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)أ ب(

وق�����ت ي����واص����ل االئ����ت����اف ال���دول���ي 
الجوية على تنظيم "الدولة  غاراته 
االس���ام���ي���ة" )داع������ش( ف���ي س��وري��ا 
والعراق )ص10 و11(، تناقش دول 
المتحدة  ل��ل��والي��ات  حليفة  ع��رب��ي��ة 
م���ث���ل م���ص���ر وال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
العربية  االم���ارات  السعودية ودول��ة 

ال��م��ت��ح��دة وال��ك��وي��ت ام���ك���ان ان��ش��اء 
ح���ل���ف ع���س���ك���ري ض����د ال��م��ق��ات��ل��ي��ن 
احتمال  في  البحث  مع  الجهاديين 
للتدخل في  ق��وة مشتركة  ان��ش��اء  

أنحاء من الشرق االوسط.
وم��ن ِش��أن ه��ذا الحلف ان يخدم 
ك���ع���رض ل��ل��ق��وة م���ن أج����ل تحقيق 
ت��وازن مع اي��ران الشيعية المنافس 
ال���ت���ق���ل���ي���دي ل���ه���ذه ال���������دول. وق����ال 

م���س���ؤول���ون ع��س��ك��ري��ون م��ص��ري��ون 
ان  الحلف  يمكن  ثمة ساحتين  ان 
يعمل فيهما هما ليبيا التي استولى 
االساميون المتشددون على مدن 
واليمن حيث سيطرت  ع��دة فيها، 
يشتبه  التي  الحوثية  الميليشيات 
العاصمة  على  ب��اي��ران  عاقتها  ف��ي 

صنعاء.
وت���ع���ك���س ال���ن���ق���اش���ات ال����دائ����رة 
إلن����ش����اء ال����ح����ل����ف، ت��ص��م��ي��م��ا ل���دى 
التي  المنطقة  ف��ي  السنية  ال���دول 
بعد ثاث سنوات  ترى حكوماتها 
انها  العربي،  الربيع  اضطرابات  من 
تواجه تهديدا من حركات االسام 

السياسي.
وتظهر المحادثات التي تجريها 

ه�������ذه ال������������دول، رغ�����ب�����ة ف��ي 

نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

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

غير مخصص للبيع

عطلة "النهار"
تغيب "النهار" صباح األربعاء 5 تشرين الثاني في العطلة النقابية 

لذكرى عاشوراء، وتعود صباح الخميس 6 منه.

مسؤولون عسكريون يناقشون فكرة إنشاء
قوة مشتركة للقيام بعمليات محددة وسريعة

الموت اإلرادي
لتيار كبير

أزمة حكم القانون 
والحكم بالقانون 

والشريعة

هل نحن
إزاء تيار إسالمي 

جديد؟

)ص 7(

توقيع اتفاق الِهبة 
السعودية اليوم 

والتطبيق "سريع"

أجواء حكومية 
سلبية حيال شروط 

"النصرة" في 
ملف المخطوفين

ال��داخ��ل��ي  ال��س��ي��اس��ي  المشهد  ب���دا 
التي  ال��ن��واب  عشية جلسة مجلس 
للمجلس  ال��ت��م��دي��د  مصير  ستبت 
غدًا، كأنه اخضع لجرعات منشطة 
سريعة من شأنها ان تحيي حيوية 
اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة م�����ن خ�������ال م����واق����ف 
على  الثقيل  الصنف  م��ن  متعاقبة 
غ�������رار ال���م���ف���اج���أة ال����ت����ي ب�������رزت ف��ي 
 " الله  ل�"حزب  العام  االمين  خطاب 
ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ف��ي الليلة 
االخ���ي���رة م��ن ع���اش���وراء م��س��اء ام��س 
رئ��ي��س حزب  يعلنه  ان  يمكن  وم��ا 
جعجع  سمير  اللبنانية"  "ال���ق���وات 

في مؤتمره الصحافي ظهر اليوم.
ذل���ك ان���ه وس���ط ال��ع��د العكسي 
ل��ج��ل��س��ة ال���ت���م���دي���د ال���ت���ي س��ت��ت��خ��ذ 

المفترض  النهائي  اط��اره��ا 

نصـراللـه يمّد يد الحوار إلى "املستقبل" 
"القوات" ُتمّهد للتمديد باملبادرة األخيرة

)أ ف ب( السيد حسن نصرالله يلقي كلمته مساء أمس في "مجمع سيد الشهداء" وسط مرافقيه وحراسه.  

تربية
حملة "ملون" 
عالج تفاعلي 

بالمسرح والسينما

محليات
الشهال لـ"النهار": 

ال للتصادم
مع الجيش

اقتصاد
 TVA الـ

في اإليجارات 
التجارية

محليات
بعلبك 

أسيرة حفنة
من العابثين
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)أ ف ب( دخان يتصاعد من جراء القصف لمدينة كوباني السورية على الحدود مع تركيا األحد.  

مصر ودول خليجية عربية
لحلف عسكري ضّد املتطّرفين

افتتـاحيـة النهــار
بقلم أوكتافيا نصر

يجب فصل الدين عن الدولة
والكراهية  الغضب  من  بركانًا  أن هناك  "داع��ش"  تنظيم  كشف 
والهاك يغلي تحت السطح في عدد كبير من البلدان في مختلف 

القارات.
لقد بات اإلسام المتشّدد واقعًا ال بد لنا جميعًا من اإلقرار به، 
على رغم أن كثرًا ال يزالون ينكرون تهديده المتعاظم، في حين 

ينأى آخ��رون بأنفسهم عن المذنبين مّدعين أن ال عاقة 

توقعات لزيادة الجمهوريين غالبيتهم في مجلس النواب 
واحتمال انتزاعهم الغالبية في مجلس الشيوخ

األميركيون إلى االنتخابات النصفية اليوم
مع ترجيح كّفة سيطرة الجمهوريين

واشنطن - هشام ملحم

أظ�����ه�����رت م���خ���ت���ل���ف اس���ت���ط���اع���ات 
النصفية  االنتخابات  عشية  ال���رأي 
سيتعرضون  ال��دي��م��وق��راط��ي��ي��ن  ان 
لها  تكون  ال��ي��وم  انتخابية  لنكسة 
خال  وخارجية  داخلية  مضاعفات 

ال��س��ن��ت��ي��ن االخ���ي���رت���ي���ن م����ن والي����ة 
الرئيس باراك اوباما. 

وع������ل������ى رغ���������م وج�����������ود اس����ت����ي����اء 
ال��ح��زب��ي��ن  اداء  م����ن  ش��ع��ب��ي واض������ح 
ش��ع��ب��ي��ة  ان  اال  ال���ك���ون���غ���رس،  ف����ي 
اوب�����ام�����ا ال���م���ت���دن���ي���ة ان���ح���س���رت ال���ى 
42 ف���ي ال��م��ئ��ة ف���ي آخ����ر اس��ت��ط��اع 

ل��ش��ب��ك��ة "إن ب���ي س����ي" االم��ي��رك��ي��ة 
ل���ل���ت���ل���ف���زي���ون وص���ح���ي���ف���ة "ال��������وول 
ستريت ج��ورن��ال" مع رغبة 67 في 
يغير  ان  في  االميركيين  من  المئة 
ان  ع��ن  ف��ض��ًا  سياساته،  الرئيس 
ان  تظهر  التي  التاريخية  السوابق 
الحزب الحاكم لواليتين يمنى عادة 
بخسارة في آخر انتخابات نصفية، 
كلها تعني ان مساء الثلثاء سيكون 

جيدا للجمهوريين.
وس��ي��ن��ت��خ��ب االم��ي��رك��ي��ون ال��ي��وم 
اع���ض���اء  ج���م���ي���ع  ه�����م  ن����ائ����ب����ا،   435
اص��ل  م��ن  س��ن��ات��ورًا  المجلس و36 
م���ن اص����ل 50.  م��ئ��ة و36 ح��اك��م��ا 

 146 على  كما سيصوتون 
الرئيس األميركي باراك أوباما – الى اليمين – وطوم وولف المرشح لحاكمية والية بنسلفانيا، خالل تجمع انتخابي في مركز 
)رويترز( لياكوراس بجامعة تمبل في مدينة فيالدلفيا األحد.  

بدو فلسطينيون وسط اثاث منزلهم الذي هدمته القوات االسرائيلية في قرية 
)أ ف ب( خربة تانا بالضفة الغربية بحجة بنائه من دون ترخيص أمس.  

ع��ل��ى رغ���م دع����وة ال��رئ��ي��س الفلسطيني م��ح��م��ود ع��ب��اس ورئ���ي���س ال�����وزراء 
يناقش  ووق��ت  ال��ق��دس،  ف��ي  التهدئة  ال��ى  نتنياهو  بنيامين  االسرائيلي 

صائب  الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع��ض��و 

إسرائيل تبني 500 وحدة استيطانية بالقدس
مئة جنرال سابق طالبوا نتنياهو بالسالم
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CMYK

82 ســـنـة

ُسمع مسؤول 
كنسي يقول إنه 
ما دام في لبنان 

زعماء يعتبرون لبنان 
وطنهم الثاني فلن 

تقوم فيه دولة 
قوّية قادرة وعادلة.

▪ ▪ ▪

لوحظ أن التحالف 
الدولي ال يهتّم 

بضرب تنظيم 
"داعش" عندما 

يتقّدم في بلدات 
سورية كما يهتّم 

بضربه في عين 
العرب الكردية.

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف

من  السنتين  يناهز  بات  ما  خالل 
ان���خ���راط "ح����زب ال���ل���ه" ف���ي االزم����ة 
الدفاع عن مقام  السورية بذريعة 
السيدة زينب في دمشق وفق ما 
انفسهم،  ال��ح��زب  م��س��ؤول��و  اع��ل��ن 
وف�������ي م���ق���دم���ه���م االم�����ي�����ن ال����ع����ام 
ل��ل��ح��زب ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه، 
ت��ط��ورت ال��م��ب��ررات لهذا االن��خ��راط 
اللبنانيين  ع��ن  ال��دف��اع  ال��ى  تباعًا 
الحدودية  القرى  في  الموجودين 
ف���ي ال���ج���زء ال���س���وري م��ن��ه��ا وص���واًل 
اخ�����ي�����رًا ال������ى ال�����دف�����اع ع�����ن ل��ب��ن��ان 
ك��م��ا ي���ق���ول م��س��ؤول��و ال���ح���زب في 
م��واج��ه��ة ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن خ��ص��وص��ا 
ب��ع��د ان��ت��ق��ال ت��ن��ظ��ي��م��ات س��وري��ة 
الى جرود عرسال وهجومهم على 
بريتال ايضًا. ومحاربة التنظيمات 
دولي  تحالف  نشأ  التي  االرهابية 
م����ن اج�����ل م��ح��ارب��ت��ه��ا ف����ي ال���ع���راق 
وس����وري����ا ي��ع��ت��ب��ر ك��ث��ر م���ن ال��ق��وى 
ال���ح���ل���ي���ف���ة ل���ل���ح���زب ان����ه����ا اع��ط��ت��ه 
م��ش��روع��ي��ة اك��ب��ر ل��ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ي 
بات يضعها عنوانًا لمشاركته في 
الحرب السورية الى جانب النظام 
ال��ذي ال ي��زال ي��دع��ي منذ انطالق 
الثورة ضده بان المعارضة ارهابية 

وهو يحاربها. 

ت�������درج م�����راج�����ع دي���ب���ل���وم���اس���ي���ة 
خ����ارج����ي����ة م����ش����ارك����ة ال�����ح�����زب ف��ي 
ال��ح��رب ال��س��وري��ة على ان��ه��ا كانت 
ال��رك��ي��زة االس��اس��ي��ة ال��ت��ي ان��ق��ذت 
ن��ظ��ام ب��ش��ار االس����د م��ن ال��س��ق��وط 
وه��و م��ا تسجله ف��ي رص��ي��ده على 
ال���ص���ع���ي���د ال����م����ي����دان����ي ال���ع���م���الن���ي 
وال��������ذي ي��������وازي ان�����ق�����اذ م��وس��ك��و 
ال���ن���ظ���ام دي���ب���ل���وم���اس���ي���ًا. ف��ه��ن��اك 
اق��ت��ن��اع خ��ارج��ي واس���ع وواث���ق بان 
ال��ح��زب ه��و ال���ذي م��ن��ع ال��ن��ظ��ام من 
االن��ه��ي��ار وه���و س��اع��ده ف��ي لملمة 
في  السيطرة  واستعادته  نفسه 
ب���ع���ض ال���م���ن���اط���ق ال���س���وري���ة وم���ن 
دونه لكانت االمور مختلفة تمامًا 
ف����ي س����وري����ا راه����ن����ًا ب���غ���ض ال��ن��ظ��ر 
اف��ض��ل بمعنى  ك��ان ذل��ك  اذا  عما 
الحرب  مسار  انهاء  في  المساعدة 
أو اسوأ. كما يكتسب بعض ما اقر 
"قتالنا  ان  من  الحزب  مسؤولو  به 
المقاومة  لحماية  ه��و  س��وري��ا  ف��ي 

وطرق امدادها " صدقية بالمقدار 
النظام  الحزب  انقاذ  لواقع  نفسه 
ال��س��وري م��ن االن��ه��ي��ار ب��اع��ت��ب��ار ان 
مصيره مرتبط جدا بمصير النظام 
من حيث بقائه كالذراع االيرانية 
االب�������رز ال������ذي ت��ت��م��س��ك ب����ه اي�����ران 
والذراع القوية لها على المتوسط 
وكان  اسرائيل  مع  الحدود  وعلى 
م��ص��ي��ره  ب�����االح�����رى  او  م��س��ت��ق��ب��ل��ه 
سيكون عرضة للخطر مع سقوط 
ال���ن���ظ���ام. ف����ه����ذان ال���ع���ام���الن ه��م��ا 
يمكن  ال  حقائق  او  وقائع  بمثابة 
دح��ض��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا ت��س��ت��ن��د ال��ى 
م���ع���ل���وم���ات وح���ي���ث���ي���ات واق���ع���ي���ة 
خلفه  عما  النظر  وبغض  وموثقة 
ذل���ك ع��ل��ى ص��ع��ي��د ت��ق��وي��م ال��ح��زب 
ف���ي ال����خ����ارج اك�����ان ذل����ك س��ل��ب��ًا او 
ايجابًا. اال انه في المقابل يالحظ 
مراقبون محاولة الحزب منذ بعض 
ال����وق����ت خ�����وض م���ع���رك���ة ت��س��وي��ق 
ان����خ����راط����ه ف����ي ال����ح����رب ال���س���وري���ة 
م��ن خ���الل ادخ��ال��ه ع��ن��ص��رًا ج��دي��دًا 
يسعى الى توظيفه لمصلحته اال 
وهو ان تدخله في سوريا انما هو 
للدفاع عن لبنان ومنعا من وصول 
ت���ن���ظ���ي���م داع�������ش ال������ى ال���م���ن���اط���ق 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��س��ت��ف��ي��دًا م����ن ج��م��ل��ة 
ًا  وق���ائ���ع خ��دم��ت��ه ف���ي ال����واق����ع ب���دء
في  اللبنانيين  الجنود  من خطف 
االمني  الخرق  ال��ى  عرسال وص��وال 
ال����ذي ح��ص��ل ف���ي ب��ري��ت��ال واخ��ي��را 
ال������ى اح���������داث ط����راب����ل����س. وه�����ذه 
ب��االج��م��ال  توظيفها  ي��ت��م  ال��ف��ك��رة 
بكثرة من جانب الحزب في اآلونة 
االخ��ي��رة ب��ع��دم��ا ب���ات اس���م داع��ش 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن  ي����رن س��ل��ب��ًا ف���ي اذان 
ف��ي م��ح��اول��ة الس��ب��اغ واق����ع جديد 
ل���ل���ح���زب وه����و م��ه��م��ة ال����دف����اع ع��ن 
ل��ب��ن��ان ل��ي��س ف���ي وج����ه اس��رائ��ي��ل 
فحسب بل في وجه من يسميهم 
ي��ج��ع��ل��ه بمثابة  م��م��ا  ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن 
 ال���ض���رورة ال��ت��ي ال ي��ت��م االس��ت��غ��ن��اء

عنها. 
المراقبون في ضوء  ال يستبعد 
للحزب  ومتواصلة  دعائية  حملة 
ال���ن���ج���اح ف���ي ت��رس��ي��خ ان��ط��ب��اع��ات 
الشعبي  المستوى  على  مختلفة 
ف���ي ب��ع��ض االوس�����اط ع���ن ت��دخ��ل��ه 
ف���ي س���وري���ا ع��ل��ى غ����رار ت��ل��ك ال��ت��ي 
ي��روج��ه��ا م��ن��ذ ب��ع��ض ال���وق���ت ل��وال 
ابرزها  ان هناك جملة عوائق لعل 
م���ت���ف���اوت  خ����ط����اب  وج��������ود  اواًل: 
وغ���ي���ر م��ت��م��اس��ك ل���دي���ه ب��ح��ي��ث لم 
ي��ث��ب��ت ب��ع��د ف��ع��ال م��ن��ط��ق��ه ال��ق��ائ��ل 
ب��ال��دف��اع ع��ن ل��ب��ن��ان خ��ص��وص��ا في 
ظ���ل م��ن��ط��ق ل���م ي��س��ت��ط��ع ال��ح��زب 
بانه كان  يقول  او دحضه  نقضه 
الحدود في  على  بقي  لو  االفضل 
تكفيري  اي  ل��ع��ب��ور  م��ان��ع��ا  ل��ب��ن��ان 
او اره��اب��ي ب���داًل م��ن م��ح��ارب��ة ه��ؤالء 
ال���ى  ب����داي����ة  ف����ي س����وري����ا م����ا ادى 
ج���م���ل���ة ت����ف����ج����ي����رات وان�����ف�����ج�����ارات 
ف����ي م��ن��اط��ق��ه وه�����و م����ا ش���ك���ل وال 
لبنان  ل��رب��ط  ترجمة  يشكل  ي���زال 
ال  ال��س��وري��ة. كما  ب��االزم��ة  عمالنيا 
ت���س���اع���ده اط���الق���ًا ف���ي ال��م��س��ت��وى 
ن��ف��س��ه ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��م��ت��واص��ل��ة 
والمتزايدة للمسؤولين االيرانيين 
ال��س��اع��ي��ن ال���ى ج��ع��ل ل��ب��ن��ان ورق���ة 

طهران  ل��دى  المساومة  اوراق  م��ن 
م��ع ال��غ��رب او م��ع ال��ع��رب، وال��ذي��ن 
ي��س��ت��م��رون ف��ي ال��ت��ل��وي��ح ب��ام��ت��الك 
ال��ى جانب امتالكهم  ال��ورق��ة  ه��ذه 
وال����ع����راق  س����وري����ا  م����ن  ك����ل  اوراق 
واليمن حديثا. كذلك ال يساعده 
الفقيه"  "ج��ن��ود والي���ة  ي��ك��ون  ان 
التكفيريين  م��ن  لبنان  حمى  م��ن 
ل��ب��ن��ان  ب���اع���ت���ب���ار ان ذل�����ك ي���ش���رع 
اكثر فاكثر لحرب مذهبية تجري 
الى  ال��ح��زب  يحتاج  اذ  بالواسطة. 

م�����الق�����اة ال����ط����وائ����ف االخ���������رى ف��ي 
في  االق��ت��ن��اع  ه��ذا  تثبيت  مسعى 
اللبنانيين  يستهدف  ك���ان  ح���ال 
ف���ي ه����ذه ال��ح��م��ل��ة وال ي��س��ت��ه��دف 
اقناع الغرب فقط بتغير مقارباته 
ل���ي���ك���ون ف����ي م���وق���ع م��خ��ت��ل��ف ع��م��ا 
يصنفه الغرب عمومًا )وهو ما بات 
االره��اب  محاربة  في خضم  يغيب 
في المنطقة( وفي موقع واحد مع 
داع��ش  لمحاربة  ال��دول��ي  التحالف 
م��ث��ل��م��ا اق��ن��ع��ه��م ب���ج���دوى م��ح��ارب��ت��ه 

ل��ه��ؤالء ف��ي ال��ق��ص��ي��ر م��ث��اًل. فثمة 
الحزب يسعى  بان  مقتنعون  كثر 
الى مشروعية مختلفة لوضعه من 
الخارج بناء على ما تقدم، وهو ما 
يهمه في الدرجة االولى، علمًا ان 
مقاربات  ثمة  ان  يعتقد  م��ن  ثمة 
م��ن اج��ل بيع  ال��ح��زب  اليها  يحتاج 
الى  اس��ت��ن��ادا  تسويقه  او  منطقه 

الداخل. 
 

 rosana.boumonsef@annahar.com.lb

أي عوامل تحول دون نجاح "حزب الله"
يف تسويق خطاب الدفاع عن لبنان؟

تحليل سياسي

اعتراف خارجي بأن التدخل 
العسكري للحزب في 

سوريا أنقذ نظام األسد 
من السقوط وهو 

ما تسجله في رصيده 
على الصعيد الميداني 

العمالني والذي
يوازي انقاذ موسكو 

النظام ديبلوماسيًا

األوضاع األمنية والسياسية المتفّجرة في الشرق األوسط 
ِقلق عددًا من الباحثين األميركيين الجديين في واشنطن. 

ُ
ت

فهم يرون أنه اآلن في مرحلة تكّون الغيوم والسحب السوداء 
في فضائه، األمر الذي ينذر بعاصفة قوية وكبيرة و"كاملة 
األوصاف". ذلك أن اإلرادات المتصارعة لالعبين اإلقليميين 
المتنّوعين وصلت إلى مستوى من التناقض والتنازع يهدد 

بإشعال األجواء "الثقيلة" أساسًا. ومحاوالت أي من هؤالء 
الالعبين فرض إرادته على اآلخرين بواسطة معارك حربية 
غير متناسقة وغير معّد لها كما يجب أوصلت الجميع إلى 

مأزق. وذلك يهدد بدفع الحالة القائمة من التدهور المنتشر 
إلى مستويات أعلى. فضاًل عن أن غياب أي محاولة جدية 
في األفق إلجراء مصالح����ة بين األجن��دات المتصارعة في 

المنطقة أو بين أصحابها ال بد أن يدفع كرة اللهب في كل 
اتجاه.

حتى اآلن، يلفت هؤالء، كانت العمليات الحربية غير 
المتناسقة، السالح المفّضل عند الجميع. ف�"فيلق القدس"  

اإليراني هرع إلى سوريا والعراق لمواجهة المجموعات 
المناهضة لنظاميهما والمؤّيدة من العرب، كما لمواجهة 
الثائرين السنة، و"حزب الله" أرسل مقاتليه إلى سوريا 

وقاتل منظمات سّنية داخلها وفي لبنان، والعراق أرسل 
إليها ميليشيات شيعية لمواجهة "داعش" ولمعاقبة العرب 
السّنة الذين يدعمونه، واليمن يبدو حاليًا على حافة كارثة، 
في حين أن ليبيا وقعت فيها. أما تركيا فتبدو مذهولة وربما 

مصعوقة من النهوض أو الصعود الكردي، وهي تحاول  
تصّور نتيجة صعود "داعش". 

في هذه الصورة الدموية المرسومة أعاله، تظهر، في 
رأي الباحثين أنفسهم، مؤشرات لمنطقة تنحل )تتفّكك 

وتتفّتت(، ولجهات كثيرة تحاول أن تقتطع منها ما تعتبره 
لها. وفي "حفلة" من هذا النوع من الطبيعي أن يكون 

ات  المدعوون إليها قوى إقليمية والعبون محليون لهم انتماء
إقليمية. 

في هذا اإلطار، يشّدد هؤالء، يجب وضع الصراع السني – 
الشيعي لكي يمكن فهمه. ذلك أن الشيعة والسنة عاشوا 

منذ قرون في الشرق األوسط بسالم فلماذا بدأ الصراع 
اليوم؟ )ينسى الباحثون أن المذهبين تصارع المنتمون 

إليهما منذ فجر اإلسالم أكثر من مرة أو ال يعرفون(. علمًا أن 
القمع الوحشي لألسد لمعارضيه السنة كان سيحصل مع 

العلويين لو ثاروا عليه أيضًا. وهذا ينطبق على كل الحكام. 
في أي حال إن االنزالق نحو حرب إقليمية في المنطقة بدأ. 
وساهم في ذلك انهيار األنظمة في عدد من الدول وخسارة 
شعوبها المناعة ومسارعتها وغيرها إلى دعوة قوى إقليمية 

لملء الفراغ أو للحماية. وطبيعي أن ينتهي ذلك بحرب 
نظامية بين القوى المذكورة والدول. 

وفي المنطقة شرارات كثيرة جاهزة إلشعال حروب 
كهذه. فالجبهة اللبنانية – اإلسرائيلية يمكن أن تكون 

شرارة وكذلك إرسال إيران قوات لنصرة األسد، وإغالق 
الحوثيين في اليمن باب المندب ومضيق هرمز، واالنفجارات 

في المملكة العربية السعودية المنسوبة إلى عراقيين 
شيعة بصرف النظر عن صحة هذه النسبة، ودخول تركيا 

شمال سوريا واإلدعاء أنها كانت أراٍض عثمانية، ووقوع 
اشتباكات أو احتكاكات على الحدود المصرية – الليبية 

والحدود اليمنية – السعودية أو أي حدود أخرى، وهجمات 
إرهابية في شمال أفريقيا وفي ممرات النفط. فالمنطقة 

إذًا، يستخلص الباحثون، هي مثل الغابة الجافة جدًا التي 
ُينِذر جفافها باشتع��ال النار فيها، بغض النظر عن أسباب 

الحريق.
ما العمل؟ يسأل الباحثون األميركيون إياهم؟

تراكم العوامل التي قد تطلق انحالل المنطقة أو تفّتتها، 
يجيب هؤالء، يثير الذعر في العقول والنفوس. فالمحنة 
دة ويصعب الخروج منها، وفي 

ّ
)"الخبيصة"( كبيرة ومعق

الوقت نفسه يصعب السماح بانفجارها المدّمر. والحل 
الوحيد الممكن في هذه الحال هو محاولة وقف التدهور 
وتهدئة الوضع وجعل األزمة قابلة لإلدارة ريثما تتوافر 

ظروف معالجتها. وعلى األطراف اإلقليميين كلهم معرفة أن 
مزيدًا من التدهور قد يثير غضب المجتمع الدولي ويفتح 

آفاق محاولة وقف المواجهة بوسائل سلمية بواسطة جهود 
دولية. وقد تتبع ذلك مبادرات دولية متوازنة لفتح حوار 

أو حوارات بين القوى اإلقليمية وبعض القوى المحلية. وال 
يفيد هنا تنّصل "العالم" من السعي إلى إيجاد حلول بالتذّرع 
انها ليست حربنا وال عالقة لنا… ذلك ان استمرار المواجهات 

وتحّولها حروبًا واسعة يؤذيان الجميع. والشرق األوسط 
يقترب حاليًا من هذه المرحلة.

sarkis.naoum@annahar.com.lb

ل" الدول نحو "التحلُّ
واملنطقة نحو حروب

الموقف هذا النهار
سركيس نعوم
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الراعي دعا إلى الوحدة بين املسيحيين واللبنانيين
استمرار الخالفات ينّم عن حقد وعداوات

بوروود – حبيب شلوق

ت��������رأس ال����ب����ط����ري����رك ال����م����ارون����ي 
ال���ك���اردي���ن���ال م����ار ب���ش���ارة ب��ط��رس 
الراعي قداسًا بعد ظهر امس في 
كرويدن  في  يوسف  م��ار  كنيسة 
ف��ي ب�����وروود، ح��ض��ره ح��ش��د كبير 
القنصل  يتقدمهم  المصلين  من 
غانم  بيطار  ج��ون  ال��ع��ام  اللبناني 
اللبناني  ب����وروود  ب��ل��دي��ة  ورئ��ي��س 
جون فخر من بلدة عيمار وعضوا 
ال���م���ج���ل���س ال����ب����ل����دي ال���ل���ب���ن���ان���ي���ان 
ان���ط���وان ال��دوي��ه��ي وج����ورج م��ّن��اع 

ونواب اوستراليون.
وعاونه في القداس المطرانان 
ان����ط����وان ش���رب���ل ط��رب��ي��ه وب��ول��س 
ال��ع��ام ألبرشية  ال��ص��ي��اح وال��ن��ائ��ب 
مارسيلينو  المونسنيور  سيدني 
للرعية  األبرشي  والمدبر  يوسف، 
م��ن  ول���ف���ي���ف  ن����خ����ول  إي����ل����ي  األب 

الكهنة.
وت�����م�����ي�����زت خ�����دم�����ة ال�����ق�����داس 
ب��ال��ع��رب��ي��ة وال��س��ري��ان��ي��ة ال��ق��دي��م��ة 

وأدتها جوقة الرعية.
وف������ي ب����داي����ة ال�����ق�����داس أل��ق��ى 
ف��ي��ه��ا  رّح������ب  ك��ل��م��ة  ن���خ���ول  األب 
"نستقبل  واض�����اف:  ب��ال��ب��ط��ري��رك 
ف���ي ش��خ��ص��ك ب���ع���دي���ن، ال��وط��ن��ي 
يعطي  الوطني  فالبعد  والروحي، 
ل��ل��ب��ط��ري��رك ص��ف��ة م���ن أع���ط���ي ل��ه 
م��ج��د ل��ب��ن��ان، وم��ع��ن��ى ذل���ك ن��ج��ده 
ف���ي ج�����واب ال���ب���ط���ري���رك ن��ص��رال��ل��ه 
لبنان  اخ���ذ  إذا  س���ؤال  ع��ن  صفير 
م����ن ال����م����وارن����ة ف���أي���ن ي���ذه���ب���ون؟ 
أج���������اب: "م�����وط�����ن ال�����م�����وارن�����ة ه��و 
حيث  الحرية.  لهم  تتوافى  حيث 
ال��ح��ري��ة ي��ك��ون م��وط��ن ال��م��وارن��ة. 
وال��ب��ط��ري��رك اس��ت��ح��ق ه���ذا المجد 
ألن الحرية هي عنوانه وهو الملجأ 

والمالذ لكل مضطهد ومشّرد".
وأض�����اف: "أم����ا ال��ب��ع��د ال���روح���ي، 
ف��ه��و أن��ك��م ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��وح��ي��دة 
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ت��ي واج��ه��ت ظ��اه��رة 
"داع�������ش" ب���ال���دع���وة ال����ى ال���ح���وار 
معها. ووجهت دعوتكم باالنتقاد 
ول��ك��ن��ك��م ث��ب��ت��م ع��ل��ى ك����الم ال���رب 
يسوع الذي قال: والنكم تؤمنون 
ب���ك���رام���ة االن����س����ان وق����درت����ه ع��ل��ى 
التوبة على رغم خطيئته، راهنتم 

ان���س���ان���ي���ة  ع���ل���ى  ع���ل���ى األه�������م أي 
االنسان كمدخل للحوار والسالم. 
ال��ي��وم يعلن فشله  العالم  ه��و  وه��ا 
ف��ي اح��ت��رام االن��س��ان وال��ح��وار معه 
لحل  والسالح  العنف  الى  بلجوئه 
م��ا دام يواجه  أزم��ات��ه، ول��ن ينجح 

العين بالعين والسن بالسن".
وخ����ل����ص ش�����اك�����رًا االع���الم���ي���ي���ن 
اآلتين من لبنان واوستراليا لنقل 

الزيارة إلى العالم.
القداس تال مقعد على  وخ��الل 
ك��رس��ي ن��ق��ال ال��رس��ال��ة، ث��م ألقى 

الراعي عظة تحدث فيها عن وحدة 
ال��ك��ن��ي��س��ة ووح������دة ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن 
داع���ي���ًا ال����ى ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��ذه 
الوحدة. وتجاوز كل االنقسامات. 
وان�����ت�����ق�����د اس�����ت�����م�����رار ال����خ����الف����ات 
مما  المسيحيين  ب��ي��ن  وخ��ص��وص��ًا 
وع�����داوات، مالحظًا  ع��ن حقد  ينم 
وج����ود م��ش��ك��ل��ة م���ع ال��ل��ه ع��ن��د كل 
ال����ن����اس م��س��ل��م��ي��ن وم��س��ي��ح��ي��ي��ن، 
ت المشكلة مع 

ّ
أنه "إذا حل معتبرًا 

 بين الجميع".
ّ

الله، فانها تحل
ون�����ّوه ال���راع���ي ب��ع��م��ل األب اي��ل��ي 

ن����خ����ول ف����ي ال���رع���ي���ة وال���ن���ش���اط���ات 
الكثيرة التي تقوم بها.

مار  رعية  قدمت  ال��ق��داس  وبعد 
ي���وس���ف اي���ق���ون���ة "ح����اّلل����ة ال��ع��ق��د" 
ال���ى ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي "ل��ت��ح��ل كل 
م���ا ي��ع��ت��رض��ه م���ن ع��ق��د وم��ش��اك��ل". 
ث���م ازاح ال��س��ت��ار ع���ن ل��وح��ة ت��وض��ع 
ل���دار حضانة  االس���اس  الحجر  على 

االطفال الذي سيقام في الرعية.
وم��س��اء أق��ام��ت رع��ي��ة م��ار يوسف 
الراعي  البطريرك  على شرف  عشاء 
الواقعة  الموارنة  مطرانية  مقر  في 

ضمن الرعية، ش��ارك فيه ع��دد من 
الشخصيات.

وألقى المطران طربية والبطريرك 
زا فيها 

ّ
الراعي كلمتين دينيتين رك

ووح���دة  المسيحيين،  وح���دة  ع��ل��ى 
اللبنانيين.

وق����دم����ت ل���ه���م���ا ال����س����ي����دة آم����ال 
بوسمرا.

مطرانية الكلدان
ال��ظ��ه��ر  ب���ع���د  ال����راع����ي زار  وك������ان 
والتقى  للكلدان  مطرانية سيدني 
زي��ارة  في  جبرايل كساب  المطران 

مجاملة.

الى كانبيرا
وال���ي���وم ي��ت��وج��ه ال��ب��ط��ري��رك إل��ى 
العاصمة االوسترالية كانبيرا حيث 
اللبنانية ثم السفارة  يزور السفارة 
ال����ب����اب����وي����ة، ك����ذل����ك ي��������زور ض���ري���ح 
الجندي المجهول، ويعود مساء إلى 

سيدني.

habib.chlouk@annahar.com.lb

البطريرك الراعي يلقي كلمة في أثناء جولته في سيدني أمس. 

خليل فليحان

ب������دأ ع���ه���د ج����دي����د ف�����ي ط���راب���ل���س 
من  الشمال  عاصمة  تجريد  عنوانه 
السالح الذي لطالما نادى به بعض 
الرئيس نجيب  زعمائها من بينهم 
حكومته  تشكيل  ق��ب��ي��ل  م��ي��ق��ات��ي 
االخ��ي��رة. وف��ي م���وازاة ه��ذه المهمة 
التي تقوم بها الوحدات العسكرية 
في مصادرة االسلحة المتنوعة من 
م��س��ؤول��ي تنظيمات ورج���ال دي��ن، 
بدأ التحضير لورش إعمار وتفعيل 
م��ؤس��س��ات س��ت��ع��ي��د ال���ى ط��راب��ل��س 
ط���اب���ع���ه���ا االق����ت����ص����ادي وال���ت���ج���اري 
والسياحي وتشغيل أهلها من جراء 
المشاريع التي باشر مجلس اإلنماء 
التلزيمات  مشاريع  اع��داد  واإلع��م��ار 
ل��ه��ا وف��ق��ا ل��م��ا اب��ل��غ "ال���ن���ه���ار" وزي���ر 
الشؤون االجتماعية رشيد درباس.

ع��م��ل��ي��ة تجريد  ان  ال���وزي���ر  وق����ال 
ال�����س�����الح م�����ن ال���م���س���ل���ح���ي���ن ال���ذي���ن 
استثمار  "اك��ب��ر  ه��و  الجيش  قاتلوا 
ل��ل��م��دي��ن��ة ول��س��ي��اس��ت��ه��ا"، ع��ل��م��ًا ان 
وقائده  للجيش  المعطاة  التغطية 
ف���ي ط��راب��ل��س وال���ش���م���ال ع���ام���ة من 
الرئيس سعد الحريري ومن النواب 
وال��م��ق��ام��ات ال��دي��ن��ي��ة االخ�����رى هي 
م��م��ا يسهل  م��س��ب��وق��ة  غ��ي��ر  تغطية 
جمع ال��س��الح م��ن ك��ل األح��ج��ام ومن 

جميع الذين يقتنونه.
وع�����ّدد درب�����اس ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي 
دراس��ة  ان  واف��اد  لتلزيمها  ستنفذ 
ع���ن م���رف���أ "ط���راب���ل���س وف����ي داخ��ل��ه 
سكة الحديد تمتد الى الحدود مع 
سوريا باتت قيد الدرس لتلزيمها. 
وهذا الخط يؤمن ربط لبنان بأوروبا 
وبالدول العربية وكلفته حوالى 30 
م��ل��ي��ون دوالر. وال��م��ب��ل��غ م��ت��واف��ر من 
م��رص��ودة  مليون دوالر  م��ائ��ة  أص��ل 
ول��م ي��ص��رف منها ال��ى ال��ي��وم سوى 

خمسة ماليين".
وف������ي ال���م���ع���ل���وم���ات ال���م���ت���واف���رة 
ق���اع���دة مهمة  ال���م���رف���أ س��ي��ؤم��ن  ان 
لالستقرار خصوصًا عندما تتوقف 
ال����ح����رب ف����ي س����وري����ا وت����ب����دأ ورش 

اإلعمار في مناطقها المتضررة.
ام����ا ال���م���ش���روع ال��ث��ان��ي ف��ه��و ردم 
المرفأ ليكون  ق��رب  ال��ف متر   550
مقرًا ل�"اللجنة االقتصادية الخاصة" 
العام 2008.  بقانون  أنشئت  التي 
وت��دار  لها  إدارة  مجلس  وسيعين 

غير  ال���ح���رة  االدارة  ألس���ل���وب  وف��ق��ا 
وتقام  المسبقة.  للرقابة  الخاضعة 
على هذه المنطقة فنادق ومعارض 

ومصانع.
انشاء  فهو  الثالث  ال��م��ش��روع  ام��ا 
وس�����ط ت����ج����اري ل���ط���راب���ل���س ي��ج��م��ع 
بعامة  واللبنانيين  ال��ش��م��ال  ش��م��ل 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ل - س��اح��ة ج��م��ال 
ارب��ع طبقات  الناصر. وستبنى  عبد 
تخصص  االرض  تحت  اي  سفلية 
اث����ن����ت����ان م���ن���ه���ا م������رائ������ب ل���ل���ع���م���وم 
جميع  ال��ى  للمسافرين  ومحطتين 
مؤمنة  ايضا  كلفته  الشمال.  أنحاء 

من مبلغ ال� 100 مليون دوالر.
أم����ا ال���م���ش���روع ال����راب����ع ف��ه��و ب��ن��اء 
مسلخ حديث للمدينة كلفته اكثر 
الجزء  يتوافر  دوالر  مليون   27 م��ن 
األك��ب��ر م��ن��ه وي��ت��وج��ب ت��وف��ي��ر باقي 

المبلغ.
وأك�������د اك����ث����ر م����ن وزي�������ر ون���ائ���ب 
"النهار"  ل�  طرابلسي  ديني  ومرجع 
ال��س��الح هو  م��ن  المدينة  تجريد  ان 
ح��ج��ر ال���زاوي���ة ف���ي ت��رس��ي��خ ال��ه��دوء 
الطويلة  المعاناة  بعد  واالس��ت��ق��رار 
ال����ت����ي أل���ح���ق���ت ب���ط���راب���ل���س أف�����دح 
األض�����رار ب��ش��ري��ًا وم���ادي���ًا وأدت ال��ى 
تهجير ابنائها األصليين ومن كان 

ي��ع��ت��ب��ره��ا األف���ض���ل ل��م��ك��ان سكنه 
وعمله.

وقللوا من أهمية بقاء السالح في 
ج��ب��ل م��ح��س��ن وال����ذي ل��م يستعمل 
الجزء  ذل��ك  غ���ادر علي عيد  ان  منذ 
من طرابلس. وتوقعوا أن ياتي دور 
ج��م��ع ال��س��الح م��ن ج��ب��ل محسن في 
وق��ت��ه بعد ل��ّم س��الح م��ن ش���ارك في 
واستكمال  الجيش  م��ع  االش��ت��ب��اك 
ف�������ك ال�����خ�����الي�����ا االره�������اب�������ي�������ة ال����ت����ي 
اس��ت��ي��ق��ظ��ت خ���الل ال��م��واج��ه��ات او 
تلك التي بقيت نائمة وهي ليست 

بقليلة العدد.
ون��ق��ل م��س��ؤول ع��ن سفير دول��ة 
ك��ب��رى م��ع��ت��م��د ل���دى ل��ب��ن��ان وب���الده 
م��ش��ارك��ة ف���ي ت��س��ل��ي��ح ال��ج��ي��ش ان 
م���ع���رك���ة ط����راب����ل����س ب���ي���ن ال��ج��ي��ش 
ال��م��رت��ب��ط��ي��ن ببعض  وال��م��س��ل��ح��ي��ن 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات االره�����اب�����ي�����ة أع���ط���ت 
نتائجها اإليجابية وتمنى تعميمها 
ع���ل���ى ب���ق���ي���ة ال���م���ن���اط���ق ف����ي ش��ك��ل 
ال����ح����دود مع  ت���ك���ون  ت���دري���ج���ي وان 
س��وري��ا ه��ي ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة نظرا 
ال����ى ان���ه���ا م���ص���در إلرس������ال ال��س��الح 

والمسلحين وتصدير الالجئين. 

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

إحالل املشاريع اإلنمائية بدل االقتتال
سفير يأمل يف تعميم تجريد السالح

الوزير درباس.  )األرشيف(

إميل خوري

عندما لجأ عدد من الفلسطينيين 
إل�����ى ل���ب���ن���ان ل����م ت��ه��ت��م ال��س��ل��ط��ات 
ع��دده��م،  بحجم  ي��وم��ذاك  اللبنانية 
ألنها كانت تعتقد، كما غيرها من 
الدول المضيفة، أن هؤالء عائدون 
إل����ى ب���الده���م وال ش���ك خ����الل وق��ت 
هذه  تكون  أن  تتوقع  ول��م  قصير، 
العودة طويلة. ولم تواجه السلطة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ي���وم���ذاك م��ش��ك��ل��ة إي����واء 
ه���ؤالء ال��الج��ئ��ي��ن ألن ال��خ��ي��م كانت 
جاهزة وكذلك االرض التي ستقام 
عليها في المناطق، وال كان توفير 
مأكل  من  لهم  الضرورية  الحاجات 
وم��ش��رب وت��ع��ل��ي��م وط��ب��اب��ة مشكلة 
ألن وك���ال���ة ال���غ���وث ال���ت���ي ان��ش��ئ��ت 
ت���ول���ت ت��أم��ي��ن��ه��ا ول���ي���س���ت ال���دول���ة 
اللبنانية التي تحملت فقط تأمين 
ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه وال��ص��رف الصحي 
وكانت قادرة على ذلك. واألهم من 
كل ذلك أن اللجوء الفلسطيني لم 
البالد  يؤثر على الوضع األمني في 
وال حتى على اليد العاملة اللبنانية 
ألن االع���م���ال ال��ت��ي ك���ان ي��ق��وم بها 
يكن  ل��م  ال��الج��ئ��ون  الفلسطينيون 
يقوم بها اللبنانيون. أما األمن فكان 
مجرد دخول ضابط إلى المخيمات 
ل���م���ن���ع ح����ص����ول أي ش��غ��ب  ك���اف���ي���ًا 
فيها، وكان ضبط عددهم يتّم من 
لالجئين  ال��ع��ام��ة  المفوضية  خ���الل 
ولو  المختصة.  اللبنانية  وال��دوائ��ر 
الالجئين هي  لم تكن وكالة غوث 
ال���ت���ي ت��ه��ت��م ب���أم���وره���م ال��م��ع��ي��ش��ي��ة 
واالس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لما 
اس��ت��ط��اع ل��ب��ن��ان ت��ح��ّم��ل ك���ل ه��ذه 
االعباء لسنوات طويلة، ال بل كان 

ي��خ��ش��ى أن ت��ت��وق��ف ال��وك��ال��ة ي��وم��ًا 
ع��ن م��واص��ل��ة ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دات 
الفلسطينيين  لالجئين  المطلوبة 
ف��ي��ت��ح��م��ل ع��ن��ه��ا ع���بء ت��أم��ي��ن ه��ذه 
المساعدات، لذا كان يالحق الدول 
ال��م��س��اه��م��ة ف��ي��ه��ا ل���الس���ت���م���رار في 
مقدمة  ف���ي  ن��ص��ًا  وأورد  ت��أم��ي��ن��ه��ا، 
ب��م��ن��ع توطينهم  ي��ق��ض��ي  دس���ت���وره 
وإال كان ذلك سببًا لتقسيم لبنان 

وتجزئته.

وق���������د اس�����ت�����م�����ر وض���������ع ال����ل����ج����وء 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف���ي ل��ب��ن��ان س��ن��وات 
ال ي��ث��ي��ر ال��م��ش��اك��ل إل����ى أن ق���ررت 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
الالجئين  الفلسطينيين  تسليح 
ب���ه���دف ت���ح���ري���ر أرض����ه����م ال��م��ح��ت��ل��ة 
فتحولت  لبنان،  من  فلسطين  في 
المخيمات ثكنًا ومعسكرات وكان 
لبنانية  ح���رب  ذل���ك سببًا إلش��ع��ال 
– فلسطينية تحولت حربًا لبنانية 
– لبنانية دامت 15 سنة، ثم حرب 

اآلخرين على أرض لبنان.
مختلف  فهو  السوري  اللجوء  أم��ا 
ج���دًا ع���ن ال��ل��ج��وء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، إذ 
ان ه�����ذا ال���ل���ج���وء ل����م ي���ك���ن خ��اض��ع��ًا 
ل���م���ع���رف���ة م��ن  ألي رق����اب����ة وض����ب����ط 

ه���و ال����س����وري ال�����ذي ت��ن��ط��ب��ق عليه 
ص��ف��ة ال���الج���ئ ف��ي��س��ّج��ل ف���ي ع���داد 
الالجئين، ومن ال تنطبق عليه هذه 
ال��ص��ف��ة ال ي��س��ّج��ل، وه���و م��ا تفعله 
السلطة اللبنانية متأخرة اآلن وقد 
تتحقق  التي  النتائج  لها  يكون  ال 
كما لو أن ما تفعله اليوم فعلته منذ 

بدأ اللجوء السوري.
اللبنانية من  وما تواجهه الدولة 
جراء اللجوء السوري لم تواجهه من 
جراء اللجوء الفلسطيني وهو اآلتي:

أواًل: انتشار الالجئين السوريين 
في كل المناطق والقرى والبلدات 
ف���ي ل��ب��ن��ان، وع����دم ال��ت��وص��ل حتى 
اآلن إلى اتفاق على إقامة مخيمات 
اللبنانية  االراض���ي  لهم: هل داخ��ل 
أم عند الحدود المشتركة اللبنانية 
االراض������ي  أم داخ������ل  ال����س����وري����ة،   –
آمنة،  منطقة  جعلها  بعد  السورية 
وه����ذا ي��ح��ت��اج إل���ى ق����رار ي��ص��در عن 
مجلس األمن الدولي، وقد ال يصير 
الكبرى  الخمس  ال��دول  بين  اتفاق 
ع��ل��ي��ه ألس���ب���اب س��ي��اس��ي��ة تتصل 
باختالف نظرة ك��ل دول��ة م��ن هذه 
إل��ى الوضع في سوريا وإلى  ال��دول 

الوضع في لبنان.
لبنان واللبنانيون  ثانيًا: يتحمل 
م���س���ؤول���ي���ة ت���ق���دي���م ال���م���س���اع���دات 
السوريين،  لالجئين  أنواعها  على 
وأن م���ا ت��ق��دم��ه ال������دول غ��ي��ر ك��اف 
وغ���ي���ر م��ض��م��ون اس���ت���م���راره بحيث 
ت��ض��ط��ر ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ك��ل م��رة 
إل��ى حض ه��ذه ال��دول على تقديم 
ال���ك���اف���ي���ة، وإال ك��ان  ال���م���س���اع���دات 
عاجزًا وح��ده عن تقديمها فيواجه 
عندئذ مشكلة اجتماعية وأمنية مع 

الالجئين السوريين.

ثالثًا: ان بين الالجئين السوريين 
م���ن ه���م س��ي��اس��ي��ًا م���ع ال���ن���ظ���ام في 
سوريا ومن هم ضده، وهي حالة قد 
تخلق سببًا لتعكير األمن في لبنان 
في أي وقت، ال بل قد تخلق صدامًا 
اللبنانية  ال���دول���ة  ق���وى  م��ع  مسلحًا 
كما حصل في عرسال وفي بلدات 
أخرى، فيكون الالجئون السوريون 
يشكلون تهديدًا لألمن واالستقرار 
من  بينهم  أن  لبنان، خصوصًا  في 
يحمل السالح أو مدرب على حمله.

ل�����ذل�����ك ي���ن���ب���غ���ي ع����ل����ى ال�����دول�����ة 
ب��ت وض��ع  ف��ي  ت��س��رع  أن  اللبنانية 
ال��الج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ل��ي��س لجهة 
ض��ب��ط ع��دده��م ف��ق��ط إن��م��ا اخ��ت��ي��ار 
ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي س��ي��ق��ي��م��ون فيها، 
بموقف لبناني واحد، ألن استمرار 
خ��الف��ه��م ح���ول ذل���ك ي��ج��ع��ل لبنان 
غاليًا،  الثمن  يدفعون  واللبنانيين 
ال��ق��رار  تطبيق  على  يتفقوا  ان  أو 
ب���ال���ح���دود  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ف����ي   1701
ال���دول���ة  م����ع س����وري����ا، وان ت��س��ع��ى 
ج����اه����دة ل�����دى ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي 
ل��ت��خ��ص��ي��ص م��س��اع��دة ك��اف��ي��ة كل 
س��ن��ة ل���ه���ؤالء ال��الج��ئ��ي��ن ع��ل��ى غ���رار 
الالجئين  غ��وث  لوكالة  يحصل  م��ا 
الفلسطينيين، وإال كان على هذا 
المجتمع، وهو مسؤول معنويًا عما 
يسرع  أن  ال���س���وري،  بالشعب  ح��ل 
المدمرة في  إيجاد حل للحرب  في 
س��وري��ا وال��ت��ي ال ي��ع��رف أح���د متى 
بين  قائمًا  ال��خ��الف  دام  م��ا  تنتهي 
ال�����دول ال��م��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى ه����ذا ال��ح��ل، 
ما  السوري عندئذ  بالشعب  فيحل 

حل بالشعب الفلسطيني.

emile.khoury@annahar.com.lb

تحليل سياسي

ما الفرق بين الالجئين الفلسطينيين... والسوريين
وهل يطلب لبنان وكالة غوث لهم جميعًا؟!

ال سبيل الى ضبط
الالجئين السوريين

إال في مناطق آمنة
أو تطبيق الـ1701

حلفاء أميركا يتمنون هزيمة أوباما!
 مراقبو مسار الحملة لالنتخابات النصفية في مجلس الشيوخ 

االميركي التي تجرى اليوم، يتوقعون ان يفوز بها الجمهوريون، 
وبذلك يصبحون اكثرية في مجلسي الكونغرس االميركي، وهذا ان 
حصل سيحول السنتين االخيريتين من والية الرئيس باراك اوباما 

الثانية الى حالة من التساكن بين قوتي السلطتين التنفيذية 
والتشريعية، ستعطل الكثير من سياسات ادارة اوباما، وال سيما 

في الشؤون الداخلية حيث تراجعت شعبية الرئيس االميركي الى 
مستويات غير معهودة.

كثيرة هي التحليالت حول أسباب تراجع شعبية الرئيس الى 
هذا الحد، لكن كلها تتقاطع حول فكرة واحدة مفادها فقدان 

اوباما لخصائص القيادة الواثقة للواليات المتحدة، المعتبرة زعيمة 
العالم، أكان في الداخل أم في السياسة الخارجية حيث اتفقت كل 
التقديرات على ان اوباما فشل فشال كبيرا في السياسة الخارجية، 
وقد تبدى ذلك في انفجار الشرق االوسط االخير بسيطرة تنظيم 

"داعش" على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، وسبق ذلك 
فشل اوباما في ضبط سياسات نوري المالكي في العراق التي ادى 

معظمها الى انفجار البالد، وقبلها عدم تصدي الواليات المتحدة 
لنظام بشار االسد الذي استخدم السالح الكيميائي وضرب عرض 

الحائط بالخط االحمر الذي رسمه اوباما قبلها بأشهر، محذرًا االسد 
من ان واشنطن ستوجه ضربة الى النظام في حال استخدامه 

السالح المذكور، فأغضب حلفاء أميركا العرب واألوروبيين. وال 
يغيب ملف االزمة االوكرانية وضعف ردة الفعل االميركية على 
اجتياح القوات الروسية لمنطقة القرم واحتاللها، ثم تدخلها 

المباشر شرق البالد، مما اقلق الحلفاء االوروبيين وفي مقدمهم 
دول البلطيق المجاورة.

لقد رسمت سياسات الرئيس االميركي باراك اوباما في العالم، 
وخصوصا في الشرق االوسط، مالمح شخصية مترددة وغير قيادية 

في زمن االزمات. وحتى بعدما قررت االدارة االميركية شن حرب 
على "داعش"، بدا االمر كأنه يفتقد الى زخم القيادة االميركية.
و لعل اكثر الملفات اقالقا لحلفاء الواليات المتحدة مصدره 

هذه الحماسة المفرطة من جانب الرئيس االميركي شخصيا 
للتوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي االيراني، وما يمكن ان 

يستتبع ذلك من اجراءات لرفع العقوبات االقتصادية عن طهران، 
مما سيضخ األوكسيجين في اقتصادها المتردي، دون ان يمنع 

استمرارها في سياساتها الختراق المشرق العربي. لذا فإن حلفاء 
الواليات المتحدة في الشرق االوسط، وفي معظم الدول االوروبية 
وبالتحديد في اورربا الشرقية ينتظرون بفارغ الصبر هزيمة لحزب 

اوباما في االنتخابات النصفية اليوم، علها تسهم في قرار سريع 
ومتوقع للرئيس بتغييرات مهمة في طاقم السياسية الخارجية، 

وتعيين طاقم جديد اكثر شجاعة في ادارة الملفات الخارجية، 
بوجه رئيس يتفق الجميع على انه لن يحيد عن ان يكون رئيسا 
مفرطا في التردد. لكن طاقما جديدا قد يغير في المسار الحالي.

ali.hamade@annahar.com.lb

مواجهة اإلرهاب مهمة إسالمية...
وصلتني امس عبر "واتس أب" رسالة منقولة عن السيد ابرهيم 

عبدالله رئيس دائرة االراضي في دبي سابقًا، وفيها "كليب" من 
انتاج "تيلي لوميار" لقصيدة نزار قباني "هل تسمحون لي؟" ومما 

فيها:
ر الكاتب وتحرق الكتب، 

ّ
"في بالد يغتال فيها المفكرون، ويكف

في مجتمعات ترفض اآلخر، وتفرض الصمت على األفواه والحْجر على 
ر اي سؤال، كان ال بد ان استأذنكم ان تسمحوا لي...

ّ
األفكار، وتكف

م اطفالي ان الدين لله اواًل، وليس 
ّ
هل تسمحون لي بأن اعل

للمشايخ والفقهاء والناس؟ هل تسمحون لي بأن أعلم صغيرتي 
أن الدين هو أخالق وأدب وتهذيب وامانة وصدق، قبل أن أعلمها 
بأي قدم تدخل الحمام وبأي يد تأكل؟ هل تسمحون لي بأن أعلم 
ابنتي أصول الدين وأدبه وأخالقه، قبل أن أفرض عليها الحجاب؟ 

هل تسمحون لي بأن أقول البني الشاب إن إيذاء الناس وتحقيرهم 
لجنسيتهم ولونهم ودينهم، هو ذنب كبير عند الله؟ هل تسمحون 
لي بأن أعلم ابني أن االقتداء بالرسول الكريم يبدأ بنزاهته وأمانته 

وصدقه، قبل لحيته وقصر ثوبه؟ هل تسمحون لي بأن أقول البنتي 
إن صديقتها المسيحية ليست كافرة، وأال تبكي خوفًا عليها من 
دخول النار؟ هل تسمحون لي بأن أقول إن الله حّرم قتل النفس 

البشرية، وإن من قتل نفسًا بغير حق كأنما قتل الناس جميعًا، وإنه 
ال يحق لمسلم أن يرّوع مسلمًا؟ هل تسمحون لي بأن أعلم أوالدي أن 

الله أكبر وأعدل وأرحم من كل فقهاء األرض مجتمعين؟ وأن مقاييسه 
تختلف عن مقاييس المتاجرين بالدين، وأن حساباته أحن وأرحم؟".

تكمن أهمية هذه الكلمات في مضمونها اوال، وهو المضمون 
الصالح لكل زمان ومكان في هذا العالم العربي المسرع في االنحدار 

الى االسوأ، وثمة اهمية في انتاجها من "تيلي لوميار"، المحطة 
المسيحية التي تعنى بكلمة الله، وبكلمة المحبة والتالقي عن اي 
شخص صدرت، واالهمية ايضا في توزيعها من خليجي مسلم في 

زمن انحطاط االسالم السياسي الذي صار تنظيم "الدولة االسالمية" 
واجهته!

تبرز الحاجة اليوم الى ثورة اسالمية تنقض الواقع القائم، وتحجب 
الصفة االسالمية عن االعمال االرهابية الوحشية، التي تقتل وتخطف 

وتسبي وتغتصب وتسرق باسم االسالم. الحاجة ملّحة الى مبادرات، 
ها تتحول كرة 

ّ
ربما تبدأ صغيرة كمثل تلك الرسالة االلكترونية عل

ثلج قادرة، ليس فقط على المحافظة على التعدد والتنوع في هذا 
الشرق، بل أيضًا أن تعيد "ترقيع" صورة االسالم المشّوهة في كل 

العالم. 
ولنا أمل في مؤتمر "مواجهة التطرف واالرهاب، وتجديد العالقات 

االسالمية - المسيحية" الذي سيعقد في كانون االول في االزهر 
الشريف في مصر، والذي يهدف إلى تعميق التعاون بين الطوائف 

والديانات في مواجهة اإلرهاب، ويؤمل أن تصدر عنه فتاوى تتقاطع 
مع دعوة بطاركة الشرق لتحريم االعتداء على المسيحيين وكنائسهم 

وتجريمها.

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

زوايا ودوائر
علي حماده

جدل
غسان حجار

سيدني – "النهار"

يبلغ ع��دد أف��راد رعية م��ار يوسف 
ال��م��ارون��ي��ة ف���ي ب������وروود 15 أل��ف��ًا، 
ع���ام 1978  كنيستها  وت��أس��س��ت 
ف���ي ع��ه��د ال��م��ط��ران ال���راح���ل عبده 
خ��ل��ي��ف��ة، وث���م���ة أك���ث���ري���ة س��اح��ق��ة 
منهم من كفرصغاب وك��رم المهر 

وبشري وكهف الملول وزغر تغرين 
وعيمار.

ب�"اآلويها"  البطريرك  استقبل   ¶
وال����ع����زف ب�����"ال����ق����رب" وال����زغ����اري����د، 

وا حبابنا".
ّ
وموسيقى "طل

¶ من بين عناصر األمن األوسترالية 
ال��م��واك��ب��ة ل��ل��راع��ي ش���اب م��ن بلدة 

بيت شالال في قضاء الكورة.

¶ وزع��ت "رابطة قنوبين للرسالة 
وال�������ت�������راث" ف�����ي م����واك����ب����ة ل����زي����ارة 
ال����ب����ط����ري����رك ك����ت����اب "ال���ك���ن���ي���س���ة 
ال������م������ارون������ي������ة ج�����������ذور ورس�������ال�������ة" 
المطران  أع���ّده  وق��د  باالنكليزية، 
أن�����ط�����وان ط���رب���ي���ه وم���ج���م���وع���ة م��ن 
الباحثين، وحققه اإلعالمي جورج 

عرب.

رئيس بلدية وعضوان لبنانيان في مجلس بوروود
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لم تكن المفاجأة في الليلة االخيرة 
ال��م��ش��ارك��ة الشخصية  م��ن ع���اش���وراء 
ل��ام��ي��ن ال��ع��ام ل����"ح���زب ال��ل��ه" السيد 
ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ال��ح��ش��ود ف��ي مجمع 
انما في  الرويس  الشهداء في  سيد 
المواقف التي اطلقها بدءًا من شكره 
"ت���ي���ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل" ل��م��ا ب��ذل��ه خ��ال 
احداث طرابلس االخيرة، وصواًل الى 
االول��ى  وللمرة  معه،  بالحوار  ترحيبه 
س��م��ى ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال ع���ون مرشحا 

لقوى 8 آذار.
بشكر  كلمته  ن��ص��رال��ل��ه  اس��ت��ه��ل 
الجيش و"أم��ل" و"ح��زب الله" الذين 
س����ه����روا ع���ل���ى ض����م����ان االم�������ن خ���ال 
اح��ي��اء ليالي ع���اش���وراء، وت��ح��دث عن 
التمديد لمجلس النواب واالنتخابات 
الرئاسية والجيش والحوار مع "تيار 

المستقبل" والوضع في المنطقة.
الحالي  النيابي  "المجلس  وق���ال: 
ت��ن��ت��ه��ي والي���ت���ه ق��ري��ب��ا وم��ه��ل اج����راء 
االن����ت����خ����اب����ات ت���ض���ي���ق، وه�����ن�����اك 3 
إلى االنتخابات  إما الذهاب  خيارات، 
وإم��ا التمديد وإم��ا ال��ف��راغ. م��ن اليوم 
األول أبلغنا كل أصدقائنا وحلفائنا 
أننا مستعدون الجراء االنتخابات، وال 
مانع لدينا من التمديد، ولكن لسنا 
بالبلد  أح��د  أن يذهب  أب��دا  جاهزين 
إلى الفراغ، ونحن جميعا معنيون بأن 
بري  نبيه  للرئيس  المساعدة  نقدم 
الخراج البلد من هذا المأزق الكبير".

البلد يريد  وأك���د ان "ال أح��د ف��ي 
نريد  الجمهورية،  رئاسة  في  ال��ف��راغ 
ف����ي أس������رع وق�����ت ان ي���ك���ون ه��ن��اك 

رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة ف��ي ق��ص��ر بعبدا، 
العمل  إل��ى  السياسية  القوى  وأدع��و 
الس���ت���ع���ادة ه����ذا ال��م��ل��ف م���ن ال��ق��وى 
ن��ؤك��د ان ال  م���ن جهتنا  االق��ل��ي��م��ي��ة. 
بالتعطيل  االقليمية  ب��ال��دول  عاقة 
ال��ق��ائ��م، وس���وري���ا ق��ال��ت إن م��ا يقبل 
به،  لبنان سنمضي  ف��ي  ب��ه حلفاؤنا 
ايرانيين  مسؤولين  التقوا  والعديد 
وق��ال��وا للجميع ان ه��ذا ش��أن لبناني 

داخلي)...(".
واض�������اف: "ف��ري��ق��ن��ا ي��م��ل��ك ال���ق���رار 
إقليميا،  وتفويضا  الوطني  الداخلي 

وه��ذا ما يجب ان ينجز ل��دى الفريق 
اآلخ�����ر. وب��ال��ن��س��ب��ة إل��ي��ن��ا ن��ح��ن ن��دع��م 
العالم  ك��ل  وم���ح���ددا  معينا  ترشيحا 
تعرفه، وهذا الترشيح يتمتع بأفضل 
م��س��ي��ح��ي وأف���ض���ل تمثيل  ت��م��ث��ي��ل 
وط���ن���ي، وال��ب��ع��ض ي���ق���ول ان����ه يجب 
ال��ت��خ��ل��ي ع����ن دع�����م ه�����ذا ال��ت��رش��ي��ح، 
للبنانيين  منصف،وأقول  غير  وه��ذا 
ول��ل��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة إذا 
إقليمية  ت��غ��ي��رات  ت��ن��ت��ظ��رون  ك��ن��ت��م 
فستنتظرون طويا، ويجب ان يكون 
الحوار االساسي مع المرشح الطبيعي 

الذي يتبناه فريقنا السياسي، ونحن 
جاهزون لنكون جزءا من الحوار لكن 
هذا الحوار يجب ان يكون مع مرشحنا 
اسمه  من  األول  والحرف  المسيحي، 

العماد )النائب ميشال( عون".

"تحية الى المستقبل"
"للجيش  التحية  نصرالله  ووج���ه 
طرابلس  ف��ي  السنية  وللمرجعيات 
وال��ش��م��ال ال��ت��ي اح��ت��ض��ن��ت الجيش 
وان�����ق�����ذت ل���ب���ن���ان م���م���ا ك�����ان ي��ح��ض��ر 
ل���ه، ول��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س��ام 

وتيار  دري��ان  اللطيف  عبد  والمفتي 
المستقبل"، وقال: "يجب ان نسجل 
أن ال������دور األب������رز ف���ي ه����ذا ال��م��وق��ف 
تيار  ول��ق��ي��ادة  المستقبل  ل��ت��ي��ار  ه��و 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل، نختلف ف���ي ك��ث��ي��ر من 
ال��م��واق��ف وال��ت��ح��ل��ي��ات وأح��ي��ان��ا قد 
نصل إلى مرحلة العداء، لكن أخاقنا 
تقول انه عندما يكون هناك موقف 
ص��ح��ي��ح وش���ري���ف ي��ج��ب ان ن��ش��ك��ره 
ون���ق���دره ب��م��ع��زل ع���ن ك���ل ال��خ��اف��ات 

بيننا".
ورح���ب ب��دع��وة "ال��م��س��ت��ق��ب��ل" ال��ى 

الحوار، وقال: "نحن جاهزون للحوار، 
وهناك مصلحة وطنية في ان تبقى 

هذه المسألة قيد المتابعة".
ام�������ا ع������ن ق���ض���ي���ة ال���ع���س���ك���ري���ي���ن 
ال���م���خ���ط���وف���ي���ن ف�����ق�����ال: "ن����ح����ن ف��ي 
ووج��ودن��ا  لخصوصيتنا  ال��ل��ه،  ح���زب 
ف��ي س��وري��ا، نفضل اال ن��ق��ارب ه��ذا 
القضية في  الموضوع اعاميا، هذه 
اللبنانية  وال��ح��ك��وم��ة  وقلبنا،  عقلنا 
ت��ت��اب��ع ال��م��س��أل��ة ب��ج��د، وه���ي مسألة 
العسكريين  أه��ال��ي  وع��ل��ى  م��ع��ق��دة، 
مزيد من الصبر، ألن الموضوع معقد 

ويحتاج الى التكاتف والتعاون".
وخ����ت����م ب����ال����م����وض����وع االق���ل���ي���م���ي: 
"ن��س��م��ع دائ���م���ا ف���ي ل��ب��ن��ان وم��ن��اط��ق 
عدة ان في المنطقة صراعات كبيرة 
وخ��ط��ي��رة وت��ح��دي��ات وأخ���ط���ارا، وان 
هناك بلدات تدمر، ويقولون ان هذا 
ال��ص��راع س��ن��ي - شيعي وه���ذا خطأ 
فهل  المنطقة.  بحق  يرتكب  كبير 
ال��ع��راق  ف��ي  المسيحيين  اس��ت��ه��داف 
وس���وري���ا إل���ى ح��د االب�����ادة، ل��ه عاقة 
ب��ال��ص��راع ال��س��ن��ي - ال��ش��ي��ع��ي. وه��ل 
استهداف بقية االقليات لها عاقة 
بالصراع السني – الشيعي؟ ما يجري 
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ه���و ص�����راع س��ي��اس��ي 
وليس مذهبيا على االطاق، ويجب 
نحّوله  ب��أن ال  اننا معنيون  ان نفهم 
إل��ى م��ذه��ب��ي". وت��وج��ه إل��ى الشيعة: 
"م��ع��رك��ت��ن��ا ه����ي ض����د ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن 
الذين يريدون سحق الجميع، وضد 
اس���رائ���ي���ل ول���ي���س���ت ض����د ال��ط��ائ��ف��ة 

السنية )...(".

abbas.sabbagh@annahar.com.lb

ق�����ال ال���ن���ائ���ب س����ام����ي ال���ج���م���ي���ل إن 
العيش  هو  للبنان  الفقري  "العمود 
المشترك في الجبل. اذا كان الجبل 
ب��خ��ي��ر ف��ل��ب��ن��ان ب��خ��ي��ر. وج����ودن����ا هنا 
ه���و ت��ع��ب��ي��ر ع���ن اق��ت��ن��اع وم����ن ال��م��ه��م 
ب��ن��اء ال��ع��ي��ش ال��م��ش��ت��رك ف���ي الجبل 
خ��ص��وص��ا ف��ي ال��ظ��رف ال���ذي ت��م��ر به 

المنطقة".
وك�����ان ي��ت��ح��دث خ����ال ج���ول���ة في 
العبادية  ب��ل��دة  شملت  بعبدا  ق��ض��اء 
ح���ي���ث اس��ت��ق��ب��ل��ه وف�����د م����ن م��ش��اي��خ 
المنطقة في منزل الشيخ كمال فرج 
الذي أولم على شرفه، ثم انعقد لقاء 
سياسي في قسم العبادية الكتائبي 
ح��ض��رت��ه ف��اع��ل��ي��ات ال��ب��ل��دة م��ن دروز 
وم��س��ي��ح��ي��ي��ن، وم���م���ا ق�����ال: "ن��ح��ت��اج 

القرب  ال��ى  بالمسؤولية  نشعر  لكي 
اكبر  يجمعنا  وم��ا  بعض  م��ن  بعضنا 
مما يفرقنا، وأن نبني مستقبلنا على 
اق��ت��ن��اع م��ش��ت��رك وب��اع��ت��راف متبادل 
ب��االخ��ت��اف. ف��ال��غ��ن��ى ه��و ب��االع��ت��راف 
ب��ال��خ��ص��وص��ي��ة واالخ�����ت�����اف ول��ي��س 
محاولة إلغائه )...( ارادتنا واقتناعنا 
ان  االول���ى  ال��درج��ة  ف��ي  ككتائبيين 
بنيوية  ع��اق��ة  ي��ل��زم لقيام  بما  ن��ق��وم 
بين المسيحيين وال��دروز في الجبل 
م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ال��م��ت��ب��ادل��ة وأن 
تكون  ان  ن��ري��د  ان��ن��ا  بالعمق  نقتنع 
معا ونبني هذه القرى والباد بعضنا 
م��ع ب��ع��ض. ه���ذه االرض وال��ق��رى لنا 
تمثلون  كلما  نحترم  ونحن  جميعا، 
م���ن ت���اري���خ ون���ض���ال وث��ق��اف��ة ون��م��ط 

ح��ي��اة وت�����راث وع�������ادات. ه����ذه كلها 
وسنحميها،  مقدسة  الينا  بالنسبة 
وك���ل درزي ي��ع��ي��ش ف���ي ال��ج��ب��ل هو 
أمانة، ونريد منكم ان تعتبروا ان كل 

مسيحي هو أمانة ايضا".

وان��ت��ق��ل الجميل ال��ى ع��اري��ا حيث 
ع��ق��د ل��ق��اء م���ع االه���ال���ي ف���ي كنيسة 
السيدة وآخر في قسم عاريا الكتائبي 
المنطقة  فاعليات  م��ن  جمع  حضره 
ع��ل��ى "تحييد  وال��م��ح��ازب��ي��ن وش�����دد 
ل��ب��ن��ان ع���ن ال���ص���راع���ات وان م���ن حق 
وق��ال:  ب��س��ام".  العيش  اللبنانيين 
"ال����وق����ت ل��ي��س م��ن��اس��ب��ا ل��ل��ن��ك��اي��ات 
والتكّبر،  البعض  بعضنا  ولمقاطعة 
ب��ل لكسر ال��ح��واج��ز ووض���ع االح��ق��اد 
للمحافظة  بيد  جانبا وان نكون يدا 
على وجودنا وشبابنا وأهلنا في ظل 
الظرف الصعب الذي نمر به". ودعا 
الى "دعم الدولة والجيش والشرعية 

النها تدافع عن لبنان".

الجمهورية الشيخ عبد  شدد مفتي 
اللطيف دريان على "أن االسام بعيد 
كل البعد عن االرهاب، وما يحصل من 
بعض االفتراءات هو محاولة لتشويه 
الدين االسامي، فاالسام براء منها 
وهو دين االعتدال والمحبة والتسامح 

والرحمة بين جميع عباد الله".
ودع���ا خ��ال لقائه وف���دا م��ن نقابة 
ال��م��ح��رري��ن ب��رئ��اس��ة ال��ن��ق��ي��ب ال��ي��اس 
عون الى "العمل بين جميع اللبنانيين 
على مفهوم المواطنة، على ان يكون 
الجميع م��ت��س��اوي��ن ف��ي اط����ار ال��دول��ة 

الوطنية العادلة والقادرة".
ون���ق���ل ع����ون ع���ن ال��م��ف��ت��ي دري����ان 
أو  ط��ائ��ف��ي��ة  ف��ت��ن��ة  "ال  ان  ت���أك���ي���ده 
مذهبية في لبنان رغم كل التحديات 
ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا ال���وط���ن"، ك��اش��ف��ا عن 
عقد مؤتمر اسامي – مسيحي اوائل 

كانون االول المقبل في االزهر.
واض���������اف: "ق�������ال ل���ن���ا س��م��اح��ت��ه، 
م���ن دون  ال��م��س��ت��ق��ر  ل��ب��ن��ان  أرى  ال 
ال��ن��واب  وع��ل��ى  للجمهورية،  رئ��ي��س 
الى  بالنسبة  المناسب  القرار  اتخاذ 
التمديد للمجلس النيابي، الذي هو 

سيد نفسه وهو من يتخذ القرار وما 
يراه النواب في جلساتهم أمر عائد 

لهم".
واستقبل المفتي السفير المغربي 
اللقاء  أن  أوض��ح  ال��ذي  اومليل،  علي 
التعاون  في  للحديث  مناسبة  "ك��ان 
ف��ي تدبير ال��ش��أن ال��دي��ن��ي خصوصا 
ف���ي ه����ذه ال���ظ���روف ال��دق��ي��ق��ة وال��ت��ي 
هي ظ��روف ص��راع يربأ المسلمون ان 
دي��ن  ه��و  ف���االس���ام  عليهم،  يحسب 
تسامح، ودين اعتدال، ودين الكلمة 

الطيبة".

أف������اد ب���ي���ان ل����"ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل����ب����ن����ان ف��ي  ل������اع������ام" ان س���ف���ي���ر 
المكسيك هشام حمدان زار رئيس 
لجنة ال��ع��اق��ات ال��خ��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون 
آس���ي���ا وال���ب���اس���ي���ف���ي���ك ف����ي م��ج��ل��س 
توريز  تيوفيلو  السناتور  الشيوخ 
العاقات  ف��ي  ك��ورس��و، وبحث معه 

الثنائية.
وش�������رح ح�����م�����دان ل����ك����ورس����و "م���ا 
ي����ق����وم ب����ه ال���ج���ي���ش ل���م���ن���ع وص����ول 
ال��م��ج��م��وع��ات االره��اب��ي��ة ال���ى لبنان 
ومنع انزالقه في النيران المشتعلة 
ف���ي ال������دول ال���م���ج���اورة، ط��ال��ب��ا منه 

دع����م ال��م��ك��س��ي��ك ل��ل��ج��ي��ش". ودع���ا 
ك�����ورس�����و ال���س���ف���ي���ر ح�����م�����دان ال����ى 
"اق��ام��ة اس��ب��وع ث��ق��اف��ي لبناني في 
الذكرى  لمناسبة  الشيوخ،  مجلس 
الديبلوماسية  للعاقات  السبعين 

بين البلدين". 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن  "أن  ال������ى  وأش���������ار 
ال���م���ئ���ة  ف�����ي  ن���س���ب���ة 10  ي���م���ل���ك���ون 
م���ن ال���ن���ات���ج ال���ق���وم���ي"، ف��ي��م��ا ق��ال 
ح����م����دان "إن������ه ي��س��ع��ى إل�����ى إق���ام���ة 
ن���ص���ب ف����ي ح���دي���ق���ة ال��ج��م��ه��وري��ة 
اللبنانية للتعبير عن شكر الجالية 

للمكسيك".

اع��ت��ب��ر ال���ن���ائ���ب روب���ي���ر غ���ان���م "ان��ن��ا 
ف��ي ص���راع وج����ودي ي��ه��دد الكيان 
وأرك������ان ال���وط���ن وال����دول����ة، وي��ن��ذر 
بفراغ خطير يحقق ألعداء لبنان ما 
وجود  مبرر  إلنهاء  له  طالما خططوا 
المؤسسات  استمرار  وه��و  أال  لبنان 

الدستورية ".
وقال في تصريح: "اننا نحتاج الى 
يكون  ك��ي  والموضوعية  العقانية 
م��وق��ف��ن��ا ك��م��ا خ��ي��ارن��ا، ع��ل��ى مستوى 
األخطار والتهديدات"، متمنيا طرح 
"األسئلة الكيانية اآلتية: من يراهن 

المصلحة  الفراغ؟ ومن صاحب  على 
ف��ي ال���وق���وع ف��ي��ه ؟ وه���ل ف��ي ال��زم��ن 
في  كما  ال��م��ت��واف��ر،  غير  أو  المتبقي 
ما  ه��ل  والكيانية،  المفتعلة  األزم���ة 
كما  اإلنتخابات  هو  التمديد  يقابل 
يدعي البعض، ام انه الفراغ القاتل؟ 
ه����ل م����ن ال���م���ع���ق���ول أن ي����ك����ون م��ن 
نصابا  الرئاسية  اإلنتخابات  يعطل 
أو ح����ض����ورا، ه���و اي���ض���ا م���ن ي��ح��ارب 
ي��درك مخاطر  أن  م��ن دون  التمديد 

الفراغ إذا ما وقعنا فيه".
"أن يطرحوا  الى  اللبنانيين  ودعا 

ه�������ذه األس����ئ����ل����ة ك������ي ي������درك������وا ان 
التمديد، أو عدمه، تقابله المخاوف 
من مؤتمر تأسيسي قد يعقد أو ال".
ه��و "عناية  ال��ت��م��دي��د  "ان  وخ��ت��م: 
ف��ائ��ق��ة" ف��ي ان��ت��ظ��ار ال����دواء ال��ن��اج��ع. 
أم���ا ال��ف��راغ ف��ه��و "ال��م��وت ال��س��ري��ري" 
والرهان على المكابرة وجلد الذات. 
التمديد ليس قناعة، تماما كما هو 
كل خيار واقعي يؤمن بالثوابت فا 
اإلستثناء  ال��ى  يلجأ  بل  بها،  يجازف 
كي يقي الكيان والوجود من حمى 

الغرائز والقفز في الفراغ".

نصرالله: مرّشحنا عون والحوار يجب أن يكون معه
"تيار املستقبل" كان له الدور األبرز يف التهدئة شماالً 

سامي الجمّيل زار عارّيا والعبادية:
العيش املشترك يف الجبل عمود فقري

دريان: ال أرى لبنان املستقّر دون رئيس

سفير لبنان يف املكسيك طلب دعم الجيش

غانم: التمديد "عناية فائقة" يف انتظار الدواء 

الحشود في مجمع سيد الشهداء في الضاحية لدى إلقاء السيد نصرالله كلمته أمس.  )عن “المنار”(

َمن يستعجل العافية للمنطقة؟
قدمت تونس، أمس، الطريق الثالثة بين حدي الديكتاتورية، 

العسكر والمتدينين الدمويين، وهي التداول الديموقراطي 
للسلطة، بإنجاز ثاني انتخابات تشريعية حرة، منذ الثورة.

صحيح أن تجربة "األخوان المسلمين" في مصر نبهت "إخوان 
تونس" إلى أن الديكتاتورية الدينية مرفوضة، لكن الصحيح 
أيضًا أن تجارب التونسيين زمني بو رقيبة وبن علي، مع العمل 

التنظيمي، اعطتهم إرادة التصدي النحراف "حركة النهضة" 
اإلخوانية إلى مصادرة الحكم.

وبعد انتخاب مجلس النواب، األسبوع الفائت، تكتمل العملية 
الديمقراطية،نهاية الشهر، بإنتخاب رئيس للباد، وتشكيل 

حكومة تحالف وطني، تضم األغلبية النيابية الفائزة )نداء 
تونس(، مع غيرها من الكتل األصغر.

قبل تونس، اندفعت ديموقراطية الشعب المصري الى 
التحالف مع العسكر إلسقاط "دولة الخافة" التي أرادها "األخوان 
المسلمون". وفي البلدين تجلى الحنين الى الماضي، برغم عيوبه، 

الفعلية أو المنحولة: فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
يتكئ على الناصرية، بما تعنيه من عدالة اجتماعية ودور إقليمي، 

والمرشح التونسي الباجي قائد السبسي يلوح بالعودة الى 
إيجابيات البورقيبية، وفي األساس تنظيم الدولة، وحقوق المرأة.

لماذا نجت التجربتان من لجة الدم والعنف، خافا ل�"ثورات 
الربيع" األخرى؟

الواقع أن ليبيا تشاطرهما المكانة الجغرافية، لكنها، بخافهما 
تملك ثروة النفط، لم يعش شعبها يوما على تماس مع 

الديموقراطية، ولو مشوهة، فانتهت ثورتها على القذافي إلى 
إحياء الضغائن األهلية، والقبلية والمناطقية، علما بأن دخول 

الغرب، بالمعنى الواسع، في عملية اسقاط القذافي، كان يأخذ 
في الحسابات حجم أكاف إعادة البناء وتأسيس الدولة، والتي 

ستصب في العجلة االقتصادية للدول "الداعمة"، فيما استمرار 
التدمير يعني رفع فرص الكسب الغربي، االستراتيجي، ومن مال 

الليبيين، على عكس مصر وتونس، اللتين ستحتاجان، إلى 
صناديق دعم دولي.

في الجزء اآلسيوي من الجغرافيا العربية، تستعر حروب التدمير 
في سوريا  وبعض العراق، واليمن، ليس لما سيجنيه الغرب من 

اموال إعادة البناء، فحسب، لكن أيضا لصراع على النفوذ اإلقليمي 
مع الطموح الشاهنشاهي للولي الفقيه، ومداراة االستراتيجية 

االسرائيلية، سلبا وايجابا مع هذا الطموح، كذلك حصارا للنفوذ 
الروسي المشرئب، وتقنينا لعطش الصين النفطي.

حين تقاتل اللبنانيون، قيل أنهم سيتوقفون حين ينهكون، 
لكن اتفاق الطائف )أيلول 1989(، أوقفهم رغما عنهم، ألن "مؤتمر 

مدريد للسام" كان "يطبخ"، ومطلوب للبنان "المريض"، حينها، 
بعض العافية كي يشارك في المأدبة.

حروب اليوم مديدة، وال أحد يستعجل العافية للمنطقة.

rached.fayed@annahar.com.lb 

قفا نحك
راشد فايد

نقوم بما يلزم لقيام 
عالقة بنيوية بين 
المسيحيين والدروز
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قرارات لـ"التحرير والتنمية" يف "مصلحة البالد"

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، 
اجتماع كتلة "التحرير والتنمية"، في حضور الوزيرين علي حسن 

خليل وغازي زعيتر، والنواب: أنور الخليل، عبد اللطيف الزين، 
ميشال موسى، ايوب حميد، ياسين جابر، علي بزي، قاسم هاشم، 

علي عسيران، علي خريس، هاني قبيسي وعبد المجيد صالح.
إثر االجتماع، أذاع الخليل بيانًا أوضح فيه أن الكتلة "بحثت في 

المواضيع الواردة على جدول اعمال الجلسة العامة المقررة االربعاء 
5 تشرين الثاني الحالي، واتخذت القرارات التي رأتها في مصلحة 

البالد والشعب اللبناني". وكان بري استقبل الرئيس اليمني 
السابق علي ناصر محمد، وعرض معه التطورات في المنطقة. 

وأبرق الى رئيس مجلس النواب االردني عاطف الطراونة، مهنئًا 
بتجديد انتخابه.

الخازن زار عون: التعطيل ليس من الرابية

التقى رئيس "تكتل التغيير واالصالح" العماد ميشال عون في 
الرابية رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن 

الذي صرح بعد اللقاء: “تناولنا التطورات السياسية الداخلية 
واالقليمية. واعتبر الجنرال عون ان هذه التطورات أرخت بظاللها 
على األحداث األمنية في البالد وانعكست تعطيال لالستحقاقات 

الرئاسية والنيابية. كما رأى انه لوال التطورات االقليمية التي 
تنعكس سلبًا على أوضاعنا الداخلية لكانت األمور سائرة الى 

تحّسن أكيد".
وأضاف: “كان الرأي متفقًا على أن التعطيل ليس من الرابية بل هو 

نتيجة التمديد لمجلس النواب، فأكد العماد عون أنه مع أي حل 
تمثيلي يمضي قدمًا باالنتخابات الرئاسية ألنها في النهاية تؤدي 

الى تسهيل إجراء االنتخابات النيابية حتى لو مّدد لها لفترة قصيرة 
ومحددة". وقال: “عن المفاوضات الخارجية لإلفراج عن العسكريين 

المخطوفين، اعتبر العماد عون ان مجرد االستعانة بطرف اقليمي 
مؤشر يؤكد نظرية ارتباط ما يحدث بما يجري في المنطقة. فما 

دام ضباط الجيش وفي حضور ضباط اليونيفيل يجتمعون مداورة 
في حضور ضباط جيش العدو االسرائيلي للتشاور، فحري بنا ان 

نعاود التواصل مع المسؤولين في سوريا. والشروط المعروفة التي 
وضعتها جبهة النصرة للتوصل الى حلول يمكن ان تكون مفتاحا 

لالفراج عن العسكريين المخطوفين".

يف قصر بسترس

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر 
بسترس أمس، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في 

لبنان فابريزيو كاربوني.
كذلك التقى السفيرة الكندية هيالري تشايلدز - آدامس التي 

اكتفت بالقول بعد اللقاء، انه كانت لها "محادثات جيدة مع الوزير 
باسيل". وعرض باسيل االوضاع العامة مع رئيس "حزب المشرق" 

رودريغ خوري الذي زاره مع وفد.

مخزومي لقيام ائتالف لالعتدال داخل الطائفة السنية

بحث رئيس "منتدى الحوار الوطني" فؤاد مخزومي مع القنصل 
السوداني تيجاني ابرهيم في االوضاع في لبنان والمنطقة.

اثر اللقاء أكد مخزومي "أهمية تنمية عالقات لبنان بالسودان"، 
مشيرا الى "ان تعزيز العالقات العربية – العربية مهم جدا في هذه 

المرحلة العصيبة من تاريخ األمة التي تتطلب تعاونا على كل 
المستويات، من اجل تحصين دولها بسياسة االعتدال وإرساء 

السلم االهلي وتحقيق طموحات مجتمعاتها، وخصوصا فئة الشباب 
فيها بالتنمية المستدامة". ولفت الى "ان المجتمع الدولي ينتظر 

منا خطوات تضع حدا للفوضى والتطرف وتحول دون انتشارها في 
ساحاتنا"، مشددا على ان "قيام ائتالف لالعتدال داخل الطائفة 

السنية، ومع سائر مكونات مجتمعاتنا الدينية واالثنية والمناطقية، 
هو السبيل لصون وحدة االوطان العربية وسلمها األهلي".

مـوجــز

الرئيس بري مترئسًا اجتماع "التحرير والتنمية" في عين التينة أمس.
 )أ. ع.(

تخّوف يف طرابلس بعد طلب توقيف الشهال ودقماق
الشهال لـ"النهار": لو أردنا التصادم مع الجيش لنزلنا إلى الشارع

شّكلت المعارك االخيرة التي شهدتها 
مدينة طرابلس، سواء في اسواقها 

القديمة او في منطقة التبانة،  خطوات 
متقدمة في طريق استكمال تطبيق 

الخطة االمنية التي اقرتها الحكومة الحالية 
منذ نحو 7 اشهر، )والتي يجب ان تنفذ 
على مستوى كل لبنان(،  بحيث أزيلت 

المربعات االمنية الى اجل يراه السياسيون 
بعيدا، وانتهت المظاهر المسلحة بما يعيد 
الى المدينة امنها واستقرارها المفقودين 

منذ ايار 2008. 

مصطفى العويك

ب���ع���د ت�������واري رؤس�������اء ال��م��ج��م��وع��ات 
من  سلسلة  الجيش  ب��دأ  المسلحة، 
ع��م��ل��ي��ات ال���ده���م ف���ي ك���ل ال��ش��م��ال، 
ك����ان أب���رزه���ا ده����م م��خ��زن��ي أس��ل��ح��ة، 
م��ن مسجد ح��رب��ا في  ب��ال��ق��رب  االول 
ال��ت��ب��ان��ة، و ال����ذي ت��رك��ت م��ص��ادرت��ه 
ان��ط��ب��اع��ات س��ل��ب��ي��ة ل����دى ف��اع��ل��ي��ات 
ال��م��ن��ط��ق��ة، ب��اع��ت��ب��ار ان ه���ذا ال��س��الح 
م��رت��ب��ط ب���االش���ك���ال ال��ت��اري��خ��ي بين 
ولم يستخدم  والتبانة  جبل محسن 
ي���وم���ا ول����ن ي��س��ت��خ��دم ض���د ال��ج��ي��ش 
اللبناني، اما الثاني فكان في منزل 
وال����د ب���الل دق��م��اق ف��ي منطقة اب��ي 

س���م���راء، وي���ع���ود ال���ى ال��ش��ي��خ داع���ي 
االس������الم ال��ش��ه��ال ال�����ذي ص�����ّرح في 
حديث خاص ل�"النهار" بانه وضعه 
ع���ن���د ال���دق���م���اق "ب���ع���د اج���ت���ه���اد م��ن 
شخصيات عدة بهدف منع حصول 
اي اش���ت���ب���اك ب��ي��ن ح���رس���ي ال��خ��اص 
وج��ه��ات أخ���رى م��ن ال��ذي��ن ق��د تعلم 

هوياتهم أو ال تعلم".
اللبناني  بعد ذلك أص��در القضاء 
م��ذك��رت��ي ت��وق��ي��ف ف���ي ح���ق الشيخ 
داع�����ي االس������الم ال���ش���ه���ال ال��م��وج��ود 
خارج لبنان، وبالل دقماق الموجود 
ف�����ي ت����رك����ي����ا، م���م���ا ت������رك ق���ل���ق���ا ف��ي 
م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س م���ن ام���ك���ان ع���ودة 
التوترات االمنية من باب االعتراض 

ع���ل���ى ال����م����ذك����رت����ي����ن، ف���ي���م���ا ت���ؤك���د 
م��ص��ادر اس��الم��ي��ة م��ن "ه��ي��ئ��ة علماء 
تركتا  "المذكرتين  ان  المسلمين" 
ان��زع��اج��ا كبيرا داخ���ل ال��ه��ي��ئ��ة"، ألن 
"ال��م��ق��ص��ود ب��ه��م��ا ش��ي��خ ل��ه مكانته 
وق��ي��م��ت��ه ب��ي��ن االس��الم��ي��ي��ن )داع����ي 
االس����الم( وال يمكن االس��ت��م��رار في 
وشتاء  صيف  ق��اع��دة  على  التعامل 

تحت سقف واحد".
من جهة أخرى، علمت "النهار" أن 
عددًا كبيرًا من مشايخ طرابلس من 
غير السلفيين ينقل عنهم تخوفهم 
م��ن "ف��خ��اخ ت��ن��ص��ب اله���ل ال��س��ن��ة"، 

السنة ال يسعون  "اه��ل  ان  وقولهم 
الى تفجير منطقتهم، ولكن امثال 
مريدو  يستثيرهم  ودقماق  الشهال 
التفجير، فيثورون ويغضبون، االمر 
ال������ذي ي���س���اع���د ال��م��ف��ج��ر ال��ح��ق��ي��ق��ي 
فهي  ال��م��ذك��رات  ام��ا  التفجير،  على 
فهؤالء  امنية،  منها  اكثر  انتقامية 
وبالتالي  المعارك،  في  يشاركوا  لم 

ليس منطقيًا اصدار مثلها".
وك�����ان ال��ش��ه��ال ال���م���وج���ود خ���ارج 
لبنان والذي سطر القضاء اللبناني 
مذكرة توقيف بحقه علق على ذلك 
ل���"ال��ن��ه��ار" ب��ال��ق��ول:  "م���ا ي��ت��خ��ذ في 

لبنان من تدابير وقرارات، لحزب الله 
ال��ت��أث��ي��ر االك��ب��ر ف��ي ف��رض��ه وتوجيه 
دلت  ان  المذكرة،  وان  المسارات". 
على شيء، فعلى المستوى المتدني 
ال��ي��ه المؤسسات في  ال���ذي وص��ل��ت 
لبنان والتعامل باستنساب والكيل 
وه��ذا  بمكيالين،  ول��ي��س  بمكاييل 
التدبير يصب في مصلحة المشروع 
الصفوي، وهو اجراء مبني على الكيد 
وال��م��ق��ص��ود م��ن��ه ان ن��خ��ض��ع ون��رك��ع 
للقيمين على حكومة الولي الفقيه، 
ال���م���ذك���رة  وان  ي����ك����ون.  ل����ن  وه�������ذا 
 تشكل استهانة بالطائفة السنية".

ون��ف��ى ال��ش��ه��ال ان ي��ك��ون دع���ا ال��ى 
محاربة الجيش والصدام معه، قائال: 
"ح����ذرن����ا م������رارا م���ن ان����ج����رار ال��ش��ب��اب 
للتصادم مع الجيش، ولو كان لدينا 
مع  ال��ش��ارع  ال��ى  لنزلنا  بذلك  اقتناع 
ان��ص��ارن��ا وك��ان��ت "خ��رب��ة ال��دن��ي" في 

كل المناطق".
وع�����ن ت���داع���ي���ات ال���م���ذك���رة ع��ل��ى 
والطرابلسية  االسالمية  الساحتين 
ق���ال: ال يمكن ان اس��ك��ت ع��ن ه��ذا 
ال���ظ���ل���م، وس���ي���ك���ون ل���ه���ا م��ف��اع��ي��ل، 
على  المبني  السلبي  التعامل  وه��ذا 

الغرضية لن أقبل به".
وه�����ل ي���ع���ود ال�����ى ل���ب���ن���ان ق��ري��ب��ًا، 
أج�����اب: س���أع���ود ال����ى ل��ب��ن��ان م��رف��وع 
الجبين، عزيزًا بديني  الرأس وعالي 
وم��واق��ف��ي، وات���ش���رف ب��م��ا ق��م��ت ب��ه، 
انسان يبتغي  امر مشرف لكل  وهو 

الحق والفضيلة".
وب�����رر وج�����ود ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة من 
أع��داء  "ل��دّي  بالقول:  لديه  االسلحة 
بالجملة من جيوش خلفها جيوش، 
ول�������دّي ح�����رس ي���ف���وق ع����دده����م 18 
ش��خ��ص��ا ب����دوام����ات م���ت���ع���ددة، وف��ي 
امني  خ��ل��ل  او  ل��ه��ج��وم  ح���ال تعرضنا 
والجيش لم يتحرك وقد شهدنا ذلك 
ال��ت��ي خاض  ف��ي جبل محسن وع��ب��را 
فيها حزب الله المعركة ضد الشيخ 
اح��م��د االس���ي���ر، وك��ذل��ك ي���وم اج��ت��اح 
ح����زب ال���ل���ه ب���ي���روت ف���ي ال��س��اب��ع من 
اي��ار ع��ام 2008، ففي ح��ال تعرضنا 
ل��ه��ج��وم ول���م ي��ت��دخ��ل ال��ج��ي��ش فمن 

الطبيعي ان ندافع عن أنفسنا".

كتلة "املستقبل" تستغرب املظاهر املسّلحة:
ضرورة املشاركة يف االقتراع للتمديد

املر رأَس اجتماع مجلس أمناء "األنتربول":
لبنان يف صلب املعادلة األمنية عامليًا

"القوات" كّرم روز الشويري يف أوستراليا

اس����ت����ذك����رت ك��ت��ل��ة "ال��م��س��ت��ق��ب��ل" 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ب���ع���د اج��ت��م��اع��ه��ا ب��رئ��اس��ة 
ال��س��ن��ي��ورة لمناسبة  ف���ؤاد  ال��رئ��ي��س 
ذك����رى ع���اش���وراء "ت��ض��ح��ي��ات اإلم���ام 
ال��ح��س��ي��ن وص��ح��ب��ه األب�������رار وم��ع��ان��ي 
ال��ش��ه��ادة وال��ت��ض��ح��ي��ة"، وع��ّب��رت عن 
أم��ل��ه��ا ف���ي أن ت��ك��ون ه���ذه ال��ذك��رى 
م��ن��ط��ل��ق��ا ل���ت���رس���ي���خ وح�������دة ال��ص��ف 
اإلسالمي واللبناني والعربي"، معربة 
ع����ن اس���ت���غ���راب���ه���ا "ل���ت���ف���ش���ي ب��ع��ض 
المظاهر الحزبية المسلحة في بعض 
أح���ي���اء ال��ع��اص��م��ة وال���ض���واح���ي بحجة 
االج�����راءات األم��ن��ي��ة ال��م��راف��ق��ة إلحياء 

الذكرى".
وث�����ّم�����ن�����ت ال����ك����ت����ل����ة "ال�����م�����وق�����ف 
ال���وط���ن���ي وال���م���ت���ع���ال���ي ع����ن ال����ج����راح 
الشمال  ومنطقة  طرابلس  لمدينة 
ع��م��وم��ًا، وم���ا ت��ح��ق��ق ف��ي م��واج��ه��ة ما 
م���ن مخططات  اس��ت��ه��دف��ه��ا ج��م��ي��ع��ًا 
م��ش��ب��وه��ة ق��ص��دت ج��ّره��ا ال���ى موقع 
ل��ي��س��ت ف���ي���ه، ل���م ت��ك��ن ول����ن ت��ك��ون 
ف��ي��ه، وال س��ي��م��ا ب��ع��دم��ا ح��ال��ت دون 
للخروج  بجرها  للمتطرفين  السماح 
حقها  وع��ل��ى  اللبنانية  ال��دول��ة  ع��ل��ى 
وواج������ب������ه������ا ف������ي ب����س����ط س��ل��ط��ت��ه��ا 
عن  الكاملة  ومسؤوليتها  المنفردة 

األمن والنظام".
ون��������ّوه��������ت ب����������"ق���������رار ال����ح����ك����وم����ة 
ت��خ��ص��ي��ص م���ب���ل���غ 30 م���ل���ي���ار ل��ي��رة 
إلنفاقها على ترميم واغاثة المدينة 
واه���ل���ه���ا، وب���م���ب���ادرة ال��رئ��ي��س سعد 
الحريري التبرع ب�20 مليون دوالر من 

أجل اإلسهام في إعادة االعمار". 
 ولفتت الكتلة الى وجوب التنبه 

للمسائل اآلتية:
وااله��م��ال  ال��ت��غ��اض��ي  ان  - تعتبر   1  
وال��س��م��اح ب��ب��ع��ض ال��ث��غ��رات االم��ن��ي��ة 
واإلن���م���ائ���ي���ة ي��س��ه��م ف���ي ن��م��و اج����واء 
االح�����ت�����ق�����ان وي�����������ؤدي إل�������ى ت���ن���ام���ي 
االح������ق������اد وم�������ح�������اوالت ال��ت��ه��م��ي��ش 
واالق���ص���اء غ��ي��ر ال��م��ب��رر وال��ت��ي يمكن 
تالفيها وع��دم الوقوع بها من خالل 
الحكمة  على  المبني  ال��ح��زم  اع��ت��م��اد 
التوقيفات  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  والتبصر 

العشوائية".
أه���م���ي���ة  إل�������ى  ال���ك���ت���ل���ة  ت���ن���ب���ه   -  2
المسارعة إلى تنفيذ كل المشاريع 

الشمال  لمنطقة  المعّدة  االنمائية 
ع��ب��ر ال���م���س���ارع���ة إل����ى وض����ع ق��ان��ون 
موضع  الحرة  االقتصادية  المنطقة 

التنفيذ.
ب����اب األم���ل  ال��ك��ت��ل��ة ان  ت���ك���رر   -  3
هذه  سكان  ام��ام  الوحيد  الحقيقي 
إلى  المسارعة  ف��ي  يكمن  المناطق 
إن����ش����اء م��ج��ل��س ل��ت��ن��م��ي��ة م��ن��ط��ق��ت��ي 
ال���ش���م���ال وع����ك����ار. وب���ن���اء ع��ل��ى ذل��ك 
س����وف ت���ب���ادر ال��ك��ت��ل��ة ال����ى ت��ق��دي��م 
اق���ت���راح ق���ان���ون م��ع��ج��ل م��ك��رر إلق���رار 
ان����ش����اء م���ج���ل���س وص�����ن�����دوق خ���اص 

لتنمية محافظتي الشمال وعكار".
واع��ت��ب��رت ال��ك��ت��ل��ة ان "ال��خ��ط��وات 
االم���ن���ي���ة ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا االج���ه���زة 
االم����ن����ي����ة ف�����ي ال���ك���ش���ف ع�����ن ب��ع��ض 
طرابلس  ف��ي  االسلحة  مستودعات 
خ��ط��وة ف��ي االت���ج���اه ال��ص��ح��ي��ح ال ب��ّد 

تكرر  إذ  الكتلة  وأّن  تعميمها،  م��ن 
م��وق��ف��ه��ا أن األول���وي���ة ه��ي الن��ت��خ��اب 
وإزاء  ل��ك��ن��ه��ا  ال���ج���م���ه���وري���ة،  رئ���ي���س 
تعرضت  ال��ذي  المتقصد  التعطيل 
له هذه العملية حّتمت عملية اللجوء 
إلى التمديد لمجلس النواب، ولذلك 
ترى ضرورة المشاركة واالقتراع في 
ال��م��ق��ب��ل��ة لمجلس  ال���ع���ام���ة  ال��ج��ل��س��ة 
ال��ن��واب،  لمجلس  للتمديد  ال��ن��واب 
ال��م��س��أل��ة اس���اس���ي���ة وض���روري���ة  ألن 
لقطع الطريق على احتماالت الوقوع 
ف����ي ال�����ف�����راغ. وت���ع���ت���ب���ر ان ال��م��ه��م��ة 
االساسية للنواب في مرحلة ما بعد 
الجلسة المقبلة هي انتخاب رئيس 
ج���دي���د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة وف���ق���ا ل��م��ب��ادرة 
بعيدًا عن  التوافقية،  آذار  ق��وى 14 
التعطيل الذي يمارسه "حزب الله" 

و"التيار الوطني الحر".

رأس رئ��ي��س م��ؤس��س��ة "االن��ت��رب��ول" 
الياس المر أمس اجتماع مجلس امناء 
المؤسسة في حضور رئيسة منظمة 
"االن�����ت�����رب�����ول" م����ي����راي ب��ال��ي��س��ت��رازي 
واالمين العام رونالد نوبل في فندق 
"ارم���ي���ت���اج" ف��ي م��ون��اك��و ح��ي��ث تمت 
م��ن��اق��ش��ة ال���خ���ط���ط االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
لمكافحة االرهاب والجريمة المنظمة 

بكل اشكالها، واقرار عدد منها. 
"اط��الق  االجتماع  بعد  المر  وأعلن 
خمسة مشاريع استثنائية واساسية 
ت���ت���ن���اول ت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة ل��ح��م��اي��ة 
ال��م��ص��ارف وال��م��ودع��ي��ن م��ن عمليات 
تبييض االموال وتمويل المنظمات 
السيارات  سرقة  ومحاربة  االرهابية، 
عمليات  ف��ي  واستعمالها  وت��زوي��ره��ا 
التفجير، وتمكين المواطنين في أي 
بلد من التأكد عبر برنامج على هاتفه 
ال���خ���اص م���ن ت��ج��ن��ب ال���وق���وع ضحية 
ت��زوي��ر س���واء ف��ي االدوي����ة الطبية او 
اي غ���رض ي��ه��م��ه، وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
القضائية  واالج��ه��زة  االن��ت��رب��ول  بين 

ف��ي ال��ع��ال��م وت��ط��وي��ر ع��م��ل��ه��ا، اض��اف��ة 
ال��ى وض��ع ح��د لنهب اآلث���ار الدينية 

وبيعها". 
المئة  العيد  مناسبة  "ف��ي  وق���ال: 
لالنتربول، قررنا اطالق هذه المشاريع 
ال��ت��ي ت��ط��ال 7 م��ل��ي��ارات شخص في 
ال���ع���ال���م، وس���ي���ك���ون ل��ب��ن��ان م���ن أب���رز 
ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن��ه��ا. ع��ل��ى سبيل 
المثال، هناك 7500 مذكرة توقيف 
دولية بحق لبنانيين، لكن معظمهم 
ب�����ريء وم���ظ���ل���وم". واض�������اف: "اص��ب��ح 
ل���ب���ن���ان ال����ي����وم ف����ي ص���ل���ب ال��م��ع��ادل��ة 
اللبناني،  والجيش  عالميًا.  االمنية 
بحسب التصنيف الدولي، قوي جدًا 
وليس ف��ي خطر، ب��ل ان��ه م��ن افضل 
فخر  مدعاة  وه��ذا  العربية.  الجيوش 
االمنية  واالج��ه��زة  للبنانيين جميعًا. 
مكافحة  ف��ي  ج��دًا  محترمة  اللبنانية 
االرهاب، وهي بدورها مستهدفة من 
االرهابيين. لكنني مطمئن الى وضع 
الجيش واالج���ه���زة، وه���و أف��ض��ل من 
السابق، لكن لبنان في دائرة الخطر، 

ألن ظ���اه���رة داع�����ش ل��ي��س��ت م��س��أل��ة 
أس��اب��ي��ع وأش��ه��ر، وان��م��ا س��ن��وات، وال 
حل امام اللبنانيين اال دعم جيشهم 
الخالفات  ووق��ف  االمنية،  واألج��ه��زة 
في  واالس����راع  الداخلية،  السياسية 
ليكون  للجمهورية  رئ��ي��س  انتخاب 
ال��ب��ل��د ف���ي م��ن��اع��ة س��ي��اس��ي��ة وأم��ن��ي��ة 
االقتصاد  على  وحفاظا  وعسكرية، 

اللبناني". 
ح��س��اس  ل��ب��ن��ان  "وض�����ع  ان  ورأى 
وصعب، وسنبقى نعمل كل ما في 
اللبناني  ال��ش��ع��ب  ل��م��س��اع��دة  وس��ع��ن��ا 
التحديات  ف��ي ص��م��وده وم��واج��ه��ت��ه 
وت��ج��اوزه��ا. وان���ا ح��ري��ص على تبادل 
ولبنان،  االن��ت��رب��ول  بين  المعلومات 

كما مع أهم دول العالم ". 
وي��واص��ل ال��م��ؤت��م��ر اع��م��ال��ه ال��ي��وم، 
وي����رأس وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات 
الذي  اللبناني  الوفد  المشنوق  نهاد 
ي���ض���ّم ال���م���دي���ر ال����ع����ام ل���ق���وى األم����ن 
ال���داخ���ل���ي ال����ل����واء اب���ره���ي���م ب��ص��ب��وص 

وعددًا من الضباط الكبار. 

ك��رم ح��زب "ال��ق��وات اللبنانية" في 
أوستراليا المسؤولة في "المؤسسة 
ال��م��ارون��ي��ة ل��الن��ت��ش��ار" روز ان��ط��وان 
ال�����ش�����وي�����ري، ب���ع���ش���اء ش��������ارك ف��ي��ه 
المارونية  للرهبانية  العام  الرئيس 
االباتي طنوس نعمة، وأعضاء وفد 
البطريرك  ي��راف��ق  ال���ذي  المؤسسة 
الماروني مار بشارة بطرس الراعي، 
"ال��ق��وات"  ح��زب  رئيس  ومستشار 
ستيف  المحامي  الدولية  للشؤون 

ستانتن.
ب���������ارك ال�����ل�����ق�����اء االب�������ات�������ي ن��ع��م��ة 
وص�����ل�����ى ل������راح������ة أن�����ف�����س ش����ه����داء 
"ال��م��ق��اوم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" وال��ج��ي��ش، 

وت����ح����دث ال���زم���ي���ل س����اي����د م��خ��اي��ل 
التي  االنسانية  ب�"التضحيات  فنوه 
ب���دأت م��ع ال��راح��ل ان��ط��وان شويري 
والمستمرة مع روز شويري ونجلها 

بيار وأفراد العائلة".
ثم ألقى رئيس مكتب سيدني 
في "القوات" شربل فخري كلمة جاء 
تكريمية  لفتة  ف��ي  "نجتمع  فيها: 
بسيطة الى من يستأهلون التكريم 
ال��ك��ب��ي��ر. ن��ج��ت��م��ع وف���ي ق��ل��ب��ن��ا غصة 
ب��دون تبجح،  على من ك��ان العطاء 
ال���ت���ض���ح���ي���ة ب���ص���م���ت، ال���م���س���اع���دة 
ب���دون ان ي���دق ال��ن��ف��ي��ر ك��م��ا يفعل 
كثيرون، هذا ما كان يفعله انطوان 

شويري وهذا ما أنتم تفعلونه. ان 
ما فعلتموه وتفعلونه هو في سبيل 
الله، وفي  االن��س��ان، اي في سبيل 
سبيل الجماعة لتثبيت جذورها في 
وفي سبيل  ومعنويا،  ماديا  ارضها 
 ال���وط���ن ال���ح���ر ال��س��ي��د ال��م��س��ت��ق��ل".

أنطوان في  والمرحوم  "انت  وتابع: 
ال��ذاك��رة "ال��ق��وات��ي��ة" وال��ب��ال، ال بل 
واللبنانية  المسيحية  ال��ذاك��رة  ف��ي 
وفيها حفرتم أسماءكم كأنها على 

صخر".
ث��������م ق����������دم رئ�������ي�������س م����ق����اط����ع����ة 
م��ع فخري  أوس��ت��رال��ي��ا ط��ون��ي عبيد 

هدية تذكارية الى المكرمة.

من اجتماع كتلة المستقبل أمس.  )داالتي ونهرا(

رئيس مؤسسة االنتربول الياس المر واألمين العام رونالد نوبل في االجتماع.
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صواريخ على الهرمل وحظر تجّول سوريين

بعلبك – "النهار"

استهدف المسلحون السوريون المنتشرون على جرود السلسلة 
الشرقية الحدودية مدينة الهرمل بعد ظهر أمس بثالثة صواريخ 

من دون وقوع أضرار. وأصدرت البلديات البقاعية، بيانا موحدا 
ا  طلبت فيه الى الالجئين السوريين عدم التجول 24 ساعة بدء

من الخامسة مساء امس حتى الخامسة بعد ظهر اليوم.

توقيف مطلوبين يف طرابلس وعرسال

اعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان امس ان 
"قوى الجيش أوقفت المدعو أحمد أحمد خلف المطلوب في 

محلة براد البيسار في طرابلس، إلقدامه في أوقات سابقة على 
إطالق النار وإلقاء قنابل يدوية في اتجاه مراكز الجيش مما أدى 

الى إصابة عدد من العسكريين بجروح، كما أوقفت في المحلة 
نفسها وعند تقاطع عزقي - عدوي ومحلة البداوي في طرابلس، 

مطلوبا لبنانيا بجرم إطالق نار، وخمسة سوريين لدخولهم 
األراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية".

وكشفت المديرية في بيان آخر ان قوة من الجيش "اوقفت 
في وادي حميد في عرسال، اللبناني محمد حسن فليطي ومعه 

السوري فادي عبد الكريم البستاني لمحاولة االول تهريب الثاني 
الى االراضي اللبنانية". 

خطف سوريين يف عرسال

بعلبك – "النهار"

ال تزال عمليات الخطف العشوائي قائمة في بلدة عرسال. 
وكان مسلحون مجهولون أقدموا امس على خطف كل من 

محمد ومحمود زيد من التابعية السورية في محلة المصلبية 
في عرسال، واقتادوهم الى جهة مجهولة من دون معرفة 

االسباب.

لقاء لقادة األجهزة األمنية عند مفتي عكار

عكار - "النهار"

لبى قادة األجهزة األمنية في عكار، دعوة مفتي عكار الشيخ زيد 
بكار زكريا الى لقاء عقد في مكتبه في حلبا، تم في خالله توجيه 
الشكر لألجهزة األمنية على جهودها في حفظ األمن واالستقرار، 

كما تداول المجتمعون شؤونا أمنية ومحلية تهم المنطقة.

كذلك زار وفد من فاعليات وادي خالد، رئيس فرع مخابرات 
الجيش في الشمال العميد عامر الحسن، شاكرا "رقي الجيش 

في التعامل مع ابناء وادي خالد خالل عمليات الدهم التي نفذها 
في  الوادي".

وتال احمد سويد بيانا باسم االهالي والفاعليات.

األمن العام أوقف 46 يف أسبوع

أعلنت المديرية العامة لألمن العام ان وحداتها أوقفت من 
2014/10/25 الى 2014/11/3 مطلوبين وفق التفصيل االتي: 

41 بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال 
ألشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية، 

وشخصان بجرم الدخول خلسة ومخالفة نظام اإلقامة، و3 بجرم 
استعمال مستندات غير عائدة اليهم.

االختبار الخطي للمرشحين لصفة تلميذ ضابط

اعلنت قيادة الجيش في بيان امس مواعيد إجراء اإلختبار 
الخطي للمرشحين بصفة تلميذ ضابط في المدرسة الحربية، 

والناجحين في اختبارات المرحلة األولى )النفساني، والرياضي، 
والطبي( وفقا لما يأتي:

يوم السبت 2014/11/8:   9:00 – 11:00 فيزياء وكيمياء
 12:00 تاريخ وجغرافيا

13:00 - 14:00 علوم طبيعية
14:00 - 15:30 لغة عربية

يوم األحد 9 منه: 9:00 - 11:00 رياضيات
 11:00  - 12:30 اجتماع واقتصاد

تربية وطنية وتنشئة مدنية
14:00 - 15:00 لغة اجنبية -  ترجمة وتعريب

مالحظة:
- يكون المرشحون جاهزين في مجمع الحدت - مدينة الرئيس 

رفيق الحريري الجامعية يوميا قبل الساعة 8:00.
- ان برنامج اإلختبارات والشروط والمستلزمات الواجب 

اصطحابها من المرشحين، محددة على موقع الجيش في 
www.lebarmy.gov.lb :األنترنت على العنوان اآلتي

قتيلة بتدهور سيارتها يف عمشيت

أدى تدهور سيارة من نوع "سامسونغ" عند المسلك الشرقي 
الوتوستراد عمشيت الى وفاة سائقتها انهالت سليم نخال )22 

عاما( وهي من ضهر العين - اميون.
ونقلت جثتها في سيارة للدفاع المدني الى مستشفى في 

جبيل.

ــة وقضائية ــار أمني أخب

النبطية - "النهار" 

ع����ل����ى رغ�������م ال�����ه�����واج�����س االم���ن���ي���ة 
العاشورائية،  بالمراسم  المحيطة 
دع�����وة  ال���ن���ب���ط���ان���ي���ي���ن  آالف  ل����ب����ى 
ام����ام م��دي��ن��ة ال��ن��ب��ط��ي��ة ال��ش��ي��خ عبد 
الحسين ص��ادق، مفترشين الطرق 
ما  للمشاركة في  المنازل  وشرفات 
يعرف بيوم هيئة عاشوراء )مسيرة 

التاسع من محرم(.
وك�����ان�����ت ال����م����س����ي����رة ال��ش��ع��ب��ي��ة 
انطلقت من امام النادي الحسيني 
ب��م��ش��ارك��ة ال��ش��ي��خ ص����ادق ورئ��ي��س 
ك��ت��ل��ة "ال���وف���اء ل��ل��م��ق��اوم��ة" ال��ن��ائ��ب 
التنظيمي  وال��م��س��ؤول  رع��د  محمد 
النائب  الجنوب  ف��ي  "ام���ل"  لحركة 

هاني قبيسي وحشد من الفاعليات 
واالهالي.

وب�������ع�������د ع�����������رض ال����م����ج����س����م����ات 
ال��م��ت��ح��رك��ة وم���ش���اه���د م���ن "واق���ع���ة 
"، ت���ق���دم���ت م����واق����ع ال��ل��ط��م 

ّ
ال�����ط�����ف

اتجاه ساحة  الطبول في  على وق��ع 
دار ال��م��ع��ل��م��ي��ن ح��ي��ث ال��ت��ح��م��ت مع 
ال���م���س���ي���رات ال����ق����ادم����ة م����ن ال���ق���رى 

المجاورة.
وي����ذك����ر ان ع������ددًا م����ن ال��ش��ب��ان 
التطبير، فيما ينتظر  مارسوا عادة 
اليوم  المطبرين  من  االكبر  القسم 
ب���ع���د ت�������الوة ال����م����ص����رع ال��ح��س��ي��ن��ي 
وفي  الحسينية  المراسم  لممارسة 
م���ق���دم���ه���ا ح����ز ال��������رأس ب���آل���ة ح����ادة 

)التطبير(. مشاركون في مسيرة التاسع من محّرم في النبطية أمس.  )سمير صباغ(

النبطية أحيت مسيرة التاسع من محّرم

بعلبك – وسام اسماعيل 

آبهين بك؟  الجميع غير  ب��ات  ه��ل 
أي���ن رج���ال���ك م���ن ع��ش��ائ��ر وع��ائ��الت 
واح����زاب ال��ذي��ن ط��ال��م��ا ت��غ��ن��وا ب��ك؟ 
ان��ه��م غ��ائ��ب��ون، ن��ائ��م��ون، يصّمون 
آذان������ه������م ع���م���ا ي���ح���ل ب������ك. ب��ض��ع��ة 
خ���ارج���ي���ن ع��ل��ى ال���ق���ان���ون ي��ع��ب��ث��ون 
بشتى  سكانك  وي��ه��ددون  بأمنك 
الطرق، والجميع يتفرجون... حتى 
القوى االمنية "الحول لها وال قوة".
ان نسمع  م��ن دون  ي���وم  ي��م��ر  ال 
او  خ���������وة  ف���������رض  او  س������رق������ة  ع�������ن 
المدينة وسوقها  اشتباكات تجبر 
ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى االق����ف����ال، م���ن غير 
واحيانا ال يكون  االس��ب��اب.  معرفة 
ال��س��ب��ب س���وى خ���الف ع��ل��ى اول��وي��ة 
ال��رص��اص  بضحايا  ينتهي  ال��م��رور 
وال�����ق�����ذائ�����ف ال����ط����ائ����ش����ة... ف��ه��ل 
ال��ى عصر  الشمس  مدينة  أعيدت 

الظلمات؟
االن��ف��الت االم��ن��ي ال��ذي شهدته 
م��ن��ط��ق��ة ب��ع��ل��ب��ك – ال��ه��رم��ل ط���وال 
األع����وام األخ��ي��رة غ��ي��ر م��س��ب��وق، من 
والسلب  ال��س��رق��ات  عمليات  حيث 

م��ن دون  المواطنين  ت��ط��اول  ال��ت��ي 
يكونوا  ألن  عرضة  الجميع  تمييز. 
هدفا للعصابات التي ال تتورع عن 
السالح،  بقوة  الناس  ام��وال  سرقة 
وتجريدهم مما يكون في حوزتهم. 
وال��ن��ص��ي��ب االك���ب���ر ب����ات ل��الج��ئ��ي��ن 
استهدافهم  ص���ار  إذ  ال��س��وري��ي��ن، 
ش��ب��ه ي���وم���ي وف����ي اي م���ك���ان، في 
وقت تغيب الفاعليات عما يجري، 
وت���ق���ف ال����ق����وى االم���ن���ي���ة م��ح��اي��دة 
ك����أن ال ش����يء ي��ح��ص��ل، ع��ل��م��ا ان��ه��ا 
تملك اس��م��اء ك��ل م��ن ي��ق��وم بهذه 
والمسيئة  ب��األم��ن  المخلة  االع��م��ال 
ال���ى ال��م��دي��ن��ة واه��ل��ه��ا، وه���م بضع 

عشرات.
وي�������زداد ه����ذا االن����ف����الت االم��ن��ي 
ليصل الى حد مقولة الساكت عنه 
"شيطان أخ��رس"، مهددا العيش 
في المدينة وتحويلها شبحًا يرعب 
السياح الذين لم يعودوا موجودين 
ف����ي االص�������ل. وال ت��س��ت��ث��ن��ي ه���ذه 
فالسيارات  ه���دف،  اي  ال��ع��ص��اب��ات 
أصحابها  والب��ت��زاز  للسرقة  معرضة 
ب��م��ب��ل��غ م���ن ال���م���ال ق��ب��ل إع���ادت���ه���ا. 
يمكن  ال��س��ارق��ي��ن،  ه��وي��ة  ولمعرفة 

م���راج���ع���ة ع���ن���اص���ر ال����ق����وى االم��ن��ي��ة 
ال������ذي������ن ي�����رش�����دون�����ك ال��������ى س��ب��ل 
المارة  حتى  مسروقاتك،  استعادة 
تعترضهم سيارة مجهولة معلومة، 
ما  يجردك من في داخلها من كل 
في حوزتك، تحت تهديد السالح،  

قبل ان يعودوا من حيث قدموا .

اص�������ح�������اب  م����������ن  ك�������ن�������ت  وان 
المؤسسات، فيمكن ان يقع الخيار 
ع��ل��ي��ك ف��ي ات��ص��ال ه��ات��ف��ي تتكرر 
مبلغ  معك  "لنا  اآلتية:  العبارة  فيه 
من المال، اما ان تؤمنه وإما تكون 
ع���رض���ة ان�����ت وم��ص��ل��ح��ت��ك ل��ف��وه��ة 
ب���ن���ادق���ن���ا". وف����ي ال��ن��ه��اي��ة، ت��ع��ال��ج 

االم�������ور م����ن ب���ع���ض "ال��م��ح��س��ن��ي��ن" 
ال��م��ن��ط��ق��ة بخفض  ال��ق��ي��م��ي��ن ف���ي 
ال��م��ب��ل��غ ال��م��ط��ل��وب، وي��ك��ون "ص��رة 
ع���رب" تقيك ش��ر م��ن ت��رب��ص ب��ك. 
واخ����ي����را ول���ي���س آخ�������را، ل��ل��م��ص��ارف 
ح���ص���ة اي����ض����ا ح���ي���ث اس���ت���ه���دف���ت 
آخ������ر ع���م���ل���ي���ات ال���س���ط���و ال��م��س��ل��ح 
ف���رع "ج��م��ال ت��رس��ت ب��ن��ك "، حين 
ملثمين  م��س��ل��ح��ي��ن  ث��م��ان��ي��ة  س��ط��ا 
ي��س��ت��ق��ل��ون س���ي���ارت���ي���ن رب��اع��ي��ت��ي 
الدفع، على مبلغ 500 مليون ليرة 
ك����ان م���وظ���ف���ان ي��ن��ق��الن��ه م���ن ف��رع 
م��ص��رف لبنان ال��ى ال��م��ص��رف ال��ذي 
في  اعتراضهما  بعد  فيه،  يعمالن 
بالقتل،  وتهديدهما  النهار  وضح 
للمراقبة  وج��ود كاميرات  رغم  على 

وسط سوق المدينة.
ع������ش������رات ال������ل������ق������اءات ج��م��ع��ت 
وبقيت  ونوابها  المدينة  فاعليات 
ب��ي��ان��ات��ه��ا ح��ب��را ع��ل��ى ورق، ك��ذل��ك 
ت��ب��خ��رت ع���ش���رات ال��خ��ط��ط االم��ن��ي��ة 

وانتهت ب�"تبويس اللحى". 
ب��ع��ل��ب��ك ت��س��ت��غ��ي��ث ال����ي����وم ك��م��ا 
ك��ل ي���وم... ارح��م��وا م��ن ف��ي االرض 

يرحمكم من في السماء.

بعلبك.  )األرشيف(

َمن يحاول إعادة مدينة الشمس إلى عصر الظلمات؟
بعلبك أسيرة حفنة من العابثين والدولة يف غيبوبة

الجميع عرضة ألن يكونوا 
هدفًا للعصابات التي ال 
تتوّرع عن سرقة أموال 

الناس بقوة السالح

كلوديت سركيس 

ع��ق��د ال��ق��اض��ي ال��ن��اظ��ر ف���ي قضايا 
ال��ت��ح��ق��ي��ر ن��ي��ك��وال الت��ي��ي��ري جلسة 
ت���م���ه���ي���دي���ة ف������ي ق����ض����ي����ة ش���رك���ة 
"الجديد ش.م.ل." والمسؤولة في 
ال��م��ح��ط��ة االع��الم��ي��ة ك��رم��ى خ��ي��اط، 
في  المحاكمة  ب��دء  ان  بعدها  اعلن 
هذه القضية لن يكون قبل نهاية 
تاريخ  يحدد  ان  على  السنة،  ه��ذه 

مباشرتها في وقت الحق.
وج�����اء ق������راره ب��ع��دم��ا ن���اق���ش في 
ج��ل��س��ة ع��ل��ن��ي��ة ال��ت��وق��ي��ت ال��م��ت��وق��ع 
الج�������راء ال���م���ح���اك���م���ة وع������رض م���دى 
لالدعاء  المحكمة  استعداد صديق 
فايث كنث س��ك��وت، ال��ذي ش��ارك 
ف�����ي وق�����ائ�����ع ال���ج���ل���س���ة ع���ب���ر ن���ظ���ام 
في  دنفر  من  المتلفزة  المؤتمرات 
الدفاع كريم خان  ومحامي  اميركا، 
ع��ن ت��ل��ف��زي��ون "ال��ج��دي��د" وخ��ي��اط، 
عدم  الشركة  وممثل  اختارت  التي 
به  ام��ر سمح  المشاركة فيها. وه��و 
ال��ق��اض��ي الت��ي��ي��ري ل��ل��ف��ري��ق��ي��ن في 
ق���رار اص���دره ف��ي 21 تشرين االول 

الماضي.
وأوض��������ح رئ���ي���س ال��م��ح��ك��م��ة ان 
عددا من الطلبات العالقة في هذه 
ال��ق��ض��ي��ة ام���ام���ه ت��ت��ع��ل��ق ب��م��س��ائ��ل 
ال��ك��ش��ف ع���ن م��س��ت��ن��دات وت��داب��ي��ر 
خطية  ب��اف��ادات  وال��ق��ب��ول  الحماية 
ك��أدل��ة، "وس��أص��در ق���رارات خطية 
ف����ي ش�����أن ث���الث���ة م���ن���ه���ا". واع��ت��ب��ر 
ال��ط��ل��ب��ات "ال ت��ح��ول دون  ان ه���ذه 
تاريخ  ن��ق��اش على صعيد  ح��ص��ول 
ب�������دء ال���م���ح���اك���م���ة وال�����ف�����ت�����رة ال���ت���ي 
ال��ج��ل��س��ة".  ه���ذه  ف��ي  ستستغرقها 

واصدر امرا شفويا في طلب اودعه 
االول  ت���ش���ري���ن   24 ف�����ي  ال�����دف�����اع 
ال���م���اض���ي ف����ي ش�����أن ال���ك���ش���ف ع��ن 
تقارير قدمها صديق المحكمة عام 
2013، وصدور امر يحل محل قرار 
االت��ه��ام ف��ي 31 م��ن ك��ان��ون الثاني 
2014، مؤكدا فيه "اهمية الحماية 
للوثائق والمعلومات المتبادلة بين 
تحقيق  ال��ى  تنتمي  التي  الهيئات 
ج��ن��ائ��ي م��وح��د". ول��ف��ت ال���ى ان���ه ال 
يملك هذه الوثائق بصفته "محكما 
م��ح��اي��دا. وف���ي اخ��ت��ص��ار ال تخضع 

تقارير الصديق للكشف". 
وت���������ن���������اول الت������ي������ي������ري م���ل���خ���ص���ا 
ل��م��ذك��رت��ي ال��ف��ري��ق��ي��ن ال���ي���ه، حيث 
استعداده  المحكمة  صديق  أب��دى 
للبدء بالمحاكمة في االسبوع الذي 
يبدأ  ب� 24 تشرين الثاني لتنتهي 
متقاربة،  زمنية  فترة  في  المحاكمة 
وحاجته الى أربعة أسابيع قبل بدء 

استعداداته  الستكمال  المحاكمة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة. أم����ا ال���دف���اع ف��اع��ت��ب��ر ان 
البدء بالمحاكمة قبل شباط المقبل 
بمحاكمة  ال��م��ت��ه��م��ي��ن  ح���ق  ي��ق��وض 
ع���ادل���ة، ل��وج��ود ع���دد م��ن المسائل 
الكشف  بينها  ح��ال  تستدعي  ال��ت��ي 
اخيرا عن وثائق مهمة للدفاع يجب 
تتعلق  واج������راءات  ف��ي��ه��ا،  التحقيق 
والحاجة  المحكمة  ص��دي��ق  بتقرير 
واض��اف��ة  خبير  لتعيين  ال��وق��ت  ال���ى 
شاهدين في شكل مفاجئ، وعدم 
ال���ك���ش���ف ع����ن ال�����م�����واد ال��م��ط��ل��وب��ة. 
وف��ي ض��وء ه��ذه االع��ت��ب��ارات يتعين 
نيسان  قبل  بالمحاكمة  ال��ب��دء  ع��دم 
ال��م��ق��ب��ل. وأج����اب ص��دي��ق المحكمة 
ف����ي م���ذك���رت���ه ال���ج���واب���ي���ة ب���أن���ه ق���ام 
بكشف مستندات في شكل كامل 
للدفاع. وكرر شفويا انه امثتل لهذا 

الموجب ومستمر في القيام به".
على  آخ�����ذًا  خ����ان  ال��م��ح��ام��ي  ورد 

ت��أخ��ر ال��ك��ش��ف ع��ن م��س��ت��ن��دات في 
الملف ونقصه، "وهو ما الحق ضررا 
القول  على  يحملني  بالدفاع  كبيرا 
اننا في حاجة الى مزيد من الوقت". 
وط�����ال�����ب ب����ال����م����دة ن���ف���س���ه���ا ال���ت���ي 
وهي  المحكمة،  صديق  استغرقها 
وأث��ار  االدل��ة.  لمراجعة  اربعة اشهر 
ع���دم ك��ش��ف م��ع��ل��وم��ات ع���ن ش��اه��د 
ادع��اء، "وه��ذا االم��ر يشكل انتهاكا 
فاضحا لحقوقنا". وقال: "ان عملية 
الكشف قضية حساسة. ويحق لنا 
االطالع على جميع افادات الشهود 
ليتسنى لنا تقويمها. ولن نتمكن 
م����ن ب�����دء ال���م���ح���اك���م���ة ق���ب���ل ش��ب��اط 
ال��م��ق��ب��ل. وي��م��ك��ن��ن��ا ذل����ك ف���ي 13 

آذار".
وأب���������دى س����ك����وت ق����ب����ول ط��ل��ب 
مزيد من  ال��ى  الدفاع لجهة حاجته 
ال����وق����ت، "ول���ك���ن ل��ي��س ب��س��ب��ب��ن��ا". 
وتدخل التييري: "علينا ان نتعاون 
اكد  ع��ادل��ة"، فيما  لتكون محاكمة 
ال��دف��اع "ان��ن��ا نسعى ال��ى ان تكون 

حقوق خياط والشركة مؤمنة".
ون���ظ���را ال����ى م��الح��ظ��ات ال���دف���اع، 
اعتبر رئيس المحكمة "ان تحديد 
غير  ام��ر  ف��ي 2014  المحاكمة  ب��دء 
اعتبارا من  المالئم  واقعي، والوقت 
اي��ام  ثمانية  او  سبعة  م��ع  آذار   19
متعاقبة".  شبه  جلسات  عقد  م��ن 
وع�����������ارض س�����ك�����وت "الل�����ت�����زام�����ات 
أو  آذار  خ��ان 26  ف��اق��ت��رح  مهنية". 
لبدئها. وقال  بداية نيسان موعدًا 
التييري: "سأعطي تاريخا آخر في 
وقت آخر للبدء بها". ورفع الجلسة.

claudette.sarkis@annahar.com.lb

ن���اق���ش���ت ل��ج��ن��ة االش����غ����ال ال��ع��ام��ة 
والطاقة والمياه في جلسة برئاسة 
كارثة  نتائج  قباني،  محمد  النائب 
السيول االخيرة في الشمال وعكار 
وب��ع��ل��ب��ك - ال��ه��رم��ل، وم����دى ج��ه��وز 
التحتية  وال��ب��ن��ى  المعنية  ال���دوائ���ر 

لمواجهتها .
 ح��ض��ر ال��ج��ل��س��ة ال���ن���واب: معين 
ال��م��رع��ب��ي، ال��ول��ي��د س��ك��ري��ة، قاسم 
عبد ال��ع��زي��ز، ك��اظ��م ال��خ��ي��ر، حكمت 
ديب، احمد فتفت، جمال الجراح، 
ج������وزف ال���م���ع���ل���وف، ق���اس���م ه��اش��م 

وخالد زهرمان.
ك����ذل����ك ح����ض����ر: االم�����ي�����ن ال����ع����ام 
محمد  ال��ل��واء  لالغاثة  العليا  للهيئة 
ال��ش��م��ال رم���زي نهرا،  خ��ي��ر، محافظ 
م��ح��اف��ظ ع��ك��ار ع��م��اد ل��ب��ك��ي، ممثل 
للموارد  العام  المدير  الطاقة  وزارة 
قمير،  ف��ادي  والكهربائية  المائية 
م��م��ث��ل م��ج��ل��س االن�����م�����اء واالع����م����ار 
ال��ط��رق في  اسماعيل م��ك��ي، م��دي��ر 
ال��ع��ي��س��م��ي،  ح��ات��م  االش���غ���ال  وزارة 
م��س��ت��ش��ار م��ح��اف��ظ ال���ش���م���ال م��اه��ر 
تميم، المدير العام للطرق والمباني 
ج���وزف ب��و س��م��رة، رئ��ي��س مصلحة 
تصحيح المحيط في الطاقة مفيد 

دهيني.
بعد الجلسة، قال قباني : "كلما 

وقعت كارثة من أي نوع كنا نضطر 
قانون  إن��ج��از  بأهمية  التذكير  ال��ى 
إنشاء هيئة إدارة مخاطر الكوارث. 
وال��م��ط��ل��وب ح��ل��ول ج���ذري���ة للبنى 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وم����ج����اري االن���ه���ر ول��ي��س 
الكارثة.  ح��دوث  عند  التعويضات 
ال��س��ي��ول االخ��ي��رة في  ال��ى  بالنسبة 
الهرمل،   - وبعلبك  وع��ك��ار  الشمال 
للهيئة  ال���م���ق���رر  ال��م��ب��ل��غ  أن  ت��ب��ي��ن 
ليرة  م��ل��ي��ارات   3 ه��و  لالغاثة  العليا 
ألن���ه ال ي��زي��د ع��ن 5 ف��ي ال��م��ئ��ة من 
ال��ح��اج��ات ال��ض��روري��ة، وه���و يشمل 
ح��ال��ي��ا ف��ق��ط االش���غ���ال ال��ط��ارئ��ة وال 
فالمطلوب  ال��ت��ع��وي��ض��ات.  ي��ش��م��ل 
كل  لتشمل  ال��دراس��ات  استكمال 

االض��������رار ورف������ع ت���ق���ري���ر ب���ذل���ك ال���ى 
م��ج��ل��س ال����������وزراء. وال���م���ط���ل���وب م��ن 
الجيش االسراع في إجراء الكشوف 
الطاقة  وزارة  م��ن  والطلب  ال��الزم��ة، 
والمياه انجاز الدراسات على جميع 
االن����ه����ر وم���ب���اش���رة ت��ن��ف��ي��ذ ال��خ��ط��ة 
ال��ع��ش��ري��ة ب��ع��د ت��ح��دي��ث��ه��ا وال��ط��ل��ب 
ت��خ��ص��ي��ص  االش������غ������ال  وزارة  م�����ن 
الطرق  لصيانة  الالزمة  االعتمادات 
وزارة  وم����ن  ب���االن���ه���ي���ار،  ال���م���ه���ددة 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ال��ت��ش��دد في 
المخالفات على مجاري االنهر  قمع 
خارج  الردميات  رم��ي  ومنع  والطرق 

المكبات.
وأض���اف: "ف��ي ه��ذا المجال، فإن 

سرقة الرمول التي تجري خصوصا 
العريضة   - العبدة  اوتوستراد  على 
ال���س���اح���ل���ي ت����ه����دد االوت�����وس�����ت�����راد 
باالنهيار، وهي مغطاة من مسؤولين 
االبرياء  معاقبة  على  عملوا  أمنيين 
ل��ت��ه��ري��ب ال��م��س��ؤول��ي��ة. ال��م��ط��ل��وب 
اي����ض����ا االي�����ع�����از ب�����ض�����رورة اح����ت����رام 
الستعماالت  التوجيهي  المخطط 
اللبنانية�  الجمهورية  ف��ي  االراض���ي 
االنماء واالعمار  الذي أعده مجلس 
وأق���ره مجلس ال�����وزراء، وي��ا لألسف 
ي��خ��ال��ف اث���ن���اء اع���ط���اء ال��ت��راخ��ي��ص،  
ث ي���دف���ع"  واع���ت���م���اد م���ب���دأ "ال����م����ل����وِّ
وال�����ذي اص��ب��ح م��ب��دأ ع��ال��م��ي��ًا اق��رت��ه 
االم����م ال��م��ت��ح��دة. وي��ج��ب ان ي��ج��ري 
ت��ن��ظ��ي��ف م���ج���اري االن���ه���ر واالق��ن��ي��ة 
بشكل سليم في منتصف الصيف، 
ووض������ع ال���م���خ���ال���ف���ات ف����ي االم���اك���ن 

المخصصة لها".

اإلدارة
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، درس����ت لجنة 
االدارة والعدل برئاسة النائب روبير 
غ��ان��م، ف��ي ج��ل��س��ة اق���ت���راح ال��ق��ان��ون 
اللبنانيين  غ��ي��ر  ب��ت��م��ل��ك  ال��م��ت��ع��ل��ق 
الحقوق العينية في لبنان، على ان 
تعقد جلسة ثانية االثنين المقبل 

لمتابعة مناقشته.

)األرشيف( المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.  

التييري عقد جلسة تمهيدية يف قضية "الجديد" وخياط
والدفاع طلب بدء املحاكمة يف آذار الستكمال استعداده

قباني إلنشاء هيئة إدارة مخاطرالكوارث:
 مسؤولون أمنيون يغّطون سرقة الرمول 

كفى ثم كفى 
عبثا بك يا بعلبك، 
يا مدينة الشمس 

وتجّمع أهل المحبة 
ونموذج العيش 

الواحد، األرض 
التي جمعت 

حول اعمدتها 
الستة جميع أهل 
األرض. قصدوك 

ليستظلوا 
شمسك يا 

منبع الحضارات 
والثقافة، فأين 

أهلك اليوم؟

)ع. ف.( النائب قباني مترئسًا جلسة لجنة األشغال أمس.  
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جهاد الزين

 هذا تحّول كبيٌر جدا ستكون له 
ية 

ّ
المحل ال��س��ي��اس��ات  ف��ي  ن��ت��ائ��ج��ه 

ف���ي ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي. وإذا ك����ان ال 
وإن��م��ا بكل  المقارنة  م��ن بعض  ب��د 
ال���ف���ارق ف��ي البيئات  ��ظ ع��ل��ى 

ّ
ت��ح��ف

القول  يمكن  والتكوين  واألح��ج��ام 
ان مثل هذه الظاهرة شهدناها في 
الماضي  مع  القرن  الثمانينات من 
ال��ت��ح��ّول ال��ت��دري��ج��ي ل����"ح���زب ال��ل��ه" 
ال��ل��ب��ن��ان��ي م���ن ت��ن��ظ��ي��م س�����ّريٍّ  الى 
حزب شعبي أساسي بل األساسي 

في بيئة شيعة لبنان وسوريا.
أول األسئلة في هذا المقال هو:

هل كان يمكن لهذا التحّول أن 
للتيار  م��ا  ت��واط��ؤ  م��ن دون  يحصل 
ال���ت���ق���ل���ي���دي اإلس�����ام�����ي األع������رض 
ف��ي ال��ع��ال��م المسلم وه���و "اإلخ����وان 
بعد  مثًا  ُي���درس  ل��م  المسلمون"؟ 
المسلمين"  "اإلخ�����وان  دور  ه��و  م��ا 
اللوجستي في تسهيل السياسات 
ال��ت��ي��ارات  ب��دع��م  همة  المتَّ التركية 
وال  وال��ع��راق  في سوريا  التكفيرية 
"داع�����ش"؟  فقيادة  ��را 

ّ
م��ؤخ سيما 

"اإلخ�������������وان" ال���رئ���ي���س���ي���ة ف�����ي ك��ل 
تركيا  ف��ي  مقيمة  ب��ات��ت  المنطقة 
فيها  الحاكم  الحزب  يتصّرف  التي 
باعتبار  والتنمية(  ال��ع��دال��ة  )ح���زب 
اس���ط���ن���ب���ول "م���وس���ك���و ال���ح���رك���ات 
اإلخ���وان���ي���ة" ق��ي��اس��ًا إل����ى م���ا ك��ان��ت 
ل��أح��زاب  ال��روس��ي��ة  العاصمة  عليه 
ال��ش��ي��وع��ّي��ة ف���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��وع��ي 
السوفياتي. وال يمكن إال لساذج، 
حسب مصادر تركية، تجاهل دور 
ط�����ارق ال��ه��اش��م��ي ن���ائ���ب ال��رئ��ي��س 
ال���اج���ئ بحماية  ال��س��اب��ق  ال��ع��راق��ي 
���ب أردوغ��������ان  ال���رئ���ي���س رج�����ب ط���يِّ
والشخصية  وقطر  اسطنبول  بين 

ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي "ال��ح��زب اإلس��ام��ي" 
- وه���و ت��ق��ل��ي��دّي��ًا "ال���ف���رع" ال��ع��راق��ي 
الترتيبات السرية  ل�"اإلخوان - في 
التركيبة  أن��ش��أت  ال��ت��ي  وال��ع��م��ل��ي��ة 
ل�"داعش"  التي سمحت  دة  المتعدِّ
ال��م��وص��ل.  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  بالسيطرة 
وهي تركيبة فّعالة من الجهاديين 
ال������ع������رب واألج��������ان��������ب وال����ض����ب����اط 
البعثيين وغير البعثيين السابقين 
في الجيش العراقي وبعض شيوخ 

العشائر ومناصريهم.
أص��ب��ح م��ن ال��ت��ك��رار ات��ه��ام تركيا 
سة  مكّرٓ فالتهمة  "داع���ش".  بدعم 
ف����ي ال����ع����واص����م ال���غ���رب���ي���ة وأك����ده����ا 
م����س����ؤول����ون أل�����م�����ان وأم���ي���رك���ي���ون 
)ن���ائ���ب ال��رئ��ي��س ج���و ب���اي���دن( كما 
ت��ع��ل��ي��ق��ات وت��ق��اري��ر ص��ح��ف غربية 
ك���ب���رى ن���اه���ي���ك ط��ب��ع��ا ع����ن ك��ون��ه��ا 
للمعارضة  بالنسبة  ث��اب��ت��ًا  م��ع��ط��ًى 
الصحفّيين  م��ن  وال��ع��دي��د  التركية 
األت������������راك. ل���ق���د وص������ل األم��������ر ف��ي 
ال��س��ي��اس��ة ال��رس��م��ي��ة ال��ت��رك��ي��ة إل��ى 
حد ماحظة العديد من المراقبين 
وآخرهم باتريك كوكبرن في مقالة 
ف���ي "ل���ن���دن ري��ف��ي��و أوف ب��وك��س" 
أن  ال��م��ن��ص��رم(  األول  ت��ش��ري��ن   24(
المظاهرات  قمع  التركي  البوليس 
المعادية ل�"داعش" في حين غّضٓ 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ال���م���ظ���اه���رات ال��داع��م��ة 
ل�"داعش" في تركيا. كل هذا في 
ع��ن��ده  ال��ت��وق��ف  ف���ع���ًا  ج���و  ينبغي 
لدراسته وهو أن "الروح الجهادية" 
في "حزب العدالة والتنمية" تصل 
إل���ى إظ���ه���ار ب��ع��ض االس��ت��ط��اع��ات 
ال���ت���ي أج���رت���ه���ا م���ؤس���س���ات ت��رك��ي��ة 
عالية من شباب هذا  وج��ود نسبة 

الحزب معجبين ب�"داعش".
ف������ي ل���ي���ب���ي���ا م������ن ال�����ث�����اب�����ت دور 
ح 

ّ
المسل ال��ع��م��ل  ف��ي  "اإلخ������وان" ال 

فقط على األرض الليبية بل أيضا 
ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م����ع ل��ي��ب��ي��ا ك��ق��اع��دة 
قتال ضد النظام المصري. "حركة 
ح�����م�����اس" ت����ص����ّر أن����ه����ا ال ت��س��م��ح 
��ح ع��ب��ر غ����زة ضد 

ّ
ب����أي ن���ش���اط م��س��ل

م��ص��ر وال س��ي��م��ا ف���ي س��ي��ن��اء على 
الفلسطينية  أول��وي��ات��ه��ا  أس����اس 
العدو  على  التركيز  ب 

ّ
تتطل ال��ت��ي 

اإلس��رائ��ي��ل��ي ل��ك��ن ه���ذا ل��ي��س رأي 
ال��س��ل��ط��ات ال��م��ص��ري��ة ال��ت��ي تعتبر 
غ����زة ح��ال��ي��ا م���ص���در ت��ه��دي��د أم��ن��يٍّ 
السلطات المصرية  أي   - وه�����ي 
- ب�����دأت ف���ي إق���ام���ة ش���ري���ط خ���اٍل 
��ِق��ل��ت 800 عائلة( 

ُ
)ن ال��س��ك��ان  م��ن 

بمحاذاة الحدود مع غ��زة. في حين 
ي��ع��رف "اإلخ�������وان" ال��م��ص��ري��ون أن 

المصري  المجتمع  وأغلبية  النخب 
 مع 

ٌ
السلمية متعاطفة الثقافة  ذي 

حربها ضد  في  المصرية  الحكومة 
العربية  ال��دول��ة  باعتبارها  اإلره���اب 
الكبرى التي نجحت في منع الحرب 
األه��ل��ي��ة ع��ل��ى أراض��ي��ه��ا وح��اف��ظ��ت 
ع����ل����ى ت����م����اس����ك دول�����ت�����ه ح����ت����ى ل��و 
الكثير من نخبها اآلن  ل��دى  كانت 
المدنية.  الحريات  على  اعتراضات 
أن "اإلخ���وان" قبل حوالى  ر 

ّ
لنتذك

العام حاولوا اللعب من خال افتعال 
يافطة "جيش مصر الحر" في ليبيا 
واضطروا إلى إلغائها بسرعة ألن ما 

تحتمله سوريا ال تحتمله مصر.
في سوريا "اإلخوان" منغمسون 
ب��داي��ات  م��ن  العسكري  العمل  ف��ي 

ال���ث���ورة - ال��ح��رب األه��ل��ي��ة وه���و أم��ر 
تقليدي في تاريخهم السوري منذ 
ال��س��ت��ي��ن��ات. أم���ا ف���ي ال���ع���راق فكل 
حة والجديد الداعشي 

ّ
الفئات مسل

ل���ي���س "اإلخ��������������وان" ع���ل���ى األرج������ح 
بعيدين عن بداياته.

ف����ي ال���ي���م���ن ب������ات م����ن ال����واض����ح 
لاصاح"  اليمني  "التجمع  تحالف 
اإلخ��وان��ي م��ع تنظيم "ال��ق��اع��دة" ال 
سيما في مواجهة الصعود الحوثي 

المتحالف مع إيران.
ال ش���ك أن ال��خ��ارط��ة ال��ج��ه��ادي��ة 
ف����ي ال��ع��ال��م��ي��ن ال���ع���رب���ي وال��م��س��ل��م 
بة بما يتجاوز "اإلخوان  باتت متشعِّ
تركيا  مع  وتحالفاتهم  المسلمين" 
وت���م���وي���ل���ه���م ال����ق����ط����ري. ف���ال���ص���راع 
وع��دد  وباكستان  أفغانستان  ف��ي 
ي��ش��ه��د  ال���ع���رب���ي  ال���ع���ال���م  م����ن دول 
- ب��اس��ت��ث��ن��اء ال��ن��م��وذج ال��ت��ون��س��ي - 
السلمي  ال��وس��ط��ي  للميل  ان��ت��ه��اًء 
"اإلخ���وان"  وخصوصًا  لإلساميين 
نحو اتجاه انتقامي من القوى التي 
في  أساسية  وب��ص��ورة  أسقطتهم 
الجهاديين  مع  عبر تواطؤ  مصر... 

تفوح رائحته من سيناء إلى نينوى 
إلى اليمن.  

ه������ل ق����������رار "اإلخ�����������������وان" ح��م��ل 
ال����س����اح ه����و ي������أٌس ان����ت����ح����اريٌّ ف��ي 
باد  ف��ي  تحالفيٌّ  واس��ت��ن��ف��اٌر  مصر 
س���اي���ك���س ب��ي��ك��و ال����ح����رب أه��ل��وي��ة 
ال���ن���ف���ط���ي���ة )س�������وري�������ا  وال�������ع�������راق( 
واستجارة قبلية مذهبية في اليمن 

وضرورة "فراغية" في ليبيا؟
ل��ك��ل ه���ذا ت��ون��س ل��ي��س��ت فقط 
نموذجا ديموقراطيا بل االستثناء 
اإلي���ج���اب���ي ال�����ذي ي��ك��س��ر ال��ق��اع��دة 
"اإلخ���وان���ي���ة". ل��م ي��ن��زل "اإلخ�����وان" 
ح��م��ل��وا  ب�����ل  ف���ق���ط  األرض  ت���ح���ت 
الساح أيضًا حتى حيث لم يحملوه 

سابقا.
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¶ راجــــع مــقــال جــهــاد الــزيــن في 
عـــنـــوان:  تــحــت   2014/10/21
أكبر  أصبحتا  "القاعدة" و"داعش" 

حزبين شعبّيين عربّيين.

حسين كنعان
نائب حاكم مصرف لبنان سابقًا

ي���ق���ول ف��رن��س��ي��س ف���وك���وي���ام���ا في 
��دي��ه األخ���ي���ري���ن ل���ه���ذه ال��س��ن��ة 

ّ
م��ج��ل

اإلمبراطور  أن  الموضوع  ه��ذا  ح��ول 
ن��اب��ل��ي��ون ل���م ي��ج��د ع������زاًء وم���ؤاس���اة 
ل��ن��ف��س��ه ب��ع��د ه��زي��م��ت��ه ف���ي م��ع��رك��ة 
واترلو الشهيرة إال قوله بأن قانون 
ينتصر  أن  ان���ت���ص���ر.  ق���د  ن��اب��ل��ي��ون 
ال����ق����ان����ون ه�����و ش������يء م���ه���م وج���ي���د 
للبشرية ألنه ُيجسد إنتصار العدالة 

والحق.
ف���ي ض����وء ه�����ذا، ف����إن ال��ق��وان��ي��ن 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��م��ه��م��ة وال��ت��ي شكلت 
م�����دارس ك��ب��ي��رة ف���ي ع��ل��م ال��ق��ان��ون 
م���ت���ح���ج���رة وغ��ي��ر  ت���ك���ون  أاّل  ي���ج���ب 
ق���اب���ل���ي���ة ل���ل���ت���ط���وي���ر ب�����ل ي���ج���ب أن 
تتجمد  وأال  ال��ع��ص��ر  روح  ت���واك���ب 
ويكون  التاريخ  وتعيش في كنف 
م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا م���اض���ي���ه���ا. وف�����ي ه���ذا 
مبنية  األح���ك���ام  ب��ق��ي��ت  إذا  ال���ح���ال، 
على قوانين غابرة أكل الدهر عليها 
وشرب تصبح عندئذ األمة سلفية 
ال��ن��ه��ج وال��ت��ف��ك��ي��ر. ف��ف��ي ان��ك��ل��ت��را 
فترة  ف��ي  ك��ان  أن  القديمة حصل 
م��ن ال��زم��ن ف��ئ��ة م��ن ال��ن��اس أخ��ذت 
الى  بالعودة  المطالبة  نفسها  على 
 Pristine( الغابرة أيام سكسونية 
State(، ظنًا منهم بأن هذا سوف 
يعيدهم الى بساطة العيش الهادئ 
وأخ��ب��ار “روب����ن ه���ود” وال��ح��ك��اي��ات 
ال��م��ف��ع��م��ة ب���ال���خ���راف���ات واألس��اط��ي��ر 

وأحكام شيخ القبيلة.
نجد  أن  ال��ي��وم،  العجيب  الغريب 

فئة من المسلمين السلفيين تفكر 
وتريد  األوائ��ل  السكسونيين  مثل 
العودة الى محافل التاريخ وتفتش 
ع������ن ال����س����ل����ف ال�����ص�����ال�����ح وح��������روب 
“داح����س وال���غ���ب���راء” وأخ���ب���ار ال��غ��زو 
وبطوالت األج��داد. هذا التمني هو 
بالتحديد الهروب من الواقع وعدم 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى م��ف��اه��ي��م ال��ع��ق��ان��ي��ة 

وعلى دروب الدولة الحديثة.
تبين للدكتور عبد العزيز سعيد 
اس��ت��اذ ال��ن��ظ��ري��ات ال��س��ي��اس��ي��ة في 
الجامعة االميركية في واشنطن من 
ب��أن الفئة  خ��ال دراس��ات��ه وأبحاثه 
ال���وح���ي���دة ال���ي���وم ف���ي ال���ع���ال���م ال��ت��ي 
الماضي  ال��ى  للعودة  وتعمل  تدعو 
ه���ي ف��ئ��ة ال��م��س��ل��م��ي��ن ال��س��ل��ف��ي��ي��ن. 
فمن المعروف في علم السياسة أن 
والثورية  التحررية  الحركات  جميع 
تتطلع ال��ى األم��ام وال��ى المستقبل 
إال ثورات الربيع العربي، فإنها تدعو 
الى العيش في كنف التاريخ وعدم 

من  بتكفير  باآلخر، وتجهر  القبول 
تهم. فكيف يكون 

ّ
هو ليس على مل

وض���ع ال��دي��ان��ات األخ����رى معهم إذا 
ك��ان اخوانهم في اإلس��ام أصبحوا 
اثنتين وسبعين فرقة وكل واحدة 
ر االخرى وال تعترف بها.

ّ
منها تكف

ال����ح����رك����ات  ب�����ه  ������ن������ادي 
ُ
ت م�����ا  إن 

انتفاضة  ف��ي  والسلفية  األص��ول��ي��ة 
ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي م��ا ه��و وال��ح��ق ُي��ق��ال 
ال���ع���رب���ي  ل���ل���م���ش���روع  إج�����ه�����اض  إال 
ال��ن��ه��ض��وي واالب��ت��ع��اد ع��ن مفاهيم 
الدولة الحديثة والقوانين المدنية 
السام  دار  نظرية  وإن  المتطورة؛ 
ودار الحرب ال تصلح ولم تعد واردة 
في مطلع القرن الحادي والعشرين. 
واإلره����������اب  ال������������رؤوس  ق����ط����ع  وإن 
الى  ��ت 

َّ
ول ق��د  النساء  وبيع  والسبي 

القانون شيء  إن حكم  رجعة.  غير 
والحكم بالقانون شيء آخر. فحكم 
العصرية  ال��دول��ة  حكم  هو  القانون 
ال��ي��وم وال����ذي ي��س��ود ع��ل��ى الجميع 
دون���م���ا ت��م��ي��ي��ز ب��ي��ن م���واط���ن وآخ���ر 
بسبب اللون والعرق والدين. ولكن 
ال��ح��ك��م ب���ال���ق���ان���ون ح��س��ب ت��ش��ري��ع 
الحاكم حكم سلطوي ومرّده يعود 
على  وه��ي��م��ن��ت��ه  ال��ح��اك��م  ارادة  ال���ى 
األح���ك���ام. وف���ي ه���ذه ال��ح��ال تصبح 

األحكام سياسية وغير عدلية.
القانون له إستقاليته  إن حكم 
ون�����زاه�����ت�����ه وأص�����������ول ف������ي ال���ح���ك���م 
أما  والتمييز.  واالستئناف  والدفاع 
ب��ال��ق��ان��ون ف��ت��ك��ون نتائجه  ال��ح��ك��م 
أن ال���ع���دل ي��ص��ب��ح ف���ي ي���د ال��ح��اك��م 
وال���زم���رة االس��ت��خ��ب��اري��ة ال��ت��ي ح��ول��ه، 
بين  الكبرى  المعضلة  تكمن  وهنا 

ال���ش���ري���ع���ة وال���ت���ش���ري���ع وال���ق���ان���ون. 
ال��ش��ري��ع��ة ُوج������دت ل��أن��ب��ي��اء فقط 

ولعصرهم.
أم������ا ال���ش���ري���ع���ة ال�����ي�����وم، ف��ي��ج��ب 
أن ت���ش���رع ف���ي األح������وال ال��دي��ن��ي��ة. 
وي��ظ��ن ال��ب��ع��ض ب��أن��ه��ا م��ح��ّص��ن��ة وال 
ي���ص���ح االج���ت���ه���اد ف��ي��ه��ا أو ال��ع��م��ل 
 في 

َ
على تطويرها، وهي لم تتعاط

ع��ص��رن��ا ال��ح��اض��ر ب��دس��ت��وري��ة فصل 
ال���س���ل���ط���ات ال�����ث�����اث: ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال���ق���ض���ائ���ي���ة. وق���د 
أض��ي��ف ال���ى ه���ذه ال��س��ل��ط��ات ال��ي��وم 
أصبحت  ورب��م��ا  ال��ن��ق��دي��ة.  السلطة 
األخ�������ي�������رة أه�������م ال����س����ل����ط����ات، ألن 
تفرض  الحديث  العصر  متطلبات 
وجديدة  جديرة  قوانين  استنباط 
)مثل  المستحدثة  ال��ش��ؤون  إلدارة 
المركزية  وال��م��ص��ارف  ال��ن��ق��د  إدارة 
وصندوق النقد والبنك الدوليين(. 
وه������ذا األم������ر ل����م ي���ك���ن ف����ي ش����ؤون 
ال���ش���ري���ع���ة. ح���ت���ى أن������ه ف����ي ب��ع��ض 
األمور التي كانت سائدة فيها مثل 
واردة  ل��م تعد  ي��ده  ال��س��ارق تقطع 
ب��ع��د ت��س��ل��ي��ط ال��ع��ق��ل ع��ل��ى ال��ن��ص 

الستخاص الصواب واألحكام.
وي��ق��ول أرس��ط��و ف��ي ه��ذا الصدد 
وب����ع����ده اب�����ن رش�����د وغ���ي���ره���م���ا ب���أن 
ال���ع���ادات وال����رأي وال��ش��رع ي��ج��ب أن 
ت��خ��ض��ع ك��ل��ه��ا ل��ل��م��ن��ط��ق ال��ب��ش��ري، 
وي���ج���ب أن ت��ت��م��اش��ى ال��ن��ت��ائ��ج مع 
الحقائق العالمية. إن شرعة حقوق 
القرن  في  اسُتحدثت  قد  االن��س��ان 
ال���ع���ش���ري���ن وق�����د أص���ب���ح���ت ال��ش��غ��ل 
الشاغل في الدساتير والممارسات 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة، ف��أي��ن ك��ان��ت ي��وم 

كانت تطبق الشريعة؟
أم�����ا ال���ت���ش���ري���ع، وه�����و م����ا ُي��س��م��ى 
قانونًا  فيصبح  ال��وض��ع��ي  ال��ق��ان��ون 
ال��س��ل��ط��ات المختصة  ب��ع��د م��واف��ق��ة 
عليه؛ فإذا حصلت مستجدات غير 
ال��ق��ان��ون��ي يجب  ال��ن��ص  ف��ي  واردة 
ال����ذه����اب ال����ى ال��ت��ش��ري��ع ب��ال��ق��ان��ون 
ال���دس���ت���وري ول��ي��س ال���ى ال��ش��ري��ع��ة 
ال��ج��ام��دة. وه��ن��اك م��ص��ادر ع��دي��دة 
ل��ل��ت��ش��ري��ع وي���ج���ب أن ت��ب��ق��ى ه��ذه 

صافية  ينابيع  من  تغرف  المصادر 
تصب في القيم واألخاق والعدالة.

ف�����ف�����ي ال����������والي����������ات ال����م����ت����ح����دة 
األم��ي��رك��ي��ة م��ث��ًا ال ي��ج��وز لمجلس 
التشريع  الشيوخ  ومجلس  ال��ن��واب 
إاّل ضمن اإلطار الدستوري وتفسير 
ونصوصه.  لبنوده  العليا  المحكمة 
قانون  أو  تشريع  ألي  يجوز  ال  كما 
أن يخرج عن المبدأ األساس الذي 
توماس  الرئيس  على وضعه  أص��ّر 
ج��ف��رس��ون ف���ي وث��ي��ق��ة االس��ت��ق��ال 
ب�����أن ال����ن����اس ول�������دوا أح��������رارًا ول��ه��م 
أكد  والكرامة. وقد  بالملكية  الحق 
الدستور االميركي ايضًا بأنه ليس 

ل���ان���س���ان ال���ح���ق ف���ي ال���ح���ي���اة فقط 
ب��ل ال��ح��ق بالصحة وال��ح��ري��ة وح��ي��اة 

أفضل )العيش الرغيد(.
ول��ك��ن ف��ي ال����دول ال��ن��ام��ي��ة، ف��إن 
ال���ت���ش���ري���ع ف����ي م��ع��ظ��م األح����ي����ان ال 
ويصب  معين  سقف  على  يعتمد 
المشترعين،  وم��ص��ال��ح  خ��دم��ة  ف��ي 
ب���ل ع��ل��ى واق�����ع ه���م ي��ص��ف��ون��ه كما 

يشاؤون، ويشترعون بناًء عليه.
وكما ذكرنا سالفًا، بأن القانون 
ه����و ال���س���ّي���د وه�����و ال������ذي ي��ح��اس��ب 
ال��ج��م��ي��ع ب��م��ن ف��ي��ه��م ال��م��س��ؤول��ون. 
ن��واب  ف��إن المشترعين أو  ك��ذل��ك، 
الشعب،  قبل  من  يحاسبون  األم��ة 
فقد اوكلت إليهم مهمات التشريع 
وم��ح��اس��ب��ة ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
وُح�����دد ل��ه��م ي���وم االن��ت��خ��اب ال���ذي 
هو يوم الحساب، فكيف يتهربون 

م����ن����ه؟ وك����ي����ف ب���اس���ت���ط���اع���ت���ن���ا أن 
النواب  لمجلس  بالتحديد  نشترع 
ونمنع المحاسبة؟ فإذا كان هناك 
من جزر أمنية فيجب وضع حّد لها، 
وإذا لم تتمكن الدولة فتكون بذلك 
ُمقّصَرة ويجب محاسبتها. وأخيرًا، 
ل����زم األم�����ر ي��م��ك��ن االس��ت��ع��ان��ة  إذا 
المدنية  وال��ه��ي��ئ��ات  األم����م  بهيئة 
الماذ األخير للمناطق البعيدة عن 
يد الدولة. فعلى أي سقف يعتمد 
أي  وعلى  اللبنانيون  المشترعون 
تفسر  تفسير  أي  وع��ل��ى  دس��ت��ور 
التمديد  الدستورية  المحاكم  لهم 
لمجلس ال��ن��واب؟ كل ذل��ك كي ال 
ت��ع��ط��ل ش�����ؤون ال���وط���ن وي��ت��ه��ّرب 

المسؤولون من يوم الحساب.
ي���ق���ول ع��ل��ي ع��ب��د ال�������رازق ب����أن ال 
ن���ظ���ام ح���ك���م ف����ي اإلس��������ام، ف��ع��ل��ى 
ال��م��س��ل��م أن ي��خ��ت��ار ن���ظ���ام ح��ك��م��ه، 
وال ن��ج��د أم���ام���ن���ا ال���ي���وم أص���ل���ح من 
ال��ن��ظ��ام ال��دي��م��وق��راط��ي ال��م��ت��ط��ور، 
والديموقراطية لم تعد شورى كما 
كانت بل أصبحت ثقافة وأسلوب 
ح����ي����اة وط����ري����ق����ة ع����ي����ش وك����رام����ة 

مواطن.
إن ديموقراطية اليوم تدعو الى 
الصحيح  والتشريع  ال��ق��ان��ون  حكم 
وال��م��ح��اس��ب��ة ال��س��ي��اس��ي��ة. ول���م تعد 
بعض  يعتقد  كما  الديموقراطية، 
آلية  الثالث  العالم  في  المشترعين 
وص���ن���ادي���ق اق����ت����راع، ب���ل أص��ب��ح��ت 
ت��ع��ددي��ة ي��غ��م��ره��ا ف��ض��اء واس���ع من 
رعة حقوق 

ُ
الحرية وأسس صلبة لش

االنسان يحميها ويصونها القانون 
والعدالة والمحاسبة.

األكويني،  ت��وم��اس  يقول  وكما 
ما يبرر العدالة شأن وضعه الخالق 
وت������راه ع��ي��ن ال��ع��ق��ل ف���ي االن���س���ان، 
وي���ج���ب ع���ل���ى ال���ق���ان���ون أن ي��ك��ون 

متماشيًا مع القيم األخاقية.
وأخ��ي��رًا، ال ش��يء ف��وق العقل وال 
ش���يء أع��ل��ى م��ن ُح��ك��م ال��ق��ان��ون وال 
ن���ظ���ام أرق�����ى م���ن ن���ظ���ام ال��م��ح��اس��ب��ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة، وال ن��ظ��ام أف��ض��ل من 

نظام الحكم الديموقراطي الحّر.

جدعون ليفي
"هآرتس" ترجمة "المصدر"

 
ال��������ق��������دس.  ف���ي  أن���������ا ال أح���������ب 
ال��ح��ق��ي��ق��ة، أن����ا أك��ره��ه��ا ك��ث��ي��رًا. 
أح��اول أال أصل إليها وأن أخرج 
م��ن��ه��ا ب��أق��ص��ى س���رع���ة م��م��ك��ن��ة. 
أس������اًس������ا ه�����ي م����دي����ن����ة م���ق���رف���ة 
وش���ائ���ن���ة. ف���ي ال���ج���زء ال��ي��ه��ودي 
م���ن���ه���ا ه���ن���ال���ك ب���ع���ض األش����ي����اء 
ال��ن��ف��ي��س��ة، ك��ل��ه��ا ف���ي أح��ي��ائ��ه��ا 
ال���ق���دي���م���ة؛ ف���ي ال���ج���زء ال��ش��رق��ي 
التي  القديمة  المدينة  هنالك 
ه�����ي رائ�����ع�����ة ب���ج���م���ال���ه���ا ب��ال��ط��ب��ع 
وب����ت����اري����خ����ه����ا. ب���ق���ي���ة األش�����ي�����اء: 
م���ق���رف���ة. أح���ي���اء ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن 
ال�����ج�����دي�����دة م����ق����رف����ة واألح������ي������اء 
والمهملة  ال��ق��ذرة  الفلسطينية 
م��ق��رف��ة. ك��ذل��ك ه��و ح���ال وس��ط 
المدينة  ج��م��ال  ال��م��دي��ن��ة. حتى 
القديمة ُمحي منذ زمن - دائًما 
هي  المحتلة  المدينة  تكون  م��ا 

مدينة مقرفة جًدا. 
إال أن��ه ال حاجة أن تكون أية 
تل  نحبها.  لكي  جميلة  مدينة 
أب���ي���ب ل��ي��س��ت ج��م��ي��ل��ة ول��ك��ن��ه��ا 
محبوبة. ال يمكن ألي إلسرائيلي 
ع��ل��م��ان��ي، ل��ي��ب��رال��ي وإن��س��ان��ي أن 
ُيحب القدس - ال يمكن أن أحب 
الاأخاقي.  وضعها  في  مدينة 
يمكنها  ال  ك��ذل��ك  وق��دس��ي��ت��ه��ا 
أن تخاطب قلب إنسان علماني، 
وال شك بأنه ال يستطيع تقُبل 
المبالغ  السياسية  ��م��ات 

َّ
ال��ُم��َس��ل

دسيتها. على 
ُ
بها والنابعة من ق

اإلس��رائ��ي��ل��ي م��ن ه���ذا ال��ن��وع أن 
ال��دم��اغ  ي��ث��ور ض��د عملية غسل 
حيط 

ُ
الدينية - القومية، التي ت

غايته،  ليست  ه���ذه  ب��ال��ق��دس. 
وي��ج��ب أاّل ي��ك��ون ه��ن��اك إج��م��اٌع 

حول القدس.
ب����دأ ذل����ك ال��م��س��ار ف���ي ال��ي��وم 
ا. 

ً
التالي الحتالها وتعاظم الحق

ووق��ع��ت أن���ا ح��ي��ن��ه��ا، ف��ي ٍخضم 
ت���ل���ك ال����ح����رب وب���ي���ن���م���ا ك���ن���ت ال 
عربدة  أي��ًض��ا ضحية  أزال ش��اًب��ا، 
ص��ه��ي��ون  أرض  إل�����ى  "ال�����ع�����ودة 
ال���م���ق���دس���ة"، ك���ح���ال ك���ل أب��ن��اء 
جيلي. تأثرت حتى البكاء لرؤية 
ح����ائ����ط ال���م���ب���ك���ى، ق���ب���ر راح���ي���ل 
والحرم اإلبرهيمي. لم نر أب��ًدا ما 

كان حول تلك األماكن.
���������ا س������ن������وات 

ً
ج��������������اءت الح���������ق

ال����روم����ان����س����ي����ة، وك����ان����ت ع��م��ي��اء 

وم��ت��ج��اه��ل��ة بشكل ي��ف��وق ذل��ك: 
ال���رح���ات ال��ل��ي��ل��ي��ة ف���ي ال��م��دي��ن��ة 
ال���ق���دي���م���ة، ال���ح���م���ص، ط��ال��ب��ات 
الجامعات المرتديات الفساتين 
ال��ج��اه��زة م��ن ال��س��وق، النبيذ من 
ك����ان يصنعه  )ن��ب��ي��ذ  ك���ري���م���زان 
رهبان "دير كريمزان" القريب من 
النحاسية  وال��ط��اوالت  ال��ق��دس( 
في كل صالون. أحببنا القدس. 
أحببناها أساًسا ألن السفر إليها 
كان ُيشبه السفر إلى مكان آخر، 
في الوقت الذي كانت فيه تلك 
ال���رح���ات ق��ل��ي��ل��ة. ش��ع��رن��ا ون��ح��ن 
في القدس بأننا خارج الباد، ال 
دخل لقدسيتها وال يهوديتها. 
للعيش  األص��دق��اء  انتقل بعض 
ف�������ي دي���������ر ره�������ب�������ان ف�������ي ش�����رق 
ال��م��دي��ن��ة. ك��ن��ا ع��ل��م��ان��ي��ي��ن وك��ن��ا 
كالحالمين. أحببنا القدس وكنا 
الكنيست  إن سنت  أن��ه  نعتقد 
المدينة  ستبقى  حينها  ا، 

ً
قانون

لكلمة  تمويًها  ل��أب��د"  "م��وح��دة 
االحتال.

فقط  بالطبع  اليقظة  ج���اءت 
رت 

ّ
مع نشوب االضطرابات. ذك

األولى اإلسرائيليين  االنتفاضة 
يبقى  أن  ي��م��ك��ن  ال  ال���وض���ع  أن 
ع���ل���ى ح����ال����ه ل�����أب�����د، ل���ي���س ف��ي 
ال��ض��ف��ة، وال ف��ي ق��ط��اع غ���زة وال 
ف����ي "ال���ع���اص���م���ة األب������دي������ة". رد 
بطريقته:  جهته،  من  االح��ت��ال 
إج����راءات أك��ث��ر ت��ش��دًدا وتعنًتا. 
الثانية  ب��ع��د االن��ت��ف��اض��ة  أض���اف 
حتى جداًرا للمدينة، والذي قام 
بتقسيم القدس الشرقية اجزاء. 
هكذا على األقل انتهت الحفلة 
التنكرية: لم يعد اإلسرائيليون 
المدينة  يقصدون  العلمانيون 
ال��ق��دي��م��ة ل��ي��ا ل���ت���ن���اول ال��ك��ع��ك 
ال��م��ال��ح. إن��م��ا إن أردت أن أق��ول 
ال���ح���ق���ي���ق���ة ع����ن ال�����ق�����دس، ف���إن 
شجاعة  لقيادة  تحتاج  المدينة 
وه����ذا غ��ي��ر م���وج���ود. وال��ح��ق��ي��ق��ة 
ه��ي أن���ه م��ا م��ن دول���ة ف��ي العالم 
إسرائيل؛  عاصمة  بأنها  تعترف 
����دس����ي����ت����ه����ا م�����س�����أل�����ة ت���خ���ص 

ُ
ق

ال��م��ؤم��ن��ي��ن ف��ق��ط وال ع��اق��ة لها 
ع��ل��ى أي ح���ال ب��ال��س��ي��ادة؛ حيث 
أو  عاصمتين  إل��ى  تقسيمها  أن 
دول��ة  عاصمة  لتصبح  تحويلها 
واحدة هي مأساة أقل بكثير من 

االستمرار باحتالها.
في الوقت الراهن، يجب فقط 

االبتعاد عنها، قدر المستطاع.

املوُت اإلرادي لتيار كبير

أزمة حكم القانون والحكم بالقانون والشريعة

التّياران اإلسالمّيان األقوى في المنطقة 
باتا اليوم "القاعدة" و"داعش")¶(. وهي 

حالة ال َتنتج فقط من القوة الميليشيوية 
العسكرية وبعض التسهيالت من دول 
إقليمية وإنما أيضا من ظاهرة جديدة 

هي تحّول هذين التنظيمين بأسمائهما 
المختلفة إلى قوتين شعبيتين في العديد 

من المناطق في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن وليبيا.

ُتبنى األمم الحضارية التي تتطلع نحو األفضل على ركيزتين 
أساسيتين: تطبيق القانون العادل، والمحاسبة السياسية. وذلك 
يجب أن يحصل ضمن ُأطر نظام سياسي ديموقراطي ليبرالي حّر. 

وبقدر ما يحصل التطور في هذا المضمار بقدر ما تكون األمة 
على المسار الصحيح.

أكره القدس

مرشد االخوان الحالي محمد بديع.مؤسس حركة االخوان المسلمين حسن البنا.

ال شيء فوق 
العقل وال شيء 

أعلى من ُحكم 
القانون وال نظام 

أرقى من نظام 
المحاسبة السياسية

ما ُتنادي به 
الحركات األصولية 

والسلفية في 
انتفاضة الربيع 

العربي ما هو إال 
إجهاض للمشروع 
العربي النهضوي

تونس ليست فقط نموذجا ديموقراطيا ينخرط 
فيه إسالمّيوها بل االستثناء اإليجابي الذي يكسر 

القاعدة "اإلخوانية" في تعميم العمل المسّلح

 هل نحن إزاء تيار إسالمي جديد؟
تطرح التجربة التونسية، بعد انتهاء المرحلة االنتقالية، مجموعة 
من األسئلة. مثًا، هل نحن إزاء نقلة جديدة، بالمعنى اإليجابي، 

في العاقة بين التيارات العلمانية والتيارات اإلسامية - المدنية، 
أي التي ال تنتهج العنف وال التكفير؟ وهل "حركة النهضة" 

يمكن أن تشّكل نموذجًا لتيار إسامي جديد متصالح مع الواقع 
والعصر والعالم؟ ثم هل بات باإلمكان الحديث عن تجاوز التجربتين 

المريرتين في الجزائر ومصر؟
بديهي ان االجابة عن هذه األسئلة يحيل أواًل، على موقف 

التيارات اإلسامية من هذه الحركة، ومن مقارباتها الافتة لانتباه، 
وبخاصة مراجعتها، وربما قطيعتها، مع الشعار األثير على الحركات 
اإلسامية: "اإلسام هو الحل"، ال سيما مع قيام بعض المحسوبين 
على الحركة اإلسامية )الشيخ وجدي غنيم مثًا( بمهاجمتها، بل 

الشماتة بما اعتبر هزيمتها في االنتخابات. 
ثانيًا، ال شك أن "النهضة" أقدمت على مراجعات كبيرة في 

منطلقاتها، كحركة إسامية، وهذا حصل في تنازلها عن الحكم 
لمصلحة حكومة كفاءات، وقبولها بدستور مدني، اعتبره زعيمها 

راشد الغنوشي من أرقى الدساتير في العالم، ودليا على انه ال 
تعارض بين الديموقراطية واإلسام. ثم انها تعرضت لخسارة في 
االنتخابات النيابية أدت إلى تراجعها من المكان األول إلى المكان 

الثاني. فهل ستحافظ هذه الحركة بعد كل ذلك على وحدتها، 
وعلى مسار االعتدال واالنفتاح الذي اختطته في السنوات 

السابقة؟ 
ثالثًا، إن مصير األسئلة المطروحة سيتوقف على الطريقة 

التي ستتعامل بها التيارات العلمانية، وبشكل خاص حركة "نداء 
تونس" مع "النهضة"، إن لجهة احترام المكانة التمثيلية لها، 
بحيث يتم اخذها في االعتبار في الحكم، أو لجهة التحول نحو 

تهميشها وعزلها.
حتى اآلن أثبتت التجربة قدرة التوانسة، بمختلف تياراتهم، 

على تجاوز االستحقاقات األساسية بنجاح، وبثقة عالية، وقد تم 
تتويج ذلك بالتوافق على دستور تم فيه تحصين المبادئ العليا، 
التي تنص على أن تونس"دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة 
الشعب وُعلوية القانون"، وضمان الحريات ال سيما حرية العقيدة 

والضمير والنظام الجمهوري الديموقراطي والتداول على السلطة، 
واعتبار الشعب مصدر السلطات. والقصد أن المسألة ال تتوقف 

على نتائج االنتخابات، وانما تتعلق بنجاح العملية السياسية 
الجارية في تونس، واستمرار ذلك مرهون بمختلف المكونات 
السياسية، وبشكل خاص بعاقة التيارين الرئيسين، "نداء 

تونس" و"النهضة".
بعد كل ذلك ال شّك في أن نجاح التجربة التونسية ربما يفضي 

إلى نجاح "النهضة" بالتأسيس لتيار إسامي جديد، يستمّد، 
أيضًا، قوته وعمقه، من التجارب األخرى في المغرب وتركيا وماليزيا 
واندونيسيا، ما يجعلنا نتفاءل بالخروج من أسر التداعيات الناجمة 
عن التجربتين الجزائرية والمصرية إلى تجربة جديدة ومغايرة في 

العاقة بين العلمانيين واإلساميين في العالم العربي.

قضايا النهار
ماجد كيالي
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نيكول طعمة

ل����م ي���ش���أ م����ؤِس����س ح��م��ل��ة "م����ل����ّون" 
أن  نعيمة  نسيب  المنتج  وم��دي��ره��ا 
ي���ق���ف ع���ن���د ال���ن���ج���اح ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه 
الصحّية  التوعية  م��ج��ال  ف��ي  الحملة 
للجيل الناشئ، في نسختها الثانية 
يوّسع  أن  صّمَم  بل  المنصرم،  العام 
الصحّية،  التوعية  لتشمل  مشاريعه 
والنفسّية، وذل��ك من خالل  البدنية 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وال��ع��الج��ي��ة في 

المسرح والسينما. 
ك��ي��ف ت��رج��م��ت "م���ل���ّون" نشاطها 

لسنة 2014؟ 
ال��دور  إن  ل�"النهار"،  نعيمة  يقول 
االج��ت��م��اع��ي اإلي��ج��اب��ي ال����ذي يسعى 
لتحقيقه هو "أن تكون حياة أطفالنا 
بألوان زاهية، ونريد لهم حياة صحية 
ج����ي����دة"، وي���ض���ي���ف: "أط��ل��ق��ن��ا ه��ذه 
تالمذة  إلى تشجيع  الهادفة  الحملة 
��ب��اع ن��ظ��ام حياتي 

ّ
ال���م���دارس ع��ل��ى ات

ص���ح���ي ي���ش���م���ل ال���ص���ح���ة ال��ن��ف��س��ّي��ة 
والبدنّية واالجتماعّية". 

كيف السبيل إلى ذلك؟ 

ُي���������درك ن��ع��ي��م��ة أن ه������ذا ال��ع��م��ل 
األوالد  آف����������اق  ت����وس����ي����ع  ي���ت���ط���ل���ب 
وت��ع��زي��ز ط��م��وح��ات��ه��م، "وه������ذا األم���ر 
سهل ج��دًا ك��ون��ي أت��ي��ت م��ن خلفية 
في  وت��رب��ّي��ت  فيها  تخصصت  فنية 
وس����ط����ه����ا". وي�����ق�����ول: "ف������ي ج��دي��د 
ثالث  منذ  المستمرة  "م��ل��ون"  حملة 
   TheatFilm مشروع  ثمة  سنوات، 
م��ع  ت��ن��ظ��ي��م��ه  ت�����م   )Workshop
ت��الم��ذة م��ن ث���الث م����دارس رسمية، 
في قرى الهري، كفرّيا وكفرحزير في 
النتيجة  وك��ان��ت  ال��ش��م��ال.  محافظة 
اخ��ت��ي��ار 20 ط��ال��ب��ًا وط��ال��ب��ة م���ن بين 
70 شاركوا بتأليف مسرحية وأربعة 
أفالم قصيرة". وأشار إلى أن مشروع 
عبارة   )TheatFilm Workshop(
وعالجية  تفاعلية  عمل  دورات  ع��ن 
ل��ت��الم��ذة ه��ذه ال��م��دارس ع��ن كيفية 

صناعة األفالم واألعمال المسرحية.
وش��ّك��ل��ت ال��ج��ل��س��ات ال��م��ت��واص��ل��ة 
ون 

ّ
في رأيه "فسحة صغيرة لهم يطل

عبرها على العالم الخارجي، بعيدًا من 
الضّيقة  وقراهم  وبيئتهم  محيطهم 
ون���م���ط ح��ي��ات��ه��ا ال���م���ح���دود. ب��ذل��ك، 

قت مبتغاها بمنح 
ّ
تكون الورشة حق

هؤالء في تلك المناطق النائية فرصة 
ل��ل��ت��ع��ّرف إل����ى ق���درات���ه���م وت��ط��وي��ره��ا 

وتوسيع آفاقهم".
ومنذ سنة، اعتمدت في المشروع 
ال���ج���دي���د "ت��ق��ن��ي��ة ال����ع����الج ب��واس��ط��ة 
المسرح والسينما مع التالمذة الذين 
ت����راوح أع��م��اره��م ب��ي��ن 12 و16 ع��ام��ًا. 
ناقشوا أحالمهم ومعاناتهم وأمورهم 
النظر  على  بغية حضهم  الشخصية 

إلى الحياة بإيجابية وفرح".
ز العمل في هذا 

ّ
ووفق نعيمة "ترك

فة 
ّ
المشروع على تنظيم دورات مكث

تناولت كيفية عمل المسرح وإعداد 
األف�����الم، وك��ذل��ك كيفية اس��ت��خ��دام 
البسيطة،  التكنولوجية  ال��وس��ائ��ل 
مثل أجهزة الهواتف المحمولة، أو ال�    
)Ipad(، من أجل التعبير عن ذواتهم 
ورؤيتهم لألمور من خالل تقديم أفالم 
ق��ص��ي��رة م����ص����ّورة". واع��ت��م��دت ه��ذه 
الوسائل في رأيه "ألن غالبية األوالد 
التكنولوجية  الوسائل  يستخدمون 
ل��ل��ت��س��ل��ي��ة ف���ق���ط غ���ي���ر آب���ه���ي���ن ب���أن 
ي��ف��ي��دون م��ن��ه��ا ع��ل��ى غ��ي��ر ص��ع��ي��د". 

وأوضح أن كل ذلك كان بالتعاون مع 
واختصاصّيين  ومنتجين  مخرجين 
ف��ي م��ج��االت م��ت��ع��ددة لتعليم ه��ؤالء 
المبادئ األساسية للتصوير واإلنتاج 
وال��ت��م��ث��ي��ل وف����ي ك��ت��اب��ة ال��س��ي��ن��اري��و 
ال���خ���اص ب���األف���الم وال���م���س���رح.  وب��ع��د 
والعمل  المشروع  انطالق  على  سنة 
المضني من القّيمين والتالمذة على 
��ب��ص��ر م��س��رح��ي��ة "ق��ص��ص 

ُ
ال���س���واء، ت

أس��ام��ي��ن��ا" ال���ن���ور، وه����ي م���ن ت��أل��ي��ف 
التالمذة وتمثيلهم، وستعرض أربعة 
أف����الم ق��ص��ي��رة أي��ض��ًا ص���وره���ا ه���ؤالء 
وأن��ج��زوه��ا م��ن األل���ف إل��ى ال��ي��اء وه��ي: 
"بحر ال��ه��وا"، "وب��دن��ا نطلع"، "وج��ع" 
و"اس���م���ه���ا ال����ه����ري". س��ت��ع��رض كل 
ه���ذه األع���م���ال، ال��س��ادس��ة والنصف  
م��س��اء ال��ج��م��ع��ة ال��م��ق��ب��ل ف���ي م��درس��ة 
مدة  الشمال.   في  الرسمية،  الهري 
التالمذة  سيقدمها  التي  المسرحية 
30 دق��ي��ق��ة، وم���دة ع��رض ك��ل فيلم 

وثائفي قصير دقيقة واحدة.
ووص�����ف ن��ع��ي��م��ة ع��الق��ت��ه ب�����األوالد 
ب�"الحميمة والوطيدة" ويفتخر بهذا 
العمل الممّيز معهم، "ألنني شعرت 

ل��ل��م��رة األول�����ى أن ث��م��ة ف��ئ��ة م���ن ه��ذا 
ذاتها  تحقيق  إل��ى  تتطلع  المجتمع 
وتسعى لإلفادة من خبرات اآلخرين 
وتجاربهم". أضاف: "كبر قلبي عندما 
ل��م��س��ت ت��غ��ّي��رًا إي��ج��اب��ي��ًا ف���ي ط��ري��ق��ة 
نظرتهم لألمور وم��دى ادراك��ه��م لها 
م��ن خ���الل ال��ع��م��ل ال��م��س��رح��ي،  علمًا 

أنهم ال يزالون في بداية المشوار".
وي�������رى أن م����ش����روع "م�����ل�����ّون" ه��و 
األول م���ن ن��وع��ه ف���ي ل��ب��ن��ان، "ف��إل��ى 
اإلبداعية،  التربوي والتنمية  الهدف 
البعيدة  المناطق  تلك  تالمذة  جعل 
يتطلعون بعين األم��ل إلى مستقبل 
واع�������د".  وط���م���وح ن��ع��ي��م��ة أن يصل 
ال���م���ش���روع إل����ى ال����م����دارس ال��رس��م��ي��ة 
وال����خ����اص����ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق 
الجزء  ه��ذا  عمل  وينتهي  اللبنانية.  
م���ن ال��ح��م��ل��ة ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر ال���ج���اري، 
"على أن تنطلق بدم جديد بعد إجراء 
نقد ذاتي وتقويم شامل في المرحلة 

المقبلة".

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

الديموقراطية  "فوضى  تحت شعار 
أص��������������دق م������ئ������ة م�����������رة م���������ن ص���م���ت 
جامعة  ط��الب  نفذ  الديكتاتورية"، 
ال���ق���دي���س ي���وس���ف – ح�����رم ال��ع��ل��وم 
اعتصامًا  ه��وف��الن،  ف��ي  االجتماعية 
ن���وع���ه م��ن��ذ  م����ن  م����وح����دًا، ه����و االول 
ادارة  خ���الل���ه  ط���ال���ب���وا   ،2000 ع�����ام 
ال��ج��ام��ع��ة، ب��ال��ع��ودة ع��ن ق��راره��ا إل��غ��اء 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ط��ال��ب��ي��ة، ص��ون��ًا الرث 
ال��ج��ام��ع��ة ال��دي��م��وق��راط��ي. االع��ت��ص��ام 
ال����ذي ش����ارك ف��ي��ه ن��ح��و م��ئ��ة ط��ال��ب، 
تعاونت لتنفيذه االحزاب الموجودة 

االع��الم  ورف��ع��ت خالله  الجامعة،  ف��ي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف���ق���ط، ف��ي��م��ا ع��م��د ع��دد 
م����ن ال����ط����الب ال�����ى وض�����ع م��ل��ص��ق��ات 
ال��ى ان خطوة  على فمه، في اش��ارة 
الجامعة تشكل قمعًا للحريات وكّما 
ل���الف���واه. وأل��ق��ي��ت ك��ل��م��ات لممثلي 
الجامعة، دع��ت االدارة  ف��ي  االح���زاب 
ال����ى ت��ن��ظ��ي��م االن���ت���خ���اب���ات، م��ش��ي��رة 
ال����ى أن ال���ه���روب م��ن��ه��ا ل��ي��س ح���اًل، 
حتى  ال��ت��ح��رك��ات  اس��ت��م��رار  معلنين 
واذ  المفترض...  االنتخابات  موعد 
في  خالفات  باحتمال حصول  اق��روا 

ال��ج��ام��ع��ة خ���الل االن��ت��خ��اب��ات، اك���دوا 
انها ستبقى مضبوطة، معتبرين ان 
تذرع الجامعة بالوضع االمني ال يقنع 
الطالب، فقد "مررنا بظروف أصعب، 

واالنتخابات لم تلغ".
الطالب  منظمة  حيت  بيان  وف��ي 
في ح��زب الوطنيين االح��رار "طالب 
بشكل  اليسوعية  وال��ج��ام��ع��ة  ل��ب��ن��ان 
خاص، على التحرك السلمي والرمزي 
ال�����ذي ن���ف���ذوه اح��ت��ج��اج��ًا ع��ل��ى ق���رار 
الطالبية  االن��ت��خ��اب��ات  ب��إل��غ��اء  االدارة 

للعام الحالي".

في  المتطوعين  شبكة  اخ��ت��ت��م��ت 
مؤسسة "أديان" مخيمها السنوي، 
ال������ذي ش������ارك ف���ي���ه ع����ش����رون ش��اب��ا 
وفتاة بعنوان "الدين بين الحقيقة 
م��ار جرجس  دي��ر  في  والممارسة"، 
المتن، من 31 تشرين  بحردق في 
بدعم  الثاني،  إل��ى 2 تشرين  األول 

.Danmission من
وأق����ي����م ال��م��خ��ي��م ب���ه���دف ت��ع��زي��ز 
ق������درات ال��م��ت��ط��وع��ي��ن وت���زوي���ده���م 
لمواجهة  الالزمة  المعرفية  األدوات 
ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي، وض����م  ال��ع��دي��د 
الحوارية  التدريبات والجلسات  من 
المسيحية  في  اإليمان  مفهوم  عن 

واإلس���������الم، وال����ف����رق ب���ي���ن اإلل����ت����زام 
الدين  وعالقة  الديني،  والتعصب 
ب����ال����س����ي����اس����ة، وح�������ل ال�����ن�����زاع�����ات، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى أل���ع���اب ه���ادف���ة ال��ى 
ت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات ال����ح����واري����ة. كما 
ت���م ال���ت���ع���اون م���ع ع����دد م���ن ال��خ��ب��راء 
وال���م���ح���اض���ري���ن، أب����رزه����م ال��م��ش��رف 
ال����دي����ن����ي ف�����ي ج���م���ع���ي���ة ال����م����ب����رات 
ورئيس  ال��ل��ه،  فضل  جعفر  السيد 
مؤسسة "أدي��ان" األب ف��ادي ضو، 
والصحافي قاسم قصير، والمدرب 

في حل النزاعات شادي رحمة.
وعّبر المتطوعون عن سعادتهم 
ال��م��خ��ي��م، قائلين  ف���ي  ب��ال��م��ش��ارك��ة 

ان��ه��م رأوا ف��ي��ه "ال��ن��اف��ذة وال��ف��رص��ة 
ال��ت��ي س��اه��م��ت ف��ي زي����ادة الثقافة 
واعتبروا  عندهم.  الديني"  والوعي 
أن "أهمية هذه التجربة تكمن في 
الخبراء،  مع  عقدت  التي  الجلسات 
اذ ط���رح ال��ش��ب��اب ت��س��اؤالت��ه��م عن 
ال��ح��رك��ات الدينية  ال��دي��ن وظ��اه��رة 
ال��م��ت��ط��رف��ة، وأش�����اروا إل���ى ال��ع��وائ��ق 
التي تحول دون قدرتهم على اداء 
وال  المجتمع،  ف��ي  القيادي  دوره���م 
بالمفاهيم  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة  ت��ل��ك  س��ي��م��ا 
ال����دي����ن����ي����ة ال����خ����اط����ئ����ة وال������ت������ي ت��م 
ت��وض��ي��ح��ه��ا وال��ت��ع��م��ق ف��ي��ه��ا خ��الل 

الجلسات الحوارية مع الخبراء.

اإلقليمي  األون��ي��س��ك��و  مكتب  أق���ام 
للتربية في الدول العربية في بيروت 
وم��ك��ت��ب ال���ش���رق االوس�����ط ل��ل��وك��ال��ة 
بالتنسيق  للفرنكوفونية  الجامعية 
م���ع ج��ام��ع��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ق��دي��س 
تخريج  احتفالية  والحكمة،  يوسف 
دف��ع��ة م��ن ط���الب ال��ج��ام��ع��ات ال��ذي��ن 
ش���ارك���وا ف���ي م���ق���ررات م��ع��ت��م��دة عن 

موضوع الحوار بين الثقافات. 
وأك����د م��دي��ر م��ك��ت��ب األون��ي��س��ك��و 
الهمامي  ال��دك��ت��ور ح��م��د  اإلق��ل��ي��م��ي 
"رؤي�����ة األون��ي��س��ك��و ل��ل��ت��رب��ي��ة، ال��ت��ي 
ت��ت��ل��خ��ص ب��ال��ت��ع��ل��م م���ن أج���ل ال��ح��ي��اة 
وال��ت��ع��ل��م م��ن أج���ل ال��ع��م��ل، والتعلم 
أجل  م��ن  والتعلم  المعرفة  أج��ل  م��ن 
ال��ع��ي��ش م��ع��ا"، م��ش��ي��را ال���ى ان���ه "ت��م 
أكثر من  المقررات من  اعتماد هذه 

وت���م تطبيقها  ع��رب��ي��ة  ج��ام��ع��ات   10
حتى اآلن من 3 جامعات في لبنان، 
القديس  وجامعة  اللبنانية  الجامعة 

يوسف وجامعة الحكمة". 
االقليمي  ال��م��دي��ر  ب�����دوره، ش���دد 
للفرنكوفونية  ال��ج��ام��ع��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 
الوكالة  "ان  على  سابورين  هيرفي 
م��ل��ت��زم��ة ال��ت��روي��ج ل��ل��ت��ن��وع ال��ث��ق��اف��ي، 
ال�����ذي ه���و م���ص���در ال���ث���روة ال��ف��ك��ري��ة 
ل����ل����ش����ع����وب"، م���ش���ي���دا "ب���م���ش���ارك���ة 
ال�����ط�����الب وح���ض���ه���م ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق 
االف�������������ادة ال�����ق�����ص�����وى م������ن ال����خ����ب����رة 
وال������م������ض������م������ون ال����م����ك����ت����س����ب م���ن 
ال���م���ق���ررات". وك���ان���ت ك��ل��م��ات لكل 
من رئيس جامعة القديس يوسف 
األب سليم دكاش، ومديرة مكتب 
ال����ع����الق����ات ال����دول����ي����ة ف����ي ال��ج��ام��ع��ة 

اللبنانية ندى شباط، ونائب رئيس 
جامعة الحكمة األب خليل شلفون، 
المبادرة  ه��ذه  أهمية  أك���دوا  ال��ذي��ن 

الفريدة والريادية. 
ك���م���ا ت����ح����دث ال���م���ح���ام���ي وس���ي���م 
م��ن��ص��وري ع��ن م��وض��وع ن��ش��ر ال��وع��ي 
ل����دى ال���ط���الب ف���ي م���وض���وع ح��ق��وق 
المجتمع  ودور  والنازحين  الالجئين 

المحلي والشباب في هذا السياق.
لفت  ال��ش��ه��ادات،  وق��ب��ل تسليم 
مستشار األونيسكو لبرنامج السالم 
والحوار سليم الصايغ إلى أن "عملية 
ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��س��الم 
والمؤسسات  المربي  تضع  وال��ح��وار 
ال����ت����رب����وي����ة وال����م����ؤس����س����ات ال���ع���ام���ة 
المختلفة  والقطاعات  والحكومات 

امام تحديات كبيرة". 

������������ع "م�������رك�������ز ال�������ع�������زم ل����ب����ح����وث 
ّ
وق

البيوتكنولوجيا" في رعاية وحضور 
العزم  "جمعية  على  العام  المشرف 
وال��س��ع��ادة االج��ت��م��اع��ي��ة" ال��دك��ت��ور 
ع��ب��د اإلل���ه م��ي��ق��ات��ي، ات��ف��اق ت��ع��اون 
ال��ى  ي��ه��دف   ،REVIVA م��رك��ز م��ع 
والتقنية  العلمية  الخبرات  ت��ب��ادل 
ف������ي م�����ج�����ال ال�����ط�����ب ال����ت����ج����دي����دي 
وال���خ���الي���ا ال���ج���ذع���ي���ة، ف����ي ح��ض��ور 
عميد المعهد العالي للدكتوراه في 
العمر،  ف��واز  والتكنولوجيا  العلوم 
 REVIVA ل��م��رك��ز ال���ع���ام  ال���م���دي���ر 
أطباء  نقيب  ع���ازار،  ألبير  الدكتور 
ال���ش���م���ال ال���دك���ت���ور اي���ل���ي ح��ب��ي��ب، 
وجمع  خليل،  محمد  المركز  مدير 

من االكاديميين والطالب.
ب��������داي��������ة، ال����ن����ش����ي����د ال����وط����ن����ي 
فكلمة  اللبنانية،  الجامعة  ونشيد 
ل��خ��ل��ي��ل أك���د ف��ي��ه أن "م���رك���ز ال��ع��زم 
بدأ  نشأته  ومنذ  للبيوتكنولوجيا 
بجمع الكفاءات العلمية والباحثين 
ال��م��ه��ت��م��ي��ن ف����ي م����ج����االت ال��ع��ل��وم 

والتكنولوجيا من مختلف الكليات، 
المالئمة  البيئة  خ��ل��ق  ال���ى  وه���دف 
ال��ت��ي تحتضن األف��ك��ار االب��ت��ك��اري��ة 
واالختصاصات المتكاملة، ما مكننا 
م���ن االن����ط����الق ف���ي خ��م��س��ة م��ح��اور 
الميكروبيولوجيا،  ه���ي:  اس��اس��ي��ة 
ال���ب���ي���وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ان�����ظ�����م�����ة ال�����ت�����ق�����ن�����ي�����ات ال����ط����ب����ي����ة 
الطبية  المعلوماتية  وال��ص��ن��اع��ي��ة، 
وم���ح���ور  "ال���ب���ي���وان���ف���ورم���ات���ي���ك"  أو 

الرياضيات والصور".
أق�����ام  إل������ى أن "ال����م����رك����ز  أش��������ار 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��راك��ات وال��ع��الق��ات 
ال����خ����ارج����ي����ة"، م����ذك����را ب���أن���ه أص��ب��ح 
ف��ي  ال���ص���ح���ة  وزارة  م�����ن  م���ع���ت���م���دا 
تحاليل أم���راض ال��س��ل وغ��ي��ره��ا من 

السالالت الجرثومية.
ثم ألقى ميقاتي كلمة رأى فيها 
أن "ه��ذا االت��ف��اق ال��ذي يدعم عمل 
الذي  القرار  المركز، يؤكد صوابية 
ات���خ���ذه ال��رئ��ي��س ن��ج��ي��ب م��ي��ق��ات��ي، 
منذ 6 سنوات، وقضى بإنشاء هذا 

مع  بالتعاون  طرابلس،  في  المركز 
ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ورب��ط��ه بسوق 
العمل اللبناني، وبمساهمة مباشرة 
ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات وال��م��ن��ح م���ن جمعية 

العزم والسعادة االجتماعية".
وق���ال: "ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
المركز ساهمت في وضع طرابلس 
ع��ل��ى ال��خ��ارط��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة. 
والمؤتمرات الدولية المتتالية التي 
كبير  ع��دد  فيها  ويشارك  يقيمها، 
من الباحثين اللبنانيين والدوليين، 
تؤكد أن طرابلس كانت وستبقى 

مدينة العلم والعلماء".
العمر،  ف��واز  الدكتور  تحدث  ثم 
م���ع���ت���ب���را "ه��������ذا االت������ف������اق ت��ف��ع��ي��ال 
ل�����ه�����دف م������ن أه������������داف ال���م���ع���ه���د، 
ورك���ي���زة م���ن ال��رك��ائ��ز ال��ت��ي ي��ح��اول 
المعهد تثبيتها، وهي ربط البحث 
ال��ع��ل��م��ي ب���خ���دم���ة ال��م��ج��ت��م��ع، وف���ي 
والتعاون  بالشراكة  مشكالته  حل 
م����ع م���ؤس���س���ات ال���ق���ط���اع ال���خ���اص، 

ومنظمات المجتمع المدني".

للجمعية  ال��وط��ن��ي  االت���ح���اد  أط��ل��ق 
ال��م��س��ي��ح��ي��ة ل���ل���ش���اب���ات "ال���دل���ي���ل 
التربويين  للمرشدين  التوجيهي 
والمدارس حول العنف على أساس 
ال����ج����ن����در" ال������ذي اع����دت����ه وق��دم��ت��ه 
المتخصصة  مرهج،  ريتا  االس��ت��اذة 
واستاذة  العيادي  النفس  علم  في 
م���ح���اض���رة ف����ي ع���ل���م ال���ن���ف���س وع��ل��م 

التربية.
واف���ت���ت���ح���ت االح����ت����ف����ال رئ��ي��س 

االتحاد امال شبير بدعاء وترحيب 
ب����ال����ح����ض����ور وب�����ال�����دك�����ت�����ورة ف���ي���را 
التربوية  المنطقة  زيتوني، رئيس 
في جبل لبنان، ممثلة وزير التربية 
صعب  ب��و  ال��ي��اس  العالي  والتعليم 
لبنان  جمال  ملكة  ايضًا  وحضرت 
سالي جريج في اطاللتها الرسمية 
االولى. وألقت كلمة شددت فيها 
وتأمين  المرأة  احترام  على ضرورة 
ال��م��س��اواة  ق���دم  ع��ل��ى  ك��ل حقوقها 
المجتمع  ي��ت��ك��ام��ل  ال��رج��ل ك��ي  م��ع 
تضمن  التي  المتكافئة  بالشركة 

العيش بكرامة وأمان اجتماعي.
وف����ي ال���خ���ت���ام، ق���دم���ت ال��م��دي��رة 
شارة  خولي  منى  لالتحاد  المنفذة 
الجمعية الى الملكة، وشعار الحملة 
ال���ى ال��خ��ط��ب��اء ال��ض��ي��وف، وت��وزع��ت 
ال����م����واد ال���ت���دري���ب���ي���ة وال��م��ل��ص��ق��ات 
التابعة لها على جميع الحضور من 
رسميين وممثلين لجمعيات محلية 
وه��ي��ئ��ات اداري������ة ل���م���دارس خ��اص��ة 

ورسمية. وأخيرًا استقبال.

جمعية عمومية 
لراهبات القلبين

األقدسين - الحدت
دع�����ت ث���ان���وي���ة راه�����ب�����ات ال��ق��ل��ب��ي��ن 
ال��ح��دت الخريجين  األق��دس��ي��ن ف��ي 
ال����ق����دام����ى ال������ى ج��م��ع��ي��ة ع��م��وم��ي��ة 
دانييال  األم  العامة  الرئيسة  برعاية 
ح��روق، وذل��ك نهار الجمعة المقبل 
الثامنة  من الساعة السادسة حتى 
مساء، يليها نخب في المناسبة في 

مسرح المدرسة.

ال��ت��رب��وي��ة في  ال��ع��ل��وم  كلية  اطلقت 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي���وس���ف ال��دف��ع��ة 
الجامعيين  األس��ات��ذة  من  السادسة 
"التربية  الجامعي  الديبلوم  حاملي 
في  الحديثة"،  ال��ط��رائ��ق  الجامعية: 
سليم  األب  الجامعة  رئيس  حضور 
دكاش وعميد الكلية الدكتور فادي 
ومندوبة  الفخرية  العميدة  ال��ح��اج، 
رئ����ي����س ال����ج����ام����ع����ة ل���ل���ب���ي���داغ���وج���ي���ا 
مغيزل  ن��دى  ال��ب��روف��س��ورة  الجامعية 
نصر، مسؤولة قسم التدريب الدائم 
ف���ي ال��ك��ل��ي��ة ص��ون��ي��ا ق��س��ط��ن��ط��ي��ن، 
وج����م����ع م����ن األس�����ات�����ذة وم���س���ؤول���ي 

الجامعة واألهل واألصدقاء.
وتهدف هذه الشهادة المفتوحة 
امام كل أساتذة التعليم العالي في 
الطرائق  على  التدريب  إل��ى  لبنان، 
تندرج في  الحديثة، وهي  التربوية 

إطار التوجهات العالمية التي تعتبر 
مقومات  أه��م  م��ن  الجامعية  التربية 

جودة التعليم العالي.
وأل�������ق�������ت ق���س���ط���ن���ط���ي���ن ك���ل���م���ة 
ت��رح��ي��ب��ي��ة ش��ك��رت ف��ي��ه��ا األس���ات���ذة 
المشاركين على الثقة التي منحوها 
ل��ل��ق��ي��م��ي��ن ع���ل���ى ال����ش����ه����ادة وع��ل��ى 
إدراكهم اهمية العالقة بين أساليب 
التعليم وجودة التعلم، وألنهم قبلوا 
اجل  من  تدريسهم  طرائق  بتحليل 

تطويرها. 
تالها دكاش في كلمة حيا فيها 
متابعة  ال���ت���زم���وا  ال��م��ع��ل��م��ي��ن"ال��ذي��ن 
التطبيقية"،  واألع���م���ال  ال��م��ق��ررات 
األف������راد  ي��خ��ض��ع  ل����م  وت�����س�����اءل "إن 
للتدرب على جودة التعليم، فكيف 
تريدون أن تصنف المؤسسة رائدة 
في تحسين نوعية التعليم كما في 

وحتى  األكاديمية  الخدمات  سائر 
اإلداري������ة؟ أع��ت��ق��د أن ه��ن��اك فرصة 

تتوافر اليوم للكلية".
التدرب  الى "ان  الحاج فأشار  اما 
ع����ل����ى أس�����ال�����ي�����ب ال���ت���ع���ل���ي���م ي��ب��ق��ى 
م�����ن ال����م����ح����رم����ات ل�������دى األس�����ات�����ذة 
ال��ج��ام��ع��ي��ي��ن"، وت���اب���ع م��ت��وج��ه��ا ال��ى 
األساتذة "لقد قبلتم التحدي عندما 
بفضل  الديبلوم.  في هذا  تسجلتم 
بوضعية  قبلتم  الفكري،  تواضعكم 
التعلم  بفكرة  يؤمن  ال��ذي  ال���دارس 

مدى الحياة".
وب��ع��د ت��وزي��ع ال���ش���ه���ادات، القت 
ن�����س�����ري�����ن ح�������م�������دان ك����ل����م����ة ب����اس����م 
األساتذة المتخرجين، أشادت فيها 
ال��ش��ه��ادة  ل��ه��ذه  ال��م��ض��اف��ة  بالقيمة 
أساتذة  أداء  تحسين  على  ووقعها 

التعليم العالي.

في  البلمند  جامعة  مجلس  ال��ت��أم 
ح����رم ال��ج��ام��ع��ة ف���ي س����وق ال��غ��رب 
في حضور كامل اعضائه، وتميز 
بكونه اول اجتماع يعقد في هذا 
تم  ال��ذي  الجديد  التربوي  ال��ص��رح 
اف��ت��ت��اح��ه مطلع ال��س��ن��ة ال��دراس��ي��ة 

الحالية.

جدوله  بنود  المجلس  ون��اق��ش 
ال���ع���ادي ث���م ك����ان ل���ق���اء م���ع ط��الب 
ال��ف��رع واس��ات��ذت��ه، ف��رح��ب رئيس 
بهم  سالم  ايلي  الدكتور  الجامعة 
م���رك���زًا ع��ل��ى أه��م��ي��ة م��وق��ع��ه��م في 
ت���اري���خ ه���ذا ال���ف���رع، ف��ه��م االوائ����ل 
ال��ذي��ن وض��ع��وا ال��م��دم��اك. ث��م دار 

ن����ق����اش ب���ي���ن ال�����ط�����الب ورئ���ي���س 
ال���ج���ام���ع���ة ح�����ول ع�����دد م����ن األم�����ور 

االكاديمية.
ث���م زار ال���وف���د ال��ج��ام��ع��ي ال��م��ق��ر 
ال��ج��دي��د وان��ت��ق��ل ال���ى م��أدب��ة غ��داء 
اق��ام��ه��ا م���س���ؤول ال���ف���رع ال��دك��ت��ور 

كميل نصار على شرفهم.

حملة "ملّون" عالج تفاعلي بواسطة املسرح والسينما 
نعيمة: هدفها التوعية الصحّية والنفسّية للتالمذة يف املدارس

طالب اليسوعية رفضوا إلغاء االنتخابات:
فوضى الديموقراطية أصدق من الديكتاتورية

"أديان" اختتمت مخّيم شبكة املتطوعين:
جلسات عن الدين والتطّرف والقدرات الحوارية

تخريج جامعّيين شاركوا يف الحوار بين الثقافات

:REVIVAتعاون ما بين اللبنانية والعزم  و
لربط البحث العلمي بخدمة املجتمع

إطالق الدليل للمرشدين واملدارس
حول العنف على أساس الجندر

دفعة جديدة من حاملي ديبلوم التربية :
شهادة مفتوحة ألساتذة الجامعات من اليسوعية

مجلس جامعة البلمند التأم يف سوق الغرب

خالل التصوير مع التالمذة.لوحات في معرض في احد النشاطات.

ملكة جمال لبنان سالي جريج تتوسط منى خولي واعضاء في االتحاد الوطني 
للجمعية المسيحية للشابات.
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تكريم الراحل سيف الدين ضناوي 
الرمز الذي ألهم أجياالً من املثّقفين

ريسيتاالت تانغو لسفارة األوروغواي

توزيع جائزة جورج طربيه يف بشمّزين

أق��������ام م���ج���ل���س ب����ل����دي����ة ب��ش��م��زي��ن 
و"الملتقى الثقافي للحوار اللبناني 
- ال���ع���ال���م���ي" و"ت���ج���م���ع ال��ب��ي��وت��ات 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ف�����ي ل����ب����ن����ان" اح���ت���ف���ال 
البروفسور  ال��ش��اع��ر  ت��وزي��ع "ج��ائ��زة 
ج����ورج ط��رب��ي��ه"، ل��م��ن��اس��ب��ة اف��ت��ت��اح 
للسنة  الثقافية  النشاطات  موسم 
ال������ج������دي������دة، ف������ي ق�����اع�����ة ك��ن��ي��س��ة 
القديس جاورجيوس في بشمزين.

وب���ع���د دق���ي���ق���ة ص���م���ت ع����ن روح 
السفير رياض القنطار، ألقى طربيه 
ك��ل��م��ة ت���ح���دث ف��ي��ه��ا ع���ن ان��ط��اق��ة 
تجمع البيوتات الثقافية في لبنان 
من منزله منذ 22 عامًا، مشيرًا إلى 
ال��م��ؤت��م��رات وال���ن���دوات وال��ل��ق��اءات 
التي عقدها  المختلفة  والنشاطات 
ال��ت��ج��م��ع وال��م��ل��ت��ق��ى خ����ال األع�����وام 
ال��م��اض��ي��ة ح��ت��ى األم�����س ال��ق��ري��ب، 
وك����ان آخ���ر ل��ق��اء ل��ل��رئ��ي��س ميشال 
سليمان في القصر الجمهوري وهو 

الداعم الدائم للتجمع. 
ول���ف���ت رئ���ي���س ات����ح����اد ب��ل��دي��ات 
ال��ك��ورة ال��م��ه��ن��دس ك��ري��م ب��و كريم 
إل����ى "ات����خ����اذ ال��م��ف��اه��ي��م ال��ث��ق��اف��ي��ة 
م��ن��ح��ى ج���دي���دًا م���ع ت���ط���ور وس��ائ��ل 
االتصاالت"، وطالب الدولة ب�"سن 
تشجع  هادفة  وقوانين  تشريعات 
عمل هيئات المجتمع المدني أسوة 
ب���ال���دول ال��م��ت��ح��ض��رة". واع��ت��ب��ر أن 

"أهم األسباب التي جمدت الحركة 
الثقافية في مجتمعاتنا هي الحرب 
نحو  الجمود  ه��ذا  واستمر  األهلية، 

30 عامًا".
وشدد على أنه "ال بد من حركة 
تصحيحية على أال تكون مشابهة 
التي اندلعت في تونس  للحركات 
والعراق وليبيا وسوريا ومصر واآلن 
ف��ي ل��ب��ن��ان، وق���د أدت إل���ى م��ا أدت 

إليه من دمار وجمود ويباس".
ب��ل��دي��ة بشمزين  واع��ت��ب��ر رئ��ي��س 
الدكتور فوزي كلش أن "بشمزين 
م��ن��ذ م��ئ��ات األع����وام ك��ان��ت منطلقًا 
ت��زال  وال  والمعرفة  والثقافة  للعلم 
وم���درس���ة بشمزين  أه��ل��ه��ا  ب��ف��ض��ل 
العالية التي تأسست العام 1905". 
وق�����دم ط��رب��ي��ه دروع�����ًا ت��ق��دي��ري��ة 
والفنانة  وكلش  كريم  بو  من  لكل 
ح��ن��ان ب�����ارودي واإلع���ام���ي���ة ك��ارم��ن 
زغ�����ي�����ب واألدي��������������ب غ����������ازي ق��ي��س 
وال��ص��ح��اف��ي س��ع��ي��د ط���ه وال��ف��ن��ان��ة 
عايدة سامة تسلمتها نيابة عنها 
ب���دوره قدم  راغ���دة ج��اب��ر.  السفيرة 
زي��ت��ي��ة لطربيه تمثل  ل��وح��ة  ك��ل��ش 

العيش المشترك في البلدة.
وفي ختام االحتفال كانت تحية 
للفنان ال��راح��ل ودي���ع ال��ص��اف��ي في 
ذك�����رى م���ول���ده، ف���ع���زف األب ج��ان 

جبور على العود وغنى.

����م م����رك����ز ال����ص����ف����دي ال���ث���ق���اف���ي 
ّ
ن����ظ

الشمالي  للبنان  الثقافي  والمجلس 
العلوم،  كلية   - اللبنانية  والجامعة 
العلوم  ل��ت��اري��خ  اللبنانية  والجمعية 
ال��ع��رب��ي��ة وراب����ط����ة ق���دام���ى أس���ات���ذة 
تكريميًا  ح��ف��ًا  اللبنانية،  الجامعة 
للمربي الراحل الدكتور سيف الدين 
ض��ن��اوي، ف��ي ح��ض��ور وزي���ر ال��ش��ؤون 
النائب  درب��اس،  رشيد  االجتماعية 
م��ح��م��د ال���ص���ف���دي، وزي������ر ال���ش���ؤون 
نقيب  درب����اس،  رش��ي��د  االجتماعية 
األط��ب��اء ف��ي ال��ش��م��ال ال��دك��ت��ور إيلي 
حبيب وممثلين عن قطاعات أمنية 
وع���س���ك���ري���ة وس���ي���اس���ي���ة وج��ام��ع��ي��ة 

وعائلة المكرم.
أل��ق��ت ن��ه��ا ال��م��ن��ي��ر ك��ل��م��ة عميد 
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��دك��ت��ور ح��س��ن زي��ن 
ال����دي����ن، ال�����ذي ت���ع���ذرت م��ش��ارك��ت��ه 
وخص فيها كامًا عن الراحل، قال: 
"إنه أحد رواد كلية العلوم، وتلميذ 
ح��س��ن م��ش��رف��ي��ة، ال��رم��ز ال����ذي ألهم 
والمثقفين،  المعلمين  م��ن  أج��ي��ااًل 
وال��ذي ك��ان دائ��م الحضور في فكر 

الدكتور سيف الدين". 
لمؤسسة  العام  المدير  اعتبر  ثم 
الصفدي رياض علم الدين أنه "من 
أن  المجتمع،  تجاه  واجباتنا  صميم 
أبنائه،  إنجازات  على  الضوء  نسلط 
ليس فقط عرفانًا منا بفضلهم علينا 

على  لغيرهم  تشجيعًا  أي��ض��ًا،  وإن��م��ا 
االقتداء بمسيرتهم ومناقبيتهم".

بدوره، تحدث مدير الفرع الثالث 
اللبنانية  الجامعة  في  العلوم  لكلية 
بصمات  ع��ن  ك��ب��ارة  الدكتور غسان 
ال��م��ك��ّرم "ع��ل��ى م��ب��ن��ى ال��ك��ل��ّي��ة، فلن 
ًا من  ت��م��ح��ى م��ن ذاك����رة ج��ي��ل��ن��ا، ب����دء
إس��ه��ام��ه ف��ي ت��أه��ي��ل ت��ل��ك ال��ج��دران 
وال���ق���اع���ات ال���ت���ي ح��ّول��ت��ه��ا ال���ح���روب 
خربة فعلّية... ولن ننسى استخدام 
س���ي���ف ل���ص���داق���ات���ه ف����ي ال��م��دي��ن��ة 
للتمّكن  القاعات  ولتقطيع  للترميم 
غياب  في  التدريس،  في  البدء  من 
المال الازم، أو حّتى الوعود بتأمين 
ذلك المال. ثم أعلن كبارة عن إطاق 
اس����م س��ي��ف ال����دي����ن ض����ّن����اوي على 
مختبر "علم األحياء الجزئي" بمبادرة 
الطبيعّية  العلوم  قسم  رئيسة  م��ن 

الدكتورة كاتيا حداد حرب. 
إل�������ى ك���ل���م���ة رئ�����ي�����س ال���م���ج���ل���س 
الدكتور  الشمالي  للبنان  الثقافي 
ن�����زي�����ه ك������ب������ارة ال�����ت�����ي ج��������اء ف���ي���ه���ا: 
والنفس  النير  الفكر  فيك  "نفتقد 
ال��ه��ي��ن��ة وش����دة ال��ت��ه��ذي��ب وال��ح��س 
ال��ع��م��ي��ق ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة وال���ت���واض���ع 
ال���ج���م واالن���ف���ع���ال ب��ك��ل م���ا ه���و حق 
وح��ق��ي��ق��ة، وال���ع���ن���اد ف���ي ال��م��واق��ف 
الملتبسة واالبتسامة التي ال تفارق 

محّياك...".

أقامت سفارة األوروغواي في لبنان، 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ش���رك���ة س��ول��ي��دي��ر، 
التانغو،  ري��س��ي��ت��االت  م��ن  مجموعة 
في إطار نشاطاتها الثقافية للسنة 
وزي��ر خارجية  يرعاها  وال��ت��ي   2014
األوروغ�����واي. وق���اد ه��ذه المجموعة 
ف��ن��ان��ون أوروغ���وان���ي���ون ي��ت��ق��ّدم��ه��م 
م���غ���َن���ي ال���ت���ان���غ���و ب���ي���ل���س���ون ب��ي��ن��و، 
األوركسترا  البيانو  آلة  ورافقه على 
ال��ف��ي��ل��ه��ارم��ون��ي��ة ف���ي م��ون��ت��ف��ي��دي��و 

الفارو هاغوبيان.
وان��ط��ل��ق��ت ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات مع 
في  الكبرى  القاعة  ف��ي  استعراض 
ب��ل��دي��ة ج��ون��ي��ه، وأب����دى ال��ح��اض��رون 
قّدمته  بما  واستمتاعهم  تقديرهم 
أهم  وتأديتها  بينو  نيلسون  فرقة 
أن��اش��ي��د ال��ت��ان��غ��و وأغ��ان��ي��ه، ب��م��ا في 
 La" ال��وط��ن��ي ال��ت��ان��غ��و  ذل���ك نشيد 

."Cumparista
فنيًا  عرضًا  بينو  نيلسون  وق��ّدم 
 Punta De L’Este م��ط��ع��م  ف���ي 

ف����ي ج���ون���ي���ه. ك���م���ا ق�����اد ال��ف��ن��ان��ون 
ال���ق���ادم���ون م���ن األوروغ��������واي ورش���ة 
ع��م��ل ع���ن أص�����ول ال��ت��ان��غ��و ل��ط��اب 
في  وأس��ات��ذت��ه��ا  الموسيقى  كلية 

جامعة الروح القدس - الكسليك.
وبالتنسيق مع شركة سوليدير، 
خ��ت��م ب��ي��ن��و وه���اغ���وب���ي���ان إق��ام��ت��ه��م��ا 
مبتكر في  تانغو  بعرض  لبنان  في 
ش����ارع أوروغ�������واي وس���ط ال��ع��اص��م��ة 
جهاد  اللبناني  ال��م��غ��ّن��ي  ب��م��ش��ارك��ة 
 The"   وهبي وراقصين من معهد
Academy" بقيادة مازن كيوان. 
وتهدف هذه التظاهرة الثقافية 
األوروغ�����واي  ال��ت��ي نظمتها س��ف��ارة 
إل�����ى ت���وط���ي���د ال����ص����ات م����ع ل��ب��ن��ان 
وتعريف اللبنانيين إلى فن التانغو 
التانغو  إدراج  ت��م  األوروغ�����واي.  ف��ي 
ل����دى األون��ي��س��ك��و  ف���ي ع����ام 2009 
ضمن اإلرث غير المادي لإلنسانية، 
ب��ع��د م��ط��ال��ب��ة ب��ل��دي��ن ج���اري���ن هما 

األرجنتين واألوروغواي. 

مغني التانغو بيلسون بينو في شارع أوروغواي.

بدعوة من مؤسستي "أمم للتوثيق 
وال��ب��ح��وث" و"ه��ي��ا ب��ن��ا"، وف���ي إط��ار 
المشروع الذي تنفذه المؤسستان 
ب��ع��ن��وان "كلنا برسم  ن���دوة  ع��ق��دت 
ال�����ق�����ض�����اء ال�����ع�����س�����ك�����ري؟ ال���ق���ض���اء 
ال���ع���س���ك���ري ب���ي���ن "ه���ي���ب���ة ال����دول����ة" 
و"دولة القانون"، عقدت في فندق 
"م��ي��ت��روب��ول��ي��ت��ان ب�������االس"، ش���ارك 
والقضاة  المحامين  م��ن  ع��دد  فيها 
م��ج��ال حقوق  ف��ي  الناشطين  وم��ن 

اإلنسان.
افتتح اللقاء لقمان سليم بكلمة 
أوجزت المشروع الممول من االتحاد 

األوروبي، وعددت أهدافه، والحظ 
أن أي ح��دي��ث، أو تقرير، ع��ن حال 
حقوق اإلنسان في لبنان، "ال يخلو 
أو مستفيضة"،  ع��اب��رة،  إش���ارة  م��ن 
من  ومحله  العسكري  ال��ق��ض��اء  إل��ى 
منظومة "العدالة" في لبنان، وإلى 
باعتبارها  ال��ع��س��ك��ري��ة"  "ال��م��ح��ك��م��ة 
ال ت��ت��م��ت��ع ب��ال��ض��م��ان��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
الازمة، وال تعلل قراراتها..." ورأى 
"القضاء  النظر في محل  إع��ادة  أن 
"العدالة"  منظومة  من  العسكري" 
في لبنان "أولوية وطنية ومواطنية 

على السواء".

الناشطان في  بعد سليم عرض 
"أمم" و"هيا بنا" رشا األمين ومجيد 
التوثيقية  المشروع  مكونات  مطر 

والبحثية بالتفصيل.
ث����م اف���ت���ت���ح���ت ج���ل���س���ات ال��ع��م��ل 
التي أدارها العميد المتقاعد ناجي 
م���اع���ب، ف��ت��ح��دث ال��م��ح��ام��ي ع��م��اد 
المحامين  نقيب  ممثًا  مارتينوس 
ف��ي ب��ي��روت ج���ورج ج��ري��ج، ووص��ف 
"محاكم  بأنها  العسكرية  المحاكم 
مستقرة  غير  دول  ف��ي  استثنائية 
دي��م��وق��راط��ي��ا وغ��ي��ر س��وي��ة مواطنة 
لبنان". وشدد  وه��ذا كله ال يشبه 

ال����دول����ة ال ت��ق��وم  ع���ل���ى أن "ه���ي���ب���ة 
على  ب��ل  القضاء  ف��ي  العسكر  على 

العسكر الشجاع على الحدود".
م���ن ث���م ق����دم ال��ع��م��ي��د ال��م��ت��ق��اع��د 
مطالعة مستفيضة  م��ارون خريش 
عن بنية المحكمة العسكرية وآلية 
عملها، تاه المحامي طارق شندب 
ال�����ذي ق����دم م��داخ��ل��ة ت��ح��ت ع��ن��وان 
"القضاء العسكري: عدالة بالقانون 

ام عدالة بالكي".
وعرضت مقابلة مسجلة مع وزير 
ال��ع��دل ال��س��اب��ق شكيب ق��رط��ب��اوي 
ال��ذي  المشروع  فذلكة  فيها  ش��رح 

اقترحته اللجنة التي شكلها خال 
قانون  لتعديل  العدل  وزارة  توليه 

القضاء العسكري.
ث�����م ك����ان����ت م����داخ����ل����ة ل��ل��ن��اش��ط 
ال��ح��ق��وق��ي ودي�����ع األس���م���ر ب��ع��ن��وان 
"اس���ت���ق���ال���ي���ة ال����ق����ض����اء ال��ل��ب��ن��ان��ي 
ون�����زاه�����ت�����ه ع����ل����ى م����ح����ك ال���م���ح���اك���م 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة". أم���ا ال��خ��ت��ام ف��ك��ان 
ال��ذي  القاضي بيتر ج��رم��ان��وس  م��ع 
ج��������اءت م���داخ���ل���ت���ه ب����ع����ن����وان "ف���ي 
م���واج���ه���ة اإلره����������اب: ه����ل ال��ق��ض��اء 

العسكري هو الحل األمثل؟".
وأج��م��ع��ت ال��م��داخ��ات ع��ل��ى أن 

ال��ق��ض��اء ال��ع��س��ك��ري ف���ي ل��ب��ن��ان ال 
ي��م��ك��ن��ه االس����ت����م����رار ع���ل���ى م����ا ه��و 
ع��ل��ي��ه، ل��ك��ّن ال��ل��ق��اء ش��ه��د نقاشًا 
ال��ح��ّدة بين الداعين   م��ن 

ُّ
ل��م ي��خ��ل

بعض  مع  ابتداًء  عليه  اإلبقاء  إلى 
اإلص�����اح�����ات، وب���ي���ن ال��م��ط��ال��ب��ي��ن 
م���دخ���ًا  ي����ك����ون أي إص�������اح  ب������أن 
إل�������ى ت���ق���ل���ي���ص ن����ه����ائ����ي ل�������دوره 
ف���ي إط�����ار م��ن��ظ��وم��ة ال���ع���دال���ة ف��ي 
ل��ب��ن��ان. وك��ان��ت أب����رز ال��م��داخ��ات 
ل��ل��م��ح��ام��ي��ي��ن ص��ل��ي��ب��ا ال���ح���اج وع��م��ر 
علي  الدكتور  والناشطين  المراد 

الشيخ عمار واألب هادي العيا.

كلنا برسم القضاء العسكري... دعوات لإلبقاء عليه وإصالحه

نيكول طعمة

ي��ك��ت��س��ب ي���وم ال��ث��ان��ي وال��ع��ش��ري��ن 
ومعنى  أهمية  ال��ث��ان��ي  تشرين  م��ن 
لما  اللبناني  الشعب  ل��دى  مميزين 
ال��رم��ز  ان��ج��از يمثل  م��ن  ف��ي��ه  تحقق 
ال��وط��ن��ي األه����م ل��ع��ي��د االس��ت��ق��ال، 
م����ا ي���ج���ع���ل م����ن ال�����ذك�����رى م��ن��اس��ب��ة 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ف���ي ذات���ه���ا، ف��ك��ي��ف إذا 
أح���ي���اه���ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ه����ذه ال��س��ن��ة 
وس���ط م��ا ع��ص��ف وي��ع��ص��ف ب��ال��ب��اد 

من أخطار داهمة؟
"اإلي�����د ب����اإلي����د... م��وح��دي��ن من 
أج������ل ل����ب����ن����ان"، ه�����و ش����ع����ار ح��م��ل��ة 
جمعية "احتفاالت بيروت"، ليثبت 
ال��ش��ع��ب ان����ه ال ي�����زال م���وج���ودًا في 
لبنانه، "البلد الذي يبقى ويستقر 
ويستمر بتشابك االيدي من شماله 

الى جنوبه، وبتحصينه من تقسيم 
ال��ن��ف��وس ف��ي��ه"، ه��ذا م��ا ب��ادرت��ن��ا به 
رئيسة جمعية "احتفاالت بيروت" 
ن����ج����وى ب����������ارودي ف�����ي ل���ق���ائ���ه���ا م��ع 

"النهار".
انها  الجمعية  ب��ارودي عن  تقول 
العام  تأسست  ال��رب��ح،  تتوخى  "ال 
اح��ي��اء  ه���و  ل���ه���دف وط���ن���ي،   2012
ذكرى عيد االستقال باقامة حفل 
فيه  ي��ش��ارك  تقليدي،  غير  م��دن��ي 
السياسيون  فقط  وليس  الشعب 
وال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ون. ف��ب��ع��دم��ا شهد 
لاستقال  ال����70  ال��ذك��رى  احتفال 
الفتًا، شارك  نجاحًا  المنصرم  العام 
فيه نحو 3 آالف مدني من جمعيات 
وك��ش��اف وم��ؤس��س��ات، ق��ررن��ا ه��ذه 
ال��س��ن��ة ف��ي ال��ذك��رى ال�����71 تجسيد 
المناسبة الوطنية بحدث مميز من 

حتى  تستمر  حملة  تنظيم  خ���ال 
نهاية الشهر الحالي".

وإي���م���ان���ًا م��ن��ه��ا ب��ل��ب��ن��ان ال���واح���د، 
ت���ط���ل���ق "اح�����ت�����ف�����االت ب�����ي�����روت" او 
حملتها   Beirut Celebrations
"االي����د ب���االي���د"، ب��دع��م م��ن مجلس 
ال��وزراء وبلدية بيروت ومشاركتها، 
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  م����ع  وب����ال����ت����ع����اون 
ال���س���ي���اح���ة،  ووزارة  وال����ب����ل����دي����ات 
وق��وى  اللبناني  ال��ج��ي��ش  وب���م���ؤازرة 

االمن الداخلي.
قبل أن تشرح تفاصيل الحملة، 
دع����ت ب������ارودي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن اف����رادًا 
وجمعيات، هيئات ونقابات، احزابًا 
واص����ح����اب م���ه���ن ح������رة، ال�����ى ش��ب��ك 
االي��دي "في حدث نأمل ان يكون 
م���دوي���ًا وي���ص���ل ص�����داه ال����ى ال��ع��ال��م 
أج���م���ع، ك���رس���ال���ة ت��أك��ي��د وح��دت��ن��ا 

ب��ع��ق��ول��ن��ا  ن���ق���ول  وت��م��اس��ك��ن��ا، وان 
اراؤن���ا  اختلفت  مهما  ان��ن��ا  وق��ل��وب��ن��ا 
وع��ق��ائ��دن��ا ن��ب��ق��ى م��وح��دي��ن تحت 
علم واح���د ووط���ن واح���د ه��و لبناننا 

الواحد".
 ث����������������اث م������������راح������������ل ل����ل����ح����م����ل����ة

االي��������د ب������االي������د، ح���م���ل���ة م�����ن ث���اث 
"انطلقت  ب����ارودي،  تقول  م��راح��ل، 
االول  تشرين  ف��ي  االول���ى  المرحلة 
ال��ف��ائ��ت ب��اط��اق م��وق��ع ال��ك��ت��رون��ي، 
ال���ع���ال���م  ف����ي  ن����وع����ه  م����ن  االول  ه����و 
وع���ب���ر   ،)Holding Hands(
التواصل االجتماعي، يمكن  مواقع 
واالن��ض��ام  ال��خ��اص��ة  الصفحة  زي����ارة 
www. :ال�����ع�����ن�����وان ع����ل����ى  ال����ي����ه����ا 

unitedhands.me، والتي عبرها 
سيشارك اللبنانيون بشبك االيدي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  االرض  م���س���اح���ة  ع���ل���ى 

ب�����ه�����دف ان������ش������اء اط���������ول س��ل��س��ل��ة 
بشرية، لتسجيل رقم عالمي جديد 
وال��ت��ع��ب��ي��ر م���ن خ��ال��ه ع���ن التمسك 

بأواصرنا وتواصلنا وتكافلنا".
ع��اص��م��ة للجميع،  ب���ي���روت،  وف���ي 
وت���ح���دي���دًا ف����ي س���اح���ة ال���ش���ه���داء، 
تضيف بارودي، ستنطلق الجمعية 
في المرحلة الثانية من الحملة عند 
ال��س��ب��ت 22 تشرين  ال��ث��ال��ث��ة ظ��ه��ر 
 United كلمة  بتشكيل  ال��ث��ان��ي، 
)U( ي��ت��ش��ك��ل من  وج��ع��ل ح���رف ال�������
الكشاف  اتحاد  2500 شخص من 
االهلية وعدد  والجمعيات  اللبناني 
من المدراس ودور االيتام، "وذلك 
في  قياسي  رق��م  وتوثيق  لتحطيم 
 Guinness( م���ؤس���س���ة  ح����ض����ور 
ذل���ك  ك����ل   .)World Record
نتحدى  العالم  ال��ى  رس��ال��ة  لتوجيه 

فيها ك��ل م��ت��رب��ص ب��ه��ذا ال��ب��ل��د وال 
يعمل لخيره، لنقول اننا شعب حي 

وموحد".
الحملة  ان  ال���ى  ب�����ارودي  وت��ش��ي��ر 
االنترنت ستنتهي  عبر  ب��دأت  التي 
ال��ث��ان��ي��ة ظهر  ال��س��اع��ة  ع��ل��ى االرض 
االحد 30 الجاري، "وننتظر مشاركة 
ال��م��واط��ن��ي��ن م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق 
ب���ال���ن���زول ال�����ى ال���س���اح���ل ال��ل��ب��ن��ان��ي، 
م��ن ع��ك��ار وح��ت��ى ص���ور، ل��م��دة عشر 
بشرية  سلسلة  وتشكيل  دق��ائ��ق، 
ت��م��ث��ل االص�������رار ع��ل��ى ص����ون ارض��ن��ا 
وحمايتها وتماسك اهلها وترابطهم 
ورفضهم القمع والتباعد". وستعلن 
الجمعية عن نقاط التجمع الحقًا في 

وسائل االعام.
ي��ش��ار ال���ى أن ال��ص��ل��ي��ب االح��م��ر 
اللبناني والدفاع المدني سيوجدان 
ع��ل��ى ال���ط���رق، اض���اف���ة ال���ى م��واك��ب��ة 
القوى االمنية والجيش بالطوافات 
لتصوير الحدث على طول الساحل 
الذي يحتاج الى 120 الف شخص 

لتغطيته.
وب���ف���خ���ر ك���ب���ي���ر ت���ص���ف ب�������ارودي 
ال��س��ل��س��ل��ة ب��أن��ه��ا "ت��م��ث��ل ال��س��ي��اج 
ال���م���ص���ن���وع م����ن ت���اص���ق االك���ت���اف 
وتشابك االيدي، الذي طالما حمى 
ويجعله عصيًا  ال��ب��ل��د  ه���ذا  وي��ح��م��ي 
على اعدائه". وبالمشاركة في هذه 
تحقيق  الشعب  يستطيع  الحملة 
التغيير المرجو وابعاد كل االخطار 

المتربصة بالوطن". 
لبنان، فهل  إنها فرصة لخاص 

نقتنصها؟

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

ماريا الهاشم

ت��ن��ق��ل��ت ك��ل��م��ات م���ع���رض ال��ك��ت��اب 
ال����ف����رن����ك����وف����ون����ي وح����ك����اي����ات����ه ف��ي 
وتواقيع  ع��دة  ن��دوات  بين  "البيال" 
ال����ص����ال����ون  ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا  ع����ل����ى  درج 
الندوات  ه��ذه  من  سنويًا.  الثقافي 
واح��دة ح��ول كتاب أن��ط��وان عساف 
"ه����اب����ي����م����وس ب�������اب�������اس"، ب���ع���ن���وان 
"البابوية، فرنسا ومسيحيو الشرق" 
حضرها السفير البابوي المونسيور 
الدكتور  وقدمها  كاتشيا،  غبريالي 
ال��ذي عاد بالزمن إلى  أنطوان نجيم 
للمسيحيين،  ال��غ��رب��ي��ة  ال��م��س��اع��دة 
قائًا: "نستطيع أن نشكك في هذا 
الدعم، لكنه أمد المسيحيين بجرعة 

أمل".
أما األب جورج حبيقه فاستخلص 
من الكتاب تجّسد الروح القدس في 

التاريخ. وتوقف عند لبنان المذكور 
70 م���رة ف��ي اإلن��ج��ي��ل، وال����ذي "ه��و 
رم���ز ال��ح��ي��اة، ف��ه��ل س��ي��ع��رف ال��م��وت 
يومًا؟". أما الشرق األوسط فتشوبه 
ال�����ف�����وض�����ى، ل���ك���ن���ه أي�����ض�����ًا ت���ن���اغ���م 
المشكلة  أن  واعتبر  المتناقضات. 
الكبرى التي ترتكز عليها اإلنسانية 
المساحة  هو  ولبنان  التعايش.  هي 
األفضل للقاء. ورأى أن ما يميز هذا 
البلد هو علمانيته، إذ إن ال دين له، 
على خ��اف ال��ب��ل��دان األخ����رى... هذا 

ال�"لبنان" خالد. 
ال��م��ؤل��ف ع��س��اف اس��ت��رج��ع سبب 
حين  كتابته،  ي��رد  لم  كتابًا  تأليفه 
ك����ان ف���ي روم������ا، م��وض��ح��ًا أن معنى 
عنوان الكتاب هو "بابا واحد". ورأى 
أن طريقة انتخاب البابوات لم تكن 
سهلة على اإلطاق، عزلة تامة وزهد 
الروح  انتظار حلول  الطعام في  في 

ال��ق��دس. وع���اد إل���ى اس��ت��ق��ال��ة البابا 
بينيديكتوس ال�16 وما أثير حولها 
من جلبة، إذ اعتبرت أوساط كثيرة 
أن���ه ال��ب��اب��ا األخ���ي���ر، وت��خ��وف��ت أخ��رى 
ب��اب��ا إف��ري��ق��ي أس��ود  م��ن أن ينتخب 
البشرة، ال يرضي المتعصبين. البابا 
الناس،  عند  الدهشة  ي��زرع  الحالي 
ب��ب��س��اط��ت��ه وتخليه  ف��اج��أه��م  إن���ه  إذ 
ع����ن ال���ك���ث���ي���ر م����ن م����ظ����اه����ر. ع��ظ��م��ة 
روم����ا ف���ي رأي����ه ه���ي أن��ه��ا احتفظت 
بالمخطوطات الوثنية، ولم تحرقها 
لمجرد أنها ضدها. واستنتج أن في 
روما الحل لمشكات "الجنون" التي 
ت��ج��ت��اح ال�����دول، ف��ض��ًا ع��ن غموض 

التاريخ، والروحانية.
"ماذا يمكن البابا أن يفعل" سأل 
األب ت����وم س��ي��ك��ي��ن��غ ال�����ذي أج����اب: 
التي  المعنوية  السلطة  أواًل  "ث��م��ة 
ل��ه وزن خ��اص.  ب��ه��ا. ك��ام��ه  يتمتع 

ث����م ه���ن���اك ال���ف���ع���ل ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي 
ال����ذي ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون ذا ت��أث��ي��ر. 
يقدم  أن  الفاتيكان  يستطيع  كما 
جانب  إل��ى  اإلنسانية،  المساعدات 
م��ن��ظ��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن���ي. وأن 
ي��غ��ادروا  أال  إل��ى  المسيحيين  ي��دع��و 
أراض��ي��ه��م، ول��ك��ن��ه ف��ي سبيل ه��ذه 
ال��غ��اي��ة ي��ج��ب أن ي���رص���د ال��وس��ائ��ل 
ال����ازم����ة ل���ذل���ك وال����ت����ي ت���ب���دو ح��ت��ى 
أن  ي��م��ك��ن��ه  ك���م���ا  م���ت���واض���ع���ة.  اآلن 
ي���ط���ل���ق دع���������وات ل����ص����اة م�����ن أج���ل 
م���س���ي���ح���ي���ي ال�����م�����ن�����ط�����ق�����ة... ه�����ذه 
ال���وس���ائ���ل ك��ل��ه��ا م����ح����دودة، ول��ك��ن 
ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س ال ي��ح��ب��ذ أش��ك��ال 
لمحاربته  األول���ى  الطريقة  ال��ع��ن��ف. 
ف��ي رأي��ه ه��ي ال��ص��اة". وخلص إلى 
أن المسيحيين في أزمة نظرًا إلى ما 
يتعرضون له من اضطهاد، غير أن 
وسائل اإلعام األوروبية تمر بصمت 

ال���واق���ع، إذ إن��ه��ا تكترث  ع��ل��ى ه���ذا 
أوروب��ا  "ففي  للجزء،  تأبه  وال  للكل 
مثًا الجئون سوريون، القليل منهم 
ل��ك��ن أح����دًا ال يوليهم  م��س��ي��ح��ي��ون، 

عناية خاصة لكونهم مسيحيين".
تصنع  التي  الكلمات  تاريخ  "ع��ن 
الدكتور عبده قاعي  تواريخ" كتاب 
النهار"،  "دار  جناح  في  وقعه  ال��ذي 
ف��ي��ه��ا  ق����ال����ت  ن�������دوة  ح����ول����ه  ودارت 
ال��دك��ت��ورة أم���ل دي��ب��و: "ي��ب��ح��ر قاعي 
وقيمتها  الكلمات،  خلف  رح��ل��ة  ف��ي 
وج��رأة  ووض���وح  ببساطة  الحقيقية، 
وصفات أخرى. لهذا الباحث مهمات 
ع���دي���دة أه��م��ه��ا ش���د ال����وث����اق أق���رب 
فأقرب مع الكلمات. يرى أن الحضارة 
تحمي  كيف  دوم��ًا  عرفت  اإلنسانية 
اإلن���س���ان م��ن طبعه ال��دف��اع��ي. رج��ل 
الحوار عنده هو البابا بينيديكتوس 
ال������16. ال��ي��وم ج����دار ال���ح���وار م��ه��دوم، 

"ليست  وختمت:  منقطع".  وال��ح��وار 
ال���م���رة األول������ى ي��ح��ت��ف��ي ف��ي��ه��ا ق��اع��ي 
ب��ال��م��واط��ن��ي��ة، ف���ه���ذا م���ا ي��ف��ع��ل��ه في 
ح���ي���ات���ه ك����ل����ه����ا... اس���ت���ف���ز ف�����ّي ه���ذا 
الكتاب مجموعة أشياء: امحاء الذات، 
اإلن��س��ان��ي��ة، واإلص���غ���اء إل���ى اآلخ�����ر... 
منخرطين  تجعلنا  وأكثر  كلها  ه��ذه 

في قراءة الكتاب".
ع���ل���ى ض���ف���ة ال����ت����واق����ي����ع، وق��ع��ت 
ج���ورج���ي���ا م���خ���ل���وف "ط���ع���م ال���ش���رق" 
"ال��ب��رج"، وغريس  ف��ي جناح مكتبة 
م��ت��ري ي��ون��س وق��ع��ت "ت��رج��م��ة أدب 
الشباب" في جناح مكتبة "لوبوان"، 
فيما وق��ع زاه��ي ح��داد "ف��ي سعادة 
ي��اي��ا" ف��ي ج��ن��اح "ت���ام���ي���راس". كما 
ف��ي جناح  "القطة"  رب��اح  وقعت الرا 

مكتبة "أنطوان".

maria.hachem@annahar.com.lb
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معرض الكتاب الفرنكوفوني يف يومه الثالث تواقيع وندوات
إبحار نحو كلمات تصنع تواريخ للبنان والشرق 

من المؤتمر الصحافي إلطالق المشروع برعاية وزير السياحة ميشال فرعون.

في ندوة كتاب عبده قاعي. 

شعار الحملة.

)ميشال صايغ( أنطوان عساف متحدثًا في الندوة عن كتابه. 
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)و ص ف، رويترز، أ ب(

مقاتلين  النصرة"  "جبهة  حشدت 
الحدود  على  الهوى  باب  معبر  عند 
ال���س���وري���ة - ال���ت���رك���ي���ة، ف����ي م����ا ب���دا 
محاولة النتزاع السيطرة على الممر 
المعارضة  الحيوي من مقاتلين من 

السورية.
وت�����أت�����ي ه������ذه ال����خ����ط����وة ب��ع��دم��ا 
اكتسحت الجبهة االسبوع الماضي 
ب���ل���دات وق����رى ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ادل���ب 
بشمال غرب سوريا، بعدما انسحبت 
الفصائل  أح���د  "ح����زم"  ح��رك��ة  منها 
س��وري��ا"،  ث��وار  و"جبهة  المعارضة، 
اح���دى ك��ب��رى ال��ق��وى ال��م��ق��ات��ل��ة في 
ال���م���ع���ارض���ة ال����س����وري����ة، وف���ص���ائ���ل 

مقاتلة وفصائل اسالمية.
 في غضون ذلك، أفاد "المرصد 
ال���س���وري ل��ح��ق��وق االن����س����ان" ال���ذي 
ي���ت���خ���ذ ل����ن����دن م����ق����را ل�����ه ف�����ي ب���ري���د 
ال��ك��ت��رون��ي ان "ط���ائ���رات االئ��ت��الف 
الدولي - العربي دمرت عربات تابعة 
بعضها  االس��الم��ي��ة  ال��دول��ة  لتنظيم 
م��زود رش��اش��ات ثقيلة ف��ي منطقة 
منبج  لمدينة  الغربي  بالريف  القرة 
ال���واق���ع���ة ف���ي ري����ف ح��ل��ب ال��ش��م��ال��ي 
الشرقي... مما ادى الى مقتل وجرح 

عدد من مقاتليه".
وأوض��ح مدير المرصد رام��ي عبد 
ال��رح��م��ن أن ال���غ���ارات ح��ص��ل��ت بعد 
م��ن��ت��ص��ف ل���ي���ل االح������د - االث���ن���ي���ن، 
وان "اآلل����ي����ات ال���ت���ي دم�����رت ت��م��ام��ًا 
ول����م ي��ع��رف ع���دده���ا ك��ان��ت متجهة 
ن��ح��و م��دي��ن��ة ع��ي��ن ال��ع��رب )ك��وب��ان��ي 

بالكردية( لمؤازرة مقاتلي التنظيم 
ف��ي ال��م��دي��ن��ة". وأش����ار ال���ى أن 20 
رجال ينتمون الى التنظيم قتلوا في 
غارات االئتالف على كوباني وريف 
م��ن��ب��ج وم��دي��ن��ة ال��م��ي��ادي��ن ف���ي دي��ر 
ال���زور، بينما قتل أرب��ع��ة آخ���رون في 
قتل  حيث  كوباني  في  اشتباكات 

ايضا مقاتالن كرديان.
وت��ت��ع��رض م��دي��ن��ة ع��ي��ن ال��ع��رب، 
ث��ال��ث��ة ال��م��دن ال��ك��ردي��ة ف��ي س��وري��ا 
ف��ي محافظة ح��ل��ب، منذ  وال��واق��ع��ة 
16 ايلول لهجوم من تنظيم "الدولة 
م��ح��اول��ة للسيطرة  االس��الم��ي��ة" ف��ي 

االك���راد  المقاتلون  ويظهر  عليها، 
م���ق���اوم���ة ش���رس���ة ل����ه. وي���ق���ات���ل ال��ى 
كتائب  من  ع��رب  مقاتلون  جانبهم 
م���ع���ارض���ة ل��ل��ن��ظ��ام. وان���ض���م ال��ي��ه��م 
مساء الجمعة 150 مقاتال من قوات 
المدينة  دخلوا  العراقية  البشمركة 

من طريق تركيا.
وت���س���اع���د ال�����غ�����ارات ال��م��ت��واص��ل��ة 
على  الدولي  االئتالف  يشنها  التي 
المناطق الخاضعة لسيطرة "الدولة 

دمرت طائرات االئتالف الدولي آليات 
تابعة لتنظيم "الدولة االسالمية" في 

شمال سوريا كانت في طريقها الى مدينة 
كوباني المعروفة أيضًا بعين العرب، وقت 
تقصف قوات البشمركة تجمعات التنظيم 

في اطار مساندتها لـ"وحدات حماية 
الشعب" الكردية في المدينة الحدودية 

مع تركيا.

)أ ب( أطفال أكراد سوريون من كوباني في مخيم لالجئين في سروج قرب الحدود التركية – السورية امس.  

"النصرة" تحشد مقاتلين على معبر باب الهوى قرب تركيا
"داعش" يسيطر على حقل ثاٍن للغاز ويعدم ثمانية

شهدت كوباني تباداًل للنار 
واشتباكات متقطعة بين 
"وحدات حماية الشعب" 

ومسلحي "داعش"

نتائج الغارات الجوية
ضد الدولة اإلسالمية

"النيويورك تايمس":
ال أحد يعرف ما يجري 

كتب توماس فريدمان: "ترافقت سيطرة الدولة اإلسالمية على 
مناطق واسعة من العراق وسوريا وموجة من خطف الصحافيين 

وقطع رؤوسهم. واليوم ال يجرؤ اي صحافي على الذهاب الى 
هناك ألنه يعرض حياته للخطر. لذا تخوض الواليات المتحدة 
اليوم حربًا طويلة في الشرق األوسط من دون تغطية صحافية 
أو مصورين... ان عدم وجود مراسلين صحافيين هناك يجعلنا 

غير قادرين على االجابة عن عدد من االسئلة مثل كيف تتقدم 
الغارات الجوية األميركية، وهل هذه الغارات تقرب مقاتلي داعش 
من القوى السنية المحلية أم العكس؟ وما الذي يدفع العديد من 
االشخاص الى االنضمام الى هذه الحركة الجهادية؟ وهل وّجهنا 

اليهم الرسالة الصحيحة؟... تبلغنا الدولة اإلسالمية ما تريده عبر 
تويتر وفايسبوك، وتخفي عنا كل شيء آخر. ومن دون تغطية 
صحافية مستقلة على االرض، ال يمكننا فعاًل معرفة ما يجري".

"الواشنطن بوست": 
نقاش لالستراتيجية 

األميركية

كتب ديفيد أغناثيوس: ")...( منذ عودتي الى الواليات 
المتحدة سمعت عددًا من المسؤولين األميركيين يتحدثون عن 
استراتيجية القتال ضد الدولة اإلسالمية. ومثلما اعترف أمامي 

أحدهم، تتطلب المعركة الكثير من الصبر، واهدافها في العراق 
اوضح من اهدافها في سوريا. وفي الواقع ان الخطط األميركية 
تتطلب المزيد من الوضوح وتحتاج الى نقاش عام. حتى اآلن 

يركز القادة األميركيون على القيام بخطوات صغيرة، وقد 
حققت الواليات المتحدة نجاحات محدودة من خالل غاراتها 

مثل فك الحصار عن اإليزيديين في جبل سنجار، والدفاع عن 
أربيل. لكن العمليات الخطرة مثل استعادة السيطرة على 

الموصل ال تزال بعيدة... ".

"اإليكونوميست": 
كوباني مقبرة 

للجهاديين

")...( الدفاع األميركي عن كوباني سببه ان سقوطها أمام 
عدسات المصورين الموجودين في الجانب التركي من الحدود 
سيزيد االنتقادات لالدارة األميركية للمعارك ضد داعش، كما 

هو اعتراف أميركي باهمية قتال األكراد السوريين، وامكانية 
تحول كوباني مقبرة للجهاديين".

في الصحافة العالمّية

السيسي يأمر بتعويضات لسكان رفح
ويحّذر من فتنة بين "أهالي سيناء والدولة"

)أ ش أ، و ص ف، أ ب(

ان��ف��ج��رت ق��ن��ب��ل��ة أث���ن���اء ع��م��ل ق���وات 
مصرية في هدم منازل على الحدود 
م����ع ق����ط����اع غ�������زة، ف����ي إط�������ار ج��ه��ود 
الق���ام���ة م��ن��ط��ق��ة ع����ازل����ة، ب��ي��ن��م��ا أك��د 
الرئيس المصري المشير عبدالفتاح 
ال���س���ي���س���ي وج�������ود م�����ح�����اوالت ت��ق��ف 
وراءه��ا جماعة "اإلخ���وان المسلمين" 
لبث بذور الفرقة بين سكان سيناء 

والدولة.
وه���و ك���ان ي��ت��ح��دث خ���الل م��ن��اورة 
"ب��در  ع��ن��وان  تحمل  الجوية  للقوات 
2014". ورأى أن الهجوم األخير في 
س��ي��ن��اء ع��ل��ى ال��ج��ن��ود ك���ان "م��ح��اول��ة 
روح  وب��ث  المصريين  عزيمة  لكسر 
الفرقة واالنقسام بينهم والتشكيك 
ف���ي ق��درت��ه��م ع��ل��ى م��واص��ل��ة ط��ري��ق 

التنمية والحرية".
وشدد على عدم مشاركة القوات 
المسلحة في أي عمليات أخيرًا خارج 
الحدود، في ما بدا ردًا على اتهامات 

ليبية.
وح���ي���ا ال��س��ي��س��ي س���ك���ان س��ي��ن��اء، 
ق��ائ��اًل إن "ب��ع��ض األط����راف يحاولون 
ب���ث ب�����ذور ال��ف��ت��ن��ة واالن���ق���س���ام بين 
أه��ال��ي س��ي��ن��اء وال���دول���ة ال��م��ص��ري��ة"، 
م���وض���ح���ًا أن "م�����ا ي���ت���م ات�����خ�����اذه م��ن 
إجراءات في سيناء يستهدف حماية 
األمن القومي". لكنه دعا إلى السعي 

المنطقة  أهالي  معاناة  تخفيف  إل��ى 
وتحسين أحوالهم المعيشية بشكل 
مجزية  ت��ع��وي��ض��ات  و"دف����ع  مستمر، 
للمساكن التي تم إخالؤها في رفح". 
جنيه،  بمليار  التعويضات  ���درت 

ُ
وق

دوالر.  م��ل��ي��ون   140 ي������وازي  م���ا  أي 
"ل��ن ننسى  وخ��اط��ب سكان سيناء: 

تضحياتكم".
وش��دد الرئيس المصري على أن 
واهمة  المسلمين"  "اإلخ����وان  حركة 
إذ "تتخيل أنها تستطيع أن تفصل 
سيناء عن الوطن األم وتحويلها إمارة 

تكون شوكة في خاصرة مصر".
وفي رفح حيث ال يزال منع التجول 
منذ الخامسة مساء ساريًا، لم تسجل 
إص�����اب�����ات ف����ي م���ك���ان ت��ف��ج��ي��ر ه���دم 
المنازل. وتم حتى اآلن تدمير 300 
م���ن أص����ل 800 م���ن���زل، وه����ذا إج����راء 

يتضرر منه عشرة آالف شخص.
ق���ررت محكمة  آخ���ر،  ع��ل��ى صعيد 
المستشار  برئاسة  القاهرة  جنايات 
إرج��اء محاكمة  أحمد صبري يوسف 
ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق ال���م���ع���زول محمد 
مرسي و14 متهما آخ��ري��ن م��ن ق��ادة 
"اإلخوان المسلمين" إلى غد األربعاء، 
وذل��ك في قضية اتهامهم بارتكاب 
ج�����رائ�����م ق���ت���ل وال������ش������روع ف�����ي ق��ت��ل 
ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن ال��م��ن��اه��ض��ي��ن ل��إع��الن 
ال���دس���ت���وري ال��م��ك��م��ل ال����ذي أص���دره 

مرسي في تشرين الثاني 2012.

ومحيطها  كوباني  ف��ي  االس��الم��ي��ة" 
وكانت آخرها اربع ليال استنادا الى 
ال��م��رص��د، ف��ي اع��اق��ة ت��ق��دم مقاتلي 

التنظيم المتطرف.
وش�����ه�����دت ع���ي���ن ال�����ع�����رب أم���س 
متقطعة  واشتباكات  للنار  ت��ب��اداًل 
ب���ي���ن م���ق���ات���ل���ي "وح�����������دات ح��م��اي��ة 
"الدولة  تنظيم  ومسلحي  الشعب" 

االسالمية" على محاور عدة.
وقصفت قوات البشمركة اآلتية 
من اقليم كردستان العراق تجمعات 
ل��ت��ن��ظ��ي��م "ال���دول���ة االس���الم���ي���ة" في 

المدينة.
واعلنت "وحدات حماية الشعب" 
في بيان االح��د في حسابها بموقع 
"تويتر" ان "ق��وات البشمركة التي 
كوباني  ف��ي  المقاومة  ال��ى  انضمت 
ش���ارك���ت ف���ي ع��م��ل��ي��ة م��ش��ت��رك��ة مع 
وحداتنا... واستهدفت االرهابيين 
ال�����م�����ت�����م�����رك�����زي�����ن ق����������رب ك����وب����ان����ي 

بالمدفعية الثقيلة".
وأع��ل��ن رئ��ي��س اق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان 

ال���ع���راق م��س��ع��ود ب����ارزان����ي االس���ب���وع 
ع��ي��ن  ف�����ي  االك������������راد  ان  ال����م����اض����ي 
"ان��ه��م ال يحتاجون  اب��ل��غ��وه  ال��ع��رب 
البشمركة"  م��ن  مقاتلة  ق���وات  ال��ى 
ب��ل ال��ى "ق���وات دع���م"، وان القوات 
التي أرسلت "هي فقط قوة اسناد 

وتأمين الدعم". 

حقل جحار
ال���ى ذل���ك، ق���ال م��ق��ات��ل��و "ال��دول��ة 
االسالمية" إنهم سيطروا على حقل 
ح��م��ص بوسط  ف��ي محافظة  ل��ل��غ��از 
البالد، وهو الثاني يسيطرون عليه 
خالل اسبوع بعد معارك مع القوات 

الحكومية.
وأورد موقع "سايت" الذي يتابع 
م���واق���ع ال���ح���رك���ات ال���ج���ه���ادي���ة على 
اإلنترنت ان التنظيم المتشدد نشر 
18 ص����ورة ع��ل��ى وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي تظهر فيها راية التنظيم 
جحار  على حقل  مرفوعة  المتشدد 
للغاز، وشركة مهر لضخ الغاز ونحو 

تسعة حواجز مدعمة بالعتاد، بينها 
دبابتان وسبع سيارات رباعية الدفع 

وعدد من االسلحة اآللية الثقيلة.
وس������ب������ق ل����م����ق����ات����ل����ي "ال�������دول�������ة 
حقل  على  سيطروا  أن  االسالمية" 
ال��ش��اع��ر، وه���و أك��ب��ر ح��ج��م��ًا، ف��ي 30 

تشرين االول.
ال����ى ان حقل  ال��ت��ن��ظ��ي��م  وأش������ار 
الشاعر والمواقع المحيطة به صارت 
ا م���ن "أراض������ي ال���خ���الف���ة"، وان  ج�����زء
ج��ن��وده��ا ي��ت��ق��دم��ون "ب��ف��ض��ل ال��ل��ه" 

ويغزون مناطق جديدة.

اعدامات
التنظيم ثمانية مقاتلين  واع��دم 
ف���ي ك��ت��ائ��ب م��ع��ارض��ة ب��ع��د تسليم 
أن���ف���س���ه���م، وص���ل���ب���ه���م ف����ي م��دي��ن��ة 
ال��ب��وك��م��ال ال��س��وري��ة ال��ح��دودي��ة مع 

العراق.
ب��ي��ان للمرصد: "أع��دم  وج���اء ف��ي 
ثمانية  االس��الم��ي��ة  ال���دول���ة  تنظيم 
التابعة  البوكمال  مدينة  في  رج��ال 

التنظيم  )ت��س��م��ي��ة  ال���ف���رات  ل���والي���ة 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال���ح���دودي���ة ال���س���وري���ة - 
ال���ع���راق���ي���ة(، ب��ت��ه��م��ة ق���ت���ال ال���دول���ة 
اإلس���الم���ي���ة"، م��وض��ح��ًا ان "ال���رج���ال 
الثمانية كانوا مقاتلين في كتائب 
مقاتلة، وسلموا أنفسهم قبل أيام 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة اإلس���الم���ي���ة ال���ذي 
ع��ن��د دوار  ب��إع��دام��ه��م وصلبهم  ق���ام 
ال��ط��ي��ارة ف��ي م��دي��ن��ة ال��ب��وك��م��ال في 

الريف الشرقي لمدينة دير الزور".
أع��دم  ال��ج��ه��ادي  التنظيم  وك���ان 
ف����ي خ���ط���وة م���م���اث���ل���ة ث���الث���ة رج����ال 
ف���ي ح���ي ال��ح��م��ي��دي��ة ب��م��دي��ن��ة دي��ر 
ال�����زور "وق�����ام ب��ف��ص��ل رؤوس���ه���م عن 
أج����س����اده����م وص���ل���ب���ه���م ع���ل���ى س���ور 
بين حيي  الفاصلة  العامة  الحديقة 

الجبيلة والحميدية في المدينة".
وجه  التنظيم  أن  المرصد  وذك��ر 
ال�����ى اث���ن���ي���ن م��ن��ه��م "ت���ه���م���ة م�����واالة 
معه"،  والتعامل  النصيري  ال��ن��ظ��ام 
وال����ى ال��ث��ال��ث "ت��ه��م��ة االن��ت��م��اء ال��ى 
الصحوات وقتال الدولة اإلسالمية".

موظفون في لجنة انتخابية محلية يفرزون األصوات في مركز لالقتراع بعد التصويت في دونتسك األحد.  )رويترز(

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قفص االتهام في أكاديمية الشرطة 
)أ ف ب( بالقاهرة أمس.  

أوكرانيا: االنتخابات تثّبت القادة االنفصاليين
أوروبا تنّدد باعتراف موسكو بنتائجها

)و ص ف، رويترز، أ ب(
 

نددت اوروبا أمس باعتراف موسكو 
في  االنفصاليين  انتخابات  بنتائج 
االنتخابات  اوكرانيا، قائلة إن هذه 
ال����ت����ي س����ع����ت ال�������ى إض�����ف�����اء ص��ف��ة 
ش��رع��ي��ة ع��ل��ى ال��ح��رك��ة االن��ف��ص��ال��ي��ة 
تنتهك  ل��روس��ي��ا،  الموالية  ال��دام��ي��ة 
ات��ف��اق��ا ل��ل��س��الم. وف�����از ال��ق��ي��ادي��ون 
م��ف��اج��آت  م���ن دون  االن��ف��ص��ال��ي��ون 
االح�����د ف���ي االن���ت���خ���اب���ات ف���ي ش��رق 
اوكرانيا، اي نصف منطقة دونتسك 

وقسم من منطقة لوغانسك.
رئيس  انتخب  دون��ت��س��ك،  ففي 
ال��������وزراء ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��م��ع��ل��ن��ة من 
الكسندر زخارتشنكو  جانب واح��د 
المئة  ف���ي   81,37 ب��ن��س��ب��ة�  رئ��ي��س��ا 
م����ن االص�����������وات، وف����ق����ًا الس���ت���ط���الع 
ل��ل��رأي أج���ري ل��دى خ���روج الناخبين 
االق��ت��راع واعلن نتائجه  من مكاتب 
رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة روم����ان 

لياغين .
وحصل حزب جمهورية دونتسك 
ال�����ذي ي��ت��زع��م��ه زخ��ارت��ش��ن��ك��و على 

المئة من االص���وات في  65,11 في 
االنتخابات النيابية.

وزخ�����ارت�����ش�����ن�����ك�����و ف������ي ال���ث���ام���ن���ة 
ان يعين رئيسا  وق��ب��ل  وال��ث��الث��ي��ن. 
ل����ل����وزراء، ق����اد ف���ي دون��ت��س��ك خلية 
م��ح��ل��ي��ة ل��م��ج��م��وع��ة ش��ب��ه ع��س��ك��ري��ة 
ت���دع���ى "أوب����ل����وت" س��ب��ق ل��ق��ائ��ده��ا 
أن دع��ا علنا ال��ى "ف��قء أعين وكسر 
ارجل" المعارضين الموالين الوروبا.

وبعيد انتخابه، هاجم زخارتشنكو 
اوك���ران���ي���ا ال���ت���ي "ال ت���ري���د ال���س���الم" 

و"تمارس لعبة مزدوجة".
وف��������ي ل�����وغ�����ان�����س�����ك، ال���م���ع���ق���ل 
ال��ث��ان��ي ل��الن��ف��ص��ال��ي��ي��ن ف���ي ش��رق 
المتقاعد  العسكري  فاز  اوكرانيا، 
سنة(   50( بلوتنيتسكي  اي��غ��ور 
ال�����م�����ع�����روف ب���ت���م���س���ك���ه ب��ال��ح��ق��ب��ة 
 63 من  باكثر  للبالد  السوفياتية 
م��ن االص����وات، وكذلك  المئة  ف��ي 
ح���زب���ه ال���س���ي���اس���ي ال������ذي ي��ت��م��ت��ع 

بالغالبية في البرلمان.
ووص��������ف ال����رئ����ي����س االوك������ران������ي 
ب���ت���رو ب��وروش��ن��ك��و االن���ت���خ���اب���ات في 
البالد  بشرق  االنفصالية  المناطق 

تهديد  تحت  ت��ج��ري  "مهزلة  بأنها 
ترد كييف  بأن  متوعدًا  الدبابات"، 

على هذا التحدي.

ردود الفعل
���ق وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة االل��م��ان��ي 

ّ
وع���ل

فرانك - فالتر شتاينماير بأن هذه 
االن��ت��خ��اب��ات ت��خ��ال��ف "ن����ص وروح" 
اليه  التوصل  أمكن  للسالم  ات��ف��اق 
بدعم دول��ي في ايلول الماضي من 
أجل انهاء الحرب في شرق اوكرانيا. 
وحض موسكو على احترام "وحدة 
اوكرانيا". وقال في تغريدتين هما 
ال��ف��ع��ل االول ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات:  رد 
"سنحكم على روس��ي��ا على اس��اس 
تصريحاتها بان وح��دة اوكرانيا لن 

تمس".
وف�������ي وق�������ت س�����اب�����ق، اص�������درت 
ال��م��م��ث��ل��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الت��ح��اد االوروب�����ي 
للشؤون الخارجية والسياسة االمنية 
بيانا  موغريني  فيديريكا  الجديدة 
وص��ف��ت ف��ي��ه االن��ت��خ��اب��ات لتثبيت 
مناصبهم  في  االنفصاليين  القادة 
بانها "عائق جديد ام��ام السالم في 

اوكرانيا".
وال����م����وق����ف االوروب����������ي ال��غ��اض��ب 
الذي قد يتردد في واشنطن، يزيد 
بسبب  وروسيا  الغرب  بين  الخالف 
انتزعوا  الذين  دعمها االنفصاليين 
منطقة في قلب أوكرانيا الصناعي 
الحكومة  لسيطرة  خ��اض��ع��ة  ك��ان��ت 

الموالية للغرب.
وروسيا التي تواجه خطر عقوبات 
جديدة اوروبية واميركية، تجاهلت 
ن�����داءات ال���غ���رب ق��ب��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات 
الكامل لالنتخابات  وقدمت دعمها 
االوكرانية  الحكومة  وصفتها  التي 

بأنها "مهزلة" غير قانونية.

روسيا
ودعت موسكو أمس كييف الى 
وقف عمليتها العسكرية في الشرق، 
وقال نائب وزير الخارجية غريغوري 
االنفصاليين  ال��ق��ادة  ان  ك��راس��ي��ن 
القامة  ال��ض��روري��ة  السلطة  "لديهم 
ح����وار واس����ع م��س��ت��دام م��ع سلطات 
ك����ي����ي����ف". ورف��������ض ال���ت���ه���دي���دات 
لغة  "ان  معتبرًا  ج��دي��دة،  بعقوبات 
اطالقا  بناءة  غير  وسيلة  العقوبات 
لحل الخالفات" وأن "التاريخ اثبت 

ذلك".
 وكانت كييف أعلنت االحد انها 
رص����دت ح��رك��ة "م��ك��ث��ف��ة" للجنود 
واالس��ل��ح��ة ع��ب��ر ال����ح����دود، م��م��ا أث���ار 
االنفصاليين  استعداد  مخاوف من 
ربما لتنفيذ تهديداتهم بالسيطرة 

على مدينة ساحلية مهمة ومرفأ.
وأف�����اد م���راس���ل���ون ف���ي دون��ت��س��ك 
أمس أن الوضع هادئ، لكن الجيش 
االوكراني قال انه صد هجومًا على 
ح��اج��ز ف���ي ش��م��ال ال��م��دي��ن��ة وق��ت��ل 

اربعة مقاتلين انفصاليين.
وب��م��وج��ب ه��دن��ة اي��ل��ول الماضي 
ال��ت��ي ك��ان��ت روس��ي��ا م��ن موقعيها، 
ع���ل���ى ال���ج���ان���ب���ي���ن وق������ف ال�����ن�����ار ف��ي 
م��س��ت��ه��ل ع��م��ل��ي��ة ت����ؤدي ال����ى حكم 
ذاتي تام للمناطق الموالية لروسيا. 
غير أن قادة االنفصاليين لمحوا الى 
مفاوضات  الج���راء  قليلة  احتماالت 

بعد انتخابات االحد.

ملحد ويحمل قضية!
السيد االمين العام ل�"حزب الله"، فجأة ومن دون مقدمات، 

أطلق سهامه على الملحدين، واعتبر ما يرتكبه البعض باسم 
الدين واالسالم ال يبرر النزعة الى اإللحاد التي الحظ انها بدأت 

تظهر في المجتمعات العربية، ولّمح الى ان خطر االلحاد ال يقل 
عن خطر التكفير. 

ال أرى ان السجال مفيد اآلن بين مؤمن وملحد، وقد يبدو 
عقيمًا في هذه الظروف والمناخات التي تمر بها المنطقة والتي 
تتطلب نقاشًا من نوع آخر يطاول االولويات والهموم وال سيما 

منها ما يهّدد وجودنا على هذه االرض وانسانيتنا، وان كنت 
أوافقه على ان ثمة نوعًا من االلحاد يعادل التكفير، وخصوصًا 
ذلك االلحاد الكافر بكل شيء والرافض لكل القوانين والقيم 

والمبادئ. 
ولكن منذ وجدت البشرية وجد الصراع الفكري بين 

منظومتين، إحداهما مثالية روحية تؤمن بوجود خالق وترتكز 
على ثوابت يستطيع االنسان أن يعتمد عليها للحفاظ على 
تفاؤله بانتصار الخير على قوى الشر، وأخرى مادية ترى في 
المادة أصل كل شيء وأصل كل فكر وكل روح. وال بد من 

االقرار أواًل بأننا ال نستطيع أن نثبت بالبراهين العقلية الجازمة 
التي ال تقبل الشك لوضوحها وصفائها وجود هذا الكائن 

المطلق وتلك الحقيقة القصوى. فكثافة الجسد الذي نحن فيه 
وكثافة المادة التي تكتنفنا تحوالن دون ظهور هذا الكائن 
ظهورًا جليًا. لذلك يستحيل علينا إقناع الماديين بالبراهين 

العقلية بأّن إلحادهم خاطئ. وال بّد للملحدين من اإلقرار بأنهم 
هم أيضًا ال يستطيعون أن يبرهنوا بما ال يقبل الشّك ان هذا 

الكائن المطلق الذي نؤمن بوجوده هو وهٌم محض وصنع خيال. 
اذًا، االيمان ممكن وااللحاد ممكن والجدل بينهما قطعًا لن 

ينتهي غدًا.  
بيد انه في الشرق عمومًا وفي العالم االسالمي خصوصًا، ثمة 

دائمًا نظرة ملتبسة الى االلحاد اذ ينظر الى الماديين كأنهم 
وحوش ضارية بال قيم وبال اخالق وبال مبادئ وحتى بال انسانية، 
وانهم يريدون إفساد االمة ونخر عظامها، لمجرد ان لهم رأيًا في 

هذا الوجود الصاخب باألسئلة والغموض. مع التذكير بانه كانت 
فت ل�"خير" هذه 

ّ
لبعضهم مساهمات فكرية وادبية وعلمية وظ

االمة، واألهم انهم ساهموا في حمل قضايا الناس وهمومهم 
وكانوا روادًا في النضاالت. والسيد االمين العام أدرى بما فعلوه 

وقّدموه وخصوصًا في ميدانه األحب: المقاومة لالحتالل. 
 وفي الزمن "الداعشي" والردة الجاهلية، ليس غريبًا ان تظهر 

ردات فعل ترفض هذا النوع من "التدين". اكثرها نابع من 
فشة خلق وليس بالضرورة من نظرة إلحادية متجذرة أو رفض 

لجوهر الدين أو قيمه المتسامحة. حمية هؤالء ضد التوحش قد 
تجعلهم أيضًا شريكًا مفيدًا في هذه المعركة المصيرية، فلماذا 

وضعهم سلفًا في خانة األعداء األشرار؟    

amine.kamourieh@annahar.com.lb

فكرة
أمين قمورية
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أمير قطر يف الصين التقى شي جينبينغ

)رويترز(

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بيجينغ امس 
في زيارة تهدف إلى تعزيز العالقات مع الصين ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وأقيمت لألمير مراسم استقبال رسمية في قاعة الشعب الكبرى 
حيث كان في استقباله الرئيس الصيني شي جينبينغ. وعرض 

الزعيمان حرس الشرف قبل أن يباشرا محادثاتهما.
ويقوم أمير قطر بجولة مدتها ثالثة أيام في المنطقة ومن المقرر 

أن يصل إلى كوريا الجنوبية اليوم حيث سيلتقى الرئيسة باك 
جون - هاي. ولجهاز قطر لالستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية 

القطري، استثمارات متنوعة في الصين. وفي تشرين األول 
اشترت شركة قطر القابضة التابعة للجهاز حصة قيمتها 616 
مليون دوالر في شركة "اليف ستايل انترناشونال هولدينغز" 

التي تدير سلسلة مجمعات التسوق التي تحمل عالمة "سوجو" 
التجارية في هونغ كونغ وبر الصين.

"سانا" تبدأ بثًا بالفارسية والعبرية

)و ص ف(

بدأت الوكالة العربية السورية لألنباء "سانا" للمرة االولى االحد 
ببث اخبارها باللغة العبرية في موقعها على االنترنت.

وقال المدير العام للوكالة أحمد ضوا إن "هدف هذا البث ان 
نصل الى اكبر قدر من المواطنين في العالم وتوضيح صورة ما 
يجري في سوريا، الن هناك تشويهًا للمعلومات التي تنشر عن 
سوريا في وسائل االعالم". واوضح ان "الهدف هو الوصول الى 

المواطنين في الجوالن المحتل والى العديد من العرب الموجودين 
في فلسطين المحتلة والناطقين العبرية".

وأشار الى ان الوكالة تنشر "حقيقة ما يتعرض له الشعبان 
الفلسطيني والسوري من عدوان وانتهاكات، وتقوم بايصال 
المعلومة بشكل دقيق خالفا لما تبثه وسائل االعالم" االخرى.

وبدأت الوكالة األحد أيضا تبث باللغة الفارسية.
وقالت "سانا" إنها أضافت اعتبارا من االحد "خدمة االخبار 

باللغتين الفارسية والعبرية عبر موقعها االلكتروني الى اللغات 
العربية والفرنسية واالنكليزية والروسية والتركية والصينية 

واالسبانية التي يبث بها الموقع مواده االعالمية" أصال. وأكدت 
ان ذلك يندرج في اطار "مواجهة الحرب االعالمية التى تشن على" 
سوريا. وهناك ستة محررين يعملون في قسمي العبرية والفارسية 

اللذين سيركزان خصوصا على اخبار سوريا.
 

ظريف يؤكد االعتراف بالحقوق النووية إليران

)أ ش أ(

قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن أي اتفاق نووي 
نهائي مع مجموعة 5+1 يجب أن يعترف بحق الجمهورية اإلسالمية 

في استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية، وذلك لدى 
اجتماعه مع نظيره النروجي بورغ بريند في طهران.

  ونقلت عنه شبكة "برس تي في" اإليرانية التب تبث باالنكليزية 
أن إيران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي نهائي مع الدول الست 

الكبرى وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة 
إلى ألمانيا إذا تم االعتراف بالحقوق النووية للجمهورية اإلسالمية.

ودعا كبير الديبلوماسيين اإليرانيين إلى توثيق العالقات بين 
طهران وأوسلو في مختلف المجاالت.

وأمل أن تسفر المحادثات النووية الجارية بين إيران والقوى 
العالمية الست الكبرى عن التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الخالف 

الذي طال أمده على البرنامج النووي للجمهورية اإلسالمية.

 4,8 مليارات دوالر لتوسعة مطار الكويت  

)و ص ف(

منحت الكويت امس عقدا بـ1,4 مليار دينار )4,8 مليارات دوالر( 
لشركة الخرافي الوطنية من اجل توسعة المطار الوحيد في البالد 

 .
وأعلنت لجنة المناقصات المركزية الكويتية في موقعها 

االلكتروني ان العقد الضخم منح للشركة التي تعد من أهم 
شركات االنشاءات في الكويت.

ويتضمن العقد انشاء مبنى جديد للركاب ومدرج جديد الى 30 
بوابة لرفع قدرة المطار االستيعابية من سبعة ماليين مسافر 

سنويا الى 13 مليون مسافر في 2016. ويفترض ان ترتفع القدرة 
االستيعابية الى 25 مليون مسافر في 2025.

مـوجــز

الرئيس الصيني شي جينبينغ وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
خالل مراسم توقيع اتفاقات في قاعة الشعب الكبرى ببيجينغ أمس. 
)أ ف ب(

سوري في دمشق يطالع على االنترنت صفحة "سانا" بالعبرية. 
)أ ف ب(

القوات األمنية العراقية يف حال "إنذار شديد" إلحياء ذكرى عاشوراء
والجيش يستعد لهجوم كبير على "داعش" بمساعدة أميركية

وضعت القوات 
االمنية العراقية 

في حال "انذار 
شديد" استعدادًا 

إلحياء مئات 
اآلالف من الشيعة 

اليوم ذكرى 
عاشوراء، وخصوصًا 
في بغداد ومدينة 

كربالء، تحسبا 
لهجمات قد ينفذها 

تنظيم "الدولة 
االسالمية" 

)داعش(. وكذلك 
يستعد الجيش 

العراقي لهجوم 
كبير على التنظيم 

المتطرف بمساعدة 
اميركية.   

)و ص ف، رويترز، أ ش أ(

ن�����ش�����رت صـــحـــيـــفـــة "الــــنــــيــــويــــورك 
الــعــراقــيــة،  الــــقــــوات  تـــايـــمـــس" أن 
مــــدعــــومــــة بــــقــــوة جــــويــــة تـــقـــودهـــا 
الــــــــــواليــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة ومـــــئـــــات 
لشن هجوم  المستشارين، تخطط 
كبير يستهدف إحراز تقدم عميق 
عــلــى حـــســـاب مــقــاتــلــي  "داعـــــش" 
الـــذيـــن يــتــدفــقــون عــلــى الـــبـــالد من 

سوريا.
ورجــحــت أن تــواجــه هــذه الحملة 
مجموعة من التحديات اللوجستية 
والسياسية. وأوضحت أن الهدف، 
هو  أميركيين،  مسؤولين  بحسب 
إيـــقـــاف احـــتـــالل الــتــنــظــيــم لــشــمــال 
لسيطرة  والتأسيس  وغربه  العراق 

الــحــكــومــة عــلــى الـــمـــوصـــل وغــيــرهــا 
الطرق  الــى  السكانية،  المراكز  من 
الــكــبــرى فـــي الـــبـــالد وحــــدودهــــا مع 

سوريا بحلول نهاية سنة 2015.
ونـــقـــلـــت مــــن مــــســــؤول عــســكــري 
تحقيق  هـــو  الـــهـــدف  أن  أمـــيـــركـــي 
الــــــتــــــوازن بـــيـــن الــــســــمــــاح لـــلـــقـــوات 
الخاصة  خطتها  بتطوير  العراقية 
وتــــــولــــــي مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا وضــــمــــان 
عـــدم بــذلــهــا جــهــدا يــفــوق طاقتها 

وقدرتها.
ولــفــتــت إلـــى أنــــه  عــلــى رغـــم بــدء 
الواليات المتحدة شن غارات جوية 
لــحــمــايــة مــحــافــظــة أربـــيـــل فـــي آب 
الماضي، قالت الخطة لحملة طويلة 

األمد سرًا.
ــــت إنــــــه مــــع تــــقــــدم عــمــلــيــة  وقــــال
الــتــخــطــيــط لـــلـــهـــجـــوم، قـــــدم اكــثــر 
مــن  12 مــســؤواًل عــراقــيــًا وأميركيًا 

تـــفـــاصـــيـــل عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــن 
المؤكد أنها باتت أكثر وضوحًا.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــســـعـــى 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة الــتــي نــشــرت 
الجيش  أفــــراد  مــن  اآلالف  عــشــرات 
والــشــرطــة واالمــــن، الـــى مــنــع تــكــرار 
التي استهدفت  الدامية  الهجمات 
الشيعة في السنوات األخيرة خالل 

محرم وعاشوراء.
تبنى  الخطط،  لهذه  تحد  وفــي 
"داعــــــــش" تــفــجــيــريــن بــســيــارتــيــن 
مفخختين في بغداد االحد، تسببا 
بــمــقــتــل 18 شــخــصــًا عـــلـــى االقـــــل، 
واســـتـــهـــدف احـــدهـــمـــا خــيــمــة عـــزاء 

للشيعة.
ًا  وقــال عقيد في الشرطة : "بدء
مـــن مـــســـاء الـــســـبـــت، بـــاتـــت الــخــطــة 
االمــنــيــة مــوضــع تــنــفــيــذ، والـــقـــوات 
االمــنــيــة فـــي حــــال انـــــذار شــديــد". 

في  طرقًا  االمنية  الــقــوات  وأقفلت 
مــروحــيــات بشكل  بــغــداد، وحلقت 
الخطة  في سمائها  ضمن  مكثف 

االمنية.
ــــتــــشــــار أمـــنـــي  وتـــــحـــــدث عـــــن "ان
  110( الــى كربالء  بغداد  من  كثيف 
كيلومترات جنوبها(، وال سيما في 

اليوسفية والمحمودية".

وبـــــدأ الــشــيــعــة فـــي 26 تــشــريــن 
االول احياء مراسم محرم التي تتوج 
فــي ذكــرى  الــيــوم بمسيرات كبيرة 

مقتل االمــــام الــحــســيــن، فــي بــغــداد 
وكـــربـــالء حــيــث مــرقــد ثــالــث االئــمــة 

المعصومين.   
وقــتــل أو أصــيــب 58 مـــن أفـــراد 
"داعش" في إحباط هجوم لهم على  
مصفاة بيجي شمال مدينة تكريت 
النخبة  العراقية. وقــال قائد قــوات 
في المصفاة العقيد علي القريشي 
إن الـــقـــوات الــعــراقــيــة تــمــكــنــت من 
إحباط هجوم شنته عناصر تنظيم 
منه  نتج  المصفاة   على  "داعـــش" 

مقتل 28 وإصابة 30 آخرين.

عشيرة البونمر
الــى ذلـــك، افـــاد أحــد كــبــار زعماء 
عشيرة البونمر الشيخ نعيم الكعود 
ان "داعش" أعدم 36 فردا اضافيا 
عـــلـــى االقــــــــل مـــــن هــــــذه الـــعـــشـــيـــرة  
ـــعـــراق،  وذلــك  الــســنــيــة فــي غـــرب ال

في احدث عمليات القتل الجماعي 
الــتــي أودت بــالــمــئــات مـــن ابــنــائــهــا 

خالل االيام األخيرة.
وال يزال الغموض يكتنف مصير 
المئات على االقل من ابناء البونمر 
الذين خطفوا أو فقدوا بعد سيطرة 
في  هيت  على  المتطرف  التنظيم 
الماضي،  الشهر  االنــبــار   محافظة 
اثـــر مــعــارك مــع الــعــشــيــرة والــقــوات 

العراقية.
وقال الكعود ان "تنظيم داعش  
أعدم 36 شخصًا بينهم أربع نساء 

وثالثة أطفال، أمس األحد".
وأكـــــــد آمــــــر فــــــوج الــــشــــرطــــة فــي 
منطقة البغدادي القريبة من هيت 
العقيد شعبان العبيدي ان "داعش 
اعــدم 50 شابًا أمــس )مــن البونمر( 
بعد محاكمتهم بصورة جماعية في 
هيت". وأشار الى  وجود "اكثر من 
ألـــف شــخــص )مـــن أبــنــاء الــعــشــيــرة( 
ال نــعــرف عــنــهــم اي شـــيء حــالــيــا"، 
متخوفا من ان يلقوا المصير نفسه 
اصدروا  االسالمية(  )الدولة  "النهم 
الرضيع  فتوى باعدام حتى الطفل 

من عشيرة البونمر".
ان  زعــمــاء عشائريين  عــن  ونــقــل 
"تــنــظــيــم الــــدولــــة االســـالمـــيـــة قـــام 
بــاخــتــطــاف نــحــو ألــــف شــخــص من 
اجتياحهم  خـــالل  الــبــونــمــر  عــشــيــرة 
هــيــت"، وانـــه يــقــوم حــالــيــا "بــاعــدام 
نحو 50 فردًا من هؤالء المخطوفين 

كل يوم".
وقــــتــــل الـــتـــنـــظـــيـــم خــــــالل االيــــــام 
العشرة األخيرة على االقل، المئات 
من أبناء هذه العشيرة. اال ان االرقام 
عـــن عــــدد هـــــؤالء تــبــايــنــت بحسب 

المصادر.
ومـــع عــمــلــيــات الــقــتــل الــجــديــدة، 
بات هذا العدد يراوح بين 250 من 
واطفال حدًا  نساء  بينهم  العشيرة 
أدنى، واكثر من 400 حدًا أقصى.

ًا  وتـــعـــد الـــعـــشـــائـــر الــســنــيــة جــــزء
اســاســيــًا مــن الــقــتــال ضــد "الــدولــة 
االســــالمــــيــــة"، وقـــــد حـــمـــل بــعــضــهــا 
مناطق  فــي  التنظيم  ضــد  الــســالح 
يسيطر عليها، أو قاتلته الى جانب 
القوات الحكومية في مناطق أخرى 

للحؤول دون سيطرته عليها.

)أ ف ب( جندي من القوات العراقية الخاصة يراقب أـحد مواكب عاشوراء في حي الكاظمية ببغداد أمس.  

"داعش" يواصل إعدام 
المزيد من عشيرة البونمر

الحوثيون سيطروا على منطقة جبل رأس
ولجنة رئاسية تحّقق يف اغتيال املتوّكل

إسرائيل ُتصادق على 500 وحدة استيطانية
وتحمل على عباس بسبب برقية تعزية بحجازي

صنعاء - أبو بكر عبدالله

الشعبية  اللجان  مسلحو  سيطر 
التابعة للحوثيين أمس على منطقة 
بعد  إب  محافظة  غــرب  رأس  جبل 
ساعات من هجمات شنها مسلحو 
جماعة "أنصار الشريعة" المرتبطة 
مــديــريــة  عــلــى  "الـــقـــاعـــدة"  بتنظيم 
وحــواجــز عسكرية  رأس  أمــن جبل 
مــمــا اســـفـــر عـــن مــقــتــل 20 جــنــديــا 
وإصابة آخرين، ثم سيطرة مسلحي 

التنظيم على هذه المنطقة.
وقـــــــال مــــســــؤولــــون ووجـــــهـــــاء إن 
العشرات من المسلحين الحوثيين 
وحواجز  النقاط  أكثر  في  انتشروا 
المنطقة  في  المنتشرة  التفتيش 
مسلحيهم  نــشــروا  كما  ومحيطها، 
في مقر مديرية األمن بعد انسحاب 
ـــحـــي "الــــــقــــــاعــــــدة" مـــــن هــــذه 

ّ
مـــســـل

مناطق  عــلــى  تــطــل  الــتــي  المنطقة 
الخاضعة  العدين  مديرية  في  عدة 
مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي 

لسيطرة مسلحي "القاعدة".
ونعت وزارة الداخلية 19 جنديا 
قالت إنهم "استشهدوا أثناء تأدية 
صـــالة الــمــغــرب أمـــس فـــي مــديــريــة 
الـــحـــديـــدة،  بــمــحــافــظــة  جــبــل رأس 
إثــر اعــتــداء إرهــابــي غــاشــم لتنظيم 
أمنيتين  نــقــطــتــيــن  عــلــى  الــقــاعــدة 

وإدارة أمن المديرية".
المهاجمين كانوا في  إن  وقالت 

مــن 20 ســيــارة، واستخدموا  أكــثــر 
في الهجوم اإلرهابي أسلحة خفيفة 
ومتوسطة ومدافع رشاشة، مشيرة 
إلـــى أن الــهــجــوم أســفــر كــذلــك عن 
إحــــــــراق مــــدرعــــة ونـــهـــب مــســتــودع 
أســلــحــة وأربــــع آلــيــات تــابــعــة إلدارة 

األمن.

تنديد وتحقيق
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، بــــــدأت لــجــنــة 
رئاسية من جهازي االمن السياسي 
)المخابرات( والقومي، التحقيق في 
جريمة اغتيال األمين العام المساعد 
ــــحــــزب اتـــــحـــــاد الـــــقـــــوى الــشــعــبــيــة  ل
الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، 
الذي اغتاله مسلحان يركبان دراجة 
نارية مساء األحــد بينما كــان يسير 
العاصمة،  بوسط  العدل  شــارع  في 
إذ أطــلــقــا عــلــيــه أربــــع رصـــاصـــات من 
مسدس مزود كاتما للصوت فأردوه 

قبل أن يلوذا بالفرار.
وحـــــصـــــل ذلــــــــك وســــــــط مـــوجـــة 
عبرت  غاضبة  فعل  وردود  تنديد 
والحكومة  اليمنية  الــرئــاســة  عنها 
ومــجــلــس الــــنــــواب وأكـــثـــر الـــدوائـــر 
عملية  استنكرت  التي  السياسية 
االغـــتـــيـــال الـــتـــي وصــفــهــا الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي بأنها 
إرهــابــيــة وطـــاولـــت واحــــدًا مــن اكثر 
اليمنيين  والسياسيين  المفكرين 
الحياة السياسية  أثـــروا فــي  الــذيــن 

الــيــمــنــيــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن عــمــلــيــة 
خلط  استهدفت  الغادرة  االغتيال 
األوراق وإثــارة الفتنة وزعزعة األمن 
وتوعد  الفوضى  في  البالد  وإغـــراق 

بمالحقة الجناة.
العام  األمين  ندد مساعد  كذلك 
لـــألمـــم الــمــتــحــدة مــبــعــوثــه الــخــاص 
باغتيال  بــن عمر  اليمن جــمــال  إلــى 
الـــمـــتـــوكـــل، وقـــــال إن هــــذا الــعــمــل 
اإلجـــــــرامـــــــي اســــتــــهــــدف شــخــصــيــة 
للتغيير  بــدعــمــهــا  مــعــروفــة  وطــنــيــة 
الــســلــمــي وبــــنــــاء الــــدولــــة الــمــديــنــة 

الديموقراطية في اليمن.
وندد المكتب السياسي لجماعة 
"انــــصــــار الــــلــــه" الـــحـــوثـــيـــة بــجــريــمــة 
االغــتــيــال، كما نــدد بـــأداء االجــهــزة 
االمنية التي قال إنها لم تتعامل مع 
أي رؤية تساعد على تعزيز الوضع 
األمــنــي واســتــقــراره فــي الــعــاصــمــة، 
متهما جهات لم يسمها بـ "السعي 
لبقاء الوضع في البلد مضطربا على 
كــل الــمــســتــويــات والــحــيــلــولــة دون 
حـــــدوث أي اســـتـــقـــرار ســيــاســي أو 

أمني أو اقتصادي".
إلــى ذلــك نظم عــشــرات الطالب 
احتجاج  تظاهرة  أمــس  الجامعيين 
داخل حرم جامعة صنعاء للمطالبة 
من  الحوثيين  المسلحين  بــاخــراج 
داخــــــل الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي وتــســلــيــم 
مــهــمــات حــفــظ األمـــــن إلــــى رئــاســة 

الجامعة.

رام الله - محمد هواش

تصعيدية،  اسرائيلية  خطوة  في 
صادقت "اللجنة اللوائية للتخطيط 
بناء  على  القدس"  بمدينة  والبناء 
جــديــدة  استيطانية  وحـــدة   500
فـــي مــســتــوطــنــة "رمــــــات شــلــومــو" 
فــي شـــرق الــقــدس الــمــحــتــلــة، على 
ان تقام هذه الوحدات على اراض 
مسجلة كملكية خاصة تقع شرق 

هذه المستوطنة.
ان  اسرائيلية  مــصــادر  وأفــــادت 
الــحــديــث يــــدور حـــول 500 وحــدة 
تــــضــــاف الــــــى الـــمـــخـــطـــط االصـــلـــي 
وحــــــدة   1600 بــــبــــنــــاء  الـــــقـــــاضـــــي 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـــــي الــمــســتــوطــنــة 
اراضـــي "دولــــة" تمت  نفسها على 
وبــهــذا  نــهــائــيــًا.  الــمــصــادقــة عليها 
"رمـــات  مستوطنة  نــصــيــب  يــصــيــر 
شلومو" من المخطط االستيطاني 
ــــــواســــــع الـــــــــذي أقـــــرتـــــه حـــكـــومـــة  ال
إســــرائــــيــــل لـــتـــعـــزيـــز االســـتـــيـــطـــان 
 2100 الـــمـــحـــتـــلـــة  الــــــقــــــدس  فــــــي 
تمت  جــديــدة  استيطانية  وحـــدة 

المصادقة عليها.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، نــــددت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــدة 
به  يقوم  الــذي  المتعمد  بـ"الهجوم 
أكـــثـــر مـــن وزيـــــر ومـــســـؤول يميني 
متطرف في اسرائيل ضد الرئيس 
عباس، وخصوصًا ما أدلى به مساء 
االحـــــد نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر الــخــارجــيــة 

االسرائيلي أفيغدور ليبرمان". 
هـــذه  "إن  بـــــيـــــان:  فـــــي  وقـــــالـــــت 
السياسة اإلسرائيلية الرسمية التي 
فلسطين  دولــة  رئيس  تستهدف 
على  تنطلي  وال  مكشوفة،  بــاتــت 
الـــدول  ومــواقــف  الــدولــي  المجتمع 
في العالم، خصوصًا أن هذه الدول 
تــدرك بما ال يــدع مــجــااًل للشك ان 
اإلحــتــالل واالســتــيــطــان هما أفظع 
االرهــــاب، وان قادتهما ال  أشــكــال 
مــوا يــومــًا الـــى المحاكم  بــد أن يــقــدَّ
الـــدولـــيـــة لــمــحــاســبــتــهــم كــمــجــرمــي 

حرب وقتله". 

نتنياهو
وكان نتنياهو ندد بشدة برسالة 
الــتــعــزيــة الــتــي وجــهــهــا عــبــاس الــى 
حــجــازي  معتز  الفلسطيني  عــائــلــة 
االسرائيلية  الشرطة  قتلته  الــذي 
االربـــعـــاء الــمــاضــي بــشــبــهــة مــحــاولــة 
المتطرف  اليميني  الحاخام  اغتيال 
يهودا غليك الذي يقود اقتحامات 
المسجد االقــصــى ويــدعــو الــى بناء 

الهيكل مكان الحرم القدسي. 
وقــال نتنياهو فــي بــيــان: "وقــت 
يبعث  الخواطر  الى تهدئة  نسعى 
عباس برسالة تعزية الى عائلة من 
حاول ارتكاب جريمة قتل بشعة"، 
مضيفًا انه "حان الوقت ألن يدين 
السلطة  رئــيــس  الــدولــي  المجتمع 
هــذه  بــمــثــل  لــقــيــامــه  الفلسطينية 

االعمال". 
أيضًا  هو  ليبرمان  الــوزيــر  وحمل 
قـــــائـــــاًل: "ان رســـالـــة  عـــبـــاس  عـــلـــى 
الـــدعـــم الــحــقــيــرة الـــتـــي نــقــلــهــا الــى 
عائلة حجازي تدل على انه شريك 

لالرهاب والقتلة". 

اريئيل
وفــي رد على إعــالن نتنياهو أنه 
لــن يغير الــوضــع الــقــائــم فــي الحرم 
الــــقــــدســــي، أكـــــد وزيـــــــر االســــكــــان 
"أن  اريـــئـــيـــل  اوري  االســـرائـــيـــلـــي 
الـــهـــيـــكـــل ســيــبــنــى عـــلـــى أنـــقـــاض 
الـــمـــســـجـــد األقـــــــصـــــــى". وقــــــــال ان 
"اســــرائــــيــــل ال يــمــكــنــهــا الـــحـــفـــاظ 
عــلــى الـــوضـــع الــقــائــم فـــي المسجد 
األقـــصـــى، الـــــذي يـــقـــام عــلــى اكــثــر 
االمـــــاكـــــن قـــدســـيـــة الســــرائــــيــــل". 
و"تــعــتــبــر اعــــادة بــنــاء الهيكل أهــم 
فــــرائــــض الــــــتــــــوراة، وهـــــي مــقــدمــة 

لتحقق الخالص لليهود".
وامــــــــس، اقـــتـــحـــمـــت مــجــمــوعــات 
المجندين  ومــن  المستوطنين  من 
والمجندات بالزّي العسكري وعضو 
المتطرفة  اإلسرائيلية  الكنيست 
شـــولـــي مــعــلــم مــــن حـــــزب "الــبــيــت 
الــيــهــودي" الــمــســجــد األقــصــى من 
ـــمـــغـــاربـــة، فــــي ظــــل حــمــايــة  بـــــاب ال

معززة من عناصر الوحدات الخاصة 
التابعة للشرطة االسرائيلية. 

تشدد  وقــت  االقتحامات  وأتــت 
الـــشـــرطـــة االســـرائـــيـــلـــيـــة قـــيـــودهـــا 
العسكرية على البوابات الرئيسية 
مــنــعــت  اذ  لــلــمــســجــد،  ـــخـــارجـــيـــة  ال
بموجبها الفلسطينيين ممن تقل 
أعــمــارهــم عــن 40 سنة مــن دخــول 
األقــصــى مــنــذ صـــالة الــفــجــر، بينما 
على  المصلين  بــطــاقــات  احــتــجــزت 
البوابات الرئيسية الى حين خروج 

أصحابها منها.
االحتالل  قــوة من جنود  وكانت 
دهــمــت الــجــامــع الــقــبــلــي )الــمــســجــد 
ذت في رحابه حملة 

ّ
األقصى(، ونف

تفتيش استفزازية.
االسرائيلية  الشرطة  واعتقلت 
ــــــــحــــــــرم الـــــقـــــدســـــي  فــــــــي بـــــــاحـــــــة ال
على  االعـــتـــداء  بتهمة  فلسطينية 
م ودفعتها وصاحت في 

ّ
شولي معل

وجهها خالل زيارتها لباحة الحرم. 
كما اعتقلت الشرطة ثالثة شبان 
من سكان حي الطور شرق المدينة 
لــالشــتــبــاه فـــي تــخــريــبــهــم شــواهــد 
وضرائح في المقبرة اليهودية على 

جبل الزيتون الشهر الماضي. 
الــــــــــــى ذلــــــــــــك قــــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
االســرائــيــلــي رئــوفــيــن ريــفــلــيــن ان 
"اسرائيل ال تريد خوض حرب مع 
االسالم او العرب او الفلسطينيين 
وانـــمـــا تــســعــى لــلــتــوصــل الـــى وضــع 
يـــتـــيـــح الـــتـــعـــايـــش الـــمـــشـــتـــرك فــي 
البالد". وأدلى ريفلين بهذه  هذه 
االقــــــوال لـــدى اســتــقــبــالــه فـــي مقر 
رؤســـــاء اســـرائـــيـــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــدانــــمــــاركــــي مــــارتــــن لـــيـــده غــــارد 
وشــكــره على دعــم بــالده المستمر 

السرائيل. 
امــــا الـــوزيـــر الـــدانـــمـــاركـــي، فــقــال 
يـــدعـــم  االوروبــــــــــــــي  "االتـــــــحـــــــاد  ان 
االسرائيلي  الجانبين  بين  الــحــوار 
والــفــلــســطــيــنــي"، مــعــربــًا عـــن قلق 
بــــالده مـــن" اســتــمــرار االســتــيــطــان 
أمــــام تجسيد حل  بــاعــتــبــاره عــقــبــة 

الدولتين".

أساتذة جامعات وطالب يحملون صور االمين العام المساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية محمد عبد الملك المتوكل خالل 
)أ ف ب( مسيرة تنديد باغتياله في صنعاء أمس.  
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)رويترز، و ص ف، أ ش أ(

ن���ش���ب ق���ت���ال ع��ن��ي��ف ق�����رب م��ي��ن��اء 
بنغازي في شرق ليبيا بعدما هاجم 
ال��ج��ي��ش، م��دع��وم��ًا ب���ق���وات م��وال��ي��ة 
ل����ل����واء ال���م���ت���ق���اع���د خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��ت��ر، 

جماعات إسالمية متشددة.
المدينة  وغ��ادر عشرات السكان 
اس��ت��ج��اب��ة ل���دع���وة وج��ه��ه��ا الجيش 
إلخ����الء ح���ي ال��ص��اب��ري ف���ي منطقة 
الميناء حيث ُيعتقد أن اإلسالميين 
ي��ت��ح��ص��ن��ون ب��ع��د ق��ت��ال ت��ف��ج��ر قبل 
إل���ى  وأدى  أس���ب���وع���ي���ن  م����ن  أك����ث����ر 
اآلن.  ح��ت��ى  ق��ت��ي��اًل   230 س���ق���وط 
التجارية  المنطقة  ه��و  ال��ح��ي  وه���ذا 
األه�����م ف���ي ب���ن���غ���ازي وف���ي���ه ال��م��ي��ن��اء 
ال��ب��ح��ري ال����ذي ت��ص��ل ال��ي��ه واردات 

ال��ق��م��ح وال��ب��ن��زي��ن. وش���وه���دت في 
ال��م��دي��ن��ة دب��اب��ات وم��دف��ع��ي��ة تابعة 

للجيش.
وت���ح���دث م���رك���ز ب��ن��غ��ازي ال��ط��ب��ي 
ع����ن اس���ت���ق���ب���ال ع���ش���ر ج���ث���ث ع��ل��ى 
األق��ل، بينها أربع مجهولة الهوية، 
وعليها كلها آث��ار رص��اص. وأخلت 
المستشفى  االحمر  الهالل  جمعية 
الرئيسي للوالدات في بنغازي ألن 
االطباء والممرضات يجدون صعوبة 
في الوصول اليه نتيجة القتال في 

محيطه.
ف�����ي غ�����ض�����ون ذل���������ك، دع�������ا ع��م��ر 
الليبية  الحكومة  رئيس  الحاسي، 
إج��راء  إل��ى  المعترف بها دوليًا،  غير 
ان��ت��خ��اب��ات ن��ي��اب��ي��ة ج���دي���دة ل��وض��ع 
البالد.  تعانيها  التي  للفوضى  حد 

وق�������ال ف����ي م���ق���اب���ل���ة ص���ح���اف���ي���ة إن 
النظام يسود طرابلس منذ سيطرة 
اإلسالمية  ليبيا"  "فجر  ميليشيات 
التي تقودها كتائب مصراتة على 
العاصمة أواخر آب، بعد اسابيع من 
الحكومية.  القوات  مع  المواجهات 
وأض��اف أنه "إذا نجحنا في عاصمة 
ف��ي��ه��ا أك���ث���ر م����ن م��ل��ي��ون��ي ن��س��م��ة، 

فسننجح حتمًا في بقية القطر".
ويذكر أن حكومة عبدالله الثني 
المعترف بها دوليًا تعمل في شرق 
البرلمان  مقر  أيضًا  وه��ن��اك  ال��ب��الد، 
في  العامة  االنتخابات  من  المنبثق 

25 حزيران.
البرلمان  "ه��ذا  أن  الحاسي  ورأى 
إذ فقد  ليبيا،  ف��ي  م��ق��ب��واًل  ل��م يعد 
شرعيته، نحن بحاجة الى انتخابات 

البرلمان وحكومة  واتهم  جديدة". 
االنقالبي"  "ال��م��ش��روع  بدعم  الثني 
الوطنية"  ال��س��ي��ادة  و"خ���رق  لحفتر 
من خالل "السماح لطائرات أجنبية 
بقصف ليبيا". واعتبر أن "المشكلة 
في ليبيا بين الثوار وأعداء الثورة".

وات������ه������م ك�����ذل�����ك م����ص����ر ودول�������ة 
اإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة بشن 
غ������ارات ع��ل��ى ق�����وات "ف���ج���ر ل��ي��ب��ي��ا" 
الغريان  وف��ي  آب  في طرابلس في 
غ���رب���ًا ف���ي اي���ل���ول وت���ق���دي���م اس��ل��ح��ة 

لمنافسيها.
وفي المقابل، دعا النائب فتحي 
ب��اش��ا آغ���ا إل���ى "ح����وار وط��ن��ي شامل 
لحفظ األرواح والبالد"، وذلك "عبر 
تمثلها  ك���ب���رى  اج��ت��م��اع��ي��ة  ق���اع���دة 

منظمات المجتمع المدني".

)أ ف ب( رئيس الحكومة الليبية غير المعترف بها دوليًا عمر الحاسي يتحدث في مقابلة في طرابلس أمس.  

معارك عنيفة يف بنغازي ودعوات إلخالء أحياء
الحكومة غير املعترف بها تطالب بانتخابات الكويت بوابة العراق إلى العرب؟

محادثات وزير الخارجية العراقي ابرهيم الجعفري مع المسؤولين 
في الكويت، تكمل ما قاله رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 
قبل ايام وفي الكويت ايضًا من ان مجلس النواب العراقي ارتأى 

ان تكون دولة الكويت نقطة االنطالق االولى التي يمكن ان يِلج 
العراق من خاللها الى المنظومة العربية.

 بين زيارة الجعفري وزيارة الجبوري كان أمير الكويت الشيخ 
صباح األحمد قد استقبل نائب الرئيس العراقي اياد عالوي، 

الذي أشاد بدور الكويت وبما يقوم به أميرها من "الجهود 
المخلصة والحكيمة لترتيب العالقات العربية".

مهم جدًا ان تصبح الكويت بوابة العراق للعبور الى المنظومة 
العربية، ال على خلفية محو جريمة الغزو الصّدامي التي شّكلت 
نكبة العرب الثانية، وال على خلفية رغبة عراقية مستجدة في 
إسقاط سياسة اإلقصاء والتنكيل التي مارسها نوري المالكي 

فحسب، بل اهم من هذا ألن الكويت، بقيادة أميرها، استحقت 
من األمم المتحدة تاج اإلنسانية والعمل االنساني، وألن الشيخ 

صباح بما له من تقدير على المستوى الدولي والعربي، وقد 
كّرمته الجامعة العربية ايضًا كقائد للعمل االنساني، هو المرجع 

الوحيد القادر على ترتيب العالقات عربيًا وإقليميًا.
القول ان الكويت هي بوابة العراق للعبور )او للعودة( الى 

المنظومة العربية ليس مجاملة ديبلوماسية، انه كالم سياسي 
 حيدر 

ّ
مهم له منطلقاته، التي تالمس حدود "التغيير" الذي أحل

العبادي العائد من زيارة طهران قبل ايام محل نوري المالكي، بما 
يعني ان هناك مباركة اقليمية واضحة لدور الكويت المصلح، 

وليس سرًا ان الشيخ صباح بذل ويبذل جهودًا لترتيب العالقات 
االيرانية - الخليجية، إضافة الى مساعيه لتسوية الخالفات التي 

عصفت باألسرة الخليجية، على خلفية السياسات القطرية 
وسحب السفراء من الدوحة.

على هذا االساس وانطالقًا من هذا الدور المهم والحيوي الذي 
هندسه الشيخ صباح، تبدو الكويت أشبه بواحة وحيدة وسط 
التصّحر الزاحف في العالم العربي... وألن لبنان كان دائمًا صنو 

الكويت كما يقال، فانني أتمنى لو يسمع النواب اللبنانيون 
اليوم تحديدًا، ما قاله أمير الكويت الثلثاء الماضي في افتتاح 

دورة مجلس األمة، ألنه كالم جوهري نحتاج اليه في بلدنا المنزلق 
الى الفراغ والضياع اكثر مما يحتاج اليه اشقاؤنا في الكويت:

"اننا نرى دواًل تتفكك وحكومات تنهار ومؤسسات تتالشى، 
ما ادى الى فوضى شاملة غاب فيها القانون وانعدم النظام 
واألمن واآلمان، وأصبحت أقدار الناس في ايدي مسلحين 

مجهولين)...( علينا العمل جاهدين لتحصين الوطن ضد وباء 
االرهاب العابر للحدود، وحماية مجتمعنا من الفتن والنزاعات 
بتالحمنا ووقوفنا صفًا واحدًا، متكاتفين تحت شعار مصلحة 

الكويت فوق أي مصلحة اخرى"!
فهل في لبنان، الذي يحبه الشيخ صباح، من يقرأ او يّتعظ!

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

تمديٌد ورئيس؟
خذت لتأمين النصاب 

ُّ
ما دامت كل االحتياطات والتدابير قد ات

لجلسة التمديد وفق النصوص الدستورّية، فما الذي يمنع الممّددين 
ألنفسهم من االنتقال فورًا إلى بند انتخاب رئيس للجمهورية؟

وإن لم يكن واردًا في جدول الجلسة التمديدّية بنٌد بهذا المعنى، 
ُيسارع الغيارى على الجمهورّية والميثاقّية إلى تدارك هذا األمر 

ْ
فل

العظيم األهمّية.
اليوم، غدًا، قبل دخول قاعة الجلسات، بعد ذلك بقليل أو كثير، ال 
سع من الوقت إذا كانت لديكم النّية الصافية والرغبة  فرق. لديكم متَّ

األكيدة... على إثر سلسلة من الخيبات والَصَدمات المؤلمة، وجد 
الشيخ الرفيق سعيد تقّي الدين نفسه يرّدد متأّسفًا: اكتشفت بغاًل 

ُيدعى الرأي العام.
الدنيا قائمة قاعدة، والبلد على شفير الهاوية، فيما الرأي العام 

ة.
َ
 وال ينبّس ببنت شف

ُّ
 وال يبش

ُّ
ساكٌن ساكٌت، ال يهش

د 
َ
جلسة التمديد للنواب جميعًا مّدة سنتين وسبعة أشهر سُتعق

ر أن 
َ
يوم األربعاء بنصاب كامل مع فائض احتياطي. والمنتظ

عين"، و"الزاهدين"، والمشّددين على "صون" 
ّ
تتّم فرحة "المترف

 من االنتخابات، 
ّ

الميثاقّية، فضاًل عن أولئك الذين ال يقبلون أقل
ووفق قانون جديد... بعدما فات الميعاد، وعّدى السبت، وبات 

التمديد أمرًا واقعًا.
م وال  فما جدوى هذه المزايدات والمبالغات الممجوجة، التي ال تقدِّ

ر وال تستر عيبًا؟
ِّ
تؤخ

ثم، على افتراض أن الميثاقّية التي اندثرت منذ زمن بعيد لم 
باتها في جلسة التمديد، فماذا 

ّ
 أو بعض شروطها ومتطل

ّ
تتوافر كل

ر هذا االكتشاف مع أن "الغطاء" المطلوب سيكون 
ّ
سيقّدم أو يؤخ

مؤّمنًا حضوره ولو رمزّيًا؟
هل "الميثاقّية" متوافرة شروطها وبنودها في الفراغ الرئاسي الذي 

دخل شهره السادس، أم أّن "الغيارى" إياهم لم يأخذوا علمًا بواقع 
الحال، كونهم موعودين، أو واعدين أنفسهم باإلقامة في قصر بعبدا 

في يوم، في شهر، في سنة...
سمعت كثيرين يطرحون مثل هذه األسئلة، وخصوصًا بعد النجاح 

قه الجيش في طرابلس والشمال عمومًا، 
ّ
األمني الكبير الذي حق

ن" المجلس من تأمين النصاب لمقتضيات التمديد،  مستغربين "تمكُّ
ه وحيدًا، 

ّ
في مقابل العجز التام ازاء المأزق الرئاسي الذي يندب حظ

فيما الرأي العام حيث عثر عليه الشيخ سعيد.
في كل حال، لم يفت أوان مفاجأة بهذا الحجم وبهذه األهمّية، مع 
اعتقاد المخضرمين والمعنّيين وذوي الشأن أّن "القرار" باإلفراج عن 

ذ بعد. إال أن المستجّدات األمنّية والسياسّية وتلك 
َ
خ االستحقاق لم ُيتَّ

المتظرة خالل أيام بين واشنطن وطهران قد تساهم في اإلسراع في 
عملية إطالق المنصب األّول في الجمهورّية التي فقدت الكثير من 

رونقها ومما كان يمّيزها.
ر لحظة في هّز "البغل" الذي 

ّ
لو كان تقي الدين بيننا اليوم لما تأخ

اكتشفه.

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

تتمات الصفحة األولى

يجب فصل الدين عن الدولة

أوكتافيا نصر
لهم باإلسالم. فيما نشاهد السلطات في أميركا الشمالية وأوروب��ا تعّزز 
إجراءاتها األمنية خوفًا من الهجمات، ندرك أن هذا العدو ال يحتاج إلى 
شن هجمات كي يزرع الخوف بل يكفي أن يصمد ويستمر. حتى لو كان 

نائمًا، فان تهديده حقيقي.
الحقيقة ساطعة مثل ن��ور الشمس، وال ن��زال نرفض اإلق���رار ب��ان ثمة 
مشكلة جوهرية في كل األنظمة. والنتيجة هي "استاتيكو" معّمم على 
خَنق األصوات المعتدلة أو تكون موضع تجاهل، في 

ُ
العالم بأسره حيث ت

حين تتنّعم أصوات التطّرف بالحريات التي تمنحها إياها األنظمة الليبرالية 
والمنفتحة وكذلك األنظمة االستبدادية حيث رأت النور في األصل.

في العالم العربي، تتمّسك األنظمة الديكتاتورية الفوضوية بالسلطة 
أي��ًا ك��ان الثمن على رغ��م االس��ت��ي��اء ال��واض��ح ال���ذي ُيبديه ع��دد كبير من 
المواطنين ومن األصوات المرتفعة التي تطالب بإصالح األنظمة والبنى 
اإلسالمي  للدين  انتقادًا  اإلسالمية  األصولية  انتقاد  وُيعتَبر  التحتية. 
يه. والنتيجة 

ّ
برمته، لذلك ُيعاَمل على أنه خط أحمر ال يجوز ألحد تخط

هي صمت قاتل بالمعنى الحرفي للعبارة في حين أنه يجب رفع الصوت 
عاليًا احتجاجًا على ما يجري.

ال��ح��ري��ة ال��م��ح��دودة الممنوحة لنا خ���ارج دول��ن��ا وأوط��ان��ن��ا م��ه��ّددة اآلن 
األنظمة  ع��ن  واالس��ت��ق��الل  الحريات  م��ن  بمزيد  نطالب  ففيما  باالختفاء. 
لة، يستخدم آخرون الحريات القائمة لنشر رسائل الكراهية وتجنيد  المكبِّ

لين وتوريطهم في حمام دماء عبثي.
ّ
مزيد من الشباب المضل

 لالستخفاف 
ً
للمنطق ذريعة المنافي  الواقع  أال يستخدم هذا  ينبغي 

بالتهديد الذي تشّكله المجموعات اإلرهابية لنا جميعًا. كما ينبغي أال 
ُيلجأ إلى الحّجة التي تّدعي أنه ال عالقة لهؤالء األشخاص باإلسالم كلما 

عجزنا عن التحدث جهارًا عن اإلسالم األصولي.
العالم، قد نجد أن سّر  المزدهرة في  ال��دول اإلسالمية  إل��ى  إذا نظرنا 
نجاحها هو الفصل الواضح بين الدين والدولة. هل يمكنكم أن تتخّيلوا 
مثاًل بلدًا مثل أندونيسيا أو ماليزيا أو اإلم��ارات العربية المتحدة يعامل 
ار" ويدعوهم إلى اعتناق الدين اإلسالمي 

ّ
غير المسلمين على أنهم "كف

أو مواجهة الموت؟
فَرض علينا أكثر فأكثر 

ُ
فلنقف في وجه كل أشكال األصولية قبل أن ت

رغم أنوفنا.

Twitter: @octavianasr

نصـراللـه يمّد يد الحوار إلى "املستقبل" 

االساسية  الثالث  المسيحية  الكتل  حسم  لجهة  المقبلة  الساعات  في 
)التكتل العوني و"القوات" والكتائب( مواقفها النهائية حضورًا واقتراعًا 
ايجابيًا او سلبيًا حملت االطاللة العلنية للسيد نصرالله امام الحشود في 
"مجمع سيد الشهداء" في الرويس مفاجأة سياسية ايجابية من حيث 
اع��ت��راف��ه عبر م��وق��ف ن���ادر ب����"ال���دور األب���رز لتيار المستقبل وق��ي��ادت��ه في 
احتضان الجيش وانقاذ لبنان مما كان يدبر له في طرابلس والشمال". 
مالقاة  مراقبون  فيه  رأى  م��ا  ال��ى  بالنسبة  مهمًا  بعدًا  الموقف  ه��ذا  اتخذ 
للمبادرة التي اطلقها الرئيس سعد الحريري غداة انتهاء أحداث طرابلس 
االخ��ي��رة، بدليل ان نصرالله ال��ذي لفت ال��ى "ان��ن��ا نختلف ف��ي كثير من 
بالقول "لكن أخالقنا  ال��ع��داء"، استدرك  الى مرحلة  المواقف وقد نصل 
ان نشكره  إن��ه عندما يكون هناك موقف صحيح وش��ري��ف يجب  تقول 

ونقّدره بمعزل عن كل الخالفات بيننا". كما أضاف مرحبًا بدعوة "المستقبل" 
الى الحوار قائاًل: "نحن جاهزون للحوار وهناك مصلحة وطنية فيه".

أما في الملف الرئاسي، فان موقف نصرالله تمّيز بأنه سّمى العماد ميشال 
على  "العمل  ال��ى  دع��ا  واذ  وحلفائه.  للحزب  مرشحًا  علنًا  األول���ى  للمرة  ع��ون 
ق��ال: "نحن ندعم ترشيحًا معينًا  االقليمية"  القوى  الملف من  استعادة هذا 
ومحددًا يتمتع بأفضل تمثيل مسيحي ويجب ان يكون الحوار االساسي معه 
ونحن ج��اه��زون لنكون ج��زءًا من ال��ح��وار مع مرشحنا وال��ح��رف االول من اسمه 
العماد عون". وفي موضوع التمديد للمجلس قال إن "ال مانع لدى الحزب في 
التمديد كما انه جاهز لالنتخابات"، لكنه شدد على "اننا لسنا جاهزين أبدًا 

لذهاب البلد الى الفراغ".
في المقابل، يعقد جعجع مؤتمرًا صحافيا ظهر اليوم في معراب يعرض فيه 
"م��ب��ادرة الساعة االخ��ي��رة" لتفادي التمديد. واذ تكتمت مصادر الحزب على 
مضمون هذه المبادرة، رجح سياسيون قريبون من "القوات" ان يركز جعجع 
على انتخاب رئيس الجمهورية نقطة بداية لمعالجة االزمات الداخلية وابداء 
االستعداد لتقديم كل التضحيات في سبيل انتخاب رئيس. لكن هؤالء اعربوا 
عن اعتقادهم ان كتلة "القوات" ستمضي الى التصويت مع التمديد للمجلس 

في جلسة االربعاء متخطية ما وصفوه بدائرة المزايدات في هذا المجال.
وبالنسبة الى موقف حزب الكتائب الذي سيقرر اليوم ما اذا كان سيحضر 
الجلسة أم سيقاطعها باعتبار انه يرفض التمديد، قال وزير العمل سجعان 
قزي ل�"النهار" إنه من خالل االتصاالت مع المرجعيات الدولية "تبّين لنا أن 
هذا المجتمع ال يحّبذ تمديدا لمجلس النواب ألكثر من سنة". وأضاف: "اذا 
كانت الذريعة للتمديد هي عدم حصول فراغ بغياب رئيس الجمهورية فلماذا 
التمديد سنتين وسبعة أشهر مما يبدو انه يستهدف ملء الشغور الرئاسي 

وليس مواجهة الفراغ النيابي نفسه؟".

االتفاق السعودي – الفرنسي
وسط هذه االجواء، تشهد الرياض اليوم تطورًا بارزًا يتمثل في االنطالقة 
الجيش  لتسليح  السعودية  دوالر  مليارات  الثالثة  هبة  لترجمة  التنفيذية 
اللبناني من خالل التوقيع النهائي بين الجانبين السعودي والفرنسي التفاق 
التسليح. وقد وصل أمس الى المملكة العربية السعودية قائد الجيش العماد 
جان قهوجي لحضور توقيع االتفاق بدعوة من المملكة وستتم مراسم التوقيع 
ظهر اليوم في الرياض. وأبلغ مصدر فرنسي "وكالة الصحافة الفرنسية" ان 
العقد الذي يتم التفاوض في شأنه منذ أشهر ويتناول قائمة العتاد الذي 
سعودية  مصادر  ان  "النهار"  وعلمت  سريع.  بشكل  سيطبق  لبنان  يطلبه 
الثالثة مليارات دوالر  أبلغت ع��ددًا من المسؤولين عشية توقيع اتفاق هبة 
راجت  التي  الشائعات  الحدث يدحض  ه��ذا  "ان  المملكة  اليوم في  للجيش 
إن��ج��از تقديم الهبة  ال��ذي ط��رأ على  سابقا ع��ن م��وت الهبة". وب���ررت التأخير 

بأسباب "تقنية وفنية وليست العتبارات أشيعت في لبنان وفرنسا".
من جهة أخرى، من المقرر ان يعرض وزير الدفاع سمير مقبل على مجلس 
ال��وزراء بعد غد الخميس تقريرًا عن محادثاته االخيرة في طهران والمتعلقة 

بالهبة العسكرية التي عرضت إيران تقديمها للجيش اللبناني. 

المخطوفون
الى ذلك، علمت "النهار" ان االجواء الحكومية المحيطة بملف العسكريين 
المخطوفين في ضوء الشروط التي أعلنتها "جبهة النصرة" هي سلبية عمومًا. 
لكن االمر سيتضح غدًا في إجتماع خلية االزمة، علمًا ان الملف سيكون امام 

مجلس الوزراء الخميس.

موفد فاتيكاني
الخميس  فاتيكانيًا سيصل  موفدًا  ان  "النهار"  علمت  ذل��ك،  في غضون 
الى بيروت حيث سيمضي ثالثة أيام يجري خاللها إتصاالت فهم انها ليست 

قة بالقضايا السياسية في لبنان.
ّ
بالضرورة متعل

مصر ودول خليجية عربية لحلف عسكري ضّد املتطّرفين

الذهاب الى ما هو أبعد من االئتالف الدولي الذي أنشأته الواليات المتحدة 
لشن غارات جوية على "داعش" في العراق وسوريا.

يعتزم  ال  النقاش  قيد  ه��و  ال��ذي  العسكري  الحلف  إن  المسؤولون  وق��ال 
التدخل في العراق أو سوريا، وانما العمل بشكل منفصل لمواجهة مناطق 

تطرف أخرى.
النشاء  الجارية  المحادثات  تفاصيل  مسؤولين عسكريين  ثالثة  وناقش 

الحلف بينما أكد مسؤول رابع التعليقات التي أدلوا بها.
"االسوشيتد  لوكالة  النقاشات،  بهذه  علم  على  خليجي،  مسؤول  وق��ال 
برس" االميركية ان الحكومات تناقش كيف سيجري التعامل مع ليبيا وان 
المحادثات "تجري في شأن تعاون أوسع في ما يتعلق بطريقة التعامل مع 

المتطرفين في المنطقة".
وأفاد المسؤولون ان المحادثات في شأن قيام تعاون عسكري أوثق قد 
أحرزت تقدما. بيد ان مسؤوال مصريا قال ان فكرة انشاء قوة مشتركة ال تزال 
بعيدة من التحقق، وأن ثمة اختالفات بين الدول على حجم أي قوة وتمويلها 
ومقر قيادتها وعلى ما اذا كان ينبغي ان تحصل على تفويض من جامعة 

الدول العربية او األمم المتحدة للقيام بعملياتها.
إنه حتى لو لم يتم االتفاق على قوة  وعلى رغم ذل��ك، يقول المسؤولون 
مشتركة، فإن الحلف المزمع سينسق العمل العسكري بهدف شن عمليات 
طويلة  عسكرية  بعمليات  القيام  عوض  المتطرفين،  على  ومحددة  سريعة 

األمد.
جون  األم��ي��رال  "البنتاغون"  األميركية  ال��دف��اع  وزارة  باسم  الناطق  وسئل 
كيربي هل واشنطن على علم بالنقاشات الجارية إلنشاء حلف عسكري من 
ق عليه".

ّ
الدول العربية األربع، فأجاب: "لسنا على صلة وثيقة بذلك. لن أعل

انشاء  يكون  أن  فنفى  ع��الء يوسف،  المصرية  الرئاسة  باسم  الناطق  أم��ا 
قوة للتدخل السريع ضمن النقاشات "الروتينية" بين مصر وحلفائها العرب 

لمكافحة التطّرف.
وبينهم  كبارًا،  ضباطًا  إن  قالوا  المصريين  العسكريين  المسؤولين  لكن 
رؤس���اء أرك���ان ال���دول اجتمعوا على األق��ل م��رة واح���دة، ق��د ناقشوا ه��ذا األم��ر 
خالل جوالت من االجتماعات. وشارك اثنان من المسؤولين المصريين في 
ي��ج��ري نقاشه  م��ا  إن  آخ���ران عليها، وق��ال��وا  م��س��ؤوالن  اط��ل��ع  النقاشات بينما 
ن��واة ق��وة تتألف من ق��وات النخبة م��زودة مقاتالت وربطها بغرفة  هو إنشاء 

للمعلومات االستخبارية بواسطة دول أعضاء في الحلف.
ومن أجل التحضير النشاء مثل هذه القوة، أجريت مناورات ثنائية ومتعددة 
العام الماضي بين هذه ال��دول من أجل تعزيز اإلنسجام بين قواتها وأجهزة 
تسلحها. ولدى مصر والسعودية خصوصًا وحدات نخبة لمكافحة اإلرهاب، 

بينما تملك دول خليجية أسلحة جو معقدة اشترتها من الواليات المتحدة.
الحلف  ال��ى  لالنضمام  فوتحا  وال��ج��زائ��ر  األردن  أن  ال��ى  المسؤولون  ولفت 

المزمع.

األميركيون إلى االنتخابات النصفية اليوم

مقترحا انتخابيا في 42 والية تراوح بين فرض قيود اضافية على االجهاض، 
والسماح ببيع الماريجوانا، وتوفير معلومات اضافية للمستهلك االميركي عن 

االغذية التي يتناولها.
وثمة تسليم بان الجمهوريين سيحتفظون بغالبيتهم في مجلس النواب، 
بل سيزيدونها، وهم في حاجة الى ستة مقاعد اضافية في مجلس الشيوخ 
استطالعات  آخ���ر  وأظ��ه��رت  ص��وت��ا.   51 م��ن  بسيطة  غالبية  ع��ل��ى  ليحصلوا 
الرأي تقدمهم في معظم هذه الواليات، وان تكن االرقام متقاربة مما يعني 
ت��وح��ي ان حظوظ  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ورة  م��ج��ال للمفاجآت، لكن  ي���زال ثمة  ان��ه ال 

الديموقراطيين لالحتفاظ بمجلس الشيوخ انحسرت جدا في االسابيع 
االخيرة.

وع��ش��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات اظ��ه��رت "ال��ن��م��اذج" االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي وضعتها 
ص��ح��ف م��ث��ل "ال��واش��ن��ط��ن ب��وس��ت" و"ال��ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��س" وغ��ي��ره��ا ان 
الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلس الشيوخ. وجاء في آخر 
آيوا  والي��ات  في  الديموقراطيين  المرشحين  حظوظ  ان  االستطالعات 
قد  فيرجينيا  وويست  داكوتا  وس��اوث  ومونتانا  واركنساس  وكنتاكي 
انحسرت بشكل واض��ح، وان تحسنت في واليتي نيوهامبشير ونورث 
كارولينا. اال ان الصورة الكاملة قد ال تتضح صباح االربعاء الن قوانين 
بعض الواليات مثل جورجيا ولويزيانا تقضي بفوز المرشح باكثر من 50 

في المئة من االصوات واذا لم يتحقق ذلك تعاد االنتخابات.
ومع ان اكثر من 17 مليون ناخب قد صوتوا فعال، فإن مفتاح الفوز ال 
يزال في حجم االقبال على التصويت. وهذا يعني تعبئة القاعدة واالعتماد 
على الشرائح االجتماعية التي ستتأثر أكثر من غيرها من خسارة حزبها. 
وفي هذا السياق ركز المرشحون الديموقراطيون وخصوصًا في الواليات 
الجنوبية على تعبئة الناخبين ذوي األصول االفريقية، واستخدموا منابر 
بعض الكنائس لحض الناخبين السود على االقتراع بكثافة. في والية 
كولورادو وضع احد المرشحين الديموقراطيين زرا على صدره كتب فيه: 
صّوت او مت. ولفت عضو مجلس الشيوخ عن والية نيو هامبشر جين 
للبقاء في  معركة صعبة  تواجه  التي  لبناني(  اصل  من  )زوجها  شاهين 
مقعدها اهمية االقبال بقولها: "اذا كان االقبال كبيرا سوف نفوز، واذا 

اخفقنا في ذلك سوف نخسر". 
وتعني سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس انهم سيعززون 
الديموقراطيين في  اوب��ام��ا وم��ش��اري��ع  م��ق��اوم��ة س��ي��اس��ات  ق��درت��ه��م على 
الكونغرس، وقد يصوتون على مشاريع قوانين يدركون سلفا ان اوباما 
يعارضها وذلك الرغامه على استخدام الفيتو ضدها. كذلك سيتمتعون 
بصالحية استدعاء كبار المسؤولين للمثول امام لجان مجلس الشيوخ في 
جلسات استماع قد تتحول مسرحيات سياسية ودعائية. ومن المتوقع 
ان يتحدى مجلس الشيوخ الجمهوري سياسات اوباما في سوريا وايران 
واوكرانيا. وسيكتسب الخطاب السياسي الحاد اصال في واشنطن، حدة 

اضافية في المعركة الطويلة لالنتخابات الرئاسية في 2016.

إسرائيل تبني 500 وحدة استيطانية بالقدس

امكان  واشنطن  في  كيري  ج��ون  االميركي  الخارجية  وزي��ر  مع  عريقات 
م��ع��اودة ال��م��ف��اوض��ات، اخ��ت��ارت اس��رائ��ي��ل تصعيد ال��م��وق��ف اذ صادقت 
امس "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بمدينة القدس" على بناء 500 
وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" شرق القدس 
المحتلة، على ان تقام تلك الوحدات على أراض مسجلة كملكية خاصة 
ص11 تقع شرق هذه المستوطنة. 
في غضون ذلك، أوردت وسائل االعالم االسرائيلية ان 105 من كبار 
االسرائيلية  واالستخبارات  الشرطة  في  السابقين  والعاملين  الضباط 
ال���وزراء بنيامين نتنياهو  ال��ى رئيس  وجهوا رسالة مفتوحة عبر االع��الم 

حضوه فيها على اطالق مبادرة سالم اقليمية.
وقال القائد السابق لسالح المدرعات الجنرال أمنون رشيف الذي اطلق 
فكرة الرسالة المفتوحة إن موقعيها عليها "سئموا المعارك التي تجري 
سنة وراء سنة بدل من القيام بجهود فعلية العتماد المبادرة السعودية".
وفي واشنطن، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية جين 
بساكي أن الواليات المتحدة ال تملك حاليًا خطة لتحريك عملية السالم 
في الشرق األوسط، قائلة إنه من الممكن أن تطرح واشنطن هذه الخطة 

في حال شعورها بأنه سيكون لها مردود إيجابي.
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إيلي بو رجيلي في "غاليري ربيز"
فلنتفرج على عوالم األمير الصغير

مجزرة كارلوس شاهين ورفاقه

"رشة ملح"

15 إعالن نتائج تصنيف 
المستشفيات

أبو فاعور: لن نتسامح حيال
الفواتير المضخمة وسوء 

المعاملة

14

لجنة املستأجرين: مجلس النواب ُمطاَلب
باستعادة القانون ملنع وقوع كارثة

تعرفة املولدات الكهربائية

األردن سمح بدخول شاحنات البطاطا اللبنانية
ترشيشي: لحلحلة التصدير إلى سـوريا وتقليص اإلجراءات

للمستأجرين  األم��ر  لتوضيح  لقرارها 
للمالك  الضريبة  ه��ذه  وإلزامهم دف��ع 
الرسمية  ال��ش��ه��ادة  لهم  ي��ب��رز  عندما 
القيمة  على  الضريبة  في  لتسجيله 
المضافة، وإال ستكثر الدعاوى بين 
ال��ف��ري��ق��ي��ن. وه��ن��ا ال ب���ّد م��ن االش���ارة 
المالكين وقعوا  الى أن كثيرين من 
عقود ايجارات تجارية مع مستأجرين 
لفترات طويلة تصل الى 9 سنوات 
قبل القرار األخير للحكومة من دون 
أن ي���ذك���روا اي ش���يء ع���ن ال��ض��ري��ب��ة 

المضافة في العقد. 
للقرار  رسمي  ملحق  دون  م��ن  إذًا 
وف��ق  المستأجرين  ف���إن  ال��ح��ك��وم��ي، 
عن  ي��ش��وع��ي سيمتنعون  ي��ؤك��د  م���ا 
دف��ع��ه��ا ل��م��دة 9 أع������وام. وح��ت��ى في 
ح����ال ت��ج��دي��د ال��ع��ق��ود وذك����ر وج���ود 
ه������ذه ال����ض����ري����ب����ة، ف���م���ا ه�����و ال���س���اح 
المالكين إللزام  أي��دي  القانوني بين 
ال���م���س���ت���أج���ري���ن ع���ل���ى دف���ع���ه���ا. ه���ذا 
ال���ق���ان���ون، ب�����رأي ي��ش��وع��ي، ق���د عين 
ووضعهم  بالسخرة  ج��ب��اة  المالكين 
ف���ي م���واج���ه���ة دائ���م���ة وم��س��ت��م��رة مع 

مستأجريهم.
ويختم يشوعي بالتأكيد على "ان 
قرار الحكومة مبتور وناقص ويحتاج 
الى ملحق يوضح األمور، ويحّمل كل 
ف��ري��ق م��س��ؤول��ي��ت��ه ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ت��ج��اه 

فرض هذه الضريبة". 

salwa.baalbaki@annahar.com.lb

اع���ت���ب���رت ل��ج��ن��ة ال��م��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ؤت��م��ر 
مجلس  عقد  للمستأجرين  الوطني 
ال��������ن��������واب ه���������ذا األس��������ب��������وع ج��ل��س��ة 
ليبادر  استثنائية  فرصة  تشريعية، 
الدستورية  صاحياته  ممارسة  إل��ى 
والقانونية عبر وضع يده على قانون 
اإليجارات األسود، الذي جرى الطعن 
به مرتين أمام المجلس الدستوري، 
وأصدر قرارًا قضى بإبطال ثاث مواد 
ال��دس��ت��ور،  م���ب���ادىء  لمخالفتها  م��ن��ه 
وتشكل آلية تطبيقه. وأشارت الى 
أنه "نجم عن قرار المجلس الدستوري 
ب��ل��ب��ل��ة وف����وض����ى ف����ي االج����ت����ه����ادات 
ال��دس��ت��وري��ة ح���ول ن��ف��اذ ال��ق��ان��ون أو 
عدمه، وأنتج حااًل من عدم االستقرار 
والقلق والخوف من المستقبل لدى 
ال��م��س��ت��أج��ري��ن. وش��ك��ل إب��ط��ال م��واد 
م��ن ال��ق��ان��ون ح����ااًل م��ن اإلرب�����اك ل��دى 
السلطة القضائية وجعلها في وضع 
عطلت  ق��ان��ون  أم����ام  عليه  تحسد  ال 
آل��ي��ة تطبيقه، وان��ع��ك��س ذل��ك على 
اجتماع رئيس مجلس القضاء األعلى 
���رك لهم حرية 

ُ
م��ع ال��ق��ض��اة، ال��ذي��ن ت

م��ع مئات  التعامل  االس��ت��ن��س��اب ف��ي 
آالف دعاوى المالكين التي يهددون 
أق��ل من  المحاكم بعد  أم��ام  بإقامتها 
شهرين في م��وازاة ذل��ك، وجوابًا عن 
ط��ل��ب وزي����ر ال���ع���دل، أت���ى رأي هيئة 
ال���وزارة  التشريع واالس��ت��ش��ارات ف��ي 
واض���ح���ًا وق��اط��ع��ًا ل��ج��ه��ة ع���دم إم��ك��ان 
تطبيق ال��ق��ان��ون ف��ي وض��ع��ه ال��راه��ن 
العادية،  اإليجار  عقود  ال��ى  بالنسبة 
ًا ب��ال��م��ادة الثالثة ول��غ��اي��ة ال��م��ادة  ب���دء
السابعة والثاثين، علمًا أن استثناء 

عقود األبنية الفخمة يبقى مستهجنًا 
بالقوانين  ألحقت  ألنها  م��ب��رر،  وغير 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م��ن��ذ إل���غ���اء ال��ق��وان��ي��ن 
من  ع��ام��ًا".  أربعين  قبل  بها  الخاصة 
النواب  مجلس  اللجنة   طالبت  هنا، 
ن����زع ف��ت��ي��ل األزم�����ة ال��ك��ارث��ي��ة سحب 
ال��ق��ان��ون م���ن ال���ت���داول وإق������رار خطة 

السكن لقدامى  سكنية تحمي حق 
ال��م��س��ت��أج��ري��ن وت���ض���م���ن ح��ق��وق��ه��م  

المكتسبة.
ب�����دوره�����ا، رف���ض���ت ن��ق��اب��ة م��ال��ك��ي 
العقارات واألبنية المؤجرة أّي محاولة 
لتجميد تطبيق القانون بموعده في 
وبخاّصة  المقبل،  األّول  ك��ان��ون   28
ه تّم درسه في لجنة اإلدارة والعدل 

ّ
أن

ال�40  قاربت  وفي جلسات  بإسهاب 
ج��ل��س��ة ت����ّم ال����ت����داول ب��ج��م��ي��ع ب��ن��وده 
لين عن الكتل النيابّية.

ّ
وبحضور ممث

ان  وال���م���ي���اه  ال���ط���اق���ة  وزارة  أع���ل���ن���ت 
ال��س��ع��ر ال���ع���ادل ل��ت��ع��رف��ات ال��م��ول��دات 
الكهربائية الخاصة عن تشرين األول 
ك���ل س���اع���ة تقنين  ل���ي���رة  ه���و 345 
و690  أمبير،   5 بقدرة  للمشتركين 
أمبير.   10 ب��ق��درة  للمشتركين  ل��ي��رة 

وهذه التعرفة مبنية على أساس سعر 
األح��م��ر  ال���م���ازوت  وس��ط��ي لصفيحة 
ليرة   23,294 ع��ن��د  االول  ل��ت��ش��ري��ن 
وذلك بعد احتساب جميع مصاريف 
إضافة  المولدات،  وتكاليف  وفوائد 

الى هامش ربح جيد ألصحابها.

زحلة – "النهار"

يبدو ان أزمة ال� 100 شاحنة المحملة 
ب��ال��ب��ط��اط��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال���ت���ي ك��ان��ت 
متوقفة عند الحدود االردنية وجدت 
ط��ري��ق��ه��ا ن��ح��و ال���ح���ل. ف��ق��د سمحت 
ال���س���ل���ط���ات األردن������ي������ة ل��ل��ش��اح��ن��ات 
ال��م��ت��وق��ف��ة ق��ب��ل أي�����ام ع��ل��ى ال���ح���دود 
األردنية من الدخول الى أراضيها بعد 
منعها بحجة حماية المزارع األردني، 
األم������ر ال������ذي أث������ار ح��ف��ي��ظ��ة ال��ت��ج��ار 
المطالبة  إل���ى  ودف��ع��ه��م  األردن���ي���ي���ن 
بضرورة استيراد البطاطا من لبنان. 
ف����ي ه�����ذا ال����س����ي����اق، ط���ال���ب رئ��ي��س 
"تجمع المزارعين في البقاع" ابرهيم 
ب��ال��ت��دخ��ل  ال����زراع����ة  وزارة  ت��رش��ي��ش��ي 
لدى السلطات االردنية، لطلب فترة 
سماح لدخول البطاطا اللبنانية الى 
الشاحنات  ادخ��ال  اسواقها، السيما 
المبردة والمحملة بنحو 3 آالف طن 
م���ن ال��ب��ط��اط��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��م��ت��وق��ف��ة 

عند الحدود االردنية، بعد منعها من 
ال��ع��ب��ور ع��م��ا ب��ال��ق��رار االردن����ي بوقف 
ًا م���ن ن��ه��اي��ة الشهر  االس���ت���ي���راد ب����دء

الفائت.
اللبنانية  البطاطا  تصدير  وك���ان 
ال����ى االس�������واق االردن����ي����ة، اع��ت��رض��ت��ه 
ًا ب�����االج�����راءات  م���ش���ك���ات ع�����دة ب�������دء
السلطات  تتخذتها  التي  المشددة 
االردن��ي��ة عند ح��دوده��ا ب��ذرائ��ع عدة 
المزارعين  االم��ن وحماية  وم��ن بينها 
االردن��ي��ي��ن، ب��اإلض��اف��ة ال���ى ال��م��ع��ارك 
السوري  نصيب  معبر  شهدها  التي 
الحدودي مع االردن، ما انعكس سلبًا 
على حركة تصريف االنتاج اللبناني 
م��ن البطاطا ال��ى االس���واق االردن��ي��ة. 
وق����د اض���ي���ف ال��ي��ه��ا، ع��ل��ى م���ا اوض���ح 
رئ���ي���س ل��ج��ن��ة االق���ت���ص���اد ف���ي غ��رف��ة 
تجارة وصناعة وزراع��ة زحلة والبقاع 
طوني طعمه ل�" النهار"، عودة االردن 
ال��ى اعتماد ال��روزن��ام��ة ال��زراع��ي��ة التي 
ك����ان م��ع��م��وال ب��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق "ات���ف���اق 

التيسير العربي"، وبالتناقض معها، 
والتي قضت بوقف استيراد البطاطا 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ع ن��ه��اي��ة ت��ش��ري��ن االول 

الفائت.    
وازاء االزمة التي تتهددهم، كانت 
اللبناني  الخاص  القطاع  من  مبادرة 
ف��ت��ح��دث ترشيشي  الج���ت���راح ح����ل، 
ل����"ال���ن���ه���ار" ع���ن ل���ق���اء ج����رى االرب���ع���اء 
الفائت مع وزير الزراعة االردني الذي 
الشاحنات  ع��دد  اب��دى تجاوبًا، فرفع 
المبردة التي تدخل االراضي االردنية 
ال����ى 12 ش��اح��ن��ة ف���ي ال���ي���وم ال��واح��د 
ع�����وض 8 ش���اح���ن���ات، م��ن��ح��ه��ا ي��وم��ًا 
اضافيًا للسماح بدخول البطاطا الى 
الجاري.  الشهر  من  االول  هو  االردن 
اق��ف��ل بعدها ب��اب االس��ت��ي��راد، بوجه 
أكثر من 100 شاحنة مبردة تنتظر 
الدخول الى االردن بحمولتها البالغة 

3 آالف طن.   
وع����ل����ى م�����ا ي�����ب�����دو، ف������إن م��ش��ك��ل��ة 
واس���ت���ي���راده  االردن  ال����ى  ال��ت��ص��دي��ر 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة، ل��ي��س��ت وق��ف��ا 
اذ  اللبناني،  وال��م��ص��در  ال��م��زارع  على 
دعت "نقابة تجار ومصدري الخضر 
العامة  هيئتها  االردنيين"  والفواكه 
ال���ى ت��ح��رك ع��ن��د ال��ع��اش��رة ق��ب��ل ظهر 
ال����ي����وم، وال����غ����رض م���ن ه����ذا ال��ت��ح��رك 
ب��ح��س��ب ن����ص ال�����دع�����وة "ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
ب����ح����ق����وق ال�����ت�����ج�����ار ال����م����س����ت����وردي����ن 
وال��م��ص��دري��ن ال��ن��ات��ج��ة م���ن سياسة 
المجحفة  )االردن����ي����ة(  ال���زراع���ة  وزارة 
ترشيشي،  وف��ق  جميعا  التجار  بحق 
ق��ام��ت  ال����زراع����ة  وزارة  ان  ال����ى  ن���ظ���را 
باصدار روزنامة الستيراد المنتجات 
بها  المسموح  المواعيد  تحديد  وتم 
امتنعت  ال������وزارة  ان  اال  ل��اس��ت��ي��راد. 
الازمة  التصاريح  اص���دار  تلتزم  ول��م 

لاستيراد وف��ق ما تم االت��ف��اق عليه 
مع النقابة، ما ادى الى تراكم البضائع 
الحدودية،  المراكز  على  المستوردة 
االم������ر ال������ذي ال���ح���ق ال����ض����رر ال��ك��ب��ي��ر 

بالتجار".  
م��ن جهة أخ���رى، لفت ترشيشي 
ال���ى المشكلة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 
تصريف االنتاج اللبناني من البطاطا 
الى االسواق الخارجية، والتي تتعلق 
فتحت  التي  س��وري��ا  ال��ى  بالتصدير 
منذ  اللبنانية  البطاطا  ام��ام  اب��واب��ه��ا 
15 يومًا. اال أن المعوقات قد جاءت 
اللبنانية  السلطات  م��ن  ال��م��رة  ه��ذه 
التي تطلب فحوصًا مخبرية الصدار 
ال���ش���ه���ادة ال��ص��ح��ي��ة ال���زراع���ي���ة، هي 
غير مطلوبة من السلطات السورية 
التربة.  م��ن  عّينة  كفحص  نفسها، 
وطالب بتذليل هذه العقبات، ومن 
ال��� 200 درنة  بينها ان تكون عينة 
لكل  ال��م��خ��ب��ري  للفحص  المطلوبة 
100 ط��ن ع��وض ان ت��ك��ون ع��ن 25 
ط���ن���ًا.  وب��ح��س��ب ت���رش���ي���ش���ي،  ف��إن 
ال��م��ش��ك��ات ال���ت���ي اع���اق���ت وت��ع��ي��ق 
اللبنانية  البطاطا  م��خ��زون  تصريف 
ال��ى م��ن االردن وس��وري��ا، ب���دأت في 
االنعكاس على اسعار موسم البطاطا 
اللقيس الذي باشر المزارعين قلعه 
ب���400  منه  الكيلوغرام  يباع  بحيث 
ليرة.   600 كلفته  تبلغ  فيما  ل��ي��رة 
واس���ت���غ���رب ان����ه ف���ي وق����ت ن��ج��د ان 
التدابير  تتخذ  االردن��ي��ة  السلطات 
ألج����ل ح��م��اي��ة م���زارع���ي���ه���ا، واالن���ت���اج 
الزراعي السوري يدخل الى االسواق 
منافسًا  م���وان���ع  دون  م���ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
االن���ت���اج ال��م��ح��ل��ي، ن��ج��د أن ال��ق��ط��اع 
ال�����زراع�����ي ال��ل��ب��ن��ان��ي ال ي��ح��ظ��ى ب��أي 

مواكبة رسمية لمشكاته.  

قرار الحكومة اصدار التكاليف خالل 2014 وضع المالكين في مواجهة المستأجرين.

ال������ TVA واض�����اع  ف��ل��س��ف��ة ض���ري���ب���ة 
ال����ه����دف م����ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا. ف��إن��ت��ق��ال 
األم���وال ال يفترض في كل الحاالت 
ع��م��ل��ي��ة ت���ح���وي���ل ال�����ى م����دخ����ات م��ن 
أج���ل ان��ت��اج م��خ��رج��ات. وي��ق��ول "ه��م 
افترضوا على خطأ أن عملية انتقال 
اموال تفترض حكمًا عملية تحويل، 
مضافة.  قيمة  ع��ل��ى  حكمًا  وت��ح��وي 
وهذا غير صحيح ألن االيجار التجاري 
اي  ال يخضع ألي تحويل وال يحقق 
ق��ي��م��ة م��ض��اف��ة، وت��ال��ي��ًا اذا م���ا اردن����ا 
وتحقيق   TVA ال����  فلسفة  تطبيق 

اي��ج��ار  ف���إن ك��ل  أه��داف��ه��ا الحقيقية 
أن  ت��ج��اري��ًا ال يجب  أو  أك���ان سكنًيا 
يخضع لمثل هذه الضريبة فهو على 

عاقة له بها وهي ال عاقة لها به".
فالقانون  الثالثة،  الثغرة  وتبقى 
كما صدر في لبنان لم يعِط المالك 
أي س��اح قانوني م��ن أج��ل تحصيل 
هذه الضريبة من المستأجر - التاجر، 
ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س ف��ه��و ك���ق���ان���ون ال 
ي��ع��رف س���وى ال��م��ال��ك. وع��ل��ى االخ��ي��ر 
المستأجر وأن  أن يتدبر شؤونه مع 
يدفع في كل االحوال هذه الضريبة 

حتى اذا لم يسددها له المستأجر. 
وال����ق����رار االخ���ي���ر ل��ل��ح��ك��وم��ة ال���ذي 
ق���ض���ى ب�����إص�����دار ال���ت���ك���ال���ي���ف خ���ال 
مواجهة  المالكين في  2014، وض��ع 
المستأجرين. إذ يشير يشوعي الى 
أن الكثيرين من المستأجرين تمنعوا 
عن دفع هذه الضريبة بحجة أن عقود 
عوها، لم تتضمن اي 

ّ
االيجار التي وق

اشارة الى وجود هذه الضريبة، علما 
أن ال��م��ال��ك��ي��ن ف���ي غ��ال��ب��ي��ت��ه��م ك��ان��وا 
ي��ج��ه��ل��ون وج���وده���ا. م��ن ه��ن��ا يقترح 
ملحقا  ت���ص���در  أن  ال���ح���ك���وم���ة،  ع��ل��ى 

الـ TVA يف اإليجارات التجارية: مواجهة بين املالك واملستأجر
يشوعي: على الحكومة إصدار ملحق ُيلزم املستأجرين دفعها

سلوى بعلبكي

ال��ق��وان��ي��ن ع��م��وم��ًا عيوبها  ال ت��ظ��ه��ر 
)ف��ي ح��ال ك��ان فيها ثمة عيوب( إاّل 
تدعو  ال��ع��ي��وب  ه��ذه  التطبيق.  عند 
عبر  ال��ق��ان��ون  تحديث  ال��ى  المشترع 
عليه وفقًا  التعديات  اضافة بعض 
للحاجة. ولكن ه��ذا االم��ر لم يحصل 
مع اقرار قانون الضريبة على القيمة 
تطبيقه  ع��ن��د  ب�����رزت  إذ  ال��م��ض��اف��ة، 
باإليجارات  يتعلق  ما  في  وخصوصا 

التجارية، عيوب وثغر.
ع��ن��دم��ا أق���ر ق��ان��ون ال��ض��ري��ب��ة على 
القيمة المضافة في 2002، ظهرت 
ب���ع���ض ال���ث���غ���ر ع���ن���د ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى 
ال��ت��ج��اري��ة، ي��رك��ز الخبير  االي����ج����ارات 
االق���ت���ص���ادي اي��ل��ي ي��ش��وع��ي ع��ل��ى 3 
ث��غ��ر اس��اس��ي��ة م��ن��ه��ا. ال��ث��غ��رة األول���ى 
ه���ي ق���ان���ون ال��ض��ري��ب��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة 
ال���م���ض���اف���ة ي����ل����زم ج��م��ي��ع ال��م��ال��ك��ي��ن 
ع���ل���ى ان ي���ص���ب���ح���وا ت��ل��ق��ائ��ي��ًا ت���ج���ارًا 
ال��ض��ري��ب��ي��ة  االدارة  ت��س��ت��ط��ي��ع  ل��ك��ي 
علمًا  الضريبة،  ه��ذه  ف��ي  تسجيلهم 
أن كثرًا من بينهم ليسوا أساسًا من 
التجار وال امتهنوا التجارة مرة واحدة 
ف��ي حياتهم. ك��ل م��ا ف��ي االم���ر أنهم 
أبنية  ت��م��ل��ك��وا  ع��م��وم��ًا  اإلرث  بسبب 
تجارية وهم  بواسطة عقود  أّج��روه��ا 
في مهنهم االساسية من غير التّجار 
كّتاب،  )أكاديميون،  بعضهم  ان  إذ 
هذا  وغ��ي��ره��م(.  محامون  صحافيون، 

العيب االس��اس��ي أخ��ذت��ه فرنسا في 
االعتبار، وهي البلد األم للضريبة على 
المالكين  وأعطت  المضافة،  القيمة 
الى  االنتساب  حرية  التجار  غير  م��ن 
الضريبة على القيمة المضافة. اي اذ 
رأوا في ه��ذا االنتساب مصلحة لهم 
فإنه  رف��ض��وا  واذا  ذل��ك  يستطيعون 

يحق لهم ذلك ايضًا.
يشوعي  يوضحها  الثانية  الثغرة 
الضريبة  فلسفة  أن  ال���ى  ب���االش���ارة 
ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة ال��م��ض��اف��ة ه��ي ضريبة 
غير مباشرة تطاول استهاك السلع 
الوسيطة والنهائية التي تخضع الى 
عمليات تحويل. من هنا فكرة القيمة 
المضافة: اي كل عملية تحويل في 
مسار انتاج سلعة استهاكية تعطي 
ق��ي��م��ة اض��اف��ي��ة ل��ل��س��ل��ع��ة ال��وس��ي��ط��ة 
هي  عليها  ضريبة  وت��دف��ع  تحتسب 
الضريبة  ه��ذه  مسألة  اذًا   .TVA ال��� 
ت����ف����ت����رض ت����ح����وي����ل م�����دخ�����ات ال����ى 
م���خ���رج���ات وت��ح��ق��ي��ق ق��ي��م��ة م��ض��اف��ة 

بواسطة هذا التحويل.
ل���ذا ي��س��أل ي��ش��وع��ي، أي���ن االي��ج��ار 
التجاري من هذا التحويل؟ وأين هو 
المضافة؟  القيمة  وواق����ع  ف��ك��رة  م��ن 
ال��ق��ان��ون ف��ي ل��ب��ن��ان ت��ح��دث ع��ل��ى أن 
ال����� TVA ه���ي ض��ري��ب��ة ع��ل��ى ان��ت��ق��ال 
االم���وال، واعتبر تاليًا ان في االيجار 
التجاري انتقااًل لألموال يخضع لمثل 
ه���ذه ال��ض��ري��ب��ة، ل��ك��ن ه���ذا المفهوم 
وف����ق ي��ش��وع��ي ان���ح���رف ج��وه��ري��ًا عن 

نجم عن قرار المجلس 
الدستوري بلبلة وفوضى 

في االجتهادات الدستورية 
حول نفاذ القانون أو 

عدمه، وأنتج حااًل من عدم 
االستقرار والقلق والخوف 

من المستقبل لدى 
المستأجرين
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جريصاتي رّد على موضوع

العمالة السوريـة

السابق سليم جريصاتي  الوزير  رّد 
على وزي��ر العمل سجعان قزي الذي 
ق���ال "إن ال��ح��ك��وم��ة ال��س��اب��ق��ة أج���ازت 
في  العمل  ح��ق  السوريين  لالجئين 
أوقفت  وحكومتنا  المجاالت  بعض 
ه�����ذا ال����ق����رار ح���م���اي���ة ل��ل��ي��د ال��ع��ام��ل��ة 
اللبنانية"، مضيفًا أنه يدرك أن لبنان 
يحتاج الى اليد العاملة السورية وأن 
بعض القطاعات تتوقف عن العمل 

إذا غابت اليد العاملة األجنبية".
وق��������ال ج����ري����ص����ات����ي: ي�������وم ك��ن��ت 
وزي�����رًا ل��ل��ع��م��ل ف���ي ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س 
نجيب ميقاتي، اتخذت القرار الرقم 
)ال��ج��ري��دة   2013/2/2 ب��ت��اري��خ   1/19
الرسمية عدد 7 تاريخ 2013/2/14( 
باللبنانيين  الواجب حصرها  بالمهن 
ف���ق���ط، م��س��ت��ث��ن��ي��ًا م���ن���ه، م����ع م���راع���اة 
على  للعمل  اللبناني  تفضيل  م��ب��دأ 
أرضه، العمال السوريين في ما خّص 
بعض األع��م��ال ال��م��ح��ددة ح��ص��رًا في 
القطاعات غير المنظمة، والتي أشار 
إليها وزير العمل في تصريحه أعاله، 
وذلك تنظيمًا لهذه العمالة وتحديدًا 
اللبنانية،  العاملة  لليد  وحماية  لها 
م����ا أت�������اح ت���ح���ري���ك ف�������َرق ال��ت��ف��ت��ي��ش 
ف��ي وزارة ال��ع��م��ل وات��خ��اذ اإلج����راءات 
ال���زاج���رة ال��م��ت��اح��ة إدارة وق��ض��اء، في 
حق أصحاب العمل المخالفين للقرار 
ال��م��ذك��ور أو ال��م��س��ت��ب��دل��ي��ن ال��ع��م��ال��ة 

اللبنانية بالعمالة السورية".
وأض������اف: "أرف�����ق ل��ك��م رب��ط��ًا نص 
القرار المنشور في الجريدة الرسمية، 
تبيانًا للحقيقة الكاملة، ما من شأنه 
أن يتوقف معه، مسلسل البطوالت 
الوهمية لبعض أعضاء حكومة ربط 

النزاع الذي ال يستقيم معنا".

انخفاض الصادرات الصناعية 12,5% يف أول 6 أشهر

ارتفاع موجودات مصرف لبنان من العمالت
إلى 38,90 مليار دوالر يف نهاية تشرين األّول

أعدت مصلحة المعلومات الصناعية 
في وزارة الصناعة تقريرًا مفصاًل عن 
الصادرات الصناعية وواردات اآلالت 
وال���م���ع���دات ال��ص��ن��اع��ي��ة ع���ن ح��زي��ران 
ال����ص����ادرات  م���ج���م���وع  وب���ل���غ   .2014
ال���ص���ن���اع���ي���ة خ������الل ه������ذا ال���ش���ه���ر م��ا 
مقابل  دوالر  مليون   278,3 قيمته 
ح���زي���ران 2013  ف���ي  م��ل��ي��ون��ا   312,2
 ،2012 حزيران  في  مليونًا  و319,6 
أي بانخفاض 33,8 مليونًا ونسبته 
 2013 ب���ح���زي���ران  م��ق��ارن��ة   ،%10,8
ون��س��ب��ت��ه  م��ل��ي��ون��ًا   41,2 وان���خ���ف���اض 

12,9 مقارنة بحزيران 2012.
ال���واردات من اآلالت  وبلغ مجموع 
وال���م���ع���دات ال��ص��ن��اع��ي��ة ف���ي ح��زي��ران 
دوالر  م��ل��ي��ون   22,4 ح��وال��ى   2014
م���ق���اب���ل 25 م���ل���ي���ون���ًا ف�����ي ح����زي����ران 
2013، بانخفاض 2,6 مليوني دوالر 
ونسبته 10,4%. وتصدرت ايطاليا 
الئ���ح���ة ال���ب���ل���دان ال���م���ص���درة ل����آالت 
اذ  لبنان،  ال��ى  الصناعية  والمعدات 
بلغت قيمتها خالل هذا الشهر 5,6 
بنحو  ال��ص��ي��ن  تليها  دوالر  م��الي��ي��ن 
5,3 ماليين ومن ثم ألمانيا بحوالى 

3,1 ماليين.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل، ب��ل��غ م��ج��م��وع قيمة 
االشهر  خ��الل  الصناعية  ال��ص��ادرات 
الستة االولى من 2014 مليارا و581 
مليون دوالر في مقابل مليار و807 
م���الي���ي���ن خ�����الل ال���ف���ت���رة ع��ي��ن��ه��ا م��ن 
دوالر  م��ل��ي��ون  و891  وم��ل��ي��ار   2013
م��ن 2012 اي  ال��ف��ت��رة نفسها  خ��الل 
ب����2013  مقارنة   %12,5 بانخفاض 

و16,4% مقارنة ب�2012.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة 
وال���م���ع���دات  اآلالت  م����ن  ال�����������واردات 
ال���ص���ن���اع���ي���ة خ�����الل االش����ه����ر ال��س��ت��ة 
االولى من 2014 حوالى 140 مليون 
خ���الل  م��ل��ي��ون��ًا   166 م���ق���اب���ل  دوالر 
و145,1   2013 م���ن  ع��ي��ن��ه��ا  ال��ف��ت��رة 
اول 6 أشهر من 2012،  مليونا في 
م���ق���ارن���ة   %15,7 ب���ان���خ���ف���اض  اي 
مقارنة  ب����%3,5  وانخفاض  ب����2013 

ب�2012.

أظهر البيان الذي أصدره مصرف 
لبنان عن وضعه في نهاية تشرين 
منتصفه  ك���ان  ب��م��ا  م��ق��ارن��ًا  األّول 
مقداره  "ال��ذه��ب"  بند  في  تراجعًا 
ي����وازي  )م����ا  ل���ي���رة  م��ل��ي��ار   720,16
نتيجة  دوالر(  م��ل��ي��ون   477,75
تدني سعر األونصة من 1240,00 
دوالرا الى 1171,00 سعرًا وسطيًا 
ف���ي ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي م���ن ت��ش��ري��ن 
ف���ي ظ���ل اس��ت��ق��رار  ع��ال��م��ي��ًا  األول 
 1507,50 ع���ل���ى  م��ح��ل��ي��ًا  ال��������دوالر 
ليرات في الفترة عينها، بحيث بلغ 
اح��ت��ي��اط ال��ذه��ب ل��دي��ه ف��ي نهاية 
 16296,23 نحو  الماضي  الشهر 
ي��وازي 10,81 مليار  مليار ليرة )ما 
دوالر(. إال أن موجوداته بالعمالت 

االجنبية واصلت ارتفاعها للشهر 
ال����خ����ام����س ت����وال����ي����ًا م���ن���ذ ح����زي����ران 
تشرين  نهاية  ف��ي  لتبلغ  الماضي 
األول نحو 58593,50 مليار ليرة 
دوالر(  م��ل��ي��ار   38,90 ي�����وازي  )م���ا 
م��ل��ي��ارات   606,00 ن��ح��و  ب����زي����ادة 
ي��وازي  ليرة عنه ف��ي منتصفه )م��ا 
وذل��ك  دوالر(،  م��ل��ي��ون��ي   402,00
ن��ت��ي��ج��ة ارت�����ف�����اع ودائ��������ع ال��ق��ط��اع 
ليرة  مليار   1440,15 نحو  المالي 
)ما يوازي 955,35 مليون دوالر( 
ف���ي اش������ارة ال����ى اس���ت���م���رار ت��دف��ق 
ال��رس��ام��ي��ل ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي ات��ج��اه 
القطاع المصرفي اللبناني بما فاق 
تدخل مصرف لبنان بائعًا الدوالر 
تلبية  المحلية  ال��ق��ط��ع  س���وق  ف��ي 

للطلب الداخلي عليه حفاظًا على 
استقرار عالقة الصرف بينه وبين 
 1507,50 ع��ل��ى  اللبنانية  ال��ل��ي��رة 

ليرات.
إل�����ى ذل������ك، ارت���ف���ع���ت "م��ح��ف��ظ��ة 
األوراق المالية" العائدة الى مصرف 
)ما  ليرة  مليار  لبنان نحو 395,23 
في  دوالر(  مليون   262,20 ي���وازي 
ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي م��ن ت��ش��ري��ن األول 
ف��ي إش����ارة ال���ى اض���ط���راره لتغطية 
ع���ج���وز اك���ت���ت���اب���ات ال����م����ص����ارف ف��ي 
اص���������دارات ال���خ���زي���ن���ة االس���ب���وع���ي���ة، 
ال��م��ح��ف��ظ��ة تتضمن  ه���ذه  ع��ل��م��ًا أن 
ت��وظ��ي��ف��ات م��ص��رف ل��ب��ن��ان م��ض��اف��ًا 
عليها  له  المستحقة  الفوائد  اليها 

وغير المقبوضة منه.

قيمة الصادرات الصناعية بلغت 1,581 مليار دوالر خالل أول 6 أشهر من 2014.

ايلي قهوجي

استكمال  الجيش  يواصل  يبنما 
خطته االمنية للقضاء على الخاليا 
المسلحة  والمجموعات  االره��اب��ي��ة 
ف���ي ط��راب��ل��س ش��م��اال وغ��ي��ره��ا من 
االم����اك����ن ب���ق���اع���ا وج���ن���وب���ا وج���ب���ال، 
المحلية  المالية  افتتحت االسواق 
االس���ب���وع ام���س ف��ي أج����واء ال��ح��ذر 
بها  أن��ه��ت  ال��ت��ي  وال��ت��رق��ب عينها 
االس���ب���وع ال����ذي س��ب��ق��ه ع��ل��ى وق��ع 
اس��ت��م��رار ال���م���زاي���دات ب��ي��ن الكتل 
السياسية الرئيسية في مقاربتها 
النواب  لمجلس  التمديد  موضوع 
الغاية  ل��ه��ذه  غ��دا  ان��ع��ق��اده  عشية 
وق����ت ال ي����زال م��ل��ف ال��ع��س��ك��ري��ي��ن 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ي���ن ال���م���ح���ت���ج���زي���ن ل���دى 
ال��ج��م��اع��ات االره���اب���ي���ة م��ن��ذ ث��الث��ة 
اش����ه����ر ي����������راوح م����ك����ان����ه ف�����ي ظ��ل 
الخاطفون  وضعها  التي  ال��ش��روط 
الط��الق��ه��م.  ات��ه��م  ان��ت��م��اء بمختلف 
وف�����ي ان���ت���ظ���ار ان ت��ت��ض��ح ص����ورة 
في  واالم��ن��ي  السياسي  الوضعين 
البالد، ظلت حركة العرض والطلب 
في بورصة بيروت محكومة بتلبية 
بيعا  السيولة  من  البعض  حاجات 
ل��ك��م��ي��ات م���ن ال���ص���ك���وك ال��م��ال��ي��ة 
وجد  كلما  لوائحها  على  المدرجة 
المعروضة  باالسعار  يشتريها  من 
الى  م��وق��ع  م��ن  وال��ت��ي تباينت  بها 
آخ��ر. وأدى ذل��ك، في قطاع عادة 
االع���م���ار وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري، ال��ى 
ت��ق��ل��ب��ات ف���ي االت��ج��اه��ي��ن الس��ع��ار 
على  أدن���ى  بين  سوليدير  اس��ه��م 
 11,45 على  وأع��ل��ى  دوالرا   11,28
"أ"  ال��ف��ئ��ة  تقفل  ان  ق��ب��ل  دوالرا، 
مقابل  ف���ي  دوالرا  ب�������11,40  م��ن��ه��ا 
)زائ����د  ال���م���اض���ي  ال��ج��م��ع��ة   11,39
"ب"  وال���ف���ئ���ة  ال���م���ئ���ة(  ف���ي   0,08
ب���11,44 دوالرا  في مقابل 11,39 
)زائ��د 0,17 في  الفترة عينها  في 
اسعار  ارتفعت  حين  ف��ي  المئة(. 
اس���ه���م ب��ن��ك ع�����وده ال���م���درج���ة من 
)زائ��د   6,45 ال��ى  دوالرات   6,38
1,09 في المئة( وتراجعت أسعار 
من  ال��ع��ادي��ة  بيبلوس  بنك  اسهم 
)ن��اق��ص   1,60 ال����ى  دوالر   1,64
واس���ت���ق���رت  ال����م����ئ����ة(  ف�����ي   2,43

اسهمه التفضيلية – 2008 على 
100,80 دوالر.

وت��ب��ع��ا ل���ذل���ك، وم���ع أخ���ذ ت��راج��ع 
أس�����ع�����ار أس����ه����م "ه����ول����س����ي����م" م��ن 
15,49 دوالرا الى 15,00 )ناقص 
3,16 في المئة( في قطاع صناعة 
مواد البناء في االعتبار، اقفل مؤشر 
اللبنانية  ل��أس��ه��م  المهجر  ل��ب��ن��ان 
بتراجع طفيف مقداره 1,09 نقطة 
ع��ل��ى  ال���م���ئ���ة  ف����ي  ون��س��ب��ت��ه 0,09 
1179,40 نقطة في سوق هادئة 
ب، تبودل فيها 125189 

ّ
على ترق

دوالرًا،   968861 ق��ي��م��ت��ه��ا  ص��ك��ًا 
 250943 ت���������داول  م���ق���اب���ل  ف�����ي 
دوالرًا   2,044,931 قيمتها  صكًا 

الجمعة الماضي.

ف��ي ال��خ��ارج، ت��زاي��دت الضغوط 
على الين على خلفية إعالن "بنك 
االسبوع  أواخ��ر  المفاجئ  اليابان" 
ال����م����اض����ي زي�����������ادة ح����ج����م خ��ط��ت��ه 
التحفيزية الضخمة لالقتصاد في 
ال���دوالر  أف���اد منه  ب���الده على نحو 
أع��ل��ى مستوياته  ال���ى  ق��ف��ز  ال����ذي 
 2007 م��ن��ذ  ال��ي��اب��ان��ي��ة  العملة  إزاء 
ودفع األورو نزواًل الى ما دون عتبة 
القطع  ف��ي أس����واق  ال������1,25 دوالر 
األوروب�����ي�����ة ث���م االم���ي���رك���ي���ة. وج���اء 
المستثمرون  اع��ت��ق��د  ب��ع��دم��ا  ذل���ك 
أن ه�����ذه ال���خ���ط���وة ال���ي���اب���ان���ي���ة ق��د 
تحمل المصرف المركزي األوروبي 
ال��خ��م��ي��س ال��م��ق��ب��ل، ف���ي م��ن��اس��ب��ة 
اج��ت��م��اع م��ج��ل��س ح��اك��م��ي��ت��ه، على 
اتخاذ اجراءات مماثلة في منطقته 
فيها  المتداعي  االقتصاد  لتعزيز 
وم�����ا ق����د ي��س��ت��ت��ب��ع ذل�����ك م����ن ض��خ 
القنوات  ف��ي  السيولة  م��ن  المزيد 
عائدة  س��ن��دات  ل��ش��راء  المصرفية 
ال��م��ت��ع��ام��ل��ون  رأى  وق�����ت  ال���ي���ه���ا، 

ف��ي إن��ه��اء االح��ت��ي��اط ال��ف��ي��دي��رال��ي 
االسبوع الماضي خطته التحفيزية 
لالقتصاد االميركي الذي تزايدت 
داعمًا  ع��ام��اًل  التعافي  مظاهر  فيه 
الى  ذل��ك  وأدى  ال��خ��ض��راء.  للورقة 
تجاهل األسواق التحّسن الطفيف 
ل����م����ؤش����ر م�����دي�����ري ال���م���ش���ت���ري���ات 
 )PMI( الصناعة  بقطاع  ال��خ��اص 
 50,30 م����ن  األورو  م��ن��ط��ق��ة  ف����ي 
نقطة ف��ي أي��ل��ول ال��ى 50,60 في 
أل��م��ان��ي��ا من  وف����ي  االول  ت��ش��ري��ن 
49,90 نقطة الى 51,4 في الفترة 
االنفاق على  تراجع  مع  ثم  عينها، 
البناء في الواليات المتحدة بنسبة 
0,4 في المئة في أيلول الى 0,5 
أن  تبّين  بعدما  آب  المئة في  في 
م��ؤش��ر م��دي��ري ال��م��ش��ت��ري��ات فيها 
 )ISM( الصناعة  بقطاع  ال��خ��اص 
ارتفع من 56و6 نقطة في أيلول 
االول،  ت��ش��ري��ن  ف���ي   59,00 ال����ى 
األم��ر ال��ذي جعل األورو يقفل في 
في  دوالر  ب����������1,2490  ن���ي���وي���ورك 
الماضي  الجمعة   1,2530 مقابل 
وأونصة الذهب ب�1166,50 دوالرًا 
الفترة  ف��ي   1172,00 م��ق��اب��ل  ف��ي 

عينها.
األوروبية،  وفي أسواق األسهم 
ت���ف���اع���ل ال���م���ت���ع���ام���ل���ون س���ل���ب���ًا م��ع 
ص����دور ب��ي��ان��ات اق��ت��ص��ادي��ة دون 
بالنسبة  وخ��ص��وص��ًا  ال��ت��وق��ع��ات، 
ال���ى م��دي��ري ال��م��ش��ت��ري��ات ال��خ��اص 
بقطاع الصناعة في منطقة األورو 
والتي أفضت الى إقفال بورصات 
بين  راوح  ب��ت��راج��ع  المنطقة  ه���ذه 
2,10 في المئة في ميالنو و0,24 
ف���ي ال��م��ئ��ة ف���ي ل��ش��ب��ون��ة. وت��وق��ف 
س��ت��ري��ت  وول  ف����ي  ال���م���ت���ع���ام���ل���ون 
أم�����س الل���ت���ق���اط االن����ف����اس ع��ق��ب 
االن��ت��ع��اش ال���ح���اد ال����ذي ش��ه��دت��ه 
أواخ���ر االس��ب��وع ال��م��اض��ي ف��ي ظل 
ت���ب���اي���ن ال���ب���ي���ان���ات االق���ت���ص���ادي���ة 
االميركية، فأقفل مؤشر داو جونز 
نقطة   24,28 متراجعًا  الصناعي 
وم��ؤش��ر  نقطة   17366,24 ع��ل��ى 
نقاط على  مرتفعًا 8,17  ناسداك 

4638,91 نقطة.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

اتجاهات األسواق

أجواء حذر وترقب أضعفت بورصة بيروت
أع���ل���ن وزي�����ر ال��ص��ح��ة ال���ع���ام���ة وائ���ل 
أب����������و ف�������اع�������ور ن�����ت�����ائ�����ج ت���ص���ن���ي���ف 
نظام  إل��ى  إس��ت��ن��اًدا  المستشفيات 
ال���ت���دق���ي���ق ال���ج���دي���د ال��م��ع��ت��م��د ف��ي 
م��ؤت��م��ر  ف���ي  ال��ص��ح��ة، وذل�����ك  وزارة 
ال���وزارة وحضره  صحافي عقده في 
م���دي���ر ال���ع���ن���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة ال���دك���ت���ور 
جوزف حلو، وأعضاء لجنة تصنيف 

المستشفيات. 
واس���ت���ه���ل أب�����و ف����اع����ور ال��م��ؤت��م��ر 
ب���ال���ت���ذك���ي���ر ب������أن ن����ظ����ام ال��ت��دق��ي��ق 
ال���ج���دي���د ال�����ذي اع��ت��م��دت��ه ال������وزارة 
ي��س��ت��ن��د إل����ى م��ع��اي��ي��ر م��ض��اف��ة إل��ى 
المعايير السابقة التي كانت تقنية 
بشكل كامل، وهي ترتبط خصوصا 
بقدرة المستشفيات على استقبال 
م��زي��ج ال���ح���االت ال��م��رض��ي��ة وم��رض��ى 
ال���ع���ن���اي���ة ال����م����رك����زة واإلس���ت���ش���ف���اء 
ال��ج��راح��ي إض��اف��ة إل��ى ق��ي��اس رضى 
م��ة  ال��م��ري��ض م���ن ال��خ��دم��ات ال��م��ق��دَّ
اليه، وعدم تمييز المستشفى بين 
مريض وآخر، أو انتقاء الحاالت التي 
نسبة  احتساب  كذلك  تستقبلها، 
الفواتير  ف��ي  التضخيم  أو  ال��ت��ج��اوز 

المقدمة إلى وزارة الصحة. 

قطاع المستشفيات الخاصة
تراجع تصنيف 6 مستشفيات من 
الفئة األولى إلى الفئة الثانية، كذلك 
ت��راج��ع تصنيف 3 مستشفيات من 
الثالثة. في  الفئة  إل��ى  األول���ى  الفئة 
مستشفيات   4 ت��ق��دم��ت  ال��م��ق��اب��ل 
ك���ان���ت م��ص��ن��ف��ة ف���ي ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة 
إذ أنصفها نظام  األول���ى،  الفئة  إل��ى 
اإلعتماد ال��ج��دي، في وق��ت انخفض 
الفئة  م��ن  مستشفى   23 تصنيف 

الثانية إلى الفئة الثالثة.

قطاع المستشفيات الحكومية
6 م��س��ت��ش��ف��ي��ات ت���ق���دم���ت م��ن 

الثانية إلى الفئة األول��ى في  الفئة 
وق����ت ت���راج���ع م��س��ت��ش��ف��ى ح��ك��وم��ي 
واح���د م��ن ال��ف��ئ��ة األول����ى إل���ى الفئة 
ال���ث���ال���ث���ة، ك��م��ا ت���راج���ع ت��ص��ن��ي��ف 8 
م��س��ت��ش��ف��ي��ات ح��ك��وم��ي��ة م���ن الفئة 

الثانية إلى الفئة الثالثة. 
وق����ال أب����و ف���اع���ور: "ه����ذا اإلج����راء 
ليس إنتقائيا أو انتقاميا أو عقابًيا، 
دون  مستشفى  على  ق  يطبَّ ل��م  إذ 
آخ����ر، ول����م ي��ط��ب��ق ع��ل��ى مستشفى 
خ���اص دون م��س��ت��ش��ف��ى ح��ك��وم��ي، 
مستشفى،  أي  م��ن��ه  ي��س��ت��ث��ن  ول���م 
وف�����ي ال��خ��ل��ف��ي��ة ال���س���ي���اس���ي���ة ال��ت��ي 
أن���ت���م���ي إل���ي���ه���ا، ث���م���ة ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
سلبا،  ت��أث��رت  التي  المستشفيات 
وانخفض تصنيفها من األولى إلى 
الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة" أن 
هذا اإلجراء هو إجراء إصالحي وقابل 
غير  ال��ص��ح��ة  ووزارة  ال��ن��ظ��ر  إلع����ادة 
والمراجعات  النقاش،  على  مقفلة 
م���ق���ب���ول���ة م�����ن ال���م���س���ت���ش���ف���ي���ات"، 
أن��ه تلقى مراجعات من  إل��ى  مشيًرا 
تصنيفها  خ��ف��ض  ت���م  م��ؤس��س��ات 
التصنيف  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ت��ع��ت��رض 
مزيج  ع��ل��ى  بنسبة %35  ال��ج��دي��د 
الحاالت المرضية الدالة، أي الحاالت 
وهو  وال��ص��ع��ب��ة،  المتقدمة  الطبية 
ب��رأي��ه��ا.  المستشفيات  ي��ظ��ل��م  أم���ر 
وأك����د ان ال��م��راج��ع��ات م��ق��ب��ول��ة من 
ال���م���س���ت���ش���ف���ي���ات ب����ه����دف ت��ط��وي��ر 
نظام االعتماد الجديد، مضيفا أنه 
بعد  إص��دار تصنيف جديد  سيتم 
للمستشفيات  وش��ك��ر  أش���ه���ر.   6
تفاعلها اإليجابي مع القرار الصادر 
تلك  خ��ص��وص��ا  ال��ص��ح��ة،  وزارة  ع���ن 
ال���ت���ي ان��خ��ف��ض ت��ص��ن��ي��ف��ه��ا وال��ت��ي 
الصحة  وزارة  في  بالسؤال  اهتمت 
عن أسباب التخفيض لمساعدتها 
في كيفية تحسين تصنيفها في 
ال���م���رة ال��م��ق��ب��ل��ة. ك��م��ا أك����د ان����ه لن 

يتسامح مع التجاوزات في الفواتير 
وسوء معاملة المريض.

التجاوز في الفواتير 
ول���ف���ت اب�����و ف����اع����ور ال�����ى أن�����ه ل��م 
يعد مقبوال أن يتم إدخ��ال مريض 
إل������ى م��س��ت��ش��ف��ى ب���ع���د م���راج���ع���ات 
المفترض معاملة  وم��ن  ووس��اط��ات 
ال�����م�����رض�����ى ج����م����ي����ًع����ا ب���ال���ح���س���ن���ى، 
م��ض��ي��ف��ا أن ال��ت��دق��ي��ق ف���ي ف��وات��ي��ر 
المستشفيات أصبح شامال بنسبة 
100% ولم يعد بنسبة 10% كما 
كان الوضع في السابق عشوائيا أو 
انتقائيا. وأعلن أن نتائج التدقيق 
حتى  ص���درت  ال��ت��ي  المكتملة  غير 
فواتير  ف��ي  ال��ف��رق  أن  تظهر  اآلن، 
أح�����د ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات ه����و ب��ن��س��ب��ة 
48,51%، أي أن المستشفى يمأ 
نصف موازنته بملفات وهمية. كما 
ف��وات��ي��ر مستشفى  ف���ي  ال���ف���رق  أن 
وآخ���ر  ب��ن��س��ب��ة %31,48،  ه���و  آخ���ر 

ب��ن��س��ب��ة  وآخ������ر   %36,29 ب��ن��س��ب��ة 
الكبرى  الصدمة  أم��ا  إل���خ...   %29
فهي في الفرق بنسبة 58%. هذا 
األمر ال يمكن أن يقبله على ضميره 
أي وزي��ر أو أي إدارة في لبنان، بل 
في  الحاصلة  المذبحة  وق��ف  يجب 
ح���ق أم������وال ال����دول����ة وال��م��واط��ن��ي��ن 
إن  وق���ال  اللبنانيين.  والمكلفين 
هذه الفواتير التي تظهر تجاوزات 
ل��ت��ص��ن��ي��ف  ف����ق����ط  ت���س���ت���ع���م���ل  ال 
المستشفيات، بل سيحصل حسم 
ي��س��ت��ن��د إل���ى ال���ت���ج���اوزات ال��ح��اص��ل��ة 

وصوال إلى إلغاء العقود. 
التدقيق  آل��ي��ات  أن  ال���ى  واش����ار 
ال��م��ع��ت��م��دة تعطي ن��ت��ائ��ج واض��ح��ة. 
ف����ال����س����ق����وف ال����م����ال����ي����ة ال���م���ع���ط���اة 
للمستشفيات ال تكفي، ألن قسما 
ك��ب��ي��را م��ن��ه��ا ت��س��ت��ه��ل��ك ف��ات��ورت��ه��ا 
بعد  ول��ك��ن  حقيقية.  غير  بملفات 
التدقيق  آلل��ي��ات  الفواتير  إخ��ض��اع 
السقف  تجاوز  إنخفض  الجديدة، 

ال��م��ال��ي، ف��م��ث��ال ف��ي ك��ان��ون ال��ث��ان��ي 
2014 ب��ل��غ ت��ج��اوز ال��س��ق��ف ال��م��ال��ي 
ال���59 مليار  في فواتير االستشفاء 
إلى  التدقيق  نتيجة  انخفض  وق��د 

4 مليارات ونصف مليار. 
وف���ي غ��س��ي��ل ال��ك��ل��ى ب��ل��غ ت��ج��اوز 
الثاني  ك��ان��ون  ف��ي  ال��م��ال��ي  السقف 
م��ل��ي��ون��ا،  و428  م��ل��ي��اري��ن   ،2014
وان���خ���ف���ض ه�����ذا ال����رق����م إل�����ى 250 
م���ل���ي���ون، وه������ذا ي�����دل ع���ل���ى وج����ود 
بين  ووهمية  حقيقية  غير  ملفات 
الملفات، ولم يتم اكتشافها لعدم 
وجود آليات تدقيق علمية. وأوضح 
للتصنيف  األس��اس��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  أن 
التصنيف  خ��ف��ض  ل��ي��س  ال��ج��دي��د 
المعنوي، بل يخفض فاتورة وزارة 
ال��ص��ح��ة ف��ح��س��ب، وال��ت��ع��رف��ة ال��ت��ي 
ينطبق  وال  الصحة،  وزارة  تدفعها 
األم�������ر ع���ل���ى ت���ع���رف���ة ال���م���ؤس���س���ات 
الضامنة األخرى مثل الجيش وقوى 

األمن والضمان.

أبو فاعور خالل مؤتمره الصحافي.  )سامي عياد(

إعالن نتائج تصنيف املستشفيات وفق النظام الجديد
أبو فاعور: لن نتسامح يف الفواتير املضّخمة وسوء املعاملة

 

مؤتمر اتحاد املصارف العربية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل 
رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه يرافقه 

وفد من االتحاد. وقدم الوفد لباسيل دعوة للمشاركة 
في مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يعقد في 

بيروت في 20 تشرين الثاني الجاري، برعاية رئيس 
الحكومة تمام سالم وحضوره، مع مجموعة من 

المسؤولين اللبنانيين والعرب، ووزراء مال وحكام 
مصارف مركزيين ورؤساء مصارف عربية. وأكد طربيه 

ان باسيل سيلبي الدعوة، وسيعطي التعليمات 
الالزمة لتسهيل إعطاء التأشيرات لكل الوفود 

القادمة الى لبنان حتى تستطيع الوصول في الوقت 
المناسب.

إجراءات ملنع بيع منتجات املصانع غير املرّخصة

أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن وجود عدد 
ال يستهان به من المصانع غير المرخص لها المنتجة 

للمواد الغذائية بشروط غير مالئمة وتبيع من دون 
عالمة تجارية. وأعلن الحاج حسن عن إجراءات إلزامية 

للحّد من هذه الظاهرة ومكافحتها من خالل اتخاذ 
خطوة جديدة تلزم نقاط البيع بعرض وتسويق ماركة 

معروفة وتحت طائلة التعّرض للعقوبات. 
وعن كيفية مراقبة منع بيع االلبان واالجبان المنتجة 

في مؤسسات غير مرخص لها، وآلية المنع، اشار 
الى أن الوزارة ستعّمم لوائح بالمصانع المرخص لها 
على االراضي اللبنانية، مع استمرار الرقابة على هذه 
المصانع العاملة بطريقة قانونية لضمان محافظتها 
على الجودة االنتاجية الالزمة. وطلب من المواطنين 
تحّمل مسؤولياتهم والتبليغ عن أي مخالفة أو مواد 
فاسدة، وأكد ان الهدف من خالل هذه االجراءات، 
هو حماية المستهلك حيال سالمة الغذاء، وحماية 

المستهلك حيال الجودة، وحماية الصناعة من 
المنافسة غير المشروعة.

نشاطات وزارية

األورو دون الـ1,25
دوالر وتباين البورصات 

عالميًا
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جواد الساعدي

عين الحرية
م���ن ال���ف���ض���ائ���ح ال���ت���ي ك��ش��ف��ت��ه��ا 
م��ع��رك��ة ك��وب��ان��ي، وال��ت��ي رب��م��ا لم 
يهتم بها أحد، أن اسم المدينة 
الذي كان متداواًل قبل المعركة 
ف������ي م����ع����ظ����م وس������ائ������ل اإلع��������ام 
يطابق  ال  ال��ع��رب،  عين  العربية، 
تناقضًا  يتناقض  ب��ل  يعّبر،  وال 
ص���ارخ���ًا م���ع ال��ه��وي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة 
لسكانها الكرد والعرب وغيرهم، 
"عين  أنها  المعركة  أثبتت  وق��د 
ال���ح���ري���ة" وي��ن��ب��وع��ه��ا ال��م��ت��دف��ق 
ف�����ي م����واج����ه����ة ال����ت����ط����رف ب��ك��ل 
أشكاله، وذلك بغض النظر عن 
للمدافعين  العرقية  االن��ت��م��اءات 
هم من الكرد.

ّ
عنها، وإن كان جل

¶¶¶

... إنها تدور
النبي  وف���اة  بعد  إقامتها  منذ 

ف���ك���رة  ت�����واج�����ه  ل�����م  اآلن،  ح���ت���ى 
"ال���خ���اف���ة اإلس���ام���ي���ة" وإط���اره���ا 
اإلسامية"،  "ال��دول��ة  السياسي 
الشريعة"،  "تطبيق  واستطرادا 
رف�����ض�����ًا ت������ح������ّول إل�������ى م���ع���ارض���ة 
ع��ن��ي��ف��ة وص���ل���ت ح����د ال��م��ق��اوم��ة 
ال��م��س��ل��ح��ة، م��ث��ل��م��ا ت��واج��ه��ه اآلن 
ل����ص����ال����ح ال����ت����ع����ددي����ة وال�����دول�����ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��م��دن��ي��ة، وه���و رف��ض 
ل���ه ج�����ذوره ف���ي أف���ك���ار ال��ن��ه��ض��ة 
وفي التطورات التي حصلت في 
الحرب  الخافة" بعد نهاية  "بلد 

العالمية األولى.
ف��ب��اس��ت��ث��ن��اء ج������زٍء م����ن ح��رك��ة 
ف��ي عهد  التي حصلت  اإلرت���داد 
الخليفة األول، لم يشهد التاريخ 
اإلس��ام��ي ق��ط ح��رك��ات معارضة 
خ�����ارج م��ظ��ل��ة اإلي���م���ان ب���اإلس���ام 
وال�����خ�����اف�����ة- اإلم������ام������ة ك���م���ب���دأ، 
وذل�������ك ع���ل���ى رغ������م خ�������روج ت��ل��ك 
الخليفة  شخص  على  الحركات 
وآل��ي��ات اخ��ت��ي��اره، وك��ذل��ك على 

رغ���م "ال���ش���واذ" ال���ذي ذك���ره اب��ن 
خ����ل����دون وال���م���ت���م���ث���ل ف����ي ق���ول 
ح��ات��م األص���م )م��ع��ت��زل��ي( وبعض 
َجدات( بعدم وجوب  الخوارج )النَّ
نصب اإلم��ام "إذا ت��واط��أت األمة 
على العدل"، حيث لم يمنع هذا 
ال��ش��واذ ص��اح��ب "ال��م��ق��دم��ة" من 
ال��خ��اف��ة م��م��ا انعقد  ال��ت��أك��ي��د أن 

عليه اإلجماع. 
ف������ي ه��������ذا اإلط������������ار ل������م ت��ك��ن 
ال���ت���ي���ارات ال��ف��ك��ري��ة ال��م��ع��ارض��ة 
��ه��م��ت ب��ال��ك��ف��ر وال���م���روق 

ُّ
ال��ت��ي ات

م��ن تجليات  ًا  ج���زء إال  وال��زن��دق��ة 
قد  اإلسامية  للعقيدة  متنوعة 
أل���ق���ى ع��ل��ي��ه��ا خ��ص��وم��ه��ا ت��ه��م��ة 
الخروج عن الدين وعن ولي األمر 

ليسهل القضاء عليها.
توضح  تلك  الماضي  تجليات 
والتنوع هما سمة  االخ��ت��اف  أن 
ال��رف��ض  ي��ك��ش��ف  بينما  ال��ح��ي��اة، 
ب��ك��ل  ال���ت���ع���ددي���ة  ال���م���ع���اص���ر أن 
أش��ك��ال��ه��ا ال��س��ي��اس��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة 
والثقافية ستكون سمة الحاضر 

والمستقبل.
المشهد،  م��أس��وي��ة  رغ���م  ع��ل��ى 

... إنها تدور، يؤكد غاليليو.
¶¶¶

هون ضعفاء مرفَّ
ه����������ل ق��������������رأ ال������ح������ق������وق������ي������ون 
وال���س���ي���اس���ي���ون ورج�������ال ال���دي���ن 
����رون 

ِّ
وال����م����ال واألع����م����ال وال����م����ؤث

وكذلك  هون 
َّ
والمرف وال��ن��اف��ذون 

ال���م���ق���م���وع���ون وال���م���ض���ط���َه���دون 
���ش���ون ف����ي ب����ادن����ا ه���ذا  وال���م���ه���مَّ
ال��س��ط��ر ال��ب��س��ي��ط ف���ي ك��ل��م��ات��ه، 
العظيم في معانيه اإلنسانية من 
م��ق��دم��ة ال��دس��ت��ور ال��س��وي��س��ري: 
"ال ري���ب أن ال��ح��ر ه���و ف��ق��ط َم��ن 
يمارس حريته، وأن قوة الشعب 

ة ضعفائه"؟ قاس في رفاهيَّ
ُ
ت

، وإن لم 
ٌ
إن قرأوا فتلك مصيبة

���، َدس��ت��ور يا أسيادنا. 
َ
ي��ق��رأوا، ف

وإن...
يقال إن هتلر كان يقرأ دائمًا 
قبل ذه��اب��ه إل��ى ال��ن��وم شيئًا من 
ك���ت���اب "األم����ي����ر" ل��م��اك��ي��اف��ي��ل��ي. 
ل��ي��ت ك���ل ح���اك���م، رئ��ي��س��ًا أك���ان 
ُمحبًا  بًا، 

َ
منتخ أم  وارث���ًا  ملكًا،  أم 

لشعبه أم كارهًا، شيخًا كبيرًا أم 
الجسم  صحيح  أم  مريضًا  ش��اب��ًا، 
استفاق  كلما  ي��ق��رأ،  وال��ن��ف��س، 
ص����ب����اح����ًا، ه������ذه ال����رس����ال����ة ال���ت���ي 
وج��ه��ه��ا اإلم�����ام م���وس���ى ال��ك��اظ��م 
من سجنه إلى الخليفة العباسي 

إن ينقضي  "م��ا  الرشيد:  ه��ارون 
عليَّ يوٌم من الباء حتى ينقضي 
فضي 

ُ
عليك يوٌم من الرخاء، ثم ن

انقضاء، يخسر فيه  إلى يوٍم با 
الُمبِطلون".

"وإْن،  يكون:  ليت جوابهم ال 
ما دمنا نقضيها في الرخاء؟".

¶¶¶

معّلبات فاسدة
ل���م ي��ك��ن أب���و اس��ح��ق ال��ص��اب��ئ 
ال������ذي ول�����د ف����ي ب����غ����داد وع����اش 
وم��ات فيها )ت 384ه��� 994م( 
ك���ب���ي���ر ك����ّت����اب دي��������وان اإلن����ش����اء 
العراق  "أوح��د  ك��ان  فحسب، بل 
في الباغة" كما يصفه الثعالبي 
في "يتيمة الدهر"، و"إم��ام" فن 
ال��ن��ث��ر و"األوح�����د ف��ي��ه" ك��م��ا ي��راه 
اب���ن األث���ي���ر ف���ي "ال��م��ث��ل ال��س��ائ��ر 
في أدب الكاتب والشاعر" بينما 
ي��ق��ول عنه ي��اق��وت ال��ح��م��وي في 
"معجم األدباء" إنه "أوحد الدنيا 
في إنشاء الرسائل"، أما المتنبي 
فلم يكن يرى غير أبي اسحق َمن 
يستحق المدح في العراق، وفقًا 
وق��د وصفه  ال��ح��م��وي.  أورده  لما 
معاصروه بالصدق واإلستقامة.

ع���م���ل أب������و إس����ح����ق ف�����ي ب���اط 
ال���خ���ل���ف���اء ال��ع��ب��اس��ي��ي��ن واألم�������راء 
أن حبسه  ال��ب��وي��ه��ي��ي��ن، وح���دث 
ع����ض����د ال�������دول�������ة ال����ب����وي����ه����ي ث��م 
ط���ل���ب م���ن���ه أث�����ن�����اء ال���س���ج���ن أن 
ي��ؤل��ف ك��ت��اب��ًا ف��ي ت��اري��خ ال��دول��ة 
ال���دي���ل���م���ي���ة، "وع����م����ل ال���ك���ت���اب، 
ُحمل  منه،  ج��زء  ارتفع  إذا  فكان 
إل����ى ال��ح��ض��رة ال��ع��ض��دي��ة، حتى 
فيه،  وي��زي��د  ويتصفحه،  ي��ق��رأه 
الثعالبي  ي��ذك��ر  م��ن��ه".  وُينقص 
"أن صديقًا للصابئ دخل عليه 
يومًا فرآه ف�ي شغله الشاغل من 
ال��ت��ع��ل��ي��ق وال��ت��س��وي��د وال��ت��ب��دي��ل 
وال��ت��ب��ي��ي��ض، ف��س��أل��ه ع��م��ا يعمله 
أنّمقها  أباطيل  ف��ق��ال:  م��ن ذل��ك 

وأكاذيب ألفقها".
أق���ول: "ف��س��اد ال��رع��ي��ة بفساد 
بفساد  الملوك  وفساد  الملوك، 
العلماء" والعكس صحيح أيضًا. 
��ب��ات ال��ف��اس��دة عن 

ّ
ِام��ن��ع��وا ال��م��ع��ل

أوالدكم.
¶¶¶

و)لـ(ــن
وطٌن تشّيدُه الجماجُم والدُم/ 

"تتأقلُم" الدنيا وال "يتأقلُم"

تحت الضوء

رّشة ملح

"مارودار" هو عنوان معرض إيلي بورجيلي في "غاليري جانين ربيز"، الروشة، المستمر 
الى 21 تشرين الثاني، والمحتفي بالخفة والحركة واالرتجال الصبياني، بما يستقطب عين 

المتلقي ويستدرجها الى حلبة اللعب باألشياء كأنها دمى وأدوات وألعاب مشتقة من 
عالم يذّكرنا بـ"األمير الصغير" لسانت اكزوبيري.

معرض

إيلي بورجيلي يف "غاليري جانين ربيز"
فلنتفّرج على عوالم األمير الصغير

لور غريب

يتصور  ان  المتلقي  ع��ل��ى  ل��ي��س 
ان������ه ام�������ام اع�����م�����ال م���وج���ه���ة إل���ى 
مختصرة  بل هي قصائد  الصغار 
ألح���ام���ه���م. ه����ذا ك����ان ان��ط��ب��اع��ي 

ع��ت��ب��ة  ت������ج������اوزت  ع����ن����دم����ا  األول 
ال��ص��ال��ة ح��ي��ث ن��ح��ٌو م���ن ع��ش��ري��ن 
ع�����م�����ًا م�����ك�����ّون�����ة م������ن م���ل���ص���ق���ات 
لعبة  ال��ى  أق���رب  ه��ي  وتجميعات 
 Le ب��ودل��ي��ر  ق��ص��ي��دة  ف��ي  الفقير 

.jouet du pauvre

ت��ض��ع��ن��ا األع���م���ال أم����ام ش��ط��ارة 
واثقة في التصور وفي التطبيق، 
واخرى  لوحة  بين  المسافة  فنعبر 
ك���أن���ن���ا ن��ع��ب��ر أن����ه����رًا م��ج��ه��ول��ة م��ن 
ج��غ��راف��ي��ا ال��ب��ش��ر. وف���ي ح��ي��ن ان��ن��ا 
ن����غ����رق ف����ي ال���ت���ف���اه���ات ال��ي��وم��ي��ة 

اح���ي���ان���ًا، وف����ي ال���ده���ال���ي���ز األم��ن��ي��ة 
ال���م���رع���ب���ة اح���ي���ان���ا اخ��������رى، ت��ط��ي��ر 
الشخوص المقصوصة والملصقة 
على ارضية كرتونية مونوكرومية 
ومثبتة  الخام  حالتها  في  متروكة 
لتحط  مضحكة،  حرفية  بطريقة 

ع���ل���ى ال���م���ك���ان ب��ش��ك��ل ع��ش��وائ��ي 
 قواعد الجاذبية.

ً
متجاهلة

ن��راه في هذه المجموعة  كل ما 
تكاد  ألح��ام  ملحمية  أناشيد  هو 
أن ت���ك���ون م���ن ي���وم���ي���ات ال��ط��ف��ل 
ال�������ذي ي���ل���ع���ب ال����ي����وم ب���م���ا س��ك��ن 

ط���ف���ول���ة م���اي���ي���ن االط�����ف�����ال ع��ل��ى 
ال����ك����رة االرض�����ي�����ة. م���ك���ّون���ات غ��ي��ر 
من  اللوحة،  ص��در  تحتل  متوقعة 
ح��ول��ه��ا ت��رق��ص ت��زي��ي��ن��ات واقعية 
حكايات  من  مشتقة  لشخصيات 
غرافية  ب��ل��غ��ات  كتبت  وم��غ��ام��رات 
يعمد  ت��ص��وي��ري��ة.  او  ك��ت��اب��ي��ة  او 
ب���ورج���ي���ل���ي ال�����ى اخ����ت����راع ن�����وع م��ن 
تتضمن  ممحوة  شبه  مخطوطات 
غير  لمخلوقات  مجمدة  اي��ح��اءات 

واضحة الهوية.

األلوان خجولة بعد الشيء ألنها 
تروي أساطير أو قصصًا من تاريخ 
وه���و  األرض،  أوالد  ك����ل  ي���خ���ص 
تعريفية  ب��م��زاي��ا  يتمتع  ال  ت��اري��خ 

واضحة. 
انها تماشي المعاصرة من دون 
ان ت��س��ج��ل��ه��ا وق���ائ���ع ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة. 
ان���ه���ا م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى م��ل��ح��ق��ات او 
بمستقبل  تلتصق  ق��د  ت��ط��ورات 
مسيرتها  يتابع  أن  يستطيع  آت 
وت���ط���ل���ع���ات م���رك���ب���ه���ا ك���أن���ه���ا م��ن 
م����ف����ردات ي��م��ك��ن ان ت���ت���آل���ف م��ع 
ت��ج��دي��د وت���ح���وي���ل وت���دم���ي���ر وف��ق 

معطيات طارئة او مفاجئة.
قبل أن أقفل باب الطفوليات- 
التذكارات أود أن أعترف ببهجتي 
ع�����ن�����دم�����ا ش�������اه�������دت ال�����م�����ع�����رض. 
ل��ك��أن��ن��ي أم����ام أل���ب���وم م���ن أش��رط��ة 
 ب��ت��ح��ف��ظ��ي عن 

ً
م����ص����ورة، م���ق���ارن���ة

م��ع��رض��ه ال��س��اب��ق ال���ذي أق��ام��ه من 
الثقافي  المركز  ف��ي  قصيرة  م��دة 

الفرنسي.
ت�����ج�����ب االش���������������ارة اي������ض������ا ال�����ى 
ي��س��ت��وج��ب  ال�����ي�����وم  اس����ل����وب����ه  ان 
بمسيرة  ايضا  واالعتراف  التعليق 
رف�����اق�����ه وم����ع����اص����ري����ه واب���ح���اث���ه���م 
ش��ارل  وخصوصًا  واكتشافاتهم، 
خ�������وري وج���������وزف ح������رب ال���ل���ذي���ن 
والجمع  وال��ل��ص��ق  ال��رس��م  يطبقان 

والتركيب وغيرها.

laure.ghorayeb@annahar.com.lb

في الواجهة
أعوام الجمر والرماد

تأليف: حسين الموزاني
النوع: تأمات نقدية 

إصدار: منشورات الجمل 

نبذة: 
ف���ي ال��ك��ت��اب ع����دد م���ن ال��ق��ض��اي��ا وال��ت��ح��والت 
المعاصرة  والفكرية  واالجتماعية  السياسية 
ال���ت���ي ت��ش��ه��ده��ا ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���ع���راق 
ال��ك��ات��ب م��س��أل��ة الثقافة  خ��ص��وص��ا. ي��ت��ن��اول 

أيضا من جوانب مختلفة. 

ل التحوُّ

تأليف: فرانتس كافكا
النوع: رواية

إصدار: منشورات الجمل

نبذة: 
يقدم كافكا واقعة تحول بطله الجسدي في 
الجملة األولى من قصته. التبدل الذي يصيبه 
ويجعله حشرة عماقة ذريعة فحسب بمشروع 
سردي يتحكم فيه نموذج سلوكي هو نموذج 

اإلقصاء. 

الرمل األخضر

تأليف: منيرة أبي زيد 
النوع: رواية

اصدار: دار المراد 

نبذة: 
ن��ق��رأ ف���ي ال��ن��ص ال���ص���ادر ب��ال��ف��رن��س��ي��ة: "ب��ن��ي 
ال���ق���ص���ر ف����ي ق���ل���ب واح������ة اج���ت���ذب���ت م��ي��اه��ه��ا 
وع��ذوب��ت��ه��ا ال��رج��ال وال��ح��ي��وان��ات خ��ال ق��رون. 
غير انهم اليوم بعيدون عن هذه الجنة بسبب 
جدران القصر العالية وحضور األمير الطاغي". 

 

التنمية اإلنسانية العربية يف القرن الحادي والعشرين

تأليف: مجموعة كّتاب
النوع: بحوث

إصدار: مركز دراسات الوحدة العربية 

نبذة: 
ي��س��ع��ى ه����ذا ال��ع��م��ل إل����ى ال��ب��ح��ث ف���ي أوض����اع 
التنمية اإلن��س��ان��ي��ة ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة في 
والتحديات  األخ��ي��رة  العربية  ال��ت��ح��والت  ض��وء 
تشهد  مجتمعات  تشهدها  ال��ت��ي  اإلض��اف��ي��ة 

مخاضات غير مسبوقة. 

"مجزرة" كارلوس شاهين ورفاقه
النص األصلي في الفرنسية لياسمينا ريزا. اللبننة لرندة األسمر. 
التمثيل لكارول الحاج، برناديت حديب، فادي أبي سمرا، ورودريك 
سليمان. اإلخراج لكارلوس شاهين. المكان خشبة "مسرح مونو".

 الخلفي. عندما انتهى 
ّ

أب��دأ من األخير. كنُت جالسًا في الصف
��ق��ُت، مثلما فعل الجمهور ال���ذي غ��ّص��ت به 

ّ
ال��ع��رض، وق��ف��ُت وص��ف

أو  لخطاٍب سياسي  تأييدًا  والتصفيق  ال��وق��وف  يكن  لم  الصالة. 
الساخر،  العبثي،  األداء  من  ورب��ع ساعة  لساعٍة   

ً
تحية بل  غ��رائ��زي، 

المتهكم، الموجع، المضحك، المشفق، والمبكي، وهو يخلع الجوهر 
خلعًا، متسلًا إلى الطبقات الجّوانية المخيفة من حقيقة الشخص 
أم��ام  المطلق  التعّري  إل��ى  وص���واًل  أفعاله،  وردود  أفعاله  البشري، 

هشاشة الذات واحتماالتها غير المتوقعة.
 يوم: ولدان، يضرب 

ّ
القصة معروفة، بل عادية جدًا، وتحصل كل

أحدهما اآلخ��ر، فيكسر له اثنتين من أسنانه. أهل الولد الضارب 
ال��والد شنق  المضروب لاعتذار، لكن "قاضي  الولد  أه��ل  ي���زوران 

حالو"، على قول المثل اللبناني. وهو، هنا، حقيقة دامغة. 
لكنها  اآلخ����ر،  البعض  م��ن  بعضها  ي��ت��وال��د  بسيطة،  التفاصيل 
ليست مبّسطة. إذ سرعان ما تتعقد األمور بين العائلتين، ثّم بين 
 من الزوجتين والزوجين، فتنقلب األحوال، لتدور جميعها في 

ٍّ
كل

أنها  المظنون  الحلقة  فهذه  مهًا.  لكن  نفسها.  المفرغة  الحلقة 
مفرغة، ليست مفرغة البّتة. صحيٌح أن المشكلة األولية تستدعي ما 
تستدعيه المصالحة من اعتذار، أو من بحث عن أسبابها الخفية، لكن 
 

ّ
المشكلة الحقيقية ليست بين الولدين فحسب، بل في داخل كل
"بطل" من "األبطال" األربعة. في ديكوٍر بسيٍط للغاية، هو كناية عن 
بيت عائلة الولد الذي تعرض لألذى، حيث صالون، ومطبخ، وحّمام؛ 
تضع رؤية كارلوس شاهين اإلخراجية المحكمة الشخصيات األربع 
في مواجهة أعماقها المتماسكة والمسالمة ظاهرًا، لكن المشروخة 
والمنفصمة والعنفية باطنًا، وصواًل إلى فضيحة العري النفساني 
المطلق، حيث نستعرض تفاصيل "المجزرة" التي تجري وقائعها 
ونتلّوى،  وننذهل  ننصدم  لكن  ونعبث،  ونسخر  فنضحك  أمامنا، 
حتى ليتساءل الُمشاهد: أليس ما يجري أمامنا على الخشبة هو في 
 منا؟! أليس هؤالء "األبطال" األربعة هم 

ّ
الواقع ما يجري في أعماق كل

نحن جميعنا، في مرايا الذات المهشمة؟!
ين 

َ
والممثل الممثلَتين  من   

ٍّ
ك��ل ي��ؤدي  واض��ح��ة.  اإلخراجية  اليد 

أداء  الشيء ونقيضه، في  أدواره – بطواعية مذهلة.  بل  دوره – 
 ممثل وممثلة فتتاقى النقائض داخ��ل ال��ذات، وتتمازج في 

ّ
كل

الدرامّي  االفتعال واالصطناع. االجتهاد  كيمياء لذيذة خالية من 
المضمر، ال نرى منه سوى مجزرة الذات في تعاطيها مع كينونتها. 

إنها مجزرتنا نحن، يا كارلوس. فتحيتي إليك! 

akl.awit@annahar.com.lb

¶ يستمر العرض هذا األسبوع، من األربعاء إلى السبت.

عقل العويط

)مروان عساف(  

مكّونات غير متوقعة تحتل 
صدر اللوحة، من حولها 
ترقص تزيينات واقعية 
لشخصيات مشتقة من 

حكايات ومغامرات كتبت 
بلغات غرافية او كتابية 

او تصويرية
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كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

وثيقة تبليغ أوراق 
مدنية

ص����������ادرة ع�����ن م���ح���ك���م���ة ال��ت��م��ي��ي��ز 
المدنية الخامسة

ً
الرئيس جان عيد مكلفا

أساس: 2014/66
طالب التبليغ: فرنسبنك ش.م.ل. 

بوكالة األستاذ جميل كنعان
ال��م��ط��ل��وب إب���اغ���ه: ت��وف��ي��ق محمد 

بسام مرتضى المجهول المقام
األوراق المطلوب إباغها: استدعاء 
 2014/4/11 ت�����اري�����خ  ت���م���ي���ي���زي 
ال��م��ل��ف  أوراق  وك���اف���ة  وم���رف���ق���ات���ه 

التمييزي.
في التمييز المقدم من فرنسبنك 

س���ول���و  ش����رك����ة  ب����وج����ه  ش.م.ل. 
سمير  وه����م  وك��ف��ائ��ه��ا  ش.م.م. 
وج��م��ي��ل وش���وق���ي رم��ي��ح��ي ح��ي��در 
مرتضى  مصطفى  وب��ش��ي��ر  أح��م��د 
وت���وف���ي���ق م��ح��م��د ب���س���ام م��رت��ض��ى 
 ب��ال��ق��رار 

ً
ال��م��ج��ه��ول ال��م��ق��ام، ط��ع��ن��ا

ال����ص����ادر ع����ن م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف 
رق���م 2014/354  ال��راب��ع��ة  ب��ي��روت 
وم���وض���وع���ه   ،2014/3/7 ت����اري����خ 
قبول التمييز شكًا وفي األساس 
ن���ق���ض ال�����ق�����رار ال���م���م���ي���ز وال���ح���ك���م 
االس��ت��ئ��ن��اف ش��ك��ًا وفسخ  بقبول 
تاريخ  التنفيذ  دائ��رة  رئيس  ق��رار 
ال���دي���ن  وت����رص����ي����د   2013/2/19

ب���اح���ت���س���اب ال���ف���ائ���دة ال��ت��ع��اق��دي��ة 
��ب��ة اب���ت���داًء م��ن ت��اري��خ اق��ف��ال 

ّ
ال��م��رك

 2000/4/30 ب��ت��اري��خ  ال��ح��س��اب��ي��ن 
وحتى اإليفاء الفعلي على أساس 
فائدة 19% فيما يتعلق بالحساب 
بالدوالر األميركي و5.26% فيما 
ق بالحساب بالليرة اللبنانية، 

ّ
يتعل

وتضمين المميز بوجههم الرسوم 
والمصاريف وإعادة مبلغ التأمين.

أو  ب���ال���ذات،  ح��ض��ورك��م  فيقتضي 
سند  بموجب   

ً
قانونا يمثلكم  م��ن 

تسري  وإال  األوراق،  لتبلغ  مصّدق 
عمًا  القانونية  اإلج���راءات  بحقكم 
أص����ول   /409/ ال�����م�����ادة  ب���أح���ك���ام 

محاكمات مدنية
رئيس قلم محكمة التمييز المدنية

ميشلين ابراهيم

اعالن قضائي
صادر عن محكمة صور المدنية - 
رقم الدعوى 2014/47 - مستعجل

تاريخ الجلسة: 2014-11-27
الرئيسة مايا فواز.

المدعي: خليل حجازي
ال���م���دع���ى ع��ل��ي��ه��م: ورث������ة ي��وس��ف 

حجازي.
ال��م��ط��ل��وب إدخ��ال��ه��م: زه���رة روم��ي��ة 

وعلي حجازي وغالية حجازي.

بتاريخ 2014/10/23 قررت حضرة 
يحي  عليه  المدعى  إب��اغ  الرئيسة 
ي���وس���ف ح���ج���ازي ال��م��ج��ه��ول محل 

اإلقامة بالنشر.
ُي��ط��ل��ب م���ن ال���م���دع���ى ع��ل��ي��ه يحي 
إل��ى هذه  الحضور  يوسف حجازي 
ال��م��ح��ك��م��ة واس�����ت�����ام اس��ت��ح��ض��ار 
خال  والجواب  ومرفقاته  الدعوى 
 من تاريخ النشر 

ً
مهلة عشرين يوما

وات���خ���اذ م��ح��ل إق���ام���ة ض��م��ن ن��ط��اق 
هذه المحكمة أو إرسال وكيًا عنه 
ف��ي قلمها  ل��ه  تبلغ  ك��ل  اعتبر  وإال 

.
ً
قانونيا

رئيس القلم أحمد جباعي

اعالنات رسمية

وظائف مطلوب

Catering Company in 
Beirut is recruiting a Store 
Keeper, experience in the 
Food & Beverage Industry 
is a must, good writing 
skills in English, knowledge 
in Squirrel, Check and 
Omega are a must. send 
CV to humanresources.
curriculum@gmail.com or 
Fax: 01/491777 Ext: 7

ش��رك��ة ص��ن��اع��ي��ة ت��ج��اري��ة ف��ي لبنان، 
بحاجة الى سائقين لبنانيين لتوزيع 
بضائعها، حائزين على رخصة سوق 
ع��م��وم��ي��ة، ق���ادري���ن ع��ل��ى ق���ي���ادة ف��ان 
وكتابة  ق���راءة  وبامكانهم  اب،  وبيك 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واالج��ن��ب��ي��ة، االت��ص��ال 
على 04/531988 )ابتداء من 2 ب. 

ظ الى 5 ب. ظ(

ش���ق���ة ل����اي����ج����ار ف�����ي ال����ح����م����را ب��ح��ال��ة 
م��ن  م���ؤل���ف���ة  220م.م،  ج�����دا  ج����ي����دة 
 $40000 م����وق����ف����ان   غ������رف  ث������اث 
01/374666 ال���ت���ل���ف���ون   ب���ال���س���ن���ة. 

www.sodeco-gestion.com

ل���اي���ج���ار ق������رب م����درس����ة ال��ل��ي��س��ي��ه، 
م��ن��ط��ق��ة اوت����ي����ل دي�������و، االش���رف���ي���ة، 
110م.م،  م�����ف�����روش�����ت�����ان  ش����ق����ت����ان 
م��وق��ف  وت��ب��ري��د،  ت��دف��ئ��ة  و155م.م، 

سيارة. التلفون: 03/519824

عقارات للبيع أو لايجار

Loft duplex, Achrafieh 
Nahr, new building, 130m2, 
office or residential, high 
ceiling 5.75m, parking 
and cave. Tel: 01/423840 - 
01-423850

عين سعاده،  ف��ي  فيا  اجمل  للبيع، 
ح���دي���ق���ة  ط������واب������ق،   4 1000م.م، 
م�������زروع�������ة اش������ج������ار م�����ث�����م�����رة، م��ط��ل��ة 
ال���ت���ل���ف���ون   .$2.500.000 ب�����ح�����را، 

03/311199

عقارات لايجار 

ل��اي��ج��ار م��س��ت��ودع ف���ي ال��م��ن��ص��وري��ة 
ارت����ف����اع  700م.م،  ال����ع����ام  ال���ط���ري���ق 
ل��ل��م��راج��ع��ة  آب  ب��ي��ك  ن���زل���ة  4.50م. 

70/475229

For Rent office 100m2 
recept 4 rooms furnished 2 
br. A/C ind, parking 1100$/
mois Dora, Khoury Home 
area. Tel: 01/254707

ماستر سويت،  ن��وم  غرفة  365م.م، 
غرفتا نوم ماستر،  صالونان وجلوس 
شرفة واسعة مطلة رأس��ا على سبق 
 الخيل، مطبخ مجهز، موقف سيارتين
1475000$. التلفون 03/504314

شقة، بناية الدون فردان،  ط 9 جهة 
ال��ب��ح��ر، 4 غ���رف ن���وم م��ع 4 ح��م��ام��ات، 
حمام ضيوف، غرفة خادمة مع حمام،� 
 صالون عدد 3، جديد، شرفة 20 م.
م��وق��ف س��ي��ارت��ي��ن + م��وق��ف س��ي��ارة 
 عند المدخل. االتصال 01/990033

و03/996669

للبيع شقة 245م.م، االشرفية شارع 
س���اس���ي���ن، ب���ن���اي���ة ج����دي����دة وف��خ��م��ة، 
للمراجعة:  ل��ل��س��ي��ارات.  م��وق��ف��ي��ن  م��ع 

03/891039

للبيع شقة جبيل، 200م.م، صالون، 
س�����ف�����رة، 4 غ������رف ن�������وم، م���ط���ب���خ، 4 
ش��رف��ات، غرفة خ��ادم��ة، 4 حمامات، 
م��ك��ي��ف��ات، ش��وف��اج س��ن��ت��رال، موقف 
ل��س��ي��ارت��ي��ن ف����ي ال���ط���اب���ق ال��س��ف��ل��ي.  

التلفون 03/967678

Groupe intl. de galleries 
d’art, recherche 5 vendeurs 
pour son développement 
au Moyen - Orient. 
trilingue Français, anglais, 
arabe. Maîtrise Office, 
Photoshop, internet. Exp. 
dans le domaine comm. 
requise. Exc. présentation, 
Salaire motivant fixe + 
commissions. CV et lettre 
de motivation par fax 
au 961 1 422162. Email: 
myattie@lynx.net.lb

Magasin de luxe demande 
jeune responsable de vente 
présentable. 01/215152. CV: 
gergesg@manasseh.com.lb

وظائف معروض

سيدة لبنانية مع سيارة تطلب عمًا 
ل����دى س���ي���دة م��س��ن��ة او رج����ل م��س��ن. 

لاتصال: 03/645744

For sale or rent: New 
Chalet Faraya, San Antonio, 
5 Bedrooms, 2 under 
ground parkings, Heated 
pool, private garden. Tel: 
01/423840 - 01/423850

ش��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع أو ل��اي��ج��ار، س��ول��ي��دي��ر، 
س��ي��زون،  ف��ور  خلف   ،Bay Tower
الطابق السادس، مساحتها 314م.م. 

التلفون 70/222043

سيارات للبيع

Ferrari F430, Mod. 2009, 
Full Options / One Owner, 

اللون. للمراجعة ت:  مجمركة س��وداء 
70/703049

عقارات للبيع

Monte Verde new 
apartment 207m2 + 
86m2 private Garden, 
3 bedrooms, equipped 
kitchen, Jacuzzi, 500,000 
USD. Call 03/933331

Villa in a famous Greek 
Island. Buy it and get 
resident  permit in Greece for 
all family. Tel +96171221530 
+306977301480 Email:  
info@bestvillas.gr

الشمالي،  المتن  ف��ي  قمة  اع��ل��ى  ف��ي 
م��ف��روش��ة،  ف��خ��م��ة،  ب��رم��ان��ا، 320م.م، 
4 ن�����وم، )2 م���اس���ت���ر(، ص���ال���ون���ان، 4 
10م.م،  ت�����راس  خ����ادم����ة،  ح���م���ام���ات، 
م���وق���ف���ان، م��ن��اظ��ر رائ���ع���ة، م��ط��ل��ة من 
األش��ج��ار،  تزينها  ال��ب��ح��ر،  ال��ى  صنين 
ال��ت��ل��ف��ون   .Restec  ،$1200000

70/374909

 -  Porsche  993 turbo ل��ل��ب��ي��ع 
للجادين  خ��ارق��ة،  كحلي،   ،1996 م. 

فقط. التلفون 03/356993

للبيع مرسيدس SL 190، م. 1962، 
اس��������ود، خ�����ارق�����ة، ل���ل���ج���ادي���ن ف��ق��ط. 

التلفون 03/356993

مفقود

فقد جواز سفر من الجنسية  العراقية  
بإسم  محمد  جسام  مجيد. التلفون: 

009647713323701

 ه��������رب��������ت ال��������خ��������ادم��������ة االث������ي������وب������ي������ة 
Selamawit Fikre Kejebo 

من منزل مخدومها ممن يعرف عنها 
شيئا االتصال: 03/274567

 مطلوب
وظائف

 معروض
وظائف

للبيع
سيارات

مفقود لإليجار

للبيع او لإليجار

للبيع
عقارات
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

ال��ط��ري��ق. 3- معنى - مدينة كندية ف��ي كيبك.  ال��ى   1- االس���م اآلخ���ر ألرخ��ب��ي��ل ه����اواي. 2- ذك��ر النحل - إرش���اد 
خرة - طاف في المكان - أتجافى وأتباعد. 5- عاصمة والية لويزيانا األميركية - ذل وحقارة. 6- حرف 

ّ
4- وجع المؤ

نصب - رفضناه - يبس الخبز؟ 7- مرتفع - أكثر الخطأ في منطقه. 8- بلد افريقي - عائلة رئيس وزراء بريطاني 
سابق. 9- نلحس - أنّسق - نكمل. 10- رويتني - تسابق. 11- فاترة ضعيفة - فوز وغلبة. 12- مسرحي لبناني 

توفي عام 1993.

 1- محمد علي كاي. 2- راحلون - اللحن. 3- تتّمما - أش - ويه. 4- ضمدا - اإلعصار. 5- ا. ا.ا - جبين - أبى. 6- اللق - دم - نلنل. 
. 8- زاولت - الجادي. 9- بال - امتّص - خيط. 10- ي. ي - تلقي - عل. 11- حرب البلقان. 12- يونس االبن - ني.

ّ
7-  لطأتما - مس - عل

. 6- لن - 
ً
با

ّ
1- مرتضى الزبيدي. 2- حاتم الطائي. 3- محّمد األول - حّن. 4- دلما - قتل - ترس. 5- عوى - متأل

أبدى - مقال. 7- أليم - أتيا. 8- كاشان - ملص - ب. ب. 9- ل. ل - نسج - علن. 10- الوصال - أخلق. 11- يحيى 
بن عدي - ان. 12- نهر الليطاني.

1- طبيب انكليزي اكتشف مرض الشلل الرعاشي المعروف باسمه. 2- نبات زهره أحمر الى الصفرة تستعمل في 
ر وصلف. 5- عقل - طرف - اشتّدتا. 6- عالمة  الطعام - المقدار. 3- مصّورة - تلمسيني. 4- أحب - حاكم - تكبُّ
فرنسية نوبل 1903 مع زوجها ونوبل 1911 وحدها. 7- أجرة المركب للسفر - غلى - حرف عطف. 8- صبغ - عّز - 
أمسينا. 9- ظلما - فّر - ترك الزواج. 10- يخضعه - الواعظ. 11- نادمون - يتقّدم القوم. 12- مدينة فرنسية قاعدة 

محافظة المارن.

حل الشبكة السابقة

اوةايفنوسلاجاما

نارنراسدفنفململ

عقينوممفىحتكمكل

مفنوناه�لقنحنظعي

اومرليفادفرالما

سنلتاونراكملمسل

مدامتناالظامةني

حل الشبكة السابقة
بعلبك

الكلمة 
عاصمة أوروبية

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

كلمة السر.

كم واقفون في النور المظلم أّمأ أنتم فا تروننا فنحن جالسون في الظلمة 
ّ
نسمعكم فهمس الليالي قد فتح مسامعنا، ونراكم ألن

المنيرة.
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رقم 2607 - مستوى سهل 

حل سودوكو رقم 2606

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 ثاثة هي: سهل، متوسط وصعب. 
يحدد كل مستوى وفقًا لعدد االرقام التي نضعها مسبقًا في خاناتها 

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.

276483591

514769328

839152746

361527984

948316275

725948163

692831457

157694832

483275619

كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناني الرقم 1245 وهنا النتائج:
- االرقام الرابحة: 2 – 18 – 25 – 34 – 38 – 40 الرقم اإلضافي 20
- المرتبة األولى )ستة ارقام متطابقة(: عدد الشبكات الرابحة ال شيء.
- المرتبة الثانية )خمسة ارقام ورقم اضافي( قيمة الجائزة االجمالية 
126,203,335 ل. ل. عدد الشبكات الرابحة شبكتان قيمة الجائزة 

لكل شبكة   63,101,668 ل. ل.
االجمالية  الجائزة  قيمة  متطابقة(   ارق��ام  )خمسة  الثالثة  المرتبة   -
لكل  الجائزة  قيمة  الرابحة 20  الشبكات  ع��دد  ل.  ل.   52,281,630

شبكة 2,614,082 ل. ل.
االجمالية  ال��ج��ائ��زة  قيمة  متطابقة(   ارق���ام  )ارب��ع��ة  ال��راب��ع��ة  المرتبة   -
52,281,630 ل. ل. عدد الشبكات الرابحة 832 قيمة الجائزة لكل 

شبكة 62,838 ل. ل.
االجمالية  الجائزة  قيمة  متطابقة(  ارق��ام  )ثاثة  الخامسة  المرتبة   -
109,064,000 ل. ل. عدد الشبكات الرابحة 13633، قيمة الجائزة 

لكل شبكة 8000 ل. ل.
المقبل  السحب  ال��ى  والمنقولة  االول��ى  للجائزة  المتراكمة  المبالغ   -

1,746,250,225 ل. ل.
المقبل:  السحب  الى  والمنقولة  الثانية  للجائزة  المتراكمة  المبالغ   -

ال شيء.

نتائج زيد      8  0  6  4  0        
جرى مساء امس سحب زيد الرقم 1245 وهنا النتيجة:

الرقم الرابح: 04608
¶ الجائزة االولى: 75,000,000 ل. ل.

- الرقم الرابح: 04608
- قيمة الجوائز االجمالية: 75,000,000 ل. ل.

- عدد االوراق الرابحة: -
- الجائزة االفرادية: -

¶ االوراق التي تنتهي بالرقم: 4608
- الجائزة االفرادية: 900.000 ل. ل.

- األوراق التي تنتهي بالرقم : 608
- الجائزة االفرادية  90.000 ل. ل.

¶ االوراق التي تنتهي بالرقم 08
- الجائزة االفرادية: 8000 ل. ل.

- المبالغ المتراكمة للسحب المقبل 75.000.000 ل. ل.

ارقام هاتف الصاالتنتائج اللوتو اللبناني

سينما سيتي )الدورة( 01/899993 

إسپاس 09/212516

پانيت - طرابلس 06/442471

پانيت ابراج 01/292192

غراند صيدا 07/326126

سيني مول ضبية 04/444299

ستارغيت - زحلة 08/813901

أمپير سوديكو  01/616707

غاالكسي 01/544051

سيتي كومبلكس - طرابلس 06/442471

أمپير لي دون 01/792123

غراند ABC أشرفية 01/209109

غراند كونكورد 01/738439

غراند ABC ضبيه 04/444650

غراند الس ساليناس - أنفه 06/540970

متروبوليس 01/204080

 01/285582 Vox Cinemas

سينما سيتي - أسواق بيروت 01/995195

الرقم الموحد لصاالت أمپير 1269

20  /   40    38    34    25    18    2



82 ســـنـة
17 وفيات
Mardi 4 Novembre  2014  |  2014  الثلثاء 4 تشرين الثاني

زوجة الفقيد ماتيل نايف صليبا
ابنه الدكتور عبدو بو داغر

اب���ن���ت���اه ري�����ن زوج�������ة ع����ب����دو ال���ك���رك���ي 
وعائلتها

رنده بو داغر
اشقاؤه ميشال بو داغر وعائلته

منصور بو داغر وعائلته
ي���وال م��ب��ارك ارم��ل��ة شقيقه ال��م��رح��وم 

مخول واوالدها
ش��ق��ي��ق��ت��اه ج��ن��ف��ي��اف ارم���ل���ة ال��م��رح��وم 

قزحيا كرم واوالدها وعائالتهم
المرحوم  ارملة  ه��دى  المرحومة  اوالد 

خليل الخراط وعائالتهم
الكركي،  داغ���ر، صليبا،  ب��و  وع��ائ��الت 
حبيقه، داغ��ر، م��ب��ارك، ك��رم، الخراط، 
المروج  عائالت  وعموم  ال��خ��وري  المر، 

ينعون فقيدهم المرحوم
أسعد داود بو داغر

ال��م��ن��ت��ق��ل ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى ام��س 
ال���ث���ان���ي 2014  ت��ش��ري��ن  االث���ن���ي���ن 3 

متممًا واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
الثالثة بعد ظهر اليوم الثلثاء 4 منه 

في كنيسة مارت تقال، المروج.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
واالرب���ع���اء وال��خ��م��ي��س 5 و6 م��ن��ه في 
ال��ص��ال��ة ال��ع��ام��ة، ال���م���روج م��ن ال��س��اع��ة 
ال�����ع�����اش�����رة ص����ب����اح����ًا ح����ت����ى ال���س���اع���ة 

السادسة مساًء.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ب���م���زي���د م����ن االس������ى وال����ل����وع����ة ن��ن��ع��ى 
المأسوف على شبابه  الغالي  فقيدنا 

المرحوم
هادي محمد الهادي

والدته وسيلة يوسف الهادي
زوجته إنصاف توفيق هالل

ولداه مكرم وأريج
ليلى  زوجته  اسامة  الدكتور  شقيقه 

ابو علي معضاد وعائالتهم
المهندس  زوج���ة  وس��ي��ل��ي��ا  شقيقته 

غازي مكارم وعائلتها
خاله فريد يوسف الهادي

الثانية  الساعة  جثمانه  على  يصلى 
ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��ث��ل��ث��اء 4 ت��ش��ري��ن 
رأس����ه  م���س���ق���ط  ف����ي   2014 ال���ث���ان���ي 

بزبدين.
تقبل التعازي الجمعة 7 منه في دار 
الطائفة الدرزية، بيروت، من الساعة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

السادسة مساء.
وفي بزبدين السبت واالحد 8 و9 منه 
في المركز اإلجتماعي لعائلة معضاد 
م���ن ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ا حتى 

الخامسة عصرًا.
اآلسفون آل الهادي ومعضاد وهالل 

والمصري وعموم اهالي بزبدين.

زوجة الفقيد سهام سالمة بيوض
اوالده منصور

هالة زوجة سليمان بحوث وعائلتهما
روال زوجة رفيق نمس وعائلتهما

سامي زوجته ماريا تيران وعائلتهما
شقيقه عائلة المرحوم فايز حمام

ش��ق��ي��ق��ات��ه ل��ي��ل��ى زوج�����ة م���ي���الد عكر 
وعائلتهما

ب������ش������رى زوج�����������ة ج������م������ال م����ج����دالن����ي 
وعائلتهما

ناديا زوجة سمير رزوق وعائلتهما
عمار،  بيوض،  حمام،  عائالت  وعموم 
عكر، مجدالني، رزوق، راشد، اميوني، 
ب�����ح�����وث، ن����م����س، ت�����ي�����ران، س���ك���اف، 
رح����ب����ان����ي 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 ال��ح��زن 

واالسى فقيدهم المرحوم
يوسف منصور حمام

ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ص��الة ل���راح���ة ن��ف��س��ه غ��دًا 
ال���ث���ان���ي 2014  ت���ش���ري���ن  االرب�����ع�����اء 5 
ال����س����اع����ة ال���ث���ال���ث���ة ب���ع���د ال���ظ���ه���ر ف��ي 
ك���ات���درائ���ي���ة ب���ط���رس ال���رس���ول ل��ل��روم 
ثم  مرجعيون،  الكاثوليك،  الملكيين 

يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الكاتدرائية من الساعة الثانية عشرة 
الساعة  م��ن  منه  والخميس 6  ظ��ه��رًا، 
بعد  الخامسة  حتى  صباحًا  ال��ع��اش��رة 

الظهر.
وت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ف��ي ب��ي��روت الجمعة 
7 م��ن��ه ف���ي ص���ال���ون م��ط��ران��ي��ة ال����روم 
الكاثوليك، طريق الشام، من الساعة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

السادسة مساًء.

رقد على رجاء القيامة
جرجس كنعان صابر

زوجته نداء أمين قسطنطين عبده
ابناه جايسن 

وجوني
وانسباؤهم وعائالت مجدل المعوش 

ينعونه.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
اليوم  ظهر  بعد  من  والنصف  الثالثة 
الثلثاء 4 تشرين الثاني في الكنيسة 

الرعائية، مجدل المعوش.
ال��ص��الة وبعدها  ق��ب��ل  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
األربعاء  ويومي  الكنيسة  صالون  في 
في  منزله  ف��ي  منه  و6   5 والخميس 
اللويزة، ويومي السبت واألحد 8 و9 

منه في منزله في مجدل المعوش.

انتقل الى رحمته تعالى المغفور له
وفيق عارف العبد

)أبو عارف(
زوجته كوثر حسين الشميساني

وال��م��ه��ن��دس  ع����ارف  ال��دك��ت��ور  أوالده 
عامر والمهندس عاصم

اش����ق����اؤه ال����ح����اج اب���ره���ي���م وال���دك���ت���ور 
توفيق والحاج محمد

ب���ن���ات���ه ح��ل��ي��م��ة وال����دك����ت����ورة ن��ع��م��ات 
والمهندسة صهبه

ومحمد  العبد  محمد  المؤهل  ص��ه��راه 
فيلب مسمر.

ي�������وارى ف����ي ج���ب���ان���ة ب���ل���دت���ه ك��ت��رم��اي��ا 
ب���ع���د ص������الة ال���ع���ص���ر ال����ي����وم ال��ث��ل��ث��اء 
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اسرة مستشفى سيدة لبنان - جونيه 
تنعى بمزيد من االسف

الدكتور بولس اسعد غانم

الجمعية اللبنانية المراض الغدد الصّم 
والسكري والدهنيات

تنعى بمزيد الحزن المرحوم
الدكتور بولس غانم

وتتقدم من عائلته بأحر التعازي.

نقابة االطباء في بيروت تنعى بمزيد 
من االسف الزميل الطبيب
بولس اسعد غانم

زوج الفقيدة الدكتور وليد فريد عبيد
ب��ن��ات��ه��ا ال��ص��ي��دل��ي ه���دى ع��ب��ي��د زوج���ة 
ال��م��ه��ن��دس دي���ك���ران اي��ف��زي��ان ون���دى 
عبيد وهال عبيد زوجة جورج قساطلي

اش��ق��اؤه��ا ال��ي��ان دي���ب زوج��ت��ه فاليري 
والمهندس جورج  والعائلة  البستاني 
دي���ب زوج���ت���ه ل��ي��ن��ا ن��اص��ي��ف وال��ع��ائ��ل��ة 
وسالم ديب زوجة المهندس عبدالله 

صوايا والعائلة ومتيلدا ديب
وع���م���وم ع���ائ���الت ام���ي���ون وال��م��ش��ت��اي��ة 

ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة
نهلة انطونيوس ديب

تقبل التعازي اليوم الثلثاء 4 تشرين 
بعد  الثالثة  الساعة  من   2014 الثاني 
قاعة  ف��ي  مساء  السابعة  حتى  الظهر 
ك��ات��درائ��ي��ة ال��ق��دي��س ج��اورج��ي��وس، 

اميون

ب��م��زي��د م���ن ال���رض���ى وال��ت��س��ل��ي��م ننعى 
ال���م���رح���وم ب�����إذن ال���ل���ه ت��ع��ال��ى ف��ق��ي��دن��ا 

الغالي
حسان كمال النصولي

والدته الحاجة نديدة صالح النصولي
ولداه نديدة وعمر

أشقاؤه محمد، وليد زوجته مي قيسي 
والمهندس خالد زوجته وفاء الحوت

الهبري،  رن��دة زوج��ة غسان  شقيقاته 
دينا زوجة محمد أنور الجارحي وهانية
أعمامه وعمته المرحومون صالح الدين 
وف�����ؤاد وع���دن���ان ون���ه���اد ون�����ازك بهيج 

رمضان
خ����ال����ه وخ�����االت�����ه ال����م����رح����وم����ون م��ن��ي��ر 
النصولي ووداد هاشم الكبي وحكمت 
الدين  محيي  وع��ائ��دة  الصلح  زك��ائ��ي 

برغوت
���ي ع��ل��ى ج��ث��م��ان��ه أم����س االث��ن��ي��ن 

ّ
ُص���ل

في  وووري  ال��ث��ان��ي 2014  ت��ش��ري��ن   3
مدفن العائلة، جبانة الشهداء.

ت��ق��ب��ل ال����ت����ع����ازي ل���ل���ن���س���اء ق���ب���ل ظ��ه��ر 
الثلثاء واألربعاء 4 و5  الثاني والثالث 
العاشرة صباحًا حتى  الساعة  منه من 
األول����ى ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف��ي م��ن��زل وال��دت��ه 
الحاجة نديدة النصولي في كورنيش 
بناية  م��ازن،  مقابل صيدلية  المزرعة، 
ال����داي����خ، ال���ط���اب���ق ال���س���اب���ع، ول��ل��رج��ال 
والنساء بعد الظهر من الساعة الثالثة 
في  مساًء  السادسة  حتى  الظهر  بعد 
ج���ام���ع ال���خ���اش���ق���ج���ي، ق���اع���ة ال���دك���ت���ور 

محيي الدين برغوت.
����ل����ه وق��������دره آل 

ّ
ال������راض������ون ب���ق���ض���اء ال

ال����ن����ص����ول����ي، ال�����ه�����ب�����ري، ال�����ج�����ارح�����ي، 
ج�����ارودي، ق��ي��س��ي، ال���ح���وت، رم��ض��ان، 

كبي، الصلح، برغوت وأنسباؤهم.

ن���ق���اب���ة م���ال���ك���ي ال����ع����ق����ارات واالب���ن���ي���ة 
المؤجرة تنعى المأسوف عليه
حسان كمال النصولي

نائب رئيس النقابة
وت���ت���ق���دم م����ن ع���ائ���ل���ت���ه وذوي�������ه ب��أح��ر 

التعازي.

وعائلتهما
ه���������ادي زوج������ت������ه س�����������وزان ق���دي���س 

وعائلتهما )في المهجر(
زي�������اد زوج�����ت�����ه ال�����دك�����ت�����ورة ك���ل���ودي���ا 

عطاالله وعائلتهما )في المهجر(
اب��ن��ت��ه��ا ه���ي���ام زوج�����ة ال���ك���س ف��الح��ة 

وعائلتهما
اش��ق��اؤه��ا ري��ت��ش��ارد صيقلي زوج��ت��ه 
المرحومة كلودين صونال وعائلتهما
فردريك )فرد( صيقلي زوجته مارلين 

سالمة وعائلتهما
ج��اك )ش��ك��ي��ب( صيقلي زوج��ت��ه مي 

سليم وعائلتهما
م��ن��ي��ب ص��ي��ق��ل��ي زوج����ت����ه م������اري اب���ي 

شاهين وعائلتهما
ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ال���م���رح���وم���ة ك��ل��ي��م��ان��ص 
ص��ي��ق��ل��ي زوج�������ة ال����م����رح����وم م��ي��ش��ال 

صيقلي
وع���م���وم ع���ائ���الت ب���رغ���ش، ص��ي��ق��ل��ي، 
ف���الح���ة، رم������ان، ق���دي���س، ع��ط��اال��ل��ه، 
سليم، سالمة، ابي شاهين، صونال 
وان���س���ب���اؤه���م ف���ي ال���وط���ن وال��م��ه��ج��ر 

ينعونها.
ي���ق���ام ج���ن���از ل���راح���ة ن��ف��س��ه��ا ال��س��اع��ة 
األولى بعد ظهر الخميس 6 تشرين 
نقوال  م��ار  الثاني 2014 في كنيسة 

للروم االرثوذكس، االشرفية.
وبعدها  ال��ص��الة  قبل  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
ف���ي ص���ال���ون ال��ك��ن��ي��س��ة م���ن ال��س��اع��ة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر حتى 

الساعة السادسة مساء.

ذكرى سنة
بمرور سنة على وفاة المربية الفاضلة 

المرحومة
السيدة

سامية زعزع يتيم
أرملة الدكتور حسين يتيم

يفتقدها محبوها وجميع من عرفوها، 
وي�����ذك�����رون ف���ي���ه���ا ال���ن���ب���ل وال��م��ح��ب��ة 
والصداقة والضحكة الدائمة والقلب 

الكبير.
لها واسع الرحمة والرضوان.

ذكرى 5 سنوات
"طوبى للرحماء فإنهم يرحمون"

منذ خمس س��ن��وات، في 5 تشرين 
السماء  ال��ى  غ��ادرت��ن��ا   ،2009 الثاني 
ال��م��أس��وف  ال��غ��ال��ي��ة  الحبيبة  ال���وال���دة 
ال��رب،  ل��دى  شفيعتنا  كثيرًا،  عليها 

المحسنة
الكبيرة الفاضلة المرحومة

السيدة فريده جوزف 
أشقر

المولودة مسعود
عضو مؤسس 

الصليب األحمر اللبناني
عضو مؤسس 

المجلس النسائي اللبناني
ف����ي ي�����وم ذك�����راه�����ا، ي���رج���ى م����ن ك��ل 
م��ن ع��رف��ه��ا وأح��ب��ه��ا أن ي��ذك��ره��ا في 

صلواته.

ذكرى 15 سنة
ف��ي ذك���رى م���رور خمس ع��ش��رة سنة 

على رحيل والدتنا الغالية
ماري عطية بدران

يدعو اوالد الفقيدة االهل واالصدقاء 
واالحباء ان يذكروها في صلواتهم.

الغالية المأسوف عليها المرحومة
فهيمة داود ملك

ارملة المرحوم عزيز اسكندر ملكو
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��ث��ل��ث��اء 4 
الثاني 2014 في كاتدرائية  تشرين 
م��������ار ب�����ط�����رس وب������ول������س ل���ل���س���ري���ان 
ت��وارى  المصيطبة، ثم  االرث��وذك��س، 

في مدفن العائلة )السبينس(.
ال��ص��الة وبعدها  ق��ب��ل  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
وغ������دًا االرب�����ع�����اء 5 م���ن���ه م����ن ال��س��اع��ة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 
ف��ي صالون  م��س��اًء  ال��س��ادس��ة  الساعة 

الكاتدرائية )قاعة قنشرين(.

المأسوف  تعالى  رحمته  ال��ى  انتقل 
عليه المرحوم

جليل نقوال صفير
زوجته لور يوسف كرم 

والد نيكول زوجة اوغست عبدو 
نينات زوجة كمال جميل

كلود زوجة روكز صفير
م���������اري ري�������ن زوج���������ة ع�����ب�����دو ال���ع���ض���م 

وعائالتهم
وجوسلين وايليان ونادين ومارتين

شقيقه نخله وعائلته
شقيقتاه جميلة ارملة جان داوود

ف����ري����دة زوج������ة س��ل��ي��م��ان اب�����ي راش����د 
وعائالتهم

اليوم  نفسه  ل��راح��ة  ب��ال��ص��الة  يحتفل 
ال���ث���ان���ي 2014  ت���ش���ري���ن  ال���ث���ل���ث���اء 4 
الظهر  بعد  والنصف  الثالثة  الساعة 
ف��ي كنيسة س��ي��دة ال��خ��الص، داري���ا، 

كسروان.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
واالرب���ع���اء وال��خ��م��ي��س 5 و6 م��ن��ه في 
بعد   2 الساعة  م��ن  الكنيسة  ص��ال��ون 

الظهر حتى الساعة 7 مساء.

زوجة الفقيد اليس عبدو الباروكي
اب��ن��اه ال��دك��ت��ور ج���ورج ش��رف��ان زوجته 

عايدة تابت
ال�����دك�����ت�����ور م���ل���ح���م ش�����رف�����ان زوج����ت����ه 

الدكتورة امال عون
ابنته جولي شرفان زوجة المهندس 

الفرد كرم
احفاده الدكتورة كارول شرفان

المهندس مايكل شرفان
الدكتور دانيال شرفان

الدكتورة ميشال شرفان زوجة مارك 
اسطفان وعائلتهما
الدكتورة انغرد كرم

المهندس جان كلود شرفان
شانتال كرم

الدكتور باتريك شرفان
رومي كرم

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
ميشال ملحم 

عبدالله شرفان
ال����راق����د ع��ل��ى رج�����اء ال��ق��ي��ام��ة ال��س��ب��ت 
االول من تشرين الثاني 2014 متممًا 

واجباته الدينية.
تقبل التعازي اليوم الثلثاء 4 منه في 
صالون كنيسة السيدة، الحدت، من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

حتى السادسة مساًء.

زوجة الفقيد ليليان كرم كرم
ابنه المهندس رامي

ابنتاه رنا
ريما

نوال  زوجته  اشقاؤه عبدالله مغبغب 
شفيق الناشف وعائلتهما

نديم مغبغب زوجته ماغي جان رزوق 
وعائلتهما

سامي مغبغب زوجته جاكلين سعيد 
مغبغب وعائلتهما

شقيقته ساميا ارملة المرحوم شكري 
ناصيف فاخوري وعائلتها
والد زوجته كرم سليم كرم

ش���ق���ي���ق زوج�����ت�����ه روج�����ي�����ه ك������رم ك���رم 
وعائلته

شقيقات زوجته مارغريت زوجة برنار 
تردي وعائلتها

ن�����دى زوج������ة ف���ان���س���ان اب�����ي زي�����د ض��و 
وعائلتها

جيهان زوجة كبريال النوار وعائلتها
وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

العميد
الياس سمعان مغبغب

ال���راق���د ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة االح����د 2 
الثاني 2014 متممًا واجباته  تشرين 

الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
األول������ى ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��ث��ل��ث��اء 4 
الملكيين  ال�����روم  م��ط��ران��ي��ة  ف���ي  م��ن��ه 
ال���ك���اث���ول���ي���ك، ط���ري���ق ال����ش����ام م��ق��اب��ل 
الطبية، ثم ينقل جثمان الفقيد بعد 
الصالة الى مسقط رأس��ه عين زحلتا 
ال��س��اع��ة الثالثة  ال��ص��الة  ح��ي��ث ت��ق��ام 
وال����ن����ص����ف ف�����ي ك���ن���ي���س���ة ال���ق���دي���س 

كيرلس.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
المطرانية من الساعة العاشرة صباحًا 
واالرب���ع���اء وال��خ��م��ي��س 5 و6 م��ن��ه في 
ص���ال���ون م��ط��ران��ي��ة ال������روم ال��م��ل��ك��ي��ي��ن 
الكاثوليك، طريق الشام، من الساعة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

السادسة مساًء.

في  االسالمية  الجامعة  رئيس  ينعى 
لبنان االستاذ الدكتور حسن الشلبي 

المأسوف عليه الزميل العزيز
الدكتور كاظم شعيب

وآدابها  اإلنكليزية  اللغة  قسم  رئيس 
في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

نتوجه  فإننا  أنفسنا،  نعزي  إذ  ونحن 
لبنان،  ف��ي  اإلسالمية  الجامعة  بإسم 
التعازي  بأحر  وطالبًا،  وأساتذة  إدارة 
القلبية من أسرة الفقيد الكبير ومن 
ال����ك����رام، سائلين  ش��ع��ي��ب  آل  ع��م��وم 
ال��م��ول��ى ت��ع��ال��ى أن ي��ت��غ��م��ده ب��واس��ع 
رحمته ويسكنه فسيح جّناته ويلهم 

ذويه جميل الصبر والسلوان.
ا اليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

وفاة
بسم الله الرحمن الرحيم 

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى 
ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 
لقضاء  والتسليم  ال��رض��ى  م��ن  بمزيد 

الله وقدره 
زوجته وصال العمقي حيدر 

ابنه الصيدلي علي 
بناته مريم زوجة طارق حواصلي

ن��ه��ى أرم���ل���ة ال���م���رح���وم م��ح��م��د ال��س��ي��د 
وعائلتهما

منى زوجة جميل بعلبكي 
مهى 

اشقاؤه رياض وعائلته 
المرحوم يوسف 

زياد وعائلته 
ينعون الراحل الكبير المرحوم 
األستاذ فياض علي حيدر 

رئيس بلدية قب الياس – وادي الدلم 
رئيس اتحاد بلديات البقاع االوسط

الجثمان في أول  ويدعون الستقبال 
الثلثاء 2014/11/4  اليوم  الياس  قب 
ب��ع��د ص����الة ال��ظ��ه��ر ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة 
البلدة  بشوارع  م��رورا  والنصف  عشرة 
نحو قاعة البلدية في الحديقة العامة. 
الدفن اليوم الثلثاء 4 منه بعد صالة 
العصر الساعة الثالثة بعد الظهر في 

مدافن البلدة.
في  البلدية  قاعة  ف��ي  التعازي  تقبل 
ال��ح��دي��ق��ة ال���ع���ام���ة ال��ث��ل��ث��اء واالرب����ع����اء 

والخميس 4 و5 و6 منه.

بسم الله الرحمن الرحيم 
بمزيد من االسى واللوعة وبمزيد من 

الرضى والتسليم لقضاء الله وقدره 
تيار المستقبل في البقاع األوسط 

آل ح��ي��در وأه���ال���ي ب��ل��دة ق��ب ال��ي��اس 
ب���ج���م���ي���ع ط����وائ����ف����ه����ا وج���م���ع���ي���ات���ه���ا 
وف���ع���ال���ي���ات���ه���ا ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ت���رب���وي���ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة وااله���ل���ي���ة وال��دي��ن��ي��ة 

والكشفية والرياضية 
اتحاد بلديات البقاع االوسط ورؤساء 

البلديات في البقاع االوسط 
بلدية قب الياس – وادي الدلم 

م��خ��ات��ي��ر ب���ل���دة ق���ب ال���ي���اس – وادي 
الدلم 

ينعون الراحل الكبير المرحوم
األستاذ فياض علي حيدر 

رئيس بلدية قب الياس – وادي الدلم 
رئيس اتحاد بلديات البقاع االوسط 

الجثمان في أول  ويدعون الستقبال 
الثلثاء 2014/11/4  اليوم  الياس  قب 
ب��ع��د ص����الة ال��ظ��ه��ر ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة 
البلدة  بشوارع  م��رورا  والنصف  عشرة 
نحو قاعة البلدية في الحديقة العامة. 
الدفن اليوم الثلثاء 4 منه بعد صالة 
العصر الساعة الثالثة بعد الظهر في 

مدافن البلدة.
في  البلدية  قاعة  ف��ي  التعازي  تقبل 
ال��ح��دي��ق��ة ال���ع���ام���ة ال��ث��ل��ث��اء واالرب����ع����اء 

والخميس 4 و5 و6 منه. 
رحمه الله.

ياسمين الحيدري عنيد 
ديمتري عنيد وزوجته ريما ابي اللمع 

وعائلتهما 
ك����ري����س����ت����ي����ن ع����ن����ي����د وس�����ب�����ي�����روس 

ليفانيوس وعائلتهما 
بيار عنيد 

شيرين الحيدري برلين وعائلتها 
ن���ي���ك���ول ع���ن���ي���د زوج�������ة س���م���ي���ح ق��م��ر 

وعائلتهما 
انطوان عنيد وعائلته

ب������ول ع���ن���ي���د زوج��������ة ب���ي���ل ن��ي��ش��ن��ي��ك 
وعائلتهما 

ابي  الحيدري،  عنيد،  عائالت  وعموم 
ال���ل���م���ع، ل��ي��ف��ان��ي��وس، ق���م���ر، ن���ّح���اس، 
ن��ي��ش��ن��ي��ك، ي������ارد، ش��ع��ي��ب، ج��ع��ج��ع، 
الوطن  وانسباؤهم في  ابي رعد  نصر 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ف��ق��ي��ده��م ال��غ��ال��ي 

المأسوف عليه المرحوم
أديب )إدي( عنيد

يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��ث��ل��ث��اء 4 
كنيسة  ف���ي   2014 ال��ث��ان��ي  ت��ش��ري��ن 
المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، 

السوديكو شارع مونو.
تقبل التعازي قبل الصالة في صالون 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 
ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر، واالرب���ع���اء وال��خ��م��ي��س 5 
و6 منه في صالون كنيسة المخلص 
ش��ارع  ال��ك��اث��ول��ي��ك،  الملكيين  ل��ل��روم 
مونو، من الساعة الحادية عشرة قبل 

الظهر حتى الساعة السادسة مساًء.

في  االسالمية  الجامعة  رئيس  ينعى 
لبنان االستاذ الدكتور حسن الشلبي 

المأسوف عليه الزميل العزيز
األستاذ غسان لطيف
رئيس قسم إدارة الفنادق
في كلية العلوم السياحية

نتوجه  فإننا  أنفسنا،  نعزي  إذ  ونحن 
لبنان،  ف��ي  اإلسالمية  الجامعة  بإسم 
التعازي  بأحر  وطالبًا،  وأساتذة  إدارة 
القلبية من أسرة الفقيد الكبير ومن 
ع���م���وم آل ل��ط��ي��ف ال����ك����رام، س��ائ��ل��ي��ن 
ال��م��ول��ى ت��ع��ال��ى أن ي��ت��غ��م��ده ب��واس��ع 
رحمته ويسكنه فسيح جّناته ويلهم 

ذويه جميل الصبر والسلوان.
ا اليه راجعون.

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

وعائلته  ملكو  ام��ي��ن  ال��ف��ق��ي��دة  اوالد 
)في المهجر(
سهام ملكو
فريال ملكو

ان���ط���وان���ي���ت زي����ن����و ارم����ل����ة ش��ق��ي��ق��ه��ا 
المرحوم ديب ملك واوالدها

المرحوم  ارملة  ملك  عطيه  شقيقتها 
داود اسيو واوالدها

اح��ف��اده��ا م��ي��رن��ا، ع���زي���ز، اي��ل��ي وم��ال��ك 
ملكو

وع��م��وم ع��ائ��الت م��ل��ك��و، م��ل��ك، اس��ي��و، 
والمهجر  الوطن  زينو وانسباؤهم في 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م��ن ال��ح��زن فقيدتهم 

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وط��ي��ل��ة 
اي��ام االسبوع في منزله في كترمايا، 
والجمعة 7 منه من الساعة الثالثة بعد 
مساء  السادسة  الساعة  حتى  الظهر 
في بيروت، مسجد الخاشقجي، قاعة 

البرغوث، للرجال والنساء.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب.

اآلس����ف����ون آل ال��ع��ب��د وال��ش��م��ي��س��ان��ي 
ومسمر وعموم أهالي كترمايا.

تعاز
المغفور  الله تعالى  إلى رحمة  انتقل 

له
حسين مصطفى أيوب

زوجته زهرة حسين غدار
مصطفى  ع��ف��ي��ف،  ال��س��ف��ي��ر  أوالده 
)ال����ض����م����ان اإلج����ت����م����اع����ي(، ال��م��ح��ام��ي 
رش���ي���د، ال��خ��ب��ي��ر ب���ش���ارة، ال��ب��روف��س��ور 
ف���ؤاد، ال��م��رح��وم��ة لينا، م��ن��ى، ون��زي��ه، 

نبيل، جمانا، ريفانا.
أش����ق����اؤه ال���م���رح���وم���ان م��ح��م��د وع��ل��ي، 
ال���ك���ات���ب ال����ع����دل أن����ي����س، م����ع����روف، 
م��ح��ف��وظ، ع���ادل، ع��دن��ان، وشقيقته 

بسيطة.
ووري الفقيد في بلدته الدوير، قضاء 
النبطية، الخميس 30 تشرين االول 

.2014
ب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة تقبل ال��ت��ع��ازي في 
الثاني  بيروت غدًا األربعاء 5 تشرين 
حتى  الظهر  بعد  الثانية  م��ن   2014
ال���س���ادس���ة م���س���اء ف���ي ق���اع���ة جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي، الجناح، 

قرب مقر أمن الدولة.

زوج��ة الفقيد ال��دك��ت��ورة روب���ارت ابي 
عاد

ابنتاه المحامية موريال وابنتها مريم
جويل زوجة وليد يزبك

اشقاؤه الشيخ اندره الجمّيل وعائلته
عائلة المرحوم الشيخ روالن الجمّيل

الدكتور بول الجمّيل وعائلته
شقيقتاه اوديت زوجة ميشال نجيم 

وعائلتها
دنيز زوجة جان شاهين وعائلتها

وع���م���وم ع���ائ���الت ال��ج��م��ّي��ل، اب���ي ع���اد، 
بكفيا  واه��ال��ي  شاهين  نجيم،  يزبك، 
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 ال���ح���زن واألس����ى 

فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
الشيخ

 الكسندر غبريال الجمّيل
السبت  تعالى  رحمته  ال��ى  المنتقل 
االول من تشرين الثاني 2014 متممًا 

واجباته الدينية.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال���ي���وم ال��ث��ل��ث��اء وغ���دًا 
االربعاء 4 و5 منه في صالون كنيسة 
س���ي���دة ال��ع��ط��اي��ا ف���ي االش���رف���ي���ة من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

حتى السادسة مساًء.

حزب الكتائب اللبنانية 
ينعى بمزيد الحزن واالسى المرحوم

الشيخ 
الكسندر غبريال الجمّيل

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال���ي���وم ال��ث��ل��ث��اء وغ���دًا 
الثاني 2014  االرب��ع��اء 4 و5 تشرين 
في صالون كنيسة سيدة العطايا في 
عشرة  الحادية  الساعة  من  االشرفية 

قبل الظهر حتى السادسة مساّء.

موظفو مجموعة فارما غروب هولدنغ
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م��ن االس���ى ال��م��أس��وف 

عليه
الشيخ 

الكسندر غبريال الجمّيل
الصيدلي المسؤول والمدير الفّني

م��ن عائلته وذوي���ه بأحر  وي��ت��ق��دم��ون 
التعازي.

فارما  مجموعة  إدارة  ومجلس  رئيس 
غروب هولدنغ

ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م��ن االس���ى ال��م��أس��وف 
عليه

الشيخ 
الكسندر غبريال الجمّيل

الصيدلي المسؤول والمدير الفّني
م��ن عائلته وذوي���ه بأحر  وي��ت��ق��دم��ون 

التعازي.

ادارة شركة  واع��ض��اء مجلس  رئ��ي��س 
كازينو لبنان ينعون بمزيد من االسى 

المأسوف عليه
الشيخ 

الكسندر غبريال الجمّيل
رئيس مجلس ادارة الشركة سابقًا

ووالد المحامية موريال الجمّيل
امينة سر مجلس االدارة

م��ن عائلته وذوي���ه بأحر  وي��ت��ق��دم��ون 
التعازي.

الجمعة  نهار  القيامة  رج��اء  على  رق��د 
31 تشرين األول 2014 المرحوم

كلود ادمون عقل
زوجته جوزيان سامي كحاله

ولداه ايا وجاد
وال��دت��ه م��اري ط��ب��راوي أرملة المرحوم 

ادمون عقل
افتيميا  ادي��ال  زوجته  روجيه  شقيقه 

وعائلتهما
شقيقته ألين زوجة نجا يزبك

وأنسباؤهم ينعونه بمزيد الحزن
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال���ي���وم ال��ث��ل��ث��اء وغ���دًا 
الثاني 2014  األرب��ع��اء 4 و5 تشرين 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
ح���ت���ى ال���س���اب���ع���ة م����س����اًء ف����ي ص���ال���ون 
ك��ن��ي��س��ة م���ار ض���وم���ط، س��اح��ل علما، 

جونيه.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تعالى  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
ننعى فقيدنا الغالي

المأسوف على شبابه المرحوم
المهندس 

بسام فؤاد أبي خزام
والد ليلى زوجة غاندي القنطار

هنية زوجة وليد أبي عكر
أشقاؤه الدكتور أنور أبي خزام

المرحوم عصام أبي خزام
الدكتور فاروق أبي خزام

الخميس  إلى رحمته تعالى  المنتقل 
30 تشرين االول 2014.

منه   31 الجمعة  جثمانه  ع��ل��ى  ��ي 
ّ
ُص��ل

ف���ي م��س��ق��ط رأس����ه ك��ف��رح��ي��م. تقبل 
التعازي غدًا األربعاء 5 تشرين الثاني 
ال��ع��اش��رة صباحًا  ال��س��اع��ة  م��ن   2014
السادسة مساًء في دار طائفة  حتى 

الموحدين الدروز، فردان.

لكم من بعده طول البقاء.
اآلسفون آل أبي خزام.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تعالى  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
على  المأسوف  الغالي  فقيدنا  ننعى 

شبابه المرحوم
المهندس

بسام فؤاد ابي خزام
والد ليلى زوجة غاندي القنطار

هنية زوجة وليد ابي عكر
اشقاؤه الدكتور انور ابي خزام

المرحوم عصام ابي خزام
الدكتور فاروق ابي خزام

تقبل التعازي غدًا االربعاء 5 تشرين 
ال��ث��ان��ي 2014 م���ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 
السادسة مساء في دار  صباحًا حتى 

طائفة الموحدين الدروز، فردان.
اآلسفون آل ابي خزام.

والد الفقيد بشارة ملحم كرم
والدته فدوى ناصيف جّبور

شقيقه نديم وعائلته
ش��ق��ي��ق��ت��اه ل��ي��ل��ي��ان زوج������ة ب�����ول اوب����ا 

وعائلتها
مارسيل زوجة وليد الخوري وعائلتها
وانسباؤهم ينعون فقيدهم المأسوف 

على شبابه المرحوم
المهندس

نجيب بشارة كرم
تقبل التعازي اليوم الثلثاء 4 تشرين 
كنيسة  ص���ال���ون  ف���ي   2014 ال��ث��ان��ي 
الساعة  من  الجديدة،  عين  السيدة، 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 
السادسة مساًء، وغدًا االربعاء 5 منه 
في منزل والد الفقيد بعين الجديدة.

جامعة آل غانم 
زوجة الفقيد ميشلين جورج حمصي

ابناؤه اسعد والمهندس جاد وميا
شقيقاه المحامي خليل والياس

شقيقته سامية
منى  ج���وزف،  ال��م��رح��وم  ابنتا شقيقه 
ويمنى زوجة جورج الفغالي وعائلتها

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

الدكتور بولس اسعد غانم
DR PAUL ASSAAD GHANEM

تقبل التعازي اليوم الثلثاء 4 تشرين 
كاتدرائية  صالون  في   2014 الثاني 
م�����ار ج���رج���س ال���رع���ائ���ي���ة، ص����رب����ا، م��ن 
الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساء، 
وغ������دًا االرب�����ع�����اء 5 م���ن���ه ف����ي ص���ال���ون 
كنيسة قلب يسوع االقدس، بدارو، 
ب��ي��روت، م��ن ال��س��اع��ة 11 ق��ب��ل الظهر 

حتى 6 مساء.

ولدا الفقيدة عائلة المرحوم المحامي 
ميشال بربر

اوالده ف��ؤاد وط��ارق وميشلين زوجة 
فؤاد باحوط 

ال��م��ح��ام��ي ب��س��ام ب��رب��ر )رئ��ي��س بلدية 
بتعبورة(

ولداه عايدة وزياد
اب��ن��ت��ه��ا ع��اي��دة ب��رب��ر زوج���ة ميخائيل 

الحلو واوالدها مارغو وعدنان وزياد
اشقاؤها عائلة المرحوم انطون صقر

ع���ائ���ل���ة ال���م���رح���وم ج������وزف ص���ق���ر ف��ي 
المهجر

حكمت صقر وعائلته
شقيقتها آسين صقر ارملة المرحوم 

اسد نصار
وع����م����وم ع����ائ����الت ب���ت���ع���ب���ورة ي��ن��ع��ون 

فقيدتهم الغالية
مرغريت يعقوب صقر

زوجة المرحوم فؤاد بربر
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��ث��ل��ث��اء وغ���دًا 
الثاني 2014  االربعاء 4 و5 تشرين 
م����ن ال���س���اع���ة ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق��ب��ل 
الظهر حتى السادسة مساء في قاعة 

كنيسة مار نقوال، التباريس.

ذكرى ثالث
ت����ص����ادف غ�����دًا االرب�����ع�����اء 5 ت��ش��ري��ن 
الثاني 2014 ذكرى مرور ثالثة أيام 

على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج أمين حسن رمال

)أبــو جهـاد(
عبدالله  علي  نظمية  الحاجة  زوجته 

رمال
أوالده المهندس جهاد، المقدم في 
المالزم  رم��ال،  علي  اللبناني  الجيش 
ب���الل، المؤهل  ال��ع��ام  أول ف��ي االم���ن 

حسين، واالستاذ محمد رمال
بناته هنيدة زوجة المهندس ابرهيم 
أب���و ع��ل��ي��وي، ص��ف��اء زوج����ة ال��دك��ت��ور 
س���ام���ر ج���اب���ر، م���ن���ال زوج�����ة االس���ت���اذ 

محمد طيبا
اشقاؤه الحاج اسماعيل )أبو صافي(، 
المرحوم االستاذ سامي ) أبو وائل(، 
االستاذ جميل )أبو حسن(، المرحوم 
الحاج  رام���ي(،  )أب��و  أحمد  المهندس 
االس��ت��اذ كامل )أب��و رش��اد – موظف 
س���اب���ق ب��ال��م��ص��ل��ح��ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ن��ه��ر 

الليطاني(
بهذه المناسبة تتلى آيات من الذكر 
ع��زاء حسيني  الحكيم ويقام مجلس 
ع����ن روح������ه ف����ي ال����ن����ادي ال��ح��س��ي��ن��ي 
ل��ب��ل��دت��ه ال�����دوي�����ر، ق���ض���اء ال��ن��ب��ط��ي��ة، 

الساعة الثالثة بعد الظهر.
الخميس  بوفاته  التعازي  تقبل  كما 
االسالمية  الجمعية  قاعة  في  منه   6
ل��ل��ت��خ��ص��ص وال��ت��وج��ي��ه ال��ع��ل��م��ي في 
ب��ي��روت، ال��رم��ل��ة ال��ب��ي��ض��اء، ق���رب مقر 
بعد  الثالثة  الساعة  من  الدولة،  أمن 
الظهر حتى السادسة مساء )للرجال 

وللنساء(.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب.

اآلس���ف���ون آل رم����ال، ع��ل��ي��وي، ج��اب��ر، 
طيبا، وعموم أهالي بلدة الدوير.

ذكرى أربعين
بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاة 

المأسوف عليها المرحومة
لوريس حنا صيقلي

ارملة المرحوم الياس برغش
)ال���م���ت���وف���اة ف���ي ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 

االميركية(
اوالده��������ا ه���ان���ي زوج����ت����ه غ��ي��ت��ا رم����ان 



رياضة
Mardi 4 Novembre  2014  |  2014  الثلثاء 4 تشرين الثاني

18
82 ســـنـة

سلة النوادي العربية الـ27: الرياضي إلى ربع النهائي

ضمن الرياضي بيروت تأهله للدور ربع النهائي من بطولة النوادي 
العربية الـ 27 لكرة السلة لتصدره المجموعة األولى بعد فوزه على 
الريان القطري بفارق نقطتين 61 – 59 )األشواط 12 – 15، 27 

– 25، 42 – 39، 61 – 59( في قاعة مدينة سال المغربية مضيفة 
البطولة.

ويلتقي الرياضي المجمع البترولي الجزائري اليوم الثلثاء الساعة 
16:00 بتوقيت بيروت، فيما يلتقي األهلي المصري مواطنه 

سبورتنغ، والريان القطري النجم الرادسي التونسي، وجمعية سال 
المغربي جامعة بيرزيت الفلسطيني.

سلة القادسية: الحكمة بطالً والتضامن ثالثًا

تّوج الحكمة بيروت بطاًل لدورة نادي القادسية الكويتي الثانية 
لكرة السلة بفوزه في المباراة النهائية على االتحاد السكندري 

المصري 77 – 73 )األشواط 23 – 27، 41 – 38، 61 – 58، 77 
– 74( أمام جمهور كبير من أبناء الجالية اللبنانية.

وكان أفضل مسجل للفائز االميركي ديسموند بينيغار 29 نقطة 
الى 13 متابعة وأضاف مواطنه تيريل ستوغلين 17 نقطة وجوليان 
خزوع 14 نقطة، وللخاسر محمد صباغ 17 نقطة وأضاف األميركي 

شونسي ليزلي 13 نقطة. 
واختير العب الحكمة االميركي تيريل ستوغلين أفضل العب في 

الدورة وكذلك أفضل مسجاًل وأفضل مسدد للرميات الثالثية.
 التضامن الزوق ثالثًا بفوزه على بتروشيمي االيراني 80 – 66. 

ّ
وحل

وكان أفضل مسجل للفائز الصربي فالدان 25 نقطة الى 14 متابعة 
واألميركي ريشوان تيري 20 نقطة وطارق عموري 13 نقطة.

هايلي جبري سيالسي ضيف ماراتون بيروت الـ 12

أعلنت جمعية بيروت ماراتون بدء عمل المركز االعالمي الخاص 
بسباق ماراتون بيروت الدولي الـ 12، الذي يقام االحد 9 تشرين 

الثاني، اعتبارًا من غد االربعاء في فندق "النكاستر" بالروشة. 
وتقدم الجمعية العدائين المحترفين االجانب واللبنانيين 

المشاركين في السباق الساعة 11:00 قبل ظهر الجمعة في الفندق 
عينه، في حضور ضيف السباق العداء العالمي الشهير االثيوبي 

هايلي جبري سيالسي.
¶ يشارك هايلي جبري سيالسي في ندوة بعنوان "حوار ثالثي 

االصوات" تنظمها جامعة سيدة اللويزة في زوق مصبح بالتعاون مع 
جمعية بيروت ماراتون، السابعة مساء الجمعة 7 تشرين الثاني في 
قاعة عصام فارس بالجامعة، ويتحدث فيها، الى جبري سيالسي، 
المغامر مكسيم شعيا ورئيسة جمعية بيروت ماراتون مي الخليل.

املرحلة الـ 14 من دوري كرة القدم للصاالت

ب الجيش على ضيفه بلدية الغبيري 15-5، في المباراة التي 
ّ
تغل

اجريت بينهما في مجمع الرئيس العماد اميل لحود الرياضي 
العسكري بالدكوانة، في المرحلة الـ 14، الثالثة ايابًا من الدوري 

اللبناني لكرة القدم للصاالت. سجل للفائز حسين نجم )4( ومحمد 
رمضان )3( ومحمد ابو زيد )2( ومحمد الحاج )2( ومحمود حسان 
)2( ومحمد عثمان واحمد زريق، وللخاسر علي باجوق )2( ومحمد 

حافظ وعبدالله الحسن وعادل طبوش. قاد المباراة الحكمان خليل 
بلهوان ومحمد حنينة، ونبيل ضاهر ميقاتيًا.

وفاز  بنك بيروت حامل اللقب على مضيفه القلمون 8-2. سجل 
للفائز مصطفى سرحان وطوني ضومط وعلي الحمصي )2( واحمد 

خير الدين ومحمد اسكندراني وعلي طنيش ومهدي قبيسي، 
وللخاسر الحمصي خطأ في مرمى فريقه وشريف السباعي. قاد 

المباراة الحكمان حسن عبد ربه وايلي حكيم، وعباس فحص 
ميقاتيًا.

وتعادل طرابلس الفيحاء الرابع مع  ضيفه الشويفات 1-1. سجل 
لألول العراقي المجنس لبنانيًا مروان زورا، وللثاني ابرهيم حمود. 

وهو التعادل االول في البطولة هذا الموسم. قاد المباراة الحكمان 
فادي القارح وباتريك حرفوش، وميساك هارمنداريان ميقاتيًا.
وعلى ملعب كلية الهندسة في مار روكز، فاز جامعة القديس 

يوسف على ضيفه مؤسسة الربيع  -10 2. سجل للفائز اندريه نادر 
)4( وعلي ضاهر )4( واندري عشقوتي وحسن حيدر خطأ في مرمى 

فريقه، وللخاسر علي حيدر وعلي رحال. قاد المباراة الحكمان ريم 
شامي وبشير بشارة، وفادي لطوف ميقاتيًا.

وفي قاعة نادي السد على طريق المطار، فاز الجامعة االميركية 
للعلوم والتكنولوجيا على مضيفه غانرز ليبانون 3-2. سجل للفائز 
حسن قصير وخالد صيداني )2(، وللخاسر مصطفى دوالني وعلي 

حمود. قاد المباراة الحكمان خليل بلهوان وماريو صادر، وايلي 
متني ميقاتيًا.

يتصدر بنك بيروت ترتيب الفرق برصيد 36 نقطة من 12 
مباراة، يليه الميادين 33 من 12، ثم الجيش اللبناني 30 من 12، 
وطرابلس الفيحاء 22 من 12، وجامعة القديس يوسف 21 من 13 

الخ... وتجرى الخميس مباراة واحدة في افتتاح المرحلة الـ 15: 
الساعة 19:30 جامعة القديس يوسف – قناة الميادين على ملعب 

االولى في مار روكز.
وتقام الجمعة مباراة واحدة: الساعة 19:30 غانرز ليبانون – بنك 

بيروت في قاعة نادي السد.
وتختتم المرحلة السبت بثالث مباريات: الساعة 18:30 طرابلس 
الفيحاء – مؤسسة الربيع في مجمع الرئيس اميل لحود، الساعة 

19:00 بلدية الغبيري – الشويفات في قاعة االول، الساعة 30:30 
الجيش – الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا في مجمع 

الرئيس اميل لحود.

عمرو الجاويش بطل الشطرنج السريع

أحرز عمرو الجاويش بطولة لبنان للشطرنج السريع للفردي للرجال 
والتي نظمها االتحاد اللبناني للشطرنج، وفق الطريقة السويسرية 

من سبع جوالت، في قاعة رفيق الحريري بجامعة بيروت العربية، 
وشارك فيها 70 العبًا والعبة واحدة هي كارين شالال بطلة لبنان 

دون 14 سنة.
وجمع الجاويش 6,5 نقاط من سبع ممكنة، ليضيف هذا اللقب الى 
 ثانيًا فيصل خيرالله 

ّ
بطولتي الشطرنج الكالسيكي والخاطف. وحل

6، وثالثًا ميشال كرم، ورابعًا انطوان قسيس، وخامسًا نسيم صقر.
ويسافر الجاويش وابرهيم شحرور وابرهيم نجار الى بطولة العالم 
االسالمي التي ينظمها نادي الشارقة باالمارات بين 14 تشرين 

 الثاني و24 منه.

سلة أنطوان الغريب الثانية لهوبس

افتتح نادي هوبس الرياضي دورة العبه الراحل انطوان الغريب 
السنوية الثانية في كرة السلة لفئتي مواليد 2001 – 2002 

و1999 – 2000، والتي ينظمها على مالعب مجمع ميشال المر 
الرياضي بالجديدة بمشاركة 16 فريقًا من نواٍد اتحادية ومؤسسات 

تربوية.
وسجلت في اليوم األول النتائج اآلتية:

- مواليد 2001 – 2002: فاز هوبس على الوردية 59 – 16.
- مواليد 1999 – 2000: فاز هوبس على تبنين 107 – 14، 

واينرجي على المتحد طرابلس 51 – 32.

أزاديا بطل امليني فوتبول للشركات

أحرز أزاديا لقب دورة الشركات في الميني فوتبول لسنة 2014 
متها "سبور ايفازيون" في مجّمع "ستاديوم" بالدكوانة، 

ّ
والتي نظ

بعد فوزه في المباراة النهائية على ترانس مد 6 – 1.

بيان من جمعية هومنتمن

أسفت جمعية هومنتمن، في بيان أصدرته أمس، لـ"االشكاالت" 
التي رافقت مباراة الهومنتمن والحكمة بيروت على ملعب بلدية 

برج حمود في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم. واستنكرت 
"التعابير النابية والتصرفات الشاذة واالشكاالت التي صدرت عن 
بعض المشجعين المتهورين"، ودعت جماهيرها الى التزام معايير 

التشجيع الصحيح والتحلي باالنضباط. وطالبت القوى االمنية 
فتح تحقيق في االشكال، وأبدت استعدادها لوضع امكاناتها 

في تصرفها لتوقيف المتسببين ومحاسبتهم. واقترحت تنسيقًا 
مسبقًا بين القوى االمنية ورابطات الجمهور في المباريات المقبلة. 

موجز محلي

اتحاد كرة القدم غّرم السالم
ومباراة الهومنتمن من دون جمهور

5 - فــابــيــانــو كــــاروانــــا )ايــطــالــيــا – 
6 )2844

-6 ســيــرغــي كــاريــاكــيــن )روســيــا – 
6 )2767

ـــافـــا )جــــورجــــيــــا –  بــــــــادور جـــوب  - 7
6 )2717

-8 تيمور رادجــابــوف )اذربيجان – 
 5,5 )2726

9 - انيش غيري )هولندا – 2768( 
5,5

10 - دميتري ياكوفينكو )روسيا – 
4,5 )2747

كــــازيــــمــــدجــــانــــوف  روســــــتــــــم   -  11
)اوزبكستان – 2706( 3,5

12 - بوريس غيلفاند )اسرائيل – 
3,5 )2748

هـــــذه نـــقـــالت جـــولـــة كـــاريـــاكـــيـــن - 
كازيمدجانوف:

االفتتاح االنكليزي
كارياكين          كازيمدجانوف 
)أبيض(          )أسود( 
1. c4  Nf6
2. Nc3 e5
3. g3  d5
4. cd5 Nd5
5. Bg2 Nb6
6. d3  Be7
7. Ne3 00-
8. Rc1 Re8
9. a3  Bf8
10. Nf3 N8d7
11. 00- c6
12. Qb3 Nc5
13. Qc2 Bg4
14. b4 Ncd7

15. h3 Bf5
16. Nd2 h6
17. Rb1 Rc8
18. Rfc1 Nf6
19. Bc5 Nfd7
20. Nce4 Qc7
21. a4 a6
22. Bf6 Rf8
23. Nc5 Nf6
24. Qb2 Qe7
25. a5 Na8
26. e4 Bh7
27. Nc4 Rfe8
28. f4 ef4
29. gf4 Rb8
30. Qe5 Qf8
31. Qd6 Re7
32. f5 Nc7
33. Qf4 Nfe8
34. Kh2 Kh8
35. Bf3 Bg8
36. Ne5 Nf6
37. Rg1 Nb5

38. Ne8 g5
39. Nf8 gf4
40. Nfg6 fg6
41. Ng6         واستسلم االسود

في  والسياحة  للسيارات  اللبناني  الــنــادي  أكــواتــلــون  فــي  الــرجــال  فئة  أبــطــال 
الكسليك.  )سركيس يرتسيان(

الوضع كما كان بعد النقلة الـ37.

)بروفوتو( فريق أزاديا مع كأس البطولة.  

بطل دورة "الغران بري" الثانية في طشقند الروسي دميتري أندريكين.  )عن االنترنت(

ختام دورة "الغران بري" الثانية يف الشطرنج بطشقند
أندريكين بطالً  7 على حساب ناكامورا وماميدياروف 6.5

أح�������رز كـــبـــيـــر االســــــاتــــــذة الــــروســــي 
دمــيــتــري انــدريــكــيــن بــطــولــة دورة 
الثانية في الشطرنج  "الغران بري" 
ــــي  ــــدول ــــتــــي نـــظـــمـــهـــا االتــــــحــــــاد ال ال
االوزبكية  العاصمة  فــي  للشطرنج 
طشقند في الفترة من 21 تشرين 
االول الى 2 تشرين الثاني. وشارك 
الـــدورة 12 من نجوم الشطرنج  في 
الشطرنج  فــي  تنافسوا  العالم  فــي 
الــعــادي فــي 11 جــولــة وفــق طريقة 
الجولة  خــتــام  وفــي  العالمية.  روبـــن 
الـــــحـــــاديـــــة عـــــشـــــرة االخــــــيــــــرة جــمــع 
الروسي سبع نقاط من 11 ممكنة، 
فقط  نقطة  نصف  بــفــارق  متقدما 
ناكامورا  هيكارو  االميركي  البطل 
وفاز  ماميداروف.  واالذري شهريار 
كــاريــاكــيــن فــي ثـــالث جـــوالت على 
كــــل مــــن مـــامـــيـــديـــاروف والــــروســــي 

ـــجـــورجـــي  ســـيـــرغـــي كـــاريـــاكـــيـــن وال
بادور جوبافا دونما خسارة، ووصل 
الـــى 2857 نقطة،  لــعــبــه  مــســتــوى 
وهــــو انــــجــــازه االفـــضـــل فـــي حــيــاتــه 

الشطرنجية.
والــــــــدورة هـــي الــثــانــيــة مـــن أربـــع 
للشطرنج  الدولي  االتحاد  ينظمها 
وتــدخــل  و2015،   2014 ســنــتــي 
نــتــائــجــهــا ضــمــن تــصــفــيــات بطولة 
الــدورة  وستقام  للشطرنج.  العالم 
الــثــالــثــة فـــي الــعــاصــمــة الــجــورجــيــة 
تبليسي في شباط 2015، والرابعة 
الروسية موسكو في  العاصمة  في 

ايار 2015.

الجولة االخيرة

وأســفــرت الــجــولــة االخــيــرة مساء 

االحد عن فوز كارياكين على البطل 
الــســابــق لــالتــحــاد الــدولــي االوزبــكــي 
روســـتـــم كــازيــمــدجــانــوف. وســقــط 
الـــــروســـــي دمــــيــــتــــري يــاكــوفــيــنــكــو 
بالحجار البيض امام النجم االيطالي 
في  ثانيا  المصنف  كــاروانــا  فابيانو 
الــعــالــم فـــي 43 نــقــلــة فـــي الـــدفـــاع 
االسكوتلندي. وتعادل اندريكين 
والــهــولــنــدي الــشــاب انــيــش غيري 
الــوزيــر،  غامبيت  فــي  نقلة   31 فــي 
والبطل الفرنسي ماكسيم الغريف 
الدفاع  وناكامورا في 30 نقلة في 
وماميدياروف  وجــوبــافــا  االســبــانــي، 
فـــي 37 نــقــلــة فـــي دفــــاع بــانــونــي، 
رادجــــــــابــــــــوف  تـــــيـــــمـــــور  واالذري 
في  غيلفاند  بوريس  واالسرائيلي 

41 نقلة في االفتتاح االنكليزي.
وفـــي خــتــام الــدورتــيــن االولــيــيــن 

ـــــري" يــتــصــدر كـــاروانـــا  لـــــ"الــــغــــران ب
الترتيب برصيد 230 نقطة، فيما 
جــمــع نــاكــامــورا 207، وانــدريــكــيــن 
190، وغيلفاند 170، وماميدياروف 
160، وكارياكين 157، ورادجابوف 

100 نقطة.
هــنــا الــتــرتــيــب الــنــهــائــي نــقــاطــا 
بــري"  "الــغــران  لـــدورة  للمتنافسين 

في طشقند:
1 - دمــيــتــري انــدريــكــيــن )روســـيـــا 
 11 أصــــل  مـــن  نـــقـــاط   7  )2722 –

ممكنة.
ـــواليـــات  2 - هــيــكــارو نـــاكـــامـــورا )ال

المتحدة – 2764( 6,5
3 - شهريار ماميدياروف )أذربيجان 

 6,5 )2764 –
4 - مــاكــســيــم الغـــريـــف )فــرنــســا – 

6 )2757

قررت لجنة الطوارئ في االتحاد اللبناني لكرة القدم أمس، بعد االطالع على 
إحالة لجنة االنضباط لألحداث التي رافقت مباراة ناديي الحكمة - الهومنتمن 
في إطار االسبوع السادس من الدوري العام للدرجة الثانية للموسم 2014 - 
2015، إقامة مباراة ناديي االجتماعي - الهومنتمن في كأس لبنان المقررة 
األحد 2014/11/9 من دون جمهور. وقررت لجنة المسابقات متابعة مباريات 

الدور التمهيدي األول من كأس لبنان للموسم 2014 - 2015، كاآلتي:

الساعة  الملعب المباراة  التاريخ 
بلدية صور  13:30 األهلي النبطية - األهلي صيدا  الجمعة 2014/11/7 

بلدية برج حمود  13:30 العمال طرابلس - الخيول  الجمعة 2014/11/7 
العهد  13:30 الرياضة واألدب - االصالح البرج الشمالي  الجمعة 2014/11/7 
العهد  13:30 الحكمة - المبرة  السبت 2014/11/8 

الصفاء  13:30 الشبيبة المزرعة - الجبل مجدلبعنا  السبت 2014/11/8 
النجمة  13:30 الزمالك بيروت - التضامن بيروت  األحد 2014/11/9 

السالم زغرتا  13:30 االجتماعي - الهومنتمن  األحد 2014/11/9 

االولــى  للدرجة  العام  الــدوري  الخامس من  االسبوع  مباريات  نتائج  وثبتت 
على  واألنــصــار  الــغــازيــة 2 – 0،  على  النجمة  بفوز  للموسم 2014 – 2015، 
النبي شيت 2  - 1، وشباب الساحل على التضامن صور 3 – 0، والعهد على 
الراسينغ 1 – 0، وتعادل السالم زغرتا واالخــاء االهلي عاليه 1 – 1، والصفاء 
وطرابلس 0 – 0. وقررت متابعة المباريات المعّدلة لألسبوع السادس، كاآلتي:

الساعة  الملعب المباراة  التاريخ 
بلدية صور  14:15 التضامن صور - الشباب الغازية  السبت 2014/11/8 

بلدية برج حمود  14:15 الراسينغ - النبي شيت  األحد 2014/11/9 
العهد  14:15 العهد - األخاء األهلي عاليه  االحد 2014/11/9 

بيروت البلدي  14:15 الصفاء - السالم زغرتا  االحد 2014/11/9 
بلدية طرابلس  14:15 طرابلس - شباب الساحل  األحد 2014/11/9 

بلدية صيدا  15:30 النجمة - االنصار  األحد 2014/11/9 

العام للدرجة  الــدوري  السادس من  كذلك ثّبتت نتائج مباريات االسبوع 
 ،0  -  1 المبرة  على  طرابلس  العمال  بفوز   ،2015 – للموسم 2014  الثانية 
واالصالح البرج الشمالي على الخيول 2 - 0، والهومنتمن على الحكمة 4 - 3، 
وتعادل األهلي النبطية واألهلي صيدا 0 - 0، والشبيبة المزرعة واالجتماعي 
0 - 0. واعتمدت برنامج المباريات المعدل لألسبوع السابع من الدوري العام 

للدرجة الثانية للموسم 2014 - 2015، كاآلتي:

الساعة  الملعب المباراة  التاريخ 
احتياط طرابلس )1(  14:15 االجتماعي - المبرة  الجمعة 2014/11/14 

بلدية صيدا  14:15 االهلي صيدا - الحكمة  الجمعة 2014/11/14 
احتياط طرابلس )1(  14:15 الرياضة واألدب - الهومنتمن  األحد 2014/11/16 

الصفاء  14:15 الشبيبة المزرعة - األهلي النبطية  األحد 2014/11/16 
بلدية صور  14:15 اإلصالح البرج الشمالي - العمال طرابلس  األحد 2014/11/16 

وقـــررت لجنة االنــضــبــاط تثبيت حــصــول الالعبين اآلتــيــة أســمــاؤهــم على 
العام  الـــدوري  الخامس من  الصفراء في مباريات األســبــوع  بالبطاقة  إنـــذارات 

للدرجة االولى للموسم 2014 – 2015:
¶ النجمة: حسن العنان، نزيه أسعد، سي شيخ.

¶ الشباب الغازية: عباس محيدلي، ستاندلي ايشابي.
¶ النبي شيت: علي بزي، خالد الصالح.

¶ األنصار: أمير الحاف، حسين ابرهيم، حمزة عبود.
¶ الصفاء: زكريا شرارة.

¶ طرابلس: ايمانويل أوفوري، أحمد ياسين، سعد يوسف.
¶ الــســالم زغــرتــا: عمر زيــن الــديــن، أغــوب دونــابــيــديــان، بتر تـــراب، بنجامين 

شوكوكا.
¶ األخــاء األهلي عاليه: حسن ســويــدان، جعفر عيسى، ايفرسون دي ليما، 

حسن مالح.
¶ الراسينغ: محمود كجك، طارق حلوم.

¶ العهد: حسين زين، مهدي فحص.
¶ شباب الساحل: زهير عبدالله، حسين الدر.

¶ التضامن صور: أمين حالل.
ليرة. وأوقــفــت اإلداري في نادي  السالم زغرتا مبلغ مليون  نــادي  وغــّرمــت 
األماكن  اإلداري ومنعه من دخــول  العمل  الغازية وســام حسين عن  الشباب 
الرئيسية مدة  والمنصة  للفريق  المرافق  والفني  اإلداري  للجهاز  المخصصة 

شهرين اعتبارًا من 2014/10/31 ولغاية 2014/12/31 ضمنًا.

مسابقة "أكواتلون" سباحة وركض األولى يف الكسليك
التي  "أكــواتــلــون"  مسابقة  ختمت 
للسيارات  اللبناني  النادي  نظمها 
والــســيــاحــة لــلــمــرة األولــــى فــي مقره 
بـــالـــكـــســـلـــيـــك وتـــضـــمـــنـــت ســبــاحــة 
وركـــضـــًا، 136 مــشــاركــًا ومــشــاركــة 
ــــــع فـــئـــات عـــمـــريـــة لــلــذكــور  فــــي أرب

واإلناث.
 وهـــــنـــــا األوائــــــــــــــل فــــــي مــخــتــلــف

الفئات:

الذكور

ـــخـــوري  ال راي  ســـنـــة:   14  –  10  -
13:56 دقيقة.

بــغــدادي  - 15 – 18 ســنــة: محمد 
13:56

المولى  – 39 سنة: حسين   19  -
1:03:51 ساعة.

- 40 سنة وما فوق: تييري دوبوال 
1:05:42

- الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام لـــلـــذكـــور لــكــل 
الفئات:

1 – تييري دوبوال 1:01:23
2 – حسين المولى 1:03:51

3 – يوسف صالح هيشي 1:05:42

االناث

جـــواد  الــيــســيــا  ســـنـــة:   14  –  10  -
18:58 دقيقة.

الــكــســيــا خــوري  - 15 – 18 ســنــة: 
14:37

- 19 – 39 سنة: ليندساي ناضر 
1:08:49 ساعة.

- 40 سنة ومــا فــوق ســوزي الزيرة 
1:16:22

- الترتيب العام لالناث:
1 – ليندساي ناضر 1:08:49
2 – كريستيل غيسو 1:14:13

3 – سوزي الزيرة 1:16:22
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ح��ق��ق األه��ل��ي ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ف��وزه 
ال��ث��ان��ي ه���ذا ال��م��وس��م ع��ل��ى ضيفه 
ألعاب دمنهور 4 – 2، في المباراة 
ملعب  ع��ل��ى  بينهما  أج��ري��ت  ال��ت��ي 
القاهرة الدولي، في ختام المرحلة 
السابعة من الدوري العام المصري 
للفائز  القدم. سجل  لكرة  ال��� 56 
في  رزق  ومحمد   )3( متعب  عماد 
و50،  و1+90  و83   31 ال��دق��ائ��ق 
وللخاسر حميد فتحي وأبو كونيه 

في الدقيقتين 37 و58.
ورفع األهلي رصيده الى ثماني 
ن��ق��اط م��ن خ��م��س م��ب��اري��ات )8 – 
4( وت��ق��دم ال���ى ال��م��رك��ز ال�����11 في 

الالئحة.
واح������ت������ف������ظ ح���������رس ال������ح������دود 
ب�������ص�������دارة ال�����الئ�����ح�����ة ع�����ل�����ى رغ�����م 
أمام سموحة  أرضه  على  خسارته 
أح���م���د س��ع��ي��د  2 س��ج��ل��ه��م��ا   – 0
أوك�����ا واب���ره���ي���م ع��ب��د ال���خ���ال���ق ف��ي 
وه����ي  و81.   80 ال���دق���ي���ق���ت���ي���ن 
ال��خ��س��ارة األول����ى ل��ح��رس ال��ح��دود 

هذا الموسم.
الثاني  المركز  الى  إنبي  وتقدم 
بفوزه  المتصدر  عن  نقطة  بفارق 
 .1  –  4 االسيوطي سبورت  على 
سجل للفائز صالح عاشور وأحمد 

وأحمد  فتحي  وم��ح��م��ود  ش��روي��دة 
1 و36 و61  ال��دق��ائ��ق  ف��ي  جعفر 
في  م��ان��ش  ك��ري��م  وللخاسر  و71، 

الدقيقة 79.
ومضيفه  االسماعيلي  وتعادل 
س��ج��ل   .1  –  1 ال���ش���رط���ة  ات����ح����اد 
ل���ل���م���ض���ي���ف م����ح����م����ود س���م���ي���ر ف��ي 
ال��دق��ي��ق��ة 75، ول��ل��ض��ي��ف ال��غ��ان��ي 
ج���ون ان��ط��وي ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 28. 
االسماعيلي  م��رم��ى  ح���ارس  وص��د 
ع�����ص�����ام ال����ح����ض����ري ض�����رب�����ة ج�����زاء 

"بنالتي" لفؤاد سالمة.
وف���از وادي دج��ل��ة ع��ل��ى ال��رج��اء 
الفتاح  للفائز عبد  1. سجل   – 3
عبد  وأحمد  الجباس  ودودو  اآلغ��ا 
ال���دق���ائ���ق 29 و82  ف���ي  ال������رؤوف 
المغربي  محمود  وللخاسر  و87، 

في الدقيقة 42.
وكانت أجريت خمس مباريات 
األرب����ع����اء وال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي��ي��ن 
أس����ف����رت ع����ن ف�����وز ال���ج���ون���ة ع��ل��ى 
وب��ت��روج��ي��ت على   ،1 ال��ن��ص��ر 2 – 
المقاولون العرب 2 – 1، وخسارة 
مصر المقاصة أمام طالئع الجيش 
1 – 6، واالتحاد السكندري أمام 
الزمالك 0 – 1، وتعادل المصري 

والداخلية سلبًا 0 – 0.

خ��س��ر ب��وك��ا ج��ون��ي��ورز ال��خ��ام��س ام��ام 
م��ض��ي��ف��ه س����ان ل���ورن���زو ال��ث��ان��ي عشر 
وح���ام���ل ك����أس ال����ن����وادي االم��ي��رك��ي��ة 
ال��ج��ن��وي��ب��ة "ل����ي����ب����رت����ادوري����س"، ف��ي 
ال���م���رح���ل���ة ال��������14 ل������دور ال����ذه����اب من 
الدوري االرجنتيني لكرة القدم والتي 
ش���ه���دت ت��أج��ي��ل م���ب���ارات���ي ارس���ن���ال 
– أن��دي��ب��ن��دي��ن��ت��ي، وري���ف���ر ب��الي��ت – 
االصابتين  وس��ج��ل  اس��ت��ودي��ان��ت��س. 
الدقيقتين  في  وف��ي��رون  كوتيرسيو 

51 و57.
وت���وق���ف���ت ال���م���ب���اراة ب��ي��ن الن���وس 
ومضيفه ت��ي��غ��ري ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 45 

والنتيجة 0 – 0.
وف����از راس��ي��ن��غ ك��ل��وب ال���راب���ع على 
مضيفه ج��ي��م��ن��ازي��ا – الب��الت��ا 1 – 0 

سجلها هوش في الدقيقة 85.
الفريق  أوال  ون��ذك��ر  النتائج  وه��ن��ا 

المضيف:
بانفيلد 3 – أوليمبو 0

كويلميس 2 – فيليز سارسفيلد 1
غودوي كروز 1 – بلغرانو 3

جيمنازيا – البالتا 0 – راسينغ كلوب 1
روزاريو سنترال 0 – أتلتيكو رافاييال 2
تيغيري 0 – النوس 0 )توقفت في 

الدقيقة 45(.
سان لورنزو 2 – بوكا جونيورز 0

أرسنال – انديبندينتي )تأجلت(.
ب�����الي�����ت – أس���ت���ودي���ان���ت���س  ري�����ف�����ر 

)تأجلت(.
وهذا ترتيب فرق الطليعة:

1 – ري��ف��ر ب��الي��ت 31 نقطة م��ن 13 
مباراة )28 – 7(.

2 – النوس 27 من 13 )20 – 12(.
3 – راسينغ كلوب 26 من 14 )23 

.)16 –
أنديبندينتي 26 من 13 )24   – 4

.)39 –
م��ن 14 )17  5 – بوكا جونيورز 23 

.)17 –

البرازيل

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال�������32 م���ن ال�����دوري 

البرازيلي، حقق كروزيرو حامل اللقب 
وم��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة ف�����وزه ال�������19 ه��ذا 
الموسم على ضيفه بوتافوغو 2 – 1. 
سجل للفائز ماركينيوس وايغيديو 
في الدقيقتين 5 و16، وللخاسر ليو 
م��رم��ى فريقه ف��ي الدقيقة  خطأ ف��ي 

.90
ورفع كروزيرو رصيده في الصدارة 
ب��ف��ارق خمس نقاط  ال��ى 64 نقطة 
عن أقرب منافسيه سان باولو الذي 
فاز على مضيفه كيرسيوما 2 – 1. 
الدقيقة  ف��ي  للمضيف س��وزا  سجل 
وال��ن  ادس���ون سيلفا  وللضيف   ،71
كارديتش في الدقيقتين 37 و83.
وف���از أن��ت��رن��اس��ي��ون��ال ال��ث��ال��ث على 
1. سجل  م��ض��ي��ف��ه س��ان��ت��وس 2 – 
ل��ل��م��ض��ي��ف غ���ب���ري���ي���ل ف����ي ال��دق��ي��ق��ة 
تشارلز  التشيلياني  وللضيف   ،63
أران���غ���وي���ز )2( ف���ي ال��دق��ي��ق��ت��ي��ن 25 

و81.
وف������از ف��ل��وم��ي��ن��ن��س��ي ال�����راب�����ع ع��ل��ى 
– 0 سجلهما  غ���وي���اس 2  م��ض��ي��ف��ه 

ف��رد واالرج��ن��ت��ي��ن��ي داري����و كونكا في 
الدقيقتين 26 و89.

وهنا النتائج:
غريميو 1 – فيتوريا 0

غوياس 0 – فلوميننسي 2
كورينثيانس 2 – كورتيبيا 2

سبورت 1 – فيغييرنزي 0
سانتوس 1 – أنترناسيونال 2
فالمنغو 3 – تشابيكونيزي 0

كروزيرو 2 – بوتافوغو 1
كريسيوما 1 – سان باولو 2

باهيا 0 – بالميراس 1
أت��ل��ت��ي��ك��و ب����اران����ان����زي 1 – أت��ل��ت��ي��ك��و 

مينييرو 0
وهذا ترتيب فرق الطليعة:

1 – كروزيرو 64 نقطة من 32 مباراة 
.)33 – 56(

2 – سان باولو 59 )52 – 36(.
3 – انترناسيونال 56 )43 – 33(.

4 – فلوميننسي 45 )51 – 31(.
 –  42(  54 مينييرو  اتلتيكو   –  5

.)33

ف�������از ال������ع������داء ال���ك���ي���ن���ي وي���ل���س���ون 
سباق  ف��ي  كيبروتيتش  كيبسانغ 
ماراتون نيويورك االميركي الدولي 
 42,195 م���س���اف���ة  اج����ت����از  ب���ع���دم���ا 
ساعتين،   2:10:59 ف��ي  كيلومترًا 
م����ت����ق����دم����ًا االث����ي����وب����ي����ي����ن ل��ي��ل��ي��س��ا 
وجبريغزيابير   2:11:06 ديسيسا 

جبريمريم 2:12:13.
وشارك كيباسنغ، بطل ماراتون 
ل��ن��دن، ف��ي س��ب��اق ن��ي��وي��ورك للمرة 
األول������ى ب��ي��ن ن��ح��و 50 أل����ف ع����داء، 
الى  أل��ف دوالر،  وحصل على 600 
500 ألف دوالر لمشاركته في أبرز 

السباقات.
وبين السيدات، احتلت الكينية 
المركز  كيتاني  جيبكوسغي  م��اري 
ساعتين   2:25:07 مسجلة  االول 
م����ت����ق����دم����ة م����واط����ن����ت����ه����ا ج��ي��م��ي��م��ا 
 2:25:10 ج���ي���الغ���ات  س���وم���غ���ون���غ 

والبرتغالية سارا موريرا 2:26:00.
وأك���م���ل���ت الع���ب���ة ك����رة ال��م��ض��رب 
ك��ارول��ي��ن ف��وزن��ي��اك��ي، ال��ت��ي أنهت 
السنة في المركز الثامن في الئحة 
األول  سباقها  العالمي،  التصنيف 
 3:26:33 مسجلة  ال��م��ارات��ون  ف��ي 

ساعات.

سحبت امس في لندن قرعة بطولة 
الماسترز لكرة المضرب التي تقام 
تشرين   9 م��ن  بانكلترا  ل��ن��دن  ف��ي 
الثاني الجاري الى 16  منه ويشارك 
فيها الالعبون الثمانية االوائل في 
العالم وفي مقدمهم الصربي نوفاك 
والذي  اللقب  حامل  ديوكوفيتش 
سيلعب في المجموعة االولى التي 
ت��ض��م ال��س��وي��س��ري س��ت��ان��ي��س��الس 
ف�����اف�����ري�����ن�����ك�����ا ب�����ط�����ل اوس�����ت�����رال�����ي�����ا 
وال���ت���ش���ي���ك���ي ت�����وم�����اس ب���ردي���ت���ش 
م��اري��ن سيليتش بطل  وال��ك��روات��ي 

الواليات المتحدة. 
ال��ث��ان��ي��ة فتضم  ام����ا ال��م��ج��م��وع��ة 
السويسري روجيه فيديرر والياباني 
أندرو  والبريطاني  نيشيكوري  كي 
موراي والكندي ميلوس راونيتش. 
الذي  ولم يخسر ديوكوفيتش، 
اح��ت��ف��ظ االح���د ال��م��اض��ي بلقبه في 
للماسترز،  بيرسي   – باريس  دورة 
ف��ي مبارياته ال��� 27 االخ��ي��رة داخ��ل 
ق�����اع�����ة، وس���ي���ل���ت���ق���ي ف�����ي م���ب���ارات���ه 
االولى سيليتش الذي يشارك في 
البطولة للمرة االول��ى ولم يفز على 
ال��الع��ب ال��ص��رب��ي ف��ي 10 م��ب��اري��ات 

سابقة. 
بينما يواجه فيديرر، الذي أحرز 
بطولة الماسترز ست مرات وال تزال 
امامه فرصة النهاء السنة في المركز 
ديوكوفيتش،  ب��دل  عالميا  االول 

م��وراي ال��ذي وصل ثالث م��رات الى 
ال����دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي ف��ي ل��ن��دن. 
وبات راونيتش اول كندي يشارك 
ف����ي ال�����ف�����ردي، ون���ي���ش���ي���ك���وري اول 

العب آسيوي يتأهل للنهائيات. 
ويغيب االسباني رافاييل نادال 
ال���م���ص���ن���ف ث���ال���ث���ا ف����ي ال����ع����ال����م ع��ن 
ال��ب��ط��ول��ة ب��س��ب��ب اج�����راء ج���راح���ة له 

الزالة الزائدة الدودية. 

ترتيب الرجال 

اح������ت������ف������ظ ال������ص������رب������ي ن������وف������اك 
ب��ال��م��رك��ز االول في  دي��وك��وف��ي��ت��ش 
الئ���ح���ة ال��ت��ص��ن��ي��ف ال��ع��ال��م��ي ال��ت��ي 
العالمية  ال��ج��م��ع��ي��ة  ام���س  اذاع��ت��ه��ا 
لالعبين المحترفين برصيد 10010 
ن���ق���اط ب���ع���دم���ا أح������رز ب���ط���ول���ة دورة 
على  للماسترز  ب��ي��رس��ي   – ب��اري��س 
حساب الكندي ميلوس راونيتش 
الذي تقدم درجتين واحتل المركز 

الثامن برصيد 4440 نقطة.  
وت����ق����دم ك����ل م����ن ال���ي���اب���ان���ي ك��ي 
ن��ي��ش��ي��ك��وري وال���ب���ري���ط���ان���ي ان�����درو 
ف���اح���ت���ل االول  م�������وراي درج���ت���ي���ن، 
ال��م��رك��ز ال��خ��ام��س ب��رص��ي��د 4625 
ن��ق��ط��ة وال��ث��ان��ي ال��م��رك��ز ال��س��ادس 

برصيد 4475 نقطة. 
وهنا الالعبون العشرة االوائل في 
 3 حتى  العالمي  التصنيف  الئ��ح��ة 

تشرين الثاني ونشير بين قوسين 
الى الترتيب السابق لكل العب: 

دي���وك���وف���ي���ت���ش  ن�����وف�����اك   -  )1(  1
)صربيا( 10010 نقاط. 

- روجيه فيديرر )سويسرا(   )2(  2
 8700

ن���ادال )اسبانيا(  راف��اي��ي��ل   -  )3( 3
 6835

فافرينكا  س��ت��ان��ي��س��الس   -  )4(  4
)سويسرا( 4895 

)اليابان(  - كي نيشيكوري   )7( 5
 4625

)بريطانيا(  م����وراي  أن����درو   -  )8(  6
 4475

ب����ردي����ت����ش  ت�������وم�������اس   -  )5(  7
)الجمهورية التشيكية( 4465 

8 )10( - ميلوس راونيتش )كندا( 
 4440

9 )9( - مارين سيليتش )كرواتيا( 
 4150

)اسبانيا(  فيرير  داف��ي��د   -  )6(  10
4045

ترتيب السيدات 

ل����م ي���ط���رأ ت��غ��ي��ي��ر ع���ل���ى ت��رت��ي��ب 
الالعبات العشر االوليات في الئحة 
اذاع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��ال��م��ي  التصنيف 
ل��الع��ب��ات  ال��ع��ال��م��ي��ة  الجمعية  ام���س 
المحترفات، اذ احتفظت االميركية 

س��ي��ري��ن��ا ول��ي��ام��س ب��ال��م��رك��ز االول 
برصيد 8485 نقطة امام الروسية 
م��اري��ا ش��اراب��وف��ا 7050 وال��روم��ان��ي��ة 

سيمونا هاليب 6292.
المضرب  وي��ذك��ر ان موسم ك��رة 
وليامس  ب��اح��راز  انتهى  للسيدات 
لقب بطولة الماسترز قبل نحو 10 

ايام.  
ال��الع��ب��ات العشر االول��ي��ات  وه��ن��ا 
في الئحة التصنيف العالمي حتى 

3 تشرين الثاني: 
ول����ي����ام����س  س����ي����ري����ن����ا   -  )1(  1
)الواليات المتحدة( 8485 نقطة. 
)روسيا(  ماريا شارابوفا   -  )2(  2

 7050
3 )3( - سيمونا هاليب )رومانيا( 

 6292
4 )4( - بترا كفيتوفا )الجمهورية 

التشيكية( 5966 
اي���ف���ان���وف���ي���ت���ش  آن�������ا   -  )5(  5

)صربيا( 4820 
رادف��ان��س��ك��ا  أن��ي��ي��س��ك��ا   -  )6(  6

)بولونيا( 4810 
)كندا(  بوشار  أوجيني   -  )7(  7

 4715
ف��وزن��ي��اك��ي  ك���ارول���ي���ن   -  )8(  8

)الدانمارك( 4625 
9 )9( - لي نا )الصين( 3970 

ك��ي��رب��ر  أن���ج���ي���ل���ي���ك   -  )10(  10
)المانيا( 3480
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ماراتون نيويورك للكيني كيبروتيتش والكينية كيتاني

كرة املضرب: قرعة بطولة املاسترز للرجال يف لندن

تجرى اليوم وغدا مباريات المرحلة 
ال���راب���ع���ة ل������دوري ال��م��ج��م��وع��ات من 
دوري االبطال االوروبي لكرة القدم.

المجموعة االولى

ف����ي ال���م���ج���م���وع���ة االول���������ى، ي��ح��ل 
أت���ل���ت���ي���ك���و م����دري����د ب���ط���ل ال�������دوري 
الفرق  ترتيب  وم��ت��ص��در  االس��ب��ان��ي 
ب��رص��ي��د س���ت ن���ق���اط، ع��ل��ى م��ال��م��و 
االس�������وج�������ي )خ�����س�����ر ف������ي ن���ه���ائ���ي 
المسابقة عام 1979 امام نوتنغهام 
ف��وري��س��ت االن��ك��ل��ي��زي( ال���ذي خسر 
ال����ذه����اب 0 – 5 قبل  م����ب����اراة  ف���ي 

اسبوعين.
تورينو  جوفنتوس  ويستضيف 
االي��ط��ال��ي وح���ام���ل ال��ل��ق��ب م��رت��ي��ن، 
اليوناني  ب��ي��راي��وس  أول��م��ب��ي��اك��وس 
ال��ث��ان��ي ب��س��ت ن���ق���اط، ب��ع��د خ��س��ارة 
مباراة  االيطالي 0 – 1 في  الفريق 

الذهاب.

المجموعة الثانية

وف���������ي ال����م����ج����م����وع����ة ال����ث����ان����ي����ة، 
االسباني  م��دري��د  ري���ال  يستضيف 
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب 10 م����رات، وه���و رق��م 
الماضي،  الموسم  آخ��ره��ا  قياسي، 
ل��ي��ف��رب��ول االن��ك��ل��ي��زي ح��ام��ل اللقب 
خمس مرات على ملعب "سانتياغو 
ب����رن����اب����ي����ه" ف�����ي م�����دري�����د ف�����ي أب�����رز 
المباريات. وكان ريال مدريد تغلب 
على الفريق االنكليزي 3 – 0 في 

مباراة الذهاب قبل اسبوعين.
سي  اف  الثانية  المباراة  وتجمع 
بازل السويسري الرابع بثالث نقاط 
ول���ودوغ���وري���ت���س رازغ��������راد ال��ث��ان��ي 

بثالث نقاط.

المجموعة الثالثة

وف���������ي ال����م����ج����م����وع����ة ال����ث����ال����ث����ة، 

ي���س���ت���ض���ي���ف زن�����ي�����ت ب���ط���رس���ب���رج 
ال�����روس�����ي ل���ل���ث���أر ب���اي���ر ل���ي���ف���رك���وزن 
ال��ذي تغلب عليه 3 – 0  االلماني 
اسبوعين،  قبل  الذهاب  مباراة  في 
ف�����ي ب����ط����رس����ب����رج. وي����ت����ص����در ب���اي���ر 
ل��ي��ف��رك��وزن ت��رت��ي��ب ال��ف��رق برصيد 
س���ت ن���ق���اط ب���ف���ارق ن��ق��ط��ت��ي��ن عن 

زنيت بطرسبرح الثالث.
وي���ح���ل م��ون��اك��و ال��ث��ان��ي بخمس 
ن�����ق�����اط ع����ل����ى ب���ن���ف���ي���ك���ا ل���ش���ب���ون���ة 

البرتغالي الرابع بنقطة واحدة.

المجموعة الرابعة

وف���������ي ال����م����ج����م����وع����ة ال������راب������ع������ة، 
ي��س��ت��ض��ي��ف ب���وروس���ي���ا دورت���م���ون���د 
 ،1997 ع��ام  اللقب  حامل  االلماني 
غلطة سراي التركي في دورتموند. 
وك���ان ب��وروس��ي��ا دورت��م��ون��د  تغلب 
على غلطة سراي 4 – 0 في مباراة 

الذهاب قبل اسبوعين.
االنكليزي  أرس��ن��ال  ويستضيف 
خسر  ال���ذي  البلجيكي  ان��درل��ي��ك��ت 

أمامه 1 – 2 ذهابا قبل اسبوعين.

المجموعة الخامسة

وف��������ي ال����م����ج����م����وع����ة ال����خ����ام����س����ة، 
االلماني  ميونيخ  ب��اي��رن  يستضيف 
حامل اللقب ارب��ع م��رات آ أس روم��ا 
أرينا"  "أليانز  ملعب  على  االيطالي 
ف���ي م��ي��ون��ي��خ، ب��ع��د اس��ب��وع��ي��ن من 
الملعب  على  بينهما  الذهاب  مباراة 
االولمبي في روما والتي انتهت بفوز 

ساحق للفريق البافاري 7 – 1.
وي��س��ت��ض��ي��ف م��ان��ش��س��ت��ر سيتي 
ال��ذي لم يفز ق��ط، سي  االنكليزي 
ف��ي  ال�����روس�����ي  م���وس���ك���و  أ  ك  اس 
م��ان��ش��س��ت��ر، ب��ع��دم��ا ان��ت��ه��ت م���ب���اراة 

الذهاب بينهما بالتعادل 2 – 2.

المجموعة السادسة

وف��������ي ال����م����ج����م����وع����ة ال�����س�����ادس�����ة، 
ي��س��ت��ض��ي��ف ب���اري���س س����ان ج��ي��رم��ان 
القبرصي  نيقوسيا  ابويل  الفرنسي 
ع��ل��ى ملعب "ب����ارك دي ب��ران��س" في 
ب�����اري�����س. وي���ت���ص���در ب����اري����س س���ان 
سبع  برصيد  ال��ف��رق  ترتيب  جيرمان 

نقاط بفارق نقطة عن برشلونة الثاني 
وال��ذي يحل على أجاكس أمستردام 

الهولندي الثالث بنقطتين.

المجموعة السابعة

يحل  ال��س��اب��ع��ة،  المجموعة  وف���ي 
ت���ش���ل���س���ي االن�����ك�����ل�����ي�����زي م���ت���ص���در 
نقاط،  سبع  برصيد  الفرق  ترتيب 
ع��ل��ى م��اري��ب��ور ال��س��ل��وف��ي��ن��ي، بينما 
االلماني  اف سي شالكه 04  يحل 
الثاني بخمس نقاط على سبورتنغ 

لشبونة البرتغالي الرابع بنقطة. 

المجموعة الثامنة

اف  ال��ث��ام��ن��ة، يحل  المجموعة  وف��ي 
س���ي ب���ورت���و ال��ب��رت��غ��ال��ي ح��ام��ل اللقب 
مرتين ومتصدر ترتيب الفرق برصيد 
سبع نقاط، على أثلتيك بلباو االسباني 
واح������دة. ويستضيف  ب��ن��ق��ط��ة  ال���راب���ع 
ش��اخ��ت��ار دون��ت��س��ك االوك���ران���ي الثاني 
ب���خ���م���س ن�����ق�����اط ب�����ات�����ي ب����وري����س����وف 

البيالروسي الثالث بثالث نقاط.

ع��ان��ى ل���وس أن��ج��ل��س ك��ل��ي��ب��رز أح��د 
ال��م��رش��ح��ي��ن ل��ل��م��ن��اف��س��ة ع��ل��ى لقب 
ال�����دوري األم��ي��رك��ي ال��ش��م��ال��ي لكرة 
آي"،  ب���ي  "ان  ل��ل��م��ح��ت��رف��ي��ن  ال��س��ل��ة 
خسارة أولى هذا الموسم على أرضه 
وأمام مشجعيه في قاعة "ستايبلز 
س��ن��ت��ر" ف��ي ل���وس أن��ج��ل��س، وذل��ك 
أمام ضيفه سكرامنتو كينغز 92 - 
98 )األشواط 19 - 25، 51 - 45، 
74 - 70، 92 - 98(. سجل للفائز 
نقطة   34 ك���ازن���س  دي���م���ارك���وس 
غ����اي 25  ورودي  م��ت��اب��ع��ة   17 ال����ى 
ال��ى ست تمريرات حاسمة،  نقطة 
ول��ل��خ��اس��ر ك��ل م��ن ب��الي��ك غريفين 
ال�������ذي ل����م ي���ك���ن م���وف���ق���ًا ك���ع���ادت���ه 
وكريس  نقطة   17 ه��وز  وسبنسر 
ت��م��ري��رة   11 ال�����ى  ن��ق��ط��ة  ب�����ول 16 

حاسمة.
على  لكينغز  األول  ال��ف��وز  وه���ذا 

كليبرز بعد خمس خسارات.
وبات ميامي هيت الفريق الوحيد 
الذي لم يغلب في المنطقة الشرقية 
اذ أح�����رز ف�����وزه ال��ث��ال��ث ت��وال��ي��ًا على 
ض��ي��ف��ه ت��ورون��ت��و راب���ت���ورز ف���ي ق��اع��ة 
أرينا" في ميامي  آيرالينز  "أميركان 
 102  -  107 ن���ق���اط  خ��م��س  ب���ف���ارق 
)األش��واط 31 - 26، 64 - 54، 87 
للفريق  - 102(. سجل   107 ،77 -
ال���س���اب���ق ل����ل����وب����رون ج��ي��م��س رف��ي��ق��ا 
ب��وش 21 نقطة الى  األخ��ي��ر كريس 
11 متابعة ودواين وايد 19 نقطة الى 
ت��م��ري��رات حاسمة  وس��ب��ع  متابعة   11
لوول  األصل  السوداني  والبريطاني 
دن��غ 18 نقطة وش��ون وليامس 16 
ن��ق��ط��ة، ول��ل��خ��اس��ر دي���م���ار دي�����روزان 
نقطة  وك��اي��ل الوري 22  نقطة   30
فاالنسيوناس  ي��وان��س  والليتواني 

14 نقطة الى ثماني متابعات.
وك��ان��ت ال��م��رة األخ��ي��رة ال��ت��ي ف��از 
ف��ي��ه��ا راب����ت����ورز ع��ل��ى ه��ي��ت ف���ي 27 

كانون الثاني 2010!
نيويورك  أنطوني  كارميلو  وق��اد 
ن���ي���ك���س ال�����ى ال����ف����وز ع���ل���ى ض��ي��ف��ه 
ت����ش����ارل����وت ه����ورن����ت����س ف�����ي ق���اع���ة 
"م���ادي���س���ون س��ك��وي��ر غ������اردن" في 
ن��ي��وي��ورك ب��ف��ارق ث���الث ن��ق��اط 96 
 -  52 ،21  - )األش�����واط 29   93 -
50، 79 - 80، 96 - 93(. سجل 

نقطة  أنطوني 28  كارميلو  للفائز 
ال��ى  وأم����اري س��ت��ودم��اي��ر 17 نقطة 
 15 واي��م��ان شومبرت  متابعات   10
 21 جونسون  آل  وللخاسر  نقطة، 

نقطة وغاري نيل 17 نقطة.
ال���40 في  وب��ات انطوني الالعب 
ت����اري����خ ال��������دوري ال������ذي س���ج���ل 20 
أل���ف نقطة ف��م��ا ف���وق، ب��ع��دم��ا جمع 
ال��م��رك��ز  واح���ت���ل  ن��ق��ط��ة،   20025
ال���ت���اس���ع ب��ي��ن ال��الع��ب��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن 
الذين سجلوا أكبر عدد من النقاط 

في مسيرتهم.
وأح���رز غ��ول��دن ستايت ووري���ورز 
ف���وزه ال��ث��ال��ث ت��وال��ي��ًا ع��ل��ى مضيفه 
ب��ورت��الن��د ت��راي��ل ب���الي���زرز ف��ي قاعة 
"م����ودا س��ن��ت��ر"ف��ي ب��ورت��الن��د ب��ف��ارق 
خمس ن��ق��اط 90 - 95 )األش���واط 
 ،68  -  68  ،51  -  48  ،30  -  22
كالي  للفائزك  سجل   .)95  -  90
ط��وم��ب��س��ون 29 ن��ق��ط��ة وس��ت��ي��ف��ن 
كاري 21 نقطة الى ست تمريرات 
ح���اس���م���ة، ول���ل���خ���اس���ر الم����ارك����وس 
ألدريدج 26 نقطة الى 13 متابعة.

وه��������ذه أف����ض����ل ب�����داي�����ة م���وس���م 

 - م����وس����م 1994  م���ن���ذ  ل������ووري������ورز 
م��ب��اري��ات��ه  اس��ت��ه��ل  ع��ن��دم��ا   1995

بخمسة انتصارات نظيفة 5 - 0.

النتائج والترتيب

وهنا النتائج ونذكر أواًل الفريق 
المضيف:

ل������وس أن���ج���ل���س ك���ل���ي���ب���رز 92 - 
سكرامنتو كينغز 98

ت��ورون��ت��و   - ه��ي��ت 107  م��ي��ام��ي 
رابتورز 102

نيويورك نيكس 96 - تشارلوت 
هورنتس 93

ب���ورت���الن���د ت���راي���ل ب���الي���زرز 90 - 
غولدن ستايت ووريورز 95

وهذا ترتيب الفرق:

المنطقة الشرقية

مجموعة االطلسي:
1  2 تورونتو رابتورز 
1  2 نيويورك نيكس 
1  1 بوسطن سلتكس 

1  1 بروكلين نتس 
3   0 فيالدلفيا 76 

مجموعة الوسط:
1  2 شيكاغو بولز 
1  1 كليفالند كافالييرز 
2  1 انديانا بايسرز 
2  1 ميلووكي باكز 
3  0 ديترويت بيستونز 

مجموعة الجنوب الشرقي:
0  3 ميامي هيت 
1  2 واشنطن ويزاردز 
1  1 أتالنتا هوكس 
2  1 تشارلوت هورنتس 
3  0 أورالندو ماجيك 

المنطقة الغربية

مجموعة الشمال الغربي:
1  1 دنفر ناغتس 
2  1 بورتالند ترايل باليزرز 
2  1 أوكالهوما سيتي ثاندر 
2  1 يوتاه جاز 
2  1 مينيسوتا تيمبر وولفز 

مجموعة الهادي:
0  3 غولدن ستايت ووريورز 
1  2 سكرامنتو كينغز 
1  2 لوس أنجلس كليبرز  
1  2 فينيكس صنز 
4  0 لوس أنجلس اليكرز  

مجموعة الجنوب الغربي:
0  3 هيوستن روكتس 
0  3 ممفيس غريزليس 
1  2 داالس مافيريكس 
1  1 سان أنطونيو سبرز 
1  1 نيوأورليانز بيليكانز 

برنامج اليوم

وهذا برنامج مباريات اليوم:
فيالدلفيا 76 - هيوستن روكتس.
بروكلين نتس - أوكالهوما سيتي 

ثاندر.
نيوأورليانز   - غريزليس  ممفيس 

هورنتس.
ب��وس��ط��ن   - م���اف���ي���ري���ك���س  داالس 

سلتكس.
دنفر ناغتس - سكرامنتو كينغز.
لوس أنجلس كليبرز - يوتاه جاز.

من اليمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبريطاني غاريث بايل والفرنسي رافاييل فاران خالل فترة تدريب لفريقهم ريال 
)رويترز( مدريد، عشية استضافته ليفربول في مدريد.  

الثلثاء واألربعاء املرحلة الرابعة للمجموعات
من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

الدوري األميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين "ان بي آي"
أنطوني الالعب الـ 40 يف نادي الـ 20 ألفًا

الكيني ويلسون كيبسانغ كيبروتيتش بطل سباق ماراتون نيويورك، يتوسط االثيوبيين 
ليليسا ديسيسا الثاني – الى اليمين وجبريغزيابير جبريمريم الثالث، أول من أمس.  )أ ب(

على  نيكس  نيويورك  فريقه  فيها  فــاز  التي  المباراة  خــالل  أنطوني  كارميلو 
تشارلوت هورنتس الذي بدا العبه النس ستيفنسون خلفه، في نيويورك. )أ ب(
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مليار دوالر

)و ص ف(

أع���ل���ن ال���م���ل���ي���اردي���ر االم���ي���رك���ي ب��ي��ل 
غ��ي��ت��س ت��ب��رع��ه ب��م��ب��ل��غ ن��ص��ف م��ل��ي��ار 
في  مختلفة  اوب��ئ��ة  لمكافحة  دوالر 
الدول النامية، وفي مقدمها المالريا، 
معتبرًا ان انتشار مرض إيبوال يشكل 

"دعوة للتحرك".

وجاء اعالن رئيس مايكروسوفت 
ال���س���اب���ق خ����الل االج���ت���م���اع ال��س��ن��وي 
ال������س������ادس وال����ث����الث����ي����ن ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
االميركية للطب والصحة االستوائية 

في نيوأورليانز. 
غ���ي���ت���س  م�����ؤس�����س�����ة  إن  وق������������ال 
س��ت��خ��ص��ص اك��ث��ر م���ن ن��ص��ف مليار 
األوب��ئ��ة  ع���بء  م��ن  "للتخفيف  دوالر 

ال���ت���ي ت��ش��ك��ل االس����ب����اب ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ل���ل���وف���ي���ات واالع������اق������ات ف����ي ال������دول 
ان  النامية". وأض��اف: "ينبغي علينا 
المتمثلة  ال��ك��ب��رى  ب��ال��ق��ض��ي��ة  ن��ه��ت��م 
ب��خ��ف��ض ال���ع���بء ال��ع��ال��م��ي ل���الم���راض 
ال��م��ع��دي��ة". واع��ت��ب��ر ان ال��ق��ض��اء على 
القرن  ه��ذا  منتصف  بحلول  المالريا 
هو "هدف ضروري وقابل للتحقيق".

"... يف صباح يوم مشمس"

ت��س��ت��ح��وذ م��ن��ح��وت��ة ال��س��وي��س��ري 
ال��ذي  "ال��رج��ل  أل��ي��رت��و جاكوميتي 
ي���ع���ب���ر ال����س����اح����ة ف����ي ص����ب����اح ي���وم 
بأكثر  قيمتها  المقدرة  مشمس" 
أ  )ال��ص��ورة  م��ل��ي��ون دوالر  م��ن 100 

لألميركي  ع��م��اًل   20 ون��ح��و  ب(  ف 
آن����دي واره�����ول ع��ل��ى األض�����واء في 
تنظمها  ال���ت���ي  ال��خ��ري��ف  م������زادات 
هذا  و"كريستيز"  "سوثبيز"  دارا 

األسبوع في نيويورك.

)أ ف ب( حطام مركبة "سبايس شيب تو".  

مريم فخر الدين.  )عن اإلنترنت(

مجموعة "فيرجن غاالكتيك" مّتَهمة بإهمال قواعد السالمة

وفاة "حسناء الشاشة" مريم فخر الدين

)و ص ف(

اعتبر خبراء في رح��الت الفضاء ان 
مجموعة "فيرجن غاالكتيك" اهملت 
بالسالمة  المتعلقة  ال��ق��واع��د  ب��ع��ض 
في عملية اطالق مركبتها "سبايس 
شيب تو" التي تحطمت الجمعة في 
ص��ح��راء ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، وه���و م��ا تنفيه 
ال��م��ج��م��وع��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ل��ت��أس��ي��س 

قطاع السياحة في الفضاء.

الخبيرة  كامبل،  كارولين  وق��ال��ت 
ب����ال����ص����واري����خ ال���م���خ���ص���ص���ة الط�����الق 
المركبات واالقمار االصطناعية، في 
حديث الى وكالة الصحافة الفرنسية 
إن م��ج��م��وع��ة "ف���ي���رج���ن غ��االك��ت��ي��ك" 
اهملت توصياتها في مجال السالمة. 
وأض�����اف�����ت: "ل���ق���د ح���ذرت���ه���م م���ن ان 
المركبة يشكل خطرًا"، علما  محرك 
ان كامبل تعمل في الجمعية الدولية 
ل���ل���س���الم���ة ال���ف���ض���ائ���ي���ة وم���ق���ره���ا ف��ي 

هولندا.
وق��ال��ت ال��خ��ب��ي��رة إن��ه��ا ارس��ل��ت في 
ال��ع��ام 2009 نسخًا م��ن م��ق��ال علمي 
اع���دت���ه ال��ج��م��ع��ي��ة ال���دول���ي���ة ي��ت��ن��اول 
االخ���ط���ار ال��ت��ي ق���د ت��ن��ش��أ ع���ن ن��ظ��ام 
ال�����دف�����ع ال�����خ�����اص ب���ال���م���رك���ب���ة، ل��ك��ن 
همل". كما جددت تحذير 

ُ
"المقال أ

"لكن  هاتفي  اتصال  في  المجموعة 
من دون جدوى".

ل��ك��ن م��دي��ر "ف��ي��رج��ن غ��االك��ت��ي��ك" 

)و ص ف، رويترز(

غّيب الموت أمس الممثلة المصرية 
مريم فخر الدين عن عمر يناهز 81 
عامًا، كما ذكرت وكالة انباء الشرق 

االوسط المصرية الرسمية.
وك���ان���ت ف��خ��ر ال���دي���ن ن��ق��ل��ت ال��ى 
م��س��ت��ش��ف��ى ع��س��ك��ري ف���ي ال��ق��اه��رة 
ق���ب���ل اش���ه���ر ع�����دة ح���ي���ث خ��ض��ع��ت 
ل���ج���راح���ة ف���ي ال���م���خ، ل��ك��ن ح��ال��ت��ه��ا 

ال��ص��ح��ي��ة ت����ده����ورت ح��ت��ى واف��ت��ه��ا 
المنية صباح امس، وفق الوكالة.

ول���دت فخر ال��دي��ن، ال��ت��ي عرفت 
ب����"ح���س���ن���اء ال����ش����اش����ة"، ف����ي م��ص��ر 
وأم  م���ص���ري  أب  م���ن  ال���ع���ام 1933 

م��ج��ري��ة، واح���ت���رف���ت ال��ت��م��ث��ي��ل بعد 
فوزها في احدى مسابقات ملكات 
من  العديد  ببطولة  قامت  الجمال. 
االفالم السينمائية في خمسينات 
وس��ت��ي��ن��ات ال���ق���رن ال���م���اض���ي، وم��ن 
 )1957( قلبي"  "رد  افالمها  اشهر 
الذي شاركها البطولة فيه الممثل 
الفقار،  ذو  ال��راح��ل ص��الح  المصري 
و"االي�����دي ال��ن��اع��م��ة" ال��ت��ي ش��ارك��ت 
في بطولته مع الممثل الراحل احمد 

مظهر والفنانة اللبنانية صباح.
ك��م��ا ش���ارك���ت ف���ي ب��ط��ول��ة ع��دد 
التلفزيونية  المسلسالت  من  كبير 
ال����م����ص����ري����ة، وك�����ّرم�����ه�����ا م���ه���رج���ان 
اإلس����ك����ن����دري����ة ال���س���ي���ن���م���ائ���ي ع���ام 
في  ال��ب��ط��ول��ة  دور  ول��ع��ب��ت   .2009
عدد كبير من األفالم بينها "حكاية 
حب" مع عبد الحليم حافظ، و"لقاء 
ف��ي ال��غ��روب" م��ع رش��دي أب��اظ��ة، إال 
لعبت  ال���ذي  ق��ل��ب��ي"،  "رد  فيلم  أن 
ابنة الطبقة  فيه دور األميرة إنجي 
االق��ط��اع��ي��ة ال���ت���ي أح���ب���ت ع��ل��ي اب��ن 
األشهر  هو  يظل  الفقيرة،  الطبقة 

لها في تاريخ السينما المصرية.

ج���ورج واي��ت��س��اي��دز اك���د ان المحرك 
الوقود  ال��ذي يعمل بنوع جديد من 
التجارب  لكل  البالستيك خضع  من 
ف��ي  وذل�������ك  االرض،  ع���ل���ى  ال�����الزم�����ة 
"فايننشال  مقابلة نشرتها صحيفة 
ت��اي��م��س" االح����د. وق����ال: "ف���ي مجال 
يفضلون  اشخاصا  تجد  ق��د  الفضاء 
ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة او ت���ل���ك... ان����ه خ��ي��ار 

تقني".
وتحطمت مركبة "سبايس شيب 
ت����و" ال��ج��م��ع��ة ف���ي ص���ح���راء م��وه��اف��ي 
اثناء رحلة تجريبية، ما يعتبر نكسة 

لمشروع السياحة الفضائية.
االميركي  الوطني  المكتب  وفتح 
اسباب  ف��ي  تحقيقًا  النقل  لسالمة 

تحطم المركبة.
وه���ذا ال��ح��ادث ل��ي��س االول ال��ذي 
ت��ت��ع��رض ل���ه "ف��ي��رج��ن غ��االك��ت��ي��ك"، 
ث���الث���ة  ق����ت����ل   2007 ال������ع������ام  ف����ف����ي 
انفجار ص���اروخ كان  ف��ي  مهندسين 
م��ص��م��م��ا الط�����الق م��رك��ب��ة "س��ب��اي��س 

شيب تو" في قاعدة موهافي.
غاالكتيك"  "فيرجن  رص��ي��د  وف��ي 
ل��ه��م  ام����اك����ن  650 س���ائ���ح���ًا ح����ج����زوا 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي رح���الت ال���ى الفضاء 
القريب، ويبلغ ثمن التذكرة الواحدة 
ت��س��ت��م��ر  ل���رح���ل���ة  دوالر  ال������ف   250
ب��ض��ع دق��ائ��ق. وق���د ع��م��دت الشركة 
ال��ى رف��ع ثمن هذه  البريطانية اخيرا 
التذكرة خمسين الف دوالر اضافي.


