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الجمهورية اليوم

رد صاروخي على سليمان لي ًال إستهدف القصر الجمهوري فأخطأه
ّ

نهارا ،ر َُّد عليها ً
ً
ليال برسائل
الرسائل السياسية المدويّ ة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في عيد الجيش
صاروخية إستهدفت القصر الجمهوري ،وقيل أن مصدرها منطقة المونسة في ضهور عرمون ،فيما قالت مصادرأخرى ان مصدرها
منطقة جرداء في سوق الغرب ،اما مصادر ثالثة فقالت ان مصدرها منطقة تقع بين بشامون وسرحمول.
وهذه الر�سائل ال�صاروخية هي الثانية
م���ن نوعها الت���ي يتلقاه���ا �سليم���ان بعد
ال�صوراي���خ التي �أُطلقت م���ن احراج بلونة
يف  21حزي���ران املا�ض���ي و�سق���ط احدها
ب�ي�ن حملتي اجلمهور وب�سو�س ،وقيل انها
�أخط����أت الق��ص�ر اجلمهوري وج���اءت عقب
ر�سائ���ل مدوي���ة مماثل���ة وجهه���ا �سليمان
يومها .كذلك جاءت بعد �أيام على �صواريخ
كان م�صدرها عيتات �سقطت يف حملة مار
خماي���ل يف ال�ضاحية اجلنوبي���ة لبريوت �إثر
معركة الق�صري يف �سوريا.
وبلغ عدد �صواري���خ الأم�س ثالثة �سقط
�أحده���ا يف «بي�سني» من���زل ال�سيدة الهام
�سعيد فريحة املح���اذي للق�رص اجلمهوري
م���ن اجلهة ال�رشقي���ة ،والقري���ب من منزيل
الرئي�س الراحل اليا�س الهراوي والرئي�س
ال�ساب���ق العم���اد �إميل حل���ود ،وكذلك من
من���زل مدير املخاب���رات يف اجلي�ش العميد
�إدم���ون فا�ض���ل ،فيم���ا �سق���ط ال�صاروخ
الثاين قرب من���زل ال�سفري ال�سعودي علي
عوا����ض الع�سريي القريب م���ن مبنى كلية
القي���ادة واالركان يف الريحاني���ة الواقع���ة
بني ال�ي�رزة والفيا�ضية ،ولكنه مل ينفجر .
ومل يعرف مكان �سقوط ال�صاروخ الثالث،
ما ي�شري اىل ان هدف هذه ال�صواريخ كان
الق��ص�ر اجلمهوري ولكنه���ا اخط�أته ،كذلك
مل ت�سف���ر ع���ن �سقوط �ضحاي���ا يف �صفوف
املدنيني والع�سكريني.
وفيم���ا اتخ���ذ ل���واء احلر����س اجلمهوري
�إج���راءات م�ش���ددة يف الق��ص�ر اجلمه���وري
وحميط���ه ،ن�شط���ت الق���وى االمني���ة
والع�سكري���ة يف البحث يف املناطق اجلبلية
واحلرجي���ة املحيط���ة بامل�ت�ن اجلنوب���ي
لتحدي���د امل���كان ال���ذي �أُ ِ
طلق���ت منه هذه
ال�صواري���خ ،كذلك �إتخذت �إج���راءات �أمنية
م�ش���ددة عند مداخ���ل ال�ضاحي���ة اجلنوبية
لب�ي�روت ،و�شملت هذه االج���راءات ت�سيري
دوريات يف املنطق���ة املمتدة بني احلدث
وبعبدا ووادي �شحرور.
وكان���ت مواقف �سليمان يف عيد اجلي�ش
�أم����س ت�ص���درت االهتمام���ات� ،إذ الق���ت
ترحيب���ا ً لدى فري���ق � 14آذار قابله ا�ستيا ٌء
ل���دى فري���ق � 8آذار ،م���ا �أدخ��� َل الو�ض���ع
ال�سيا�س���ي يف مرحل���ة جدي���دة ُيتوق���ع �أن
خطابي
تكتم���ل معاملها الي���وم يف �ض���وء
َ
ال�سي���د ح�س���ن
الأم�ي�ن الع���ام حل���زب اهلل
ّ
ن�رصاهلل يف منا�سبة «يوم القد�س العاملي»،
والرئي����س �سعد احلريري يف �إفطارات تيار
«امل�ستقب���ل» التي �سيت�ص ّدره���ا الإفطار
جمم���ع «بيال» يف
الرم�ض���اين املركزي يف ّ
و�سط بريوت.
ورجحت م�ص���ادر مطلعة �أن يتوقف كلّ
ّ
م���ن احلري���ري ون��ص�راهلل يف خطابيهما ،كلٌّ
عل���ى طريقته ،عند مواق���ف �سليمان الذي
دع���ا �إىل �إع���ادة النظ���ر يف الإ�سرتاتيجي���ة
الدفاعي���ة ،خ�صو�صا ً بعدم���ا تخطّ ى �سالح
املقاوم���ة احلدود اللبناني���ة ،ح�سب قوله،
م�ش ّدداً عل���ى عدم جواز "نق���ل اجلي�ش من
موقع الدفاع عن املواطن �إىل موقع الدفاع
ع���ن نف�س���ه ،خ�صو�ص���ا ً يف ح���االت الغ���در
ب�ضباط���ه وجن���وده" م�ش�ي�راً �إىل "�إ�ستحالة
ّ

ا�ستم���رت ازدواجي���ة ال�س�ل�اح
مهمت���ه �إذا
ّ
ال�رشعي وغري ال�رشعي".
وق���ال �سليمانّ �" :إن اجلي����ش خطّ دفاع
عن الدول���ة واملواطنني ،لك ّنه ال ميكنه �أن
ميلأ الفراغ احلكومي وال�سيا�سي ،ومل ي�أخذ
يوما ً على عاتقه معاجل���ة �أزمة �سيا�سية �أو
نزاعا ً طائفيا ً �أو انخ���راط بع�ض اللبنانيني
يف القت���ال اخلارج���ي تناق�ض���ا ً م���ع العقد
الإجتماع���ي ال���ذي جتلّ���ى ب�إع�ل�ان بعبدا".
و�أكّ ���د "� ّأن خي���ار اللبناني�ي�ن ه���و الدول���ة
الت���ي يحميها اجلي����ش ،وال يج���وز حتميله
الأخط���اء غ�ي�ر اجل�سيم���ة وحما�سبت���ه على
مهمة
�أخطائه ال�صغرية" ،قائ�ل�اً" :ت�صعب ّ
اجلي�ش �إذا ُترك وحيداً ومك�شوفا ً �سيا�سيا ً،
واملطل���وب حمل���ة مع���ه ال حمل���ة علي���ه".
دوامة االنتظار طويالً
و�أ�ضاف" :لن نقبع يف ّ
من �أج���ل حماية امل� ّؤ�س�سات م���ن التال�شي
وحت�صين���ا ً للجي����ش" ،ودع���ا �إىل "ت�ألي���ف
حكوم���ة حتظى بالثقة وتواج���ه التح ّديات،
و�إذا تع���ذّر ذلك فال ب��� ّد من حكومة حيادية
ترعى جميع الفئات وفق الأ�صول" .و�ش ّدد
على وج���وب "�إج���راء الإنتخاب���ات النيابية
يف �أ��س�رع وقت م���ن �أج���ل الإ�ستفت���اء على

بري لـ«الجمهورية»:
لدي من
قدّ مت ما ّ
مبادرات وإذا كان لدى
ّ
فليقدمها
البعض أفكار
اخليارات الكربى التي ت�ستدعي املراجعة
بعد املتغ�ّي�رّ ات يف املنطق���ة" ،م�شرياً �إىل
�أ ّنه "ال ميكن �أحد الإ�ستئثار بر�أي ال�شعوب
حتت �شعار الظروف الإ�ستثنائية".

مصادر بعبدا لـ«الجمهورية»

يف ه���ذا ال�سي���اق �أكّ ���دت م�ص���ادر ق�رص
بعب���دا لـ"اجلمهوري���ة" � ّأن �سليم���ان "مل
ي���� ِأت بجديد يف خط���اب عيد اجلي����ش و� ّأن
املواقف الت���ي �أعلنها �سبق ل���ه �أن �أكّ دها
يف منا�سب���ات ع��� ّدة" .وقالت" :ق���د يكون
ومن�سقا ب�صيغة
املرة جامعا ً
ّ
اخلطاب هذه ّ
أعم ،وقد يكون �صي َغ بلغة مبا�رشة
�أ�شم���ل و� ّ
لكن املنا�سبة
ووا�ضحة �أكرث م���ن ال�سابقّ ،
ت�ستحق مثل هذا اخلطاب ،و� ّإن اللبنانيني
ّ
ي�ستحقّون هذه احلقائق ،ولو �أ ّنهم �أ�صغوا
�إليه بانتباه وعناية فائقة �سابقا ً واقتنعوا
مبا توقّ عه ،ل���كان الو�ضع بالت�أكيد �أف�ضل
مما ه���و عليه الي���وم� ،سوا ٌء عل���ى م�ستوى
ّ
اح�ت�رام �أحادية اجلي�ش اللبناين يف ممار�سة
الدور الأمن���ي يف لبنان �أو جله���ة وقف كلّ
�أ�ش���كال التدخّ ���ل يف �سوري���ا والعملي���ات
الع�سكرية يف اخلارج التي تحُ رج لبنان �أكرث
مما تفي���ده� ،أو على م�ستوى اعتبار اجلي�ش
ّ
اللبناين املرجع الوطني وحده وهو املكلّف
حماية البالد يف الداخل وعلى احلدود".
وذكّ رت امل�صادر ب� ّأن رئي�س اجلمهورية
"�أطل���ق مواق���ف بن�ب�رة �أعل���ى يف عر�سال

عندم���ا تفقّد اجلي�ش اللبن���اين بعد الهجوم
براً
تعر�ض له وعقب التوغّ ل ال�سوري ّ
الذي ّ
وج���واً يف املنطقة ،وقد لف���ت رئي�س كتلة
ّ
"الوفاء للمقاوم���ة" النائب حممد رعد �إىل
هذه الأمور عندما زاره �إثر معركة الق�صري،
وق���د كان كالما ً معلن���ا ً ومل يحتفظ به على
�أ ّن���ه �رس ّ م���ن الأ��س�رار .كذلك �أعل���ن الرئي�س
مواقف مماثلة بعد �أحداث عربا ومل يرتاجع
عنه���ا حتى الآن ،فمواقف���ه ال تتب ّدل ح�سب
بيانيا ً
املناطق والأه���واء ،وقد ر�سمت خطا ً
ّ
وا�ضح���ا ً مل يخ���رج عن���ه يف � ّأي مرحل���ة حتى
اليوم".
ان �سليمان
اىل
بعب���دا
م�ص���ادر
ولفتت
ّ
"دع���ا �رصاحة يف �أكرث من منا�سبة اىل وقف
تدخ���ل "ح���زب اهلل" يف �سوري���ا والعودة اىل
لبنان ،خ�صو�صا ً بعد عملية الق�صري و�أجواء
ت�سبب���ت به���ا عل���ى ال�ساحة
التوت���ر الت���ي ّ
اللبناني���ة وم�شاريع الفتن���ة املذهبية التي
ان
كان���ت حت�ضرّ للبنان عقبها" .ولفتت اىل ّ
كالم رئي�س اجلمهوري���ة عن ت�أليف حكومة
حيادية يف حال ف�شلت م�ساعي الت�أليف هو
كالم م�س����ؤول ومهم ،وعلى م���ن يفهمه �أن
ي�ستجيب له ،و�إذا كان هذا الكالم قد �أزعج
ان الر�سالة و�صلت".
البع�ض فهذا يعني ّ
و�س�أل���ت امل�ص���ادر" :ه���ل املطل���وب
يتف���رج عل���ى
م���ن رئي����س اجلمهوري���ة �أن
ّ
املخالف���ات املرتكب���ة و�أن يرع���ى اخلروج
على الأ�ص���ول الد�ستوري���ة ،وي�سكت على
م���ن ميار�س عك�س ما يعل���ن ويفعل عك�س
يتعهد به؟ وه���ل يريدون من���ه تغطية
م���ا
ّ
خمالفاته���م ورعاية خروجه���م عن الأ�صول
والر�ض���ى ع���ن اخل���رق اليوم���ي ل���ـ "�إعالن
بعب���دا" ،واىل م���ا هنال���ك م���ن ممار�س���ات
تتناق����ض وامل�صلح���ة الوطني���ة العليا؟".
وقالتّ �" :إن الرئي�س قال كلمته يف و�ضوح
و�رصاحة وعلى جميع الأطراف تلقفها ،ف�إن
�صدق���ت النيات وفه���م اجلمي���ع مق�صده

�أعلن م���راراً رف�ضه الوا�ض���ح وال�رصيح �أي
حكومة من هذا النوع.

ومل ي�صدر عن رئي�س جمل�س النواب نبيه
بري �أي تعليق على مواقف �سليمان ،ولكنه
بدا متوقف���ا ً عندها .وفيما قال���ت م�صادر
قريب���ة منه �إنه "بعد املب���ادرات واملواقف
الت���ي �أطلقه���ا لت�سهي���ل ت�ألي���ف احلكومة
ال ينتظ���رن �أح���د ت�صاع���د دخ���ان �أبي�ض �أو
رم���ادي �أو �أ�س���ود من ع�ي�ن التين���ة" ،قال
لـ"اجلمهوري���ة"" :لق���د ق ّدمت م���ا لدي من
افكار ومب���ادرات ،ف�إذا كان ل���دى الآخرين
من افكار فلري�سلوه���ا �إيلّ" .و�أ�شار اىل انه
يعول على ح�صول تقارب ايراين ـ �سعودي
ّ

وق���ال ع�ضو كتل���ة "الوف���اء للمقاومة"
النائ���ب كام���ل الرفاع���ي لـ"اجلمهوري���ة"
تعليق���ا ً عل���ى كالم �سليم���ان" :فوجئن���ا
اجلو الإقليمي
بكالم فخامة الرئي�س وك� ّأن ّ
والدويل ال���ذي �أ�صدر القرار بو�ضع اجلناح
الع�سكري لـ"حزب اهلل" على الئحة الإرهاب
الأوروب���ي ،ق���د �أثّ���ر عليه فقال م���ا قاله".
و�أ�ض���اف" :لدينا حتفّ���ظ كبريعلى كالمه،
وك� ّأن هناك تراجعا ً منه عن دعم للمقاومة،
وكن���ا نتمن���ى �أن ي�صدر ع���ن فخامته كالم
يحي���ي املقاوم���ة الت���ي انت��ص�رت يف ه���ذا
ّ
ال�شه���ر عل���ى الكي���ان ال�صهي���وين ،ال �أن
يت�ضم���ن نوعا ً من الغم���ز واللمز للمقاومة
ّ
ول�سالحها".

الرفاعي لـ«الجمهورية»:
لدينا تح ّفظ كبير
على كالم سليمان وكأنّه
يتراجع عن دعم المقاومة
سليمان يلقي كلمته في عيد الجيش (جوزف برّ اك)

من �ش�أن���ه �أن ينعك�س ايجابا ً على لبنان مبا
ي�سهل معاجلة الق�ضايا العالقة.
� ّأم���ا عل���ى �صعي���د موق���ف ح���زب اهلل،
ال�سي���د ن�رصاهلل
ففي انتظ���ار م���ا �سيعلنه
ّ
الي���وم ،قالت م�ص���ادر مطلعة على موقف
احل���زب �إنه "مل ي���رحت اىل مواق���ف رئي�س
اجلمهوري���ة ،ولن متر ب�ل�ا رد ،لأنها �أثارت
ف�ضلت
ا�ستي���اء �شديداً يف �أو�ساط���ه التي ّ
عدم التعليق عليها يف انتظار كالم الأمني
الع���ام الذي يتوقع ان ي�ش��� ّدد على احلاجة

بندر بن سلطان :األمر

اىل احلوار الوطني واىل املقاومة".
وقال���ت امل�ص���ادر نف�سه���ا � ّإن مواقف
رئي����س اجلمهوري���ة الت���ي ج���اءت يف ظل
احلمل���ة اخلارجي���ة املنظّ مة عل���ى احلزب
توجت بالقرار الأوروبي
منذ فرتة ،والتي ّ
القا�ض���ي ب����إدراج جناح���ه الع�سكري على
الئحة الإره���اب ،بعد قرار جمل�س التعاون
اخلليج���ي� ،إمن���ا ت�ستكمل ،ول���و بنحو غري
مبا��ش�ر ،ه���ذه احلمل���ة لتطويق���ه داخلي���ا ً
ان رئي�س اجلمهورية
وم� ّؤ�س�ساتيا ً ،علم���ا ً ّ

واشنطن
جاد يوسف
من غري املنطقي �أن حت�صل الزيارة
بال معرفة وا�شنط���ن �أو التن�سيق معها.
فالأم�ي�ر بن���در كان �سف�ي�ر اململك���ة
العربي���ة ال�سعودي���ة يف وا�شنط���ن
املميزة مع
ل�سنوات طويل���ة ،وعالقاته
ّ
الإدارات الأمريكي���ة معروف���ة .وهو من
ت���ولىّ "الإنقالب" ال�سيا�س���ي الإقليمي
مل�صلح���ة �إ�ستئناف دور ب�ل�اده الفاعل
يف قي���ادة ملفات املنطق���ة و�ش�ؤونها.
عدة ،منها
و�سبق له �أن زار بلدانا ً غربية ّ
بريطانيا وفرن�س���ا وتركيا ،من دون �أن
ير�شح عن ه���ذه الزيارات �أي معلومات
�أو �أن ي�صدر حولها بيانات �صحافية.
لق���اء الأم�ي�ر بن���در م���ع الرئي����س
الرو�سي فالدميري بوتني ُو�صف بلقاء
الر�ؤ�س���اء .ويف ح�ي�ن �أبل���غ �إىل الرو�س
� ّأن ملف���ات املنطق���ة بات���ت م���ن الآن
ف�صاعداً يف عهدت���ه ،اعترب البع�ض يف
حد
وا�شنطن � ّأن الزي���ارة جاءت لو�ضع ّ
فا�صل بني حقبتني من حقبات احلرب
ال�سوري���ة :حقب���ة القي���ادة الرتكي���ة
القطرية "الإخواني���ة" الآفلة ،مل�صلحة

كان ع�شي���ة �ص���دور الق���رار الأوروبي قد
كلّ���ف وزي���ر اخلارجي���ة عدن���ان من�ص���ور
الإيع���از اىل ممث���ل لبن���ان ل���دى الإحت���اد
الأوروب���ي نقل طل���ب احلكوم���ة اللبنانية
ع���دم �إدراج احل���زب على الئح���ة الإرهاب
مكونات
مكون���ا ً �أ�سا�سيا ً م���ن ّ
يف اعتب���اره ّ
املجتم���ع اللبن���اين .وكان يفرت�ض به ان
ي�ستكم���ل خطوته ه���ذه بتظلي���ل احلزب
وطني���ا ً ولي����س انتق���اده �أو ط���رح حكومة
ان احلزب
حيادي���ة يعلم الرئي����س جي���داً ّ

ف�����إن تك����رار ظ����روف خل����ق الدويل����ة
الكردي����ة يف �شم����ال الع����راق يف �سوريا
وان الرعاية
ُم�ستبعد متام����اً ،خ�صو�صا ً ّ
���ل تواف����ق
الدولي����ة والأمريكي����ة يف ظ� ّ
تركي ـ ايراين مع �أكراد العراق ،لي�ست
متواف����رة يف �سوريا اليوم .لذلك ،لي�س
جر
�رضوري����ا ً �أن تنجح حم����اوالت النظام ّ
الأك����راد اىل �إعالن دويلته����م او اىل اي
�ش����كل من �أ�شكال احلكم الذاتي ،قبيل
عق����د امل�ؤمت����ر الدويل متهي����داً لإعالن
"دويلته العلوية".

السعودية جادة في إعادة
تنظيم صفوف «الجيش
الحر» تمهيداً لتحويله
إلى جيش نظامي جدّ ي
إمكان حسم النزاع مع النظام أمر فائق الصعوبة

"املحررة".
على املناطق
ّ
وفيم���ا ت���رى �أو�س���اط يف املعار�ضة
ال�سوري���ة � ّأن ال�شبهة تدور حول �أ�سباب
ان���دالع الأزم���ة ب�ي�ن الأك���راد ومقاتلي
"جبه���ة الن��ص�رة" و"اخواته���ا" ،تزامنا ً
مع هج���وم النظام عل���ى حم�ص ،تعتقد
يف املقاب���ل ب�أنه جرى غ����ض النظر عن
ن�ش���اط تل���ك اجلماع���ات الأ�صولي���ة يف
البداية� ،سواء من االتراك �أو من غريهم

ان اللق���اءات م���ع
و�إذ �أك���د الرفاع���ي ّ
لكن الأمرغ�ي�ر مطروح
�سليم���ان "ممكن���ةّ ،
يف الوق���ت احلا�رض"� ،أ�شار اىل انه "�سيكون
هن���اك �أكرث من موق���ف وكالم �سي�صل اىل
الرئي����س عرب الإع�ل�ام يف الوقت املنا�سب
ويت�ضمن حتفظا ً كامالً عن بع�ض ما ورد يف
ّ
خطاب���ه ،ونحن نتفق و�إياه يف مو�ضوع دعم
"ان موقف
اجلي�ش واحلر�ص عليه" .واعترب ّ
�سليم���ان �سي�ؤخّ ر اىل ح ّد م���ا طاولة احلوار
الت���ي يدع���و اليه���ا" .وقال "لي����س "حزب
اهلل" م���ن يعقّد ت�ألي���ف احلكومة ،بل اجلهة
الإقليمية املعروفة التي ت�ضع �رشوطا ً على
م�شاركته فيها".

لي في سوريا...

ً
قريبا نتائج زيارة رئيس جهاز اإلستخبارات السعودية
لن ُتع َلن
األمير بندر بن سلطان الى موسكو ،فزيارة من هذا النوع تحمل
ً
ً
ً
خصوصا في األزمات الكبرى.
مفصليا،
طابعا
عادة
حقب���ة جدي���دة ال ت���زال مالحمه���ا قيد
الت�شكل ،بدءاً من م��ص�ر مروراً بتون�س
ّ
وليبي���ا و�صوالً اىل باك�ست���ان ،بقيادة
متقدم فيها.
�أو �أق ّله مبوقع �سعودي
ّ
مطلعة �إنه
تقول م�ص���ادر �أمريكي���ة ّ
عما مت الإتفاق عليه
من املبكر الإعالن ّ
يف مو�سكو ،لك ّنها ت�ؤكّ د � ّأن الإت�صاالت
يف هذه املرحل���ة ،هدفها �إعادة حتريك
العملي���ة ال�سيا�سي���ة يف املنطق���ة،
وخ�صو�صا ً يف امللف ال�سوري.
وعلى رغم � ّأن انعقاد م�ؤمتر "جنيف
� "2أم���ر م�ستبع���دُ ،تظه���ر التطورات
امليداني���ة الأخ�ي�رة � ّأن موازين القوى
الت���ي ح���اول النظام ال�س���وري الإخالل
به���ا ،مدعوم���ا ً م���ن اي���ران ،حم���دودة
وموقتة ،مع قليل من الدعم الع�سكري
متكنت من
لق���وى املعار�ض���ة ،الت���ي ّ
عدة رغم
احلفاظ
والتقدم على جبهات ّ
ّ
�سقوط حي اخلالدية يف حم�ص.
وت�ؤكّ ���د تل���ك امل�ص���ادر � ّأن ال���دور
ال�سع���ودي يف قي���ادة املعار�ض���ة
ال�سوري���ة ودعمه���ا ،ل���ن يكتف���ي مب���ا
حتقّ���ق حت���ى الآن ،وهناك �أم���ر عمالين
ه���و يف ط���ور الت�صاع���د ،وخ�صو�ص���ا ً
لناحية �إعادة تركي���ز القوى ال�سيا�سية
واجله���ات الت���ي �ستت���ولىّ الإ��ش�راف

عدم نصرة الجيش ...تكفير

الرفاعي

ف�سيك���ون �سعي���داً ،و�إن جتاوب���وا �سيكون
يت�صورون".
�أ�سعد مما
ّ
ومل تتوق���ف م�صادر بعب���دا عند مواقف
املرحبة
� 8آذار املنتقدة ومواقف � 14آذار
ّ
"ل ّأن ل���كل منهما ظروفه وخلفياته التي ال
تتالق���ى �أحيانا ً وامل�صلح���ة الوطنية العليا
وال مع ما ق�صده رئي�س اجلمهورية".
ورداً عل���ى ما ت�رسّب من عتب لدى "حزب
اهلل" و�أو�س���اط م� ّؤي���دة ل���ه ،قال���ت م�صادر
بعبدا "� ّإن �سليم���ان ق�صد يف موقفه حماية
املقاوم���ة وع���دم ا�ستجراره���ا اىل مواق���ع
لي�س���ت له���ا وال دور له���ا فيه���ا كمقاومة
لبناني���ة و�أراد القول انه والدولة من يحمي
اجلمي���ع وامل�س�ؤولي���ة م�س�ؤوليتنا واجلي�ش
�أداتنا وما على اللبناني�ي�ن �سوى التفريق
ب�ي�ن العمل م���ن اج���ل امل�صلح���ة الوطنية
وم���ا ب�ي�ن ال�ساع�ي�ن اىل ا�ست���دراج لبنان
اىل �أت���ون النزاعات الإقليمي���ة والدولية".
"ان مواق���ف �سليمان
وختم���ت امل�ص���ادرّ :
�ستدفع العاملني العربي والغربي و�أوروبا
والوالي���ات املتحدة الأمريكي���ة اىل حتييد
لبنان عن نزاع���ات املنطقة والتخفيف من
عقوباتها التي ميكن �أن تطاول اللبنانيني
جميعا ً ما دمنا نعي�ش يف وطن واحد".

بري و«حزب الله»

منبر الجمهورية

ليتحول االمر اىل كابو�س �سيا�سي.
ّ
وي�ش����كك كث��ي�رون يف �إم����كان جناح
حماولة �أكراد �سوري����ا او بع�ضهم على
الأق����ل ،ا�ستغالل م����ا يعتربونه اللحظة
ال�سيا�سية والإقليمية املنا�سبة لإعالن
دويلته����م ،مبع����زل عن ني����ات الأكراد
انف�سه����م او النظام ال�س����وري .ف�أكراد
�سوري����ا ال ي�شبهون �أك����راد العراق ،ومل
يعلنوا الع�صيان على النظام ،وبالتايل

لك���ن امل�صادر حت��� ّذر يف املقابل من
ّ
� ّأن تطوي���ق مفاعيل ما يج���ري يف �شمال
�سوريا من �ش�أنه �أن يدخل عوامل �ضارة
عل���ى قت���ال املعار�ض���ة ،فيم���ا النظام
ي�ضغ���ط لتح�سني �رشوط���ه يف اي عملية
�سيا�سية.
ترج���ح الأو�ساط
أخ���رى،
�
ناحي���ة
م���ن
ّ
نف�سه���ا �أن يك���ون وف���د "الإئت�ل�اف
الوطن���ي ال�س���وري" ال���ذي زار قطر يف

�سي���اق جولت���ه العربي���ة والدولية ،قد
بح���ث مع القي���ادة القطري���ة اجلديدة،
يف كل املالحظ���ات الأمنية وال�سيا�سية
والع�سكري���ة بالن�سب���ة اىل عالقاتها مع
املجموع���ات ال�سوري���ة امل�س ّلح���ة ،وال
�سيما اجلماعات الأ�صولية منها.
وت�ؤكد تلك الأو�س���اط � ّأن ال�سعودية
ج���ادة يف �إعادة تنظيم �صفوف "اجلي�ش
احلر" وخ�صو�صا ً الألوي���ة واملجموعات
املعتدل���ة في���ه ،متهي���داً لتحويله اىل
ج���دي ،م�ش�ي�رة اىل � ّأن
جي����ش نظام���ي ّ
من�صب الآن على جتهيز وتدريب
اجلهد
ّ
وت�سلي���ح نحو  6000جن���دي �سيتو ّلون
متقدمة قريباً.
مهمات قتالية
ّ
ّ
وتتحدث بع�ض املعلومات عن تراجع
ت�شه���ده الألوي���ة الت���ي تدي���ن بالوالء
لـ"جماع���ة الإخوان امل�سلم�ي�ن" ،بفعل
التط���ورات ال�سيا�سي���ة االخ�ي�رة ،وعن
مغ���ادرة �أفراد منه���ا اىل وجهتني حتى
الآن :اجلماع���ات املعتدل���ة واجلماعات
الأ�صولي���ة ،على �أم���ل �إ�ضعاف االخرية
لت�صب���ح ال�سي���ادة لق���وى الإعتدال يف
الثورة ال�سورية .لك���ن من نافل القول
� ّإن ه���ذه العملي���ة �ستك���ون مدي���دة،
وان �إم���كان ح�س���م الن���زاع
خ�صو�ص���ا ً ّ
مع ق���وى النظ���ام �أمر فائ���ق ال�صعوبة
حتى �سنوات طويلة ،م���ا دامت ملفات
املنطقة وال�رصاع الإقليمي فيها و�إعادة
�س ّمي
متو�ضع قوى التغيري يف بلدان ما ُ
بالربيع العربي مل تحُ �سم بعد.

الوزير السابق جوزف الهاشم

معر�ض لل�سقوط ،لأن
امل�ؤ�س�س���ات عندنا ت�سقط �أو ت���كاد ،كل ما عندنا ّ
كل َم ْن عندنا هو �ساقط.
َّ
نحن نتقارب مع ال�صفر ،ومع �سف���ر التكوين بحرف "ال�سني"� ،إنه �سفر
التكوي���ن الوطن���ي ،والتكوين الوج���ودي ،والتكوين الكي���اين ...واحللقة
الرابطة التي حتول دون انفراط العقد هو اجلي�ش.
ِ
بح ْرمة
الذين يراهن���ون على املغامرة ِبلُ ْعبة النار من جديد ،لعبة َ
الع َبث ُ
اجلي�ش ،هل هم ن�س���وا مغامرات �سنة  1975التي � ّأدت اىل الفراغ املطلق
يف الدولة ،نتيجة الفراغ املطلق يف الر�ؤو�س؟
حت���ول الرهان اىل الوطن
ح�ي�ن راهن املراهنون عل���ى اجلي�ش البديل،
ّ
البديل ،والدولة البديل ،وال�شع���ب البديل .فخ�رسوا الوطن وخ�رسوا الدولة
وخ��س�روا �أنف�سهم ،وخ��س�ر جي�شهم البديل وط َنهُ البدي���ل ،يوم راحت طريق
متر يف جونية.
فل�سطني ّ
� ّأي بديل للمراهنني اليوم؟ هل هو جي�ش الن�رصة ،جي�ش التكفري ،جي�ش
ال��ش�راذم املتع ّنتة ،جي�ش ال�رشيعة امل�رشَّعة على كل جمازر العنف والإرهاب
والدم ،كم���ا هو عندنا وعند غرينا ،ويف املحيط الذي حولنا واملحيط الذي
حوله.
يف مواجه���ة ه���ذا امل�شهد الرهيب ي�صبح عدم ن��ص�رة اجلي�ش هو العنف
والإرهاب ،هو الكفر والتكفري.
اجلي����ش اللبناين اليوم وعلى ر�أ�سه قائده احلكيم هو وحده بني جيو�ش
"الأمة العربية والإ�سالمي���ة" ميار�س م�س�ؤولية اجلي�ش الوطني .اجليو�ش
ال�شقيقة �أ�صبحت �رشيكا ً من ��ش�ركاء ميادين التحرير وفريقا ً �رش�سا ً يقاتل
فريقا ً �آخر يف ح َل َبة ال�رصاع الأهلي بعيدا ً من احلدود.
اجلي����ش اللبناين ي�أبى �أن يتحرر من حياديته� ،أو �أن ينقلب على ر�سالته
�سم ال�سقوط على �أن
والق�س���م .هو مل يفعل من قبل ،ب���ل ّ
ف�ضل �أن يتجرع ّ
َ
ي�سقط يف ب�ؤرة امليلي�شيا التي تقاتل �شعبها.
�س ِّم َي ْت باملثل���ث الذهبي :ال�شع���ب واجلي�ش
املعادل���ة الثالثية الت���ي ُ
واملقاومة ،ال تزال �أحادية اجلي�ش هي ال�صامدة منها.
إن�شق بني جبهتي " 14و ."8واملقاوم���ة �إن�شقت بني جبهتي:
ال�شع���ب � َّ
اجلن���وب وال ُق�صري .ويبقى اجلي����ش وحده العمود الفق���ري الذهبي الذي
ي�ضمن التئام اجلناحني ،والتحام الأجنحة ال�شعبية املتك�رسة.
عي���د اجلي�ش ،لي�س عيدا ً رمزيا ً نحتفل به جمامل ًة يف الأول من �آب ،دومنا
ا�ست�شع���ار قدا�سة معانيه� .إنه عيد حرية الأمة ،عيد �سيادتها والإ�ستقالل،
وعيد �أمنها وا�ستقرارها ووحدتها و�إمنائها و�إعالئها.
معر�ض���اً ،والإ�ستقالل مهددا ً والأم���ة ممزقة ،واحلرية
ف����إذا كان الوطن َّ
مفككة الأو�صال ،وامل�ؤ�س�سات ينعق فوقها البوم.
رقيقا ً �أبي�ض ،والدولة َّ
و�إذا كان لكل حزب جي�شه ،ولكل طائفة دولتها ،ولكل ع�شرية قانونها
اخلا����ص ،ول���كل طائفة وطن ،ف����أي معنى يبقى لعيد اجلي����ش �إال �إذا كان
وقع املو�سيقى
العي���د عر�سا ً م���ن �أعرا�س الهند ُت ْق���رع فيه الطبول عل���ى ْ
امل�أمتية.
ف�ضية حللبات رق�صة
ا
�سيوف
أو
�
ا
وعتاد
ة
عد
ولي�س
ا
ع���دد
لي�س
اجلي�ش
ً
ً
ً
ّ
ّ
"الفال����س"� ،إنه الطاقة املدفوع���ة مبواكبة معنوية قومي���ة جيا�شة ،هي
ليقد ْمن �صحائف النقل وباقات الزهر للأبطال
التي دفعت ن�س���اء "�أثينا"
َّ
املظفَّرين يف �ساحات احلرب.
وهي الروح املعنوية ال�شاخمة التي عبرّ عنها نابوليون حني �سئل:
ب يف ال�سماء الأنجْ ُ ما
ع�شي ٍة
ذات
قالوا لنابوليون َ
م ْذ راح ير ُق ُ
َّ
ِ
ِ ِ
أفتتح ال�سما
ف�أجاب �إين �سوف �
تب َتغي
ُ
م ْن بعد ف ْتح الأر�ض ماذا ْ
وطاقة اجلي�ش املعنوية هي التي اقرتحتها جلان الثورة الفرن�سية على
امل�ؤمت���ر الوطني" :ب�أن الن��ص�ر لي�س بعدد اجلنود ونظامه���م بل بن�سبة ما
حت���رزه الروح الوطنية يف الأمة و�إن وحدة اجلمهورية تفر�ض وحدة اجلي�ش
لأن الوطن لي�س له �إال قلب واحد".
يظل خديعة
كل م���ا هو تط���ور وارتقاء و�إعمار و�إمن���اء وازدهار و�إث���راء،
ُّ
مي���ة يف الأوط���ان ،ويظ���ل عر�ضة للإنهي���ار �إذا مل يك���ن حم�صنا ً مبناعة
ْ
وه َّ
اجلي�ش.
هك���ذا �سقط الإحت���اد ال�سوفيات���ي يف ليلة لي�س بها كوك���ب من ليايل
ال�سلطان وقد �أُ ْت ِخ َم الدردنيل باجلثث.
�صفع ِت اخليبة املل���ك الإنكليزي ادوار الثال���ث عندما �أمر ب�أن
وهك���ذا
َ
مر�ص ٌع باجلوه���ر لي�ضعه على ر�أ�سه عندم���ا يدخل باري�س،
تاج
َّ
ُي ْ
�صنع ل���ه ٌ
ِ
بقيت �أبواب باري�س
املر�صع � ْإق ُتطع من روات���ب اجلي�ش،
ولأن ثم���ن التاج
ْ
ّ
بعيدة من �شهوة امللك.
�إنه���ا �أمثلة �صارخة تطرح �أمام �أن�صار اللبنانيني حتى ال ُي ْل َدغوا كل مرة
ولعل العقول املح ّنطة ت�ستفيق من نواوي�سها.
من اجلحر مرتني،
ّ
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هل تستثني جبهة عون الدستورية سالح «الحزب»؟
جبور
شارل ّ
@charles.jabbour
aljoumhouria.com

أعلن الجنرال ميشال عون
نيته إنشاء «جبهة وطنية
للدفاع عن الدستور» ردّ اً
على التمديدين النيابي
والعسكري ،وفي محاولة
لتحصين الدستور الذي من
ّ
ولكن
دونه ال وجود للدولة،
دعوة عون تبقى إعالمية
وجزئية وغير جدّ ية ما لم
تشمل سالح «حزب اهلل».

وتنم عن
التمديد م�س�ألة غري �شعبية ّ
ثقافة غري دميوقراطية ،ومواجهتها م�س�ألة
�أ�سا�سية ،وا�ستمرار تخيري النا�س بني الفراغ
والتمديد هو ابتزاز ما بعده ابتزاز ،على
غرار تخيري النا�س بني الو�صاية واحلرب
الأهلية ،وبني الت�سليم بالأمر الواقع وجتويع
النا�س ،والهدف من هذا
االبتزاز �إبقاء الدولة م�شلولة.
هذا يف املبد�أ ،و� ّأما يف الواقع
فالتمديد �أف�ضل من الفراغ،
خ�صو�صا ً يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،ومواجهة التمديد
ال تكون ب�إفراغ امل� ّؤ�س�سات،
بن�ص الد�ستور
بل بتح�صينها عرب االلتزام ّ
وروحه.
ولكن ا�ست�سهال التمديد وخرق الد�ستور
ّ
وتعطيل امل� ّؤ�س�سات َمر ُّده �إىل وجود �إرادة
فوق الدولة تريد ِ
تبدية م�صاحلها على
ح�ساب م�صلحة الدولة ،وذلك مبعزل عن
م�سمياتها �أكانت و�صاية �سورية �أم و�صاية
ّ
�إيرانية ،والتجربة دلّت �إىل � ّأن حماولة الف�صل
�سيادي و�آخر �إ�صالحي ،وبني جانب
�شق
بني ّ
ّ
اقت�صادي و�آخر �أمني م�صريُها الف�شل ،ال بل
نتائجها كارثية ،وال�شهيد رفيق احلريري
دفع حياته ثمنا ً لهذه امل�ساكنة التي تطلب
حلوالً جذرية ،و�إلاّ ف� ّإن الأمور �ستبقى عالقة
ومعلقة على �أزمات املنطقة.
فتطبيق الد�ستور لي�س "menu a la
 "carteيختار منه كلّ فريق �سيا�سي ما
ينا�سب م�صاحله وتطلعاته � ،مّإنا هو كلّ
متكامل ،و� ّأي خلل يف � ّأي جمال ال ب ّد �أن
ينعك�س على جممل العملية الد�ستورية.
فاال�ستن�سابية يف تطبيق مواد الد�ستور
تعني � ّأن هناك فريقا ً غالبا ً ينتقي من

آخر
الد�ستور ما يتنا�سب مع م�صاحله ،و� َ
مغلوبا ً على �أمره بفعل ال�سالح غري ال�رشعي.
والأخطر من كلّ ذلك � ّأن عدم احرتام
الد�ستور يف جانب ي�ؤ ّدي �إىل الإطاحة به يف
كلّ اجلوانب.
وما ح�صل منذ التمديد النيابي �إىل اليوم

اخللل ال االكتفاء بالق�شور ،على �أهميتها
غ�ض النظر عن مع�ضلة
وخطورتها ،ل ّأن ّ
ال�سالح حتت عنوان املقاومة� ،أو انتقاد
�سلوك "حزب اهلل" يف الداخل وحتييد �سالحه
يف اخلارج ،يعني � ّأن دعوته لإن�شاء جبهة
د�ستورية �ستبقى �صوتية و�إعالمية وغري
فعالة ،وال بل تخدم "حزب اهلل"
ّ
و�سيا�ساته بحرف �أنظار النا�س
عن �سالحه عرب حماولة تظهري
� ّأن جتاوز الد�ستور ال عالقة له
بال�سالح اخلارج عن الدولة.
� ّإن ا�ستثناء عون �سالح
"حزب اهلل" يعني � ّأن اعرتا�ضه
ورفع لل�سقف من �أجل حت�سني
ذاتي ال وطني،
ٌ
ّ
ِ
حتالفه مع احلزب ،فالد�ستور تعطّ لت
�رشوط
�أحكامه بفعل ال�سالح غري ال�رشعي ولي�س
اجل�شع ال�سلطوي جلزء من الطبقة ال�سيا�سية،
هذا اجل�شع الذي ال ميكن الت�ص ّدي له �إلاّ
بتطبيق مندرجات الد�ستور املعلق بفعل
اال�ستقواء على الدولة.
ومن هنا على عون �أن يثبت ب� ّأن اعرتا�ضه
على التمديد م�س�ألة مبدئية ال عالقة لها
ثم
باحل�سابات ال�سيا�سية الفئوية ،ومن ّ
�إعالن برنامج جبهته الد�ستورية التي يبقى
االن�ضمام �إليها �أو عدمه مرهونا ً مبوقفه
الوا�ضح من ال�سالح ،وبالإجابة عن �س�ؤال:
هل تطبيق الد�ستور يف ظلّ �سالح "حزب
اهلل" ممكن؟ وهل �سيدعو احلزب �إىل ت�سليم
�سالحه للدولة فوراً؟.
تتكرر
ال
فر�صة
املرحلة
قد ت�شكّل هذه
ّ
�أمام عون لإعادة ت�صحيح امل�سار الذي بد�أ
منذ حتالفه مع "حزب اهلل" ،ف�ضالً عن � ّأن
�صدقية طرحه تتطلّب الوقوف على م�سافة
واحدة من كلّ الطبقة ال�سيا�سية.

الدستور ليس «»menu a la carte
يختار منه كلّ فريق ما يناسب
مصالحه وتطلعاته
فقط ُيظهر �أن ال وجود لد�ستور �أو م�ؤ�س�سات
مت
يف لبنان ،وحتى املجل�س الد�ستوري ّ
ت�شويه �صورته ،وك� ّأن البلد يعي�ش ف�صله
الأخري قبل االنهيار التام �أو التمهيد
لـ"طائف جديد" ،ل ّأن الفو�ضى القائمة تبدو
منظّ مة بهدف تعميم انطباع � ّأن "الطائف"
انتهى ،و� ّأن � ّأي ت�سوية للأزمة ال�سورية يجب
�أن ترتافق مع ت�سوية لبنانية جديدة ت�أخذ يف
االعتبار املعطيات التي ا�ستج ّدت منذ والدة
"وثيقة الوفاق الوطني".
وح�سنا ً فعل اجلرنال عون ب�إعالن نيته
�إن�شاء جبهة د�ستورية ،ل ّأن اخللل على م�ستوى
مت فيها جتاوز
الدولة بد�أ منذ اللحظة التي ّ
الد�ستور مع اتفاق القاهرة مروراً بثالثية
"�رضوري و�رشعي وم�ؤقّ ت" ،و�صوالً �إىل ثالثية
"�شعب وجي�ش ومقاومة" ،ف�ضالً عن � ّأن � ّأول
خرق للد�ستور بعد الطائف متثّل يف اعتبار
مت ا�ستثناء
"حزب اهلل" مقاومة ال ميلي�شيا ،و ّ
احلزب من نزع �سالح امليلي�شيات ،هذا
اال�ستثناء الذي عطّ ل الدولة وم� ّؤ�س�ساتها.
فاملطلوب من اجلرنال معاجلة مكمن

أسرار الجمهورية
تشهد صفوف تيار
سياسي نقاشات
حامية وتساؤالت
كبرى حيال
الخطوة التالية بعد
خسارة معركتين
سياسيتين.
يتد ّ
خل وزير غير
معني في خالف بين
عروسين وصاحب
مطعم في النعص -
بكفيا مهدداً بإلحاق
الضرر بمؤسسة
تخص العريس
بسبب صداقته مع
صاحب المطعم.
وسيثير المتضررون
من تهديدات الوزير
المسألة في وسائل
اإلعالم اذا استمر في
ضغوطاته.
أكدت نائبة
تنتمي إلى تيار
سياسي معارض
أن استراتيجية
الطرف اآلخر إخراج
تحالفها السياسي
من الدولة أو وضعه
في مواجهتها ،األمر
الذي يجب التصدي له
بمزيد من اإلنخراط
في المؤسسات.

روسيا ترحب باستئناف المفاوضات ...ولكن؟
موسكو
عمر الصلح

لقي إعالن وزير الخارجية
َ
االميركي جون كيري
عقب اللقاء االول
للمفاوضين االسرائيليين
والفلسطينيين ،عن جولة
جديدة من المفاوضات بين
الطرفين ترحيباً في موسكو.

ان مو�سكو هي �إحدى حمركات
�أثبتت التجربة ّ
عملية ال�سالم يف ال�رشق االو�سط ،وقد �صبت جهودها
الديبلوما�سية وال�سيا�سية على مدى �أكرث من عقدين
على معاودة املفاو�ضات بني اجلانبني الفل�سطيني
واال�رسائيلي التي كانت انطلقت عام  1991يف م�ؤمتر
مدريد ،وكر�ست بتوقيع اتفاق او�سلو عام .1993
م�صادر اخلارجية الرو�سية ت�ؤكد ترحيبها بعودة
الطرفني اىل طاولة املفاو�ضات ،خ�صو�صا ً بعد
حتديد �سقف زمني للتفاو�ض ،االمر الذي يعزز
امكان تو�صل اجلانبني اىل نقاط م�شرتكة برعاية
ان مو�سكو ال ترى بديالً
ومباركة دوليتني ،يف اعتبار ّ
حل نهائي لالزمة،
من التفاو�ض يف �سبيل ايجاد ّ
ولكن جتربة الرو�س الغو�ص يف تفا�صيل العقدة
ّ
اال�رسائيلية  -الفل�سطينية غنية� ،إلاّ �أنها مل تخ ُل من
مواجهة مطبات خمتلفة �أدت يف مراحل عدة اىل عرقلة
امل�ساعي الدولية لإيجاد حلول تر�ضي الطرفني.
ان عقدة اال�ستيطان التي
وت�ؤكد امل�صادر نف�سها ّ
�شكلت العرثة الكربى خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية،
�ستكون حا�رضة بقوة يف جدول اعمال اجلولة اجلديدة
من املفاو�ضات ،وهناك ر�ؤية موحدة لتخطي هذه
العرثة قد �إتفق عليها يف اللجنة الرباعية الدولية
حد كبري ،يف ت�سوية
ال�شهرية ،االمر الذي ي�ساهم ،اىل ّ
هذا امللف بني الطرفني اال�رسائيلي والفل�سطيني
خ�صو�صا ً انهما مطلعان
على م�ضمون هذه الر�ؤية،
والعمل يجري حاليا ً على
بع�ض التفا�صيل املتعلقة
بطريقة تنفيذها حتت
دوليني.
�إ�رشاف ورقابة
ّ
وبالطبع ملف اال�ستيطان
اي مفاو�ضات،
مهم جداً يف ّ
لكنه لي�س االهم يف
الت�سوية ،وح�سب امل�صادر،
� ّإن العقدة اال�سا�سية ال تزال تتمحور حول عودة
اي طرف حتى الآن من
الالجئني ،وهو ما مل يتمكن ّ
ايجاد خطة متوازنة تر�ضي يَ
طرف النزاع ،ما يعني
ان جولة املفاو�ضات اجلديدة ،و�إن حققت نتائج
ّ

الفلسطينيون واالسرائيليون
باتوا مقتنعين ّ
بأن معادلة
الميدان لن تغيّر قواعد
اللعبة سياسياً

الترويج االميركي لتسوية شاملة ال يزال مستبعداً (ا ف ب)

ايجابية على اكرث من �صعيد ،لن تكون االخرية ب�سبب
التعقيدات املرتاكمة يف ملف االزمة الفل�سطينية ـ
اال�رسائيلية.
وال ت�ستبعد امل�صادر �أن حتقق هذه اجلولة من
ظل املتغيرّات التي
املفاو�ضات تقدما ً ملحوظا ً يف ّ
ت�شهدها منطقة ال�رشق االو�سط عموما ً ،ل ّأن الطرفني
يدركان فعليا ً ح�سا�سية االو�ضاع وخطورتها على
امن املنطقة ،االمر الذي �سيدفعهما اىل تقدمي مزيد
من التنازالت لتج ّنب الت�صعيد امليداين والتبعات
ان
التي ميكن �أن تنتج منه .وت�ؤكد هذه امل�صادر ّ
الطرفني اال�رسائيلي والفل�سطيني قد باتا مقتنعني
ان معادلة امليدان لن تغيرّ قواعد اللعبة على
متاما ً ّ
امل�ستوى ال�سيا�سي ،وقد مل�ست مو�سكو تر�سخ
هذا الإقتناع لدى الطرفني بعد زيارة الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س ملو�سكو يف �آذار املا�ضي،
وكذلك بعد اللقاءات التي عقدتها وزيرة العدل
اال�رسائيلية ت�سيبي ليفني يف العا�صمة الرو�سية قبل
ثالثة ا�سابيع.
وعلى رغم الرتحيب الدويل ،يبقى ال�س�ؤال االكرث

�صاحبي القرار،
احلاحا ً و�أهمية هو :ما مدى قدرة
َ
عبا�س ورئي�س الوزراء اال�رسائيلي بنيامني نتنياهو
على طرح � ّأي اتفاق للت�سوية يف ا�ستفتاء �شعبي
ح�سبما وعدا قبل العودة اىل طاولة املفاو�ضات؟
ظل ال�رشخ
فل�سطينيا ً يبدو الأمر �صعب املنال يف ّ
املتجذّر بني حرك َتي "فتح" و"حما�س" والذي
�إت�سع يف الآونة الأخرية على خلفية الأزمة امل�رصية،
�أما ا�رسائيليا ً فطبيعة الرتكيبة احلكومية اليمينية
املتطرفة تتحدث عن نف�سها.
ّ
ولذلك ف�إن الرتويج االمريكي ل�صفقة ت�سوية
�شاملة بني الفل�سطينيني واال�رسائيليني ال يزال
م�ستبعداً يف هذه اجلولة ،ان مل يكن م�ستحيالً� ،إالّ
اذا �ألقت الظروف االقليمية بثقلها على يَ
طرف
النزاع وكل من يدور يف فلك الت�سوية .ولكن يف
ظل الغمو�ض الذي �سيكتنف �سري املفاو�ضات،
ّ
مثلما وعد كريي ،يبدو � ّأن كتاب كبري املفاو�ضني
الفل�سطينيني �صائب عريقات "احلياة مفاو�ضات"
وكتاب نتنياهو "مكان حتت ال�شم�س" ُيعبرّان ببالغة
عن واقع احلال.
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جنبالط :من دون إحراج لست مع حكومة مواجهة
جنبالط �أنها لي�ست جاهزة للتعامل مع حكومة �سالمية،
�ضيقا الوقت �أمام �سالم الذي بات
هذان اخلياران ّ
أسعد بشارة
�س ُتنتج مواجهة مبا�رشة مع احلزب ،ال �أحد يف الداخل �أو
ُير ّدد �أنه لن ينتظر كرئي�س مكلف �إىل ما ال نهاية،
اخلارج م�ستعداً لها.
وهو ما �أبلغه �إىل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
@assaad.bechara
aljoumhouria.com
رف�ض جنبالط حكومة املواجهة يتجاوز تفادي
�سليمان ورئي�س "جبهة الن�ضال الوطني" النائب وليد
ُ
الإحراجات الكثرية التي تنتج عن حجبه الثقة عنها.
جنبالط ،منذ �أيام.
طرأت معطيات جديدة
لتطور
ا
فوفق
ف�سالم
اخليارين.
هذين
امام
ا
حمرج
ويبدو جنبالط
ً
ً
ّ
الأحداث يف
�أبلغ �إىل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف حكومة ت�رصيف
على الوضع المتحرّ ك في
املنطقة،
الأعمال وائل �أبو فاعور قراره عدم االنتظار .و�إزاء
المنطقة ،أضافت الى تأليف
امللفات
ذلك ،حاول جنبالط وعلى رغم ان�شغاله بق�ضية عائلية
الحكومة تعقيداً .هذا
تت�سارع،
طارئة ،ثَني الرئي�س املكلف عن ح�رش نف�سه بخيار
التأليف الذي أصبح محصوراً
وقد �أ�ضيف
ت�أليف حكومة ،يرى �أنها �ستكون يف مواجهة حتمية مع
بين خيارين ال ثالث لهما:
اىل امللف
"حزب اهلل".
إ ّما اعتذار الرئيس تمام
ال�سوري ،ملف ا�ستعادة التفاو�ض بني ا�رسائيل
تنطلق خماوف جنبالط يف ر�أي العارفني ،من �أ�سباب
والفل�سطينيني ،وهذا �سي�ستتبع حكما ً بتقارب على
تكتيكية وبعيدة املدى يف �آن .فهو ال يريد �أن ُيح�رش
سالم ،أو ذهابه الى حكومة ال
م�ستوى العالقة بني �إيران والقوى اال�سالمية ،وعلى
هو الآخر باختبار فح�ص النيات يف جمل�س النواب� ،إذا
تحظى بموافقة «حزب اهلل»
ر�أ�سها "حما�س" ،لت�شكيل حمور يهدف اىل �رضب هذا
ما ق ّدم �سالم ت�شكيلته احلكومية ،ال �أمام الرئي�س
الذي يصرّ على مطلب الثلث
التفاو�ض يف مهده ،ما يعني تغيرياً يف اال�صطفاف
�سعد احلريري ،وال يف مواجهة ال�سعودية ،التي يرى
المعطل.
الذي طر�أ بعد اندالع
الثورة ال�سورية والذي نزع
ورقة "حما�س" من �إيران،
وبالتايل تعزيز دور "حزب
اهلل" وترميم بع�ض ال�صورة
التي خ�رسها بعد ا�شرتاكه
يف احلرب ال�سورية �إىل
جانب النظام.
وبالفعل بد�أ "حزب اهلل"
خطوات لإعادة �ش ّد عالقته
بالف�صائل الفل�سطينية،
وعلى ر�أ�سها "حما�س"،
وعاود متويل ف�صائل
�أخرى يف املخيمات
وت�سليحها ،وهذا يندرج
�ضمن �إطار التح�ضري
لإعادة �إحياء احللف
حاول جنبالط َثني سالم عن حشر نفسه بخيار تأليف حكومة في مواجهة مع «حزب اهلل»

املناه�ض لعملية الت�سوية ،وبالتايل فهو �سيرتجم
لبنانيا ً بت�شدد ،لن يكون ت�أليف احلكومة �آخر مطافه.
ال ينظر جنبالط اىل الو�ضع يف املنطقة �إلاّ بعني
القلق .الدور ال�سعودي غري موجود لبنانيا ً ،رمبا
اقت�رص على بع�ض حماوالت مل تنجح ،ال�ستمالة رئي�س
تكتل "التغيري
والإ�صالح"
العماد مي�شال
عون .ولو جنحت
جزئيا ً خلفَّفت
من حمورية دور
جنبالط ،لكنها
ت�صطدم باعتبارات من اجلانبني متنع انتقال عون اىل
ال�ضفة الأخرى.
ال يزال جنبالط يراهن على �أن �سالم لن يقدم على
ت�أليف حكومة من دون موافقة حركة "�أمل" و"حزب
اهلل" ،وعلى �أنه يعي اخلطر الذي �سينتج عن مثل هذه
احلكومة ،خ�صو�صا ً يف ظل االنك�شاف العربي والدويل
الذي ال يعطي �أي فر�صة حلماية حكومة من هذا النوع.
مرت املحطات ال�صعبة وال يزال الكثري منها.
َّ
التمديد للمجل�س النيابي ولقائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ورئي�س الأركان وليد �سلمان ،الذي �أراد
جنبالط ا�ستمراره يف موقعه ،وبعد كل حمطة كان
من�سوب التفا�ؤل يرتفع حيال �إمكان ت�أليف احلكومة.
�أما اليوم ،ف�أ�صبحت والدة احلكومة امام اختبار من
نوع �آخر ،ف� ّإما �أن يرتاجع "حزب اهلل" عن مطلب الثلث
املعطل وهذا م�ستبعد� ،أو ان يقبل �سالم بت�سوية
بري ،وهذا �أي�ضا ً م�ستبعد،
على طريقة الرئي�س نبيه ّ
"علي وعلى
�شعار
خذ
ت
ي
و� ّإما �أن يعتذر �سالم� ،أو �أن
َ
ّ
ّ
�أعدائي" ويرمي يف وجه اجلميع ت�شكيلة حكومية،
يتح�سب جنبالط للخيار
بعد �أن يكون �صربه قد نفد.
ّ
الأخري ،لكنه يف نهاية املطاف على ثقة ب� ّأن �أحداً
لتحمل عبء هذه
يف الداخل واخلارج لي�س جاهزاً
ّ
املواجهة.

هل يهدف انفتاح
السعودية على عون إلى إضعاف
دور المختارة؟

ُّ
يستعد لفقدان آخر أحالمه
سليمان «على الخط» وعون
طوني عيسى
@toni.issa
aljoumhouria.com

الرئيس ميشال سليمان
ٌ
ٌ
واثق
مدرك طريقه،
من نفسه .وفي خطاب
عيد الجيش إلتزم الخط
المطلوب دولياً .لكنه لن
ُي َو ِّتر «حزب اهلل» ،ولو صدرت
عنه الردود لـ«رفع العتب».
فـ«الحزب» أيضاً
ٌ
مدرك
ُّ
ويستعد للتفاهمات
وواثق،
اآلتية .والسيّد حسن
نصراهلل سبق الرئيس في
«دعم الجيش» والحوار على
«اإلستراتيجية الدفاعية».

يف العمق ،ال يتناق�ض خطابا �سليمان ون�رصاهلل.
كالهما ي�ؤ�شرّ ان �إىل ن�ضوج "�ستاتيكو" جديد للعالقة
داخل ثالثية "اجلي�ش وال�شعب واملقاومة" .وهذه
املرة� ،سيالقي "حزب اهلل" �سليمان �إىل منت�صف
ّ
الطريق عندما ينطلق احلوار املوعود �أو "امل�ؤمتر
الت�أ�سي�سي".
وهكذا ،فاخلطاب لن يدفع "حزب اهلل" �إىل رف�ض
التمديد لوالية الرئي�س� ،إذا ما اقت�ضتها الظروف،
لأنه ال يخالف العناوين العامة للمرحلة املقبلة.
وبالت�أكيد ،لن ي�ستطيع العماد مي�شال عون �أن
ي�ستثمره لدى "احلزب" لزيادة حظوظه يف بلوغ
احلد.
الق�رص .فاللعبة لي�ست ب�سيطة �إىل هذا ّ
ويف ميزان الربح واخل�سارة" ،ورقة التفاهم" كانت
ويردد
"خ ّ�سريةً" لعون .مل تفعل فعلها العجائبي.
َ
ِّ
"اجلرنال" هذه الأيام :لو �أين �أعرف خامتتي ...ما
كنت بد�أت!
ُ
يقول بع�ضهم" :لقد وعدوه بالكثري ،وانتزعوا منه
التغطية ال�سميكة لكل ما فعلوه ،لكنهم مل يحققوا
له �شيئا ً من �أحالمه .وال يبقى �سوى احللم الأخري،
لكن البع�ض
وهو الأكرب� ،أي ال�صعود �إىل الق�رص"ّ .
الآخر يقول" :ال يجوز اجلحود .لقد �أعطوه الكثري.
فمن �أين لكَ هذا يا "جرنال"؟
الـ"هذا" لي�س املال بال�رضورة،
مع �أنه متوافر ووفري يف الرابية كما
ُيقال ،بل هو الزعامة العونية يف
ذاتهاِ .
فمن �أين للجرنال هذا احلجم
يف املجل�س واحلكومة لوال العطايا
ال�سخية من حليفه يف "التفاهم"؟
ّ
أحب يف جزين
حتى � ّإن "حزب اهلل" � ّ
عمه" عون �أكرث من "�أخيه"
"�إبن ّ
بري .ويف احلكومة،
نبيه
الرئي�س
ّ
ُلث الثالثني تقريباً ،والوزارات
من �أين للجرنال ث ُ
الد�سمة؟
لقد كان "احلزب" كرميا ً واجلرنال "بي�ستاهل".
ويظن �أنه ي�ست�أهل
يخمن نف�سه ب�أغلى،
ّ
لكن عون ِّ
لت عليه "حت�صيل حا�صل" ،و�أنا موعود
ح�ص ُ
�أكرث :ما َ
ويطيب "احلزب" خاطره دائماً� :أنت
بـ"الكبرية"!
ّ

«الحزب» كريم
و«الجنرال» بيستاهل...
والوعود تتراكم والعمر
يمضي...

بالنسبة إلى عون ،إنها الثالثة ...لكنها غير ثابتة

ت�ست�أهل الكثري ...و�سي�أتي الوقت.
ح�صة عون النيابية والوزارية تبدو له وك�أنها
ّ
ر�شوة �أو جائزة تر�ضية .فهي مل جتلب له �سوى
فتات املكا�سب ،ومل تخدمه يف امللفات الكربى
كقانون االنتخاب والإ�ستحقاقات والتعيينات.
� ّأما "حزب اهلل" فلم يخ�رس �شيئا ً "من كي�سه" عندما
احل�صة .فهي خدمته يف �أ�صعب معاركه
وهبهُ هذه
ّ
َ
ال�سيا�سية.
مطالب عون الكربى مل تتحقق :ال قانون
الإنتخابات ،وال �إ�سقاط التمديد للمجل�س ،وال لقائد
اجلي�ش ،وال املنا�صب العليا الأخرى من �أمنية
وع�سكرية وق�ضائية و�إدارية ...والأرجح رئا�سة
اجلمهورية.
عندما �صعد عون من الريزة �إىل بعبدا ،رئي�سا ً
حلكومة �إنتقالية ،يف �صيف الفراغ الرئا�سي عام

تذوق الطعم الذي ي�ست�سيغه كل ماروين
ّ ،1988
�شاطر .لكنه �رسعان ما غادر الق�رص �إىل باري�س
كـ"دولة رئي�س" ال "فخامة رئي�س".
ويف العام  2005عاد عون ،ويف ظ ِّنه �أنه ذاهب
فوراً �إىل بعبدا .وعندما عار�ضه ال�رشكاء يف "ثورة
الأرز" ،قفز �إىل املقلب الآخر .وهناك راهن على �أنهم
�سيكافئونه بالرئا�سة .فكان �أمامهم يف �إعت�صام
ومتحم�سا ً لإقتحام الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
بريوت،
ّ
برر موقف
بعدما
،2008
أيار
�
لـ7
ا
ر
ومرب
�رساياه،
يف
ً
ّ
ّ
"احلزب" يف حرب متوز .2006
لكن ذلك مل ينفع .ويف الدوحة ،مت التوافق على
جرنال �آخر هو مي�شال �سليمان .كاد " َز َعلُ" اجلرنال
يفرط الت�سوية .لكنه تلقى تطمينات واثقة :خريها
بغريها يا جرنال!
بالن�سبة �إىل عون� ،إنها الثالثة ...لكنها غري ثابتة!
فمن
والوعد ب�إنتخابات  2014كان يف غري حم ّلهَ .
ومن َي�ضمن عدم ح�صول
ُ
يعي�ش �إىل ذلك التاريخ؟ َ
مفاج�آت على ح�سابه كما يف املرتني ال�سابقتني؟
�س اجلرنال يف حم ّله .وبعبدا �ستطري من
ويبدو ْ
حد ُ
يده ،بعدما طارت الريزة من يد �صهره ،والطاقة من
يد �صهره الآخر ...فماذا بعد؟
عدادات الوقت ،وال �أحد ي�ستطيع التحكّ م
تدور ّ
بها .وال �إنتخابات على الأرجح يف �أيار املقبل.
و�سينتظر عون ،وهو يف التا�سعة وال�سبعني ،فر�صته
مرة �أخرى �أو �أخرية ،يف � 2016أو  2017رمبا� ،أي
ّ
يف ثمانينات العمر التي قال ال�شاعر العربي ُز َهري
ِ
�سلمى عند و�صوله �إليها:
"�سئ ْم ُت تكاليفَ
بن �أبي ُ
احلياة ومن ِ
ِ
�ش ثمانني َحوالً  -ال �أبا لكَ  -ي�س�أ ِم"!
يع ْ
َ
ُترى ،هل ي�س�أم عون من احللم الرئا�سي؟ وهل
"ع�ش الزوجية" مع "حزب اهلل"،
يت�س ّلل ال�س�أم �إىل ّ
املحرتف تطييب اخلواطر ،والذي يتمتع بالن�ضج،
"يتهور" ومل يقف مع عون �إلاّ يف حدود م�صاحله؟
فلم
ّ
�أيا ً يكن اجلواب ،ف�رشكاء اجلرنال در�سوا كل
احل�سابات .وهم يعتقدون �أنه مربوط بهم ،هو
والأقربون ،ب�سال�سل من املكا�سب وامل�صالح...
و�أنه لن يغادرهم ،يف �أي حال ،لأن ال مكان ميكنه �أن
يذهب �إليه!
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الجيش يحتفل بعيده الثامن والستين و ُي ّ
خرج ض ّباط دورة «النقيب الشهيد حسام بو عرم»
في ّ
ظل تردّ ي األوضاع األمنية والظروف العصيبة التي تمرّ بها
ً
ً
ّ
البالدّ ،
استثنائيا
طابعا
والستون
يتخذ عيد الجيش اللبناني الثامن
ّ
كضامن
المؤسسة العسكرية
إجماع على دور
هذا العام ،وسط
ٍ
ٍ
ُ
أساسي للوحدة الوطنية وضرورة دعمها وتعزيزها ،وقد ت ِّوج
ّ
العيد بـ«هدية» التمديد لقيادته سنتين إضافيتين.
باسكال بطرس
@pascale.boutros
aljoumhouria.com
@pascaleboutros

�سعار ي�ستوقف
"وعدي �إلك وحدك"...
ٌ
�ملاري����ن �أمام مدخ����ل ثكنة �سك����ري غامن
ّ
�لفيا�سي����ة ،ف����ا ي����ر ّددون باإلق����اء
يف
ّ
حتية �إكب����ار و�إج����ال على �أ�سح����اب �لبذة
ُ�س َّورين يف �للوحة �لإعانية،
�لع�سكرية �مل َ
�لذي����ن ل ي����ر ّددون يف �لت�سحية وتقدمي
ذو�تهم يف �سبيل �لدف����اع عن لبنان و�أمنه
و�سامته.
�سيد �ملوقف،
ككلّ عام ،كان �لتنظيم ّ
على ط����ول �لطري����ق �ملمتدة ب����ن بعبد�
و�لفيا�سي����ة ،حي����ث �نت�����رت �لافت����ات
حتي����ي رئي�����س �جلمهوري����ة وت�سيد
�لت����ي ّ
بت�سحي����ات �جلي�����س ،كما رفع����ت �لعام
�للبنانية و�أعام �جلي�س.
وق����د ت����و ّزع عنا�����ر �جلي�����س عل����ى
يهيئ����ون مل����رور �لروؤ�س����اء
�لتقاطع����اتّ ،
و�ل�سخ�سي����ات �لو�ف����دة �إىل �حلف����ل .ويف
مت����ام �لثامن����ة �سباحا ً� ،أفرغ����ت �لطرقات
فمن����ع
�ملوؤ ّدي����ة �إىل �لكلي����ة �حلربي����ةُ ،
�ملو�طن����ون م����ن �سلوكه����ا ،حت����ى �نتهاء
مر��سم �لحتفال.
جتم����ع �ل�سحافي����ون
���م،
م����ن جهته�
ّ
و�لإعامي����ون ،من����ذ �ل�سابع����ة ،عند مدخل
�ملخ�س�����س لهم ل�ستام بطاقات
�ملر�آب
ّ
�لدخ����ول �إىل م����كان �لحتف����ال ،لتغطي����ة
�ملدعوون فب����د�أو� بالو�سول
وقائع����هّ � .أما
ّ
�إىل �لثكن����ة قر�ب����ة �لثامن����ة .وكان � ّأول
�لو�فدي����ن �أه����ايل �ل�سب����اط �ملتخرجن،
�لذين تز�حمو� على �لدخول ،بعد مرورهم
على حاجز �لتفتي�س ،للو�سول �إىل �ملقاعد

سليمان :لن ننتظر
طوي ًال قبل تأليف
حكومة الوزن الوطني
ّ
وإال حكومة حيادية
�ملخ�س�سة
�لأمامي����ة يف �جلهات �جلانبي����ة
ّ
له����م ،ليتمكّ نو� من روؤية �أبنائهم و�لتقاط
�ل�سور لهم و�إلقاء �لتحية عليهم.
ُ�س�ست
خ
� ّأما �ل�سفوف �لأمامي����ة ،فقد ّ
لل�سخ�سي����ات �لر�سمي����ة �ل�سيا�سي����ة
و�لع�سكري����ة و�لديني����ة و�لجتماعية .وقد
تو�فد للجلو�س عل����ى مقاعدها عدد كبري
م����ن �لنو�ب و�ل�سف����ر�ء وممثل����ي �لبعثات
�لديبلوما�سي����ة و�لدولي����ة �ملعتمدي����ن يف
لبن����ان ،و�مللحق����ن �لع�سكري����ن وقائد
ق����و�ت �لط����و�رئ �لدولي����ة �لعامل����ة يف
�جلن����وب� ،إ�ساف����ة �ىل �سب����اط �لقي����ادة
ورئي�����س فري����ق مر�قب����ة �لهدن����ة ،وكب����ار
�سب����اط �جلي�س �للبناين و�لق����وى �لأمنية،
وممثلي �ملرجعي����ات �لديني����ة �مل�سيحية
و�لإ�سامية وروؤ�س����اء �ل�سلطات �لق�سائية
وق����ادة �لأجه����زة �لأمني����ة ونقب����اء �مله����ن
�حلرة� ،إ�سافة �إىل ممثل����ي و�سائل �لإعام
�لر�سم����ي و�خلا�����س ،وممثل����ي �ملجتم����ع
�ملدين و�جلمعيات �لأهلية.

ت�ريف �لعمال فايز غ�سن .وعند �لثامنة
وخم�س����ن دقيقة و�سل رئي�����س �حلكومة
�ملكلف مت����ام �س����ام ،ثم رئي�����س حكومة
ت�ريف �لعمال جني����ب ميقاتي ،فرئي�س
جمل�����س �لن����و�ب نبيه ب����ري ،وكان����ت لهم
مر��سم �ل�ستقبال �ملنا�سبة.
وعن����د �لتا�سع����ة ،و�س����ل رئي�����س
�جلمهوري����ة ،فعزف����ت �ملو�سيق����ى عزفة
�لتا ّأهب .وبعد تق����دمي �ل�ساح ،عزف حلن
�لتعظيم ،ث����م �لن�سيد �لوطن����ي .وبعدها،
و�س����ع �سليم����ان �إكلي����اً م����ن �لزه����ر على
�لن�سب �لتذكاري ل�سهد�ء �سباط �جلي�س
د�خل حرم �ملدر�س����ة �حلربية .وقد عزفت
�ملو�سيقى عزفة �ملوت����ى ولزمة �لن�سيد
�لوطني ،ولزمة �ل�سهد�ء ،فيما ر ّدد تامذة
�ملدر�سة �حلربية عبارة "لن نن�ساهم �أبد�ً"
ثاث مر�ت على �إيقاع �لطبول.
توج����ه �سليم����ان �ىل �مللعب �لأخ�ر
ثم ّ
و��ستعر�����س �لق����وى .وعن����د و�سول����ه �ىل
�ملن�سة �لر�سمية عر�س فيلم وثائقي عن
ّ
�لكلية �حلربية ون�ساطاتها.

تسمية الدورة

جوي����ة م����ن
���رت ت�سكي����ات ّ
بعده����ا ،م� ّ
�لطو�ف����ات و�لطائ����ر�ت وطائ����رة من نوع
ّ
 Cessna- caravanيف �سم����اء �لعر�س،
وحملت بع�س �لطو�فات �لعام �للبنانية
�ملتخرجة
وعلم �جلي�س .ثم �س َلّمت �لدورة
ّ
ب����ريق �ملدر�سة �حلربي����ة �ىل طليع �ل�سنة
�لثاني����ة ،قب����ل �أن يتق����دم طلي����ع �لدورة
�ل�سابق����ة م����ن رئي�س �جلمهوري����ة ويطلب
ت�سمي����ة �ل����دورة قائ����اً" :با�س����م ه����وؤلء
�لفتي����ان �أطل����ب ت�سمية دورته����م دورة:
"�لنقي����ب �ل�سهيد ح�سام بو ع����رم " .ور ّد
���م دورتكم دورة
�سليم����ان قائ����اً" :فل ُت�س� َّ
" �لنقي����ب �ل�سهيد ح�سام ب����و عرم" �لذي
��ست�سهد يف �أحد�ث "نهر �لبارد".
ثم ت����ا غ�سن مر�س����وم ترقي����ة تامذة
ّ
�سب����اط قوى �جلي�س ،وت����ا وزير �لد�خلية
ّ
و�لبلدي����ات يف حكوم����ة ت�ري����ف �لعم����ال
�سب����اط
م����رو�ن �رب����ل مر�س����وم ترقي����ة ّ
�ملديري����ة �لعام����ة لق����وى �لأم����ن �لد�خلي
و�ملديرية �لعامة لاأم����ن �لعام و�ملديرية
���م تا وزير �ملال يف
�لعامة لأمن �لدولة ،ث� ّ
حكوم����ة ت�ريف �لأعمال حمم����د �ل�سفدي
مر�س����وم ترقي����ة �سباط مديري����ة �جلمارك
�لعامة.
بعده����ا� ،س ّل����م �سليم����ان �ل�سي����وف �إىل
�ل�سباط �ملتخرجن ،قب����ل �أن يتق ّدم علم
�جلي�س �أمام رئي�����س �جلمهورية ،ثم طليع

الرؤساء الثالثة والرئيس المكلف (جوزف برّ اك)

�ملتخرجة ويق�س����م �ليمن �لآتية:
�ل����دورة
ّ
"�أق�سم باهلل �لعظيم �أن �أقوم بو�جبي كاماً
حفاظ����ا ً على علم ب����ادي وذود�ً عن وطني
�ملتخرجون "و�هلل
لبن����ان" .ور ّدد �ل�سب����اط
ّ
�لعظيم".

كلمة سليمان

ث����م �ألق����ى �سليم����ان كلمة ق����ال فيها:
"( )...لي�����س بالأم����ن وحده يحي����ا �لوطن،
لك����ن ل وط����ن م����ن دون �أم����ن ،ول �أم����ن
و�سي����ادة وكر�مة م����ن دون �جلي�س .وكما
للمو�ط����ن حق����وق عل����ى �لدول����ة و�جلي�س
يف �لأم����ن و�لأمان و�حلماية ،ف����ا ّإن للجي�س
حقوق����ا ً على �ل�سع����ب و�لدول����ة .فهو �إىل
جانب �لتجهي����ز و�لت�سليح و�لدعم �ملادي
نقية
و�ملعنوي ،يحت����اج �إىل بيئ����ة
وطنية ّ
ّ
ودول����ة حا�سن����ة ر�عي����ة .فاجلي�����س لي�س
���رد�ً منف�ساً يعم����ل م�ستقاً عن
ج�سما ً جم� ّ
�لدول����ة و�ل�سعب ،ب����ل هو منهم����ا ولهما،
ين�س����د �لغطاء �ل�سيا�سي �لر�سمي بالقر�ر،
و�ل�سعب����ي بالتاأييد و�مل����وؤ�زرة .ولك ّنه يف
�لوق����ت نف�س����ه ل يحت����اج �ىل رعاي����ة تبلغ
ح���� ّد �لرته����ان ول �إىل �حت�س����ان يبل����غ ح ّد
�ل�ستئثار و�لتقييد.
مهمة �جلي�س �إذ� ُت���� ِركَ وحيد�ً
ت�سع����ب ّ
ومك�سوفا ً على �خلطّ �لأمامي يف �ل�سيا�سة
و�ملي����د�ن ،ين����وب يف �لق����ر�ر و�لتنفي����ذ
ع����ن �أه����ل �ل�سلط����ة و�ل�سيا�س����ة �ملعطّ لة

وقائع االحتفال

�ملدعوي����ن ،و�سل
م����ع �نتهاء و�س����ول
ّ
تباعا ً :علم �جلي�����س ،رئي�س �أركان �جلي�س
�للبناين �للو�ء �لرك����ن وليد �سلمان ،قائد
�جلي�����س ،وزير �لدفاع �لوطن����ي يف حكومة

فرحة األهل كبيرة بتخريج أبنائهم (جوزف برّ اك)

قدرته����م غالب����ا ً عل����ى �إيجاد �حلل����ول قبل
��ستفح����ال �لأزم����ات،
و�ل�سباق����ن �أحيانا ً
ّ
�إىل فتح دفات����ر �لت�سكي����ك و�لتهام بعد
�إجن����از �ملهم����ات .فاجلي�س خ����طّ دفاع عن
�لدولة و�ملو�طنن و�لنظام �لعام و�ل�سلم
�لهلي ،لك ّن����ه ل ي�ستطي����ع �أن مياأ �لفر�غ
�حلكومي و�ل�سيا�سي ،ومل ياأخذ يوما ً على
جمردة،
عاتقه �أن يحل بو�سائ����ل
ّ
ع�سكرية ّ
ا
���
�
�نق�سام
وطني����ة� ،أو يعالج
�أزم����ة
طائفيا ً
ً
ّ
ّ
خلفية
على
�
���ر
�
متفج
ا
���
�
و�سع
أو
�
���ا،
�
ومذهبي
ً
ً
ّ
ّ
ّ
�نعكا�����س لنز�ع خارجي �نخ����رط فيه بع�س
�للبناني����ن خافا ً للعق����د �لجتماعي �لذي
يرتبطون به وملندرجات "�إعان بعبد�".
و�أكّ ����د �سليم����ان �أن����ه "ل يج����وز نق����ل
�جلي�����س م����ن موق����ع �لدفاع ع����ن �ملو�طن
�إىل موق����ع �لدف����اع ع����ن نف�س����ه ،خ�سو�سا ً
ب�سباطه
يف ح����الت �لعتد�ء عليه و�لغ����در
ّ
وجن����وده .كذل����ك ل يجوز حتمي����ل �جلي�س
���م حما�سبته على
خطايا غ����ريه �جل�سيمة ث� ّ
�أخطائ����ه �لقليل����ة �ملتازم����ة يف غالبي����ة
�لحي����ان مع دقّ ����ة �لو�س����اع وح�سا�سيتها
�ملكون����ات و�لعو�م����ل �مل�سكّ لة
وتد�خ����ل
ّ
له����ا .فلي�س بالإ�ساءة عل����ى �لأخطاء منحو
خطاي����ا �ل�سيا�س����ة و�لرته����ان للم�سال����ح
و�لرتباط����ات عل����ى �أنو�عه����ا" .ورف�����س
آليات
"مو�زن����ة �لأخط����اء �لت����ي تخ�س����ع ل ّ
حما�سبة حم���� ّددة ،بال����دور �لوطني �لكبري
�لذي يق����ع على عات����ق �جلي�����س يف حماية

جانب من العرض العسكري (جوزف برّ اك)

إ�ر�ئيلية
�لعدو�ني����ة �ل
�ل�سيادة ومو�جهة
ّ
ّ
وحفظ �لأمن وحماربة �لإرهاب ،فاملطلوب
يف هذه �لظروف �لدقيقة حملة مع �جلي�س
ل حملة عليه".
"مهم����ة �جلي�����س
أن
�
���ان
�
�سليم
ور�أى
ّ
ّ
���رت ��ستحالة قمع
�
��ستم
إذ�
�
ا
���
�
أي�س
تتعث �
ً
ّ
ّ
تعر�س �أو تع���� ٍّد عليه �أو على �ملو�طن
كلّ ّ
خ�سي����ة �مل�سا�����س بكر�م����ة �أو كي����ان ج����زء
م����ن جماع����ة �أو طائف����ة بعينه����ا .وت�سعب
���ورط فري����ق �أو �أكث
ّ
مهم����ة �جلي�����س �إذ� ت� ّ
من �للبنانين يف �ر�ع����ات خارج �حلدود،
م����ا ي����وؤ ّدي �إىل ��ست����ري�د �أزم����ات �خل����ارج
���ول �لوط����ن �إىل �ساحة
�إىل �لد�خ����ل ،فيتح� ّ

«تستحيل مهمة الجيش
مع استمرار ازدواجية
السالح الشرعي وغير
الشرعي»
مك�سوفة حلرب بالوكالة تنوء حتت ثقلها
و�أعبائها جيو�س �لدول �لكربى .وت�سعب
��ستمرت
مهمة �جلي�س ل بل ت�ستحيل� ،إذ�
ّ
ّ
�زدو�جية �ل�ساح �ل�رعي وغري �ل�رعي".
ّ
و�س����األ" :كي����ف ميك����ن تاأدي����ة �جلي�س
مهمات����ه� ،إذ� ح�س����ل ت����ر ّدد �و تاأخ����ري يف
حتدي����د �لقيادة و�لإم����رة ،وحم�سها �لثقة
���ر �لف����ر�غ �حلكومي
�لازم����ة� ،أو �إذ� ��ستم� ّ
بعرقل����ة �لتاألي����ف ،و�لف����ر�غ �لت�ريع����ي
باملقاطع����ة و�لتعطيل؟ لذل����ك عمدنا �إىل
تاأمن ��ستمر�رية �لقيادة وفقا ً للمادة 55
من قانون �لدفاع يف �نتظار قيام �ملجل�س
�لنيابي وجمل�س �لوزر�ء بدورهما".
و�س����دد على وج����وب �إج����ر�ء "�نتخابات
نيابي����ة يف �أقرب وقت متاح ،لي�س لتجديد
ّ
�ل�سيا�سية و�إع����ادة حتديد �أحجام
�لطبق����ة
ّ
�لق����وى و�أوز�نه����ا و�جتاهاته����ا فح�س����ب،
ب����ل لا�ستفت����اء ح����ول �خلي����ار�ت �لكربى
�لتحولت
�لت����ي حتتاج �إىل مر�جعة بفع����ل
ّ
�لعا�سف����ة يف �ملنطقة� .إذ مل يع����د ماألوفا ً
ول مقب����ولً �أن ي�سادر �أح����د قر�ر �ل�سعوب
و�لر�دة �لوطني����ة �جلامعة باإ�سم �لظروف
�ل�ستثنائي����ة ،فه����ذه �لظ����روف نف�سه����ا
ّ
تفر�����س �عتم����اد �لدميوقر�طي����ة �سبي����اً
للتغيري و�لتطوير ولي�����س �سبياً للت�ريع
ملنع ت����د�ول �ل�سلط����ة ،و�سمان����ا ً للحوؤول

دون �إح����د�ث ف����ر�غ و�أزم����ات ي�ستخدمه����ا
�القوى للهيمنة وح�سم خيار�ته يف �ل�سارع".
و�أ�ساف )...(" :من �أجل حماية �ملوؤ�س�سات
م����ن �لتح ّل����ل و�لتال�س����ي ،ومن����ع �لنظ����ام
�لدميوقر�ط����ي م����ن �لت����اآكل و�لتقهق����ر،
وحت�سينا ً للجي�����ش و�الأمن و�القت�ساد ،لن
دو�م����ة �النتظار طويالً قبل �ل�رشوع
نقبع يف ّ
يف تاأليف حكومة �لوزن �لوطني و�مل�سلحة
�لوطني����ة ال حكومة �حل�س�����ش و�لتو�زنات
�ل�سيا�سية .حكومة حتظى بثقة �لر�أي �لعام
ّ
وتنال ثقة �ملجل�����ش �لنيابي ،وتعمل على
َجبه �لتحدي����ات �المنية و�القت�سادية �لتي
يو�جهها لبن����ان ،ومنها �مل�سكل����ة �لناجتة
ع����ن �لتز�يد غري �مل�سبوق الأعد�د �لالجئني
�ل�سوريني و�لفل�سطينيني".
"ق�سمي وو�جبي
و�س ّدد �سليمان على � ّأن َ
�لد�ست����وري ،يح ّتم����ان ت����اليف �لو�سول �إىل
�ال�ستحقاقات �ملقبلة ،وذروتها �نتخابات
�جلمهورية ،من دون حكومة فاعلة
رئا�س����ة
ّ
�حلية يف �ملجتمع
���وى
�
�لق
فيها
تتمثّل
كلّ
ّ
و�لفاعل����ة يف �ل�سيا�س����ة ،و�إذ� تع����ذَّر ،ف����ال
ب ّد م����ن حكومة حيادية ترع����ى كلّ �لفئات
و�ل�س����وؤون كاف����ة ،وذل����ك وف����ق �الأ�س����ول
و�مل�سوؤولي����ات �لد�ستوري����ة �مللق����اة على
عاتق رئي�ش �جلمهورية ورئي�ش �حلكومة،
ف����ال تعطي����ل م����ن �لد�خ����ل وال تخوي����ف �أو
هيمنة ،وال تدخّ ل من �خلارج".
وح����ذّر م����ن � ّأن "مه����ل �ال�ست�س����ار�ت
و�لبح����ث و�لتو��س����ل و�الت�ساالت وحتليل
�ملعطيات على و�سك �لنفاذ و�ال�ستنفاذ.
فعلينا �ملب����ادرة وك�رش حال �نتظ����ار تب ّدل
و�خلارجي����ة� ،أو
�لد�خلي����ة
مو�زي����ن �لق����وى
ّ
ّ
حماول����ة �ال�ستنج����اد باخلارج م����ن �أجل بناء
وطنية وتكوينها".
�سلطة
ّ
لحا ً در�ش
و�أعل����ن �سليمان �أنه "�أ�سب����ح ُم ّ
�لوطنية للدف����اع و�إقر�رها
�ال�سرت�تيجي����ة
ّ
ّ
���ور�ت �ملنطق����ة ،و�لتعدي����ل
يف �س����وء تط� ّ
أ�سا�سية ل�سالح
�لطارئ عل����ى �لوظيف����ة �ال
ّ
�للبنانية.
�ملقاومة �ل����ذي تخطّ ى �حل����دود
ّ
���ور �ل����ذي و�سعته يف
و��ستن����اد�ً �إىل �لت�س� ّ
ه����ذ� �ل�سدد �أم����ام �ل�سعب وهيئ����ة �حلو�ر
�لوطن����ي� ،لتي �عتربته منطلق����ا ً للنقا�ش،
و�أ�س����ار �إلي����ه �الأمني �لعام ل����الأمم �ملتحدة
يف تقاري����ره �الأخ����رية �إىل جمل�����ش �الأم����ن.
و�إنطالق����ا م����ن متييزنا �لو��س����ح و�لدقيق
و�مل�ستم����ر ب����ني �ملقاوم����ة و�الإره����اب،
ولتح�سني مقدرتنا على �ملقاومة و�لدفاع
ح�����رش�ً عن لبنان ،فقد ح����ان �لوقت لتكون

�لدولة بجي�سها وقيادته �ل�سيا�سية �لعليا
���ررة الإ�ستعمال
�لناظم����ة �الأ�سا�سية و�ملق� ّ
هذه �ملق���� ّدر�ت"� .أ�ساف" :يف مو�ز�ة ذلك،
وبعدما جنح لبنان يف حترير معظم �أر��سيه
م����ن �الحت����الل �الإ�رش�ئيل����ي بت�سافر جممل
�لوطني����ة �ملقاوم����ة و�لر�دعة ،لن
قدر�ته
ّ
نن�سى متابعة تنفيذ برنامج ت�سليح �جلي�ش
أقرت����ه �حلكومة ،لتكتمل
وجتهي����زه� ،لذي � ّ
جهوزيت����ه وقدرت����ه ،ما يتيح ل����ه �الإم�ساك
ّ
ح�رشي����ا ً مب�ستلزم����ات �لدف����اع ع����ن �سيادة
ّ
و�لبحرية،
و�جلوي����ة
�لربية
ّ
ّ
لبن����ان وحدوده ّ
و�لنفطية �لو�عدة،
وتاأمني ثرو�ته �لغازية
ّ
�إ�ساف����ة �إىل ��ستكمال تنفي����ذ بنود �لقر�ر

قهوجي لسليمان:
مواقفكم مشرّ فة ونعمل
على تعزيز قدراتنا
أي طارئ
لمواجهة ّ
 ،1701مب�ساع����دة م�سك����ورة م����ن ق����و�ت
"�ليونيفي����ل"� ،لتي يحر�����ش لبنان عليها
وعل����ى �ملهمة �ملوكلة �ليه����ا من �ملجتمع
�لدويل بنا ًء على طلب �حلكومة �للبنانية".
وتوج����ه �سليم����ان �ىل �ل�سب����اط
ّ
"وىل �لزمن �لذي كان
�ملتخرجني ،قائ����الًّ :
�جلي�ش فيه ممنوعا ً م����ن �لدفاع عن لبنان،
و�لدول����ة �لت����ي كانت ممنوعة م����ن �لدفاع
عن �جلي�ش .فلي�ش �جلي�ش ولن يكون �أبد�ً
لبناني����ة �سغرية
���وة ف�سل ب����ني جيو�ش
ق� ّ
ّ
بحجة
���ة
�
ّح
ل
م�س
���ات
�
جماع
أو
�
���ات
�
ميلي�سي
�أو
ّ
فئوي����ة �أو طائفية �أو
���ة
�
ق�سي
���ن
�
ع
�لدفاع
ّ
ّ
للوطنية
حي �أو منطقة� .إ ّنه �ملمثّل �ل�رشعي
ّ
ّ
و�ملج�سد �لد�ئ����م لوحدة لبنان
�للبناني����ة،
ّ
ّ
و�للبنانيني".
وختم" :م����ا يريده �ل�سع����ب �للبناين هو
�لت�سحي����ة م����ن �أجل لبن����ان ،وم����ا ال يريده
�ل�سعب �للبناين هو �أن ال تروي دماء �أبنائه
تر�با ً غري تر�ب �لوطن �ملقد�ش".
���م �أمر قائد �لعر�ش �لق����وى �مل�ساركة
ث� ّ
بب����دء عر�����ش �لتحي����ة ،و�لذي �س����ارك فيه
تباعا ً :مو�سيقى �جلي�ش� ،العالم و�لبيارق،
�ل�سب����اط �ملتخرجون� ،ملدر�س����ة �حلربية،
معهد �لتعليم (مدر�س����ة �لرتباء)� ،لقو�ت
�لبحري����ة و�جلوي����ة� ،ل�رشط����ة �لع�سكري����ة،
ل����و�ء �حلر�����ش �جلمه����وري ،ل����و�ء �لدع����م،

�للو�ء �للوج�ستي� ،ملديري����ة �لعامة لقوى
�الم����ن �لد�خل����ي� ،ملديري����ة �لعام����ة لالأمن
�لع����ام� ،ملديري����ة �لعام����ة الأم����ن �لدول����ة،
مديرية �جلم����ارك �لعامة ،ف����وج �ملغاوير،
و�لتج�س�ش �لفوج
ف����رع مكافح����ة �الإره����اب
ّ
�ملجوقل ،فوج مغاوير �لبحر.
توج����ه �سليمان
وبع����د �نته����اء �لعر�شّ ،
وكبار �مل�سوؤول����ني �ىل �ساحة �ل�رشف حيث
مت
�سب����اط �ملدر�س����ة �حلربية و ّ
�سافح����و� ّ
�لتق����اط �ل�س����ورة �لتذكاري����ة .ث����م دخ����ل
�جلميع �ىل ردهة �ل�رشف �إ�سافة �ىل طليعي
و�ل�سباط �الخت�سا�سيني
�لدورة �ملتخرجة
ّ
مدعويهما ،ورف����ع قائد �جلي�ش �لكاأ�ش
مع
ّ
ل�رشب نخ����ب رئي�����ش �جلمهورية،
وق���� ّدم قائ����د �ملدر�س����ة �ل�سيف
هدي����ة �ىل �سليم����ان �ل����ذي قطع
ثم �سلّم �ل�سيف �ىل
قالب �حللوى ّ
طليعي �لدورتني �ملتخرجتني.

قهوجي

وف����ور عودته �ىل ق�����رش بعبد�،
��ستقب����ل �سليمان قائ����د �جلي�ش
مو�سع من �سباط
على ر�أ�����ش وفد ّ
�لقيادة لتهنئته بعيد �جلي�ش.
و�ألق����ى قهوج����ي كلم����ة لف����ت
فيه����ا �إىل � ّأن "عي����د �جلي�����ش هذ�
�لع����ام ،ياأت����ي و�س����ط ظ����روف
���ر به����ا �لب����الد،
��ستثنائي����ة مت� ّ
تتعر�����ش لها
���رية
وم�ساع����ب كث�
ّ
�ملوؤ�س�س����ات �لد�ستوري����ة ،بفعل
�النق�س����ام �لد�خلي عل����ى �لعديد
م����ن �لق�ساي����ا �لوطني����ة ،وعل����ى
�ملوقف م����ن �الأزم����ات �الإقليمية
�ملتفاقم����ة ،وه����ذ� م����ا �نعك�����ش
بو�سوح على �نتظام عمل �إد�ر�ت
�لدول����ة وحي����اة �ملو�طن����ني على
�ل�سع����د كاف����ة .لك ّنن����ا يف مقابل
ذل����ك ك ّل����ه ،ن����رى ب�سائ����ر �الأم����ل
يف مو�قفك����م �لوطني����ة �مل�رشّف����ة
وحكمتك����م يف معاجل����ة خمتل����ف
�لق�ساي����ا �ل�سائكة و�سالبتكم يف
مو�جه����ة �لتحدي����ات� ،نطالقا ً من
حر�سك����م �لثابت عل����ى �مل�سلحة
�لوطني����ة �لعلي����ا ،وقر�ءتك����م
و�لتطور�ت ،من منظور
لالأح����د�ث
ّ
وطني �����رشف ،ياأخذ بعني �العتبار
خ�سو�سية لبنان ودوره �لر�سايل
و�حل�ساري".

نتلم�����ش ب�سائر
و�أعل����ن قهوج����ي "�أنن����ا ّ
�الأم����ل ،يف دعمك����م �لالحم����دود للجي�����ش،
�س����و� ٌء م����ن خ����الل �إق����ر�ر �خلط����ة �خلم�سية
لت�سليح����ه ،و�ل�سعي مع �ل����دول �ل�سديقة
�إىل تطوير م�ساعد�ته����ا وهباتها له� ،أو من
خ����الل �ملو�ق����ف �لد�عية �إىل �لن����اأي به عن
�لتجاذبات �ل�سيا�سية و�لفئوية ،وحت�سني
دوره �لوطن����ي ،وتوف����ري �لغط����اء �لالزم له
مهمات����ه �لوطني����ة يف و�أد �لفتنة
ملتابع����ة ّ
وحماية م�سرية �الأمن و�ال�ستقر�ر".
و�أكّ د قهوجي � ّأن "�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية،
تعم����ل ليل نه����ار على تر�سي����خ جهوزيتها
وتعزي����ز قدر�ته����ا وكفاء�ته����ا ملو�جه����ة

� ّأي ط����ارئ .لق����د ق ّدمن����ا خالل ه����ذ� �لعام،
قافل����ة من �ل�سه����د�ء و�جلرح����ى دفاعا ً عن
لبن����ان ،ونعاهدك����م �الآن باأنن����ا ل����ن ن ّدخ����ر
جه����د�ً �أو ت�سحي����ة يف �مل�ستقب����ل ،ل����درء
�الأخط����ار �ملحدق����ة بالوط����ن ،ونعاهدك����م
�أي�س����ا ً باأنن����ا ل����ن ننحن����ي �أم����ام �ل�سعاب،
و�سنم�س����ي ق ُدم����ا ً �إىل جانبك����م يف م�سرية
�إنق����اذ لبن����ان ،مت�سلّحني بحقن����ا ور�سالتنا
وق�سمنا �لع�سكري ،وبتوجيهاتكم �حلكيمة
َ
وروؤيتكم �ل�سديدة".
ثم ��ستقبل �سليم����ان قائد لو�ء �حلر�ش
ّ
و�سباط
�لغفري
���ع
�
ودي
�لعميد
�جلمهوري
ّ
�للو�ء لتهنئته باملنا�سبة.
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محليات

ترحيب بكلمة
سليمان :أكد
مرجعية الدولة
القى خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ،خالل رعايته
ً
ً
واسعا لجهة اإلجماع على دور
ترحيبا
احتفال عيد الجيش أمس،
الجيش الوطني ،و»ضرورة درس االستراتيجيّة الوطنيّة للدفاع
وإقرارها في ضوء ّ
تطورات المنطقة ،والتعديل الطارئ على الوظيفة
ّ
األساسيّة لسالح المقاومة الذي تخطى الحدود اللبنانيّة».
يف ه���ذا الإط���ار� ،أو�ضح ع�ض���و كتلة
"امل�ستقب���ل" النائ���ب جم���ال اجل���راح
لـ"اجلمهوري���ة"ّ � ،أن "رئي�س اجلمهورية،
وح�س���ه الوطني الكبري الذي
من موقعه
ّ
ؤمتن عل���ى حماية الد�ستور
�
م
يتمتع به،
ٌ
وال�سيادة واال�ستقرار يف لبنان ،وقد �أكد
جمل ًة م���ن امل�سائل النابعة من الد�ستور
اللبن���اين ،جله���ة ع���دم ج���واز ازدواجية

حتديات خطرية".
وي�ضعنا �أمام ّ
ولف���ت اجل���راح �إىل � ّأن �سليمان "�أكد
مرجعي���ة ال�سالح و�رضورة �أن يكون ح�رصاً
ّ
يف يد الدولة وال�سلط���ة الع�سكرية ،ل ّأن
م�رشوع الوطن وفكرة الإنتماء للبنان هما
م�شدداً على � ّأن
خال�صنا وخال�ص لبنان"،
ّ
رئي�س اجلمهوري���ة كان "وا�ضحا ً جداً يف
تعاطي���ه مع ه���ذه امل�س�أل���ة� ،أكان جلهة
احل���وار ب�ي�ن اللبناني�ي�ن ،واال�ستق���رار
وال�سيادة يف البلد ،و�إن جلهة �رضورة �أن
يكون للبنان ا�سرتاتيجية دفاعية تكون
�أولويته���ا الدف���اع عن لبنان م���ن العدو
اال�رسائيلي ومن كل املخاطر املحدقة به
من اخلارج ،ولي�س با�ستعمال ال�سالح يف
الداخل".

ال�س�ل�اح ،و� ّأن دور اجلي����ش ال ي�ستقي���م
يف ظل �سالح غري �رشع���ي ،خ�صو�صا ً بعد
م�شارك���ة "ح���زب اهلل" يف ال��ّص�ررّاع داخ���ل
حمل لبن���ان واللبنانيني
�سوريا ،ال���ذي ّ
التداعي���ات التي �سترت ّت���ب نتيجة هذا
التدخ���ل ،فبتن���ا يف موق���ف اخل���ارج عن
ّ
يه���دد م�صاحلنا
م���ا
ال���دويل،
إجم���اع
ال
ّ

م���ن جهت���هّ � ،أي���د �أم�ي�ن ��س�ر تكت���ل
"التغي�ي�ر واال�صالح" النائ���ب ابراهيم
كنع���ان ،مواق���ف رئي����س اجلمهوري���ة
و�ش���دد
جت���اه امل�ؤ�س�س���ة الع�سكري���ة،
ّ
تو�صل جمي���ع اللبنانيني،
على "�رضورة
ّ
عل���ى اخت�ل�اف طوائفه���م ومذاهبه���م
وانتماءاته���م� ،إىل قناع���ة ب���� ّأن اجلي����ش

الجراح لـ«الجمهورية»:
مؤتمن على الدستور...
كرم :أكد مضمون
خطاب القسم

كنعان

القى خطاب رئيس الجمهورية ترحيباً واسعاً (جوزف برّ اك)

وامل�ؤ�س�س���ة الوطني���ة اجلامع���ة ه���ي
وحده���ا من ي�ستطيع �ضمان بقاء الدولة
وتطويرها ،ما يج���ب ترجمته عرب توفري
الدعم الكامل للجي�ش ،من خالل جتهيزه
وت�أم�ي�ن الغط���اء ال�سيا�سي ل���ه ،وعدم
الت�شكي���ك به عن���د كل م�شكل���ة �أو �أزمة
خلفي���ات غرائزي���ة �أو
تعرت�ضن���ا ،عل���ى
ّ
طائفية �أو مذهبية �أو �سيا�سية".

كنعان لـ«الجمهورية»:
ّ
لبت االستراتيجية
الدفاعية سريعاً
و�أك���د كنع���ان "��ض�رورة البح���ث يف
اال�سرتاتيجية الدفاعي���ة ،التي كان قد
ا ُتف���ق عل���ى البح���ث فيها عل���ى طاولة
احل���وار منذ ا�ست�ل�ام الرئي����س �سليمان
عما
ّ
�س���دة الرئا�سة" ،م�ضيف���اً" :مبعزل ّ
بت هذا املو�ضوع
يح�صل ،من ال�رضوري ّ
�رسيع���اً ،و�أن ال ننتظر يف كل مرة ،حدوث
للب���ت يف
�إ�ش���كاالت وح���وادث �أمني���ة
ّ
اال�سرتاتيجي���ة الدفاعية ،ب���ل �أن جنعل

امل�ؤ�س�سة الع�سكري���ة ال�سلطة الوحيدة
عل���ى الأرا�ض���ي اللبناني���ة ،وذل���ك بدءاً
بتجهي���ز اجلي����ش والتزام �سق���ف مايل
ح���ل مببلغ 35
مع�ّي�نّ  ،الأم���ر ال���ذي ال ُي ّ
مليون دوالر ،بل من خالل توظيف 4-3
ملي���ارات دوالر عل���ى امل���دى الطويل،
وذل���ك حت���ى ال نقات���ل بلح���م اجلي����ش
وال�ضب���اط ،وجنعله���م "كب����ش حمرقة"
عندما نف�شل يف ال�سيا�سة" .ور�أى كنعان
� ّأن "مطالب���ة اجلي����ش الإم�س���اك بزم���ام
ت�ص���ح � اّإل م���ن خالل
الأم���ور يف الب�ل�اد ال
ّ
�إعطائه الإمكان���ات والتجهيزات الالزمة
والغط���اء ال�سيا�س���ي ال���ذي يحتاج���ه،
داعي���ا ً �إىل "النظ���ر يف قان���ون برنام���ج
مت حتويله
لت�سلي���ح اجلي�ش وجتهي���زهّ ،
قبل ف�ت�رة وجيزة �إىل جمل����س النواب"،
م�ؤكداً ل�شه���داء اجلي����ش وعائالتهم �أن
"ال �أح���د �أكرب منكم ،يكف���ي �أن تكونوا
دائم���ا ً موجودين يف بال وذاك���رة لبنان
ب���زة عنوانها:
واللبناني�ي�ن ،م���ن خ�ل�ال ّ
"�رشف ت�ضحية وفاء".

كرم

ب���دوره ،ر�أى ع�ض���و كتل���ة "القوات

اللبناني���ة" النائ���ب ف���ادي ك���رم � ّأن
"خط���اب �سليمان ي�ؤكد فعالً م�ضمون
خط���اب الق�سم ،ف�أو�ض���ح �أمورا ً كثرية
ح���ول دور اجلي�ش بعيدا ً م���ن �أي لغط،
ولف���ت �إىل �أ ّننا قد و�صلن���ا �إىل مرحلة
يتوج���ب علين���ا فيها �أخذ ق���رار جذري
ّ
يف م�س�ألة ال�سالح غري ال�رشعي من دون
ذرائع".

كرم لـ«الجمهورية»:
يؤكد فع ًال مضمون
خطاب القسم
"احل���ل يب���د�أ بت�ألي���ف
ولف���ت �إىل � ّأن
ّ
حكوم���ة �رسيع���اً ،وو�ض���ع ا�سرتاتيجي���ة
دفاعي���ة بنداً وحيداً عل���ى طاولة احلوار
الوطن���ي ،وبالت���ايل �أن يقتن���ع "ح���زب
اهلل" ب���� ّأن زمن �سالحه وزم���ن ا�ستخدامه
مل�شاري���ع �إقليمية قد انته���ى ،لي�صبح
ال�س�ل�اح حت���ت �إم���رة الدول���ة وال�شعب
اللبناين فقط ال غري".

شباب « 14آذار» يطلقون رحلة المليون توقيع
«بتحب لبنان َس ّلمو سالحك» ،تحت هذا الشعار أطلقت المنظمات الشبابية في قوى « 14آذار» أمس من
ِ
«البيال» العريضة المليونية ،في رحلة طويلة تع ُبر فيها كافة المناطق اللبنانية للحصول على مليون
توقيع ،بهدف نزع السالح غير الشرعي.
رينا ضوميط
@reina.doumit
aljoumhouria.com
@reinadoumit

جنح����ت ق����وى � 14آذار ع��ب�ر جمموع����ة
خطوات يف �إف�ش����ال املحاوالت الرامية �إىل
و�ضع امل�ؤ�س�س����ة الع�سكرية يف مواجهتها،
�سجلتها
و�أظه����رت � ّأن املالحظ����ات الت����ي ّ
ورفعتها �أت����ت انطالقا ً م����ن حر�صها على
ه����ذه امل� ّؤ�س�س����ة امل�ؤمتن����ة عل����ى �سيادة
لبن����ان و�أمن اللبناني��ي�ن .ويف هذا ال�سياق
جاءت خط����وة املنظم����ات ال�شبابي����ة �أم�س
ب�إطالقه����ا م����ن قاع����ة "البي����ال" توقي����ع
العري�ضة املليونية و�سط م�شاركة طالبية
و�شبابي����ة خرقها ح�ض����ور النائبني �شانت
جنجني����ان ،وخال����د زهرمان ال����ذي كان من
� ّأول احلا�رضي����ن ،وق����د ت�أخّ ر اللق����اء �ساعة
تقريب����ا ً ب�سب����ب توقّ ����ف ال�س��ي�ر عل����ى كلّ
الطرقات امل�ؤدية �إىل و�سط بريوت ب�سبب
االعت�صام الت�ضامني مع اجلي�ش اللبناين.
وقد �أ���ص�رّت املنظم����ات ال�شبابية على
ب����دء حملته����ا املليوني����ة يف عي����د اجلي�ش
بالذات وفا ًء لدوره وت�ضحياته ،واعتربت
ه����ذه املحط����ة م����ن املحط����ات الن�ضالية
وخط����وة على طري����ق الألف مي����ل لتحقيق
لحة
امل���ش�روع اال�ستقاليل الذي بات حاجة ُم ّ
لدى ال�شباب اللبناين.
�ص ّف����ارة االنطالق �إذاً �أعلنت عن انطالق
امل�سرية التي �ستج����ول يف كافة املناطق
اللبناني����ة ،والتي �ستتابع م����ع بداية العام

ويذكر
الدرا�سي يف املدار�س واجلامعاتُ .
� ّأن هذه احلمل����ة انطلقت بعد �أحداث عربا،
ع��ب�ر مواقع التوا�ص����ل االجتماع����ي � ،اّإل � ّأن
التجاوب ال�شعبي الكثيف دفع املنظمني
�إىل م� َأ�س َ�س ِته����ا ع��ب�ر حتويله����ا �إىل خطوة
ج ّدية-عملي����ة ،ف�ضالً عن � ّأن هذه اخلطوة،
وف����ق املنظّ م��ي�ن ،تفتح الب����اب من خالل
اجل����والت املناطقي����ة عل����ى التوا�صل مع
النا�����س ،كم����ا � ّأن التوقيع عل����ى العري�ضة
���ر حت����ى احل�ص����ول عل����ى ملي����ون
�سي�ستم� ّ
���م �إر�ساله����ا الحقا ً �إىل
�
يت
أن
�
على
توقي����ع،
ّ

جنجنيان لـ«الجمهورية»:
على السالح أن يكون
تحت سلطة الدولة
رئي�س اجلمهوري����ة وقائد اجلي�ش� ،إ�ضافة
�إىل اجلامعة العربية والأمم املتحدة.
فاحلمل����ة الت����ي تقوده����ا املنظم����ات
الطالبي����ة لي�س����ت يف �سي����اق خمتل����ف عن
ال�سي����اق ال����ذي ب����د�أت في����ه � 14آذار منذ
الع����ام  2005حت����ت �شع����ار "العب����ور �إىل
الدولة" ال����ذي يجب �أن يتحق����ق من خالل
جمموعة معطيات وعناوي����ن �أ�سا�سية هي
حماي����ة م�ؤ�س�س����ات الدولة ،وعل����ى ر�أ�سها
اجلي�ش اللبناين الذي يجب ان يكون قويا ً
موحداً ولديه الق����درة على املبادرة وعلى
ّ
قمع كلّ حم����اوالت الفتنة و�إفال�س الدولة
وتدهورها.

من�س����ق ع����ام
وي�ش���� ّدد يف ه����ذا الإط����ار ّ
�شب����اب "امل�ستقب����ل" و�س����ام �شبل����ي
لـ"اجلمهورية"عل����ى � ّأن "اجلي�ش هو خارج
التجاذب ال�سيا�س����ي واملزايدات ،ون�ؤمن
ب�أنه يجب حماي����ة اجلي�ش من كلّ ما ميكن
ان ي�سيء اىل دوره الوطني".
ويق����ول �شبل����ي" :تي����ار "امل�ستقب����ل"
ي�شكّ ل البيئة احلا�ضن����ة والعمود الفقري
للجي�����ش اللبناين ،وما ح�ص����ل يف � 7آب مع
فئ����ة م����ن اللبناني��ي�ن� ،أمت ّنى عل����ى الر�أي
الع����ام �أن ال يتكرر م����ع فئة �أخ����رى منهم،
فالظل����م الذي ح�ص����ل يف � 7آب املا�ضي ال
ميك����ن �أن نقبله يف � 7آب �آخر مع فئة �أخرى
من اللبنانيني"ّ � .أم����ا الكلمات التي �ألقاها
يف املنا�سب����ة م�س�ؤولو املنظمات الطالبية
يف "� 14آذار" ،ف�أكّ ����دت � ّأن "احلمل����ة هي يف
�إطار دعم اجلي�ش للقيام مبهماته ووحدته
وقدرته عل����ى �ضبط الو�ض����ع االمني على
كافة االرا�ضي اللبناني����ة وت�سليم ال�سالح
من كلّ الفئات".
ويف ال�سياق عين����ه �أ�شار رئي�س م�صلحة
طالب حزب "الوطني��ي�ن الأحرار" �سيمون
�رضغ����ام� ،إىل � ّأن "الفك����رة الأ�سا�سي����ة
للعري�ض����ة ه����ي �أن ميث����ل اجلي�����ش
وامل� ّؤ�س�س����ات االمني����ة اللبناني����ة فق����ط
ال�سلط����ة الأمني����ة الوحيدة عل����ى الأرا�ضي
اللبنانية" ،داعيا ً "كلّ من ي�ؤمن ب� ّأن القوى
ال�رشعية اللبنانية وحده����ا يجب �أن تتحكّ م
بال�سالح �إىل التوقيع".
واعترب رئي�س م�صلح����ة طالب "القوات
اللبناني����ة" ن����دمي يزب����ك � ّأن "العري�ض����ة

العريضة مستمرّ ة للحصول على مليون توقيع (ريشار سمّور)

�ست�ش����كّل �إثبات����ا ً لكلّ اللبناني��ي�ن وللر�أي
الع����ام ال����دويل ب�أ ّن����ه ال ي����زال يف لبنان من
يرف�ض����ون اخل�ضوع ل�سالح حزب اهلل ،الذي
ال ميثل اللبناني��ي�ن ،وال ُير�ضي طموحات
ال�شب����اب منه����م ،ب����ل ه����و ميثّل �إي����ران ال
ال�شعب اللبناين".
من جهت����ه ،قال رئي�����س م�صلحة طالب
ح����زب الكتائ����ب يو�سف عب����د الن����ورّ �" :إن
حملة اليوم �أتت متا�شيا ً مع خطاب رئي�س
اجلمهورية العم����اد مي�شال �سليمان ،حتى
���ول اجلي�ش م����ن موق����ع الدفاع عن
ال يتح� ّ

املواط����ن والوط����ن �إىل موق����ع الدفاع عن
نف�سه ،ولتك����ون حمل ًة ُتداف����ع عن اجلي�ش
ال �أن تق����ف �ض ّده ،وحتى ال ي�صبح مو�ضوع
�شماعة".
جمرد ّ
الدفاع عن اجلي�ش ّ
بدوره� ،ش���� ّدد النائب �شان����ت جنجنيان
لـ"اجلمهوري����ة" عل����ى � ّأن املطل����وب يف
احلالي����ة �أن يك����ون ال�سالح حتت
املرحل����ة
ّ
�سلط����ة واح����دة ه����ي الدول����ة وال�رشعي����ة".
وي�ضي����ف" :نطالب �أن تكون مثل � ّأي دولة
يف العامل� ،أي �أن ت�أخذ قرار ال�سلم واحلرب
و�أن يكون ال�سالح حتت �إمرتها".
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محليات

شطح من معراب :بديل سالم ليس من عندنا

أشاد مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الخارجية الوزير السابق محمد شطح بخطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
ً
ً
فعال كرئيس للجمهورية اللبنانية».
مشيرا الى أنه «كان يتحدث
في عيد الجيش،
ور�أى �شط���ح بع���د زيارت���ه رئي����س
حزب "الق���وات اللبناني���ة" �سمري جعجع
يف مع���راب �أم����س � ّأن خط���اب �سليم���ان
"كان ملفت���اً ،لي����س لأن���ه تط���رق �إىل
نق���اط ا�ستثنائي���ة ،ب���ل لأن���ه حتدث يف
�صمي���م الد�ستور اللبن���اين والأزمة التي
نعي�شه���ا ،فكالم���ه ميثاقي باعتب���ار �أن
البلد والتما�س���ك الوطني ال ي�ستقيمان،
�إلاّ من خ�ل�ال تطبيق الد�ست���ور" .وقال:
"حني تناول الرئي�س �سليمان �أهمية دور
امل�ؤ�س�س���ة الأمنية و�رضورة �أن تكون هي
الناظمة الوحيدة للقوة وا�ستعمال القوة
وال�سالح ،ف�إن كالمه غري فئوي �أو غريب

الراعي :شريعة الغاب
تمنع قيام لبنان

السنيورة التقى
مسؤولين إماراتيين
جعجع مستقب ًال شطح (ألدو أيوب)

تواف���ق وطن���ي كب�ي�ر طامل���ا �أن هن���اك
منظوم���ة ع�سكري���ة لبناني���ة يف �سوري���ا
وازدواجية يف ا�ستعم���ال القوة" ،معترباً
�أن "غياب التوافقات املطلوبة �سيمنعنا
م���ن التو�ص���ل اىل حكوم���ة ائتالفي���ة،
فالكالم ع���ن حكوم���ة حما�ص�صة ووحدة
وطنية ه���و حديث غري واقعي .وبالتايل،

ل���ن ن�شهد حكومة م���ن هذا الن���وع لأنها
�ستكون حكومة كذب عل���ى النا�س ،ويف
حال ولدت فلن تعي�ش".
وعن دعوات رئي�س جمل�س النواب نبيه
بري �إىل الرئي�س �سعد احلريري بالعودة
ّ
اىل لبنان لرت�ؤ�س حكوم���ة جديدة ،قال:
"ن�ت�رك م�س�ألة الع���ودة �إىل لبنان يف يد

الرئي����س احلريري العتبارات يعرفها هو
وحده ،فهي يف يد فريق معني ولأ�سباب
يعلمه���ا جمي���ع اللبنانيني" ،م�ؤك���داً �أن
احلريري "م���درك �أن الرئي�س متام �سالم
ه���و ال�شخ�ص املنا�س���ب لت�أليف حكومة
م���ن النوع الذي تكلمنا عنه ،والبديل عن
�سالم لن يكون من عندنا".

«المفرقعات» ُتف ِّ
جر إحتفال ساحة الشهداء
مي���ر الإحتف���ال الت�ضامن���ي م���ع
مل
ّ
اجلي�ش يف �ساح���ة ال�شهداء على خري� ،إذ
وقع انفجار ،من اجله���ة البحرية لو�سط
بريوت ،نتيجة خلل يف اطالق مفرقعات
ناري���ة� ،أ�سف���ر ع���ن مقت���ل �شخ�ص�ي�ن
وا�صابة � 3آخرين ،و�ساد الهلع �صفوف
املحت�شدين.
ويف التفا�صيل � ّأن �أ�شخا�صاً� ،أ�صيبوا
خالل حت�ضريه���م الط�ل�اق املفرقعات
الناري���ة بع���د انتهاء االحتف���ال اخلا�ص
بعيد اجلي����ش ،حيث انفج���رت اال�سهم
قب���ل �إطالقه���ا ،يف �إح���دى ال�ساح���ات ،
مم���ا �أدى �إىل مقتل �شخ�ص�ي�ن ،و�إ�صابة
ثالث���ة بح���روق خمتلف���ة .وعل���ى الفور،
ح�رضت �سي���ارات الدفاع املدين وعملت
عل���ى اطفاء النريان ،فيم���ا نقلت وحدة
اال�سعاف واالنقاذ يف فوج اطفاء بريوت
اجلريحني ني���ازي حنقري وب�شري زعرور،
اىل م�ست�شف���ى اجلعيت���اوي .و�أكد فوج
اطفاء ب�ي�روت ال�سيطرة عل���ى احلريق،
حيث حا�رصت � 4سي���ارات تابعة للفوج
النريان و�أخمدتها من اجلهة البحرية.
نظ���م ،و�سط تدابري
وكان االحتف���ال ّ
وفرتها وح���دات اجلي�ش املعززة
�أمنية َّ
بالآلي���ات وق���وى الأم���ن ،وف���ا ًء لدم���اء
�شه���داء اجلي����ش وت�ضحيات���ه حت���ت
�شع���ار "ال�شع���ب يري���د اجلي����ش" .وقد
حمل امل�شاركون �أعالم���ا ً لبنانية و�أعالم
ع�سكريني
اجلي�ش ،ا�ضاف���ة اىل �ص���ور
ّ
�سقط���وا يف مع���ارك خمتلف���ة� ،آخره���ا
مع���ارك ع�ب�را .وح��ض�ر الإحتف���ال ممثل
البطري���رك امل���اروين الكاردين���ال مار
ب�شارة بطر�س الراع���ي املطران اليا�س
ن�صار� ،إ�ضاف���ة �إىل �شخ�صي���ات روحية
من كل الطوائ���ف ،وفاعليات اجتماعية
و�سيا�سي���ة واقت�صادي���ة واعالمي���ة
ومواطنني.
و�ألقى جن���ل ال�شهيد الل���واء فرن�سوا
احل���اج �إيل���ي احل���اج ،كلمة ق���ال فيها:

لقاءات ومواقف

حيا البطريرك امل���اروين الكاردينال
ّ
م���ار ب�ش���ارة بطر����س الراع���ي اجلي����ش
اللبن���اين يف عيده ،معت�ب�راً �أن ّه «�ضمانة
وحدة لبن���ان وعي���ده هو عي���د كرامتنا
و�ضمانة وجودنا» ،معترباً �أنه «�إذا بقينا
يف �رشيع���ة الغاب ،ف� ّإن لبنان لن يقوم».
ان
�آم�ل� ًا يف �أن «ي���درك رج���ال ال�سيا�سة ّ
مق�سما ً» .وقال
البلد ال ميكن ان
ي�ستمر ً
ّ
خالل ا�ستقباله يف الدمي���ان �أم�س ،وفد
اجلامع���ة اللبنانية الثقافي���ة يف العامل:
«هن���اك جه���ل يف لبن���ان ال �سيم���ا على
ال�صعي���د ال�سيا�سي ،الأم���ر الذي يجعل
االنق�سامات ت�سود».

«خطاب سليمان الفت
وميثاقي ألنه تحدث
في صميم الدستور»
�أو يخ�ص فريقا ً من الأفرقاء" ،معترباً � ّأن
�سليمان "يحاول التو�صل �إىل متا�سك يف
ال�سلطة التنفيذية ،مع العلم �أن التوافق
بالن�سب���ة �إلين���ا مفق���ود ب�ي�ن الفئ���ات
اللبناني���ة .وانطالق���ا ً م���ن ه���ذا الواقع،
ق�ص���د الرئي����س بكالمه ت�ألي���ف حكومة
حيادية للقيام مبهماته���ا وواجباتها يف
ظل غياب التوافق ال�سيا�سي".
و�أك���د �شط���ح ان���ه "ال ميك���ن ح�صول
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"ننحن���ي الي���وم يف وقف���ة ت�ضام���ن،
لنق���ول كفى دم���اء ،وهي �رصخ���ة تخرج
م���ن القل���وب واحلناج���ر� .إن ر�أ����س
االرهاب يج���ب �أن يقطع وكذلك فكره،
وكل من
فاملتواطئ مع االرهاب خائنّ ،
ميوله هو �رشيك".
م���ن جهت���ه� ،أو�ضح ن�ص���ار "�أننا جئنا
لنق���ف وقفة �إجالل وخ�شوع �أمام �شهداء
اجلي�ش الذين �سقطوا يف �سبيل الوطن،
ولن�ؤك���د وقفتنا مع ه���ذا اجلي�ش الذي
ي�ض���م ابناءنا م���ن كل لبن���ان .ويف هذا
ّ
الوق���ت ،نق���ول لل�سيا�سي�ي�ن كفّ ���وا
ا�ساءاتكم عنه و�أوقفوا ممار�ساتكم".
ب���دوره� ،ألق���ى ال�شي���خ نزي���ه �صعب
كلم���ة طائفة املوحدين ال���دروز فقال:
"�أن تتكل���م يف االول م���ن �آب يف عي���د
اجلي����ش ،يعني �أنك م���ن جهابذة االدب
ومعجم م���ن معجم املف���ردات ،وجتتنح
ال�صف���اء لتنحني �إجالالً �أم���ام ال�شهادة،
�شهادة اجلي�ش".

الحريري زارت « 14آذار»:
لعملية إنقاذية كبرى

وسط بيروت

«حزب اهلل» زار المفتي :لعزل لبنان عن أزمات المنطقة

عر�ض وفد من �أع�ضاء املجل�س ال�سيا�سي يف «حزب اهلل»
برئا�سة رئي�س املكتب ال�سيا�سي �إبراهيم �أمني ال�سيد مع
مفتي اجلمهورية ال�شيخ حممد ر�شيد قباين ،للتطورات
ال�سيا�سية وتداعيات القرار الأوروبي على لبنان.
و�أكد ال�سيد � ّأن «حزب اهلل» يعمل مع كل الأفرقاء يف
لبنان من �أجل عزله عن الأزمات التي حتيط به ،واملبادرة
اىل التوافق على ما ميكن �أن يتفق عليه اللبنانيون لبناء
البلد مبا يحفظ لبنان ويحميه ويجعله بلداً م�ستقراً مبعزل
عن االحداث والتطورات يف املنطقة».
و�أكد �أن ال انعكا�س للقرار االوروبي على ت�أليف
احلكومة ،و�إن كان البع�ض يريد �إ�ضافة هذا القرار اىل
بع�ض �أدبياته ال�سيا�سية التي تتحدث عن ت�أليف احلكومة
اجلديدة» ،م�شرياً اىل � ّأن «مو�ضوع احلكومة مف�صول عن
هذا الأمر بالكامل ،واحل�سابات التي حتول دون ت�أليفها،

�أج����رى رئي�����س كتل����ة «امل�ستقبل»
الرئي�����س ف�����ؤاد ال�سني����ورة �سل�سل����ة
لق����اءات يف اب����و ظب����ي� ،شمل����ت ع����دداً
كبرياً من امل�س�ؤولني يف دولة االمارات
العربية املتح����دة .فالتقى غروب ام�س
الأول اىل مائ����دة االفط����ار نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة يف
دولة االمارات العربية املتحدة ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان ،وعر�ض معه
للأو�ض����اع العربية ومل�شاري����ع تنفذها
وتتوالها دولة االمارات يف لبنان.
ث����م بح����ث م����ع وزي����ر خارجي����ة دولة
االم����ارات ال�شي����خ عب����داهلل ب����ن زايد �آل
نهي����ان ،يف �أو�ضاع املنطقة من خمتلف
جوانبها والآفاق املطروحة وامل�سارات
املفتوحة على امل�ستوى العربي.
والتقى ال�سني����ورة �أي�ض����ا ً م�ست�شار
االمن الوطن����ي ال�شيخ هزاع بن زايد �آل
نهيان ،ث����م ممثل احلاك����م يف املنطقة
الغربي����ة ال�شي����خ حم����دان بن زاي����د �آل
ولبى دع����وة ويل عهد امارة ابو
نهيانّ ،
ظبي رئي�س املجل�����س التنفيذي المارة
اب����و ظب����ي ال�شي����خ حمم����د بن زاي����د �آل
نهيان.

داخلية يف بع�ضها ،ولكن هناك اعتبارات وح�سابات
خارجية معينة».
و�أكد «�أننا ال ن�ضع عوائق �أمام الت�أليف« ،لكن الآخرين
هم الذين ي�ضعون ال�رشوط التعجيزية ،وهي ت�شكل
واجهة معينة ،ولي�ست حقيقية لأن الذين ي�ضعون هذه
ال�رشوط يريدون تغطية القرارات واالرتباط بالقرارات
اخلارجية التي لها ح�ساباتها يف ت�أليف احلكومة يف
الداخل».
من جهة �أخرى ،تبينّ �أن اخلالف داخل دار الفتوى بل َغ
م�ستوى غري م�سبوق ،حيث �أدىل م�صدر قريب من املفتي
مبعلومات عن مواقفه ليتبينّ بعدها � ّأن امل�صدر قريب
ج�سديا ً من املفتي ولي�س �سيا�سيا ً وال فكرياً ،وبالتايل
توجهات
ف� ّإن املعلومات التي �أدىل بها ال ُتعبرّ عن ّ
املفتي وال تر�ضيه حتماً ،فاقت�ضى التنويه.

يف �إط����ار جوالته����ا عل����ى القي����ادات
ال�سيا�سية ،زارت النائب بهية احلريري
مق����ر االمانة العام����ة لق����وى "� 14آذار"،
�شاك����رة لأع�ض����اء الأمان����ة "اختياره����م
جمدلي����ون لعق����د اجتماعه����م ووقفتهم
امل�رشف����ة اىل جان����ب مدين����ة �صي����دا"،
م�ش����ددة على � ّأن "�أح����داث �صيدا ق�ضية
وطنية ولي�ست ق�ضية حملية".
و�أك����دت �أهمي����ة "الهوي����ة الوطني����ة
الت����ي ال ن�سم����ح �أن تهتز ،لأنه����ا الثورة
احلقيقي����ة بالن�سبة لن����ا" .وقالت" :كان
النقا�����ش رفيع����ا ً وعميق����ا ً وواع����داً ،فيه
الكث��ي�ر م����ن االرادة والت�صمي����م عل����ى
املب����ادرات املتع����ددة لعملي����ة انقاذية
ك��ب�رى ي�ستفي����د منه����ا اللبناني����ون
ولبن����ان" ،م�ش��ي�رة �إىل � ّأن "القي����ادة يف
�أي����دي اللبنانيني انف�سهم ويف �أيدي كل
مواط����ن لبناين ل����ه حق املب����ادرة لإنقاذ
بل����ده ولت�أكي����د عالقت����ه بدولت����ه ،وهو
ممك����ن ان يك����ون خارج احلكوم����ة امنا ال
نري����د �أن يعترب �أي مواط����ن نف�سه خارج
الدولة".
�إىل ذل����ك ،التق����ت احلري����ري املدير
العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة.
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أمن وعدل

قاتل ج ّمو ُيم ّثل الجريمة :لست نادماً

من دون وجل وال ندمّ ،
مثل
علي يونس جريمة قتل محمد
ضرار جمّ و ،وسط إجراءات
ً
تحسبا لردود
أمنية مشددة،
فعل إنتقامية.
الصرفند  -علي داود

ح��ض�ر عل���ي يون����س املته���م بقت���ل
زوج خالت���ه ال�صح���ايف ال�س���وري حممد
��ض�رار جمو ،بتحري�ض م���ن �سهام زوجة
ال�ضحية ،اىل م�رسح اجلرمية �أم�س و�سط
�إجراءات �أمنية م�شددة من اجلي�ش وقوى
الأم���ن الداخل���ي .وم ّثل جرمي���ة القتل
الت���ي اقرتفه���ا يف  17مت���وز املا�ضي
مب�شارك���ة خاله بدي���ع ،يف منزل جمو يف
�ضه���ور ال�رصفن���د يف ح�ض���ور املدعي
العام الإ�ستئن���ايف يف اجلنوب القا�ضي
�سمي���ح احلاج وقا�ض���ي التحقيق الأول
يف اجلنوب منيف بركات.
وق���د �أُح�رض علي ب�سي���ارة للم�ساجني
م���ن �صي���دا وه���و مع�ص���وب العينني
ويرت���دي درع���ا ً واقي���ا ً م���ن الر�صا�ص
لت�أمني �سالمته ،ومل يتم �إح�ضار �سهام
وبدي���ع .وترافقت العملية م���ع انت�شار
كثي���ف للجي����ش اللبناين ال���ذي فر�ض
�إج���راءات م�ش���ددة يف حمي���ط امل���كان
حت�سبا ً لوقوع ردود فعل �ضد علي.
جم���و ب�سالحه
واع�ت�رف عل���ي بقت���ل ّ
م���ن ن���وع كال�شنك���وف ،وب�أن���ه اطل���ق
علي���ه كل الر�صا�ص���ات الت���ي كان���ت
يف خم���زن الكال�شينك���وف وعددها 26
ورد عل���ى ا�سئل���ة القا�ضي
ر�صا�ص���ةّ .

خالل تمثيل الجريمة (علي داود)

بركات� ،شارحا ً طريق���ة قتله مب�شاركة
و�سمع ي���ردد �أمام القا�ضي
خاله بديعُ ،
والعنا��ص�ر الأمني���ة" :مل اخج���ل ،ر�أ�سي
مرف���وع وغ�ي�ر خائ���ف ،وال �أح���د يعرف
جمو".
ّ
من جهته� ،أكد بركات �أن "ال خلفيات
�سيا�سي���ة للجرمي���ة" ،وق���ال" :تمُ َ ّث���ل
اجلرمي���ة ليك���ون النا����س عل���ى اطالع
وبينة ،كيف � ّأن حقيقة االمر ك�شفت يف
ّ
النهاي���ة ،و� ّأن الق�ضاء واالجهزة االمنية
عني �ساهرة ملالحقة مرتكبي اجلرائم".
و�أو�ضح � ّأن "اجلرمي���ة قيد التحقيق
ال��س�ري ،وال تعل���ن النتائ���ج اّال مبوجب
ّ
الق���رار ال�صادر عن قا�ض���ي التحقيق،

واحلقيق���ة خمتلف���ة كليا ً عم���ا �أُذيع يف
االعالم الواجب عليه ان يكون م�س�ؤوالً،
لأنه ال يجب �إ�صدار �أمور غري �صحيحة ال
تك���ون مواكبة للحقيقة ،بهدف حتقيق
�سبق اعالمي".
وع���ن ت�رسي���ب التحقيق���ات ،لف���ت
بركات اىل �أنه "عندما �رسبت التحقيقات
مل يكن حتت ا�رشاف الق�ضاء ،والت�رسيب
ح�صل من القوى االمنية".
كذل���ك ح��ض�ر اىل م��س�رح اجلرمي���ة
مدي���ر ف���رع املخاب���رات يف اجلن���وب
العمي���د عل���ي �شحرور ،املحام���ي العام
اال�ستئن���ايف رهي���ف رم�ض���ان ،رئي����س
مكتب االمن الع���ام يف اجلنوب املقدم

ف���وزي �شمعون ،قائد �رسية درك �صيدا
املقدم ح�س�ي�ن ع�سريان� ،آم���ر ف�صيلة
درك عدل���ون النقي���ب ع�ص���ام عبداهلل،
وعدد كب�ي�ر من املواطن�ي�ن من اهايل
البلدة.
اىل ذل���ك� ،أ�ص���در ب���ركات ،مذكرات
توقي���ف وجاهي���ة يف ح���ق كل من علي
خلي���ل يون����س ،وبدي���ع حمم���د يون����س
و�سه���ام حممد يون����س ،يف جرمية قتل
حمم���د �رضار جم���و ،وذلك ا�ستن���اداً اىل
امل���واد  549عقوب���ات و� 72أ�سلح���ة،
بالن�سب���ة اىل املدع���ى علي���ه الأول،
وامل���ادة  219/549عقوبات بالن�سبة
اىل املدعى عليهما الثاين والثالث.

وكر التمساح أصبح معروفاً
للي����وم ال�ساد�س على الت����وايل ،ت�ستمر
اجله����ود الآيل����ة للقب�����ض عل����ى مت�س����اح
نهر ب��ي�روت ،ولك����ن حتى الآن ب����اءت كل
املح����اوالت بالف�ش����ل .ويف ال�سي����اق عينه،
زار وزي����ر الأ�شغ����ال العام����ة والنق����ل يف
حكوم����ة ت�رصيف الأعمال غ����ازي العري�ضي
املوقع ،حيث �إطل����ع على �آخر امل�ستجدات
من رئي�س وحدة الإنقاذ البحري يف الدفاع
املدين �سم��ي�ر يزبك .و�أفاد عن�رص من فوج
حر�����س بريوت ،ال����ذي يعمل عل����ى م�ؤازرة
وح����دة الإنق����اذ وت�أمني املنطق����ة� ،أنه مت
معرفة الوكر الذي ي��ت�ردد اليه التم�ساح،
يف م����كان ترابي قرب �س����وق ال�سمك ،ومت

مكان مخصص للتمساح
في عاليه ،حتى نقله
الى خارج لبنان
م�شاهدة �آثار �أق����دام التم�ساح حول الوكر.
جت����در الإ�شارة �إىل �أنه للي����وم الثالث على
الت����وايل ،مل يخرج التم�ساح من املياه ،كما
�أنه مل يرتدد اىل املكان الذي كان يق�ضي
فيه حواىل ال�ساعتني يوميا ً يف �أعلى م�صب
النه����ر ،حي����ث كان قد مت ن�ص����ب الأفخاخ
للإيق����اع ب����ه .كم����ا مت جل����ب العدي����د من
الأفخاخ اجلديدة لزرعها يف النهر ،ما يزيد
من �إحتمال وقوع التم�ساح يف �رشك �إحداها.
ويتم العم����ل على �أ�سا�س وج����ود �أكرث من
مت�ساح يف النهر ،بعد ر�صد مت�ساح �آخر من
قبل وح����دة الإنقاذ �أثن����اء قيامهم بعملية
م�سح للنهر منذ �أي����ام .ومت حت�ضري مكان
خم�ص�ص للتم�ساح بع����د القب�ض عليه ،يف
منطق����ة عالي����ه ،ي�ستقر فيه����ا ،ريثما يتم
بعدها نقله اىل خارج لبنان ،وذلك بح�سب
رئي�سة جمعي����ة ""Animals Lebanon
لنا اخلليل با�شا.

فاعليات وحوادث

مشتبه به في تفجير
بورغاس عاد إلى لبنان؟
ن�رش موق����ع �إخب����اري بولن����دي تقريراً
ذك����ر في����ه � ّأن رجالً ُي�شتب����ه يف م�شاركته
بتدب��ي�ر تفج��ي�ر احلافل����ة يف مدين����ة
بورغا�����س البلغارية عل����ى �ساحل البحر
اال�سود العام املا�ضي� ،سافر �إىل لبنان
قبل يومني م����ن الهجوم الذي قتل فيه
خم�سة �إ�رسائيليني و�سائقهم.
ولفتت وكالة «فران�س بر�س» اىل � ّأن
موق����ع «تي يف �إن  .24بي �إل» البولندي
ان
���م م�ص����ادره ،لكن����ه �أ�ش����ار اىل ّ
مل ي�س� ِّ
ميالد ف����رح ( 32عاما ً) وه����و او�سرتايل
جواً من العا�صمة
من �أ�صل لبناين� ،سافر ّ
البولندي����ة وار�س����و� ،إىل ب��ي�روت يف 16
ان فرح،
متوز  .2012ولفت املوقع اىل ّ
املع����روف �أي�ضا ً ب�إ�س����م ح�سني ح�سني،
توجه يف وق����ت �سابق من الي����وم نف�سه
ّ
م����ن ب����راغ �إىل وار�سو على م��ت�ن طائرة
اجلوية البولندية.
تابعة ل�رشكة لوت ّ

قتيل وجريح
وتوقيف قتلة ع ّلوه
تويف الفت����ى غ�سان ب�س����ام ابو حيدر
( 13عاما ً) غرقا ً داخ����ل احد املنتجعات
عن����د �ساحل جونية .فيم����ا �أُ�صيب يحيى
املر ،بج����روح جراء انفج����ار �شحنة
خال����د ّ
ذخرية م����ن خملفات احلرب داخل �إحدى
ور�ش البناء يف بلون����ة� .إىل ذلك ،افادت
م�ص����ارد �أمني����ة "اجلمهوري����ة" ب�أن����ه مت
توقي����ف كل م����ن ال�سوريني ف����واز .ح،
وب�ش����ارة �إ .للإ�شتباه ب�ضلوعهما يف قتل
ح�س����ن عل����وه ( 50عام����ا ً) ال����ذي وجدت
جثته قبل يومني يف �إحدى �أقنية الري يف
بلدة الدلهمي����ة يف البقاع االو�سط .وقد
اع��ت�رف املوقوف����ان مبا ن�س����ب اليهما،
وتبينّ �أن ال�ضحية من �سكان بلدة طليا
يف بعلب����ك ،وق����د �أكّ د الطبي����ب ال�رشعي
الذي ك�شف على اجلثّة� ،أن الوفاة ناجتة
عن تلقّي علوه طعنات ع ّدة بال�سكاكني
يف معظم انحاء ج�سمه.

حراك في طرابلس
دعماً لريفي
�شهدت مدينة طرابل�س حراكا ً لبع�ض
م�ؤي����دي املدي����ر الع����ام ال�ساب����ق للأمن
الداخل����ي الل����واء �أ���ش�رف ريف����ي ،الذين
قطعوا م�ستديرة �أبو علي لدقائق ع ّدة،
معربني عن ا�ستنكارهم لعدم التجديد
لريف����ي� ،أُ�س����و ًة بالتمدي����د للعماد جان
قهوجي واللواء وليد �سلمان.

الوزير العريضي يزور الموقع

الخطف مقابل فدية ...تابع

عاد �شبح اخلطف مقابل فدية
جمدداً ،بحيث ادعى �أم�س ال�سوري
ب�شري جمال عبدالنا�رص عموريّ � ،أن
�أربعة م�سلحني ي�ستقلون �سيارة
"ني�سان التيما" كحلية ،خطفوا والده
جمال عبد النا�رص عموري ( 53عاماً)
من موقف �سيارات م�شاريع غزالة
ال�سكنية ،املحاذية ل�سوبرماركت
غزالة ،يف جديتا (ق�ضاء زحلة) ،اثناء
وفروا به اىل جهة
عودته اىل منزله ّ
جمهولة.
والحقاً ،تلقَّت عائلة املخطوف
�إت�صاالً من رقم خا�ص ،طلب فيه
املت�صلون فدية مقدارها � 500ألف
دوالر امريكي ،مقابل الإفراج عن
جمال.
وم�ساء ،خطف �شبان من عر�سال

املواطن يو�سف املقداد ،الذي
يعمل يف جمال التهريب ،فيما كان
ي�شرتي الب�ضائع من البلدة ،وذلك
رداً على عملية �سلب �سابقة ي ّتهم
فيها �أهايل عر�سال �شبانا ً من �آل
املقداد .ورداً على خطف يو�سف،
خطف �أ�شخا�ص �شخ�صني من
عر�سال �أثناء مرورهم يف بلدة مقنة.
و�أفادت م�صادر �أمنية "اجلمهورية"
�أن خلفيات اخلطف هي عمليات
التهريب يف املنطقة.
�إىل ذلك ،وقع خالف بني �أفراد
من عائلة جعفر يف حي ال�رشاونة
يف بعلبك ،ما لبث �أن حتول �إىل
�إ�شتباكات بالأ�سلحة الر�شا�شة تخ ّلله
�إطالق قذائف �صاروخية .وعلى الأثر
توجهت فرقة من اجلي�ش اللبناين

�إىل املنطقة حيث عملت على تهدئة
الأو�ضاع .و�أفادت م�صادر �أمنية
"اجلمهورية" � ّأن اخلالف وقع نتيجة
توقيف �شخ�ص من �آل جعفر �شخ�صا ً
من �آل �شقري كان يتوجه �إىل منزل
�أحد الأ�شخا�ص من عائلة جعفر
نف�سها.
ي�ستمر خطف
يف موازاة ذلك،
ّ
غريغور �سو�شيان ،يف بلدة فليطة
ال�سورية ،التي قطع �أهايل عر�سال
طريقها من جرود بلدتهم احتجاجاً.
وقالت م�صادر اهايل عر�سال
لـ"اجلمهورية" � ّإن خاطفي �سو�شيان،
هم �سوريون ،وقد خطفوه بق�صد
طلب الفدية املالية ،م�ؤكّ دة �أن
الأهايل ينوون موا�صلة الإحتجاج
حتى الإفراج عنه.

إستنفار إسرائيلي
قبالة الوزاني
ن��ش�ر اجلي����ش الإ�رسائيل���ي �آليات���ه
املدرع���ة ،يف حماذاة ال�سي���اج التقني
للغجر املحتلة قبالة جمرى ومنتزهات
نه���ر ال���وزاين� ،أثناء رف���ع «حزب اهلل»
جداري���ة �ضخم���ة ع�شي���ة �إحي���اء «يوم
القد����س» ،وجاب���ت جيب���ات الهام���ر
اخلط احل���دودي ،تزامنا ً مع جولة وفد
ع�سك���ري �إ�رسائيلي رفي���ع على اخلط
�سجل انت�شار
احلدودي .يف املقاب���لُ ،
للجي����ش اللبن���اين و»اليونيفي���ل»
وح�ض���ور ملراقبي الهدن���ة والإرتباط
الدولي�ي�ن ،عن���د التل���ة امل�رشفة على
جمرى النهر.
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كنعان لـ«الجمهورية» :نعيد صياغة «السلسلة» من جديد
كشف رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب النائب ابراهيم كنعان أن اللجنة تعيد صياغة
ً
نظرا للنواقص والتمايز فيها .واعتبر أن عدم اقرار السلسلة يهيئ
السلسلة من جديد ،اذ يستحيل السير بها كما وردت من الحكومة
لقنبلة اجتماعية.

درس مشروع قانون
االيجار التملكي

ايفا أبي حيدر
@eva.abihaydar
aljoumhouria.com
@evaabihaydar

�أك����د رئي�����س اللجنة الفرعي����ة املنبثقة
عن اللج����ان امل�شرتك����ة لدرا�س����ة �سل�سلة
الرت����ب والرواتب النائ����ب ابراهيم كنعان
ان ال مماطل����ة او ت�سوي����ف يف در�����س ملف
�سل�سلة الرت����ب والروات����ب خ�صو�صا ً وان
اللجن����ة تق����وم بنف�����ض م���ش�روع �سل�سل����ة
الرت����ب والروات����ب كما اتى م����ن احلكومة،
فنحن نعد "ال�سل�سلة" من جديد ،بناء على
االعرتا�ضات الكثرية التي رافقتها.
وتوج����ه اىل م����ن ينتق����د ه����ذا الت�أخ��ي�ر
(املق�ص����ود هيئ����ة التن�سي����ق) بالق����ول:
هناك اعرتا�ض عل����ى م�ضمون "ال�سل�سلة"
م����ن قب����ل كل االط����راف م����ن الهيئ����ات
االقت�صادي����ة ومن هيئة التن�سيق ،وال �أحد
موافق عل����ى ال�صيغة النهائي����ة لل�سل�سلة
كم����ا �أتت من احلكومة .فكيف نقر �سل�سلة
ال �أح����د يواف����ق عليه����ا؟ ال �سيم����ا هيئ����ة
التن�سيق التي تطالبن����ا ب�إعادة �صياغتها
على خلفية توحيد املعايري واعادة در�س
ال����واردات وع����دم ت�ضمينه����ا اال�صالحات
التي �سبق وحتدثت عنها احلكومة .اما اذا
كانوا يف�ضل����ون اق����رار ال�سل�سلة كما هي
فليعلمونا.
و�أك����د لـ"اجلمهوري����ة" �أن العم����ل الذي
قام����ت ب����ه اللجن����ة خ��ل�ال الع�رشي����ن يوما ً
املا�ضي����ة �أقل ما ُيقال في����ه �أنه مفيد جداً
بالن�سبة اىل لبنان واال�صالحات والواردات
التي بد�أنا ب�إقرارها.
اما ع����ن �أب����رز املطبات الت����ي تواجهها
اللجن����ة يف ه����ذا امللف ،فق����ال :كل �شيء.
امل���ش�روع كما �أر�سل م����ن احلكومة ال ميكن

تابعت اللجنة الفرعي���ة املنبثقة من
اللج���ان النيابي���ة امل�شرتك���ة واملكلفة
در�س م�رشوع القان���ون املتعلق بااليجار
التملك���ي اجتماعاته���ا ،وعق���دت جل�سة
ام�س يف جمل�س النواب ،عر�ضت خاللها
مفاهي���م ال�سيا�سة اال�سكاني���ة املتبعة
يف دول خمتلف���ة وطريق���ة التعام���ل
م���ع القط���اع اخلا����ص يف ه���ذا املجال،
وخ�صو�صا ان اللجنة �سبق لها ان عقدت
لق���اءات عدة مع جتار البن���اء وا�ستمعت
اىل �آرائهم.
وقررت متابعة در�س امل�رشوع ومواده
وادخال التعديالت الالزمة عليه.

مشروع السلسلة يُنجز في ايلول(ريشار سمور)

ال�س��ي�ر في����ه .يف ال�سل�سل����ة نف�سه����ا متايز
كبري بني اال�سالك وب��ي�ن اجلي�ش واالدارة
واملعلم��ي�ن ...ويف ال�سل�سل����ة م�ص����ادر
اي����رادات غري حم����ددة وغري مق���� ّدرة .نحن
نعي����د جتهي����ز ال�سل�سل����ة من جدي����د .وقد
كلف����ت للمنا�سب����ة خ��ب�راء للعم����ل عليه����ا
وطلب����ت بع�����ض امل�ؤ���ش�رات االقت�صادي����ة
م����ن م���ص�رف لبن����ان للبن����اء عل����ى قاع����دة
علمية ولي�س ا�ستن�سابي����ا ً .كما نعمل على
حتدي����د حقوق القطاع الع����ام يف معزل عن
االمكان����ات ،للت�أكيد �أن حتى يف ظل غياب
االمكان����ات الي����وم فه����ذه احلق����وق يجب
اعطاءها والعمل عليها.
�أ�ض����اف :ال ميك����ن ان ن�ستم����ر يف و�ضع
ال�رضائب والزيادات يف حني �أن االمكانات
اىل تراج����ع والف�ساد واله����در م�ست�رشيان،
ل����ذا طالب����ت ب�إج����راء بع�����ض اال�صالح����ات

ونح����ن عمل على �إع����داد �سل����ة ا�صالحات،
و�س�أحوله����ا اىل م�شاري����ع قوانني واحلقها
مب���ش�روع ال�سل�سلة .وتابع :ذك����ر يف م�رشوع
ال�سل�سل����ة انه����ا مرفقة ب�إ�صالح����ات ،لكن
تب��ي�ن لنا الحقا ً انها كما وردت مل تت�ضمن

«الحكومة أرسلت
مشروع السلسلة خالياً
من االصالحات»
اي ا�صالحات ،فبادرن����ا اىل �إعداد البع�ض
منها.
�سيتم االنتهاء
أنه
�
أكيده
�
ت
كنعان
د
د
وج
ّ
ّ
من اعداد ال�سل�سلة اجلديدة يف ايلول رغم
�أن هذا الوقت هو تعجيزي.

ورداً عل����ى �س�����ؤال ،عم����ا اذا الوقت يف
الظروف احلالي����ة منا�سبا الق����رار �سل�سلة
الرت����ب والروات����ب بغ�����ض النظ����ر عما اذا
كانت حمقة ،ق����ال :الدولة اهملت الزيادة
للقط����اع العام منذ الع����ام  ،1998يف حني
يج����ب زيادتها كل عامني .ويف حال تريثنا
يف اقرارن����ا فنحن نهيئ لقنبل����ة اجتماعية
�ستطاول االدارة اللبنانية كلها.
وع����ن دعوة الوزي����ر نحا�����س اىل ت�أجيل
اق����رار ال�سل�سلة يف ظل الظ����روف الراهنة،
ق����ال :احلكوم����ة هي م����ن ار�سل����ت م�رشوع
ال�سل�سلة ،ملا �أر�سلوها �إذاً؟
و�أو�ض����ح رداً عل����ى �س�ؤال ان����ه ال ميكن
للجن����ة �أن تو�صي بت�أجيل اق����رار ال�سل�سلة
امنا ه����ي تقوم ب�إع����داد م�شاري����ع قوانني
لل�سل�سل����ة وعلى املجل�س النيابي �أن يقرر
يف م�صريها.

الزراعة العضوية :كيف نستفيد من التجربة الدنماركية؟
يف وقت بات����ت الزراعة الع�ضوية قطاع
الأغذي����ة الأ�رسع من����واً يف الع����امل من حيث
ا�ستخدام الأرا�ض����ي وحجم ال�سوق� ،أقامت
كلية الزراعة والعلوم الغذائية يف اجلامعة
الأمريكي����ة  -وح����دة البيئ����ة والتنمي����ة
امل�ستدام����ة (  -) ESDUيف ب��ي�روت،
ن����دوة «الزراع����ة الع�ضوية :وجه����ة النظر
الدمناركية والتحديث اللبناين».
عق����دت الن����دوة برعاي����ة ال�سف��ي�ر
الدمنارك����ي يف لبن����ان ج����ان ت����وب
كري�ستن�س����ن ،وذكّ ����رت بتاري����خ الزراع����ة
الع�ضوية يف لبنان الذي يعود اىل �سنوات
عدي����دة ،حني �أخ����ذت اجلامع����ة الأمريكية
يف ب��ي�روت ( )AUBزم����ام املب����ادرة يف
ت�شجيع "ال�سل����ة ال�صحية" ،وه����و امل�رشوع
ال����ذي يه����دف �إىل حت�سني �سب����ل معي�شة
املزارع��ي�ن اللبناني��ي�ن يف املناط����ق
الريفي����ة ،واحلفاظ عل����ى البيئ����ة وحماية
�صح����ة الإن�سان .مب����ادرة تبعها العديد من
املبادرات ،و�آخرها �إن�ش����اء "وحدة التنمية
امل�ستدامة والبيئة" يف اجلامعة الأمريكية
يف بريوت ع����ام  ،2001التي تعنى بالأمن
الغذائي و�إن�شاء قرية �صديقة للبيئة على
�أ�سا�س التكنولوجيات الدمناركية.
جدير بالذكر � ّأن وزارة الزراعة اللبنانية
�أ�ص����درت عدداً من املرا�سي����م التي تنظم
الإنت����اج الع�ض����وي .وق����د �شكّل����ت يف هذا
ال�سياق جلنة وطنية تقنية من املهند�سني
الزراعي��ي�ن ،مهمتها امل�ساع����دة يف و�ضع
القوان��ي�ن الناظم����ة ،ومتابع����ة ت�سجي����ل
م�شغل����ي الع�ضوي����ة وهيئ����ات الت�صديق،
بالإ�ضاف����ة �إىل توف��ي�ر الدع����م التقن����ي

مؤشر

السفير الدنماركي جان توب كريستنسن (جوزف برّ اك)

وامل�شورة للمنتجني واملجهزين .منتجات
ع�ضوية يت����م ترخي�صها من قبل هيئتني:
-IMCلبن����ان (وه����ي �رشك����ة تابع����ة ل
�-IMCإيطالي����ا) وال�رشك����ة اللبناني����ة
.LibanCert
وكون الدمنارك رائدة يف جمال الزراعة
الع�ضوي����ة ،قام ت����وب كري�ستن�سن بدعوة
م����ن  ESDUبح�ض����ور دورة مل����دة ثالثة

�أ�سابي����ع لالط��ل�اع عل����ى جترب����ة ب��ل�اده يف
الزراعة الع�ضوي����ة .ح�رض الدورة م�ست�شارة
 ،ESDUاملهند�س����ة الزراعي����ة كاري����ن
لطي����ف ،ف�ضالً ع����ن م�شاركني م����ن بلدان
و�إفريقي����ة و�أ�سيوي����ة و�أم��ي�ركا اجلنوبية،
حت����ت رعاي����ة "مرك����ز داني����دا للزمال����ة"
( )DFCومركز املعرفة للزراعة.
ويف ه����ذا االطار ،ج����اءت ور�ش����ة العمل

"الزراع����ة الع�ضوي����ة :وجه����ة النظ����ر
الدمناركي����ة والتحديث اللبناين" ،بح�ضور
ع����دد م����ن ذوي االخت�صا�����ص اللبناني��ي�ن
واالجان����ب ،قدم����ت فيه����ا الدكت����ورة
�سل����وى طعمه طوق عر�ض����ا ً لدور ESDU
و�أن�شطته����ا .بدورها ،قدم����ت لطيف ملحة
عن واقع الزراع����ة الع�ضوية يف العامل ،وال
�سيم����ا البلدان النامية ولبن����ان ،م�ستلهمة
من التجرب����ة الدمناركية �إالطار امل�ؤ�س�سي
وال�سيا�س����ة العام����ة .ناق�����ش املجتمع����ون
دور امل�ؤ�س�س����ات املمثل����ة يف تعزيز قطاع
الزراع����ة الع�ضوية يف لبن����ان ،والتحديات
الت����ي تواجهها ،ف�ض��ل�اً عن �سب����ل لزيادة
الكفاءة من التدخل.
وقد اب����دى �أ�صحاب امل�صلحة حما�سهم
�إىل اق��ت�راح عق����د اجتماع الث����اين ملتابعة
املناق�شات.
ر�سميا ً� ،ستقوم اللجنة الفنية يف وزارة
الزراع����ة بدم����ج بع�ض التو�صي����ات �ضمن
التقري����ر ال����ذي �سيعر�����ض عل����ى جمل�����س
ال����وزراء ،مع الرتكي����ز عل����ى دور جماعات
ال�ضغ����ط يف ت�شجيع الزراع����ة الع�ضوية يف
لبنان.
هذا النوع م����ن ال�ضغوط �سبق و�أثمر يف
الدمنارك حيث جنح املزارعون وال�رشكات
واملنظمات غري احلكومية يف و�ضع الزراعة
الع�ضوي����ة على ج����دول الأعم����ال الوطني.
وتطل����ع امل�شارك����ون �إىل �أن مته����د جهود
كري�ستن�سن وم�س�ؤولة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والثقافي����ة يف ال�سف����ارة الدمناركية ماريا
لينده����ارت الطريق ل���ش�راكات ناجحة بني
امل�ؤ�س�سات اللبنانية والدمناركية.

مكتب للسياحة
في محمية الشوف

�إفتتح����ت وزارة ال�سياحة يف بلدة نيحا
الت����ي ت�شكل اجل����زء اجلنوب����ي للمحمية،
مكتب����ا لال�ستعالم����ات ال�سياحي����ة بادارة
املحمية ،يف �سي����اق الن�شاطات الآيلة اىل
تطوير وتفعيل عمل حممية �أرز ال�شوف،
يف احتف����ال ح�رضت����ه من����ى فار�����س ممثلة
وزير ال�سياحة فادي عب����ود ،رئي�س جلنة
املحمي����ة �ش����ارل جنيم ور�ؤ�س����اء بلديات
وخماتري.

صالح :ال نهوض
في غيــاب المحاسبة
�أك����د نقيب خ��ب�راء املحا�سب����ة امني
�صال����ح ان ال نهو�ض يف غياب امل�ساءلة
واملحا�سبة خ�صو�صا يف القطاع املايل،
م�ش����ددا على التزام املعاي��ي�ر العاملية
وال�شفافي����ة يف التدقيق والعمل ،داعيا
اىل ان يك����ون اخلب��ي�ر مي����زان احل�ساب
وعني ال�صواب و�صدق اجلواب.
وتوق����ف �صال����ح يف حف����ل االفط����ار
ال�سن����وي للنقاب����ة عند العم����ل النقابي
واالجن����ازات الت����ي حتقق����ت قائال «ان
الربام����ج اع����دت واجن����زت واالنظم����ة
االداري����ة واملالي����ة كتب����ت و�أق����رت،
واحل�سابات املعلق����ة منذ العام ،2009
اعدت واجنزت و�صدق����ت ،واملوازنات
نظم����ت و�أق����رت واملكنن����ة اعتم����دت،
وم�شاري����ع تعدي����ل القان����ون والنظ����ام
الداخل����ي �صيغ����ت و�سلك����ت طريقه����ا
اليكم".

مياه بيروت :لتسديد
بدالت العام 2013
�أعلنت «م�ؤ�س�سة مياه بريوت وجبل
لبن���ان» يف بي���ان ،انه���ا و�ضعت قيد
التح�صي���ل ج���داول ا�ص���دارات العام
 2013وه���ي تدعو جميع امل�شرتكني
اىل ت�سدي���د ب���دالت املي���اه املرتتبة
عليه���م عن الع���ام املذك���ور .ولفتت
�إىل �أنه���ا «عم���دت اىل خف����ض بدالت
الت�أ�سي�س على اال�شرتاكات اجلديدة،
االعفاء من غرامات الت�أخري على بدالت
اال�شرتاكات العائدة للعام  2012وما
قبل���ه لن�سب���ة ( 90يف املئ���ة) �رشط ان
يت���م ت�سديدها قبل ،2013/12/31
تق�سي���ط البدالت املت�أخرة عن الفرتة
املمت���دة م���ن الع���ام  1996ولغاي���ة
تاريخ � 2012/12/31ضمنا».
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اقتصاد

 ...وللمجلس
الدستوري تداعياته
على اإلقتصاد
يتداول كبار المستثمرين مطوال في إخفاق الجهات القضائية العليا
وتحديدا المجلس الدستوري عن القيام بدوره ويبدون مخاوف
كبيرة بانسحاب ذلك على مصالحهم واستثماراتهم في لبنان.
طوني رزق
@toni.rizk
aljoumhouria.com

تق���ول او�س���اط مطلع���ة على م���ا يجري
من تعليقات واحادي���ث بني امل�ستثمرين
يف داخ���ل لبن���ان وخارج���ه ان االقت�ص���اد
اللبناين قد ت�رضّر كثريا من اخفاق املجل�س
الد�ست���وري بالقي���ام بواجبات���ه .واعتربوا
اي�ض���ا ان هذا االخفاق ال���ذي ظهر جليا يف
التدخل ال�سيا�سي الفا�ض���ح لعرقلة ومنع
اكتم���ال الن�ص���اب القان���وين الجتماع���ات
املجل����س ق���د ين�سح���ب عل���ى جمم���ل
الق�ض���اء اللبن���اين ،وبالتايل عل���ى م�صالح
امل�ستثمري���ن االجان���ب اوال ب����أول الذي���ن
يحتاج���ون للطم�أنة ب�أن القان���ون هو الذي
ي�س���ود يف لبنان وه���و الذي �س���وف يكون
ملج�أه���م يف ح���ال ا�ضطره���م االم���ر اللجوء
اىل القان���ون للبت يف نزاعات قد تن�ش�أ عن
عملهم عل���ى ال�ساحة اللبنانية .هذا املرجع
القانوين الذي يحتل ال�صدارة على م�ستوى
حماية م�صاحلهم وثرواتهم امل�ستثمرة يف
لبن���ان والتي قد يرغب���ون يف توظيفها يف
امل�ستقبل .ويبدو ان م�صداقية البالد على
امل�ست���وى اال�ستثماري قد تلقت �رضبة قد
تكون �شبه قا�ضي���ة لال�ستثمارات الكبرية
التي كانت تتجه نحو لبنان.
يعت�ب�ر الكث�ي�ر م���ن االقت�صادي�ي�ن ان
تخلّ���ي ارف���ع جه���ة ق�ضائي���ة وقانوني���ة
يف لبن���ان ع���ن القي���ام بواجبه���ا القانوين

وزير البيئة يدعو
إلى التصدّ ي للحرائق

ا�ص���در وزي���ر البيئ���ة ناظ���م اخل���وري
ام����س ،نداء اىل املواطن�ي�ن وامل�ؤ�س�سات
لأن تك���ون يف �أعل���ى جهوزي���ة ممكنة من
اجل الت�صدي خلط���ر احلرائق الذي يه ّدد
ر�أ�سمال لبن���ان االول اي االحراج والرقعة
اخل�رضاء .ونا�شدت وزارة البيئة املواطنني
عدم ا�رضام النار او ا�ستعمال املفرقعات
وغريها من م�ص���ادر اال�شتعال ،مثل رمي
ال�سجائ���ر والقواري���ر الزجاجية يف االحراج
وحميطه���ا او حماول���ة اح���راق النفايات،
وذل���ك لتفادي اندالع احلرائ���ق والق�ضاء
عل���ى الرثوة احلرجي���ة ،ا�ضاف��� ًة اىل ابالغ
الدف���اع املدين فور مالحظ���ة �أي حريق او
دخان عل���ى الرق���م 242650/70 :و/او
اجلي����ش اللبناين على الرق���م 1701 :و/
او ابالغ اقرب مركز للأحراج يف املنطقة.
كم���ا نا�ش���دت البلدي���ات ان تك���ون
جمه ًزة وان تقوم بت�أم�ي�ن م�صادر املياه
لعنا��ص�ر الدف���اع املدين .ويف ح���ال وجود
�رشط���ة بلدية لديه���ا ان يقوموا بدوريات
يف حمي���ط االح���راج يف ه���ذه الق���رى خالل
ه���ذه الف�ت�رة م���ن ال�صي���ف ،وان تكثف
ه���ذه الدوريات خا�ص ًة من ال�ساعة الثالثة
اىل ال�ساد�س���ة بعد الظهر ،وم���ن ال�ساعة
الرابعة اىل ال�ساع���ة ال�ساد�سة فجراً حيث
يزداد احتمال حدوث احلرائق.
كذل���ك نا�ش���دت وزارة البيئ���ة قيادة
اجلي�ش اللبناين واجهزة الدفاع املدين ان
تكون خالل هذه الفرتة على اعلى درجات
الت�أهب.

والوطني قد ار�سل ا�شارات �سلبية جدا اىل
العامل اخلارج���ي ،وخ�صو�ص���ا االقت�صادي
واملايل منه .وبه���ذه ال�رضبة اجلديدة يبدو
ان االقت�صاد اللبناين يرت ّنح بقوة ويحتاج
اىل اي جرعات دعم ا�ستثنائية من اجلهات
الق�ضائية وخ�صو�صا املجل�س الد�ستوري
نف�س���ه واجلهات الت���ي وقف���ت وراء عدم
انعق���اده .واملطل���وب ت�صوي���ب االم���ور
واع���ادة ار�سال ا�ش���ارات ُمقنعة ال�ستعادة
امل�صداقي���ة واع���ادة ماء الوج���ه اىل لبنان
وم�س�ؤوليه.

السوق اللبنانية

تراجع حجم الت���داول يف بور�صة بريوت
الر�سمي���ة ام����س اىل ح���د الرك���ود ليبل���غ
� 17791سهما قيمته���ا  201048دوالرا
امريكي���ا .وجرى ام�س تبادل  34عملية بيع
و�رشاء تناولت �سهم�ي�ن فقط ارتفع �سهم
وتراجع ال�سهم االخر.
ام���ا ال�سهم ال���ذي ارتفع ف���كان ل�رشكة
�سوليدي���ر الفئ���ة (ب) ال���ذي زاد بن�سب���ة
 0.26يف املئة اىل  11.25دوالرا ،وتراجع
�سعر ا�سهم الفئة (�أ) لل�رشكة نف�سها بن�سبة
 0.96يف املئ���ة اىل  11.27دوالرا ،وذلك
م���ع ت���داول � 9487سهما م���ن الفئة (ب)
و� 8.304سهم���ا م���ن الفئ���ة (�أ) .ويف ختام
التداوالت ام�س ،تراجعت القيمة ال�سوقية
للبور�ص���ة بن�سب���ة  0.09يف املئ���ة اىل
 10.552ملي���ار دوالر .اما يف �سوق القطع
املحلي���ة فجرى تب���ادل ال���دوالر االمريكي
عل���ى  1514لرية مع ا�ستمرار حال الرتقب

دور القضاء اساسي في تشجيع االستثمار(ريشار سمور)

واحل���ذر يف او�ساط امل�ستثمرين عموما اىل
م��ص�رف لبنان املرك���زي .ف�أقفلت اال�سعار
الر�سمي���ة للدوالر ام����س اي�ضا على 1501
ل�ي�رة لل��ش�راء و 1514ل�ي�رة للمبي���ع وعلى
ال�سعر الو�سطي املعلن  1507.50لرية.

اسواق الصرف العالمية

تراجع الحركة
في بورصة بيروت
إلى حد الركود
انخف�ضت ا�سعار ��ص�رف اليورو ام�س يف
اال�سواق العاملية مقابل الدوالر االمريكي
بعد ان قال رئي�س البنك املركزي االوروبي
ماري���و دراغي ان ا�سعار الفائدة يف منطقة
الي���ورو �س���وف تبق���ى عل���ى م�ستوياته���ا
املنخف�ضة لفرتة زمني���ة ا�ضافية .وتراجع
الي���ورو اي�ض���ا مقاب���ل غالبي���ة العم�ل�ات
الرئي�سية االخرى م���ع التوقعات با�ستمرار
خماطر تباط����ؤ االقت�صاد االوروبي .وتلقى
الدوالر االمريكي من جهة اخرى دعما قويا
ام�س م���ن تراجع طلبات االعانة من البطالة
يف الوالي���ات املتح���دة االمريكية اىل ادنى
م�ست���وى له يف خم�س �سنوات ،وتراجع الني
الياباين م���ن جهته بعدما زاد امل�ستثمرون

اليابانيون حمافظهم املالية من ال�سندات
االجنبي���ة على ح�ساب ال�سن���دات اليابانية.
وانخف����ض الي���ورو  0.53يف املئ���ة اىل
 1.323دوالر ،وزاد الدوالر  0.73يف املئة
اىل  0.9329فرن���ك �سوي��س�ري .كما ارتفع
الدوالر االمريكي بن�سبة  1.50يف املئة اىل
 99.33ينا.

الذهب والنفط

جت���اوز م�ؤ�رش �ستاندر اند بورز االمريكي
ام����س حاج���ز ال���ـ  1700نقطة م���ع مراهنة
امل�ستثمري���ن عل���ى ا�ستم���رار �سيا�س���ات
التحفي���ز االقت�صادي يف الواليات املتحدة
االمريكية .وبع���د تراجع طلبات االعانة من
البطالة االمريكية اىل ادنى م�ستوى �شلّها
يف خم�س �سنوات.
ويف ت���داوالت بع���د ظه���ر ام����س ،كان
امل�ؤ��ش�ر املذكور قد زاد  1.08يف املئة اىل
 1703.95نقط���ة .كما زاد م�ؤ�رش داو جونز
بن�سب���ة  0.94يف املئ���ة اىل 15644.50
نقط���ة .وارتف���ع م�ؤ��ش�ر نا�س���داك املجم���ع
بن�سب���ة  1.12يف املئ���ة اىل 3666.88
نقطة .وارتفعت اال�سه���م االوروبية بدعم
م���ن ارباح امل�ص���ارف يف الرب���ع الثاين من
الع���ام ،وذل���ك لليوم الرابع عل���ى التوايل.
وزاد م�ؤ��ش�ر فوت�س���ي الربيط���اين بن�سب���ة
 0.81يف املئة اىل  6674نقطة .كما ارتفع
م�ؤ�رش داك�س االملاين بن�سبة  1.56يف املئة
اىل  8450.45نقط���ة .وارتفع���ت اال�سهم

كان الذهب م�ستقرا على م�ستوى 1313
دوالرا لالون�صة ام����س بعد الظهر ،يف حني
ارتفع���ت ا�سع���ار الف�ضة بن�سب���ة  0.32يف
املئة اىل  19.69دوالرا لالون�صة .وتقلبت
ا�سع���ار الذه���ب ب�ي�ن االرتف���اع والهبوط
بت�أثري من ارتفاع الدوالر االمريكي من جهة
اوىل ،واملراهن���ات على ا�ستمرار �سيا�سات
التحفيز االقت�ص���ادي يف الواليات املتحدة
االمريكي���ة من جهة ثاني���ة .لكن التوقعات
العامة للذهب يف امل�ستقبل املنظور تبقى
غري م�شجعة عموما.
كان���ت ا�سع���ار النف���ط العاملي���ة يف
نيويورك ام�س بع���د الظهر مرتفعة بن�سبة
 2.60يف املئة اىل  107.76دوالر للربميل.
كم���ا زادت يف الوق���ت عينه ا�سع���ار مزيج
نفط برنت اخلام يف اوروبا بن�سبة  1.35يف
املئة اىل  109.15دوالر للربميل .وتلقى
النف���ط دعما ام����س من توقع���ات ا�ستمرار
حت�سن
�سيا�س���ات حتفيز االقت�ص���اد ومن ّ
التقارير يف ال�صني اي يف اكرب اقت�صادين
وم�ستهلكني للنفط يف العامل.

االسهم العالمية

مساحة ترفيهية لألوالد في «بيروت سيتي سنتر»

اال�سيوي���ة بدعم م���ن تقاري���ر ايجابية عن
االقت�ص���اد يف ال�صني فاقف���ل م�ؤ�رش نيكي
يف طوكي���و مرتفع���ا  2.47يف املئ���ة اىل
 14005.80نقط���ة وزاد م�ؤ��ش�ر هانغ �سنغ
يف هونغ كون���غ بن�سب���ة  0.94يف املئة اىل
 22088.80نقطة.

مرصد

ووترفرونت سيتي يحث
المغتربين على العودة

من الحفل

بات ب�إمكان الأه���ل والأطفال الآن �أن ي�ستمتعوا بتجربة
غني���ة باملرح يف "ب�ي�روت �سيت���ي �سنرت" ،وذل���ك بف�ضل
�إط�ل�اق م�ساح���ة الرتفيه ل�ل��أوالد والتي تق���ع يف ال�سنرتال
غالرييا.
مت اط�ل�اق هذه امل�ساح���ة بالتعاون م���ع جمعية ت�شان�س
ّ
وال�صلي���ب الأحم���ر اللبناين،حي���ث ا�ستمت���ع  42طفالً من
ت�شان����س مب�شاه���دة الن�شاط���ات وخمتل���ف امل�شاغل التي
نظمه���ا مرك���ز L'Atelier Art Loungeالفني للأطفال

والبالغني .وق���د ت�ضمنت الن�شاطات الت���ي مت تقدميها:
اال�ستعرا�ضات و�صنع الدمى ،وتزيني احللويات ،والر�سم.
وقال املدير الأول لدى "بريوت �سيتي �سنرت" �سليمان
م�ل� ّاط" :نحر�ص على �أن يتمكن الأهل من الت�سوق مرتاحي
الب���ال لعلمه���م �أن �أوالده���م ب�ي�ن � ٍ
أي���د �أمين���ة ويتمتعون
ّ
مبختل���ف �أنواع الن�شاط���ات .وتتمحور �أولويتن���ا الأ�سا�سية
حول ت�أمني م�ساحة دافئة وم�سلية وت� ّؤمن جواً من الرتحيب
كافة الأوالد و�أفراد العائلة".

ق���ام فريق عم���ل ووترفرون���ت �سيتي
بزيارة العدي���د من املناط���ق التي ينت�رش
فيه���ا املغرتب���ون اللبناني���ون منه���ا �أبو
ظب���ي ،الغو����س و�أبيدج���ان ،ليحثهم على
الع���ودة �إىل وطنه���م يف �إط���ار جمتم���ع
يفخرون باالنتماء �إليه.
وعرف���ت الن�شاط���ات الثالث���ة التي مت
تنظيمها هناك جناحا كبريا يف ظل ح�ضور
ع���دد كبري م���ن ال�شخ�صي���ات التي كانت
مهتمة بعر�ض امل�رشوع.
وقال املدير العام مل�رشوع ووترفرونت
�سيتي �سام���ر ب�ساط" :لدينا �إلتزام طويل
الأم���د يف املنطق���ة ونح���ن ن�ؤم���ن مبناعة
االقت�ص���اد اللبن���اين ،وب�ش���كل خا����ص
القط���اع العق���اري نظرا لتاريخ���ه ومتتعه
باال�ستقرار الدائم وارتفاع العائدات على
نو�سع دائرة
ا�ستثماراته .ولذلك� ،أردنا �أن ّ
اهتمامن���ا �إىل �أبع���د م���ن الوط���ن لت�شمل
اللبناني�ي�ن يف �أنحاء خمتلفة من العامل من
�أجل حثهم على اال�ستثمار يف بلدهم".
ي�ش���ار اىل ان امل�شرتي���ن اللبناني�ي�ن
ي�شكل���ون ن�سب���ة  90يف املئة م���ن �إجمايل
املالكني يف املرحل���ة الأوىل من امل�رشوع.
وقد حقق���ت املرحلة الأوىل م���ن امل�رشوع
الت���ي مت �إطالقها يف حزيران  2011ن�سبة
مبيع���ات و�صل���ت �إىل  70يف املئ���ة ،م���ع
ت�سجيل  320مليون دوالر كقيمة �إجمالية
لها.
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«كهرباء لبنان» في قبضة المياومين ّ
مرة أُخرى

أقفل عدد من المياومين أمس مداخل مؤسسة كهرباء لبنان
ً
احتجاجا على اقتراح مدير
واحرقوا االطارات أمام مدخلها البحري
عام المؤسسة كمال حايك المراقبة العامة للمياومين باعتماد آالت
ضبط الدوام التابعة للمؤسسة .اما نقابة عمال المؤسسة فأكدت
ً
اضرابا مطالبة بحفظ األمن
على أحقية قرار حايك وأعلنت اليوم
على أبواب المؤسسة.
�إنه����م املياوم����ون جم����دداً� .صحي����ح ان
اال�سباب هذه املرة تغريت لكن اال�سلوب
املعتمد بقي نف�سه.
�صباح ام�����س ،جل�أ عدد م����ن املياومني
وعمال غب الطل����ب اىل �إقفال كل مداخل
م�ؤ�س�س����ة كهرب����اء لبنان-كورني�ش النهر
ومنع����وا ال�سي����ارات م����ن الدخ����ول اىل
امل�ؤ�س�سة احتجاجا على قرار املدير العام
للم�ؤ�س�سة كمال احلاي����ك الذي كان طلب
من  470مياوما ،والذين انتهت عقودهم
م����ع اح����دى ال���ش�ركات االرب����ع ،ت�سجي����ل
ح�ضوره����م يف ال����دوام ك�أج����راء م�ؤقتني".
كم����ا عمد البع�ض منهم اىل احراق حاويات
النفاي����ات واالطارات �أمام املدخل البحري
للم�ؤ�س�سة يف كورن�ش النهر.
تعليقا ً عل����ى هذه االح����داث املتكررة،
�أ�صدرت م�ؤ�س�سة كهرب����اء لبنان بيان جاء
فيه":تعقيبا على هذا التحرك الذي يقوم
به بع�ض عمال غ����ب الطلب ال�سابقني من
�إقف����ال ملداخ����ل م�ؤ�س�س����ة كهرب����اء لبنان
احتجاجا ،كما يدعون ،على اقرتاح املراقبة
العامة يف امل�ؤ�س�سة املوافق عليه من قبل
املدي����ر الع����ام بالطل����ب �إىل  470مياوما
ت�سجي����ل ح�ضوره����م عل����ى الآالت اخلا�صة
بامل�ؤ�س�س����ة ك�أج����راء موقت��ي�ن ،تو�ض����ح
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ما يلي:
 �إن ما �سبق ذكره عار كليا من ال�صحة. يف م����ا يتعل����ق بالعم����ال املذكورين،ف�����إن العقد املوقع يف �ش�أنهم مع املتعهد
�رشكة ترايكوم حتت ا�سم "يد عاملة داعمة
للم�ؤ�س�سة" انتهى �أم�س ،وبالتايل ،عمدت
ال�رشك����ة �إىل ا�سرتج����اع �آالت �ضبط الدوام
التابعة لها.
 بانتظ����ار موافق����ة وزارت����ي الطاق����ةواملياه واملالية عل����ى العقد مع املتعهد
اجلديد ال�رشكة املتحدة لل�صناعة والتجارة
واملق����اوالت ،واف����ق املدي����ر الع����ام على
اق��ت�راح املراقب����ة العام����ة باعتم����اد �آالت
�ضبط الدوام التابعة للم�ؤ�س�سة الحت�ساب
�ساعات الدوام "لليد العاملة الداعمة" كما
هو وارد يف ن�ص االقرتاح ،ريثما ي�ستقدم
املتعهد اجلديد الآالت اخلا�صة به ل�ضبط
الدوام.
مت اتخ����اذ الإج����راء املذك����ور حفاظ����ا
 ّعل����ى ح�سن �سري العم����ل واالن�ضباط داخل
امل�ؤ�س�س����ة وعلى امل����ال الع����ام ،بحيث ال
يقب�����ض �أي عامل �أجره م����ن دون �أن يح�رض
�إىل امل�ؤ�س�س����ة ويقوم بامله����ام املطلوبة
منه.

بيان نقابة العمال

بدورها� ،أ�ص����درت نقابة عمال م�ؤ�س�سة
كهرباء لبنان وم�ستخدميها بيانا جاء فيه:
"فوجئ����ت نقابة عم����ال م�ؤ�س�س����ة كهرباء
لبن����ان وم�ستخدموه����ا ،كما فوج����ئ عمال
امل�ؤ�س�سة وم�ستخدموه����ا ب�إقفال بوابات
امل�ؤ�س�س����ة ووج����ود الق����وى الأمني����ة على
مداخلها مع عبارة "ممنوع الدخول".
لذل����ك وانطالق����ا م����ن حر�صن����ا عل����ى
املرفق الع����ام وحفاظا على كرامة العمال
وامل�ستخدم��ي�ن ،ف�����إن النقاب����ة ق����ررت ما
ي�أتي:
 �إن النقاب����ة كان����ت وال تزال و�ستبقىمع �أي مطلب عم����ايل حمق وعلى الأرا�ضي
اللبناني����ة كاف����ة ،فكي����ف �إذا كان لعم����ال
يعملون مل�صلحة م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان.
 ت�ستغ����رب النقاب����ة �إقف����ال بواب����اتامل�ؤ�س�سة و�إح����راق الدواليب ومنع العمال
وامل�ستخدم��ي�ن م����ن مزاول����ة عملهم بني
احلني والآخر وك�أن م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان

هي العقبة يف عملية تثبيت ه�ؤالء العمال.
 ت�ؤك����د النقاب����ة �أحقي����ة التدبري الذياتخذت����ه �إدارة امل�ؤ�س�س����ة ع��ب�ر رئي�����س
جمل�����س الإدارة  -املدير الع����ام واملتعلق
با�ستخ����دام �آالت �ضب����ط ال����دوام لتوف��ي�ر
االنتظام العام يف امل�ؤ�س�سة.
 تنا�ش����د النقابة رئي�����س جمل�س �إدارةامل�ؤ�س�سة واع�ضاء املجل�س ووزارة الطاقة
واملياه وجميع امل�س�ؤولني اتخاذ التدابري

نقابة العمال رفضت
تصرفات المياومين
ودعت الى اضراب اليوم
الالزمة حلفظ الأمن على مداخل امل�ؤ�س�سة
ل�ضم����ان الدخ����ول واخل����روج للعم����ال
وامل�ستخدم��ي�ن ،حفاظ����ا عل����ى كراماتهم،
وحت����ذّر من تكرار ما ح�صل �سابقا ويح�صل
حالي����ا لأنه مل يع����د مقب����وال �أن يبقى عمال
امل�ؤ�س�س����ة وم�ستخدموها وكراماتهم مك�رس
ع�صا.
ختم البي����ان" :لذلك تدعو النقابة جميع

أمن مؤسسة الكهرباء سائب (ريشار سمور)

العم����ال وامل�ستخدمني لال�رضاب والتوقف
عن العمل وعدم احل�ضور �إىل كل مديريات
امل�ؤ�س�س����ة ودوائرها عل����ى جميع الأرا�ضي
اللبنانية اليوم اجلمعة ،با�ستثناء العاملني
يف اال�ستثمار يف معامل الإنتاج ويف حمطات
التحوي����ل الرئي�سي����ة .وحذرت �أن����ه يف حال
عدم فك الأغالل ع����ن بوابات امل�ؤ�س�سة يف

مهلة �أق�صاها �صباح غد ال�سبت� ،ست�ضطر
النقاب����ة اىل عقد جل�س����ة ا�ستثنائية �صباح
الي����وم نف�سه التخ����اذ خط����وات ت�صعيدية
و�صوال اىل اال�رضاب املفتوح".

في الشمال

م����ن جهة �أخ����رى ،نف����ذ مياوم����و كهرباء

لبن����ان اعت�صاما يف دوائر البق����اع ال�شمايل
وبعلبك ورياق ور�أ�س بعلبك والهرمل .
ومت اقفال الدوائ����ر واالعت�صام امامها
حت����ى ا�شعار �آخ����ر واىل حني ع����ودة املدير
الع����ام كمال حاي����ك عن املذك����رة االدارية
التي ق�ض����ت بالتعاقد م����ع  200عامل مع
كهرباء لبنان.

 2.3مليون سوري خسروا أعمالهم منذ بداية األزمة
ك�ش���ف "املرك���ز ال�س���وري لبح���وث
ال�سيا�س���ات" يف تقريره عن الربع الأول
من الع���ام احلايل للأح���داث يف �سورية،
�أن  2.3ملي���ون �سوري خ��س�روا �أعمالهم
منذ بداية الأزمة حت���ى الآن ،م�شريا �إىل
�أن ن�سبة البطال���ة ارتفعت �إىل  48.8يف
املئة.
وبح�سب التقرير الذي �أقامه املركز،
بالتع���اون م���ع وكال���ة غ���وث وت�شغيل
الالجئ�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن "الأون���روا"،
بلغ "ع���دد العاطلني ع���ن العمل الكلي
 2.965ملي���ون �شخ�ص ،كم���ا بلغ عدد
العاملني  3.112مليون عامل".
وكان رئي�س "االحتاد العام لنقابات

نسبة البطالة
إرتفعت
إلى  48.8في المئة
العم���ال" �شعبان ع���زوز ك�ش���ف ال�شهر
اجل���اري� ،أن���ه يعتق���د �أن ع���دد العمال
الذي���ن فق���دوا عمله���م خ�ل�ال الأزم���ة
ال�سوري���ة حتى الآن ،بل���غ نحو  3ماليني
عامل ،نافيا ً الأرق���ام التي يتم تداولها
خالفا ً لذلك.
وك�ش���ف تقري���ر �ص���در �أي�ض���ا ع���ن
"املركز ال�سوري لبح���وث ال�سيا�سات"
يف �شب���اط املا�ض���ي� ،أن ع���دد الذي���ن
فق���دوا وظائفهم خالل عامي الأزمة من
"الع�شري الأغنى" �أي نخبة العاملني بلغ
نحو ن�صف ملي���ون �شخ�ص ،وهذا الرقم
م���ن �أ�ص���ل ع���دد العم���ال الفعليني يف
�سورية وهو  3.5مليون �شخ�ص بح�سب
"املكتب املركزي للإح�صاء".
ق���در تقري���ر للمرك���ز نف�سه يف
كم���ا ّ
حزيران املا�ض���ي ،عدد ال�سوريني ممن
هاج���روا طوع���ا ً ب�سب���ب الأح���داث التي

هجرة  1.3مليون سوري في حزيران(رويترز)

ت�شهده���ا �سوري���ا بنح���و  1.33ملي���ون
مهاجر ،وذلك بناء على م�ؤ�رش اعتمد عليه
التقرير.
وبل���غ ع���دد العاطلني ع���ن العمل يف

�سوري���ة حت���ى نهاية الع���ام  2012نحو
 2.653ملي���ون �شخ�ص ،يف حني ارتفع
الرقم وو�ص���ل �إىل  2.965مليون عاطل
عن العمل خ�ل�ال الرب���ع الأول من العام

احل���ايل ،بح�سب التقري���ر ،م�شريا �إىل �أن
ح���وايل � 300أل���ف عام���ل ،ان�ضم���وا �إىل
�صف���وف العاطل�ي�ن يف الرب���ع الأول من
هذا العام.

صحناوي« :اإلتصاالت» أملنا في التقاط الفرص الضائعة

ر�أى وزير االت�صاالت يف حكومة
ت�رصيف االعمال نقوال �صحناوي ،انه «يف
ظل الأو�ضاع ال�سائدة وهجرة �شبابنا،
�إننا بحاجة �إىل ما يعطينا الأمل ،وقطاع
الإت�صاالت هو من القطاعات القليلة
التي تعطينا هذا الأمل يف التقاط
الفر�ص ال�ضائعة ويف م�ستقبل مزدهر
للبنان ويف اقت�صاد رقمي ي�شارك فيه
�شبابنا ،وذلك رغم كل ال�صعوبات
واملعارك التي ُتخا�ض يف وجهنا».
وقال ،خالل افطار �رشكة «�ألفا» ،يواكب

التطور التكنولوجي احلا�صل
لبنان
ّ
عامليا ً� ،أنتم �أهل الإعالم �أكرث َمن
يعلم كيف ي�سري العامل ومدى �رضورة
مواكبتنا لهذا التطور ال�رسيع احلا�صل،
ما يح ّتم علينا �أن نكون جزءاً منه كي
ال ي�سبقنا القطار .ومن �أبرز معامل
مواكبتنا لهذا التطور ال�رسيع «اخلدمة
اجلديدة التي �سيعلن عنها امل�ش ّغالن
قريبا ً واملتعلقة باجليل الرابع على
الهواتف الذكية بعد الألواح الإلكرتونية
( )Tabletsوالــ. DONGLES

�أ�ضاف :لوال �إطالقنا للجيلني الثالث
والرابع ،ملا كنا قادرين على مواكبة
التطور التكنولوجي احلا�صل يف
ّ
القطاعات الأخرى ،فقطاع الإت�صاالت
قطاع رئي�سي وهو بكل ب�ساطة العمود
الفقري الذي تعتمد القطاعات الأخرى
عليه ،وعلى ر�أ�سها قطاع الإعالم .وميلك
لبنان كل الإمكانات والطاقات الب�رشية
من�صة �إعالمية
املطلوبة كي يكون ّ
و�إقت�صاداً رقميا ً ،وهو ما نعمل عليه
ليالً نهاراً يف وزارة الإت�صاالت.
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 140قتي ًال وجريحاً في انفجار ُمستودع ذخيرة في حمص
إرتفعت حصيلة إنفجار مخزن للذخيرة
في َح ّي موال للنظام السوري في مدينة
ً
قتيال و100
حمص أمس إلى نحو 40
حسب ما أفاد المرصد السوري
جريح،
َ
لحقوق اإلنسان .وبينما تشتدّ الحرب
السوريّ ة دمويّ ة ،أبدى الرئيس ّ
بشار
األسد ثقته في النصر على المُ عارضة،
وذلك في كلمة للجيش في عيده الثامن
ً
ّ
توازيا ،أرجأ «اإلئتالف الوطني
والستين.
السوري لقوى الثورة والمُ عارضة»
ً
ً
مخصصا للبحث في تأليف
إجتماعا
را عقده ً
حكومة ُموَ ّقتة كان ُمقرّ ً
غدا
غد في اسطنبولَ ،
وفق ما أعلن
وبعدَ ٍ
َّ
المُ
أعضاء في عارضة السورية.
طبية يف مدينة حم�ص للمر�صدَّ � ،أن
�أكّ دت م�صادر ّ
أ�صيب
يقل ع����ن � 40شخ�صا ً لقوا م�رصعهم و�
"ما ال ّ
َ
نح����و � 100آخري����ن �إث����ر انفج����ار يف خم����زن للذخرية
ر�شحة
يف حم�����ص"ُ ،م�ش��ي�ر ًة �إىل � ّأن �أعداد القتل����ى ُم ّ
للإرتف����اع نظ����راً �إىل احلال احلرج����ة لبع�ض اجلرحى،
رج����ح �أن يكونوا حتت
ف�ضالً ع����ن وجود مفقودين ُي َّ
�أنقا�����ض املخزن" .و�أو�ض����ح املر�ص����د � ّأن "الإنفجار
األسد يُعطي تعليماته ألحد قادة الجيش خالل ّ
���ع بع َد �سقوط قذائف على �أحي����اء النزهة ووادي
تفقده داريا
وقَ � َ
ويعتقد � َّأن ُمقاتلني ُمعار�ضني ُهم
وعكرمة،
الذهب
ُ
�سجله����ا التاريخ ،الإئتالف �ساره كركور" :ل����ن ُيعقَد اجتماع يف نهاية
���وات
بقدرتك����م عل����ى الإ�ضط��ل�اع باملهم����ات الوطني����ة � ّأن
َمن �أطلقوها".
النظامية ُي ِّ
"عملي����ات الق� ّ
َّ
ّ
���دث عنه����ا" .وتاب����ع" :كان هذا الأ�سب����وع" ،فيما �أو�ضح ع�ضو �آخر يف املُعار�ضة
من جهت����ه ،ذكر طبي����ب يف َح ّي عكرم����ة لـ"وكالة املُلق����اة عل����ى عاتقكم ،وق����د �أظهرمت وم����ا تزالون وب����ات الع����امل كل����ه يتح� ّ
وجه ح ّتى الآن دعوة لأع�ضاء
ال�صحاف����ة
الفرن�سي����ة" � َّأن "� 40صاروخ����ا ً م����ن ن����وع �شجاع����ة نادرة يف حماربة الإره����اب ،و�أذهلتم العامل �شعارك����م دائما ً وط� ٌ
���ن��� ،ش�رف و�إخال�ص ،وه����ا �أنتم طالبا ً �إغفال ا�سمه" :لمَ ُت َّ
َّ
غ����راد �أُ
العمومية،
ة
اجلمعي
اجتماع
يف
�شاركة
للم
���ة
�
ُعار�ض
مل
ا
إخال�ص".
�
ب
و�رشفه
الوطن
عن
تدافعون
�ضد
إجنازات
ال
���ق
�
حتقي
على
ُدرتكم
ق
و
���م
�
مودك
ب�ص
عليه
���ر
�
�سيط
ي
الذي
���ر
�
الوع
���ي
�
ح
من
���ت
�
طلق
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
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ّ
ّ
ِ
ر�شحني
همجية �شهدها التاريخ احلديث".
ُمقاتل����و املُعار�ض����ة ،عل����ى ُم�ست����ودع الذخ��ي�رة يف �أ�رش�س حرب
للم ّ
ونح����ن ال ن����زال جنم����ع ال�س�َي�ررَ الذاتي����ة ُ
ّ
شامانوف
ملن�صب حكومي ،و�سنحتاج وقتا ً لدر�سها".
النظامي����ة يف مدينة داريا
ات
القو
أ�سد
ال
وتف ّق���� َد
���ي وادي الذه����ب" ،الفت����ا ً �إىل � َّأن "بع�ضها �سقط
ّ
ّ
َح� ّ
وتتي����ح احلكوم����ة امل َُوقّ تة متثي����ل املُعار�ضة يف
���وات الإنزال
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ي
وح
وعكرمة
الذهب
َ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
َ ّ
للتوج����ه �إىل �سوريا� ،رشط تواف����ر �إرادة يقول م�س�ؤول يف الإئتالف.
و�أ�ش����ار �إىل � ّأن الإنفج����ارات األسد في عيد الجيش� :أجزائه����ا ،ح�س����ب م����ا �أف����اد �إ�ستع����داده
ّ
عل����ى �صعيد �آخ����ر� ،أعل����ن رئي�س الإئت��ل�اف �أحمد
�سيا�سي����ة لدى الرئي�س فالدمي��ي�ر بوتني والإ ّتفاق
التلفزيون الر�سم����ي ال�سوري.
املُتالحق����ة � ّأدت اىل "�سق�
ّ
���وط واثقون من النصر
وعر�ض����ت �صفح����ة الرئا�س����ة م����ع جمل�����س الأم����ن ال����دويل عل����ى كاف����ة امل�سائل اجلربا عقب لقائه �أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد �آل
قتلى و�إ�صاب����ة �آخرين وتدمري
�سكني����ة بالكام����ل ،وقد على «اإلرهاب»
ال�سوري����ة عل����ى "فاي�سب����وك" ،املُتع ّلق����ة بخطوة كه����ذه .و�أو�ضح" :ج����اء يف وثائق ثاين �أم�س يف الدوح����ةّ � ،أن "املُعار�ضة لن تتفاو�ض
�أبني����ة
ّ
َّ
مع النظام ح ّتى ي�صبح "اجلي�ش
���ق
�صورة
ُمن����ع � ّأي م����دين م����ن الإقرتاب
جانبي����ة للأ�سد ُم�صافحا ً جمل�����س الأم����ن� ،أ ّن����ه ال يح� ّ
ّ
احلر" وق����وى املعار�ضة �أقوياء
�أحد عنا���ص�ر اجلي�ش الذي وقف لل����دول الدائم����ة الع�ضوي����ة
من املنطق����ة ،ت�سهي��ل�اً لعمل
�إىل جانب����ه ع�سك����ري �آخ����ر .كذلك ،ب����دت يف ال�صورة يف املجل�����س �إر�س����ال وح����دات المرصد :مُعارضون
عل����ى الأر�����ض ومتما�سك��ي�ن،
املُ�سعفني ورجال الإطفاء".
مثلما كانا قبل ثمانية �أ�شهر".
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�
م
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دة
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ً
قواته����ا املُ�س ّلح����ة اىل لـ«النظام» أطلقوا
وب� َّ
ُ
ّ
ِّ
تزامن����ا ً� ،أعل����ن دبلوما�س����ي
ُق����رب مبن����ى �سكني قي���� َد الإن�ش����اء بدت علي����ه �آثار مناط����ق النزاع����ات
���ورة ُتظه����ر احلجم الهائل للدم����ار يف املنطقة.
ُم�ص� َّ
ُ
ُستودع
املتو�سطة صواريخ على الم
َ
اخلارجي����ة
���ر
�
وزي
أن
�
���ي
�
أمريك
�
أن
�
إىل
�
���ار
�
أ�ش
�
و
���دة".
�
وال�شدي
قذائف.
أبي�ض
�
دخان
بعيد
من
يظهر
أ�رشطة،
ال
هذه
���د
�
ويف �أح
ّ
ّ
ّ
أمريكية جون كريي �سيلتقي
ال
اىل
املوكلة
���ات
�
املهم
إحدى
�
"
ني،
ت
إ�ضافي
�
�ي�ن
�
ت
�صور
ا
الحق
ال�صفحة
���ت
�
وعر�ض
بكرة
عن
���ل
�
ت�شتع
"حم�ص
�ص�رخ
�
ي�
ر
�صو
وم
���ف،
كثي�
ً
َ
َ
ُ ِّ
ّ
ّ
ّ
���وات الإنزال اجلوي ،املُ�ساهم����ة يف �إجالء العاملني الي����وم يف لن����دن نظ��ي�ره الإماراتي عب����د اهلل بن زايد
�
ق
ويف
جنود،
إىل
�
ا
���
�
ث
د
تح
م
���ا
�
إحداهم
�
يف
���د
�
أ�س
ال
���ر
�
يظه
ت�شتعل".
ة
العلوي
أحياء
ال
()...
أبيها
�
ً
ُ ِّ
ّ
ّ
الو�ضع��ي�ن ال�سوري وامل�رصي
الرو�سي����ة من املناط����ق ال�ساخنة �إذا �آل نهيان ،للبحث يف
���ي و�سط الدم����ار برفقة �ضابط يف ال�سف����ارات
َ
ّ
وفج�����أة ،مُيكن ر�ؤي����ة كتلة لهب كب��ي�رة ُيرافقها الأخ����رى يجول يف َح� ّ
وعملية ال�سالم يف املنطقة.
ذلك".
ال�رضورة
اقت�ضت
وقال
���ة.
�
مدني
مالب�س
���دون
�
يرت
ومرافق��ي�ن
�صوت انفج����ار �ضخم وت�صاعد دخ����ان � َ
أ�سود كثيف وجن����ود ُ
ّ
ّ
عزة
���دو
�
الع
ي�ستطع
"مل
���ه:
�
زيارت
�ل�ال
�
خ
أ�سد
ال
غطى م�ساحات وا�سعة يف الأفق.
قتلَ
ّ
ّ
ّ
التسليح و«الكيماوي»
إرجاء
كل حماوالته
�سيطرة
من
ام
أي
�
ثالثة
د
بع
إنفجارات
ال
هذه
أتي
�
وت
ال�سوري��ي�ن و�شجاعته����م ،عل����ى رغ����م ّ
َ
ّ
ّ
م���ن جهة ثاني���ة ،انته���ت �أم�س ف�ت�رة الإ ّتفاق بني
التطورات� ،أرج�أ الإئتالف �إجتماعا ً كان
و�سط هذه
اخلالدي����ة املحوري يف ه����و وكُ ّل َمن يق����ف وراءه ،لأ ّنه َو َج���� َد جي�شا ً ال يعرف
النظامية عل����ى َح ّي
���وات
الق� َّ
ّ
ّ
َّ
قرراً عقده غداً وبع َد غد يف ا�سطنبول ،للعمل على دول الإتحّ ���اد الأوروبي على ع���دم ت�سليح املعار�ضة
م
الرعب
ب
�سب
"جي�شنا
���اف:
�
أ�ض
�
و
واخلوف".
الهزمية
النا�شطون
���ا
�
يعتربه
التي
���ة
�
املدين
حم�ص،
���ال
�شم�
ّ
ُ ّ
العليا لل�سيا�سة
ّلة
ث
املم
إ�سم
�
ب
الناطق
وقال
ال�سورية.
إ�سم
�
ب
ثة
د
ُتح
مل
ا
���ت
�
وقال
���ة.
�
إنتقالي
�
كومة
ح
���ف
�
ألي
�
ت
ا
عترب
م
يزال"،
وال
���م
�
منه
الوطن
وحمى
�ي�ن
�
إرهابي
ل
ل
النظام.
�ضد
الثورة"
"عا�صمة
ُعار�ضون
امل
ً
ِّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
خارجية
وزراء
إن
�
"
م���ان:
مايكل
���اد
ال
إ
يف
���ة
اخلارجي
املعاقل
���ادة
�
ا�ستع
���ة
�
النظامي
ات
���و
�
الق
���اول
�
و
تحّ
تحُ
ّ
َّ
ّ
ّ
َّ
الإتحّ ���اد ناق�ش���وا هذه امل�س�أل���ة ،وبات ق���رار ت�سليح
املُتبقّية ملُقاتلي املُعار�ضة يف مدينة حم�ص ،حيث
املعار�ضة يعود �إىل كل دولة ع�ضو يف الإتحّ اد".
�أف����ا َد املر�صد �أم�����س عن "ق�صف عني����ف على �أحياء
مل ّتحدة � ّأن ُمف ّت�شيها
مدنيان� ،أحدهما طفل،
املدينة القدمية ،حيث قُتل
من جهة ثانية� ،أعلنت الأمم ا ُ
ّ
�سي ّتجه����ون �إىل �سوريا الأ�سبوع املُقبل للتحقيق يف
القوات
بني
���ا
�
أطرافه
�
د
بينم����ا تدور ا�شتب����اكات عن َ
ّ
ثالثة مواقع ُيعتق����د �أ ّنها �شهدت هجم����ات ب�أ�سلحة
القوات
النظامي����ة واملُعار�ض����ة" .ووا�صل����ت تل����ك ّ
ّ
كيماوية.
ّقت
ث
و
حيث
���ق،
�
دم�ش
يط
م
يف
ة
الع�سكري
���ا
َحمالته�
حُ
َّ
َّ
�شبك����ة "�سانا الثورة" َمقتل �أك��ث�ر من � 100شخ�ص
أزمة الالجئين
يف جمزرة الطواحني يف ريف العا�صمة ،و�أفادت عن
إن�سانية،
خط �آخ����ر ،نا�شدت خم�����س وكاالت �
ق�صف َج ّوي وباملداف����ع و�صواريخ "�أر�ض � -أر�ض"
عل����ى ّ
َّ
املُجتم����ع ال����دويل الإ���س�راع يف متوي����ل امل�ساع����دات
على هذه املنطقة.
ال�سوريني ،الذين يزداد
الالجئني
احتياجات
لتلبية
ات
القو
���ت
�
ق�صف
البالد،
غرب
���ال
ويف �إدلب �شم�
ّ
ّ
كارثي����ة ب�سبب
نتائج
���ن
�
م
ة
ذر
م
ً،
ا
���
�
يومي
���م
�
عدده
فيما
رة،
ُتفج
مل
ا
���ل
�
بالربامي
ة
���د
�
ع
مناطق
النظامي����ة
ً
ّ
ِّ
َ
َّ
ّ
ّ حُ ِّ
نق�ص امل����اء والغذاء وتف�شّ ����ي الأمرا�ض املُعدية يف
���ر ُيحاول
�
حل
ا
ال�سوري
���ش
�
"اجلي�
إن
�
���ون
�
نا�شط
ق����ال
ُ
ّ
ّ
ُخيم����ات .كذلك� ،أبدت قلقها لف�ش����ل الإ�ستجابة
مل
ا
مدينة
يف
الع�سكرية
���ب
�
املهل
ثكنة
���ى
�
عل
ال�سيطرة
ّ
الدولي����ة م����ع �أزمة الالجئني ،يف ظل وج����ود �أكرث من
حلب".
ّ
خيم ُم َوقّ تة،
يف
يعي�شون
ؤالء
�
���
�
ه
من
املئة
يف
ثمانية
َ
«النصر»
كتظة ب�إيجارات باهظة.
�أو يف منازل ُم ّ
وال يح�صل الكثريون منهم على غذاء ٍ
كاف �أو مياه
قوات����ه
�إىل ذل����ك� ،أب����دى الأ�س����د ال����ذي حقّق����ت ّ
خا�صة،
امات
حم
أو
�
مبراحي�ض
���ع
�
ت
يتم
أو
�
ة،
نقي
�رشب
�ضد
اخرتاق����ات
ّ
ميداني����ة يف ال�شهري����ن املا�ضيني ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ما يزي����د خماط����ر الإ�صاب����ة بالأمرا�ضّ � .أم����ا الرعاية
���د
�
�ض
�ص�ر
�
الن�
يف
���ه
�
"ثقت
�ي�ن،
�
ُعار�ض
مل
ا
�ي�ن
املُقاتل�
ّ
ال�صحي����ة ،فم����ن ُيعان����ون �إ�صابات تتده����ور حالهم
الإره����اب" .وق����ال" :لو مل نك����ن واثقني م����ن الن�رص
ّ
الطبي����ة ،فيم����ا ال
���ات
�
اخلدم
إىل
�
���م
�
افتقاره
���ة
�
نتيج
ملا �صمدن����ا وا�ستمرينا بع َد �سن َتني على العدوان"،
ّ
ُعوقون واملُ�صابون ب�أمرا�ض
مل
وا
���ون
�
ن
ُ�س
مل
ا
يح�صل
ُ�سلحة ملُنا�سبة
ّ
َّ
القوات امل ّ
وذلك يف كلمة ّ
وجهها �إىل ّ
ال�صحية الالزمة( .وكاالت)
اخلدمات
على
زمنة
م
إمياين
�
و
كبرية
فيكم
"ثقتي
أ�ضاف:
عيد اجلي�����ش .و�
ل للنظام في حمص
كرة نار ناتجة من تفجير م
َ
حي موا ٍ
ُستودع للذخيرة في ّ
ّ
ُ
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كيري :الجيش المصري عزَ َل ُمرسي إلنقاذ الديموقراطيّة
ّ
حلقت طائرات عسكريّ ة مصريّ ة مساء أمس َ
فوق ميدان رابعة
العدو َّية في مدينة نصر شرق القاهرة ،بعدَ ساعات من إعالن
ستتخذ إجراءات ّ
وزارة الداخليّة أ ّنها ّ
لفض اعتصامَ ين لمؤيّ دي
الرئيس المعزول ُمحمّ د ُمرسي في ميدا َني «رابعة العدويّ ة»
َّ
و»النهضة» .وبعدما كان الموقف األميركي من األحداث المصرية
ً
غامضا في األسابيع الفائتةَ ،
أعلن وزير الخارجيّة األميركيّة جون
كيري َّ
أن «الجيش المصري الذي َ
عز َل ُمرسيّ ،
تدخل بطلب من
ّ
ماليين المصريّ ين لحماية الديموقراطيّة ،وقد تمكن من إعادتها
الى البالد».

ِ
ي�ستول
وق���ال ك�ي�ري" :اجلي����ش مل
وهناك
لمن���ا،
ح�س���ب ِع
ال�سلط���ة
ُ
َ
عل���ى ُ
مدني���ة ُتدي���ر الب�ل�اد و ُتعي���د
حكوم���ة
ّ
وردا ً على �س�ؤال
الدميوقراطية �إليها"ّ .
ّ
امل�رصية �أطلقت
القوات
عن مزاعم ب� َّأن َّ
َّ
الن���ار وقتل���ت النا����س يف ال�ش���وارع،
أمريكي���ة ال تزال
�أو�ض���ح � ّأن "الإدارة ال
ّ
جدا ً من الأح���داث يف م�رص ،ونحن
قلق���ة ّ
على ا ّت�صال م���ع جميع الأطراف هناك،
وقد �أو�ضحنا لهم � ّأن ا�ستمرار الأو�ضاع
و�شدد على
على هذا النحو مرفو�ض".
َّ
مل ّتحدة تعمل مع ال حّإتاد
� ّأن "الواليات ا ُ
أوروبي ودول �أُخرى للم�ساعدة يف َح ّل
ال ّ
ة
امل�رصي
امل�شاكل
�سلميا ً"ُ ،م�شريا ً �إىل
َّ
ّ
امل�رصية مل تنته بعد ،وعلينا
� َّأن "الأزمة
َّ
ملقبلة".
تطور الأمور يف ال َّأيام ا ُ
ُمتابعة ُّ
اخلارجية
وزي���ر
أعل���ن
�
جهت���ه،
م���ن
َّ
امل�رصية نبيل فهمي يف م�ؤمتر �صحايف
َّ
م�ش�ت�رك م���ع نظ�ي�ره الأمل���اين غي���دو
امل�رصي���ة
في�سرتفيلل���هّ � ،أن احلكوم���ة
ّ
مل ّتفق عليها،
ملتزمة خريطة الطريق ا ُ
م�ؤك���دا ً يف الوقت نف�س���ه �أنها �ستواجه
العن���ف يف ال�ش���ارع بالقان���ون ،ول���ن
ُ
ت�سمح بتهديد �أم���ن البالد .من جهته،
� ّأكد في�سرتفيلل���ه � ّأن برلني ال تتدخل
يف ال�ش�أن امل��ص�ري ل َّأن ال�شعب هو من
يق���رر م�ص�ي�ره ،م�ش�ي�را ً �إىل � ّأن �أملانيا

حل ّل
تدعم احلوار بني جمي���ع الأطراف َ
�سيا�سياً.
امل�رصية
الأزمة
ّ
ّ
والتقى في�سرتفيلل���ه مم ّثلي حركة
�ش���ددوا �أمامه على � ّأن
"مترد" ،الذين
ّ
الدميوقراطية
عل���ى
انقلب
"مر�س���ي
ُ
ّ
مثلما فعل هتلر �سابقا ً" .ويلتقي وزير
أملاني���ة الرئي�س امل�رصي
اخلارجي���ة ال
َّ
َّ
مل َّوقت عديل من�ص���ور والنائب الأول
ا ُ
لرئي�س ال���وزراء ووزير الدفاع الفريق
� َّأول عب���د الفتاح ال�سي�س���ي ،وهو كان

طائرات عسكر ّية ُتحلِّق
فوق «رابعة العدوية»
إستعداداً إلخالئه
�أب���دى رغبته يف زي���ارة ُمر�س���ي� ،إلاّ � ّأن
امل�رصية رف�ضت طلبهُ ،مع ّللة
الرئا�سة
ّ
قيد
ذلك ب� ّأن الرئي�س املعزول ال يزال َ
الإ�ستجواب القانوين.
وفيم���ا يتفاق���م التو ّت���ر يف الب�ل�اد،
و�ص���ل �أي�ض���ا ً �إىل القاه���رة املبع���وث
أوروب���ي �إىل ال�رشق
اخلا�ص لل حّإت���اد ال ّ
الأو�س���ط برناردينو ليون �إىل القاهرة،
للتو�سط بني �أطراف النزاع.
يف حُماولة
ّ

مؤتمر صحافي مُشترك لوزير الخارجيَّة المصريَّة نبيل فهمي ونظيره األلماني غيدو فيسترفيلله

ميداني���اً ،ح ّلق���ت طائ���رات اجلي�ش
ّ
العدوية" ،ما �أثار
فوق ميدان "رابع���ة
َ
َّ
�ضد
غ�ضب ا ُ
ملتظاهرين الذين هتفوا ّ
ال�سلط���ات ا ُ
نددي���ن جُم ّددا ً
مل َو ّقتةُ ،م ّ
ُ
تم�سكني
وم
ة"،
ال�رشعي
على
بـ"الإنقالب
َّ
ُ ّ
�س َّدة الرئا�سة ،فيما
بعودة ُمر�سي �إىل ُ
ع���ززت جلان الأم���ن �إج���راءات احلماية
ّ
لتدخل
امليدان،
مداخ���ل
عند
حت�سب���ا ً
ّ
َ
ُّ
قوى الأمن.
بدوره ،دعا "التحالف الوطني لدعم
ال�رشعي���ة" ،امل���وايل جلماع���ة "الإخوان
ّ
احلقوقي���ة
نظم���ات
مل�سلم�ي�ن" ،ا ُ
ا ُ
مل ّ
َّ
أجنبي���ة ،وو�سائل الإعالم
ل
وا
���ة
امل�رصي
َّ
َّ
للح�ضور �إىل ميادين الإعت�صام ،للت� ّأكد

مل�س ّلحني.
�سلميتها
من
وخلوه���ا من ا ُ
ِّ
ّ
ودع���ا التحالف �إىل تظاه���رات حا�شدة
�ضد
الي���وم� ،أطلق عليها �شع���ار "م�رص ّ
وحد َد الإئتالف يف بيان33 ،
الإنقالب"ّ .
م�سج���دا ً يف القاه���رة ال ُكربى �ستنطلق
منها التظاه���رات عقب �صالة اجلمعة،
قائالً �إ ّنه يريد نزول "�أحرار العامل" �إىل
ال�رشعية".
ال�شارع "جتاوبا ً مع
َّ
� ّأما "حزب الن���ور" ال�سلفي ،فاعترب
����ض الإعت�صامات
� َّأن ق���رار احلكومة فَ ّ
�شددا ً
العن���فُ ،م ِّ
هو مبثابة دع���وة �إىل ُ
الداخلية
وزارة
عل���ى "وجوب �أن تكون
َّ
يف خدمة ال�شع���ب"ُ ،منا�شدا ً � َّإياها عدم
خا�ص���ة" .بدوره���ا،
تنفي���ذ "�أجن���دات َّ

مل� ِّؤي���دة
رف�ض���ت "جبه���ة ال�ضم�ي�ر" ا ُ
َ
ف����ض الإعت�صام���ات،
ق���رار
ر�س���ي
مل
ُ
ّ
ه���دد الأم���ن
"ي ِّ
ُم ِّ
�ش���دد ًة عل���ى �أ ّن���ه ُ
القومي".
بع���د �ساع���ات م���ن
وي�أت���ي ذل���ك،
َ
الداخلية �أن�ص���ار ُمر�سي
دع���وة وزارة
َّ
ملعت�صم�ي�ن �إىل �إنه���اء اعت�صامه���م
ا ُ
و�إخالء امليادين ،م� ّؤكد ًة �أ ّنها �ست�ضمن
لهم خروجا ً �آمنا ً وعدم ُمالحقتهم �أمنياً.
ُ
وا ّته���م وزير ال�صناع���ة والتجارة ُمنري
أن�صار ُمر�سي ب�أ ّنهم
فخري عبد النور� ،
َ
"تدخ���ل ال�رشطة �رسيعا ً
ُم�س ّلح���ون� ،آمالً
ُّ
أقل قدر ممُ كن من
لف�ض اعت�صامهم ب� ّ
ّ
الب�رشية"( .وكاالت)
اخل�سائر
َّ

...وقلق إسرائيلي ُمتصاعد من األحداث المصريَّة

أن مصر ّ
أجم َع باحثون إسرائيليّون على ّ
ستتجه نحو المواجهة
َ
العسكريّ
ّ
ة وأنصار جماعة «اإلخوان
والصدام الدموي بين المؤسسة
المسلمين» ،إذا َّ
فضت وزارة الداخل َّية اإلعتصامات المؤ ِّيدة للرئيس
َّ
بالقوة.
المعزول ُمحمّ د ُمرسي
إ�سرتاتيجية
وتوا�صل مراك����ز الأبحاث ال
َّ
يف �إ�رسائي����ل ُمناق�ش����ة ت�س����ارع الأحداث يف
م���ص�ر ،وت�ض����ع ال����ر�ؤى والإ�سرتاتيجي����ات
ملُ�ستقب����ل �إ�رسائي����ل وعالقاته����ا بالقاهرة
يف ظ����لّ ال�صمت الر�سمي ال����ذي تبديه تل
�أبي����ب وترقّ بها لتداعيات ما حدث يف م�رص
بعد  30حزي����ران املا�ضي عل����ى م�ستقبل
ال�س��ل�ام بني البلدي����ن مع ت�صاع����د وترية
ن�شاط اجلماعات امل�سلحة يف �سيناء.
ودارت نقا�شات ع���� َّدة يف ندوة "ثورات
م�رص" ،التي نظمها مركز "دانيئل �أبراهام"
للح����وار الإ�سرتاتيج����ي ،و�سلّط����ت ال�ضوء
عل����ى امل�شه����د امل���ص�ري ودالالت مفهوم
الثورات.

صمت وقلق

ويعتقد الرئي�����س ال�سابق لـ"املو�ساد"
داين يتوم � ّأن ال�صدام الدموي واملواجهة
ب��ي�ن اجلي�����ش امل���ص�ري و�أن�ص����ار حرك����ة
الإخ����وان امل�سلمني يقل����ق �إ�رسائيل .ويرى
�أن الأح����داث الت����ي �شهدته����ا خمتل����ف
حمافظ����ات م���ص�ر وحتدي����داً مي����دان رابعة
العدوية مق ّدمة ملواجهة
دموية ،خ�صو�صا ً
ّ
�أن حرك����ة "الإخوان" لن تتنازل عن احلكم،
ح�سب تقديره.
َ
الداخلية
���وره ،ف�إن تلوي����ح
ووف� َ
���ق ت�ص� ُّ
ّ
امل�رصي����ة بفَ�� ّ���ض الإعت�ص����ام �ستتبع����ه
مواجهات ،و� َّأن من م�صلحة �إ�رسائيل التزام
ال�صم����ت حيال م����ا يح�صل هن����اك .و�ش ّدد

على �رضورة التن�سي����ق الأمني والع�سكري
بني ت����ل �أبيب والقاه����رة لتح�صني ا ّتفاق
ال�س��ل�ام بني البلدي����ن .وطالب ت����لّ �أبيب
ب�إبق����اء التحال����ف وتعزيزه م����ع امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية امل�رصية ،مبا �أنها تتجه للق�ضاء
على احل����ركات الإ�سالمية وع����دم ال�سماح
لها بخو�ض الإنتخابات امل�ستقبلية.
وح�س����ب يات����وم ،تقت�ض����ي امل�صلح����ة
الإ�سرتاتيجي����ة لت����ل �أبي����ب ع����دم ع����ودة
الإخ����وان امل�سلمني �إىل احلك����م ،و�سيطرة
امل�ؤ�س�س����ة الع�سكري����ة ل�سن����وات عل����ى

«مصر ت ّتجه إلى الهاوية
حلّ بصفقة
وال َ
بين الجيش واإلخوان»
البل����د ملرافق����ة التح����ول الدميوقراط����ي
هن����اك .ويرج����ح �أن تع����ود م���ص�ر �إىل عهد
الرئي�����س املخلوع ح�سني مب����ارك "كنظام
دميوقراطي ع�سكري".

تغييب وتضامن

لك���ن �سف�ي�ر �إ�رسائي���ل ال�ساب���ق يف
م�رص يت�سح���اق لفنون يرى �أن���ه �سيكون
م���ن امل�ستحيل تغيي���ب حرك���ة الإخوان
امل�سلم�ي�ن ع���ن امل�شه���د ال�سيا�سي يف

رئيس الموساد السابق ّ
شدد على ضرورة التنسيق األمني والعسكري بين تل أبيب والقاهرة لتحصين ا ّتفاق السالم

م��ص�ر ،خ�صو�ص���ا ً �أنها جنح���ت عقب عزل
الرئي����س حمم���د مر�س���ي يف الإعت�ص���ام
املتوا�ص���ل يف ميادين القاهرة وخمتلف
املحافظات.
وانتق���د لفنون ال�ت�ردد ال���ذي تبديه
الإدارة الأمريكي���ة يف مواقفه���ا حيال ما
يحدث يف م�رص.
وي���رى �أن ه���ذا ال�ت�ردد �سي�ساه���م يف
تراج���ع نف���وذ وت�أث�ي�ر وا�شنط���ن عل���ى
امل�شه���د امل��ص�ري ،الأمر ال���ذي يجب �أن
يقل���ق �إ�رسائي���ل ،خ�صو�ص���ا ً �أن املجتمع
الدويل مبا في���ه �أوروبا يبدي تعاطفه مع
وفق تقديره.
مر�سي والإخوانَ ،

م���ن جه���ة ثانية ،ع���زا لفن���ون الف�شل
ال�سيا�س���ي للإخوان امل�سلم�ي�ن يف �إدارة
بحكم
�ش�ؤون الدولة �إىل انعدام التجربةُ ،
� ّأن مر�س���ي �أتى م���ن ال�سج���ن ُمبا�رشة �إىل
الق��ص�ر الرئا�س���ي ،ف�ضالً ع���ن "ال�شعبية
الت���ي يحظى بها اجلي����ش امل�رصي و�سط
املواطن�ي�ن ونف���وذه و�سيطرت���ه عل���ى
الإقت�صاد القومي".

َح ّل سياسي

بي َد � ّأن لفن���ون ي�شدد على �رضورة حل
�سيا�س���ي يف م��ص�ر ،لأن مواجه���ة الإخوان
وتعزز
ع�سكريا ً �ست�ضعف موقف اجلي�ش
ّ
ّ

دوليا ً.
إ�سالميني
نفُوذ ال
ّ
ّ
� ّأم���ا رئي����س ال�صن���دوق للتع���اون
الإقت�ص���ادي الدكت���ور من���رود نويب���ك
فيق���ول �إن م��ص�ر تتج���ه �إىل هاوي���ة م���ا
مل ي�ب�رم اجلي����ش �صفق���ة �سيا�سي���ة مع
حركة الإخ���وان امل�سلم�ي�ن .ويطالب تل
�أبي���ب بال�ضغط على الوالي���ات املتحدة
ملوا�صلة دعمها للجي�ش امل�رصي لتعزيز
نفوذه يف ال�ساحة ال�سيا�سية.
ويلف���ت �إىل �أن اجلي����ش امل�رصي ح�ضرّ
�ضباطا ً
للإنق�ل�اب من خ�ل�ال ا�ستبع���اده ّ
حم�سوب�ي�ن عل���ى "الإخ���وان" م���ن مراكز
القيادة( .وكاالت)
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روسيا :الواليات المتحدة تريد «خنق»اإلقتصاد اإليراني
إعتبرت إيران موافقة واشنطن أمس األول على فرض عقوبات
جديدة عليها على خلفية برنامجها النووي ،من شأنه أن « ُي ّ
عقد
أكثر» السعي الى معالجة هذا الملف .عقوبات قابلتها روسيا
رحبت بها إسرائيل.
باإلستنكار ،فيما ّ
�شدد املتحدث ب�إ�س���م وزارة اخلارجية �أن ي�ص���ادق عليه الرئي�س ب���اراك �أوباما،
ُ
���رت العقوبات
الإيراني���ة عبا����س عرق�شي عل���ى � ّأن "هذه كي ي�صب���ح نافذاً .وقد �أق� ّ
العقوب���ات �ستزيد من تعقي���د و�صعوبة بغالبية �ساحق����ة بلغت � 400صوت م�ؤيد،
ال�سع���ي اىل حلّ للم�ش���اكل ،وخ�صو�صا ً يف مقاب����ل  20راف�ضا ً ،وذل����ك قبل ثالثة �أيام
���ول الرئي�س الإيراين املنتخب ح�سن
�ش�أن ق�ضية املحادثات النووية".
من ت� يّ
ونقلت وكال���ة الأنباء الطالبية "اي�سنا" روحاين مهامه الر�سمية.
ورداً عل����ى ذلك،
عرق�ش���ي
ع���ن
اتهم����ت رو�سي����ا
قول���هّ �":إن فر����ض
الوالي����ات املتح����دة
عقوبات على �إيران نتنياهو يرحّ ب بقرار
مبحاول����ة "خن����ق"
هو �سيا�سة �أخفقت،
ول���ن ت�ساع���د يف واشنطن وطهران ترى الإقت�ص����اد الإيراين.
ّ
وق����ال نائ����ب وزي����ر
«يعقد» الحل
�إيج���اد ح���لّ عقالين ،أنّه
اخلارجي����ة الرو�سية
والت�شديد على هذه
غين����ادي غاتيلوف:
يغي
ال�سيا�سة ل���ن رّ
"� ّإن جمل�����س الأمن ال����دويل �سبق ان تب ّنى
مواقف اجلمهورية الإ�سالمية".
وال ت���زال �س���ت دول ت�ست���ورد النفط ق����رارات ت�شمل عقوبات عل����ى �إيران ،كان
الإي���راين ه���ي ال�ص�ي�ن والهن���د وتركي���ا ذلك منا�سب����ا ً متاما ً وكافي����ا ً ل�ضمان عدم
لكن انت�ش����ار ا�سلحة الدمار ال�شام����ل" ،وفق ما
وكوريا اجلنوبي���ة واليابان وتايوانّ ،
الإدارة الأمريكي���ة تعفو ه���ذه الدول من نقلت وكالة "انرتفاك�س".
و�أ�ض����افّ �" :إن اي عقوبة ا�ضافية ترمي
العقوبات ،كونها قلّ�ص���ت وارداتها منذ
 .2012والقانون الأمريكي اجلديد يطلب يف الواقع اىل خن����ق اقت�صاد ايران ،ولي�س
من تلك الدول بذل جهد �إ�ضايف ال�ستمرار اىل تنفيذ �أحكام عدم الإنت�شار" النووي.
رح����ب رئي�����س ال����وزراء
�إفادتها من الإعفاءات.
يف املقاب����لّ ،
أقر الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو بقرار جمل�س
�
أمريك���ي
ل
ا
الن���واب
وكان جمل����س
ّ
فر����ض عقوب���ات جدي���دة عل���ى �إي���ران ،النواب الأمريكي .وق����ال نتنياهو يف بيان
تت�ضم���ن قي���وداً �صارم���ة ج���داً عل���ى �ص����ادر ع����ن مكتب����ه" :عق����ب الإنتخاب����ات
ال�صناع���ة النفطي���ة الإيراني���ة اخلا�ضعة الت����ي �أُجري����ت يف �إي����ران ،بع����ث جمل�����س
�أ�ص�ل� ًا لعقوب���ات قا�سي���ة ،وعل���ى �أ�س�س الن����واب بر�سال����ة وا�ضح����ة �إىل النظ����ام
مهم���ة لإقت�صاد الب�ل�اد كقطاعي املناجم الإيراين ،مفاده����ا � ّأن ال�ضغوطات الدولية
الت����ي متار�س عل����ى �إيران �ست����زداد ،حتى
وال�سيارات.
وبعد �إق���راره يف جمل�س النواب ،ينتقل توقف �إيران حماوالته����ا المتالك الأ�سلحة
م��ش�روع القانون هذا اىل جمل����س ال�شيوخ النووي����ة" .و�أ�ضاف�" :سنحك����م على �إيران
مت ذل���ك يبق���ى طبقا ً لأفعالها فقط"(.وكاالت)
للت�صوي���ت علي���ه ،واذا ّ

القرار األميركي جاء قبل ثالثة أيام من تولّي روحاني مهامه الرسمية(اف ب )

واشنطن ُتغلق سفاراتها في  4آب

�أعلنت الواليات املتحدة �أم�س� ،أ ّنها �ستغلق عددا ً
غري حمدد من �سفاراتها يف �أنحاء العامل الأحد املقبل
ب�سبب خماوف �أمنية.
وقالت املتحدثة ب�إ�سم اخلارجية الأمريكية ماري
هارفّ �« :إن وزارة اخلارجية �أ�صدرت تعليمات �إىل عدد
من ال�سفارات والقن�صليات الأمريكية ب�إغالق �أبوابها
�أو تعليق عملياتها يوم الأحد يف الرابع من �آب»،
مو�ضح ًة � ّأن القرار ا ّتخذ «انطالقا ً من احلذر واحلر�ص
ال�شديدين على موظفينا ،وغريهم من الأ�شخا�ص
الذين قد يزورون من�ش�آتنا».
و�أ�شارت هارف �إىل «� ّأن ال�سفارات �ستغلق يوم
الأحد حتديداً � ،اّإل �أ ّنه �ستتم �إعادة تقييم الو�ضع،

واتخاذ قرار ب�شان �إعادة فتحها».
وقالت« :من املمكن �أن نغلق �أياما ً �أخرى �إ�ضافية
مت
كذلك» ،راف�ض ًة حتديد يف �أي منطقة من العامل ّ
ر�صد التهديد.
وعادة ما تغلق املكاتب احلكومية ب�شكل �شبه دائم
يف الواليات املتحدة �أيام الأحد ،الذي يعترب �أول �أيام
الأ�سبوع يف العديد من الدول الإ�سالمية.
وحتر�ص الواليات املتحدة على مراعاة الإجراءات
الأمنية منذ الهجوم على قن�صليتها يف بنغازي
يف � 11أيلول من العام املا�ضي ،والذي قتل فيه
�أربعة �أمريكيني من بينهم ال�سفري كري�س �ستفينز.
(وكاالت)

يتمسك بالعريض والمعارضة ّ
تصر على حلّ «التأسيسي»
الغنوشي
ّ

ّأكد زعيم حركة «النهضة» في
تمسكه
تونس راشد الغنوشي ّ
ً
رئيسا للوزراء،
بـ«علي العريض»
في وقت أجرت الحكومة
مشاورات مع االتحاد العام
للشغل إليجاد مخرج لألزمة
السياسية ،وسط إصرار أطياف
معارضة على ّ
حل المجلس
التأسيسي.

رف�����ض زعي����م حرك����ة "النه�ض����ة" التي
تق����ود االئت��ل�اف احلاك����م يف تون�����س �أم�س
مطال����ب املعار�ض����ة بتعي��ي�ن �شخ�صي����ة
م�ستقل����ة يف من�صب رئي�س الوزراء ،م�ؤكّ داً
"مت�سك" احلركة بالعري�ض.
ّ
وق����ال الغنو�ش����ي عق����ب لق����اء م����ع
الرئي�����س املوقّ ����ت من�ص����ف املرزوق����ي:
"نح����ن منفتح����ون على توافق����ات جديدة
ومتم�سكون بالعري�ض رئي�سا ً للحكومة".
ّ
و�أبدت حركة "النه�ضة" مطلع الأ�سبوع
انفتاحه����ا عل����ى حكوم����ة وح����دة وطني����ة
للم�ساعدة يف اخلروج من الو�ضع الراهن.
وعل����ى �صعيد مت�صل� ،أج����رت احلكومة
م�ش����اورات م����ع االحت����اد الع����ام التون�سي
لل�شغل (املركزية النقابية) لإيجاد خمرج
للأزم����ة ال�سيا�سية التي ته���� ّز تون�س ،منذ
اغتيال املعار�ض حممد الرباهمي الأ�سبوع
املا�ضي ،و�أججها مقتل ثمانية ع�سكريني
على احلدود م����ع اجلزائر على يد م�سلّحني
جمهولني.
وق����ال وزير ال�ش�����ؤون االجتماعية خليل
مطوالً مع
الزاويةّ �" :إن العري�ض �أجرى لقاء ّ
وفد من املركزي����ة النقابية يقوده الأمني

التونسيون يواصلون اعتصامهم أمام المجلس التأسيسي (رويترز)

العام الحت����اد ال�شغ����ل ح�س��ي�ن العبا�سي،
لبح����ث احللول للخروج من الو�ضع املت�أزم
ومواجه����ة الإره����اب" .ويطال����ب احت����اد
ال�شغل بح����لّ حكومة العري�����ض ،وت�شكيل
حكوم����ة "كف����اءات" حم����دودة الع����دد،
رئي�سها و�أع�ضا�ؤه����ا م�ستقلّون ويلتزمون
بع����دم الرت�شح لال�ستحقاق����ات االنتخابية
املقبل����ة ،و"مراجع����ة كل التعيين����ات"
الإداري����ة الت����ي با�رشتها "النه�ض����ة" .كما
يطال����ب بح����لّ "رابط����ات حماي����ة الثورة"،
وبتحييد امل�ساجد وامل�ؤ�س�سات التعليمية
عن التوظيف ال�سيا�سي واحلزبي.
ورداً عل����ى �س�����ؤال لـ"وكال����ة ال�صحافة

الفرن�سي����ة" يف �ش�����أن موق����ف احلكوم����ة
من مطالب احت����اد ال�شغل ،ق����ال الزاوية:
"عندما ن�ضع ال�رشوط عند �سقف عال جداً

الحزب «الجمهوري»:
تونس تحتاج إلى صيغة
جديدة للحكم
ال ميكن اجللو�س على طاولة احلوار".
م����ن ناحي����ة �أخ����رى� ،أع����رب الن����واب
املن�سحب����ون م����ن املجل�����س الوطن����ي

الت�أ�سي�س����ي ع����ن �إ�رصاره����م عل����ى ح����لّ
املجل�س ،ودعوة خ��ب�راء �إىل تعديل م�رشوع
الد�ستور اجلديد.
ولليوم اخلام�����س على التوايل ،يعت�صم
نحو �سبع��ي�ن نائبا ً� ،أعلن����وا ان�سحابهم من
املجل�����س الت�أ�سي�سي عل����ى خلفية اغتيال
ال�سيا�س����ي املعار�����ض حمم����د الرباهم����ي
يف  25مت����وز املا�ض����ي� ،إىل جان����ب �آالف
���ر املجل�س يف
م����ن املتظاهري����ن �أم����ام مق� ّ
ب����اردو .وق����ال النائ����ب عن ح����زب امل�سار
الدميقراط����ي ،والناطق با�س����م االعت�صام
�سم��ي�ر بالطي����بّ �" :إن املجل�����س الوطن����ي
الت�أ�سي�س����ي يج����ب �أن يح����ل ،لق����د انتهى

دوره ،م�رشوع الد�ستور انتهينا منه مل يبق
للمجل�س �أي مهام رئي�سية".
و�أ�ض����اف بالطي����ب" :الآن يج����ب دعوة
خرباء لتعديله ورفع كل مواطن التزوير به
التي �أقدم عليها املقرر العام للد�ستور".
ونقل����ت وكال����ة الأنب����اء التون�سي����ة عن
الأمينة العام����ة للحزب "اجلمه����وري" مية
اجلريب����ي بع����د لقائها املرزوق����ي قولها:
"� ّإن الو�ضع خطري جداً يف تون�س ويتطلّب
حلوالً عاجلةً".
و�أ�ضافت" :تون�����س يف حاجة �إىل �صيغة
جديدة للحكم ،ولي�س �إىل �صيغة لتو�سيع
احلكومة"( .وكاالت)
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منح موسكو سنودن اللجوء ُينذر بتقويض عالقتها بواشنطن
إستنكرت واشنطن مغادرة المستشار السابق في وكالة األمن القومي األميركي ادوارد سنودن مطار موسكو -شيريميتييفو ،وحصوله على اللجوء الموقت في روسيا ،في
وقت ّ
قلل الكرملين من انعكاسات قضية سنودن على العالقة مع الواليات المتحدة.
�أكّ د حمامي �سن����ودن ،الرو�سي �أناتويل
كوت�شريين����ا مغ����ادرة �سن����ودن مط����ار
لتونا
�شريمييتيفو .وقال" :لق����د �سلّمناه ّ
وثيق����ة تفيد �أ ّنه ح�صل عل����ى جلوء موقت
ملدة �سن����ة يف رو�سي����ا" ،مو�ضح����ا ً �أ ّنه "يف
م����كان �آم����ن" ،راف�ض����ا ً تق����دمي مزي����د من
الإي�ضاحات.
و�أو�ض����ح املحام����ي الرو�س����ي لـ"وكالة
ال�صحافة الفرن�سية" � ّأن "املكان املوجود
فيه �سنودن لن يك�شف عنه لأ�سباب �أمنية،
تعر�ضا ً للمالحقة يف
كونه ال�شخ�ص الأكرث ّ
العامل".
وكان �سن����ودن ،ال����ذي ك�شف عن وجود
برنام����ج للحكوم����ة الأمريكي����ة ملراقب����ة
الإت�ص����االت يف اخل����ارج ،عالق����ا ً من����ذ 23
حزي����ران يف قاع����ة الرتانزي����ت يف مط����ار
مو�سك����و ،وق����د وطل����ب جل����وءاً موقت����ا ً يف
مو�سك����و ،يف ح��ي�ن تطال����ب وا�شنط����ن
بت�سليم����ه اليها بع����د �أن وجهت �إليه تهمة
التج�س�س.
وتعقيب����ا ً على ذلك� ،إعت��ب�رت �صحيفة
الأعمال اليومية الرو�سية "فيدومو�ستي"
� ّأن منح �سنودن حق اللجوء يف رو�سيا مفيد
"ل�سنودن ولرو�سيا وب�شكل �أكرب للحكومة
الأمريكي����ة ،الت����ي فعلت كل م����ا ت�ستطيع
لكي ال يتمكّن من مغادرة رو�سيا".
واعت�ب�ر اخلب�ي�ر يف مرك���ز "حتلي���ل
الإ�سرتاتيجي���ات والتكنولوجي���ات"
احلد من
فا�سيل���ي كا�شني �أ ّنه م���ن �أجل ّ
�أثر املعلوم���ات التي ك�شفه���ا �سنودن
عل���ى ال�سيا�س���ة الداخلي���ة الأمريكي���ة
"ينبغ���ي ن�سيانه ونزع امل�صداقية عنه"
يف بالده .و�أ�ض���اف" :الطريقة الف�ضلى
لن���زع م�صداقيت���ه تكم���ن يف اتهام���ه
بالتعامل مع ا�ستخب���ارات دولة كربى"،

بك�ش����ف معلوم����ات م�صنفة �رسي����ة ويواجه
ثالث����ة اتهامات جنائي����ة .وينبغي ان يعود
اىل الوالي����ات املتح����دة يف ا���س�رع وق����ت"،
"يقو�����ض
معت��ب�راً � ّأن الق����رار الرو�س����ي
ّ
ح�صيل����ة طويلة العه����د من التع����اون" يف
جمال الأمن بني مو�سكو ووا�شنطن.
ورداً عل����ى �س�����ؤال حول قم����ة ثنائية يف
بداي����ة ايلول ب��ي�ن الرئي�س ب����اراك �أوباما
ونظ��ي�ره الرو�س����ي فالدمي��ي�ر بوت��ي�ن يف
مو�سكو ،قبل عقد قم����ة جمموعة الع�رشين
يف �س����ان بطر�سب����ورغ� ،أمل����ح كارين اىل
�أ ّنه����ا باتت غري م�ؤكّ ����دة بع����د �أ�سابيع من
الغمو�ض حول هذه امل�س�ألة.

واشنطن «تقيّم جدوى»
قمة أوباما  -بوتين
بعد القرار الروسي
جانب من تظاهرة مؤيدة لسنودن في برلين (رويترز)

ويف هذه احلال رو�سيا.
�إىل ذلك ،اعترب �سناتور �أمريكي � ّأن منح
رو�سي����ا اللجوء ل�سنودن ي�ش����كّ ل "نك�سة"
للعالقات الأمريكية الرو�سية.
وقال رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف
جمل�س النواب الأمريكي ال�سناتور روبرت
منيندي����زّ �" :إن �سنودن ه����ارب ،ويجب �أن
ميثل �أم����ام املحكم����ة الأمريكي����ة ،ولي�س
رجالً ح����راً ي�ستحق منحه اللجوء يف رو�سيا".
و�أ�ض����اف" :بغ�����ض النظ����ر عن حقيق����ة � ّأن
رو�سي����ا منحته اللجوء ملدة ع����ام ،ف� ّإن هذا
الفعل ي�شكّل نك�س����ة للعالقات الأمريكية
الرو�سية".
و�أ�ش����ار منيندي����ز �إىل "� ّأن ت�رسيب����ات

�سن����ودن ميك����ن �أن تفي����د الإرهابي��ي�ن
وغريه����م م����ن الأ�شخا�ص يف انح����اء العامل،
الذي����ن ي�سع����ون اىل �إحلاق ���ض�رر حقيقي
ببالدن����ا" ،مطالبا ً "رو�سي����ا ب�إعادة �سنودن
اىل الواليات املتحدة ليواجه املحاكمة يف
وطنه".
بدوره ،انتقد ال�سناتور اجلمهوري جون
ماك��ي�ن الق����رار الرو�سي ب�ش����دة يف ر�سالة
على "توي��ت�ر" .وقال�" :سن����ودن يبقى يف
�أر�����ض ال�شفافي����ة وحقوق الإن�س����ان .حان
الوق����ت لإع����ادة ال�ضغط عل����ى زر مراجعة
العالقات مع رو�سيا".
وحذّر ال�سناتور اجلمهوري كيلي ايوتي
كذلك من � ّأن اجله����ود الأمريكية ملراجعة

العالق����ات م����ع رو�سي����ا "ت���ض�ررت" ب�سبب
اخلطوة الرو�سية الأخرية.
بدوره� ،أعلن البيت االبي�ض �أ ّنه �سيعيد
النظ����ر يف خط����ط عق����د القم����ة الرئا�سي����ة
الرو�سي����ة الأمريكية املقررة مطلع �أيلول،
بعد القرار الرو�سي.
وق����ال املتحدث با�سم البي����ت الأبي�ض
ج����اي كارين" :ن�شع����ر بخيب����ة �أم����ل كبرية
حيال اتخ����اذ رو�سيا هذا الق����رار على رغم
مطالبنا الوا�ضحة جداً والقانونية يف العلن
ويف املجال�����س اخلا�ص����ة برتحي����ل �سنودن
اىل الوالي����ات املتح����دة ،لك����ي يجيب عن
اتهامات موجهة �ضده".
و�أ�ض����اف كارينّ �" :إن �سن����ودن مته����م

وقال" :ال �أملك معلومات حول الربنامج،
لكن بالت�أكي����د اللجوء املمن����وح ل�سنودن
لي�����س تط����وراً �إيجابي����ا ً" ،م�ضيفا ً":لدين����ا
م�صالح متع����ددة مع الرو�����س ،و�إننا نقيم
جدوى عقد قمة".
ويف وقت �سابق ،قال م�ست�شار الرئي�س
الرو�سي يوري �أو�شاك����وف" :نعلم الأجواء
ال�سائ����دة يف الوالي����ات املتح����دة ،لكننا مل
نتل����ق �أي �إ�شارة من ال�سلط����ات الأمريكية
حول �إلغاء الزي����ارة" .و�أ�ضافّ �" :إن ق�ضية
�سنودن ال تكت�س����ي �أهمية كفيلة بالت�أثري
على العالقات الثنائية".
وكان من املقرر �أن يقوم �أوباما بزيارة
ر�سمية اىل رو�سي����ا مطلع �أيلول ،قبل قمة
جمموعة الع�رشين( .وكاالت)
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رياضة

حلّ أزمة «الس ّلة» يبدأ بفصل الدوري وتغيير «التركيبة»
لم تعد أزمة كرة السلة اللبنانية عادية كاألزمات التي عصفت
ً
ان أزمة اليوم مفصلية وحاسمة ،إما ّ
سابقا .الفارق ّ
حلها
بها
لمرة واحدة وأخيرة ،وإما اإلستمرار في النهج ذاته ،ما يعني ّ
ان
الخسارة الحالية ستتحول الى خسائر ،وستفقد هذه الفرصة
المتاحة اليوم إلنقاذ نفسها من براثن الفساد.
دانيال عبود
@daniel.abboud
aljoumhouria.com

فاللعب���ة ،عل���ى قدر م���ا ه���ي نا�صعة
البيا�ض من "اخل���ارج" ب�إجنازات �أنديتها
ومنتخباته���ا والعبيه���ا ،ه���ي "فا�س���دة"
و"عقيمة" من "الداخل" .يت�آكلها الرتهل
وال�ضعف والف�ساد املتغلغل يف �رشايينها
دون �ضابط ،وهذا كلّ���ه ع�صارة ممار�سة
�سيئ���ة ل�ل��إدارة تنقل���ت كالفريو����س يف
ج�سمه���ا ومل يع���د ميك���ن �إحت���وا�ؤه �إلاّ
بلق���اح �شامل ،و�إعادة ت�أهي���ل من جديد،
كاملري�ض �أبداً ،فالالع���ب عندما ي�صاب
�إ�صابة بالغة ،يتلقى العالج للتخل�ص من
ث���م يبد�أ عملية �إعادة ت�أهيل قد
الإ�صابةّ ،
ت�ستمر ل�سنة �أو �سنتني لإ�ستعادة لياقته
وعافيت���ه الكاملتني .وهذه حال���ة ال�سلّة
اللبناني���ة التي لن يكون ح���لّ مع�ضلتها
ب�سحر �ساحر ،وال ب�ي�ن ليلة و�ضحاها ،بل
بعالج طويل الأم���د قد ي�ستغرق �سنوات،
وامله���م �أن تو�ض���ع ل���ه �آلي���ة م���ن الآن.
فم�شاكل ك���رة ال�سلة تتلخ����ص بعناوين
ع ّدة ،ويجب ت�رشيحها للو�صول اىل حلول،
معينة.
وعليه ميكن احلديث عن نقاط ّ

تبدأ مشكلة كرة السلة
من دوري الدرجة
جر»
االولى «المتف ّ
 - 1امل�شكل���ة الي���وم لي�س���ت م�شكلة
ك���رة ال�سل���ة عموم���ا ً .هي م�شكل���ة دوري
الدرج���ة االوىل .فف���ي الفيليب�ي�ن ع���ام
مت توقيفه���ا دولي���ا ً حتى العام
ّ ،2005
 ،2007بع���د �إعرتا�ض اللجن���ة الأوملبية
هن���اك على م�ستوى املنتخ���ب الذي كان
يت�أل���ف من العبني هواة ،وهذا الإعرتا�ض
حت���ول اىل خالف���ات اىل �أن
�رسع���ان م���ا
ّ
تدخل���ت الفيبا� .أما يف لبن���ان ،فامل�شكلة
ال عالق���ة للمنتخب بها ،ولو ا ّنه كان حتت
الأ�ض���واء يف ه���ذه الف�ت�رة ب�سب���ب منعه
م���ن امل�شارك���ة يف بطولة �آ�سي���ا .وعليه،
ميك���ن الو�ص���ول اىل نقطة �إنط�ل�اق ل ّأي
حلّ  ،فاحللّ يج���ب �أن يكون لهذا الدوري
بالتحدي���د ،وال���ذي �أ�صب���ح ي�ستقط���ب
الإهتمام من احزاب و�شخ�صيات �سيا�سية
طاحمة للربح لتوظيفه �إنتخابيا ً و�شعبيا ً،
وهذا االم���ر �إن مل يتم �ضبط���ه ف�سينفجر
�رصاعات كم���ا ح�صل يف املو�سم املن�رصم.
ولأنن���ا من���ر يف ف�ت�رة حمتدم���ة �سيا�سيا ً،
هناك توازن رعب ال ميك���ن التعامل معه
�إلاّ بدرج���ة م���ن احليادي���ة .وهن���ا ،احلاجة
املفو�ضني ،تتمتع
اىل تعي�ي�ن جلنة م���ن
ّ
بكام���ل ال�صالحيات وال تك���ون بال�رضورة
حتت جناح الإحت���اد .ف���دوري اليوروليغ
(بطول���ة �أندية �أوروبا لك���رة ال�سلة) ُيدار
من �رشك���ة خا�ص���ة ا�ش�ت�رت حقوق���ه من
الإحت���اد االوروب���ي للعبة وه���ي لها احلق
يف ت�صني���ف الدوري���ات املحلي���ة ح�سب
م�ستوياته���ا ،وله���ا مكات���ب خا�صة ،تقع
يف مدين���ة بر�شلون���ة الإ�سباني���ة .ه���ذه
اللجن���ة من مهماته���ا اي�ضا ً �إيج���اد حلول
عل���ى الأمد الطويل مل�ش���اكل م�ستع�صية
كالتموي���ل وتطوي���ر �شعبي���ة ال���دوري
وحت�س�ي�ن البطولة .فالتموي���ل اليوم هو
م�شكلة بح ّد ذاته بالن�سب���ة للأندية ،ول ّأن
الأر�ضي���ة �صاحلة تلج�أ معظم الأندية وراء

االح���زاب لت�أمني الدعم امل���ايل ،وبالتايل
ان هذا النوع
ال�س�ؤال الأ�سا�سي اليوم :هل ّ
م���ن الدعم ،حت���ى لو رف���ع م�ستواها فقط
لفرتة وجي���زة هو مل�صلحة اللعب���ة� ،أم � ّأن
تنظيم مالية البطولة حتى لو تطلب ذلك
من خف����ض للميزانيات ،ما ق���د يقلّل من
امل�ستوى قليالً� ،سيكون منا�سبا ً �أكرث لها
ثم هل يعقل �أن ُي�رصف
على الأمد البعيد؟ ّ
عل���ى بطولة نحو  18مليون دوالر �أمريكي
وهي ال جتني باملقابل مئة �ألف دوالر؟
ويبقى الإ�ش���ارة اىل � ّأن الدوري ال يجب
ان يط���ول �أكرث من � 5-4أ�شه���ر ،على �أن
يكون جدول مبارياته حمدداً ووا�ضحا ً من
البداية.
�ش���ق
اىل
يدخلن���ا
ال���دوري
�ش���ق
-2
ّ
ّ
�آخ���ر ه���و الإحت���اد .فالإحتاد ،وعل���ى مدار
حتول اىل �إحتاد �إدارة
ال�سنوات املا�ضيةّ ،
�أزم���ة ،ولي�س اىل �إحت���اد تطويري ومنتج،
خ�ص����ص مل�ش���اكل
معظ���م �إجتماعات���ه ُت ّ
الإحت���اد نف�س���ه ت���ارة ،والبطول���ة ط���وراً،
وتغي���ب عنها م�ش���اكل اللعب���ة احلقيقية
من غياب بط���والت الفئ���ات العمرية اىل
احلاج���ة اىل تطوي���ر احل���كام واملدرب�ي�ن
واملراقبني ،و�ص���والً اىل املنتخبات التي
دفعت يف ال�سنوات الثالث االخرية �رضيبة

إما حلّ جذري او العودة سنوات الى الوراء

التح���ول الدراماتيك���ي يف كرة ال�سلة
هذا
ّ
اللبناني���ة من���ذ �أن �أ�صبح الإحت���اد احللقة
الأ�ضعف يف اللعب���ة ب�أ�رسها (مق�سوم على
نف�س���ه ،متهم با ّن���ه ُيدار م���ن �شخ�صيات
معينة ،مفل����س ،وغري جدي���ر) .هذا ميلي
ّ
تغيرياً �رصيح���ا ً يف تركيبة �أي �إحتاد قادم،
ول ّأن حقيق���ة الو�ص���ول اىل �إحتاد حيادي
غ�ي�ر ممك���ن ب�ش���كل كام���ل ،ف���� ّإن الطرح
الأن�سب ه���و الإتيان ب�أع�ض���اء تكنوقراط
يفهم���ون يف اللعب���ة ول���و �أ ّنه���م من هوى

ان حمل ال���دوري قد �أزيل
مع�ّي�نّ  ،وطاملا ّ
(يف ح���ال طُ بق���ت نظري���ة ما ذكرن���اه يف
النقط���ة الأوىل) �سي�صب���ح حتم���ا ً �إحت���اداً
منتج���ا ً يعمل على �إدارة بقي���ة الدوريات،
�إ�ضافة اىل املنتخبات وغريها.
 - 3قانونيا ً ،حتتاج كرة ال�سلة اللبنانية
اي�ضا ً اىل نف�ضة على �صعيد القوانني وال
ميك���ن �أن ت�ستمر يف ظ���ل الو�ضع احلايل،
و�ص���والً اىل تطوير اللج���ان داخل الإحتاد،
وت�شكيل جلنة طعون وجلنة ف�ض نزاعات،

كوريا ُتسقط الصين في إفتتاح بطولة آسيا
يف غي���اب منتخب لبن���ان� ،إف ُتتحت �أم����س بطولة �آ�سيا
للمنتخب���ات يف كرة ال�سلة وامل�ؤهل���ة اىل نهائيات ك�أ�س
العامل ،حيث كانت املفاج�أة الكربى فوز كوريا اجلنوبية
على ال�صني حامل���ة اللقب  59-63يف املجموعة الثالثة
ت�ضم اي�ضا ً البطل ال�سابق �إيران
�أو جمموعة املوت والتي
ّ
والذي فاز على ماليزيا بفارق  90نقطة.25-115 ،
يف املقاب���ل� ،سق���ط منتخ���ب الأردن و�صي���ف بط���ل
الن�سخ���ة الأخرية ،على يد تايوان بنتيجة  91-87بعد �أن
كان متقدما ً بفارق  10نقاط يف اواخر الربع الثالث ،فيما
فازت الفليبني م�ضيفة البطولة على ح�ساب ال�سعودية
 66-78وذلك يف �إطار مناف�سات املجموعة االوىل.
ت�ضم ثالثة منتخبات فقط
ويف املجموعة الثانية التي
ّ
بعد �إ�ستبعاد لبن���ان ب�سبب توقيفه دولياً ،فاز املنتخب
القط���ري ب�صعوب���ة بالغة عل���ى ح�ساب نظ�ي�ره الياباين

بنتيجة  ،74-75مع العل���م � ّأن الأخري كان متقدما ً طوال
لك���ن القطريني عادوا وقلب���وا املباراة
ف�ت�رات املباراة
ّ
ر�أ�سا ً على عقب يف اللحظات االخرية.
ويف املجموع���ة الرابعة الأ�ضعف ،ف���ازت البحرين على
الهند ب�صعوب���ة  80-82وكازاخ�ستان على تايلند -81
.67
وتقام اليوم مباراتان بارزت���ان حيث تلتقي �إيران مع
كوريا اجلنوبية ،والفليبني مع الأردن.
�إ�ش���ارة اىل � ّأن نظ���ام البطول���ة ين����ص عل���ى ت�أه���ل 3
منتخبات م���ن كل جمموعة اىل الدور الثاين حيث تنق�سم
الف���رق الـ  12املت�أهلة عل���ى جمموعتني ،قبل �أن تت�أهل
اربع���ة فرق م���ن كل منه���ا اىل الدور رب���ع النهائي الذي
يق�ضي بخروج املغلوب تلقائيا ً وت�أهل الفائز اىل ن�صف
النهائي.

ألِكس مخباط يشارك في دورة تدريبية في األرجنتين

البطل اللبناني ألكس مخباط

يوا�ص���ل بط���ل لبن���ان للتز ّلج عل���ى الثلج لفئت���ي الرجال
والنا�شئني �ألك����س خمباط تدريباته املكثف���ة �ضمن مع�سكر
تدريب���ي يق���ام حاليا ً يف منتج���ع "�سريو كا�ست���ور" يف منطقة
"�أو�شوايا" (الأرجنتني) ملدة ع�رشين يوما ً حتت �إ�رشاف االحتاد
ال���دويل ،وهو اللبناين الوحيد امل�شارك يف هذا املع�سكر الذي
يخ�ضع ل���ه  19متزجلا ً من جميع انحاء الع���امل .وت�أتي م�شاركة
خمباط ،الذي �أوفده احتاد اللعبة بالتعاون مع اللجنة الأوملبية،
ا�ستعداداً لدورة الألعاب الأوملبي���ة ال�شتوية التي �ستقام يف
�سوت�ش���ي (رو�سيا) العام املقب���ل ،ولبطولة العامل للنا�شئني
ويتدرب خمب���اط ( 18عاماً) مع متزلجّ ني من
يف العام .2014
ّ
الأرجنتني وت�شيلي والربازيل والدامنارك وا�ستونيا واليونان
واملج���ر ورومانيا و�رصبيا �سبع �ساعات يوميا ً (� 4ساعات تز ّلج
و� 3ساعات لياقة بدنية) .هذا ،و�شكر خمباط االحتاد اللبناين
�سماه لالنخ���راط يف املع�سك���ر لتطوير م�ستواه
للتز ّل���ج الذي ّ
وحتقيق نتائج جيدة على ال�صعيد اخلارجي.
ي�ش���ار اىل � ّأن خمباط هو �أحد �آمال لبن���ان يف التز ّلج الألبي،
و�ش���ارك منذ �أ�شه���ر �ضمن بعثة لبن���ان يف بطولة العامل التي
ج���رت يف �شالدمي���ك (النم�سا) ،مع العل���م � ّأن االحتاد اللبناين
�سيوف���د العبا ً والعب���ة يف ت�رشين الث���اين املقب���ل اىل النم�سا
لالنخ���راط يف مع�سكر تدريبي مماثل ،حت�ضرياً لال�ستحقاقات
املقبل���ة ،و�ضم���ن خط���ة و�ضعه���ا االحت���اد لتطوي���ر قدرات
متزلجّ ي وطن الأرز.

جتنبا ً لنزاعات ق�ضائية م�شابهة ملا ح�صل
املو�سم املن�رصم.
ه���ذه ك���رة ال�سل���ة الت���ي نريده���ا بعد
اخل�س���ارة الكب�ي�رة التي ُمنيت به���ا �أخرياً
والت���ي ال ميك���ن التعوي����ض ع���ن حجمها
�إالّ ب�ش���يء كبري يويف اجلمه���ور والالعبني
والراغب�ي�ن يف العمل به���ذه اللعبة حقّهم.
ان امل�شكلة لي�س���ت ب�سهلة،
وعل���ى رغ���م ّ
لكن احللول وا�ضحة �إذا ما اردنا كرة �سلة
ّ
نظيفة وحا�ضنة للأجيال.

تحت األضواء
إعتبر امين سر نادي التضامن
صور سمير بواب انه الفريق
الوحيد في منطقة الجنوب
الذي لم يتل َ
اي مساعدة
ق ّ
مالية من وزارة الشباب
والرياضة منذ العام ،2000
فيما اندية من درجات ادنى
محسوبة على مرجعيات
سياسية تتلقى المساعدات
سنوياً ،واكد ّ
ان تشكيلة
الفريق التي ستخوض بطولة
الدوري الموسم المقبل باقية
كما هي مع تجديد الثقة
بالعبيه المحليين واالجانب
على السواء.
أبقى نادي االخاء االهلي عاليه
رابع الترتيب العام على صانع
العابه البرازيلي دييغو ،فيما
انهى عقد أجنبيَّيه اآلخرين
البرازيلي إداوردو كونسيساو
والسوري عالء بيضون ،حيث
التحق االول بفريق الرفاع
البحريني ،وانضم الثاني
الى صفوف احد االندية
االماراتية.
يستعد مدير المنتخب اللبناني
لكرة السلة جورج كلزي إلعداد
كتاب يؤرخ فيه إنجازات
المنتخب منذ إستالمه هذه
المهمة عام  ،2006والكشف
عن اللحظات التي عاشها
هذا المنتخب خالل المشاركة
التاريخية في بطولة العالم
في اليابان عام  2006والفوز
على فرنسا وفنزويال مروراً
بمحطات أخرى ال ُتنسى.
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رياضة

هل يقف رونالدو خلف

رغبة ريال بضم بايل؟

دخل مسلسل إنتقال الجناح الويلزي غاريث بايل من توتنهام
اإلنكليزي الى ريال مدريد وصيف الدوري اإلسباني مرحلة
ً
خصوصا ّ
أن
جديدة ،وقد تكون األخيرة من المفاوضات،
السعر الذي تقدّ م به النادي الملكي الى توتنهام يعتبر
األعلى في تاريخ شراء الالعبين .ريال يريد أن يضمّ بايل
يبدو � ّأن رغبة ريال مدري���د اال�سباين باحل�صول
على خدم���ات جنم توتنه���ام واملنتخ���ب الويلزي
حد جعله �أغلى العب
غاريث بايل قد ت�صل به اىل ّ
يف التاريخ ،وذلك ل ّأن عدة م�صادر مطلعة على
امللف يف انكل�ت�را وا�سبانيا عل���ى حد �سواء
تتحدث عن � ّأن النادي امللكي �سيدفع 145
مليون يورو لإقن���اع رئي�س النادي اللندين دانيال
ليفي باملوافقة على ال�صفقة.
ان االحباط بد�أ ي�ش���ق طريقه اىل
ما ه���و م�ؤك���د ّ
باي���ل ب�سبب تع ّن���ت ليفي ورف�ض���ه التفاو�ض مع
ريال مدري���د ،وقد ذكرت م�ص���ادر مطلعة ل�شبكة
ان املهاجم الويلزي
"�سكاي �سبورت�س" الريا�ضية ّ
ت���رك ام����س االول تدريب���ات الفريق بع���د �أن �أبلغ
املدرب الربتغ���ايل اندري���ه فيا�ش-بوا�ش رغبته
باالنتقال اىل "�سانتياغو برنابيو".
و�أم�ضى بايل نحو � 5ساعات يف املركز توتنهام
التدريب���ي و�أبل���غ يف ه���ذه االثن���اء فيا�ش-بوا�ش
بنيته االنتقال اىل النادي امللكي الذي اكد مدربه
اجلديد االيطايل كارلو ان�شيلوتي ان املفاو�ضات
م���ع �سبريز قد فتحت من �أجل �إقناع الأخري للتخلي
عن الويلزي.

بايل ليس للريال بعد

"م���ن ال�صع���ب التحدث ع���ن باي���ل يف الوقت
احل���ايل ،لأن���ه مل ي�صبح حت���ى الآن العب���ا ً يف ريال
مدري���د" ،ه���ذا م���ا قال���ه ان�شيلوتي ال���ذي ان�ضم
لري���ال خلفا ً للربتغايل جوزيه مورينيو بعد �أن قاد
باري�س �س���ان جرمان الفرن�س���ي املو�سم املا�ضي
للف���وز بلق���ب ال���دوري املحلي للم���رة االوىل منذ
.1994
ان النادي
و�أ�ضاف ان�شيلوت���ي "لكنني �أعتق���د ّ
احلل
(ري���ال) دخل يف مفاو�ضات م���ن اجل ايجاد
ّ

الى رونالدو في الخط الهجومي للموسم الجديد ،ليكون بذلك
على الوتيرة نفسها التي يمضي فيها برشلونة بضمّ ه نيمار
الى جانب ميسي ،ولكن التقارير تفيد ّ
ان رونالدو قد
يرحل في أي لحظة ،ومن جراء ذلك دفع ريال مبلغاً
ً
تاريخيا لضم غاريث بايل الى صفوفه.

و�سرنى
ماذا
�سيح�ص���ل� .أن���ا
ل�ست معتاداً على
التح���دث ع���ن العب�ي�ن
لي�س���وا يف فريق���ي ،و�سيكون
من غ�ي�ر ال�صحي���ح القيام
بذلك الآن".
و�سب���ق ل�صحيف���ة
�ص���ن"
"ذي
الربيطاني���ة �أن
ك�شف���ت عن
� ّأن توتنهام
رف�ض
عر�ضا ً
م���ن ري���ال
مدريد
بقيمة
مليون يورو
93
للتخ ّل���ي ع���ن
جناح���ه الويلزي،
فيم���ا �أ�ش���ارت
�صحيف���ة "م���اركا"
ان
اال�سباني���ة اىل ّ
باي���ل كان غا�ضب���ا ً
م���ن رئي����س �سب�ي�رز لرف�ض
العر�ض ال���ذي يتخطى بقليل
الرقم القيا�سي العاملي النتقال
الربتغ���ايل كري�ستيان���و رونالدو
من مان�ش�س�ت�ر يونايتد االنكليزي
اىل ريال مدريد بالذات عام 2009

(92
مليون
يورو).
و�أ�شارت
التقاري����ر اىل
ان توتنه����ام
ّ
و�ض����ع �سقف����ا ً لن
يتن����ازل عن����ه وه����و
 120ملي����ون ي����ورو
للتخ ّل����ي ع����ن ال����دويل
ان
الويل����زي ،لك����ن يبدو ّ
تع ّن����ت ليف����ي و"طمع����ه"
بري����ال مدري����د ،ال�ساع����ي
يعو�ض
اىل امتام �صفق����ة ّ
م����ن خالله����ا ف�شل����ه يف
احل�ص����ول عل����ى الربازيلي
نيم����ار املنتق����ل اىل الغ����رمي
الأزيل بر�شلونة ،دفعه اىل رفع
ال�سقف حتى  145مليون يورو.
تت�سبب
ومن غري املرج���ح ان
ّ
مبالغ���ة ليفي بدفع ري���ال مدريد
اىل التخ ّل���ي عن م�سع���اه ل�ضم بايل،
وذلك بح�سب ما فهم من ت�رصيح النجم
الفرن�سي ال�سابق زين الدين زيدان الذي
عينّ م�ساعداً لأن�شيلوتي� ،إذ �أكد بطل العامل
ان الن���ادي امللك���ي لن ي�سم���ح ب�أن
لع���ام ّ 1998
يفلت بايل من يديه.

على خطى برشلونة

ويب���دو ان ريال مدريد ي�سعى لل�سري على خطى
غرمي���ه بر�شلون���ة ال���ذي ا�صب���ح ي�ض���م يف فريقه

جنمني من الط���راز الرفيع �أي نيم���ار والأرجنتيني
�ضم���ه بايل
ليوني���ل مي�س���ي ،وذل���ك م���ن خ�ل�ال ّ
ب�صفقة قيا�سية من �أجل اللعب اىل جانب النجم
الربتغ���ايل كري�ستيانو رونال���دو ،لكن البع�ض
ان النادي
توج���ه يف حتليله باجت���اه �آخر وه���و ّ
ّ
امللكي يهدف اىل �ضم الويلزي الذي يلعب
تخوف���ا ً من رحيل
يف نف����س مرك���ز رونالدو ّ
الأخري عن "�سانتياغو برنابيو".
وكان رئي����س ريال مدري���د ال�سابق
رام���ون كالديرون م���ن اولئك الذين
�سلك���وا ه���ذا االجت���اه يف حتليله���م
ان خلف���ه
ملع�ضل���ة باي���ل رغ���م ّ
فلورنتينو برييز اكد يف اكرث من منا�سبة
ان النجم الربتغايل لن يرتك النادي.
ّ
و�أ�ش���ار كالدي���رون ملوق���ع "ت���وك �سب���ورت"
ان رونال���دو ،املرتب���ط ا�سم���ه بع���ودة حمتلم���ة
ّ
اىل يونايت���د �أو االنتق���ال اىل �س���ان جرم���ان ،غري
را�ض ع���ن الرئي�س احل���ايل برييز وق���د يرحل عن
ان الرئي�س
"�سانتياغ���و برنابيو" ،م�ضيفا ً "�أعتقد ّ
كل ما ميلكه على الطاولة (من اجل
(برييز) و�ضع ّ
حت�سبا ً الحتمال رف�ض رونالدو جتديد
�ض���م بايل) ّ
عق���ده .ان���ه خائف من احتم���ال ان يرح���ل رونالدو
�سي�ش���كل �رضب���ة لريال
يف اي حلظ���ة وه���ذا الأم���ر
ّ
مدريد".
ان جن���م مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق
ؤكد
�
م
ما هو
ّ
مي���دد حتى الآن عقده ال���ذي ينتهي يف ،2015
مل
ّ
كما �أظهر املو�سم املا�ضي عدم ر�ضاه عن و�ضعه
يف الفريق وقد برر الكث�ي�رون موقفه هذا ب�سعيه
لرفع راتبه ال�سنوي ل ّأن ما يتقا�ضاه ال يعك�س حجم
مت���ت مقارنته بالعبني
جنوميت���ه ،خ�صو�صا ً اذا ما ّ
�آخرين مث���ل جنم �س���ان جرمان ال�سوي���دي زالتان
ابراهيموفيت�ش ( 14مليون يورو �سنوياً).

بطولة فالشينغ ميدوز :جوائز قياسية تتخطى  34مليون دوالر
�ستبل���غ قيمة جوائز بطول���ة الواليات املتحدة
املفتوح���ة لك���رة امل��ض�رب ،ثال���ث البط���والت
الأرب���ع الكربى ،رقم���ا ً قيا�سيا ً م���ن خالل تقدمي
 34.3ملي���ون دوالر امريك���ي ه���ذه ال�سنة ،وقد
ت�ص���ل اىل  36.9ملي���ون دوالر بح�س���ب م���ا ذكر
املنظمون.
وزادت االرق���ام ع���ن م���ا ذك���ره املنظمون يف
�آذار املا�ض���ي ،وم ّثلت قف���زة بن�سبة  37%على
أق���ل ونحو  47%للخا�رسي���ن يف الدورين الثاين
ال ّ
والثالث مقارنة مع الع���ام املا�ضي عندما كانت
اجلوائز تبلغ  25.5مليون دوالر.
وتنطل���ق مناف�س���ات ال�سن���ة يف � 26آب احلايل
على مالعب فال�شينغ ميدوز ال�صلبة.
وكان االحت���اد االمريكي لكرة امل��ض�رب �أعلن
قبل � 3أ�شهر � ّأن اجلوائز �ستبلغ  33.6مليون دوالر
يف الن�سخة االربعني من البطولة وبالت�ساوي بني
الرجال وال�سيدات ،يف خطة �ستو�صل اجلوائز �إىل
 50مليون دوالر عام .2017
وينال الفائز يف الفردي لدى الرجال وال�سيدات
 2.6ملي���ون دوالر ،وهي اكرب جائ���زة يف تاريخ
اللعب���ة ،ما مي ّثل �إ�ضاف���ة  37%على قيمة العام
املا�ضي.
و�ستك���ون قيم���ة  2.6ملي���ون دوالر متوافرة
كمكاف����آت بح�س���ب ت�أدي���ة الفائ���ز يف الدورات
التح�ضريية للبطولة.
و�سين���ال و�صي���ف الف���ردي 3ر 1ملي���ون
دوالر ،واخلا��س�ران يف ن�صف النهائ���ي � 650ألف
دوالر ،واخلا��س�رون يف رب���ع النهائ���ي � 325أل���ف
دوالر.
وين���ال اخلا�رسون يف ال���دور الراب���ع � 165ألف
دوالر والثال���ث � 93أل���ف دوالر والث���اين � 53ألف
دوالر وال ّأول � 32ألف دوالر.
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ماريا شارابوفا تحتفل بأحد انتصاراتها (ا ف ب)

زيكو مدرباً جديداً للغرافة القطري
ان
علم����ت وكال����ة فران�س بر�س م����ن م�صدر موث����وق به ّ
نادي الغرافة القطري تعاقد مع املدرب الدرب الربازيلي
زيك����و لقيادت����ه يف املو�س����م املقب����ل .وقال امل�ص����در � ّإن
"زيك����و �سيتوجه اىل الدوحة يوم غد ال�سبت للتوقيع على
عق����د العم����ل" .وكان زيكو جنم املنتخ����ب الربازيلي �أواخر
ال�سبعيني����ات والثمانيني����ات م����ن دون عمل من����ذ �أن ترك
منتخب العراق يف ت�رشين الثاين .2012
م����ن ناحي����ة ثانية ودع ن����ادي اجلي�ش القط����ري حمرتفه
االك����وادري كري�ستيان بينيتيز ال����ذي تويف �صباح االثنني
املا�ضي اثر ازمة قلبية ح�سب البيان الطبي.

وكان م����ن املقرر مغ����ادرة اجلثم����ان يف الثانية من فجر
الي����وم ،لكن ال�سفر ت�أج����ل اىل الظهر ب�سبب عدم احل�صول
على ت�صاريح الطريان م����ن العا�صمة القطرية الدوحة �إىل
مدينة كازابالنكا املغربية ومنها �إىل العا�صمة الإكوادورية
كيت����و ح�سب ما ذك����ر املوق����ع الر�سمي للن����ادي القطري.
وحظ����ي اجلثم����ان بوداع ر�سم����ي من قب����ل امل�س�ؤولني عن
الك����رة القطرية ون����ادي اجلي�ش وعدد م����ن العبي الفريق.
وقد قام العبو اجلي�����ش بتقدمي قمي�ص النادي رقم ()11
الذي ارتداه كري�ستي����ان اىل زوجته قبل مغادرتها الدوحة
مع جثمان زوجها ،ووقّ ع الالعبون عليه.

كورنر

توتنهام يضم
سولدادو

�أعل���ن ن���ادي توتنه���ام
تو�صله
االنكليزي لكرة القدم
ّ
اىل اتف���اق يق�ض���ي بانتق���ال
مهاج���م فالن�سي���ا اال�سب���اين
ال���دويل روبرت���و �سول���دادو
اىل �صفوف���ه ،م���ن دون ان
يك�ش���ف ع���ن قيم���ة ال�صفقة،
التي �أ�شارت تقارير �صحافية
اىل انه���ا تناه���ز  30ملي���ون
يورو.
وكان �سول���دادو ( 28عاماً)
انتقل اىل فالن�سيا عام 2010
قادما ً م���ن خيت���ايف و�سجل يف
�صف���وف االول  80هدف���ا ً يف
 146مب���اراة خا�ضه���ا مع���ه،
بينها  30هدف���ا ً يف  46مباراة
يف خمتلف امل�سابقات املو�سم
املا�ضي.
وبات �سولدادو ثالث العب
ينتق���ل اىل �صف���وف الفري���ق
اللن���دين ال�شم���ايل اىل جان���ب
الربازيلي باولينيو والبلجيكي
اجلن�سية املغربي اال�صل نا�رص
ال�شاذيل.
و�شارك �سولدادو يف بطولة
ك�أ�س الق���ارات الأخ�ي�رة التي
�أقيمت يف الربازيل يف �صفوف
منتخب ب�ل�اده،
و�سج���ل هدفا ً
ّ
يف مرم���ى الأوروغواي يف الدور
االول.
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ليفاندوفسكي يشعر بأن دورتموند خدعه وينتقد إدارته

ً
ً
جديدا
انتقادا
وجه المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي
ً
معتبرا أنها لم تكن
الدارة فريقه بوروسيا دورتموند االلماني،
عادلة معه النها لم تسمح له بتحقيق رغبته واالنتقال الى بايرن
ميونيخ ،بطل الدوري والكأس األلمانيين ودوري أبطال أوروبا.
وف�شل ليفاندوف�سكي يف �إقناع ادارة
دورمتوند بال�سماح له يف اللحاق بزميله
ماري���و غوت�س���ه واالنتق���ال اىل باي���رن
ميونيخ النها تريد من���ه �أن يكمل كامل
عقده ال���ذي ينته���ي ال�صي���ف املقبل،
وحينها �سيكون ب�إمكانه االنتقال اىل اي
فريق يريد كالعب حر.
و�سب���ق ل�صحيف���ة "�سويدويت����ش
ت�سايتون���غ" البافاري���ة �أن نقل���ت ع���ن
املدي���ر التنفي���ذي لدورمتون���د هانز-
يواكي���م فات�سك���ه قول���ه �إن "روب���رت
�سيلعب من دون ادن���ى �شك لبورو�سيا
دورمتون���د املو�س���م املقب���ل" ،وذل���ك
ان با�ستطاعة
بعد اي���ام عل���ى ت�أكي���ده ّ
ليفاندوف�سك���ي ال���ذي �سج���ل املو�سم
املن��ص�رم  24هدفا ً يف ال���دوري املحلي
و 10يف دوري ابط���ال اوروب���ا ،االنتقال
اىل ٍ
ن���اد �آخر غ�ي�ر بايرن ميوني���خ الذي
اح���رز دوري �أبطال اوروب���ا على ح�ساب
دورمتوند بالذات.
ان
بدوره���ا ذك���رت �صحيفة "بيل���د" ّ
رئي����س باي���رن ميوني���خ كارل هاينت�س
ان ليفاندوف�سك���ي
رومينيغي���ه اك���د ّ
�سين�ضم اىل بايرن كالعب حر يف حزيران
ّ
 2014بعد انتهاء عقده مع دورمتوند.
ان الثالثي
وا�شارت بع����ض التقارير ّ
االنكلي���زي مان�ش�س�ت�ر يونايت���د وجاره
الل���دود مان�ش�س�ت�ر �سيت���ي وت�شل�س���ي
مهتم بخدمات املهاجم البولندي البالغ
من العم���ر  24عاماً ،ما دف���ع دورمتوند
اىل رف���ع رات���ب الالعب ثالث���ة ا�ضعاف

لكن املدير
من اجل اقناعه بالبقاء معهّ ،
الريا�ض���ي لبطل املاني���ا يف املو�سمني
ال�سابق�ي�ن ميكاي���ل ت�س���ورك نفى هذا
االم���ر ،قائ�ل� ًا" :م���ن الوا�ض���ح بالن�سبة
ان الرات���ب الذي يتقا�ض���اه روبرت
لن���ا ّ
ال يعك����س ب�ش���كل �صحي���ح امل�ستويات
التي يقدمها ،وله���ذا ال�سبب اعربنا عن
ا�ستعدادنا لرفع راتبه".

ليفاندوفسكي مستاء
ألنه لم يحصل
على الـ  6ماليين يورو
ويبدو ان دورمتوند مل ِ
يف مبا اطلقه
ّ
من وعد ب�ش�أن رفع راتب ليفاندوف�سكي
ما دفع االخري اىل انتقاد ادارة النادي يف
حديث ل�صحيفتني بولندييتني ،م�شرياً
اىل ان���ه ي�شع���ر باخليانة الن���ه مل يح�صل
على �ش���يء من مبلغ ال���ـ  6ماليني يورو
واملكاف�آت اال�ضافي���ة التي وعدته بها
االدارة يف ح���ال بق���ي م���ع الفريق حتى
نهاية العقد.
و�أ�ض����اف ليفاندوف�سك����ي الذي قاد
دورمتون����د اىل نهائ����ي دوري ابط����ال
اوروب����ا بت�سجيل����ه رباعي����ة يف مرم����ى
ريال مدريد اال�سب����اين يف الدور ن�صف
النهائ����ي ،يف حدي����ث �آخ����ر ملوقع "تي
زد" االمل����اين الريا�ض����ي" :م����ا يح�صل

ليفاندوفسكي في لقاء دورتموند وريال مدريد في نصف نهائي أبطال أوروبا (ا ف ب)

غريب ج����داً ،انه لي�س من طباع االملان.
لكن ادارة
نحن نت���ص�رف ب�شكل طبيعي ّ
النادي لي�س����ت كذلك� .س�أق����دم دائما ً
كل م����ا لدي لك����ن االحتفاظ ب����ي لي�س
عادالً".
و�ش���ارك ليفاندوف�سك���ي يف مب���اراة
ال�سب���ت املا�ض���ي التي فاز به���ا فريقه
عل���ى باي���رن ميوني���خ ( )2-4يف ك�أ�س
ال�سوب���ر االملانية وق���دم اداء جيداً لكنه
مل ي�سجل اي هدف ،وهو حتدث عن هذه

املواجه���ة قائالً" :مب���اراة ك�أ�س ال�سوبر
�ضد بايرن لي�ست �سوى بداية املو�سم.
ال اعلم اذا كان ما يح�صل �سي�ؤثر علي".
ويتقا�ض���ى ليفاندوف�سك���ي 1.8
ملي���ون ي���ورو �سنوي���ا ً مبوج���ب العق���د
الذي وقعه ع���ام  2010بعد انتقاله اىل
دورمتوند مل���دة اربعة اع���وام من لي�ش
بوزنان.
وي�سعى دورمتون���د جاهداً للمحافظة
عل���ى ليفاندوف�سك���ي خ�صو�ص���ا ً بع���د

�أن خ�رس جه���ود غوت�س���ه مل�صلحة بايرن
ان
بالذات مقاب���ل  37مليون يورو ،كما ّ
الن���ادي الباف���اري الذي �سي��ش�رف عليه
املو�س���م املقب���ل اال�سب���اين جو�سي���ب
غواردي���وال خلفا ً ليوب هاينيك�س ،لي�س
يف عجل���ة من امره من اج���ل �ضم الالعب
البولن���دي اعتب���اراً م���ن ه���ذا ال�صي���ف
خ�صو�صا ً يف ظل تواجد الكرواتي ماريو
ماندزوكيت�ش الذي ت�أل���ق هذا املو�سم
بت�سجيله  21هدفاً.

جيرارد يطالب سواريز بعدم اإلنتقال ألرسنال
طل���ب �ستيفن جريارد قائد ليفربول
من زميله لوي�س �سواريز بعدم االلتفات
�إىل عر����ض �أر�سن���ال ،وق���ال � ّإن انتقال
مهاج���م منتخب الأوروغ���واي �إىل غرميه
املح ّلي يف ال���دوري الإنكلي���زي املمتاز
لكرة القدم لن مي ّثل خطو ًة �إىل الأمام.
ل�ض���م
وتق���دم �آر�سن���ال بعر�ض�ي�ن
ّ
ّ
�سواريز ،وجاء العر�ض الأخري بقيمة 40
مليون جني���ه ا�سرتليني  60.64مليون
دوالر.
ويعتق���د ج�ي�رارد � ّأن �آر�سن���ال �أح���د
ثالث���ة �أندية تتناف�س على املركز الرابع
والت�أهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا بجانب
ليفربول وتوتنهام هوت�سبري يف الدوري
الإنكليزي.

اإلحتفاظ بسواريز وضم
العبين من أولوياتنا
لتحسين الفريق
وق���ال ج�ي�رارد ل�صحيف���ة ديل���ي
تلغ���راف ي���وم ام����س" :ال �أعتق���د � ّأن
�أر�سنال مي ّث���ل خطو ًة للأم���ام .يتناف�س
ليفربول و�أر�سنال وتوتنهام على �إحدى
البطاقات امل�ؤهلة لدوري �أبطال �أوروبا،
الأم���ر املث���ايل ه���و االحتف���اظ ب�سواريز
و�إمتام �صفقة �أو �صفقتني ،فيما يفقد
توتنهام جهود غاريث بايل".
و�أ�ض���اف" :بالطبع نح���ن نبتعد قليالً
عن الثالث���ة الكبار ،مان�ش�س�ت�ر يونايتد
ومان�ش�س�ت�ر �سيت���ي وت�شل�س���ي ،وه���م
مراكز القوى
حاليا ً".
ّ

وتاب���ع" :ال �أريد التقليل من احرتامي
مدربا ً
لأر�سن���ال� .إنه فريق رائ���ع وميلك ّ
أك���ن له ق���دراً هائالً من االح�ت�رام ،لكن
� ّ
نحن كذلك �أي�ضا ً".
ورف�ض ليفرب���ول عر�ض���ي �أر�سنال،
ويعتق���د ج�ي�رارد � ّأن نادي���ه �سيحتف���ظ
خط���ه الأمام���ي يحت���اج
ب�سواري���ز و� ّأن ّ
للتدعيم �إذا �أراد التط ّلع للم�ستقبل.
وق���ال ج�ي�رارد" :نري���د العب���ا ً واحداً
ميكن���ه اللع���ب يف �أح���د مراك���ز الهجوم
والعمل مع �سواريز".
و�أ�ض���اف" :لذلك نح���ن نتفاو�ض من
�أجل االحتف���اظ ب�سواريز لأنه �إذا فقدناه
ف�إنن���ا �سنرتاجع خط���وة �إىل ال���وراء� .إنه
�أف�ضل العب كرة قدم لعبت معه".

نيمار يعيش حلم الطفولة إلى جانب ميسي
يق���ول املهاج���م الربازيل���ي نيم���ار الع���ب
بر�شلون���ة بطل ال���دوري اال�سباين لك���رة القدم
�إنه يعي�ش حل���م الطفولة مع جنم���ه الأرجنتيني
املف�ضل ليونيل مي�سي بعد انتقاله �إىل النادي
ّ
الكاتالوين م���ن �سانتو�س الربازيل���ي يف نهاية
املو�سم املا�ضي.
و�ش���ارك نيم���ار ( 21عام���اً) لأول م���رة م���ع
بر�شلونة عندما نزل بديالً يف مباراة ودية �أقيمت
يف بولندا يوم الثلثاء املا�ضي ورمبا ي�شارك مع
الفريق يف ملعبه "نو كامب" للمرة االوىل اليوم
يف مباراة ودية �أخرى �أمام �سانتو�س.

وقال نيمار يف م�ؤمت���ر �صحايف بعد تدريبات
الفري���ق ي���وم �أم�س�" :أثن���اء التدريب���ات �أ�شعر
�أنن���ي يف حلم .حلم الطفولة يتحقق الآن .عندما
�أرى مي�س���ي �أو ت�شاب���ي �أو اندري����س اني�ستا �أو
كارلي�س بوي���ول �أ�شعر ب�سع���ادة بالغة و�أ�شعر
باالطمئنان".
و�سيب���د�أ بر�شلون���ة رحل���ة الدف���اع عن لقب
الدوري اال�سباين بعد نحو ثالثة �أ�سابيع باللعب
على �أر�ض���ه و�أمام جماهريه يف مواجهة ليفانتي
�أم�ل� ًا يف الف���وز باللقب للم���رة اخلام�سة يف �ستة
�أعوام.
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اإلستعدادات تتواصل لرالي لبنان الدولي الـ36
يرعى رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان رالي لبنان السادس والثالثين،
ضمن المرحلة الرابعة لبطولة الشرق
األوسط والذي يستضيفه النادي
اللبناني للسيارات ،حيث سيقام اوائل
الشهر المقبل.
يوا�صل النادي اللبن���اين لل�سيارات وال�سياحة
حت�ضرياته لرايل لبنان ال�ساد�س والثالثني الذي
�سيق���ام يف  5و 6و 7و� 8أيل���ول املقب���ل برعاي���ة
رئي����س اجلمهوري���ة العم���اد مي�ش���ال �سليم���ان.
املنظم ع���ن �إقفال باب الت�سجيل
و�أعلن النادي
ّ
للم�شارك���ة يف ال�سباق ،وه���و املرحلة الرابعة من
بطولة ال��ش�رق الأو�سط للرالي���ات للعام اجلاري،
يف � 23آب اجل���اري .ولقد تعاقب �سائقون �أجانب
وع���رب ولبناني���ون عل���ى �إحراز لقب ال���رايل منذ
ن�شوئ���ه .ويف م���ا يلي نب���ذة ع���ن الفائزين بلقب
الرايل منذ انطالقته حت���ت �إ�سم "رايل اجلبل" يف
العام  1968و�ص���والً اىل ت�سميته اجلديدة "رايل
لبن���ان الدويل" :ج���ان با�سي���ل و�أنط���وان �سليم
( ،)1968ج�ي�رار �أ�صفر و�أمني حم���ود (،)1970
ج���ورج مت���ى وج���ورج مغن���ي ( ،)1973ط���وين
جيورجي���و وجان ل���و � ّإده ( ،)1974جورج �ضومط
و�سم�ي�ر �شيخاين (� ،)1979ألب�ي�ر ب�سول وجريار
�صون���ال ( ،)1980ا�سح���اق ق�صارجيان وطوين
ك���رم ( ،)1981مي�ش���ال عرم���ان و�سم�ي�ر هابط
ع�ساف (،)1985
( ،)1984ناجي حنينه وج���ورج ّ

من تتويج الموسم الفائت

نبي���ل ك���رم وج���و �صغبين���ي ( ،)1986حممد بن
�سلي���م و�سبيلر (� ،)1987سم�ي�ر غامن وجوزيف
ّ
�سليم ورونان مورغان
غربيل ( ،)1988حممد بن
ّ
( ،)1991موري����س �صحن���اوي وناج���ي ا�سطفان
(� ،)1992آالن �أوراي وج���ان ج���اك اندريي���ه
( ،)1993الي�ساندرو فيوريو وفيتوريو برامبيال

( ،)1994جان بيار ن�رصاهلل وبيار �أ�سمر (،)1995
عب���داهلل باخ�شب وبوب���ي ويلي����س ( ،)1996جان
بي���ار ن��ص�راهلل وج���وزف مط���ر ( ،)1997حممد بن
�سلي���م ورون���ان مورغ���ان ( )1998و(،)1999
ّ
روجي���ه فغ���ايل وزي���اد �شه���اب ( ،)2000بيريو
ليات���ي وكارل���و كا�سين���ي ( ،)2001ج���ان بي���ار

ويزاردز ّ
يمدد عقد وول بثمانين مليون دوالر

ن�رصاهلل ويو�سف با�سي���ل ( ،)2002روجيه فغايل
وزي���اد �شه���اب ( ،)2003روجيه فغ���ايل ونبيل
جني���م ( ،)2004رايل لبنان  2005مل ُيقم ب�سبب
الأح���داث يف لبن���ان ،روجيه فغ���ايل ونبيل جنيم
( )2006حت���ى ( ،)2010روجية فغايل وجوزيف
مطر ( )2011و(.)2012

دورتان لـ «المستقبل» في القياعة والمنية

�أُجريت م�ساء �أم�س املباراة الأوىل من
ال���دور ن�ص���ف النهائي ل���دورة رم�ضان
الثالثة لكرة القدم ،التي ينظّ مها قطاع
الريا�ضة يف تي���ار امل�ستقبل يف �صيدا،
على ملعب جممع احلري���ري يف القياعة،
و�أ�سفرت عن فوز فري���ق احلرية �صيدا
عل���ى الأن�صار عني احلل���وة  ،0 - 1وقد
�سجل هدف املباراة ،هداف الدورة حتى
ّ
الآن ،م�صطفى حالق .ويلعب احلرية يف
النهائي م���ع الفائز من مب���اراة فريقي
الأهلي �صيدا والنه�ضة عني احللوة.

يف املقاب���ل �إختت���م قط���اع الريا�ضة
يف تي���ار امل�ستقب���ل يف املني���ة دورت���ه
الكروي���ة ،بح�ض���ور ع�ض���و كتل���ة
امل�ستقب���ل النيابي���ة النائ���ب كاظ���م
اخلري ،و�شخ�صيات ريا�ضية واجتماعية
وك�شفي���ة ،بلق���اء جمع فريق���ي االحتاد
املني���ة وجنوم بحن�ي�ن ،و�أ�سفر عن فوز
الأخ�ي�ر بهدف�ي�ن نظيف�ي�ن ،بقي���ادة
احلكم حممد عبده .وعقب املباراة ق ّدم
النائب اخلري وكب���ار احل�ضور الك�ؤو�س
وامليداليات اىل الفائزين.

العهد أحرز كأس بلدية حارة حريك

جون وول

م���� ّدد وا�شنط����ن وي����زاردز عقد جنم����ه جون
وول حت����ى ع����ام  2019بح�سب ما ذك����ر النادي
امل�ش����ارك يف ال����دوري االمريك����ي ملحرتيف كرة
ال�سل����ة .وبلغ����ت ال�صفق����ة  80ملي����ون دوالر
خلم�����س �سن����وات ،و�ست�أخ����ذ مفعوله����ا ابت����داء
م����ن مو�س����م  ،2015-2014و�سرتي����ح النادي
من ت����رك العبه البالغ  22عاما ً ح����راً يف املو�سم
املقب����ل .وقال مال����ك النادي تي����د ليون�سي�س:
"منذ اختيار جون يف الدرافت االول (،)2010
ت�أثرنا بن�ضج����ه ،وعمله ال����د�ؤوب والتزامه نحو
نادينا .هو حجر الزاوي����ة يف فريقنا ولقد عربنا
م����راراً عن رغبتن����ا ببناء الفريق م����ن حوله قبل
االع��ل�ان عن متدي����د عقده" .ومل يبل����غ ويزاردز
االدوار االق�صائية منذ  ،2008وفاز يف �سل�سلة
وحي����دة يف البالي اوف من����ذ  1982على ح�ساب
�شيكاغو ع����ام  .2005وبلغ معدل ت�سجيل وول
 18.5نقط����ة و 7.6متري����رات حا�سمة املو�سم
املا�ض����ي يف  49مباراة خا�ضها� ،إذ �إنه غاب عن
 33مباراة ب�سبب ا�صابة يف ركبته الي�رسى.

�إختتم���ت بلدية حارة حري���ك دورتها
ال�سنوي���ة ال�ساد�س���ة بفوز مث�ي�ر لنادي
العه���د على منتخ���ب احلر�س اجلمهوري
بهدف�ي�ن مقاب���ل ه���دف وحي���د� .إفتتح
الالع���ب ال�شاب ح�سني حي���در الت�سجيل
للعه���د يف الدقيقة  15م���ن عمر ال�شوط
الأول ،ال���ذي انتهى بتق��� ّدم العهد .ومع
�سج���ل قائ���د
انطالق���ة ال�ش���وط الث���اين ّ
منتخ���ب احلر�س اجلمهوري ح�سن زعرور
ه���دف التعادل يف الدقيق���ة  11من عمر

ال�ش���وط الث���اين ،قب���ل ان يح�سم ح�سني
دقيق النتيجة والبطولة مل�صلحة فريقه
به���دف من ت�سديدة حرة يف الدقيقة 28
م���ن عم���ر ال�شوط الث���اين .ق���اد املباراة
احل���كام :ه���ادي �سالمة ،عل���ي املقداد،
ه�شام قان�صوه .ويف اخلتام و ّزعت �إدارة
بلدية حارة حريك الك�ؤو�س وامليداليات
عل���ى الفريق�ي�ن ،وق���د ح��ض�رت اللقاء
�شخ�صي���ات بلدية وريا�ضي���ة بالإ�ضافة
اىل عدد من العبي املنتخب.

اليوم الحادي عشر لدورة برمانا في التنس
يف اليوم احلادي ع�رش لدورة نادي برمانا
ال�سنوي���ة املفتوح���ة ال 73بالتن����س ،التي
ينظمها الن���ادي على مالعبه يف مدر�سة
ّ
�سجل���ت النتائج
برمان���ا العالي���ةّ ،
الآتية :الذكور� 12 :سنة وما
دون :ف���از راوول يزبك
عل���ى �سيبا�ستي���ان
بومغارت���ن (-9
� 14 .)4سن���ة
"
وما دون :فاز
كرمي �صليبي
ايل���ي
عل���ى
�شهاب ( ،)4-9وجوزف
قيامه على رايان كراب ( ،)2-9و�شاكر مارديني
على �سريي���ل خ���وري ( ،)6-9و�سيدري���ك �سماحة

على راوول يزبك (.)0-9
الرجال :فاز جواد عمي�س على �سمري �شحادة (،)4-9
ورام���ي عاليلي على �سيدري���ك �سماحة ( ،)0-9ومارتن
�ستيتلر على داين �سلوم (.)6-9
زوج���ي الرج���ال :ف���از �شق�ي�ر وفا�ض���ل عل���ى داوود
و�شم����ص ( ،)8-9و�صليب���ي و�شح���ادة عل���ى حبيق���ة
وحاي���ك ( ،)3-9و�سماح���ة ويو�س���ف عل���ى �شهي���ب
وعبيد (.)1-9
الإن���اث� 14 :سنة وما دون :ف���ازت �ألني �شليطا على
غادة بت���ور ( ،)8-9و�أورور �أنطون عل���ى �أندريا زمكحل
(.)2-9
ال�سي���دات :فازت لورا �صهيون عل���ى �أل�سا كرم (-9
� 18 .)1سنة وما دون :فازت �أورور �أنطون على تري�سي
بو مرع���ي ( ،)6-9وغايي���ل بو عبدو على ن���ورا احل�سن
(.)3-9

العدد  719الجمعة  2آب 2013

22
اعالنات رسمية
• فاز الطالب �رشبل نخلة �إبن الزميل
اليا����س نخلة م���ن ثانوية راهبات
الوردية ب�شه���ادة الربوفيه� .ألف
مربوك.
• ف����ازت الطالب����ة ميت�س����ا �أ�شق����ر
ب�شهادة البكالوري����ا  -فرع علوم
االجتماع واالقت�صاد� .ألف مربوك.
• ف���ازت الطالبة برال عواد ب�شهادة
الربوفي���ه ،وق���د ح�صل���ت عل���ى
درجة جيد� .ألف مربوك.
• فاز الطالب مي�ل�اد كرم ب�شهادة
البكالوري���ا  -ف���رع االقت�ص���اد
جيد� .ألف مربوك.
بدرجة ّ
• ف���ازت الطالب���ة با�س���كال فا�ضل
ب�شهادة الربوفيه� .ألف مربوك.
• فاز الطالب م���ارك عون ب�شهادة
البكالوري���ا  -فرع عل���وم احلياة.
�ألف مربوك.
• فاز الطالب علي امل�رصي ب�شهادة
البكالوري���ا  -فرع عل���وم احلياة.
�ألف مربوك.
• تتق ّدم ادارة م�ؤ�س�سة الأب اندويخ
للأ�صماء ب�أح���ر التهاين من �أفراد
الهيئت�ي�ن االداري���ة والتعليمية
على النج���اح الباهر ال���ذي حققه
تالمذتها يف ال�شهادة املتو�سطة
(الربوفيه) .100%
هاتف05/920735 :
• ف���از الطالب �رشب���ل مارون ر�ستم
جن���ل الأ�ست���اذ م���ارون اليا����س
ر�ست���م ب�شه���ادة البكالوري���ا -
علوم احلياة� .ألف مربوك.
• ف���ازت الطالب���ة كارن نا�صي���ف
ب���و نا�صي���ف ب�شه���ادة الربوفيه
بدرجة جيد� .ألف مربوك.
• فازت الطالبة جنال جان بو�رشو�ش
ب�شهادة الربوفيه� .ألف مربوك.
• فازت الطالبة ريت���ا راجي م�سعد
ب�شهادة الربوفيه� .ألف مربوك.

إعالن
من امانة ال�سجل العقاري يف اجلنوب
طلبت رينه جرجي ع���ون �شهادة قيد
بدل �ضائع العقار  5202جزين.
للمعرت�ض  15يوما للمراجعة
امني ال�سجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن
من امانة ال�سجل العقاري يف اجلنوب
طلب طانيو�س �سلي���م احللو ملوكله
اح���د ورث���ة طانيو����س رزق اهلل ع���ون
املعروف طنو�س حنا عون والده رزق اهلل
�شه���ادة قيد بدل �ضائ���ع العقار 2633
جزين.
للمعرت�ض  15يوما للمراجعة
امني ال�سجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن
من امانة ال�سجل العقاري يف اجلنوب
طلب ناجي حن���ا �سمعان جنم ب�صفته
م�شرتي �شهادة قي���د بدل �ضائع للبائع
يو�سف ابراهيم يو�سف العقار  48مراح
احلبا�س.
للمعرت�ض  15يوما للمراجعة
امني ال�سجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن
من امانة ال�سجل العقاري يف اجلنوب
طل���ب ح�سن حممود عو����ض ملوكلته
من���ى حممود عو�ض �سندات متليك بدل
�ضائ���ع لالق�س���ام  4و 5و 6م���ن العق���ار
 1973العبا�سية.
للمعرت�ض  15يوما للمراجعة
امني ال�سجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن
من امانة ال�سجل العقاري يف اجلنوب
طل���ب �سمي���ح م�صطف���ى جن���م �سند
متليك بدل �ضائ���ع للق�سم  7من العقار
 87هاللية.
للمعرت�ض  15يوما للمراجعة
امني ال�سجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن
من امانة ال�سجل العقاري يف اجلنوب
طل���ب ثائر �أحمد فا�ضل ملوكله حامد
مك���ي حمود مك���ي القالف �شه���ادة قيد
بدل �ضائع العقار  306حيطورة.
للمعرت�ض  15يوما للمراجعة
امني ال�سجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن
لأمان���ة ال�سج���ل العق���اري االوىل يف
ال�شمال
طلب���ت املحامي���ة كول���ت احلاي���ك
ملوكله���ا مع���ايل الوزي���ر حمم���د �أحمد
ال�صف���دي �سن���د متلي���ك ب���دل �ضائ���ع
للعقار  /2721/ب�ساتني طرابل�س.
للمعرت�ض  15يوما للمراجعة
امني ال�سجل العقاري بالتكليف

إعالن
تعل���ن م�ؤ�س�س���ة كهرب���اء لبن���ان
وابت���دا ًء من تاري���خ هذا االع�ل�ان ،انها
ب�صدد �شطب املوردي���ن واملتعهدين
واال�ست�شاري�ي�ن امل�سجل�ي�ن عل���ى
لوائحه���ا ،الذي���ن ال يتجاوب���ون لث�ل�اث
م���رات متتالي���ة او اك�ث�ر م���ع طلب���ات
ا�ستدراج���ات العرو����ض الت���ي تطلقها
امل�ؤ�س�س���ة وال يتقدم���ون بكتب اعتذار
مربرة.
كما �سيتم �شطب الذين مل يتجاوبوا
�سابقا ً لثالث مرات متتالية او اكرث قبل
تاري���خ هذا االعالن يف ح���ال مل يتجاوبوا
مرة ا�ضافية بعد تاريخه.
بريوت يف 2013/7/8
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
كمال احلايك

Magazine

04-960301

برمانا �-سنرت �سان جان -مقابل ال�ساعة

مكتبة �سان جان

04-862101

الي�سار الطريق العام

برمانا الطريق العام

01 - 900 084

قرنة �شهوان  -البيا�ضة

البو�رشية �-شارع مار تقال

كمال اجلديدة

01-892100

�أنطليا�س  -طريق عام ب�صاليم

• فازت الطالبة غاييل نهرا �شديد
حفي���دة املمثل���ة �ألف�ي�را يون�س
ب�شهادة الربوفيه� .ألف مربوك.
• ف���ازت الطالب���ة جن���اة ميالد رزق
ب�شهادة الربوفيه� .ألف مربوك.

�سد البو�رشية -قرب كني�سة مار تقال

اجلديدة -مقابل مدر�سة احلكمة
جديدة  -عزام �سنرت

جديدة �-شارع احلكمة
جديدة �-شارع احلكمة
الدكوانة �-سالف

الدورة� -شارع مار مارون

حبيب حبيب

La Recherche

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ صور
القا�ضي عبد القادر نقوزي
رقم املعاملة 2013/187
بتاري���خ  2013/7/31ق���رر رئي�س
دائرة التنفيذ ابالغ برهان عطايا املقيم
يف �ص���ور الب�ص  -خل���ف �رشكة الكهرباء
واملجه���ول حمل االقام���ة بوجوب ت�سلم
االنذار االجرائ���ي باملعاملة املقدمة من
�صابري���ن عطايا مبو�ض���وع �إثبات طالق
و�إال اعت�ب�ر كل تبليغ ل���ك يف قلم دائرة
التنفيذ قانونياً.
رئي�س قلم دائرة تنفيذ �صور
علي ح�سن حجازي

Librairie Nassar

01-902703

زياد

01 - 892 721

�سن الفيل  -النبعة

�سن الفيل � -شارع مار اليا�س

�سيغما

01 - 684 572

بكفيا  -ال�ساحة

01-261325

بيت مري

01-248739

جل الديب  -مقابل كني�سة مار تقال

علم

عوكر -اول طلعة ال�سفارة االمركية

�سان �شارل

Mar Elias

01-493922

مكتبة داغر

04-983499

ما�ضي بوك �شوب

01 - 896 038

بكفيا قرب ال�ساحة

جبور

01 - 259 921

بيت مري  -الطريق العام

�سان جورج

01-243272

ج�رس البا�شا-مفرق الهوى ت�شكن

متى

04 - 523 989

جل الديب �-شارع معو�ض

جاد

قربان

ال كارتوري

01 - 895 141

M.A.S.trading

01-871055

كيم

01 - 682 734

الفنار-مقابل اجلامعة اللبنانية

مكتبة ما�ضي

الفنار  -الطريق العام  -مقابل كني�سة
ال�سيدة
املن�صورية  -بجانب البلدية

01 - 878 699

�ضبيه  -طريق ال�سفارة الأمركية

01 - 513 661

الزلقا �-شارع م�ست�شفى هارون

املن�صورية -الطريق العام -قبل مفرق
حي البالطة

حليم

04 - 542 281

هيكل

04-714023

Micho's Copy
Center

رندىل

الفنار -الطريق العام

انطليا�س-قبل مطرانية االرمن

ايديال

04 - 412 325

01-873415

الدوره-مقابل م�ست�شفى مار يو�سف

ال�سبتية -مفرق ب�سول وحنينة

مزرعة ي�شوع � -شارع خليل روكوز

مالح

�سن الفيل  -خلف مرينا ال�شالوحي

حبيب حبيب

الزلقا الفوقا

لوري

04 - 925 675

04 - 920 157

GR.MEDIA
GROUP SARL

الدورة�-شاع م�ست�شفى مار يو�سف
الدورة � -سنرت مار يو�سف

حليم

04 - 920 663

01 - 502 349

حليم

الرابية -مفرق م�ست�شفى �رسحال

ال�سي���د رومانو����س
• ُرزق
ّ
ومارغريت���ا الري����س مول���وداً
ذك���راً �أ�سمي���اه �ستيفانو� .ألف
مربوك.

يبلغ اىل املنف���ذ عليه ابراهيم ديبان
فريج
عم�ل� ًا ب�أح���كام امل���ادة � 409أ .م .م.
تخط���رك ه���ذه الدائ���رة ب�أن���ه لديها يف
املعاملة التنفيذية رقم 2013/1221
موجه���ا ً �إليك من طالب
�إن���ذاراً تنفيذيا ً ّ
التنفيذ حممود الربعة ورفاقه ناجتا ً عن
�شطب �إ�شارة ت�أمني على العقار 1762
املزرعة.
لذلك تخطرك ه���ذه الدائرة احل�ضور
اليها �شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل قانوين
ال�ست�ل�ام الإن���ذار التنفي���ذي ومرفقاته
علما ً ب���� ّأن التبليغ يتم قانون���ا ً بانق�ضاء
مهلة ع�رشين يوما ً عل���ى ن�رش هذا الإعالن
وعل���ى تعليق ن�سخ���ة عنه وع���ن الإنذار
التنفيذي ومرفقاته على لوحة اعالنات
ه���ذه الدائرة وي�صار بع���د انق�ضاء هذه
املهلة ومهلة االن���ذار البالغة ع�رشة ايام
اىل متابع���ة التنفي���ذ �أ�ص���والً حت���ى �آخر
الدرجات.
هيثم حيدر احمد
م�أمور تنفيذ بريوت

من امانة ال�سجل العقاري يف اجلنوب
طلبت فاطمة حممد �صعبي بوكالتها
ع���ن امل�شرتي �سند متلي���ك بدل �ضائع
للبائعة �صفية احلاج علي قا�سم حممود
العقار  368ديركيفا.
للمعرت�ض  15يوما للمراجعة
امني ال�سجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

�صادر عن القا�ض���ي املنفرد املدين
يف الدامور
الناظر يف ق�ضايا االحوال ال�شخ�صية
بتاري���خ  2012/12/4تق���دم
امل�ستدعي حنا �سامي غطا�س با�ستدعاء
ام���ام ه���ذه املحكمة �سجل حت���ت الرقم
 2012/153عر����ض في���ه ب�أن���ه قب���ل
الإح�ص���اء �سن���ة  1932ت���ويف املرح���وم
�سلي���م غطا����س علم���ا ً ب�أنه مول���ود قبل
متزوج���ا ً م���ن جدته
الع���ام  1900وكان
ّ
املرحوم���ة فريدة �سلي���م غطا�س ورزق
منها بولدي���ن هما :وال���ده �سامي وعمه
يو�سف ومل يتم ت�سجيل واقعتي والدته
ووفات���ه كم���ا توفي���ت جدت���ه فريدة يف
الع���ام  1974ومل يتم ت�سجي���ل وفاتها
وطل���ب ا�ص���دار الق���رار بثب���وت الوفاة
وانح�صار الإرث مبن ذكر اعاله.
ف���كل َمن ل���ه م�صلحت���ه �أو مالحظات
التق���دم باعرتا�ضه �إو ب�إب���داء مالحظاته
اىل قل���م املحكمة �ضم���ن مهلة �شهرين
من تاريخ الن�رش.
رئي�س القلم
خ�رض حمية

العالناتكم في جريدة الجمهورية االتصال بمكا تبنا على الرقم  01/888051أو توجهوا الى أقرب مركز خدمة المتن الشمالي

البو�رشية �-سنرت عبد امل�سيح-قرب
كني�سة مار تقال

مت���ت خطوب���ة ال�ش���اب �إيل���ي
• ّ
اف���رام عل���ى الآن�س���ة اليان���ا
�صف�ي�ر بح�ض���ور الأهل
والأ�صدقاء� .ألف
مربوك.

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ
بيروت

إعالن

إعالن

حليم

01-689592
01-889951

مكتبة مي�شال
ما�ضي

معو�ض

04-980499
04-870459
04 - 972 229
01-485826

04 - 713 333
04-711202
04-543753

عني �سعادة-الطريق العام قبل مفرق
MONT LA SALLE

ميدورا

مطيلب-الطريق العام  -مقابل كني�سة
القيامة

هليل

04 - 910 383

تيودورا

01-682773

كرباج

01 - 896 442

نيو رو �ضة

Khoury Press

04-409242

ما�ضي

04-532325

نيورو�ضة
مقابل مدر�سة الر�سل

نيو رو �ضة الطريق العام

 MTVنقا�ش  -طريق

�سكول بر�س
وايفي الند

Librairie Jose

04-872448

01 - 680 495
01 - 687 666
04-412131

الجمعة  2آب  2013العدد 719

23
وفيات

مبوب
مفقود

فق���دت �إقام���ة م���ن اجلن�سي���ة
البنغالد�شي���ة ب�إ�س���م AMANA
 - BEGUMالرج���اء مم���ن يجده���ا
االت�صال على03/380918 :
فق���دت �إقام���ة ودف�ت�ر �س���وق
ودف�ت�ر �سي���ارة االرلندي���ة SARAH
 - MCLYNNالرج���اء مم���ن يجده���ا
االت�صال على03/983566 :

ف���رت العامل���ة االثيوبي���ة ARE
 .GASH ABDU SEIDالرج���اء
مم���ن يجده���ا االت�ص���ال عل���ى الرق���م:
03/911852
ف���ر العام���ل امل��ص�ري زينه���م فتحي
عب���داهلل يون����س .الرج���اء مم���ن يج���ده
االت�صال على03/170177 :
هرب���ت اخلادم���ة ADELA
 AYNALEM ANJAم���ن اجلن�سية
االثيوبية تعمل ل���دى جوانا �صليبا .ملن
يجدها االت�صال على03/666161 :

فق���د ج���واز عراق���ي  -ن���وار يو�سف
جمي���ل  -الرج���اء مم���ن يج���ده االت�صال
على71/605375 :

عقارات

فق���دت بطاق���ة الإقام���ة ال�ص���ادرة
م���ن الأمن الع���ام �شانت ه���ارون نيقوال
ايكاديان  -ملن يجدها الرجاء االت�صال
على 76/734827

للبي���ع الربوة 260 ،م 2دولوك�س ،ط.
 ،6م�رشوع عب���د امل�سيح ،منظر خالب4 ،
مواق���ف� ،شوف���اج - 335000$ ،ت:
70/510134

فق���دت �إقام���ة ب�إ�سم �سام���ح عبداهلل
جربي���ل عبداهلل م���ن اجلن�سي���ة امل�رصية.
الرجاء ممن يجدها االت�صال على الرقم:
03/130710

حمل جتاري للبيع �أو للإيجار يف �سنرت
ني���و جدي���دة  -مال�ص���ق للبلدي���ة 3 -
طوابق  93 -مرت  -ت03/917887 :

فرار عمال

فر العامل امل�رصي احم���د عبد النا�رص
عو�ض عبد املجي���د  -الرجاء ممن يجده
االت�صال03/241313 :
هرب���ت اخلادمة يا�شميبي���ت �ساكيتا
�شاكا من اجلن�سية االثيوبية ،تعمل لدى
ال�سي���دة نان�س���ي لطفي ب�س���ي  -الرجاء
ممن يجدها االت�صال03/064807 :

للبيع مار روك���ز � -شقة �سفلية 220
م 2داخلي  - 330000$ -لالت�صال ت:
03/104853 - 03/636241
وظائف

مطلوب مل�صنع حديد وخ�شب يف نهر
ابراهيم Engineers, interiors and
 draftmanيجي���دون ر�س���م تنفي���ذي
لت�صني���ع �ستاندات (Autocad - 2D
 )- 3Dلالت�صال ت03/086740 :

العالناتكم في جريدة الجمهورية االتصال بمكاتبنا على الرقم 01/888051
أو توجهوا الى أقرب مركز خدمة في صيدا
07-720251
�صيدا �-شارع ال�ست نفي�سة -بناية بنك عوده االحتاد
اجلنوب بر�س 07-725443
�صيدا -بناية ELDORADO
07-725457
الهدى
�صيدا � -شارع دالعة
الزعرتي لالعالن 07-726007
�صيدا� -ساحة النجمة -الرببري
03-537075
ن�صار
الهاللية� -شارع جزين
07-720457
ماهر
عربا� -شارع مك�سيمو�س
العالناتكم في جريدة الجمهورية االتصال بمكاتبنا على الرقم 01/888051
أو توجهوا الى أقرب مركز خدمة في بيروت
03-487164
charaf
م�صيطبه -نزلة الكركول
01-633432 ras al nabeh
�شارع حممد احلوت قرب م�ساكن ال�ضباط
01-316727
housami
طريق جديده -مقابل اجلامعة العربية
01-302362
al jamal
طريق جديده -مقابل اجلامعة العربية
01-316213
al kabas
طريق جديده
01-738556
alwan
كورني�ش املزرعة -مقابل Liban post
01-785229
al adab
فردان
01-344339 byblos ads
حمرا -ورديه
01-341868
beirut ad
حمرا -ورديه
01-746028
PPC
احلمرا
العالناتكم في جريدة الجمهورية االتصال بمكاتبنا على الرقم 01/888051
أو توجهوا الى أقرب مركز خدمة في البقاع
08-807396 PRESTIGE BEKAA
زحله-ج�رس الفي�ضا
08-813888
ZAD
زحلة  -ك�سارة
08-800832
NADDAF
زحلة  -حي الرببارة
08-805641
NADINE
زحلة -حو�ش االمراء
08-806967
NABHAN
زحلة � -سنرت احلاج
AL JAMEAA
08-800870
زحلة � -أول مدخل ك�سارة
08-541115
SAMIR BERRY
�شتورة -جالال  -االوتو�سرتاد

زوجة الفقيد :ريتا جورج مهاو�ش
�إبنه و�سيم
�إبنت���ه :زين���ة زوج���ة �رشب���ل ابو�شعيا
وعائلتها
والده� :إميل كفوري
�شقيقاه :جورج وعائلته
عبدو وعائلته
�شقيقاته :نبيه �صوايا زوج �شقيقته
املرحومة جناة و�أوالده وعائالتهم
مينى �أرملة املرح���وم روبري �أبوجودة
وعائلتها
يوال زوجة جورج القزي وعائلتها
و�أن�سبا�ؤهم ينعون فقيدهم املرحوم

عصام إميل كفوري

يحتفل بال�ص�ل�اة لراحة نف�سه ال�ساعة
الرابع���ة والن�ص���ف من بعد ظه���ر اليوم
ال�سيدة
اجلمع���ة � 2آب  2013يف كني�سة
ّ
يف بولونيا.
تقب���ل التعازي قب���ل الدف���ن وبعده
ويومي ال�سب���ت والأحد  3و � 4آب 2013
ال�سي���دة يف بولونيا
يف �صال���ون كني�سة
ّ
ابت���دا ًء م���ن ال�ساعة احلادي���ة ع�رشة قبل
الظهر ولغاية ال�سابعة م�سا ًء.
�أهل الفقيد
نقابة �أطباء لبنان
ينعون اليكم فقي���د العلم وال�شباب
واالغرتاب
م�س����ؤول ق�س���م االطف���ال حديث���ي
الوالدة يف جامعة جورج دميون  -كندا

الدكتور نضال محمد عبد
الرسول شامي

والدته :احلاجة عليه �إبراهيم ماجد
زوجته :مليا حممد علي كوثراين
�أوالده :داين ،النا ون�ضال
ا�شق���ا�ؤه :ه�ش���ام ،ع�ل�اء واملرح���وم
املهند�س بالل
�شقيقات���ه :ماج���دة زوج���ة املحام���ي
حممد ق�شمر

ومنال زوجة الدكتور مو�سى كرمي
�أعمامه :حبي���ب ،احلاج حممود ،احلاج
�أحمد وم�صطفى
�أخوال���ه :عل���ي ،ال�شيخ ط�ل�ال ،احلاج
ف�ؤاد وحممد ماجد
�شقيق زوجت���ه :العميد الدكتور �أنور
كوثراين
ووري ال�ث�رى ي���وم االربع���اء يف
 2013/7/31املواف���ق  22رم�ض���ان
1434هـ ،يف جبانة م�سقط ر�أ�سه مدينة
بنت جبيل.
يوميا ً ولغاية اال�سبوع
التعازي
تقبل
ّ
مبنزل ذويه يف مدينة بنت جبيل.
يق���ام اال�سب���وع للمرح���وم والذكرى
ال�سنوي���ة االوىل لرحي���ل �شقيقه فقيد
ال�شباب
املهند�س بالل �شام���ي يف العا�رشة من
�صباح االحد يف  2013/8/4املوافق 26
رم�ضان  1434هـ ،يف ح�سينية بنت جبيل.
تقبل التعازي ي���وم االثنني الواقع يف
 2013/8/5املوافق  27رم�ضان 1434
هـ ،من الثاني���ة ظهراً ولغاي���ة ال�ساد�سة
م�س���ا ًء يف مرك���ز اجلمعي���ة الإ�سالمي���ة
للتخ�ص����ص والتوجيه العلم���ي يف الرملة
البي�ضاء قرب �أمن الدولة.
الآ�سف���ون� :آل �شام���ي� ،آل ماج���د� ،آل
كوثراين ،نقابة �أطباء لبنان وعموم �أهايل
بنت جبيل ،خربة �سلم واملروانية.
ذكرى أربعين

مبنا�سبة مرور �أربعني يوما ً
على وفاة امل�أ�سوف عليها املرحومة

جوليت سليم جميل

�أرمل���ة املرح���وم نقوال جرج���ي ها�شم
جمدالين
يق���ام قدا����س وجن���از لراح���ة نف�سها
ال�ساع���ة التا�سع���ة والن�صف م���ن �صباح
ي���وم الأح���د � 4آب  2013يف كني�سة مار

خمايل للروم الأرثوذك�س  -املزرعة
عائل���ة الفقي���دة و�أن�سبا�ؤهم يدعون
الأهل والأ�صدق���اء مل�شاركتهم ال�صالة
لراحة نف�سها
تقبل التعازي بع���د القدا�س واجلناز
يف �صالون الكني�سة.
مبنا�سبة مرور �أربعني يوما ً على وفاة
امل�أ�سوف عليها املرحومة

لينا عيسى هندي

زوجة جربايل اليا�س بو�سمرا
يق���ام قدا����س وجن���از لراح���ة نف�سها
ال�ساع���ة العا��ش�رة من �صباح ي���وم الأحد
الواق���ع في���ه � 4آب  2013يف كني�س���ة
ماراليا�س ـ املطيلب.
عائل���ة الفقي���دة و�أن�سبا�ؤهم يدعون
الأهل واال�صدق���اء مل�شاركتهم ال�صالة
لراحة نف�سها.
الرج���اء اعتب���ار ه���ذه الن��ش�رة �إ�شعاراً
خا�صاً.
ذكرى سنة

ملنا�سبة م���رور ال�سن���ة الأوىل لغياب
امل�أ�سوف عليه املرحوم

الياس سعيد صرّ وف

زوجته تريز ديب �سعد
�أوالده :مي�شل�ي�ن وزوجه���ا جورج �أبي
را�شد وعائلتهما
املهند�س �سعيد �رصّوف
جو�سلني وزوجها �أندره �صفري
املهند�س �سمري �رصّوف وزوجته تانيا
حنا وعائلتهما
و�أن�سبا�ؤهم يدعون الأهل واال�صدقاء
مل�شاركته���م القدا����س واجلن���از ال���ذي
�سيق���ام لراحة نف�س���ه ال�ساع���ة العا�رشة
والن�ص���ف من قبل ظهر يوم االحد � 4آب
 2013يف كني�سة القدي�سني عبدا وفوقا
يف بعبدا.

العالناتكم في جريدة الجمهورية االتصال بمكا تبنا على الرقم 01/888051
أو توجهوا الى أقرب مركز خدمة  -كسروان

العقيبة -طريق البحرية
ادوني�س -اخر طلعة مار �رشبل
العقيبة -طريق البحرية
القليعات  -ال�ساحة
الك�سليك-مقابل ال crepaway
جبيل -ال�ساحة
جبيل  -ال�سوق
جبيل  -ال�ساحة
حبوب  -جبيل
جبيل  -ال�ساحة
جعيتا -الطريق العام
جونيه -مفرق حري�صا
جونية-قرب متثال ف�ؤاد �شهاب
جونية  -قرب البلدية
جونية  -ج�رس غدير
حارة �صخر -خلف �سنرت perla nera
Rond point Jeita
ذوق م�صبح � -شارع كني�سة الوردية
ذوق م�صبح  -قرب ليايل الزوق
�أدوني�س  -طلعة كني�سة مار �رشبل
�سهيلة-الطريق العام
طريق زوق مكايل
عجلتون  -مفرق بنك بيبلو�س
عجلتون  -غ�صن �سنرت
ع�شقوت ال�ساحة
عينطورة -مفرق ال LCU
غزير -الطريق العام
مقابل ج�رس نهر ابراهيم
غزير  -ال�ساحة
جونية  -ال�ساحة
ذوق مكايل طلعة presidence

St.Elie Library
Bookmark
Daccache Library
Sfeir Library
ABPID

Georges Habib
Sayah Office Supplies

Khalil Sayah
Mot a Mot
Phenix
Librairie Jeita
Exposure
الفاباء
La Presse
Samaha Library
Raphael Press
The Daily Press
Al Wardieh
La Trousse Verts
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«سودوكو
الخمس شبكات»

رتب الكلمات املبعرثة �أفقيا ً لتح�صل على الكلمة العمودية يف اخلانات البي�ضاء.

الحل السابق
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 1ابلنن
 2ادابلن
 3لاولءا

 7عفدماان
 8ة ر ي �س ل ا

 4نبقال
 5نااديقت
 6يغلمااور
الحل السابق

يدو�سون  -الرتجل  -الريا�ضة  -اجلريان  -مناف�سة  -يتعبون
الكلمة :دراجات

كليماكو

متاما ك�سودوكو االرقام ،امن����ا ا�ستبدلنا االرقام بكلمات
عن ال�صفات

متل بعضن
هناك فقط ر�سمان متطابقان بني هذه الر�سوم ال�ستة عليك �إيجادهما
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�سالح اجلو
املغاوير
االلوية
العماد

العقيد
القائد

الحل السابق

البحرية
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اجلي�ش

امليدان

الحل السابق
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 - mediaفلك  -تسلية
نتائج اللوتو اللبناني

abraj@aljoumhouria.com
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الرقم اإلضافي

ج���رى �أم�س �سح���ب اللوتو اللبناين الرق���م  1114وجاءت
النتائج على ال�شكل الآتي:
الأرقام ال�ستة الأ�سا�سية42-40-34-17-12-4 :
الرقم ال�سابع الإ�ضايف6 :
املرتبة الأوىل� 6 :أرقام �أ�سا�سية
ال جوائز رابحة
املرتبة الثانية:
جمموع اجلائزة 125,325,475 :ل .ل.
عدد الرابحني1 :
اجلائزة الإفرادية 125,325,475 :ل .ل.
املرتبة الثالثة� 5 :أرقام �أ�سا�سية:
جمموع اجلائزة 57,710,910 :ل .ل.
عدد الرابحني22 :
اجلائزة الإفرادية 2,617,752 :ل .ل.
املرتبة الرابعة� 4 :أرقام ا�سا�سية:
جمموع اجلائزة 57,590,550 :ل .ل.
عدد الرابحني1078 :
اجلائزة الإفرادية 53,424 :ل .ل.
املرتبة اخلام�سة� 3 :أرقام ا�سا�سية

جمموع اجلائزة 133,832,000 :ل .ل.
عدد الرابحني16729 :
اجلائزة الإفرادية 8,000 :ل .ل.
جمم���وع املبال���غ املرتاكم���ة جلائ���زة املرتب���ة الأوىل:
 2,070,221,324ل .ل.

نتائج سحب «زيد»
كما جرى �سحب زيد وجاءت النتائج على ال�شكل الآتي:
الرقم الرابح88451 :
جمموع اجلائزة 75,000,000 :ل .ل.
عدد الرابحني1 :
اجلائزة االفرادية 75,000,000 :ل .ل.
وتربح الأوراق املنتهية باالرقام التالية:
 8451تربح  900,000ل .ل.
 451تربح  90,000ل .ل.
 51تربح  8,000ل .ل.

ســودوكو
9

•" �شبكة من  81خانة
•  9 × 9مق�سمة 9
مربعات 3 × 3
• يجب ملء اخلانات
الفارغة ب�أرقام من 1
�إىل 9
• عدم تكرار اي رقم يف
اي خط �أفقي وعمودي
مربع.
وداخل كل ّ
• تطرح هذه اللعبة على
ثالثة م�ستويات:
�سهل ،متو�سط� ,صعب.
• يحدد كل م�ستوى
بح�سب عدد الأرقام
املو�ضوعة يف اخلانات.
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حل العدد السابق

فلك

4

ال��كالم ع��ن عل��م الفل��ك ي�ستلزم الدق��ة واملعرف��ة الق�صوى ب��ه ،لأنه م��ن اخطر علوم
االن�س��ان عل��ى االط�لاق .انه عل��م عريق يف الق��دم ،قائم عل��ى تف�سري حت��ركات ال�شم�س
ت�صدر
إ�شعاعات
واملعرف��ةويعتقد
الدق��ةاليومية،
ي�ستلزموحركته
أطباع��ه
إن�سان و�
على �
اخطر علوم
كث�يرونل �أنهأن �م��ن
الق�صوى ب��ه،
الفل��ك
عل��م
والكواك��ب،ع��ن
ال��كالم
يف
االكت�شافات
بع���ض
ظهرت
ولقد
مبا�ش��رة.
فينا
ؤثر
�
ت
والكواك��ب،
والقمر
ال�شم���س
ع��ن
عل��ى االط�لاق .انه عل��م عريق يف الق��دم ،قائم عل��ى تف�سري حت��ركات ال�شم�س
االن�س��ان
النظرية.
هذه
م
تدع
االخرية
ال�سنوات
والكواك��ب ،على � ّ
إن�سان و�أطباع��ه وحركته اليومية ،ويعتقد كث�يرون �أن �إ�شعاعات ت�صدر
ظهرت بع���ض االكت�شافات يف
ولقد
مبا�ش��رة.
فينا
ؤثر
�
ت
والكواك��ب،
ع��ن ال�شم���س
االبراج وجلب الحظ
والقمر حركة
تدعم هذه النظرية.
ال�سنوات االخرية ّ
كل ب��رج م�ؤل��ف من  30درج��ة او  30يوما ،وكل ي��وم يعطي موالي��ده مميزات تختلف
حركة االبراج وجلب الحظ
ع��ن الي��وم ال�سابق .ل��ذا ف� ّإن مواليد اليوم م��ن الربج نف�سه يختلفون ،وم��ا على القارئ اال
تختلف
مميزات
موالي��ده
ي��ومأن��هيعطي
يوما،
يوماو 30
درج��ة
ؤل��ف من 30
ب��رج م�
ان كل
عن
ثمينة
معلوم��ات
يقدم �إليه
وكلن ،ل
وبتم ّع
مول��ده
متناهي��ة رقم
بدق��ة
يتاب��ع
اال
القارئ
على
وم��ا
يختلفون،
نف�سه
الربج
م��ن
اليوم
مواليد
إن
�
ف
ل��ذا
ال�سابق.
الي��وم
ع��ن
ّ
�شخ�صيت��ه ،وع ّم��ا ينا�سبه م��ن االحجار الكرمية اجلالب��ة للحظ( ،ان املول��ود وفق اليوم
عن
ثمينة
معلوم��ات
إليه
�
يقدم
أن��ه
ل
ن،
ع
وبتم
مول��ده
يوم
رقم
متناهي��ة
بدق��ة
يتاب��ع
ان
ّ
وال�ساعة ينا�سبه حجر معني يتوافق مع �شخ�صيته ،ويجلب له احلظ ال�سعيد) والنباتات
ال�شهر .للحظ( ،ان املول��ود وفق اليوم
مواليداجلالب��ة
الكرمية
االحجار
م��ن
ينا�سبه
��ا
م
وع
�شخ�صيت��ه،
ّ
وايام ال�سعد كذلك ،ومع َمن يتّفق مع �أرقام
وال�ساعة ينا�سبه حجر معني يتوافق مع �شخ�صيته ،ويجلب له احلظ ال�سعيد) والنباتات
تموزمع �أرقام مواليد ال�شهر.
16ن يتّفق
ومع َم
وايام ال�سعد كذلك،
مولود
كائن عملي ي�سعى اىل ت�أمني حياته مبكراً ويكره �أن ميوت فقرياً ،ال يحب الف�شل
وال يعرفه وال يريده .متني وال يتعب.
مولود  2آب
كتوم ومتوازن ،دقيق وعملي ...ي�سمع �أكرث مما يتكلم.
�إن����ه ذلك املخل����وق اللطي����ف الناع����م ،الرقي����ق احل�سا�����س ،املزاج����ي االنعزايل،
االنطوائي الأناين.
أم���ليفيف �أن
الروت�ي�ن
يك���ره
والتجديد.يف
باملغام���رات ّأي اعتالل
مليئةي�ؤرقه ه����و �
حيات���هوالذي
تكونمع����ك،
عالقته
ويخافه���وم
مولود الي�
يزعج����ك
ل����ن
وي��أبداً
طوالإنه يقع
وقع ف�
ومهم���ا
وا�ضحة،
فمحبته���الل
يحاوللكنه
ل�شخ�صيته
عمره
يتمتع
مع �أنه
آخرينبخري،
لي�ست
أناني���ا ًلك �أنه�
لي�س �يوحي
دائما ً �أن
عا�ش���قالتي
�صحت����ه
والعمل ماء حياته حتى � ّأن حما�سته تعدي املحيطني به فتوقظهم
قدميه،مديد.
على وعمر
واقف���ا ًجيدة
ب�صحة
تكا�سل.
أو
ك�سل �
بالفط����رة ،وميلك ذكا ًء خا�صا ً برتتي����ب �أموره ترتيب����ا ً يتنا�سب مع قدراته
منذك����ي
يه���وى امل�صاعب ويف���رح للعراقيل العتقاده �أن���ه قادر على تذليله���ا وجتاوزها.
واجل�سدية
العقلية
واملادية.أمنية بل يعمل ويجهد لتحويلها �إىل حقيقة ت�شكّل انت�صاراً
جمرد �
أمنية عنده ال
ال
ماديا ًتبقى ّ
ويعامل النا�س بلطف واحرتام.
حمظوظ
ي�ضيفه النت�صاراته.
أخذ
كال�سيف،
قاطال����ع
���روف،
ير�ضيالظ�
���ات وكل
الطبق�
يزعج���ه م����ع
متكي����ف
مت�سيل�ّط،
يعني �أنه
ديبلوما�سي،هذا
إ�صدارها ،ولكن
غروره �
بينما
كللأوامر
تلقي ا
ّ
ال�شخ�صية.
م�صلحته
أ�سا�س
�
على
ويت�رصف
أولوياته
�
ويرتب
ً
قراراته م�ؤمن بقدرته على �أن يكون رئي�سا �أكرث منه مر�ؤو�سا ً .هذا املولود يعي�ش حالة
بل هو
الذياو
العمل
الزوجة
م�شاكلهم����ت
علىإنح ّلكان يف البي
التغيري �
ويندفعالتجدي�
مولود اليوم
يك�
من اوالنوع
لكنهاولي�س
���د ا�أولآخرين
مل�ساعدة
���رهالدائم،
احل���ب
املنا�سبات.
وت�صلح
تكون �
مي�ضيالتي
انتقاء ثيابه
طريقة
فرتةدائما ً
لكلعن نف�سه يف
يفت�ش
وكال�سيكيةبل هو
أنيقةم�شكلة واحدة
حل��� ّل
زمنيةماطويلة
إمكان���ه �أن
ب�
فحب���ه لل�سيطرة لي�س اكت�سابا ً وال
مركزه،
يف
ومقنع
ّطه
ل
ت�س
يف
جذاب
موقع.
من
أك�ث�ر
�
أحد،
ل
ا
املف�ضل:
يومه
ّ
الروبي ،م���ن طبيعة �شخ�صيته .يومه املف�ض���ل :الأحد ،لونه
عفوي �صادر
حب
ع���ا ً بل هو
ت�ص ّن
لل�سعد:
احلجر
اجلالب ّ
احلجر اجلال���ب لل�سعد :الأملا�س ،الأرقام اجلالبة للحظ10 ، 9 ، 5 :
املف�ض���ل:
الكحلي،لأحمر،
املف�ضل :ا
لونه
.11
، 21،اجلالبة للحظ.13 ،5 ، 12 ، 8 ، 63 ،45 :
11أرقام
 ،ال
املقبلة:
للفرتة
الفلك
توقعات
توقعات الفك للفرتة املقبلة:
يغي حياتك� ،سواء �أكان يف العمل كرتقية �أو �سفر ،و�سواء �أكان على
جي���د
قرار
���ال �قدإىل رّ
العمل�.سم����اع لهجة خمتلفة يف �سفر� ،أو
يف لغة �أو
دورة
أكان
�
اجلديد،
مي ّ�
�أن����ت
ال�صعيد ّ
�سواء ر�ؤ�سائك
أهم حمبة
ال�شخ�صي ،وال
مكان
تغري
وقد
مدر�سة،
أو
�
���ة
�
جامع
أو
�
جديدا
عمال
أو
�
���اط
�
ارتب
يف
جديدة
دنيا
دخ� ����ول
للتغيات
أن���ت تقطع �شوط���ا ً كبرياً يف حيات���ك العملية بوق���ت ق�صري وهو �شه���ر
رّ
جديد.
و�شارع
جدد
جريان
اىل
لتتعرف
�سكنك
اجلذري���ة� ،سواء �أكان يف �أوراق �أو نتائج امتحانات �أو �سفر �أو ترقية يف �أمورك املهنية.
جديدً.ي�سعدك ويرفع
بتغيري
لك
أبارك
�
أن
�
دون
���ن
�
م
�سيمر
ال�شهر
هذا
أن
�
���ن
�
أظ
� ال
لتغي حياتك العاطفية بارتباط لو كنت خاليا
إنك� يف ال�شهر الأف�ضل رّ
من معنوياتك ومينحك احلما�سة.
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ابــراج
الحمل

� 22آذار  20 -ني�سان

عملكيفال
فطبيعة���ر كبري
مهم له �أث�
العم����ل
ب�شخ�����ص
م�شكلة يف
الي����وم
يجمعك � ّأي
التدخ����ل يف
عنق����د
���اء���دهام
إبتع�
�لق�
كثريا.
جديدة.
�سلبياتعليه
قراراتك ّأيوتعتمد
حتتمل �

الثور

 21ني�سان � 21 -أيار

ب�صحتك
أوراق
ترتيب �
االهتمام
طريقتكأنيفتعيد
يف عملك و�
تنظيما ًش�أن
ين�صحك ب�
ملن�أكرث
حتتاجتكون
عليك �أن
ق����د
كثريا.
ال�صحيحة.
بالطريقةت�رسف
وبغذائك ،ف�أنت
حياتك

الجوزاء

� 22أيار  21 -حزيران

اعداد خطار خليل معلوف

كلمات متقاطعة
افقي ًا
 - 1بطل ا�سطوري يعرف بالرجل الطائر  -جزيرة ودولة يف املتو�سط
 - 2اغنية ل�صابر الرباعي -دولة عربية
 - 3امر فظيع -ا�ستنكر االمر -خمل�صاً.
 - 4خالف املبكّ رة يف املوعد -خالف خط�أ.
 - 5نوعا ً و�صنفاً -نوتة مو�سيقية  -اخلنزير الربي.
غيا املكان -ادراك وعلم.
 - 6رّ
توجع -تقدمات للأ�شياء.
-7
ت�صوت المل او ّ
ّ
 - 8امكنة الل�سع -خالف جاوبوها.
 - 9ذو املالحة والظرف -نهر اوروبي.
 - 10هز وجر ال�شيء  -من انواع طهي الطعام -تهذيبي.
 - 11اعالمية لبنانية (�صاحبة احدى ال�صور).
 - 12اغنية لعازار حبيب -فنانة �سورية �صاحبة احدى ال�صور.
عمودي ًا
- 1مملكة قدمية من عوا�صمها م�أرب -درمت يف املكان -نواطري.
 - 2باين قرب النبي -منطقة �سياحية لبنانية يف ال�شمال.
 - 3تردد يف لعبة الطاولة -اداة احدى احلوا�س (من�صوبة) -مدينة فرن�سية.
 - 4حافران وطامران احلفرة  -خا�صتها (باالجنبية) � -ضمري مت�صل.
 - 5قادم -تتم�سكان بـ.
 - 6كلمتان (ن�سب اىل  +مائتا من احليوانات)� -ضجراً و�س�أماً.
� - 7صاعح التي�س عند الهياج -ممثل م�رصي (�صاحب ال�صورة).
 - 8لهيب -جدها يف (االيام) ن�صف (غام�ض).
 - 9نه�ضتا من مكانيهما -امل�شدد على.
 - 10من االلوان -لعبة حظ -م�شيا كاحلية.
 - 11نقتل فالناً -اول قتيل يف التاريخ.
 - 12ممثل لبناين عرف «ب�أبو �سليم»
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فكل���د�أمنهم يحمل
بالتال�شي
اليوم���،ا تب�
متر به�
املقربني من�
���ات والقل����ق
ال�ضغوط�من
تتوقع الكثري
الف��ت�رة
التي���ك ّ
م�شاكلك.
هذا اليوم.
أكرب من
تدريجيا ً� منذ
م�شاكل

السرطان

1

 22حزيران  23 -متوز

ت�شعر���اب الأي����ام
باالجنذاب
���ب ح�س�
�شخ�ص
مع حت�س�
اليومو�أن
م�رصوف����ك،
اجتماعية
منا�سبةاىل
���ك���كاالنتب����اه
جتمع�
علي�
القادمة التي قد تطلب فيها م�ساعدة الآخرين.
جتاهه.

2
3

األسد

 24متوز � 23 -آب

4

تتحقق،
لكن
التحقيق
قي����دالتي مل
مب�شاريع����ك
تتعلقوت�شعر �أنها
�ي�رةكثرية
كث����ك
طموحات�
ت�سا�ؤالت
تطرح���ك و
�أحالم�
الذي بذلته.
املجهودلأمور.
عدمكلالت�رسع يف ا
عليكرغم
على

5

العذراء

� 24آب  23 -ايلول

6

الذينا ً
تعرف متام
أ�شخا�����ص
الناجح�أو���ةللالتي
الفر�صأ�رست����ك �
منأف����راد �
���وم ل
العديد
وقتك الي�
تكر�����ك���ساليوم
�أمام�
أعمالك للغد.
مل�صلحتك.
ؤجل كل �
ت�ستغلها
حتبهم ،وت�
كيف

7

الميزان

8

 24ايلول  23 -ت�رشين الأول

خططب����ك برحابة
م�ستقبلية
املحيطني
على و�ضع
يخربك ب����ه
هذهأنالف��ت�رة
يري����د �
الرتكيزماخالل
ت�ستم����ع لكل
حاول
�سوء.نية.
دونلعملك
النجاح
ت�ضمنومن
�صدر،

9
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العقرب

 24ت�رشين  22 - 1ت�رشين 2

تعرف
اك
علىالحم ّي
ولكنك
الر�ضا
امل�ستقبلي
���دو عالمات
وتب����ل
وهادئا،العم
ممتعامل�رشوع
لديك� ر���ي�ؤيةيوماوا�ضحة
تق�ض
النهار.به.
كيف تبد�أ
طول

11
12

القوس

 23ت�رشين  22 - 2كانون 1

تفعله هو
���روف
كل���طما للظ�
يوم��أن���ك.تخط�
�سيميزان���ل و
هما�ث�رما للم�ستقب�
���ب �أك�
وال�صخب
���ك ����ةأن حت�س�
ال�ضج�
علي�
ال�صعيد املادي.
علىتعبك.
حت�صلرغم
آخرين على
التي قد
اال�ستماع لل
ال�صعبة

الجدي

 23كانون  20 - 1كانون 2

الحل السابق
�أفقيا ً:
 -1جو بوعيد -ا�رشن -2 -بردا -راحالً -3 -لد-
تلف -ينق���اد -4 -الرا�سينغ -رر -5 -ينال -ان
 لوق���ا -6 -ي�ؤمناه -ام���ل -7 -ر�آك -لهلبوا- -8ا�سام���ح  -حاملات -9 -ميلكن���ا -با-10 -
حق���د -زام -كريت -11 -االم�ي�رة زمرد-12 -
مانا ً -جارها.

عوديا ً:
 -1جب���ل -ي�رسا -حار -2 -وردان -ا�ستقل-3 -
ب���د -الي���كا -دام -4 -واترلو -م���ي -ما -5 -ال
 ملحم زي���ن -6 -يرف�سانه -الرا -7 -دا -ينال+حكمة  -8 -ح�ي�ن -ن�أبه (معكو�سة)  -زج-9 -
النغل -والّكما� -10 -ش���اق -وئام -ررر-11 -
ارقّ م -ابيده -12 -نادر االتات.

يحتاجلقاء
كل
ت�ست�سيغ
احل�ال���ب ال
احلبيب.أن����ك
أقارب� ،إلاّ �
عالقتكالم����ع
�سعادتك بلق����اء
رغمبجدي����ة يف
تت�����ى�ص�رف
عل�
أ�شخا�ص املزعجني اليوم.
اجلدية.
بع�ض ال
هذه

الدلو

 21كانون � 19 - 2شباط

ت�شع����رحذراً
يدبرها�ضت،
لك
العمل وق�ل���دأي����ام َم
���اءيفقدام����ى
أ�صدق����دة
�ي�نمنل مكي�
الفرتة
���ذهباحلن�
الي�ه����وم
ك����ن
بالغرية.املحيطني بك.
بذكرياتك عن
لك ي�شعر
وتن�شغل
زميل

الحوت

� 20شباط � 21 -آذار

باعتبارك
التي
أعمالهم�،ي�رات
بع�ض التغ�
للقيام ب�
ب�سب����ب
اليوم
امل�ستمر
يعتمد عليك
اجلميعبالقل����ق
���دو���ر�أنالي����وم
ت�شع�
يب�
أيهم.العمل.
أف�ضليفبر�نطاق
حتدث
ال
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ثقافة وأدب

مطر ُيعلن عن كتاب سيدة البير األثرية في مئويتها
«كنيسة سيدة البير األثرية  -عامية سن الفيل  »1840للكاتبين جورج مغامس وهشام عجور ،إصدار جديد ُيكلل مناسبة اليوبيل المئوي لكنيسة سيدة البير.
بشرى سارة أعلنها رئيس أسافقة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ،ورئيس اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم خالل مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس
في المركز الكاثوليكي لإلعالم.
بع���د ترحيب���ه باحل�ض���ور ،توق���ف
املطران عن���د مطالعته للكت���اب قائالً:
"تاريخي���ة و�أثري���ة هي كني�س���ة �سيدة
الب�ي�ر ،لقد قر�أت ه���ذا الكتاب وقدمت
له ول�سن الفيل يف الوقت عينه ،وبر�أيي
هن���اك امكانيت���ان لتحدي���د ال�سن���ة �أو
الأي���ام التي بنيت فيها ه���ذه الكني�سة،
هن���اك ر�أي يق���ول �إنها تع���ود �إىل عهد
ال�صليبي�ي�ن ،وهذا �أمر يج���ب البحث به
�أك�ث�ر ،وهن���اك ر�أي �آخ���ر يق���ول انها يف
بداية عهد العثمانيني بعد  .1516لكن

جسدت تعايشاً
مغامسّ :
بين مختلف اإلنتماءات
الدينية والسياسية
�سواء كانت ه���ذه الكني�سة عائدة لزمن
ال�صليبيني �أو لعهد العثمانيني ،ف�إنها
تبقى �أقدم كني�سة مارونية على الإطالق
وه���ذا �أمر جلل ،ما يجعلنا نعتقد �أن هذه
البل���دة العزي���زة له���ا م���ن العراق���ة ما
يجعله���ا �شاهدة على �إميان حي لأبنائها
ما زال حيا ً".

كحالة

ث���م �ألقت م���ي كحالة كلم���ة تطرقت

فيه���ا �إىل م���ا يحمل���ه الكت���اب ،قائل���ة:
"�أ�سئلة كث�ي�رة يثريها كتاب جورج
مغام�س وه�شام عج���ور منها مثالً:
مل���اذ اطلق���وا ت�سمي���ة عامي���ة
انطليا����س عل���ى االتف���اق بني
الن�ص���ارى وال���دروز يف 1840
اذا كان���ت كل املفاو�ضات وفق
الوقائ���ع حدثت يف �سن الفيل
بالذات؟ وقبل ذلك بقرون
طويلة وعلى ذكر الفيل
ه���ل كان ثمة فيلة يف
�ساحل لبن���ان �أم ان
ا�س���م بلدتنا يعود
اىل �سان تيوفيل
وج���رى ت�شويهه
يف اللغة العامية
لي�صب���ح �س���ن
الفيل؟" .وتابعت
مو�ضح���ة" :الأجوبة
هن���ا يف ه���ذا الكت���اب
القيم ال���ذي ا�ستند اىل
ّ
م���ا يزيد على املئ���ة وثيقة واىل
املراج���ع املحلي���ة كم���ا الأجنبية
باال�ضاف���ة اىل مقاب�ل�ات حي���ة .يف�صح
هذا الكت���اب عن خباي���ا تاريخية كثرية
و�سيك���ون مكانه الطبيع���ي يف مكتبات
الهوتي���ة ويف بي���وت امل�ؤمن�ي�ن وذل���ك
بع���د التوقي���ع علي���ه يف الثام���ن من �آب

المطران مطر قبيل بدء اإلحتفال

اجل���اري يف احتفال يلق���ي فيه املطران
مط���ر كلمة حول �أهمية الع���ذراء يف حياة
امل�سيحيني".

مغامس

ثم كانت كلمة جلورج مغام�س �أبرز ما

جاء فيه����ا" :يعترب وجود كني�سة �سيدة
البري الأثرية يف املع��ب�ر الإ�سرتاتيجي،
�أي تل����ة �سن الفيل حموري����اً� ،إذ وقعت
يف جوارها وقائ����ع هامة � ّأرخت لتاريخ
منطق����ة ب�أكمله����ا وطبعته����ا بطاب����ع
ج�سدت تعاي�شا ً بني خمتلف
مميز� ،إذ ّ
ّ
الإنتم����اءات الديني����ة وال�سيا�سي����ة"،
و"قيل قدمي����ا ً ح�سب تقلي����د متوارث
"ال�سيطرة
�س����ن
عل����ى
الفي����ل ت�ضم����ن
ال�سيطرة
عل����ى ب��ي�روت"،
مت�سائالً� :أما �أعاد
التاري����خ نف�س����ه
���رات ع����دة؟".
م� ّ
ولف����ت مغام�س �إىل
�سي����دة
ان كني�س����ة ّ
�ضمت
الب��ي�ر الأثري����ة ّ
املط����ران
رف����ات
البار"خمايل ال�صايغ"
�ب�رك امل�ؤمن����ون من
ال����ذي ت� ّ
�رضيح����ه ...حت����ى �أح����داث
."1990
وخت����م كلمته "بالع����ودة اىل اجلذور
الروحي����ة ،وق����ال :بقي����ت كني�ستن����ا
�إح����دى واحات الإمي����ان يف ه����ذا ال�رشق
امل�ضط����رب ،ت�شه����د للمحب����ة وللعطاء

ف�سيدة البري ال�شاهدة على
بال ح�ساب.
ّ
التاريخ بقي����ت و�ستبقى منارة ت�ضيء
يف الأوق����ات ال�صعبة ،وته����دي بنورها
كل �أبنائها اىل بر ال�سالم والأمان".

عجور

م����ن جهته ،توقف ه�ش����ام عجور عند
���ق علي����ه ال�ضوء قب��ل�اً" ،وهو
دور مل ُيل� َ
�سي����دة البري بالأحداث
كني�سة
ارتب����اط
ّ
امل�صريية التي ح�صلت يف منطقة �سن
الفي����ل واجلوار �أثناء ف��ت�رة حكم الأمري

عجور :ارتبطت باالحداث
أثناء فترة حكم األمير
بشير الشهابي
ب�شري ال�شهابي ،والت����ي كانت ،بر�أينا،
�أح����د �أ�سب����اب نهاية الإم����ارة ال�شهابية
مما ا�ستتبع
وتق ّل�ص النفوذ امل���ص�ريّ ،
تراجع الدور الفرن�س����ي يف منطقة بالد
ال�ش����ام والع����ودة احلا�سم����ة للتحال����ف
الإنكلي����زي  -العثماين على �ساحة جبل
لبنان".
ُيذكر ان الكتاب �سيوقع م�ساء � 8آب
اجلاري بني ال�ساع����ة اخلام�سة والثامنة
يف الكني�سة.

مزيج من الجاز واألوبرا في مهرجانات الذوق
ُ
يلحق به
جوناثان باتيست يترك المسرح وينزل بين الجمهور،
اعضاء فرقة  ،HUMAN STAYوقمّ ة الفن والطرب والمشاركة مع
الجمهور الغفير الذي ّ
غص به المدرج الروماني في ذوق مكايل،
كانت عندما لحقت السوبرانو مونيكا يونس بالجميع وأطربت
السامعين بالـ «كالسيك جاز» والبلوز وسط ،Standing Ovation
رائعة وعفوية.
أنطوان نجم
@antoine.najem
aljoumhouria.com

السوبرانو مونيكا يونس

ي�ستمر
ذوق مكاي���ل يف يومه الث���اين،
ّ
كم���ا ب���د�أ م���ع زي���اد الرحب���اين ،يف ليلة
لع�ش���اق املو�سيق���ى والف���ن
ممي���زة
ّ
ّ
الراقي ،مع املُبدع عازف اجلاز االمريكي
ا��ص�ر ان ينهي
جوناث���ان باتي�ست الذي
ّ
جولت���ه العاملي���ة يف لبنان ،بع���د جولته
االوروبي���ة واالمريكية ب�صحب���ة الرائعة
واملت�ألق���ة �صاحب���ة ال�ص���وت الدافىء،
ال�سوبران���و موني���كا يون����س وفري���ق
الـ .HUMAN STAY
حتدث اثناء احلفل
جوناثان باتي�ست ّ
عن احلفاوة التي لقيها يف لبنان ب�شكل
ع���ام ،ويف ال���ذوق ب�شكل خا����ص ،وقال
ممازحاً" :انا مل اندم على قدومي اىل بلد
الأرز ،وامت ّنى االّ تندموا على ح�ضوركم
ه���ذا احلف���ل ،لذل���ك �س�أب���ذل ق�صارى
جهدي لكي "�أو ِّلع" االجواء الليلة".
وهذا ما فعله باتي�س����ت منذ البداية
فه����و ب����د�أ احلف����ل منطلق����ا ً م����ن ب��ي�ن
ليتوج����ه اىل امل���س�رح ،وكان
اجلمه����ور
ّ
يق��ت�رب م����ن كل فرد يلتقي����ه ويعزف
ل����ه معزوف����ة �صغ��ي�رة ،عل����ى الطريقة
االمريكي����ة يف والي����ات اجل����از ،وني����و
�أورليان����ز على وجه التحدي����د ،وانتقلنا
مع املو�سيق����ي النيويوركي اىل اجواء
فيل����م Cotton Club ،واف��ل�ام اجلاز
االمريكية اخلال����دة يف ليلة لن ين�ساها
متذوقو اجلاز .فرق����ة "هيومن �ستاي"
ّ
ه����ي جمموعة من ال�شب����اب بد�أ التعاون
بينه����م وب��ي�ن باتي�س����ت من����ذ �سنوات
قليلة ،واالن�سجام الذي ي�رسي مع مغ ّني

مطربون وعازفون بين الجمهور

اجل����از ،ميلك ع����دوى تط����ال امل�ستمع،
تتميز باحلما�سة واالبداع
وهذه الفرقة
ّ
بحيث خرج معظم اع�ضائها ،من عازف
الدرام����ز اىل ال�ساك�سوفوني�س����ت ،اىل
مرات عديدة عن الربنامج
عازف البوقّ ،
املقرر ،وق����ام كل منهم بعزف منفرد،
ّ
ابرزه����م ع����ازف الدرام����ز ال����ذي انتقل
مع واح����دة من �آالت االيق����اع اىل و�سط
امل���س�رح وعزف ملدة  15دقيقة منفرداً
وه����و ا�ستعمل امليكروفون ليعزف به،
م����ا �أذهل اجلمه����ور ال����ذي �صفّ ق معه،
مطوالً ،وعندما ع����اد اىل مركزه ،فوجئ
ّ
بتواج����د جوناثان باتي�س����ت اىل جانبه،

وتاب����ع مع����ه الع����زف وعنده����ا اكت�شف
اجلمهور مواهب مغ ّني اجلاز املتعددة
م����ن بينه����ا الع����زف عل����ى الدرام����ز
باال�ضاف����ة اىل البيان����و والكالريني����ت،
ول����ن نن�س����ى �أن ن�ضي����ف الي����ه موهبة
ال�صوت فهو راف����ق ال�سوبرانو يون�س،
وادى الإثنان
مرات عدي����دة يف غنائهاّ ،
ّ
معا ً �أغنيات م�شرتكة ي�سمعها اجلمهور
للمرة االوىل.
ّ
تق����ول ال�سوبرانو يون�����س وهي ابنة
حمم����د يون�س احلائز عل����ى جائزة نوبل
لل�س��ل�ام� ،إنه����ا تغ ّن����ي يف لبن����ان للمرة
الرابع����ة عل����ى الت����وايل ،وه����ي لديه����ا

ا�صدق����اء يف لبن����ان ويف ذوق مكاي����ل
بالتحدي����د ،ومت ّن����ت لبلدي����ة ال����ذوق
النجاح الدائ����م ،واحتفلت مع اجلمهور
مبيالد رئي�س البلدية نهاد نوفل الذي
املحبة
وتكن له
تعتربه م����ن اال�صدقاء
ّ
ّ
واالحرتام.
الي����وم الث����اين من مهرجان����ات ذوق
مكايل الدولية �شه����د اقباالً جماهرييا ً
كب��ي�راً ،وح���ض�ر احلف����ل وج����وه اعالمية
و�سيا�سي����ة يف اج����واء �أوبرالي����ة راقي����ة
ورائع����ة� ،أ�ضفت على املدرج الروماين
وعل����ى �سوق ال����ذوق العتي����ق املجاور
رونقا ً �إمتزج باحل�ضارة واالبداع.
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نينا صفير :أصول الزيارة على الطريقة اللبنانية

الزيارات عادات جميلة وواجبات ضرورية تعزز العالقات
وتحسنها ،اّإل ّ
أن أصولها وآدابها تختلف من مجتمع
االجتماعية
ّ
الى آخر .فما هي أصول الزيارة اللبنانية؟
اليسار حبيب
@elissar.habib
aljoumhouria.com
@elissarhabib

تختل���ف الزي���ارات م���ن جمتم���ع اىل
�آخر ومن زي���ارة اىل �أخ���رى ،حيث يوجد
عدة �أنواع م���ن الزيارات ،ف ّندتها خبرية
ّ
االتيكيت نينا �صفري على النحو التايل:
 - 1الزي���ارات العائلي���ة �شب���ه
اليومي���ة :الت���ي جت���ري ب�ي�ن الأقارب
والأ�صدقاء �إال ا ّنه���ا باتت �شبه معدومة
ب�سب���ب �إن�شغ���االت النا����س الكث�ي�رة
وامل�س�ؤوليات املرت ّتبة عليهم.
 - 2زيارات املعايدة :وهي الزيارات
املو�سمي���ة الت���ي حت�ص���ل يف مو�س���م
الأعي���اد حي���ث يق���وم النا����س بزي���ارة
بع�ضهم البع�ض بهدف املعايدة.
 - 3الزي���ارات الر�سمي���ة :وه���ي
الزي���ارات الت���ي حت�ص���ل بح�س���ب
املنا�سبات ال�سعي���دة للتهنئة بالزواج
�أو الوالدة �أو النج���اح ،وللتعزية يف حالة
املوت.
مي���زت �صف�ي�ر ب�ي�ن �أنواع
أن
�
وبع���د
ّ
قدم���ت �أ�ص���ول
الزي���ارات الث�ل�اثّ ،

خبيرة االتيكيت نينا صفير

احلاالت الطارئة وذلك بعد اال�ستئذان.
 ال تفتحي ال�ب�راد ل�رشب املاء مثالً،بل ميكنك الطلب م���ن امل�ضيف وبكل
ذوق و�أدب �أن ُيح�رض لك كوبا ً من املاء.
 ال تطلبي الأكل �إذا مل يعر�ض عليك�أ�صحاب املنزل تناول الطعام معهم.
 ال تتحدثي والعلكة �أو ال�سيجارة يففمك فهذا م���ن قلة الذوق ،وهذا املبد�أ
ال ينطب���ق فق���ط عل���ى الزي���ارات و� مّإنا

ينطبق على احلياة اليومية ب�شكل عام.
 و�إذا رغب���ت يف التدخ�ي�ن ،علي���كاال�ستئذان � ّأوالً لأ ّنه رمبا ميانع امل�ضيف
ثمة �شخ�ص
رب���ا ّ
التدخ�ي�ن يف منزله �أو مّ
مري�ض قد ينزعج من الرائحة.
 �إذا كن���ت تقوم�ي�ن يزيارة �شخ�صمري�ض ،جت ّنب���ي العط���ور ذات الرائحة
القوية واملالب�س غري املحت�شمة.
 -ال تتكلمي ب�صوت عال ولتكن نربة

�صوتك معتدل���ة وهادئة ،وال ت�رصخي �أو
ترفع���ي �صوتك على �أح���د ح ّتى لو كان
طفلك الذي �أح�رضته معك يف الزيارة.
 �إذا �إ�صطحب���ت �أوالدك مع���ك يفتوجه���ي �إليه���م كلمات
الزي���ارة ،ف�ل�ا ّ
قا�سي���ة وم�ؤذي���ة حت���ى ل���و مل يح�سنوا
الت�رصّف ،وال حتاويل تربيتهم �أثناء تلك
الزيارة ،فالرتبية تكون داخل منزلك ال
خارجه.

• يف حال���ة الوف���اة :علي���ك القي���ام
بواج���ب التعزي���ة لأه���ل الفقي���د
وامل�شارك���ة باالحتف���االت الديني���ة،
وخ�ل�ال الزي���ارة عليك ارت���داء املالب�س
ال�سوداء او القامتة الر�سمية ،حاويل �أن
تكون زيارت���ك ق�صرية وتفادي ن�سيان
نف�س���ك وق�ض���اء ن�ص���ف النه���ار عن���د
امل�ضي���ف ،رمبا لديهم اهتمامات �أخرى
يقومون بها.

قرع الجرس مرة أو مرتين
على األكثر واالنتظار حتى
يفتح أصحاب المنزل الباب

الـ ّ ...69
سن السعادة المطلقة!

�إتيكي���ت الزي���ارة التي ت�ساع���د املر�أة
على "التوا�صل بطريقة �إيجابية والئقة
م���ع الآخرين وعل���ى تب�سي���ط العالقات
معهم لو مهما �ساءت الظروف".
 - 1االت�ص���ال :االت�صال بامل�ضيف
م�سبق���ا ً �أي قب���ل يومني عل���ى الأقل يف
حالة الزي���ارات الر�سمي���ة �أو الواجبات،
وقب���ل ي���وم �أو ع���دة �ساع���ات عن���د
الزي���ارات العادية ،وذلك بهدف الت� ّأكد
من وجوده يف املنزل ومن قابليته على
�إ�ستقبالك.
يت���م
والدخ���ول:
اجلر����س
ق���رع
-2
ّ
قرع اجلر�س م���رة �أو مرتني على الأكرث
واالنتظ���ار حتى يفت���ح �أ�صحاب املنزل
الب���اب ،فال يج���وز للزائ���ر �أن يعمد اىل
فت���ح الب���اب والدخ���ول �إذا مل يعط���ه
امل�ضي���ف االذن بذل���ك ح ّت���ى ل���و كان
مقربا ً �أو فرداً من العائلة.
�صديقا ً ّ
 - 3التحي���ة و�إختي���ار املكان:عليك
�أن حتي���ي جميع املوجودي���ن يف املنزل
وت�صافحيهم مع وجه ب�شو�ش و�إبت�سامة
خفيف���ة ،وتف���ادي تقبي���ل االوالد يف
الزي���ارات الر�سمي���ةّ � .أم���ا يف م���ا يخ�صّ
م���كان اجللو�س ،فال تخت���اري الغرفة او
املكان الذي ينا�سبك بل �إنتظري �إ�شارة
من امل�ضيف.
 - 4حم���ور احلدي���ث و�إح�ت�رام
اخل�صو�صي���ة� :إبتع���دي ع���ن الرثث���رة
والأ�سئل���ة الف�ضولي���ة ،وال تتدخلي يف
الأم���ور ال�شخ�صية واخلا�ص���ة لأ�صحاب
املن���زل وال حترجيه���م ب�أ�سئلت���ك غري
املنا�سب���ة ،كذل���ك جت ّنب���ي الدخول اىل
غرفه���م اخلا�ص���ة والعب���ث ب�أ�شيائهم
ال�شخ�صي���ة (ح ّت���ى ل���و كان���وا �أف���راد
عائلتك) ،فهذا دليل عدم اللياقة.
م���دة الزي���ارة :لتك���ن زيارت���ك
ّ -5
ق�ص�ي�رة ف�ل�ا تطيلي ال�سه���ر خ�صو�صا ً
عن���د اال�شخا����ص الذي���ن تعلم�ي�ن ب�أن
عليهم اال�ستيقاظ باكراً.
عامة
 - 6ن�صائح ّ
 -ال ت�ستخدم���ي هاتفه���م �أبداً� ،إلاّ يف

يدل على نتيجة
لي�صبح �شكله بحرف الـ  ،Uوهذا ما ّ
حمددة.
فقد تب�ّي�نّ � ّأن �شع���ور الرفاهي���ة والراحة
يب���د�أ باالنخفا����ض يف اوائ���ل الع�رشين���ات
ويبقى على ه���ذا امل�ستوى ح ّتى منت�صف
اخلم�سينات ،ومع اوائل ال�ستينات ي�شهد
ه���ذا ال�شعور �إرتفاع���ا ً ليعود ويرتاجع
�سن الـ.75
مع بلوغ االن�سان ّ
وبالن�سب���ة اىل العلم���اء ،ف���� ّإن
ي�شكالن
الـ 23والـ� 69سن���ة ال
ّ
مرحل���ة تافه���ة وال معنى لها
يف حي���اة االن�سان ،ف���� ّأوالً � ّإن
هذي���ن ال�س ّن�ي�ن ينتميان
اىل مرحلتني متباعدتني
وبالت���ايل ف���� ّإن ال�شعور
بالفرح والراحة لي�س هو
نف�سه خ�صو�صا ً � ّأن نظرة
ال�ش���اب تختل���ف متام���ا ً
عن نظ���رة املتقاعد اىل
احلياة.
«�س���ن ال���ـ23
ّ
مي ّث���ل بداي���ة
مرحل���ة البلوغ
والن�ضوج
لدى
ال�شاب،
حيث
�أ ّنه���ا تتزام���ن
�إنته���اء
م���ع
م�سريته
درا�ست���ه وبداي���ة
املهني���ة ،وبالتايل تك���ون مبثابة
�أوىل خطوات���ه نح���و اال�ستقاللية
�أق ّله���ا املادي���ة ،والت���ي جتعله
يبن���ي حيات���ه مبف���رده وبعيدا ً
ع���ن الكن���ف العائل���ي» ،ي� ّؤكد
منوه�ي�ن اىل � ّأن هذا
الباحثون ّ
«ال�شع���ور بال�سع���ادة يختل���ف
ل���دى اال�شخا�ص الذي���ن بلغوا
الـ� 69سن���ة ،فه�ؤالء الأ�شخا�ص
يكون���ون �أنه���وا م�سريته���م
املهني���ة ،ويتط ّلعون اىل
فرتة التقاع���د والنقاهة

يف �أي عم���ر نبل���غ ال�سع���ادة
الفعلي���ة واحلقيقي���ة؟ بح�سب
درا�سة بريطانية ،ف� ّإن العمرين
الذي���ن يبلغ خاللهم���ا االن�سان
�أق�ص���ى درج���ات �سعادت���ه هما
الـ 23والـ ،69ف���االوىل تكون
ث���ورة ال�شب���اب و�سعادتهم
والثاني���ة كعالم���ة ت�أكيد � ّأن
ثم���ة �سع���ادة منتظ���رة بعد
ّ
�سن���وات العم���ل الطويل���ة
واملرهقة.
�أطف����أمت
«و�إذا
�شمعاتك���م ال���ـ� 23أو
الـ ،69فه���ذا يعني
ب�أ ّنك���م دخلت���م يف
ف�ت�رات حياتك���م
االك�ث�ر �سع���ادة
وفرح���اً» ،ي� ّؤك���د
القيم���ون عل���ى
ّ
الدرا�سة م�شددين � ّأن
«هذه النتائ���ج لي�ست
جم���رد كلم���ات لطم�أنة
ّ
�أ�صحاب ه���ذه ال�رشيحة
من النا����س ،و�إمنا هي
حقيقة مثبتة علمياً».
فبح�س���ب الدرا�سة
�أجراه���ا
الت���ي
مرك���ز االداء
االقت�صادي
كلي���ة
يف
ّ
االقت�ص���اد يف
لن���دن والت���ي ن�رشت
نتائجه���ا يف جم ّل���ة ،Time
ف���ـ»� ّإن اال�شخا����ص الذي���ن
يبلغون من العمر � 32سنة �أو
� 69سنة هم االكرث طمانينة
وراحة و�سعادة من الآخرين.
وقد �سمح���ت الدرا�سة التي
�شمل���ت � 23161شخ�ص���اً،
تراوح���ت �أعماره���م ب�ي�ن
ال���ـ� 17سنة وال���ـ 85اىل
مالحظ���ة �إجت���اه املنحى

يتمكنون اخ�ي�را ً من
بالكث�ي�ر م���ن ال�شغ���ف ،حي���ث
ّ
تخ�صي�ص الوق���ت للقيام مبا يرغب���ون به (كق�ضاء
الوقت برفقة العائلة واالوالد ،او الذهاب يف عطلة)
بعيدا ً عن امل�س�ؤوليات وال�ضغوطات».
جتدر اال�شارة ،اىل � ّأن هذه النتائج ال تت�أ ّثر بجن�س
االن�س���ان وال بو�ضعه االقت�ص���ادي �أو االجتماعي كما
ا ّنه من املمك���ن �أن يكون االن�سان �سعيدا ً يف خمتلف
مراحل حياته ولي�س فقط �أثناء هذين العمرين.
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صحة وغذاء

أنشطة «بحر ّية» مليئة بالتسلية والرشاقة

ّ
إن الصيف ليس فقط مناسبة للجلوس تحت أشعة الشمس بغية الحصول على لون برونزي ...إ ّنه أهمّ من ذلك بكثير! لقد حان
الوقت لتكتشف أكثر األنشطة التي يمكنك ممارستها على البحر ،واإلستمتاع بأوقات اللهو التي يمكن أن تقدّ مها من جهة
ّ
تتحلى بها من جهة ثانية.
الصحية التي
ومنافعها
ّ
سينتيا عواد
@cynthia.aouad
aljoumhouria.com
@aouad_cynthia

ي�ش���كّ ل ال�صيف الفر�ص���ة التي ينتظرها
اجلمي���ع م���ن �أج���ل الراح���ة والإبتع���اد ع���ن
الأعمال وال�ضغوطات ...والبحر هو املكان
الذي يلج����أ �إليه العديد من الأ�شخا�ص من
املهم
�أج���ل تهدئ���ة الأع�صاب .لكن م���ن
ّ
الت�شديد على � ّأن العطلة يجب � اّأل ُتبعدنا
البدنية ل ّأن ذلك �س���يزيد
عن الأن�ش���طة
ّ
من فر����ص تراكم الدهون وبلوغ معدل
وزن مرتف���ع ،و�إن كن���ت من �أ�ص���حاب
م�ؤ�رش كتلة اجل�س���م الطبيعي .ما ر�أيك
�إذاً بالإ�س���تفادة م���ن البح���ر بطريقة
ذكية؟
ّ
البدنية التي ميكن
أن�ش���طة
ل
� ّإن ا
ّ
القي���ام به���ا عل���ى البح���ر ،تتح ّلى
ت�شجع الفرد
مبيزات عديدة :فهي
ّ
على احلركة مبا �أ ّنها ت�شكّ ل نوعا ً
من الت�س���لية ،ويف الوقت نف�سه
جتعل���ه ي�س���تفيد م���ن �أ�ش���عة
ال�ش���م�س واحل�ص���ول على ب�رشة
برونزي���ة�� ،ش�رط �إ�س���تخدام
ّ
الكرمي���ات الواقي���ة م���ن
البنف�س���جية
الأ�ش���عة ما فوق
ّ
تفادي���ا ً للحروق���ات الت���ي
ق���د تكون فائق���ة اخلطورة
وتزيد من فر�ص الإ�ص���ابة
ب�رسط���ان اجلل���د .ف����إىل
جان���ب ال�س���باحة الت���ي
تتمي���ز بفوائ���د كث�ي�رة،
ّ
تعزز
ّ
لع���ل �أبرزها �أ ّنه���ا ّ
�ص���حة القلب والأوعية
ّ
الدموي���ة وحت���ارب
ّ
التوت���ر وتعم���ل على
حت�س�ي�ن �شكل الوزن
وبل���وغ ع���امل الر�ش���اقة ،ميك���ن القيام
أهمها:
ب�أن�شطة �أخرى � ّ
ال�ش���اطئية (Beach
الطائ���رة
 ك���رةّ
� :)Volleyballإ ّنه���ا و�س���يلة ممت���ازة من �أجل
ردة الفعل
التع ّل���م على �ض���بط النف����س و�رسع���ة ّ
والتن�س���يق� .إ ّنها مفيدة جدا ً لتعزيز جهاز القلب
جيدة من الوحدات
والأوعية
ّ
الدموية وحرق ن�سبة ّ
ان الرج���ل قادر عل���ى حرق ما
بحي���ث
���ة،
احلراري
ّ
ّ
ُيق���ارب  550كال���وري خالل املب���اراةّ � ،أما املر�أة

فتحرق حواىل  495كالوري.
ال�ش���اطئية :خالل ه���ذه املباراة،
 ك���رة ال�س��� ّلةّ
املجمعة،
ميك���ن الإعتماد على الوق���ت �أو النق���اط
ّ
لكن ُي�ستح�س���ن ع���دم اللعب لأكرث م���ن  15دقيقة
من دون �أخذ �إ�س�ت�راحة مب���ا � ّأن اللع���ب على الرمل
ال�شاطئية
ُيرهق اجل�س���مّ � .إن كرة ال�س ّلة
ّ
مهمة جداً لتعزيز
ّ

عملية
ّ
وكل �س���اعة منه���ا
الأي����ض،
ّ
مهمة
ت�ساعد على حرق � 630إىل  750كالوري� .إ ّنها ّ
ل�صحة القلب ولبناء الع�ضالت وتعزيز املرونة.
ّ
 رك���وب الأم���واج �أو التزحل���ق يف املي���اه� :إ ّنهاريا�ض���ة خط�ي�رة وتتط ّل���ب الإنخ���راط يف �ص���فوف
متخ�ص�صة لتع ّلم �أ�صول ت�أديتها .لك ّنها يف املقابل
ّ
مثالية لتقوية الع�ضل وحتقيق التوازن.
ّ

حتب الوقوع
 ال���ـ � :Frescobolإذا كنت ّعلى الرمل وزيادة ن�سبة الع�ضل يف ال�ساقني
والذراع�ي�ن ،ف���� ّإن ه���ذا الن���وع من الأن�ش���طة
الريا�ضية املُ�س ّلية �سيحقّق لك حتما ً مبتغاك.
ّ
ٍ
م�سل
 � :Touch Rugbyإ ّنه ن�ش���اط بدينل�صحة
جداً للأ�صدقاء �أو العائلة ،ومفيد
ّ
الدموية والع�ضالت.
القلب والأوعية
ّ
 امل�ش���ي يف البح���ر ،عل���ى �أنتغمر
املياه
ركبتيك:
�إ ّنه ي�ش���كّ ل
نوع���ا ً م���ن
التمارين
البدنية
ّ
املفيدة
جداً م���ن �أجل
تعزيز الدورة
الدموية ،مبا
ّ
� ّأن املقاومة
تك���ون �أعلى
بكثري
مقارنة
بامل�شي
على
الأر�ض .ف� ّإن
ذلك يتط ّلب
طاق���ة كب�ي�رة
من �أج���ل التنقّل
�أو تغيري الإجتاه.
كذل���ك ميك���ن
�إ�س���تخدام من�ش���فة
البح���ر كو�س���يلة
للقي���ام ببع����ض
متاري���ن املع���دة.
فه���ذا الأم���ر فائ���ق
أهمي���ة مب���ا �أ ّن���ه
ال ّ
�ش���د
عل���ى
ي�س���اعد
ّ
ع�ضالت منطقة البطن
وحتريكه���ا ،ما ي�س���مح
باحل�ص���ول عل���ى معدة
م�س���طحة ومين���ع تراكم
ّ
الدهون.
م����اذا يق����ول اخل��ب�راء
البحري����ة؟
ع����ن الأن�ش����طة
ّ
غالبي����ة
إن
بنظره����مّ � ،
ّ
التماري����ن الت����ي ميك����ن

السخرية تزيد حال البدناء سوءاً
تو�ص���لت درا�س���ة �أمريكي���ة حديثة �أجراها فري���ق بحثي من
ّ
كلية طب جامعة فلوريدا يف تاالها�س���ي� ،إىل � ّأن ال�س���خرية من
�أ�ص���حاب الوزن الزائد والتمييز �ض���دهم قد ي�ؤدي �إىل جعلهم
�أكرث �سمنة.
وق���ام الباحث���ون بتحليل بيانات من م�س���ح �ش���مل �أكرث من
و�س���ئل
�س���تة �آالف رجل وامر�أة يبلغون خم�س���ون عاما ً �أو �أكرثُ ،
تعر�ض���هم للتمييز �ض���دهم يف
امل�ش���اركون عن م���دى تكرار ّ
حياتهم اليومية.
وتراوح���ت الأمثل���ة عل���ى التميي���ز بني الفظاظ���ة ورف�ض
املطاع���م والعجز عن احل�ص���ول على
خدمته���م يف
احل�صول على ترقية.
�أو
وظيف���ة
عم���ا
امل�ش���اركون
ئل
و�س
ُ
ّ
تعر�ض���هم
�س���بب
���ه
ن
�
أ
���ون
يظ ّن
ّ
ّ
للتميي���ز� ،أكان
الع���رق �أو العم���ر �أو
اجلن����س �أو الوزن .وبعد
مت���ت
ت�س���جيل �إجاباته���مّ ،
متابع���ة الأ�ش���خا�ص بعد م�ض���ي
�أربع �سنوات وطُ رحت الأ�سئلة عينها
مرة �أخ���رى ،مع �أخذ التغيريات
عليهم ّ
يف الوزن بعني االعتبار.
� ّأن
وتب�ّي�نّ

الأ�شخا�ص

الذي���ن كان���وا يعانون من زي���ادة يف الوزن
�ضدهم
تعر�ضوا للتمييز ّ
وقالوا �إ ّنهم ّ
ب�س���ببه ،كانوا �أكرث عر�ضة ب�شكل
م�ض���اعف لزي���ادة ال�س���منة
لديه���م بع���د �أربع �س���نوات،
مقارن���ة بالأ�ش���خا�ص
الذي���ن مل يذكروا
تعر�ضهم لأي
ّ
متييز.
وي�ص ّنف
ال�شخ�ص
عل���ى �أن���ه
يع���اين من
وزن زائ���د
�إذا بل���غ
معدل كتلة
ج�س���مه ما
بني 25
و،29.9
�أم���ا �إذا جت���اوز
ع���د
الثالث�ي�ن
في ّ
ُ
م�صابا ً بالبدانة.

تطبيقه����ا عل����ى البح����ر
ممتع����ة للغاي����ة ومفيدة
للج�س����م� .إ ّنه����ا طريق����ة
جيدة من �أجل الإ�ستفادة
ّ
م����ن البح����ر وا�ستن�ش����اق
���بع بالأمالح.
اله����واء امل�ش� ّ
البدنية يف
� ّإن التمارين
ّ
البحر تدفع بالع�ضل
�إىل العمل بطريقة
تعمق����اً،
�أك��ث�ر
ّ
والتدريب
املخ�ص�ص
ّ
للقلب
والأوعية

يك����ون
الدموي����ة
ّ
���م بكث��ي�ر مقارن����ة
�أه� ّ
بالأن�شطة على الأر�ض.
���د م����ن
وم����ع ذل����ك ،ال ب� ّ
وقائية
�إتخ����اذ تداب��ي�ر
ّ
معين����ة .فالتواجد على
ّ
الرمل يتط ّلب بذل مزيد
من اجلهد �أثناء التن ّقل،
���د م����ن �إختيار
ل����ذا ال ب� ّ
احلذاء املنا�س����ب .ومبا
� ّأن الأر�����ض تكون غري
متوازن����ة ،ف����� ّإن ذل����ك
���زز �أداء ع�ض����ل
يع� ّ
ال�س����اقني والكاحلني
والركبتني واحلو�ض،
م����ا ي�ض����ع اجل�س����م يف
حالة �أكرث �إ�ستقراراً �إن
ال�صحي
على ال�ص����عيد
ّ
و�إن جلهة الر�شاقة.

جيني مسؤول عن عيوب القلب
خلل
ّ

تو�ص���ل فري���ق م���ن العلم���اء
ّ
عد
الأمريكي�ي�ن �إىل � ّأن خل�ل� ًا
جيني���ا ً ُي ّ
ّ
م�س����ؤوالً عن �أنواع كثرية من العيوب
اخللقية التي قد يولد الإن�سان بها.
ّ
وي���رى العلم���اء � ّأن ك�ش���ف النقاب
عن هذا اخللل ي�س���هم ب�صورة كبرية
يف ت�ضييق اخلناق على فر�ص حدوث
الت�ش���وهات والعيوب للحيلولة
هذه
ّ
دون حدوثه���ا والوقاي���ة منه���ا ،علما ً
ب���� ّأن هن���اك �أك�ث�ر م���ن � 40ألف طفل
معر�ض���ون
من حديثي الوالدة ّ
للإ�ص���ابة به���ذه
الت�شوهات.
ّ
وكان العلم���اء
ق���د عكف���وا
عل���ى درا�س���ة
وحتليل املئات
م���ن اجلين���ات
الوراثية
امل�س����ؤولة ع���ن
حتدي���د �أن���واع

اخلل���ل الوراث���ي املختلف���ة ،حي���ث
هام���ا ً يف
يلع���ب ع���دد منه���ا دوراً ّ
اخللقية .و�أ�شارت
الت�شوهات
حدوث
ّ
ّ
الأبح���اث �إىل � ّأن اخلل���ل اجلين���ي
املتواجد يف ج�ي�ن "فوك�س بي "1 -
وهو ع�ضو يف عائلة اجلينات الكبرية
التي ت�س���اعد يف تنظيم الأن�س���جة يف
عد امل�س����ؤول
جميع �أنحاء اجل�س���مُ ،ي ّ
اخللقي���ة يف
الت�ش���وهات
ال ّأول ع���ن
ّ
ّ
القلب والرئتني والدماغ.

إضاءات

روال حمادة لـ«الجمهورية»:
لم أعتزل يوماً
واتهامي بالغرور إفتراء
رنا أسطيح
@rana.astih
aljoumhouria.com
@ranaastih

يكاد �أداء روال حمادة يف م�سل�سل "جذور" من �إنتاج
�شخ�صيتي
 MR7باال�شرتاك مع  ، Endemolيف
ّ
دين���ا وديانا �أن ميح���و اخلط الرفيع الذي يف�ص���ل
ب�ي�ن الواق���ع والدرام���ا .تعاب�ي�ر وجهه���ا وحركات
ج�سمها والكالم يف عينيها ويف نربة �صوتها ويف كل
�ص���متها ،ج�سور عبور
�إمياءة من ج�س���مها وحتى يف َ
متدها روال حمادة بني امل�ش���اهد وال�شا�شة ،وحبال
ّ
لت�ش���دنا نحوها ونحو �شخ�صياتها
مت�سكها ب�إحكام
ّ
فندخل عاملها ونعي�ش خيباتها و�أحالمها و�أوجاعها
وانت�صاراتها.
م���ع دينا "الهبل���ة" على م���ا تلقّبه���ا عائلتها يف
امل�سل�س���ل نبكي على تاريخ جمرم هدم �إن�س���انيتنا
ٍ
ٍ
�ض���ائعة ووع���ي اختار
هوية
وتركن���ا هائم�ي�ن بني
لعل الن�س���يان يرحمه من
�أن ينف�ص���م على نف�س���ه ّ
ذاكرة جتلده .ومع ديانا حروب داخلية لها �صوالت
وجوالت بني التع ّلق والتف ّلت واالنتماء.
بالن�س���بة �إىل روال حم���ادة نف�س���ها "جت�س���يد
أقل �صعوبة من "دينا" ل ّأن الأوىل
�شخ�صية "ديانا" � ّ
ممكن �أن ن�س���تعري بع�ض �صفاتها من �أنف�سنا ومن
النا�س م���ن حولنا بينما تتط ّلب دينا �أن نبحث عنها
و�أن ندر�س���ها جيداً ونغو����ص فيها .واحلمد هلل �أنني
قمت بالتح�ض�ي�ر كم���ا يجب ،وكان���ت دينا حمبوبة
يحبها اجلمهور
من فريق عمل امل�سل�س���ل قب���ل �أن ّ
والأطفال الحقاً .وهذا �أمر ي�سعدين".
املمثلة التي زارت م�ؤ�س�س���ة  sesobelودر�ست
�شخ�صيات ت�شبه دينا
عن كثب ت�رصّفات مناذج من
ّ
�شخ�ص���يات
تعرتف بـ "خط رفيع يف جت�س���يد هكذا
ّ
يجب مراعاته جلعل النا�س تتعاطف مع ال�شخ�ص���ية
أ�س���همت بجعل
ب���دالً م���ن �أن ت�ض���حك منها .رمب���ا �
ُ
النا�س تنظر �إىل ه�ؤالء الأ�شخا�ص بعني
الرحم���ة على �أنهم ي�ش���بهوننا ولديهم
�أحا�سي�سهم و�أوجاعهم اخلا�صة."...
� ّأما بالن�س���بة �إىل ديانا "فهي مت ّثل
�رشيحة كبرية م���ن جيل احلرب .حتى
الأ�ش���خا�ص الذي���ن اخت���اروا البقاء
يف لبن���ان وع���دم الهجرة �أ�ض���اعوا
جذوره���م .فف���ي لبن���ان نواج���ه
م�ش���كلة كبرية مع معنى االنتماء،
وه���ذا يتط ّل���ب عم�ل� ًا داخلي���ا ً
حثيث���ا ً من كل واح���د منا .ال زلنا
نتباه���ى بالزعي���م وباملنطق���ة
م���رة
ف�ل�ا ن�س���تطيع ال���كالم ّ
واحدة با�س���منا نح���ن ك�أفراد،
وهذا من خم ّلف���ات احلرب...
ن�ش���عر دوما ً �أنن���ا بحاجة �إىل
قبيل���ة كامل���ة تدعمن���ا قبل
�أن نخرج ملواجهة الآخرين،
وه���ذا ينطبق على خمتلف
م�ستويات حياتنا املهنية
وال�شخ�ص���ية .يج���ب �أن
ننتم���ي �إىل �أنف�س���نا � ّأوالً
قب���ل �أن نتمكّ ���ن م���ن
االنتماء �إىل الوطن".
وت�ضيف" :ديانا مت ّثل جيل احلرب الذي ال ذنب
له مبا ح�ص���ل ،ولكنه يحمل تبعات���ه ،وقد بات غري
قادر على االنتماء وعلى تعليم �أوالده على االنتماء،
و�شخ�ص���ية ديان���ا �ص���عبة للغاي���ة ،ورمب���ا تك���ون
الوحيدة التي رغم انتهاء امل�سل�س���ل بقيت غام�ضة
وفيها �شيء �صامت مل ي�ستطع �أحد �أن يخرتقه".
روال حمادة التي اختربت بنف�س���ها معنى الهجرة
واالغ�ت�راب �إىل كندا تو�ض���ح رداً على �س����ؤال�" :أنا
مل �أعت���زل التمثيل يوماً .وعندما يهاجر الإن�س���ان ال
يفك���ر يف �أ ّنه بذلك يعت���زل �أو ال يعت���زل ،ل ّأن �أموراً
ّ
�أخرى �أكرث تعقيداً ترتبط بتغيريه لكل �أوجه حياته
هي ما ت�شغله".
وعم���ا �إذا كانت
لبنان،
إىل
�
الع���ودة
وعن قرارها
ّ

تعت�ب�ره ق���راراً �ش���جاعا ً تق���ول" :م���ن وجه���ة نظر
بد �أنه قرار �ش���جاع ،ولكن بالن�سبة �إيل
املغرتبني ال ّ
مل تكن امل�س����ألة م�س�ألة �شجاعة ،و�إمنا م�س�ألة حاجة
أحب نا�سه .قد
أحبه و� ّ
نف�س���ية �إىل هذا البلدّ � .
�أحزنه���م ويحزنونن���ي ولك���ن يف النهاية
ه�ؤالء هم نا�س���ي ،وهنا �أ�شعر بالأمان
وباحلماية .قولوا �إين جمنونة ولكن
هذه �أنا".
وت�ض���يف" :ما ميك���ن فعله
ع�ب�ر الإنرتن���ت لي����س ه���و
الأم���ر املثايل والأف�ض���ل،
فالتوا�ص���ل الإن�ساين هو
ما نفتق���ده يف البلدان
املتح��ّض�رّ ة ،وه���ذا
م���ا �أج���د � ّأن روح���ي
بحاج���ة �إلي���ه.
ولهذا عدت".
حمادة
التي جتمعها
�صداقة
قدمية
بالكاتبة
كلوديا مر�ش���يليان،
ت�س���جل يف "ج���ذور" تعاونها
ّ
ال ّأول معه���ا" ،يف املا�ض���ي جرى حديث
عن تعاونات عديدة مل تتم .فاحلياة
هكذا .ت�أخذنا وت�أخذ الآخرين
�إىل �أماكن غري متوقعة
�أحياناً .ورمبا ت� ُّأخر
التع���اون كان
ل�صاحلي لتمنحني
كلودي���ا ه���ذه
الهدي���ة الرائعة من
خالل �شخ�ص���ي َتي ديانا
ودين���ا ،وهي هدية �أ�ش���كرها عليه���ا يف كل مقابلة
وك ّلما التقيتها".

و�إمن���ا تعرف واجباتها بدرجة �أك�ب�ر .يف هذا املجال
ن�ص���دق ما ع ّلمونا
مق�ص و�أن���ا � ّأولهم .ال زلنا
ّ
ّ
ال���كل رِّ
�إي���اه ب�أنن���ا درج���ة ثاني���ة .امل���ر�أة يف بلدي لي�س���ت
ي�س���تفزين.
�رشيكة يف الوطن و�إمنا تابعة ،وهذا �أمر
ّ
فهي ت�س���هم بن�ص���ف اقت�ص���اد البلد
وت�س���اعد على خمتلف
ال�ص���عد يف تربي���ة
لِ َم أح ُّد
نفسي بد
و
ر
م
ع
ي
ّ
ن
؟
وتط���ور العائلة
وتنمية
ّ
واملجتم���ع والوطن ،ومع
ذلك الوطن ال يحميها وال
يدعمها وال مينحها �أب�سط
حقوقها".
بطلة "ج���ذور" التي كان
له���ا ت�رصي���ح اعت�ب�رت فيه
� ّأن " "castامل�سل�س���ل ممتاز
فيم���ا ع���دا ثالث���ة �أ�ش���خا�ص
تراه���م يف غ�ي�ر مكانه���م
ال�ص���حيح رف�ض���ت اخلو�ض يف
�أ�سماء املمثلني املعنيني .وعن
البطولة ال�شبابية لـ باميال الكك
"تنيناتن
ويو�س���ف اخلال قالت:
ْ
بيج ِّنن���وا" .و�أ�ض���افت" :يو�س���ف
وبامي�ل�ا ممثالن موهب���ان جداً وقد
� ّأدي���ا دوريهم���ا ب�إتق���ان واجلمهور
أحبهما كثرياً".
� ّ
وع���ن تعامله���ا م���ع خم���رج العمل
فيليب �أ�سمر تقول�" :أحببته ك�إن�سان
املمثلة-النجمة
وكمخرج� .ص���حيح � ّأن �شخ�ص���ية ديانا
التي �أثارت جدالً كب�ي�راً باختيارها �أن يرد
ا�س���مها يف �آخر جنرييك م�سل�سل "جذور" تقول" :مل مكتوبة على الورق بكل �ص���متها وتعقيداتها
�أ�ش�أ �أن �أو�صل �أي ر�سالة من خالل موقفي هذا .هذه بطريقة وافية ،ولك���ن كان من املمكن لفيليب �أن
كانت رغبتي لأن لدي م�شوار داخلي �أم�شيه وحدي .يك���ون له وجهة نظر خمتلفة ،و�ألاّ يتمكّ ن من �إظهار
وهذه طريقة م���ن الطرق التي �أعبرّ فيها لنف�س���ي ال�شخ�ص���ية ،ولكنه مل يفعل ذلك .بل على العك�س،
�شخ�ص���ياته يف "جذور" بطريقة
أتطور فيها .مو�ضوع لقد متكّ ن من دعم
�أنني �أك�سب رحلتي الداخلية و� ّ
ّ
يهمني .ه���ذا خياري لأنني �أترك الفت���ة .ه���و بالطبع خم���رج �ش���اب والطري���ق �أمامه
النج���م �أو النجمة ال ّ
يتحدث ع ّني .اخلطوة لي�ست ر�سالة لأحد طويل .ولكن فيليب �أ�س���مر قب���ل "جذور" هو غريه
لعملي �أن
ّ
بع���د "ج���ذور" وما فعل���ه يف امل�سل�س���ل عمل جميل
�أو �ضد �أحد و�إمنا براهن م ّني لنف�سي".
روال حم���ادة املعروف���ة بدعمها للم���ر�أة العربية ي�ستحق الوقوف عنده".
عن الدور الذي تنتظره واالكتفاء الذي ت�شعر به
وق�ضاياها ت�ؤكّ د" :املر�أة العربية ال تعرف حقوقها
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بعد مسيرة تمثيلية حافلة ،وعشرات
األدوار البارزة التي كرّ ستها نجمة في
أذهان جمهور ال يشبع من أدائها
وحرفيتها وإبداعها ،تستمرّ الممثلة
القديرة روال حمادة بحصد النجاح
الجماهيري االستثنائي عن دوريْ ها
المميّزين في مسلسل «جذور» ،من
كتابة كلوديا مرشيليان وإخراج
فيليب أسمر .الممثلة اللبنانية
ّ
خصت «الجمهورية» بحديث
ّ
حصري ،أضاء على أبرز محطات
مشوارها التمثيلي وآرائها الفنية
والشخصية.
نتيج���ة كل الأدوار املختلف���ة التي
ج�س���دتها تق���ول�" :أنتظر الدور
ّ
اجلميل .ومل �أفكّ ر يوما ً انني قد
�ألع���ب دوراً مثل دور دينا يف
"جذور" .ه���و من املفاج�آت
اجلميل���ة الت���ي حتملها لنا
احلياة ومن الفر�ص التي
ال ت�ش���عرين بقيمته���ا
عن���د �س���نوحها ولكن���ك
نحوه���ا
تندفع�ي�ن
ت�ش���دك
فق���ط لأنه���ا
ّ
ثم تكت�ش���فني الحقا ً
م���دى عظمتها .هذه
من الأم���ور القليلة
والن���ادرة الت���ي
جتع���ل "احلي���اة
بتحرز"ِ .
فل َم �أح ُّد
نف�س���ي بانتظار
دور مع�ّي�نّ  .كل
دور �ألعب���ه يكون
هو املرجتى �ضمن
حدوده �إىل حني جميء
الدور التايل".
يف رحلتها الداخلية ،تقول
روال�" :أتع���ارك م���ع الـ""ego
�أو "الأن���ا" يف داخل���ي ،وق���د
انت��ص�رت علي���ه يف �أماكن
كث�ي�رة وم���ا زال العم���ل
م�س���تمراً بين���ي وب�ي�ن
ّ
نف�س���ي" .روال الت���ي قيل �إنه���ا �أ�ص���يبت بالغرور
بعد النجومية التي حققتها يف بداياتها يف "ن�س���اء
مرتني" ل�شكري
يف العا�ص���فة" و"العا�ص���فة
ّ
تهب ّ
�أني�س فاخوري وانها بعد هذه املرحلة باتت ت�ض���ع
�رشوطا ً �صعبة على املنتجني ،ت� ّؤكد" :هذا ك ّله كذب
وافرتاء كان لغر�ض م���ا ومل �أكن �أفهم يف حينها ما
بت �أعت�ب�ر � ّأن كل هذه الأمور
يح���دث .ولكن اليوم ّ
ح�ص���لت ل�ص���احلي لأنها ع ّلمتني الكثري وجعلتني
قابل
�أبح���ث بداخلي �أكرث و�أعي � ّأن ال�س���لبية التي ُن َ
بها �أحيانا ً ممك���ن �أن تكون �إيجابية يف �أماكن �أخرى
كث�ي�رة" .روال التي كانت ت�ش���عر بالإحباط �س���ابقا ً
�إزاء و�ض���ع الدرام���ا اللبناني���ة واملمث���ل اللبن���اين
بت �أ�ش���عر بالتفا�ؤل بعدما فتحت
ت� ّؤك���د" :اليومّ ،
�أعم���ال من �أمثال "روبي" و"جذور" و"ال�ش���حرورة"
نافذة للمث���ل اللبناين على الع���امل العربي ليخرج
م���ن القمق���م ال���ذي و�ض���عوه في���ه .والدلي���ل � ّأن
وجود املمث���ل اللبناين يف �أعمال �س���ورية وم�رصية
يتميز مبوقعه وقيمته وم�س���احته .وهو
هذا العام
ّ
�أمر جميل ج���داً" .جلمهور الدرام���ا اللبنانية تقول
حمادة�" :ش���كراً لأنهم مل يخذل���وا املمثل اللبناين
م���رةً .ولو مل يكن لدينا جمهور ي�ؤمن بنا ملا بقيت
ّ
الدراما اللبنانية ،لأنهم حاول���وا كثرياً قتلها وقد
اختف���ت بالفع���ل يف مرحلة ما ع���ن �أكرث من حمطة
لأنه���م ظ ّن���وا � ّأن ال���ـ � entertainmentأو برامج
ولكن الرتفيه حلظ���ة ،بينما
الرتفي���ه هي الأه���م.
ّ
الدراما حي���اة بكاملها" .ع���ن ر�أي نقيب املمثلني
جان ق�سي�س باملمثل اللبناين يف "جذور" واعتباره
� ّأن امل�سل�سل �إن جنح فبف�ضل التعاون مع ممثلني
عرب جتي���ب" :ه���ذه غلطة كب�ي�رة ارتكبه���ا جان
ق�س���ي�س ،واملفرو�ض �أن يعتذر عنها .كونه نقيب
املمثل�ي�ن ولي�س ممثالً فح�س���ب .هناك فرق كبري
بني االثنني وال ميكنه �أن يقول هذا الكالم".
وت�ض���يف" :املمثل امل�رصي �أدخلنا �إىل ال�س���وق
امل�رصي���ة .يج���ب �أن نعرتف باجلمي���ل وهذه وجهة
نظ���ري .ولك���ن �أي���ن امل�ش���كلة يف ذل���ك �إن كان
املمثل اللبناين موهوبا ً كفاي���ة لكي يكون جديراً
للفن هوية؟".
باملتابعة .وهل
ّ
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إضاءات

ِ
أنكسر
مايك ماسي لـ«الجمهورية» :كلماتي و ِقحة وال

ً
أخيرا على مسرح «برودواي» العريق في نيويورك ،يستعدّ مايك ماسي حالي ًّا إلحياء أمسية مميّزة ضمن فعاليات مهرجان البترون إلى جانب
بعدما أحيا إحدى أنجح حفالته
إسمين بارزين على الساحة الغنائية اللبنانية والعالمية ،هما اللبنانية ماجدة الرومي والبريطاني  .Engelbertعن حفله البتروني وآخر أعماله الفنية كان لـ «الجمهورية» هذا
الحديث الخاص مع الفنان اللبناني مايك ماسي.
ه���و بالت�أكي���د ال ي�شب���ه �أح���دا ً على
ال�ساح���ة الغنائي���ة اللبناني���ة وال حتى
العربية .فنان ذو خ�صو�صية �شديدة.
يلحن ي���و ّزع وي���� ّؤدي �أغنياته
يكت���ب ّ
بنف�س���ه بطريق���ة مم�رسح���ة راق�ص���ة،
قوية ،تر�سم ح���دود هوية
وتعبريي���ة ّ
فنية فري���دة جتعله وحيدا ً يف ال�صوت
وال�ص���ورة والكلم���ة واللح���ن ،وترميه
�رسيعا ً خارج هذا الزمن الف ّني الرجعي
ومعادالته العوجاء.
�ألبومه ال ّأول "يا زمان" ( )2011جاء
"�صوتي���ة" غري موقوتة،
مبثابة قنبلة
ّ

مستمرّ النني
ال أعرف أن أقوم
بأي عمل آخر
ّ
جلية �إىل اليوم على
ال زالت مفاعيلها ّ
م�ستوى مئات املعجبني الذي حفظوا
�أغنيات���ه وجعل���وا من كلماته���ا لوازم
تعج بها مواق���ع التوا�صل االجتماعي.
ّ
منه���ا ما ي���رون فيها حكم���ة �أو �صورة
ِّب� ومنها
�شعري���ة جميل���ة ،منها املع� رِّ
واملحر����ض والثائر
احل���امل وال�شغوف
ِّ
ومنه���ا الوقح �أي�ضاً ،عل���ى ما ي� ّؤكد
ماي���ك ما�سي نف�س���ه يف حديثه
�إىل "اجلمهوري���ة" ،حي���ث
يقول�" :أحيان���ا ً �أكون
قا�سي���ا ً يف كلمات
�أغنياتي عندما
�أنتقد نف�سي
فيه���ا �أو
عندم���ا �أثري
يف كل �أغني���ة
"ف�ضيحة" مرتبطة بحياتي ال�شخ�صية،
معينا ً
ولك ّني ّ
بت �أحاول �أن �أجد توازنا ً ّ
ألطف الكلمات
�أ�ستطيع م���ن خالله �أن � ّ
برق���ة �أك�ب�ر وتبل�س���م
لتدخ���ل �أذين ّ
جراحي".
ويتابع�":أطلقت من���ذ فرتة مقطعا ً
من �أغني���ة جديدة بعنوان "ي���ا حياة"،
�أُ�صدره���ا كامل���ة يف �ألبوم���ي املقبل،
حبه���ا ورف�ضها
فاحت���ار النا�س ب�ي�ن ّ
فيم���ا وقع البع����ض الآخ���ر يف غرامها.
�صحيح �أن كلماتي وقح���ة �أقولها كما
هي ب���دون �أي تلطي���ف �أحياناً ،ولك ّني
�أغ ّنيها بطريقة �شاعرية مع � ّأن معانيها
لي�ست �شاعري���ة .يف �أغني���ة "يا حياة"
�أق���ول باللهجة اللبناني���ة" :يا حياة ما
ِ
بع ْلمي كربنا على هاحلركات /ما بقا
ن�صدق هاخلرافات /وغناين احلب ال
ّ
رجعلي هالإح�سا�س /ال
�شو
أفالم/
بال
ّ
عاخلاط���ر وال عالبال� /ش���و عطيتيني
ي���ا حي���اة /ميك���ن �ضح���كات ميك���ن
دمعات "...هناك من قال يل �إنني يجب
�أن �أختار كالما ً �أهم و�أعمق و�أف�ضل .قد
يكونون حمق�ي�ن ولكن بالن�سبة يل �إن
مت�سن���ي الكلمة ،و�أفهمه���ا و�أ�شعر
مل
ّ
بها وبقدرتي عل���ى قولها ال �أ�ستطيع
�أن �أغ ّنيها".
يف "م�ي�ن الل���ي ق���ال" م���ن �ألب���وم
"ي���ا زام���ان" يق���ول" :وكلم���ات متل
�سكاكني تغرز بذاكرت���ي وما يهدايل
ب���ال /و�أمتن���ى �إغف���ى ب����س حتى من
النوم �صاي���ر عم خ���اف ...هيدي غنية
خر�س���ه /بينق�ص���ا ح���روف وكلمات/
يودي
ما بعرف كي���ف غ ّنيها� /صوتي ّ
وتن�سم���ع" ،وه���ي قد تك���ون من �أكرث
َ
الكلم���ات الت���ي كتبها ما�س���ي تداوالً
بني معجبيه الذين يتماهون مع معاين

ِ
ونفَ�سها اجلديد ،ومفراداتها
�أغنيات���ه
وامل�ستمدة من لغتهم
التي ت�شبههم
ّ
اليومية بعيدا ً من الزيف والإدعاء.
بالن�سب���ة �إلي���ه الوق���وف على م�رسح
بعراق���ة وتاري���خ "ب���رودواي" يف 25
ني�سان املا�ض���ي "كان �أ�شب���ه باحللم
ال���ذي ال زل���ت �أ�شع���ر به حت���ى اليوم
بعد م���رور فرتة عل���ى انته���اء احلفل
ال���ذي �أحييت���ه يف قاع���ة "مريك�ي�ن"
الأ�سطورية حيث وقف كبار الفنانني
واملو�سيقي�ي�ن .و�أك�ث�ر ما �أ ّث���ر ّ
يف هو
متن���وع م���ن خمتل���ف
ق���دوم جمه���ور
ّ
الوالي���ات واملناط���ق والبل���دان وقد
وردده���ا معي ،ومنهم
حف���ظ �أغنياتي ّ
للم���رة الأوىل �أي�ضاً،
تع���رف �إليها
من
ّ
ّ
فاجلمه���ور اجلدي���د كان بالفعل
حتديا ً مهما ً بالن�سبة �إيل".
يف مهرج���ان "البرتون"
مميزة
حيث يحيي �أم�سية ّ
يف العا�رش من �آب احلايل،
ي�ستع���د �صاح���ب �أغني���ة
ّ
�صن���ا بق���ا" لتق���دمي
َ
"خ َل ْ
جمموعة من �أغنيات �ألبومه
ال ّأول "ي���ا زم���ان"
بطريقة

خمتلفة
توزي���ع
م���ع
مو�سيق���ي جديد،
�إىل
�إ�ضاف��� ًة
�أغني���ات جدي���دة
من �ألبومه املقبل
للم���رة
ي� ّؤديه���ا
ّ
الأوىل ويك�ش���ف
ل���ـ "اجلمهورية"
ع���ن م�شارك���ة
الراق�صة
ومدربة الرق�ص
ّ
املعروفة نادرة
يف
ع�س���اف
ّ
حفل���ه البرتوين
حي���ث �سرتق�ص
بنف�سه���ا بع���د
غياب عن اخل�شبة،
وذل���ك يف عر����ض
متكامل ي�ضم �أكرث
م���ن  15مو�سيقي���ا ً
وفناناً.
يع�ت�رف ماي���ك � ّأن
امل�شاركة يف مهرجان
الب�ت�رون "لي�س �سهالً
فه���و �أك�ب�ر مهرج���ان
�أ�شارك في���ه .ووجودي
�إىل جان���ب �أ�سماء كبرية
من �أمث���ال Engelbert
وماجدة الرومي يجعلني
أحت���دى نف�س���ي
�
ّ
�أك�ث�ر و�أن �أحلم
و�أطمح �أن �أحجز
يل مكان���ا ً ب�ي�ن
هذه الأ�سماء بعد
عم���ر طوي���ل رمبا.
فمهرج���ان الب�ت�رون
قام بخي���ار عندما طلب
يقدم
م�شاركتي فيه ،وهو ّ
يل فر�ص���ة لأرى م���دى تفاع���ل
اجلمهور اللبناين مع الثقافة ،فال يزال
اجلمهور العرب���ي واللبناين خ�صو�صاً،

التعود على النمط
يف طور
ّ
أقدمه،
�
ال���ذي
املو�سيقي
ّ
والذي ُيعتبرَ خمتلفا ً قليالً
عن النمط ال�سائد".
موج���ود
االخت�ل�اف
وتدعمه خلفي���ة �أكادميية
عميقة تقارب عقدين من
الزمن ،در�س خاللها مايك
يف املعه���د املو�سيق���ي
العايل وتع ّلم العزف على
وتخ�ص����ص يف
البيان���و
ّ
الغناء الأوب���رايل باللغة
وتعمق يف فن
العربي���ة،
ّ
املو�شح���ات والغن���اء
ال�رشق���ي والغرب���ي.
وهو �أي�ض���ا ً حائز على
ديبلوم درا�سات عليا
يف الف���ن الدرام���ي
م���ن معه���د الفن���ون
اجلميل���ة وق���د تاب���ع
�أي�ض���ا ً درو�س���ا ً لع�رش
�سن���وات يف رق����ص
البالي���ه ج���از .ولك ّن���ه
عل���ى رغ���م ذل���ك ك ّله
ي�ؤمن ب����أن ا�ستعمال الـ
التقنيات
� techniqueأو
ّ
الت���ي تع ّلمه���ا �أكادميي���ا ً
ال يج���ب �أن تك���ون الغاي���ة
منه���ا "�إبراز الع�ض�ل�ات �سواء يف
التلح�ي�ن �أو يف م�ساح���ة ال�صوت يف
الغناء".
أقدمه هو عمل
عن ف ّنه يقول" :م���ا � ّ
�إن�سان متع ّل���ق بلبنانيته ولكن لي�س
مبعن���ى �أن يرفع علم البل���د �أو ا�سمه
ي���ردد اجلمي���ع .ال� ،أنا
عالي���اً ،على ما
ّ
أح���ن �إىل ه���ذا الوطن
�
لبن���اين لأنني
ّ
ب�صوره
أ�شعر
�
و
لبن���ان
الذي ا�سمه
َ
الت���ي انغر�س���ت يف
�أحالمي.

�أ�شعر بالبي���ت العتيق وبرائحة
الأر����ض و�أحلم بهم���ا كثرياً.
ولكنن���ي يف الوق���ت نف�سه
ل�ست مرتدي���ا ً "ال�رشوال"،
مبعنى �أنن���ي ابن زمني
أقدم
و�أعي����ش في���ه و� ّ
الهوي���ة
فن���ا ً يحم���ل
ّ
اللبناني���ة و�إمن���ا
بطريق���ة معا��ص�رة
ليك���ون حقيقي���ا ً
وي�شبهن���ا .واملو�سيق���ى
الت���ي �أ�ؤ ّلفه���ا ه���ي مزيج
من كل ما تع ّلمته و�سمعته
ملوثا ً
�س���واء �أكان جميالً �أو ِّ
ل�ل��أذن .ه���ي مزي���ج مم���ا
�أ�ضحكني ومما �أبكاين ومما
مل�سني و�أ ّثر ّ
يف".
يف �أحل���ان ماي���ك "رائحة
حنني �إىل الأغنيات اللبنانية
القدمية لأنها ذاكرة الوطن
�أو ما تبقى م���ن هذا الوطن
املوجوع".
فيها �أي�ضا ً مل�سات اجلاز
ونغمات الأغنيات الفرن�سية
�سيما منها Chanson à
ال ّ
� texteأو تلك التي يرافقها
كالم عمي���ق بنف�س م�ستوى
مو�سيقاها.
يف �ألبوم���ه املقبل يعلن:
ِ
"م ْت َو ْق َح���ن باملو�سيق���ى
�شوي �أك�ت�ر" ،يف �إ�شارة �إىل
�سعي���ه الذه���اب �أبع���د يف
نواحي التجري���ب واالبتكار
والتجديد والإبداع.
"يهمن���ي �أن
وي�ؤك���د:
ّ
�أفاجئ نف�س���ي � ّأوالً قبل �أن
�أفاج���ئ اجلمه���ور .ول���ن
�أطل���ق �ألبوم���ي �إلاّ
بعد

تط���ورت
�أن �أ�شع���ر �أنن���ي بالفع���ل
ّ
عل���ى م�ست���وى الكلم���ة واملو�سيق���ى
واكت�شفت زوايا جديدة ّ
يف".
ع���ن جديده يك�شف ماي���ك ح�رصيا ً لـ
"اجلمهورية" عن فيديو كليب جديد
لأغنية "�صوتي ها ِرب م ّني" و�شاركته
غناءها الفنانة التون�سية لبنى ُنعمان.
الت�صوير يبد�أ بعد ح���واىل الع�رشين �أو
ثالث�ي�ن يوم���ا ً والإخراج لـ ف���رح عالمة
بالتعاون م���ع �أ�سماء المع���ة من بينها
�أحد الفنانني الإيطاليني البارزين.
�أم���ا النتيجة فه���ي بح�س���ب مايك:
"الكليب خط�ي�ر في���ه animation
مكونات وعنا��ص�ر كثرية جديدة
وفيه ّ
جتعل���ه ال ّأول م���ن نوع���ه يف الع���امل
العربي".

الموسيقى التي أؤلّفها
هي مزيج من كل ما
تع ّلمته وسمعته
�أكرث ما ي�ؤ ّث���ر يف الفنان ال�شاب هو
"اكت�شايف �أنن���ي �صاحب �صرب طويل
و�إ�رصار كب�ي�ر ب�أن �أكم���ل يف هذا الفن
وهذه املو�سيقى اللذين �أ�ؤمن بهما.
وجدت انن���ي ال �أنك��ِس رِ ب�سهولة وال
القوة.
�أدري من �أين ت�أتيني هذه
ّ
م�ستمدة من اهلل ،ومن
هي بالت�أكيد
ّ
�إمي���اين مبوهبت���ي ،وم���ن النا����س من
ح���ويل الذين يدعمونني ،وي�ؤمنون بي
وي�ساعدونن���ي �أحيانا ً بدون �أي مقابل،
و�إمنا بدافع �إميانهم بي فقط".
ي�ستم���ر؟ يقول:
م���ا ال���ذي يجعل���ه
ّ
"م�ستمر النني ال �أع���رف �أن �أقوم ب� ّأي
ّ
عمل �آخر والنن���ي �إن مل �أفعل ما �أفعله
يتوقعه ،يجيب�" :أخ�شى
وعما
ّ
�أمر�ض" ّ
أتوق���ع �شيئا ً م���ن النا�س لأن اليوم
�ألاّ � ّ
أتوقع في���ه تفاعالً من
ال���ذي ال �أع���ود � ّ
النا����س هو اليوم الذي تكون فيه �إبرة
البن���ج اليومي���ة الت���ي يجربوننا على
�أخذها قد بد�أت تعطي مفعولها وهذا
خطري على الفن".
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ً
ّ
المتعلقة بحياتها الشخصية وآرائها
أخيرا ضيفة على برنامج «أنا والعسل» مع نيشان ديرهاروتيونيان ،كشفت الممثلة اللبنانية ورد الخال العديد من األمور
خالل حلولها
ّ
المهنية ،وكشفت عن عمرها الحقيقي وعن نظرتها للحب والرجل.
�إ�ست�ضاف الإعالمي ني�شان يف حلقة من برنامج يف بيت ع���رف مزيجا ً من الثقاف���ات والأديان
"�أنا والع�س���ل" الذي يعر�ض على قناتي "احلياة واجلن�س���يات ،فه���ي م���ن �أم م�س���لمة و�أب
التع�ص���ب،
ترب���ت على عدم
ّ
 "2والـ " "LBCاللبنانية ،الفنانة ورد اخلال التي م�س���يحي ،وقد ّ
�ص���حية وهي
وفجرت مفاج�أة وا�ص���فة تربيتها ب�أنها تربية
ّ
�أعلنت �أنها بلغت  41من عمرهاّ ،
من العيار الثقيل عندم���ا قالت �إنها ال متانع ب�أن فخورة بها.
تكون "الزوجة الثانية" ،ولكنها قالت يف املقابل
واعرتفت ورد اخلال ب� ّأن هناك تناف�س���ا ً
�إنها غري مهوو�سة بالرجال ،ولي�ست نهاية العامل يف املهنة ولكنها ال تكره �أحداً ،وو�ص���فت
�س�ي�رين عب���د النور
�إن مل يك���ن هن���اك رج���ل يف
ونادي���ن الرا�س���ي
حياته���ا ،تاركة الباب مفتوحا ً
�أم���ام احل���ب دون قواع���د �أو ال خالف
ب�أنهم���ا زميلت���ان
له���ا ،وردا ً عل���ى
قي���ود ،وقال���ت �إن���ه ال توجد مع سالف فواخرجي
ح���ول
�س����ؤال
لديها م�شكلة �إن كان حبيبها
م���ن عرق �آخ���ر �أو دي���ن مغاير على بديعة مصابني
امل�سل�سل الأكرث
م�ش���اهدة ،قالت
لدينها.
ورد اخل���ال التي ب���د�أت جتربته���ا يف م�رص عرب � ّإن م���ا ُيتناق���ل � ّأن "لعبة املوت" هو
عدة �أدوار الأعل���ى م�ش���اهدة ،وقال���ت �إنها مل
"�أ�س���مهان" انتظرت
وتروت ورف�ضت ّ
ّ
قب���ل �أن ت�ش���ارك ي�رسا ه���ذا العام يف م�سل�س���لها ،ته ّنئ �سريين ،ويف املقابل ال يوجه
ومنح���ت نف�س���ها  9عالم���ات عن اجلم���ال و 8عن �أحد لها التهنئة ،وتلقت ورد خالل
احللقة ات�ص���االً م���ن الفنانة ي�رسا،
الثقافة و 8عن الذكاء و 7عن ال�رش.
ِ
ِ
ويف التفا�ص���يل ،قال���ت ورد �إنه���ا وقفت �أمام التي �شاركت معها يف "نكدب لو
منحب�ش" ،وو�صفت ي�رسا
م���ازن مع�ض���م ويورغو �ش���لهوب وبا�س���م مغنية قلنا ما
ِّ
تف�ض���ل العم���ل م���ع ورد ب�أنه���ا ت�ص���لح يف �أي دور،
وف���ادي ابراهي���م ،ولكنه���ا
ّ
يورغو ل ّأن هن���اك كيمياء م�ش�ت�ركة بينهما .ومن وقال���ت �إنها �ش���اهدت ورد يف
أحبتها جداً .وعن
م�رص اختارت �أحمد عز و�أحمد ال�س���قا ،وقالت �إنها "�أ�سمهان" و� ّ
تتمن���ى العمل معهما ،وقال���ت � ّإن تربيتها كانت ر�أيها ب�أداء ورد قالت ي�رساّ �" :إن ورد

عساف يغ ّني في «جولة السالم»
محمد ّ
ك�ش���فت �رشك���ة «بالتين���وم
ريكوردز» للإنت���اج والتوزيع
الفني ،واملن�ضوية حتت لواء
جمموع���ة  ،MBCعن مفاج�أة
قيمة لـ «حمبوب العرب»
فنية ّ
ع�س���اف ،وه���ي واح���دة
حمم���د ّ
�س���يعلن
آت
�
مفاج���
�سل�س���لة
م���ن
ُ
عنه���ا تباعا ً خالل الأ�س���ابيع املقبلة.
وتتمث���ل املفاج����أة ب�إحياء
ع�س���اف حف�ل� ًا
حمم���د ّ
غنائي���ا ً يف فل�س���طني
ي���وم غ���د املواف���ق 3
�آب �أثناء زي���ارة فريق
بر�ش���لونة
ن���ادي
العريق والعاملي �إىل
فل�س���طني يف جول���ة
حتمل عنوان «جولة
ال�سالم».
وم���ن املُتوقّ ���ع
�أن ي���زور فري���ق
بر�ش���لونة كني�س���ة
والق��ص�ر
امله���د
الرئا�س���ي يف مدين���ة
بي���ت حل���م ،قب���ل �أن
يتوجه���وا م���ع وف���د من
ّ
ال�ص���حافة العاملي���ة
ع�ساف �إىل ملعب
وجمهور ّ
مدينة دورا ،حيث �سيقوم
فريق بر�ش���لونة بن�ش���اط
ريا�ض���ي �إىل جان���ب 40
طفالً فل�س���طينياً ،و�أمام
نح���و � 25ألف �ش���خ�ص،
من بينهم �شخ�ص���يات
حكومي���ة ور�س���مية
وريا�ض���ية .ومب���وازاة
ذل���كُ ،يحي���ي حمم���د
ع�س���اف و�ص���ل َتني
ّ
كل
مدة ّ
غنائيت�ي�نّ ،
ّ
واحدة منهما �ساعة
كاملة.

الوقو

ف أمام يس

را «بطولة»

وتقدم���ه كما كتب يف ال�س���يناريو،
حتب ال���دور،
ّ
ّ
فهي ممثلة ف���وق املمت���ازة و�إن�س���انة عظيمة"،
و�أ�ض���افت ي��س�راّ �" :أن ورد
ت�شعر بكل كلمة تقولها
وتقدمها على ال�شا�شة"،
ّ
معت�ب�ر ًة �أنه���ا ك�س���بتها
ك�ص���ديقة تفتخ���ر به���ا.
و�أنه���ت مكاملته���ا بعبارة
� ّأن البطولة املطلقة لي�ست
بعيدة ع���ن ورد ،وب���� ّأن لها
معجب�ي�ن ك�ث�را ً يف القاهرة،
وع ّلق���ت ورد ب�أنه���ا تعت�ب�ر
وقوفها �أمام ي�رسا "بطولة".
وع���ن تقدميه���ا ل�شخ�ص���ية
بديع���ة م�ص���ابني يف الوق���ت
�س���تقدم في���ه
نف�س���ه ال���ذي
ّ
�س�ل�اف فواخرج���ي ال�شخ�ص���ية
ذاته���ا ،قال���ت ورد �إن���ه ال يوج���د
خالف ب���ل مناف�س���ة ،مو�ض���حة � ّأن
�س���يقدم حكاية جنيب
م�سل�س���لها
ّ
ريحاين وق�ص���ته مع بديع���ة ،بينما
�ستقدم �س�ي�رة حياة بديعة.
�س�ل�اف
ّ
وح���ول ما قالته �س�ل�اف ب���� ّأن ورد لن
تنجح ،قالت�" :س���ننتظر ونحكم على
النتيجة".

نقوال األسطا ينتقد أهل السياسة
خالل ا�ست�ض���افته �أخرياً �ضمن برنامج «لأهل
يقدم���ه االعالمي قا�س���م دغمان
اخل�ي�ر» ال���ذي ّ
ويعر����ض ع�ب�ر قناة ال���ـ  ،NBNانتق���د الفنان
اللبناين نقوال الأ�س���طا وب�شدة �أهل ال�سيا�سة يف
ا�س���تفزته حال���ة الطفلة «بتول»
لبنان ،بعد �أن
ّ
تلق � ّأي لفتة من قب���ل �أي منهم ،والتي
الت���ي مل َ
خ�ضعت لـ  20عملية جراحية يف الر�أ�س وفقدت
طبل���ة �أذنه���ا ،وه���ي حالي���ا ً عاجزة ع���ن الكالم
واحلركة وال ت�ستطيع حتى التعبري عن �أوجاعها،
ووجه ر�سالة عالية
فلم ي�س���تطع متالك نف�س���ه ّ
اللهجة للجال�س�ي�ن على كرا�س���يهم متنا�س�ي�ن
ال�ش���عب الكادح ،وطالب مب�سح �شامل  -كما يف
االنتخابات -ت�رشف علي���ه وزارة الداخلية ب�إيعاز
من رئا�س���ة اجلمهورية لكل احلاالت االن�س���انية
املر�ض���ية ال�ص���عبة ،و�إعطائها القدر الالزم من
العناي���ة على غ���رار الدول التي حترتم نف�س���ها
و�أهلها.
توجه النجم
ومبنا�س���بة عيد اجلي�ش اللبناينّ ،
نق���وال الأ�س���طا ب�أحر الته���اين لقي���ادة اجلي�ش
وجمي���ع عنا�رصه داعي���ا ً اىل اهلل �أن يحميه وين�رصه
عل���ى «كل الأي���ادي الآثم���ة التي ت�ض���مر الأذى
لوطنن���ا لبن���ان ،ويرح���م جميع �ش���هدائه الذين
�سطروا بدمائهم �أجماد هذا الوطن».
ّ

إليسا تفرج عن اللقطات األولى من كليبها
بعد طول انتظار من قبل معجبيها� ،أفرجت النجمة
اللبنانية �إلي�سا �أخرياً عن الـ  teaserاخلا�ص بفيديو
كلي���ب �أغنية «تعب���ت م ّنك» التي انته���ت �أخرياً من
ت�صويرها حتت �إدارة املخرج �سليم الرتك.
وتظهر �إلي�سا يف اللقطات الوجيزة التي �أطلقتها
عرب قناتها اخلا�ص���ة على موقع «يوتيوب» مرتدية
ف�ستان �سهرة ،ومت�شي حافية القدمني نحو مغط�س
اال�س���تحمام فيما يحاول حبيبها �أن يت�ص���ل بها دون
ترد على االت�صال.
�أن ّ
وكان ق���د تراف���ق �إع�ل�ان النجم���ة اللبناني���ة
ت�ص���ويرها ه���ذه الأغني���ة م���ع ن�ش���اط الف���ت
لن���ادي معجبيه���ا عل���ى «توي�ت�ر» جع���ل م���ن عبارة
 Te3ebtMennakClipSoonالأكرث تداوالً عرب
املوق���ع العاملي ،فيم���ا يبقى �أن ننتظ���ر نتيجة هذا
التعاون اجلدي���د الذي يجمع �إلي�س���ا بالرتك ،للحكم
على النتيج���ة التي يبدو انها ت�ض���ع �إلي�س���ا يف حالة
�سعادة كبرية ،على ما تك�شف يف تغريداتها.
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زيارة طهران ...وحسابات لبنان
ال�سعودي���ة لها
مرق���د التمدي���د واملراوح���ة.
اخلارجية،
مت�أهبة للدف���اع عن �سيا�سة لبن���ان
ّ
ّ
ح�ساباته���ا يف الداخ���ل ال�س���وري ،و�إي���ران لها
ع���ن اجلن���اح الع�سك���ري للحزب� ،أم���ام املنابر
ح�ساباته���ا �أي�ض���اً ،وق���د نقل "ح���زب اهلل" بعد
والدولية.
الأوروبية
ّ
تورط���ه هذه احل�ساب���ات اىل ال�ساحة اللبنانية،
متن
�صدر
ودقيق،
ا�س
ح�س
املو�ض���وع
ول ّأن
ٍّ
ّ
أوروبيا ً -
خليجيا ً � -
اخلارجية يفيد لو
عن بع�ض حكم���اء ال�سيا�سة
و�أ�صبح بعد التورط هدفا ً
ّ
ّ
ّ
أمريكياً ،ورقما ً يف احل�سابات اجلارية.
�
ة،
ال�سعودي
البوابة
يدخل الرئي�س طهران عرب
ّ
ّ
ال تق�ضي امل�صلحة الوطنية التفريط بلبنان
يح���ل �ضيف���ا ً على امللك عب���داهلل بن عبد
ك�أن
ّ
"كرمى لعيون حزب اهلل" ،واللحاق به للوقوف
العزيز حول م�أدبة �إفطار خا�صة ،يقول خاللها
عل���ى خاطره يف اخلي���ارات التي يق���دم عليها
كل م���ا يج���ب قوله "م���ن القل���ب اىل القلب"،
منفرداً .كما ال تق�ض���ي �أي�ضا ً ب�أن يبقى وحده
وال�شفافية ،قبل �أن ينتقل
ومبنتهى ال�رصاحة
ّ
املقرر واملبادر ،فيما اجلميع ين�صاع وي�سعى
اىل طهران.
اىل اللح���اق ب���ه للزود ع���ن خيارات���ه وقراراته
"ج�س نب����ض" حل�صول مثل
حماوالت
ج���رت
ّ
حتى ول���و كانت �إنفعالية مت�رسّع���ة ،او هادفة،
هذا اللقاء ،وكانت هناك رغبة لبنانية �صادقة
ت�ص���ور وت�صميم خلدمة امل�صالح
�سابق
وعن
إيراني���ة
ال�سعودي���ة  -ال
يف تدوي���ر الزواي���ا
ّ
ّ
ّ
إيرانية،
ل
ا
وق���ت،
احل���ادة ب�أ��س�رع
ّ
التأليف يتطلب جولة رئاسية وم��ش�روع "اله�ل�ال
و�أف�ضل املمكن لإزالة
ال�شيع���ي؟!"ّ � .إن
الكث�ي�ر م���ن العوائ���ق
على دول مجلس التعاون
هام����ش املن���اورة
اخلارجية �أمام الت�أليف.
لمعالجة الثغرات بعد تدخل �ضي���ق يف لبن���ان،
واملقارب���ة لهذا امللف
ولن ت�صلح �ساحته
وا�ضح���ة" :ما ه���و غري
سوريا
في
اهلل»
«حزب
�أن تك���ون �ساح���ة
ممكن اليوم قد ي�صبح
ت�سدي���د الفواتري
ممكن���ا ً غ���داً ،و��ض�رورة
ال�سعودي���ة  -الإيراني���ة على خلفي���ة ما يجري
يقتنع
أن
�
بعد
القريب"،
ق�صوى يف امل�ستقبل
ّ
يف الداخ���ل ال�س���وري ،ورمبا �أبعد م���ن الداخل
كل م�ت�ردد او م�شكك ب���� ّأن ال�ساحة اللبنانية ال
ّ
ال�سوري.
ميكن �أن تكون �ساحة لت�صفية احل�سابات ،بل
حماي���ة ال�ساح���ة ،تتطل���ب ت�ألي���ف حكومة،
�ساحة تالقي امل�صالح والأهداف امل�شرتكة.
وت�ألي���ف احلكومة يتطلب جول���ة رئا�سية على
يه���ز امل�سمار احلكومي
يح���اول الرئي�س �أن
ّ
بع����ض دول جمل����س التعاون لو�ض���ع خريطة
املثب���ت يف الوتد الإيراين  -ال�سعودي ،وتبدو
ّ
طريق جديدة مو�ضع التنفيذ ،تعالج الثغرات
املهمة �شب���ه م�ستحيلة ،ولكن قدره �أن يحاول
تورط "حزب اهلل" ،وتعيد مياه
غيب الفراغ
ويبادر لأنه الوحي���د القادر بعدما ّ
التي ن�ش�أت بعد ّ
الطبيعية.
جماريها
اىل
العالقات
اىل
ؤ�س�سات
و�شيع بع����ض امل�
�أدوار الآخري���ن
ّ
ّ

ع���ن الوكي���ل ،ام � ّأن "وح���دة احل���ال" قائم���ة
ما ب�ي�ن "احل�سن�ي�ن" ،ح�سن روح���اين ،وح�سن
جورج علم
ن�رصاهلل؟ يف مطل���ق الأحوال ،تتزامن الزيارة مع
@georges.aalam
"�إحت�ض���ان" لبنان الر�سم���ي وال�شعبي للحزب
aljoumhouria.com
بع���د اخلط���وات الت���ي �أق���دم عليه���ا ،و�أولها
التورط يف ال�رصاع داخل �سوريا .لقد �أحرج هذا
إيراني���ة
ت�ستح���ق العالق���ات اللبناني���ة  -ال
ّ
اخليار امل�س�ؤولني والفاعليات ،وكانت ردود
زي���ارة مب�ستوى تل���ك التي يقوم به���ا رئي�س
الفع���ل راف�ضة وم�ستنكرة ،لك���ن عندما بد�أت
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان للم�شاركة
ّ
التداعيات تطاول اللبنانيني يف دول اخلليج،
يف حف���ل ت�س ّلم الرئي�س ح�سن روحاين مهماته.
وج���د لبنان الر�سم���ي وال�شعب���ي � ّأن امل�صلحة
امل�ب�ررات الت���ي ت�ستوج���ب ه���ذه الإلتفات���ة
َ
الوطنية العليا تق�ضي بالتحرك للتخفيف من
الربوتوكولي���ة كث�ي�رة ،ذل���ك � ّأن
الرئا�سي���ة
ّ
ّ
اخلليجية .وعندما
إج���راءات
ل
وا
التدابري
أة
�
وط���
إلتبا�س،
ل
ا
دائ���رة
يف
ا
دائم���
كان���ت
العالق���ات
ً
ّ
قرر الإحت���اد الأوروبي و�ضع اجلناح الع�سكري
تلق بعد �أجوبة
مفخخ���ة بعالمات �إ�ستفه���ام مل َ
َّ
إرهابية،
ل
ا
املنظمات
قائمة
عل���ى
اهلل"
لـ"حزب
ال�سبب
يعود
ونهائي���ة .رمبا
وا�ضحة وحا�سمة
ّ
ّ
ق���رر لبن���ان الر�سم���ي الت�صدي له���ذا القرار
اجلمهوري���ة
تعتم���ده
ال���ذي
اىل الأ�سل���وب
َّ
ومفاعيله؟!
إ�سالمية الإيرانية يف
ال
ّ
�ش���اء
رمب���ا
اخلارجية
�سيا�سته���ا
ّ
بعض حكماء السياسة
الرئي�س "�أن ي�رضب
حيث الل���ون الرمادي
احلديد وه���و حام"،
هو امل�سيطر ،وترتك
الخارجيّة تمنى لو يدخل
فيغتن���م الزي���ارة
للمتفائل�ي�ن التمعن
البوابة
عبر
طهران
سليمان
الربوتوكولية
يف الن�صف امللآن من
ّ
ليث�ي�ر م���ع نظ�ي�ره
الك���وب ،فيم���ا ترتك
السعود ّية
الإيراين العديد من
للمت�شائمني "التمتع"
امللف���ات العالق���ة،
بالن�صف الفارغ منه؟!
ويتب���ادالن مع���ا ً املعلومات املتواف���رة حول
رمبا يجد �سليم���ان � ّأن �إيران �أقرب اىل ق�رص
الأو�ضاع اخلارجي���ة ال�ضاغطة التي متنع قيام
اجلنوبية ،والدلي���ل � ّأن
بعب���دا م���ن ال�ضاحي���ة
ّ
حكومة جديدة تقت�ضيه���ا امل�صلحة الوطنية،
"املحاذير الأمنية" ت�سمح للأمني العام لـ"حزب
اخلفي���ة التي
و�إم���كان معاجل���ة "الفيت���وات"
ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل �أن يزور طهران �ساعة
اهلل"
ّ
ّ
تعرت����ض الت�ألي���ف� ،إذا م���ا �إقتنع���ت طهران
ي�ش���اء ،ودم�شق �ساعة يريد ،ولكن ال ت�سمح له
ب�أن م�صلح���ة املقاومة يف اجلن���وب ،وم�صلحة
بزيارة الق�رص اجلمهوري؟! ومل يعرف بالت�أكيد
"ح���زب اهلل" تق�ضي بتالي���ف حكومة من�سجمة
هل �سيجري الرئي�س حوارا ً م���ع الأ�صيل نيابة

النشرة الجوية
اليوم :مشمس
الحرارة31 :
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غدًا :مشمس
الحرارة31 :
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اجلمهورية "نيوز كورب" �ش .م .ل.
ت�صدر عن �رشكة
ّ

ت�أ�س�ست �سنة 1924

www.aljoumhouria.com
e-mail: info@aljoumhouria.com

رئي�س التحرير:
جورج �سوالج
مدير التحرير:
�شارل جبور

األحد:

مشمس

الحرارة:

30

اإلثنين:
23

�سكرتري التحرير :طارق تر�شي�شي
�سكرتري حترير تنفيذي :مارون �ضاهر
حمليات :ربى فرح
ثقافة :انطوان جنم
ريا�ضة :فادي �سمعان

الحرارة:

مشمس
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املدير املايل :غ�سان حداد
املدير امل�س�ؤول:خليل ابو انطون
املدير الفني :ايلي القزح
مدير املعلوماتية :جوزف ابو جودة
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التحرير والإدارة واالعالنات واال�شرتاكات:
مبنى العمارة ،عمارة �شلهوب لبنان.
تلفون961-1-888051 :
فاك�س961-1-888052 :
P.O.Box: 90 - 152 Jdeideh

الثلثاء:

مشمس

الحرارة33 :
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لالعالنات �رشكة تري �أد �ش.م.ل
هاتف01-611115 :
فاك�س01-611114 :
Email: info@treead.com
التوزيع� :رشكة �رشق االو�سط لتوزيع املطبوعات

