��ات ال��ش��ت��ات 

والبؤس.
وع��ل��ي��ه ي��ب��ق��ى ال����س����ؤال: ه���ل ق���رار 
ال��ب��ن��اء ه���ذا ع��ن��ص��ري، وه���ل ه��و فعال 
أبعاده  بال فائدة، واستطرادًا ما هي 

الحقيقية في هذه المرحلة بالذات؟
ب��ح��س��ب ال���م���ع���ط���ي���ات ال��م��س��ت��ق��اة 
م����ن اك���ث���ر م����ن م����ص����در، ف�����ان ال���ق���رار 
م��ت��خ��ذ م��ن��ذ زم���ن ب��ع��ي��د وق���د حصلت 
تقدمت  التي   العسكرية  المؤسسة 
بفكرة انشاء الجدار ابان كان العميد 
مدير  مسؤولية  يتولى  ش��ح��رور  علي 
م����خ����اب����رات ال���ج���ي���ش ف�����ي ال���ج���ن���وب، 
غ��ط��اء سياسي ش���ارك فيه كل  على 
االطراف، وكان تبريرها له من طبيعة 
امنية – اجتماعية بحتة تندرج تحت 

العناوين اآلتية: 
على  تماما  يسيطر  الجيش  ان   -
م��داخ��ل المخيم ال��ث��الث��ة، ول��ك��ن ثمة 
ام��ن��ي��ة ت��ك��م��ن ف���ي ان للمخيم  ث��غ��رة 
االكبر في لبنان مداخل فرعية تخرج 
ع��ن ن��ط��اق ال��رق��اب��ة وال��رص��د الس��ب��اب 
ل��وج��س��ت��ي��ة، وه�����ي م����داخ����ل ج��ان��ب��ي��ة 
ت���ش���ك���ل م���ع���اب���ر ل���ع���ن���اص���ر واس���ل���ح���ة 
واع����ت����دة، وه����ذا م���ن ش��أن��ه ان ي��ب��دد 
فعالية االجراءات العسكرية المتخذة 

على المداخل االساسية للمخيم.
- ان الجيش سبق له ان طلب مرارا 
من الفصائل المعنية تنفيذ اجراءات 
تحول دون تحويل هذه المداخل الى 
المطلوبون  يستغلها  دائ��م��ة  م��ع��اب��ر 
والمجموعات االرهابية لالستغناء عن 
ال��ج��دار، ف��ك��ان رده���ا ان��ه��ا ع��اج��زة عن 
ال��دور لكبر مساحة المخيم  اداء ه��ذا 
من جهة وتداخله مع بساتين وحقول 
عليها،  والسيطرة  رص��ده��ا  يمكن  ال 
التصادم  ع��دم رغبتها في  فضاًل عن 

مع هؤالء.
- االمر صار اكثر الحاحا في االعوام 
الثالثة الماضية ،اي بعد لجوء عناصر 
ارهابية موصوفة ومطلوبة وعلى صلة 
ب��ال��م��ن��ظ��م��ات االره���اب���ي���ة ال��خ��ط��رة في 
داخ��ل المخيم وخ��ارج��ه، وق��اب��ل ذلك 
ضعف بدأ يتسلل الى داخل فصائل 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر، والس���ي���م���ا ح��رك��ة 
"فتح"، مما رفع منسوب الخوف لدى 
والمعادالت   الحال  تبدل  من  ال��دول��ة 

داخل المخيم لمصلحة االرهاب الذي 
كان آنذاك في ذروة هجومه وجموحه 
ف���ي اك���ث���ر م���ن س���اح���ة م����ج����اورة، وق��د 
نجح في مد رؤوس جسور له داخل 
االكبر  المخيم  بينها  م��ن  معينة  ب��ؤر 
وال���خ���ارج ع��ن سلطة ال���دول���ة، وال���ذي 
طالما اش��ي��ر ال��ي��ه ب��ان��ه خ���زان محتمل 
ل�����الره�����اب ب��ك��ل  ألي ه����ج����وم واس�������ع 

مستنسخاته في لبنان.

- ال أحد ينكر ان الفصائل بذلت 
ط������وال االع��������وام ال��خ��م��س��ة ال��م��اض��ي��ة 
جهودا كبرى لتجنيب تحّول المخيم 
ق��اع��دة ل��ل��ص��راع م��ع ال��م��ح��ي��ط ولكبح 
ج���م���اح  ال��م��ت��ش��ددي��ن ال��راغ��ب��ي��ن في 
واخ��ذ  المخيم  على  سلطانهم  بسط 
االم���رة فيه م��ن اآلخ��ري��ن. لكن ذل��ك، 
على اهميته، لم يكن كافيا بالنسبة 
ال����ى ال��س��ل��ط��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ل��ق��ول إن 
المخيم ومحيطه مناطق مأمونة وآمنة 

وال تخبىء مفاجآت امنية.
ومن هذه االبعاد والخلفيات أتت 
ال��ج��دار، فضاًل عن  ال��ى  فكرة الحاجة 
رغبة دفينة في منع التمدد العمراني 
انه ضاق  للمخيم الحقا تحت ذريعة 
ب��س��اك��ن��ي��ه. ج��وه��ر ف��ك��رة ال���ج���دار من 
اس��اس��ه��ا س��د ال��م��ن��اف��ذ ال��ت��ي تشكل 
���ب���ة، وه����ذا ي��ع��ن��ي ان 

َ
م��ع��اب��ر غ��ي��ر م���راق

ال�����ج�����دار ص���م���م خ��ص��ي��ص��ًا ل��م��ن��اط��ق 
ب��ك��ل  ل���ي���س االح����اط����ة  م����ح����ددة )اي 
المخيم وف��ق م��ا اش��ي��ع( اس��ت��ن��ادًا الى 
المتخصص  الجهاز  اع��ده��ا  دراس���ات 
في قيادة الجيش، وال يمكن بالتالي 
اع����ت����ب����اره ج�������دار ف���ص���ل م����ن ط��ب��ي��ع��ة 

عنصرية.
الى ذلك، فان القرار المتخذ ببنائه 
الفصائل  ال��ى  زم��ن رسميا  منذ  اب��ل��غ 
مالحظات  ممثلوها  أب���دى  وإن  ال��ت��ي 
فعل  وردود  تداعيات  من  وهواجس 
س��ل��ب��ي��ة، اال ان��ه��م ت��ع��ام��ل��وا م��ع ال��ق��رار 
كأمر واقع ال بد منه فرضته حسابات 
االمن والسيادة لدى الدولة واجهزتها 

المعنية.
ه���ل ك����ان ب���االم���ك���ان ت���الف���ي االم���ر 
برمته، اي القرار وردود الفعل عليه، 
على نحو يقي الدولة سهام التشكيك 

واالتهام التي حاصرتها اخيرا؟ 
ال������رد ك�����ان س���ي���ك���ون ب���االي���ج���اب، 
بحسب مصادر معنية، في ما لو نجح 
الجانب الفلسطيني في تنفيذ الوعود 
والتعهدات االمنية التي تصدى لها 
واخذها على عاتقه. وتنفي المصادر 
اي���اه���ا ال��ن��ي��ة ال��ع��ن��ص��ري��ة الق���ام���ة ه��ذا  
المعنية  المؤسسة  ان  بدليل  الجدار 
الجانب  وابلغت  الجدار عادت  باقامة 
لتجميد  اس��ت��ع��داده��ا  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
ب��ن��ائ��ه إن اب����دى ه���ذا ال��ج��ان��ب جدية 
امنية من  وعزما على تنفيذ مهمات 
التي يمكن ان  إبعاد االخطار  شأنها 
تأتي من المخيم وتحول دون تحّوله 
ب���ؤرة  ت���ؤوي االره����اب، وف��ي مقدمها 
تسليم المطلوبين الالئذين بالمخيم 

والمعروفين باالسماء. 
وبالطبع هذا الجواب ينطوي على 
ق���در م��ن ال��ت��ش��ك��ي��ك، ول��ك��ن��ه يعطي 
م����ج����ددا ال���ف���رص���ة ل���ح���ل االش��ك��ال��ي��ة 
وردود ال��ف��ع��ل ع��ل��ي��ه��ا. ق��ص��ة ال��ج��دار 
تختزل قصة انعدام الثقة بين الدولة 
ثمة  فهل  المخيم،  على  والمشرفين 

فرصة اآلن ل�"مشوار" جديد؟  

جوهر فكرة الجدار سد 
المنافذ التي تشكل معابر 

غير مراَقبة، وهذا يعني 
ان الجدار ُصمم خصيصًا 

لمناطق محددة، وال 
يمكن بالتالي اعتباره جدار 
فصل من طبيعة عنصرية

أزمة خالل التأليف وبعده!
هل أدت االحاطة العربية المستجدة للرئيس ميشال عون الى 

بروز تعقيدات اضافية على طريق تشكيل الحكومة االولى 
للعهد؟ وهل يمثل االنفتاح العربي على عون  محاولة لمنع 

سقوط لبنان بأسره تحت النفوذ اإليراني؟ 
هذان السؤاالن مطروحان منذ زيارة الموفد الملكي الخاص 

أمير منطقة مكة خالد الفيصل، ثم زيارة موفد امير دولة قطر 
وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للرئيس 

ميشال عون، وتوجيههما دعوتين لزيارة كل من الرياض 
والدوحة، فضال عن الكالم الذي قااله بعد لقاء عون، حيث لم 

يشيرا بلغة ديبلوماسية الى تصور العرب لدور لبنان في المرحلة 
المقبلة، على قاعدة االبتعاد عن ازمات المنطقة وتجنب الدخول 
في محاور. االمير خالد الفيصل قال ذلك على طريقته: "ال نريد 

لبنان ساحة خالف عربي، بل ملتقى وفاق عربي". أما الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن فعّبر عن الشيء نفسه بكلمات أخرى: "نتفهم 

وضع لبنان الجغرافي الذي يضعه في قلب مركز االزمات في 
العالم العربي، ونثمن سياسة النأي بالنفس".

هذه هي "الوصفة" العربية الستكمال االنفتاح العربي على 
عهد الرئيس ميشال عون، وهنا بالضبط مكمن التعقيدات 

التي قد يواجه بها عون اذا ما اراد الوقوف في منطقة وسط بين 
المحاور. 

في الدوائر السياسية المعنية في لبنان، كالم كثير على ان 
كل ما يحصل من تعقيدات في مرحلة تأليف الحكومة هو جزء 

من استراتيجية "تقليم" أظفار العهد الجديد، والرسالة التي 
يجرى ايصالها الى من يلزم، هي ان ال تغيير في البلد، ال لناحية 

تحسن واقع الدولة اللبنانية كمؤسسات، وال لناحية الخيارات 
االستراتيجية للطرف الممسك بالسالح من خارج الشرعية، 

أي "حزب الله". ومن يعتقد ان وصول عون يرمم فكرة الدولة 
كمرجعية عليا في البلد مخطئ تماما، ألن ال شيء سيتغير بالنسبة 

الى سالح الحزب المذكور، وال بالنسبة الى تورطه في سوريا.  
ثمة اقتناع راسخ لدى الكثيرين بأن الثنائي الشيعي ينسق 
خطواته بدقة، فيتقدم الرئيس نبيه بري في مشهد التأليف، 

فيما تجري اعادة لململة صفوف قوى ٨ آذار "االصيلة" عبر 
خوض معركة إدخال كل من يمكن ادخاله في الحكومة بحصص 

وازنة. 
ال تتوقف المعركة عند تأليف الحكومة. فاالخيرة ستولد في 

النهاية. ولكن المعركة االهم في "الجهاد االكبر" ستحصل داخل 
الحكومة. ولم يخف عون امام زواره أخيرا امتعاضه من بري، عندما 

أنحى أمام بعض من زاروه بالالئمة على وزير المال علي حسن 
خليل معتبرا اياه المسؤول عن عرقلة مشروع الوزير جبران باسيل 

للكهرباء )عندما كان وزيرا للطاقة( من خالل حجبه اعتمادات 
أدت في النهاية الى حصول منازعات دولية. 

ال يرمي كالمنا الى وضع كل مشاكل العهد في سلة واحدة، 
ولكْن واهم من يعتقد ان التغيير آت غدا، وان لبنان آخر ولد يوم 

الحادي والثالثين من تشرين االول ٢٠١٦!

زوايا ودوائر
علي حماده

انزالق شيعي نحو "القانون األرثوذكسي"
ليس مهمًا اذا كان كالم نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي 
االعلى الشيخ عبد االمير قبالن من عندياته، او موحى به كما في 

رّده على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي االسبوع 
الماضي. المهم هو المضمون الذي لم يكن من أدبيات الخطاب 

الشيعي في االعوام الماضية، بل عمل اركان المذهب الشيعي في 
لبنان على اطفاء نار الحرائق المذهبية، مع السّنة تحديدًا، كما مع 
المسيحيين. ولم يكن خيار دعم "حزب الله" العماد ميشال عون 

الى الرئاسة إال من هذا القبيل، رغم تعاطفهم الضمني مع النائب 
سليمان فرنجيه اكثر، لكنهم ادركوا أن عون اقدر، بل هو تمّكن 
من حمل المسيحيين في لبنان، وربما في المنطقة، الى خيارات 
وسياسات جديدة تنسجم مع الخط او المشروع الذي يؤيدونه. 

فقد اعلن الشيخ عبد األمير قبالن انه توقف عند المشهد 
الذي حصل األحد الفائت خالل انتخابات أربعة أعضاء لمجلس 

نقابة المحامين في بيروت "والتي أفرزت استمرار انعدام التمثيل 
الشيعي في النقابة للسنة الثالثة، األمر الذي نعتبره يشكل ضربا 

للميثاقية المتفق عليها في النقابة منذ أوائل التسعينات من 
القرن الماضي، وللعيش المشترك الذي دفعت الطائفة اإلسالمية 

الشيعية ثمن تكريسه غاليًا في الحياة السياسية واإلجتماعية. 
لذلك فاننا نطالب بأن يتشكل مجلس نقابة المحامين في 

بيروت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وأن تتم المداورة 
على منصب النقيب بين مختلف الطوائف أسوة بما يحصل في 
نقابات أخرى، وفي حال عدم التجاوب مع هذا المطلب فاننا نرى 

لزوم العمل بجدية من قبل ممثلي الطائفة في مجلس النواب 
على إنشاء نقابة أخرى للمحامين يتمثل فيها المسلمون الشيعة 

تمثيال صحيحًا".
والكالم االخير للشيخ قبالن عن "انشاء نقابة جديدة للمحامين 
يتمثل فيها الشيعة تمثيال صحيحا" يعني شرذمة جديدة للعمل 

 من 
َ

النقابي وضربة له، واذا ما عطفناه على كالم سابق تخّوف
العودة الى ميثاق العام 1943، يظهر الشيعة وكأنهم طائفة 

محرومة، ويتنامى لديها الشعور االقلوي الذي يقلق اآلخرين. وهو 
د شعورًا لدى اآلخرين 

ّ
بالتأكيد شعور في غير محله. بل إنه يول

برفضهم شركاء، او باألحرى رفض وصول مسيحي قوي الى 
الرئاسة، واالعتراض على االتفاق المسيحي الداخلي، كما على 

التقارب المسيحي السني. وهذه امور تناقض كل مسببات الحوار 
الذي رعاه الرئيس نبيه بري بهدف تقريب وجهات النظر.

إن المطالبة بعدالة التمثيل في السلطة كما في النقابات "حق 
ميثاقي" وال غبار عليه في بلد التوافقات. لكن طريقة المطالبة 

به جاءت بغير وجه حق، ويراد بها رفع السقوف، وزيادة العراقيل، 
وتعيد بغير قصد إحياء المشروع االرثوذكسي بان تختار كل 
طائفة من يمثلها، مع المحافظة على التوزيع المذهبي ودائمًا 

تحت عنوان "الميثاقية"، وهو المشروع الذي اجمع الشيعة على 
رفضه.

ghassan.hajjar@annahar.com.lb | Twitter:@ghassanhajjar

جدل
غسان حجار

ل��وزي��ر  االع���الم���ي  للمكتب  ن��ب��أ  ف���ي 
ال����خ����ارج����ي����ة وال���م���غ���ت���رب���ي���ن ج���ب���ران 
ب�����اس�����ي�����ل، اس����ت����ه����ل ج����ول����ت����ه ف��ي 
أم��ي��رك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة وج����زر ال��ك��اري��ب��ي 
ب���زي���ارة ج���زي���رة ك����وراس����او، اذ ك��ان 
ف����ي اس��ت��ق��ب��ال��ه ف����ي م���ط���ار "ه���ات���و 
ان���ت���رن���اش���ون���ال" ال��س��ف��ي��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي 
ف����ي ك�����اراك�����اس وج�������زر ال���ك���اري���ب���ي 
ال���ي���اس ل��ب��س وال��ق��ن��ص��ل ال��ف��خ��ري 
للبنان عبد السالم ضناوي ومديرة 
مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومدير 
البروتوكول وعدد من أبناء الجالية 

اللبنانية.
وال��ت��ق��ى ال���وزي���ر ب��اس��ي��ل حاكمة 

الجزيرة لوسيل جورج ووت ورئيس 
الوزراء برنارد وايتمان، اللذين أثنيا 
ع��ل��ى ال������دور ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه ال��ج��ال��ي��ة 

اللبنانية في المجال االقتصادي.
باسيل في عشاء تكريمي  وق��ال 
ح��اش��د أق��ام��ت��ه ال��ج��ال��ي��ة ف��ي المركز 
ال����ت����ج����اري ال���ع���ال���م���ي، وش�������ارك ف��ي��ه 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب ه��ام��ف��ري 
داف�����االر، رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة المكلف 
االقتصاد  وزي���ر  ك��وي��م��ان،  هانسلي 
حاكم  روغ��ون��ات،  أوجين  والسياحة 
ج�����زر ال���ك���اري���ب���ي ال���س���اب���ق ال��ل��ب��ن��ان��ي 
األص����������ل ج����ي����م����ي ص����������الح، رئ���ي���س���ة 
اميلي  المتحدرة  السابقة  الحكومة 

ال���ح���اج، وزي����ر ال��م��ال ال��س��اب��ق م���ارون 
متري، عضو مجلس النواب السابق 
غ����س����ان ض������ن������اوي، ال���س���ف���ي���ر ل��ب��س 
والقنصل ضناوي: "نحن في لبنان 
لزيارتكم  وجئنا  إل��ي��ك��م،  ح��اج��ة  ف��ي 
استثمارات،  او  م��ال  عن  بحثًا  ليس 
بل جئنا نبحث عنكم كي تتمسكوا 
اع��رف  وهويتكم.  بجنسيتكم  اكثر 
ان القانون هنا ال يسمح لكم بحمل 
جنسيتين، رغم دعوتي اليكم لحمل 
ال��ج��ن��س��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ل��ك��ن أع��دك��م 
ب��ال��ع��م��ل م���ع ال��س��ل��ط��ات ال��ه��ول��ن��دي��ة 
بهدف ايجاد حل لهذا الموضوع". 

وأض��������������اف: "أن������ت������م رم��������ز ن���ج���اح 

اللبنانيين في العالم وأنتم الصورة 
الجميلة التي تقدمونها عن لبنان، 
محكومون  اننا  فكرة  تكسر  والتي 
دول��ة  ل��ب��ن��ان  إن  ال��ق��ول  او  بالفشل 
ف��اش��ل��ة. ان���ا ادع��وك��م ال���ى االرت��ب��اط 
اك��ث��ر بلبنان وم����ّده ب��االي��م��ان، ألن��ه 
يستحق الحياة ويريد العيش حاماًل 
تعبرون  التي  االنسانية  قيم  أغلى 
بناء  اع���ادة  معكم  نريد  نحن  عنها. 
دول�������ة ق����وي����ة ت���ف���خ���ر ب��ن��ج��اح��ات��ك��م 
مهجرًا  شعبًا  ن��ري��د  ال  كنتم،  أينما 
معًا  المصاعب  وسنواجه  بلده  م��ن 
وسنقهرها، كما قهرنا كل محتل او 

كل من مد يده الى لبنان". 

أك����دت ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش، ف���ي ب��ي��ان 
ل��م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه ت��وض��ي��ح��ًا لما 
إقامة جدار  أخيرًا عن  تداوله  جرى 
عازل في محيط مخيم عين الحلوة، 
ال���ج���دار  ه�����ذا  ب���إق���ام���ة  ق������رار  "أن ال 
وم���ا يجري  وم��ح��ي��ط��ه،  المخيم  ب��ي��ن 
تنفيذه حاليًا هو س��ور حماية في 
ب��ع��ض ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ال ت��ش��رف 
والمنازل  السكنية  التجمعات  على 
ف��ي داخ���ل���ه، وي��ه��دف إل���ى الحفاظ 
ل 

ّ
ع��ل��ى س��الم��ة ال��م��خ��ي��م وم��ن��ع تسل

اإلره��اب��ي��ي��ن إل��ي��ه أو ال���خ���روج م��ن��ه، 
إضافة إل��ى إغ��الق األن��ف��اق المؤدية 
ال��م��واط��ن��ي��ن، ك��م��ا أن  إل���ى بساتين 
ه����ذا ال���م���وض���وع ات��ف��ق ع��ل��ي��ه خ��الل 
اج���ت���م���اع���ات ع����ق����دت س���اب���ق���ًا ب��ي��ن 
الفلسطينية  ال��ف��ص��ائ��ل  م��س��ؤول��ي 
وم����دي����ري����ة ال����م����خ����اب����رات"، م��ش��ي��رة 
ال��م��خ��ي��م  م����داخ����ل  إل�����ى "أن ج��م��ي��ع 
مفتوحة أمام حركة مرور األشخاص 
والسيارات، والعمل جاٍر لتسهيلها 

إلى الحّد األقصى".

القيادة الفلسطينية    
ك������ذل������ك أع�����ل�����ن�����ت "ال������ق������ي������ادة 
"بناء  ان��ه  ال��م��وح��دة"  الفلسطينية 
ع���ل���ى ال���ت���ح���رك���ات وال���ج���ه���ود ال��ت��ي 
في  الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة  بذلتها 
األيام الماضية، لوقف العمل ببناء 
الجدار اإلسمنتي حول مخيم عين 
ال��ح��ل��وة، وال��ت��ي ك���ان آخ��ره��ا اللقاء 
ال���ذي ُع��ق��د )أول م��ن( أم��س بينها 
وبين مدير المخابرات في الجنوب 
ح��م��ود، جرى  ال��رك��ن خضر  العميد 

إب��الغ��ن��ا ال���ي���وم رس��م��ي��ا م���ن العميد 
تجاوبت  الجيش  ق��ي��ادة  أن  حمود 
الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة  مطالب  م��ع 

وأوقفت العمل بالجدار".
وأش��ارت ال��ى أنها "ستعمل في 
إع��داد  على  المقبلين  األس��ب��وع��ي��ن 
الوضع  م��ع  للتعامل  ش��ام��ل  ت��ص��ّور 
ال��م��خ��ي��م��ات وال سيما  ف���ي  األم���ن���ي 
م���ن���ه���ا ع���ي���ن ال����ح����ل����وة، ب���م���ا ي��ح��ق��ق 
المخيمات  ف��ي  األم���ن واإلس��ت��ق��رار 

والجوار".

ال���ت���ق���ى س�����ف�����راء ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة 
ال��م��ع��ت��م��دون ف��ي ل��ب��ن��ان، ف��ي منزل 
العربي  الديبلوماسي  السلك  عميد 
ال���س���ف���ي���ر ال����ك����وي����ت����ي ع����ب����د ال����ع����ال 

القناعي، وتشاوروا في التطورات.
وح�����ض�����ر س�������ف�������راء: ف���ل���س���ط���ي���ن، 
االم�����ارات،  االردن،  ق��ط��ر،  ال��ج��زائ��ر، 
العراق، تونس، اليمن، السعودية، 

عمان، والمغرب.
وهنأ المجتمعون الرئيس ميشال 

"ل��ل��ب��ن��ان  متمنين  ب��ان��ت��خ��اب��ه،  ع���ون 
الشقيق ان ينعم باألمن واالستقرار 
واالزده�����ار". ون���ددوا ب���"االع��ت��داءات 
المنظمة  االسرائيلية  واالج�����راءات 
ف����ي االراض��������ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ض��د 
والمسيحية  االسالمية  المقدسات 
وخ��ص��وص��ًا ف���ي م��دي��ن��ة ال���ق���دس"، 
ووقوفهم  "تضامنهم  ع��ن  معربين 
الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ج���ان���ب  ال����ى 

وقضيته العادلة".

خليل فليحان

ح��ج��ب��ت ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي 
ن����ف����ذت����ه����ا وح����������دة خ�����اص�����ة ف���ي 
م���دي���ري���ة ال���م���خ���اب���رات ض���د أم��ي��ر 
االران�������ب  وادي  ف����ي  "داع����������ش" 
ف���ي ج�����رود ع���رس���ال ف��ج��ر ام���س، 
لتأليف  الجارية  المساعي  أخبار 
الحكومة، وخصوصا ان التهافت 
على الحقائب االساسية ال يزال 
ق��ائ��م��ا ل����دى ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال���ت���ي ع���ارض���ت ان���ت���خ���اب رئ��ي��س 

الجمهورية ميشال عون.
التي  العملية  اك��ت��س��ب��ت  وق���د 
اس��ت��ه��دف��ت م���رك���زا ك����ان ي��أم��ره 
أم���ي���ر "داع��������ش" أح���م���د ي��وس��ف 
أم��ون ف��ي ج��رود ع��رس��ال، أهمية 
بعد  حيا  إبقائه  لجهة  مضاعفة 
إص���اب���ت���ه ب���رص���اص ال��م��ه��اج��م��ي��ن 
ال���ذي���ن اض���ط���روا ال���ى ف��ت��ح ال��ن��ار 
ع��ل��ي��ه الن�����ه ب�������دوره ح������اول ق��ت��ل 
ك��ل م��ن ت��ق��دم ف��ي ات��ج��اه��ه، ولم 
ي��س��ج��ل أي اص���اب���ة ل����دى ال��ق��وة 

العسكرية. 
وأت����������ت ال����ع����م����ل����ي����ة ل���ت���ض���ي���ف 
ال����ى س��ج��ل ه����ذا ال���ج���ه���از ت��ف��وق��ا 
ج���دي���دا اس���ت���ح���وذ ع��ل��ى اه��ت��م��ام 
ال��وس��ط ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي ال��دول��ي 
الملحقين  أن  والعربي، خصوصا 
ال���ع���س���ك���ري���ي���ن ف�����ي ال����س����ف����ارات 
ال���م���ع���ت���م���دة ف�����ي ل���ب���ن���ان اب���ل���غ���وا 
دول����ه����م  ف�����ي  ال������دف������اع  وزارات 
قوة  وتمّكن  العملية  بتفاصيل 
ال��ه��دف  م��ن تحقيق  ال��م��خ��اب��رات 
ف���ي اق���ت���ح���ام م���ك���ان إق���ام���ة أم��ي��ر 

التنظيم وعناصر حمايته.
وأث�����ن�����ى ال�����م�����س�����ؤول�����ون وف����ي 
م���ق���دم���ه���م رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة 
م����ي����ش����ال ع�������ون ع����ل����ى ال���ع���م���ل���ي���ة 
الخاطفة،  والنوعية  االستباقية 
التحقيق  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وش�����ّددوا 
م������ع أم���������ون ن�����ظ�����را ال�������ى ت����ورط����ه 
ف����ي ت���ن���ف���ي���ذ ع���م���ل���ي���ات ت��ف��خ��ي��خ 
اس����ت����ه����دف����ت أح������ي������اء س��ك��ن��ي��ة 
وشخصيات سياسية. وأشادت 
اختالفها  على  السياسية  القوى 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة، م��ع��ت��ب��رة أن ال��رئ��ي��س 
����ف ه���ذا 

ّ
ي����وظ ع�����ون ي��م��ك��ن��ه أن 

ال���ن���ص���ر ال���ع���س���ك���ري ف����ي ج��ول��ت��ه 
ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي س��ي��س��ت��ه��ل��ه��ا من 
ال��س��ع��ودي��ة ب��ع��د ن��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة 
ال���ث���ق���ة، ث����م ف����ي ق���ط���ر وال�������دول 
االخ�������������رى ل����م����ج����ل����س ال�����ت�����ع�����اون 

لها  ي��ت��س��ّن  ل��م  وال��ت��ي  الخليجي، 
بعد إرسال موفدين لها لتوجيه 
دعوات الى رئيس البالد، بسبب 
والمغتربين  الخارجية  وزير  سفر 
ف���ي ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف االع���م���ال 

جبران باسيل الى البرازيل.
وغ��ن��ّي ع��ن ال��ب��ي��ان أن م��ح��ارب��ة 
ت��ن��ظ��ي��م إره�����اب�����ي ك������"داع�����ش"، 
ع��ج��زت ع��ن��ه ال����دول ال��ك��ب��رى من 
الواليات المتحدة االميركية الى 
م���ع كل  م��ت��ح��ال��ف��ة  روس���ي���ا ودول 

منهما.
وف����دا  ان  "ال����ن����ه����ار"  وع���ل���م���ت 
س��ع��ودي��ا س���ي���زور ب���ي���روت ق��ري��ب��ا 
ات م����ع م���س���ؤول���ي���ن  ل���ع���ق���د ل�����ق�����اء
م��دن��ي��ي��ن وع��س��ك��ري��ي��ن م���ن اج��ل 
إع������ادة إن���ع���اش "دون���������اس"، اي 
ال���ه���ب���ة ال���س���ع���ودي���ة م����ن ال��ع��ت��اد 
مليارات  ثالثة  بقيمة  الفرنسي 
اللبناني.  الجيش  لتقوية  دوالر 
ال�����ى ان ه���ذه  وت����ج����در االش��������ارة 
ال��ه��ب��ة ك��ان��ت أوق��ف��ت��ه��ا ال��ري��اض 
ب��ع��د تنفيذ  ن��ح��و س��ن��ت��ي��ن  ق��ب��ل 
ج��������زء م����ن����ه����ا ب���ت���س���ل���م ال���ج���ي���ش 
ب��ع��ض��ا م���ن االس���ل���ح���ة ال��ف��رن��س��ي��ة 
المصنوعة لحسابه، وذلك بعدما 
ات���خ���ذ ب��اس��ي��ل م��وق��ف��ا م��ت��ح��ف��ظ��ا 
ع��ن م��ش��روع س��ع��ودي ط��رح على 
ال��ع��رب  ال��خ��ارج��ي��ة  وزراء  م��ج��ل��س 
تنظيما  الله"  "ح��زب  فيه  يعتبر 

إرهابيا.
وأوض����ح م��ص��در دي��ب��ل��وم��اس��ي 
ان م��ه��م��ة ال��وف��د ال��س��ع��ودي هي 
التمهيد لالعالن عن إعادة الهبة 
اللبنانية  المسلحة  ال��ق��وات  ال��ى 
اث�����ن�����اء زي����������ارة ع�������ون ال���رس���م���ي���ة 
للرياض. كما ان الدوحة تحّضر 
إلرس����������ال وف�������د ل����ل����وق����وف ع��ل��ى 
حاجات الجيش قبل الزيارة التي 
الجمهورية  رئ��ي��س  بها  سيقوم 
ت��ل��ب��ي��ة ل���دع���وة م���ن ام���ي���ر ال���دول���ة 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأش����ار ال���ى ط��ري��ق��ي��ن الرس���ال 
االس��ل��ح��ة ال��ى ل��ب��ن��ان، االول���ى من 
ال���ري���اض، ف��ي ال��ج��زء ال��م��ن��ج��ز من 
ال��م��ص��ان��ع ال��ف��رن��س��ي��ة وال��م��وج��ود 
ف��������ي ال�������م�������خ�������ازن ال����ع����س����ك����ري����ة 
فرنسا  م��ن  والثانية  السعودية، 
المصانع  أنجزتها  التي  لالعتدة 
ال����ف����رن����س����ي����ة خ��������الل ال���س���ن���ت���ي���ن 
تستكمل  ان  على  الماضيتين، 
ما هو متفق عليه  التصنيع على 

وفقا لما طلبه الجيش.

باسيل استهل جولته الالتينية من كوراساو:
نبحث عنكم كي تتمسكوا أكثر بجنسيتكم وهويتكم

الجيش: ال قرار بجدار عازل حول عين الحلوة
وما ينفذ سور حماية متفق عليه مع القيادة الفلسطينية 

السفراء العرب هنأوا عون 
ونددوا بإسرائيل

الرياض ترسل وفدًا للقاء مسؤولين  
السالح سيصل من السعودية وفرنسا 

ما قّصة جدار عين الحلوة ... وما هي أبعاده؟ 
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عملية استباقية للجيش يف جرود عرسال
  توقيف أمير "داعش" أحمد أمون و10 متورطين 

 أول جلسة يف قضية اغتيال بشير الجميل
العدلي أصدر قرار مهل بحق حبيب الشرتوني لتسليم نفسه

بعلبك – وسام اسماعيل  

 سّجل الجيش إنجازًا أمنيًا جديدًا 
صباح أم��س ف��ي ال��ب��ق��اع، م��ن خالل 
ت���وق���ي���ف أم���ي���ر ت��ن��ظ��ي��م "داع������ش" 
ف���ي ع���رس���ال أح���م���د ي���وس���ف أم���ون 
المعروف ب�"الشيخ" في محلة وادي 
األران��������ب ف����ي ب���ل���دة ع����رس����ال، وه���و 
متورط في جريمة قتل العسكريين 
ف����ي ع����رس����ال وخ��ط��ف��ه��م وت��ف��خ��ي��خ 
س�����ي�����ارات وارس����ال����ه����ا ال������ى ال���ق���رى 
ال��ب��ق��اع��ي��ة وال���ض���اح���ي���ة ال��ج��ن��وب��ي��ة، 
وق��ص��ف ب��ل��دت��ي ال��ه��رم��ل وال��ب��زال��ي��ة 

بالصواريخ.
فقد أفاق اهالي البقاع الشمالي 
على ارتياح لدى سماعهم بالعملية 
ال����ت����ي ن���ف���ذت���ه���ا ق�������وة خ����اص����ة م��ن 
م����خ����اب����رات ال���ج���ي���ش ف����ي ع����رس����ال، 
اق��ت��ح��م��ت ع��ن��د ال���س���ادس���ة ص��ب��اح��ًا  
وادي  محلة  ف��ي  اب��و خليل"  "مخيم 
رص���د محكمة  عملية  ب��ع��د  األران�����ب 
في  ال��س��وري��ي��ن  الج��ئ��ي��ن  لمخيمات 
ال��ب��ل��دة وم��ح��ي��ط��ه��ا ب��ح��ث��ًا ع���ن خ��الي��ا 
ارهابية، وتبين وجود أمون وترأسه 
 9 من  اكثر  ارهابية تضم  مجموعة 

افراد داخل المخيم. 
 وبعد إحكام الطوق على البلدة 
وم���ح���ي���ط���ه���ا وج������روده������ا ب��م��ش��ارك��ة 
ال����وح����دات ال��ع��س��ك��ري��ة ال���م���وج���ودة 
ف����ي ال���م���ن���ط���ق���ة، ح���ص���ل اش���ت���ب���اك  
ال��خ��اص��ة وأم��ون  ال��ق��وة  بين عناصر 
وم��ج��م��وع��ت��ه اس��ت��م��ر ق���راب���ة س��اع��ة 
وعشر دقائق وانتهى عند السابعة 
وال��ن��ص��ف ع��ل��ى أث����ر ت��وق��ي��ف ام���ون 
الذي اصيب في رجليه، و10 افراد 
غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  م����ن ال���م���ت���ورط���ي���ن ف��ي 
أعمال ارهابية، هم: عصام صديق، 
عبدالرحمن الغاوي، محمد الغاوي، 
ح���س���ام ال��ع��ك��ل��ة، ع��ك��رم��ة ع��ي��وش، 
ت���ه���ام���ة ع����ي����وش، ع����دن����ان ف���اض���ل، 
وعلي  محمد  ص��دي��ق،  عبداللطيف 
أم����ون، ون��ق��ل��وا ع��ل��ى األث���ر بواسطة 
م����روح����ي����ة ع���س���ك���ري���ة ال������ى ب���ي���روت 
ل��ي��ح��ال��وا ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق،  وص����ادر 
ال���ج���ي���ش أس���ل���ح���ة وق���ن���اب���ل ي���دوي���ة 

وأحزمة ناسفة.
وأم�������ون ه����و أح�����د أم�������راء ت��ن��ظ��ي��م 
"داع��ش" وقائد مجموعة عسكرية 
ال��ش��ورى في  وع��ض��و مجلس  أمنية 
بعلبك،  رأس  ج����رود  ف��ي  التنظيم 

وخ���ض���ع ل������������"دورات ش���رع���ي���ة" ع��دة 
امنيًا  منصبًا  ويشغل  التنظيم  م��ع 
يشرف  وك���ان  التنظيم،  ف��ي  رفيعًا 
ع��ل��ى ت��ف��اص��ي��ل ت��ح��رك��ات ال��ج��ي��ش 
اللبناني لمصلحة تنظيم "داعش" 
وم��ط��ل��وب م���ن ال��ج��ي��ش ب��أك��ث��ر من 
بأعمال  لقيامه  توقيف  مذكرة   80
اره����اب����ي����ة، م��ن��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذه اع���ت���داء 
على   2013 ع���ام  ش��ب��اط  م���ن  االول 
ال���ج���ي���ش  م��س��ت��ه��دف��ًا دوري�������ة  في 
وادي حميد مما أدى الى استشهاد 
اول  والرقيب  بشعالني  بيار  الرائد 
اب��ره��ي��م زه���رم���ان، وت��ط��وي��ق م��راك��ز 
واقتحام  حميد،  وادي  في  الجيش 
مبنى قوى األمن الداخلي واحتجاز 
عسكريين في حوادث عرسال عام 
تفخيخ  ف���ي  وال��م��ش��ارك��ة    ،2014
س���ي���ارات اس��ت��ه��دف��ت ال��م��واط��ن��ي��ن 
ف�����ي ال����ه����رم����ل وال�����ق�����رى ال��ب��ق��اع��ي��ة 
أنه قائد  الجنوبية، كما  والضاحية 
مجموعة إطالق صواريخ من عرسال 
العام 2012 و 2013  و 2014  في 
ومدينة  الشمالي  البقاع  اتجاه  في 
ال��ه��رم��ل وب��ل��دت��ي ح��رب��ت��ا وال��ب��زال��ي��ة، 
وزرع ع��ب��وات ن��اس��ف��ة ع��ل��ى ج��وان��ب 
ال��ط��رق ك��ان��ت ت��س��ت��ه��دف الجيش 
ف��ي بلدة ع��رس��ال وادت ال��ى مقتل 
ع��س��ك��ري��ي��ن وم���دن���ي���ي���ن، واح��ت��ج��از 
لبنانيين وسوريين وخطف آخرين 

لمدة ثالث سنوات، ورم��ي رمانات 
يدوية على دوريات الجيش ووضع 
عبوة استهدفت الجيش أدت الى 
اس��ت��ش��ه��اد م���ع���اون أول ف���ي ب��ل��دة 

عرسال.
وأك����د م��ص��در أم��ن��ي ل���� "ال��ن��ه��ار" 
ستتركز  أم���ون  م��ع  التحقيقات  أن 
أنه  باعتبار  ال��ق��اع   تفجيرات  على 
التخطيط  في  األول  فيه  المشتبه 
معلومات  ويملك  التفجيرات  لتلك 

عن خطف العسكريين.
التوجيه في  وأص���درت  مديرية 
قيادة الجيش ، بيانًا جاء فيه: "في 
وخاطفة،  نوعية  استباقية  عملية 
ه��اج��م��ت ق����وة خ���اص���ة م���ن م��دي��ري��ة 
ال���م���خ���اب���رات ف���ج���ر ال����ي����وم )أم������س(، 
المنتشرة  الجيش  وح��دات  بمؤازرة 
في منطقة عرسال، مركزًا لتنظيم 
"داعش" اإلرهابي في وادي األرانب 
في جرود المنطقة، حيث اشتبكت 
مع عناصره بمختلف أنواع األسلحة، 
وتمكنت من اقتحام المركز، وأسر 
11 ع��ن��ص��رًا ع��ل��ى رأس���ه���م اإلره���اب���ي 
أمير "داع��ش" في عرسال  الخطير 
أح��م��د ي��وس��ف أم���ون ال���ذي أصيب 
بجروح بالغة. وأنهت القوة العملية 
م��ن دون تسجيل أي إص��اب��ات في 
صفوف عناصرها، وص��ادرت كمية 
م���ن األس��ل��ح��ة وال���ذخ���ائ���ر واألح���زم���ة 

الناسفة.
أم�����ون  ال�����م�����وق�����وف  أن  وي�����ذك�����ر 
م����ت����ورط ف����ي أوق��������ات س���اب���ق���ة ف��ي 
وتفجيرها  تجهيز سيارات مفخخة 
ف����ي م���ن���اط���ق ل��ب��ن��ان��ي��ة ع�����دة م��ن��ه��ا 
ال���ض���اح���ي���ة ال���ج���ن���وب���ي���ة ل���ب���ي���روت، 
إض���اف���ة ال����ى اش���ت���راك���ه ف���ي جميع 
االع�����ت�����داءات ع��ل��ى م���راك���ز ال��ج��ي��ش 
خ�������الل ح����������وادث ع������رس������ال، وق���ت���ل 
الجيش  من  وعسكريين  مواطنين 
وق����وى األم����ن ال��داخ��ل��ي وال��ت��واص��ل 
وتخطيطه  األم���ن���ي���ة،  األج���ه���زة  م���ع 
في اآلونة األخيرة إلرسال سيارات 
مفخخة إلى الداخل اللبناني لتنفيذ 

تفجيرات إرهابية".

 مواقف
بالعملية  تنوه  مواقف  وص��درت 

النوعية للجيش.
 الرئيس ميشال سليمان قال:" 
تؤكد  ال��ن��وع��ي��ة  ع��رس��ال  عملية  إن 
المؤكد، أن جيش بالدي هو األقدر 
ع���ل���ى ح��م��اي��ة  وح�������ده دون س�������واه 
ل��ب��ن��ان م��ن االره�����اب". ون���وه رئيس 
ف��ؤاد  ال��رئ��ي��س  "المستقبل"  كتلة 
"ض��رورة  ���د 

ّ
وأك بالعملية  السنيورة 

دع���م ال��ج��ي��ش وال��ق��وى األم��ن��ي��ة في 
م��واج��ه��ة اإلره��اب��ي��ي��ن ال��ذي��ن يجب 
ال��ت��ص��دي ل��ه��م وال سيما ف��ي ه��ذه 

المرحلة الحساسة والخطيرة". 
واعتبر وزي��ر اإلع��الم رم��زي جريج 
ال���ت���ي  اإلس���ت���ب���اق���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ة  أن 
ن��ف��ذه��ا ال��ج��ي��ش "ت��أت��ي ف��ي سياق 
حماية الوطن ضد محاوالت زعزعة 
اس�����ت�����ق�����راره م�����ن ق���ب���ل ال���ج���م���اع���ات 

اإلرهابية التي تتربص به شرا". 
   وح�����ّي�����ا ش���ي���خ ع���ق���ل ط��ائ��ف��ة 
ال��م��وح��دي��ن ال�������دروز ال��ش��ي��خ نعيم 
التي  االستثنائية  "الجهود  حسن 
اللبناني  الجيش  مؤسسة  تبذلها 
 

ّ
بكل  وحداتها في ضرب كل مخل
باألمن وكل عابث بالسلم االهلي". 
و أش����اد "ح����زب ال��ل��ه" ف��ي ب��ي��ان، 
ب����"ال���ض���رب���ة ال��ن��وع��ي��ة ال���ت���ي وج��ه��ه��ا 
المجموعات  إل��ى  اللبناني  الجيش 
ال���داع���ش���ي���ة اإلره����اب����ي����ة ف����ي ج����رود 
"ت���أك���ي���دا  ف��ي��ه��ا  ورأى  ع�����رس�����ال"، 
لدوره األساسي في حماية الحدود 
دفاعا  اإلرهابيين،  م��ن  وتخليصها 

عن لبنان وأهله".

كلوديت سركيس

ال ش��يء ت��ب��دل  س��وى م���رور الزمن  
على جريمة التفجير التي استشهد 
ف���ي���ه���ا ال����رئ����ي����س ب���ش���ي���ر ال��ج��م��ي��ل 
وال��ت��ي   ،63 وج�����رح  آخ���ري���ن  و23 
استهدفته في مقر حزب الكتائب 
في االشرفية في 14 ايلول 1982. 
ف��ال��م��ت��ه��م ح��ب��ي��ب ال��ش��رت��ون��ي) 58 
ي��زال  الجريمة ال  ال���ذي نفذ   ) ع��ام��ا 
الجريمة  ع��ل��ى  وال��م��ح��رض  ط��ل��ي��ق��ا، 
المسؤول عن الشؤون الداخلية في 
الحزب السوري القومي االجتماعي 
نبيل العلم تناقلت وسائل األعالم 

نبأ وفاته عام 2014.
وك��ذل��ك م��ذك��رة ال��ت��ح��ري ال��دائ��م 
ل����م����ع����رف����ة م�����ح�����رض ن���ب���ي���ل ال���ع���ل���م 
وش���رك���ائ���ه ال���ت���ي س���ط���ره���ا ال���ق���رار 
االتهامي في هذه القضية الصادر 
ولعل  بنتيجة.  لم تأت  عام 1996 
ال����م����ف����ارق����ة ال����وح����ي����دة ف�����ي إع������ادة 
المجلس  بتقرير  الملف  هذا  إحياء 
ال���ع���دل���ي ال��س��ي��ر ب��ال��م��ح��اك��م��ة، أن��ه 
ال���وح���ي���د ال������ذي ك���ش���ف ت��ف��اص��ي��ل 
الجرائم  ف��ي  وم��ح��رض��ه  المنفذ  ع��ن 
ال��ك��ب��ي��رة ال��م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ي ط��اول��ت 
على  لبنان  ف��ي  ومسؤولين  رؤس���اء 
م���ر ال��ع��ق��ود األخ���ي���رة ح��ت��ى ال��ي��وم. 
ه�����ذا ال����ق����رار االت���ه���ام���ي اق��ت��ص��رت 
ال��ج��رم��ي��ة ع��ل��ى شخصين،  أح���داث���ه 
م والشرتوني من خالل اإلفادة 

َ
الَعل

ال��ت��ي أدل����ى ب��ه��ا اث���ر ت��وق��ي��ف��ه بعد 
نحو يومين على تنفيذه الجريمة، 
وبقي موقوفا ثمانية اعوام حتى فر 
م��ن سجن روم��ي��ة ع��ام 1990 خالل 
ه���ج���وم ال��ج��ي��ش ال����س����وري ف���ي 13 

تشرين.
وب�����ع�����د ع����ق����دي����ن ع����ل����ى ال�����ق�����رار 
االت��ه��ام��ي ُع��ق��دت ال��ج��ل��س��ة األول���ى 
ف���ي ه����ذه ال��ق��ض��ي��ة ال���م���ق���ررة ام���ام 
الرئيس  عائلة  وب��َك��رت  المجلس. 
ال��ش��ه��ي��د ف���ي ال���ح���ض���ور م���ع حشد 
م���ن ال��م��ح��ام��ي��ن ال����ى ق��ص��ر ال��ع��دل. 
وش�������وه�������دت ال����ن����ائ����ب����ة ال���س���اب���ق���ة 

س��والن��ج ال��ج��م��ي��ل ون��ج��ل��ه��ا ال��ن��ائ��ب 
السيدة  وشقيقته  الجميل  ن��دي��م 
مع  يتقدمون  ���ار 

ّ
زك الجمّيل  يمنى 

ال��م��ح��ام��ي��ن ف���ي ال���ب���اح���ة ال��خ��ارج��ي��ة 
لقصر العدل في بيروت الذي كان 
بابه الخارجي مقفال بفعل التدابير 
قاعة  ال��ى  صعودها  وقبل  األمنية. 
 : الجمًيل  ق��ال��ت  ال��ع��دل��ي  المجلس 
انتظرت 34  انني  قلبي  في  "يحّز 
س��ن��ة آلت���ي ال���ى ال��م��ج��ل��س ال��ع��دل��ي 
وأش����ه����د م��ح��اك��م��ة ق��ت��ل��ة ب��ش��ي��ر". 
وأم���ل���ت م���ن ال��ع��دل��ي "ان ي��ع��ّوض��ن��ا 
المحاكمة  م��س��ار  وي��ت��اب��ع  ال��ت��أخ��ي��ر 
مبدية  ت��س��ّرع"،  وم��ن دون  بسرعة 

أملها في العهد الجديد. 
المدعون  انتظر  القاعة  وداخ���ل 
ووك�����الؤه�����م ال����ذي����ن م������أوا غ��ال��ب��ي��ة 
المقاعد األمامية وجانبا من المقاعد 
ال��ن��ائ��ب السابق  ال��خ��ل��ف��ي��ة، وم��ع��ه��م 
والدكتور  سَعيد،  ف��ارس  الدكتور 
ف�����ؤاد اب����و ن���اض���ر، وال��م��ح��ام��ي إي��ل��ي 
م��ح��ف��وض. وب��ج��ل��وس ال��ه��ي��ئ��ة وراء 

القوس برئاسة القاضي جان فهد 
وعضوية المستشارين بركان سعد 
وتريز ع��الوي وغسان ف��واز وناهدة 
خ����داج، ف��ي ح��ض��ور م��م��ث��ل النيابة 
العامة لدى المجلس العدلي، أعلن 
المجلس بدء جلسة قضية  رئيس 
"فخامة الرئيس"، فوقف المحامون 
في الجهة المدعية ومعهم المدعية 
ال���ج���م���ّي���ل وخ��ل��ف��ه��ا ن���دي���م وي��م��ن��ى 
وارث��ي��ن،  ال��ل��ذي��ن ح��ض��را بصفتهما 
م��س��ت��م��ه��ل��ي��ن ت��ص��ح��ي��ح ال��خ��ص��وم��ة 
ب�����اإلدع�����اء. وت���ب���ي���ن ان اث���ن���ي���ن م��ن 
ال��م��دع��ي��ن ال���ورث���ة ت��وف��ي��ا ه��م��ا فايز 
ادع���ى بصفته قيما  ال���ذي  خ��ض��ارو 
ال���ق���اص���ري���ن  ش��ق��ي��ق��ه  أوالد  ع���ل���ى 

حينذاك، وروبير ميشال شاهين.
موعد  م��دع��ي��ًا   13 تبليغ  وت��ع��ذر 
الجلسة لعدم العثور وتقرر إبالغهم 
لصقا. كما لم يحضر خمسة مدعين 
آخرين بعد المناداة عليهم تكرارا، 
فتقرر  الجلسة  م��وع��د  تبلغوا  وه��م 
بالنسبة  غيابيا  بالمحاكمة  السير 

إل��ي��ه��م، وإع����ادة تبليغ ورث���ة ج��ورج 
كرم لعدم تبلغهم اصوال. ثم نادى 
المتهمين  ع��ل��ى  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س 

الشرتوني والعلم مرتين. 
وت��ق��رر تسطير ك��ت��اب إل���ى كل 
م����ن ال���م���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل����أح����وال 
الشخصية لبيان إن كان قيد نبيل 
طب بالوفاة بعدما ورد في 

ُ
العلم ش

 2014 اي��ار  ف��ي  اللبنانية  الصحف 
خبر وفاته، ومذكرة الى المديرية 
ال��ع��ام إلج���راء تحقيق  لأمن  العامة 
ف��ي ه���ذا ال��خ��ص��وص. وب��ط��ل��ب من 
ال��ق��اض��ي وزن����ة ت��ق��رر إص�����دار ق���رار 
مهل في حق الشرتوني لكونه فارا 
نفسه  لتسليم  ال��ع��دال��ة  وج���ه  م��ن 
خ�����الل 24 س����اع����ة، وق����ب����ل م��وع��د 
الجلسة المقبلة في الثالث من آذار 
المقبل، وفي حال تمنعه ستصدر 
صادر 

ُ
القاء قبض بحقه وت مذكرة 

أمواله.

claudette.sarkis@annahar.com.lb

محليات سياسية

جيشان:الجيش و"حزب الله"
ما قام به الجيش اللبناني في عرسال باالمس لقي ثناء ممن 

يمثلون معسكر الدولة، فيما كان ما عزم الجيش على القيام به 
في محيط مخّيم عين الحلوة موضع رضى ممن يمثلون معسكر 

"المقاومة" ولو ضمنيا. ففي الذهاب الى مواجهة تنظيم "داعش" 
في وادي االرانب وإلقاء القبض على أحد أمرائه وعدد من معاونيه 

يمثل تطورا نوعيا في قدرات الجيش الذي يمثل مشروع الدولة 
ذات السيادة على أراضيها التي حددتها إتفاقية سايكس-بيكو 
بعد الحرب العالمية االولى عام 1914. أما محاولة إقامة جدار عازل 
حول أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان فتمثل تداعيات وعد 

بلفور الذي منح اليهود إقامة دولة في فلسطين سرعان ما إلتهمت 
ا من العام 1948 لتصبح اليوم دولة إسرائيل. وحسنا  فلسطين بدء

فعلت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بإصدارها البيان الذي 
أكد "عدم وجود أي قرار بإقامة هذا الجدار بين المخّيم ومحيطه".
في الشطر االخر من صورة لبنان،يطل "حزب الله" الذي يمثل 

جيشا تابعا إليران له إمتدادات على مساحة واسعة في الشرق 
ذ  الحزب عرضا عسكريا 

ّ
االوسط. وتأكيدا لهويته االقليمية، نف

مثيرا للجدل في منطقة القصّير السورية التي تحولت الى مساحة 
من الخراب الذي تعمم نموذجه ليصل اليوم الى مدينة حلب ثاني 

أكبر المدن السورية.في المبدأ، يحمل "حزب الله" الهوية اللبنانية 
قادة وقاعدة ولو كان مشروعه إيرانيا. لكنه الطرف الذي أنجبته 

الثورة االيرانية التي تحاول منذ العام 1979 أن تؤسس واقعا 
يأخذ مكانه على منصة سايكس-بيكو ووعد بلفور تحت شعار 

االسالم الشيعي الثوري. وإلنه حزب لبناني في واقع الحال، يمثل 
في الوقت نفسه معضلة لدولة لبنان التي تنتمي لسايكس-بيكو 
وتناهض وعد بلفور وال تحتمل على رقعتها الجغرافية شريكا لها 

يحمل مشروعا جديدا في المنطقة.
كلما تقدم مشروع الدولة،كما حصل أخيرا في عرسال،وحاول 

التقدم في محيط مخيم عين الحلوة،إقترب في الوقت نفسه 
من مواجهة مشروع "حزب الله". في الوقت الراهن ليست هناك 
من مواجهة بين المشروعّين بل هناك نوع من المساكنة بينهما 

.لكنهما مشروعان متوازيان ال يلتقيان.وإذا ما إلتقيا،فال حول 
وال قوة إال بالله،كما تقول الطرفة المشهورة.وكلما حاول مشروع 
أن يسيطر على االخر إنفتح صندوق "باندورا" االسطوري الذي 
يعيدنا الى تجارب الحرب االهلية في سبعينيات القرن الماضي 

والتجربة العسكرية الفلسطينية في ذلك الزمن.
كان الفتا ان تتحرك إسرائيل قبل أيام في إتجاه مجلس االمن 

الدولي على خلفية مزاعم بوصول السالح االيراني الى "حزب 
الله" عبر مطار بيروت. من البديهي أن يكون أي إتهام صادر عن 

إسرائيل موضع شكوك لكون االخيرة طرفا يمتلك سجال حافال 
بالعدوان منذ تأسيسه.وفي المقابل، ليست إيران منذ تأسيس 
جمهوريتها االسالمية في موضع المساعد لسيادة الدول العربية 

وفي مقدمها لبنان.وهناك خشية أن يكون لبنان على موعد جديد 
في لعبة االمم التي يجري تحديثها.

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش

)م.ت.( "أمير داعش" أحمد أمون موقوفًا بعد إصابته أمس. 

نشاط عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، 
وفدا من اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة اللواء محمد 

خير.
والحقا، التقى نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري وعضو 

هيئة الرقابة على المصارف احمد صفا، وعرض معهما الوضع 
المالي، فالمديرة العامة لوزارة االقتصاد عليا عباس والسيد فراس 

صفي الدين.

موسى التقى بري وسالم 

جال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف األعمال تمام 

سالم، وتناول البحث األوضاع في لبنان والمنطقة.

سالم اتصل بمقبل وقهوجي منوهًا بعملية عرسال

التقى رئيس حكومة تصريف االعمال تمام سالم في السرايا أمس 
مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية فوزي زيود، وتناول البحث 

مشاريع المنظمة.
كما التقى رئيس "حركة اإلستقالل" ميشال معوض الذي وجه 

اليه دعوة للمشاركة في الذكرى السنوية السابعة والعشرين 
لغياب الرئيس الشهيد رينه معوض والتي ستقام في زغرتا الشهر 

المقبل. 
واجرى سالم اتصاال بنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير 
مقبل وبقائد الجيش العماد جان قهوجي اللذين اطلعاه على 
وقائع العملية االمنية النوعية التي جرت في منطقة عرسال.
ونوه سالم بالعملية وبدور الجيش في الذود عن الوطن في 
مواجهة االرهارب واالرهابيين حيثما تواجدوا توطيدا لالمن 

واالستقرار. 

النواب السابقون يدعمون العهد الجديد وقادته

أعلن رئيس رابطة النواب السابقين، نائب رئيس مجلس النواب 
سابقًا ميشال معلولي أن الرابطة تدعم العهد الجديد، واضعًا 

"إمكاناتها، وطنية وِعلمًا و خبرة، في تصرف قادته توصاًل الى ما 
يطمح اليه الشعب اللبناني من وحدة وسالم وازدهار". 

وناشد رئيس الجمهورية ميشال عون، في عشاء االستقالل الذي 
أقامته الرابطة ألعضائها في مطعم "لومايون"، "تنفيذ ما ورد في 
خطاب القسم، وأبرزه تطبيق وثيقة الوفاق الوطني كاملة "اتفاق 
الطائف"، كي يعود لبنان موحدًا وواحة سالم بين جميع مكوناته، 

 للسياحة ومركزًا للتعافي".
ً

فيستمر مصدرًا للفكر الحر وموئال

املشنوق لحماية النساء من التعنيف 

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في تصريح لمناسبة 
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، "جهوزية قوى األمن 
الداخلي لمعالجة أي شكوى تصلها وتتعلق بالعنف ضد المرأة". 

ودعا الى "تعزيز الجهود لحماية النساء والعائلة بشكل عام من 
أي شكل من اشكال التعنيف"، معتبرا "ان المرأة ليست نصف 

المجتمع بل هي المجتمع بأكمله". وأشار الى انه "منذ بداية عام 
2016 سجلت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي 132 شكوى 

تتعلق بالعنف ضد المرأة والعنف االسري، وقد عالجتها الوحدات 
المختصة". 

ودعا المواطنين والمواطنات الى "التواصل مع المديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي ومفارزها المنتشرة على كل االراضي اللبنانية 

على رقم الطوارئ 112 من أجل تقديم أي شكوى تتعلق بالعنف 
ضد المرأة او العنف االسري او من خالل الخط الساخن لمفتشية 

قوى االمن الداخلي رقم 1744".

كيروز لتطبيق "اكثر إنسانية" لقانون حماية النساء 

لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعا النائب 
ايلي كيروز الحكومة الى "اتخاذ كل التدابير اإلجرائية والخطوات 
التنفيذية اآليلة الى تطبيق أفعل وأكثر إنسانية ألحكام قانون 

حماية النساء وأفراد األسرة من العنف األسري".
ولفت الى ان "المرأة ال تزال تعاني معاملة تمييزية في الوضعيات 
اإلجتماعية والثقافية والقانونية، ونحن نشّد على يد الجمعيات 

النسائية اللبنانية المناضلة في سبيل دعم حقوق المرأة اللبنانية، 
وال سيما من آفة العنف األسري وأشكال العنف والتمييز".

وشدد على "ضرورة بذل الجهود من أجل اقرار قانون يقضي بإلغاء 
المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي نصت على إعفاء 

المغتصب أو المعتدي من المالحقة القضائية".

األسعد: اشتراط وزارات بعينها إبتزاٌز غير مقبول 

وصف المستشار العام لحزب "اإلنتماء اللبناني" أحمد األسعد 
ك بعض األطراف السياسيين بحقيبة يعتبرها حقه  "تمسُّ

المكتسب، أو اشتراط جهة سياسية أن تتولى وزارة بعينها"، بأنه 
"ابتزاز غير مقبول بأي منطق ديموقراطي".

ورأى في موقفه األسبوعي "أن السعي إلى تأليف حكومة وحدة 
نِتج سوى العقم في الحكم، 

ُ
وطنية في كل مرة، هو بدعة ال ت

وال تؤدي سوى إلى حكومات محكومة بالفشل، ألنها تحمل في 
طياتها عناصر متناقضة يسعى كل منها إلى عرقلة اآلخر ومنعه 
من اإلنجاز". واعتبر "أن النقاش في شأن الحصص في حكومة 

ائتالفية، قد يكون مقبواًل إلى حّد ما في قواعد العمل السياسي، 
ل مسيرة الدولة". 

ّ
 يعط

ّ
ولكن شرط أال

األحرار: قانون مختلط يؤمن صحة التمثيل 

اعتبر حزب الوطنيين األحرار ان ثمة "عرقلة تعوق إنجاز تأليف 
الحكومة وتتلطى بمطالب شتى يصعب تلبيتها، في مقدمها 

االعتراض غير المبرر على حيازة فريق معين حصته من التشكيلة 
الحكومية". ورأى ان "االصرار على رفض مبدأ المداورة في تولي 

الحقائب الوزارية يعني ممارسة حق النقض". 
واعتبر في البيان األسبوعي عقب اجتماع مجلسه األعلى برئاسة 

النائب دوري شمعون، ان "القوى السياسية تستغل الوزارات 
الخدماتية وتتشبث بها، مع ما يعني ذلك من ميل الى تعميم 

الزبائنية السياسية على حساب مبدأ التجرد في الخدمة العامة". 

النائب الجميل والسيدة صوالنج ومحامون أمام قصر العدل.
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لين؟ أسبوٌع أخير للمعرقلين واملعطِّ
حتى الرئيس ميشال عون يشير في أحاديثه مع زائريه إلى أن 

الحكومة بعد أسبوع. أكيد؟ موعد نهائي؟ الجواب الشافي الوافي 
بعد أسبوع. خير.

ولكن، ماذا خلف التأجيل، وخلف التأخير، وخلف الباب؟
دجاجات تبيض ذهبًا، وبقرات حلوبات. والمطالب التي تسربل 

ة التأليف، ظاهرًا على األقل، هكذا توحي وتفصح بهذا  عمليَّ
الواقع: إّما هذه أو تلك، وإّما زرع العصي في الدواليب.

هل هذا كل ما خلف الباب والتأخير من أسباب ومطالب و...
ة تأليف الحكومة في  بصراحة، العراقيل التي قوبلت بها عمليَّ
عة أو واردة. ال 

ّ
عهد الرئيس عون لم تكن منتظرة، وال حتى متوق

بالنسبة الى قصر بعبدا، وال في حسابات "بيت الوسط".
ثم أسئلة أخرى تتناول العهد الجديد، وعودة الرئيس سعد 
الحريري بقوة إلى الساحة السياسّية، وقد تكون العرقالت ذات 

قرأ من عناوينها. وفي اعتقاد 
ُ
أبعاد ال تختلف عن المكاتيب التي ت

ة" الحقائب"  القريبين جّدًا أن المسألة ليست محصورة في "نوعيَّ
و"مكانتها" فقط. أمر ما حصل بعد يوم االستقالل، وااللتفاف 
الواسع حول "المرحلة الجديدة" وكسر الجليد في العالقات...
 بأسلوبين ومفهومين 

ُ
قرأ

ُ
باختصار، عرقلة عملية التأليف ت

ونظرتين. فهي ليست لوجه "السيادّية" وإكرامًا لها، بل قد تكون 
لدوافع أخرى. وهذا ما يمكن استنتاجه من كالم رئيس الجمهورّية 

عن الحقائب والتأخير.
د أمام زّواره وجود صفقة مع سمير جعجع: 

ّ
فالرئيس عون أك

ق بحقيبة نائب رئيس الوزراء. سنحاول تعديلها، 
ّ
 ما تتعل

ٌ
"صفقة

أو تجّنبها قبل تكريسها في التشكيلة الحكومّية".
وتأكيدًا لموقفه، أضاف: "أنا مع أن يأتي الى أي منصب َمْن 

ل بيئته"، واعدًا اللبنانّيين ببناء دولة شبيهة بأحالمهم 
ِّ
يمث

وأمانيهم وطموحاتهم.
في العودة إلى موضوع التشكيلة، والتأليف، والمعرقلين، يشير 
بصراحة الى أن هناك عراقيل "توضع أمام عملية تأليف الحكومة". 

لون تعرفون َمْن هم".
ِّ
وليس هذا فحسب، بل "هناك معط

فمن هم هؤالء الذين ال يريدون للعهد أن ينطلق مع حكومته 
األولى؟

بوا  نقل عن الرئيس قوله في هذا المجال "أنهم الذين لم يرحِّ
ة". بوصولي إلى رئاسة الجمهوريَّ

 على "األسباب 
ُّ

ِسَب إليه كالم آخر في هذا المجال يدل
ُ
ون

ة" التي تساهم في تأخير عملية  األخرى"، أو "األسباب الخفيَّ
التأليف، والحؤول دون إنجاز الحكومة األولى في عهد تنتظره 

ة، التي تعّهد انجازها،  أكداس من المهّمات والمشاريع اإلصالحيَّ
سات  بما في ذلك القضاء على "شبكات الفساد" التي تمأل المؤسَّ

العامة، وتنتشر في الدوائر على نطاق واسع.
السؤال اآلن، وبعد هذه الجولة: متى موعد اللبنانيين مع حكومة 

سعد الحريري؟

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري جعجع: تركيبة ثالثية 

نأمل أن ينضم اليها بري

اع����ت����ب����ر رئ����ي����س ح�������زب "ال�����ق�����وات 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة" س���م���ي���ر ج���ع���ج���ع أن ال 
نبيه  الرئيس  وبين  بينه  خصومة 
ال��ط��ائ��ف  "ع��ه��د  أن  رأى  وإذ  ب����ري. 
ب��دأ ال��ي��وم"، أش��ار ال��ى ان "ال وجود 
ال��ت��روي��ك��ا، وان ص��الح��ي��ات  ل��ب��دع��ة 
كل من رئيس الجمهورية ورئيس 
ال��ح��ك��وم��ة م���ح���ددة ف���ي ال��دس��ت��ور، 
وي����ج����ب ال�����ع�����ودة ال������ى ال���م���م���ارس���ة 

الدستورية الصحيحة".
كالم جعجع ورد خالل استقباله 
وف���دا م��ن ن��ق��اب��ة ال��ص��ح��اف��ة برئاسة 
ال��ن��ق��ي��ب ع��ون��ي ال��ك��ع��ك��ي. وأع����رب 
الحياة  ل��ع��ودة  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  جعجع 
ال���ى ق��ص��ر ب��ع��ب��دا، م��ج��ددًا التأكيد 
أن "رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ص��ن��ع في 
ل���ب���ن���ان". وع��م��ا وص����ل إل��ي��ه ت��أل��ي��ف 
ال��ح��ك��وم��ة، ق��ال ان��ه "ك���ان يفترض 
حقيبة  اللبنانية  ال��ق��وات  ت��ن��ال  أن 
س��ي��ادي��ة، ول��ك��ن ت��خ��ل��ت ع��ن��ه��ا من 

أجل تسهيل عملية التشكيل". 
أضاف: "إن البعض حاول توجيه 
رس��ائ��ل غ��ي��ر م��ب��اش��رة ال���ى الرئيس 
م��ي��ش��ال ع����ون م����ؤداه����ا أن رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة ورئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة ال 
يشكالن وحدهما الحكومة، ولكننا 
باستمرار  نقبل  لن  العماد عون  مع 
ت���رك���ة ع���ه���د ال����وص����اي����ة، اذ ل��دي��ن��ا 
دس����ت����ور ي���ن���ص ع���ل���ى أن رئ��ي��س��ي 
ال���ج���م���ه���وري���ة وال���ح���ك���وم���ة ه���م���ا م��ن 
طالبنا  وح��ي��ن  ال��ح��ك��وم��ة.  يشكالن 
ب��������وزارة س���ي���ادي���ة رف�����ض م��ط��ل��ب��ن��ا، 
الرئيسين ميشال  نا الحل من  فجاء
عون وسعد الحريري، بعدما تشاورا 

مع الرئيس نبيه بري لمنحنا نيابة 
رئاسة الحكومة وحقيبة وازنة، بدال 
من الوزارة السيادية، فقبلنا، لكننا 
تعلن،  ل��م  التشكيلة  ب���أن  فوجئنا 

وبأنه تم وضع عراقيل جديدة".
واعتبر انه "بدأت تتكون تركيبة 
جديدة بين تيار المستقبل والتيار 
اللبنانية،  وال���ق���وات  ال��ح��ر  ال��وط��ن��ي 
ون��ت��م��ن��ى أن ي��ك��ون ال��رئ��ي��س نبيه 

بري القطب الرابع".
جنبالط  وليد  النائب  غياب  وع��ن 
ع����ن ه�����ذه ال���ت���رك���ي���ب���ة، ق�����ال ج��ع��ج��ع: 
جميعا  وال����دروز  جنبالط  النائب  "إن 
م��وج��ودون دوم��ا ف��ي صلب المعادلة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وه�����م ي��م��ث��ل��ون وج�����دان 
شيء  ال  ف��ال��دروز  اللبناني،  الحضور 
لديهم أثمن من لبنان، وهم حاضرون 

في قلب لبنان منذ تأسيسه".
وأمل من العهد الجديد االنطالق 
ب��م��ع��ال��ج��ة م��ل��ف��ات ال��ف��س��اد، م��ؤك��دا 
ب���أي ع��ب��ث أو تالعب  ل��ن يقبل  ان���ه 
ف����ي م����وض����وع ال���ن���ف���ط، "ال�������ذي ه��و 
ث�����روة ط��ب��ي��ع��ي��ة وط���ن���ي���ة". ووص���ف 
الوضع األمني في لبنان بأنه "جيد 
ج��دا م��ق��ارن��ة م��ع ال��وض��ع ف��ي الشرق 
األوسط"، مشيرا الى ان "ال مخاطر 
الجيش  ف��ي ظ��ل وج���ود  البلد  على 
خطر  ألي  يتصدى  ال��ذي  اللبناني 
محدق بلبنان، وأكبر دليل العملية 

االستباقية التي قام بها اليوم".
من جهة أخ��رى، استقبل جعجع 
رئيس بلدية جبيل زياد حواط، في 
حضور منسق "القوات" في جبيل 

شربل أبي عاد.

أش���اد رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ميشال 
االستباقية  األمنية  ب�"العملية  عون 
ال����ت����ي ن���ف���ذه���ا ال���ج���ي���ش ال��ل��ب��ن��ان��ي 
ف��ي منطقة ع��رس��ال ق���رب ال��ح��دود 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���س���وري���ة"، ب��ع��دم��ا اطلع 
ع���ل���ى ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا م���ن���ذ ال���ص���ب���اح، 
ه�����ذه  "م������ث������ل  ان  ع�����ل�����ى  م�������ش�������ددًا 
االستقرار  يعزز  النوعية  العمليات 
االرهابية  للمخططات  ح��دا  ويضع 

ويكشف القائمين بها". 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر، ش��ه��د قصر 
ب����ع����ب����دا أم�������س س���ل���س���ل���ة ل�����ق�����اءات 
اس���ت���ه���ل���ه���ا ب���اس���ت���ق���ب���ال ال��س��ف��ي��ر 
البولوني يوزيش يوزيك، الذي نقل 
ال��ي��ه دع���وة م��ن ال��رئ��ي��س ال��ب��ول��ون��ي 
اندريه دودا "للقيام بزيارة رسمية 
العالقات  تعزيز  اط��ار  لبولونيا، في 
نقل تهاني  ك��ذل��ك  ال��ب��ل��دي��ن،  بين 
ال��رئ��ي��س ال��ب��ول��ون��ي ب��ان��ت��خ��اب ع��ون 
رئيسا للجمهورية ورغبته في زيادة 
ال���ت���ع���اون، وخ���ص���وص���ًا ان ع��الق��ات 
الشعبين  جمعت  تاريخية  صداقة 

البولوني واللبناني".
ب��الده  أن  ي��وزي��ك  السفير  وأك���د 

م��ج��ددًا في  المشاركة  "ع��ازم��ة على 
الجنوب  في  العاملة  الدولية  القوة 
اليونيفيل"، الفتا الى "الدور الذي 
ت���ؤدي���ه ب����الده ف���ي ت��ش��ج��ي��ع ال��ح��وار 
بين االديان وتنظيم اللقاءات بين 

مختلف العائالت الروحية".
ث���م اس��ت��ق��ب��ل ف���ي ح���ض���ور وزي���ر 
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ال��ي��اس 
ب��و صعب، وف��دا م��ن رج��ال االعمال 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ف���ي دب����ي، ن��ق��ل��وا ال��ي��ه 
"ت���ه���ان���ي اب���ن���اء ال��ج��ال��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
رئيسا  انتخابه  لمناسبة  دب��ي  ف��ي 

للجمهورية". 
وأع���رب ع��ون ع��ن سعادته "ألن 
الخليج  لبنان ودول  العالقات بين 
ع��������ادت ال������ى س����اب����ق ع���ه���ده���ا م��ن 
اللبنانيين  وأن  والتعاون،  الصفاء 
باتوا  الخليج  الموجودين في دول 
ي��ش��ع��رون ب��االط��م��ئ��ن��ان واالرت���ي���اح 
بعد االنتخابات الرئاسية"، متمنيا 
بين  السياحية  الحركة  "ت��ع��ود  أن 
ال��خ��ل��ي��ج ك��م��ا ك��ان��ت  ل��ب��ن��ان ودول 
دائ��م��ا". وق���ال: "إن ال��ظ��روف التي 
ح���ص���ل���ت ف�����ي ال����س����اب����ق وأق���ل���ق���ت 

اللبنانيين في دول الخليج، كانت 
م���رح���ل���ة ع����اب����رة وان���ت���ه���ت، ول��ب��ن��ان 
ودوره  وح��ض��وره  عافيته  يستعيد 
وي��س��ت��ع��د ل���الن���ط���الق ف����ي م��س��ي��رة 
نهوض جديدة في كل المجاالت، 
ال��م��اض��ي  ف���ي  م���ا ح��ص��ل  لتصحيح 

على مختلف المستويات". 
ن��ح��و 700  واع���ت���ب���ر ان "ح���ض���ور 
المصرفي  المؤتمر  ع��رب��ي  مصرفي 
ال���ذي عقد ف��ي ب��ي��روت، دل��ي��ل آخر 
على الثقة بلبنان وعلى ان االوضاع 

عادت الى طبيعتها".
حزب  رئيس  نائب  استقبل  ث��م 
"ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي ال���ح���ر" ل��ل��ش��ؤون 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ن��ق��وال 
صحناوي على رأس وفد، وأكد أن 
"هذه المهمة معركة شعب وليست 
معركة رجل واحد، فالشعب يتحرك 
وي��ص��ن��ع االص����الح وي��ف��رض��ه، وعلى 
أن يخوضوا هذه  اللبنانيين  جميع 
المعركة، ألن ما نراه اليوم من فساد 
ال��ب��ل��د وع���دم اح��ت��رام للقوانين  ف��ي 
يتطلب شعبا قويا يحاربه ويقضي 
دائما  "أن��ن��ا سنكون  وأك���د  عليه". 

ول��ي��س شعبنا  ت��ص��رف شعبنا  ف��ي 
في تصرفنا".

ك���ذل���ك اس���ت���ق���ب���ل ك���اه���ن رع��ي��ة 
ال��ك��ن��ي��س��ة ال��م��ري��م��ي��ة ف����ي دم��ش��ق 
لبطريركية  االسقفي  العام  النائب 
ال����روم االرث���وذك���س ال��م��ط��ران لوقا 
ال�����خ�����وري، ال�������ذي ه����ن����أه ب��ان��ت��خ��اب��ه 

وعرض معه االوضاع العامة.
ث������م اس���ت���ق���ب���ل راع���������ي اب���رش���ي���ة 
ك���ن���دا ال���م���ارون���ي���ة ال���م���ط���ران م����روان 
أبناء  اليه تهاني  ال��ذي نقل  تابت، 
األب��رش��ي��ة ب��ان��ت��خ��اب��ه، وع����رض معه 

أوضاعهم وحاجاتهم.

برقية الحبر االعظم
ع���ل���ى ص��ع��ي��د آخ������ر، ت��ل��ق��ى ع���ون 
ب��ذك��رى االس��ت��ق��الل  ب��رق��ي��ة تهنئة 
فرنسيس،  البابا  األعظم  الحبر  من 
ج��اء فيها: "ف��ي ال��وق��ت ال���ذي أحيا 
فيه لبنان عيد االستقالل، يطيب 
التهاني  بأحر  اليكم  أتوجه  ان  لي 
ومن خاللكم الى عموم أبناء الشعب 
اللبناني. اني ارفع الصالة الى الرب 
على نية ان يعيش ابناء هذا البلد 
بعضهم  وتضامن  بأخوة  المحبوب 
مع بعض، وعلى نية أن تعرف أرض 
السالم  والمعطاء  المضيافة  لبنان 
ال��ح��ق��ي��ق��ي وال��ن��ه��ائ��ي. ألج����ل ه��ذه 
الغاية، أمنحكم وجميع المسؤولين 
وأبناء الشعب اللبناني، وافر البركة 

الرسولية".
وأم����س ت��واص��ل��ت زي�����ارة ال��وف��ود 
ال��ط��ال��ب��ي��ة ل����"ب���ي���ت ال���ش���ع���ب"، ف��ي 
ذك��رى االس��ت��ق��الل، وم��ن ال��م��دارس 
التي زارت القصر: مدرسة "غلوبال 
هاي سكول" - الشويفات، مدرسة 
ال��ش��وف، مدرسة  م��زب��ود   - المنهل 
ك��ف��رش��ي��م��ا   - ك���ول���دج  اي���س���ت وود 
 - اللبنانية  المدرسة  والمنصورية، 
االلمانية - جونية، مدرسة الصليب 
ال����زل����ق����ا، وال����م����درس����ة  األق���������دس - 

االنطونية الدولية - عجلتون.

)داالتي ونهرا( الرئيس عون مستقباًل المطران مروان تابت في قصر بعبدا امس.  

عون تلقى تهنئة البابا وعرض األوضاع مع زواره:
سنكون يف تصرف شعبنا ال شعبنا يف تصرفنا

ت���م���ر س���ن���ة اال وت��ح��ص��ل  ت���ك���اد ال 
ال�����س�����وق ال�����ح�����رة ف�����ي م����ط����ار رف���ي���ق 
الجوائز  اه��م  على  ال��دول��ي  الحريري 
والتقديرات العالمية، فخالل السنة 
 La 2016 تم تتويج محل السيجار
ال��ك��ائ��ن   Casa Del Habano
ف��ي ال��س��وق ال��ح��رة ف��ي م��ط��ار رفيق 
ال���ح���ري���ري ال����دول����ي ك��أف��ض��ل محل 
 teNeues م��ن ال��ع��ال��م  ف��ي  سيجار 
وانكلترا  المانيا  ف��ي  نشر  دار  أه��م 
وفرنساوالنمسا في كتابها السنوي 
 The Cigar World ال��م��ش��ه��ور 
ال���ذي يعتبر م��ن اه��م م��راج��ع العالم 
ال��س��ي��ج��ار وال�����ذي ت���م توقيعه  ف���ي 
من اشهر كاتبة في اوروب��ا كوزيما 
ايشهولزر. وتم تقديم الكتاب في 
اي���ل���ول ال��م��اض��ي ف���ي ال��م��ان��ي��ا خ��الل 
ال���م���ع���رض ال����دول����ي ل��ل��ت��ب��غ وس��ي��ت��م 
ع���رض���ه ف���ي ان��ك��ل��ت��را خ����الل ك��ان��ون 
االول من خالل احتفال ضخم يقام 

في لندن.
بتصنيف  ال���ن���اش���ر  ي��ك��ت��ف  ول����م 
ال��م��ح��ل ك��أف��ض��ل م��ح��ل س��ي��ج��ار في 
ال���ع���ال���م ول��ك��ن��ه اي���ض���ا ج��ع��ل��ه سببا 
رئيسيا لمحبي السيجار للسفر الى 

لبنان من أجل زيارته.
واس����ت����ف����اض ال����ك����ات����ب ب���وص���ف 
ال���م���ح���ل ب����ان����ه م�����ن روائ���������ع ب���ي���روت 
سابقا  عنه  كتبته  بما  مستشهدا 
مجالت  اه��م  اح���دى   Epicur مجلة 

السيجار العالمية.

وق���ال إن��ه م��ن االك��ب��ر ف��ي العالم 
واالكثر اناقة ويضم أكبر تشكيلة 
م����ن ال���س���ي���ج���ار ال�����ن�����ادر وال��م��ع��ت��ق 
من  الكبير  وال��ع��دد  نوعية  وأج���ود 
ال��م��وظ��ف��ي��ن ال���خ���ب���راء ب��ال��س��ي��ج��ار. 
وشبه المحل مع الصالون الخاص 
به Vip Cigar Lounge بمتحف 
ال��س��ي��ج��ارال��ذي ي��ض��م اه���م القطع 
التي تم انتاجها في كوبا وبعضها 
وال��ذي  كاسترو  فيديل  من  موقع 

الزائر  به  يشعر  لما  زيارته  يوجب 
ب��أج��واء كوبية  مطلقة  رفاهية  من 
فريدة من نوعها باالضافة للخدمة 
االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة م�����ن ق���ب���ل خ���ب���راء 

الضيافة والبيع.
وذك��ر الكاتب "ان كوبا سبقتنا 
بتكريم هذا الصرح مرات عدة بانتاج 
س��ي��ج��ار م��م��ي��ز وخ�����اص ع��ل��ى اس��م 
الشركة المشغلة للمحل والصالون 
وه��ذه هي اول م��رة في تاريخ كوبا 

يتم انتاج هذا السيجار تقديرا منها 
تقوم  ال��ت��ي  االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  للجهود 
 Ramon ال��م��ش��غ��ل��ة ال��ش��رك��ة  ب��ه��ا 

."Allones Phoenicio
الحرة  للسوق  الكاتب  اختيار  إن 
وم��ح��ل ال��س��ي��ج��ار ف��ي م��ط��ار ب��ي��روت 
ال����دول����ي ه���واع���ت���راف ب���ت���ف���ّوق ه��ذه 
ال����س����وق ف����ي م����ج����االت ع������دة م��ن��ه��ا 
ف��ي صناعة  ج��دي��دة  مفاهيم  خ��ل��ق 

األسواق الحرة.

ف����ي ح����ادث����ة ل��ي��س��ت غ���ري���ب���ة ع��ل��ى 
ال��س��ي��اح��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن، روى وزي����ر 
م��ا حصل معه  ف��ادي عبود  السابق 
في "مطار رفيق الحريري الدولي"، 
الحّمال  وم��ع��ه  ش��اب��ًا  أن  ال��ى  مشيرًا 
ت���ج���اوز ال���ط���اب���ور ال�����ذي ك����ان يقف 

ف��ي��ه، وع��ن��دم��ا اع��ت��رض ع��ب��ود على 
امن  عنصر  س��أل��ه  ال��ق��ان��ون  مخالفة 
"م��ف��ت��ول ال���ع���ض���الت": "ل���م���اذا ان��ت 
م��ن��زع��ج ال���ى ه���ذا ال���ح���د... رب��م��ا معه 
صفة تكليف". وبعدما عرض عبود 
الحادث مع المسؤول قال له األخير 

ب���ص���راح���ة: "ال ت��ف��ت��ح ع��ل��ي��ك ه���ذه 
االبواب"، إال أن عبود ذكره بأن هذا 

العهد هو عهد اصالح وتغيير".
الى  "ل��دى صعودنا  عبود:  وتابع 
القبضاي  الشاب  صادفت  الطائرة 
ن��ف��س��ه ي��ج��ل��س ف����ي درج������ة رج����ال 

 ME203 ال���رح���ل���ة ع���ل���ى  األع�����م�����ال 
يؤكد  ب��م��ا   ،2016/11/25 ب��ت��اري��خ 
مجرد  ه��و  ب��ل  تكليفًا  يملك  ال  ان���ه 
راكب "قبضاي" من قبضايات هذا 
المجتمع الذي يعتبر ان من حقه ان 

يتعّدى على حقوق اآلخرين".

أف�����اد "ات���ح���اد ال��ج��م��ع��ي��ات اإلغ��اث��ي��ة 
ادارت����ه "تبلغت من  أن  وال��ت��ن��م��وي��ة" 
ق�����ي�����ادة ال���ج���ي���ش م����س����اء ال��خ��م��ي��س 
2016/11/24 عدم اتخاذ قرار رسمي 

ب����إخ����الء م���رك���ز "ال���ري���ح���ان���ي���ة" إلي�����واء 
ال��الج��ئ��ي��ن ال���س���وري���ي���ن ف���ي ب��ب��ن��ي��ن، 
"ولكن هناك حاجة الى اعادة ترتيب 
ب���ع���ض األم��������ور ال����خ����اص����ة ب������ه، وف��ق��ًا 

ل��ع��دد م���ن ال���ض���واب���ط، س���وف ي��ج��ري 
ق��ري��ب". ورّح��ب  ل��ق��اء  تنسيقها عبر 
االتحاد بهذا األمر، مبديًا "استعدادنا 
التنسيق  على  الدائم  وحرصنا  التام 

اللبناني وك���ل األج��ه��زة  ال��ج��ي��ش  م��ع 
األم��ن��ي��ة ف��ي ك��ل م��ا يتعلق بالجانب 
األمني، وكذلك مع بقية المؤسسات 
الرسمية اللبنانية في كل ما تطلبه".

السوق الحرة يف مطار بيروت يف الصدارة مجددا

مسؤول يف املطار لفادي عبود: ال تفتح عليك األبواب

"اتحاد الجمعيات": ال قرار بإخالء "الريحانية"

نفذ أصحاب الشاحنات والصهاريج 
أنواعها  بمختلف  النقل  وس��ي��ارات 
الذين يمثلون اتحادات النقل البري 
ونقاباته، اعتصامًا صباح امس امام 
مصلحة تسجيل السيارات واآلليات 
ف����ي ال����دك����وان����ة، وأغ���ل���ق���وا م���داخ���ل 
المصلحة معلنين استمرار تحركهم 

حتى تلبية مطالبهم.
وع���ق���د م��م��ث��ل��و ات�����ح�����ادات ال��ن��ق��ل 
البري مؤتمرًا صحافيًا أمام المصلحة 
ت��ح��دث ف��ي��ه رئ��ي��س ات��ح��اد نقابات 
س��ائ��ق��ي ال��س��ي��ارات ال��ع��م��وم��ي��ة عبد 
األمير نجدة، فدعا الى "التحقيق في 
التي  السيارات  موضوع بيع لوحات 
ت��ب��اع ف��ي ال��س��وق ال���س���وداء"، سائاًل 
"الى  المشنوق  نهاد  الداخلية  وزي��ر 
جيوب َم��ن تذهب ه��ذه األم���وال؟". 
وناشد رئيس الجمهورية "وضع حّد 
تسجيل  مصلحة  م��ن  ًا  ب���دء للفساد 
التي  المجزرة  السيارات ووقف هذه 
تأخذ من درب خزينة الدولة مئات 

الماليين من الدوالرات".
أص��ح��اب  نقيب  كلمة  ك��ان��ت  ث��م 
فرنسيس  وليد  السيارات  معارض 
ال������ذي ط���ال���ب "ال���م���س���ؤول���ي���ن ب��ح��ل 
مشروع  وأي  النقابات  ك��ل  مشكلة 

ق����ان����ون ي����وض����ع ي���ج���ب االس���ت���ع���ان���ة 
برؤساء النقابات، وإال جاء المشروع 
الحقيقية  الحاجة  يلّبي  وال  ف��اش��اًل 
م������ن وض������ع������ه، الن�����ن�����ا ن����ح����ن ن���ع���رف 
ال���س���ل���ب���ي���ات واالي����ج����اب����ي����ات ل���ه���ذه 
مبنية  اللبنانية  وال��دول��ة  القوانين، 
على م��ؤس��س��ات". م��ن جهته، أش��ار 
ال��ش��اح��ن��ات شفيق  أص��ح��اب  نقيب 
القسيس الى "االعتصام اليوم امام 
م��ص��ل��ح��ة ت��س��ج��ي��ل ال���س���ي���ارات وق��د 
انضمت الينا نقابات جديدة، ونحن 

الشعب  بحقوق كل شرائح  نطالب 
اللبناني ونناشد رئيس الجمهورية 

احقاق الحق". 
اما رئيس اتحاد النقل البري بسام 
ط��ل��ي��س ف���ق���ال ب������دوره: "َم�����ن يلغي 
الميكانيكية  المعاينة  على  ال��م��رور 
إما يلغيها أمام كل الناس أو يتركها 
كما هي، وكما سبق وقيل إن القرار 
مشبوه وغير نظيف، ولو كان القرار 
كنا  اللبنانيين،  ك��ل  وي��ش��م��ل  ع��ام��ًا 
وايضًا  أي مشكلة.  قبلناه من دون 

ف���ي ال���ق���رار ذات����ه ي��ق��ول ان���ه يمكن 
ال��م��ع��اي��ن��ة ال��م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة أال ت��ك��ون 
كانت  عندما  اي  فلماذا؟  م��وج��ودة، 
ومصالح  ش��رك��ات  لصالح  المعاينة 
خاصة فهي ض��روري��ة ج��دًا، وعندما 
فأصبحت  اللبنانية  للدولة  ص���ارت 
ه���ن���اك ام���ك���ان ل���ت���ج���اوز ال��م��ع��اي��ن��ة". 
ودعا قطاع النقل البري الى اجتماع 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي ال��ث��ل��ث��اء ال��م��ق��ب��ل الع��الن 
الموقف من االضراب العام والتظاهر 

مجددًا.

اعتصام النقل البري امس أمام مركز المعاينة في الدكوانة.  )حسن عسل(

اتحادات النقل البري ونقاباته استكملت اعتصامها
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برنامج المخيم تخللته 
أيضًا نشاطات فنية مثل 

المسرح، الموسيقى، 
الرسم وغيرها

دكتوراه فخرية من اللبنانية لوزير الثقافة اإلماراتي

 في اآلداِب 
ً
 دكتوراه فخرية

َ
منحت الجامعة اللبنانية شهادة

والعلوم اإلنسانيِة لوزير الثقافة في دولة اإلمارات الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان. وقال رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب خالل 
مشاركته في احتفال متخرجي الجامعة اللبنانية في اإلمارات، أن 
قرار منح الوزير اإلماراتي هذه الشهادة يأتي تثمينًا لجهوِده في 

خدمِة المعارِف والتعليِم العالي والفنوِن. ووّجــه أيوب دعوة رسمية 
م الشهادة في احتفال خاص ُيقام في لبنان.

ّ
للشيخ نهيان لتسل

"الحرب كما أراها" يف زوق مكايل

برعاية رئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو، وبالتعاون مع 
السفارة السويسرية والمركز الدولي للعدالة االنتقالية، افتتح 
"بيت الشباب والثقافة" في الزوق معرضًا بعنوان "الحرب كما 
لت االفتتاح طاولة مستديرة شارك فيها سفير 

ّ
أراها". وتخل

سويسرا فرنسوا باراس، الرئيس الفخري لبلدية زوق مكايل 
نهاد نوفل، رؤساء وأعضاء مجالس بلديات واهالي. وكان 

نقاش في كيفية تطبيق النموذج السويسري كنظام سياسي 
ديموقراطي يصوت فيه الشعب في كل القضايا، وُيمكن اعتماد 

هذا النظام على المدى البعيد في لبنان حيث إّن أوجه الشبه 
ما بين البلدين كثيرة، ومنها: النظام التعّددي، كما النزاعات 

والحروب التي خاضتها كلتا الدولتين.

مهنا يف البرملان األوروبي: الحتواء أزمة الالجئين

قدم رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع 
الهيئات األهلية التطوعية في لبنان الدكتور كامل مهنا مداخلة 

في البرلمان األوروبي، بدعوة من لجنة العالقات الخارجية في 
االتحاد األوروبي، وحضرها نحو 150 نائبًا أوروبيًا. واستعرض 

مهنا واقع أزمة اللجوء السوري التي تزداد تعقيدًا وتأزمًا، وتحدث 
عن أبعادها االقتصادية واالجتماعية واألمنية وآثارها في لبنان.

ودعا إلى ضرورة ايجاد حل سياسي لألزمة السورية تنهي حمام 
الدم وتعيد الالجئين إلى بالدهم، منتقدًا "الموقف األوروبي 

تجاه الالجئين"، حيث ترفض أوروبا التي يعيش فيها حوالى 
500 مليون نسمة بوضع مزدهر استقبال بضعة آالف من منهم 

على رغم امكان الستيعابهم كقوى اقتصادية على األقل في 
القرى، ضاربة بعرض الحائط اتفاق جنيف الذي تتغنى به 

واالتفاق األوروبي لحقوق اإلنسان. ودعا إلى ضرورة التضامن 
الدولي مع الالجئين ومساعدة لبنان الذي يساعد سوريا، في 

انتظار حل سياسي لألزمة السورية. 

"اعتراف" للشاعرة ميشلين مبارك

صدر عن دار نلسن للنشر كتاب للشاعرة ميشلين مبارك بعنوان 
"اعتراف"، يتضمن مجموعة من القصائد، زرعتها دموعًا وفق 

تمهيدها للكتاب، وهي "أحالم حسبتها أوهامًا، وهي اليوم ترقص 
في ديوان". وتوقع الشاعرة ديوانها في السادسة مساء األحد في 

4 كانون األول في جناح نلسن في معرض الكتاب العربي.

تربية ومدنيات

َضْوع الورد؟ َأم كْشف الكنز؟
يام )"سائر 

َ
عند صدور كتابي الجديد "داناي... مطُر الحب" قبل أ

ُبوح 
َ
أ وت َتَجرَّ

َ
 كاتب: "كيف ت

ٌ
المشرق" - "درغام"( كتب ِإلّي صديق

 به في 
ْ
َك. ِإحتفظ

ُ
َك هو ثروت َك. حبُّ ر سرَّ

ُ
ِبـُحبَك للناس؟ ال تنش
ه".

ْ
ِتك وال تكِشـف

َ
ـْزن

َ
خ

ا لصالح ستيتّيه 
ً
ّيام في "لوريان لوجور" حديث

َ
ُت قبل أ

ْ
وقرأ

دُبُه غير مكتِمل".
َ
ه يبقى أ يعلن فيه: "الكاتب الذي ال ُيعِلن سرَّ

دب: 
َ
لٍة حيويٍة في األ

َ
يان المتضاّدان ِإلى مسأ

ْ
ني هذان الرأ

ُ
خذ

ْ
يأ

ـن؟ ولـَمن؟ و الشاعر؟ عـمَّ
َ
ديب أ

َ
َعــمَّ يكتب األ

نه يفضح سّر 
َ
 ِشعر الغزل أل

ُّ
 كل

ٌ
ه فباطل ن ال يكِشف الشاعر ُحبَّ

َ
أ

 ما ال 
ُّ

 كل
ٌ

 ِبـِإعالن ِسّره فباطل
ّ

صُّ الكاتب ِإال
َ
 يكتمل ن

ّ
ال

َ
قائله. وأ

يعلُنه من حميِم حياته الخاصة.
 شريَك الكاتب فيقترب من 

ُ
ّي حـدٍّ يكون القارئ

َ
ِإلى أ

ه ِإلى القراء، 
ُ
نيِة الـُمـتاح وصول

َ
حميمياته؟ وما الحدُّ الفاصل بين عل

وخصوصيِة ما به يحتفظ الكاتب؟
غينا منه 

ْ
ل
َ
دب، ومن الِشعر تحديًدا، ِإذا أ

َ
كثر: ماذا يبقى من األ

َ
وأ

ِشعر الحب والغزل؟ سيقتصر على شعر المديح والرثاء والوطنيات 
دب 

َ
والوجدانيات الباردة والِحَكم البليدة، ومن النثر يـبقى األ

وتوبيوغرافيا. فهل 
ُ
د من كل أ الروائي والقصصي والجمالي المجرَّ

دب؟
َ
بهذا َيكتمل األ

رها، 
ْ

و نش
َ
دباء الخاصة والحميمة، عند انكشافها أ

ُ
 األ

ُ
وهل رسائل

ضْيُء عليهم؟ 
ُ
م ت

َ
ذيهم أ

ْ
تؤ

فت رسائل جبران وماري 
َ

 تكون انكش
َّ

ال
َ
هل هذا يعني أ

جنحة 
َ
 يكون كَتب "األ

َّ
ال

َ
هاسكل، وفيها وجُهه الحقيقّي، وأ

 بـ"سلمى 
ً
فة

َّ
 ُحّبه حال الضاهر مغل

ُ
المتكسرة" وفيها خصوصية

ولغا 
ُ
بو شبكة كَتب "غلواء" )قصته مع أ

َ
 يكون الياس أ

َّ
ال

َ
كرامة"؟ وأ

ولغا(، 
ُ
 "من نسج الخيال" إِلرضاء حبيبته بعد أ

ٌ
نها قصة

َ
رغم اّدعائه أ

بد" )قصته مع حبيبته ليلى(؟
َ
 يكون كَتب رائعته "ِإلى األ

َّ
ال

َ
وأ

ن 
َ
دب ميخائيل نعيمه ثالثية "سبعون" أل

َ
لغي من أ

ُ
وهل ن

ه الذاتية وخصوصياِت حياته ولو انه لم يكشف 
َ
فيها سيرت

حميمياتها؟ 
ه  ى عن نبضه الداخلي فال ُيعِلن حبَّ

ّ
ن يتخل

َ
ُيفتَرض بالشاعر أ

َ
أ

 من 
ُ

صدق
َ
بل يحتفظ بـ"الِسر" له ولحبيبته وحدهما؟ وهل نبٌض أ

 لقارٍئ 
ٌ
 رخامية

ٌ
 نبض آخر كتابة

ُّ
ِشعر الحب لقارٍئ متفاعل فيما كل

رخامي؟
يرّي موضوعّي يتناول الَسرد واالنفصال 

َ
دٌب غ

َ
دُب وجهان: أ

َ
األ

نا" 
َ
دٌب شخصيٌّ حيٌّ ينقل "أ

َ
ن"، وأ

َ
ن للف

َ
عن الذات وهو "الف

 
َ

 شريًكا وُمَزاِمل
ُ
 الشاعر فيقترب منه القارئ

َ
الكاتب ودواخل

َمشاعر.
ـَعـنَّ  ــنِّ

َ
ــق

ُ
ما الُحب، وهو تاُج الكتابات جميًعا، ِشعًرا ونثًرا، فال ن

َ
أ

نَّ حميمياٍت فيه تبقى 
َ
ْكِشف

َ
ه باستعاراٍت ُمباِعدة، كما ال ن

َ
جمال

ل له في 
ْ
 الثمَر وال َدخ

ُ
ى القارئ

ّ
لع الثمرة فيتلق

ْ
هي الُنْسغ الذي ُيط

الُنْسغ.
ن 

َ
ُر الوردة من دون أ

ْ
ـنـا منه عط

َ
ـغ

ُ
ن َيــْبـل

َ
 ِشعر الُحب أ

ُ
جمال

ر.
ْ
 التي َيُضوع منها هذا العط

ُ
يكِشف الشاعر َمن هي الوردة

أزرار 967
هنري زغيب

جواد الساعدي

ت����راوح����ت الــــعــــروض األولـــــــى الــتــي 
اســتــمــرت خــمــســة أيــــام بــيــن أفـــالم 
 )Animation( المتحركة  الصور 
واألفــــــــــالم الـــوثـــائـــقـــيـــة والــــروائــــيــــة 
نصيب  فكان  والطويلة،  القصيرة 
لــبــنــان مــنــهــا خــمــســة أفـــــالم، ِاثــنــان 
روائـــيـــان طــويــالن هــمــا: "بــالــحــالل" 
للمخرج أسد فوالدكار، و"الــوادي" 
لــلــمــخــرج غـــســـان ســـلـــهـــب، وفــيــلــم 
روائي قصير هو "سايبة" من إخراج 
بــاس بــريــش، والــوثــائــقــي "عجالت 
الــــحــــرب" مـــن إخــــــراج رامـــــي قــديــح، 
"أمـــواج   )Animation( ـــ  ال وفيلم 
98" من إخراج إيلي داغر، باإلضافة 
إلــــى مـــشـــاركـــة الـــمـــصـــورة ومــخــرجــة 
األفالم الوثائقية الكندية من أصل 
لبناني أمبير فارس بفيلم "أخوات 

الـــســـرعـــة"، وهـــو وثــائــقــي ال يعالج 
قضية لبنانية. 

شــــاركــــت ســــوريــــا بـــأربـــعـــة أفــــالم 
روائـــــيـــــة طـــويـــلـــة هــــــي: "الــــلــــيــــل"، 
السيناريو واإلخــراج لمحمد ملص، 
واإلخـــراج  السيناريو  أخــــرى"،  "مـــّرة 
لـــجـــود ســعــيــد، "الـــرابـــعـــة بــتــوقــيــت 
الـــفـــردوس"، الــســيــنــاريــو واإلخــــراج 
لــمــحــمــد عــبــد الـــعـــزيـــز، "الـــعـــاشـــق"، 
اللطيف  لعبد  واإلخـــراج  السيناريو 
عــبــد الــحــمــيــد، بينما شـــارك الــعــراق 
بثالثة أفالم: "صمت الراعي"، روائي 
ت، "لم  طويل من إخــراج رعــد ْمشتَّ
ُيقتل أحد"، روائي قصير للمخرج 
والمصور السينمائي محمود شاكر 
و"أطفال الله"، روائي قصير أيًضا، 
السيناريو واإلخراج ألحمد ياسين.

اقـــتـــصـــرت مـــشـــاركـــة مــصــر على 
األول  طــويــلــيــن؛  روائــيــيــن  فيلمين 

"فتاة المصنع"، السيناريو واإلخراج 
لـــلـــراحـــل مــحــمــد خــــــان، و"نـــــــــوارة"، 
خليل،  لهالة  واإلخــــراج  السيناريو 
وثائقي قصير  فيلم  إلى  باإلضافة 
السيناريو  طــاهــرة"،  "حياة  بعنوان 

واإلخراج لمهند ذياب.
توزعت المشاركات األخرى على 
الــجــزائــر، الــمــغــرب، لــيــبــيــا، تــونــس، 
األردن، اليمن، فلسطين، اإلمارات 
العربية المتحدة والمهجر في كندا 

وأوروبا والواليات المتحدة.
ــــمــــهــــرجــــان فــــــي يـــومـــه  شــــهــــد ال
الـــخـــامـــس جــلــســة لــمــنــاقــشــة واقــــع 
وتطورها،  السورية  األفــالم  صناعة 
وما يعانيه العاملون في هذا المجال 
من أخطار في ظل الوضع السوري 
الراهن. شارك في الجلسة كل من 
العزيز  عبد  محمد  السوري  المخرج 
ــت،  والـــمـــخـــرج الـــعـــراقـــي رعــــد مــشــتَّ

وخــــلــــدون ضـــيـــاء الــــديــــن األســـتـــاذ 
الـــســـوري فـــي كــلــيــة زوريـــــخ للعلوم 
التطبيقية وأحد مؤسسي الشبكة 
الــعــربــيــة الــســويــســريــة. فـــي الــيــوم 
صصت جلسة 

ُ
السابق كانت قد خ

الجزائرية  األفـــالم  لمناقشة  أخـــرى 

شــارك فيها كل من المخرج محمد 
السينمائي  والناقد  حمينة  لخضر 

الجزائري أحمد بجاوي.
عمدت إدارة المهرجان إلى دعوة 
طــــالب إحـــــدى الــــمــــدارس لــتــعــرض 
لــهــم فــيــلــم "يـــلـــال! أنـــــدر گراونــــــد" 

الـــذي تــجــري حـــوادثـــه بــيــن بــيــروت 
والــقــاهــرة وعــّمــان ورام الــلــه ويــروي 
عن جيل جديد من الشباب العرب 
بعد  الــــراب.  ومــغــّنــي  الموسيقيين 
الـــعـــرض دار الــحــديــث مـــع الــطــالب 
حــــول أفـــكـــارهـــم وتـــصـــوراتـــهـــم عن 
ـــــواقـــــع الــــذي  ـــعـــربـــي وال الـــشـــبـــاب ال
ـــالـــواقـــع  يـــعـــيـــشـــونـــه، ومــــقــــارنــــتــــه ب

السويسري.
ــــــســــــة جــمــعــيــة  رئــــيــــســــة ومــــــؤسِّ
المهرجان، المخرجة العراقية عايدة 
الثالثة  الــدورة  "إن  قالت  الحسني، 
للمهرجان تهدف إلى تقديم رسالة 
حوار )...( وإننا سنستمر مستقباًل 
فـــي االعـــتـــمـــاد عــلــى قــــوة الــســيــنــمــا 
ورســـالـــتـــهـــا فــــي نـــشـــر الـــتـــســـامـــح". 
كــانــت الــجــمــعــيــة قــد تــأســســت في 
العام 2008 وأقامت الــدورة األولى 
العام  في  والثانية   2012 العام  في 
2014، ولم يلحظ إجــراء مسابقات 

في المهرجان بعد.
جــديــر بــالــذكــر أن مــديــر دائـــرة 
الــثــقــافــة فـــي مــديــنــة زوريــــــخ بيتر 
هيرلي كان قد افتتح المهرجان في 
عــدد كبير  فــي حضور  األول  يومه 
من مرتادي السينما السويسريين 
والعرب، الذين بلغ مجموعهم على 
مدى األيام الخمسة 1200 شخص. 
 أخــرى في 

ً
ُيــعــاد عــرض األفـــالم مـــّرة

 Filmpodium ســـيـــنـــمـــا  قــــاعــــة 
وقـــــاعـــــات ســيــنــمــائــيــة أخـــــــرى فــي 
زوريــخ حتى منتصف كانون األول 
2016، كما سُتنتقى مجموعة من 
األفالم لعرضها في مدن سويسرية 

أخرى.

نيكول طعمة

تتعّرض  مــا  غالبًا  حلمية  الكفيفة 
لمضايقات في المدرسة من بعض 
الــتــالمــذة، تــقــول، "لكن صديقتي 
الــــمــــبــــصــــرة تــــبــــقــــى إلــــــــى جـــانـــبـــي 
وتـــســـاعـــدنـــي فـــي تــلــك الــــحــــاالت". 
أمـــا فــي الــمــخــيــم، فكلنا ســواســيــة، 
متل  "كلنا  ومــبــصــرون،  مكفوفون 
بـــعـــض... ومـــا فــي حـــدا أحــســن من 

حدا". 
بـــدورهـــا، تــشــيــر الــمــبــصــرة مــالك 
موسى )15 عامًا( أنها  تمكنت في 

المعوقين  مــع  التعامل  مــن  المخيم 
بــصــريــًا مــن خـــالل مــســاعــدتــهــم في 
الــــتــــنــــقــــل،  فــــضــــاًل عـــــن الـــتـــحـــدث 
إلــيــهــم فـــي كــــل  الـــمـــواضـــيـــع الــتــي 
في  المخيم،  وأهمية هذا  تعنيهم. 
رأيــــهــــا، تــكــمــن فــــي  تــقــبــل اآلخــــر، 
التقّرب  "فهناك أشخاص يخافون 
والتواصل مع كفيف، وهذه ليست 
المخيم فحسب، بل في  الحال في 
المطلق"، وجاء  نظرة مجتمعنا في 
للدمج من خالل  المخيم "نموذجًا  
الــتــأهــيــل والــتــدريــب عــلــى مختلف 
الــــمــــســــائــــل، اجـــتـــمـــاعـــيـــًا ونــفــســيــًا 

وغيرها". 
نـــــظـــــمـــــت مـــــخـــــيـــــم "رفـــــيـــــقـــــي" 
من  "التمكين  جمعية  الصيفي، 
 Empowerment "خالل الدمج
 Through Integration(
الــبــلــمــنــد،  ETI( فـــي حـــرم جــامــعــة 
الشابتين  بـــإشـــراف  الـــكـــورة،  فــي 
يـــــــارا قـــبـــرصـــي وإيـــــمـــــان صــــــادق، 
الشمال  مناطق  مــن  فيه  وشـــارك 
أسابيع،  ثالثة  مدار  على  والجوار 
نحو 170 شخصًا، من بينهم 24 
تراوح  بصرية  إعاقة  يعانون  ولــدًا 
و82  و20 سنة،   7 بين  أعمارهم 
بــيــن 7 و15 ســنــة،  ولــــدًا مــبــصــرًا 
كـــلـــهـــم مـــــن تـــــالمـــــذة الـــــمـــــدارس 
وطـــــالب الــجــامــعــات وأعـــضـــاء في 
الــجــمــعــيــات األهــلــيــة، إضــافــة إلــى 
64 شخصًا بين مدرب ومتطوع.

تقول المديرة اإلقليمية لجمعية 
)ETI( يارا قبرصي لـ"النهار": "يرتكز 
عام  تــأّســســت  الــتــي  الجمعية  عمل 
مع  المكفوفين  دمـــج  عــلــى   ،2011
اللبناني،  المجتمع  فــي  المبصرين 
ــــتــــرجــــم هــــــذا الـــــدمـــــج مـــــن خـــالل  وُي
"رفيقي"  مخيم  األول:  مشروعين، 

مشاريع  تنفيذ  والثاني  الصيفي، 
المبصرين والجمعيات  ميدانية مع 

غير الحكومية". 
أما الهدف األساس من المخيم، 
"فهو العمل مع األوالد المكفوفين 
والمبصرين من خالل اختصاصيين 
مــواهــبــهــم وتنمية قــدراتــهــم  إلبــــراز 
تحقيق  مــن  ليتمكنوا  ومــهــاراتــهــم 
االســـتـــقـــاللـــيـــة، مـــا يــســاعــدهــم في 
االندماج اكثر في المجتمع ومتابعة 
ـــمـــدرســـي  تــحــصــيــلــهــم الـــعـــلـــمـــي ال
والــجــامــعــي، وتــالــيــًا انــخــراطــهــم في 
ســـــوق الـــعـــمـــل"، تـــقـــول قــبــرصــي، 
 Kathy الــــدكــــتــــورة  إن   

ً
مــضــيــفــة

Zwald االختصاصية في التدريب 

عــلــى الـــدمـــج، حـــضـــرْت مـــن أمــيــركــا 
"ٍوأعـــــطـــــت صـــفـــوفـــًا لــلــمــتــطــوعــيــن 
وأخـــــــرى لــلــمــعــوقــيــن بـــصـــريـــًا عــلــى 
في  المكفوفين  مــســاعــدة  كيفية 
الـــمـــشـــي، وتـــــنـــــّوَع تـــدريـــبـــهـــا بــيــن 
الــتــأهــيــل فـــي الــمــســائــل الــعــلــمــيــة 
واالجــتــمــاعــيــة، إلـــى الــتــدريــب على 
البيضاء  الــعــصــا  بــواســطــة  الــتــنــقــل 
وتــنــفــيــذ شـــــؤون الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 

بسهولة".
إلـــى أن برنامج  وتــشــيــر قــبــرصــي 
الــمــخــيــم تــخــلــلــتــه أيـــضـــًا نــشــاطــات 
الموسيقى،  الــمــســرح،  مــثــل  فنية 
المكفوفون  أنجزها  وغيرها،  الرسم 
إلـــى جــانــب الــمــبــصــريــن "فـــي داللــة 
إلى أن الدمج يتم على قدم وساق، 

وفّعال أيضًا".
ـــمـــخـــيـــم، الحـــظـــت  وفــــــي أيــــــــام ال

ـــــــمـــــــديـــــــرة الــــمــــالــــيــــة  قـــــبـــــرصـــــي وال
ـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة إيــــمــــان  وال
المشاركين  مــن  "عــــددًا  أن  صـــادق 
الـــمـــبـــصـــريـــن لـــــم يـــســـبـــق لــــهــــم أن 
حــيــاتــهــم مكفوفين،  فــي  صـــادفـــوا 
ـــــك تـــأقـــلـــمـــوا بـــســـرعـــة مــع  "ومـــــــع ذل
واقعهم، وتفاعلوا معهم في شكل 

مؤثر بعيدًا من نظرة الشفقة". 
وتــــخــــتــــم قــــبــــرصــــي قــــائــــلــــة، ان 
الفردي  بالتفاعل  تهتم  "الجمعية 
نعالج  "كوننا  ولــد  مع كل  المباشر 
عيون  خـــالل  مــن  بالنظر  المشكلة 
التركيز  بــداًل من  المعني  الشخص 
يحتاجها  التي  العامة  الــمــوارد  على 

في قطاعات محددة".

nicole.tohme@annahar.com.lb
Twitter: @NicoleTohme

لبنان يف مهرجان زوريخ الدولي لألفالم العربية

مخيم "رفيقي" نموذج لدمج األوالد املكفوفين واملبصرين
نشاطات فنية مشتركة وبرامج تدريب للمشي باستقاللية

بمشاركة خمسة أفالم لبنانية ضمن واحد وثالثين فيلًما من 
اثنتي عشرة دولة عربية ودول المهجر انطلقت في السادس 

عشر من تشرين الثاني الجاري فعاليات المهرجان الدولي الثالث 
لألفالم العربية في مدينة زوريخ السويسرية في حضور عدد من 

الديبلوماسيين العرب وسبعة مخرجين هم خديجة السالمي )اليمن(، 
رعد مشتت، محمود شاكر وأحمد ياسين )العراق(، مهند ذياب 
)مصر(، محمد عبد العزيز )سوريا( ومحمد لخضر حمينة )الجزائر( 
والممثل السوري فادي الرفاعي، وذلك بالتعاون بين جمعية 

المهرجان الدولي لألفالم العربية وسينما Filmpodium في زوريخ.

"عندما استخدمُت العصا البيضاء في 
المخيم، استطعُت المشي ألول مرة 
من دون مساعدة أحد". هكذا عّبرت 

الكفيفة حلمية المصري )12 عامًا( بفرح 
وارتياح لمشاركتها في المخيم الذي وّفر 
لها االستقاللية واالندماج مع أترابها من 

األوالد المبصرين.

من نشاطات التدريب في المخيم.

رين بو موسى

بعيدا من زحمة السيارات وضجيج 
المكان.  هذا  إلى  توّجهنا  المدينة 
حمايتهّن.  والـــهـــدف  نــعــم!  ســــّري. 
هن سيدات قّررن المواجهة. قّررن 
أن يصرخن في وجه العنف، فكان 
الــقــرار حكيما. ســيــدات لــجــأَن إلى 
فتحّولَن  "أبــعــاد"  جمعية  مساعدة 
مـــــن ضـــحـــيـــة عــــنــــف إلـــــــى ثــــائــــرات 
إلــى جانب  الحياة فرصة  فــي  يرين 

أوالدهن.  
فــــــي الـــــــــــدار اآلمـــــــــن لـــلـــســـيـــدات 

والــفــتــيــات الــنــاجــيــات مــن الــعــنــف، 
الـــمـــكـــان هـــــــادئ تـــخـــرقـــه أصــــــوات 
األطفال، فهّن كّن أكثر من مرّحبات 
في هذا اليوم الــذي سيقضي فيه 
وفد أممي برئاسة المنسقة الخاصة 
سيغريد  لبنان  في  المتحدة  لألمم 
كاغ وقتا برفقتهّن في هذا اليوم، 
العنف  على  للقضاء  العالمي  اليوم 

ضد المرأة. 
هناك تقف رابعة )اسم مستعار( 
الــنــاجــيــة مـــن عــنــف كــــان يــمــارســه 
زوجها ضدها وضد بناتها الثالث. 
بـــالـــكـــاد خـــرجـــت الــكــلــمــات مـــن فم 

تــلــك الـــمـــرأة الــصــغــيــرة فـــي الــســن، 
غــيــر أن مــالمــحــهــا وخــشــونــة يديها 
ــظــهــر مـــدى الــمــعــانــاة الــتــي كانت 

ُ
ت

ــــذي تــركــهــا  تــعــيــشــهــا مـــع زوجـــهـــا ال
أخــرج  بعدما  الطريق  فــي  وأوالدهــــا 
الــعــائــلــة مــن مــنــزلــهــا. فــإضــافــة الــى 
المــبــاالة الــــزوج، كــان الــشــاب الــذي 
المخدرات،  مدمنًا  رابعة  به  أغرمت 
بــذلــك حتى  لــم تكن تعلم  انــهــا  اال 
دخـــل الــســجــن لــلــمــرة األولـــــى، ومــن 
تلك اللحظة بدأت المعاناة مع زوج 
أكــبــاده  وفــلــذات  "حبيبته"  يعّنف 
اللواتي ورثن "مصيبة" من أبيهن، 

هي حاله القانونية في لبنان، ألنه 
مكتوم القيد. 

من  مأساة  عاشت  أيضًا  سميرة 
ســـوريـــا وصـــــواًل الـــى لــبــنــان، بـــدأت 
أجبرها  عندما  الــوالــدي  منزلها  فــي 
شـــقـــيـــقـــهـــا عـــلـــى تــــــرك الـــمـــدرســـة 
والـــــزواج مــن رجـــل مطلق مــن امـــرأة 
خــــانــــتــــه. بــــــــدأت مــــعــــانــــاة ســمــيــرة 
فــي الــيــوم الــثــالــث لــزواجــهــا عندما 
ضـــربـــهـــا ضـــربـــًا عــنــيــفــًا امـــتـــد خـــالل 
ســــنــــوات الــــــــزواج الـــعـــشـــر. تــلــخــص 
هــذه الــســنــوات بــالــمــأســاة، وتشرح 
أنـــهـــا كـــانـــت تــنــاضــل فــقــط ألجــل 

ابنتها الكبرى والتوأمين، والتحّسر 
والحزن والقهر على ابنها الذي مات 
بعد 5 أيام من والدته ألن والده قرر 
ركل بطن األم الثكلى عندما كانت 
 في شهرها الثالث. اضطرت 

ً
حامال

سميرة الــى تــرك زوجــهــا فــي لبنان 
والــــــذهــــــاب الــــــى ســـــوريـــــا، وتــصــف 
ابتعادها عنه بالنعيم، "بعيدة منه 

أشعر بأني انسانة من جديد".
فــــــي حــــيــــن كـــــانـــــت الــــســــيــــدات 
يحضرن الغداء، كانت جولة للوفد 
في أرجاء الدار. لبنانيات وسوريات 
جمعتهنَّ مصيبة العنف فاجتمعن 

بأنفسهّن  أعــددنــهــا  مـــائـــدة  حـــول 
شاركتهّن فيها كاغ التي استمعت 
وســـفـــيـــرة نــــــروج لــيــنــي لــيــنــد الـــى 

قصصهن.
تــحــدثــت كـــاغ الـــى "الــنــهــار" عن 
برفقتهن:  أمضتها  التي  الساعات 
لــلــحــمــلــة  األول  الــــيــــوم  هــــو  ــــيــــوم  "ال
ضد  العنف  على  للقضاء  العالمية 
المرأة، والتي تمتد لـ16 يومًا، وهي 
تدعو السياسيين والمواطنين في 
التي  القضية  الى فهم هذه  العالم 
تــطــال الــســيــدات الــلــواتــي يحتجن 

الى المساعدة والحماية الكاملة".
وفــــي هــــذا الـــيـــوم تــوّجــهــت كــاغ 
ــفــة،  بــكــلــمــات مـــؤثـــرة الـــى كـــل مــعــنَّ
وقــــــالــــــت: "اخــــــرجــــــي وابــــحــــثــــي عــن 
الــمــســاعــدة، ســـوف تــجــديــن دائــمــًا 
الوسيلة. ال تستسلمي. ابحثي عن 

نفسك، أنت لست وحيدة!". 
تــشــرح مــديــرة بــرنــامــج الــــدار في 
أن  جــهــان صعيد  "أبـــعـــاد"  منظمة 
برنامج الدار بدأ في شهر آب 2013 
فــي 3 مــراكــز ايـــواء داخـــل األراضـــي 
الــلــبــنــانــيــة. وهـــو يــســتــقــبــل سنويا 
امــرأة وأطفالهن. ويؤمن  نحو 150 
المأوى في الحاالت الطارئة ولفترة 
اضافة  وأطفالهن،  للنساء  موقتة 

الى المتابعات الالزمة. 

كاغ يف دار الناجيات من العنف التابع لـ"أبعاد" 
نسوة هربَن وصرَن ثائرات يبحثَن عن الحّرية

تتشاركن الغداء.كاغ تعاين قصص إحدى الناجيات من التعنيف.
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)و ص ف(

بدأت طائرات اطفاء أجنبية عملها 
أمس لمساعدة اسرائيل في اخماد 
ال���ح���رائ���ق ال��ت��ي ن��ش��ب��ت ف���ي ام��اك��ن 
الى اجالء  البالد وأدت  مختلفة من 
ع��ش��رات اآلالف م��ن ال��س��ك��ان ورف��ع 
الشكوك والتوتر بين يهود  وتيرة 

اسرائيل والمجتمع العربي فيها.
وت����واج����ه اس���رائ���ي���ل م���ن���ذ أرب���ع���ة 
أي����ام سلسلة ح���رائ���ق، س��اع��د على 
انتشارها الجفاف وانحباس االمطار 
وس��رع��ة ال��ري��اح. وتعمل ال��ط��ائ��رات 
التي وصلت الى اسرائيل على رش 

المياه والبودرة الخماد الحرائق.
وزارة  ب����اس����م  ال����ن����اط����ق  وص��������رح 
ال��خ��ارج��ي��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة اي��م��ان��وي��ل 
ن���اح���ش���ون ب����ان 11 ط���ائ���رة اج��ن��ب��ي��ة 
تساهم في عمليات اخماد الحرائق 
وصلت من قبرص وروسيا واليونان 
وتركيا وكرواتيا وايطاليا. ويشارك 
في  الفلسطيني  ال��م��دن��ي  ال���دف���اع 
اخ����م����اد ال����ح����رائ����ق ال���م���س���ت���م���رة ف��ي 
اس��رائ��ي��ل ب��ارس��ال��ه ث��م��ان��ي��ة ط��واق��م 
عشرات  باخماد  انشغاله  رغ��م  على 
م��ن��اط��ق مختلفة من  ف���ي  ال��ح��رائ��ق 
ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة. وق���ال 
نائل  المدني  الدفاع  باسم  الناطق 
م��ن ليل الخميس  ال��ع��زة: "ن��ش��ارك 
بثمانية طواقم من الدفاع المدني، 
مجهزين  اط��ف��اء  رج��ل   41 تتضمن 

بثماني مركبات اطفاء".
آالف  أمضى  حيفا،  مدينة  وف��ي 
االش�����خ�����اص ل��ي��ل��ت��ه��م ف����ي م��الج��ئ 
م��وق��ت��ة ب��ع��د اج����الء ع���ش���رات اآلالف 
من السكان في المدينة التي يقيم 

فيها اليهود والعرب.
وأف������اد ال���ن���اط���ق ب���اس���م ال��ش��رط��ة 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ي��ك��ي روزن��ف��ي��ل��د ان 
الوضع "تحت السيطرة لكن االمور 
قد تتغير". وتم اخالء احياء سكنية 
الى  الساحلية  المدينة  ف��ي  تمامًا 
ال����م����دارس وال���ج���ام���ع���ة وال���س���ج���ون. 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية: 
بدأ  االجنبية  ال��ط��ائ��رات  م��ن  "قسم 
ممتنون  ونحن  اليوم  صباح  العمل 
كثيرا للمجتمع الدولي. ان التعبئة 
االج���ن���ب���ي���ة ل���م���واج���ه���ة ه�����ذه االزم�����ة 
أثبتت اننا نستطيع ان نعول على 

مساعدة العديد من األصدقاء".
الشرطة  ب��اس��م  الناطق  وت��ح��دث 

االس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ن اع��ت��ق��ال شخص 
النار"  ب��اض��رام  عالقته  "ف��ي  يشتبه 
بينما تشتبه السلطات االسرائيلية 
ف���ي ان ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ح��رائ��ق ال��ت��ي 
شّبت أخيرًا بسببها دوافع جنائية 

أو سياسية.
وأكدت الشرطة "تشكيل طاقم 
خاص للتحقيق في شبهات اضرام 
ال��ن��ار ع��م��دًا ف��ي ش��ت��ى ان��ح��اء ال��ب��الد 

والتي أدت الى موجة الحرائق".
وقالت إنها تحقق مع 12 مشتبها 
ف��ي ت��ورط��ه��م ف��ي "اض�����رام ال��ن��ي��ران 
وال��ح��رائ��ق وال��ت��ح��ري��ض على اض��رام 
النيران". لكن هذه الحرائق أحيت 
شكوكًا بين بعض السكان اليهود 

والمجتمع  جهة  م��ن  االسرائيليين 
الفلسطينيين  م��ن  وغ��ي��ره  ال��ع��رب��ي 
اتهامات  ت���داول  بعض  وخ��ص��وص��ًا 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وي�����ق�����در ع�������دد ع�������رب االراض��������ي 
بمليون و400  عام 1948  المحتلة 

الف نسمة.
واع������ت������ب������ر ب�����ع�����ض ال�������ع�������رب ف���ي 
ج����اءت  ال����ح����رائ����ق  أن  ص���ف���ح���ات���ه���م 
األذان،  منع  ق��ان��ون  م��ش��روع  نتيجة 
المستوطنين  ب��ع��ض  ك��ت��ب  بينما 
ان ال���ح���رائ���ق ك���ان���ت ن��ت��ي��ج��ة ل��ق��رار 
عمونة  مستوطنة  اخ���الء  المحكمة 
فلسطينية  أراض  ع��ل��ى  ال��م��ق��ام��ة 

خاصة.

)و ص ف، رويترز(

أف�����اد "ال���م���رص���د ال���س���وري ل��ح��ق��وق 
االنسان" الذي يتخذ لندن مقرًا له 
ان ال��ج��ي��ش ال��س��وري ب���ات يسيطر 
على 60 في المئة من حي مساكن 
الشرقي  الشطر  ف��ي  االك��ب��ر  هنانو، 

من حلب، ويتقدم بسرعة.
وف������ي ح������ال اس����ت����ط����اع ال��ج��ي��ش 
ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ى م���س���اك���ن ه��ن��ان��و 
أم��ام��ه  ي��ك��ش��ف  ان  م��ن  فسيتمكن 
ح���ي ال���ص���اخ���ور، م��م��ا ي��ت��ي��ح ل���ه شق 
ال���م���ن���ط���ق���ة ال����خ����اض����ع����ة ل���س���ي���ط���رة 
الشمال  ب��ع��زل  قسمين  ال��م��ع��ارض��ة 

عن الجنوب.
وت���واص���ل���ت ال���م���ع���ارك وع��م��ل��ي��ات 
القصف صباح الجمعة في المنطقة 
التي  المعارضة  لسيطرة  الخاضعة 
ألفًا حصارًا  ال���250  يعاني سكانها 

يفرضه النظام السوري منذ تموز.
وقال المرصد إن الغارات الجوية 
والقصف المدفعي للنظام السوري 
على االحياء الشرقية لحلب تسببت 
ب��ي��ن��ه��م خمسة  ب��م��ق��ت��ل 32 م��دن��ي��ًا 

أطفال.
وتعتبر هذه الحصيلة من األعلى 
تسجل منذ هجوم الجيش السوري 
ع��ل��ى ش����رق ح��ل��ب ف���ي 15 ت��ش��ري��ن 
المدينة  استعادة  أج��ل  من  الثاني 

من أيدي فصائل المعارضة.
واس���ت���ه���دف ح����ي ب�����اب ال��ن��ي��رب 
ب���ش���ك���ل خ������اص ب���ب���رم���ي���ل م��ت��ف��ج��ر 
رجال  إل��ى  استنادًا  مروحية،  ألقته 
االس������ع������اف م�����ن ال������دف������اع ال���م���دن���ي 
ال��خ��اض��ع��ة لسيطرة  ال��م��ن��ط��ق��ة  ف���ي 
المعارضة. وفي اليومين األخيرين، 
تمكنت خمس عائالت من مغادرة 
شرق حلب الى حي الشيخ مقصود 
وال��واق��ع في  ال��ك��ردي��ة  الغالبية  ذي 
ش����م����ال ال���م���دي���ن���ة وال��������ذي ي��ق��س��م 
االحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة 
ال���ف���ص���ائ���ل وال����غ����رب����ي����ة ال���خ���اض���ع���ة 

لسيطرة النظام.
وال��ى جانب جبهة حلب، تشتد 
ال��م��ع��ارك ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ال��رق��ة على 
ش���رق���ًا  ك���ي���ل���وم���ت���رًا   160 م����س����اف����ة 
لسيطرة  معظمها  ف��ي  وال��خ��اض��ع��ة 

"داعش".
وأع����ل����ن����ت ال����ق����ي����ادة ال���م���رك���زي���ة 
الخميس  "س��ن��ت��ك��وم"  االم��ي��رك��ي��ة 
الخميس  أميركيًا توفي  أن جنديًا 
متأثرًا بجروح أصيب بها في انفجار 
ع���ب���وة ن��اس��ف��ة ي���دوي���ة ال��ص��ن��ع في 
شمال سوريا حيث تنشر الواليات 
ال��م��ت��ح��دة ع����ددًا م���ن اف�����راد ق��وات��ه��ا 

الخاصة.
وقال قائد قوات االئتالف الذي 
ت����ق����وده ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة ض��د 

"داعش" اللفتنانت جنرال ستيفن 
ت���اون���س���ن���د ف�����ي ب����ي����ان ص�������ادر ع��ن 
القيادة المركزية ان "االئتالف ضد 
يتوّجه  االسالمية  الدولة  )تنظيم( 
بأسره بأحر التعازي الى أسرة هذا 

البطل وأصدقائه ورفاقه".
وق���ال الجيش ال��ت��رك��ي أم��س إن 
جنديًا قتل وإن خمسة جرحوا في 
اش��ت��ب��اك��ات م���ع م��ق��ات��ل��ي "داع����ش" 

ف���ي ش���م���ال س���وري���ا وق����ت ي��واص��ل 
م��س��ل��ح��ون ت��دع��م��ه��م ت��رك��ي��ا هجومًا 
النتزاع السيطرة على مدينة الباب 

من أيدي التنظيم.
وس��ج��ل��ت ه����ذه ال��خ��س��ائ��ر غ���داة 
م��ق��ت��ل ث���الث���ة ج���ن���ود أت�����راك ف���ي ما 
ي��ش��ت��ب��ه ال��ج��ي��ش أن��ه��ا غ����ارة ج��وي��ة 
سورية. وه��ي المرة األول��ى يسقط 
قتلى من الجنود األتراك على أيدي 

ق����وات ال��ح��ك��وم��ة ال���س���وري���ة. وح���ذر 
رئ���ي���س ال���������وزراء ال���ت���رك���ي ب����ن ع��ل��ي 

يلديريم من أن أنقرة سترد.  

دو ميستورا
في غضون ذلك، صرح المبعوث 
سوريا  إل��ى  المتحدة  لألمم  الخاص 
الرئيس  ب��أن  ميستورا  دو  ستافان 
األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا ق��د يواصل 
العمل حتى آخر يوم له في منصبه 
إلنهاء الحرب في سوريا وأن روسيا 
تدمير  مسؤولية  تحميلها  تريد  ال 

شرق مدينة حلب. 
م��ع صحيفة  وأض���اف ف��ي مقابلة 
"شودويتشه تسايتونغ" األلمانية: 
"ل����ن أح����ط أب�����دًا م���ن ش����أن رئ��ي��س 
أم��ي��رك��ي م��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه وأص��ف��ه 
بالبطة العرجاء... الرئيس أوباما... 
ووزي����������ر ال����خ����ارج����ي����ة ج�������ون ك���ي���ري 
متحمسان جدًا إلنهاء أسوأ مأساة 
إنسانية في هذا القرن نشبت خالل 
ال��م��ن��ص��ب. يتعلق  وج���وده���م���ا ف���ي 

األمر بإرثهما".
ال��ت��ي  والح������ظ أن االج���ت���م���اع���ات 
عقدها في دمشق أخيرًا أظهرت أن 
النظام السوري تشجع بتصريحات 
الرئيس االميركي المنتخب دونالد 
ترامب خالل حملته االنتخابية عن 

إنهاء الدعم للمعارضة السورية. 

أحرز الجيش السوري تقدمًا إضافيًا أمس في القسم الشرقي من حلب حيث قتل 32 مدنيًا  في 
القصف مما يزيد معاناة السكان المحاصرين في االحياء الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

مقاتلون موالون للنظام السوري يطلقون قذيفة من مدفع عيار 122 ميلليمترًا في قرية جوباه بمنطقة الباب في محافظة حلب أمس.    )أ ف ب(

طائرات أجنبية تساعد يف إخماد الحرائق يف إسرائيل   
واعتقال 12  شخصًا لالشتباه يف إضرامهم النار  

النظام ُيحرز تقدمًا إضافيًا يف حلب الشرقية   
مقتل جنديين أميركي وتركي يف شمال سوريا

دو ميستورا يقول إن 
أوباما قد يواصل العمل 

حتى النهاية إلنهاء الحرب 
في سوريا

)أ ف ب( رجال اطفاء يخمدون حريقًا في حيفا أمس.    

هنا أصاب السيسي
ترافق تدمير المنطقة اعتبارًا من عام 2011 مع تدمير الجيوش 

في الدول التي اجتاحتها االضطرابات.  من ليبيا الى سوريا 
واليمن وقبلها في العراق عام 2003، كان تركيز على تفكيك 
القوات المسلحة في هذه الدول شرطًا لتغيير أنظمتها بينما 

تخوض الجماعات الجهادية حرب استنزاف ضد الجيش 
المصري.   

تفكيك جيوش المنطقة وجد دعمًا في الغرب الذي غامر 
بدعم االسالم السياسي بدياًل من الجيوش. وهكذا دعمت 
أميركا ودول أوروبية جماعات متشددة ال تعرف الكثير عن 

ايديولوجياتها، لكنها وجدت فيها أداة لتغيير االنظمة الحاكمة 
من "االخوان المسلمين" الى الجماعات الجهادية. وكانت 

الحصيلة هذا الخراب الذي يعم دواًل عربية أساسية ويستنزف 
ًا ال يتجزأ من  دواًل أخرى ماليًا بعدما باتت هذه الجماعات جزء

سياسة هذه الدول.      
وأخفق الداعون الى التغيير سواء في الغرب أو في االقليم 

في إقامة فاصل بين األنظمة كأنظمة حاكمة والمؤسسات التي 
تشكل عماد الدولة في أي دولة من الدول وخصوصًا القوات 

المسلحة التي كان يفترض تحييدها عن الصراع السياسي. لكن 
كل القوى المحسوبة على المعارضات وجلها معارضات اسالمية 

متشددة، وضعت تدمير الجيوش هدفًا أّول لها.   
وفي العراق اجتاحت "القاعدة" البلد بعد االجتياح االميركي 

الذي حل الجيش العراقي، مما سهل الطريق أمام صعود 
الجهاديين. وفي ليبيا أفضى تفكيك الجيش بعد إطاحة معمر 

القذافي الى نشوء ثالث دول تتنازع السيطرة على النفط 
والمرافئ. وفي اليمن انقسم الجيش اليمني بعد إطاحة علي 

عبدالله صالح وال تزال الحرب االهلية واالقليمية دائرة في هذا 
البلد مع تقسيم االمر الواقع للنفوذ.  وفي سوريا ترافقت الحملة 
على النظام مع حملة لتفتيت الجيش مما افسح في المجال لبروز 

التنظيمات الجهادية.    
ولم يعد مفاجئًا ان ضعف الجيوش الوطنية في هذه الدول 
بات مرادفًا النتشار الجماعات االسالمية المتشددة. وقد مَس 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترًا حساسًا بحديثه 
عن معادلة الجيوش الوطنية في مواجهة االرهاب، على رغم ما 

أثاره حديثه عن تأييده للجيش السوري من استغراب في دول 
اقليمية تدعم الجماعات التي تقاتل الجيش السوري منذ أكثر 

من خمسة أعوام.     
وكل المهللين لحمى تغيير االنظمة لم يحصدوا بالنتيجة 

ال تغييرًا وال ديموقراطية، وإنما تعميمًا للتوحش والدمار 
والفوضى والغرق في الحروب الداخلية. إن المشكلة ليست في 
المطالبة بالتغيير أو االصالح وإنما في السياق الذي ُوّجهت فيه 
هذه المطالبة، والى أين أدت منذ الغزو االميركي للعراق والذي 

كانت تتمته غزوات من الداخل ال تزال مستمرة. 

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب

"ناتو" خليجي مع ترامب... معقول؟
علن خالل الحملة االنتخابية، 

ُ
مرة جديدة يعود وليد فارس الذي أ

أنه مستشار دونالد ترامب لشؤون الشرق األوسط واالرهاب، الى 
الحديث عن ان الحكومة األميركية الجديدة ستؤّسس ائتالفًا مع 
دول الخليج ومصر واألردن ضد االرهاب، وهو ما أصر باراك اوباما 
دائمًا على معارضته لئال يعرقل العمل في حينه النجاح االتفاق 

النووي مع ايران.
في المرة األولى أدلى بما يعاكس كل ما كان مطروحًا عن نية 

ترامب ترحيل العرب المسلمين، قائاًل في حديث الى "ايالف"، ان 
الكالم الذي يصدر عن جهات اعالمية في هذا الخصوص يمكن 
وصفه بالهراء وتقف وراءه جماعة "األخوان المسلمين" والنظام 

االيراني، وهو يهدف الى تخويف المسلمين بهدف خلق مشكلة 
بينهم وبين ترامب، وأعتبر ان الجهات التي تصدر هذه األكاذيب هي 

نفسها التي ترّحل الناس من حلب والموصل.
لم يبِن فارس كالمه هذا على اجتهاد شخصي، ربما ألن ترامب 

وعلى عكس الصورة البشعة التي تغلب على مواقفه، كان قد ألقى 
خطابًا في آب الماضي خالل حملته االنتخابية، قال فيه انه سيمّد 

يده الى عمق العالم العربي للعمل مع دول الخليج ومصر واألردن 
ودول أخرى لتشكيل تحالف شبيه ب�"الناتو" يكون متعاونًا مع أميركا 

في محاربة االرهاب.
عمليًا ليس خافيًا ان ترامب سيكتشف مع دخوله البيت األبيض 

انه يرث حااًل مأسوية في الشرق األوسط، وألنه سبق له ان أعلن في 
خطابه قبل تسعة أشهر أنه يرفض ان يكون هناك تدخل عسكري 

واستخباري ايراني في العراق وسوريا ولبنان، وأنه لن يقبل باستمرار 
المعادلة القائمة المتمثلة بوجود الباسدران في طول المنطقة 

وعرضها، فمن الضروري مراقبة الطريقة التي يمكن ان يترجم بها 
مثل هذه المواقف بعد أن يتولى السلطة في البيت األبيض.

قبل يومين قال فارس لشبكة "BBCnews" ان من أولويات 
ترامب العمل على تأسيس ائتالف مع دول الخليج ومصر واألردن، 

وعندما قال له المذيع ان هذا التحالف موجود، رد بالقول ان 
الديبلوماسيين العرب أبلغوا واشنطن دائمًا رغبة دولهم في 

المشاركة ولو جوًا في محاربة "داعش"، لكن ادارة أوباما أفهمتهم 
انها ال تريدهم في العراق وسوريا من أجل انجاح االتفاق النووي 
مع طهران، لذلك فان الجزء األكبر من المعارك في العراق تديرها 

الميليشيات الموالية لطهران!
يأتي كل هذا في وقت تزداد مخاوف طهران من ان يعيد ترامب 
النظر في االتفاق النووي الذي كان قد هدد بتمزيقه، وهو يوحي 
اآلن بأنه سيعمل على تعديله، هذا في حين تتحدث "الواشنطن 
بوست" عن ان ترامب يتمسك بموقفه المعلن في والية أالباما عن 

حرصه على "أفضل العالقات مع السعودية والسعوديين الذين 
أحبهم كثيرًا"، لكن كل هذا ينتظر مباشرته ممارسة سلطاته في 

البيت األبيض.

rajeh.khoury@annahar.com.lb - Twitter:@khouryrajeh

في ضوء النهار
راجح الخوري

أردوغان يهدد بفتح الحدود
أمام املهاجرين نحو أوروبا  

مصر: مقتل 12 جنديًا   
على نقطة تفتيش بسيناء

)و ص ف(

هّدد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ��ان أمس بفتح الحدود أمام 
التوجه  ف��ي  الراغبين  المهاجرين 
الى أوروبا، غداة تصويت البرلمان 
األوروبي على طلب تجميد موقت 
ل��م��ف��اوض��ات ان��ض��م��ام ت��رك��ي��ا ال��ى 
المانيا  ورّدت  األوروب�����ي.  االت��ح��اد 
ف��������ورًا ب������أن "ت����ه����دي����د" االت����ف����اق 
االوروب����ي - ال��ت��رك��ي ح��ول الهجرة 

"ال يؤدي الى نتيجة".
وي�����أت�����ي ه������ذا ال���ت���ص���ع���ي���د ب��ع��د 
أسابيع من سجال حاد بين أنقرة 
وبروكسيل التي تتهم السلطات 
ال��ت��رك��ي��ة ب��اس��ت��ه��داف ال��م��ع��ارض��ة 
بقمع شديد اثر محاولة االنقالب 
ال��ف��اش��ل��ة ف���ي 15 ت���م���وز. وت��ه��دد 
ه�����ذه ال���ع���اص���ف���ة ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة 
ال��ذي وقع  االت��ف��اق موضع الجدل 
التركية  ال��ح��ك��وم��ة  ب��ي��ن  آذار  ف��ي 
واالت����ح����اد األوروب�������ي وأت�����اح وق��ف 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين 
الى اوروبا عبر الجزر اليونانية في 

بحر ايجه.
وق�������ال أردوغ�����������ان ف����ي خ��ط��اب 
ب��اس��ط��ن��ب��ول: "ح��ي��ن اح��ت��ش��د 50 
أل�����ف م���ه���اج���ر ع���ل���ى م����رك����ز ك��اب��ي 
ك�������وال ال�������ح�������دودي )ب����ي����ن ت���رك���ي���ا 
وب����ل����غ����اري����ا(، ط��ل��ب��ت��م ال���م���س���اع���دة 
وبدأتم تتساءلون: +ماذا سنفعل 
اذا ف��ت��ح��ت ت��رك��ي��ا ح���دوده���ا؟+". 
وأض������������اف: "اس����م����ع����ون����ي ج����ي����دا، 
اذا ت��م��ادي��ت��م ف����ان ه����ذه ال��ح��دود 

ستفتح، تذكروا ذلك".
وصدر التحذير قبل أشهر من 
في  مهمة  انتخابية  استحقاقات 

رئاسية  ان��ت��خ��اب��ات  بينها  أوروب����ا، 
فيديرالية  وانتخابات  فرنسا  في 
اللذان  البلدان  وهما  المانيا،  في 
يعتبران أساسيين في اوروبا وقد 
تحتل مسألة الهجرة فيهما موقعًا 
محوريًا في ظل تصاعد الحركات 

الشعبوية.  
وأت���������������اح االت���������ف���������اق ال�����خ�����اص 
ب����ال����م����ه����اج����ري����ن خ����ف����ض اع��������داد 
ال�����واف�����دي�����ن ي����وم����ي����ًا ال�������ى ال����ج����زر 
إلى بضع  ايجه  بحر  اليونانية في 
ف��ي ذروة  اآلالف  مقابل  ع��ش��رات، 
ح��رك��ة ال��ه��ج��رة ال���ى أوروب�����ا صيف 
باسم  الناطقة  وص��رح��ت   .2015
ال���ح���ك���وم���ة االل����م����ان����ي����ة أول���ري���ك���ه 
تركيا  بين  االت��ف��اق  ديمر:"نعتبر 
واالتحاد االوروبي نجاحًا مشتركًا، 
واالستمرار فيه يصب في مصلحة 
ك��ل االط������راف"، وان "ت��ه��دي��دات 
من الجانبين ال تؤدي الى نتيجة".

وط��ل��ب��ت أن��ق��رة م��ق��اب��ل االت��ف��اق 
اع���ف���اء م��واط��ن��ي��ه��ا م���ن ت��أش��ي��رات 
ال�����دخ�����ول ال�����ى م��ن��ط��ق��ة ش��ن��غ��ن، 
ف��ي عملية  وفتح فصول ج��دي��دة 
ومساعدة  االتحاد،  الى  االنضمام 
م��ال��ي��ة الس��ت��ق��ب��ال ث��الث��ة م��الي��ي��ن 
 2,7 بينهم  تركيا  تؤويهم  الج��ئ 
م��ل��ي��ون��ا س�����وري. غ��ي��ر ان االت��ف��اق 
على  التأشيرات متعثر، إذ يأخذ 
االتحاد االوروبي على تركيا أنها لم 
تستجب للمعايير ال�72 المطلوبة.   
وطلب البرلمان االوروبي الخميس 
في قرار غير ملزم "تجميدًا موقتًا" 
ان  معتبرًا  تركيا  انضمام  لعملية 
"االجراءات القمعية التي اتخذتها 
حال  اط���ار  ف��ي  التركية  الحكومة 

الطوارئ غير متكافئة".

)رويترز(

أف�����ادت م���ص���ادر أم��ن��ي��ة أن ع��دد 
في  مسلحون  شنه  ه��ج��وم  قتلى 
المصرية  سيناء  شمال  محافظة 
ع��ل��ى ن��ق��ط��ة ت��ف��ت��ي��ش ع��س��ك��ري��ة 

ارتفع أمس إلى 12 جنديًا.
واس����ت����ه����دف ال����ه����ج����وم ال�����ذي 
حصل ليل الخميس كمين الغاز 
وه����و ن��ق��ط��ة ت��ف��ت��ي��ش ع��س��ك��ري��ة 
تقع غرب مدينة العريش عاصمة 
فيها  ينشط  التي  سيناء  شمال 
إس���الم���ي���ون م���ت���ش���ددون م���وال���ون 
ل��ت��ن��ظ��ي��م "ال�����دول�����ة اإلس���الم���ي���ة" 

)داعش(.
وك���������ان ال����ن����اط����ق ال���ع���س���ك���ري 
ف���ي صفحته  أورد  ق���د  ال��م��ص��ري 
ثمانية  أن  "ف��اي��س��ب��وك"  ب��م��وق��ع 
ج��ن��ود ق��ت��ل��وا وأن ع��ش��رة آخ��ري��ن 
أص����ي����ب����وا ون����س����ب ال����ه����ج����وم إل���ى 
"ع��ن��اص��ر إره���اب���ي���ة"، م��ش��ي��رًا إل��ى 
م��س��ل��ح��ي ج���م���اع���ة أن����ص����ار "ب��ي��ت 
ال��ت��ي غ��ي��رت اسمها  ال��م��ق��دس" 
بايعت  التي  "والي���ة سيناء"  إل��ى 

"الدولة اإلسالمية" عام 2014.
وقالت المصادر إن قوات األمن 
أربعة مجندين  عثرت على جثث 
ليرتفع  ال��غ��از  كمين  محيط  ف��ي 

عدد القتلى إلى 12 جنديًا.
العسكري صرح  الناطق  وكان 
ب������أن ال���م���ه���اج���م���ي���ن اس���ت���ه���دف���وا 
ال���ك���م���ي���ن ب���ع���رب���ات دف������ع رب���اع���ي 
كبيرة  بكميات  ومحملة  مفخخة 

من المتفجرات.
وأع���ل���ن م���ص���در أن ال��ب��ح��ث ال 
ي�������زال ج����اري����ا ع����ن ج����ن����دي آخ����ر، 
كانوا  ج��ن��ود  خمسة  أن  موضحا 
قد اعتبروا في عداد المفقودين 

بعد الهجوم.
وق���ال أن ع��دد أف���راد الكمين 
31 نجا منهم ستة وأص��ي��ب 12 

باإلضافة إلى القتلى ال� 12.
اكد  العسكري  الناطق  وك��ان 
قتلوا  المهاجمين  م��ن  ثالثة  أن 

في اشتباك مع أفراد الكمين.
ق��وات  أن  عيان  وروى شهود 
أم��������ن إض�����اف�����ي�����ة ان�����ت�����ش�����رت ف��ي 
ال����ع����ري����ش وف���ت���ش���ت ع�������ددا م��ن 
في  مشاركين  عن  بحثًا  المنازل 

الهجوم.
الخميس  ال��م��ص��ادر  وذك�����رت 

تفجير سيارة   الهجوم شمل  أن 
م��ف��خ��خ��ة وإط��������الق ق����ذائ����ف "آر 
ب���ي ج����ي" وق����ذائ����ف ه�����اون على 

الكمين، إلى هجوم بالرصاص.

المنظمات غير الحكومية
ع������ل������ى ص�����ع�����ي�����د آخ�������������ر، ق������ال 
ن���اش���ط���ون وع���ام���ل���ون ف���ي م��ج��ال 
ال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي م��ص��ر إن م��ش��روع 
ق������ان������ون ال����ج����م����ع����ي����ات األه���ل���ي���ة 
مشددة  قيودًا  يتضمن  الجديد 
في  فعاًل  العمل  منع  شأنها  م��ن 
م���ج���ال ح���ق���وق اإلن���س���ان وإع���اق���ة 

عمل المنظمات الخيرية.
وي��ق��ص��ر م���ش���روع ال���ق���ان���ون - 
الذي وافق عليه مجلس النواب 
األس��ب��وع ال��م��اض��ي لكنه ال ي��زال 
ي���ح���ت���اج ال�����ى ت���ص���وي���ت ن��ه��ائ��ي 
إلقراره - عمل المنظمات األهلية 
ف����ي م����ج����االت ال���ع���م���ل ال��ت��ن��م��وي 
عقوبات  ويتضمن  واالجتماعي. 
إل��ى خمس  م��دة تصل  بالسجن 

سنوات لمن يخالف أحكامه.
وي���ق���ول ن��اش��ط��ون م��ص��ري��ون 
ف��ي م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان إنهم 
يواجهون أسوأ حملة أمنية في 
تاريخهم في ظل حكم الرئيس 
ع���ب���د ال���ف���ت���اح ال���س���ي���س���ي ال����ذي 
ي��ت��ه��م��ون��ه ب��ت��ق��وي��ض ال��ح��ري��ات 
المصريون عقب  اكتسبها  التي 
أنهت  التي  الشعبية  االنتفاضة 
ح��ك��م ال���رئ���ي���س س��اب��ق��ًا حسني 
ع��ام 2011 بعد 30 سنة  م��ب��ارك 

في السلطة.
وتعمل الحكومة منذ سنوات 
على صوغ مشروع جديد لتنظيم 
عمل الجمعيات والمنظمات غير 
ال��ذي  ال��م��ش��روع  وه��و  الحكومية 
حقوق  منظمات  تخشى  ك��ان��ت 
أكثر تقييدًا  أن يكون  اإلنسان 
م��ن ال��ق��ان��ون ال���ذي أق��ر ف��ي عهد 

مبارك.
ل��ك��ن م���ش���روع ال��ق��ان��ون ال���ذي 
ن��واب في مجلس  صاغه وقدمه 
ال�����ن�����واب ع���ل���ى ع���ج���ل األس����ب����وع 
ال���م���اض���ي ك�����ان أش�����د وط������أة م��ن 
المقترحات التي كانت تدرسها 
ال���ح���ك���وم���ة. وت��ض��م��ن ال��م��ش��روع 
إش������راف������ًا ع����ل����ى ت����م����وي����ل وع���م���ل 
والتنموية  الخيرية  المنظمات 

التي ال صلة لها بالسياسة.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتحدث في اجتماع عن "المرأة والعدالة" 
في اسطنبول أمس.    )أ ب(
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تتمات الصفحة األولى

الوداعة فضيلة األقوياء

املطران كيرّلس سليم بسترس
عليه  الخاطئ، فُيشفقون  اإلنسان  إلى  الله  الشّرير نظرة  إلى  ينظرون 
. هذا 

ّ
 ال��ح��ق

َ
وي��رج��ون بوداعتهم أن ي���رّدوه ع��ن ش���ّره وُي��ب��ّي��ن��وا ل��ه ط��ري��ق

ا للنفس وصبًرا، وتلك الصفات هي صفات األقوياء 
ً
ب قّوة وامتالك

ّ
يتطل

الذين توّصلوا إلى درجة عالية من األخالق. من يقتل ويدّمر يهدم أثمن 
ي عن شيء ما، 

ّ
ما في الحياة. يمكن دوًما إرغام اآلخر بالقّوة على التخل

ولكن ال يمكن على اإلط��الق إرغامه على أن ُيعطَي االحترام والصداقة 
والمحّبة. 

الوداعة هي من صفات المحبة، كما جاء في رسالة بولس األولى إلى 
ى وترفق؛ المحّبة ال تحسد؛ المحّبة ىال تتباهى 

ّ
الكورنثّيين: »المحّبة تتأن

تظّن  وال  تحتّد  ال  لنفسها؛  م��ا  تطلب  وال  قباحة،  تأتي  ال  تنتفخ؛  وال 
 شيء، وتصّدق 

ّ
؛ تتغاضى عن كل

ّ
السوء؛ ال تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق

 شيء" )1 كور 6-4:13(.
ّ

 شيء، وتصبر على كل
ّ

كل
والوداعة هي من ثمار الروح القدس، كما يقول أيًضا بولس الرسول: 
"أّما ثمر الروح فهو المحّبة والفرح والسالم، وطول األناة واللطف والصالح، 
واألمانة والوداعة والعفاف". ثّم ُيضيف: "ألّن الذين هم للمسيح يسوع 
ِخذ أحٌد في 

ُ
قد صلبوا الجسَد مع األهواء والشهوات... أّيها اإلخوة، إْن أ

 أنَت لنفِسَك لئاّل 
ْ
ة فأصلحوه، أنتم الروحّيين، بروح الوداعة، واْحَتط

ّ
زل

تمّون ناموَس 
ُ
 بعض، وهكذا ت

َ
َب أنَت أيًضا. اْحِملوا بعُضكم أثقال جرَّ

ُ
ت

 الذي يرّد الشرَّ بالشّر 
َ

المسيح« )غالطية 22:5-24؛ 1:6-2(. إّن العنف
م��ن المسيحّي أن  ب 

َ
ال���ذي ُيطل ’أه���واء وش��ه��وات‘ الجسد  م��ن عمل  ه��و 

يصلَبه مع المسيح. 
هم يرثون األرض

ّ
2- فإن

ما هي تلك األرض التي يرثها الودعاء؟ إّن وعد الله لشعب إسرائيل، 
 بعبادة الله. فأرض الميعاد لم َيِعْد 

ٌ
منذ إبراهيم، بأن ُيعطَيه أرًضا مرتبط

أّي أمر آخر  ا فحسب، بل قبل 
ً
ا هنيئ

ً
 فيها عيش

َ
الله شعَبه ليعيش بها 

الله، من  الله بحرّية. وهذا ما طلبه موسى، بأمر من  ليتمّكَن من عبادة 
 

َ
ل

ُ
ق

َ
فرعون مصر، كما نقرأ في سفر الخروج : "فقال الرّب لموسى: قد ث

 
ْ

ل
ُ
 الشعب، فاذهْب إلى فرعوَن في الصباح وق

َ
قلُب فرعون وأبى أن ُيطِلق

 شعبي ليعبَدني في 
ْ

إلُه العبرانّيين أرسلني إليَك قائاًل: أطِلق له: الربُّ 
ن ليس ليسيطر على  البرّية" )14:7-16(. ثّم إّن اختيار الله لشعب معيَّ
 والعدل والسالم. 

ّ
سائر الشعوب، بل ليعبَد الله وينشر في العالم الحق

ا. كان شعب  خذ تشّتُت اليهود معنى جديًدا وإيجابّيً
ّ
ا من هنا، ات

ً
انطالق

 مكان، وإتماًما 
ّ

ًتا في العالم، بغية تهيئة فسحة هللا في كل إسرائيل مشتَّ
ا 

ً
لمعنى الخلق. ف��إذا كان هناك من خلق، ف��أّن اهللا شاء أن ُيبِدع مكان

ا، 
ً
ا فشيئ

ً
يستجيب فيه الناس لحّبه، ويكون موئاًل للطاعة والحرّية. شيئ

َع  ع تاريَخ عالقات إسرائيل بالله، توسَّ رصِّ
ُ
ومن خالل اقتبال اآلالم التي ت

ما صار  بقدر  وط��ن  امتالك  المقصود  يعد  ول��م  وتعّمق،  األرض  مفهوُم 
 الله على العالم، ونشر السالم بين جميع الناس. ويقول لنا 

ّ
شمولّية حق

الرّب، في نهاية المطاف، إّن األرَض هي للودعاء، لصانعي السالم، ويجب 
أن تصبح ’وطن ملك السالم‘. 

ا يحلم أبناء  ا مادّيً
ً
ومن ثّم، مع مجيء المسيح، لم تعد أرُض الميعاد مكان

الشعب المختار باحتالله، بعد أن يطردوا منه السّكاَن الذين عاشوا فيه 
م. 

َ
م��ّدة ق��رون. أرض الميعاد هي ملكوُت الله، أعني حضور الله في العال

وال��خ��روج م��ن ع��ب��ودّي��ة ف��رع��ون وال��دخ��ول إل��ى أرض الميعاد، تلك األرض 
ي عن االستعباد 

ّ
قان في العهد الجديد بالتخل

ّ
التي يرثها الودعاء، يتحق

��ح��اِد بالله والحياِة 
ّ
للشهوات، وال سّيما شهوة العنف، والدخول إلى االت

معه، حياٍة نعبد فيها الله بحرّية، حياٍة يسكنها المسيح كلمة اآلب األزلّي، 
يها قدرة الروح القدس.

ّ
وتنق

انجاز جديد للجيش ومناداة على قاتل بشير!

ب��ارزًا من شأنه تشجيع الجهود الداخلية والغربية  انجازًا عسكريًا واستخباريًا 
ال��ج��ي��ش وم���ده بالمساعدات  م��ل��ف دع���م  ال��ج��اري��ة الع����ادة ت��ح��ري��ك  والخليجية 
التسليحية الثقيلة على غرار ما تردد منذ تحريك العالقات اللبنانية السعودية 
في ظل الدعوة السعودية الموجهة الى الرئيس عون في شأن تعويم الهبة 
السعودية للجيش. كما ان هذه العملية التي تمكن الجيش من خاللها من 
توقيف 11 عنصرًا في تنظيم "داعش" على رأسهم "أمير" التنظيم في عرسال 
العسكريين  مصير  تقصي  على  المحتمل  ال��ب��اب  تفتح  أم���ون  يوسف  أحمد 
ل��دى "داع��ش" والذين غابت أي معلومات عن مكان  اللبنانيين المخطوفين 
احتجازهم وظروفه منذ مدة طويلة، علمًا ان هذا الملف أثير بقوة قبل أيام في 
مناسبة عيد االستقالل حيث أكد قائد الجيش، العماد جان قهوجي استمرار 
الجهود بال انقطاع من أجل جالء مصير العسكريين المخطوفين والعمل على 

تحريرهم. 
أخ���رى نجحت فجر  ال��ج��ي��ش تدعمها وح����دات عسكرية  م��خ��اب��رات  وك��ان��ت 
أمس في االطباق على احدى الخيم في مخيم للنازحين السوريين في وادي 
األران��ب بعرسال بناء على معلومات عمليات مراقبة ورص��د طويلة للمجموعة 
االرهابية التي ك��ان يقودها احمد يوسف أم��ون. واث��ن��اء عملية الدهم حصل 
اشتباك بين القوة المهاجمة وعناصر "داعش" استمر نحو 40 دقيقة وانتهى 
باصابة أمون اصابات بالغة في رجليه وتوقيفه مع 10 ارهابيين آخرين باشرت 
مخابرات الجيش استجوابهم فور نقلهم الى مركز توقيفهم. وأوضحت قيادة 
الجيش في بيانها عن العملية ان الموقوف أم��ون متورط في أوق��ات سابقة 
في تجهيز سيارات مفخخة وتفجيرها في مناطق لبنانية عدة منها الضاحية 
الجنوبية باالضافة الى اشتراكه في كل االعتداءات على مراكز الجيش خالل 
احداث عرسال وقتل مواطنين وعسكريين من الجيش وقوى االمن الداخلي 

والتخطيط في اآلونة االخيرة الرسال سيارات مفخخة الى الداخل اللبناني. 
ونّوه رئيس الجمهورية العماد عون بالعملية االستباقية للجيش بعدما اطلع 
على تفاصيلها صباحا، قائاًل ان مثل هذه العمليات النوعية تعزز االستقرار 
وتضع حدًا للمخططات االرهابية وتكشف القائمين بها. كما اتصل رئيس 
الوزراء المكلف سعد الحريري بالعماد قهوجي واطلع منه على تفاصيل العملية 
وهنأه بنجاحها. وتحدثت معلومات عن عملية مراقبة سابقة دقيقة تولتها 
مخابرات الجيش لمجموعات من "داعش" في محيط عرسال أمكن من خاللها 
رصد تحركات مشبوهة حول تنقالت كانت هذه المجموعات تهيئ لها عبر 
السورية وج��رود عرسال.  الزبداني  الطرق بين منطقة  األران���ب واح��دى  وادي 
وحين حصل تجمع العناصر االرهابية في احدى الخيم بوادي االرانب لم تفصل 
س��وى فترة قصيرة بين تجمعها وب��دء عملية التطويق والدهم التي ق��ام بها 
الجيش وأدى عامل المباغتة الى نجاح العملية في توقيف افراد المجموعة كلها 

ولم يصب أي جندي في القوة المهاجمة.

التأليف جامد
ف��ي غ��ض��ون ذل����ك، ل��م ي��ط��رأ ج��دي��د ع��ل��ى عملية ت��أل��ي��ف ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي ال 
التي تعترضها على جمودها. واك��دت مصادر في "تيار  العقد االخيرة  ت��زال 
الحكومة جامدة لكن محركات  تاليف  ان عملية  ل�"النهار"  المستقبل" أمس 
ان  ونفت  منخفضة.  بوتيرة  تعمل  انها  ول��و  العمل،  ع��ن  تتوقف  ل��م  التأليف 
تكون هناك عالقة لهذا الجمود بسفر كل من وزير الخارجية جبران باسيل او 
مدير مكتب الرئيس الحريري، نادر الحريري الى الخارج. فاالتصاالت مستمرة 
ولكن بزخم أقل، فيما ينتظر رئيس الوزراء المكلف أجوبة عن محاوالت يقوم 
يزال  الحريري ال  إن  الحكومة. وقالت  ام��ام والدة  المتبقية  العقد  لحلحلة  بها 
يحاول اقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقبول ب��وزارة الصحة وهي من 
أهم الوزارات الخدماتية، في مقابل وزارة االشغال التي يطلبها حزب "القوات 
اللبنانية"، واالخير يعتبرها ترضية له بعد تعذر حصوله على وزارة سيادية. 
ولفتت المصادر الى انه سبق لبري ان قبل بحقيبة الصحة لكنه عاد وغير رأيه 

الحقا. اما على صعيد عقدة "تيار المردة " فقد اكدت المصادر ان االجتماع 
االخير الذي عقد قبل يومين بين الحريري ووفد من "المردة" كان وديًا جدًا، 
وان الحريري يحاول اقناع النائب سليمان فرنجية بالقبول بحقيبة اساسية 
قد تكون التربية غير الحقائب الثالث التي حصر مطلبه بإحداها، نظرًا الى 
تعقيدات في توزيع الحصص المسيحية ال عالقة لرئيس الوزراء المكلف بها. 

ملف بشير الجميل!
وسط هذه األجواء، شكل انعقاد المجلس العدلي للشروع في النظر في ملف 
اغتيال الرئيس الراحل الشهيد بشير الجميل حدثًا قضائيًا مثيرًا لالستغراب 
واالرت��ي��اح في آن واح��د. اذ ان فتح ه��ذا الملف يأتي بعد م��رور 32 سنة على 
اغتيال الجميل وعقدين من صدور القرار االتهامي في ملفه الذي لم يتبدل 
فيه سوى مرور الزمن. فالمتهم بارتكاب الجريمة حبيب الشرتوني ال يزال طليقا 
والمحرض على الجريمة المسؤول في الحزب السوري القومي االجتماعي نبيل 
العلم تناقلت وسائل االع��الم وفاته عام 2014. وق��رر المجلس العدلي أمس 
تسطير كتاب الى الجهات المختصة لبيان ما اذا كان قيد العلم شطب بالوفاة 
كما قرر اص��دار ق��رار مهل في حق الشرتوني الفار من العدالة لتسليم نفسه 

خالل 24 ساعة وقبل موعد الجلسة المقبلة في 3 آذار 2017.

اليمين الفرنسي يختار غدًا 

"الليبرالي االجتماعي" رئيس ال��وزراء سابقًا آالن جوبيه )71 سنة(، أمس آخر 
ال���دورة الثانية األخ��ي��رة من  أسلحتهما ف��ي المنافسة التي ستحسم غ��دًا ف��ي 

االنتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي.
وفي مواجهة يسار متدني الشعبية ومنقسم، ستتاح للفائز في هذا االقتراع 
التمهيدي االحد فرصة قوية، استنادًا الى استطالعات ال��رأي، للفوز برئاسة 

فرنسا في أيار 2017 في مواجهة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.
وقال جوبيه إن "االنتخابات التمهيدية االحد المقبل هي في الحقيقة الدورة 

األولى من االنتخابات الرئاسية، والكل يشعر بذلك جيدًا".
وأضاف: "اعتقد اني، ببرنامجي، مؤهل أكثر للفوز على مارين لوبن"، مقدمًا 
بأنه  يصفه  ال��ذي  فيون  مواجهة  ف��ي  االجتماعي"  "الليبرالي  المرشح  نفسه 

"ليبرالي متطرف". وعقد المرشحان آخر اجتماعاتهما في باريس ونانسي.
التمهيدية غير  االنتخابات  التلفزيونية األخيرة في هذه  المناظرة  وخ��الل 
المسبوقة في تاريخ اليمين الفرنسي مساء الخميس، هيمن حجم االصالحات 
التي يريدانها على النقاشات التي طغت عليها االرقام وافتقرت الى الحماسة.

ورسم فيون، الذي عرض مشروعًا اقتصاديًا يذكر بسياسة رئيسة الوزراء 
البريطانية مارغريت ثاتشر، صورة لفرنسا وهي منهكة "تكاد تلفظ أنفاسها"، 

قائاًل إنه آن آوان "نزع البيرقراطية عنها" النعاشها.
"غني  بلد  باعتباره شخصية جامعة في  منافسه جوبيه، فقدم نفسه  أم��ا 
بتنوعه" واعتبر انه من "المستحيل" ان يفرض على الفرنسيين "العمل أكثر 

مع آجر أقل"، تعليقًا على نية فيون زيادة ساعات العمل االسبوعية الى 39.
وبعدما وصف في الحملة االنتخابية ب�"النعومة"، اتهمه فيون بأنه "ال يريد 

تغيير االمور فعال".
وأظهر استطالع للرأي أجري بعد المناظرة ان 57 في المئة من المشاهدين 
اعتبروا فيون أكثر إقناعًا، مقابل 41 في المئة لجوبيه. وتوقعت آخر استطالعات 

للرأي فوز فيون ب� 65 في المئة من األصوات.
وأكد جوبيه انه "ساقاتل حتى النهاية مع ارادة الفوز"، مشيرًا الى انه "من 
الحياة السياسية في حال  اث��ارة مسألة احتمال انسحابه من  السابق ألوان���ه" 

هزيمته أمام فيون. غير انه أعلن انه سيساند خصمه اذا فاز عليه.
وفي مؤشر الهمية هذا االقتراع، تابع أكثر من 8,5 ماليين شخص المناظرة 
التي بثتها قناتان للتلفزيون، أي بزيادة ثالثة ماليين متفرج مقارنة بالمناظرة 

السابقة.

العراق يجهز قوة خاصة القتحام تلعفر   

المشكلة في معظمها من فصائل شيعية دربتها إيران وكانت مشاركتها 
في هجوم الموصل قد أثارت مخاوف من أعمال قتل طائفي.

وأوضح الهاشمي أن القوة التي ستضم 3500 رجل الجاري تجهيزها 
القتحام تلعفر ستعمل انطالقًا من قاعدة جوية جنوب المدينة. وأضاف 

أن قوات الحشد الشعبي ستبقى خارجها وتفرض عليها حصارًا.
وت��ح��رص ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ى ت��ب��دي��د ال��م��خ��اوف م��ن أع��م��ال قتل 
رواب��ط  إل��ى  مشيرة  بالتدخل،  تركيا  ه���ددت  بعدما  تلعفر  ف��ي  طائفي 

تاريخية بالتركمان في العراق.
وفر آالف من المدنيين من تلعفر هذا األسبوع مع تقدم قوات الحشد 

الشعبي صوبها.
وق���ال الضابط ف��ي ج��ه��از مكافحة اإلره���اب ف��اض��ل ال��ب��رواري :"ه��ن��اك 

الكثير من المدنيين والنازحين. ال نستطيع استخدام دباباتنا".
هم  تمييزهم.  ال نستطيع  تغادر.  والناس  نأخذ حيًا  :"نحن  وأض��اف 

يطلقون الصواريخ ويصيبون المدنيين".

تقدم إضايف للنظام يف حلب وبوتين

الكردية في شمال المدينة. وتحدث المرصد عصرًا عن وصول أربعة اطفال 
الى الشيخ مقصود قادمين من شرق المدينة.

وقال ان عشرات العائالت حاولت أمس الفرار من حي بستان الباشا الى 
الحي  الفصائل منعوا عبورها واستهدفوا  الشيخ مقصود، لكن مقاتلي 

بقذائف، مما أدى الى اصابة مدنيين بجروح احداهما امرأة.
كذلك اعلن المرصد ان غارات جوية على قريتين في ريف حلب الغربي 

تسببت بمقتل 18 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال.
وعلى جبهة اخرى في شمال غرب سوريا، احصى المرصد مقتل ثالثة 
مدنيين جراء غارات لم يعرف ما اذا كانت سورية أم روسية على دار صغيرة 
للتوليد في قرية بريف ادلب الشمالي. وتسببت الغارت بخروج المشفى 

عن الخدمة.

خطر التصعيد
وأث��ار مقتل ثالثة جنود أت��راك  الخميس في الذكرى السنوية األولى 
إلسقاط تركيا طائرة حربية روسية فوق سوريا مخاوف من احتمال تصعيد 
الباب، آخ��ر المعاقل الحضرية  الصراع المعقد أص��اًل. ويضع التقدم نحو 
لتنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(  في ريف حلب الشمالي، المعارضة 
مع  محتملة  مواجهة  ف��ي  وال��ع��رب  التركمان  عليها  يغلب  التي  المسلحة 
المقاتلين األك��راد والقوات الحكومية السورية. وق��ال الجيش إن جنديًا 

تركيًا قتل وجرح خمسة في اشتباكات مع  "داعش" الجمعة.
وذك��ر أن أربعة من مقاتلي المعارضة السورية الذين تدعمهم  أنقرة 
ال���24  الساعات  التي حصلت خ��الل  ف��ي االشتباكات  قتلوا وأص��ي��ب 25 
أه��داف  التركية تواصل قصف  المقاتلة  الطائرات  أن  االخ��ي��رة. وأض���اف 
للتنظيم الجهادي قرب الباب. وبحث الرئيس التركي طيب إردوغ��ان مع 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين في الهجوم على جنود أتراك في سوريا  
وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن إردوع��ان أبلغ الرئيس الروسي 
أن تركيا تحترم وحدة األراض��ي السورية وأن التوغل الذي بدأته في آب 
لطرد "داع���ش" من الحدود دليل على ع��زم أنقرة على محاربة الجماعات 
المتشددة. وأعلن الكرملين أن النقاش في شأن سوريا كان بناء وإن كال 

الجانبين وافق على مواصلة الحوار لتنسيق الجهود ضد اإلرهاب الدولي.
وقالت مصادر تركية إن الرئيسين اتفقا على السعي الى حل األزمة 

اإلنسانية في حلب.  

فاطمة عبدالله

ل��ن نحّمل أدي��ل وح��ده��ا نهضة 
ب��رن��ام��ج )"أم ت��ي ف����ي"( م���رَّ على 
م�����دى م����واس����م ب����ح����االت ص��ع��ود 
وت������راج������ع، وت����ف����اوت����ت ف���ق���رات���ه 
الكوميدية  ت��ه  وق��راء وضحكاته 
ل���ل���ح���دث، ل���ك���ّن���ه���ا "اك���ت���ش���اف" 
ل���م���ص���ل���ح���ت���ه، وإض��������اف��������ة. ل��م��ح 
ال���ُم���ش���اه���د ف����ي ال���ش���اب���ة ل��ح��ظ��ة 
ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ي��ب��ت��س��م ل����ه����ا. م��ن 
ك���"ح��ال��ة"  إل��ي��ه��ا  ال��ن��ظ��ر  المبالغة 
العدم،  من  البرنامج  استخرجها 
أّي من حيث ال مثيل لشخصها، 
ق��رار  "م��ف��اج��أة"،  بالطبع  لكّنها 
فقرة  ف��ي  بإطاللتها  "ال��م��غ��ام��رة" 
إل����ى ج���ان���ب ع�����ادل ك�����رم، ج���ريء 
وم�������دروس، واك����ب ال��ح��اج��ة إل��ى 
"هّز" الُمشاهد بالطاقة واإليجاب 

ومنطق "النفضة".
أديل ورقة ناصر فقيه وعادل 

ك���رم ال��راب��ح��ة. ع���دم "ال��ت��ف��ذل��ك" 
��ب ال��ُم��ش��اه��د ب��ه��ا، و"غ���راب���ة"  ح��بَّ
ال���ل���ه���ج���ة وال������م������ف������ردات. "إن������َت 
لبيت  ق��ش��اع  بيت  م��ن  مقّضيها 
رق����اع وأن����ا ع���ن راق���ب���ل���ك"، ت��ق��ول 
ل�����ك�����رم ال����ض����اح����ك ل�����ه�����ا، وه�����ذه 
ال��ت��رج��م��ة: "أن����َت تمضي ال��وق��ت 
ه��ن��ا وه��ن��اك، فيما أن���ا أراق����ُب ما 
ي���ج���ري". ال��ل��ه��ج��ة ع��ن��ص��ر ن��ج��اح، 
��م��ا اح���ت���ّدت، ت��رك��ت ضحكة. 

ّ
ك��ل

مضمون  تلقينها  ت��ن��ق��ذ  أدي����ل 
ل 

ّ
تقل العفوية.  بقراءتها  الفقرة 

اإلح������س������اس ب���������أّن ال���ت���ف���اص���ي���ل 
م���دروس���ة وال خ����روج ع���ن ال��ن��ّص 
أنملة )م��ن ثغر "ه��ي��دا ح��ك��ي"(. 
����ي����ه����ا ب����ال����ت����واض����ع 

ّ
وه���������ي ب����ت����ح����ل

والتنكيت على النجومية، تريح 
"صوته"  اعتبارها  في  الُمشاهد 
الصريح البسيط. ُيخطئ النّص 
وأراده���ا  أخ���رى  أدوارًا  لها  حمَّ إن 
��ك��ة  ع���ل���ى س��ب��ي��ل ال���م���ث���ال م��ض��حِّ

ب��������أّي ث����م����ن. ه�����ي ب����آرائ����ه����ا ف��ي 
ال��ش��اش��ة، تختزل في  إخ��ف��اق��ات 
ُم��ش��اه��د بصرف  أيِّ  ال��غ��ال��ب رأي 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ان��ف��ع��االت��ه وط��ري��ق��ة 
ت����ع����ب����ي����ره. "إي���������ش ع������ن ت��ع��م��ل 
استنكار  ِفْزيون"، 

ْ
عالَتل هيدي 

أول  أم��ام  شعبوي ينهض فجأة 
مستوى استفزازي، وهذه لهجة 
أدي����ل وخ��ط��اب��ه��ا ال��ن��ق��دي، وه��و 
لسانها،  على  لطيف  استهجان 
على  ورد  إن  ص��ب��ي��ان��ي  إن��ش��ائ��ي 

لسان ناقد محترف.
خ�������ب�������ري�������ات أدي��������������ل ك����ِك����ب����ر 
������س������ي������س������ة" ف�������ي ال����������رأس 

ُ
"ال������خ

و"التعريم" تحت أضواء الشهرة، 
األكتاف  على  حملها  م��ن  ألطف 
ولعبة قمر أو هيفا وهبي. فلتكن 

هي. النّص أحيانًا َحْبس. 

fatima.abdallah@annahar.com.lb
Twitter:@abdallah_fatima 

شاشة

"هيدا حكي" قبل أديل وبعدها
حين أطّلت أديل جمال الدين للمرة األولى، بدا أّن "هيدا حكي" 

عثر على إضافة. شابة من الكورة، آتية بلهجتها وعفويتها إلى 
منزل الُمشاهد. حلقة تلو أخرى، يتأّكد أّنها تترك فارقًا ُمنتَظرًا.
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

مي المعتزلة. 3- عائلة ممثلة فرنسية ولدت 
ّ
 عدة مرات. 2- رأس متكل

ً
1- رواية انكليزية لدانيال ديفو 1719 انتجت فيلما

1966 - أرخبيل إسباني في المتوسط. 4- ذهبت - تسير على القوائم األربع - أّمرن. 5- من مؤلفات سعيد عقل. 6- شحذ 
 .

ً
ة - مادة قاتلة. 8- أحد آلهة الميثولوجيا الهندية - منطقة روسّية باردة جدا

ّ
ة ورق

ّ
- امتالك - سال الدمع. 7 - رزانتك - خف

9- يسكن ويثبت  - مصّور. 10- سّوفهما وأّجلهما - طلبا النجاة. 11- بنات الملوك - اقتراب. 12- نهائية - عملة عربية.

1- ميخائيل نعيمة. 2- روسيا البيضاء. 3- يراهنا - اآلج��ن. 4- مير - فّسر - تفال. 5- اغتنم - تاليران. 6- ال - 
آب - ُمن - هنا. 7- مغادرتك - أم. 8- جابورا - األّمي. 9- درْرَن - مّجوا - رف. 10- ليماسول - ترى. 11- أرازنكما. 

12- ترانسيلفانيا.

1- مريم المجدلية. 2- يوري غاغارين. 3- خسارة - ابرمنا. 4- ايه - مادونا. 5- أأنف - بّرر - ساس. 6- يائسة - تأموري. 
. 9- عيلتي - االتنا. 10- يضافرهما - ركن. 11- ماجالن - مرامي. 12- 

ّ
7- ل. ل. - راقك - جالل. 8- نبا - لن - أو - زف

تاناناريف - ا. ا.

1- مؤسسا روما االسطورّيان أرضعتهما ذئبة. 2- قبيلة عربية عدنانية أشهر فروعها بكر وتغلب. 3- رأيتّن - ترعت 
وتعّبأت. 4- نلحس - إشعالهما. 5- أقمار اصطناعية سوفياتية - عظام بالية. 6- متشابهان - مرض - عسل. 7- شاعر 
 - مقبل. 8- حمق - ملكة مصرية ابنة تحوتمس 1 وزوجة تحوتمس 2. 9- 

ً
مخضرم هجا النبي ثم أقبل عليه معتذرا

ناصرك - كذب. 10- غالباه في الزيادة - بين أسود وأبيض. 11- وحدة قياس - سوء خلق - خاصتنا. 12- ملك اسرائيل 
بعد انقسام مملكة سليمان.

حل الشبكة السابقة

نمضامتنانحنياني

ةجحلريرخويتقلوت

ه�اكزعموه�مسمااكص

قماه�ابسحيقتووحا

ه�جتومده�نتنزسرضع

قلكراوحفيفجلاتد

وامانتاده�نتاقفس

حل الشبكة السابقة
ورد

الكلمة 
مدينة فرنسية

طريقة الحل 
ابحث عن كلمات هذا النص واشطبها في كل 
االتجاهات فتبقى لك عدة احرف تؤلف بالتالي 

كلمة السر.

نحن نتنّهد ومع تنّهداتنا يتصاعد همس الزهور وحفيف األوراق وخرير السواقي أّما أنتم فتضحكون وقهقهة ضحكاتكم تمتزج 
بسحيق الجماجم.
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رقم 4196 - مستوى سهل 

حل سودوكو رقم 4195

قواعد اللعبة 
أمامك شبكة من 81 خانة، 9X9 مقسمة 9 

مربعات 3X3 عليك ملء الخانات الفارغة بأرقام 
من 1 الى 9 مراعيًا عدم تكرار اي رقم في أي خط 

افقي وعمودي وداخل كل مربع.

مستويات اللعبة 

تطرح هذه اللعبة على مستويات ثالثة هي: سهل، متوسط وصعب. 
يحدد كل مستوى وفقًا لعدد االرقام التي نضعها مسبقًا في خاناتها 

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.
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647219835

893765124

215348769

كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

هنري زغيب يوّقع "مطر الحب"
في سياق نشاطات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب تحتفل دار سائر المشرق 
ومنشورات درغام بإطالق الكتاب الجديد للشاعر هنري زغيب "داناي... مطر الحب" 

ف بين الساعة 3:00 والساعة 6:00 مساء السبت 
ّ
عه المؤل

ّ
)ابتهاالت عاشقة شعرًا ونثرًا( يوق

3 كانون األول في جناح "دار سائر المشرق" مجّمع "بيال"، بيروت.

معرض األشغال في بيت شباب
دعت إدارة المعهد اللبناني – مستشفى بيت شباب، الى افتتاح "معرض األشغال الحرفية 
الفنّية السنوي" والذي يقام برعاية السيدة روز انطوان الشويري. الخميس 1 كانون األول 

الساعة الرابعة بعد الظهر.

مجتمعنا
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84 ســـنـة

سليم نصار  
كاتب وصحافي لبناني

ف����ي خ���ط���اب���ه األخ����ي����ر ش�����دد ال��س��ي��د 
ح���س���ن ن���ص���رال���ل���ه ع���ل���ى م���س���ان���دت���ه 
ل��ح��ل��ف��اء "ح�����زب ال���ل���ه"، م��ع��ل��ن��ًا اح��ال��ة 
األمور المتعلقة بتأليف الحكومة الى 
رئيس المجلس نبيه بري. وُيستفاد 
التفرغ  أنه جّير مسؤولية  من كالمه 
ل���م���راق���ب���ة ت���أل���ي���ف ح���ك���وم���ة ال���وح���دة 
الديبلوماسية  الواجهة  الى  الوطنية 
التنمية  "كتلة  رئيس  يمثلها  التي 

والتحرير" أفضل تمثيل.
"األستاذ" نبيه، الذي مارس مهنة 
رائدًا  المحاماة في سن مبكرة، كان 
في الحركة الطالبية، ورئيسًا لطالب 
السياسية  وال��ع��ل��وم  ال��ح��ق��وق  ك��ل��ي��ة 
في الجامعة اللبنانية. وبعد تخرجه، 
الصغيرة  الشلة  الى  االنضمام  اختار 
الصدر.  موسى  االم���ام  من  الموثوقة 
االم��ام  كلفه  الثقة،  تلك  على  وب��ن��اء 
ت��ن��ظ��ي��م ع���الق���ات م���ع م��غ��ت��رب��ي أب��ن��اء 
ال��ج��ن��وب ف���ي اف��ري��ق��ي��ا. وب���ع���د ف��ت��رة 
ق��ص��ي��رة، رشحته ثقة االم���ام ب��ه ألن 
ي���ك���ون م��ب��ع��وث��ه ال����دائ����م ال����ى ي��اس��ر 
الفلسطينية  الحركة  وق��ادة  عرفات 

في لبنان.
ع��ق��ب اخ��ت��ف��اء االم�����ام ال���ص���در في 
ل��ي��ب��ي��ا ع���ام 1978، ت��ول��ى ن��ب��ي��ه ب��ري 
اع����ادة اح��ي��اء "ح��رك��ة أم����ل". وهيأته 
ال���ت���ي ش��ه��دت  أح������داث ع����ام 1984 
هزيمة الجيش اللبناني في الضاحية 
الجنوبية وبيروت الغربية، ألن يكون 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��ش��ي��ع��ي��ة ال��م��ق��رب��ة من 

الرئيس حافظ األسد.
في مؤتمَري جنيف ولوزان اللذين 
ُعقدا لحل األزمة اللبنانية المتنامية، 
برز نبيه بري كمحاور عنيد لجهة دعم 
أو  السياسية،  الطائفية  ال��غ��اء  مبدأ 
حتى القبول بستة رؤساء جمهورية 
يتناوبون السلطة مداورة خالل ست 
س���ن���وات. ووص��ف��ه ك��ري��م ب��ق��رادون��ي 
بأنه كان يحلم ألن يكون أول رئيس 

شيعي لجمهورية لبنانية جديدة.
ول��ك��ن دخ�����ول "ح�����زب ال���ل���ه" على 
خ��ط ال��م��ق��اوم��ة ال��وط��ن��ي��ة، ب��دع��م من 
ايران، بّدل صورة الساحة السياسية 

ال���ى ض��م��ور نفوذ  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وأدى 
"حركة أمل"، واقتصار نشاطها على 
ال��خ��دم��ات االج��ت��م��اع��ي��ة واالس��ت��ئ��ث��ار 
ال���دول���ة. وي��ب��دو أن  بغالبية وظ��ائ��ف 
الدول الغربية ساهمت في تقليص 
ال���ط���ائ���رة  ب���ع���د خ���ط���ف  "أم��������ل"  دور 
الى مطار بيروت  المدنية االميركية 
راك���ب  وق��ت��ل   )1985 ح���زي���ران   14(

ورمي جثته على أرض المطار.
عقب تلك الحقبة الرمادية، سرق 
"ح����زب ال��ل��ه" م��ن "أم�����ل" ك��ل اآلم���ال 
خصوصًا  الشيعة،  بزعامة  المتعلقة 
لبنان،  م��ن  الغربي  النفوذ  ط��رد  بعد 
واالت����ف����اق م���ع ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون 
له  اع��الن تحالف وثيق يضمن  على 
مستقبله السياسي. وقد تحقق هذا 
الوعد بعد انتظار طويل، كان لسعد 
تعطيل  ف���ي  األول  ال�����دور  ال��ح��ري��ري 

فاعلية الفريق المعرقل.
الجمهوري  ال��ق��ص��ر  ب��ل��وغ  أن  وب��م��ا 
ال يكتمل من دون تشكيل حكومة 
برنامج  بتنفيذ  تهتم  وط��ن��ي  ات��ح��اد 
ازدادت  ع�������ون،  م���ي���ش���ال  ال���رئ���ي���س 
أصوات المطالبين بضرورة تسهيل 
وطالبت  الحكومة.  تشكيل  عملية 
الصحف بأهمية ملء شغور الحكومة 
بهدف تسهيل عملية الدمج والوفاق 
آذار.  وف��ري��ق 14  آذار  ف��ري��ق 8  ب��ي��ن 
وذكرت أيضًا أن الحكومة االنتقالية 
عالية  بكفاية  رئاستها  ت��ول��ى  ال��ت��ي 
ت��م��ام س���الم، ي��ج��ب االس��ت��ع��اض��ة عن 
حكومة  ب��ت��أل��ي��ف  ال��م��وق��ت��ة  مهمتها 
السياسية،  ال��ق��وى  لمختلف  ممثلة 
أي ح���ك���وم���ة ي���ت���م ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا ع��ب��ر 

استشارات نيابية ملزمة.
الملحة ينطلق  الحاجة  ه��ذه  وم��ن 
ال��س��ؤال األول، ع��ّم��ا اذا ك���ان "ح��زب 
برئاسة  ج��دي��دة  يريد حكومة  ال��ل��ه" 
س��ع��د ال���ح���ري���ري ال�����ذي ان��س��ح��ب من 
حفل االستقالل كي ال يصافح سفير 
س���وري���ا ف���ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ي ع��ب��دال��ك��ري��م 
ع���ل���ي. ع��ل��م��ًا أن ال����ح����زب ح������ارب في 
سوريا، وفقد أكثر من 1600 شاب، 
حفاظًا على نظام أعلن سعد الحريري 

أنه سيخاصمه.
ال���ج���دي���د ال�����ذي ط����رأ ع��ل��ى م��رح��ل��ة 
ال����ت����ك����ل����ي����ف ه�������و ظ������ه������ور خ����الف����ات 

ع��ل��ى ت���وزي���ع ال��ح��ص��ص وال��ح��ق��ائ��ب 
السيادية. خصوصًا بعدما اتفق عون 
والحريري على مشاركة كل األطراف 
بغرض انشاء حكومة جامعة شاملة، 
البرلمانية  االنتخابات  اج���راء  تتولى 
في حزيران المقبل. ويرى المراقبون 
ال���ح���ق���ي���ق���ي س��ي��ن��ف��ج��ر  ال�����خ�����الف  أن 
خ���الل االت��ف��اق على ق��ان��ون انتخابي 
ي���رض���ي ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن وال��م��س��ل��م��ي��ن 
م��ع��ًا. وه���و أم���ر ب��ال��غ ال��ص��ع��وب��ة كونه 
لقانون  معارضة  الجتهادات  يخضع 
الدوائر  قانون  من  وقريبة  الستين، 
في  ب��ري  نبيه  أراح  ال���ذي  المختلطة 

منطقة الجنوب.

ال���م���ف���اج���أة األول�������ى ال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا 
الرئيس عون تمثلت في زيارة األمير 
خ���ال���د ال���ف���ي���ص���ل، م��س��ت��ش��ار ال��م��ل��ك 
المكرمة  مكة  منطقة  وأمير  سلمان 
ب��اس��م العاهل  ال��ت��ي حملها  وال��دع��وة 
السعودي لزيارة المملكة، ووعد عون 
بتلبيتها في أقرب فرصة، القتناعه 
بأن الزيارة قد تفرج عن هبة الثالثة 
باليين دوالر للجيش، كما قد تفرج 
عن قرار سفر سكان مجلس التعاون 

الخليجي الى لبنان.
ال��م��ب��ادرة مفاجأة  ت��ل��ك  ث��م تبعت 
ب��ارس��ال وزي��ر  ق��ام��ت بها قطر  ثانية 
آل  عبدالرحمن  بن  محمد  خارجيتها 
لتهنئة  الجمهوري  القصر  الى  ثاني 
العماد عون، وتوجيه دعوة رسمية له 
لزيارة الدوحة. وكان لقطر دور كبير 

في تجاوز أزمة الفراغ السياسي عام 
الدوحة  باتفاق  كللت  التي   ،2008
ال���ذي اع��ُت��ِب��ر تثبيتًا ل��م��ب��ادئ ات��ف��اق 
ال���ط���ائ���ف، وح������اًل م���رض���ي���ًا الن��ت��خ��اب 

ميشال سليمان.
قام  اللتين  الزيارتين  أن  والثابت 
بهما األمير خالد الفيصل ومحمد بن 
المسافة  قربتا  ثاني  آل  عبدالرحمن 
العربي،  ولبنان  االي��ران��ي  لبنان  بين 
األم�����ر ال�����ذي ق���د ي��س��ت��غ��ل��ه ال��رئ��ي��س 
طهران  بين  المسافة  لتجسير  ع��ون 
وال�����ري�����اض. خ��ص��وص��ًا أن ال��ت��ق��ارب 
االي�����ران�����ي - ال���ت���رك���ي ل����م ي��ن��ج��ح ف��ي 
ترميم العالقة المطلوبة بين الشيعة 

والسّنة.
ال��م��ؤش��رات  وال����ى أن تظهر ه���ذه 
االي���ج���اب���ي���ة، س��ي��ظ��ل "ح������زب ال���ل���ه" 
الحياد  ال��وق��وف على  ب��ق��رار  محتفظًا 
في معركة تشكيل الحكومة، شرط 

أن يقوم نبيه بري بدور البديل.
ويبدو أن فقدان "الكيمياء" بين 
ع����ون وب����ري أف��ق��ده��م��ا ص��ف��ة الصبر 
واالحتمال. والدليل على ذلك قسوة 
ال��ت��ص��ري��ح ال����ذي أدل����ى ب���ه ال��رئ��ي��س 
ب بعد زي��ارة بكركي، وقوله: 

َ
المنتخ

أص��ي��ب��ت  م���ؤس���س���ات���ن���ا  ج���م���ي���ع  "ان 
المتمادي  التمديد  بسبب  بالوهن، 
لمجلس النواب، والعجز الذي وقعت 
فيه السلطة". وعلى الفور أدلى بري 
بتصريح هادف انتقد فيه "نكرزات" 
التمديد  ق���ال: "ف��ع��اًل،  ال��رئ��ي��س، اذ 
سيئ والمؤسسات أصيبت بالوهن، 
تعطيل  ولكن  فخامته.  أعلن  مثلما 
ان���ت���خ���اب ال���رئ���ي���س ك����ان أس�����وأ على 
ال��م��ؤس��س��ات ب��م��ا ف���ي ذل����ك مجلس 
النواب". وكان رئيس المجلس يريد 
ت��ذك��ي��ر ع���ون ب��أن��ه ق��اط��ع م��ع حليفه 

"حزب الله" 45 جلسة انتخاب.
كفيلة  المقبلة  األي���ام  ان  المهم، 
بينهما.  المتصدعة  العالقة  بترميم 
خ��ص��وص��ًا أن ص��ه��ر م��ي��ش��ال ع���ون، 
رئ��ي��س "ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر" وزي��ر 
الخارجية جبران باسيل يعرف جيدًا 
أنه  الوقت الضائع. ذل��ك  كيف يمأل 
طلب من وفود المدارس زيارة "بيت 
ال��ج��م��ه��وري  ال��ق��ص��ر  ال��ش��ع��ب" - أي 
- ب���ه���دف اط������الع ط�����الب ال����م����دارس 

والجمعيات  والمؤسسات  والهيئات 
األه�����ل�����ي�����ة ع����ل����ى س����ي����ر ال����ع����م����ل ف��ي 
"ال��ق��ص��ر". وال��ث��اب��ت أن ه��ذه ال��دع��وة 
لم ت��أِت من ف��راغ، بدليل أن باسيل 
طلب م��ن وف��ود شعبية أخ��رى زي��ارة 
بانتخاب  واالحتفال  الشعب"  "بيت 

رئيس شعبي.
وك���ان رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة فنزويال 
ال���راح���ل ه��وغ��و ت��ش��اف��ي��ز اب��ت��ك��ر ه��ذا 
األس����ل����وب ال��غ��وغ��ائ��ي ال�����ذي ي��رض��ي 
عن  ال��س��اذج��ة  الفقيرة  الطبقة  فيه 
المشروعة.  حقوقها  على  ال��ح��ص��ول 
ب��اس��ت��خ��دام وظيفة القصر  ك��ل ه��ذا 
الجمهوري بيتًا للشعب الذي يحمي 
الرئيس ويحافظ على مكاسبه لدى 
أنصاره. وأدت نتيجة هذه التجاوزات 
الى دم��ار االقتصاد الفنزويلي، على 
ال���رغ���م م���ن ث������روات ال���ب���الد ال��ن��ف��ط��ي��ة 
وال��م��ع��دن��ي��ة، وال����ى ت��ح��ول ال��رئ��ي��س 
الى ديكتاتور يرفض االستماع الى 

مطالب المعارضة.
حاجات  تكون  أن  الطبيعي  وم��ن 
ال���م���ت���رددي���ن ع��ل��ى "ب���ي���ت ال��ش��ع��ب" 
ف�����ي ب���ع���ب���دا أك����ب����ر م�����ن ه���ت���اف���ات���ه���م 
النهاية  ف��ي  ولكنهم  ال��ب��ي��ت.  لسيد 
التي  ال��وع��ود  بتحقيق  سيطالبونه 
أغدقها عليهم طوال فترة المعارضة 

التي أمضاها خارج الحكم.
ب��ي��ن ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي 
���ِش���رت ب��ع��د ف����وز ال��رئ��ي��س م��ي��ش��ال 

ُ
ن

ع��ون مقالة تحذير ت��دع��وه ال��ى ترك 
م��اض��ي��ه خ������ارج ب����واب����ة ال���ق���ص���ر، ألن��ه 
الحكم. والمؤسف  م��وق��ع  ف��ي  أص��ب��ح 
ي���زال يتصرف كمعارض  أن��ه ال  حقًا 
عتيق يصعب اخ��راج��ه من ذات��ه كي 
يتفرغ الى حل مشكلة شعب وصلت 
أرقام ديون بالده الخارجية الى أكثر 
مرشحة  وه��ي  بليون دوالر،  م��ن 63 
ال���80 بليونًا. وك��ل ما نملكه  لتجاوز 
ل��ت��س��دي��د ه����ذه ال��م��ب��ال��غ ال��خ��ي��ال��ي��ة، 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى غ���از ف��ي ال��ب��ح��ر تقوم 
أفقي،  بشكل  ب�"شفطه"  اس��رائ��ي��ل 
ويتنافس المسؤولون على حصص 

رفضت الشركات دفعها مقدمًا...
وما ينتظره اللبنانيون من حكومة 
لم تولد بعد، هو التقليل من فرص 

الهجرة... واالكثار من فرص العمل!

معتصم حمادة

فاجأ الرئيس محمود عباس أعضاء 
ال��م��ج��ل��س ال����ث����وري ل��ح��رك��ة "ف��ت��ح" 
ف���ي اج��ت��م��اع��ه األخ���ي���ر ف���ي رام ال��ل��ه 
ب��االع��ت��راف ب��م��وت ح��ل ال��دول��ت��ي��ن". 
الصلة  الحل على قطع  ويقوم ه��ذا 
ب��اع��ت��ب��اره��م  ال������48  فلسطينيي  م���ع 
شأنًا اسرائيليًا داخليًا، وشطب حق 
وتحويل  التوطين،  لصالح  العودة 
ال���ق���دس ب���ص���ورة غ��ام��ض��ة ع��اص��م��ة 
ل����"دول���ت���ي���ن"، اس��رائ��ي��ل م���ن ج��ه��ة، 
جهة  م��ن  الفلسطينية  و"ال���دول���ة" 
أخ����رى، ع��ل��ى أن ي��ت��م رس���م ال��ح��دود 
بين الدولتين في مفاوضات تقوم 
على مبدأ أن األرض متنازع عليها، 
وع���ل���ى م���ب���دأ ت����ب����ادل م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه 
ل������ألرض، ب��ح��ي��ث ي���ت���اح الس��رائ��ي��ل 
الواقعة  االستيطانية  الكتل  ض��م 
خلف جدار الفصل في مقابل ضم 
الفلسطينية في  السكانية  الكتلة 
ال��ف��ح��م، وت��ع��داده��ا  ع���ارة وأم  وادي 
نحو نصف مليون مواطن الى تخوم 

الدولة الفلسطينية. 
االعتراف بفشل "حل الدولتين" 
ج��������اء ب����ع����د ن����ح����و رب��������ع ق��������رن ع��ل��ى 
م����ف����اوض����ات س���م���ح���ت الس���رائ���ي���ل 
االستيطانية  م��ش��اري��ع��ه��ا  ت��وس��ي��ع 
ف���ارت���ف���ع ع����دد ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن في 
م��ن نحو  الغربية  ال��ق��دس وال��ض��ف��ة 
90 ألفًا الى ما يزيد على 750 ألف 
نتنياهو  حكومة  تملك  مستوطن، 
خطة متكاملة لرفعهم الى المليون. 
رب�����ُع ق�����رٍن ت���ده���ور ف��ي��ه االق��ت��ص��اد 
ًا ال  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ح���ت���ى ب�����ات ج������زء
ي��ت��ج��زأ م��ن االق��ت��ص��اد االس��رائ��ي��ل��ي، 
الفلسطينية  ال��س��ل��ط��ة  وت���ح���ول���ت 
الملزمة  االتفاقات  عبر سلسلة من 
الى وكيل لالحتالل، أمني واداري، 
ت���ق���ي���ده���ا اش�����ت�����راط�����ات ال���ج���ه���ات 
لخزينة  تمويلها  لوال  التي  المانحة 
ال��س��ل��ط��ة ل���ش���ه���دت األوض��������اع ف��ي 
ال���ض���ف���ة ان���ه���ي���ارًا م���أس���وي���ًا ت���ح���اول 
س���ل���ط���ات االح�����ت�����الل ع���ل���ى ال������دوام 
لتوفير  المطلوبة  ب��ال��ق��وة  ال��ت��دخ��ل 
المال الالزم، خاصة لألجهزة األمنية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت��ك��ري��س ال���واق���ع 

القائم كحل دائم، بحيث ال يتجاوز 
سقف الحل مع الجانب الفلسطيني 
في حدود األقصى ادارة ذاتية ذات 
صالحيات موسعة على السكان ال 
تطال المنطقة )ج( ]60 في المئة 
م����ن أراض��������ي ال���ض���ف���ة[ اال ب���ح���دود 
ضيقة، وال ترقى هذه الصالحيات 
ال���ى م��س��ت��وى "ال���دول���ة"، وان يكن 
الحالية يوحي  المظاهر  من  الكثير 
في  يعيشون  الفلسطينيين  ب���أن 
ظ����ل دول������ة ل���ه���ا ع��ل��م��ه��ا ون��ش��ي��ده��ا 
ال��وط��ن��ي ووزارات����ه����ا وم��ؤس��س��ات��ه��ا، 
األرض،  ع��ل��ى  ال���س���ي���ادة  دون  م���ن 
ودون ح��دود ال تستطيع دوري��ات 
االح��ت��الل انتهاكها ف��ي ك��ل لحظة 

بذرائع أمنية مختلفة.
اق��������������رار ع������ب������اس ب������م������وت "ح�����ل 
ال��دول��ت��ي��ن" ل���م ي��وف��ر س��ب��ب��ًا ك��اف��ي��ًا 
ل���ل���دخ���ول ف����ي م���راج���ع���ة س��ي��اس��ي��ة 
للتجربة التفاوضية مع اسرائيل في 
ظل اتفاق أوسلو، بل اعتبره مدخاًل 
ل��ل��ح��دي��ث ع��ن "ال��خ��ط��ر" ال���ذي ب��ات 
الفلسطينية".  "الشرعية  يتهدد 
وك����ان واض���ح���ًا أن ع��ب��اس ل���م يكن 
ي��ع��ن��ي ب���ال���خ���ط���ر وص������ول خ���ي���ارات���ه 
ب��ل كان  ال��ى االف���الس،  السياسية 
ال��ت��ي تمارس  يشير ال��ى ال��ض��غ��وط 
العربية"  "ال��رب��اع��ي��ة  ق��ب��ل  م��ن  عليه 
الس���ت���ع���ادة دح������الن واخ�����وان�����ه ال���ى 
ص���ف���وف "ف�����ت�����ح"، ع��ش��ي��ة ان��ع��ق��اد 
كان  كما  للحركة.  السابع  المؤتمر 
ي��ش��ي��ر ال����ى ت��ح��رك��ات دح�����الن بين 
دول�����ة االم�������ارات وال���ق���اه���رة، الدارة 
معركته ضد عباس وقيادة "فتح" 
ال��ح��ال��ي��ة، وال��ت��ه��دي��د ب��ع��ق��د مؤتمر 
م��������واٍز ل���م���ؤت���م���ر "ف�����ت�����ح"، ف����ي غ���زة 
والقاهرة، مما من شأنه أن يشوش 
ع��ل��ى م��ؤت��م��ر "ف���ت���ح"" ف���ي رام ال��ل��ه 
وع���ل���ى ن��ت��ائ��ج��ه، وي��ف��س��ح ال��م��ج��ال 
لتعزز ضغوطها  العربية  للتدخالت 
ع��ل��ى ع���ب���اس، ب���دع���وى أن ت��رت��ي��ب 
ص��ف��وف "ف���ت���ح" ه���و ال���ش���رط ال���الزم 
وأن  الفلسطيني،  الصف  لترتيب 
"فتح" المشتتة بين أكثر من تيار 
لن يكون بامكانها أن تمسك بزمام 
الفلسطينية،  ال��ح��ال��ة  ف���ي  األم�����ور 
ول���ع���ل ه����ذا م���ا دف����ع ع���ب���اس ل���زي���ارة 

أردوغ���ان  الرئيس  ليطالب  أن��ق��رة، 
ب��ال��ض��غ��ط ع��ل��ى "ح���م���اس" ح��ت��ى ال 
تعطل حضور أعضاء مؤتمر "فتح" 
م����ن ال���ق���ط���اع م����ن ج���ه���ة، وح���ت���ى ال 
تسمح لدحالن بعقد مؤتمر خاص 
به في غزة باعتباره مؤتمرًا فتحاويًا 

موازيًا لمؤتمر عباس وقيادته.
وهذا أيضًا ما دفع عباس لزيارة 
الدوحة، ليبحث مع قيادة "حماس" 
ال���ح���ال  ف����ي  ال����ص����دع  رأب  ام����ك����ان 
الفلسطينية والبدء بخطوات انهاء 
االنقسام بما يعزز موقعه السياسي 
في أعين القوى االقليمية ويضمن 
م��ع  "ح������م������اس"  ت����ت����ج����اوب  أال  ل������ه 
تحركات دحالن. لكن نتائج اللقاء 
م��ع خ��ال��د مشعل واس��م��اع��ي��ل هنية 
يأمل  ك��ان  مما  بكثير  أدن��ى  كانت 
ع���ب���اس، م���ا أب��ق��ى ب���اب ال��ت��ش��وي��ش 
على مؤتمره من بوابة غزة مفتوحًا 
على مصراعيه، خاصة بعدما صرح 
أحد قادة "حماس" الدكتور أحمد 
يتجاهل  عباس  دام  ما  أن��ه  يوسف 
غ������زة، ف���ل���م���اذا ع��ل��ي��ن��ا أن ن��ت��ج��اه��ل 

دحالن.
ح���دي���ث ع���ب���اس ع���ن ال��ش��رع��ي��ة، 
البرنامجية"،  "ال��ش��رع��ي��ة  م��ت��ج��اوزًا 
التنظيمية"،  "ال��ش��رع��ي��ة  ل��ص��ال��ح 
أو  "فتح"  مؤتمر  مستوى  على  ان 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال���م���رش���ح ان��ع��ق��اده 
ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��س��ن��ة، ل���ن ي��ت��ي��ح له 
عقبة  الحالتين،  ف��ي  يتخطى،  أن 
ت��ق��دي��م ال��ب��رن��ام��ج ال��ب��دي��ل ل���"ح��ل 
 أن ال��ب��دي��ل 

ً
ال���دول���ت���ي���ن"، خ���اص���ة

ال��وح��ي��د ال��م��ت��اح أم��ام��ه ه��و ال��ع��ودة 
الفلسطيني  الوطني  البرنامج  الى 
ب���دوائ���ره ال���ث���الث )م��ن��اط��ق ال�����48، 
ال�67 والشتات(، وهو أمر كما بات 
اع�����ادة هيكلة  ي��ف��ت��رض  واض���ح���ًا، 
السلطة  في  الفلسطينية،  الحالة 
وفي منظمة التحرير الفلسطينية، 
، لالنتقال 

ً
وداخ����ل "ف��ت��ح" خ��اص��ة

باعتبارها  العالقة مع اسرائيل  من 
ش��ري��ك��ًا ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال���س���الم، ال��ى 
اس���رائ���ي���ل ب���اع���ت���ب���اره���ا اح����ت����الاًل ال 
أشكال  ك��ل  عبر  اال  ازال��ت��ه  يمكن 

المقاومة.

عباس يف بحثه عن "الشرعية"هل ينتظر اللبنانيون 290 يومًا؟

كيف ُيجمع اللبنانّيون على رئيس لم ُيجمعوا عليه؟

فادي تويني 
كاتب

ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ي��ن خ��ض��ع��وا خ��الل  أّن  إذ 
دس��ت��وري  لتلفيق  وأك��ث��ر  سنتين 
ان���ت���ه���ى إل�����ى ان���ت���خ���اب ل����م ي���خ���ّي���روا 
ف����ي����ه. ف����ك����ان ان����ت����خ����اب ال���رئ���ي���س 
ع��ل��ى ان��ف��ص��ام ب��ي��ن اق��ت��راع ال��ن��واب 
ف���ي ال��م��ج��ل��س وخ���ي���ار ال��م��واط��ن��ي��ن 
خ��ارج��ه. ف��ال��ق��اع��دة ال��س��ّن��ي��ة كانت 
راف��ض��ة  بمعظمها  االن��ت��خ��اب  ق��ب��ل 
ل��ع��ون. وك���ان ع��ن��د ال��ش��ي��ع��ة ت���راوح 
ب��ي��ن رف���ض وت���وّج���س م��م��ا يضمره 
"ال����ج����ن����رال" ل��ل��ط��ائ��ف��ة. ول�����م ي��ك��ن 
الوضع أفضل حااًل عند الدروز. وأّما 
عند المسيحيين، فبمقدار ما كان 
ل��ع��ون م��ن ت��أي��ي��د ش��ع��ب��ي، ب��م��ق��دار 
م��ا ك��ان ل��ه رف���ض. ف��م��اذا عسى أن 
ي��ص��ن��ع ال��رئ��ي��س ال��ع��ت��ي��د، إن ش��اء 
ل���ّم ال��ش��م��ل، ل��ي��ض��ف��َي ع��ل��ى ع��ه��ده 
شرعية )ع��اب��رة ل��ل��ط��وائ��ف( م��ا كان 

ليستمّدها من خلفية انتخابه؟
حين تخّرج ميشال عون ضابطًا 
م���ن ال��ك��ل��ّي��ة ال��ح��رب��ي��ة ع���ام 1958، 
أشرف على حفل تخّرجه شخصية 
استثنائية في السياسة اللبنانية. 
وع��ل��ى اخ��ت��الف ال��س��ي��اق السياسي 
ب��ي��ن األم����س وال����ي����وم، ف����إّن ت��ج��رب��ة 
هذه الشخصية، أي الرئيس فؤاد 
ش��ه��اب، ال ت��زال مرجعًا مفيدًا في 
ب��ن��اء ال���دول���ة وال��ت��ض��ام��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي 
ف��ي ظ���روف إقليمية ل��م ت��ك��ن أق��ل 
ع����س����رًا ح����ي����ن����ذاك م���م���ا ه�����ي ع��ل��ي��ه 
اليوم. وُزه��د شهاب في السياسة 
ج��ع��ل م��ن��ه ح��ال��ة ف���ري���دة. إذ حين 
اس��ت��ق��ال ال��رئ��ي��س ب��ش��ارة ال��خ��وري 
ال��ل��واء شهاب،  إل��ى  السلطة  م 

ّ
وسل

قائد الجيش، أبى األخير أن يبقى 
المهلة  م��ن  أك��ث��ر  للحكومة  رئيسًا 
م الحكم 

ّ
المحددة له دستوريًا وسل

المنتخب كميل شمعون  للرئيس 
علمًا أنه كان هو، أي اللواء شهاب، 
ال��رئ��اس��ة. وعندما  األوف���ر حظًا ف��ي 
ُعّين وزيرًا للدفاع وحاكمًا عسكريًا 
إل���ى  س������ارع   ،1956 ع�����ام  ل���ل���ب���ن���ان 

االستقالة بعد أربعة أشهر. وما أن 
رئيسًا  بانتخابه  مضض  على  قبل 
عام 1958 حتى استقال في تموز 
1960 )ثم عاد عن استقالته تحت 
التجديد  ورف���ض  ش��دي��د(،  ضغط 
عند انتهاء واليته عام 1964، كما 
رف���ض ال��ت��رش��ح ع���ام 1970 وك���ان 
م��ن��ازع، معلاًل رف��ض��ه في  م��ن دون 
رس��ال��ت��ه ال��ش��ه��ي��رة ب��ع��دم ج��ه��وزي��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ل���إص���الح���ات ال���الزم���ة، 
متوّجسًا الشّر اآلتي. فلنختصر إذًا 

ميزات عهده:
- ع��م��ل ب��م��س��اع��دة م��س��ت��ش��اري��ه 
لوبريه  األب  سّيما  ال  الفرنسيين، 
و"ب��ع��ث��ة إي����رف����د"، ع��ل��ى "ال��ن��ه��ض��ة 
االج���ت���م���اع���ي���ة" وت��ن��م��ي��ة ال��م��ن��اط��ق 
واألطراف، كما اعتمد على الضابط 
اص��الح��ه  ف���ي  ل��ي��ه  ج����ان  واإلداري 
وكان  وتحديثها.  اللبنانية  االدارة 
ه���ذا األخ��ي��ر ق��د ص���اغ 60 مرسومًا 
ج��م��ه��وري��ًا م���ن أص����ل 162 )خ���الل 
ف��ت��رة "ال��س��ل��ط��ات ال��م��ط��ل��ق��ة" ع��ام 
م��ع��ظ��م��ه��ا  ف�����ي  ت���ت���ص���ل   )1959
��ة االداري��������ة ك��م��ا ب��إن��ش��اء 

َ
ب��ال��ه��ي��ك��ل

ال����ض����م����ان االج����ت����م����اع����ي، ب��ح��س��ب 
عن  في سيرته  َي 

ْ
مالسان ستيفان 

فؤاد شهاب.
اس����ت����ي����ع����اب  ع�����ل�����ى  َح������������رص   -
ال��ع��ام��ة  اإلدارات  ف���ي  ال��م��س��ل��م��ي��ن 
وتبديد مشاعر الغبن أكثر من أّي 
عهد، كما شّددعلى كفايات علمية 
ببعض  كرى" 

ِّ
الذ عِت 

َ
ف

َ
ن "إن  ر 

ّ
ذك

ُ
ن

محّرم،  ن��ّج��ار، شفيق  ج��وزف  منها: 
��اش، 

ّ
حليم وف���ؤاد ن��ّج��ار، ج���ورج ن��ق

����اش، ج������وزف دون����ات����و، 
ّ
ه���ن���ري ن����ق

ف��ّواز، فؤاد  مالك بصبوص، محّمد 
البزري، محّمد عطاالله، رضا وحيد، 
ار شبلي، بطرس دي��ب، مالك 

ّ
خط

س���الم، ب��اس��م ال��ج��س��ر، ش���ارل رزق، 
وعلى هذا النحو )سيرتهم مفّصلة 

ي(.
ْ
في كتاب مالسان

- ف���ي ال��ع��الق��ات ال���دول���ي���ة، وق��د 
عصفت رياح الحرب الباردة بالشرق 
االوس����ط وك����ادت ت��م��ّزق أوص��ال��ه، 
لبنان  ظهر  شهاب  الرئيس  حمى 

اإليجابية  وعالقته  بحياده  خارجيًا 
ب��ع��ب��دال��ن��اص��ر ف���َض���م���ن اس���ت���ق���راره 
الداخلي، فيما حافظ على عالقات 
ل��ب��ن��ان ب��ش��رك��ائ��ه وم��ّت��ن اق��ت��ص��اده 

وموقعه المالي.
- في السيادة، لم يفّرط الرئيس 
لقائه  ورم��زي��ة  أنملة.  قيد  ش��ه��اب 
من مصر   

ّ
ك��ل رئيس  بعبدالناصر، 

وس��وري��ا، في منطقة محايدة على 
الحدود اللبنانية السورية إنما هي 
قرينة على ذلك. وأما على الحدود 
الجنوبية، فاستقّر هدوء في عهده 
ل���م ت��م��ّس��ه ش��ائ��ب��ة )م���ث���ل ال���ه���دوء 
على  ونّيف  دام ثالثة عقود  ال��ذي 
واس��رائ��ي��ل(.إذ  بين سوريا  الحدود 
حين فلسطينيين أو 

ّ
ل مسل

ّ
أّن تسل

فلسطيني  بلباس  جنود سوريين 
)"الصاعقة"( إلى منطقة العرقوب 

ب��دأ في عهد خلفه.  إنما  الجنوبية 
بموطئ  للسماح  ال��م��ح��اوالت  وك��ل 
قدم عسكري غير لبناني )سوري( 
ف����ي ال���ج���ن���وب ال��ل��ب��ن��ان��ي م���ن���ذ ع���ام 
 

ّ
ظ���ل ف����ي  ب���ال���ف���ش���ل  ب������اءت   1948

ق��ي��ادت��ه س����واًء ف��ي ال��ج��ي��ش أو في 
الرئاسة.

- ك������ان ه���اج���س���ه ال�����دائ�����م ب���ن���اء 
ال��ج��ي��ش وم��ت��ان��ت��ه، وح��م��اي��ت��ه من 
عانى  وق��د  فيه.  السياسيين  عبث 
ال��ج��ي��ش ف��ي ح��ي��ن��ه ك��م��ا ال��ي��وم من 

ن��ق��ص ف��ي ال��ع��ت��اد وال����م����وارد. وم��ع 
وضعه  تحّسن  الستينات،  ب��داي��ة 
ب��ف��ض��ل ت���ع���اون وث���ي���ق م���ع ف��رن��س��ا 
فضاًل عن تطور في موازنته والدعم 
األميركي له. ولكن بناء المؤسسة 
 شاقًا ودونه عقبات 

ّ
العسكرية ظل

مالية.
��رج��م��ت 

ُ
وف�����ي ن���ه���اي���ة ع����ه����ده، ت

ج����ه����ود ش����ه����اب ب��ت��ح��ق��ي��ق ل��ب��ن��ان 
أعلى ناتج محلي للفرد في الشرق 
األوس������ط. ق��ي��اس��ًا ع��ل��ى ذل����ك، فما 
انتهينا إل��ي��ه ال��ي��وم إن��م��ا ه��و وض��ع 
ب�����ائ�����س. ف���ب���ح���س���ب أرق���������ام ال��ب��ن��ك 
يتخطى  ال   ،2015 ل��ل��ع��ام  ال���دول���ي 
 14 للفرد  اللبناني  المحلي  الناتج 
تحويالت  وم��ن ضمنه  دوالر،  أل��ف 
الجنوبي"  ب���"ج��ارن��ا  مقارنة  ال��خ��ارج، 
جعل  للفرد  دوالر  أل��ف   36 بناتج 
ال��ف��ج��وة االق��ت��ص��ادي��ة ب��ي��ن ط��رف��ي 
ال  رد. وهنا 

ّ
مط اتساع  إل��ى  الحدود 

ليست  فالمسألة  حاشية:  م��ن  ب��ّد 
مسألة نفط وغاز، على أهميتهما، 
ف���ف���ي س���ن���غ���اف���ورة م���ع���دل ال��ن��ات��ج 
أل��ف دوالر على  المحلي للفرد 85 
كيلومتر   700 تتعدى  ال  مساحة 
مربع من دون أي موارد طبيعية بما 
فيها الماء. وأّما اقتصاد السعودية 
النفطي وهو األكبر عربيًا وايرانيًا، 
ي 

ّ
المحل الناتج  يتعدى  ال  فحجمه 

بُعشر  األميركية  شيكاغو  لمدينة 
س����ك����ان ال���م���م���ل���ك���ة. وأّم���������ا روس���ي���ا 
من  عليه  تشتمل  وم���ا  "ال��ع��ظ��م��ى" 
ث��روات، فإن اقتصادها ليس أكبر 
حجمًا من اقتصاد مدينة نيويورك. 
مشروع  الجديد  العهد  ل��دى  فهل 
ل���س���ّد "ال���ف���ج���وة" ب��ي��ن اق��ت��ص��ادن��ا 
فرص  ومضاعفة  ال��ع��دو  واق��ت��ص��اد 
ال��ع��م��ل ال��م��ج��دي��ة م���ّرت���ي���ن وث���الث 
ل����وق����ف ن����زي����ف ال����ه����ج����رة؟ ان��ت��ه��ت 

الحاشية.
ب��ال��ع��ودة إل���ى ال��رئ��ي��س ش��ه��اب، 
ف����إن ك���ان���ت ل��ت��ج��رب��ت��ه م���ن دالل����ة، 
ف���ه���ي أن ن���وع���ي���ة ال���ح���ك���م ت��ت��ج��ل��ى 
ف��ي رأس ال���ه���رم. ف��ال��م��ق��ّرب��ون من 
ام��رأة  مثل  يكونوا  ل��م  إن  الرئيس 

ق��ي��ص��ر، ف��ب��ه��م ي���ب���دأ ال��ت��غ��ي��ي��ر إن 
السياسيين  )م���ن  االص�����الح  أردن�����ا 
المقربين من الرئيس شهاب ال بد 
أن نذكر تقي الدين الصلح وفؤاد 
على سبيل  تقال  وفيليب  بطرس 
المثال(. فبحسب "تغريدة" لوزير 
االقتصاد في الحكومة المستقيلة 
نشرتها "النهار" في آب الماضي، 
فإن كلفة الفساد على اللبنانيين 
س��ن��وي��ًا،  دوالر  م���ل���ي���ارات   10 ه���ي 
أي م���ا ي���زي���د ع��ل��ى 70 ف���ي ال��م��ئ��ة 
��ي. ف��ه��ذا ليس 

ّ
م���ن ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل

مجّرد هدر إنما هو عملية إجهاض 
ل���الق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي ع���ل���ى أي����دي 
والحكومات  البرلمان  في  األح��زاب 
ال��م��ت��ع��اق��ب��ة. ف���إن اس��ت��ط��اع العهد 
إم���س���اك ث����ور ال���ف���س���اد م���ن ق��رن��ي��ه 
)ال��ط��ائ��ف��َي��ي��ن(، ي��ت��ع��ّي��ن ع��ل��ي��ه أن 
البنى  باستثمار كثيف في  يتَبعه 
التحتية ال سبيل إليه إال بمشاركة 
ال��ق��ط��اع��ي��ن ال���ع���ام وال���خ���اص تحت 
 يد السياسيين 

ّ
مجهر دولي لكف

ال��ج��ب��ن" س��ّم��اه��م الرئيس  )"أك���ل���ة 
ش���ه���اب( وارس�����اء أص����ول معتمدة 
دول���ي���ًا ف���ي ال��م��ن��اق��ص��ات ب���اش���راف 
مؤسسات مثل "مؤسسة التمويل 
في  تساهم  التي   )IFC( ال��دول��ي��ة" 
العام  بين  ال��ش��راك��ة  مشاريع  إدارة 
وال��خ��اص واالس��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا. وأّم���ا 
"م��ج��ل��س االن���م���اء واإلع����م����ار" ال���ذي 
ي���ّت���ب���ع ش����ع����وذات إداري��������ة ل��ت��وزي��ع 
ح���ص���ص س���ي���اس���ي���ة ت���ح���ت غ��ط��اء 
فينبغي  م���زع���وم���ة،  "م���ن���اق���ص���ات" 
ه دون مواربة. وال بأس إذًا )مّرة 

ّ
حل

الرئيس شهاب(   غ��رار  أخ��رى على 
بزرع أكبر عدد من الخبراء الدوليين 
 
ً
محاربة ليس  العامة  اإلدارات  ف��ي 
للفساد فحسب بل إلعادة تأهيل 
تحديث  فيها  بما  االدارة،  أِل��ف��ب��اء 
ال��ق��ض��اء إن ك���ان ال��ع��ه��د ج����اّدًا في 

طموحه االقتصادي.
إذ عندما ُسئل كارلوس سليم، 
الملياردير من أصل لبناني، ما إذا 
ل��ب��ن��ان، س��أل  ك���ان سيستثمر ف��ي 
بدوره إن كان لدينا قضاء مستقل. 

 إنما هو: هل للقانون سيادة 
ّ

واألدق
خارجي  تمويل  )ضمن  لبنان؟  في 
ل���ألح���زاب ال ي��ج��ي��زه ال��ق��ان��ون، ف��إّن 
 استثناًء غير 

ّ
"حزب الله" ال يشكل

أن���ه ي��غ��ّرد خ���ارج ال��س��رب بعقيدته 
ومداه، كما لسالحه "فاتورة" ال بّد 

أن يدفعها اللبنانّيون يومًا(.
أن سيادة  م��ن يعتقد  إذًا  واِه���ٌم 
استنسابية  م��س��أل��ة  ه��ي  ال��ق��ان��ون 
م��ف��ه��وم  أّن  إذ  االس����ت����ث����م����ار.  ف����ي 
ال��َع��ق��د ف��ي ال��ق��ان��ون إن��م��ا ه��و حجر 
ال��زاوي��ة لكل بناء اق��ت��ص��ادي. ومن 
ال ي��ري��د اق��ت��ص��ادًا ه��و نفسه م��ن ال 

يريد جيشًا وال قضاًء وال استقرارًا. 
أمنًا  أو  ي��م��ّول جيشًا  أح���دًا ال  ف���إن 
ب��ال��ت��س��ّول أو ب��ه��ب��ات ظ��رف��ي��ة، إنما 
ب��اق��ت��ص��اد ي��ن��م��و وي���ش���ت���ّد ع����وده. 
وص��دق��ي��ة ال��ع��ه��د ال��ع��ت��ي��د تتوقف 
ع��ل��ى إرس���ائ���ه م��ب��دأ ال���م���س���اواة في 
ال���ق���ان���ون ب���ي���ن م����واط����ن وم����واط����ن، 
منطقة ومنطقة، طائفة وطائفة. 
أن  ُيفترض  الدستور  يحمي  وم��ن 
يحمي الكيان من عدوان من يتعّمد 
ال  بتوحش  ببيئته  والعبث  إف��ق��اره 
��ّض 

َ
ي��ض��اه��ي��ه ت���وح���ش. ف��َم��ن ي��ن��ق

على  ويتعدى  البيدر"  "ضهر  على 

"ع��ي��ن دارة" وي��ف��رم "أب����و م��ي��زان"، 
ف���ي ال���م���ت���ن، وي��ع��ب��ث ب���������وادي نهر 
في  الزيتون  أرض  ويحّول  ابراهيم 
الكورة كلسًا "ثلجيًا" ويسحل آخر 
شاطئ رملي في بيروت إنما هؤالء 
ه��م م��ت��وّح��ش��ون ال ب���ّد م��ن ردع��ه��م 
هوية  يمحوا  أن  قبل  المحاكم  ف��ي 
لبنان الطبيعية ويزيدونه فقرًا لَما 
للرعاية البيئية من وقع اقتصادي. 
مثلهم م��ث��ل ال��ذي��ن ه��دم��وا ال��م��دن 
وذاكرتها )وما زالوا يهدمون بيوت 
ب��ي��روت( وك����أّن ال��ت��ح��ّض��ر ل��ي��س لنا 
 والتوّحش والفقر قَدرنا. 

ّ
منه حظ

قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية ببضعة أيام، نشرت مؤسسة "ستات-إيبسوس" استطالعًا للرأي 
بّين أن 50 في المئة توقعوا أاّل يتغير الوضع بعد انتخاب الرئيس و26 في المئة أن األمور ستزداد سوءًا. أّما وقد 
تّم انتخاب الرئيس بعد فراغ طويل وعناء، فإّن أحدًا ال يجهل أّن النظم الداخلية للشركات، ومن باب أولى للدول، 

تقوم على منع الفراغ، فإن لم يكتمل النصاب في جلسة أولى ُيدعى إلى جلسة ثانية يكون نصابها بَمن حضر. 

)ابرهيم الطويل( الرئيس العماد ميشال عون.  

من ال يريد اقتصادًا 
ال يريد جيشًا 

وال قضاًء وال 
استقرارًا، فإن أحدًا 

ال يمّول جيشًا أو 
أمنًا بالتسّول أو 
بهبات ظرفية، 

إنما باقتصاد ينمو 
ويشتّد عوده

في مؤتمَري جنيف 
ولوزان، برز نبيه 

بري كمحاور عنيد، 
ووصفه كريم 

بقرادوني بأنه كان 
يحلم ألن يكون 

أول رئيس شيعي 
لجمهورية لبنانية 

جديدة
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84 ســـنـة

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن
بالمعاملة الرقم 245/ 2012

ال��م��ن��ف��ذ: ف����رج م��ي��ش��ال ال����خ����راط - 
وكيله المحامي فردريك الهاشم.

ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه: ح��ك��م��ت ال��ب��ل��وط - 
م���ار ج��رج��س ملك  المتين - ش���ارع 

والده.
ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: ح��ك��م ق��اض��ي 
ال��م��ت��ن ع����دد /3753/  ال���ج���زاء ف���ي 
بإلزام  القاضي   2011/11/15 تاريخ 
 /15625/ مبلغ  بدفع  عليه  المنفذ 
أميركي ومبلغ ثالثة ماليين  دوالر 
ليرة لبنانية عطل وضرر واللواحق.

تاريخ تحول قرار الحجز اإلحتياطي 
إلى حجز تنفيذي: 2012/7/31.

السجل  أمانة  لدى  تسجيله  تاريخ 
العقاري: 2012/8/6.

العقار المطروح للبيع: /700/ سهم 
حصة  المتين   /1410/ ال��ع��ق��ار  ف��ي 
ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه اإلرث����ي����ة ع���ن وال����ده 
ال���م���رح���وم م��ح��م��د ن��ج��ي��ب ال��ب��ل��وط. 
من  مؤلف  بناء  عليها  أرض  قطعة 
ال���س���ف���ل���ي، غ���رف���ة ل��ل��ح��ط��ب وش��ق��ة 
سكنية مؤلفة من مدخل وصالون 
وطعام وغرفة جلوس وغرفتي نوم 
وم��ط��ب��خ وح���م���ام وخ�����الء وس��ط��ي��ح��ة 
سماوية عدد /2/. مساحته /334/

و/1412/   /1411/  
ً
غ��رب��ا ي��ح��ّده  م2. 

ش��م��ااًل  و/1409/   /1408/  
ً
ش���رق���ا

مخالفة   ./1412/  
ً
جنوبا عام  طريق 

التنظيم  م��ن  العقار  ه��ذا  ب��ن��اء على 

المدني في جبل لبنان رقم 7964/ 
اإلح��ت��ي��اط��ي  ال��ح��ج��ز  ح����ّول   .2003
حجز  إل���ى   2011  /274/274 رق���م 
2012 صادر  برقم 245/  تنفيذي 
ع���ن دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ت��ن. محضر 
المحجوز برقم 245/  العقار  وصف 
تنفيذ  ع���ن  إش���ت���راك  ق����رار   ،2012
ال��م��ت��ن ل��م��ص��ل��ح��ة ح��ك��م��ت ال��ب��ل��وط 
تحصياًل لدينه الجاري تنفيذه في 

المعاملة رقم 374/ 2014.
دوالر   /84350/ التخمين:  قيمة 

أميركي.
ق���ي���م���ة ال�����ط�����رح ب���ع���د ال��ت��خ��ف��ي��ض: 

/33778/ دوالر أميركي.
ال���م���زاي���دة: س��ت��ج��ري ي����وم ال��ج��م��ع��ة 
الساعة   2016/12/16 فيه  ال��واق��ع 
أم��ام رئيس   

ً
الحادية عشرة صباحا

دائرة التنفيذ وفي محكمة المتن. 
فعلى راغ���ب ال��ش��راء أن ي���ودع قبل 
ال��م��ب��اش��رة ب��ال��م��زاد قيمة ال��ط��رح أو 
تقديم كفالة معادلة وإتخاذ محل 
إق��ام��ة ضمن ن��ط��اق ال��دائ��رة وخ��الل 
ث���الث���ة أي������ام ت���ل���ي اإلح�����ال�����ة، ع��ل��ي��ه 
إي�����داع ك��ام��ل ال��ث��م��ن ت��ح��ت ط��ائ��ل��ة 
 

ّ
إع���ادة ال��م��زاي��دة ب��زي��ادة العشر وإال

فعلى عهدته فيضمن النقص وال 
وعليه خالل  ال��زي��ادة  م��ن  يستفيد 
والرسوم  الثمن  دف��ع   

ً
يوما عشرين 

وال��ن��ف��ق��ات ب��م��ا ف��ي��ه رس����م ال��دالل��ة 
.%5

رئيس القلم زياد داغر

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

 /700 ال��رق��م  التنفيذية  بالمعاملة 
2013

ال��م��ن��ف��ذ: ح��ب��ي��ب دون���ات���و - وكيله 
المحامي ادولف تيان.

المنفذ ع��ل��ي��ه: ج��ل��ن��ار اب���و ش��دي��د - 
وكيلها المحامي ريمون عازار.

ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: ال��ح��ك��م ال��ص��ادر 
عن المحكمة االبتدائية التاسعة في 
ق��رار 178/ 2012  المتن  جبل لبنان 
باعتبار  القاضي   2012/3/20 تاريخ 
ق��رن��ة ش���ه���وان -  ال��ع��ق��ار 2470  أن 
 
ً
عينا للقسمة  ق��اب��ل  غ��ي��ر  ال��ع��ق��اري��ة 
ب��ي��ن ال��ش��رك��اء وب���إزال���ة ال��ش��ي��وع فيه 
بينهم عن طريق طرحه للبيع بالمزاد 
العلني للعموم لصالحهم أمام دائرة 
يعتمد  أن  وعلى  المختصة  التنفيذ 
 للطرح ف��ي ال��م��زاي��دة األول��ى 

ً
أس��اس��ا

ال��م��ب��ل��غ ال��م��ق��در م���ن ال��خ��ب��ي��ر وال��ب��ال��غ 
 /1329600/ ت��خ��م��ي��ن��ه  إع�����ادة  ب��ع��د 
والرسوم  الثمن  ناتج  وبتوزيع  أ.  د. 
وال��م��ص��اري��ف ب��ي��ن ال��ش��رك��اء بنسبة 
م��ل��ك��ي��ة ك����ل م��ن��ه��م ب��ح��س��ب ق��ي��ود 

الصحيفة العينية.
ت�����������اري�����������خ م�������ح�������ض�������ر ال����������وص����������ف: 

.2015/2/27
السجل  أمانة  لدى  تسجيله  تاريخ 

العقاري: 2015/5/11.
ال���ع���ق���ار ال���م���ط���روح ل��ل��ب��ي��ع: ال��ع��ق��ار 
ق��رن��ة ش��ه��وان قطعة أرض   2470
ومختلف  ي���رز  م��ش��ّج��رة  مستطيلة 

غير مبنية لها واجهة على الطريق 
يحده  /1112/م2  م��س��اح��ت��ه  ال���ع���ام. 
ش��م��ااًل   2469 

ً
ش��رق��ا  2471 

ً
غ��رب��ا

و2465   2464  
ً
ج����ن����وب����ا ط����ري����ق 

م��رت��ف��ق ب���ال���م���رور ل���ل���ع���ق���ارات 880 
رق��م  ب��ال��م��رس��وم  إس��ت��م��الك  و882 
التوتر  خ��ط  إلن��ش��اء   974  /9146
العالي بملف 3 المجذوب وضع يد 
على مساحة 4م2 بالقرار 106/ 77 
لبنان  الصادر عن مؤسسة كهرباء 

بملف /77/ عين سعاده.
ق�����ي�����م�����ة ال�����ت�����خ�����م�����ي�����ن وال���������ط���������رح: 

/1329600/ دوالر أميركي.
ق���ي���م���ة ال�����ط�����رح ب���ع���د ال��ت��خ��ف��ي��ض: 

/870268.5/ دوالر أميركي.
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع 
الحادية  الساعة   2016/12/16 فيه 
 أم�����ام رئ���ي���س دائ����رة 

ً
ع���ش���رة ص��ب��اح��ا

فعلى  المتن.  محكمة  وفي  التنفيذ 
راغب الشراء أن يودع قبل المباشرة 
بالمزاد قيمة الطرح أو تقديم كفالة 
م��ع��ادل��ة وإت���خ���اذ م��ح��ل إق���ام���ة ضمن 
نطاق الدائرة وخالل ثالثة أيام تلي 
اإلح���ال���ة، ع��ل��ي��ه إي����داع ك��ام��ل الثمن 
بزيادة  المزايدة  إع��ادة  طائلة  تحت 
فيضمن  عهدته  فعلى   

ّ
وإال العشر 

ال��ن��ق��ص وال ي��س��ت��ف��ي��د م���ن ال���زي���ادة 
 دفع الثمن 

ً
وعليه خالل عشرين يوما

وال���رس���وم وال��ن��ف��ق��ات ب��م��ا ف��ي��ه رس��م 
الداللة %5.

رئيس القلم زياد داغر

اعالن بيع عقاري
بالمزاد العلني

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ: 806/ 2013.

ط����ال����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذ: ن�������وال ي���وس���ف 
وكيلها المحامي زياد درنيقة.

ال���م���ن���ف���ذ ع���ل���ي���ه: ال���م���ف���ل���س أح��م��د 
فايز  المحامي  وكيله  الخير  ك��ام��ل 

الخواجة.
تأمين  عقد  التنفيذي:  المستند 
وش������ه������ادة ق����ي����د ت����أم����ي����ن ب��ق��ي��م��ة 

200000$ عدا الرسوم والفوائد.
تاريخ   2014/2/25 الحجز:  ت��اري��خ 

تسجيله: 2014/8/4.
ت������ط������رح ه����������ذه ال����������دائ����������رة ل���ل���ب���ي���ع 
ب���ال���م���زاد ال��ع��ل��ن��ي ك���ام���ل ال��م��ق��اس��م 
م��ن��ط��ق��ة   544 ال����ع����ق����ار  م�����ن   /8/
لمندرجات   

ً
وف��ق��ا الميناء  بساتين 

دف���ت���ر ال����ش����روط ال��م��ن��ظ��م ب��ت��اري��خ 
ب��ت��اري��خ  وال����م����ع����دل   2015/9/10

.2016/8/29
موضوع الطرح: القسم 8 من العقار 
544 منطقة بساتين الميناء مؤلف 
من صالونين وغرفة طعام و3 غرف 
س��ك��ن ودرب��ي��ت��ي��ن وم��دخ��ل وح��م��ام 
يعلوهما متخت و5 بلكونات، بدل 
التخمين: 236.500$ بدل الطرح: 

.$141.900
م���ك���ان وزم�����ان وش�����روط ال���م���زاي���دة: 
دائ��������رة ت��ن��ف��ي��ذ ط����راب����ل����س، ق��ص��ر 
ران  ال�����رئ�����ي�����س  غ������رف������ة  ال��������ع��������دل، 
ال��ج��م��ع��ة   11:00 ال���س���اع���ة  ال����ح����اج، 

.2016/12/16
ل����ل����راغ����ب ب����االش����ت����راك ب���ال���م���زاي���دة 
نطاق  ل��ه ضمن   

ً
مقاما إت��خ��اذ  عليه 

ه����ذه ال����دائ����رة ودف�����ع ب����دل ال��ط��رح 
 
ً
نقدا الجلسة  مباشرة  قبل  المقرر 
ب��م��وج��ب ش��ي��ك م��س��ح��وب على  أو 
م��ص��رف لبنان ب��إس��م رئ��ي��س دائ��رة 
ي��ق��دم كفالة  أو  ت��ن��ف��ي��ذ ط��راب��ل��س 
م 

ّ
 فيسل

ً
مالية كافية ومقبولة قانونا

ش����ه����ادة ت���خ���ّول���ه ح����ق اإلش����ت����راك 
الثمن  ع��ن  زي���ادة  وعليه  بالمزايدة 

دفع رسوم التسجيل والداللة.
رئيس القلم بالتكليف
حاتم عثمان

اعالن
صادر عن أمانة السجل التجاري في 
النبطية بموجب الطلب المقّدم من 
الدين  زي��ن  دان��ي��ال شفيق  التاجر 
وال��م��س��ّج��ل   2016/11/21 ت���اري���خ 
 /2911 ب��ال��رق��م  أمانتنا  ل��دى   

ً
ت��اج��را

ت��ح��ت   2002/11/20 ت����اري����خ  ع�����ام 
 B.Q. BEST QUALITY اس����م 
وال�����ذي ي��ط��ل��ب ف��ي��ه ت��غ��ي��ي��ر اس��م��ه 
ال����ت����ج����اري ل���ي���ص���ب���ح: دان�����ي�����ال زي���ن 
ال���دي���ن ل���ل���زراع���ة وال���ت���ج���ارة ال��ع��ام��ة 
وت���ع���دي���ل م����وض����وع ال����ت����ج����ارة م���ن: 
ت���ج���ارة وص���ن���اع���ة م�����واد ال��ت��ن��ظ��ي��ف 
وزي�����������وت ال�����م�����ح�����ّرك�����ات ل���ي���ص���ب���ح: 
االس���ت���ي���راد وال���ت���ص���دي���ر وال���ت���ج���ارة 
ال����ع����ام����ة ال س���ي���م���ا زراع��������ة وت����ج����ارة 
ال���ش���ت���ول ع���ل���ى أن���واع���ه���ا وال����ب����ذور 

واألسمدة الزراعية وتجارة األدوات 
وال����م����ع����ّدات ال����زراع����ي����ة وم����ق����اوالت 
البناء والتشجير وتنسيق الحدائق 
والعناية باألحراج والبساتين ورش 
ال��م��ب��ي��دات وت��ع��ب��ئ��ة وت���ج���ارة م���واد 

التنظيف على أنواعها
ون���ق���ل ال���م���رك���ز م���ن ال���ع���ق���ار 270/ 
س��ي��ن��اي إل���ى ال��م��رك��ز ال��ج��دي��د على 
ال��ع��ق��اري��ة  أن���ص���ار  ال��ع��ق��ار 3848/ 

وبتاريخ 2016/11/23 تقرر النشر
الرقم المالي: 303519

م��ه��ل��ة االع���ت���راض ع��ش��رة أي����ام تلي 
آخر نشر

أمين السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص

اعالن
م����ن أم����ان����ة ال���س���ج���ل ال���ع���ق���اري ف��ي 

كسروان
ط��ل��ب ج���وزف ط��ان��ي��وس ب��و عساف 
بصفته وكيل تانيا شحاده عساف 
بوكالتها ع��ن روب��ر ش��ح��اده عساف 
وب���ص���ف���ت���ه���ا اح������د ورث�������ة ال���م���رح���وم 
ش����ح����اده خ��ل��ي��ل ع���س���اف س���ن���دات 
تمليك بدل عن ضائع في العقارات 
القسم 5 صربا و1371  رقم 1240 

يحشوش قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15 

.
ً
يوما

أمين السجل العقاري في كسروان

راني حيدر

تبليغ قضائي
م����ن م��ح��ك��م��ة ب����داي����ة ج���ب���ل ل��ب��ن��ان 
القاضي  برئاسة  بعبدا  في  الثالثة 
م��ح��م��د وس�����ام ال��م��رت��ض��ى ت��ق��دم��ت 
ال���م���س���ت���دع���ي���ة م���ن���ى ل����ط����وف ب���در 
تطلب   2016  /7081 باالستدعاء 
فيه تصحيح الخطأ المادي لتاريخ 
م��ي��الد ال��م��رح��وم ل��ط��وف ب��در ال���وارد 
العام  ليصبح  التحديد  محضر  في 

1919 بداًل من العام 1920.
لكل ذي مصلحة مهلة خمسة عشر 
 إلبداء مالحظاته أمام قلم هذه 

ً
يوما

المحكمة.
رئيس القلم
جماعة المصري عويدات

تصحيح اعالن
النهار األربعاء 16  نشر في جريدة 
ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي اع���الن ب��ي��ع ع��ق��اري 
ص������ادر ع����ن دائ�������رة ت��ن��ف��ي��ذ ج��ب��ي��ل 
بالمعاملة رقم 64/ 2001 لمصلحة 
ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ س��ل��ي��م��ان م��ح��م��د 
الطويل وقد ورد خطأ ان اسم والد 
بينما  حبيب  ساسن  عليه  المنفذ 

الصحيح هو ساسين حبيب.
مأمور تنفيذ جبيل
نهى سعاده

اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي 
ال��م��غ��ف��ل��ة - ال��ق��ادي��ش��ا ع���ن ت��م��دي��د 
م��ه��ل��ة اس����ت����دراج ال���ع���روض ال��ع��ائ��د 

لشراء 9 قواطع تلقائية 4 × 1600 
أم���ب���ي���ر، وذل������ك وف�����ق ال���م���واص���ف���ات 
الفنية والشروط االداري��ة المحددة 
ف���ي دف���ت���ر ال����ش����روط ال�����ذي يمكن 
ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ن��س��خ��ة ع���ن���ه ل��ق��اء 
لبنانية  ل���ي���رة  ال����ف  م��ب��ل��غ خ��م��س��ي��ن 
)تضاف TVA( من قسم الشراء في 
المصلحة االدارية في مركز الشركة 
ف��ي ال��ب��ح��ص��اص م��ا ب��ي��ن ال��س��اع��ة 8 
 من كل يوم عمل.

ً
 و12 ظهرا

ً
صباحا

أمانة السر في  العروض في  تقدم 
القاديشا - البحصاص.

ال��ع��روض يوم  م��دة تقديم  تنتهي 
ال��خ��م��ي��س ال���واق���ع ف��ي��ه 15 ك��ان��ون 
 
ً
ظ���ه���را  12 ال���س���اع���ة   2016 األول 

 .
ً
ضمنا

مدير القاديشا باالنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2297

اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي 
ال��ق��ادي��ش��ا ع���ن تمديد  ال��م��غ��ف��ل��ة - 
م��ه��ل��ة اس����ت����دراج ال���ع���روض ال��ع��ائ��د 
لشراء 462 علبة توزيع لكابل توتر 
المواصفات  منخفض، وذلك وفق 
ال����ف����ن����ي����ة وال���������ش���������روط االداري��������������ة 
الذي  ال��ش��روط  دفتر  في  المحددة 
ي��م��ك��ن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ن��س��خ��ة عنه 
ل��ق��اء م��ب��ل��غ م��ئ��ة ال���ف ل��ي��رة لبنانية 
)ت���ض���اف TVA( م���ن ق��س��م ال��ش��راء 
ف���ي ال��م��ص��ل��ح��ة االداري������ة ف���ي م��رك��ز 

ال���ش���رك���ة ف���ي ال��ب��ح��ص��اص م���ا بين 
 من كل 

ً
 و12 ظهرا

ً
الساعة 8 صباحا

يوم عمل.
أمانة السر في  العروض في  تقدم 

القاديشا - البحصاص.
ال��ع��روض يوم  م��دة تقديم  تنتهي 
ال��خ��م��ي��س ال���واق���ع ف��ي��ه 15 ك��ان��ون 
 
ً
ظ���ه���را  12 ال���س���اع���ة   2016 األول 

 .
ً
ضمنا

مدير القاديشا باالنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2299

اعالن
ص�����ادر ع���ن ال��س��ج��ل ال���ت���ج���اري في 

بيروت
ب��م��وج��ب م��ح��ض��ر ج��م��ع��ي��ة ال��ش��رك��اء 
غ��ي��ر ال���ع���ادي���ة ال��م��ن��ع��ق��دة ب��ت��اري��خ 
ب����ت����اري����خ  ت������ق������رر   2016/6/24
شركة  وش��ط��ب  ح��ل   2016/11/16
الرسالة ميديا برس لإلنتاج الفني 
من  م.  م.  واإلع������الن ش.  واإلع������الم 
ق��ي��ود ال��س��ج��ل ال��ت��ج��اري ح��ي��ث هي 
 /1009895/ ال��رق��م  تحت  مسجلة 
المالية  وزارة  ف��ي  تسجيلها  ورق���م 
نعمة  محمد  مديرها   /2006026/

الله عباني.
ف��ع��ل��ى ك����ل ذي م��ص��ل��ح��ة ت��ق��دي��م 
إع��ت��راض��ه وم��الح��ظ��ات��ه خ���الل مهلة 

عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري
بالتكليف - مارلين دميان

اعالنات رسمية

وفاة
والد الفقيد انطوان الياس كرم

والدته اوديت الياس حبيقة
زوج�������ت�������ه ال����ف����ق����ي����د م���ي���ل���ي���س���ا ل���ي���ث���ر 

)Leither( كرم
ولداه جان - بيار واوديت

اش���ق���اؤه ج����ورج زوج���ت���ه س��ي��دي ك��رم 
وعائلتهما

الدين  زه���را صفي  زوج��ت��ه  فرنسيس 
وعائلتهما )في المهجر(

ب�����ط�����رس زوج�����ت�����ه ك����ول����ي����ت ال���س���م���را 
وعائلتهما )في المهجر(

دوللي  زوج��ت��ه  ك��رم  دج��م��ي  المحامي 
القزي وعائلتهما

شقيقته ع��اي��دة زوج���ة م��وري��س كرم 
وعائلتهما

ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واألس����ى 
فقيدهم الغالي المرحوم

جان انطوان كرم
الخميس  تعالى  رحمته  الــى  المنتقل 
24 تشرين الثاني 2016 في الواليات 

المتحدة االميركية.
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
اليوم السبت 26 منه الساعة الثالثة 
م��ار يوسف،  ف��ي كنيسة  الظهر  بعد 

بسكنتا.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت ف��ي 
صالون الكنيسة من الساعة الحادية 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��س��ادس��ة 

مساًء.

انتقل الى رحمته تعالى
المهندس 

عبد الحفيظ خليل زرقوت
زوجته المرحومة وفيقة العريسي

والمهندس  بسام  المهندس  أوالده 
سامي والمهندسة ندى ولينا

ش��ق��ي��ق��اه ال��م��رح��وم��ان م��ح��م��د وس��ع��د 
الدين

شقيقتاه المرحومتان بهية وفاطمة
ي��ص��ل��ى ع��ل��ى ج��ث��م��ان��ه ال��ط��اه��ر عصر 
ال���ي���وم ال��س��ب��ت 26 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 
2016 في جامع الخاشقجي ثم يوارى 

في جبانة الشهداء.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ب��ع��د ال��دف��ن وال��ث��ان��ي 
والثالث من الساعة الثالثة بعد الظهر 
والنساء  للرجال  مساًء  السابعة  حتى 
في منزل الفقيد في النويري، شارع 
زي���������دان، م���ق���اب���ل م���ؤس���س���ة ت��م��ك��ي��ن 
ملك  اإلسالمية(،  األيتام  )دار  المرأة، 

العريسي.
ال��ع��ري��س��ي،  اآلس����ف����ون آل زرق��������وت، 
بحصلي، ف��اخ��وري، ش��ه��اب، غ��رّي��ب، 

بياض و وفرح.

ابن الفقيدة مارون متى وعائلته )في 
المهجر(

ابنتها مارغريت متى )في المهجر(
أش��ق��اؤه��ا ب����دوي أزع����ور زوج��ت��ه رينه 

عبيد وأوالدهما وعائالتهم 
س���ل���ي���م أزع��������ور زوج����ت����ه ه����ال ب��اس��ي��ل 

وعائلتهما 
ن���زي���ه أزع������ور زوج���ت���ه ن��ظ��ي��رة ش��ّه��ال 

وعائلتهما 
ش��ق��ي��ق��ت��اه��ا ب���دوي���ة أرم���ل���ة ال��م��رح��وم 

أسعد نعمه وأوالدهما وعائالتهم 
نجوى زوجة بولس بولس وأوالدهما 

وعائالتهم 
الغالية  وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم 

المأسوف عليها المرحومة
سلمى ملحم أزعور

أرملة المرحوم جورج متى
ــعــالــى في  الــمــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه ت
الدينية  واجــبــاتــهــا  متممة  أوســتــرالــيــا 

ودفنت في المهجر.
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
الساعة الرابعة عصر اليوم السبت 26 
تشرين الثاني 2016 في كنيسة مار 

جرجس الرعائية، جبيل.
منه  السبت 26  اليوم  التعازي  تقبل 
من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية 
ال��س��اع��ة ال��خ��ام��س��ة ع��ص��رًا ف��ي ص��ال��ون 
كنيسة مار جرجس الرعائية، جبيل.

ال����رج����اء اع���ت���ب���ار ه�����ذه ال���ن���ش���رة دع����وة 
خاصة.

مرسالت  الفرنسيسكانيات  راه��ب��ات 
مريم

ش���ق���ي���ق���ا ال���ف���ق���ي���دة م���ي���ش���ال أوب���ي���ه 
وعائلته )في المهجر( 

فيليب أوبيه وعائلته )في المهجر(
ينعون فقيدتهم المرحومة

األخت كريستيان مرغريت 
ماري أوبيه

Sœur Béatrice Hélène
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة وال��ن��ص��ف ق��ب��ل ظهر 
ال���ي���وم ال��س��ب��ت 26 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 
المالئكة  س��ي��دة  كنيسة  ف��ي   2016

لالتين، بدارو، ثم توارى في الفنار.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الكنيسة من الساعة العاشرة صباحًا، 
وبعد الدفن من الساعة الرابعة عصرًا 
ح��ت��ى ال���س���ادس���ة م���س���اًء ف���ي ص��ال��ون 
ك��ن��ي��س��ة س���ي���دة ال��م��الئ��ك��ة ل��الت��ي��ن، 

بدارو.

زوجته فريال رشاد الغزال
ب��اس��ي��ل  ج���وي���ل  زوج���ت���ه  ح��ن��ا  أوالده 

وعائلتهما
ش��ان��ا ك��وري��ن زوج���ة ال��ي��اس سليمان 

وعائلتهما
زينالي 

ب��ارت��ي  ال��م��ح��ام��ي ج���وزف  ايلينا زوج���ة 
عازار وعائلتهما

شقيقه المهندس حنا زوجته ناهيل 
بشير

وع�����م�����وم ع�����ائ�����الت أي���������وب، ال�����غ�����زال، 
ش��ل��ه��وب، ب��اس��ي��ل، س��ل��ي��م��ان، ب��ارت��ي 
بتروني،  نبعة،  ح���داد،  بشير،  ع����ازار، 
أهالي  الغرّيب، سمعان، غانم وعموم 
دوم������ا ق���ض���اء ال����ب����ت����رون وأن���س���ب���اؤه���م 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون بمزيد 
الغالي  فقيدهم  واألس����ى  ال��ح��زن  م��ن 

المرحوم
كبريال نقوال أيوب

المنتقل الى رحمته تعالى األربعاء 23 
واجباته  متممًا   2016 الثاني  تشرين 

الدينية. 
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 26 
للروم  النياح  سيدة  كنيسة  في  منه 

األرثوذكس، دوما.
منزل  ف��ي  ال��دف��ن  التعازي قبل  تقبل 
الفقيد ف��ي دوم���ا، وبعد ال��دف��ن وغ��دًا 
األح����د 27 م��ن��ه ف��ي ص��ال��ون كنيسة 
س���ي���دة ال��ن��ي��اح ل���ل���روم األرث����وذك����س، 
دوما، والثلثاء واالربعاء 29 و30 منه 
ف��ي منزله ف��ي ال��ي��رزة، ش���ارع ميشال 
ش��ي��ح��ا، ق���رب ح��اج��ز ال��ج��ي��ش، بناية 

يرزة توينز.
ال���رج���اء اس���ت���ب���دال االك���ال���ي���ل ب��ال��ت��ب��رع 
للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعارًا 

خاصًا.

ولدا الفقيدة حنا زوجته تانيا حمصي 
وعائلته

طوني زوجته مارلين القزي وعائلته
ب��ن��ات��ه��ا ن���ه���اد أرم���ل���ة ال��م��ح��ام��ي اي��ل��ي 

كفوري وعائلتها
سعاد زوجة غابي ملكي وعائلتها

ب��ول��س خ��ون��د وعائلتها  م��ي��م��و زوج����ة 
)مختار قطين وحيداب(

أش����ق����اؤه����ا ال����ي����اس م��ل��ح��م ال��ص��ي��ف��ي 
وعائلته

أوالد المرحوم جورج وعائالتهم
أوالد المرحوم وديع وعائالتهم

شقيقاتها أوالد المرحومة ليندا أرملة 
ابراهيم الخويري وعائالتهم

أبو  طعمه  أرم��ل��ة  ل��ور  المرحومة  أوالد 
ناضر وعائالتهم

ابراهيم  أرم��ل��ة  اي���الن  المرحومة  أوالد 
عازار وعائالتهم

أوالد المرحومة أنطوانيت أرملة كريم 
شختورة وعائالتهم

حنا  طانيوس  المرحوم  أوالد  سلفها 
بو عبود وعائالتهم

ب��ن��ات حميها ج��وزف��ي��ن أرم��ل��ة ج��وزف 
خوري وأوالدها وعائالتهم

ال��م��رح��وم��ة م���اري أرم��ل��ة يوسف  أوالد 
جدعون وأوالدها وعائالتهم

جان  أرم��ل��ة  فروسينا  المرحومة  أوالد 
سلفاني وأوالدها وعائالتهم 

الدكوانه ومن ينتسب  وعموم أهالي 

ال��ي��ه��م ف���ي ال���وط���ن وال��م��ه��ج��ر ينعون 
ال��ح��زن واالس���ى فقيدتهم  م��ن  بمزيد 

الغالية المرحومة
َمّنه ملحم الّصيفي

ارملة المرحوم يوسف حنا بوعبود
أمــس  تــعــالــى  رحــمــتــه  الـــى  المنتقلة 
 2016 ــانــي  ــث ال تــشــريــن   25 الــجــمــعــة 

متممة واجباتها الدينية. 
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 26 
منه في كنيسة مار جرجس الرعائية، 

الدكوانه.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ص���ال���ون  ف����ي  م���ن���ه  و27   26 األح�������د 
ك���ن���ي���س���ة م�������ار ج����رج����س ال����رع����ائ����ي����ة، 
الحادية عشرة  الساعة  الدكوانه، من 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساًء.

زوجة الفقيد سوزان ليسلي
اوالده رمزي زوجته نانسي 

نديم زوجته ماغي وعائلتهما
وليد زوجته كولين

اب����ن����ت����اه ل���م���ي���ا زوج���������ة زي���������اد م��خ��ي��ب��ر 
وعائلتهما

سمّية زوجة جايسن بيرف وعائلتهما
ش��ق��ي��ق��اه ع��ائ��ل��ة ال���م���رح���وم ف�����ؤاد اب��و 

حيدر
ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم ال��دك��ت��ور ن��ج��ي��ب اب��و 

حيدر
اب��و  ب���رت  ال��م��رح��وم��ة  شقيقاته ع��ائ��ل��ة 

حيدر ارملة المرحوم مخايل معلوف
عائلة المرحومة اسمى ابو حيدر ارملة 

المرحوم الدكتور آنريكي رويغ 
عائلة المرحومة عايدة ابو حيدر ارملة 

المرحوم جوزف دواليبي
نهاد ابو حيدر ارملة المرحوم رجا فواز 

واوالدها
س��ه��ام اب��و ح��ي��در زوج���ة ه��ن��ري مخيبر 

وعائلتهما
وع��م��وم ع��ائ��الت اب���و ح��ي��در، ليسلي، 
ف�����رح�����ات، م���ع���ل���وف، روي��������غ، خ�����وري، 
وعموم  بيرف  ف��واز،  مخيبر،  دواليبي، 
الوطن  عائالت حمانا وانسباؤهم في 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال��ح��زن 
ال��م��أس��وف  ال��غ��ال��ي  واالس����ى فقيدهم 

عليه المرحوم
منير ابراهيم ابو حيدر

طيران  ادارة  مجلس  ورئيس  مؤسس 
TMA عبر المتوسط

المنتقل الى رحمته تعالى في الواليات 
تشرين   4 الثلثاء  االميركية  المتحدة 

االول 2016 متممًا واجباته الدينية.
يقام جناز لراحة نفسه الساعة الثالثة 
والنصف بعد ظهر اليوم السبت 26 
تشرين الثاني 2016 في كنيسة مار 

الياس للروم االرثوذكس، حمانا.
تقبل التعازي قبل الجناز وبعده في 
الثانية  الساعة  من  الكنيسة  صالون 
والنصف بعد الظهر ولغاية السادسة 

مساًء.
وتقبل التعازي غدًا االحد 27 منه في 
صالون كنيسة القديس نيقوالوس 
ل����ل����روم االرث������وذك������س )م�������ار ن����ق����وال(، 
االشرفية، من الساعة الحادية عشرة 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساًء.
لكم من بعده طول البقاء.

انتقل الى رحمته تعالى
موريس سعدالله درغام

زوجته ريموندا عبد الكريم بيطار 
أوالده دان���ي زوج��ت��ه دي��ان��ا سركيس 

وعائلتهما
جوني

ارم��ل��ة اب��ن��ه ال��دك��ت��ور ط��ون��ي مينا اي��زو 
وعائلتهما )في المهجر ( 

القاضي نعمه لحود  ابنته رودا زوجة 
وعائلتهما

أشقاؤه المحامي جان، نابوليون، لور، 
صوفي، جمال وعائالتهم

وعائالت أشقائه المرحومين انطوان، 
جوزف، ايلي، جورج، شفيقه، ماري.

اليوم  نفسه  ل��راح��ة  ب��ال��ص��الة  يحتقل 
ال��ث��ان��ي 2016  ت��ش��ري��ن  ال��س��ب��ت 26 
الظهر  بعد  والنصف  الثالثة  الساعة 

في كنيسة مار جرجس، طبرجا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
االح��د 27 منه ف��ي ص��ال��ون الكنيسة 
م��ن ال��س��اع��ة 11 ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى 7 

مساًء.

"من آمن بي وإن مات فسيحيا"
زوجته  ب��ي��ار  ال��م��رح��وم  الفقيدة  أوالد 
ال������دك������ت������ورة ك����ل����ي����ر خ����ل����ي����ل ع���م���ون 

وعائلتهما
هدى أرملة المرحوم حنا جرجس المر

تريز
ال���م���ه���ن���دس ج������وزف زوج����ت����ه ال��ك��س��ا 

سميث وعائلتهما
م���ي زوج�����ة ال��م��ح��ام��ي ب���ط���رس قيصر 

عيسى
ان���ط���وان زوج���ت���ه ه����دى ان���ط���وان اب��ي 

لطف الله وعائلتهما
حنان زوجة المهندس رئيف خيرالله 

حريق وعائلتهما
م���ن���ى زوج�������ة غ����س����ان ب����ش����اره ك��ب��ك��ب 

وعائلتهما
ال��دك��ت��ور ج���ورج زوج��ت��ه ح��ي��اة يونس 

نصار وعائلتهما
برناديت  زوج��ت��ه  غ��ب��ري��ال  المهندس 

جرجس الحاج وعائلتهما
المرحوم  أوالد  وشقيقاتها  أشقاؤها 

ملحم حريق وعائالتهم
المرحومة زلفا ابراهيم حريق

المرحوم  زوج��ة  هيفا  المرحومة  اوالد 
الياس ابو حيدر وعائالتهم

ح���ري���ق  خ����ي����رال����ل����ه  ال�����م�����رح�����وم  اوالد 
وعائالتهم

اوالد المرحوم جميل حريق وعائالتهم
اوالد المرحوم جورج حريق وعائالتهم
وع�����م�����وم ع�����ائ�����الت ع���ي���س���ى، ح���ري���ق، 
ص���واي���ا، خ��ي��رال��ل��ه، ب���اخ���وس، ع��م��ون، 
المر، سميث، ابي لطف الله، كبكب، 
نصار، حاج، ابو حيدر، نصرالله، يزبك 
ح��ن��ا، وم��ع��اد وب��ت��غ��ري��ن وم���ن ينتسب 
إل��ي��ه��م ف���ي ال���وط���ن وال��م��ه��ج��ر ينعون 
على رجاء القيامة المجيدة فقيدتهم 

المرحومة
نظيرة ابراهيم حريق

أرملة المرحوم 
الدكتور نعوم جرجس عيسى

المنتقلة الى رحمة الله اآلب السماوي 
أمس الجمعة 25 تشرين الثاني 2016 

متممة واجباتها الدينية.
س��ي��ح��ت��ف��ل ب���ال���ص���الة ل����راح����ة ن��ف��س��ه��ا 
الساعة الثانية والنصف بعد ظهر غد 
األحد 27 منه في كنيسة مار شربل، 

معاد، جبيل.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول 

البقاء.
وا ألجلها.

ّ
صل

ت���ق���ب���ل ال�����ت�����ع�����ازي ال����س����ب����ت واالح�������د 
واالثنين 26 و27 و28 منه في منزل 

الفقيدة، معاد.
ال�����رج�����اء إب���������دال األك����ال����ي����ل ب���ال���ت���ب���ّرع 

للكنيسة.

زوجة الفقيد رولى رشاد الدبس
اوالده المهندس طارق

المهندس عمر
المهندس مروان

وال�����دت�����ه ج����ورج����ي����ت ح���ن���ان���ي���ا ارم���ل���ة 
المرحوم مرعي مطر

مطر  مرعي  ف��ؤاد  المهندس  شقيقه 
وعائلته

ش��ق��ي��ق��ت��ه ال���م���ه���ن���دس���ة دي���ن���ا زوج����ة 
المهندس خليل نصار وعائلتهما

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
زياد مرعي مطر

يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
األول����ى ب��ع��د ظ��ه��ر االح���د 27 تشرين 
ال����روم  م��ط��ران��ي��ة  ف���ي  ال���ث���ان���ي 2016 
ال��م��ل��ك��ي��ي��ن ال���ك���اث���ول���ي���ك، ال��م��ت��ح��ف، 
طريق الشام، تجاه الطبية، ثم يوارى 

في مدفن العائلة بالفنار.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الحادية عشرة  الساعة  المطرانية من 
ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر واالث��ن��ي��ن وال��ث��الث��اء 28 
من  المطرانية  ص��ال��ون  ف��ي  منه  و29 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

ولغاية السادسة مساًء.
ال�����رج�����اء اب���������دال االك����ال����ي����ل ب���ال���ت���ب���رع 

للكنيسة.

تعاز
أوالد الفقيدة لطف الله الزيلع

عائلة المرحوم ديب الزيلع
جان الزيلع وعائلته

زوج��ة  ن��ه��اد  ال��م��رح��وم��ة  عائلة  ابنتاها 
جورج خوري

جانيت زوجة ايلي دحدل وعائلتها
شقيقها الياس شليطا وعائلته

وع����م����وم ع����ائ����الت ال����زي����ل����ع، ش��ل��ي��ط��ا، 
ك�����رك�����ي، خ���������وري، دح���������دل، ص���ي���اح، 
بدور، شماس، صوما، حداد، جبران، 
م����ع����وض، ن�����اك�����وزي، ال���ح���ل���و، ي��م��ي��ن، 
ال���خ���وري، ج���ب���ور، ص��ون��ي��ه، ب���و ش��ب��ل، 
الوطن  في  وانسباؤهم  فلوطي  نجم، 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال��ح��زن 
المأسوف  الغالية  فقيدتهم  واألس��ى 

عليها المرحومة
تريز جرجس شليطا

ارملة المرحوم جرجي لطف الله الزيلع
المنتقلة إلى رحمته تعالى الخميس 24 
واجباتها  متممة   2016 الثاني  تشرين 

الدينية.
منه  السبت 26  اليوم  التعازي  تقبل 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س دي��م��ت��ري��وس 
ل������ل������روم االرث��������وذك��������س )م���������ار م����ت����ر(، 
االشرفية، من الساعة الحادية عشرة 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساًء.

السفر  مكاتب  أص��ح��اب  نقابة  تنعى 
والسياحة المرحومة

تريز جرجس شليطا
أرملة المرحوم جرجي لطف الله الزيلع

 والدة عضو مجلس النقابة 
الزميل جان الزيلع

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 26 
كنيسة  ف���ي   2016 ال��ث��ان��ي  ت��ش��ري��ن 
ال������ق������دي������س دي�����م�����ت�����ري�����وس ل�����ل�����روم 
األرث���وذك���س )م����ار م��ت��ر(، األش��رف��ي��ة، 
بيروت، من الساعة الحادية عشر قبل 

الظهر ولغاية السادسة مساًء.

أوالده بيتر قازان وعائلته 
روديارد قازان 

ماريا زوجة جوزف سورجر 
جويل قازان 

شقيقتاه كيتي أرملة المرحوم نصري 
تادروس 

اوالد المرحومة ايفيت زوجة المرحوم 
ميشال حداد

شقيقه إبراهيم قازان وعائلته 
وع����م����وم ع����ائ����الت ق���������ازان، ي���واك���ي���م، 
س��ورج��ر، ح���داد، ت���ادروس، مجدالني 
وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن االس����ى فقيدهم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم
جورج بطرس قازان

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 26 
ال��ث��ان��ي 2016 ف���ي ص��ال��ون  ت��ش��ري��ن 
المعمدان )مدافن  كنيسة مار يوحنا 
مار الياس بطينا(، شارع األونيسكو، 
وطى المصيطبة، من الساعة الحادية 
السادسة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

مساًء.
ال�����رج�����اء اب���������دال االك����ال����ي����ل ب���ال���ت���ب���رع 
للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعارًا 

خاصًا.

زوجة الفقيد ماري وزان 
ولده فؤاد زوجته ريف نفاع وولداهما 

ابنته زينا 
شقيقاته دوللي زوجة جوزف شمالي 

وعائلتها 
نورا زوجة نعيم خّوام وعائلتها 

نيللي
وزان،  خ���ل���ي���ف���ة،  ع�����ائ�����الت  وع�����م�����وم 
اع، شمالي، خّوام، الجّر، 

ّ
صغيري، نف

كّبوش،  قنطار،  شيفي،  القسيس، 
ع���ازار، غصن، خ���وري، ي��زب��ك، يّموت، 
وأنسباؤهم  كسباريان  م��س��ّرة،  ح��ل��و، 
في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من 
المأسوف  فقيدهم  المسيحي  الرجاء 

عليه المرحوم
جورج فؤاد خليفة

ـــى رحــمــتــه تــعــالــى صباح  الــمــنــتــقــل إل
 2016 الــثــانــي  تــشــريــن   24 الخميس 

متممًا واجباته الدينية.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 26 
م��ن��ه ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة م����ار زخ��ي��ا 
ال���ع���ج���ائ���ب���ي، ع���ج���ل���ت���ون، م����ن ال��س��اع��ة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 

الساعة السادسة مساًء.

آل عس���يران
والتسليم  ال��رض��ى  م��ن  بمزيد  ينعون 
ب��ق��ض��اء ال���ل���ه وق������دره وف�����اة ف��ق��ي��ده��م 

الغالي المرحوم بإذنه تعالى
كامل محمد علي عسيران

الثاني  تشرين   22 الثلثاء  الله  توفاه 
.2016

زوجته اسعاف اسعد غندور
الخولي،  م��اج��دة  زوج��ت��ه  ول��ي��د  اوالده 
ف�������واز، دان�������ا، ه������ادي زوج����ت����ه ل��م��ي��س 

بحسون
علي  محمد  توفيق  المرحوم  شقيقه 

عسيران 
ش��ق��ي��ق��ات��ه ال���م���رح���وم���ة زي���ن���ب زوج���ة 
المرحوم محمد سليم حرب، المرحومة 
راق��ي��ة زوج���ة ال��م��رح��وم ح��م��دي ال��ح��اج، 
المنعم  عبد  ال��م��رح��وم  أرم��ل��ة  توفيقة 
ال��ب��ي��ض��اوي، ال��م��رح��وم��ة ن��زي��ه��ة زوج��ة 

المرحوم جميل قصير، مليحة
اشقاء زوجته المرحوم عبد الله عارف 
لطفي، لبنى عارف لطفي زوجة علي 

المرابط، ادهم عارف لطفي
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ال���س���اع���ة  م����ن  م���ن���ه  و27   26 األح�������د 
العاشرة صباحا ولغاية السابعة مساًء.

ل����ل����ن����س����اء ف������ي م�����ن�����زل ال����ف����ق����ي����د ف��ي 
م��ج��دل��ي��ون، ب��ن��اي��ة ع���س���ي���ران، ش���ارع 
اليمين،  على  الرابع  المبنى   ،)1( رق��م 

الطابق األرضي.
وللرجال في منزل ابنه هادي )العنوان 

نفسه، الطابق األول(.

ينعى الدكتور فادي توفيق عسيران 
عمه المرحوم

كامل محمد علي عسيران
زوجته اسعاف اسعد غندور

الخولي،  م��اج��دة  زوج��ت��ه  ول��ي��د  اوالده 
ف�������واز، دان�������ا، ه������ادي زوج����ت����ه ل��م��ي��س 

بحسون
علي  محمد  توفيق  المرحوم  شقيقه 

عسيران
ش��ق��ي��ق��ات��ه ال���م���رح���وم���ة زي���ن���ب زوج���ة 
المرحوم محمد سليم حرب، المرحومة 
راق��ي��ة زوج���ة ال��م��رح��وم ح��م��دي ال��ح��اج، 
المنعم  عبد  ال��م��رح��وم  أرم��ل��ة  توفيقة 
ال��ب��ي��ض��اوي، ال��م��رح��وم��ة ن��زي��ه��ة زوج��ة 

المرحوم جميل قصير، مليحة
اشقاء زوجته المرحوم عبد الله عارف 
لطفي، لبنى عارف لطفي زوجة علي 

المرابط، ادهم عارف لطفي
تشرين   28 االث��ن��ي��ن  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
ال��ث��ان��ي 2016 م���ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 
صباحًا حتى السادسة مساًء في نادي 
.Alumni خريجي الجامعة االميركية

ولكم من بعده طول البقاء.

ب��م��زي��د م��ن ال��رض��ى وال��ت��س��ل��ي��م ننعى 
الفقيدة  تعالى  الله  ب��إذن  المرحومة 

الغالية
ليلى رضوان بلطجي

أرملة المرحوم إبراهيم يوسف بلطجي
أوالدها سامي بلطجي وعائلته، باسم 
ب��ل��ط��ج��ي )ب�����وب( وع��ائ��ل��ت��ه وال��م��رح��وم 

يوسف بلطجي وعائلته
ابنتها ريدا زوجة شريف أبو حسين

ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ف���ي ال��ث��ان��ي وال��ث��ال��ث 
ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء ال��ي��وم السبت وغ��دًا 
األحد 26 و27 تشرين الثاني 2016 
أوت��ي��ل روت���ان���ا، جيفينور،  ق��اع��ة  ف��ي 
األميركية،  الجامعة  مستشفى  ق��رب 
شارع كليمنصو،  من الساعة العاشرة 
الظهر ومن  بعد  األول��ى  صباحًا حتى 
ال���س���اع���ة ال���ث���ال���ث���ة ب���ع���د ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

السابعة مساًء.

قداس وجناز
انتقل إلى رحمته تعالى في كندا

ألبير يوسف نعمه القزي
زوجته ليلى نعمه الخوري 

وران���������دي  ووس�����������ام  ج���������وزف  أوالده 
وعائالتهم 

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
ظهر  قبل  والنصف  العاشرة  الساعة 
الثاني 2016  تشرين  األح���د 27  غ��د 
الجية،  ال��ن��ج��م��ة،  س��ي��دة  ف��ي كنيسة 

الشوف.

لمشاركتها  ت��دع��وك��م  الفقيد  عائلة 
الصالة.

ذكرى سنة
بمناسبة مرور سنة على وفاة الفقيد 
الغالي المأسوف على شبابه المرحوم

اإلعالمي 
طارق نواف ماضي

الرجاء من كل من عرفه وأحبه الصالة 
لروحه الطاهرة.

ذكرى أربعين
بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاة 

المرحوم
جوزف بطرس عون

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
الثانية عشرة ظهر غد األحد  الساعة 
27 تشرين الثاني 2016 في كنيسة 

مار يوسف، الحدت، حارة البطم.
األهل  الفقيد وأقاربها يدعون  عائلة 
واألصدقاء لمشاركتهم الصالة لراحة 

نفسه.

بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاة 
المأسوف على شبابه المرحوم

كبريال طانيوس النّوار
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 

بعد  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة 
ظ��ه��ر غ���د االح����د 27 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 
2016 في كاتدرائية سيدة القيامة، 

الرابية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وأن���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
االه����ل واالص����دق����اء ل��م��ش��ارك��ت��ه��م في 

الصالة.

ذكرى 8 سنوات
ف��ي ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ال��ث��ام��ن��ة على 

وفاة المرحوم
الدكتور 

انطوان شكري الحصري
رئيس نقابة أطباء لبنان األسبق

ترجو عائلته من جميع محبيه وعارفيه 
أن يذكروه في صلواتهم وأدعيتهم، 

وأن يدعوا له بالرحمة والمغفرة.

ذكرى 10 سنوات
بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل

الدكتور نسيب الخوري
سيتم االحتفال بذكراه خالل قداس 
يقام اليوم السبت 26 تشرين الثاني 
2016 ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة م��س��اًء في 
ك��ن��ي��س��ة م�����ار ال�����ي�����اس، ال���ق���ن���ط���اري. 
ال��ج��م��ي��ع م���دع���و ل��ل��م��ش��ارك��ة ب��ال��ص��الة 

لراحة نفسه.
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 األب�������رز ف����ي ال���م���ؤت���م���ر ال���خ���اص 
ّ

ل���ع���ل
بتقديم العبي نادي هومنتمن بيروت 
ل��ك��رة ال��س��ل��ة، إع���ان رئ��ي��س االت��ح��اد 
اللبناني لكرة السلة المهندس وليد 
نصار ترشحه لانتخابات المقررة 15 
ًع��ن  متراجعا  المقبل،  االول  ك��ان��ون 
أحاديث ومواقف سابقة له باالكتفاء 
ب���والي���ة واح������دة. وال���اف���ت أن ن��ص��ار 
تحدث في حضور المحاضر األولمبي 
العرابين االثنين  جهاد سامة، أحد 
)مع رئيس اللجنة االولمبية اللبنانية 
ج�����ان ه����م����ام( ل����ات����ح����اد. وال ي��م��ك��ن 
ت��ف��س��ي��ر ت���رش���ح ن���ص���ار، س����وى ب��أن��ه 
يأتي في وجه المرشح أك��رم الحلبي 

التضامن  ل��ن��ادي  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي��س 
ال����������زوق، وال���م���ن���ط���ل���ق م����ن ال���ق���اع���دة 

االنتخابية نفسها التي تدعم نصار.
 ف���ي أي ح�����ال، ل���م ي��ك��ن م��ف��اج��ئ��ًا 
ت��ص��ري��ح ن��ص��ار، وه���و يحمل رس��ائ��ل 
قوية ال يمكن تجاهلها وعدم التوقف 
عندها، وخصوصًا من المرشح الحلبي 
المدعو الى مراجعات حساباته بدقة.  
أم���ا ف��ي ال��ه��وم��ن��ت��م��ن، ف��ق��دم رئيس 
ل��ج��ن��ة ك����رة ال��س��ل��ة ف���ي ال����ن����ادي غي 
وستكون  منافسًا،  فريقًا  مانوكيان 
له الكلمة الفصل ايضًا في البطولة 
الشانفيل  ب��ل��ق��اء  غ���دًا  تنطلق  ال��ت��ي 

والرياضي في ديك المحدي. 

س����ي����ط����ر س������ائ������ق "م������رس������ي������دس" 
البريطاني لويس هاميلتون، بطل 
العالم في العامين الماضيين، على 
ف��ت��رت��ي ال���ت���ج���ارب ال���ح���رة األول��ي��ي��ن 
الكبرى  الجائزة  ف��ي سباق  أم���س،  
ألب���وظ���ب���ي، ال���م���رح���ل���ة األخ����ي����رة م��ن 
"الفورموال  للسيارات  العالم  بطولة 

."1
وك�����ان ه��ام��ي��ل��ت��ون ال��وح��ي��د بين 
ن��زل تحت حاجز  ال��ذي  المشاركين 
1:43 دق��ي��ق��ة ف��ي ال��ف��ت��رة األول����ى. 
ل���ك���ن ال����وض����ع ت��ح��س��ن م����ع غ��ال��ب��ي��ة 
ال��س��ائ��ق��ي��ن ف����ي ال���ف���ت���رة ال��ث��ان��ي��ة، 
وت���ق���دم ه��ام��ي��ل��ت��ون ف���ي ال��ف��ت��رت��ي��ن 
زم���ي���ل���ه وم���ت���ص���در ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م 

األلماني نيكو روسبرغ.
ف��������ي ال������ف������ت������رة األول����������������ى ق���ط���ع 
عام 2008  العالم  بطل  هاميلتون، 
م���ع "م����اك الرن" اي���ض���ًا، أس����رع لفة 
)من أصل 28 لفة( في 1:42:869 
دقيقة، بمتوسط سرعة 194,368 
ك��ي��ل��وم��ت��رًا ف����ي ال���س���اع���ة، م��ت��ق��دم��ًا 

روسبرغ 1:43:243. 
وجاء سائقا "رد بول" الهولندي 
م��اك��س ف��ي��رش��ت��اب��ن واألوس���ت���رال���ي 
دان���ي���ال ري���ك���ي���اردو ف���ي ال��م��رك��زي��ن 
ال����ث����ال����ث وال������راب������ع ع���ل���ى ال����ت����وال����ي، 

أم������ام  س���ائ���ق "ف����ي����راري" االل��م��ان��ي 
سيباستيان فيتيل.

وف������ي ال����ف����ت����رة ال���ث���ان���ي���ة، س��ج��ل 
ه��ام��ي��ل��ت��ون أس�����رع ل��ف��ة )م����ن اص��ل 
36( 1:40:851 دقيقة، بمتوسط 

في  ك��ي��ل��وم��ت��رًا   198,237 س���رع���ة 
 أم���ام روس��ب��رغ ايضًا 

ّ
ال��س��اع��ة، وح���ل

فيتيل  ت���ق���دم  ف��ي��م��ا   .1:40:840
في هذه الفترة سائقي "رد بول"، 
وارت��ق��ى راي��ك��ون��ن درج���ة اي��ض��ًا الى 

المركز السادس. 
وت����ق����ام ف����ت����رة ال����ت����ج����ارب ال���ح���رة 
التأهيل  اليوم، تليها جولة  الثالثة 
الرسمية التي تحدد مراكز انطاق 

السائقين.
وت����ك����ت����س����ب ج������ائ������زة أب���وظ���ب���ي 
ال���ك���ب���رى اه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة ب��ال��ن��س��ب��ة 
كونها  "م��رس��ي��دس"  إل��ى سائقي 
س��ت��ح��س��م ال����ص����راع ب��ي��ن��ه��م��ا ع��ل��ى 
 367( روس��ب��رغ  يتقدم  اذ  اللقب، 
ن���ق���ط���ة ع��ل��ى  ب����ف����ارق 12  ن���ق���ط���ة( 
ف���از  ال��������ذي   )355( ه���ام���ي���ل���ت���ون 
ف����ي ال���س���ب���اق���ات ال���ث���اث���ة األخ���ي���رة 
ف���ي ام���ي���رك���ا )ال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة 
وال��م��ك��س��ي��ك وال���ب���رازي���ل( واق��ت��رب 
من األلماني واضعًا نفسه منافسًا 

جديًا على لقب رابع.

موقف الفت لنصار يحدد مسار انتخابات السلة

هاميلتون األسرع يف التجارب الحرة ألبو ظبي

ان��ع��ك��س��ت األج������واء ال��س��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي 
اللبنانية  القدم  كرة  على  سيطرت 
من  التاسعة  المرحلة  انطاقة  على 
بطولة الدوري العام ال�57، ال سيما 
في اللقاء الذي جمع األنصار وضيفه 
الراسينغ بيروت وانتهى بالتعادل 1 
إذ  البلدي،  بيروت  ملعب  1 على   –
ال تزال ارتدادات لقاء االخاء األهلي 
أزمة  الى  التي أدت  عاليه واألنصار 
داخ�����ل االت���ح���اد واس��ت��ق��ال��ة األم��ي��ن 
علمًا  الشحف مستمرة،  العام جهاد 
أن�����ه ح���ض���ر ال���ل���ق���اء م��ت��ف��رج��ًا ب��ع��دم��ا 
منصة  ال��ى  ال��دخ��ول  بطاقة  اقتطع 
ال��درج��ة االول���ى )20 ال��ف ل��ي��رة( من 

شباك التذاكر.
وك���ادت األم���ور ان تفلت مجددًا 
األداء  ع����ل����ى  االع�������ت�������راض  ب���س���ب���ب 
التحكيمي، اذ كانت المباراة تسير 
يعترض  ان  قبل  طبيعي  نحو  على 
مدرب الراسينغ موسى حجيج على 
احتساب خطأ صحيح ضد فريقه، 
وه���اج���م ال��ح��ك��م ال��رئ��ي��س��ي ال���دول���ي 
محمد درويش الذي طرده من أرض 
الملعب، اال ان حجيج رفض الخروج 
المباراة زهاء ربع ساعة مع  لتتوقف 
دخ��ول الحكام الى غرفهم، قبل ان 
يتدخل رئيس الراسينغ جورج فرح 
وفي  المباراة.  لتتابع  مدربه  ويخرج 
االن���ص���ار  اف��ت��ت��ح  ال��دق��ي��ق��ة 6+45 
بتسديدة  البابا  عاء  عبر  التسجيل 
م��م��ي��زة ال���ى س��ق��ف م��رم��ى ال��ح��ارس 
محمد سنتينا اثر عرضية من نصار 
أدرك  فقط  دقيقتين  وبعد  نصار. 
م��ح��م��د ج��ع��ف��ر ال���ت���ع���ادل ل��ل��راس��ي��ن��غ 
ب����ت����س����دي����دة زاح������ف������ة م������ن داخ������ل 

األنصار  الى يسار حارس  المنطقة 
علي الحاج حسن، مستثمرًا تمريرة 

عدنان ملحم.
ورف����ع األن���ص���ار رص���ي���ده ال����ى 15 
الثاني موقتًا، مع  المركز  نقطة في 
مباراة مؤجلة )المعادة( ضد األخاء، 
وال��راس��ي��ن��غ 10 ن��ق��اط ف���ي ال��م��رك��ز 

السادس.

النبي شيت – االجتماعي

وع���ل���ى ن�����ادي ال���س���ام زغ���رت���ا في 
ال��م��رداش��ي��ة، اك��ت��س��ح ال��ن��ب��ي شيت 
مضيفه االجتماعي طرابلس 4 – 1.
وع��م��ق��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة أزم����ة ال��ف��ري��ق 

الشمالي الذي يتذيل الترتيب رغم  
تقدمه في الدقيقة 20 عبر هشام 
نابلسي بضربة جزاء سددها زاحفة 
ال��ح��ارس حسن حسين،  إل��ى يمين 
تسبب بها حسن ضاهر باعاقته عبد 
الله العلي. وفي الدقيقة 26 أدرك 
قاسم مناع التعادل للفريق البقاعي 
اثر  المرمى  قلب  إل��ى  م��ن تسديدة 
تمريرة من السنغالي محمدو درامي. 
الشوط  م��ن  األخ��ي��رة  الدقيقة  وف��ي 
التقدم  العوطة  حسين  منح  األول 
الكرة  تحولت  بعدما  شيت،  للنبي 
ال��ى الشباك أث��ر تشتيت  من قدمه 

الكرة من المدافع خالد العلي.
وف�������ي ال�����ش�����وط ال����ث����ان����ي ح�����اول 

االجتماعي إدراك التعادل من دون 
ف��ائ��دة. وف���ي ال��دق��ي��ق��ة 83 أض��اف 
درامي اإلصابة الثالثة للنبي شيت 
بمتابعته الكرة الى الشباك، بعدما 
ال��ح��ارس أحمد  م��ن  م��رت��ده  وصلته 
ق��ران��ي أث���ر ع��رض��ي��ة م��ن ع��ل��ي ب��زي. 
ب��زي تقدم  ع��زز  الدقيقة 85  وف��ي 
ال��ف��ري��ق ال��ب��ق��اع��ي م���ن ض���رب���ة ج���زاء 
سددها إلى يمين الحارس قرحاني 
احتسبها الحكم بعد إعاقة مناع من 

العلي.
ورف����ع ال��ن��ب��ي ش��ي��ت رص��ي��ده ال��ى 
موقتا،  الرابع  المركز  في  نقطة   14
الترتيب  متذيا  االجتماعي  وبقي 

بست نقاط.

ع���زز آر ب��ي ل��ي��ب��زي��غ ص���دارت���ه لائحة 
ال������������دوري االل�����م�����ان�����ي ل�����ك�����رة ال����ق����دم 
"البوندسليغه" وابتعد موقتا بفارق 
ست نقاط عن اقرب منافسيه بايرن 
ميونيخ حامل اللقب بعد ف��وزه على 
مضيفه اس سي فريبورغ 4 - 1 في 
بينهما على  أج��ري��ت  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة 
م��ل��ع��ب "ب���ادي���ن���وف���ا ش���ت���ادي���ون" في 
ف��ري��ب��ورغ وش��ه��ده��ا 24 ال���ف متفرج 
ف���ي اف��ت��ت��اح ال��م��رح��ل��ة ال���� 12. سجل 
للفائز الغيني نابي كيتا وتينو فيرنر 
سابيتسر  مارسيل  والنمسوي   )2(
و79،  و35  و21   2 ال���دق���ائ���ق  ف����ي 
في  نيدرليشنر  ف��ل��وري��ان  ول��ل��خ��اس��ر 

الدقيقة 15. 
ورفع ليبزيغ الذي لم يخسر بعد 
ه���ذا ال��م��وس��م وح��ق��ق ف���وزه التاسع 
م��ق��اب��ل ث����اث ت����ع����ادالت، رص��ي��ده 
في ال��ص��دارة ال��ى 30 نقطة بفارق 
س����ت ن����ق����اط ع����ن ب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ 
اليوم  ليفركوزن  باير  يلتقي  ال��ذي 
أري��ن��ا"  "أل��ي��ان��ز  ملعب  على  السبت 

في ميونيخ. 

انكلترا

صعبًا  امتحانًا  تشلسي  يخوض 
ضد جاره اللدود توتنهام هوتسبر، 
الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم 
ف���ي ال�������دوري االن���ك���ل���ي���زي ال��م��م��ت��از 
 13 ال���  المرحلة  ف��ي  ل��ي��غ"،  "برميير 
على ملعب "ستامفورد بريدج" في 

العاصمة لندن.
وغالبًا ما تأتي مباريات الفريقين 
والندية كما حصل  ب��االث��ارة  مليئة 

ف���ي آخ����ر ل���ق���اء ب��ي��ن��ه��م��ا على 
ال��م��ل��ع��ب ع��ي��ن��ه اواخ�����ر 

ال���م���وس���م ال���م���اض���ي، 
ع�������ن�������دم�������ا ح����������ّول 
تخلفه  تشلسي 
ام�����������ام م���ن���اف���س���ه 
ب��������إص��������اب��������ت��������ي��������ن 

ن���ظ���ي���ف���ت���ي���ن ال�����ى 
تعادل 2 – 2، ليمنح 
اللقب لليستر سيتي.

وي���دخ���ل ت��ش��ل��س��ي ال��م��ب��اراة 
ب��م��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة ب��ع��د ف�����وزه في 
م��ب��اري��ات��ه ال��س��ت االخ���ي���رة م��ن دون 
ان يدخل مرماه اي هدف وتحديدا 
منذ ان بدأ مدربه االيطالي انتونيو 

كونتي اعتماد طريقة 2-5-3.
الوحيد  الفريق  ويعتبر توتنهام 
ال����ذي ل���م ي��خ��س��ر ف���ي ال������دوري ه��ذا 
مباريات  ف��از في ست  اذ  الموسم، 

وتعادل في مثلها.
وي��ق��ود تشلسي ه���داف ال���دوري 
االسباني دييغو كوستا، ويستطيع 
االعتماد ايضًا على نجمه البلجيكي 
ال���ذي يتألق على نحو  ادي���ن ه���ازار 

الفت هذا الموسم.

ام����ا ت��وت��ن��ه��ام ف���ي���ق���وده ه��داف��ه 
ال���ع���ائ���د م���ن اص���اب���ة ه�����اري ك��اي��ن، 
وي��س��ت��ط��ي��ع االع��ت��م��اد ع��ل��ى ح��ارس 
ال��ف��رن��س��ي  م���س���ت���واه ه���و  ف���ي ذروة 

هوغو لوريس.
مانشستر  يخوض  المقابل،  في 
س��ي��ت��ي اخ����ت����ب����ارًا س���ه���ًا ب��ض��ي��اف��ة 
بيرنلي الذي سقط سقوطًا مدويا 
امام ويست بروميتش البيون 0 – 

4 االسبوع الماضي.
ويستطيع "السيتيزين" التركيز 
بعدما ضمن  المحلي  ال���دوري  على 
ت���أه���ل���ه ل����ل����دور ال���ث���ان���ي م����ن دوري 
اب���ط���ال اوروب������ا ب��ع��ودت��ه ب��ال��ت��ع��ادل 
االيجابي1 – 1 مع مضيفه بوروسيا 

موينشنغادباخ.
ويريد ارسنال الخروج من دوامة 
ال���ت���ع���ادالت خ����ال ال��ش��ه��ر ال���ج���اري 

عندما يستقبل بورنموث.
آخر  ف��ي  "المدفعجية"  وت��ع��ادل 

ث����اث م���ب���اري���ات ع��ل��ى ارض����ه مع 
ال������دوري  ت���وت���ن���ه���ام1 – 1 ف����ي 
ال��م��ح��ل��ي، وم����ع ب���اري���س س��ان 
ملعبه  ع��ل��ى   2 ج��ي��رم��ان 2 – 

ايضًا في دوري االب��ط��ال، ومع 
م��ان��ش��س��ت��ر ي���ون���اي���ت���د1 – 1 

بعيدًا من قواعده.
ي��ري��د ليفربول  ف��ي ح��ي��ن 

ال����م����ن����اف����س ب�����ق�����وة ع��ل��ى 
ال��ل��ق��ب، اق��ل��ه ف��ي ال��رب��ع 
ال�����������دوري،  م������ن  االول 
تشلسي  لقاء  استغال 

ال����ص����ع����ب م������ع ت���وت���ن���ه���ام 
ل��اق��ت��راب منه اك��ث��ر عندما 
ي���س���ت���ض���ي���ف س����ن����درالن����د 
ال����������ذي ب��������دأ ي��ن��ه��ض 
ف���ي ال��ف��ت��رة االخ��ي��رة 

وح������ق������ق ف�����وزي�����ن 
متتاليين.

وي����ري����د م��ان��ش��س��ت��ر 
ي����ون����اي����ت����د اس����ت����ع����ادة 

نغمة االنتصارات 

له  ف���وز  اول  ال����دوري وتحقيق  ف��ي 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه، ب��ع��د ث��اث��ة ت��ع��ادالت 
م��ت��ت��ال��ي��ة م���ع س��ت��وك س��ي��ت��ي1 – 1 
وم���ع ب��ي��رن��ل��ي س��ل��ب��ًا، وم���ع ارس��ن��ال1 
ويستهام  يستضيف  ع��ن��دم��ا   1  –

الجريح.

ايطاليا

ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 14 م��ن ال���دوري 
االي���ط���ال���ي "ك���ال���ت���ش���ي���و"، ي��خ��وض 
ج����وف����ن����ت����وس ال���������ذي ي������رت������اح ف��ي 
ال��ص��دارة بفارق 7 نقاط عن اقرب 
م����ب����اراة س��ه��ل��ة نسبيًا  م��ن��اف��س��ي��ه، 
ب��ض��ي��اف��ة ج���ن���وى اح����د ف����رق وس��ط 
الترتيب. وقد يلجأ مدرب "السيدة 
ال���ع���ج���وز" م��اس��ي��م��ي��ل��ي��ان��و ال��ي��غ��ري 
ال���ى ال����زج ب��ال��م��ه��اج��م ال��ش��اب مويز 

كين، في حال عدم شفاء المهاجم 
من  هيغواين  غ��ون��زال��و  االرجنتيني 
المباراة  عن  ابعدته  عضلية  اصابة 
 )1  –  3( االس��ب��ان��ي  اشبيلية  ض��د 
اوروب�����ا منتصف  اب��ط��ال  ف��ي دوري 
ايضًا  ال��ج��اري. كما يغيب  االسبوع 
ال��م��ه��اج��م االرج��ن��ت��ي��ن��ي اآلخ���ر ب��اول��و 

ديباال.
وبات كين )16 سنة( اول العب 
ول���د ف���ي االل��ف��ي��ة االخ���ي���رة ي��خ��وض 
اب���ط���ال  دوري  م����ب����اري����ات  اح��������دى 
اوروبا، عندما شارك احتياطيًا ضد 
الى  اساسيا  يلعب  وق��د  اشبيلية، 
الفريق  ف��ي  اآلخ���ر  المهاجم  ج��ان��ب 

الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.
 م���ي���ان ال������ذي ي��ت��ق��اس��م 

ّ
وي����ح����ل

ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي م��ع روم���ا والمتجدد 
ب���ق���ي���ادة م����درب����ه ال����اع����ب ال���دول���ي 
ضيفًا  مونتيا،  فيتشنزو  ال��س��اب��ق 
لم يفز هناك  امبولي حيث  على 
منذ موسم 2007 – 2008. 

ف����ي ال���م���ق���اب���ل، ي��خ��وض 
ان��ت��رم��ي��ان م���ب���ارات���ه ضد 
ف�����ي�����ورن�����ت�����ي�����ن�����ا، وس�����ط 
ض����غ����وط ك���ب���ي���رة ب��ع��د 
خ����روج����ه م����ن ال������دوري 
االوروب����ي "أوروب����ا ليغ" 
ال���خ���م���ي���س، ب��خ��س��ارت��ه 
امام هابويل بئر السبع 

االسرائيلي 2 – 3. 
وف�����������ي ال������م������ب������اري������ات 
االخرى، يلتقي تورينو مع 
كييفو فيرونا وباليرمو مع 
اتاالنتا،  مع  وبولونيا  الزي��و، 
وك�����ال�����ي�����اري م�����ع اودي����ن����ي����زي 
وك����روت����ون����ي م����ع س���م���ب���دوري���ا، 

ونابولي مع ساسوولو.

مهاجم  فعل  ردة 
فيرنر  تينو  ليبزيغ 
بعد تسجيله احدى 
اصابتيه.  )رويترز(

ليبزيغ ابتعد ست نقاط عن بايرن ميونيخ األنصار عادل الراسينغ والنبي شيت رابعًا

بوتين متفائل بحل ملف ملعب سان بطرسبرج

كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

س���ن ال��ف��ي��ل ل��إي��ج��ار او ل��ل��ب��ي��ع ص��ال��ة 
عرض 310 م.م.، + 75 م.2 تراس، 
 8 واج���ه���ات،  م���واق���ف، ك���اف 20 م.

تلفون: 03/932079

ل���إي���ج���ار ش���ق���ة ف��خ��م��ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
 ،Metropolis 2575م2  التباريس 
الطابق الثاني، مع موقفين، من دون 

وسيط. لاتصال: 03/298861

عن  دقيقتين  تبعد   بعبدات، شقة 
االوتوستراد، منطقة هادئة، 3 نوم، 
  .

ً
ص��ال��ون��ان، ط��ع��ام، 9500$ س��ن��وي��ا
تل: 04/977353 - 71/313961

ش���ق���ة م���ف���روش���ة ل���إي���ج���ار ف����ي أدم����ا 
مؤلفة  ج���دا  ج��ي��دة  ب��ح��ال��ة  155م.م. 
من ث��اث غ��رف ن��وم موقف $10800 
Tel: 09/916816  ب�����ال�����س�����ن�����ة 

www.sodeco-gestion.com

م����ك����ت����ب ل�����اي�����ج�����ار ف������ي االش����رف����ي����ة 
من  م���ؤل���ف  ج���ي���دة،  ب��ح��ال��ة  33م.م.، 
ل��ع��ي��ادة، $6000  غ��رف��ت��ي��ن، ي��ص��ل��ح 
Tel: 01/616000  ب�����ال�����س�����ن�����ة 

www.sodeco-gestion.com

Apartment in Rabieh build-
ing Pierre Detaille, Ground 
floor 398 m2, For Rent 
24,000$ Yearly or Sale 1 Mil-
lion$. E-mail: s.habbouchi@
l u m i e r e g r o u p . n e t . 
Tél: 00961-70/970013

Achrafieh, new apt, Malaga 
bldg, 2 bdrms, 4th floor, 
park., cave, 18000$/year. 
Tel: 79/172659.

لإيجار، قطعة ارض في زوق الخراب، 

منطقة  ف��ي  ت��ق��ع  8200م2،  م��س��اح��ة 

فندق لورويال، مع واجهة على طريق 

ل��ات��ص��ال:  120م2،  ح���وال���ى  ع��ري��ض 

03/225479

ل��ل��ب��ي��ع ع���ق���ار ف���ي م���غ���دوش���ة م��س��اح��ة 

م��ط��ل��ة،  م��م��ي��ز،  م���وق���ع   ،
ً
م����ت����را  5862

ل���اس���ت���ع���ام:   :$100 ال���م���ت���ر  س���ع���ر 

03/349833

Yarzeh,  365m2, 3 bed-
rooms, 2 parking, ulti-
m a t e b r o k e r a g e . c o m , 
Tél: 01/992993

ل��ل��ب��ي��ع م���ب���اش���رة ش���ق���ة ف���خ���م���ة، ع��ي��ن 
التينة، ط. رابع، مواجهة للبحر، 500  
 م.م، م��وق��ف ل��س��ي��ارت��ي��ن وم��س��ت��ودع.

تلفون: 03/691537

1008م.م.،  م��س��اح��ة  ل��ل��ب��ي��ع،  ارض 
خلف  ج��ون��ي��ه،  المعاملتين،  منطقة 

فندق اكواريوم، ت: 71/435678

Kraytem, 600m2, 4 bed-
rooms, 3 prk, super deluxe, 
UltimateBrokerage.com,  
Tél: 01/992993

Rmlet Elbayda, 400m2, 4 
bedrooms, 4 parking, ul-
t imatebrokerage.com,  
Tél: 01/992993

Sanayeh, 220m2, 3 bed-
rooms, 2 prkg spaces, maid-
room, UltimateBrokerage.
com, Tél: 01/992993

Travel agency in Jounieh is 
looking for: - 1 person for 
ticketing with 3 yrs min. 
exp., good package. - 1 per-
son for packaging and visas 
handling, 1 yr min. exp., 
good package. Send CV to: 
nc_hr@yahoo.com

م��ط��ل��وب ل��ش��رك��ة ف���ي وس���ط ب��ي��روت 
ن��ج��ار ل��ب��ن��ان��ي ل��ن��ق��ل وت��رك��ي��ب جميع 
مع  االفضلية  المنزلي،  االث���اث  ان���واع 

دفتر عمومي. تلفون: 04/718160

خ���ب���رة  م�����ع  )ة(  م����ح����اس����ب  م����ط����ل����وب 
3 س����ن����وات ف����ي االش����رف����ي����ة ال����رج����اء 
ارس�����������ال ال�����س�����ي�����رة ال�����ذات�����ي�����ة ع���ل���ى: 
mjjrecruitment@hotmail.com

Recherchons jeune H/F - 
Excellent très bon français, 
bonne connaissance des 
termes médicaux )Biolo-
gie/Biochimie est un plus(, 
familier avec Word / inter-
net, locaux à Jounieh, re-
crutementfrcv@yahoo.com, 
Tél: 03/861768

مطلوب شابة مثقفة الئقة المظهر، 
لتسويق مناسبات في مطعم خمس 
 ن����ج����وم، رات�������ب ش����ه����ري م����ع ع���م���ول���ة.

تلفون: 03/640828

 مطلوب
وظائف

للبيع
عقارات

لإليجار
عقارات

لإليجار او للبيع
عقارات

أك����د ال���رئ���ي���س ال����روس����ي ف��ادي��م��ي��ر 
االت��ح��اد  رئ��ي��س  لقائه  خ���ال  بوتين 
ال������دول������ي ل����ك����رة ال�����ق�����دم "ال���ف���ي���ف���ا" 
ال����س����وي����س����ري ج����ي����ان����ي ان��ف��ان��ت��ي��ن��و 
أم��س، ان المشاكل في ملعب سان 
ب��ط��رس��ب��رج، اح����د م���اع���ب م��ون��دي��ال 
السنة  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  س��ت��ح��ل   ،2018

الجارية. 
وقال: "انها  قصة محزنة"، متناواًل 
انه  علمًا  الملعب،  ب��ن��اء  ف��ي  التأخير 
لكأس  النهائية  المباراة  سيحتضن 
ب��روف��ة  تعتبر  ال��ت��ي   2017 ال���ق���ارات 
اخ��ي��رة قبل ال��م��ون��دي��ال، ث��م ستقام 
ع��ل��ي��ه م����ب����اري����ات ع�����دة ح���ت���ى ن��ص��ف 

نهائي المونديال.
وشّدد بوتين على "ان المكلفين 
وع�����دوا بتصحيح كل  ال��م��ل��ع��ب  ب��ن��اء 
االم���ور قبل نهاية ال��س��ن��ة"، ف��ي هذا 
ال��م��ل��ع��ب ال������ذي ي��ت��س��ع ل����� 68 ال���ف 

متفرج، وقد ب��دأت االعمال فيه عام 
ع���دة،  ت��أخ��ي��رات  وش���ه���دت   ،2007
ال�����ى ان ت��خ��ل��ت ال���ش���رك���ة ال��م��ك��ل��ف��ة 

ال��م��اض��ي. وال��ت��اري��خ  ال��ص��ي��ف  نهائيًا 
نهاية  ه��و  الملعب  الفتتاح  الرسمي 
التي  االرض��ي��ة  ال��ج��اري��ة، لكن  السنة 

س��ت��س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا ت��ق��ن��ي��ة ت��س��م��ح 
ب���ازال���ت���ه���ا ع��ن��دم��ا ال ي���ك���ون ال��م��ل��ع��ب 
مستخدمًا الغ��راض ك��رة القدم، غير 

صالحة لاستعمال حتى اآلن.
وأوق����ف االس���ب���وع ال��م��اض��ي نائب 
ح�����اك�����م س��������ان ب����ط����رس����ب����رج م��������ارات 
اوغ��ان��س��ي��ان ب��س��ب��ب االح���ت���ي���ال، في 
ق���ض���ي���ة م����ت����ورط����ة ف���ي���ه���ا ال���ش���رك���ة 
ال����م����س����ؤول����ة ع�����ن ت�����زوي�����د ال��م��ل��ع��ب 
ستظهر  التي  االلكترونية  اللوحات 

عليها النتائج.
وت��س��ح��ب ال���ي���وم ف���ي ق������ازان على 
موسكو،  من  كيلومتر   700 مسافة 
ق���رع���ة ك����أس ال����ق����ارات ال���ت���ي تجمع 
وال��دول��ة  ال��ع��ال��م  )ب��ط��ل��ة  8 منتخبات 
ال��م��ض��ي��ف��ة واب���ط���ال آس��ي��ا وأف��ري��ق��ي��ا 
وأوروب����������ا وال���ك���ون���ك���اك���اف وام���ي���رك���ا 
الجنوبية واقيانيا(. وتقام منافساتها 

من 17 حزيران الى 2 تموز 2017.

الروسي خالل  الرسمية للمونديال  الكرة  الروسي فالديمير بوتين حاماًل  الرئيس 
استقباله رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو أمس.  )أ ب(

في تقديم فريق هومنتمن بيروت، وبدا في الصف االمامي نصار – الثاني من 
)بروفوتو( اليسار جلوسًا – والى جانبه مانوكيان.  

أبو  لجائزة  الحرة  التجارب  بعد فترتي  المصورين  أمام عدسات  لويس هاميلتون 
ظبي أمس.  )رويترز(

عالء البابا مسجاًل إصابة التقدم لألنصار في مرمى حارس الراسينغ محمد سنتينا.  )ابرهيم الطويل(



العلم والعالم
Samedi  26  Novembre  2016  |  2016  السبت  26  تشرين الثاني

12
84 ســـنـة

مؤسسها   1933  جبران تويني

رئيسها الفخري: 
غسان تويني

تصدر عن "النهار" ش. م. ل.

رئيس التحرير: نايلة تويني
نائب رئيس التحرير: نبيـل بو منصف

مدير التحرير : غسان حجار

اإلعالنات: برسميديا
تلفون: 577000 1 00961

التوزيع واالشتراكات: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات
تلفون: 361517 1 00961

الطباعة: المطابع التعاونية الصحفية
تلفون: 994888 1 00961

رؤساء األقسام:

المدير الفني: زياد القسيس
االخراج:

تكنولوجيا المعلومات: وديع تويني 
التصوير: ساكو بيكاريان

األرشيف: جورج فرنسيس

جميل عـون
جان زيـن

ابرهيم الشريف
مي شريم

اإلدارة والتحرير: 
بناية النهار - ساحة الشهداء - 20145401 - بيروت - لبنان  

تلفون:  994888 1 00961 - 1011   
فاكس: 996777 / 996888 1 00961 

ص.ب.: 226-11 - رياض الصلح
e-mail: editorial@annahar.com.lb
            foredesk@annahar.com.lb
web:    www.annahar.com

web:www.pressmedia.com.lb
رئيس مجلس اإلدارة: نايلة تويني     )2011(

            غسان تويني  )2006 - 2010(
            جبـران توينـي  )2000 - 2005(

 عربيات ودوليات: سميح صعـب - ديبلوماسيات وقضايا: جهـاد الزين - ملحق النهار: عقل العويط  
دليل النهار: جوزف بو نصار - تربية ومدنيات: ابرهيم حيدر - الرياضة: ناجي شربل -  ثقافة: جمانة حداد

منبر: جوزف باسيل - إقتصاد: موريس متى
المدير المسؤول: حبيب شلوق    

)أ ف ب( صوفيون في باكستان يؤدون رقصات ويعزفون موسيقى. 

الفن الصويف بحث مستمر ملعرفة الله
جلسات سماع ورقص وقصائد حب إلهي

ال����ن����اس ك���ل���ه���م. وي��ج��ت��ه��د م���ري���دو 
الحجاب  لكشف  الصوفية  ال��ط��رق 
عن القلب، في سعي لمعرفة الله، 
ال��ذات والغرق في  عن طريق انكار 

حب الخالق.
ول��ب��ل��وغ ه���ذه ال���م���راح���ل، يتعين 
على المريد المواظبة على التمارين، 
منها تالوة القرآن، وترديد األذكار، 
ح���ت���ى ي��ب��ل��غ م���رت���ب���ة ي���ش���اه���د ف��ي��ه��ا 

الحقائق "بعين القلب".
وم�����ا ي���س���اع���د ال���ص���وف���ي���ي���ن ع��ل��ى 
ال����ت����درج ف���ي س��ل��وك��ه��م، ج��ل��س��ات 
التي  الصوفية  والحضرات  السماع 
االلهي  الحب  قصائد  فيها  تمتزج 
وم������دح ال���ن���ب���ي وال���ح���ك���م وال���ت���أم���ل، 
ب����االي����ق����اع����ات ال����ت����ي ت����دخ����ل اب���ن���اء 
الطريقة المتمايلين معها في حالة 

من النشوة.
ومن اشهر الرقصات الصوفية ما 
يعرف برقص الدراويش، وهي من 
مالمح طرق التصوف التباع الفقيه 
وال����ش����اع����ر ج�����الل ال����دي����ن ال����روم����ي، 
وك��ل��ه��ا م���م���ارس���ات ت��ل��ق��ى ت��ن��دي��دًا 
السلفيين في مختلف  من  شديدًا 
بقاع العالم االسالمي، وتثير أعمال 
التنظيمات  عنف من جانب بعض 

المتشددة تجاه الصوفيين.
تشكل ال��ص��وف��ي��ة م��ص��در ال��ه��ام 
ل��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ف��ن��ان��ي��ن، م��ث��ل مغني 
الراب الفرنسي عبد الملك، وهو من 
مريدي الطريقة القادرية، واشتهر 
ب��أغ��ن��ي��ة ت��ت��ح��دث ع��ن اس����الم يدعو 
ال��ى حب اآلخ��ري��ن، ويعبر فيها عن 
الفرنسية  وال��رس��ام��ة  لفرنسا،  حبه 
المغربية ناجية محاجي التي تقيم 
م��ع��رض��ًا ف���ي م��ت��ح��ف ال��م��ل��ك محمد 
والمعاصر  الحديث  للفن  السادس 

في الرباط.

وفاة األسباني ماركوس آنا "الشيوعي الشاعر" 
الذي أمضى 23 عامًا يف سجون فرانكو

)و ص ف(

ماركوس  االسباني  الشاعر  توفي 
آنا الذي أمضى 23 عامًا في سجون 
ف��ران��ك��و، ف��ي م��دري��د ع��ن 96 عامًا، 
ع���ل���ى م����ا اع���ل���ن ال����ح����زب ال��ش��ي��وع��ي 

االسباني.
ول����د ف���رن���ان���دو م���اك���ارو ك��اس��ت��ي��و 
الخميس  "ت��وف��ي  وق���د  ع���ام 1920 
مارانيون  غريغوري  مستشفى  في 
ما  بعائلته واصدقائه" على  محاطًا 
ج��اء ف��ي صحيفة "م��ون��دو اوب��ري��رو" 
االسباني  الشيوعي  للحزب  التابعة 
ال������ذي ن���اض���ل ف����ي ص���ف���وف���ه ح��ت��ى 
ال���ن���ه���اي���ة. وذك�������رت ص��ح��ي��ف��ة "إل 
ب��اي��ي��س" أن ال��ش��اع��ر "ات��ه��م بثالثة 
لمعتقلين  س��ب��ق  ك����ان  اغ���ت���ي���االت 
آخ��ري��ن ان أع��دم��وا رم��ي��ا بالرصاص 
ب��س��ب��ب��ه��ا"، وق���د أودع ال��س��ج��ن في 
س���ن ال��ت��اس��ع��ة ع���ش���رة وخ�����رج منه 
وقالت  واألربعين.  الثانية  في سن 
الذي  السياسي  "المعتقل  إنه  عنه 
ام���ض���ى أط������ول ف���ت���رة ف����ي س��ج��ون 

فرانكو".
وق���د ان��ض��م ف��ي س��ن م��ب��ك��رة ال��ى 
الشيوعي واصطف  الحزب  صفوف 
ال����ى ج��ان��ب ال��م��ع��س��ك��ر ال��ج��م��ه��وري 
-1936( االه���ل���ي���ة  ال����ح����رب  خ�����الل 

المعسكر  ان��ت��ص��ار  وب��ع��د   ،)1939
القومي أوقف في مدريد.

وح���ك���م ع��ل��ي��ه ب�����االع�����دام م��رت��ي��ن 
وخ��ف��ض��ت ع��ق��وب��ت��ه ال����ى ال��س��ج��ن. 
وراح المعتقل يؤلف الكتب وينظم 
ال��ش��ع��ر ف���ي ال��س��ج��ن، وم����ن أع��م��ال��ه 
"اس����ب����ان����ي����ا آ ت����ري����س ف���وس���ي���س" 
)اسبانيا بثالثة اص��وات( الذي نال 
وراف��اي��ي��ل  ن��ي��رودا  بابلو  استحسان 
البيرتي. وقد اعتمد إسم ماركوس 
آن�����ا م����ن خ�����الل ال���ج���م���ع ب���ي���ن إس��م��ي 
والديه. وقد قتل والده في عملية 

قصف خالل الحرب االهلية.
وع���ن���دم���ا اف�����رج ع��ن��ه ع����ام 1961 
ان��ت��ق��ل م���ارك���وس آن����ا ل��الق��ام��ة في 
ال��م��ن��ف��ى ف��ي ب��اري��س ح��ي��ث ت��رأس 
بابلو  "م��ع  والتضامن  االع���الم  م��رك��ز 
بيكاسو ك��رئ��ي��س ف��خ��ري" ع��ل��ى ما 

أشارت صحيفة "موندو اوبريرو".
وب��ع��د وف���اة ف��ران��ك��و ع���ام 1975، 
تمكن من العودة الى اسبانيا حيث 
م��ن أجل  وال��ن��ض��ال  الكتابة  واص���ل 
ال  السياسيين،  المعتقلين  تحرير 
سيما اولئك المعتقلين في تشيلي 

في عهد بينوشيه.
وفي عام 2007 اصدر ماركوس 
آنا مذكراته بعنوان "قولوا لي كيف 
تكون ال��ش��ج��رة!"، وم��ن ث��م ف��ي عام 
ال����ى ال��ش��ب��اب  2013 ك��ت��اب��ًا اه�����داه 
الذي يعاني من االزمة االقتصادية 
"ف�����ال�����ي ال ب���ي���ن���ا ل����وت����ش����ار" )االم������ر 

يستحق ان نناضل من اجله(.

)و ص ف(

الفنون ما هي  أن  الصوفيون  ي��رى 
وعظمة  الخلق  عن جمال  تعبير  إال 
ال���خ���ال���ق، م��س��ت��ن��دي��ن ال����ى ح��دي��ث 
ل��ل��ن��ب��ي م��ح��م��د "ال���ل���ه ج��م��ي��ل يحب 
الجمال". لكن إذا كان هذا الحديث 
ان  إال  المسلمين،  بين  اتفاق  محل 
من  لكثير  ي���روق  ال  الفني  التعبير 

المحافظين والمتشددين.
وي���ق���ول ع���ال���م االن��ت��روب��ول��وج��ي��ا 
المغربي فوزي الصقلي في حديث 
ل��وك��ال��ة ف���ران���س ب�����رس: "ال��ج��م��ال 
ه���و واح����د م���ن ال��ص��ف��ات اإلل��ه��ي��ة، 

م����ث����ل ال����رح����م����ة وال�����ل�����ط�����ف، وه����ي 
الطبيعة،  م���رآة  ف��ي  تتجلى  اي��ض��ًا 
ك��ان��ع��ك��اس ل��ل��ج��م��ال اإلل���ه���ي في 

العالم االرضي".
ي��دي��ر ف����وزي ال��ص��ق��ل��ي م��ه��رج��ان 
الثقافة الصوفية في مدينة فاس 
ال���م���غ���رب���ي���ة )ش����م����ال ش��������رق(، وه���و 
المهرجان  عامًا  عشرين  منذ  يدير 
ال��ش��ه��ي��ر ل��ل��م��وس��ي��ق��ى ال��ص��وف��ي��ة، 
ك���م���ا ان�����ه ص���اح���ب ك���ت���ب ع�����دة ع��ن 
ه���ذا ال��م��وض��وع، إض��اف��ة ال���ى كونه 
م����ن م����ري����دي ال���ط���ري���ق���ة ال���ق���ادري���ة 

البودشيشية.
ويقول إن االشياء الجميلة "هي 

إشارات تحيلنا الى الجمال المطلق. 
الجمال االلهي في نظر الصوفيين 
ي��ت��ج��ل��ى أي���ض���ًا ف���ي ال���ف���ن وال��ش��ع��ر 
وأي��ض��ا في  وال��م��وس��ي��ق��ى،  واألدب 

الخلق الحسن".
تضم الطرق الصوفية في العالم 
المريدين،  اإلسالمي مئات ماليين 
أق��ل حضورًا  لكنها على رغ��م ذل��ك 
ف���ي م��ش��ه��د إع���الم���ي ت��ط��غ��ى عليه 

أعمال العنف وأفكار التشدد.
ويرى الصوفيون أن الله قريب، 
لكنه أبعد من أن يدركه أحد، وانه 
"كان كنزًا مخفيًا فأحب أن يعرف"، 
وان اش���ارات���ه م���وج���ودة ف���ي ق��ل��وب 

املصّممان جورج حبيقة وربيع كيروز
يف برنامج "األزياء الراقية" يف باريس 

)و ص ف(

أدخ���ل���ت س���ت م���ارك���ات م���ن أص���ول 
م��خ��ت��ل��ف��ة، م����ن ب��ي��ن��ه��ا اث���ن���ت���ان م��ن 
ل��ب��ن��ان، ال���ى ب��رن��ام��ج ع���روض األزي���اء 
الراقية )أوت كوتور( التي تقام في 
ب��اري��س م��ن 22 ك��ان��ون الثاني الى 
26 منه، ما يعكس الطابع العالمي 

لهذا الحدث الكبير.
وأع����ل����ن����ت ال����غ����رف����ة ال���ن���ق���اب���ي���ة 

ل����أزي����اء ال���راق���ي���ة ف���ي ب���ي���ان، ان��ه��ا 
اخ�������ت�������ارت ال����ل����ب����ن����ان����ي����ي����ن ج������ورج 
حبيقة ورب��ي��ع ك��ي��روز، واإلي��ط��ال��ي 
أن��ط��ون��ي��و غ��ري��م��ال��دي، وال��روس��ي��ة 
غ��ال��ي��ا اله����اف، وال��دان��م��ارك��ي��ة من 
اص���ل ك����وري ه��ي��ون م���ي نيلسن، 
الفيتنامية  الهولندية  والمصممة 
مدعوين  "أعضاء  ليكونوا  ش��وان، 
ف���ي روزن����ام����ة ع�����روض م��ج��م��وع��ات 
األزي���اء ال��راق��ي��ة ف��ي ك��ان��ون الثاني 

 ."2017
وع��روض االزي��اء النسائية هذه 

محصورة بباريس فقط.
ف��ع��ب��ارة "األزي����اء ال��راق��ي��ة" )اوت 
ك���وت���ور( ت��س��م��ي��ة م��ح��م��ي��ة ق��ان��ون��ًا، 
وه��ي ن��اد ضيق يقتصر اآلن على 
14 دارًا هي: شانيل وكريستيان 
دي�������ور وج���ي���ف���ان���ش���ي وج�������ان ب���ول 
غ��وت��ي��ي��ه وم��اري��ي��ال وج��ام��ب��ات��ي��س��ت��ا 
سوربييه  فرانك  عن  فضاًل  فالي، 

وادل��������ي��������ن أن��������دري��������ه وال����ك����ي����س����ي 
م��اب��ي��ي، إض���اف���ة ال���ى ب��ش��رى ج���رار 
وستيفان  غ��االن��ت��ي  وم��اوري��ت��س��ي��و 

روالن وأخيرًا يكينغ يين.
وت������ك������اف������ئ ه����������ذه ال���ت���س���م���ي���ة 
ال����م����ه����ارات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال��ع��م��ل 
ال���ي���دوي، إال أن ب��رن��ام��ج ال��ع��روض 
يشرع أبوابه بانتظام أمام "أعضاء 
م��دع��وي��ن" ال ت��ت��واف��ر ل��دي��ه��م كل 

هذه المعايير بالضرورة.

)أ ف ب( ماركوس آنا في عام 2008.  




