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الرميلة.

عسيري والشامسي يف السرايا واجتماع أمني لإلنترنت
حرب: التحقيقات ستطاول املجرمين مهما عال شأنهم

زوجة األسير تستجير بـ"النهار" لنقله إلى املستشفى:
حاله الصحية سّيئة جدًا وحياته يف خطر

"التغيير واإلصالح": امليثاق أوالً وأخيرًا ال تشريع الضرورة وال سواه

م��ن��اوش��ات ب��س��ي��ط��ة ب��ي��ن ط�
"حزب الله" والعلمانيين"، فإن هناك 
أك��ث��ر م��ن اح��ت��ف��ال وض��ج��ة تشهدها 
رف��ض  ب��ع��د  ال��ف��ن��ون، ال سيما  كلية 
إقامة  "سما"  لنادي  طلبًا  الحسيني 
عرض راق��ص "بسبب الطبيعة التي 
��ه بها الكتاب الى االدارة" وكأنه  ُوجِّ
كما وصفه الحسيني" إخباره بإقامة 
اح��ت��ف��ال ول��ي��س ط��ل��ب��ًا، وع��ل��ى ال��رغ��م 
من رفضه وإع��ادة صياغة كتاب آخر 
وتقديمه الى أمين السر، فإن نادي 
"س���م���ا" ل���م ي��ن��ت��ظ��ر أخ����ذ ال��م��واف��ق��ة، 
وأقام عرضه من دون موافقة االدارة، 
م��ا دفعني ال��ى ات��خ��اذ إج���راء قانوني 
بحقه، وهو كأي إج��راء اتخذه مع اي 
ح���زب ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ي��ق��وم بالتصّرف 
ول��ي��س ت��ص��رف��ه م��وج��ًه��ا ض���د ن���اد او 

اشخاص بعينهم".
وبعيدًا من مسألة الحجاب واتجاه 
االسالميين  بين  دار  ال��ذي  النقاش 
وال��ع��ل��م��ان��ي��ي��ن، ف��األك��ي��د ان���ه عندما 
ت��ن��ف��ذ رغ��ب��ات ه��ي��ئ��ة ط��ال��ب��ي��ة حزبية 
رغًما عن االدارة وقراراتها يتحّول حرم 
الكليات الى ساحات استفزاز وتحدٍّ 
من خالل نشاطات قد يكون مكانها 

األصح خارج الجامعات. 

حوار مع تالمذة اإلنجيلية يف األميركية:البحوث طريق االختصاص وإغناء الفكر

سجال حول احتفال تكريم املحّجبات يف فنون اللبنانية
حين تتحّول الكليات ساحات لنشاطات غير أكاديمية! 

رمال ونسخة من ديوانه بين سليمان وجحا. 

83 ســـنـة

في  ال��ش��رق��ي��ة  اآلداب  م��ع��ه��د  أق�����ام 
ال���ج���ام���ع���ة ال���ي���س���وع���ي���ة، ن��������دوة ع��ن 
دي������وان ال���ش���اع���ر ال��ع��م��ي��د ال��م��ت��ق��اع��د 
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د رم�����ال "ت��أت��ي��ن من 
جهة الجنون"، بمشاركة الدكتورين 
م���ي���ش���ال ج���ح���ا وس���ه���ي���ل س��ل��ي��م��ان، 
وف������ي ح����ض����ور ش���خ���ص���ي���ات ف��ك��ري��ة 
وثقافية وتربوية وأساتذة جامعيين 

وإعالميين وطالب.
استهلت الندوة بتعريف للطالبة 
رع��د، ثم كانت كلمة لسليمان  ريتا 
ق���ال ف��ي��ه��ا: "ن��ح��ن اآلن م��ع عميدين 
رتبة  األول  ف��ي ش��اع��ر واح���د،  اثنين 
في العسكر، والثاني رتبة في العشق 
والجنون، وهي هذه الثانية التي جئنا 
ألجلها. لقد صاغ شغفه في الديوان 
"ت��أت��ي��ن م��ن ج��ه��ة ال��ج��ن��ون"، الجهة 
بل  المكان،  جغرافيا  تحدها  ال  التي 
ك��ي��م��ي��اء ال��ق��ل��ب ال��م��ش��غ��وف ع��ش��ق��ا، 
واس��ت��رع��ت ان��ت��ب��اه��ي ال��ج��م��ل��ة االول���ى 
ف��ي ص��در ه��ذا ال��ك��ت��اب "ن��ظ��ل نبني 
ق��ص��ورا م��ن رم���ال" فشط ب��ي الخيال 

الى المبالغة في شهرة الشاعر". 
ث���م أل���ق���ى ج��ح��ا ك��ل��م��ة ع����دد فيها 
الحداثة  وأل���وان  الشعرية  رم��ال  مزايا 

والرؤى التي ازدان بها ديوانه الزاخر 
ب��األف��ك��ار ال��ول��ه��ى. وخ��اط��ب الشاعر 
رمال بالقول: "ما من شك بأنك شاعر 

ملهم".
ث���م أل��ق��ى ج��ح��ا ق��ص��ي��دة ب��ع��ن��وان: 
"العميد رمال ضوء بين الرياح" أشاد 

فيها بموهبة الشاعر رمال. 
ث��م ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ة زن��وب��ي��ا ظاهر 
ال���ش���اع���ر رم�������ال، ال������ذي أل���ق���ى كلمة 
ق��ال فيها: "أف���اض علي األس��ت��اذان 
ال��ق��دي��ران ب��م��ا ال أس��ت��ح��ق��ه، وح���اوال 

ذلك  وف��ي  لباسا فضفاضًا،  إلباسي 
ورطة ال نحسد عليها جميعا، لكنهما 
لن يدفعاني إلى االدع��اء بأني بلغت 
مرتبة الشعراء. أزعم أن لي محاوالت 
ش���ع���ري���ة، وأع���ت���ق���د أن����ن����ي س��أب��ق��ى 
ك���ذل���ك، إل����ى أن ت��ض��ج م��س��ام��ع��ك��م 
مني، فألملم أوراق��ي ونخرج معا من 

هذه الورطة". 
ال��ش��رق��ي��ة،  اآلداب  م��ع��ه��د  وش��ك��ر 
إدارة وأساتذة، على احتضانه له منذ 

أكثر من عشرين عامًا.

اإلنجيلية  ال���م���دارس  راب��ط��ة  نظمت 
في لبنان لقاء في الجامعة األميركية 
ب���ي���روت ج��م��ع ن��ح��و 500 تلميذ  ف���ي 
م���ن م������دارس إن��ج��ي��ل��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة من 
بيروت  محافظ  مع  البكالوريا،  صف 
ال��ق��اض��ي زي���اد شبيب، األم��ي��ن العام 
العلمية  للبحوث  الوطني  للمجلس 
ال��ب��روف��س��ور م��ع��ي��ن ح���م���زة، ورئ��ي��س 
ال��دك��ت��ور فضلو  األم��ي��رك��ي��ة  الجامعة 
الخوري. وشارك مدير تحرير جريدة 
"ال���ن���ه���ار" غ��س��ان ح��ج��ار ال����ذي تولى 

إدارة فترتي اللقاء.
العام للرابطة  اللقاء األمين  افتتح 
القس  رئيسها  ممثال  نبيل قسطه، 
المشاركين  ��ر 

ّ
ف��ذك ق��ص��اب،  ج���وزف 

ب�����أن ك����ل واح������د م��ن��ه��م ه����و م���ش���روع 
بأال  ونصحهم  المستقبل،  في  قائد 
ييأسوا، وأن ينظروا إلى المستقبل 
"ب������دال م����ن ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى ال��ح��اض��ر 

ت وال���ص���راع���ات 

"تأتين من جهة الجنون" ملحمد رمال يف اليسوعية

اعتصام خجول لـ "التنسيق" عشية انعقاد الحوار
دعوة إلضراب عام الثلثاء إلقرار سلسلة عادلة

من اليمين: حجار، حمزة، الخوري، وشبيب. 
رمال ونسخة من ديوانه بين سليمان وجحا. 

يرق والسردوك ومطر بين الفائزات الثالث.


