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قضية الساعة

صورة مركبة لقطع أهالي العسكريني املختطفني طريق املطار 
وفتحه من قبل قوات األمن                                      )محمود الطويل(

بيزنس

بيروت رابع أعلى نسبة 
إشغال فنادق بني عواصم املنطقة

بيروت: وفقا لتقرير »إرنست آند يونغ« حول أداء الفنادق ذات فئة 
األربع واخلمس جنوم في منطقة الشرق األوسط بقي معدل إشغال 

الفنادق في مدينة بيروت مستقرا على أساس سنوي على %61 
في شهر اغسطس من العام 2015. وقد زاد متوسط تعرفة الغرفة 

بنسبة 1.8% سنويا إلى 185 دوالرا في الشهر الثامن من العام 2015، 
كما منت اإليرادات احملققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 1.6% سنويا 

إلى 114 دوالرا.
وعلى صعيد اقليمي، حظيت مدينة بيروت على رابع أعلى نسبة 
إشغال فنادق )56%( بني عواصم املنطقة التي شملها التقرير عن 

االشهر الثمانية األولى من العام 2015.

آثريات

لبناني يحتفظ في منزله
 بنسخة إجنيل من العهد العثماني

أميون ـ األناضول: اليزال املواطن اللبناني، إدغار عفيف خوري، 
يحتفظ في منزله التاريخي الذي يعود للعهد العثماني، في قرية 

أميون، شمالي لبنان، بإجنيل مكتوب باللغة التركية العثمانية، يعتبره 
ثروة كبيرة وقيمة ثقافية عظيمة. اإلجنيل الذي يحافظ عليه خوري 

منذ أن وجده في أحد أسقف منزله قبل 3 سنوات، يعود للعام 1819م، 
وفق ما هو مدون في صفحته األولى، وهو مؤلف من 483 صفحة، 

بقياس 22 سنتمتر طوال، و13 سنتمتر عرضا.
خوري ذكر انه وجد هذه النسخة النادرة من اإلجنيل في منزله 

الذي يعود بناؤه ألكثر من 170 عاما، وذلك خالل عمليات الترميم 
التي أجراها عام 2012، مشيرا إلى أنه كان مغلفا بكيسني من الورق 

والنايلون، ومحفوظا بطريقة محكمة.
وقال خوري: »هذا اإلجنيل ميثل قيمة تاريخية كبيرة بالنسبة لي، 
خاصة ان املنزل تاريخي أيضا، ويضم العديد من التحف الثمينة 
واألثرية«، الفتا إلى ان عددا من األشخاص واجلامعات اللبنانية، 
عرضت عليه شراء النسخة، لكنه »مازال يتريث إلى حني معرفة 

قيمتها احلقيقية«.

يحدث اليوم

»الناقورة« تشهد تدشني »أول مدرسة 
رسمية مراعية للبيئة في الشرق األوسط«

السنيورة لـ »األنباء«: القبول بعون  كاملستجير من الرمضاء بالنار

الناقورة ـ أ.ف.پ: شهدت بلدة الناقورة الساحلية جنوب لبنان إعادة 
افتتاح مدرستها املتوسطة الرسمية بعد ترميمها وجتهيزها لتصبح 
»أول مدرسة رسمية خالية من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون« في 

لبنان والشرق األوسط، على ما أعلنت منظمة غير حكومية مسؤولة 
عن املشروع.

وهذا املشروع ترعاه منظمة »بحر لبنان« البيئية كما يندرج ضمن 
مبادرة »الضيعة البيئية« التي أطقتها املنظمة وترمي الى »احلفاظ على 

الساحل اللبناني ملعاجلة التلوث الساحلي«، على ما جاء في بيان.
كذلك يقام املشروع بالتعاون مع بلدية الناقورة، الواقعة قرب احلدود 
مع إسرائيل على بعد نحو 140 كيلومترا من بيروت والتي تضم املقر 

العام لقوات األمم املتحدة املوقتة العاملة في لبنان )يونيفيل(.
وهذه املدرسة مؤلفة من طبقتني وسط حديقة من األشجار وتطل 

على البحر، وهي تعتمد على الطاقة الشمسية في انارتها. وقد اقيمت 
مناطق فيها لفرز النفايات لتعليم األطفال كيفية الفرز مع برنامج 
خاص للمحافظة على املياه. كذلك طليت املدرسة باللون األبيض 

وأقيمت عليها رسوم بيئية متثل أهمية الشجرة وكيفية احملافظة على 
البيئة.

بيروتـ  اتحاد درويش

أكد رئيس كتلة املستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة 
ان لبنان لم يكن إطالقا على شاشة الرادار في اجتماعات 

نيويورك خالل أعمال اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، 
معتبرا ان هناك أمورا أصعب وأهم من لبنان وان الفرقاء 

الدوليني يقولون ان اللبنانيني أجدر بهم ان يتفقوا فيما 
بينهم ويبقوا اآلن بعيدا عن احداث الضجيج الذي يعكر 

إمكانية التوصل الى حلول في املنطقة، معربا عن اعتقاده ان 
األمور في املنطقة باتت أكثر تعقيدا بعد التدخل العسكري 
ـ الروسي في سورية والذي لن يؤدي الى إحداث نتيجة، 

الفتا الى ان األمر يحتاج الى مزيد من التبصر واحلكمة من 
قبل كل الفرقاء املعنيني إليجاد حل في املنطقة الذي يبدو 

انه صعب في الوقت احلاضر. وقال الرئيس السنيورة في 
تصريح لـ »األنباء« انه بات واضحا ان ذات األشخاص الذين 

كان يفترض بهم التقيد مبواد الدستور، وبانه ليس هناك 
من أي أولوية أخرى ألعضاء مجلس النواب تفوق أولوية 
حضورهم جلسة مخصصة النتخاب رئيس اجلمهورية، 
مشيرا الى انه وبعد 29 جلسة نحاول ان نتوصل الى ان 

يكون هناك نصاب في مجلس النواب، وهذا ال يحصل ألنه 
منوط بالفئات التي تعطل هذه اجللسات، مؤكدا انه بالنسبة 

لنا مازلنا نصر على ان هناك أولوية واحدة وأساسية 
واستنادا الى مواد الدستور بأن تكون هناك جلسة يحضرها 

النواب فمن ينجح ينجح ولكن هذا األمر ال يحصل 
وسنستمر في محاوالتنا مرة بعد مرة الى ان نتمكن من 

انتخاب رئيس، مشددا على انه ليس هناك من بديل آخر غير 
ان نستمر في محاوالتنا. وردا على سؤال عن ان الظروف 

االقليمية والدولية غير متوافرة النتخاب رئيس أعرب 
الرئيس السنيورة عن اعتقاده ان هناك من يحاول ان يقذف 
بلبنان ليقع في جلة الصراع االقليمي والدولي، مشددا على 

ان هذا األمر ليس من صالح لبنان الذي عليه ان يكون قراره 
من خالل ابنائه بأن يستطيع ان يؤمن هذه القاعدة بأن 

نحترم الدستور وان نحترم قاعدة ان يكون هناك رئيس 
توافقي يكون مؤيدا من بيئة ومقبوال منها وأيضا مقبوال من 
البيئات األخرى، ورأى ان التجارب علمتنا على مدى 70 عاما 
انه ال يستطيع ان يأتي رئيس جمهورية يكون كسرا لفريق 
من اللبنانيني.وعن رفض تيار املستقبل العماد ميشال عون 
رئيسا قال: »كاملستجير من الرمضاء بالنار«.وعن احلديث 
عن لبننة االستحقاق الرئاسي قال: هذا السؤال يوجه الى 

من يعطل جلسات االنتخاب وليس نحن، الفتا الى ان هناك 
فريقا من اللبنانيني ينتظر مساعدة من اخلارج أو انه يحاول 

ان يوظف ما يجري في اخلارج ملصلحته.وأكد الرئيس 
السنيورة ان جلسات احلوار التي دعا اليها الرئيس نبيه 

بري تبقى ذات فائدة وانه بالصبر ميكن الوصول الى نتيجة، 
مشددا على اننا سنبقى نحضر اجللسات وان لدينا النية ان 

نبقى مند يدنا للحوار ولكن علينا ان نرى غيرنا أيضا.

نانسي عجرم في اإلسكندرية: تفتتح الفنانة نانسي 
عجرم »مهرجان اإلسكندرية الدولي لألغنية« 

بحفل غنائي في دار أوبرا اإلسكندرية ـ 
مسرح سيد درويش، اخلميس في 15 الشهر 
اجلاري، يعود ريعه وباقي حفالت املهرجان 
لصالح األعمال اخليرية وجمعيات األطفال 

في املدينة.
من جهة أخرى، أنهت نانسي تصوير حلقات 
 The برنامج اكتشاف مواهب األطفال اجلديد
Voice Kids، إلى جانب املطرب كاظم الساهر 

والنجم تامر حسني.
راغب عالمة يتوج الملكة: يحيي النجم راغب 

عالمة سهرة انتخاب ملكة جمال لبنان 2015، 
في احلفل الذي تنقله قنوات املؤسسة 

اللبنانية لالرسال LBCI مباشرة على الهواء، 
مساء االثنني 12 من الشهر اجلاري. السهرة 

من تنظيم روال سعد، تقدمي دميا صادق، 
وتشهد منافسة على اللقب بني 14 فتاة من 

مختلف املناطق اللبنانية، لتحمل واحدة منهن 
تاج امللكة احلالية سالي جريج.

أخبار وأسرار لبنانية

إلغاء وليس تأجيال:  الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند لم يؤجل 
زيارته الى لبنان كما أعلن الرئيس متام سالم، بل قام بإلغائها بعد 
أن تأكد أن مساعيه من أجل إجناز امللف الرئاسي في لبنان وملء 

الشغور في قصر بعبدا تصطدم في هذه املرحلة باملوقف اإليراني، 
وهو قال ملستشاريه إن محادثاته مع اإليرانيني الذين التقاهم في 

نيويورك كانت بالنسبة إلجراء االنتخابات الرئاسية في لبنان 
سلبية.

فقط.. دعم معنوي: سئل الرئيس سالم عن أسباب عدم صدور 
نتائج عملية في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان فقال إنه لم 

يكن يتوقع أصال الكثير من مجموعة الدعم باستثناء الدعم املعنوي.
هل تختفي طاولة الحوار؟:  توقعت أوساط أال تستمر طاولة احلوار 
في املجلس النيابي طويال، لكن في الوقت نفسه يسعى اجلميع الى 
احملافظة على احلكومة واعتبارها خطا أحمر ال ميكن بأي حال من 

األحوال ومهما كانت الظروف إسقاطها من قبل أي فريق.

  حوار لبناني

أخبار النجوم

فتح طريق املطار بعد »ساعة« من »قطعه« 
وأهالي العسكريني املختطفني يتوعدون بتصعيد »موجع«

بيروتـ  عمر حبنجر  ٭

اقدم أهالي العس����كريني اللبنانيني املخطوفني لدى »داعش« 
و»النصرة« على قطع الطريق الرئيس����ي ملطار رفيق احلريري 
بكل االجتاهات باطارات املطاط املش����تعلة استنكارا ملا اعتبروه 

اهماال من الدولة لقضية ابنائهم.
وقد اعيد فتح الطريق بعد ساعة من الوقت، وقال حسني يوسف 
والد احد العسكريني املخطوفني: ان التصعيد سيكون يوميا وفي 
االماكن املوجعة. وطالب متحدث باسم اهالي العسكريني احلكومة 
والقادة السياس����يني في البالد بايالء ملف ابنائهم األولوية على 
حساب كل امللفات االخرى، متهما احلكومة باملماطلة في االستجابة 
ملطال����ب اخلاطفني، ومحذرا من خط����وات تصعيدية أكبر خالل 
األيام املقبلة، ولفت الى ان معلومات األهالي تفيد بأن املفاوضات 
متوقفة بني احلكومة اللبنانية وتنظي����م »جبهة النصرة« وما 
يسمى بتنظيم الدولة االس����المية )داعش(، كاشفا انه ال توجد 
أي معلومات او تواصل مع املخطوفني لدى »داعش« منذ اشهر، 
يذكر ان تنظيمي »جبهة النصرة« و»داعش« اقدما على مهاجمة 
مراكز عسكرية في بلدة »عرسال« شمال شرق لبنان في اغسطس 
2014 واختطفا عشرات العسكريني ما ادى الى اندالع اشتباكات 
عنيفة حينها ادت الى مقتل عشرات العسكريني وعدد كبير من 
املسلحني، وال يزال 25 عسكريا محتجزا لدى التنظيمني، يعتقد 
انهم موجودون في منطقة سلسلة اجلبال الشرقية الوعرة عند 

احلدود مع سورية شمال شرق لبنان.
الى ذلك، يشهد هذا االسبوع سلسلة حوارات في اجواء سياسية 
ال تش����جع على احلوار، اليوم االثنني احل����وار الدوري بني تيار 
املس����تقبل وحزب اهلل على ايقاع البيانات الهجومية املتجاوزة 

للحدود الذاتية.
وغدا الثالثاء حوار األيام الثالثة في مجلس النواب املعلق على 
حضور العماد ميشال عون، كما يصر الرئيس نبيه بري، مراعاة 
مليثاقية احلوار، والعماد عون يربط حضوره بتسوية ترقيات 
اجليش، ليضمن بقاء صهره العميد شامل روكز في اجليش سنة 

اضافية مفتوحة على املستقبل.
وسلسلة التعقيدات تطول فعليا نتائج حوار االثنني الثنائي 
في عني التينة وعلى رأسها تسوية الترقيات في اجليش، يتقرر 
مصير حوار الثالثاء الثالثي األيام في مجلس النواب، وبالتالي 
مصير االستحقاق الرئاسي املعطل منذ ما ينوف عن سنة ونصف 
السنة، وعلى نتائج هذا احلوار القائم بني رؤساء الكتل النيابية، 
يقرر رئيس احلكومة متام سالم دعوة مجلس الوزراء لالجتماع، 
الى جانب شرط تنفيذ خطة جمع النفايات املتعثرة والتخلص 
م����ن هذا املأزق الذي تفجر بوجه حكومة املصلحة الوطنية منذ 

والدتها القيصرية.
الراهن ان تيار املس����تقبل يتعرض حلملة مباشرة من حزب 
اهلل جتاوزت أي اعتبار مفترض للحوارات نصف الشهرية بني 
احلزب والتيار برعاية رئاسة مجلس النواب، وقد رد رئيس كتلة 

املستقبل فؤاد السنيورة على هذا البيان معناه ان حزب اهلل يلبس 
ما فيه لتيار املستقبل.

وقال السنيورة: عندما يتهم حزب اهلل تيار املستقبل بالتعطيل، 
فإمنا هو ينظر الى املرآة وعندما يرى ما يقوم به يرده الى اآلخرين، 

بينما هو الذي يرتكب هذه األفعال.
على ان جميع األوس����اط لم تفقد األمل، ورهانها واضح على 
مفاجآت أكتوبر التي وعد بها الرئيس األسد حليفه العماد عون، 
عندما أرس����ل اليه ينصحه بالصمود حتى منتصف هذا الشهر، 
انتظارا للمفاجآت، واذا باملفاجآت عصف القيصر الروس����ي في 
سورية وغاراته اجلوية املدمرة على قواعد املعارضة السورية 
وداعش، ليعيد رس����م خارطة التوازنات على األرض، وبالتالي 

في السياسية.
وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة حسني احلاج حسن عضو 
كتلة الوفاء للمقاومة، من بلدة يونني البقاعية وأهم من يعتقد انه 
بإمكانه كسر التيار الوطني احلرب واالنقالب على كل املبادرات 

واحلوارات، وهو يقصد هنا تيار املستقبل واللقاء التشاوري.
بدوره، نائب حزب اهلل نواف املوس����وي اعتبر انه ال يجوز 
ان يبقى البلد معطال كما هو احلال اآلن، واملطلوب التفاهم على 
رئيس اجلمهورية وان يتمتع تيار املستقبل بقدر من االستقاللية، 

لتسهيل ذلك باملوافقة على انتخاب عون!
مصدر قريب من 14 آذار الحظ ل� »األنباء« ان العصف الروسي 
في سورية ساعد قوى 8 آذار على رفع وتيرة التصلب في حوارها 

مع الفريق اآلخر، مع ان الدخول الروسي على خط احلرب السورية، 
فرض معادلة جديدة على املشهد االقليمي، ما ساعد في دفع االهتمام 

الدولي بالوضع اللبناني الى الوراء.
سجال آخر مستمر في التصاعد حول جبال النفايات العامرة 
في شوارع املدن والبلدات النيابية نتيجة استمرار اخلالف على 
احملاصصة السياسية في هذا املجال، اذ جتددت احلمالت الرافضة 
ملطامر النفايات التي مت اختيارها في عكار واملصنع وبرج حمود 
في خطة الوزير اكرم شهيب الذي حلظ ايضا إعادة فتح »مطمر 

الناعمة« ملدة اسبوع فقط.
رئيس كتلة املستقبل فؤاد السنيورة اعتبر ان احللول التي 

تقدم بها الوزير شهيب هي أفضل احللول املمكنة.
وكانت »األنباء« أش����ارت الى االجتاه نحو نقل النفايات من 
بيروت وجبل لبنان بواسطة الشاحنات وعبر العوامات البحرية 
الى املطمر القائم في منطقة سرار في عكار. ويبدو ان ثمة حراكا 
عكاريا معارضا خلطة نقل نفايات بيروت واجلبل الى عكار، ومن 
هنا تشير معلومات »األنباء« الى اجتاهات بالتحول نحو قبرص، 

حيث ثمة من يروج لوجود معامل نفايات جاهزة للعمل.
لكن احلراك الشعبي لم يتوقف عند ازمة النفايات اذ نظمت 
حركة »بدنا نحاسب« اعتصاما امام املعمل احلراري للتيار الكهربائي 
في اجلبة امس وتضامن معها اهالي بلدة برجا واقليم اخلروب 
الذين طالبوا بكهرباء مجانية من املعمل القائم، والذي يضخ مواد 

سامة في فضاء املنطقة.


