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ّ

«مستنقع تسّر

ً
السالح المقاوم»، داعيا

عن الــتــذرع بالسالح والــزعــم أنه 
 أّن «ما 

ً
مصوب إلى رؤوسنا»، ومعتبرا

يحكم حياتنا هو االحتكار والفئوية 
وباألساس الطائفية، ومع األسف 

.«
ً
اآلن المذهبّية أيضا

بــري، وفي الكلمة التي ألقاها 
خالل العشاء الخيري السنوي الذي 
أقامته الجمعية اللبنانية لرعاية 
ل»  لبيا ا » مجّمع  فــي  لمعوقين  ا
د أن «ال 

ّ
 له هذا العام، أك

ً
تكريما

 على 
ً
يجوز أن يبقى لبنان معلقا

صليب الريح على هذا النحو، وأن 

الشرعي «ان تكون هناك خطوات 
فاعلة أكثر لمصلحة هذا التأليف، 
وال يقولنَّ أحد أن هذه الحكومة هي 
من مسؤولية جهة دون جهة أخرى، 
كال فهذه مسؤولية الجميع، وهم 
يشاركون فيها بنسب، ويتحملون 

مسؤوليتها بحسب نسبهم».
وتمنى قاسم «أن تحمل األيام 
المقبلة حلوال، بخاصة أن هناك 
افــكــارا طرحت، نتمنى أن تؤتي 
بين  وب  لتجا ا يتمَّ  ن  أ و رها  ثما
الموجودين فــي داخــل  ء  لحلفا ا

لفت وزير العدل في حكومة 
تصريف االعمال ابراهيم نجار 
لبوادر تشير الى  ا الى ان «كل 
لــى مكان مغلق بما  ا لــوصــول  ا
 ، لحكومة» ا خص ملف تشكيل 
مشيرا الى ان «ال يمكن التأليف 
لــراهــن دون وجود  في الوقت ا
ها  د و حد عند  تقف  ال  طر  مخا
لى  ا ستنطلق  بــل   ، نية للبنا ا
، موضحا  عــام» لمنطقة بشكل  ا
انه «ال توجد قدرة على تأليف 

حكومة لون واحد».
واشار نجار في حديث اذاعي 
الى «اننا «داخل مستنقع دخلنا 
آلخــر  ا لفريق  ا ع  تسر عبر  ليه  ا
خوفا  لحكومة  ا من  لة  باالستقا
من صدور القرار الظني»، مشيرا 
الى ان «الرؤساء الثالثة يعملون 
على ان ال تكون الحكومة حكومة 

اللون الواحد واستفزازية».
ــدخــل او  ــت ــجــار «ال ـــض ن ورف
التعليق على بين المدعي العام 
دانييل بلمار»، اال انه من منظاره 
ن  ا يعتبر  قب  وكمرا لشخصي  ا

أجيالنا». 

¶ نجار                                          البلد

مستقرة، وكذلك لم تعمل بشكل 
لبنان، فقد نخرها  جيد لمصلحة 
الفساد والتعقيدات والمحسوبيات 
والتعيينات الفئوية، فأمام الحكومة 
لــقــادمــة مجموعة مــن الملفات  ا

المعقدة والكثيرة».

تخريب البلد 

من ناحية ثانية رأى قاسم ان 
«وثائق ويكيليكس كشفت وجود 
ميليشيات في لبنان تعمل لتتسلح 

أهلية، وهذا ما تبين في أجواء أيار 
العام 2008 بحسب هذه الوثائق، 
فهناك من طالب السلطات األمنية 
حه، ويــبــدو أنــه حصل 

ِّ
بــأن تسل

تعاطف مع بعضها من أجل تهيئة 
سالح للميليشيات لمقاتلة الطرف 
اآلخر وهذا أمر خطير، وهناك من 
كان يعد العدة لينصرف إلى تخريب 
البلد عبر الميليشيات والسالح من 
جماعة 14 آذار بالتحديد، غير آبهين 
ال بقيام الدولة وال بمشروع الدولة، وال 

بكل الشعارات التي رفعوها».

المحكمة  «االمــور تتقدم، وان 
تشكيل  ر  نتظا با قف  تتو لــم 
الحكومة». ورأى نجار ان «قرار 
المحكمة صدر عن قرار مجلس 
االمن تحت بند الفصل السابع، 
وعليه فهي ملزمة وحتى لو لم 
ــدول»، واضاف  توافق عليها ال
ن ضمن  كــا لمحكمة  ا بند  » ن  ا
البيانات الوزارية التي اخذت ثقة 
تمثل  عليه  و بي  لنيا ا لمجلس  ا

تصديقا غير مباشر».

أقامت جامعة بيروت العربية على مالعبها في بيروت بطولة 
الجامعات في القوس والنشاب بالتنسيق مع االتحاد اللبناني 

للقوس والنشاب ومكتب “التاسك فورس” في بيروت. 

AFP  |  مدريد

البلد ¶ صورة جامعة للطالب مع سارة  

¶ المشاركون في تجارب عاليه  البلد

تجارب NORWAY CUP 2011 في عاليهمحاضرة “البيئة واالنسان” التحاد الرماية

ب��رع��اي��ة االت���ح���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي 
قامت مدرسة  أ لصيد،  وا ية  للرما
م��ار انطونيوس لراهبات العائلة 

ل��م��ارون��ي��ات محاضرة  المقدسة ا
لتالميذها بعنوان “البيئة واالنسان” 
حاضر فيها رئيس اللجان الفنية 
والتحكيم في االتحاد سليمان سارة 
في مسرح المدرسة. تحدث سارة عن 

رياضة الرماية التي يمارسها عدد 
كبير من اللبنانيين من كل االعمار 
 من الرماة 

ً
 كبيرا

ً
 الى أن عددا

ً
مشيرا

رفعوا وما زالوا يرفعون اسم لبنان 
 في المحافل الخارجية.

ً
عاليا

 ما يدل 
ً
التجارب شهدتا اقبااًل كبيرا

على ثقة الالعبين ب� “ماكدونالدز” 
ورغبتهم الحقيقية في تمثيل لبنان 

في هذه المناسبة العالمية.
المشاركين لن  تجارب اختيار 
 McDonald’s Day �تتوقف هنا! ف
الذي سيجري في 22 ايار 2011، 
سيكون اليوم الفاصل الذي ستقرر 
للجنة اسماء الالعبين  ا من خالله 

ال��ذي��ن ح��ج��زوا ألنفسهم بطاقة 
المشاركة في “كأس النروج” على 

 .
ً
أن يتم اعالنها الحقا

إدارة “ماكدونالدز” لبنان فخورة 
بقدرتها على المساهمة في تحقيق 
امنيات أوالد لبنان من خالل منحهم 
هذه الفرصة الذهبية ليكتشفوا 
في  لرياضية  ا مواهبهم  ا  وينّمو
النروج أجمل الربوع األوروبية الخالبة.

البلد  الهدية إلى السمان  
ً
¶ االب عازار مقدما

بطولة الجامعات في القوس والنشاب

شارك في البطولة: الجامعة اليسوعية والجامعة األنطونية وجامعة بيروت العربية 
، وجاءت النتائج على الشكل اآلتي:

ً
و AUST ، واجريت الرماية على مسافة 18 مترا

1- جهاد طوقان )بيروت العربية( 
2- محمد جوخدار )بيروت العربية( 

3- أحمد السمان )الجامعة األنطونية( 
4- أنطوني حساب )الجامعة اليسوعية( 

وفي احتفال تكريمي، قدم األب بطرس عازار رئيس الدير ومدير المعهد 
األنطوني واألب ايلي الحاج مسؤول الطالب الى الالعب أحمد السمان ميدالية 
تهنئة بحضور رئيس االتحاد اللبناني للقوس والنشاب جاك تامر ومدير الرياضة 
في المعهد األنطوني جان الغاوي وذلك في مكتب االب عازار في المعهد 

االنطوني.


