
الجمّيل لـ”البلد“: لم نقتنع يوًما بحكومة 
تكنوقراط
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الياس قطار

أكــد الرئيس أمين الجميل لـ «صــدى البلد» أن 
”الكتائب لم تقتنع يوًما بحكومة تكنوقراط بل طالبنا 

بحكومة إنقاذ».
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يــومـيــــة  سياسية  شـاملــــةصــــــدىغير مخصص للبيع

زينب زعيتر جيسيكا معماريدوريس سعد

في الذكرى، عتب ومالمة، قانا ال تريد 
بر،  لمنا ا على  استعراضات سياسيين 

فالتذكر جزء من واجب وطني.

إحتلت األخــبــار السياسية صــدارة 
قراءات اللبنانيين في اسبوع المطالعة، 

 عنهم.
ً
ورغما

 DIAGEO مه
ّ
يعتبر األسبوع الذي تنظ

 
ً
 بارزا

ً
RESERVE WORLD CLASS معلما

من معالم صناعة المشروبات الروحية. 

يستمر النضال... 
قانا في الذاكرة 

المطالعة ضيف ثقيل 
في أسبوعها....

Diageo تعيد إحياء األجواء 
الكالسيكّية 

09 0819

لجنة التواصل: دوران حول الحكومة وقانون االنتخاب

قال الرئيس باراك أوباما في كلمة ألقاها خالل حفل تأبيني متعدد األديان 
لضحايا تفجيرات بوسطن إن من ارتكبوا هذه «الجريمة المروعة» لن ينجحوا في 
انتزاع المبادئ التي تتحلى بها الواليات المتحدة، متعهدا بمالحقة المتورطين 
في االعتداء وتقديمهم للعدالة. وحيا الرئيس سكان بوسطن التي قال إنها « 
مدينة فتحت قلبها للعالم من كل الجنسيات»، معزيا عائالت ضحايا التفجيرات 

.
ً
التي خلفت ثالثة قتلى و١٧٠ جريحا

وأضاف أوباما في الحفل الذي حضره مئات من المسؤولين وأعضاء الكونغرس 
ورجال دين من مختلف الطوائف، أن ما حدث االثنين الماضي حين «تحول 
االحتفال إلى كارثة يمس كل شخص في أميركا»، مؤكدا أن األميركيين يقفون 
مع سكان بوسطن في محنتهم. وقال الرئيس إن الذين نفذوا التفجيرات 
«اختاروا المدينة الخاطئة» لتنفيذ فعلتهم، مخاطبا إياهم بالقول «نعم سنجدكم 
وستواجهون العدالة وتتحملون المسؤولية». وأوضح أوباما أن الهجمات لن تثني 
الواليات المتحدة عن المضي قدما فـ»إيماننا ببعضنا وحبنا لبعضنا البعض 
ووطنا هو مصدر قوتنا»، ولن تستطيع «قنبلة االنتصار علينا أو إخافتنا». وأكد 
أن بوسطن ستستجمع قواها وتتجاوز هذه المرحلة الصعبة «سيعود العالم إلى 
هذه المدينة األميركية العظيمة للمشاركة» في سباق الماراثون العام المقبل.

وكان أوباما وصل إلى بوسطن صباح أمس برفقة زوجته ميشيل للمشاركة في 
الحفل التأبيني الذي اقيم في كنيسة الصليب المقدس جنوب بوسطن وعلى 
بعد ميل من موقع التفجيرات. وشارك في الحفل مئات من المسؤولين ورجال 
الدين، فيما تجمع مئات من المواطنين خارج الكنيسة للمشاركة في الحفل 
التأبيني. يأتي هذا فيما تواصل السلطات الفيدرالية تحقيقاتها للتوصل إلى 
الضالعين في التفجيرات. وقالت وسائل إعالم أميركية إن المحققين يسعون 
إلى تحديد هوية رجلين شوهدا وهما يتحدثان بالقرب من خط نهاية ماراثون 
المدينة. وكانت وسائل إعالم محلية قد ذكرت نقال عن مصادر مطلعة على 

مجرى التحقيقات إن السلطات اعتقلت شخصا يتشبه في تورطه 
بالقضية. 

أوباما: تفجيرات بوسطن لن تثني عزيمتنا

29 28

التشكيل الحكومي عالق عند نقطة الشروط والمطالب السياسية التي يرفضها 
الرئيس المكلف تمام سالم، كذلك تدور مداوالت لجنة التواصل النيابي في 
حلقة مفرغة او تدور حول القانون فيما عيون اعضائها على الحكومة او على 
سلة مشتركة ما يصّعب تلمس اشارات ايجابية في اتجاه التوافق على قانون 

انتخابي والحكومة.
وفي وقت تبدو اجتماعات لجنة التواصل من دون افق، على رغم ضغط المهل 
المعلقة حتى ١٩ ايار، سجل موقف متقدم لحزب الله وكتلة التنمية والتحرير 
اعرب عنه النائب علي فياض خالل االجتماع مشيرا الى ان الحزب والكتلة يسيران 
مع التوافق المسيحي، بما يؤشر الى ان الحزب ازال تحفظه عن القانون المختلط، 
اال ان النائب احمد فتفت اعتبر ان «حزب الله» يحاول حشر تيار المستقبل والحزب 

االشتراكي ليحّملهما نتيجة اي اخفاق في عمل اللجنة.
من جهة ثانية دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان القيادات 
اللبنانبة الى «االلتزام بما توافقنا عليه في اعالن بعبدا»، معتبرا أن «لبنان الحر 
السيد بجيشه اللبناني فقط هو الضمان الوحيد للبنانيين»، الفتا إلى ان «توطين 

الفلسطينيين خطر ليس فقط على وحدتهم بل على لبنان أيضا».
وأكد «استمراره في سبيل المحافظة على الوطن والمحافظة على استقرار 
نظامه البرلماني»، آمال «أن يتوصل المجلس النيابي الى اقرار قانون انتخابي يتيح 

للمرأة تمثيال عادال ويعطي حق االقتراع وحق الترشح لعمر ٢١ سنة.
في المقلب الحكومي وفي ظل استمرار محركات الرئيس سالم مطفأة، اكدت 
اوساط متابعة لـ»المركزية» ان سالم ماض في تصوره لحكومة منسجمة تقنية 
استنادا الى ان مهمتها ليست الحلول محل هيئة الحوار او تشكيل مجلس 
نيابي مصغر وانما ادارة شؤون البالد بحرفية وخبرة بعيدا من المصالح السياسية 
الخاصة. وشددت على طبيعة الوزراء الذين سيختارهم الرئيس المكلف من 
الشخصيات غير االستفزازية بمعنى اال يحملوا صيغة حزبية تطغى على عملهم.
وشدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل لـ «صدى البلد» على أن 
«الحزب لم يتمّسك يوًما بحكومة تكنوقراط بل حقيقة ما طالبنا به إنما يصّب في 
 الى أنه «طالما أن الرئيس المكلف تمام سالم طرح 

ً
خانة حكومة إنقاذ»، مشيرا

حين فنحن نحترم هذا التوّجه ونقّدره ونسير 
ّ

عنوان حكومة وزراء من غير المرش
 ويساعد على 

ً
به». وأكد أن «من الطبيعي أن يتحّرك السفير السعودي مشكورا

لملمة األوضاع وتقريب وجهات النظر».

من أجل 
10األمن العام...

المعارضة: االسد منعزل عن الواقع
اعتبرت المعارضة السورية ان 
الحديث المتلفز للرئيس بشار االسد 
امس يعكس «انعزاله عن الواقع»، 
بينما رفض االردن التدخل العسكري 
في االزمة السورية غداة تحذير االسد 
من ان يطال «حريق» بالده المملكة 
المجاورة. في غضون ذلك، دعا رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو 
الى الحذر من دعوات تسليح مقاتلي 
المعارضة السورية الذين يواجهون 
القوات النظامية على االرض، في وقت 
شددت هذه االخيرة الضغط عليهم 
بسيطرتها على قرية بين مدينتي 

القصير وحمص وسط البالد.
وغداة قول االسد لقناة «االخبارية» 
السورية ان بقاءه او رحيله مرتبط بما 
«يقرره الشعب» السوري وتشكيكه 
بـ»وطنية» المعارضة، اعتبر االئتالف 
الوطني لقوى الــثــورة والمعارضة 
السورية ان هذه التصريحات «مشهد 
يكشف انعزاله (االسد) المطبق عن 
الواقع وعماه عن الفساد والخراب 

والدماء التي اوغل فيها».
ورأى االئتالف ان «ادعاء السيطرة 
وإنــكــار اآلخــر والغياب عن الواقع 

واقتراح حلول ال عالقة لها باالزمات 
التي يّدعي حلها» لدى االسد يماثل 

«نهج من سبقه من الطواغيت».
واقفل االسد عمليا اي باب حوار 
مع المعارضة، سائال «كيف يكون 
(الشخص) وطنيا اذا كان هناك من 
يدفع له؟»، معتبرا ان كل معارضة في 
الخارج «ال يمكن ان تكون وطنية»، وان 

حجمها تحدده االنتخابات.

ورد االئتالف بتأكيد انه «الهيئة 
الممثلة لكل السوريين، والمنبثقة 
من ثورتهم وتضحياتهم وارادتهم»، 
وانه ال يستمد وجوده وشرعيته اال من 
هذه الثورة. وحذر االسد الغرب من 
دفع ثمن «تمويله» لتنظيم القاعدة 
ــا وقلب  في سورية، في «قلب اوروب
الواليات المتحدة»، مشددا ان ال خيار 
لنظامه اال «االنتصار» واال «تنتهي 

سورية».
كما اتهم االردن المجاور باتاحة 
المجال لتسلل «ارهــابــيــيــن» الى 
سورية، محذرا المملكة المجاورة من 
«ان الحريق لن يتوقف عند حدودنا. 
والكل يعلم ان االردن معرض كما 

سورية معرضة».
وسارعت عمان الى تأكيد موقفها 
«الثابت» رفضا الي تدخل عسكري 
ــالن  ـــداة اع ـــك غ ــي ســوريــة، وذل ف
الواليات المتحدة ارسال ٢٠٠ جندي 
الــى االراضــي االردنــيــة. وقــال وزير 
الدولة لشؤون االعالم وزير الشؤون 
السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي 
باسم الحكومة محمد المومني ان 
«مــوقــف المملكة مما يــجــري في 
سورية لم يتغير وهو ثابت ضد اي 
تدخل عسكري ويدعو لحل سياسي 
شامل يوقف دوامــة العنف والدم 
هناك». وامتنع عن التعليق مباشرة 
عــلــى حــديــث االســــد، مــشــيــرا الــى 
«تدارس الموقف الن لذلك تداعيات 
سياسية وامنية» على المملكة التي 

تستضيف قرابة نصف 
مليون الجئ سوري.

اطفال سوريون ينتظرون خالل توزيع الغذاء في مخيم السالم
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سليمان: حماية لبنان 
من تداعيات األزمة 

السورية

خفايا

في اختصار

تعرضت مجموعة مسلحة تتألف 
 بقيادة «ع .ح» 

ً
من نحو 40 عنصرا

لدورية من قوى األمن الداخلي 
في القبة في طرابلس كانت تقوم 
بقمع مخالفات بناء وتهجموا على 

العناصر ما اضطرهم للتراجع 
. وتم تسطير بالغات بحث 

وتحر بإشارة من النيابة العامة 
التمييزية .

نائب بيروتي استغرب الفيتو 
الذي تفرضه بعض القوى على 
تسمية الوزير مروان شربل في 

الحكومة المقبلة رغم نجاحه في 
التجربة السابقة.

أسهم مرتفعة للوزير حسان 
دياب لدى الفريقين قد تؤدي 

الى اعادة تسميته في الحكومة 
المقبلة.

مصدر مواكب يؤكد ان الصيغة 
المبدئية لقانون االنتخاب على 
االساس المختلط بدأت تتبلور.

5

مليار دوالر العجز التجاري الذي سجلته اليابان 
خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ آذار الماضي 
مقارنة مع ٤٥٫١ مليار دوالر خالل السنة المالية 
السابقة، وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة ٢٫١٪ 

سنويا لتبلغ ٦٥٢٫٤ مليار دوالر.

أرقام

في المئة تراجع سهم أبل األميركية خالل 
تعامالت أمس في بورصة نيويورك، الى ٤٠٢٫٨ 
دوالر للسهم. ويعود التراجع الكبير إلى تصاعد 
مخاوف المستثمرين بشأن أداء الشركة التي 

ستنشر نتائجها األسبوع المقبل.

 ٥٫٥

٨٣

لع من فياض وبزي
ّ
بري اط

على اجتماع لجنة التواصل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر امس 
سفيرة االتحاد االوروبي في لبنان انجيلينا ايخهوريست 
وعرض معها التطورات. واستقبل بعد الظهر النائبين 
علي فياض وعلي بزي اللذين وضعاه في اجواء اجتماع 
لجنة التواصل النيابية. كما استقبل مدير مكتب المرجع 
الشيعي االعلى السيد علي السيستاني في لبنان الحاج 

حامد الخفاف.

ً
الحريري أبرق الى أوباما معزيا

«تريبل دبل» مزدوج 

لويليامس وبلير

ابرق الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس األميركي باراك 
اوباما معزيا بضحايا تفجير بوسطن اإلرهابي، مؤكدا «إدانته 
 واننا في 

ً
الشديدة لمثل هذه األفعال الشنيعة، خصوصا

لبنان عانينا من االعتداءات اإلرهابية في حق مدنيين ابرياء 
لسنوات عدة»، مشددا على انه «ال يمكن ان يكون هناك اي 
تبرير للعنف البربري في حق اشخاص ابرياء، ونحن على 

ثقة بأن الجناة سيتم جلبهم إلى العدالة».

٦٠ قتيًال في فيضانات كينيا

بارزاني يحدد موعدا إلجراء 

االنتخابات في كردستان

فت الفيضانات التي تشهدها كينيا منذ شهر اكثر من ٦٠ قتيال، بحسب 
ّ
خل

ما اعلن امس نائب الرئيس الكيني ويليام روتو الذي قدر عدد االشخاص الذين 
اضطروا الخالء منازلهم ببضع عشرات اآلالف. وقال روتو في تصريحات في قاعدة 
عسكرية في نيروبي يتم منها شحن المؤن للمنكوبين «حتى اآلن لقي ٦٣ شخصا 

حتفهم». 
واضاف «امرت الحكومة الجيش باخالء السكان الذين حاصرتهم الفيضانات 
بشكل عاجل خصوصا في ميرتي وغارباتوال» شمال شرق البالد. وتشهد كينيا 
كل عام وفاة عشرات االشخاص في موسم االمطار الذي عادة ما يستمر من آذار 

الماضي الى ايار المقبل.

حدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ٢١ أيلول 
 إلجراء انتخابات برلمان ورئاسة اقليم 

ً
المقبل موعدا

كردستان داعيا الجهات المعنية التخاذ ما يلزم الجراء 
انتخابات حرة وحضارية. ودعا في بيان الجهات المعنية 
الى «اتخاذ ما يلزم إلجراء انتخابات حرة وحضارية» معلنا 
انه «ال يجوز ألي جهة كان التدخل في شؤون المشرفين 
على العملية االنتخابية». يذكر ان بارزاني وّجه في 
الثامن من الشهر الجاري رسالة الى المفوضية العليا 
المستقلة لالنتخابات لتحديد موعد النتخابات برلمان 
ورئاسة اقليم كردستان وجاء رد المفوضية أنه بإمكانها 

إجراء االنتخابات في أيلول المقبل.

باراغوانث: محاكمة عادلة للمتهمين
اشار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، دايفيد باراغوانث 
في بيان بعد اختتام زيارته لبنان إلى انه «بحث ما نشره 
 مصدر مجهول من معلومات يدعي أنها تتعلق 

ً
اخيرا

بشهود مزعومين».
وشدد باراغوانث على ان «هذه الحملة المنسقة التي 
تشنها قلة من الناس لتقويض عمل المحكمة تجعلنا 
أكثر عزما على االضطالع بواليتنا»، واكد «اننا سنضمن عقد 
محاكمة عادلة وسريعة تحترم حقوق المتهمين احتراما 
كامال وتولي االعتبار الالزم لحماية المتضررين والشهود».

لة للتنقيب
ّ

باسيل يعلن الشركات المؤه
أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف االعمال 
جبران باسيل اختياره ٤٦ شركة مؤهلة للمشاركة في 
مناقصات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل 
لبنان معظمها من كبريات الشركات العالمية. وأشار 
باسيل إلى أنه «تقدمت ٥٢ شركة بطلبات للتأهيل 
المسبق منها كصاحب حق مشغل ومنها كصاحب 
حق غير مشغل». وأضاف «بعد دراسة الطلبات من قبل 
هيئة ادارة قطاع البترول تبين أن ١٢ شركة من أصل 
١٦ تأهلت كصاحب حق مشغل لالشتراك في دورة 
التراخيص االولى وان ٣٤ شركة من اصل ٣٨ شركة 
تأهلت كصاحب حق غير مشغل».وتشمل الشركات 
المؤهلة كصاحب حق مشغل: أناداركو، أكزون موبيل، 
ستات أويل، شيل، ريبسول،كورسك، توتال،إمباكس، 
بتروناس، شيفرون، إيني إنترناشونال و بيتروبراس.

ر االوروبي
ّ
وزراء مالية العشرين يتصّدون للتعث

التقى وزراء مالية دول مجموعة العشرين أمس في واشنطن للتصدي مرة جديدة لتعثر االقتصاد في اوروبا، وسط 
انقسامات فيما بينهم حول سبل التصدي لهذه المشكلة. واعتبرت فرنسا والواليات المتحدة تبادل المعلومات التلقائي 

هو السبيل الوحيد لمكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال.
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ابادي دعا 
لتحييد لبنان 

عن التداعيات 
السورية

قهوجي التقى 
حبيش وبالمبلي

”اللقاء االسالمي“: 
الوضع في طرابلس 

لم يعد يحتمل

أهالي بيصور: 
انجازات العريضي 

تتكلم

دعا السفير االيراني 
غضنفر ركن آبادي بعد 

لقائه وزير الخارجية 
والمغتربين عدنان منصور 

الى ضرورة إتخاذ السبل 
اآليلة والمناسبة لعدم 

تأثير االزمة السورية سلبا 
على لبنان. 

استقبل قائد الجيش 
العماد جان قهوجي 

في مكتبه في اليرزة، 
النائب هادي حبيش. 

كذلك، استقبل الممثل 
الشخصي لالمين العام 

لالمم المتحدة في لبنان 
ديريك بالمبلي وتناول 
البحث االوضاع العامة.

عقد اللقاء الوطني 
واإلسالمي اجتماعه 

األسبوعي في منزل النائب 
محمد عبد اللطيف كبارة 
بمشاركة كامل اعضائه، 

لبحث التطورات في طرابلس 
وعلى الحدود اللبنانية 

السورية. واكد اللقاء حسب 
بيان اصدره ”ان الوضع 

االمني في طرابلس لم يعد 
يحتمل وهو يتجه للخروج 

عن أي سيطرة في ظل تلكؤ 
االجهزة االمنية والقوى 

العسكرية عن القيام 
بواجباتها في فرض االمن 

واالستقرار والذي يؤدي 
ايضا الى تنامي الفلتان 

واالعتداء على المواطنين 
وعلى كراماتهم واموالهم 

ويترجم شلال اقتصاديا 
قاتال لحركة المدينة التي 

تتجه نحو االنهيار على كل 
الصعد“.

عقد أبناء وفاعليات بلدة 
بيصور اجتماعا عاما امس، 
واستنكروا ما قيل في حق 

الوزير غازي العريضي، 
واكدوا“ان العريضي من 

أبناء البلدة الميامين الذين 
تفتخر بهم بيصور“. 

ونوهوا ”بالدور المميز 
للعريضي في المواقع 

التي شغلها طيلة حياته 
السياسية، فكان وال يزال 
يعتبر انه ابن هذا الوطن 

من النهر الكبير الى 
الناقورة، فما بخل يوما وما 

تقاعس عن واجب، وتاريخه 
يشهد وإنجازاته تتكلم“.

إجماع مبدئي على المختلط وجلسة حاسمة الثالثاء

تلويح بخطوات تصعيدية تبدأ بإقفال المطار

تعود لجنة التواصل النيابي الى االجتماع قبل ظهر الثالثاء المقبل في 

خطوة اليجاد صيغة انتخابية توافقية بعدما كانت استمعت امس الى 

هواجس الفرقاء وتسلم اعضاؤها من ممثل القوات النائب جورج عدوان 

منهجية عملية لتطرح على النقاش في االجتماع المقبل.

اجتماع لجنة التواصل النيابية في ساحة النجمة امس             الوطنية لالعالم

الرسالة واضحة                            تصوير فضل عيتاني

صدى البلد

صدى البلد

عقدت اللجنة امــس اجتماعها 
الثاني برئاسة النائب روبير غانم 
وحضور االعضاء، وأعلن النائب غانم 
اثر انتهاء االجتماع ”اننا استكملنا 
المناقشات والبحث من اجل التوصل 
الى جامع مشترك“، وقال: ”ولهذه 
المناسبة وبعد ان طــرح كل عضو 
هواجسه ومالحظاته، تقدم الزميل 
جورج عدوان بمنهجية عملية لتقريب 
وجهات النظر ووزع علينا جدوال انطالقا 

من اقتراح الرئيس نبيه بري ليضع كل 
زميل مالحظاته على ما يوافق عليه او 
ال يوافق عليه وتقديم المالحظات، 
ومن ثم عرض الجدول بما هو متقارب 
ومتباعد خــالل جلسة يــوم الثالثاء 
المقبل النهاء الموضوع بشكل توافقي 
وبشكل شبه اجماع من اجل التوصل 
الى تقديم اقتراح الى الهيئة العامة“. 
وأكد ”ان الزمالء النواب منفتحون على 
اي شيء يوصل الى توافق وهذه هي 
االولوية خصوصا في هذه الظروف 
الصعبة التي تلزمنا ان نتوصل الى 
نــوع من التفاهمات حــول موضوع 

االنتخابات“.

ــزاز  واصـــل اهــالــي مخطوفي اع
تحركهم محملين السلطات التركية 
كل المسؤولية، معلنين ”انــه لن 
يمر يوم من دون التعرض لمصلحة 
تركية في لبنان“. وفي هذا السياق، 
لبة باالفراج  للمطا نفذوا اعتصاما 
عن المخطوفين، في السابعة صباَح 
امس، امام مكاتب شركة الطيران 
التركية في وسط بيروت، حيث علقوا 
الفتات على ابوابها كتب عليها ”لن 
تفتح الخطوط الجوية التركية حتى 
يطلق المخطوفون التسعة“ و“ما 
) لتسجنه يا 

ً
ذنب والــدي (٦٥ عاما

اردوغان؟“.
ــي الموظفين من  ــال ومــنــع االه
الدخول الى مكاتب الشركة لمزاولة 
اعمالهم. ثم اعــادوا فتح الطريق 
امام المكاتب بعدما اقفلوها. وكانت 
لة  وكا لية  لتا ا عتصامهم  ا محطة 
االناضول التركية لالخبار ثم انتقلوا 
الى مركز الملتقى التجاري التركي 
اليصال رسالة رمزية. بعدها توجه 
لمجلس  ا لــى  ا المخطوفين  اهالي 
النيابي والتقوا النواب غازي زعيتر، 

قاسم هاشم وفادي االعور.
واثــر اللقاء، اعلن االهالي ”انه 
سيكون لهم تحركات اكبر وبشكل 

حشر المستقبل واالشتراكي
بدوره أعلن عضو كتلة المستقبل 
النائب أحمد فتفت، اثــر الجلسة، 
”اننا طرحنا باألمس أن يبدأ النقاش 
على الطاولة من قانون الرئيس بري، 
إال أننا نشعر اليوم (امس) بان بعض 
األفــرقــاء لم يقدموا أي موقف من 
هذا القانون“. وقال: ”ما طرحه علي 
فياض هو عود على بدء وهو عودة 
الى االرثوذكسي، ومن هذه الناحية ما 
من جديد وكأنها محاولة لحشر تيار 
المستقبل والتقدمي االشتراكي في 
زاوية المفاوضات“. واضاف: ”أتمنى أن 
نكون بنائين ونأتي بطروحات الثلثاء 
تبعا للمنهجية التي اقترحها النائب 
جورج عدوان“. ورأى ان ”من ال يفتح 
أوراقه الثالثاء المقبل ويضع أوراقه 
على الطاولة ال نية لديه للتوافق ونحن 

بانتظار الثلثاء.

طبخة ما
وأكد عضو كتلة الكتائب النائب 
سامي الجميل ”ان ال نية لدينا لعرقلة 
ــر، إال أننا نشعر بطبخة يتم  أي أم
تحضيرها في مكان ما من أجل إقرار 
قانون يعيدنا إلى ما هو أسوأ من الـ 
٦٠“. وقال: ”إذا كان المعيار اعتماد 
المحافظات في النسبي والقضاء في 
األكثري فنحن سنعترض، والمهم 
ليس تغيير القانون وإنما إنجاز ما 
هو أفضل وليس التغيير لألسوأ“، 
معتبرا ان ”اعتماد القضاء هو عودة 
الى الستين واعتماد النسبي يعني 
طمر االصوات وعودة البوسطات واغراء 
االصوات بالكتل الكبيرة“. وتمنى على 
”كل الفرقاء الحضور الى اللجنة الثالثاء 

يـــومـــي“، مــطــالــبــيــن بـــ“الــضــغــط 
على الــدولــة التركية لــالفــراج عن 
ـــزاز“. وطالبوا  المخطوفين فــي اع
لنيابية بـ“وقفة  ا في بياٍن الكتل 
فعالة للضغط من اجل االفــراج عن 
المخطوفين الن ”الكيل قد طفح“، 
محذرين من ”اللجوء الى تصعيد 
تحركاتهم، محّملين الجميع مسؤولية 
هــذه القضية“، الفتين الــى ”ان 
الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، 
باستدعاء السفير التركي وتوجيه 
انذار اليه لحل القضية خالل مهلة 
مــحــددة ونطالب بــوقــف الــرحــالت 
الجوية التركية الى لبنان، واال سنلجأ 

الى اقفال طريق المطار“.
ــال زعيتر ”نقف  مــن جهته، ق
الــى جانبكم فــي هــذه القضية“، 
 بـ“نقل المطالب الى الرئيس 

ً
واعدا

نبيه بــري“. بــدوره، اكد عضو لجنة 
مخطوفي اعــزاز ادهــم زغيب ”ان 
اهالي المخطوفين يريدون من خالل 
تحركاتهم اعطاء الصورة الحقيقية 
ــان“،  لما اسماه ”جمال باشا اردوغ
 الى ”اتجاهات عّدة لتصعيد 

ً
الفتا

تحركاتهم، وفي اليومين المقبلين 
لطريق  ا تغلق  خيم  سيتم نصب 
 الى 

ً
على السفارة التركية“، مشيرا

”وجود تحرك قريب نحو المرفأ لوقف 
البرادات والشاحنات التركية“.

ولفت زغيب الى ”ان التصعيد 

المقبل باقتراحات تحسن التمثيل“. 

غزل عوني
وأعلن عضو تكتل التغيير واالصالح 
النائب االن عون، ان ”الطرف الوحيد 
الذي قدم شيئا جديدا هو النائب علي 
فياض“، وقال: ”هو أسقط كل شروطه 
وترك الطابة تحت المعيار األساس 
وهو صحة التمثيل“، داعيا ”الجميع 
الى ”التقدم خطوة نحو التوافق ونحن 
قمنا بذلك عبر تعليق األرثوذكسي“. 
ولفت عون الى ان ”طرح النائب جورج 
عدوان لمنهجية البحث هو سعي من 
أجل تسهيل التوافق وهو مشكور 
على هذا الطرح“، وقال: ”من يعتبر 
أن تصحيح حقوق المسيحيين هو 
انتقاص من القوى األخرى فهذا أمر 
غير صحيح ألن عودة المناصفة التي 
نص عليها الدستور ليست انتقاصا 
من أحد“. وتمنى ”إعــادة النظر في 
كل المرحلة السابقة واألخذ باإلعتبار 
أن الوقت غير متاح أمامنا، ومن أجل 
الوصول إلى التوافق علينا طرح أمر 
نوعي على الطاولة ونحن منفتحون على 

الرحالت  المرتقب سيكون وقــف 
 على ”ان 

ً
الجوية التركية“، مشددا

 ”اننا 
ً
هذا مطلب اساسي لنا“، معلنا

استنفدنا آخر التحركات سلميا وكل 
يوم سيكون لنا تحركات من اجل 
اقفال كل المراكز التركية، وسنوقف 
 ”اننا 

ً
عمل الطيران التركي“، معتبرا

سنوصل صوتنا بدمنا وهذا االمر بات 

أي صيغة وليس فقط على المختلط“.

ايجابية فياض
من جهته، اكد عضو كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب علي فياض ان ”موقفنا 
ايجابي وتسهيلي يسعى الى دفع 
التوافق الى االمام“. وقال: ”مستعدون 
للموافقة على ما تتوافق عليه القوى 
المسيحية ولتتفق في ما بينها على 
اي مشروع انتخابي، وعندما تتوافق 
على صيغة ما نحن نوافق عليها“، 
مشيرا الى انها ”محاولة في اطار تذليل 
العقبات االساسية التي تقف حائال 

دون التوافق“.

مناورة 
وفي المواقف التي تناولت موضوع 
ـــح عــضــو ”كتلة  ــات، اوض ــتــخــاب االن
المستقبل“ النائب خضر حبيب ان 
”الثنائي عون - ”حــزب الله“ رفضا 
خالل كل جلسات لجنة التواصل طرح 
اي اقتراح لقانون االنتخابات، وهذا 
االمر ان دل على شيء فهو يدل على 
مناورة للعودة الى اقتراح ”القانون 

قريبا، والدولة هي التي اوصلتنا الى 
هذه المرحلة“.

من ناحيتها، اعلنت حياة عوالي 
”ان المطلوب من رئيس الجمهورية 
استدعاء السفير التركي واعطاؤه 
مهلة مــحــددة النــهــاء الملف واال 
يجب مقاطعة الدولة التركية بكل 
اقتصادها، وسنعطل المطار ككل اذا 

ــي“ الـــذي يوصلنا الى  ــس ــوذك االرث
التقسيم“. وكشف حبيب ان ”هناك 
اتفاقا بين ”تيار المستقبل“ و“القوات 
اللبنانية“ ورئيس ”جبهة النضال 
الوطني“ النائب وليد جنبالط على قانون 
انتخاب بات شبه منجز، فيه عقدة وحيدة 
ها ترضي كل االطراف 

ّ
سنوشك على حل

بمن فيهم ”الكتائب“ حول اتفاق 
بعبدا وسنتوصل الى حلها خالل االيام 
المقبلة، وبمجرد ان تتم الموافقة على 
هذا االقتراح الذي يمزج بين النسبي 
 .

ً
واالكثري، سيكون لدينا بحدود ٦٩ نائبا

والرئيس نبيه بري على علم وتنسيق 
شبه يــومــي داخـــل لجنة التواصل 

وخارجها في هذا االطار“.

القانون قبل الحكومة
ــدوره، رأى عضو تكتل ”التغيير  ب
واالصالح“ النائب نبيل نقوال ”ان من 
الخطأ تأليف حكومة قبل االتفاق على 
 ”ان التكليف 

ً
قانون انتخاب“، معتبرا

شيء والتأليف شيء آخــر، ويجب ان 
تجرى االستشارات النيابية لتشكيل 

الحكومة“.

لم نستطع توقيف الطيران التركي“. 
وفي االطار عينه، افادت معلومات 
المخطوفين  صحافية ”ان اهالي 
يستعدون لتحرك باتجاه مرفأ بيروت 
بعدما تلقوا معلومات عن ان هناك 
تركية تستعد  اسماك  شاحنات 
لتفريغ حمولتها في سوق السمك 

في المرفأ“.

غانم: منفتحون على اي 

شيء يوصل الى توافق 

وهذه هي االولوية
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حّملت الواليات المتحدة حزب الله 
مسؤولية تفجير سفارتها في بيروت 
بعملية انتحارية في العام ١٩٨٣ 
وذلك في الذكرى السنوية للتفجير.

كيري
اكد وزير الخارجية االميركي جون 
كيري التزام الواليات المتحدة بدعم 
وتعزيز العالقات الثنائية مع لبنان. 
واشــار كيري في بيان في الذكرى 
٣٠ لتفجير السفارة األميركية في 
بيروت إلى ”ان الواليات المتحدة 
تحتفل بالتعاون الوثيق مع الشعب 
اللبناني ما يثبت ألعداء الديمقراطية 
 ان ”في ١٨ 

ً
انهم فشلوا“، موضحا

من نيسان ١٩٨٣ فجر انتحاري سيارة 

ــد الــرئــيــس سليمان خالل  اك
ــرى المئوية  ــذك احــتــفــال فــي ال
لتأسيس كلية الحقوق في جامعة 
الــقــديــس يــوســف، ”اســتــمــراره 
في سبيل المحافظة على الوطن 
والمحافظة على استقرار نظامه 
البرلماني“، وامل في ان يتوصل 
المجلس النيابي الى اقرار قانون 
انتخابي يتيح للمرأة تمثيال عادال 
ويعطي حق االقتراع وحق الترشح 
٢١ ســنــة“، مــشــددا على  لعمر 
”ضرورة تشكيل قانون انتخابي 
يلتزم صيغة العيش المشترك 
ال بل الحياة الوطنية المشتركة“، 
وقـــال: ”يجب ان ال نتخلى عن 

المناصفة بين الطوائف“.
واوضــح ان ”الهدف االساسي 
الــذي سنسعى اليه هو مباشرة 
ورشة التطوير على صعيد اقرار 
مشروع الالمركزية االدارية وكذلك 
ر  ستو لد ا تحصين  صعيد  على 
اللبناني“، واعتبر ان ”ال بد من 

استقبل الرئيس المكلف تمام 
سالم في دارته في المصيطبة امس، 
وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة 
جوزف طربيه الذي اكد بعد اللقاء 
عزم الجمعية على ”دعم التكليف 
الذي حصل عليه الرئيس سالم الذي 
جاء بعدد غير مسبوق من النواب، 
لعربي  ا لتأييد  ا كما لمسنا أيضا 
والدولي الذي انعقد على شخص 
الرئيس سالم“، مؤكدا ان ”جمعية 
المصارف والقطاع المصرفي بأكمله 
يمنح الرئيس المكلف ثقته الكاملة 
التي ظهرت في األسواق المالية منذ 

اليوم األول للتكليف“.

اميركا تتهم «حزب الله» بتفجير سفارتها في العام ١٩٨٣

سليمان: الجيش الضمان الوحيد لجميع اللبنانيين

طربيه: القطاع المصرفي يثق بسالم

مفخخة امام السفارة االميركية في 
بيروت عرف آنذاك بانه أكبر هجوم 
ميركية  أ دبلوماسية  ة  على منشأ
٥٢ شخصا من  حيث راح ضحيته 
دبلوماسيين وعسكريين وموظفين 
محليين لبنانيين في حين جرح أكثر 

من ١٠٠ اميركي ولبناني“.
وقال إن ”حزب الله والمنظمات 
االرهابية األخــرى يأمالن من خالل 
هذه الهجمات العنيفة ردع الواليات 
المتحدة عن الحفاظ على عالقة قوية 
العمل  للبناني وعــن  ا مع الشعب 
مع جميع عناصر المجتمع اللبناني 

لضمان استقرار وسيادة لبنان“.
ـــ٣٠ عاما الماضية  واكــد ”ان ال
من التعاون الوثيق بين الواليات 
المتحدة ولبنان تثبت ان اهداف 
لــم تتحقق ولــم تقل  االرهابيين 
عزيمة الواليات المتحدة على محاربة 

االرهــاب وتقديم االرهابيين الى 
العدالة أينما كانوا“.

احتفال بيروت
واعلنت السفارة األميركية في 
بيروت ان السفيرة األميركية مورا 
كونيللي رأست امس مراسم احتفال 
بمناسبة الذكرى الثالثين لتفجير 
السفارة االميركية في عين المريسة 

في بيروت.
هذا االحتفال الــذي جرى داخل 
حرم السفارة الحالي في عوكر، ضم 
األميركيين واللبنانيين من موظفي 
السفارة األميركية، وأولئك الذين نجوا 
من تلك الهجمات وعائالت الضحايا. 
وحضرت فرقة من حــرس الشرف 
االحتفال، وبعد الوقوف دقيقة صمت 
وضعت اكاليل الزهور عند نصب 

السفارة التذكاري تكريما للضحايا.

وقالت كونيللي: ”لم تكن هذه 
األخطار جديدة بالنسبة للبنانيين، 
٨ سنوات من الحرب في ذلك الوقت 
جعلت من القتل الذي ال معنى له 
ا جًدا. 

ً
والتدمير العشوائي أمًرا مألوف

في العام ١٩٨٣، كان األميركيون 
واللبنانييون العاملون في السفارة 
في بيروت يسعون لعودة االستقرار 
الى لبنان والمنطقة، وكما يقال: لقد 
أتوا من أجل السالم، وهكذا فعلوا“. 
وأضــافــت: ”لقد كــان مجرد وجــود 
السفارة في وسط الحرب اللبنانية 
ــذاك، تأكيًدا ألمل عودة  الدائرة آن
لبنان القريبة إلى الحياة الطبيعية، 
ولألسف، سنوات عديدة مرت على 
لبنان قبل تحقيق درجة من االستقرار، 
وحتى في هذا اليوم، تبقى الحياة 
ا يتطلب 

ً
الطبيعية في لبنان أمًرا هش

عناية مستمرة“.

سليمان يلقي كلمته خالل االحتفال امس                                              داالتي ونهرا 

سالم مستقبًال وفد المحاكم السنية  امس                                              داالتي ونهرا 

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان القيادات اللبنانية الى 

”االلتزام بما توافقنا عليه في اعالن بعبدا“، معتبرا أن ”لبنان الحر 

السيد بجيشه اللبناني فقط هو الضمان الوحيد للبنانيين“. ولفت إلى 

ان ”توطين الفلسطينيين خطر ليس فقط على وحدتهم بل على لبنان 

ايضا“.

لجميع على اصــالح  ا ان يعكف 
لتسجيل  سنسعى  و  ، نين ا لقو ا
الــزواج المدني لتجسيد االرادة 
الحقيقية للشعوب العربية بالطرق 

السلمية والديمقراطية“.

ــالح يجب أن  ورأى ان اي ”إص
يحافظ على التنوع“ وشدد على 
ان ”على الجامعة العربية واالمم 
المتحدة حماية لبنان من تداعيات 

االزمة السورية“.

نشاط سليمان
وكــان الرئيس سليمان عرض 
في بعبدا امس مع رئيس مجلس 

ونقل عن الرئيس سالم تطمينات 
من أنه سيكون على رأس تشكيلة 
ترضي ضميره وهو غير مقيد بأية 

قيود.
والتقى سالم وفدا من ”جمعية 
تجار البناء“ برئاسة إيلي صوما 

القضاء االعلى القاضي جان فهد 
لوضع القضاء وضرورة تكثيف عمل 

القضاة إلصدار االحكام بسرعة.
لرئيس سليمان من  ا طــلــع  وا
رئيس مجلس الشورى القاضي 
شكري صادر على مسار عدد من 

القضايا المرفوعة.
وزار بعبدا وفد المؤتمر العلمي 
الدولي حول الحشرات المتحجرة 
والعنبر اللبناني الذي انعقد في 
جبيل أمس ومجمع الفنار الجامعي 
اليوم، وشكر عميد كلية العلوم 
في الجامعة اللبنانية علي منيمنة 
للرئيس سليمان رعايته للمؤتمر 
 ، نية للبنا ا معة  لجا با مه  هتما ا و
 الى توصية اتخذها المؤتمر 

ً
مشيرا

بإنشاء متحف للعلوم الطبيعية 
على غرار ما هو موجود في الدول 

 من المحاكم السنية الشرعية 
ً
ووفدا

لشيخ  ا كم  لمحا ا رئيس  برئاسة 
عبد اللطيف دريــان الذي امل من 
”كل القوى السياسية أن تساعد 
في تسهيل هذه الحكومة حتى 
يخرج لبنان وطنا وشعبا من المآزق 

المتحضرة.
ورحب الرئيس سليمان بالوفد 
 سروره النعقاد المؤتمر في 

ً
مبديا

 
ً
 وحضاريا

ً
لبنان المتنوع طبيعيا

 الـــى انـــه سيساعد مع 
ً
مــشــيــرا

المعنيين في تحقيق انجاز هذا 
 
ً
ا مختبر يعتبر  ي  لـــذ ا لمتحف  ا

 للمختبر االنساني 
ً
 ونموذجا

ً
طبيعيا

اللبناني المتعدد والمتنوع.
لجمهورية  ا واستقبل رئيس 
ــدى لبنان عمر  ــعــراق ل ل سفير ا
 لمناسبة انتهاء 

ً
البرزنجي مودعا

مهمته الديبلوماسية في بيروت. 
 لدوره في تعزيز العالقات 

ً
وتقديرا

الثنائية منحه الرئيس سليمان 
وسام االرز الوطني من رتبة ضابط 
 له النجاح في مهمته 

ً
اكبر متمنيا

الجديدة.

لتي يتخبط فيها“،  ا السياسية 
متمنيا للرئيس سالم كل التوفيق“، 
مؤكدا ”دعمه والوقوف إلى جانبه 
في كل ما يخدم المصلحة الوطنية 
واإلســالمــيــة ليشكل حكومة كل 

لبنان“.

المحكمة الدولية
ــان الرئيس ســالم استقبل  وك
ة  لمتحد ا مم  لأل لمقيم  ا لممثل  ا
في لبنان روبــرت واتكنز، ورئيس 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
ئبه  نا فقه  يرا غوانث  برا يفيد  دا
القاضي رالف رياشي ورئيس مكتب 
المحكمة في بيروت أنطوني لودج. 
واستقبل سالم المدير العام المن 

الدولة اللواء جورج قرعة.

دعا سليمان جامعة 

الدول العربّية إلى حماية 

لبنان من تداعيات 

األزمة السورّية

الجمعة 
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تاريخنا فيه شوك.. لكّن العطر أبقى *

حين تلقيت الدعوة للمشاركة في االسبوع الثقافي الذي تنظمه 
مدرسة مار يوسف الثانوية لراهبات القلبين االقدسين في بلدة عين 

ابل في هذه االيام ابتهجت كثيرا ، وانتابني شعور بالرهبة ايضا 
من هذا اللقاء. حاولت ان اعرف سر البهجة وهذه الرهبة. فانا عادة 
لست من الذين يسارعون الى االستجابة لدعوات التكلم على المنبر 

واحب الكتابة اكثر من الخطابة او الجلوس على منبر المحاضر، لمزاج 
شخصي ربما، او لشعور بانني اجد نفسي على الورق اكثر من المنبر، 
وربما اسباب اخرى ليس مجال االطالة في عرضها اآلن. لكن باختصار 
يغريني الحوار واالستماع واحب اكتشاف الذات واآلخر والغوص في 

بحوره والجلوس على ضفاف سواقيه الى حّد التقمص. 
فعين ابل في ذاكرتي مدرسة اوًال وثقافة وتمّيز محبب وبلدة جميلة 

قبل أوال. وهذا هو سبب انشدادي، كما الكثيرين من اقراني، الى 
المختلف الديني المجبول باسئلة وهواجس تتراوح بين رغبة عارمة 

باالحتفاء بهذا االختالف وصوال الى رفض عصبي له، وبين شعور 
بوحشة الملل والتكرار الى الذهاب نحو دهشة المختلف واسئلته 

واالنبهار به. وكعادة االطفال اذا احبوا شيئا وقعوا في االستالب واذا 
كرهوا شيئا نفروا منه. لكنني ال اخفيكم انني، ومنذ تلقيت الدعوة 

الى هذا اللقاء، انتابني شعور اشبه باحوال العاشق حين بدأ يستعد 
للقاء حبيبته التي قبلت ان تلتقيه بعدما كان ظّن ان ال تالقَي، يحار 

كيف يستعد للقاء تختلط قبله مشاعر الرهبة والشوق: ماذا سيقول؟ 
وكيف؟ كيف يضبط ايقاع كلماته؟ وكيف يستطيع ان يوصل كل 
مشاعر الحب وااللم في داخله بال نقصان الى قلبها؟ هل يمكن ان 

تسيء فهمه؟ بل هل سيحسن التعبير وتوصل النظرات ما تعجز عنه 
الكلمات؟

يقول اإلمام جعفر الصادق (ع): ”وهل الدين إال الحب“. وما أجمل هذه 
(هل) النافية بعمق لإلفتراق بين المحبة والعدالة  الحصرية .. وهذه الـ

والشركة !!!
 ويقول اإلرشاد الرسولي: ”فال توجد شهادة بدون شركة، إن الشهادة 

الوحيدة والحقيقية هي حياة الشراكة“. وهل اإلصرار على استذكار 
وخز الشوك إال نسيان للورد 

وعطره وجماله.. هو الحرمان.. 
وجميل أن أذهب الى اآلخر 
ألنه يحتاجني وينتظرني، 
 أفعل.. لكّن قداسته 

ً
خيرا

يقول لنا إني أنا في حاجة الى 
اآلخر والذهاب اليه أكثر من 
حاجة اآلخر إلي.. هنا يصبح 

 للسالم.. مؤسسة 
ً
الحب مصنعا

 وسماًء لمطر الحب.
ً
للسالم.. ويصبح السالم فضاء ومناخا

 واعلم اننا كلبنانيين نعيد استذكار الحرب 
ً
 اعلم ان في تاريخنا شوكا

في هذه االيام ونحاول ان نتعلم منها، واعلم ايضا كم نحن في حاجة 
لنتخلص منها، ولم نتخلص من امراضها بعد. وال سبيل الى الخالص اال 
سبيل الحب واالعتراف والمبادرة، بها نتجاوز.. بها نتخلص من الخوف 
الذي يصادر حريتنا، ويأسر مشاعرنا ويأسر عقولنا ويعزل االنسان في 

داخلنا ويشوه صورة الله فينا.
كنا في السابق مأخوذين بفكرة ان لبنان خطأ تاريخي، او صنيعة 

االستعمار، كنا نستهين بوطننا مأخوذين بشعارات ظننا انها ارقى 
من فكرة لبنان ومن انتمائنا الى هذه الدولة... بعضنا استلبته فكرة 

تقسيم لبنان وآخرون ضم لبنان الى سورية، اليوم كل اللبنانيين 
يشعرون بفخر انتمائهم الى الوطن، واذا كانت لدى البعض افكار 

الغائية بالتقسيم او الضم، فانه ال يجرؤ على البوح بها الدراكه ان ما 
يقوله لم يعد له صدى لدى جموع اللبنانيين.

ال يمل العاشق من الكالم الى معشوقته: يخال نفسه مسحورا وساحرا 
في آن، هذه حالي في هذا اللقاء. وهذه حالي منذ سنوات، اي منذ ان 
اتيح لي، بعد تحرير هذه المنطقة من االحتالل االسرائيلي، ان اعود 

كمشتاق الى مشتاقة.
 ال اخفي اني اغار منها وعليها.. ازورها دائما.. لي فيها من االصدقاء 

من اشاطرهم رغيف الحب ويشاطرونني مائدة الحلم، رحم الله 
البطريرك خريش، وخليل صادر الذي ما زال يجذبنا الى مجلسه 

الجميل وروحه الصافية. نختلف معه فنحبه اكثر، اما العزيز حنا 
دياب فمدرسة متنقلة.. مدرسة الحياة واللياقة واللباقة، حنا المثابر 
على حماية الدالية الممتدة من عين ابل الى كل بيت في بنت جبيل 

وعيناتا وشقرا وعيتا وحانين وغيرها.
 ال استطيع ان انسى في هذه اللحظات صديقي وزميلي شربل بركات 

في هجرته الكويتية، احب حماسته واخالصه وحريته كما يحب 
محاوالتي الشعرية. لست في وارد استحضار كل الذين عرفتهم في 

هذه البلدة وان كنت مقصرا في حقوقهم علي.
 اما االستاذ عطالله فنتعلم منه حب هذه االرض، حب اهلها واكثر.. 

لم نزل نتعلم منه كيف نرى الضوء حين يبدو الظلم والظالم طاغيين: 
عين ابل مدرسة ونموذج نتعلم منه.. هكذا كانت وهكذا تبقى بلدة 

تغار منها القرى وتغار عليها: إبتسموا انتم من عين ابل ونحن نبتسم 
نا في عين ابل.

ّ
ألن

* (مقتطف من نص طويل عن عين ابل ومحيطها والعيش الواحد)  

بعضنا استلبته فكرة 

التقسيم وآخرون الضّم 

واليوم نفتخر بلبنانيتنا

 aliamine@albaladonline.comعلي ا�مين
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صيدا - محمد دهشة

صدى البلد

تعليق االسير تحركه االحتجاجي 
قرأته اوساط صيداوية بتفسيرات 
متعددة، ففي حين اعلن االسير في 
مؤتمر صحافي عقده عصرا تعليق 
التحرك افساحا في المجال امام 
مساعي مسؤول امني كبير اليجاد 
حل للشق السكنية التابعة لـ حزب 
الله“ وحفاظا على االمن والهدوء في 
المدينة، أفشى امام مقربين منه 
ان النزول الى ”المجمع“ في هذه 
االجواء فيه الكثير من الخطورة، الن 
هناك مخططا للتصادم مع القوى 
االمنية والعسكرية بعد قرار مجلس 
االمــن الفرعي فــي الجنوب منع 
االعتصامات والتظاهرات والتحركات 

االحتجاجية.
ـــر خـــصـــوم االســـيـــر  ـــب ـــت واع
السياسيين، ان تعليق تحركه جاء 

واصـــل الــبــطــريــرك الــمــارونــي 
ــار بــشــارة بطرس  الــكــارديــنــال م
الــراعــي زيــارتــه الــى االرجنتين، 
وحاضر امس امام مجلس اساقفة 
االرجــنــتــيــن بــدعــوة مــن رئيسه 
المطران خوسيه ماريا ارنسيدو، 
عن أوضاع المسيحيين في الشرق 
االوسط، في حضور السفير البابوي 
المطران اميل بول شريغ ومطارنة 
االرجنتين الحاليين والسابقين 
والبالغ عددهم نحو مئة وعشرين 

اسقفا.
وتحدث الراعي عن ”التحديات 
لــتــي يــواجــهــهــا المسيحيون  ا
ونزيف الهجرة من الشرق، وعن 
دور اللبنانيين في الحفاظ على 
نموذج العيش المشترك والحوار 
وما يمكن ان يؤديه لبنان للشرق 
والغرب من امثولة ومثال عن حوار 
األديان والحضارات على عكس ما 
يريده البعض ارض عنف وساحة 
ت  با لحسا ا لتصفية  حة  مفتو

المحلية واإلقليمية والدولية“.

حفل استقبال
ومساء الثلثاء أقام سفير لبنان 
الجديد في بوينس ايرس انطونيو 

صيدا تتجاوز االختبار االمني اليوم بسالم

الراعي: التوفيق لسليمان في قيادة الوطن

خالل لقاء االحزاب في صيدا امس                                                                   البلد

الراعي خالل لقائه االساقفة امس                                            الوكالة الوطنية لالعالم

نتيجة الضغوط التي مورست عليه 
والرسائل السياسية واالمنية التي 
نقلت اليه بانه ال تردد في منع اي 

تحرك بالقوة، فضال عن التلويح 
بضرب طوق امني حول المسجد 
وصــوال الى اقفال الطرقات ومنع 
لــمــرور لتفادي التصادم  حركة ا

االسوأ، اضافة الى تهديد الموالين 
للمقاومة و“حــزب الله“ بتنظيم 
اعتصامات وتحركات احتجاجية 
مضادة وتقاسم الساحات في حال 
االمن  ر مجلس  ا لقر لم يستجب 

الفرعي.

تحذير سعد
وعاشت المدينة يوما من الترقب 
والحذر، تراجعت فيه الحركة في 
االســواق التجارية لصالح الحراك 
السياسي الذي ترجم بعقد سلسلة 
من المؤتمرات الصحافية واللقاءات 
واالجتماعات خلصت الــى اطالق 
سلسلة من المواقف. وحذر أمين 
لناصري  ا التنظيم الشعبي  عــام 
اسامة سعد في مؤتمر صحافي 
من خطورة الدعوة إلى االعتصام 

اطالق نار على شخصين في قبيع

اّدعى المواطن طوني ابراهيم 
شلهوب مواليد ١٩٨٣ لدى 

مخفر زحلة، ان مجهوال اقدم 
على سرقة سيارته نوع فولفو، 
لون رصاصي غامق صنع ١٩٩٣ 
تحمل اللوحة رقم ٤٣٢٤١٦/ب، 
من امام منزله في حي الميدان 

في زحلة.
,اّدعى المواطنان ياسر قاسم 
االعور (مواليد ١٩٤٨) وهاني 

رفيق زين الدين (مواليد ١٩٦٤) 
على (حسان وهيب ز.)، صباح 

امس، لدى مخفر قبيع في المتن 
االعلى في محاولة قتلهما داخل 
سيارتيهما في سوق قبيع بعد 
ان طاردهما مطلقا عيارات نارية 

حتى منزلهما، وذلك لخالفات 
عائلية سابقة. ولم يصب احد 

بأذى وفر مطلق النار الذي اصبح 
موقع مالحقة بناء على اشارة 

النيابة العامة.
وقع اشكال في بلدة كروم 

عرب - عكار على خلفية ذيول 
االنتخابات البلدية الفرعية 
االخيرة، وادى الى تضارب 
بااليدي والعصي والحجارة 

وانتهى بتدخل دورية من قوى 
االمن الداخلي وتوقيف احد 

المسببين به.

 جرحى سوريون
من جهة ثانية نقل الصليب 

االحمر اللبناني من بلدة عرسال 
٧ جرحى سوريين، ٣ منهم نقلوا 

الى مستشفى شتورة، واالربعة 
اآلخرون الى مستشفى جب 

جنين، وجميعهم اصاباتهم 
خطرة.

عصابة سرقة 
\صدر عن المديرية العامة 

لقوى األمن الداخلي ـ شعبة 
العالقات العامة البالغ 

التالي:“توافرت معلومات 
لمفرزة الضاحية الجنوبية 

القضائية في وحدة الشرطة 
القضائية، عن قيام شخصين 

مجهولين بأعمال إحتيالية في 
مناطق مختلفة من جبل لبنان.

بنتيجة التحريات 
واإلستقصاءات المكثفة، 

تمكنت المفرزة المذكورة من 
معرفة هوية ومكان تواجد 
الفاعلين وتوقيفهما بعد 

مداهمتهما على طريق المطار 
وهما:

ع. ر.(مواليد عام ١٩٨٣).
ع. ت. (مواليد عام ١٩٧٤) 
لبنانيان وضبط بحوزتهما 

مسدس حربي وشيك دون 
رصيد.

بالتحقيق معهما، إعترفا 
أنهما كانا يقومان باإلحتيال 
على مؤسسات تجارية وشراء 
بضائع منها بموجب شيكات 

مصرفية بعضها مسروق 
وبعضها اآلخر مزور. وقد تبين 

أنهما مطلوبان للقضاء بموجب 
ثماني مذكرات وبالغات بحث 

وتحر بجرائم تزوير وسرقة 
وانتحال أسماء وهمية 

وشيكات دون رصيد وإطالق 
نار.

بناء إلشارة القضاء المختص، 
تعمم المديرية العامة لقوى 

األمن الداخلي صورتيهما، 
وتطلب من المواطنين الذين 

وقعوا ضحية أعمالهما، 
الحضور إلى مركز مفرزة 

الضاحية الجنوبية القضائية 
الكائن في االوزاعي ـ ثكنة 

الشهيد مصطفى علي حسن.

عنداري حفل استقبال على شرف 
الراعي. وحيا الراعي ”الوطن لبنان 
وعلى رأســه رئيس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان“، متمنيا 
له ”كقائد السفينة ولمعاونيه، 
التوفيق في قيادة الوطن الذي 
ينتظر منه دورا خاصا في مسيرة 
السالم واالستقرار وهو نموذج بين 
بلدان الشرق االوسط التي تبحث 

عن ربيعها“.

جولة 
وكان الراعي زار جامعة اوسترال 
في منطقة بيالر لالوبوس داي 
والمستشفى الجامعي الذي يضم 

نحو ثالثة آالف طبيب وعامل.
واستهل الراعي نهاره امس 
بالذبيحة االلهية في كاتدرائية مار 
مارون بمشاركة مطارنة االنتشار 
والرؤساء العامين الذين وصلوا 
الى بوينس ايرس للمشاركة في 
اجتماعهم السنوي. ثم استمع 
المطارنة والكهنة وعدد من ابناء 
الرعية الــى الــراعــي في حديثه 
االسبوعي حول اإلنجيل المقدس 
في برنامج ”التنشئة المسيحية“.
ومساء انتقل والوفد المرافق 
مع المطارنة والــرؤســاء العامين 
الى مدينة توكومان حيث يترأس 
االجتماع السنوي لمطارنة االنتشار.

نجحت المساعي ”الحميدة“ التي 

يقوم بها مسؤول امني كبير في 

تمرير االختبار الجديد في صيدا 

اليوم الجمعة على سالم.. بعدما 

أعلن الشيخ احمد االسير تعليق 

تحركه االحتجاجي نحو مجمع 

السيدة فاطمة الزهراء، بينما رأى 

خصومه انه خضع للضغوطات 

التي تعرض لها.

 في صيدا، ومــن تداعياتها 
ً
غــدا

على األمــن واالستقرار في صيدا 
والجنوب ولبنان عامة ومن تصاعد 
حــدة خطاب الشحن والتحريض 
المذهبي والممارسات االستفزازية 
وحــّمــل المسؤولية، إضــافــة إلى 
ـــى نائبي  ــاب الـــدعـــوة، وإل ــح أص
صيدا والقوى السياسية الداعمة 
للظواهر االستفزازية، سواء بشكل 
علني أو من تحت الطاولة، لبعض 
بعض  و مية  لحكو ا ت  جعيا لمر ا

األجهزة األمنية.

لقاءان وطنيان
وفيما عقد لقاء األحزاب اللبنانية 
 برئاسة سعد حيث جرى 

ً
اجتماعا

الــتــشــاور فــي المستجدات على 
م  عا بشكل  نية  للبنا ا حــة  لــســا ا
والصيداوية بشكل خــاص، عقد 
للقاء الوطني اإلسالمي لمدينة  ا
صيدا إجتماعه التأسيسي األول 
في مجمع السيدة فاطمة الزهراء، 
تضامنا من أهل المدينة مع هذا 
الصرح الديني الصيداوي المقاوم 
ــذي استهدفته إسرائيل في  وال

حرب تموز من العام ٢٠٠٦ .
ــون ”هــويــة  ــارك ــش ــم ــــد ال واك
إلســالمــيــة  وا لوطنية  ا لمدينة  ا
لمقاوم في مواجهة  ا وتاريخها 
الغزاة وإسرائيل وإيمانها بقضية 
فلسطين ورفضها المطلق الشكال 
الفتنة المأجورة وكل محاوالت عزل 
المدينة عن محيطها وعن امتدادها 

الطبيعي“.

صدى البلد

صدى البلد

لــمــال والموازنة  ا عقدت لجنة 
جلسة في مجلس الــنــواب امس، 
بــرئــاســة رئــيــس اللجنة النائب 
ابراهيم كنعان وفي حضور مقرر 
اللجنة النائب فادي الهبر، واعضائها 
ووزيــر الداخلية والبلديات مروان 
شربل، وزير المال محمد الصفدي، 
مدير االدارة المشتركة في وزارة 
الداخلية والبلديات العميد عبدو 

برباري.
وقال رئيس اللجنة النائب كنعان: 
”لقد حسم أمر توزيع مستحقات 
البلديات وعائدات البلديات من 
الصندوق البلدي المستقل بقيمة 
٣٠٠ مليون دوالر، ابتداء من األسبوع 
ــذي تحدثنا  المقبل. والــجــدول ال
عنه هذا االسبوع والــذي حضرته 
ــذي  ــمــال، وال ـــا الداخلية وال وزارت
٣٠٠ مليون دوالر  يتعلق بتوزيع 
على البلديات من الصندوق البلدي 

رّد رئيس جبهة الحرية فؤاد ابو 
ناضر على ”ما تعرضُت له ومجموعة 
من الرفاق في القوات اللبنانية من 
كالم ناٍب اطلقه سمير جعجع في 
اطاللة إعالمية ، في تعليقه على 
قداس زحلة لراحة انفس شهدائها 
واتهامه من خاضوا معركة زحلة 
في وجه سورية بالعمالء والخونة 

 بتضحياتهم“.
ً
مستخفا

ولفت الى ان ”الصيغة اللبنانية 
ليست على ما يــرام وال تسير في 
اإلتجاه الصحيح، والمجتمع المدني 
ــد تندلع  مــهــدد بــحــرب أهــلــيــة ق
في أي وقــت ولــن ينقذ لبنان من 
الــحــروب وكوارثها إال اإلقــالع عن 
منطق الزعامات الفردية، وإعتماد 
رؤية واضحة و منطق المؤسسات 
الديمقراطية التي اثبتت جدواها 

 في بناء األوطان“.
ً
عالميا

ــد ان ”قضية المسيحيين  وأك
”لم تعد في احضان الزعامات وأن 
مقاومتهم اللبنانية الحقيقية باتت 
 ،

ً
تنتظر من يحمل مشعلها مجددا

ويرفع تحدياتها في زمن السلم، 

«المال» حسمت توزيع مستحقات البلديات

الصيغة اللبنانية ال تسير في اإلتجاه الصحيح

 اللجنة امس                                                                      علي فواز
ً
كنعان مترئسا

ابو ناضر                                     البلد

المستقل، سيبدأ توزيعه االسبوع 
المقبل“.

أضاف: ”أما بالنسبة الى القرى 
والبلدات التي ليس فيها بلديات، 
فهناك لجان تتولى توزيع األموال، 
وثمة تعميم من وزيــر الداخلية 
خــاللــه صالحيات  ــن  م ستعطى 
للمخاتير واللجان المولجة الصرف، 
لتقوم باألعمال المطلوبة منها في 

قراها وبلداتها“.
وتابع: ”أما في موضوع الخليوي، 
وهنا نتحدث عن ٨ مليارات و٢٠٠ 
مليون دوالر، فهناك آلية وضعت 
ـــوزراء، وهــذه اآللية  في مجلس ال
تحتاج الى حصر كل االسماء وقوائم 
النفوس لتحدد وفقا لتقنيات معينة 
كيفية التوزيع“. واضاف :“ االجتماع 
يوم االربعاء المقبل للجنة سيحصر 
بوضع آلية نهائية بالتفاهم بين 
وزارة االتصاالت ووزارة الداخلية 
ووزارة المال، لتوزيع مليار و٢٠٠ 
مليون دوالر متراكمة منذ سنة 
١٩٩٤، وستكون الجلسة حاسمة“.

 عنها في زمن 
ً
التي ال تقل جسامة

الحرب“.
وقــال ابو ناضر: ”اتطلع وشباب 
لــبــنــان الـــى مناسبة االنــتــخــابــات 
النيابية لتكون فرصة لتوحيد الصف 
المسيحي حول قانون انتخابي يحرر 
المسيحيين من اي استتباع ويضمن 
لهم حرية اختيار من يرونه االكثر 
تمثيًال لهم. واقترح في هذا المجال 
العمل بقانون الدائرة الفردية على 
: ١٠٨ نواب 

ً
اساس انتخاب ١٢٠ نائبا

ء في  لمقيمون كما جا ا ينتخبهم 
 ينتخبهم 

ً
اتفاق الطائف، و١٢ نائبا

المغتربون، والتأكيد على كوتا إلزامية 
للنساء ٣٠ في المئة على األقل“.

االسير يعلق تحركه 

في انتظار نجاح

 الوساطة واغالق

 شقة «حزب الله» 
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ك عسيري طبيعيٌّ للملمة األوضاع  تحرُّ

الجمّيل لـ”البلد“: لم نقتنع يوًما بحكومة تكنوقراط
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل 

 بحكومة تكنوقراط 
ً
أن ”الحزب لم يكن مقتنعا

منذ البداية بل حقيقة ما طالبنا به إنما يصّب في 

 لـ ”صدى البلد“ الى أنه 
ً
خانة حكومة إنقاذ“، مشيرا

”طالما أن الرئيس المكلف تمام سالم طرح عنوان 

حين فنحن نحترم 
ّ

حكومة وزراء من غير المرش

هذا التوّجه ونقّدره ونسير به“. وشدد على أن 

المطلوب ”حكومة تتسم بمناعة وطنية وسياسية 

وأخالقية“.

عن الرسائل السعودية لفت الجميل الى أن ”من 
 ويساعد 

ً
الطبيعي أن يتحّرك السفير السعودي مشكورا

على لملمة األوضاع وتقريب وجهات النظر“. وفي ما يرتبط 
بطرح إقامة مخيمات لالجئين السوريين شدد الجميل 
 

ّ
 األفضل بل عن الحل األقل

ّ
على ”أننا ال نبحث عن الحل

 األفضل أن يعود هؤالء النازحون الى بلدهم 
ً
. طبعا

ً
ا سوء

ولكن طالما أن هذا الموضوع مطروح فعلينا أن نحّصن 
وضعنا الداخلي ونتعاطى معه بحكمة ودراية ما يحفظ 
كرامة النازح السوري ومصلحة لبنان العليا“. رئيس حزب 
الكتائب اللبنانية أمين الجميل في هذه المقابلة الخاصة 

لـ ”صدى البلد“.

 على مستوى تأليف الحكومة، كيف قرأتم 
ً
¶ بداية

ف وانفتاحه على 
ّ
التحّول في موقف الرئيس المكل

 
ٌ
خيار الحكومة السياسّية التي كان لـ ١٤ آذار تحفظ

عليها منذ البداية لصالح الحكومة الحيادية؟
حقيقة ما طالبنا به ككتائب يصّب في خانة حكومة 
ف الصديق تمام سالم طالبنا بحكومة 

ّ
إنقاذ، وبعدما تكل

قوّية وقادرة، لذا لم نكن في حزب الكتائب مقتنعين منذ 
البداية بحكومة تكنوقراط ألنه في رأينا، في هذا الظرف 

بالذات، حكومة التكنوقراط ال يمكنها أن تواجه كل 
االستحقاقات الداهمة وعلى رأسها المساعدة في إنجاز 
قانون انتخاب يفي بالغرض ويحقق الشراكة الحقيقية 
ب يستوجب 

ّ
والوحدة، وإعداد العدة على أساس قانون مرك

قدرات معّينة إلنجاز االنتخابات على ضوئه، وهذا كله 
يستلزم أن تكون هناك حكومة قادرة على أن تقود فترة 
. من جهٍة أخرى، وعدا أولوّية 

ً
 واقتراعا

ً
االنتخابات قانونا

إجراء االنتخابات في موعدها، تقع على كاهل الحكومة 
أمــوٌر أخــرى داهمة وخطيرة منها األزمــة االقتصادية 
واالجتماعية واإلنسانية الخانقة وهو ما يقتضي حكومة 
قادرة على التصدي لهذه األزمة ناهيك عن مواجهة الواقع 
األمني في البلد وتداعيات الثورة في سورية على الوضع 
. من هنا أهمية أن تكون 

ً
 وماليا

ً
الداخلي اللبناني أمنيا

هناك حكومة تّتسم بمناعة وطنية وسياسية وأخالقية 
كافية النتشال البلد من هذا المستنقع الذي يتخّبط فيه.

حين ستوافقون 
ّ

¶ حتى لو كانت هذه الحكومة من مرش
عليها؟

هذا األمر تفصيلي، طالما أن الرئيس سالم طرح عنوان 
حين فنحن نحترم هذا التوّجه 

ّ
حكومة وزراء من غير المرش

ونقّدره. وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن يكون هناك وزراء 
حين. 

ّ
سياسيون من غير المرش

¶ ولكن في المبدأ ال اعتراض لدى الكتائب على حكومة 
حين؟

ّ
مرش

ــر لتقدير رئيس الحكومة ونحن  نترك هــذا األم
ل حكومة من 

ّ
سنتضامن معه في خياره إذا كان يفض

حين. 
ّ

غير المرش

¶ كيف قرأتم مفاعيل الرسالة السعودية لسالم 

الياس قطار

eliaskattar@albaladonline.com 

وزيــارة الوزير جبران باسيل لسفير المملكة علي 
عواض عسيري؟

 لم تمّد إال أياٍد بيض الى 
ً
السعودية تقليدًيا وتاريخيا

 على االستقرار في لبنان 
ً
لبنان وهي أكثر الدول حرصا

والوحدة الوطنية، ووقفت بجانبه من دون أي مقابل أو 
شروط. لذا فإن المملكة عندما واجه لبنان هذا االستحقاق 
الحكومي كانت بجانب القادة اللبنانيين، وطالما أن مجلس 
النواب اختار تمام سالم وضعت نفسها في تصّرفه بال 
قيٍد أو شرٍط أو توّجهاٍت مسبقة حول طبيعة الحكومة 
العتيدة. من الطبيعي أن يتحّرك السفير السعودي 
 ويساعد على لملمة األوضاع وتقريب وجهات 

ً
مشكورا

النظر وهذا من تقاليد المملكة في لبنان، تلك الدولة التي 
قِحم نفسها يوًما في الشأن الداخلي اللبناني. لذا 

ُ
لم ت

ل 
ّ
من المفيد أن نتذكر أن المملكة لم تعلن يوًما عن تدخ

يوّجه الحكومة في هذا االتجاه أو ذاك، بل هو أمٌر تركته 
ف باالستشارات التي 

ّ
للقادة اللبنانيين والرئيس المكل

يقوم بها بشكل رسمي او غير مباشر لتشكيل الحكومة 
األفضل للبنان.

 صيغة 
ً
¶ بالحديث عن القانون االنتخابي، طفت أخيرا

”أكثري للقضاء ونسبي للمحافظة“ وكان هناك 
 واضٌح من قبلكم عليها. هل من حراٍك جديد 

ٌ
اعتراض

في هذا الملف؟
 
ً
الواقع يشهد بأن الكتائب كانت أكثر األطراف حراكا

من أجل إيجاد قاسم مشترك بين القوى السياسّية حول 
القانون االنتخابي األفضل، وتقّدمنا بأكثر من مخرج طوال 
هذه الفترة للوصول الى قانون مماثل، وحتى اآلن موقف 
 إيجابي وانفتاحي لبلوغ الحلول في 

ٌ
الكتائب هو موقف

أسرع وقت. االقتراح األخير الذي نوِقش في مجلس النواب 
ق العدالة والشراكة والمصلحة الوطنية 

ّ
في نظرنا ال يحق

كما تقتضي الظروف، لذا اعتبرنا أن الدوائر االنتخابية 
فضفاضة وتعيدنا الى بعض مساوئ قانون ”الستين“ 
الذي اعترضت عليه معظم القوى السياسّية. بناًء عليه، 
المالحظات التي تقّدمنا بها هي مساهمة مّنا لتصحيح 

الوضع وليس للتعطيل.

¶ أثيرت ضّجة كبيرة حول موقفكم من إقامة مخيمات 
للنازحين السوريين في لبنان. هل يتحّمل لبنان 

مثل هذا الطرح؟
ننظر الى ملف الالجئين السوريين من زاويٍة إنسانية، 
إذ ال خيار أمامنا سوى مّد يد العون ألي شقيق عربي 
يحتاج اليه. فلبنان يده ممدودة لمساعدة النازحين 
السوريين بالكامل. في الوقت نفسه، من مصلحة هؤالء 
م وضعهم ألنها لم تعد قضّية أفراد 

َّ
النازحين أن ُينظ

وعائالت بل غدت قضّية شعب ينزح من بالده. من الناحية 
اإلنسانية هناك تقصيٌر كبيٌر في مواجهة هذه الظاهرة 
التي ال تقتصر تداعياتها على النازحين أنفسهم بل 
تتسع دائرة تأثيراتها لتطاول المدن والمناطق التي 
يؤّمها هؤالء أكان من الناحية االقتصادية والمالية أو 
 ما نطالب به أن تكون معضلة النازحين 

ّ
األمنية. لذا جل

 باألمن العام والمؤسسات األخرى، وأن تقام 
ً
ا أولوّية بدء

مخيمات لحفظ كرامة هؤالء وتنظيم اإلغاثة لهم، وهذا 
ا في تأمين االستقرار للبلد.

ً
ما يساهم أيض

¶ ولكن أنتم أعلم العالمين بالحساسّية التي يثيرها 
موضوع المخيمات في لبنان، ويوم دعا الوزير جبران 

باسيل الى ضبط الحدود اتهمتموه بالعنصرية؟
 بالعنصرية وأرجو أال نعّمم بعض 

ً
أنا لم أتهم أحدا

. ال شك 
ً
التعابير على الجميع. لم أتفّوه بهذا الكالم إطالقا

أن عدد الالجئين بدأ يفوق طاقة لبنان االستيعابية ونحن 
لسنا أفضل من سوانا، فتركيا بالذات اعتبرت في وقٍت 
معين أن عدد الالجئين تجاوز قدرتها على االستيعاب 
 

ّ
والحال نفسها في األردن، وبالتالي ال نبحث عن الحل

 
ً
 للوضع الذي بلغناه. طبعا

ً
ا  سوء

ّ
األفضل بل عن الحل األقل

األفضل أن يعود هؤالء النازحون الى بلدهم ولكن طالما 
أن هذا الموضوع مطروح وداهم علينا أن نحّصن وضعنا 
الداخلي ونتعاطى معه بحكمة ودراية ما يحفظ كرامة 

النازح السوري ومصلحة لبنان العليا.

¶ ضّجة ثانية أثيرت حول خالٍف مع حليفْيكم القوات 
والمستقبل على خلفية انتخابات نقابة المهندسين 
ح المستقبل. 

ّ
وتجيير المقعد المسيحي لصالح مرش

ما دقة هذا الحديث؟
ر دائــم ضمن المكتب 

ّ
االنتخابات هي عنصر توت

السياسي نفسه حتى، لذا من الطبيعي أن يكون هناك 
سباق أو تنافس ولكن منذ بداية المعركة صدر بياٌن قاطٌع 
وجازم عن مكتبنا السياسي بوقوفنا بجانب ١٤ آذار وجّندنا 
 طاقاتنا وتجاوب جميع الرفقاء مع دعوتنا. أما الباقي 

ّ
كل

فتفاصيل ويحدث ضمن العائلة الواحدة قبل أن يحصل 
ضمن تحالف واحد.

طالما أن سالم طرح حكومة وزراء من

حين فنحن نحترم هذا التوّجه
ّ

غير مرش

 الالجئين بحكمٍة 
ّ

للتعاطي مع ملف

 بالعنصرية
ً
ودرايٍة ولم أتهم أحدا

 إليجاد قاسم مشترٍك بين القوى حول القانون االنتخابي         البلد
ً
الجميل لـ «البلد»: الواقع يشهد أننا كنا أكثر األطراف حراكا
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المطالعة ضيفة ثقيلة في أسبوعها....
إحتلت األخبار السياسية صدارة قراءات اللبنانيين في اسبوع المطالعة، 

 عنهم، وحتى لو قصدوا اإلبتعاد عن السياسية اال انها تالحقهم 
ً
ورغما

الى ”عقر“ افكارهم، وكتاباتهم. في اسبوع المطالعة ينقسم الشباب 

اللبناني بين من يطالع ومن يرى في ذلك مضيعة للوقت في بلد تعتبر 

فيه الثقافة قيمة مضافة وما من أحد يقدرها. فقد تشبع اللبنانيون من 

مطالعة ”دموية“ سياسية ”حقودة“ الى حد كبير، ليروا ان تسليحهم 

بالقراءة المعرفية تحول الى قراءة سياسية تفرض عليهم الدخول ضمن 

التجاذبات السياسية.

 dorissaad@albaladonline.comدوريس سعد 

ة ال تتعلق باألمية  ”ازمة القراء
او بالجهل، بل هي ازمة ثقافة في 
وطــن“، يقول سيمون علم طالب 
 
ً
بعا متا  ، لسياسية ا لعلوم  ا فــي 
”نحن ال نجد سوى كتب سياسية 
نقرأها، وحتى إن قررنا الهروب من 
هذا الواقع والدخول الى المواقع 
اإللكترونية ال نجد امامنا سوى جمل 
سياسية نجبر على مشاركتها مع 

أصدقائنا“. 
ولفت الــى انــه من منطلق انه 
طالب في العلوم السياسية عليه 
ان يطالع كتبا سياسية تاريخية 
 
ً
 كبيرا

ً
وحديثة، ولكنه وجه إنتقادا

ح  تجتا لتي  ا لسياسية  ا للكتب 
السوق اللبناني، ”إذ انها صورة 
للعراك السياسي الحالي والقديم، 
لدرجة ان قالئل هم من يكتبون 

بموضوعية تامة، ومن دون تطرف 
الى الفريق الذي ينتمون اليه، مما 
يجعل القارئ يخوص في افكار 
الكاتب التي من الممكن ان تجره 
الى موقف سياسي معين“. وهذا 
ما جعل سيمون واحدا من الكثيرين 
الذين يفضلون اإلطالع على الكتب 
 
ً
األجنبية بدل العربية وخصوصا

المحلية منها. 

لم يعد حاجة ملحة
ورغــم ان جيسي طعمه طالبة 
إعالم إال انها تفضل ان ال تخوض 
 
ً
نقاش المطالعة السياسية، قائلة
”من الممكن ان اطلع قليًال على 
اخبار الجرائد والمواقع اإللكترونية، 
ولكنني اكتفي بهذا القدر وافضل 
 سياسية او تاريخية 

ً
اّال اقرأ كتبا

بــل اتــوجــه نحو مطالعة الكتب 
التاريخية العامة ألن هذا النوع 
من القراءة يفسح المجال لرؤية ما 
لدى اآلخرين من حضارة وعادات 
 انها في اللغتين 

ً
وقيم، وخصوصا

اإلنكليزية والفرنسية“. 
ولفتت الى ان التقنيات الجديدة 
ة اسهل حيث لم  جعلت من القراء
يعد الكتاب حاجة ملحة بل تحولت 

مواضيع خاصة  ــى  ل ا لعة  لمطا ا
تختصر ببضع صفحات تنشر على 
مواقع إلكترونية وتسحب بطريقة 

سهلة وبسيطة من قبل القارئ. 

للجيل الكبير
قة 

ّ
واوضحت ميشال يوسف موث

في مكتبة انها قليًال ما تجد في 
 
ً
الصالة المخصصة للمطالعة شبابا
ًال  قبا إ األكثر  لعمرية  ا لفئة  ا بل 
ة هي الجيل الكبير،  على الــقــراء
أّما الشباب فنسبتهم قليلة إذ ال 
يقصدون المكتبة إال عندما يكونون 
مجبرين على القيام ببحث معين 
وفــرض عليهم ان يكون المرجع 
 
ً
نصا ليس  و  

ً
با كتا لبحث  ا ا  لهذ

 .
ً
إلكترونيا

واشارت الى انه ”نشعر في لبنان 

اننا نعيش في وطن واحد إنما في 
 جّوه ومزاجه 

ّ
عالمين منفصلين ولكل

واهتماماته المختلفة . فالشباب 
ة ونجد أّن لهم 

ّ
المثقف هم القل

ل في عدد 
ّ
عالمهم الخاص والمتمث

من المقاهي ذات الطابع الثقافي 
التي يجتمعون فيها ويتناولون 
أحاديث مختلفة في مضمونها عن 
أحاديث العاّمة التي تعيش في 
 عنهم. 

ً
عالم خارجي منفصل تماما

 من الشباب ال 
ً
وعــدد كبير ايضا

يعرفون ان هناك أسبوعا للمطالعة 
مــن خالله  ــه، ونشجع  ب يحتفل 
القراءة“. وأضافت ”إن قصد الشباب 
المكتبة فاول ما يسألون عنه جريدة 

نشر فيها مقال سياسي، او كتابا 
 ألحد القادة، قالئل هم 

ً
صدر مؤخرا

من يبحثون عن الثقافة العامة، وعن 
أحدث التقنيات، فهذه األمور تهم 
، األساتذة في المدارس 

ً
األكبر سنا

 من يحضرون 
ً
والجامعات خصوصا

األطروحات“. 

مجبر على القراءة 
يشير محمد طالب معلوماتية 
ــه ال يجد مــراجــع او كتبا  ــى ان ال
ليطالعها تتعلق في اإلختصاص 
 
ً
الــــذي يـــدرســـه، يــهــتــم كــثــيــرا
بالمقاالت المنشورة على المواقع 
ت  ا ر لمنشو با كما   ، نية و إللكتر ا
والمجالت الخاصة التي يجدها في 

البلد يعيش الشباب اللبناني مع أزمة قراءة تتسع رقعتها 

لم يعد الكتاب حاجة بل 

تحولت المطالعة الى 

مواضيع تختصر  بصفحات 

على مواقع إلكترونية

المكتبات ليشتريها ويحتفظ بها. 
 لإلطالع على كافة 

ً
محمد المحب جدا

التقنيات الجديدة واإلختراعات، 
ــى صقل نفسه   ال

ً
يسعى دومـــا

 عن اجواء المطالعة 
ً
بالمعرفة بعيدا

اللبنانية. وقال ”حتى عندما ادخل 
الى صفحتي الخاصة على موقع 
التواصل اإلجتماعي، اجد ان عددا 
كبيرا مــن اصــدقــائــي أشركوني 
بمقال كتب في جريدة او على موقع 
إلكتروني سياسي، وأجد نفسي 
مجبرا على قراءته، اال انني سرعان 
ما تخلصت من هذه العادة ألنني 
وجــدت انها ال تهمني، فعندما 
ارى هذا النوع من المقاالت اقوم 

 .“
ً
بإزالتها فورا

أزمة حقيقية
وتعتبر رنا التي تحضر أطروحتها 
تحت عنوان ”ماذا يطالع الشباب“، 
ة حقيقية  ـــراء ان هــنــاك أزمـــة ق
ألنه  ني  للبنا ا لشباب  ا يعيشها 
موجه بالطريقة الخطأ، إذ ان القراءة 
تراجع مستمر  لة  تعيش في حا
 ان شباب 

ً
وخطير، فـ ”يقال دائما

فترة الستينات مّروا بفترة ذهبية 
في المطالعة اما اليوم فنجد فئة 
كبيرة من الشباب بالكاد يكملون 
دراستهم المدرسية او الجامعية 
ويختارون اإلختصاص األسهل 
ة كتاب  حيث يصعب عليهم قراء
واحــد“.  ووجــدت انه ليس فقط 
شباب لبنان يعانون من مشكلة 

في المطالعة بل ان العالم أجمع 
تــراجــع كبيرة في  يشهد نسبة 
هــذا الموضوع. كما اوضحت ان 
 
ً
هناك نسبة من الشبان خصوصا

الفتيات يتوجهن الى قراءة الكتب 
 التي 

ً
الرومنسية، او الواقعية جدا

تتكلم عن العنف ضد المرأة او 
قصة مرأة ما حول العالم. 

ت المطالعة ضيفة ثقيلة 
ّ
 حل

ً
إذا

لشباب  ا ليعيش  اسبوعها،  في 
ة تتسع  اللبناني مــع أزمــة قـــراء
رقعتها، وتبقى الدعوة مفتوحة الى 
ان يكون الكتاب ومنذ الصغر حاجة، 
فهذا عصر يسهل فيه الحصول 
 
ً
على المعلومات، ولكن ليس دائما

المعلومات الصحيحة.
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يستمر النضال... قانا في الذاكرة
 وعلى صعيد التطورات 

ً
في زحمة الصخب الحاصل حول ما يجري محليا

في العالم العربي، مرت ذكرى مجزرة قانا بخجل على وقع التجاذب 

السياسي واالحتماالت المفتوحة على كل االستحقاقات، حيث شرارات 

الفتن تخرج من أوكارها لتعلن عن أعداء جدد، فيما العدو االسرائيلي 

 على ما ليس بربيع عربي بل اخفاق عربي بامتياز. 
ً
 مصفقا

ً
يقف متفرجا

في ذكرى قانا، ليس المطلوب استعراضات سياسية، وإنّما التوقف عند 

معانيها من أجل وحدة وطنية حقيقية تعيد التكاتف ولو للحظة، بدًال 

 
ٌ

من اتحافنا بشعارات الوحدة والوجود، حيث ال وحدة وال وجود مستقل

في ظل اعتداءات حدودية وتدخالت أجنبية لبلد أصبح مختبرا للتجارب 

وصندوقا لبريد رسائل عابر للقارات.

زينب زعيتر

zainabzaiter@albaladonline.com 

في الذاكرة ُحفرت غصة، ووجع 
نية  صهيو همجية  على  نتصر  ا
لتاريخ حفل بالمجازر واالجـــرام. 
قانا الشهيدة الحية، شاهدة على 
التاريخ االســود السرائيل وعلى 
تاريخ مخٍز للمجتمع الدولي والدول 
 حيث السكوت كان وال 

ً
العربية ايضا

 آللة القتل االسرائيلية 
ً
يزال مشرعا

التي ال تنكفئ عن ارتكاب الجرائم 
. ويستمر النضال، طالما قانا 

ً
يوميا

في الذاكرة، وتستمر صور االنتصار 
تمر أمام اعين من هم ُعمي البصيرة، 
 
ً
فقانا كتبت بدماء أبنائها سطورا
مشرفة في التاريخ، ورسمت وصمة 
عار على جبين التواطؤ والتخاذل 
الدولي في وجه الهمجية المشرعة. 

خدمة العدو 
في الذكرى، عتب ومالمة، قانا ال 
تريد استعراضات سياسيين على 

المنابر، فالتذكر جزء من واجب وطني 
ال يحتاج الى االنعاش بل الى ترسيخ 
المعاني. في الذكرى، لوم على من 
يدعي السيادة من جهة، وفرصة الى 
اثبات وجودها من جهة اخرى، اّنها 
دعوة الى تذكر الحاجة الى الوحدة، 
حيث السياسة أبعدتنا عن أحيائها. 
أال نأتي على ذكــر قانا، فنحن 

نشارك في خدمة العدو، كما نفعل 
عندما نفعل فتنة سنية- شيعية، 
وتماما كما التقاتل الدموي الحاصل 
ـــدول العربية الــذي  بين أبــنــاء ال
يقّدم خدمات مجانية الى العدو 
الصهيوني حيث ربحوا التعمية على 

اغتصابهم وأبعدوا االنظار عن اجرام 
يومي ُيرتكب بتوقيع صهيوني، 
لرؤية تجاه الصراع  ا ت 

ّ
فيما حول

العربي- العربي. 

طريق المواجهة 
قانا، طريق المواجهة مع اسرائيل، 
باقية في القلوب والعقول، بالرغم 
من المحاوالت المتكررة لتغييب 
الصورة عن الذاكرة الشعبية من 
ــواب عــدة أبــرزهــا التعتيم على  أب
لــمــجــازر االسرائيلية. لــن تمحو  ا
الذاكرة قانا بل سترسخها وستبقى 
الصور حية تنتصر للذاكرة في زحمة 
ــداث، نتذكرها من  التواريخ واالح
أجل القوة، كي ال ُيصار الى اعادة 
تمثيلها وعيشها على أرض الواقع 
. عملوا على طي الذكرى 

ً
مــجــددا

في السياسة المحلية بالرغم من 
محاوالت متواضعة الحيائها، وفي 
خضم االنشغال السياسي، انسحب 

 لكثافة األمور 
ً
ذلك النسيان شعبويا

بــال المواطن، وهو  التي تشغل 
ات يومية وهموم  محاصر باعتداء

معيشية. 

قانا عربية 
واليوم، قانا في كل مكان، في كل 
رتكب 

ُ
الدول العربية هناك مجازر ت

وقتلى بالمئات، من يقتل وُيقتل هم 
العرب أنفسهم، ولكن العدو واحد، 
 
ً
لألسف هذه المرة، يقف مبتسما
 لمجازر لم يرتكبها، ولكنها 

ً
مصفقا

ات  تخدم مصالحه وأهدافه وإمالء
ليست في حاجة الى تنفيذها بما 

اّنه ثمة من يقوم بها. 
فلنتذكر قانا كل يوم، جرح قانا 
االول وجرحها الثاني أثناء عدوان 
٢٠٠٦. تنتصر  تموز فــي الــعــام 
ــذاكــرة ويحفل التاريخ برواية  ال
طت بدماء أبرياء، معها 

ُ
مشرفة خ

يفتخر لبنان. 

في الذاكرة ُحفرت غصة 

ووجع انتصر على همجية 

صهيونية لتاريخ حفل 

بالمجازر واالجرام

وإحياًء لذكرى قانا نظمت كشافة الرسالة اإلسالمية، مسيرة 
كشفية جابت شوارع بلدة قانا برعاية وحضور السيدة رندة 

بري وقيادة حركة أمل في اقليم جبل عامل، وحشد من ممثلي 
الجمعيات وحضور آخرين. انتهت المسيرة عند أضرحة شهداء 

المجزرة حيث أضيئت الشموع ووضعت االكاليل اضافة الى 
مجلس عزاء. وكانت للسيدة بري كلمة اكدت فيها ”لستم بحاجة 
الى تذكير وتوعية ألن الوفاء من شيمنا وقضيتنا قضية واحدة، 

قضية اإلرث اإلنساني والحفاظ على الجنوب وأهله وقيمه. والعدو 
اإلسرائيلي لن يكون باستطاعته أن يقضي على إرادتنا وقوتنا 
مهما عال شأنه العسكري والنووي، وسنبقى متمسكين بأرضنا 

نقدم التضحيات في سبيل الحفاظ على الوطن“.

مسيرة كشفية 

طريق قناطر- زبيدة مقفلة بسبب غياب التمويل !
انزالقات ترابية ضخمة وصخور قطعت طريق قناطر – زبيدة في الحازمية 

بفعل قوة العاصفة التي ضربت لبنان منذ ٣ أشهر. طريق طويلة تسلكها 

بحذر وخوف الى ان تصل الى الفتة وضعتها البلدية تلفت الى ان الطريق 

مقفلة بسبب األعمال. ولكن عن اي اعمال نتحدث؟ طريقان تقودانك الى 

حقيقة واحدة ” شبح الموت“ الذي غيب المواطن جوزيف انطوان صفير 

إثر انزالق سيارته في كانون الثاني. في حين ان حال الطريق البديلة 

ليست افضل ولو لم تسجل اي حادثة ، وواقع الحال يبقى رهن تأمين 

التمويل المطلوب لتباشر الشركة المتعهدة عملها. ورغم تأكيد رئيس 

بلدية الحازمية جان االسمر ان سالمة المواطن فوق كل اعتبار، ولسنا 

على استعداد لخسارة اخرى، يتذمر بعض المواطنين من طول المدة التي 

.
ً
مضت والطريق مقفلة من دون ان يحرك المعنيون ساكنا

 liligerges@albaladonline.comليلي جرجس

انزالقات صخرية قطعت الطريق 
وألحقت الضرر بعمود الكهرباء هناك، 
وقد عمدت البلدية الى وضع عالمة 
تشير الى ان الطريق مقفلة بسبب 
”االنزالقات“. التقصير واضح : الدولة 
غائبة. لم تعد االنزالقات هي الخبر 
وانــمــا الــمــدة الطويلة التي مضت 
على اقفال الطريق في وقت اجمع 
الكل على وجود مماطلة في مباشرة 
العمل ، فكانت النتيجة ان الطريق 
مقفلة منذ ٣ اشهر في ظل غياب اية 
بوادر ايجابية تنذر بأن الفرج قريب. 
واثــنــاء الكشف على االضـــرار التي 
خلفتها العاصفة يؤكد متعهد في 

احد المشاريع العمرانية ”ان البلدية 
أقفلت الطريق منذ العاصفة لسالمة 
المواطنين“. ال ُيخفي انزعاجه من قطع 
الطريق فهو يضطر الى سلك طريق 
أخرى طويلة للذهاب الى منزله، لكنه 
يعود ليبرر ذلك بأنه للحفاظ على أمن 

وسالمة المارة“.
واذ يفضل عدم ذكر اسمه تفاديا 
ألية مشاكل او احتكاك مع اي جهة 
رسمية، فانه شدد على ان ”حادثة 
الوفاة كانت سببا رئيسيا في اقفال 
الطريق في المقلب اآلخر من الطريق 
الرئيسية، في حين ان الطريق األخرى 
شهدت انجرافات تربة ما استدعى 

تصوير: فضل عيتاني لم تعد االنزالقات هي الخبر وانما المدة الطويلة التي مضت على اقفال الطريق في وقت اجمع الكل على وجود مماطلة في مباشرة العمل 

التحرك سريعا من قبل البلدية تفاديا 
ألي كارثة“. ورغم تخوف البعض من 
هذه الطريق ومدى خطورتها، تمارس 
ــدا“ رياضة المشي دون  ”ريما وري
خوف او هلع. فبرأيها ان ”الطريق 
ليست خطيرة كما يصورها البعض، 
ألن الضرر اقتصر على عمود كهرباء 
يمكن إصالحه ووضع حائط دعم ، في 
حين يبقى الخطر األكبر على الطريق 
األخــرى التي أدت الى وفــاة الشاب 

جوزيف بعد سقوطه في الوادي“. 
وعن سبب المماطلة في مباشرة 
العمل برأيها تقول ان ”احد االعضاء 
في البلدية اكد لنا انهم في انتظار 
تلزيم المشروع الى إحدى الشركات 

لكن ما زالت االمور على حالها ولم يبدأ 
العمل فيها منذ ٣ اشهر“.

عقدة التمويل 
أما بالنسبة الى جاد القاطن في 
المنطقة والذي يضطر الى السير على 
االقــدام او سلك طريق ضيقة اخرى 
للوصول الى منزله. فهو يعتبر ان ما 
يواجهه االهالي هو بمثابة ”معاناة 
يومية نعيشها منذ أشهر لكن ما 
في اليد حيلة، فالحادث الذي وقع هنا 
ل صدمة بالنسبة الى السكان وال 

ّ
شك

يريد احد تكرار المأساة. ويقال ان هذه 
الطريق خطيرة جدا ال تحتمل مرور اي 
سيارة ألنها قد تنجرف كليا لذلك نحن 

 على جرحنا في انتظار ان تباشر 
ّ

نعض
البلدية االعمال من جديد“. 

في حين ارتكز كالم رئيس البلدية 
على سالمة المواطنين كعنوان رئيسي، 
وشدد في حديث الى ”صدى البلد ” 
زم الى شركة 

ُ
على ان ”المشروع قد ل

بإشراف المهندس بيار ابي حبيب إال 
ان المشكلة تكمن في غياب التمويل. 
فالدولة لم تبد اية ايجابية في التعاون 
معنا، وكل الوزارات المعنية لم تمد لنا 
يد العون إلتمام هذا المشروع. نحن 
امام حالة استثنائية، فالدراسة انتهت 
والمشروع سيكون وفق معايير عالمية 
وتبقى العقدة في التمويل“. وفي ظل 
تأكيد رئيس البلدية انه مصر على 

اقفال الطريق ”كي ال تتعرض سالمة 
المواطنين الى الخطر“ يبقى السؤال 
األهم، ماذا لو عجزت البلدية عن تأمين 
المال الكافي للمباشرة بالتنفيذ؟ برأي 
األسمر ان البلدية ستسعى جاهدة 
الى تأمين التمويل على امل ان نجد 
حال سريعا لهذا الواقع المفروض على 
اهالي طريق قناطر – زبيدة وإعادة 
م مع المعايير  بناء الطريق بما يتالء
الهندسية عالية الــجــودة“. ويختم 
بالقول أفضل ان ”يــرفــع السكان 
صرختهم من زحمة السير واضطرارهم 
الى سلوك طريق اخرى، على ان نكرر 
المأساة مرة أخرى وان نبكي دموعا على 

خسارة جديدة“.

شاهدة على تاريخ مخز للمجتمع الدولي
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 لإلرهاب
ً
ابراهيم : لن نسمح بتحويل لبنان مقًرا أو ممرا

نفذت وحداٌت من القوة المميزة 
العام  مــن نخبة عسكريي األمــن 
الحية في حقل  بالذخيرة  مناورة 
حامات بعدما أنهى عناصرها دورة 
تدريبية متقدمة لمدة سنة بإشراف 
ضباط وخبراء عسكريين من الجيش 
اللبناني، شهدت على مهاراتهم 
في فنون القتال المميزة والمختلفة 
منها: رمايات بالونات، رماية تقدم، 

رماية تبديل سالح، رماية من اآلليات، 
رماية ثقة، وكان البارز في المناورة 
عملية مداهمة لمبنى تتمركز فيه 
مجموعة ارهابية بمشاركة آليات 

عسكرية وطوافات. 

وحدة الرصد والتدخل
ــاض طــه عن  تحدث العقيد ري
نشأة وحدة الرصد والتدخل حديثا 
بتعليمات واشــراف المدير العام 
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم. 

صدى البلد  

وعـــرض الــنــقــيــب أحــمــد االســعــد 
لمحطات المناورة وعروضها. 

وحضر المناورة، الى المدير العام 
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي 
أتى للمرة االولى بالبزة العسكرية 
الميدانية، المدير العام لقوى األمن 
الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، 
قائد قوات األمم المتحدة العاملة في 
الجنوب الجنرال باولو سييرا ممثال 
بالجنرال غبرياللي توسكاني، قائد 
الجيش اللبناني ممثال بالعميد الركن 
شامل روكز، المدير العام للمخابرات 
في الجيش اللبناني ممثال بالعميد 

الركن أنطونيوس ابراهيم، العقيد 
خالد الماردلي ممثال المدير العام 
ألمــن الــدولــة باالضافة الــى رؤســاء 

المكاتب والدوائر في األمن العام.

ال ممر وال مقر
أكد ابراهيم أن ”المهام التي 
تقوم بها المديرية العامة لألمن 
العام في مختلف الجوانب األمنية 
واإلدارية، في الداخل وعلى المعابر 
الحدودية كما في الخارج ، تلقى 
اســتــحــســان الــمــواطــنــيــن جميعا 
الذين يرون أبناءهم أقوياء، أشداء 

«نفذتم اليوم مناورة 

قتالية نموذجية 

تؤهلكم لتكونوا في 

لــى جانبهم صفوف قوات النخبة»  إ مستعدين للوقوف 
وحمايتهم وتسهيل أمورهم ضمن 
أطر القوانين واألنظمة بما يحفظ 
هيبة الدولة ومؤسساتها وكرامة 
المواطن وإحترام المقيمين على 
 الى أن ”المديرية 

ً
أرضــه“، مشيرا

العامة لألمن العام التي آلت على 
نفسها أن تكون متقدمة ورائــدة 
في عملها اإلداري واألمني، تؤكد 
لمطلوب مع شقيقاتها  ا لتكامل  ا
لعسكرية  وا ألمنية  ا لمؤسسات  ا
األخرى في البالد للحفاظ على السلم 
األهلي واالســتــقــرار، والمضي في 

مكافحة اإلرهــاب حتى استئصاله 
من جــذوره فال نسمح بــأن يتحول 
لــى دول  ا لبنان مقرا او ممرا منه 
العالم، والتصدي لمخططات العدو 
بالتعاون في ما بينها مع قوات األمم 
المتحدة العاملة في الجنوب والتي 
نحيي قيادتها ضباطا وعناصر على 
الجهود الجبارة التي يقومون بها 
في مراقبة التحركات اإلسرائيلية 
ومنع العدو من التمادي في خروقاته 
استنادا إلى القرارات الدولية والسيما 

القرار ١٧٠١“.
وتوجه الى العسكريين: «نفذتم 

الــيــوم مــنــاورة قتالية نموذجية 
تؤهلكم لتكونوا في صفوف قوات 
النخبة وأصحاب المهام المميزة  
ت هذه المناورة الناجحة  لذا جــاء
بكل المقاييس األمنية والعسكرية 
تشهد على معمودية النار األولى 
التي تخوضونها. اثبتم خالل هذه 
لقتالية انكم مؤهلون  ا العروض 
منذ هذه اللحظة ألن ترفعوا على 
صدركم شارة «المميز» وأنتم أهل 
اتم  لها، وتكونوا متأهبين على 
اإلســتــعــداد والــجــهــوزيــة للقيام 

بالمهام الجسام».

القادة األمنيون يقطعون قالب الحلوى       البلدإحدى المناورات الحية    
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ميقاتي تتفقد ترميم جدارية العذراء

برنامج لقاءات الكوادر العليا في اإلدارة

دعٌم إيطالي لالجئين السوريين في مرج الكوك

الدورة الرياضية اإلقليمية في ”سابس- دبي“دياب يبحث دعم ”األوروبي“ للجامعات

زارت مي نجيب ميقاتي أمس المتحف الوطني، في حضور وزير الثقافة 
في حكومة تصريف األعمال المهندس غابي ليون، في إطار متابعة تنفيذ 
مشروع ترميم جدارية مريم العذراء األثرية، والذي انطلق العمل فيه في شهر 

آذار الفائت بإشراف الخبير االيطالي جورجيو كابريوتي.
وكانت ميقاتي، قررت خالل زيارة سابقة الى المتحف الوطني وبالتشاور 
مع وزارة الثقافة - المديرية العامة لآلثار، تمويل مشروع ترميم هذه الجدارية 
التي كانت اكتشفت العام ١٩٤١ في كنيسة في بيروت، وهي تعود الى 
ر االنتهاء من أعمال الترميم في شهر تشرين األول  القرن الثالث عشر. ويقدَّ
على أن يصار بنتيجتها إلى عرض الجدارية في المتحف الوطني في بيروت.
وكانت في استقبالها رئيسة المؤسسة الوطنية للتراث منى الهراوي 
ولمى تمام سالم. وجدد ليون شكره لميقاتي على مبادرتها، مثمًنا ”دورها 

في دعم الشؤون الثقافية“.
وأكدت ميقاتي ”زيارة المتحف الوطني مدعاة فخر واعتزاز ألسباب عدة 
أبرزها أن هذا المكان يختزن بين جدرانه تاريخ لبنان وأمجاده وعظمته 
وذاكرته، وكم نحن اليوم في حاجة الى تنشيط الذاكرة، لنعرف قيمة هذا 
الوطن الفريد من نوعه في محيطه والعالم، ونعمل معا للحفاظ عليه بأرضه 
وتاريخه وإنسانه وقيمه، آخذين من ذاكرة هذا المتحف عبرا تثبت كم من 
ا، قوًيا، 

ً
الشعوب والطامعين مروا على هذا الوطن ورحلوا، ليبقى هو هو شامخ

ال تهزه العواصف وال تلويه المحن“.

أمــس في مقّر معهد  اختتمت 
باسل فليحان المالي واالقتصادي 
ات  الورشة الثانية من برنامج اللقاء
العلمية المخصصة للكوادر العليا 
 ،٢٠١٣ في االدارة اللبنانية للعام 
الذي ينظمه المعهد للسنة الرابعة 
على التوالي بالتعاون مع المدرسة 
 (ENA) الوطنية لــإلدارة في فرنسا
وسفارة فرنسا في لبنان وبدعٍم من 

مصرف ”فرنسبنك“. 
وأدار الورشة التي استمرت يومين، 
عضو هيئة خبراء المالية العامة لدى 
صندوق النقد الدولي، مدير برنامج 
الماجستير في االقتصاد السياسي 
في جامعة أوفيرن الفرنسية جيرار 
ــاول موضوع  ــن ـــذي ت شــامــبــاس، ال
ــدات الجمركية  ــائ ــع ”تــقــيــيــم ال

وزعــت المنظمة غير الحكومية 
لــنــظــافــة الصحية  ا AVSI عـــدة 
وبطانيات على الالجئين السوريين 
في مرج الكوك- جنوب لبنان حيث 
يوجد مخّيم لالجئين السوريين في 
المنطقة الواقعة بين مرجعيون وإبل 
السقي وذلك بتمويل من السفارة 
لــبــنــان، على نحو  اإليطالية فــي 
 لجزء من حاجات 

ً
٢٠٠ عائلة تلبية

الالجئين السوريين في هذا المخيم.
ــحــّول المخيم فــي األشهر  وت
الستة الماضية من مكان يضّم ٥ 
أو ٦ خيم تعود للعّمال الزراعيين 

عقد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب اجتماعا، مع سفيرة االتحاد 
األوروبي أنجيلينا أيخهورست واألمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية 
معين حمزة والمنسقين الوطنيين لمشاريع االتحاد الذين تمت تسميتهم 
 من اإلختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والصحة والبيئة والطاقة 

ً
أخيرا

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الدولي.

برنامج آفاق ٢٠٢٠
وعرض دياب المشاريع الحالية، من ضمن برنامج اإلطار السابع الذي تستفيد 
منه الجامعات والمجلس الوطني للبحوث العلمية وبرنامج آفاق ٢٠٢٠ الذي 
يطلقه اإلتحاد األوروبي خالل العام الحالي لبناء شراكة بين دول جنوب وشرق 
المتوسط من جهة، واإلتحاد األوروبي من جهة ثانية، من أجل زيادة دعمه 

لمشاريع البحوث والتطوير في العلوم والتكنولوجيا“.
وأكدت إيخهورست ”أهمية استفادة اللبنانيين الذين يتمتعون بالكفاءة 
من برامج االتحاد األوروبي“، مشددة على أن ”ذلك ال يمكن أن يتم إال من خالل 
زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية، 
التي من شأنها أن تزيد اإلمكانات التي يمكن توفيرها للجامعيين والباحثين 
في لبنان“. وأبدت إيخهورست ارتياحها ”لتطور هذا التعاون، من خالل شبكة 
المراسلين المكلفين بهذه المهمة والدور التنسيقي الذي يقومون به من خالل 

الجامعات ومراكز البحوث العلمية“.

أقامت مجموعة مدارس الشويفات الدولية /سابس دورتها الرياضية 
التاسعة في رياضات كرة السلة والقدم والسباحة والجري والقفز الطويل 
على مالعب مدرسة الشويفات الدولية في دبي والشارقة وذلك يومي السبت 
، إذ تنافس فيها ما 

ً
 متميزا

ً
 رياضيا

ً
واألحد ٣٠ و٣١ آذار، وتعتبر الدورة حدثا

يقارب األلف طالب ينتمون إلى ثالث وعشرين مدرسة في اثنتي عشرة دولة .

تنوع حضاري وثقافي
أعرب مدير مدرسة الشويفات الدولّية في دبي هشام حسن عن سعادته بأن 
تقوم مدرسة الشويفات الدولّية في دبي باستضافة هذه االحتفالية الرياضية 
الضخمة للمرة الثانية بعدما كانت مدرسة دبي استضافتها عام ٢٠٠٦، ثم 
توّجه ممثل األمين العام لمجلس دبي الرياضي سعادة علي المطوع إلى 
 على أرض اإلمارات.

ً
الرياضيين الذين جاؤوا من بلدان شتى ورحب بهم ضيوفا

ولفت نائب رئيس مجموعة سابس الدولية الى أن ”هذه الدورة ما هي إال 
شاهد على اهتمام سابس بتطوير قدرات الطالب في الرياضة واألنشطة الأل 

كاديمّية“.
 رياضية وفنية عكست 

ً
ثم قّدمت فرق من بعض المدارس المشاركة عروضا

أصالة التراث اإلماراتي والتنوع الحضاري للثقافات المتعددة. وبعدما كرم 
سعد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسليمه ”درع التقدير“ 

من سابس، انطلق الالعبون في المنافسة.

ميقاتي وليون خالل جولتهما في المتحف       داالتي ونهرا

من الورشة      البلد

عة     البلد
ّ
من العينات الموز

 بآيخهورست أمس     داالتي ونهرا
ً
لقطة جامعة من الدورة    البلددياب مجتمعا

صدى البلد

صدى البلد

صدى البلدصدى البلدصدى البلد

والضريبية واستقطابها“.
ــــز شــامــبــاس عــلــى ”أفــضــل 

ّ
ورك

السبل الستخدام الواردات الضريبية 
لتمويل جهود التنمية“. وقال إن 
”ضــمــان فاعلية هــذا االستخدام 
تستلزم ثالثة عناصر: األول هو نظام 
ضريبي منسجم مع أفضل المعايير 
والممارسات ومتسق مع الظروف 
المحلية واإلقليمية المحيطة، والثاني 
عــلــة، تستخدم  فــا رة ضريبية  دا إ

تقنيات حديثة في اإلدارة، والثالث 
ية  د قتصا ال ا سة  لسيا با يتعلق 
والظروف االقتصادية“. والحظ أن 
 ذات االقتصاد 

ً
”الــدول األكثر فقرا

األولي، تعاني درجة كبيرة من عدم 
استقرار وارداتها العامة“. 

ــارة إلــى أن هــذه الورشة هي  إش
الثانية من أربع ورش عمل يشملها 
برنامج اللقاءات العلمية، مّدة كل منها 
يومان، بمعدل ورشة عمل كل شهر.

الذين اعتادوا إيجاد عمل موسمي 
في سهل مرجعيون إلى أكثر من 

.AVSI ١٥٠ مأوى بحسب
وتشكل هذه المبادرة التي تبلغ 

ا من  قيمتها ٤٠٠٠٠٠ يــورو، جــزًء
مبادرة الــطــوارئ المشتركة التي 
ذها السفارة اإليطالية في لبنان 

ّ
تنف

عبر مكتب التعاون للتنمية التابع 
مية  لحكو ا غير  ت  لمنظما ا و لها 
اإليطالية وتهدف إلى دعم السكان 
في سورية (بنسبة ٨٧٪) وأولئك 
الذين هربوا إلى لبنان عبر تزويدهم 

بالمعونات الطارئة.

شركاء تنفيذيون
هذا وأقدم الشركاء التنفيذّيون 
على  للتنمية  لي  إليطا ا ون  للتعا
توزيع مساعدات أخرى خالل األسبوع 
الفائت في فاعور (زحلة) وفي بيصور 

(جبل لبنان).
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١٥٠٢ $الذهب 

 ٨٧٫٣٩ $النفط 

١٥٠٧٫٥ LPالدوالر 

١٫٣٠٩٤$اليورو 

متل الكذب
فجأة هوت اسعار الذهب العالمية الى 
اكثر من ٢٠٠ دوالر منذ نحو ثالثة ايام، 
وهذا األمر أحدث بلبلة بين المتعاملين 

 أولئك 
ً
في العملة الصفراء ، وخصوصا

الذين يعّولون على منحاها التصاعدي. 
فاحتياطي الذهب في لبنان والذي 

يتعدى الـ ٢٨٦,٨ طنا والذي يعد مصدر 
ثقة بلبنان، لن يتأثر بشكل كبير بهذا 

التراجع، كيف ال ولبنان احتل المركز 
الثاني في احتياطي الذهب ضمن ١٤ 

بلدا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
والمركز الـ١٨ عالميا. اال أن من استثمر 

في المجال معّوًال على أن يصل الى ٢٠٠٠ 
دوالر فهو المتضرر األكبر.

                                         باتريسيا

معرض ”فورورد“ يفتح نافذة مضيئة للحّد من البطالة
قال وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف 

األعمال نقوال نحاس أن أكثر ما نحتاج اليه اليوم هو 

المضي قدًما وبخطوات دؤوبة وسريعة من أجل 

صقل القدرات البشرية لمجتمعاتنا وتفعيلها، بحيث 

تكون مؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل، وتعزيز 

القدرات اإلنتاجية واالبتكارية لالقتصاد الذي يعّد 

من الشروط األساسية والجوهرية للتطور والنمو.

افتتحت شركتا ”كاريرز“ و“إي سكوير“ أمس 
الدورة الثالثة عشرة من معرض التوظيف والتوجيه 
األول من نوعه في لبنان والشرق األوسط ”فورورد“، 
والدورة الثالثة من ملتقى األعمال ”بيزنس“، برعاية 
وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس وحضوره، إلى 
جانب حضور الوزيرة ليلى الصلح حماده كضيفة 
شــرف، في مركز بيروت للمعارض ”البيال“ في 

وسط بيروت. 

نافذة 
لمنظمتين  ا للشركتين  م  لعا ا لمدير  ا لت  وقا
”كاريرز“ و“إي سكوير“ تانيا عيد ان هذا الحدث 
يفتح نافذة مضيئة في وسط الظلمة التي فرضت 
على اللبنانيين من رجال السياسة ومقاطعة األشقاء، 
ا من إيمان 

ً
 إلــى وجــود أمــل كبير انطالق

ً
مشيرة

الشركات المحلية بلبنان، وتصميمها على االستثمار 
فيه.وأكدت أن مكافحة البطالة والعجز ال تحتاج إلى 
معجزة، إنما إلى سياسة اقتصادية بنيوّية ومنتجة، 
الحكومات  لمرتقبة ومــن  ا الحكومة  متمنية من 
الالحقة، أن يكون هّمها األول واألخير االقتصاد. 
حاد غرف التجارة 

ّ
واعتبر محمد شقير رئيس ات

والصناعة والزراعة في لبنان أن هذا الحدث هو دليل 
عافية ومعرفة بأن الحفاظ على المكانة العالمية أو 
 دؤوًبا حتى ال تترهل قوانا 

ً
االرتقاء بها يتطلب عمال

العاملة وتصبح خارج المنافسة في سوق العمل. 
وأعلنت الصلح أن الحزن على لبنان اليوم كبير، وقالت: 

ا، والفقر محتقًرا“. 
ً
”جعلوا المال محترًما ولو مسروق

ورأت أن هناك خطًرا يتربص بنا على الحدود، وهناك 
بطالة تقابلها هجرة. 

أما كلمة الختام، فكانت مع راعي االحتفال الوزير 
ات  نحاس الذي أكد أن هذا الملتقى هو من اللقاء
المميزة جًدا، منّوًها بأهدافه السامية والتي تركز 
على العنصر البشري وعلى إعداده لتلبية متطلبات 
سوق العمل.وقال نحاس: تشهد منطقتنا منذ سنين 
أحداثا وتغييرات بنيوية في هياكلها االجتماعية 
والسياسية، وخصوصا خالل هذه المرحلة والظروف 

التي نعيشها. 
 The أما الحدث األبرز في ملتقى بيزنس، فهو
Visionary Entrepreneur Panels الذي يعود بعد 
النجاح الذي حصده في العامين الماضيين، بتنظيم 
من ”كاريرز“ و“إي سكوير“ مع ”مانجمنت ميكس“. 
ا جديًدا هو بدوره 

ً
واليوم يطلق ”فــورورد“ حدث

األول من نوعه في لبنان وسيكون سنوًيا، وهو قّمة 
تستضيف ١٨ شخصية لبنانية وعالمية من الرواد 

في مجال إدارة الموارد البشرية، ويشارك فيها أكثر 
من ١٢٥ اختصاصًيا في الموارد البشرية، تحت عنوان

 .HR Summit Lebanon

٦٠٠٠ وظيفة 
وتبقى اإلشارة الى أن معرض ”فــورورد“ يقّدم 
هذا العام ما يزيد عن ٦٠٠٠ وظيفة في لبنان ودول 
الخليج، في كل القطاعات ولكل المستويات،وتتراوح 
أجــور العمل المعروضة فيه بين ١٠٫٠٠٠ دوالر 
أميركي كحٍد أدنى للراتب السنوي، لتصل الى أكثر 
ا أقصى. تتّم عملية  من ٢٠٠٫٠٠٠ دوالر أميركي حّدً
التوظيف إّما مباشرة خالل الملتقى أو بعد انتهائه، 
بحيث تتصل الشركات بالمتقدمين بطلبات العمل 
لمقابلتهم. وقد تجاوز عدد الوظائف المقدمة في 
السنوات اإلثنتي عشرة الماضية ٤٦٫٠٠٠ فرصة عمل.
اشارة الى أن فورورد وبيزنس يستمران حتى األحد 
في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، من الرابعة 

بعد الظهر حتى العاشرة مساًء.

صدى البلد 

 في اختراق االنترنت
َ
 المرتبة الخامسة عربيا

ّ
لبنان يحتل

قال وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف 

األعمال نقوال نحاس أن أكثر ما نحتاج اليه اليوم هو 

المضي قدًما وبخطوات دؤوبة وسريعة من أجل 

صقل القدرات البشرية لمجتمعاتنا وتفعيلها، بحيث 

تكون مؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل، وتعزيز 

القدرات اإلنتاجية واالبتكارية لالقتصاد الذي يعّد 

من الشروط األساسية والجوهرية للتطور والنمو.

أعلن وزير االتصاالت نقوال صحناوي، في لقاء مع 
طالب جامعة سيدة اللويزة أمس عن األسعار الجديدة 
المخفضة لباقة خدمات الجيل الثالث، والتي ستدخل 
ت   من أوائــل أيار المقبل. وجاء

ً
ا حيز التطبيق بــدء

األسعار المخفضة وفق اآلتي: -١٥٠ ميغابيت بـ ١٠ 
دوالرات بخفض ٣٣٪ على سعر الميغابايت الواحد 

(العرض السابق ١٠٠ ميغابايت بـ ١٠ دوالرات).
-٧٥٠ ميغابايت بـ ١٩ دوالرا بخفض ٣٤٪ على سعر 
الميغابايت الواحد (العرض السابق ٥٠٠ ميغابايت بـ 

١٩ دوالرا).
-١٫٥ جيغابايت بـ ٢٩ دوالرا بخفض ٤١٪ عن 
سعر الميغابيت الواحد (العرض السابق ١ ميغابايت 

بـ ٣٢ دوالرا).
-٣ جيغابايت بـ ٤٩ دوالرا بخفض ٣٨٪ (العرض 

السابق ٣ جيغابايت بـ ٧٩ دوالرا).
-٥ جيغابايت بـ ٦٩ دوالرا بخفض ٣٠٪ (العرض 

السابق ٥ جيغابايت بـ ٩٩ دوالرا).
وقال صحناوي:“اإلقتصاد الرقمي ليس قضية 
ثانوية، فهو آخر فرصة للبنان إلنتاج فرص العمل، 
بالتالي يصبح النموذج اإلقتصادي اللبناني منتجا؛ 
فالعقل اللبناني خالق ومبدع من خالل النجاحات التي 
يحققها، يجب التعبير عن هذه القدرات في لبنان، 

وال داعي للهجرة . ان االنجازات التي حققتها وزارة 
االتصاالت تعكسها الدراسات التي وضعت أخيرا 
لتقييم وضع القطاع وتظهر المركز المتقدم الذي 
حققه لبنان على مستوى دول المنطقة. ومن هذه 
الدراسات تلك التي وضعتها شركة ايبسوس والتي 
 على مستوى 

ً
 لبنان فيها في المركز الخامس عربيا

ّ
حل

اختراق االنترنت“. 

 خاطر
وتحدث المدير التجاري في شركة تاتش نديم 
خاطر، مشيرا الى انه في حين تضاعفت نسبة انتشار 
الهواتف الذكية في السوق اللبنانية في غضون سنة 
واحدة لتبلغ الـ ٥٦٪ مقارنة بنسبة ٥١٪ في بلدان 
مثل فرنسا ومع تخطي ٥٨٪ من المشتركين في 
باقة الـ ١٠٠ ميغابايت السقف المحدد لهم وتعدي 
٥٠٠ ميغابايت  ـــ ٤٣٪ من المشتركين في باقة ال
الحد األقصى لالستهالك، كان ال بد من اعادة النظر 
في اسعار خدمات االنترنت. وبعد تخفيض أسعار 
االشتراك وإطــالق سعات أكبر لخدمات االنترنت 
على الهواتف الخلوية، تكون شركة touch قد لبت 
كافة متطلبات الزبائن في الوقت الحالي على صعيد 

استهالك االنترنت في السوق المحلي. 

الحايك 
وأشــار رئيس مجلس إدارة شركة الفا ومديرها 
العام، مروان الحايك في كلمة له بالمناسبة إلى أّن 
”إطالق هذه الّتخفيضات يأتي تماشيا مع األنماط 
اإلستهالكّية الجديدة لمستخدمي الخلوي حيث 
بات استخدام اإلنترنت عبر الخلوي من األولوّيات عند 
المشترك اليوم، بحيث تظهر األرقــام زيادة كبيرة 
٤٦٦٪ في حجم اإلستهالك للبيانات عبر  بنسبة 
الخلوي على شبكة ألفا خالل األشهر الــ١٣الماضية 
كما وزيادة في عدد مشتركي الّداتا على شبكة ألفا 
في الفترة نفسها بنسبة ٪٢٩٤ إلى أكثر من ٧٥٥ 
ع الحايك ”تضاعف حجم 

ّ
ألف مشترك حاليا“. وتوق

صدى البلد 

إستهالك البيانات على شبكة ألفا مع هذه العروضات 
الجديدة إلى أكثر من ٢٢٠ تيرابيت شهريا مع نهاية 
عا ”أن يتجاوز عدد مشتركي 

ّ
العام الحالي،“ متوق

الّداتا على شبكة ألفا حاجز المليون مشترك مع نهاية 
العام أيضا“. وفي الختام قّدمت جامعة سيدة اللويزة 
بشخص رئيسها األب وليد موسى هدايا تذكارية 
وهي كتب شعر لسعيد عقل، وكتاب عن وجود مريم 

العذراء في منطقة بيروت من منشورات الجامعة.

ضة    البلد 
ّ
 امس  عن األسعار المخف

ً
الوزير صحناوي متحدثا

نحاس والصلح في الوسط يقطعان شريط االفتتاح    البلد 
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دوالر أميركيالوحدة
44786سعر كلغ الذهب صافي 995

11293سعر قطعة 250 غ  ذهب صافي 999.9
4531سعر قطعة 100غ  ذهب صافي 999.9

دوالر أميركيالوحدة
2276سعر قطعة 50 غ  ذهب صافي 999.9

800سعر كلغ الفضة صافي 999

أسعار يوم   18/4/2013 الساعة 12:00

ايرادات مصارف الشرق األوسط 

ترتفع ٧٪
أظهرت دراسة حديثة 

أنجزتها مجموعة «ذا 
بوسطن كونسلتينغ غروب» 

(BCG) أن إيرادات القطاع 
المصرفي في الشرق 

األوسط واصلت تحقيق نمو 
أحادي العدد بلغت نسبته 
٧٪ خالل العام ٢٠١٢ وأن 
األرباح زادت بنسبة ٧,٧٪ 
بفضل الزيادة الكبيرة في 

العائدات االستثنائية. 
وشهدت القروض السيئة 

 بنسبة ٣٪، بعد 
ً
تحسنا

األداء المتدني الذي 
شهدته السنة الماضية. 

وفاقت زيادات تكاليف التشغيل نمو اإليرادات بنسبة ٧,٤٪، 
 في 

ً
 ملحوظا

ً
وسجلت مخصصات خسائر القروض تحسنا

بنوك المملكة العربية السعودية والكويت، في حين واصلت 
مخصصات خسائر قروض البنوك اإلماراتية تراجعها بنسبة 

١٣٪ سنة ٢٠١٢، ولكنها بقيت مرتفعة رغم ذلك. 
وقال د. ريينهولد لييشتفوس، الشريك األول والعضو المنتدب 

إلدارة مكتب مجموعة «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» في دبي 
ورئيس قسم المؤسسات المالية للمجموعة في الشرق األوسط: 

 من مختلف البلدان 
ً
«يشمل مؤشر ٢٠١٢ للمجموعة ٣٢ بنكا

 بذلك ٨٠٪ من مجمل 
ً
الخليجية وثالثة بنوك لبنانية، مغطيا

القطاع المصرفي المنطقة».

أسعار البورصة والعمالت 

 Beirut Stock Exchange                                    Daily Bulletin                               بورصة بيروت

ليرة لبنانيةدوالرالعمالتليرة لبنانيةدوالرالعمالت

٠٫٠١٤٢٢١٫٣٧٢٧ الليرة السورية

٣٫٥٠٨٧٥٢٧٩ الدينار الكويتي

١٫٤١٢٢١٢٣ الدينار األردني

٠٫٣٧٧٥٦٨ الدينار البحريني

٠٫٢٧٢٣٤٠٩ درهم اإلمارات

٠٫٢٧٤٧٤١٣ الريال القطري

٠٫٢٦٦٦٤٠١ الريال السعودي

٢٫٥٩٧٣٩١٦ الريال العماني

٠٫١٤٤٧٢١٨ الجنيه المصري

١٥٠٧٫٥- الدوالر االميركي

٠٫٩٧٦١٤٧٠٫٨٣ الدوالر الكندي

١٫٥٢٥٩٢٢٩٩ الجنيه االسترليني

١٫٠٧٢٨١٦١٦٫٧ الفرنك السويسري

٠٫١٥٣٤٢٣١ الكورون السويدي

٠٫٠١٠١١٥٫٢٢ الين ياباني

١٫٠٣٢٣١٥٥٥ الدوالر االسترالي

١٫٣٠٤٢١٩٦٥ اليورو

٠٫١٧٥٠٢٦٣ الكورون الدنماركي

٠٫٠١٦٢٤٫١١الروبل الروسي

Listed Securities  Shares Traded  / االسهم السعر / Price بالدوالر  النسبة٪ 
عدد االسهم   القيمة   االفتتاح   االعلى   االدنى   االقفال

Solidere A ١٫٦١٥ ٢١٫٥١٢ ١٣٫١٠ ١٣٫٣٩ ١٣٫١٠ ١٣٫٣٤ ٠٫٩٠

Solidere B ١٣٫١٥٠ ١٣٫١٥٠ ١٣٫١٥ ١٣٫١٥ ١٣٫١٥ ١٣٫١٥ ٠٫٤٥

BANKING : 

Audi ٧٠٠ ٤٫٦٢٠ ٦٫٦٠ ٦٫٦٠ ٦٫٦٠ ٦٫٦٠ ١٫٠٧

ِAudi GDR ٧٫٩٧٥ ٥٥٫٨١٥ ٦٫٩٩ ٧٫٠٠ ٦٫٩٩ ٧٫٠٠ ٠٫١٤

Audi Pref. Class E ٢٫٧٨٠ ٢٨٠٫٤٨٠ ١٠٠٫٧٠ ١٠١٫٠٠ ١٠٠٫٧٠ ١٠٠٫٩٠ ٠٫٠٩-

Audi Pref. Class F ١٫١٣١ ١١٣٫١٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠

Beirut Pref. Class E

Beirut Pref. class H ٢٫٣٠٠ ٥٨٫٤٢٠ ٢٥٫٤٠ ٢٥٫٤٠ ٢٥٫٤٠ ٢٥٫٤٠ ٥٫٢٢-

Beirut Pref. class I ٢٫٠٠٠ ٥٠٫٨٠٠ ٢٥٫٤٠ ٢٥٫٤٠ ٢٥٫٤٠ ٢٥٫٤٠ ١٫٦٠

Byblos

BLOM GDR

BLOM Listed share

Holcim Liban ٢٫٩٠٠ ٤٣٫٥٠٠ ١٥٫١٠ ١٥٫١٠ ١٥٫٠٠ ١٥٫٠٢ ٠٫٦٦-

غرغور تفتتح مرفق موبار الثاني للخدمة السريعة في بوار

تواصل شركة غرغور للسيارات (TGF) توسيع عمليات الخدمة في لبنان اذ 
 مرفق موبار الثاني للخدمة السريعة في بوار والذي ينضم إلى 

ً
افتتحت أخيرا

مرفق موبار األول للخدمة السريعة في زوق مصبح ومركز خدمة شركة غرغور 
للسيارات الرئيسي في الشياح ليقدم للعمالء خيارات أوسع وراحة أكبر.

وإلجراء عملية صيانة وإصالح جديرة بالثقة، هناك أمران مهمان: قطع الغيار 
األكثر اعتمادية والفنيون ذوو الخبرة - ومع موبار للخدمة السريعة كونوا متأكدين 
من الحصول على االثنين. فقطع غيار موبار قطع أصلية تماثل نفس قطع الغيار 

 .
ً
التي كانت في سيارتك عندما كانت جديدة تماما

وترسي خدمة موبار السريعة مستويات جديدة للجودة العالمية لخدمة 
السيارات، حيث تقدم خدمة جديدة لسائقي كرايسلر ودودج وجيب ورام عبر 

فحص سريع وشامل ومتعدد النقاط للسيارة وبأسعار منافسة للغاية. 
وقال يواكيم زيتلر مدير عام مجموعة كرايسلر في شركة غرغور للسيارات 
«تتوفر مجموعة واسعة من الخدمات السريعة من خالل مرافق موبار للخدمة 

السريعة، ومن بينها خدمات التشحيم، تغيير الزيت والفلتر، فحص دواسات 
وأقراص الفرامل، جودة اإلطارات، فحص متعدد النقاط، استبدال شفرات مساحات 
الزجاج األمامي، استبدال الفلتر وجميع أنواع السوائل، والبطاريات، والمصابيح 
وشمعات اإلشعال. وكما ال يوفر مرفق خدمة موبار السريعة أي من خدمات 
الصيانة المستهلكة لكثير من الوقت، ولك أن تكون على ثقة من أن متطلبات 
الخدمة السريعة تلقي اهتمامنا الكامل وعنايتنا الفائقة، وبالتالي ضمان أداء 

على المدى الطويل لسيارتك وتعزيز قيمة إعادة البيع».

صدى البلد 

إدارة الجودة حاجة للقطاعين العام والخاص

رعى وزيرا االقتصاد والتجارة والتنمية االدارية في حكومة تصريف األعمال 
نقوال نحاس ومحمد فنيش «يوم الجودة في القطاع العام» الذي ينظمه برنامج 
الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع المشروع االنمائي لإلتحاد 
االوروبي، في حضور رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي روجيه نسناس، 
رئيس مؤسسة «ايدال» نبيل عيتاني، ممثل المدير العام لقوى االمن الداخلي 
الرائد بشار الخطيب، ممثل المدير العام لالمن العام المقّدم انطوان عقيقي، 
مدير االدارة في قيادة الجيش المقّدم علي ابو حمدان، سفيرة االتحاد 
االوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست، مديرة الوكالة الوطنية لور سليمان. 
وعرض برو لالنجازات الملموسة في مجال الجودة على الصعيدين التشريعي 
نا اليوم يؤكد أهمية موضوع إطالق  والمؤسساتي، و قال نسناس إن «لقاء
«يوم الجودة في القطاع العام» وعالقته بالتنمية المستدامة، فالجودة تحتل 
 
ً
المرتبة األولى في مجال اإلدارة في القطاعين العام والخاص وترتبط ارتباطا
 باإلنتاجية التي تحّدد النمو االقتصادي وفرص التنمية المستدامة .

ً
عضويا

فنيش
 أما فنيش فقال: «لم تعد إدارة الجودة في زمننا الحاضر حاجة فقط 
لمؤسسات القطاع الخاص، بل هي ايضا حاجة للقطاع العام من اجل ادائه 
وزيادة انتاجيته، فإدارة الجودة عنوان كبير يتضّمنه معظم عناصر التطوير 
االداري التي تناولتها استراتيجية اصالح وتطوير القطاع العام والتي 
اطلقتها وزارة التنمية االدارية في خريف العام ٢٠١١، مع التركيز بشكل 
خاص على رفع مستوى اداء االدارات الرسمية لتقديم خدمة افضل للجمهور. 
ولفت الى ضرورة العمل بشكل مدروس على تأمين ما يحتاج إليه القطاع 
العام من مقّومات اساسية بما فيها بناء القدرات واستثمار تكنولوجيا 

المعلومات وتطوير العنصر البشري لتأمين البيئة الحاضنة لمفهوم ادارة 
الجودة من دون ان ننسى االطر القانونية والتنظيمية التي تشكل االساس 

الذي تقوم عليه االدارة العامة . 

نحاس 
وأشار الوزير نحاس الى أن اإلدارة العامة في لبنان تعاني من واقع صعب 
ومعقد شهد ذروته خالل الحرب اللبنانية وانعكس بنسبة أو بأخرى، على 
الفترات الالحقة. فحاولت الحكومات المتعاقبة العمل على اصالح اإلدارة 
 بجدار من الخالفات والممارسات التي منعت 

ً
العامة لكنها اصطدمت دائما

تطوير القواعد االساسية لمفهوم العالقة بين الدولة والمواطن، وكيفية 
 من تحكم الطبقة السياسية بهذه العالقة. ان االصالح 

ً
الخروج تدريجا

الحقيقي يبدأ من تكريس مثل تلك المفاهيم. ولعل أبرز الشواهد على ذلك 
هو العدد الكبير للشواغر الذي ناهز نسبة الـ ٧٠٪، باإلضافة الى تقادم 
معظم الهيكليات اإلدارية في الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة مع 

تعّدد آليات التوظيف خارج إطار المالك مثل التعاقد وغيرها. 
وعرض الوزيرنحاس لخطة عمل برنامج الجودة - المرحلة الثالثة للسنوات 
٢٠١٢- ٢٠١٥،التي قام بها والوزير فنيش وذلك تحت عنوانين رئيسيين: 
-تقديم الدعم الفني واإلستشاري والتدريبي لإلدارات والمؤسسات العامة 

 في عملها. 
ً
إلدخال وتطبيق نظام ادارة الجودة تدريجيا

صدى البلد 

دورتا تدّرج لنقابة خبراء المحاسبة

أجرت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان دورتين المتحانات التدرج 
ــدورة االولــى ٥٢ متدرجا من اصل ٢٩٥ مرشحا متدرجا تقدموا  ونجح في ال
لالمتحانات وبلغت نسبة النجاح فيها ١٧٪ وفاز في الدورة الثانية ٥٣ متدرجا 
من اصل ٢٢٩ مرشحا وبلغت نسبة النجاح ٢٣٪ وبذلك يكون عدد الفائزين في 
الدورتين ١٠٥ متدرجين. أشرفت على االمتحانات لجنة مختصة في النقابة 
برئاسة القاضي جون القزي، وأشاد نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 
امين صالح بجهود لجنة االمتحانات رئيسا واعضاء على الجهود المبذولة الجراء 
االمتحانات وفقا للمعايير المهنية واالستقاللية والنزاهة وتمنى للخبراء الجدد 
النجاح والتوفيق وللذين لم يحالفهم الحظ النجاح في الدورة المقبلة المتوقع 

اجراؤها في تموز المقبل.

صدى البلد 

قالت سفيرة االتحاد االوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست إن « 

االتحاد األوروبي يهدف الى تقوية البنى التحتية للجودة لتحسين 

ن من زيادة الصادرات 
ّ

االنتاج اللبناني ليصبح اكثر تنافسية بما يمك

وتنّوعها وخلق فرص عمل جديدة.

«المال» تقفل اصدار «يوروبوند» بـ ١,١ مليار دوالر
أعلنت وزارة المال أمس أنها أقفلت بنجاح االصدار الجديد لسندات الخزينة 

بالعمالت األجنبية «يوروبوند» والذي بلغت القيمة اإلجمالية لشطريه ١,١ 
مليار دوالر. 

واوضحت الوزارة أن متوسط العائد على الشطرين بلغ ٦,٤٠ ٪، في حين أن 
متوسط مدة اإلستحقاق بلغ ١١,٩٨ سنة، مشيرة إلى أن اكتتابات خارجية 

بنسبة ٢٠ ٪ سجلت في كل من الفئتين. وافادت الوزارة في بيان أنها 
أعادت فتح اإلكتتاب في سندات تّم اصدارها بتواريخ سابقة، ونفذت لذلك 

 من شطرين: األول سندات بقيمة ٦٠٠ مليون دوالر، تستحق في 
ً
إصدارا

كانون الثاني ٢٠٢٣ بعائد قيمته ٦,١٥٠ ٪، والثاني سندات بقيمة ٥٠٠ 

مليون دوالر، تستحق في تشرين الثاني ٢٠٢٧ بعائد نسبته ٦,٧٠٠ ٪. 
ولفتت الوزارة الى أن حصيلة هذا االصدار، الذي أدارته وسّوقته مصارف 

فرنسبنك لالعمال، و»ستاندرد تشارترد بنك»، و»ناتيكسيز» الفرنسي، 
.  وأشارت الى أن هذا 

ً
استخدمت ألغراض اعادة تمويل ديون استحقت سابقا

االصدار هو اول عملية للبنان في األسواق المالية العالمية في ٢٠١٣ العادة 
تمويل ديون مستحقة.ونقل البيان عن وزير المال محمد الصفدي ارتياحه 

 في السندات 
ً
 أن «اإلقبال على اإلكتتاب، وخصوصا

ً
الى نتائج االصدار، مالحظا

الطويلة األجل، أظهر استمرار الثقة باالقتصاد اللبناني رغم الظروف الصعبة 
، واستمرار اإليمان بمستقبل لبنان رغم ضبابية المرحلة». 

ً
 وإقليميا

ً
محليا

نسناس ، فنيش ، نحاس و ايخوريست وبرو     البلد 
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«سالم» التأليف ال يعني «تمام» التكليف

مدنية الدولة والصواب الموروث

 منذ لحظة خروج اسمه من رحم المملكة 
وتيار المستقبل، أبى ابن بيروت والمصيطبة 

وابن صائب سالم إال ان يضع نصب اعين 
حكومته التي احب ان يطلق عليها «حكومة 

المصلحة الوطنية»، مهمة اقرار قانون 
انتخابي جديد يقود الى انتخابات نيابية. 

من بيت الوسط وما يمثل من سلطة آل 
الحريري اعلن سالم قبول تكليفه بتشكيل 

الحكومة فخرج بذلك من تيار الوسطية الذي 
طالما تسلح به خلفه نجيب ميقاتي.

من بيت الوسط خرج تمام من وسطية اسمه 
الذي لم يستفز احدا من الفريق اآلخر رغم 

صراحة انتمائه السياسي، ولكن على قاعدة 
ان اصواتنا في التكليف ال تعني بالضرورة 
ثقة في التأليف سارت االكثرية القديمة 

على تلك القاعدة. حتى هذه اللحظة تتوافق 
معظم اآلراء على ان سالم لم يقابل حمائم 

السالم االكثرية عند اختياره بأي بادرة 
«سالم» بل العكس فإن بيت المصيطبة لم 
يتصل بجيرانه االقربين في عين التينة او 
الضاحية الجنوبية وكذلك فعل مع جيرانه 

االبعدين في الرابية وهي مفتاح العبور الى 
االكثرية النيابية المسيحية، فلم يتواصل 

مع احد ال بالجملة وال بالمفرق. لم يرمش 
تمام حتى بغمزة سالم الى مكونات بلد 

يطمح بأن يشكل معهم حكومة مصلحة 
وطنية بل سار على منطق تأليفي جديد 

بطرح تكوينة حكومية مطعمة بوزراء 
محايدين من غير مرشحي االنتخابات ولكن 

ال تخلو اسماء بعضهم من نكهة ١٤ آذار 
وبلمسات بيت الوسط.

ولكن الى اي مدى يمكن ان ينجح الرئيس 
المكلف باستراتيجيته القائمة على عدم 

الغرق في مستنقعات التأليف وفي 
تفاصيل شياطنها الكامنة عند كل وزارة 

سواء كانت سيادية ام غير ذلك؟. وما هي 
فرص ان تحظى حكومة االمر الواقع التي 

يأمل بأن يسترق من خاللها ثقة نيابية عند 
طرح بيانها الوزاري الذي سيشكل اعالن 

بعبدا احد اهم ركائزه؟. واذا ما تجاوزت تلك 

الحكومة عقبة المجلس النيابي بعد تأييد 
١٤ آذار لها وبتنصل النائب وليد جنبالط 

من وعد قطعه للثنائي الشيعي بعدم السير 
في حكومة ال تحقق الوحدة الوطنية فما هي 

فرص حكومة سالم في العيش مع محيط 
معارض لها في الوقت الذي عجزت فيه 

حكومات سعد الحريري الجامعة لمختلف 
االطياف عن تحقيق ذلك، حتى ان نجيب 

ميقاتي لم يستطع بحكومة النأي بالنفس 
ان ينأى بنفسه عن اعين الحاسدين ولم 

يستطع الصمود امام صيبة عين سعودية 

على جنبالطية وغير ذلك من العيون 
الضاربة.

قد يكون الرئيس المكلف اخطأ عندما 
 
ً
اتخذ قراره باسكات محركاته االعالمية ظنا

منه بأنه اذا الكالم من فضة فالسكوت 
من ذهب، ولكنه يدرك في قرارة نفسه ان 

طريق السراي الحكومي الوعرة لن تفتح 
له اذا لم يدر طواحين التأليف المنصوبة 

على مفرق كل زعامة سياسية وطائفية 
في لبنان، وبالتالي فإن ال محصول وال غلة 

بغير هدير التأليف الذي مفتاحه رنين 
الهواتف وهمسات الموفدين والسفراء إال 

اذا كان الهدف من السكوت التمعن في 
 
ً
قراءة مسودة تشكيلة حكومية معدة سلفا
ال يرغب ألحد بالتشويش عليه لتتسنى له 

 اسمه على 
ً
بعدها تالوة اسمائها مضيفا

الئحة رؤساء الحكومات، فهل ستجري االمور 
على تمام؟؟؟ .

المدنية وحدها تمنع المذاهب واألقليات 
(على تنوعها وتعددها ) من االنتفاضة 
والمطالبة باالستقالل، وما اصطلح على 
تسميته عيش مشترك ، عيش واحد ، 

مناصفة ، مثالثة ، أكثرية عددية وأقلية 
نخبوية كلها عبارات تبتغي الستر لجسد 

فيه عيب ، توافق يبقي االقطاعية وحكمها 
على االقليات قائما تحت سيف العذل 

ويصبح النمو الديمغرافي شرط الدخول 
األوحد لجنة الحكم. 

مشروعيتها في أربع خصال وفعاليتها 
في ائتالف النخب ونسبية التمثيل وحق 
النقض لمنع االحتكار ومنع االدارة الذاتية 

وتحرير الفاعل. فالكرسي في فهمنا موجود 
بقوة الخشب والفاعل صانع وهو النجار. 

أما الثانية ففيدراليات وكيانات ، حدودها 
جغرافيا التطرف ، السالح فيها قوة 

والتعايش دون التالحم يبقي فرضية فرط 
الكيان أول خيار ، وطن الطوائف والطائفية 

المجتمعية فكيف الحديث عن الغاء 
الطائفية السياسية فتلك قبلها وهي علة 
لذلك المعلول. والنصوص المقروءة عنها 

كلمات طالسم مقصدها غير مفهوم.
مجتمعية الطوائف دفعت ذات مرة أمراءها 

الى اعتناق أديان غير تلك المعتنقة عند 
ميالدهم ، أمراء آل شهاب تنصروا وآل 

اللمع بعدهم من الدرزية الى المسيحية 
المارونية انتسبوا. فهل يعني ذلك أن 

التخلص منها في زماننا يستدعي تشيع 
آل الحريري وتسنن آل بري ونصرالله أم 

أن األمر بتنصر آل جنبالط وآل جعجع وآل 
عون يتوحدون في آل معروف .أخشى أن 

التخلص منها قد يدفعنا الى تقسيم البلد 
الى قائمقاميات سنية ، درزية ، ومسيحية 

وعندها يؤسس لمجلس طائفي (على 
أساس قانون أرثوذكسي) منتخب من 

الشعب يساعد كل قائمقامية في ادارة 
شؤونها. 

األمل في انتفاضة، يسوقها األحرار ضد 
األسياد ، ضد الصواب الموروث ، ضد 

الجهل المركب ، ضد من بلع فلسفة الحكم 
فشوهها وعاد فتقيأها. 

أخشى على لبنان أن يرسم في خريطة االمم 
بدماء أبنائه ، تخط ألوانه أيادي زعمائه 

ورجال دينه، هو زمان نظام الدول الكبرى 
، زمان تتراجع الوطنية فيه وتتفشى 

المتصرفية وتتسلط ديمغرافية األحجام 
وكثافة األعراق والثقافات، عالمات القيامة 

بالظهور قد بدأت ومدارس الطوائف قد 

نبتت وأبواق المذهبية في المجتمع قد 
صدحت. كيف ال أخاف على المستقبل 

والخوف حبيس النفوس والعيون شاخصة 
لناصر في الخارج ومعتصم.

العالم نهر والدولة زورق ، وكثير من 
األوطان بدأت رحلتها في ذلك النهر لكنها 
تحطمت وضاعت بين الرمال ، وقلة تجاوزت 

هذا االختبار وعاشت فأسعفت القادم من 
أجيالها وأسعدت.

المدنية حل والدمج فيها رفض للذمية 
والملة والوالية والعائلية المورثة والفصام 

، هي حق ، والحكمة في استخدامها ، 
مشعل مضاء ان حمله حليم أنار وان وضع 
بيد جاهل أحرق وما نفعله ألنفسنا يبقى 

معنا ويموت معنا وما نفعله لآلخرين يبقى 
وال يفنى ، فيا حكامنا ال تكونوا من الذين 

 ليس من كالمنا 
ً
يتكلمون بكالمنا كالما

فتواجهكم شعوبنا بصبرها وعنادها.

كرم محمد 
السكافي

في لحظة توافقية نادرة 

حصل تمام سالم، مرشح 

المملكة العربية السعودية 

بالجوهر والمضمون وسعد 

الحريري وتيار المستقبل بـ 

«مونة» آل سعود، ومرشح 

قوى ٨ آذار باالكراه، على 

 
ً
 جامعا

ً
 نيابيا

ً
١٢٤ صوتا

بدت للحظة بأنه الرئيس 

المنتظر الذي سيخرج البالد 

من عنق زجاجة االزمة 

السورية وتداعياتها االمنية 

والسياسية على الساحة 

اللبنانية.

البروتستانتينية مفتاحها 

الثورة ، والثورة حرية باطنها 

إرادة ، ظاهرها عدل ويقينها 

عيش في دولة ال يحكمها 

حزب واحد وال قائد معصوم 

وال يذوب فيها العقل مع 

الجهل في جماعة وإال 

فعدد وعديد وإحصاء لبشر 

ونفير والمسألة عندها أشبه 

بحكاية خفير يدخل مع 

 مع 
ً
الشهيق يخرج تقريرا

الزفير. موجباتها فصل وسير 

للمستقبل الذي ليس فيه 

شر (كما يدعي الماضويون) 

بل نور لكنه عن عقولهم 

محجوب.

البلد طريق السراي الحكومي الوعرة لن تفتح له اذا لم يدر طواحين التأليف 

البلد الخوف على المستقبل حبيس النفوس 

الى اي مدى يمكن ان ينجح 

الرئيس المكلف باستراتيجيته 

القائمة على عدم الغرق في 

مستنقعات التأليف؟

العالم نهر والدولة زورق

وكثير من األوطان بدأت رحلتها

في ذلك النهر لكنها تحطمت 

وضاعت بين الرمال

علي 
حالوي
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 ما نطلع في المجالت االجنبية 
ً
كثيرا

على لوائح أجمل النجمات وأفضل 
الممثالت وأكثرهن ثراء... ولكن 

 
ً
اللوائح تلك ليست بالضرورة دائما

لصالح من ترد أسماؤهم فيها. 
فأصدرت ”ستار“ االميركية الئحتها 

للنجوم الهوليووديين والعالميين 
الذي يحصدون ازدراء القراء. فنالت 
 
ً
قدت كثيرا

ُ
غوينيث بالترو التي انت

في اآلونة االخيرة بسبب كتاب الطهو 
الذي أصدرته والذي اعتبره البعض 
عالي السعر، المرتبة االولى، فكانت 
 ،

ً
النجمة الهوليوودية االكثر كرها

في حين أن آن هاثواي التي أصبحت 
 منذ فوزها 

ً
ضحية االنتقادات ايضا

بجائزة االوسكار (لعلها الغيرة!) 
جاءت في المرتبة التاسعة. تلي 

غوينيث بالترو مباشرة في الترتيب 
كريستن ستيورت، التي أضحت 

 سخط منذ فضيحتها مع مخرج 
ّ
محط

”بياض الثلج“ وخيانتها للممثل 
روبرت باتينسون. أما جنيفر لوبيز، 

ط 
ّ
المعروفة بنزواتها وطبعها المتسل
ت المرتبة الثالثة. جون ماير 

ّ
فاحتل

 من جميالت 
ً
 كبيرا

ً
الذي أبكى عددا

هوليوود مثل جنيفر أنيستون 
 كايتي بيري 

ً
وتايلور سويفت وأخيرا

 المرتبة الرابعة. أما االسماء 
ّ

استحق
التالية في الترتيب فهي: كاثرين 
هيغل، مات لوير، مادونا، جاستن 

بيبر، آن هاثواي، كريس جينير، 
كيم كارداشيان، ليان رايمز، أشتون 

كوتشر، جاي لينو، أنجلينا جولي، 
ليندسي لوهان، شيا البوف، تايلور 

سويفت، جاسي جايمس وكريس 
براون.

هوليووديون 
مكروهون

بالترو في الصدارة!

Jo
hn

 M
ay

er
 

Ju
st

in
 B

ie
be

r 

Kr
is

te
n 

St
ew

ar
t 

Je
nn

if
er

 L
op

ez
 

 Flash

توفيت المغنية الزنجبارية 
الشهيرة فاطمة بنت بركة 

المعروفة بـ“بي كيدوديه“ التي 
كانت من أولى النساء اللواتي غنين 
أمام الجمهور في زنجبار وذلك عن 
عمر فاق مئة عام. ونقل موقع ”ذا 
سيتيزن“ أنها توفيت الثلثاء في 

منزل ابن أخيها بعد معاناة طويلة 
مع المرض.

فاتن زين الدين في عالم األزياء! ”أصدقاء“ مجموعون من جديد؟

بعد أن نجحت اإلعالمية فاتن زين الدين في 
 من خالل برنامجها ”اليوم“، ها هي 

ً
البروز إعالميا

تستعد لتدخل عالم تصميم األزياء، لُتحقق حلم 
قدم فيه 

ُ
الطفولة.مشروع ”فاتن لتصميم األزياء“ ت

ذوقها الخاص، ولمستها في تصميم فساتين 
ناسب كل سيدة عصرية. فاتن التي بدأت تعمل 

ُ
ت

على تصاميم تحمل اسمها، تتلقى أصداء إيجابية 
عد له، ليكون نقلة نوعية في عالم 

ُ
على ما ت

التصميم، ُيعبر عن هوية المرأة العربية العاشقة 
لألناقة وهي مستمرة في تقديم برنامجها.

كانت جنيفر أنيستون ضيفة إلين 
ديجينيريس في برنامجها التلفزيوني. 
وخالل المقابلة، فاجأت المقدمة الجميع 

بسؤال الممثلة عن عودة مسلسل 
”أصدقاء“، بعد عشر سنوات عن توقفه. 
لم تعط أنيستون إجابة واضحة واكتفت 

بالقول ”هل أطلق ماثيو بيري هذا الخبر؟“ 
هي المرة االولى التي يجري فيها الحديث 

عن عودة المسلسل الشهير. ولكن يبقى أن 
ننتظر االيام القادمة للتأكد من صحته.
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New Releases

INTHEATERS

1269 امبير- دون 
 1269 اسباس 

04/418835 سانت ايلي 
1269 سوديكو 
صوفيل              1269

غاالكسي            1269    
01/887853 سينما سيتي 

غراند سينما     
01/209109 (ABC) أشرفية 

(ABC) ضبية         04440650        

01/738438 (كونكورد) 
06-540975 الس ساليناس 
صيدا                  07/723026

مركز معروف 
07/725001 سعد الثقافي 
01/292192 بالنيت - ابراج  

             

06/442471 طرابلس 
08/813901 ستارغايت 
01/745906 اريسكو باالس 
01/204080 سينما 

ميتروبوليس 
           

    

Amour

3069 Days

Friends With Kids

Oblivion

The Host 

Lebanese Rocket Society

The Place Beyond The Pines 

Jurassic Park 3D

G.I. Joe2:Retaliation 3D

The Call

A Lonely Place To Die

Hitchcock

Croods 3D

Olympus Has Fallen

إخراج: ميشاييل هانيكيه 
تمثيل: جان لوي ترانتينيان، إيماونيل ريفا 

أمبير صوفيل، اسباس، غاالكسي

إخراج: شيري هورمان 
تمثيل: ثوري ليندهارت، أنطونيا كامبل هيوز 

أمبير سينما سيتي

إخراج: جنيفر ويستفيلد
تمثيل: جنيفر ويستفيلد، آدم سكوت 

أمبير دون، اسباس، غاالكسي، بروميير(سوديكو)، غراند 
سينما ABC أشرفية، ضبية، سيني مول 

إخراج: جوزف كوسينسكي 
تمثيل: توم كروز، مورغان فريمان 

أمبير سينما سيتي، دون، اسباس، غاالكسي، بروميير(سوديكو)، غراند سينما ABC أشرفية، ضبية، 

كونكورد، الس ساليناس، صيدا، بالنيت أبراج، طرابلس، سيني مول 

إخراج: أندرو نيكول 
تمثيل: ساورسيه رونان، ديان كروغر 

أمبير سينما سيتي، دون، اسباس، غاالكسي، بروميير(سوديكو)، غراند سينما ABC أشرفية، ضبية، 

كونكورد، الس ساليناس، صيدا، بالنيت أبراج، طرابلس، سيني مول 

إخراج: جوانا حاجي توما، خليل جريج 
أمبير صوفيل 

إخراج: ديريك سيانفرانسي 
تمثيل: ريان غوسلينغ، إيفا مانديس 

أمبير سينما سيتي، دون، اسباس، غاالكسي، بروميير(سوديكو)، غراند سينما 

ABC أشرفية، ضبية، كونكورد، الس ساليناس، صيدا، بالنيت أبراج، سيني مول 

إخراج: ستيفن سبيلبرغ 
تمثيل: سام نيل، لورا ديرن 

أمبير دون، اسباس، غاالكسي، بروميير(سوديكو)، غراند 
سينما كونكورد

إخراج: جون أم تشو
تمثيل: دواين جونسون، شانينغ تاتوم 

أمبير سينما سيتي، غاالكسي، غراند سينما ABC أشرفية، ضبية، 

كونكورد، صيدا، بالنيت أبراج، طرابلس، سيني مول 

إخراج: براد أندرسون 
تمثيل: هالي بيري، أبيغيل بريسلن 

أمبير سينما سيتي، دون، اسباس، غاالكسي، بروميير(سوديكو)، غراند سينما ABC أشرفية، ضبية، 

كونكورد، الس ساليناس، صيدا، بالنيت أبراج، طرابلس، سيني مول 

إخراج: جوليان جيلبي
تمثيل: أليك نيومان، ميليسا جورج 

أمبير دون، اسباس، غاالكسي، بروميير(سوديكو)

إخراج: ساشا جيرفاسي 
تمثيل: أنطوني هوبكنز، هيلين ميرن 

أمبير بروميير(سوديكو)، غاالكسي، سيني مول 

إخراج: كيرك دي ميكو، كريس ساندرز 
أصوات: نيكوالس كايدج، ريان رينولدز

 ABC أمبير سينما سيتي، دون، اسباس، غاالكسي، غراند سينما

أشرفية، ضبية، كونكورد، صيدا، طرابلس، سيني مول

إخراج: أنطوان فوكوا 
تمثيل: مورغان فريمان، جيرارد باتلر 

أمبير سينما سيتي، دون، بروميير(سوديكو)، اسباس، غراند سينما ABC أشرفية، 

ضبية، كونكورد، بالنيت أبراج، سيني مول 

درامي (127 دقيقة) 

درامي (111 دقيقة) 

كوميدي (107 دقائق) 

حركة (126 دقيقة) 

حركة (125 دقيقة) 

وثائقي (93 دقيقة) 

درامي (140 دقيقة) 

مغامرات (127 دقيقة) 

حركة (110 دقائق)

ثريلر (94 دقيقة) 

حركة (99 دقيقة) 

سيرة (98 دقيقة) 

تحريك (98 دقيقة) 

حركة (120 دقيقة) 

Still Showing

Betroit
إخراج: عادل سرحان 

تمثيل: حسن فرحات، دارين حمزة
أمبير غاالكسي، بالنيت أبراج 

درامي (105 دقائق) 

الكشف عن تشكيلة ”كان“ ٢٠١٣: أسماء بارزة وامرأة واحدة

في كلمة رئيس المهرجان جيل 
جاكوب، خالل المؤتمر الصحافي 
علنت فيه الئحة االفالم، قال: 

ُ
الذي أ

 موقف، 
ً
”خلف الواجهة، هناك أيضا

يؤمن استمرارية المؤسسة، وذلك 
على مر العقود. هذا الخط الذي 
أحــرص على اتباعه، يظهر لنا أن 
المهرجان هو المنزل الــذي يأتي 
المعرضون للخطر  لفنانون  ا ليه  ا
ليختبئوا (...) لم أعد أذكــر جميع 
االسماء التي أتت من أوروبا الشرقية 
وآسيا والشرق االوسط، ولكن عندما 
ندعوهم، حتى لو كان ذلك بعد زمن 
طويل، فحرارة صداقتهم شاهدة 
على اعترافهم بالجميل. لطالما كان 

قبل نحو شهر على انطالق أشهر 

تظاهرة سينمائية في العالم، 

كشفت إدارة مهرجان ”كان“ 

أمس عن التشكيلة الرسمية 

لألفالم المتنافسة على السعفة 

الذهبية والتي ستشكل المادة 

االساسية في الحدث الذي 

 أن 
ً
يبدأ في ١٥ أيار القادم، علما

ستيفن سبيلبرغ يترأس لجنة 

التحكيم هذا العام . 

ساندرا الخوري 

sandraelkhoury@albaladonline.com 

 أمامهم، وأمام غيرهم“. 
ً
بابنا مفتوحا

في هذا الصدد، يقّدم المهرجان 
 يضّم 

ً
على هامش االفالم، معرضا

نحو ٨٠ رسمة فكاهية تتعلق بأفالم 
طبعت صناعة السينما ومخرجين 
وبيرغمان  فيليني  يــن مثل  ز ر ــا ب

وسبيلبرغ وهانيكيه.

مسابقة رسمية 
شفت 

ُ
تقّدم الئحة االفالم التي ك

ــذه االبـــواب  الــبــارحــة نــبــذة عــن ه
 ، لم لعا ا سينما  م  مـــا أ عة  لمشر ا
وتضّم مجموعة من االسماء التي 
 الذهاب الى 

ً
بات بعضها معتادا

الكروازيت. فنجد بين تلك االسماء 
االخوين إيثان وجويل كوين اللذين 
حضرا العام ٢٠٠٧ الى ”كان“ من 
أجل فيلمهما ”ال بالد للمسنين“ 
درج آنذاك ضمن الئحة االفالم 

ُ
الذي أ

المتسابقة على السعفة الذهبية. 
هذا العام، يعودان مع فيلمهما 
الجديد ”داخـــل لوين دايفس“ 
 للسعفة الذهبية. 

ً
المرشح أيضا

من بين االسماء السينمائية البارزة 
كذلك نجد المخرج الفرنسي فرانسوا 
أوزون الذي يدخل فيلمه الجديد 
”شابة وجميلة“ المنافسة كذلك. 
اما بالنسبة الى رومان بوالنسكي، 

فيستضيفه المهرجان هذا العام 
مــن أجــل فيلم داخــل المسابقة 
”فينويس مع الفرو“ وآخــر خارج 
المسابقة مع ”نهاية أسبوع بطل“. 
لم تمض بضعة أشهر على اختيار 
فيلم ستيفن سودربورغ ”تأثيرات 
جانبية“ ضمن المسابقة الرسمية 
في مهرجان برلين االخير، حتى بدأ 
 
ً
المخرج االميركي يستعد مجددا
للذهاب الــى كــان هــذه المرة مع 
فيلم ”خلف الشمعدان“ ليتنافس 
بفضله على السعفة الذهبية مع 
أســمــاء أخـــرى. المخرج الفرنسي 
للطيف  ا عبد  الصـــل  ا لتونسي  ا
 جوائز 

ً
ــذي حــاز مـــرارا كشيش، ال

”ســيــزار“ ألعماله السابقة، يجد 
نفسه هذا العام ضمن التشكيلة 

الرسمية مع ”حياة أديل“. 
نيكوالس  لـــى  ا  

ً
ــا ــض ي أ نشير 

ــذي حــاز جائزة  ويندينغ ريفن ال
أفضل مخرج قبل عامين ويعود 
مع ”وحده الله يسامح“، وجايمس 
غراي الذي يأتي مع ”المهاجر“. نرى 
صاحب ”انفصال“ المخرج االيراني 
 ضمن 

ً
أصغر فــارهــادي هو أيضا

المسابقة الرسمية مع ”الماضي“. 
مــن جهة أخـــرى، وبعد الجدل 
الــذي أثير الــعــام الماضي حول 
النسائية  ء  لتام لألسما ا الغياب 
نجحت   ، لرسمية ا لتشكيلة  ا من 
فاليريا بروني تيديسكي، الشقيقة 
الكبرى لكارال بروني، في أن تتسلل 
 
ً
الى الالئحة الى جانب الـ١٩ مخرجا
ــن هــذه السنة مــع فيلم  ــري اآلخ
 ان امرأة 

ً
”قصر في إيطاليا“، علما

واحدة استطاعت أن تفوز بالسعفة 
الذهبية في تاريخ المهرجان وهي 
جاين كامبيون عن فيلم ”درس 
١٩٩٣). االخيرة ترأس  البيانو“ (
في هذه الدورة لجنة تحكيم فئة 
بقة  مسا و  “ ن سيو ا ند سينيفو ”

االفالم القصيرة. 

«فئة ما» 
 أن فيلم باز 

ً
اصــبــح مــعــروفــا

لورمان الجديد ”غاتسبي الرائع“ 
سيفتتح الدورة الـ٦٦ للمهرجان، 
كما أن فيلم جيروم سال ”زولو“ 
لختام، وكالهما  ا سُيعرض في 
خارج المسابقة. أما في ما يتعلق 
بفئة ”نــظــرة مــا“ التي يترأس 
لجنة تحكيمها هذا العام توماس 
 أهمية 

ّ
لتي ال تقل وا فينتربرغ 

 عن االفالم المعروضة ضمن 
ً
أحيانا

فسُتفتتح   ، لرسمية ا بقة  لمسا ا
بفيلم صوفيا كوبوال ”ذا بلينغ 
رينغ“ الذي يجرى الحديث عنه 
 فيلم 

ً
منذ مدة. تضّم الالئحة أيضا

لفلسطيني  ا لهولندي  ا لمخرج  ا
االصل هاني أبو اسعد ”عمر“.

جيل جاكوب وتييري فريمو (رئيس ومندوب المهرجان) أمس وخلفهما ملصق الدورة ٦٦  
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معرض لرابح جائزة بنك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي

بيبلوس معرض  بــنــك  فــتــتــح  ا
Urban Landscapes للمصور دوري 
يونس، الحائز جائزة بنك بيبلوس 
للتصوير الفوتوغرافي للعام ٢٠١٢، 
في المقر الرئيسي لبنك بيبلوس في 
األشرفية. وقد حضر افتتاح المعرض 
مصورون معروفون، وهواة تصوير، 
ومهتمون بالفن، وزبائن بنك بيبلوس، 
وممثلو وســائــل اإلعـــالم. يتضمن 
 
ً
المعرض عشرين صورة تكتنز تعبيرا

 عن الحياة الحضرية.
ً
 جديدا

ً
فنيا

ولفتت نــدى الــطــويــل، مديرة 
ــالم في مجموعة بنك  مديرية اإلع
بيبلوس الى ”أن بنك بيبلوس يلتزم 
لترويج  لفنانين الشباب وا ا دعــم 
ألعمال المصورين الصاعدين. وقد 

لــحــاق دوري يونس  إ حرصنا على 
بيبلوس  بنك  بجائزة  ه  ــوز ف عقب 
مج  نا ببر في  ا غر تو لفو ا ير  للتصو
تدريبي مخصص لــه ومــمــول من 
لمصرف، بهدف مساعدته على  ا
اإلعداد لمعرضه األول الذي يترافق 
مع إصدار كتيب خاص بصوره، األمر 
 على إطالق 

ً
الــذي سيشجعه أيضا

مسيرته المهنية.“
أما باسكال أوديل، المدير الفني 
لـــ“مــعــرض بــيــروت للفن“ فقال: 
”جماليات الصور ليست ذات أهمية 
يمكن  ما يهم هو كيف  قصوى. 
أن تؤثر على حواس اإلنسان وبأي 

سهولة يمكن أن يفسرها“.
مــن جهته، قــال دوري يونس: 
للفوز  لمنافسة  ا ”تجربتي خــالل 
بجائزة بنك بيبلوس كانت مفيدة 
للغاية حيث ان المصرف أتاح لي 

فرصة تطوير عملي وتعزيز مسيرتي 
لفوتوغرافي. وإن  ا التصوير  فــي 
مسابقات كهذه تساعد على إعادة 
إحياء اإلبداع بين الفنانين الشباب“.
 Urban مــــعــــرض  يـــشـــكـــل 
 إلطالق الدعوة 

ً
Landscapes فرصة

لتقديم الطلبات للمشاركة في جائزة 
بنك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي 
للعام ٢٠١٣، والتي ستعلن نتائجها 
في اليوم األخير لـ“معرض بيروت 

للفن“، في ٢٢ أيلول ٢٠١٣. 
يستمر الــمــعــرض الـــذي تولى 
”معرض بيروت للفن“ تنسيقه، حتى 
يوم األحد الواقع فيه ٢١ نيسان٢٠١٣ 
. ويفتح أبوابه للزوار من الخامسة من 
بعد الظهر إلى التاسعة مساًء خالل 
 إلى 

ً
أيام األسبوع، ومن العاشرة صباحا

الثالثة من بعد الظهر خالل نهاية 
األسبوع.

صدى البلد

ق بجوائز االبتكار في ”هوريكا“
ّ
روتانا تتأل

قت ”روتانا“، الشركة 
ّ
تأل

الرائدة في إدارة الفنادق 
في الشرق األوسط وافريقيا، 

بمراتب جديدة قّيمة 
حصدتها في النسخة 
العشرين من معرض 

”هوريكا“ ٢٠١٣، الملتقى 
السنوي االقليمي لقطاع 

الضيافة والصناعات الغذائية. 
اذ حصد طهاة ”روتانا“ جوائز 

عّدة ممّيزة بعد مشاركتهم 
في مباريات متنوعة في مجال 

الطهو، ما يعكس تحليهم 
بقيم االبتكار وبمواهب رفيعة 

المستوى.
وشارك في المباراة ثمانية 
طهاة من فنادق ”روتانا“ 

الثالثة في لبنان، ”جفينور 
روتانا“ و“روشة أرجان من 

روتانا“ و“تمار روتانا“. وعملوا 
جميعهم على تحضير أطباق 

مبتكرة، تنوعت بين الحلوى 
والسندويشات وباإلضافة الى 
المازات والمأكوالت اللبنانية. 

وقد اختارت لجنة التحكيم 
المؤلفة من مجموعة خبراء 

عالميين، أفضل الطهاة 
للعام ٢٠١٣ الذين تمّيزوا 

بابتكاراتهم وبالسرعة 
وبجمالية األطباق. وبذلك نال 
 من نضال عريضي وكفاح 

ّ
كل

موفق وهاني يونس ثالث 
ميداليات برونزية عن فئات 

”الحلوى“ و“أطباق األسماك 

الباردة“ و“السندويشات“، 
 من محمد ناصر 

ّ
وحاز كل

وسميرة عودة وشادي كريكر 
على شهادات تقدير عن 

فئات ”تحضير طبق لبناني“ 
و“تحضير ستة أطباق متنوعة 

لقائمة العشاء“. 

مجموعة من المطاعم
وأشار نائب الرئيس اإلقليمي 
لروتانا في عَمان ولبنان وقطر 

والبحرين والكويت جوزيف 
كوبا الى ”أن هوريكا يتمّيز 

باحتضان مجموعة واسعة من 
المطاعم والعالمات التجارية، 

 بهذه 
ً
لذلك نحن فخورون جدا

المشاركة القّيمة“. وقال: 

”إن تحقيق طهاة روتانا هذه 
النتائج، يعكس المستوى 

الرفيع لخدمتنا المرموقة 
 في ما يخص قطاع 

ً
خصوصا

المأكوالت والمشروبات. وهذا 
ما يؤكد من جديد دورنا الفاعل 

في رسم المالمح المستقبلية 
لقطاع الضيافة السريع 

التطور“. 
يشار الى ان روتانا تشارك 

 في ”هوريكا“، وذلك 
ً
سنويا

عبر رعايتها الرسمّية للحدث 
وعبر مشاركة طهاتها في 

مباريات الطهو. يضّم المعرض 
أكثر من ٣٨٥ شركة ووكالة 

عاملة في قطاع السياحة 
والمأكوالت.

صورة تذكارية بعد افتتاح معرض «هوريكا ٢٠١٣»  البلد
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ضبيه

 Cénacle de La «ية النور
ّ
مت جمعية «عل

ّ
نظ

Lumière  للسنة السادسة على التوالي حفلة 
موسيقية غنائية روحية في قصر المؤتمرات في 

الضبيه. يعود ريعها إلى دعم مهمة الجمعية في 
التوعية حول خطورة تعاطي المخدرات باإلضافة 

إلى تقديم العالج للمدمنين. وقد حمل حفل هذه 
السنة عنوان Moving Mountains في مبادرٍة 

ز الضوء على نعمة اإليمان التي هي في صلب 
ّ
ترك

كل تغييٍر إيجابي وحافز لحياة أفضل.

دانييال وليزا عيد، ثريا وديع

لين طحيني، ديان قصاب، كريستيل خوري

فانيسا مارون، ريتا سويديرين معكرون، جوانا حداد، ليا عبد الكريم

إليان وماريتا خوري

يارا وأنطوني مقصود
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Diageo تعيد إحياء األجواء الكالسيكّية

مرة جديدة يثبت لبنان أنه أرض المواهب وهذه 

المرة من خالل السقاة Bar Tenders الذين قدموا 

أفضل ما لديهم في مسابقٍة امتزج فيها اإلبداع 

وتجسد في خلطاٍت خاصة من صنع أياٍد لبنانية 

 .Diageo وبتوقيع

 jessymaamary@albaladonline.comجيسيكا معماري

تصوير: فضل عيتاني 

قته 
ّ
إثر النجاح الباهر الذي حق

ــة االولـــــى مـــن مسابقة ــول ــج ال
Diageo World Class التي 
شــهــدت مــواجــهــة بــيــن أفضل 
الّسقاة في لبنان، عاد هذا البرنامج 
Retro Chic في  ـــ ــال لالحتفال ب
ــم الخبيران  ــّي ــس“. وق ــري ــاب ”ك
العالمّيان سالفاتوري كاالبريزي 
وإريك لورينكز براعة المتسابقين 
ـــراز نكهات  ومــهــاراتــهــم فــي إب
الماركات الفاخرة من مجموعات 

Diageo الغنّية.

معلم بارز 
مه 

ّ
لــــذي تنظ ا إّن األســـبـــوع 

 DIAGEO RESERVE WORLD
CLASS معلم بارز من معالم صناعة 
حّدد 

ُ
المشروبات الروحية الفاخرة ت

جاهات الرائدة في 
ّ
من خالله االت

ر  بتكا ا لكحول، يتّم فيه  ا مــزج 

أفضل تجارب احتساء المشروبات، 
واالرتــقــاء بحرفة الــســاقــي إلى 
االحــتــراف والعالمّية. يتمحور 
هذا األسبوع حول برنامج تدريب 
عالمّي واستثنائي يتناول مهارات 
لمّية  عا لساقي وينشئ منّصة  ا
تستكشف وتبرز من خاللها أفضل 
المواهب من بين سقاة بارزين من 

أصقاع العالم كافة. 
هـــذا الــعــام، حــظــي الــّســقــاة 
بفرصة إعادة إحياء الكوكتيالت 
ء  ــالل إضفا مــن خ لكالسيكّية  ا
لــمــســتــهــم الـــعـــصـــرّيـــة على 
ابتكاراتهم. وقد تمّيزت أجواء 
الّسهرة بالّرقّي واألناقة، فعكست 
لــتــي تسعى  ا لــفــخــامــة  ا لمسة 
 

ّ
Diageo دائًما إلضفائها على كل

مه. 
ّ
حدث تنظ

ــي هــذا المضمار، أكــد جو  وف
ال الّسفير اإلقليمي لماركات 

ّ
نــز

ReserveDiageo الفاخرة ”أنه 
 Retro Chicقــد تبدو مــســابــقــة
بسيطة، إّنما تعيد إلى الّساحة 
مبادئ إعداد مشروبات الكوكتيل 
ة. إّنه في الواقع تحدٍّ يجمع 

ّ
كاف

بين المهارة، والمعرفة، واإلبداع 
 Diageo في استخدام ماركات
الفاخرة مع الحرص على إبراز نكهة 
المشروب الّروحي األساسّي من 
 

ّ
خالل المكّونات التي يختارها كل

متسابق“. 
ولفت الــى أن ”هــذا البرنامج 
العالمي انطلق منذ ثالث سنوات 
ــت، حيث  ــوق وبـــدأ يتطور مــع ال
، ويكمن 

ً
يشترك فيه نحو ٤٣ بلدا

الهدف منه في تنمية ثقافة الـ
Bartenders من خالل الكوكتيالت 
لــمــواد التي  التي يبتكرونها وا
تستعمل وفّن مزجها مع بعضها 
البعض“. وأشــار الــى أن أهمية 
 

ّ
كل ة  ر مع مها تتجلى  نامج  لبر ا
Bartender حول قدرته على مزج 
المشروبات الروحية من دون أن 
يمحو نكهتها المتميزة ويحافظ 
بالتالي على طبيعتها“. وشدد على 

 عالميين 
ً
أن الحدث يحتضن حكاما

ل  لمجا ا ا  هـــذ ــي  ف مين  مخضر
فيمّدون المتسابقين بالنصائح 
الجوهرية لالرتقاء بتلك المهنة 
الى أعلى المستويات“. واعتبر ”أّن 

هذا الحدث يعمل على نقل ظاهرة 
الـbartender من مجّرد هواية الى 
مهنة ترتكز على شروط أساسّية“، 
 أن ”الهدف من مسابقة 

ً
مؤكدا

World Class يتجلى من خالل 
تقييم كافة المهارات المطلوبة من 
السقاة العصريين من خالل دورات 
 . ملة متكا ت  بقا ومسا يبية  تدر
وستقوم Diageo بتحديد أفضل 
ساقيين في كل فئة قبل اختيار 
الفائز الــذي سيمثل لبنان على 

المستوى الدولي العالمي“. 
 متباٍر نحو 

ّ
وقـــال: ”لــدى كــل

١٠ دقائق لتحضير البار الخاّص 
بــه وحــوالــى ٦ دقــائــق لتحضير 
الكوكتيل وتفسيره أمــام لجنة 
مــا الفائز  أ التحكيم والجمهور. 
 في 

ً
٤٢ بلدا ل لبنان ضمن 

ّ
فيمث

مباراة تجرى هذا العام في جنوب 
فرنسا وجنوب اسبانيا“. وشدد 
على ”أن المتسابقين هم لبنانيون 

أو أجانب يعملون في لبنان“. 

ولفت الى ضرورة التوعية حول 
بطريقة  لكحول  ا ول  تنا كيفية 
معينة وبكمية محدودة واالنتباه 
ناهيك عن  لقيادة  ا من مخاطر 
أهمية شرب المياه مع الكحول 
للتخفيف من حدته في الجسم“. 
نضّم  ا  ، بقة لمسا ا ية  نها في 
إليو عويس من ”ماد“ وسيبو تاتو 
من ”أيريس الونج“ إلى الفائزين 
بمسابقة Bar Chef التي تمحورت 
حول ابتكار المشروبات المستوحاة 
من وصفات أهّم الطهاة العالمّيين، 
ليشاركوا جميعهم في النهائّيات 
التي ستقام في حزيران بهدف 
ـــالن عــن الــفــائــز. وسيحظى  اإلع
بــح المرحلة النهائّية بفرصة  را
 World المشاركة في مسابقة 
Class العالمّية التي ستضّم أهّم 

وأشهر الّسقاة في العالم.

¶¶ يحظى رابح المرحلة النهائّية بفرصة
 المشاركة في مسابقة World Class العالمّية

 التي ستضّم أهّم وأشهر الّسقاة في العالم
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الكلمات المتقاطعة

SUDOKU مستوى صعب

مالحظة :  بعد حل شبكة الكلمات السحرية، على القارئ أخذ الحرف األول من كل كلمة (صحيحة وليست مبعثرة ) في خمسة المربعات األفقية وجمعها بالتسلسل من اليمين الى 
اليسار لتشكيل كلمة. هناك خط واحد فقط أفقي ( أي ٥ مربعات أفقية ) إذا جمعت األحرف األولى للكلمات تؤلف هذه الكلمة، وهذه الكلمة إما موجودة في خط " A  "  أو  "  B  " أو  

" C "  أو " D "  أو "  E ".      الكلمة هي:   مدينة ايطالية

الكلمات السحرية

حلول العدد السابق

عموديًاأفقيًا
١ - ممثلة فرنسية (صاحبة الصورة) 

- ثغر.

٢ - ما يكون لإلنسان من احترام 

وكرامة وتقدير - اسوّد.

٣ - مناص - دولة أميركية.

٤ - شتم - حاجز - أحسن الثناء 

على.

 بالنعمة فكفرها - دولة 
َّ

ف
َ
٥ - اسَتخ

اوروبية - خاصتي.

٦ - مدينة فلسطينية - بارك بفرح.

٧ - نقيض حالل - رايات وبيارق.

٨ - ينتزعه من أصله - نفير.

٩ - أحد الوالدين - حرف عطف - 

نشاهده.

١٠ - أحــرف متشابهة - تدقيق 

النظر في - صرخة باألجنبية.

- كاتب وفيلسوف  لباس   -  ١١

وشاعر انكليزي راحل.

١٢ - من مؤلفات األديب المصري 

الراحل نجيب محفوظ - ما يتبع الشيء 

- أمر فظيع.

١٣ - أعطاه باليد - ينمو على أغصان 

الشجر - احدى جمهوريات روسيا.

١٤ - مدينة يمنية - فنانة مصرية.

١ ــ من علماء الكيمياء العرب - حرم 

ر.
ّ
وحظ

٢ - فنانة سعودية - قائد عربي فتح 

األندلس وقاد أولى الجيوش اإلسالمية 

التي دخلت شبه جزيرة أيبيريا.

٣ - فــأس عظيمة - كل ما يلبس 

من قميص أو نحوه - امبراطور روماني 

اشتهر بفظائعه.

٤ - خراب - بريق - عائلة.

٥ - جامعة أميركية شهيرة - اصل 

البناء - ضمير منفصل - والدتها.

٦ - تكاتب - أداة استثناء.

٧ - سّد الحفرة - غير محبوب.

 - إناء كبير - جرذ باألجنبية.
ّ

٨ - يشق

٩ - حرف هجاء - ثأر لنفسه.

١٠ - مقدار من الزمن - يخاف ويحذر 

- خدم الدعوة أو الضيافة.

١١ - يــعــارضــون - عاصمة دولــة 

أوروبية.

للتوجع   - - النسيب  ١٢ - عسكر 

والشكوى.

١٣ - نوتة موسيقية - فك العقدة - 

ْحُم السميُن.
َّ

الش

١٤ - وهب - يصلحه (البناء) - سمين.
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: يسعى الشريك الى كسب ثقتك 
ً
عاطفيا

ويحاول ان يبرهن عن صدق نواياه. تعاطف 
: تتعمق في درس مشاريع 

ً
مع «االسد». مهنيا

 :
ً
كي ال تكون محط سخرية اذا فشلت. صحيا

لن تكون مرتاحا الى وضعك الصحي. 

: تتشاركان اوقاتا رومنسية ولكن 
ً
عاطفيا

احــذر من رغبات الشريك التي ليس لها 
: تعالج 

ً
حدود. تعاطف مع «القوس». مهنيا

احــد اصحاب  مشكلة قائمة بينك وبين 
: تتمتع 

ً
المؤسسة التي تعمل بها. صحيا

بتأثير الفلك وتعيش يوما هنيئا وهادئا. 

: تثار حولك عواصف واعاصير اعجابا 
ً
عاطفيا

بجاذبيتك التي ال تقاوم ابدا. تعاطف مع 
: يمكنك االتكال اليوم 

ً
«الميزان». مهنيا

على اقاربك لمساعدتك في اكمال اعمالك. 
: عليك االنتباه من ضغط الدم بسبب 

ً
صحيا

التشنجات العصبية. 

: تقع في شباك شخص كان يخطط 
ً
عاطفيا

مع  تعاطف  اليقاعك.  ة طويلة  فتر منذ 
: تتخلى عن تنفيذ بعض 

ً
«االســد». مهنيا

: تفيدك 
ً
مشاريعك لظروف قاهرة. صحيا

ليك  ا لتي تقوم بها وتعيد  ا لنشاطات  ا
الحيوية. 

: تدخل في مشاجرة مع الشريك 
ً
عاطفيا

لــتــبــذيــرك الــمــال وعــــدم التفكير في 
 :

ً
مستقبلكما. تعاطف مع «السرطان». مهنيا

لن تعرف أي مشكلة مهنية ويكون كل 
: تعتمد كل الوسائل 

ً
شيء سهال. صحيا

لمقاومة االمراض. 

ليك كان  ا : تلتقي بوجه محبب 
ً
عاطفيا

قد غاب عنك لفترة طويلة بداعي السفر. 
: تحث زمالءك 

ً
تعاطف مع «العذراء». مهنيا

ــاءك لمشاركتك في اعــادة تنظيم  ورؤس
: تقوم بتمارين رياضية 

ً
كل االعمال.صحيا

الستعادة نشاطك. 

: تجد نفسك متواضعا وتبتعد عن 
ً
عاطفيا

االساليب الدنيئة في تعاملك مع الشريك. 
: تتمكن من 

ً
ــد». مهنيا تعاطف مع «االس

توظيف اموالك واستثمارها في مشاريع 
: انتبه من مشاكل الهضم 

ً
مفيدة.صحيا

واوجاع المعدة. 

: كي تتمكن من العيش بسالم مع 
ً
عاطفيا

الشريك من االفضل االبتعاد عن المحيطين 
: تستفيد من 

ً
بك. تعاطف مع «الدلو». مهنيا

اخطاء غيرك وتقوم بما كنت تسعى اليه. 
: ال تكثر من االطعمة الدهنية التي 

ً
صحيا

تسبب لك مشاكل صحية. 

: الشريك يستحق منك كل اهتمام 
ً
عاطفيا

وتقدير فهو يحترم مواقفك وآراءك. تعاطف 
: ال تعتمد على مساعدة 

ً
مع «الجوزاء». مهنيا

اصحابك ألنهم سيغدرون بك في العمل. 
: تعتني بنفسك وتبتعد عن اشعة 

ً
صحيا

الشمس. 

: تنفر من الشخص اللجوج الذي يلح 
ً
عاطفيا

دائما على رأسك من اجل الزواج به. تعاطف 
 : تنال نصيبك من االرباح 

ً
مع «الحوت». مهنيا

: خفف 
ً
وتكون منصفا مع شركائك. صحيا

قليال من شرب القهوة ألنها تؤذيك. 

: تبدو قلقا بعض الشيء بسبب االخبار 
ً
عاطفيا

التي وصلتك عن الشريك وارتباطه بشخص 
: ال تثير 

ً
آخر. تعاطف مع «الحوت». مهنيا

أي ضجة في العمل اذا لم تنل زيادة على 
: تقوم بما يريح نفسيتك 

ً
معاشك. صحيا

ويهدئ اعصابك. 

: بفضل كالمك الجميل تستطيع 
ً
عاطفيا

اقناع الشريك بكل ما تفكر به . تعاطف مع 
: تكافأ على كل الجهود 

ً
«الميزان». مهنيا

التي قمت بها خالل سنوات الخدمة في 
: تحتفظ بهدوء االعصاب رغم 

ً
عملك. صحيا

ما تواجهه من استفزازات. 

الثور

الجوزاء

السرطان

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
١٩ شباط - ٢٠ آذار

٢٠ كانون٢ - ١٨ شباط

٢١ كانون١ - ١٩ كانون٢

٢٢ تشرين٢ - ٢٠ كانون١

٢٤ تشرين١ - ٢١ تشرين٢

٢٣ أيلول - ٢٣ تشرين١

٢٣ آب - ٢٢ أيلول

٢٣ تموز - ٢٢ آب

٢٢ حزيران - ٢٢ تموز

٢١ أيار - ٢١حزيران

٢١ نيسان - ٢٠ أيار

الحمل
٢١ آذار- ٢٠ نيسان

أنت والفلك

 ١ - شّدة.
٢ - من أدوات الحداد.

.
ً
٣ - توقف عن العمل احتجاجا

٤ - غّدة صماء تقع في يسار البطن.
٥ - انتساب الى عائلة بالزواج.

٦ - توافق.
٧ - عدم االهتداء الى السبيل.

٨ - أحياء وديار.
٩ - اثر يحدثه سبب ما في الفكر.
١٠ - خال من البساطة الطبيعية.

١١ - ارهق بتدابير عنف وتعسف.
١٢ - قالدة.

١٣ - قطعة ضيقة من البحر بين أرضين.
١٤ - طريقة في السلوك تعتمد على 

التزهد والتقشف.
١٥ - معدن ابيض شديد الليونة.

١٦ - متوسل ومبتهل.
١٧ - ازالة ما بين شخصين من خالف.

١٨ - اثقل وانهك.
١٩ - قلة وزهادة.

٢٠ - ال يكشف عن نيته وال عن شعوره 
الحقيقي.

٢١ - شرك ينصب للصيد.
٢٢ - مدينة فرنسية.

٢٣ - انصراف كلي على الدرس.
٢٤ - قنص.

٢٥ - متمكن من المعرفة وراسخ فيها.

مدينة ايطالية
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وفيات اعالنات رسمية

تبليغ قضائي 
لبنان  من رئيس محكمة بداية جبل 
الرابعة في بعبدا القاضي رين مطر 
تقدم المستدعي شربل مارون فارس 
2013 يطلب فيه  /4310 باالستدعاء 
شطب اشارة حجز احتياطي يومي 1260 
تاريخ 1983/12/27 حجز احتياطي رقم 
983/151 صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 
من طالب الحجز طعمه رومانوس طعمه 
ضد المحجوز عليه فؤاد  زيدان ابي نادر 
بملفه عن العقار 11/2240/سن الفيل.

كل من له اعتراض يستطيع التقدم 
به امام قلم هذه المحكمة خالل مهلة 

عشرون يوما من تاريخ النشر. 
رئيس القلم جمانة المصري عويدات 

فقرة حكمية 
المجهول محل  تبلغ ل محسن عبود 
االقامة. صادر عن حضرة قاضي االمور 
المستعجلة في بعبدا – الرئيس حسن 

حمدان. 
2013 صــدر حكم في  /3 /19 بتاريخ 
2012 المقدمة  /237 ــم  ــدعــوى رق ال
بوجهك وبوجه حبيب جابر من روجيه 
صروف سجل بالرقم 2013/101  قضى 
بالزامك وبالزام المدعى عليه اآلخر باخالء 
العقارات ذات االرقام /1734/ و /1739/ 
و /1740/ و /2050/ و /2051/ و /2053/ 
من منطقة الحدث العقارية وتسليمها 
الى المدعي شاغرة من اي شاغل فورا 

ودون اية مهلة. 
تسري المهل القانونية ابتداء من اليوم 

الذي يلي النشر. 
المساعد القضائي 
طارق عويدات 

اعالن بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2007/1077
طالب التنفيذ: حسن الشرقاوي وكيله 

المحامي حسام شمس الدين 
المنفذ عليه: محمد نور الدين الموسوي 

وكيله المحامي علي حسين 
السند التنفيذي: مخالصة ديون المبلغ 
المطالب به هو /65000/د.أ. عدا اللواحق 

والفوائد. 
تاريخ قرار الحجز: 2011/7/12

تاريخ تسجيله: 2012/3/5
المطروح للبيع: اوال: 2400 سهم من 

العقار c/16/23 الشياح: 
مدخل وممر وصالون وطعام وجلوس و 
3 غرف ومطبخ و (3) حمامات وشرفات 
(2) طابق 2 افراز بالمحضر الفني رقم 
96/1203 ولدى الكشف تبين ان بالط 
ارض الصالون والطعام رخام والحمامات 
والمطبخ سيراميك تقيم في المنزل 
زوجــة المنفذ عليه. يشترك بملكية 
الحقين المختلفين رقم 1 و c  3 وعلى 
كل ما ورد عليهما – خاضع لنظام ملكية 
الطوابق ايداع تعويض وقرار وضع يد 
راجع القسم 1 – ضريبة تحسين واقع 

قسم 1
مساحته: 134/م2 تقريبا.

حدوده: غربا 22 وشرقا امالك عامة 24 
وشماال 22 امالك عامة وجنوبا 12 و 16.
لــطــرح:  ا أ.  د. /134000 / لتخمين:  ا

/80400/د.أ. 
 C/4/23 ثانيا: 2400 سهم من العقار
الشياح: محل طابق ارضــي بالمحضر 
الفني رقم 96/1202 ولــدى الكشف 
تبين انه محل لبيع االلبسة مضموم الى 
القسم الكائن بجانبه لجهة اليسار يوجد 

فيه مستأجر – نفس الوقوعات اعاله. 
مساحته: 25 م2 تقريبا. 

حدوده: غربا 22 وشرقا امالك عامة 24 
وشماال 22 امالك عامة وجنوبا 12 و 16

لــطــرح:  ا  – أ.  د. /87500 / لتخمين:  ا
/52500/د.أ.

تاريخ ومكان المزايدة: تحدد موعد 

الــمــزايــدة نهار الثالثاء الــواقــع فيه 
2013/5/7 الساعة الحادية عشرة امام 
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل 

بعبدا المبنى الجديد. 
المزايدة: على الراغب بالشراء وقبل 
المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن 
الطرح في صندوق الخزينة او مصرف 
مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا 
او تقديم كفالة مصرفية ضامنة تضمن 
المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق 
الدائرة، كما عليه وبخالل ثالثة ايام من 
تاريخ صدور قرار االحالة ايداع الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بالعشر على 
مسؤوليته كما عليه وبخالل عشرين يوما 
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة 5% 

والتسجيل. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

اعالن انذار 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه الى المنفذ عليها روز عبيدو رزق 
الله المجهولة محل االقامة 

تنذرك هذه الدائرة سندا للمادة 408 
و 409 محاكمات مدنية بالحضور اليها 
لتسلم االنذار التنفيذي في المعاملة 
رقم 2013/352 المتكونة بينك وبين 
رزق عبيدو رزق الله بخالل /30/ يوما من 
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار 
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقاما 
مختارا تتبلغين بواسطته كل االوراق 
الموجهة اليك في المعاملة المذكورة. 

مأمور التنفيذ مارو القزي 

اعالن قضائي 
تدعو محكمة االستئناف المدنيه في 
الجنوب – الغرفة الثانية – السادة 
سمير وجوزف واكيم وصالح السيقلي 
مقيمون في المية وميه والمجهولين 
محل االقامة الحضور الى قلم المحكمة 
بالذات او من يمثلهم قانونا الستالم 
االستحضار االستئنافي ومربوطاته 
بالدعوى المتكونة بين جوادة ناهض 
ورفيقتها بوجه جهاد السيقلي ورفاقه 
ــاس  ــم االس ــدعــوى عقارية رق ــوع ال ن
2013/386 واتخاذ محل اقامة ضمن 
نطاق المحكمة والجواب خالل عشرين 
يوما من تاريخ النشر واال سيتم ابالغكم 
االوراق بواسطة التعليق على لوحة 

اعالنات المحكمة. 
رئيس القلم 
حسين يونس 

اعالن 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يبلغ الى المنفذ عليها وهيبة قبالوي 
غدار مجهولة محل االقامة. 

عمال باحكام المادة 409 أ.م.م. تخطرك 
هذه الدائرة بأنه لديها في المعاملة 
2013 انــذارا  /199 ــم  التنفيذية رق
تنفيذيا موجها اليك من طالبي التنفيذ 
محمد ابراهيم العوض وسلفانا شحادة 
وناتجا عن طلب تنفيذ الحكم الصادر عن 
القاضي المنفرد المدني المنتدب في 
بيروت والناظر في قضايا االيجارات قرار 
2012/990 تاريخ 2012/5/31 والقاضي 
باسقاط المدعى عليها وهيبة قبالوي 
غدار من حق التمديد القانوني لعلة 
الترك والزامها باخالء المأجور موضوع 
النزاع دون مهلة وتدريك المدعي عليها 

الرسوم والنفقات كافة. 
لذلك تخطرك هذه الدائرة الحضور 
اليها شخصيا او بواسطة وكيل قانوني 
الستالم االنذار التنفيذي ومرفقاته علما 
بان التبليغ يتم قانونا بانقضاء مهلة 
عشرين يوما على نشر هذا االعالن وعلى 
تعليق نسخة عنه وعن االنذار ومرفقاته 
على لوحة اعالنات هذه الدائرة ويصار 
بعد انقضاء هذه المدة ومهلة االنذار 
البالغة خمسة ايام الى متابعة التنفيذ 

اصوال حتى اخر الدرجات. 
مأمور تنفيذ بيروت 
زكية عيسى 

انتقل الى رحمته تعالى المأسوف 
عليه المرحوم 

داوود يوسف نعمه 
زوجة الفقيد: نجاح جريس البنا 

ابنه: جوزف 
ابنتاه: ديانا زوجــة شربل ابوجوده 

وعائلتهما واليان 
اشقاؤه: جورج وعائلته، طوني وعائلته 

وهنري
شقيقاته: سلوى زوجــة امين حداد 
واوالدهما وعائالتهم (في المهجر)، 
سوميا زوجة ادغار سارجي واوالدهما 
وعائالتهم، هنرييت زوجــة طوني 

الحداد واوالدهما، سميرة وسعاد
رملة  ا لمرحومة زهية  ا اوالد عمته 
الياس نعمه: بشارة، ادوار، فيكتور 

وايلدا 
تقبل التعازي اليوم الجمعة 19 الجاري 
القديس فوقا  في صالون كنيسة 
الرعائية- غادير- جونيه من الساعة 

العاشرة لغاية السابعة مساء.

ابن الفقيدة: المفتش التربوي انطوان 
سرور 

بناتها: كالر ارملة المرحوم ريمون 
عبود وولداها: 

الدكتور رونــي وزوجته هند دخيل 
وعائلتهما 

المهندسة رانيا وزوجها المهندس 
وسام ملحم وعائلتهما 

انعام زوجة الدكتور ريمون سالمه 
وولداهما: 

انطوان والمهندس اسكندر 
مرغريت 

انجال زوجة جان عيسى (رئيس مالية 
جبل لبنان سابقا) وابنتاهما: 

جانين وجنى 
اورسال ارملة شقيقها المرحوم جرجس 

نعوم الحاج واوالدها وعائالتهم 
اليزا ارملة شقيقها المرحوم جميل 

نعوم الحاج واوالدها وعائالتهم 
محبة ارملة شقيقها المرحوم بطرس 

نعوم الحاج واوالدها وعائالتهم 
اوالد شقيقتها المرحومة رجا زوجة 
المرحوم سليم لطف الله وعائالتهم 

ينعون اليكم 

يسوعية نعوم الحاج 
ارملة المرحوم الياس سرور 

يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
الرابعة من بعد ظهر اليوم الجمعة 19 

الجاري في كنيسة مار شربل معاد.
لــدفــن وبعده  ا التعازي قبل  تقبل 
ويومي السبت واالحد 20و21 نيسان 
2013 في منزل الفقيدة الكائن في 

معاد- قضاء جبيل.

لمناسبة مرور اسبوع على وفاة 

المقدم في قوى االمن الداخلي 

سامي سميح منصور 
زوجــتــه واوالده واصــدقــاؤه ورفــاقــه 
بيحة  لذ ا فــي  كة  ر للمشا نكم  عو يد
االلهية التي ستقام لراحة نفسه عند 
الساعة السادسة من مساء يوم غد 
السبت 20 الجاري في كنيسة مار عبدا- 

كفرمسحون- قضاء جبيل.
صلوا الجله

الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة عامة.

 ذكرى اسبوع

 ذكرى اربعين

في ذكرى مرور اربعين يوما على وفاة 
المرحوم 

اسبيرو كامل بدر 
يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة 
الثانية عشرة ظهر يوم االحد 21 نيسان 
2013 في كنيسة القديسة كاترينا، 

زهرة االحسان، االشرفية.
تقبل التعازي بعد الصالة في صالون 

الكنيسة.
اهل الفقيد وانسباؤهم يدعون كل من 

عرفه واحبه ان يذكره في صلواته

ل�عالن عن وفياتكم
 في صحيفة ”صدى البلد“

- من االثنين الى الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا  ولغاية 

العاشرة  مساًء .

- يوم األحد من الساعة الواحدة ولغاية العاشرة مساًء.

1 - كلفة نشر  وفاة ليوم واحد لغاية 12 سطرًا :
 =  (TVA +  50.000)    

2 - كلفة نشر  وفاة ليوم واحد بين 13 و 18 سطرًا :
=  (TVA +  75.000)    

3 - كّل سطر إضافي فوق 18 سطرًا:
=  (TVA +  5.000)    

4 - كلفة  وضع صورة مع الوفاة: 
=  (TVA +  50.000)    

55.000 ل.ل.

82.500 ل.ل.

5.500 ل.ل.

55.000 ل.ل.

101792-70او518500-01االتصال على الرقم : 

اوالدها: ارملة المرحوم جوزف وعائلتها 
اوالد المرحوم الفريد وعائالتهم 

جورج وعائلته 
سليم وعائلته (رئيس مجلس ادارة 

المستشفى اللبناني الفرنسي)
نعمان وعائلته 

ــت زوجــة حنا ابوجوده  ابنتها: اودي
وعائلتها 

شقيقاتها: اوالد المرحومة تقال زوجة 
المرحوم إميل مكرزل وعائالتهم 

اوالد المرحومة منتهى زوجة المرحوم 
جورج فريحة وعائالتهم 

وعموم عائالت: عاصي، ابوجودة، مالك، 
جبران، فرج، باباييفا، شديد، مكرزل، 
فريحة وعموم عائالت تربل وانسباؤهم 
ليكم  ا الوطن والمهجر ينعون  في 
بمزيد من االسى فقيدتهم الغالية 

المأسوف عليها المرحومة 

ماري امين ابوجودة
ارملة المرحوم ندرة عبدالله عاصي

يحتفل بالصالة لراحة نفسها في تمام 
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد 
السبت الواقع فيه 20 نيسان 2013 
في كنيسة القديس جاورجيوس- 

تربل.
تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 
الواقع فيه 19و20 نيسان 2013 في 
صالون الكنيسة من الساعة العاشرة 

صباحا حتى السابعة مساء.
وتقبل التعازي طيلة يوم االحد الواقع 
فيه 21 نيسان 2013 في منزل ولدها 
سليم الكائن في تربل من العاشرة 

صباحا حتى السابعة مساء.

بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاة 
المأسوف عليها المرحومة 

مارغريت ضوميط داغر 
ارملة المرحوم اديب سكاف 

يقام قداس وجناز لراحة نفسها في 
تمام الساعة الحادية عشرة والنصف 
من قبل ظهر يوم االحد الواقع فيه 
21 نيسان 2013 في كنيسة سيدة 

االنتقال للروم الملكيين- االشرفية .
عائلة الفقيدة وانسباؤهم يدعون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصالة 

لراحة نفسها.
الرجاء اعتبار هــذه النشرة اشعارا 

خاصا.
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غ  صالون ـ 3 نوم ـ ـ بصاليم
مع  مطبخ ـ 3 حمام ـ ـ سفرة
تراس ـ ط ارضي ـ مع مونة غ

كاف 50م2  ـ موقفان 100م2 ـ
$300000 ـ بداعي السفر ـ  ـ

71/777976 ت:
 290 ـ الككو ـ دوبلكس بيت
جلوس ـ 4 نوم  ـ م2 ـ صالونان
خادمة  غرفة ـ 5 حمامات ـ
منظر  ـ 3 مواقف ـ ن

ّ
مخز ـ

 www. 525000 ـ$ ـ خالب
ت:  plusbrokers. net ـ

01/900000
م2  150 ـ دوبلكس ـ الربوة
حمامان  ـ 2 نــوم ـ صالون ـ
و بــحــر ـ مـــوقـــف ـ مــنــظــر
 www. 260000 ـ$ ـ جبل
ت:  plusbrokers. net ـ

01/900000
صالون  م2 ـ 200 ـ النقاش
ـ  حمامان ـ 3 نوم ـ جلوس ـ
منظر ـ ـ موقف خادمة غرفة
 www. 300000 ـ$ ـ بحر
ت:  plusbrokers. net ـ

01/900000
مبنى ـ العام الشارع ـ أليسار
العربية والبالد بيروت بنك
ت: بيبلوس ـ بــنــك ـ قـــرب

04/980324

 650 ـ دولوكس سوبر ـ بلونة
على  بانوراميك منظر م2 ـ
مواصفات ـ ال يحجب ـ البحر
مع جـــدا“ ـ موقفان عالية

03/701110 ت: ـ كاف
م2 +  173 ـ جديدة ـ بلونة
ـ 3 نوم  صالون ـ م2 تراس 70
ـ  خادمة غرفة ـ 4 حمامات ـ
$280000 ـ  ـ ـ موقف ن

ّ
مخز

 www. plusbrokers. net
ـ ت: 01/900000

م2 ـ  230 ـ ســاحــل عــلــمــا
ـ  ــوم 3 ن ـ جــلــوس ـ صــالــون
خادمة  غــرفــة ـ 4 حمامات
منظر  ـ 3 مواقف ـ ن

ّ
مخز ـ

 www. 425000 ـ$ ـ بحر
ت:  plusbrokers. net ـ

01/900000
سوبر  م2 ـ 180 ـ ادونيس
تحت ــوقــف ـ م ـــوكـــس دول
ت:  $1300 ـ المتر ـ االرض

03/713555

م2 ـ  350 ـ ـ فخمة كسارة
ـ تــراس ـ مفروشة ـ جاهزة
ـ ـ موقف ـ مستودع حدائق
ـ ت: السفر بداعي ـ بئر مياه
03/323003 ـ 70/539885 

08/812949

جديدة روكز ـ الدكوانة مار
م2 ـ صالون ـ 3 نوم  150 ـ
ـ مجهز مطبخ ـ ـ حــمــامــان
ـ ــا“ $900/شــهــري ـ مــوقــف
 www. plusbrokers. net

ـ ت: 01/900000

م2  350 ـ مفروشة ـ جديدة
مجهزة  م2 ـ 150 ـ تــراس
$1500 ـ  ـ بالكامل ـ خالبة
ت: ـ ــع اســتــراتــيــجــي ــوق م

70/875125
شقة مفروشة لمطيلب ـ ا
 300 م2 +  220 ـ بالكامل
جلوس  ـ صالون ـ م2 حديقة
غرفة  ـ 4 حمامات ـ 3 نوم ـ
storage ـ موقف ـ  ـ خادمة
$2500/شهريا“ ـ بحر منظر

 www. plusbrokers. net ـ
ـ ت: 01/900000

ـ الــعــدلــيــة فـــرن الــشــبــاك ـ
حمامان  ـ 2 نــوم ـ مفروشة
مجددة ـ سفرة غ ـ صالون ـ
ـ 

ً
$12000 سنويا ـ بالكامل

03/653002 ت:

قيد اإلنشاء ـ فيال ـ الجمهور
2 ـ  م 287 ـ خـــالب ـ منظر
خزان  ـ 3 مواقف ـ حديقة
ت:  $450000 ـ ـ مستقل ماء
71/360700 ـ 05/955248 ـ 

03/808022

م2 ـ $40000 ـ  98 ـ فــردان
03/999006 لإلتصال:

مستشفى ـ البيضاء الرملة
- عــيــادة ـ الــشــرق األوســـط
مع  م2 ـ 65 ـ لمكتب تصلح
الخدمات فرش ـ كل بدون أو

70/507967 ت: ـ مؤمنة

تصلح  م2 ـ 2302 ـ مغدوشة
ت: ـ فيالت منطقة ـ للبناء

70/155248

مع  مستقل م2 ـ 100 شاليه
جبيل ـ الحلوه  م2 ـ 900 ارض
الطريق البحرية ـ على جاهز ـ
ـ نهائي البحر كاشف على ـ
ت: 03/477140  ـ 300000$

03/514630 ـ

 spa deluxe ـ الديب  جل
ت:  150م2 ـ ـ ـ مــع ديــكــور

76/119968

مال ومحاسبة

Demandons pour 
une societe réputé a 
Beirut une comptable 
avec un minimum 
d’experience - Tel: 01/
581121 – 01/583475

C o n t r a c t i n g 
Company in Beirut 
recruiting executive 
Secretary and Female 
Accountant - Please 
Send  re sume  to : 
cv@accropod.com

A Learning Institute 
operating in Zalka 
has a vacancy for 
an Accounting Job - 
Female - Accounting 
University Graduate 
-  Good Computer 
skills - Full time - Send 
CV by Email to: info@ 
plcenter.org  - Or Fax 
to: 01/888464

ـ الشويفات في لمعمل
ذو محاسبة ـ محاسب أو
ـ سنتين عن تقل ال ـ خبرة
الستوك في المام لديها
االفضلية واالنــتــاجــيــة ـ
 CV ـ المنطقة لــســكــان
ت:  01/631605 ـ فاكس:

01/664311/2/3

D e m a n d o n s 
pour une Societe 
R é p u t é  à  B e i r u t 
-  une  Comptab le 
- avec un minimum 
d’experience - Tel: 01/
581121 - 01/583475

بحاجة سلسلة مــطــاعــم
operator ـ  لــمــوظــفــي
ابــراج ـ التالية لــلــفــروع
 70/009952 ت: وجونية ـ

09/215088 ـ

N e e d e d  f o r 
an  in te rnat iona l 
cuisine captains - 
waiters - waitresses 
a n d  h o s t e s s e s  - 
presentable - bilingual 
and experienced - for 
a unique restaurant 
and lounge located 
in Beirut City Center 
- Hazmieh - Available 
to start upon request 
CV to: mokalounge.
lb@gmai l . com or 
contact: 03/237124

N e e d e d  f o r  a n 
international cuisine 
cooks and chefs for 
a unique restaurant 
and lounge located 
in Beirut City Center 
- Hazmieh - Available 
to start upon request 
-  P lease  Send CV 
to :  moka lounge .
lb@gmai l . com or 
contact: 03/237124

ــمــطــعــم لـــبـــنـــانـــي فــي ل
طرابلس - ليبيا ـ جنسية
لحام ـ شيف  لبنانية -
معلم ـ مقبالت معلم  ـ
ت: ـ ــر ــاشــي عــصــيــر ـ ك
ـ   00218913770773
Email: elfahri@gmail.

com

رضا ـ المصري العامل فــر
مركز ـ مــن جـــرس يــوســف
الـــرجـــاء ـ ــمــل مــخــدومــه ع
ـ ت: ممن يــجــده االتــصــال

03/266063
واقامة اجــازة عمل فقدان
 Idati Welela ـ لالثيوبية
يجدها  ممن Kebede الرجاء

03/444938 ت: ـ االتصال
واقامة الماني سفر جواز فقد
 KHALED باسم لبنانية ـ
الرجاء  KEVIN HAZZOURI ـ
ـ على االتصال يجدهم ممن

71/548926 ت:
ـ ــة سنغالية ــام فــقــدت اق
 FALLEP SADIO ــاســم ب
 FATOUMA B INTOU
ـ الــــرجــــاء مـــمـــن يــجــدهــا
03/457543 ـ  ت: ـ االتصال

03/346954
البنغالدشية الخادمة هربت
الرجاء  Silpe Ahmad Aliً ـ
شيئا عــنــهــا مــمــن يــعــرف
03/436365 ـ  ت: ـ االتصال

03/182859
ـ اثيوبية سفر جــواز فقد

 Wogesa Wolayte باسم
ت:  ـ ـ لالتصال Wonbera

03/343182
و سفر ـ اقــامــة فقد جـــواز
 RINA عمل ـ بــاســم اجـــازة
ممن  SORKAR ـ الـــرجـــاء
ت: على ـ االتصال يجدهم

07/731182

باسم سفر اثيوبي جواز فقد
 ZINASH BELETE BASHE ـ
االتصال ممن يجده الرجاء ـ

70/103869 ت: ـ على

 bilgeror ــخــادمــة فـــرت ال
من  peralta jennifer ـ
يعرف لمن صاحبها ـ منزل
ت: ـ عنها شــيء االتــصــال

08/849178

ـ عمل واجــازة فقدت اقامة
مريم سفر ـ باسم و جــواز
الرجاء ـ دان ارقــه محمود
ـ على االتصال يجدهم ممن

07/731182 ت:

باسم ـ سفر سوري جواز فقد
يجده ـ لمن محمد كردي نزار

03/596521 ت: ـ االتصال

ـ الكامرونية الخادمة هربت
من  Marie Yollande Bihi ـ
الشدياق ميرنا ذويها منزل

ـ ت: 04/910051

الــخــادمــة فــقــد جـــواز ســفــر
Tigist Abera ـ  ـ االثيوبية
ـ االتصال يجده لمن الرجاء

70/257828 ت: 

االثيوبية الخادمة هربت
مــخــدومــهــا – مــــن مـــنـــزل
 F E S E H A  S E L M A -
ممن  AREGAWI – الــرجــاء
االتصال عنها شــيء يعلم

03/985842 ت: –

ـ أثـــاث إيــطــالــي ـ جــديــد
نوعه مــن مميز ـ وفــريــد
ـــون ـ صـــال ــان ـ ــن ــب ـــي ل ف
مطبخ ـ جلوس غ ـ سفرة
ـ مغر ـ الكماليات ـ مــع

 70/975973 ت: ـ للجادين
70/973975 ـ

ـ شيف مطبخ  الى نيجيريا
ً
فورا

مع  Camp Boss ـ و أجنبي
jean. :الــى CV إرســال ـ خبرة
ـ   roustom@gmail.com

فقط للجادين

Needed a  Med Rep 
- Bio/Ph to the South 
Area - to apply please 
Emai l  your  ful l  CV: 
sales@pro-pre.com / 
kassisgeorges@gmail.
com - or Fax: 04/412237

موظفون ـ مجوهرات لشركة
ـ بــيــع ومــوظــفــات ـ لــصــالــة
لجميع ـ البيع في خبرة مع
ـ وبيروت المتن في ـ فروعها

04/520600 ت:

ـ ــي الــشــويــفــات ــدرســة ف م
عربية لغة لمدرس بحاجة
ــلــصــفــوف الــمــتــوســطــة ـ ل
السيرة ارســال والثانوية ـ
ــفــاكــس: ال ــى الـــذاتـــيـــة عــل

05/433254

Needed English teacher 
for a pre school in Ras 
Beirut - with experience 
- send CV by email : 
workbeirut@yahoo.
com

مركزها مواد غذائية ـ شركة
ـ سكرتيرة الى بحاجة الدورة
الفرنسية و االنكليزية تتقن

 CV ارسال الخبرة ضرورية ـ ـ
 Email: 01/900378 ـ فاكس:

mobros@inco.com.lb

ــســاعــدة م أو ســـكـــرتـــيـــرة
اللغة تجيد ـ أسنان طبيب
مـــع شــهــادة ــة ــزي ــي ــكــل اإلن
مار شارع - لعيادة ـ بكالوريا
01/705900 ـ  ت: ـ الياس

03/796093

A  C o n s u l t i n g  a n d 
Marketing Company in 
Mtayleb is seeking a 
female  an assistance 
and secretary - Tel: 
04/930112 - 79/100200

A  l e a d i n g  H o s p i t a l 
in  Be i rut  requ i res  a 
Radiographer: holder a 
diploma in Radiology (TS 
or equivalent) - experience 
is a plus - Kindly send CVs 
to: 2013jobopportunities@
gmail.com

A Medical Company is 
looking for a medical 
representative for creator 
Beirut Kindly - send CV to: 
lbsalesrecruitment@gmail.
com

A Lebanese Leading 
C o m p a n y  n e e d s 
electrical engineer - send 
cv to: quality@aquarius.
com.lb

ـ الـــعـــراق ــي ف ــنــاء شــركــة ب
خبرة ذو (ت) مهندسين
توريق ومعلمين ـ وفــورمــر
وحداد ونجارة وباطون حجر
لسكن ا ـ فقط للجادين ـ
/365798 ت: والنقل مؤمن ـ

01

Al Tawfik needs english 
teachers - business 
s c hoo l  t eache r s  - 
Surgeries - Dentists 
-  Doctors  -  Nurses 
- MDS Doctors - MD 
Skin female doctors - 
Nutritions - Engineers 
- Receptionist - Waiters 
- Beauty Care girls & 
all domains for qatar 
- lebanese nationality 
- CV: altoufic@live.com 
- Tel: 71/244906

Demandons jeune 
fille universitaire ou 
diplomée pour un poste 
de responsable d’une 
galerie - de meuble 
d’enfants - a Jal el Dib: 
Tanya@itsybitsygallery.
com - Tel: 03/806005

Cabin Crew for Oman 
A i r :  Fema le  21  to 
27 - 158 cm - Good 
E n g l i s h  -  C V  t o : 
hr@greenlanduae.com 
- or call: 01/704424

مستشفى ـــي ف لــلــعــمــل
قانونية قــابــلــة هــــارون ـ
 Email: ـ ـ تقني اشــعــة
hr@hopitalharoun.

ت: 01/897304 -  com.lb ـ
01/897300 - 01/897302 ـ 

01/897303 01/897301

Splash land is recruiting 
a full time supervisor 
female - age above 
24yrs old -  able to 
work on weekends - 
fax: 04/531171 - email: 
info@splashlandlb.
com

الحازمية في رائدة شركة
موظف/ة أمانة تبحث عن ـ
مع ـ تنفيذي/ة استقبال و
نرجو  ـ 3 سنوات ه

ّ
أقل خبرة

الذاتية سيرتكم إرســـال
االكــتــرونــي: عــلــى الــبــريــد
recruitment@srndco.

com

A  C o m p a n y  a t 
Dekwaneh looking 
for a Female Operator 
- with Filing Works 
-  having minimum 
experience of 2 Years 
- please send CV at 
Email: hr@fortess.co 
- or Fax: 01/481205

فــي ساحل عــدل لكاتب
ـ موظفة متخصصة المتن
خبرة ـ ولديها في العمل
االتصال بعد كامل دوام

ت: 04/719972 ـ 5 ال

A new advertising 

company in Beirut 

i s  s e e k i n g  p a r t 

t ime  -  f ema le  o r 

male employees - 

preferably university 

students - Interested 

candidates  -  Te l : 

03/612513

في لــمــعــمــل بــالســتــيــك

مخرطجي ـ الــشــويــفــات

ــــان مــيــكــانــيــكــي ــــورم وف

في خبرة لديه ـ صناعي

ستيكية لبال ا عة لصنا ا

5 ســنــوات  عــن ـ ال تــقــل

مــاكــنــات - فـــي صــيــانــة

ت: ـــحـــقـــن ـ الـــنـــفـــخ وال

05/430853 ـ 04/430854 

05/430855 ـ

اول ـ جديدة نيو سنتر في
ـ محل شــارع نيو جــديــدة

3 طوابق  من مؤلف ـ تجاري
لالتصال ـ  ـ م2 92 حوالي ـ

03/917887 ت:

مقابل ـ طــريــق الــبــحــريــة
مستودع ـ السمايا مجمع
على ــوى الـــطـــريـــق ــســت م
يصلح  م2 ـ 1100 ـ طابقان
ماركت سوبر ـ عرض صالة
ت: ـ ليلي نــادي ـ ـ مطعم

03/713555

ـ شــــارع ـــر حـــســـن ـــئ ب
مستودع ـ ــســفــارات ال
ارتفاع  سقف 1000م2 ـ
كــمــيــون  ـــة ـــزل ن ـ  6 م 
متخت مكاتب مستقلة ـ

صناعية  كهرباء 250م2 ـ
ـ ت: 03/603114

ناحية من المطار ـ طريق
ـ مــســتــودع ـ بــئــر حــســن
سقف مرتفع  2 ـ 2200م
سكسويل نزلة ـ مجهز ـ
ت: ـ صناعية ـ كــهــربــاء

03/603114

Zoughaib Jewelry is 

seeking for Motivated 

Sales Person for Beirut 

- Mount Lebanon - 

experience is a must - 

Fax: 09/211314 - Email: 

sales@zoughaib.com

Graphic designer و 

 sales man free lance

- ســتــوديــو ـ للعمل فــي

لالتصال ـ ـ الجديدة في

76/840616

بيروت فــي لشركة كــبــرى

مــوظــفــات + ـ ســكــرتــيــرة

طموحات  Telemarketing ـ

ـ جــيــد يــســيــعــن لـــمـــردود

+ تنقالت + ثــابــت راتـــب

01/581121 ـ  ت: ـ عمولة

01/583475

ـ الموت نهر  - بياقوت طريق
أرضي  ط م2 ـ 100 ـ مستودع
أو - لمشغل  يصلح مهوي ـ ـ

70/544405 ت: مستودع ـ

تهتم - ــرة ــي ــب شـــركـــة ك
واألعراس الحفالت بتجهيز
لديها ـ المعدات كاملة ـ
 2013 حــجــوزات حتى آخــر
ت: ـ ـ لـــلـــجـــاديـــن فـــقـــط

03/309961

ســنــاك ــر ـ ــســف ـــي ال ـــداع ب
حاليا“ ويعمل ـ لالستثمار
االمر يهمه لمن ـ زبائنه له و

ـ ت: 03/690444

سهم ـ ــوب لــلــشــراء مــطــل
ت: ـ ضبية ـ فــي الــمــاريــنــا

03/688276
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قرر اسعد التطوع للدفاع 
عن الحكام اللبنانيين في 

سنغافورة ليس النهم 
”فاسدون“ وهذا 
يقرره القضاء بل 

النهم ينتمون 
إلى اتحاد 

فاشل ال 
يعرف اصول 

الوطنية وحماية 
ابنائه!!!

آخر خبر
يحل العداء اللبناني العالمي للمسافات 

 
ً
الطويلة علي وهبي الذي حقق انجازا

 من نوعه بعدما قام بانجاز سباق 
ً
فريدا

الصحارى األربع األصعب في العالم (٤ 
Deserts) وسباقات القارات السبع (٧ 

 على برنامج ”أصداء 
ً
continents) ضيفا

المالعب“ من إذاعة ”صوت لبنان“ في 
حوار حول السباق االخير الذي خاضه في 
القطب الشمالي ومشاريعه المستقبلية.

”اصداء المالعب“ يبث عند الساعة 
١٧٫٣٠ من مساء الجمعة ١٩ نيسان ٢٠١٣ 

وكل يوم جمعة مباشرة على الهواء 
من إذاعة ”صوت لبنان“ عبر الموجتين 

١٠٠٫٣ و١٠٠٫٥ اف ام.

االتحاد يتخلى عن حكامه؟

الصفاء - االخاء والعهد - االنصار اليوم

قانصوه الى تايبيه

لبنان إلى بطولة آسيا في الجودو

غادر الى تايبيه- الصين رئيس االتحاد 
اللبناني للريشة الطائرة ”البادمنتون“ 
ــوي  ــي ــس االتـــحـــاد اآلس ــي ونـــائـــب رئ
جاسم قانصوه للمشاركة في اعمال 

الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي 
المقررة السبت ٢٠ نيسان على هامش 
بطولة آسيا في الريشة الطائرة التي 
تستضيفها تايبيه حتى االحد ٢١ منه. 
 من المسؤولين 

ً
وسيلتقي قانصوه عددا

في االتحاد اآلسيوي ورؤساء اتحادات 
وطنية.

غـــادرت الــى تايالند بعثة االتحاد 
اللبناني للجودو وفروعه للمشاركة في 
بطولة آسيا للجودو التي تستضيفها 

العاصمة التايالندية بانكوك. 
يترأس البعثة رئيس االتحاد المحامي 

فرنسوا سعادة الــذي سيشارك بنوع 
خاص في المؤتمر السنوي الذي يعقده 
االتحاد اآلسيوي للجودو والذي تقام على 

هامشه هذه البطولة. 
ويرافق المحامي سعادة كل من الحكم: 
د. كلود ساروفيم والمدرب فادي السيقلي 
والالعبين: رودي حشاش وجاد فاضل 
وجونيور سعادة، والالعبة كارن شماس.

لــى إستعادة  ا يتطلع فريق الصفاء 
 
ً
الصدارة من النجمة واالنفراد بها موقتا

حين يخوض مباراة قوية امام االخاء االهلي 
عاليه في إفتتاح مباريات المرحلة ١٨ من 
الدوري اللبناني الـ ٥٣ ”غير الشرعي“ لكرة 
القدم في الوقت الذي يخوض المتصدر 
النجمة لقاًء ال يخلو من الصعوبة امام 

 السبت.
ً
شباب الساحل العنيد غدا

على ملعب رفيق الحريري في صيدا 
يلتقي عند الساعة ١٥٫١٥ من بعد ظهر 
اليوم الصفاء الثاني برصيد ٤١ نقطة مع 
االخاء االهلي عاليه الرابع برصيد ٣٠ نقطة 
في لقاء ال يخلو من االهمية للفريقين. 

فاالول لن يفرط بالفوز النه يريد إستعادة 
الصدارة والثأر من منافسه الذي فاز عليه 
١- صفر في حين يطمح الثاني   

ً
ذهابا

النتزاع المركز الثالث ومواصلة نتائجه 
الجيدة. 

العهد- االنصار
ن  شمعو كميل  ينة  مد ملعب  على 
الرياضية يلتقي الساعة ١٥٫٣٠ من بعد 
 العهد الثالث برصيد ٣٠ 

ً
ظهر اليوم ايضا

نقطة والذي يريد التمسك بهذا المركز 
مع االنصار الجريح في المركز السابع وله 
٢٨ نقطة والساعي الى إستعادة توازنه 
والعودة الى موقعه الطبيعي بين فرق 

المقدمة. 
.١-١ 

ً
الفريقان تعادال ذهابا

ال تزال قضية الحكام اللبنانيين الثالثة الموقوفين في سنغافورة وهم علي صباغ 
 
ً
وعلي عيد وعبدالله طالب تنتظر التحرك الجّدي لالتحاد اللبناني لكرة القدم خصوصا

ان المعلومات تشير الى إمكانية تأجيل محاكمتهم حتى ٤ حزيران المقبل.
الالفت ان االتحاد اللبناني يبدو كأنه ال يبالي لموضوع يتعلق بحكام هو المسؤول 
االول والمباشر عنهم في ظل عدم وضوح الرؤية في التهم المنسوبة اليهم بدليل 
 عن صحة التهمة من عدمه ومنها:

ً
االسئلة التي تدعو للشك في وجود نية مبيتة بعيدا

- هل يعقل ان يقبل اي حكم عادي في العالم برشوة مقابل خدمات جنسية فكيف 
والحال هنا لحكام مشهود لهم بنظافة الكف وحسن السلوك في لبنان والخارج.

- من يريد ان يقوم بالتالعب لن يقبل بخدمات جنسية ال تزيد قيمتها عن عشرات 
الدوالرات بل سيحصل على مبالغ كبيرة وهو ما يقال في مثل هكذا أمور.

- هل يجوز ان يتخلى االتحاد اللبناني عن ابنائه ويطلب من عائالتهم (كما يقال) 
، اي ان تقوم هذه العائالت بتوكيل محامين للدفاع عنهم 

ً
متابعة الموضوع شخصيا

وصوًال الى دفع الكفاالت المالية في ظل الوضع المالي المتواضع لهذه العائالت؟
- كيف يعقل ان يتخلى االتحاد عن دفع الكفاالت للحكام في الوقت الذي يدفع 
فيه عشرات ماليين الليرات من اجل سفرات المحاسيب تحت ذريعة مواكبة المنتخب 
ليتضح بعد ذلك عدم وجود اي عالقة للدعم أو المواكبة بل لـ ”شم الهوا“ على حد 

تعبير بعض الذين رافقوا إحدى البعثات وتحدثوا عن هذا االنطباع؟.
- قبل ايام تحدث حكم دولي سنغافوري الى احد الزمالء اللبنانيين فقال: ”نحن 
متأكدون من براءة علي صباغ ورفاقه الننا نعرف اخالق ونزاهة هؤالء الحكام ونعرف 

اساليب ”المافيات“ في بلدنا“.
هذا الكالم برسم االتحاد اللبناني الذي نقول له: ”باالمس تخليتم عن حماية الحكام 
 في إعادة الحق للحكم بشير اواسة، واآلن تتخلون عن واجبكم 

ً
في الداخل خصوصا

في حماية حكامكم في الخارج في ظل الحديث عن تعرضهم لمؤامرة مدبرة... بعد كل 
هذا ماذا تنتظرون للرحيل وتسليم االمانة لمن هو قادر على حماية االندية والحكام 

ورد االعتبار لكرامة اللعبة بعدما باتت في الحضيض“؟.

بالل زينعدنان حرب

جاد ريشا

صدى البلد

صدى البلد

PROFOTO العب هوبس الري بلير  

علي صباغ  ارشيف

”تريبل دبل“ مزدوج لويليامس وبلير

ضمن الرياضي بيروت صدارة الدور العادي من بطولة 
لبنان للدرجة االولى في كرة السلة بفوزه على مضيفه 
بيبلوس بفارق ١٨ نقطة ٩٠-٧٢ في قاعة نادي بيبلوس 
ضمن المرحلة الخامسة من إياب ”الفاينل ايت“، 
وانتهت االرباع لمصلحة الفائز كاآلتي: (١٩-٢٩) و(٢٥-

١٧) و(٢٩-١٢) و(١٧-١٤).
وسجل للفائز جان عبد النور ١٧ نقطة و ٧ كرات 
مرتدة واالميركي لورين وودز ١٧ نقطة و ٧ كرات مرتدة 
١٦ نقطة وعلي   واالميركي ديواريك سبنسر 

ً
ايضا

محمود ١٤ نقطة و٧ تمريرات حاسمة، وعمر الترك 
١٠ نقاط، ولبيبلوس االميركي جاي يونغبالد ٣٥ نقطة 

ومواطنه مايكل فرايزر ١٤ نقطة و١١ كرة مرتدة ومازن 
منيمنة ٩ نقاط.

وشهدت قاعة المركزية في جونية مباراة تاريخية 
بين بجة وهوبس، عبر تسجيل العب بجة االميركي 
كوري ويليامس ثاني ”تريبل دبل“ له على التوالي في 
البطولة، إضافة إلى تسجيل العب هوبس االميركي الري 
 وهي المرة االولى تشهد فيها 

ً
بلير ”تريبل دبل“ ايضا

بطولة لبنان هذه الواقعة. وانتهت المباراة بفوز بجة 
١٠٣-٩٥، ورغم خسارته ضمن هوبس المركز السابع، 
وانتهت االرباع لمصلحة الفائز كاآلتي: (٢٤-٢١) و(٢٤-

٢٢) و(٢٤-١٥) و(٣١-٣٧).
وسجل لبجة االميركي كوري ويليامس ٣١ نقطة 

و١٣ كرة مرتدة و١٥ تمريرة حاسمة، واالميركي هارولد 
جاميسون ٢٩ نقطة و١٣ كرة مرتدة ورامي عقيقي 
٢٢ نقطة، بينما سجل لهوبس االميركي الري بلير ٣٦ 
نقطة و١٠ كرات مرتدة و١٠ تمريرات حاسمة واالميركي 
جيسي بيري ٢٠ نقطة و٧ كرات مرتدة وحسين قانصوه 

١٩ نقطة.

فاز الرياضي على بيبلوس ٩٠ - ٧٢

وضمن صدارة الدور العادي بينما 

فاز بجه على هوبس ١٠٣ - ٩٥

بالط الى نصف النهائي

حسم السبيبة العاملة - بالط موقعته مع 
تنورين في ربع نهائي بطولة لبنان في 

الكرة الطائرة، وأنهى السلسلة ٢-١ من اصل 
٣ مباريات، بعدما هزمه ٣-١ في المباراة 

الثالثة التي اقيمت امس في قاعة ملعب 
غزير، بحضور جمهور غفير مأل المدرجات عن 

آخرها.
وجاءت االشواط ١٩-٢٥ و٢٥-٢١ و٢٥-٢٣ 

و٢٥-١٥، بقيادة الحكمين الدوليين الياس 
طايع ومصطفى جراد.

وبهذه النتيجة تأهل بالط الى نصف 
النهائي لمواجهة الفائز من مباراة دلهون 

والزهراء، اللذين سيلتقيان في المباراة 
 (الساعة ١٦٫٠٠) في 

ً
الثانية بينهما غدا

 ان الزهراء يتقدم 
ً
مجمع ميشال المر، علما

١-صفر من أصل ٣ مباريات.

PROFOTO من المباراة  



تحقيقات24
 9-7

مدنيات
10

اليفستايل
17-15

رياضة
26-23

آراء
11

اقتصاد
14-12

ليالينا
18

أخبار العالم
30-27

تسلية
19

اعالنات + وفيات
22-20

أخبار البلد
 6-3

برجاوي في تنفيذية االتحاد اآلسيوي نتائج بطولة لبنان للحزام األسود في التايكواندو

للصحافة الرياضية

بلدية الغبيري كّرمت فريقها للفوتسال

نظم االتحاد اللبناني للتايكواندو 
بطولة لبنان العامة للحزام األسود 
للرجال والسيدات للعام ٢٠١٣ في 
ــون الســال الرياضي  قاعة نــادي م
 
ً
٦٣ العبا عين سعادة، شارك فيها 
 بحضور 

ً
١٨ نــاديــا والعبة يمثلون 

رئيسة االتحاد صوفي كريستين ابي 
جودة واعضاء االتحاد الذين وزعوا 
الميداليات والكؤوس على الفائزين 

وجاءت النتائج على الشكل اآلتي:
• الرجال

¶ وزن تحت ٥٤ كلغ: 
١- عمر بو جودة (مون السال) 

٢- جو انطون (القلب األقدس) 
٣- الياس بطيخ (الجيش) 

¶ وزن تحت ٥٨ كلغ: 
١- هادي كرم (مون السال)

٢- محمد القادري (اللواء الرفيد)
٣- مارك خوري (انور)
¶ وزن تحت ٦٣ كلغ: 

١- الياس حايك (مون السال)
٢- فؤاد عون (شاريتيه)

٣- عبيدة فرحات (اللواء الرفيد)
¶ وزن تحت ٦٨ كلغ: 

١- ليوناردو شيبان (التقني) 
٢- فادي بخعازي (مون السال)

٣- ايلي نعمة (مون السال)
¶ وزن تحت ٧٤ كلغ: 

١- ميشال سماحة (مون السال) 
٢- طارق موصللي (االنترانيك)

٣- نهرا غصين (انور)
¶ وزن تحت ٨٠ كلغ: 

١- طارق مقدسي (مون السال)
٢- ايلي خليل (شاريتيه)
٣- شربل رحمة (الجيش)

¶ وزن تحت ٨٧ كلغ: 
١- جاد موصللي (مون السال) 

٢- ماريو دكو (الجمهور)
٣- جورج عطالله (عطالله)

¶ وزن فوق ٨٧ كلغ : 
١- الياس حداري (االنترانيك) 

٢- علي كنعان (الجيش)
٣- باسيل خليل (مون السال)

• السيدات
¶ وزن تحت ٥٣ كلغ : 

١- جيهان غصين (انور) 
٢- تالين برباري (النسر األسود)

¶ وزن تحت ٥٧ كلغ: 
١- اندريا باولي (مون السال) 

٢- وئام يونس (النسر األسود)
¶ وزن تحت ٦٢ كلغ: 

١- ريما حنا (انور) 
٢- سارة لين طانيوس (بودا)
وفي ما يلي ترتيب األندية:

• الرجال :
١- مون السال ٧٦ نقطة
٢- األنترانيك ١٨ نقطة

٣- نادي الجيش ١٨ نقطة
أشرف على إدارة وتنظيم البطولة 
أمين سر االتحاد جورج زيدان وعلى 
تحكيم البطولة الحكم الدولي جولي 
ــب، وتــألــف جهاز التحكيم من  دي

الحكام الدوليين: جو خوري وايلي شرو 
وزياد حداد وسعيد دياب. 

الوطنيين: نسيب  الحكام  ومــن 
حسن وتوفيق زيدان ورامي ابو جودة 
وتانيا ضاهر وجيلبير هبر ودانــي 
ســالمــة وعيسى خـــوري وهامبيك 
صوصاني وايلي الهد واحمد عبدالله 

وكارال بعيني وطارق ابو عمر. 
تألفت لجنة مراقبة المباريات من: 
أنــور نعمة وجــورج خطار والمحامي 
وســام سعادة بصفة مندوب فني 
لفنية  ا للجنة  ا لفت  تأ  ، لة للبطو
مــن: نظير حبيب وكريستيل عيد 
وجوسلين شلهوب وايلي حوراني وجو 

شما وموريس صروف.

 
ً
للمرة األولى في تاريخ الصحافة الرياضية اللبنانية يحتل لبنان مركزا

 للصندوق في 
ً
 من خالل انتخاب الزميل يوسف برجاوي أمينا

ً
 قاريا

ً
تنفيذيا

االتحاد الدولي للصحافة الرياضية – فرع آسيا (آسبو)، الذي عقد جمعيته 
م في مدينة 

ّ
العمومية على هامش أعمال المؤتمر الدولي الـ٧٦ الذي نظ

سوتشي الروسية، وافتتحه وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو وعمدة 
مدينة سوتشي أناتولي باخوموف وحضره نائب رئيس البرلمان الروسي 

رئيس اللجنة األولمبية الكسندر زوخوف.
وحقق العرب ومرشحو القارة اآلسيوية نتائج غير مسبوقة في انتخابات 
االتحاد الدولي التي جددت لرئيسه اإليطالي جياني ميرلو، فقد فاز أربعة 
 في هذه االنتخابات، وبالتالي أعيد انتخاب 

ً
عرب وسبعة آسيويين عموما

 للرئيس، كما انتخب اإلماراتي عبدالله ابراهيم 
ً
القطري عبدالله المالكي نائبا

والمغربي جالل بوزارة في عضوية المنتخب المكتب التنفيذي. ويحتل 
 
ً
الكويتي فيصل القناعي منصب نائب الرئيس عن آسيا بصفته رئيسا

للفرع القاري.
ل لبنان في المؤتمر الذي حضره ممثلون لـ ١٠٨ بلدان بالزميلين 

ّ
وتمث

 في أعمال جلسات الـ“آسبو“ 
ً
برجاوي ووديع عبد النور اللذين شاركا أيضا

والمجموعة العربية وساهما في بلورة الصيغة المناسبة واالتصاالت للفوز 
العربي – اآلسيوي.

م المؤتمر الـ٧٧ في العاصمة األذربيجانية باكو العام المقبل 
ّ
وسينظ

ويصادف والعيد الـ٩٠ لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

 لفريقها لكرة الصاالت الذي تأهل الى دوري الدرجة األولى بعد أقل من 
ً
تكريما

عام على تأسيسه، أقامت بلدية الغبيري حفل عشاء تكريميا في قرية الساحة 
التراثية - طريق المطار بحضور حشد من الشخصيات الحزبية والرياضية والبلدية.
جرى الحفل برعاية وحضور رئيس بلدية الغبيري، رئيس اتحاد بلديات 
الضاحية الجنوبية الحاج محمد سعيد الخنسا، وعضو اللجنة االولمبية الدولية 
نائب رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية طوني خوري واألمين العام اللجنة األولمبية 
اللبنانية العميد حسان رستم ونائب رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم ريمون 
سمعان والعميد أسد الهاشم قائد المركز العالي للرياضة العسكرية ومسؤول 
وحدة التعبئة الرياضية المركزية في حزب الله، الحاج جهاد عطية ومسؤول 
مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل الدكتور يوسف جابر وشخصيات قيادية 

من حركة أمل وحزب الله.
بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من الزميل يوسف يونس. ثم دخل الالعبون وسط 
أجواء احتفالية ليقفوا على المسرح على وقع النشيد الوطني اللبناني مع رئيس 
اللجنة الرياضية في مجلس بلدية الغبيري أمين سر الفريق، المحامي مصطفى 
حمدان، ورئيس اللجنة التربوية في المجلس البلدي، رئيس الفريق ماهر سليم، 
ورئيس بلدية الغبيري الرئيس الفخري للفريق الحاج الخنسا. ثم عرض فيلم 

قصير في المناسبة عبر فيه الالعبون عن مشاعرهم باإلنجاز الذي حققوه.
وكانت كلمة لرئيس اللجنة الرياضية المحامي مصطفى حمدان، شكر فيها 
الالعبين على عطائهم ووعد بمتابعة المسيرة ألن طموح الفريق ال يتوقف عند 

التأهل إلى دوري األضواء بل من حقه ان يطمح إلحراز األلقاب.
بعد ذلك تحدث الخنسا، فهنأ نادي الجيش على إحرازه بطولة الدرجة الثانية 
وكأس لبنان في موسم واحد. وشكر كل من ساهم في تحقيق اإلنجازات ووعد 
ر بقرب انتهاء تجهيز 

ّ
بالمزيد من الدعم للنشاط الرياضي في نطاق البلدية وبش

القاعة الرياضية في منطقة جسر المطار لوضعها بتصرف رياضيي المنطقة، 
واختتم الحفل بتوزيع الدروع على أصحاب الفضل في اإلنجاز.

رئيسة واعضاء االتحاد في تتويج الفرق  البلد

برجاوي بعد انتخابه بين عبدالنور وفيصل القناعي ومحمد المالكي  البلد

الفريق مع كبار الحضور  البلد

صدى البلد

صدى البلد

صدى البلد
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”الويك أند“ األوروبي

سوانسي يرفع 
سعة ملعبه

¶ اسبانيا (المرحلة ٣٢):
- الجمعة:

مايوركا - فاليكانو (٢٢٫٠٠)
- السبت:

غرانادا - فاالدوليد (١٧٫٠٠)
ريال مدريد - بيتيس (١٩٫٠٠)

برشلونة - ليفانتي (٢١٫٠٠)
فالنسيا - ملقة (٢٣٫٠٠)

- االحد:
غيتافي - اسبانيول (١٣٫٠٠)

ال كورونيا - بلباو (١٨٫٠٠)
اوساسونا - سوسييداد 

(٢٠٫٠٠)
اشبيلية - اتلتيكو مدريد 

(٢٢٫٠٠)
- االثنين:

فيغو - ساراغوسا (٢٣٫٠٠)

¶ المانيا (المرحلة ٣٠):
- الجمعة:

مونشغالدباخ - اوغسبورغ 
(٢١٫٣٠)
- السبت:

دورتموند - ماينتس (١٦٫٣٠)
هانوفر - بايرن ميونيخ 

(١٦٫٣٠)
هامبورغ - دوسلدورف 

(١٦٫٣٠)
فرانكفورت - شالكه (١٦٫٣٠)

ليفركوزن - هوفنهايم 
(١٦٫٣٠)

بريمن - فولفسبورغ (١٩٫٣٠)
- االحد:

شتوتغارت - فرايبورغ 
(١٦٫٣٠)

نورمبرغ - غرويثر (١٨٫٣٠)

¶ فرنسا (المرحلة ٣٣):
- الجمعة:

مونبلييه - ليون (٢١٫٣٠)
- السبت:

مرسيليا - بريست (١٨٫٠٠)
- االحد:

باستيا - ليل (١٥٫٠٠)
ريمس - فالنسيان (١٨٫٠٠)

نانسي - ايفيان (١٨٫٠٠)
تولوز - لوريان (١٨٫٠٠)
سوشو - بوردو (١٨٫٠٠)

سان جرمان - نيس (٢٢٫٠٠)
- االربعاء:

رين - تروا (١٩٫٣٠)
سانت اتيان - اجاكسيو 

(١٩٫٣٠)

أعلن نادي سوانسي، 
الذي يحتل المركز التاسع 

في الدوري االنكليزي 
لكرة القدم، عن زيادة 
سعة ملعبه ”ليبرتي 

ستاديوم“ من ٢٠٫٥٠٠ 
 في سعته 

ً
مقعد جلوسا

الحالية، الى ٣٣ ألف 
مقعد.

ويهدف سوانسي، الذي 
 من افضل 

ً
يحقق واحدا

مواسمه، ويضم في 
صفوفه الهداف االسباني 

ميشو، من مشروعه، الى 
الثبات في موقعه وتعزيز 
مكانة الفريق في الدوري 
واالستمرار في أن يكون 

 من اندية النخبة 
ً
ا جزء

لسنوات عدة.

خسارة يوتا تمنح البطاقة األخيرة لاليكرز
كان لوس انجليس اليكرز آخر 

المتأهلين الى االدوار االقصائية 

”البالي اوف“ بعدما منحته 

خسارة يوتا جاز بطاقة العبور، 

حتى قبل ان يخوض مباراته 

االخيرة في اليوم االخير من 

الدور المنتظم للدوري االميركي 

للمحترفين في كرة السلة.

 حتى اليوم 
ً
بقي التنافس قائما

االخير بين اليكرز ويوتا على البطاقة 
الثامنة من المنطقة الغربية، لكن 
االخير سقط امام ممفيس غريزليز 
٨٦-٧٠، فيما تغلب اليكرز بصعوبة 
على هيوستن روكتس ٩٩-٩٥ بعد 
التمديد، واقتنص منه المركز السابع 

في المنطقة.
ــدور االول  ويلتقي اليكرز في ال
من ”البالي اوف“ مع سان انطونيو 
سبيرز وصيف المنطقة الغربية، فيما 
يتواجه اوكالهوما سيتي المتصدر 

مع هيوستن.
وضرب العبو المدرب مايك دانتوني 
عصفورين بحجر واحد، فبعد التأهل 
 على ارضهم، 

ً
 عنيدا

ً
واجهوا خصما

المركز السابع من  ونجحوا بخطف 
روكتس وتفادي مواجهة اوكالهوما 

سيتي في الدور االول.
وفي ظل غياب النجم كوبي براينت 
٩ اشهر والموزع  ٦ و المصاب بين 
الكندي ستيف ناش، قدم العمالق 
االسباني بــاو غاسول مباراة رائعة 
فسجل ١٧ نقطة و٢٠ متابعة و١١ 
 ثالثية مزدوجة 

ً
تمريرة حاسمة محققا

”تريبل دابل“ للمرة الثانية في ثالث 
مباريات. واضاف لليكرز ستيف باليك 
٢٤ نقطة، ودوايــت هاورد ١٦ نقطة 
و١٨ متابعة، فيما كان جيمس هاردن 
٣٠ نقطة،  االفضل لدى الخاسر مع 

واضاف تشاندلر بارسونز ٢٣ نقطة.
وفي المباراة الثانية، اجبر ممفيس 

ضيفه يوتا على تسجيل اقل عدد 
من النقاط له هذا الموسم، وحرمه 
من فرصة التأهل. وحتى بحال فوز 
يوتا، كان اليكرز سيتأهل لفوزه على 

روكتس.
لثالث في  ا لمركز  ا وضمن دنفر 
المنطقة الغربية بتغلبه على فينيكس 

صنز ١١٨-٩٨، ورفع رصيده الى ٥٧ 
 رقمه 

ً
٨٢ مــبــاراة، محطما  من 

ً
فــوزا

القياسي الشخصي في الدور المنتظم 
 في ١٩٨٧-

ً
(الرقم السابق ٥٤ فــوزا

١٩٨٨ و٢٠٠٨-٢٠٠٩).
وحصد لوس انجليس كليبرز الفائز 
 ١٠٨ -١١٢ على ساكرامنتو كينغز 

المركز الرابع في المنطقة الغربية، 
 مع ممفيس غريزليز 

ً
وسيتواجه مجددا

الخامس.
وسجل ستيفن كوري موزع غولدن 
 في 

ً
 قياسيا

ً
ستايت ووريــورز رقما

اكبر عدد من الرميات الثالثية في 
موسم واحد، بعد تسجيله ٢٧٢ ثالثية 
ليحطم الرقم السابق لراي آلن (٢٦٩) 

سجله في موسم ٢٠٠٥-٢٠٠٦.
وأحرز شيكاغو بولز المركز الخامس 
بفوزه على واشنطن ويزاردز ٩٥-٩٢، 
على حساب اتالنتا هوكس الذي خسر 

امام نيويورك نيكس ٩٨-٩٢.
وضــمــن كارمليو انــطــونــي نجم 
نيويورك نيكس لقب هداف الدوري 
للمرة االولى في مسيرته، عندما غاب 
كيفن دورانـــت هــداف الـــدوري في 
المواسم الثالثة الماضية، عن مباراة 
فريقه اوكالهوما سيتي االخيرة امام 

ميلووكي.
وانهى انطوني الموسم بمعدل 
٢٨٫٧ نقطة في المباراة الواحدة، مقابل 
٢٨٫١ نقطة لدورانت. وقدم انطوني 
 في نيسان، حيث بلغ 

ً
 خارقا

ً
شهرا

معدل تسجيله ٣٧ نقطة منذ مطلع 
الشهر.

وفاز تورونتو رابتورز على بوسطن 
سلتيكس ١١٤-٩٠، وبروكلين نتس 
 ،٩٩ -١٠٣ على ديترويت بيستونز 
وتشارلوت بوبكاتس على كليفالند 
كافالييرز ١٠٥-٩٨، وميامي هيت على 
اورالندو ماجيك ١٠٥-٩٣، وفيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز على انديانا بايسرز 
١٠٥-٩٥، وداالس مافريكس على نيو 
اورليانز هورنتس ٩٩-٨٧، ومينيسوتا 
تمبروولفز على سان انطونيو سبيرز 
على  باكس  وميلووكي   ،٩٥ -١٠٨
اوكــالهــومــا سيتي ثــانــدر ٩٥-٨٩، 
وغولدن ستايت ووريورز على بورتالند 

ترايل باليزرز ٩٩-٨٨.

AFP  |  المنامة

AFP  |  واشنطن

AFP  |  مونتي كارلو

AFP ال للفورموال واحد يكتبها معارض على جدار في المنامة 
AFP  على موراي 

ً
فافرينكا فائزا

AFP غاسول يحاول التسجيل لاليكرز في سلة هيوستن 

* المنطقة الشرقية:
¶ ميامي هيت (١) - ميلووكي 

باكس (٨)
¶ نيويورك نيكس (٢) - 

بوسطن سلتيكس (٧)
¶ انديانا بايسرز (٣) - اتالنتا 

هوكس (٦)
¶ بروكلين نتس (٤) - 

شيكاغو بولز (٥)

* المنطقة الغربية:
¶ اوكالهوما سيتي ثاندر (١) 

¶ هيوستن روكتس (٨)
¶ سان انطونيو سبيرز (٢) - 

لوس انجليس اليكرز (٧)
¶ دنفر ناغتس (٣) - غولدن 

ستايت ووريورز (٦)
¶ لوس انجليس كليبرز (٤) - 

ممفيس غريزليز (٥)
* يتأهل الفريق الذي يسبق 

منافسه الى الفوز بأربع 
مباريات من أصل سبع.

الدور االول 
من ”البالي اوف“

خروج موراي وبيرديتش

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول الى ربع نهائي دورة مونتي 
كارلو الدولية في كرة المضرب، ثالث دورات االلف نقطة للماسترز، بفوزه على 

االرجنتيني خوان موناكو ٤-٦ و٦-٢ و٦-٢.
خسر ديوكوفيتش الذي يعاني من اصابة في كاحله، المجموعة االولى قبل ان 
يصمد في الثانية والثالثة ويظهر رغبة في الفوز في هذه المدينة التي يسكنها 

رغم استدعائه اكثر من مرة المسعفين للكشف على االصابة.
ويلتقي ديوكوفيتش مع الفنلندي ياركو نييمنن الفائز على االرجنتيني خوان 

مارتن دل بوترو ٦-٤ و٤-٦ و٧-٦.
وبلغ االسباني رافايل نادال الثالث ربع النهائي بفوزه على االلماني فيليب 
 مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز 

ً
كولشرايبر ٦-٢ و٦-٢. وضرب نادال موعدا

على االلماني فلوريان ماير ٦-٢ و٦-٢.
وتخطى السويسري ستانيسالس فافرينكا البريطاني اندي موراي الثاني ٦-١ 
و٦-١، ليتواجه مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا السادس والذي هزم النمسوي 
يورغن ميلتسر ٦-٣ و٦-صفر. وبخسارته، سيتنازل موراي عن المركز الثاني في 

التصنيف الجديد لالعبين المحترفين لمصلحة السويسري روجيه فيديرير.
وخرج التشيكي طوماس بيرديتش الرابع بخسارته امام االيطالي فابيو 
فوغنيني ٤-٦ و٢-٦ وهو سيلتقي مع الفرنسي ريشار غاسكيه الفائز على 

الكرواتي مارين سيليتش ٧-٥ و٦-٤.

جائزة البحرين تواجه االحتجاجات والتظاهرات

ال تزال االحتجاجات للعام الثاني 
ــرز قبيل  على التوالي العنوان االب
استضافة جائزة البحرين الكبرى، 
لرابعة من بطولة العالم  ا المرحلة 
للفورموال واحــد االحــد المقبل على 

حلبة صخير.
تــصــاعــدت االحــتــجــاجــات التي 
تتسم بالعنف، قبل يوم واحد من 
بدء التجارب الحرة اليوم، فيما اعلنت 
وزارة الداخلية البحرينية القبض على 

مجموعة ”ارتكبت جرائم ارهابية“.
ومن المتوقع ان يتكرر سيناريو 
العام الماضي حيث كثفت قوات 
األمن اجراءاتها خالل اسبوع السباق 
وانتشرت في شتى أنحاء العاصمة 
ر  لجسو ا على  وتمركزت   ، مة لمنا ا
المختلفة التي تربط العاصمة بباقي 
أنحاء البالد وحلبة الصخير الدولية، 
 بعدما تعرض العام الماضي 

ً
خصوصا

فريق فورس انديا لحادث إلقاء قنبلة 
حارقة ”مولوتوف“ خالل مواجهات 

بين قوات األمن ومتظاهرين.
ولم تبد الفرق المشاركة اي تخوف 
 
ً
حيال ما يحصل في البحرين، خالفا

لسباق العام الماضي الذي ألغي.
 على 

ً
باعيا ر ع  الصرا ، يبدو 

ً
فنيا

الصدارة، بعد خطف االسباني فرناندو 
الونسو (فيراري) لقب جائزة شنغهاي 
االسبوع الماضي، فقلص الفارق مع 
االلماني سيباستيان فيتيل (ريد بول 
رينو) بطل العالم في االعوام الثالثة 
٩ نقاط، فيما يحتل  الماضية، الى 

الفنلندي كيمي رايكونن (لوتس) 
نقاط عن   ٣ بفارق  لثاني  ا لمركز  ا
فيتيل، كما يعتبر البريطاني لويس 
هاميلتون (مرسيدس) بين المنافسين 
على الصدارة اذ يحتل المركز الرابع 

بفارق ١٢ نقطة عن المتصدر.
على صعيد آخر، تحدثت تقارير 
اعالمية عن امكانية رحيل االسترالي 
مارك ويبر عن ريد بول في الموسم 
المقبل، وحلول رايكونن المتوج في 

جائزة أبو ظبي االماراتية بدًال منه.

اال ان مالك لوتس اللوكسمبورغي 
جيرار لوبيز اكد انه ال يشعر بالقلق 
حيال اهتمام ريد بول ببطل العالم 
 الى ان االخير 

ً
للعام ٢٠٠٧، مشيرا

يملك االسباب الكافية التي تدفعه 
لكي يبقى مع الفريق لموسم آخر.

لى  ا لفنلندي  ا لسائق  ا ويسعى 
تحقيق فوزه االول على حلبة صخير 
 الموسم الماضي مع 

ً
بعد ان حل ثانيا

 
ً
لوتس وفي ٢٠٠٨ مع فيراري وثالثا
في ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧ مع ماكالرن.

التجارب والسباق
¶ الجمعة:

١٠٫٠٠: التجارب الحرة االولى
١٤٫٠٠: التجارب الحرة الثانية

¶ السبت:

١١٫٠٠: التجارب الحرة الثالثة
١٤٫٠٠: التجارب الرسمية

¶ األحد:
١٥٫٠٠: السباق
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GAMمنحب الزفت“ لجمعية ٣” ميني فوتبول لـ ”الناصري“ في ذكرى الحرب

لي  ا لتو ا على  دسة  لسا ا للسنة 
٢٠١٣ وباالشتراك  وضمن موسم 
مع جمعية ”كفى“ تفتتح جمعية 
نية  لمجا ا ــات  ــب ي ــدر ــت ل ا  GAM٣
االسبوعية في كرة السلة تحت إشراف 
المدّربين والمتطّوعين الموّجهين، 
إلعطاء الفرصة الى الناشئين والشباب 
 في المناطق 

ً
م والتدّرب خصوصا

ّ
للتعل

الشعبية والفقيرة، وإقامة صداقات 
جديدة باإلضافة الى تنمية الحس 
باإلنجاز والثقة بالنفس وكل ذلك 
 
ً
في جو من عــدم التمييز خصوصا
بين (الجنسين والمناطق واالديــان 
 من ١٣ نيسان 

ً
والجنسيات) اعتبارا

وحتى ٣١ آب، وذلك في اربع مناطق 

من بيروت وضواحيها هي:
االشرفية: كورنيش النهر - جسر 
الفيات مالعب بلدية بيروت (كل يوم 

سبت من الساعة ١٦٫٠٠ – ١٨٫٣٠) 
الشياح: شارع عبدالكريم الخليل 
ملعب مدرسة الغبيري الثانية للبنات 
(كل يوم جمعة من الساعة ١٦٫٠٠ 

(١٨٫٣٠-
بيروت  بلدية  مالعب  قصقص: 
(كل يوم سبت من الساعة ١٦٫٠٠ 

(١٨٫٣٠ –
 TMS برج البراجنة: مالعب مدرسة
(كل يوم جمعة من الساعة ١٦٫٠٠ 

.(١٨٫٣٠-
للمزيد من المعلومات واالشتراك:“ 

Lebanon Facebook : “GAM٣
https://www.facebook.com/

١٤٤٠٧٤٣٢٥٧٦٨٧٤٥/events

نظم قطاع الطالب في التنظيم الشعبي الناصري دورة رياضية على مالعب 
”ستريت بول“ لمناسبة ذكرى الحرب األهلية اللبنانية، شارك فيها ١١ 
 من عدة مدارس هي: القلعة واألميركان والمقاصد والراهبات ومدرسة 

ً
فريقا

عدلون الرسمية وبعض المدارس الرسمية في صيدا، وحضرها حشد من 
الطالب والمشجعين.

تأهل إلى المباراة النهائية فريق ”القلعة ٢ ” وفريق ”عدلون“، وانتهت 
بفوز مدرسة عدلون بنتيجة ٥-١.

وفي نهاية الدورة سلم عضو قيادة قطاع الطالب في التنظيم الشعبي 
الناصري صهيب الطيراوي الميداليات للمشاركين، والكأس لكابتن فريق 

مدرسة عدلون الرسمية.

تأزم
تتجه االمور في ناٍد بيروتي 

كبير يشهد صراعات 
إدارية مزمنة، إلى التأزم 

أكثر وأكثر، مع دخول عدد 
جديد من اعضاء الجمعية 

العمومية حلبة الصراع 
واالستعداد لرفع دعاوى 

جديدة في حق اللجنة 
اإلدارية باالستناد إلى 

 ان 
ً
قرار قضاء العجلة، علما

بعضهم قرر االدعاء بشكل 
شخصي فيما بدأت اتصاالت 

بين اعضاء الجمعية 
العمومية القدامى لطلب 

عقد جمعية عمومية للبحث 
في االمور المالية! 

التاريخ لن يرحم!
ينوي احد الزمالء نشر نص 

شكوى قدمها احد اعضاء 
اللجنة اإلدارية لناٍد بيروتي 

كبير في حق ”رفاقه“ في 
اللجنة اإلدارية على خلفية 

استبعاده عن حضور 
الجلسات اإلدارية وذلك قبل 

ان يتم ”تحسين وضعه“ في 
 عمن 

ً
النادي ويصبح مدافعا

كان يشتكيهم!

تقاعس
خالل إحدى المباريات 

المهمة في كرة القدم، 
اتصل امين سر احد االندية 

بإداري في الفريق الخاسر 
 فريقه بالتقاعس 

ً
متهما

والخسارة امام منافسه. 
إداري محايد سخر قائًال: 

”يبدو ان المتصل نسي أن 
الفريق الفائز هو االقوى في 

 
ً
لبنان وفوزه كان متوقعا
فضًال عن ان امين السر 

تناسى تاريخه االسود في 
عمليات البيع والشراء و“من 
كان بيته من زجاج عليه اال 

يرشق اآلخرين بالحجارة“.

”ما بّدو يعمل دعاية“
رفض اداري بارز في اتحاد 
رياضة فردية التواجد مع 

نجله الذي يحمل لقب بطولة 
 في 

ً
لبنان في لعبته، سويا

 االمر 
ً
برنامج رياضي، مبررا

بأنه ال يرغب في ان يقول 
البعض ”عم يعمل دعاية 

ألبنو“. وبناء على الحاح 
مقدم البرنامج، وعد االداري 
باعادة النظر في الموضوع، 

.
ً
 نهائيا

ً
دون أن يعطي جوابا

األجمل واألقوى
وصف اداري مخضرم يتابع 

مباريات بطولة لبنان في 
الكرة الطائرة، مباريات ربع 

النهائي، بأنها األجمل 
واألقوى، ليس فقط في 

هذا الموسم، بل في تاريخ 
اللعبة.

أخبار مش للنشر

”ضاحية الربيع“ في الجامعة اللبنانية - النبطيةالمسابقة السنوية في الكاراتيه لـ ”كوكوشوكورين“

بــحــضــور نــائــب رئــيــس االتــحــاد 
اللبناني للكاراتيه جــان جــاك عون 
واالمين العام لالتحاد عبدالله صالح، 
أقامت جمعية كوكوشوكورين- لبنان 
(آي إس كاي إف – لبنان) مسابقتها 
 “SHOTOCUP” السنوية شوتوكاب
 - بانية  ليا ا لكاراتيه  ا ١٤ فــي  ـــ  ل ا
شوتوكان للعام ٢٠١٣ تحت شعار 
”على ممارس الكاراتيه سلوك طريق 
العدالة“ وذلك بين مختلف االندية 
ــدارس المنضوية تحت لــواء  ــم وال
الجمعية في لبنان في قاعة نادي 

الشانفيل في ديك المحدي. 
 
ً
شارك في المباريات نحو ١٥٠ العبا
والعبة من مختلف األعمار والدرجات، 
وحضرها حشد من االهل والمشجعين.
لــحــفــل بالنشيدين  واســتــهــل ا
الوطنيين اللبناني والياباني واختتمت 
ليات والجوائز على  لميدا ا بتوزيع 
الفائزين والمشاركين وقّدمت الدروع 
التقديرية والهدايا إلى جميع من 
ساهموا في إنجاح هــذا الحدث أو 

برعوا خالله.
وفي ما يلي النتائج لمختلف فئات 

األحزمة واألعمار في كل من مباريات 
القتال والكاتا:
• فئة الرجال 

¶ الحزام االسود (بني فوق ١٨ سنة 
- كاتا)

١- جوزف رعد
٢- ميالد جريج

٣- سليم كبريال
¶ الحزام االسود (بني فوق ١٨ سنة 

- قتال)
١- سليم كبريال

٢- وسام ابو سليمان
٣- ليوناردو عون وغيث الراعي  

• فئة السيدات 
¶ الحزام االسود (بني فوق ١٨ سنة 

- كاتا)  
١- كريستين كبريال

٢- نايله مخول
٣- نور عون

¶ الحزام اسود (بني فوق ١٨ سنة 
- قتال)

١- نايله مخول
٢- كريستين كبريال

٣- ليلي جميل ونور عون
• فئة الفتيان 

¶ الحزام البني (١١-١٢ سنة - كاتا)
١- جو مجدالني

٢- بول انطون
٣- جوزيف فغالي

¶ الحزام البني (١١-١٢ سنة - قتال)
١- بول انطون

٢- جوزيف فغالي
٣- جو مجدالني

• فئة السيدات (فرق - كاتا) 
١- ألقلب االقدس: ريما شدياق ونتالي 

ربيز وكارال انطون
٢- سبرينغ هيلز: مارغريتا بو زيد 

وماري روز عطالله وراشيل بو زيد 
٣- ساحل علما: نور بارمو وكريستي 

بيطار ولما مخول
• فئة األطفال ( فرق - كاتا) 

١- ساحل علما: ايبي حوراني وريبال 
شديد وماريو فخري

٢- القلب األقدس : بول انطون وألفرد 
عون وجورج نيقوال لويس

٤- المريميين جبيل:سيريل محفوظ 
وريتشارد خوري وشربل ابي سليمان

• فئة الرجال ( فرق - كاتا)
١- جعيتا كاونتري كلوب: (جو يونس 
وكريستوف صعب وغبريال ايف بدر)
٢- القلب االقدس: (ابراهيم الزغزغي 

وليوناردو عون ورالف مجدالني)
٣- سبرينغ هيلز: (شــارلــي سفري 

وجوزف زاخر وشادي قاصوف)

نظمت إدارة النشاط الرياضي في 
الجامعة اللبنانية- الفرع الخامس 
في النبطية سباق الربيع الجامعي 
السنوي الجتياز الضاحية بمشاركة 
، وبلغت مسافته ٣ 

ً
٦٣ طالبة وطالبا

كيلومترات. وحملت المناسبة شعار 
ب أنفسنا وننتصر“.

ّ
”بالرياضة نهذ

أحرزت جينا مكي المركز األول 
ــاز بلقب الذكور  ـــاث، وف عند اإلن
حسن كرعلي (العلوم) تاله إسالم 
ــمــال)، وعلي  سليمان (إدارة األع

موسى (العلوم).
وأشـــرف على تنظيم السباق 
المسؤول الرياضي في فرع النبطية 
بالل جمعة والمدربون مفيد البزري 

وعباس بشروش ولما صبح.
ــكــؤوس والميداليات  ل ا ووزع 
على مستحقيها مدير فرع كلية 

العلوم االقتصادية وإدارة األعمال 
الدكتور حسين بدران ومدير فرع 
كلية العلوم الدكتور محمود سرور 
وأمــيــن ســر كلية إدارة األعــمــال 
الدكتور يوسف شاهين ورئيس 
دائرة النشاط الرياضي في الجامعة 
اللبنانية نديم زين الدين الذي ألقى 
كلمة في المناسبة وهّنأ الفائزين 
وشكر المنظمين. كما حضر السباق 

المسؤول الرياضي في صيدا عدنان 
البلولي والدكتور صالح فران. 

على صعيد آخــر، نظمت كلية 
العلوم االقتصادية وإدارة األعمال 
- النبطية ”دورة اإلمام الصدر“ في 
 ٢٥ ”الميني فوتبول“ بمشاركة 
، وفاز في التصفيات النهائية 

ً
طالبا

فريق الطالب مروان جابر على فريق 
الطالب حيدر حرب ٤-٣.

البلد من الحفل في قاعة نادي الشانفيل  

من تتويج الفائزين في السباق  البلد

البلد   GAMملصق النشاط المجاني لـ  ٣

البلد من مباريات الدورة  

شطرنج ”المستقبل“ لسمير ندي
م قطاع الرياضة في تيار المستقبل في البقاع 

ّ
نظ

الغربي وراشيا دورة للشطرنج السريع، في قاعة 
، وقاد 

ً
بلدية حوش الحريمة، شارك فيها ٢٢ العبا
مبارياتها الحكم الدولي شحادة أبو نمري.

واحتل سمير ندي المركز األول، وتاله عبدالله 

أحمد جانبين في المركز الثاني، ومحمد سليم رباح 
في المركز الثالث.

م منسق القطاع في البقاع الغربي 
ّ
وفي الختام، سل

وراشيا حسين طه الكؤوس الى الفائزين، بحضور 
منسق الرياضه في البقاع االوسط حسن طراد.

بلغت مسافة السباق ٣ 

كلم تحت شعار ”بالرياضة 

ب أنفسنا وننتصر“
ّ
نهذ

صدى البلد

صدى البلد

صدى البلد

محمد دهشة
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١٧
٧٥

انتخاب الكاردينال األلماني 
جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة 

الرومانية الكاثوليكية تحت اسم 
بندكت السادس عشر وذلك في 

اليوم الثاني من بدء مجمع الكرادلة 
ا 

ً
اجتماعاته النتخاب بابا جديد خلف

للبابا يوحنا بولس الثاني.

٢٠
٠٥

عبد العزيز بوتفليقة يؤدي اليمين 
الدستورية رئيًسا للجزائر لفترة 

رئاسية ثالثة. ٢٠
٠٩

اندالع حرب االستقالل األميركية 
التي أدت بالنهاية إلى قيام 

الواليات المتحدة.

AFP                              .سفير اسرائيل لدى مصر يعقوب أميتاي يحيطه الحراس لدى وصوله اللقاء خطاب خالل مراسم تشييع رئيس الجالية اليهودية المصرية كارمن اينشتاين امس في القاهرة

ألمانيا تعلن بيع 
قطر ٨٦ دبابة

اعلنت مجموعة كراوس-مافي االلمانية امس انها 
وقعت عقدا مع قطر بقيمة ١,٨٩ مليار يورو لبيعها 
٨٦ دبابة. وقالت المجموعة التي تتخذ من ميونيخ 

مقرا لها انها تقدم الى جانب الدبابات، خدمات 
ومعدات ملحقة ستسمح بتحديث الجيش القطري. 

و٦٢ من هذه اآلليات هي من نوع ليوبارد-٢ اهم 
الدبابات الهجومية االلمانية. اما اآلليات الـ٢٤ االخرى 

فهي ”بي زيد اتش ٢٠٠٠“، . ويجري اعداد هذا 
العقد منذ اشهر. وكانت الصحف االلمانية تحدثت 
في تموز العام ٢٠١٢ عن اهتمام قطر بشراء مئتي 

دبابة المانية. وكانت المستشارة االلمانية انجيال 
ميركل استقبلت الثلثاء الماضي في برلين رئيس 

وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. وقالت 
المجموعة االلمانية ان الدبابات التي ستسلمها 

كراوس ما افي ستحل محل الدبابات التي حصلت 
عليها قطر من فرنسا وجنوب افريقيا.

افاد شهود عيان ان االحتجاجات التي تتسم بالعنف 
تصاعدت في البحرين فجر امس، قبل يوم واحد من بدء 
تجارب سباق الفورموال واحد الذي تستضيفه المملكة 
الخليجية، فيما اعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض 

على مجموعة ”ارتكبت جرائم ارهابية“.
واظهرت مقاطع فيديو على االنترنت قيام مجموعة 
من الملثمين باغالق الجسر المؤدي الى جزيرة سترة 

شرق البحرين بواسطة االطارات.
كما انتشرت صورا لعمليات قطع عدة طرق رئيسية 
أخرى كان ابرزها اغالق الجسر المؤدي الى مدينة المحرق 
ذات االغلبية السنية في شمال البالد. وفيما يتظاهر 
اآلالف من انصار المعارضة السياسية التي تقودها 

جمعية الوفاق الشيعية يوميا 
للمطالبة بـ“التحول الديمقراطي“ 
ق،  لسبا ا فة  استضا مع  منا  ا تز
لناشطين  ا مــن  ت  لمئا ا ج  يخر
المتشددين يوميا لقطع الطرقات 
ويــدخــلــون فــي مــواجــهــات مع 
ـــر الــشــهــود ان  ــشــرطــة. وذك ال
مواجهات وقعت عند مداخل عدة 
قرى شيعية بعد ان خرج مئات 
المتظاهرين منذ ساعات الصباح 
االولى ورددوا شعارات ”سباقكم 
جريمة“، ”كال كال لفورموال الدم“.
واطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة على 
تية  لصو ا بل  لقنا ا لمحتجين  ا
للدموع، فيما  المسيل  ز  لــغــا وا

قام المحتجون بالقاء زجاجات المولوتوف والحجارة. 
واعلن ”ائتالف شباب ١٤ فبراير“ المناهض للحكومة 
مسؤوليته عن المصادمات التي وقعت منذ امس. 
وكتب على حسابه في ”تويتر“ ان ”الجماهير تنزل إلى 
الساحات بارادة فوالذية وتفرض ايقاعا ميدانيا مختلفا 
في أولى جوالت استحقاق براكين اللهب“، وهو االسم 
الذي تطلقه المجموعة على تحركها الميداني الحالي. 
وال يبدو ان هذه االضطرابات تؤثر على حركة السير نحو 
حلبة الصخير التي ستقام عليها التجارب والسابق في 

جنوب المنامة. من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان 
اصدرته في وقت متأخر من ليل امس االول ان االدارة 
العامة للمباحث واالدلة الجنائية قبضت على خمسة 
من ”االرهابيين المتهمين بارتكاب جرائم ارهابية 
في مناطق متفرقة من المملكة“. ونقلت الوزارة في 
بيانها عن المدير العام لالدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائية ان ”رجال الشرطة ألقوا القبض وخالل أقل 
٤٨ ساعة على المتهم بارتكاب العمل االرهابي  من 
المتمثل في احراق وتفجير سيارة عند المرفأ المالي 

يوم األحد الماضي“. 

االحتجاجات تتصاعد في البحرين عشية تجارب الفورموال
AFP  | المنامة

يتظاهر أنصار المعارضة السياسية فيما 

يخرج المتشددون لقطع الطرقات

اوقفت قوات االمن الجزائرية اربعة 
جزائريين وتونسيين اثنين على 
الحدود بين البلدين بعدما حاولوا 
تهريب ٣٠ قطعة سالح، بتكليف من 
قيادي سلفي لتسليمها لمجموعة 
مسلحة بالجزائر، كما افادت الصحف 

الجزائرية امس.
وقالت صحيفة الخبر ان قاضي 
التحقيق بمحكمة عنابة امر امس 
االول بحبس تونسيين اثنين واربعة 
فــي تكوين  ئريين متورطين  جزا
شبكة دولية للتهريب والمتاجرة 
باالسلحة الحربية عبر الحدود الجزائرية 
التونسية. وأكـــدت الصحيفة ان 
عناصر الدرك الوطني ضبطوا بحوزة 
الموقوفين ”ثالثين قطعة سالح ناري 

من صنع الماني و١٩ منظارا ميدانيا 
وأربعة مناظير ليلية“.

واعترف المتهمون اثناء التحقيق 

معهم بأنهم كانوا مكلفين بمهمة 
اوكــلــت اليهم مــن طــرف شخص 
تونسي نافذ يدعى الحاج عبدة وهو 
من المتشددين السلفيين، حسب 

الصحيفة.
ــدرك  واضــافــت الصحيفة ان ال
الوطني فشل في العثور على مئتي 

قطعة سالح تم إخفاؤها في وقت 
سابق على الحدود بالقرب من سوق 
اهــراس تم تهريبها من ليبيا الى 
تونس. وكانت ليبيا والجزائر وتونس 
اعلنت في ١٢ كانون الثاني الماضي 
خالل اجتماع لرؤساء الحكومات في 
غدامس انها قررت اقامة نقاط مراقبة 
مشتركة وتنسيق دورياتها على 
الحدود لضمان االمن ومكافحة تهريب 
االسلحة والجريمة المنظمة. وفي ١٦ 
كانون الثاني الماضي نفذت مجموعة 
اسالمية مسلحة تسللت من ليبيا 
هجوما على موقع للغاز بتقنتورين 
جنوب شرق الجزائر اسفر عن مقتل 
٣٧ شخصا. وفي ظل تفاقم انعدام 
االمن، تسعى ليبيا الى تدريب جيشها 
وقواتها االمنية لمراقبة حدودها 
الجنوبية والشمالية التي تمتد آالف 

الكيلومترات.

الجزائر توقف مهربي أسلحة لمصلحة قيادي سلفي
AFP  | الجزائر

ضبطت بحوزة الموقوفين 

٣٠ قطعة سالح ناري 

ومناظير ميدانية وليلية

بحذر...

AFP                       مئات المتظاهرين يحتجون على الفورموال
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المعارضة تعتبر االسد ”منعزال“ واالردن يرفض التدخل العسكري

غداة قول االسد لقناة ”االخبارية“ 
السورية ان بقاءه او رحيله مرتبط بما 
”يقرره الشعب“ السوري وتشكيكه 
بـ“وطنية“ المعارضة، اعتبر االئتالف 
الوطني لقوى الــثــورة والمعارضة 
الــســوريــة ان هـــذه التصريحات 
”مشهد يكشف انعزاله (االســد) 
المطبق عن الواقع وعماه عن الفساد 

والخراب والدماء التي اوغل فيها“.
ورأى االئتالف ان ”ادعاء السيطرة 
وانــكــار اآلخــر والغياب عن الواقع 
واقتراح حلول ال عالقة لها باالزمات 
التي يدعي حلها“ لدى االسد يماثل 

”نهج من سبقه من الطواغيت“.
واقفل االسد عمليا اي باب حوار 
مع المعارضة، سائال ”كيف يكون 
(الشخص) وطنيا اذا كــان هناك 
مــن يــدفــع لـــه؟“، معتبرا ان كل 
معارضة في الخارج ”ال يمكن ان 
تكون وطنية“، وان حجمها تحدده 

االنتخابات. 
ورد االئتالف بتأكيد انه ”الهيئة 
الممثلة لكل السوريين، والمنبثقة من 
ثورتهم وتضحياتهم وارادتهم“، 
وانه ال يستمد وجوده وشرعيته اال 
من هذه الثورة. وحذر االسد الغرب 

من دفــع ثمن ”تمويله“ لتنظيم 
القاعدة في سورية، في ”قلب اوروبا 
وقلب الواليات المتحدة“، مشددا ان 
ال خيار لنظامه اال ”االنتصار“ واال 

”تنتهي سورية“.

التدخل العسكري
كما اتهم االردن المجاور باتاحة 
لى  ا بيين“  رها ”ا لتسلل  لمجال  ا
سورية، محذرا المملكة المجاورة من 
”ان الحريق لن يتوقف عند حدودنا. 
والكل يعلم ان االردن معرض كما 

هي سورية معرضة“.
وسارعت عمان الى تأكيد موقفها 
”الثابت“ رفضا الي تدخل عسكري 
ــالن  ـــداة اع ـــك غ ــي ســوريــة، وذل ف
الواليات المتحدة ارسال ٢٠٠ جندي 
الــى االراضــي االردنــيــة. وقــال وزير 
الدولة لشؤون االعالم وزير الشؤون 
السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي 
باسم الحكومة محمد المومني ان 
لمملكة مما يجري في  ا ”مــوقــف 
سورية لم يتغير وهو ثابت ضد اي 
تدخل عسكري ويدعو لحل سياسي 
شامل يوقف دوامــة العنف والدم 
هناك“. وامتنع عن التعليق مباشرة 
عــلــى حــديــث االســــد، مــشــيــرا الــى 
”تدارس الموقف الن لذلك تداعيات 
سياسية وامنية“ على المملكة التي 

تستضيف قرابة نصف مليون الجئ 
سوري.

واكد المسؤول االردني ان ارسال 
افـــراد مــن الجيش االمــيــركــي الى 
االردن هو ضمن التعاون المشترك 
المعتاد بين القوات المسلحة االردنية 
والجيش االميركي، وذلك تعقيبا على 

اعالن وزير الدفاع االميركي تشاك 
ــس تعزيز وجـــود بــالده  هيغل ام
العسكري في االردن لتدريب الجيش 
ــي واحتمال التدخل لضمان  االردن
امن مخزون االسلحة الكيميائية في 

سورية.
وحقق مقاتلو المعارضة في الفترة 

الماضية تقدما ميدانيا في محافظة 
ــا الحدودية مع االردن، شمل  درع
السيطرة على شريط حدودي بطول 
٢٥ كلم وصوال الى الجزء السوري من 
هضبة الجوالن التي تحتل اسرائيل 

اجزاء واسعة منها.
وامس، حذر نتانياهو في حديث 
لهيئة االذاعــة البريطانية ”بي بي 
سي“ من ان وقوع اسلحة متطورة 
في ايــدي المقاتلين يعني اعادة 
تحديد التهديدات االمنية االقليمية. 
واضــاف ان قلق اسرائيل يرتبط 
بمعرفة ”اي متمردين واي اسلحة؟“، 
مؤكدا ”نحن لسنا عدوانيين وال 
نسعى الى مواجهة عسكرية.لكننا 
مستعدون للدفاع عن انفسنا في حال 
اقتضت الحاجة واعتقد ان الجميع 

يعلم بان ما اقوله موزون وجدي“.
واحجمت الدول الغربية الداعمة 
المقاتلين  للمعارضة عــن تــزويــد 
بالسالح خوفا من وصوله الى ايدي 
مقاتلين اسالميين ينشطون في 
سورية. ويطالب المعارضون باسلحة 

نوعية، ال سيما منها المضادة لسالح 
الجو الذي يشكل نقطة تفوق كبيرة 

للقوات النظامية السورية.

اللجان الشعبية
ــال المرصد الــســوري  ـــس، ق وام
لحقوق االنسان ان مقاتلين ”من 
اللجان الشعبية المسلحة الموالية 
للنظام السوري وحزب الله وجنود من 
القوات النظامية“ سيطروا على بلدة 
ابل جنوب مدينة حمص، والقريبة من 
الطريق الدولي دمشق حمص وحلب.

من جهتها، افادت وكالة االنباء 
الرسمية السورية (سانا) ان القوات 
لــنــظــامــيــة ”بــســطــت سيطرتها  ا
الكاملة“ على البلدة ”بعد مالحقتها 
فلول االرهابيين وتكبيدهم خسائر 

كبيرة“.
وتحاول القوات النظامية في االيام 
الماضية عزل المقاتلين المعارضين 
بين مدينتي حمص والقصير القريبة 

من الحدود اللبنانية.
ــدور في المنطقة اشتباكات  وت

عنيفة بهدف عزل مقاتلي المعارضة 
في هــذه النقطة االساسية لربط 

دمشق بالساحل.
وقـــال مــديــر الــمــرصــد الــســوري 
رامي عبد الرحمن ان سيطرة النظام 
لمقاتلين  ا بــل تعيق حركة  ا على 
المعارضين بين حمص والقصير. 
وقــبــل ســاعــات مــن هــذا التقدم، 
كان مقاتلو المعارضة قد سيطروا 
العسكري في  الضبعة  ر  على مطا
ريف القصير اثر اشتباكات عنيفة 

استمرت اياما.
واوضح المرصد ان المطار ”يخضع 
الدارة الدفاع الجوي منذ العام ٢٠٠٩ 
بعدما توقفت حــركــة الــطــائــرات 
العسكرية فيه“، وكان من المقرر 
تحويله الى مطار مدني، واصبح بعد 
اندالع االحتجاجات المناهضة للنظام 
٢٠١١، مركز  منتصف آذار العام 

تجمع لقوات النظام.
وقصف الطيران مناطق عدة في 

سورية امــس ، منها مدينة داريــا 
تزامنا مع اشتباكات فيها، مع محاولة 
النظام منذ مــدة فــرض سيطرته 
ــال المرصد ان  الكاملة عليها. وق
الطيران قصف كذلك مناطق في 
ــزور. وادت  محافظتي حماة ودير ال
اعمال العنف امس الى مقتل ٣٤ 
شخصا بحسب حصيلة غير نهائية 
للمرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا 
ويعتمد على شبكة من الناشطين 

والمصادر الطبية في سورية.

اعتبرت المعارضة السورية امس ان الحديث المتلفز للرئيس بشار االسد 

امس يعكس ”انعزاله عن الواقع“، بينما رفض االردن التدخل العسكري 

في االزمة السورية غداة تحذير االسد من ان يطال ”حريق“ بالده 

المملكة المجاورة. في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين 

نتانياهو الى الحذر من دعوات تسليح مقاتلي المعارضة السورية الذين 

يواجهون القوات النظامية على االرض، في وقت شددت هذه االخيرة 

الضغط عليهم بسيطرتها على قرية بين مدينتي القصير وحمص وسط 

البالد.

AFP                                     فرقة من الجيش السوري في عرض لمهاراتها

دمشق   |  وكاالت

هنية الى قطر للبحث في اعادة اعمار غزة والمصالحة

قال طاهر النونو المتحدث باسم 
الحكومة المقالة ان ”رئيس الوزراء 
اسماعيل هنية توجه الى قطر امس 
لبحث ملفين مهمين وهما ملف 
اعادة اعمار غزة وملف المصالحة“ 
الفلسطينية. وغادر هنية قطاع غزة 

عبر معبر رفح الحدودي.
واضاف النونو انه يبحث ايضا 
في ”المقترح القطري لعقد قمة 
عــربــيــة مــصــغــرة“ بــحــضــور فتح 
وحماس لتنفيذ اتفاقي المصالحة 
بين الحركتين، اي اتفاقي الدوحة 
والقاهرة. وذكرت مصادر مطلعة 
انه من المتوقع ان يشارك هنية في 
اجتماع للمكتب السياسي لحماس 

في الدوحة .
وكان هنية انتخب نائبا لرئيس 
المكتب السياسي لحماس مطلع 

الشهر الجاري.
في غضون ذلك اصدر الرئيس 

االسرائيلي شيمون بيريز امس عفوا 
السباب صحية عن اسير فلسطيني 
اضرب في العام ٢٠١٢ مرتين عن 
الطعام لفترات طويلة، بحسب بيان 
صادر عن مكتبه. وقال البيان ”قام 
رئيس الدولة وبتوصية من وزيرة 
العدل تسيبي ليفني وبالتوافق 
مع المسؤولين االمنيين بالتوقيع 
على اطالق سراح المعتقل محمد 
رفيق كمال التاج الذي اكمل ثلثي 
عقوبته“ مشيرا الى انه حكم عليه 
في العام ٢٠٠٣ بالسجن اربعة عشر 
عاما. واكدت الرئاسة انه ”تم اتخاذ 
القرار السباب انسانية والسجين 

مريض جدا“. ونقل محمد التاج الى 
مستشفى رام الله الحكومي بحسب 

نادي االسير الفلسطيني.
واضرب التاج عن الطعام في عام 
٢٠١٢ مرتين، االولى مع مجموعة 
من االسرى الفلسطينيين واستمر 
٦٧ يوما وفي المرة الثانية ٤٥ يوما، 
بحسب منظمات الدفاع عن االسرى 

الفلسطينيين.
ــر  عــلــى صعيد آخـــر اعــلــن وزي
ــي حــكــومــة حماس  الــداخــلــيــة ف
امــس الخميس ان حكم االعــدام 
عليهم  يثبت  مــن  بحق  سينفذ 
ادلة وادانات بالتورط في عمليات 

مع  ن  و لتعا با فلسطينيين  قتل 
االحتالل االسرائيلي. وقال فتحي 
حماد وزير الداخلية في الحكومة 
المقالة التابعة لحركة حماس في 
تصريح صحافي ان ”عقوبة االعدام 
ستشكل حالة من الــردع للعمالء 
المتورطين مع االحتالل المساعدين 
استهدفت  قــتــل  ت  عمليا ــي  ف

الفلسطينيين“.
واوضح ان تطبيق حكم االعدام 
ات  سيكون وفــق ضوابط واجـــراء

قضائية مــحــددة تــراعــي تفاوت 
االحكام، حسبما يتم اثباته بحق 
المتهمين، وبطريقة ال تؤثر على 

الرأي العام.
ــراج عن  واضــاف انه سيتم االف
عدد من العمالء ممن قضوا ثلثي 
ــام طريقهم  ــق حــكــمــهــم، واســت
وصلحت نفسهم وتابوا ليكون هذا 
تشجيعا للعمالء ليبدوا توبتهم، 
حتى تكون المعالجة مزدوجة بحيث 

تشكل ردعا ومساعدة.

اعلن المتحدث باسم الحكومة 

المقالة في غزة التابعة لحركة 

حماس ان رئيس الوزراء المقال 

اسماعيل هنية غادر امس غزة 

متوجها عن طريق مصر، الى قطر 

للبحث في اعادة اعمار القطاع 

وملف المصالحة الفلسطينية.

AFP          رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية

افلت رئيس مجلس محافظة صالح الدين عمار اليوسف من 
التوقيف بعد صدور مذكرة ضده بتهمة االرهاب مساء امس االول 

في حين اصدر القضاء امر قبض بحق رئيس مجلس محافظة 
كربالء بتهمة فساد مالي واداري. وقال العقيد في الشرطة ان امر 
القبض بحق اليوسف صدر وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة 

االرهاب. وينتمي اليوسف الى الحزب االسالمي العراقي الذي 
يتزعمه اياد السامرائي. وبحسب ضابط آخر، ان ”حراس اليوسف 

ساعدوه في الهرب“ مشيرا الى ان ”اليوسف متورط بقتل العميد 
احمد الفحل، وكذلك التخطيط القتحام مجلس محافظة صالح 

الدين“. واقتحمت مجموعة من المسلحين في نيسان ٢٠١١ مقر 
مجلس محافظة صالح الدين ما اودى بحياة ٥٨ شخصا. وتبنى 

تنظيم القاعدة الحقا العملية. وقتل المقدم احمد صبحي الفحل 
قائد قوات مكافحة الشغب المعروف بعدائه لتنظيم القاعدة في 
محافظة صالح الدين في تفجير انتحاري بحزام ناسف في كانون 

الثاني العام ٢٠٠٩، وسط تكريت. من جهة اخرى، اصدر مجلس 
القضاء االعلى مذكرة قبض بحق رئيس مجلس محافظة كربالء 

محمد الموسوي بتهمة االضرار بالمال العام، كما ورد في المذكرة.

محافظ ”صالح الدين“ يفلت من االعتقال

AFP                            رئيس مجلس محافظة كربالء محمد الموسوي

 AFP  | بغداد  

القدس |  وكاالت   

«حماس» ستنفذ االعدام 

في من تورط في اغتيال 

فلسطينيين والتخابر

مع اسرائيل

نتانياهو يقول انه قد يمنع 

تسليم مقاتلي المعارضة 

السورية أسلحة

القوات النظامية السورية 

تشدد الضغط على مقاتلي 

المعارضة في حمص
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تكساس تلملم ضحاياها والمسعفون يجهدون للسيطرة على النيران

ــال متحدث بــاســم الشرطة  ق
المحلية إن هذه األرقــام مرشحة 
للتغير، وإن السلطات في البلدة 
تتعامل مع موقع الحادث على أنه 
موقع جريمة لكن لم يتم على الفور 
العثور على دليل على عمل تخريبي 
في موقع االنفجار الذي أدى الى 
حريق ضخم دمر مصنعا لألسمدة 

ــاألرض عشرات المنازل  وســوى ب
 . ضية لما ا قبل  لليلة  ا لمحيطة  ا
وكانت السلطات األميركية قالت 
إن مئات األشــخــاص أصيبوا في 
االنفجار قرب واكو بوالية تكساس. 
ونقلت شبكة ”كي دبليو تي إكس“ 
التلفزيونية المحلية في وقت سابق 
عن مسؤول أجهزة الطوارئ تأكيده 
سبعين  و ستين  بين  مــا  مقتل 
شخصا وإصابة المئات، وتحدث 

تقرير لشبكة ”ســي إن إن“ عن 
مقتل شخصين. وأشار التقرير إلى 
أنه تم إبالغ مستشفى في مدينة 
واكو القريبة بأن يستعد الستقبال 
نحو مئة مصاب. ووقع االنفجار في 
الساعة الثامنة مساء يوم األربعاء 
بتوقيت وسط الواليات المتحدة في 
مدينة وست التي تبعد ١٣٠ كلم 
جنوب داالس. ولحقت أضرار بكثير 
من المباني القريبة من المصنع، بما 

فيها دار للمسنين.

السبب مجهول
وأكــد المتحدث باسم أجهزة 
اإلطفاء دون ييغر أن سبب الكارثة 
لساعة،  ا يـــزال مجهوال حتى  ال 
 عن 

ً
مرجحا أن يكون االنفجار ناتجا

مادة األمونياك الكيمياوية. وقال 
 إلــى حد 

ً
إن ”االنفجار كــان قويا

تسبب باندالع حرائق في المباني 
المجاورة“. وأفــادت شبكة ”سي 
بي إس“ بأن رجال إطفاء أصيبوا 
عند وقوع انفجار ثان بينما كانوا 
يعملون في الموقع. وأظهرت صور 
على اإلنترنت تصاعد سحابة من 
الدخان الرمادي، وأظهرت إحدى 
الصور احــتــراق صومعة. ويأتي 
هــذا االنــفــجــار بعد يومين من 
انفجاري بوسطن. وقد أعلنت قناة 
”سي إن إن“ وصحيفة بوسطن 

غلوب األميركيتان أن المحققين 
حددوا هوية أحد المشتبه فيهم 
بضلوعهم في تفجيري بوسطن. 
األميركية  السلطات  أعلنت  كما 
واليــة  مــن  فيه  توقيف مشتبه 
ميسيسيبي في قضية الرسائل 
وكــان  لرايسين.  ا لملوثة بسم  ا
مكتب التحقيقات االتحادي قال 
إنــه اكتشف رسالة موجهة إلى 
الرئيس باراك أوباما تحتوي على 
تلك المادة. وتبدي أجهزة االغاثة 
ء بسبب  لهوا ا نوعية  قلقها من 
قــد تحوي  لــتــي  ا للهب  ا السنة 
سموما. واوضــح سوانتون انه قد 
يتم تنفيذ عمليات اجالء بحسب 

سرعة الرياح واتجاهها.
بنة  وا وتجنبت تيريزا واالس 
شقيقتها االســـوأ فــي االنفجار 

 باخالء منزلهما 
ً
لكنهما تلقتا أمرا

فــجــرا. وقــالــت ان ”بــاب الــكــاراج 
والمدخنة دمرا لكننا كنا في مكان 

آمن الى ان جاءت الشرطة“.

أوباما حزين
إلى ذلك، أعرب أوباما عن حزنه 
وتعازيه ومؤاساته في مصابي 
االنفجار القاتل في مصنع السماد. 
وشكر من قاموا بجهود االنقاذ 
ــالل الليل الحــتــواء  دون كلل خ
الموقف ومعالجة الجرحى، مشيرا 
إلى أن إدارة الطوارئ الفيدرالية 
ــع الــواليــة  بــالــتــعــاون الــوثــيــق م
لى  إ لمحليين إضافة  ا ء  والشركا
أفراد الشعب األميركي، يعملون 
على األرض للتأكد من تلبية جميع 
عمليات  ومواصلة  جات  الحتيا ا

اإلنقاذ واالستجابة.

الرسالة المسممة
إلى ذلك، ألقى مكتب التحقيقات 
االتحادي األميركي (أف بي آي) 
الــقــبــض عــلــى شــخــص مشتبه 
في إرســال خطابين فيهما مادة 
”الرايسين“ السامة إلى الرئيس 
األميركي باراك أوباما والسيناتور 
ــر ويــكــر، حسبما  الجمهوري روج
أفـــادت وســائــل إعــالم أميركية. 
وذكر مكتب التحقيقات االتحادي 
أن عــنــاصــره ألــقــوا القبض بعد 
ــول كيفن  ــاء على ب ــع ظهر األرب
كورتيس الذي يشتبه في أنه كان 
وراء إرســال الرسائل المسمومة. 
وأوضحت شبكتا األخبار ”أن بي 
ــي أن أن“ -نقال عن  ســي“ و“س

مسؤولين قانونيين اتحاديين- أن 
المشتبه به اعتقل في توبيلو بوالية 
لسلطات  ا نــت  وكــا ميسيسيبي. 
األميركية أعلنت األربــعــاء أنها 
ضبطت رسالة تحتوي على ما يبدو 
مــادة ”الرايسين“ وموجهة إلى 
الرئيس أوباما، غداة التحقق من 
رسالة مماثلة إلى أحد النواب. وذكر 
مكتب التحقيقات االتحادي أن هذه 
الرسالة التي تسلمها مركز فرز 
البريد التابع للبيت األبيض، والكائن 
خارج المجمع الرئاسي، ووضعها 
في الَحْجر موظفو الجهاز السري 
ــادة مشبوهة“.  ”تحتوي على م
وقال السيناتور ديك داربن إن مادة 
أرسلت في مظروف إلى السيناتور 
الجمهوري عن والية ميسيسيبي 
روجــر ويكر، ثبت فيما بعد أنها 
مــادة ”الرايسين“، وذلــك بعدما 
أبلغ مكتب التحقيقات االتحادي 

مجموعة من المشرعين باألمر.
و“الرايسين“ مادة سامة قاتلة 
ــخــروع، لكنها  ــذور ال توجد فــي ب
تحتاج إلى تدخل لتحويلها إلى 
سالح بيولوجي، ويمكن أن تسبب 
الوفاة خالل ٣٦ إلى ٧٢ ساعة إثر 
التعرض لكمية صغيرة مثل رأس 
الدبوس، وال يوجد ترياق معروف 

لهذه المادة الفتاكة.

أعلنت الشرطة في والية تكساس األميركية مقتل ما بين ٥ أشخاص 

 وإصابة ١٦٠ آخرين بانفجار وقع فجر أمس في مصنع 
ً
و١٥ شخصا

لألسمدة في بلدة وست. وتتعامل السلطات المحلية مع موقع الحادث 

على أنه موقع جريمة لكن لم يتم العثور على دليل عمل تخريبي.

AFP               مالمح الحزن على وجوه سكان بلدة وست

AFP  |   واشنطن

مبارك ُينقل من المستشفى الى سجن طّرة

نقل مبارك بسيارة اسعاف من 
مستشفى المعادي العسكري الى 
مستشفى المزرعة في سجن طرة 
وسط حماية أمنية مشددة. وتأخر 
نقل مبارك الــذي امــرت به النيابة 
العامة أمــس األول، عــدة ساعات 
لمئات من مؤيديه  ا بسبب تجمع 
أمام مستشفى المعادي العسكري، 
لمحاولة منع إعادته الى السجن، 
حسب المصدر نفسه. وكان النائب 
العام المستشار طلعت عبد الحميد 
 بإعادة مبارك إلى سجن 

ً
اصدر قرارا

طرة بعد ان إعتبرت لجنة طبية أن 
حالته الصحية ”مستقرة“ كما افاد 

مصدر قضائي.

مصر تحترق
في غضون ذلك، قال المرشد العام 
لجماعة اإلخــوان المسلمين محمد 
بديع: إن ”مصر اليوم تتعرض إلى 
حريق“، في إشارة إلى االستقطاب 
السياسي الحالي، مشدًدا على أنه 
واجب األحرار أوال إطفاء الحريق وأنه 
”مطمئن تماًما لوعد الله تعالى ثم 

عظمة هذا الشعب ووعيه، ورغبته 
األكيدة في البناء والعمل الجاد، 
لــحــفــاظ على مؤسسات الدولة  وا
العريقة من شعبها العريق“. وطالب 
الجميع بدعم الحرية قائال :“نحن 
اليوم في عهد الحرية فادعم الحرية، 
 مهما كان انتماؤك الحزبي 

ً
وكن حرا

أو ديانتك؛ ألن معنى حريتي: أن 
البلد غال علّي جدا“. ولفت المرشد 
العام لجماعة اإلخوان المسلمين إلى 
ما اعتبره أصناف وأنواع العبوديات 
 ، له قو بحسب  مــنــهــا،  و لحديثة  ا
العبودية غير الصريحة للبشر، وضرب 
لها مثال بأن ”الخصوم فطنوا إلى 
الكيفية التي يستعبدون بها البشر، 
أوقعوهم في أنواع من العبوديات 
المبتكرة، وذلك بطرٍق جديدة في 
فتح أبــواب العبودية، بــأن يكون 
الناس عبيًدا ألفكارهم بما يهيمنون 

عليهم من مصالح وأهــواء“. وشدد 
على أن العبودية غير الصريحة للبشر 
من خالل األفكار عملت على ”انتشار 
حريات هي في الحقيقة عبوديات، 
فصار بعض الناس عبيًدا للشهوات، 
ه وتقيمه 

ُ
ك حرِّ

ُ
فالشهوة هي التي ت

وتقعده، وكل ذلك فروع على األصل 
الشيطاني اإلبليسي الــذي يدخل 
للنفس البشرية من باب الشهوات 

وباب الشكوك والشبهات“.

الدفاع المتقدم
إلى ذلك، اكد وزير الخارجية محمد 
كامل عمرو أن وزارة الخارجية هي خط 
الدفاع المتقدم ألمن مصر القومي. 
وقال إن ”السياسة الخارجية تصنع 
من جهات مختلفة لكن المنفذ هو 
وزير الخارجية“. وبالطبع يؤخذ رأي 
الخارجية كجهاز كبير لديه خبرات 

متراكمة على مدار عشرات السنين. 
وقال إن الخارجية هي التي تنفذ 
السياسة الخارجية بأكبر قدر من 
االحترافية والمهنية وتدرك دورها 
في حماية مصر واألمن القومي. من 
ناحية أخــرى وعن االحتفال بمرور 
٥٠ عاًما على إنشاء منظمة الوحدة 
األفريقية أوضـــح عــمــرو أن مصر 
ستنظم مجموعة من االحتفاالت. 
كما سيشارك الرئيس محمد مرسي 
في القمة التي تعقد في أيار المقبل 
بهذه المناسبة. وعن تأثير توقف 

السياحة اإليرانية على العالقات 
لثنائية أوضـــح محمد عــمــرو أن  ا
السياحة عملية تنظيمية وال اعتقد 
أن العالقات ستتأثر. وعن استدعاء 
الخارجية سفير كندا في مصر على 
خلفية لقاءات عقدها وزير خارجية 
كندا في القدس، قال عمرو إنه تم 
استدعاء القائم باألعمال ثم استدعاء 
السفير حيث عبرت مصر بوضوح تام 
عن أن هذا أمر غير مقبول وال يساعد 
على دفع السالم، فهناك اتفاق على 
أن القدس ستكون عاصمة مفتوحة 
وأن يحدد موقفها من خالل التفاوض 
والموقف المصرى والدولى واضح فى 

هذا الموضوع.

أعلن مصدر أمني مصري أن 

الرئيس المصري السابق حسني 

مبارك المالحق في قضية قتل 

متظاهرين وقضايا فساد، نقل 

صباح أمس من مستشفى 

عسكري في القاهرة الى السجن.

AFP         الرئيس المصري السابق حسني مبارك

أكد وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود حامد أمس أن اقليم دارفور 
غرب السودان ”هادئ الى حد كبير على الرغم من النزاعات القبلية التي 

قالت االمم المتحدة انها تسببت في فرار تسعين الف شخص من 
منازلهم. وتحدثت تقارير البعثة المشتركة لالمم المتحدة واالتحاد 
االفريقي لحفظ السالم في دارفور (يوناميد) عن ”قصف جوي في 

منطقة مهاجرية جنوب دارفور“. وقالت هذه التقارير ان نحو ٣٦ الف 
شخص إحتموا بمقار البعثة في بلدتي مهاجرية ولبدو من القتال. من 

جهة اخرى، اكدت االمم المتحدة ان نحو خمسين ألف شخص فّروا من 
منازلهم في جنوب غرب دارفور نتيجة للقتال القبلي بين السالمات 

والمسيرية. وفي مؤتمر للمانحين حول دارفور عقد االسبوع الماضي في 
قطر قالت كندا إن االمن في دارفور يسير نحو االسوأ. ومع استمرار العنف 
يؤكد مسؤول كبير في االمم المتحدة ان اجزاء من دارفور مستقرة وتوفر 

 جيدة العادة البناء بعد حرب امتدت لعشر سنوات.
ً
فرصا

وقالت حركة ”تحرير السودان“ جناح عبد الواحد محمد نور إنها سيطرت 
على حامية حكومية في منطقة شطاية على بعد مئة كيلو متر غرب نياال 
عاصمة والية جنوب دارفور. وصرح المتحدث باسم الحركة ابراهيم الحلو 

” سيطرت قواتنا على الحامية الحكومية في منطقة شطاية غرب عاصمة 
والية جنوب دارفور واستولينا على اعداد كبيرة من السيارات واالسلحة 

وما زلنا نحصي عدد القتلى والجرحى“.

حامد: اقليم دارفور ”هادئ إلى حد كبير“

AFP          أدى القتال إلى نزوح االالف من دارفور

 AFP  | دارفور  

القاهرة |  وكاالت   

التحقيقات تتواصل 

ببطء لمعرفة منفذي  

تفجيرات بوسطن 

أوباما حزين ويقدم 

تعازيه إلى عائالت ضحايا 

مصنع السماد

المرشد العام «لإلخوان» : 

مصر تحترق وواجب األحرار 

إطفاء الحريق
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قد يكون الناس مخلوقين للسير على طريق العمل، ولكنهم قد ال يكونون مخلوقين 
لفهم هذا العمل.           كونفوشيوس

 للحوار مع سيول وواشنطن
ً
بيونغ يانغ تضع شروطا

قال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الكورية الجنوبية أمس إن ”مطالب 
 ،

ً
كوريا الشمالية غير مفهومة اطالقا

انها عبثية“. واضاف تشو تاي-يونغ 
 
ً
”نطلب من الشمال ان يكف فــورا
عن طرح مطالب غير مفهومة والقيام 
بخيارات صائبة كما شجعناه على ذلك 
“. ودعــت لجنة الدفاع الوطني 

ً
مـــرارا

الكورية الشمالية في بيان الى ”سحب 
قرارات مجلس االمن الدولي التي تمت 
فبركتها السباب سخيفة“. واضافت 
 عليكم ان تقولوا للعالم بأسره 

ً
”ثانيا

 نووية تهدد 
ً
انكم لن تــكــرروا حربا

أمتنا. ال يمكن أن يتماشى الحوار مع 
المناورات الحربية“. وطالبت اللجنة 
بسحب ”اآللــيــات االميركية“ التي 

يمكن استخدامها في حرب نووية في 
شبه الجزيرة الكورية وبالحصول على 
وعد بعدم اللجوء اليها بعد اآلن. وتقوم 
سيول وواشنطن منذ أسابيع بمناورات 
عسكرية مشتركة سنوية تثير كما في 
كل سنة غضب بيونغ يانغ التي ترى 
فيها تجربة لغزو اراضيها. وكانت كوريا 
الشمالية اعلنت انها ال توافق على حوار 
”مذل“ مع الواليات المتحدة وان اي 
محادثات ال يمكن ان تجرى اال اذا تخلت 
واشنطن عن سياستها ”العدائية“ 
ــن ”تهديداتها  حيال نظامها وع

النووية“.

استفزازات جديدة
من جهته، قال الرئيس االميركي 

باراك اوباما ”نتوقع استفزازات جديدة 
من كوريا الشمالية لكننا نأمل في ان 
نتمكن من احتوائها واالنتقال الى 
مرحلة مختلفة يحاول فيها الكوريون 
الشماليون حل بعض الملفات بطريقة 
دبلوماسية“. ويسود التوتر في شبه 
الجزيرة الكورية منذ ان قامت كوريا 
الشمالية بتجربتها النووية الثالثة في 
شباط الماضي. ومنذ اسابيع أطلقت 
كوريا الشمالية تهديدات حربية 
بشن ضربات صاروخية ونووية بعدما 
فرضت عليها االمم المتحدة عقوبات 
 عن استيائها من 

ً
جديدة، وتعبيرا

المناورات العسكرية الكورية الجنوبية-
االميركية المشتركة. وأشار محللون 
 
ً
الى أن موضوع الحوار بدأ يحل تدريجيا

في االيام االخيرة محل التهديدات 
بضربات نووية في خطاب بيونغ يانغ. 
وقال يونغ مو جين استاذ الدراسات 
الكورية الشمالية في سيول ”ال أعتقد 
أن بيونغ يانغ تتوقع ان يتم تنفيذ 
ــاف ”إنها وسيلة  شروطها“. واض
لتظهر قوتها في البداية، لكن هذا 
يعني انه في نهاية المطاف هناك 

رغبة في حوار...“.

قوة نووية
من جهته، رأى الخبير في شؤون 
كوريا الشمالية في مجموعة االزمات 
الدولية (انترناشونال كرايزس غروب) 
دانيال بينكستن ان بيونغ يانغ ليست 
لديها اي نية في تليين موقفها. وتابع 
بالنسبة إلى الشمال وحده االعتراف به 
كقوة نووية هو أمر مجد، وهذا وضع ال 
تريد واشنطن وحلفاؤها الحديث عنه. 
؟“. 

ً
وتساءل ”عن ماذا سيتحدثون اذا

وأضاف ان ”الشمال بدأ وأحرق آخر ما 
لديه من ذخيرة. أي تغيير لن يجري 
اال بكلفة هائلة للنظام على الصعيد 
الداخلي“. وتابع ”نحن ما زلنا في وضع 
يقود الى تصادم. االمر لن يتوقف عند 
هذا الحد“. وخالل جولته اآلسيوية 
التي اختتمها مطلع االسبوع اثار وزير 
الخارجية االميركي جون كيري احتمال 
حصول مفاوضات ”حقيقية“ اذا قامت 
بيونغ يانغ ”بخطوات ذات معنى“ 
انها ستحترم تعهداتها  الثبات 

السابقة. 

وضعت كوريا الشمالية أمس 

 الستئناف الحوار مع 
ً
شروطا

جارتها الجنوبية والواليات 

المتحدة، بينها رفع العقوبات 

المفروضة عليها في االمم 

المتحدة ما يقلل من إمكانية 

استئناف المفاوضات لكنه يسمح 

 في شبه 
ً
بتهدئة التوتر تدريجيا

الجزيرة الكورية.

AFP        ناشطون جنوبيون يحرقون صور زعيم كوريا الشمالية

أكد القائد االعلى للجيش االيراني الجنرال آية الله صالحي أمس أن 
 
ً
الجيش النظامي االيراني ”قادر بمفرده“ على تدمير إسرائيل وذلك ردا

على تصريحات ضابط اسرائيلي بشأن قدرة الدولة العبرية على التحرك 
بمفردها ضد البرنامج النووي االيراني المثير للجدل.

ونقلت وكالة مهر عن الجنرال صالحي قوله خالل االستعراض السنوي 
للقوات المسلحة النظامية ”لمواجهة ذلك النظام لسنا بحاجة الى 

استعمال كل قدراتنا المسلحة وجيش الجمهورية االسالمية قادر على 
تدمير اسرائيل بمفرده“. وفضال عن الجيش النظامي (المقدر عديده بـ 

٦٠٠ الف رجل) انشأت ايران بعد الثورة االسالمية في العام ١٩٧٩ قوات 
 على البرنامج 

ً
نخبة اطلقت عليها اسم حرس الثورة وتشرف خصوصا

البالستي. ويرى الخبراء ان هذه القوة التي تضم ١٢٠ ألف رجل أقوى 
 من الجيش.

ً
وأفضل تجهيزا

واعلن قائد االركان االسرائيلي الجنرال بني غانتز ان الجيش االسرائيلي 
قادر ”بمفرده على ”مهاجمة ايران“، بدون مساعدة اميركية.

إيران تهدد بـ“تدمير“ إسرائيل

AFP         تمتلك إيران نحو ٧٢٠ ألف مقاتل

AFP  | طهران  

مشرف يهرب من المحكمة بعد قرار قضائي بتوقيفه
أمر القضاء الباكستاني أمس 

بتوقيف برويز مشرف النه أمر 

باقالة قضاة عندما كان يحكم 

البالد، لكن الرئيس السابق فّر 

من قاعة المحكمة وسط حماية 

حراسه.

AFP             مشرف سيطعن في قرار توقيفه أمام المحكمة العليا

 AFP  | اسالم آباد  

حضر ”الجنرال مشرف“ الذي تولى 
الحكم اثر انقالب العام ١٩٩٩ وحتى 
 
ً
استقالته في العام ٢٠٠٨ وعاد مؤخرا
من المنفى على أمل المشاركة في 
االنتخابات العامة المقررة في ١١ ايار 
المقبل، في الصباح الباكر الى الجلسة 
 إعالن تمديد مهلة االفراج عنه 

ً
متوقعا

بكفالة في قضية اقالة القضاة. لكن 
ما كان يتوقع ان يكون مجرد إجراءات 
إداريــة تحول الى مسلسل بوليسي 
سياسي قضائي. وصرح محمد أمجد 
الناطق باسم حزب مشرف ”كنا نتوقع 
أن تمدد مهلة االفراج عنه بكفالة بدون 
مشكلة لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض 

التمديد ويأمر بالتوقيف“. 

مشرف يفّر
وعلى الفور غادر الجنرال المتقاعد 
محكمة اســالم ابــاد بحماية حراسه 
وفر في سيارته الرباعية الدفع امام 
رجال الشرطة المدهوشين. وعلق علي 
دايان حسن مدير فرع باكستان في 
منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ ان 
”تصرف الجنرال مشرف يدل على 

ات القانونية وعلى  احتقاره االجـــراء
انه يعتقد انه يستطيع بصفته قائد 
 ودكتاتور التهرب من 

ً
الجيش سابقا

مسؤولية تجاوزاته“. وبعد فراره بقليل 
ندد انصار الجنرال السابق امام منزله 
في ضاحية العاصمة اسالم اباد بقرار 
المحكمة مرددين ”ال نقبل هذا القرار“ 
و“هذا ظلم“ و“طال عمر مشرف“ بينما 
كانت مجموعة من رجال الشرطة تحمي 

مدخل فيلته.
ــرح امجد أن ”مشرف هادئ  وص
ويتحلى بالثقة. سنطعن في القرار 
أمام المحكمة العليا، فاذا رفضت هذه 

الهيئة طعننا سنحترم قرارها“؟
 
ً
واضاف ”اذا كان التوقيف ضروريا
ان تعلن منزل  السلطات  فبإمكان 
 من السجن“ أي ايداع 

ً
مشرف فرعا

الرئيس السابق قيد االقامة الجبرية.
وفضال عن قضية القضاة اتهم 
برويز مشرف ايضا بالتورط في جريمة 
اغتيال الزعيم االنفصالي في والية 
بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي 
ــوزراء  وفــي قضية اغتيال رئيسة ال

السابقة بنازير بوتو.

تهم الخيانة
ويحاول محامون باكستانيون اقناع 
لرئيس  ا لعليا بمحاكمة  ا المحكمة 
السابق بتهمة ”الخيانة“ النه فرض 
حالة الطوارئ عندما كان يحكم البلد 
االسالمي الوحيد الذي يملك السالح 
الذري. وردا على سؤال طرح عليه في 
وقت سابق هذا االسبوع حول ما اذا 
كان مستعدا لقضاء حكم بالسجن 

ــن في احــدى هــذه القضايا  اذا ادي
قال مشرف، ”اذا كان الحكم كذلك 
فأنا مستعد للذهاب“ الى السجن. 
ــطــة كل  ــيــوم راب ــقــود مــشــرف ال وي
المسلمين الباكستانيين، وهو حزب 
صغير اسسه في المنفى يدعو الى 
النهوض باقتصاد باكستان وتعزيز 
قدرات الجيش واضعاف طالبان الذين 
ات في البالد. وقد  يكثفون االعتداء
غادر الجنرال المتقاعد (٦٩ سنة) منزله 
الفخم في دبي نهاية آذار الماضي 
ــاد الــى باكستان للمشاركة في  وع
االنتخابات التشريعية المقررة الشهر 
المقبل في اختبار ديمقراطي حاسم 
في بلد تعود على االنقالبات. لكن 
محكمة باكستانية رفضت هذا االسبوع 

ترشيحه الى االنتخابات التشريعية.

 AFP  | سيول  

بلغ الترقب أشّده في ايطاليا صباح أمس اذ اقترح اكبر حزبين النقابي 
السابق فرانكو ماريني لمنصب رئيس الجمهورية المقبل لكن ذلك يثير 
انقساما كبيرا في اليسار. وبدأ البرلمان بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ 

 حاسما الخراج 
ً
والمجالس االقليمية، اي ١٠٠٧ ”ناخبين كبار“ تصويتا

البالد من المأزق السياسي الذي تتخبط فيه منذ شهرين. وبعد مشاورات 
حثيثة توصل الحزبان الرئيسيان في ايطاليا، الحزب الديمقراطي (يسار) 

وحزب شعب الحرية (يمين) إلى اتفاق حول اسم فرانكو ماريني (٨٠ 
عاما) الديمقراطي المسيحي اليساري، لكن ال شيء يوحي بأن أنصارهما 

سيوافقون عليه في هذا االقتراع السري. واعتبر بيار لويجي برساني 
زعيم الحزب الديمقراطي ان ماريني الذي كان رئيس مجلس الشيوخ 

 على ضمان توافق قوى وسط 
ً
بين العامين ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ ”سيكون قادرا

اليمين ووسط اليسار“. من جانبه قال سيلفيو برلوسكوني ألنصاره في 
حزب شعب الحرية ”نرى انه افضل حل ممكن في الوقت الراهن. ماريني 

 انه فوق االحزاب“. وقد مارس 
ً
ليس من يمين الوسط لكنه اثبت دائما

 إلى 
ً
 شديدة على برساني كي يتوصال سويا

ً
معسكر برلوسكوني ضغوطا

 قد يكون مناهضا له في حين انه 
ً
خيار توافقي ويتفاديا بذلك مرشحا

قادم على عدة محاكمات قضائية.

 إليطاليا
ً
توافق النتخاب ماريني رئيسا

AFP إيطاليا تترقب اسم الرئيس المقبل في خطوة حاسمة للخروج من االزمة

AFP  | روما  
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جيتوليو فارجاس ــ ١٨٨٢ مولود اليوم

جيتوليو دورنيلليس فارجاس من مواليد ساو بورجا ١٩ نيسان ١٨٨٢ - ريو جراندي دو سول وتوفي 
في ٢٤ آب١٩٥٤ في مدينة ريو دي جانيرو. كان سياسيا، ثوريا ورئيس البرازيل أربع مرات، وكان يلقب 
(أبي الفقراء) وله نظام وطريقة في حكمه جذبا الكثير له وهناك أتباع له إلى اليوم الحاضر. انتحر  بـ

بطلقة رصاص في القلب في قصر دو كاتيتي في مدينة ريو دي جانيرو.

AFP عرض امام الجمهور بعد والدتها في شباط الماضي. 
ُ
أسود تلعب في احدى الحدائق الفرنسية وهي المرة االولى التي ت

في عالم األسود

جحافل حلزونات عمالقة تغزو فلوريدا

وكاالت

وكاالت

 من أحد 
ً
قد يبدو هــذا مشهدا

أفالم الرعب، إال أنه حقيقة يعيش 
ـــة الشمس  واقــعــهــا ســكــان والي
المشرقة فلوريدا، وهو غزو جحافل 
من الحلزونات األفريقية الضخمة، 
التي تلتهم كل ما يعترض طريقها. 
وتحذر وزارة الزراعة في والية فلوريدا 
من أن تلك الحلزونات الضخمة، 
قعتها  قو تتميز  ر،  ــأ ــف ل ا بحجم 
الصدفية بحواف حادة للغاية، بحيث 
قد تسبب في تفجير إطار السيارات 

حال مرورها فوقها. 
لحلزونات  ا تلك  ن  أ وال يكفي 
الضخمة تلتهم كل ما يصادفها 
من صناديق النفايات البالستيكية 
وحتى الخرسانة أحيانا وأكثر من 

٥٠٠ فصيلة من النباتات، بل ان 
بعضها حامل لنوع من الطفيليات 
الدودية المسببة لنوع من أنواع 
االلتهاب السحائي الفتاك، إال أنه 
لم يعلن عن أي إصابات بالمرض 

بالمنطقة، حتى اللحظة.
ــت الناطقة بــاســم وزارة  ــال وق
لــزراعــة، دينيس فيبر، إن غزو  ا
الحلزونات العمالقة اقتصار على 
ـــد“، وسط  مقاطعة ”ميامي دي
تساؤالت إزاء كيفية وصول تلك 
الحيوانات الرخوية األفريقية األصل 
إلى الواليات المتحدة. وتشترك 
الحلزونات العمالقة مع الفئران في 
صفات أخرى، وهي كثرة التناسل، 
إذ تضع األنثى نحو ١٢٠٠ بيضة 
، وتبلغ مرحلة النضوج بعد 

ً
سنويا

ــد، وتعيش حتى تسعة  عــام واح
أعوام.

وكاالت

سرقة المتجر مرتين باليوم نفسه؟

حاولت امرأة أميركية سرقة المتجر عينه مرتين في اليوم نفسه، 
بعد أن نجحت محاولتها األولى. وقد سرقت المرأة شاشة ”سوني“ 

مسطحة بقيمة ٤٤٨ دوالرا من المتجر، وعادت في وقت الحق 
بعد أن غّيرت ثيابها، وحاولت مغادرة المتجر بصحبة شاشة 

”سامسونغ“ ٥٠ بوصة، إال ان أحد حراس المتجر الذي تم تبليغه 
بفقدان الشاشة األولى، سارع إلى مواجهة المرأة غير أنها هاجمته 

ف عن محاولة 
ّ
بقدميها ومرفقيها وأظافرها، ما دفعه إلى التوق

احتجازها. وأكدت الشرطة أنها تحاول تحديد هوية المرأة من 
األشرطة المصّورة في المتجر.

مريض ينقذ اإلسعاف!

 حياة 
ً
انقذ شخص مريض جــدا

سائق سيارة إسعاف كان يعاني من 
أزمة قلبية بنقله إلى مستشفى في 
شمال فرنسا على ما أفاد مصدر طبي.
وتبين للمريض وهو من بيرك-

سور-مير (شمال) أن المسعف الذي 
كان يصطحبه إلجراء صورة سكانر 
يعاني ”من مشكلة صحية“ وقرر أن 
 قيادة السيارة لنقله إلى 

ً
يتولى تاليا

أقرب مستشفى في النس على ما 
أفاد مسؤول في المستشفى لوكالة 

فرانس برس.
 واشار فريدريك اليين المسؤول 
في قسم الطوارئ في مستشفى 
النــس الــى ان نابيه ”ركــن سيارة 
آخر  ــاف كما أي مسعف  ــع اإلس
محترف. وقــد أعطانا المعلومات 
المناسبة وكانت له ردود الفعل 
ـــذي ســمــح لنا  ـــر ال الــمــؤاتــيــة األم
 بالمسعف المصاب 

ً
باالهتمام سريعا

بأزمة قلبية“. 

ظهور ”الهوبيت“ 
ونظرية القزامة

أظهرت دراسة ظهور 
المخلوق قصير القامة 

الذي عثر عليه في جزيرة 
فلوريس في إندونيسيا 

إلى عملية تكيف مع 
البيئة التي عاش فيها 

على الجزيرة.
وأشارت الدراسة إلى 

احتمالية أن يكون مخلوق 
”الهوبيت“ هو النسخة 

البشرية التي تنطبق 
عليه نظرية القزامة، 
مضيفة ان ”مخلوق 

”الهوبيت“ تعايش مع 
الجنس البشري حتى ١٢ 

ألف عام مضت. 
وعكف العلماء منذ 

اكتشاف ”الهوبيت“ 
العام ٢٠٠٣ على محاولة 
التوصل إلى اصول هذا 

الكائن الذي اليزيد طوله 
عن المتر، كما أن حجم 

جمجمته صغير، ومعروف 
علميا باسم ”هومو 

فلوريسنسز“ أو إنسان 
فلوريس. 

وتقول النظرية انه بعد 
انتقال هذا اإلنسان 

إلى جزيرة فلوريس بدأ 
حجمه يتضاءل على مدار 
أجيال في عملية تعرف 
باسم ”آيالند دوارفزم“ 
أو قزامة الجزيرة، والتي 

ظهرت في فصائل أخرى. 
ولكن المنتقدين لهذه 
النظرية يدفعون بأنه 
من المستحيل لعقول 

هذا اإلنسان أن تتقلص 
بالتوازي مع أجسادها. 
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 فاعًال يقف على خاطر احد حلفائه ويحاول منحه 
ً
رغم ان حزبا

.
ً
كل ما يطلبه اال انه في هذه الحكومة لن يسايره كثيرا

ترّدد ان رئيس تكتل نيابي أوعز الى نوابه وشخصيات ووسائل 
 
ً
زة على مرجع أمني تمهيدا

ّ
اعالمية في تكتله بشن حملة مرك

إلزاحته.

اتصلت بالشرطة لشعورها بالوحدة

اتصلت امرأة أميركية بقسم طوارئ الشرطة للتبليغ عن عارض صحي، 
ليتبّين بعدئٍذِ أن سبب اتصالها الفعلي هو شعورها بالوحدة. 

وقد هرع عناصر الشرطة إلى منزل المرأة، وعند رؤيتها تبين انها لم 
تكن تبدو مريضة، بل كانت ثملة، وقد اعتقلت بتهمة إساءة استخدام رقم 

الطوارئ.

وكاالت

 في االسبوعين االولين من دخول حكومة الرئيس 
ً
كان الفتا

ميقاتي فترة تصريف االعمال، ”ازدهار“ حركة بعض الوزراء 
والنواب في تكتل التغيير واالصالح في تدشين المشاريع 

االنمائية والمائية والكهربائية والبنى التحتية، في ظل انكفاء 
نشاط وحركة وزير االشغال غازي العريضي الذي يتعرض لحملة 

 بالحسابات السياسية ام انه 
ً
اعالمية. فهل سيبقى االنماء مرهونا

 لخدمة المواطن والوطن من باب الواجب؟.
ً
سيكون عنوانا

البلد سجلت

ماطرالطقس

 ˚20اليوم:

14˚ 

% 68الرطوبة:

km/h 16سرعة الرياح:

am 4:35الشروق:

pm 6:07الغروب:

غد�:  غائم جزئي�

19˚ 

13˚ 

بعد غد:  غائم جزئي�

19˚ 

14˚ 

قصر ديون 
داخل جزيرتها

في سنة ٢٠٠١، عملت المغّنية 
الكندّية ”سيلين ديون“ على 

بناء قصر خاّص بها، على 
جزيرة خاّصة في كندا، تصل 
مساحتها إلى ٨٣٠ ألف قدم 

 ما 
ّ

مرّبع، تمتلكها ”ديون“ بكل
فيها، من دون استثناء، وتبلغ 

قيمتها حوالى ٣٠ مليون 
دوالر أميركّي، وحولها رجال 

أمن مولجون بالحفاظ على أمن 
وخصوصّية ساكني الجزيرة. 

تتجاوز مساحة القصر ٢٤ 
ألف قدم مرّبع، ُيغطيه الحجر 

الفخم، وفق األسلوب الفرنسّي 
في بناء القصور. ويمتّد هذا 

األسلوب الكالسيكّي إلى 
الديكور الداخلّي! وتشي هذه 
المساحة المترامية بشخصّية 

ساكنتها، رقّي وذوق مترف 
 

ّ
وإتقان للتفاصيل، في ظل

 
ّ

فخامة تتراءى أمام كل
تفصيل، وألوان تتفاوت 

بين الحارة والباردة، ولو أن 
الغلبة للمدرسة الكالسيكية 

بتياراتها، ولخامة الخشب 
التي تطغى على المكان 
المحّمل بكل ما يمكن أن 

يجذب أنظار زائره.

اللوتو اللبناني
رقم  السحب: 1084

المرتبة األولى: ستة أرقام مطابقة. 
قيمة الجوائز اإلجمالية حسب المرتبة:

عدد الشبكات الرابحة: 
الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 

المرتبة الثانية: خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي. 
قيمة الجوائز اإلجمالية حسب المرتبة: 199.966.865 ليرة لبنانية

عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 199.966.865 ليرة لبنانية

المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة. 
قيمة الجوائز اإلجمالية حسب المرتبة:  64.573.110 ليرة لبنانية

عدد الشبكات الرابحة: 38 شبكة  
الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 1.699.292 ليرة لبنانية 

المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة. 
قيمة الجوائز اإلجمالية حسب المرتبة: 64.573.110 ليرة لبنانية

عدد الشبكات الرابحة: 1.263 شبكة. 
الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 51.127 ليرة لبنانية 

المرتبة الخامسة: ثالثة أرقام مطابقة. 
قيمة الجوائز اإلجمالية حسب المرتبة: 153.616.000 ليرة لبنانية 

عدد الشبكات الرابحة: 19.202 شبكة. 
الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 8000 ليرة لبنانية 

المبالغ المتراكمة للمرتبة االولى والمنقولة للسحب المقبل:  2.439.164.148 ليرة لبنانية 
المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة للسحب المقبل: 

19 4182336
الرقم اإلضافي األرقام الرابحة

جرى مساء أمس  سحب اللوتو اللبناني  

38

نتائج زيد: يربح  75.000.000 ل.ل   الرقم  82873 (عدد الرابحين: 1) 
                           يربح  900.000      ل.ل   الرقم  2873 

                           يربح  90.000        ل.ل   الرقم  873
                           يربح  8.000          ل.ل   الرقم   73   

40

اليانصيب الوطني اللبناني

جوائز الغالفات
188يربح 50.000 ليرة  كل غالف ينتهي

700
الجوائز العادية

2
03
315
5657

 6704 / 0295
3158
9846
51030
77331
95998
09095
96595
31651
21862

A 14765  
B 14765

سحب ١٨ نيسان ٢٠١٣االصدار العادي  الرابع عشر

تربح 3000 ليرة كل ورقة تنتهي 
تربح 5000 ليرة كل ورقة تنتهي 

تربح 10.000 ليرة كل ورقة تنتهي 
تربح 20.000 ليرة كل ورقة تنتهي 

تربح 30.000 ليرة كل ورقة تنتهي 
تربح 50.000 ليرة كل ورقة تنتهي 

تربح 1.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم  
تربح 1.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم 
تربح 1.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم 
تربح 1.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم

تربح 2.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم 
تربح 2.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم 
تربح 3.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم 

تربح 150.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم
تربح 15.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم 
تربح 75.000.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم 

تربح 7.500.000 ليرة كل ورقة حاملة الرقم

الرقم 
الرابح

عدد 
الطابات

عدد 
الجوائز

عدد 
السحوبات
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