
رئيس الجمهورية أطلق مواقف مّدوية نهاراً فجاءه ردٌّ صاروخي لياًل

2سليمان: المقاومة تخّطت الحدود

الجمعة 2  آب www.aljoumhouria.com2013تأّسست عام 1924

32 صفحة   السنة الثالثةالعدد 

1000 ل.ل.

منح موسكو 
اللجوء لسنودن ُينذر 

بتقويض عالقتها 
بواشنطن

 140 قتيالً وجريحًا في انفجار
 ُمستودع ذخيرة واألسد واثق من النصر

 عدم 
نصرة الجيش... 

تكفير

17

14

3

719غير مخصص للبيع

ملحق 
إضاءات
31-30-29

قوة من الجيش امام منزل آل فريحة حيث سقط الصاروخ )جوزف بّراك(



3
الجمعة  2  آب  2013   العدد 719    

عندم���ا تفّقد اجلي�ش اللبن���اين بعد الهجوم 
الذي تعّر�ش له وعقب التوّغل ال�سوري بّراً 
وج���ّواً يف املنطقة، وقد لف���ت رئي�ش كتلة 
اإىل  "الوفاء للمقاوم���ة" النائب حممد رعد 
هذه الأمور عندما زاره اإثر معركة الق�سري، 
وق���د كان كالماً معلن���اً ومل يحتفظ به على 
اأّن���ه �رّ م���ن الأ����رار. كذلك اأعل���ن الرئي�ش 
مواقف مماثلة بعد اأحداث عربا ومل يرتاجع 
عنه���ا حتى الآن، فمواقف���ه ل تتبّدل ح�سب 
املناطق والأه���واء، وقد ر�سمت خطاً بيانّياً 
وا�سح���اً مل يخ���رج عن���ه يف اأّي مرحل���ة حتى 

اليوم".
ولفتت م�س���ادر بعب���دا اىل اّن �سليمان 
"دع���ا �راحة يف اأكرث من منا�سبة اىل وقف 
تدخ���ل "ح���زب اهلل" يف �سوري���ا والعودة اىل 
لبنان، خ�سو�ساً بعد عملية الق�سري واأجواء 
التوت���ر الت���ي ت�سّبب���ت به���ا عل���ى ال�ساحة 
اللبناني���ة وم�ساريع الفتن���ة املذهبية التي 
كان���ت حت�رّ للبنان عقبها". ولفتت اىل اّن 
كالم رئي�ش اجلمهوري���ة عن تاأليف حكومة 
حيادية يف حال ف�سلت م�ساعي التاأليف هو 
كالم م�س���وؤول ومهم، وعلى م���ن يفهمه اأن 
ي�ستجيب له، واإذا كان هذا الكالم قد اأزعج 

البع�ش فهذا يعني اّن الر�سالة و�سلت".
املطل���وب  "ه���ل  امل�س���ادر:  و�ساأل���ت 
م���ن رئي����ش اجلمهوري���ة اأن يتف���ّرج عل���ى 
املخالف���ات املرتكب���ة واأن يرع���ى اخلروج 
على الأ�س���ول الد�ستوري���ة، وي�سكت على 
م���ن ميار�ش عك�ش ما يعل���ن ويفعل عك�ش 
م���ا يتعّهد به؟ وه���ل يريدون من���ه تغطية 
خمالفاته���م ورعاية خروجه���م عن الأ�سول 
والر�س���ى ع���ن اخل���رق اليوم���ي ل���� "اإعالن 
بعب���دا"، واىل م���ا هنال���ك م���ن ممار�س���ات 
تتناق����ش وامل�سلح���ة الوطني���ة العليا؟". 
وقالت: "اإّن الرئي�ش قال كلمته يف و�سوح 
و�راحة وعلى جميع الأطراف تلقفها، فاإن 
�سدق���ت النيات وفه���م اجلمي���ع مق�سده 

ف�سيك���ون �سعي���داً، واإن جتاوب���وا �سيكون 
اأ�سعد مما يت�سّورون". 

ومل تتوق���ف م�سادر بعب���دا عند مواقف 
اآذار املرّحبة   14 اآذار املنتقدة ومواقف   8
"لأّن ل���كل منهما ظروفه وخلفياته التي ل 
تتالق���ى اأحياناً وامل�سلح���ة الوطنية العليا 

ول مع ما ق�سده رئي�ش اجلمهورية".
ورداً عل���ى ما ت�رّب من عتب لدى "حزب 
اهلل" واأو�س���اط موؤّي���دة ل���ه، قال���ت م�سادر 
بعبدا "اإّن �سليم���ان ق�سد يف موقفه حماية 
املقاوم���ة وع���دم ا�ستجراره���ا اىل مواق���ع 
لي�س���ت له���ا ول دور له���ا فيه���ا كمقاومة 
لبناني���ة واأراد القول انه والدولة من يحمي 
اجلمي���ع وامل�سوؤولي���ة م�سوؤوليتنا واجلي�ش 
اأداتنا وما على اللبناني���ن �سوى التفريق 
ب���ن العمل م���ن اج���ل امل�سلح���ة الوطنية 
وم���ا ب���ن ال�ساع���ن اىل ا�ست���دراج لبنان 
اىل اأت���ون النزاعات الإقليمي���ة والدولية". 
وختم���ت امل�س���ادر: "اّن مواق���ف �سليمان 
�ستدفع العاملن العربي والغربي واأوروبا 
والولي���ات املتحدة الأمريكي���ة اىل حتييد 
لبنان عن نزاع���ات املنطقة والتخفيف من 
عقوباتها التي ميكن اأن تطاول اللبنانين 

جميعاً ما دمنا نعي�ش يف وطن واحد". 

بري و»حزب الله«

ومل ي�سدر عن رئي�ش جمل�ش النواب نبيه 
بري اأي تعليق على مواقف �سليمان، ولكنه 
بدا متوقف���اً عندها. وفيما قال���ت م�سادر 
قريب���ة منه اإنه "بعد املب���ادرات واملواقف 
الت���ي اأطلقه���ا لت�سهي���ل تاألي���ف احلكومة 
ل ينتظ���رن اأح���د ت�ساع���د دخ���ان اأبي�ش اأو 
رم���ادي اأو اأ�س���ود من ع���ن التين���ة"، قال 
ل�"اجلمهوري���ة": "لق���د قّدمت م���ا لدي من 
افكار ومب���ادرات، فاإذا كان ل���دى الآخرين 
من افكار فلري�سلوه���ا اإيّل". واأ�سار اىل انه 
يعّول على ح�سول تقارب ايراين � �سعودي 

من �ساأن���ه اأن ينعك�ش ايجاباً على لبنان مبا 
ي�سهل معاجلة الق�سايا العالقة.

اأّم���ا عل���ى �سعي���د موق���ف ح���زب اهلل، 
ففي انتظ���ار م���ا �سيعلنه ال�سّي���د ن�راهلل 
الي���وم، قالت م�س���ادر مطلعة على موقف 
احل���زب اإنه "مل ي���رحت اىل مواق���ف رئي�ش 
اجلمهوري���ة، ولن متر ب���ال رد، لأنها اأثارت 
ا�ستي���اء �سديداً يف اأو�ساط���ه التي ف�ّسلت 
عدم التعليق عليها يف انتظار كالم الأمن 
الع���ام الذي يتوقع ان ي�س���ّدد على احلاجة 

وهذه الر�سائل ال�ساروخية هي الثانية 
م���ن نوعها الت���ي يتلقاه���ا �سليم���ان بعد 
ال�سوراي���خ  التي اأُطلقت م���ن احراج بلونة 
يف 21 حزي���ران املا�س���ي و�سق���ط  احدها 
ب���ن حملتي اجلمهور وب�سو�ش، وقيل انها 
اأخط���اأت الق����ر اجلمهوري وج���اءت عقب 
ر�سائ���ل مدوي���ة مماثل���ة وجهه���ا �سليمان 
يومها. كذلك جاءت بعد اأيام على �سواريخ 
كان م�سدرها عيتات �سقطت يف حملة مار 
خماي���ل يف ال�ساحية اجلنوبي���ة لبريوت اإثر 

معركة الق�سري يف �سوريا.
وبلغ عدد �سواري���خ الأم�ش ثالثة �سقط 
اأحده���ا يف »بي�سن« من���زل ال�سيدة الهام 
�سعيد فريحة املح���اذي للق�ر اجلمهوري 
م���ن اجلهة ال�رقي���ة، والقري���ب من منزيل 
الرئي�ش الراحل اليا�ش الهراوي والرئي�ش 
ال�ساب���ق العم���اد اإميل حل���ود، وكذلك من 
من���زل مدير املخاب���رات يف اجلي�ش العميد 
اإدم���ون فا�س���ل، فيم���ا �سق���ط ال�ساروخ 
الثاين قرب من���زل ال�سفري ال�سعودي علي 
عوا����ش الع�سريي القريب م���ن مبنى كلية 
القي���ادة والركان يف الريحاني���ة الواقع���ة 
بن ال���ريزة والفيا�سية، ولكنه مل ينفجر . 
ومل يعرف مكان �سقوط ال�ساروخ الثالث، 
ما ي�سري اىل ان هدف هذه ال�سواريخ  كان 
الق����ر اجلمهوري ولكنه���ا اخطاأته، كذلك 
مل ت�سف���ر ع���ن �سقوط �سحاي���ا يف �سفوف 

املدنين والع�سكرين.
وفيم���ا اتخ���ذ ل���واء احلر����ش اجلمهوري 
اإج���راءات م�س���ددة يف الق����ر اجلمه���وري 
المني���ة  الق���وى  ن�سط���ت  وحميط���ه، 
والع�سكري���ة يف البحث يف املناطق اجلبلية 
اجلنوب���ي  بامل���ن  املحيط���ة  واحلرجي���ة 
لتحدي���د امل���كان ال���ذي اأُطِلق���ت منه هذه 
ال�سواري���خ، كذلك اإتخذت اإج���راءات اأمنية 
م�س���ددة عند مداخ���ل ال�ساحي���ة اجلنوبية 
لب���ريوت، و�سملت هذه الج���راءات ت�سيري 
دوريات يف املنطق���ة املمتدة بن احلدث 

وبعبدا ووادي �سحرور.
وكان���ت مواقف �سليمان يف عيد اجلي�ش 
لق���ت  اإذ  الهتمام���ات،  ت�س���درت  اأم����ش 
ترحيب���اً لدى فري���ق 14 اآذار قابله ا�ستياٌء 
اأدخ���َل الو�س���ع  اآذار، م���ا   8 ل���دى فري���ق 
ال�سيا�س���ي يف مرحل���ة جدي���دة ُيتوق���ع اأن 
تكتم���ل معاملها الي���وم يف �س���وء خطاَبي 
الأم���ن الع���ام حل���زب اهلل ال�سّي���د ح�س���ن 
ن�راهلل يف منا�سبة »يوم القد�ش العاملي«، 
والرئي����ش �سعد احلريري يف اإفطارات تيار 
»امل�ستقب���ل« التي �سيت�سّدره���ا الإفطار 
الرم�س���اين املركزي يف جمّم���ع »بيال« يف 

و�سط بريوت.
ورّجحت م�س���ادر مطلعة اأن يتوقف كّل 
م���ن احلري���ري ون����راهلل يف خطابيهما، كلٌّ 
عل���ى طريقته، عند مواق���ف �سليمان الذي 
دع���ا اإىل اإع���ادة النظ���ر يف الإ�سرتاتيجي���ة 
الدفاعي���ة، خ�سو�ساً بعدم���ا تخّطى �سالح 
املقاوم���ة احلدود اللبناني���ة، ح�سب قوله، 
م�سّدداً عل���ى عدم جواز "نق���ل اجلي�ش من 
موقع الدفاع عن املواطن اإىل موقع الدفاع 
ع���ن نف�س���ه، خ�سو�س���اً يف ح���الت الغ���در 
ب�سّباط���ه وجن���وده" م�س���رياً اإىل "اإ�ستحالة 

مهمت���ه اإذا ا�ستم���ّرت ازدواجي���ة ال�س���الح 
ال�رعي وغري ال�رعي". 

وق���ال �سليمان: "اإّن اجلي����ش خّط دفاع 
عن الدول���ة واملواطنن، لكّنه ل ميكنه اأن 
ميالأ الفراغ احلكومي وال�سيا�سي، ومل ياأخذ 
يوماً على عاتقه معاجل���ة اأزمة �سيا�سية اأو 
نزاعاً طائفياً اأو انخ���راط بع�ش اللبنانين 
يف القت���ال اخلارج���ي تناق�س���اً م���ع العقد 
الإجتماع���ي ال���ذي جتّل���ى باإع���الن بعبدا". 
واأّك���د "اأّن خي���ار اللبناني���ن ه���و الدول���ة 
الت���ي يحميها اجلي����ش، ول يج���وز حتميله 
الأخط���اء غ���ري اجل�سيم���ة وحما�سبت���ه على 
اأخطائه ال�سغرية"، قائ���اًل: "ت�سعب مهّمة 
اجلي�ش اإذا ُترك وحيداً ومك�سوفاً �سيا�سياً، 
واملطل���وب حمل���ة مع���ه ل حمل���ة علي���ه". 
واأ�ساف: "لن نقبع يف دّوامة النتظار طويالً 
من اأج���ل حماية املوؤ�ّس�سات م���ن التال�سي 
وحت�سين���اً للجي����ش"، ودع���ا اإىل "تاألي���ف 
حكوم���ة حتظى بالثقة وتواج���ه التحّديات، 
واإذا تع���ّذر ذلك فال ب���ّد من حكومة حيادية 
ترعى جميع الفئات وفق الأ�سول". و�سّدد 
على وج���وب "اإج���راء الإنتخاب���ات النيابية 
يف اأ����رع وقت م���ن اأج���ل الإ�ستفت���اء على 

اخليارات الكربى التي ت�ستدعي املراجعة 
بعد املتغ���رّيات يف املنطق���ة"، م�سرياً اإىل 
اأّنه "ل ميكن اأحد الإ�ستئثار براأي ال�سعوب 

حتت �سعار الظروف الإ�ستثنائية".

مصادر بعبدا لـ»الجمهورية«

يف ه���ذا ال�سي���اق اأّك���دت م�س���ادر ق�ر 
"مل  �سليم���ان  اأّن  ل�"اجلمهوري���ة"  بعب���دا 
ي���اأِت بجديد يف خط���اب عيد اجلي����ش واأّن 
املواقف الت���ي اأعلنها �سبق ل���ه اأن اأّكدها 
يف منا�سب���ات ع���ّدة". وقالت: "ق���د يكون 
اخلطاب هذه املّرة جامعاً ومن�ّسقا ب�سيغة 
اأ�سم���ل واأعّم، وقد يكون �سيَغ بلغة مبا�رة 
ووا�سحة اأكرث م���ن ال�سابق، لكّن املنا�سبة 
ت�ستحّق مثل هذا اخلطاب، واإّن اللبنانين 
ي�ستحّقون هذه احلقائق، ولو اأّنهم اأ�سغوا 
اإليه بانتباه وعناية فائقة �سابقاً واقتنعوا 
مبا توّقعه، ل���كان الو�سع بالتاأكيد اأف�سل 
مّما ه���و عليه الي���وم، �سواٌء عل���ى م�ستوى 
اح���رتام اأحادية اجلي�ش اللبناين يف ممار�سة 
الدور الأمن���ي يف لبنان اأو جله���ة وقف كّل 
اأ�س���كال التدّخ���ل يف �سوري���ا والعملي���ات 
الع�سكرية يف اخلارج التي حُترج لبنان اأكرث 
مّما تفي���ده، اأو على م�ستوى اعتبار اجلي�ش 
اللبناين املرجع الوطني وحده وهو املكّلف 

حماية البالد يف الداخل وعلى احلدود".
وذّكرت امل�سادر باأّن رئي�ش اجلمهورية 
"اأطل���ق مواق���ف بن���ربة اأعل���ى يف عر�سال 

من غري املنطقي اأن حت�سل الزيارة 
بال معرفة وا�سنط���ن اأو التن�سيق معها. 
اململك���ة  �سف���ري  كان  بن���در  فالأم���ري 
وا�سنط���ن  يف  ال�سعودي���ة  العربي���ة 
ل�سنوات طويل���ة، وعالقاته املمّيزة مع 
الإدارات الأمريكي���ة معروف���ة. وهو من 
ت���وىّل "الإنقالب" ال�سيا�س���ي الإقليمي 
مل�سلح���ة اإ�ستئناف دور ب���الده الفاعل 
يف قي���ادة ملفات املنطق���ة و�سوؤونها. 
و�سبق له اأن زار بلداناً غربية عّدة، منها 
بريطانيا وفرن�س���ا وتركيا، من دون اأن 
ير�سح عن ه���ذه الزيارات اأي معلومات 

اأو اأن ي�سدر حولها بيانات �سحافية. 
الرئي����ش  م���ع  بن���در  الأم���ري  لق���اء 
الرو�سي فالدميري بوتن ُو�سف بلقاء 
الروؤ�س���اء. ويف ح���ن اأبل���غ اإىل الرو�ش 
اأّن ملف���ات املنطق���ة بات���ت م���ن الآن 
ف�ساعداً يف عهدت���ه، اعترب البع�ش يف 
وا�سنطن اأّن الزي���ارة جاءت لو�سع حّد 
فا�سل بن حقبتن من حقبات احلرب 
الرتكي���ة  القي���ادة  حقب���ة  ال�سوري���ة: 
القطرية "الإخواني���ة" الآفلة، مل�سلحة 

حقب���ة جدي���دة ل ت���زال مالحمه���ا قيد 
الت�سّكل، بدءاً من م����ر مروراً بتون�ش 
وليبي���ا و�سولً اىل باك�ست���ان، بقيادة 

اأو اأقّله مبوقع �سعودي متقّدم فيها.
تقول م�س���ادر اأمريكي���ة مّطلعة اإنه 
من املبكر الإعالن عّما مت الإتفاق عليه 
يف مو�سكو، لكّنها توؤّكد اأّن الإت�سالت 
يف هذه املرحل���ة، هدفها اإعادة حتريك 
املنطق���ة،  يف  ال�سيا�سي���ة  العملي���ة 

وخ�سو�ساً يف امللف ال�سوري.
وعلى رغم اأّن انعقاد موؤمتر "جنيف 
التطورات  ُتظه���ر  2" اأم���ر م�ستبع���د، 
امليداني���ة الأخ���رية اأّن موازين القوى 
الت���ي ح���اول النظام ال�س���وري الإخالل 
به���ا، مدعوم���اً م���ن اي���ران، حم���دودة 
وموقتة، مع قليل من الدعم الع�سكري 
لق���وى املعار�س���ة، الت���ي متّكنت من 
احلفاظ والتقّدم على جبهات عّدة رغم 

�سقوط حي اخلالدية يف حم�ش.
اأّن ال���دور  وتوؤّك���د تل���ك امل�س���ادر 
املعار�س���ة  قي���ادة  يف  ال�سع���ودي 
ال�سوري���ة ودعمه���ا، ل���ن يكتف���ي مب���ا 
حتّق���ق حت���ى الآن، وهناك اأم���ر عمالين 
وخ�سو�س���اً  الت�ساع���د،  ط���ور  يف  ه���و 
لناحية اإعادة تركي���ز القوى ال�سيا�سية 
الإ����راف  �ستت���وىّل  الت���ي   واجله���ات 

على املناطق "املحّررة".
وفيم���ا ت���رى اأو�س���اط يف املعار�سة 
ال�سوري���ة اأّن ال�سبهة تدور حول اأ�سباب 
ان���دلع الأزم���ة ب���ن الأك���راد ومقاتلي 
تزامناً  و"اخواته���ا"،  الن����رة"  "جبه���ة 
مع هج���وم النظام عل���ى حم�ش، تعتقد 
يف املقاب���ل باأنه جرى غ����ش النظر عن 
ن�س���اط تل���ك اجلماع���ات الأ�سولي���ة يف 
البداية، �سواء من التراك اأو من غريهم 

ليتحّول المر اىل كابو�ش �سيا�سي.
وي�س����كك كث����ريون يف اإم����كان جناح 
حماولة اأكراد �سوري����ا او بع�سهم 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. فاأكراد 
�سوري����ا ل ي�سبهون اأك����راد العراق، ومل 
يعلنوا الع�سيان على النظام، وبالتايل 

الدويل����ة  خل����ق  ظ����روف  تك����رار  ف����اإن 
الكردي����ة يف �سم����ال الع����راق يف �سوريا 
ُم�ستبعد متام����اً، خ�سو�ساً واّن الرعاية 
الدولي����ة والأمريكي����ة يف ظ����ّل تواف����ق 
تركي � ايراين مع اأكراد العراق، لي�ست 
متواف����رة يف �سوريا اليوم. لذلك، لي�ش 
�روري����اً اأن تنجح حم����اولت النظام جّر 
الأك����راد اىل اإعالن دويلته����م او اىل اي 
�س����كل من اأ�سكال احلكم الذاتي، قبيل 
عق����د املوؤمت����ر الدويل متهي����داً لإعالن 

"دويلته العلوية". 

لك���ّن امل�سادر حت���ّذر يف املقابل من 
اأّن تطوي���ق مفاعيل ما يج���ري يف �سمال 
�سوريا من �ساأنه اأن يدخل عوامل �سارة 
عل���ى قت���ال املعار�س���ة، فيم���ا النظام 
ي�سغ���ط لتح�سن �روط���ه يف اي عملية 

�سيا�سية. 
م���ن ناحي���ة اأخ���رى، ترّج���ح الأو�ساط 
"الإئت���الف  وف���د  يك���ون  اأن  نف�سه���ا 
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 
ول  امل�سّلح���ة،  ال�سوري���ة  املجموع���ات 

�سيما اجلماعات الأ�سولية منها.
اأّن ال�سعودية  وتوؤكد تلك الأو�س���اط 
ج���ادة يف اإعادة تنظيم �سفوف "اجلي�ش 
الألوي���ة واملجموعات  احلر" وخ�سو�ساً 
املعتدل���ة في���ه، متهي���داً لتحويله اىل 
جي����ش نظام���ي ج���ّدي، م�س���رية اىل اأّن 
اجلهد من�سّب الآن على جتهيز وتدريب 
وت�سلي���ح نحو 6000 جن���دي �سيتوّلون 

مهّمات قتالية متقّدمة قريباً.
وتتحدث بع�ش املعلومات عن تراجع 
ت�سه���ده الألوي���ة الت���ي تدي���ن بالولء 
ل�"جماع���ة الإخوان امل�سلم���ن"، بفعل 
التط���ورات ال�سيا�سي���ة الخ���رية، وعن 
مغ���ادرة اأفراد منه���ا اىل وجهتن حتى 
الآن: اجلماع���ات املعتدل���ة واجلماعات 
الأ�سولي���ة، على اأم���ل اإ�سعاف الخرية 
لت�سب���ح ال�سي���ادة لق���وى الإعتدال يف 
الثورة ال�سورية. لك���ن من نافل القول 
مدي���دة،  �ستك���ون  العملي���ة  ه���ذه  اإّن 
الن���زاع  ح�س���م  اإم���كان  واّن  خ�سو�س���اً 
مع ق���وى النظ���ام اأمر فائ���ق ال�سعوبة 
حتى �سنوات طويلة، م���ا دامت ملفات 
املنطقة وال�راع الإقليمي فيها واإعادة 
متو�سع قوى التغيري يف بلدان ما �ُسّمي 

بالربيع العربي مل حُت�سم بعد. 

اىل احلوار الوطني واىل املقاومة".
وقال���ت امل�س���ادر نف�سه���ا اإّن مواقف 
رئي����ش اجلمهوري���ة الت���ي ج���اءت يف ظل 
احلمل���ة اخلارجي���ة املنّظمة عل���ى احلزب 
منذ فرتة، والتي تّوجت بالقرار الأوروبي 
القا�س���ي ب���اإدراج جناح���ه الع�سكري على 
لئحة الإره���اب، بعد قرار جمل�ش التعاون 
اخلليج���ي، اإمن���ا ت�ستكمل، ول���و بنحو غري 
مبا����ر، ه���ذه احلمل���ة لتطويق���ه داخلي���اً 
اّن رئي�ش اجلمهورية  وموؤ�ّس�ساتياً، علم���اً 

كان ع�سي���ة �س���دور الق���رار الأوروبي قد 
كّل���ف وزي���ر اخلارجي���ة عدن���ان من�س���ور 
الإيع���از اىل ممث���ل لبن���ان ل���دى الإحت���اد 
الأوروب���ي نقل طل���ب احلكوم���ة اللبنانية 
ع���دم اإدراج احل���زب على لئح���ة الإرهاب 
يف اعتب���اره مكّون���اً اأ�سا�سياً م���ن مكّونات 
املجتم���ع اللبن���اين. وكان يفرت�ش به ان 
ي�ستكم���ل خطوته ه���ذه بتظلي���ل احلزب 
وطني���اً ولي����ش انتق���اده اأو ط���رح حكومة 
حيادي���ة يعلم الرئي����ش جي���داً اّن احلزب 

اأعلن م���راراً رف�سه الوا�س���ح وال�ريح اأي 
حكومة من هذا النوع.

الرفاعي

وق���ال ع�سو كتل���ة "الوف���اء للمقاومة" 
النائ���ب كام���ل الرفاع���ي ل�"اجلمهوري���ة" 
"فوجئن���ا  �سليم���ان:  كالم  عل���ى  تعليق���اً 
بكالم فخامة الرئي�ش وكاأّن اجلّو الإقليمي 
والدويل ال���ذي اأ�سدر القرار بو�سع اجلناح 
الع�سكري ل�"حزب اهلل" على لئحة الإرهاب 
الأوروب���ي، ق���د اأّث���ر عليه فقال م���ا قاله". 
واأ�س���اف: "لدينا حتّف���ظ كبريعلى كالمه، 
وكاأّن هناك تراجعاً منه عن دعم للمقاومة، 
وكن���ا نتمن���ى اأن ي�سدر ع���ن فخامته كالم 
يحّي���ي املقاوم���ة الت���ي انت����رت يف ه���ذا 
ال�سه���ر عل���ى الكي���ان ال�سهي���وين، ل اأن 
يت�سّم���ن نوعاً من الغم���ز واللمز للمقاومة 

ول�سالحها".

م���ع  اللق���اءات  اّن  الرفاع���ي  اأك���د  واإذ 
�سليم���ان "ممكن���ة، لكّن الأمرغ���ري مطروح 
يف الوق���ت احلا�ر"، اأ�سار اىل انه "�سيكون 
هن���اك اأكرث من موق���ف وكالم �سي�سل اىل 
الرئي����ش عرب الإع���الم يف الوقت املنا�سب 
ويت�سّمن حتفظاً كامالً عن بع�ش ما ورد يف 
خطاب���ه، ونحن نتفق واإياه يف مو�سوع دعم 
اجلي�ش واحلر�ش عليه". واعترب "اّن موقف 
�سليم���ان �سيوؤّخر اىل حّد م���ا طاولة احلوار 
الت���ي يدع���و اليه���ا". وقال "لي����ش "حزب 
اهلل" م���ن يعّقد تاألي���ف احلكومة، بل اجلهة 
الإقليمية املعروفة التي ت�سع �روطاً على 

م�ساركته فيها". 

رّد صاروخي على سليمان لياًل إستهدف القصر       الجمهوري فأخطأه

بندر بن سلطان: األمر        لي في سوريا...

الرسائل السياسية المدوّية التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في عيد الجيش نهارًا، ُرّدَ عليها لياًل برسائل 
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.

لن ُتعَلن قريبًا نتائج زيارة رئيس جهاز اإلستخبارات السعودية 
األمير بندر بن سلطان الى موسكو، فزيارة من هذا النوع تحمل 

عادة طابعًا مفصليًا، خصوصًا في األزمات الكبرى.
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بري لـ»الجمهورية«: 
قّدمت ما لدّي من 

مبادرات وإذا كان لدى 
البعض أفكار فليقّدمها

الرفاعي لـ»الجمهورية«: 
لدينا تحّفظ كبير 

على كالم سليمان وكأنّه 
يتراجع عن دعم المقاومة
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عدم نصرة الجيش... تكفير

املوؤ�س�س���ات عندنا ت�سقط اأو ت���كاد، كل ما عندنا معّر�ش لل�سقوط، لأن 
كلَّ َمْن عندنا هو �ساقط.

نحن نتقارب مع ال�سفر، ومع �سف���ر التكوين بحرف "ال�سن"، اإنه �سفر 
التكوي���ن الوطن���ي، والتكوين الوج���ودي، والتكوين الكي���اين... واحللقة 

الرابطة التي حتول دون انفراط العقد هو اجلي�ش.
الذين يراهن���ون على املغامرة ِبلُْعبة النار من جديد، لعبة الَعَبِث بُحْرمة 
اجلي�ش، هل هم ن�س���وا مغامرات �سنة 1975 التي اأّدت اىل الفراغ املطلق 

يف الدولة، نتيجة الفراغ املطلق يف الروؤو�ش؟
ح���ن راهن املراهنون عل���ى اجلي�ش البديل، حت���ّول الرهان اىل الوطن 
البديل، والدولة البديل، وال�سع���ب البديل. فخ�روا الوطن وخ�روا الدولة 
وخ����روا اأنف�سهم، وخ����ر جي�سهم البديل وطَنهُ البدي���ل، يوم راحت طريق 

فل�سطن متّر يف جونية.
اأّي بديل للمراهنن اليوم؟ هل هو جي�ش الن�رة، جي�ش التكفري، جي�ش 
ال����راذم املتعّنتة، جي�ش ال�ريعة امل�رَّعة 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�سهد الرهيب ي�سبح عدم ن����رة اجلي�ش هو العنف 

والإرهاب، هو الكفر والتكفري.
اجلي����ش اللبناين اليوم وعلى راأ�سه قائده احلكيم هو وحده بن جيو�ش 
"الأمة العربية والإ�سالمي���ة" ميار�ش م�سوؤولية اجلي�ش الوطني. اجليو�ش 
ال�سقيقة اأ�سبحت �ريكاً من ����ركاء ميادين التحرير وفريقاً �ر�ساً يقاتل 

فريقاً اآخر يف حَلَبة ال�راع الأهلي بعيداً من احلدود.
اجلي����ش اللبناين ياأبى اأن يتحرر من حياديته، اأو اأن ينقلب على ر�سالته 
والق�َس���م. هو مل يفعل من قبل، ب���ل ف�ّسل اأن يتجرع �سّم ال�سقوط على اأن 

ي�سقط يف بوؤرة امليلي�سيا التي تقاتل �سعبها.
َيْت باملثل���ث الذهبي: ال�سع���ب واجلي�ش  املعادل���ة الثالثية الت���ي �ُسمِّ

واملقاومة، ل تزال اأحادية اجلي�ش هي ال�سامدة منها.
ال�سع���ب اإن�سقَّ بن جبهتي "14 و8". واملقاوم���ة اإن�سقت بن جبهتي: 
اجلن���وب والُق�سري. ويبقى اجلي����ش وحده العمود الفق���ري الذهبي الذي 

ي�سمن التئام اجلناحن، والتحام الأجنحة ال�سعبية املتك�رة.
عي���د اجلي�ش، لي�ش عيداً رمزياً نحتفل به جماملًة يف الأول من اآب، دومنا 
ا�ست�سع���ار قدا�سة معانيه. اإنه عيد حرية الأمة، عيد �سيادتها والإ�ستقالل، 

وعيد اأمنها وا�ستقرارها ووحدتها واإمنائها واإعالئها.
ر�س���اً، والإ�ستقالل مهدداً والأم���ة ممزقة، واحلرية  ف���اإذا كان الوطن معَّ
كة الأو�سال، واملوؤ�س�سات ينعق فوقها البوم. رقيقاً اأبي�ش، والدولة مفكَّ
واإذا كان لكل حزب جي�سه، ولكل طائفة دولتها، ولكل ع�سرية قانونها 
اخلا����ش، ول���كل طائفة وطن، ف���اأي معنى يبقى لعيد اجلي����ش اإل اإذا كان 
العي���د عر�ساً م���ن اأعرا�ش الهند ُتْق���رع فيه الطبول عل���ى وْقع املو�سيقى 

املاأمتية.
اجلي�ش لي�ش ع���دداً ولي�ش عّدة وعتاداً اأو �سيوفاً ف�ّسية حللبات رق�سة 
"الفال����ش"، اإنه الطاقة املدفوع���ة مبواكبة معنوية قومي���ة جيا�سة، هي 
ْمن �سحائف النقل وباقات الزهر لالأبطال  التي دفعت ن�س���اء "اأثينا" ليقدَّ

رين يف �ساحات احلرب. املظفَّ
وهي الروح املعنوية ال�ساخمة التي عرّب عنها نابوليون حن �سئل:

مْذ راح يرُقُب يف ال�سماء الأجْنُما ةٍ  قالوا لنابوليون ذاَت ع�سيَّ
فاأجاب اإين �سوف اأفتتُح ال�سما ِمْن بعِد فْتِح الأر�ش ماذا تْبَتغي 
وطاقة اجلي�ش املعنوية هي التي اقرتحتها جلان الثورة الفرن�سية على 
املوؤمت���ر الوطني: "باأن الن����ر لي�ش بعدد اجلنود ونظامه���م بل بن�سبة ما 
حت���رزه الروح الوطنية يف الأمة واإن وحدة اجلمهورية تفر�ش وحدة اجلي�ش 

لأن الوطن لي�ش له اإل قلب واحد".
كل م���ا هو تط���ور وارتقاء واإعمار واإمن���اء وازدهار واإث���راء، يظلُّ خديعة 
���ة يف الأوط���ان، ويظ���ل عر�سة لالإنهي���ار اإذا مل يك���ن حم�سناً مبناعة  وْهميَّ

اجلي�ش.
هك���ذا �سقط الإحت���اد ال�سوفيات���ي يف ليلة لي�ش بها كوك���ب من ليايل 

ال�سلطان وقد اأُْتِخَم الدردنيل باجلثث.
وهك���ذا �سفَعِت اخليبة املل���ك الإنكليزي ادوار الثال���ث عندما اأمر باأن 
ٌع باجلوه���ر لي�سعه على راأ�سه عندم���ا يدخل باري�ش،  نع ل���ه تاٌج مر�سَّ ُي�سْ
ع اإْقُتِطع من روات���ب اجلي�ش، بقيْت اأبواب باري�ش  ولأن ثم���ن التاج املر�سّ

بعيدة من �سهوة امللك.
اإنه���ا اأمثلة �سارخة تطرح اأمام اأن�سار اللبنانين حتى ل ُيْلَدغوا كل مرة 

من اجلحر مرتن، ولعّل العقول املحّنطة ت�ستفيق من نواوي�سها. 

منبر الجمهورية

إمكان حسم النزاع مع النظام أمر فائق الصعوبة 

واشنطن 
جاد يوسف

الوزير السابق جوزف الهاشم

سليمان يلقي كلمته في عيد الجيش )جوزف بّراك(



تقرير 4

موسكو 
عمر الصلح

روسيا ترحب باستئناف المفاوضات... ولكن؟
�أثبتت �لتجربة �ّن مو�سكو هي �إحدى حمركات 

عملية �ل�سالم يف �ل�رشق �الو�سط، وقد �سبت جهودها 
�لديبلوما�سية و�ل�سيا�سية على مدى �أكرث من عقدين 
على معاودة �ملفاو�سات بني �جلانبني �لفل�سطيني 

و�ال�رش�ئيلي �لتي كانت �نطلقت عام 1991 يف موؤمتر 
مدريد، وكر�ست بتوقيع �تفاق �و�سلو عام 1993.  
م�سادر �خلارجية �لرو�سية توؤكد ترحيبها بعودة 

�لطرفني �ىل طاولة �ملفاو�سات، خ�سو�ساً بعد 
حتديد �سقف زمني للتفاو�ض، �المر �لذي يعزز 

�مكان تو�سل �جلانبني �ىل نقاط م�سرتكة برعاية 
ومباركة دوليتني، يف �عتبار �ّن مو�سكو ال ترى بديالً 

من �لتفاو�ض يف �سبيل �يجاد حّل نهائي لالزمة، 
ولكّن جتربة �لرو�ض �لغو�ض يف تفا�سيل �لعقدة 

�ال�رش�ئيلية - �لفل�سطينية غنية، �إاّل �أنها مل تخُل من 
مو�جهة مطبات خمتلفة �أدت يف مر�حل عدة �ىل عرقلة 

�مل�ساعي �لدولية الإيجاد حلول تر�سي �لطرفني.
وتوؤكد �مل�سادر نف�سها �ّن عقدة �ال�ستيطان �لتي 
�سكلت �لعرثة �لكربى خالل �ل�سنو�ت �لع�رش �الأخرية، 

�ستكون حا�رشة بقوة يف جدول �عمال �جلولة �جلديدة 
من �ملفاو�سات، وهناك روؤية موحدة لتخطي هذه 
�لعرثة قد �إتفق عليها يف �للجنة �لرباعية �لدولية 

�ل�سهرية، �المر �لذي ي�ساهم، �ىل حّد كبري، يف ت�سوية 
هذ� �مللف بني �لطرفني �ال�رش�ئيلي و�لفل�سطيني 
خ�سو�ساً �نهما مطلعان 

على م�سمون هذه �لروؤية، 
و�لعمل يجري حالياً على 

بع�ض �لتفا�سيل �ملتعلقة 
بطريقة تنفيذها حتت 
�إ�رش�ف ورقابة دولّيني.

وبالطبع ملف �ال�ستيطان 
مهم جد�ً يف �ّي مفاو�سات، 

لكنه لي�ض �الهم يف 
�لت�سوية، وح�سب �مل�سادر، 

�إّن �لعقدة �ال�سا�سية ال تز�ل تتمحور حول عودة 
�لالجئني، وهو ما مل يتمكن �ّي طرف حتى �الآن من 

�يجاد خطة متو�زنة تر�سي طريفيَ �لنز�ع، ما يعني 
�ّن جولة �ملفاو�سات �جلديدة، و�إن حققت نتائج 

�يجابية على �كرث من �سعيد، لن تكون �الخرية ب�سبب 
�لتعقيد�ت �ملرت�كمة يف ملف �الزمة �لفل�سطينية ـ 

�ال�رش�ئيلية. 
وال ت�ستبعد �مل�سادر �أن حتقق هذه �جلولة من 

�ملفاو�سات تقدماً ملحوظاً يف ظّل �ملتغرّي�ت �لتي 
ت�سهدها منطقة �ل�رشق �الو�سط عموماً، الأّن �لطرفني 

يدركان فعلياً ح�سا�سية �الو�ساع وخطورتها على 
�من �ملنطقة، �المر �لذي �سيدفعهما �ىل تقدمي مزيد 

من �لتنازالت لتجّنب �لت�سعيد �مليد�ين و�لتبعات 
�لتي ميكن �أن تنتج منه. وتوؤكد هذه �مل�سادر �ّن 

�لطرفني �ال�رش�ئيلي و�لفل�سطيني قد باتا مقتنعني 
متاماً �ّن معادلة �مليد�ن لن تغرّي قو�عد �للعبة على 

�مل�ستوى �ل�سيا�سي، وقد مل�ست مو�سكو تر�سخ 
هذ� �الإقتناع لدى �لطرفني بعد زيارة �لرئي�ض 

�لفل�سطيني حممود عبا�ض ملو�سكو يف �آذ�ر �ملا�سي، 
وكذلك بعد �للقاء�ت �لتي عقدتها وزيرة �لعدل 

�ال�رش�ئيلية ت�سيبي ليفني يف �لعا�سمة �لرو�سية قبل 
ثالثة ��سابيع.

وعلى رغم �لرتحيب �لدويل، يبقى �ل�سوؤ�ل �الكرث 

�حلاحاً و�أهمية هو: ما مدى قدرة �ساحبيَي �لقر�ر، 
عبا�ض ورئي�ض �لوزر�ء �ال�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

على طرح �أّي �تفاق للت�سوية يف ��ستفتاء �سعبي 
ح�سبما وعد� قبل �لعودة �ىل طاولة �ملفاو�سات؟ 
فل�سطينياً يبدو �الأمر �سعب �ملنال يف ظّل �ل�رشخ 

�ملتجّذر بني حركتيَي "فتح" و"حما�ض" و�لذي 
�إت�سع يف �الآونة �الأخرية على خلفية �الأزمة �مل�رشية، 
�أما ��رش�ئيلياً فطبيعة �لرتكيبة �حلكومية �ليمينية 

�ملتطّرفة تتحدث عن نف�سها.
ولذلك فاإن �لرتويج �المريكي ل�سفقة ت�سوية 
�ساملة بني �لفل�سطينيني و�ال�رش�ئيليني ال يز�ل 
م�ستبعد�ً يف هذه �جلولة، �ن مل يكن م�ستحيالً، �إالّ 

�ذ� �ألقت �لظروف �القليمية بثقلها على طريفيَ 
�لنز�ع وكل من يدور يف فلك �لت�سوية. ولكن يف 

ظّل �لغمو�ض �لذي �سيكتنف �سري �ملفاو�سات، 
مثلما وعد كريي، يبدو �أّن كتاب كبري �ملفاو�سني 

�لفل�سطينيني �سائب عريقات "�حلياة مفاو�سات" 
وكتاب نتنياهو "مكان حتت �ل�سم�ض" ُيعرّب�ن ببالغة 

عن و�قع �حلال. 

لقَي إعالن وزير الخارجية 
االميركي جون كيري 

عقب اللقاء االول 
للمفاوضين االسرائيليين 

والفلسطينيين، عن جولة 
جديدة من المفاوضات بين 

الطرفين ترحيباً في موسكو.

الفلسطينيون واالسرائيليون 
باتوا مقتنعين بأّن معادلة 

الميدان لن تغّير قواعد 
اللعبة سياسياً

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

�لتمديد م�ساألة غري �سعبية وتنّم عن 
ثقافة غري دميوقر�طية، ومو�جهتها م�ساألة 

�أ�سا�سية، و��ستمر�ر تخيري �لنا�ض بني �لفر�غ 
و�لتمديد هو �بتز�ز ما بعده �بتز�ز، على 

غر�ر تخيري �لنا�ض بني �لو�ساية و�حلرب 
�الأهلية، وبني �لت�سليم باالأمر �لو�قع وجتويع 

�لنا�ض، و�لهدف من هذ� 
�البتز�ز �إبقاء �لدولة م�سلولة. 
هذ� يف �ملبد�أ، و�أّما يف �لو�قع 
فالتمديد �أف�سل من �لفر�غ، 

خ�سو�ساً يف �ملوؤ�س�سة 
�لع�سكرية، ومو�جهة �لتمديد 
ال تكون باإفر�غ �ملوؤ�ّس�سات، 

بل بتح�سينها عرب �اللتز�م بن�ّض �لد�ستور 
وروحه.

ولكّن ��ست�سهال �لتمديد وخرق �لد�ستور 
ه �إىل وجود �إر�دة  ردُّ وتعطيل �ملوؤ�ّس�سات ميَ

فوق �لدولة تريد تبِدية م�ساحلها على 
ح�ساب م�سلحة �لدولة، وذلك مبعزل عن 

م�سّمياتها �أكانت و�ساية �سورية �أم و�ساية 
�إير�نية، و�لتجربة دّلت �إىل �أّن حماولة �لف�سل 
بني �سّق �سيادّي و�آخر �إ�سالحي، وبني جانب 
�قت�سادي و�آخر �أمني م�سريُها �لف�سل، ال بل 

نتائجها كارثية، و�ل�سهيد رفيق �حلريري 
دفع حياته ثمناً لهذه �مل�ساكنة �لتي تطلب 
حلوالً جذرية، و�إاّل فاإّن �الأمور �ستبقى عالقة 

ومعلقة على �أزمات �ملنطقة.
 menu a la" فتطبيق �لد�ستور لي�ض
carte" يختار منه كّل فريق �سيا�سي ما 

ينا�سب م�ساحله وتطلعاته، �إّنا هو كّل 
متكامل، و�أّي خلل يف �أّي جمال ال بّد �أن 

ينعك�ض على جممل �لعملية �لد�ستورية. 
فاال�ستن�سابية يف تطبيق مو�د �لد�ستور 

تعني �أّن هناك فريقاً غالباً ينتقي من 

�لد�ستور ما يتنا�سب مع م�ساحله، و�آخريَ 
مغلوباً على �أمره بفعل �ل�سالح غري �ل�رشعي. 

و�الأخطر من كّل ذلك �أّن عدم �حرت�م 
�لد�ستور يف جانب يوؤّدي �إىل �الإطاحة به يف 

كّل �جلو�نب. 
وما ح�سل منذ �لتمديد �لنيابي �إىل �ليوم 

فقط ُيظهر �أن ال وجود لد�ستور �أو موؤ�س�سات 
يف لبنان، وحتى �ملجل�ض �لد�ستوري مّت 

ت�سويه �سورته، وكاأّن �لبلد يعي�ض ف�سله 
�الأخري قبل �النهيار �لتام �أو �لتمهيد 

لـ"طائف جديد"، الأّن �لفو�سى �لقائمة تبدو 
منّظمة بهدف تعميم �نطباع �أّن "�لطائف" 

�نتهى، و�أّن �أّي ت�سوية لالأزمة �ل�سورية يجب 
�أن ترت�فق مع ت�سوية لبنانية جديدة تاأخذ يف 
�العتبار �ملعطيات �لتي ��ستجّدت منذ والدة 

"وثيقة �لوفاق �لوطني".
وح�سناً فعل �جلرن�ل عون باإعالن نيته 

�إن�ساء جبهة د�ستورية، الأّن �خللل على م�ستوى 
�لدولة بد�أ منذ �للحظة �لتي مّت فيها جتاوز 

�لد�ستور مع �تفاق �لقاهرة مرور�ً بثالثية 
�إىل ثالثية  "�رشوري و�رشعي وموؤّقت"، و�سوالً 
�أّول  �أّن  "�سعب وجي�ض ومقاومة"، ف�سالً عن 

خرق للد�ستور بعد �لطائف متّثل يف �عتبار 
"حزب �هلل" مقاومة ال ميلي�سيا، ومّت ��ستثناء 

�حلزب من نزع �سالح �مليلي�سيات، هذ� 
�ال�ستثناء �لذي عّطل �لدولة وموؤ�ّس�ساتها.

فاملطلوب من �جلرن�ل معاجلة مكمن 

�خللل ال �الكتفاء بالق�سور، على �أهميتها 
وخطورتها، الأّن غ�ّض �لنظر عن مع�سلة 
�ل�سالح حتت عنو�ن �ملقاومة، �أو �نتقاد 

�سلوك "حزب �هلل" يف �لد�خل وحتييد �سالحه 
يف �خلارج، يعني �أّن دعوته الإن�ساء جبهة 

د�ستورية �ستبقى �سوتية و�إعالمية وغري 
فّعالة، وال بل تخدم "حزب �هلل" 
و�سيا�ساته بحرف �أنظار �لنا�ض 
عن �سالحه عرب حماولة تظهري 
�أّن جتاوز �لد�ستور ال عالقة له 

بال�سالح �خلارج عن �لدولة.
�إّن ��ستثناء عون �سالح 

�أّن �عرت��سه  "حزب �هلل" يعني 
ذ�تّي ال وطني، ورفٌع لل�سقف من �أجل حت�سني 

�رشوط حتالِفه مع �حلزب، فالد�ستور تعّطلت 
�أحكامه بفعل �ل�سالح غري �ل�رشعي ولي�ض 

�جل�سع �ل�سلطوي جلزء من �لطبقة �ل�سيا�سية، 
هذ� �جل�سع �لذي ال ميكن �لت�سّدي له �إاّل 

بتطبيق مندرجات �لد�ستور �ملعلق بفعل 
�ال�ستقو�ء على �لدولة.

ومن هنا على عون �أن يثبت باأّن �عرت��سه 
على �لتمديد م�ساألة مبدئية ال عالقة لها 
باحل�سابات �ل�سيا�سية �لفئوية، ومن ثّم 

�إعالن برنامج جبهته �لد�ستورية �لتي يبقى 
�الن�سمام �إليها �أو عدمه مرهوناً مبوقفه 

�لو��سح من �ل�سالح، وباالإجابة عن �سوؤ�ل: 
هل تطبيق �لد�ستور يف ظّل �سالح "حزب 

�هلل" ممكن؟ وهل �سيدعو �حلزب �إىل ت�سليم 
�سالحه للدولة فور�ً؟.

قد ت�سّكل هذه �ملرحلة فر�سة ال تتكّرر 
�أمام عون الإعادة ت�سحيح �مل�سار �لذي بد�أ 

منذ حتالفه مع "حزب �هلل"، ف�سالً عن �أّن 
�سدقية طرحه تتطّلب �لوقوف على م�سافة 

و�حدة من كّل �لطبقة �ل�سيا�سية. 

هل تستثني جبهة عون الدستورية سالح »الحزب«؟

أعلن الجنرال ميشال عون 
نيته إنشاء »جبهة وطنية 
للدفاع عن الدستور« رّداً 

على التمديدين النيابي 
والعسكري، وفي محاولة 

لتحصين الدستور الذي من 
دونه ال وجود للدولة، ولكّن 

دعوة عون تبقى إعالمية 
وجزئية وغير جّدية ما لم 

تشمل سالح »حزب اهلل«.

 »menu a la carte« الدستور ليس
يختار منه كّل فريق ما يناسب 

مصالحه وتطلعاته

أسرار الجمهورية

تشهد صفوف تيار 
سياسي نقاشات 

حامية وتساؤالت 
كبرى حيال 

الخطوة التالية بعد 
خسارة معركتين 

سياسيتين. 

 يتدّخل 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.
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هذان اخلياران �سّيقا الوقت اأمام �سالم الذي بات 
ُيرّدد اأنه لن ينتظر كرئي�س مكلف اإىل ما ال نهاية، 
وهو ما اأبلغه اإىل رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال 

�سليمان ورئي�س "جبهة الن�سال الوطني" النائب وليد 
جنبالط، منذ اأيام.

ويبدو جنبالط حمرجاً امام هذين اخليارين. ف�سالم 
اأبلغ اإىل وزير ال�سوؤون االجتماعية يف حكومة ت�رصيف 

االأعمال وائل اأبو فاعور قراره عدم االنتظار. واإزاء 
ذلك، حاول جنبالط وعلى رغم ان�سغاله بق�سية عائلية 

طارئة، َثني الرئي�س املكلف عن ح�رص نف�سه بخيار 
تاأليف حكومة، يرى اأنها �ستكون يف مواجهة حتمية مع 

"حزب اهلل".
تنطلق خماوف جنبالط يف راأي العارفني، من اأ�سباب 

تكتيكية وبعيدة املدى يف اآن. فهو ال يريد اأن ُيح�رص 
هو االآخر باختبار فح�س النيات يف جمل�س النواب، اإذا 

ما قّدم �سالم ت�سكيلته احلكومية، ال اأمام الرئي�س 
�سعد احلريري، وال يف مواجهة ال�سعودية، التي يرى 

جنبالط اأنها لي�ست جاهزة للتعامل مع حكومة �سالمية، 
�سُتنتج مواجهة مبا�رصة مع احلزب، ال اأحد يف الداخل اأو 

اخلارج م�ستعداً لها.
رف�ُس جنبالط حكومة املواجهة يتجاوز تفادي 

االإحراجات الكثرية التي تنتج عن حجبه الثقة عنها. 
فوفقاً لتطّور 

االأحداث يف 
املنطقة، 
امللفات 
تت�سارع، 

وقد اأ�سيف 
اىل امللف 

ال�سوري، ملف ا�ستعادة التفاو�س بني ا�رصائيل 
والفل�سطينيني، وهذا �سي�ستتبع حكماً بتقارب على 
م�ستوى العالقة بني اإيران والقوى اال�سالمية، وعلى 

راأ�سها "حما�س"، لت�سكيل حمور يهدف اىل �رصب هذا 
التفاو�س يف مهده، ما يعني تغيرياً يف اال�سطفاف 

الذي طراأ بعد اندالع 
الثورة ال�سورية والذي نزع 

ورقة "حما�س" من اإيران، 
وبالتايل تعزيز دور "حزب 

اهلل" وترميم بع�س ال�سورة 
التي خ�رصها بعد ا�سرتاكه 

يف احلرب ال�سورية اإىل 
جانب النظام.

وبالفعل بداأ "حزب اهلل" 
خطوات الإعادة �سّد عالقته 

بالف�سائل الفل�سطينية، 
وعلى راأ�سها "حما�س"، 
وعاود متويل ف�سائل 

اأخرى يف املخيمات 
وت�سليحها، وهذا يندرج 

�سمن اإطار التح�سري 
الإعادة اإحياء احللف 

املناه�س لعملية الت�سوية، وبالتايل فهو �سيرتجم 
لبنانياً بت�سدد، لن يكون تاأليف احلكومة اآخر مطافه.

ال ينظر جنبالط اىل الو�سع يف املنطقة اإاّل بعني 
القلق. الدور ال�سعودي غري موجود لبنانياً، رمبا 

اقت�رص على بع�س حماوالت مل تنجح، ال�ستمالة رئي�س 
تكتل "التغيري 

واالإ�سالح" 
العماد مي�سال 

عون. ولو جنحت 
فت  جزئياً خلفَّ

من حمورية دور 
جنبالط، لكنها 

ت�سطدم باعتبارات من اجلانبني متنع انتقال عون اىل 
ال�سفة االأخرى.

ال يزال جنبالط يراهن على اأن �سالم لن يقدم على 
تاأليف حكومة من دون موافقة حركة "اأمل" و"حزب 

اهلل"، وعلى اأنه يعي اخلطر الذي �سينتج عن مثل هذه 
احلكومة، خ�سو�ساً يف ظل االنك�ساف العربي والدويل 
الذي ال يعطي اأي فر�سة حلماية حكومة من هذا النوع.

مَرّت املحطات ال�سعبة وال يزال الكثري منها. 
التمديد للمجل�س النيابي ولقائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي ورئي�س االأركان وليد �سلمان، الذي اأراد 
جنبالط ا�ستمراره يف موقعه، وبعد كل حمطة كان 

من�سوب التفاوؤل يرتفع حيال اإمكان تاأليف احلكومة. 
اأما اليوم، فاأ�سبحت والدة احلكومة امام اختبار من 

نوع اآخر، فاإّما اأن يرتاجع "حزب اهلل" عن مطلب الثلث 
املعطل وهذا م�ستبعد، اأو ان يقبل �سالم بت�سوية 

على طريقة الرئي�س نبيه بّري، وهذا اأي�ساً م�ستبعد، 
واإّما اأن يعتذر �سالم، اأو اأن يَتّخذ �سعار "علّي وعلى 

اأعدائي" ويرمي يف وجه اجلميع ت�سكيلة حكومية، 
بعد اأن يكون �سربه قد نفد. يتح�ّسب جنبالط للخيار 

االأخري، لكنه يف نهاية املطاف على ثقة باأّن اأحداً 
يف الداخل واخلارج لي�س جاهزاً لتحّمل عبء هذه 

املواجهة. 

جنبالط: من دون إحراج لست مع حكومة مواجهة

سليمان »على الخط« وعون يستعدُّ لفقدان آخر أحالمه
يف العمق، ال يتناق�س خطابا �سليمان ون�رصاهلل. 

ان اإىل ن�سوج "�ستاتيكو" جديد للعالقة  كالهما يوؤ�رصّ
داخل ثالثية "اجلي�س وال�سعب واملقاومة". وهذه 

املّرة، �سيالقي "حزب اهلل" �سليمان اإىل منت�سف 
الطريق عندما ينطلق احلوار املوعود اأو "املوؤمتر 

التاأ�سي�سي".
وهكذا، فاخلطاب لن يدفع "حزب اهلل" اإىل رف�س 
التمديد لوالية الرئي�س، اإذا ما اقت�ستها الظروف، 

الأنه ال يخالف العناوين العامة للمرحلة املقبلة. 
وبالتاأكيد، لن ي�ستطيع العماد مي�سال عون اأن 
ي�ستثمره لدى "احلزب" لزيادة حظوظه يف بلوغ 

الق�رص. فاللعبة لي�ست ب�سيطة اإىل هذا احلّد.
ويف ميزان الربح واخل�سارة، "ورقة التفاهم" كانت 

د  "َخ�ّسريًة" لعون. مل تفعل فعلها العجائبي. ويردِّ
"اجلرنال" هذه االأيام: لو اأين اأعرف خامتتي... ما 

كنُت بداأت!
يقول بع�سهم: "لقد وعدوه بالكثري، وانتزعوا منه 

التغطية ال�سميكة لكل ما فعلوه، لكنهم مل يحققوا 
له �سيئاً من اأحالمه. وال يبقى �سوى احللم االأخري، 
وهو االأكرب، اأي ال�سعود اإىل الق�رص". لكّن البع�س 
االآخر يقول: "ال يجوز اجلحود. لقد اأعطوه الكثري. 

فمن اأين لَك هذا يا "جرنال"؟
الـ"هذا" لي�س املال بال�رصورة، 

مع اأنه متوافر ووفري يف الرابية كما 
ُيقال، بل هو الزعامة العونية يف 

ذاتها. فِمن اأين للجرنال هذا احلجم 
يف املجل�س واحلكومة لوال العطايا 
ال�سخّية من حليفه يف "التفاهم"؟ 
حتى اإّن "حزب اهلل" اأحّب يف جزين 
"اإبن عّمه" عون اأكرث من "اأخيه" 
الرئي�س نبيه بّري. ويف احلكومة، 

من اأين للجرنال ُثلُث الثالثني تقريباً، والوزارات 
الد�سمة؟

لقد كان "احلزب" كرمياً واجلرنال "بي�ستاهل". 
ن نف�سه باأغلى، ويظّن اأنه ي�ستاأهل  لكن عون يخمِّ

اأكرث: ما ح�َسلُت عليه "حت�سيل حا�سل"، واأنا موعود 
بـ"الكبرية"! ويطّيب "احلزب" خاطره دائماً: اأنت 

ت�ستاأهل الكثري... و�سياأتي الوقت.
ح�ّسة عون النيابية والوزارية تبدو له وكاأنها 
ر�سوة اأو جائزة تر�سية. فهي مل جتلب له �سوى 

فتات املكا�سب، ومل تخدمه يف امللفات الكربى 
كقانون االنتخاب واالإ�ستحقاقات والتعيينات. 

اأّما "حزب اهلل" فلم يخ�رص �سيئاً "من كي�سه" عندما 
وهَبهُ هذه احل�ّسة. فهي خدمته يف اأ�سعب معاركه 

ال�سيا�سية. 
مطالب عون الكربى مل تتحقق: ال قانون 

االإنتخابات، وال اإ�سقاط التمديد للمجل�س، وال لقائد 
اجلي�س، وال املنا�سب العليا االأخرى من اأمنية 

وع�سكرية وق�سائية واإدارية... واالأرجح رئا�سة 
اجلمهورية.  

عندما �سعد عون من الريزة اإىل بعبدا، رئي�ساً 
حلكومة اإنتقالية، يف �سيف الفراغ الرئا�سي عام 

1988، تذّوق الطعم الذي ي�ست�سيغه كل ماروين 
�ساطر. لكنه �رصعان ما غادر الق�رص اإىل باري�س 

كـ"دولة رئي�س" ال "فخامة رئي�س".
ه اأنه ذاهب  ويف العام 2005 عاد عون، ويف ظنِّ
فوراً اإىل بعبدا. وعندما عار�سه ال�رصكاء يف "ثورة 

االأرز"، قفز اإىل املقلب االآخر. وهناك راهن على اأنهم 
�سيكافئونه بالرئا�سة. فكان اأمامهم يف اإعت�سام 

بريوت، ومتحّم�ساً الإقتحام الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة 
يف �رصاياه، ومرّبراً لـ7 اأيار 2008، بعدما بّرر موقف 

"احلزب" يف حرب متوز 2006.
لكن ذلك مل ينفع. ويف الدوحة، مت التوافق على 
جرنال اآخر هو مي�سال �سليمان. كاد "َزَعُل" اجلرنال 
يفرط الت�سوية. لكنه تلقى تطمينات واثقة: خريها 

بغريها يا جرنال!
بالن�سبة اإىل عون، اإنها الثالثة... لكنها غري ثابتة! 

والوعد باإنتخابات 2014 كان يف غري حمّله. فَمن 
يعي�ُس اإىل ذلك التاريخ؟ وَمن َي�سمن عدم ح�سول 

مفاجاآت على ح�سابه كما يف املرتني ال�سابقتني؟
ويبدو حْد�ُس اجلرنال يف حمّله. وبعبدا �ستطري من 
يده، بعدما طارت الريزة من يد �سهره، والطاقة من 

يد �سهره االآخر... فماذا بعد؟
تدور عّدادات الوقت، وال اأحد ي�ستطيع التحّكم 

بها. وال اإنتخابات على االأرجح يف اأيار املقبل. 
و�سينتظر عون، وهو يف التا�سعة وال�سبعني، فر�سته 

مّرة اأخرى اأو اأخرية، يف 2016 اأو 2017 رمبا، اأي 
يف ثمانينات العمر التي قال ال�ساعر العربي ُزَهري 

بن اأبي �ُسلمى عند و�سوله اإليها: "�سِئْمُت تكاليَف 
احلياِة وَمن يِع�ْس ثمانني َحوالً - ال اأبا لَك - ي�ساأِم"! 

ُترى، هل ي�ساأم عون من احللم الرئا�سي؟ وهل 
يت�سّلل ال�ساأم اإىل "ع�ّس الزوجية" مع "حزب اهلل"، 

املحرتف تطييب اخلواطر، والذي يتمتع بالن�سج، 
فلم "يتهّور" ومل يقف مع عون اإاّل يف حدود م�ساحله؟

اأياً يكن اجلواب، ف�رصكاء اجلرنال در�سوا كل 
احل�سابات. وهم يعتقدون اأنه مربوط بهم، هو 

واالأقربون، ب�سال�سل من املكا�سب وامل�سالح... 
واأنه لن يغادرهم، يف اأي حال، الأن ال مكان ميكنه اأن 

يذهب اإليه! 

طرأت معطيات جديدة 
على الوضع المتحّرك في 

المنطقة، أضافت الى تأليف 
الحكومة تعقيداً. هذا 

التأليف الذي أصبح محصوراً 
بين خيارين ال ثالث لهما: 

إّما اعتذار الرئيس تمام 
سالم، أو ذهابه الى حكومة ال 

تحظى بموافقة »حزب اهلل« 
الذي يصّر على مطلب الثلث 

المعطل.

الرئيس ميشال سليمان 
مدرٌك طريقه، واثٌق 

من نفسه. وفي خطاب 
عيد الجيش إلتزم الخط 
المطلوب دولياً. لكنه لن 

ُيَوتِّر »حزب اهلل«، ولو صدرت 
عنه الردود لـ»رفع العتب«. 

فـ»الحزب« أيضاً مدرٌك 
وواثق، ويستعدُّ للتفاهمات 

اآلتية. والسّيد حسن 
نصراهلل سبق الرئيس في 

»دعم الجيش« والحوار على 
»اإلستراتيجية الدفاعية«.

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

يمضي...

حاول جنبالط َثني سالم عن حشر نفسه بخيار تأليف حكومة في مواجهة مع »حزب اهلل«

هل يهدف انفتاح 
السعودية على عون إلى إضعاف 

دور المختارة؟
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�إلك وحدك"... �سعاٌر ي�ستوقف  "وعدي 
�ملاّري����ن �أمام مدخ����ل ثكنة �سك����ري غامن 
باإلق����اء  ي����رّددون  ف����ا  �لفيا�سّي����ة،  يف 
حتية �إكب����ار و�إج����ال على �أ�سح����اب �لبذة 
�لع�سكرية �مُل�َسوَّرين يف �للوحة �لإعانية، 
�لذي����ن ل ي����رّددون يف �لت�سحية وتقدمي 
ذو�تهم يف �سبيل �لدف����اع عن لبنان و�أمنه 

و�سامته. 
ككّل عام، كان �لتنظيم �سّيد �ملوقف، 
على ط����ول �لطري����ق �ملمتدة ب����ن بعبد� 
�لافت����ات  �نت�����رت  حي����ث  و�لفيا�سي����ة، 
�لت����ي حتّي����ي رئي�����س �جلمهوري����ة وت�سيد 
بت�سحي����ات �جلي�����س، كما رفع����ت �لعام 

�للبنانية و�أعام �جلي�س.
عل����ى  �جلي�����س  عنا�����ر  ت����وّزع  وق����د 
�لتقاطع����ات، يهّيئ����ون مل����رور �لروؤ�س����اء 
و�ل�سخ�سي����ات �لو�ف����دة �إىل �حلف����ل. ويف 
مت����ام �لثامن����ة �سباحاً، �أفرغ����ت �لطرقات 
فُمن����ع  �حلربي����ة،  �لكلي����ة  �إىل  �ملوؤّدي����ة 
�ملو�طن����ون م����ن �سلوكه����ا، حت����ى �نتهاء 

مر��سم �لحتفال.
�ل�سحافي����ون  جتّم����ع  جهته����م،  م����ن 
و�لإعامي����ون، من����ذ �ل�سابع����ة، عند مدخل 
�ملر�آب �ملخ�ّس�����س لهم ل�ستام بطاقات 
�لدخ����ول �إىل م����كان �لحتف����ال، لتغطي����ة 
وقائع����ه. �أّما �ملدعّوون فب����د�أو� بالو�سول 
�أّول  وكان  �لثامن����ة.  قر�ب����ة  �لثكن����ة  �إىل 
�ملتخرجن،  �ل�سب����اط  �أه����ايل  �لو�فدي����ن 
�لذين تز�حمو� على �لدخول، بعد مرورهم 
على حاجز �لتفتي�س، للو�سول �إىل �ملقاعد 

�لأمامي����ة يف �جلهات �جلانبي����ة �ملخ�ّس�سة 
له����م، ليتمّكنو� من روؤية �أبنائهم و�لتقاط 

�ل�سور لهم و�إلقاء �لتحية عليهم.
�أّما �ل�سفوف �لأمامي����ة، فقد ُخ�ّس�ست 
�ل�سيا�سي����ة  �لر�سمي����ة  لل�سخ�سي����ات 
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 
�لع�سكري����ن وقائد  لبن����ان، و�مللحق����ن 
يف  �لعامل����ة  �لدولي����ة  �لط����و�رئ  ق����و�ت 
�لقي����ادة  �سب����اط  �ىل  �إ�ساف����ة  �جلن����وب، 
ورئي�����س فري����ق مر�قب����ة �لهدن����ة، وكب����ار 
�سب����اط �جلي�س �للبناين و�لق����وى �لأمنية، 
�لديني����ة �مل�سيحية  وممثلي �ملرجعي����ات 
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 
�ملجتم����ع  وممثل����ي  و�خلا�����س،  �لر�سم����ي 

�ملدين و�جلمعيات �لأهلية.

وقائع االحتفال

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

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.
رئي�����س  و�س����ل  �لتا�سع����ة،  وعن����د 
�جلمهوري����ة، فعزف����ت �ملو�سيق����ى عزفة 
�لتاأّهب. 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 رّدد تامذة 
�ملدر�سة �حلربية عبارة "لن نن�ساهم �أبد�ً" 

ثاث مر�ت على �إيقاع �لطبول.
ثم توّج����ه �سليم����ان �ىل �مللعب �لأخ�ر 
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

بعده����ا، م����ّرت ت�سكي����ات جّوي����ة م����ن 
�لطّو�ف����ات و�لطائ����ر�ت وطائ����رة من نوع 
Cessna- caravan يف �سم����اء �لعر�س، 
وحملت بع�س �لطو�فات �لعام �للبنانية 
وعلم �جلي�س. ثم �سَلّمت �لدورة �ملتخّرجة 
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 
ه����وؤلء  "با�س����م  قائ����اً:  �ل����دورة  ت�سمي����ة 
�لفتي����ان �أطل����ب ت�سمية دورته����م دورة: 
". ورّد  "�لنقي����ب �ل�سهيد ح�سام بو ع����رم 
�سليم����ان قائ����اً: "فلُت�س����َمّ دورتكم دورة 
" �لنقي����ب �ل�سهيد ح�سام ب����و عرم" �لذي 

��ست�سهد يف �أحد�ث "نهر �لبارد".
ثّم ت����ا غ�سن مر�س����وم ترقي����ة تامذة 
�سّب����اط قوى �جلي�س، وت����ا وزير �لد�خلية 
و�لبلدي����ات يف حكوم����ة ت�ري����ف �لعم����ال 
�سّب����اط  ترقي����ة  مر�س����وم  �رب����ل  م����رو�ن 
�ملديري����ة �لعام����ة لق����وى �لأم����ن �لد�خلي 
و�ملديرية �لعامة لاأم����ن �لعام و�ملديرية 
�لعامة لأمن �لدولة، ث����ّم تا وزير �ملال يف 
حكوم����ة ت�ريف �لأعمال حمم����د �ل�سفدي 
مر�س����وم ترقي����ة �سباط مديري����ة �جلمارك 

�لعامة.
بعده����ا، �سّل����م �سليم����ان �ل�سي����وف �إىل 
�ل�سباط �ملتخرجن، قب����ل �أن يتقّدم علم 
�جلي�س �أمام رئي�����س �جلمهورية، ثم طليع 

�ل����دورة �ملتخّرجة ويق�س����م �ليمن �لآتية: 
"�أق�سم باهلل �لعظيم �أن �أقوم بو�جبي كاماً 
حفاظ����اً على علم ب����ادي وذود�ً عن وطني 
لبن����ان". ورّدد �ل�سب����اط �ملتخّرجون "و�هلل 

�لعظيم".

كلمة سليمان

ث����م �ألق����ى �سليم����ان كلمة ق����ال فيها: 
")...( لي�����س بالأم����ن وحده يحي����ا �لوطن، 
�أم����ن  �أم����ن، ول  لك����ن ل وط����ن م����ن دون 
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����اإّن للجي�س 
حقوق����اً على �ل�سع����ب و�لدول����ة. فهو �إىل 
جانب �لتجهي����ز و�لت�سليح و�لدعم �ملادي 
و�ملعنوي، يحت����اج �إىل بيئ����ة وطنّية نقّية 
ودول����ة حا�سن����ة ر�عي����ة. فاجلي�����س لي�س 
ج�سماً جم����ّرد�ً منف�ساً يعم����ل م�ستقاً عن 
�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. ولكّنه يف 
�لوق����ت نف�س����ه ل يحت����اج �ىل رعاي����ة تبلغ 
ح����ّد �لرته����ان ول �إىل �حت�س����ان يبل����غ حّد 

�ل�ستئثار و�لتقييد.
ت�سع����ب مهّمة �جلي�س �إذ� ُت����ِرَك وحيد�ً 
ومك�سوفاً على �خلّط �لأمامي يف �ل�سيا�سة 
�لق����ر�ر و�لتنفي����ذ  ين����وب يف  و�ملي����د�ن، 
ع����ن �أه����ل �ل�سلط����ة و�ل�سيا�س����ة �ملعّطلة 

قدرته����م غالب����اً عل����ى �إيجاد �حلل����ول قبل 
�أحياناً  و�ل�سّباق����ن  �لأزم����ات،  ��ستفح����ال 
�إىل فتح دفات����ر �لت�سكي����ك و�لتهام بعد 
�إجن����از �ملهم����ات. فاجلي�س خ����ّط دفاع عن 
�لدولة و�ملو�طنن و�لنظام �لعام و�ل�سلم 
�لهلي، لكّن����ه ل ي�ستطي����ع �أن مياأ �لفر�غ 
�حلكومي و�ل�سيا�سي، ومل ياأخذ يوماً على 
عاتقه �أن يحل بو�سائ����ل ع�سكرّية جمّردة، 
�أزم����ة وطنّي����ة، �أو يعالج �نق�سام����اً طائفّياً 
ومذهبّي����ا، �أو و�سع����اً متفّج����ر�ً على خلفّية 
�نعكا�����س لنز�ع خارجي �نخ����رط فيه بع�س 
�للبناني����ن خافاً للعق����د �لجتماعي �لذي 

يرتبطون به وملندرجات "�إعان بعبد�". 
نق����ل  يج����وز  "ل  �أن����ه  �سليم����ان  و�أّك����د 
�جلي�����س م����ن موق����ع �لدفاع ع����ن �ملو�طن 
�إىل موق����ع �لدف����اع ع����ن نف�س����ه، خ�سو�ساً 
يف ح����الت �لعتد�ء عليه و�لغ����در ب�سّباطه 
وجن����وده. كذل����ك ل يجوز حتمي����ل �جلي�س 
خطايا غ����ريه �جل�سيمة ث����ّم حما�سبته على 
غالبي����ة  يف  �ملتازم����ة  �لقليل����ة  �أخطائ����ه 
�لحي����ان مع دّق����ة �لو�س����اع وح�سا�سيتها 
وتد�خ����ل �ملكّون����ات و�لعو�م����ل �مل�سّكلة 
له����ا. فلي�س بالإ�ساءة عل����ى �لأخطاء منحو 
خطاي����ا �ل�سيا�س����ة و�لرته����ان للم�سال����ح 
ورف�����س  �أنو�عه����ا".  عل����ى  و�لرتباط����ات 
�لت����ي تخ�س����ع لآلّيات  �لأخط����اء  "مو�زن����ة 
حما�سبة حم����ّددة، بال����دور �لوطني �لكبري 
�لذي يق����ع على عات����ق �جلي�����س يف حماية 

�لإ�ر�ئيلّية  �لعدو�نّي����ة  �ل�سيادة ومو�جهة 
وحفظ �لأمن وحماربة �لإرهاب، فاملطلوب 
يف هذه �لظروف �لدقيقة حملة مع �جلي�س 

ل حملة عليه".
�جلي�����س  "مهّم����ة  �أّن  �سليم����ان  ور�أى 
تتعّث �أي�س����اً �إذ� ��ستم����ّرت ��ستحالة قمع 
كّل تعّر�س �أو تع����دٍّ عليه �أو على �ملو�طن 
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 
مهّم����ة �جلي�����س �إذ� ت����وّرط فري����ق �أو �أكث 
من �للبنانين يف �ر�ع����ات خارج �حلدود، 
م����ا ي����وؤّدي �إىل ��ست����ري�د �أزم����ات �خل����ارج 
�إىل �لد�خ����ل، فيتح����ّول �لوط����ن �إىل �ساحة 

مك�سوفة حلرب بالوكالة تنوء حتت ثقلها 
و�أعبائها جيو�س �لدول �لكربى. وت�سعب 
مهّمة �جلي�س ل بل ت�ستحيل، �إذ� ��ستمّرت 

�زدو�جّية �ل�ساح �ل�رعي وغري �ل�رعي".
و�س����األ: "كي����ف ميك����ن تاأدي����ة �جلي�س 
�إذ� ح�س����ل ت����رّدد �و تاأخ����ري يف  مهمات����ه، 
حتدي����د �لقيادة و�لإم����رة، وحم�سها �لثقة 
�لازم����ة، �أو �إذ� ��ستم����ّر �لف����ر�غ �حلكومي 
�لت�ريع����ي  و�لف����ر�غ  �لتاألي����ف،  بعرقل����ة 
باملقاطع����ة و�لتعطيل؟ لذل����ك عمدنا �إىل 
تاأمن ��ستمر�رية �لقيادة وفقاً 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 
نيابّي����ة يف �أقرب وقت متاح، لي�س لتجديد 
�لطبق����ة �ل�سيا�سّية و�إع����ادة حتديد �أحجام 
�لق����وى و�أوز�نه����ا و�جتاهاته����ا فح�س����ب، 
ب����ل لا�ستفت����اء ح����ول �خلي����ار�ت �لكربى 
�لت����ي حتتاج �إىل مر�جعة بفع����ل �لتحّولت 
�لعا�سف����ة يف �ملنطقة. �إذ مل يع����د ماألوفاً 
ول مقب����ولً �أن ي�سادر �أح����د قر�ر �ل�سعوب 
و�لر�دة �لوطني����ة �جلامعة باإ�سم �لظروف 
نف�سه����ا  �لظ����روف  فه����ذه  �ل�ستثنائّي����ة، 
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����اً للحوؤول 

الجيش يحتفل بعيده الثامن والستين وُيخّرج    ضّباط دورة »النقيب الشهيد حسام بو عرم«
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الجيش يحتفل بعيده الثامن والستين وُيخّرج    ضّباط دورة »النقيب الشهيد حسام بو عرم«

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 
�لنظ����ام  و�لتال�س����ي، ومن����ع  �لتحّل����ل  م����ن 
و�لتقهق����ر،  �لت����اآكل  م����ن  �لدميوقر�ط����ي 
وحت�سيناً للجي�����ش و�الأمن و�القت�ساد، لن 
نقبع يف دّو�م����ة �النتظار طويالً قبل �ل�رشوع 
يف تاأليف حكومة �لوزن �لوطني و�مل�سلحة 
�لوطني����ة ال حكومة �حل�س�����ش و�لتو�زنات 
�ل�سيا�سّية. 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".
و�سّدد �سليمان على �أّن "ق�َسمي وو�جبي 
�لد�ست����وري، يحّتم����ان ت����اليف �لو�سول �إىل 
�ال�ستحقاقات �ملقبلة، وذروتها �نتخابات 
رئا�س����ة �جلمهورّية، من دون حكومة فاعلة 
تتمّثل فيها كّل �لق����وى �حلّية يف �ملجتمع 
ر، ف����ال  و�لفاعل����ة يف �ل�سيا�س����ة، و�إذ� تع����ذَّ
بّد م����ن حكومة حيادية ترع����ى كّل �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 تدّخل من �خلارج".
�ال�ست�س����ار�ت  "مه����ل  �أّن  م����ن  وح����ّذر 
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 تبّدل 
مو�زي����ن �لق����وى �لد�خلّي����ة و�خلارجّي����ة، �أو 
حماول����ة �ال�ستنج����اد باخلارج م����ن �أجل بناء 

�سلطة وطنّية وتكوينها".
و�أعل����ن �سليمان �أنه "�أ�سب����ح ُملّحاً در�ش 
�ال�سرت�تيجّي����ة �لوطنّية للدف����اع و�إقر�رها 
يف �س����وء تط����ّور�ت �ملنطق����ة، و�لتعدي����ل 
�لطارئ عل����ى �لوظيف����ة �الأ�سا�سّية ل�سالح 
�ملقاومة �ل����ذي تخّطى �حل����دود �للبنانّية. 
و��ستن����اد�ً �إىل �لت�س����ّور �ل����ذي و�سعته يف 
ه����ذ� �ل�سدد �أم����ام �ل�سعب وهيئ����ة �حلو�ر 
�لوطن����ي، �لتي �عتربته منطلق����اً 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�الإره����اب،  �ملقاوم����ة  ب����ني  و�مل�ستم����ر 
ولتح�سني مقدرتنا على �ملقاومة و�لدفاع 
ح�����رش�ً عن لبنان، فقد ح����ان �لوقت لتكون 

�لدولة بجي�سها وقيادته �ل�سيا�سية �لعليا 
الإ�ستعمال  و�ملق����ّررة  �الأ�سا�سية  �لناظم����ة 
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 
قدر�ته �لوطنّي����ة �ملقاوم����ة و�لر�دعة، لن 
نن�سى متابعة تنفيذ برنامج ت�سليح �جلي�ش 
وجتهي����زه، �لذي �أقّرت����ه �حلكومة، لتكتمل 
جهوزّيت����ه وقدرت����ه، ما يتيح ل����ه �الإم�ساك 
ح�رشّي����اً مب�ستلزم����ات �لدف����اع ع����ن �سيادة 
لبن����ان وحدوده �لرّبية و�جلّوي����ة و�لبحرّية، 
وتاأمني ثرو�ته �لغازية و�لنفطّية �لو�عدة، 
�إ�ساف����ة �إىل ��ستكمال تنفي����ذ بنود �لقر�ر 

1701، مب�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 بناًء على طلب �حلكومة �للبنانية".

�ل�سب����اط  �ىل  �سليم����ان  وتوّج����ه 
�ملتخرجني، قائ����الً: "وىّل �لزمن �لذي كان 
�جلي�ش فيه ممنوعاً 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�ً 
ق����ّوة ف�سل ب����ني جيو�ش لبنانّي����ة �سغرية 
�أو ميلي�سي����ات �أو جماع����ات م�سّلح����ة بحّجة 
�لدفاع ع����ن ق�سّي����ة فئوّي����ة �أو طائفية �أو 
حّي �أو منطقة. �إّنه �ملمّثل �ل�رشعي للوطنّية 
�للبنانّي����ة، و�ملج�ّسد �لد�ئ����م لوحدة لبنان 

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�باً غري تر�ب �لوطن �ملقد�ش".
ث����ّم �أمر قائد �لعر�ش �لق����وى �مل�ساركة 
بب����دء عر�����ش �لتحي����ة، و�لذي �س����ارك فيه 
تباعاً: مو�سيقى �جلي�ش، �العالم و�لبيارق، 
�ل�سب����اط �ملتخرجون، �ملدر�س����ة �حلربية، 
معهد �لتعليم )مدر�س����ة �لرتباء(، �لقو�ت 
�لع�سكري����ة،  �ل�رشط����ة  و�جلوي����ة،  �لبحري����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، 
ف����رع مكافح����ة �الإره����اب و�لتج�ّس�ش �لفوج 

�ملجوقل، فوج مغاوير �لبحر.
وبع����د �نته����اء �لعر�ش، توّج����ه �سليمان 
وكبار �مل�سوؤول����ني �ىل �ساحة �ل�رشف حيث 
�سافح����و� �سّب����اط �ملدر�س����ة �حلربية ومّت 
�لتق����اط �ل�س����ورة �لتذكاري����ة. ث����م دخ����ل 
�جلميع �ىل ردهة �ل�رشف �إ�سافة �ىل طليعي 
�لدورة �ملتخرجة و�ل�سّباط �الخت�سا�سيني 
مع مدعّويهما، ورف����ع قائد �جلي�ش �لكاأ�ش 

ل�رشب نخ����ب رئي�����ش �جلمهورية، 
�ل�سيف  �ملدر�س����ة  قائ����د  وق����ّدم 
هدي����ة �ىل �سليم����ان �ل����ذي قطع 
قالب �حللوى ثّم �سّلم �ل�سيف �ىل 

طليعي �لدورتني �ملتخرجتني.

قهوجي

وف����ور عودته �ىل ق�����رش بعبد�، 
��ستقب����ل �سليمان قائ����د �جلي�ش 
على ر�أ�����ش وفد مو�ّسع من �سباط 

�لقيادة لتهنئته بعيد �جلي�ش.
و�ألق����ى قهوج����ي كلم����ة لف����ت 
فيه����ا �إىل �أّن "عي����د �جلي�����ش هذ� 
ظ����روف  و�س����ط  ياأت����ي  �لع����ام، 
�لب����الد،  به����ا  مت����ّر  ��ستثنائي����ة 
وم�ساع����ب كث����رية تتعّر�����ش لها 
�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 
�نعك�����ش  م����ا  �ملتفاقم����ة، وه����ذ� 
بو�سوح على �نتظام عمل �إد�ر�ت 
�لدول����ة وحي����اة �ملو�طن����ني على 
�ل�سع����د كاف����ة. لكّنن����ا يف مقابل 
ذل����ك كّل����ه، ن����رى ب�سائ����ر �الأم����ل 
يف مو�قفك����م �لوطني����ة �مل�رشّف����ة 
خمتل����ف  معاجل����ة  يف  وحكمتك����م 
�لق�ساي����ا �ل�سائكة و�سالبتكم يف 
مو�جه����ة �لتحدي����ات، �نطالقاً من 
حر�سك����م �لثابت عل����ى �مل�سلحة 
وقر�ءتك����م  �لعلي����ا،  �لوطني����ة 
لالأح����د�ث و�لتطّور�ت، من منظور 
وطني �����رشف، ياأخذ بعني �العتبار 
خ�سو�سية لبنان ودوره �لر�سايل 

و�حل�ساري". 

و�أعل����ن قهوج����ي "�أنن����ا نتلّم�����ش ب�سائر 
�الأم����ل، يف دعمك����م �لالحم����دود للجي�����ش، 
�س����و�ءٌ 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 
ملتابع����ة مهّمات����ه �لوطني����ة يف و�أد �لفتنة 

وحماية م�سرية �الأمن و�ال�ستقر�ر".
و�أّكد قهوجي �أّن "�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية، 
تعم����ل ليل نه����ار على تر�سي����خ جهوزيتها 
ملو�جه����ة  وكفاء�ته����ا  قدر�ته����ا  وتعزي����ز 

�أّي ط����ارئ. لق����د قّدمن����ا خالل ه����ذ� �لعام، 
قافل����ة من �ل�سه����د�ء و�جلرح����ى دفاعاً عن 
لبن����ان، ونعاهدك����م �الآن باأنن����ا ل����ن نّدخ����ر 
ل����درء  �مل�ستقب����ل،  يف  ت�سحي����ة  �أو  جه����د�ً 
�الأخط����ار �ملحدق����ة بالوط����ن، ونعاهدك����م 
�أي�س����اً باأنن����ا ل����ن ننحن����ي �أم����ام �ل�سعاب، 
و�سنم�س����ي قُدم����اً �إىل جانبك����م يف م�سرية 
�إنق����اذ لبن����ان، مت�سّلحني بحقن����ا ور�سالتنا 
وق�َسمنا �لع�سكري، وبتوجيهاتكم �حلكيمة 

وروؤيتكم �ل�سديدة".
ثّم ��ستقبل �سليم����ان قائد لو�ء �حلر�ش 
�جلمهوري �لعميد ودي����ع �لغفري و�سّباط 

�للو�ء لتهنئته باملنا�سبة.  

قهوجي لسليمان: 
مواقفكم مشّرفة ونعمل 

على تعزيز قدراتنا 
لمواجهة أّي طارئ

جانب من العرض العسكري )جوزف بّراك(



يف ه���ذ� �لإط���ار، �أو�ضح ع�ض���و كتلة 
�جل���ر�ح  جم���ال  �لنائ���ب  "�مل�ضتقب���ل" 
ل�"�جلمهوري���ة"، �أّن "رئي�س �جلمهورية، 
من موقعه وح�ّض���ه �لوطني �لكبري �لذي 
يتمتع به، موؤمتٌن عل���ى حماية �لد�ضتور 
و�ل�ضيادة و�ل�ضتقر�ر يف لبنان، وقد �أكد 
جملًة م���ن �مل�ضائل �لنابعة من �لد�ضتور 
�للبن���اين، جله���ة ع���دم ج���و�ز �زدو�جية 

�ل�ض���اح، و�أّن دور �جلي����س ل ي�ضتقي���م 
يف ظل �ضاح غري �رشع���ي، خ�ضو�ضاً بعد 
�ع د�خ���ل  م�ضارك���ة "ح���زب �هلل" يف �ل����رشّ
�ضوريا، �ل���ذي حّمل لبن���ان و�للبنانيني 
�لتد�عي���ات �لتي �ضترتّت���ب نتيجة هذ� 
�لتدّخ���ل، فبتن���ا يف موق���ف �خل���ارج عن 
�لإجم���اع �ل���دويل، م���ا يه���ّدد م�ضاحلنا 

وي�ضعنا �أمام حتّديات خطرية".
ولف���ت �جل���ر�ح �إىل �أّن �ضليمان "�أكد 
مرجعّي���ة �ل�ضاح و�رشورة �أن يكون ح�رش�ً 
يف يد �لدولة و�ل�ضلط���ة �لع�ضكرية، لأّن 
م�رشوع �لوطن وفكرة �لإنتماء للبنان هما 
خا�ضنا وخا�س لبنان"، م�ضّدد�ً على �أّن 
رئي�س �جلمهوري���ة كان "و��ضحاً جد�ً يف 
تعاطي���ه مع ه���ذه �مل�ضاأل���ة، �أكان جلهة 
�حل���و�ر ب���ني �للبناني���ني، و�ل�ضتق���ر�ر 
و�ل�ضيادة يف �لبلد، و�إن جلهة �رشورة �أن 
يكون للبنان ��ضرت�تيجية دفاعية تكون 
�أولويته���ا �لدف���اع عن لبنان م���ن �لعدو 
�ل�رش�ئيلي ومن كل �ملخاطر �ملحدقة به 
من �خلارج، ولي�س با�ضتعمال �ل�ضاح يف 

�لد�خل".

كنعان

�أّي���د �أم���ني ����رش تكت���ل  م���ن جهت���ه، 
�بر�هيم  �لنائ���ب  و�ل�ضاح"  "�لتغي���ري 
�جلمهوري���ة  رئي����س  مو�ق���ف  كنع���ان، 
و�ض���ّدد  �لع�ضكري���ة،  �ملوؤ�ض�ض���ة  جت���اه 
ل جمي���ع �للبنانيني،  على "�رشورة تو�ضّ
ومذ�هبه���م  طو�ئفه���م  �خت���اف  عل���ى 
و�نتماء�ته���م، �إىل قناع���ة ب���اأّن �جلي����س 

ه���ي  �جلامع���ة  �لوطني���ة  و�ملوؤ�ض�ض���ة 
وحده���ا من ي�ضتطيع �ضمان بقاء �لدولة 
وتطويرها، ما يج���ب ترجمته عرب توفري 
�لدعم �لكامل للجي�س، من خال جتهيزه 
وتاأم���ني �لغط���اء �ل�ضيا�ضي ل���ه، وعدم 
�لت�ضكي���ك به عن���د كل م�ضكل���ة �أو �أزمة 
تعرت�ضن���ا، عل���ى خلفّي���ات غر�ئزي���ة �أو 

طائفية �أو مذهبية �أو �ضيا�ضية".

يف  �لبح���ث  "����رشورة  كنع���ان  و�أك���د 
�ل�ضرت�تيجية �لدفاعي���ة، �لتي كان قد 
�ُتف���ق عل���ى �لبح���ث فيها عل���ى طاولة 
�حل���و�ر منذ ��ضت���ام �لرئي����س �ضليمان 
�ض���ّدة �لرئا�ضة"، م�ضيف���اً: "مبعزل عّما 
يح�ضل، من �ل�رشوري بّت هذ� �ملو�ضوع 
�رشيع���اً، و�أن ل ننتظر يف كل مرة، حدوث 
يف  للب���ّت  �أمني���ة  وح���و�دث  �إ�ض���كالت 
�ل�ضرت�تيجي���ة �لدفاعية، ب���ل �أن جنعل 

�ل�ضلطة �لوحيدة  �ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكري���ة 
عل���ى �لأر��ض���ي �للبناني���ة، وذل���ك بدء�ً 
بتجهي���ز �جلي����س و�لتز�م �ضق���ف مايل 
مع���نّي، �لأم���ر �ل���ذي ل ُيح���ّل مببلغ 35 
مليون دولر، بل من خال توظيف 4-3 
ملي���ار�ت دولر عل���ى �مل���دى �لطويل، 
وذل���ك حت���ى ل نقات���ل بلح���م �جلي����س 
و�ل�ضب���اط، وجنعله���م "كب����س حمرقة" 
عندما نف�ضل يف �ل�ضيا�ضة". ور�أى كنعان 
�أّن "مطالب���ة �جلي����س �لإم�ض���اك بزم���ام 
�لأم���ور يف �لب���اد ل ت�ض���ّح �إّل م���ن خال 
�إعطائه �لإمكان���ات و�لتجهيز�ت �لازمة 
يحتاج���ه،  �ل���ذي  �ل�ضيا�ض���ي  و�لغط���اء 
د�عي���اً �إىل "�لنظ���ر يف قان���ون برنام���ج 
لت�ضلي���ح �جلي�س وجتهي���زه، مّت حتويله 
قبل ف���رتة وجيزة �إىل جمل����س �لنو�ب"، 
موؤكد�ً ل�ضه���د�ء �جلي����س وعائاتهم �أن 
�أن تكونو�  �أكرب منكم، يكف���ي  �أح���د  "ل 
د�ئم���اً موجودين يف بال وذ�ك���رة لبنان 
و�للبناني���ني، م���ن خ���ال ب���ّزة عنو�نها: 

"�رشف ت�ضحية وفاء".

كرم

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

�أّن  ك���رم  ف���ادي  �لنائ���ب  �للبناني���ة" 
"خط���اب �ضليمان يوؤكد فعاً م�ضمون 
خط���اب �لق�ضم، فاأو�ض���ح �أمور�ً كثرية 
ح���ول دور �جلي�س بعيد�ً م���ن �أي لغط، 
ولف���ت �إىل �أّننا قد و�ضلن���ا �إىل مرحلة 
يتوّج���ب علين���ا فيها �أخذ ق���ر�ر جذري 
يف م�ضاألة �ل�ضاح غري �ل�رشعي من دون 

ذر�ئع". 

ولف���ت �إىل �أّن "�حل���ّل يب���د�أ بتاألي���ف 
حكوم���ة �رشيع���اً، وو�ض���ع ��ضرت�تيجي���ة 
دفاعي���ة بند�ً وحيد�ً عل���ى طاولة �حلو�ر 
�لوطن���ي، وبالت���ايل �أن يقتن���ع "ح���زب 
�هلل" ب���اأّن زمن �ضاحه وزم���ن ��ضتخد�مه 
مل�ضاري���ع �إقليمية قد �نته���ى، لي�ضبح 
�ل�ض���اح حت���ت �إم���رة �لدول���ة و�ل�ضعب 

�للبناين فقط ل غري". 

�آذ�ر ع����رب جمموع����ة   14 جنح����ت ق����وى 
خطو�ت يف �إف�ض����ال �ملحاولت �لر�مية �إىل 
و�ضع �ملوؤ�ض�ض����ة �لع�ضكرية يف مو�جهتها، 
و�أظه����رت �أّن �ملاحظ����ات �لت����ي �ضّجلتها 
ورفعتها �أت����ت �نطاقاً م����ن حر�ضها على 
ه����ذه �ملوؤ�ّض�ض����ة �ملوؤمتن����ة عل����ى �ضيادة 
لبن����ان و�أمن �للبناني����ني. ويف هذ� �ل�ضياق 
جاءت خط����وة �ملنظم����ات �ل�ضبابي����ة �أم�س 
"�لبي����ال" توقي����ع  م����ن قاع����ة  باإطاقه����ا 
�لعري�ضة �ملليونية و�ضط م�ضاركة طالبية 
و�ضبابي����ة خرقها ح�ض����ور �لنائبني �ضانت 
جنجني����ان، وخال����د زهرمان �ل����ذي كان من 
�أّول �حلا�رشي����ن، وق����د تاأّخر �للق����اء �ضاعة 
تقريب����اً ب�ضب����ب توّق����ف �ل�ض����ري عل����ى كّل 
�لطرقات �ملوؤدية �إىل و�ضط بريوت ب�ضبب 
�لعت�ضام �لت�ضامني مع �جلي�س �للبناين. 

وقد �أ�����رشّت �ملنظم����ات �ل�ضبابية على 
ب����دء حملته����ا �ملليوني����ة يف عي����د �جلي�س 
بالذ�ت وفاًء لدوره وت�ضحياته، و�عتربت 
ه����ذه �ملحط����ة م����ن �ملحط����ات �لن�ضالية 
وخط����وة على طري����ق �لألف مي����ل لتحقيق 
�مل�����رشوع �ل�ضتقايل �لذي بات حاجة ُملّحة 

لدى �ل�ضباب �للبناين. 
�ضّف����ارة �لنطاق �إذ�ً �أعلنت عن �نطاق 
�مل�ضرية �لتي �ضتج����ول يف كافة �ملناطق 
�للبناني����ة، و�لتي �ضتتابع م����ع بد�ية �لعام 

�لدر��ضي يف �ملد�ر�س و�جلامعات. وُيذكر 
�أّن هذه �حلمل����ة �نطلقت بعد �أحد�ث عرب�، 
ع����رب مو�قع �لتو��ض����ل �لجتماع����ي، �إّل �أّن 
�لتجاوب �ل�ضعبي �لكثيف دفع �ملنظمني 
�إىل ماأ�َض�َضِته����ا ع����رب حتويله����ا �إىل خطوة 
جّدية-عملي����ة، ف�ضاً عن �أّن هذه �خلطوة، 
وف����ق �ملنّظم����ني، تفتح �لب����اب من خال 
�جل����ولت �ملناطقي����ة عل����ى �لتو��ضل مع 
�لنا�����س، كم����ا �أّن �لتوقيع عل����ى �لعري�ضة 
�ضي�ضتم����ّر حت����ى �حل�ض����ول عل����ى ملي����ون 
توقي����ع، على �أن يت����ّم �إر�ضاله����ا لحقاً �إىل 

رئي�س �جلمهوري����ة وقائد �جلي�س، �إ�ضافة 
�إىل �جلامعة �لعربية و�لأمم �ملتحدة.

�ملنظم����ات  تقوده����ا  �لت����ي  فاحلمل����ة 
�لطابي����ة لي�ض����ت يف �ضي����اق خمتل����ف عن 
�ل�ضي����اق �ل����ذي ب����د�أت في����ه 14 �آذ�ر منذ 
�لع����ام 2005 حت����ت �ضع����ار "�لعب����ور �إىل 
�لدولة" �ل����ذي يجب �أن يتحق����ق من خال 
جمموعة معطيات وعناوي����ن �أ�ضا�ضية هي 
حماي����ة موؤ�ض�ض����ات �لدولة، وعل����ى ر�أ�ضها 
�جلي�س �للبناين �لذي يجب �ن يكون قوياً 
موّحد�ً ولديه �لق����درة على �ملبادرة وعلى 
قمع كّل حم����اولت �لفتنة و�إفا�س �لدولة 

وتدهورها.

وي�ض����ّدد يف ه����ذ� �لإط����ار من�ّض����ق ع����ام 
�ضبل����ي  و�ض����ام  "�مل�ضتقب����ل"  �ضب����اب 
ل�"�جلمهورية"عل����ى �أّن "�جلي�س هو خارج 
ونوؤمن  و�ملز�يد�ت،  �ل�ضيا�ض����ي  �لتجاذب 
باأنه يجب حماي����ة �جلي�س من كّل ما ميكن 

�ن ي�ضيء �ىل دوره �لوطني".
"�مل�ضتقب����ل"  "تي����ار  ويق����ول �ضبل����ي: 
ي�ضّكل �لبيئة �حلا�ضن����ة و�لعمود �لفقري 
للجي�����س �للبناين، وما ح�ض����ل يف 7 �آب مع 
فئ����ة م����ن �للبناني����ني، �أمتّنى عل����ى �لر�أي 
�لع����ام �أن ل يتكرر م����ع فئة �أخ����رى منهم، 
فالظل����م �لذي ح�ض����ل يف 7 �آب �ملا�ضي ل 
ميك����ن �أن نقبله يف 7 �آب �آخر مع فئة �أخرى 
من �للبنانيني". �أّم����ا �لكلمات �لتي �ألقاها 
يف �ملنا�ضب����ة م�ضوؤولو �ملنظمات �لطابية 
يف "14 �آذ�ر"، فاأّك����دت �أّن "�حلمل����ة هي يف 
�إطار دعم �جلي�س للقيام مبهماته ووحدته 
وقدرته عل����ى �ضبط �لو�ض����ع �لمني على 
كافة �لر��ضي �للبناني����ة وت�ضليم �ل�ضاح 

من كّل �لفئات". 
ويف �ل�ضياق عين����ه �أ�ضار رئي�س م�ضلحة 
طاب حزب "�لوطني����ني �لأحر�ر" �ضيمون 
�لأ�ضا�ضي����ة  "�لفك����رة  �أّن  �إىل  �رشغ����ام، 
�جلي�����س  ميث����ل  �أن  ه����ي  للعري�ض����ة 
فق����ط  �للبناني����ة  �لمني����ة  و�ملوؤ�ّض�ض����ات 
�ل�ضلط����ة �لأمني����ة �لوحيدة عل����ى �لأر��ضي 
�للبنانية"، د�عياً "كّل من يوؤمن باأّن �لقوى 
�ل�رشعية �للبنانية وحده����ا يجب �أن تتحّكم 

بال�ضاح �إىل �لتوقيع".
و�عترب رئي�س م�ضلح����ة طاب "�لقو�ت 
"�لعري�ض����ة  �أّن  يزب����ك  ن����دمي  �للبناني����ة" 

�ضت�ض����ّكل �إثبات����اً لكّل �للبناني����ني وللر�أي 
�لع����ام �ل����دويل باأّن����ه ل ي����ز�ل يف لبنان من 
يرف�ض����ون �خل�ضوع ل�ضاح حزب �هلل، �لذي 
ل ميثل �للبناني����ني، ول ُير�ضي طموحات 
�ل�ضب����اب منه����م، ب����ل ه����و ميّثل �إي����ر�ن ل 

�ل�ضعب �للبناين".
من جهت����ه، قال رئي�����س م�ضلحة طاب 
ح����زب �لكتائ����ب يو�ضف عب����د �لن����ور: "�إّن 
حملة �ليوم �أتت متا�ضياً مع خطاب رئي�س 
�جلمهورية �لعم����اد مي�ضال �ضليمان، حتى 
ل يتح����ّول �جلي�س م����ن موق����ع �لدفاع عن 

�ملو�ط����ن و�لوط����ن �إىل موق����ع �لدفاع عن 
نف�ضه، ولتك����ون حملًة ُتد�ف����ع عن �جلي�س 
ل �أن تق����ف �ضّده، وحتى ل ي�ضبح مو�ضوع 

�لدفاع عن �جلي�س جمّرد �ضّماعة".
بدوره، �ض����ّدد �لنائب �ضان����ت جنجنيان 
يف  �ملطل����وب  �أّن  عل����ى  ل�"�جلمهوري����ة" 
�ملرحل����ة �حلالّي����ة �أن يك����ون �ل�ضاح حتت 
�ضلط����ة و�ح����دة ه����ي �لدول����ة و�ل�رشعي����ة". 
وي�ضي����ف: "نطالب �أن تكون مثل �أّي دولة 
يف �لعامل، �أي �أن تاأخذ قر�ر �ل�ضلم و�حلرب 

و�أن يكون �ل�ضاح حتت �إمرتها".  

ترحيب بكلمة 
سليمان: أكد 

مرجعية الدولة

شباب »14 آذار« يطلقون رحلة المليون توقيع

القى خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خالل رعايته 
احتفال عيد الجيش أمس، ترحيبًا واسعًا لجهة اإلجماع على دور 
الجيش الوطني، و«ضرورة درس االستراتيجّية الوطنّية للدفاع 

وإقرارها في ضوء تطّورات المنطقة، والتعديل الطارئ على الوظيفة 
األساسّية لسالح المقاومة الذي تخّطى الحدود اللبنانّية«.

»بتِحب لبنان َسّلمو سالحك«، تحت هذا الشعار أطلقت المنظمات الشبابية في قوى »14 آذار« أمس من 
»البيال« العريضة المليونية، في رحلة طويلة تعُبر فيها كافة المناطق اللبنانية للحصول على مليون 

توقيع، بهدف نزع السالح غير الشرعي.

العريضة مستمّرة للحصول على مليون توقيع )ريشار سّمور(
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كنعان لـ»الجمهورية«: 
لبّت االستراتيجية 

الدفاعية سريعاً

كرم لـ»الجمهورية«: 
يؤكد فعاًل مضمون 

خطاب القسم

القى خطاب رئيس الجمهورية  ترحيباً واسعاً )جوزف بّراك(

جنجنيان لـ»الجمهورية«: 
على السالح أن يكون 

تحت سلطة الدولة

reina.doumit@ 
aljoumhouria.com

@reinadoumit

رينا ضوميط
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السنيورة التقى 
مسؤولين إماراتيين

»امل�ستقبل«  كتل����ة  رئي�����س  اأج����رى 
�سل�سل����ة  ال�سني����ورة  ف����وؤاد  الرئي�����س 
لق����اءات يف اب����و ظب����ي، �سمل����ت ع����دداً 
كبرياً من امل�سوؤولني يف دولة االمارات 
العربية املتح����دة. فالتقى غروب ام�س 
االأول اىل مائ����دة االفط����ار نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة يف 
دولة االمارات العربية املتحدة ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان، وعر�س معه 
للأو�س����اع العربية ومل�ساري����ع تنفذها 

وتتوالها دولة االمارات يف لبنان.
ث����م بح����ث م����ع وزي����ر خارجي����ة دولة 
االم����ارات ال�سي����خ عب����داهلل ب����ن زايد اآل 
نهي����ان، يف اأو�ساع املنطقة من خمتلف 
جوانبها واالآفاق املطروحة وامل�سارات 

املفتوحة على امل�ستوى العربي.
م�ست�سار  اأي�س����اً  ال�سني����ورة  والتقى 
االمن الوطن����ي ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان، ث����م ممثل احلاك����م يف املنطقة 
الغربي����ة ال�سي����خ حم����دان بن زاي����د اآل 
نهيان، ولّبى دع����وة ويل عهد امارة ابو 
ظبي رئي�س املجل�����س التنفيذي المارة 
اب����و ظب����ي ال�سي����خ حمم����د بن زاي����د اآل 

نهيان. 

الحريري زارت »14 آذار«: 
لعملية إنقاذية كبرى

القي����ادات  اإط����ار جوالته����ا عل����ى  يف 
ال�سيا�سية، زارت النائب بهية احلريري 
مق����ر االمانة العام����ة لق����وى "14 اآذار"، 
"اختياره����م  االأمان����ة  الأع�س����اء  �ساك����رة 
جمدلي����ون لعق����د اجتماعه����م ووقفتهم 
�سي����دا"،  مدين����ة  جان����ب  اىل  امل�رشف����ة 
م�س����ددة على اأّن "اأح����داث �سيدا ق�سية 

وطنية ولي�ست ق�سية حملية".
الوطني����ة  "الهوي����ة  اأهمي����ة  واأك����دت 
الت����ي ال ن�سم����ح اأن تهتز، الأنه����ا الثورة 
احلقيقي����ة بالن�سبة لن����ا". وقالت: "كان 
النقا�����س رفيع����اً وعميق����اً وواع����داً، فيه 
الكث����ري م����ن االرادة والت�سمي����م عل����ى 
املب����ادرات املتع����ددة لعملي����ة انقاذية 
اللبناني����ون  منه����ا  ي�ستفي����د  ك����رى 
اأّن "القي����ادة يف  ولبن����ان"، م�س����رية اإىل 
اأي����دي اللبنانيني انف�سهم ويف اأيدي كل 
مواط����ن لبناين ل����ه حق املب����ادرة الإنقاذ 
بل����ده ولتاأكي����د علقت����ه بدولت����ه، وهو 
ممك����ن ان يك����ون خارج احلكوم����ة امنا ال 
نري����د اأن يعتر اأي مواط����ن نف�سه خارج 

الدولة".
اإىل ذل����ك، التق����ت احلري����ري املدير 

العام الأمن الدولة اللواء جورج قرعة. 

شطح من معراب: بديل سالم ليس من عندنا

رئي����س  زيارت���ه  بع���د  �سط���ح  وراأى 
حزب "الق���وات اللبناني���ة" �سمري جعجع 
اأّن خط���اب �سليم���ان  يف مع���راب اأم����س 
اإىل  تط���رق  الأن���ه  لي����س  ملفت���اً،  "كان 
نق���اط ا�ستثنائي���ة، ب���ل الأن���ه حتدث يف 
�سمي���م الد�ستور اللبن���اين واالأزمة التي 
نعي�سه���ا، فكلم���ه ميثاقي باعتب���ار اأن 
البلد والتما�س���ك الوطني ال ي�ستقيمان، 
اإاّل من خ���لل تطبيق الد�ست���ور". وقال: 
"حني تناول الرئي�س �سليمان اأهمية دور 
املوؤ�س�س���ة االأمنية و�رشورة اأن تكون هي 
الناظمة الوحيدة للقوة وا�ستعمال القوة 
وال�سلح، فاإن كلمه غري فئوي اأو غريب 

اأو يخ�س فريقاً من االأفرقاء"، معتراً اأّن 
�سليمان "يحاول التو�سل اإىل متا�سك يف 
ال�سلطة التنفيذية، مع العلم اأن التوافق 
بالن�سب���ة اإلين���ا مفق���ود ب���ني الفئ���ات 
اللبناني���ة. وانطلق���اً م���ن ه���ذا الواقع، 
ق�س���د الرئي����س بكلمه تاألي���ف حكومة 
حيادية للقيام مبهماته���ا وواجباتها يف 

ظل غياب التوافق ال�سيا�سي".
واأك���د �سط���ح ان���ه "ال ميك���ن ح�سول 

تواف���ق وطن���ي كب���ري طامل���ا اأن هن���اك 
منظوم���ة ع�سكري���ة لبناني���ة يف �سوري���ا 
وازدواجية يف ا�ستعم���ال القوة"، معتراً 
اأن "غياب التوافقات املطلوبة �سيمنعنا 
ائتلفي���ة،  حكوم���ة  اىل  التو�س���ل  م���ن 
فالكلم ع���ن حكوم���ة حما�س�سة ووحدة 
وطنية ه���و حديث غري واقعي. وبالتايل، 

ل���ن ن�سهد حكومة م���ن هذا الن���وع الأنها 
�ستكون حكومة كذب عل���ى النا�س، ويف 

حال ولدت فلن تعي�س".
وعن دعوات رئي�س جمل�س النواب نبيه 
بّري اإىل الرئي�س �سعد احلريري بالعودة 
اىل لبنان لرتوؤ�س حكوم���ة جديدة، قال: 
"ن���رتك م�ساألة الع���ودة اإىل لبنان يف يد 

الرئي����س احلريري العتبارات يعرفها هو 
وحده، فهي يف يد فريق معني والأ�سباب 
اأن  يعلمه���ا جمي���ع اللبنانيني"، موؤك���داً 
احلريري "م���درك اأن الرئي�س متام �سلم 
ه���و ال�سخ�س املنا�س���ب لتاأليف حكومة 
م���ن النوع الذي تكلمنا عنه، والبديل عن 

�سلم لن يكون من عندنا". 

»خطاب سليمان الفت 
وميثاقي ألنه تحدث 
في صميم الدستور«

جعجع مستقباًل شطح )ألدو أيوب(

ر إحتفال ساحة الشهداء »المفرقعات« ُتفجِّ
م���ع  الت�سامن���ي  االإحتف���ال  مي���ّر  مل 
اجلي�س يف �ساح���ة ال�سهداء على خري، اإذ 
وقع انفجار، من اجله���ة البحرية لو�سط 
بريوت، نتيجة خلل يف اطلق مفرقعات 
ناري���ة، اأ�سف���ر ع���ن مقت���ل �سخ�س���ني 
وا�سابة 3 اآخرين، و�ساد الهلع �سفوف 

املحت�سدين. 
ويف التفا�سيل اأّن اأ�سخا�ساً، اأ�سيبوا 
املفرقعات  خلل حت�سريه���م الط���لق 
الناري���ة بع���د انتهاء االحتف���ال اخلا�س 
بعيد اجلي����س، حيث انفج���رت اال�سهم 
قب���ل اإطلقه���ا، يف اإح���دى ال�ساح���ات ، 
مم���ا اأدى اإىل مقتل �سخ�س���ني، واإ�سابة 
ثلث���ة بح���روق خمتلف���ة. وعل���ى الفور، 
ح�رشت �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�سري زعرور، 
اىل م�ست�سف���ى اجلعيت���اوي. واأكد فوج 
اطفاء ب���ريوت ال�سيطرة عل���ى احلريق، 
حيث حا�رشت 4 �سي���ارات تابعة للفوج 

النريان واأخمدتها من اجلهة البحرية.
وكان االحتف���ال نّظ���م، و�سط تدابري 
رتها وح���دات اجلي�س املعززة  اأمنية وَفّ
باالآلي���ات وق���وى االأم���ن، وف���اًء لدم���اء 
حت���ت  وت�سحيات���ه  اجلي����س  �سه���داء 
�سع���ار "ال�سع���ب يري���د اجلي����س". وقد 
حمل امل�ساركون اأعلم���اً لبنانية واأعلم 
اجلي�س، ا�ساف���ة اىل �س���ور ع�سكرّيني 
اآخره���ا  خمتلف���ة،  مع���ارك  يف  �سقط���وا 
مع���ارك ع���را. وح����رش االإحتف���ال ممثل 
البطري���رك امل���اروين الكاردين���ال مار 
ب�سارة بطر�س الراع���ي املطران اليا�س 
ن�سار، اإ�ساف���ة اإىل �سخ�سي���ات روحية 
من كل الطوائ���ف، وفاعليات اجتماعية 
واعلمي���ة  واقت�سادي���ة  و�سيا�سي���ة 

ومواطنني.
واألقى جن���ل ال�سهيد الل���واء فرن�سوا 
احل���اج اإيل���ي احل���اج، كلمة ق���ال فيها: 

ت�سام���ن،  وقف���ة  يف  الي���وم  "ننحن���ي 
لنق���ول كفى دم���اء، وهي �رشخ���ة تخرج 
راأ����س  اإن  واحلناج���ر.  القل���وب  م���ن 
االرهاب يج���ب اأن يقطع وكذلك فكره، 
فاملتواطئ مع االرهاب خائن، وكّل من 

ميوله هو �رشيك".
م���ن جهت���ه، اأو�سح ن�س���ار "اأننا جئنا 
لنق���ف وقفة اإجلل وخ�سوع اأمام �سهداء 
اجلي�س الذين �سقطوا يف �سبيل الوطن، 
ولنوؤك���د وقفتنا مع ه���ذا اجلي�س الذي 
ي�س���ّم ابناءنا م���ن كل لبن���ان. ويف هذا 
كّف���وا  لل�سيا�سي���ني  نق���ول  الوق���ت، 

ا�ساءاتكم عنه واأوقفوا ممار�ساتكم".
ب���دوره، األق���ى ال�سي���خ نزي���ه �سعب 
كلم���ة طائفة املوحدين ال���دروز فقال: 
اآب يف عي���د  "اأن تتكل���م يف االول م���ن 
اجلي����س، يعني اأنك م���ن جهابذة االدب 
ومعجم م���ن معجم املف���ردات، وجتتنح 
ال�سف���اء لتنحني اإجلالً اأم���ام ال�سهادة، 

�سهادة اجلي�س". 

»حزب اهلل« زار المفتي: لعزل لبنان عن أزمات المنطقة
عر�س وفد من اأع�ساء املجل�س ال�سيا�سي يف »حزب اهلل« 
برئا�سة رئي�س املكتب ال�سيا�سي اإبراهيم اأمني ال�سيد مع 

مفتي اجلمهورية ال�سيخ حممد ر�سيد قباين، للتطورات 
ال�سيا�سية وتداعيات القرار االأوروبي على لبنان.

واأكد ال�سيد اأّن »حزب اهلل« يعمل مع كل االأفرقاء يف 
لبنان من اأجل عزله عن االأزمات التي حتيط به، واملبادرة 
اىل التوافق على ما ميكن اأن يتفق عليه اللبنانيون لبناء 

البلد مبا يحفظ لبنان ويحميه ويجعله بلداً م�ستقراً مبعزل 
عن االحداث والتطورات يف املنطقة«.

واأكد اأن ال انعكا�س للقرار االوروبي على تاأليف 
احلكومة، واإن كان البع�س يريد اإ�سافة هذا القرار اىل 

بع�س اأدبياته ال�سيا�سية التي تتحدث عن تاأليف احلكومة 
اجلديدة«، م�سرياً اىل اأّن »مو�سوع احلكومة مف�سول عن 
هذا االأمر بالكامل، واحل�سابات التي حتول دون تاأليفها، 

داخلية يف بع�سها، ولكن هناك اعتبارات وح�سابات 
خارجية معينة«.

واأكد »اأننا ال ن�سع عوائق اأمام التاأليف، »لكن االآخرين 
هم الذين ي�سعون ال�رشوط التعجيزية، وهي ت�سكل 

واجهة معينة، ولي�ست حقيقية الأن الذين ي�سعون هذه 
ال�رشوط يريدون تغطية القرارات واالرتباط بالقرارات 

اخلارجية التي لها ح�ساباتها يف تاأليف احلكومة يف 
الداخل«.

من جهة اأخرى، تبنّي اأن اخللف داخل دار الفتوى بلَغ 
م�ستوى غري م�سبوق، حيث اأدىل م�سدر قريب من املفتي 

مبعلومات عن مواقفه ليتبنّي بعدها اأّن امل�سدر قريب 
ج�سدياً من املفتي ولي�س �سيا�سياً وال فكرياً، وبالتايل 

فاإّن املعلومات التي اأدىل بها ال ُتعّر عن توّجهات 
املفتي وال تر�سيه حتماً، فاقت�سى التنويه.  

الراعي: شريعة الغاب 
تمنع قيام لبنان

حّيا البطريرك امل���اروين الكاردينال 
م���ار ب�س���ارة بطر����س الراع���ي اجلي����س 
اللبن���اين يف عيده، معت���راً اأنّه »�سمانة 
وحدة لبن���ان وعي���ده هو عي���د كرامتنا 
و�سمانة وجودنا«، معتراً اأنه »اإذا بقينا 
يف �رشيع���ة الغاب، فاإّن لبنان لن يقوم«. 
اآم���ًل يف اأن »ي���درك رج���ال ال�سيا�سة اّن 
البلد ال ميكن ان ي�ستمّر مق�ًسماً«. وقال 
خلل ا�ستقباله يف الدمي���ان اأم�س، وفد 
اجلامع���ة اللبنانية الثقافي���ة يف العامل: 
»هن���اك جه���ل يف لبن���ان ال �سيم���ا على 
ال�سعي���د ال�سيا�سي، االأم���ر الذي يجعل 

االنق�سامات ت�سود«. 



ح����ر عل���ي يون����س املته���م بقت���ل 
زوج خالت���ه ال�سح���ايف ال�س���وري حممد 
����رار جمو، بتحري�س م���ن �سهام زوجة 
ال�سحية، اىل م�رح اجلرمية اأم�س و�سط 
اإجراءات اأمنية م�سددة من اجلي�س وقوى 
الأم���ن الداخل���ي. ومّثل جرمي���ة القتل 
الت���ي اقرتفه���ا يف 17 مت���وز املا�سي 
مب�سارك���ة خاله بدي���ع، يف منزل جمو يف 
�سه���ور ال�رفن���د يف ح�س���ور املدعي 
العام الإ�ستئن���ايف يف اجلنوب القا�سي 
�سمي���ح احلاج وقا�س���ي التحقيق الأول 

يف اجلنوب منيف بركات. 
وق���د اأُح�ر علي ب�سي���ارة للم�ساجني 
م���ن �سي���دا وه���و مع�س���وب العينني 
ويرت���دي درع���اً واقي���اً م���ن الر�سا�س 
لتاأمني �سالمته، ومل يتم اإح�سار �سهام 
وبدي���ع. وترافقت العملية م���ع انت�سار 
كثي���ف للجي����س اللبناين ال���ذي فر�س 
اإج���راءات م�س���ددة يف حمي���ط امل���كان 

حت�سباً لوقوع ردود فعل �سد علي.
واع���رتف عل���ي بقت���ل جّم���و ب�سالحه 
م���ن ن���وع كال�سنك���وف، وباأن���ه اطل���ق 
علي���ه كل الر�سا�س���ات الت���ي كان���ت 
يف خم���زن الكال�سينك���وف وعددها 26 
ر�سا�س���ة. ورّد عل���ى ا�سئل���ة القا�سي 

بركات، �سارحاً طريق���ة قتله مب�ساركة 
خاله بديع، و�ُسمع ي���ردد اأمام القا�سي 
والعنا����ر الأمني���ة: "مل اخج���ل، راأ�سي 
مرف���وع وغ���ر خائ���ف، ول اأح���د يعرف 

جّمو".
من جهته، اأكد بركات اأن "ل خلفيات 
ّث���ل  �سيا�سي���ة للجرمي���ة"، وق���ال: "مُتَ
اجلرمي���ة ليك���ون النا����س عل���ى اطالع 
وبّينة، كيف اأّن حقيقة المر ك�سفت يف 
النهاي���ة، واأّن الق�ساء والجهزة المنية 
عني �ساهرة ملالحقة مرتكبي اجلرائم".
واأو�سح اأّن "اجلرمي���ة قيد التحقيق 
ال����ّري، ول تعل���ن النتائ���ج اّل مبوجب 
الق���رار ال�سادر عن قا�س���ي التحقيق، 

واحلقيق���ة خمتلف���ة كلياً عم���ا اأُذيع يف 
العالم الواجب عليه ان يكون م�سوؤولً، 
لأنه ل يجب اإ�سدار اأمور غر �سحيحة ل 
تك���ون مواكبة للحقيقة، بهدف حتقيق 

�سبق اعالمي".
لف���ت  التحقيق���ات،  ت�ري���ب  وع���ن 
بركات اىل اأنه "عندما �ربت التحقيقات 
مل يكن حتت ا�راف الق�ساء، والت�ريب 

ح�سل من القوى المنية".
اجلرمي���ة  م����رح  اىل  ح����ر  كذل���ك 
اجلن���وب  يف  املخاب���رات  ف���رع  مدي���ر 
العمي���د عل���ي �سحرور، املحام���ي العام 
ال�ستئن���ايف رهي���ف رم�س���ان، رئي����س 
مكتب المن الع���ام يف اجلنوب املقدم 

ف���وزي �سمعون، قائد �رية درك �سيدا 
املقدم ح�س���ني ع�سران، اآم���ر ف�سيلة 
درك عدل���ون النقي���ب ع�س���ام عبداهلل، 
وعدد كب���ر من املواطن���ني من اهايل 

البلدة.
اىل ذل���ك، اأ�س���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 �رار جم���و، وذلك ا�ستن���اداً اىل 
اأ�سلح���ة،  و72  عقوب���ات   549 امل���واد 
الأول،  علي���ه  املدع���ى  اىل  بالن�سب���ة 
219/549 عقوبات بالن�سبة  وامل���ادة 

اىل املدعى عليهما الثاين والثالث. 

للي����وم ال�ساد�س على الت����وايل، ت�ستمر 
الآيل����ة للقب�����س عل����ى مت�س����اح  اجله����ود 
نهر ب����روت، ولك����ن حتى الآن ب����اءت كل 
املح����اولت بالف�س����ل. ويف ال�سي����اق عينه، 
يف  والنق����ل  العام����ة  الأ�سغ����ال  وزي����ر  زار 
حكوم����ة ت�ريف الأعمال غ����ازي العري�سي 
املوقع، حيث اإطل����ع على اآخر امل�ستجدات 
من رئي�س وحدة الإنقاذ البحري يف الدفاع 
املدين �سم����ر يزبك. واأفاد عن�ر من فوج 
حر�����س بروت، ال����ذي يعمل عل����ى موؤازرة 
وح����دة الإنق����اذ وتاأمني املنطق����ة، اأنه مت 
معرفة الوكر الذي ي����رتدد اليه التم�ساح، 
يف م����كان ترابي قرب �س����وق ال�سمك، ومت 

م�ساهدة اآثار اأق����دام التم�ساح حول الوكر. 
جت����در الإ�سارة اإىل اأنه للي����وم الثالث على 
الت����وايل، مل يخرج التم�ساح من املياه، كما 
اأنه مل يرتدد اىل املكان الذي كان يق�سي 
فيه حواىل ال�ساعتني يومياً يف اأعلى م�سب 
النه����ر، حي����ث كان قد مت ن�س����ب الأفخاخ 
لالإيق����اع ب����ه. كم����ا مت جل����ب العدي����د من 
الأفخاخ اجلديدة لزرعها يف النهر، ما يزيد 
من اإحتمال وقوع التم�ساح يف �رك اإحداها. 
ويتم العم����ل على اأ�سا�س وج����ود اأكرث من 
مت�ساح يف النهر، بعد ر�سد مت�ساح اآخر من 
قبل وح����دة الإنقاذ اأثن����اء قيامهم بعملية 
م�سح للنهر منذ اأي����ام. ومت حت�سر مكان 
خم�س�س للتم�ساح بع����د القب�س عليه، يف 
منطق����ة عالي����ه، ي�ستقر فيه����ا، ريثما يتم 
بعدها نقله اىل خارج لبنان، وذلك بح�سب 
 "Animals Lebanon" رئي�سة جمعي����ة

لنا اخلليل با�سا. 

قاتل جّمو ُيمّثل الجريمة: لست نادماً

وكر التمساح أصبح معروفاً

من دون وجل وال ندم، مّثل 
علي يونس جريمة قتل محمد 

ضرار جّمو، وسط إجراءات 
أمنية مشددة، تحسبًا لردود 

فعل إنتقامية.

خالل تمثيل الجريمة )علي داود( 
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مشتبه به في تفجير 
بورغاس عاد إلى لبنان؟

ن�ر موق����ع اإخب����اري بولن����دي تقريراً 
ذك����ر في����ه اأّن رجالً ُي�ستب����ه يف م�ساركته 
مدين����ة  يف  احلافل����ة  تفج����ر  بتدب����ر 
بورغا�����س البلغارية عل����ى �ساحل البحر 
ال�سود العام املا�سي، �سافر اإىل لبنان 
قبل يومني م����ن الهجوم الذي قتل فيه 

خم�سة اإ�رائيليني و�سائقهم.
ولفتت وكالة »فران�س بر�س« اىل اأّن 
موق����ع »تي يف اإن 24. بي اإل« البولندي 
مل ي�س����مِّ م�س����ادره، لكن����ه اأ�س����ار اىل اّن 
ميالد ف����رح )32 عاماً( وه����و او�سرتايل 
من اأ�سل لبناين، �سافر جّواً من العا�سمة 
البولندي����ة وار�س����و، اإىل ب����روت يف 16 
متوز 2012. ولفت املوقع اىل اّن فرح، 
املع����روف اأي�ساً باإ�س����م ح�سني ح�سني، 
توّجه يف وق����ت �سابق من الي����وم نف�سه 
م����ن ب����راغ اإىل وار�سو على م����ن طائرة 

تابعة ل�ركة لوت اجلّوية البولندية. 

حراك في طرابلس 
دعماً لريفي

�سهدت مدينة طرابل�س حراكاً لبع�س 
موؤي����دي املدي����ر الع����ام ال�ساب����ق لالأمن 
الداخل����ي الل����واء اأ�����رف ريف����ي، الذين 
قطعوا م�ستديرة اأبو علي لدقائق عّدة، 
معربني عن ا�ستنكارهم لعدم التجديد 
لريف����ي، اأُ�س����وًة بالتمدي����د للعماد جان 

قهوجي واللواء وليد �سلمان. 

قتيل وجريح 
وتوقيف قتلة عّلوه

تويف الفت����ى غ�سان ب�س����ام ابو حيدر 
)13 عاماً( غرقاً داخ����ل احد املنتجعات 
عن����د �ساحل جونية. فيم����ا اأُ�سيب يحيى 
خال����د املّر، بج����روح جراء انفج����ار �سحنة 
ذخرة م����ن خملفات احلرب داخل اإحدى 
ور�س البناء يف بلون����ة. اإىل ذلك، افادت 
م�س����ارد اأمني����ة "اجلمهوري����ة" باأن����ه مت 
توقي����ف كل م����ن ال�سوريني ف����واز. ح، 
وب�س����ارة اإ. لالإ�ستباه ب�سلوعهما يف قتل 
ح�س����ن عل����وه )50 عام����اً( ال����ذي وجدت 
جثته قبل يومني يف اإحدى اأقنية الري يف 
بلدة الدلهمي����ة يف البقاع الو�سط. وقد 
اع����رتف املوقوف����ان مبا ن�س����ب اليهما، 
وتبنّي اأن ال�سحية من �سكان بلدة طليا 
يف بعلب����ك، وق����د اأّكد الطبي����ب ال�رعي 
الذي ك�سف على اجلّثة، اأن الوفاة ناجتة 
عن تلّقي علوه طعنات عّدة بال�سكاكني 

يف معظم انحاء ج�سمه. 

الخطف مقابل فدية... تابع
عاد �سبح اخلطف مقابل فدية 

جمدداً، بحيث ادعى اأم�س ال�سوري 
ب�سر جمال عبدالنا�ر عموري، اأّن 
اأربعة م�سلحني ي�ستقلون �سيارة 

"ني�سان التيما" كحلية، خطفوا والده 
جمال عبد النا�ر عموري )53 عاماً( 

من موقف �سيارات م�ساريع غزالة 
ال�سكنية، املحاذية ل�سوبرماركت 

غزالة، يف جديتا )ق�ساء زحلة(، اثناء 
عودته اىل منزله وفّروا به اىل جهة 

جمهولة.
ت عائلة املخطوف  ولحقاً، تلقَّ
اإت�سالً من رقم خا�س، طلب فيه 

املت�سلون فدية مقدارها 500 األف 
دولر امركي، مقابل الإفراج عن 

جمال.
وم�ساء، خطف �سبان من عر�سال 

املواطن يو�سف املقداد، الذي 
يعمل يف جمال التهريب، فيما كان 
ي�سرتي الب�سائع من البلدة، وذلك 
رداً على عملية �سلب �سابقة يّتهم 

فيها اأهايل عر�سال �سباناً من اآل 
املقداد. ورداً على خطف يو�سف، 

خطف اأ�سخا�س �سخ�سني من 
عر�سال اأثناء مرورهم يف بلدة مقنة. 
واأفادت م�سادر اأمنية "اجلمهورية" 

اأن خلفيات اخلطف هي عمليات 
التهريب يف املنطقة.

اإىل ذلك، وقع خالف بني اأفراد 
من عائلة جعفر يف حي ال�راونة 
يف بعلبك، ما لبث اأن حتول اإىل 

اإ�ستباكات بالأ�سلحة الر�سا�سة تخّلله 
اإطالق قذائف �ساروخية. وعلى الأثر 

توجهت فرقة من اجلي�س اللبناين 

اإىل املنطقة حيث عملت على تهدئة 
الأو�ساع. واأفادت م�سادر اأمنية 

"اجلمهورية" اأّن اخلالف وقع نتيجة 
توقيف �سخ�س من اآل جعفر �سخ�ساً 

من اآل �سقر كان يتوجه اإىل منزل 
اأحد الأ�سخا�س من عائلة جعفر 

نف�سها.
يف موازاة ذلك، ي�ستمّر خطف 

غريغور �سو�سيان، يف بلدة فليطة 
ال�سورية، التي قطع اأهايل عر�سال 

طريقها من جرود بلدتهم احتجاجاً. 
وقالت م�سادر اهايل عر�سال 

ل�"اجلمهورية" اإّن خاطفي �سو�سيان، 
هم �سوريون، وقد خطفوه بق�سد 

طلب الفدية املالية، موؤّكدة اأن 
الأهايل ينوون موا�سلة الإحتجاج 

حتى الإفراج عنه.  

إستنفار إسرائيلي 
قبالة الوزاني

اآليات���ه  الإ�رائيل���ي  اجلي����س  ن����ر 
املدرع���ة، يف حماذاة ال�سي���اج التقني 
للغجر املحتلة قبالة جمرى ومنتزهات 
نه���ر ال���وزاين، اأثناء رف���ع »حزب اهلل« 
جداري���ة �سخم���ة ع�سي���ة اإحي���اء »يوم 
القد����س«، وجاب���ت جيب���ات الهام���ر 
اخلط احل���دودي، تزامناً مع جولة وفد 
ع�سك���ري اإ�رائيلي رفي���ع على اخلط 
احلدودي. يف املقاب���ل، �ُسجل انت�سار 
و«اليونيفي���ل«  اللبن���اين  للجي����س 
وح�س���ور ملراقبي الهدن���ة والإرتباط 
الدولي���ني، عن���د التل���ة امل�رفة على 

جمرى النهر. 

مكان مخصص للتمساح 
في عاليه، حتى نقله 

الى خارج لبنان



اأك����د رئي�����س اللجنة الفرعي����ة املنبثقة 
عن اللج����ان امل�سرتك����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�سو�ساً وان 
اللجن����ة تق����وم بنف�����س م�����روع �سل�سل����ة 
الرت����ب والروات����ب كما اتى م����ن احلكومة، 
فنحن نعد "ال�سل�سلة" من جديد، بناء على 

االعرتا�سات الكثرية التي رافقتها. 
وتوج����ه اىل م����ن ينتق����د ه����ذا التاأخ����ري 
)املق�س����ود هيئ����ة التن�سي����ق( بالق����ول: 
هناك اعرتا�س عل����ى م�سمون "ال�سل�سلة" 
الهيئ����ات  م����ن  االط����راف  كل  قب����ل  م����ن 
االقت�سادي����ة ومن هيئة التن�سيق، وال اأحد 
موافق عل����ى ال�سيغة النهائي����ة لل�سل�سلة 
كم����ا اأتت من احلكومة. فكيف نقر �سل�سلة 
ال اأح����د يواف����ق عليه����ا؟ ال �سيم����ا هيئ����ة 
التن�سيق التي تطالبن����ا باإعادة �سياغتها 
على خلفية توحيد املعايري واعادة در�س 
ال����واردات وع����دم ت�سمينه����ا اال�سالحات 
التي �سبق وحتدثت عنها احلكومة. اما اذا 
كانوا يف�سل����ون اق����رار ال�سل�سلة كما هي 

فليعلمونا. 
واأك����د ل�"اجلمهوري����ة" اأن العم����ل الذي 
قام����ت ب����ه اللجن����ة خ����الل الع�ري����ن يوماً 
املا�سي����ة اأقل ما ُيقال في����ه اأنه مفيد جداً 
بالن�سبة اىل لبنان واال�سالحات والواردات 

التي بداأنا باإقرارها. 
اما ع����ن اأب����رز املطبات الت����ي تواجهها 
اللجن����ة يف ه����ذا امللف، فق����ال: كل �سيء. 
امل�����روع كما اأر�سل م����ن احلكومة ال ميكن 

ال�س����ري في����ه. يف ال�سل�سل����ة نف�سه����ا متايز 
كبري بن اال�سالك وب����ن اجلي�س واالدارة 
م�س����ادر  ال�سل�سل����ة  ويف  واملعلم����ن... 
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����راء للعم����ل عليه����ا 
وطلب����ت بع�����س املوؤ�����رات االقت�سادي����ة 
م����ن م�����رف لبن����ان للبن����اء عل����ى قاع����دة 
علمية ولي�س ا�ستن�سابي����اً. كما نعمل على 
حتدي����د حقوق القطاع الع����ام يف معزل عن 
االمكان����ات، للتاأكيد اأن حتى يف ظل غياب 
االمكان����ات الي����وم  فه����ذه احلق����وق يجب 

اعطاءها والعمل عليها. 
اأ�س����اف: ال ميك����ن ان ن�ستم����ر يف و�سع 
ال�رائب والزيادات يف حن اأن االمكانات 
اىل تراج����ع والف�ساد واله����در م�ست�ريان، 
ل����ذا طالب����ت باإج����راء بع�����س اال�سالح����ات 

ونح����ن عمل على اإع����داد �سل����ة ا�سالحات، 
و�ساأحوله����ا اىل م�ساري����ع قوانن واحلقها 
مب�����روع ال�سل�سلة. وتابع: ذك����ر يف م�روع 
ال�سل�سل����ة انه����ا مرفقة باإ�سالح����ات، لكن 
تب����ن لنا الحقاً انها كما وردت مل تت�سمن 

اي ا�سالحات، فبادرن����ا اىل اإعداد البع�س 
منها. 

وجّدد كنعان تاأكيده اأنه �سيتّم االنتهاء 
من اعداد ال�سل�سلة اجلديدة يف ايلول رغم 

اأن هذا الوقت هو تعجيزي.  

ورداً عل����ى �س����وؤال، عم����ا اذا  الوقت يف 
الظروف احلالي����ة منا�سبا الق����رار �سل�سلة 
الرت����ب والروات����ب بغ�����س النظ����ر عما اذا 
كانت حمقة، ق����ال: الدولة اهملت الزيادة 
للقط����اع العام منذ الع����ام 1998، يف حن 
يج����ب زيادتها كل عامن. ويف حال تريثنا 
يف اقرارن����ا فنحن نهيئ لقنبل����ة اجتماعية 

�ستطاول االدارة اللبنانية كلها. 
وع����ن دعوة الوزي����ر نحا�����س اىل تاأجيل 
اق����رار ال�سل�سلة يف ظل الظ����روف الراهنة، 
ق����ال: احلكوم����ة هي م����ن ار�سل����ت م�روع 

ال�سل�سلة، ملا اأر�سلوها اإذاً؟ 
واأو�س����ح رداً عل����ى �سوؤال ان����ه ال ميكن 
للجن����ة اأن تو�سي بتاأجيل اق����رار ال�سل�سلة 
امنا ه����ي تقوم باإع����داد م�ساري����ع قوانن 
لل�سل�سل����ة وعلى املجل�س النيابي اأن يقرر 

يف م�سريها. 

يف وقت بات����ت الزراعة الع�سوية قطاع 
االأغذي����ة االأ�رع من����واً يف الع����امل من حيث 
ا�ستخدام االأرا�س����ي وحجم ال�سوق، اأقامت 
كلية الزراعة والعلوم الغذائية يف اجلامعة 
والتنمي����ة  البيئ����ة  وح����دة   - االأمريكي����ة 
ب����ريوت،  يف   -)  ESDU  ( امل�ستدام����ة 
ن����دوة »الزراع����ة الع�سوية: وجه����ة النظر 

الدمناركية والتحديث اللبناين«. 
ال�سف����ري  برعاي����ة  الن����دوة  عق����دت 
ت����وب  ج����ان  لبن����ان  يف  الدمنارك����ي 
كري�ستن�س����ن، وذّك����رت بتاري����خ الزراع����ة 
الع�سوية يف لبنان الذي يعود اىل �سنوات 
عدي����دة، حن اأخ����ذت اجلامع����ة االأمريكية 
املب����ادرة يف  زم����ام   )AUB( ب����ريوت  يف 
ت�سجيع "ال�سل����ة ال�سحية"، وه����و امل�روع 
ال����ذي يه����دف اإىل حت�سن �سب����ل معي�سة 
املناط����ق  يف  اللبناني����ن  املزارع����ن 
الريفي����ة، واحلفاظ عل����ى البيئ����ة وحماية 
�سح����ة االإن�سان. مب����ادرة تبعها العديد من 
املبادرات، واآخرها اإن�س����اء "وحدة التنمية 
امل�ستدامة والبيئة" يف اجلامعة االأمريكية 
يف بريوت ع����ام 2001، التي تعنى باالأمن 
الغذائي واإن�ساء قرية �سديقة للبيئة على 

اأ�سا�س التكنولوجيات الدمناركية. 
جدير بالذكر اأّن وزارة الزراعة اللبنانية 
اأ�س����درت عدداً من املرا�سي����م التي تنظم 
االإنت����اج الع�س����وي. وق����د �سّكل����ت يف هذا 
ال�سياق جلنة وطنية تقنية من املهند�سن 
الزراعي����ن، مهمتها امل�ساع����دة يف و�سع 
ت�سجي����ل  ومتابع����ة  الناظم����ة،  القوان����ن 
م�سغل����ي الع�سوي����ة وهيئ����ات الت�سديق، 
التقن����ي  الدع����م  توف����ري  اإىل  باالإ�ساف����ة 

وامل�سورة للمنتجن واملجهزين. منتجات 
ع�سوية يت����م ترخي�سها من قبل هيئتن: 
ل تابع����ة  �رك����ة  )وه����ي  IMC-لبن����ان 
اللبناني����ة  وال�رك����ة  IMC-اإيطالي����ا(  

.LibanCert
وكون الدمنارك رائدة يف جمال الزراعة 
الع�سوي����ة، قام ت����وب كري�ستن�سن بدعوة 
م����ن  ESDU  بح�س����ور دورة مل����دة ثالثة 

اأ�سابي����ع لالط����الع عل����ى جترب����ة ب����الده يف 
الزراعة الع�سوي����ة. ح�ر الدورة م�ست�سارة 
كاري����ن  الزراعي����ة  املهند�س����ة   ،ESDU
لطي����ف، ف�سالً ع����ن م�ساركن م����ن بلدان 
واإفريقي����ة واأ�سيوي����ة واأم����ريكا اجلنوبية، 
للزمال����ة"  داني����دا  "مرك����ز  رعاي����ة  حت����ت 

)DFC( ومركز املعرفة للزراعة. 
ويف ه����ذا االطار، ج����اءت ور�س����ة العمل 

النظ����ر  وجه����ة  الع�سوي����ة:  "الزراع����ة 
الدمناركي����ة والتحديث اللبناين"، بح�سور 
ع����دد م����ن ذوي االخت�سا�����س اللبناني����ن 
الدكت����ورة  فيه����ا  قدم����ت  واالجان����ب، 
 ESDU سل����وى طعمه طوق عر�س����اً لدور�
واأن�سطته����ا. بدورها، قدم����ت لطيف ملحة 
عن واقع الزراع����ة الع�سوية يف العامل، وال 
�سيم����ا البلدان النامية ولبن����ان، م�ستلهمة 
من التجرب����ة الدمناركية اإالطار املوؤ�س�سي 
وال�سيا�س����ة العام����ة. ناق�����س املجتمع����ون 
دور املوؤ�س�س����ات املمثل����ة يف تعزيز قطاع 
الزراع����ة الع�سوية يف لبن����ان، والتحديات 
الت����ي تواجهها، ف�س����الً عن �سب����ل لزيادة 

الكفاءة من التدخل. 
وقد اب����دى اأ�سحاب امل�سلحة حما�سهم 
اإىل اق����رتاح عق����د اجتماع الث����اين ملتابعة 

املناق�سات. 
ر�سمياً، �ستقوم اللجنة الفنية يف وزارة 
الزراع����ة بدم����ج بع�س التو�سي����ات �سمن 
التقري����ر ال����ذي �سيعر�����س عل����ى جمل�����س 
ال����وزراء، مع الرتكي����ز عل����ى دور جماعات 
ال�سغ����ط يف ت�سجيع الزراع����ة الع�سوية يف 

لبنان. 
هذا النوع م����ن ال�سغوط �سبق واأثمر يف 
الدمنارك حيث جنح املزارعون وال�ركات 
واملنظمات غري احلكومية يف و�سع الزراعة 
الع�سوي����ة على ج����دول االأعم����ال الوطني. 
وتطل����ع امل�سارك����ون اإىل اأن مته����د جهود 
كري�ستن�سن وم�سوؤولة ال�سوؤون ال�سيا�سية 
والثقافي����ة يف ال�سف����ارة الدمناركية ماريا 
لينده����ارت الطريق ل�����راكات ناجحة بن 

املوؤ�س�سات اللبنانية والدمناركية.  

كنعان لـ»الجمهورية«: نعيد صياغة »السلسلة« من جديد

الزراعة العضوية: كيف نستفيد من التجربة الدنماركية؟

كشف رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب النائب ابراهيم كنعان أن اللجنة تعيد صياغة 
السلسلة من جديد، اذ يستحيل السير بها كما وردت من الحكومة نظرًا للنواقص والتمايز فيها. واعتبر أن عدم اقرار السلسلة يهيئ 

لقنبلة اجتماعية.

مشروع السلسلة ُينجز في ايلول)ريشار سمور(

السفير الدنماركي جان توب كريستنسن )جوزف بّراك(

11اقتصاد

مؤشر

»الحكومة أرسلت 
مشروع السلسلة خالياً 

من االصالحات«
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صالح: ال نهوض 
في غيــاب المحاسبة

اأك����د نقيب خ����راء املحا�سب����ة امن 
�سال����ح ان ال نهو�س يف غياب امل�ساءلة 
واملحا�سبة خ�سو�سا يف القطاع املايل، 
م�س����ددا على التزام املعاي����ري العاملية 
وال�سفافي����ة يف التدقيق والعمل، داعيا 
اىل ان يك����ون اخلب����ري مي����زان احل�ساب 

وعن ال�سواب و�سدق اجلواب.
وتوق����ف �سال����ح يف حف����ل االفط����ار 
ال�سن����وي للنقاب����ة عند العم����ل النقابي 
واالجن����ازات الت����ي حتقق����ت قائال »ان 
واالنظم����ة  واجن����زت  اع����دت  الرام����ج 
واأق����رت،  كتب����ت  واملالي����ة  االداري����ة 
واحل�سابات املعلق����ة منذ العام 2009، 
اعدت واجنزت و�سدق����ت، واملوازنات 
اعتم����دت،  واأق����رت واملكنن����ة  نظم����ت 
وم�ساري����ع تعدي����ل القان����ون والنظ����ام 
الداخل����ي �سيغ����ت و�سلك����ت طريقه����ا 

اليكم". 

مياه بيروت: لتسديد 
بدالت العام 2013

اأعلنت »موؤ�س�سة مياه بريوت وجبل 
لبن���ان« يف بي���ان، انه���ا و�سعت قيد 
التح�سي���ل ج���داول ا�س���دارات العام 
2013 وه���ي تدعو جميع امل�سرتكن 
اىل ت�سدي���د ب���دالت املي���اه املرتتبة 
عليه���م عن الع���ام املذك���ور. ولفتت 
اإىل اأنه���ا »عم���دت اىل خف����س بدالت 
التاأ�سي�س على اال�سرتاكات اجلديدة، 
االعفاء من غرامات التاأخري على بدالت 
اال�سرتاكات العائدة للعام 2012 وما 
قبل���ه لن�سب���ة )90 يف املئ���ة( �رط ان 
يت���م ت�سديدها قبل 2013/12/31، 
تق�سي���ط البدالت املتاأخرة عن الفرتة 
املمت���دة م���ن الع���ام 1996 ولغاي���ة 

تاريخ 2012/12/31 �سمنا«. 

درس مشروع قانون 
االيجار التملكي

تابعت اللجنة الفرعي���ة املنبثقة من 
اللج���ان النيابي���ة امل�سرتك���ة واملكلفة 
در�س م�روع القان���ون املتعلق بااليجار 
التملك���ي اجتماعاته���ا، وعق���دت جل�سة 
ام�س يف جمل�س النواب، عر�ست  خاللها 
مفاهي���م ال�سيا�سة اال�سكاني���ة املتبعة 
التعام���ل  وطريق���ة  خمتلف���ة  دول  يف 
م���ع القط���اع اخلا����س يف ه���ذا املجال، 
وخ�سو�سا ان اللجنة �سبق لها ان عقدت 
لق���اءات عدة مع جتار البن���اء وا�ستمعت 

اىل اآرائهم.
وقررت متابعة در�س امل�روع ومواده 

وادخال التعديالت الالزمة عليه. 

اإفتتح����ت وزارة ال�سياحة يف بلدة نيحا 
الت����ي ت�سكل اجل����زء اجلنوب����ي للمحمية، 
مكتب����ا لال�ستعالم����ات ال�سياحي����ة بادارة 
املحمية، يف �سي����اق الن�ساطات االآيلة اىل 
تطوير وتفعيل عمل حممية اأرز ال�سوف، 
يف احتف����ال ح�رت����ه من����ى فار�����س ممثلة 
وزير ال�سياحة فادي عب����ود، رئي�س جلنة 
املحمي����ة �س����ارل جنيم وروؤ�س����اء بلديات 

وخماتري. 

مكتب للسياحة 
في محمية الشوف

eva.abihaydar@ 
aljoumhouria.com

@evaabihaydar

ايفا أبي حيدر



بات باإمكان الأه���ل والأطفال الآن اأن ي�ستمتعوا بتجربة 
غني���ة باملرح يف "ب���روت �سيت���ي �سنرت"، وذل���ك بف�سل 
اإط����ق م�ساح���ة الرتفيه ل����أولد والتي تق���ع يف ال�سنرتال 

غالريا. 
مّت اط����ق هذه امل�ساح���ة بالتعاون م���ع جمعية ت�سان�س 
وال�سلي���ب الأحم���ر اللبناين،حي���ث ا�ستمت���ع 42 طف�ً من 
ت�سان����س مب�ساه���دة الن�ساط���ات وخمتل���ف امل�ساغل التي 
نظمه���ا مرك���زL'Atelier Art Lounge الفني ل�أطفال 

والبالغني. وق���د ت�سمنت الن�ساطات الت���ي مت تقدميها: 
ال�ستعرا�سات و�سنع الدمى، وتزيني احللويات، والر�سم. 
وقال املدير الأول لدى "بروت �سيتي �سنرت" �سليمان 
م���ّ�ط: "نحر�س على اأن يتمكن الأهل من الت�سوق مرتاحي 
الب���ال لعلمه���م اأّن اأولده���م ب���ني اأي���ٍد اأمين���ة ويتمتعون 
مبختل���ف اأنواع الن�ساط���ات. وتتمحور اأولويتن���ا الأ�سا�سية 
حول تاأمني م�ساحة دافئة وم�سلية وتوؤّمن جواً من الرتحيب 

كافة الأولد واأفراد العائلة". 

تق���ول او�س���اط مطلع���ة على م���ا يجري 
من تعليقات واحادي���ث بني امل�ستثمرين 
القت�س���اد  ان  لبن���ان وخارج���ه  داخ���ل  يف 
اللبناين قد ت�رضّر كثرا من اخفاق املجل�س 
الد�ست���وري بالقي���ام بواجبات���ه. واعتربوا 
اي�س���ا ان هذا الخفاق ال���ذي ظهر جليا يف 
التدخل ال�سيا�سي الفا�س���ح لعرقلة ومنع 
اكتم���ال الن�س���اب القان���وين لجتماع���ات 
جمم���ل  عل���ى  ين�سح���ب  ق���د  املجل����س 
الق�س���اء اللبن���اين، وبالتايل عل���ى م�سالح 
امل�ستثمري���ن الجان���ب اول ب���اأول الذي���ن 
يحتاج���ون للطماأنة باأن القان���ون هو الذي 
ي�س���ود يف لبنان وه���و الذي �س���وف يكون 
ملجاأه���م يف ح���ال ا�سطره���م الم���ر اللجوء 
اىل القان���ون للبت يف نزاعات قد تن�ساأ عن 
عملهم عل���ى ال�ساحة اللبنانية. هذا املرجع 
القانوين الذي يحتل ال�سدارة على م�ستوى 
حماية م�ساحلهم وثرواتهم امل�ستثمرة يف 
لبن���ان والتي قد يرغب���ون يف توظيفها يف 
امل�ستقبل. ويبدو ان م�سداقية الب�د على 
امل�ست���وى ال�ستثماري قد تلقت �رضبة قد 
تكون �سبه قا�سي���ة ل��ستثمارات الكبرة 

التي كانت تتجه نحو لبنان. 
يعت���رب الكث���ر م���ن القت�سادي���ني ان 
وقانوني���ة  ق�سائي���ة  جه���ة  ارف���ع  تخّل���ي 
يف لبن���ان ع���ن القي���ام بواجبه���ا القانوين 

والوطني قد ار�سل ا�سارات �سلبية جدا اىل 
العامل اخلارج���ي، وخ�سو�س���ا القت�سادي 
واملايل منه. وبه���ذه ال�رضبة اجلديدة يبدو 
ان القت�ساد اللبناين يرتّنح بقوة ويحتاج 
اىل اي جرعات دعم ا�ستثنائية من اجلهات 
الد�ستوري  الق�سائية وخ�سو�سا املجل�س 
نف�س���ه واجلهات الت���ي وقف���ت وراء عدم 
الم���ور  ت�سوي���ب  واملطل���وب  انعق���اده. 
واع���ادة ار�سال ا�س���ارات ُمقنعة ل�ستعادة 
امل�سداقي���ة واع���ادة ماء الوج���ه اىل لبنان 

وم�سوؤوليه.

السوق اللبنانية

تراجع حجم الت���داول يف بور�سة بروت 
الر�سمي���ة ام����س اىل ح���د الرك���ود ليبل���غ 
دولرا   201048 قيمته���ا  �سهما   17791
امركي���ا. وجرى ام�س تبادل 34 عملية بيع 
و�رضاء تناولت �سهم���ني فقط ارتفع �سهم 

وتراجع ال�سهم الخر.
ام���ا ال�سهم ال���ذي ارتفع ف���كان ل�رضكة 
�سوليدي���ر الفئ���ة )ب( ال���ذي زاد بن�سب���ة 
11.25 دولرا، وتراجع  0.26 يف املئة اىل 
�سعر ا�سهم الفئة )اأ( لل�رضكة نف�سها بن�سبة 
11.27 دولرا، وذلك  0.96 يف املئ���ة اىل 
م���ع ت���داول 9487 �سهما م���ن الفئة )ب( 
و8.304 �سهم���ا م���ن الفئ���ة )اأ(. ويف ختام 
التداولت ام�س، تراجعت القيمة ال�سوقية 
اىل  املئ���ة  يف   0.09 بن�سب���ة  للبور�س���ة 
10.552 ملي���ار دولر. اما يف �سوق القطع 
املحلي���ة فجرى تب���ادل ال���دولر المركي 
عل���ى 1514 لرة مع ا�ستمرار حال الرتقب 

واحل���ذر يف او�ساط امل�ستثمرين عموما اىل 
م����رضف لبنان املرك���زي. فاأقفلت ال�سعار 
الر�سمي���ة للدولر ام����س اي�سا على 1501 
ل���رة لل����رضاء و1514 ل���رة للمبي���ع وعلى 

ال�سعر الو�سطي املعلن 1507.50 لرة.

اسواق الصرف العالمية

انخف�ست ا�سعار ����رضف اليورو ام�س يف 
ال�سواق العاملية مقابل الدولر المركي 
بعد ان قال رئي�س البنك املركزي الوروبي 
ماري���و دراغي ان ا�سعار الفائدة يف منطقة 
الي���ورو �س���وف تبق���ى عل���ى م�ستوياته���ا 
املنخف�سة لفرتة زمني���ة ا�سافية. وتراجع 
الي���ورو اي�س���ا مقاب���ل غالبي���ة العم����ت 
الرئي�سية الخرى م���ع التوقعات با�ستمرار 
خماطر تباط���وؤ القت�ساد الوروبي. وتلقى 
الدولر المركي من جهة اخرى دعما قويا 
ام�س م���ن تراجع طلبات العانة من البطالة 
يف الولي���ات املتح���دة المركية 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 
الجنبي���ة على ح�ساب ال�سن���دات اليابانية. 
اىل  املئ���ة  يف   0.53 الي���ورو  وانخف����س 
1.323 دولر، وزاد الدولر 0.73 يف املئة 
اىل 0.9329 فرن���ك �سوي����رضي. كما ارتفع 
الدولر المركي بن�سبة 1.50 يف املئة اىل 

99.33 ينا.

االسهم العالمية

جت���اوز موؤ�رض �ستاندر اند بورز المركي 
ام����س حاج���ز ال���� 1700 نقطة م���ع مراهنة 
امل�ستثمري���ن عل���ى ا�ستم���رار �سيا�س���ات 
التحفي���ز القت�سادي يف الوليات املتحدة 
المركية. وبع���د تراجع طلبات العانة من 
البطالة المركية اىل ادنى م�ستوى �سّلها 

يف خم�س �سنوات.
ام����س، كان  ويف ت���داولت بع���د ظه���ر 
املوؤ����رض املذكور قد زاد 1.08 يف املئة اىل 
1703.95 نقط���ة. كما زاد موؤ�رض داو جونز 
 15644.50 اىل  املئ���ة  يف   0.94 بن�سب���ة 
نقط���ة. وارتف���ع موؤ����رض نا�س���داك املجم���ع 
 3666.88 اىل  املئ���ة  يف   1.12 بن�سب���ة 
نقطة. وارتفعت ال�سه���م الوروبية بدعم 
م���ن ارباح امل�س���ارف يف الرب���ع الثاين من 
الع���ام، وذل���ك لليوم الرابع عل���ى التوايل. 
وزاد موؤ����رض فوت�س���ي الربيط���اين بن�سب���ة 
0.81 يف املئة اىل 6674 نقطة. كما ارتفع 
موؤ�رض داك�س الملاين بن�سبة 1.56 يف املئة 
اىل 8450.45 نقط���ة. وارتفع���ت ال�سهم 

ال�سيوي���ة بدعم م���ن تقاري���ر ايجابية عن 
القت�س���اد يف ال�سني فاقف���ل موؤ�رض نيكي 
اىل  املئ���ة  يف   2.47 مرتفع���ا  طوكي���و  يف 
14005.80 نقط���ة وزاد موؤ����رض هانغ �سنغ 
يف هونغ كون���غ بن�سب���ة 0.94 يف املئة اىل 

22088.80 نقطة.

الذهب والنفط

كان الذهب م�ستقرا على م�ستوى 1313 
دولرا ل�ون�سة ام����س بعد الظهر، يف حني 
ارتفع���ت ا�سع���ار الف�سة بن�سب���ة 0.32 يف 
املئة اىل 19.69 دولرا ل�ون�سة. وتقلبت 
ا�سع���ار الذه���ب ب���ني الرتف���اع والهبوط 
بتاأثر من ارتفاع الدولر المركي من جهة 
اوىل، واملراهن���ات على ا�ستمرار �سيا�سات 
التحفيز القت�س���ادي يف الوليات املتحدة 
المركي���ة من جهة ثاني���ة. لكن التوقعات 
العامة للذهب يف امل�ستقبل املنظور تبقى 

غر م�سجعة عموما.
يف  العاملي���ة  النف���ط  ا�سع���ار  كان���ت 
نيويورك ام�س بع���د الظهر مرتفعة بن�سبة 
2.60 يف املئة اىل 107.76 دولر للربميل. 
كم���ا زادت يف الوق���ت عينه ا�سع���ار مزيج 
نفط برنت اخلام يف اوروبا بن�سبة 1.35 يف 
املئة اىل 109.15 دولر للربميل. وتلقى 
النف���ط دعما ام����س من توقع���ات ا�ستمرار 
�سيا�س���ات حتفيز القت�س���اد ومن حت�ّسن 
التقارير يف ال�سني اي يف اكرب اقت�سادين 

وم�ستهلكني للنفط يف العامل. 

... وللمجلس 
الدستوري تداعياته 

على اإلقتصاد

مساحة ترفيهية لألوالد في »بيروت سيتي سنتر«

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.

دور القضاء اساسي في تشجيع االستثمار)ريشار سمور(

اقتصاد 12

مرصد

ووترفرونت سيتي يحث 
المغتربين على العودة

ق���ام فريق عم���ل ووترفرون���ت �سيتي 
بزيارة العدي���د من املناط���ق التي ينت�رض 
فيه���ا املغرتب���ون اللبناني���ون منه���ا اأبو 
ظب���ي، لغو����س واأبيدج���ان، ليحثهم على 
جمتم���ع  اإط���ار  يف  وطنه���م  اإىل  الع���ودة 

يفخرون بالنتماء اإليه. 
وعرف���ت الن�ساط���ات الث�ث���ة التي مت 
تنظيمها هناك جناحا كبرا يف ظل ح�سور 
ع���دد كبر م���ن ال�سخ�سي���ات التي كانت 

مهتمة بعر�س امل�رضوع. 
وقال املدير العام مل�رضوع ووترفرونت 
�سيتي �سام���ر ب�ساط: "لدينا اإلتزام طويل 
الأم���د يف املنطق���ة ونح���ن نوؤم���ن مبناعة 
خا����س  وب�س���كل  اللبن���اين،  القت�س���اد 
القط���اع العق���اري نظرا لتاريخ���ه ومتتعه 
بال�ستقرار الدائم وارتفاع العائدات على 
ا�ستثماراته. ولذلك، اأردنا اأن نو�ّسع دائرة 
اهتمامن���ا اإىل اأبع���د م���ن الوط���ن لت�سمل 
اللبناني���ني يف اأنحاء خمتلفة من العامل من 

اأجل حثهم على ال�ستثمار يف بلدهم".
اللبناني���ني  ان امل�سرتي���ن  ي�س���ار اىل 
ي�سكل���ون ن�سب���ة 90 يف املئة م���ن اإجمايل 
املالكني يف املرحل���ة الأوىل من امل�رضوع. 
وقد حقق���ت املرحلة الأوىل م���ن امل�رضوع 
الت���ي مت اإط�قها يف حزيران 2011 ن�سبة 
مبيع���ات و�سل���ت اإىل 70 يف املئ���ة، م���ع 
ت�سجيل 320 مليون دولر كقيمة اإجمالية 

لها. 

تراجع الحركة 
في بورصة بيروت 

إلى حد الركود

وزير البيئة يدعو 
إلى التصّدي للحرائق

ا�س���در وزي���ر البيئ���ة ناظ���م اخل���وري 
ام����س، نداء اىل املواطن���ني واملوؤ�س�سات 
لأن تك���ون يف اأعل���ى جهوزي���ة ممكنة من 
اجل الت�سدي خلط���ر احلرائق الذي يهّدد 
راأ�سمال لبن���ان الول اي الحراج والرقعة 
اخل�رضاء. ونا�سدت وزارة البيئة املواطنني 
عدم ا�رضام النار او ا�ستعمال املفرقعات 
وغرها من م�س���ادر ال�ستعال، مثل رمي 
ال�سجائ���ر والقواري���ر الزجاجية يف الحراج 
وحميطه���ا او حماول���ة اح���راق النفايات، 
وذل���ك لتفادي اندلع احلرائ���ق والق�ساء 
عل���ى الرثوة احلرجي���ة، ا�ساف���ًة اىل اب�غ 
الدف���اع املدين فور م�حظ���ة اأي حريق او 
دخان عل���ى الرق���م: 242650/70 و/او 
اجلي����س اللبناين على الرق���م: 1701 و/

او اب�غ اقرب مركز ل�أحراج يف املنطقة.
تك���ون  ان  البلدي���ات  نا�س���دت  كم���ا 
جمهًزة وان تقوم بتاأم���ني م�سادر املياه 
لعنا����رض الدف���اع املدين. ويف ح���ال وجود 
�رضط���ة بلدية لديه���ا ان يقوموا بدوريات 
يف حمي���ط الح���راج يف ه���ذه الق���رى خ�ل 
ه���ذه الف���رتة م���ن ال�سي���ف، وان تكثف 
ه���ذه الدوريات خا�سًة 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�س���دت وزارة البيئ���ة قيادة 
اجلي�س اللبناين واجهزة الدفاع املدين ان 
تكون خ�ل هذه الفرتة على اعلى درجات 

التاأهب. 
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هي العقبة يف عملية تثبيت ه�ؤالء العمال.
- ت�ؤك����د النقاب����ة اأحقي����ة التدبري الذي 
رئي�����س  ع����ر  امل�ؤ�س�س����ة  اإدارة  اتخذت����ه 
جمل�����س االإدارة - املدير الع����ام واملتعلق 
با�ستخ����دام اآالت �سب����ط ال����دوام لت�ف����ري 

االنتظام العام يف امل�ؤ�س�سة.
- تنا�س����د النقابة رئي�����س جمل�س اإدارة 
امل�ؤ�س�سة واع�ساء املجل�س ووزارة الطاقة 
واملياه وجميع امل�س�ؤولني اتخاذ التدابري 

الالزمة حلفظ االأمن على مداخل امل�ؤ�س�سة 
للعم����ال  واخل����روج  الدخ�����ل  ل�سم����ان 
وامل�ستخدم����ني، حفاظ����ا عل����ى كراماتهم، 
وحت����ّذر من تكرار ما ح�سل �سابقا ويح�سل 
حالي����ا الأنه مل يع����د مقب�����ال اأن يبقى عمال 
امل�ؤ�س�س����ة وم�ستخدم�ها وكراماتهم مك�رس 

ع�سا.
ختم البي����ان: "لذلك تدع� النقابة جميع 

العم����ال وامل�ستخدمني لال�رساب والت�قف 
عن العمل وعدم احل�س�ر اإىل كل مديريات 
امل�ؤ�س�س����ة ودوائرها عل����ى جميع االأرا�سي 
اللبنانية الي�م اجلمعة، با�ستثناء العاملني 
يف اال�ستثمار يف معامل االإنتاج ويف حمطات 
التح�ي����ل الرئي�سي����ة. وحذرت اأن����ه يف حال 
عدم فك االأغالل ع����ن ب�ابات امل�ؤ�س�سة يف 

مهلة اأق�ساها �سباح غد ال�سبت، �ست�سطر 
النقاب����ة اىل عقد جل�س����ة ا�ستثنائية �سباح 
الي�����م نف�سه التخ����اذ خط�����ات ت�سعيدية 

و�س�ال اىل اال�رساب املفت�ح". 

في الشمال 

م����ن جهة اأخ����رى، نف����ذ مياوم����� كهرباء 

لبن����ان اعت�ساما يف دوائر البق����اع ال�سمايل 
وبعلبك ورياق وراأ�س بعلبك والهرمل .

ومت اقفال الدوائ����ر واالعت�سام امامها 
حت����ى ا�سعار اآخ����ر واىل حني ع�����دة املدير 
الع����ام كمال حاي����ك عن املذك����رة االدارية 
التي ق�س����ت بالتعاقد م����ع 200 عامل مع 

كهرباء لبنان. 

اإنه����م املياوم�����ن جم����دداً. �سحي����ح ان 
اال�سباب هذه املرة تغريت لكن اال�سل�ب 

املعتمد بقي نف�سه.
�سباح ام�����س، جلاأ عدد م����ن املياومني 
وعمال غب الطل����ب اىل اإقفال كل مداخل 
م�ؤ�س�س����ة كهرب����اء لبنان-ك�رني�س النهر 
اىل  الدخ�����ل  م����ن  ال�سي����ارات  ومنع�����ا 
امل�ؤ�س�سة احتجاجا على قرار املدير العام 
للم�ؤ�س�سة كمال احلاي����ك الذي كان طلب 
من 470 مياوما، والذين انتهت عق�دهم 
ت�سجي����ل  االرب����ع،  ال�����رسكات  اح����دى  م����ع 
ح�س�ره����م يف ال����دوام كاأج����راء م�ؤقتني". 
كم����ا عمد البع�س منهم اىل احراق حاويات 
النفاي����ات واالطارات اأمام املدخل البحري 

للم�ؤ�س�سة يف ك�رن�س النهر. 
تعليقاً عل����ى هذه االح����داث املتكررة، 
اأ�سدرت م�ؤ�س�سة كهرب����اء لبنان بيان جاء 
فيه:"تعقيبا على هذا التحرك الذي يق�م 
به بع�س عمال غ����ب الطلب ال�سابقني من 
اإقف����ال ملداخ����ل م�ؤ�س�س����ة كهرب����اء لبنان 
احتجاجا، كما يدع�ن، على اقرتاح املراقبة 
العامة يف امل�ؤ�س�سة امل�افق عليه من قبل 
املدي����ر الع����ام بالطل����ب اإىل 470 مياوما 
ت�سجي����ل ح�س�ره����م عل����ى االآالت اخلا�سة 
ت��س����ح  م�قت����ني،  كاأج����راء  بامل�ؤ�س�س����ة 

م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ما يلي:
- اإن ما �سبق ذكره عار كليا من ال�سحة.
- يف م����ا يتعل����ق بالعم����ال املذك�رين، 
ف����اإن العقد امل�قع يف �ساأنهم مع املتعهد 
�رسكة ترايك�م حتت ا�سم "يد عاملة داعمة 
للم�ؤ�س�سة" انتهى اأم�س، وبالتايل، عمدت 
ال�رسك����ة اإىل ا�سرتج����اع اآالت �سبط الدوام 

التابعة لها.
- بانتظ����ار م�افق����ة وزارت����ي الطاق����ة 
واملياه واملالية عل����ى العقد مع املتعهد 
اجلديد ال�رسكة املتحدة لل�سناعة والتجارة 
واملق����اوالت، واف����ق املدي����ر الع����ام على 
اق����رتاح املراقب����ة العام����ة باعتم����اد اآالت 
�سبط الدوام التابعة للم�ؤ�س�سة الحت�ساب 
�ساعات الدوام "لليد العاملة الداعمة" كما 
ه� وارد يف ن�س االقرتاح، ريثما ي�ستقدم 
املتعهد اجلديد االآالت اخلا�سة به ل�سبط 

الدوام.
- مّت اتخ����اذ االإج����راء املذك�����ر حفاظ����ا 
عل����ى ح�سن �سري العم����ل واالن�سباط داخل 
امل�ؤ�س�س����ة وعلى امل����ال الع����ام، بحيث ال 
يقب�����س اأي عامل اأجره م����ن دون اأن يح�رس 
اإىل امل�ؤ�س�س����ة ويق�م بامله����ام املطل�بة 

منه. 

بيان نقابة العمال

بدورها، اأ�س����درت نقابة عمال م�ؤ�س�سة 
كهرباء لبنان وم�ستخدميها بيانا جاء فيه: 
"ف�جئ����ت نقابة عم����ال م�ؤ�س�س����ة كهرباء 
لبن����ان وم�ستخدم�ه����ا، كما ف�ج����ئ عمال 
ب�ابات  باإقفال  وم�ستخدم�ه����ا  امل�ؤ�س�سة 
امل�ؤ�س�س����ة ووج�����د الق�����ى االأمني����ة على 

مداخلها مع عبارة "ممن�ع الدخ�ل".
عل����ى  حر�سن����ا  م����ن  وانطالق����ا  لذل����ك 
املرفق الع����ام وحفاظا على كرامة العمال 
وامل�ستخدم����ني، ف����اإن النقاب����ة ق����ررت ما 

ياأتي:
- اإن النقاب����ة كان����ت وال تزال و�ستبقى 
مع اأي مطلب عم����ايل حمق وعلى االأرا�سي 
اللبناني����ة كاف����ة، فكي����ف اإذا كان لعم����ال 

يعمل�ن مل�سلحة م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان.
- ت�ستغ����رب النقاب����ة اإقف����ال ب�اب����ات 
امل�ؤ�س�سة واإح����راق الدواليب ومنع العمال 
وامل�ستخدم����ني م����ن مزاول����ة عملهم بني 
احلني واالآخر وكاأن م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان 

لبح����ث  ال�س����ري  "املرك���ز  ك�س���ف 
ال�سيا�س���ات" يف تقريره عن الربع االأول 
من الع���ام احلايل لالأح���داث يف �س�رية، 
اأن 2.3 ملي����ن �س�ري خ����رسوا اأعمالهم 
منذ بداية االأزمة حت���ى االآن، م�سريا اإىل 
اأن ن�سبة البطال���ة ارتفعت اإىل 48.8 يف 

املئة.
وبح�سب التقرير الذي اأقامه املركز، 
بالتع���اون م���ع وكال���ة غ����ث وت�سغيل 
"االأون���روا"،  الالجئ���ني الفل�سطيني���ني 
بلغ "ع���دد العاطلني ع���ن العمل الكلي 
2.965 ملي����ن �سخ�س، كم���ا بلغ عدد 

العاملني 3.112 ملي�ن عامل".
"االحتاد العام لنقابات  وكان رئي�س 

العم���ال" �سعبان ع���زوز ك�س���ف ال�سهر 
اجل���اري، اأن���ه يعتق���د اأن ع���دد العمال 
الذي���ن فق���دوا عمله���م خ���الل االأزم���ة 
ال�س�ري���ة حتى االآن، بل���غ نح� 3 ماليني 
عامل، نافياً االأرق���ام التي يتم تداولها 

خالفاً لذلك.
وك�س���ف تقري���ر �س���در اأي�س���ا ع���ن 
ال�سيا�سات"  لبح����ث  ال�س�ري  "املركز 
يف �سب���اط املا�س���ي، اأن ع���دد الذي���ن 
فق���دوا وظائفهم خالل عامي االأزمة من 
"الع�سري االأغنى" اأي نخبة العاملني بلغ 
نح� ن�سف ملي����ن �سخ�س، وهذا الرقم 
م���ن اأ�س���ل ع���دد العم���ال الفعليني يف 
�س�رية وه� 3.5 ملي�ن �سخ�س بح�سب 

"املكتب املركزي لالإح�ساء".
كم���ا ق���ّدر تقري���ر للمرك���ز نف�سه يف 
حزيران املا�س���ي، عدد ال�س�ريني ممن 
هاج���روا ط�ع���اً ب�سب���ب االأح���داث التي 

»كهرباء لبنان« في قبضة المياومين مّرة أُخرى

2.3 مليون سوري خسروا أعمالهم منذ بداية األزمة

أقفل عدد من المياومين أمس مداخل مؤسسة كهرباء لبنان 
واحرقوا االطارات أمام مدخلها البحري احتجاجًا على اقتراح مدير 
عام المؤسسة كمال حايك المراقبة العامة للمياومين باعتماد آالت 

ضبط الدوام التابعة للمؤسسة. اما نقابة عمال المؤسسة فأكدت 
على أحقية قرار حايك وأعلنت اليوم اضرابًا مطالبة بحفظ األمن 

على أبواب المؤسسة.

أمن مؤسسة الكهرباء سائب )ريشار سمور(

هجرة 1.3 مليون سوري في حزيران)رويترز(

13اقتصاد

نقابة العمال رفضت 
تصرفات المياومين 

ودعت الى اضراب اليوم

نسبة البطالة 
إرتفعت 

إلى 48.8 في المئة
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صحناوي: »اإلتصاالت« أملنا في التقاط الفرص الضائعة
راأى وزير االت�ساالت يف حك�مة 

ت�رسيف االعمال نق�ال �سحناوي، انه »يف 
ظل االأو�ساع ال�سائدة وهجرة �سبابنا، 

اإننا بحاجة اإىل ما يعطينا االأمل، وقطاع 
االإت�ساالت ه� من القطاعات القليلة 

التي تعطينا هذا االأمل يف التقاط 
الفر�س ال�سائعة ويف م�ستقبل مزدهر 
للبنان ويف اقت�ساد رقمي ي�سارك فيه 

�سبابنا، وذلك رغم كل ال�سع�بات 
واملعارك التي ُتخا�س يف وجهنا«. 

وقال، خالل افطار  �رسكة »األفا«، ي�اكب 

لبنان التطّ�ر التكن�ل�جي احلا�سل 
عاملياً، اأنتم اأهل االإعالم اأكرث َمن 

يعلم كيف ي�سري العامل ومدى �رسورة 
م�اكبتنا لهذا التط�ر ال�رسيع احلا�سل، 

ما يحّتم علينا اأن نك�ن جزءاً منه كي 
ال ي�سبقنا القطار. ومن اأبرز معامل 

م�اكبتنا لهذا التط�ر ال�رسيع »اخلدمة 
اجلديدة التي �سيعلن عنها امل�سّغالن 

قريباً واملتعلقة باجليل الرابع على 
اله�اتف الذكية بعد االأل�اح االإلكرتونية 

. DONGLES��وال )Tablets(

اأ�ساف: ل�ال اإطالقنا للجيلني الثالث 
والرابع، ملا كنا قادرين على م�اكبة 

التطّ�ر التكن�ل�جي احلا�سل يف 
القطاعات االأخرى، فقطاع االإت�ساالت 

قطاع رئي�سي وه� بكل ب�ساطة العم�د 
الفقري الذي تعتمد القطاعات االأخرى 

عليه، وعلى راأ�سها قطاع االإعالم. وميلك 
لبنان كل االإمكانات والطاقات الب�رسية 

املطل�بة كي يك�ن من�ّسة اإعالمية 
واإقت�ساداً رقمياً، وه� ما نعمل عليه 

ليالً نهاراً يف وزارة االإت�ساالت. 

ت�سهده���ا �س�ري���ا بنح���� 1.33 ملي����ن 
مهاجر، وذلك بناء على م�ؤ�رس اعتمد عليه 

التقرير.
وبل���غ ع���دد العاطلني ع���ن العمل يف 

�س�ري���ة حت���ى نهاية الع���ام 2012 نح� 
2.653 ملي����ن �سخ�س، يف حني ارتفع 
الرقم وو�س���ل اإىل 2.965 ملي�ن عاطل 
عن العمل خ���الل الرب���ع االأول من العام 

احل���ايل، بح�سب التقري���ر، م�سريا اإىل اأن 
ح����ايل 300 األ���ف عام���ل، ان�سم����ا اإىل 
�سف����ف العاطل���ني يف الرب���ع االأول من 

هذا العام. 
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المرصد: ُمعارضون 
لـ»النظام« أطلقوا 

صواريخ على الُمستوَدع
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�أّكدت م�صادر طّبية يف مدينة حم�ص للمر�صد، �أنَّ 
"ما ال يقّل ع����ن 40 �صخ�صاً لقو� م�رصعهم و�أ�صيَب 
نح����و 100 �آخري����ن �إث����ر �نفج����ار يف خم����زن للذخرية 
يف حم�����ص"، ُم�ص����ريًة �إىل �أّن �أعد�د �لقتل����ى ُمر�ّصحة 
للإرتف����اع نظ����ر�ً �إىل �حلال �حلرج����ة لبع�ص �جلرحى، 
����ح �أن يكونو� حتت  ف�صلً ع����ن وجود مفقودين ُيرجَّ
�أنقا�����ص �ملخزن". و�أو�ص����ح �ملر�ص����د �أّن "�الإنفجار 
وَق����َع بعَد �صقوط قذ�ئف على �أحي����اء �لنزهة وو�دي 
�لذهب وعكرمة، وُيعتقد �أنَّ ُمقاتلني ُمعار�صني ُهم 

َمن �أطلقوها".
من جهت����ه، ذكر طبي����ب يف َحّي عكرم����ة ل�"وكالة 
����ة" �أنَّ "40 �صاروخ����اً م����ن ن����وع  �ل�صحاف����ة �لفرن�صيَّ
غ����ر�د �أُطلق����ت من َح����ّي �لوع����ر �لذي ُي�صيط����ر عليه 
ُمقاتل����و �مُلعار�ص����ة، عل����ى ُم�صت����ودع �لذخ����رية يف 
َح����ّي و�دي �لذه����ب"، الفت����اً �إىل �أنَّ "بع�صها �صقط 

و�دي  يف  �صكنّي����ة  مناط����ق  يف 
�لذهب وعكرمة وَحّي �لزهر�ء". 
�الإنفج����ار�ت  �أّن  �إىل  و�أ�ص����ار 
�مُلتلحق����ة �أّدت �ىل "�صق����وط 
قتلى و�إ�صاب����ة �آخرين وتدمري 
����ة بالكام����ل، وقد  �أبني����ة �صكنيَّ
�أّي م����دين م����ن �الإقرت�ب  ُمن����ع 
لعمل  ت�صهي����لً  �ملنطق����ة،  من 

�مُل�صعفني ورجال �الإطفاء".
وب����ثَّ نا�صطون ُمعار�صون عل����ى �الإنرتنت �أ�رصطة 
ُم�ص����وَّرة ُتظه����ر �حلجم �لهائل للدم����ار يف �ملنطقة. 
ويف �أح����د هذه �الأ�رصطة، يظهر من بعيد دخان �أبي�ص 
ر ي�����رصخ "حم�ص ت�صتع����ل عن بكرة  كثي����ف، وُم�صوِّ

�أبيها )...( �الأحياء �لعلوّية ت�صتعل".
وفج����اأة، ُيكن روؤي����ة كتلة لهب كب����رية ُير�فقها 
�صوت �نفج����ار �صخم وت�صاعد دخ����ان �أ�صَود كثيف 

غّطى م�صاحات و��صعة يف �الأفق.
وتاأتي هذه �الإنفجار�ت بعَد ثلثة �أّيام من �صيطرة 
ة عل����ى َحّي �خلالدّي����ة �ملحوري يف  �لق����وَّ�ت �لنظاميَّ
�صم����ال حم�ص، �ملدين����ة �لتي يعتربه����ا �لنا�صطون 

�مُلعار�صون "عا�صمة �لثورة" �صّد �لنظام.
����ة ��صتع����ادة �ملعاقل  وحُت����اول �لق����وَّ�ت �لنظاميَّ
�مُلتبّقية مُلقاتلي �مُلعار�صة يف مدينة حم�ص، حيث 
�أف����اَد �ملر�صد �أم�����ص عن "ق�صف عني����ف على �أحياء 
�ملدينة �لقدية، حيث ُقتل مدنّيان، �أحدهما طفل، 
بينم����ا تدور ��صتب����اكات عنَد �أطر�فه����ا بني �لقّو�ت 
�لنظامّي����ة و�مُلعار�ص����ة".  وو��صل����ت تل����ك �لقّو�ت 
ة يف ُميط دم�ص����ق، حيث وّثقت  َحملته����ا �لع�صكريَّ
�صبك����ة "�صانا �لثورة" َمقتل �أك����ر من 100 �صخ�ص 
يف جمزرة �لطو�حني يف ريف �لعا�صمة، و�أفادت عن 
ق�صف َجّوي وباملد�ف����ع و�صو�ريخ "�أر�ص - �أر�ص" 

على هذه �ملنطقة.
ويف �إدلب �صم����ال غرب �لبلد، ق�صف����ت �لقّو�ت 
رة، فيما  ����ة مناطق ع����ّدة بالرب�مي����ل �مُلتفجِّ �لنظاميَّ
ق����ال نا�صط����ون �إّن "�جلي�����ص �ل�صوري �حُل����ّر ُيحاول 
�ل�صيطرة عل����ى ثكنة �ملهل����ب �لع�صكرية يف مدينة 

حلب". 

»النصر«

�إىل ذل����ك، �أب����دى �الأ�ص����د �ل����ذي حّقق����ت قّو�ت����ه 
�خرت�ق����ات ميد�نّي����ة يف �ل�صهري����ن �ملا�صيني �صّد 
�مُلقاتل����ني �مُلعار�ص����ني، "ثقت����ه يف �لن�����رص �ص����ّد 
�الإره����اب". وق����ال: "لو مل نك����ن و�ثقني م����ن �لن�رص 
ملا �صمدن����ا و��صتمرينا بعَد �صنَتني على �لعدو�ن"، 
وذلك يف كلمة وّجهها �إىل �لقّو�ت �مُل�صلّحة مُلنا�صبة 
عيد �جلي�����ص. و�أ�صاف: "ثقتي فيكم كبرية و�إياين 

بقدرتك����م عل����ى �الإ�صط����لع باملهم����ات �لوطني����ة 
�مُللق����اة عل����ى عاتقكم، وق����د �أظهرمت وم����ا تز�لون 
�صجاع����ة نادرة يف ماربة �الإره����اب، و�أذهلتم �لعامل 
ب�ُصمودك����م وُقدرتكم على حتقي����ق �الإجناز�ت �صّد 

�أ�رص�ص حرب همجّية �صهدها �لتاريخ �حلديث".
وتفّق����َد �الأ�صد �لقّو�ت �لنظامّي����ة يف مدينة د�ريا 
جن����وب غ����رب دم�ص����ق، و�لتي 
ُي�صيط����ر �لنظ����ام عل����ى غالبّية 
�أف����اد  م����ا  ح�ص����ب  �أجز�ئه����ا، 
�ل�صوري.  �لر�صم����ي  �لتلفزيون 
�لرئا�ص����ة  �صفح����ة  وعر�ص����ت 
�ل�صورّي����ة عل����ى "فاي�صب����وك"، 
�صورة جانبّي����ة للأ�صد ُم�صافحاً 
�أحد عنا�����رص �جلي�ص �لذي وقف 
�إىل جانب����ه ع�صك����ري �آخ����ر. كذلك، ب����دت يف �ل�صورة 
دة �صكينة"  الفتًة ُت�صري �إىل جهة "مقام ومرقد �ل�صيِّ
ُق����رب مبن����ى �صكني قي����َد �الإن�ص����اء بدت علي����ه �آثار 

قذ�ئف.
وعر�ص����ت �ل�صفحة الحقاً �صورَت����ني �إ�صافّيَتني، 
ث����اً �إىل جنود، ويف  يظه����ر �الأ�ص����د يف �إحد�هم����ا ُمتحدِّ
�الأخ����رى يجول يف َح����ّي و�صط �لدم����ار برفقة �صابط 
وجن����ود وُمر�فق����ني يرت����دون ملب�ص مدنّي����ة. وقال 
�الأ�صد خ����لل زيارت����ه: "مل ي�صتطع �لع����دّو قتَل عّزة 
�ل�صورّي����ني و�صجاعته����م، عل����ى رغ����م كّل ماوالته 
ه����و وُكّل َمن يق����ف ور�ءه، الأّنه َوَج����َد جي�صاً ال يعرف 
�لهزية و�خلوف". و�أ�ص����اف: "جي�صنا �صّبب �لرعب 
للإرهابّي����ني وحمى �لوطن منه����م وال يز�ل"، ُمعترب�ً 

له����ا �لتاريخ،  ����ات �لق����ّو�ت �لنظامّية ُي�صجِّ �أّن "عمليَّ
وب����ات �لع����امل كل����ه يتح����ّدث عنه����ا". وتاب����ع: "كان 
�صعارك����م د�ئماً وط����ٌن، �����رصف و�إخل�ص، وه����ا �أنتم 

تد�فعون عن �لوطن و�رصفه باإخل�ص".

شامانوف

ويف موق����ف الف����ت، �أعل����ن قائ����د ق����ّو�ت �الإنز�ل 
�جل����ّوي �لرو�صّية �لفري����ق �أّول فلديري �صامانوف، 
�إ�صتع����د�ده للتوّج����ه �إىل �صوريا، �رصط تو�ف����ر �إر�دة 
�صيا�صّي����ة لدى �لرئي�ص فلدي����ري بوتني و�الإّتفاق 
م����ع جمل�����ص �الأم����ن �ل����دويل عل����ى كاف����ة �مل�صائل 
�مُلتعّلق����ة بخطوة كه����ذه. و�أو�صح: "ج����اء يف وثائق 

يح����ّق  ال  �أّن����ه  �الأم����ن،  جمل�����ص 
�لع�صوي����ة  �لد�ئم����ة  لل����دول 
يف �ملجل�����ص �إر�ص����ال وح����د�ت 
�ىل  �مُل�صّلح����ة  قّو�ته����ا  م����ن 
مناط����ق �لنز�ع����ات �ملتو�صطة 
�أّن  �إىل  و�أ�ص����ار  و�ل�صدي����دة". 
"�إحدى �ملهّم����ات �ملوكلة �ىل 

ق����ّو�ت �الإنز�ل �جلوي، �مُل�صاهم����ة يف �إجلء �لعاملني 
يف �ل�صف����ار�ت �لرو�صّي����ة من �ملناط����ق �ل�صاخنة �إذ� 

�قت�صت �ل�رصورة ذلك".

إرجاء

و�صط هذه �لتطّور�ت، �أرجاأ �الإئتلف �إجتماعاً كان 
ُمقّرر�ً عقده غد�ً وبعَد غد يف ��صطنبول، للعمل على 
ثة باإ�صم  تاألي����ف ُحكومة �إنتقالّي����ة. وقال����ت �مُلتحدِّ

�الإئتلف �صاره كركور: "ل����ن ُيعَقد �جتماع يف نهاية 
هذ� �الأ�صب����وع"، فيما �أو�صح ع�صو �آخر يف �مُلعار�صة 
ه حّتى �الآن دعوة الأع�صاء  طالباً �إغفال ��صمه: "مَل ُتوجَّ
ة،  �مُلعار�ص����ة للُم�صاركة يف �جتماع �جلمعّية �لعموميَّ
ونح����ن ال ن����ز�ل جنم����ع �ل�ِص����رَي �لذ�تي����ة للُمر�ّصحني 

ملن�صب حكومي، و�صنحتاج وقتاً لدر�صها".
وتتي����ح �حلكوم����ة �مُلَوّقتة متثي����ل �مُلعار�صة يف 
�ملحاف����ل �لدولية و"�نتز�ع �رصعّي����ة �الأ�صد"، وفَق ما 

يقول م�صوؤول يف �الإئتلف.
عل����ى �صعيد �آخ����ر، �أعل����ن رئي�ص �الإئت����لف �أحمد 
�جلربا عقب لقائه �أمري قطر �ل�صيخ متيم بن حمد �آل 
ثاين �أم�ص يف �لدوح����ة، �أّن "�مُلعار�صة لن تتفاو�ص 
مع �لنظام حّتى ي�صبح "�جلي�ص 
�حلر" وق����وى �ملعار�صة �أقوياء 
ومتما�صك����ني،  �الأر�����ص  عل����ى 
مثلما كانا قبل ثمانية �أ�صهر". 

دبلوما�ص����ي  �أعل����ن  تز�ُمن����اً، 
�خلارجّي����ة  وزي����ر  �أّن  �أمريك����ي 
�الأمريكّية جون كريي �صيلتقي 
�لي����وم يف لن����دن نظ����ريه �الإمار�تي عب����د �هلل بن ز�يد 
�آل نهيان، للبحث يف �لو�صَع����ني �ل�صوري و�مل�رصي 

وعملّية �ل�صلم يف �ملنطقة.

التسليح و»الكيماوي«

م���ن جهة ثاني���ة، �نته���ت �أم�ص ف���رتة �الإّتفاق بني 
دول �الإحّت���اد �الأوروبي على ع���دم ت�صليح �ملعار�صة 
�ل�صورية. وقال �لناطق باإ�صم �ملمّثلة �لُعليا لل�صيا�صة 
�خلارجّي���ة يف �الإحّت���اد مايكل م���ان: "�إّن وزر�ء خارجّية 
�الإحّت���اد ناق�ص���و� هذه �مل�صاأل���ة، وبات ق���ر�ر ت�صليح 

�ملعار�صة يعود �إىل كل دولة ع�صو يف �الإحّتاد".
من جهة ثانية، �أعلنت �الأمم �مُلّتحدة �أّن ُمفّت�صيها 
�صيّتجه����ون �إىل �صوريا �الأ�صبوع �مُلقبل للتحقيق يف 
ثلثة مو�قع ُيعتق����د �أّنها �صهدت هجم����ات باأ�صلحة 

ة.  كيماويَّ

أزمة الالجئين

ة،  عل����ى خّط �آخ����ر، نا�صدت خم�����ص وكاالت �إن�صانيَّ
�مُلجتم����ع �ل����دويل �الإ�����رص�ع يف متوي����ل �مل�صاع����د�ت 
لتلبية �حتياجات �للجئني �ل�صورّيني، �لذين يزد�د 
ًة م����ن نتائَج كارثّي����ة ب�صبب  عدده����م يومّي����اً، ُمذرِّ
نق�ص �مل����اء و�لغذ�ء وتف�ّص����ي �الأمر��ص �مُلعدية يف 
�مُلخّيم����ات. كذلك، �أبدت قلقها لف�ص����ل �الإ�صتجابة 
�لدولّي����ة م����ع �أزمة �للجئني، يف ظل وج����ود �أكر من 
ثمانية يف �ملئة من ه����وؤالء يعي�صون يف خَيم ُمَوّقتة، 

�أو يف منازل ُمكتّظة باإيجار�ت باهظة.
وال يح�صل �لكثريون منهم على غذ�ء كاٍف �أو مياه 
ة،  �رصب نقّية، �أو يتمّت����ع مبر�حي�ص �أو حّمامات خا�صّ
ما يزي����د خماط����ر �الإ�صاب����ة باالأمر��ص. �أّم����ا �لرعاية 
�ل�صّحي����ة، فم����ن ُيعان����ون �إ�صابات تتده����ور حالهم 
نتيج����ة �فتقاره����م �إىل �خلدم����ات �لطّبي����ة، فيم����ا ال 
يح�صل �مُل�صّن����ون و�مُلعوَّقون و�مُل�صابون باأمر��ص 

ُمزمنة على �خلدمات �ل�صّحية �للزمة. )وكاالت( 

140 قتياًل وجريحاً في انفجار ُمستودع ذخيرة في حمص
إرتفعت حصيلة إنفجار مخزن للذخيرة 

في َحّي موال للنظام السوري في مدينة 
حمص أمس إلى نحو 40 قتياًل و100 

جريح، حسَب ما أفاد المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان. وبينما تشتّد الحرب 
السورّية دموّية، أبدى الرئيس بّشار 

األسد ثقته في النصر على الُمعارضة، 
وذلك في كلمة للجيش في عيده الثامن 
والسّتين. توازيًا، أرجأ »اإلئتالف الوطني 

السوري لقوى الثورة والُمعارضة« 
إجتماعًا مخصصًا للبحث في تأليف 

حكومة ُمَوّقتة كان ُمقّررًا عقده غدًا 
وبعَد غٍد في اسطنبول، وفَق ما أعلن 

ة. أعضاء في الُمعارضة السوريَّ

األسد ُيعطي تعليماته ألحد قادة الجيش خالل تفّقده داريا 

كرة نار ناتجة من تفجير ُمستوَدع للذخيرة في حّي مواٍل للنظام في حمص  

األسد في عيد الجيش: 
واثقون من النصر 

على »اإلرهاب«



وق���ال ك���ري: "اجلي����ش مل ي�ستوِل 
عل���ى ال�ُسلط���ة ح�س���َب ِعلمن���ا، وُهناك 
حكوم���ة مدنّي���ة ُتدي���ر الب���اد وُتعي���د 
الدميوقراطّية اإليها". ورّداً على �سوؤال 
ة اأطلقت  عن مزاعم باأنَّ القوَّات امل�رصيَّ
ال�س���وارع،  النا����ش يف  الن���ار وقتل���ت 
اأو�س���ح اأّن "االإدارة االأمركّي���ة ال تزال 
قلق���ة جّداً من االأح���داث يف م�رص، ونحن 
على اّت�سال م���ع جميع االأطراف هناك، 
وقد اأو�سحنا لهم اأّن ا�ستمرار االأو�ساع 
د على  على هذا النحو مرفو�ش". و�سدَّ
اأّن "الواليات امُلّتحدة تعمل مع االإّتاد 
االأوروّبي ودول اأُخرى للم�ساعدة يف َحّل 
اإىل  ة �سلمّياً"، ُم�سراً  امل�ساكل امل�رصيَّ
ة مل تنته بعد، وعلينا  اأنَّ "االأزمة امل�رصيَّ
ام امُلقبلة".  ُمتابعة تطوُّر االأمور يف االأيَّ
ة  م���ن جهت���ه، اأعل���ن وزي���ر اخلارجيَّ
ة نبيل فهمي يف موؤمتر �سحايف  امل�رصيَّ
م�س���رك م���ع نظ���ره االأمل���اين غي���دو 
في�سرفيلل���ه، اأّن احلكوم���ة امل�رصّي���ة 
ملتزمة خريطة الطريق امُلّتفق عليها، 
موؤك���داً يف الوقت نف�س���ه اأنها �ستواجه 
ول���ن  بالقان���ون،  ال�س���ارع  الُعن���ف يف 
ت�سمح بتهديد اأم���ن الباد. من جهته، 
اأّكد في�سرفيلل���ه اأّن برلني ال تتدخل 
يف ال�ساأن امل����رصي الأنَّ ال�سعب هو من 
يق���رر م�س���ره، م�س���راً اإىل اأّن اأملانيا 

تدعم احلوار بني جمي���ع االأطراف حَلّل 
االأزمة امل�رصّية �سيا�سّياً. 

والتقى في�سرفيلل���ه ممّثلي حركة 
"مترد"، الذين �س���ّددوا اأمامه على اأّن 
الدميوقراطّية  عل���ى  انقلب  "ُمر�س���ي 
مثلما فعل هتلر �سابقاً". ويلتقي وزير 
���ة الرئي�ش امل�رصي  ���ة االأملانيَّ اخلارجيَّ
امُلَوّقت عديل من�س���ور والنائب االأول 
لرئي�ش ال���وزراء ووزير الدفاع الفريق 
ل عب���د الفتاح ال�سي�س���ي، وهو كان  اأوَّ

اأب���دى رغبته يف زي���ارة ُمر�س���ي، اإاّل اأّن 
الرئا�سة امل�رصّية رف�ست طلبه، ُمعّللة 
ذلك باأّن الرئي�ش املعزول ال يزال قيَد 

االإ�ستجواب القانوين.
وفيم���ا يتفاق���م التوّت���ر يف الب���اد، 
و�س���ل اأي�س���اً اإىل القاه���رة املبع���وث 
اخلا�ش لاإّت���اد االأوروّب���ي اإىل ال�رصق 
االأو�س���ط برناردينو ليون اإىل القاهرة، 
يف ُماولة للتو�ّسط بني اأطراف النزاع. 

ميدانّي���اً، حّلق���ت طائ���رات اجلي�ش 
ة"، ما اأثار  فوَق ميدان "رابع���ة العدويَّ
غ�سب امُلتظاهرين الذين هتفوا �سّد 
ُمنّددي���ن ُمّدداً  امُلَوّقتة،  ال�ُسلط���ات 
ة"، وُمتم�ّسكني  ب�"االإنقاب على ال�رصعيَّ
ة الرئا�سة، فيما  بعودة ُمر�سي اإىل �ُسدَّ
ع���ّززت جلان االأم���ن اإج���راءات احلماية 
ب���اً لتدّخل  عنَد مداخ���ل امليدان، ت�سُّ

قوى االأمن.
بدوره، دعا "التحالف الوطني لدعم 
ال�رصعّي���ة"، امل���وايل جلماع���ة "االإخوان 
���ة  احلقوقيَّ امُلنّظم���ات  امُل�سلم���ني"، 
���ة، وو�سائل االإعام  ���ة واالأجنبيَّ امل�رصيَّ
للح�سور اإىل ميادين االإعت�سام، للتاأّكد 

ه���ا من امُل�سّلحني.  من �سلمّيتها وخلوِّ
ودع���ا التحالف اإىل تظاه���رات حا�سدة 
الي���وم، اأطلق عليها �سع���ار "م�رص �سّد 
االإنقاب". وحّدَد االإئتاف يف بيان، 33 
م�سج���داً يف القاه���رة الُكربى �ستنطلق 
منها التظاه���رات عقب �ساة اجلمعة، 
قائاً اإّنه يريد نزول "اأحرار العامل" اإىل 

ة". ال�سارع "جتاوباً مع ال�رصعيَّ
اأّما "حزب الن���ور" ال�سلفي، فاعترب 
اأنَّ ق���رار احلكومة َف����شّ االإعت�سامات 
داً  هو مبثابة دع���وة اإىل الُعن���ف، ُم�سدِّ
عل���ى "وجوب اأن تكون وزارة الداخليَّة 
اها عدم  يف خدمة ال�سع���ب"، ُمنا�سداً اإيَّ
���ة". بدوره���ا،  تنفي���ذ "اأجن���دات خا�سَّ

���دة  رف�َس���ت "جبه���ة ال�سم���ر" امُلوؤيِّ
مُلر�س���ي ق���رار ف����شّ االإعت�سام���ات، 
االأم���ن  د  "ُيه���دِّ اأّن���ه  عل���ى  دًة  ُم�س���دِّ

القومي".
وياأت���ي ذل���ك، بع���َد �ساع���ات م���ن 
ة اأن�س���ار ُمر�سي  دع���وة وزارة الداخليَّ
امُلعت�سم���ني اإىل اإنه���اء اعت�سامه���م 
واإخاء امليادين، موؤّكدًة اأّنها �ست�سمن 
لُهم خروجاً اآمناً وعدم ُماحقتهم اأمنياً. 
واّته���م وزير ال�سناع���ة والتجارة ُمنر 
فخري عبد النور، اأن�ساَر ُمر�سي باأّنهم 
���ل ال�رصطة �رصيعاً  ُم�سّلح���ون، اآماً "تدخُّ
لف�ّش اعت�سامهم باأقّل قدر مُمكن من 

ة". )وكاالت(  اخل�سائر الب�رصيَّ

ة  وتوا�سل مراك����ز االأبحاث االإ�سراتيجيَّ
يف اإ�رصائي����ل ُمناق�س����ة ت�س����ارع االأحداث يف 
م�����رص، وت�س����ع ال����روؤى واالإ�سراتيجي����ات 
مُل�ستقب����ل اإ�رصائي����ل وعاقاته����ا بالقاهرة 
يف ظ����ّل ال�سمت الر�سمي ال����ذي تبديه تل 
اأبي����ب وترّقبها لتداعيات ما حدث يف م�رص 
بعد 30 حزي����ران املا�سي عل����ى م�ستقبل 
ال�س����ام بني البلدي����ن مع ت�ساع����د وترة 

ن�ساط اجلماعات امل�سلحة يف �سيناء.
ة يف ندوة "ثورات  ودارت نقا�سات ع����دَّ
م�رص"، التي نظمها مركز "دانيئل اأبراهام" 
للح����وار االإ�سراتيج����ي، و�سّلط����ت ال�سوء 
عل����ى امل�سه����د امل�����رصي ودالالت مفهوم 

الثورات.

صمت وقلق

ويعتقد الرئي�����ش ال�سابق ل�"املو�ساد" 
داين يتوم اأّن ال�سدام الدموي واملواجهة 
واأن�س����ار حرك����ة  امل�����رصي  ب����ني اجلي�����ش 
االإخ����وان امل�سلمني يقل����ق اإ�رصائيل. ويرى 
خمتل����ف  �سهدته����ا  الت����ي  االأح����داث  اأن 
مافظ����ات م�����رص وتدي����داً مي����دان رابعة 
العدوية مقّدمة ملواجهة دموّية، خ�سو�ساً 
اأن حرك����ة "االإخوان" لن تتنازل عن احلكم، 

ح�سَب تقديره.
ووف����َق ت�س����وُّره، فاإن تلوي����ح الداخلّية 
�ستتبع����ه  االإعت�س����ام  بَف�����شّ  امل�رصي����ة 
مواجهات، واأنَّ من م�سلحة اإ�رصائيل التزام 
ال�سم����ت حيال م����ا يح�سل هن����اك. و�سّدد 

على �رصورة التن�سي����ق االأمني والع�سكري 
بني ت����ل اأبيب والقاه����رة لتح�سني اّتفاق 
ال�س����ام بني البلدي����ن. وطالب ت����ّل اأبيب 
باإبق����اء التحال����ف وتعزيزه م����ع املوؤ�س�سة 
الع�سكرية امل�رصية، مبا اأنها تتجه للق�ساء 
على احل����ركات االإ�سامية وع����دم ال�سماح 

لها بخو�ش االإنتخابات امل�ستقبلية.
وح�س����ب يات����وم، تقت�س����ي امل�سلح����ة 
االإ�سراتيجي����ة لت����ل اأبي����ب ع����دم ع����ودة 
االإخ����وان امل�سلمني اإىل احلك����م، و�سيطرة 
عل����ى  ل�سن����وات  الع�سكري����ة  املوؤ�س�س����ة 

البل����د ملرافق����ة التح����ول الدميوقراط����ي 
هن����اك. ويرج����ح اأن تع����ود م�����رص اإىل عهد 
الرئي�����ش املخلوع ح�سني مب����ارك "كنظام 

دميوقراطي ع�سكري".

تغييب وتضامن

يف  ال�ساب���ق  اإ�رصائي���ل  �سف���ر  لك���ن 
م�رص يت�سح���اق لفنون يرى اأن���ه �سيكون 
م���ن امل�ستحيل تغيي���ب حرك���ة االإخوان 
امل�سلم���ني ع���ن امل�سه���د ال�سيا�سي يف 

م����رص، خ�سو�س���اً اأنها جنح���ت عقب عزل 
الرئي����ش مم���د مر�س���ي يف االإعت�س���ام 
املتوا�س���ل يف ميادين القاهرة وخمتلف 

املحافظات.
وانتق���د لفنون ال���ردد ال���ذي تبديه 
االإدارة االأمركي���ة يف مواقفه���ا حيال ما 

يحدث يف م�رص.
وي���رى اأن ه���ذا ال���ردد �سي�ساه���م يف 
تراج���ع نف���وذ وتاأث���ر وا�سنط���ن عل���ى 
امل�سه���د امل����رصي، االأمر ال���ذي يجب اأن 
يقل���ق اإ�رصائي���ل، خ�سو�س���اً اأن املجتمع 
الدويل مبا في���ه اأوروبا يبدي تعاطفه مع 

مر�سي واالإخوان، وفَق تقديره.

م���ن جه���ة ثانية، ع���زا لفن���ون الف�سل 
ال�سيا�س���ي لاإخوان امل�سلم���ني يف اإدارة 
�سوؤون الدولة اإىل انعدام التجربة، بُحكم 
اأّن مر�س���ي اأتى م���ن ال�سج���ن ُمبا�رصة اإىل 
الق����رص الرئا�س���ي، ف�ساً ع���ن "ال�سعبية 
الت���ي يحظى بها اجلي����ش امل�رصي و�سط 
املواطن���ني ونف���وذه و�سيطرت���ه عل���ى 

االإقت�ساد القومي".

َحّل سياسي

بيَد اأّن لفن���ون ي�سدد على �رصورة حل 
�سيا�س���ي يف م����رص، الأن مواجه���ة االإخوان 
ع�سكرّياً �ست�سعف موقف اجلي�ش وتعّزز 

نُفوذ االإ�سامّيني دولّياً.
للتع���اون  ال�سن���دوق  رئي����ش  اأّم���ا 
نويب���ك  من���رود  الدكت���ور  االإقت�س���ادي 
فيق���ول اإن م����رص تتج���ه اإىل هاوي���ة م���ا 
مل ي���ربم اجلي����ش �سفق���ة �سيا�سي���ة مع 
حركة االإخ���وان امل�سلم���ني. ويطالب تل 
اأبي���ب بال�سغط على الوالي���ات املتحدة 
ملوا�سلة دعمها للجي�ش امل�رصي لتعزيز 

نفوذه يف ال�ساحة ال�سيا�سية.
ويلف���ت اإىل اأن اجلي����ش امل�رصي ح�رصّ 
لاإنق���اب من خ���ال ا�ستبع���اده �سّباطاً 
م�سوب���ني عل���ى "االإخ���وان" م���ن مراكز 

القيادة. )وكاالت( 

كيري: الجيش المصري عزََل ُمرسي إلنقاذ الديموقراطّية

...وقلق إسرائيلي ُمتصاعد من األحداث المصريَّة

حّلقت طائرات عسكرّية مصرّية مساء أمس فوَق ميدان رابعة 
ة في مدينة نصر شرق القاهرة، بعَد ساعات من إعالن  العدويَّ

وزارة الداخلّية أّنها سّتتخذ إجراءات لفّض اعتصاَمين لمؤّيدي 
الرئيس المعزول ُمحّمد ُمرسي في ميداَني »رابعة العدوّية« 

ة  و«النهضة«. وبعدما كان الموقف األميركي من األحداث المصريَّ
غامضًا في األسابيع الفائتة، أعلَن وزير الخارجّية األميركّية جون 

كيري أنَّ »الجيش المصري الذي عَزَل ُمرسي، تدّخل بطلب من 
ماليين المصرّيين لحماية الديموقراطّية، وقد تمّكن من إعادتها 

الى البالد«.

أجَمَع باحثون إسرائيلّيون على أّن مصر سّتتجه نحو المواجهة 
والصدام الدموي بين المؤّسسة العسكرّية وأنصار جماعة »اإلخوان 
دة للرئيس  ة اإلعتصامات المؤيِّ ت وزارة الداخليَّ المسلمين«، إذا فضَّ

ة. المعزول ُمحّمد ُمرسي بالقوَّ

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

رئيس الموساد السابق شّدد على ضرورة التنسيق األمني والعسكري بين تل أبيب والقاهرة لتحصين اّتفاق السالم 

15عربي ودولي

طائرات عسكرّية ُتحلِّق 
فوق »رابعة العدوية« 

إستعداداً إلخالئه

»مصر تّتجه إلى الهاوية 
 والَحّل بصفقة 

بين الجيش واإلخوان«

الجمعة  2  آب  2013   العدد 719    



�سدد املتحدث باإ�س���م وزارة اخلارجية 
الإيراني���ة عبا����س عرق�سي عل���ى اأّن "هذه 
العقوب���ات �ستزيد من تعقي���د و�سعوبة 
ال�سع���ي اىل حّل للم�س���اكل، وخ�سو�ساً يف 

�ساأن ق�سية املحادثات النووية".
ونقلت وكال���ة الأنباء الطالبية "اي�سنا" 

عرق�س���ي  ع���ن 
فر����س  قول���ه:"اإّن 
اإيران  على  عقوبات 
هو �سيا�سة اأخفقت، 
يف  ت�ساع���د  ول���ن 
اإيج���اد ح���ّل عقالين، 
والت�سديد على هذه 
يغّي  ل���ن  ال�سيا�سة 

مواقف اجلمهورية الإ�سالمية".
ول ت���زال �س���ت دول ت�ست���ورد النفط 
الإي���راين ه���ي ال�س���ن والهن���د وتركي���ا 
وكوريا اجلنوبي���ة واليابان وتايوان، لكّن 
الإدارة الأميكي���ة تعفو ه���ذه الدول من 
العقوبات، كونها قّل�س���ت وارداتها منذ 
2012. والقانون الأميكي اجلديد يطلب 
من تلك الدول بذل جهد اإ�سايف ل�ستمرار 

اإفادتها من الإعفاءات.
اأقّر  وكان جمل����س الن���واب الأميك���ي 
اإي���ران،  فر����س عقوب���ات جدي���دة عل���ى 
عل���ى  ج���داً  �سارم���ة  قي���وداً  تت�سم���ن 
الإيراني���ة اخلا�سعة  النفطي���ة  ال�سناع���ة 
اأ�س���اًل لعقوب���ات قا�سي���ة، وعل���ى اأ�س�س 
مهم���ة لإقت�ساد الب���الد كقطاعي املناجم 

وال�سيارات.
وبعد اإق���راره يف جمل�س النواب، ينتقل 
م����روع القانون هذا اىل جمل����س ال�سيوخ 
للت�سوي���ت علي���ه، واذا مّت ذل���ك يبق���ى 

اأن ي�س���ادق عليه الرئي�س ب���اراك اأوباما، 
كي ي�سب���ح نافذاً. وقد اأُق����ّرت العقوبات 
بغالبية �ساحق����ة بلغت 400 �سوت موؤيد، 
مقاب����ل 20 راف�ساً، وذل����ك قبل ثالثة اأيام 
من ت����وّل الرئي�س الإيراين املنتخب ح�سن 

روحاين مهامه الر�سمية.
ذلك،  عل����ى  ورداً 
رو�سي����ا  اتهم����ت 
املتح����دة  الولي����ات 
"خن����ق"  مبحاول����ة 
الإيراين.  الإقت�س����اد 
وق����ال نائ����ب وزي����ر 
الرو�سية  اخلارجي����ة 
غاتيلوف:  غين����ادي 
"اإّن جمل�����س الأمن ال����دول �سبق ان تبّنى 
ق����رارات ت�سمل عقوبات عل����ى اإيران، كان 
ذلك منا�سب����اً متاماً وكافي����اً ل�سمان عدم 
انت�س����ار ا�سلحة الدمار ال�سام����ل"، وفق ما 

نقلت وكالة "انرتفاك�س".
واأ�س����اف: "اإّن اي عقوبة ا�سافية ترمي 
يف الواقع اىل خن����ق اقت�ساد ايران، ولي�س 

اىل تنفيذ اأحكام عدم الإنت�سار" النووي.
ال����وزراء  رئي�����س  رّح����ب  املقاب����ل،  يف 
الإ�رائيلي بنيامن نتنياهو بقرار جمل�س 
النواب الأميكي. وق����ال نتنياهو يف بيان 
�س����ادر ع����ن مكتب����ه: "عق����ب الإنتخاب����ات 
اإي����ران، بع����ث جمل�����س  اأُجري����ت يف  الت����ي 
النظ����ام  اإىل  وا�سح����ة  بر�سال����ة  الن����واب 
الإيراين، مفاده����ا اأّن ال�سغوطات الدولية 
الت����ي متار�س عل����ى اإيران �ست����زداد، حتى 
توقف اإيران حماولته����ا لمتالك الأ�سلحة 
النووي����ة". واأ�ساف: "�سنحك����م على اإيران 

طبقاً لأفعالها فقط".)وكالت( 

رف�����س زعي����م حرك����ة "النه�س����ة" التي 
تق����ود الئت����الف احلاك����م يف تون�����س اأم�س 
بتعي����ن �سخ�سي����ة  املعار�س����ة  مطال����ب 
م�ستقل����ة يف من�سب رئي�س الوزراء، موؤّكداً 

"مت�ّسك" احلركة بالعري�س.
م����ع  لق����اء  عق����ب  الغنو�س����ي  وق����ال 
الرئي�����س املوّق����ت من�س����ف املرزوق����ي: 
"نح����ن منفتح����ون على توافق����ات جديدة 

ومتم�ّسكون بالعري�س رئي�ساً للحكومة".
واأبدت حركة "النه�سة" مطلع الأ�سبوع 
انفتاحه����ا عل����ى حكوم����ة وح����دة وطني����ة 

للم�ساعدة يف اخلروج من الو�سع الراهن.
وعل����ى �سعيد مت�سل، اأج����رت احلكومة 
م�س����اورات م����ع الحت����اد الع����ام التون�سي 
لل�سغل )املركزية النقابية( لإيجاد خمرج 
لالأزم����ة ال�سيا�سية التي ته����ّز تون�س، منذ 
اغتيال املعار�س حممد الرباهمي الأ�سبوع 
املا�سي، واأججها مقتل ثمانية ع�سكرين 
على احلدود م����ع اجلزائر على يد م�سّلحن 

جمهولن.
وق����ال وزير ال�س����وؤون الجتماعية خليل 
الزاوية: "اإّن العري�س اأجرى لقاء مطّولً مع 
وفد من املركزي����ة النقابية يقوده الأمن 

العام لحت����اد ال�سغ����ل ح�س����ن العبا�سي، 
لبح����ث احللول للخروج من الو�سع املتاأزم 
احت����اد  ويطال����ب  الإره����اب".  ومواجه����ة 
ال�سغل بح����ّل حكومة العري�����س، وت�سكيل 
الع����دد،  حم����دودة  "كف����اءات"  حكوم����ة 
رئي�سها واأع�ساوؤه����ا م�ستقّلون ويلتزمون 
بع����دم الرت�سح لال�ستحقاق����ات النتخابية 
التعيين����ات"  كل  و"مراجع����ة  املقبل����ة، 
الإداري����ة الت����ي با�رتها "النه�س����ة". كما 
يطال����ب بح����ّل "رابط����ات حماي����ة الثورة"، 
وبتحييد امل�ساجد واملوؤ�س�سات التعليمية 

عن التوظيف ال�سيا�سي واحلزبي.
ورداً عل����ى �س����وؤال ل�"وكال����ة ال�سحافة 

احلكوم����ة  موق����ف  �س����اأن  يف  الفرن�سي����ة" 
من مطالب احت����اد ال�سغل، ق����ال الزاوية: 
"عندما ن�سع ال�روط عند �سقف عال جداً 

ل ميكن اجللو�س على طاولة احلوار".
الن����واب  اأع����رب  اأخ����رى،  ناحي����ة  م����ن 
الوطن����ي  املجل�����س  م����ن  املن�سحب����ون 

ح����ّل  عل����ى  اإ�راره����م  ع����ن  التاأ�سي�س����ي 
املجل�س، ودعوة خ����رباء اإىل تعديل م�روع 

الد�ستور اجلديد.
ولليوم اخلام�����س على التوال، يعت�سم 
نحو �سبع����ن نائباً، اأعلن����وا ان�سحابهم من 
املجل�����س التاأ�سي�سي عل����ى خلفية اغتيال 
ال�سيا�س����ي املعار�����س حمم����د الرباهم����ي 
اآلف  اإىل جان����ب  25 مت����وز املا�س����ي،  يف 
م����ن املتظاهري����ن اأم����ام مق����ّر املجل�س يف 
ب����اردو. وق����ال النائ����ب عن ح����زب امل�سار 
الدميقراط����ي، والناطق با�س����م العت�سام 
�سم����ي بالطي����ب: "اإّن املجل�����س الوطن����ي 
التاأ�سي�س����ي يج����ب اأن يح����ل، لق����د انتهى 

دوره، م�روع الد�ستور انتهينا منه مل يبق 
للمجل�س اأي مهام رئي�سية".

واأ�س����اف بالطي����ب: "الآن يج����ب دعوة 
خرباء لتعديله ورفع كل مواطن التزوير به 
التي اأقدم 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: 
"اإّن الو�سع خطي جداً يف تون�س ويتطّلب 

حلولً عاجلًة".
واأ�سافت: "تون�����س يف حاجة اإىل �سيغة 
جديدة للحكم، ولي�س اإىل �سيغة لتو�سيع 

احلكومة". )وكالت( 

روسيا: الواليات المتحدة تريد »خنق«اإلقتصاد اإليراني

الغنوشي يتمّسك بالعريض والمعارضة تصّر على حّل »التأسيسي«

إعتبرت إيران موافقة واشنطن أمس األول على فرض عقوبات 
جديدة عليها على خلفية برنامجها النووي، من شأنه أن »ُيعّقد 

أكثر« السعي الى معالجة هذا الملف. عقوبات قابلتها روسيا 
باإلستنكار، فيما رّحبت بها إسرائيل.

أّكد زعيم حركة »النهضة« في 
تونس راشد الغنوشي تمّسكه 
بـ»علي العريض« رئيسًا للوزراء، 

في وقت أجرت الحكومة 
مشاورات مع االتحاد العام 

للشغل إليجاد مخرج لألزمة 
السياسية، وسط إصرار أطياف 

معارضة على حّل المجلس 
التأسيسي.
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واشنطن ُتغلق سفاراتها في 4 آب
اأعلنت الوليات املتحدة اأم�س، اأّنها �ستغلق عدداً 

غي حمدد من �سفاراتها يف اأنحاء العامل الأحد املقبل 
ب�سبب خماوف اأمنية.

وقالت املتحدثة باإ�سم اخلارجية الأميكية ماري 
هارف: »اإّن وزارة اخلارجية اأ�سدرت تعليمات اإىل عدد 

من ال�سفارات والقن�سليات الأميكية باإغالق اأبوابها 
اأو تعليق عملياتها يوم الأحد يف الرابع من اآب«، 

مو�سحًة اأّن القرار اّتخذ »انطالقاً من احلذر واحلر�س 
ال�سديدين على موظفينا، وغيهم من الأ�سخا�س 

الذين قد يزورون من�ساآتنا«.
واأ�سارت هارف اإىل »اأّن ال�سفارات �ستغلق يوم 
الأحد حتديداً، اإّل اأّنه �ستتم اإعادة تقييم الو�سع، 

واتخاذ قرار ب�سان اإعادة فتحها«.
وقالت: »من املمكن اأن نغلق اأياماً اأخرى اإ�سافية 

كذلك«، راف�سًة حتديد يف اأي منطقة من العامل مّت 
ر�سد التهديد.

وعادة ما تغلق املكاتب احلكومية ب�سكل �سبه دائم 
يف الوليات املتحدة اأيام الأحد، الذي يعترب اأول اأيام 

الأ�سبوع يف العديد من الدول الإ�سالمية.
وحتر�س الوليات املتحدة على مراعاة الإجراءات 

الأمنية منذ الهجوم على قن�سليتها يف بنغازي 
يف 11 اأيلول من العام املا�سي، والذي قتل فيه 

اأربعة اأميكين من بينهم ال�سفي كري�س �ستفينز.
)وكالت( 

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

نتنياهو يرّحب بقرار 
واشنطن وطهران ترى 

أنّه »يعّقد« الحل

التونسيون يواصلون اعتصامهم أمام المجلس التأسيسي )رويترز(



�أّكد حمامي �سن����ودن، �لرو�سي �أناتويل 
مط����ار  �سن����ودن  مغ����ادرة  كوت�سريين����ا 
�سريمييتيفو. وقال: "لق����د �سّلمناه لتّونا 
وثيق����ة تفيد �أّنه ح�سل عل����ى جلوء موقت 
ملدة �سن����ة يف رو�سي����ا"، مو�سح����اً �أّنه "يف 
م����كان �آم����ن"، ر�ف�س����اً تق����دمي مزي����د من 

�لإي�ساحات.
و�أو�س����ح �ملحام����ي �لرو�س����ي ل�"وكالة 
�ل�سحافة �لفرن�سية" �أّن "�ملكان �ملوجود 
فيه �سنودن لن يك�سف عنه لأ�سباب �أمنية، 
كونه �ل�سخ�ص �لأكرث تعّر�ساً للمالحقة يف 

�لعامل".
وكان �سن����ودن، �ل����ذي ك�سف عن وجود 
ملر�قب����ة  �لأمريكي����ة  للحكوم����ة  برنام����ج 
�لإت�س����الت يف �خل����ارج، عالق����اً من����ذ 23 
مط����ار  يف  �لرت�نزي����ت  قاع����ة  يف  حزي����ر�ن 
مو�سك����و، وق����د وطل����ب جل����وء�ً موقت����اً يف 
و��سنط����ن  تطال����ب  ح����ن  يف  مو�سك����و، 
بت�سليم����ه �ليها بع����د �أن وجهت �إليه تهمة 

�لتج�س�ص.
وتعقيب����اً على ذلك، �إعت����رت �سحيفة 
"فيدومو�ستي"  �لأعمال �ليومية �لرو�سية 
�أّن منح �سنودن حق �للجوء يف رو�سيا مفيد 
"ل�سنودن ولرو�سيا وب�سكل �أكر للحكومة 
�لأمريكي����ة، �لت����ي فعلت كل م����ا ت�ستطيع 

لكي ل يتمّكن من مغادرة رو�سيا".
"حتلي���ل  مرك���ز  يف  �خلب���ري  و�عت���ر 
و�لتكنولوجي���ات"  �لإ�سرت�تيجي���ات 
فا�سيل���ي كا�سن �أّنه م���ن �أجل �حلّد من 
�أثر �ملعلوم���ات �لتي ك�سفه���ا �سنودن 
�لأمريكي���ة  �لد�خلي���ة  �ل�سيا�س���ة  عل���ى 
"ينبغ���ي ن�سيانه ونزع �مل�سد�قية عنه" 
"�لطريقة �لف�سلى  يف بالده. و�أ�س���اف: 
�تهام���ه  يف  تكم���ن  م�سد�قيت���ه  لن���زع 
بالتعامل مع ��ستخب���ار�ت دولة كرى"، 

ويف هذه �حلال رو�سيا.
�إىل ذلك، �عتر �سناتور �أمريكي �أّن منح 
رو�سي����ا �للجوء  ل�سنودن ي�س����ّكل "نك�سة" 

للعالقات �لأمريكية �لرو�سية.
وقال رئي�ص جلنة �لعالقات �خلارجية يف 
جمل�ص �لنو�ب �لأمريكي �ل�سناتور روبرت 
منيندي����ز: "�إّن �سنودن ه����ارب، ويجب �أن 
�أم����ام �ملحكم����ة �لأمريكي����ة، ولي�ص  ميثل 
رجالً ح����ر�ً ي�ستحق منحه �للجوء يف رو�سيا". 
و�أ�س����اف: "بغ�����ص �لنظ����ر عن حقيق����ة �أّن 
رو�سي����ا منحته �للجوء ملدة ع����ام، فاإّن هذ� 
�لفعل ي�سّكل نك�س����ة للعالقات �لأمريكية 

�لرو�سية".
ت�رسيب����ات  "�أّن  �إىل  منيندي����ز  و�أ�س����ار 

�لإرهابي����ن  تفي����د  �أن  ميك����ن  �سن����ودن 
وغريه����م م����ن �لأ�سخا�ص يف �نح����اء �لعامل، 
�لذي����ن ي�سع����ون �ىل �إحلاق �����رسر حقيقي 
ببالدن����ا"، مطالباً "رو�سي����ا باإعادة �سنودن 
�ىل �لوليات �ملتحدة ليو�جه �ملحاكمة يف 

وطنه".
بدوره، �نتقد �ل�سناتور �جلمهوري جون 
ماك����ن �لق����ر�ر �لرو�سي ب�س����دة يف ر�سالة 
على "توي����رت". وقال: "�سن����ودن يبقى يف 
�أر�����ص �ل�سفافي����ة وحقوق �لإن�س����ان. حان 
�لوق����ت لإع����ادة �ل�سغط عل����ى زر مر�جعة 

�لعالقات مع رو�سيا".
وحّذر �ل�سناتور �جلمهوري كيلي �يوتي 
كذلك من �أّن �جله����ود �لأمريكية ملر�جعة 

�لعالق����ات م����ع رو�سي����ا "ت�����رسرت" ب�سبب 
�خلطوة �لرو�سية �لأخرية.

بدوره، �أعلن �لبيت �لبي�ص �أّنه �سيعيد 
�لنظ����ر يف خط����ط عق����د �لقم����ة �لرئا�سي����ة 
�لرو�سي����ة �لأمريكية �ملقررة مطلع �أيلول، 

بعد �لقر�ر �لرو�سي.
وق����ال �ملتحدث با�سم �لبي����ت �لأبي�ص 
ج����اي كارين: "ن�سع����ر بخيب����ة �أم����ل كبرية 
حيال �تخ����اذ رو�سيا هذ� �لق����ر�ر على رغم  
مطالبنا �لو��سحة جد�ً و�لقانونية يف �لعلن 
ويف �ملجال�����ص �خلا�س����ة برتحي����ل �سنودن 
�ىل �لولي����ات �ملتح����دة، لك����ي يجيب عن 

�تهامات موجهة �سده".
مته����م  �سن����ودن  "�إّن  كارين:  و�أ�س����اف 

بك�س����ف معلوم����ات م�سنفة �رسي����ة ويو�جه 
ثالث����ة �تهامات جنائي����ة. وينبغي �ن يعود 
�ىل �لولي����ات �ملتح����دة يف ������رسع وق����ت"، 
"يقّو�����ص  �لرو�س����ي  �لق����ر�ر  �أّن  معت����ر�ً 
ح�سيل����ة طويلة �لعه����د من �لتع����اون" يف 

جمال �لأمن بن مو�سكو وو��سنطن.
ورد�ً عل����ى �س����وؤ�ل حول قم����ة ثنائية يف 
بد�ي����ة �يلول ب����ن �لرئي�ص ب����ار�ك �أوباما 
ونظ����ريه �لرو�س����ي فالدمي����ري بوت����ن يف 
مو�سكو، قبل عقد قم����ة جمموعة �لع�رسين 
�ىل  كارين  �أمل����ح  بطر�سب����ورغ،  �س����ان  يف 
�أّنه����ا باتت غري موؤّك����دة بع����د �أ�سابيع من 

�لغمو�ص حول هذه �مل�ساألة.

وقال: "ل �أملك معلومات حول �لرنامج، 
لكن بالتاأكي����د �للجوء �ملمن����وح ل�سنودن 
لي�����ص تط����ور�ً �إيجابي����اً"، م�سيفاً:"لدين����ا 
م�سالح متع����ددة مع �لرو�����ص، و�إننا نقيم 

جدوى عقد قمة".
ويف وقت �سابق، قال م�ست�سار �لرئي�ص 
�لرو�سي يوري �أو�ساك����وف: "نعلم �لأجو�ء 
�ل�سائ����دة يف �لولي����ات �ملتح����دة، لكننا مل 
نتل����ق �أي �إ�سارة من �ل�سلط����ات �لأمريكية 
حول �إلغاء �لزي����ارة". و�أ�ساف: "�إّن ق�سية 
�سنودن ل تكت�س����ي �أهمية كفيلة بالتاأثري 

على �لعالقات �لثنائية".
وكان من �ملقرر �أن يقوم �أوباما بزيارة 
ر�سمية �ىل رو�سي����ا مطلع �أيلول، قبل قمة 

جمموعة �لع�رسين. )وكالت( 

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 قّلل الكرملين من انعكاسات قضية سنودن على العالقة مع الواليات المتحدة.
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جانب من تظاهرة مؤيدة لسنودن في برلين )رويترز(  



االح���زاب لتاأمني الدعم امل���ايل، وبالتايل 
ال�سوؤال االأ�سا�سي اليوم: هل اّن هذا النوع 
م���ن الدعم، حت���ى لو رف���ع م�ستواها فقط 
لفرتة وجي���زة هو مل�سلحة اللعب���ة، اأم اأّن 
تنظيم مالية البطولة حتى لو تطلب ذلك 
من خف����ض للميزانيات، ما ق���د يقّلل من 
امل�ستوى قليالً، �سيكون منا�سباً اأكرث لها 
على االأمد البعيد؟ ثّم هل يعقل اأن ُي�رصف 
عل���ى بطولة نحو 18 مليون دوالر اأمريكي 

وهي ال جتني باملقابل مئة األف دوالر؟
ويبقى االإ�س���ارة اىل اأّن الدوري ال يجب 
ان يط���ول اأكرث من 4-5 اأ�سه���ر، على اأن 
يكون جدول مبارياته حمدداً ووا�سحاً من 

البداية. 
2 - �س���ّق ال���دوري يدخلن���ا اىل �س���ّق 
اآخ���ر ه���و االإحت���اد. فاالإحتاد، وعل���ى مدار 
ال�سنوات املا�سية، حتّول اىل اإحتاد اإدارة 
اأزم���ة، ولي�ض اىل اإحت���اد تطويري ومنتج، 
مل�س���اكل  ُتخ�ّس����ض  اإجتماعات���ه  معظ���م 
االإحت���اد نف�س���ه ت���ارة، والبطول���ة ط���وراً، 
وتغي���ب عنها م�س���اكل اللعب���ة احلقيقية 
من غياب بط���والت الفئ���ات العمرية اىل 
احلاج���ة اىل تطوي���ر احل���كام واملدرب���ني 
واملراقبني، و�س���والً اىل املنتخبات التي 
دفعت يف ال�سنوات الثالث االخرية �رصيبة 

هذا التح���ّول الدراماتيك���ي يف كرة ال�سلة 
اللبناني���ة من���ذ اأن اأ�سبح االإحت���اد احللقة 
االأ�سعف يف اللعب���ة باأ�رصها )مق�سوم على 
نف�س���ه، متهم باّن���ه ُيدار م���ن �سخ�سيات 
معّينة، مفل����ض، وغري جدي���ر(. هذا ميلي 
تغيرياً �رصيح���اً يف تركيبة اأي اإحتاد قادم، 
والأّن حقيق���ة الو�س���ول اىل اإحتاد حيادي 
غ���ري ممك���ن ب�س���كل كام���ل، ف���اإّن الطرح 
االأن�سب ه���و االإتيان باأع�س���اء تكنوقراط 
يفهم���ون يف اللعب���ة ول���و اأّنه���م من هوى 

مع���نّي، وطاملا اّن حمل ال���دوري قد اأزيل 
)يف ح���ال ُطبق���ت نظري���ة ما ذكرن���اه  يف 
النقط���ة االأوىل( �سي�سب���ح حتم���اً اإحت���اداً 
منتج���اً يعمل على اإدارة بقي���ة الدوريات، 

اإ�سافة اىل املنتخبات وغريها. 
3 - قانونياً، حتتاج كرة ال�سلة اللبنانية 
اي�ساً اىل نف�سة على �سعيد القوانني وال 
ميك���ن اأن ت�ستمر يف ظ���ل الو�سع احلايل، 
و�س���والً اىل تطوير اللج���ان داخل االإحتاد، 
وت�سكيل جلنة طعون وجلنة ف�ض نزاعات، 

جتنباً لنزاعات ق�سائية م�سابهة ملا ح�سل 
املو�سم املن�رصم.

ه���ذه ك���رة ال�سل���ة الت���ي نريده���ا بعد 
اخل�س���ارة الكب���رية التي ُمنيت به���ا اأخرياً 
والت���ي ال ميك���ن التعوي����ض ع���ن حجمها 
اإالّ ب�س���يء كبري يويف اجلمه���ور والالعبني 
والراغب���ني يف العمل به���ذه اللعبة حّقهم. 
وعل���ى رغ���م اّن امل�سكلة لي�س���ت ب�سهلة، 
لكّن احللول وا�سحة اإذا ما اردنا كرة �سلة 

نظيفة وحا�سنة لالأجيال. 

يوا�س���ل بط���ل لبن���ان للتزّلج عل���ى الثلج لفئت���ي الرجال 
والنا�سئني األك����ض خمباط تدريباته املكثف���ة �سمن مع�سكر 
تدريب���ي يق���ام حالياً يف منتج���ع "�سريو كا�ست���ور" يف منطقة 
"اأو�سوايا" )االأرجنتني( ملدة ع�رصين يوماً حتت اإ�رصاف االحتاد 
ال���دويل، وهو اللبناين الوحيد امل�سارك يف هذا املع�سكر الذي 
يخ�سع ل���ه 19 متزجلاً من جميع انحاء الع���امل. وتاأتي م�ساركة 
خمباط، الذي اأوفده احتاد اللعبة بالتعاون مع اللجنة االأوملبية، 
ا�ستعداداً لدورة االألعاب االأوملبي���ة ال�ستوية التي �ستقام يف 
�سوت�س���ي )رو�سيا( العام املقب���ل، ولبطولة العامل للنا�سئني 
يف العام 2014. ويتدّرب خمب���اط )18 عاماً( مع متزجّلني من 
االأرجنتني وت�سيلي والربازيل والدامنارك وا�ستونيا واليونان 
واملج���ر ورومانيا و�رصبيا �سبع �ساعات يومياً )4 �ساعات تزّلج 
و3 �ساعات لياقة بدنية(. هذا، و�سكر خمباط االحتاد اللبناين 
للتزّل���ج الذي �سّماه لالنخ���راط يف املع�سك���ر لتطوير م�ستواه 

وحتقيق نتائج جيدة على ال�سعيد اخلارجي. 
ي�س���ار اىل اأّن خمباط هو اأحد اآمال لبن���ان يف التزّلج االألبي، 
و�س���ارك منذ اأ�سه���ر �سمن بعثة لبن���ان يف بطولة العامل التي 
ج���رت يف �سالدمي���ك )النم�سا(، مع العل���م اأّن االحتاد اللبناين 
�سيوف���د العباً والعب���ة يف ت�رصين الث���اين املقب���ل اىل النم�سا 
لالنخ���راط يف مع�سكر تدريبي مماثل، حت�سرياً لال�ستحقاقات 
املقبل���ة، و�سم���ن خط���ة و�سعه���ا االحت���اد لتطوي���ر قدرات 

متزجّلي وطن االأرز. 

فاللعب���ة، عل���ى قدر م���ا ه���ي نا�سعة 
البيا�ض من "اخل���ارج" باإجنازات اأنديتها 
ومنتخباته���ا والعبيه���ا، ه���ي "فا�س���دة" 
و"عقيمة" من "الداخل". يتاآكلها الرتهل 
وال�سعف والف�ساد املتغلغل يف �رصايينها 
دون �سابط، وهذا كّل���ه ع�سارة ممار�سة 
�سيئ���ة ل���الإدارة تنقل���ت كالفريو����ض يف 
اإاّل  اإحت���واوؤه  ميك���ن  يع���د  ومل  ج�سمه���ا 
بلق���اح �سامل، واإعادة تاأهي���ل من جديد، 
اأبداً، فالالع���ب عندما ي�ساب  كاملري�ض 
اإ�سابة بالغة، يتلقى العالج للتخل�ض من 
االإ�سابة، ث���ّم يبداأ عملية اإعادة تاأهيل قد 
ت�ستمر ل�سنة اأو �سنتني الإ�ستعادة لياقته 
وعافيت���ه الكاملتني. وهذه حال���ة ال�سّلة 
اللبناني���ة التي لن يكون ح���ّل مع�سلتها 
ب�سحر �ساحر، وال ب���ني ليلة و�سحاها، بل 
بعالج طويل االأم���د قد ي�ستغرق �سنوات، 
وامله���م اأن تو�س���ع ل���ه اآلي���ة م���ن االآن. 
فم�ساكل ك���رة ال�سلة تتلخ����ض بعناوين 
عّدة، ويجب ت�رصيحها للو�سول اىل حلول، 

وعليه ميكن احلديث عن نقاط معّينة.

1 - امل�سكل���ة الي���وم لي�س���ت م�سكلة 
ك���رة ال�سل���ة عموم���اً. هي م�سكل���ة دوري 
الدرج���ة االوىل. فف���ي الفيليب���ني ع���ام 
2005، مّت توقيفه���ا دولي���اً حتى العام 
االأوملبية  اللجن���ة  اإعرتا�ض  بع���د   ،2007
هن���اك على م�ستوى املنتخ���ب الذي كان 
يتاأل���ف من العبني هواة، وهذا االإعرتا�ض 
اأن  م���ا حت���ّول اىل خالف���ات اىل  �رصع���ان 
تدخل���ت الفيبا. اأما يف لبن���ان، فامل�سكلة 
ال عالق���ة للمنتخب بها، ولو اّنه كان حتت 
االأ�س���واء يف ه���ذه الف���رتة ب�سب���ب منعه 
م���ن امل�سارك���ة يف بطولة اآ�سي���ا. وعليه، 
ميك���ن الو�س���ول اىل نقطة اإنط���الق الأّي 
حّل، فاحلّل يج���ب اأن يكون لهذا الدوري 
ي�ستقط���ب  اأ�سب���ح  وال���ذي  بالتحدي���د، 
االإهتمام من احزاب و�سخ�سيات �سيا�سية 
طاحمة للربح لتوظيفه اإنتخابياً و�سعبياً، 
وهذا االم���ر اإن مل يتم �سبط���ه ف�سينفجر 
�رصاعات كم���ا ح�سل يف املو�سم املن�رصم. 
والأنن���ا من���ر يف ف���رتة حمتدم���ة �سيا�سياً، 
هناك توازن رعب ال ميك���ن التعامل معه 
اإاّل بدرج���ة م���ن احليادي���ة. وهن���ا، احلاجة 
اىل تعي���ني جلنة م���ن املفّو�سني، تتمتع 
بكام���ل ال�سالحيات وال تك���ون بال�رصورة 
حتت جناح االإحت���اد. ف���دوري اليوروليغ 
)بطول���ة اأندية اأوروبا لك���رة ال�سلة( ُيدار 
من �رصك���ة خا�س���ة ا�س���رتت حقوق���ه من 
االإحت���اد االوروب���ي للعبة وه���ي لها احلق 
يف ت�سني���ف الدوري���ات املحلي���ة ح�سب 
م�ستوياته���ا، وله���ا مكات���ب خا�سة، تقع 
ه���ذه  االإ�سباني���ة.  بر�سلون���ة  مدين���ة  يف 
اللجن���ة من مهماته���ا اي�ساً اإيج���اد حلول 
عل���ى االأمد الطويل مل�س���اكل م�ستع�سية 
ال���دوري  �سعبي���ة  وتطوي���ر  كالتموي���ل 
وحت�س���ني البطولة. فالتموي���ل اليوم هو 
م�سكلة بحّد ذاته بالن�سب���ة لالأندية، والأّن 
االأر�سي���ة �ساحلة تلجاأ معظم االأندية وراء 

حّل أزمة »السّلة« يبدأ بفصل الدوري وتغيير »التركيبة« 

ألِكس مخباط يشارك في دورة تدريبية في األرجنتين

لم تعد أزمة كرة السلة اللبنانية عادية كاألزمات التي عصفت 
بها سابقًا. الفارق اّن أزمة اليوم مفصلية وحاسمة، إما حّلها 

لمرة واحدة وأخيرة، وإما اإلستمرار في النهج ذاته، ما يعني اّن 
الخسارة الحالية ستتحول الى خسائر، وستفقد هذه الفرصة 

المتاحة اليوم إلنقاذ نفسها من براثن الفساد.

رياضة 18

كوريا ُتسقط الصين في إفتتاح بطولة آسيا
يف غي���اب منتخب لبن���ان، اإفُتتحت اأم����ض بطولة اآ�سيا 
للمنتخب���ات يف كرة ال�سلة واملوؤهل���ة اىل نهائيات كاأ�ض 
العامل، حيث كانت املفاجاأة الكربى فوز كوريا اجلنوبية 
على ال�سني حامل���ة اللقب 63-59 يف املجموعة الثالثة 
اأو جمموعة املوت والتي ت�سّم اي�ساً البطل ال�سابق اإيران 

والذي فاز على ماليزيا بفارق 90 نقطة، 25-115. 
يف املقاب���ل، �سق���ط منتخ���ب االأردن و�سي���ف بط���ل 
الن�سخ���ة االأخرية، على يد تايوان بنتيجة 87-91 بعد اأن 
كان متقدماً بفارق 10 نقاط يف اواخر الربع الثالث، فيما 
فازت الفليبني م�سيفة البطولة على ح�ساب ال�سعودية 

78-66 وذلك يف اإطار مناف�سات املجموعة االوىل.
ويف املجموعة الثانية التي ت�سّم ثالثة منتخبات فقط 
بعد اإ�ستبعاد لبن���ان ب�سبب توقيفه دولياً، فاز املنتخب 
القط���ري ب�سعوب���ة بالغة عل���ى ح�ساب نظ���ريه الياباين 

بنتيجة 75-74، مع العل���م اأّن االأخري كان متقدماً طوال 
ف���رتات املباراة لك���ّن القطريني عادوا وقلب���وا املباراة 

راأ�ساً على عقب يف اللحظات االخرية.
ويف املجموع���ة الرابعة االأ�سعف، ف���ازت البحرين على 
الهند ب�سعوب���ة 82-80 وكازاخ�ستان على تايلند 81-

 .67
وتقام اليوم مباراتان بارزت���ان حيث تلتقي اإيران مع 

كوريا اجلنوبية، والفليبني مع االأردن. 
اإ�س���ارة اىل اأّن نظ���ام البطول���ة ين����ض عل���ى تاأه���ل 3 
منتخبات م���ن كل جمموعة اىل الدور الثاين حيث تنق�سم 
الف���رق ال� 12 املتاأهلة عل���ى جمموعتني، قبل اأن تتاأهل 
اربع���ة فرق م���ن كل منه���ا اىل الدور رب���ع النهائي الذي 
يق�سي بخروج املغلوب تلقائياً وتاأهل الفائز اىل ن�سف 

النهائي. 

تحت األضواء

إعتبر امين سر نادي التضامن 
صور سمير بواب انه الفريق 
الوحيد في منطقة الجنوب 

الذي لم يتلَق اّي مساعدة 
مالية من وزارة الشباب 

والرياضة منذ العام 2000، 
فيما اندية من درجات ادنى 

محسوبة على مرجعيات 
سياسية تتلقى المساعدات 

سنوياً، واكد اّن 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 2006، والكشف 
عن اللحظات التي عاشها 

هذا المنتخب خالل المشاركة 
التاريخية في بطولة العالم 

في اليابان عام 2006 والفوز 
على فرنسا وفنزويال مروراً 

بمحطات أخرى ال ُتنسى. 
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�ستبل���غ قيمة جوائز بطول���ة الواليات املتحدة 
البط���والت  ثال���ث  امل����رب،  لك���رة  املفتوح���ة 
االأرب���ع الكربى، رقم���اً قيا�سياً م���ن خالل تقدمي 
34.3 ملي���ون دوالر امريك���ي ه���ذه ال�سنة، وقد 
 ت�س���ل اىل 36.9 ملي���ون دوالر بح�س���ب م���ا ذكر 

املنظمون.
وزادت االرق���ام ع���ن م���ا ذك���ره املنظمون يف 
اآذار املا�س���ي، ومّثلت قف���زة بن�سبة %37 على 
االأق���ّل ونحو %47 للخا�ري���ن يف الدورين الثاين 
والثالث مقارنة مع الع���ام املا�سي عندما كانت 

اجلوائز تبلغ 25.5 مليون دوالر.
وتنطل���ق مناف�س���ات ال�سن���ة يف 26 اآب احلايل 

على مالعب فال�سينغ ميدوز ال�سلبة.
وكان االحت���اد االمريكي لكرة امل����رب اأعلن 
قبل 3 اأ�سهر اأّن اجلوائز �ستبلغ 33.6 مليون دوالر 
يف الن�سخة االربعني من البطولة وبالت�ساوي بني 
الرجال وال�سيدات، يف خطة �ستو�سل اجلوائز اإىل 

50 مليون دوالر عام 2017.
وينال الفائز يف الفردي لدى الرجال وال�سيدات 
2.6 ملي���ون دوالر، وهي اكرب جائ���زة يف تاريخ 
 اللعب���ة، ما ميّثل اإ�ساف���ة %37 على قيمة العام 

املا�سي.
و�ستك���ون قيم���ة 2.6 ملي���ون دوالر متوافرة 
كمكاف���اآت بح�س���ب تاأدي���ة الفائ���ز يف الدورات 

التح�سريية للبطولة.
ملي���ون  3ر1  الف���ردي  و�سي���ف  و�سين���ال 
دوالر، واخلا����ران يف ن�سف النهائ���ي 650 األف 
 دوالر، واخلا����رون يف رب���ع النهائ���ي 325 األ���ف 

دوالر.
وين���ال اخلا�رون يف ال���دور الراب���ع 165 األف 
دوالر والثال���ث 93 األ���ف دوالر والث���اين 53 األف 

دوالر واالأّول 32 األف دوالر. 

رغبة ريال بضم بايل؟هل يقف رونالدو خلف 

بطولة فالشينغ ميدوز: جوائز قياسية تتخطى 34 مليون دوالر

ماريا شارابوفا تحتفل بأحد انتصاراتها )ا ف ب(

19رياضة

كورنر

توتنهام يضم 
سولدادو

توتنه���ام  ن���ادي  اأعل���ن 
له  االنكليزي لكرة القدم تو�سّ
اىل اتف���اق يق�س���ي بانتق���ال 
اال�سب���اين  فالن�سي���ا  مهاج���م 
�سول���دادو  روبرت���و  ال���دويل 
ان  دون  م���ن  �سفوف���ه،  اىل 
يك�س���ف ع���ن قيم���ة ال�سفقة، 
تقارير �سحافية  اأ�سارت  التي 
ملي���ون   30 تناه���ز  انه���ا   اىل 

يورو.
وكان �سول���دادو )28 عاماً( 
انتقل اىل فالن�سيا عام 2010 
قادماً م���ن خيت���ايف و�سجل يف 
يف  هدف���اً   80 االول  �سف���وف 
مع���ه،  خا�سه���ا  مب���اراة   146
بينها 30 هدف���اً يف 46 مباراة 
 يف خمتلف امل�سابقات املو�سم 

املا�سي.
وبات �سولدادو ثالث العب 
ينتق���ل اىل �سف���وف الفري���ق 
اللن���دين ال�سم���ايل اىل جان���ب 
الربازيلي باولينيو والبلجيكي 
 اجلن�سية املغربي اال�سل نا�ر

 ال�ساذيل.
و�سارك �سولدادو يف بطولة 
كاأ�س الق���ارات االأخ���رية التي 
اأقيمت يف الربازيل يف �سفوف 
منتخب ب���الده، و�سّج���ل هدفاً 
 يف مرم���ى االأوروغواي يف الدور 

االول. 

زيكو مدرباً جديداً للغرافة القطري 
علم����ت وكال����ة فران�س بر�س م����ن م�سدر موث����وق به اّن 
نادي الغرافة القطري تعاقد مع املدرب الدرب الربازيلي 
زيك����و لقيادت����ه يف املو�س����م املقب����ل. وقال امل�س����در اإّن 
"زيك����و �سيتوجه اىل الدوحة يوم غد ال�سبت للتوقيع على 
عق����د العم����ل". وكان زيكو جنم املنتخ����ب الربازيلي اأواخر 
ال�سبعيني����ات والثمانيني����ات م����ن دون عمل من����ذ اأن ترك 

منتخب العراق يف ت�رين الثاين 2012.
م����ن ناحي����ة ثانية ودع ن����ادي اجلي�س القط����ري حمرتفه 
االك����وادري كري�ستيان بينيتيز ال����ذي تويف �سباح االثنني 

املا�سي اثر ازمة قلبية ح�سب البيان الطبي.

وكان م����ن املقرر مغ����ادرة اجلثم����ان يف الثانية من فجر 
الي����وم، لكن ال�سفر تاأج����ل اىل الظهر ب�سبب عدم احل�سول 
على ت�ساريح الطريان م����ن العا�سمة القطرية الدوحة اإىل 
مدينة كازابالنكا املغربية ومنها اإىل العا�سمة االإكوادورية 
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�سوؤولني عن 
الك����رة القطرية ون����ادي اجلي�س وعدد م����ن العبي الفريق. 
وقد قام العبو اجلي�����س بتقدمي قمي�س النادي رقم )11( 
الذي ارتداه كري�ستي����ان اىل زوجته قبل مغادرتها الدوحة 

مع جثمان زوجها، ووّقع الالعبون عليه. 

الجمعة  2  آب  2013   العدد 719    

دخل مسلسل إنتقال الجناح الويلزي غاريث بايل من توتنهام 
اإلنكليزي الى ريال مدريد وصيف الدوري اإلسباني مرحلة 

جديدة، وقد تكون األخيرة من المفاوضات، خصوصًا أّن 
السعر الذي تقّدم به النادي الملكي الى توتنهام يعتبر 

األعلى في تاريخ شراء الالعبين. ريال يريد أن يضّم بايل 

الى رونالدو في الخط الهجومي للموسم الجديد، ليكون بذلك 
على الوتيرة نفسها التي يمضي فيها برشلونة بضّمه نيمار 

الى جانب ميسي، ولكن التقارير تفيد اّن رونالدو قد 
يرحل في أي لحظة، ومن جراء ذلك دفع ريال مبلغًا 

تاريخيًا لضم غاريث بايل الى صفوفه.

يبدو اأّن رغبة ريال مدري���د اال�سباين باحل�سول 
على خدم���ات جنم توتنه���ام واملنتخ���ب الويلزي 

غاريث بايل قد ت�سل به اىل حّد جعله اأغلى العب 
يف التاريخ، وذلك الأّن عدة م�سادر مطلعة على 

امللف يف انكل���رتا وا�سبانيا عل���ى حد �سواء 
تتحدث عن اأّن النادي امللكي �سيدفع 145 

مليون يورو الإقن���اع رئي�س النادي اللندين دانيال 
ليفي باملوافقة على ال�سفقة.

ما ه���و موؤك���د اّن االحباط بداأ ي�س���ق طريقه اىل 
باي���ل ب�سبب تعّن���ت ليفي ورف�س���ه التفاو�س مع 
ريال مدري���د، وقد ذكرت م�س���ادر مطلعة ل�سبكة 
"�سكاي �سبورت�س" الريا�سية اّن املهاجم الويلزي 
ت���رك ام����س االول تدريب���ات الفريق بع���د اأن اأبلغ 
املدرب الربتغ���ايل اندري���ه فيا�س-بوا�س رغبته 

باالنتقال اىل "�سانتياغو برنابيو".
واأم�سى بايل نحو 5 �ساعات يف املركز توتنهام 
التدريب���ي واأبل���غ يف ه���ذه االثن���اء فيا�س-بوا�س 
بنيته االنتقال اىل النادي امللكي الذي اكد مدربه 
اجلديد االيطايل كارلو ان�سيلوتي ان املفاو�سات 
م���ع �سبريز قد فتحت من اأجل اإقناع االأخري للتخلي 

عن الويلزي.

بايل ليس للريال بعد 

"م���ن ال�سع���ب التحدث ع���ن باي���ل يف الوقت 
احل���ايل، الأن���ه مل ي�سبح حت���ى االآن العب���اً يف ريال 
مدري���د"، ه���ذا م���ا قال���ه ان�سيلوتي ال���ذي ان�سم 
لري���ال خلفاً للربتغايل جوزيه مورينيو بعد اأن قاد 
باري�س �س���ان جرمان الفرن�س���ي املو�سم املا�سي 
للف���وز بلق���ب ال���دوري املحلي للم���رة االوىل منذ 

.1994
واأ�ساف ان�سيلوت���ي "لكنني اأعتق���د اّن النادي 

)ري���ال( دخل يف مفاو�سات م���ن اجل ايجاد احلّل 

و�سرنى 
ماذا 

اأن���ا  �سيح�س���ل. 
ل�ست معتاداً على 
التح���دث ع���ن العب���ني 

لي�س���وا يف فريق���ي، و�سيكون 
من غ���ري ال�سحي���ح القيام 

بذلك االآن".
ل�سحيف���ة  و�سب���ق 

�س���ن"  "ذي 
اأن  الربيطاني���ة 

عن  ك�سف���ت 
توتنهام  اأّن 

رف�س 
عر�ساً 

ري���ال  م���ن 
مدريد 
بقيمة 

يورو 93  مليون 
ع���ن  للتخّل���ي 
الويلزي،  جناح���ه 
اأ�س���ارت  فيم���ا 
�سحيف���ة "م���اركا" 

اّن  اىل  اال�سباني���ة 
غا�سب���اً  كان  باي���ل 

م���ن رئي����س �سب���ريز لرف�س 
ال���ذي يتخطى بقليل  العر�س 
الرقم القيا�سي العاملي النتقال 
الربتغ���ايل كري�ستيان���و رونالدو 
من مان�س�س���رت يونايتد االنكليزي 
اىل ريال مدريد بالذات عام 2009 

 92(
مليون 
يورو(.

واأ�سارت 
اىل  التقاري����ر 

توتنه����ام  اّن 
و�س����ع �سقف����اً لن 

يتن����ازل عن����ه وه����و 
ي����ورو  ملي����ون   120
للتخّل����ي ع����ن ال����دويل 
الويل����زي، لك����ن يبدو اّن 
تعّن����ت ليف����ي و"طمع����ه" 
بري����ال مدري����د، ال�ساع����ي 
اىل امتام �سفق����ة يعّو�س 
يف  ف�سل����ه  خالله����ا  م����ن 
الربازيلي  عل����ى  احل�س����ول 
نيم����ار املنتق����ل اىل الغ����رمي 
االأزيل بر�سلونة، دفعه اىل رفع 
ال�سقف حتى 145 مليون يورو.

ومن غري املرج���ح ان تت�سّبب 
مبالغ���ة ليفي بدفع ري���ال مدريد 
اىل التخّل���ي عن م�سع���اه ل�سم بايل، 
وذلك بح�سب ما فهم من ت�ريح النجم 
الفرن�سي ال�سابق زين الدين زيدان الذي 
عنّي م�ساعداً الأن�سيلوتي، اإذ اأكد بطل العامل 
لع���ام 1998 اّن الن���ادي امللك���ي لن ي�سم���ح باأن 

يفلت بايل من يديه.

على خطى برشلونة

ويب���دو ان ريال مدريد ي�سعى لل�سري على خطى 
غرمي���ه بر�سلون���ة ال���ذي ا�سب���ح ي�س���م يف فريقه 

جنمني من الط���راز الرفيع اأي نيم���ار واالأرجنتيني 
ليوني���ل مي�س���ي، وذل���ك م���ن خ���الل �سّم���ه بايل 
ب�سفقة قيا�سية من اأجل اللعب اىل جانب النجم 
الربتغ���ايل كري�ستيانو رونال���دو، لكن البع�س 
توّج���ه يف حتليله باجت���اه اآخر وه���و اّن النادي 
امللكي يهدف اىل �سم الويلزي الذي يلعب 
يف نف����س مرك���ز رونالدو تخّوف���اً من رحيل 

االأخري 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 
خلف���ه  اّن  رغ���م  باي���ل  ملع�سل���ة 
فلورنتينو برييز اكد يف اكرث من منا�سبة 

اّن النجم الربتغايل لن يرتك النادي.
"ت���وك �سب���ورت"  واأ�س���ار كالدي���رون ملوق���ع 
حمتلم���ة  بع���ودة  ا�سم���ه  املرتب���ط  رونال���دو،  اّن 
اىل يونايت���د اأو االنتق���ال اىل �س���ان جرم���ان، غري 
را�س ع���ن الرئي�س احل���ايل برييز وق���د يرحل عن 
"�سانتياغ���و برنابيو"، م�سيفاً "اأعتقد اّن الرئي�س 
)برييز( و�سع كّل ما ميلكه على الطاولة )من اجل 
�س���م بايل( حت�ّسباً الحتمال رف�س رونالدو جتديد 
عق���ده. ان���ه خائف من احتم���ال ان يرح���ل رونالدو 
 يف اي حلظ���ة وه���ذا االأم���ر �سي�س���ّكل �رب���ة لريال 

مدريد".
ما هو موؤكد اّن جن���م مان�س�سرت يونايتد ال�سابق 
مل مي���ّدد حتى االآن عقده ال���ذي ينتهي يف 2015، 
كما اأظهر املو�سم املا�سي عدم ر�ساه عن و�سعه 
يف الفريق وقد برر الكث���ريون موقفه هذا ب�سعيه 
لرفع راتبه ال�سنوي الأّن ما يتقا�ساه ال يعك�س حجم 
جنوميت���ه، خ�سو�ساً اذا ما مّت���ت مقارنته بالعبني 
اآخرين مث���ل جنم �س���ان جرمان ال�سوي���دي زالتان 

ابراهيموفيت�س )14 مليون يورو �سنوياً(. 



وف�سل ليفاندوف�سكي يف اإقناع ادارة 
دورمتوند بال�سماح له يف اللحاق بزميله 
ماري���و غوت�س���ه واالنتق���ال اىل باي���رن 
ميونيخ النها تريد من���ه اأن يكمل كامل 
عقده ال���ذي ينته���ي ال�سي���ف املقبل، 
وحينها �سيكون باإمكانه االنتقال اىل اي 

فريق يريد كالعب حر. 
"�سويدويت����ش  ل�سحيف���ة  و�سب���ق 
ت�سايتون���غ" البافاري���ة اأن نقل���ت ع���ن 
املدي���ر التنفي���ذي لدورمتون���د هانز-
"روب���رت  اإن  قول���ه  فات�سك���ه  يواكي���م 
�سيلعب من دون ادن���ى �سك لبورو�سيا 
دورمتون���د املو�س���م املقب���ل"، وذل���ك 
بعد اي���ام عل���ى تاأكي���ده اّن با�ستطاعة 
ليفاندوف�سك���ي ال���ذي �سج���ل املو�سم 
املن����رم 24 هدفاً يف ال���دوري املحلي 
و10 يف دوري ابط���ال اوروب���ا، االنتقال 
اىل ن���اٍد اآخر غ���ر بايرن ميوني���خ الذي 
اح���رز دوري اأبطال اوروب���ا على ح�ساب 

دورمتوند بالذات.
بدوره���ا ذك���رت �سحيفة "بيل���د" اّن 
رئي����ش باي���رن ميوني���خ كارل هاينت�ش 
ليفاندوف�سك���ي  اّن  اك���د  رومينيغي���ه 
�سين�سّم اىل بايرن كالعب حر يف حزيران 
2014 بعد انتهاء عقده مع دورمتوند.

وا�سارت بع����ش التقارير اّن الثالثي 
االنكلي���زي مان�س�س���ر يونايت���د وجاره 
الل���دود مان�س�س���ر �سيت���ي وت�سل�س���ي 
مهتم بخدمات املهاجم البولندي البالغ 
من العم���ر 24 عاماً، ما دف���ع دورمتوند 
اىل رف���ع رات���ب الالعب ثالث���ة ا�سعاف 

من اجل اقناعه بالبقاء معه، لكّن املدير 
الريا�س���ي لبطل املاني���ا يف املو�سمني 
ال�سابق���ني ميكاي���ل ت�س���ورك نفى هذا 
االم���ر، قائ���اًل: "م���ن الوا�س���ح بالن�سبة 
لن���ا اّن الرات���ب الذي يتقا�س���اه روبرت 
ال يعك����ش ب�س���كل �سحي���ح امل�ستويات 
التي يقدمها، وله���ذا ال�سبب اعربنا عن 

ا�ستعدادنا لرفع راتبه".

ويبدو اّن دورمتوند مل يِف مبا اطلقه 
من وعد ب�ساأن رفع راتب ليفاندوف�سكي 
ما دفع االخر اىل انتقاد ادارة النادي يف 
حديث ل�سحيفتني بولندييتني، م�سراً 
اىل ان���ه ي�سع���ر باخليانة الن���ه مل يح�سل 
على �س���يء من مبلغ ال���� 6 ماليني يورو 
واملكافاآت اال�سافي���ة التي وعدته بها 
االدارة يف ح���ال بق���ي م���ع الفريق حتى 

نهاية العقد.
واأ�س����اف ليفاندوف�سك����ي الذي قاد 
دورمتون����د اىل نهائ����ي دوري ابط����ال 
مرم����ى  يف  رباعي����ة  بت�سجيل����ه  اوروب����ا 
ريال مدريد اال�سب����اين يف الدور ن�سف 
النهائ����ي، يف حدي����ث اآخ����ر ملوقع "تي 
زد" االمل����اين الريا�س����ي: "م����ا يح�سل 

غريب ج����داً، انه لي�ش من طباع االملان. 
نحن نت�����رف ب�سكل طبيعي لكّن ادارة 
النادي لي�س����ت كذلك. �ساأق����دم دائماً 
كل م����ا لدي لك����ن االحتفاظ ب����ي لي�ش 

عادالً".
و�س���ارك ليفاندوف�سك���ي يف مب���اراة 
ال�سب���ت املا�س���ي التي فاز به���ا فريقه 
عل���ى باي���رن ميوني���خ )4-2( يف كاأ�ش 
ال�سوب���ر االملانية وق���دم اداء جيداً لكنه 
مل ي�سجل اي هدف، وهو حتدث عن هذه 

املواجه���ة قائالً: "مب���اراة كاأ�ش ال�سوبر 
�سد بايرن لي�ست �سوى بداية املو�سم. 
ال اعلم اذا كان ما يح�سل �سيوؤثر علي".

 1.8 ليفاندوف�سك���ي  ويتقا�س���ى 
ملي���ون ي���ورو �سنوي���اً مبوج���ب العق���د 
الذي وقعه ع���ام 2010 بعد انتقاله اىل 
دورمتوند مل���دة اربعة اع���وام من لي�ش 

بوزنان.
وي�سعى دورمتون���د جاهداً للمحافظة 
عل���ى ليفاندوف�سك���ي خ�سو�س���اً بع���د 

اأن خ�ر جه���ود غوت�س���ه مل�سلحة بايرن 
بالذات مقاب���ل 37 مليون يورو، كما اّن 
الن���ادي الباف���اري الذي �سي����رف عليه 
املو�س���م املقب���ل اال�سب���اين جو�سي���ب 
غواردي���وال خلفاً ليوب هاينيك�ش، لي�ش 
يف عجل���ة من امره من اج���ل �سم الالعب 
البولن���دي اعتب���اراً م���ن ه���ذا ال�سي���ف 
خ�سو�ساً يف ظل تواجد الكرواتي ماريو 
ماندزوكيت�ش الذي تاأل���ق هذا املو�سم 

بت�سجيله 21 هدفاً. 

طل���ب �ستيفن جرارد قائد ليفربول 
من زميله لوي�ش �سواريز بعدم االلتفات 
اإىل عر����ش اأر�سن���ال، وق���ال اإّن انتقال 
مهاج���م منتخب االأوروغ���واي اإىل غرميه 
املحّلي يف ال���دوري االإنكلي���زي املمتاز 

لكرة القدم لن ميّثل خطوًة اإىل االأمام.
ل�س���ّم  بعر�س���ني  اآر�سن���ال  وتق���ّدم 
�سواريز، وجاء العر�ش االأخر بقيمة 40 
مليون جني���ه ا�سرليني 60.64  مليون 

دوالر.
اأح���د  اآر�سن���ال  اأّن  ويعتق���د ج���رارد 
ثالث���ة اأندية تتناف�ش على املركز الرابع 
والتاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا بجانب 
ليفربول وتوتنهام هوت�سبر يف الدوري 

االإنكليزي.

ديل���ي  ل�سحيف���ة  ج���رارد  وق���ال 
اأّن  اأعتق���د  "ال  ام����ش:  ي���وم  تلغ���راف 
اأر�سنال ميّث���ل خطوًة لالأم���ام. يتناف�ش 
ليفربول واأر�سنال وتوتنهام على اإحدى 
البطاقات املوؤهلة لدوري اأبطال اأوروبا، 
االأم���ر املث���ايل ه���و االحتف���اظ ب�سواريز 
واإمتام �سفقة اأو �سفقتني، فيما يفقد 

توتنهام جهود غاريث بايل".
واأ�س���اف: "بالطبع نح���ن نبتعد قليالً 
عن الثالث���ة الكبار، مان�س�س���ر يونايتد 
ومان�س�س���ر �سيت���ي وت�سل�س���ي، وه���م 

مراكز القوى حالّياً".

ليفاندوفسكي يشعر بأن دورتموند خدعه وينتقد إدارته

جيرارد يطالب سواريز بعدم اإلنتقال ألرسنال

وجه المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي انتقادًا جديدًا 
الدارة فريقه بوروسيا دورتموند االلماني، معتبرًا أنها لم تكن 

عادلة معه النها لم تسمح له بتحقيق رغبته واالنتقال الى بايرن 
ميونيخ، بطل الدوري والكأس األلمانيين ودوري أبطال أوروبا.

رياضة 20

ليفاندوفسكي مستاء 
 ألنه لم يحصل 

على الـ 6 ماليين يورو

اإلحتفاظ بسواريز وضم 
العبين من أولوياتنا 

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

وتاب���ع: "ال اأريد التقليل من احرامي 
الأر�سن���ال. اإنه فريق رائ���ع وميلك مدّرباً 
اأك���ّن له ق���دراً هائالً من االح���رام، لكن 

نحن كذلك اأي�ساً".
اأر�سنال،  ورف�ش ليفرب���ول عر�س���ي 
ويعتق���د ج���رارد اأّن نادي���ه �سيحتف���ظ 
يحت���اج  االأمام���ي  خّط���ه  واأّن  ب�سواري���ز 

للتدعيم اإذا اأراد التطّلع للم�ستقبل.
وق���ال ج���رارد: "نري���د العب���اً واحداً 
ميكن���ه اللع���ب يف اأح���د مراك���ز الهجوم 

والعمل مع �سواريز".
واأ�س���اف: "لذلك نح���ن نتفاو�ش من 
اأجل االحتف���اظ ب�سواريز الأنه اإذا فقدناه 
فاإنن���ا �سنراجع خط���وة اإىل ال���وراء. اإنه 

اأف�سل العب كرة قدم لعبت معه". 

نيمار يعيش حلم الطفولة إلى جانب ميسي
الع���ب  نيم���ار  الربازيل���ي  املهاج���م  يق���ول 
بر�سلون���ة بطل ال���دوري اال�سباين لك���رة القدم 
اإنه يعي�ش حل���م الطفولة مع جنم���ه االأرجنتيني 
املف�ّسل ليونيل مي�سي بعد انتقاله اإىل النادي 
الكاتالوين م���ن �سانتو�ش الربازيل���ي يف نهاية 

املو�سم املا�سي.
و�س���ارك نيم���ار )21 عام���اً( الأول م���رة م���ع 
بر�سلونة عندما نزل بديالً يف مباراة ودية اأقيمت 
يف بولندا يوم الثلثاء املا�سي ورمبا ي�سارك مع 
الفريق يف ملعبه "نو كامب" للمرة االوىل اليوم 

يف مباراة ودية اأخرى اأمام �سانتو�ش.

وقال نيمار يف موؤمت���ر �سحايف بعد تدريبات 
الفري���ق ي���وم اأم�ش: "اأثن���اء التدريب���ات اأ�سعر 
اأنن���ي يف حلم. حلم الطفولة يتحقق االآن. عندما 
اأرى مي�س���ي اأو ت�ساب���ي اأو اندري����ش اني�ستا اأو 
كارلي�ش بوي���ول اأ�سعر ب�سع���ادة بالغة واأ�سعر 

باالطمئنان".
و�سيب���داأ بر�سلون���ة رحل���ة الدف���اع عن لقب 
الدوري اال�سباين بعد نحو ثالثة اأ�سابيع باللعب 
على اأر�س���ه واأمام جماهره يف مواجهة ليفانتي 
اأم���اًل يف الف���وز باللقب للم���رة اخلام�سة يف �ستة 

اأعوام. 



يف اليوم احلادي ع�رش لدورة نادي برمانا 
ال�سنوي���ة املفتوح���ة ال73 بالتن����س، التي 
ينّظمها الن���ادي على مالعبه يف مدر�سة 
برمان���ا العالي���ة، �سّجل���ت النتائج 
12 �سنة وما  الآتية: الذكور: 
دون: ف���از راوول يزبك 
عل���ى �سيبا�ستي���ان 
بومغارت���ن )9-
�سن���ة   14  .)4"
وما دون: فاز 
�سليبي  كرمي 
ايل���ي  عل���ى 
وجوزف   ،)4-9( �سهاب 
قيامه على رايان كراب )9-2(، و�ساكر مارديني 
على �سريي���ل خ���وري )9-6(، و�سيدري���ك �سماحة 

على راوول يزبك )0-9(.
الرجال: فاز جواد عمي�س على �سمري �سحادة )4-9(، 
ورام���ي عاليلي على �سيدري���ك �سماحة )9-0(، ومارتن 

�ستيتلر على داين �سلوم )6-9(.
زوج���ي الرج���ال: ف���از �سق���ري وفا�س���ل عل���ى داوود 
و�سم����س )9-8(، و�سليب���ي و�سح���ادة عل���ى حبيق���ة 
�سهي���ب  عل���ى  ويو�س���ف  و�سماح���ة   ،)3-9(  وحاي���ك 

وعبيد )1-9(.
الإن���اث: 14 �سنة وما دون: ف���ازت األني �سليطا على 
غادة بت���ور )9-8(، واأورور اأنطون عل���ى اأندريا زمكحل 

.)2-9(
ال�سي���دات: فازت لورا �سهيون عل���ى األ�سا كرم )9-
1(. 18 �سنة وما دون: فازت اأورور اأنطون على تري�سي 
بو مرع���ي )9-6(، وغايي���ل بو عبدو على ن���ورا احل�سن 

 .)3-9(

يوا�سل النادي اللبن���اين لل�سيارات وال�سياحة 
حت�سرياته لرايل لبنان ال�ساد�س والثالثني الذي 
�سيق���ام يف 5 و6 و7 و8 اأيل���ول املقب���ل برعاي���ة 
رئي����س اجلمهوري���ة العم���اد مي�س���ال �سليم���ان. 
واأعلن النادي املنّظم ع���ن اإقفال باب الت�سجيل 
للم�سارك���ة يف ال�سباق، وه���و املرحلة الرابعة من 
بطولة ال����رشق الأو�سط للرالي���ات للعام اجلاري، 
يف 23 اآب اجل���اري. ولقد تعاقب �سائقون اأجانب 
وع���رب ولبناني���ون عل���ى اإحراز لقب ال���رايل منذ 
ن�سوئ���ه. ويف م���ا يلي نب���ذة ع���ن الفائزين بلقب 
الرايل منذ انطالقته حت���ت اإ�سم "رايل اجلبل" يف 
العام 1968 و�س���ولً اىل ت�سميته اجلديدة "رايل 
لبن���ان الدويل": ج���ان با�سي���ل واأنط���وان �سليم 
)1968(، ج���ريار اأ�سفر واأمني حم���ود )1970(، 
ج���ورج مت���ى وج���ورج مغن���ي )1973(، ط���وين 
جيورجي���و وجان ل���و اإّده )1974(، جورج �سومط 
و�سم���ري �سيخاين )1979(، األب���ري ب�سول وجريار 
�سون���ال )1980(، ا�سح���اق ق�سارجيان وطوين 
ك���رم )1981(، مي�س���ال عرم���ان و�سم���ري هابط 
)1984(، ناجي حنينه وج���ورج ع�ّساف )1985(، 

نبي���ل ك���رم وج���و �سغبين���ي )1986(، حممد بن 
�سلّي���م و�سبيلر )1987(، �سم���ري غامن وجوزيف 
غربيل )1988(، حممد بن �سلّيم ورونان مورغان 
)1991(، موري����س �سحن���اوي وناج���ي ا�سطفان 
اندريي���ه  ج���اك  وج���ان  اأوراي  اآلن   ،)1992(
)1993(، الي�ساندرو فيوريو وفيتوريو برامبيال 

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

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

مطر )2011( و)2012(. 

م����ّدد وا�سنط����ن وي����زاردز عقد جنم����ه جون 
وول حت����ى ع����ام 2019 بح�سب ما ذك����ر النادي 
امل�س����ارك يف ال����دوري المريك����ي ملحرتيف كرة 
80 ملي����ون دولر  ال�سل����ة. وبلغ����ت ال�سفق����ة 
خلم�����س �سن����وات، و�ستاأخ����ذ مفعوله����ا ابت����داء 
م����ن مو�س����م 2014-2015، و�سرتي����ح النادي 
من ت����رك لعبه البالغ 22 عاماً ح����راً يف املو�سم 
املقب����ل. وقال مال����ك النادي تي����د ليون�سي�س: 
"منذ اختيار جون يف الدرافت الول )2010(، 
تاأثرنا بن�سج����ه، وعمله ال����دوؤوب والتزامه نحو 
نادينا. هو حجر الزاوي����ة يف فريقنا ولقد عربنا 
م����راراً عن رغبتن����ا ببناء الفريق م����ن حوله قبل 
الع����الن عن متدي����د عقده". ومل يبل����غ ويزاردز 
الدوار الق�سائية منذ 2008، وفاز يف �سل�سلة 
وحي����دة يف البالي اوف من����ذ 1982 على ح�ساب 
�سيكاغو ع����ام 2005. وبلغ معدل ت�سجيل وول 
18.5 نقط����ة و7.6 متري����رات حا�سمة املو�سم 
املا�س����ي يف 49 مباراة خا�سها، اإذ اإنه غاب عن 

33 مباراة ب�سبب ا�سابة يف ركبته الي�رشى. 

اإلستعدادات تتواصل لرالي لبنان الدولي الـ36

ويزاردز يمّدد عقد وول بثمانين مليون دوالر

اليوم الحادي عشر لدورة برمانا في التنس

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.

جون وول

21رياضة

دورتان لـ »المستقبل« في القياعة والمنية

العهد أحرز كأس بلدية حارة حريك

اأُجريت م�ساء اأم�س املباراة الأوىل من 
ال���دور ن�س���ف النهائي ل���دورة رم�سان 
الثالثة لكرة القدم، التي ينّظمها قطاع 
الريا�سة يف تي���ار امل�ستقبل يف �سيدا، 
على ملعب جممع احلري���ري يف القياعة، 
واأ�سفرت عن فوز فري���ق احلرية �سيدا 
عل���ى الأن�سار عني احلل���وة 1 - 0، وقد 
�سّجل هدف املباراة، هداف الدورة حتى 
الآن، م�سطفى حالق. ويلعب احلرية يف 
النهائي م���ع الفائز من مب���اراة فريقي 

الأهلي �سيدا والنه�سة عني احللوة.

يف املقاب���ل اإختت���م قط���اع الريا�سة 
يف تي���ار امل�ستقب���ل يف املني���ة دورت���ه 
كتل���ة  ع�س���و  بح�س���ور  الكروي���ة، 
كاظ���م  النائ���ب  النيابي���ة  امل�ستقب���ل 
اخلري، و�سخ�سيات ريا�سية واجتماعية 
وك�سفي���ة، بلق���اء جمع  فريق���ي الحتاد 
املني���ة وجنوم بحن���ني، واأ�سفر عن فوز 
بقي���ادة  نظيف���ني،  بهدف���ني  الأخ���ري 
احلكم حممد عبده. وعقب املباراة قّدم 
النائب اخلري وكب���ار احل�سور الكوؤو�س 

وامليداليات اىل الفائزين. 

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

ال�س���وط الث���اين، قب���ل ان يح�سم ح�سني 
دقيق النتيجة والبطولة مل�سلحة فريقه 
به���دف من ت�سديدة حرة يف الدقيقة 28 
م���ن عم���ر ال�سوط الث���اين. ق���اد املباراة 
احل���كام: ه���ادي �سالمة، عل���ي املقداد، 
ه�سام قان�سوه. ويف اخلتام وّزعت اإدارة 
بلدية حارة حريك الكوؤو�س وامليداليات 
عل���ى الفريق���ني، وق���د ح����رشت اللقاء 
�سخ�سي���ات بلدية وريا�سي���ة بالإ�سافة 

اىل عدد من لعبي املنتخب. 
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اعالنات رسمية

• فاز الطالب �رشبل نخلة اإبن الزميل 
اليا����س نخلة م���ن ثانوية راهبات 
الوردية ب�شه���ادة الربوفيه. األف 

مربوك.

اأ�شق����ر  ميت�ش����ا  الطالب����ة  ف����ازت   •
ب�شهادة البكالوري����ا - فرع علوم 
االجتماع واالقت�شاد. األف مربوك.

• ف���ازت الطالبة برال عواد ب�شهادة 
الربوفي���ه، وق���د ح�شل���ت عل���ى 

درجة جيد. األف مربوك.

ب�شهادة  الطالب مي���اد كرم  • فاز 
االقت�ش���اد  ف���رع   - البكالوري���ا 

بدرجة جّيد. األف مربوك.

• ف���ازت الطالب���ة با�ش���كال فا�شل 
ب�شهادة الربوفيه. األف مربوك.

• فاز الطالب م���ارك عون ب�شهادة 
البكالوري���ا - فرع عل���وم احلياة. 

األف مربوك.

• فاز الطالب علي امل�رشي ب�شهادة 
البكالوري���ا - فرع عل���وم احلياة. 

األف مربوك.

• تتقّدم ادارة موؤ�ش�شة االأب اندويخ 
لاأ�شماء باأح���ر التهاين من اأفراد 
الهيئت���ن االداري���ة والتعليمية 
على النج���اح الباهر ال���ذي حققه 
تامذتها يف ال�شهادة املتو�شطة 

)الربوفيه( 100%.
    هاتف: 05/920735

• ف���از الطالب �رشب���ل مارون ر�شتم 
اليا����س  م���ارون  االأ�شت���اذ  جن���ل 
 - البكالوري���ا  ب�شه���ادة  ر�شت���م 

علوم احلياة. األف مربوك.

نا�شي���ف  كارن  الطالب���ة  ف���ازت   •
ب���و نا�شي���ف ب�شه���ادة الربوفيه 

بدرجة جيد. األف مربوك.

• فازت الطالبة جنا جان بو�رشو�س 
ب�شهادة الربوفيه. األف مربوك.

راجي م�شعد  ريت���ا  الطالبة  • فازت 
ب�شهادة الربوفيه. األف مربوك.

الطالبة غاييل نهرا �شديد  • فازت 
األف���را يون�س  حفي���دة املمثل���ة 

ب�شهادة الربوفيه. األف مربوك.

• ف���ازت الطالب���ة جن���اة مياد رزق 
ب�شهادة الربوفيه. األف مربوك.

رومانو����س  ال�شّي���د  ُرزق   •
مول���وداً  الري����س  ومارغريت���ا 
ذك���راً اأ�شمي���اه �شتيفانو. األف 

مربوك.

• مّت���ت خطوب���ة ال�ش���اب اإيل���ي 
اليان���ا  االآن�ش���ة  عل���ى  اف���رام 

االأهل  �شف���ر بح�ش���ور 
األف واالأ�شدقاء. 

مربوك.

إعالن

من امانة ال�شجل العقاري يف اجلنوب
طلبت رينه جرجي ع���ون �شهادة قيد 

بدل �شائع العقار 5202 جزين.
للمعرت�س 15 يوما للمراجعة

امن ال�شجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن

من امانة ال�شجل العقاري يف اجلنوب
طلب طانيو�س �شلي���م احللو ملوكله 
ع���ون  اهلل  رزق  طانيو����س  ورث���ة  اح���د 
املعروف طنو�س حنا عون والده رزق اهلل 
�شه���ادة قيد بدل �شائ���ع العقار 2633 

جزين.
للمعرت�س 15 يوما للمراجعة

امن ال�شجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن

من امانة ال�شجل العقاري يف اجلنوب
طلب ناجي حن���ا �شمعان جنم ب�شفته 
م�شرتي �شهادة قي���د بدل �شائع للبائع 
يو�شف ابراهيم يو�شف العقار 48 مراح 

احلبا�س.
للمعرت�س 15 يوما للمراجعة

امن ال�شجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن

من امانة ال�شجل العقاري يف اجلنوب
طل���ب ح�شن حممود عو����س ملوكلته 
من���ى حممود عو�س �شندات متليك بدل 
�شائ���ع لاق�ش���ام 4 و5 و6 م���ن العق���ار 

1973 العبا�شية.
للمعرت�س 15 يوما للمراجعة

امن ال�شجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ 
بيروت

يبلغ اىل املنف���ذ عليه ابراهيم ديبان 
فريج

اأ. م. م.   409 عم���ًا باأح���كام امل���ادة 
تخط���رك ه���ذه الدائ���رة باأن���ه لديها يف 
املعاملة التنفيذية رقم 2013/1221 
اإن���ذاراً تنفيذياً موّجه���اً اإليك من طالب 
التنفيذ حممود الربعة ورفاقه ناجتاً عن 
�شطب اإ�شارة تاأمن على العقار 1762 

املزرعة.
لذلك تخطرك ه���ذه الدائرة احل�شور 
اليها �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل قانوين 
ال�شت���ام االإن���ذار التنفي���ذي ومرفقاته 
علماً ب���اأّن التبليغ يتم قانون���اً بانق�شاء 
مهلة ع�رشين يوماً عل���ى ن�رش هذا االإعان 
وعل���ى تعليق ن�شخ���ة عنه وع���ن االإنذار 
التنفيذي ومرفقاته على لوحة اعانات 
ه���ذه الدائرة وي�شار بع���د انق�شاء هذه 
املهلة ومهلة االن���ذار البالغة ع�رشة ايام 
اىل متابع���ة التنفي���ذ اأ�ش���والً حت���ى اآخر 

الدرجات.
هيثم حيدر احمد
ماأمور تنفيذ بروت

إعالن

من امانة ال�شجل العقاري يف اجلنوب
طل���ب �شمي���ح م�شطف���ى جن���م �شند 
متليك بدل �شائ���ع للق�شم 7 من العقار 

87 هالية.
للمعرت�س 15 يوما للمراجعة

امن ال�شجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن

من امانة ال�شجل العقاري يف اجلنوب
طل���ب ثائر اأحمد فا�شل ملوكله حامد 
مك���ي حمود مك���ي القاف �شه���ادة قيد 

بدل �شائع العقار 306 حيطورة.
للمعرت�س 15 يوما للمراجعة

امن ال�شجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن

من امانة ال�شجل العقاري يف اجلنوب
طلبت فاطمة حممد �شعبي بوكالتها 
ع���ن امل�شرتي �شند متلي���ك بدل �شائع 
للبائعة �شفية احلاج علي قا�شم حممود 

العقار 368 ديركيفا.
للمعرت�س 15 يوما للمراجعة

امن ال�شجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو

إعالن

االوىل يف  العق���اري  ال�شج���ل  الأمان���ة 
ال�شمال

احلاي���ك  كول���ت  املحامي���ة  طلب���ت 
ملوكله���ا مع���ايل الوزي���ر حمم���د اأحمد 
ال�شف���دي �شن���د متلي���ك ب���دل �شائ���ع 

للعقار /2721/ ب�شاتن طرابل�س.
للمعرت�س 15 يوما للمراجعة

امن ال�شجل العقاري بالتكليف

إعالن

لبن���ان  كهرب���اء  موؤ�ش�ش���ة  تعل���ن 
وابت���داًء من تاري���خ هذا االع���ان، انها 
ب�شدد �شطب املوردي���ن واملتعهدين 
عل���ى  امل�شجل���ن  واال�شت�شاري���ن 
لوائحه���ا، الذي���ن ال يتجاوب���ون لث���اث 
م���رات متتالي���ة او اك���ر م���ع طلب���ات 
ا�شتدراج���ات العرو����س الت���ي تطلقها 
املوؤ�ش�ش���ة وال يتقدم���ون بكتب اعتذار 

مربرة.
كما �شيتم �شطب الذين مل يتجاوبوا 
�شابقاً لثاث مرات متتالية او اكر قبل 
تاري���خ هذا االعان يف ح���ال مل يتجاوبوا 

مرة ا�شافية بعد تاريخه.
بروت يف 2013/7/8
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
كمال احلايك

إعالن

�شادر عن القا�ش���ي املنفرد املدين 
يف الدامور

الناظر يف ق�شايا االحوال ال�شخ�شية
تق���دم   2012/12/4 بتاري���خ 
امل�شتدعي حنا �شامي غطا�س با�شتدعاء 
ام���ام ه���ذه املحكمة �شجل حت���ت الرقم 
باأن���ه قب���ل  2012/153 عر����س في���ه 
االإح�ش���اء �شن���ة 1932 ت���ويف املرح���وم 
�شلي���م غطا����س علم���اً باأنه مول���ود قبل 
الع���ام 1900 وكان متزّوج���اً م���ن جدته 
املرحوم���ة فريدة �شلي���م غطا�س ورزق 
منها بولدي���ن هما: وال���ده �شامي وعمه 
يو�شف ومل يتم ت�شجيل واقعتي والدته 
ووفات���ه كم���ا توفي���ت جدت���ه فريدة يف 
الع���ام 1974 ومل يتم ت�شجي���ل وفاتها 
وطل���ب ا�ش���دار الق���رار بثب���وت الوفاة 

وانح�شار االإرث مبن ذكر اعاه.
ف���كل َمن ل���ه م�شلحت���ه اأو ماحظات 
التق���دم باعرتا�شه اإو باإب���داء ماحظاته 
اىل قل���م املحكمة �شم���ن مهلة �شهرين 

من تاريخ الن�رش.
رئي�س القلم
خ�رش حمية

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ صور

القا�شي عبد القادر نقوزي
رقم املعاملة 2013/187

ق���رر رئي�س   2013/7/31 بتاري���خ 
دائرة التنفيذ اباغ برهان عطايا املقيم 
يف �ش���ور الب�س - خل���ف �رشكة الكهرباء 
واملجه���ول حمل االقام���ة بوجوب ت�شلم 
االنذار االجرائ���ي باملعاملة املقدمة من 
�شابري���ن عطايا مبو�ش���وع اإثبات طاق 
واإال اعت���رب كل تبليغ ل���ك يف قلم دائرة 

التنفيذ قانونياً.
رئي�س قلم دائرة تنفيذ �شور
علي ح�شن حجازي

04-960301 Magazine  برمانا  الطريق العام 
04-862101 برمانا -�شنرت �شان جان -مقابل ال�شاعة مكتبة �شان جان

01 - 900 084  البو�رشية -�شنرت عبد امل�شيح-قرب حبيب حبيب 
 كني�شة مار تقا

01-892100 كمال اجلديدة   البو�رشية -�شارع مار تقا
01 - 878 699 La Recherche �شد البو�رشية -قرب كني�شة مار تقا

01-873415 Micho's Copy 
Center

اجلديدة -مقابل مدر�شة احلكمة

01-902703 Librairie Nassar  جديدة - عزام �شنرت
01 - 892 721 جديدة -�شارع احلكمة زياد 
01 - 896 038 ما�شي بوك �شوب جديدة -�شارع احلكمة
01 - 684 572  الدكوانة -�شاف جاد 
01 - 259 921  الدورة- �شارع مار مارون جبور 

01-261325   الدورة-�شاع م�شت�شفى مار يو�شف حليم
01-243272 الدورة - �شنرت مار يو�شف قربان
01-248739 حبيب حبيب الدوره-مقابل م�شت�شفى مار يو�شف

04 - 523 989  الرابية -مفرق م�شت�شفى �رشحال ال كارتوري 
01  - 895 141 الزلقا -�شارع م�شت�شفى هارون رندىل 

01-871055 M.A.S.trading الزلقا الفوقا
01 - 682 734  ال�شبتية -مفرق ب�شول وحنينة كيم 

01-689592 مكتبة ما�شي  الفنار-مقابل اجلامعة اللبنانية
01-889951  الفنار -الطريق العام حليم

01 - 896 442  الفنار - الطريق العام - مقابل كني�شة كرباج 
 ال�شيدة

04-409242 Khoury Press  املن�شورية - بجانب البلدية
04-532325  املن�شورية -الطريق العام -قبل مفرق ما�شي 

حي الباطة

04 - 920 663 الي�شار الطريق العام حليم 
04 - 920 157 مزرعة ي�شوع - �شارع خليل روكوز ماح 
04 - 925 675  قرنة �شهوان - البيا�شة لوري 
04 - 412 325  انطليا�س-قبل مطرانية االرمن ايديال

04-714023 اأنطليا�س - طريق عام ب�شاليم هيكل
04 - 542 281 �شبيه - طريق ال�شفارة االأمركية حليم 
01 - 502 349 GR.MEDIA 

GROUP SARL 
�شن الفيل - خلف مرنا ال�شالوحي

01 - 513 661 �شن الفيل - النبعة  �شيغما 
01-493922 Mar Elias �شن الفيل - �شارع مار اليا�س
04-983499  بكفيا  قرب  ال�شاحة مكتبة داغر
04-980499  بكفيا - ال�شاحة مكتبة مي�شال
04-870459 �شان جورج  بيت مري - الطريق العام

04 - 972 229  بيت مري ما�شي
01-485826 ج�رش البا�شا-مفرق الهوى ت�شكن متى

04 - 713 333  جل الديب - مقابل كني�شة مار تقا علم 
04-711202 جل الديب -�شارع معو�س معو�س
04-543753 �شان �شارل عوكر- اول طلعة ال�شفارة االمركية
04-872448 ميدورا  عن �شعادة-الطريق العام قبل مفرق

MONT LA SALLE 
04 - 910 383 هليل   مطيلب-الطريق  العام - مقابل كني�شة

 القيامة
01-682773  نيو رو �شة تيودورا

01 - 680 495  نيو رو �شة  الطريق العام �شكول بر�س 
01 - 687 666 وايفي الند    نيورو�شة

 مقابل مدر�شة الر�شل
04-412131 Librairie Jose MTV نقا�س - طريق

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



23
الجمعة  2  آب  2013   العدد 719    

اجلن�سي���ة  م���ن  اإقام���ة  فق���دت 
 AMANA باإ�س���م  البنغالد�سي���ة 
يجده���ا  مم���ن  الرج���اء   -  BEGUM

االت�سال على: 03/380918

�س���وق  ودف���ر  اإقام���ة  فق���دت 
 SARAH االرلندي���ة  �سي���ارة  ودف���ر 
MCLYNN - الرج���اء مم���ن يجده���ا 

االت�سال على: 03/983566

فق���د ج���واز عراق���ي - ن���وار يو�سف 
جمي���ل - الرج���اء مم���ن يج���ده االت�سال 

على: 71/605375

ال�س���ادرة  االإقام���ة  بطاق���ة  فق���دت 
م���ن االأمن الع���ام �سانت ه���ارون نيقوال 
ايكاديان - ملن يجدها الرجاء االت�سال 

على 76/734827

اإقام���ة باإ�سم �سام���ح عبداهلل  فق���دت 
جربي���ل عبداهلل م���ن اجلن�سي���ة امل�رصية. 
الرجاء ممن يجدها االت�سال على الرقم: 

03/130710

فر العامل امل�رصي احم���د عبد النا�رص 
عو�ض عبد املجي���د - الرجاء ممن يجده 

االت�سال: 03/241313

هرب���ت اخلادمة يا�سميبي���ت �ساكيتا 
�ساكا من اجلن�سية االثيوبية، تعمل لدى 
ال�سي���دة نان�س���ي لطفي ب�س���ي - الرجاء 

ممن يجدها االت�سال: 03/064807

 ARE االثيوبي���ة  العامل���ة  ف���رت 
الرج���اء   .GASH ABDU SEID
مم���ن يجده���ا االت�س���ال عل���ى الرق���م: 

03/911852

ف���ر العام���ل امل����رصي زينه���م فتحي 
يج���ده  مم���ن  الرج���اء  يون����ض.  عب���داهلل 

االت�سال على: 03/170177

 ADELA اخلادم���ة  هرب���ت 
م���ن اجلن�سية   AYNALEM ANJA
االثيوبية تعمل ل���دى جوانا �سليبا. ملن 

يجدها االت�سال على: 03/666161

للبي���ع الربوة، 260 م2 دولوك�ض، ط. 
6، م�رصوع عب���د امل�سيح، منظر خالب، 4 
ت:   -  335000$ �سوف���اج،  مواق���ف، 

70/510134

حمل جتاري للبيع اأو لالإيجار يف �سنر 
ني���و جدي���دة - مال�س���ق للبلدي���ة - 3 

طوابق - 93 مر - ت: 03/917887

للبيع مار روك���ز - �سقة �سفلية 220 
م2 داخلي - $330000 - لالت�سال ت: 

03/104853 - 03/636241

مطلوب مل�سنع حديد وخ�سب يف نهر 
 Engineers، interiors and ابراهيم
draftman يجي���دون ر�س���م تنفي���ذي 
 Autocad - 2D( لت�سني���ع �ستاندات

3D -( لالت�سال ت: 03/086740

مبوب

مفقود

فرار عمال

عقارات

وظائف

وفيات

زوجة الفقيد: ريتا جورج مهاو�ض
اإبنه و�سيم

اإبنت���ه: زين���ة زوج���ة �رصب���ل ابو�سعيا 
وعائلتها

والده: اإميل كفوري
�سقيقاه: جورج وعائلته

عبدو وعائلته
�سقيقاته: نبيه �سوايا زوج �سقيقته 

املرحومة جناة واأوالده وعائالتهم
مينى اأرملة املرح���وم روبري اأبوجودة 

وعائلتها
يوال زوجة جورج القزي وعائلتها

واأن�سباوؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
عصام إميل كفوري

يحتفل بال�س���الة لراحة نف�سه ال�ساعة 
الرابع���ة والن�س���ف من بعد ظه���ر اليوم 
اجلمع���ة 2 اآب 2013 يف كني�سة ال�سّيدة 

يف بولونيا.
تقب���ل التعازي قب���ل الدف���ن وبعده 
ويومي ال�سب���ت واالأحد 3 و 4 اآب 2013 
يف �سال���ون كني�سة ال�سّي���دة يف بولونيا 
ابت���داًء م���ن ال�ساعة احلادي���ة ع�رصة قبل 

الظهر ولغاية ال�سابعة م�ساًء.

اأهل الفقيد
نقابة اأطباء لبنان

ينعون اليكم فقي���د العلم وال�سباب 
واالغراب

حديث���ي  االطف���ال  ق�س���م  م�س���وؤول 
الوالدة يف جامعة جورج دميون - كندا

 الدكتور نضال محمد عبد 
الرسول شامي

والدته: احلاجة عليه اإبراهيم ماجد
زوجته: مليا حممد علي كوثراين

اأوالده: داين، النا ون�سال
ع���الء واملرح���وم  ا�سق���اوؤه: ه�س���ام، 

املهند�ض بالل
�سقيقات���ه: ماج���دة زوج���ة املحام���ي 

حممد ق�سمر

ومنال زوجة الدكتور مو�سى كرمي
اأعمامه: حبي���ب، احلاج حممود، احلاج 

اأحمد وم�سطفى
اأخوال���ه: عل���ي، ال�سيخ ط���الل، احلاج 

فوؤاد وحممد ماجد
�سقيق زوجت���ه: العميد الدكتور اأنور 

كوثراين
يف  االربع���اء  ي���وم  ال���رى  ووري 
22 رم�س���ان  املواف���ق   2013/7/31
1434ه�، يف جبانة م�سقط راأ�سه مدينة 

بنت جبيل.
تقبل التعازي يومّياً ولغاية اال�سبوع 

مبنزل ذويه يف مدينة بنت جبيل.
يق���ام اال�سب���وع للمرح���وم والذكرى 
ال�سنوي���ة االوىل لرحي���ل �سقيقه فقيد 

ال�سباب
املهند�ض بالل �سام���ي يف العا�رصة من 
�سباح االحد يف 2013/8/4 املوافق 26 
رم�سان 1434 ه�، يف ح�سينية بنت جبيل.
تقبل التعازي ي���وم االثنني الواقع يف 
2013/8/5 املوافق 27 رم�سان 1434 
ه�، من الثاني���ة ظهراً ولغاي���ة ال�ساد�سة 
االإ�سالمي���ة  اجلمعي���ة  مرك���ز  يف  م�س���اًء 
للتخ�س����ض والتوجيه العلم���ي يف الرملة 

البي�ساء قرب اأمن الدولة.
اآل  اآل ماج���د،  اآل �سام���ي،  االآ�سف���ون: 
كوثراين، نقابة اأطباء لبنان وعموم اأهايل 

بنت جبيل، خربة �سلم واملروانية.

مبنا�سبة مرور اأربعني يوماً
على وفاة املاأ�سوف عليها املرحومة

جوليت سليم جميل

اأرمل���ة املرح���وم نقوال جرج���ي ها�سم 
جمدالين

يق���ام قدا����ض وجن���از لراح���ة نف�سها 
ال�ساع���ة التا�سع���ة والن�سف م���ن �سباح 
ي���وم االأح���د 4 اآب 2013 يف كني�سة مار 

خمايل للروم االأرثوذك�ض - املزرعة
عائل���ة الفقي���دة واأن�سباوؤهم يدعون 
االأهل واالأ�سدق���اء مل�ساركتهم ال�سالة 

لراحة نف�سها
تقبل التعازي بع���د القدا�ض واجلناز 

يف �سالون الكني�سة.

مبنا�سبة مرور اأربعني يوماً على وفاة 
املاأ�سوف عليها املرحومة

لينا عيسى هندي

زوجة جربايل اليا�ض بو�سمرا
يق���ام قدا����ض وجن���از لراح���ة نف�سها 
ال�ساع���ة العا����رصة من �سباح ي���وم االأحد 
2013 يف كني�س���ة  اآب   4 الواق���ع في���ه 

ماراليا�ض � املطيلب.
عائل���ة الفقي���دة واأن�سباوؤهم يدعون 
االأهل واال�سدق���اء مل�ساركتهم ال�سالة 

لراحة نف�سها.
الرج���اء اعتب���ار ه���ذه الن����رصة اإ�سعاراً 

خا�ساً.

ملنا�سبة م���رور ال�سن���ة االأوىل لغياب 
املاأ�سوف عليه املرحوم

الياس سعيد صّروف

زوجته تريز ديب �سعد
اأوالده: مي�سل���ني وزوجه���ا جورج اأبي 

را�سد وعائلتهما
املهند�ض �سعيد �رصّوف

جو�سلني وزوجها اأندره �سفري
املهند�ض �سمري �رصّوف وزوجته تانيا 

حنا وعائلتهما
واأن�سباوؤهم يدعون االأهل واال�سدقاء 
مل�ساركته���م القدا����ض واجلن���از ال���ذي 
�سيق���ام لراحة نف�س���ه ال�ساع���ة العا�رصة 
والن�س���ف من قبل ظهر يوم االحد 4 اآب 
2013 يف 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

09-445599 St.Elie Library العقيبة -طريق البحرية 
09-225246 Bookmark  ادوني�ض -اخر طلعة مار �رصبل

09 - 440 600 Daccache Library  العقيبة  -طريق البحرية
09 - 958 278 Sfeir Library  القليعات - ال�ساحة

09-210660 ABPID  crepaway الك�سليك-مقابل ال
09-546886 Georges Habib جبيل- ال�ساحة

09 - 942 320 Sayah Office Supplies جبيل - ال�سوق
09-540324 Khalil Sayah جبيل - ال�ساحة 
09-944016 Mot a Mot  حبوب - جبيل

09 - 546 280 Phenix  جبيل - ال�ساحة
09 - 235 098 Librairie Jeita  جعيتا -الطريق العام

09-911270 Exposure جونيه- مفرق حري�سا
09-913282 الفاباء  جونية-قرب متثال فوؤاد �سهاب
09-910499 La Presse   جونية - قرب البلدية
09-900353 Samaha Library جونية - ج�رص غدير
09-932409 Raphael Press  perla nera حارة �سخر -خلف �سنر

09 - 220 466 The Daily Press Rond point Jeita
09-219432 Al Wardieh  ذوق م�سبح - �سارع كني�سة الوردية
09-216328 La Trousse Verts  ذوق م�سبح - قرب ليايل الزوق
09-216549 Librairie Georges el Murr  اأدوني�ض - طلعة كني�سة مار �رصبل

09 - 233 575 Shayle Library  �سهيلة-الطريق العام
09-214519 Saade Bookshop طريق زوق  مكايل

09 - 232 396 Bee Press عجلتون - مفرق بنك بيبلو�ض
03-320162 Daily News عجلتون - غ�سن �سنر 

09 - 951 893 Rizk Press ع�سقوت ال�ساحة 
09-232273 Toshokan Copy Center  LCU عينطورة -مفرق ال

09 - 925 086  Page et Plume غزير  -الطريق العام 
09-444312 Mahfouz library مقابل ج�رص نهر ابراهيم
09-926852 Ets louis zeenny& fils  غزير - ال�ساحة
09-913282 Alphabet جونية - ال�ساحة 
09-223879 7's  library  presidence ذوق  مكايل  طلعة 

ذكرى سنة

ذكرى أربعين

  العالناتكم في جريدة الجمهورية االتصال بمكاتبنا على الرقم  01/888051
أو توجهوا الى أقرب مركز خدمة في بيروت 

03-487164 charaf م�سيطبه- نزلة الكركول
01-633432 ras al nabeh �سارع حممد احلوت قرب م�ساكن ال�سباط
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  Liban post كورني�ض املزرعة- مقابل 
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�رص الفي�سا
08-813888 ZAD زحلة - ك�سارة 
08-800832 NADDAF زحلة - حي الرببارة 
08-805641 NADINE زحلة- حو�ض االمراء 
08-806967 NABHAN  زحلة - �سنر احلاج
08-800870 AL JAMEAA زحلة - اأول مدخل ك�سارة 
08-541115 SAMIR BERRY ستورة- جالال - االوتو�سراد�

  العالناتكم في جريدة الجمهورية االتصال بمكاتبنا على الرقم  01/888051
أو توجهوا الى أقرب مركز خدمة في صيدا 

07-720251 االحتاد  �سيدا -�سارع ال�ست نفي�سة -بناية بنك عوده
07-725443  �سيدا -بناية ELDORADO  اجلنوب بر�ض
07-725457 �سيدا - �سارع دالعة الهدى
07-726007 الزعري لالعالن  �سيدا- �ساحة النجمة -الرببري
03-537075  الهاللية- �سارع جزين ن�سار
07-720457  عربا- �سارع مك�سيمو�ض ماهر
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متل بعضن

»سودوكو
الخمس شبكات«

الحل السابق

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

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

12

34

56

الحل السابق

هناك فقط ر�سمان متطابقان بني هذه الر�سوم ال�ستة عليك اإيجادهما

رتب الكلمات املبعرثة اأفقياً لتح�سل على الكلمة العمودية يف اخلانات البي�ساء.
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افقيًا

اعداد خطار خليل معلوف
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1 - بطل ا�سطوري يعرف بالرجل الطائر - جزيرة ودولة يف املتو�سط
2 - اغنية ل�سابر الرباعي- دولة عربية
3 - امر فظيع- ا�ستنكر االمر- خمل�ساً.

4 - خالف املبّكرة يف املوعد- خالف خطاأ.
5 - نوعاً و�سنفاً- نوتة مو�سيقية - اخلنزير الربي.

6 - غّيا املكان- ادراك وعلم.
7 - ت�سّوت المل او توّجع- تقدمات لالأ�سياء.

8 - امكنة الل�سع- خالف جاوبوها.
9 - ذو املالحة والظرف- نهر اوروبي.

10 - هز وجر ال�سيء - من انواع طهي الطعام- تهذيبي.
11 - اعالمية لبنانية )�ساحبة احدى ال�سور(.

12 - اغنية لعازار حبيب- فنانة �سورية �ساحبة احدى ال�سور.

عموديًا

الحل السابق

 اأفقياً:
 1- جو بوعيد- ا�رشن- 2- بردا- راحالً- 3- لد- 
تلف- ينق���اد- 4- الرا�سينغ- رر- 5- ينال- ان 
- لوق���ا- 6- يوؤمناه- ام���ل- 7- راآك- لهلبوا- 
8- ا�سام���ح - حاملات- 9- ميلكن���ا- با- 10- 
حق���د- زام- كريت- 11- االم���ية زمرد- 12- 

ماناً- جارها.

 عودياً:
 1- جب���ل- ي�رشا- 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���ن- ناأبه )معكو�سة( - زج- 9- 
النغل- والّكما- 10- �س���اق- وئام- ررر- 11- 

ارّقم- ابيده- 12- نادر االتات.

لق����اء هام ق����د يجمعك الي����وم ب�سخ�����ص مهم له اأث����ر كبي يف 
قراراتك وتعتمد عليه كثيا.

الحمل
22 اآذار - 20 ني�سان

ق����د حتتاج ملن ين�سحك ب�ساأن طريقتك يف االهتمام ب�سحتك 
وبغذائك، فاأنت ت�رشف كثيا.

الثور
21 ني�سان - 21 اأيار

ال تتوقع الكثي من املقربن من����ك اليوم، فكل منهم يحمل 
م�ساكل اأكرب من م�ساكلك. 

الجوزاء
22 اأيار - 21 حزيران

علي����ك االنتب����اه اىل م�رشوف����ك، واأن حت�س����ب ح�س����اب االأي����ام 
القادمة التي قد تطلب فيها م�ساعدة االآخرين.

السرطان
22 حزيران - 23 متوز

تطرح ت�ساوؤالت كث����ية تتعلق مب�ساريع����ك التي مل تتحقق، 
على رغم كل املجهود الذي بذلته.

األسد
24 متوز - 23 اآب

تكر�����ص وقتك الي����وم الأف����راد اأ�رشت����ك اأو لالأ�سخا�����ص الذين 
حتبهم، وتوؤجل كل اأعمالك للغد.

العذراء
24 اآب - 23 ايلول

ت�ستم����ع لكل ما يري����د اأن يخربك ب����ه املحيطن ب����ك برحابة 
�سدر، ومن دون �سوء نية.

الميزان
24 ايلول - 23 ت�رشين االأول

 تق�س����ي يوما ممتعا وهادئا، وتب����دو عالمات الر�سا على حمّياك 
طول النهار.

العقرب
24 ت�رشين 1 - 22 ت�رشين 2

ال�سج����ة وال�سخب هما ما �سيميزان يوم����ك. كل ما تفعله هو 
اال�ستماع لالآخرين على رغم تعبك.

القوس
23 ت�رشين 2 - 22 كانون 1

عل����ى رغم �سعادتك بلق����اء االأقارب، اإاّل اأن����ك ال ت�ست�سيغ لقاء 
بع�ص االأ�سخا�ص املزعجن اليوم.

الجدي
23 كانون 1 - 20 كانون 2

 ت�سع����ر الي����وم باحلن����ن الأ�سدق����اء قدام����ى والأي����ام َم�ست، 
وتن�سغل بذكرياتك عن املحيطن بك.

الدلو
21 كانون 2 - 19 �سباط

 يب����دو اأن اجلميع يعتمد عليك اليوم للقيام باأعمالهم، باعتبارك 
االأف�سل براأيهم.

الحوت
20 �سباط - 21 اآذار

1 -مملكة قدمية من عوا�سمها ماأرب- درمت يف املكان- نواطي.
2 - باين قرب النبي- منطقة �سياحية لبنانية يف ال�سمال.

3 - تردد يف لعبة الطاولة- اداة احدى احلوا�ص )من�سوبة(- مدينة فرن�سية.
4 - حافران وطامران احلفرة - خا�ستها )باالجنبية( - �سمي مت�سل.

5 - قادم- تتم�سكان ب�.
6 - كلمتان )ن�سب اىل + مائتا من احليوانات(- �سجراً و�ساأماً.

7 - �ساعح التي�ص عند الهياج- ممثل م�رشي )�ساحب ال�سورة(.
8 - لهيب- جدها يف )االيام( ن�سف )غام�ص(.

9 - نه�ستا من مكانيهما- امل�سدد على.
10 - من االلوان- لعبة حظ- م�سيا كاحلية.

11 - نقتل فالناً- اول قتيل يف التاريخ.
12 - ممثل لبناين عرف »باأبو �سليم«

"• �سبكة من 81 خانة
• 9 × 9 مق�سمة 9 

مربعات 3 × 3 
• يجب ملء اخلانات 
الفارغة باأرقام من 1 

اإىل 9
• عدم تكرار اي رقم يف 

اي خط اأفقي وعمودي 
وداخل كل مرّبع.

• تطرح هذه اللعبة على 
ثالثة م�ستويات:

�سهل، متو�سط، �سعب.
• يحدد كل م�ستوى 
بح�سب عدد االأرقام 

املو�سوعة يف اخلانات.
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ال��كالم ع��ن عل��م الفل��ك ي�صتلزم الدق��ة واملعرف��ة الق�صوى ب��ه، لأنه م��ن اخطر علوم 
الن�ص��ان عل��ى الط��الق. انه عل��م عريق يف الق��دم، قائم عل��ى تف�صري حت��ركات ال�صم�س 
والكواك��ب، على اإن�صان واأطباع��ه وحركته اليومية، ويعتقد كث��ريون اأن اإ�صعاعات ت�صدر 
ع��ن ال�صم���س والقمر والكواك��ب، توؤثر فينا مبا�ص��رة. ولقد ظهرت بع���س الكت�صافات يف 

ال�صنوات الخرية تدّعم هذه النظرية.

حركة االبراج وجلب الحظ
كل ب��رج موؤل��ف من 30 درج��ة او 30 يوما، وكل ي��وم يعطي موالي��ده مميزات تختلف 
ع��ن الي��وم ال�صابق. ل��ذا فاإّن مواليد اليوم م��ن الربج نف�صه يختلفون، وم��ا على القارئ ال 
ان يتاب��ع بدق��ة متناهي��ة رقم يوم مول��ده وبتمّعن، لأن��ه يقدم اإليه معلوم��ات ثمينة عن 
�صخ�صيت��ه، وعّم��ا ينا�صبه م��ن الحجار الكرمية اجلالب��ة للحظ، )ان املول��ود وفق اليوم 
وال�صاعة ينا�صبه حجر معني يتوافق مع �صخ�صيته، ويجلب له احلظ ال�صعيد( والنباتات 

وايام ال�صعد كذلك، ومع َمن يّتفق مع اأرقام مواليد ال�صهر.

مولود 16 تموز

كائن عملي ي�سعى اىل تاأمن حياته مبكراً ويكره اأن ميوت فقياً، ال يحب الف�سل 
وال يعرفه وال يريده. متن وال يتعب.

كتوم ومتوازن، دقيق وعملي... ي�سمع اأكرث مما يتكلم. 
اإن����ه ذلك املخل����وق اللطي����ف الناع����م، الرقي����ق احل�سا�����ص، املزاج����ي االنعزايل، 

االنطوائي االأناين.
ل����ن يزعج����ك مولود الي����وم اأبداً يف عالقته مع����ك، والذي يوؤرقه ه����و اأّي اعتالل يف 
�سحت����ه التي يحاول دائماً اأن يوحي لك اأنه����ا لي�ست بخي، مع اأنه يتمتع طوال عمره 

ب�سحة جيدة وعمر مديد.
ذك����ي بالفط����رة، وميلك ذكاًء خا�ساً برتتي����ب اأموره ترتيب����اً يتنا�سب مع قدراته 

العقلية واجل�سدية واملادية.
حمظوظ مادياً ويعامل النا�ص بلطف واحرتام.

متكّي����ف م����ع كل الطبق����ات وكل الظ����روف، ديبلوما�سي، قاط����ع كال�سيف، ياأخذ 
قراراته ويرتب اأولوياته ويت�رشف على اأ�سا�ص م�سلحته ال�سخ�سية.

يك����ره مولود اليوم التجدي����د اأو التغيي اإن كان يف البي����ت او الزوجة او العمل او 
طريقة انتقاء ثيابه التي دائماً ما تكون اأنيقة وكال�سيكية وت�سلح لكل املنا�سبات.

يومه املف�سل: االأحد، 
احلجر اجلالب لل�سعد: الروبي، 

لونه املف�سل: االأحمر، 
االأرقام اجلالبة للحظ: 45، 63 ، 8 ، 12 ، 5، 13.

توقعات الفك للفرتة املقبلة: 
اأن����ت مّي����ال اإىل اجلديد، �سواء اأكان دورة لغة اأو �سم����اع لهجة خمتلفة يف �سفر، اأو 
دخ����ول دنيا جديدة يف ارتب����اط اأو عمال جديدا اأو جامع����ة اأو مدر�سة، وقد تغي مكان 

�سكنك لتتعرف اىل جيان جدد و�سارع جديد. 
ال اأظ����ن اأن هذا ال�سهر �سيمر م����ن دون اأن اأبارك لك بتغيي جديد ي�سعدك ويرفع 

من معنوياتك ومينحك احلما�سة.

افقيًا

اعداد خطار خليل معلوف
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عموديًا

الحل السابق

اإبتع����د عن التدخ����ل يف اأّي م�سكلة يف العم����ل فطبيعة عملك ال 
حتتمل اأّي �سلبيات جديدة. 

الحمل
22 اآذار - 20 ني�سان

عليك اأن تكون اأكرث تنظيماً يف عملك واأن تعيد ترتيب اأوراق 
حياتك بالطريقة ال�سحيحة. 

الثور
21 ني�سان - 21 اأيار

ف����رتة ال�سغوط����ات والقل����ق التي متّر به����ا تب����داأ بالتال�سي 
تدريجياً منذ هذا اليوم. 

الجوزاء
22 اأيار - 21 حزيران

جتمع����ك منا�سبة اجتماعية اليوم مع �سخ�ص ت�سعر باالجنذاب 
جتاهه. 

السرطان
22 حزيران - 23 متوز

اأحالم����ك و طموحات����ك كثية وت�سعر اأنها قي����د التحقيق لكن 
عليك عدم الت�رشع يف االأمور. 

األسد
24 متوز - 23 اآب

اأمام����ك اليوم العديد من الفر�ص الناجح����ة التي تعرف متاماً 
كيف ت�ستغلها مل�سلحتك. 

العذراء
24 اآب - 23 ايلول

حاول الرتكيز خالل هذه الف����رتة على و�سع خطط م�ستقبلية 
ت�سمن النجاح لعملك. 

الميزان
24 ايلول - 23 ت�رشين االأول

لديك روؤية وا�سحة مل�رشوع العم����ل امل�ستقبلي ولكنك ال تعرف 
كيف تبداأ به. 

العقرب
24 ت�رشين 1 - 22 ت�رشين 2

علي����ك اأن حت�س����ب اأك����رث للم�ستقب����ل واأن تخط����ط للظ����روف 
ال�سعبة التي قد حت�سل على ال�سعيد املادي. 

القوس
23 ت�رشين 2 - 22 كانون 1

تت�����رشف بجدي����ة يف عالقتك م����ع احلبيب. احل����ب ال يحتاج كل 
هذه اجلدية.

الجدي
23 كانون 1 - 20 كانون 2

ك����ن حذراً ه����ذه الفرتة من مكي����دة يف العمل ق����د يدبرها لك 
زميل لك ي�سعر بالغية.

الدلو
21 كانون 2 - 19 �سباط

ت�سع����ر الي����وم بالقل����ق امل�ستمر ب�سب����ب بع�ص التغ����يات التي 
حتدث يف نطاق العمل. 

الحوت
20 �سباط - 21 اآذار

"• �سبكة من 81 خانة
• 9 × 9 مق�سمة 9 

مربعات 3 × 3 
• يجب ملء اخلانات 
الفارغة باأرقام من 1 

اإىل 9
• عدم تكرار اي رقم يف 

اي خط اأفقي وعمودي 
وداخل كل مرّبع.

• تطرح هذه اللعبة على 
ثالثة م�ستويات:

�سهل، متو�سط، �سعب.
• يحدد كل م�ستوى 
بح�سب عدد االأرقام 

املو�سوعة يف اخلانات.
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ال��كالم ع��ن عل��م الفل��ك ي�صتلزم الدق��ة واملعرف��ة الق�صوى ب��ه، لأنه م��ن اخطر علوم 
الن�ص��ان عل��ى الط��الق. انه عل��م عريق يف الق��دم، قائم عل��ى تف�صري حت��ركات ال�صم�س 
والكواك��ب، على اإن�صان واأطباع��ه وحركته اليومية، ويعتقد كث��ريون اأن اإ�صعاعات ت�صدر 
ع��ن ال�صم���س والقمر والكواك��ب، توؤثر فينا مبا�ص��رة. ولقد ظهرت بع���س الكت�صافات يف 

ال�صنوات الخرية تدّعم هذه النظرية.
حركة االبراج وجلب الحظ

كل ب��رج موؤل��ف من 30 درج��ة او 30 يوما، وكل ي��وم يعطي موالي��ده مميزات تختلف 
ع��ن الي��وم ال�صابق. ل��ذا فاإّن مواليد اليوم م��ن الربج نف�صه يختلفون، وم��ا على القارئ ال 
ان يتاب��ع بدق��ة متناهي��ة رقم يوم مول��ده وبتمّعن، لأن��ه يقدم اإليه معلوم��ات ثمينة عن 
�صخ�صيت��ه، وعّم��ا ينا�صبه م��ن الحجار الكرمية اجلالب��ة للحظ، )ان املول��ود وفق اليوم 
وال�صاعة ينا�صبه حجر معني يتوافق مع �صخ�صيته، ويجلب له احلظ ال�صعيد( والنباتات 

وايام ال�صعد كذلك، ومع َمن يّتفق مع اأرقام مواليد ال�صهر.

فلك

كلمات متقاطعة

ســودوكو

ابــراج            

6الرقم اإلضافي41217344042

نتائج سحب »زيد«

ج���رى اأم�ص �سح���ب اللوتو اللبناين الرق���م 1114 وجاءت 
النتائج على ال�سكل االآتي:

االأرقام ال�ستة االأ�سا�سية: 42-40-34-17-12-4
الرقم ال�سابع االإ�سايف: 6

املرتبة االأوىل: 6 اأرقام اأ�سا�سية
ال جوائز رابحة

املرتبة الثانية:
جمموع اجلائزة: 125،325،475 ل. ل.

عدد الرابحن: 1
اجلائزة االإفرادية: 125،325،475 ل. ل.

املرتبة الثالثة: 5 اأرقام اأ�سا�سية:
جمموع اجلائزة: 57،710،910 ل. ل.

عدد الرابحن: 22
اجلائزة االإفرادية: 2،617،752 ل. ل.

املرتبة الرابعة: 4 اأرقام ا�سا�سية:
جمموع اجلائزة: 57،590،550 ل. ل.

عدد الرابحن: 1078 
اجلائزة االإفرادية: 53،424 ل. ل.

املرتبة اخلام�سة: 3 اأرقام ا�سا�سية

جمموع اجلائزة: 133،832،000 ل. ل.
عدد الرابحن: 16729

اجلائزة االإفرادية: 8،000 ل. ل.
االأوىل:  املرتب���ة  جلائ���زة  املرتاكم���ة  املبال���غ  جمم���وع 

2،070،221،324 ل. ل.

كما جرى �سحب زيد وجاءت النتائج على ال�سكل االآتي:
الرقم الرابح: 88451

جمموع اجلائزة: 75،000،000 ل. ل.
عدد الرابحن: 1

اجلائزة االفرادية: 75،000،000 ل. ل.
وتربح االأوراق املنتهية باالرقام التالية:

8451 تربح 900،000 ل. ل.
451 تربح 90،000 ل. ل.

51 تربح 8،000 ل. ل.

نتائج اللوتو اللبناني

يك���ره الروت���ن ويخافه وياأم���ل يف اأن تكون حيات���ه مليئة باملغام���رات والتجديد. 
عا�س���ق ل�سخ�سيته لكنه لي�ص اأناني���اً فمحبته لالآخرين وا�سحة، ومهم���ا وقع فاإنه يقع 
واقف���اً على قدميه، والعمل ماء حياته حتى اأّن حما�سته تعدي املحيطن به فتوقظهم 

من ك�سل اأو تكا�سل.
يه���وى امل�ساعب ويف���رح للعراقيل العتقاده اأن���ه قادر على تذليله���ا وجتاوزها. 
االأمنية عنده ال تبقى جمّرد اأمنية بل يعمل ويجهد لتحويلها اإىل حقيقة ت�سّكل انت�ساراً 

ي�سيفه النت�ساراته.
يزعج���ه تلقي االأوامر بينما ير�سي غروره اإ�سدارها، ولكن هذا ال يعني اأنه مت�سّلط، 
بل هو موؤمن بقدرته على اأن يكون رئي�ساً اأكرث منه مروؤو�ساً. هذا املولود يعي�ص حالة 
احل���ب الدائم، ويندفع مل�ساعدة االآخرين على حّل م�ساكلهم لكنه لي�ص من النوع الذي 
باإمكان���ه اأن مي�سي فرتة زمنية طويلة حل���ّل م�سكلة واحدة بل هو يفت�ص عن نف�سه يف 
اأك���رث من موقع. جذاب يف ت�سّلطه ومقنع يف مركزه، فحّب���ه لل�سيطرة لي�ص اكت�ساباً وال 
ت�سّنع���اً بل هو حّب عفوي �سادر م���ن طبيعة �سخ�سيته. يومه املف�س���ل: االأحد، لونه 
املف�س���ل: الكحلي، احلجر اجلال���ب لل�سعد: االأملا�ص، االأرقام اجلالبة للحظ: 5 ، 9 ، 10 

 .11 ، 21، 11 ،
توقعات الفلك للفرتة املقبلة: 

قرار جّي���د قد يغّي حياتك، �سواء اأكان يف العمل كرتقية اأو �سفر، و�سواء اأكان على 
ال�سعيد ال�سخ�سي، واالأهم حمبة روؤ�سائك يف العمل. 

اأن���ت تقطع �سوط���اً كبياً يف حيات���ك العملية بوق���ت ق�سي وهو �سه���ر للتغّيات 
اجلذري���ة، �سواء اأكان يف اأوراق اأو نتائج امتحانات اأو �سفر اأو ترقية يف اأمورك املهنية. 

اإنك يف ال�سهر االأف�سل لتغّي حياتك العاطفية بارتباط لو كنت خالياً.

مولود 2 آب



ذوق مكاي���ل يف يومه الث���اين، ي�ستمّر 
كم���ا ب���داأ م���ع زي���اد الرحب���اين، يف ليلة 
والف���ن  املو�سيق���ى  لع�ّس���اق  ممّي���زة 
الراقي، مع امُلبدع عازف اجلاز االمريكي 
جوناث���ان باتي�ست الذي ا����ّر ان ينهي 
جولت���ه العاملي���ة يف لبنان، بع���د جولته 
االوروبي���ة واالمريكية ب�سحب���ة الرائعة 
واملتاألق���ة �ساحب���ة ال�س���وت الدافىء، 
وفري���ق  يون����س  موني���كا   ال�سوبران���و 

.HUMAN STAY �ال
جوناثان باتي�ست حتّدث اثناء احلفل 
عن احلفاوة التي لقيها يف لبنان ب�سكل 
ع���ام، ويف ال���ذوق ب�سكل خا����س، وقال 
ممازحاً: "انا مل اندم على قدومي اىل بلد 
االأرز، وامتّنى االّ تندموا على ح�سوركم 
ه���ذا احلف���ل، لذل���ك �ساأب���ذل ق�سارى 

ع" االجواء الليلة". جهدي لكي "اأولِّ
وهذا ما فعله باتي�س����ت منذ البداية 
فه����و ب����داأ احلف����ل منطلق����اً م����ن ب����ن 
اجلمه����ور ليتّوج����ه اىل امل�����رح، وكان 
يق����رب م����ن كل فرد يلتقي����ه ويعزف 
ل����ه معزوف����ة �سغ����رية، عل����ى الطريقة 
وني����و  اجل����از،  والي����ات  يف  االمريكي����ة 
اأورليان����ز على وجه التحدي����د، وانتقلنا 
مع املو�سيق����ي النيويوركي اىل اجواء 
فيل����م، Cotton Club واف����ام اجلاز 
االمريكية اخلال����دة يف ليلة لن ين�ساها 
متذّوقو اجلاز. فرق����ة "هيومن �ستاي" 
ه����ي جمموعة من ال�سب����اب بداأ التعاون 
بينه����م وب����ن باتي�س����ت من����ذ �سنوات 
قليلة، واالن�سجام الذي ي�ري مع مغّني 

اجل����از، ميلك ع����دوى تط����ال امل�ستمع، 
وهذه الفرقة تتمّيز باحلما�سة واالبداع 
بحيث خرج معظم اع�سائها، من عازف 
اىل  ال�ساك�سوفوني�س����ت،  اىل  الدرام����ز 
عازف البوق، مّرات عديدة عن الربنامج 
املقّرر، وق����ام كل منهم بعزف منفرد، 
ابرزه����م ع����ازف الدرام����ز ال����ذي انتقل 
مع واح����دة من اآالت االيق����اع اىل و�سط 
امل�����رح وعزف ملدة 15 دقيقة منفرداً 
وه����و ا�ستعمل امليكروفون ليعزف به، 
م����ا اأذهل اجلمه����ور ال����ذي �سّفق معه، 
مطّوالً، وعندما ع����اد اىل مركزه، فوجئ 
بتواج����د جوناثان باتي�س����ت اىل جانبه، 

وتاب����ع مع����ه الع����زف وعنده����ا اكت�سف 
اجلمهور مواهب مغّني اجلاز املتعددة 
الدرام����ز  عل����ى  الع����زف  بينه����ا  م����ن 
باال�ساف����ة اىل البيان����و والكاريني����ت، 
ول����ن نن�س����ى اأن ن�سي����ف الي����ه موهبة 
ال�سوت فهو راف����ق ال�سوبرانو يون�س، 
مّرات عدي����دة يف غنائها، واّدى االإثنان 
معاً اأغنيات  م�سركة ي�سمعها اجلمهور 

للمّرة االوىل.
تق����ول ال�سوبرانو يون�����س وهي ابنة 
حمم����د يون�س احلائز عل����ى جائزة نوبل 
لل�س����ام، اإنه����ا تغّن����ي يف لبن����ان للمرة 
الرابع����ة عل����ى الت����وايل، وه����ي لديه����ا 

لبن����ان ويف ذوق مكاي����ل  ا�سدق����اء يف 
ال����ذوق  لبلدي����ة  ومتّن����ت  بالتحدي����د، 
النجاح الدائ����م، واحتفلت مع اجلمهور 
مبياد رئي�س البلدية نهاد نوفل الذي 
تعتربه م����ن اال�سدقاء وتكّن له املحّبة 

واالحرام.
الي����وم الث����اين من مهرجان����ات ذوق 
مكايل الدولية �سه����د اقباالً جماهريياً 
كب����رياً، وح�����ر احلف����ل وج����وه اعامية 
و�سيا�سي����ة يف اج����واء اأوبرالي����ة راقي����ة 
ورائع����ة، اأ�سفت على املدرج الروماين 
وعل����ى �سوق ال����ذوق العتي����ق املجاور 

رونقاً اإمتزج باحل�سارة واالبداع. 

توق���ف  باحل�س���ور،  ترحيب���ه  بع���د 
املطران عن���د مطالعته للكت���اب قائاً: 
واأثري���ة هي كني�س���ة �سيدة  "تاريخي���ة 
الب���ري، لقد قراأت ه���ذا الكتاب وقدمت 
له ول�سن الفيل يف الوقت عينه، وبراأيي 
اأو  ال�سن���ة  امكانيت���ان لتحدي���د  هن���اك 
االأي���ام التي بنيت فيها ه���ذه الكني�سة، 
هن���اك راأي يق���ول اإنها تع���ود اإىل عهد 
ال�سليبي���ن، وهذا اأمر يج���ب البحث به 
اأك���ر، وهن���اك راأي اآخ���ر يق���ول انها يف 
بداية عهد العثمانين بعد 1516. لكن 

�سواء كانت ه���ذه الكني�سة عائدة لزمن 
ال�سليبين اأو لعهد العثمانين، فاإنها 
تبقى اأقدم كني�سة مارونية على االإطاق 
وه���ذا اأمر جلل، ما يجعلنا نعتقد اأن هذه 
البل���دة العزي���زة له���ا م���ن العراق���ة ما 
يجعله���ا �ساهدة على اإميان حي الأبنائها 

ما زال حياً".

كحالة

ث���م األقت م���ي كحالة كلم���ة تطرقت 

فيه���ا اإىل م���ا يحمل���ه الكت���اب، قائل���ة: 
"اأ�سئلة كث���رية يثريها كتاب جورج 

مغام�س وه�سام عج���ور منها مثاً: 
عامي���ة  ت�سمي���ة  اطلق���وا  مل���اذ 
االتف���اق بن  انطليا����س عل���ى 
 1840 يف  وال���دروز  الن�س���ارى 

اذا كان���ت كل املفاو�سات وفق 
الوقائ���ع حدثت يف �سن الفيل 

بالذات؟ وقبل ذلك بقرون 
طويلة وعلى ذكر الفيل 

ه���ل كان ثمة فيلة يف 
اأم ان  �ساحل لبن���ان 

ا�س���م بلدتنا يعود 
اىل �سان تيوفيل 
ت�سويهه  وج���رى 
العامية  اللغة  يف 
�س���ن  لي�سب���ح 

وتابعت  الفيل؟". 
"االأجوبة  مو�سح���ة: 

هن���ا يف ه���ذا الكت���اب 
اىل  ا�ستند  ال���ذي  القّيم 

م���ا يزيد على املئ���ة وثيقة واىل 
املراج���ع املحلي���ة كم���ا االأجنبية 

باال�ساف���ة اىل مقاب���ات حي���ة. يف�سح 
هذا الكت���اب عن خباي���ا تاريخية كثرية 
و�سيك���ون مكانه الطبيع���ي يف مكتبات 
الهوتي���ة ويف بي���وت املوؤمن���ن وذل���ك 
بع���د التوقي���ع علي���ه يف الثام���ن من اآب 

اجل���اري يف احتفال يلق���ي فيه املطران 
مط���ر كلمة حول اأهمية الع���ذراء يف حياة 

امل�سيحين". 

مغامس

ثم كانت كلمة جلورج مغام�س اأبرز ما 

جاء فيه����ا: "يعترب وجود كني�سة �سيدة 
البري االأثرية يف املع����رب االإ�سراتيجي، 
اأي تل����ة �سن الفيل حموري����اً، اإذ وقعت 
يف جوارها وقائ����ع هامة اأّرخت لتاريخ 
منطق����ة باأكمله����ا وطبعته����ا بطاب����ع 
ممّيز، اإذ ج�ّسدت تعاي�ساً بن خمتلف 
وال�سيا�سي����ة"،  الديني����ة  االإنتم����اءات 
و"قيل قدمي����اً ح�سب تقلي����د متوارث 

"ال�سيطرة 
�س����ن  عل����ى 
الفي����ل ت�سم����ن 

ال�سيطرة 
ب����ريوت"،  عل����ى 
اأعاد  اأما  مت�سائاً: 
نف�س����ه  التاري����خ 
ع����دة؟".  م����ّرات 
ولف����ت مغام�س اإىل 
�سّي����دة  كني�س����ة  ان 
الب����ري االأثري����ة �سّمت 
املط����ران  رف����ات 
ال�سايغ"  البار"خمايل 
ال����ذي ت����رّبك املوؤمن����ون من 
اأح����داث  ...حت����ى  �ريح����ه 

."1990
وخت����م كلمته "بالع����ودة اىل اجلذور 
كني�ستن����ا  بقي����ت  وق����ال:  الروحي����ة، 
اإح����دى واحات االإمي����ان يف ه����ذا ال�رق 
امل�سط����رب، ت�سه����د للمحب����ة وللعطاء 

با ح�ساب. ف�سّيدة البري ال�ساهدة على 
التاريخ بقي����ت و�ستبقى منارة ت�سيء 
يف االأوق����ات ال�سعبة، وته����دي بنورها 

كل اأبنائها اىل بر ال�سام واالأمان".

عجور

م����ن جهته، توقف ه�س����ام عجور عند 
دور مل ُيل����َق علي����ه ال�سوء قب����اً، "وهو 
ارتب����اط كني�سة �سّي����دة البري باالأحداث 
امل�سريية التي ح�سلت يف منطقة �سن 
الفي����ل واجلوار اأثناء ف����رة حكم االأمري 

ب�سري ال�سهابي، والت����ي كانت، براأينا، 
اأح����د اأ�سب����اب نهاية االإم����ارة ال�سهابية 
وتقّل�س النفوذ امل�����ري، مّما ا�ستتبع 
تراجع الدور الفرن�س����ي يف منطقة باد 
ال�س����ام والع����ودة احلا�سم����ة للتحال����ف 
االإنكلي����زي - العثماين على �ساحة جبل 

لبنان".    
ُيذكر ان الكتاب �سيوقع م�ساء 8 اآب 
اجلاري بن ال�ساع����ة اخلام�سة والثامنة 

يف الكني�سة. 

مزيج من الجاز واألوبرا في مهرجانات الذوق

مطر ُيعلن عن كتاب سيدة البير األثرية في مئويتها

جوناثان باتيست يترك المسرح وينزل بين الجمهور، يلحُق به 
اعضاء فرقة HUMAN STAY، وقّمة الفن والطرب والمشاركة مع 
الجمهور الغفير الذي غّص به المدرج الروماني في ذوق مكايل، 

كانت عندما لحقت السوبرانو مونيكا يونس بالجميع وأطربت 
 ،Standing Ovation السامعين بالـ »كالسيك جاز« والبلوز وسط

رائعة وعفوية.

مطربون وعازفون بين الجمهور  

المطران مطر قبيل بدء اإلحتفال

ثقافة وأدب 26

مغامس: جّسدت تعايشاً 
بين مختلف اإلنتماءات 

الدينية والسياسية

عجور: ارتبطت باالحداث 
أثناء فترة حكم األمير 

بشير الشهابي
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السوبرانو مونيكا يونس 
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أنطوان نجم

»كنيسة سيدة البير األثرية - عامية سن الفيل 1840« للكاتبين 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.



احلاالت الطارئة وذلك بعد اال�ستئذان.
- ال تفتحي ال���راد ل�رشب املاء مثالً، 
بل ميكنك الطلب م���ن امل�سيف وبكل 

ذوق واأدب اأن ُيح�رش لك كوباً من املاء.
- ال تطلبي االأكل اإذا مل يعر�ض عليك 

اأ�سحاب املنزل تناول الطعام معهم.
- ال تتحدثي والعلكة اأو ال�سيجارة يف 
فمك فهذا م���ن قلة الذوق، وهذا املبداأ 
ا  ال ينطب���ق فق���ط عل���ى الزي���ارات واإنمّ

ينطبق على احلياة اليومية ب�سكل عام.
- واإذا رغب���ت يف التدخ���ن، علي���ك 
ه رمبا ميانع امل�سيف  الً الأنمّ اال�ستئذان اأومّ
ة �سخ�ض  ���ا ثممّ التدخ���ن يف منزله اأو رمبمّ

مري�ض قد ينزعج من الرائحة. 
- اإذا كن���ت تقوم���ن يزيارة �سخ�ض 
مري�ض، جتنمّب���ي العط���ور ذات الرائحة 

القوية واملالب�ض غري املحت�سمة.
- ال تتكلمي ب�سوت عال ولتكن نرة 

�سوتك معتدل���ة وهادئة، وال ت�رشخي اأو 
ترفع���ي �سوتك على اأح���د حتمّى لو كان 

طفلك الذي اأح�رشته معك يف الزيارة. 
يف  مع���ك  اأوالدك  اإ�سطحب���ت  اإذا   -
ه���ي اإليه���م كلمات  الزي���ارة، ف���ال توجمّ
قا�سي���ة وموؤذي���ة حت���ى ل���و مل يح�سنوا 
الت�رشمّف، وال حتاويل تربيتهم اأثناء تلك 
الزيارة، فالرتبية تكون داخل منزلك ال 

خارجه.

القي���ام  الوف���اة: علي���ك  • يف حال���ة 
الفقي���د  الأه���ل  التعزي���ة  بواج���ب 
الديني���ة،  باالحتف���االت  وامل�سارك���ة 
وخ���الل الزي���ارة عليك ارت���داء املالب�ض 
ال�سوداء او القامتة الر�سمية، حاويل اأن 
تكون زيارت���ك ق�سرية وتفادي ن�سيان 
نف�س���ك وق�س���اء ن�س���ف النه���ار عن���د 
امل�سي���ف، رمبا لديهم اهتمامات اأخرى 

يقومون بها. 

تختل���ف الزي���ارات م���ن جمتم���ع اىل 
اآخر ومن زي���ارة اىل اأخ���رى، حيث يوجد 
ة اأنواع م���ن الزيارات، فنمّدتها خبرية  عدمّ
االتيكيت نينا �سفري على النحو التايل:
�سب���ه  العائلي���ة  الزي���ارات   -  1
اليومي���ة: الت���ي جت���ري ب���ن االأقارب 
ه���ا باتت �سبه معدومة  واالأ�سدقاء اإال انمّ
الكث���رية  النا����ض  اإن�سغ���االت  ب�سب���ب 

بة عليهم. وامل�سوؤوليات املرتتمّ
2 - زيارات املعايدة: وهي الزيارات 
مو�س���م  يف  حت�س���ل  الت���ي  املو�سمي���ة 
االأعي���اد حي���ث يق���وم النا����ض بزي���ارة 

بع�سهم البع�ض بهدف املعايدة.
وه���ي  الر�سمي���ة:  الزي���ارات   -  3
بح�س���ب  حت�س���ل  الت���ي  الزي���ارات 
بالزواج  ال�سعي���دة للتهنئة  املنا�سبات 
اأو الوالدة اأو النج���اح، وللتعزية يف حالة 

املوت.
���زت �سف���ري ب���ن اأنواع  وبع���د اأن ميمّ
اأ�س���ول  م���ت  قدمّ الث���الث،  الزي���ارات 

اإتيكي���ت الزي���ارة التي ت�ساع���د املراأة 
على "التوا�سل بطريقة اإيجابية والئقة 
م���ع االآخرين وعل���ى تب�سي���ط العالقات 

معهم لو مهما �ساءت الظروف".
بامل�سيف  االت�سال  االت�س���ال:   -  1
م�سبق���اً اأي قب���ل يومن عل���ى االأقل يف 
حالة الزي���ارات الر�سمي���ة اأو الواجبات، 
عن���د  �ساع���ات  ع���دة  اأو  ي���وم  وقب���ل 
د  الزي���ارات العادية، وذلك بهدف التاأكمّ
من وجوده يف املنزل ومن قابليته على 

اإ�ستقبالك. 
2 - ق���رع اجلر����ض والدخ���ول: يت���ممّ 
قرع اجلر�ض م���رة اأو مرتن على االأكرث 
واالنتظ���ار حتى يفت���ح اأ�سحاب املنزل 
الب���اب، فال يج���وز للزائ���ر اأن يعمد اىل 
يعط���ه  مل  اإذا  والدخ���ول  الب���اب  فت���ح 
���ى ل���و كان  امل�سي���ف االذن بذل���ك حتمّ

�سديقاً مقرمّباً اأو فرداً من العائلة.
3 - التحي���ة واإختي���ار املكان:عليك 
اأن حتي���ي جميع املوجودي���ن يف املنزل 
وت�سافحيهم مع وجه ب�سو�ض واإبت�سامة 
يف  االوالد  تقبي���ل  وتف���ادي  خفيف���ة، 
���ا يف م���ا يخ�ضمّ  الزي���ارات الر�سمي���ة. اأممّ
م���كان اجللو�ض، فال تخت���اري الغرفة او 
املكان الذي ينا�سبك بل اإنتظري اإ�سارة 

من امل�سيف.
واإح���رتام  احلدي���ث  حم���ور   -  4
الرثث���رة  ع���ن  اإبتع���دي  اخل�سو�سي���ة: 
واالأ�سئل���ة الف�سولي���ة، وال تتدخلي يف 
االأم���ور ال�سخ�سية واخلا�س���ة الأ�سحاب 
املن���زل وال حترجيه���م باأ�سئلت���ك غري 
املنا�سب���ة، كذل���ك جتنمّب���ي الدخول اىل 
باأ�سيائهم  والعب���ث  غرفه���م اخلا�س���ة 
اأف���راد  كان���وا  ل���و  ���ى  )حتمّ ال�سخ�سي���ة 

عائلتك(، فهذا دليل عدم اللياقة.
ة الزي���ارة: لتك���ن زيارت���ك  5 - م���دمّ
ق�س���رية ف���ال تطيلي ال�سه���ر خ�سو�ساً 
عن���د اال�سخا����ض الذي���ن تعلم���ن باأن 

عليهم اال�ستيقاظ باكراً. 
ة 6 - ن�سائح عاممّ

- ال ت�ستخدم���ي هاتفه���م اأبداً، اإالمّ يف 

نينا صفير: أصول الزيارة على الطريقة اللبنانية
الزيارات عادات جميلة وواجبات ضرورية تعزز العالقات 

الجتماعية وتحّسنها، إّل أّن أصولها وآدابها تختلف من مجتمع 
الى آخر. فما هي أصول الزيارة اللبنانية؟

خبيرة التيكيت نينا صفير
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الـ 69... سّن السعادة المطلقة!
ال�سع���ادة  نبل���غ  عم���ر  اأي  يف 

الفعلي���ة واحلقيقي���ة؟ بح�سب 
درا�سة بريطانية، فاإنمّ العمرين 
الذي���ن يبلغ خاللهم���ا االن�سان 

اأق�س���ى درج���ات �سعادت���ه هما 
ال�23 وال�69، ف���االوىل تكون 

ث���ورة ال�سب���اب و�سعادتهم 
والثاني���ة كعالم���ة تاأكيد اأنمّ 
���ة �سع���ادة منتظ���رة بعد  ثممّ
الطويل���ة  العم���ل  �سن���وات 

واملرهقة.
اأطف���اأمت  »واإذا 

اأو  ال����23  �سمعاتك���م 
يعني  فه���ذا  ال�69، 
ك���م دخلت���م يف  باأنمّ
حياتك���م  ف���رتات 
�سع���ادة  االك���رث 
���د  يوؤكمّ وفرح���اً«، 

عل���ى  م���ون  القيمّ
الدرا�سة م�سددين اأنمّ 

لي�ست  النتائ���ج  »هذه 
لطماأنة  كلم���ات  جم���رمّد 
اأ�سحاب ه���ذه ال�رشيحة 
من النا����ض، واإنا هي 
حقيقة مثبتة علمياً«. 
الدرا�سة  فبح�س���ب 
اأجراه���ا  الت���ي 

االداء  مرك���ز 
االقت�سادي 

���ة  كليمّ يف 
يف  االقت�س���اد 

ن�رشت  والت���ي  لن���دن 
 ،Time جملمّ���ة  يف  نتائجه���ا 
الذي���ن  اال�سخا����ض  ف����«اإنمّ 
يبلغون من العمر 32 �سنة اأو 
69 �سنة هم االكرث طمانينة 
وراحة و�سعادة من االآخرين. 
وقد �سمح���ت الدرا�سة التي 
�سمل���ت 23161 �سخ�س���اً،  
تراوح���ت اأعماره���م ب���ن 
ال����17 �سنة وال����85 اىل 
مالحظ���ة اإجت���اه املنحى 

لي�سبح �سكله بحرف ال� U، وهذا ما يدلمّ على نتيجة 
حمددة.

فقد تب���نمّ اأنمّ �سع���ور الرفاهي���ة والراحة 
يب���داأ باالنخفا����ض يف اوائ���ل الع�رشين���ات 
ويبقى على ه���ذا امل�ستوى حتمّى منت�سف 
اخلم�سينات، ومع اوائل ال�ستينات ي�سهد 
ه���ذا ال�سعور اإرتفاع���اً ليعود ويرتاجع 

مع بلوغ االن�سان �سنمّ ال�75.
وبالن�سب���ة اىل العلم���اء، ف���اإنمّ 
الن  ال�23 وال�69 �سن���ة ال ي�سكمّ
مرحل���ة تافه���ة وال معنى لها 
الً اإنمّ  يف حي���اة االن�سان، ف���اأومّ
ينتميان  ال�سنمّ���ن  هذي���ن 
متباعدتن  مرحلتن  اىل 
ال�سعور  ف���اإنمّ  وبالت���ايل 
بالفرح والراحة لي�ض هو 
اأنمّ نظرة  نف�سه خ�سو�ساً 
متام���اً  تختل���ف  ال�س���اب 
عن نظ���رة املتقاعد اىل 

احلياة.
ال����23  »�س���نمّ 
بداي���ة  ���ل  ميثمّ
مرحل���ة البلوغ 

والن�سوج 
لدى 

ال�ساب، 
حيث 

تتزام���ن  ه���ا  اأنمّ
اإنته���اء  م���ع 

وبداي���ة  م�سريته درا�ست���ه 
املهني���ة، وبالتايل تك���ون مبثابة 
اأوىل خطوات���ه نح���و اال�ستقاللية 
اأقلمّه���ا املادي���ة، والت���ي جتعله 
يبن���ي حيات���ه مبف���رده وبعيداً 
د  ع���ن الكن���ف العائل���ي«، يوؤكمّ
الباحثون منومّه���ن اىل اأنمّ هذا 
»ال�سع���ور بال�سع���ادة يختل���ف 
ل���دى اال�سخا�ض الذي���ن بلغوا 
ال�69 �سن���ة،  فهوؤالء االأ�سخا�ض 
م�سريته���م  اأنه���وا  يكون���ون 
املهني���ة، ويتطلمّعون اىل 
فرتة التقاع���د والنقاهة 

نون اخ���رياً من  بالكث���ري م���ن ال�سغ���ف، حي���ث يتمكمّ
تخ�سي�ض الوق���ت للقيام مبا يرغب���ون به )كق�ساء 
الوقت برفقة العائلة واالوالد، او الذهاب يف عطلة( 

بعيداً عن امل�سوؤوليات وال�سغوطات«. 
ر بجن�ض  جتدر اال�سارة، اىل اأنمّ هذه النتائج ال تتاأثمّ
االن�س���ان وال بو�سعه االقت�س���ادي اأو االجتماعي كما 
ه من املمك���ن اأن يكون االن�سان �سعيداً يف خمتلف  انمّ

مراحل حياته ولي�ض فقط اأثناء هذين العمرين. 

elissar.habib@ 
aljoumhouria.com

@elissarhabib

اليسار حبيب



ي�ص���ّكل ال�صيف الفر�ص���ة التي ينتظرها 
اجلمي���ع م���ن اأج���ل الراح���ة والإبتع���اد ع���ن 
الأعمال وال�صغوطات... والبحر هو املكان 
الذي يلج���اأ اإليه العديد من الأ�صخا�ص من 
اأج���ل تهدئ���ة الأع�صاب. لكن م���ن املهّم 
الت�صديد على اأّن العطلة يجب اأّل ُتبعدنا 
عن الأن�ص���طة البدنّية لأّن ذلك �ص���يزيد 
من فر����ص تراكم الدهون وبلوغ معدل 
وزن مرتف���ع، واإن كن���ت من اأ�ص���حاب 
موؤ�رش كتلة اجل�ص���م الطبيعي. ما راأيك 
اإذاً بالإ�ص���تفادة م���ن البح���ر بطريقة 

ذكّية؟ 
اإّن الأن�ص���طة البدنّية التي ميكن 
القي���ام به���ا عل���ى البح���ر، تتحّلى 
مبيزات عديدة: فهي ت�صّجع الفرد 
على احلركة مبا اأّنها ت�صّكل نوعاً 
من الت�ص���لية، ويف الوقت نف�صه 
اأ�ص���عة  م���ن  ي�ص���تفيد  جتعل���ه 
ال�ص���م�ص واحل�ص���ول على ب�رشة 
اإ�ص���تخدام  ����رشط  برونزّي���ة، 
م���ن  الواقي���ة  الكرمي���ات 
الأ�ص���عة ما فوق البنف�ص���جّية 
الت���ي  للحروق���ات  تفادي���اً 
ق���د تكون فائق���ة اخلطورة 
وتزيد من فر�ص الإ�ص���ابة 
ف���اإىل  اجلل���د.  ب�رشط���ان 
الت���ي  ال�ص���باحة  جان���ب 
تتمّي���ز بفوائ���د كث���رة، 
لع���ّل اأبرزها اأّنه���ا تعّزز 
�ص���ّحة القلب والأوعية 
وحت���ارب  الدموّي���ة 
على  وتعم���ل  التوت���ر 
حت�ص���ن �صكل الوزن 

وبل���وغ ع���امل الر�ص���اقة، ميك���ن القيام 
باأن�صطة اأخرى اأهّمها:

 Beach( ال�ص���اطئّية  الطائ���رة  ك���رة   -
اأجل  اإّنه���ا و�ص���يلة ممت���ازة من   :)Volleyball
التعّل���م على �ص���بط النف����ص و�رشع���ة رّدة الفعل 
والتن�ص���يق. اإّنها مفيدة جداً لتعزيز جهاز القلب 
والأوعية الدموّية وحرق ن�صبة جّيدة من الوحدات 
احلرارّي���ة، بحي���ث اّن الرج���ل قادر عل���ى حرق ما 
ُيق���ارب 550 كال���وري خالل املب���اراة، اأّما املراأة 

فتحرق حواىل 495 كالوري. 
- ك���رة ال�ص���ّلة ال�ص���اطئّية: خالل ه���ذه املباراة، 
ميك���ن الإعتماد على الوق���ت اأو النق���اط املجّمعة، 
لكن ُي�صتح�ص���ن ع���دم اللعب لأكرث م���ن 15 دقيقة 
من دون اأخذ اإ�ص���راحة مب���ا اأّن اللع���ب على الرمل 
ُيرهق اجل�ص���م. اإّن كرة ال�صّلة ال�صاطئّية 
مهّمة جداً لتعزيز 

عملّية 
منه���ا  �ص���اعة  وكّل  الأي����ص، 

ت�صاعد على حرق 630 اإىل 750 كالوري. اإّنها مهّمة 
ل�صّحة القلب ولبناء الع�صالت وتعزيز املرونة.

- رك���وب الأم���واج اأو التزحل���ق يف املي���اه: اإّنها 
ريا�ص���ة خط���رة وتتطّل���ب الإنخ���راط يف �ص���فوف 
متخ�ّص�صة لتعّلم اأ�صول تاأديتها. لكّنها يف املقابل 

مثالّية لتقوية الع�صل وحتقيق التوازن.

- ال���� Frescobol: اإذا كنت حتّب الوقوع 
على الرمل وزيادة ن�صبة الع�صل يف ال�صاقن 
والذراع���ن، ف���اإّن ه���ذا الن���وع من الأن�ص���طة 
الريا�صّية امُل�صّلية �صيحّقق لك حتماً مبتغاك.

- Touch Rugby: اإّنه ن�ص���اط بدين م�صٍل 
جداً لالأ�صدقاء اأو العائلة، ومفيد ل�صّحة 

القلب والأوعية الدموّية والع�صالت.
- امل�ص���ي يف البح���ر، عل���ى اأن 

تغمر 
املياه 

ركبتيك: 
ي�ص���ّكل  اإّنه 
م���ن  نوع���اً 

التمارين 
البدنّية 
املفيدة 

جداً م���ن اأجل 
تعزيز الدورة 
مبا  الدموّية، 
املقاومة  اأّن 
اأعلى  تك���ون 

بكثر 
مقارنة 
بامل�صي 

على 
الأر�ص. فاإّن 
يتطّلب  ذلك 

طاق���ة كب���رة 
من اأج���ل التنّقل 
اأو تغير الإجتاه. 

ميك���ن  كذل���ك 
من�ص���فة  اإ�ص���تخدام 
كو�ص���يلة  البح���ر 
ببع����ص  للقي���ام 
املع���دة.  متاري���ن 
فائ���ق  الأم���ر  فه���ذا 
اأّن���ه  مب���ا  الأهّمي���ة 
�ص���ّد  عل���ى  ي�ص���اعد 
ع�صالت منطقة البطن 
وحتريكه���ا، ما ي�ص���مح 
باحل�ص���ول عل���ى معدة 
تراكم  م�ص���ّطحة ومين���ع 

الدهون.
م����اذا يق����ول اخل����راء 
ع����ن الأن�ص����طة البحرّي����ة؟ 
غالبّي����ة  اإّن  بنظره����م، 
ميك����ن  الت����ي  التماري����ن 

البح����ر  عل����ى  تطبيقه����ا 
ومفيدة  للغاي����ة  ممتع����ة 
طريق����ة  اإّنه����ا  للج�ص����م. 
جّيدة من اأجل الإ�صتفادة 
وا�صتن�ص����اق  البح����ر  م����ن 
بالأمالح.  امل�ص����ّبع  اله����واء 
البدنّية يف  التمارين  اإّن 
البحر تدفع بالع�صل 
اإىل العمل بطريقة 
تعّمق����اً،  اأك����رث 

والتدريب 
املخ�ّص�ص 

للقلب 
والأوعية 

يك����ون  الدموّي����ة 
مقارن����ة  بكث����ر  اأه����ّم 
الأر�ص.  بالأن�صطة على 
وم����ع ذل����ك، ل ب����ّد م����ن 
وقائّية  تداب����ر  اإتخ����اذ 
على  فالتواجد  معّين����ة. 
الرمل يتطّلب بذل مزيد 
من اجلهد اأثناء التنّقل، 
ل����ذا ل ب����ّد م����ن اإختيار 
احلذاء املنا�ص����ب. ومبا 
اأّن الأر�����ص تكون غر 
متوازن����ة، ف����اإّن ذل����ك 
ع�ص����ل  اأداء  يع����ّزز 
والكاحلن  ال�ص����اقن 
واحلو�ص،  والركبتن 
م����ا ي�ص����ع اجل�ص����م يف 
اإن  اإ�صتقراراً  اأكرث  حالة 
ال�صّحي  ال�ص����عيد  على 

واإن جلهة الر�صاقة. 

أنشطة »بحرّية« مليئة بالتسلية والرشاقة
إّن الصيف ليس فقط مناسبة للجلوس تحت أشعة الشمس بغية الحصول على لون برونزي... إّنه أهّم من ذلك بكثير! لقد حان 

الوقت لتكتشف أكثر األنشطة التي يمكنك ممارستها على البحر، واإلستمتاع بأوقات اللهو التي يمكن أن تقّدمها من جهة 
ومنافعها الصّحية التي تتحّلى بها من جهة ثانية.
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خلل جينّي مسؤول عن عيوب القلب
العلم���اء  م���ن  فري���ق  ���ل  تو�صّ
الأمركي���ن اإىل اأّن خل���اًل جينّي���اً ُيعّد 
م�ص���وؤولً عن اأنواع كثرة من العيوب 

اخللقّية التي قد يولد الإن�صان بها.
وي���رى العلم���اء اأّن ك�ص���ف النقاب 
عن هذا اخللل ي�ص���هم ب�صورة كبرة 
يف ت�صييق اخلناق على فر�ص حدوث 
الت�ص���ّوهات والعيوب للحيلولة  هذه 
دون حدوثه���ا والوقاي���ة منه���ا، علماً 
ب���اأّن هن���اك اأك���رث م���ن 40 األف طفل 

من حديثي الولدة معّر�ص���ون 
به���ذه  لالإ�ص���ابة 

الت�صّوهات.
وكان العلم���اء 
عكف���وا  ق���د 
درا�ص���ة  عل���ى 
املئات  وحتليل 
اجلين���ات  م���ن 

الوراثية 
ع���ن  امل�ص���وؤولة 
اأن���واع  حتدي���د 

حي���ث  املختلف���ة،  الوراث���ي  اخلل���ل 
يف  هاّم���اً  دوراً  منه���ا  ع���دد  يلع���ب 
حدوث الت�صّوهات اخللقّية. واأ�صارت 
اجلين���ي  اخلل���ل  اأّن  اإىل  الأبح���اث 
املتواجد يف ج���ن "فوك�ص بي - 1" 
وهو ع�صو يف عائلة اجلينات الكبرة 
التي ت�ص���اعد يف تنظيم الأن�ص���جة يف 
جميع اأنحاء اجل�ص���م، ُيعّد امل�ص���وؤول 
الت�ص���ّوهات اخللقّي���ة يف  الأّول ع���ن 

القلب والرئتن والدماغ. 
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السخرية تزيد حال البدناء سوءاً
���لت درا�ص���ة اأمركي���ة حديثة اأجراها فري���ق بحثي من  تو�صّ
كلية طب جامعة فلوريدا يف تالها�ص���ي، اإىل اأّن ال�ص���خرية من 
اأ�ص���حاب الوزن الزائد والتمييز �ص���دهم قد يوؤدي اإىل جعلهم 

اأكرث �صمنة. 
وق���ام الباحث���ون بتحليل بيانات من م�ص���ح �ص���مل اأكرث من 
�ص���تة اآلف رجل وامراأة يبلغون خم�ص���ون عاماً اأو اأكرث، و�ُص���ئل 
امل�ص���اركون عن م���دى تكرار تعّر�ص���هم للتمييز �ص���دهم يف 

حياتهم اليومية.
وتراوح���ت الأمثل���ة عل���ى التميي���ز بن الفظاظ���ة ورف�ص 

يف  املطاع���م والعجز عن احل�ص���ول على خدمته���م 
اأو  احل�صول على ترقية.وظيف���ة 

عّم���ا و�ُصئل  امل�ص���اركون 
اأّن���ه  �ص���بب تعّر�ص���هم يظّن���ون 

اأكان  للتميي���ز، 
اأو  اأو العم���ر  الع���رق 

اجلن����ص اأو الوزن. وبعد 
مّت���ت  اإجاباته���م،  ت�ص���جيل 

متابع���ة الأ�ص���خا�ص بعد م�ص���ي 
اأربع �صنوات وُطرحت الأ�صئلة عينها 

عليهم مّرة اأخ���رى، مع اأخذ التغيرات 
يف الوزن بعن العتبار.
اأّن  وتب���ّن 

الذي���ن كان���وا يعانون من زي���ادة يف الوزن الأ�صخا�ص 
وقالوا اإّنهم تعّر�صوا للتمييز �صّدهم 
ب�ص���ببه، كانوا اأكرث عر�صة ب�صكل 
ال�ص���منة  لزي���ادة  م�ص���اعف 
لديه���م بع���د اأربع �ص���نوات، 
بالأ�ص���خا�ص  مقارن���ة 
الذي���ن مل يذكروا 
لأي  تعّر�صهم 

متييز.
وي�صّنف 

ال�صخ�ص 
اأن���ه  عل���ى 
يع���اين من 
زائ���د  وزن 
بل���غ  اإذا 
كتلة  معدل 
ج�ص���مه ما 
 25 بن 

و29.9، 
جت���اوز  اإذا  اأم���ا 
فُيع���ّد  الثالث���ن 

م�صاباً بالبدانة. 

cynthia.aouad@ 
aljoumhouria.com

@aouad_cynthia

سينتيا عواد



بعد مسيرة تمثيلية حافلة، وعشرات 
األدوار البارزة التي كّرستها نجمة في 

أذهان جمهور ال يشبع من أدائها 
وحرفيتها وإبداعها، تستمّر الممثلة 
القديرة روال حمادة بحصد النجاح 

الجماهيري االستثنائي عن دورْيها 
الممّيزين في مسلسل »جذور«، من 

كتابة كلوديا مرشيليان وإخراج 
فيليب أسمر. الممثلة اللبنانية 
خّصت »الجمهورية« بحديث 

حصري، أضاء على أبرز محّطات 
مشوارها التمثيلي وآرائها الفنية 

والشخصية.

يكاد �أد�ء روال حمادة يف م�سل�سل "جذور" من �إنتاج 
MR7 باال�سرت�ك مع Endemol ، يف �سخ�سيتّي 
دين���ا وديانا �أن ميح���و �خلط �لرفيع �لذي يف�س���ل 
ب���ن �لو�ق���ع و�لدر�م���ا. تعاب���ر وجهه���ا وحركات 
ج�سمها و�لكالم يف عينيها ويف نربة �سوتها ويف كل 
���متها، ج�سور عبور  �إمياءة من ج�س���مها وحتى يف �سَ
متّدها روال حمادة بن �مل�س���اهد و�ل�سا�سة، وحبال 
مت�سكها باإحكام لت�س���ّدنا نحوها ونحو �سخ�سياتها 
فندخل عاملها ونعي�ش خيباتها و�أحالمها و�أوجاعها 

و�نت�سار�تها. 
م���ع دينا "�لهبل���ة" على م���ا تلّقبه���ا عائلتها يف 
�مل�سل�س���ل نبكي على تاريخ جمرم هدم �إن�س���انيتنا 
وتركن���ا هائم���ن بن هويٍة �س���ائعٍة ووع���ي �ختار 
�أن ينف�س���م على نف�س���ه لعّل �لن�س���يان يرحمه من 
ذ�كرة جتلده. ومع ديانا حروب د�خلية لها �سوالت 

وجوالت بن �لتعّلق و�لتفّلت و�النتماء.
"جت�س���يد  نف�س���ها  حم���ادة  روال  �إىل  بالن�س���بة 
�سخ�سية "ديانا" �أقّل �سعوبة من "دينا" الأّن �الأوىل 
ممكن �أن ن�س���تعر بع�ش �سفاتها من �أنف�سنا ومن 
�لنا�ش م���ن حولنا بينما تتطّلب دينا �أن نبحث عنها 
و�أن ندر�س���ها جيد�ً ونغو����ش فيها. و�حلمد هلل �أنني 
قمت بالتح�س���ر كم���ا يجب، وكان���ت دينا حمبوبة 
من فريق عمل �مل�سل�س���ل قب���ل �أن يحّبها �جلمهور 

و�الأطفال الحقاً. وهذ� �أمر ي�سعدين".
�ملمثلة �لتي ز�رت موؤ�س�س���ة sesobel ودر�ست 
عن كثب ت�رصّفات مناذج من �سخ�سّيات ت�سبه دينا 
تعرتف ب� "خط رفيع يف جت�س���يد هكذ� �سخ�س���ّيات 
يجب مر�عاته جلعل �لنا�ش تتعاطف مع �ل�سخ�س���ية 
ب���دالً م���ن �أن ت�س���حك منها. رمب���ا �أ�س���همُت بجعل 

�لنا�ش تنظر �إىل هوؤالء �الأ�سخا�ش بعن 
�لرحم���ة على �أنهم ي�س���بهوننا ولديهم 

�أحا�سي�سهم و�أوجاعهم �خلا�سة...".
�أّما بالن�س���بة �إىل ديانا "فهي متّثل 
�رصيحة كبرة م���ن جيل �حلرب. حتى 
�الأ�س���خا�ش �لذي���ن �خت���ارو� �لبقاء 
يف لبن���ان وع���دم �لهجرة �أ�س���اعو� 
نو�ج���ه  لبن���ان  فف���ي  جذوره���م. 
م�س���كلة كبرة مع معنى �النتماء، 
د�خلي���اً  عم���اًل  يتطّل���ب  وه���ذ� 
حثيث���اً من كل و�ح���د منا. ال زلنا 
نتباه���ى بالزعي���م وباملنطق���ة 
م���ّرة  �ل���كالم  ن�س���تطيع  ف���ال 
و�حدة با�س���منا نح���ن كاأفر�د، 
وهذ� من خمّلف���ات �حلرب... 
�أنن���ا بحاجة �إىل  ن�س���عر دوماً 
قبيل���ة كامل���ة تدعمن���ا قبل 
�أن نخرج ملو�جهة �الآخرين، 
وه���ذ� ينطبق على خمتلف 
م�ستويات حياتنا �ملهنية 
�أن  يج���ب  و�ل�سخ�س���ية. 
ننتم���ي �إىل �أنف�س���نا �أّوالً 
م���ن  نتمّك���ن  �أن  قب���ل 

�النتماء �إىل �لوطن".
وت�سيف: "ديانا متّثل جيل �حلرب �لذي ال ذنب 
له مبا ح�س���ل، ولكنه يحمل تبعات���ه، وقد بات غر 
قادر على �النتماء وعلى تعليم �أوالده على �النتماء، 
و�سخ�س���ية ديان���ا �س���عبة للغاي���ة، ورمب���ا تك���ون 
�لوحيدة �لتي رغم �نتهاء �مل�سل�س���ل بقيت غام�سة 

وفيها �سيء �سامت مل ي�ستطع �أحد �أن يخرتقه".
روال حمادة �لتي �ختربت بنف�س���ها معنى �لهجرة 
و�الغ���رت�ب �إىل كند� تو�س���ح رد�ً على �س���وؤ�ل: "�أنا 
مل �أعت���زل �لتمثيل يوماً. وعندما يهاجر �الإن�س���ان ال 
يفك���ّر يف �أّنه بذلك يعت���زل �أو ال يعت���زل، الأّن �أمور�ً 
�أخرى �أكرث تعقيد�ً ترتبط بتغيره لكل �أوجه حياته 

هي ما ت�سغله".
وعن قر�رها �لع���ودة �إىل لبنان، وعّم���ا �إذ� كانت 

تعت���ربه ق���ر�ر�ً �س���جاعاً تق���ول: "م���ن وجه���ة نظر 
�ملغرتبن ال بّد �أنه قر�ر �س���جاع، ولكن بالن�سبة �إيل 
مل تكن �مل�س���األة م�ساألة �سجاعة، و�إمنا م�ساألة حاجة 

نف�س���ية �إىل هذ� �لبلد. �أحّبه و�أحّب نا�سه. قد 
�أحزنه���م ويحزنونن���ي ولك���ن يف �لنهاية 

هوؤالء هم نا�س���ي، وهنا �أ�سعر باالأمان 
وباحلماية. قولو� �إين جمنونة ولكن 

هذه �أنا".
وت�س���يف: "ما ميك���ن فعله 

ه���و  لي����ش  �الإنرتن���ت  ع���رب 
و�الأف�س���ل،  �ملثايل  �الأم���ر 

فالتو��س���ل �الإن�ساين هو 
ما نفتق���ده يف �لبلد�ن 

وه���ذ�  ة،  �ملتح����رصّ
م���ا �أج���د �أّن روح���ي 

�إلي���ه.  بحاج���ة 
ولهذ� عدت".

حمادة 
�لتي جتمعها 

�سد�قة 
قدمية 

بالكاتبة 
كلوديا مر�س���يليان، 

ت�س���ّجل يف "ج���ذور" تعاونها 
�الأّول معه���ا، "يف �ملا�س���ي جرى حديث 

عن تعاونات عديدة مل تتم. فاحلياة 
هكذ�. تاأخذنا وتاأخذ �الآخرين 

�إىل �أماكن غر متوقعة 
ر  تاأخُّ ورمبا  �أحياناً. 
كان  �لتع���اون 
ل�ساحلي لتمنحني 
ه���ذه  كلودي���ا 

�لهدي���ة �لر�ئعة من 
خالل �سخ�س���يَتي ديانا 

ودين���ا، وهي هدية �أ�س���كرها عليه���ا يف كل مقابلة 
وكّلما �لتقيتها".

�ملمثلة-�لنجمة 
�لتي �أثارت جدالً كب���ر�ً باختيارها �أن يرد 

��س���مها يف �آخر جنريك م�سل�سل "جذور" تقول: "مل 
�أ�ساأ �أن �أو�سل �أي ر�سالة من خالل موقفي هذ�. هذه 
كانت رغبتي الأن لدي م�سو�ر د�خلي �أم�سيه وحدي. 
وهذه طريقة م���ن �لطرق �لتي �أعرّب فيها لنف�س���ي 
�أنني �أك�سب رحلتي �لد�خلية و�أتطّور فيها. مو�سوع 
�لنج���م �أو �لنجمة ال يهّمني. ه���ذ� خياري الأنني �أترك 
لعملي �أن يتحّدث عّني. �خلطوة لي�ست ر�سالة الأحد 

�أو �سد �أحد و�إمنا بر�هن مّني لنف�سي".
روال حم���ادة �ملعروف���ة بدعمها للم���ر�أة �لعربية 
وق�ساياها توؤّكد: "�ملر�أة �لعربية ال تعرف حقوقها 

و�إمن���ا تعرف و�جباتها بدرجة �أك���رب. يف هذ� �ملجال 
�ل���كّل مق�رصرِّ و�أن���ا �أّولهم. ال زلنا ن�س���ّدق ما عّلمونا 
�إي���اه باأنن���ا درج���ة ثاني���ة. �مل���ر�أة يف بلدي لي�س���ت 
�رصيكة يف �لوطن و�إمنا تابعة، وهذ� �أمر ي�س���تفّزين. 
فهي ت�س���هم بن�س���ف �قت�س���اد �لبلد 
خمتلف  على  وت�س���اعد 
تربي���ة  يف  �ل�س���عد 
�لعائلة  وتنمية وتط���ّور 
و�ملجتم���ع و�لوطن، ومع 
ذلك �لوطن ال يحميها وال 
يدعمها وال مينحها �أب�سط 

حقوقها".
بطلة "ج���ذور" �لتي كان 
له���ا ت�رصي���ح �عت���ربت فيه 
�أّن "cast" �مل�سل�س���ل ممتاز 
�أ�س���خا�ش  فيم���ا ع���د� ثالث���ة 
مكانه���م  غ���ر  يف  تر�ه���م 
�ل�س���حيح رف�س���ت �خلو�ش يف 
�أ�سماء �ملمثلن �ملعنين. وعن 
�لبطولة �ل�سبابية ل� باميال �لكك 
ويو�س���ف �خلال قالت: "تنْيناتن 
"يو�س���ف  و�أ�س���افت:  ن���و�".  بيجنرِّ
وبامي���ال ممثالن موهب���ان جد�ً وقد 
�أّدي���ا دوريهم���ا باإتق���ان و�جلمهور 

�أحّبهما كثر�ً".
وع���ن تعامله���ا م���ع خم���رج �لعمل 
فيليب �أ�سمر تقول: "�أحببته كاإن�سان 
وكمخرج. �س���حيح �أّن �سخ�س���ية ديانا 

على �لورق بكل �س���متها وتعقيد�تها مكتوبة 
بطريقة و�فية، ولك���ن كان من �ملمكن لفيليب �أن 
يك���ون له وجهة نظر خمتلفة، و�أاّل يتمّكن من �إظهار 
�ل�سخ�س���ية، ولكنه مل يفعل ذلك. بل على �لعك�ش، 
لقد متّكن من دعم �سخ�س���ّياته يف "جذور" بطريقة 
الفت���ة. ه���و بالطبع خم���رج �س���اب و�لطري���ق �أمامه 
طويل. ولكن فيليب �أ�س���مر قب���ل "جذور" هو غره 
بع���د "ج���ذور" وما فعل���ه يف �مل�سل�س���ل عمل جميل 

ي�ستحق �لوقوف عنده".
عن �لدور �لذي تنتظره و�الكتفاء �لذي ت�سعر به 

روال حمادة لـ»الجمهورية«:
لم أعتزل يوماً 

واتهامي بالغرور إفتراء
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نتيج���ة كل �الأدو�ر �ملختلف���ة �لتي 
ج�ّس���دتها تق���ول: "�أنتظر �لدور 
�جلميل. ومل �أفّكر يوماً �نني قد 
�ألع���ب دور�ً مثل دور دينا يف 
"جذور". ه���و من �ملفاجاآت 
�جلميل���ة �لت���ي حتملها لنا 
�حلياة ومن �لفر�ش �لتي 
بقيمته���ا  ت�س���عرين  ال 
عن���د �س���نوحها ولكن���ك 
نحوه���ا  تندفع���ن 
ت�س���ّدك  الأنه���ا  فق���ط 
ثم تكت�س���فن الحقاً 
م���دى عظمتها. هذه 
من �الأم���ور �لقليلة 
�لت���ي  و�لن���ادرة 
"�حلي���اة  جتع���ل 
بتحرز". فِلَم �أحدُّ 
بانتظار  نف�س���ي 
دور مع���ّن. كل 
دور �ألعب���ه يكون 
�سمن  �ملرجتى  هو 
حدوده �إىل حن جميء 

�لدور �لتايل".
يف رحلتها �لد�خلية، تقول 
 "ego"�روال: "�أتع���ارك م���ع �ل
�أو "�الأن���ا" يف د�خل���ي، وق���د 
�أماكن  يف  علي���ه  �نت����رصت 
�لعم���ل  ز�ل  وم���ا  كث���رة 
وب���ن  بين���ي  م�س���تمّر�ً 
نف�س���ي". روال �لت���ي قيل �إنه���ا �أ�س���يبت بالغرور 
بعد �لنجومية �لتي حققتها يف بد�ياتها يف "ن�س���اء 
يف �لعا�س���فة" و"�لعا�س���فة تهّب مّرتن" ل�سكري 
�أني�ش فاخوري و�نها بعد هذه �ملرحلة باتت ت�س���ع 
�رصوطاً �سعبة على �ملنتجن، توؤّكد: "هذ� كّله كذب 
و�فرت�ء كان لغر�ش م���ا ومل �أكن �أفهم يف حينها ما 
يح���دث. ولكن �ليوم بّت �أعت���رب �أّن كل هذه �الأمور 
ح�س���لت ل�س���احلي الأنها عّلمتني �لكثر وجعلتني 
�أبح���ث بد�خلي �أكرث و�أعي �أّن �ل�س���لبية �لتي ُنقاَبل 
بها �أحياناً ممك���ن �أن تكون �إيجابية يف �أماكن �أخرى 
كث���رة". روال �لتي كانت ت�س���عر باالإحباط �س���ابقاً 
�إز�ء و�س���ع �لدر�م���ا �للبناني���ة و�ملمث���ل �للبن���اين 
توؤّك���د: "�ليوم، بّت �أ�س���عر بالتفاوؤل بعدما فتحت 
�أعم���ال من �أمثال "روبي" و"جذور" و"�ل�س���حرورة" 
نافذة للمث���ل �للبناين على �لع���امل �لعربي ليخرج 
م���ن �لقمق���م �ل���ذي و�س���عوه في���ه. و�لدلي���ل �أّن 
وجود �ملمث���ل �للبناين يف �أعمال �س���ورية وم�رصية 
هذ� �لعام يتمّيز مبوقعه وقيمته وم�س���احته. وهو 
�أمر جميل ج���د�ً". جلمهور �لدر�م���ا �للبنانية تقول 
حمادة: "�س���كر�ً الأنهم مل يخذل���و� �ملمثل �للبناين 
م���ّرًة. ولو مل يكن لدينا جمهور يوؤمن بنا ملا بقيت 
�لدر�ما �للبنانية، الأنهم حاول���و� كثر�ً قتلها وقد 
�ختف���ت بالفع���ل يف مرحلة ما ع���ن �أكرث من حمطة 
الأنه���م ظّن���و� �أّن �ل���� entertainment �أو بر�مج 
�لرتفي���ه هي �الأه���م. ولكّن �لرتفيه حلظ���ة، بينما 
�لدر�ما حي���اة بكاملها". ع���ن ر�أي نقيب �ملمثلن 
جان ق�سي�ش باملمثل �للبناين يف "جذور" و�عتباره 
�أّن �مل�سل�سل �إن جنح فبف�سل �لتعاون مع ممثلن 
عرب جتي���ب: "ه���ذه غلطة كب���رة �رتكبه���ا جان 
ق�س���ي�ش، و�ملفرو�ش �أن يعتذر عنها. كونه نقيب 
�ملمثل���ن ولي�ش ممثالً فح�س���ب. هناك فرق كبر 

بن �الثنن وال ميكنه �أن يقول هذ� �لكالم".
وت�س���يف: "�ملمثل �مل�رصي �أدخلنا �إىل �ل�س���وق 
�مل�رصي���ة. يج���ب �أن نعرتف باجلمي���ل وهذه وجهة 
نظ���ري. ولك���ن �أي���ن �مل�س���كلة يف ذل���ك �إن كان 
�ملمثل �للبناين موهوباً كفاي���ة لكي يكون جدير�ً 

باملتابعة. وهل للفّن هوية؟". 

لَِم أحدُّ نفسي بدور معّين؟

رنا أسطيح



مايك ماسي لـ»الجمهورية«: كلماتي وِقحة وال أنكِسر
بعدما أحيا إحدى أنجح حفالته أخيرًا على مسرح »برودواي« العريق في نيويورك، يستعّد مايك ماسي حالّيًا إلحياء أمسية ممّيزة ضمن فعاليات مهرجان البترون إلى جانب 
إسمين بارزين على الساحة الغنائية اللبنانية والعالمية، هما اللبنانية ماجدة الرومي والبريطاني Engelbert. عن حفله البتروني وآخر أعماله الفنية كان لـ »الجمهورية« هذا 

الحديث الخاص مع الفنان اللبناني مايك ماسي.

مستمّر النني
 ال أعرف أن أقوم

 بأّي عمل آخر 
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الموسيقى التي أؤلّفها 
هي مزيج من كل ما 

تعّلمته وسمعته

ه���و ب�لت�أكي���د ال ي�شب���ه اأح���داً على 
ال�ش�ح���ة الغن�ئي���ة اللبن�ني���ة وال حتى 
العربية. فن�ن ذو خ�شو�شية �شديدة. 
يكت���ب يلّحن ي���وّزع وي���وؤّدي اأغني�ته 
راق�ش���ة،  بنف�ش���ه بطريق���ة مم�رسح���ة 
وتعبريي���ة قوّية، تر�شم ح���دود هوية 
فنية فري���دة جتعله وحيداً يف ال�شوت 
وال�ش���ورة والكلم���ة واللح���ن، وترميه 
�رسيع�ً خ�رج هذا الزمن الفّني الرجعي 

ومع�دالته العوج�ء.
األبومه االأّول "ي� زم�ن" )2011( ج�ء 
مبث�بة قنبلة "�شوتّي���ة" غري موقوتة، 

ال زالت مف�عيله� جلّية اإىل اليوم على 
م�شتوى مئ�ت املعجبني الذي حفظوا 
اأغني�ت���ه وجعل���وا من كلم�ته���� لوازم 
تعّج به� مواق���ع التوا�شل االجتم�عي. 
منه���� م� ي���رون فيه� حكم���ة اأو �شورة 
�شعري���ة جميل���ة، منه� املع����رِّ ومنه� 
احل����مل وال�شغوف واملحررِّ����ض والث�ئر 

ومنه���� الوقح اأي�ش�ً، عل���ى م� يوؤّكد 
م�ي���ك م��شي نف�ش���ه يف حديثه 

"اجلمهوري���ة"، حي���ث  اإىل 
اأكون  "اأحي�ن����ً  يقول: 

ق��شي����ً يف كلم�ت 
عندم�  اأغني�تي 

نف�شي  اأنتقد 
اأو  فيه���� 
اأثري  عندم���� 

اأغني���ة  كل  يف 
"ف�شيحة" مرتبطة بحي�تي ال�شخ�شية، 
ولكّني بّت اأح�ول اأن اأجد توازن�ً معّين�ً 
اأ�شتطيع م���ن خالله اأن األّطف الكلم�ت 
وتبل�ش���م  اأك����  برّق���ة  اأذين  لتدخ���ل 

جراحي".
من���ذ فرتة مقطع�ً  ويت�بع:"اأطلقت 
من اأغني���ة جديدة بعنوان "ي���� حي�ة"، 
اأُ�شدره���� ك�مل���ة يف األبوم���ي املقبل، 
ف�حت����ر الن��ض ب���ني حّبه���� ورف�شه� 
فيم���� وقع البع����ض االآخ���ر يف غرامه�. 
�شحيح اأن كلم�تي وقح���ة اأقوله� كم� 
هي ب���دون اأي تلطي���ف اأحي�ن�ً، ولكّني 
اأغّنيه� بطريقة �ش�عرية مع اأّن مع�نيه� 
لي�شت �ش�عري���ة. يف اأغني���ة "ي� حي�ة" 
اأق���ول ب�للهجة اللبن�ني���ة: "ي� حي�ة م� 
بِعْلمي ك�ن� على ه�حلرك�ت/ م� بق� 
ن�شّدق ه�خلراف�ت/ وغن�ين احلب ال 
ب�الأفالم/ �شو رّجعلي ه�الإح�ش��ض/ ال 
ع�خل�ط���ر وال ع�لب�ل/ �ش���و عطيتيني 
ي���� حي����ة/ ميك���ن �شح���ك�ت ميك���ن 
دمع�ت..." هن�ك من ق�ل يل اإنني يجب 
اأن اأخت�ر كالم�ً اأهم واأعمق واأف�شل. قد 
يكونون حمق���ني ولكن ب�لن�شبة يل اإن 
مل مت�ّشن���ي الكلمة، واأفهمه���� واأ�شعر 
به� وبقدرتي عل���ى قوله� ال اأ�شتطيع 

اأن اأغّنيه�".
يف "م���ني الل���ي ق����ل" م���ن األب���وم 
"ي���� زام����ن" يق���ول: "وكلم����ت متل 
�شك�كني تغرز بذاكرت���ي وم� يهدايل 
ب����ل/ واأمتن���ى اإغف���ى ب����ض حتى من 
النوم �ش�ي���ر عم خ����ف... هيدي غنية 
خر�ش���ه/ بينق�ش���� ح���روف وكلم�ت/ 
م� بعرف كي���ف غّنيه�/ �شوتي يوّدي 
وتن�شَم���ع"، وه���ي قد تك���ون من اأكرث 
الكلم����ت الت���ي كتبه� م��ش���ي تداوالً 
بني معجبيه الذين يتم�هون مع مع�ين 

اأغني�ت���ه ونَف�ِشه� اجلديد، ومفراداته� 
التي ت�شبههم وامل�شتمّدة من لغتهم 

اليومية بعيداً من الزيف واالإدع�ء. 
ب�لن�شب���ة اإلي���ه الوق���وف على م�رسح 
 25 "ب���رودواي" يف  بعراق���ة وت�ري���خ 
"ك�ن اأ�شب���ه ب�حللم  ني�ش�ن امل��ش���ي 
ال���ذي ال زل���ت اأ�شع���ر به حت���ى اليوم 
بعد م���رور فرتة عل���ى انته����ء احلفل 
"مريك���ني"  اأحييت���ه يف ق�ع���ة  ال���ذي 
االأ�شطورية حيث وقف كب�ر الفن�نني 
واملو�شيقي���ني. واأك���رث م� اأّث���ر يّف هو 
ق���دوم جمه���ور متن���ّوع م���ن خمتل���ف 
الوالي����ت واملن�ط���ق والبل���دان وقد 
حف���ظ اأغني�تي ورّدده���� معي، ومنهم 
من تع���ّرف اإليه� للم���ّرة االأوىل اأي�ش�ً، 

ف�جلمه���ور اجلدي���د ك�ن ب�لفعل 
حتدي�ً مهم�ً ب�لن�شبة اإيل". 
يف مهرج����ن "البرتون" 
حيث يحيي اأم�شية ممّيزة 
يف الع��رس من اآب احل�يل، 
ي�شتع���ّد �ش�ح���ب اأغني���ة 

لتق���دمي  بق����"  ن����  "َخَل�شْ
األبومه  اأغني�ت  جمموعة من 

زم����ن"  "ي����  االأّول 
بطريقة 

خمتلفة 
توزي���ع  م���ع 
جديد،  مو�شيق���ي 
اإىل  اإ�ش�ف���ًة 
جدي���دة  اأغني����ت 
األبومه املقبل  من 
للم���ّرة  يوؤّديه���� 
ويك�ش���ف  االأوىل 
ل���� "اجلمهورية" 
م�ش�رك���ة  ع���ن 

الراق�شة 
ومدّربة الرق�ض 
املعروفة ن�درة 
يف  ع�ّش����ف 
البرتوين  حفل���ه 
حي���ث �شرتق�ض 

بع���د  بنف�شه���� 
غي�ب عن اخل�شبة، 

عر����ض  يف  وذل���ك 
اأكرث  متك�مل ي�شم 

مو�شيقي����ً   15 م���ن 
وفن�ن�ً.

اأّن  يع���رتف م�ي���ك 
امل�ش�ركة يف مهرج�ن 
"لي�ض �شهالً  الب���رتون 
مهرج����ن  اأك����  فه���و 
اأ�ش�رك في���ه. ووجودي 
اإىل ج�ن���ب اأ�شم�ء كبرية 
 Engelbert من اأمث����ل
وم�جدة الرومي يجعلني 

نف�ش���ي  اأحت���ّدى 
اأحلم  واأن  اأك���رث 
اأحجز  اأن  واأطمح 
ب���ني  مك�ن����ً  يل 

بعد  االأ�شم�ء  هذه 
عم���ر طوي���ل رمب�. 

الب���رتون  فمهرج����ن 
ق�م بخي����ر عندم� طلب 

يقّدم  وهو  فيه،  م�ش�ركتي 
يل فر�ش���ة الأرى م���دى تف�ع���ل 

اجلمهور اللبن�ين مع الثق�فة، فال يزال 
اجلمهور العرب���ي واللبن�ين خ�شو�ش�ً، 

يف طور التعّود على النمط 
اأقّدمه،  ال���ذي  املو�شيقي 
والذي ُيعتَ� خمتلف�ً قليالً 

عن النمط ال�ش�ئد".
موج���ود  االخت���الف 
اأك�دميية  وتدعمه خلفي���ة 
عميقة تق�رب عقدين من 
الزمن، در�ض خالله� م�يك 
املو�شيق���ي  املعه���د  يف 
الع�يل وتعّلم العزف على 
يف  وتخ�ّش����ض  البي�ن���و 
ب�للغة  االأوب���رايل  الغن�ء 
العربي���ة، وتعّمق يف فن 
والغن����ء  املو�شح����ت 
والغرب���ي.  ال�رسق���ي 
على  ح�ئز  اأي�ش����ً  وهو 
علي�  درا�ش�ت  ديبلوم 
الدرام���ي  الف���ن  يف 
الفن���ون  م���ن معه���د 
اجلميل���ة وق���د ت�ب���ع 
لع�رس  درو�ش����ً  اأي�ش����ً 
رق����ض  يف  �شن���وات 
الب�لي���ه ج����ز. ولكّن���ه 
رغ���م ذل���ك كّله  عل���ى 
يوؤمن ب����أن ا�شتعم�ل ال� 
technique اأو التقنّي�ت 
اأك�دميي����ً  تعّلمه����  الت���ي 
الغ�ي���ة  تك���ون  اأن  يج���ب  ال 
منه���� "اإبراز الع�ش���الت �شواء يف 
التلح���ني اأو يف م�ش�ح���ة ال�شوت يف 

الغن�ء". 
عن فّنه يقول: "م���� اأقّدمه هو عمل 
اإن�ش�ن متعّل���ق بلبن�نيته ولكن لي�ض 
مبعن���ى اأن يرفع علم البل���د اأو ا�شمه 
ع�لي����ً، على م� ي���رّدد اجلمي���ع. ال، اأن� 
لبن����ين الأنني اأح���ّن اإىل ه���ذا الوطن 
الذي ا�شمه لبن����ن واأ�شعر ب�شَوره 

يف  انغر�ش���ت  الت���ي 
اأحالمي. 

اأ�شعر ب�لبي���ت العتيق وبرائحة 
بهم���� كثرياً.  واأحلم  االأر����ض 
ولكنن���ي يف الوق���ت نف�شه 
"ال�رسوال"،  ل�شت مرتدي����ً 
مبعنى اأنن���ي ابن زمني 
واأقّدم  في���ه  واأعي����ض 
فن����ً يحم���ل الهوّي���ة 
واإمن����  اللبن�ني���ة 
مع�����رسة  بطريق���ة 
حقيقي����ً  ليك���ون 
واملو�شيق���ى  وي�شبهن����. 
الت���ي اأوؤّلفه���� ه���ي مزيج 
من كل م� تعّلمته و�شمعته 
ث�ً  �ش���واء اأك�ن جميالً اأو ملورِّ
مم����  مزي���ج  ه���ي  ل���الأذن. 
اأ�شحكني ومم� اأبك�ين ومم� 

مل�شني واأّثر يّف".
"رائحة  اأحل����ن م�ي���ك  يف 
حنني اإىل االأغني�ت اللبن�نية 
القدمية الأنه� ذاكرة الوطن 
اأو م� تبقى م���ن هذا الوطن 

املوجوع". 
فيه� اأي�ش�ً مل�ش�ت اجل�ز 
ونغم�ت االأغني�ت الفرن�شية 
 Chanson à �ال �شّيم� منه
texte اأو تلك التي يرافقه� 
كالم عمي���ق بنف�ض م�شتوى 

مو�شيق�ه�.
يف األبوم���ه املقبل يعلن: 
ب�ملو�شيق���ى  "ِمْتَوْقَح���ن 
�شوي اأك���رت"، يف اإ�ش�رة اإىل 
يف  اأبع���د  الذه����ب  �شعي���ه 
واالبتك�ر  التجري���ب  نواحي 

والتجديد واالإبداع.
اأن  "يهّمن���ي  ويوؤك���د: 
اأف�جئ نف�ش���ي اأّوالً قبل اأن 
اأف�ج���ئ اجلمه���ور. ول���ن 
اأطل���ق األبوم���ي اإاّل 

بعد 

تط���ّورت  ب�لفع���ل  اأنن���ي  اأ�شع���ر  اأن 
عل���ى م�شت���وى الكلم���ة واملو�شيق���ى 

واكت�شفت زواي� جديدة يّف".
ع���ن جديده يك�شف م�ي���ك ح�رسي�ً ل� 
جديد  كليب  فيديو  "اجلمهورية" عن 
الأغنية "�شوتي ه�ِرب مّني" و�ش�ركته 
غن�ءه� الفن�نة التون�شية لبنى ُنعم�ن. 
الت�شوير يبداأ بعد ح���واىل الع�رسين اأو 
ثالث���ني يوم����ً واالإخراج ل� ف���رح عالمة 
ب�لتع�ون م���ع اأ�شم�ء المع���ة من بينه� 

اأحد الفن�نني االإيط�ليني الب�رزين. 
اأم���� النتيجة فه���ي بح�ش���ب م�يك: 
 animation في���ه  خط���ري  "الكليب 
وفيه مكّون�ت وعن�����رس كثرية جديدة 
الع����مل  يف  نوع���ه  م���ن  االأّول  جتعل���ه 

العربي". 

اأكرث م� يوؤّث���ر يف الفن�ن ال�ش�ب هو 
طويل  �ش�  �ش�حب  اأنن���ي  "اكت�ش�يف 
واإ�رسار كب���ري ب�أن اأكم���ل يف هذا الفن 

وهذه املو�شيقى اللذين اأوؤمن بهم�. 
وجدت انن���ي ال اأنك����رسِ ب�شهولة وال 

اأدري من اأين ت�أتيني هذه القّوة. 
هي ب�لت�أكيد م�شتمّدة من اهلل، ومن 
اإمي����ين مبوهبت���ي، وم���ن الن�����ض من 
ح���ويل الذين يدعمونني، ويوؤمنون بي 
وي�ش�عدونن���ي اأحي�ن�ً بدون اأي مق�بل، 

واإمن� بدافع اإمي�نهم بي فقط". 
م���� ال���ذي يجعل���ه ي�شتّم���ر؟ يقول: 
اأقوم ب�أّي  اأن  اأع���رف  "م�شتمّر النني ال 
عمل اآخر والنن���ي اإن مل اأفعل م� اأفعله 
اأمر�ض" وعّم� يتوّقعه، يجيب: "اأخ�شى 
اأاّل اأتوّق���ع �شيئ�ً م���ن الن��ض الأن اليوم 
ال���ذي ال اأع���ود اأتوّقع في���ه تف�عالً من 
الن�����ض هو اليوم الذي تكون فيه اإبرة 
البن���ج اليومي���ة الت���ي يج�ونن� على 
اأخذه� قد بداأت تعطي مفعوله� وهذا 

خطري على الفن". 



اإ�شت�شاف الإعالمي ني�شان يف حلقة من برنامج 
"اأنا والع�ش���ل" الذي يعر�ض على قناتي "احلياة 
2" وال� "LBC" اللبنانية، الفنانة ورد اخلال التي 
اأعلنت اأنها بلغت 41 من عمرها، وفّجرت مفاجاأة 
من العيار الثقيل عندم���ا قالت اإنها ل متانع باأن 
تكون "الزوجة الثانية"، ولكنها قالت يف املقابل 
اإنها غري مهوو�شة بالرجال، ولي�شت نهاية العامل 

يف  رج���ل  هن���اك  يك���ن  مل  اإن 
حياته���ا، تاركة الباب مفتوحاً 
اأو  اأم���ام احل���ب دون قواع���د 
قي���ود، وقال���ت اإن���ه ل توجد 
اإن كان حبيبها  لديها م�شكلة 
م���ن عرق اآخ���ر اأو دي���ن مغاير 

لدينها. 
ورد اخل���ال التي ب���داأت جتربته���ا يف م�رص عرب 
"اأ�ش���مهان" انتظرت وترّوت ورف�شت عّدة اأدوار 
قب���ل اأن ت�ش���ارك ي�رصا ه���ذا العام يف م�شل�ش���لها، 
ومنح���ت نف�ش���ها 9 عالم���ات عن اجلم���ال و8 عن 

الثقافة و8 عن الذكاء و7 عن ال�رص.
ويف التفا�ش���يل، قال���ت ورد اإنه���ا وقفت اأمام 
م���ازن مع�ش���م ويورغو �ش���لهوب وبا�ش���م مغنية 
وف���ادي ابراهي���م، ولكنه���ا تف�ّش���ل العم���ل م���ع 
يورغو لأّن هن���اك كيمياء م�ش���ركة بينهما. ومن 
م�رص اختارت اأحمد عز واأحمد ال�ش���قا، وقالت اإنها 
تتمن���ى العمل معهما، وقال���ت اإّن تربيتها كانت 

يف بيت ع���رف مزيجاً من الثقاف���ات والأديان 
واأب  م�ش���لمة  اأم  م���ن  فه���ي  واجلن�ش���يات، 
م�ش���يحي، وقد ترّب���ت على عدم التع�ّش���ب، 
وا�ش���فة تربيتها باأنها تربية �ش���ّحية وهي 

فخورة بها. 
واعرفت ورد اخلال باأّن هناك تناف�ش���اً 
يف املهنة ولكنها ل تكره اأحداً، وو�ش���فت 
النور  عب���د  �ش���ريين 
الرا�ش���ي  ونادي���ن 
زميلت���ان  باأنهم���ا 
عل���ى  ورداً  له���ا، 
ح���ول  �ش���وؤال 
الأكرث  امل�شل�شل 
م�ش���اهدة، قالت 
اإّن م���ا ُيتناق���ل اأّن "لعبة املوت" هو 
الأعل���ى م�ش���اهدة، وقال���ت اإنها مل 
تهّنئ �شريين، ويف املقابل ل يوجه 
اأحد لها التهنئة، وتلقت ورد خالل 
احللقة ات�ش���الً م���ن الفنانة ي�رصا، 
التي �شاركت معها يف "ِنكِدب لو 
قلنا ما منحبِّ�ض"، وو�شفت ي�رصا 
ورد باأنه���ا ت�ش���لح يف اأي دور، 
وقال���ت اإنها �ش���اهدت ورد يف 
"اأ�شمهان" واأحّبتها جداً. وعن 

راأيها باأداء ورد قالت ي�رصا: "اإّن ورد 

حتّب ال���دور، وتقّدم���ه كما كتب يف ال�ش���يناريو، 
فهي ممثلة ف���وق املمت���ازة واإن�ش���انة عظيمة"، 
واأ�ش���افت ي����رصا: "اأّن  ورد 
 ت�شعر بكل كلمة تقولها 
وتقّدمها على ال�شا�شة"، 
ك�ش���بتها  اأنه���ا  معت���ربًة 
به���ا.  تفتخ���ر  ك�ش���ديقة 
واأنه���ت مكاملته���ا بعبارة 
اأّن البطولة املطلقة لي�شت 
بعيدة ع���ن ورد، وب���اأّن لها 
القاهرة،  معجب���ن ك���رثاً يف 
تعت���رب  باأنه���ا  ورد  وعّلق���ت 

وقوفها اأمام ي�رصا "بطولة".  
وع���ن تقدميه���ا ل�شخ�ش���ية 
الوق���ت  يف  م�ش���ابني  بديع���ة 
في���ه  �ش���تقّدم  ال���ذي  نف�ش���ه 
ال�شخ�ش���ية  فواخرج���ي  �ش���الف 
ذاته���ا، قال���ت ورد اإن���ه ل يوج���د 
خالف ب���ل مناف�ش���ة، مو�ش���حة اأّن 
م�شل�ش���لها �ش���يقّدم حكاية جنيب 
ريحاين وق�ش���ته مع بديع���ة، بينما 
�ش���الف �شتقّدم �ش���رية حياة بديعة. 
وح���ول ما قالته �ش���الف ب���اأّن ورد لن 
تنجح، قالت: "�ش���ننتظر ونحكم على 

النتيجة".  

ورد الخال: عمري 41 سنة ولست مهووسة بالرجال
خالل حلولها أخيرًا ضيفة على برنامج »أنا والعسل« مع نيشان ديرهاروتيونيان، كشفت الممثلة اللبنانية ورد الخال العديد من األمور المتعّلقة بحياتها الشخصية وآرائها 

المهنية، وكشفت عن عمرها الحقيقي وعن نظرتها للحّب والرجل.

ال خالف 
مع سالف فواخرجي 

على بديعة مصابني

الوقوف أمام يسرا »بطولة« 
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ك�ش���فت �رصك���ة »بالتين���وم 
ريكوردز« لالإنت���اج والتوزيع 
الفني، واملن�شوية حتت لواء 
جمموع���ة MBC، عن مفاجاأة 
فنية قّيمة ل� »حمبوب العرب« 
حمم���د ع�ّش���اف، وه���ي واح���دة 
م���ن �شل�ش���لة مفاج���اآت �ش���ُيعلن 
عنه���ا تباعاً خالل الأ�ش���ابيع املقبلة. 
وتتمث���ل املفاج���اأة باإحياء 
حف���اًل  ع�ّش���اف  حمم���د 
فل�ش���طن  يف  غنائي���اً 
 3 املواف���ق  غ���د  ي���وم 
زي���ارة فريق  اأثناء  اآب 
بر�ش���لونة  ن���ادي 
العريق والعاملي اإىل 
فل�ش���طن يف جول���ة 
حتمل عنوان »جولة 

ال�شالم«. 
امُلتوّق���ع  وم���ن 
فري���ق  ي���زور  اأن 
كني�ش���ة  بر�ش���لونة 
والق����رص  امله���د 
مدين���ة  يف  الرئا�ش���ي 
اأن  قب���ل  حل���م،  بي���ت 
يتوّجه���وا م���ع وف���د من 
العاملي���ة  ال�ش���حافة 
اإىل ملعب  وجمهور ع�ّشاف 
مدينة دورا، حيث �شيقوم 
فريق بر�ش���لونة بن�ش���اط 
 40 جان���ب  اإىل  ريا�ش���ي 
طفالً فل�ش���طينياً، واأمام 
األف �ش���خ�ض،   25 نح���و 
�شخ�ش���يات  بينهم  من 
ور�ش���مية  حكومي���ة 
ومب���وازاة  وريا�ش���ية. 
ذل���ك، ُيحي���ي حمم���د 
و�ش���لَتن  ع�ّش���اف 
غنائّيت���ن، مّدة كّل 
واحدة منهما �شاعة 

كاملة.  

السياسةنقوال األسطا ينتقد أهل محمد عّساف يغّني في »جولة السالم«
خالل ا�شت�ش���افته اأخرياً �شمن برنامج »لأهل 
اخل���ري« ال���ذي يقّدم���ه العالمي قا�ش���م دغمان 
ويعر����ض ع���رب قناة ال���� NBN، انتق���د الفنان 
اللبناين نقول الأ�ش���طا وب�شدة اأهل ال�شيا�شة يف 
لبنان، بعد اأن ا�ش���تفّزته حال���ة الطفلة »بتول« 
الت���ي مل تلَق اأّي لفتة من قب���ل اأي منهم، والتي 
خ�شعت ل� 20 عملية جراحية يف الراأ�ض وفقدت 
طبل���ة اأذنه���ا، وه���ي حالي���اً عاجزة ع���ن الكالم 
واحلركة ول ت�شتطيع حتى التعبري عن اأوجاعها، 
فلم ي�ش���تطع متالك نف�ش���ه ووّجه ر�شالة عالية 
اللهجة للجال�ش���ن على كرا�ش���يهم متنا�ش���ن 
ال�ش���عب الكادح، وطالب مب�شح �شامل - كما يف 
النتخابات- ت�رصف علي���ه وزارة الداخلية باإيعاز 
من رئا�ش���ة اجلمهورية لكل احلالت الن�ش���انية 
املر�ش���ية ال�ش���عبة، واإعطائها القدر الالزم من 
العناي���ة على غ���رار الدول التي حترم نف�ش���ها 

واأهلها.
ومبنا�ش���بة عيد اجلي�ض اللبناين، توّجه النجم 
نق���ول الأ�ش���طا باأحر الته���اين لقي���ادة اجلي�ض 
وجمي���ع عنا�رصه داعي���اً اىل اهلل اأن يحميه وين�رصه 
عل���ى »كل الأي���ادي الآثم���ة التي ت�ش���مر الأذى 
لوطنن���ا لبن���ان، ويرح���م جميع �ش���هدائه الذين 

�شّطروا بدمائهم اأجماد هذا الوطن«.  

بعد طول انتظار من قبل معجبيها، اأفرجت النجمة 
اللبنانية اإلي�شا اأخرياً عن ال� teaser اخلا�ض بفيديو 
كلي���ب اأغنية »تعب���ت مّنك« التي انته���ت اأخرياً من 

ت�شويرها حتت اإدارة املخرج �شليم الرك.
وتظهر اإلي�شا يف اللقطات الوجيزة التي اأطلقتها 
عرب قناتها اخلا�ش���ة على موقع »يوتيوب« مرتدية 
ف�شتان �شهرة، ومت�شي حافية القدمن نحو مغط�ض 
ال�ش���تحمام فيما يحاول حبيبها اأن يت�ش���ل بها دون 

اأن ترّد على الت�شال.
اللبناني���ة  النجم���ة  اإع���الن  تراف���ق  ق���د  وكان 
لف���ت  ن�ش���اط  م���ع  الأغني���ة  ه���ذه  ت�ش���ويرها 
لن���ادي معجبيه���ا عل���ى »توي���ر« جع���ل م���ن عبارة  
عرب  تداولً  الأكرث   Te3ebtMennakClipSoon
املوق���ع العاملي، فيم���ا يبقى اأن ننتظ���ر نتيجة هذا 
التعاون اجلدي���د الذي يجمع اإلي�ش���ا بالرك، للحكم 
على النتيج���ة التي يبدو انها ت�ش���ع اإلي�ش���ا يف حالة 

�شعادة كبرية، على ما تك�شف يف تغريداتها.  

إليسا تفرج عن اللقطات األولى من كليبها
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زيارة طهران... وحسابات لبنان

حقيبة الجمهورية

ت�ستح���ق العالق����ت اللبن�ني���ة - االإيرانّي���ة 
زي����رة مب�ستوى تل���ك التي يقوم به���� رئي�ش 
اجلمهورّية العم�د مي�س�ل �سليم�ن للم�س�ركة 
يف حف���ل ت�سّلم الرئي�ش ح�سن روح�ين مهم�ته. 
امل���ررات الت���ي ت�ستوج���ب ه���ذه االإلتف�ت���ة 
اأّن  ذل���ك  كث���رية،  الروتوكولّي���ة  الرئ��سّي���ة 
العالق����ت ك�ن���ت دائم����ً يف دائ���رة االإلتب��ش، 
مفخخ���ة بعالم�ت اإ�ستفه����م مل تلَق بعد اأجوبة 
وا�سحة وح��سمة ونه�ئّي���ة. رمب� يعود ال�سبب 
اجلمهوري���ة  تعتم���ده  ال���ذي  االأ�سل���وب  اىل 

االإ�سالمّية االإيرانية يف 
اخل�رجّية  �سي��سته���� 
الل���ون الرم�دي  حيث 
وترتك  امل�سيطر،  هو 
التمعن  للمتف�ئل���ن 
الن�سف املالآن من  يف 
الك���وب، فيم���� ترتك 
للمت�س�ئمن "التمتع" 
ب�لن�سف الف�رغ منه؟!

رمب� يجد �سليم����ن اأّن اإيران اأقرب اىل ق�رش 
بعب���دا م���ن ال�س�حي���ة اجلنوبّية، والدلي���ل اأّن 
"املح�ذير االأمنية" ت�سمح لالأمن الع�م ل�"حزب 
اهلل" ال�سّيد ح�سن ن�رشاهلل اأن يزور طهران �س�عة 
ي�س����ء، ودم�سق �س�عة يريد، ولكن ال ت�سمح له 
بزي�رة الق�رش اجلمهوري؟! ومل يعرف ب�لت�أكيد 
هل �سيجري الرئي�ش حواراً م���ع االأ�سيل ني�بة 

ع���ن الوكي���ل، ام اأّن "وح���دة احل����ل" ق�ئم���ة 
م� ب���ن "احل�سن���ن"، ح�سن روح����ين، وح�سن 
ن�رشاهلل؟ يف مطل���ق االأحوال، تتزامن الزي�رة مع 
"اإحت�س����ن" لبن�ن الر�سم���ي وال�سعبي للحزب 
بع���د اخلط���وات الت���ي اأق���دم عليه����، واأوله� 
التورط يف ال�رشاع داخل �سوري�. لقد اأحرج هذا 
اخلي�ر امل�سوؤولن والف�علي�ت، وك�نت ردود 
الفع���ل راف�سة وم�ستنكرة، لك���ن عندم� بداأت 
التداعي�ت تط�ول اللبن�نين يف دول اخلليج، 
وَج���د لبن�ن الر�سم���ي وال�سعب���ي اأّن امل�سلحة 
الوطنية العلي� تق�سي ب�لتحرك للتخفيف من 
وط����أة التدابري واالإج���راءات اخلليجّية. وعندم� 
قرَّر االإحت����د االأوروبي و�سع اجلن�ح الع�سكري 
ل�"حزب اهلل" عل���ى ق�ئمة املنظم�ت االإره�بّية، 
ق���َرّر لبن����ن الر�سم���ي الت�سدي له���ذا القرار 

ومف�عيله؟!
�س����ء  رمب���� 
ي�رشب  "اأن  الرئي�ش 
احلديد وه���و ح�م"، 
الزي����رة  فيغتن���م 

الروتوكولّية 
ليث���ري م���ع نظ���ريه 
من  العديد  االإيراين 
امللف����ت الع�لق���ة، 
ويتب����دالن مع����ً املعلوم�ت املتواف���رة حول 
االأو�س�ع اخل�رجي���ة ال�س�غطة التي متنع قي�م 
حكومة جديدة تقت�سيه���� امل�سلحة الوطنية، 
واإم���ك�ن مع�جل���ة "الفيت���وات" اخلفّي���ة التي 
تعرت����ش الت�ألي���ف، اإذا م���� اإقتنع���ت طهران 
ب�أن م�سلح���ة املق�ومة يف اجلن���وب، وم�سلحة 
"ح���زب اهلل" تق�سي بت�لي���ف حكومة من�سجمة 

مت�أهبة للدف����ع عن �سي��سة لبن����ن اخل�رجّية، 
ع���ن اجلن����ح الع�سك���ري للحزب، اأم����م املن�بر 

االأوروبية والدولّية.
والأّن املو�س���وع ح�ّس��ش ودقيق، �سدر متنٍّ 
عن بع�ش حكم����ء ال�سي��سة اخل�رجّية يفيد لو 
يدخل الرئي�ش طهران عر البوابة ال�سعودّية، 
ك�أن يح���ّل �سيف����ً على امللك عب���داهلل بن عبد 
العزيز حول م�أدبة اإفط�ر خ��سة، يقول خالله� 
كل م���� يج���ب قوله "م���ن القل���ب اىل القلب"، 
ومبنتهى ال�رشاحة وال�سف�فّية، قبل اأن ينتقل 

اىل طهران.
ج���رت حم�والت "ج�ّش نب����ش" حل�سول مثل 
هذا اللق�ء، وك�نت هن�ك رغبة لبن�نية �س�دقة 
االإيرانّي���ة   - ال�سعودّي���ة  الزواي����  تدوي���ر  يف 

احل����دة ب�أ����رشع وق���ت، 
الإزالة  املمكن  واأف�سل 
العوائ���ق  م���ن  الكث���ري 
اخل�رجية اأم�م الت�أليف. 
واملق�رب���ة لهذا امللف 
ه���و غري  "م�  وا�سح���ة: 
ممكن اليوم قد ي�سبح 
ممكن����ً غ���داً، و����رشورة 

ق�سوى يف امل�ستقبل القريب"، بعد اأن يقتنع 
كّل م���رتدد او م�سكك ب����أّن ال�س�حة اللبن�نية ال 
ميكن اأن تكون �س�حة لت�سفية احل�س�ب�ت، بل 

�س�حة تالقي امل�س�لح واالأهداف امل�سرتكة.
يح����ول الرئي�ش اأن يه���ّز امل�سم�ر احلكومي 
املثّب���ت يف الوتد االإيراين - ال�سعودي، وتبدو 
املهمة �سب���ه م�ستحيلة، ولكن قدره اأن يح�ول 
ويب�در الأنه الوحي���د الق�در بعدم� غّيب الفراغ 
اأدوار االآخري���ن و�سّيع بع����ش املوؤ�س�س�ت اىل 

مرق���د التمدي���د واملراوح���ة. ال�سعودّي���ة له� 
ح�س�ب�ته���� يف الداخ���ل ال�س���وري، واإي���ران له� 
ح�س�ب�ته���� اأي�س����ً، وق���د نقل "ح���زب اهلل" بعد 
تورط���ه هذه احل�س�ب����ت اىل ال�س�حة اللبن�نية، 
واأ�سبح بعد التورط هدف�ً خليجّي�ً - اأوروبّي�ً - 

اأمريكّي�ً، ورقم�ً يف احل�س�ب�ت اجل�رية.
ال تق�سي امل�سلحة الوطنية التفريط بلبن�ن 
"كرمى لعيون حزب اهلل"، واللح�ق به للوقوف 
عل���ى خ�طره يف اخلي����رات التي يق���دم عليه� 
منفرداً. كم� ال تق�س���ي اأي�س�ً ب�أن يبقى وحده 
املقرر واملب�در، فيم� اجلميع ين�س�ع وي�سعى 
اىل اللح����ق ب���ه للزود ع���ن خي�رات���ه وقراراته 
حتى ول���و ك�نت اإنفع�لية مت�رشّع���ة، او ه�دفة، 
وعن �س�بق ت�س���ّور وت�سميم خلدمة امل�س�لح 

االإيرانّية، 
"اله���الل  وم����رشوع 
اإّن  ال�سيع���ي؟!". 
املن����ورة  ه�م����ش 
لبن����ن،  �سي���ق يف 
ولن ت�سلح �س�حته 
�س�ح���ة  تك���ون  اأن 
الفواتري  ت�سدي���د 
ال�سعودّي���ة - االإيراني���ة على خلفي���ة م� يجري 
يف الداخ���ل ال�س���وري، ورمب� اأبعد م���ن الداخل 

ال�سوري.
حم�ي���ة ال�س�ح���ة، تتطل���ب ت�ألي���ف حكومة، 
وت�ألي���ف احلكومة يتطلب جول���ة رئ��سية على 
بع����ش دول جمل����ش التع�ون لو�س���ع خريطة 
طريق جديدة مو�سع التنفيذ، تع�لج الثغرات 
التي ن�س�أت بعد توّرط "حزب اهلل"، وتعيد مي�ه 

العالق�ت اىل جم�ريه� الطبيعّية. 

بعض حكماء السياسة 
الخارجّية تمنى لو يدخل 

سليمان طهران عبر البوابة 
السعودّية

التأليف يتطلب جولة رئاسية 
على دول مجلس التعاون 

لمعالجة الثغرات بعد تدخل 
»حزب اهلل« في سوريا

georges.aalam@ 
aljoumhouria.com

جورج علم


	27139_joum_02-08-2013_p01
	27140_joum_02-08-2013_p02
	27142_joum_02-08-2013_p04
	27143_joum_02-08-2013_p05
	27144_joum_02-08-2013_p06
	27146_joum_02-08-2013_p08
	27147_joum_02-08-2013_p09
	27148_joum_02-08-2013_p10
	27149_joum_02-08-2013_p11
	27150_joum_02-08-2013_p12
	27151_joum_02-08-2013_p13
	27152_joum_02-08-2013_p14
	27153_joum_02-08-2013_p15
	27154_joum_02-08-2013_p16
	27155_joum_02-08-2013_p17
	27156_joum_02-08-2013_p18
	27157_joum_02-08-2013_p19
	27158_joum_02-08-2013_p20
	27159_joum_02-08-2013_p21
	27160_joum_02-08-2013_p22
	27161_joum_02-08-2013_p23
	27162_joum_02-08-2013_p24
	27163_joum_02-08-2013_p25
	27164_joum_02-08-2013_p26
	27165_joum_02-08-2013_p27
	27166_joum_02-08-2013_p28
	27167_joum_02-08-2013_p29
	27168_joum_02-08-2013_p30
	27169_joum_02-08-2013_p31
	27170_joum_02-08-2013_p32

