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. اللبناني مالئ الدني�ا وش�اغ�ل ال�ع�ال�م
أينما ذھب وأينما حّل وكيفما ارت�ح�ل 
يقيم الضجيج م�ن ح�ول�ه، وك�أن هللا 
سبحانه خ�ل�ق ھ�ذا ال�ل�ب�ن�ان�ي وكس�ر 

 .القالب من بعده
اللبناني إذا ج�ل�س ف�ي الص�ال�ون�ات، 
وما أكثر جلوسه فيھ�ا، ي�ح�دث�ك ع�ن 

 . سياسات العالم كلھا
يعرف بدقة ماذا ي�ج�ري ف�ي ال�ب�ي�ت 
االبيض، وما يدور في البيت األحمر 
واألخض������ر واألس������ود وك������ل 

ويتابع بش�غ�ف م�اذا ھ�م�س ... األلوان
 .ترامب في أذن بوتين

اللبناني يح�دث�ك ع�ن أح�دث وأش�ھ�ر 
دور األزياء العالمية، وكيف ي�خ�ت�ار 
ربطة ع�ن�ق�ه وي�اق�ة ق�م�ي�ص�ه وج�ل�د 
حذائه، كما ي�ع�رض ع�ل�ى ص�ف�ح�ت�ه 
االل�ك��ت��رون��ي��ة ص�ورت��ه أم��ام س��ي��ارة 

 .   المرسيدس والرانج روفر
اللبناني يتكلم ثالث أو أرب�ع ل�غ�ات، 
وال مانع لديه من االستزادة بأية ل�غ�ة 
أخرى يمكن أن تؤم�ن ت�واص�ل�ه م�ع 

 .أبعد نقطة على الكرة األرضية
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال ي��ج��ل��س إال ف��ي أف��خ��م 
المطاعم، واذا اراد السفر ب�ال�ط�ائ�رة  
فھو ال يرضى إال ب�ال�درج�ة األول�ى، 

 ٥فھو يحمل في ج�ي�ب�ه ع�ل�ى األق�ل 
 .بطاقات مصرفية

ال�ل�ب�ن�ان�ي يس�ارع إل�ى ش�راء ل�وح�ة 
سيارته ذات ثالث�ة أرق�ام ح�ت�ى ول�و 
استدان ثمنھا ودفع من أجلھا ف�وات�ي�ر 
مرتفعة، فالمھم أن يملك لوحة تمي�زه 
وت��ث��ي��ر اھ��ت��م��ام ال��ن��اس وش��رط��ي 

 .المرور
ولكن الذي يحيرن�ي، أن ھ�ذا ... ولكن

اللبناني إذا ھاجر خ�ارج ب�ل�ده، ب�ع�د 
أربع أو خمس سنوات، يصبح ك�ن�دي�ا 

أما إذا بق�ي ... أو أميركيا أو اوستراليا
سنة في لب�ن�ان وج�ذوره ت�ع�ود  ١٠٠

إل��ى م��ئ��ات الس��ن��ي��ن ف��ي أرض ھ��ذا 
 !...الوطن، فلن يصبح لبنانيا

فّس��روا ل��ي ب��رب��ك��م ھ��ذه ال��ظ��اھ��رة 
لماذا انتماء اللب�ن�ان�ي دائ�م�ا ... الغريبة

 إلى الخارج؟

<½^ÏÞ<
<î×Â

Íæ†£]<
 بقلم

 ايلي مجاعص

 Montréal, Mercredi 21-3-2018 - 20ième année - Volume 915 ٩١٥ العدد   - العشرون السنة   -٢٠١٨  -٣ –٢١ األربعاء  مونتريال،  

2086A Chartier, (Sortie 55ème Ave. Nord) Dorval, Qc. H9P 1H2  Tél: 514 636 4004   Fax: 514 631 4004   www.alakhbar.ca 

Free - جانية
 م

قبل ساعات من انتھاء مھلة سحب الترشيح، كّرت أمس سبحة االنس�ح�اب�ات م�ن الس�ب�ا� 
 .االنتخابي، على مختلف التحالفات، السيما في عكار وبعبدا والمتن

وكان أكثرھا دويا إعالن انسحاب النائب في التيار الوطني الحر نبيل نقوال، وال�ن�ائ�ب خ�ال�د 
 . الضاھر الذي أبعد عن كتلة تيار المستقبل منذ ثالث سنوات

ال�ت�ي�ار " انسحابه من السباق االن�ت�خ�اب�ي ب�ع�د دخ�ول  نبيل نقوال وفي التفاصيل اعلن النائب
في مفاوضات مع رجل االعمال سركيس سركيس الدخاله في الئح�ة ال�م�ت�ن "  الوطني الحر

أھلي في المتن : " واصدر االخير بيانا جاء فيه.  الشمالي ما سيؤدي حكما الى االطاحة بنقوال
الشمالي، رفاقي في التيار الوطني الحر، ثمانية وعشرون عاًما من النضال، وم�ن ض�م�ن�ھ�ا 
ثالثة عشر عاًما في الندوة البرلمانية، أتقّدم منكم بالشكر واإلمتنان للثق�ة الّ�ت�ي م�ن�ح�ت�م�ون�ي 
. إيّاھا وحاولت أن أكون عند حسن ظنّكم إن في الخدمة العام�ة أو ف�ي ال�ن�زاھ�ة والش�ف�اف�ي�ة

سأخرج اليوم من السباق اإلنتخابي وكما وعدتكم نظيف الكّف كما كان يريدنا عمادنا فخام�ة 
 " .الرئيس ال عمالة وال عمولة وعلى استعداد للمساءلة

أما النائب الضاھر، وبعد حضوره إلى بيت الوسط يرافقه نجله، واجتماعه مع الريس س�ع�د 
أمام ال�م�ص�ال�ح ال�ك�ب�رى : " لن أنه سحب ترشحه لالنتخابات النيابية، وقالالحريري، فقد أع
نقف الى جانب الرئيس سعد الحريري ومن ھذا المنطلق ادعو : "، مضيفا"تسقط كل المقاعد

لست طامحا لم�ق�ع�د " :  وأضاف ."كل مناصريني ومحبيني الى الوقوف الى جانب الحريري
 ."نيابي او غيره

راش�ي�ا،   –ومثل الضاھر، فعل المرشح محمد فرحات عن المقعد السني في البقاع ال�غ�رب�ي 
وأع�ل�ن .  كنت قد ترشحت أمال في خدمة أھلي ومنطقتي الب�ق�اع ال�غ�رب�ي راش�ي�ا: " الذي قال

اليوم من ھذا البيت المرجعية، سحب ترشحي لصالح تيار المستقب�ل، وأع�د أھ�ل�ي األع�زاء 
 ".مواصلة العمل لخدمة أبناء منطقتي الغالية على قلبي من أي موقع كنت فيه

ن�زوال ع�ن�د : " وكذلك المرشح عن المقعد السني في عكار الدكتور جمال ج�ن�ي�د، ال�ذي ق�ال
رغبة أھلي ومحبي الرئيس الشھيد رفيق الحريري في عكار العت�ي�ق�ة، أع�ل�ن ع�زوف�ي ع�ن 

، لصالح الشيخ س�ع�د ال�دي�ن ال�ح�ري�ري، وأق�دم ھ�ذا ٢٠١٨الترشح لالنتخابات النيابية لعام 
 ".الترشيح ھبة مني لروح الرئيس الشھيد رفيق الحريري

بعد التشاور م�ع األح�ب�اء : " والمرشح الدكتور مصطفى العلي، أيضا صّرح من بيت الوسط
واألھل واألصدقاء، واستكماال لمسيرة الرئيس الشھيد رفيق الحريري ومسيرة الشي�خ س�ع�د 
الحريري، أعلن عزوفي عن الترشح وعدم خوضي االنتخابات النيابية، وأدعو ك�ل م�ح�ب�ي 

 ".وأھلي إلى دعم الئحة تيار المستقبل في عكار
وفي بعبدا أيضا أعلن النائب السابق صالح حنين عزوفه ع�ن ال�ت�رش�ح ع�ن أح�د ال�م�ق�اع�د 
المارونية الثالثة في بعبدا، معتبرا أن ھذه االنتخابات افتقدت المضمون السياسي الذي تع�ق�د 

 .التحالفات على اساسه
ق�ان�ون " ولف�ت ح�ن�ي�ن، ف�ي ب�ي�ان، إل�ى أن 

االنتخاب الجديد ظھّ�ر ال�م�ش�ھ�د ال�ذي ب�ات 
يخيّم على الساحة السياس�ي�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة م�ن�ذ 
حين، اذ اصبح العامل المسيطر على االداء 
السياسي يكمن ف�ي ال�ت�ش�رذم وال�ت�ن�اقض�ات 
والمصالح الضيقة وقد غ�اب ع�ن�ه الص�دق 
وب��ذل ال��ن��ف��س، وط��غ��ت ع��ل��ي��ه االن��ان��ي��ة 

 ."المجحفة
وأمام ھذا السيل المتعاظم من االنس�ح�اب�ات، 
ط��رح��ت األوس��اط الس��ي��اس��ي��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات 
المولجة بتشكيل اللوائح والتح�ال�ف�ات أس�ئ�ل�ة 
عدة عن مصير الكثير من الترشيحات ال�ت�ي 
بدأـ تتسرب أخ�ب�ار انس�ح�اب�ات�ھ�ا س�واء ف�ي 
البقاع أو في الشمال أو في سائر ال�م�ن�اط�ق، 
تحت ضغ�ط ال�م�رج�ع�ي�ات ال�ت�ي ت�رى ف�ي 
ت��رش��ح ال��ب��ع��ض ت��ھ��دي��دا م��ؤث��را ل��خ��ط��ف 

 .األصوات التي كانوا مطمئنين إلى تصويتھا لصالحھم
إزاء ھذا المشھد، وخصوصا، موضوع انسحاب الضاھر الذي شكل تحديا كبيرا لتحالفه مع 

تسلّينا ن�ح�ن وإي�اك�م ب�خ�ب�ري�ات ال�ي�وم، س�اع�ة : " اللواء أشرف ريفي، فقد علق األخير قائال
عزوف، ساعة لقاء فالن مع فالن، وفي مكان ما أو أّن ھناك دولة تدخلت لت�ط�ل�ب م�ن�ي أن 

نحن في مرحلة تحضير جّدي لإلنتخابات النيابية المقب�ل�ة، وم�ط�ل�وب : " وأضاف"..  أتراجع
العزوف عن الت�رش�ي�ح : " وتابع".  منّا أن نكون جاھزين لھذا اإلستحقاق الدستوري لنخوضه

ليس موجوداً في قاموسنا نھائياً وإال ھناك تقاعس عن دور وطني، وذلك ليس مقبوالً ال م�ن 
 ".قبلي وال من قبل أي إنسان معني دوره الوطني

لمواجھة السلط�ة ال�ت�ي أم�ع�ن�ت ف�ي " ودعا اللبنانيين إلى تحضير أنفسھم لإلستحقاق النيابي 
الفساد واإلنبطاح أمام حزب هللا، أمام الدويلة التي أمسكت بأغلب مفاصل الدولة التي لم يبَق 

 ".منھا شيء إال مجلس النواب
، " اللمسات األخيرة ستنتھي قريباً في أغلب الدوائر التي سن�ش�ارك ف�ي�ھ�ا" وأوضح ريفي أّن 

تشكيل الالئحة في مدينة طرابلس ان�ت�ھ�ى، وس�ن�ش�ارك ف�ي ع�ك�ار وال�ب�ق�اع " مشيراً إلى أّن 
 ً  ."الغربي والبقاع األوسط وفي بيروت الثانية أيضا
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ً أم�س ف�ي ق�ذائ�ف أط�ل�ق�ت�ھ�ا  ٢٩قتل  ش�خ�ص�ا
ً ش�ع�ب�ي�ة  الفصائل المعارضة، واستھدفت سوق�ا

عل�ى م�ا ن�ق�ل ال�ت�ل�ف�زي�ون  دمشق في ضواحي
الرسمي السوري عن مصدر في قيادة ش�رط�ة 

 .ريف دمشق
وقال المصدر إن القذيفة الصاروخية أط�ل�ق�ت�ھ�ا 

على سوق ش�ع�ب�ي�ة ف�ي "  التنظيمات االرھابية"
كشكول ع�ل�ى أط�راف ض�اح�ي�ة ج�رم�ان�ا  حي

واف�ادت وك�ال�ة االن�ب�اء .  جن�وب ش�رق دمش�ق
 ."مدنيون"ان القتلى " سانا"السورية الرسمية 

ً آخ�ري�ن  ٢٣وأصيب من جراء القصف  م�دن�ي�ا
 .بجروح

وتعد ھذه الحصيلة االعلى في دمشق وضواحيھا من جراء قذائف الفصائل المع�ارض�ة م�ن�ذ 
 .٢٠١١بدء النزاع العام 

أصبنا برعب كبير ": "فرانس برس"وقالت ھانية، الممرضة من سكان حي كشكول، لوكالة 
 ."سقطت القذيفة وسط سوق شعبية، قرب حاجز أمني: "واضافت". من جراء الدوي الھائل

وتكثفت اخيرا وتيرة اطالق القذائف على دمشق وضواحيھا، بالتزامن مع ح�م�ل�ة عس�ك�ري�ة 
شباط ضد الغوطة الشرقية، معقل الفصائل الم�ع�ارض�ة ق�رب  ١٨بدأھا الجيش السوري في 

 .في المئة من ھذه المنطقة المحاصرة ٨٠دمشق، تمكن خاللھا من السيطرة على أكثر من 
ً ف�ي ق�ذائ�ف  ٥٠ووثّق المرصد السوري لحقوق اإلنسان خالل ھذه الفترة مقتل نح�و  م�دن�ي�ا

 .الفصائل على دمشق وضواحيھا
وبقيت دمشق طوال سنوات النزاع بمنأى نسبياً عن المعارك الع�ن�ي�ف�ة وال�دم�ار ال�ذي ل�ح�ق 

اال انھا تعرضت لقصف من الفصائل المعارضة أودى ب�ح�ي�اة .  بمدن رئيسية عدة في سوريا
 ."الدولة اإلسالمية"مئات، ولتفجيرات تبنى معظمھا تنظيم 

حيث حصدت غ�ارات  الغوطة الشرقية ھجومھا على قوات النظام السوري ميدانيا، واصلت

جوية المزيد من الضحايا المدني�ي�ن، ف�ي وق�ت 
يستع�د األك�راد ف�ي ش�م�ال س�وري�ا ل�ل�ت�ص�دي 

 .لھجوم تركي محتمل بعد سقوط عفرين
ودارت اشتباكات ع�ن�ي�ف�ة ب�ي�ن ق�وات ال�ن�ظ�ام 
والفصائل المعارض�ة ف�ي ال�غ�وط�ة الش�رق�ي�ة، 
رافقھا قصف جوي عني�ف مس�ت�م�ر يس�ت�ھ�دف 

 .مدينة دوما خصوصا
 ٧وأسفرت غارات لقوات ال�ن�ظ�ام ع�ن م�ق�ت�ل 

مدنيين في كل من دوما وعربين وع�ي�ن ت�رم�ا 
على األقل، على م�ا وث�ق ال�م�رص�د الس�وري 

ف�ران�س " وقال مراسل وك�ال�ة . لحقوق االنسان
في دوما إن القص�ف ل�م ي�ت�وق�ف ع�ل�ى "  برس

وأش�ار ال�ى أن س�ي�ارات االس�ع�اف ت�واج�ه .  المدينة طيلة ساعات الليل، وال يزال مس�ت�م�راً 
 .صعوبة في التنقل من جراء القصف الكثيف

وتسبب القصف باندالع حرائق لم يتمكن الدف�اع ال�م�دن�ي م�ن اخ�م�ادھ�ا، خش�ي�ة اس�ت�ھ�داف 
  .الطيران آلياته

 .كذلك، أفاد المراسل عن وجود ضحايا تحت األنقاض تعمل فرق اإلغاثة على انتشالھم
م�دن�ي�اً  ٢٠قتيال، ب�ي�ن�ھ�م  ٣١وارتفعت حصيلة قتلى الغارات على مدينة عربين، لتصل الى 

. قضوا في غارة يرجح إنھا روسية استھدفت، وفقا للمرصد، قبو مدرسة كانوا يحتمون في�ھ�ا
 .طفال ١٦وبين ھؤالء القتلى 

شباط حملة عسكرية على الغوطة الشرقية، بدأت بقصف عني�ف  ١٨وتشن قوات النظام منذ 
في المئة م�ن ھ�ذه  ٨٠ترافق الحقاً مع ھجوم بري تمكنت خالله من السيطرة على أكثر من 

 .المعقل األبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق ٢٠١٢المنطقة التي شكلت منذ العام 
ط�ف�ل،  ٣٠٠مدنياً، بينھم نحو  ١٤٧٠وتسبب القصف على الغوطة الشرقية بمقتل أكثر من 

  .وفقا للمرصد
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إستقبل رئيس الجمھورية ال�ع�م�اد 
ميش�ال ع�ون، ف�ي قص�ر ب�ع�ب�دا، 
رئيس م�ج�ل�س ال�ق�ض�ا� االع�ل�ى 
ال��ق��ا���ي ج��ان ف��ھ��د واعض��ا� 
المجلس، وعرض مع�ھ�م او��ا� 

 .السلطة القضائية
وأشار القاضي فھد بعد الل�ق�اء ال�ى 

رئيس ال�ج�م�ھ�وري�ة ح�ري�ص " ان 
على المحافظة على حقوق القض�اة 
وم��ك��ت��س��ب��ات��ھ��م، م��ع االخ��ذ ف��ي 
االعتبار االوضاع المال�ي�ة ال�ع�ام�ة 

 ."للدولة
من جھة اخرى، أب�رق ال�رئ�ي�س ع�ون ال�ى 
الرئيس الصيني شي جين بين�غ، م�ھ�ن�ئ�ا اي�اه 
بإعادة انتخابه رئ�ي�س�ا ل�ج�م�ھ�وري�ة الص�ي�ن 

 .الشعبية
الحرص على تعزيز ال�ع�الق�ات " وأكد عون 

بين ال�ب�ل�دي�ن، وث�ق�ت�ه ب�أن ت�واص�ل الص�ي�ن 
وقوفھا الى جانب لبنان وقضاياه المحق�ة ف�ي 

 ."المحافل الدولية
كما استقبل رئيس الجمھورية العماد م�ي�ش�ال 
عون في قصر بعبدا وفدا من رابطة مخاتي�ر 

 .قضاء جزين

في مستھل اللقاء، القى المختار ھادي يوسف 
كلمة باسم راب�ط�ة م�خ�ات�ي�ر قض�اء ج�زي�ن، 
اعتبر فيھا ان الرئيس عون ليس مم�ن ي�ھ�ن�أ 
بمنصب بل ان المناصب ھي التي تھ�ن�أ ب�ه، 

 . معربا عن الثقة بقيادته الحكيمة للبالد
وعرض ي�وس�ف ل�م�ط�ال�ب ال�راب�ط�ة وھ�ي 
ضمان ال�م�خ�ت�ار م�ا ب�ع�د ال�والي�ة، ت�ف�ع�ي�ل 
الصندوق التعاوني للمخ�ت�اري�ن ال�ذي ت�ف�وق 
المبالغ المتراكمة فيه عشرة مليارات، ترشيد 
واقرار الخدمات العامة ال�خ�اص�ة ب�م�خ�ات�ي�ر 
القرى التي ليس فيھا بلديات والمتوق�ف�ة م�ن�ذ 
اعوام، وتسھيل مرور المخاتير في الم�راف�ق 

والوزارات وعلى الحواجز االمنية 
لتمكين�ھ�م م�ن خ�دم�ة ال�م�واط�ن�ي�ن 

 .بشكل افضل
ورد الرئيس عون م�رح�ب�ا ب�ال�وف�د 
مؤكدا اھتمامه بمطالب ال�م�خ�ات�ي�ر 
واعدا بمت�اب�ع�ت�ھ�ا م�ع ال�م�ع�ن�ي�ي�ن، 
مركزا على اھمية دور ال�م�خ�ات�ي�ر 

 .في الحياة الوطنية اللبنانية
وقال الرئيس ع�ون أم�ام وف�د م�ن 

ال��ق��ان��ون " ب��ل��دة روم��ي��ة ال��م��ت��ن��ي��ة 
االنتخابي الج�دي�د س�ي�ن�ظ�م ال�ح�ي�اة 
السياسية في البالد، القانون االنتخابي الجديد 
سينظم حي�اة ال�ب�الد الس�ي�اس�ي�ة وال رب�ح أو 

 ."خسارة في االنتخابات بل اختيار لألكثرية
ولفت الى أنه ق�د ي�ك�ون ھ�ن�اك ارب�اك اآلن 
وذل��ك ل��ع��دم م��ع��رف��ة االط��راف واالف��راد 
احجامھم الحقيقية، اال ان ھؤالء سينت�ظ�م�ون 
بعد فترة سياسيا ل�ت�ص�ب�ح ال�خ�ي�ارات ت�ال�ي�ا، 

 ."سياسية ال عن طريق االفراد
يكون االلتزام " وشدد عون على ضرورة ان 

السياسي االساس في اختيار المرشحين على 
ان يتم وضع الصوت التفضيلي لمن يف�ض�ل�ه 

  ."المواطنون على المستوى الشخصي

افت�ت�ح�� ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة االول�ى 
مك�ت�ب�ة " ناديا الشامي عون 

في مبنى االحداث "  االحداث
في سجن رومي�ه، ال�ت�ي ت�م 
ترميمھا وتجھيزھا من ق�ب�ل 

" الرؤية العالمي�ة" مؤسسة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��م��رش��دي��ة 

 .العامة للسجون
وكانت مناسبة، اطلعت في�ھ�ا 
السي�دة ع�ون ع�ل�ى أوض�اع 
االح���داث االج���ت���م���اع���ي���ة 
واالنس���ان���ي���ة، ف���ي اط���ار 

ض�رورة اح�ت�رام ح�ق�وق�ھ�م " تشديدھا ع�ل�ى 
والعمل على ت�أھ�ي�ل�ھ�م وإص�الح�ھ�م إلع�ادة 

 ."دمجھم في المجتمع
وكانت اللبنانية االول�ى وص�ل�ت ال�ى م�ب�ن�ى 
االح��داث ف��ي س��ج��ن روم��ي��ة، وك��ان ف��ي 
استقبالھا المرشد العام ل�ل�س�ج�ون ف�ي ل�ب�ن�ان 
االب جان مورا، المنسق العام للس�ج�ون ف�ي 
الش��رق االب اي��ل��ي نص��ر، م��دي��ر م��ك��ت��ب 

في لبنان الدك�ت�ور "  الرؤية العالمية" مؤسسة 
راين ديكي�ر وزي�ن�ة زوي�ن م�ن ال�م�ؤس�س�ة، 
 .والمسؤولة عن جناح االحداث ريتا دعيب�س

واطلع�ت ع�ل�ى اب�رز ت�ج�ھ�ي�زات ال�م�ك�ت�ب�ة 
وكتبھا، واستمعت الى شروحات عن مرحلة 
إعادة ترميمھا وتأھيلھا، والص�ع�وب�ات ال�ت�ي 
واجھت المعنيين في ھذا السياق، إضافة ال�ى 
م��وج��ز ألھ��م ال��ن��ش��اط��ات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ھ��ا 
 .االح���داث ف���ي م���خ���ت���ل���ف ال���م���ج���االت

ي�ت�م ت�ف�ع�ي�ل دور " وأملت السيدة دعيبس ان 
الھيئات المعني�ة وتس�ھ�ي�ل دور ال�ج�م�ع�ي�ات 
داخ��ل الس��ج��ن، إض��اف��ة ال��ى دور وزارة 
 ."الش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ھ��ذا ال��م��ج��ال

وتحدثت السيدة زوين ش�اك�رة الس�ي�دة ع�ون 
تش�ك�ل خ�ط�وة " على مبادرتھا ھ�ذه، وال�ت�ي 

اولى نحو االھت�م�ام ب�أوض�اع االح�داث ف�ي 
 ."السجون

ثم جرى عرض فيلم عن المك�ت�ب�ة وأھ�داف�ھ�ا 
وتنوع الكتب التي زودت بھا بعدما اختي�رت 
بعناية من حيث المواضيع ال�ت�ي م�ن ش�أن�ھ�ا 
توسيع آفاق معرفة السجناء االحداث بالحي�اة 

 .خارج مجتمع السجون
وقدم الدكتور ديكير للس�ي�دة ع�ون ب�اق�ة م�ن 
الزھور عربون شكر وتقدير، بعدھا تسل�م�ت 

اللجنة االس�ق�ف�ي�ة " اللبنانية االولى من رئيس 
المطران شكرهللا الحاج درع�ا "  عدالة وسالم

تقديرية بإسم مج�ل�س ال�ب�ط�ارك�ة واالس�اق�ف�ة 
الكاث�ول�ي�ك وال�م�رش�دي�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�س�ج�ون، 
وتسلم�ت ايض�ا ھ�دي�ة ت�ذك�اري�ة م�ن ص�ن�ع 

 .السجناء االحداث
 اللبنانية االولى

واثنت السيدة عون ع�ل�ى ج�ھ�ود ال�م�رش�دي�ة 

، " الرؤية العالمي�ة" العامة للسجون ومؤسسة 
يتم توسعة المك�ت�ب�ة " معربة عن أملھا في أن 

وإغناؤھا بالمراجع والمعلومات ال�ت�ي ت�ع�ود 
بالفائدة على االحداث، وتوفر لھم المزيد م�ن 
المساح�ات ل�ت�ح�ص�ي�ل ال�م�ع�رف�ة وال�ت�رف�ي�ه 
والتفاعل في ما بينھم، وت�أم�ي�ن اس�ت�م�راري�ة 
ھذه الجھود وعدم حصرھا في فت�رة زم�ن�ي�ة 
م��ح��ددة، ع��ل��ى أن تش��م��ل م��ب��ن��ى االح��داث 

 ."بكامله
ثم انتقلت والحضور الى الملع�ب ال�خ�ارج�ي 
لمبنى االحداث، ح�ي�ث ك�ان ف�ي ان�ت�ظ�ارھ�ا 

من السج�ن�اء االح�داث، إض�اف�ة  ١٧٥زھاء 
الى الوزيرة السابقة من�ى ع�ف�ي�ش، وف�د م�ن 
قوى االمن الداخلي ممثال بقائد منطق�ة ج�ب�ل 
لبنان العميد مروان سليالتي، رئ�ي�س ش�ع�ب�ة 
العالق�ات ال�ع�ام�ة ال�ع�ق�ي�د ج�وزي�ف مس�ل�م، 
وم��م��ث��ل��ي��ن ع��ن وزارات الص��ح��ة وال��ع��دل 
والشؤون االجتماعية، وعن االجھزة االمني�ة 
وقضاة وشخصيات روح�ي�ة وم�م�ث�ل�ي�ن ع�ن 
المؤسسات االجتماعي�ة وھ�ي�ئ�ات ال�م�ج�ت�م�ع 

 .المدني
ب��ع��د ال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي، رح��ب آم��ر س��ج��ن 
االحداث الرائد محمد القرصيفي ب�ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة 

م�ب�ادرة " االولى والحضور، وأشار ال�ى أن 
السيدة عون اليوم زرعت نظرة أمل لكل من 

 ."ھو موجود اليوم في السجن
 ديكير

ثم تحدث ال�دك�ت�ور دي�ك�ي�ر، ف�أش�ار ال�ى أن 
فكرة تأھيل مكتب�ة االح�داث ان�ط�ل�ق�ت م�ن " 

إدراك ض��رورة ض��م��ان ت��وف��ر م��ك��ان آم��ن 
ومناسب لألطفال، ي�م�ك�ن�ھ�م ال�وص�ول إل�ي�ه 
والتمتع بمساحة للقراءة او مشاھ�دة ف�ي�ل�م أو 
استكشاف أفك�ار ج�دي�دة م�ث�ل�م�ا ي�رغ�ب أي 

وأك��د أن ".  م��راھ��ق ع��ادي أو ش��اب ي��اف��ع
الجميع ي�ت�ش�ارك�ون مس�ؤول�ي�ة ض�م�ان أن " 

يحظى األطفال باألمل بمستقبل أكثر إش�راق�ا 
وأن ي�ك�ون�وا م�ج�ھ�زي�ن ب�ال�ح�د األدن�ى م�ن 
المھارات واألدوات، للتمكن من ال�م�ش�ارك�ة 
في حياة المجتمع وفي ال�ن�ش�اط االق�ت�ص�ادي 

 ."عند خروجھم من السجن

 االب نصر
ب��دوره، أل��ق��ى االب نص��ر 
ك��ل��م��ة، أش��ار ف��ي��ھ��ا ال��ى أن 

أوشكت ع�ل�ى إن�ھ�اء " الدولة 
بناء اإلصالحية الجديدة التي 
، " س��ي��ن��ق��ل إل��ي��ھ��ا األح��داث

تصب�ح ال�م�ك�ت�ب�ة " وتمنى أن 
في المدى ال�ق�ص�ي�ر م�رك�زا 
ت��ف��اع��ل��ي��ا م��ج��ھ��زا ب��أج��ھ��زة 
كمبيوتر ومكتبة رقمية تت�ي�ح 
ال���وص���ول آلالف ال���ك���ت���ب 
بثالث لغات مع العمل ع�ل�ى 
دورات لمحو األمية، وفي الل�غ�ات ال�ع�رب�ي�ة 

 ."والفرنسية واإلنكليزية
عل�ى ال�م�دى ال�م�ت�وس�ط، ھ�ن�اك " وأعلن أن 

إرادة ل��ت��ط��وي��ر وح��دات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة تس��م��ح 
لألحداث باالنضمام إلى الم�ن�اھ�� ال�دراس�ي�ة 
لعدم احتجازھم في السجون، بل في م�راك�ز 

 ."تعليمية أو مھنية
 مسلم

ثم القى العقيد مسلم كلمة باسم ال�م�دي�ر ال�ع�ام 
لقوى االمن الداخ�ل�ي ال�ل�واء ع�م�اد ع�ث�م�ان 

ال�م�ب�ادرة ب�ف�ت�ح م�ك�ت�ب�ة، " اشار فيھا الى ان 
ج��اءت ل��ت��ك��رس االنس��ج��ام م��ع ال��ع��ھ��ود 
واالت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��م��ع��ام��ل��ة 
األحداث، وااللتقاء م�ع ح�ق�وق اإلنس�ان ف�ي 
بيئة تستوجب الرعاي�ة ال�زائ�دة، واإلش�راف 
". الدقيق واالحتضان النف�س�ي واالج�ت�م�اع�ي

سجن االحداث ھو م�ؤس�س�ة " وشدد على أن 
إصالحية تربوية، تق�ت�ض�ي م�ن�ا وض�ع ك�ل 
اإلمكانات وال�ج�ھ�ود ف�ي س�ب�ي�ل ت�ط�وي�رھ�ا 
 ."واس��������ت��������ي��������ع��������اب ن��������زالئ��������ھ��������ا

دور الدولة ف�ي ھ�ذا االط�ار "وأشار الى أن 
يكون بالتعاون مع المجتمع ال�م�دن�ي ل�ت�ق�وي�م 
المسار ودفع الح�دث إل�ى ال�وع�ي واالن�ت�ب�اه 
أكثر، وإعادة النظر في سلوكه ورسم السبيل 
 ."الص��������ح��������ي��������ح ل��������ح��������ي��������ات��������ه

وش��ك��ر مس��ل��م ع��ون ل��رع��اي��ت��ھ��ا االف��ت��ت��اح، 
غيرتھا على شباب ل�ب�ن�ان ال ت�خ�ف�ى :" وقال 

ودعمھا لما يعزز مصلحته ال ينضب، وھ�ي 
خير من يمثل توجه ھذا العھد بقي�ادة ف�خ�ام�ة 
رئيس الجمھورية اللبن�ان�ي�ة ال�ع�م�اد م�ي�ش�ال 
ع��ون ال��ذي ي��ن��ظ��ر إل��ى األفض��ل ف��ي ك��ل 

 ."القطاعات والمجاالت
وقبل اختتام حفل افتتاح المكتبة وقطع ق�ال�ب 
حلوى، إلتقت السيدة عون السجناء االح�داث 
في الملعب، حيث رحبوا ب�ھ�ا وع�ب�روا ع�ن 
سرورھم بل�ق�ائ�ھ�ا وب�االھ�ت�م�ام ال�ذي ت�ب�دي�ه 

ال�ت�زود " حيالھم، وأك�دوا اص�رارھ�م ع�ل�ى 
بالمعرفة المھنية ال�م�ط�ل�وب�ة ال�ت�ي ت�خ�ول�ھ�م 
ال��خ��روج م��ن الس��ج��ن وع��دم ال��ع��ودة ال��ي��ه 

 ."واالندماج في المجتمع والعيش بكرامة
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ألنّ��ھ��ا وط��ن، ص��ان��ع��ة 
للمرأة في .  أوطان وأمم

نھارھا عدد خاص م�ن 
ف��ي "  ال��ن��ھ��ار" ج��ري��دة 

يض�ّم  ٢٠١٨آذار  ٢١
في صف�ح�ات�ه عش�رات 
ال��ن��س��اء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ات 

صحاف�ي�ات .  والعربيات
ليوم واحد فقط، بي�ن�ھ�ن 
سياسيات واقتص�ادي�ات 
وط��ب��ي��ب��ات وم��ف��ك��رات 
وباحث�ات واك�ادي�م�ي�ات 
وح��رف��ي��ات وب��ي��ئ��ي��ات 

" ال�ن�ھ�ار" ينتفضن على واقعھن ليرسمن حاضراً ومستقبالً أفض�ل، وت�وص�ل ...  وحقوقيات
    .صوتھن، الى أبعد ما يمكن

ان�ھ�ا " ، على قول رئيسة تحرير الجري�دة ن�اي�ل�ة ت�وي�ن�ي، " ھذه ھي رسالة النھار وقضيتھا"
وھذه المرة، عدد خاص منھا في أّول الرب�ي�ع، ف�ي ".  الصوت، الحركة التي ستغيّر، الحرية

فيض، مق�االت "  صحافياته" وما تكتبه ".  نفسھا...  وراء كل امرأة عظيمة"عيد األم، شعاره 
عن الحياة والنضال والحلم والمساواة واألمومة والسياس�ة واالق�ت�ص�اد وال�ب�ي�ئ�ة وال�ح�ق�وق 

كّل ھذا وغيره، من أجل ال�ت�غ�ي�ي�ر وال�ب�ن�اء .  والقانون، عن الوطن والثورات واالنتصارات
 .ومن كّل منھن رسالة، درس في الحياة. والتطور

فكرة ال�ع�دد ال�خ�اص أط�ل�ق�ت�ه ف�ي ي�وم .  الحاملة ابًدا قضايا االنسان والوطن"  النھار" نھار 
المرأة ال تحتاج الى يوم واحد لالحتفاء " تؤمن تويني بأن .  ٢٠١٨آذار  ٨المرأة العالمي في 

 ٨غير انه من الضروري أن ي�ك�ون ھ�ن�اك ي�وم، .  بھا، ألنھا تصنع وتعطي وتبدع كل يوم
 ."آذار، لنتذكر قوة المرأة وعظمتھا وعطاءھا ونضالھا وتضحيتھا ومحبتھا

قّررت أن تصدر ھذا العدد في أول ال�رب�ي�ع، ف�ي ع�ي�د األّم، غ�ي�ر ان "  النھار" واذا كانت 
صفحات تصنعھا نساء .  ، على قولھا" موضوعه ليس األّم تحديداً، بل كّل امرأة، كّل صبية" 

لم تفرض الجري�دة ع�ل�ى .  كل منھن تكتب عن موضوع تحبّه" من اجل النساء واوطانھن، و
طلبت منھن أن يكتبن عن موضوع يھمھن، وأن يؤدين دور صحافيات، .  ضيفاتھا ما يكتبنه

 ."كتابة أو من خالل اجراء مقابالت مصّورة، من أجل ايصال أفكارھن
 "النھار"ھذه ھي رسالة 

اجتماعية، انسانية، صحية، حقوقية، تعليمي�ة، نض�االت، آالم، " حصاد أول الربيع، رسائل 
، وف�ق ت�ع�ب�ي�ر " تطلق صحافياته صرخة ما، أو خبرة م�ع�ي�ن�ة" في العدد الخاص، ".  معاناة
تنطلق بعددھا من لبنان الى العالم " النھار... "صرخة لبنانيات وعربيات، نضاالتھن. تويني

 .، على ما تؤكد"ھذه ھي رسالة النھار. "العربي، في شمولية ھادفة
غير أن صوتھا يصل الى كل ال�م�ن�ط�ق�ة ال�ع�رب�ي�ة، ف�ھ�ي . النھار لبنانية. "والتصّور واضح

انھ�ا رس�ال�ة، .  ھذا ھو دور النھار اليوم.  تخاطب كل شخص يقرأ العربية، وحتى االنكليزية
ً م�ن : " وت�ت�دارك".  صوت، فكرة، مشروع أكبر من أن تكون صحافة مكتوبة ف�ق�ط ان�ط�الق�ا

ھذه الصحافة المكتوبة، تُبيّن النھار قدرتھا على السير الى الع�م�ق، وايص�ال أف�ك�ار، ع�ل�ى 
 ."التغيير وتنفيذ مشاريع، بحيث يشعر كل انسان بأنھا جزء من حياته

... وراء كل امرأة عظ�ي�م�ة" وھذه المرة، " ...  في.نھار تي"جريدة ورقية، موقع الكتروني، 
ان تقوله لكل امرأة، من خالل الشعار الذي اختارته بعناية لعددھا "  النھار" ما تريد ".  نفسھا

وجوب أن تتكل على نفسھا، أن تعرف أن التعليم حقھا األساسي، أھ�م�ي�ة أن " الخاص، ھو 
ال�ك�ل�م�ات ت�ت�س�ارع، .  ، ع�ل�ى م�ا تش�رح ت�وي�ن�ي" تعمل، أن تعطي، أن تحقق ما تطمح اليه
تربي أجياالً، وفي الوقت نفسه تصنع مج�ت�م�ع�اً . " وتستعيد بھا دور المرأة في تربية أوالدھا

 ً  ."وعالما
 مشاريع مستقبلية

. بين دفّتي العدد، تلتقي عشرات النساء من م�خ�ت�ل�ف ال�ق�ط�اع�ات وال�م�ج�االت، وي�ت�ف�اع�ل�ن
، " صحيح أنه يطّل بمجموعة كبيرة من األسماء، غير ان ھذا ال يعني اننا است�ث�ي�ن�ا ال�ب�ق�ي�ة" 

ً .  تقول تويني دعت ض�ي�ف�ات�ھ�ا ال�ى "  النھار. " وھذا ال يعني أيضا عمالً صحافياً تقليدياً رتيبا
ن�ري�د أن ي�خ�ت�ب�رَن دور الص�ح�اف�ي، . " المشاركة ميدانياً، عمل�ي�اً، ف�ي ال�ع�م�ل الص�ح�اف�ي

ن�ري�د أن .  وخصوصاً الدور المھم والدقيق الذي تقوم به النھار، وكيف�ي�ة ايص�ال�ھ�ا الص�وت
يلمسن مقدار أھمية دور الصحافي الي�وم وص�ع�وب�ت�ه، ووج�وب ال�ح�ف�ا� ع�ل�ى الص�ح�اف�ة 

 ."التقليدية التي ال يمكن استبدالھا بوسائل التواصل االجتماعي، رغم أھميتھا
سنشاھد في ھ�ذا ال�ي�وم ض�ي�ف�ات ش�ھ�ي�رات . " آذار ٢١في "  النھار"مفاجآت كثيرة تعد بھا 

أخ�ري�ات ان�ت�ف�ض�ن، أو .  ثمة من تأثرن، أو بكين. يؤدين دور الصحافي اليصال صرخة ما
 ."ضحكن، أو حتى ابتدعن افكاراً رائدة

سنطل دائماً ب�وج�وه ج�دي�دة، رج�االً ونس�اء، ل�ي�ش�ارك�وا ال�ج�ري�دة ف�ي " وفي الوعد ايضاً، 
، ع�ل�ى ق�ول " ستكون لھا اطالالت أخرى مستقبلية" مستمرة، و"  النھار" مشاريع ".  أعمالھا
ب�ذور مش�روع " أي صرخة، أي قضية، أي ملف، أي مطلب، قد تجد فيھا الجري�دة .  تويني

ً " وھي على استعداد اليصال الصوت.  جديد للتنفيذ رسالة، صوت، وأكث�ر .  ، كما فعلت دوما
 ً  ."انھا الصانعة، الباحثة في العمق. انھا الحركة التي ستغيّر، الحرية. "ايضا
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آذار ع�ل�ى  ٢١تنتھ�ي م�ن�ت�ص�� ل�ي�ل ال���ال��ا�  ٢٠١٨ذّكرت وزارة الداخلية والبلديات أن مھلة العودة عن الترشح لالنتخابات النيابية 

المرشحين الراغبين في االنسحاب التوجه الى مديرية الشؤون السياسية مصطحبين إيصال الترشح وتصريح باالنسحاب موقع ومصدق 
 .لدى كاتب العدل

  :وبلغ عدد المنسحبين رسمياً حتى اليوم تسعة وھم
ال�م�ق�ع�د ( ش�اك�ر ح�ب�ي�ب ح�ب�ش�ي   -)  المقعد السني ف�ي ال�م�ن�ي�ة( أحمد محمود الخير  -) المقعد السني في بيروت الثانية(حسان أمين قباني  -

مقعد الروم ارثوذكس (مھا أنيس معلوف  -) المقعد السني في طرابلس(عبد المنعم محمود روحي علم الدين  -) الماروني في بعلبك الھرمل
 )المقعد السني في طرابلس(عبد الكريم محمد كبارة  -) المقعد السني في المنية(خالد كامل زريقة  -) في زحلة

 ).المقعد السني في طرابلس(محمد علي محمد وھيب غمراوي  -) المقعد الكاثوليكي في بعلبك الھرمل(يوسف سعود رافائيل 
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، ب�رئ�اس�ة ال�رئ�ي�س ف�ؤاد " بيت الوسط" النيابية اجتماعھا في "  المستقبل" عقدت كتلة 
السنيورة، واستعرضت االوضاع من مختلف جوانبھا، وأص�درت ف�ي ن�ھ�اي�ة االج�ت�م�اع 

الذكرى ال���ال���ة عش�رة " بيانا تاله النائب الدكتور محمد الحجار، توقفت فيه الكتلة امام 
، ٢٠٠٥النتفاضة االستقالل التي قام بھا الشعب الل�ب�ن�ان�ي ف�ي ال�راب�ع عش�ر م�ن آذار 

واضعا من خاللھا حدا لنظام الوصاية السورية االمنية والسياسية على لبنان، ومس�ج�ال 
 ."فيھا خطوة متقدمة نحو الحرية

تلك االنتفاضة قد أرست مبادىء باتت اس�اس�ي�ة وج�وھ�ري�ة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ب�ن�ان " ورأت أن 
والشعب اللبناني لجھة أھمية التمسك بصيغة العيش المشترك االسالمي ال�م�س�ي�ح�ي ال�ذي 

كما أكدت على استقالل لب�ن�ان وح�ري�ت�ه وس�ي�ادة دول�ت�ه .  يمثل جوھر صيغة لبنان الفريدة
الكاملة على ارضه ومؤسساته بما يمھد لتحقيق حلم الدولة المدنية التي يضمنھا ال�دس�ت�ور 
اللبناني والقوانين اللبنانية والتي يجب ان تسمو فوق الجميع ويلتزم باحترامھا الجميع قوال 

 ."وعمال
النجاح ال�ذي ح�ق�ق�ه ل�ب�ن�ان ف�ي " وھنأت الكتلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على 

ورأت ".  لدعم الجيش اللبناني وقوى االمن الداخلي وسائر االجھزة االمنية ٢مؤتمر روما 
دولة عربية واجنبية لتوج�ھ�ات ح�ك�وم�ة ال�رئ�ي�س ال�ح�ري�ري ف�ي  ٤٠تبني اكثر من " في 

الحفاظ على االستقرار وتدعيم االقتصاد وبناء مؤسسات الدولة، ولدعوة ف�خ�ام�ة ال�رئ�ي�س 
عون لمناقشة االستراتيجية الدفاعية بعد االنتخابات، تأكيدا على تمسك ال�م�ج�ت�م�ع ال�دول�ي 

 ."باستقرار لبنان وأمنه
التزام كل الدول المشاركة المساھمة في الخطط الخمسية التي قدمھا الجيش " كما رأت في 

وقوى االمن الداخلي، بمعدات وھبات وخطوط تمويل تح�دد ث�ن�ائ�ي�ا ب�ي�ن�ھ�ا وب�ي�ن ال�دول�ة 
والتأكيد على التزام تطبيق . اللبنانية، التزاما بسيادة لبنان وأمنه وسلطة الدولة والقانون فيه

سياسة النأي بالنفس كمسؤولية جماعية لكل التي�ارات واالح�زاب ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة ب�م�ا يض�م�ن 
 ."تحصين لبنان في وجه التداعيات الناتجة عن الصراعات االقليمية والمخاطر الم�ح�ي�ط�ة

الذي ينعقد بع�د )  ٤باريس ( ھذا النجاح يؤشر إيجابا إلى مؤتمر سيدر "واعتبرت الكتلة ان 
اسبوعين في باريس، لبحث تمويل المرحلة األولى من برنامج االستثمار في البنى التحتية 
اللبنانية بمساھمة الدول والمؤسسات المالية الدولية والش�راك�ة ب�ي�ن ال�ق�ط�اع�ي�ن ال�خ�اص 

  ."والعام
ل�ب�ن�ان ام�ام م�ن�ع�ط�ف ت�اري�خ�ي ف�ي ح�ي�ات�ه " وعن االستحقاق االنتخابي، رأت الكتلة ان 

الديموقراطية والبرلمانية حيث تشكل االنتخابات النيابية المقبلة محطة مفصلية، تتحدد ف�ي 
ضوئھا الخيارات االساسية للبالد، فإما ان يذھب اللبنان�ي�ون ال�ى ال�ت�زام خ�ي�ارات ال�دول�ة 
والشرعية وحكم المؤسسات والدستور، وإما ان ينقادوا لسياسات االست�ق�واء ع�ل�ى ال�دول�ة 

 ."والشرعية والدستور
التصويت لمصلحة لوائح تيار المستقبل، ھو تصويت ل�م�ش�روع ال�ن�ھ�وض " وإذ أكدت ان 

بلبنان وحمايته من تداعيات االزمات المحيطة، وتع�ط�ي�ل ك�ل م�ح�اول�ة الس�ت�دراج�ه ال�ى 
جميع اللبنانيين الذين يؤمنون ب�أن ال س�ل�ط�ة ت�ع�ل�و ف�وق " ، أھابت ب" المحاور الخارجية

سلطة الدولة، وان اولويات الناس بالعدالة االجتماعية واالنمائية وحقوقھم بح�ي�اة ك�ري�م�ة، 
 ."ھي الدافع االساس الذي سوف يقودھم الى صناديق االقتراع في السادس من ايار المقبل

الكالم المنسوب لقيادات حزب هللا، حول االنتخابات ال�ن�ي�اب�ي�ة ف�ي " كما توقفت الكتلة امام 
دائرة بعلبك الھرمل، ووجدت فيه نزوعا متكررا نحو التحريض المذھبي، ومحاولة غ�ي�ر 
مقبولة السقاط تسميات ارھابية على فريق لبناني، من بديھيات حقوقه ال�وط�ن�ي�ة ال�ت�رش�ح 

 ."لالنتخابات في ھذه الدائرة أو سواھا
ھذا المنطق االستعالئي وغير الديمقراطي في مقارب�ة الش�أن االن�ت�خ�اب�ي، " ولفتت الى أن 

مردود الى اصحابه، الذين يقدمون في كل يوم نموذجا عن م�خ�ال�ف�ة ال�ق�ان�ون فض�ال ع�ن 
مخالفاتھم المتواصلة لمقتضيات الوفاق الوطني، والتطاول ال�م�ت�ع�م�د وال�م�رف�وض ع�ل�ى 

   ."الدول العربية الشقيقة
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أبرق رئيس مجلس النواب نب�ي�ه ب�ري ال�ى 
الرئيس الروسي فالديميي�ر ب�وت�ي�ن م�ھ�ن���ا 
 .بفوزه في االنتخابات لوالية رئاسية جدي�دة

وت��اب��ع ب��ري ش��ؤون��ا ان��م��ائ��ي��ة وخ��دم��ات��ي��ة 
وانتخابية، فاستقبل لھذه ال��اي�ة ف�ي دارت�ه 
في المصيلح وف�ودا ش�ع�ب�ي�ة م�ن ع�دد م�ن 

 .القرى والبلدات الجنوبية
واختتم نشاطه بلقاء م�وس�ع ف�ي ق�اع�ة ادھ�م 
خنجر مع رئيس واعضاء راب�ط�ة م�خ�ات�ي�ر 
قرى قضاء ص�ور، وض�م ال�وف�د أك�ث�ر م�ن 

 .مختارا ١٥٠
ك�ل اب�ن�اء " وأكد بري أمام ال�م�خ�ت�اري�ن أن 

الجنوب وفي الم�ق�دم�ة ال�م�خ�ات�ي�ر واعض�اء 
الھيئات االختيارية وكل الھيئ�ات ال�ت�م�ث�ي�ل�ي�ة 
المنتخبة من مجالس بلدية واندية وجم�ع�ي�ات 
معنيون بتحويل االستحق�اق االن�ت�خ�اب�ي ال�ى 
استفتاء على ثوابت ال�ج�ن�وب ال�ل�ب�ن�ان�ي ف�ي 
 ."ال��وح��دة وال��ع��ي��ش ال��م��ش��ت��رك ال��ح��ق��ي��ق��ي

ال��دور ال��م��ح��وري ال��م��ن��وط " وش��دد ع��ل��ى 

بالمختارين في حض الناخ�ب�ي�ن ل�رف�ع نس�ب�ة 
االقتراع في االنتخابات في مختلف الدوائ�ر، 

، م��ؤك��دا ان " وخص��وص��ا ف��ي ال��ج��ن��وب
االنكفاء عن المشاركة في العملية ھو ت�خ�ل " 

ع��ن ال��ق��ي��ام ب��واج��ب وط��ن��ي وت��خ��ل ع��ن 
  ."المسؤولية

وصف رئيس مج�ل�س ال�ن�واب ن�ب�ي�ه ب�ري و
مرح�ل�ة م�ف�ص�ل�ي�ة " المرحلة االنتخابية بانھا 

مھمة جداً تخطط للمستقبل، وعلى ضوء ھذه 
المرحلة تماماً ي�ت�ب�ي�ن ال�خ�ي�ط االب�ي�ض م�ن 

 ."الخيط االسود
الكھرباء مكھربة الجو ونص�ب�ر، " ورأى ان 

: وق�ال".  وألف باء الحل بت�ط�ب�ي�ق ال�ق�وان�ي�ن
ال��م��ط��ل��وب ت��ع��ي��ي��ن م��ج��ل��س ادارة إلدارة " 

الكھرباء والوزير ھو وزير وص�اي�ة ول�ي�س 
"... انت تعمل ك�ل ش�يء وت�دي�ر ك�ل ش�يء

وعندما ن�رى ان ھ�ن�اك ھ�درا وال اري�د ان 
اقول كالما اكبر، قطعا سن�ع�ارض، وإذا م�ا 

 "اتخذ القرار غصبا عنا فليتخذ
أن أميركا ال يمك�ن أن " وأعرب عن اعتقاده 

تقدم على خطوة اذا ل�م ت�ك�ن م�ؤم�ن�ة ألم�ن 
الكلمة االول�ى واالخ�ي�رة ف�ي ھ�ذا .  إسرائيل

الصدد، ھي إلسرائيل أي بمعنى آخر عندم�ا 
تضرب سوريا سيحس�ب م�ا س�ي�ح�ص�ل ف�ي 

 ."منطقة ثانية
ال��واق��ع ال��وح��ي��د ل��ع��دم حص��ول " ورأى ان 

االع��ت��داءات االس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، 
خصوصا في بداية عصر ال�ن�ف�ط، إذا ص�ح 

ع�ل�ى ل�ب�ن�ان : " وق�ال".  التعبير، ھو المقاومة

م��ل��ي��ار دوالر دي��ن، ف��وض��ع��ن��ا  ٨٠ح�وال��ى 
المادي على ما ھو معل�وم، واالم�ل ال�وح�ي�د 
بس��داد م��ث��ل ھ��ذه ال��دي��ون ھ��و ال��م��وض��وع 

 ."النفطي
وعن موقف باسيل في م�وض�وع ال�الج�ئ�ي�ن 

ھ�ن�اك : " الفلسطي�ن�ي�ي�ن، ق�ال ال�رئ�ي�س ب�ري
دستور وھناك ات�ف�اق ال�ط�ائ�ف، وال�دس�ت�ور 
يقول ال للتوطين، ومثل ھذا الكالم يؤدي الى 

 ."التوطين وھو مرفوض دستوريا
وحول احت�م�ال حص�ول ع�دوان اس�رائ�ي�ل�ي 
على لبنان وصالبة الموقف اللبناني ومصير 

أنا اؤكد بأن ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن : " قانون العفو، قال
. سيكونون موحدين في مواج�ھ�ة اي ع�دوان

اما بالنسبة لقانون العفو فلم يصل ش�يء ال�ى 
حتى االن .  مجلس النواب وال مشروع قانون

لم يصلنا شيء ملموس وبالتالي االمر ي�ع�ود 
للنواب، ولكن حتى إذا وص�ل ف�ھ�ن�اك آل�ي�ة، 
ويجب ان يدرس في لجن�ة االدارة وال�ع�دل، 
آملين أال ي�ت�ك�رر م�ا حص�ل ف�ي ال�م�وازن�ة 
العامة التي وصلت الى الحكومة م�ن�ذ ش�ھ�ر 

وبعد الم�م�اط�ل�ة وص�ل�ت�ن�ا االن،  ٢٠١٧آب 
واالمر متوقف على حضور الن�واب وال�ب�دء 
بالعمل بجدية الن المفروض ان�ج�ازھ�ا ق�ب�ل 
نھاي�ة الش�ھ�ر وال�دخ�ول ف�ي ف�ت�رة االع�ي�اد 

 ."واقتراب موعد االنتخابات
" ح�زب هللا" و"  أم�ل" وعن وص�ف ث�ن�ائ�ي�ة 
ھذا ال�ت�ح�ال�ف ل�ي�س : " بالثنائية الشيعية، قال

طائفيا ابدا، فقد أطلقنا على ل�وائ�ح�ن�ا ع�ن�وان 
 ."االمل والوفاء، االمل دائما بلبنان الواحد
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أكد رئ�ي�س ال�ح�ك�وم�ة س�ع�د ال�ح�ري�ري ان 
الجھد الذي بذل في اللجنة الوزارية ي�ؤك�د " 

أن ھ��ن��ا� إرادة ل��دى ج��م��ي��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن 
اإلص�الح�ات : " ، وق�ال" للتصح�ي�ح ال�م�ال�ي

القطاعية المرتبطة بالبرنامج االس�ت���م�اري 
ال تقل أھمية عن اإلصالحات األخرى وھ�ي 

 ".تؤمن استمرارية المشاريع
وأض�اف ال��ح��ري�ري ف��ي ك�ل��م��ة ال�ق��اھ��ا ف��ي 

الذي تنظمه شرك�ة "  منتدى المال واألعمال"
ن�ح�ن ذاھ�ب�ون : " في فندق فينسيا" كونفكس"

ب��رؤي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة "  س��ي��در" إل��ى م��ؤت��م��ر 
لالستقرار والنمو ولعرض رؤيتنا للب�رن�ام�ج 
االستثماري، وھدفنا تأم�ي�ن ت�م�وي�ل ل�ل�ف�ت�رة 

، " س�ن�وات ٥األولى للبرنامج التي تمتد على 
اننا ق�ط�ع�ن�ا ش�وط�ا ك�ب�ي�را ف�ي " مشيرا الى 

مسألة اإلصالحات المالية ونتوقع اس�ت�ك�م�ال 
 ".٢٠١٨ھذا اإلنجاز في موازنة 

خ�الل م�ن�اقش�ات ل�ج�ن�ة ال�م�ال " وأعلن ان�ه 
للموازنة كان ھمنا الموازن�ة ب�ي�ن ت�خ�ف�ي�ض 
حجز النفقات ومنح القط�اع�ات االق�ت�ص�ادي�ة 
بعض ال�ح�واف�ز وت�خ�ف�ي�ف الض�ري�ب�ة ع�ل�ى 

 ".القطاع الخاص والمواطنين
االص��الح��ات ال��ق��ط��اع��ي��ة " وش��دد ع��ل��ى ان 

ال�م��رت��ب��ط��ة ب��ق��ط��اع��ات يش��م��ل��ھ��ا ال��ب��رن��ام��ج 
االستثماري ھي جزء من رؤيتنا ألنھا تؤم�ن 

 ".استدامة المشاريع التي سيتم تنفيذھا
ھناك نية جدية لدى المجتمع ال�دول�ي : " وقال

، " لمساعدة لبنان وعلين�ا ان نس�اع�د أن�ف�س�ن�ا
 ٤ال�ى  ٣لدينا مشاريع بقيمة " مشيرا الى ان 

مليار يمكن ان تنفذ بالشراكة بين الق�ط�اع�ي�ن 

العام والخاص، فالقطاع الخاص ھ�و ص�م�ام 
 ".امان للبنان وھو العمود الفقري القتصاده

من جانب آخر، استقبل الحريري، في مكتب�ه 
في السراي الحكومي، السفير ال�م�ن�ت�دب م�ن 
الرئاسة الفرنسية المكلف االعداد والت�ن�س�ي�ق 

ب�ي�ار "  س�ي�در" مع الحكومة اللبنانية لمؤتم�ر 
دوكيزن، في حض�ور مس�ت�ش�ار ال�ح�ري�ري 
نديم المنال، وجرى عرض للتحضيرات لعقد 
المؤتمر في السادس من نيس�ان ال�م�ق�ب�ل ف�ي 

 .باريس
كذلك ال�ت�ق�ى رئ�ي�س ال�م�ج�ل�س االق�ت�ص�ادي 
واالجتماعي شارل عربيد الذي أطلعه ع�ل�ى 
ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ي��ع��م��ل ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى 

 .تحضيرھا
وكان الحريري التقى مجم�وع�ة م�ن ط�الب 

ال�ح�ازم�ي�ة ف�ي ق�اع�ة   -من مدرسة االل�ي�زي�ه
م��ج��ل��س ال��وزراء، ورد ع��ل��ى اس��ئ��ل��ت��ھ��م 
واستفساراتھم عن امور عديدة عامة وع�م�ل 
م��ج��ل��س ال��وزراء، وال��ت��ق��ط م��ع��ھ��م ص��ورا 

 .تذكارية
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عن ح�ي�اد  جريصاتي دافع وزير العدل سليم
ع��ون إزاء  رئ��ي��س ال��ج��م��ھ��وري��ة م��ي��ش��ال

أن أي ك�الم " االستحقاق االنتخابي، معتبراً 
عن تدخل القصر وسيده في االن�ت�خ�اب�ات ال 
يستحق الرد، كما أن التھجم عل�ى ال�رئ�ي�س 

  ."القوي غير مربح
ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر " وأش��ار ب��ع��د اج��ت��م��اع 

برئاسة الوزير جبران ب�اس�ي�ل، "  واالصالح
أن الفرج قريب في صندوق االق�ت�راع، "إلى 

والكالم الدوني لم يعد يفيد، فالكل يسير وف�ق�ا 
 ."للقانون، والكل باق حسب األحجام

أن ال��ت��ح�ض��ي��رات ع��ل�ى ق��دم وس��اق " وأك�د 
لالعالن عن لوائح التيار الوطني ال�ح�ر ف�ي 

ً ال�ى " آذار الجاري ٢٤ أن الص�وت " ، الفت�ا
التفضيلي والحاصل االنتخابي وغيرھما م�ن 

 ."األمور، تفرض حسابات دقيقة وعلمية
، ف�رأى ٢-وتطرق الى نتائج مؤتم�ر روم�ا 

أعطى الدعم المتوقع م�ن�ا ال أك�ث�ر وال " أنه 
أقل إلى القوات المسلحة، األمر ال�ذي ي�ع�ن�ي 
أن الحماسة نسبية بالنسبة إل�ى ال�ت�ق�دي�م�ات، 
فالمھم أن نتحلى بالواقع�ي�ة والص�دق�ي�ة ع�ن�د 
درس خطة مؤتمر روما، ولدينا مالح�ظ�ات�ن�ا 

 ."بالتأكيد
 -سيكون لنا موقف في بروكس�ي�ل: " وأضاف

بش��أن ال��ن��ازح��ي��ن الس��وري��ي��ن، وح��ل��ول��ن��ا  ٢
المستوحاة من عبء النزوح علينا ي�ج�ب أن 

أم��ا .  ت��ل��ق��ى الص��دى وال��ت��ص��دي��ق وال��ت��أي��ي��د
عنصريت�ن�ا ف�ھ�ي ات�ھ�ام ب�اط�ل، ألن�ن�ا ن�ق�دم 
 ."الحلول، عكس سوانا الذين يتلطون وراءنا
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ساعة من إقف�ال ب�اب ال�ع�ودة ع�ن  ٤٨قبل 

الترشح لالنتخابات النيابية المق�ب�ل�ة، أع�ل�ن 
النائب السابق ص�ال� ح�ن�ي�ن ع��وف�ه ع�ن 
الترشح عن أحد المقاعد المارونية ال���ال��ة 
في بعبدا، معتبرا أن ھذه االنتخابات افتق�دت 
المضمون السياسي الذي تع�ق�د ال�ت�ح�ال�ف�ات 

 .على اساسه
ق��ان��ون " ول�ف��ت ح��ن�ي��ن، ف��ي ب��ي��ان، إل�ى أن 

االنتخاب الجديد ظ�ھّ�ر ال�م�ش�ھ�د ال�ذي ب�ات 
يخيّم على الساحة السي�اس�ي�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة م�ن�ذ 
حين، اذ اصبح العامل المسيطر عل�ى االداء 
السياسي يكم�ن ف�ي ال�ت�ش�رذم وال�ت�ن�اقض�ات 
والمصالح الضيقة وق�د غ�اب ع�ن�ه الص�دق 
وب��ذل ال��ن��ف��س، وط��غ��ت ع��ل��ي��ه االن��ان��ي��ة 

 ."المجحفة
ل��ذل��ك، وب��ع��د ان اف��ت��ق��دت ھ��ذه : " وأض��اف

االنتخابات الفحوى السياسي ال�ذي ب�م�وج�ب�ه 
تُعقد التحالفات احتراما لرأي الناخب وسع�ي�ا 
إلى العمل المخلص لبناء المجتمع وفق رؤية 
للخير العام وخطة النجازھا؛ وبعد ان ب�ذل�ت 
اقص��ى ج��ھ��ودي الب��راز م��وق��ف س��ي��اس��ي 
مشترك ما بين اطراف متحالفة باالم�س ف�ي 
دائرة بعبدا، ولم افلح حتى ال�ي�وم، ول�ك�ي ال 
اس�اھ��م ف�ي الش��رذم��ة الس��ائ��دة ف��ي االج��واء 
االنتخابية التي تقھقرت فيھا الس�ي�اس�ة، ك�م�ا 
ف��رص ال��ت��ج��دي��د، ب��ل اج��ت��اح��ت��ھ��ا االط��م��اع 
والشعارات الفارغة واالتھامات ال�ت�ي خ�ل�ت 
من الخجل والتي تدّل صراحة الى االع�م�ال 
والتصرفات التي اّدت ب�ال�ب�الد ال�ى م�ا ھ�ي 
عليه؛ اعلن امام اھلي واصدق�ائ�ي واح�ب�ائ�ي 
ف��ي دائ��رة ب��ع��ب��دا، انس��ح��اب��ي م��ن ھ��ذه 
االنتخابات، واؤكد على بقائي الى جانب ك�ل 

لبنانية ولبناني من خالل عمل ي�وم�ي دؤوب 
 ."لبناء لبنان افضل
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انسحابه م�ن  نبيل نقوال اعلن النائب
الت�ي�ار " السباق االنتخابي بعد دخول 

ف�ي م�ف�اوض�ات م�ع "  الوطني ال�ح�ر
رج��ل االع��م��ال س��رك��ي��س س��رك��ي��س 
الدخاله في الئحة المتن الشمال�ي م�ا 
. سيؤدي حكما الى االط�اح�ة ب�ن�ق�وال

أھل�ي " :  واصدر االخير بيانا جاء فيه
في المتن الشمالي، رفاقي في ال�ت�ي�ار 

الوطني الحر، ثمانية وعشرون عاًما من النضال، ومن ضمنھا ثالثة عشر عاًما في ال�ن�دوة 
البرلمانية، أتقّدم منكم بالشكر واإلمتنان للثقة الّتي منحتموني إيّاھا وحاول�ت أن أك�ون ع�ن�د 

س�أخ�رج ال�ي�وم م�ن الس�ب�اق .  حسن ظنّكم إن في الخدمة العامة أو في ال�ن�زاھ�ة والش�ف�اف�ي�ة
اإلنتخابي وكما وعدتكم نظيف الكّف كما كان يريدنا عمادنا فخامة ال�رئ�ي�س ال ع�م�ال�ة وال 

أخرج اليوم ووضعي الم�ادي أق�ّل م�ّم�ا ك�ن�ت ع�ل�ي�ه ع�ن�د .  عمولة وعلى استعداد للمساءلة
وبما أّن الوضع السياسي اليوم لتيّارنا يحتاج الى التغيير فإنّي أفسح .  دخولي الى الشأن العام

المجال للطامحين لھذا المنصب وأسحب ترشيحي متمنّيًا للجميع التوفيق وسأبقى في خ�دم�ة 
فخامة الرئيس العماد ميشال عون األب واألخ والصديق والم�ع�ل�م ك�ي يص�ل ب�ال�ب�الد ال�ى 

 ".شاطىء األمان، أطال هللا بعمره
يا آخد ال�ق�رد : " قائال"  تويتر" وكان نقوال اعرب عن غضبه من تلك المفاوضات فغرد عبر 

يلل�ي .  واذا حملت الحمار مال ما بيصير انسان.  عا ماله بيروح المال وبيضل القرد عا حاله
 ."بيشتريك بدوالر بيبيعك بليرة
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شھدت وزارة الدفاع ال�وط�ن�ي ف�ي 

اي�رل�ن�دي�ة -اليرزة محادثات لبنان�ي�ة
بين وزير الدفاع الوط�ن�ي ي�ع�ق�وب 
رياض الصراف ونظيره االيرلن�دي 
بول كيھوي، ف�ي حض�ور مس�اع�د 
الوزير س�ي�اران م�ورف�ي وق�ن�ص�ل 
لبنان الفخري في ايرل�ن�دا الس�ف�ي�ر 

 .جورج سيام
وكان الوزير االيرلن�دي ق�د وص�ل 
الى الوزارة حيث أقيم ل�ه اس�ت�ق�ب�ال 

رسمي ووضع اكليال من الزھر عل�ى نص�ب 
 .الشھداء

وعقدت بعد ذلك جلسة محادثات ركزت على 
االوضاع في لبنان والمنطقة عموما، ت�ح�د� 
خاللھا الصراف عن أھمية التعاون بين لبنان 
وايرلندا، خصوصا في الم�ج�ال ال�ع�س�ك�ري، 
حيث شرح المھمات التي يق�وم ب�ھ�ا ال�ج�ي�ش 

 .اللبناني في الداخل وعلى الحدود
الج�ي�ش ال�ذي ھ�زم االرھ�اب ف�ي " وقال إن 

الجرود ودحر الخاليا االرھ�اب�ي�ة م�ن خ�الل 
العمليات االستباقية، يعمل في ال�داخ�ل ع�ل�ى 
ضبط االستقرار االمني، وھو ف�ي ج�ھ�وزي�ة 
. لمواكبة االستحقاق النيابي في اي�ار ال�م�ق�ب�ل

 وفي المقابل، يعمل على ضبط الحدود
وترس�ي�خ االس�ت�ق�رار االم�ن�ي ف�ي ال�ج�ن�وب 

 ."بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل
، ١٧٠١وإذ شدد على الت�زام ل�ب�ن�ان ال�ق�رار 

ركز على الخروق االسرائيلي�ة ل�ھ�ذا ال�ق�رار 
من خالل استمرار االنتھاكات االسرائ�ي�ل�ي�ة " 

اليومية للسيادة اللبنان�ي�ة ب�را وب�ح�را وج�وا، 

فضال عن ان اسرائيل ال تتوقف ع�ن اط�الق 
 ."التھديدات ضد لبنان

الجيش اللبناني قادر ع�ل�ى ح�م�اي�ة " وأكد أن 
حدوده ونفطه وث�روات�ه، وال�ق�رار ال�ل�ب�ن�ان�ي 

 ."واضح بالرد على أي اعتداء على أرضه
بالتعاون الكامل وال�ت�ام ب�ي�ن " ونوه الصراف 

الجيش اللبنان�ي وق�وات ال�ي�ون�ي�ف�ي�ل، وال�ذي 
، " ترجمت نتائجه ھدوءا امن�ي�ا ف�ي ال�ج�ن�وب

مشيدا بما تقدمه الوحدة االيرلندية الم�ش�ارك�ة 
وال س�ي�م�ا ف�ي م�ج�ال "  اليونيفي�ل" في قوات 

م�م�ا ع�زز " الخدمات والمشاريع االن�م�ائ�ي�ة 
ع�الق��ات الص��داق�ة ال��ت��اري�خ��ي��ة ال�ت��ي ت��رب��ط 

 ."الشعبين
ال�ذي�ن  ٤٧وحيا شھداء الكتيبة االيرل�ن�دي�ة ال

 .سقطوا في لبنان
وشدد وزير الدفاع على اھمية دع�م ال�ج�ي�ش 

لب�ن�ان، وان " وتقديم المساعدات له مؤكدا ان 
سعى للح�ص�ول ع�ل�ى مس�اع�دات عس�ك�ري�ة 
للجيش، اال انه في المقابل يرفض اي شروط 

ھ�ذا " ، الف�ت�ا ال�ى ان " قد يتم وضعھا ع�ل�ي�ه

 -االمر كان اساسيا في مؤتمر روما
الذي عقد من اجل دع�م ال�ج�ي�ش  ٢

 ."وسائر القوى االمنية
وتناول الصراف مسأل�ة ال�الج���ي�ن 
الس��وري��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان واالع��ب��اء 
االجتماعية واالقتصادي�ة واالم�ن�ي�ة 
التي وقعت على ك�اھ�ل ل�ب�ن�ان م�ن 
جراء ھذا اللجوء، م�ك�ررا دع�وت�ه 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ع��ودة " ال��ى 
النازحين السوريين ال�ى ال�م�ن�اط�ق 
اآلمنة في سوريا في اسرع وقت، وھ�و أم�ر 

، مشددا ع�ل�ى ان " سينعكس ايجابا على لبنان
 ."لبنان لن يساوم اطالقا على ھذا االمر"

وتطرق الصراف الذي فصل المشاريع ال�ت�ي 
تق�وم ب�ھ�ا وزارة ال�دف�اع م�ن اج�ل ت�ط�وي�ر 
من�ش��ت ال�ج�ي�ش وت�ح�دي�ث�ھ�ا، ال�ى مش�روع 
المست�ش�ف�ى ال�ع�س�ك�ري ال�م�رك�زي ال�م�ن�وي 
إق��ام��ت��ه، ب��االض��اف��ة ال��ى مش��روع ال��ط��اق��ة 

 ."المستدامة
من ناحيته، أكد ال�وزي�ر االي�رل�ن�دي ح�رص 
حكومته على اس�ت�ق�رار ل�ب�ن�ان، م�ع�رب�ا ع�ن 
استعداد ب�الده ل�م�س�اع�دة ال�ج�ي�ش ال�ل�ب�ن�ان�ي 
خص��وص��ا ف��ي م��ج��ال ال��ت��دري��ب وت��ب��ادل 

 .الخبرات
وشدد على اھمية ال�دور ال�ذي ت�ؤدي�ه ق�وات 

في جنوب لبنان، م�ؤك�دا وج�وب "  اليونيفيل" 
تعزيز آليات التعاون في سب�ي�ل ح�ف�� االم�ن 

واب��ل��� ال��وزي��ر االي��رل��ن��دي .  واالس��ت��ق��رار
الصراف الموافقة عل�ى ت�ح�ض�ي�ر ات�ف�اق�ي�ات 

   .ثنائية للتعاون بين الوزارتين

رد النائب أكرم شھيب على وزير المھجرين 
اض�ط�رن�ا : " طالل ارس�الن ب�ال�ب�ي�ان ا�ت�ي

صاحب المعالي وزير ال�م�ھ�ج�ري�ن ال�ح�ال�ي 
نؤكد أنن�ا :  لتبيان الحقيقة أن نعرض ما يلي

مصرون أن تدفع كل ال�م�س�ت�ح�ق�ات ل�ل�ن�اس 
على قاعدة حقوقھم المشروعة وليس عل�ى 
أساس االستنسابية والزيارات االن�ت�خ�اب�ي�ة، 
ون�ح�ن م��ع دف�ع ك��ام�ل ال�م��س�ت�ح�ق��ات ل�ك��ل 
ال��م��س��ت��ح��ق��ي��ن ف��ورا م��ن خ��الل ص��ن��دوق 
المھجرين كما ينص ال�ق�ان�ون وك�م�ا ج�رت 
العادة منذ تأسيس صندوق المھجرين ال�ذي 
يتبع دولة رئيس م�ج�ل�س ال�وزرا� ول�ي�س 
وفق مزاجية ومصالح الوزير ف�ھ�ذه أم�وال 
الناس فلتدفع إلى الناس دون م�ن�ة وزي�ارة 

 .ومذلة
أرسل وزير المھ�ج�ري�ن  ٩/١/٢٠١٨بتاريخ 

ص إل�ى دول�ة / ٤/٢الحالي كتابا يحمل الرقم 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��وزراء ال��رئ��ي��س س��ع��د 
ال��ح��ري��ري ي��ط��ل��ب ف��ي��ه دف��ع ال��ت��ع��ويض��ات 
للمستح�ق�ي�ن وف�ق ال�ج�داول ال�م�ع�دة مس�ب�ق�ا 
باستنسابية من قبل معاليه وليس وفق جداول 
الصندوق، وھذا ما يشكل م�خ�ال�ف�ة ق�ان�ون�ي�ة 

م�ن ال�ق�ان�ون رق�م  ٢صريحة لنص ال�م�ادة 
الص��ن��دوق " ال��ت��ي ت��ن��ص ع��ل��ى أن  ١٩٣

المركزي للمھجرين مؤس�س�ة ع�ام�ة ي�ت�م�ت�ع 
بالشخصية المع�ن�وي�ة وب�االس�ت�ق�الل ال�م�ال�ي 
واإلداري وي��خ��ض��ع ألح��ك��ام ھ��ذا ال��ق��ان��ون 
ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء الذي 

، وب�ب�س�اط�ة " يمارس سلطة الوصاي�ة ع�ل�ي�ه
أراد معاليه من خالل ھذا الكتاب أن ي�ت�ح�ك�م 
ھ��و وم��ك��ت��ب��ه ب��اس��ت��خ��دام أم��وال ص��ن��دوق 
المھجرين لغايات انتخابي�ة خ�دم�ة ل�ل�ص�وت 
التفضيلي ھذا باإلضافة إلى بعض التنفيع�ات 

 .لبعض المستزلمين
بناء على ذلك، وألن ھمنا األساسي أن ت�دف�ع 
وزارة المھجرين الحقوق ألصح�اب�ھ�ا ب�ع�ي�دا 
عن أي محسوبية أو غايات انتخابية ض�ي�ق�ة، 
قمنا بمراجعة دولة رئيس الحكومة ال�رئ�ي�س 
سعد الحريري لوقف ھذه السابقة التي تعتم�د 
خالفا للقان�ون ل�ل�م�رة األول�ى م�ن�ذ ت�أس�ي�س 
الوزارة والتي من المم�ك�ن أن ت�ك�ون س�ب�ب�ا 
للطعن باالنتخابات، كما طالبنا وأكدنا لدولت�ه 
باإلسراع بإعط�اء ب�ل�دات الش�ح�ار ال�غ�رب�ي 
عبيه عين درافيل ك�ف�رم�ت�ى وال�ب�ن�ي�ه وب�ل�دة 
بريح الشوفية حقھم بالدفعة الثانية من إع�ادة 

اإلعمار لتساھم بالعودة الكام�ل�ة وال�ح�ق�ي�ق�ي�ة 
 .ألبناء ھذه البلدات

وبعيدا عن المھاترات االنتخابية وال�ع�ب�ارات 
: النابية التي ال تليق بمسؤول، تقول الح�ك�م�ة

عندما يتكلم شخص برأي خاطئ فكن ھادئا " 
 ".في سماعه

م�ب�روك "  م�ي�ر" فبكل ھدوء واحترام ش�ك�را 
 ".إلي بيعطي"الوزارة ويطول عمر 

وكان ارسالن نشر سلسلة تغريدات قال فيھ�ا 
بعض الذين ي�ّدع�ون ال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى " إن 

حقوق ومصالح الناس يتعامل�ون م�ع ال�ن�اس 
وكأنھم ملكيّة خاصة يبت�ّزون�ھ�م ب�م�ع�ي�ش�ت�ھ�م 
ووظائفھم ول�ق�م�ة ع�ي�ش�ھ�م ت�ح�ت ش�ع�ارات 
فارغة وكاذبة ال تمت إلى ال�ح�ق�ي�ق�ة بص�ل�ة، 
صفاتھم الكذب والنفاق والغش حتى أصبحوا 
مك�ش�وف�ي�ن ب�ھ�ذه الص�ف�ات ل�دى ال�ق�ري�ب�ي�ن 

  ".والبعيدين منھم

لن النائب خال�د الض�اھ�ر، أع
أن����ه س����ح����ب ت����رش����ح����ه 
: لالنتخابات الني�اب�ي�ة، وق�ال

أم��ام ال��م��ص��ال��ح ال��ك��ب��ر� " 
، " تس���ق���ط ك���ل ال���م���ق���اع���د

ن�ق�ف ال�ى ج�ان�ب : " مضيفا
الرئيس سعد الحريري وم�ن 
ھ��ذا ال��م��ن��ط��ل��ق ادع��و ك��ل 
مناصرين�ي وم�ح�ب�ي�ن�ي ال�ى 
ال����وق����وف ال����ى ج����ان����ب 

 ."الحريري
لست طامحا ل�م�ق�ع�د : "وقال من بيت الوسط

 ."نيابي او غيره
وكان ال�رئ�ي�س اس�ت�ق�ب�ل ف�ي ب�ي�ت ال�وس�ط، 
المرشح عن المقعد السني في البقاع ال�غ�رب�ي 

راشيا الدكتور محمد فرحات، ف�ي حض�ور   -
النائب زياد القادري ورئيس بلدية جب جني�ن 

 .عيسى الدسوقي
كن�ت ق�د ت�رش�ح�ت : " بعد اللقاء، قال فرحات

أمال في خدمة أھلي ومنطقتي البقاع ال�غ�رب�ي 

وأعلن اليوم من ھذا البيت المرجعي�ة، .  راشيا
سحب ترشحي لصالح تيار المستق�ب�ل، وأع�د 
أھلي األعزاء مواصلة الع�م�ل ل�خ�دم�ة أب�ن�اء 
منطقتي الغالية على قلبي من أي موقع ك�ن�ت 

 ".فيه
كما التقى الرئي�س ال�ح�ري�ري ال�م�رش�ح ع�ن 
المقعد السني في عكار الدكتور جمال ج�ن�ي�د، 

 .يرافقه وفد من فاعليات المنطقة
نزوال عند رغبة أھلي : " بعد اللقاء، قال جنيد

ومحبي الرئيس الشھيد رفيق 
الحريري في عكار العتي�ق�ة، 
أعلن عزوف�ي ع�ن ال�ت�رش�ح 
لالن�ت�خ�اب�ات ال�ن�ي�اب�ي�ة ل�ع�ام 

، لصالح الشي�خ س�ع�د ٢٠١٨
الدين الحري�ري، وأق�دم ھ�ذا 
الت�رش�ي�ح ھ�ب�ة م�ن�ي ل�روح 
ال��رئ��ي��س الش��ھ��ي��د رف��ي��ق 

 ".الحريري
ثم استقبل الرئيس الح�ري�ري 
المرشح عن ال�م�ق�ع�د الس�ن�ي 
في عكار الدكتور مصطفى ال�ع�ل�ي، ي�راف�ق�ه 

 .وفد من فعاليات المنطقة وأبنائھا
ب�ع�د ال�ت�ش�اور م�ع : " بعد اللقاء، ق�ال ال�ع�ل�ي

األح��ب��اء واألھ��ل واألص��دق��اء، واس��ت��ك��م��اال 
لمسيرة ال�رئ�ي�س الش�ھ�ي�د رف�ي�ق ال�ح�ري�ري 
ومسيرة الشيخ سعد الحريري، أعلن عزوف�ي 
ع��ن ال��ت��رش��ح وع��دم خ��وض��ي االن��ت��خ��اب��ات 
النيابية، وأدعو كل محب�ي وأھ�ل�ي إل�ى دع�م 

 ".الئحة تيار المستقبل في عكار
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الطعن في " أنطوان زھرا من  حذر النائب
االنتخابات النيابية وابطال نتائجھا م�ا ل�م 
يجر تصحيح خطأ مادي يت�ع�ل�ق ب�اق�ت�راع 

ان " ، داع�ي�اً ال�ح�ك�وم�ة ال�ى " المغتربين
تبادر للطلب م�ن ال�م�ج�ل�س ال�ن�ي�اب�ي ان 
يجري تصحيح مادة، ب�اع�ت�م�اد ال�ق�ان�ون 

ف��ي م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اق��ت��راع  ٢٥/٢٠٠٨
  ."المغتربين

الذي وضعه الوزير الساب�ق  ٢٥/٢٠٠٨نص القانون : "وقال في تصريح في مجلس النواب
. ٢٠١٣زياد بارود بالتفاھم مع الرئيس ميشال سليم�ان، ع�ل�ى ان�ت�خ�اب ال�م�غ�ت�رب�ي�ن ع�ام 

مقاعد للمغتربي�ن  ٦خصص  ١٢٤و ١١١والقانون الجديد الذي تناول المغتربين بين المواد 
، على ان يعاد خصمھم في ال�دورات ٢٠٢٢في دورة عام  ١٢٨تضاف الى عدد النواب الـ 

 .التالية
على انه يلغى كل نص آخر اال في ما خص االنتخابات الفرع�ي�ة وال�وف�اة  ٢٥وتنص المادة 

. واالستقالة واالختيارية والبلديات وتجرى وفقا للقانون الس�اب�ق، ول�م ي�خ�ص ال�م�غ�ت�رب�ي�ن
وبالتالي فإن دعوة المغتربين أجريت على اساس قانون ملغى، وبال�ت�ال�ي ف�إن ھ�ذه ال�دع�وة 

 ."كأنھا لم تكن
عمليات صرف النفوذ وشراء الخدمات ومش�اري�ع وزراء م�رش�ح�ي�ن وع�ق�د " وتطرق الى 

ھل يَراقَب االعالم واالعالن االنتخاب�ي�ي�ن، وأي�ن : " ، سائالً " مؤتمرات في الحملة االنتخابية
العدالة مع المنافسين اذا كانت كل وسائل االعالم مجندة للوزراء الم�رش�ح�ي�ن، م�ن رئ�ي�س 
الحكومة وصوال الى الوزراء االخرين المرشحين، وخصوصا مؤتمرات وزير ال�خ�ارج�ي�ة 
الذي دعا الى ثالثة مؤتمرات، واحد قبل يومين م�ن ال�ت�رش�ي�ح�ات واث�ن�ان خ�الل ال�ح�م�ل�ة 

 ."االنتخابية
، ان كل م�ا ج�رى ت�داول�ه " بدك تكذب بّعد شھودك: " وتطرق الى موضوع الكھرباء، فقال

واللجان المشتركة، في ما يتعل�ق ب�ق�ان�ون )  الطاقة( في موضوع الكھرباء موجود في اللجنة 
من يحاول تضليل .  والتمويل من الخارج او من دين داخلي ٢٠١٠مليار دوالر عام  ١٢٠٠

ً ب�ع�ل�ي وال ك�رھ�ا بس�ي�زار اب�ي " الناس والقول ان ھناك من يعرقل يمكن اظھاره  ليس حبا
  ."، انما فقط الحقاق الحق وما جرى من تضليل للناس"خليل
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Stationnement, Parking, Intérieur (Dorval) 
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وصف النائب بطرس حرب، في ك�ل�م�ة 
ألقاھا خالل ج�ول�ة ان�ت�خ�اب�ي�ة ب�ق�ض�ا� 
البترون، التقى خالل�ھ�ا أھ�ال�ي راش�ان�ا 
وت��ح��وم وداري��ا، ق��ان��ون االن��ت��خ��اب 

، " الھجين، وال مثيل له ف�ي ال�ع�ال�م" ب
ال خ��ي��ار أم��ام��ن��ا، إذا أردن��ا : " وق��ال

المشاركة في الحياة السياس�ي�ة، إال أن 
نلتزم ھذا القانون، بعدما أق�ره م�ج�ل�س 

ل�ق�د ح�اول�ت .  النواب بأكث�ري�ة س�اح�ق�ة
، ا�م�ر ١٠الطعن به بعد التصويت ضده، لكن عدد النواب الذي ع�ارض�ه ل�م ي�ت�ج�اوز ال

 ".الذي حال لألسف دون الطعن به
ھذا القانون يضرب حق الناخب في اختيار م�رش�ح�ي�ه، ألن�ه ي�م�ن�ح�ه ح�ق " وإذ أوضح أن 

اختيار مرشح واحد فقط، ويفرض عليه حتمية التصويت للمرشحين اآلخرين على الالئ�ح�ة 
، " التي تحوي اسم من يرغب في انتخابه، تحت طائلة فقدانه حقه بانتخاب مرشحه األساسي

ذلك قد يصح في األنظمة االنتخابية التي تتواجه فيھا القوائم االنتخابية على " رأى حرب أن 
أسس برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، وھو ما ال يجوز في غيابھا، كما ھي الحال في 
لبنان، حيث يمكن لكل مرشح أن يحمل برنامجا يتناقض مع برنام�ج ح�ل�ي�ف�ه وت�وج�ھ�ه، أو 

 ".حلفائه على الالئحة
ال�م�ط�ال�ب�ة ب�ت�ع�دي�ل ھ�ذا ال�ق�ان�ون " وأكد حرب أنه سيسعى في حال فوزه باالنتخابات إل�ى 

، أي إعطاء كل ل�ب�ن�ان�ي person one vote Oneوتطبيق مشروع يرمي إلى اعتماد مبدأ 
الحق في انتخاب مرشح واحد في دوائر صغرى بالتساوي، وھو ما يؤمن ص�ح�ة ال�ت�م�ث�ي�ل 

  ".الشعبي والمذھبي والطائفي
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انه خالل االيام الماضية ابلغت " النھار"علمت 
ن�ائ�ب رئ�ي�س "  ال�ت�ي�ار ال�وط�ن�ي ال�ح�ر" قيادة 

ان�ھ�ا ف�ي  ال�ف�رزل�ي مجلس النواب السابق ايلي
حّل من التحال�ف م�ع�ه، وان�ه اص�ب�ح ح�راً ف�ي 
حركته السياسية، ما دفع الفرزلي الى االتص�ال 
المباشر مع رئيس مجلس ال�ن�واب ن�ب�ي�ه ب�ري 

  .وعرض التحالف عليه
وبعد اعالن الرئي�س ب�ري ام�س ان�ه ل�ن ي�ق�ب�ل 

في البقاع الغربي، عقدت اجتماعات عدة استمرت حتى "  التيار الوطني الحر"بالتحالف مع 
، كما عق�د ال�ي�وم " أمل" ساعات متأخرة من مساء امس، افضت الى التحالف بين الفرزلي و

اجتماع في منزل الوزير السابق عبد الرحيم مراد تم خالله تثبيت التح�ال�ف م�ع ال�ف�رزل�ي، 
كما مع المحامي ناجي غانم، وتدور االتصاالت حاليا لالتفاق على ال�م�ق�ع�د الس�ن�ي ال�ث�ان�ي 

 .علي الجاروش الى الالئحة" المستقبل"الذي قد يحمل مفاجأة بإنضمام المرشح القريب من 
 :وبذلك تصبح الالئحة مؤلفة من

 ناجي غانم -ايلي الفرزلي  -من المحمتل علي الجاروش  -عبد الرحيم مراد 
 .فيصل الداود -محمد نصرهللا 
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الس�ي�د "  ح�ز� هللا" ھاج�م االم�ي�ن ال�ع�ام لـ�
حسن نصرهللا من يشن�ون ال�ھ�ج�م�ا� ع�ل�ى 

 -في دائرة ب�ع�ل�ب�� "  األمل والوفاء" الئحة 
حلفاء داع�� " الھرمل مطلقا عليھم تسمية 

 ."والنصرة

كالم نصرهللا جاء خالل لقاء داخ�ل�ي ت�ح�د� 
الھرمل ع�ب�ر   -فيه مع محازبي منطقة بعلبك 

المشاركة بكثاف�ة ف�ي " الشاشة، حث فيه على 
في حال رأينا : " ، وقال" االستحقاق االنتخابي

أن ھناك وھنا في اإلقبال على اإلنتخابات في 
الھرمل فس�أذھ�ب ب�ن�ف�س�ي ش�خ�ص�ي�ا -بعلبك 

ألتجول في قراھا ومدنھا وأح�ي�ائ�ھ�ا ل�ل�س�ع�ي 
إلى إنجاح ھذه الالئحة مھم�ا ك�ان�ت األث�م�ان 

 ."ولو تعرضت للخطر
ل�ن أس�م�ح ول�ن نس�م�ح أن ي�م�ث��ل : " وأردف

-ح��ل��ف��اء ال��ن��ص��رة وداع��ش أھ��ال��ي ب��ع��ل��ب��ك 
الھرمل، واھالي بعلبك الھرمل ل�ن يس�م�ح�وا 
ل��م��ن س��ل��ح ال��ن��ص��رة وداع��ش أن ي��م��ث��ل��وا 

 ."المنطقة
وتطرق نصرهللا إلى تجرب�ت�ه ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 

عشت في بعلبك الھرمل بين عامي " موضحا 
وكنت مسؤول منطقة حينھ�ا  ١٩٨٦و ١٩٧٩

وكنت ازور واتجول في شوارع ك�ل ال�م�دن 

 ."والمناطق في البقاع
كيف كان وضع ھذه ال�م�ن�اط�ق ق�ب�ل : " وسأل
 ١٩٩٢و ١٩٨٢؟ وكيف اصبح ب�ع�د ١٩٨٢

ھناك الكثي�ر م�ن " مؤكدا أن "  الى يومنا ھذا؟
 ."االنجازات

حزب " السؤال الصحيح ليس ماذا قدم :" وقال
للمنطقة، السؤال الصحيح ھ�و م�اذا ق�دم "  هللا

ھؤالء المرشحون في ال�ل�وائ�ح االخ�رى م�ن 
ال��ذي��ن ي��ق��ت��ات��ون ع��ل��ى م��ائ��دة الس��ف��ارات 

 ."للمنطقة؟
خ��الل ح��رب ت��م��وز، ل��وال وزراء :" أض��اف

المقاومة وحلفاؤھا لما تنازل الفرنسيون ع�ن 
 ."المطالب بسحب سالح المقاومة

االسرائيلي تنازل وال�ح�ك�وم�ة ك�ان�ت :" وتابع
تصر على نزع السالح، لوال وجود وزرائ�ن�ا 
وحلفائنا ودولة الرئ�ي�س االس�ت�اذ ن�ب�ي�ه ب�ري 
والرئيس اميل لحود ح�ي�ن�ھ�ا ل�م�ا حص�ل م�ا 

  ".حصل لحماية المقاومة
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أحيت وك�ال�ة داخ�ل�ي�ة ال�ج�رد ف�ي ال�ح�ز� 
ال��ت��ق��دم��ي االش��ت��راك��ي ال��ذك��ر� ال��ح��ادي��ة 
واالربعين الستشھاد كمال جنب�الط، ب�ل�ق�اء 
حواري مع النائب اكرم شھ�ي�ب ف�ي ق�اع�ة 

 .آل يحيى في عين داره
م�ا : " والقى النائب شھيب ك�ل�م�ة ق�ال ف�ي�ھ�ا

أقساھا ذكرى وما أجداھا مناس�ب�ة ت�ج�م�ع�ن�ا 
بأحباء وأصدقاء ورف�اق ل�ط�ال�م�ا ج�م�ع�ت�ن�ا 

آذار ت�اري�خ ي�ذك�رن�ا  ١٦.  معھم المناسبات الوطنية الحقة، من أجل الجبل ومن أجل ل�ب�ن�ان
بالطغاة ومحاولتھم إللغاء مفھوم بناء الدولة الحديثة التي سعى كمال جنبالط حتى استشھاده 

فدخلوا على دمه وألنھم استمروا في غيھم لضرب مشروع الدولة خرجوا ع�ل�ى دم .  لبنائھا
 ".الشھيد رفيق الحريري الذي سعى وحاول استكمال بناء الدولة

ما اشبه البارحة باليوم، حيث يطل علينا متعمشقون جدد على سلم السياس�ة، وف�ي : " اضاف
ذھنيتھم وأفعالھم محاولة ضرب المفھوم نفسه لبناء الدولة التي حلم بھا كمال ج�ن�ب�الط وم�ا 
زلنا نسعى لتحقيقھا، وعمادھا حرية الرأي، ع�دال�ة ال�ت�م�ث�ي�ل، ق�ان�ون ان�ت�خ�اب�ات عص�ري 

ھ�ك�ذا ح�ل�م ك�م�ال .  وعادل، نسبية حقيقية غير مقنعة بخنجر مسموم بالمذھ�ب�ي�ة وال�ط�ائ�ف�ي�ة
والكالم للمعلم، إلى دول�ة ال�م�واط�ن "  باالنتقال من دولة الدكان على شاطئ البحر" جنبالط 

 ".والمواطنية غير المرتھنة إلى أي قوة خارجية مھما عال شأن ھذه القوة
كمال جنبالط الفيلسوف والمفكر واإلنسان قبل السياسة، تنوعت اھتمام�ات�ه ل�ت�ط�ال : " وتابع

كل ما يعنى بارتقاء اإلنسان في كتاباته الراسخة في أدب ال�ح�ي�اة ال�ى مش�اري�ع�ه ل�ت�ط�وي�ر 
ومن ھنا، فإن مش�اري�ع م�ع�ام�ل ال�م�وت .  وترسيخ البيئة النظيفة التي ينعم بھا كل اللبنانيين

التي وقفنا لمنع امرارھا سنقف وسنستمر بالوقوف لمنع امرارھا بشتى الوس�ائ�ل ال�م�ت�اح�ة، 
ف�ن�ح�ن أھ�ل .  وكمال جنبالط ناضل بالفكر والكلمة والموقف، ھكذا علم�ن�ا وھ�ك�ذا س�ن�ك�ون

الجرد لن نقبل ال فتوش وال برازق أن يلوي ذراع ھذا الجبل، ألننا أصحاب حق وأصح�اب 
منطق، ولن نقبل أن يفرض علينا رأي أو مشروع من خارج ارادت�ن�ا وح�ق�ن�ا، ف�م�ا رف�ض 

 ".بزحلة لن يمر بعين دارة
ونعود إلى الذكرى األقسى التي مرت عل�ي�ن�ا، ل�ق�د ظ�ن�وا أن�ھ�م ب�ت�غ�ي�ي�ب�ه جس�دا : " واردف

يخضعون أھل العقل، لكنھم فشلوا ألن من قاد المسيرة بعد استشھ�اد ك�م�ال ج�ن�ب�الط رج�ل 
مارد وال كل الرجال، ھامة وطنية ورقم ص�ع�ب ف�ي الس�ي�اس�ة وف�ي م�ع�رك�ة ال�دف�اع ع�ن 

اغتالوه ألنه رفض دخول سجنھم، ھذا السجن ال�ذي .  الحريات التي دفع ثمنھا كمال جنبالط
 .امتأل بقادة رأي وفكر كبار وبمناضلين شرفاء امألت المقابر بأجسادھم ولم يرتووا

وھا ھو كل العالم شاھد على ما يرتكبه ھذا النظام بحق شعبه أطفاال ونساء وشيوخ�ا قض�وا 
اما غرقا أو حرقا أو أشالء او تھجيرا أو في اقبية السج�ون، ول�م ي�ت�وان ع�ن ت�دم�ي�ر م�دن 

لكن مھما طال الزمن فالنصر دائما حليف المظلوم في . وقرى وتاريخ وحضارة ولم يرتووا
 ١٦وكم كان القدر منصفا للمعلم كمال جنبالط الذي استشھد يوم األربعاء ف�ي .  وجه الظالم

انسحبت المخابرات السورية م�ن  ٢٠٠٥آذار  ١٦ففي يوم األربعاء في ...   ١٩٧٧آذار عام 
رفرف العلم اللبناني فوق م�ق�ر الس�ف�ارة  ٢٠٠٩آذار  ١٦واألربعاء في ... البوريفاج وحمانا
ك�ان م�وع�د ان�ط�الق االن�ت�ف�اض�ة  ٢٠١١آذار  ١٦ويوم األربعاء في ... اللبنانية في دمشق
سنة وقف أكثر من مليون شخص ت�وح�دوا  ١٣وفي مثل ھذا الشھر قبل .  الشعبية في سوريا

وحملوا العلم اللبناني، فانتصر دم كمال جنبالط ورفيق الحريري وآخرين ب�ي�ن�ھ�م�ا وخ�رج 
 ".لبنان من السجن الكبير

آيار، وھنا المصارحة واجب ف�ي ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة وع�ل�ى  ٦آذار نعود إلى  ١٦من : " وقال
الجميع أن يدرك بأن ھذا الذي يسمى قان�ون�ا نس�ب�ي�ا ك�ان ع�ل�ى وش�ك أن يص�ادر وي�ح�ك�م 
صوتكم، صوت الناس تفضيليا كل الى مذھبه، لكننا أبناء ك�م�ال ج�ن�ب�الط وم�درس�ة ك�م�ال 
جنبالط استطعنا أن نخرجكم من ھذه القوقعة المذھبية إلى رحاب الوطن، وأصبح ص�وت�ك�م 
صوتا وطنيا، تمسكنا بعدم حصر الصوت التفضيلي بالمذھب فأطح�ن�ا ب�ال�ق�ان�ون ال�م�س�م�ى 

وراود كثر من خالل ھذا القانون حلم محاصرة . زورا باألرثوذكسي واألرثوذكس براء منه
المختارة، لكن من أراد محاصرة المختارة ھو محاصر متعثر اليوم، وبعد أن تدلل من تدلل 
واشترط من اشترط نجحنا بالتحالف مع من يشبھنا في الحرية والسيادة والتنوع والشراك�ة، 

أما وقد اصبح صوتكم كما ال�ع�ادة ص�وت�ا وط�ن�ي�ا ج�ام�ع�ا .  مصالحة الجبل  -وتأكيد المؤكد 
مدويا، فلنؤكد معا على المصالحة التاريخية والشراكة ووحدة الجبل في صنادي�ق االق�ت�راع 

آيار، وننتخب من ھو قادر على إيالء االھتمام الالزم ل�ك�ل ال�ق�ض�اي�ا ال�م�ح�ق�ة ال�ت�ي  ٦في 
تجمعنا من كھرباء وماء وبيئة نظيفة وفرص عمل وال مركزية إدارية وطبابة ونأي بالنفس 

ان وحدة الجبل من وحدة الئحة المصالحة والشراكة التي ي�ج�س�دھ�ا ال�ل�ق�اء .  وتعليم وغيرھا
الديموقراطي وحلفائه القوات اللبنانية وتيار المستقبل، علما اننا حاورنا ال�ج�م�ي�ع وان�ف�ت�ح�ن�ا 

 ".على جميع القوى السياسية في الجبل حفاظا على العيش الواحد
في السابع من آيار، نحتفل معا في المختارة بانتصار المصالحة، وبانت�ص�ار : " وختم شھيب

الوطن، ألن المختارة بيت الوطن الذي جمع ويجمع كل الوطنيين، ف�م�ن ع�ي�ن دارة ب�واب�ة 
الجبل إلى المختارة حصن الجبل وثباته طريق نضال ماضيا وحاضرا ومستقبال، ش�اء م�ن 

وليدرك الجميع ان المختارة عرين ال يساوم، ال يلين، ق�ل�ب�ھ�ا ل�ل�زائ�ري�ن .  شاء وأبى من أبى
نوجه م�ن ع�ي�ن داره .  ونارھا للطامعين، ھي مرجع الناس عطاؤھا ال يقاس والناس اوفياء

 . الى قلعة المختارة تحية الرجال للرجال الى روح الكمال معلم االجيال وملھم االبطال
 ".فباتوا كالثعالب وكنت انت االسد. قتلوك جسدا وماتوا منك حسدا

بعد ذلك، دار حوار رد خالله شھيب على أسئل�ة ال�ح�اض�ري�ن واس�ت�ف�س�ارات�ھ�م، ث�م ت�وج�ه 
   .والحضور الى حديقة كمال جنبالط حيث أضاء الشعلة
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ك�اف�ة ال�م�ج�م�وع�ا� وال�م�واط�ن�ي�ن " دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوت�ي�ري�س 
، وأضاف في التقري�ر ال�دوري ال�ذي " اللبنانيين إلى الكف عن التدخل في النزاع السوري

" ح�ز� هللا" إّن وجود أسلحة غي�ر مش�روع�ة ب��ي�دي : " ينشر كل ثالثة أشھر عن لبنان
 ".يثير قلقاً جدياً 

التي حصلت على نسخة عن التقرير األم�م�ي "  أ ف ب" وأوردت وكالة الصحافية الفرنسية 
األعضاء في مجلس األمن عشية نقاشه المقرر  ١٥اليوم والذي جرى توزيعه على الدول الـ

الثالثاء المقبل، أنه من المتوقع أن تؤيد الواليات المتحدة األميركية موقف غوتيريس المن�ّدد 
، سيما وأن األمين العام لألمم المتحدة يش�ي�ر ف�ي ت�ق�ري�ره إل�ى ع�دم " حزب هللا"بتصرفات 

ح�ي�ازة " موضحاً في ھذا الم�ج�ال أّن "  أي تقدم في نزع أسلحة الجماعات المسلحة" إحراز 
ومجموعات أخرى خارج إطار الدولة ال ي�زال ي�ح�د م�ن ق�درة "  حزب هللا"أسلحة من قبل 

ويصف الدولة الل�ب�ن�ان�ي�ة "  الحكومة اللبنانية على بسط سيادتھا وسلطتھا على كافة أراضيھا
، مع إشارته إلى اعتراف الحزب صراحةً باحتفاظه ب�ق�درات�ه " ضعيفة" في ضوء ذلك بأنھا 

 .العسكرية
ن�وف�م�ب�ر إل�ى / وفي المقابل يعرب غوتيريس في تقريره عن الفترة الممتدة من تشرين الثاني

القلق الستمرار تحليق الطيران االسرائيلي في األجواء اللبناني�ة بش�ك�ل " فبراير، عن / شباط
للقرارات الدولية وانتھاك للسيادة اللبنانية، ب�ال�ت�زام�ن م�ع ت�أك�ي�ده أّن "  شبه يومي في خرق

ً " الوضع يبقى  االن�ت�ش�ار " في منطقة عمل�ي�ات ق�وات ال�ي�ون�ي�ف�ل، وإش�ادت�ه بـ�"  ھادئاً عموما
  ".الواضح واألنشطة المتزايدة بھدف استمرار وقف األعمال العدائية

Øé‰^e<V<]æ†Ûj‰]<àÿÚ<ÄÚ<^ßj×ÓÚPL<ğ̂òé<]çÚfl‚Ïè<æ<ğ̂Ú^Â<
ال�ت�ي�ار ال�وط�ن�ي " عقد رئيس 

الوزير جبران باس�ي�ل، "  الحر
في إط�ار ج�ول�ت�ه ف�ي قض�اء 

الف�ت�و�، ل�ق�اء ف�ي   -كسروان
ب��ل��دة ط��ب��رج��ا، ف��ي حض��ور 
النائب فريد الخازن، مرشح�ي 

العميد شام�ل :  قضاء كسروان
روكز، روجيه عازار وش�رف 
بو شرف، رئيس بلدية طبرجا 
نبيل ناكوزي، منسقي القضاء 
ف���ي ال���ت���ي���ار وحش���د م���ن 

 .المناصرين
خ�الل ھ�ذا ال�ع�ام : " وألقى باسيل كلمة، فق�ال

ت��غ��ي��رت ال��ك��ث��ي��ر م��ن األش��ي��اء اإلي��ج��اب��ي��ة، 
وانطالقا من ھذا األمر، يلزمنا ك�ت�ل�ة ن�ي�اب�ي�ة 
كبيرة تواكب الرئيس القوي، ونحن في التيار 

الوطني ال�ح�ر م�ع�ت�ادون ع�ل�ى ال�ت�ض�ح�ي�ة، 
وأحيانا برفاقنا، من أجل الخير العام، والتي�ار 
لم يطعن بتاريخه أح�د وال ي�ع�رف ال�خ�ي�ان�ة 
والتخلي، وكل مرة نق�ي�م ت�ف�اوض�ا م�ع أح�د، 

نحن مدعوون للتضحية، وھ�ذا 
األمر ال ي�ع�ت�ب�ر خس�ارة، ب�ل 
ربح للبنان، فكل كبير يضح�ي 

  ."ويعطي
كل من ي�ري�د أن " وإذ رحب بـ

يكون معنا ف�ي مش�روع ب�ن�اء 
الدولة، ونضع�ه ف�ي ال�م�ق�دم�ة 
ونقدم له كل م�ا ب�اس�ت�ط�اع�ت�ن�ا 
تقديمه، وأي ش�خ�ص يض�رب 
، " ھ��ذا ال��م��ش��روع س��ن��واج��ھ��ه

ن��ح��ن ك��ل��ن��ا ع��اب��رون : " ق��ال
والقضية تنت�ص�ر، ومش�ك�ل�ت�ن�ا 

. عاما ولم ي�ق�دم�وا ش�ي�ئ�ا ٤٠بالذين استمروا 
وكل شخص يعتبر ن�ف�س�ه أك�ب�ر م�ن ال�ت�ي�ار 

ال�ق�ض�ي�ة وت�ك�م�ل "  تدعس�ه" والقضية ولبنان 
 ."مسيرتھا
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م��ن مص��ادر "  ال��ن��ھ��ار" ع��ل��م��ت 

مطلعة على نتائج زيارة وفد م�ن 
ال��ح��ز� ال��ت��ق��دم��ي االش��ت��راك��ي 
لم�ع�را� ال�ي�وم ل�ل�ق�اء ال�دك�ت�ور 
سمير جعجع، أنه تم حسم أسماء 
المرشحين على الئحة ال�ت�ح�ال�ف 

ـ "  ال�ق�وا�" التقدمي ـ� ( الثالثي 
ف�ي دائ�رة ج�ب�ل ")  الم�س�ت�ق�ب�ل" 

 .لبنان الرابعة
وتندرج الزيارة في سياق طبيع�ي 
الستكمال العالقة بين ال�ح�زب�ي�ن، 
ووضع اللمسات األخيرة لتشك�ي�ل 
ال��ل��وائ��ح واع��الن��ھ��ا، فض��الً ع��ن 

 .مناقشة بعض التفاصيل التقنية
ً أس�م�اء ال�م�رش�ح�ي�ن ف�ي  وقد حسمت مبدئ�ي�ا

 :قضاء الشوف، على الشكل اآلتي
 .)درزي(ـ تيمور جنبالط 

 .)درزي(مروان حماده  

 .)كاثوليكي(ـ نعمة طعمة 
 .)ماروني(ـ جورج عدوان 
 .)ماروني(ـ ناجي البستاني 
 .)سني(ـ محمد الحجار 
 .)سني(ـ بالل العبدهللا 

 .)ماروني(ـ غطاس خوري 
وعن سحب ترشيح ال�ن�ائ�ب اي�ل�ي 

متف�ھ�م " عون، تقول المصادر إنه 
وكان قد وضع ترشيحه بتص�رف 
رئيس اللقاء الدي�م�وق�راط�ي ول�ي�د 
جنبالط، وھو م�ن ال�ذي�ن ت�رك�وا 
بصمة ايجابية في العمل المجلسي 
وسيكون ھناك مبادرة تجاه ع�ون 

 ."في اليومين المقبلين
أما أسماء مرشحي قضاء عال�ي�ه، 

 :فرست على الشكل اآلتي
 .)درزي(ـ أكرم شھيب 
 .)ماروني(ـ ھنري الحلو 

 .)أرثوذكسي(ـ أنيس نصار 
 .)ماروني(ـ راجي السعد 

عض�واً ب�دال م�ن  ١٢وستتشكل الالئحة م�ن 
، وسيب�ق�ى ال�م�ق�ع�د ال�درزي ال�ث�ان�ي ف�ي ١٣

 .القضاء شاغراً 
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: ق�ائ�الً "  ت�وي�ت�ر" غّرد الرئيس ميشال سليمان عب�ر حس�اب�ه ال�خ�ا� ع�ل�ى 

كقسم جبران تويني الذي ظّل يضّج في آذانھم حتَّى فّجروه، يج�دون إع�الن " 
بعبدا واالستراتيجية الدفاعية والمج�م�وع�ة ال�دول�ي�ة وت�ح�ي�ي�د ل�ب�ن�ان أي�ن�م�ا 

 ".ذھبوا
المرشح عن المقعد السن�ي ف�ي ب�ي�روت "  اللّواء" واستقبل سليمان ناشر جريدة 

الثانية صالح سالم، والمرشح عن المقعد الماروني في الم�ت�ن م�ازن س�ك�اف، 
 .واستعرض معھما األوضاع االنتخابية
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" ال��ح��وار ال��وط��ن��ي" أع��ل��ن رئ��ي��س ح��زب 
المھندس فؤاد مخزومي، خالل احت�ف�ال أق�ي�م 

، أس�م�اء ال�م�رش�ح�ي�ن " كمبنس�ك�ي" في فندق 
في دائرة بيروت "  لبنان حرزان" على الئحة 

معروف عيتاني : الثانية التي يترأسھا، وتضم
ورنا شميطلي ومحمود كريديه وسع�د ال�دي�ن 
حسن خالد وعص�ام ب�رغ�وت ع�ن ال�م�ق�اع�د 
السنية، نديم قسطه ع�ن ال�م�ق�ع�د اإلن�ج�ي�ل�ي، 

يوسف محمد بيضون عن ال�م�ق�ع�د الش�ي�ع�ي، 
خليل برمانا عن المقعد األرثوذكسي، وزي�ن�ة 

 .منذر عن المقعد الدرزي
وبعد التعريف بالمرشحين، أل�ق�ى م�خ�زوم�ي 

إن الئ�ح�ة ل�ب�ن�ان ح�رزان : " كلمة قال ف�ي�ھ�ا
ولدت من قلب بيروت، وبيروت قلب لب�ن�ان، 
وھي لم تت�ش�ك�ل ص�دف�ة، ب�ل ھ�ي ب�ي�روت�ي�ة 
األصل والمنشأ والھم، إنھا الالئحة ال�وح�ي�دة 

 ".التي تضم بمجملھا شخصيات بيروتية
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي " وع��رض 

يواجھھا أھل بيروت، ومنھا عدم تخ�ص�ي�ص 
صندوق للمھجرين، ومشكل�ة ال�م�س�ت�ش�ف�ي�ات 
والتعاونيات والمدارس الرسم�ي�ة وال�ج�ام�ع�ة 
اللبنانية، وحصتھم من الوظ�ائ�ف ال�رس�م�ي�ة، 
إضافة إلى أزمة ال�م�ي�اه وال�ب�ي�ئ�ة وال�ن�ف�اي�ات 

والمساحات الخضراء وأھمھا حرج بيروت، 
ومشاكل ال�ك�ھ�رب�اء وال�م�واص�الت وت�ن�ظ�ي�م 
الطرق واالتص�االت وال�ب�ط�ال�ة والض�رائ�ب 
وق��ان��ون الش��راك��ة ب��ي��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام 
وال���خ���اص وإدارة ال���ث���روات ال���وط���ن���ي���ة 
والمحاصصة والركود والعجز والدين ال�ع�ام 

 ".وغيرھا من الملفات
إن ل�ب��ن�ان ح�رزان أن ن�ن�ت��ش�ل�ه م��ن : " وق�ال

وضعه ال�ح�ال�ي، ون�ع�ي�ده أج�م�ل م�م�ا ك�ان، 
وبيروت تستحق أن تعود، كما أحببناھا وكم�ا 

ن�ح�ن : " أض�اف".  يليق ب�ھ�ا أن ت�ب�ق�ى دائ�م�ا
مجموعة أشخاص من بيروت، ترشح�ن�ا م�ن 
أجل تحقيق مھمة عزيزة على قلوبنا، والنيابة 
ليست مركزا للعز واالفتخار، بل ھي خ�دم�ة 

  ".عامة
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مار بشارة بطرس الراعي ف�ي الص�رح 
البطريركي في بكركي، الن�ائ�ب الس�اب�ق 

ك�ان : " فارس سعيد الذي قال بعد ال�ل�ق�اء
ال بد من لقاء سيدنا لما يختزن م�ن ف�ك�ر 
واستقامة اخالقية اوال ووطنية وسياس�ي�ة 

وع��رض��ن��ا ش��ؤون االن��ت��خ��اب��ات .  ث��ان��ي��ا
والواقع الجديد ال�ذي ف�رض�ت�ه األح�داث 
من جھة وطبيعة ق�ان�ون اإلن�ت�خ�اب م�ن 
جھة اخرى والواقع الجديد الذي ستشھده 

وشددنا م�ع غ�ب�ط�ت�ه .  منطقة كسروان وجبيل
على اھمية ت�رس�ي�خ ال�ع�ي�ش ال�م�ش�ت�رك ف�ي 
منطقة جبيل وفي كسروان ل�ك�ي ت�ب�ق�ى ھ�ذه 
المنطقة نموذج�ي�ة ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ع�الق�ات 

 ".المسيحية-اإلسالمية
تطرقنا ايضا الى م�واض�ي�ع : " وأضاف سعيد

الساعة في المنطقة والروزنامة السياسية ف�ي 
المنطق�ة وخص�وص�ا ف�ي ش�ھ�ر اي�ار ح�ي�ث 

اإلنتخابات في لبن�ان وال�ع�راق، اض�اف�ة 
الى مسألة نقل سفارة اميركا الى ال�ق�دس 
وامكان زيارة ترامب للقدس، كما أنه ق�د 
ي��ك��ون ھ��ن��اك اع��ادة ن��ظ��ر ف��ي ال��م��ل��ف 
النووي بين ايران من ج�ھ�ة وال�م�ج�ت�م�ع 

واالن�ت�خ�اب�ات .  الدولي م�ن ج�ھ�ة اخ�رى
تأتي في ضوء ھذا الواقع الدولي، ل�ذل�ك 
ھناك اف�رق�اء ق�رأوا ھ�ذا األم�ر وع�ل�ى 
اس��اس��ه ش��ك��ل��وا ل��وائ��ح��ھ��م اإلن��ت��خ��اب��ي��ة 

 ".واختاروا مرشحيھم
كذلك الت�ق�ى ال�راع�ي ال�ن�ائ�ب اي�ل�ي ك�ي�روز 
وال���ن���ق���ي���ب ج���وزف اس���ح���ق ث���م م���روان 
الص��ح��ن��اوي، وك��ان ع��رض ل��ع��دد م���ن 

 .المواضيع الداخلية
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صدر عن وزير ال�دول�ة لش��ون م�ك�اف�ح�ة 
 :الفساد نقوال تويني البيان اآلتي

الحظت اخيرا استھالكا مسرفا لم�وض�وع " 
مكافحة الفساد في لبنان على ن�ح�و م�ت�ك�رر 

إن ش�ع�ب�ن�ا ق�د م�ر .  في الحمالت االنتخابية
بالويالت واعتاد عليھا وتمرس وفھم حقيق�ة 
التاريخ والزمن والسياسة ف�ي ل�ب�ن�ان، أرى 
أن ھذه الظاھرة جيدة بش�ك�ل�ھ�ا، غ�ي�ر أن�ھ�ا 

 !تكاد تكون فارغة بمضمونھا لسبب بسيط أال وھو مصداقية بعض مطلقيھا
وھنا أتساءل لم توقيت ھذه الظاھرة اليوم بالتحديد؟ ولم ھذه الص�ح�وة اآلن ع�ل�ى م�ك�اف�ح�ة 
الفساد من قبل ھؤالء الذين كانوا سابقا في سدة ال�ق�رار أو أي�ام ال�ح�رب األھ�ل�ي�ة ال�م�ع�ي�ب�ة 

 والفلتان األخالقي والسياسي؟
والديمقراطية في خ�دم�ة اإلنس�ان .  إن االنتخابات ال تصنع الديمقراطية بل اإلنسان وأخالقه

ولو ك�ان ان�ت�خ�اب�ي�ا أو   -لذا آمل بكل صدق في أن يكون ھذا الوعي المتأخر .  وليس العكس
مادة يؤسس عليھا الناخبون اختيارھ�م ف�ي االن�ت�خ�اب�ات   -مغشوشا أو استنسابيا من بعضھم 

القادمة، وإنني لواثق أن شعبنا عالم بكل شيء، فبلدنا صغير وك�ل أم�ر م�ع�ل�وم وال ي�م�ك�ن 
التستر عن الماضي مھما تم تجميل الحاضر، وما من أمر يخلق من العدم والثراء يأتي م�ن 

 .الحصاد بعد الزرع ولن يحصدوا من حيث ال يزرعون
آمل في أن تكون ھذه التجربة االنتخابية الديمقراطية العتيدة خطوة ثابتة لنحذو ح�ذو ال�ب�الد 
الراقية في مكافحة الفساد عن كثب، وأن ننتقي برلمانا جديدا أغلبيته من األوادم الصال�ح�ي�ن 

  ".ال شبه للفساد عليھم بتاتا

لالن�ت�خ�اب�ات "  المردة" اكد مرشح تيار 
ت�اري�خ " النيابية طون�ي ف�رن�ج�ي�ة، أن 

الت�ي�ار مش�رف ون�ف�ت�خ�ر ب�ه، وأي�ن�م�ا 
 ".وجدنا سنحدث فرقا إيجابيا

وق��ال خ��الل عش��اء ض��م ش��ب��اب��ا م��ن 
أقوال الب�ع�ض ال ت�ت�ن�اس�ب ": " المردة"

م��ع أف��ع��ال��ھ��م وم��ع م��ا ق��دم��وه خ��الل 
س�م�ع�ن�ا ف�ي اآلون�ة .  السنوات الماضي�ة

االخيرة خطابات رنان�ة م�ن اخص�ام�ن�ا 
من داخل خطنا السياسي ومن خ�ارج�ه، 
ولكن كالمھم وأوھامھم لم يعد يصدق�ھ�ا 

الناس، وعلى مدى ث�الث�ي�ن ع�ام�ا ل�م ن�ر إال 
ال���ب���ؤس وال���ھ���ج���رة وت���ردي األوض���اع 

 ".االقتصادية
نحن ال نبيع وعودا لل�ش�ع�ب م�ث�ل : "وأضاف

حل مشاكل الكھ�رب�اء وال�ن�ف�اي�ات وغ�ي�رھ�ا، 
وعود وھمية مبنية على الص�ف�ق�ات، ف�أف�ع�ال 

م��رش��ح��ي ال��م��ردة م��ت��ج��انس��ة م��ع أق��وال��ھ��م 
 ".ومواقفھم ومبادئھم

ضرورة خوض االنتخابات بقوة "وشدد على 
لرفع الحاصل االن�ت�خ�اب�ي وإيص�ال ص�وت�ن�ا 

 ".ودخول البرلمان بعشرة نواب
ق��م��ن��ا : " وع��ن م��وض��وع ال��ت��ح��ال��ف��ات، ق��ال

بتحالفات انتخابية ولكن ل�م ن�ت�خ�ل ع�ن 
م��ب��ادئ��ن��ا، ف��ال��ح��س��اب��ات ال��م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى 
خطابات طائفية ومذھ�ب�ي�ة س�رع�ان م�ا 
تنھار، أما التحالفات ال�ت�ي ت�ب�ن�ى ع�ل�ى 
المبادىء فتبقى وتست�م�ر، وھ�ي ن�اب�ع�ة 

 ".من مبادىء وأصول
تاريخنا يشكل مرآة لمستق�ب�ل�ن�ا، : " وتابع

وسياستنا مبنية على العروبة وال�ن�زاھ�ة 
والتجربة اإليجابية في الدول�ة، وأث�ب�ت�ن�ا 
ذلك في الوزارات الت�ي تس�ل�م�ن�اھ�ا، إذ 
أحدثنا فرقا على مستوى لبن�ان، وال�ك�ل 

وإن�ج�ازات�ه ف�ي "  تيار المرده" يذكر بصمات 
وزارة الصحة والزراعة، وفي وزارة الدفاع 
كنا أول من تحدث عن ال�ت�ط�رف ال�ذي دف�ع 
لبنان ثمنه غاليا، وأخيرا في وزارة األش�غ�ال 
التي أصب�ح�ت دائ�رة م�ن�اقص�ات ال ص�ف�ق�ة 

  ".بواخر
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استقبل مفتي الجمھورية ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة الش�ي�خ 
عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، رئ�ي�س 
غرفة ال�ت�ج�ارة والص�ن�اع�ة وال�زراع�ة ف�ي 
طرابلس والشمال توفيق دب�وس�ي واألم�ي�ن 
 .العام لجمعية تجار طرابل�س ع�ام�ر ص�اف�ي

زيارتنا لس�م�اح�ت�ه : " وبعد اللقاء، قال دبوسي
ھي لشكره على مواقفه الحكيمة ف�ي أص�ع�ب 
الظروف التي يمر بھا لبنان، ون�ھ�ن�ئ�ه ع�ل�ى 
إيمانه بذاته وبإنسانيته وبان�ف�ت�اح�ه ع�ل�ى ك�ل 
الطوائف والمذاھب وال�م�ن�اط�ق ف�ي وط�ن�ن�ا 

وقد لمسنا مدى ح�رص�ه ع�ل�ى .  الحبيب لبنان
. الطوائف اللبنانية كافة، وعلى وطنن�ا ل�ب�ن�ان

طرابلس عاصمة لبنان " وتطرقنا الى مبادرة 
، وھو داعم للم�ب�ادرة ألن�ه رأى " االقتصادية

فيھا مبادرة لبنانية م�ن ط�راب�ل�س، وم�ب�ادرة 
إنسانية اجتماعية وطنية ع�رب�ي�ة ام�م�ي�ة م�ن 

 ."طرابلس
وجھنا ال�ى س�م�اح�ت�ه دع�وة ل�زي�ارة : " وختم

غرف�ة ال�ت�ج�ارة والص�ن�اع�ة وال�زراع�ة ف�ي 
طراب�ل�س والش�م�ال، وق�ب�ل ال�دع�وة، وت�رك 

االم��ر ل��درس ال��وق��ت ال��م��ن��اس��ب ل��ل��زي��ارة 
  ."وابالغنا بالموعد

استقبل مفتي الجمھورية اللبنان�ي�ة الش�ي�خ كما 
عبد اللطيف دريان في دار الف�ت�وى ال�رئ�ي�س 

وب�ع�د ال�ل�ق�اء ق�ال .  تمام سالم ونجله ص�ائ�ب
ل��ق��ائ��ي م��ع ص��اح��ب الس��م��اح��ة ھ��و : " س��الم

لمواصلة تداول الشأن العام، واالستم�اع ال�ى 
ما عنده من تصور، ومن مواكبة للت�ط�ورات 
القائمة اليوم في البلد، ومن اب�رز األم�ور م�ا 
ي��واج��ھ��ه ال��م��واط��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي، وال��م��واط��ن 
البيروتي بالذات من استح�ق�اق دي�م�وق�راط�ي 

ون�ح�ن ن�ع�رف .  كبير، ھو االنتخابات النيابية
ان دار اإلف��ت��اء بش��خ��� س��ي��دھ��ا ص��اح��ب 
الس��م��اح��ة ت��واك��ب ھ��ذا االس��ت��ح��ق��اق أيض��ا، 
وترعى الج�م�ي�ع، وت�ت�واص�ل م�ع ال�ج�م�ي�ع، 
وأؤكد على كل مواطن اال يتل�ك�أ ع�ن ال�ق�ي�ام 
بدوره الديموقراطي المشروع والمطلوب في 

وكما نردد في مناسبات عديدة، .  ھذه المرحلة
قانون االنتخابات ھ�ذه ال�م�رة ال�م�ب�ن�ي ع�ل�ى 
النسبية وعلى الصوت ال�ت�ف�ض�ي�ل�ي ال�واح�د، 

غير مريح، والكثير من المواطنين الى ال�ي�وم 
لم يفھموا بعد ھذا القانون الجديد وال يعل�م�ون 
كيفية التعامل معه، ولكن ھذا ال يمنع م�ن ان 
ن��دع��و ال��ج��م��ي��ع ال��ى ع��دم ت��ف��وي��ت ف��رص��ة 

أي��ار، وخص��وص��ا ف��ي  ٦االن��ت��خ��اب ف��ي 
بي�روت، ال�ت�ي ح�م�ل�ت وم�ا زال�ت ت�ت�ح�م�ل 
األعباء الكبيرة كعاصمة وك�م�دي�ن�ة ع�ري�ق�ة، 
باھلھا، عريقة بكل من يحرص عل�ى ب�ق�ائ�ھ�ا 
منارة، ل�ي�س ف�ق�ط ف�ي ل�ب�ن�ان، ب�ل ف�ي ك�ل 

 ."المنطقة
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قال عضو اللقاء ال�دي�م�ق�راط�ي ال�ن�ائ�ب 
ن�ع�ود ال�ى الش�ھ�ي�د : " وائل أبو فاعور

كمال جنبالط في كل اس�ت�ح�ق�اق، ن�ع�ود 
ال��ي��ه ال��ي��وم ف��ي اس��ت��ح��ق��اق ش��ب��ي��ه 
ب��اس��ت��ح��ق��اق��ات ك��م��ال ج��ن��ب��الط، ف��ي 
استحقاق انتخ�اب�ي مص�ي�ري، ألن ھ�ذا 
ال�ق�ان�ون االن�ت�خ�اب�ي ال�م�س�خ ال�غ�ري�ب 
العجيب الذي أق�ر ف�ي غ�ف�ل�ة م�ن ھ�ذا 
الزمن السي�اس�ي، رب�م�ا ھ�و ال�م�ت�غ�ي�ر 
األبرز منذ اقرار ات�ف�اق ال�ط�ائ�ف ح�ت�ى 

اليوم في حياتنا السياسية، ومنذ تشكيل المجلس الني�اب�ي ال�ت�أس�ي�س�ي وم�ن�ذ االن�ت�خ�اب�ات 
النيابية األولى والثانية والثالثة وصوال الى يومنا ھذا لم يطرأ تعديل جوھري على ج�وھ�ر 

 ".نظامنا السياسي كما حدث في قانون االنتخاب
كالم النائب أبو فاعور جاء خالل مھرجان سياسي وشعبي حاشد أقيم في في م�رك�ز ك�م�ال 
جنبالط الثقافي االجتماعي في راشيا بمناسبة الذكرى الواحدة واألربعين الس�ت�ش�ھ�اد ك�م�ال 

 .جنبالط بدعوة من وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي االشتراكي
إن المعادالت السياسية التي ارتسمت في بداية ھ�ذه ال�ح�ق�ب�ة الس�ي�اس�ي�ة : " وتابع ابو فاعور

والتي قادت الى انتخابات الرئاسة كانت توازنات من نوع آخر، وت�ح�م�ل أھ�داف�ا م�ن ن�وع 
آخر، والمھم كان قانون االنتخاب ھذا فوق موجة ظفر م�ن ق�ب�ل ب�ع�ض األط�راف، وف�وق 
رغبة من قبل بعض األطراف بانھا تريد ان تعيد ھندسة الحي�اة الس�ي�اس�ي�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة وف�ق 

 ".طموحاتھا وطروحاتھا ومشيئتھا
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" أل ب�ي س�ي آي" فادت محط�ة 
في بي�ان مش�ت�ر� م�� ا�ع�الم�ي 
مارسيل غانم، تاله الزم�ي�ل بس�ام 
أب��و زي��د ���الل نش��رة األ���ب��ار 
المسائية، مغادرة غان�م ال�م�ح�ط�ة 
رسمياً، تأكيداً لمعل�وم�ات ت�رّددت 

 .منذ الصباح
عاما من قصة نجاح وكالم الناس، والمؤسسة اللبنانية ل�الرس�ال ي�ن�ھ�ي�ان  ٢٧: " وقال البيان

ً ف�ي  صفحات تعاون مضيئة في حياة االعالم اللبناني، وھو افتراق في التعاون وليس ف�راق�ا
وتمنى رئيس مجلس االدارة الش�ي�خ ب�ي�ار الض�اھ�ر ال�ن�ج�اح ".  النظال االعالمي والحريات

 .آذار الجاري ٢٩حتى " كالم الناس"لغانم في مسيرته الجديدة، على أن يستمر برنامج 
، قال اإلعالمي مارسيل غانم إنّ�ه ي�ت�ب�ادل MTVوانتقاله الى قناة  LBCIبعد مغادرته من 

 .اإلحترام مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية لإلرسال بيار الضاھر
وت�ع�لّ�م  LBCIأنّه تربّ�ى ف�ي )  ١٠٠.٥" (صوت لبنان"وأضاف غانم خالل حديثه إلذاعة 

 MTVإللغاء أحد، ومقدًرا تمّسك رئيس مجلس إدارة  MTVمنھا، مؤكًدا أنّه لم ينتقل الى 
 ".في النھاية المكان يتسع للجميع: "ميشال المّر باالعالمي وليد عبود، وقال
، سيبدأ في شھر آب، كم�ا ي�م�ك�ن أن ي�ط�ّل MTVوأشار الى أّن لديه برنامجا سياسيا على 
  .بحلقة أو اثنتين خالل أسبوع االنتخابات
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استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في دار ال�ط�ائ�ف�ة 
في بيروت، تيمور جنبالط، يرافقه حسام حرب، وجرى عرض مجمل األو��اع 

 .العامة
التوفيق في المھمات ال�ك�ب�ي�رة ال�م�ل�ق�اة ع�ل�ى "وتمنى الشيخ حسن لتيمور جنبالط 

عاتقه، وھو حامل إرث كبير في العمل الوطن�ي وال�ع�رب�ي م�ن ال�رم�ز ال�وط�ن�ي 
الكبير األستاذ وليد بك جنبالط على كل المستويات، ويكتنز في شخص�ي�ت�ه ال�ق�ي�م 

  ."والمبادئ والشفافية التي جسدھا في عمله مع الناس
استمرار التعاون في كل ما يھم شؤون الطائ�ف�ة وال�وط�ن، وان ال�م�خ�ت�ارة " وأكد 

تمثل ثوابت الميثاقية والمشاركة والحوار واالن�ف�ت�اح وال�ع�ي�ش ال�واح�د وال�ت�راث 
   ."المعروفي العربي واإلسالمي كذلك التاريخ الوطني في الوحدة والسالم

نقل فرع الكلية البحرية الى الب�ت�رون " اعتبر وزير العدل االسبق اللواء اشرف ريفي أن 
 ."افتتاح مطار القليعات وتنمية اقتصاد عكار"، داعيا الى "بدل عكار غير مقبول

كالم ريفي جاء خالل كلمة القاھا امام مناصريه بقاعة قلعة لبنان في بل�دة ب�ب�ن�ي�ن ال�ع�ب�دة، 
للكاتبة ياسمين العلي، بحضور حشد ك�ب�ي�ر "  لواء الشرف" خالل رعايته حفل توقيع كتاب 

 .من المرشحين لالنتخابات النيابية وفعاليات ومناصرين
، " حصرية السالح بيد الجيش اللبناني والق�وى األم�ن�ي�ة" وجدد ريفي في كلمته دعوته الى 

سلسلة االغتياالت التي طالت شھداءنا من الشھيد رفيق الحريري ال�ى وس�ام " متطرقا الى 
 ."الحسن وغيرھم من الشھداء

" ح�زب هللا" نقول لحزب هللا ال تھددني بسالحك، فلن تستطيع قتل كل الناس، وانا اطالب بالعدالة واالستقرار، وسن�واج�ه س�الح : " اضاف
 ."ولوائحه وعمالئه بصناديق االقتراع وبالممارسات الديموقراطية التي كفلھا الدستور

 ."عدم استخدام نفوذھا األمني في معركتھا اإلنتخابية"وتوجه الى السلطة الحالية، داعيا اياھا الى 
  .وكان ريفي قد شارك في فطور بدارة ممثله في عكار حسن شندب في بلدة قبة شمرا، ثم رعى افتتاح مكتب له في بلدة حلبا

íé¨†Ê<êÞç<VŒ^ßÖ]<^ãÎ‚’è<‚Ãè<<íÞ^Þ†Ö]<l^e^Ş¤]<

شّدد النائب أيوب حميد على ضرورة 
النأي عن لغة التباعد، محّذراً من 

األخطار التي تستھدف المنطقة "
وتراثھا وثرواتھا لصالح تمكين العدو 

وقال في احتفال تأبيني ". اإلسرائيلي
وأھالي بيت " أمل"أقامته حركة 

أھلنا الذين كانوا وما زالوا "ليف، إّن 
ضمانة المشروع الوطني اإلنساني 

الذي أطلقه اإلمام موسى الصدر، سيجددون ھذا اإللتزام في اإلستحقاق اإلنتخابي، من 
خالل اإلنحياز للمسيرة اإلنقاذية التي تعمل ألجل الجنوب القوي وألجل الشراكة والمواطنة 

الحقيقية والسعي الدائم من أجل الصيغ السياسية المثلى التي، وان لم تنصفنا اليوم، ربّما 
 ."تنصف األجيال اآلتية
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ق�ال ح�اك��م مص�رف ل�ب�ن��ان 
المركزي رياض سالمة إن 
ان��ت��ق��ادا� ص��ن��دو� ال��ن��ق��د 
الدولي للمالية ال�ع�ام�ة ف�ي 
ل��ب��ن��ان ص��ح��ي��ح��ة، ل��ك��ن 
م���روع م��ي��زان��ي��ة ال��ب��الد 

يرس�ل إ��ارة  ٢٠١٨للعام 
جيدة �ن�ه يس�ع�ى ل���ف�� 
واح��دة م��ن أع��ل��ى نس��� 
الدين إلى ال�ن�ات�� ال�م�ح�ل�ي 
ا�ج��م��ال��ي ف��ي ال��ع��ال��م م��ن 

ف�ي  ١٥٠مستوي�ا� ف�و� 
 .المئة

وفي مقابلة م�ع روي�ت�رز ق�ال س�الم�ة إن 
النمو االقتصادي قد يرتفع ب�م�ق�دار ن�ق�ط�ة 
مئوية واحدة مقابل كل م�ل�ي�ار دوالر م�ن 
أموال المانحين تح�ص�ل ع�ل�ي�ه ال�ح�ك�وم�ة 

 .وتنفقه
وللمساعدة في تحفيز اق�ت�ص�اده ال�م�ن�ھ�ك، 
يسعى لبنان للحصول على م�ا يص�ل إل�ى 

مليار دوالر الستثم�ارات ف�ي ال�ب�ن�ي�ة  ١٦
التحتية من مستثمرين وم�ان�ح�ي�ن ي�أم�ل�ون 
بتفادي ال�م�زي�د م�ن ع�دم االس�ت�ق�رار ف�ي 
الشرق األوسط، في بلد يس�ت�ض�ي�ف أك�ث�ر 

 .من مليون الجئ سوري
وم���ع���دالت ال���ن���م���و وإي���رادات ال���دول���ة 
منخفضتان منذ س�ن�وات، م�ع تض�ررھ�م�ا 
من الحرب في سوريا ال�م�ج�اورة وم�أزق 

ومن المنتظر أن ينشر .  سياسي في الداخل
مصرف لبنان المركزي توقعاته الرسم�ي�ة 

في تموز، وقال س�الم�ة  ٢٠١٨للنمو للعام 
بالمئة ھ�و مس�ت�وى  ٣و ٢.٥إن معدال بين 

 ".متحفظ"مستھدف 
ويستثني ذل�ك ال�ت�أث�ي�ر ال�م�ح�ت�م�ل ل�خ�ط�ة 

م�ل�ي�ار  ١٦االستثمارات الرأسمالية البالغة 
دوالر، والتي ستبدأ عملية ج�م�ع األم�وال 
لھا في مؤتمر للمان�ح�ي�ن ف�ي ال�ت�اس�ع م�ن 

إذا " وقال سالمة .  أبريل نيسان في باريس
يمكنن�ا ...  بدأنا نرى مشاريع يجري تنفيذھا

أن نقدر أنه في م�ق�اب�ل ك�ل م�ل�ي�ار دوالر 
ينفق فإننا يمكننا زي�ادة ال�ن�م�و واح�دا ف�ي 

 ".المئة
وفي الشھر الماضي ق�ال ص�ن�دوق ال�ن�ق�د 

 ١.٠الدولي، الذي يتوقع نموا يتراوح م�ن 
، إن ٢٠١٨-٢٠١٧ب�ال�م�ئ�ة ف�ي  ١.٥إلى 

مسار ديون لبنان ال يمكن االستم�رار ف�ي�ه 
وإن ھناك ح�اج�ة م�اس�ة إل�ى إص�الح�ات 

 .مالية وھيكلية
ويتع�رض ال�ب�رل�م�ان ال�ل�ب�ن�ان�ي لض�غ�وط 
للموافقة على الميزانية قبل مؤتمر باري�س 

وق�ال س�الم�ة إن .  وھو ما يُتوقع أن يفع�ل�ه
مشروع الميزانية، الذي ي�ت�ض�م�ن ع�ج�زا 
يجاري العجز ال�م�س�ج�ل ال�ع�ام ال�م�اض�ي 

 ٤.٨( تريليون ل�ي�رة ل�ب�ن�ان�ي�ة  ٧.٣والبالغ 
" مس��ع��ى ج��دي��ا" ، ي��ب��رز ) م��ل��ي��ار دوالر

إش�ارة " لمعالجة ب�واع�ث ال�ق�ل�ق وي�رس�ل 
 ".جيدة إلى األسواق

وقد ي�م�ك�ن خ�ف�ض ال�ع�ج�ز بش�ك�ل أك�ب�ر 
بمساعدة من إصالحات ھيكلية، ل�ك�ن ھ�ذه 
اإلصالحات من غير الم�رج�ح أن ت�ح�د� 
حتى تجرى االنتخابات البرلمانية المق�ررة 

وتوصل ل�ب�ن�ان ي�وم .  في السادس من أيار
الخميس إلى أول اتفاقيت�ي�ن ل�ه م�ع ال�ب�ن�ك 
األوروبي لإلنشاء والتعم�ي�ر ال�ذي ي�رك�ز 

 .على تنمية يقودھا القطاع الخاص
وقال سالمة إن احتضان الحكومة للق�ط�اع 

ب�ادرة ج�ي�دة " الخاص ھو تحول إيجاب�ي و
لخلق الوظائف وتقليل ال�ف�س�اد، ون�ع�ت�ب�ره 
إصالحا رئيسيا في اتجاه تزايد ف�ي�ه ح�ج�م 

 ".الحكومة في االقتصاد عاما بعد عام

ومع نمو منخف�ض، ي�ع�ت�م�د 
لبنان على ت�دف�ق�ات ال�ودائ�ع 
إلى ال�ب�ن�وك ال�م�ح�ل�ي�ة م�ن 
جالية ضخمة من المغتربين 
لتمويل الح�ك�وم�ة وال�ح�ف�اظ 
ع���ل���ى دف���اع���ات ال���ب���ن���ك 

 .المركزي
وفي غي�اب ق�ي�ادة س�ي�اس�ي�ة 
فعالة، قام البن�ك ال�م�رك�زي 
في ھدوء بتوج�ي�ه الس�ي�اس�ة 
لسنوات، مس�ت�خ�دم�ا ح�زم�ا 
تحفيزية وما سماه ص�ن�دوق 

" غ�ي�ر ت�ق�ل�ي�دي�ة" النقد ال�دول�ي إج�راءات 
للھندسة المالية للحفاظ على االحتي�اط�ي�ات 

 .األجنبية مستقرة واستمرارية النمو
ن��ھ��دف إل��ى خ��ف��ض ح��ج��م : " وأض��اف

ميزانيتنا العمومية بتقليل مشاركتن�ا ك�ب�ن�ك 
وقال ".  مركزي في األنشطة غير التقليدية

سالمة أيضا إن البنك المركزي ال يخ�ط�ط 
ألي ع��م��ل��ي��ات م��ال��ي��ة ج��دي��دة ل��زي��ادة 
االحتياطيات، التي ھبطت ل�ف�ت�رة وج�ي�زة 
في ن�وف�م�ب�ر تش�ري�ن ال�ث�ان�ي أث�ن�اء أزم�ة 
سياسية عندما ق�دم رئ�ي�س ال�وزراء س�ع�د 
ال��ح��ري��ري اس��ت��ق��ال��ت��ه ف��ي ك��ل��م��ة اذي��ع��ت 
تلفزيونيا من الس�ع�ودي�ة، وھ�و م�ا وض�ع 
ضغوطا على سعر صرف ال�ل�ي�رة م�ق�اب�ل 
الدوالر وتسبب في بعض التدفقات المالي�ة 

 .إلى الخارج
م�ا "  اس�ت�رد وت�ج�اوز" وأضاف أن لب�ن�ان 

خس��ره م��ن��ذ ذل��ك ال��ح��ي��ن، م��ع وص��ول 
األصول األجنبية، عدا الذھب، إل�ى أك�ث�ر 

ال�ث�ق�ة " وقال سالم�ة .  مليار دوالر ٤٣من 
 ".في القطاع المالي اللبناني تبقى قوية

وقال سالمة إنه ال يع�ت�زم ت�غ�ي�ي�ر أس�ع�ار 
الفائدة في الوقت الحالي ألنه ت�وج�د ح�ال�ة 
م��ن ال��ت��وازن ف��ي الس��وق، ل��ك��ن ذل��ك ق��د 

وأضاف أنه توجد تحديات مرتبط�ة .  يتغير
وك�ي�ف�ي�ة ال�ت�ع�ام�ل م�ع " باستقرار المنطقة 

أسعار الفائدة األعل�ي ال�ت�ي ب�دأت ت�ح�د� 
حول العالم وارت�ف�اع أس�ع�ار ال�ن�ف�ط، ألن 

 ".لبنان مستورد للنفط

êÖæ‚Ö]<ÔßfÖ]<àÚ<°éÞ^ßf×Ö<ì…^‰<ï†eJJ<

Øé×}<±]<kÃÛj‰]<Ù^¹]<íß¢<JJJ<
á^ÃßÒV<È×e<Ý^ÃÖ]<àè‚Ö]SU<<ˆrÃÖ]æ<ğ]…^é×ÚSOLL<…^é×Ú <

ع��ق��دت ل��ج��ن��ة ال��م��ال 
وال���م���وازن���ة ج���ل���س���ة 
برئاسة النائب اب�راھ�ي�م 
كنعان اس�ت�م�ع�ت ف�ي�ھ�ا 
الى وزير ال�م�ال ع�ل�ي 
حس���ن خ���ل���ي���ل ح���ول 
الس��ي��اس��ة ال��م��ال��ي��ة ف��ي 
ضوء مشروع م�وازن�ة 

، ال���ذي ٢٠١٨ال���ع���ام 
ذكر النقاش الج�دي ف�ي 

مض��م��ون ال��م��وازن��ة " 
. بخطوط�ھ�ا ال�ع�ريض�ة

وي��م��ك��ن ال��ق��ول م��م��ا 
س��م��ع��ن��اه م��ن وزي��ر 
الم�ال، إن ال�م�ش�ك�الت 

ص�ح�ي�ح .  البنوية للموازنة لم تتبدل ك�ث�ي�راً 
ملي�ار ب�ن�س�ب�ة  ٢٠٠أن ھناك خفضاً بقيمة 

ال�ع��ج��ز ع��ن ال��ع��ام ال��م��اض��ي، ق��ام��ت ب��ه 
الحكومة واللجنة الوزارية، وھذا ما نثمن�ه 
. في عم�ل ال�ح�ك�وم�ة وال�ل�ج�ن�ة ال�وزاري�ة

والعجز االولي الذي ناقشته الحكوم�ة ب�ل�غ 
م��ل��ي��ار م��ع ال��ك��ھ��رب��اء، وب��ات ال  ٩٠٠٠

يتخطى اليوم، بحسب ما عرض عل�ي�ن�ا الـ 
ف��ال ي��م��ك��ن إغ��ف��ال أن .  م��ل��ي��ار ٧٣٠٠

الموازنة اخذت ب�ت�وص�ي�ات ل�ج�ن�ة ال�م�ال 
والموازنة لناحية عدم تضمنھا اي ضريبة 
جديدة او قوانين برامج باستثناء م�وض�وع 
المجمع الحكومي الموحد الذي سآتي عل�ى 

  ."ذكره الحقا
خفض العجز ي�ع�ن�ي أن ھ�ن�اك : " وأضاف

عمال جديا حصل، وھو ناتج م�ن ع�وام�ل 
عدة ابرزھا خفض خدمة الدين، إذ حص�ل 
اتفاق بين مكونات الحكومة بال�ت�ع�اون م�ع 

 "SWAP" مصرف لبنان العتماد تق�ن�ي�ة
التي تخفف تدريجا الفوائ�د وخ�دم�ة ال�دي�ن 

مليار بدءا من ھذا  ٢١٤بالفوائد بحدود الـ 
ال�ى  ١٥٠٠العام، وقد نصل الى م�ا ب�ي�ن 

مليار في السنوات الم�ق�ب�ل�ة اذا ت�م  ٢٠٠٠
اعتماد ھذه التقنية بشكل سليم، وھو الوارد 

من مواد قانون ال�م�وازن�ة،  ٥ضمن المادة 
وسندرس ايجابية او سلب�ي�ة ھ�ذه ال�خ�ط�وة 
عند مناقشة مواد القانون، الس�ي�م�ا ال�م�ادة 

٥". 

اإلق�رار ب�أن " زاعتبر ك�ن�ع�ان أنّ�ه ي�ج�ب 
. ھناك عجزا يتنامى بحاجة الى الم�ع�ال�ج�ة

ال�ف م�ل�ي�ار  ٢٤وعندما يصل إنفاقنا الى 
الف مليار، فذلك يحتم  ١٦وااليرادات الى 

وم�ن .  ان نعكف عل�ى ال�م�ع�ال�ج�ة ال�ج�دي�ة
خالل النقاش الذي حصل، تبين أن خ�دم�ة 

م�ل�ي�ار  ٨٠٠٠الدين تصل الى أك�ث�ر م�ن 
س��ن��وي��ا، وال��روات��ب وم��ع��اش��ات ال��ت��ق��اع��د 

 ٩٠٠٠وتعويض نھاية الخدمة تتخط�ى الـ�
ملي�ار، ويض�اف ال�ي�ھ�ا ع�ج�ز ال�ك�ھ�رب�اء 

مليار، اي ان الدولة ب�دأت ب�إن�ف�اق  ٢١٠٠
الف مليار ت�ق�ري�ب�ا ق�ب�ل أن  ٢١يصل الى 

تقوم بأي عمل او انفاق است�ث�م�اري، وھ�و 
ما يحتاج الى معالجة وإصالح، وف�ي ھ�ذا 
االطار، نذكر عدم االخذ ب�ت�وص�ي�ة ل�ج�ن�ة 
المال بوقف التوظيف لمدة سنة، الى ح�ي�ن 
القيام بمسح لكل إدارات وقطاعات ال�دول�ة 
خالل السنة، اذ حصل توظيف ب�ق�ط�اع�ات 
امنية وسواھا، وھو ما انعكس مالي�ا ع�ل�ى 

وبالتالي، فتطبيق التوصي�ات ل�م .  الموازنة
يحصل في بعض الجوانب البن�ي�وي�ة ال�ت�ي 
سنكرر المطالبة بھا وس�ت�دخ�ل ف�ي س�ي�اق 

  ."عملنا الرقابي الذي سنقوم به
وأشار كنعان الى أنه على صع�ي�د االب�ن�ي�ة 
المؤجرة التي وصل�ت ك�ل�ف�ت�ھ�ا ف�ي ال�ع�ام 

ملي�ارا س�ن�وي�ا، ك�ن�ا ق�د  ١١٤الى  ٢٠١٧
أوص��ي��ن��ا ب��إنش��اء م��ج��م��ع ح��ك��وم��ي يض��م 
االدارات، وي��وف��ر ع��ل��ى ال��خ��زي��ن��ة ب��دل 

االج��ارات ال��م��رت��ف��ع��ة 
ومنھا في وسط بي�روت 
على سبيل المث�ال، ف�ق�د 
ورد في م�وازن�ة ال�ع�ام 

إنشاء ال�م�ج�م�ع  ٢٠١٨
ح��ك��وم��ي م��ن خ��الل 
ق��ان��ون ب��رن��ام��ج ع��ل��ى 

سنوات سنبحث  ٥مدى 
فيه وتصل ق�ي�م�ت�ه ال�ى 

وسنج�ري .  مليارا ٧٥٠
رق��اب��ت��ن��ا ع��ل��ى الش��ك��ل 
واالرقام الحقا ف�ي ھ�ذا 
الموضوع، الس�ي�م�ا أن 
ال��ح��ك��وم��ة ت��ع��ت��ب��ر ان 
ال��ك��ل��ف��ة ت��وازي ب��دل 

النقاش "، موضحاً ان "ايجار لست سنوات
ت��ط��رق ك��ذل��ك ال��ى ح��ج��م ال��دي��ن ال��ع��ام 
ومكوناته، والذي كم�ا اب�ل�غ�ن�ا وص�ل ال�ى 

مليار دوالر، النسبة االكبر من�ه  ٧٩حدود 
للدين الداخلي، ف�ي م�ق�اب�ل اي�داع�ات م�ن 

 ١٠القطاع العام، تخفض ح�ج�م�ه ب�ح�دود 
مليار، ما يعني ان ال�وض�ع ل�ي�س ب�الس�وء 
الذي يتصوره البعض، ولكنه يتطلب ادارة 
واص��الح��ات ن��أم��ل ان ت��ك��ون ق��د ب��دأت 

  ."بجدية
الخف�ض ال�ذي ت�ح�دث�ت "كما أشار الى أن 

في المئة ال يطب�ق  ٢٠عنه الحكومة بنسبة 
على اجمالي الموازن�ة الن�ه ال ي�م�ك�ن ان 
يطال ال�روات�ب واالج�ور، وال م�ع�اش�ات 
التقاعد والمصاريف الثابتة، وبالتالي ف�ھ�و 

في ال�م�ئ�ة م�ن اج�م�ال  ٥عمليا يصل الى 
وش��رح ك��ن��ع��ان أن ال��ن��ق��اش ".  ال��م��وازن��ة

حص�ل ك�ذل�ك ع�ن ال�ت�ھ�رب ال�ج�م�رك��ي، 
والبنود التي ادخلت الى الموازنة وت�ك�اف�ح 

زيادة حص�ل�ت " ھذا التھرب، الفتا الى أن 
في االيرادات بين السنة الماضية وال�ي�وم، 

مليار دوالر، وھذه ال�زي�ادة  ١٧٠٠وبلغت 
تعود الى بعض االجراءات الضريبية م�ن 
خالل سلسلة الرت�ب وال�روات�ب وم�وازن�ة 

، " ، ال س�ي�م�ا ل�ن�اح�ي�ة ال�م�ص�ارف٢٠١٧
مشيرا الى أن وزير المال يت�وق�ع ت�ح�ق�ي�ق 
ال��م��زي��د م��ن االي��رادات ف��ي ال��م��رح��ل��ة 

   ".المقبلة

في إطار مساندته قطاع النقل ال�ع�ام ف�ي ل�ب�ن�ان 
وخطةالحكومة لتحسين قدرة المواط�ن�ي�ن ع�ل�ى 
التنقل، وافق البنك الدول�ي ال�ي�وم ع�ل�ى ح�زم�ة 

مليون دوالر للمساھم�ة ف�ي  ٢٩٥تمويل بقيمة 
إصالح قطاع النقل المتھالك في ل�ب�ن�ان، وخ�ْل�ق 

 .فرص عمل آلالف العمال
ويھدف مشروع النقل العام في بيروت ال�ك�ب�رى 
إلى إطالق أول شبكة مواص�الت ع�ام�ة ح�دي�ث�ة 
في البالد منذ عقود، وتخفيف التكدس ال�م�روري 
الخانق على الطرق اللبنانية، ومشاركة ال�ق�ط�اع 
الخاص في تمويل أحد قطاعات البن�ي�ة ال�ت�ح�ت�ي�ة 

 .الحيوية
ومشروع النقل العام في بيروت الكبرى ھو أول 
مشروع يستفي�د م�ن ال�ق�ان�ون ال�ذي أُقِ�ر ح�دي�ث�اً 
لتنظيم الشراكة بين القطاعي�ن ال�ع�ام وال�خ�اص، 
ويھدف إلى ج�ذب االس�ت�ث�م�ارات ال�خ�اص�ة ف�ي 
مرافق البنية التحتية لتخفيف األعباء المالية ع�ن 
الحكومة اللبنانية التي تعاني بالفعل م�ن تض�خ�م 

وي�ت�س�ق .  الدين العام واختالالت الم�ال�ي�ة ال�ع�ام�ة
المشروع الجديد مع سعي مجموعة البنك الدولي 

ف�ي "  تعظ�ي�م ت�م�وي�ل ال�ت�ن�م�ي�ة" إلى ما يعرف بـ 
البلدان األعضاء، الس�ي�م�ا ت�ل�ك ال�ت�ي ت�ت�ع�رَّض 

 .لضغوط اقتصادية ومالية
وف�ي م��ع��رض ت��ع��ق�ي��ب��ه ع��ل��ى م�واف��ق��ة م��ج��ل��س 
المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع، 
قال ساروج كومار جاه المدير اإلقل�ي�م�ي ل�دائ�رة 

ي�ح�ت�اج ل�ب�ن�ان إل�ى ت�ع�ب�ئ�ة : " المشرق في البن�ك
االستثمارات الخاصة لتح�ف�ي�ز اق�ت�ص�اده وخ�ل�ق 
فرص العمل، وكذلك تنمية بنيته ال�ت�ح�ت�ي�ة ال�ت�ي 

إنَّ ت�دھ�ور مس�ت�وى ش�ب�ك�ات .  تشتد الحاجة إليھا
النقل يعمق الفجوة الموجودة بال�ف�ع�ل ف�ي ال�ن�م�و 

ك�م�ا أن�ه ي�ع�ي�ق .  بين بيروت والمناط�ق ال�ن�ائ�ي�ة
حصول الفقراء والفئات المحرومة األخرى على 

 ".فرص العمل والخدمات
ومن المتوقَّع أن يوف�ر ال�م�ش�روع م�ل�ي�ون�ي ي�وم 
عمل في وظائف الب�ن�اء ل�م�ح�دودي ال�دخ�ل م�ن 

ويُمثِّل المشروع الم�رح�ل�ة .  اللبنانيين والسوريين
األولى من برنامج وطني طم�وح ل�ل�ن�ق�ل ال�ع�ام، 

ألف راكب ي�وم�ي�اً،  ٣٠٠ويُتوقع أن يجتذب نحو 
وأن ي�خ�ف�ض إل�ى ال�ن�ص�ف م�دة االن�ت�ق�ال ب�ي�ن 

ومن ال�م�ح�ت�م�ل أن .  بيروت وضواحيھا الشمالية
تعقب مشروع النقل العام ف�ي ب�ي�روت ال�ك�ب�رى 
مراحل أخرى تُغطِّي المداخل الجنوبية والشرقية 

 .لبيروت
وسيعود المشروع الجديد بمنافع اجتماعية وبيئية 
كبيرة إذ ستيسر شبكة ال�ن�ق�ل ال�ح�دي�ث�ة واآلم�ن�ة 

وسيجت�ذب .  انتقال النساء والشباب وذوي اإلعاق
إدخال حافالت جديدة ونظيفة تسير في مس�ارات 
ُمحدَّدة مستخدمي المركبات الخاصة، مما ي�ؤدي 
إلى تقليل التكدُّس واالزدحام وانبع�اث�ات غ�ازات 
االحتباس الحراري بدرجة كب�ي�رة، وال�م�س�اع�دة 

 .على تحسين جودة الھواء
من جانبه، س�ل�ط ال�دك�ت�ور زي�اد ال�ن�ك�ت خ�ب�ي�ر 
المواصالت والنقل ف�ي ال�ب�ن�ك ال�دول�ي الض�وء 

على التكال�ي�ف االق�ت�ص�ادي�ة ال�ك�ب�ي�رة ل�ل�ت�ك�دُّس 
الم�روري ف�ي ل�ب�ن�ان وال�ت�ي تُ�ق�دِّرھ�ا دراس�ات 

من إجمالي %  ١٠و%  ٥مختلفة بما يتراوح بين 
م�ن ال�م�ن�ظ�ور " وق�ال .  الناتج المح�ل�ي ال�وط�ن�ي

االقتصادي، تبلغ ال�ت�ك�ال�ي�ف الس�ن�وي�ة ل�ل�ت�ك�دُّس 
المروري أكثر من ملياري دوالر، وتخلق عائ�ق�اً 
كبيرا في طريق الن�م�و وال�رب�ط ب�ي�ن ال�م�ن�اط�ق 

 ."اللبنانية
ً م�ن ال�خ�ب�راء ق�ام  وقال النكت الذي رأس فريق�ا
بتصميم المشروع إن لبنان يدرك أھ�م�ي�ة ال�ن�ق�ل 

ولذلك يست�ح�وذ ھ�ذا : " للنمو االقتصادي، مضيفا
القطاع على ثلث خط�ة االس�ت�ث�م�ار ال�رأس�م�ال�ي 
" العامة التي تتكلَّف عدة مليارات من ال�دوالرات

وستكشف الحكومة النقاب عنھا في مؤتمر دولي 
ن�ي�س�ان / أبري�ل ٦لدعم لبنان من المقرر عقده في 

 .في باريس ٢٠١٨
تجدر اإلشارة إلى أن مرافق البنية ال�ت�ح�ت�ي�ة ف�ي 
لبنان شھدت بوجه عام تدھوراً على مر الس�ن�ي�ن 

ولكن الوضع ازداد س�وءاً .  بسبب نقص التمويل
مليون الجئ سوري يُ�ؤلِّ�ف�ون  ١.٥مع تدفق نحو 

من السكان المقيمين، م�م�ا أدَّى %  ٢٥اآلن نحو 
إلى زيادة مستويات الكثاف�ة ال�م�روري�ة ت�ت�راوح 

 %".٢٥إلى % ١٥من 
حافلة ل�خ�دم�ة  ١٢٠ويھدف المشروع إلى شراء 

�ص�ة ل�ل�ن�ق�ل  ٤٠ كيلومتراً من المسارات الُمخصَّ
. السريع من الضواحي الشمالية إلى قلب بي�روت

ح�اف�ل�ة ع�ل�ى  ٢٥٠وباإلضافة إلى ذلك، ستعمل 
ال��ط��رق ال��ف��رع��ي��ة ب��ي��ن ال��م��ح��ط��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة 

ً ع�ل�ى .  والمناطق النائية ويقوم ال�م�ش�روع أيض�ا
تعبئة استثمارات القطاع الخاص، ت�ت�راوح ب�ي�ن 

م�ل�ي�ون دوالر ل�ت�م�وي�ل  ٨٠مليون دوالر و ٥٠
وسيت�ولَّ�ى .  شراء حافالت النقل السريع وتشغيلھا

القطاع الخاص تشغ�ي�ل وص�ي�ان�ة ش�ب�ك�ة ال�ن�ق�ل 
السريع بالحافالت وكذلك الحافالت الت�اب�ع�ة ل�ھ�ا 

 .العاملة على الطرق الفرعية
ل المشروع بقرض قيمته  مل�ي�ون  ٢٢٥.٢وسيُموَّ

ويساھم البرن�ام�ج ال�ع�ال�م�ي ل�ت�س�ھ�ي�الت .  دوالر
مليون دوالر أخرى  ٦٩.٨التمويل الُميسَّر بمبلغ 

ويُقدِّم الب�رن�ام�ج ال�ع�ال�م�ي ح�زم .  في شكل منحة
تمويل منخفض الفائدة أو بدون فائدة إلى الب�ل�دان 
متوس�ط�ة ال�دخ�ل ال�ت�ي ت�ت�ع�رض اق�ت�ص�ادات�ھ�ا 

ويصل أج�ل .  لضغوط بسبب تدفق الالجئين اليھا
سنة منھ�ا ف�ت�رة س�م�اح  ٣١.٤سداد القرض إلى 

وبالتمويل الجديد يرتف�ع إج�م�ال�ي . سنوات ٨تبلغ 
قيمة ارتباطات البنك الدولي لمساندة ل�ب�ن�ان إل�ى 

  .مليار دوالر ١.٧

½†e<fl†Ïj‰<íéßÓŠÖ]<šæ†ÏÖ]=<
في خبر سيفرح الكثيرين، صدر تعميم عن مصرف لبنان أع�ل�ن ف�ي�ه أن ك�ل ال�ط�ل�ب�ا� ال���اص�ة 

آذار من المصارف المعن�ي�ة س�ي�ت�م  ١٥بالقروض السكنية والتي حصلت على موافقة مسبقة قبل 
 .تنفيذھا

يمكن للمصارف استثنائياً وب�ع�د ال�ح�ص�ول ع�ل�ى م�واف�ق�ة مص�رف ل�ب�ن�ان : " وجاء في التعميم أنه
مككر، ھذه مقابل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللب�ن�ان�ي�ة ال�ت�ي  ١١االستفادة من أحكام المادة 

سبق أن حصلت على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجھات المعني�ة ب�ال�ب�روت�وك�والت 
وال�ت�ي ت�ج�اوزت ال�ح�د األقص�ى ل�ل�م�ب�ل�غ ...)  المؤسسة العامة لإلسكان، جھاز إسكان العسكريي�ن( 

 ...".٢٠١٨المخصص لكل مصرف عن عام 
على المصارف المعنية أن تقّدم الى مصرف لبنان ضمن مھل�ة ح�دھ�ا األقص�ى : "...  وتابع التعميم

ً ب�م�ا  ٢٠١٨-  ٤-  ٣٠تاريخ  الطلبات االستفادة من أحكام القرار مقابل القروض المشار اليھا مرف�ق�ا
 ...".يثبت صحة وتاريخ الموافقات المذكورة
 ٢٠١٩الدعم على ھذه الق�روض يس�ري م�ن ب�داي�ة ع�ام " ولفت مصرف لبنان في تعميمه الى أن 

  ...".٢٠١٨-٣- ١٥وضمن الشروط المعتمدة والمعمول بھا بتاريخ 

 Frontبالتعاون مع  MEREFنظمت حركة المؤسسات والممثليات االقتصادية لفرنسا في لبنان 
Page Communication فرص السوق السنغالية انطالقا من "، طاولة مستديرة حول موضوع

 ).ESA(، في إطار تعزيز االستثمارات اللبنانية في السنغال، في المعھد العالي لألعمال "لبنان
استھلت الجلسة بكلمة لسفير السنغال عبد األحد امباكي، نقل من خاللھا تحيات الرئيس السنغالي 

ثم عرض شريط فيديو، تاله . ماكي سال ورغبته في زيادة توطيد العالقات بين بيروت وداكار
 .عرض للسياق االقتصادي السنغالي والمسائل االستراتيجية بين لبنان والسنغال

ويكشف تحليل االقتصاد الكلي للسنغال عن اقتصاد يمر حاليا بتحول ھيكلي حيث القطاعات 
الحيوية، وال سيما الزراعة ومصائد األسماك والصناعة والحرف اليدوية والبنية التحتية والسياحة 

وتجري ھذه التعبئة . والطاقة والصحة والدفاع واألمن، تخضع للتحديث وتستفيد من دعم إنمائي
التابعة للحكومة، وھي -) Plan Sénégal Emergent (PSE -في إطار خطة تقدم السنغال 

استراتيجية تھدف إلى تعزيز النمو االقتصادي ذي التأثير الكبير على التنمية البشرية وتسريع 
 .خطى السنغال على مسار التقدم، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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في حضور السفي�ر ال�ھ�ول�ن�دي ف�ي 
لبنان يان والتمانز وب�الش�راك�ة م�� 
اتحاد بلديات جب�ل الش�ي��، ن���م�ت 

" لوغو ري�ب" السفارة الھولندية و
ح��م��ل��ة ت��ن�����ي��� ألح��د االودي��ة 
التاريخية في بلدة تنورة ف�ي قض�اء 

ش�اب وف�ت�اة  ٢٠٠اكثر من .  راشيا
وسيدة جاؤوا من البلدات المج�اورة 
لبلدة التنورة للمشاركة في تن���ي�� 
وادي مھم حولته يد االھ�م�ال م�ك�ب�ا 

 .للنفايات، ضاربة عرض الحائط قيمته الطبيعية والتاريخية
ساعات على رفع النفايات وفرزھا في اكياس مخصصة لك�ل ن�وع  ٣عمل المتطوعون مدة 

من النفايات بھدف اعادة تصنيع ما يلزم وطمر الباقي بطريقة صحية في امكنة م�خ�ص�ص�ة 
المبادرة المدعومة ايضاً من اتحاد بلديات ھولندا، تھدف الى تعزيز عمل الح�ك�وم�ات .  لذلك

   .المحلية والقيام بمبادرات فردية في البلديات لتعزيز العمل الالمركزي لمصلحة الجميع
واك�د .  السفير والتمانز اثنى على اھمية الحفاظ على بيئتة ال�م�واط�ن�ي�ن وب�ال�ت�ال�ي ص�ح�ت�ھ�م

ما نقوم به اليوم ھو بھدف حماية اللبنانيين جميعاً من خطر داھ�م لص�ح�ت�ھ�م " ان "  النھار" لـ
ال�ذي�ن " وشكر الش�ب�اب ".  والمتمثل بدخول قطع من البالستيك المسرطن في اكلھم وشربھم

، ووج�ه رس�ال�ة " يمثلون مستقبل الغد في راشيا ولبنان على جھودھم الجبارة لحماية بيئتھ�م
ً ع�ل�ى مس�ت�ق�ب�ل : " الى النواب الجدد، قائال اعملوا على معالجة موضوع ال�ن�ف�اي�ات ح�ف�اظ�ا

  ."ابنائكم

ق��ال رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��وزراء س��ع��د 
علينا أن نحمي ھ�ذا ال�ب�ل�د : " الحريري

بأعمالنا وأفعالنا، ھذا م�ا ع�ل�م�ن�ا إي�اه 
الرئيس الشھيد رفيق ال�ح�ري�ري، وم�ا 
 ."سنترجمه بالسياسة والعمل بإذن هللا

ك��الم ال��ح��ري��ري ج��اء خ��الل اف��ت��ت��اح��ه 
" شمس ال�رب�ي�ع" غروب اليوم مھرجان 

الذي نظمته جمع�ي�ة ت�ج�ار ب�رب�ور ف�ي 
شارع بربور، في حض�ور وزي�ر ال�داخ�ل�ي�ة 
نھاد المشنوق ورئيس بلدية بيروت المھن�دس 
جمال عيتاني ورئيس الھ�ي�ئ�ات االق�ت�ص�ادي�ة 
م�ح��م��د ش��ق��ي��ر وحش��د ك�ب��ي��ر م��ن ف��اع��ل��ي��ات 

 .العاصمة والمواطنين
أجمل ما في ھ�ذا ال�ي�وم : " وأضاف الحريري

أن نرى الحياة والح�ي�وي�ة ف�ي ھ�ذا الش�ارع، 
الذي أراد الش�ھ�ي�د رف�ي�ق ال�ح�ري�ري إع�ادة 
إحيائه، واليوم نراه يعود إلى الحياة من جدي�د 

 ."بكم أنتم جميعا
أود أن أھنئ تجار بربور ع�ل�ى ھ�ذا : " وتابع

المھرجان، وأؤكد لكم أننا على خط�ى رف�ي�ق 
الحريري، وسنستمر في ھذه الم�س�ي�رة ب�إذن 

ف�ح�ي�ن .  هللا رغم كل التحديات ال�ت�ي ن�واج�ھ�ا
أرى مثل ھؤالء الشباب والشابات واألطفال، 
. يكبر قلبي وأتأكد أننا نقوم ب�ال�ع�م�ل الص�ال�ح

فحماية لبنان، ھذه الخرزة الزرقاء الت�ي ھ�ي 
، أم�ر " في ع�ي�ن ك�م واح�د ف�ي ھ�ذا ال�ب�ل�د" 

 وقد أردناھا خرزة زرقاء. ضروري
عين على ب�ي�روت وع�ي�ن " ألنه بالفعل ھناك 

 ."على لبنان
إن ش���اء هللا، ف���ي ھ���ذه : " وخ���ت���م ق���ائ���ال

ف�ي "  خ�رزة ال�زرق�اء" االنتخابات، س�ن�ض�ع 
، وب�إذن " بعيون الحاقدين" صندوق االنتخاب 

هللا في السابع من أيار تصدر النتائج وت�ك�ون 
 ."لمصلحة لبنان واللبنانيين وخاصة بيروت

وكان ال�م�ھ�رج�ان ق�د اف�ت�ت�ح ب�ل�وح�ات 
موسيقية وراقصة قدمتھا فرق م�ن دار 
األيت�ام اإلس�الم�ي�ة، ث�م ت�ح�دث رئ�ي�س 
جمعية تجار سوق ب�رب�ور رش�ي�د ك�ب�ي 
ال��ذي رح��ب ب��ال��ح��ري��ري ف��ي ش��ارع 

إن م�وق�ف ال�ح�ك�وم�ة : " برب�ور، وق�ال
اللبنان�ي�ة واإلدارة ال�ن�اج�ح�ة ل�رئ�ي�س�ھ�ا 
اكتسب�ا أھ�م�ي�ة ب�ال�غ�ة ل�ج�ھ�ة اإلس�راع 
ب�األداء ال��م��م�ي��ز ووض��ع ح��ل��ول اق�ت��ص��ادي��ة 
وخ��ف��ض إن��ف��اق ال��وزارات ف��ي ال��م��وازن��ة، 
والس��ي��ر ب��ال��ت��واف��ق الس��ي��اس��ي وب��خ��ط��وات 

 ."إصالحية أخرى وإقرارھا
إن اختياركم لم�رش�ح�ي�ن أك�ف�اء : " وختم قائال

أي�ار،  ٦لخوض االن�ت�خ�اب�ات ال�ن�ي�اب�ي�ة ف�ي 
سيكون له األمل بمستقبل واعد عل�ى ص�ع�ي�د 
 ."بيروت وأھلھا وعلى المناطق اللبنانية كافة

وب��ع��د رع��اي��ت��ه اف��ت��ت��اح ال��م��ھ��رج��ان، ج��ال 
الحريري في س�وق ب�رب�ور ح�ي�ث ت�ج�م�ھ�ر 
المواطنون حوله وألقوا عليه التحية والتقطوا 
معه الصور التذكارية، واستمع إلى م�ط�ال�ب 

   .المواطنين ومشاكلھم

وتحديدا مرجة م�ن�ت�زه رأس  بعلبك احتضنت مدينة
م��وس��ى  ال��ع��ي��ن ال��ن��ص��ب ال��ت��ذك��اري ل��ق��س��م االم��ام

حيث المكان الذي ادى ف�ي�ه خ�ط�اب ال�ق�س�م  الصدر
  .١٩٧٤آذار  ١٧الشھير في 

وازيح الس�ت�ار ع�ن ال�ن�ص�ب ف�ي اح�ت�ف�ال رس�م�ي 
وشعبي حض�ره وزي�ر ال�زراع�ة غ�ازي زع�ي�ت�ر، 
ونواب إلى رئيس بلدية بعلبك العميد حسين الل�ق�ي�س 

 .ھيثم جمعة وفاعليات" امل"ونائب رئيس حركة 
القى جمعة كلمة اكد فيھا على التمسك بالمبادئ التي 
نادى بھ�ا االم�ام الص�در، وت�ط�رق ال�ى م�وض�وع 
االستحقاق النيابي، فأوضح أّن الحرك�ة ت�ن�ظ�ر ال�ى 
ھذه االنتخابات على انھا ص�ن�اع�ة ل�ل�دي�م�وق�راط�ي�ة 
المحلية، وھي ض�رورة وط�ن�ي�ة ل�ق�ي�ادة ال�م�ج�ت�م�ع 
وللحفاظ على وحدته وترتيب مصالحه وھ�ي ت�م�ث�ل 

   .االرادة الشعبية والبعض في لبنان
وطالب من يطّل برأسه اليوم ليس�أل ع�ن ال�ت�ن�م�ي�ة، 

ال�ھ�رم�ل   -ب�ع�ل�ب�ك  وعما تحقّق بخاصة في م�ن�ط�ق�ة
ويتحدثون ع�ن ح�ق�وق ض�ائ�ع�ة م�ن اج�ل ت�ع�زي�ز 

صورته أو شد عصبه داخل مدينته او بين ابناء طائفته، أن ت�دل�ون�ا ع�ن إن�ج�ازات�ك�م ال�ت�ي 
، وختم داعيا ال�ى االن�ت�ب�اه وال�وع�ي " أنجّزتم وعن النقلة التي قمتُم بھا من أجل ھذه المنطقة

من بعض الحمالت الظالمة ومدفوعة الثمن ومعروفة األھداف والمرام�ي، ال�ت�ي تُش�ّن ف�ي 
  ."ھذه األيام للتشكيك و باإلنجازات واالنتصارات
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أح������ي������ت حش������ود ج������م������اھ������ي������ري������ة 

الغ�ت�ي�ال ك�م�ال  ٤١ال�ذك�رى  الم�خ�ت�ارة في
جنبالط، فانطلقت قرابة الت�اس�ع�ة وال�ن�ص�� 
�ب�اح�ا، مس�ي�رة ض�خ�م�ة ش�ق�ت ط�ري�ق�ھ�ا 
بصعوبة وسط آالالف م�ن قص�ر ال�م�خ�ت�ارة 
باتجاه الضريح، تقدمھا رجال الدين، وس�ار 

جنبالط وزوج�ت�ه  فيھا الى جانب النائب وليد
ن��ورا وت��ي��م��ور ج��ن��ب��الط ووال��دت��ه ج��ي��رف��ت 
وزوجته ال�دك�ت�ورة دي�ان�ا وول�دي�ھ�م�ا ف��اد 
وسابين وشقيقه ا��الن وش�ق�ي�ق�ت�ه دال�ي�ا، 
وزير الثقافة غطاس خوري م�م�ث�ال رئ�ي�س 

الحريري والسفيران الروس�ي  الحكومة سعد
الكسن�در زاس�ب�ي�ك�ي�ن ع�ل�ى رأس وف�د م�ن 
اركان السفارة والفلسط�ي�ن�ي اش�رف دب�ور، 

 .ونواب وفاعليات
ومع وص�ول ال�م�س�ي�رة ال�ى ض�ري�ح ك�م�ال 
جنبالط حيث قرأ رجال الدين الفاتحة، وضع 
النائب جنبالط وتيمور وباقي اف�راد ال�ع�ائ�ل�ة 

ال��زھ��ور ع��ل��ى ض��ري��ح ك��م��ال ج��ن��ب��الط 
وضريحي رفيق�ي�ه الش�ھ�ي�دي�ن ف�وزي ش�دي�د 
وحافظ الغصيني، كذلك فعل�ت الش�خ�ص�ي�ات 
المشاركة والوفود، ليست�ق�ب�ل ب�ع�دھ�ا ت�ي�م�ور 
ج��ن��ب��الط ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ب��اح��ة ال��ق��ص��ر 
ويصافح�ھ�م، م�ع�ب�را ع�ن ام�ت�ن�ان�ه وش�ك�ره 

  .للجميع محبتھم الدائمة
وعش��ي��ة ال��ذك��رى ازدان��ت م��ن��اط��ق ال��ج��ب��ل 
باالعالم والص�ور وال�الف�ت�ات والش�ع�ارات، 
وجابت مسي�رات ش�ع�ب�ي�ة واھ�ل�ي�ة وح�زب�ي�ة 
وسيارة المناطق، وصوال الى الض�ري�ح ف�ي 
المخت�ارة ل�وض�ع ال�زھ�ور وان�ارة الش�م�وع 
والم�ش�اع�ل ال�ن�اري�ة ال�ت�ي غ�ط�ت ال�م�ن�ازل 
والشرفات والشوارع الرئيسية، وكانت ت�ب�ث 

 .بالمكبرات االغاني الوطنية والحزبية
ال��ل��ق��اء " وف��ي ھ��ذا الس��ي��اق، أك��د رئ��ي��س 

ال�ن�ائ�ب ول�ي�د ج�ن�ب�الط، ف�ي "  الديموق�راط�ي
ع��ل��ى ھ��ام��� إح��ي��اء "  األن��ب��اء" تص��ري��ح لـ��

عاما،  ٤١المسيرة مستمرة بعد "الذكرى، أن 
وعلى تيمور أن يختار نھجه، لكن في الوق�ت 
نفسه ھناك مبادئ وخط طري�ق م�ع�ي�ن ع�ب�ر 

رف�ض .  عنه تيمور وھو ف�ل�س�ط�ي�ن وس�وري�ا
الظلم في فلسطين المحتلة ورفض الظلم بحق 

  ."الشعب السوري
على ق�اع�دة  ١٩٧٧انطلقنا منذ العام : " وختم

 ."فلسطين وسنستمر
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افتتحت الجمعية اللبن�ان�ي�ة 
ال��ك��ن��دي��ة ف��ي الش��م��ال، 
ب��ال��ت��ع��اون م��� ب��ل��دي��ة 
طرابل�س، م�ع�رض ال�ف�ن 
التشكي�ل�ي لس�ن�اء ال�ت�وم، 

رحلة بين لب�ن�ان " بعنوان 
، في مقر الجمعي�ة " وكندا

في ط�ري�ق ال�م���ت�ي�ن إل�ى 
جانب ملعب رشيد كرام�ي 
الب�ل�دي، ب�رع�اي�ة رئ�ي�س 

بلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء أحمد قمرالدين وحضوره، إلى جانب رئ�ي�س ب�ل�دي�ة 
 .القلمون طالل دنكر وشخصيات ثقافية واجتماعية واعضاء الجمعية ومھتمين

بعد النشيدين اللبناني والكندي، ألقى رئيس الجمعية زياد كمالي كلمة، ش�دد ف�ي�ھ�ا ع�ل�ى أن 
ھ�ا ھ�ي واح�دة م�ن : " ، وق�ال" الجمعية حضن دافىء لكل محب ومھتم بكندا وبلدنا لب�ن�ان" 

ھؤالء المعطائين تجسد في رسوماتھا ذاكرة الرحالة بين حنين لوطن وت�ع�ل�ق ب�وط�ن ث�ان، 
وما يعلق بينھما من ذكريات وشجون وروابط جسدتھا على شك�ل أل�ب�وم�ات، ع�ك�س�ت م�ن 

 ."خاللھا شغف حبھا لوطنھا وتعلقھا الكبير بوطنھا الثاني كندا
ومن نراه شريكا استراتيجيا لجمعيتنا، رئيس البلدية قمرالدين الذي "وشكر راعي المعرض 

 ."كرمنا برعايته وحضوره ھذا النشاط وحرصه على انجاحه على الوجه الالئق به
بدور اللبنانيين حام�ل�ي " ، منوھا " الكندية  -العالقات اللبنانية "وتحدث قمرالدين، مستعرضا 

ح�ر� ال�ب�ل�دي�ة ع�ل�ى ت�ع�زي�ز " وأك�د ".  الجنسية الكندية وال سيما ابناء طرابلس والش�م�ال
الكندية وإنجاح عملھ�ا ل�ك�ون�ھ�ا ت�ع�ك�س الص�ورة   -التواصل والتعاون مع الجمعية اللبنانية 

  ."االيجابية لعاصمة الشمال طرابلس في المدن الكندية

äéçÊ<V^ãi^Ú]ˆjÖ]<»<ì†ÛjŠÚæ<á^ßf×Ö<ífléÊæ<îÏfj‰<^ŠÞ†Ê<

اّكد السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه 
ً ف�ي "أّن  فرنسا ستبقى وفيّة للبنان خص�وص�ا

األوقات الصعبة، وھي مستمرة في التزام�ھ�ا 
 –المحافظة على متانة الص�داق�ة ال�ف�رنس�ي�ة 

وقال في ك�ل�م�ة أل�ق�اھ�ا ف�ي ".  اللبنانية وقوتھا
ج��م��ع��ي��ة " اإلح��ت��ف��ال الس��ن��وي ال��ذي أق��ام��ت��ه 
ت�ك�ري�م�اً "  أعضاء جوقة الش�رف ف�ي ل�ب�ن�ان

للمحاربي�ن ال�ق�دام�ى ف�ي ال�ج�ي�� ال�ف�رنس�ي 
اللبنانيين والفرنسيين المقيمين في لبنان وذلك 
في النادي اللبناني للس�ي�ارات والس�ي�اح�ة ف�ي 

كانت باألمس في مؤتم�ر " الكسليك، إّن بالده 
روما مثاالً لجميع حلفائ�ھ�ا ف�ي دع�م ال�ق�وات 

 ٤٠٠المسلحة اللبنانية من خالل تقديم م�ب�ل�� 
ً ف�ي ب�اري�س س�ت�دع�و  مليون اورو، وق�ري�ب�ا
ف��رنس��ا ش��رك��اءھ��ا ل��دع��م اإلس��ت��ث��م��ارات 
واإلصالحات الضرورية في سب�ي�ل ت�ط�وي�ر 

 ".اإلقتصاد اللبناني
لطالما كان�ت ف�رنس�ا وف�ي�ة ل�ل�ب�ن�ان، : " وتابع

وس��وف .  وب��االخ��ص ف��ي االوق��ات الص��ع��ب��ة
نحتفل أيضا بالذكرى األربعين ل�ق�وات االم�م 

ال��ت��ي "  ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل" ال��م��ت��ح��دة ف��ي ال��ج��ن��وب 
ً ح�ت�ى  شاركت فيھا فرنسا منذ اربع�ي�ن ع�ام�ا

وم�ن�ذ ارس�اء الس�الم، .  اليوم بشكل متواصل
. وجھودنا تالحق تضح�ي�ات�ن�ا خ�الل ال�ح�رب

فف�ي الس�ن�وات ال�خ�م�س االخ�ي�رة، اس�ت�ث�م�ر 
الشعب الفرنسي وفقاً لموارده الوطنية، ن�ح�و 
نصف مليار دوالر اميركي م�ن اج�ل االم�ن 

وم�ن�ذ ي�وم�ي�ن، ف�ي روم�ا، ك�ان�ت .  في لبنان
فرنسا مثاالً لجم�ي�ع ح�ل�ف�ائ�ھ�ا ل�دع�م ال�ق�وات 

 ٤٠٠المسلحة اللبناني�ة، وأع�ل�ن�ت ت�ق�دي�م�ھ�ا 
وقريباً، ف�ي ب�اري�س، س�ت�دع�و .  مليون اورو

ف��رنس��ا ش��رك��اءھ��ا ل��دع��م االس��ت��ث��م��ارات 
واالصالحات الضرورية في سب�ي�ل ت�ط�وي�ر 

وفي ب�روكس�ل، س�ت�س�اھ�م .  اإلقتصاد اللبناني
في اس�ت�ج�اب�ة ال�م�ج�ت�م�ع ال�دول�ي ل�م�واج�ھ�ة 
تداعيات االزمة السورية، والتي يعاني م�ن�ھ�ا 
ً ال�م�ج�ت�م�ع�ات  الالجئ�ون الس�وري�ون وايض�ا

 ".اللبنانية التي تستقبلھم
القوات المسلحة اللبنانية تظ�ھ�ر " وأضاف إّن 

لنا أّن ھذا الجھد ليس دون فائدة، فإّن ان�دف�اع 
الجنود والطريقة اإلحترافية التي يقومون بھا 

وخ�الل .  بمھماتھم تكفل أم�ن�ن�ا بش�ك�ل ي�وم�ي
فترات الشك الطويلة، قاموا وبإخ�ال�، ف�ي 

 ٢٠وم�ن�ذ أك�ث�ر م�ن .  حماية الدولة اللبنان�ي�ة
سنة، تسمح القوات المسلحة اللبنانية باإلب�ق�اء 
ع��ل��ى أم��ل ب��م��س��ت��ق��ب��ل أفض��ل، وس��م��ح��ت 
ج��ھ��ودھ��م، م��ن أج��ل ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى الس��الم 
واالمن، لمسؤولين كباراً في ال�دول�ة، خ�دم�ة 
بلدھم والتحرك للنھوض به، واخّص ب�ال�ذك�ر 

معالي ال�وزي�ر م�ي�ش�ال ال�خ�وري :  شخصين
الذي ت�ول�ى وزارة ال�دف�اع وب�ع�دھ�ا رئ�اس�ة 
حاكمية مصرف لبنان خالل فت�رة ت�ط�وي�ره، 
ومعالي الوزير ميشال اده ال�ذي ك�ان وزي�راً 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وب��ّث ال��ح��ي��اة ف��ي الص��ح��اف��ة 
الفرانكوفونية على انقاض الح�رب االھ�ل�ي�ة، 

". اوريان ل�و ج�ور" من خالل توليه صحيفة 
وھ��و ال ي��زال ال��داع��م ال��رئ��ي��س��ي ل��ق��دام��ى 

إّن ك�الً م�ن�ھ�م�ا يش�ك�ل م�دم�اك .  المحارب�ي�ن
اللبنانية وم�ث�االً ل�الج�ي�ال  -الصداقة الفرنسية

 ".المقبلة
فرنسا ل�ن ت�ن�س�ى، وس�ت�ب�ق�ى " وختم قائالً إّن 

إّن العبرة من القوى المسلحة الل�ب�ن�ان�ي�ة .  وفية
وم��ن ج��م��ع��ي��ت��ك��م، تش��ك��ل ح��اف��زاً ل��ف��رنس��ا 
لإلستمرار في التزامھا وللشھادة بكّل اعتزاز 
أمام العالم أجمع، على متان�ة وق�وة الص�داق�ة 

 ".اللبنانية -الفرنسية
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افتتح محافظ مدين�ة ب�ي�روت ال�ق�اض�ي زي�اد 
الس�ن�وي، "  سوق األزھار والشتول" شبيب 

ال��ذي ت��ن���ّ��م��ه ن��ق��اب��ة م��زارع��ي األزھ��ار 
والشتول في لبنان، بمحلة الكرنتينا، م�ق�اب�ل 

، ب�ح��ض��ور ن��ق��ي��ب " ال�ف��وروم دو ب��ي��روت" 
مزارعي األزھ�ار والش�ت�ول ال�ي�اس ك�ام�ل، 

ف�وروم دو " ع�ب�دو أس�م�ر م�م�ث�ال ��اح�ب 

إيلي زرد أبو جودة، عضو مجل�س "  بيروت
 .بلدية بيروت آرام ماليان، وأعضاء النقابة

الع�م�ل " ألقى محافظ بيروت كلمة وعد فيھا بـ
على وضع مشروع الس�وق ال�دائ�م ل��زھ�ار 

ت�ن�ظ�ي�م " ، الفتا إل�ى أن " والشتول قيد التنفيذ
ع�ام�ا وح�ت�ى  ١١ھذا المعرض سنوي�ا م�ن�ذ 

الي�وم، وال�ذي ب�ات ح�دث�ا م�رت�ب�ط�ا ب�ف�ص�ل 
ن�ح�ن : " ، وق�ال" الرب�ي�ع، ھ�و دل�ي�ل ن�ج�اح�ه

نفتخر باإلنتاج اللب�ن�ان�ي، ون�وع�ي�ت�ه ال�ع�ال�ي�ة 
الجودة ت�ك�ف�ي ل�ت�م�ي�زه ع�ن س�واه وت�ج�ع�ل�ه 
األفضل، رغم كل المنافسات ال�م�وج�ودة ف�ي 

 ".السوق
من جھته، تحدث ن�ق�ي�ب م�زارع�ي األزھ�ار 
: والشتول عن أھمي�ة ھ�ذا ال�م�ع�رض، وق�ال

يشكل ھذا المعرض فسح�ة ح�ي�اة ف�ي وج�ه " 
التدمير الحاصل من حولنا وتح�دي�ا ألزم�ات�ن�ا 

الداخلية التي ن�ع�ان�ي م�ن�ھ�ا، ال س�ي�م�ا أزم�ة 
ك�م�ا .  النفايات وتلوث الھواء والمياه وال�ب�ي�ئ�ة
 ".يعزز ثقافة زراعة الشتول واألزھار

المشاكل التي يعاني منھا قطاع " وتطرق إلى 
، " الشتول واألزھ�ار ومش�اك�ل ال�م�زارع�ي�ن

إقرار التأمين الص�ح�ي وض�م�ان " داعيا إلى 
الش��ي��خ��وخ��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى وق��ف ت��ھ��ري��ب 

 ".البضائع
 معرض عيد األم

، " ع�ي�د األم" وكذلك، افتتح شبي�ب م�ع�رض 
، ف��ي Organizedال��ذي ت��ن��ظ��م��ه ش��رك��ة 

آذار  ٢١، ويستمّر حتى " الفروم دو بيروت" 
 .الحالي

وبعد أن جال شبيب في أج�ن�ح�ة ال�م�ع�رض، 
قدم إليه صاحب الشركة عمر خ�ط�اب درع�ا 

  .تقديرية
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 الحكومة تتحضر
في ھذه األثناء تتحضر الحكومة غ�داً 
لعقد جلستھا في قص�ر ب�ع�ب�دا، ع�ل�ى 
إيقاع التوتر الك�ھ�رب�ائ�ي ال�ذي ي�ھ�دد 
قراراتھا، وھ�و ال�م�وض�وع ال�ذي ال 
يزال ي�ن�ف�� ب�راك�ي�ن�ه ع�ل�ى ط�اول�ة 
. مجلس الوزراء واحدة بع�د األخ�رى

فھل يشّق موضوع استئجار الب�واخ�ر 
طريقه الوعر الى الجلسة م�ن خ�الل 
البند المتعلّق بمشروع قانون برن�ام�ج 

   لنقل الطاقة الكھربائية؟
ك��م��ا ف��ي الس��ي��اق ع��ي��ن��ه، ال ت��غ��ف��ل 
الحكومة استع�دادھ�ا ال�ذي ب�دا أك�ث�ر 

ال�ذي "  س�ي�در" جھوزية لعقد مؤت�م�ر 
أكد رئيس الحكومة س�ع�د ال�ح�ري�ري 

ال��ج��ھ��د ال��ذي ب��ذل ف��ي ال��ل��ج��ن��ة " ان 
الوزارية يؤكد أن ھ�ن�اك إرادة ل�دى 

، " جميع اللبنانيين للتص�ح�ي�� ال�م�ال�ي
اإلص��الح��ات ال��ق��ط��اع��ي��ة : " وق��ال

المرتبطة بالبرنامج االس�ت�ث�م�اري ال 
تقل أھمية عن اإلصالح�ات األخ�رى 

 ".وھي تؤمن استمرارية المشاريع
وأضاف الحريري في كلمة القاھا في 

ال��ذي "  م��ن��ت��دى ال��م��ال واألع��م��ال" 
ف�ي ف�ن�دق "  كون�ف�ك�س" تنظمه شركة 

نحن ذاھ�ب�ون إل�ى م�ؤت�م�ر : " فينيسيا
برؤية متكام�ل�ة ل�ال�س�ت�ق�رار "  سيدر"

والنمو ول�ع�ر� رؤي�ت�ن�ا ل�ل�ب�رن�ام�ج 
االستثماري، وھدفن�ا ت�أم�ي�ن ت�م�وي�ل 
للفترة األولى للبرنامج التي تمتد على 

اننا ق�ط�ع�ن�ا " ، مشيرا الى " سنوات ٥
شوطا كبيرا في مسأل�ة اإلص�الح�ات 
المالية ونتوقع استكمال ھ�ذا اإلن�ج�از 

 ".٢٠١٨في موازنة 

خ�الل م�ن�اقش�ات ل�ج�ن�ة " وأعلن ان�ه 
المال للموازنة كان ھ�م�ن�ا ال�م�وازن�ة 
بين تخفي�ض ح�ج�ز ال�ن�ف�ق�ات وم�ن�� 
القطاعات االقتصادية بعض الحواف�ز 
وت��خ��ف��ي��ف الض��ري��ب��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع 

 ".الخاص والمواطنين
االص���الح���ات " وش���دد ع���ل���ى ان 

القطاعية المرتبطة بقطاعات يشمل�ھ�ا 
البرنامج االستثماري ھ�ي ج�زء م�ن 
رؤيتنا ألنھا تؤمن استدامة المش�اري�ع 

 ".التي سيتم تنفيذھا
األيام المقبلة، قد تشھد ضراوة حقيق�ة 
في ميدان السباق االنتخابي، وقد نج�د 
الكثيري�ن ي�ت�س�اق�ط�ون ع�ل�ى ط�ري�ق 
االنسحابات، ليتم على ض�وئ�ھ�ا ف�رز 
األوراق األخيرة، تمھي�دا ل�ل�ح�ض�ور 

  .إلى صناديق االقتراع

 

واعتبر الم�ف�و� الس�ام�ي ل�ح�ق�و� 
االنسان زيد رعد الحسين ال�ي�وم أن 

ت�خ�ل�ل�ه " حصار ال�غ�وط�ة الش�رق�ي�ة 
جرائم حرب من است�خ�دام ا�س�ل�ح�ة 
الكيميائية إلى المجاعة ال�م�ف�رو��ة 
كس��� ح��رب، وم�ن��� ال�م��س�اع��دا� 

ويتّوجه اليوم قص�� .  المنقذة للحياة
مستمر منذ ��ھ�ر ��د م�ئ�ا� آالف 

 ."المدنيين المرعوبين والعالقين
وفي جنوب دمشق، أفاد المرصد عن 

ع�ن�ص�راً ع�ل�ى األق�ل م�ن  ٣٦مقتل 
قوات النظام والمسلحين الموالين ل�ھ�ا 
خالل اشتباكات عنيفة في حي ال�ق�دم، 

ال�دول�ة " اثر ھجوم مفاجئ شنه تنظيم 
ومّكنه من السيطرة ع�ل�ى "  االسالمية

ويحتفظ ال�ت�ن�ظ�ي�م ال�م�ت�ط�رف  .الحي
بوجوده في بضعة أحياء ف�ي ج�ن�وب 
دمشق، أبرزھا الحجر األسود ومخيم 

  .اليرموك
واستقدمت ق�وات ال�ن�ظ�ام ت�ع�زي�زات 
عس��ك��ري��ة إل��ى ال��م��ن��ط��ق��ة الس��ت��ع��ادة 
الس��ي��ط��رة ع��ل��ى ح��ي ال��ق��دم، وف��ق��ا 

 .للمرصد
 عفرين محاصرة

ب��ع��د ي��وم��ي��ن م��ن س��ي��ط��رة ال��ق��وات 
التركية وفص�ائ�ل م�وال�ي�ة ل�ھ�ا ع�ل�ى 
عفرين ذات ال�غ�ال�ب�ي�ة ال�ك�ردي�ة ف�ي 
شمال سوريا، ان�ت�ش�ر ع�ن�اص�ر م�ن 

الش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��رك��ي��ة ف��ي 
المدينة، على خ�ل�ف�ي�ة ق�ي�ام م�ق�ات�ل�ي�ن 
ب��ع��م��ل��ي��ات ن��ھ��ب ك��ب��ي��رة ل��م��ح��ال��ھ��ا 

  .ومتاجرھا
وتحاول أعداد خجولة من ال�م�دن�ي�ي�ن 
العودة الى عف�ري�ن ال�ت�ي ت�ب�دو ش�ب�ه 
خالية من سكان�ھ�ا، ب�ع�دم�ا ف�ّر م�ن�ھ�ا 
عشرات آالف المدنيين إل�ى م�ن�اط�ق 
قريبة في شمال حلب، بينھا ب�ل�دة ت�ل 

 .رفعت
ودخلت قافلة مساعدات للجنة الدولي�ة 
للصلي�ب األح�م�ر وال�ھ�الل االح�م�ر 
الس��وري ال��ى ت��ل رف��ع��ت، وت��ح��م��ل 
مس���اع���دات ض���روري���ة، ب���ي���ن���ھ���ا 
مستلزم�ات ص�ح�ي�ة وث�ي�اب ش�ت�وي�ة 
ومس��ت��ل��زم��ات ل��ل��ط��ب��خ وح��ف��اض��ات 

 .أطفال
وتستض�ي�ف ب�ل�دة ت�ل رف�ع�ت، وف�ق�ا 

ال�ف ن�از�  ٧٥لألمم المتحدة، ن�ح�و 
  .فروا من منطقة عفرين

وبات العلم التركي يرفرف في مدين�ة 
عفرين وفوق مب�ان�ي اإلدارة ال�ذات�ي�ة 
الكردية، اثر عملية عسكري�ة ب�دأت�ھ�ا 
أنقرة وفصائل سورية موالية لھا ف�ي 

كانون الثاني قالت انھا تست�ھ�دف  ٢٠
وحدات حماية الشعب الك�ردي�ة ال�ت�ي 

 ."ارھابية"تعتبرھا أنقرة 
وباتت القوات التركية تس�ي�ط�ر ع�ل�ى 

ع�ف�ري�ن، أح�د أق�ال�ي�م "  إق�ل�ي�م" كامل 
اإلدارة الذاتية ال�ث�الث�ة ال�ت�ي أنش�أھ�ا 
األك��راد ق��ب��ل س��ن��وات م��ع انس��ح��اب 

 .قوات النظام
وي��ح��اول ال��م��ق��ات��ل��ون األك��راد ب��ع��د 
انسحابھم من مدينة عفرين، امام ق�وة 
النيران التركية، التحصن في المواقع 

، " الخاليا النائ�م�ة" المجاورة، وتفعيل 
  .وفقا للمرصد
 تقسيم كارثي: دي ميستورا

تخوف مبعوث األمم المتحدة الخاص 
إلى سوريا ستيفان دي ميس�ت�ورا م�ن 

". داعش" تقسيم سوريا وعودة تنظيم 
سوريا تت�ج�ه ن�ح�و ت�ق�س�ي�م " وقال إّن 

كارثي وقد تشھد عودة تنظي�م داع�ش 
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية س�ل�م�ي�ة 

 ".ال تقصي أحداً 
وفي كلمة ل�ه ف�ي م�ع�ھ�د ال�دراس�ات 
ال�ع�ل�ي�ا ف�ي ج�ن�ي�ف، ق�ال ال�م�ب�ع��وث 

الحق�ي�ق�ة ھ�ي أن ال�ت�ق�س�ي�م : "األممي
الھادئ والطويل المدى لسوريا، الذي 
نشھده في اللحظة الراھنة في مناط�ق 
سيطرة مختلفة، سيكون ك�ارث�ة ل�ي�س 
فقط على سوريا ب�ل ع�ل�ى ال�م�ن�ط�ق�ة 

م�ن دون ح�ل : " وأض�اف".  بأكم�ل�ھ�ا
سياسي ال يقصي أحدا، بما يشمل من 
تم اس�ت�ب�ع�ادھ�م، وت�ح�دي�دا األغ�ل�ب�ي�ة 

 ".السنية، سيعود داعش

أم���ام ص���ورة ك���ب���ي���رة لش���اب���ي���ن 
مبتسمين، يضيء أصدقاء الشقيقين 
ك��ري��م ون��اي��� ق��ب��ان��ي ���ي إح��د� 

الش��م��و� إح��ي��اء  دمش������واح��ي 
لذكراھما بعدما قضي�ا ج�راء ق�ذي�ف�ة 
 أط��ل��ق��ت��ھ��ا �ص��ائ��� ال��م��ع��ار���ة م��ن

  .على جرمانا الغوطة الشرقية
في العاص�م�ة وض�واح�ي�ھ�ا ال�واق�ع�ة 
تحت سيطرة قوات الن�ظ�ام، ي�ت�رق�ب 

" ك��اب��وس" الس��ك��ان ال��ذي��ن أرھ��ق��ھ��م 
ال��ق��ذائ��ف ب��ف��ار� الص��ب��ر، ان��ت��ھ��اء 
معارك الغوطة الشرقية، آخر معاق�ل 
مقاتلي المعارضة في ري�ف دمش�ق، 
في وقت يتواصل منذ اسابيع الھجوم 
العنيف الذي تشنه القوات الحك�وم�ي�ة 

 .على المنطقة
 ٢٨( في جرمانا، يقفز رواد ش�ح�ادة 

 ً فوق حفرة خلفتھا القذيفة ال�ت�ي )  عاما
أودت بحياة صدي�ق�ه ك�ري�م، ويش�ي�ر 
إلى جدار بعيد قائال ل�وك�ال�ة ف�ران�س 

ك�ل ال��ج�دران ب��ات�ت م��ل�ي��ئ��ة " ب�رس 
بص��ور الش��ھ��داء، وع��ن��دم��ا تُ��رف��ع 
صورة جديدة أخشى أن أنظر الي�ھ�ا، 

 ."أخاف أن أجد أحداً أعرفه
ويقطن رواد ف�ي ض�اح�ي�ة ج�رم�ان�ا 
التي تكثف�ت وت�ي�رة اس�ت�ھ�داف�ھ�ا م�ن 
الفصائل المعارضة منذ بدء ال�ج�ي�ش 
السوري ھجومه الس�ت�ع�ادة ال�غ�وط�ة 

 .الشرقية قبل شھر
ويضيف رواد ال�ذي ي�ع�م�ل ف�ي ن�اد 

ً ب��ق��ل��ق، وال " ري��اض��ي،  أن��اُم ي��وم��ي��ا
ً أو  أدري إذا ما كنُت سأست�ي�ق�ظُ ح�يّ�ا

 ً  ."ميتا
شباط، وثق  ١٨ومنذ بدء الھجوم في 

المرصد الس�وري ل�ح�ق�وق اإلنس�ان 
مدنياً بينھ�م عش�رة أط�ف�ال  ٤٨مقتل 

جراء قذائف تطلقھا الف�ص�ائ�ل ع�ل�ى 
 .دمشق وضواحيھا

في الغوطة الشرقية، تسبب الق�ص�ف 
مدنيا  ١٤٢٠الجوي والمدفعي بمقتل 

ومنذ س�ن�وات، ي�رد .  منذ بدء الھجوم
مقاتلو المعارض�ة ف�ي ري�ف دمش�ق 
على القصف الذي يستھدفھم بإطالق 
قذائف صاروخ�ي�ة ع�ل�ى اح�ي�اء ف�ي 

 .العاصمة وفي جوارھا
ً  ٣٠(وترفع رؤى  ، العاملة ف�ي ) عاما

منظّمة إنسانية، ص�وت ال�م�وس�ي�ق�ى 
عالياً في منزلھا في شرق دمشق ف�ي 

محاولة لتجاھل أصوات االشتب�اك�ات 
وت�ق�ول إن�ھ�ا .  على بعد مئات األمتار

قررت أيضاً عدم متابعة الص�ف�ح�ات 
اإلخبارية على حساباتھا على مواق�ع 

 .التواصل االجتماعي
لكن ھروبھا من الواقع الم�أس�اوي ال 

وتقول لفران�س ب�رس .  يستمر طويالً 
أھرب من الحرب وتفاصيلھا لكن�ن�ا " 

 ."نعيش فيھا وتلحق بي أينما ذھبت
أص��وات االن��ف��ج��ارات " وتض��ي��ف 

طوال الليل والنھار، سائق ال�ت�اكس�ي 
يستمع إلى نشرات األخ�ب�ار، ال�ن�اس 
في الشارع ت�ت�ح�ّدث ع�ن ال�ق�ذائ�ف، 
وسيارات اإلسعاف تحمل ال�ج�رح�ى 
إلى ال�م�ش�ف�ى ال�م�ج�اور ع�ل�ى م�دار 

 ."الساعة
على غرار رؤى، تحاول زين خ�زام 

 )٢٧  ً ت�ج�اھ�ل األخ�ب�ار، ل�ك�ن )  عام�ا
ذويھا القاطنين ف�ي ح�ل�ب ي�ت�رق�ب�ون 
ان��ت��ھ��اء ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي 
ال��غ��وط��ة الش��رق��ي��ة ب��ف��ار� الص��ب��ر 

 .لالطمئنان على ابنتھم
وتروي المسعفة في منظ�ّم�ة إغ�اث�ي�ة 

أصبحت أّمي تطلب منّي أن أرس�ل " 
) ت�ط�ب�ي�ق( ف�ق�ط ع�ل�ى +  ن�ق�ط�ة+ لھا 

واتساب كل ساعة، كي تطمئن أن�ن�ي 
 ."على قيد الحياة

ً  ٣٤( أما كنانة  ف�ت�ت�اب�ع أخ�ب�ار )  عام�ا
المعارك بشكل م�ن�ت�ظ�م خ�وف�ا ع�ل�ى 
ابنھا الوحيد ميّار ال�ذي ل�م ي�ت�ج�اوز 

وتقول لفرانس . عمره األربع سنوات
أتمنّى أن تنتھي ھ�ذه ال�ح�رب " برس 

المجنونة قبل أن يكبر ابني أكث�ر، ال 
أريده أن يعيش ما عشته، وليس لدي 
جواب إذا سألني لم�اذا ي�ح�ص�ل ھ�ذا 

 ."كلّه
وت��ق��ط��ن ك��ن��ان��ة ف��ي ش��رق دمش��ق 
األق��رب إل��ى ال��غ��وط��ة الش��رق��ي��ة، 

أصوات االنفجارات تختلط " وتروي 
في منطقتنا، أستطيع ت�م�ي�ي�ز ص�وت 
انفجار الھاون من انفجار الم�دف�ع�يّ�ة، 

 ."أشعر أنه تنافس بين الصوتين
أتخيّل أحي�ان�ا أن�ه س�ب�اق، " وتضيف 

وأتمنّى لو يسبق الجيش ويُنھي ح�ال�ة 
 ."الھاون العشوائي

وبقيت دمشق طوال سن�وات ال�ن�زاع 
بمنأى نسبياً عن ال�م�ع�ارك ال�ع�ن�ي�ف�ة 
والدمار الذي لحق بمدن رئيسية عدة 

اال انھا تعرضت لقص�ف .  في سوريا
من الفصائل المعارضة أودى ب�ح�ي�اة 
المئات، ولتفجيرات تبن�ى م�ع�ظ�م�ھ�ا 

 .تنظيم الدولة اإلسالمية
وزار الرئيس الس�وري بش�ار األس�د 
قواته في الغوطة الشرقية االحد ب�ع�د 
أن تقدمت وباتت تسيطر عل�ى أك�ث�ر 
. من ثمانين في الم�ئ�ة م�ن ال�م�ن�ط�ق�ة

أھ�ال�ي دمش�ق " وتوجه لھ�م ب�ال�ق�ول 
أكثر من ممتنين لكم وسيذكرون ھ�ذا 
األم��ر ل��ع��ش��رات الس��ن��ي��ن ورب��م��ا 
 ."ألوالدھم، كيف أنقذتم مدينة دمشق

في المدينة ال�ق�دي�م�ة، ف�ي ح�ي ب�اب 
توما الشھير ب�ال�م�ق�اھ�ي وال�م�ط�اع�م 
الشعبية والبيوت الدمشقية ال�ق�دي�م�ة، 
ألغت مطاعم عدة برامجھا الترفيھي�ة 

 .بسبب نقص الزبائن
في حي باب ش�رق�ي ال�ق�ري�ب�ة، ي�ع�د 
ملحم ملحم، صاح�ب أح�د ال�م�ق�اھ�ي 
عدد القذائف التي سقطت في م�ح�ي�ط 
م��ح��ل��ه خ��الل الس��ن��وات ال��م��اض��ي��ة، 

 ."٢٥وصلت الى "ويقول 
ً  ٣٨( ويخشى ملحم  أن تس�ق�ط )  عام�ا

وي�ق�ول .  القذي�ف�ة ال�ت�ال�ي�ة ف�ي م�ح�لّ�ه
تحولت منطقة ب�اب ش�رق�ي " بحسرة 

من مكان للسھر والحي�اة إل�ى م�ك�ان 
 ."ينام الناس فيه باكراً 

ويشير ملحم من نافذة محلّه ال�ع�ل�ويّ�ة 
) ت�ق�ع( ھناك " إلى جھة الشرق، قائال 

عندما يسيطر عل�ي�ھ�ا .  بلدة عين ترما
ال��ج��ي��ش، س��ي��ت��وقّ��ف س��ق��وط ق��ذائ��ف 

على ذاك " ثم يضيف ".  الھاون علينا
الطرف حي جوبر، يُطلقون القذائ�ف 

 ً  ."من ھناك أيضا
وتتصاعد سحب الدخ�ان م�ن ج�وب�ر 
وعين ترما ويمكن رؤية ال�ط�ائ�رات 
ال��ح��رب��ي��ة ب��وض��و� وھ��ي ت��ق��ص��ف 

 .المنطقة
ويتجّمع العاملون في ال�م�ق�ھ�ى ال�ذي 
بات شبه خال م�ن ال�زب�ائ�ن، ي�وم�ي�ا 

 .لمتابعة نشرة األخبار
ويقول ملحم الذي يضع ع�ل�ى رأس�ه 

أغ�ل�ق�ت ال�ك�ث�ي�ر م�ن " قبعة صغيرة 
ال��م��ح��الت أب��واب��ھ��ا، ب��ع��دم��ا ھ��رب 
الزبائن خوفا م�ن ال�ق�ذائ�ف، ل�ك�ن�ن�ي 
س��أص��ب��ر ري��ث��م��ا ت��ن��ت��ھ��ي ع��م��ل��ي��ات 
الجيش، حينھا سيعود كّل ش�يء إل�ى 

  ."ما كان عليه

æ<°içe<±c<ÜéÒ<àÚ<íéÎ†e>íÎ^‘<íòßãi><
ج�ون��  ك�ي�م تمنى ال��ع�ي�م ال�ك�وري الش�م�ال�ي

��ي  ���دي�م�ي�ر ب�وت�ي�ن،للرئيس الروسي  أون 
وجھھا اليه بع�د اع�ادة "  تھنئة صادقة"برقية 

ع�م�ل�ه م�ن اج�� ب�ن�اء " انتخابه، النج�ا� ��ي 
 ."روسيا قوية

ونقلت وكالة األنباء الكورية الشمالية ع�ن ك�ي�م 
تعبير عن الدعم "قوله ان نتيجة ھذه االنتخابات 

الكبير الذي يقدمه اليك شعب�ك وث�ق�ت�ه ال�ك�ب�ي�رة 
 "بك

من جھة أخرى، اعرب عن اقتناعه ب�اس�ت�م�رار 
 .للعالقات الودية بين البلدين" التاريخ الطويل"

 ."رجال سياسيا ناضجا"وكان بوتين اشاد في كانون الثاني الزعيم الكوري الشمالي الذي رأى فيه 
وتدھور الوضع في شبه الجزيرة الكورية في العامين الماضيين، اذ اجرى الشمال ث�الث ت�ج�ارب ن�ووي�ة ج�دي�دة، 

 .وزاد عمليات اطالق الصواريخ



١٠ 
<ð^Ãe…ù]<OM<<…]ƒa<NLML<AL-AKHBAR Mercredi 31 Mars 2010  

 

١٠ 

<…^f}ù]I<<‚ÃÖ]UMQ<I<<…^ãßÖ]<ì‚è†q<ÄÚ<Ñ^Ëi÷^eI<í¾çË¦<ÑçÏ£]<Äé¶<

<ð^Ãe…ù]NM<<<…]ƒaNLMT <AL-AKHBAR Mercredi 21 March 2018  

 www.alakhbar.ca: تابعونا على 

íéÖ^q 
 êÖ^Ú<»<ífléÖæ‚Ö]<ÝøŠÖ]<íflÛãÚ<»<íflè‚ßÒ<íÒ…^Ú<  …‚’¹]<VêÖæ‚Ö]<]‚ßÒ<çè]…<

أع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ك��ن��ديّ��ة 
ع��زم��ھ��ا ع��ل��ى ال��م�����ارك��ة 

ف�ي  مھّمة السالم الدول�يّ�ة في
 .مالي

وجاء االعالن على لسان ك�ّل 
من وزيرة الخارجيّة ال�ك�ن�ديّ�ة 
ك��ريس��ت��ي��ا ف��ري��الن��د ووزي��ر 
ال��دف��اع ال��ك��ن��دي ھ��ارج��ي��ت 

 .سّجان
ويحّل الجنود الكنديّون م�ك�ان 
الجنود األلمان والھولنديّي�ن ، 
وقد ب�ح�� رئ�ي�س ال�ح�ك�وم�ة 

ف�ي    الكنديّة جوس�ت�ان ت�رودو
ال��م��وض��وع خ��الل اتّص��ال 

ك�ّل م�ن  ق�ب�ل ن�ح�و أس�ب�وع م�ع    ھاتفّي أج�راه
المستشارة األل�م�ان�يّ�ة ان�غ�ي�ال م�ي�رك�ل ورئ�ي�س 

 .وزراء ھولندا مارك روته
ولم يكشف أّي من الوزيرين عن ح�ج�م ال�م�ھ�ّم�ة 
. بالتحديد وال عن موعد انتشار الجنود الك�ن�ديّ�ي�ن

لكّن المرّجح أنّھا ستبدأ في وقت الحق من ش�ھ�ر 
 .آب اغسطس المقبل

وأشارت الوزيرة فريالند إلى أّن الحكوم�ة ت�ع�ي 
تماما تعقي�دات ال�وض�ع ف�ي م�ال�ي وص�ع�وب�ات�ه 

 ."حياة كّل كندّي ثمينة"مشيرة إلى أّن 
وسبق أن أعلنت الح�ك�وم�ة ف�ي تش�ري�ن ال�ث�ان�ي 
نوفمبر الفائت عن نيّتھا ال�ع�ودة ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي 

ق�ال�ت ال�وزي�رة  مھّمات حفظ السالم الدوليّة كما 

 :فريالند وأضافت بالقول
لقد ساھمت عمليّات ح�ف�ظ الس�الم ف�ي ح�م�اي�ة "

م��الي��ي��ن األش��خ��اص ال��م��ت��ض��ّرري��ن م��ن ج��ّراء 
الصراعات وكنّا واضحي�ن ف�ي أنّ�ن�ا ن�وّد زي�ادة 

 ."مشاركتنا
وأشارت إل�ى وج�ود إج�م�اع ب�ي�ن ال�دول ع�ل�ى 
ضرورة تحسي�ن ال�ط�ري�ق�ة ال�ت�ي ت�ج�ري ف�ي�ھ�ا 
عمليّات السالم خصوصا أّن طبيعة الص�راع�ات 
تغيّرت مع مّر الوقت مّما يحتّم طريق�ة ال�ت�ع�ام�ل 

 .معھا كما قالت
وأوضحت الوزيرة فريالند أّن زيادة عدد النس�اء 
المشاركات في قّوات ح�ف�ظ الس�الم ي�ن�در� ف�ي 
أولويّات الحكوم�ة ال�ك�ن�ديّ�ة ال�ت�ي تش�اورت م�ع 

ح���ول مش���روع    ح���ل���ف���ائ���ھ���ا
 .تجريبّي بھذا الشأن

وت��ع��ھّ��دت ك��ن��دا حس��ب ق��ول 
مروح�يّ�ات  الوزيرين بإرسال

وق���ّوات دع���م إل���ى م���ال���ي 
ومروحيّات من طراز شينوك 
تساعد في ع�م�ل�يّ�ات ا�خ�الء 
الطبّي وط�ائ�رة ھ�ي�رك�ول�ي�س 
لتقديم ال�دع�م ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي م�ن 

 .مطار عنتابي في أوغندا
وتحّدث ال�وزي�ر س�ّج�ان ع�ن 
الزيارة األخيرة التي ق�ام ب�ھ�ا 

ال�ع�را� وال�ك�وي�ت،  لكّل م�ن
وأّكد التزام كندا بدع�م ع�را� 

 .مستقّر وآمن وديمقراطي
وقد تسنّ�ت ل�ه ف�ي ال�ك�وي�ت ف�رص�ة االج�ت�م�اع 

إطار قّوات الم�ھ�ام  بالقّوات الكنديّة المشاركة في
 Operation عمليّة العزم الص�ل�ب  -المشتركة 

Inherent Resolve. 
وتحّدث عن المشاركة الكنديّة في المھّمة الدوليّ�ة 
في مالي موضحا أن القوات الكنديّة سوف ت�ق�ي�م 
جسرا جويّا تكتيكيّا في مطار عنتابي في اوغ�ن�دا 
لدعم القّوات الدوليّ�ة ف�ي ن�ق�ل ال�ج�ن�ود وال�ع�ت�اد 

 .والذخائر الضروريّة لمھّمتھا
وأوضح وزير الدفاع أّن الحكومة الكنديّة تجري 
مفاوضات مع األمم المتّحدة لتحديد موعد انتشار 

  .القّوات الكنديّة في مالي
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أظھر استطالع للرأي تقّدما 
ساحقا لحزب ال�م�ح�اف���ي�ن 
المحلّي في اونت�اري�و ع�ل�ى 
الحزب الليب�رال�ي ال�م�ح�لّ�ي 
ال����ح����اك����� ف����ي ك����ب����ر� 
ال��م��ق��ا���ع��ات ال��ك��ن��ديّ��ة م��ن 

 .حيث عدد السّكان
وجاء في االست�ط�الع ال�ذي 

بالمئ�ة  ٤٧أّن   Mainstreet Research أجرته مؤّسسة مينستريت ريسورتش
من المستطلعة آراؤھم يؤيّدون حزب المحافظين المح�لّ�ي ب�زع�ام�ة دوغ ف�ورد، 

 ١٨،٦للحزب الليبرالي بزعامة رئيسة الحك�وم�ة ك�اث�ل�ي�ن وي�ن و  ٢٦،٢مقابل 
 .بالمئة لحزب الخضر ٦،٤بالمئة للديمقراطيّين الجدد و

بال�م�ئ�ة ف�ي  ١١،١وبلغت    ولكّن شعبيّة دوغ فورد متدنيّة جّدا حسب االستطالع
بالمئة م�ن  ٤٠حين نالت كاثلين وين الزعيمة الليبراليّة ورئيسة حكومة اونتاريو 

 .التأييد
ويتوقّع كويتو ماجي رئيس مؤّسسة مي�ن�س�ت�ري�ت ريس�ورت�ش أن ي�ح�قّ�ق ح�زب 
المحافظين فوزا ساحقا في االنتخابات التشريعيّة التي تجري ف�ي اون�ت�اري�و ف�ي 

 .السابع من حزيران المقبل
الذي ج�رى ف�ي الس�اب�ع عش�ر وال�ث�ام�ن عش�ر م�ن آذار  وقد شمل االستطالع 

 .بالمئة ٢،١٩أشخاص وبلغت نسبة ھامش الخطأ فيه  ٢٠٠٣الجاري 
ويشار إلى أّن رئيسة الحكومة الليبراليّة كاثلين وين تولّت م�ن�ص�ب�ھ�ا ف�ي ش�ب�اط  

على رأس حكومة اونتاريو التي يتعاقب فيھا رؤساء حكومة ل�ي�ب�رال�يّ�ون  ٢٠١٣
  .منذ خمس عشرة سنة
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أعلنت زعيمة الكتل�ة 
الكيبيكية االستقاللي�ة 
م���ارت���ي���ن وي���ل���ي���ت 
استعدادھا لل����وع 
إل��ى اق��ت��راع م��ب��ك��ر 

 .على الثقة
بعد استشارة فريق�ي "

وع��دة أعض���اء ف���ي 
ال��ك��ت��ل��ة ال��ك��ي��ب��ي��ك��ي��ة 
والسلطات الح�زب�ي�ة، 

سأطلب من المكتب الوطني إضافة سؤال ثان إلى االستفتاء، س�ؤال ث�ان ي�ت�ع�ل�ق 
، قالت ويليت في مؤتم�ر ص�ح�ف�ي ع�ق�دت�ه ف�ي ال�ع�اص�م�ة " باالقتراع على الثقة

 .الفدرالية أوتاوا
وكان من المقرر أساساً أن يقترع مندوبو الكتلة الكيبيكية على ترتيبات اس�ت�ف�ت�اء 
حول دور الكتلة كأداٍة للعمل من أجل استقالل مق�اط�ع�ة ك�ي�ب�ي�ك ع�ن االت�ح�ادي�ة 

 .الكندية والترويج له
وبالتالي سيُطرح السؤال بشأن ترتيبات االقتراع على الثقة بزعيمة الكت�ل�ة ع�ل�ى 

 ٢٩المندوبين في الوقت نفسه خالل انعقاد المجلس الع�ام ال�م�ق�ب�ل ل�ل�ح�زب ف�ي 
 .نيسان المقبل، أي قبل أسبوعْين من موعده المقرر

ويجتاز حزب الكتلة الكيبيكية أزمةً داخلية حادة، إذ تركه الشھَر الفائت سبعةٌ من 
نوابه العشرة في مجلس العموم بعد خالفات مع ويليت، معلنين إكمالھم والي�ت�ھ�م 

 .النيابية كمستقلين
كما أن عشرين نائباً سابقاً في الكتلة، من بينھم زعي�م�ھ�ا الس�اب�ق ج�ي�ل دوس�ي�ب 

تش�ق ص�ف�وف " عاماً، طالبوا ويليت بالتنحي ألنھا  ١٥الذي قادھا طيلة نحٍو من 
، ف�ي�م�ا ط�ال�ب�ھ�ا آخ�رون " االستقالليين في الوقت الذي يحتاجون فيه ألن يتحدوا

، وھ�و ٢٠١٩)  مايو(بالخضوع القتراع مبكر على الثقة بدل االنتظار لغاية أيار 
  .أمر رفضته قبل إعالنھا اليوم القبول به

íè‚ßÓÖ]<íÖ^ÒçÖ]<àÚ<†è„ <
íè„Æù]<ífÎ]†¹<

و��ود ب�اك�ت�ي�ري�ا  أصدرت الوكالة الكندية لمراقبة األغذية تحذيرا م�ن اح�ت�م�ا�
المب�اع�ة ف�ي "  غود بوشيه" من العالمة التجارية  إيكولي في اللحمة المفرومة

 .غراما، وبالتالي االمتناع عن استھالكھا ٢٨٥غرامات و ٥١٠علب بوزن 
وقد تم بيع ھذا المنتج في مقاطع�ات أون�ت�اري�و وك�ي�ب�ي�ك ون�ي�وب�رن�زوي�ك ون�وف�ا 

 .سكوشيا وربما في مناطق كندية أخرى
وأشارت الوكالة إلى أن األغذية الملوثة ب�ب�اك�ت�ي�ري�ا إي�ك�ول�ي ال ي�ظ�ھ�ر ع�ل�ي�ھ�ا 
بالضرورة إي تغيير وال تصدر عنھا روائح كريھة ومع ذلك تتسب�ب ب�ع�وار� 
صحية أخطرھا جلطة دماغية وأضرار فادحة تصيب ال�ك�ل�ى وت�ت�س�ب�ب أح�ي�ان�ا 

 .بالوفاة
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تستع�د ال�ن�ج�م�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة ھ�ي�ف�ا� وھ�ب�ي 
لتصوير أول�ى مش�اھ�د مس�ل�س�ل�ھ�ا ال�ج�دي�د 

، بعدما تأّجل ألكثر م�ن م�رة، " لعنة كارما" 
حيث سيبدأ المخرج خيري بش�ارة تص�وي�ر 
المشاھد يوم األحد المقبل في إحدى الفيالت 

 .في منطقة اإلسكندرية
وتعاقد المخرج مع الممثيل�ن ن�ب�ي�ل ع�ي�س�ى، 
باسم الزارو، زكي فطين عبد الوھ�اب، آالء 
الشريف، سامح الصريطي وآخري�ن، ح�ي�ث 

 .قّرر تكثيف التصوير للحاق بموسم رمضان المقبل بسبب ضيق الوقت
وھذا المسلسل من تأليف عبير سليمان، سيناريو وح�وار مص�ط�ف�ى زاي�د، حس�ام ح�ل�م�ي 

 .ومحمد كمال حسن، إخراج خيري بشارة وإنتاج ممدوح شاھين
ويعد ھذا العمل التعاوَن الثاني بين ھيفاء وھبي وممدوح شاھين، بعد أن قدما مًعا مسل�س�ل 

 .خالل الموسم الرمضاني السابق" الحرباية"
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إف��ت��ت��ح��ت وزي��رة ال��ث��ق��اف��ة إي��ن��ا� 
عبدالدايم فاعلي�ات ال�دورة الس�اب�ع�ة 
م��ن م��ھ��رج��ان األقص��ر ل��ل��س��ي��ن��م��ا 
األفريقية، في حضور محافظ المدينة 

وشھدت ال�دورة ال�ح�ال�ي�ة .  محمد بدر
رعاية الرئيس المص�ري ع�ب�دال�ف�ت�اح 
السيسي وذلك لحرصه عل�ى ت�ع�م�ي�ق 
 .العالقات المصرية بالدول األفريقية

كما شھد حف�ل االف�ت�ت�اح ك�وك�ب�ة م�ن 
نجوم الفن، منھم كندة علوش، غادة عادل، منى زكي، ليلى ع�ل�وي، م�دح�ت ال�ع�دل، درة، 

 .إلھام شاھين، آسر ياسين، ھالة صدقي، طارق عبدالعزيز، تامر حبيب، صبري فواز
، فقرتھا بحفل االفتتاح، المق�ام ف�ي م�ع�ب�د ح�ت�ش�ب�س�وت، ب�أغ�ن�ي�ة "بالك تيما"افتتحت فرقة 

 ."بحار"
ف�خ�ورون ج�دا ب�أن�ن�ا م�وج�ودون م�ع : " فور انتھاء األغنية، قال الفنان أمير ص�الح ال�دي�ن

أجدادنا والختيارنا إلحياء الحفل، والذي يع�ت�ب�ره اخ�ت�ي�ارا م�ن�اس�ب�ا ألن ش�ك�ل�ن�ا ف�رع�ون�ي 
 ."يا بيبان يا عالية"، "أنا عندي سر"، وبعدھا قامت الفرقة بغناء "أفريقي

وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من نجوم الفن المصري أمثال غ�ادة ع�ادل وال�ف�ن�ان ال�ق�دي�ر 
 .جميل راتب
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للعام ال�ث�ال�ث ع�ل�ى ال�تّ�وال�ي ان�ط�ل�ق 
" ال��م�ن ال�ج�م�ي�ل اواردز" مھرجان 

ليكّرم باقة من النجوم والمبدعين م�ن 
 .لبنان والوطن العربي

ال��م��ھ��رج��ان ال��ذي ي��ت��رأس��ه ال��ج��راح 
التجميلي الدكتور ھراتش سغب�زري�ان، 
كان ملفتاً من حيثيات كثيرة ھذا ال�ع�ام 
سواء من الحضور الكبي�ر ال�الف�ت أو 
ت��ك��ري��م ال��ن��ج��وم ال��ذي��ن ق��دم��وا ط��وال 
حياتھم أروع االب�داع�ات ال�ى ج�ان�ب 
فقرة الخال�دون ال�ت�ي ك�رم�ت ال�ن�ج�وم 

الذي�ن رح�ل�وا ع�ن ع�ال�م�ن�ا ھ�ذا ال�ع�ام، ام�ا 
المفاجأة االبرز فكانت تكريم الملحن ال�ك�ب�ي�ر 
محمد سلطان في منزل�ه ب�ال�ق�اھ�رة م�ن ق�ب�ل 

 .رئيس المھرجان
الحفل تم افتتاحه بوصلة استعراضية راقصة 

" ي��ا ص��ب��اب��ي��ن الش��اي" ع��ل��ى ان��غ��ام أغ��ن��ي��ة 
للمطربة طروب ال�ت�ي ت�م ت�ك�ري�م�ھ�ا ل�ل�م�رة 

ك�ون�ھ�ا ك�رم�ت ف�ي ( الثانية كملحنة وممث�ل�ة 
واعتلت )  الدورة االولى عن مسيرتھا الغنائية

المسرح وتسلمت ال�ج�ائ�زة بس�ع�ادة ك�ب�ي�رة، 
لتتوالى بعدھا التك�ري�م�ات ل�ك�ل م�ن م�روان 

وھ�ن�د "  س�ي�ف ال�ع�دا" محفوظ الذي غن�ى ي�ا 

طاھر التي ألقت كلمة مؤثرة، ووفاء ط�رب�ي�ة 
التي شكرت رئيس المھرجان على ت�ك�ري�م�ه 
لھا، الملحن الدكتور حلمي بكر الذي اكد ان�ه 
مستمر بتصديه للف�ن ال�ھ�اب�ط، ال�ن�ج�م حس�ن 
ي��وس��ف ال��ذي ع��ب��ر ع��ن س��ع��ادت��ه ب��وج��وده 
ببيروت بلد الجمال واالب�داع وف�ي�روز ال�ت�ي 
يعشق صوتھا وسلمه الجائزة ابنه النجم عمر 
حسن يوسف، وامال رمزي الت�ي اس�ت�اع�دت 
ذكراياتھا بلبنان ومن انھا س�ع�ي�دة ب�ال�ت�ك�ري�م 
وبلمسات الدكتور ھراتش على وج�ھ�ھ�ا ق�ب�ل 
صعودھا المسرح، والنجمة رانيا فريد شوقي 
التي قالت إنَّه ال�ت�ك�ري�م األول ل�وال�دھ�ا ب�ع�د 

رحيله وب�ك�ت ب�ت�أث�ر واض�ح، ال�ن�ج�م 
محمود الجندي الذي ألقى اغنية ل�ف�ن�ان 
الشعب سيد درويش، والن�ج�م�ة ن�ب�ي�ل�ة 
عبي�د ال�ت�ي ك�ان�ت مش�رق�ة وتس�ل�م�ت 
ال���ج���ائ���زة م���ن ال���دك���ت���ور ھ���رات���ش 
واالعالمية مھى سلمى، الفنان محمود 
قابيل الذي شك�ر ال�م�ھ�رج�ان م�ن ك�ل 
قلبه، ومن تونس لطفي بوش�ن�اق ال�ذي 
الذي قبل الجائزة ووضعھا على رأسه 
ليھديه على الفور الفنان ج�ورج ودي�ع 
الصافي عود والده ال�م�ط�رب ال�ك�ب�ي�ر 
ال��راح��ل ودي��ع الص��اف��ي، وم��ن س��وري���ا 
أنطوانيت نجيب التي اھدت بدورھا جائزت�ھ�ا 
لبل�دھ�ا س�وري�ا، االع�الم�ي�ة س�ع�اد ق�ارووط 
العشي، الفنان القدير عمر ميقاتي، المايسترو 
احسان المنذر وكان مفاجأة له كونه من لجن�ة 
الزمن الجميل، وكانت مسك الختام المط�رب�ة 

دق ب�واب ال�ن�اس " ھيام يون�س ال�ت�ي غ�ن�ت 
 .كلھا، ضمن لوحه استعراضية مميزة

المھرجان لم ي�ك�ت�ف ف�ق�ط ب�ت�س�ل�ي�م ال�ج�ائ�زة 
للمكرمين بل قدم لنجوم لبنان تأمينات صحية 

ل��ل��ط��ب��اب��ة "  cumberlend" م��ن ش��رك��ة 
 .واستشفاء وحوادث السير
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م��ن "  الص�وت وب��" م�� ن�ھ�اي�ة م�رح��ل�ة 
أم ب�ي " ع�ل�ى ��ا��ة "  ذا فوي��" برنامج 

األسبوع الماضي ودنو ال�م�ت�أھ�ل�ي�ن "  ١سي
من المرحلة التالية، مرحلة المواجھة، ب�ات 
باإلمكان رصد معالم البرن�ام�ج ف�ي نس�خ�ت�ه 

 . الرابعة
ولعل أكثر م�ا ي�ل�ف�ت االن�ت�ب�اه ھ�ذا ال�م�وس�م 
التنوع الملحوظ في جنسيات المشاركين وفي 
األلوان الغنائية كالنوبي والسوداني والكردي 
واألندلسي والراي وحتى األوب�رال�ي، فض�الً 

ف��م��ث��الً ق��دم��ت .  ع��ن اإلن��ك��ل��ي��زي وال��ف��رنس��ي
مشاركة كردية لبنانية مواالً غنائياً بال�ك�ردي�ة 
لتتبعه بأغنية عربية، وھذا ب�ح�د ذات�ه ت�ط�ور 
نوعي بالغ األھمية في الب�رن�ام�ج ك�ي ي�ع�ب�ر 
عن أل�وان ق�وس ال�ق�زح ال�ف�ن�ي وب�م�خ�ت�ل�ف 
اللغات والھويات الثقافية والفني�ة ف�ي الش�رق 

ف�ل�ئ�ن س�ادت أل�وان .  األوسط وشمال افريقي�ا
غنائية طاغية ولھجات دارجة ب�ع�ي�ن�ھ�ا م�ث�ل 
الخليجية والشامية والمصرية والعراقية طيلة 

" ذا ف��وي��س" ال��م��واس��م الس��اب��ق��ة، ل��ي��س ف��ي 
وحسب بل في معظم البرامج المشابھ�ة، ف�ق�د 

كان ذلك مثار نقد جدي لجھة إھمال م�دارس 
وألوان غنائية وفنية بأكملھا في حي�ن ت�ك�ت�ن�ز 
ھذه المنطقة من العالم موزاييك م�ن ال�ل�غ�ات 
واللھجات والفنون وطرائق الغن�اء وھ�وي�ات�ه 
المتعددة ومن المھم اإلحاطة بجلھا إن لم يكن 

 .كلھا
ال بل إن مھم�ة ال�ب�رن�ام�ج ت�ك�م�ن ف�ي ن�ب�ش 
األلوان المستترة أو غير الدارجة وإظھ�ارھ�ا 
بما يساھم في إغناء المشھ�د ال�ف�ن�ي ال�غ�ن�ائ�ي 
والطربي وينزع عنه خطر التقوقع والدوران 
ح��ول ذات��ه واالرت��ھ��ان ل��ج��دل��ي��ة ال��م��رك��ز 
واألطراف لجھة أن ثم�ة م�راك�ز وح�واض�ر 
فنية وثقافية وما تبقى ھوامش، ف�ي ح�ي�ن أن 
الھوامش عادة م�ا ت�ك�ت�ن�ز ط�اق�ات وق�درات 

كما أن من شأن ال�ت�ن�وي�ع ف�ي .  دفينة ومكبوتة
ھامش البلدان واألن�م�اط ال�ف�ن�ي�ة ال�م�ش�ارك�ة 
توسيع قاعدة البرنامج الجماھيرية اذ ال ش�ك 
في أن وجود متنافسين من م�خ�ت�ل�ف ال�ب�ل�دان 
واألمصار يساھم في رواج ال�ب�رن�ام�ج أك�ث�ر 

 .فأكثر
صحيح أن الفن ال حدود له وأن الفن للفن ھو 
مبدأ وقيمة إبداعية عل�ي�ا ب�ح�د ذات�ھ�ا، ول�ك�ن 
نحن في النھاية نتحدث عن ب�رن�ام�ج ت�ن�اف�س 
فني تتداخل فيه حسابات فن�ي�ة وإب�داع�ي�ة م�ع 
أخرى تجارية وربحية وجھوية أيضاً ما يثير 
ال��ح��س��اس��ي��ات وال��م��ن��افس��ات ع��ل��ى الص��ع��ي��د 
السياسي والثقافي حتى، ل�درج�ة أن�ه أح�ي�ان�اً 
عندما يخرج متسابق ما من بلد بع�ي�ن�ه ت�ث�ور 
. فيه ثائرة الرأي العام والص�ح�اف�ة واإلع�الم

وف��ي ب��ع��� ال��ح��االت ي��ت��ط��ور األم��ر ال��ى 

تراشقات وتالسنات سياسية وديبلوماسية بين 
الدول التي يتحدر م�ن�ھ�ا ال�م�ت�س�اب�ق�ون ع�ل�ى 
. خ��ل��ف��ي��ة خ��روج م��ت��س��اب��ق م��ا ون��ج��اح آخ��ر

فالمتسابق والحال ھ�ذه ي�ن�ظ�ر ال�ي�ه كس�ف�ي�ر 
لبالده وكممثل لفنھا وثقافتھا، وھ�ك�ذا ف�ك�ل�م�ا 
توسعت دائرة االشتراك وتنوعت ساھ�م ذل�ك 
في تعزيز رسالة برامج كھذه تعنى ب�ت�ط�وي�ر 

 .الثقافة والذائقة الفنيتين واالرتقاء بھما
لكن، لكونھا برامج ت�ل�ف�زي�ون�ي�ة ج�م�اھ�ي�ري�ة 
واسعة االنتشار وتعتمد ع�ل�ى ل�ج�ان ت�ح�ك�ي�م 
وتصويت مش�اھ�دي�ن، ف�إن�ھ�ا ت�غ�دو ع�رض�ة 
لتداخل جملة عوامل واعتبارات عند تقويمھ�ا 
والنظر اليھا قد ال يمت بعضھ�ا ل�ل�ف�ن أص�الً 

وعموماً فمن الط�ب�ي�ع�ي أن ت�ت�ع�رض .  بصلة
ھذه الفئة من البرامج النتقادات م�وض�وع�ي�ة 
وبناءة وكذا النتقادات مزاجية وك�ي�دي�ة وھ�و 
ما يحسب لھا، كونھا بإثارة ك�ل ھ�ذا ال�ج�دل 
والنقاش واالختالف، انما تحرك المياه الفني�ة 
ال��راك��دة وت��ف��ت��ح آف��اق ال��ت��ج��رب��ة وال��خ��ط��أ 

 .والتصحيح والترشيد
أضف الى ذلك أن لجنة التحكيم، وھ�ي تض�م 
ً ك��ب��اراً ل��دي��ھ��م م��الي��ي��ن ال��م��ع��ج��ب��ي��ن  ن��ج��وم��ا
والمتابعين، يمكن الغمز من قناة تھميشھا كي 
ال نقول استبعادھا نجوماً وفنانين من من�اط�ق 
ً أو  ً س�ودان�ي�ا بعينھا، فمثالً لماذا ال نرى فن�ان�ا
يمنياً بما يضمن التن�وع وال�ت�ج�دد ف�ي ل�ج�ن�ة 
التحكيم أيضاً وليس فقط في المشاركين وف�ي 
األلوان واألنماط الغنائية والفنية المع�روض�ة 

الذي يب�ق�ى ب�ع�د ك�ل »  ذا فويس« على خشبة 
  .حساب تحفة برامجية فنية
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حيا الثنائي العال�م�ي دي�ب�ورا ف�وي�ت أ
وبشارة مفّرج، حفالً أوبرالياً م�م�ي��اً 
على مس�رح قص�ر اإلم�ارات، ال��ي 
يستضيف فعاليات البرنامج الرئيسي 

، ح�ي�ث ٢٠١٨لمھ�رج�ان أب�و��ب�ي 
قدما عرضھما ال�ع�رب�ي األول ال��ي 
جّسد معاني التبادل ال�ث�ق�اف�ي وح�ّول 
األوب��را إل��ى ل�����ة ع��ال��م��ي��ة ت���خ��ر 

 .بالتعابير والعواطف
تعتبر مغني�ة الس�وب�ران�و األم�ري�ك�ي�ة 

الشھيرة ديبورا فويت واحدة من أھم الشخصيات الموسيقية في عالم األوبرار، حيث ق�دم�ت 
ووص�والً »  سال�وم�ي« عروضاً مذھلة أدت فيھا أشھر األدوار األوبرالية األلمانية، بدءاً من 

 .وھي تعشق أداء األغاني. »إيزولدي«إلى 
ويعتبر مغني التينور اللبناني بشارة مفّرج أحد المغنين القالئل الذين دخ�ل�وا م�ج�ال ال�غ�ن�اء 

وخالل مسيرته الحافلة، تلقى العديد من الدروس على يد الم�ايس�ت�را .  األوبرالي خارج لبنان
ميكاييال مينغيراس في فرنسا، وسيمون أاليمو في باليرم�و، وال�م�ايس�ت�را ف�ي�ت�وري�ا أالي�م�و 

  .وسيلفانا فيرارو في روما، وتألق مفّرج على أھم المسارح العالمية
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برنام�ج زك�ي ن�اص�ي�ف ل�ل�م�وس�ي�ق�ى ف�ي ال�ج�ام�ع�ة " أصدر 
، بيانا في ذكرى الفنان ال�راح�ل، ج�ا� " األميركية في بيروت

 :فيه
في الذك�رى ال�راب�ع�ة عش�ر ل�رح�ي�ل ال�م�ب�دع ال�ف�ن�ان زك�ي " 

ناصيف، يھم برنامج زكي ناصيف للموس�ي�ق�ى ف�ي ال�ج�ام�ع�ة 
تذكير ال�ج�م�ھ�ور بش�ك�ل ع�ام  (AUB) األميركية في بيروت

والعاملين في ال�وس�ط ال�ف�ن�ي واالع�الم�ي واالع�الن�ي بش�ك�ل 
خاص، بأنه منذ تأسيس البرنامج في الجامعة االم�ي�رك�ي�ة ف�ي 

وحتى اليوم، نج�ح ف�ي ال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى  ٢٠٠٤بيروت عام 
ف�ي "  مكتبة ي�اف�ت ال�ت�ذك�اري�ة" عمل موسيقي للفنان زكي ناصيف تمت أرشفتھا في  ١١٠٠

، م�ن ق�ب�ل ورث�ة ال�ف�ن�ان زك�ي ٢٠٠٨الجامعة االميركية في بيروت، والتي تم وھبھا عام 
 .ناصيف الى الجامعة االميركية في بيروت، التي أصبحت صاحبة الحقوق المعنوية عليھا

وقد تال ھذه الھبة توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة االميركية في بيروت وشركة ال�م�ؤل�ف�ي�ن 
لتسجيل وحماية كل أعمال الفنان زكي ناص�ي�ف   SACEM والملحنين وناشري الموسيقي

 .االدبية والموسيقية
درس .  ٢٠٠٤آذار  ١١، وت�وف�ي ف�ي ١٩١٦ولد زكي ناصيف في الثالث من شھر تموز 

 في المعھد الموسيقي للجماعة االميركية في بيروت  ١٩٤١و ١٩٣٦الموسيقى بين عامي 
 .)١٩٤٩ـ١٩٢٩(

إن زكي ناصيف ھو من كبار الملحنين في تاريخ لبنان، وقد ساھم بشكل فعال في الن�ھ�ض�ة 
 .الثقافية لبلد ناشئ في وسط القرن العشرين

إن التراث الثقافي الغني الذي تركه المبدع زكي ناص�ي�ف وال�ذي ت�م ح�ف�ظ�ه بش�ك�ل ف�ع�ال 
ومحترف لدى الجامعة االميركية في بيروت، جعل من برنامج زكي ناصي�ف ل�ل�م�وس�ي�ق�ى 
مرجعا أساسيا للعاملين في الوسط الفني واالعالمي وللباحثين، في سعيھم ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى 

  ."معلومات دقيقة وشاملة عن الفنان زكي ناصيف وعن إنتاجه الغزير

م�اج�دة ال�روم�ي  وّجھت الف�ن�ان�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة
رسال�ة خ�اص�ة ل�ل�م�ص�ري�ي�ن ول�ج�م�ھ�ورھ�ا 
العربي من خالل افتتاح الدورة السابعة م�ن 
فعاليات مھرجان األقصر السينمائ�ي ال�م�ق�ام 

 .بمدينة األقصر
جاءت الرسال�ة ف�ي ب�داي�ة ت�ق�دي�م ك�ل�م�ة ف�ي 

س��ن��وات ع��ل��ى رح��ي��ل  ١٠ذك��رى م��رور 
المخرج الكبير يوسف شاھين، حيث رفضت 

الرومي المجيء لألقصر ألن�ھ�ا غ�ي�ر ق�ادرة 
نفسياً على مشاھدة النسخة المرممة من ف�ي�ل�م 

  .للمخرج شاھين" عودة االبن الضال"
وذكرت ال�روم�ي ف�ي رس�ال�ت�ھ�ا ال�م�ص�ورة 
بالفيديو إن المخرج الك�ب�ي�ر ي�وس�ف ش�اھ�ي�ن 
كانت لديه رؤية مستقبلية، وقدرة على ق�راءة 
األحداث التي وقعت في العالم العربي، ح�ت�ى 

 .تصبح األطراف ضد بعضھا
تحكي كل ذلك ح�ت�ى تش�ھ�د " ولفتت إلى أنھا 

لنبوغ المخرج القدير يوسف شاھين وإبداع�ه 
وقراءته ال�م�ذھ�ل�ة ل�م�ج�ري�ات األم�ور ال�ت�ي 
صارت فيما بعد، ووقتھا لم يكن يفكر شاھين 
في مصر فقط، ولكن في الذي يعيشه الش�رق 
بأكمله، وكان دائم الت�ف�ك�ي�ر ف�ي ال�م�ؤام�رات 
واللعبة السياسية التي ي�ت�م ت�ط�ب�ي�ق�ھ�ا ع�ل�ي�ن�ا 

ك��ع��رب، والس��ي��ن��اري��وات ال��ج��ھ��ن��م��ي��ة ع��ل��ى 
فلسطين ولبنان والعراق وال�ك�وي�ت وك�ل م�ا 
واجھه بعد ذلك عالمنا الع�رب�ي وص�والً ل�م�ا 
تواجھه سوريا واليمن ال�ي�وم، ول�أل�س�ف ھ�م 
". ي��ري��دون ت��ك��راره م��راراً وع��دم ت��وق��ف��ه

المطلوب دائماً وفق قوانين اللعبة : "وأضافت
السياسية الدولية أن ينقسم العرب إلى فريقي�ن 
أحدھما قات�ل وا�خ�ر ي�ق�ت�ل، وم�ن يض�ع�ف 
ي�ع�م�ل�ون ع�ل�ى ت�ق�وي��ت�ه وم�ن ي�ن�ع�م ب�ال�ق��وة 
يضعفوه، ألن االستنزاف والخراب يجب أن 

 ."يستمرا من دون توقف
الغرب دائماً عيونه ت�ط�م�ع ف�ي " وذكرت أن 

ثروات وخيرات األرض العربية، وأن يكون 
االزدھار فيھا ممنوعاً، وھذا ما ف�ھ�م�ت�ه ب�ع�د 

 ."مرور كل ھذه السنوات على حرب لبنان

^ãi^éu<»<íŞ×Æ<Ò_<àÂ<ÌÓi<ëæ^ß£]<ì^éÚ<
كشفت الفنانة السورية ميادة الحناوي عن أكبر غلطة لھا في حياتھا، وعن األسباب التي أدت إلى منعھا 

 .عاما وترحيلھا إلى لبنان ومنھا إلى دمشق ١٣من دخول مصر لـ
المصرية، إنھا لو كانت لھا القدرة على تغيير ما حدث ف�ي "  صدى البلد" وقالت الحناوي في لقاء على قناة 

 ."زواجي كان غلطة كبيرة"حياتھا الختارت عدم الزواج، مضيفة أن 
وأشارت إلى أن اختيارھا في الزواج كان في غير محله وأن زواجھا كان زواج تسرع، إال أنھا أكدت أنھا 

 .غير نادمة على عدم إنجابھا ألنھا كانت صاحبة ھذا القرار، حيث إنھا تعتبر أبناء شقيقھا بمثابه أوالدھا
 ."غيرة الستات وأتعبني ھذا كثيرا" وفيما يخص ترحيلھا عن مصر، قالت الحناوي إن السبب وراء ترحيلھا كان

وعن التفاصيل، قالت إن ضابطين قدما إلى منزلھا الصطحابھا إلى إدارة الھجرة والجوازات، وقالوا ل�ھ�ا إن م�دي�ر ال�ھ�ج�رة وال�ج�وازات 
 نعتيطلب لقاءھا، وأكدا لھا أنه سيتم ترحيلھا إلى لبنان دون الكشف عن األسباب، الفته إلى أنھا غادرت مطار القاھرة في اليوم التالي، وم

  .عاما من دخول مصر ١٣برا وبحرا وجوا ولـ 
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ي��ت���زاي���د ال���ح���دي���ث ع���ن 
مواجھ�ة ش�رس�ة ت�ن�ت���ر 
العاصمة، وبش�ك�ل خ�ا� 

ب���ي���روت ال���ث���ان���ي���ة  ف���ي
ب��االض��اف��ة ال��ى الئ��ح��ت��ي 
الس��ل��ط��ة، وأرب��ع ل��وائ��ح 

تتحض�ر "  قوى التغيير" لـ
ل����خ����وض ال����م����ع����رك����ة 
االنتخابي�ة، واح�دة م�ن�ھ�ا 

، وثالث ما زالت قيد التشكيل، أعلنت اليوم حم�ل�ة " صوت الناس" فقط ُشِكلَت وھي الئحة 
ش�ك�ل ن�واة "  وطن�ي" ان تحالف "  النھار" وعلمت .  الئحتھا غير المكتملة"  كلنا بيروت"

 .الئحته ليرتفع بذلك العدد الى ست لوائح في مواجھة الئحتي السلطة
بيروت زقاق البالط، المزرعة، ال�م�ص�ي�ط�ب�ة،  الدائرة التي تضم أحياء دار المريسة، رأس

 ١١وت�ت�أل�ف ال�الئ�ح�ة ف�ي�ھ�ا م�ن .  ميناء الحصن، الباشورة والمرفأ، ھي من أكبر ال�داوئ�ر
 ً حملتھا االنتخابية في دائرة بيروت الثانية في ل�ق�اء ع�ق�د "  كلنا بيروت" وقد أطلقت .  مرشحا

في رأس بيروت، وتضمن اللقاء اعالن الئحة غ�ي�ر م�ك�ت�م�ل�ة م�ن "  سبورتينغ" في نادي الـ
نھاد ضومط، حسن فيصل سنو، زينة مجدالني، ناجي ق�دي�ح، م�روان :  ـسبعة مرشحين ھم

فست�ض�م ب�ح�س�ب م�ع�ل�وم�ات "  وطني" أما نواة الئحة . الطيبي، ندين عيتاني وإبرھيم منيمة
بشار قوتلي، فاطمة حمصاني، نايلة جعجع، داني موسى، جورج شق�ي�ر، :  كال من"  النھار" 

 ً   .ربيع شويري وأسعد ذبيان، وھي الئحة غير مقفلة سيقرر التحالف اسمھا الحقا
 .يتجھان نحو توحيد الالئحتين" كلنا بيروت"و" تحالف وطني"ان " النھار"وفي معلومات 

ب���س��م أب��ن��اء ط��راب��ل��س والض��ن��ي��ة 
والم�ن�ي�ة الش�رف�اء أع�ل�ن ال�رئ�ي�س 

، ال�ت�ي الئ�ح�ة ال�ع�زم نجيب ميق�ات�ي
ع�ل�ي دوري�ش ع�ن :  ضمت كالً م�ن

المقعد العلوي في طرابلس، ال�ن�ائ�ب 
كاظم الخير عن الم�ع�ق�د الس�ن�ي ف�ي 
المنيه، الدكتورة ميرفت ال�ھ�وز ع�ن 
المعقد السن�ي ف�ي ط�راب�ل�س، ن�ق�وال 
ن���ح���اس ع���ن ال���م���ق���ع���د ال���روم 
االورثوذكس في طرابلس، ال�دك�ت�ور 
محمد الفاضل عن المقعد السن�ي ف�ي 

الضنية، الدكتور جھاد ي�وس�ف ع�ن ال�م�ق�ع�د 
السني في الضنية، الدكتور رشيد المقدم ع�ن 
المقعد السني في طرابلس، محمد نديم الجسر 
عن المقعد السني في طرابس، االستاذ توفيق 
سلط�ان ع�ن ال�م�ق�ع�د الس�ن�ي ف�ي ط�راب�س، 
الدكتور جان عبيد عن المقعد ال�م�ارون�ي ف�ي 

طرابلس، الرئيس نجيب ميقاتي عن ال�م�ق�ع�د 
 .السني في طرابلس

وفي كلمة إع�الن ال�الئ�ح�ة، أع�ل�ن ال�رئ�ي�س 
أن�ن�ا ن�ق�ف أم�ام�ك�م ل�ن�ع�ل�ن خ�وض " ميقاتي 

االنتخابات النيابية آملين أن نحظى ب�ت�أي�ي�دك�م 
أن نصل إل�ى " ن أمله في ’ ، وأعرب " وثقتكم

كتلة نيابية تعكس تطلعاتك�م وت�ح�ق�ق 
ھي "  العزم" ، وأّكد أّن الئحة " آمالكم

، مش�دداً ع�ل�ى أن " صوت كل الناس
ط��راب��ل��س ل��ن ت��رض��ى ب��ظ��ل��م أو " 

تھميش وما يح�ق ل�غ�ي�رن�ا ي�ج�ب أن 
 ".يحق لنا
طرابلس ألھلھا ونحن أھ�ل�ھ�ا : " وقال

تألّفت بع�ن�اي�ة ودق�ة "  العزم" والئحة 
كي تجمع الع�زم وال�ق�درة واإلل�ت�زام 
ً ف��ي م��ج��ال ال��خ��دم��ات  خص��وص��ا
العامة، حاولنا كثيراً وح�ق�ق�ن�ا قس�م�اً 
لكن ال أحد يتناسى جوالت ال�ع�ن�ف ال�ت�ي ت�ّم 
افتعالھا لعرقلة العمل الحكومي ألّن ال�ب�ع�� 

ووع�د ".  الس�ط�ل�ة ل�ن�ا" ال يعمل إاّل وفق مبدأ 
بأننا سنتقّدم بقوانين م�ن أج�ل ت�ع�زي�ز دور " 

القضاء لحمايته م�ن ال�ت�س�ي�ي�س ألنّ�ن�ا ن�ؤم�ن 
  ".بدولة القانون
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ح�زب "بعد أخذ ورد واختالف على مرشح المقعد الماروني، ولدت الئحة 

وع�ل�ى م�درج م�ع�ب�د "  ج�وب�ي�ت�ر" وحلفائه رسميا بين اعمدة ھيكل "  هللا
حيث التقطت الص�ورة ال�ت�ذك�اري�ة ج�ري�ا ع�ل�ى ( باخوس في قلعة بعلبك، 

، بعد مخاض عس�ي�ر وم�ح�اوالت ح�ث�ي�ث�ة ) العادة عند كل استحقاق نيابي
لتجنب ثغرة بالمقعد الماروني، لتكون الالئحة االولى التي تعلن في دائ�رة 

، حيث انعكست تعقيدات القانون االنتخابي )الھرمل -بعلبك (البقاع الثالثة 
الجديد تمّھالً لدى القوى السياسية في اإلعالن عن تحالفاتھا ول�وائ�ح�ھ�ا، 

 .الى جانب انسحاب العديد من المرشحين المستقلين في االيام االخيرة
التي أعلن عنھا الوزير حس�ي�ن ال�ح�اج حس�ن، "  األمل والوفاء" ھي الئحة 

والتي تضم إلى جانبه كما بات معروفاً، وزير ال�زراع�ة غ�ازي زع�ي�ت�ر، 
النائب علي المقداد، اللواء جميل أمين السيد، إبرھيم الموسوي وإيھاب حمادة عن المقاعد الشيعية الستة، ال�ن�ائ�ب ال�ول�ي�د س�ك�ري�ة وي�ون�س 

 .الرفاعي عن المقعدين السنيين، النائب إميل رحمة عن المقعد الماروني، والوزير السابق ألبر منصور عن المقعد الكاثوليكي
الذين واجھوا االحتالل والعدوان اإلسرائي�ل�ي وتص�دوا ل��رھ�اب " وبعد أن وجه الحاج حسن التحية الى شھداء الجيش والشعب والمقاومة 

 ١٩٩٢الھرمل على مستوى البنية التحتية، إضافة الى ما انف�ق م�ا ب�ي�ن ع�ام�ي  -انجازات شھدتھا محافظة بعلبك "، تحدث عن "التكفيري
 ."٢٠١٧و ٢٠٠٩مليون دوالر على مشاريع متنوعة بين عامي  ٨٧٠، إضافة الى انفاق ٢٠٠٩و
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الئحت�ھ�م�ا "  الكتائب"و" القوات اللبنانية"أعلن حزبا 

" زح�ل�ة قض�ي�ت�ن�ا" المشتركة في زحلة تحت ع�ن�وان 
 :والتي تضمنت األسماء التالية

عن مقعد الروم الك�اث�ول�ي�ك ج�ورج "  القوات"مرشح  –
 عقيص

 عن المقعد الماروني ايلي ماروني" الكتائب"مرشح  –
 المرشح عن مقعد الروم الكاثوليك ميشال ايلي فتوش –
 .المرشح عن المقعد السني محمد علي أحمد بيدر –
المرشح عن مقعد الروم األرث�وذك�س ق�ي�ص�ر ن�ع�ي�م   –

 .رزق المعلوف
 .المرشح عن المقعد الشيعي عامر محمد الصبوري –
المرشح عن م�ق�ع�د األرم�ن األرث�وذك�س ب�وغ�و�   –

 .كورديان
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إكتملت الئحة قوى الثامن م�ن 
آذار غير المكتم�ل�ة ف�ي دائ�رة 
بيروت الثانية ب�ع�د ح�ّل أزم�ة 
إع��ت��راض رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س 
النيابي نبيه بّري ع�ل�ى وج�ود 

ال�ت�ي�ار ال�وط�ن�ي " مرشح من 
على الالئحة، وتج�اوب "  الحرّ 

الس��وري ال��ق��وم��ي " ال��ح��زب 
في مسألة سح�ب "  اإلجتماعي

 .مرشحه عن المقعد اإلنجيلي
ويرأس الالئحة مرشح جمع�ي�ة 

أل�ف  ١٥المشاريع عدنان الطرابلسي، الذي تتحدث ماكينته اإلنتخابية عن إمتالكه أكثر من 
 .صوت في ھذه الدائرة، األمر الذي يضمن له الفوز

وقد تركت الالئحة المقعد األرثوذكسي فارغاً مراعاة للمرشح عن ھ�ذا ال�م�ق�ع�د ف�ي الئ�ح�ة 
 .أخرى عمر نجاح واكيم، كذلك فعلت مع المقعد الدرزي لمراعاة النائب وليد جنبالط

مرشحين، إثنين عن المق�ع�د  ٤وتشير مصادر مطلعة إلى أن ھذه الالئحة تطمح إلى إيصال 
الشيعي ومرشح عن أحد المقاعد السنية، إضافة إلى المرشح اإلن�ج�ي�ل�ي ال�ق�س�س�ي�س إدك�ار 

 ").التيار الوطني الحرّ "مرشح (طرابلسي 
أن طرابلسي حصل على إذن من رئي�س ال�م�ج�م�ع األع�ل�ى ل�ل�ط�ائ�ف�ة : " وتضيف المصادر

اإلنجيلية في سوريا ولبنان القس سليم صھيون، قبل تقديم ت�رش�ي�ح�ه، ك�م�ا إرت�ب�ط إص�رار 
الت�غ�ي�ي�ر " في المئة للوائح  ٧٥على ھذا المقعد بتصويت اإلنجيليين في لبنان بنسبة "  التيار" 

 ".٢٠٠٩عام " واإلصالح
على رغم أنه لن يخوض المعركة اإلنتخابية " السوري القومي"وتؤكد المصادر أن الحزب 

ترشيحاً في ھذه الدائرة، غير أنه لن يقاطع اإلن�ت�خ�اب�ات تص�وي�ت�اً، إذ إن س�ح�ب ال�م�رش�ح 
القومي وتبني المرشح العوني حصل بالتوافق بين جميع القوى السياسية ال�ف�اع�ل�ة ف�ي ھ�ذه 

 .الدائرة
 :وتتألف الالئحة من األسماء التالية

 )جمعية المشاريع اإلسالمية(عدنان طرابلسي عن المقعد السني  •
 السابق عن المقعد السني" النجمة"عمر غندور رئيس نادي  •
 محمد بعاصيري عن المقعد السني •
 ")أمل"حركة (محمد خواجة عن المقعد الشيعي  •
 ")حزب هللا("أمين شري عن المقد الشيعي  •
 ")التيار الوطني الحرّ ("إدكار طرابلسي عن المقعد اإلنجيلي  •
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اعتبر تيمور جنبالط 
النياب�ة م�ح�ط�ة "ان 

انتخابية والعمل يبدأ 
، " ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات

اذا كنت ابن : " وقال
وليد جنبالط ال يعني 
ان�����ن�����ي زع�����ي�����م 
فالزعامة تحتاج الى 
جھد وعمل والب�ق�اء 
ال��ى ج��ان��ب ال��ن��اس 

 ".ومساعدتھم فالزعامة ھي خدمة الناس
كشف عن اس�م�اء "  LBCI" عبر "  كالم الناس" وفي حديث لبرنامج 

 :مرشحي الحزب التقدمي االشتراكي ھم
تيمور جنبالط، مروان حمادة، بالل ع�ب�دهللا، اي�ل�ي ع�ون ون�ع�م�ة   -

 .طعمة في دائرة الشوف
 .اكرم شھيب وھنري حلو في عاليه -

 .ھادي ابو الحسن في بعبدا -
 .فيصل الصايغ في بيروت -
 .البقاع الغربي –وائل ابو فاعور في راشيا  -

وأعلن عن التحالف مع القوات اللبنانية وتيار ال�م�س�ت�ق�ب�ل ف�ي دائ�رة 
عاليه، ودعم النائب انور الخليل في حاصبيا، والتوافق مع  –الشوف 

القوات اللبنانية في دائرة بعبدا والتحالف مع تيار المستقبل في دائ�رة 
 .بيروت الثانية

ال يزال في بدايته وي�ج�ب ان ن�ع�ط�ي�ه وق�ت | :  وعن رأيه بالعھد قال
على االقل الى ما بعد االنتخابات مع اني كنت اتمنى معالج�ة ب�ع�� 

 ".الملفات بسرعة كالنفايات والكھرباء
سالح حزب هللا ي�ب�ح�ث ع�ل�ى : " وعن موضوع السالح قال جنبالط

 ".طاولة الحوار بھدوء وانا مع مقاومة مسلحة وثقافية ايضا
واعلن ان زيارة سوريا غير واردة، م�ع�ت�ب�را ان بش�ار االس�د ق�ت�ل 
نصف شعبه والحرب ال تزال مستمرة، معتبرا ان م�ل�ف ال�ن�ازح�ي�ن 

ع�الق�ت�ن�ا م�ع " يجب مقاربته بشفافية اكبر وبدعم دولي اكبر، مضيفا 
 ".روسيا بدأت مع كمال جنبالط وستستمر معي
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تتواصل االتصاالت بين طابخي اللوائح االنتخابية بھدف بلورة التحالفات وإعالن الل�وائ�ح 
، وب�مكان�ه م�ن خ�الل�ه إيص�ال " حاصل عليه" وتأمين حاصل انتخابي يعتقد كل فريق أنه 

 .أكبر عدد من النواب في دائرة الشمال الثالثة إلى المجلس
ولھذا لم تكتمل الل�وائ�ح ب�ع�د، ول�م .  فتشكيل اللوائح مرتبط باألقضية ومرشحيھا والتحالفات

غير أنه بدأت تتضح في االقضية معالم المعركة االن�ت�خ�اب�ي�ة، .  تعلن بشكل رسمي أو نھائي
 .وصوالً إلى يوم اإلعالن

مرشحاً، وھي المرة األولى التي نشھد فيھا ھذا العدد من المرشحين،  ١٥في زغرتا يتنافس 
 .والكل يتحرك سعياً وراء حاصل ومقعد ومكان على الئحة

. وباستثناء الئحة المردة الثالثية المكتملة من طوني سليمان فرنجية واسطفان الدويھي وسليم كرم، فلم يتم اإلعالن بعد عن تحالفات أخ�رى
ً " ميشال معوض والنائب السابق جواد بولس ثنائي يبحث عن ثالث، قد يكون "  حركة االستقالل"غير أن ما ھو معلوم، فإن رئيس  " كتائ�ب�ي�ا

ً "أو   ."تيار وطني حر"أو " قواتيا

êÖ^ÛÖ]<¯¹]<»<°×ÏjŠ¹]æ<l]çÏÖ]<ívñ÷ <
" المستقلين  –القوات " أعلن تحالف 

، وذل�ك "  المتن ق�ل�ب ل�ب�ن�ان" الئحة 
في احتفال أقيم في من�ط�ق�ة زك�ري�ت، 
 :وجاءت األسماء على الشكل التالي

 ماجد أدي أبي اللمع-
 ميشال مكتّف-
 جيزيل ادورا عبده ھاشم-
 رازي وديع الحاج-
 شكري مكرزل-
 لينا سمير مخيبر-
 ارا كيونيان -
 جيسيكا عازار-
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ف��ي غ��م��رة اإلنش��غ��ال ب��االن��ت��خ��اب��ات 
النيابية والتحضير لمؤتمر سادر، عاد 
ملف السالح إلى الواج�ھ�ة ب�ق�وة ب�ع�د 

وما تحقق فيه من دعم  ٢مؤتمر روما 
. لألجھزة العسكرية واألمنية اللبن�ان�ي�ة

فانطلق الحديث مج�دداً ال�ى ض�رورة 
قيام الدولة والبحث في استراتيجية دفاعية تمھد لحصر السالح بيد الم�ؤس�س�ات واالل�ت�زام 

وبينما جاء بيان روما ليشدد على ضرورة التزام لبنان ح�ي�ال الس�الح .  بمبدأ النأي بالنفس
التزام بحث االستراتيجية الدفاعي�ة  الحريري والنأي بالنفس، فيما أكد رئيس الحكومة سعد

بعد االنتخابات النيابية، ھا ھو المجتمع الدولي يخطو مجدداً نحو التصعيد ويضغ�ط ع�ل�ى 
لبنان اللتزام النأي بالنفس مع دعوة االمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتي�ري�س، ال�ذي 

كل المجموعات والمواطنين اللبنانيين الى الكف عن التدخل في " شارك في مؤتمر روما، 
اش�ھ�ر ع�ن ل�ب�ن�ان ويس�ت�ھ�دف  ٣، وذلك في التقري�ر ال�ذي ي�ن�ش�ر ك�ل " النزاع السوري

 ."حزب هللا"خصوصاً 
 ١٥ووزعت على الدول الـ�"  وكالة الصحافة الفرنسية" وتشير وثيقة عرضت مقاطع منھا 

ان وج�ود أس�ل�ح�ة " االعضاء في مجلس االمن، في ضوء نقاش مقرر الثلثاء المقبل، إلى 
ً ل�ن " غير مشروعة بأيدي حزب هللا يثير قلقا جديا ، ما يعني أن لبنان س�ي�واج�ه ض�غ�وط�ا

تسعفه فيھا مقررات مؤتمر روما، خصوصاً وأن التقرير يشير الى أنه لم يحرز اي ت�ق�دم 
حيازة حزب هللا وم�ج�م�وع�ات أخ�رى أس�ل�ح�ة " في نزع أسلحة الجماعات المسلحة، وان 

خارج إطار الدولة ال يزال يحد من قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سي�ادت�ھ�ا وس�ل�ط�ت�ھ�ا 
 ."على أراضيھا كافة

كيف سيتعامل لبنان مع موضوع النأي بالنفس ونزع السالح؟ ال يظھر ان ھ�ن�اك ات�ج�اھ�اً 
على مستوى الدولة لنقاش ھذا الملف قبل االنتخابات النيابي�ة، إال أذا حص�ل�ت ت�ط�ورات 

ووفق مصادر س�ي�اس�ي�ة أن أي ت�ط�ورات .  تستدعي بحثاً جدياً في موضوع اإلستراتيجية
أمنية في الجنوب على سبيل المثال، خصوصاً اعتداء اس�رائ�ي�ل�ي م�ب�اغ�ت س�ي�ج�ع�ل ھ�ذا 

ح�زب " الموضوع في مرتبة خلفية، خصوصاً وأن لبنان الرسمي ال يزال يرى في سالح 
حاجة مقاومة ضد اسرائيل، وھو ما كان أعلنه رئيس الجمھورية العماد ميشال ع�ون "  هللا

وعليه وفق المصادر، لن يدعو عون الى أي ج�ل�س�ة ل�ب�ح�ث . سابقاً في باريس ونيويورك
أيار، لكنه س�ي�ع�ق�د اج�ت�م�اع�ات  ٦االستراتيجية الدفاعية، أقله قبل االنتخابات المقررة في 

عدة مع الرئيس الحريري ووزيري الدفاع والداخلية يعقوب الص�راف ون�ھ�اد ال�م�ش�ن�وق 
ليستكمل معھم بحث ما تم التوصل اليه في مؤتمر روما، وفي اللقاءات التي عق�دت ع�ل�ى 
ھامشه ليبني على الشيء مقتضاه، سواء في ما يتعلق باالستراتيجية الدفاعية التي يفترض 
مناقشتھا بعد االنتخابات من قبل الحكومة الجديدة، او في ما يعود لتع�زي�ز س�ي�اس�ة ال�ن�أي 

 .بالنفس التي يلتزمھا لبنان
لكن الشق الخطير في كالم األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتي�ري�س، وف�ق ت�ق�ري�ره 

، " ضعيفة" ، وصفه الدولة اللبنانية بأنھا ٢٠١٨الى شباط  ٢٠١٧الممتد من تشرين الثاني 
على رغم تأكيده القلق الستمرار تحليق الطيران االسرائيلي في االجواء الل�ب�ن�ان�ي�ة بش�ك�ل 

وھذا الكالم ي�ت�ن�اق�ض م�ع .  شبه يومي في خرق للقرارات الدولية وانتھاك للسيادة اللبنانية
أجواء مؤتمر روما، على رغم التشديد على االستراتيجية الدفاعية، لكنه ف�ي ال�م�ق�اب�ل ق�د 

وفي ھ�ذا .  يفتح على احتماالت أال يستفيد لبنان فعالً من دعم قوي إال بشروط نزع السالح
ال�ي�د "  ح�زب هللا" األمر ال تبدو األمور سھلة أو مبسط�ة، وف�ق ال�م�ص�ادر، ط�ال�م�ا أن لـ�

 ٦الطولى في السياسة اللبنانية الرسمية، وھو سيكون أقوى وفق الحسابات االنتخابية بع�د 
أيار المقبل، خصوصاً أيضاً انه أعلن على لسان أمينه العام السيد حسن نصرهللا بقاؤه ف�ي 

 .سوريا جزءاً من معركة النظام، ولن ينسحب منھا اال عند استبباب األمور لمصلحته
ال يعني ذلك وفق المصادر أن الدول المشاركة في مؤتمر روما لن تلتزم دعم ل�ب�ن�ان، إال 
أن ھذا الدعم سيبقى متواضعاً انطالقاً من الحفاظ على است�ق�رار ال�ب�ل�د، وع�دم ت�ع�ريض�ه 

ولذا ق�رر االت�ح�اد األوروب�ي ح�زم�ة .  النتكاسات أمنية واقتصادية قد تؤدي الى الفوضى
مليون أورو لدعم قطاع األمن اللبناني، كجزء من الت�زام�ه اس�ت�ق�رار  ٥٠مساعدات بقيمة 

تش�م�ل " ولفت في بيان وزعته بعثة االتحاد في لبن�ان ال�ى أن ھ�ذه ال�ح�زم�ة .  لبنان وأمنه
مليون أورو لتعزيز حكم ال�ق�ان�ون، ودع�م األم�ن وم�ك�اف�ح�ة اإلرھ�اب ح�ت�ى ع�ام  ٤٦.٦
وھي تشكل جزءا من دعم االتحاد الش�ام�ل . ماليين أورو لدعم أمن المطار ٣.٥، و٢٠٢٠

 ٨٥والطويل األمد لقطاع األمن في لبنان ح�ي�ث خص�ص االت�ح�اد األوروب�ي أك�ث�ر م�ن 
وتشمل دعم بناء قدرات القوى األمنية اللبنانية، .  ٢٠٠٦مليون أورو للقطاع ككل منذ عام 

واإلدارة المتكاملة للحدود، فض�الً ع�ن ال�ح�د م�ن األخ�ط�ار ال�ك�ي�م�ي�ائ�ي�ة وال�ب�ي�ول�وج�ي�ة 
 .واإلشعاعية والنووية، واألعمال المتعلقة باأللغام
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بعد إعالن استسالم ألمانيا النازي�ة، ُع�قِ�د ف�ي 
أول مؤتمر للب�ح�ث ف�ي مس�ت�ق�ب�ل "  بوتسدام" 

الدولة المھزوم�ة ب�ح�ض�ور ھ�اري ت�روم�ان 
 ١٧( وجوزيف ستال�ي�ن وونس�ت�ون تش�رش�ل 

 ).١٩٤٥ -يوليو  -تموز
اقتصر الوفدان، األميركي والبريطاني، على 
الخبراء العسكريين فقط، في حين زاد ستالين 
على وفده المرافق أربع�ة م�وس�ي�ق�ي�ي�ن م�م�ن 
اشتھروا في أداء الموسيقى الكالسيكية ع�ل�ى 

وق��د ت��ن��اوب األرب��ع��ة ع��ل��ى ت��ق��دي��م .  ال�ب��ي��ان��و
مقطوعات متنوعة صفق لھا أعضاء ال�وف�ود 

وت��ب�يّ��ن ل�رئ��ي��س .  خ�الل ف�ت��رات االس�ت��راح��ة
الحكومة البريطانية أن ال�زع�ي�م الس�وف�ي�ات�ي 
يت�ع�ّم�د ال�ظ�ھ�ور ب�م�ظ�ھ�ر ال�ق�ائ�د اإلنس�ان�ي 
المرھف الحس، بھدف محو الصورة القبيحة 

أي ص�ورة ال�رج�ل .  التي رسمھا الغرب عنه
الظالم الذي قضى على ال�م�الي�ي�ن م�ن أب�ن�اء 
ً خ��الل م��رح��ل��ة تص��ف��ي��ة  ش��ع��ب��ه، خص��وص��ا

أع�داء " المالكين، والتخ�ل�ص م�م�ن س�ّم�اھ�م 
 ."البروليتاريا

بعد مرور ثالثة أيام، استغل تشرشل الفرصة 
ھ�ل :  لطرح سؤال محرج على ستالين، ق�ائ�الً 

صحيح أنك أمرت بت�ص�ف�ي�ة عش�رة م�الي�ي�ن 
روس��ي؟ وت��ح��اش��ى س��ت��ال��ي��ن ال��ج��واب أم��ام 
أعضاء الوفود األخرى، ولكنه بس�ط أص�اب�ع 
يده اليمنى وھزھا في الھواء مرتين، ثم أت�ب�ع 
ذلك ب�اإلش�ارة ال�ى زي�ادة م�ل�ي�ون ب�واس�ط�ة 

ورفع تش�رش�ل ص�وت�ه، وق�د أذھ�ل�ه .  سبابته
أح�د عش�ر م�ل�ي�ون :  الرق�م اإلض�اف�ي، ف�ق�ال

بعد ال�ع�ش�اء ط�ل�ب !  ھذا أمر فظيع...  ضحية
س�ت�ال��ي�ن م�ن ال�م�ت��رج�م ن�ق��ل ت�ع��ل�ي��ق�ه ع�ل��ى 

ي��ا ع��زي��زي :  اس��ت��غ��راب تش��رش��ل، ف��ق��ال
ً آخ��ر،  ونس��ت��ون، إذا ق��ت��ل ش��خ��ص ش��خ��ص��ا

أم�ا ف�ي ...  فالقانون يعتبر ھذا العمل ج�ري�م�ة
حال قتل األل�وف وال�م�الي�ي�ن، ف�ال�م�ؤرخ�ون 
... يُدخلون ھذه األرقام في علم اإلحص�ائ�ي�ات

 !ستاتيستيك
ومن المؤك�د أن وري�ث س�ت�ال�ي�ن ف�الدي�م�ي�ر 
بوتين قد طبّق النظرية ذاتھ�ا ف�ي الش�ي�ش�ان، 
أث��ن��اء إب��ادة خص��وم��ه ب��واس��ط��ة ال��ب��رام��ي��ل 

األسبوع الماضي، صدرت م�ج�ل�ة !  المتفجرة
بغالف أس�ود ي�ت�وس�ط�ه ن�ور خ�اف�ت »  تايم« 

منبعث من فجوة جدار اخترقت�ه ق�ن�ب�ل�ة، وق�د 
: ك��ت��ب��ت ت��ح��ت ال��ع��ن��وان ال��ع��ب��ارة ال��ت��ال��ي��ة

ويُستخلَ�ص م�ن .  من تحت الركام...  أصوات
رمزي�ة ھ�ذه الص�ورة أن أص�وات ض�ح�اي�ا 
ال��غ��وط��ة الش��رق��ي��ة ق��د دخ��ل��ت ف��ي ق��ائ��م��ة 
إحص��ائ��ي��ات األم��م ال��م��ت��ح��دة، وأن ال��ن��ظ��ام 
السوري س�ي�ط�بّ�ق ع�ل�ي�ھ�م ن�ظ�ري�ة س�ت�ال�ي�ن 

 !وبوتين
ك��ل ھ��ذا ي��ح��دث ف��ي ظ��ل ارت��ف��اع حص��ي��ل��ة 

 ١٨٠الضحايا المدنيين الى ألف قتيل، بينھ�م 
طفالً على أقل تقدي�ر، خ�الل أس�ب�وع�ي�ن ف�ي 

ويؤكد أحد أطباء الجبھة أن .  الغوطة الشرقية
الطفولة مستثناة ف�ي ك�ل ال�ح�روب، م�ا ع�دا 

وھي تشكل م�ا نس�ب�ت�ه واح�د .  طفولة سورية

وأن اخ�ت�الط ال�دم ...  من ك�ل أرب�ع ض�ح�اي�ا
بالغبار على وجوه البراءة ھو السمة ال�ب�ارزة 
التي تثير حفيظة الم�ؤس�س�ات اإلنس�ان�ي�ة ف�ي 

 .العالم
إضافة الى ھذه المآسي، ظھرت قبل أس�ب�وع 
عوارض اختناق وضيق تنفس على أكثر من 
سبعين مدنياً في بلدتي س�ق�ب�ا وح�م�وري�ة ف�ي 
الغوطة، إثر قصف اس�ت�ھ�دف�ھ�م�ا م�ن ق�وات 

ال�م�رص�د الس�وري « ووف�ق .  النظام وروسيا
، ف�إن ال�ق�وات ال�م�ھ�اج�م�ة » لحقوق اإلنس�ان

م  .استخدمت غاز الكلور المحرَّ
منذ منتص�ف ش�ب�اط ال�م�اض�ي، تش�ن ق�وات 
النظام السوري حملة ع�ن�ي�ف�ة ع�ل�ى م�ن�اط�ق 
تسيطر عليھا فصائل المعارضة في الغ�وط�ة 

وب�م�ا أن .  ألف مدني ٤٠٠حيث يعيش قرابة 
القصف الجوي والصاروخي وال�م�دف�ع�ي ق�د 
منعھم من التجّول من أجل تأم�ي�ن ح�اج�ات�ھ�م 
من غذاء ودواء، ل�ذل�ك ارتض�ت غ�ال�ب�ي�ت�ھ�م 
الفرار بالسيارات التي تُشاھَد على الط�رق�ات 

 .وھي تحترق بَمن في داخلھا
يصف المراسلون األجان�ب ال�وض�ع األم�ن�ي 
في سورية بأنه شبيه بال�وض�ع األم�ن�ي ال�ذي 
ت�ع�رض��ت ل�ه أف�غ��انس�ت�ان، ع�ق�ب االن�ق��الب 

ال�ح�زب الش�ع�ب�ي « العسك�ري ال�ذي ق�ام ب�ه 
وفي كان�ون .  ١٩٧٨في ربيع »  الديموقراطي

، تدخل السوفيات في ١٩٧٩)  ديسمبر( األول 
أفغانستان ب�ھ�دف االس�ت�ي�الء ع�ل�ى الس�ل�ط�ة 

، أي » المجاھدي�ن« المحلية ومنع تمدد حركة 
: الحركة التي آزرتھا ق�وى خ�ارج�ي�ة ب�ي�ن�ھ�ا

الواليات المتحدة واالستخبارات الباكس�ت�ان�ي�ة 
 .والمملكة العربية السعودية

وب��ع��د ن��زاع م��ري��ر، اض��ط��رت ال��ق��وات 
، ق�ب�ل ١٩٨٩السوفياتية الى االنسحاب س�ن�ة 

أن تجير السلطة الى الحزب الشيوع�ي ال�ذي 
ع�ق�ب  ١٩٩٢حكم ثالث سنوات ثم انكفأ سنة 

 .سقوط كابول
على أثر ذلك االنس�ح�اب، دع�ي�ت األح�زاب 
األف��غ��ان��ي��ة ال��ى م��ؤت��م��ر ُع��ق��د ف��ي م��دي��ن��ة 

الباكستانية لتحدي�د ھ�وي�ة ال�ن�ظ�ام »  بيشاور« 
ال�دول�ة « وأعلن ال�م�ج�ت�م�ع�ون والدة .  الجديد

، م�ع تش�ك�ي�ل ح�ك�وم�ة » اإلسالمية األفغاني�ة
ولق�د اع�ت�رض ع�ل�ى ذل�ك اإلج�راء .  انتقالية

الزعيم قلب الدين حكمتيار، الذي ط�ل�ب م�ن 
وكانت تلك الخ�ط�وة .  جماعته استئناف القتال

: بمثابة تشجيع لقوى مناھضة لحكمتيار بينھ�ا
 .إيران والسعودية والھند وأوزبكستان

بعد فترة سنتين، ظھ�ر ع�ل�ى الس�اح�ة وزي�ر 
الدفاع أحم�د ش�اه مس�ع�ود، ل�ي�رس�خ ال�ن�ظ�ام 
. ويمنع الف�وض�ى وي�ع�ي�د األم�ن ال�ى ك�اب�ول

والثابت أن قيادة االستخ�ب�ارات ال�ب�اكس�ت�ان�ي�ة 
كانت تراھن ع�ل�ى ق�وة أخ�رى ظ�ھ�رت ف�ي 

 ».طالبان«مدينة قندھار، ھي قوة 
ولقد قدِّر لھا أن تحكم فترة قصيرة من الزمن 
كانت كافية إلقناع شعوب تلك المنطقة ب�أن�ھ�ا 

ووحشية »  داعش« النسخة األولى عن تخلف 
 .حكمه

في نھاية األمر، فإن مرحلة ال�ف�ل�ت�ان األم�ن�ي 
والنزاعات العشائرية استمرت أربعي�ن س�ن�ة 
قبل أن يھدأ الوضع ف�ي أف�غ�انس�ت�ان نس�ب�ي�اً، 
وتعود الى كابول سلطة تنقصھا ق�وة الس�ي�ادة 

 .لبسط نفوذھا على كامل األرض
عودة الى وصف المراسلين األج�ان�ب ال�ذي�ن 
يحسبون أن طريق س�وري�ة ال�ى االس�ت�ق�رار 

واستقالل القرار يحتاج الى ف�ت�رة ط�وي�ل�ة ال 
كل ھ�ذا بس�ب�ب ح�اج�ة .  تقل عن أربعين سنة

مش��اري��ع إع��ادة اإلع��م��ار ال��ى ش��ب��ه خ��ط��ة 
يزيد تمويلھا األساسي على مئتي »  مارشال« 

ً ال�ى س�ب�ع .  بليون دوالر ك�م�ا ت�ح�ت�اج أيض�ا
سنوات في ح�ال ت�أم�ن ال�م�ب�ل�� م�ن ج�ھ�ات 

 .استثمارية محلية كانت أم خارجية
وتبرز صورة التماثل بين أفغانستان وسورية 
بوفرة عدد الدول المتورطة في النزاع داخ�ل 
ال��م��دن الس��وري��ة، م��ث��ل اي��ران وروس��ي��ا 

إضافة الى أكثر من مئتي . والواليات المتحدة
ميليشيا محسوبة على الم�ع�ارض�ة وال�ن�ظ�ام، 
ظلت لمدة سبع سنوات تبحث عن ال�ح�ل ف�ي 

 .اسطنبول وجنيف وآستانة، فلم تنجح
والسبب أن الرئيس فالديمير ب�وت�ي�ن ي�وظ�ف 
منجزاته العسكرية في سورية من أج�ل رب�ح 

ك�ذل�ك ي�ح�اول .  والية رابعة بسھولة وسالسة
النظام االيراني تحسين وضعه ال�داخ�ل�ي م�ن 
طريق إعادة سيط�رت�ه ع�ل�ى ع�م�ل�ي�ات ن�ق�ل 

ً ب�ذل�ك » حزب هللا« الصواريخ الى  ، م�ت�ح�دي�ا
الضمانات التي قدمھا ب�وت�ي�ن ال�ى ب�ن�ي�ام�ي�ن 

 .نتانياھو
وف��ي ال��وق��ت ذات��ه، ي��ق��وم ال��ج��ي��ش ال��ت��رك��ي 
بالتوغل داخل الحدود الشمالية لسورية بحجة 

الكردي » وحدات حماية الشعب«طرد تنظيم 
الذي تعتبره أن�ق�رة ام�ت�داداً ل�ح�زب ال�ع�م�ال 

وھ��و ح��زب ي��خ��وض ت��م��رداً .  ال�ك��ردس��ت��ان��ي
وفي العشري�ن م�ن ك�ان�ون .  ضدھا منذ عقود

غص�ن « ، أطلقت تركيا عملي�ة ) يناير( الثاني 
بدعم م�ن م�ق�ات�ل�ي�ن ي�ن�ت�م�ون ال�ى »  الزيتون

وُذِك�ر ف�ي ھ�ذا .  فصائ�ل م�ع�ارض�ة س�وري�ة
السياق أن قوات موالية لألسد اس�ت�غ�ل�ت ھ�ذا 
الوضع لمناصرة األكراد في منطقة عف�ري�ن، 
األمر الذي اع�ت�ب�ره رج�ب ط�ي�ب اردوغ�ان 

 .تأييداً صريحاً لموقف األكراد من تركيا
غداً األحد، ينتخب الروس فالدي�م�ي�ر ب�وت�ي�ن 
لوالية رابعة تدوم ست سنوات وتنتھ�ي س�ن�ة 

ومع أنه أعلن قبل أس�ب�وع ل�م�ح�ط�ة .  ٢٠٢٤
األميركية رفضه تقليد ن�ظ�ي�ره »  ان بي سي« 

الرئيس الصيني في السعي الى رئ�اس�ة م�دى 
الحياة، إال أن إعالنات حملته االنتخابية تشير 

ً ف�وق .  الى عكس ذل�ك ف�ھ�ي ت�ظ�ھ�ره ج�الس�ا
عرش القيصر، يح�م�ل الص�ول�ج�ان ب�ي�م�ي�ن�ه 

 .ويعتمر التاج المرّصع باألحجار الكريمة
وي�رى ال�م�راق�ب�ون أن م�م�ارس�ات�ه األخ�ي��رة 
توحي بالتغيير الذي طرأ على نھجه ق�ب�ل أن 

ذلك أن�ه رك�ز اھ�ت�م�ام�ه .  يبدأ واليته الرابعة
على مصير شب�ه ج�زي�رة ال�ق�رم، م�ت�ج�اھ�الً 

تماماً م�ث�ل�م�ا ت�ج�اھ�ل .  قرارات األمم المتحدة
اتھامات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا م�اي 
حول عملية تسميم العمي�ل ال�روس�ي الس�اب�ق 

 .سيرغي سكريبال
مقابل ھذا ال�ت�ح�ّول ف�ي ت�ع�اط�ي ب�وت�ي�ن م�ع 
خصومه، حذر الم�ع�ل�ق�ون األوروب�ي�ون م�ن 
خطورة إعفاء وزير خارجية اميركا ري�ك�س 

ً أن ت�رام�ب .  تيلرسون من منصبه خصوص�ا
ر ھذا القرار بالقول إنه كان يخت�ل�ف م�ع�ه  برَّ
في الكثير من القضايا، وبينھا موقفه المھ�ادن 

 .من الملف النووي اإليراني
ويُستََدل من ھذا ال�ت�ب�ري�ر أن ت�رام�ب ع�ازم 

وف�ي ح�ال .  على إلغاء اتفاق الم�ل�ف ال�ن�ووي
نفذ تھديده، فإن المنطقة مقبلة عل�ى م�واج�ھ�ة 

 !عسكرية على طول الحدود مع إسرائيل
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، جددت االمم الم�ت�ح�دة " مؤتمر روما" عشية 
طلبھا الى لبنان بالعودة الى الحوار ال�وط�ن�ي 
والبحث قي االسترات�ي�ج�ي�ة ال�دف�اع�ي�ة، وھ�ذا 
المطلب الذي نقلته الى رئ�ي�س ال�ج�م�ھ�وري�ة 
ميشال عون المنسقة الخاصة لالمم ال�م�ت�ح�دة 

ق�ب�ل  pernille dahler kardel في ل�ب�ن�ان
يومين كانت سبقتھا اليه م�ن�ذ ن�ح�و ش�ھ�ري�ن 

  .المنسقة الخاصة السابقة سيغريد كاغ
رئيس الجمھورية وفي ال�م�رت�ي�ن اوض�ح ان 
ھذه االستراتيجية ال�دف�اع�ي�ة س�ت�ط�رح ع�ل�ى 
طاولة البحث بعد االنتخابات النياب�ي�ة، وب�ع�د 

 .تشكيل حكومة جديدة في لبنان
معلوم ان م�ا ي�ھ�ّم االم�م ال�م�ت�ح�دة م�ن ھ�ذا 
المطلب ھو معالجة مسألة س�الح ح�زب هللا، 
الذي يشكل خشي�ة مس�ت�م�رة ل�دى ال�م�ج�ت�م�ع 
الدولي في وقت يصّب كل اھتمامه على دعم 
الجيش والقوى االمنية االخرى في لبنان م�ن 

 ."٢مؤتمر روما "خالل 
وليس خافياً على احد ان ثمة اسباباً م�ن�ظ�ورة 
وغير منظورة أدت الى تج�اوز ھ�ذه ال�ھ�ي�ئ�ة 
الوطنية بعدما كانت قطعت اشواطاً كبيرة في 
مناقشة االستراتيجية الدفاعية وبع�دم�ا ك�ان�ت 

، بحيث اس�ت�ؤن�ف�ت " اتفاق الدوحة" في صلب 

مطلع عھد الرئيس السابق م�ي�ش�ال س�ل�ي�م�ان 
ب��رع��اي��ة وحض��ور م��ن ج��ام��ع��ة ال��دول 

اال ان ال�ت��ط��ورات ال�ت��ي ش�ھ��دت��ھ��ا . ال�ع��رب��ي�ة
المنطقة في السنوات االخيرة ُغ�يِّ�ب�ت ط�اول�ة 

ال�ذي ك�ان "  اعالن بعب�دا" الحوار كما نسفت 
توافق فَيه قادة ھي�ئ�ة ال�ح�وار ع�ل�ى االل�ت�زام 

ان�خ�رط ح�زب هللا ".  النأي بال�ن�ف�س"بسياسة 
في الحرب السورية وان�ت�ھ�ى ع�ھ�د ال�رئ�ي�س 
ميشال سليمان وطالت بعده م�رح�ل�ة ال�ف�راغ 
ال��رئ��اس��ي ، ق��ب��ل ال��وص��ول ال��ى ال��ت��س��وي��ة 

الحكومية ال�ق�ائ�م�ة م�ن�ذ ان�ت�خ�اب   -الرئاسية 
ً وتس�م�ي�ة س�ع�د  العماد مي�ش�ال ع�ون رئ�ي�س�ا

م�ن .  الحريري رئيساً لحكومة وح�دة وط�ن�ي�ة
ابرز مقومات التسوية الحالي�ة اع�ت�م�اد م�ب�دأ 
التوافق في الحكم والن�أي ع�ن ك�ل ال�م�ل�ف�ات 
الخالفية، وصوالً ح�ت�ى ال�ى ت�ج�اوز ال�م�ب�دأ 

 .الدستوري بالتصويت في مجلس الوزراء
من المؤكد ان رئيس الجمھورية لم يأت على 
ذك��ر ك��ل ھ��ذا ال��م��س��ار الس��ي��اس��ي ، اال ان 
الواضح انه شرح بعضاً م�ن اس�ب�اب اخ�رى 
جعلت الوصول ال�ى ق�ان�ون ان�ت�خ�اب ج�دي�د 
ً اج��راء  اول��وي��ة ف��ي ال��ع��ھ��د ال��ج��دي��د، وت��ال��ي��ا
االنتخ�اب�ات ال�ن�ي�اب�ي�ة، ب�ع�دم�ا ادى ال�ت�م�دي�د 
المتكرر الى قيام حملة تشك�ي�ك ب�اج�راء ھ�ذا 

وفيما لو تقرر الدخول في ح�وار .  االستحقاق
حول اإلسترتيجية الدفاعية لكان اع�ت�ب�ر ذل�ك 
احدى الذرائع لت�ض�ي�ي�ع ال�ب�وص�ل�ة ال�ى ھ�ذه 

 .االنتخابات
تشير المصادر الى ان رئ�ي�س ال�ج�م�ھ�وري�ة 
ي��ن��وي ف��ع��الً اع��ادة اح��ي��اء ال��ح��وار ح��ول 
االستراتيجية الدف�اع�ي�ة ط�ال�م�ا ان�ه ي�ط�م�ئ�ن 
المجتمع الدولي ويؤم�ن مص�ل�ح�ة وط�ن�ي�ة ، 
ولكن كيف ستكون آلية الحوار الجديد ؟ ھ�ل 
تطرح االستراتيجية ع�ل�ى ھ�ي�ئ�ة ح�وار م�ن 
القيادات السياسية او على طاولة الحكومة اذا 
كانت تمثل كل المكونات السياسية ؟ ام تكون 
بلقاءات ثنائية ؟ ال تصور م�ح�ددا ب�ع�د ل�دى 
الرئيس عون باستثناء انه ينوي ال�ق�ي�ام ب�ھ�ذا 
الحوار اذا ك�ان ي�ط�م�ئ�ن ال�م�ج�ت�م�ع ال�دول�ي 
ويؤمن مصلحة وط�ن�ي�ة الن االس�ت�رات�ي�ج�ي�ة 
الدفاعية ھي في الم�ح�ص�ل�ة م�ح�ط�ة وف�اق�ي�ة 

 . تحتاج الى وفاق وطني
وتذكر المصادر بأن الرئيس ع�ون ك�ان اول 
من بادر ال�ى ت�ق�دي�م دراس�ة خ�ط�ي�ة م�ح�ددة 
ومفصلة ومبرمجة عندما كان رئ�ي�س�ا ل�ت�ي�ار 
سياسي اال انه اليوم ومن موقعه ومسؤوليات�ه 
كرئيس للدولة سيعمل عل�ى ت�ح�ق�ي�ق ك�ل م�ا 

  .يؤمن مصلحة لبنان
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 ھدى شديد

ال�ت�دّخ�ل :  ليس من االفتعال وال م�ن ال�م�ب�ال�غ�ة ال�رب�طُ ب�ي�ن أم�ري�ن
 .االحتاللّي في سوريّة وتلفيق تھمة التجّسس للفنّان زياد عيتاني، ومن ثّم اعتقاله وتعذيبه

صحيح أّن المؤّسسات الرسميّة اللبنانيّة على أنواعھا لم تكن ف�ي أّي وق�ت س�اب�ق ن�م�وذج�اً 
 .إال أنّھا لم تنحطّ في أّي وقت سابق ھذا االنحطاطَ الذي ترزح تحته اليوم. للتقليد

ع�ب�ر ت�دّخ�ل�ه »  ح�زب هللا« أحد أبرز أسباب الترّدي كامن في الحالة الحربيّة التي افتت�ح�ھ�ا 
فالحرب في وسعھا أن تعطّل عمل ال�م�ؤّس�س�ات وأن ت�ت�ط�اول ع�ل�ى .  العدوانّي في سوريّة

ھذا ما تكثر البراھي�ن .  حقوق األفراد المكفولة دستوريّاً في أعرق الديموقراطيّات البرلمانيّة
عليه في الواليات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا، إبّان الحرب العالميّة الثانية وحروب الجزائ�ر 

فكي�ف ف�ي وض�ع ب�ل�د ھ�ّش ال�دي�م�وق�راط�يّ�ة .  والھند الصينيّة وأفغانستان والعراق وسواھا
 كلبنان؟

األس�رار « المناخ التعبوّي الذي تخلقه قضايا المصي�ر ال�م�زع�وم وتس�اق�ط ال�ق�ت�ل�ى وك�ث�رة 
كلّھا تسّخف الحقوق وتستخّف بالحّريّات وتبّرر التجاوز على المؤّسس�ات ك�م�ا ...  » الحربيّة

وھي تجعل األمن قدس األقداس، ورجال األمن الذين ي�ع�م�ل�ون فـ�ـ�ـ�ـ�ي .  على شفافيّة األداء
تتبّدى الحالة الحربيّة ھذه، في سياقھا اللبنانّي الراھن، مدعاةً ل�ك�ارث�ة .  العــتم حّراس الھيكل

استعراض عضالت الطوائف وتغّولھا على المؤّسسات والحّريّات وعلى نـــــزاھ�ة :  أخرى
ھنا، تندرج رشوة طوائف النتزاع موافقتھا على ما تفعله الطائفة األقوى واألكث�ر .  اشتغالھا
يندرج أيضاً بحث بعض الطوائف عن حصص صغرى في القرار تساكن ال�ح�ّص�ة .  مبادرة

 .شّن الحروب" حقّ "الكبرى التي ھي المشاركة في الحرب وانتزاع 
ً ع�ل�ى ال�م�ؤّس�س�ات  إلى ذلك، فللحرب في سوريّة خلفيّة حربيّة ونضاليّة لم تكن أقّل ع�دوان�ا

، سنة االنسحاب اإلسرائيلّي األحادّي ال�ج�ان�ب م�ن ٢٠٠٠إنّھا المسار الممتّد منذ :  والحقوق
تعّرض  -وھي اسم الغنج والدلع للنفوذين اإليرانّي والسورّي  -مــــّذاك والمقاومة . الجنوب

. وبلدان االستثناء كّل شيء جائز فيھا ألنّھا، بالض�ب�ط، اس�ت�ث�ن�اء.  البلد ألن يكون بلد استثناء
» ال�ع�م�الء« أّما صرخة الحرب الراھنة ضّد تطبيع الحياة وعاديّتھا فليست س�وى م�ط�اردة 

ومكافحة التطبيع، أي ھ�ذه الس�وق ال�زاخ�رة ب�خ�ـ�ـ�ل�ي�ط ال�ت�ف�اھ�ة وال�م�ك�ارث�يّ�ة وال�وش�اي�ة 
 .والغرضيّات الوضيعة

من يِرْد حقوقاً وحّريّات وانتظاماً في عمل المؤّسسات، فعليه أن يس�ع�ى إل�ى ال�خ�روج م�ن 
ومن يِرْد الحروب، ھنا أو ھناك، فعليه أاّل يتوقّع حقوقاً وح�ّريّ�ات .  حاالت االستثناء الحربيّ 

إنّ�ه ت�ب�ري�ر ل�واق�ع .  حمل البطيختين في يد واح�دة مس�ت�ح�ي�ل.  أكبر أو اشتغاالً مؤّسسيّاً أنظم
أخرق، يتكّرر فيه، مّرة بعد مّرة، تلفيق التھم لزياد عيتاني ما، فيما يعلو إل�ى الس�م�اء ق�رع 

 .طبول الحرب والتلويح بالمصير المقّدس والُمدّمى
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دون�ال�د  بحث الرئيس ا�مي�رك�ي
ترامب مع ولي العھد السعودي 
ا�م�ي��رم��ح��م��د ب��ن س��ل��م��ان ف��ي 
ال��ت��وت��ر م��ع إي��ران وال��ح��م��ل��ة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��ي ت��ق��ودھ��ا 
السع�ودي�ة ف�ي ال�ي�م�ن، وال�ت�ي 
ت���ع���ر����ت الن���ت���ق���ادات ف���ي 
الكونغرس أث�ن�اء ا��ت�م�اع�ھ�م�ا 

 .اليوم
وال��م��ح��ادث��ات ال��ت��ي ج��رت ف��ي 
البيت األبيض ج�زء م�ن زي�ارة 
ھ��ي االول��ى ل��ألم��ي��ر م��ح��م��د 

للواليات المتحدة منذ أن أصبح ولي�ا ل�ل�ع�ھ�د 
 . .٢٠١٧في حزيران 

نال اس�ت�ح�س�ان )  عاما ٣٢( ورغم أن األمير 
الغرب لسعيه الى تخفيف اعتماد الس�ع�ودي�ة 
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وال��ت��ص��دي ل��ل��ف��س��اد ال��م��زم��ن 
وإصالح المملكة المحافظة، فإن شدة ح�م�ل�ة 
مكافحة الفساد التي بدأت في تشرين ال�ث�ان�ي 
والسرية التي أحيطت بھا أثارت قلق ب�ع�ض 

 .المستثمرين
وتشمل رحلة األمير زيارات لمدن نيويورك 
وبوسطن وس�ي�ات�ل ول�وس ان�ج�ل�ي�س وس�ان 

  .فرانسيسكو وھيوستون
وأكد ت�رام�ب وول�ي ال�ع�ھ�د ق�وة ال�ع�الق�ات 

السعودية الت�ي ت�وت�رت ف�ي ��ل -األميركية
وشعرت .  إدارة الرئيس السابق باراك أوباما

المملكة، حليف الواليات المتحدة منذ ع�ق�ود 
طويل�ة، ب�ال�ت�ج�اھ�ل م�ع س�ع�ي أوب�ام�ا ال�ى 
التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، غري�م�ة 

 .٢٠١٥الرياض في المنطقة، العام 
وقال ترامب الذي كان يجلس جنبا إلى جنب 
: مع األمير محمد في ال�م�ك�ت�ب ال�ب�ي�ض�اوي

أصبحنا أصدقاء جي�دي�ن ج�دا خ�الل ف�ت�رة " 
، ووض��ع��ن��ا رس��وم��ا " قص��ي��رة م��ن ال��زم��ن

توضيحية ت�ظ�ھ�ر ن�ط�اق ع�م�ل�ي�ات الش�راء 
السعودية للمعدات العسكرية األميركية، وما 
ق�ال إن�ه ع��دد ال��و���ائ�ف األم��ي�رك��ي��ة ال��ت��ي 

 .توفرھا
وصرح للصحافيين خالل جلسة تصوير مع 

ال�ع�الق�ة اآلن رب�م�ا ھ�ي ف�ي : " ولي ال�ع�ھ�د
ول�ن تش�ھ�د ع�ل�ى األرج�ح .  أفضل أحوال�ھ�ا

ھن�اك اس�ت�ث�م�ارات .  سوى مزيد من التحسن
ھائلة في بالدنا، وھ�ذا ي�ع�ن�ي ف�رص ع�م�ل 

 ."لعمالنا
من جھته، أشاد األمير م�ح�م�د، ف�ي ح�دي�ث 
-نادر باإلنكليزية علنا، بالتحالف األم�ي�رك�ي

 .السعودي
ويريد كل من ترامب وولي العھد تقييد نف�وذ 

ووصفت . إيران المتزايد في الشرق األوسط
السعودية االثنين االتفاق ال�ن�ووي اإلي�ران�ي 

وأوض�ح ت�رام�ب أن�ه ".  اتفاق م�ع�ي�ب" بأنه 
يعتزم الخروج من االتفاق ما لم ي�ت�م إدخ�ال 

  .تعديالت عليه
ل�ك�ن إي�ران ال .  سنرى ما س�ي�ح�دث: " وقال

تتعامل مع ھذا الجزء من العالم أو مع العالم 
ھ�ن�اك ال�ك�ث�ي�ر م�ن .  نفسه في شكل م�ن�اس�ب

الص�ف�ق�ة .  األشياء السيئة ت�ح�دث ف�ي إي�ران
  ."ستظھر خالل شھر، وسنرى ما سيحدث

ومن المقرر أيضا أن يتناول األمير ال�ع�ش�اء 
مع جاريد كوشنر، مستش�ار ت�رام�ب وزوج 
ابنته، إلى جانب جايسون غرينبالت، وھ�م�ا 
الرجالن في إدارة ت�رام�ب ال�ل�ذان يش�رف�ان 

 .على جھود السالم في الشرق األوسط
وتجمع بين األمير مح�م�د وك�وش�ن�ر ع�الق�ة 
وثيقة تعرضت في بعض األحيان النتق�ادات 
ف�ي واش�ن�ط�ن، بس�ب�ب ت�ج��اوزھ�ا ال�ق�ن��وات 

 .الديبلوماسية المعتادة

ومن المقرر أن يلتقي ولي العھد 
وق��د .  أعض��اء ف��ي ال��ك��ون��غ��رس

انتقد بعضھم الحم�ل�ة الس�ع�ودي�ة 
ف��ي ال��ي��م��ن، ال س��ي��م��ا ال��وض��ع 
اإلنساني والخسائر في ص�ف�وف 

 .المدنيين
وأشاد زعيم األغلبية في مجل�س 
. الشيوخ ميتش مكونيل بالمملك�ة

وانتقد اليوم قرارا ض�د ال�ت�دخ�ل 
األميركي في الصراع في اليمن 
من المقرر طرحه للتصويت في 

 .وقت الحق
وقال السناتور بيرن�ي س�ان�درز، أح�د رع�اة 
القرار، إن الواليات الم�ت�ح�دة، وھ�ي م�ورد 
رئيسي لألسلحة إلى السعودية وتق�دم ال�دع�م 
االستخباراتي واللوجستي ل�ل�س�ع�ودي�ي�ن ف�ي 
ال��ي��م��ن، ي��ج��ب أال تش��ارك ف��ي ال��ح��رب 
المستمرة منذ ثالث سنوات، وتسببت ب�أس�وأ 

 .أزمة إنسانية في العالم
ويقات�ل ال�ت�ح�ال�ف ال�ذي ت�ق�وده الس�ع�ودي�ة، 
الحوثيين ال�م�ت�ح�ال�ف�ي�ن م�ع إي�ران، وال�ذي�ن 
. ي��ن��ف��ون ت��ل��ق��ي أي مس��اع��دة م��ن ط��ھ��ران

ويقولون إنھم يخوضون ثورة ضد سياسيي�ن 
 .فاسدين وقوى خليجية تابعة للغرب

ومن المرجح أيض�ا م�ن�اقش�ة ال�خ�الف ب�ي�ن 
ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة الس��ع��ودي��ة واإلم��ارات 
العربية المتحدة ومصر والبحرين من جھ�ة، 
. وقطر م�ن ج�ھ�ة أخ�رى خ�الل االج�ت�م�اع

ويقول مسؤولون أميركيون كبار إن ترام�ب 
ي��ري��د تس��وي��ة ال��ن��زاع، رغ��م أن وزي��ر 
الخارجية السعودي ع�ادل ال�ج�ب�ي�ر وص�ف 

  ."صغيرة جدا"القضية بأنھا 
وواشنطن ھي الم�ح�ط�ة األول�ى ف�ي زي�ارة 
ولي العھد للواليات المتحدة، حي�ث ي�ج�ت�م�ع 
ايض��ا ب��رج��ال األع��م��ال والص��ن��اع��ة ف��ي 
ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة، س��ع��ي��ا ال��ى ج��ذب 

 .استثمارات
وتحرص إدارة ترامب على توقيع ص�ف�ق�ات 
ب��م��ل��ي��ارات ال��دوالرات لص��ال��ح الش��رك��ات 

  .األميركية
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ع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��ت��ونس��ي ال��ب��ا���ي ق��ائ��د أ
السبسي أن اإلنتخابات المقبلة ستك�ون ف�ي 

، من دون ان ي�و���  ٢٠١٩كانون االول 
  .ما اذا كانت تشريعية او رئاسية

وقال قائد السبسي في خطاب بثه التل�ف�زي�ون 
الرسمي بمناسبة الذكرى ال�ث�ان�ي�ة والس�ت�ي�ن 
الستقالل تونس، انه لم يتبق من فترة حك�م�ه 

ھ��ن��اك إن��ت��خ��اب��ات " ش��ھ��را وأن  ٢٠س��وى 
ول�ي�ت�ب�ارز  ٢٠١٩ستدور في كانون االول 

 ."المتبارزون

وح���ّض ال���رئ���ي���س ال���ت���ونس���ي األط���راف 
 .السياسيين على االستعداد لھذه االنتخابات

. كما دعا الى مراج�ع�ة ال�ق�ان�ون اإلن�ت�خ�اب�ي
إستم�ع�ت ال�ى ب�ع�ض " وقال في ھذا الصدد 

ال�ذي�ن )  ف�ي ال�ق�ان�ون ال�دس�ت�وري( األسات�ذة 
يقولون أن تغيير الدستور اآلن ل�ي�س ج�ي�دا، 
وإن��م��ا ھ��ن��اك أش��ي��اء أوك��د، وھ��ي ت��ت��ن��اول 
موضوع القانون اإلنتخابي، وأنا أوافقھم في 

 ."ذلك وھذا مرغوب
أن�ا ال أق�وم ب�أي : " وتابع الرئيس ال�ت�ونس�ي

مبادرة لتغيير ال�دس�ت�ور ألن ال�دس�ت�ور ھ�و 
الذي إنتخبني، ويجب أن أحترمه بما فيه من 

ول�ك�ن ھ�ذا ال ي�م�ن�ع (...)  نقائص وھي�ن�ات 
 ."مناقشة ما فيه

ويعتبر منتقدو القانون االنتخابي في ت�ون�س، 
انه ال يفرز أغلبية برلمانية مري�ح�ة ل�ط�رف 

بذل�ك ع�م�ل�ي�ة ال�م�ص�ادق�ة "  يعطل" معين، و
 .على القرارات

بي�ن " وتطرق الرئيس التونسي الى المفارقة 
صورتنا الالمعة على لسان كبار ال�ق�وم ف�ي 
الخارج، في حين ان ص�ورت�ن�ا ف�ي ال�داخ�ل 
 متھلھلة، ويجب أن نجد حال لھذه ال�م�ع�ادل�ة

". 
وتجري في الس�ادس م�ن أي�ار االن�ت�خ�اب�ات 
البلدي�ة األول�ى م�ن�ذ ال�ث�ورة ال�ت�ي أط�اح�ت 
بالرئيس زين العابدين بن ع�ل�ي ف�ي ك�ان�ون 

 .٢٠١١الثاني 
وستكون ھذه االنتخابات م�ن�اس�ب�ة إلخ�ت�ب�ار 
حجم القوى السياس�ي�ة خص�وص�ا ال�ح�زب�ي�ن 

الذي أسسه الرئي�س "  نداء تونس" الرئيسيين 
قائد السبسي وحقق انتصارا في االنت�خ�اب�ات 

، وح�زب ٢٠١٤التشريعية والرئاسي�ة ع�ام 
 .النھضة االسالمي المشارك في الحكومة
 ٥٦ولحزب الرئيس التونسي، ن�داء ت�ون�س 

مقعدا في ال�ب�رل�م�ان ب�ي�ن�م�ا ل�ح�زب ح�رك�ة 
 .مقعدا ٦٨النھضة 
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وصف الرئيس الفلسطيني محمود ع�ب�اس 
سفير الواليات المتحدة في اسرائيل ديف�ي�د 

 ".ابن الكلب"فريدمان بـ
وقال الرئيس عباس ف�ي مس�ت�ھ�ل اج�ت�م�اع 
للقيادة الف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ة ف�ي رام هللا ان ادارة 

اعت�ب�رت " الرئيس االميركي دونالد ترامب 
ان االستيطان شرعي وھذا م�ا ق�ال�ه اك�ث�ر 
من مسؤول اميركي أولھم سفيرھم ف�ي ت�ل 

ق��ال ي��ب��ن��ون .  اب��ي��ب ھ��ن��ا دي��ف��ي��د ف��ري��دم��ان
ي�ب�ن�ون ف�ي ارض�ھ�م� وھ�و مس�ت�وط�ن وع�ائ�ل�ت�ه "  ابن ال�ك�ل�ب" في ارضھم، )  االسرائيليون( 

  ".مستوطنة وسفير اميركا في تل ابيب ماذا ننتظر منه
م�ح�م�ود  البيت األبيض بقوة بالتصريحات التي أدلى بھا ال�رئ�ي�س ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي من جانبه نّدد

بحق السفير االميركي في اسرائيل، مع�ت�ب�را "  إھانات في غير محلھا" عباس وما تضّمنته من 
  .والسالم" خطاب الكراھية"ان الوقت حان لكي يختار بين 

وقال جايسن غرينبالت مبعوث الرئيس االمي�رك�ي دون�ال�د ت�رام�ب ال�ى الش�رق االوس�ط ان 
الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراھية وجھود ملموسة ل�ت�ح�س�ي�ن ح�ي�اة " 

 ."شعبه وايصاله الى السالم واالزدھار
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إل��ت��ق��ى ال��رئ��ي��س ال��ي��م��ن��ي ع��ب��د رب��� 
منصور ھادي في الرياض، المبع�و� 
الخاص لالمين العام ل�الم�م ال�م�ت�ح�دة 
الجديد الى اليم�ن م�ارت�ن ��ري�ف�ي�ث، 
بح�س�ب م�ا اع�ل�ن و�ي�ر ال�خ�ار��ي�ة 

 .اليمني عبد الملك المخالفي
وكتب ال�م�خ�الف�ي ف�ي ت�غ�ري�دة ع�ل�ى 

غ�ري�ف�ي�ث " ان "  ت�وي�ت�ر" حسابه على 
سيلتقي ھ�ادي ون�ائ�ب�ه ع�ل�ي م�ح�س�ن 
االحمر، ورئيس الوزراء احمد ع�ب�ي�د 

والحكومة ال�ي�م�ن�ي�ة ت�رح�ب .  بن دغر
ببدء المبعوث الجديد لعمله وستؤكد دعمھا له كم�ا دع�م�ت س�ل�ف�ه م�ن اج�ل اس�ت�ع�ادة ال�دول�ة 

 ."والسالم في اليمن
بجھود المبعوث االممي السابق الموريتان�ي اس�م�اع�ي�ل ول�د الش�ي�خ اح�م�د، " وأشاد المخالفي 

 ."مؤكدا انه قدم الكثير من الجھد من اجل تحقيق السالم في اليمن
من جانبه، أكد غريفيث الذي تسلم االثنين منصبه رسميا ف�ي ال�ع�اص�م�ة االردن�ي�ة ع�م�ان ان 

إذ .  الصراع في اليمن افضى الى احدى أكثر األزمات اإلنسانية خطورة في التاريخ الحدي�ث" 
تآكلت مؤسسات الدولة بينما البالد مستمرة في التمزق بوتيرة مثيرة للقلق وأضحى الم�دن�ي�ون 

الحل العسكري غير مم�ك�ن ف�ي "، مشددا على ان "ضحايا للعديد من انتھاكات حقوق اإلنسان
 ."اليمن

اي عملية سياسية ذات مصداقية تت�ط�ل�ب ان ي�ت�م�ت�ع ج�م�ي�ع األط�راف ب�ال�م�رون�ة " وتابع ان 
الالزمة، ويقدموا تنازالت صعبة، ويضعوا المصلحة الوطنية في الصدارة من أج�ل الش�ع�ب 

   ."اليمني

ظھر �ل�ي�اً م�ن خ�الل ت�و��ل ال�ق�وات 
ال��ت��رك��ي��ة إل��ى ا�را���ي ال��ع��راق��ي��ة، 
وإنشاء ثكنات عسكرية ف�ي�ھ�ا، دخ�ول 
االت��ف��ا� ا�م��ن��ي ب��ي��ن ب��غ��داد وأن��ق��رة 

ح���� " ل��م��وا���ھ��ة ان��ت��ش��ار ع��ن��اص��ر 
ال���ت���رك���ي "  ال���ع���م���ال ال���ك���ردس���ت���ان���ي

المع�ارض، ح�ي�� ال�ت�ط�ب�ي��، م�ا اث�ار 
ام��ت��ع��اض ب��ع��� ال��ق��و� الس��ي��اس��ي��ة 
العراقية، وال سيم�ا ا�ك�راد ال��ي�ن ل�م 

يترددوا بتحميل رئ�ي�س ال�و�راء ال�ع�راق�ي 
حيدر ال�ع�ب�ادي مس��ول�ي�ة دخ�ول ال�ق�وات 

 .التركية إلى داخل إقليم كردستان
االت�ف�اق " وقالت مصادر سياسية مطلعة إن 

بين أنقرة وبغداد لمواج�ھ�ة ع�ن�اص�ر ح�زب 
ال�م�ع�ارض ألن�ق�رة، "  العمال الكردس�ت�ان�ي" 

دخل حيّز التطبيق من خالل دخ�ول ال�ق�وات 
التركية إلى األراضي ال�ع�راق�ي�ة ال�م�ح�اذي�ة 

وأض�اف�ت ".  الس�وري�ة  –لألراضي التركي�ة 
ال�ت�ف�اھ�م ب�ي�ن ب�غ�داد وأن�ق�رة، ت�م ق�ب�ل " أن 

أسابيع، وفيه منحت الحكومة العراقية اإلذن 
بدخول قوة محدودة من الجيش الترك�ي إل�ى 
العراق وفق االت�ف�اق ال�ذي تض�م�ن ت�زوي�د 
أنقرة بمعلومات است�خ�ب�اري�ة ع�ن ع�ن�اص�ر 

حزب العمال التركي، وفسح المجال الج�وي 
 ." أمام المقاتالت التركية لمطاردة المسلحين

ال�ت�وغ�ل ال�ت�رك�ي " وأوضحت المصادر أن 
داخ��ل أراض��ي إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق، 
يعط�ي م�ؤش�راً ع�ن ق�رب ان�ط�الق ح�م�ل�ة 
عس��ك��ري��ة ك��ب��ي��رة داخ��ل أراض��ي اإلق��ل��ي��م 
لمالحقة عناصر حزب العمال الكردستان�ي، 
وإنشاء منطقة عازلة على طول الح�دود م�ع 
تركي�ا، ب�اإلض�اف�ة إل�ى ال�ت�خ�ط�ي�ط ل�ح�م�ل�ة 
عسكرية يتم تنفيذھا في مدينة سنجار التابعة 

وال�ت�ي ) ( ش�م�ال ال�ع�راق( لمحافظة ن�ي�ن�وى 
ع�ل�ى غ�رار )  تسكنھا أغلبية أيزيدية ك�ردي�ة

الحملة ال�ج�اري�ة ل�ل�س�ي�ط�رة ع�ل�ى ع�ف�ري�ن 
 ."السورية

ال��ق��وات " ول��ف��ت��ت ال��م��ص��ادر إل��ى أن 
التركية تعتزم من خالل السيطرة ع�ل�ى 
س���ن���ج���ار، ط���رد ح���زب ال���ع���م���ال 
الكردستاني الذي دعم تش�ك�ي�ل ك�ت�ائ�ب 
مسلحة عمودھا الفقري من ال�م�ق�ات�ل�ي�ن 
األيزيديين أح�ك�م�ت س�ي�ط�رت�ھ�ا ع�ل�ى 
ال��م��دي��ن��ة، ح��ي��ث ب��ات ح��زب ال��ع��م��ال 
التركي يتحكم بتسيير شؤون ال�م�دي�ن�ة، 
ويقيم مراكز التدريب لق�وات ال�ح�م�اي�ة 
الكردية، ومنھا يحاول التوسع نح�و ال�ح�دود 

 ."السورية مع العراق
وكان مدير ناحية سيدكان إحسان ج�ل�ب�ي ق�د 
أع��ل��ن أول م��ن أم��س ع��ن ت��وغ��ل ال��ق��وات 

ك�ي�ل�وم�ت�راً داخ�ل  ١٥التركي�ة ب�ع�م�ق ن�ح�و
ث�ك�ن�ة  ١٢األراضي العراقية، وأقامت نحو 

 .عسكرية في تلك المنطقة
وحملت قوى س�ي�اس�ي�ة ع�راق�ي�ة وال س�ي�م�ا 
الكردية من�ھ�ا ح�ك�وم�ة ال�ع�ب�ادي مس�ؤول�ي�ة 
التدخل العس�ك�ري ال�ت�رك�ي داخ�ل أراض�ي 
خاضعة لسيطرة إقليم كردستان، ولم ت�ت�ردد 
بمطالبة العبادي بالتوجه إلى م�ج�ل�س األم�ن 
الدولي والمنظمات العربية والدولية ل�ت�ق�دي�م 

  .شكوى على تركيا
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اعلن االمين ال�ع�ام ل�ل�ج�ام�ع�ة 
ال�غ�ي�� ان  العربي�ة اح�م�د اب�و

القمة العربية ف�ي دورت�ھ�ا الـ 
ن�ي�س�ان  ١٥ست�ع�ق�د ف�ي  ٢٩

 .المقبل في الرياض
وقال ابو الغيط في تصريح�ات 
للصحافيين ان االمان�ة ال�ع�ام�ة 

اخ��ط��ارا " ل��ل��ج��ام��ع��ة ت��ل��ق��ت 
وكان من المفترض ان تعقد الق�م�ة اواخ�ر اذار ال�ج�اري .  بذلك من المملكة السعودية"  رسميا

  .كما جرت العادة كل عام
لكن وزير الدولة للشؤون االفريقي�ة اح�م�د ال�ق�ط�ان ق�ال م�ط�ل�ع الش�ھ�ر ال�ج�اري ان م�وع�د 

اذار ال�ج�اري، اس�ت�دع�ى  ٢٨ال�ى  ٢٦االنتخابات الرئاسية في مصر المقرر اج�را�ھ�ا م�ن 
اقتراح موعد آخر، اال ان ھذا الموعد لم يناسب األردن الرئيس الحالي للقمة مضيفا انه س�ي�ت�م 

 .تحديد موعد جديد
اذار في منطقة البحر الميت في األردن، بمشاركة  ٢٩وكانت القمة العربية السابقة عقدت في 

 .٢٠١١جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتھا منذ العام 
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استقبل الرئيس حسن روحاني رئي�س ال�ج�م�ھ�وري�ة اإلس�الم�ي�ة اإلي�ران�ي�ة ف�ي م�ب�ن�ى رئ�اس�ة 
الجمھورية في العاصمة طھران  يوسف بن علوي بن عبدهللا الوزير الم�س�ؤول ع�ن الش�ؤون 

 .الخارجية والوفد المرافق له الذي يزور طھران حاليا
وقد افتتح الرئيس روحاني اللقاء بنقل تحياته للسلطان قابوس بن س�ع�ي�د ال�م�ع�ظ�م وأك�د ع�ل�ى 
متانة العالقات بين السلطنة وإيران واصفا ھذه العالقات بأنھا نموذٌج للتعاون ب�ي�ن ك�اف�ة دول 
المنطقة وكانت وال تزال تسھم في إرساء األمن والسالم وأن البلدين ي�دع�وان دوم�ا إل�ى ح�ل 

 .الخالفات وتذليل األزمات من خالل الحوار السلمي ونبذ العنف والتطرف
وأشار الرئيس اإليراني إلى أن إيران تؤكد ت�وس�ي�ع ن�ط�اق ت�ع�اون�ھ�ا م�ع الس�ل�ط�ن�ة، وت�ن�ف�ي�ذ 
المشاريع المشتركة في مجاالت الطاقة والب�ت�روك�ي�م�اوي�ات وق�ط�اع إن�ت�اج ال�ف�والذ وت�ن�ش�ي�ط 

 .الموانئ والشحن والنقل وتبادل السلع والمنتجات بين البلدين
من جانبه، أكد بن علوي على أھمية التشاور والح�وار م�ع إي�ران مش�ي�را إل�ى أھ�م�ي�ة ات�خ�اذ 
مواقف مشتركة بھدف إرساء األمن والسالم في المن�ط�ق�ة وح�ل األزم�ات ف�ي�ھ�ا ع�ن ط�ري�ق 

وأبدى استعداد السلطنة لتوسيع نطاق تعاونھا مع إيران في م�ج�االت ال�ط�اق�ة .  الحوار السلمي
  .واالستثمار وتنشيط التجارة بين مواطني البلدين وتفعيل نشاط موانئ البلدين
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ع�ام�ا ف�ي ال�ح�ك�م،  ١٨بعد ا��ث�ر م�ن 
رم���زا  ف���الدي���م���ي���ر ب���وت���ي���ن ا����ب����
بقوة الى الساحة الدولي�ة روسيا  لعودة

مقابل توتر غير مسبوق مع ال��رب�ي�ي�ن 
وت��راج��ع واض��� ف��ي وض��ع ح��ق��وق 

  .االنسان في بلده
ب�ال�م�ئ�ة م�ن  ٧٦,٦٧وبحصول�ه ع�ل�ى 

بالم�ئ�ة  ٩٩االصوات بعد فرز اكثر من 
من بطاقات التصويت، س�ي�ب�ق�ى ب�وت�ي�ن 
في الكرملين لوالية رئاسي�ة راب�ع�ة اي 

السنة التي سيب�ل�غ ف�ي�ھ�ا ع�ام�ه  ٢٠٢٤حتى 
 .الثاني والسبعين

وص��ل ھ��ذا الض��اب��ط الس��اب��ق ف��ي ج��ھ��از 
ال�ى )  كي ج�ي ب�ي( االستخبارات السوفياتي 

في ب�ل�د ال س�ل�ط�ة  ٢٠٠٠الرئاسة في العام 
وي�رى ف�ي�ه .  مستقرة فيه واق�ت�ص�اده م�ن�ھ�ار

كثيرون رجل االست�ق�رار وال�رخ�اء ال�ج�دي�د 
بفض العائدات النفطية الوفيرة، بينما ين�ت�ق�ده 
معارضوه مشيرين الى ت�راج�ع واض�ح ف�ي 

 .حقوق االنسان والحريات
وامام مئات من انصاره الذين ت�ج�م�ع�وا ف�ي 
اجواء الصقيع في م�وس�ك�و، رح�ب ب�وت�ي�ن 

ث�ق�ة " بنسبة فوزه التي رأى فيھا دليال ع�ل�ى 
 ."شعبنا وامله

على الساحة ال�دول�ي�ة، ع�م�ل ال�رج�ل ال�ذي 
أك�ب�ر " وصف تفكك االتحاد السوفياتي ب�أن�ه 

، " كارثة جيوسياسية ف�ي ال�ق�رن ال�ع�ش�ري�ن
على اعادة نفوذ روس�ي�ا ف�ي ال�ع�ال�م ب�ع�دم�ا 
ت��دھ��ور م��ع س��ق��وط االت��ح��اد الس��وف��ي��ات��ي 
 .وسنوات الفوضى في عھد بوريس يلتسين

ولتحقيق ذلك، يتبع ال�رئ�ي�س ال�ذي ي�م�ارس 
رياضة الجودو، اسلوبا يع�ت�م�د ع�ل�ى ك�ف�اح 
دؤوب وثابت بحث�ا ع�ن م�ؤش�رات ض�ع�ف 

ردا  ٢٠١٣لدى خصمه، كما قال بنفسه في 
على مواطن روسي طلب من�ه ب�ذل ك�ل م�ا 

بالواليات المتح�دة "  اللحاق"بوسعه من أجل 
، ف�ي ش�ع�ار ق�دي�م م�ن ال�ح�ق�ب�ة " تخطيھا" و

 .السوفياتية
ھذا االسلوب طبقه بنجاح في س�وري�ا ح�ي�ث 

 ٢٠١٥ادى التدخل العسكري الروسي م�ن�ذ 
لدعم نظام دمشق الى تغيي�ر مس�ار ال�ح�رب 
وسم�ح ل�ل�رئ�ي�س بش�ار االس�د ب�ال�ب�ق�اء ف�ي 
السلط�ة، م�ث�ي�را غض�ب ال�غ�رب�ي�ي�ن ال�ذي�ن 

 .تخطتھم األحداث الى حد ما
وفي السنة السابقة، قدم بوتين نفسه على أن�ه 

" روس�ي�ا ال�ع�ظ�م�ى" الزعيم ال�ذي س�ي�رم�م 
بضمه شبه جزي�رة ال�ق�رم األوك�ران�ي�ة ب�ع�د 

وقد نظم فيھا استفتاء .  تدخل القوات الروسية
نددت به األسرة الدولية وكييف، معتبرة أن�ه 

 .غير شرعي
وھذه العملية ع�ززت ن�ف�وذه وم�ك�ان�ت�ه ف�ي 
الداخل، لكنھا أثارت أسوأ أزمة م�ن�ذ ن�ھ�اي�ة 
الحرب الباردة بي�ن روس�ي�ا وال�غ�رب ال�ذي 
يتھم موسك�و أيض�ا ب�ت�ق�دي�م دع�م عس�ك�ري 
ل��ح��رك��ة ال��ت��م��رد االن��ف��ص��ال��ي ف��ي ش��رق 

 .أوكرانيا، وھو ما ينفيه الكرملين
ال��ى ج��ان��ب ال��ت��وت��ر ال��م��رت��ب��ط بس��وري��ا 
واوكرانيا، اضيفت م�ن�ذ ان�ت�خ�اب ال�رئ�ي�س 
االميركي دونالد ترامب اتھ�ام�ات ب�ال�ت�دخ�ل 
في االنتخابات الرئاسية االميركية، ومؤخرا 
جاءت ازمة غ�ي�ر مس�ب�وق�ة م�ع ل�ن�دن ب�ع�د 
تسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته في 

 .انكلترا
وسعى الرئيس الروسي المولع ب�ال�ري�اض�ة، 
لفرض ب�الده ال�ت�ي تس�ت�ض�ي�ف ھ�ذه الس�ن�ة 
نھ�ائ�ي�ات ك�أس ال�ع�ال�م ل�ك�رة ال�ق�دم، ك�ق�وة 

 .رياضية
دورة  ٢٠١٤وك�ان��ت روس��ي��ا ن��ظ��م��ت ف��ي 

األلعاب األولمبية األكثر كلف�ة ف�ي ال�ت�اري�� 
غير أن أح�الم .  في منتجع سوتشي الساحلي

الكرملين في ھذا المجال تصطدم بات�ھ�ام�ات 
موجھة إليه باالستخدام الممنھج للمن�ش�ط�ات 
منذ صدور تقرير ماكالرن بھذا الصدد ع�ام 

٢٠١٦. 
لم تكن خلفيات بوتين ت�م�ھ�د ل�وص�ول�ه إل�ى 

فقد ول�د ف�ي الس�اب�ع م�ن تش�ري�ن .  الكرملين
لعائلة عم�ال�ي�ة ت�ع�ي�ش  ١٩٥٢أكتوبر / األول

في غرفة واحدة من أحد المساكن المشترك�ة 
 .(سان بطرسبورغ سابقا(في لينينغراد 

وقد روى على موقع إلك�ت�رون�ي م�خ�ص�� 
جئت من عائلة متواض�ع�ة وعش�ت " لسيرته 

وقال انه تع�ل�م ".  ھذه الحياة لفترة طويلة جدا
إن " درسا من شبابه في شوارع ل�ي�ن�ي�ن�غ�راد 

كانت المعركة حتمية، فعليك تسديد الضرب�ة 

 ."األولى
درس ال��ح��ق��وق وان��ت��س��ب إل��ى ج��ھ��از 

) كي ج�ي ب�ي( االستخبارات السوفياتي 
وأصبح عميال لھا، ثم اصبح بعد سق�وط 
االت��ح��اد الس��وف��ي��ات��ي، مس��ت��ش��ارا ف��ي 
العالق�ات ال�خ�ارج�ي�ة ل�رئ�ي�س ال�ب�ل�دي�ة 
. الليبرالي الجديد في سان ب�ط�رس�ب�ورغ

 .وبعد ذلك واصل صعوده بسرعة
استدعي إلى موسكو للعم�ل  ١٩٩٦ففي 

، ع�ي�ن ع�ل�ى ١٩٩٨وفي . في الكرملين
) إف إس ب�ي( رأس جھاز االمن ال�ف�درال�ي 

وريث الكي جي بي، قبل أن يعينه بعد س�ن�ة 
الرئيس بوريس يلتسين الذي كان يبحث عن 
خلف قادر على ضمان أم�ن�ه ب�ع�د ت�ق�اع�ده، 

 .رئيسا للوزراء
أعجب يلتسين والمحي�ط�ون ب�ه ب�ت�ك�ت�م ھ�ذا 

واعتقد بعض المقربين م�ن .  الرجل وفاعليته
الرئيس أنه سيكون من السھل عليھم التح�ك�م 
به، غير أن فالديمير بوتين باشر إعادة بن�اء 

" خط سلطة ع�م�ودي�ا" سلطة الدولة بتنظيمه 
 .تابعا له حصرا

وبعدما بات يعرف ب�ت�ش�دده، ب�دأ ف�ي االول 
على اث�ر س�ل�س�ل�ة  ١٩٩٩من تشرين االول 

اعتداءات، حرب الشي�ش�ان ال�ث�ان�ي�ة ال�ن�زاع 
الدامي ال�ذي ت�خ�ل�ل�ت�ه ت�ج�اوزات ارت�ك�ب�ھ�ا 
 .الجنود الروس وقصف عشوائي لغروزني

وشكلت ت�ل�ك ال�ح�رب اس�اس ش�ع�ب�ي�ت�ه ف�ي 
روسيا وس�ب�ب ص�ورت�ه ك�رج�ل ص�ارم ال 

 .يخشى اتخاذ قرارات صعبة
 ١٩٩٩وعندما استقال يل�ت�س�ي�ن ف�ي ن�ھ�اي�ة 

واختار رئيس وزرائه ليشغل المنصب خلف�ا 
له، كان بوتين قد فرض نفسه كرجل ال�ب�الد 

 .القوي الجديد
بس�ھ�ول�ة ف�ي  ٢٠٠٠فاز بوت�ي�ن ف�ي ال�ع�ام 

االنتخابات وسرع عملية اإلمساك ب�الس�ل�ط�ة 
اي األج�ھ�زة "  ھ�ي�اك�ل ال�ق�وى" مستندا ال�ى 

السرية والشرطة والجيش م�ن ج�ھ�ة، وإل�ى 
 .المقربين منه من سان بطرسبورغ

تحرك بوتين بسرعة لضبط رجال األع�م�ال 
الذين كانوا ق�ري�ب�ي�ن م�ن الس�ل�ط�ة وح�ق�ق�وا 
ثروات طائلة في ظل عمليات الخ�ص�خ�ص�ة 

 .المشبوھة التي جرت في التسعينيات
وقد استبعدھم من اللعبة السياسية وسجن من 

" يوكوس"قاومه منھم، مثل رئيس مجموعة 
النفطية ميخائيل خودوركوفسكي الذي أطلق 

ب��ع��دم��ا قض��ى عش��ر  ٢٠١٣س��راح��ه ع��ام 
 .سنوات في السجن

علن ال�زع�ي�م اإلي�ران�ي األع�ل�ى �ي�ة هللا ع�ل�ي أ
خام�ن���ي إن ط�ھ�ران أح�ب���� ��ل ال�ت�ھ�دي�دات 
اإلقليمية ضد الجمھورية اإلس�الم�ي�ة وح�ول�ت�ھ�ا 

 ."فرص"إلى 
وفي رسالة بمناسبة العام اإليراني الج�دي�د ب�ث�ھ�ا  

أح�ب�ط�ت " التل�ف�زي�ون ال�رس�م�ي، ق�ال خ�ام�ن�ئ�ي 
الجمھورية اإلسالمية العام الماض�ي ال�ت�ھ�دي�دات 

ت�ل�ك .  اإلقليمية، التي كان أحد أھدافھا اإلضرار بالجمھورية اإلسالمية، وحولت�ھ�ا إل�ى ف�رص
 ."التھديدات لم تضر بالدنا لكنھا تحولت إلى فرص
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بدأ دبلوماسيون روس طُردوا من السفارة 
الروسية في العاصمة ال�ب�ري�ط�ان�ي�ة ل�ن�دن 
مغادرة مبنى السفارة مع عائ�الت�ھ�م أم�س 
ال��ث��الث��اء، ب��م��وج��ب ق��رار ال��ح��ك��وم��ة 
البريطانية إثر قضية الجاسوس ال�روس�ي 
السابق سيرغي سكريبال، وفق م�ا أف�ادت 

 ".فرانس برس"وكالة 
 ٢٣وك��ان��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا أع��ل��ن��ت ط��رد 

دبلوماسياً روسياً على خلفية ھجوم بغاز لألعصاب استھدف العميل سكريبال وابنته في مدين�ة 
 .سالزبري االنكليزية في الرابع من آذار

å‡çËe<°içe<óßãè<gÚ]†i<
تحدث الرئ�ي�س األم�ي�ر��ي دون�ال�د ت�رام�ب 
ھاتفيا، مع نظيره الروسي فالديمير بوتين، 
بعد فوز األخير ب�والي�ة راب�ع�ة ع�ل�ى رأس 
ال��ك��رم��ل��ي��ن، وف��ق مس���ول��ي��ن ف��ي ال��ب��ي��� 

 .األبيض
ولم يوضح ھؤالء إن كان ترامب ھنأ نظيره 

وكان البيت األب�ي�ض .  بالفوز في االنتخابات
أشار، في وقت سابق، إلى عدم وجود خط�ة 

  .لالتصال بين ترامب وبوتين
ان�ه ت�ط�رق م�ع  واعلن الرئ�ي�س االم�ي�رك�ي

في اتصال ھات�ف�ي ب�ي�ن�ھ�م�ا،  نظيره الروسي
الى امكان عقد لقاء بينھما للبح�ث ف�ي س�ب�ل 

 .الحد من سباق التسلح
ھ�ن�أت�ه ب�ف�وزه : " وقال في مكتبه الب�ي�ض�اوي

اننا سن�ل�ت�ق�ي ع�ل�ى " ، مشيرا الى " االنتخابي
واف�اد ان ".  االرجح في المس�ت�ق�ب�ل ال�ق�ري�ب

مواضيع البحث المحتملة ھي سباق ال�ت�س�ل�ح 
 .واوكرانيا وسوريا وكوريا الشمالية

" ھ�ن�أ" ان ت�رام�ب  بدوره، اعلن الك�رم�ل�ي�ن
اليوم بوتين باعادة انت�خ�اب�ه ل�والي�ة راب�ع�ة، 
وذلك في اتصال ھاتفي بحثا خالله ايضا في 

 ."احتمال عقد لقاء على أعلى مستوى"
ت�رام�ب ھ�ن�أ " وقال الكرملين ف�ي ب�ي�ان ان 

، " بوتين بفوزه ف�ي االن�ت�خ�اب�ات ال�رئ�اس�ي�ة
تم اي�الء مس�أل�ة ع�ق�د ل�ق�اء " مشيرا الى انه 

 ."على أعلى مستوى اھتماما خاصا
تم التشديد ع�ل�ى أھ�م�ي�ة ت�ن�س�ي�ق " وافاد انه 

، " الجھود من اجل الحد من س�ب�اق ال�ت�س�ل�ح
وتعزيز التعاون االقتصادي بع�دم�ا اغ�رق�ت 
قضية الجاسوس الروسي الس�اب�ق س�ي�رغ�ي 
سكريبال الذي تعرض للتسميم في بريطان�ي�ا 

آذار ع�الق�ات روس�ي�ا وال�غ�رب ف�ي  ٤في 
 .ازمة جديدة

وبحث الرئيسان ايضا في االزمة االوكرانية 
وال��ن��زاع ف��ي س��وري��ا وال��وض��ع ال��م��ت��ع��ل��ق 
ببرنامج بيونغ يانغ النووي، بينما ت�م اع�الن 
قمة تاريخية مرتقبة ب�ي�ن ت�رام�ب وال�زع�ي�م 

 .الكوري الشمالي كيم جون اون
ارتياحھما الى ت�راج�ع " وعبر الرئيسان عن 

ووج�ھ�ا ".  التوتر في شبه الجزيرة ال�ك�وري�ة
ال��ج��ھ��ود ل��ح��ل ھ��ذا " دع��وة ال��ى م��واص��ل��ة 

 ."الوضع عبر وسائل سلمية وديبلوماسية

" ان�ت�رف�اك�س" كذلك، اعلن الكرملين لوكال�ة 
ان الرئيسين ترامب وبوتين لم يبحثا، خ�الل 
اتص��ال��ھ��م��ا ال��ھ��ات��ف��ي، ف��ي مس��أل��ة تس��م��ي��م 

وردا على سؤال عما  . سكريبال في بريطانيا
اذا تم التطرق الى الموضوع، ق�ال ال�ن�اط�ق 

 ."كال: "باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
ويأتي ھذا االتصال بين ترامب وبوتين ب�ع�د 

ايام على سلسلة عقوبات اميرك�ي�ة ج�دي�دة  ٤
ضد افراد وكيانات روسية، ردا عل�ى ات�ھ�ام 
موسكو بالتدخل في االن�ت�خ�اب�ات ال�رئ�اس�ي�ة 

وھجمات معلومات�ي�ة  ٢٠١٦االميركية العام 
 .عدة

ğ̂è‡]u]<ë‡çÒ…^‰<÷çÓéÞ<ÌéÎçi<
أوق���� ال���رئ���ي���س ال���ف���رنس���ي 

ن���ي���ك���وال س���ار����وزي  االس���ب���ق
احترازيا في اطار التح�ق�ي�ق ح�ول 
شبھات ب�ت�م�وي�ل ل�ي�ب�ي ل�ح�م�ل�ت�� 

، ٢٠٠٧االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي ال��ع��ام 
بحسب ما أفاد مصدر م�ق�رب م�ن 

  .التحقيق
وتابع المصدر انه سيتم االس�ت�م�اع 
ل���ل���م���رة االول���ى ال���ى ش���ھ���ادة 
في تحقيق ام�ام ش�رط�ي�ي�ن م�ن ال�م�ك�ت�ب  ٢٠١٢و ٢٠٠٧ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 

المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، م�ؤك�دا م�ع�ل�وم�ات أوردھ�ا م�وق�ع 
 ."لوموند"وصحيفة " ميديابارت"

حول اتھامات بان الزعيم الليبي الراح�ل م�ع�م�ر ال�ق�ذاف�ي ق�ام  ٢٠١٣ويتم التحقيق منذ نيسان 
وتقدم باالتھامات رج�ل االع�م�ال ال�ف�رنس�ي .  ٢٠٠٧بتمويل الحملة االنتخابية لساركوزي في 

من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، ب�ي�ن�م�ا أن�ك�ر مس�ؤول�ون آخ�رون 
 .ونفى ساركوزي ذلك باستمرار. ذلك

ع�ن�دم�ا ك�ان ال�ق�ادة ال�ف�رنس�ي�ون  ٢٠١١وظھرت المزاعم ضد ساركوزي اول مرة في آذار 
 .يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي ادى الى االطاحة بالقذافي

عل�ى " وقال سيف االسالم القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل المسجون حاليا في ليبيا في حينه 
 ."ساركوزي اعادة االموال التي اخذھا من ليبيا لتمويل حملته االنتخابية

" م�ي�دي�اب�ارت" وبعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بوالية ثانية، نشر موقع 
 ٥٠وثيقة وقعھا رئيس االستخبارات الليبية السابق موسى كوسا تشير الى الموافقة على م�ن�ح 

 .لحملة ساركوزي) مليون دوالر بالسعر الحالي ٥٤(مليون يورو 
وتم على االثر توجيه تھم تبييض اموال وتھرب ضريبي ضمن عصابة منظمة وت�زوي�ر ال�ى 

 . كلود غيان المدير السابق لمكتب ساركوزي

ھ���ن���� ال���رئ���ي���س االي���ران���ي حس���ن 
 بوتي�ن نظيره الروسي فالديمير روحاني

ف�ي االن�ت�خ�اب�ات "  فوزه الساح�ق" على 
الرئاسية التي ج�رت االح�د، داع�ي�ا ال�ى 
تعزيز العالقات الثنائية ��م�ا اف�اد م�وق�ع 

  .الرئاسة االيرانية االلكتروني
وقال روحاني في ب�رق�ي�ة ال�ت�ھ�ن�ئ�ة ال�ت�ي 

كلنا أمل في أن تش�ھ�د " وجھھا الى بوتين 
 ."العالقات االيرانية الروسية مزيدا من التطور في المرحلة الجديدة

اجراء االنتخابات الرئاسية الروسية بشكل رائع وفوزكم الساحق في ھ�ذه "وكتب روحاني ان 
 ."االنتخابات يبعث على السرور واالرتياح

رغبة وتصميم الجمھورية االسالمية االيرانية على تعزيز ال�ت�ع�اون م�ع " واكد روحاني ايضا 
 ."روسيا على الصعيدين االقليمي والدولي

% ٧٦,٧وفاز الرئيس الروسي االحد بوالية رابعة ونال عددا غير مسبوق من االصوات بلغ 
 .بحسب النتائج شبه النھائية التي نشرت االثنين
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رّد المتحّدث باسم وزارة الخ�ارج�ي�ة 
اإليرانية بھرام قاس�م�ي ع�ل�ى ��الم 
ولّي العھد السعودي األم�ي�ر م�ح�ّم�د 
بن سلمان حول وجود قادة لت�ن�ظ�ي�م 

 .على األراضي اإليرانية" القاعدة"
اإليرانية ع�ن "  فارس" ونقلت وكالة 

قاسمي، قوله إّن ما قاله ب�ن س�ل�م�ان 
، مش�ي�راً " كذبة كب�رى س�اذج�ة" ھو 

بن سلمان وبھ�ذه األك�اذي�ب " إلى أّن 
الساذجة لن يستطيع إخ�ف�اء دور الس�ع�ودي�ة 
وزعمائھا في صناع�ة أخ�ط�ر ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات 
اإلرھابية في التاري�� ال�م�ع�اص�ر، وأح�داث 

 ".من أيلول ١١مھمة مثل تفجيرات 
في السنوات األول�ى ل�ل�ھ�ج�وم " وأوضح أنّه 

األميركي على أفغانستان واختف�اء ع�ن�اص�ر 
ودخول بعضھ�م إل�ى الس�ع�ودي�ة، "  القاعدة" 

تسلّل عدد منھم بشكل فردي وغي�ر ق�ان�ون�ي 
إل��ى ال��ح��دود اإلي��ران��ي��ة م��ع أف��غ��انس��ت��ان 
فاحتجزتھم السلطات وسل�م�ت�ھ�م إل�ى دول�ھ�م 
طبقاً لل�وث�ائ�ق والش�واھ�د ال�م�وج�ودة، وم�ن 
بينھم عدد م�ن أف�راد ع�ائ�ل�ة زع�ي�م ت�ن�ظ�ي�م 

 ".القاعدة أسامة بن الدن
نظراً ألّن ھؤالء كانوا ي�ح�م�ل�ون : " وأضاف

الجنسية السعودية تّم إعالم الري�اض 
بذلك، وبالتنسيق مع سلطات المملكة 
تّم تسليم ابنة ب�ن الدن إل�ى الس�ف�ارة 
الس��ع��ودي��ة ف��ي ط��ھ��ران، أّم��ا ب��اق��ي 
األف���راد ف���ك���ان رأي الس���ل���ط���ات 
السع�ودي�ة أن ت�ت�ّم إع�ادت�ھ�م ل�ن�ف�س 
الحدود ال�ت�ي دخ�ل�وھ�ا بش�ك�ل غ�ي�ر 
قانوني منھا، وھذا ما ت�م ف�ع�الً ب�ن�اء 

 ".على طلبھم
تأسيس تنظيم القاعدة " وأشار قاسمي إلى أّن 

ت��ّم م��ن ق��ب��ل االس��ت��خ��ب��ارات الس��ع��ودي��ة، 
واالرتباط الممنھج بينھما غي�ر خ�اف ع�ل�ى 

ً إل�ى أّن " أحد م�ا نش�ر م�ن وث�ائ�ق " ، الف�ت�ا
أي�ل�ول ي�ك�ش�ف  ١١أميركية بش�أن أح�داث 

جزءاً من ھذه الح�ق�ائ�ق ال�ت�ي ال ي�م�ك�ن أن 
  ".تتغير
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ب�ع�د إع�ادة "  ش�ري�ك�ا ��ع�ب�ا" ستبقى  روسيا أعلن وزير الخارجية األلماني ھايكو ماس ان
  .لكنھا ضرورية في المساعدة على حل مشكالت دولية بوتين انتخاب الرئيس فالديمير

وقال الوزير األلماني للصحافيين ف�ي ب�روكس�ل ق�ب�ي�ل م�ح�ادث�ات م�ع ن�ظ�رائ�ه ف�ي االت�ح�اد 
إن نتيجة االنتخابات في روسيا لم تدھشنا أكثر من الظروف التي جرت فيھ�ا ھ�ذه " األوروبي 
 ."االنتخابات
 ."بالتأكيد ال يمكننا التحدث في كافة الجوانب عن منافسة سياسية نزيھة كما نعرفھا"واضاف 

أن انتخابات روسية جرت أيضا في القرم، التي ضمتھا روسي�ا م�ن "  من غير المقبول" وتابع 
فيما يت�ع�ل�ق ب�ھ�ذا " وأكد .  أوكرانيا قبل أربع سنوات في انتھاك للقانون الدولي، بحسب الوزير

 ."الجانب نعتقد أن روسيا ستبقى شريكا صعبا
لكن ھناك ايضا حاجة لروسيا عندما يتعلق األمر بحل نزاعات دولية كب�رى ول�ھ�ذا " واضاف 

 ."السبب نريد أن نواصل الحوار
  ."نتوقع ايضا أن تقوم روسيا بإسھامات بناءة أكثر مما بذلته في الماضي القريب"وقال 
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قال الدكتور كارل ب�ي�ك�اردت، 
 ١٥ع��ال��م ال��ن��ف��س وم��ؤل��ف 

كتابًا عن تربي�ة األط�ف�ال، إن ال�ط�ف�ل 
الذي يفتقر إلى الثقة في النفس يمتنع 
عن تجربة أ�ي�اء ج�دي�دة أو ص�ع�ب�ة 
ألنه يخاف من ال�ف�ش�ل أو أن ي�خ�ي�� 
آم��ال األخ��ري��ن ف��ي��ه، ھ��ذا ي��م��ك��ن أن 
ينتھي بھم إلى التعثر والتأخر ومنعھم 
من الحصول على مھ�ن�ة ن�اج�ح�ة ف�ي 
حياتھم المستق�ب�ل�ي�ة،ل�ذل�ك ن�ق�دم ل�ك�م 
نصائح لبناء الثق�ة ف�ي ال�ن�ف�س ع�ن�د 

األط��ف��ال، حس��� م��ا ج��اء ف��ي ص��ح��ي��ف��ة 
 .البريطانية" إندبندنت"
تقدير جھود ال�ط�ف�ل ب�غ�� ال�ن���ر ع�ن  -١

 :الفوز أو الخسارة
سواء كان طفلك يحقق ھدف الفوز لفريقه أو 
فش��ل ع��ن غ��ي��ر قص��د، ع��ل��ي��ك أن تش��ج��ع��ه 
والتصفيق له، يجب أال يش�ع�ر ب�ال�ح�رج م�ن 

على المدى الطويل، الس�ع�ي " المحاولة، ألن 
الدؤوب إلى بناء الثقة ي�ب�ن�ي ث�ق�ة أك�ب�ر م�م�ا 

 ".يفعل بشكل متقطع

التشجيع عل�ى م�م�ارس�ة األ��ي�اء ال�ت�ي  -٢
 :يحبھا لبناء صفة الكفاءة

شجع طفلك على ممارسة األشياء التي ي�ھ�ت�م 
ال�م�م�ارس�ة " بھ�ا دون الض�غ�ط ع�ل�ي�ه، ألن 

تثتثمر الجھد وتنشأ لدى الطفل ثقة في توقع�ه 
 ."بأن التحسن سوف يأتي بالتدريج

 :دعھم يكتشفون المشاكل بأنفسھم -٣
إذا قمت بعم�ل ش�اق ل�ط�ف�ل�ك، ف�ل�ن ي�ق�وم�وا 
بتطوير القدرات أو الثقة ل�م�ع�رف�ة ال�م�ش�اك�ل 

مساعدة ال�وال�دي�ن ي�م�ك�ن أن " بمفردھم، ألن 

تمنع الثقة ال�م�س�ت�م�دة م�ن ال�م�س�اع�دة 
 ".الذاتية واالعتماد على أنفسھم

 دعھم يتصرفون وفقا ألعمارھم -٤
ال تتوقع من طفلك أن ي�ت�ص�رف م�ث�ل 

 .الكبار
عندما يشعر الطفل أن ي�ت�ص�رف " ألن 

مثل الوالدين فقط جيد بما فيه الك�ف�اي�ة، 
فإن ھذا المعيار غير الواقعي يقلل م�ن 

 ."ثقته بنفسه
الس��ع��ي إل��ى ت��ل��ب��ي��ة ت��وق��ع��ات س��ن " و

 ."متقدمة يمكن أن يقلل الثقة
 :أعطھم تحديات جديدة -٥

أظھر لطفل�ك أن�ه ب�إم�ك�ان�ه ت�ح�ق�ي�ق أھ�داف 
مثل  —صغيرة وتحقيقھا لتحقيق إنجاز كبير 
 .ركوب الدراجة بدون عجالت التدريب

يمكن للوالدين تعزيز الثقة من خ�الل زي�ادة "
 .."المسؤوليات التي يجب الوفاء بھا

 :ال تخبرھم عندما تكون قلقا بشأنھم -٦
ألن قلق الوالدين غالباً ما ي�م�ك�ن أن ي�ف�س�ره 

 .الطفل على أنه تصويت بعدم الثقة
 ."التعبير عن الثقة األبوية يولد ثقة الطفل"
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من أحضان الطبيعة خرج أول 
مض�����اد ح�����ي�����وي، وھ�����و 

، الذي س�اھ�م ف�ي ��ف�اء " بنسلين" الـ
الماليين من األمراض، منذ أن ت�ح�ول 
إل��ى ع��ق��ار ف��ي أرب��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن 
ال��م��اض��ي، ح��ي��� اك��ت��ش��ف��ه ال��ع��ال��م 

 .اإلسكتلندي ألكسندر فليمنغ
، ع�ن�دم�ا ١٩٢٨ويعود االكتشاف إل�ى 

تعّرضت إحدى مزارع البكتيريا للھواء 
وتسممت، والحظ فليمنغ أن ال�ب�ك�ت�ي�ري�ا 
تذوب حول ال�ف�ط�ري�ات ف�ي ال�م�زرع�ة 

التي أعدھا في المعمل، واستنتج من ذل�ك أن 
البكتيريا تفرز م�ادة ح�ول ال�ف�ط�ري�ات، وأن 
ھذه المادة قاتلة للبكتيريا العنقودي�ة، ول�ي�س�ت 
سامة لإلنسان أو الحيوان وأطلق علي�ھ�ا اس�م 

ال��ع��ق��ار ال��م��س��ت��خ��ل��ص م��ن " أي "  ب�ن��س��ل��ي��ن" 
 ".العفونة

ً إل�ى اس�ت�خ�دام  ويلجأ ب�ع�ض األط�ب�اء ح�ال�ي�ا
المضادات الحيوية الطبيعية، ولھذا أعد موقع 

Medical News Today  ال�م�ع�ن�ي ب�ن�ش�ر
ال��ت��ق��اري��ر ال��ع��ل��م��ي��ة، ت��ق��ري��راً ي��ب��رز أفض��ل 
المضادات الحيوية الموجودة ف�ي ال�ط�ب�ي�ع�ة، 
.. وفقاً لدراسات علمية أجريت في ھذا الش�أن

 :ومنھا

 الثوم
ُعرف منذ القدم بقوته ال�ع�الج�ي�ة وال�وق�ائ�ي�ة، 
وأثبتت بعض األبحاث أن الثوم ع�الج ف�ع�ال 

، " س�ال�م�ون�ي�ال" لبعض أنواع البكتيري�ا م�ث�ل 
، كما أنه ربم�ا يس�اھ�م " إي كوالي" وبكتيريا 

في عالج مرض الس�ل ال�ب�ك�ت�ي�ري ال�م�ق�اوم 
 .للعديد من المضادات الحيوية

 العسل
ُع��رف ال��ع��س��ل واس��ت��خ��دم ك��م��رھ��م يس��اع��د 
الجروح على الشفاء ويمنع ال�ع�دوى، ووج�د 
الباحثون أنه مفيد في عالج الجروح المزمن�ة 
والحروق وق�رح ال�ج�ل�د، وي�رج�ع ھ�ذا إل�ى 

أو "  بيروكسيد الھيدروج�ي�ن" وجود نسبة من 

وف�ي دراس�ة .  ما يعرف بماء األكسجين
، كش�ف ال�ب�اح�ث�ون ٢٠١١أجريت عام 

ً م�ن  ٦٠أن العسل يثبط ح�وال�ي  ن�وع�ا
ً ف�ي  البكتيريا، ويبح�� ال�ع�ل�م�اء ح�ال�ي�ا
إمكانية استخدام العسل في الش�ف�اء م�ن 
الجروح المصابة ببكتي�ري�ا ال�م�ك�ورات 
العنقودية الذھبية المقاومة للميثيس�ي�ل�ي�ن 

 ".بنسلين"وھو أحد أنواع الـ
 الزنجبيل

يوصي به ال�ب�اح�ث�ون ك�م�ض�اد ح�ي�وي 
طبيعي آمن وف�ع�ال، ل�م�ا ل�ه م�ن ق�درة 
على محاربة العديد من سالالت ال�ب�ك�ت�ي�ري�ا، 
كما يكافح دوار الب�ح�ر وال�غ�ث�ي�ان وي�خ�ف�ض 

 .مستويات السكر في الدم
 القرنفل

يستخدم القرنفل حتى اآلن في إجراءات ط�ب 
األسنان، إذ يعال�ج ب�ع�ض أن�واع ال�ب�ك�ت�ي�ري�ا 

 .الالھوائية
 الزعتر

يعتقد العلماء أن الزعتر ي�ع�زز م�ن ال�ج�ھ�از 
المناعي، ويعمل كمض�اد ل��كس�دة، وحس�ب 
الدراسات يؤكد العلماء أن ف�اع�ل�ي�ة ال�زع�ت�ر 
تزيد في مقاومته للبكت�ي�ري�ا ك�م�ض�اد ح�ي�وي 

 .عند تحويله إلى زيت
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  تشير آخر الدراس�ات
واإلحص���اءات ال���ى 
زي��ادة اإلص��اب��ة ف��ي م��رض 
السكري، وثمة أسباب كثي�رة 
مسؤولة عن ھ�ذا االرت�ف�ا�، 
وت��ت��وق��ع م��ن�����م��ة الص��ح��ة 
العالمية أن م�رض الس�ك�ري 

ع��ام��ل مس��ب���  ٧س��ي��ص��ب��ح 
كيف .  ٢٠٣٠للوفاة في العام 

يقرأ االختصاصي في الغدد الصماء والسكري ھذه النسبة؟ وما ھي األسباب الم�س�ؤول�ة 
 عن زيادة نسبة اإلصابة في لبنان؟

يستھل االختصاصي في الغدد الصماء والسكري الدكتور جورج الحاج حدي�ث�ه مس�ت�ع�ي�ن�اً 
التي أظھرت ارتفاعاً ف�ي  (IDF ) بآخر الدراسات الصادرة عن االتحاد الدولي للسكري"

في لبنان، وھذه نسبت ليست قليلة واصبح�ن�ا %  ١٤زيادة نسبة اإلصابة بالسكري بحوالى 
 ."قريبين من الدول العربية التي تعاني ارتفاعاً في السكري كالعراق والكويت

 ال تستھينوا بھذه االعراض
اما عن اسباب زيادة السكري في لبنان والعالم، فتع�ود وف�ق ال�ح�اج ال�ى ع�وام�ل ك�ث�ي�رة 

تغيّر نمط الحياة، قلّة الرياضة والحركة، النظام الغذائي غي�ر الص�ح�ي وال�وزن : "  أھمھا
لذلك ھناك بعض األعراض التحذيرية التي تشير الى اإلصابة بالس�ك�ري ).  السمنة( الزائد 

والتي بات معظمھا شائعاً ومعروفاً كجفاف الفم، كثرة التبول، ارھاق وخسارة الوزن عند 
 ."...األطفال، االلتھابات المتكررة عند المرأة في المنطقة التناسلية

إذاً، نحن امام مرض مزمن متربص في المجتمعات على اختالفاتھا، والحل الوحيد ل�ل�ح�ّد 
من تصاعده يكمن في التوعية والتشخيص المبكر وتجنب العوامل المؤثرة وات�ب�اع ن�ظ�ام 
غذائي سليم وصحي وممارسة الرياضة واإلقالع عن التدخين حتى نضبط ھ�ذا ال�م�رض 

 .الصامت
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اك��ت��ش��ف ع��ل��م��اء م��ن ال��والي��ات 
المتحدة أن تناول الفست�� يس�اع�د 
في تخف�ي�ف أع�راض ارت�ف�ا� ض�غ�� ال�دم 
الذي يعاني منه ربع سكان الكرة األرض�ي�ة 

 .حاليا
وأجرى العلماء دراسة بھدف التوص�ل إل�ى 
وسيلة طبيعي�ة ل�ت�خ�ف�ي�ف أع�راض ارت�ف�اع 
ضغط الدم، وتوصلوا إلى أن وج�ب�ة فس�ت�ق 

واحدة قادرة على تخفيف أعراض ارتفاع ضغط الدم، وتساعد في ت�ق�ل�ي�ل م�خ�اط�ر ح�دوث 
 .مضاعفات بسببه، ألن الفستق يؤثر إيجابيا في األوعية الدموية ويخفض ضغط الدم

يذكر أن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يمنعون من القيام بنشاطات بدنية شاقة وتن�اول 
مختلف المواد الغذائية، وعليھم مراعاة نظام غذائي محدد وتناول أدوية تساعد في ال�ح�ف�اظ 

  .على مستوى ضغط الدم ضمن الحد الطبيعي
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قال الدكتور أن�دري�ا� اليش�ك�ر 
إنه يتعين على مرضى السكري 
االستعداد للسفر جيداً ل�ت�ج�ن�� ال�ع�دوى 

 .وانخفاض مستوى السكر بالدم
وأوضح اخت�ص�اص�ي ط�ب الش�ي�خ�وخ�ة 
األلماني أنه يجب التطعيم ضد اإلنفلونزا 
قبل السفر، ألن السكري يُضع�ف ج�ھ�از 
المناعة، ومن ثم يرتف�ع خ�ط�ر اإلص�اب�ة 

 .بالعدوى كاإلنفلونزا
وينبغي أن يصطحب المريض نفس كمية أشرطة القياس المناسبة لمدة السف�ر، وال�ت�ي ك�ان 
ليستخدمھا في المنزل خالل نفس المدة نظراً ألنه يلزم قياس نسبة السكر أثناء السفر بمعدل 

 .أكبر من المعتاد، بسبب تناول أطعمة غير معتادة أثناء السفر
ً أن  وبطبيعة الحال ينبغي اصطحاب جھاز قياس السكر واألنسولين في حقي�ب�ة ال�ي�د، ع�ل�م�ا

م�ئ�وي�ة، ف�ي ح�ي�ن أن�ه ي�ف�ق�د  ٣٠أسابيع في ظل درجة ح�رارة  ٤صالحية األنسولين تبلغ 
 .مئوية ٤٠مفعوله في ظل درجة حرارة 

ومن المھم أيضاً اصطحاب مواد ُمطھرة للجروح، التي عادة ما تصيب األقدام عن�د الس�ف�ر 
 .إلى البراري مثالً 

 ".أزيثرومايسين"ولعالج جروح األقدام يجب اصطحاب مضاد حيوي مثل 
وبشكل عام، على مريض السكري اصطحاب بطاقة متعددة اللغات تُشير إل�ى أن�ه م�ري�ض 

  .بالسكري، إلسعافه إذا تعرض لإلغماء فجأة

 

تعتبر المرارة ھي ال�م�س�ؤول�ة ع�ن 
ت�خ�زي�ن ال�ع�ص�ارة الص�ف�راء ال�ت�ي 
يفرزھا الكبد، وقد تتعرض المرارة لمش�اك�ل 

الحصوات، الس�رط�ان، ( صحية كثيرة ومنھا 
، ويعتبر التھاب ال�م�رارة م�ن أب�رز ) الخراج

 .المشاكل الصحية التى نواجھھا
ف�إن "  healthline" ووفقا لم�ا ذك�ره م�وق�ع 

 :أعراض التھاب المرارة ھي
 ألم شديد فى البطن يؤثر على منطقة البطن -
 غثيان وقيء مستمر -

 أعراض حصى المرارة
 .ارتفاع فى درجة حرارة الجسم -
 .غازات شديدة فى البطن -
 اصفرار لون الجلد والعينين -
 .تغيير لون البول والبراز -
 .إسھال مزمن قد يستمر لمد أيام -

 :ھناك أسباب مختلفة اللتھاب المرارة وھي
وج��ود حص��وات ف��ي ال��م��رارة ق��د تس��ب��ب   -

 التھاب وألم شديد في المرارة
 انسداد القناة الصفراوية -
االصابة ب�ع�دوى ف�ي�روس�ي�ة ق�د ي�زي�د م�ن   -

 فرص اإلصابة بالتھاب المرارة
مشاكل في األوعية ال�دم�وي�ة يس�ب�ب ت�ل�ف   -

شديد ويقلل من تدفق ال�دم ف�ى ال�م�رارة م�م�ا 
 يؤدي إلى التھاب المرارة

التھابات الكبد ت�زي�د م�ن ف�رص االص�اب�ة   -
 .بالتھاب المرارة

 عالج التھاب المرارة
إذا ك��ان س��ب��ب االل��ت��ھ��اب ھ��و حص��وات   -

المرارة، فيكون ال�ع�الج ب�اس�ت�خ�دام األدوي�ة 
 .لمحاربة وتفتيت حصوات المرارة

قد يكون العالج بالمضادات الحيوية وذل�ك   -

 .لمكافحة العدوى
الع�الج ب�ال�م�س�ك�ن�ات وذل�ك ل�ت�ھ�دئ�ة األل�م   -

 .وااللتھاب
 الجراحة -
اإلكثار فى شرب المي�اه ح�ي�� أن�ھ�ا ت�ع�م�ل -

 .على عالج االلتھاب والحصوات
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كثيرا ما نتجاھل فوائد األغذية التى نتناولھا فال نتنبه إلى مكونات�ھ�ا ال�غ�ذائ�ي�ة، رغ�م أن�ه 
ينبغي علينا االھتمام بذلك األمر ومعرفة العناصر الغذائية التي ت�ح�ت�وي ع�ل�ي�ھ�ا ال�وج�ب�ة 

 ".د"وباألخص فيتامين 
 :فوائد فيتامين د

وفترة ارض�اع ،  مفيد للمرأة في فترة الحمل   -٣.  تنظيم مستوي السكر  -٢.  تقوية العظام  -١
ت�ق�وي�ة ال�ج�ھ�از   -٦.  عالج مشاكل األوع�ي�ة ال�دم�وي�ة  -٥.   الوقاية من السرطان  -٤.  طفلھا

 . المناعي
 :تعرفي ھنا اجماال علي األطعمة الغنية بفيتامين د

 .الرنجة -١
 .السالمون -٢
 .المحار -٣
 .التونة المعلبة -٤
كبد ( زيت كبد الحوت   -٥
 .، له رائحة السمك)القد
 .الجمبري -٦
 .الحليب الخام -٧
 .صفار البيض -٨
 .الماكريل -٩
 .ماشروم -١٠

أظھرت دراسة ح�دي�ث�ة، أن ح�ل�ي�� 
يمكن أن يس�اع�د "  خلد الماء" طير 

على حل أزمة مقاومة الجراث�ي�م واألم�راض 
 .للمضادات الحيوية

" ك�وم�ن�وي�ل��" واكتشف باحثون من منظ�م�ة 
لل�دراس�ات الص�ن�اع�ي�ة وال�ع�ل�م�ي�ة وج�ام�ع�ة 
داي���ك���ي���ن، أن ط���ي���ر خ���ل���د ال���م���ع���روف 

بروت�ي�ن�ا ف�ري�دا ف�ي )  اكتشفوا(، "التيبوس"بـ
 .في حليب الطير

وأوردت ال��دراس��ة ال��ت��ي أش��رف��ت ع��ل��ي��ھ��ا 
" خلد الماء" البروفيسورة جانيت نيومان، أن 

ح��ي��وان غ��ري��ب ف��ي األص��ل، ول��ذل��ك ي��ب��دو 
 .طبيعيا أن تكون للطير كيمياء غريبة أيضا

إلى فئة الثدييات، وتكمن " خلد الماء"وينتمي 
غرابته في كونه يض�ع ب�ي�ض�ا، ل�ك�ن�ه ي�ن�ت�ج 
 .الحليب في الوقت نفسه حتى يطعم صغاره

وقال العلماء إن إجراءھم بحثا ع�ل�ى ح�ل�ي�ب 

الطير، جعلھم يكتشفون بروتينا يشتمل ع�ل�ى 
مكونات فريدة لمقاومة ال�ب�ك�ت�ي�ري�ا، وھ�و م�ا 
يعني أن�ه ق�ادر ع�ل�ى ح�م�اي�ة أرواح ال�ن�اس 

 .وتخفيف آالمھم مستقبال
وال توجد لدى الطير حلمة ثدي تتيح لصغاره 
الرضاعة، ولذلك يضطرون إل�ى ال�ح�ص�ول 
على الحليب من مكان آخر في ال�ب�ط�ن، م�م�ا 
ي��ع��ن��ي أن الس��ائ��ل م��ع��رض بش��ك��ل ك��ب��ي��ر 
للجراثيم، ولذلك ط�ور م�ق�اوم�ة م�ھ�م�ة ض�د 

 .البكتيريا
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 المقادير
، ب�ن�دورة ) نص�ف ك�وب( ، بص�ل ) نص�ف ك�ي�ل�و( لحم�ة 

، فلفل أس�ود، م�ل�ح، نش�اء، س�ّك�ر أس�م�ر، ) نصف كوب( 
 .فليفلة حلوة مقطعة، صلصة الصويا، زيت سمسم

 طريقة التحضير
تضاف الف�ل�ي�ف�ل�ة .  يقلّى البصل ويضاف اليه الملح والفلفل

تمزج صلصة الصويا مع الس�ك�ر .  والبندورة بعد تقطيعھا
والنشاء وتضاف الى اللحم وي�ط�ھ�ى ال�م�زي�ج ع�ل�ى ن�ار 

ينصح بتقديم الطبق الى ج�ان�ب األرز  .ھادئة حتى ينضج
 .األبيض

÷çÒçÖ^e<ÔéÒ<á^e<

Üv×Ö^e<‡…ù]<
íéßé’Ö]<íÏè†ŞÖ]<î×Â<

Åçf‰ù]<Ðf<

l^èç×u<

 

íÃ^ÏjÚ<l^Û×Ò<

íé×Ši 

 المقادير
ملعقة كبيرة زب�دة م�ذوب�ة،  ٢كوب حليب، بيضة واحدة، 

كوب طحين، نصف ك�وب ب�ودرة ال�ك�اك�او، رب�ع ك�وب 
سكر، نصف ملعقة صغيرة بالكينغ صودا، نصف ملع�ق�ة 

 .مالعق كبيرة سكر بودرة ٣صغيرة ملح، 
 طريقة التحضير

اخلطي الحليب والبيض والزبدة المذوب�ة ف�ي ع�اء ح�ت�ى 
اخلطي الطحين والكاكاو ال�ب�ودرة .  تمتزج المكونات جيداً 

أض�ي�ف�ي .  والسكر والبيكنج صودا والملح في وع�اء آخ�ر
خليط الحليب والبيض لخليط الطحين والك�اك�او وح�رك�ي 

سخني مقالة على ن�ار م�ت�وس�ط�ة .  حتى تمتزج المكونات
وضعي كمية من خليط البان كيك وحمريھا لمدة دقيق�ت�ي�ن 

زيّني البان كيك بالسكر البودرة أو الفواكه .  على كل وجه
  .أو المربى حسب الرغبة
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عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العالق�ة ب�ال�زم�الء م�ا 
ل�ن ت�ج�د أفض�ل م�ن الش�ري�ك .  يضمن النجاح لكم جمي�ع�ا

  .لشرح الظروف التي تعاكسك

 الثور
 ايار ٢٠ -نيسان  ٢١

 الحمل
 نيسان  ٢٠ -آذار  ٢١

 الجوزاء
 حزيران  ٢٠ -ايار  ٢١

إشارات إيجابية على الصعيد المھني تتوافق مع م�ط�ال�ب�ك 
األوضاع مع الشريك تسير من حس�ن إل�ى .  المالية المحقة

  .أحسن بعد سوء التفاھم األخير بينكما

  السرطان
 تموز  ٢٠ -حزيران  ٢١

ترغب في تقديم خدماتك وتتحمل ع�ن زم�ي�ل مس��ول�ي�ات 
قد تحمل النقاشات تدھوراً في العالقة م�ع الش�ري�ك .  كبيرة

  .وال سيما إذا كانت متأرجحة

 األسد
 آب   ٢١ -تموز  ٢١

 العذراء
 أيلول    ٢٢ -آب  ٢٢

ال تحاول إبعاد الزمالء بغي�ة ال�وص�ول إل�ى أھ�داف�ك ف�ق�د 
تقبّل نصائ�ح الش�ري�ك ف�ھ�و .  تنقلب األدوار ضد مصالحك
  .األكثر قرباً وتفھماً ألوضاعك

 الميزان
     ١ت ٢٢ -أيلول  ٢٣

األجواء ساح�رة وال�ل�ق�اءات مش�وق�ة ومص�ال�ح�ات ت�ك�ث�ر 
عالقتك بالحبيب بح�اج�ة إل�ى .  خاللھا االتصاالت الناجحة
  .المزيد من العاطفة والحنان

تتميز بالشجاعة والثقة ما يساھم في تحقيق ال�ن�ج�اح ال�ذي 
أنت محاط بحب الشري�ك م�ن ك�ل ج�ان�ب .  طالما انتظرته

  .وتقدر عاطفته الكبيرة تجاھك

. تجنّب التطرف فق�د ت�واج�ه ب�ع�ض االح�ت�ك�اك�ات ال�ح�ادة
االنتظار لن يطول حتى تتمكن من تحديد أول�وي�ات�ك وھ�ذا 

  .أفضل لك وللشريك

 الدلو
 شباط  ١٨ - ٢ك ٢٠

تبادل األفكار مع الزمالء يمنحك صداقات جديدة وم�ھ�م�ة 
غيرة الشريك مبّررة ألّن تصّرفاتك تدفع�ه إل�ى .  في العمل

  .القيام بخطوات مقابلة

 الحوت
 آذار  ٢٠ -شباط  ١٩

 العقرب
  ٢ت ٢٢ - ١ت ٢٣

 القوس
  ١ك ٢٠ - ٢ت ٢٣

. يسيطر عليك القلق واالرتباك لكن ذلك ل�ن ي�دوم ط�وي�الً 
ً ل�ت�دارك األخ�ط�اء  ً م�ت�س�ام�ح�ا الشريك ينتظر منك م�وق�ف�ا

  .المتكررة

تتھور في اتخاذ القرارات المھمة وعليك أن ت�ك�ون أك�ث�ر 
قم بما يتوجب تجاه الشريك ألنه يش�ع�رب�أن ب�ع�ض .  حذراً 

 . حقوقه مھدورة

كن حذراً في تص�ّرف�ات�ك ف�ك�ث�ي�رون ي�ت�رق�ب�ون أخ�ط�اءك 
ع�الق�ت�ك ب�الش�ري�ك .  وينتظرون الفرصة لتشويه س�م�ع�ت�ك

  .يشوبھا عدم االستقرار

Åçf‰ù]<]„â<Ô¿u<

 الجدي
  ٢ك ١٩ - ١ك ٢١

ïçjŠÚ<VØã‰<

الثقة المتبادلة مطلوبة في العمل وھي ت�ف�ت�ح أم�ام�ك آف�اق�اً 
استعدادك للدفاع عن الشريك يعزز م�وق�ع�ك .  غير متوقعة

  .في قلبه

ف��ى : " ق��ال ن��ي��ل��س��ون م��ان��دي��ال*  
بالدى، نح�ن ن�ذھ�ب إل�ى الس�ج�ن 

 ."أوال ثم نصبح رؤساء
عندما كنا صغارا ك�ن�ا ن�ت�ص�ن�ع *  

واالن ن�ح��ن .  ال�ب�ك�اء ك�ي ال ن�ن�ام
نتصنع النوم كي ال يعلم أحد ب�أن�ن�ا 

 .نبكي
ً أن ت�ع�رف ك�ي�ف *   ال يعني شيئا

تتحرر، فالمھم ھو أن ت�ع�رف م�ا 
 .بإمكانك فعله بحريتك

عندما ال تكون الحقيق�ة ح�رة ال *  
 .تكون الحرية حقيقة

روى أحدھم أن رجال ُدعي إلى حض�ور درس م�ن دروس *  
 :يقولون في أمثلت�ھ�م)  أي النحاة( النحو، فلما حضر ال حظ أنھم 

  الخ" ... ضرب زيٌد ُعمًرا"، "جاء زيدٌ "
 :فشعر بض�ي�ق م�ن ذل�ك وأنش�أ ي�ق�ول ع�ل�ى س�ب�ي�ل ال�دع�اب�ة

 ال إلى النَّحو جئتكم، ال وال فيه أرغبْ "
 دُعـوا زْيدا وَشأنه أينما شاء يذھبْ 

 "أنا َمالي وما المرىء أبَد الدَّھر يُْضرْب؟
وكان لبعضھم ولد نحوي، يتقعر ف�ي ك�الم�ه، ف�اع�ت�ل أب�وه *   

علة شديدة أشرف فيھا عل�ى ال�م�وت؛ ف�اج�ت�م�ع أوالده ع�ل�ي�ه، 

 ).ي��ق��ص��دون أخ��اھ��م ال��ن��ح��وي( ن��دع��و ف��النً��ا أخ��ان��ا؟ :  وق��ال��وا ل��ه
 !ال إن جاء قتلني: قال

 .نحن نوصيه أال يتكلم: فقالوا
يا أبت قل ال إله إال هللا ت�دخ�ل ال�ج�ن�ة، :  فدعوه؛ فلما دخل على أبيه، قال

يا أبت وهللا ما ش�غ�ل�ن�ي ع�ن�ك إال ف�الن؛ ف�إن�ه دع�ان�ي .  وتفوز من النار
باألمس؛ فأھرس وأعدس، واستبذج وس�ك�ب�ج، وط�ھ�ب�ج وأف�رج ودج�ج، 

  .وأبصل، وأمضر، ولوزج وافلوزج
فقد سبق ھ�ذا االب�ن م�ل�َك ال�م�وت إل�ى ق�ب�ض !  أغمضوني:  فصاح أبوه

  ! روحي

Ì
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م�ا "  ن�اس�ا" تجھز وكالة الف���اء األم�ي�رك�ي�ة 
ل�م�واج�ھ�ة "  الخطة غير المسبوق�ة" وصفته بـ

 .إمكانية فناء كوكب األرض، أو نھاية العالم
البريط�ان�ي�ة "  الديلي تليغراف" ونشرت صحيفة 

ل�م�واج�ھ�ة "  ن�اس�ا" تقريرا يك�ش�ف ع�ن خ�ط�ط 
احتمالية أن يتسبب ك�وي�ك�ب ع�م�الق، أط�ل�ق�ت 

، في ال�ق�ض�اء ع�ل�ى " كويكب يوم القيامة" عليه 
 .الحياة على كوكب األرض

ت�ج�ھ�ز م�رك�ب�ة "  ن�اس�ا" وتظھر تلك الخطط أن 
فضائية نووية ع�م�الق�ة، ي�م�ك�ن أن ت�ح�رك أو 

إلى أن تلك المركبة ستخضع ت�ح�ت "  ناسا" وأشارت ".  كويكب يوم القيامة" تفجر 
 ".قوة ردع االستجابة السريعة للسيطرة على الكويكبات"قيادة 

أطنان، حتى تتمكن من ت�ح�ري�ك أي  ٨ومن المتوقع أن تزن تلك السفينة العمالقة 
التي يمكنھ�ا إي�ق�اف أي ھ�ج�وم "  المطرقة" صخرة فضائية ضخمة، لتكون بمثابة 

 .على الكوكب
وقال دانتي لوريتا، أستاذ علوم الكواكب في مختبر القمر والك�واك�ب ف�ي ج�ام�ع�ة 

تلك الس�ف�ي�ن�ة ال�ن�ووي�ة ال�ع�م�الق�ة ": " آريزونا" 
سيمكنھا أن تطل�ق ص�واري�خ أو ط�اق�ة ن�ووي�ة 

أضعاف تقريبا كمية األسلح�ة ال�ن�ووي�ة  ٣تفوق 
التي تم تفجيرھا عبر التاريخ، ف�ھ�ي ي�م�ك�ن أن 

مي�ج�ا ط�ن م�ن م�ادة  ١٤٥٠تطلق طاقة تعادل 
 ".تي إن تي

إل�ى  ٤فترة من "  ناسا" ومن المتوقع أن تحتاج 
س��ن��وات ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن م��ن ب��ن��اء الس��ف��ي��ن��ة  ٧

ال�ت�ي "  المط�رق�ة" العمالقة، التي ستكون بمثابة 
 .يمكنھا تحطيم أي كويكب

في وقت سابق قد ذكرت أن كوكب األرض تأخر كثيرا ف�ي إع�داد "  ناسا" وكانت 
خريطة للصخور الخطرة، التي تتحرك في النظام الشمسي، والتي يمكن أن تشكل 

 .تھديدا للكوكب
ق�دم، وك�ان ع�ل�ى  ١٠٠وفي العام الماضي، مر بكوكب األرض، كويكب طول�ه 

ألف ميل فقط من القطب الجنوبي، وھي مسافة وصفھا ع�ل�م�اء ال�ف�ل�ك  ٢٧مسافة 
 ".قريبة جدا"بأنھا 

<íéñ^e†ãÒ<ì…^é‰>íÎ…^}><
ري���م���ا� " كش���ف���ت ش���رك���ة 

ال��ن��ق��ا� ع��ن "  أوت��وم��وب��ي��ل��ي
" ٢سي "سيارتھا الكھربائية 

الخارقة خالل فعاليات معرض 
 .جنيف الدولي للسيارات

وأوضحت الشركة ال�ك�روات�ي�ة 
أن سيارة السباقات الكھربائ�ي�ة 

متر،  ١.٢١التي يبلغ ارتفاعھا 
حص�ان�ا، وتص�ل س�رع�ت�ھ�ا  ١٩١٤/ ك�ي�ل�ووات ١٤٠٨تزأر بقوة 

 .كيلومترا في الساعة ٤١٢القصوى إلى 
وتنطلق السيارة الخارقة المصنوعة من ألياف الكربون من الثبات 

ث�ان�ي�ة،  ١١.٨إلى سرعة ثالثمئة كيلومتر في الساعة في غضون 
 ٦٥٠في حين يبلغ مدى الس�ي�ر م�ع الش�ح�ن ال�ك�ام�ل ل�ل�ب�ط�اري�ة 

 .كيلومترا
الخارقة يقتصر إنتاجھا عل�ى "  ٢سي " وأعلنت ريماك أن أيقونتھا 

نسخة فقط، غير أنھا لم تكشف بع�د ع�ن م�وع�د ال�ط�رح أو  ١٥٠
 .األسعار

 ٤سي�ارت�ھ�ا أك�س "  بي أم دبليو" وفي المعرض ذاته قدمت شركة 
الجديدة، وأوضحت أن الجيل الثاني من الس�ي�ارة ال�ك�وب�ي�ه، ال�ت�ي 

" أس ي�و ف�ي" تنتمي لفئة السيارات الرياضية متع�ددة األغ�راض 
 ٥٢٥أمتار ويمتاز بسعة حمولة ت�ت�راوح ب�ي�ن  ٤.٧٥يأتي بطول 

 .لترا ١٤٣٠و
وتتوفر السيارة الجديدة بباقة محركات تغطي نطاق قوة يم�ت�د م�ن 

  .حصانا ٣٦٠/كيلووات ٢٦٥حصانا إلى  ١٨٤/كيلووات ١٣٥

إدعى علماء صينيون توصل�ھ�م �ب�ت�ك�ار م�ادة خ�ارق�ة ي�م�ك�ن�ھ�ا 
 .صناعة المستحيل، واستخدامھا في التخفي

الب�ري�ط�ان�ي�ة، ف��ن م�ح�ط�ة "  الدايلي ميل" وحسبما ذكرت صحيفة 
ً األس�ب�وع  ً وث�ائ�ق�ي�ا التلفزيون المركزية الصينية، أص�درت ف�ي�ل�م�ا
الماضي، أعلنت فيه عن ت�دش�ي�ن خ�ط اإلن�ت�اج ال�خ�ا� ب�ال�م�ادة 

 الجديدة بأحد المختبرات بمدينة شينزين
وعلى الرغم من عدم كشف العلماء عن نواياھم في استخدام المادة 
الجديدة، إال أن التكھنات تشير إلى استخدامھا في إخفاء الطائ�رات 

ال�ت�ي دخ�ل�ت خ�دم�ة  J-20 الحربية، وال سيما طائرة مقاتلة الشبح
القوات الجوية الصينية في العام الماض�ي، وال�ق�ادرة ع�ل�ى ح�م�ل 

 ."جو –جو "أنواع متعددة من الصواريخ 
وأشارت الصحيفة إلى أن ما وصفه العلماء بالمواد الخارق�ة غ�ي�ر 
المرئية، يعرف باسم المواد المركبة، وھي فئة جديدة من األسط�ح 
المعالجة ھندسياً بدقة والتي يمكن أن تكون لھا خصائص ال يمك�ن 

 .الوصول إليھا بالمواد التقليدية
ويقول جين شي، وھو طبيب في علوم المواد يعمل داخل المختب�ر 

س�م،  ٦٠سم وعرضھا  ٨٠كل قطعة طولھا " ضمن فريق البحث 
ستكون مطلية بالبرونز، وسوف تستخدم كمادة أساس�ي�ة ل�ت�ص�ن�ي�ع 
المادة الخارقة، وستتم إضافة طبقة من األفالم الخاصة، ع�ل�ى أن 

مليمتر مربع منھا على آالف من التراكيب الدقيقة  ٠.٢يحتوي كل 
 ."غير المرئية للعين البشرية

وتجدر اإلشارة إلى أن المھندس الرئي�س�ي ل�ل�ط�ائ�رة ي�ان�غ ي�ع�م�ل 
عضوا في المجلس األكاديمي لمختبر تشن تش�ن ال�ذي أنش�� ف�ي 

  .ويحظى بدعم حكومي ٢٠١١عام 
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مفاجأة "كشفت تقارير صحفية عديدة عن تسريبات متعلقة بـ
األميركية لكل عشاق ھواتف " آبل"تجھزھا شركة " سارة

 ".آيفون"
تنوي طرح نسخة جديدة من " آبل"وأظھرت التسريبات أن 

ذو السعر المنخفض، ) iPhone SE2" (آيفون إس إي"ھاتفھا 
ولكن يعوقھم سعره " آيفون"ألولئك الذين يسعون القتناء ھواتف 

 .التقني المتخصص" فون آرينا"المرتفع، بحسب موقع 
" (٢آيفون إس إي "ھاتف " ووفقا للتسريبات، ستطلق آبل

iPhone SE2( الذي أظھر مقطع فيديو أنه سيكون نسخة ،
 ".Xآيفون "األحدث " آيفون"مشابھة لھاتف 

في أنه ظھر فيه القليل " Xآيفون "واختلف الھاتف الجديد عن 
من الحواث على الجانبين وفي أسفل الجھاز، ولكنه تمتع بكاميرا 

 .مزدوجة من الخلف
وال يوجد في الھاتف المنتظر مستشعر بصمة أصابع، ما يعني 

" آبل"التي دعمت بھا " Face ID"أنه سيعتمد على خاصية 
 ".Xآيفون "ھاتفھا 

في وقت " ٢آيفون إس إي "عن " آبل"ومن المتوقع أن تكشف 
" آبل"، إاّل أّن التسريبات أظھرت أن ٢٠١٨الحق خالل عام 

ستكون بشاشات " Xآيفون "ستطرحه بجانب نسخ محدثة من 
 .بوصة ٦.١بوصة، و ٦.٥بوصة، و ٥.٨

ولم تكشف التسريبات حتى اآلن السعر المتوقع أن تطرح به 
، لكنھا أشارت إلى أنه سيكون زھيد "٢آيفون إس إي "ھاتفھا 

 .، الذي تجاوز حاجز األلف دوالر"Xآيفون "الثمن مقارنة بـ

سوارا إلكترونيا، يم�ّك�ن "  Fitbit"أطلقت شركة 
 .األھل من مراقبة الصحة البدنية ألطفالھم

ويعمل سوار اللياقة البدني�ة ل�ألط�ف�ال ك�غ�ي�ره م�ن 
األساور اإللكترونية التي أطلقتھا الشركة م�ن ق�ب�ل 

وي�ت�م�ي�ز س�وار األط�ف�ال ب�خ�ص�وص�ي�ات .  للك�ب�ار
توجيھية تساعد على نمو جسدي سليم لألطفال م�ن 

 .أعوام فما فوق ٨سن 
. خطوة كل ساعة ٢٥٠ويحفّز السوار الذكي النشاط البدني لألطفال، بتذكيرھم بضرورة القيام بـ 

وتنتقل البيانات الحركية من ھذا السوار مباشرة إلى ھواتف األھل الذكية لتسھيل عملية المراق�ب�ة 
 .الصحيّة

وأصدر سوار األطفال الذكي لمكافحة أمراض السمنة لديھم، فبحسب ال�ب�ي�ان�ات ال�رس�م�ي�ة ال�ت�ي 
سنة ماضية، ارتفع مستوى السمنة ف�ي م�رح�ل�ة ال�ط�ف�ول�ة ف�ي ال�والي�ات  ٢٠رصدت على مدى 

وارتفع عدد األطفال المصابين بالسمن�ة ف�ي ال�ع�ال�م، م�ن�ذ ع�ام %.  ١٨.٥إلى %  ١٤المتحدة من 
 .، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية إلى ثالثة أضعاف١٩٧٥

ويشحن سوار األطفال الذكي مرة واحدة كل أسبوع، وھو مضاد للم�اء وال�غ�ب�ار، وي�ب�ل�غ س�ع�ره 
 .دوالر ١٠٠حوالي 
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اغ���ل���ق���ت ج���زي���رة ب���ال���ي 
الصاخب�ة م�واق�ع ال�ت�واص�ل 
االج��ت��م��اع��ي، ورف���ت ال��رح���ت 
ال��ج��وي��ة، وأغ��ل��ق��ت ك��اف��ة ال��م��ح��ال 

ي��وم " ال��ت��ج��اري��ة، م��ن أج��ل إح��ي��اء 
السنوي ال�م�ق�دَّس ل�درج�ة "  الصمت

أن استخدام الھواتف ف�ي�ه م�ن أج�ل 
نش��ر ت�����ري��دة أو ت��ح��م��ي��ل ص��ورة 
ش��خ��ص��ي��ة ع��ب��ر وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 

االجتماعي، قد يُعتبر إساءة بالتزامن مع بدء العام الجديد ف�ي ال�ج�زي�رة ذات األغ�ل�ب�ي�ة 
 .الھندوسية

، ح�ي�ث أُخ�ل�ي�ت ٢٠١٨آذار  ١٧في السادسة صب�اح الس�ب�ت "  نيبي"وبدأت طقوس يوم 
ساعة إال من الدوريات الخاصة بضمان االلتزام بالص�م�ت،  ٢٤الشوارع والشواطئ لمّدة 

 ".دوريات باكاالنغ"وتدعى 
الھندية، وافقت شرك�ات ال�ھ�وات�ف ألول  Hindustan Timesوبحسب ما نقلت صحيفة 

 .ماليين شخص ٤مّرة على قطع خدمات اإلنترنت على الجزيرة التي يسكنھا 
وجنباً إلى جنب مع منع استخدام فيسبوك، أو إنستغرام، أو تطبيقات ال�م�راس�ل�ة ال�ف�وري�ة، 

ف�ي   -الشھيرة كوجھة سياحية ع�ال�م�ي�ة-والتلفزيون والبث اإلذاعي، يبقى أھل جزيرة بالي 
منازلھم، ويُغطّون النوافذ وال يستخدمون األضواء، من إجل يوم التأمل األكثر قدسي�ة ف�ي 

 .الھندوسية البالينية
بون بانقطاع خدمات اإلنترنت خالل إحياء ال�ي�وم ال�م�ق�دَّس، ل�م  وفي حين أن البعض يرحِّ
ً ل�ل�س�يّ�اح  يُكن الجميع سعداء بالقرار، حيث يرى آخرون أن األمر مبالغ فيه وليس مالئ�م�ا

 .وال المقيمين في بالي، من غير متَّبعي الديانة الھندوسية
التي تطلقھا شخصيات مخ�ي�ف�ة "  أوغوه-أوغوه" وتتميز الليلة التي تسبق يوم نيبي بھتافات 

ي�وم " عمالقة، في مظھر أرواح شريرة، كما تش�م�ل ت�ل�ك ال�ط�ق�وس االح�ت�ف�ال�ي�ة عش�ي�ة 
  ".لوكات غني"أعماالً قتاليةً ناريةً، فيما يُعرف باسم " الصمت
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" ن��ي��وي��ورك��ر" ف��اج���ت م��ج��ل��ة 
األمريكية ق�راء ع�ددھ�ا ال�ج�دي�د 
برسم كاريكاتوري ع�ل�ى غ��ف�ھ�ا ك�ام�� 
يصور الرئيس األمريكي دون�ال�د ت�رام�ب 

 .عاريا أثناء مؤتمر صحفي
وأوضح رّس�ام ال�ك�اري�ك�ات�ي�ر األم�ري�ك�ي 
باري بليت موقفه من ال�رس�م ب�ال�ق�ول إن 
ترامب، في مخيلته، يبدو عاري�ا م�ج�ازي�ا 
أمام الصحفيين، عازيا ذل�ك إل�ى س�ل�س�ل�ة 
من الفضائح والمواجھات مع الصحف�ي�ي�ن 

 .منذ توليه الرئاسة في كانون الثاني من العام الماضي
يذكر أن صدامات الرئيس األميركي مع وس�ائ�ل اإلع�الم ل�م ت�ت�وق�ف م�ن�ذ دخ�ول�ه ال�ب�ي�ت 
األبيض، وشمل ذلك أھم الصحف والفضائيات األميركية، وإن لم يخل األم�ر م�ن ص�داق�ة 

 ".فوكس نيوز"مع بعضھا كما ھو حال 

 

>áçß¥<Ôè†Ë×i<>ì†ŞéŠÖ]<àÂ<t†−<JJ<
أش��خ��ا� ب��ع��دم��ا  ١٠ج��ر� 

خرج تلفريك ع�ن الس�ي�ط�رة، 
في منتجع ل�ل�ري�اض�ات الش�ت�وي�ة ف�ي 

 .جورجيا
وحدث خلل في التلفريك ج�ع�ل�ه ي�ع�ود 
للخلف بسرع�ة ك�ب�ي�رة، ف�ي�م�ا ع�ل�ق�ت 
إحدى عرباته واصطدمت بھا العربات 
األخرى التي كان بعضھا يحمل ركابا، 

 .كان يتعين عليھم القفز منھا قبل التعرض إلصابات بالغة
وأظھرت لقطات فيديو بعض الركاب وھم ي�ط�ي�رون ف�ي ال�ھ�واء، وآخ�ري�ن ي�ق�ف�زون م�ن 

ب�ج�ب�ال "  غوداوري س�ك�ي" عرباتھم قبل أن تتصادم ببعضھا، بالحادث الذي وقع في منتجع 
 .القوقاز

ويسمع في الشريط المصور أصوات تنادي على رك�اب ال�ع�رب�ات ل�ل�ق�ف�ز م�ن�ھ�ا، ق�ب�ل أن 
 .تصطدم بالعربات العالقة

وقال وزير الصحة الجورجي دافيد سيرجينكو إن بين ال�م�ص�اب�ي�ن ام�رأة س�وي�دي�ة ح�ام�ل، 
 .ورجال أوكرانيا تعرض لكسر في اليد وكدمة في الرأس

ومن غير المعلوم حتى اآلن سبب الخلل الذي أدى إلى وقوع الحادث، فيما فتحت السلط�ات 
 .تحقيقا للوقوف على مالبساته

<íéÒÚ_<í×¥<ÍøÆ<î×Â<ğ̂è…^Â<gÚ]†i=<

 

قص��را خ���ل  ١٩ي��ح��ت��ف��ي 
ب�ف�ن ال�ط�ب��  ٢٠١٨العام 

دول�ة  ١١واالطباق التق�ل�ي�دي�ة ف�ي 
اوروبية من النم�س�ا ال�ى ال�ب�رت���ال 
مرورا ببلجيكا والمجر وص�وال ال�ى 

 .فرنسا
" على مائدة ال�م�ل�ك" المبادرة بعنوان 

وت�ن�ظ��م�ھ�ا ش�ب�ك��ة ال��م�ق�ار ال�م�ل��ك�ي��ة 
). مليون زائر سن�وي�ا ٣٥(االوروبية 

وستتخذ اشكاال متعددة من مكان ال�ى 
اخر، من معارض وموائد وجل�س�ات 

 .تذوق ومشاغل
في فرساي في فرنسا سيكون االن�ان�اس ن�ج�م 

ف�ھ�ذه ال�ف�اك�ھ�ة واص�ل�ھ�ا م�ن .  ھذه الم�ب�ادرة
البرازيل كان يزرعھا بستانيو الملك وك�ان�ت 

وك�ان .  تقدم بانتظام على موائ�د م�ل�ك ف�رنس�ا
" مصدر الھام لفنون ال�زي�ن�ة" االناناس ايضا 

وغالبا ما يظھر رسمه على الق�م�ا� واوان�ي 
 ٢٢وسيكرس ي�وم دراس�ة ل�ه ف�ي .  الطاولة
 .حزيران

وفي الثامن من تشرين االول وب�م�ب�ادرة م�ن 
قصر فرساي ايضا سي�ج�ت�م�ع ك�ب�ار ال�ط�ھ�اة 
حائزي النجوم الذين يعملون في مقار مل�ك�ي�ة 

ف�ن ال�ط�ب�� " اوروبية ل�الح�ت�ف�اء ب 
م���ع اط���ب���اق "  االوروب���ي ال���راق���ي

 .مستوحاة من قوائم طعام تاريخية
وستنظم لقاءات ايضا م�ع بس�ت�ان�ي�ي 

وسي�ف�ت�ح .  جناح تريانون في فيرساي
بستان اخر تابع لقصر خي�ت ل�و ف�ي 

وسيك�ون .  ھولندا ابوابه للزوار ايضا
االن�ان��اس ض��ي��ف ش��رف ف�ي قص��ر 

ح�ي�ث ي�زرع ف�ي )  البرتغال( سينترا 
 .بيوت بالستيكية

اما قص�ر وارس�و ال�م�ل�ك�ي ف�ي�ن�ظ�م 
جلسات تذوق لمأكوالت قديمة محضرة وف�ق�ا 
لوصفات تعود الى حقبة الملكة بونا سف�ورزا 

ال��ت��ي ادخ��ل��ت ال��ت��واب��ل )  ١٥٥٧-١٤٩٤( 
 .والخضار

 ٢٥وتضم جمعية المقار الملكي�ة االوروب�ي�ة 
  .بلدا ١٥قصرا في حوالى  ٥٠مؤسسة تدير 

 

الدول األكث�ر  تصدرت فنلندا قائمة
، وت��ل��ت��ھ��ا ٢٠١٨س��ع��ادة ل��ل��ع��ام 

نروج في حين احتلت ال�دان�م�ار� ال�م�رك�ز 
وال���ف��ت أّن ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة .  ال��ث��ال���

األميركية تواصل تراجعھا في ال�ت�ص�ن�ي�ف 
نتيجة مشاكل مواطنيھا من االك�ت���ا� إل�ى 

 .السمنة
التقرير صدر عن األمم المتحدة ونشر ق�ب�ل 

 ٢٠أيام من يوم السعادة ال�ع�ال�م�ي أي ف�ي 
أما الت�ص�ن�ي�ف .  آذار، وھو السادس من نوعه

ال�دخ�ل، ال�ح�ري�ة، :  عوامل ھي ٦فيستند إلى 
ال��ث��ق��ة، ش��ف��اف��ي��ة ال��ح��ي��اة الص��ح��ي��ة، ال��دع��م 
ً إل�ى  االجتماعي والسخاء، كما اس�ت�ن�د أيض�ا

وي�ج�ري ج�م�ع .  سعادة المھاجرين ھذا ال�ع�ام

 ١٥٦البيانات عبر استطالع�ات ل�ل�رأي ف�ي 
دولة حول العالم، ف�ي ح�ي�ن اع�ت�م�د ت�ح�ل�ي�ل 

 .فقط ١١٧سعادة المھاجرين على مسح 
تعّرف إلى ال�دول ال�خ�م�س األول�ى واألك�ث�ر 

 :٢٠١٨سعادة للعام 

التقرير صدر عن األمم المتحدة ونشر ق�ب�ل 
 ٢٠أيام من يوم السعادة ال�ع�ال�م�ي أي ف�ي 

أما التصنيف . آذار، وھو السادس من نوعه
الدخل، الح�ري�ة، :  عوامل ھي ٦فيستند إلى 

ال�ث�ق�ة، ش�ف�اف�ي��ة ال�ح�ي��اة الص�ح�ي��ة، ال�دع��م 
ً إل�ى  االجتماعي والسخاء، كما استند أيض�ا

ويجري ج�م�ع .  سعادة المھاجرين ھذا العام
 ١٥٦البيانات عبر استطالعات للرأي ف�ي 

دولة حول العالم، في حين اع�ت�م�د ت�ح�ل�ي�ل 
 .فقط ١١٧سعادة المھاجرين على مسح 

تعّرف إلى ال�دول ال�خ�م�س األول�ى واألك�ث�ر 
 :٢٠١٨سعادة للعام 

 ٤  –الدانم�ار�  ٢  –النروج  ٢  –فنلندا    -١
  .سويسرا ٥ –أيسلندا 
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قصة وفاء نادرة وم�ل�ھ�م�ة 
ب��ط��ل��ت��ھ��ا زوج��ة مص��ري��ة 
شابة فجرت مشاعر الس�ع�ادة ل�دى 
المصريين وجعلتھم يتسابقون على 
ال���وص���ول إل���ي���ھ���ا لش���د أزرھ���ا 
ومساعدتھا ودع�م�ھ�ا ومس�ان�دت�ھ�ا 

 .وتقديم كل يد العون لھا
في العزبة البيضاء بمنط�ق�ة ال�م�رج 
الجديدة شرق ال�ق�اھ�رة ت�ق�ي�م أس�رة 
الشاب خالد البدوي مع زوجته ھ�ب�ة 

كانت الحياة تس�ي�ر .  السيد رجب ومع أبنائھما
ً وي�ت�ق�اض�ى  طبيعية، حيث يعمل الزوج سائقا
أجراً يكفي نفقات واحتياجات أس�رت�ه، ح�ت�ى 

ف�ت�غ�ي�رت  ٢٠١٢داھمه م�رض ال�ك�ب�د ع�ام 
 ً  .أحوال األسرة وتدھورت تماما

تقارير األطباء أكدت إصابة الزوج بفي�روس 
الكبد والفشل الكلوي، وأصبح األمر ي�ت�ط�ل�ب 

مرات  ٣نقله للمستشفى إلجراء غسيل كلوي 
أسبوعياً، فضالً عن أن ال�زوج أص�ب�ح غ�ي�ر 

 .قادر على العمل أو اإلنفاق على األسرة
ھ��ن��ا ت��ح��رك��ت ك��ل ص��ف��ات ال��وف��اء وال��ق��وة 
والشجاعة ف�ي ال�زوج�ة ال�م�خ�ل�ص�ة، ح�ي�ث 
تحملت كل ھذه الصدم�ات وت�غ�ل�ب�ت ع�ل�ي�ھ�ا 

 .بصبر وعزم وإيمان وحب

بدأت الزوجة تعمل ل��ن�ف�اق ع�ل�ى األس�رة، 
ً ض�ئ�ي�الً ال  وكما تقول فإنھا تتقاض�ى م�ب�ل�غ�ا
يكف�ي ش�ي�ئ�اً، أم�ا األم�ر اآلخ�ر ال�ذي ع�ب�ر 
ب��وض��وح ع��ن وف��اء ال��زوج��ة وإخ��ال��ص��ھ��ا 
لزوجھا وعدم ال�ت�خ�ل�ي ع�ن�ه، ف�ھ�و رفض�ھ�ا 
لطلبه لھا بالطالق وإص�رارھ�ا ع�ل�ى ح�م�ل�ه 
على أكتافھا يومياً لعدم قدرته ع�ل�ى ال�ح�رك�ة 

 .ونقله إلى المستشفى إلجراء غسيل للكلى
أصبح حمل الزوج�ة ل�زوج�ھ�ا ع�ل�ى ك�ت�ف�ھ�ا 
مشھداً م�ع�ت�اداً ل�ك�ل س�ك�ان م�ن�ط�ق�ة ال�م�رج 
والعاملين في المستشفى الذي ي�ق�وم ب�غ�س�ي�ل 
الكلى في الزيتون، وركاب مترو األنفاق م�ن 

 .المرج وحتى الزيتون
الجمي�ع يس�اع�دون�ھ�ا ب�ال�دع�اء وي�ؤازرون�ھ�ا 

بالكلمة الطيبة وتسھيل مھمتھا حت�ى 
تستطي�ع ال�ع�ودة ل�م�ن�زل�ھ�ا وقض�اء 
طلبات أسرتھا بعد إج�راء ال�غ�س�ي�ل 

 .لكلى زوجھا
تح�ل�م ال�زوج�ة ال�م�خ�ل�ص�ة ب�م�ق�ع�د 
متحرك تس�ت�ط�ي�ع م�ن خ�الل�ه ن�ق�ل 
زوجھا ال�ى ال�م�س�ت�ش�ف�ى، وت�ط�وع 
كثيرون وأعلنوا استعدادھم لش�رائ�ه 
لھ�ا، وت�ق�ول إن�ھ�ا س�ت�ظ�ل ب�ج�ان�ب 
زوجھا ولن تتركه مھما كلفھا األمر 
ً وح�ن�ون�اً  من مشقة، فقد كان كريماً وع�ط�وف�ا
معھا، وجاء الوقت ل�ت�رد ل�ه ك�ل ذل�ك ح�ت�ى 
يكتب هللا له الش�ف�اء وي�ع�ود ألس�رت�ه س�ل�ي�م�اً 

 .معافى
وتقول الزوجة إنھا ال تريد نظرات شف�ق�ة أو 
عطف من أحد، كل ما تريده ھو ال�دع�اء ل�ھ�ا 
ولزوجھا بالشفاء، وأن يعينھا هللا على ت�دب�ي�ر 
نفقات شراء مقعد متحرك له ح�ت�ى ال ت�ت�أث�ر 

 .مشاعره جراء حملھا له على أكتافھا
ويقول الزوج إنه يدعو هللا أن يفتح كل أبواب 
الخير أمام زوجته الص�اب�رة ال�م�ث�اب�رة، وأن 
ً أن�ھ�ا زوج�ة وأم  يعينھا على أعبائھا، مضيفا
له، وأن هللا اختبره بالمرض وكافأه بمثل ھذه 

  .الزوجة النادرة

 

أھدى أميركي زوجته ھديةً ال تقدر بثمن في ذكرى زواجھما، وتب�ر� ل�ھ�ا 
 .بكليته، بعد أن عانت لسنوات طويلة من مرض الكلية

سنوات، إصابة مونيكا كالي بمرض الك�ل�ى م�ت�ع�ددة  ١٠وشّخص األطباء، قبل نحو 
الكيسات، وھو اضطراب ورثته عن والدتھا، وعلى مدى عقد م�ن ال�زم�ن، ع�اش�ت 

 .على جلسات الغسيل الكلوي، على أمل العثور على متبرع
وفي كانون األول الماضي، أظھرت الفحوصات، أن ك�ل�ي�ة زوج�ھ�ا س�ي�زار ك�ال�ي 
مناسبة لھا بشكل كبير، ووافق الزوج، الذي يعمل فني شبكات كمبيوتر عل�ى ال�ف�ور 

 .على التبرع لھا بالكلية، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية
  .٢٣شباط الماضي، قبل أيام قليلة من الذكرى زواجھما الـ  ١٩وأجريت العملية في 
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ع�ام�اً  ٦٥قبل أيام قليلة من عيد األم، عثر أميركي على والدته، بعد أكثر م�ن 

 .من افتراقھما
عاماً طعم الحب والحنان، إال من المرأة التي ت�ب�ن�ت�ه، وع�ا�  ٦٧ولم يعرف مايك مايرز 
عاماً، قبل أن يقترب ضابط شرطة منه في الع�ام ال�م�اض�ي،  ٣٠مشرداً وحيداً على مدى 

ول�ك�ن الش�رط�ي .  ليحذره باالبتعاد عن الطريق، وإال سيضطر إلى إصدار م�ذك�رة ض�ده
عدل عن ذلك بعد أن تبين أنه مسن، وال يستطيع الحصول ع�ل�ى الض�م�ان االج�ت�م�اع�ي، 
ألنه ال يملك بطاقة ھوية، وقرر الضابط مساعدته على الحصول على وث�ائ�ق ش�خ�ص�ي�ة 

 .حسب موقع سي بي إس نيوز
وسمحت المعلومات القليلة عن المسن بالعثور على والدته، التي انفصل عنھا عندما كان عمره عامان فقط، وحص�ل م�اي�رز ع�ل�ى وال�دت�ه 

  .وعلى عائلة كاملة معھا
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قد يكون البّحار الذي أزي�ل م�ن م�وق�ع 

في "  تيتانيك" رئيسي على متن سفينة 
اللحظة األخيرة اضطلع بدور كارثّي في غرقھا، 

  .البريطاني" الدايلي ميل"بحسب موقع 
كان ديفيد بلير مسؤوالً عن المفاتيح ال�ت�ي ت�ف�ت�ح 
خزانة تحتوي على المناظ�ي�ر واس�ت�ب�دل ب�ب�ح�اٍر 

وايت ستار " أكبر سنّاً من صاحب شركة تيتانيك 
وأرسل بلير بطاق�ة ب�ري�دي�ة إل�ى ش�ق�ي�ق�ة ".  الين

  .زوجته عبّر فيھا عن حزنه لترك الّسفينة
لكن نسي بلير من طريق الخطأ تسليم المفتاح إلى خلفه، لذا لم يتمّكن زمالؤه من ال�وص�ول 
إلى المناظير الّتي تساعد في البحث عن األخطار على ب�ع�د مس�اف�ات، ب�م�ا ف�ي ذل�ك س�وء 

 األحوال الجوية والجبال الجليدية
وقال المراقب فريد فليت، الذي نجا من الكارثة للتحقيق، أنه لو كان لديھم م�ن�اظ�ي�ر ل�ك�ان�وا 

 .شاھدوا الجبل الجليدي قبل فوات األوان
كنّا رص�دن�ا ال�ج�ب�ل : " وعندما ُسئل عن دور المناظير في تفادي وقوع الحادث، أجاب فليت

 ."الجليدي في وقٍت كاٍف لتغيير اتّجاه الّسفينة
واحتفظ بلير بالمفتاح كتذكار وأعطاه إلى ابنته نانسي ال�ت�ي س�لّ�م�ت�ه ب�دورھ�ا إل�ى ج�م�ع�يّ�ة 

 .البّحارة البريطانية والدولية في ثمانينات القرن العشرين
  .دوالر ٩٨.٠٠٠وقّدرت قيمتھما بنحو  ٢٠٠٧وبيع المفتاح والبطاقة البريديّة، في مزاد عام
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