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تتمات الصفحة األولى

مشروع مشبوه لقانون االنتخاب 

نايلة تويني
يكون عادال وممثاًل لكل المكونات اللبنانية. وال شيء يتقدم أو يتحقق. 
وال تقع المسؤولية على فريق دون االخر. الكل شركاء في التعطيل. 
ما  الجريمة  ف��ي  ش��رك��اء  تحديدًا،  الطائف  ن��واب  السابقون،  وال��ن��واب 
داموا لم يتفقوا على شرح موحد لما تم االتفاق عليه انذاك بالنسبة 
الى الدوائر والى شكل القانون المرتقب. يساهم تباعد تفسيراتهم 
وتناقضها في عدم االتفاق، بل في تعدد المشاريع واالقتراحات وفق 
مشرعًا  الباب  يبقى  وهكذا  المعالم.  واضحة  غير  قانونية  اجتهادات 
على مشاريع أكثرية ونسبية ومختلطة، وتستبعد مشاريع اخرى ربما 

اعتبرت أكثر نفعًا، لكنها ال تخدم مصلحة الممسكين بالسلطة.
ي��روي صحافي زميل ان��ه س��أل نائبًا ف��ي "ح��زب ال��ل��ه" ع��ن حسنات 
النسبية بالنسبة الى التمثيل في الجنوب فأجابه: "سنخسر مقعدين 
معروفة  النتيجة  اذًا  التقليدية".  للعائالت  واالخ��ر  لليساريين  واح��دًا 
ومحسومة سلفًا حتى مع اعتماد النسبية الكاملة في المحافظة، وما 
مناطق  ف��ي  سيعوضه  ب��ق��اع��ًا،  أو  ج��ن��وب��ًا،  الشيعي  الثنائي  سيخسره 
أخرى. اعداد المقاعد محسوبة بدقة، لمصلحة هذا أو ذاك من االفرقاء. 
ال��ذي يحقق توسعًا تمثيليًا لهذا  القانون  ما يعني حكمًا ان مشروع 

الفريق لن يناسب االخر. 
ان نتائجه غير  الغموض، أي  ان كل قانون ال ينطوي على بعض 
الى  يهدف  ال��ذي  الديكتاتورية  االنظمة  استفتاء  يشبه  محسومة، 
المشاريع ال  وه��ذه  ارتفاعه.  أو  الشعبية  استقرار مستوى  التأكد من 
المشترك  العيش  تخدم  وال  نظام  تطوير  في  تساهم  وال  بلدًا  تفيد 
التمثيل، بل تؤسس لحرب جديدة تكون نتيجة االستئثار  وحسن 
بالسلطة وفرض االرادة على االخرين. ما هكذا يكون االعداد لقانون 
انتخاب جديد يضمن حسن التمثيل، بل هو استغالل لضيق الوقت 

المرار مشروع مشبوه جديد.

nayla.tueni@annahar.com.lb / Twitter:@naylatueni

املوازنة والتعيينات االربعاء "ما لم تطرأ عراقيل"

الحر" والتي اشارت إلى احتمال عقد جلستين لمجلس ال��وزراء في 
قصر بعبدا األربعاء: أولى القرار الموازنة، وثانية إلقرار التعيينات. وفي 
المعلومات ان الموازنة قد ال تنجز اليوم بل تحتاج الى جلسة اضافية 

االربعاء يرأسها الرئيس عون.
واليوم يشهد مجلس النواب جلسة للجان المشتركة لدرس سلسلة 
المجلس  مكتب  لهيئة  اجتماع  الخميس  يتبعها  وال���روات���ب،  ال��رت��ب 
لدعوة الهيئة العامة القرار هذه السلسلة. ومع إحالة موضوع السلسلة 
على اللجان النيابية التي تبدأ مناقشتها، تكون الحكومة أزالت هذا 
العبء عن كاهلها ووضعته في عهدة المجلس، خصوصًا ان مشروع 
العامة في تشرين االول ٢٠١٤ وعلق بعدما  الهيئة  بلغ  القانون كان 
طلب وزي��ر الدفاع في حينه سمير مقبل فصل سلسلة العسكريين 
عن مجمل المشروع، لكن هذه المشكلة لم تعد مطروحة في ظل عدم 

رغبة وزير الدفاع الحالي يعقوب الصراف في فصلها. 

قانون االنتخاب
النواب  ي��زال رئيس مجلس  االنتخاب، فال  ال��ى قانون  بالنسبة  أم��ا 
للقانون  السعيدة  النهاية  موعد  اق��ت��راب  ع��دم  ال��ى  ب��ري  يشير  نبيه 

العتيد. ويردد أمام زواره ان التأخير الحاصل في هذا المجال ال يصب في 
مصلحة احد، وعلى الجميع استدراك هذا االمر جيدا وعدم التساهل فيه. 
ويقول: "ال يظن احد ان البالد تمر في شهر عسل، بل ان الشهر الحقيقي 
للعسل والراحة عند توصل االفرقاء الى اتفاق على قانون انتخاب. ويبقى 
خطر.  ف��ي  البلد  واال سيصبح  ج��ي��دا،  اذار  اس��ت��غ��الل شهر  هنا  المطلوب 

وانصح بأن ال ينام أحد على حرير ويرتاح كثيرًا".
وسئل عن  فراغ يهدد المجلس في حال عدم اجراء االنتخابات ، فأجاب: 
"عندها ال نكون امام دولة حقيقية ورئاسة جمهورية وحكومة فاعلة. وأكرر 
ان كل الكالم الذي يصدر عن الرئيس ميشال عون في خصوص قانون 
االنتخاب ال يهدف اال الى الحث والتعجيل ومن باب التشجيع للوصول الى 

قانون واتمام استحقاق االنتخابات".

عين الحلوة
"القوة  غ��دًا تشكيل  أو  اليوم  أن يعلن رسميًا  ع 

ّ
آخ��ر، يتوق على صعيد 

المشتركة"  األمنية  "ال��ق��وة  ح��ل  بعد  الحلوة،  عين  مخيم  ف��ي  المشتركة" 
السابقة التي كانت بقيادة المسؤول العسكري "الفتحاوي" منير المقدح 

الذي قدم استقالته قبيل االشتباكات االخيرة.
اللبنانية ال  ال��ت��ي ستنسق أك��ث��ر م��ع االج��ه��زة االمنية  ال��ج��دي��دة  وال��ق��وة 
على  الحفاظ  حيث  من  السابقة،  القوة  مهمة  عن  كثيرًا  مهمتها  تختلف 
التدخل عند وق���وع أي  ال��ى منحها صالحيات  االم���ن واالس��ت��ق��رار، اض��اف��ة 

حادث أمني، من دون الرجوع الى اللجنة السياسية العليا.
وفي  المخيم  ال��ى  الفارين  اللبنانيين  المطلوبين  موضوع  يبقى  ولكن 
ان  "النهار"  لبناني  أبلغ مصدر عسكري  وق��د  المولوي،  طليعتهم ش��ادي 
ثمة صعوبة لدى القوة المشتركة في تسليم أي من المطلوبين وخصوصًا 
للموت  مستعدون  وهم  محددة  مواقع  في  يتحصنون  الذين  االسالميين 

قبل تسليم أنفسهم. 

السفينة البريطانية
في غضون ذلك، أبحرت السفينة البريطانية HMS OCEAN بعد زيارة 
أولى لبيروت في طريق عودتها إلى المملكة المتحدة، بهدف إحياء التزام 

المملكة المتحدة حيال لبنان..
هيوغو  البريطاني  والسفير  ب��ي��دري،  الكابتن  السفينة  ق��ائ��د  وال��ت��ق��ى 
شورتر، وملحق الدفاع كريس غانينغ وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد 
الجيش العماد جان قهوجي. واستضاف شورتر كبار القادة االمنيين في 

لبنان الى غداء مع قائد السفينة.
وفي حفل استقبال كبير، أعلن شورتر تقديم هبة من المعدات بقيمة 
اللبناني تعزيزًا لقدراتهم في  65 ألف دوالر اميركي الى مغاوير الجيش 

الطرق الوعرة وفي كل األحوال الجوية.
أكبر  وه���ي  ط��ن  أل���ف   22 ت���زن   ،HMS OCEAN السفينة أن  وي��ذك��ر 
سفينة حربية عاملة في البحرية الملكية البريطانية. ودورها االساسي هو 

حاملة طوافات وسفينة هجوم برمائي.

"داعش" ينكمش بين املوصل وحلب

لتنسيق الشؤون اإلنسانية نزوح نحو 66 ألف شخص جراء معارك مستمرة 
بين "داعش" وأطراف عدة في محافظة حلب بشمال سوريا. 

بلدة  من  على مسافة بضعة كيلومترات  السوري  النظام  ق��وات  وباتت 
الخفسة االستراتيجية في ريف حلب الشمالي الشرقي التي تضم مضخة 
مياه رئيسية في اطار هجوم شنته بدعم روسي منذ منتصف كانون الثاني 

لتوسيع مناطق سيطرتها.
الجهاديين  مواقع  على  والروسية  السورية  الطائرات  أف��ادت  وأم��س،   

لدعم الجيش السوري الذي بات على مسافة تسعة كيلومترات من بلدة 
الخفسة وستة كيلومترات من محطة المياه.

وقتل ثمانية رجال من قوات النظام السوري السبت في تفجير انتحاري 
تبناه "داعش" في قرية السامية قرب بلدة دير حافر الواقعة على الطريق 

الرئيسية بين مدينتي حلب والرقة والتي تقع الخفسة شمالها.
وفي هجوم ثان تبناه "داعش"، فجر انتحاري حزامه الناسف في مدينة 

اعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي.

تركيا عثرت على طيار سوري
على صعيد آخر، أوردت وكالة "أنباء األناضول" التركية شبه الرسمية 
أنه عثر على قائد الطائرة الحربية السورية الذي قفز بمظلة قبل تحطم 

طائرته السبت في محافظة هاتاي على الحدود بين تركيا وسوريا.
ادل��ب  ف��ي محافظة  الناشطة  ال��ش��ام" االس��الم��ي��ة  وتبنت ح��رك��ة "أح����رار 
فريق  وق��ال  سنة(.   56( صوفان  محمد  الطيار  ويدعى  الطائرة.  اسقاط 
طبي إنه ليس في حال حرجة على رغم إصابته بكسور في العمود الفقري. 
المستشفى  العالج في  بأنه يتلقى  وقالت ناطقة باسم مستشفى تركي 
في  التركية  للسلطات  قوله  الى صوفان  الوكالة  ونسبت  هاتاي.  بإقليم 
بيان أولي إن طائرته أسقطت وهي في طريقها لمهاجمة مناطق ريفية 

قرب إدلب بشمال سوريا. وأوضح أنه أقلع من الالذقية بسوريا.  

الرقة  
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، نقلت صحيفة "ال��واش��ن��ط��ن ب��وس��ت" ع��ن مسؤولين 
أم��ي��رك��ي��ي��ن أن خ��ط��ة وض��ع��ه��ا "ال��ب��ن��ت��اغ��ون" ل��ل��ه��ج��وم ال��م��ق��ب��ل ع��ل��ى ال��رق��ة 
"عاصمة" التنظيم الجهادي في سوريا تنص على زيادة مهمة في مشاركة 
القوات األميركية في هذه العملية بما في ذلك زيادة عديد القوات الخاصة 
والمروحيات الهجومية والمدفعية وإم��دادات من األسلحة ل�"قوات سوريا 
الديموقرطية" )قسد( التحالف الكردي - العربي الذي يقاتل على األرض.   
رفع  إل��ى  المقترحة  الخطة  إع��داد  في  انخرطوا  الذين  المسؤولون  ودع��ا 
ال��ح��د األق��ص��ى ل��ع��دد ال��وح��دات األميركية ف��ي س��وري��ا ال��ت��ي تعد اآلن نحو 
500 جندي من مدربي القوات الخاصة والمستشارين لدى قوات سوريا 

الديموقراطية.

ترامب يتهم أوباما بالتنصت عليه    

انتخابات الثامن من تشرين الثاني.
وجاء طلب ترامب غداة تغريده في موقع "تويتر" أن باراك أوباما تنصت 
الديموقراطي  الرئيس  باسم  ما نفاه ناطق  الهاتفية، وهو  على مكالماته 
السابق واصفا االتهامات بانها "خاطئة". وعلى رغم عدم وجود أدلة، فإن 

هذه االتهامات أثارت شكوكا كبيرة وسط الطبقة السياسية األميركية.
وتحدث الناطق باسم البيت األبيض شون سبايسر في بيان عن تقارير 
غير محددة عن "تحريات قد تكون مسيسة قبل انتخابات 2016 مباشرة" 
ووصفها بأنها "مقلقة جدًا". وقال إن "الرئيس دونالد ترامب يطلب من 
النشاطات  في  التحقيقات  إط��ار  وفي  الكونغرس  في  االستخبارات  لجنة 
التنفيذية  السلطة  كانت  إذا  ما  لتحديد  تمارس سلطاتها  أن  الروسية، 

استخدمت صالحياتها للتحري في 2016".
ل��ن ت��ص��در ع��ن ت��رام��ب أو البيت  إل��ى أن أي تصريحات إضافية  وأش���ار 

األبيض في شأن هذه المسألة، الى ان تبدأ تلك اإلجراءات.
التغريدات  ج��دًا، على عكس  ح��ذرة  والصياغة  الكلمات موزونة  وب��دت 
النارية التي نشرها ترامب. وفجر ترامب السبت قنبلة سياسية بعدما كتب 
في سلسلة تغريدات صباحية: "أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما 

تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترامب قبيل فوزي".

وشبه األمر بفضيحة التجسس السياسي "ووترغيت" التي دفعت 
في حينه الرئيس ريتشارد نيكسون الى االستقالة عام 1974، واصفًا 
أوباما بأنه "شخص سيئ )أو مريض(". لكن الناطق باسم أوباما، كيفن 
لويس، أكد في بيان السبت ان "الرئيس اوباما أو البيت األبيض لم 

يأمر قط بالتنصت على أي مواطن أميركي". 
أوباما  عهد  ف��ي  األميركية  االستخبارات  أج��ه��زة  رئيس  أك��د  بينما 
جيمس كالبر لشبكة "أن بي سي" االميركية للتلفزيون أنه "لم تنفذ 
أي عملية تنصت" من الوكاالت التي كانت بإمرته على ترامب، سواء 

قبل االنتخابات أو بعدها.
وبطلبه من الكونغرس التحقيق، يقوم ترامب بنفسه بعملية الربط 

مع النشاطات الروسية التي تظلل واليته منذ تسلمه السلطة.
وال��ن��واب في  الشيوخ  م��ن مجلسي  األق��ل  ث��الث لجان على  وتحقق 
تدخل روسيا خالل حملة االنتخابات الرئاسية لترجيح كفة ترامب في 

مواجهة منافسته الديموقراطية هيالري كلينتون.
ويمكن هذا األسبوع الجاري أن يكون أيضًا حافاًل بالجدل مع إمكان 
بموجبه  يمنع  الهجرة  ع��ن  ج��دي��دًا  أم��رًا تنفيذيًا  ال��ي��وم  ت��رام��ب  توقيع 

مجددًا مواطني دول مسلمة من دخول الواليات المتحدة.

فيون: ال أحد يستطيع منعي من الترشح     

قريبا، واعضاء حزبه الراغبين في اخراجه من السباق.
وأضاف: "أدرك تمامًا حصتي من المسؤولية في هذه المحنة. بعيدًا 
يصادف  السمعة،  تشويه  وحملة  القضائية  والروزنامة  الخيانات  من 
ال��م��ش��روع ال���ذي أح��م��ل��ه واؤم����ن ب��ه وت��ؤم��ن��ون ان��ت��م ب��ه ه���ذه المعوقات 

الكبيرة جراء خطأ ارتكبته".   
وانضمت اليه زوجته بينيلوب في نهاية خطابه. وكانت خرجت عن 
صمتها في مقابلة طويلة مع اسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" اكدت 
فيها تصميم زوجها على عدم االستسالم. وقالت: "قلت له يجب ان 
تستمر حتى النهاية. وفي كل يوم اقول له ذلك"، لكن "القرار يعود 
اليه". واعتبرت "أن أحدًا غيره ال يمكن ان يكون رئيسًا. والقدرة على 

تحمل ما يجري تمثل دليل شجاعة مميزة".
انها  التي يشتبه في  الوهمية  الوظائف  الى مسألة  ول��دى تطرقها 
لحساب  متنوعة"  ب�"مهمات  قامت  انها  فيون  زوج��ة  أوضحت  تولتها 
المحققين. وهتف عشرات  ال��ى  أدل��ة على ذل��ك  زوج��ه��ا وان��ه��ا قدمت 
االالف من انصار مرشح اليمين ملوحين باعالم فرنسية "اصمد فيون، 
المنصة في حين غاب  اليك". واح��اط بعضهم به على  فرنسا تحتاج 
كثيرون. وسحب نحو 260 مسؤواًل منتخبًا دعمهم لفيون تحت تأثير 
القلق من تراجع مرشح اليمين الذي باتت استطالعات الرأي تشير الى 

خروجه من الدورة االولى من االنتخابات مقررة بعد 49 يومًا.
وتظهر االستطالعات تصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن 

ووزير االقتصاد السابق ايمانويل ماكرون هذه الدورة.      
الفرنسي،  اليمين  بحملة  يحدق  ال��ذي  الخطر  لتدارك  محاولة  وفي 
أع��ل��ن ح���زب الجمهوريين ال��م��ح��اف��ظ ف��ي ف��رن��س��ا ف��ي ب��ي��ان ال��س��ب��ت أن 
اللجنة السياسية للحزب ستجتمع مساء اليوم لمناقشة موقف فيون. 
السياسي قبل سبعة  الموقف  الى تطور  "نظرًا  البيان:  ومما جاء في 
أسابيع فقط من االنتخابات الرئاسية... اللجنة السياسية التي تضم 
المرشحين لتمثيل )الحزب( في االنتخابات التمهيدية ستجتمع قبل 

موعدها بأربع وعشرين ساعة االثنين 6 آذار".   
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سابقًا اآلن جوبيه أنه سيصدر بيانًا 
صباح اليوم يحدد فيه موقفه من التطورات. ومعلوم ان فيون كان هزم 

جوبيه في االنتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي.

فاطمة عبدالله

ش������ئ������ُت ت�����ج�����ّن�����ب ال����م����ش����اه����دة 
وتفادي الكتابة، فالكلمات من 
ضاعف 

ُ
ت ل��ل��ذات،  مؤلمة  مسافة 

م����س����ؤول����ي����ة ال����ن����ق����ل ال�����ص�����ادق 
ل��م��ع��ان��اة اآلخ����ر. م�����رارًا، ت��راج��ع��ت 
ووج��دُت  ثم صّممت  وتوّجعت، 
إنسانية  م��س��اه��م��ة  ال��ك��ت��اب��ة  ف��ي 
ب���م���ّد ال���ي���د إل����ى ق��ض��ي��ة وط��ن��ي��ة 
في  المعتقلين  كقضية  ك��ب��رى 
ال��س��ج��ون ال���س���وري���ة. ال��وث��ائ��ق��ي 
)ع��رض��ت��ه "ال��ع��رب��ي��ة"(، ش��ه��ادات 
ن��اج��ي��ن م��ن ج��ح��ي��م س��ج��ن تدمر 
الضمائر  أزالم  وحوشه  وسطوة 
االنكسار  ه مواجهة 

ّ
إن الملعونة. 

ب��اإلرادة القوية.  بالبقاء والموت 
اس������ت������ع������ادة م�������ن وج������ه������ة ن���ظ���ر 
���ي 

ّ
ال���ض���ح���ي���ة، م����ن وع���ي���ه���ا ال���ك���ل

وظلمات الصور. 
السجون  فضيحة  ع��ن  نسمع 
ال����س����وري����ة وأوس����������اخ ض���ّب���اط���ه���ا 
وع��س��ك��ري��ي��ه��ا، و"ال���ح���ك���ي مش 
متل الشوفة". الوثائقي يذهب 
ب����ع����ي����دًا: إل������ى ال���ع���م���ق ال��م��خ��ي��ف 
وال�����ف�����ج�����وة ال�������ب�������اردة. ال���ق���س���وة 
إش���ك���ال���ي���ة ُم���ل���ح���ق���ة ب��إش��ك��ال��ي��ة 
الفاعل  بتمادي  ق 

ّ
تتعل جوهرية 

والصمت حيال الفعل. بورغمان 
وس���ل���ي���م وض����ع����ا ال����م����ج����رم أم�����ام 
ب��ش��اع��ت��ه ال��م��ط��ل��ق��ة. ق���ّدم���اه ال��ى 
ة 

ّ
الجمهور بأقصى لحظات المذل

اإلنسانية. تتخذ إعادة التجسيد 
الصادمة:  ياته 

ّ
بتجل الحفر  دور 

المتدحرجة،  ال���رؤوس  ف��ي  حفٌر 
ف�����ي ال����ع����ي����ون ال����م����ف����ق����وءة، ف��ي 
تلتصق  وال���م���ص���ادف���ة.  ال���ن���ج���اة 
من  ���ج���ّرده 

ُ
ت بالمشهد،  ال��ق��س��وة 

إلى  ترفعه  السرديته،  سياقاته 
األع��ل��ى. قسوة  اإلن����ذار  مستوى 
ُمجّسدة برعب األدوات: الكرباج، 
، ال��ش��ت��ي��م��ة. 

ّ
ال�����������دوالب، ال����������ذل

ال����وث����ائ����ق����ي ان����ت����ص����ار إن���س���ان���ي 
ل��ق��ض��ي��ة االع���ت���ق���ال ف���ي ال��س��ج��ن 
ال�����س�����وري. خ����روج����ه إل�����ى ال��ع��ل��ن 
صفعة للدكتاتورية، وشهادات 
ل��ل��ض��ح��اي��ا،  وردة  ف���ي���ه  األح����ي����اء 
وَم��ن  التعذيب  م��ات��وا تحت  لَمن 
اخ���ت���ف���وا ت���ارك���ي���ن ف����ي ال��ق��ل��وب 

عطوبًا أبدية.
ن������أس������ف ل������ه������ذه ال����ل����م����ح����ات 

ال��ه��ائ��ل��ة ف���ي ه��م��ج��ي��ت��ه��ا، ول��ك��ن 
ف���ل���ن���ت���ش���ارك���ه���ا ب����رج����اء ال��ت��ح��ي��ة 
ل��ن��ف��وس ح��زي��ن��ة: دع����َك م��ن ع��ّد 
موعد  سّجانه.  ضربات  السجين 
ب أك���ث���ر. يصبح 

ّ
ُم����ع����ذ ال���ح���الق���ة 

ال���وج���ه ح���ّي���زًا دم���وي���ًا، وال يبقى 
 

ُ
أك��ل يحميها.  رم��ش  العين  ف��ي 

صراصير وعصفور ميت تجتمع 
ح����ول����ه ن����م����ال ج����ائ����ع����ة. "ك���ي���ف 
أم���ض���ي���َت األع�������وام ال��خ��م��س��ة؟". 
"ب���ح���م���د ال���ل���ه ع���ل���ى ال���ن���ج���اة ب��ع��د 
���م���ُت ص���داق���ة 

ّ
 ج����ول����ة. ت���ع���ل

ّ
ك�����ل

ال����ح����ش����رات. ن����أك����ل م���ع���ًا ط����وال 
الوقت ونتحّدث".

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

شاشة

"تدمر": العذاب البشري صافعًا الديكتاتورية
 حفروا في األرض وأعادوا بناء السجن داخل مدرسة بيروتية 

مهجورة: سجن تدمر المرعب. أرادوا توثيق جراح الذاكرة، حْفَظها 
ديها وتلقين اآلخرين دروس العذاب البشري. "تدمر"،  من بطش جلاّ

وثائقي لمونيكا بورغمان ولقمان سليم، اختزال فجيعة الجريمة.
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- أديب لبناني 1898 - 1969 أنشأ جريدة "البيان" له "أدباء العرب". 2- عيب - عائلة برناديت الفتاة التي 
م ويفّهم. 5- نصب صخري له 

ّ
ظهرت عليها العذراء في لورد. 3- يبعثكن - القنا. 4- حرس - ال بداية له - يعل

 - أظلم وال أعدل. 
ً
جسم أسد ورأس بشري في مصر - منع. 6- أصبحتم غير خشنين - رؤساء القوم. 7- يابسة جدا

 األصيل - نقيض الليلي. 
ّ

 محل
ّ

8- سهل - عاصمة آسيوية - في البيضة. 9- متشابهان - القصور. 10- يحل
11- المقعد - غيوم. 12- األمثولة - ملك اسرائيل وّبخه ايليا النبي ألنه عبد األوثان.

1- عاصي الرحباني. 2- بيالطس البنطي. 3- دستور - عب - دون. 4- الهندوس - كريم. 5- الند - اتائي. 
6- لن - هاو - أمهات. 7- هدى - ناس - يجل. 8- مالطة - مورياك. 9- نندب - اوده��ا. 10- عالء الدين - رب. 

11- بادن باول - مار. 12- حّرة - الدرامي.

1- عبدالله مرعب. 2- ايسالندا - الح. 3- صلتهن - النادر. 4- ياونده - طنانة. 5- أطرد - انتداب. 6- لس - وأوأ 
- بالء. 7- راعسة - سم - دول. 8- حلب - ا.ا. - وايلد. 9- ب.ب. - كاميرون. 10- اندريه جيد - ما. 11- نطوي - 

األهرام. 12- يينمية - كابري.

ى الحكم على يد الجزار 1789 حالف محمد علي ضد األتراك. 2- قائد عربي فتح األندلس  
ّ
1- أمير لبناني تول

711. 3 - راهب روسي مشعوذ وخليع اغتاله يوسوبوف 1916 - يسرع. 4 - شتم - أصير فاضاًل - مدينة ومطار 
في فلسطين. 5- اعتماد على - تفرح - هجم. 6- تباعدا عن المكروه - أزاول. 7- سّنور - مدينة أميركية في 
. 10- دولة أوروبية - عاصمة التيبت. 11- ننظر 

ً
كاليفورنيا. 8- غير - دولة أوروبية. 9- ترطبي - اضعه جانبا

إليه - حرف نفي - واسع. 12- قديس من رسل المسيح اإلثني عشر له إنجيل ورؤيا.

حل الشبكة السابقة

حمظعالاةدءاملاو

واةبصسمشلاتشارم

تلبانذناشوجاه�يس

فشدبءيدومالنرما

مرالاويفلكسكياو

لقماكشانه�ارمغلي

اةدودمملاىلالاة

حل الشبكة السابقة
رمضان

الكلمة 
مدينة لبنانية 

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

كلمة السر.

الشمس شأنها شأنكم وشأن كل كائن، تجلس مساوية لغيرها في الشرف إلى مأدبة األمير األعظم ذي الباب المفتوح 
.
ً
والمائدة الممدودة دوما
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رقم 4271 - مستوى سهل 

حل سودوكو رقم 4270

قواعد اللعبة 
أمامك شبكة من 8١ خانة، 9X9 مقسمة 9 

مربعات 3X3 عليك ملء الخانات الفارغة بأرقام 
من ١ الى 9 مراعيًا عدم تكرار اي رقم في أي خط 

افقي وعمودي وداخل كل مربع.

مستويات اللعبة 

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

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.
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314296758

297815346

769542813

425183967

138679425

671428539

583961274

942357681

كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

ع الزميل نقوال ناصيف اليوم االثنين كتابه "جيوش 
ّ
يوق

لبنان، انقسامات ووالءات" في مهرجان الكتاب اللبناني 
الذي تقيمه الحركة الثقافية في انطلياس، ما بين 

السابعة والتاسعة مساًء.

يقع الكتاب في 528 صفحة وخمسة فصول تتناول 
انشقاقات شهدها الجيش اللبناني في الحرب، معززًا 

بوثائق ومحاضر اجتماعات ومراسالت شخصية وتقارير 
مديرية المخابرات رافقت الحقب تلك ما بين عامي 

1976 و1991 مع إعادة بناء الجيش في مرحلة ما بعد 
اتفاق الطائف. كذلك يتضمن الكتاب المحضر الحرفي 

للقمة السداسية العربية في الرياض التي شّرعت 
الوجود العسكري السوري في لبنان باسم قوة الردع 
العربي واالشتباك بين الرئيس حافظ األسد وياسر 

عرفات حيال إمرتها. وهي المرة األولى ينشر هذا 
المحضر السري.

مجتمعنا

"جيوش لبنان انقسامات ووالءات"

النهار، ٦ اآذار ٢٠١٧، �صفحة ٨


