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في مواسم بيع الكالم والشعارات والخطب 
ال��رن��ان��ة ك��ال��ط��ب��ول، إل��ي��ك��م ب��ع��ض��ا م��ن 
الشعارات االنتخابية التي رفعت م�ن ق�ب�ل 
ال��م��رش��ح��ي��ن وال��ل��وائ��ح االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي 

 !...لبنان
صغيرة من شعاراتھ�م "  كمشة" لقد جمعت 

 :في حمالتھم االنتخابية وھذه بعضھا
نحمي ون�ب�ن�ي   –لبنان األمل   -القرار الحر

مك�ّم�ل�ي�ن م�ا ف�ي   –نحنا الخرزة الزرقا   –
ب�دن�ا   –صار بدنا دولة مش دويلة   –بوقفنا 
 –ل�ب�ن�ان ال�ق�وي   –بدن�ا ن�ح�اس�ب  –نغيّر 

نحن نمثّلك   –أنا مش لوحدي   –لبنان أوال 
ھموم المواطن ھ�م�وم�ن�ا   –نحن صوتك   –
 –إي�دي ب��ي�دك   –انا حّدك خليك ح�ّدي   –

 ....الوطن أمانة ألجيالنا 
ھذه بعض الشعارات االنتخ�اب�ي�ة ال�م�ل�ي�ئ�ة 
بالوط�ن�ي�ة وال�ك�رام�ة وب�ھ�م�وم ال�م�واط�ن 

 ...وبالمحبة وبالوفاء وباالنتماء
في الحقيقة ھي شعارات تحّرك الع�واط�ف 

 .وتدغدغ مشاعر المواطنين
ولكن ھذه الشعارات تبقى سارية المف�ع�ول 

ف��ق��ط، وب��ع��د ھ��ذا  ٢٠١٨أي��ار  ٧ل��غ��اي��ة 
التاريخ، سنن�ت�ظ�ر أرب�ع س�ن�وات أخ�ر�، 
وربما ثماني سنوات أو أكثر، لنعود ونق�رأ 
الشعارات نفسھا، التي ت�ن�ت�ق�ل م�ن م�وس�م 
انتخابي إلى آخ�ر، م�ن غ�ي�ر أن ت�ت�ح�ق�ق 

 .أفعاال ملموسة على أرض الواقع
حتى الكمون كفر من ك�ث�رة م�ا ت�رّدد م�ن 

 ...وعود زائفة ومضللة وخادعة
بصراحة، أصبحت ضّد السادس من أي�ار 
موعد إجراء االنتخابات، ألنه من األفضل 
تحديد الموعد يوم العيد الميم�ون ل�ھ�ؤالء، 

  ...وھو يوم األول من نيسان
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بعد تسجيل رقمي�ن ق�ي�اس�ي�ي�ن ف�ي ع�دد ال�م�رش�ح�ي�ن 
لالنتخابات النيابية المقبلة، وع�دد ال�م�رش�ح�ات ل�ھ�ذ� 
االنتخابات يوم اقفال باب الترشي�ح�ات م���ل�ع الش�ھ�ر 
الجاري، كان منتصف ليل االثنين موعداً لرقم قي�اس�ي 

الئ�ح�ة ف�ي  ٧٧جديد في عدد اللوائح االنتخابية ب�ل�� 
. ال��ت��ي س��ت��ج��ري ف��ي��ھ��ا االن��ت��خ��اب��ات ١٥ال��دوائ��ر ال���

وتصدرت دائرة بيروت الثانية المرتبة االولى في عدد 
اللوائح اذ بلغت تسع ل�وائ�ح، وت�ل�ت�ھ�ا دائ�رة الش�م�ال 

ل�ك�ن االرق�ام .  الثانية التي تتنافس فيھا ثم�ان�ي ل�وائ�ح
القياسية التي يتعاقب صدورھا ف�ي م�ح���ات الس�ب�ا� 
االنتخابي الى الس�اد� م�ن اي�ار ل�م ت�ح�ج�ب ت�ن�ام�ي 
ظواھر الخل��ات الس�ي�اس�ي�ة ال�غ�رائ�ب�ي�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 

اللوائح المودعة وزارة الداخلية اكبر شاھد على التحول الفوضوي الذي ضرب لبن�ان ف�ي 
 .ظلھا والذي تسبب به في المقام االول قانون االنتخاب الجديد

ومما ال شك فيه، أنه في الفترة المقبلة سوف يشھد اللبنانيون ما يشبه ساحة وغى ان�ت�خ�اب�ي�ا، 
تستخدم فيھا كل االسلحة المشروعة، وربما غير المشروعة، لشد العصب ورص الصف�وف 

 .ولعل في ھذا العدد الكبير من اللوائح، مؤشرا آخر الى قساوة المعارك المنتظرة
فبعدما انتھت مھلة تسجيل لوائح المرشحين لالنتخابات النيابية، وفي الي�وم األول م�ن ال�ع�د 
العكسي لمسافة االربعين يوماً الفاصلة عن الس�ادس م�ن أي�ار م�وع�د إج�راء االن�ت�خ�اب�ات، 
إشتعلت الخطابات واللقاءات االحتفالية بمواقف المرشحي�ن وم�واق�ف داع�م�ي ال�م�رش�ح�ي�ن 
سواء من منبر الرابية أو من منصة معراب أو من الشم�ال وأي م�ن�ط�ق�ة ف�ي ل�ب�ن�ان ح�ي�ث 
 .أع��ل��ن��ت ل��وائ��ح ع��ل��ى ال��م��� وأط��ل��ق��ت م��واق��ف الس��ت��ق��ط��اب ال��م��زي��د م��ن األص��وات

بقيت المؤسسات على  -إذا صح التعبير  -بالتوازي وفي خانة إيجابية من مسار الديمقراطية 
وتيرة عالية من العمل والجھد سواء في مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعب�دا ب�رئ�اس�ة 
رئيس الجمھورية العماد عون الذي كرر التأكيد أنه يريد الكھربا للناس بأي طريقة، أو ف�ي 

أو ف�ي  ٢٠١٨البرلمان الذي يتحضر لجلسة ھيئته العامة غدا لمناقشة مش�روع م�وازن�ة الـ�
 .المتابعة األمنية المستمرة لقادة األجھزة ومنھا اللقاءات مع رئيسي مجلس الن�واب ال�وزراء

وكذلك ھو األمر بالنسبة الى التحضيرات المستمرة في لبنان وخارج لبنان ل�م�ؤت�م�ر س�ي�در 
المقرر عقده في العاصمة الفرنسية في السادس من نيسان المقبل من أجل دعم اقتصاد لبن�ان 

 .واستقراره
أثناء ذلك، انفجرت انتخابيا وانفجرت كھربائيا، ح�ي�ث ب�دا ان م�ع�ظ�م االط�راف ف�ي ح�ال 

 .جھوزية للقصف االنتخابي المتبادل
أعنف القصف جاء أمس، من طوني سليم�ان ف�رن�ج�ي�ة 

ي�ع�ي�رون�ن�ا " على التيار الوطني الح�ر ووزرائ�ه ف�ق�ال 
بالزفت ولكن الحقيقة ان اختصاصھم ھو الزفت ول�ك�ن 
في غير مكانه، نتائ�ج�ھ�م ف�ي م�ل�ف ال�ك�ھ�رب�اء زف�ت، 
." نتائجھم في الخارجية زفت، نتائجھم في البيئ�ة زف�ت

ولم يكتف بذلك، بل رفع فرنجية سقف ال�ت�ص�ع�ي�د ال�ى 
تأكدوا لو كانت وزارة البيئة معنا : " الحد االقصى قائال

لما كان ردم البحر بالنفايات، ولو كان�ت وزارة ال�ع�دل 
معنا لكنا حاربنا من أجل قض�اء مس�ت�ق�ل، ول�و ك�ان�ت 
وزارة الخارجية م�ع�ن�ا ل�م�ا س�خ�رن�اھ�ا ف�ي ح�م�الت�ن�ا 

وزارات ك�ن�ا  ٧االنتخابية وعلى حسابكم، لو كان معنا 
استقدمنا بواخر السياح بدل بواخر الكھرباء، ولو كانت وزارة الطاقة معنا لمدة سنتين لكنت�م 

، في ھذا الكالم ليس ھناك تصعيد فقط ب�ل أك�ث�ر م�ن اخ�ب�ار ان ل�ج�ھ�ة " صّوتم على ضوء
 .تسخير وزارات في الحمالت االنتخابية وان لجھة البواخر

وفي سياق الحديث عن البواخر انفجرت مجددا بين القوات اللبنانية ووزي�ر ال�ط�اق�ة، ف�ب�ع�د 
انا اريد تأمين الكھرباء للناس ومش فارقة " كالم رئيس الجمھورية في مجلس الوزراء وفيه 

، جاء رد من رئيس ح�زب ال�ق�وات ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة س�م�ي�ر ج�ع�ج�ع وف�ي�ه، "معي كيف بتجيبوھا
اشارككم الرأي تماما فخامة الرئيس فيما يتعلق بضرورة تأمين الكھرباء مؤقتا لحين انجاز " 

المعامل، أما الحل فبتكليف المديرية العامة للمناقصات بادخال التعديالت الالزمة على دفت�ر 
دفتر الشروط وضع بموافقة وزراء الق�وات " ، عند ھذا الحد رد وزير الطاقة قائال " الشروط

وتم تعديله مرتين بحسب طلبھم اخرھا في جلسة بيت الدين في الرابع من اب الماض�ي، ك�م 
 .بحسب ابي خليل" مرة مطلوب تعديله حتى ما يصير في كھرباء

ھكذا االجواء مكھربة في اليوم االول من مھلة االربعين يوما للوصول الى اليوم االنتخاب�ي، 
وھذه االجواء ستستمر على ما يبدو كجزء من عدة الشغل في المعركة االن�ت�خ�اب�ي�ة وت�ب�ادل 

  .القصف السياسي واالعالمي
التي جاءت قيصرية ف�ي أغ�ل�ب�ھ�ا، م�وج�ة ع�ارم�ة م�ن  ،وكانت ترافقت مع والدات اللوائح

االتھامات والسجاالت الحادة، التي وصل بعضھا إل�ى ح�د ال�م�ّس ب�ال�ك�رام�ات الش�خ�ص�ي�ة 
وبكرامات المواطنين أنفسھم، ما حدا برئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى استعمال مطرقته 

، " ھذا االنحدار ف�ي مس�ت�و� ال�خ�ط�اب الس�ي�اس�ي" محذراً ومنذرا ورافعا الصوت للتنديد بـ
  .ومكتفيا بتوجيه العتاب القاسي إلى بعض لجأ لمثل ھذه األساليب
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ھددت دمشق وحليفتھا موسكو بشن عملية عس�ك�ري�ة 
ضد مدينة دوما، آخر جيوب الفصائل ال�م�ع�ارض�ة ف�ي 
الغوطة الشرقية، ما لم يواف�ق فص�ي�ل ج�ي�ش اإلس�الم 
على الخروج منھا، وفق ما ق�ال�ت مص�ادر م�ت���اب�ق�ة 

 .الثالثاء
و�ف��ادت ص��ح��ي��ف��ة ال��وط��ن، ال��م��ق��رب��ة م��ن ال��ح��ك��وم��ة 
السورية، عن استعدادات للجيش السوري بدء عمل�ي�ة 

 .ضد دوما معقل فصيل جيش اإلسالم" ضخمة"
وتجري منذ أيام مفاوضات مباشرة حول مصير م�دي�ن�ة 
دوما بين روسيا وفصيل جي�ش اإلس�الم، ال�ذي ط�ال�م�ا 

وك�ان�ت ت�ت�رك�ز .  كان األكثر نفوذا في الغوطة الشرقي�ة
على إيجاد صيغة تحول دون القيام بعملية إجالء من�ھ�ا، 

 .كما حصل في الجيبين اآلخرين في الغوطة الشرقية
ف�ي آخ�ر " وقال مصدر معارض مطلع على المفاوضات في دوما لوكالة ف�ران�س ب�رس إن 

، وج�ر� م�ن�ح " اجتماع لھم االثنين، خيّر الروس جيش اإلسالم بين االستس�الم أو ال�ھ�ج�وم
 .الفصيل المعارض مھلة أيام قليلة للرد

االتفاقات الت�ي ت�م ( ال يريد الروس اتفاقاً مختلفا في دوما عن " وأوضح مصدر ثان معارض 
جيش االسالم ف�ي ال�م�ق�اب�ل ي�ري�د " ، مشيراً إلى أن " سائر مناطق الغوطة)  التوصل اليھا في

 .وأال يتھجر أحد من أھل البلد". قوة محلية"عبر تحوله الى " البقاء
وبعد خمسة أسابيع على ھجوم عنيف بدأته قوات النظام وقسمت خالله الغوطة الشرقية إل�ى 
ثالث جيوب منفصلة بينھا دوما، توصلت روسيا تباعاً مع فصيلي حركة أح�رار الش�ام ف�ي 
مدينة حرستا ثم فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، الى اتفاقين تم بم�وج�ب�ھ�م�ا إج�الء 

 ).شمال غرب(آالف المقاتلين والمدنيين الى منطقة إدلب 

ً م��ن  ١٧وم�ن��ذ الس��ب�ت، ج�ر� إج�الء أك��ث�ر م�ن  أل��ف�ا
المقاتلين والمدنيين من الغوطة الشرقية إلى ادل�ب، وال 
تزال العملية مستمرة من البلدات الجنوبية، فيما أعل�ن�ت 

م�ن ال�م�ق�ات�ل�ي�ن "  خ�ال�ي�ة" دمشق مساء الجمعة حرس�ت�ا 
 .المعارضين

وأوردت صحيفة الوطن السورية ع�ل�ى حس�اب�ھ�ا ع�ل�ى 
توجه ج�م�ي�ع " تلغرام نقالً عن مصدر عسكري الثالثاء 

القوات العاملة في الغوطة الشرقية استعداداً لبدء عملي�ة 
عسكرية ضخمة في دوما، ما لم يوافق إرھاب�ي�و ج�ي�ش 

 ."االسالم على تسليم المدينة ومغادرتھا
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان رامي عب�د 

م�ن " الرحمن إن قوات النظام تنتشر ف�ي م�ح�ي�ط دوم�ا 
ف�ي ال�ف�ص�ي�ل "  األك�ث�ر تش�دداً " ، مشيراً إل�ى أن " أجل الضغط على مفاوضي جيش اإلسالم

 ."القتال حتى النھاية"المعارض يريدون 
يبقى ف�ي�ھ�ا ج�ي�ش "  مصالحة" وكانت المفاوضات تتركز أساساً على تحويل دوما إلى منطقة 

اإلسالم وتعود إليھا مؤسسات الدولة من دون دخول ق�وات ال�ن�ظ�ام، وي�ت�م االك�ت�ف�اء ب�ن�ش�ر 
وش�ھ�دت دوم�ا خ�الل األس�ب�وع األخ�ي�ر ھ�دوءا ب�ال�ت�زام�ن م�ع  .شرطة عسكري�ة روس�ي�ة

 .المفاوضات واستمرار نزوح آالف المدنيين منھا
واستؤنفت عملية اإلجالء من جنوب الغوطة صباح امس بدخول حافالت إلى مدينة ع�رب�ي�ن 

 .لتتوجه الحقاً محملة بالمقاتلين المعارضين والمدنيين إلى نقطة تجمع قريبة
وكما حصل في األيام السابقة، ال تزال الحافالت تنتظر في نقطة التجمع حتى اكتمال القاف�ل�ة 

 .قبل أن تمنح الضوء األخضر لالنطالق باتجاه محافظة ادلب في شمال غرب البالد

í•…^Ã¹]<ç×i^ÏÚ<gvŠßè<<^Ú<^Úæ<î×Â<Ýçrãe<á]‚ãi<çÓ‰çÚæ<ÐÚ<
àè†ËÂ<‚Ãe<JJkÃÊ…<Øi<î×Â<ì†ŞéŠ×Ö<íéÒ†i<íé×ÛÂ 

)١١التتمة الصفحة (  

)١١التتمة الصفحة (  



٢ 
<ð^Ãe…ù]<OM<<…]ƒa<NLML<AL-AKHBAR Mercredi 31 Mars 2010  ٢ 

<…^f}ù]I<<‚ÃÖ]UMR<I<<…^ãßÖ]<ì‚è†q<ÄÚ<Ñ^Ëi÷^eI<í¾çË¦<ÑçÏ£]<Äé¶<

<ð^Ãe…ù]NT<<<…]ƒaNLMT <AL-AKHBAR Mercredi 28  March 2018  

 www.alakhbar.ca: تابعونا على 



AL-AKHBAR Mercredi 31 Mars 2010  
٣ 

<ð^Ãe…ù]<OM<<…]ƒa<NLML<

 

AL-AKHBAR Mercredi 28 March 2018  ٣ 

<…^f}ù]I<<‚ÃÖ]UMR<I<<…^ãßÖ]<ì‚è†q<ÄÚ<Ñ^Ëi÷^eI<í¾çË¦<ÑçÏ£]<Äé¶<

<ð^Ãe…ù]NT<<<<…]ƒaNLMT <

 www.alakhbar.ca: تابعونا على 

íé‰^é‰<l^é×¦ 
êeæ…æ÷]<šçË¹]<øfÏjŠÚ<áçÂV<

êeæ…æ÷]<^ ÷]<Ùææ<á^ßfÖ<°e<íÒ]†Ö]<Ñ^Ëi]<ˆèˆÃjÖ<

زارت اللبنانية االول�ى ن�ادي�ا الش�ام�ي ع�ون، م�ق�ر ت�دري�ب 
العسكريين االناث في لواء الحرس ال�ج�م�ھ�وري، ت�راف�ق�ھ�ا 

ك�ل�ودي�ن "  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللب�ن�ان�ي�ة" رئيسة 
 .عون روكز

والتقت اللبنانية االولى وع�ون روك�ز ال�ج�ن�دي�ات، واط�ل�ع�ت�ا 
منھن على اوضاعھن واستمعتا الى عرض عن مراحل تنفي�ذ 

 .تطويع الجنديات في الجيش اللبناني
ب�ع��د وص��ول ال��ل��ب��ن�ان��ي��ة االول��ى وع��ون روك��ز ال��ى م��رك��ز 
التدريب، ح�ي�ث ك�ان ف�ي اس�ت�ق�ب�ال�ھ�م�ا ق�ائ�د ل�واء ال�ح�رس 
الجمھوري العميد سليم فغالي وعدد من ضباط لواء الح�رس، 

ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة االول�ى " ألقى العميد فغالي كلم�ة، رح�ب ف�ي�ھ�ا ب
تط�وي�ع االن�اث " ، وتحدث عن كيفية حصول " والسيدة روكز

، " في الجيش اللبناني، ال سيما في لواء الح�رس ال�ج�م�ھ�وري
بدأ خ�الل ت�ر�س ال�ع�م�اد م�ي�ش�ال ع�ون " ولفت الى أن ذلك 

م�ع " ، واش�ار ال�ى أن�ه " ١٩٨٩الحكومة العسكرية في العام 
وصول قائد الجيش العماد جوازف ع�ون ال�ى س�دة ال�ق�ي�ادة، 

فتاة خضع�ن  ١٥٠إتخذ قرار بزيادة عديدھن حتى وصل الى 
لدورة تنشئة مشتركة، بعد تجھيز مقر خاص ل�ھ�ن ف�ي ل�واء 
الحرس الجمھوري، وھن ي�م�ل�ك�ن مس�ت�وى ع�ل�م�ي�ا وث�ق�اف�ي�ا 

عدد اللواتي يؤدين الخدمة حاليا في ل�واء " وكشف أن ".  عاليا
ف�ت�اة ي�خ�ض�ع�ن ح�ال�ي�ا ل�دورة  ٥٠الحرس الجمھوري، ھ�و 

تدريبية في القسم النوعي، وأن عددا منھن سيخضع ل�دورات 
متخصصة في حماية الش�خ�ص�ي�ات، وذل�ك م�ن ق�ب�ل ف�ري�ق 
 ."تدريب ايطالي بالتعاون مع ضب�اط م�ن ال�ج�ي�ش ال�ل�ب�ن�ان�ي

ق�ائ�د " ، مذكرا الى أن " نجاح ھذه التجربة" وأكد العميد فغالي 
الجيش أشاد في خالل جولته التفقدية على مق�ر ال�ع�س�ك�ري�ي�ن 
االناث في لواء الحرس، بمستوى التدريب العالي ل�ل�ج�ن�دي�ات 
واعتماده كمركز تدريب اساسي للمتطوعات لصالح ال�ج�ي�ش 

 ."مستقبال
رئيس الجمھوري�ة وال�ل�ب�ن�ان�ي�ة " واشارت عون روكز الى أن 

االولى ھما من أول الداعمين لتعزيز دور المرأة، خص�وص�ا 
أن اول دورة تطوع للنساء في الجيش اللبناني كانت في العام 

كرئيسة للھيئة الوطنية لش�ؤون " ، معربة عن فخرھا "١٩٨٩
، ش�اك�رة ال�ع�م�اد " المرأة بالجنديات المتطوعات في ال�ج�ي�ش

م�ب�ادرت�ھ�م�ا ف�ي ھ�ذا " جوزاف عون والعمي�د ف�غ�ال�ي ع�ل�ى 
المجال، والتي جاءت بتوجي�ھ�ات م�ن رئ�ي�س ال�ج�م�ھ�وري�ة، 
إنطالقا من ايمانھما بضرورة تعزيز دور المرأة في الج�ي�ش، 

ال�ذي أك�د ض�رورة  ١٣٢٥وتنفيذا لقرار مجلس االمن الرقم 
تعزيز مشاركة المرأة في ال�ق�ط�اع�ات ك�اف�ة، خص�وص�ا ف�ي 
المجال االمني واتاحة الفرصة ل�ھ�ا ل�النض�م�ام ال�ى ال�ج�ي�ش 

فقد اثبتت الدراسات ان وجود النساء في ھ�ذا .  والقوى االمنية
 ."القطاع يعزز السالم واالمن في المنطقة

الھيئة الوطنية لشؤون المرأة تنسق م�ع ق�ي�ادة " ولفتت الى ان 
الجيش ووزارة الدفاع وقوى االمن ال�داخ�ل�ي، ل�وض�ع خ�ط�ة 

، ال�ذي اع�رب ال�م�ج�ل�س م�ن ١٣٢٥عمل لتنفيذ القرار رقم 
خالله ع�ن ق�ل�ق�ه ع�ل�ى ال�ن�س�اء واالط�ف�ال ف�ي الص�راع�ات 
المسلحة، بعدما تبين أنھم يشكلون االغلبية العظمى التي تتأثر 

وق�د ش�اھ�دن�ا ج�م�ي�ع�ا ف�ي ال�ف�ت�رة .  سلبا في ھكذا ص�راع�ات
االخيرة خالل الحروب في المنطقة، االوضاع الس�ي�ئ�ة ال�ت�ي 
تعيشھا النساء، إن كان عبر االستغالل الج�س�دي او االت�ج�ار 

 ."بالبشر
أن�ت�ن ال�ي�وم، م�ن خ�الل : " وتوجھت الى المتط�وع�ات ق�ائ�ل�ة

قراركن بالتطوع في الجيش، تنف�ذن ق�رارا دول�ي�ا، ودورك�ن 
أساسي جدا، ليس في المجاالت االدارية واللوجستية فحس�ب، 
بل أنتن، من خالل كفاءاتكن، تستطعن ان تكملن دور الرج�ل 

ومن خالل ممارستكن ستكتشفن أھمية .  في مختلف المجاالت
حضوركن، فأنتن ال تزلن في اول الطريق ودوركن س�ي�ك�ون 

ومن المؤكد أن�ك�ن .  ذا أھمية في المھمات االمنية وفي الميدان
ستقمن بھذه المھمات بشكل ايجابي وسيكتشف الرجل أھ�م�ي�ة 

 ."مساھمتكن
أن�ا مس�رورة ج�دا ألن�ك�ن ت�ن�ف�ذن أھ�داف ال�ھ�ي�ئ�ة : " اضافت

الوطنية لشؤون المرأة قبل انتھائھا حتى من ت�ح�ض�ي�ر خ�ط�ة 
العمل الخاصة في ھ�ذا ال�م�وض�وع، وس�ت�ذك�ر ال�ھ�ي�ئ�ة ھ�ذه 
المشاركة في التقرير الذي س�ت�ق�دم�ه ل�الم�م ال�م�ت�ح�دة ل�ل�ع�ام 

ونشكركن على ھ�ذه ال�م�ب�ادرة، وع�ل�ى ق�رار ق�ي�ادة .  ٢٠١٩
الجيش، كما نشكر الضباط الذي�ن يش�رف�ون ع�ل�ى ت�دري�ب�ك�ن 

أھ�داف مش�ارك�ة ال�م�رأة ف�ي " ، واكدت ان " المتميز بتكامله
 ."القوى االمنية ھو منع الصراعات والنزاعات

وكان مدير دورة االناث في لواء الحرس الجمھ�وري ال�رائ�د 
أحمد رشيدي قدم عرضا عن مراحل تنفيذ تطويع العسكريين 
االناث في الجيش، والتي تضمنت التحضيرات والتج�ھ�ي�زات 
اللوجستية وتنفيذ المنھاج المقرر من قبل قيادة الجيش، والذي 
تم على مرحلتي�ن، وتض�م�ن�ت أيض�ا رف�ع مس�ت�وى ال�ث�ق�اف�ة 
العسكرية، من خالل التوجيه ال�م�ع�ن�وي وال�ت�ن�ش�ئ�ة ال�ت�ق�ن�ي�ة 
والتكتية ومحاضرات ثقافية واجتماعي�ة وعس�ك�ري�ة، إض�اف�ة 
الى التدريب على السلوك الفردي واللياقة البدنية والدفاع عن 
النفس، وتنمية الشخصية ورفع مستوى ال�ث�ق�ة ب�ال�ن�ف�س وف�ن 
التواصل، الى جانب محاضرات عن التجرب�ة ال�ن�س�ائ�ي�ة ف�ي 

 .الجيش
ثم عرض فيلم عن المراحل التي مرت فيھا الجن�دي�ات خ�الل 

 .التدريب في دورة التنشئة
ثم جالت اللبنانية االولى وعون روكز في مختلف اقسام م�ق�ر 
التدريب واط�ل�ع�ت ع�ل�ى ت�ج�ھ�ي�زات�ه، ق�ب�ل ال�ت�ق�اط الص�ور 

   .التذكارية مع قائد اللواء والضباط والمتطوعات

دعا رئيس الجم�ھ�وري�ة م�ي�ش�ال 
عون الى تح�وي�ل ال�وع�ود ال�ت�ي 
تلقاھا لبنان من المجتمع ال�دول�ي 

 .لمساعدته الى خطوات عملية
وطالب عون المفوض االوروب�ي 
لس��ي��اس��ة ال��ج��وار وم��ف��اوض��ات 
التوسع جوھانس ھان ب�أن ت�ف�ت�ح 
ال���دول االوروب���ي���ة أس���واق���ھ���ا 
للصادرات اللبنانية التي ت�ت�ط�اب�ق 
م��ع ال��م��ع��اي��ي��ر وال��م��واص��ف��ات 
االوروبية، لتعزيز اتفاق الشراكة 

 .بين لبنان ودول االتحاد االوروبي وفق االولويات المحددة
وأبلغ عون المسؤول االوروبي أن لبنان اطلق رزمة مشاري�ع 
اصالحية وعزز إجراءات مكافحة ال�ف�س�اد، ك�م�ا أق�ر ق�ان�ون 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص بھدف تحفيز االق�ت�ص�اد 
المنتج، داعيا الى تحويل الوعود التي تلقاھا لبنان من المجتمع 
الدولي لمساعدته الى خطوات عملية يؤمل ان ت�ت�رج�م خ�الل 

 .نيسان المقبل ٦الذي يعقد في باريس في " سيدر"مؤتمر 
قضية النازحين الس�وري�ي�ن ف�ي ل�ب�ن�ان ب�ات�ت " وأشار الى أن 

تشكل تھديدا وجوديا السيما انه لم يعد ف�ي م�ق�دور ل�ب�ن�ان ان 
يتحمل بقاءھم لفترات غير محددة نظرا الى التداعيات االمني�ة 
". واالقتصادية واالجتماعية والصحية الناتجة من ھذا الوج�ود

عودة ال�ن�ازح�ي�ن ال�ى االم�اك�ن اآلم�ن�ة ف�ي " واعتبر عون ان 
سوريا، ولو تدريجا، باتت حاجة ملحة، ألنه ال يمكن ان�ت�ظ�ار 

 ."اكتمال الحل السياسي في سوريا لتحقيق ھذه العودة
دع�م دول " ودعا رئيس الجمھ�وري�ة ال�م�وف�د االوروب�ي ال�ى 

االتحاد للموقف اللبنان�ي ف�ي ��ل م�ا ي�واج�ھ�ه م�ن ت�ح�دي�ات 
والسيما منھا التھديدات االسرائيلية ال�ت�ي ت�ت�ك�رر م�ن خ�الل 

الخ�روق�ات ال�م�س�ت�م�رة ل�ل�س�ي�ادة 
 ."اللبنانية في البر والبحر والجو

وكان ال�م�ف�وض االوروب�ي ھ�ان 
أك��د ل��ع��ون خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 
حضرت�ه رئ�ي�س�ة ب�ع�ث�ة االت�ح�اد 
االوروب��ي ف��ي ل��ب��ن��ان الس��ف��ي��رة 

االتحاد يقف " كريستينا السن، ان 
الى جانب لبنان وي�واص�ل ت�ق�دي�م 
الدعم ال�م�ط�ل�وب ف�ي ال�م�ج�االت 
ك��اف��ة والس��ي��م��ا دع��م ال��م��وق��ف 
اللبناني من مبدأ ال�ن�أي ب�ال�ن�ف�س، 
كما يشارك االتحاد بفاعلية في المؤتمرات الدولية في ب�اري�س 

 ."وبروكسل
ورحب ھان بزيادة الص�ادرات ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة ال�ى دول االت�ح�اد 
االوروبي والسيما تلك التي تتطابق مع المواصفات والمعايير 

 .الموضوعة
وأعرب عن تقدير االتحاد االوروبي ل�ل�رع�اي�ة ال�ت�ي ي�ق�دم�ھ�ا 
لبنان للنازحين السوريين، معتبرا أن الم�س�اع�دات ال�ت�ي ت�ق�دم 
للبنان في ھذا الصدد غير كافية، وم�ؤك�دا ان االت�ح�اد س�وف 

ووعد ب��ث�ارة ھ�ذه ال�م�س�أل�ة .  يواصل العمل لتعزيز ھذا الدعم
 .خالل المؤتمر الذي سيعقد في بروكسيل خالل الشھر المقبل

كما استقبل رئيس الجمھورية العماد ميشال عون قصر ب�ع�ب�دا 
الكاتب جان لوي مكرزل يرافقه وال�داه الس�ي�د رج�ا والس�ي�دة 
جوزفين مكرزل، الذي اھدى ال�رئ�ي�س ع�ون ك�ت�اب�ه ال�ج�دي�د 

 .ويتناول فيه تجربته الشابة
وھنأ الرئيس عون الكاتب الشاب مكرزل على انتاجه الجدي�د، 

ال�رواج " متمنيا له الن�ج�اح وال�ت�ق�دم ف�ي مس�ي�رت�ه، ول�ك�ت�اب�ه 
   ."واالقبال في لبنان والخارج، السيما انه في اللغة الفرنسية
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ح�زب " و"  التيار الوطن�ي ال�ح�رّ " لم يشكل افتراق 
في بعض الدوائر االنتخاب�ي�ة اس�ت�ث�ن�اًء، وم�ا "  هللا

ينطبق على غيرھما من القوى السياسية، ين�ط�ب�ق 
ويالح�� أن ت�ق�س�ي�م�ات ال�دوائ�ر ال�ث�الث�ة .  عليھما

عشرة، ھّونت األ��دار االن�ت�خ�اب�ي�ة ع�ل�ى األ��ف�ر 
وتشھد الدوائر التي تزن ثقالً ش�ي�ع�ي�اً، . والبرتقالي

ب�رل�م�ان�ي�اً مس�ي�ح�ي�اً أك�ث�ر م�ن   -تمثيالً جماھيري�اً 
 ٢٤٢ويقترع في دائرة الجنوب الثان�ي�ة .  متواضع

 ٦ألف كاثوليكي ينتخب�ون  ٢٠ألف ناخب شيعي و
وي��ّوت ف�ي دائ�رة .  نواب شيعة ونائٍب كاثوليك�ي

ألف ناخٍب شيعي ل�م���ل�ح�ة  ٣٦١الجنوب الثالثة 
نواب شيعة، وث�الث�ة ن�واب أرث�و�كس�ي  ٨انتخاب 

ودرزي وسني، علماً أن عدد الناخبين في ال�دائ�رة 
وال تم�ث�ي�ل ب�رل�م�ان�ي ش�ي�ع�ي ف�ي .  ألفاً  ٤٥٠يبلغ 

دوائر الشمال الثالث، وكذلك في دائرتي جبل لبنان 
 .الثانية والرابعة ودائرة بيروت األولى

ورغم ذلك، تسجل بعض من ھذه ال�دوائ�ر اف�ت�راق�ا 
 -ف�ف�ي دائ�رة ب�ن�ت ج�ب�ي�ل .  انتخابيا بين ال�ح�زب�ي�ن

ال�وط�ن�ي " الن�ب�ط�ي�ة، ي�دع�م   -مرجعيون   -حاصبيا 
وال�ح�زب ال�دي�م�وق�راط�ي "  تيار المستقبل" و"  الحر

وف�ي .  اللبناني الئحة منافسة لالئحة الثنائي الشي�ع�ي
دائرة البقاع الغربي ال يزال البرتقال�ي ي�ب�ح�ث ع�ن 

وفي الشوف، وعد الحزب الوزي�ر الس�اب�ق .  تحالف
وئام وھاب بتجيير اصواته له، ما يشكل افتراقا م�ع 

لكن االفتراق االنت�خ�اب�ي ال�ح�ق�ي�ق�ي .  العونيين ايضا
: بين الحزبين يختصر في دوائ�ر أرب�ع ھ�ي ت�وال�ي�ا

 -جبيل وح�ي�دا   -الھرمل، كسروان   -زحلة، بعلبك 
جزين التي تشھد حماوة س�ي�اس�ي�ة ويض�ط�ل�ع ف�ي�ھ�ا 
الثنائي الشيعي بدور جلي في دع�م الئ�ح�ة م�ن�افس�ة 

 .العونيين
ً ع�ل�ى  واذا كان تفاھم مار مخايل انعك�س ان�ت�خ�اب�ي�ا
األرض نفسھا في دائرة ج�ب�ل ل�ب�ن�ان ال�ث�ال�ث�ة ب�ي�ن 
عّرابيه بعد عقٍد زم�ن�ي، ف�ان ال�ح�ال م�غ�اي�رة ھ�ذه 

لكن التحالفات االنتخابية ل�ن .  المرة في بقية الدوائر
ويؤّكد عض�و .  تؤثر على ورقة التفاھم بين الحزبين

ك��ت��ل��ة ال��وف��اء ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ن��ائ��ب ن��وار الس��اح��ل��ي 
قانون االنت�خ�اب ال�ن�س�ب�ي أّدى ال�ى " أن " النھار"لـ

افتراقات وقتية في بع�ض ال�دوائ�ر وت�ح�ال�ف�ات ف�ي 
ويتحالف البع�ض رغ�م خص�وم�ت�ھ�م .  دوائر أخرى

السياسية ويفترق الحلفاء، والمسألة ال تنطبق علي�ن�ا 
وعن اسباب االفتراق االنت�خ�اب�ي، ي�ق�ول أن ".  فقط

التحالف كان سھالً في بعض الدوائر، لكننا اختلفنا " 
في وجھات النظر على بعض المرشح�ي�ن وك�ّل ل�ه 
���روف��ه، ل��ك��ن ذل��ك ل��ن ي��ؤث��ر ع��ل��ى ال��ت��ح��ال��ف 
االستراتيجي وال انعكاسات س�ل�ب�ي�ة ع�ل�ى ال�ع�الق�ة 

 ."الثنائية بعد االنتخابات
ال�ذي "  ال�وط�ن�ي ال�ح�ر"   –"  المستق�ب�ل" وعن تفاھم 

انعكس تحالفاً انتخابياً ف�ي ب�ع�ض ال�دوائ�ر، ي�ق�ول، 
ك�ن�ا أول .  انه تحالف بالتوازي معنا ولي�س ض�دن�ا" 

من رشحنا الرئيس ميش�ال ع�ون، ون�ع�ت�ب�ر ان أي 
أم�ا .  تحالف بين فريقين ايج�اب�ي ول�م�ص�ل�ح�ة ال�ب�ل�د

القول أنه يأتي على حساب تفاھم مار مخاي�ل، ف�ھ�و 
س�وء " وال يعلّق الس�اح�ل�ي ع�ل�ى ".  كالم غير دقيق

تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل عن "  فھم
طالم�ا يص�ّوب ل�م�اذا ن�ع�لّ�ق� : " ، قائالً " حزب هللا" 

ً ويض�ط�ر ال�ى تص�وي�ب�ه ً اح�ي�ان�ا . يفھم حديثه خط�أ
 ."فلنترك المسألة له

ومن جھته، يأمل عضو تكتل ال�ت�غ�ي�ي�ر واالص�الح 
تص��ل��ح األم��ور ب��ع��د " ال��ن��ائ��ب زي��اد أس��ود أن 

، " ح�زب هللا" نحترم تضحيات ش�ھ�داء .  االنتخابات
والقضية المركزية المتمثلة بالدفاع ع�ن ل�ب�ن�ان ف�ي 

وتترجم االختالف والت�ب�اي�ن�ات م�ع�ه .  وجه اسرائيل
أن ترتيب "  النھار"ويقول لـ". في شكل ادارة الدولة

التفاھمات يتم بعد االنتخابات بما يتالقى مع النت�ائ�ج 
 ."وتبنى العالقات على ھذا االساس

ل��ك��ّل " الئ��ح��ة "  ح��زب هللا" و"  ح��رك��ة أم��ل" ت��دع��م 
في دائرة الجنوب األول�ى ف�ي وج�ه الئ�ح�ة "  الناس

وت��ت��أل��ف ال��الئ��ح��ة م��ن ".  ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��رّ " 
المرشحين اسامة سعد وع�ب�د ال�ق�ادر ال�ب�س�اط ع�ن 
المقعدين السنين في صيدا وابرھيم عازار وي�وس�ف 
السكاف عن المقعدين الماروني وال�ك�اث�ول�ي�ك�ي ف�ي 

ح�زب " ال يجزم أسود اسباب االفت�راق م�ع .  جزين

، " أم المعارك" وال يعتقد أن جزين .  في الدائرة"  هللا
وي�ق�ول أن .  ألن القانون ال يسمح باكتساحات كبي�رة

، ٢٠٠٩ع�ام "  حركة أم�ل" الخالف الذي وقع مع " 
" ح�رك�ة أم�ل" اثبت أن رأي جزين ال يؤي�د ت�وج�ه 

على تس�م�ي�ة "  أمل" ويشبّه اصرار ".  المسيحي فيھا
مرشح مسيحي في جزي�ن، ب�اص�رار ب�ق�ي�ة ال�ق�وى 

ذلك أن ال�ت�رك�ي�ب�ة .  على ترشيح شخصية كاثوليكية
ال�ع�ق�ل�ي�ة " السياسية معتادة، في رأيه، على ص�ي�غ�ة 

 .التي تطبق اليوم تحت عنوان النسبية" القديمة
وال تزال خلفية ال�ت�رش�ي�ح ق�ائ�م�ة ع�ل�ى ق�اع�دة ان 

نواب الشيعة للشي�ع�ة ون�واب الس�ن�ة ل�ل�س�ن�ة وم�ا " 
وما يطبّق بحق المسيحيين . للمسيحيين لھم ولغيرھم

على "  القوات اللبنانية" ويتم التعاطي مع .  مستغربٌ 
بمعزل عن الخالف م�ع�ھ�ا ف�ي   -أنھا غير موجودة 
وي��ن��ت��ج ذل��ك ع��ن ع��دم اح��ت��رام .  ب��ع��ض ال��م��ل��ف��ات

وي�ب�ق�ى ھ�دف ".  للمقومات المسيحية في شك�ل ع�ام
ت��ث��ب��ي��ت ال��م��وق��ف " ف��ي ج��زي��ن "  ال��وط��ن��ي ال��ح��ر" 

ل�ن .  المسيحي الذي ال يريد الب�ع�ض االع�ت�راف ب�ه
 –نسلم أوراق اللعبة السياسية ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة ألح�د 

 ."فزنا في االنتخابات او لم نفز
 الھرمل -بعلبك 

تقول مصادر مطلعة على التطورات االنتخابية ف�ي 
الطالق االنتخابي وقع ب�ي�ن " دائرة البقاع الثانية أن 

بع�دم�ا أّج�ل األخ�ي�ر "  حزب هللا" و" الوطني الحر"
ً ال��ى ات��م��ام  تس��م��ي��ة ال��م��رش��ح ال��م��ارون��ي س��ع��ي��ا

وب�ق�ي�ت ال�ط�رق م�ق�ف�ل�ة .  المشاورات مع البرتقال�ي
" ال��وط��ن��ي ال��ح��ر" وال ي��ت��م��ت��ع .  ألك��ث��ر م��ن س��ب��ب

وتحالف الحزب م�ع . بجماھيرية شعبية في المنطقة
والنائب السابق ألبير م�ن�ص�ور ال�ذي "  حركة أمل“ 

سماه الحزب السوري القومي االجتماعي وجم�ع�ي�ة 
التي سمت ال�م�رش�ح "  األحباش" المشاريع الخيرية 

. نمس الرفاعي والمرشح ال�م�س�ت�ق�ل ج�م�ي�ل الس�ي�د
م��ع ال��رئ��ي��س حس��ي��ن "  ال��وط��ن��ي ال��ح��ر" وت��ح��ال��ف 

ويتابع التي�ار .  الحسيني، ما سبب في اطاحة الالئحة
ً ل�ل�ت�ح�ال�ف م�ع�ه ". مشاوراته مع فايز ش�ك�ر س�ع�ي�ا

البرتقالي سعى الى قط�ف " وتشير المصادر الى أن 
، بس�ب�ب " ح�زب هللا" المقعد الكاثوليكي على الئحة 

دي��ر " ( ال�ق��وات" ت�أي��ي�د ال�م��وارن�ة ف�ي ال�م��ن��ط�ق��ة لـ��
، لكن الحزب لم يوافق على الطرح بعد أن ) األحمر

تبن�ى ال�ق�وم�ي�ي�ن م�ن�ص�ور م�ا س�اھ�م ف�ي ارض�اء 
 ."الطرفين

ال�ھ�رم�ل   –ويكثر الحديث عن خروق ف�ي ب�ع�ل�ب�ك 
وي�ج�ي�ب الس�اح�ل�ي أن ".  ح�زب هللا" تقلّص حصة 

. االنتخابات تجري على أس�اس ال�ق�ان�ون ال�ن�س�ب�ي" 
يت�ك�ل�م ال�ب�ع�ض ع�ن .  وتالياً سيأخذ كّل فريق حجمه

معركة مصيرية أو معركة وجود وھو ك�الم ي�ث�ي�ر 
فاللوائح ال تخرق، بل تفوز احداھا بنائ�ب . السخرية

وال تست�ط�ي�ع .  اذا حصلت على نسبة اصوات معينة
م��ن %  ١٠٠اي ق��وة ف��ي ال��ع��ال��م كس��ب ت��أي��ي��د 

ونحن على يقين أن أكثرية اھل المنطق�ة .  األصوات
مع المقاومة، وكما اننا ال نستعرض البط�والت ف�ي 
البق�اع ال�غ�رب�ي وب�ي�روت الش�م�ال، ن�ت�م�ن�ى ع�ل�ى 

واذا .  اآلخرين أال يستعرضوا البطوالت في ال�ب�ق�اع
 ."خرقونا بنائبين، نخرقھم بثمانية

 زحلة
في زح�ل�ة م�ع ال�ن�ائ�ب ن�ق�وال "  حزب هللا" يتحالف 

فتوش من خالل المرشح عن المقعد الش�ي�ع�ي أن�ور 
وتقول مص�ادر م�ط�ل�ع�ة ع�ل�ى ال�ت�ط�ورات .  جمعة

حس�اب��ات " أن "  ال��ن�ھ�ار" االن�ت�خ��اب�ي�ة ف�ي زح�ل�ة لـ�
االنتخابية دفعته الى ال�ت�ح�ال�ف م�ع "  الوطني الحر" 
ألن ال�ن�اخ�ب الس�ن�ي ھ�و األك�ب�ر ف�ي "  المستقب�ل" 

ذلك فضالً .  المنطقة ويشكل رافعة مھمة الي الئحة
عن التفاھم ب�ي�ن ال�رئ�ي�س�ي�ن م�ي�ش�ال ع�ون وس�ع�د 

وي�ق�ّدر .  الحريري الذي عّزز الت�ح�ال�ف االن�ت�خ�اب�ي
عدد الناخبين الذي قد يح�ص�دھ�م ال�ث�ن�ائ�ي الش�ي�ع�ي 

 ."ألف ناخب يصوتون لمصلحة الئحة فتوش ١٧بـ
 جبيل –كسروان 

يفترق األصفر والبرتقال�ي ف�ي دائ�رة ج�ب�ل ل�ب�ن�ان 
 ً وت��ق��ول مص��ادر م��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى .  األول��ى أيض��ا

أن "  ال�ن�ھ�ار" التطورات االنتخابية في ال�م�ن�ط�ق�ة لـ�
األسماء التي تت�ش�ك�ل م�ن�ھ�ا " سبب االفتراق ھو أن 

كمنصور البون ونعمة افرام "  الوطني الحر" الئحة 
ال�ذي ت�ف�ھ�م خص�وص�ي�ة "  حزب هللا" ال يلتقون مع 

  ."في الدائرة" التيار"الئحة 

p^Þ÷]<°è†ÓŠÃÖ]<gè…‚i<†ÏÚ<»<kÖ^q<±æ÷]<íéÞ^ßf×Ö]<

‚â^¥<çe<‚¥<



٤ 
<ð^Ãe…ù]<OM<<…]ƒa<NLML<AL-AKHBAR Mercredi 31 Mars 2010  

 

٤ 

<…^f}ù]I<<‚ÃÖ]UMR<I<<…^ãßÖ]<ì‚è†q<ÄÚ<Ñ^Ëi÷^eI<í¾çË¦<ÑçÏ£]<Äé¶<

<ð^Ãe…ù]NT<<<…]ƒaNLMT <AL-AKHBAR Mercredi 28  March 2018  

 www.alakhbar.ca: تابعونا على 

íé‰^é‰<l^é×¦ 
Üéâ]†e]<ð]ç×Ö]æ<é¢]<‚ñ^Î<ØfÏjŠè<ë†e<

استقبل رئيس مج�ل�س ال�ن�واب ن�ب�ي�ه 
بري في ع�ي�ن ال�ت�ي�ن�ة ق�ائ�د ال�ج�ي�ش 
العماد ج�وز� ع�ون وال�م�دي�ر ال�ع�ام 
لألمن الع�ام ال�ل�واء ع�ب�اس اب�راھ�ي�م 
ومنسق الحكومة مع القوات ال�دول�ي�ة 

" ال�ي�ون�ي�ف�ي�ل" العاملة ف�ي ال�ج�ن�وب 
الع�م�ي�د أم�ي�ن ف�رح�ات، وت�م ع�ر� 
للوضع األمني ونتائ�� م��ت�م�ر روم�ا 
 .وموضوع الحدود البح�ري�ة وال�ب�ري�ة

وكان بري ال�ت�ق�ى ال�رئ�ي�س ال�ف�خ�ري 
للھيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ورئ�ي�س ج�م�ع�ي�ة 
المصارف جوزف طربيه ورئيس مجلس ادارة بنك لبنان والم�ھ�ج�ر 
نعمان االزھري ونديم القصار، وتناول الح�دي�ث االوض�اع ال�م�ال�ي�ة 

 .والمصرفية في لبنان
واستقبل أيضاً رئيس مجلس بلدية ب�ي�روت ج�م�ال ع�ي�ت�ان�ي وعض�و 

 .المجلس فادي شحرور

 "ھيدي مش إلك: "للمشنوق
وأما إط�الق م�وج�ات م�ن ال�ت�ح�دي�ات 
ال��ت��ي خ��رج��ت ع��ن اص��ول ق��واع��د 
التخاطب االنت�خ�اب�ي، وال س�ي�م�ا ب�ع�د 
وصف وزير الداخلية نھ�اد ال�م�ش�ن�وق 

م�رش�ح�ي�ن ع�ل�ى الئ�ح�ة "  االوباش" بـ
في بيروت ال�ث�ان�ي�ة، "  الثنائي الشيعي" 

االمر الذي اثار غضب جھات عدة في 
ال��ع��اص��م��ة وخ��ارج��ھ��ا، أج��رى ب��ري 
اتصاالً ب�ال�م�ش�ن�وق وخ�اط�ب�ه ب�ع�ب�ارة 

 ."ھيدي مش إلك"
من جھة أخرى، طلب بري من الدوائر المعنية في م�ج�ل�س ال�ن�واب 
توزيع التعديالت التي توصلت اليھا لجنة المال ع�ل�ى ب�ري�د ال�ن�واب 
على ان ليتسلموھا استعدادا للمشاركة في الجل�س�ة ال�ع�ام�ة ل�م�ن�اقش�ة 

واقرارھا اليوم وغدا الخم�ي�س ب�غ�ي�ة اق�رارھ�ا ق�ب�ل  ٢٠١٨موازانة 
  ."سيدر"مؤتمر 

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية ف�ي 
القصر الجم�ھ�وري أم�س ب�رئ�اس�ة رئ�ي�س 
الجمھورية العماد م�ي�ش�ال ع�ون وح��ور 

 .رئيس الحكومة سعد الحريري
وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال م�ن 

بندا، وسبق الجلسة خلوة بين الرئ�ي�س�ي�ن  ٤٨
ع��ون وال��ح��ري��ري ب��ح��ث��ا ف��ي خ��الل��ھ��ا ف��ي 

 .المستجدات
وف��ي خ��ت��ام ال��ج��ل��س��ة، ت��ال وزي��ر الش��ؤون 

 :االجتماعية بيار بو عاصي البيان التالي
عقد مجلس ال�وزراء ج�ل�س�ت�ه االس�ب�وع�ي�ة " 

برئاسة فخامة رئيس الج�م�ھ�وري�ة وحض�ور 
دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ال�ذي�ن 
غاب منھم ال�وزراء ط�الل ارس�الن وع�ل�ي 
قانصو وسليم ج�ريص�ات�ي وج�م�ال ال�ج�را� 

 .ورائد خوري
تحدث فخامة الرئيس عن االنتخابات النيابي�ة 

انتھت منتصف ليل امس مھلة تسج�ي�ل :  فقال
 ٤٠اللوائح االنتخابية، ونح�ن ع�ل�ى مس�اف�ة 

يوما من االنتخابات، نأمل من الجميع الت�زام 
ال��ت��ن��اف��س االن��ت��خ��اب��ي ال��ھ��ادىء، وان��ج��از 
التحضيرات الممھ�دة ل�ل�ع�م�ل�ي�ة االن�ت�خ�اب�ي�ة 
تنظيميا واداريا ولوجستيا، وامنيا، وت�ك�ث�ي�ف 
حمالت التوعية عل�ى ال�ع�م�ل�ي�ة االن�ت�خ�اب�ي�ة 
وكيفي�ة االق�ت�راع اس�ت�دراك�ا ل�ع�دم حص�ول 
اخطاء، والتشدي�د ع�ل�ى اع�الم ال�م�واط�ن�ي�ن 
كيف يقترعون وفق الن�ظ�ام ال�ج�دي�د ل�ل�وائ�ح 

 .المطبوعة سلفا
 ٢٠/٥/٢٠١٨اع�ت�ب�ارا م�ن :  وقال ف�خ�ام�ت�ه

تاريخ انتھاء والية المجلس الني�اب�ي ال�ح�ال�ي 
وبدء والية المجلس الجديد، تعتبر الح�ك�وم�ة 
. مستقيلة وتب�دأ م�رح�ل�ة تص�ري�ف االع�م�ال

وبن�اء ع�ل�ي�ه، واع�ت�ب�ارا م�ن ال�ي�وم وح�ت�ى 
، ات��م��ن��ى ع��ل��ى ال��وزراء ب��ت ٢٠/٥/٢٠١٨

االمور العالقة في وزاراتھم، والس�ي�م�ا ت�ل�ك 
المتعلقة بالقضايا الملحة لجميع ال�م�واط�ن�ي�ن 
والمناطق دون استثناء، وذل�ك م�ن دون اي 

 .اعتبار سياسي او انتخابي
ثم أطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء عل�ى 
ال��م��ح��ادث��ات ال��ت��ي اج��راھ��ا م��ع ال��م��ف��وض 

االوروب��ي لس��ي��اس��ة ال��ج��وار وم��ف��اوض��ات 
التوسع السيد جوھانس ھان والتي شدد ف�ي�ھ�ا 
على ضرورة عودة النازحين السوريين ال�ى 
ال��م��ن��اط��ق اآلم��ن��ة ف��ي س��وري��ا ل��ل��ح��د م��ن 
التداعيات السلبية على االوضاع االقتصادية 
واالمنية واالجتماعية التي يواجھ�ھ�ا ل�ب�ن�ان، 
الفتا الى انه لم يعد من المقبول استمرار ھذه 
 .التداعيات الن البالد تمر في ظروف صعبة

وأض��اف ف��خ��ام��ت��ه أن��ه ط��ال��ب ال��م��ف��وض 
االوروب���ي ب���م���ن���ح االت���ح���اد االوروب���ي 
ال��ت��س��ھ��ي��الت ال��الزم��ة إلدخ��ال الص��ادرات 
اللبنانية من م�ن�ت�ج�ات ص�ن�اع�ي�ة وزراع�ي�ة 

وأب��ل��غ��ن��ي " وغ��ذائ��ي��ة ال��ى دول االت��ح��اد، 
المفوض االوروبي ان االتحاد مستعد لتق�دي�م 
كل انواع الدعم والمسان�دة ل�ت�س�ھ�ي�ل دخ�ول 
المنتجات اللبنانية اليه وفقا للمعايير ال�دول�ي�ة 

 .واالوروبية تحديدا
بعد ذلك، تحدث فخامة ال�رئ�ي�س ع�ن وض�ع 

ف�ي ج�ل�س�ة س�اب�ق�ة ق�دم�ت :  الكھ�رب�اء ف�ق�ال
لمجلس الوزراء دراسة مفص�ل�ة ع�ن ع�ج�ز 
م��ؤس��س��ة ك��ھ��رب��اء ل��ب��ن��ان وم��ا يس��ب��ب��ه م��ن 
ان��ع��ك��اس��ات س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ال��م��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة 

وط�ل�ب�ت .  واالقتصاد، ويزيد مع�ان�اة الش�ع�ب
تق�دي�م اق�ت�راح�ات وح�ل�ول ل�ت�أم�ي�ن ال�ط�اق�ة 
الكھربائية موقتا ريثما تتم عملية بناء معام�ل 
االنتاج التي تستھلك وقتا، اال انه ويا لالسف 
ل��م ي��ردن��ي اي ج��واب ول��م ت��ق��دم ال��ي اي 

وحيث ان�ي ال�ت�زم�ت مص�ارح�ة .  اقتراحات
ھ�ل م�ن اح�د :  اللبنانيين بالواقع، فاني أس�أل

من الموجودين م�ع�ن�ا اآلن ال ي�ري�د ت�أم�ي�ن 
 . الكھرباء للناس؟ اعتقد ان الكل يريد ذلك

ھل من اح�د ل�دي�ه ف�ك�رة ك�ي�ف :  كذلك أسأل
نوفر الكھرباء للمواطنين؟ ليس عندي انا اي 

ان��ا اري��د .  ش��رك��ة ولس��ت وك��ي��ال ع��ن اح��د
فھل لديكم اي مص�در .  الكھرباء اينما وجدت

نشتري منه كھرباء لسد الحاجة التي ت�ت�زاي�د 
يوما بعد يوم؟ اذا ك�ان ل�دى اح�دك�م مص�در 
نشتري منه الكھرباء فل�ي�دل�ن�ا ع�ل�ي�ه وي�ح�دد 
شروطه ومدة تنفيذ انتاج الكھرب�اء وغ�رام�ة 

 .التأخير في حال نكث بالتزاماته
في المرة الم�اض�ي�ة :  وأضاف فخامة الرئيس

عندما اش�رت ال�ى مس�أل�ة ال�ب�واخ�ر الن�ت�اج 
الكھرباء كأحد الحلول الم�ق�ت�رح�ة، ودع�وت 
الى تقديم حلول أخرى إذا كانت متوافرة ولم 
أجبر أحدا ع�ل�ى ق�ب�ول�ھ�ا، ت�ع�ال�ت اص�وات 

 . ترفض البواخر، لكنھا لم تقدم حلوال بديلة
أنا ال أسوق ألي خ�ي�ار، ك�ل م�ا أري�ده ھ�و 

ل�ق�د وع�دت ب�م�ص�ارح�ة .  تأم�ي�ن ال�ك�ھ�رب�اء

اللب�ن�ان�ي�ي�ن، وان�ا اف�ع�ل ذل�ك ب�ك�ل وض�و� 
لقد نوقش موضوع الكھرباء مرارا .  وشفافية

ان�ا وج�م�ي�ع .  وفي كل مرة ال نخرج بنت�ي�ج�ة
م�ش ف�ارق�ة م�ع�ي " اللبنانيين نريد ك�ھ�رب�اء 

احضروا اقتراحات عم�ل�ي�ة ".  كيف بتجيبوھا
 ."لندرسھا ونبت الموضوع

الحل األمث�ل . واضح ماذا نريد: وقال فخامته
والمستدام ھو إنشاء معامل كب�ي�رة ل�الن�ت�اج، 

ل�ك�ن ال�ى ح�ي�ن .  وكلنا م�ت�ف�ق�ون ع�ل�ى ذل�ك
االنتھاء من بناء ھذه المعامل وبدء تشغيل�ھ�ا، 
ھناك مھلة زمن�ي�ة ي�ج�ب ان ت�وف�ر خ�الل�ھ�ا 

كيف نؤمن ذلك؟ نريد حلوال م�وق�ت�ة .  الطاقة
ريثما تنتھي المعامل، وكفى تأجيال ومماطلة 
يدفع ثمنھا اللبنانيون والخزينة ويزداد ع�ج�ز 

 ."الكھرباء االمر لم يعد مقبوال
ت�ح�دث دول�ة ال�رئ�ي�س : " أضاف بو عاص�ي
م��ن ال��م��ؤس��ف ان��ن��ا ف��ي :  ال��ح��ري��ري، ف��ق��ال

الحكومة لم نحقق حتى االن اي ان�ج�از ف�ي 
موضوع الكھرباء، واقتراحات الحلول ال�ت�ي 
وضعت ال تزال موضع أخذ ورد، وما زل�ن�ا 
نستجر الطاقة من سوريا وان�ت�اج�ن�ا م�ح�دود 

 .وال يؤمن الحاجة الكاملة
تمت مقاربة موضوع ال�ك�ھ�رب�اء م�ن :  وتابع

منطق سياس�ي، ف�ي�م�ا ال�م�ص�ل�ح�ة ت�ق�ت�ض�ي 
مقاربته تقنيا وماديا، وتحديد الم�ص�در ال�ذي 
نأتي بالك�ھ�رب�اء م�ن�ه وف�ق خ�ط�ة واض�ح�ة 

إن مسألة تأمين كمية من ال�ك�ھ�رب�اء .  المعالم
من البواخر طرحت في السابق، وھي ت�وف�ر 
طاقة وماال، لكن تم رفض ھ�ذا ال�ط�ر� م�ن 
دون تقديم أي بديل يرفع إنتاج الطاقة وي�ح�د 
من الخسارة التي تصيب الدولة وم�ؤس�س�ات 

 .الكھرباء وتؤمن طاقة كھربائية للناس
تم وضع خ�ط�ة ل�ت�ف�ع�ي�ل :  وقال دولة الرئيس

عمل مقدمي الخدمات حت�ى ي�خ�ف ال�ع�ج�ز، 
. لكنھا نجحت في أماكن وفشل�ت ف�ي أخ�رى

علينا أن نبذل المزيد من الجھد إليجاد حل�ول 
سريعة تخفف معاناة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن ال�ى ح�ي�ن 
إنجاز معامل الكھرباء ووضع حد ألصح�اب 
المولدات الذي�ن ال ي�دف�ع�ون الض�رائ�ب وال 
الرسوم، ويح�ق�ق�ون أرب�اح�ا ت�ف�وق ال�م�ل�ي�ار 
دوالر، كان يمكن أن تستفيد منھا ال�دول�ة ل�و 

لذل�ك .  أمنا الكھرباء بنسبة أكبر مما ھي اآلن
علينا النظر الى موضوع الكھرباء بعيدا م�ن 
السياسة، ونضع مصلحة اللبنانيين والخزين�ة 

 .في األساس
ب��ع��د ذل��ك، ب��اش��ر م��ج��ل��س ال��وزراء درس 
المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخ�ذ 

  .في شأنھا القرارات المناسبة

زار وزير الداخلية والبلديات ن�ھ�اد 
المشنوق دارتي بھاء الطب�ش ف�ي 
ق��ري��ط��م وم��ح��م��د ال��م��دن��ي ف��ي 

ح��ج��م " قص��ق���، وت��ح��د� ع��ن 
المش�ك�ل�ة االق�ت�ص�ادي�ة ف�ي ال�ب�ل�د 

، " ولدى كل الطوائ�� وال�م�ن�ا��ق
لكن الكالم المتواصل ع�ن : " وقال

مظلومية ب�ي�روت ھ�دف�ه ت�رس�ي�� 
عدم الثقة بالنف�س ب�ھ�د� خ�ف�� 
الحاصل االنتخابي وتسليم ب�ي�روت 

 ."لمن أھانوھا بحصولھم على مقاعد أكثر
المؤتمرات الدولية ال�خ�اص�ة " وأشار إلى أن 

بلبن�ان ق�د ت�ؤس�س ل�الن�ت�ع�اش، م�ع م�ؤت�م�ر 
باريس، عبر فتح اآلفاق واس�ت�ح�داث ف�رص 

إن التحويالت ال�م�ال�ي�ة : " ، وقال" عمل جديدة
م�ن ال��خ��ارج ان�خ��ف��ض��ت إل��ى ال��ن��ص��ف ف��ي 
السنوات األخ�ي�رة بس�ب�ب األزم�ات ال�م�ال�ي�ة 
حول ال�ع�ال�م، األم�ر ال�ذي ي�ع�ن�ي أن ھ�ن�اك 
مشكلة في كل ب�ي�ت ل�ب�ن�ان�ي، ب�ال�ت�زام�ن م�ع 
ت��راج��ع الس��ي��اح��ة بس��ب��ب إح��ج��ام اإلخ��وان 

وال��رع��اي��ا ال��ع��رب ع��ن زي��ارت��ن��ا م��ن��ذ ع��ام 
، لكننا موع�ودون ج�دي�ا م�ن ال�م�م�ل�ة ٢٠١٠

ال��ع��رب��ي��ة الس��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت واإلم��ارات 
العربية المتحدة بالمساع�دة ف�ي ال�م�ؤت�م�رات 
المقبلة إلنعاش اقتصاد الب�ل�د وم�دن�ا ب�ال�ق�درة 

 ."على االستمرار
التصويت بك�ث�اف�ة " وحث أھالي بيروت على 

ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة، ألن��ھ��ا ل��ي��س��ت 
كس��اب��ق��ات��ھ��ا، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ق��رار ب��ي��روت 

في طريقي إلي�ك�م، : " ، وقال" وحصانة ألھلھا

تبلغت خبرا سارا وھو أنه قريبا ج�دا 
سيطلق على الشارع المق�اب�ل ل�ف�ن�دق 
الفورسيزنز على ج�ادة ال�ب�ح�ر اس�م 
خ��ادم ال��ح��رم��ي��ن الش��ري��ف��ي��ن ال��م��ل��ك 

 ."سلمان بن عبد العزيز
ب��ي��روت م��دي��ن��ة ع��ظ��ي��م��ة : " أض��اف

وقادرة وصامدة نع�ت�ز ب�ھ�ا، وم�ھ�م�ا 
غالبھا الدھر فھو ال ي�غ�ل�ب�ھ�ا، ألن�ھ�ا 
تعود وتنفض الغبار وتستعي�د ق�وت�ھ�ا 

ورغ���م ك���ل .  وق���درت���ھ���ا وق���رارھ���ا
المشاكل والمصاعب، تبين أن أھالي بي�روت 
ال يزالون صام�دي�ن وق�ادري�ن، وع�ل�ي�ك�م أن 
تثبتوا ب�االق�ت�راع أن ق�رار ب�ي�روت ألھ�ل�ھ�ا 

 ."فقط
وأشاد م�ن م�ن�زل آل ال�م�دن�ي ف�ي قص�ق�� 

الطريق الجديدة، التي ھي رأس ال�ح�رب�ة " ب
في المواجھة والمصاعب والدفاع عن ال�ح�ق 

 ."والمدينة
ھيئة العلماء " وكان المشنوق استقبل وفدا من 

  .وبحث معھم في العفو العام" المسلمين

" التيار الو�ن�ي ال�ح�ر" اعتبر رئيس 
وزير الخارجية جبران باسيل، أن م�ا 

ت��ك��ت��ل ال��ت�����ي��ي��ر " ي��ج��م��ع ال��ت��ي��ار و
ب��ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س "  وا�ص��ال�

النواب األسبق إيلي الف�رزل�ي ص�داق�ة 
، وق���د م���رت ٢٠٠٥م���ن���ذ ال���ع���ام 

بمخاضات كبير كاف�ي�ة أن ت�ع�ب�ر ع�ن 
 .نفسھا

وأعلن في كلمة ألقاھا عقب انتھاء اجتماع التكتل األسبوعي، دعم ترشيح إيلي الفرزلي ف�ي 
االنتخابات النيابية عن منطقة البقاع الغربي، معتب�راً أن ھ�ذا ال�ت�أي�ي�د أب�ع�د م�ن ال�ت�ح�ال�ف 

ل�ن�ا : " وق�ال.  السياسي وأن من الطبيعي أن يستكمل التالحم السياسي في االنتخابات وبع�دھ�ا
كل الثقة أننا سنكسب العيش الواحد والموقف السياسي الواضح الذي يعبر عن خص�وص�ي�ة 
المنطقة وتوجه التيار والتكتل في المنطقة وموقفنا بتأييده طبيعي وال�رب�ح س�ي�ك�ون ح�ل�ي�ف�ه 

 ."بانضامه الى التكامل السياسي
ع�ن ال�ج�ن�وب "  معاً نح�و ال�ت�غ�ي�ي�ر" وسام الحج والئحة :  كذلك أعلن باسيل تأييد المرشحين

عن " الجنوب يستحق"، مرھف رمضان في والئحة )الزھراني، صور، قرى صيدا(الثانية 
ق�رار " ، وط�ون�ي م�ارون�ي والئ�ح�ة ) النبطية بنت جبيل مرجعيون حاصبيا( الجنوب الثالثة 

 ).طربلس المنية والضنية(عن دائرة الشمال الثانية " الشعب
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استقبل رئيس مجلس الوزراء س�ع�د 
ق�ائ�د "  ب�ي�� ال�وس��" الحريري في 

ال��ج��ي��ش ال��ع��م��اد ج��وزا� ع��ون 
والمدير ال�ع�ام ل�ألم�ن ال�ع�ام ال�ل�واء 
عباس إبراھيم، ومن�س�ق ال�ح�ك�وم�ة 
م��ع ال��ق��وات ال��دول��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي 

ال�ع�م�ي�د أم�ي�ن "  اليونيفيل" الجنوب 
فرحات، وع�ر� م�ع�ھ�م ل�ألوض�اع 
األمنية ف�ي ال�ب�الد ون�ت�ائ�� م��ت�م�ر 

 .روما لدعم الجيش وقوى األمنية
 .ومن ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل ماندي�س

 " مركز البحوث والدراسات االستراتيجية في الجيش اللبناني"والتقى الحريري وفدا من 
ال�وف�د " برئاسة رئيس المركز العميد الركن فادي أبو فراج، ال�ذي أوض�ح ع�ل�ى األث�ر أن 

وضع الرئيس الحريري في أجواء توصيات المؤتمر اإلقلي�م�ي ال�ث�ام�ن ال�ذي ع�ق�د الش�ھ�ر 
تجد ھذه التوصيات آذانا صاغية " ، آمال في أن "الماضي بمشاركة باحثين من عشرين دولة

  .وقدم الوفد إلى الرئيس الحريري درع المؤتمر". لدى صناع القرار
 الحوار وسيلتنا لحل الخالفات 

الحوار في التوصل إلى الحلول ومواجھة التحديات ألننا في بلد "وأكد الحريري على أھمية 
ال يمكن ألي فريق أن ينتصر على اآلخر، ونحن مس�ت�م�رون ف�ي ن�ھ�ج ال�ت�ف�اھ�م وال�ح�وار 

 ."للنھوض بلبنان نحو األفضل
كالم الرئيس الحريري جاء في لقاء حواري أجراه في مركز توفيق ط�ب�ارة ب�الص�ن�ائ�ع م�ع 
وجھاء عائلة طبارة، في حضور رئي�س ال�ھ�ي�ئ�ات االق�ت�ص�ادي�ة م�ح�م�د ش�ق�ي�ر وال�م�رش�ح 

 .لالنتخابات النيابية عن دائرة بيروت الثانية نزيه نجم
لقد أثبتت التجربة صوابية خيار التسوية التي قمنا ب�ھ�ا م�ن خ�الل ان�ت�خ�اب رئ�ي�س : " وقال

واستطعنا تثب�ي�ت االس�ت�ق�رار الس�ي�اس�ي واألم�ن�ي .  للجمھورية وتأليف حكومة وحدة وطنية
 ."وإيجاد حلول للعديد من المشاكل المطروحة
أمامنا استحقاق انتخابي مھم، وعلى الجميع أن : " وأكد على أھمية االنتخابات النيابية، وقال

إن�ن�ي أدع�و أب�ن�اء .  يمارسوا حقھم االنتخابي ويختاروا ممثليھم في المجلس النيابي ال�م�ق�ب�ل
بيروت لالقتراع بكثافة وعدم اإلفس�ا� ف�ي ال�م�ج�ال أم�ام أي ج�ھ�ة ل�ك�س�ر إرادة ب�ي�روت 

  ."وأھلھا
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نذھب الى االنتخابات مرتاحون سياسياً " اكد امين عام حزب هللا السيد حسن نصر هللا اننا

 .واخالقياً،وقدمنا ما نستطيع لحلفائنا
لن نرد على الحمالت ضدنا بخطاب مستفز،لك�ن ج�م�ھ�ورن�ا ت�ع�ود : "  وقال في لقاء خاص

  ."على االنتصارات، وقد شاھدھا بام العين،وانشاء هللا سيشھدھا في المعركة االنتخابية
 ١٤الملك السعودي السابق عبدهللا طلب شخصياً من تيار الم�س�ت�ق�ب�ل وج�م�اع�ة : " وأضاف

آذار في اول جلسة انتخاب رئاسية قبل اكثر من سنتين ونصف ان يتم انتخاب سمير جعجع 
ً ) رغم انه متھم بقتل الرئيس كرامي(  ً وم�ن : " ، مضيفا ً وام�ي�رك�ي�ا كان ال�م�ط�ل�وب س�ع�ودي�ا

  ."آذار الذھاب الى المواجھة مع حزب هللا ١٤جماعة 
لن ننسى الذين وقفوا معنا خصوصا في جبيل كسروان ، وكانوا فدائيين،ھذا جميل : " وختم 

 ."لن ننساه



AL-AKHBAR Mercredi 31 Mars 2010  
٥ 

<ð^Ãe…ù]<OM<<…]ƒa<NLML<

 

AL-AKHBAR Mercredi 28 March 2018  ٥ 

<…^f}ù]I<<‚ÃÖ]UMR<I<<…^ãßÖ]<ì‚è†q<ÄÚ<Ñ^Ëi÷^eI<í¾çË¦<ÑçÏ£]<Äé¶<

<ð^Ãe…ù]NT<<<<…]ƒaNLMT <

 www.alakhbar.ca: تابعونا على 

íé‰^é‰<l^é×¦ 
ëç‰ç¹]<V<]<hˆu<ì…ç‘<äèçjÖ<ìˆÒ†Ú<í×· <

ال���وف���اء " رأى عض���و ك���ت��ل���ة 
ال��ن��ائ��ب ن��واف "  ل��ل��م��ق��اوم��ة

الموسوي، خالل رع�اي�ت�ه ح�ف�ل 
" أم�ي�ر ال�ق�ل�وب" توقيع ك�ت�اب 

للعالمة الشيخ كاظم ياس�ي�ن ف�ي 
ال��م��ن��ت��دى ال�����ق��اف��ي ف��ي ب��ل��دة 

ك�ان ي�ج�ب أن " العباسي�ة، ان�ه 
ننصرف جميعا ك�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن ف�ي 
مرحلة االنتخابات الن�ي�اب�ي�ة إل�ى 
التنافس الشريف والمحترم م�ن 
أجل نيل ثقة الناخ�ب ال�ل�ب�ن�ان�ي، 

فإذا بالخطاب االنتخابي ينحدر إل�ى مس�ت�وى 
يدين صاحبه من قبل أن يدي�ن ال�م�س�ت�ھ�دف 
م��ن ك��الم م��ن ق��ال، ول�����س��ف أردن��ا ھ��ذه 
االنتخابات أن تكون فرصة لتم�ي�ل س�ي�اس�ي 
أفضل، ولكنھم قرروا أن يعملوا على تشويه 
صورة المقاومة وإضعاف وضرب المقاومة 

 ."وحلفائھا
ل�م ي�ت�وق�ف "  حزب هللا" إن استھداف : " وقال

منذ أن وقفت يوما وخاطبت رئيس ال�م�ج�ل�س 
النيابي، يومھا كنت قد قرأت صب�اح�ا ش�ھ�ادة 
السفير األميركي األسبق في ل�ب�ن�ان ج�ي�ف�ري 
فيلتمان، والذي صارح الكونغرس األميرك�ي 

 ٥٠٠بأن إدارته دفعت خالل ث�الث س�ن�وات 
" ح�زب هللا" مليون دوالر لتقل�ي�ص ج�اذب�ي�ة 

لدى الشباب اللبناني، وع�ل�ي�ه ف�إن ال�م�ع�رك�ة 
التي بدأت من قبل ذلك الت�اري�خ ل�م ت�ت�وق�ف، 

 ."وما زالت مستمرة حتى اآلن
ھناك حملة مركزة، ال�ھ�دف م�ن�ھ�ا : " اضاف

لتق�ل�ي�ص ج�اذب�ي�ة "  حزب هللا" تشويه صورة 
ھذا الحزب للشباب اللبناني بصورة عامة، ال 
سيما وأن االستھداف اآلن يتجه ن�ح�و أم�اك�ن 

أكثر تحديدا منھا الخزان الشعب�ي ل�ل�م�ق�اوم�ة 
أال وھ��و "  ح��زب هللا" وال��خ��زان الش��ب��اب��ي ل

 ٥٠٠منطقة البقاع، التي يستخدم في�ھ�ا ل�ي�س 
مل�ي�ون دوالر ف�ح�س�ب، ب�ل م�ئ�ات م�الي�ي�ن 

 ."الدوالرات
ان األموال التي وضعت ب�ت�ص�رف " واعتبر 

بعض المرشحين للحصول على مقعد شي�ع�ي 
واحد في بعلبك الھرمل، تكفي لو صرفت في 
لبنان ل�ح�ل ج�زء م�ن أزم�ت�ه االق�ت�ص�ادي�ة، 
ويمكن إذا ك�ان ھ�ن�اك ج�ان�ب إي�ج�اب�ي م�ن 

، ان " ح�زب هللا" الحملة التي تشن علينا ف�ي 
اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة وح��ل��ي��ف��ھ��ا الص��ھ��ي��ون��ي 
واإلقليم�ي اض�ط�را ألن ي�ف�ت�ح�ا خ�زائ�ن�ھ�م�ا 

ح�زب " لالنفاق في لبنان من أجل مح�اص�رة 
، وھذه إيجابية أنه بسبب العداء لنا ھن�اك " هللا

أموال تدخل إلى لبنان، ولكنھا أموال ال�ف�س�اد 
السياسي واالنتخابي الذي تستھدف إض�ع�اف 

 ."حزب هللا"ومحاصرة 
نحن حاضرون لھذه المعركة كما في : " وقال

كل المرات، لكن ما ندعو إليه ھو أن يت�ح�ل�ى 
الجميع بقدر من المسؤولية الوطن�ي�ة ل�ن�اح�ي�ة 

االستفادة من ھذه الفرص�ة ال�ت�ي 
وفرناھ�ا ن�ح�ن وح�ل�ف�ا�ن�ا ح�ي�ن 
اخ��ت��رن��ا ھ��ذا ال��ق��ان��ون ب��ال��ذات 
لالنتخاب، وأن يستفيدوا من ھ�ذه 
المناسبة من أجل ت�م�ث�ي�ل أفض�ل 
للبنانيين، بحيث يكون ال�م�ج�ل�س 
النيابي المقبل، مجلس قادر عل�ى 
النھوض بالتحديات الھائلة ال�ت�ي 
يتعرض ل�ھ�ا ل�ب�ن�ان، وال س�ي�م�ا 
العدوان الصھيون�ي، ألن ل�ب�ن�ان 
ك��ان ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون ع��رض��ة 
للعدوان الصھي�ون�ي ل�وال ق�درات ال�م�ق�اوم�ة 
التي تجعل العدوان على لبنان مكلفا في عمق 
الكيان الصھيوني، وعليه ف�إن ھ�ذا ال�ع�دوان 
قائم ونتعامل معه، ولكن العدوان األخطر ھو 
الفساد الذي أوصلنا إلى سفح الھاوية المتجھة 

 ."إلى القاع
ان الوضع في لبنان شديد ال�ح�س�اس�ي�ة " واكد 

على ال�م�س�ت�وى ال�م�ال�ي واالق�ت�ص�ادي، ألن 
الفساد بات القاعدة، ولذلك أخذ األمي�ن ال�ع�ام 
لحزب هللا السيد حسن نصر هللا عل�ى ع�ات�ق�ه 
شخصيا، أن يكون قائد م�ق�اوم�ة ال�ف�س�اد ف�ي 
لب�ن�ان ك�م�ا ت�ول�ى م�ل�ف م�ق�اوم�ة االح�ت�الل 
اإلسرائيلي، ألن الفساد بات غوال يھدد لبن�ان 

 ."بالسقوط
إننا ملتزمون العمل من أجل مكاف�ح�ة : " وقال

الفس�اد، ول�ذل�ك ن�دع�و إل�ى ت�ع�زي�ز األدوار 
الرقابية بدءا من المجلس النيابي وصوال إل�ى 
الھيئات الرقابية ال�ت�ي ال ي�م�ك�ن أن ت�ن�ھ�ض 
بدورھا إذا تصرفت بطريقة تقليدية، وبالتالي 
يجب أن تتصرف بطريقة بطولية لكي ت�ق�ف 

  ."في وجه الفساد تقضي عليه
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قد تكون نكھة ھذه اإلنتخابات ھذه الس�ن�ة 
غير السنوات الماض�ي�ة، ح�ي�� ل�ل�ص�وت 
التفضيلي أھمية كبيرة ف�ي ت�رج�ي�ح ك�فّ�ة 

 .ھذا المرشح أو ذاك
وبما أن لھذا الص�وت ھ�ذه ال�ف�ع�ال�ي�ة ف�ي 
إيصال مرشح وإستبعاد آخر، نرى حرك�ة 
غير مسبوقة من قبل ج�م�ي�ع ال�م�رش�ح�ي�ن 

إلقناع المنتخبين في دائرتھم إلعطائھم صوتھم التفضيلي، وذلك من خالل م�ا ي�ق�وم�ون ب�ه 
من زيارات مباشرة والوقوف على خاطرھم وتقديم الوعود التي لھا أول ول�ي�س ل�ھ�ا آخ�ر، 
حتى يخال لبعض السامعين أن الوضع بعد السادس من أيار سيكون على أفض�ل م�ا ي�رام، 
حتى ولو تحقق عشرة بالمئة من ھذه الوعود، سواء منھا ما ھو شخصي أو تل�ك ال�م�ت�ع�ل�ق�ة 

وال .  بمشاريع عامة تصّب في خانة تحسين وضع المنطقة التي ين�ت�م�ي إل�ي�ھ�ا ال�م�رش�ح�ون
 .ينسى ھؤالء بالتذكير أن النواب السابقين لم يقدموا شيئًا إلنعاش مناطقھم

ھذه العادة التي تسبق عادة كل إنتخابات ليست جديدة، وھي تترافق على أغ�ل�ب ال�ظ�ن م�ع 
 .َع الطالع والنازل وتشارك الخبز والملح" عزايم"

ولكن مع ھذه العادة صار ھناك قناعة لدى الناس أن المرشحين ال يتعّرفون عليھم سوى في 
مواسم اإلنتخابات، إذ بمجرد أن يشّم ھذا المرشح رائحة إبطه ويصبح نائبًا عن األمة تتبخر 
الوعود فال يعود يتعّرف على أحد من الذين صّدقوه وأعطوه صوتھم الت�ف�ض�ي�ل�ي وفّض�ل�وه 
على غيره، وتصبح إھتماماته مقتصرة على المشاركة في مأتم من ھنا وج�ن�از م�ن ھ�ن�اك، 

 ".أن عين المحزون ضيقة"بإعتبار 
ساعة فقط عل�ى  ٢٤وألن الصوت التفضيلي سيذھب ھدًرا وسيطويه النسيان بمجرد مرور 

، لن أعطي ھذا الص�وت إال " السعادة" ولقب "  النمرة الزرقا" حصول صاحب الوعود على 
 .ويستمع إلى شكاوي ويساعدني على حلّھا" سيفضيلي"لمن 

ھذا المنطق، مع األسف، ھو الغالب وھو الذي يعتمد عليه المرشحون للتأثير على الناخبي�ن 
وإقناعھم بتفضيلھم على ما عداھم من المرشحين اآلخرين، مع ما لھذا ال�م�ن�ط�ق الش�ع�ب�وي 
من مساوىء على مستوى الوطن وعلى مس�ت�وى ال�ب�رام�ج ال�ت�ي ي�ج�ب أن ت�ل�ع�ب ال�دور 
الرئيسي في عملية اإلختيار، وھو أمٌر ال ي�رد ف�ي حس�اب�ات ب�ع�ض ال�م�رش�ح�ي�ن وال ف�ي 
حسابات الناخبين، إذ غالبًا ما يتّم التفضيل على اس�اس عش�ائ�ري ال ع�الق�ة ل�ه ب�ال�ب�رام�ج 
الوطنية والتنموية، طبًعا باستثناء األحزاب التي تخوض اإلن�ت�خ�اب�ات ع�ل�ى اس�اس ب�رام�ج 
واضحة وخاضعة للمساءلة والمحاسبة، بحيث يصبح لصوت كل مواطن أھمية في ع�م�ل�ي�ة 

وھذا ما يحصل في الدول العريقة بالديمقراط�ي�ة، ال�ت�ي ال ي�ع�ت�م�د ف�ي�ھ�ا .  التغيير والتطوير
المرشحون عامة على الديماغوجية والوعود غير القابلة للمحاسبة في حال لم يتحق�ق م�ن�ھ�ا 
شيء، فيسقط من لم يلتزم ببرنامجه اإلصالحي ويعطى آخرون فرصة تحقيق ما لم ي�ح�قّ�ق�ه 
من سبقھم من إنجازات، وھكذا دواليك حتى يصل إلى حيث يج�ب أن يص�ل ال�م�س�ت�ح�قّ�ون 

 .فعالً ال قوالً 
بھذه الطريقة وحدھا تتمظھر الديمقراطية القائمة على البرامج التط�وي�ري�ة وع�ل�ى األف�ك�ار 
البناءة، وليس على عدد المشاركة في مناسبات األفراح واألتراح، ويبقى صوتي التفضي�ل�ي 

علّق اللواء جميل السيد على خطاب رئ�ي�س  .صانع الفرق
الحكومة سعد الحريري خالل اع�الن الئ�ح�ة 

ف��ي ط��راب��ل��س ع��ن ع��ودة "  ال��م��س��ت��ق��ب��ل" 
الوصاية السوري�ة وق�ال ف�ي ت�غ�ري�دة ع�ب�ر 

يجب أن تعرف لوائح حزب هللا " ، " تويتر" 
وبشار االسد أن زمن االستيالء ع�ل�ى ق�رار 
الش��م��ال ل��ن ي��ع��ود، وط��راب��ل��س ت��رف��� 

يرحم بيّك نحنا ال نِْمن�ا ب�ت�خ�ت .."!  الوصاية
بشار األسد وال إستولين�ا ع�ل�ى الس�ول�ي�دي�ر 
والسيللولير بواسطة خّدام وال سلّمنا مف�ت�ا� 

الحليف ال ينقلب عل�ى !  بيروت لغازي كنعان
 ."...سوريا العمالء ينقلبون

كالم السيد استدعى ردوداً مس�ت�ق�ب�ل�ي�ة ف�ق�ال 
: النائب زياد الق�ادري" المستقبل"عضو كتلة 

انت واسيادك لم ت�ن�ام�وا ف�ي ت�خ�ت بش�ار : " 
ً ف�ي م�ط�ب�خ بش�ار  األسد، ألنكم ك�ن�ت�م ن�ي�ام�ا
المتخصص بوجبات الغدر واالغ�ت�ي�ال، ول�م 

وا غازي كنعان مف�ت�اح ب�ي�روت، ألن�ك�م لمتس
سلمتم البل�د وم�ق�درات�ه وم�ؤس�س�ات�ه ل�ل�ن�ظ�ام 

 ."السوري وغرفه األمنية

أن�ت :" وأضاف القادري في رده على الس�ي�د 
سيد من أسياد تل�ك ال�ح�ق�ب�ة الس�وداء، ال�ذي�ن 
اسھموا في فبركة التقاري�ر واالع�ت�داء ع�ل�ى 
كرامات الناس، وستبقى ف�ي أس�ف�ل األم�ك�ن�ة 
التي يراك فيھا اللبنانيون، ول�ن ت�رت�ق�ي إل�ى 
مستوى سعد الحريري ومكانته مھما وضعوا 

 ."لك من كعاب
ع�ن "  تي�ار ال�م�س�ت�ق�ب�ل" من جھته رد مرشح 

ال��م��ق��ع��د ال��م��ارون��ي ف��ي ط��راب��ل��س ج��ور� 
، ع�ل�ى " توي�ت�ر" بكاسيني، في تغريدات عبر 

الرئيس نجيب ميقاتي وأشرف ريفي وجم�ي�ل 
أھ�ل ط�راب�ل�س ي�ع�ل�م�ون أن : " السيد بالق�ول

الحريري زار دمشق بقرار عربي وصورت�ه 
مع األسد كانت ب�اع�ت�راف�ه أس�وأ ل�ح�ظ�ة ف�ي 
حياته، لكنھم يعرفون ج�ي�داً م�ن ھ�و ش�ري�ك 
األسد ومن يوفد إليه بالسر موفدين ل�ل�وق�وف 
على متطلباته وم�ن ي�ح�م�ل ال�ھ�داي�ا ل�زوج�ة 
بشار ومن يتسلل إلى قصر المھاجرين وت�ل�ة 

 ."قاسيون طلباً لمرضاة قاتل أطفال سوريا
اما عن رد ريفي ف�ن�ك�ت�ف�ي ب�دع�وة : " أضاف

المقربين من بطل العالم ف�ي ق�ل�ة ال�وف�اء أن 
ينصحوه بأن يتوقف عن ع�رض ال�ب�ط�والت 
االعالمية بعد أن ثبت أنه بطل ال�ع�ال�م أيض�اً 
ً إل�ى  في رفع الشعارات الطنانة ونحيله أيض�ا
شاشات التلفزة ل�ي�رى ب�أم ال�ع�ي�ن م�ھ�رج�ان 

 ."طرابلس وقبله مھرجان عكار
" ال�ت�ع�ل�ي�م�ة" يبدو أّن ..  تأكيداً للمؤكد: "وختم

وصلت من دمشق ألزالم الوص�اي�ة األس�دي�ة 
بضرورة إسناد ميقاتي في الرد على الرئي�س 

فسارع جميل السيد رمز مع�رك�ة ..  الحريري
الوصاية في بعلبك لمساندة معركة ال�وص�اي�ة 

  ".في طرابلس
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شّدد اللواء أشرف ريف�ي خ�الل مش�ارك�ت�ه 
ف��ي ن��دوة أق��ي��م��ت ف��ي م��ج��ل��س الش��ي��و� 

ع�ل�ى "  مك�اف�ح�ة اإلرھ�اب" الفرنسي حول 
حصر تھمة اإلرھاب ف�ي دي�ن م�ح�ّدد " أّن 

ھو تزوير للحقائق التاريخية، فك�م�ا ك�ان�ت 
المسيحية بريئة من اإلرھاب النازي، كذلك 
اإلسالم بريء من إرھاب األصوليين الذين 
اختطفوا اإلسالم وھدفوا لتحويل مضمونه، 

 ".فيما ھو دين أرسله هللا للعالم أجمع
نحن عشنا في لبنان تجربة العنف وھ�ي : "وتحدث ريفي عن تجربة لبنان مع اإلرھاب قائالً 

تجربة لم تقتصر على المواجھة بين الجماعات الدينية فقط، بل امتدت إلى داخل ال�ط�وائ�ف 
وال تزال المنطقة اليوم تعاني من ھذا اإلقتتال المستمر الذي يلبس ف�ي ك�ث�ي�ر م�ن األح�ي�ان 

 ".لباس الصراع الديني، فيما األديان كلھا تدعو إلى الرحمة والمحبة
إلصاق تھمة اإلرھاب بمجتمع أو دين أو جماعة ي�ف�اق�م ال�م�ش�ك�ل�ة وي�ع�ط�ي " وأشار إلى أن 

إنن�ا ن�دع�و ال�ى ح�وار ج�دي .  لإلرھابيين الفرصة إلمساك المبادرة واستخدام الدين كسالح
وعميق حول أساس المشكلة، ھذا الحوار الذي يفترض أن يؤدي الى تعزيز القيم المشترك�ة 
التي نؤمن بھا، وھي قيم السالم وحقوق اإلنسان وإحترام كرامة الفرد وحريت�ه وص�ي�ان�ت�ھ�ا 
بالقانون والممارسة، وكنا نعرف أن على العالم االسالمي والعربي إتخاذ موقف شجاع ف�ي 
محاربة الفكر االرھابي من جذوره، كذلك نأمل وندعو الغرب الى أن يكون شريكا ح�ق�ي�ق�ي�ا 

 ".في ھذه المسؤولية الحضارية
تنظيم داعش لم يكن حركة اإلرھاب األولى ف�ي ال�ع�ال�م وال�وح�ي�دة ف�ي الش�رق " ورأى أّن 
كخبير أمني أال تكون الحركة اإلرھابية األخيرة التي نشھدھا " ، معبراً عن خشيته " األوسط

في عالمنا الحاضر، في العصر الحديث والذي بدأ مع منتص�ف ال�ق�رن ال�م�اض�ي، ش�ھ�دت 
ً ول�م ي�ك�ن  المنطقة أول بداية عنف اثر سقوط دولة فلسطين، لقد كان العنف يومھا ع�ق�ائ�دي�ا
دينياً، وطال ھذا العنف أغلب دول المنطقة ومعظم دول العالم، وبعد عشرات السنين تح�ول 
العنف العقائدي الى عنف ديني، وال يخفى على الخبراء ان العنف الثاني كان أش�د ض�راوة 

 ".ووحشية من العنف األول، وفي ھذه الحقبة شھدنا القاعدة
خ�ط�اب رئ�ي�س ال�ح�ك�وم�ة س�ع�د  من جانب آخر ردَّ اللواء أشرف ريفي عل�ى م�ا ورد ف�ي

الضنية، وقال في ت�غ�ري�دٍة ل�ه ع�ب�ر   -المنية   -، خالل حفل إعالن الئحة طرابلس الحريري
ح�زب " أدعو الرئيس الحريري أن ينسجم مع مواقفه وأن يستقي�ل م�ن ح�ك�وم�ة ": " تويتر" 
ويسحب أزالم النظام السوري من لوائحه ويتعھد أن يك�ون خ�ط�اب�ه اإلن�ت�خ�اب�ي ال�ذي "  هللا

  ".يقوله في طرابلس وعكار خطاباً سياسياً في بيروت في مواجھة مشروع حزب هللا
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ھل ھذا ھو قانون : " تساءل النائب ابو فاعور
االنتخاب العصري واالصالحي الموعود او 
انه قانون المصالح االنتخابي�ة ل�م�ن ظ�ن ان�ه 
يستطيع اعادة تشكيل الحياة السياسية اللبنانية 

، مشيرا ال�ى !" على شاكلته ووفق ما يشتھي؟
االنتخابات ھ�ذه ال�م�رة رب�م�ا ال ت�ك�ون " أن 

كسابقاتھا، واذ انني ادرك المطالب الح�ي�ات�ي�ة 
المحقة للمواطن والشباب في ك�ل ل�ب�ن�ان م�ع 

 ٣٠بلوغ نسبة البطالة في ص�ف�وف الش�ب�اب 
في المئة، وھو االم�ل ال�م�ف�ق�ود ح�ال�ي�ا ال�ذي 
اشار اليه ت�ي�م�ور ج�ن�ب�الط ال�ذي ي�م�ل�ك ف�ي 
جعبته الكثير من ال�م�ش�اري�ع واالف�ك�ار ال�ت�ي 
سلك بعضھا طريق الت�ن�ف�ي�ذ وت�ع�ن�ى ب�اق�ام�ة 
مؤسسات انتاجية وتعزيز فرص العمل، ك�م�ا 
ان ھاجسه صنع فارق بحياة الشباب اللبن�ان�ي 
وتحديدا ابناء الجبل، وستثبت االي�ام ان ھ�ذا 
القادم من البيدر الجنبالطي سيضيف ال�ج�دي�د 
والكثير وباعثا وليس فقط م�ج�رد وارث ف�ي 

 ".حياتنا السياسية
وأضاف في ندوة سياسية اقامھا فرع مزرعة 

ال يمكن تسليم البلد لمن يريد اخ�ذه : " الشوف
رھينة، واساسا فان القانون االنتخاب�ي ص�ي�� 

نتيجة تسوية سياسية في لحظة ما ظن بع�ض 
من صاغه بتوازنات جديدة ف�ي ال�ب�ل�د ي�ك�ون 
دور ووج��ود ول��ي�د ج�ن��ب�الط ف�ي��ھ�ا وك�ق��ي��ادة 
سياسية لزوم ما ال يلزم، وثمة من يس�أل م�ن 

وي�ح�دد "  بيض�ة ق�ب�ان" ھو ھذا الرجل ليكون 
احيانا رئيس الحكوم�ة واعض�اءھ�ا ورئ�اس�ة 
الجمھورية ويملك ھامش حركة واس�ع�ة ف�ي 

 ".الحياة السياسية
م��ن��ذ ل��ح��ظ��ة اع��داد ال��ق��ان��ون ك��ان : " وت��اب��ع

االس��ت��ھ��داف واض��ح��ا ل��دور ول��ي��د ج��ن��ب��الط 
وال�ك�الم ج�اء ف�ي ل��ج�ان م�ن�اقش��ة ال��ق�ان��ون، 
وامتالكه كتلة منوعة من االطياف ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة 
ووصل االمر الى بعضھم ليرى انه ال ي�م�ث�ل 

ورأي�ن�ا اس�ت�ن�ھ�اض !!  اال جزءا م�ن ال�دروز
. لمقارعة ول�ي�د ج�ن�ب�الط"  الزعيمات"بعض 

والخطورة تكم�ن ب�ان ال�ق�ان�ون ال�ج�دي�د اول 
اجراء يغير في طبيعة النظام الس�ي�اس�ي م�ن�ذ 
اتفاق الطائف وھو التعديل الج�ذري ال�وح�ي�د 

ھذا االستھداف واض�ح م�ن .  منذ ذلك التاريخ
البداية، ولوال الموقف الشريف للرئيس ن�ب�ي�ه 
بري وحزب هللا بعدم التصويت على القان�ون 
االنتخابي لما تسنى لنا التخفيف من المخاطر 
من خالل جمع قضاءي الشوف وع�ال�ي�ه ف�ي 

 ".دائرة واحدة
ام��ا االس��ت��ھ��داف ال��ث��ان��ي ف��م��ت��ع��ل��ق : " وق��ال

بالتحالفات، اذ ان حركة وليد جنبالط الق�ام�ة 
تحالف يشمل كل القوى السياسية ف�ي ال�ج�ب�ل 
صونا للمصالحة ال�وط�ن�ي�ة وح�م�اي�ت�ھ�ا ك�ان 
الجميع يت�م�ن�ع ف�ي�م�ا ال�ب�ع�ض راح ي�م�ارس 
سياسة اب�ت�زاز واض�ح�ة، ول�ذل�ك ق�ال ول�ي�د 

زمن تصفية ال�ح�س�اب�ات م�ع�ن�ا ق�د : " جنبالط
ل��ك��ن��ن��ا ت��ف��اھ��م��ن��ا م��ع ال��رئ��ي��س س��ع��د ".  ج��اء

الحريري والقوات اللبنانية ومستقلين، بع�دم�ا 
اخ�ت��ار ال��ب��ع�ض ك��م�ا ق�ال ت��ي�م��ور ج�ن��ب��الط 
العتبارات سياسية او انتخابية تشكي�ل ل�وائ�ح 
خاصة، ونحن ال مانع لدينا بھكذا حال ك�أم�ر 
. دي���م���وق���راط���ي ح���ر واج���ب اح���ت���رام���ه

واالستھداف مستمر اآلن في االنتخابات التي 
ھي مصيرية وتأسيسية للقادم م�ن االي�ام ف�ي 
نظامنا السياسي، ولذا نحن امام خيارين، فإما 
يدخل تيمور جنبالط الى الندوة البرلمانية في 

ايار على رأس كتلة متواض�ع�ة وص�غ�ي�رة  ٧
العدد والتمثيل، واما دخ�ول�ه ب�ك�ت�ل�ة وط�ن�ي�ة 

وھذا ھو خياركم .  متوازنة تضم كل االطياف
وقراركم، كما ان االنتخابات استفتاء لموقعن�ا 
ومكانتنا في النظام السياسي باننا لسنا ب�أق�ل�ي�ة 
كما ل�م ن�ك�ن ي�وم�ا ب�ل ج�زء م�ن االك�ث�ري�ة 
الوطنية من شمال لبنان ال�ى ج�ن�وب�ه م�رورا 
بجبل لبنان، وجزء من االكثرية العربية حتى 

نحن ابناء حزب كم�ال ج�ن�ب�الط ال .  المغرب
يمكن حصرنا في زاوية طائفية، ولن نس�م�ح 
الحد بان يتعامل معنا على قاعدة اننا اقلية اال 
بأقلية ساحقة في المجلس النيابي وال�وزارات 

ول�ل�م�ب�ت�دئ�ي�ن .  وانتخابات رئاسة الجم�ھ�وري�ة
والطارئين في ال�ح�ي�اة الس�ي�اس�ي�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة 
معروفة وليست م�ل�ك�ا الح�د وان�م�ا ل�ل�ش�ع�ب 
الوفي، وكل من حاول ويحاول م�ح�اص�رت�ن�ا 
في قانون االنتخاب واالصطفافات السي�اس�ي�ة 

 ٦واالستح�ق�اق س�ي�ك�ون ال�رد واض�ح�ا ف�ي 
 ".ايار

<íéÚøÂc>…^ß¹]<>éŞÎ<Üè‚Þ<î×Â<†i<
رّدت االعالمي�ة ف�ي ق�ن�اة ال�م�ن�ار، 
منار صبّ�اغ ع�ل�ى ت�غ�ري�دة ك�ت�ب�ھ�ا 
االع��الم��ي ن��دي��م ق��ط��ي��� ع��ب��ر 

اس��ت��خ��دم ف��ي��ھ��ا وس��م "  ت��وي��ت��ر" 
وقالت صبّاغ في ".  أوباش ونص" 

بصراح�ة ح�اول�ت : " تغريدة كتبتھا
طلع م�ع�ي ان�و .. اكتب رد يليق بھذا

 ..". اسمو اكبر شتيمة وبكفي
ن�ح�ن م�واط�ن�ون ولس�ن�ا " وأضافت 

 ً  .وأرفقت التغريدة بصورة عن تغريدة قطيش يظھر فيھا اسمه وصورته". أوباشا



٦ 
<ð^Ãe…ù]<OM<<…]ƒa<NLML<AL-AKHBAR Mercredi 31 Mars 2010  

 

٦ 

<…^f}ù]I<<‚ÃÖ]UMR<I<<…^ãßÖ]<ì‚è†q<ÄÚ<Ñ^Ëi÷^eI<í¾çË¦<ÑçÏ£]<Äé¶<

<ð^Ãe…ù]NT<<<…]ƒaNLMT <AL-AKHBAR Mercredi 28  March 2018  

 www.alakhbar.ca: تابعونا على 

íé‰^é‰<l^é×¦ 

ت��رأس ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي 
الكاردينال م�ار بش�ارة ب�ط�رس 
الراع�ي ق�داس أح�د الش�ع�ان�ي�ن 
على م�ذب�� ال�ب�اح�ة ال�خ�ارج�ي�ة 

ك�اب�ي�ال " لل�ص�ر� ال�ب�ط�ري�رك�ي 
ع��اون�ه ف�ي��ه ال�ن�ائ��ب "  ال�ق�ي�ام�ة

البطريركي العام ال�م�ط�ران ح�ن�ا 
ب��ول م��ط��ر، :  ع��ل��وان، ا�ب��اء

توفيق ابو ھادير وبول كرم، في 
حضور قائد القوى السي�ارة ف�ي 

قوى االمن الداخلي العميد فؤاد خوري، رئيس مكتب االم�ن ال�ع�ام ف�ي كس�روان ال�رائ�د 
رامي رومانوس، عضو المؤسسة المارونية لالنت�ش�ار ب�ي�ار مس�ع�د، رئ�ي�س م�ؤس�س�ة 

 .المحامي انطوان صفير وحشد من الفعاليات والمؤمنين" مواطنون جدد"
يسعدني ان احييكم جمي�ع�ا، واق�دم ل�ك�م : " بعد االنجيل المقدس، ألقى الراعي عظة بعنوان

اطيب التھاني بعيد الشعانيين، واھنىء بخاصة االطفال، فھو عيدھم، وقد علت اص�وات�ھ�م 
في استقبال يسوع داخال الى اورشليم، حتى اغتاظ منھم الف�ريس�ي�ون وم�ع�ل�م�وا الش�ري�ع�ة 

ان سكت ھ�ؤالء، ن�ط�ق�ت : " اما ھو فأجاب. ورؤساء الكھنة، وطلبوا من يسوع ان يُسكتھم
م�ت�ى ( راج�ع"  من فم االطفال والصغار اخرجت لك�م م�ج�دا:"  الحجارة، إذ تتم فيھم النبوئة

١٦-١٥: ٢١."( 
بدخول يسوع الى اورشليم واستقباله العفوي باغصان النخل، كانت العالمة ان�ه : " اضاف

ملك، كما ھي السعادة في استقبال الملوك، وباغصان الزي�ت�ون ل�ل�دالل�ة ان�ه م�ل�ك الس�الم 
والمحبة، وبدخوله راكبا جحشا ال فرسا عالمة انه ملك التواضع الذي صار مثل ال�ب�ش�ر، 

ولقد اش�رك�ن�ا ب�م�ل�وك�ي�ت�ه ب�واس�ط�ة س�ري ال�م�ع�م�ودي�ة .  لكي يرفعھم الى ملوكية االلوھة
العائلية واالجتماعية والوطنية، على التواض�ع وال�م�ح�ب�ة :  والميرون، لكي نبني مجتمعاتنا

والسالم، بھذا النھج اعطى الرب يسوع للسلطة في الكنيسة والمجتمع والدول�ة م�ف�ھ�وم�ھ�ا 
 ".ونھجھا وغايتھا

لقد وصلنا الى ھذا اليوم، عيد البھجة باستقبال ال�رب يس�وع م�ل�ك�ا ع�ل�ى ق�ل�وب�ن�ا : " وتابع
وعقولنا، وملكا على عائالتنا وكنيستنا ووطن�ن�ا، ب�ع�د مس�ي�رة س�ت�ة اس�اب�ي�ع م�ن الص�وم 

ھذا الوصول تشب�ھ�ه ال�ك�ن�ي�س�ة ب�وص�ول .  والصالة واعمال المحبة والرحمة وتوبة القلب
ولذا، تقام .  السفينة ھي الكنيسة، وميناء االمان ھو يسوع المسيح.  السفينة الى ميناء االمان

صالة ال�وص�ول ال�ى " في مساء ھذا اليوم، في جميع كنائس الرعايا واالديار والمؤسسات 
 ".الميناء
اس�ب�وع آالم�ه وم�وت�ه :  وندخل مع الرب في مسيرة االس�ب�وع ال�ع�ظ�ي�م ال�م�ق�دس: " وختم

وقيامته، وتأسيس سري الكھنوت والقربان من اجل استمرارية ذبيحة الفداء ووليمة جسده 
ودمه لحياة العالم، واستمرارية حضوره حيا في الكنيسة م ن اجل تق�ديس�ن�ا ب�ث�م�ار ال�ف�داء 

اننا ما نتمناه لكم اسبوعا غنيا بالنعم، يصل بنا جميعا الى .بمجبة اآلب وبفعل الروح القدس
ن�م�ج�د ب�ھ�ا .  الفصح الحقيقي، فصح عبورنا بنعمة المسيح الى انسان جدي�د وح�ي�اة ج�دي�دة
 ".ونسبح الثالوث القدوس، اآلب واالبن والروح القدس اآلن والى االبد، آمين

ثم، بارك أغصان الزيتون وأقيم زياح الشعانين في الباحة الخارجية للصرح ح�ي�ث ح�م�ل 
ھوشعن�ا ف�ي األع�ال�ي م�ب�ارك اآلت�ي ب�اس�م " األطفال الشموع وأغصان الزيتون مرددين 

  ".الرب
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شھد قصر ب�ع�ب�دا أم�س 
األول اال�ن�ي�ن، ول�ل�م�ّرة 

عيد " األولى منذ إعالن 
بشارة الس�ي�دة ال�ع�ذراء 

ع��ي��داً وط��ن��ي��اً "  م��ري��م
 ١٨جامعاً للبنانيين في 

 ، ٢٠١٠شباط 
ل���ق���اًء رأس���ه رئ���ي���س 
ال��ج��م��ھ��وري��ة ال��ع��م��اد 
ميش�ال ع�ون ب�ح�ض�ور 
اللبنانية األولى الس�ي�دة 

 .ناديا الشامي عون
وھذا ال�ل�ق�اء ال�ذي ك�ان 
ً ف�ي م�درس�ة  يعقد دوريا
سي�دة ال�ج�م�ھ�ور، ات�خ�ذ 
ً أك�ث�ر  ھذه السنة ط�اب�ع�ا

شمولية، وأتى بمثابة تكريم لبناني من ج�م�ي�ع 
الطوائف للعذراء مريم، وللمكانة ال�م�رم�وق�ة 
التي تح�ت�ل�ھ�ا ف�ي ق�ل�وب ال�ج�م�ي�ع مس�ل�م�ي�ن 
ومسيحيين، وكت�ع�ب�ي�ر ص�ادق ع�ن ال�ت�الق�ي 

 .بينھم حول تكريم السيدة العذراء
وحضر الحفل ممثلو المقامات الروحية العليا 

اللقاء االسالمي ال�م�س�ي�ح�ي ح�ول " وأعضاء 
، وع��دد م��ن ال��ج��م��ع��ي��ات " س��ي��دت��ن��ا م��ري��م

والمؤسسات الدينية من مخ�ت�ل�ف ال�ط�وائ�ف، 
وعدد من ال�م�ط�ارن�ة واألس�اق�ف�ة وال�م�ش�اي�خ 

وبدأ الحفل ب�ال�ن�ش�ي�د ال�وط�ن�ي .  ورجال الدين
اللبناني، ثّم قرأ الشيخ خالد يم�وت س�ورة آل 
عمران فيما قرأ االب جان مطران، بالتزامن 
أيضاً، مقطعاً من إنج�ي�ل ال�ق�دي�س ل�وق�ا ع�ن 
 .بشارة العذراء، على وقع األجراس واآلذان

ال�ل�ق�اء اإلس�الم�ي " بعد ذلك ألقى أم�ي�ن ع�ام 
ناجي ال�خ�وري "  المسيحي حول سيّدتنا مريم

 :الكلمة التالية
ٌ ِم�َن "  ؟ أَْم ُمكافَأَة أَُمصاَدفَةٌ ِھَي؟ أَْم تَْدبيٌر إِلِھيٌّ

الَعْذراِء َمْريََم، أَْن يَ�ْط�لُ�َع َع�لَ�ْي�ن�ا ھ�ذا ال�ع�ي�ُد 
الجاِمُع ف�ي ال�لِّ�ق�اِء ال�ث�ان�َي َعَش�َر، ف�ي بَ�ْي�ِت 
ئ�ي�ِس الَّ�ذي م�ا  الشَّْعِب؟ َوبِِرعايَةَ فَخ�اَم�ِة ال�رَّ
�ًدا بِ�َج�م�ي�ِع  َرأى ھذا الَوطَ�َن إاِّل واِح�ًدا ُم�َوحَّ

ال��واقِ��ُع أَنَّ ...  طَ��وائِ��فِ��ِه، َوَم��ذاِھ��بِ��ِه، َوِم��لَ��لِ��ِه؟
�ةُ  الـُمصاَدف�اِت ال تُ�ْدِرُك ال�غ�افِ�ل�ي�َن، فَ�ال�قِ�صَّ

إِنَّ َش�ْع�بَ�ن�ا، أَيُّ�ھ�ا .  ُعْمُرھا ِم�ْن ُع�ْم�ِر لُ�ْب�ن�انَ 
 ، �كَّ اإلْخَوةُ، َكما ثَبَُت ِعْلِميًّا، َوبِما ال يَْقبَ�ُل الشَّ
َمْنبَُعهُ واِحٌد َوأُصولُهُ واِحَدةٌ، َوجيناتُ�هُ واِح�َدةٌ 

 .َغْيُر ُمْنفَِصلَةٍ 
�ن�ا أُمُّ  قُنا، َوأُمُّ لِذا فَإِنَّ ما يَْجَمُعنا أَْقوى ِمّما يُفَرِّ
�ن�ا َوتَ�ْج�َم�ُع  هللاِ، َوأولى نِساِء العالَمي�َن، تَُض�مُّ
. َشتاتَنا، فاَل َخْوَف َعلى َوْحَدتِنا ألَنَّھا ُم�قَ�دََّس�ة

�ْرِح ال�ج�اِم�ِع، أَْن  حاَوْلنا اليَ�ْوَم ف�ي ھ�ذا الصَّ
نَُضمَّ قِْسًما َكبيًرا ِمَن الَج�ْم�ِع�يّ�اِت الـ�ُم�ْل�تَ�ِزَم�ِة 
، إِّم�ا ُم�ب�اَش�َرةً،  بِالِحواِر اإِلْسالِميِّ الـَمسيِحيِّ
َوإِّما ِمْن ِخالِل األَْنِشطَِة الَّتي يَقوموَن بِھا ف�ي 

 ...إِطاِر نَْشِر ثَقافَِة التَّالقي
وكانت للدكتور حارث فؤاد البستاني ال�ك�ل�م�ة 

 :التالية
إّن تطور علم الجينات في مطلع ھذا ال�ق�رن " 

جاء يثبت ما ك�ان ت�وص�ل إل�ي�ه ال�م�ؤرخ�ون 
وعلماء اآلثار بأن الشعب اللبناني ھو ھو منذ 

وق�د ت�أك�د ھ�ذا ع�ن�د دراس�ة .  فج�ر ال�ت�اري�خ
للشعب الذي عاش ف�ي ل�ب�ن�ان م�ن�ذ  ADNالـ

أكثر من خمسة آالف سنة فإن الج�ي�ن�ات ھ�ي 
. واحدة لجميع اللبنانيين مھما كانت طائ�ف�ت�ھ�م

وھو يتميّز عن الشعوب األخرى في م�ن�ط�ق�ة 
 .الشرق األدنى

ففي الفترة الوثنية كان الشعب يتع�بّ�د ل�ل�م�رأة 
المرضعة العطوف المتم�ث�ل�ة ب�ع�ش�ت�رت ف�ي 
ھيكلھا بأفقا والذي أصبح في القرن ال�خ�ام�س 

وجاء في ال�ق�رآن .  للميالد كنيسة السيدة مريم
الكريم من القرن السابع أن ال�م�رأة األم ھ�ي 

وواصل الشعب اللبناني بفضل إي�م�ان�ه .  مريم
ھذا التعبّد ليج�ع�ل م�ن م�ري�م، األم ال�ح�ن�ون 

 ."للجميع
 :وكانت للشيخ سامي أبو المنى الكلمة التالية

عيد ال�ب�ش�ارة أن�غ�ام وأوزان زفّ�ت نش�ي�داً، " 
يا فرحة ال�ع�ي�د ف�ي ال�ك�و� .  تالقت فيه اديان

. البسيط وفي قصر الفخامة، منك العيد يزدان
أنت المكّرمة المعط�اءة، ت�ك�ّرم م�ن ق�د ج�اء 

لما اصطفاك س�ق�اك .  يكرمھا، والحب عنوان
. هللا نعمته روحاً لھا في وجود الخلق وج�دان

فصرت أم�اً، ع�ل�ى االك�وان س�ي�دة وال�ط�ف�ل 
 .ينطق، واالكوان آذان

يا مريم االم قد وحدت امتنا ل�م�ا ال�ت�ق�ى ف�ي�ك 
انجيل وقرآن فللنص�ارى س�الم ال�م�س�ل�م�ي�ن، 
وھ��م ف��ي ق��ل��ب��ك الس��م��ح اب��ن��اء واخ��وان 
والمسلمون لھم تقدير من حملوا حب المسي�ح 
وم��ن رقّ��وا وم��ن الن��وا ون��ح��ن ف��ي مس��ل��ك 
التوحيد حكمتنا تقولك ان دليل القلب ربان إن 
ك�ان س�رك ب�ال�الھ��وت م�ت��ص�الً ف��الس�ر ف��ي 
حضرة الناسوت انسان مآلنة نعم�ة ال�ب�اري، 
مفض�ل�ة ع�ل�ى ال�ن�س�اء، وم�ن�ك ال�ك�ل م�آلن 
والروح تنھّل ماء الحق، ليس ل�ھ�ا ااّلهُ م�اء، 
واح��ل��ى ال��م��اء اي��م��ان ال ف��رق اال اخ��ت��الف 
الصوت يطلقه وقع االذان، واجراس والح�ان 

يص�ح�ب�ھ�ا ت�وق "  الخل�وات" ونغمة الذكر في 
وشوق وتسبيح وعرفان عّل البشارة ذك�راھ�ا 

 .توحدنا ويجمع الكل في التوحيد لبنان
المسيحي  -اللقاء االسالمي"ثم القى امين عام 
الش�ي�خ ال�دك�ت�ور م�ح�م�د "  حول سيدتنا مري�م

 :النقري كلمة جاء فيھا
ف�خ�ل�ق هللا ب�ھ�ا ..  في ال�ب�دء ك�ان�ت ال�ك�ل�م�ة"

االكوان، وخ�ل�ق االرض وال�ك�واك�ب ف�ك�ان 
في البدء كانت الكلمة ف�ج�ع�ل .  النور والظالم

هللا في االرض حياة وان�زل ال�م�ط�ر ف�ك�ان�ت 
 .انھار وبحار وسھول وجبال

في البدء كانت الرسل واالنبياء فاصطفى هللا 
منھم آدم ونوح�ا وآل اب�راھ�ي�م وآل ع�م�ران 

ومن بيت ع�م�ران ج�اءت .  على كل االزمان
تمشي .  مريم فكانت قاتنة عابدة راكعة ساجدة

ذات يوم باستحياء فتسمع صوتا م�ن خ�ل�ف�ھ�ا 
يناديھا يا مريم ان هللا يبشرك بكلمة منه اسمه 
المسيح عيسى ابن م�ري�م ف�ت�ل�ت�ف�ت، ف�اذا ب�ه 
مالك السماء فينفخ في�ھ�ا م�ن روح هللا ف�ت�ل�د 
بقوة الكلمة طفال من ارقى واصفى مخلوقات 

ً � خ�الص�اً، .  هللا يكبر الطفل يافعاً، يقيم دي�ن�ا
يشفي مريضا، يعافي سقيماً، يس�ام�ح م�ذن�ب�اً، 
ويحيي ميتاً باذن هللا، ثم تحبك المؤامرة فتغل 

في البدء كانت .  يد االعداء ويرفع الى السماء
الكلمة ومن الكلمة ج�اءت ارادة هللا ف�ك�ان�ت 
بشارة مريم ال لتكون من بقعة جغرافية حدث�ا 
تاريخيا مض�ى ورح�ل وان�م�ا ل�ت�ك�ون ح�دث�ا 

 ." عالميا قد انتشر واكتمل
 :وكانت كلمة للسيدة رباب الصدر جاء فيھا

اشكر هللا ان س�ھ�ل ل�ي " 
ص���الة ف���ي م���ح���راب 
السيدة مريم، وان ي�ك�ون 
المحراب ھو بيت االم�ة 
ح��ي��ث ت��ج��ت��م��ع ع��ل��ى 
االيمان المؤلف ق�ل�وب�ھ�ا 
وال��م��وح��د ات��ج��اھ��ات��ھ��ا، 
مؤكداً ان ل�ي�س ھ�ن�ال�ك 
قوة يمكن ان تف�ّرق ب�ي�ن 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ن ف��ي هللا، 
والمش�ارك�ي�ن ال�واق�ف�ي�ن 
ع��ل��ى ھ��ذا ال��م��ح��راب 
لخدمة ابن�اء هللا ف�خ�ام�ة 
الرئيس ال�ع�م�اد م�ي�ش�ال 
عون والمجتمعين ع�ل�ى 
اختالف ت�ن�وع�ن�ا اع�الء 
لفعل المحبة التي رفعتھا مريم وكان�ت مس�ار 
ابنھا المسيح واص�ل وج�وده ل�ي�ن�ش�ره ع�ل�ى 

ھذه المحبة ال�ت�ي ن�ق�رأھ�ا ف�ي ال�ق�رآن . العالم
 -أم م�ري�م-الكريم، وقد احست امرأة ع�م�ران

بالحم�ل، ف�ن�ظ�رت ال�ى رب�ھ�ا ن�ظ�رة رج�اء 
رب إني نذرت ما في بطني مح�رراً : ( تدعوه

، إنه رجاء ) فتقبّل مني انك انت السميع العليم
تسليم �، فال تكتفي ان تك�ون ھ�ي م�ن�ق�ط�ع�ة 
الى هللا، بل نذرت ان ي�ك�ون م�ا ف�ي ب�ط�ن�ھ�ا 
مسلماً � بوجوده وروحه فال يكون عنده م�ن 
حركة او تفكر اال وينحصر بالوجود االلھي، 
ً ي�رع�ى  ً وك�رم�ا ولذا كان هللا اك�ث�ر اھ�ت�م�ام�ا
الجنين بخصوصية ما ك�ان�ت ل�ج�ن�ي�ن س�واه، 

ف�ت�ق�ب�ل�ھ�ا : ( فيورد القرآن ھذا التكريم ب�ال�ق�ول
: وت��أك��ي��داً ل��ھ��ذا ال��ق��ول)  ربّ�ھ��ا ب��ق��ب��ول حس��ن

 ) ً ً حس�ن�ا ً ل�دن�ي�ا ) وأنبتھا نبات�ا ، أن�ب�ت�ھ�ا إنس�ان�ا
الناس، والعيش الخالص لصالح ال�ن�اس ول�ذا 
ً ل�دن�ي�ا غ�ي�ر دن�ي�ا  تكّون الجنين ليكون إنسان�ا

 ."الناس عھدھا
 دعاء مشترك

ثم أدت ك�وري�ن م�ت�ن�ي وت�ي�دي نص�ر وق�ف�ة 
غنائية اوبرالية بينما تولى محمد الش�ي�خ اداء 
انشودة للسيدة مريم، قبل ان يص�ع�د م�م�ث�ل�و 
المقامات الروحية العليا الى المنص�ة وي�ت�ل�وا 

 :جميعاً دعاء مشتركاً في ما يلي نصه
الل�ھ�م رب�ن�ا، ورب ك�ل ش�يء، اي�ھ�ا اإلل�ه " 

العظيم المنّان، مرسل جبريل بالب�ش�ارة، إل�ى 
 سيدة نساء الجنّة واألكوان،

مريم البتول، أمتك، ال�م�ت�واض�ع�ة ع�ل�ى م�ّر 
ال��دھ��ور واألزم��ان، أن��ت اإلل��ه الس��م��ي��ع، 

إلھنا، ... المجيب، الھادي، الرحيم، والرحمان
نسألك أن ت�ح�بّ�ب�ن�ا إل�ي�ك، وأن ت�ح�ب�ب�ن�ا إل�ى 
... مالئكتك، وإل�ى ج�م�ي�ع أن�ب�ي�ائ�ك ورس�ل�ك

اللھم، حبّبنا بسيدتنا مريم ال�ب�ت�ول ال�ط�اھ�رة، 
ألل�ھ�م، ...  واجعلھا قدوة لنا في حياتنا ومعاشنا

اج�ع�ل ح�بّ��ك أح�ب األش�ي��اء إل�ي��ن�ا، واج�ع��ل 
أل�ل�ھ�م، إن�ن�ا ....  خشيتك أعظم االشي�اء ل�دي�ن�ا

برحمتك نستغيث، فأغثنا وأصل�ح ل�ن�ا ش�أن�ن�ا 
كلّه، وشأن حّكامنا والقائمي�ن ع�ل�ى أم�ورن�ا، 
وشأن وطننا، وك�ل م�ن س�ك�ن أرض�ه، م�ن 

 .مسلمين ومسيحيين
اللھم، رب السموات السبع ورب ال�ع�رش ...  

العظيم، نسألك، كما اصطفيت العذراء مريم، 
وفّضلتھا على نساء العال�م�ي�ن، أن تص�ط�ف�ي 
لبنان، بمسيحييه ومسلميه، وت�ج�ع�ل�ه رس�ال�ة 
إل��ى ك��ل ب��الد ال��ع��ال��م، وأن ت��ط��ھ��ر ق��ل��وب 
اللبنانيين من االحقاد، وتنصرھم على أنفسھم 
وعلى مصالحھم الشخصية، ح�ت�ى ال ي�روا، 
بعد ذلك، إال مصلحة بلدھ�م ال�واح�د ب�ج�م�ي�ع 

أللھم، إننا نسألك أن ت�ع�ي�د ...  أبنائه ومواطنيه
ايام ھذا العي�د ال�م�ب�ارك ع�ل�ى ال�م�س�ي�ح�ي�ي�ن 
والمسلمين في لبنان وج�م�ي�ع أن�ح�اء ال�ع�ال�م، 

 ."أللھم آمين. إنك، يا إلھنا، سميع مجيب
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اختتم محافظ مدينة بيروت ال�ق�ا��ي 
زي��اد ش��ب��ي��ب وال��وف��د االق��ت��ص��ادي 
واألكاديمي والبلدي ال�م�راف�ق زي�ارة 
رسمية ل�ف�رنس�ا اس�ت�م�رت ي�وم�ي�ن، 
جرى خاللھا توقيع اتفاقي�ات ت�ع�اون 
ب��ي��ن ب��ي��روت وب��اري��س وإي��� دو 

 .فرانس
وك��ان ش��ب��ي��ب وال��وف��د ال��م��راف��ق ق��د 
استھال اليوم الثاني من الزيارة ب�ل�ق�اء 

 Pavillon de ال��م��دي��ر ال��ع��ام لـ��
L’Arsenal  أليكساندر الباس، ال�ذي

أطلعھما على طريقة عمله وتقنياته ال�م�ت�ب�ع�ة 
لتسھيل المشاريع وتسريع تنف�ي�ذھ�ا، وأھ�م�ي�ة 
المعارض الدائمة والدراسات التي تقدم نظرة 

واتفق ال�ط�رف�ان ع�ل�ى .  كاملة عن مدينة الغد
أھمية تب�ادل ال�خ�ب�رات، ووق�ع�ا ب�روت�وك�ول 

، ثم جال ش�ب�ي�ب " بيت بيروت" تعاون لتفعيل 
 Pavillon de والوفد الم�راف�ق ف�ي أرج�اء

L’Arsenal. 
والتقى شبيب والوفد ال�م�راف�ق، ف�ي حض�ور 
السفير اللب�ن�ان�ي ف�ي ف�رنس�ا رام�ي ع�دوان، 
عمدة مدينة باريس آن ھيدالغو، التي شك�رت 

دع�م الس�ي�اس�ة " للوفد زيارته، متطرق�ة إل�ى 
إع�ادة " وأث�ن�ت ع�ل�ى ".  الفرنسية تجاه لب�ن�ان

إط��الق مش��اري��ع ال��ت��ع��اون والش��راك��ة ب��ي��ن 

المدينتين ف�ي م�ج�االت م�خ�ت�ل�ف�ة، ال 
 ."سيما من خالل بيت بيروت

إن ال�راب�ط : " من جھته، ق�ال ش�ب�ي�ب
التاريخي يجمع بين المدينت�ي�ن، وھ�ذا 
األم��ر ي��ت��م��ث��ل، ك��م��ا أك��د رئ��ي��س 
الجمھورية اللبن�ان�ي�ة ال�ع�م�اد م�ي�ش�ال 
ع���ون، ب���ق���ي���م الس���الم وال���ح���ري���ة 

ن�ح�ن ن�ت�ط�ل�ع إل�ى .  والدي�م�وق�راط�ي�ة
مستقبل مشرق ومزدھر يتوج بتعاون 
مثمر مع العاصمة الفرنسية، وھذا ال 
يرتبط ببيت بيروت فقط، إن�م�ا أيض�ا 
في مجاالت التراث والفن والثقافة والتخطي�ط 
المدني والنقل وإدارة النفايات والمياه والتعليم 

 ."العالي واإلبداع
ثم جرى توقيع اتفاقيتي تعاون ب�ي�ن م�دي�ن�ت�ي 

 Pavillon de Lب���ي���روت وب���اري���س و
‘Arsenal.   وأولمت ھيدالغ�و ع�ل�ى ش�رف

 .شبيب والوفد المرافق

†^ÃÖ]<^ßuçèV<
íée^~jÞ]<íÃ×‰<kŠéÖ<íéŠßÓÖ]<^Þ^è^–Î<

أّكد بطريرك أنط�اك�ي�ا وس�ائ�ر ال�م�ش�رق 
ل��ل��روم األر���و�ك��س ي��وح��ن��ا ال��ع��اش��ر 

ال�ت��ام ال�ك�ن�ي�س�ة األن�ط�اك�ي�ة " اليازجي 
، " بالشأن الوطني العام وھموم أوطانھ�ا

تب�ارك ت�رش�ي�� أيٍّ م�ن " الفتاً إلى أنّھا 
أبنائھا إلى االستحقاق الن�ي�اب�ي، وت�ت�رك 
لل�ن�اخ�ب�ي�ن ح�ري�ة االخ�ت�ي�ار ل�ي�ن�ت�خ�ب�وا 
أش��خ��اص��اً ي��ح��بّ��ون ل��ب��ن��ان، وي��ع��ل��ون 
المصلحة ال�وط�ن�ي�ة ع�ل�ى الش�خ�ص�ي�ة، 

 ".ومؤّھلين لخدمة إنسان ھذا البلد
قض�اي�ان�ا " وأّكد خالل العظة التي ألقاھا في قّداس عيد البشارة من دي�ر س�يّ�دة ال�ب�ل�م�ن�د أّن 

الكنسية ليست سلعة انتخابية وملفاتنا الكنسية التي تحّل دوماً بروح الوفاق والمحبة وفق م�ا 
 ".يشاء الروح القدس، ليس لھا أن تقايض بمصالح خاصة

وجودنا الكنسي األرثوذكسي ال�واح�د ك�ب�ط�ري�رك�ي�ة أن�ط�اك�ي�ة ف�ي ال�م�دى " وشّدد على أّن 
األنطاكي بكامله، ھو خطٌّ أحمر وأمانة ووديعة تاريخية نحفظھا منذ ألفي عام، وسنح�ف�ظ�ھ�ا 

 ً  ".دوما
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ق�وة ل�ب�ن�ان " أكد رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ ع�ب�د األم�ي�ر ق�ب�الن ان 

تكمن في وحدته الوطنية التي تجسدت في شعبه وجيشه ومق�اوم�ت�ه م�ن خ�الل ال�ت�ص�دي 
كل دع�م خ�ارج�ي ل�ل�ب�ن�ان يش�ك�ل ق�وة " ، مشيرا الى ان " لالرھابين الصھيوني والتكفيري

اضافية ينبغي ان نفيد منھا في تحصين سيادة لبنان واستقراره وتوفير الدعم الدولي ل�الف�ادة 
من حقوق لبنان المشروعة في استخراج ثرواته النفطية والمائية التي كانت وال تزال مح�ط 

 ".اطماع الكيان الصھيوني الذي ينتھك يوميا سيادة لبنان في البحر والبر والجو
الدولة بمختلف اداراتھا ومؤسساتھا بالتح�رك ف�ي ك�ل ال�م�ح�اف�ل ال�دول�ي�ة ل�ك�ش�ف "وطالب 

االعتداءات االسرائيلية وادانتھا وتأكيد حقوق لبنان وصون سيادته ودع�م اس�ت�ق�راراه ال�ذي 
بات عرضة للتھديدات االسرائيلية، وعلى السياسيين في لبنان ان يعمقوا تشاورھم ويوحدوا 
مواقفھم في مواجھة التھويل الصھيوني والضغوط على لبنان للتراجع عن م�وق�ف�ه ال�م�وح�د 

 ".في عدم التنازل عن اي شبر من ارضه ونقطة من مياھه
االنتخابات النيابية فرصة جديدة للتنافس بين اللبنانيين لخدمة الناس والعم�ل ل�م�ا " ورأى ان 

فيه مصلحة الوطن وحفظ استقراره وصون سيادته، وال يجوز ان تؤسس حمى االنتخ�اب�ات 
الى عداء بين اللبنانيين الننا نعتبرھم اخوة وعلي�ھ�م ان ي�ح�ول�وا االن�ت�خ�اب�ات ال�ى م�ن�اس�ب�ة 
الطالق الندوات الحوارية بين المرشحين بعيدا من السجاالت والمناكفات الت�ي ت�ب�اع�د ب�ي�ن 
اللبنانيين وال سيما ان المرحلة تقتضي ان نستفيد من كل استحقاق لتعزيز تعاوننا وت�رس�ي�خ 

 ".وحدتنا وتحصين العيش المشترك بين اللبنانيين
الخطابات المتشنجة والمسيئة تنعكس سلبا على مطلقيھا، وال تخ�دم اص�ح�اب�ھ�ا اذ " واكد ان 

ترتد عليھم خطابا اكثر تشنجا، فيما المطلوب ان نخرج ھذا ال�خ�ط�اب م�ن دائ�رة االن�ف�ع�ال 
واالرتجال الى دائرة االعتدال ونرتقي بالعمل السياسي الى مستوى آداب الحوار والخط�اب 

   ".والمجادلة بالتي ھي احسن
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وقعت األم�م ال�م�ت�ح�دة وم�ج�م�وع�ة 
البنك الدولي، اتفاقية شراكة للب�ن�ان 

وتسعى اتفاقي�ة .  مدتھا ثالث سنوات
إل����ى  ٢٠٢٠-٢٠١٨الش����راك����ة 

االست�ف�ادة م�ن ال�م�ي��ات ال�ن�س�ب�ي�ة 
للمؤسستين، وتنظيم آلية ال�ت�م�وي�ل 
الخاصة بھ�م�ا ل�دع�م ل�ب�ن�ان بش�ك�ل 
أفضل في سعيه لتحقيق االس�ت�ق�رار 
االجتماعي والس�ي�اس�ي، وا�ن�ع�ا� 

 .االقتصادي
وتعليقا على المبادرة، ق�ال ال�م�ن�س�ق 

المقيم ل�ألم�م ال�م�ت�ح�دة وم�ن�س�ق الش�ؤون 
اإلنسانية في لبنان ف�ي�ل�ي�ب الزاري�ن�ي إن�ه 

من خالل ھذه الشراكة ال�م�ع�ززة، ت�ج�دد " 
األمم المتحدة وم�ج�م�وع�ة ال�ب�ن�ك ال�دول�ي 
ال�ت�زام��ھ�م�ا ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�خ��ف�ي�ف ن�ق��اط 
الضعف والفقر لدى اللبنانيين وال�الج�ئ�ي�ن 
م��ن خ��الل م��ب��ادرات مش��ت��رك��ة م��ت��ع��ددة 

 ."السنوات
يبقى استقرار ل�ب�ن�ان وت�ن�م�ي�ت�ه : " وأضاف

المستدامة أھم أولوياتنا، وسنعمل معا ومع 
مجتمع المساعدات الدولية ع�ل�ى مس�اع�دة 

الحك�وم�ة والش�ع�ب ال�ل�ب�ن�ان�ي م�ن خ�الل 
تجاوز الدعم التقليدي والسعي إل�ى ح�ل�ول 
مبتكرة ومتكاملة للتحدي�ات ال�م�ت�ع�ددة ف�ي 

 ."البالد
من ناحيته، أشار مدير دائرة المش�رق ف�ي 
البنك الدولي ساروج كومار ج�ھ�ا إل�ى أن 

اتفاقية الشراكة من أجل لبنان تعتمد على " 
الروابط اإلنسانية واإلنمائي�ة ال�ت�ي ت�ع�زز 
جدول أعمال أھداف الت�ن�م�ي�ة ال�م�س�ت�دام�ة 

ھ�ذه االت��ف�اق�ي��ة " وق�ال إن ".  ٢٠٣٠ل�ع�ام 
ستعمل على مواءمة تدخالت المؤسس�ت�ي�ن 

بشكل أفضل لدعم الجھود ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة 
الرامية إلى تحقيق النمو االقت�ص�ادي 
وإي��ج��اد ف��رص ال��ع��م��ل وال��ح��د م��ن 

 ."الفقر
يتعرض ل�ب�ن�ان لض�غ�وط : " وأضاف

ھائلة، يعود سبب جزئ�ي م�ن�ھ�ا إل�ى 
العيوب الھ�ي�ك�ل�ي�ة ال�م�ت�أص�ل�ة ال�ت�ي 
تفاقمت بشك�ل م�ل�ح�وظ م�ع ال�ت�دف�ق 

إن .  ال��ھ��ائ��ل ل��الج��ئ��ي��ن الس��وري��ي��ن
معالجة ھذه الصعوبات تتوقف ع�ل�ى 
ات��ب��اع ن��ھ��ج ج��م��اع��ي م��ن ج��ان��ب 

 ."المجتمع الدولي
يذكر أنه في إطار ھذه الشراك�ة، س�ت�رك�ز 
األمم المتحدة وم�ج�م�وع�ة ال�ب�ن�ك ال�دول�ي 
جھودھما المشتركة ع�ل�ى ت�ع�زي�ز ق�اع�دة 
البيانات واألدلة إلرشاد ع�م�ل�ي�ة ص�ن�اع�ة 
السياسات والتخط�ي�ط، وم�واءم�ة دع�م�ھ�ا 
ل��ق��ط��اع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ق��ط��اع��ات 
االجتماعية لتحقيق النت�ائ�ج ال�ف�ع�ال�ة ع�ل�ى 
. ال��م��دى ال��ق��ص��ي��ر، ال��م��ت��وس��ط وال��ط��وي��ل

وستقوم المؤسستان معا بأعم�ال ت�ح�ل�ي�ل�ي�ة 
 .باإلضافة إلى تقييم المخاطر والحاجات
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أن يقول البطريرك الماروني، وعقب لقائه رئيس الجمھورية، أن البلد مفّ�ل�س 

 .وھو على األرض يا حكم، يعني أن البلد عن جّد في حال إقتصادية ميؤوس منھا
، وھو كالم منقول ب�أم�ان�ة ع�ن " أعطوا ما لقيصر لقيصر وما � �" وألن ھذا الكالم قاله من يرّدد 

رئيس البالد، الذي تتجمع لديه كل المعطيات والتقارير يدرك أكثر من غ�ي�ره رب�م�ا أن األم�ور ال 
يمكن أن تكّمل على المنوال نفسه، فإن اإلنھيار التام والشامل ال ب�ّد آت، م�ع م�ا ي�ع�ن�ي�ه ذل�ك م�ن 
إنعكاس خطير على وضعية كل القطاعات المالية واإلقتصادية واإلنتاجي�ة وع�ل�ى ق�درة إس�ت�م�رار 
مصرف لبنان في تحّمل أعباء فوق طاقته، على رغم المجھود الكبير الذي يقوم ب�ه ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى 

 .مناعة الليرة اللبنانية وعلى قيمتھا الشرائية في مقابل العمالت الصعبة
ما كان يُقال في اإلجتماعات المغلقة عن خطورة الوضع اإلق�ت�ص�ادي ف�ي ال�ب�ل�د ق�ال�ه ال�ب�ط�ري�رك 

 .البلد مفّلس: الراعي من أمام القصر الجمھوري وبالفم المآلن
فبعد ھذا الكالم الخطير الصادر عن مرجعيتين زمنية وروحية ل�م ي�ع�د مس�م�وًح�ا اإلس�ت�م�رار ف�ي 
التعاطي باألمور الكبيرة بطرق صغيرة، ولم يعد من الجائز أو ال�م�ق�ب�ول أالّ ي�ك�ون إس�ت�ن�ف�ارع�ام 
وشامل يتشارك فيه القطاعان الخاص والعام، وذلك من أجل وضع خطة طوارىء إنقاذية تأخذ ف�ي 
اإلعتبار وضعية خزينة الدولة، وضرورة اإلسراع في إتخاذ خطوات وإجراءات غي�ر إس�ت�ث�ن�ائ�ي�ة 

 .قبل أن يصبح الوضع اإلقتصادي في لبنان شبيھًا بما مّر به اليونان
ال�ذي "  ١س�ي�در" وأھمية ھذا التحذير أو قرع ناقوس الخطر أنه جاء عشية ذھاب لبنان إلى مؤت�م�ر 

ال ي�م�ك�ن أن يُ�ت�رك ل�وح�ده ي�واج�ه "  لبنان ال�م�ف�ل�س" سيعقد في باريس الشھر المقبل، ما يعني أن 
مصيره بنفسه، خصوًصا أنه يرزح تحت عبء النزوح السوري، وھو بالكاد يس�ت�ط�ي�ع أن ي�ت�دب�ر 

 .أموره الخاصة، وھو الذي لديه من المشاكل ما يكفيه
البلد مفّلس يعني أن الليرة اللبنانية ستفقد قيمتھا الشرائية، وھو يع�ن�ي أيًض�ا ال�م�زي�د م�ن األزم�ات 
المعيشية وقدرة الشركات والمؤسسات على دفع رواتب موظفيھا، في حال لم تلجأ ھي بدورھا إل�ى 

 .إعالن إفالسھا
يقول البعض إن ھذه الصورة السوداوية التي رسمھا البطريرك الراعي باألمس قد تدفع إلى تعم�ي�م 
حال اليأس والقنوط، في حين أن البعض اآلخر يرى أن ھذا اإلنذار ھو إلح�داث ص�دم�ة م�ن أج�ل 
وقف الھدر والفساد والبدء بالتفكير جّديًا بخطط بديلة عّما كان متّبًعا حتى اآلن، خصوًصا أن بعض 
المسؤولين ال يزالون يتصّرفون وكأن الوضع المالي واإلقتصادي عل�ى أفض�ل م�ا يُ�رام م�ن دون 
تكبّد عناء التفكير في ما يُمكن إتخاذه من إجراءات سريعة، أق�ل�ه ل�وق�ف ال�ت�دھ�ور وال�ح�ؤول دون 

 .اإلنزالق نحو الھاوية، التي ال يعود تنفع معھا بعد ذلك مؤتمرات الدعم الدولية
فبعد كالم الراعي يجب اآلّ يكون كما قبله، خصوًصا أن الجميع معنيون بما ستؤول إليه األوضاع، 

 .وأن المركب إذا غرق فھو سيغرق بمن فيه
وفي رأي مصادر كنسية أّن الراعي كان يحّذر دائماً في عظاته من الحال الخطي�رة ال�ت�ي وص�ل�ت 
اليھا البالد، فكالمه سابقاً لم يكن تخويفاً، بل كان يستند الى معطيات وأرقام، مشيرة ال�ى أّن ال�دي�ن 

 .العام بلغ حداً غير مقبول، وعلى المسؤولين أن يتحّركوا بسرعة لكي ال نصل الى اإلنھيار
وقد يكون لكالم الراعي وقع خاص عشية اإلنتخابات النيابية في ايار المقبل، وھو جاء بمثابة ح�ّث 
الناخبين على التصويت لمن يستحق عن جدارة أن يمثلھم في الندوة البرلمانية وتكون له مساھم�ات 

  .في وقف التدھور اإلقتصادي والمعيشي
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يتجه لب�ن�ان إل�ى إص�دار س�ن�دات خ�اص�ة 
وأك�د مس�ت�ش�ار .  مليون دوالر ٧٠٠بقيمة 

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نديم الم�ن�ال 
، ال�ح�اج�ة إل�ى " روي�ت�رز" في مقابلة م�ع 

 ٤٠جمع تمويل محل�ي إلط�الق ت�م�وي�ل " 
ً ي��دع��م��ھ��ا  ب��ن��ك االس��ت��ث��م��ار " مش��روع��ا

وال��ب��ن��ك ال��دول��ي وم��ؤس��س��ات "  األوروب��ي
اإلفراج عن ت�م�وي�ل " واعتبر أن ".  أخرى

قيمته أربعة باليين دوالر سيساعد اقتصاد 
لبنان، في وقت ي�ت�ف�اوض م�ع م�ؤس�س�ات 

حول برنام�ج اس�ت�ث�م�ار م�ال�ي م�ن�ف�ص�ل، 
سيعرض على المانحي�ن ف�ي م�ؤت�م�ر ف�ي 

 ".باريس في السادس من نيسان المقبل
وتوقع المنال ترجمة نتائج مؤتم�ر ب�اري�س 

، لكن شدد على أن التأثير " شھراً  ١٨"بعد 
سيظھر قبل ذلك، في ظ�ل " على االقتصاد 

مشروعاً تنتظر التنفيذ، والمبل�غ  ٤٠وجود 
باليي�ن دوالر، م�ا س�ي�ع�ط�ي دف�ع�ة  ٤ھو 

وأشار إل�ى ".  لتحريك االقتصاد ھذه السنة
م�ل�ي�ون  ٧٠٠الحاجة لتمويل محلي بقيمة "

دوالر، وھناك اتفاق بي�ن مص�رف ل�ب�ن�ان 
المركزي ووزارة المال ورئي�س ال�وزراء 

 ".إلصدار سندات خاصة من أجل ذلك
وفي مؤتمر باريس، يأمل لبنان ف�ي ج�م�ع 
منح بقيمة بليون دوالر، سيأتي أك�ث�ر م�ن 

وأوض�ح ال�م�ن�ال أن .  ثلثھا من دول عربية
الدول العربية األربع الم�ان�ح�ة ال�رئ�ي�س�ة " 

س��ت��ك��ون الس��ع��ودي��ة واإلم��ارات وق��ط��ر 

الم�ن�ح ب�ب�ل�ي�ون " ولفت إلى أن ".  والكويت
دوالر من خ�الل آل�ي�ة ال�ت�م�وي�ل ال�م�ي�س�ر 
العالمية التي يديرھا البنك الدولي، ست�ت�ي�ح 

ب�الي�ي�ن  ٤للبنان اقتراض م�ا يص�ل إل�ى 
ول��م ي��غ��ف��ل أن ".  دوالر بش��روط م��ؤات��ي��ة

بضعة باليين قد تأت�ي م�ن آل�ي�ة تس�ھ�ي�ل " 
االس��ت��ث��م��ارات ف��ي دول ال��ج��وار، ال��ت��ي 
ي��دي��رھ��ا االت��ح��اد األوروب��ي ع��ل��ى م��دى 

 ".السنوات الثماني المقبلة
وخلُص المنال إلى أن الحكومة وفي خ�الل 

ب�ل�ي�ون  ١.٥ست�ن�ف�ق ن�ح�و " عشر سنوات 
 ً ، م��ع��ت��ب��راً أن ذل��ك وح��ده " دوالر س��ن��وي��ا

سيخلق دورته االقتصادية الخاصة، لكن�ه " 
 ً ً أن " وق��ال ".  ل��ي��س ك��اف��ي��ا ن��ع��ل��م ج��م��ي��ع��ا

االستثمار في البنية التحتية ال يخل�ق ن�م�واً 
مس��ت��دام��اً، ل��ذا ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 

ت�ح�ّس�ن " كما لم ي�خ�ِف أھ�م�ي�ة "  االنطالق
  ".الوضع السياسي حول لبنان
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مبادرات وخ�ط�وات ھ�ام�ة ت�ق�وم ب�ھ�ا 
ج��ھ��ات م��ت��ن��وع��ة ل��دع��م الش��رك��ات 
الناشئة، يبرز فيھ�ا الش�ب�اب ال�ل�ب�ن�ان�ي 
إمكانياتھم ومھارات�ھ�م ف�ي ال�م�ج�االت 
التكنولوجية، ما يُ�ث�ب�ت أنّ�ھ�م ق�ادرون 
على بناء دولة رقمية متطورة وق�ادرة 

 .على منافسة اليد العاملة العالمية
 AltCity وفي ھذا اإلط�ار، ن�ظ�م�ت

ف��ي  Black Tie Bootcamp ح��دث
بيروت بح�ض�ور م�ج�م�وع�ة واس�ع�ة م�ن 
الشركات الناشئة في مجال النظام ال�ب�ي�ئ�ي 
وبينھم أيضاً مستثمرون وأصحاب رؤوس 

   .أموال وغيرھم
وتم ال�ك�ش�ف ع�ن ث�م�ان�ي م�ن الش�رك�ات 

خ�الل  Bootcamp الناشئ�ة ال�ب�ارزة ف�ي
الحدث، والت�ي ع�رض أف�رادھ�ا ال�ح�ل�ول 
التي تقدمھا أعمالھم للمشاكل في قط�اع�ات 
مثل التعليم والصحة والتجارة االلكتروني�ة 

وتسنت فرصة لل�م�ج�ھ�ور ل�ل�ق�اء .  وغيرھا
رجال األعمال، التعرف على إنجازاتھم ، 
ومناقشة الشراكة أو فرص التعاون في م�ا 

 .بينھم
ب��ج��ذب  "Bootcamp" وي��ق��وم ب��رن��ام��ج

شباب لبنانيين مھنيين وم�ب�دع�ي�ن يس�ع�ون 
إلى تحويل أفكارھم ال�ق�اب�ل�ة ل�ل�ت�ط�وي�ر أو 

التكنولوج�ي�ا إل�ى اس�ت�رات�ي�ج�ي�ات ج�اھ�زة 
ل��ال��س��ت��ث��م��ار؛ إض��اف��ة إل��ى ت��دري��ب رواد 
األعمال الطامحين لتطوير مھاراتھم ال�ت�ي 

أم�ا .  تعد أساس مؤس�س�ات ق�اب�ل�ة ل�ل�ن�ج�اح
 Bootcamp تدريب الناشئين في برنامج

وتوجيه ھذه الش�رك�ات، ف�أص�ب�ح م�م�ك�ن�اً 
 .BDLبفضل التمويل من بنك الموارد و

م��ع وزي��ر "  ال��ن��ھ��ار" وف��ي ح��دي��ث ل��� 
االتصاالت جمال ال�ج�راح، ل�ف�ت إل�ى أن 
المؤتمر مبادرة ھامة لالقت�ص�اد ال�ل�ب�ن�ان�ي 
بھدف دعم الشركات الناشئة خصوصاً في 
مجال الكمبيوتر واالتصاالت، معت�ب�راً أّن 
الجيل الصاعد حالياً يحوي شباباً مب�دع�ي�ن 

لم يغ�ادروا وط�ن�ھ�م ب�ل ع�م�ل�وا ،  وجديين
بجھد على ت�ط�وي�ر مش�اري�ع�ھ�م ل�ت�ص�ب�ح 
شركات كبيرة وتأمين فرص عمل ج�دي�دة 

  .لغيرھم من الشباب
وت��ح��دث ال��ج��راح ع��ن الص��ن��دوق 
االس��ت��ث��م��اري ال��ذي أنش��أت��ه وزارة 
االتصاالت اللبنانية لمساعدة الشركات 

ك�ي " الناشئة مادياً وتدريبھم ودعم�ھ�م 
يصبحوا منتجين في مجاالت مخ�ت�ل�ف�ة 

. على ح�د ت�ع�ب�ي�ره"  أھمھا االتصاالت
وأكّد أّن ھذا األمر يساھم ف�ي ت�ع�زي�ز 
االقتصاد اللب�ن�ان�ي وب�ال�ت�ال�ي ت�ط�وي�ر 
ً ع�ن  القطاعات ع�ل�ى ح�د س�واء، م�ع�رب�ا
ايمانه بالرھان على ھذا الجيل والمساھم�ة 
في توفير الدعم الكامل لھم لح�ص�د ن�ت�ائ�ج 

 .جيدة
وتجدر اإلشارة إلى أنّه من�ذ إنش�ائ�ھ�ا ع�ام 

وح����ت����ى ال����ي����وم، خ����ّرج����ت  ٢٠١٥
Bootcamp  م�ن أف�راد  ٢٤٥نحو ً فريق�ا

الشركات الناشئة والذين تراوح أع�م�ارھ�م 
عاماً، حاصدين م�ل�ي�ونَ�ي  ٥٠و ١٥ما بين 

دوالر أميركي كتمويل أول�ي، رد ع�ل�ي�ھ�م 
ك�م�ا ت�م .  ماليين دوالر أم�ي�رك�ي ١٠مبلغ 

ال�ن�اش�ئ�ة ف�ي  Bootcampقبول شركات 
عدد من الشركات الُمسّرعة ح�ول ال�ع�ال�م 

، ك��م��ا  Slushو Techstarsم��ن ب��ي��ن��ھ��ا 
حصلوا على أعلى المراكز في مس�اب�ق�ات 

  .محلية وعالمية
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تسببت األزمة التجارية الحالية بين الواليات المتحدة االميركية والصي�ن، ف�ي 
 .خسائر كبيرة طالت أثرياء العالم

مليار دوالر من ث�روات�ه ال�خ�م�ي�س ال�م�اض،  ٧١وفقد أغنى أغنياء العالم نحو 
مدفوعة بتراجع سوق المال االميركي وسط مخاوف من اندالع حرب ت�ج�اري�ة 

 .بين واشنطن وبكين
شخص ف�ي ال�ع�ال�م  ٥٠٠للمليارديرات ثروات أغنى "  بلومبرغ"ويقيس مؤشر 

م�ل�ي�ار  ٣.٠٢والذي أظھر أن المستثمر االميركي الشھير وورين بافيت، ف�ق�د 
جيف بيزوس والذي تراجع�ت ث�روت�ه "  أمازون"دوالر، ثم جاء مؤسس شركة 

 .مليار دوالر ٣.٠١بنحو 
كإحدى تب�ع�ات "  وول ستريت"وأشارت الوكالة االقتصادية إلى ھبوط بورصة 

سياسة الرئيس االميركي دونالد ترامب التجارية، حيث ھوت األسھم االميركية دافعة المؤشرات الثالثة الرئيسية في البورصة إلى 
أسابيع، وذلك بعد تحرك ترامب لفرض رسوم جمركية ع�ل�ى واردات  ٦تسجيل أكبر ھبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في 

 .مليار دوالر ٦٠صينية بقيمة تصل إلى 
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أبعد من المعارك االنتخابية التي تشھد وابالً م�ن ال�ردود وال�ردود ال�م�ض�ادة، ت�ب�ق�ى ان�ع�ك�اس�ات 
األوضاع االقتصادية والمالية أھم من المحطات االنتخابية العابرة، بتأثيرھا على مس�ت�ق�ب�ل ال�ب�الد 
والعباد خصوصاً مع كالم تّم احتواؤه سريعاً نقله البطريرك الراعي عن رئيس ال�ج�م�ھ�وري�ة ب�أن 

 ".البلد مفلس"
الذي استخدم�ه ال�رئ�ي�س م�ي�ش�ال ع�ون، "  البلد مفلِس" إلى أن تعبير "  الجمھورية" وأشارت جريدة 

. ونَقله عنه البطريرك الماروني، لتوصيِف الوضع المالي واالقتصادي ظل مص�دَر ق�ل�ٍق وم�ت�اب�ع�ة
وعلى رغم التصويب الذي أعلِن الحقاً، فإّن التصويب ن�ف�َس�ه، وإن ك�ان ق�د ن�ف�ى ص�ف�ة اإلف�الس 

 .بمفھومه الحقيقي، إاّل أنه أشار في وضوح إلى أّن الوضع يتّجه إلى أزمة مؤّكدة
إلى أن التحذيرات من الكارثة أو اإلفالس أو ما شابَه ذلك، ليست ح�دي�ث�ة، ب�ل "  الجمھورية" ولفتت 

وإذا كانت الكارثة لم تقع حتى اليوم، فھذا ال يعني أنّھا لن تقع غ�داً أو ب�ع�د .  تعود إلى سنوات خلت
 .إنّھا مسألة توقيت. غدٍ 

ً ": " الجمھورية" وأضافت  وق�د وَص�ل ح�ج�م .  الوضُع المالي واالقتصادي وباألرق�ام ب�اَت م�ع�روف�ا
مليارات من الدوالرات سنوياً، وذلك بعدما وَصل حجم الدين العام إلى  ٥خدمة الدين العام إلى نحو 

. معّدالً وسطياً في السنوات الثالث الماض�ي�ة%  ١مليار دوالر، ولم يسّجل االقتصاد نمّواً سوى  ٨٠
سنوياً، وھي نسبة مرّش�ح�ة ل�الرت�ف�اع ف�ي الس�ن�وات ال�ث�الث %  ٧نمّو الدين العام اقتَرب من نسبة 

نسبة ال�ع�ج�ز ف�ي %.  ١٥٠نسبة الدين على الناتج المحلّي أصبحت نحو %.  ١٠المقبلة وصوالً إلى 
، ھذه األرقام؛ ولمن يُجيد القراءة البسيطة والبدائية في االقتصاد، يُدرك ح�ج�م %. ١٣الموازنة نحو 

التعقيدات التي بلَغھا الوضع المالي واالقتصادي، واألھم يدرك إلى أين يتّجه البلد إذا استمّر المشھد 
 .إذا لم يحصل تغيير دراماتيكي والمسار الحالي

 "سيدر"الموازنة و
أّن ھ�ن�اك اح�ت�م�االً "  الجم�ھ�وري�ة" علمت " سيدر"وفي خضّم استعدادات لبنان للمشاركة في مؤتمر

كبيراً لدعوة مجلس النواب إلى االنعقاد األربعاء والخميس من ھ�ذا األس�ب�وع ل�م�ن�اقش�ة ال�م�وازن�ة 
العامة وإقرارھا في المجلس لتكوَن جاھزةً قبل سفر الوفد اللبناني الرسمي إلى المؤتمر المقّرر ف�ي 

 .نيسان المقبل ٦
 -إلى أنه يُعقد اليوم في باريس لقاٌء وزاري وإداري لبنان�ي "  النھار" وتحضيراً لھذا المؤتمر، لفتت 

فرنسي، يشارك فيه عن لبنان الوزيران جمال الجّراح ورائد خوري وحاكم مصرف لبن�ان ري�اض 
سالمة ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر، والمدير ال�ع�ام ل�وزارة ال�م�ال آالن ب�ي�ف�ان�ي، 
ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، ووفٌد يضّم ميراي عون الھ�اش�م 

، وآَخر يضّم معاوني الحريري المستشاَرين ال�دك�ت�ور ) مستشاري رئيس الجمھورية( وفادي عسلي 
وِمن المقّرر أن يكون الموف�د ال�رئ�اس�ي . نديم المنال وھازار كركال، وثالث ِمن وزارة الطاقة والمياه

الفرنسي بيار دوكازن في انتظار الوفد اللبناني إلجراء محادثات تمھيدية في حضور م�م�ثّ�ل�ي�ن ع�ن 
 .الدول التي ستشارك في المؤتمر، تحضيراً ألعماله

 فرصة أساسية" ١سيدر: "الزاريني
نائب المنّسق الخاص لألمم المتحدة، والمنّسق المقيم ومنّسق الشؤون اإلنسانيّة ف�ي "  النھار" وسألت 

، عن رؤيته ل�ل�م�ؤت�م�ر، ف�أج�اب "  ١سيدر"لبنان، فيليب الزاريني، قبيل سفره للمشاركة في مؤتمر 
بأنّه من أجل دعم استقرار لبنان وأمنه وسيادته، وافق أعضاء مجموعة الدعم ال�دول�يّ�ة ل�ل�ب�ن�ان ف�ي 

في ھذا الصدد ف�رص�ة "  سيدر" ويعتبر مؤتمر .  كانون األول من العام الماضي على خريطة طريق
 .بارزة أساسيّة لتعزيز النمو االقتصادي، وإيجاد فرص العمل وتجديد البنى التحتيّة

. وسط التوتّرات في المنطقة، مسؤوليّة مشتركة" إّن دعم استقرار لبنان وازدھاره "  وأكد الزاريني 
وفي الوقت نفسه، لضمان نتيجة ناجحة لمؤتمر سيدر، يتعين على الحكومة اللبنانية أن ت�ع�ّج�ل ف�ي 
برنامجھا اإلصالحي من أجل تمكين جميع المؤّسسات اللبنانيّة، الھيئات االقتصادية وال�م�واط�ن�ي�ن، 

ل�ق�د ت�ّم .  من ضمان اإلستقرار السياسي واإلقتصادي المبني على دولة فاعلة، شفّافة وديم�وق�راط�يّ�ة
إحراز بعض التقّدم في ما يتعلّق باإلصالحات الھيكليّة مثل قانون الش�رك�ة ب�ي�ن ال�ق�ط�اع�ي�ن ال�ع�ام 
والخاص وقانون االصالحات الضريبيّة وقانون الموازنة، وكلّھا تصّب في االتّجاه الصحي�ح، وم�ع 

وھ�ذا ي�ع�ن�ي أن .  ذلك، يجب بذل المزيد من الجھود من أجل زيادة االستثمارات وتحديث االقتص�اد
تستمّر الحكومة في متابعة اإلصالحات بوتيرة سريعة والقيام بالتشريعات الاّلزمة وكذلك ت�وض�ي�ح 

وتبقى ھناك أولويّة ھي مصادقة ال�ب�رل�م�ان ع�ل�ى .  آلية المضي في الموافقة على المشاريع وتنفيذھا
 ".القروض التي أقرت سابقاً، ِمّما يُمھِّد الطريق أمام المؤّسسات المالية لزيادة دعمھا

األمم المتحدة ستواصل دعمھا للبنان في ت�ح�دي�ث اق�ت�ص�اده ب�اع�ت�ب�اره ح�ج�ر ال�زاوي�ة " أضاف أّن 
إّن مؤتمر سيدر ، باإلضافة إلى مؤتمر بروكسيل ف�ي ن�ي�س�ان، ي�ع�ت�ب�ران ف�رص�ة . الستقرار البالد

  ".كبيرة للبنان وعلينا جميعاً أن نعمل معاً لتحقيق أفضل النتائج
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احتفلت الطوائف المسيحية الكاثوليكية الت�ي 
تتبع التقويم ال�رب�ي ب��ح�د الش�ع�ان�ي��، ي�وم 
األح��د ال��م��اض��ي، وح��م��ل األوالد الش��م��وع 
الملونة وسعف النخيل و��ص�ان ال�زي�ت�ون، 
رمز السالم الم�ن�ش�ود، وس�� ق�رع اج�را� 
الكنائس فرحا بد��و� الس�ي�د ال�م�س�ي�ح ال�ى 

 .اورشليم
في ب�ك�رك�ي، ت�رأس ال�ب�ط�ري�رك ال�م�ارون�ي 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراع�ي ق�داس 
أحد الشعانين على مذب�ح ال�ب�اح�ة ال�خ�ارج�ي�ة 

راج�ع ". ( كابيال القيامة" للصرح البطريركي 
 ).٦التفاصيل صفحة 

 بيروت 
احتفل مطران بيروت للموارنة ب�ول�س م�ط�ر 
يحيط به الم�ونس�ن�ي�ور اغ�ن�اط�ي�وس األس�م�ر 
واآلباء روجيه س�رك�ي�س وع�م�ان�وئ�ي�ل ق�زي 
وداود أب�و ال�ح�س�ن، ب�ق�داس أح�د الش�ع�ان�ي�ن 
وزياحه في كاتدرائية مار جرجس ف�ي وس�ط 
بيروت والشوارع المحيطة بھا مع المؤمن�ي�ن 
وأوالدھ���م، راف���ع���ي���ن الش���م���وع وأغص���ان 
الزيتون، يتقدمھم كھنة ورئيس المجلس الع�ام 
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر الس��اب��ق ودي��ع ال��خ��ازن 
وتالمذة إك�ل�ي�ري�ك�ي�ون وج�وق�ة ال�ك�ات�درائ�ي�ة 

 .وكشافة الحكمة
وبعد اإلنجيل المقدس، ألقى مطر، ع�ظ�ة م�ن 

ع�ي�د ش�ع�ان�ي�ن : " وحي المن�اس�ب�ة، ق�ال ف�ي�ھ�ا
مبارك عليكم جميعا وعلى عائالتكم وأطفالكم 
وعلى وطننا العزيز لبنان، راجين س�الم�ا ل�ه 
ووفاقا وللمنطقة نھاية الحرب وع�ودة ال�ن�اس 
كل إلى دياره وأن يعم س�الم ال�رب ك�ل ھ�ذه 

 ".األرض المباركة
أيھا اإلخوة األحباء، ھذا ال�م�ل�ك�وت، : " وتابع

نتمنى أن يعم العالم ب�أس�ره، ف�ي�ص�ي�ر ال�ن�اس 
. كلھم إخوة، بدال من أن يلغي بعضھم ب�ع�ض�ا

هللا يريدنا أن نكون مساعدين بعضنا لب�ع�ض، 
وال�ن�اس ، .  من كل الشعوب والملل واألدي�ان

. مع األسف، يتحاربون ليلغي أح�دھ�م اآلخ�ر
ال أل�غ�ي اآلخ�ر، ال جس�دي�ا . ھذا ليس من هللا

اآلخ�ر .  وال اجتماعيا وال سياسيا وال روح�ي�ا
ھذا ھ�و م�ن�ط�ق ال�م�س�ي�ح، .  أخ لي وأنا أخ له

مغاير لمنطق العالم الذي في�ه ي�ك�س�ر وي�ق�ت�ل 
. في بالدنا نتمنى ال�ت�ف�اھ�م.  الواحد على اآلخر

الناس اليوم، يتسابقون فيصل من يصل، إل�ى 
ولكن بعد أن ين�ج�ح�وا .  خدمة الشعب والوطن

ماذا يريدون عمله في بلد متع�ب م�ث�ل ل�ب�ن�ان 
مرھ�ق ب�أث�ق�ال�ه اإلق�ت�ص�ادي�ة واإلج�ت�م�اع�ي�ة 
والسياسية؟ في بلد على شفير العذاب الكبي�ر، 
عليھم أن يكونوا يدا واحدة إلنقاذ لبنان، ال أن 

ف�ي الس�اع�ات ال�ح�رج�ة .  يكونوا متخاصمي�ن
أب�ن��اء ال��وط�ن ي��ك�ون��ون ص��ف��ا واح��دا إلن��ق��اذ 

نتمنى من صميم القلب أن يس�ود ھ�ذا . وطنھم
الروح جميع المتسابقين، حتى إذا ما وص�ل�وا 
يستلھمون هللا وضمائرھم إلنقاذ الش�ع�ب م�ن 
محنته وإعطاء المجال لشباب لبنان أن ي�ب�ن�وا 

ك�م�ا ن�ت�م�ن�ى، أي�ھ�ا .  مستقبلھم عل�ى أرض�ھ�م
اإلخوة األح�ب�اء، م�ن ك�ب�ار ھ�ذا ال�ع�ال�م، أن 
يوقفوا القتل في الشرق، ھم ال�ذي�ن ي�ح�ض�ون 
. الناس، من ھ�ن�ا وم�ن ھ�ن�ا، ح�ت�ى ي�ت�ق�ات�ل�وا

 ".كفى. يشترون السالح ويدفعون األموال

 بعبدا 
ترأس رئيس ال�ط�ائ�ف�ة ال�ك�ل�دان�ي�ة ف�ي ل�ب�ن�ان 
ال��م��ط��ران م��ي��ش��ال قص��ارج��ي ق��داس ع��ي��د 
الشعانين في كنيسة المالك رافائيل في ب�ع�ب�دا 
برازيليا، عاونه فيه ال�ن�ائ�ب االس�ق�ف�ي ال�ع�ام 
المونسني�ور راف�ائ�ي�ل ط�راب�ل�س�ي والش�م�اس 
جوزيف اشو، وخدمت القداس جوقة الرعية، 
في حضور المجلس االعلى للطائفة وراب�ط�ة 
الشبيبة الكلدانية والجمع�ي�ة ال�خ�ي�ري�ة واب�ن�اء 

 .الرعية ومؤمنين
بعد االنجيل المقدس، الق�ى قص�ارج�ي ع�ظ�ة 

سالم هللا الذي يفوق كل فھم، ي�ح�ف�ظ " بعنوان 
، وق�ال " قلوبكم وبصائركم في المسيح يس�وع

صعود الرب يسوع المسيح الى مدي�ن�ة : " فيھا
اورشليم قبيل آمه الخصية وم�وت�ه ال�م�ح�ي�ي، 
يمثل ايضا مس�ي�رت�ن�ا ال�ى ال�م�ل�ك�وت، ن�ح�ن 
الص��اع��دي��ن ال��ى اورش��ل��ي��م الس��م��اوي��ة ف��ي 

في ھذه المسيرة يست�ق�ب�ل�ن�ا .  الملكوت المعد لنا
البعض ف�ي س�اح�ات ال�ح�ي�اة وع�ن�د م�ف�ارق 
طرقھا بالترحاب والھتاف، وي�ھ�ت�ف ل�ن�ا ف�ي 
اماكن أخرى ق�وم آخ�رون م�رددي�ن الش�ت�ائ�م 

ھ�ذان .  وعبارات السخرية والتعنيف المعنوي
الموقفان اللذان ذكرناھما، اخ�ت�ب�رھ�م�ا ال�رب 
يس��وع ايض��ا، ف��ع��اش ال��ل��ق��اء م��ع اص��دق��اء 
حقيقيين ومرارة الصدمة من مواقف أصدق�اء 

ل�ذل�ك، .  ورفقاء مزيفين اسل�م�وه ال�ى ال�م�وت
فالمسيح عاش اخ�ت�ب�ارات�ن�ا انس�ان�ي�ة ب�م�ل�ئ�ھ�ا 

ف�رح وت�ھ�ل�ل ث�م ح�زن .  وتفاعل معھ�ا وش�ك
لكنه استطاع باتحاده الوثيق با� أبي�ه، .  وبكى

على ذاك الس�م .  ان يحافظ على سمه الداخلي
الذي يفوق كل ف�ھ�م بش�ري، ل�ي�س م�رت�ب�ط�ا 
بحسابات مادية بل ھو م�ت�ص�ل ب�ث�ق�ة ب�ن�وي�ة 
تجعلنا نرتمي في احضان ابينا السماوي الذي 
 ."ي�ع��ت��ن�ي ب��ك��ل م��ن��ا ع�ن��اي��ة ال�وال��د ال��رح�وم

بعد القداس طاف المؤمنون في باحة الكني�س�ة 
  .حاملين سعف النخل واغصان الزيتون

 صيدا 
رأس راع��ي اب��رش��ي��ة ص��ي��دا ودي��ر ال��ق��م��ر 
ال��م��ط��ران اي��ل��ي بش��ارة ح��داد ق��داس اح��د 
الشعانين في كنيسة السيدة في مدينة النبط�ي�ة، 
ع��اون��ه خ��ادم ال��رع��ي��ة االب ن��ق��وال دروي��ش 
وحضره شخصيات وفاعليات وجماعات م�ن 

 .المؤمنين
ي�ع�م " تمنى حداد في عظة القاھا بالمناسبة ان 

السالم رب�وع ل�ب�ن�ان ل�م�ا ف�ي�ه خ�ي�ر ال�وط�ن 
  ."والمواطن
 طرابلس

ترأس رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشم�ال  
للروم الملكيي�ن ال�ك�اث�ول�ي�ك ال�م�ط�ران ادوار 
ضاھر قداس أحد الشعانين في كن�ي�س�ة س�ي�دة 
البشارة في مي�ن�اء ط�راب�ل�س، ع�اون�ه ك�اھ�ن 
الرعية االكومونوس الياس رحال واالب عبد 
هللا سكاف، الشماس يوح�ن�ا ال�ح�ا� ب�ط�رس، 
ح��ي��ث غص��ت ال��ك��ن��ي��س��ة ب��ج��م��وع األط��ف��ال 
واألوالد الصغار وذويھم، بمشاركة ج�م�ھ�ور 

 .كبير من المؤمنين من ابناء الرعية
بعد االنجيل القدس، الق�ى ال�م�ط�ران ض�اھ�ر 

أحيانا كثيرة نحن المسيحيي�ن : " عظة قال فيھا
نجع�ل ھ�ي�ك�ل�ن�ا م�غ�ارة ل�ل�ص�و� وم�وط�ئ�ا 

للخطيئة ومكان�ا ل�ع�ب�ادة األوث�ان، ف�األص�ن�ام 
دخلت الى ايماننا، والوثنية عادت م�ن ج�دي�د 

فھل نحن على استعداد ب�أن ن�ط�رد ھ�ذه .  الينا
األصنام من حياتنا، ھل نسمح ل�ي�س�وع اآلت�ي 
الى ھيكلنا بأن ينقي ق�ل�وب�ن�ا وي�ن�ق�ي م�ع�ب�دن�ا 
ويطرد منا ومن كنيسته كل م�ا ي�ع�ي�ق ن�ق�اوة 
ھيكله؟ أناس كثيرون حولنا ويعي�ش�ون ب�ي�ن�ن�ا 
ومعنا يسألون عن اإليمان الحقيقي ويف�ت�ش�ون 

ھل ي�ج�دون .  عن ھيكل هللا ليلتقوا به ويعبدوه
 ."فينا اإليمان النقي ليفتح نور هللا قلوبھم؟

وبارك لكل المرشحين الخيرين، سعي�ھ�م إل�ى 
فمن أراد تم�ث�ي�ل الش�ع�ب ..."  دخول البرلمان

للخدم�ة، ف�ق�د أراد ش�ي�ئ�ا حس�ن�ا وم�م�دوح�ا، 
ومن ھنا نعلن أن�ن�ا ع�ل�ى .  وندعو له بالتوفيق

المسافة نفسھا من جميع المرشحين، ونت�م�ن�ى 
لھم جميعا النجاح وتحقيق األماني، ونأمل في 
ان تجري االنتخابات في اجواء ديموق�راط�ي�ة 

 ."وتنافس للخدمة العامة
وبارك الم�ط�ران ض�اھ�ر أغص�ان ال�زي�ت�ون 
رمز السالم، وطاف األھالي بزياح الشعان�ي�ن 
في شوارع المدينة بمشارك�ة ال�م�ؤم�ن�ي�ن ف�ي 
 .الطوائف االخرى التي تتبع التقويم الغربي

 البترون 
إحتفل راع�ي أب�رش�ي�ة ال�ب�ت�رون ال�م�ارون�ي�ة 
المطران منير خير هللا بقداس أحد الش�ع�ان�ي�ن 
في كاتدرائ�ي�ة م�ار إس�ط�ف�ان ف�ي ال�ب�ت�رون، 
وعاونه خادما الرعية الكاھنان ب�ي�ار ص�ع�ب 
وفرنسوا حرب، في حضور وزير الخارجي�ة 

ال�وك�ال�ة " والمغتربين جبران باسي�ل، م�دي�رة 
السيدة لور سليمان ص�ع�ب "  الوطنية لالعالم

 .وحشد كبير من أبناء الرعية
وألقى ال�م�ط�ران خ�ي�ر هللا ع�ظ�ة الش�ع�ان�ي�ن 

ھوشعنا م�ب�ارك اآلت�ي ب�إس�م ال�رب " بعنوان 
ن�ل�ت�ق�ي ال�ي�وم : " وق�ال ف�ي�ھ�ا".  ملك إسرائ�ي�ل

لنحتفل معا بإستقبال يسوع كما إح�ت�ف�ل�وا ي�وم 
دخ��ل يس��وع أورش��ل��ي��م وب��دأوا ي��ھ��ت��ف��ون ل��ه 

ھوشعنا، م�ب�ارك اآلت�ي ب�إس�م ال�رب م�ل�ك " 
ألن��ھ��م ك��ان��وا ي��ن��ت��ظ��رون يس��وع ".  إس��رائ��ي��ل

المخلص إبن هللا اآلتي، كانوا ينتظرونه مل�ك�ا 
ملكا يعيد إليھم تحرير األرض والش�ع�ب م�ن 
الحكم الروماني، ملكا يحكم بسلطان ع�ظ�ي�م، 
فھتفوا له، ولكن نعرف أن�ه ب�ع�د أي�ام ق�ل�ي�ل�ة 
ذھبوا انفسھم يھتفون أم�ام ب�ي�الط�س أص�ل�ب�ه 

لماذا تغي�ر رأي ھ�ذا الش�ع�ب؟ وھ�ل .  أصلبه
تغير الشعب منذ المسيح الى يوم�ن�ا؟ الش�ع�ب 
يريد ملكا يريد زعيما يريد قائدا، ولكن يسوع 
أتى متواضعا ھو الملك ب�ن�ف�س�ه إب�ن هللا أت�ى 
متواضعا ليحمل الشعب ليحمل خطايا الناس، 
ليح�م�ل ض�ع�ف�ھ�م ون�ق�ص�ھ�م، ل�ي�م�وت ع�ل�ى 

 ."الصليب من أجلھم كي يخلصھم
وفي ختام القداس، أقيم تطواف الشعاني�ن ف�ي 

  .باحة الكنيسة
 القليعة

وترأس رئي�س أس�اق�ف�ة ص�ور وم�رج�ع�ي�ون 
المط�ران ش�ك�رهللا ن�ب�ي�ل ال�ح�ا� ق�داس أح�د 
الشعانين، في كنيسة مار جرجس ل�ل�م�وارن�ة، 
في حضور رئيس البلدية حنا الخوري، وقائد 
ال��ق��ط��اع الش��رق��ي ف��ي ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ال��ج��ن��رال 
فرانسيسكو خافيير روميرو ماري وحشد م�ن 

 .المؤمنين
وبعد تالوة اإلنجيل المقدس، دعا ال�ح�ا� ف�ي 

ال��م��ش��ارك��ة م��ع��ه " ع��ظ��ت��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن ال��ى 
ب�ال�ري�اض�ة ال�روح��ي�ة خ�الل أس�ب�وع اآلالم، 
، " والعيش الحقيقي للعيد من خ�الل ال�ك�ن�ي�س�ة

حق الطفل بالعيش ضمن عائ�ل�ة " مشددا على 
محبة وان تكون ھذه العائ�ل�ة ق�دوة ب�ال�ت�ع�ل�ي�م 
المسيح�ي ب�ك�ل إط�اره م�ن م�ح�ب�ة وتس�ام�ح 

 ."واحترام
وفي ختام القداس، طاف األھالي ف�ي م�وك�ب 
كبير انطلق من الكن�ي�س�ة، إل�ى وس�ط ال�ب�ل�دة 
حيث مقام السيدة العذراء، على وقع الت�ران�ي�م 
الدينية الخاصة بالمناسبة، ح�ام�ل�ي�ن الش�م�وع 
وأغصان الزيتون، ورفعت الصالة وأنش�دت 
 .التراتيل من أجل السالم ف�ي ل�ب�ن�ان وال�ع�ال�م

 جديدة مرجعيون
وفي جديدة مرجعي�ون، ت�رأس م�ت�روب�ول�ي�ت 
بانياس ومرجعيون للروم الملكيين الكاث�ول�ي�ك 
الم�ط�ران ج�اورج�ي�وس ح�داد ال�ق�داس، ف�ي 
كاتدرائية القديس بطرس، بمشاركة ج�م�ھ�ور 
من المؤمنين، حاملين االطفال ال�ذي�ن ل�وح�وا 
مبتھجين بأغصان الزيتون، على وقع ترنيم�ة 

ھوشعنا ف�ي االع�ال�ي م�ب�ارك اآلت�ي ب�اس�م " 
  ."الرب

 بشري 
عمت زياحات الشعانين كنائس وأديرة منطقة 

فأق�ي�م ت�ط�واف بس�ع�ف ال�ن�خ�ي�ل ف�ي .  بشري
شوارع بش�ري، ش�ارك ف�ي�ه ك�ھ�ن�ة ال�رع�ي�ة 
وحشد من أبنائھا، وانتھى بقداديس احتفل بھ�ا 
في كنيسة مار سابا الخوري شربل مخ�ل�وف، 
وف��ي ك��ن��ي��س��ة الس��ي��دة ال��خ��وري��ان ج��وزف 
وسيم�ون ط�وق، وف�ي ك�ن�ي�س�ة م�ار ي�وح�ن�ا 

 .الخوريان جوزف وبيار سكر
وفي كنيسة الس�ي�دة ب�زع�ون، ت�رأس ال�ن�ائ�ب 

البطريركي على المنطقة المط�ران ج�وزي�ف 
نفاع القداس، يعاونه القيم االبرش�ي ال�خ�وري 
خليل عرب، في حضور رئيس بلدية بزعون 

 .رامي بو فراعة وحشد من المؤمنين
وفي بقاعك�ف�را، أق�ي�م ال�ق�داس ف�ي دي�ر م�ار 
شربل، واحتفل به االب ريمون ع�ي�س�ى، ف�ي 

 .حضور المؤمنين
وكان تطواف في محيط كن�ي�س�ة م�ار ي�وح�ن�ا 
. مارون الديمان على مشارف الوادي المقدس

واحتفل الخوري طوني جبارة ب�ق�داس ال�ع�ي�د 
  .في حصرون في حضور المؤمنين

وفي زح�ة، ت�رأس رئ�ي�س أس�اق�ف�ة ال�ف�رزل 
وزحلة والبقاع للروم ال�م�ل�ك�ي�ي�ن ال�ك�اث�ول�ي�ك 
المطران عصام يوحنا درويش قداًسا احتفاليً�ا 
في كات�درائ�ي�ة س�ي�دة ال�ن�ج�اة ب�م�ن�اس�ب�ة اح�د 
الشعانين، عاونه فيه الن�ائ�ب األس�ق�ف�ي ال�ع�ام 
األرشمندريت نق�وال ح�ك�ي�م، واآلب�اء ادم�ون 
بخاش والياس إبراھيم بحضور جمھور كبي�ر 

 .من المؤمنين
بعد اإلنجيل المقدس القى ال�م�ط�ران دروي�ش 

اليوم نحتفل بعيد دخول ربن�ا : " عظة قال فيھا
يسوع المسيح إلى أورش�ل�ي�م، ونس�م�ي�ه ع�ي�د 

يرمز ھذا العيد إل�ى م�ج�ي�ئ�ه إل�ي�ن�ا  .الشعانين
 .ودخوله في حياتنا

لقد دخل أورش�ل�ي�م ب�ب�س�اط�ة ك�ل�ي�ة، ف�ك�ّرم�ه 
الشعب بعفوية وحملوا سعف النخل وخرج�وا 

.. ھوشعنا” :  من بيوتھم الستقباله ھاتفين عاليا
 ."مبارك اآلتي باسم الرب

وفي نھ�اي�ة ال�ق�داس ب�ارك دروي�ش اغص�ان 
الزيتون ووزعھا على المؤمنين، وأقيم زي�اح 
الشعانين حول الكاتدرائي�ة، ف�ح�م�ل األط�ف�ال 
الشموع والكبار سعف النخيل وھتفوا بصوت 

ھوشعنا في األعالي مبارك أآلتي باس�م " عاٍل 
 ".الرب

^â‚éÂ<»<^ÏÊ…<íŠè‚ÏÖ]<l^Ò†e<JJJÍ÷û]<ìŠÚ<Øe†<‹è‚ÏÖ]æ<
البترون بعيد القديسة رفقا الذي -احتفل دير مار يوسف جربتا

آذار، بمشاركة عشرات مئات الم��م�ن�ي�� ال�ذي��  ٢٣يصادف 
. اضاؤوا الشموع عند ضريح ال�ق�ديس�ة، راف�ع�ي�� الص�ل�وات

 .واقيمت قداديس عدة، صباحا ومساء، في كنيسة الدير
منه، اقيم قداس احتفالي في كنيسة الدير،  ٢٢و عشية العيد في 

اعقبته رتبة تبريك التراب على ضريح القديسة رف�ق�ا ت�رأس�ھ�ا 
. راعي ابرشية البت�رون ل�ل�م�وارن�ة ال�م�ط�ران م�ن�ي�ر خ�ي�رهللا

وتخللتھا مسيرة شموع نحو القبر االول لل�ق�ديس�ة رف�ق�ا، ع�ل�ى 
   .وقع تراتيل وصلوات، مع توزيع البركة على المؤمنين

وتزامنت االحتفاالت بعيد رفقا م�ع مس�ي�رة دي�ر م�ار م�ارون 
وعلى غرار كل مرة، شارك آالف .  من كل شھر ٢٢عنايا في 

واخت�ت�م�ت ب�ق�داس .  فيھا، حاملين الشموع، ورافعين الصلوات
   .حاشد في كنيسة الدير
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 Institut du نش����ر ال����م����ع����ھ����د ال����ك����ي����ب����ي����ك����ي

Québec  أّن    لألبحاث االقتصاديّة دراسة تش�ي�ر إل�ى
أصب�ح�ت م�ل�زم�ة ب�ال�ت�ح�ّرك وأخ�ذ    الحكومة الكيبيكيّة

المب�ادرة ل�ت�أم�ي�ن االع�ت�راف بش�ھ�ادات ال�م�ھ�اج�ري�ن 
 .وكفاءاتھم لسّد العجز الديمغرافي في المقاطعة
االعت�راف  ورغم عدم توفّر إحصاءات دقيقة حول مدى

ف�ي ك�ي�ب�ي�ك، ت�ف�ي�د ال�دراس�ة ب�أّن  بشھادات المھاجري�ن
المھاج�ري�ن ال�ح�اص�ل�ي�ن ع�ل�ى ش�ھ�ادات م�ن ال�خ�ار� 
ي��واج��ھ��ون ت��ح��ّدي��ا أك��ب��ر ع��ن��دم��ا ي��ط��ل��ب��ون االع��ت��راف 

 .بشھاداتھم
وغالبا ما ي�واج�ه ال�واص�ل�ون ح�دي�ث�ا ت�ح�ّدي�ات ك�ب�ي�رة 
للحصول على االعتراف بشھاداتھم، ويضطّرون أحيانا 
كثيرة الستئناف الدراسة ومتابعة دورات تدريب قبل أن 
يتمّكنوا من معادلة شھاداتھم التي تتيح لھم االنخراط في 

 .سوق العمل ومزاولة المھنة
واألمر أكثر صعوبة في كيبيك مّما ھو عل�ي�ه ف�ي ب�اق�ي 
المقاطعات الكنديّة، وتحّدد النقابات المھنيّ�ة ال�ك�ي�ب�ي�ك�يّ�ة 
المعايير المطلوبة لممارسة المھنة، مّما قد ي�ح�ّد أح�ي�ان�ا 
من قدرة المھاجر الحاصل على ش�ھ�ادت�ه م�ن ال�خ�ار� 

 .على مزاولة مھنته
المدير المس�اع�د ف�ي  جان غي كوتيه يتحّدث البروفسور

معھد كيبيك والذي ساھم في إعداد الدراس�ة إل�ى رادي�و 
م�ع�ّدل ال�ب�ط�ال�ة ف�ي  كندا عن الموضوع فيشير إل�ى أنّ 

أوساط الكنديّين من أصول مھاجرة أكثر ارت�ف�اع�ا م�ن�ه 
 .في أوساط المولودين ھنا

والفجوة قد تضيق مع الوقت وبعد بضع سنوات ولكنّ�ھ�ا 
تبقى أعمق في مونتريال مّما ھي عليه في م�دن ك�ن�ديّ�ة 

 .أخرى مثل تورونتو وفانكوفر
ويشير إلى أّن مشكلة االنخراط في سوق العمل ت�ت�ع�لّ�ق 

بمصدر الشھادات التي يحملھا طال�ب ال�ع�م�ل وإل�ى أّن 
حاملي الش�ھ�ادات م�ن ال�خ�ار� ي�ج�دون ص�ع�وب�ة ف�ي 
الحصول على االعتراف بھا في وقت تشكو ال�م�ق�اط�ع�ة 

 .من نقص في اليد العاملة في القطاع الصناعي
ويؤّكد أّن مھّمة النقابات المھنيّة ھي حماية سّكان كيبيك 

األشخاص الذين يزاولون المھن  وينبغي أن تتأّكد من أنّ 
التي تحميھا ال�ن�ق�اب�ات ي�ت�م�تّ�ع�ون ب�الص�ف�ات ال�م�ھ�ن�يّ�ة 

 .المطلوبة
ولكّن لكل من ھذه النقابات طريقة التقييم ال�خ�اّص�ة ب�ھ�ا 

أفض�ل م�ن األخ�رى ، وق�د    وغالبا ما تكون طريقة م�ا
يتحّول التقييم إلى عوائق ي�ق�ول ال�ب�روفس�ور ج�ان غ�ي 

 .كوتيه
ويتعيّن على النقابات حسب قوله أن تستفيد من ال�خ�ب�رة 
التي راكمتھا طوال السنين لتطوير عمليّات تقييم شام�ل�ة 
 .بدل إجراء التقييم على أساس معطيات ومعايير فرديّة

وأيّا تكن المخاوف التي تراودھا، فالمالحظ ك�م�ا ي�ق�ول 
جان غي كوتيه المدير المساعد للمعھ�د ال�ك�ي�ب�ي�ك�ي، أّن 

ھو أسھل ف�ي ال�خ�ار�،    االعتراف بالشھادات األجنبيّة
وعلى سبيل المثال في دول االتّحاد األوروبي، مّم�ا ھ�و 

  .عليه في مقاطعة كيبيك

 ±æù]<ívË’Ö]<íÛji<…‚’¹]<VêÖæ‚Ö]<]‚ßÒ<çè]…<

ëæ‚e<Ìñ]…<ëçÃŠÖ]<áflæ‚Û×Ö<Ùe<Ù^éÞ]<ìˆñ^q<
ج��ائ��زة  رائ��ف ب��دوي ن��ال ال��م��دّون الس��ع��ودي

دانيال بيرل تقديرا ل�ن���ال�ه م�ن أج�ل ح�ق�و� 
االنسان حسبما أفاد نادي الصح�اف�ة ف�ي ل�وس 

 .انجلوس
وتَقّدم الجائزة سنويّا تكريما للشجاعة وال�ن�زاھ�ة 
في اإلعالم، وتحمل اسم الصح�اف�ي األم�ي�رك�ي 

ف�ي  دانيال بيرل الذي خطفته مجموعة مسلّح�ة 
 .٢٠٠٢باكستان وقتلته عام 

ويشار إلى أّن السلطات السعوديّة أصدرت ع�ام 
 .حكما بالسجن عشر سنوات وتلقّي ألف جلدة بحّق رائف بدوي بعد إدانته باإلساءة لإلسالم ٢٠١٢

 .وأدانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة سجن المدّون السعودي ودعت إلطالق سراحه
ونال بدوي عشرات الجوائز العالميّة من بينھا جائزة ساخاروف لحريّة الرأي التي يمنح�ھ�ا ال�ب�رل�م�ان األوروب�ي 

 .والتي تسلّمتھا بالنيابة عنه زوجته إنصاف حيدر
 .مع أوالدھا الثالثة في مدينة شربروك في مقاطعة كيبيكl وتقيم إنصاف حيدر

ونشير أخيرا إلى أّن جائزة دانيال بيرل ُمنحت العام الماضي للصحافيّة المغربيّة والمراسلة الدوليّة سعاد المخنّ�ث 
  .أّول امرأة مسلمة تتسلّم ھذه الجائزة العريقة التي أصبحت 

<‚Ãe<Ý†¥<Ù^ÏjÂ]NO<íμ†¢]<h^Ói…]<àÚ<íß‰ 
بذنبه بتھمة االعتداء على شرطي  سيلفان بيليل أقر المدعو

ثالث   وكان االعتداء وقع منذ. من حرس السجون 
وأكد جھاز شرطة مدينة الفال في ضاحية . وعشرين سنة

مونتريال الشمالية أن بيليل اعترف بذنبه في الثاني 
والعشرين من الشھر الجاري باقتحام منزل والقيام 

 .باعتداءات خطيرة
الحادي عشر من آب  وفي التفاصيل، قام سيلفان بيليل ليل 

منزل الشرطي عنوةً في حي  ، بدخول ١٩٩٥من العام 
ولم تتمكن الشرطة يومھا من اكتشاف الجاني بالرغم من استعمالھا عدة تقنيات في . سانت روز وطعنه في بطنه

 .التحقيق
ولكن التقنيات الحديثة مكنت الشرطة من ربط أدلة جينية وجدت في مكان الحادث في تحديد الھوية الجينية للمتھم 

والقت القبض عليه في الثامن والعشرين من حزيران الماضي وھو قيد االعتقال منذ  بواسطة الحمض النووي 
 .ذلك التاريخ

وعلى وقع ھذه المھاترات، التي تراوحت ب�ي�ن م�ي�ق�ات�ي 
والريفي من جھة والح�ري�ري م�ن ج�ھ�ة أخ�رى، وب�ي�ن 
جميل الس�ي�د م�ن ج�ان�� وال�ح�ري�ري م�ن ج�ان�� آخ�ر، 
واستدعت ردودا من المرشحي�ن ال�ق�ادري وب�ك�اس�ي�ن�ي، 
توالت الفوض�ى ف�ي مش�ھ�د ال�ت�ح�ال�ف�ات ال�ت�ي نس�ج�ھ�ا 
األقطاب السياسيون على مستوى الدوائر االنتخابية م�ن 

 .الشمال إلى الجنوب مروراً بالمتن والبقاع وبيروت
أمام ھذه الوقائع، برزت البي�ان�ات ال�م�ت�ب�ادل�ة ب�ي�ن وزي�ر 
العدل سليم جريصاتي والمجلس االع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء أش�ب�ه 
باللعب على حافة الھاوية ق�ب�ل الس�ق�وط ال�م�ري�ع ف�ي ف�خ 
المواجھة التي سلكت طريقھا الى عقول ع�دد ك�ب�ي�ر م�ن 
القضاة، وخصوصا الشباب منھم الذين بدأ االحباط يق�ّض 
مضاجعھم بع�دم�ا اق�ت�ح�م�وا الس�ل�ك ووج�دوه خ�ال�ي�ا م�ن 

الوزير يكتب .  الضرورات الحياتية والضمانات لمستقبلھم
ربما ي�ق�ص�د .  عن الضمانات، لكن الكلمات ال تتجسد فعال

، لكنه ربما ال يملك وسي�ل�ة " النھار" ما قاله وما كتبه عبر 
والقضاة ي�ع�ت�ب�رون .  الضغط الكافية القرار مطالب محقة

ان الكالم ال يعدو كونه مجرد ت�خ�دي�ر ف�ي�م�ا االم�ت�ي�ازات 
م�م�ا ال : " في مسودة بيان أُعّد ام�س ورد اآلت�ي.  تتالشى

ريب فيه ان السلطة قررت االستغ�ن�اء ع�ن ال�ق�ض�اء ف�ي 
لبنان، وما قاله معالي الوزير عن عدم المّس بالض�م�ان�ات 
لم ينفذ ولم يتَل عل�ى م�ن يس�م�ع، الن ص�ن�دوق ت�ع�اض�د 

مليار ليرة من�ذ اق�رار ق�ان�ون الس�ي�ر  ١٨.٢القضاة خسر 
  ."الجديد، فھل ستتم اعادتھا؟

كما برز أيضا إطالق إش�ارات ال�ت�خ�وي�ف م�ن االف�الس 
االقتصادي المرافق لالفالس السياسي، والذي ي�ھ�دد آخ�ر 
حصن من حصون ال�دول�ة وي�دخ�ل ال�رع�ب إل�ى ق�ل�وب 
اللبنانيين الخائفين على لقمة ع�ي�ش�ھ�م م�ن ان�ف�الت س�ع�ر 
الدوالر من لجامه، خصوصا بع�دم�ا ن�ق�ل م�ن م�ؤش�رات 
م��خ��ي��ف��ة ع��ل��ى لس��ان ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي أم��ام رئ��ي��س 

 ".سيدر"الجمھورية، وال سيما ونحن على أبواب مؤتمر 
ك��ل ھ��ذل��ك ي��ج��ري، أم��ام م��رأى ومس��م��ع ال��م��واط��ن��ي��ن، 
المقترعين ھذه المرة، والمشدودة أعصابھم ب�ق�وة إل�ى م�ا 
ستفسر عنه صناديق االقتراع في السادس من أيار، فلع�ل 
األصوات الجارحة والسقوف العالي�ة، ت�ع�ي�د إل�ى ھ�ؤالء 
المواطنين، بعضا من وعي ويقظ�ة وت�رو، ل�ي�ع�ل�ن�وا م�ن 

  !...خالل أصواتھم أي لبنان جديد يريدون

<^Úæ<î×Â<Ýçrãe<á]‚ãi<çÓ‰çÚæ<ÐÚ<
وأوضح المتحدث باسم فيلق الرحمن الذي يسيطر ع�ل�ى 

ال أعداد واض�ح�ة ل�دي�ن�ا، " أن    ھذه البلدات وائل علوان
المتوقع خروج سبع�ة آالف م�ن ال�ث�وار وال�ع�س�ك�ري�ي�ن 
ومعھم أھاليھم وجزء من المدنيين، وقد يصل العدد ال�ى 

  ".نحو ثالثين ألفاً 
وقافلة امس ھي الثالثة التي تخ�ر� م�ن ج�ن�وب ال�غ�وط�ة 
الشرقية حيث تم في اليومين الماضيين إج�الء أك�ث�ر م�ن 

   .شخص ٦٤٠٠
وروسيا حول "  جيش اإلسالم" وتتواصل المفاوضات بين 

مصير مدينة دوما، معقل الفص�ائ�ل ال�م�ع�ارض�ة األخ�ي�ر 
قرب دمشق، لكن من دون التوصل الى أي ات�ف�اق ح�ت�ى 
اآلن السباب يتعلق بعضھ�ا ب�اخ�ت�الف ف�ي اآلراء داخ�ل 
الفصيل المعارض، بحس�ب ال�م�رص�د الس�وري ل�ح�ق�وق 

  .االنسان
 تل رفعت بعد عفرين

اع�ل�ن�ت وس�ائ�ل إع�الم ت��رك�ي�ة، أن ال�ج�ي��ش�ي�ن ال�ت�رك��ي 
والسوري الحر أطلقا عملية عسكرية للسيط�رة ع�ل�ى ت�ل 

 .رفعت، شمال سوريا
أنباء عن بدء انسحاب    وأوردت مصادر سورية معارضة 

الشرطة العسكرية الروسية من تل رفع�ت م�ع ب�دء ت�ق�دم 
 .القوات التركية للسيطرة على المنطقة

وق��ال ال��م��رص��د الس��وري ل��ح��ق��وق اإلنس��ان إن مص��ادر 
موثوقة قالت إن اجتماعا جرى في ريف ح�ل�ب الش�م�ال�ي 
بين األتراك والروس، أفضى إلى اتفاق ينص على تسل�ي�م 
بلدة تل رفعت وقرى محيطة بھا خاضعة لسيطرة وحدات 

 .حماية الشعب الكردي، إلى مقاتلي غصن الزيتون
وأضاف أن ھذا االتفاق يأتي على الرغم من وجود أك�ث�ر 

ألف شخص في بلدة تل رفعت ممن ھُ�ّج�روا م�ن  ٥٠من 
منطقة عفرين، ي�واج�ھ�ون مص�ي�را م�ج�ھ�وال ع�ق�ب ھ�ذا 

 .االتفاق
وأشار المرصد إلى أن معلوم�ات وص�ل�ت�ه ت�ف�ي�د ب�وج�ود 

تركي متفق عليه، لتنفيذ عمل�ي�ة ت�غ�ي�ي�ر   –مخطط روسي 
ديموغرافي تقوم على توطين سكان آخ�ري�ن ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
عف�ري�ن ب�دل الس�ك�ان األص�ل�ي�ي�ن ال�ذي ن�زح�وا وال�ذي�ن 
يفترشون العراء في ريف حلب الشم�ال�ي، ك�م�ا أن ع�ل�ى 
قوات االحتالل التركي المسيطرة على الم�ن�ط�ق�ة، ت�أم�ي�ن 
طرق عودة األھالي خوفاً على حياة العائدين من ان�ف�ج�ار 

 .األلغام بھم
وال يوجد إعالن رسم�ي ع�ن ھ�ذه ال�ع�م�ل�ي�ة ح�ت�ى اآلن، 
بالرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ك�ان 
قد قال، األحد، إن مدينة تل رفعت ستكون الھدف الم�ق�ب�ل 
للعملية العسكرية التركية بع�د الس�ي�ط�رة ع�ل�ى ع�ف�ري�ن، 

 .شمالي البالد
اإلرھاب�ي�ون " وأشار إلى إن بالده لن تكتفي بعفرين، قائال 

ھربوا من عفرين إلى سنجار، سنالحقھم إلى ھناك ح�ي�ث 
 ".بدأت العمليات

وأعلن الجيش التركي، السبت، الس�ي�ط�رة ال�ك�ام�ل�ة ع�ل�ى 
ي�ن�اي�ر ال�م�اض�ي ح�م�ل�ة  ٢٠مدينة عفرين، بعدما بدأ في 

  .عسكرية لطرد المقاتلين األكراد

ì‚Î^u<áçÓi<á_<ØÛj]<àÚ<l]ð]‚jÂ]<»<ÐéÏ  
أكدت شرطة مدينة بيل في أونتاريو أنھا تحقق ف�ي 

ف�ق�د ".  عم�ل ح�اق�د"  حادثين قد يكونان نابعين عن
قامت امرأة بالتوجه إلى م�رك�زي�ن إس�الم�ي�ي�ن ف�ي 
ميسيسوغا األسبوع الفائت حيث وضعت ص�ف�ح�ات 
ممزقة من القرآن تحت مساحات سيارات م�رك�ون�ة 

كما أنھا إعل�ن�ت م�واق�ف ت�ن�م .  في محيط المركزين
 .عن اإلسالموفوبيا

وأكدت الشرطة أن أح�د األش�خ�اص ص�ور ال�م�رأة 
وتس�ع�ى الش�رط�ة .  وھي توزع م�ن�ش�ورات ح�اق�دة 

 .حاليا لمقابلة االمرأة علما أنه لم يتم توجيه أية تھمة بحقھا ولم يتم توقيف أحد في الحادث

SS<êe^~jÞc<¼é×}<h†Æ_<»<ívñ÷<
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لمناسبة أحد الشعانين عند الطوائف المسيح�ي�ة 
التي ت�ت�ب�ع ال�ت�ق�وي�م ال�غ�رب�ي، ع�م�ت ك�ن�ائ�� 
م��ون��ت��ري��ال، ي��وم األح��د ال��م��اض��ي، ال��ق��دادي��� 
والصلوات والزياحات، إحتف�اال ب�دخ�ول الس�ي�د 

 .المسيح إلى أورشليم
ففي كات�درائ�ي�ة م�ار م�ارون، أق�ي�م�ت ق�دادي�س 
ثالثة، ت�رأس�ھ�ا س�ي�ادة ال�م�ط�ران ب�ول م�روان 
تابت، راعي األبرشية المارونية في مونت�ري�ال، 
يعاونه اآلباء فرنسيس ضوم�ط وس�ام�ر ن�ع�م�ان 
وشربل جعجع، وسط حشود كبيرة من المصلين 
الذين حضروا مع أبنائھم وھم ي�ح�م�ل�ون س�ع�ف 

 .النخيل وأغصان الزيتون
كما طافت الجم�وع ب�زي�اح�ات الش�ع�ان�ي�ن ال�ت�ي 
مألت الشوارع الم�ح�ي�ط�ة ب�ال�ك�ات�درائ�ي�ة وس�ط 

 .حراسة رجال األمن
وقد أفاض المطران تابت في عظاته عن معان�ي 
الشعانين وتواضع الس�ي�د ال�م�س�ي�ح ف�ي دخ�ول�ه 
منتصرا إلى ورشليم، وما تحمله ھذه ال�م�ن�اس�ب�ة 

 .من مؤشرات ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة
وكان الفتا جدا األعداد الھائ�ل�ة ل�ل�ق�راب�ي�ن ال�ت�ي 

 .وزعت خالل ھذه المناسبة
 "بأصوات األطفال والُرّضع، أّسست لَك عّزةً "

وفي دير مار أنطونيوس الكبير، ت�رأس رئ�ي�س 
الدير األب بيار أبو زيدان واآلباء الم�س�اع�دون، 
القداديس ال�ث�الث�ة أيض�ا ال�ت�ي أق�ي�م�ت ص�ب�اح�ا 
وظھرا ومساء وضمت أك�ث�ر م�ن أرب�ع�ة آالف 

ھوش�ع�ن�ا، " مؤمن، إرتفعت صلواتھم وأصواتھم 
 ".مبارك اآلتي باسم الرب

وكان الفتاً أيضاً، مشھد ثالثين طفالً ، ُرّضعاً، محم�ول�ي�ن 
على أيدي األمھات واآلباء، ش�ارك�وا ل�ل�م�ّرة األول�ى ف�ي 

 .الشعانين ھذه السنة
حضورھم أضفى فرًحا ع�ل�ى عش�رات األط�ف�ال وم�ئ�ات 
المؤمنين الذين استقبلوا يسوع في أحد الشعاني�ن ف�ي دي�ر 

 .مار أنطونيوس الكبير

رھبان الدير وجوقاته، خدام الم�ذب�ح وال�ك�ش�اف�ة، س�يّ�دات 
جميعه وضع�وا ك�ّل إم�ك�ان�ت�ھ�م ... الدير وجماعات الرعيّة

وفنّھم ووقتھم إلنجاح ھذه المناسبة ال�م�ھ�ّم�ة ال�ت�ي ت�دخ�ل 
 .المؤمنين إلى األسبوع العظيم، أسبوع اآلالم والقيامة

أخ��ت��ت��م��ت اإلح��ت��ف��االت ال��ث��الث��ة ب��ت��ط��واف ف��ي الش��وارع 
: المحيطة بالدير على وقع ترانيم الشعانين وھتاف المئ�ات

 ". ھوشعنا، ھوشعنا، ھوشعنا، مبارك اآلتي باسم الرب"



١٢ 
<ð^Ãe…ù]<OM<<…]ƒa<NLML<AL-AKHBAR Mercredi 31 Mars 2010  

 

١٢ 

<…^f}ù]I<<‚ÃÖ]UMR<I<<…^ãßÖ]<ì‚è†q<ÄÚ<Ñ^Ëi÷^eI<í¾çË¦<ÑçÏ£]<Äé¶<

<ð^Ãe…ù]NT<<<…]ƒaNLMT <AL-AKHBAR Mercredi 28  March 2018  

 www.alakhbar.ca: تابعونا على 

افتتح رئيس مجلس ال�وزراء 
س��ع��د ال��ح��ري��ري ف��ي س��اح��ة 

وس��� ب��ي��روت،   -ال��ن��ج��م��ة 
، " بيروت أم الدنيا" مھرجان 

 ال���ذي ن�������م���ت���ه ج���م���ع���ي���ة
BEAST ب��الش��راك��ة م��ع ،

ب��ل��دي��ة ب��ي��روت، ف��ي حض��ور 
وزي���ر االتص���االت ج���م���ال 
ال��ج��را�، رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س 
ال�ب�ل�دي ل�ب�ي�روت ال�م�ھ�ن�د� 
جمال ع�ي�ت�ان�ي، إض�اف�ة إل�ى 

 .شخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وفنية واعالمية
 .واطلع الحريري على ما يتضمنه المھرجان من فعاليات وسط إطالق المفرقعات النارية

فعاليات متعّددة تنّوعت بين النشاطات الترفيھيّة، وألعاب األطفال، والمفرق�ع�ات ال�ن�اري�ة، 
والمطاعم المختلفة التي أعادت النبض إلى قلب العاصمة حيث إحتشد الجمھ�ور م�ن�ت�ظ�راً 
إنطالق فعاليات الليلة الثانية التي أحياھا النجم ال�ع�رب�ي ول�ي�د ت�وف�ي�ق، وع�ازف�ة ال�ك�م�ان 

 ."تابو نايتس"ديفانيسا، إضافة إلى وصلة موسيقيّة غنائية راقصة من 
افتتحت حيث  BEASTS وفي الليلة الثالثة اشعل الفنانان أيمن زبيب وجو أشقر مھرجان

تعاون المھرجان ھذا العام أيضاً : " رئيسة الجمعية رشا جرمقاني االمسية بكلمة قالت فيھا
مع بلدية بيروت لينظّم معھا مھرجاناً يليق بھذه المدينة الرائعة، ومن ھذا ال�م�ن�ب�ر أوّد أن 

بعد ذلك منحت إدارة ال�م�ھ�رج�ان ".  أعلن أنّنا نحّضر لكم أكثر من مفاجأة على مدار السنة
ً ق�ري�ة، : " الفنان أيمن زبيب درعاً تكريمياً، وقال بيروت ليست فقط العاصمة، لكنّھا أيض�ا

وضيعة، ومدينة، وحّي لكّل الوطن العربي، ومشاركتي اليوم ھي أقّل م�ا أق�ّدم�ه ل�ب�ل�دي، 
وواجبنا كفنّانين أن نزرع الفرح والسعادة في قلوب الناس، وأخّص بالم�ع�اي�دة م�ن خ�الل 
ً ب�ع�دم�ا ف�ق�دُت وال�دت�ي،  ھذا المھرجان كّل أّم، ألنّي أعرف ما ھي قيم�ة األّم، خص�وص�ا

  ."وشرف كبير لي أن أشارك في ھذا المھرجان
وختام المھرجان كان األحد الماضي بحضور رئيس بلدية بيروت ج�م�ال ع�ي�ت�ان�ي وس�ط 
حشد من الجمھورقدم من كل المناطق ال�ل�ب�ن�ان�يّ�ة، وأح�ي�ا ل�ي�ل�ة ال�خ�ت�ام أح�ي�اھ�ا ك�ّل م�ن 

الذي ضّم كالً م�ن ال�م�غ�ن�ي�ي�ن زي�اد "  شو تايم" وفريق  رامي غياش والفنانة شيراز الفنان
  .مالك، ومابيل، والشاب عمر بمشاركة فرقة ھياكل بعلبك للرقص الفولكلوري

وتّم تكريم الفنّانين المشاركين في الليلة األخيرة بمنحھم دروعاً تكريميّة تقديراً لمشاركتھ�م 
 .ومساھمتھم في إحياء قلب العاصمة اللبنانيّة، وزرع الفرح في قلوب المواطنين

وقّدم كّل من الفنانين نخبة من أنجح وأبرز أغانيھما، وفاجأ أيمن الجمھور ب�ب�ن�ة ش�ق�ي�ق�ت�ه 
، وأشعل كّل من أيمن وجو المسرح بتفاعل كبير م�ن " غنّي معي" التي شاركته آداء أغنية 

 .الجمھور
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ن��ع��ى ال��ف��ن��ان م��ارس��ي��ل خ��ل��ي��ف��ة، ال��ف��ن��ان��ة 
الفلسطينية الراحلة ريم ب�ن�ا، ال�ت�ي واف�ت�ھ�ا 
المنية، يوم السبت الماضي، بعد صراع م�ع 

 .المرض
وقال خليفة، في منشور على حس�اب�ه ب�م�وق�ع 

إي�ه ي�ا ": " ف�ي�س�ب�وك" التواصل االج�ت�م�اع�ي 
سأقط�ف ال�ك�ون ك�م�ا ل�و ك�ان ف�اك�ھ�ة .. ريم

ريم البنا .. سماوية، وألقي به في يدك الوردية
 ".شكًرا لكِ 

ع�اًم�ا  ٥٢وكانت بنا توفيت يوم السبت ع�ن 
في أحد مستش�ف�ي�ات م�دي�ن�ة ال�ن�اص�رة، ب�ع�د 

 .صراع مع مرض السرطان
ونعاھا شقيقھا فراس بصفحته على ف�ي�س�ب�وك 

عائلة ريم بنا، والدتھا زھيرة وأخوھ�ا : "قائاًل 
فراس وأبناؤھا بيلس�ان وأورس�ال�م وق�م�ران، 
وأصدقاؤھا وأحباؤھا والشعب الفلسطيني في 
كافة أماكن تواجده، ينعون إليكم ببالغ الح�زن 
واألسى رحيل ابنتھم البارة ومغنية فل�س�ط�ي�ن 
األولى ريم بنا، مت�م�م�ة واج�ب�ات�ھ�ا ال�وط�ن�ي�ة 
 ".واإلنسانية تجاه شعبھا وكل مظلومي العالم

وأعلنت بنا إصابتھا بالسرطان قبل س�ن�وات، 
وقالت إنھا شفيت منه لكن ح�ال�ت�ھ�ا الص�ح�ي�ة 

 .ساءت من جديد
وك��ان��ت ال��راح��ل��ة ق��د نش��رت ت��دوي��ن��ة ع��ل��ى 
صفحتھا ف�ي م�وق�ع ال�ت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي 

، وج�ھ�ت ف�ي�ه رس�ال�ة ألوالدھ�ا، " فيسبوك" 
وشرحت ري�م أن�ھ�ا ك�ان�ت ت�ح�اول ت�خ�ف�ي�ف 

 .المعاناة عن أطفالھا بتلك الكلمات
 :وكتبت

كنت أحاول ت�خ�ف�ي�ف وط�أة ھ�ذه ..  باألمس " 
 ..المعاناة القاسية على أوالدي 

 ..فكان علي أن أخترع سيناريو 
 ...فقلت 

ال ..  ھ�ذا ال�ج�س�د ك�ق�م�ي�ص رثّ ..  ال تخ�اف�وا
 ..يدوم 

 ..حين أخلعه 
سأھرب خلسة من بين ال�ورد ال�م�س�ّج�ى ف�ي 

 ..الصندوق 
ع�ن "  وخ�راري�ف ال�ع�زاء" وأترك ال�ج�ن�ازة 

م�راق�ب�ة ...  الطبخ وأوجاع المفاصل والزكام 
 والروائح المحتقنة .. األخريات الداخالت 

 ...وسأجري كغزالة إلى بيتي 
 ..سأطھو وجبة عشاء طيبة 

 ...سأرتب البيت وأشعل الشموع 

 ..وأنتظر عودتكم في الشرفة كالعادة 
 ..أجلس مع فنجان الميرمية 

 ..أرقب مرج ابن عامر 
 ھذه الحياة جميلة.. وأقول 

 ..والموت كالتاريخ 
 ..".فصل مزيّف 

ختام س�اح�ر ل�م�ھ�رج�ان األقص�ر 
للسينما األفريقية في ساحة معب�د 
األقصر، في حضور ك�ل ض�ي�و� 
المھرجان من الدول األف�ري�ق�ي�ة، 
ونجوم السين�م�ا، وخ�الل ال�ح�ف�ل 
الذي بدأ بفقرة فنية لمنال مح�ي�ي 

 . الدين تم بعدھا توزيع الجوائز
وشارك في تسليمھا الفنان الكب�ي�ر 
م��ح��م��ود ح��م��ي��دة، وال��م��خ��رج 

الس��ن��غ��ال��ي م��وس��ى ت��وري��ه، والس��ي��ن��م��ائ��ي 
والمخرج سليمان سيسيه، ورئيس المھرج�ان 
سيد فؤاد ومديرته عزة الحس�ي�ن�ي، وأعض�اء 
لجان التحكي�م ال�م�خ�ت�ل�ف�ة وج�اءت ال�ج�وائ�ز 

  :كاآلتي
للمخرج أح�م�د ن�ادر م�ن "  ونس" حصل فيلم 

مصر على تنويه عبارة ع�ن ش�ھ�ادة ت�ق�دي�ر، 
ون�ال ف��ي��ل��م .  ف�ي مس��اب��ق�ة األف��الم ال�ق��ص��ي��رة

لل�م�خ�رج ص�ام�وي�ل إيش�م�وا م�ن "  إيمفورا" 
رواندا على جائزة أفضل إسھام فني، وذھبت 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة وھي عبارة ع�ن 
دوالر أميركي وقناع توت عن�خ آم�ون  ٥٠٠
ل�ل�م�خ�رج ال�خ�ي�ري "  لطيف ج�دا ج�دا" لفيلم 

 .زيداني من الجزائر
وحصل على جائزة ال�ن�ي�ل ال�ك�ب�رى ألحس�ن 

دوالر وق�ن�اع ت�وت  ١٥٠٠فيلم قصير وھي 
للم�خ�رج ان�ج "  نخبة" عنخ آمون الذھبي فيلم 

  .ريجي ھونكباتين من بنين_ 
أما جائزة الفيلم الروائي الطويل في الحريات 

للمخرجة أبو لين " حدود"فحصل فيلم 

تراوريه من السنغال على 
تنويه خاص، وذھبت جائزة 
أفضل فيلم روائي طويل في 
الحريات وحقوق اإلنسان لفيلم 

للمخرج وليد " رياح شمالية"
 .مطار من تونس

وف��از ب��ج��ائ��زة أحس��ن إس��ھ��ام 
ف��ن��ي، ف��ي مس��اب��ق��ة األف��الم 
ال��روائ��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة، ف��ي��ل��م 

وحص�ل .  للممثلة س�ن�دس ب�ال�ح�س�ن"  بنزين" 
على جائزة لجن�ة ال�ت�ح�ك�ي�م ال�خ�اص�ة، ف�ي�ل�م 

أم�ا .  للمخرج بيتر سيدوفيا من غان�ا"  كتيكي" 
جائزة النيل الكبرى ألحس�ن ف�ي�ل�م وق�ي�م�ت�ھ�ا 

دوالر أم��ي��رك��ي وق��ن��اع ت��وت ع��ن��خ  ٢٠٠٠
آمون الذھبي وأيضاً درع ال�م�رك�ز ال�ع�رب�ي 
األفريقي في باماكو عاص�م�ة م�ال�ي، ذھ�ب�ت 

للمخرج م�روان "  األصليين" للفيلم المصري 
حامد، وتسلمھا م�ن�ت�ج ال�ف�ي�ل�م ص�ف�ي ال�دي�ن 

 .محمود

ØfÚ^Ò<êÚçÃÞ<Üè†Ói><Ví•ç¹]<íc><
ستح�ص�ل ع�ارض�ة األزي�اء ال�ب�ري�ط�ان�يّ�ة 
نعومي كامبل على جائزة أيقونة الموض�ة 
في حفل جوائز مجلس مص�م�م�ي األزي�اء 

حزيران، بحسب م�وق�ع  ٤األميركيين في 
  .البريطانيّة  "فوغ"مجلّة  

تنضم كامبل عند قبولھا ھذه الجائ�زة، إل�ى 
صفوف األيقونات السابق�ات م�ث�ل ري�ھ�ان�ا 
وبيونسيه وديفيد ب�اوي وف�اري�ل وي�ل�ي�ام�ز 

وعلّقت كامبل على نيلھا ھذه .  وكيت موس
إن��ه لش��رف ع��ظ��ي��م أن : " ال��ج��ائ��زة ق��ائ��ل��ة

يصنّف�ن�ي م�ج�ل�س مص�م�م�ي األزي�اء ف�ي 
 . أميركا أيقونة الموضة لھذا العام

لطالما تأثرت شخصيتي ف�ي ش�ك�ل ك�ب�ي�ر 
بكل من الطبيعة الدين�ام�ي�ك�ي�ة وال�م�ت�غ�ي�رة 
باستم�رار ل�ث�ق�اف�ة ش�وارع ل�ن�دن الّس�اح�ة 

لقد نشأت في ھذه الّساحة وأنا ممتنّة . الفنّيّة
أشّد االمتنان لمصممي األزياء األميركيين ال�ذي�ن دع�م�ون�ي واح�ت�ف�ل�وا ب�ن�ج�اح�ات�ي ط�وال 

  ." مسيرتي المھنية
وفي ھذه المرحلة من مسيرة كامبل التي دامت عقوداً، تبدو كلمة أيقونة وكأنھا تعيد نفس�ھ�ا، 
إذ إّن الطّريق لعالم الموضة محفوف بجوائزھا، بدءاً من ��ھ�ورھ�ا ع�ل�ى غ�الف�ات م�ج�لّ�ة 

إلى الّسير على منّصات عروض االزياء للمصممين األسطوريين، وم�ن ��ھ�ورھ�ا "  فوغ" 
عدا عن أنھا كانت ملھ�م�ة ال�م�ص�ّم�م .  في الفيديوكليبات الموسيقيّة إلى مھنة تلفزيونية كاملة

التّونسي عّز الّدين عليّة طوال مسيرته، كم�ا أنّ�ھ�ا ك�ان�ت ال�ع�ارض�ة األول�ى ذات ال�ب�ش�رة 
وت�ل�ّخ�ص رئ�ي�س�ة م�ج�ل�س ".  ت�اي�م" الفرنسية و"  فوغ" السمراء للظھور على أغلفة مجاّلت 

م�ن : " مصممي األزياء في أميركا المصّممة ديان فون فورستنب�رغ ج�اذب�ي�ة ك�ام�ب�ل ق�ائ�ل�ةً 
  ".الطّفلة المعجزة إلى إلھة الموضة، تمثل نعومي الجمال والنشاط وحيوية الحياة

<‚ÃeT<l]çß‰JJJ<
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بعد غياب طويل من الوق�و� أم�ام 
كاميرات السي�ن�م�ا، ب�دأت ال�ف�ن�ان�ة 

ف��ي  وا�ع��الم��ي��ة إس��ع��اد ي��ون��س
تصوير مشاھدھ�ا كض�ي�ف�ة ش�ر� 

ال�ذي ي�ق�وم "  ق�ل�ب أم�ه" في فيلم 
ب�ب�ط�ول�ت�ه ال�ف�ن�ان�ان ھش�ام م�اج��د 
وشيكو، وكان أول مش�اھ�دھ�ا ف�ي 
 .دار القضاء العالي بمدينة القاھرة

من المقرر أن يعرض الفيلم خ�الل 
عيد ال�ف�ط�ر، وھ�و ال�ع�م�ل ال�ث�ان�ي 
للثنائي بعدما انفصل عنھما ال�ف�ن�ان 
 .أحمد فھمي وأصبح يعمل بمفرده

وابت�ع�دت ي�ون�س ع�ن ال�ع�م�ل ف�ي 
السينما طوال السنوات الثماني الماضية، حيث كانت آخر أعمالھا السينمائية كضيف ش�رف 

مع الممثل عادل إمام، التي جسدت دور ال�ط�ب�ي�ب�ة، وخ�الل ھ�ذه الس�ن�وات "  زھايمر" فيلم 
م�ع دن�ي�ا "  ل�ھ�ف�ة" فّضلت الظھور كضيفة شرف على عدد من األعمال الفنية الدرامية منھا 

 .للكاتب وحيد حامد" بدون ذكر أسماء"سمير غانم و
بطولة ھشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد وأوس أوس ونور قدري، وم�ن إخ�راج "  قلب أمه"

عمرو صالح، ويسجل التعاون الثاني على التوالي بين شيكو وھشام ماجد مع المنتج أح�م�د 
 .٢٠١٦الذي عرض في عيد األضحى " حملة فريزر"السبكي بعد فيلم 

ھ�ذا ال�ع�ام  ٢٠١٨يغيب عن دراما رمضان 
عدد كبير من النجوم، الذين عھدناھ�م خ�الل 
المواسم الدرامية الماضية، وتتنوع أس�ب�اب 
ذلك ما بين ضيق الوقت الخاص بالتصوي�ر، 
أو تفضي�ل ال�ل�ح�ا� ب�ال�م�وس�م الس�ي�ن�م�ائ�ي 

 .وتأجيل المشاركة لرمضان المقبل
في ما أبرز النجوم الذين سيغيبون عن درام�ا 

 .٢٠١٨رمضان 
 "٢الزيبق " -كريم عبدالعزيز 

قرر المنتج لؤي عبدهللا تصوير الجزء الثاني 
م��ن مس��ل��س��ل ال��زي��ب��ق، ب��ال��رغ��م م��ن ب��ن��اء 
ال�دي��ك��ورات ال�داخ��ل��ي��ة، ف��ي م��دي�ن��ة اإلن��ت��اج 
اإلعالمي، وذلك بسبب المي�زان�ي�ة الض�خ�م�ة 
المحددة إلنتاجه، التي حازت اعتراضاً كبيراً 

 .ONبين عبدهللا ومسؤولي قناة 
االعتراضات الخاصة بالميزان�ي�ة ت�ع�ود إل�ى 
حاجة العمل للتصوير بأكثر من بلد، وأج�ور 
وإقامة النجوم العرب الم�ش�ارك�ي�ن ب�ال�ع�م�ل، 
وھم بديع بو شقرا، ك�ارم�ن ل�ب�س، وك�ارم�ن 

 .بصيص
المسل�س�ل م�أخ�وذ م�ن م�ل�ف�ات ال�م�خ�اب�رات 
المصرية، عرض الجزء األول عل�ى ش�ب�ك�ة 

ON  العام الماضي، وھو من ب�ط�ول�ة ك�ري�م
ع��ب��دال��ع��زي��ز، وش��ري��ف م��ن��ي��ر، وري��ھ��ام 
عبدالغفور، وطلعت زكريا، وك�ارم�ن ل�ب�س، 
وف��ادي إب��راھ��ي��م، س��ي��ن��اري��و وح��وار ول��ي��د 

 .يوسف، وإخراج وائل عبدهللا
 "الھاوية" -زينة 

أكد المنتج وليد مصطفى، في ب�ي�ان إع�الم�ي 
، " س��ك��اي ب��رودكش��ن" ص��ادر ع��ن ش��رك��ة 

اعتزام الشركة تأجيل التحضيرات ال�خ�اص�ة 
ب��م��س��ل��س��ل ال��ھ��اوي��ة، بس��ب��ب ض��ي��ق ال��وق��ت 

، ٢٠١٨وصعوبة اللح�اق ب�م�وس�م رمض�ان 
 .وذلك بسبب أن العمل يتطلب مجھوداً كبيراً 

يذكر أنه تم االنتھاء م�ن ع�م�ل�ي�ات ال�دي�ك�ور 
وتسويق العمل داخلياً وخارجياً، لكن تصوير 

دول أوروب�ي�ة س�ي�ح�ول دون  ٤المسلسل في 
اللحاق برمضان ھذا العام، وسيتم اإلعداد ل�ه 

 .٢٠١٩للعرض رمضان 
مسلسل الھاوية بطولة زينة، وآس�ر ي�اس�ي�ن، 
ومحمد فراج، مأخوذ عن رواية الصعود إلى 
الھاوية للكاتب ص�ال�ح م�رس�ي، م�ن ت�أل�ي�ف 

 .حميد المدني، وإخراج خالد مرعى
 "إيزيس" -منى زكي 

تغيب الممثلة المصرية منى زكي عن درام�ا 
، بسبب ضيق الوق�ت ال�الزم ٢٠١٨رمضان 

لإلعداد للمسلسل، الذي يتطل�ب الس�ف�ر ل�ع�دة 
محافظات داخل مصر، ع�الوة ع�ل�ى رغ�ب�ة 

المخرج محمد ياس�ي�ن ف�ي ت�ن�ف�ي�ذه م�ن دون 
 .استعجال

أضف إلى ذلك ارتباط م�ري�م ن�اع�وم م�ؤل�ف�ة 
العمل بكتابة مسلسل آخر تعاقدت عل�ي�ه ق�ب�ل 

 ".إيزيس"
 أحمد السقا

عدل النجم المصري أحمد الس�ق�ا ع�ن ت�ق�دي�م 
، ب�ال�رغ�م م�ن ٢٠١٨مسلسل ف�ي رمض�ان 

تعاقده مع المنتج صادق الصباح، وذل�ك ألن 
السقا لديه أكثر من مشروع س�ي�ن�م�ائ�ي ي�ق�وم 

 .بدراسته في الوقت الحالي
وأرسى السقا قاعدةً، وھي تقديم مسل�س�ل ك�ل 
ر كس�ر ھ�ذه ال�ق�اع�دة ب�ع�د  عامين، لكن�ه ق�رَّ

" الحصان األسود"النجاح الذي حققه مسلسل 
 .في رمضان الماضي

س�ري " السقا مرتبط حالياً بالمشاركة في فيلم 
، تأليف وحيد حامد، وإخ�راج م�ح�م�د " للغاية

ت�أل�ي�ف ن�اص�ر "  خ�ط ال�ن�ار" سامي، وف�ي�ل�م 
ع�ب��دال�رح��م�ن، وإخ�راج ش�وق��ي ال��م�اج��ري، 
العمل الذي يحكي قصة حياة بطل الص�اع�ق�ة 

 .المصرية إبراھيم الرفاعي
 محمد إمام

، ل�م ي�ث�ن م�ح�م�د " لمعي القط" نجاح مسلسل 
إمام عن قرار تأج�ي�ل مس�ل�س�ل�ه ال�ج�دي�د ف�ي 

، والس��ب��ب ف��ي ذل��ك ي��ع��ود ٢٠١٨رمض��ان 
النشغاله في اإلعداد لعم�ل س�ي�ن�م�ائ�ي ج�دي�د 
يحضر له حالياً مع ياس�م�ي�ن ص�ب�ري، وھ�و 
من تأليف مصطفى صقر، ومحمد ع�ز، وت�م 

  .ترشيح حسين المنباوي إلخراجه

يستعد الممثل المصري كريم عبدالعزيز لبدء تصوير أحداث فيلمه الذي يعود به لل�س�ي�ن�م�ا ب�ع�د 
ن�ادي ال�رج�ال " فترة غياب، الفيلم من إخراج خالد مرعي، وت�م اق�ت�را� اس�م م�ب�دئ�ي ل�ه ھ�و 

منة شلبي وغادة عادل ولم يتم تحديد الثالث�ة :  نجمات مصريات ھنّ  ٣، وستقف أمامه "السري
ال�م�ق�ب�ل، وم�ن    بعد، فيما ال تزال عملية اختيار باقي األبطال مستمرة، وينطلق التصوير مطل�ع

 .المقرر عرضه في موسم عيد األضحى المقبل
 .وبعد انتھاء مرعي من اختيار األبطال يبدأ في معاينة الديكور لتصوير مشاھد الفيلم

 .لإلنتاج السينمائي" أوسكار"العمل من كتابة أيمن وتار، وإنتاج شركة 
سنوات كاملة منذ تقديمه  ٤إلى السينما بعد غياب " نادي الرجال السري"ويعود عبد العزيز بفيلم 

وحقق نجاحاً كبيراً من خالله على مستوى اإليرادات التي  ٢٠١٤عام " الفيل األزرق"فيلم 
مليون جنيه، وشارك في بطولته نيللي كريم، محمد ممدوح، خالد الصاوي،  ٣٣وصلت إلى 

.لبلبة، شيرين رضا، دارين حداد، وكتبه أحمد مراد وأخرجه مروان حامد   
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ال�ك�ت�ل�ة " أعلن�ت رئ�ي�س�ة 

ميريام س�ك�اف، " الشعبية
من دارة ال�راح�ل ال�وزي�ر 
السابق الياس سك�اف ف�ي 
حي ال�م�ي�دان ف�ي زح�ل�ة، 

" الكتلة الش�ع�ب�ي�ة" الئحة 
ال�ب�ق�اع   -في دائرة زح�ل�ة 

: األوس���������، وتض��������م
المرشحة عن مقعد ال�روم 
الكاثوليك ميريام س�ك�اف، 

المرشح عن المقعد الكاثوليكي نقوال ناصيف العموري المعلوف، ال�م�رش�ح ع�ن ال�م�ق�ع�د 
الماروني الدكتور بول جان شربل، المرشح عن المقعد السني ال�دك�ت�ور أح�م�د ال�ع�ج�م�ي، 
المرشح عن المقعد الشيعي أسامة سلھب، المرشح عن المقعد األرثوذكسي نقوال ن�ج�ي�ب 

 .سابا والمرشح عن مقعد األرمن األرثوذكس جورج ھامازاسب بوشكيان
وافتتح الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيب من الشابين جوزف وج�ب�ران اي�ل�ي س�ك�اف 

 .وكلمة عريف االحتفال المحامي عماد مطران
من الصعب ان تمشي على دربه، لكن من االص�ع�ب ان : " وقالت سكاف في مستھل كلمتھا

تحل مكانه، مكان زعيم وطني، اسمه الياس سكاف، قلبه مفتوح على الناس وعلى ال�وط�ن، 
لقد اشتاقت اليك االرض كثيرا، وحنت له ھذه الدار، محبوك كلھ�م ھ�ن�ا، ول�م ي�ت�رك�وا ھ�ذا 
البيت، وبقوا مثل ظلك، لم يسمحوا ان تغيب شمسك، ھم االن في دارھ�م، ل�ك�ي ت�ب�ق�ى ھ�ذه 
الدار مفتوحة، يحافظون عل عتبة ھذه الدار، النه بيتھم، ومفتاح الدار معھم، ولكن لالسف، 
. لقد تحولت بعض بيوت السياسيين الى عقارات مرھونة القرار، شعبك واقف بوجه ال�ري�ح

ھذه المرة الريح متكتلة علينا، ھناك تحالفات مع الصيف والشتاء، من اجل ھدف واحد، ھو 
اقتالع جذور الكتلة الشعبية التي تأسست منذ مئة سنة، ولھذه الغاية ح�ف�روا وع�زف�وا ع�ل�ى 
الوتر العائلي، ونشروا االشاعات واالقاويل واالخبار، حتى كدنا لنصدقھا نحن ايضا، اليوم 
لقد حان الوقت لنقول وبشكل قاطع ان كل الذي سمعتموه كان خطأ، وعار عن الصحة وھو 

 ."مجرد فبركة
الفساد ال�ذي .  ال يخبرنا احد عن النزاھة وال احد يمأل صفحاته عن مكافحة الفساد: " أضافت

الشعارات الرنانة كثيرة، وي�م�ك�ن�ن�ا ان ن�ك�دس .  يجب ان يكافح من ھنا، فليبدأوا ھم بانفسھم
لكن ما الذي يطبق ھنا االساس، وھنا ي�ك�م�ن ال�ت�ح�دي، ح�ت�ى .  كلمات ووعودا قدر ما نشاء

االن القليل الذي تحقق، وما زالت النفايات بال حل، باعونا ھواء وم�ا زال ال�ھ�واء م�ل�وث�ا، 
وھو يتحول يوميا الى خاليا سرطانية تھدد اوالدنا، لقد وعدونا ب�ال�ك�ھ�رب�اء، وب�ق�ي ال�ت�ي�ار 
معلقا بين ارض وبحر، وعدونا بمحاربة الفساد فتصدر لبنان الئحة الدول االكثر فسادا بي�ن 

دولة، وعدونا بقانون انتخاب عصري، فوصلنا الى قانون االلغاء الذي سيشھد حروبا  ١٨٤
ن�ح�ن .  الئحتنا متماسكة ومتضامنة، انا افتخر ب�ھ�ا" وأكدت أن .  حتى ضمن الالئحة الواحدة

 ."دولة ال تعرف تطبيق وعودھا، بل ھي تفاوض على الوعود
سنوات، لق�د اخ�ت�رن�ا  ٩ايار في أيديكم، مفاتيحھم أكلھا الصدأ منذ  ٦مفتاح زحلة : "وختمت

مرشحين لنا ملء الثقة بھم وبتعاوننا معھم، سوف نجعل اليد الواحدة تصفق وم�ن ش�ع�ارن�ا 
   ."سنقول يا حرية يا كتلة شعبية

 ٧٧أقفل باب تسجيل اللوائح اإلنتخابية عل�ى 
 .الئحة على مستوى كّل المناطق اللبنانية

وقد عقدت المديرة العامة للشؤون الس�ي�اس�ي�ة 
والالجئين في وزارة الداخلية والبلديات فات�ن 
يونس مؤتمرا صحافيا عند اقفال باب تسجيل 

ف�ي : " اللوائح عند منتصف ھذه الليلة وق�ال�ت
من يوم اإلث�ن�ي�ن ال�واق�ع  ٢٤,٠٠تمام الساعة 

اقفل ب�اب تس�ج�ي�ل ل�وائ�ح  ٢٦/٣/٢٠١٨فيه 
المرشحين لالنتخابات النياب�ي�ة ال�ع�ام�ة ال�ت�ي 

، وك�م�ا نص�ت ٦/٥/٢٠١٨ستجري بتاري�� 
ال .  ٤٤/٢٠١٧م�ن ال�ق�ان�ون رق�م  ٥٢المادة 

يعتد بإنسحاب أّي مرش�ح م�ن ال�الئ�ح�ة ب�ع�د 
 .تسجيلھا

وتلغى طلبات المرشحين الذين ل�م ي�ن�ت�ظ�م�وا 
وق�د ب�ل�غ .  لن�ص ھ�ذه ال�م�ادة"  في لوائح وفقا

الئحة من  ٧٧العدد اإلجمالي للوائح المسجلة 
ً  ٩١٧بين   .مرشحا

وتجّدر اإلشارة الى أّن أكبر عدد من الل�وائ�ح 
المسجلة ھي في دائرة بيروت ال�ث�ان�ي�ة، وق�د 

وأقل ع�دد م�ن ال�ل�وائ�ح .  لوائح ٩بلغ عددھا 
ق�رى ص�ي�دا   -المسجلة ھي في دائرة ص�ور 
 .وقد بلغ عددھا الئحتين فقط

وحسب قانون اإلنتخابات الني�اب�ي�ة، ال س�ي�م�ا 
التي أشارت إلى أنّ�ه ي�ت�م تس�ج�ي�ل  ٥٤المادة 

ً ق�ب�ل  اللوائح في مھلة أقصاھا أربع�ون ي�وم�ا
الموعد المحدد لإلنتخابات، ال يقبل ب�ع�د ھ�ذا 
ال�ت��اري�� تس��ج�ي��ل ال�ل��وائ�ح أو ال�ت��ع��دي�ل ف��ي 

 ".تشكيلھا
 :وتوزعت اللوائح على الشكل التالي

  ٥بيروت األولى  -
 ٩بيروت الثانية  -
 ٦دائرة عكار  -
 ٨دائرة طرابلس المنية الضنية  -
 ٤دائرة البترون بشري الكورة زغرتا  -
 ٥دائرة زحلة  -
 ٣دائرة البقاع الغربي راشيا  -
 ٥دائرة بعلبك الھرمل  -
 ٤دائرة صيدا جزين  -
 ٢دائرة صور الزھراني  -
دائ��رة ال��ن��ب��ط��ي��ة ب��ن��ت ج��ب��ي��ل ح��اص��ب��ي��ا      -

 ٦مرجعيون 
 ٥دائرة كسروان جبيل  -
 ٥دائرة المتن  -
 ٤دائرة بعبدا  -
 ".٦دائرة الشوف عاليه  -
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ح��زب ال��ت��وح��ي��د " أع��ل��ن رئ��ي��س 

ال��وزي��ر الس��اب��ق وئ��ام "  ال��ع��رب��ي
وھاب الئحة الوحدة ال�وط�ن�ي�ة ف�ي 

 .دائرة الشوف عاليه
وضمت الالئحة الى وھاب، كال من 
زاھر الخطيب والياس ع�ب�د الس�الم 
البراج وزياد ش�وي�ري وأس�ع�د أب�و 
جوده وسليمان أبو رجيل�ي وش�ف�ي�ق 
رضوان وخالد خداج وسھيل بجاني 

 .ووليد خيرهللا

<<g~jßè<á^ßfÖNLMT<
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في إطار جھودھا الدؤوبة لتھيئة وتسھيل عملية إقتراع المنتشرين الل�ب�ن�ان�ي�ي�ن ال��ي�ن 
تسجلوا لإلدالء بأصواتھم خارج لبنان في اإلنتخابات النيابية اللبنانية، أرس�ل�ت وزارة 

ت�اري��  ٢٢١٩الخارجية والمغتربين، إستنادا الى مرسوم دعوة الھيئات الناخبة رق�م 
ت��اري���  ٤٤م��ن ق��ان��ون اإلن��ت��خ��اب رق��م  ١١٦، وال��ى أح��ك��ام ال��م��ادة ٢٠١٨\ ١\ ٢٢
، كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات يتضمن الئحة بالمراكز اإلنت�خ�اب�ي�ة ٢٠١٧\ ٦\ ١٧

وأقالم اإلقتراع التي تقترح وزارة الخارجية وبالتنسيق مع البعثات اللبنانية فتحھا ف�ي 
ن�ي�س�ان ال�م�ق�ب�ل، وذل�ك  ٢٩و ٢٧الدول األربعين التي ستجري فيھا اإلنتخابات يومي 

 .لعرضھا على مجلس الوزراء
ة وأرفقت وزارة الخارجية ھذه الالئحة باالعداد التقريبية وغير النھائية للناخبين في كل مركز إنتخابي ريثما تصدر لوائح الشطب ال�ن�ھ�ائ�ي�

 .والمصححة عن وزارة الداخلية والبلديات

م�ح�اوالت " كشفت النائبة بھية الحريري عن 
 -لمحاصرت�ھ�ا ف�ي دائ�رة ص�ي�دا "  متواصلة

جزين، وقالت خالل لقاء م�ع آل وھ�ب�ي ف�ي 
 : في صيدا" شايني ستار"قاعة 

منذ ان بدأ التحضير لالنتخابات توجھنا الى " 
الناس لنضعھم أوال بأول في اجواء م�ا ن�ح�ن 
مقدمون عليه من تحالفات بداية وما طرأ م�ن 

 ." تطورات على ھذا الصعيد
جرت م�ح�اوالت م�ع ب�ع�ض ھ�ذه : " أضافت

األطراف سواء ف�ي ص�ي�دا او ج�زي�ن ع�ل�ى 
اساس ان نكون متناغمين ل�م�ص�ل�ح�ة ص�ي�دا 
وجزين، ورغ�م ان�ن�ا واج�ھ�ن�ا ف�ي ق�اع�دت�ن�ا 
اعتراضات على بعض األسماء خالل البحث 
بھذه ال�ت�ح�ال�ف�ات، ل�ك�ن اص�ط�دم�ن�ا ب�رف�ض 
البعض وابتعاد البعض اآلخر عن�ا واق�ت�راب�ه 
من آخرين، سرعان م�ا ب�دأن�ا نس�ت�ش�ع�ر ف�ي 
الوق�ت ن�ف�س�ه م�ح�اوالت ل�م�ح�اص�رة ب�ھ�ي�ة 
الحريري ليس كشخص وانما بھية الحري�ري 
ك��رم��ز وك��م��ش��روع رف��ي��ق ال��ح��ري��ري اي 
مش��روع االع��ت��دال واالن��ف��ت��اح ومس��ي��رة 
ومشاريع التنمية في المدينة، بھية ال�ح�ري�ري 
ب��م��ش��روع��ھ��ا ال��وط��ن��ي ول��ي��س ب��م��وق��ع��ھ��ا 

 ."االنتخابي
عندھا وانطالقا م�ن إي�م�ان�ي ب�ھ�ذا : " وتابعت

المش�روع وألن ل�دي ث�ق�ة ك�ب�ي�رة ب�ال�ن�اس، 
ق��ررت ان أخ��وض ھ��ذه االن��ت��خ��اب��ات ان��ا 
والناس، فتوجھنا الى مرشحين مستقل�ي�ن ف�ي 
ج��زي��ن ل��ك��ن م��ورس��ت ض��غ��وط��ات ع��ل��ى 
بعضھم، فاست�ج�اب ب�ع�ض�ھ�م ل�أل�س�ف ل�ك�ن 
المرشحين اآلخرين لم يس�ت�ج�ي�ب�وا ألي ن�وع 
من الضغوط ووضعوا ي�دھ�م ب�ي�دن�ا ب�الئ�ح�ة 

، كرامة " التكامل والكرامة" اطلقنا عليھا اسم 
ألج�ل ( صيدا وكرامة جزين، وكرامة صي�دا 

، وم�ن ) ألجل ج�زي�ن( وكرامة جزين )  صيدا
اجل ان نكون متكاملين أكثر عل�ى أال ي�ذوب 
أحد في اآلخر، فالتكام�ل ام�ر ط�ب�ي�ع�ي ب�ي�ن 
صيدا وجزين وھناك شيء تاريخي مش�ت�رك 
مع المنطقة ربما ج�اء االج�ت�ي�اح واالح�ت�الل 
والحرب وفصلت بين ال�م�ن�ط�ق�ت�ي�ن لس�ن�وات 

لك�ن ك�ن�ا ن�ح�ن اول م�ن اق�ام جس�ر .  طويلة
عبور بين صيدا وجزين اسم�ھ�ا ك�ف�رف�ال�وس 
التي ھي المشروع الحلم للرئي�س ال�ح�ري�ري 
الذي اراد به ان يقرب المسافات ب�ي�ن ص�ي�دا 

 ."وجزين وكل ابناء الوطن
ان الرد على ھذا ال�ح�ص�ار ال�ذي : " وأردفت

يتعرض له مشروع ونھج رف�ي�ق ال�ح�ري�ري 
في صيدا يكون بكثافة المشاركة ف�ي ع�م�ل�ي�ة 
االنتخاب، ونأمل أن ت�م�ر االن�ت�خ�اب�ات دون 

تشنجات، ونحن لدينا ث�ق�ة ك�ب�ي�رة ب�األج�ھ�زة 
األمنية والع�س�ك�ري�ة وال ن�خ�اف س�وى رب 

ليس لدينا اع�داء س�وى اس�رائ�ي�ل، .  العالمين
لدينا خصومات بالسياسة وھذا امر طب�ي�ع�ي، 
وعندي ثقة بوعي الناس لكن التحدي بالنسب�ة 
لنا ھو المشاركة، وكل صوت في ص�ي�دا ل�ه 
اھمية وك�ل ص�وت ف�ي ج�زي�ن ل�ه أھ�م�ي�ة، 

 ."فصوتكم يؤثر ويغير في نفس الوقت
سنبقى متمسكين بوحدة ھ�ذا ال�ب�ل�د : " وختمت

وعيشه الواحد ضمن التنوع وبدوره الرسالي 
ال الفئوي وال الطائفي وال المذھبي وسنستمر 
معكم، وبقيادة سعد رف�ي�ق ال�ح�ري�ري، ع�ل�ى 
خ��ط��ى ال��رئ��ي��س الش��ھ��ي��د م��ن أج��ل ل��ب��ن��ان 

 ."واإلنسان في لبنان
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أعلن تيمور جنبالط في احت���ال 
حاشد في قصر األمير أمين ف�ي 

" الئحة المصالحة" بيت الدين، 
في دائرة الشوف عاليه، اضافة 
إلى مرشحي ال�ح�زب ال�ت�ق�دم�ي 
اإلش��ت��راك��ي ف��ي دوائ��ر راش��ي��ا 
 .البقاع الغربي وبيروت وبعبدا

أشكر لكم : " وألقى كلمة قال فيھا
حض��ورك��م ج��م��ي��ع��ا إلع��الن 
الالئحة، في المكان ن�ف�س�ه ال�ذي 
شھد أولى خطوات ال�م�ص�ال�ح�ة 

من ھن�ا ك�ان�ت . ١٩٨٩في العام 
اإلن��ط��الق��ة ال��ت��ي ت��ك��رس��ت ب��زي��ارة غ��ب��ط��ة 
البطريرك صفير إلى الجبل، وبع�دھ�ا زي�ارة 
غبطة البطري�رك ال�راع�ي، وأوج�ه ال�ت�ح�ي�ة 
 ."ألبناء الجبل الذين آمنوا بالتسامح والغفران

أخ��ي��را وص��ل��ن��ا ب��ع��د ك��ث��ي��ر م��ن : " أض��اف
اإلتصاالت الى ھذه الالئحة االنتخاب�ي�ة ال�ت�ي 
تشبه الجبل ولبنان، بتنوعه وثق�اف�ت�ه ال�ق�ائ�م�ة 
على القبول باآلخر، وكنا نتمنى لو استط�ع�ن�ا 
ان نضم كل األحزاب والشخصيات السياسية 
التي شاركت بالمصالحة، لكن بع�ض ال�ق�وى 
كان لدي�ھ�ا اع�ت�ب�ارات إن�ت�خ�اب�ي�ة وس�ي�اس�ي�ة 

 ."أخرى
يس��رن��ي ان ن��ك��ون ال��ي��وم ف��ي ھ��ذا : " وت��اب��ع

التحالف الواسع، مع شركاء المصالح�ة، م�ن 
القوات اللبنانية عبر األست�اذ ج�ورج ع�دوان 
واألستاذ أنيس نصار، إلى ت�ي�ار ال�م�س�ت�ق�ب�ل 
عبر الدكتور محمد الحجار والدكتور غطاس 
خوري، إلى األستاذ الصديق ناجي البستاني، 
ومرشحي الحزب التقدمي االشتراكي واللقاء 
الديموقراطي األستاذ مروان حماده والرف�ي�ق 
بالل عبدهللا واألستاذ نعمة طعمة في من�ط�ق�ة 
الشوف، وكذلك ع�ب�ر األس�ت�اذ ھ�ن�ري ح�ل�و 

واألس��ت��اذ راج��ي الس��ع��د 
والرفيق أكرم شھي�ب ف�ي 

ك��ذل��ك .  م��ن��ط��ق��ة ع��ال��ي��ه
يسرني أن أع�ل�ن أس�م�اء 
مرشحي الحزب الت�ق�دم�ي 
االش��ت��راك��ي ف��ي ب��اق��ي 

ال�رف�ي�ق ھ�ادي :  المن�اط�ق
أبو ال�ح�س�ن ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
بع�ب�دا، واألس�ت�اذ ف�ي�ص�ل 
الص���اي���غ ف���ي ب���ي���روت، 
والرفيق وائل ابو ف�اع�ور 
واألستاذ انطوان سعد ف�ي 

وي�ھ�م�ن�ي ان .  منطقة البقاع الغرب�ي وراش�ي�ا
أذكر بدعمنا لألستاذ أنور الخليل في م�ن�ط�ق�ة 
حاصبيا كمرشح الشراكة بيننا وبين الصدي�ق 

 ."الرئيس نبيه بري
كلمة الشكر األخيرة ف�ي ھ�ذا ال�ل�ق�اء : " وختم

للنواب غازي العريضي وأيمن شقير وإي�ل�ي 
عون وعالء ترو وفؤاد السعد، الذين رافقون�ا 
في ھذه المسيرة الط�وي�ل�ة، والش�ك�ر ال�ك�ب�ي�ر 
للوالد الذي قدم تضحيات كب�ي�رة ع�ل�ى م�دى 
أربعين سنة في أصعب الظروف، وس�ي�ب�ق�ى 

  ."المرجع

ف�ي دائ�رة ب�ع�ل�ب�ك ال�ھ�رم�ل، "  الك�رام�ة واإلن�م�اء" أعلن النائب السابق يحيى شمص الئحة 
انطوان حبشي، بكر الحجيري، حسين ص�ل�ح، خض�ر ط�ل�ي�س، :  برئاسته وتضم المرشحين

رفعت المصري، العميد سليم كالس، غالب ياغي، محمد حمية، محمد الحاج سليمان، وذلك 
 .ف���ي ب���ل���دة إي���ع���ات"  ك���ون���ت���ري ك���ل���وب" خ���الل اح���ت���ف���ال أق���ي���م ف���ي م���ن���ت���ج���ع 

نحن كلنا لبنانيون، نحن لبنانيين مسلم�ي�ن ول�ب�ن�ان�ي�ي�ن مس�ي�ح�ي�ي�ن، ون�ت�ذك�ر : " وقال شمص
األحداث الماضية، التي نتمنى أال تعود، كانت خاللھا بعلبك الھرمل النموذج الوطن�ي، إل�ى 
أين يريدوننا أن نذھب؟ ھذا وطننا لبنان وھذه أرضنا وبالدنا، وأوالدنا سيتعلمون ويعيشون 
 ."ھنا، وال�م�ط�ل�وب ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى م�ن�ط�ق�ت�ن�ا وت�ق�ال�ي�دن�ا وع�الق�ت�ن�ا م�ع ب�ع�ض�ن�ا ال�ب�ع�ض

نحن قدمنا الغالي والنفيس، وأرواح شھدائنا ضد العدو الصھيوني، ضد كل ت�ع�د : " وأضاف
على مناطقنا من الجماعات التي كانت تحاول تخريب بلدنا، وال نقبل أن يتم كل يوم إج�راء 

نحن أساس المقاومة، جدودنا وأھلنا أول من قاوم العث�م�ان�ي�ي�ن وال�ف�رنس�ي�ي�ن، .  فحص دم لنا
 ."ن���ح���ن أس���اس ال���م���ق���اوم���ة، وب���ت���ك���ات���ف���ن���ا ي���دا ب���ي���د ن���ب���ن���ي وط���ن���ن���ا ل���ب���ن���ان

إن برنامج الئحتنا، الئحة الكرامة واالنماء، يتضمن باإلضافة الى المطالب الع�ام�ة : " وتابع
لتأمين وتعزيز الخدمات الحياتية من ماء وك�ھ�رب�اء وص�ح�ة وت�ع�ل�ي�م وض�م�ان ش�ي�خ�وخ�ة 

بسط سلطة الدولة بكل مؤسسات�ھ�ا وض�ب�ط :  ومحاربة الھدر والفساد، النقاط األساسية االتية
األوضاع األمنية ومحاسبة كل تجاوز من األجھزة الم�ع�ن�ي�ة، إق�رار تش�ري�ع م�الئ�م ل�ل�ف�رز 

س�ھ�م ب�م�ا  ٢٤٠٠والضم وتخفيض كلفة التسجيالت العقارية لتثبيت الملكية العقارية بس�ن�د 
يتيح إطالق عجلة االقتصاد المحلي بتسھيل عمليات التمويل والقروض المصرفية بالتعاون 
مع الكتل النيابية المتجاوبة، استحداث وانشاء مجلس انماء منط�ق�ة ب�ع�ل�ب�ك ال�ھ�رم�ل ب�ب�ن�ي�ة 
وصالحية واھداف مماثلة لمجلس الجنوب وتخصيص ميزانية سنوية كافية لتط�وي�ر ال�ب�ن�ى 
التحتية والمشاريع التنموية للنھضة بالمنطقة وتوفير فرص عمل ألب�ن�ائ�ھ�ا،، إق�رار ق�ان�ون 
العفو العام المدروس المتوازن، استكمال بن�اء ال�م�ؤس�س�ات وال�دوائ�ر ال�رس�م�ي�ة ف�ي إط�ار 
المحافظة، بحث وتقديم قوانين لتنظيم الزراعات الممنوعة لالستخدامات الطبية عل�ى م�ث�ال 
زراعة التبغ، تنفيذ مشروع سد العاصي واستعادة موازنته المقرة، تعزيز الشفافية في عم�ل 
البلديات وتفعيل دور األجھزة الرقابية، حماية البيئة وحل مشكلة النفايات والتلوث، ت�ع�زي�ز 
التعليم الرسمي وأوضاع جھازه التربوي وتعزيز المستشفيات الحكوم�ي�ة وإق�رار الض�م�ان 

  ."الصحي الشامل
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غطى ك�الم ال�ب�ط�ري�رك 
الماروني الكاردينال مار 
بشارة بط�رس ال�راع�ي، 
. ع��ل��ى ك��ل ك��الم آخ��ر

ارت���ف���ع ف���وق ن���ف���ي���ر 
ال��م��ن��افس��ات اإلن��ت��خ��اب��ي��ة 
. وم��ع��ارك��ھ��ا ول��وائ��ح��ھ��ا

، ھ�ذا واق�ع " البلد مفلس" 
التوصيف لرئيس .  الحال

الجمھورية ميشال ع�ون 
واإلعالن من البطري�رك 
الذي قال األمور ببساطة 
ليتحمل الجميع مسؤوليته 

  .في بلدنا الذي يتجه نحو الخطر
الكالم عن اإلفالس ليس بعده كالم، وإن كان الراعي أكد أن ما يقوم به رئيس الجمھوري�ة 

عزز الثقة الدولية بلبنان الذي على رغم صغره، فإنه "والحكومة والمؤسسات الدستورية، 
ً ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن ال�ى " عنصر استقرار في المنطقة ونقطة لقاء، ويجب ان يبقى كذلك ، داع�ي�ا

ً ال�ى ان  العمل لتوفير االستقرار السياسي واالم�ن�ي واالج�ت�م�اع�ي واالق�ت�ص�ادي، والف�ت�ا
ل�ك�ن ان .  الرئيس عون يحمل ھماً كبيراً لجھة النھوض بالوض�ع االق�ت�ص�ادي ف�ي ال�ب�الد

يقولھا البطريرك علناً، فھذا مؤشر الى ما تواجھه البالد من أخطار مالية واقتصادية، وق�د 
يستحيل اإلفالس واقعاً ما لم تكن ھناك نقلة نوعية في األداء السياسي واالصالح ومكافحة 
 .الفساد ووقف الھدر ومحاسبة من تسبب بجعل لبنان من الدول األكثر مديونية في العالم

جاء الكالم عن افالس البلد ليترك تداعيات سلبية، وإن كان البطريرك الراعي لم يفسر ما 
ً أيض�اً، ل�ك�ن  قصده الرئيس عون في ھذا الموضوع، فقد يكون البلد يعاني إفالساً سي�اس�ي�ا
مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أشارت إلى أن ال�ب�ط�ري�رك ط�رح م�وض�وع ال�م�دارس 
الخاصة والمشكالت التي تعانيھا، داعياً الى مساھمة الدولة بالتمويل أو المساعدة اج�ت�ن�اب�اً 
ً ف�ي ال�ج�ان�ب  لكارثة اجتماعية تطال المعلمين واألھل، فكان موقف الرئيس عون متحفظ�ا
الذي له عالقة بالتمويل من دون رفض المبدأ، ومن ھنا جاء الحديث ع�ن ال�ب�ل�د ال�م�ف�ل�س 
. الذي ال يستطيع اليوم تغطية الحاجات في ظل أوضاعه المتعثرة ع�ل�ى الص�ع�ي�د ال�م�ال�ي

ً ك�ب�ي�راً " وھذا ما يفسر وفق المصادر كالم البطريرك المكمل والذي ق�ال أن  ھ�ن�اك ھ�م�ا
فصحيح أن ھناك عطفا دول�ي�ا ع�ل�ى ل�ب�ن�ان، ودوالً ت�ري�د .  نحمله جميعا، ويحمله الرئيس

مساعدتنا، ولكن ھذه المساعدة ھي قروض، ولو كانت م�ي�س�رة، ودي�ون ع�ل�ى ل�ب�ن�ان ان 
وفي المقابل، الرئيس عون يتكلم دائما عن االقتصاد االنتاجي، خصوصا ان الفقر .  يحملھا

وفي ھذا الموضوع اوضح الراعي ان مجلس ال�وزراء س�ي�درس ".  يزداد والمشاكل تتفاقم
ما يعنينا ان تبقى المدرسة، وان يتمكن االھالي م�ن " المشكلة ولديه طروحات عدة لحلھا و

تعليم اوالدھم، ويحصل االساتذة على حقوقھم، من دون صرف احد منھ�م بس�ب�ب اغ�الق 
تصلنا الى بكركي رسائل م�ن م�دارس ع�دة تش�ت�ك�ي م�ن ع�دم .  بعض المدارس ألبوابھا

ذك�رت ذل�ك ام�ام .  نحن امام كارثة اجتماعية معيش�ي�ة.  تمكنھا من فتح ابوابھا العام المقبل
ل�ك�ن�ه ".  الرئيس، وعلينا ان نعرف كيف نحافظ على االھل، واالستاذ، والتلميذ، والمدرسة

 .قال إن للرئيس نظرته حول الموضوع
قال البطريرك نصف الكالم، ولم يشر إلى من يتسبب بإفالس البلد، ف�إذا ك�ان م�ن ي�ح�ك�م 

سنة ال يتحمل مس�ؤول�ي�ة م�ا آل�ت ال�ي�ه األوض�اع، ف�م�ن ال�م�س�ؤول؟ ت�ذك�ر  ٣٠البلد منذ 
المصادر بكالم للبطريرك قاله في لقاء للبطاركة واتحاد المؤسسات ال�ت�رب�وي�ة ف�ي األول 

أنه ال يحق للم�س�ؤول�ي�ن الس�ي�اس�ي�ي�ن ع�ن�دن�ا ال�ت�ذرع ب�أن " من شباط الماضي، وجاء فيه 
فھذه إدانة لھم، لكونھم يشھدون ھم أن�ف�س�ھ�م ع�ل�ى أن�ف�س�ھ�م، م�ؤك�دي�ن ".  الخزينة فارغة" 

كيف ف�ي .  مسؤوليتھم عن إفراغ الخزينة، وعجزھم في ممارسة الحكم وتدبير الشأن العام
إمكانھم أن يمألوا الخزينة من دون أية مكافحة للفساد المتنامي في الشكل الظاھر في ھدر 
مال الخزينة والسرقة والرشى وفرض الخوات والتلكؤ عن جمع الضرائب والمست�ح�ق�ات 
من جميع المواطنين؟ وكيف يمألون الخزينة من دون السعي الجدي، تخط�ي�ط�ا وت�ن�ف�ي�ذا، 
إلى إجراء النھوض االقتصادي في كل قطاعاته؟ وكيف يمألون الخزينة بمشاريع إنمائي�ة 
واقتصادية وصناعية تؤمن فرص عمل وإنتاج، فيما التشريع عتيق، والمعامالت اإلدارية 
مملة ومرھقة ماليا، والنافذون في المناطق يفرضون حص�ص�ھ�م ال�ال�ش�رع�ي�ة م�خ�ال�ف�ي�ن 
ً م�ع ال�دول  القانون والعدل ومعطلين األحكام القض�ائ�ي�ة؟ وك�ي�ف الس�ي�ر ب�ال�ب�الد ت�ع�اون�ا
الصديقة، من أجل أن يمألوا الخزينة، وھم فاقدو الثقة والتعاون في ما بين�ھ�م، ي�واص�ل�ون 
. يوماً بعد يوم خالفاتھم السياسية، الشخصية والحزبية والمذھب�ي�ة، وإس�اءات�ھ�م ال�م�ت�ب�ادل�ة

واألخ�ط�ر م�ن .  والكل على حساب الخير العام وسير المؤسسات، وقھر الش�ع�ب وإف�ق�اره
ليس ھكذا تبنى دولة ت�ح�ت�رم ن�ف�س�ھ�ا، .  ذلك شخصنة الدولة والمؤسسات والدين والمذھب

وليس ھكذا نس�ت�ع�د .  وتسعى إلى استعادة مكانھا ومكانتھا وسط األسرتين العربية والدولية
. إلجراء االنتخابات النيابية المنتظرة منذ س�ن�وات، وال ھ�ك�ذا يس�ت�ع�د ال�ط�ام�ح�ون إل�ي�ھ�ا

، وم�ت�ح�ل�ي�ا ب�ال�ق�ي�م " ال�ع�ج�ز" فليترشح كل من يحسب نفسه قادرا على الخروج م�ن ھ�ذا 
 .وليصوت الناخبون للقادرين األسخياء الفعالين المتجردين. األخالقية والوطنية

البطريرك كان صادقاً في نقل الصورة، وكالمه عن عج�ز ال�دول�ة م�ؤش�ر ل�م�ن ي�ت�ح�م�ل 
 !المسؤولية، ويؤكد اإلفالس السياسي الذي يأخذ البلد من خالل المحاصصة الى المجھول
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ال��ت��ي��ار " ، " ص��ار ب��ّدا" ، " ن��ح��م��ي ون��ب��ن��ي" 
ن��ب��ض " ، " أن��ا م��ش ل��وح��دي" ، " ال��ق��وي
عينة من الش�ع�ارات االن�ت�خ�اب�ي�ة "...  التغيير

التي رفعتھا األحزاب والتكتالت، ل�الن�ط�الق 
شعارات ُرف�ع�ت .  المقبل ٢٠١٨نحو برلمان 

في الحمالت االنتخابية والدعائ�ي�ة وت�ن�وع�ت 
بين القوى السياسية، ت�ط�رُح تس�اؤالٍت ع�دة 
. عن كيفية اختيار الشعار والمعايير المعتم�دة

ف�م�اذا .  وللمسألة بعدان؛ اجتم�اع�ي وإع�الن�ي
 يقول الخبراء؟

 ..."شعارت سليمة وفارغة"
نجحت القوى السياسية في اخت�ي�ار ش�ع�ارات 
سليمة في الشكل، فأتت مختص�رة، بس�ي�ط�ة، 
ال تتجاوز بضع كلمات رنانة تجذب الناخب، 

 "FP7" على حد وصف مدي�ر ع�ام ش�رك�ة
اإلعالن�ي�ة اي�م�ي�ل ع�ط�ا�، ال�ذي ش�رح ف�ي 

الشعار االنتخ�اب�ي ھ�و " أن "  النھار" حديث لـ
ب��م��ث��اب��ة ح��ج��ر ال��زاوي��ة خ��الل ال��م��ن��افس��ة 

فبواسطته ي�وج�ه ال�ح�زب رس�ال�ة .  االنتخابية
مباشرة إلى الناخب، يلخص من خاللھا فكره 
. وبرنامجه المطول في جملة بس�ي�ط�ة ج�اذب�ة

" الكلمة ال�م�ف�ت�اح" لذلك يبحث كل حزب عن 
أو نقطة التأثير في قاعدت�ه الش�ع�ب�ي�ة وي�ب�ن�ي 

 ."شعاره انطالقاً منھا
ت�خ�دم ال�م�رش�ح .  الشعارات سيف ذو حدي�ن"

. وقد تؤذيه، إن لم تُدَرس جيداً في المض�م�ون
وعليھا أن تُبِرز االھتمام بمش�اك�ل ال�م�واط�ن 
وتحقيق طموحاته، أو السعي إلى بناء الوطن 

وھنا ينتقد شعارات .  ، يقول عطا�" وتطويره
إم�ا " معظم القوى السياسية التي جاءت برأيه 

وإما بمضمون . فارغة بال أي مضمون ومبدأ
ال يَُصدَّق، فََعَك�َس�ت ب�ذل�ك وق�اح�ةً ص�ارخ�ة 
تجلت في أكثر من ش�ع�ار يُ�بَ�ِش�ر ب�م�ح�ارب�ة 

الفساد والتغي�ي�ر ع�ل�ى ي�د أح�زاب ت�ح�ك�م�ت 
ً  ٣٠بالسلطة على مدى  ً أن ف�ي .  ع�ام�ا ع�ل�م�ا

عالم اإلعالنات، وخصوصاً االنتخابية، على 
ً ف�ي  المرشح أن يعد بأمر يَُص�دَّق خص�وص�ا
عصر وسائل التواصل االج�ت�م�اع�ي، ح�ي�ث 
الضوء ُمَسلَّط على أكبر األمور وأص�غ�رھ�ا، 

  ."وال يفلح أحد في إخفاء شيء
وعن شكل الترويج للحمالت االنتخابية، انتقد 
عطا� غياب األحزاب التقليدية عن منص�ات 
مواقع التواصل االجتم�اع�ي ال�ت�ي أص�ب�ح�ت 

ف�ي .  تُعُد جزءاً من ط�رق ووس�ائ�ل اإلع�الن
ال�م�ج�ت�م�ع " مجموعات م�ا يس�م�ى " حين أن 
، استخدمت ت�ل�ك ال�م�ن�ص�ات بش�ك�ل " المدني

جيد، وبعضھا توجه إلى الن�اخ�ب�ي�ن ب�خ�ط�اب 
، ع��ل��ى ح��د " س��ي��اس��ي ال ش��ع��ارات ف��ارغ��ة

 .وصفه
  ...شد عصب لالنتماءات األولية

يرى الدكتور في علم االجتماع ملحم ش�اوول 
القوى الس�ي�اس�ي�ة ت�ع�ت�م�د ف�ي ح�م�الت�ھ�ا "أن 

االنتخابية على الشعارات الت�ي تش�ّد عص�ب 
الناخب لالنتماءات األساسية األولية كالعائلية 
والطائفية والمناطقية والعشائرية، وھ�ي م�ن 

وت�ھ�دف ب�ذل�ك إل�ى .  أسھل األمور في لب�ن�ان
تفادي الغوص في برنامج س�ي�اس�ي تُ�ح�اَس�ب 
ع��ل��ي��ه، ف��تُ��ب��ق��ي ش��ع��ارات��ھ��ا ض��م��ن إط��ار 

ي�ن�ت�ق�د ".  العموميات حيث تصعب محاسب�ت�ھ�ا
اس��ت��ھ��داف "  ال��ن��ھ��ار" ش��اوول ف��ي ح��دي��ث لـ��

األحزاب مناصريھا فقط وإث�ارة غ�رائ�زھ�م، 
من دون العمل ع�ل�ى إق�ن�اع م�ن ھ�م خ�ارج 
م��ح��ي��ط��ھ��ا، ك��م��ا ت��ف��رض ب��دي��ھ��ي��ات ال��ع��م��ل 

 .السياسي
تلجأ االحزاب إلى استعمال التناق�ض إلب�راز 

ويشرح ش�اوول .  مشروع الحزب أو المرّشح
عينة من الشعارات المطروحة في ال�م�ع�رك�ة 

الذي رفع�ه "  التيار القوي" فشعار .  االنتخابية
ف�ك�رة " ينبع برأيه من "  التيار الوطني الحر" 

، وتبعه " حرب التحرير" قديمة بدأت من أيام 
ھ��ذه ".  ال��ع��ھ��د ال��ق��وي" و"  ال��رئ��ي��س ال��ق��وي" 

الفكرة تنم عن ذھنية سياسية تعود إلى الق�رن 
التاسع عشر وأوئل القرن الع�ش�ري�ن، وي�ري�د 
التيار من خاللھا إظ�ھ�ار األح�زاب األخ�رى 

وم�ن "  القوات اللبن�ان�ي�ة" أما حزب ".  ضعيفة
اع�ت�م�د ع�ل�ى " ، فـ�" ص�ار ب�ّدا" خالل شع�ار 

الذھن�ي�ة اإلن�ق�اذي�ة، وي�ط�رح ن�ف�س�ه ك�م�ن�ق�ذ 
. ، على حد تفس�ي�ر ش�اوول" للمواطن اللبناني

م�ي�ري�ام "  الكتلة الشعب�ي�ة" في حين أن رئيسة 
سكاف، وبحس�ب رأي ش�اوول، أرادت م�ن 

أن "  ان�ا م�ش ل�وح�دي" خالل شعار حملت�ھ�ا 
ً م�ن تس�م�ي�ة " تقول  إن الشعب معھا ان�ط�الق�ا

، وجاء الشعار ك�رد " الكتلة الشعبية" كتلتھا بـ
على كل من يصفھا بالوحيدة من دون حلفاء، 

  ."فقالت أنا مش وحدي الشعب معي
ي�ل�ج�أ إل�ى "  ح�زب هللا" وعلى الرغم من أن 

مؤسسات ترويج إعالمي، ولديه خ�ب�راء ف�ي 
ھذا المجال ومراكز أبحاث وإحصاء، إال أن 

ض�ع�ي�ف "  نح�م�ي ون�ب�ن�ي" شعاره االنتخابي 
حم�الت " برأي شاوول، الذي يفسره على ان 

الحماية التي يخوضھا الحزب كحرب ت�م�وز 
تكلف الكثير من دمار وخراب، خاصة للبن�ى 

  ."وبالتالي تحتاج إلى حمالت بناء. التحتية
شعارات كثيرة، عدٌد كبير منھا تابع ألحزاب 

ج�ّرب�ون�ا " في السلطة، وكأنھا تقول للناخبي�ن 
  ."مرة أخرى

شعارات قد ت�ج�ذب ال�ن�اخ�ب إل�ى ص�ن�ادي�ق 
أي�ار ال�م�ق�ب�ل، ل�ك�ن م�ا ھ�و  ٦االقتراع في 

من أي حقيق�ة "  الفارغ" الحقيقي منھا وما ھو 
ووعد يضمره المرشحون؟ ال�والي�ة ال�م�ق�ب�ل�ة 

  .لمجلس النواب تجيب عن ھذا التساؤل
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مع اقت�راب الس�ادس م�ن أي�ار، ت�ب�رز أك�ث�ر 
فأكثر فوائد القانون الن�س�ب�ي ال�م�ف�ص�ل ع�ل�ى 
قياس أھل الس�ل�ط�ة ال�ذي�ن ات�ّم�وا واج�ب�ات�ھ�م 
الشرعي�ة ب�ع�ض�ھ�م ح�ي�ال ب�ع�ض، وي�ع�ّدون 
انفسھم للعودة الى التح�ك�م ب�رق�اب�ن�ا غ�ان�م�ي�ن 
مغتبطين ومعتمدين على ن�اخ�ب�ي�ن ي�ك�ف�ي ان 
يسمعوا الكليشيھات التي ال مكان ل�ت�ن�ف�ي�ذ أي 

  .حرف منھا على ارض الواقع ليلبّوا النداء
أي :  ليست مسألة إحباط، لكن الس�ؤال ي�ج�وز
 جديد تحمله الينا ھذه االنتخابات النيابية؟

قد يكمن ال�ج�واب ف�ي ال�ت�ق�س�ي�م�ات اإلداري�ة 
المفصلة عل�ى ال�ق�ي�اس، ل�ت�ف�رز ل�ك�ل ف�ري�ق 

طائفي ومذھبي حصته ن�ظ�ي�ف�ةً خ�الص�ة م�ن 
 .شوائب الخرق المحتمل

اما الوسيلة للوصول الى ھذا الھدف، ف�ك�ان�ت 
ضربة المعلّم الم�ت�م�ث�ل�ة ف�ي ف�رض ال�ل�وائ�ح 
شرطاً ملزماً للمرشحين، وذلك لقطع الطريق 
على أي مرشح مستقل وقادر على االخ�ت�راق 
بموجب القانون االكث�ري، م�ا ي�ع�ن�ي ت�دع�ي�م 

 .ال شيء غيرھا. محادل السلطة
فالنقمة الس�ائ�دة ح�ي�ال .  فعالً ھي ضربة معلّم

كل ھذا الفساد المستشري في مفاصل الدولة، 
ً م�ت�ف�رق�ة ل�خ�رق ل�وائ�ح  كانت تملك حظوظ�ا
السل�ط�ة ف�ي أك�ث�ر م�ن م�ك�ان وف�ق ال�ن�ظ�ام 
االكثري، ما يعطي أمالً بس�اب�ق�ة ق�د ت�ت�ع�زز 

لكن الشطارة على الطريق اللبن�ان�ي�ة .  وتتكرر
وقفت بالمرصاد وقوطبت على ن�ق�م�ة ال�ن�اس 
وسعت الى شل رغبتھم في تغيير نوعي ي�ب�دأ 
من مكان ما، ويھدد ال�م�ع�اي�ي�ر ال�ت�ي ت�ك�رس 
استمرارية القادة السياسيين الحاليين ان�ط�الق�اً 

 .من طوائفھم
فھؤالء القادة يعرفون جيداً خطر أي ت�غ�ي�ي�ر 
طفيف عليھم، ألن من شأنه تم�ھ�ي�د ال�ط�ري�ق 
. لما ھو أوسع وأشمل في ال�م�راح�ل ال�م�ق�ب�ل�ة

منطقھم يقضي بأن ال يص�ل�ح�وا وال ي�غ�يّ�روا 
وال يبنوا دولة فيھا دستور وقانون ومح�اس�ب�ة 
ومساءلة، ألن مثل ھذه الدولة تقود الى ق�ط�ع 

لذا كان ال بد من ق�ط�ع أع�ن�اق ك�ل .  ارزاقھم
ل�ذا ك�ان ال .  طموح من خارج محاصصاتھ�م

بد من القانون الحالي وم�ن م�ح�ادل ال�ل�وائ�ح 
التي يعجز عنھا َمن ھو خارج اصط�ف�اف�ات�ھ�م 

 .وأموالھم االنتخابية الوفيرة
لمزيد من الحرص على ضمان النتائج، ق�رر 
ك��ل عض��و م��ن أعض��اء ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
الطائفي المتحكم ب�ال�ل�ع�ب�ة الس�ي�اس�ي�ة، ان ال 
صوت يعلو فوق صوت استنھ�اض ال�غ�رائ�ز 
البشعة في المع�رك�ة االن�ت�خ�اب�ي�ة، وت�خ�وي�ف 
اللبنانيين بعضھم من بعض وتشجيعھ�م ع�ل�ى 
اعتبار أن حق الطائفة ينحص�ر ف�ي ت�ك�ري�س 
الزعيم الى االبد، ما يضمن ث�ب�ات ال�ت�رك�ي�ب�ة 
الحالية المنقّحة، وت�ق�اس�م الس�ل�ط�ة م�ن ب�اب 

 .الطائفة
لي�س م�ف�اج���ا ان رؤس�اء ال�ك�ت�ل االس�اس�ي�ة 
ي��ح��م��ل��ون س��الح ال��ذود ع��ن ال��ط��ائ��ف��ة، ع��ن 
ال��ج��م��اع��ة، ول��ي��س ع��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ن ب��اب 
المواطنة والحقوق والواجبات وفق ال�دس�ت�ور 

 .والقوانين
وھم يصّرون ع�ل�ى رف�ع ال�ن�ب�رة ل�ل�ق�ول ان 
الطائفة التي يمثلون�ھ�ا ويص�ادرون�ھ�ا ل�ي�س�ت 
حرفاً ناقصاً، وإن حائطھا ل�ي�س واط���اً، وال 

كلھم أق�وي�اء وق�وت�ھ�م ت�ع�دي .  يمكن تحجيمھا
ال��ى األع��ل��ى ي��ري��دون ال��ن��ھ��وض .  االخ��ري��ن

بالغرائز المت�ف�ل�ت�ة م�ن ال�م�ع�اي�ي�ر اإلنس�ان�ي�ة 
ول�ك�ن ض�د .  وبحقوق جماعاتھم، كما يدع�ون

بالت�أك�ي�د ال،  !ضد حلفائھم في السلطة؟!  من؟
فالھدف ھو االستمرار في القدرة على التقاسم 
والمحاصصات وبالوسائل السائدة منذ ات�ف�اق 

 .الطائف، وكأن ال شيء تغيّر
لعل أصدق تعبير إلدارة ال�ط�ب�ق�ة الس�ي�اس�ي�ة 
الحالية للحمالت االنتخابية يعكسه تعليق على 

ح�ج�م " ج�اء ف�ي�ه ان "  فايس ب�وك" صفحة الـ
التكاذب االنتخابي فاق حجم الدي�ن ال�ع�ام ف�ي 

 ."لبنان
 !!عجبي

تصنيف وحكم مسبق عل�ى .  بلطجة.  عنصرية
واالنكى ان اسھ�م الس�وق ح�ام�ي�ة .  المنافسين

وال أحد يقضي على شريكه اللدود، بل يعتم�د 
خطاباً يزيد من أسھم ھذا الشريك في صفوف 

 .جماعته
اما اللعبة الخبيثة التي استخدمتھا السلطة، فقد 
ب��ان��ت م��الم��ح��ھ��ا ف��ي ب��ع��ض ال��ت��رش��ي��ح��ات 
الملغومة والمدرجة عل�ى حس�اب م�ا اع�ت�ب�ر 
منافساً لھا، وھ�و ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي، ول�ع�ل 
االنسحابات التي شھدناھا قب�ل ان�ت�ھ�اء م�ھ�ل�ة 
تقديم اللوائح تشير الى الطعنات التي تع�رض 
لھا من حسب ان ال�م�ن�افس�ة م�م�ك�ن�ة بش�روط 
�ه  عادلة تتجاوز االنتقادات التي يمكن ان توجَّ

 .الى القانون االنتخابي
ولكن، وألن توصيف الوض�ع ال�ح�ال�ي ع�ل�ى 
فجاجته، ال يسع�ى ال�ى االح�ب�اط، ال ب�د م�ن 
العمل لتحقيق الخرق المطلوب من خالل ھذه 
االنتخابات حتى ال نبقى غنماً، ك�م�ا ي�ري�دون 
لنا ان نكون، وكما س�ن�ص�ي�ر اذا ع�ادت ھ�ذه 

 .الطبقة الحاكمة وبقوة تكريسية أفعل
فلنعمل بحيث تحمل ھذ االنتخابات ولو ال�ح�د 
األدنى المتاح من التجديد او محاولة الت�ج�دي�د 
التي يمكن البناء عل�ي�ھ�ا ل�ت�راك�م�ات ت�ت�ح�دى 
بفعالية أكبر المجلس األعلى الطائفي المتحكم 
 .بنھب المال العام من خالل التمثيل السياسي

 .كلھم يعني كلھم
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للسيّد حسين الحسيني أس�ب�اب�ه وم�ع���ي�ات�ه 
وھي، يجب أن تُحتَرم وت���� ف�ي .  وظروفه

االعتبار لدى إجراء أّي تحلي�� أو إب�داء أّي 
 .رأي

) ال��ھ��رم���  –ب��ع��ل��ب��� ( ف��ھ��و أدرى ب��م��ّ���ة  
وشعابھا، وفي مقدوره أن ينير الرأي العام، 

، و���و��اً ال��ي�ن ) أو بض�ف�اف�ه( بضفّتيه 
" ال�ح�ال�ة" يتمنّون أن ال ينسدل الستار على 

  .التي يمثّلھا في الحياة السياسية اللبنانية
. آذار ال�ج�اري ٢٥إنه صب�اح ال�ي�وم األح�د 

أضع نصب عينيَّ وتصّوراتي االفت�راض�ي�ة، 
مشھد السيّد حسين وراء مكتبه، وھو ع�اك�ٌف 
على تدبيج البيان الذي سيخرج به إلى ال�رأي 
ً ك�ّل ك�ل�م�ة ف�ي�ه،  العام، معلناً عزوفه، وازن�ا
ومفنّداً الحجج التي تملي عليه الموق�ف ال�ذي 
 .يحمله على االنسحاب من الحلبة االنتخابية

ً ل�ن�ف�س�ه  للسيّد حسين أن يفعل ما يراه من�اس�ب�ا
 .ولتاريخه ولإلرث الذي يتركه من بعده

 .فليؤثر ما يشاء
ل��م��ح��ي��ط��ون ب��ه ل��ن ي��ل��زم��وا الص��م��ت، ب��ل 
سيشھرون أمثلةً شعبي�ةً ت�ح�ّص�ن�ه م�ن ردود 
فعل الناس، ال�ذي�ن ال ب�ّد أن ي�خ�يّ�ب�ھ�م ق�رار 
االنسحاب ھذا، بعدما علّقوا آماالً كثيرة علي�ه 
في االلتحاق بركب الرافضين والمعت�رض�ي�ن 
والمستقلين والمدنيين، التائقين إل�ى ال�خ�روج 

م��ن ال��ع��ب��اءة، ب��ھ��دف إح��داث االخ��ت��راق��ات 
 .السميك" الثنائي"الموعودة في الجدار 
وأس��ت��درج ال��م��واق��ف .  إن��ي أص��ف ف��ح��س��ب

م�ا ح�دا : " والتصورات واالحتماالت، ومنھ�ا
، على قول المثل ال�ل�ب�ن�ان�ي، ال�ذي " محّل حدا

ً أن  ال��ج��م��رة م��ا ب��ت��ح��رق إالّ " ي��رّدد أيض��ا
يلّ�ي "، و"الحكي مش متل الشوفة"، و"محلّھا

 ."بياكل العصي مش متل يلّي بيعّدھا
، أن يروا ف�ي ھ�ذا " المتمّردين" لكن من حّق 

المشھد ما قد يجد السيّد حسين نفسه م�ح�َرج�اً 
فلب�ن�ان .  في إعطائه الحيّز التاريخي المستحقّ 

الديموقراطي، العلماني، المدني، الم�ش�ت�ھ�ى، 
ون�اس�ه ال�م�ص�اَدرة .  ھو الذي يأكل ال�ع�ص�يّ 

حقوقھم ورؤاھم وأحالمھم في ال�ت�غ�ي�ي�ر، ھ�م 
 .الذين يأكلون ھذه العصّي، ويرزحون تحتھا

ھذا كلّه، أف�ت�رض�ه وأتص�ّوره م�اث�الً أم�ام�ي 
ت�ك�اد "  الساح�ة" صباح اليوم األحد، فأرى أن 

تكون مشّرعة لسلط�ان األم�ر ال�واق�ع، ال�ذي 
ف�ي ال�دول�ة، "  حزب هللا" تقوده مطامع دويلة 

دولة ال�دس�ت�ور وال�ق�ان�ون وال�ح�ّق وال�ت�ن�وع 
كما أرى في اآلن ن�ف�س�ه، ك�ي�ف .  واالختالف

، وعل�ى " النسبي" يُعَمل على توظيف القانون 
تأليب المحادل، وھي نفسھا، منسوجة من كّل 
مصادرٍة واست�ع�ب�اٍد وج�ن�ٍس ول�وٍن وم�ذھ�ٍب 
وطائفٍة ومنط�ق�ة، الس�ت���ص�ال ك�ّل اح�ت�م�اٍل 
م��وض��وع��ّي ب��ال��ت��غ��ي��ي��ر وال��خ��رق، ف��ي ك��ّل 

 .المناطق اللبنانية، ومن دون استثناء

وإذا كان الس�يّ�د حس�ي�ن ي�واج�ه ف�ي دائ�رت�ه 
" ً ً بش�خ�ص�ي�ٍة " ثنائياً شيعيا مظفّراً، وم�ط�ّع�م�ا

، وف�ي " ال�ج�دار" أمنية لھا تاريخھا في تمتين 
اللبناني، فإن   -تشييد النظام األمني، السوري 

األجيال االعتراضية في لب�ن�ان، م�ن ج�ن�وب�ه 
وخصوصاً ( إلى شماله، ومن جبله إلى بقاعه 

، وصوالً إلى ب�ي�روت�ه، ) الھرمل  –في بعلبك 
ما يوازي "  الجدران"تواجه ھي األخرى من 

، وإن ب�أش�ك�اٍل ومس�ّم�ي�ات " الجدار الثنائ�ي" 
 .متنّوعة

وإن .  ھذه األجيال االعت�راض�ي�ة ل�ن ت�ت�خ�ل�ى
 .ُمنيت غالبية اعتراضاتھا بالفشل االنتخابي

أما نحن .  ھذه األجيال، مسؤوليتھا أن تقول ال
وكان ينب�غ�ي . فمسؤوليتنا أن ال نتركھا وحيدة

، أن ) مع كّل التق�دي�ر لش�خ�ص�كَ ( لَك، يا سيّد 
تكون سيّدنا، وموالنا، فتت�رك ف�ي�ھ�ا، وف�ي�ن�ا، 

 .األثر الطيّب
" إب�ل" يا سيّد حس�ي�ن، م�ا ھ�ك�ذا تُ�وَرد "  ال"

 .االعتراضيين والدولة المدنية
وإن يكن الثمن، ھ�و خس�ارت�ك االن�ت�خ�اب�ي�ة، 

 .المحتملة أو األكيدة
أخشى ما أخشاه، يا سيّ�دي، وي�ا م�والي، أن 
تكون أخ�ط�أَت، ب�ت�رك ال�م�دن�ي�ي�ن، ف�ي ھ�ذه 
اللحظة األخيرة، وبعد طول وع�ٍد، ب�ت�رك�ھ�م 
. عّزالً م�ن ص�اح�ب ف�ك�رة ال�دول�ة ال�م�دن�ي�ة

 .والھالة
  !ال، يا سيّد حسين
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 ١٤قررت الواليات المتحدة وك�ن�دا و
دولة من أعضاء االت�ح�اد ا�وروب�ي، 
االثنين، طرد دبلوماسيين روس، ف�ي 
إطار عمل منسق بين الدول الغربي�ة، 
للرد على قضية تسميم عميل روس�ي 
س��اب��ق واب��ن��ت��� ب��غ��از ا�عص��اب ف��ي 

 .بريطانيا
وتتھم دول غربية م�وس�ك�و ب�ال�وق�وف 
وراء الھجوم على سيرغي س�ك�ري�ب�ال 
وابنته يوليا بغ�از أعص�اب، يس�ت�خ�دم 
في أغراض عسكري�ة ي�ع�ود ل�ل�ح�ق�ب�ة 

 .آذار ٤السوفيتية، يوم 
وقال رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك 

اتخاذ المزيد من اإلجراءات ف�ي األي�ام " إن 
 ".واألسابيع المقبلة أمر غير مستبعد

وذكرت وزارة الخارجية األلمانية أن ألمانيا 
بعد " وأضافت . دبلوماسيين روس ٤طردت 

م�ا )  ب�إن�ج�ل�ت�را( ھجوم التسميم في سالزبري 
زالت روسيا غ�ي�ر م�ت�ع�اون�ة ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق 

 ".بالتحقيق
وقال مص�در .  دبلوماسيين ٤وطردت فرنسا 

دبلوماسي فرنسي إن الدبلوماسيين مطالب�ون 
 .بمغادرة البالد في غضون أسبوع

دبلوماس�ي�اً، ب�ي�ن�م�ا  ١٣كما طردت أوكرانيا 
طردت إستونيا الملحق العسكري ال�روس�ي، 

 .وطردت ھولندا اثنين من الدبلوماسيين
وكذلك أعلنت التفيا ولي�ت�وان�ي�ا وج�م�ھ�وري�ة 

كما أع�ل�ن�ت ك�ن�دا .  التشيك طرد دبلوماسيين
دبلوماسيين اتھمتھ�م ب�ت�ھ�دي�د أم�ن�ھ�ا  ٤طرد 
 .القومي

 ٦٠وأع��ل��ن��ت ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة ط��رد 

" ً وقال مسؤول في اإلدارة . روسيا" جاسوسا
ع��م��ي��الً م��خ��اب��رات��ي��اً "   ٤٨األم��ي��رك��ي��ة إن 

 ً في القنصلية الروسي�ة ف�ي س�ي�ات�ل "  معروفا
م�ن  ١٢و)  شمال غرب الواليات ال�م�ت�ح�دة( 

 ٧البعثة الروسية في األمم المتحدة أم�ھ�ل�وا 
 .أيام لمغادرة الواليات المتحدة

وأم�ر ال�رئ�ي�س األم�ي�رك�ي دون�ال�د ت�رام�ب 
ودع�ا ب�ي�ان .  يإغالق القنص�ل�ي�ة ف�ي س�ي�ات�ل

للبيت األبيض موسكو إلى تغيير موقفھا م�ن 
 .أجل تحسين العالقات بين البلدين

وأعلن االمين العام لحلف ش�م�ال االط�ل�س�ي 
ديبلوماسيين  ٧ينس ستولتنبرغ، أمس، طرد 

اخري�ن، ف�ي اط�ار  ٣روس ورفض اعتماد 
االجراءات الدولية ردا على تسميم ال�ع�م�ي�ل 
ال�روس�ي الس�اب�ق ف�ي ب�ري�ط�ان�ي�ا س�ي�رغ��ي 

 .سكريبال
وقال ستولتنبرغ خالل مؤتمر صح�اف�ي ف�ي 

لقد سحبت الي�وم : "مقر الحلف في بروكسيل
من اعضاء البعث�ة ال�روس�ي�ة ل�دى  ٧اعتماد 

وس�أرف�ض ايض��ا .  ح�ل�ف ش�م��ال االط�ل�س��ي

ھ�ذا " ، مضيفا " آخرين ٣طلب اعتماد 
االمر س�ي�وج�ه رس�ال�ة واض�ح�ة ال�ى 
روسيا بأن ھ�ن�اك ع�واق�ب لس�ل�وك�ھ�م 

  ."غير المقبول
 روسيا تتوعد

وف���ي ال���م���ق���اب���ل، ت���وع���دت وزارة 
الخارجية الروسية االثنين بالرد ع�ل�ى 
عمليات طرد الدبلوماسي�ي�ن، وذك�رت 

نعبر عن احتجاج�ن�ا " الوزارة في بيان 
الشديد للقرار الذي ات�خ�ذت�ه ع�دد م�ن 
دول االتحاد االوروبي وشم�ال ح�ل�ف 

واص�ف�ة "  االطلسي بطرد دبلوماسيين روس
وم�ت�وع�دة "  اس�ت�ف�زاز" تلك الخطوات بان�ھ�ا 

ل�ن ت�م�ر ..  ھذه الخطوة غ�ي�ر ال�ودي�ة " بأن 
 ".دون أثر، وسنرد عليھا

ونقلت وكالة اإلعالم الروسي�ة ل��ن�ب�اء ع�ن 
عضو في مجلس االتحاد الروس�ي ق�ول�ه إن 

ع�ل�ى األق�ل م�ن أف�راد  ٦٠موسكو ستطرد 
البعثة الدبلوماسية األميركية، ردا على قرار 

 .واشنطن طرد دبلوماسيين روس
 لندن تشيد

من جھتھا، اشادت المملكة المتح�دة االث�ن�ي�ن 
ع��ل��ى تس��م��ي��م "  ال��رد ال��دول��ي ال��رائ��ع" ب���

الجاسوس الروس�ي الس�اب�ق، وك�ت�ب وزي�ر 
الخارجية البريطاني بوريس ج�ونس�ون ف�ي 

ان الرد الرائع لحلفائنا يشكل اك�ب�ر " تغريدة 
عملية طرد لضباط است�خ�ب�ارات روس ف�ي 
" التاريخ وسيتيح الدفاع عن أمننا الم�ش�ت�رك

دول م��ن االت��ح��اد  ١٤وذل��ك ب��ع��د اع��الن 
االوروب��ي وال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة وك��ن��دا 

 .وأوكرانيا االثنين طرد دبلوماسيين روس

رأس خادم الحرمين الشري�ف�ي�ن ال�م�ل�� 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حف���� 
هللا ـ، الجل�س�ة، ال�ت�ي ع�ق�دھ�ا م�ج�ل�س 
الوزراء، ب�ع�د ظ�ھ�ر أم�س، ف�ي قص�ر 

 .اليمامة بمدينة الرياض
وثمن خادم الحرمين الشريف�ي�ن، ن�ج�اح  

وك��ف��اءة ق��درات ق��وات ال��دف��اع ال��ج��وي 
الملكي السعودي في اعتراض وت�دم�ي�ر 
الصواريخ البالستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من األراض�ي ال�ي�م�ن�ي�ة الس�ت�ھ�داف 
المناطق المدنية واآلھلة بالسكان في المملكة، م�ؤك�داً أن ھ�ذا ال�ع�دوان اإلج�رام�ي م�ن ق�ب�ل 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثب�ت اس�ت�م�رار ت�ورط ال�ن�ظ�ام اإلي�ران�ي ف�ي دع�م 

، وي�ب�ي�ن ال�دور ال�ت�دم�ي�ري ٢٢٣١و  ٢٢١٦الحوثيين في تحد واضح لقراري األمم المتحدة 
الذي تلعبه إيران في اليمن من خالل تھريب الصواريخ للميليشيات اإلرھ�اب�ي�ة الس�ت�خ�دام�ھ�ا 

 .ضد المدنيين في اليمن والمملكة
وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واس�ت�ن�ك�ارھ�ا الش�دي�دي�ن ل�ل�ت�ف�ج�ي�ر ال�ذي وق�ع ف�ي  

اإلسكندرية بجمھورية مصر العربية، ولالنفجار الذي وقع أمام فندق بالعاصم�ة الص�وم�ال�ي�ة 
مقديشو، والتفجير بسيارة مفخخة جنوب أفغانستان، وإطالق النار واحتجاز رھ�ائ�ن ب�م�دي�ن�ة 
تريب غرب فرنسا، وما نتج عن تلك األعمال اإلرھابية من وفيات وإصابات، وقدم المج�ل�س 
العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب مصر والصومال وأفغانست�ان وف�رنس�ا، 
والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجدداً مواقف الممل�ك�ة ال�رافض�ة ل�ك�ل أش�ك�ال وص�ور 
العنف واإلرھاب والتطرف، ووقوفھا وتضامنھا م�ع ال�دول الش�ق�ي�ق�ة والص�دي�ق�ة ض�د ھ�ذه 
األعمال، وتأييدھا لما تقوم به تلك الدول من جھود تجاه األعمال اإلرھابية ب�م�ا ي�دع�م أم�ن�ھ�ا 
واستقرارھا، كما أعرب المجلس عن العزاء والمواساة لروس�ي�ا االت�ح�ادي�ة ح�ك�وم�ة وش�ع�ب�اً 
ً ل�ل�م�ص�اب�ي�ن  ولذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، م�ت�م�ن�ي�ا

 .الشفاء العاجل
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اتھمت أبوظبي مق�ات�ل�ت�ي�ن ق�ط�ري�ت�ي�ن 
" بصورة خ�ط�ي�رة" االثنين باالقتراب 

من طائرتين مدنيتين مس�ج�ل�ت�ي�ن ف�ي 
االم��ارات ل��د� ع��ب��ورھ��م��ا أج��واء 
البحرين، في ثال�� ح�اد� م�ن ن�وع�� 

 .بين طائرات الدولتين الخليجيتين
ال��ھ��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ي��ران " وأع��ل��ن��ت 
االم��ارات��ي��ة ف��ي ب��ي��ان ع��ن "  ال��م��دن��ي

اقتراب مقاتلتين قطريتين ظھر ال�ي�وم " 
بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي ال�ذي ي�ق�ع ت�ح�ت 

 ."إدارة مملكة البحرين
إل�ى إج�راء م�ن�اورة ل�ت�ف�ادي االص�ط�دام " وأضافت ان ھذا األمر دفع بقائد إحدى الطائرتي�ن 

 ."عمال استفزازيا"، معتبرة ان الحادث يمثل "بالطائرتين المقاتلين القطريتين
وقطعت كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر عالقاتھا مع قطر في حزيران الف�ائ�ت 

 .بعدما اتھمتھا الدول االربع بدعم االرھاب والتقرب من ايران، وھو ما نفته الدوحة مرارا
واتخذت الدول االربع اجراءات عقابية بحق قطر في محاولة لتضييق الخناق عل�ي�ھ�ا ت�ج�اري�ا 

 .واقتصاديا، وبينھا منع الطائرات القطرية من دخول أجوائھا
. وانخرطت االمارات وقطر في سجال بشأن انتھاكات للمجال الجوي خالل االشھ�ر األخ�ي�رة

وسبق وان اتھمت االمارات مقاتالت قطرية باالقتراب من طائرات مدنية في اجواء البحري�ن 
 .في مناسبتين

واتھمت الدوحة من جھتھا المقاتالت اإلماراتية بانتھاك أجوائھا في كانون األول وفي الش�ھ�ر 
 .التالي حيث تقدمت بشكوى رسمية لدى األمم المتحدة
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التقى وزير الخارجية ال�ف�رنس�ي 
ال��رئ��ي��س  ج��ان اي��� ل��ودري��ان

ف�ي  الفلسطيني م�ح�م�ود ع�ب�اس
مقر السلطة الفلسطينية ف�ي رام 
هللا، على ان ي�ج�ري م�ب�اح���ات 
ايضا م�ع ن���ي�ر� ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي 

 .رياض المالكي
وك��ان ل��ودري��ان اط��ل��ع، خ��الل 
زيارته السرائيل، ع�ل�ى ال�ج�دار 
االسرائيلي الذي ي�ف�ص�ل ال�ق�دس 
عن الضف�ة ال�غ�رب�ي�ة ال�م�ح�ت�ل�ة، 

 .بوقوفه على تلة مطلة، بھدف التعرف على الوضع ميدانيا
ال��ق��دس " واس��ت��م��ع م��ن دان��ي��ل س��ي��دم��ان، م��دي��ر ال��م��ن��ظ��م��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة 

الناشطة من اجل السالم، الى ت�وض�ي�ح ع�ن مس�ار ال�ج�دار )  ترستريال جيروزاليم" ( الدنيوية
 .الذي يفصل القدس الشرقية المحتلة، ويفصل بينھا وبين سائر اراضي الضفة الغربية

فصل الجدار عشرات آالف الفلسطينيين التابعين إداريا لمدين�ة ال�ق�دس، وال�ت�ي ي�دف�ع�ون ل�ھ�ا 
 .، وباتوا محرومين من خدمات المدينة البلدية٢٠٠٢ضرائب، عن المدينة ابتداء من 

بداعي االحت�م�اء م�ن م�ھ�اج�م�ي�ن "  الجدار االمني" وباشرت سلطات اسرائيل تشييد ما تسميه 
 .كيلومترا ٧١٢ومن المقرر ان يبلغ طوله . آتين من الضفة الغربية المحتلة

والمكّون من جدران من االسمنت الم�س�ل�ح "  جدار الفصل العنصري" ويعتبر الفلسطينيون ان 
ل�ل�ف�ص�ل " امتار والسياجات اإلل�ك�ت�رون�ي�ة وال�خ�ن�ادق واالس�الك الش�ائ�ك�ة، رم�ز  ٩بارتفاع 
  .، وأحد الرموز األبشع لالحتالل"العنصري

 .والجدار الذي أنجز ثلثاه، يسّمم حياة الفلسطينيين، ويقيم وفقا للبعض حدودا جديدة واقعية
بالمئة في الض�ف�ة ال�غ�رب�ي�ة ال�م�ح�ت�ل�ة،  ٨٥وتقول االمم المتحدة ان مسار الجدار يوجد بنسبة 

 .بالمئة من االراضي الفلسطينية عن محيطھا ٩,٤ويعزل 
" معاليه ادومي�م" كذلك، اطلع لودريان من مكان آخر من التلة على قرية فلسطينية ومستوطنة 

 .الف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة ٤٠التي يعيش فيھا اكثر من 
واستھلھا ب�م�ح�ط�ة ف�ي .  وتخللت زيارته السرائيل لقاء مع الرئيس االسرائيلي رؤوفين رفلين

 .نصب تخليد المحرقة اليھودية في المانيا النازية
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إن إس�رائ�ي�ل س�رع�ت إج�راءات    قالت وزارة المالية ا�سرائيل�ي�ة

تصاريح البناء حتى يتسنى افتتاح مقر مؤقت للسفارة ا�م�ي�رك�ي�ة 
 .أيار كما ھو مقرر  بالقدس في

وخالف الرئيس األميركي دونالد ترامب القوى ال�ع�ال�م�ي�ة األخ�رى 
كانون األول باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ك�م�ا أع�ل�ن    في

 .اعتزامه نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس
أي�ار ف�ي ال�ذك�رى    ١٤وقالت إسرائيل إن الس�ف�ارة س�ت�ف�ت�ت�ح ي�وم 

وقال مسؤول أميركي إنھ�ا س�ت�ق�ام ف�ي م�وق�ع .  السبعين لقيام الدولة
 .يضم حاليا القسم القنصلي األميركي بالقدس

وقال وزير المالية اإلسرائيلي موشي كاخلون في بيان إنه س�ي�م�ك�ن 
بلدية القدس من تجاوز التصاريح ال�م�ط�ل�وب�ة ل�ب�ن�اء ج�دار وم�ن�ف�ذ 

 .خروج عند الموقع المؤقت للسفارة
لن ندع بيروقراطية ال داعي ل�ھ�ا ت�ع�ط�ل ن�ق�ل الس�ف�ارة " وأضاف 

 ."األميركية إلى القدس عاصمة إسرائيل األبدية
الس�رائ�ي�ل وھ�ي�ئ�ات    ھذه خطوة دب�ل�وم�اس�ي�ة اس�ت�رات�ي�ج�ي�ة" وقال 

التخطيط الخاضعة لي ستبذل كل ما في وس�ع�ھ�ا ل�ل�وف�اء ب�ال�ج�دول 
 ."الزمني المطلوب

دول�ة أع�ل�ن�ت خ�ط�ط�ا ل�ط�رد ض�ب�اط  ١٨اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن 
ل�عص�اب اس�ت�ھ�د�    على ضلوع موسكو المزعوم في ھجوم بغاز المخابرات الروس ردا

 .سابقا في انكلترا ھذا الشھر جاسوسا روسيا
ل�غ�از األعص�اب ذي  شخصا ربما ت�ع�رض�وا ١٣٠وأضافت ماي أمام البرلمان أن أكثر من 

العميل المزدوج سيرجي س�ك�ري�ب�ال واب�ن�ت�ه  االستخدامات العسكرية الذي استُخدم في تسميم
 .المتحدة يوليا في سالزبري المملكة

PM<<^é‰æ…<»<ÑçŠi<ˆÒ†Ú<Ø}]<Ðè†£]<^è^v•<°e<ğøË<
قت�ي�ال ف�ي م�رك�ز تس�و� ف�ي ك�ي�م�ي�روف�و  ٦٤طفال في الحريق الذي أوقع  ٤١قُتل 

" ري�ا ن�وف�وس�ت�ي" بسيبيريا في نھاية االسبوع الماض�ي، وف�ق م�ا أوردت وك�ال�ة 
  .لالنباء الروسية

ط�ف�ال  ٤١اس�م�اء " وقالت الوكالة نقال عن مصدر في ھيئات الطوارئ ال�م�ح�ل�ي�ة إن 
 ."مدرجة على الئحة الضحايا

 .قتيال لكنھا ليست نھائية ٦٤وتابعت الوكالة إن الحصيلة الرسمية بلغت أمس الثالثاء 
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين توجه أمس الى كيميروفو ووضع ب�اق�ة زھ�ور 

 .في موقع الحريق وزار ضحايا في المستشفيات
إھ�م�ال " وندد بوتين خالل اجتماع مع مسؤولين كبار محليين وعلى صع�ي�د ال�دول�ة ب��

 .بينما نسبت السلطات الحريق الى عدة انتھاكات لقواعد السالمة" إجرامي
وأشار المحققون والشھود خصوصا الى إغالق مخارج طوارئ بالمفتاح وغياب تام لصفارات االنذار من أجل ت�ن�ب�ي�ه ال�م�وج�ودي�ن ف�ي 

 .المركز التجاري باندالع الحريق
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ف�ي ث�ان�ي أي�ام ان�ت�خ�اب�ات ال�رئ�اس�ة  فتحت مراكز االقت�راع أب�واب�ھ�ا

والمتوقع أن يحقق فيھا الرئيس عبد الفتاح السيس�ي ف�وزاً  المصرية
  .سھالً 

ويواجه السيسي منافسا واحداً ھ�و م�وس�ى مص�ط�ف�ى م�وس�ى رئ�ي�س 
  .الذي أبدى في أكثر من مناسبة سابقة تأييده للسيسي حزب الغد

االنتخابات بأنھا تمثيلية بعد إبعاد مرشحين محتمل�ي�ن  ويصف منتقدون
 .المنافسة على االنتخابات أكثر جدية من

إل�ى  وتأمل السلطات المصرية في أن تسفر إتاحة التصويت لثالثة أيام
 .مشاركة مناسبة تبدي تأييدا للسيسي

لكن إجراءات التقشف التي اتخذھا في  ويحظى السيسي بدعم الكثيرين
 .األمني المحكم أفقده بعض الدعم السنوات القليلة الماضية والقمع

 .والشفافية وقالت الھيئة الوطنية لالنتخابات إن التصويت يتسم بالنزاھة
 .لالنتخابات وقال السيسي إنه كان يتمنى خوض عدد أكبر من المرشحين

  .المشاركون فيه إنھم يصوتون من أجل االستقرار وبدأ التصويت في االنتخابات داخل مصر أمس االثنين، ويقول
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ابتكر ع�ل�م�اء ب�ري�ط�ان�ي�ون ج�ھ�ازا 
لمسح المخ، يمكن ارتداؤه كخ�وذة، 
األمر الذي يسمح للمريض بالح�رك�ة بش�ك�ل 

 .طبيعي خالل الفحص
وكش��ف��ت االخ��ت��ب��ارات أن ال��ج��ھ��از خ��ف��ي��ف 
الوزن، وع�ال�ي ال�دق�ة، ويس�م�ح ل�ل�م�رض�ى 
بالتمدد واإليماء، بل وح�ت�ى اح�ت�س�اء الش�اي 
ولعب تنس ال�ط�اول�ة أث�ن�اء تس�ج�ي�ل أنش�ط�ة 
أم�خ��اخ��ھ�م ف��ي ك��ل واح��د ع��ل��ى األل��ف م��ن 
 .الثانية، بجھاز التصوير المغناطيسي الجديد

وأكد الباحثون أنھم يأملون أن يح�س�ن ج�ھ�از 
المسح الجديد جودة األبحاث والعالج بالنسبة 
للمرضى الذين ليس بوسعھم استخدام أجھ�زة 
التصوير المغناطيسي التقليدية المثبت�ة، م�ث�ل 
األطفال الذين يعانون من الص�رع وال�رض�ع 
أو المرضى الذين يعانون من أم�راض م�ث�ل 

 .الشلل الرعاش
وأوضح جاريث بارنز، وھو أستاذ في مركز 
ويلكام تراست ألبحاث األعص�اب ال�ب�ش�ري�ة 

يمكن أن ي�ح�دث ھ�ذا " في جامعة كلية لندن، 
ثورة في مجال تصوير المخ وتحقيق نقلة في 
المسائل العلمية واإلك�ل�ي�ن�ي�ك�ي�ة ال�ت�ي ي�م�ك�ن 
التع�ام�ل م�ع�ھ�ا ع�ن ط�ري�ق تص�وي�ر ال�م�خ 

 ".البشري
وأعلن فريق ال�ب�ح�ث أن أج�ھ�زة ال�ت�ص�وي�ر 
المغناطيسي الحالية ثقيلة إذ يصل وزنھا إل�ى 

وذلك يرجع ألسباب م�ن�ھ�ا " نحو نصف طن، 
أن أجھزة االستشعار ال�ت�ي تس�ت�خ�دم ل�ق�ي�اس 
المجال المغناطيسي للمخ ينبغي أن تحفظ ف�ي 
مكان بارد للغاية تصل درج�ة ال�ح�رارة ف�ي�ه 

 ".تحت الصفر ٢٦٩إلى 
ويواجه الباحثون صعوبات عندما ال يستطيع 
المرضى البقاء، بال حركة مث�ل األط�ف�ال أو 
المرضى الذين يعانون من اض�ط�راب�ات ف�ي 
الحركة ألن أية حركة حتى لو كانت لخم�س�ة 
مليمترات تف�س�د ال�ف�ح�ص، ل�ك�ن ف�ي ج�ھ�از 
المسح الجديد فقد استطاع الباحث�ون ال�ت�غ�ل�ب 
على ھذه المشاكل باستخدام م�ج�س�ات ك�م�ي�ة 
خفيفة الوزن تعمل في درجة حرارة ال�غ�رف�ة 
ويمكن وضعھا مب�اش�رة ع�ل�ى ف�روة ال�رأس 

مما ي�زي�د ك�م�ي�ة اإلش�ارات ال�ت�ي يس�ت�ط�ي�ع 
 .الباحثون رصدھا

وأشار مات بروكس الذي عمل م�ع ال�ف�ري�ق 
البحثي، وصنع النموذج األولي ل�ل�ج�ھ�از ف�ي 
جامعة نوتنغھام، إلى أنه بجانب التغلب ع�ل�ى 
تحدي عدم قدرة بعض المرضى على ال�ب�ق�اء 
دون حراك، فإن الجھاز الذي يمك�ن ارت�دا�ه 
يوفر إمكانات ج�دي�دة ل�ق�ي�اس أنش�ط�ة ال�م�خ 
خ��الل ال��ق��ي��ام ب��م��ھ��ام أو أث��ن��اء ال��ت��ف��اع��الت 

 .االجتماعية
يتمتع ھذا الجھاز ب�إم�ك�ان�ات ت�ع�ي�ن�ن�ا " وتابع 

ليس فقط على فھم وظ�ائ�ف ال�م�خ ب�ل وف�ھ�م 
عدد م�ن األم�راض ال�ع�ص�ب�ي�ة واألم�راض 

  ".االنتكاسية العصبية واألمراض العقلية
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ھناك أطعمة بطبيعتھا تحمينا م�ن 
األمراض المت�ن�وع�ة، وال�ب�ط�اط�ا 
واحدة منھا فھي م�ن األط�ع�م�ة ال�خ�ارق�ة 
التي تمتلك قدرات كب�ي�رة ع�ل�ى م�ع�ال�ج�ة 
األمراض ال س�ي�م�ا الس�رط�ان والس�ك�ري 

 .والقلب والكبد
 :البطاطا كعالج ألمراض عديدة

كتب الكثير م�ن ال�خ�ب�راء ال�ب�ارزي�ن ع�ن 
 .الخصائص العالجية لعصير البطاطا

يعتقد العلماء أن عصير البطاطا دواء طبيعي لمعالجة الت�ھ�اب�ات األم�ع�اء ال�ت�ي ھ�ي أح�د 
 .األمراض الشائعة في العصر الحديث

ينصح العلماء بأخذ ملعقة كبيرة من عصير البطاطا على أن يُخف�ف ب�ال�ق�ل�ي�ل م�ن ال�م�اء، 
 .وذلك قبل نصف ساعة من وجبة الفطور، الغداء والعشاء

ملليتر من عصير البطاطا على معدة فارغة  ٥٠لمعالجة اإلثني عشر والمعدة يُنصح بأخذ 
 .ملليتر قبل الغداء والعشاء بساعة  ٥٠ومن ثم 

ويشير األطباء إلى أن عصير البطاطا فعال في تخفيض سكر الدم وفي مع�ال�ج�ة أم�راض 
 ).emphysema(الرئة حتى الخطر منھا 

ف�ق�د ت�م�ك�ن .  وتبين اليوم األبحاث العلمية أھمية عصير البطاط�ا ف�ي م�ع�ال�ج�ة الس�رط�ان
من عزل المادة الموجودة في البطاطا النيئة ) اليابان( البروفسور كاغمين من جامعة أكيتا 

وقد تم نشر نتائج ھ�ذا .  التي تبين مدى فعاليتھا في كبح نمو الخاليا السرطانية عند الفئران
 .البحث في المؤتمر العالمي لمحاربة السرطان الذي انعقد في اليابان

 :عصير البطاطا كجزء من عالج بروس الشھير للسرطان
اليوم اكتسبت البطاطا أھمية كأداة فعالة لمعالجة أمراض الكلى والكبد والقل�ب والس�ك�ري 

 .والروماتيزم
كما أن شرب عصير البطاطا أداة فعالة في تقوية الجھاز ال�م�ن�اع�ي وف�ي ال�ت�خ�ف�ي�ف م�ن 

 .أوجاع الرأس وآالم الحيض
إذا شعرت باإلرھاق والتعب، اشرب عصير البطاطا مع ال�ج�زر وال�ت�ف�اح م�رة ص�ب�اح�اً 

 .ومرة عشاًء وستستعيد نشاطك
 :فوائد عصير البطاطا 

 يعالج أمراض البشرة -يخفض السكري  -ينظف الجسم من السموم  -يقوي المناعة 
يحمي من أم�راض ال�ق�ل�ب   -يساعد في معالجة أمراض الكبد والكلى   -يحارب السرطان 

 والشرايين
 :تحضير عصير البطاطا

أوالً اغسل حب�ت�ي ب�ط�اط�ا ح�ج�م م�ت�وس�ط وأزل ال�ق�ش�رة .  تحضير عصير البطاطا سھل
 .والجزء المخضر منھا

 .ومن ثم قطّعھا إلى شرائح رفيعة وضعھا في الخفاق الكھربائي

 

ت��ق��ل م��دة ن��وم اإلنس��ان ال��ت��ي 
يحص�ل ع�ل�ي�ھ�ا ت�دري�ج�ي�ا م�� 
تقدمه في العمر، فھي ليست ذاتھا التي 
اعت�اد ال�ح�ص�ول ع�ل�ي�ھ�ا ع�ن�دم�ا ك�ان 
مراھقاً أو شاباً، ويعد النوم أمراً حيوي�اً 

 .مھماً للجسم
ساعات ن�وم  ٨إلى  ٧ويحتاج البالغ من 

يومياً، ويمكن أن يؤدي اضطراب النوم 
إلى تصاعد مخاطر جدية على الص�ح�ة 
الجسدية والعقلية، ولكن ھناك أمورا إذا 

فعلھا الشخص قبل ال�ن�وم ت�م�ن�ع�ه م�ن ذل�ك، 
 ".بولد سكاي"وھذه ھي بحسب تقرير موقع 

 تناول العشاء متأخراً 
إذا تناولت العشاء بعد العاشرة مساء فسيؤث�ر 
ذلك على نومك، وعل�ى ال�رغ�م م�ن أن�ه ف�ي 
بع�ض األح�ي�ان ال تس�ت�ط�ي�ع االل�ت�زام ب�ھ�ذا 
الموعد ألي سبب كان، إال انه من ال�م�ھ�م أن 

 .مساء ١٠تحاول تناول الطعام قبل 
وكما يؤثر األكل قبل ال�ن�وم م�ب�اش�رة، أيض�اً 
المعدة الفارغة تمنعك من النوم أح�ي�ان�ا ل�ھ�ذا 
األنسب أن تتناول الطعام قبل ذھابك للسري�ر 

 .ساعات ٤بـ
 تناول الحمضيات ليالً 

قد يُسبب أكل الحمضيات وخاصة ال�ب�رت�ق�ال 
والغريب فروت في الليل حرقة في ال�م�ع�دة، 
مما يجعل نومك مضطربا، لذا حاول ت�ج�ن�ب 

 .ذلك
 استعمال الجوال في السرير

مع تطور التك�ن�ول�وج�ي�ا أص�ب�ح�ت األج�ھ�زة 

الذكية تاُلزم اإلنسان في أغلب أوقاته، وحين 
يستخدم البعض ھاتفه قبل النوم مباشرة يضر 
ھذا التصرف بالصحة، فالضوء الذي يخ�رج 
م��ن ال��ج��وال ي��ؤث��ر ع��ل��ى إي��ق��اع الس��اع��ة 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ل��ل��ج��س��م، وھ��و ي��ح��ف��ز إن��ت��اج 
الھرمونات التي تعزز ال�ي�ق�ظ�ة، م�م�ا يش�ك�ل 

 .عائقا في عملية النوم
 ممارسة الرياضة قبل النوم

أظھرت الدراسات أن التمارين الرياضية ق�د 
تجعلك تغفو على الفور، ولكن إذا م�ارس�ت�ھ�ا 
قبل الذھاب إلى الفراش م�ب�اش�رة، ف�إن ذل�ك 
سيؤثر على نومك وسيحرمك من ال�ح�ص�ول 
على نوم ھانئ، لذا من األفضل فعل ذلك ف�ي 

 .الصباح
 الجدول اليومي غير المنتظم

ي��ؤدي ع��دم وج��ود ج��دول م��ن��ت��ظ��م ل��ي��وم��ك 
لتأخرك بالعمل، مما قد يس�اھ�م ف�ي ال�ت�أث�ي�ر 
على نومك، بس�ب�ب ع�دم وج�ود ن�م�ط واح�د 
لنومك، إن اإليقاع اليومي الخاص ب�ك يش�ب�ه 

س�اع�ت�ك ال�داخ�ل�ي��ة وال�ت��ي ي�م�ك��ن�ھ�ا أن 
تزعجك إذا كان ھن�اك ت�غ�ي�ي�ر ف�ي ھ�ذا 

 .النمط
 الملھيات

مشاھدة التلف�زي�ون أو اس�ت�خ�دام ج�ھ�از 
كمبيوتر عند النوم يشتت نش�اط ال�دم�ا� 

 .وبالتالي يمنعك من النوم
 متالزمة تململ الساق

تُعرف متالزمة تململ الساقين بال�رغ�ب�ة 
التي تجعلك تحرك ساقيك ع�ن�د ال�راح�ة 
أو النوم على السرير، يجد األشخاص ال�ذي�ن 
يع�ان�ون م�ن ھ�ذه ال�م�ت�الزم�ة ص�ع�وب�ة ف�ي 
الحصول على نوم سريع، وھي حالة ش�ائ�ع�ة 

 .بالمائة من األشخاص ١٠إلى  ٥تؤثر على 
 االغتسال بالماء البارد

يؤثر غسل وجھك بالماء البارد قب�ل ال�ذھ�اب 
للسرير على نومك، وذلك ألنه يحفز ال�ج�س�م 
ويطلق الطاقة ليبقيك مستيقظًا، ل�ذل�ك اغس�ل 

 .وجھك بالماء الفاتر قبل النوم
 القھوة

شرب القھوة قبل الت�وج�ه ل�ل�س�ري�ر م�ب�اش�رة 
يمكن أن يؤثر على نومك أيضا، حيث يع�م�ل 
الكافيين في القھوة كمنبه يزي�د م�ن ال�ي�ق�ظ�ة، 
مما قد يزعج نوم�ك، ل�ذل�ك ب�دال م�ن ش�رب 
 .القھوة، يمكنك تناول قطعة من الشوكوالته

يُذكر أن المواقع الطبية المختصة تُش�ي�ر إل�ى 
إل�ى  ٨أن عدد ساعات النوم الصحي ھي من 

ساعات، إال ف�ي ح�االت ن�ادرة ي�م�ك�ن أن  ٩
 .يكفيه وقت أقل من ذلك
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ً م��ن أق��دم  ي��ع��ت��ب��ر ال��ق��ل��ق��اس ن��وع��ا
ال��خ��ض��روات ال��ن��ش��وي��ة ال��ت��ي ي��ت��ّم 

ف�ال�ق�ل�ق�اس .  استخدام�ھ�ا ف�ي ال�ن�ظ�ام ال�غ�ذائ�ي
معروف بفوائده الصحية العديدة خصوصاً أنه 
يحتوي على الكثير من الفيتامين�ات وال�م�ع�ادن 

 B6و  Dو  Cاألساسية للجسم مثل الفيتامين 
 .ما يجعله بديالً ممتازاً عن البطاطا

 ما ھي فوائد القلقاس؟
 :تحسين صحة الجھاز الھضمي

ف�ال�ق�ل�ق�اس .  واحدة من أھم وظائف القلقاس في النظام الغذائي ھو دوره في عم�ل�ي�ة ال�ھ�ض�م
٪ م�ن  ٢٧حبة واحدة من القلقاس ت�ح�ت�وي ع�ل�ى ( يحتوي على كبيرة من األلياف الغذائية 

ف�األل�ي�اف .  ما يعّزز صحة الجھاز الھ�ض�م�ي)  احتياجات الجسم اليومية من األلياف الغذائية
تساعد على تنشيط حركة األمعاء وبالتالي منع اإلمساك واإللتھابات، إضافةً إلى ال�غ�ازات، 

 .إنتفاخ البطن التشنجات وحتى اإلسھال
 :الوقاية من السرطان

إن المستويات العال�ي�ة م�ن . يلعب القلقاس دوراً ھاماً في تنشيط مضادات األكسدة في الجسم
، ومختلف مضادات األكسدة الفينولية األخرى الموجودة في القلقاس تعّزز  A  ،Cالفيتامين 

ف�ال�ج�ذور ال�ح�ّرة .  نظام المناعة في الجسم وتساعد في القضاء على الجذور الحرة الخطيرة
ھي المنتجات الثانوية الخطيرة لعملية التمثيل الغذائي الخلوي التي ي�م�ك�ن أن ت�ت�س�ب�ب ف�ي 

،  Cryptoxanthinأّم�ا م�رّك�ب الـ� .  تحور الخاليا السليمة وتحولھا إلى خاليا سرطان�ي�ة
 .الموجود في القلقاس، فھو الذي يعمل على منع اإلصابة بسرطان الرئة وسرطان الفم

 :الوقاية من السكري
األلياف الغذائية يمكن أن تساعد أيضاً في تقليل فرص تطوير مرض السكري ألن�ھ�ا ت�ن�ظ�م 

من ھنا يُنصح لمرضى السكري من النوع ال�ث�ان�ي .  إطالق األنسولين والجلوكوز في الجسم
أن يدخلوا األطعمة الغنية باأللياف الغذائية مثل القلقاس ما يمنع حدوث طفرات خطيرة ف�ي 

 .السكر بالدم
 :تحسين النظر

بما أن القلقاس غنّي بمضادات األكسدة المختلفة، مثل البيتا كاروتين وال�ك�ري�ب�ت�وكس�ان�ث�ي�ن، 
فھذه المواد المضادة لألكسدة يمكن أن تساعد في ت�ح�س�ي�ن ال�ن�ظ�ر أيض�اً، م�ن خ�الل م�ن�ع 
 .الجذور الحرة من مھاجمة خاليا العيون والتسبب في الضمور البقعي أو إعتام عدسة العين

 :بعض النصائح عند تناول القلقاس
تجنّبوا تناول القلقاس خاماً وبدون طھي ذلك ألنه يحتوي على مواد ساّمة تض�ّر ب�ال�ج�س�م  -

 .والصحة
من األفضل أن تتناولوا القلقاس مسلوقاً أو مشوياً بالفرن مع م�ل�ع�ق�ة ص�غ�ي�رة م�ن زي�ت   -

 .الزيتون ذلك منعاً لتراكم الدھون وزيادة الوزن

  

ت��وص��ل ع��ل��م��اء م��ن أك��ادي��م��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الفنلندية إلى نتائج تثبت وجود صلة بين 
التدخين واألمراض ال�ن�ف�س�ي�ة وال�ع�ص�ب�ي�ة ع�ن�د 

 .اإلنسان
وخلص العلماء إل�ى ت�ل�ك ال�ن�ت�ائ�ج ب�ع�د دراس�ات 

آالف شخ�ص،  ٦استمرت ألعوام شملت أكثر من 
قاموا خاللھا بمراقبة الحالة الصحية لل�م�ش�ت�رك�ي�ن 
بالدراسة، وربطھا بالعادات الصحية السيئة ك�ق�ل�ة 

 .النوم والتدخين عند بعضھم
سجائر في ال�ي�وم ل�ع�دة  ١٠وبينت النتائج أن األشخاص الذين دخنوا 

س��ن��وات، ك��ان��وا أك��ث��ر ع��رض��ة م��ن 
غي�رھ�م ل���ص�اب�ة ب�أم�راض ن�ف�س�ي�ة 
خ��ط��ي��رة ك��ان��ف��ص��ام الش��خ��ص��ي��ة أو 

 .االنھيار العصبي
وأوضح القائ�م�ون ع�ل�ى ال�دراس�ة أن 
التسمم ال�م�س�ت�م�ر ال�ن�اج�م ع�ن دخ�ان 
السج�ائ�ر ي�ت�رك آث�ارا ك�ارث�ي�ة ع�ل�ى 
الجھاز ال�ع�ص�ب�ي وال�ق�ل�ب واألوع�ي�ة 
الدموية قد تغدو مستعصية، ورب�م�ا ي�ؤدي ال�ت�دخ�ي�ن إل�ى اإلص�اب�ة 

 .بالخرف وفقدان الذاكرة المؤقت
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، حكمة ظلت "قلة األكل تطيل العمر"

منذ وقت طويل ش�ائ�ع�ة ب�ي�ن ال�ن�اس 
حتى وصلت إلى حد ��ب�وت�ھ�ا ع�ل�م�ي�اً 
وطبياً، إذ كشفت دراسة طبية حدي�ث�ة 
أن تخفيض عدد السعرات ال�ح�راري�ة 
في الغذاء يساھم بشكل غي�ر م�ت�وق�� 

وت��أخ��ر ظ��ھ��ور ..  ف��ي إط��ال��ة ال��ع��م��ر
 .الشيخوخة

ووج��دت ال��دراس��ة، ال��ت��ي ش��م��ل��ت 
ً ق��ام��وا ب��ت��خ��ف��ي��ض ع��دد  أش��خ��اص��ا
السعرات الحرارية أقوى دل�ي�ل ح�ت�ى 
اآلن على أن مثل ھذا التقييد ال�غ�ذائ�ي 

يمكن أن يبطئ عملية األيض، الت�ي ت�ت�س�ب�ب 
 .بالتقدم في العمر

ً ان�ت�ھ�ج�وا م�ا  ٢٠٠وشملت الدراسة  شخص�ا
يعرف بالتقييد الغذائي لمدة ع�ام�ي�ن، وت�ب�ي�ن 

بعد انتھاء االخت�ب�ارات أن م�ع�دالت األي�ض 
انخفضت لديھم نتيجة إلنقاص الوزن بم�ع�دل 

 .كيلوغرامات ٩نحو 
ك��م��ا ان��خ��ف��ض ل��دي��ھ��م الض��غ��ط ال��ت��أكس��دي، 

المرتبط بأمراض الضغط والس�ك�ري 
وألزھايمر، وغ�ي�رھ�ا م�ن األم�راض 

 .المرتبطة بالتقدم في العمر
وخلص�ت ال�دراس�ة إل�ى أن ال�ح�م�ي�ة 
مقيدة السعرات الحرارية تحفز ع�م�ل 
الخاليا المسؤول�ة ع�ن األي�ض وع�ن 
الھرمونات وال�ج�ي�ن�ات، ال�ت�ي ت�ع�م�ل 
ج��م��ي��ع��ھ��ا ع��ل��ى ت��أخ��ي��ر ال��ع��الم��ات 

 .البيولوجية المرتبطة بالشيخوخة
ً ع�ل�ى ت�ج�رب�ة  وينكب الباحثون حالي�ا
تأثير تقييد السعرات الحرارية لبضعة 
أيام فقط كل ش�ھ�ر، وم�ا إذا س�ت�ك�ون 
نتيجته فعالة بنفس ف�ع�ال�ي�ة ت�ق�ي�ي�د الس�ع�رات 
الحرارية المستمر بعد أن ثبت أن الحيوان�ات 
قص�ي��رة ال��ع�م��ر وص��ل��ت إل��ى ن��ت�ائ��ج ت��أخ��ر 

  .الشيخوخة حتى بالحمية المتقطعة
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 :المقادير
ح�ب�ات ب�ط�اط�ا م�ق�ط�ع�ة  ٤كيس مجّمد بازيالء وجزر،  

مايونيز، ملعقة صغيرة ملح، ربع م�ل�ع�ق�ة  كوب مكعبات،
  .صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بقدونس للتزيين

 :طريقة التحضير
أض�ي�ف�ي ال�ج�زر  في قدر عل�ى ال�ن�ار ض�ع�ي ال�م�اء ث�م 

أض�ي�ف�ي .  دق�ائ�ق ١٠والبازالء ودعيھا ع�ل�ى ال�ن�ار م�دة 
تأكدي أال تس�ل�ق ( البطاطا ودعي الكل ينضج على النار، 

). البطاطا أكثر من الالزم كي تحافظ على شكلھ�ا س�ل�ي�م�ا
صفي الخضروات من المياه بعد النضج و دع�ي�ھ�ا ت�ب�رد 

اخ�ل�ط�ي ج�ي�دا و .  بالملح والفلفل والمايوني�ز تبلي .  تماما
برفق إلى أن ت�ت�ج�ان�س ال�م�ك�ون�ات وزي�ن�ي ب�ال�ب�ق�دون�س 

 .وقدميھا باردة
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 :المقادير
كوب لبن زبادي كامل الدسم، ثلثا كوب من الزيت، كوب 
وربع من السكر، بيضة واحدة، ملعقة ص�غ�ي�رة ف�ان�ي�ل�ي�ا، 
كوبان ونصف من الدقيق، ملعقت�ان ونص�ف ص�غ�ي�رت�ان 
بيكنغ ب�ودر، ث�الث�ة أرب�اع م�ل�ع�ق�ة ك�ب�ي�رة ب�ي�ك�رب�ون�ات 

  .الصودا، نصف ملعقة صغيرة ملح
 :طريقة التحضير

ث�م ادھ�ن�ي ق�ال�ب  ١٨٠سخني الفرن عند درجة ح�رارة 
اخلطي الزبادي والزيت والسكر وال�ب�ي�ض .  الكيك بالزبدة

أضيفي الدقيق والب�ي�ك�ن�ج ب�ودر وب�ي�ك�رب�ون�ات .  والفانيليا
صبي الخلي�ط .  الصودا والملح واضربيھا بالمضرب جيداً 

دق�ي�ق�ة،  ٦٠إلى  ٥٠في الصينية وأدخليه الفرن لمدة من 
 .١٥٠أو  ١٤٠لكن بعد تخفيض الحرارة إلى 
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ال تستسلم أمام أي تحدٍّ لتتمكن من تمري�ر مش�اري�ع�ك ألن 
ال تترك الشكوك تؤثر في ع�الق�ت�ك .  المقبل سيكون أفضل

  .بالشريك

 الثور
 ايار ٢٠ -نيسان  ٢١

 الحمل
 نيسان  ٢٠ -آذار  ٢١

 الجوزاء
 حزيران  ٢٠ -ايار  ٢١

أجواء العمل جيّدة وتساعدك في إنجاز األعمال المط�ل�وب�ة 
أم�ور بس��ي�ط��ة ق�د ت��ح�م��ل ال�ك��ث��ي�ر م��ن .  ب�ج��دارة ون��ج��اح

  .المتغيرات في ظروفك العاطفية

  السرطان
 تموز  ٢٠ -حزيران  ٢١

قد يخفف قرار إداري من اندفاعك في معالجة أمر أساسي 
تنشأ مشكلة بينك وبين الش�ري�ك بس�ب�ب ت�دخ�ل .  في عملك

  .أحد أفراد العائلة

 األسد
 آب   ٢١ -تموز  ٢١

 العذراء
 أيلول    ٢٢ -آب  ٢٢

أمامك مجاالت متعددة إذا كنت تسعى لتعزيز موقع�ك ف�ي 
حين تك�ون ال�ث�ق�ة م�ف�ق�ودة ب�ي�ن ال�ط�رف�ي�ن ت�ك�ون .  العمل

  .الخالفات العنوان اليومي لحياتھما

 الميزان
     ١ت ٢٢ -أيلول  ٢٣

. تبادر إلى اتخاذ قرارات مھمة تغير سير العمل ب�ال�ك�ام�ل
محاوالت الشريك للسيطرة عليك متواصلة لكنّك لن تكون 

  .مقتعناً بما يقّدمه من اقتراحات

. يوم استثنائي ومميز تزداد فيه شجاعة وثقة لتحقق النجاح
الوقت مناسب لترسيخ العالقة بالشريك فأنت محاط ب�ح�ب�ه 

  .من كل جانب

تعترضك أزمات طارئة ومزعجة في العمل تفرض عليك 
يضعك الشريك أمام قرار صعب نتيجة . المزيد من الوعي

  .لتصرفاتك غير الواعية

 الدلو
 شباط  ١٨ - ٢ك ٢٠

يؤدي أحد الزمالء دوراً حاسماً في تزكية وضعك المھن�ي 
ك�ث�رة ال�ت�ذّم�ر م�ن تص�رف�ات .  وتكون له ن�ت�ائ�ج إي�ج�اب�ي�ة

  .الشريك تؤّدي الى نفوره منك

 الحوت
 آذار  ٢٠ -شباط  ١٩

 العقرب
  ٢ت ٢٢ - ١ت ٢٣

 القوس
  ١ك ٢٠ - ٢ت ٢٣

يطرأ أمر مستجد يترك آثاراً إيجابية ع�ل�ى أج�واء ال�ع�م�ل 
إذا كنت ال تشعر بالراحة م�ع الش�ري�ك . والعالقة بالزمالء

  .فبادر فوراً إلى البحث عن األسباب

ً أّن ث�م�ة م�ن  عليك الحذر لئال تقع في الخط�أ وخص�وص�ا
ت��ع��ارض الش��ري��ك ف��ي ع��دة أم��ور ول��ك��ن .  ي��ت��رب��� ب��ك

  .يستحسن أال تدع ھذا الخالف يتفاقم

حاول معالجة الوضع سريعاً قبل تفاقم األمور واالصطدام 
يحتاج الشريك إلى مساعدتك ال تبخل عليه .  بحائط مسدود

  .في المحنة التي يمّر بھا
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 الجدي
  ٢ك ١٩ - ١ك ٢١
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ال تتسّرع في الحكم على ال�زم�الء وق�د ت�ج�د ن�ف�س�ك ف�ي  
ال�ھ�دوء ھ�و م�ن أب�رز .  مواجھة مع غير المعنيين ب�األم�ر
  .صفاتك وھذا يقّرب الحبيب منك

يرى المتشائ�م الص�ع�وب�ة ف�ي ك�ل :  قال ونستون تشرشل*  
 .فرصة، أما المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة

 
ت�ع�ل�م�ت أن الش�ج�اع�ة ل�ي�س�ت ھ�ى غ�ي�اب :  قال مانديال*  

الخوف، بل ھى ھزيمته، فالرجل الشجاع ليس الرجل الذى 
  .ال يشعر بالخوف، بل ھو الرجل الذى يھزم ھذا الخوف
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Join our page
Facebook@alakhbar.ca 

كان أحد العلماء ُملّماً ببعض اللغات األدبي�ة، 
ومتخّصًصا في فقه اللغة ولھجات�ھ�ا، ول�ك�ن�ه 

 !كان ذميم المنظر، كريه الوجه
: وذات مرة أراد الملك أن يالطفه، ف�ق�ال ل�ه

أين كنت يوم كان هللا ي�ق�ّس�م ال�ج�م�ال ب�ي�ن " 
 !؟"العباد

ك�ن�ت ذاھ�بً�ا وراء : " فأجابه ال�ع�ال�م ب�ب�داھ�ة
 !"الكمال

فأكرمه ال�م�ل�ك ب�ھ�داي�ا س�خ�ي�ة بس�ب�ب ھ�ذه 
 .اإلجابة الحكيمة
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آني ادسون 
 تايلور

أول شخص 
استطاع عبور 
شالالت نياجرا 
 في برميل

  ١٩٠١سنة  
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" أوب�و" تكشف شركة 
الصينية بعد أيام قلي�ل�ة 
ع��ن ھ��ات��ف��ھ��ا ال��ذك��ي 

رسمي�اً، "  F7"الجديد 
وخالل الفترة الماضي�ة 
ظھرت ب�ع�� الص�ور 
واإلعالنات الترويج�ي�ة 
للجھاز الجدي�د، ول�ك�ّن 
اآلن ھ��ن��اك تس��ري��ب 

 .يكشف عن التفاصيل الكاملة للھاتف المقبل
م��ع ش��اش��ة "  Oppo F7" إذ أنّ��ه م��ن ال��م��ق��ّرر أن ي��أت��ي ھ��ات��ف 

 "LCD  " ب�ي�ك�س�ل،  ٢٢٨٠×    ١٠٨٠بوص�ة ب�دق�ة  ٦.٢٣بقياس
" MediaTek" من "  P60ھيليو " وسيتم تشغيله بواسطة شريحة 

غ�ي�غ�اب�اي�ت م�ن ذاك�رة  ٦مع معالج ثماني النواة، جنبا إلى جن�ب 
 ".رام"الوصول العشوائي 

، فھي " السيلفي" وألّن الشركة تصف نفسھا بأنّھا خبيرة في صور 
ك�ام�ي�را "  F7" سترّكز على مزايا الكاميرا بشكل كبير، وس�ي�وف�ر 

مدعوم�ة ب�ت�ق�ن�ي�ات ال�ذك�اء االص�ط�ن�اع�ي،  ٢٥MPأمامية رائعة 
والعديد من المؤثرات التجميلية، وفي الجھة الخلفية يوجد ك�ام�ي�را 

 ".automatic scene recognition"مع  ١٦MPواحدة 
م�ل�ل�ي  ٣٤٠٠وتشمل المواصفات األخرى المؤّكدة بطارية س�ع�ة 

 أمبير في الساعة، باإلضافة إلى ميزة
"Face Unlock" . آذار إلطالق ھاتف  ٣١وحددت"R15".  

ر مجموعة م�ن ال�ع�ل�م�اء  طوَّ
سمكة إلكترونية ي�م�ك�ن�ھ�ا أن 
تسبح بشكل مستقل جنباً إل�ى 
جنب مع األسماك ال�ح�ق�ي�ق�ي�ة 
في المحيط، وأطلقوا ع�ل�ي�ھ�ا 

، وذلك ب�ھ�دف “ صوفي” اسم 
 .دراسة الحياة البحرية

وتحتوي السمكة، التي طورھا باحثون في مختبر علوم الكمبي�وت�ر 
والذكاء االصطناعي بمعھد ماساتشوس�ت�س ل�ل�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا، ع�ل�ى 
عدسة يمكنھا التقاط صور ومقاطع فيديو عال�ي�ة ال�دق�ة ل�ل�ك�ائ�ن�ات 

 .البحرية التي تراھا
وعلق روبرت كاتزشمان، الخبير في الحياة الب�ح�ري�ة، ع�ل�ى ھ�ذا 

ھذه أول سمكة آلية يمكنھا السباحة بدون قيود في جميع ” :  اإلنجاز
االتجاھات لفترات طويلة من الزمن، نحن متح�م�س�ون الس�ت�خ�دام 

 .“ھذه السمكة لالطالع على الحياة البحرية عن كثب
بتصميمھا الب�س�ي�� ووزن�ھ�ا ال�خ�ف�ي�ف، “  صوفي” وتتميز السمكة 

إضافة إلى أنھا تحتوي عل�ى ك�ام�ي�را واح�دة وم�ح�رك وب�ط�اري�ة 
 .ليثيوم مشابھة للبطارية التي تستخدم في الھواتف الذكية

بقدرتھا على السباحة ف�ي ج�م�ي�ع االت�ج�اھ�ات “ صوفي”كما تتسم 
كما لو كانت سمكة حقيقية، بيسر وسھولة بفضل نظامھا الح�رك�ي 

كما تساعد الزعانف المثبتة على الجانبي�ن، ع�ل�ى وص�ول .  المرن
 .السمكة إلى أعماق مختلفة تحت الماء

يشار الى أن السمكة اآللية خضعت الخت�ب�ار وح�ي�د ب�ال�ق�ر� م�ن 
 ٤٠قدماً لمدة  ٥٠سواحل فيجي، حيث سبحث على عمق أكثر من 

 .البريطانية“ ميرور أونالين”دقيقة، بحسب ما نقلت صحيفة 
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  سلط موقع
Malwarebytes Labs 

الضوء ع�ل�ى ج�ھ�از ي�ح�م�ل 
، وال���ذي GrayKey اس���م

ي���م����ك���ن����ه ف����ك تش����ف���ي����ر 
م��ا ي��ج��ع��ل  أي��ف��ون ھ��وات��ف

البيانات عرضة للقرصنة، إذ 
، على كابلين متص�ل ب�ھ�م�ا، Apple TV يحتوي الجھاز الذي يشبه

ويمكن توصيل ھاتفين به، وأثناء عملية االتصال ال�ت�ي ال تس�ت���ر� 
سوى بضع دقائق، يقوم الجھاز بتثبيت برنامج ذكي ي�م�ك�ن�ه ت�ج�اوز 

 .كلمة السر الخاصة بالھاتف الذكي
األميرك�ي، ب�ع�د م�رور ب�ع�ض ال�وق�ت  Gadgetsnow ووفقا لموقع

تعرض شاشة الجھاز كلمة المرور المطلوبة إللغاء قفل ھات�ف أي�ف�ون 
، أنه حتى Grayshift وفك تشفيره، إذ تدعي الشركة المطورة للجھاز

 .ھواتف أيفون المعطلة يمكن إلغاء قفلھا باستخدام الجھاز
 وبعد إلغاء قفل الجھاز، تنّزل المحتويات الكاملة لنظام الملفات بجھاز

GrayKey.  ما يتيح الوصول إلى الواجھة على شبكة اإلنترنت ع�ل�ى
 .جھاز كمبيوتر متصل، وتنزيلھا للتحليل

 الذي يعم�ل ب�ن�ظ�ام ال�ت�ش�غ�ي�ل iPhone X وأوضح التقرير أن جھاز
iOS 11.2.5  يمكن اختراقه باستخدام نفس ال�ج�ھ�از وال�ع�م�ل�ي�ات، إذ

يأتي الجھاز في نسختين، ويتطلب األول اتصاالً باإلنت�رن�ت وت�ك�ل�ف�ت�ه 
ألف دوالر، بينما ال يتطلب الجھاز الثاني الذي يص�ل س�ع�ره إل�ى  ١٥
 .ألف دوالر أي اتصال باإلنترنت ٣٠

وبعد انتشار ھذا التقرير حذفت على الفور، ومن المتوقع أن تق�وم أب�ل 
  .إذا لم يكن قبل ذلك iOS 12بإصالح الثغرات المتبقية بنظام التشغيل 
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ساعتكم الذكية قد تصبح طبيب 
قلبكم ال�ث�ان�ي ف�ي ال�م�س�ت�ق�ب�ل 
القريب، فقد اكتشف علماء في 

ب�والي�ة "  كال�ي�ف�ورن�ي�ا" جامعة 
سان فرانس�ي�س�ك�و األم�ي�رك�ي�ة 
وبعد سلسلة من الدراس�ات أّن 

جنباً إل�ى "  آبل ووتش" ساعة 
جنب م�ع ت�ط�ب�ي�ق م�ن ش�رك�ة 

 "Cardiogram Inc " ،
يمكنھما المساعدة في معرفة ما إذا كنتم تعانون من مشكلة في القلب أم ال، ولكّن ھذا يت�ّم 

 .فقط بدقة عندما يكون المستخدم مستلقياً خاصة على ظھره
الھندي، فقد استفادت الدراسة من ج�ھ�از اس�ت�ش�ع�ار درج�ة "  Phonearena"ووفقاً لموقع 

لمراقبة بيانات حالة القلب التي تس�ّم�ى "  آبل ووتش" الحرارة ومعدل ضربات القلب بساعة 
الرجفان األذيني، والتي تعّد نوعاً من عدم انتظام ضربات القلب، وال�ذي ي�م�ك�ن أن ي�ؤدي 

 .إلى جلطات الدم والسكتات الدماغية
ب�م�ا ف�ي "  آبل ووتش" مستخدم لساعة  ٦٦٨٠وتّم الوصول إلى البيانات التي تّم جمعھا من 

 Cardiogram" شخًصا يعانون من الّرجفان األذيني، عبر تط�ب�ي�ق م�ن ش�رك�ة  ٥٠ذلك 
Inc  " وھي الشركة التي قامت أيًضا بتمويل الدراسة، وبعد ذلك تّم تحليل الم�ع�ل�وم�ات م�ن

 .خالل شبكة التعلم اآللي، مما أدى إلى بعض االستنتاجات المثيرة لالھتمام
عند مقارنتھا ب�م�خ�طّ�ط�ات %  ٩٧بدقة "  الرجفان األذيني" ، بتشخيص " آبل ووتش" وقامت 

القلب المعروفة، عندما كان المريض مستلقياً وال يقوم بأي أنشطة ب�دن�ي�ة، وف�ي ح�ال ك�ان 
، وك�ان % ٧٢الشخص يتحرك أو يؤدي مھام يومية منتظمة، انخفض معدل ال�ك�ش�ف إل�ى 

سبب االختالف الشديد ھو زيادة معدل ض�رب�ات ال�ق�ل�ب ل�دى األش�خ�ا� أث�ن�اء نش�اط�ھ�م 
بتتبّع معدل ضربات القلب بشكل أقل ط�وال "  آبل ووتش" الجسدي، مّما أدى أيًضا إلى قيام 

  .اليوم
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" فريق الدفاع الكوكبي" يستعد علماء من 
بوكالة الفضاء األميركية ناسا، لنشر بح�� 
ثاٍن، يھدف إلى إيجاد طريقة لوقف كويكب 
ضخم من المتوقع أن يصطدم باألرض ف�ي 

 .٢١٣٥عام 
وقد أصدر أكاديميون من مخت�ب�ر ل�وران�س 
ليفرمور القومي األسبوع الماضي، دراس�ة 
خلصت إلى أن ناسا لن تتمكن من است�خ�دام 
م��رك��ب��ة فض��ائ��ي��ة مص��م��م��ة ح��دي��ثً��ا ل��دف��ع 
الكويكب إلى مسار جديد، يض�م�ن اب�ت�ع�اده 

 .عن األرض
واآلن يقوم المختبر المذكور بوضع اللمسات األخي�رة 

، ح�ي�ث " الخ�ي�ار ال�ن�ووي" على األبحاث التي تفّضل 
ستعمل أسلحة دم�ار ش�ام�ل ع�ل�ى ت�ف�ت�ي�ت الص�خ�رة 

 .الفضائية
وقد تم عمل نظام محاكاة لھذه التجربة، ومن المنتظ�ر 

 .أن تظھر النتائج في مجلة أكاديمية قريبًا
 وكانت الدراسة تتعلق بسفينة ناسا التي أطلق ع�ل�ي�ھ�ا

HAMMER والتي تم تصميمھا لدفع ال�ك�وي�ك�ب�ات ،
إلى مسار جديد وھو الخيار ال�م�ف�ض�ل، أو ال�ت�ف�ج�ي�ر 

 .النووي وھو الخيار الثاني
لن تتمكن م�ن  HAMMER وبحسب ھذا البحث فإن

إنجاز مھمتھا، ما لم يتم إرسالھا قبل عقود من التأث�ي�ر 

 .المحتمل للكوكيب المسمى بينو، بحيث تؤدي دورھا
وسوف يعمل االنفجار ال�ن�ووي ع�ل�ى إط�الق أش�ع�ة 
سينية تغمر الفضاء، وي�خ�ل�ق ق�وة دف�ع ق�وي�ة ل�م�واد 

والب�د أن .  متبخرة، ما يدفع بينو إلى مس�ار م�خ�ت�ل�ف
 .يحدث ذلك قبل وقت طويل لضمان سالمة األرض

وتقول ميجان بروك سايال، الف�ي�زي�ائ�ي�ة ف�ي م�خ�ت�ب�ر 
لورانس ليفرمور القومي وعضو ف�ري�ق ال�دف�اع ع�ن 

الھدف ھ�و أن ت�ك�ون ق�ط�ع ال�ك�وي�ك�ب�ات : " الكواكب
صغيرة ومتباعدة بشكل جيد، بحيث تشكل تھديًدا أق�ل 

 ."بكثير لألرض
وسوف يكون للعملية أثر فعال إذا ت�م�ت ع�ل�ى األق�ل 
قبل عشرات األيام من وصول الكويكب، ما يقلل م�ن 

ح��ج��م األض��رار ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ت��ل��ح��ق 
باألرض، وقد أظھرت نتائج سابقة أن أث�ر 

 .الحطام لن يتعدى واحدا بالمئة
لدى كويكب بينو فرصة واحدة أو اح�ت�م�ال 

ف�رص�ة لض�ر� األرض  ٢٧٠٠من أصل 
، وتشير ال�ت�ق�دي�رات ٢١٣٥سبتمبر  ٢٥في 

إلى أن الطاقة التي قد تنتج ع�ن اص�ط�دام�ه 
 ٨٠ميغاطن، أي ما ي�ع�ادل  ١٢٠٠تقدر بـ 

ألف مرة ضعف الطاقة المدمرة التي نتجت 
 .عن قنبلة ھيروشيما

م�ت��ر،  ٥٠٠وي�ق�در ع�رض ال�ك�وي��ك�ب بـ� 
ويساوي خمسة مالعب كرة قدم من حيث ال�م�س�اح�ة، 

مليار كيلوغرام، وھو م�ا  ٧٩فيما يقدر وزنه بحوالي 
 .مرة ضعف وزن سفينة تايتانيك ١٦٦٤يعادل 

يتكون فريق الدفاع الك�وك�ب�ي ب�ق�ي�ادة ن�اس�ا م�ن ع�دة 
منظمات مختلفة، بما في ذلك مخ�ت�ب�ر ل�وس أالم�وس 

 .الوطني واإلدارة الوطنية لألمن النووي
وتتعلق مسؤولية ناسا باكتش�اف ال�ك�وي�ك�ب�ات، ب�ي�ن�م�ا 
يعمل مختبر لورانس ليفرمور الوطن�ي ع�ل�ى ت�ح�ي�ي�د 

 .التھديد لھذه األجسام الفضائية
وتشارك جميع المنظمات في الن�ظ�ر ف�ي االس�ت�ج�اب�ة 
لحاالت الطوارئ التي ستكون ض�روري�ة إذا ض�ر� 

  .كويكب كوكبنا الھش
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