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أقفلت بورصة الترشيحات لالن�ت�خ�اب�ات 

 ١١١النيابي�ة ال�ق�ادم�ة ف�ي ل�ب�ن�ان ع�ن 
ً ل��ھ��ذه  ٩٧٦إم��رأة م��ن ب��ي��ن  م��رش��ح��ا

 .االنتخابات
أفرحني الخبر كثيرا، وشع�رت بس�ع�ادة 

 :ال توصف ألسباب عدة
ألن قاعة م�ج�ل�س ال�ن�واب س�وف :  أوالً 

 .تعبق بروائح العطور الفرنسية
 ً ألن ثياب النساء ليس ل�ھ�ا ج�ي�وب :  ثانيا

فضفاضة وعميق�ة األغ�وار م�ن األم�ام 
 !...ومن الخلف

 ً ألن ح��ق��ائ��ب ال��ن��س��اء ص��غ��ي��رة :  ث��ال��ث��ا
ومنمنمة ال تتسع ل�ل�ص�ف�ق�ات ال�ك�ب�ي�رة، 
وھ��ي ب��ال��ك��اد ت��ح��ض��ن م��رآة ص��غ��ي��رة 
 .وبعض أدوات التجميل وأحمر الشفاه

 ً ال��ن��س��اء ي��ح��ك��م��ن ب��ق��ل��وب��ھ��ن :  راب��ع��ا
وعقولھن، ف�ال�ع�اط�ف�ة وال�ع�ق�ل خ�ط�ان 

 .متساويان بالنسبة إليھن
 ً إن وجود المرأة أث�ن�اء ج�ل�س�ات :  خامسا

المجلس سوف يحّد من التنابذ ب�األل�ف�اظ 
النابية الص�ادرة ع�ن ال�ن�واب ال�ذك�ور، 

 .خجال من وجود الجنس اللطيف
وبناء عل�ي�ه، ف��ن�ي أدع�و وأص�ل�ي ف�ي 
الكنائس والمساجد، من أج�ل أن ت�ن�ج�ح 

إمرأة، لي�دخ�ل�ن  ١١١كل المرشحاتـ أي 
قاعة الم�ج�ل�س وي�ح�ك�م�ن ال�ب�ل�د، ألن�ن�ا 
بحاجة فعالً إلى رجال رج�ال، ب�ع�د أن 
فشل أشباه الرجال، في إيصال البلد إلى 

 .بر األمان منذ االستقالل وحتى اليوم
ربما نجد الخالص على يدي م�ن ت�ھ�ب 

  !...الحياة ألبناء الحياة
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 ...كان أمس يوم العدالة بامتياز في لبنان
ألنه كان يوم إحقاق الحق ل�ل�م�ظ�ل�وم ف�ي وج�ه 

 .فبركات ذوي السلطة والسلطان والتشفي
أن��ا ف��ن��ان اب��ن مس��رح ف��ك��ي��ف اُتّ��ھ��م ب��أبش��ع " 

فرع المعلومات أن�ق�ذ ال�ع�ھ�د م�ن " إن ... التّھم؟
ھكذا صرخ عيتاني وھ�و يس�ت�ق�ب�ل ."  الفضيحة

شمس الحرية بعد ظلم القضبان ال�ذي ت�ع�رض 
 .له

ھو يوم زياد عيتاني، ھو يوم انتصار ال�ح�ري�ة 
على ال�ظ�ل�م وال�ح�ق ع�ل�ى ال�ب�اط�ل، ھ�و ي�وم 
القضاء العادل، وھو ي�وم ش�ع�ب�ة ال�م�ع�ل�وم�ات 

باختص�ار ھ�و ي�وم م�ن … بحرفيتھا ومناقبيتھا
 .ايام استعادة الثقة بالدولة واجھزتھا

زياد عيتاني عاد الى الحرية ب�ع�د مس�ي�رة م�ن 
اعطى االش�ارة االول�ى م�ن ام�ام ق�وى .  الظلم

االمن الداخلي التي خص بالشكر ف�ي�ھ�ا ش�ع�ب�ة 
المع�ل�وم�ات وف�ي اش�ارة ت�ح�م�ل ال�ك�ث�ي�ر م�ن 

الدالالت توجه من ھناك مباشرة الى بيت الوسط حيث استقبله الرئيس سعد ال�ح�ري�ري ق�ب�ل 
وقد أكد الرئيس الحريري أن ما حصل ال عالقة له بال�ط�ائ�ف�ي�ة ب�ل ل�ه .  ان تنضم اليه والدته

 .عالقة بأن ھناك دولة ومؤسسات بدأت تعمل بشكل صحيح
ھذا اليوم لزياد عيتاني ليس كباقي ايامه، ھو الفنان ال�م�س�رح�ي ال�ذي ادخ�ل�وه ال�ى الس�ج�ن 

 .بمسرحية سوداء وخرج بقوة الواقع والحقيقة
ال�الف�ت ف�ي م�ا ... أمس كانت أول جلسة استجواب للمقدم الحاج ومواجھة بينھا وبين غب�ش 

حصل ان محامي الدفاع عن المقدم الحاج طلب اإلستماع إلى فريق التحقيق في ج�ھ�از أم�ن 
الدولة الذي حقق مع الفنان عيتاني، وكيف اعترف األخير أمامه أنه يتعام�ل م�ع اس�رائ�ي�ل، 

 . كما كان الفتًا ما قاله عيتاني من أنه تعرَّض للتعذيب بعد ثالثة أيام من إدالئه باعترافاته
 موازنة

غير أّن التطورات القضائية لم تَحُجب األنظار عن إنجاز الم�وازن�ِة ف�ي م�ج�ل�س ال�وزراء، 
مع إنجاز ال�م�وازن�ة "فرئيُس الجمھورية أعلن أّن . عشيّة مؤتمر روما، وقبيل مؤتمر باريس

بضبط اإليرادات واإلنفاق، والبدء بتخفيض العجز، تَحقّقت أھ�ُم ع�م�ل�ي�ٍة إلدارة ال�م�ال ف�ي 
، موقِّعاً مرسوَم دعوة مجلس النواب الى عقٍد استثنائي ابتداًء من أمس وحتى الت�اس�ع " الدولة

وف�ي ب�رن�ام�� ال�ع�ق�د .  عشر من آذار ال�ج�اري
مشروُع الموازنة ومشاريُع قوانين اخرى وم�ا 

 .يُقّرُره مكتُب المجلس
أما لجنة المال والم�وازن�ة ال�ت�ي تُش�ك�ل م�م�راً 
إلزامياً لمشروع القانون نحو ال�ھ�ي�ئ�ة ال�ع�ام�ة، 
فَرسمت خارطةَ طريٍق لعملھا، والتي تتض�م�ُن 
جلساٍت صباحية ومسائية اعتباراً من ال�ج�م�ع�ة 
المقبل، ومن ضمنِھا يوُم السبت، وص�والً إل�ى 
انجاز مشروع القانون تمھيداً للتصويت ع�ل�ي�ه 

 .في الھيئة العامة
وعقد استثن�ائ�ي آخ�ر م�ن أج�ل ل�ب�ن�ان، ب�ع�ق�د 
مؤتمرات دعم تكر سبحته في المرحلة المقب�ل�ة 
بدءا من مؤتمر روما بعد غد، مرورا بم�ؤت�م�ر 
سادر في السادس من نيسان ومؤتمر بروكس�ل 

 .في الخامس والعشرين منه
 إنتخابات

انتخابيا تدخل القوى السياس�ي�ة ف�ي س�ب�اق م�ع 
 .الوقت مع تقلص مھلة تشكيل اللوائح والتي لم يبق منھا سوى اقل من أسبوعين

والثابت ان بعض التفاھمات والتحالفات ال تزال أسيرة الخالفات وال سيما بين تيار المستقبل 
ما بع�رف ش�و : " والقوات اللبنانية األمر الذي كان الرئيس سعد الحريري قد عبر عنه بقوله

 ".بدن منجم مغربي.. بدن القوات
وفي السياسة استعدادات لحزب القوات اللبن�ان�ي�ة إلع�الن أس�م�اء ال�م�رش�ح�ي�ن وال�ب�رن�ام�ِ� 

 .اإلنتخابي اليوم
 .واليوم أيضا يفتتح مؤتمر روما الداعم للجيش اللبناني

كل ھذه المؤشرات االيجابية، من تحقيق العدالة وترسيخھا والتي يجب أن ي�ن�س�ح�ب أث�رھ�ا 
" ب�وس�ط�ات" على سائر المظلومين، إلى إقرار مشروع الموازنة لضبط مالية ال�دول�ة، إل�ى 

االنتخابات النيابية التي انطلق بعضھا فيما اليزال بعضھا اآلخر متعثراً، سوف تعيد ل�ل�دول�ة 
اللبنانية ومؤسساتھا بعض الثقة سواء من قبل المواطنين الذين أوشكوا على ال�ك�ف�ر ب�ھ�ا، أو 
من المؤسسات الدولية التي تراقب أوضاع البلد بحذر ودقة لتبني قراراتھا المرتقب�ة ف�ي م�د 

 .يد العون للبنان وجيشه واقتصاده
 ! فھل تكون ھذه االستحقاقات شفيعة للبنان؟
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ضيّق الجيش السوري الخناق على ما تبقى من بلدات تحت سيطرة ال�ف�ص�ا��� ال�م�ع�ارض�ة 
في وقت طرحت فيه واشنطن مش�رو� ق�رار ��دي�دا ف�ي  قرب دمشق الغوطة الشرقية  في

  .مجلس االمن يطالب بوقف فوري الطالق النار لمدة شھر في سوريا
ف�ي ال�غ�وط�ة الش�رق�ي�ة "  وقف إراقة الدماء" وطلبت فرنسا من روسيا الضغط على دمشق لـ

 .٢٠١٣ألف شخص تحت حصار محكم منذ العام  ٤٠٠حيث يعيش 
وبعد انتصارات ميدانية في مناطق عدة من البالد، صبت قوات النظام كامل تركيزھ�ا ع�ل�ى 

شباط حملة جوية عنيفة ترافقت الحقاً مع ھجوم بري ت�م�ك�ن�ت  ١٨الغوطة الشرقية لتبدأ في 
 .في المئة من ھذه المنطقة ٦٠بموجبه من السيطرة على نحو 

وتسعى قوات النظام حالياً، وفق المرصد السوري لحقوق اإلنسان، للسيطرة ع�ل�ى ح�رس�ت�ا 
 .وعربين حيث تركزت الغارات الجوية االثنين

ً ج�راء ال�ق�ص�ف ع�ل�ى ح�رس�ت�ا وع�رب�ي�ن وزم�ل�ك�ا ١٢ووثق المرصد اإلثنين مقتل  . مدني�ا
م�دن�ي�اً،  ١١٧٠وارتفعت بذلك حصيلة القتلى جراء الھجوم منذ أكثر من ثالثة أس�اب�ي�ع إل�ى 

 .بجروح ٤٤٠٠طفالً، كما أدى الى إصابة أكثر من  ٢٤٠بينھم أكثر من 
دوما ومحيطھا :  وتمكنت قوات النظام قبل يومين من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثالثة أجزاء

، حرستا غرباً حيث تتواجد حركة أحرار الشام، وب�ق�ي�ة " جيش اإلسالم" شماالً تحت سيطرة 
مع تواجد محدود لھيئة ت�ح�ري�ر "  فيلق الرحمن" المدن والبلدات جنوباً ويسيطر عليھا فصيل 

ً (الشام   .)النصرة سابقا
في مدينة دوما، كبرى مدن المنطقة، أفاد مراسل فرانس برس عن ھدوء استغل�ه ال�م�دن�ي�ون 

 .ليخرجوا من األقبية ويتفقدوا منازلھم ويحضروا منھا بعض الحاجيات
وردت الفصائل المعارضة االثنين باستھداف مدينة دمشق بالقذائف، ما تسبب االثنين بمقت�ل 

وخالل ثالثة أسابيع، وثق المرصد السوري مق�ت�ل ن�ح�و .  مدنيين اثنين وفق االعالم الرسمي
 .مدنياً جراء قصف الفصائل لدمشق وضواحيھا ٤٠

وزاد التصعيد من معاناة المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، والت�ي ل�م ي�دخ�ل إل�ي�ھ�ا 
 .خالل فترة الھجوم سوى قافلة مساعدات واحدة على دفعتين

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في سوريا االثنين الحاجة العاجلة 

وم�ن ب�ي�ن ت�ل�ك .  الجالء ألف حالة طبية معظمھم من النساء واألطفال من الغوطة الش�رق�ي�ة
 ."أولوية"حالة تعد  ٧٧الحاالت 

وحض األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ايصال المساعدات االنسانية فورا 
 .الى الغوطة الشرقية واجالء حاالت طبية

وبعد تمكن قوات النظام من تقسيم الغوطة الشرقية، يقود وسطاء مفاوضات م�ن�ف�ص�ل�ة ب�ي�ن 
 .طرفي النزاع للتوصل الى اتفاقات تقضي باخراج الراغبين أو إرساء مصالحات

وفي دوما، تدور المفاوضات أساساً حول اتفاق مصالحة يقضي ببقاء جي�ش اإلس�الم ف�ي�ھ�ا، 
فيما تتعلق مفاوضات حرستا وبلدات الجنوب م�ن ح�م�وري�ة وس�ق�ب�ا وجس�ري�ن وك�ف�رب�ط�ن�ا 

 .بعمليات إجالء للراغبين من مدنيين ومقاتلين، وفق المرصد
وخالل سنوات النزاع، شھدت مناطق سورية عدة بينھا مدن وبلدات قرب دمش�ق ع�م�ل�ي�ات 
إجالء آلالف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع ال�ق�وات ال�ح�ك�وم�ي�ة وإث�ر 

 .حمالت عسكرية عنيفة
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رأى رئيس الجمھورية العماد ميشال ع�ون 
في تغريدة كتبھا أمس على حسابه ال���ا� 

م�� ان�ج�از ال�م�وازن�ة " ، انه " تويتر" عبر 
بضبط االيرادات واالنفاق والبدء بت��ف�ي�� 
العجز، تحققت اھم عملية الدارة ال�م�ال ف�ي 

 ."الدولة
وك��ان ال��رئ��ي��س ع��ون وق��ع م��رس��وم دع��وة 
مجلس النواب الى عقد اس�ت�ث�ن�ائ�ي ي�ب�دأ ف�ي 

 ١٩/٣/٢٠١٨وي��خ��ت��ت��م ف��ي  ١٣/٣/٢٠١٨
وحددت المادة الثاني�ة م�ن ال�م�رس�وم .  ضمنا

 :برنامج اعمال ھذا العقد االستثنائي بما يلي
 ٢٠١٨مشروع ال�م�وازن�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�ع�ام  -

 .والموازنات الملحقة
مشاريع ال�ق�وان�ي�ن ال�م�ح�ال�ة ال�ى م�ج�ل�س  -

 .النواب والتي ستحال اليه
س��ائ��ر مش��اري��ع ال��ق��وان��ي��ن واالق��ت��راح��ات  -

والنص�وص ال�ت�ي ي�ق�رر م�ك�ت�ب ال�م�ج�ل�س 
 .طرحھا على المجلس

ووقع المرس�وم ال�ى ج�ان�ب ال�رئ�ي�س ع�ون 
 .رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

الى ذلك، شھد قصر بعب�دا ل�ق�اءات ت�ن�اول�ت 
 .مواضيع وطنية وانمائية واقتصادية

وفي ھذا االط�ار، اس�ت�ق�ب�ل ال�رئ�ي�س ع�ون، 
رئيس مجلس االدارة المدير العام للم�ؤس�س�ة 
الوطنية لضمان الودائع الدكتور خاط�ر اب�ي 
حبيب، واطلع منه على عمل ال�م�ؤس�س�ة، ال 

 .سيما في ما خص اوضاع المصارف
ال�واق�ع " واوضح ال�دك�ت�ور اب�ي ح�ب�ي�ب ان 

الراھن لعمل المصارف يوحي بالطم�أن�ي�ن�ة، 
وال ھواجس مقلقة الن المص�ارف ح�ريص�ة 
على المحافظة على ارت�ف�اع الس�ي�ول�ة ف�ي�ھ�ا 

 ."وعلى التنبه للمخاطر التي تواجھھا
مؤسسة كفاالت التي اع�ط�ت " واشار الى ان 

وح�ت�ى ال�ي�وم  ٢٠٠٠منذ تأسيسھا في الع�ام 
كفالة ل�ق�روض، ت�واص�ل  ١٤٥٠٠اكثر من 

عملھا مع المؤسسات الصغيرة والم�ت�وس�ط�ة 
التي تأثرت خالل السنوات الم�اض�ي�ة ب�ف�ع�ل 
التطورات التي حصلت في دول الج�وار، ال 
سيما لجھة ان�ق�ط�اع ط�رق، م�ا رف�ع اج�ور 
المواصالت واث�ر ع�ل�ى وص�ول ال�ب�ض�ائ�ع 
اللبن�ان�ي�ة ال�م�ص�درة ال�ى ال�خ�ارج، وك�ذل�ك 
انخفاض سعر النف�ط ال�ذي اث�ر س�ل�ب�ا ع�ل�ى 
الكثير من االسواق الخارجية التي ي�ت�ع�اط�ى 
معھا ل�ب�ن�ان، اض�اف�ة ال�ى ت�راج�ع ال�ح�رك�ة 

 ."السياحية
رغم كل ھذه المعطيات، ف��ن رج�ال : " وقال

االعمال اللبنانيين اظھروا فاعلية ك�ب�ي�رة، ال 
سيما في التفتيش عن اسواق بديلة ل�ل�ت�ع�ام�ل 
معھا في سبيل الم�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى م�واق�ع�ھ�م، 
سواء في الداخل او في الخارج، ونحن ن�ق�دم 
كل التشجيع للمنتجين ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن ل�ي�ن�وع�وا 

 ."االسواق التي يتعاملون معھا
 "الليونز"الرئيس الدولي الندية 

على صعيد آخر، اس�ت�ق�ب�ل ال�رئ�ي�س ع�ون، 

" ال�ل�ي�ون�ز" الرئيس الدولي ل�ج�م�ع�ي�ة ان�دي�ة 
ناريش اغاروال وقرينته السيدة ن�اف�ي�ت�ا، ف�ي 

ل�ب�ن�ان واالردن  ٣٥١حضور حاكم المنطقة 
والعراق وفلسطين الدكتور نصر هللا البرجي 
 .ومجلس الحاكمية وعدد من الحكام السابقين

وقد ش�ك�ر اغ�اروال ل�ل�رئ�ي�س ع�ون ات�اح�ة 
الفرصة له وللوفد الستقبالھم، الفت�ا ال�ى ان�ه 

كرئيس الندية ال�ل�ي�ون�ز، ي�م�ث�ل اك�ث�ر م�ن " 
ب�ل�دان  ٢٠٥الف شخص ف�ي  ٤٣٠مليون و

، ش�اك�را اھ�ت�م�ام " من مخت�ل�ف دول ال�ع�ال�م
. رئيس الجمھورية بأندية الليونز ف�ي ل�ب�ن�ان

 .وھو الرئيس الفخري لھا
استعداد الجمعية للقيام ب�ك�ل م�ا " وشدد على 

ي���ل���زم م���ن اج���ل مس���اع���دة االش���خ���اص 
المحرومين في لبنان، والمساعدة ايضا عل�ى 

ك�ل " ، واض�ع�ا " اعانة النازحين الس�وري�ي�ن
ام��ك��ان��ات ال��ج��م��ع��ي��ة ف��ي تص��رف رئ��ي��س 

 ."الجمھورية
ورد الرئيس ع�ون م�رح�ب�ا ب�ال�وف�د، مش�ي�دا 

ال�ت�ي " ف�ي ل�ب�ن�ان "  ال�ل�ي�ون�ز" بأعمال ن�ادي 
تساعد في تحسين اوضاع الطبقة الفقيرة ف�ي 

سلوك نموذج�ي يش�رف " ، معتبرا انه " لبنان
 ."النادي الدولي لليونز

وسام الليون�ز " ثم قدم اغاروال للرئيس عون 
 .، عربون تقدير وشكر"المذھب

 اتحاد النحالين العرب
واستقبل الرئيس عون، في حض�ور ال�ن�ائ�ب 
سيمون ابي رميا، عضو مجلس ادارة ات�ح�اد 
النحالين العرب عفيف ابي شديد، الذي اطلع 

ال�ت��ح�ض��ي��رات " رئ�ي��س ال��ج�م��ھ�وري��ة ع��ل�ى 
الجارية للمؤتمر الحادي عشر لالتحاد ال�ذي 
سيعقد بالتزامن مع المؤتمر العاشر لفيدرالية 
نحالي حوض البحر االبيض ال�م�ت�وس�ط ف�ي 

ف�ي ال�ج�ي�ه، ف�ي "  غ�ول�دن ت�ول�ي�ب" مج�م�ع 
تش�ري�ن االول ال�م�ق�ب�ل، ب�ح�ض�ور  ٧و٦و٥

 رئيس المنظ�م�ة ال�ع�ال�م�ي�ة ل�ت�رب�ي�ة ال�ن�ح�ل
"apimondia"  ورئ��ي��س ال��ن��ادي ال��دول��ي

 international" ل��ل��ن��ح��ال��ي��ن ال��ن��اش��ئ��ي��ن
meeting of young beekeeper 

IMYB"  ورئيس ف�درال�ي�ة ن�ح�ال�ي ح�وض
 "API MED" البحر االب�ي�ض ال�م�ت�وس�ط

واتحاد النحالين العرب، وس�ي�ح�ض�ره زھ�اء 
نحال من الدول العرب�ي�ة واالوروب�ي�ة،  ٤٠٠
ال�ي�ون�ان، ت�رك�ي�ا، ف�رنس�ا، اس�ب�ان�ي�ا، :  من�ھ�ا

ايطاليا، الدانمارك، تشيكيا، بولندا والص�ي�ن، 
ال��ى االردن، س��وري��ا، ال��ع��راق، مص��ر، 
السودان، ليبيا، الكويت، ت�ون�س، ال�م�غ�رب، 
ال�ج�زائ��ر، الس�ع��ودي�ة، االم��ارات وس�ل��ط�ن��ة 

 .عمان
ويتضم�ن ال�م�ؤت�م�ر، ب�رن�ام�ج م�ح�اض�رات 

رف�ع ق�درات ال�ن�ح�ال�ي�ن " علمية يھ�دف ال�ى 
وتنمية ھذا القطاع الذي ھو اس�ا� اس�ت�دام�ة 

كما يضم معرض�ا .  البيئة والتنوع البيولوجي
لكبرى الشركات العامل�ة ف�ي ھ�ذا ال�ق�ط�اع، 
بھدف التعريف باخ�ر ال�ت�ط�ورات ال�ع�ل�م�ي�ة 
والتكنولوجية لتربية النحل وانتاج العسل كما 

 ."يتضمن برامج سياحية
واستق�ب�ل ال�رئ�ي�س ع�ون، رئ�ي�س ال�راب�ط�ة 
المارونية النقيب انطوان ق�ل�ي�م�و� ورئ�ي�س 
ل��ج��ن��ة الش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ال��راب��ط��ة 
الدكتور فادي جرجس ومقرر لجنة االنشط�ة 
جورج الحاج، الذين وج�ھ�وا دع�وة ل�رئ�ي�س 
الجمھورية لرعاية وحض�ور ح�ف�ل ال�ع�ش�اء 

 ٢٦السنوي الذي تقيمه الرابطة يوم الخميس 
نيسان المقبل، في صالة السفراء في كازي�ن�و 

 .لبنان
وتم خالل اللقاء عرض االوضاع العامة ف�ي 

 .البالد في ضوء التطورات االخيرة
وفي قصر بعبدا، عضو المجلس االستشاري 
في ج�ام�ع�ة ج�ورج واش�ن�ط�ن ال�ع�ض�و ف�ي 

الس��ف��ي��ر "  ت��اس��ك ف��ور� ف��ور ل��ي��ب��ان��ون" 
االم��ي��رك��ي الس��اب��ق ادوار غ��ب��ري��ال، ال��ذي 
اجرى مع الرئيس عون جول�ة اف�ق ت�ن�اول�ت 

  .التطورات
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اسدلت ستارة مسرحية ع�م�ال�ة 
زياد عيت�ان�ي �س�رائ�ي�ل ال�ي�و� 

، ب����ص��دار ال���ق��ا����ي ) أم��س( 
ري�ا� أب�و غ�ي�دا ق�رار إ��الء 
س��ب��ي��ل��ه م��ن دون أي ك��ف��ال��ة 
م��ادي��ة، ف��ي وق��ت اص��در ف��ي��ه 
مذكرتي توقيف وجاھيتين بحق 
ال����م����ق����د� س����وزان ال����ح����اج 

��رج .  والمقرصن اي�ل�ي غ�ب��
زياد الى الحري�ة ب���الً، ب�ع�دم�ا 

 . ذاق الويالت في معركة ُزّج فيھا، استغرقت أشھراً لحسمھا وإعالن النصر فيھا
 "والدة من جديد"

بالفتات رفع�ت "  اآلدمي" الطريق الجديدة، حيث منزل عائلة عيتاني، تأھبت الستقبال ابنھا 
في شوارعھا وعلى أبنيتھا، وبعد طول انتظار غّرد زياد على صفحته في موق�ع ال�ت�واص�ل 

ع الطريق الجديدة جيبوا ال�ح�ل�و م�ن  يال قوموا القوني!  شو ناطرين؟": " تويتر" االجتماعي
عند الصفصوف والداع�وق ون�م�ر ال�وادي، وال�ع�ص�ي�ر م�ن ع�ن�د الس�الم الص�ع�ي�دي ي�ال 

والدته سارعت الى أسفل المبنى، رحبت بوسائل اإلعالم، الضحكة عادت لتزيّن ".  اشتقتلكم
لن أقول ث�ب�ت�ت ب�راءة زي�اد، " " النھار"وجھھا بعدما فارقتھا طوال مدة غياب ابنھا، قائلة لـ

فھو بريء منذ اللحظة االولى لتوقيفه، لكن سأقول إّن زياد ولد من جديد، كل ما أريده اآلن 
 ."هللا يسامحھم"وعمن اتھمه بالعمالة علّقت ". حضنه وتقبيله

ك�ال .  وص�ل" كلما مّر الوقت كان حضور وسائل االعالم وأبناء المنطقة يزداد في المك�ان، 
ھي أكثر العبارات التي تداولت قبل معرفة خبر انه في زيارة لب�ي�ت ال�وس�ط " . لم يصل بعد

مقطع ف�ي�دي�و م�ن " تويتر"حيث القته والدته والرئيس الحريري، الذي نشر في حسابه عبر 
حدثت بعض األخطاء وجّل َمن ال يُخطئ ومن حقّك أن ت�ع�رف : " اللقاء، قال خالله لعيتاني

 ً  ..."التفاصيل الحقا
 "ظھر الحق"
ُجھِّزت الخراف، األناشيد صدحت في المكان، الجميع بانتظار االبن البار، وھم مج�م�ع�ون  

ابناء بيروت ليسوا عمالء، نحن المقاومة الحقيقية، وشكراً للقضاء ال�ذي " على كلمة واحدة 
اخلي سبيل زياد، فوجه تحية إلى رئيس الجمھورية مي�ش�ال ع�ون ورئ�ي�س ".  أظھر براءته

انا فنان إبن مسرح، ف�ك�ي�ف : " الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نھاد المشنوق، وقال
، انطلق موكبه م�ن ام�ام " ولقد انقذ فرع المعلومات العھد من الفضيحة...  أتھم بأبشع التھم؟

 .المقر العام لقوى االمن الداخلي في االشرفية، حيث كان موقوفاً في شعبة المعلومات
جئنا نؤكد ان بيروت ھ�ي " قائالً "  النھار" باسم الجمعيات البيروتية تحدث محمد العاصي لـ 

من اطلقت الرصاصة االولى في المقاومة اللبنانية، وان الطريق الجدي�دة ھ�ي م�ن ق�اوم�ت 
العدو االسرائيلي، حائلة دون دخوله المنطقة، لذلك تأبى ان يخرج منھا ع�م�ي�ل، ف�ھ�ذا ام�ر 

والى من اتھموا زياد بالعمالة ".  مستحيل، وقد اعلن القضاء براءة عيتاني وھذا فخر للجميع
م�ن " في حين قال احد اعضاء رابطة ابناء بيروت محمود اسماعيل ".  هللا يسامحھم" أجاب 

 ."اتھم زياد ظالم، وقد أظھر هللا الحق وسيحاسب المفتري
 "قصة راجح"

هللا، حريري، الط�ري�ق "  وأخيراً، وبعد طول انتظار وصل زياد، الذي استقبل وسط ھتافات
. ح�م�ل زي�اد ع�ل�ى األُك�ف.  سادت حالة من الھرج وال�م�رج.  ، واطالق المفرقعات" الجديدة

م�ا ج�رى م�ع�ه : " وبعد اللحظات المؤثرة التي جمعته بابنته صرح ل�وس�ائ�ل االع�الم ق�ائ�الً 
فقدُت األمل بالبلد كلياً في زنزانتي االنفرادي�ة، وش�ع�رُت " ، مشيرا إلى أن "" راجح" كقصة 

أّن ھذا الظلم قد يطال كّل لبناني، فالتھمة التي نسبت إليه بشعة ومقززة، وھي ال تش�ب�ه اب�ن 
أنا علماني وتلميذ مدرسة ال�ح�ك�م�ة، " ، ولفت " بيروت، وال الطريق الجديدة، وال آل عيتاني

، مؤكدا أنه ي�ح�ت�اج إل�ى " وأعرف كل قرى الجنوب، وال أؤمن بالحدود الطائفية والمناطقية
أجواء المسرح، خ�رج�ت م�ن الس�ج�ن، وأن�ا أع�ان�ي الس�ك�ري والض�غ�ط " وقت ليعود إلى 

ول�ف�ت ".  ويلزمني بعض الوقت ألعود إلى ما كنت علي�ه س�اب�ق�ا.  وارھاقا بجھازي العصبي
االشخاص الذين تسببوا بما حصل به موجودون لدى القضاء، ال�ذي ي�ت�اب�ع م�ع�ھ�م " إلى أن 
 ."الملف

لقد تبنيت ھذا الموضوع بتأيي�د ك�ام�ل م�ن ال�رئ�ي�س س�ع�د " اما الوزير المشنوق فعلق قائال 
ظلمت سابقا وأعرف م�ع�ن�ى ال�ظ�ل�م، .  الحريري، والحق في النھاية ظھر، والظلم ال يستمر

، كما زار " وھنالك الكثير من صّدق ما قيل عن زياد، وأنا منھم.  ومن أخطأ يجب أن يعتذر
 ً  ."لن نقبل أن تمّر القضية من دون محاسبة" الرئيس تمام سالم، منزل عيتاني لتھنئته، الفتا

يوم من انطالقھا، ل�ك�ن م�اذا ع�ن ب�ق�ي�ة م�ن  ١٠٠كتُب لزياد ان تنتھي مسرحية ظلمه بعد 
  !يقبعون خلف القضبان في ملفات قد تكون لُفقت لھم؟
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أعلن أمس عن تشكي�ل الئ�ح�ة ال�م�ج�ت�م�� 
المدني في البقاع الغربي وراشي�ا، وتض�م 

 : مرشحين ھم ٥
عالء الدين الشمالي عن الم�ق�ع�د الس�ن�ي، 

 فيصل رحال عن المقعد السني،
 ماغي عون عن المقعد الماروني، 

 علي صبح عن المقعد الشيعي،
وج����وزي����ف اي����وب ع����ن ال����م����ق����ع����د 

   .االرثوذكسي

صدر عن المكتب االعالمي 
للنائب سمير الجسرالب�ي�ات 

يتداول على ب�ع�� :  التالي
مجموعات التواصل ��ب�را 
م��ف��اد� أن ال��ن��ائ��ب س��م��ي��ر 
ال��ج��س��ر ت��ع��ر� ل��ال���وة 
ال��ع��ل��وي��ي��ن ب��ال��ق��ول ان��ھ��م 

 .ارھابيين
ي��ھ��م ال��م��ك��ت��ب اإلع��الم��ي 
للنائب ال�ج�س�ر ان ي�وض�ح 

  :اآلتي
ننفي نفيا قاطعا ما يتم :  اوال

تداوله في ھذا الخص�وص، 
دون الخوض أكثر في الخلفي�ات االن�ت�خ�اب�ي�ة 

  .لموزعيه
لم يؤت على ذكر االخوة العلوي�ي�ن ف�ي :  ثانيا

اي لقاء عقده النائب الجسر ال في ابي سمراء 
وال في غيرھا من المناطق، وك�ل ال�ل�ق�اءات 

التي تعقد مسجلة بالصوت ومتوفرة امام ك�ل 
  .من يريد ان يتأكد

ان كل اھل طرابلس يعرفون عن ك�ث�ب :  ثالثا
ان الجسر ھو الوحيد الذي لم يخرج يوما عن 
أدبيات الخطاب السياسي، وانه ال ي�ع�م�ل اال 

بتقوى هللا عز وج�ل، وان�ه 
لطالما كان يجاھر ب�ال�ح�ق، 
وب�أن ال�ع��ل�وي��ي�ن ھ�م ج��زء 
اس��ا� م��ن نس��ي��ج م��دي��ن��ة 
ط��راب��ل��س، وك��ان دائ��م��ا 
صاحب الخطاب الع�ق�الن�ي 
المت�زن ال�ذي ال ي�ت�ض�م�ن 
حتى ال�ت�ج�ري�ح ب�االخ�ري�ن 
فكيف ب�اس�ت�خ�دام ع�ب�ارات 
ك��ال��ت��ي ذك��رت ب��ال��ن��ص 

  .موضوع النفي
س��ام��ح هللا :  راب��ع��ا واخ��ي��را

من حرض على فبركة ھ�ذا 
الكالم الذي ال أصل له، وھي مناسبة ل�ن�دع�و 
الج�م�ي�ع ان ي�خ�وض االن�ت�خ�اب�ات ال�ن�ي�اب�ي�ة 
بأخالق رفي�ع�ة وإن ال ي�ل�ج�أ إل�ى اس�ت�خ�دام 
اساليب رخيصة ت�رفض�ھ�ا ال�م�دي�ن�ة واھ�ل�ھ�ا 

   .وھي غريبة عن تاريخنا وثقافتنا
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استقبل رئيس م�ج�ل�س ال�وزراء 
س��ع��د ال��ح��ري��ري ف��ي الس��راي 
الكبير القائم باألعمال السع�ودي 
ول�ي��د ال��ب��خ�اري وع��رض م��ع��ه 
األوض��اع ال��ع��ام��ة وال��ع��الق��ات 

 .الثنائية
وكان الحريري ق�د ال�ت�ق�ى وف�ًدا 
نيابيًا فرنسيًا تحدث باسمه ع�ل�ى 

 –األثر الن�ائ�ب خ�واك�ي�م س�ون 
بص�ف�ت�ي ' :  فورجيه، ح�ي�ث ق�ال

نائباً فرنسياً، ك�ن�ت س�ع�ي�داً ج�داً 
بلقاء ال�رئ�ي�س ال�ح�ري�ري، ف�ق�د 

كنت أحاول سابق�ا ال�م�ج�يء إل�ى ھ�ذا ال�ب�ل�د 
ال�رئ�ي�س ال�ح�ري�ري .  وأردت فع�الً م�ق�اب�ل�ت�ه

د بالفعل، وفرنسا م�ت�ع�ل�ق�ة ج�داً  عنصر موحَّ
وق�د .  بلبنان وبكل األعمال التي ت�م إن�ج�ازھ�ا

أعرب رئيس الوزراء عن اھتمامه ال�خ�اص 
بالمؤتمر القادم في باريس وكل م�ا س�ي�وف�ره 

ون�ح�ن ب�دورن�ا ن�ع�ل�ق .  من تنمية اقت�ص�ادي�ة
أھمية كبرى على ھذا الموض�وع ون�ح�رص 
بالقدر نف�س�ه ع�ل�ى ت�ط�وي�ر ال�ع�الق�ات ب�ي�ن 
البلدين تحت راية الفرانكفوني�ة، وال�ت�ي ھ�ي 
أداة يجب الترويج لھا، ألنھا توحد الشع�وب، 
إلى جانب كونھا رابطا ثقافيا، وھذا ما نري�ده 

 .”فعال
أن��ا م��ھ��ت��م ج��دا ب��م��س��أل��ة الش��رق ' :  وأض��اف

األوسط، وأردت أن أؤكد ل�رئ�ي�س ال�وزراء 
التزامنا الصادق بواجب التضامن مع ل�ب�ن�ان 
الستقباله ال�الج�ئ�ي�ن وك�ل ال�ع�م�ل ال�ذي ت�م 
إنجازه من أجل ع�م�ل�ي�ة دم�ج�ھ�م واألع�م�ال 
االقتصادية واالجتماعية ال�ت�ي ت�ت�م ف�ي ھ�ذا 

وأري��د أن أرح��ب ب��ھ��ذا الش��ع��ور .  الس��ي��اق
بال�م�س�ؤول�ي�ة وب�ال�ع�م�ل اإلنس�ان�ي ال�ذي ت�م 

 ."إنجازه
 مؤسسة فريدريش ناومان

واس��ت��ق��ب��ل ال��ح��ري��ري وف��دا م��ن م��ؤس��س��ة 
فريدريش ناوم�ان ب�رئ�اس�ة الس�ي�د م�ان�ف�ري�د 

ت�ح�دث�ن�ا م�ع ' :  ريختر، الذي قال ع�ل�ى األث�ر
الرئيس الحريري حول ضرورة إي�ج�اد ج�و 

فاألوروبيون .  من االستقرار في ھذه المنطقة
يدركون جيداً أنھا مھمة معقدة وال�دور ال�ذي 
يلعبه لبنان وحكومة الرئيس ال�ح�ري�ري ھ�و 

 .”دور مھم في ھذا اإلطار
كذلك أردنا خالل ال�ل�ق�اء ال�ت�أك�ي�د ' :  وأضاف

على األنشطة التي قمنا بھا كمؤسسة ألمان�ي�ة 
ھنا في لبنان، وھناك تعاون بيننا وبي�ن ت�ي�ار 
المستقبل نريده أن يستمر، وأعتقد أنن�ا ع�ل�ى 

 .”الطريق الصحيح
 مزارعي البطاطا في عكار

كما ال�ت�ق�ى ال�ح�ري�ري وف�دا م�ن ال�ج�م�ع�ي�ة 
التع�اون�ي�ة ل�م�زارع�ي ال�ب�ط�اط�ا ف�ي ع�ك�ار 
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س ال��ج��م��ع��ي��ة ع��م��ر ال��ح��اي��ك 
وحضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون 
اإلن��م��ائ��ي��ة ف��ادي ف��واز وعض��و ال��م��ك��ت��ب 

س�ام�ر ح�دارة “  تيار ال�م�س�ت�ق�ب�ل“ السياسي لـ
 .ومنسق التيار في عكار خالد طه

زرن��ا ال��رئ��ي��س :  ب��ع��د ال��ل��ق��اء، ق��ال ال��ح��اي��ك
الحريري لنطلعه على ما نعانيه من مش�اك�ل 

وما لدينا من مطالب، وخاصة بال�ن�س�ب�ة إل�ى 
وق��د ك��ان ال��رئ��ي��س .  م��وس��م ال��ب��ط��اط��ا اآلن

الحريري م�ت�ج�اوب�ا ل�ل�غ�اي�ة، وھ�و أج�رى، 
مشكورا، اتص�االت ب�ال�م�ع�ن�ي�ي�ن ل�ل�ح�د م�ن 
استيراد الب�ط�اط�ا وت�أم�ي�ن أس�واق ف�ي دول 
ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ف��ائ��� ال��ذي ل��دي��ن��ا، م��ع دع��م 

 .”الصادرات الزراعية والنقل البحري
باسم كل مزارعي ع�ك�ار، أش�ك�ر ': وأضاف

الرئيس الحريري على تجاوبه وسرعت�ه ف�ي 
 .”إجراء االتصاالت
 عشاء تكريمي

أقام رئيس مجلس الوزراء س�ع�د ال�ح�ري�ري 
مساء االثنين ف�ي الس�راي ال�ح�ك�وم�ي ح�ف�ل 
عشاء تكريمي على شرف نظيره األرم�ي�ن�ي 
كارين كارابيتيان والوفد ال�م�راف�ق، حض�ره 
الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام س�الم، وزي�ر 
المال علي حسن خليل مميال رئي�س م�ج�ل�س 
النواب نبيه بري، نائب رئيس مجلس النواب 
فريد مكاري، وزير ال�دول�ة لش�ؤون ال�م�رأة 
جان أوغاسابيان، مم�ث�ل ب�ط�ري�رك األرم�ن 
األرثوذكس المطران شاھي بانوسيان، ممثل 
بطريرك األرمن الكاثوليك المطران ج�ورج 
أس��دوري��ان، وع��دد م��ن ال��وزراء وال��ن��واب 
والقائم باألعمال الس�ع�ودي ول�ي�د ال�ب�خ�اري 
وسف�راء ع�رب وأج�ان�ب ورؤس�اء أح�زاب 
ورج���ال دي���ن وق���ادة األج���ھ���زة األم���ن���ي���ة 
واقتص�ادي�ي�ن ورج�ال أع�م�ال وأك�ادي�م�ي�ي�ن 

 .وشخصيات اجتماعية وثقافية وإعالمية
واستھل الحفل ب�ك�ل�م�ة ل�ل�رئ�ي�س ال�ح�ري�ري 

ش�رف : "  رحب فيھا بضيفه األرميني وق�ال
كبير ان نستقبل الليلة ض�ي�ف�ن�ا ال�ك�ري�م دول�ة 
رئيس وزراء أرم�ي�ن�ي�ا ك�اري�ن ك�اراب�ي�ت�ي�ان 

 .وأعضاء وفده المحترمين
دعوني اوال ات�وج�ه م�ن�ھ�م ب�ال�ت�ھ�ن�ئ�ة ع�ل�ى 
انتخاب فخامة الرئيس أرم�ي�ن س�رك�ي�س�ي�ان 
الرئيس الرابع لجمھورية أرمينيا مطل�ع ھ�ذا 

في العام الماضي، اح�ت�ف�ل�ن�ا ب�م�رور .  الشھر
عاما على إقامة عالقات دبلوماسية ب�ي�ن  ٢٥

أرمينيا المس�ت�ق�ل�ة ول�ب�ن�ان، ل�ك�ن ال�ع�الق�ات 
 ٢٠٠٠الثقافية والتاريخية بين بلدينا عمرھ�ا 

. سنة، وتعود إلى عھد الملك تيغران الع�ظ�ي�م
واليوم يتمتع لبنان وأرمينيا بعالقات ن�اج�ح�ة 
في مجال االعمال، والتبادل األكاديم�ي ب�ي�ن 
الجامعات، والتعاون الثقافي والفني وسي�اح�ة 

 .ناشطة في االتجاھين
ويلعب اللبنانيون األرمن دورا ھاما في ھ�ذه 

العالقات، خاصة وأنھم عن�ص�ر 
ف��اع��ل ف��ي ال��ن��س��ي��ج ال��وط��ن��ي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي وف��ي ك��ل م��ج��االت 
االع��م��ال واإلن��ت��اج وال��ث��ق��اف��ة 

ك�م�ا ت�ن�ش�ط .  والتربية وال�ف�ن�ون
حركة االست�ث�م�ار ب�ي�ن ب�ل�دي�ن�ا، 
وم��ن �خ��ر ن��ت��ائ��ج��ھ��ا ان��خ��راط 
مصرفين لبنانيين رئيسي�ي�ن ف�ي 

 .النظام المصرفي األرميني
إن تطوير العالقة بين بلدينا كان 
من ضمن اھ�ت�م�ام�ات ال�رئ�ي�س 
الشھيد رفي�ق ال�ح�ري�ري، ال�ذي 
كان أول مسؤول ل�ب�ن�ان�ي رف�ي�ع ال�م�س�ت�وى 

 ٣، ال�ت�ي زارھ�ا ١٩٩٧يزور أرمينيا ع�ام 
وأملي كبير أن أواصل ھذه المسيرة، .  مرات

. لما فيه مصلحة بلدينا والصداقة بين شعبي�ن�ا
شكرا، وأرحب بكم مرة ج�دي�دة ف�ي رح�اب 
السراي الحكومي الكبير، ع�اش�ت الص�داق�ة 

األرمينية، عاشت أرميني�ا وع�ا�   –اللبنانية 
 ".لبنان

 : ثم تحدث رئيس الوزراء األرميني فقال
أود أن أشكر الرئيس الحريري مرة ج�دي�دة " 

على دعوته لي لزيارة لبنان وعلى االستقبال 
 .الحار الذي أحاطنا به

نعرف جميعاً أّن ال�رواب�ط وال�ع�الق�ات ب�ي�ن 
لبنان وأرمينيا كانت مميزة دائ�م�ا، ال س�ي�م�ا 
لجھة عالقات الصداقة القديمة بي�ن ش�ع�ب�ي�ن�ا 

وھ�ن�ا ال ب�د م�ن ت�ق�دي�ر دور .  عبر الت�اري��
ال��ط��ائ��ف��ة األرم��ن��ي��ة ال��م��س��ال��م واإلب��داع��ي 

 .والمحوري في لبنان
وتجربة األعوام السابقة، ل�ي�س�ت إال ت�أك�ي�دا 
على التنسيق والتعاون المتبادلين بي�ن ل�ب�ن�ان 

وي�ب�ق�ى أن .  وأرمينيا وفي المح�اف�ل ال�دول�ي�ة
نعمل معا على استمرار الجھود ال�م�ش�ت�رك�ة 
بين بلدينا والرامية إلى تعميق ھ�ذا ال�ت�ع�اون 

والي�وم .  في المستقبل وحماية قيمنا المشتركة
نحن بحاجة إلى تطوير العالقات االقتصادية 

 .وتعزيزھا بشكل أكبر
كلي أمل بتفعيل االتفاقات التي جرى ب�ح�ث�ھ�ا 
بيننا خالل زيارتنا ھذه في المستقبل القريب، 
بما يعطي دفعا نوعيا ج�دي�دا ع�ل�ى مس�ت�وى 
تعم�ي�ق ال�ت�ع�اون ال�م�ت�ب�ادل ع�ل�ى م�خ�ت�ل�ف 

 .األصعدة بين الشعبين األرميني واللبناني
من خ�الل م�ت�اب�ع�ت�ن�ا ل�ألح�داث ال�م�أس�اوي�ة 
ال��م��ؤس��ف��ة ال��ت��ي تش��ھ��دھ��ا ال��م��ن��ط��ق��ة خ��الل 
السنوات األخيرة، وخصوصا بجوار لب�ن�ان، 
أود أن أشدد على استعداد أرمين�ي�ا ل�ل�وق�وف 
إلى جانب لبنان الصديق، وأعرب عن أمل�ي 
بأن الشعب اللبناني ال�ذي ي�ت�م�ت�ع ب�ال�ح�ك�م�ة 
ويحمل القيم الوطنية، سيواجه كل التح�دي�ات 
بكرامة وبالوحدة الوطنية التي ي�ت�م�ي�ز ب�ھ�ا، 
وسيحافظ على االستقرار وعلى تطور لبن�ان 

 .الطبيعي
دولة رئيس مج�ل�س ال�وزراء ال�م�وق�ر، ل�ك�م 
دوام الصحة والنجاح وكل الخ�ي�ر، ولش�ع�ب 
لبنان الصديق السالم واالس�ت�ق�رار وال�م�زي�د 

ف��ل�ي�ح�ي��ا ل�ب�ن��ان .  م�ن االزدھ�ار االق��ت�ص�ادي
 ".اللبنانية –ولتحيا الصداقة األرمينية 
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حالة ن�ادرة .  أطفال توائم بصحة جيدة ٦شھد لبنان اليوم على حدث استثنائي تمثل بوالدة 

وعالمية، لكنھا حصلت فعالً حيث شھد مستشفى القدي�س ج�اورج�ي�و� ال�ج�ام�ع�ي ع�ل�ى 
   .الوالدة ومتابعتھا من األلف الى الياء بكل تفاصيلھا

لذلك كان خ�ب�ر ھ�ذا .  لم يخطط ھذا الثنائي اللبناني لحمل خامس، فھما أم وأب الربعة أوالد
ولكن المفاجأة األكبر تمثلت بأنھا ح�ام�ل بس�ت�ة أط�ف�ال دف�ع�ة .  الحمل بمثابة صدمة لكليھما

ھنا امتزجت المشاعر بالفرح والغرابة والخوف والعجب خصوصاً أنھا لم ت�خ�ض�ع .  واحدة
لذا تم�ح�ور ال�ھ�دف األوح�د ل�ل�زوج�ي�ن ح�ول ص�ح�ة األم .  ألي عالج أو تلقيح اصطناعي

وقدرتھا على أن تحمل كل ھذه األجنة بسالمة، لكون الحمل بأكثر من جنين واحد يزيد م�ن 
خطر الوالدة المبكرة وما يرافق ذلك من تداعيات ومضاعفات علماً أن ھذه االم قد أن�ج�ب�ت 

 ثالث مرات بعمليات قيصرية
توبعت الحالة بشكل حثيث ودقيق لمعالجة وتفادي المضاعفات التي قد تواجه االم واألجنة، 
وقد تقرر إجراء العملية اليوم في الشھر السابع من الح�م�ل ن�ظ�راً إل�ى ع�دة أس�ب�اب م�ن�ھ�ا 

وت�ك�ل�ل�ت ال�ع�م�ل�ي�ة .  النوبات المتكررة من الطلق المبكر وعدد الجراحات القيصرية السابقة
فتيات انضموا إلى العائلة ال�ك�ب�رى ف�ي  ٣فتيان و ٣.  بالنجاح واألطفال الستة بحالة مستقرة

لكنھم سوف يمضون اسابيع عدة في قسم حديثي الوالدة لتخ�ط�ي م�خ�اط�ر  ٢٠١٨اذار  ١٣
  .وعواقب الوالدة المبكرة

   لقد نجحنا... تحٍد كبير
وفي ھذا الصدد، أكد الطبيب النسائي في التوليد في مستشفى القديس جاورجيوس الجام�ع�ي 

ح�االت ل�ك�ن ھ�ذه ال�م�رة  ٥-٤ھذه الحالة نادرة، ففي العالم ھناك " الدكتور نديم الحجل ان 
كان التحدي كبيراً، ال سيم�ا ان ال�م�رأة خض�ع�ت مس�ب�ق�اً .  االولى التي نشھد مثلھا في لبنان

اطفال توائم بصحة جيدة وكذلك األم، ھم اليوم  ٦ھذا انجاز طبي ان يولد . لعمليات قيصرية
في قسم حديثي الوالدة لمتابعتھم بسبب الوالدة المبك�رة ح�ال�ھ�م ك�ح�ال اي ط�ف�ل ول�د ق�ب�ل 

 ."اوانه
ال يخفي الحجل انھا كانت حالة صعبة ودقيقة، ألن الخوف يكمن في ان فتح ال�رح�م بس�ب�ب 

ل�ق�د .  الجروح القيصرية السابقة وخروج األجنة الى بطن الوالدة ما يھدد حياتھم وح�ي�اة األم
تابعنا الحالة منذ البداية ولم نغفل عنھا ليل نھار ون�ج�ح�ن�ا ف�ي اس�ت�ك�م�ال الش�ھ�ور الس�ب�ع�ة 

 ."اليوم حالة األم جيدة وكذلك األطفال وھذا انجاز طبي للبنان. وصوالً الى الوالدة الناجحة
كل ذلك جعل األبوين ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي عامة وقسم التوليد خصوصاً 

   .والدكتور نديم الحجل ولبنان فخورين بھذا االنجاز العالمي
 :األب

عن فرحته من دون ان ي�خ�ف�ي "  النھار" في حين عبّر والد االطفال الستة يوسف فضل هللا لـ
لكن هللا اراد "لم يكن بوارد انجاب المزيد من األطفال، . قلقه وخوفه من الواقع الذي ينتظره
لقد سمعنا كالما كثيرا، بعضھم قال لنا ان نختار ط�ف�ال .  ان يرزقنا بنعمة، وتقبلناھا كما ھي
وبرغم م�ن األل�م ص�ب�رت زوج�ت�ي ح�ت�ى ال�ن�ھ�اي�ة وت�م .  وليس جميعھم، لكننا رفضنا ذلك

اكثر من شھر ونصف الشھر في المستشفى ل�م�راق�ب�ة وض�ع�ھ�ا ال�ى .  متابعتھا بمھنية عالية
 ."ھي اليوم بصحة جيدة وكذلك االطفال الستة، الحمد�. حين الوالدة

 :وتابع
اصبحت المسؤولية كبيرة، ولكن بالنھاية االتكال ع هللا، ھو يلي رزق وھو يلي رح يدب�ر "  

اليوم تكفلت وزارة الصحة في تقديم المساعدة المالية في شأن تكلفة الك�وف�وز ف�ي ".  االمور
اوالد، لو كنا ف�ي ال�خ�ارج ل�ك�ان االم�ر  ١٠بالنھاية اصبحت عائلتي مؤلفة من .  المستشفى

   ".ما فيي قول اال متل ما هللا بريد...مختلفا، لكن نحن في لبنان

 ."لزوم ما ال يلزم: "رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على سؤال حول مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب بالقول
وإستقبل الرئيس بري بعد ظھر أمس في عين التينة رئيس البعثة الدب�ل�وم�اس�ي�ة 
السعودية الجديد في بيروت الوزير المفوض وليد البخاري بعد اعادة ت�ك�ل�ي�ف�ه، 

 .وجرى عرض للتطورات الراھنة والعالقات الثنائية
ان ال�زي�ارة ھ�ي ب�ع�د إع�ادة ت�ك�ل�ي�ف�ي وق�د :  وإكتفى البخاري بعد اللقاء بالقول

عرضنا لألوضاع والتطورات في المنطقة وللعالقات ال�ث�ن�ائ�ي�ة ب�ي�ن ال�ب�ل�دي�ن، 
 .وأكدت لدولته حرص المملكة ودعمھا للحفاظ على امن وإستقرار لبنان

وكان الرئيس بري إستقبل النائب اكرم شھ�ي�ب وع�رض م�ع�ه ل�ل�وض�ع ال�ع�ام 
 .واألجواء اإلنتخابية

ثم إستقبل النائب البطريركي العام المطران بولس عبد الساتر موفداً من غب�ط�ة 
البطريرك الراعي ورئيس المركز الكاث�ول�ك�ي ل��ع�الم األب ع�ب�دو ب�وكس�م، 

 .وجرى البحث في مشاريع القوانين التي تھم الكنيسة والطوائف المسيحية
بري قد استقبل رئيس وزراء ارمينيا كارين كاربتيان والوفد المرافق ووزير الدولة لشؤون المرأة ج�ان اوغ�اس�اب�ي�ان، ودار وكان الرئيس 

 .ال��ح��دي��ث ح��ول ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��ب��رل��م��ان��ي ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، وت��ط��رق ال��ى االوض��اع وال��ت��ط��ورات ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة
  ."المجلس سيعمل كل جھده ألن تقر الموازنة قبل مطلع نيسان"واكد بري ان 
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" ال�وف�اء ل�ل�م�ق�اوم�ة" شدد رئي�س ك�ت�ل�ة 
ال�م�ق�اوم�ة " النائب محم�د رع�د ع�ل�ى أن 

، م�ؤك�دا ان�ھ�ا " ليست بحاجة الى نصوص
العدو االسرائيل�ي " ستبقى حاجة طالما ان 

 ."واالرھاب التكفيري موجودا
ال ي��م��ك��ن م��واج��ھ��ة " وق��ال ف��ي ك��ل��م��ة ل��ه 

االزمات والتحديات المصيرية والخارجية، 
اال بص��الب��ة ال��ت��م��س��ك ب��م��ع��ادل��ة ال��ج��ي��ش 

والشعب والمقاومة التي حققت لنا ما حققته من انجازات، جعلت العالم ك�ل�ه ي�ق�ف م�ذھ�وال 
 ."أمام قدرة لبنان الصغير بمساحته الجغرافية لكنه عظيم بإرادة ابنائه وشعبه

اسرائيل التي تدعمھا أغلبية الدول القوية في العالم ھ�زم�ھ�ا ش�ع�ب�ن�ا وج�ي�ش�ن�ا " وأوضح أن 
ومقاومتنا الذين اعطوا بذلك درسا لكل شعوب العالم بأن من يعيش ارادة االنتصار يستطيع 

 ."ان يحقق تلك االرادة مھما بلغ عتو العدو
التفاھم لتحسين القضاء حتى نطمئن الى العدالة في ھذا الب�ل�د، وال�ى ت�ق�وي�ة " ودعارعد الى 

، " جيشنا وفرض ارادتنا على العالم بوجوب ترجمة حقنا في تعزيز قوة ج�ي�ش�ن�ا وتس�ل�ي�ح�ه
كل ھذه االمور ال يمكن ان تتحقق عبر سياسة ح�زب او ف�ئ�ة ب�ل ان ت�ح�ق�ي�ق�ھ�ا " مؤكدا ان 

 .يستدعي اما غالبية موصوفة او اجماعا وطنيا
ان المقاومة التي تمثل ركنا اساسيا في معادلة ال�ق�وة وال�دف�اع ع�ن ھ�ذا ال�وط�ن، " وأضاف 

وقدمت العديد والعتاد والتخطيط واالرادة، ھذه المقاومة التي ي�ح�ت�ض�ن�ھ�ا ش�ع�ب�ن�ا ال�وط�ن�ي 
والمعطاء، ال تحتاج الى نصوص وتبقى حاجة ط�ال�م�ا ھ�ن�اك ع�دو اس�رائ�ي�ل�ي وت�ھ�دي�دات 

 ."ارھابية لوجودنا وھويتنا
أثبتت المقاومة في كل مسارھا في مواجھة االح�ت�الل االس�رائ�ي�ل�ي واالرھ�اب " وختم رعد 

التكفيري انھا اكبر من الطائفة وأوسع مدى من المنطقة وأبعد رؤية من اصحاب المذاھ�ب، 
وھي لكل الوطن وتعبر عن عزم كل الشعب وارادته وحبه للحياة وعشقه للسيادة وح�رص�ه 

  ".على الكرامة الوطنية واالنسانية
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ف��ي  ع��اد حس��ا� ال��ف��ن��ان زي��اد ع��ي��ت��ان��ي 

ليكتب تغريدات ب�ع�د ف�ت�رة ص�م�ت "  تويتر" 
 .الزمت كّل مرحلة اتّھامه وتوقيفه

أمس، وبعد قرار تخلية سبيله، تداول حس�اب 
القاض�ي أب�و : " عيتاني بتغريدات عّدة، فكتب

، " غيدا يخلي سراح ال�م�م�ث�ل زي�اد ع�ي�ت�ان�ي
القاضي اب�وغ�ي�دا : " وأكمل في تغريدة أخرى

يخلي سبيل زي�اد ع�ي�ت�ان�ي ويص�در م�ذك�رة 
، وف�ي " توقيف بحق ال�م�ق�دم س�وزان ال�ح�اج

النيابة العامة العسكري�ة ت�واف�ق ع�ل�ى : " ثالثة
 ."اخالء سبيل زياد عيتاني

وّج��ه ع��ي��ت��ان��ي ت��ح��ي��ة ل��ل��رئ��ي��س��ي��ن ع��ون و
أنا فنان : " والحريري والوزير المشنوق قائال
 ؟"ابن مسرح فكيف اُتّھم بأبشع التّھم

فرع المعلومات أن�ق�ذ ال�ع�ھ�د " أن : " وأضاف
 ."من الفضيحة

وقبل وصوله إلى الط�ري�ق ال�ج�دي�دة، ال�ت�ق�ى 
في بيت  الرئيس سعد الحريري عيتاني الفنان

الوسط، يرافقه النائب السابق م�ح�م�د األم�ي�ن 
 .عيتاني ووالدته وأفراد عائلته

م�ا : " وبعد ان ھنأه بالبراءة، ق�ال ال�ح�ري�ري
ال ش�ك أن .  حصل اليوم ھو تحقي�ق ل�ل�ع�دال�ة

ھناك ظلما وقع عليك، لكن ال�دول�ة أظ�ھ�رت 
بأجھزتھا وقضائھا والطريقة التي عملت بھ�ا 

 ."أن إحقاق الحق ممكن في ھذا البلد
ق��د ي��ك��ون ھ��ن��اك ج��ھ��از وص��ل��ت��ه : " أض��اف

م��ع��ل��وم��ات خ��اط��ئ��ة أو أن أح��دا م��ا ح��اول 
التالعب بھذه المعلومات ودس أخباراً ملفقة، 
لكن الحق ليس على الجھاز ن�ف�س�ه، ألن�ه ل�و 
وصلت ھذه المعلومات ألي جھاز آخر لك�ان 

لكن الق�ض�اء ع�م�ل .  تصرف بالطريقة نفسھا
بشكل مكثف وقام بما يجب والحمد � وصلنا 

 ."إلى ھنا
ھناك بعض األخطاء حصلت، وج�ل : " وتابع

من ال يخط��، وب�ال�ت�أك�ي�د ھ�ن�اك ظ�ل�م وق�ع 
 ."عليك، ومن حقك أن ت�ع�رف م�اذا حص�ل

أود أن أھنئك : " وختم الرئيس الحريري قائال
بالبراءة، واألھم بالنسبة إل�ي ھ�و أن ال�دول�ة 
التي ھي المسؤولة عن ال�م�واط�ن ص�ح�ح�ت 

وھ�ذا األم�ر ال .  بنفسھا الخ�ط�أ ال�ذي حص�ل
عالقة له ال باألمور الطائفية وال ب�ال�ع�ق�ل�ي�ات 
ال��م��غ��ل��ق��ة، ب��ل ل��ه ع��الق��ة ب��أن ھ��ن��اك دول��ة 

  ."ومؤسسات بدأت تعمل بشكل صحيح
ك���م���ا غ���ّرد وزي���ر ال���داخ���ل���ي���ة ن���ھ���اد  

 . مبروك الحريّة يا زياد: "قائالً  المشنوق 
مبروك ل�ري�اض أب�و غ�ي�دا ال�م�ؤت�م�ن ع�ل�ى 

ال�ت�ي  شعبة ال�م�ع�ل�وم�ات العدالة، مبروك إلى

مبروك للبنان وم�ب�روك ي�ا .  تحمي كّل لبناني
أن�ا : " وأض�اف ."وأھلھ�ا الص�ام�دي�ن بيروت

تبنيت ھذا الموضوع بتأييد كامل من الرئي�س 
سعد الحريري، والحق في النھاية ظ�ھ�ر، أن�ا 
ظلمت سابق�ا وأع�رف م�ع�ن�ى ال�ظ�ل�م، وم�ن 

  .."اخطأ يجب ان يعتذر
يُذكر أّن المشنوق كان أّول َمن أع�ل�ن ب�راءة 
عيتاني، داعياً ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن ف�ي ت�غ�ري�دة إل�ى 

 .االعتذار منه
وفي ملف القضية أجرى القاضي رياض اب�و 
غيدا مواجھة بين الحاج واي�ل�ي غ�ب��، ك�م�ا 
استدعى زوجة االخير الستجوابھ�ا ح�ول م�ا 
ادلت به سابقا ان الحاج عرضت عليھا مبلغ�ا 

ق�ب�ل أن  .ماليا لت�ب�دي�ل اف�ادة زوج�ھ�ا غ�ب��
يصدر أمرأ بتخلية سبيل المخرج الم�س�رح�ي 
زياد عيتاني، ومذكرة توقيف في حق ال�م�ق�دم 

  .سوزان الحاج

أع��ل��ن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة س��ع��د 
ال��ح��ري��ري ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي 
مشترك م�ع وزي�ر ال�م�ال�ي�ة ع�ل�ي 
حسن خليل، ب�ع�د ان�ت�ھ�اء ج�ل�س�ة 

�ق�رار م�وازن�ة ع�ا� " الح�ك�وم�ة، 
التي ت�ت�ض�م�ن �ص�الح�ات  ٢٠١٨

وحوافز لكل القطاعات، وت�ح�ق�ي�ق 
: ، وق���ال" وف���ر ف���ي ال���وزارات

عملنا طويال م�ن خ�الل ال�ل�ج�ن�ة " 
ال��وزاري��ة �ق��رار م��وازن��ة ع��ا� 

وف��ي ھ���ذا .  وأق��ررن��اھ���ا ٢٠١٨
الس��ي��ا�، أش��ك��ر وزي��ر ال��م��ال��ي��ة 
وفريق عمله على الج�ھ�د الش�ا�، 

وأعتبر أن �ق�رار ال�م�وازن�ة يش�ك�ل �ن�ج�ازا 
 ."للحكومة

ك�ل : " وعن ملف الكھرب�اء، ق�ال ال�ح�ري�ري
االفرقاء في البلد يريدون حل أزم�ة ان�ق�ط�اع 

 ٢٤الكھرباء، واالھ�م ال�ي�وم أن نص�ل ال�ى 
ساعة كھرباء في اليوم، فيجب إبعاد السياسة 

 ."عن ملف الكھرباء
أص�ح�اب ال�م�ول�دات غ�ي�ر " وأشار إل�ى أن 

القانونية ھم المستفيدين الوحيدي�ن م�ن ق�ط�ع 
الكھرباء، ويحققون ملياري دوالر سنويا من 

ن�ري�د ت�أم�ي�ن : " ، وقال" دون دفع أي ضريبة
 ."الكھرباء سريعا

أي ص��رف ف��ي م��ل��ف " وش��دد ع��ل��ى أن 
بالمئة من ال�ت�ك�ل�ف�ة  ٤٠الكھرباء يعني توفير 

التي يدفعھا الشعب اليوم، فھناك مشاك�ل ف�ي 
الس��ي��اس��ة ف��ي م��ل��ف ال��ك��ھ��رب��اء وس��أح��ل 

التجربة اثبتت انه "، الفتا إلى أن "الموضوع
كلما تم االتفاق في السياسة يتم االن�ج�از ف�ي 
الحكومة، وھذا ما حص�ل ف�ي م�وازن�ة ع�ام 

إن : " ، وق�ال" عقب التوافق السياسي ٢٠١٨

البلد قائم على التوافق، ومن دونه ال يم�ك�ن�ن�ا 
في ھذه الموازنة، ابتعدن�ا .  أن ننجز أي شيء

عن أزمة اليونان، وي�ج�ب أن ت�ك�ون ھ�ن�اك 
أصالحات إضاف�ي�ة، وأن�ا لس�ت خ�ائ�ف�ا م�ن 

لقد تم خفض التوظيفات الى .  أزمة اقتصادية
حدود الدنيا، ورفعنا سن التقاع�د ف�ي ال�ق�وى 

 ."االمنية
ال�ح�ك�وم�ة " أن    من جھته، اكد حسن خ�ل�ي�ل

التزمت بالكالم الذي قالته في مجلس الن�واب 
من أنھا ستعمد الى اق�رار ال�م�وازن�ة بش�ك�ل 

 ."دوري
ال�ب�دء ب��ق�رار ال�م�وازن�ة ق�د " وأشار الى أن 

تأخر السباب سياسية وإقرارھا ال�ي�وم ي�ؤك�د 
ال�ع�م�ل " ، الفتا الى ان " صحة كالم الحكومة

، " بموضوع قطع الحساب يسير بشكل ج�دي
االلتزام بالمھلة التي حددت في " مشددا على 
 ."٢٠١٧موازنة ال 

تمت إضافة كل ال�ب�ن�ود االص�الح�ي�ة : "وقال
التي أوصى بھا مجل�س ال�ن�واب ون�اقش�ن�اھ�ا 

 ."وأقررنا معظمھا وسيظھر ذلك

لم تقر اي ضريبة جديدة " وأكد أنه 
في الموازنة وليس ھناك أي رس�م 

 ."جديد على اي من الطبقات
ال��ح��ك��وم��ة ال��زم��ت " وأوض��ح أن 

ن��ف��س��ھ��ا ف��ي م��ادة م��ن مش��روع 
الموازنة، ب�ال�ع�م�ل ع�ل�ى ت�رش�ي�ق 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وتس��وي��ة اوض��اع 
المؤسسات العامة التي لم يعد لديھا 

أق��ررن��ا م��ادة ف��ي : " وق��ال".  دور
الموازن�ة وھ�ي ك�ل�ف�ة االي�ج�ارات 
التي تدفعھا الدولة، وت�ب�ي�ن ان ف�ي 
استطاعتنا بقيمة إي�ج�ار، أن نش�ي�د 

سنوات، أب�ن�ي�ة تس�ت�وع�ب  ٥خالل 
 ."كل وزارات الدولة وإداراتھا

ك��م��ا أق��ررن��ا م��ادة ل��ب��ن��اء إدارات : " أض��اف
رس�م�ي�ة وض�م�ن�اھ�ا ف�ق�رة تس�م�ح ب�اع�ت�م��اد 
االيجار التملكي او االس�ت�ف�ادة م�ن ال�ق�ط�اع 

 ."الخاص
ن�ح��ن ذاھ�ب��ون ب�ات�ج��اه اص�الح��ات : " وت�اب�ع

حقيقية، والمھم ان نضع أنفسنا على ال�م�س�ار 
 ."الصحيح
الفا  ٢٣مجموع الموازنة العام بلغ " وأكد أن 

ال�ف  ٦٢٣مليون�ا و  ٢٧١مليارا و  ٨٥٤و 
ليرة، ب�االض�اف�ة ال�ى الس�ل�ف�ة ال�ت�ي ت�ع�ط�ى 

  ."لمؤسسة كھرباء لبنان
وحمل ال�م�رس�وم ت�وق�ي�ع�ي رئ�ي�س م�ج�ل�س 
الوزراء سعد الحريري ووزير ال�م�ال ع�ل�ي 

  . حسن خليل
والحقاً وقع رئيس الجمھورية العماد مي�ش�ال 
عون مرسوم احالة مشروع قانون الم�وازن�ة 

. ٢٠١٨العامة والموازنات ال�م�ل�ح�ق�ة ل�ع�ام 
 ١٢ت�اري��  ٢٥٠٨وحمل الم�رس�وم ال�رق�م 

 .٢٠١٨آذار 

نوھت كتلة المستقب�ل ال�ن�ي�اب�ي�ة ب�م�ھ�رج�ان 
ال��ب��ي��ال االن��ت��خ��اب��ي ال��ذي دع��ا �ل��ي��ه ت��ي��ار 
المستقبل، والذي شّكل حدثاً وطني�اً ج�ام�ع�اً، 
وبالبرنامج االنتخابي الذي تّم ا�ع�الن ع�ن�ه 
والذي تبناه الرئيس سعد الحريري، وك�ذل�� 
بأسماء المرشحين الذين استقر القرار ع�ل�ى 

وھنأت الكتلة المرش�ح�ي�ن ال�ذي�ن  .ترشيحھم
تمت تسميتھم، كما شكرت الزم�الء أعض�اء 
الكتلة الذي�ن اخ�ت�اروا ع�د� ال�ت�رش�� ل�ھ�ذه 
الدورة، مؤكدة تضامنھا الكامل مع الرئ�ي�س 
الحريري في خياراته، وعملھ�ا ال�ى ج�ان�ب�ه 
�نج�اح ال�ل�وائ�� ال�ت�ي س�ت�ح�م�ل م�رش�ح�ي 

 .المستقبل في كل لبنان
أثنت الكتلة على اعالن الرئيس ميشال ع�ون 
عن طرح االستراتيجية ال�دف�اع�ي�ة ال�وط�ن�ي�ة 
للبحث بعد االنتخابات النيابية، ورأت في ھذا 

اإلع��الن خ��ط��وة ف��ي ات��ج��اه ت��دع��ي��م ال��دول��ة 
ومؤسساتھا وح�ل مس�أل�ة الس�الح ف�ي اط�ار 
التوافق الوطني الحافظ للسي�ادة واالس�ت�ق�رار 

كما اثنت الكت�ل�ة ع�ل�ى خ�ط�وة    .في آن واحد
الحكومة في إقرار مشروع قان�ون ال�م�وازن�ة 

بعد إجراء ال�ت�خ�ف�ي�ض�ات  ٢٠١٨العامة للعام 
على ح�ج�م االن�ف�اق، مش�ي�رة ال�ى إّن إق�رار 
مشروع قانون الموازنة في مجل�س ال�وزراء 
يسھم في استعادة االنتظام للمالية الع�ام�ة م�ن 
جھة، كما ويسھم من جان�ب آخ�ر ف�ي إق�رار 
بعض اإلصالحات بما يدع�م ج�ھ�ود ت�ع�زي�ز 
االستقرار االق�ت�ص�ادي وال�م�ال�ي ف�ي ل�ب�ن�ان 
ويمھد لنجاح برامج الحك�وم�ة االس�ت�ث�م�اري�ة 
المطروحة امام المؤت�م�ر ال�دول�ي ال�م�رت�ق�ب 

 .عقده في باريس
ورأت الكتلة اّن ھناك مصل�ح�ة وط�ن�ي�ة ف�ي  

التعجيل في دراسة مشروع قانون ال�م�وازن�ة 
ف��ي م��ج��ل��س ال��ن��واب وإق��راره ق��ب��ل م��وع��د 
االنتخابات النيابية بم�ا ي�ف�س�ح ال�م�ج�ال أم�ام 
الحكومة القادمة ل�ل�ت�ف�ر� ف�وراً ل�ت�ن�ف�ي�ذ ھ�ذه 
الموازنة، وكذلك في إطالق حيوية جديدة في 

من جھة ثاني�ة، .  الحركة االقتصادية في لبنان
ترى الكتلة أّن ذلك يسھم أيضاً ف�ي ال�ت�ح�ف�ي�ز 
على التقدم على مس�ار ت�ح�ق�ي�ق ال�م�زي�د م�ن 
اإلصالحات الھيكلية في االقتص�اد وال�م�ال�ي�ة 
العامة واإلدارة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة ت�ك�ون م�ن�س�ج�م�ة 
ومتفقة مع أحكام الدس�ت�ور وم�ت�وخ�ي�ة إع�ادة 
االعتبار للدولة ودورھا وسلطتھا، بما ي�ع�زز 
النمو االقتصادي والتنمية المناطقية في البالد 
ويض��ع ل��ب��ن��ان واق��ت��ص��اده م��ن ج��دي��د ع��ل��ى 
مسارات تعزيز النھوض واالستق�رار بش�ت�ى 

 .جوانبه
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اشار وزير ال�ع�دل س�ل�ي�م ج�ريص�ات�ي ب�ع�د 
ال��ت��غ��ي��ي��ر " االج��ت��م��اع االس��ب��وع��ي ل��ت��ك��ت��ل 

المغت�رب�ي�ن ھ�م ب�م�ث�اب�ة " ، أن " واالصالح
ثروة للبالد المنتشرين فيھا وثروة بش�ري�ة 
للبنان بسبب وطنيتھ�م ووف�ائ�ھ�م ال�م�ط�ل�ق 

، واع�ت�ب�ر أن " والتزامھم بجم�ي�ع قض�اي�اه
جوالت رئيس التيار الوطني ال�ح�ر وزي�ر " 

الخ�ارج�ي�ة ج�ب�ران ب�اس�ي�ل ل�ب�الد ان�ت�ش�ار 
 ."اللبناني أعطت ثمارھا المرجوة

وعن الم�وازن�ة، ل�ف�ت ج�ريص�ات�ي إل�ى أن 
الموازن�ة ع�م�ل ح�ك�وم�ي ب�م�ث�اب�ة ان�ج�از " 

والجھد يعود الى رئيس الجمھورية م�ي�ش�ال 
عون ورئ�ي�س ال�ح�ك�وم�ة س�ع�د ال�ح�ري�ري 
ووزير المالية علي حسن خ�ل�ي�ل وال�وزراء 

وخاصة وزراء التيار، الذين م�ا ب�رح�وا ي�ن�ادون ب�ال�م�وازن�ات االص�الح�ي�ة ح�ي�ث أخ�ذن�ا 
بتوصيات لجنة المال والموازنة وإذا ك�ان ع�ن�وان ال�م�وازن�ة ال�ت�ق�ش�ف ف�ت�ح�ق�ق ال�ع�ن�وان 

 ."المطلوب
باسيل أعلم أعضاء التك�ت�ل ان ب�رن�ام�ج " وعن االنتخابات النيابية، أشار جريصاتي إلى أن 

، الفت�ا " آذار ودعاھم إلى ابداء المالحظات في حال وجودھا ٢٤التيار االنتخابي سيعلن في 
ھذا البرنامج الذي يتوخى الحذر واقعي فنحن لسنغا ھواة وعود وال ھ�واة م�ظ�اھ�ر "إلى أن 

بل نرغب في برنامج انتخابي يتحقق في عھد الرئيس و أي حكومة تتأل�ف ف�ي ھ�ذا ال�ع�ھ�د 
   ."الميمون
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أكد رئيس لجن�ة ال�م�ال وال�م�وازن�ة اب�راھ�ي�م 
، " اننا في انتظار مشروع ال�م�وازن�ة" كنعان 
جاھزون ب�ال�ر��م م�ن ك�ل ال�ظ�رو� : " وقال

السياسية واالقتصادية الصعبة لعقد ج�ل�س�ات 
 ".يومية صباحا ومساء

ورأى كن�ع�ان، ف�ي تص�ري�ح ل�ه ف�ي م�ج�ل�س 
ان االصالح المالي ع�م�ل ت�راك�م�ي " النواب، 

ومتواصل، وقد بدأناه منذ فترة طويل�ة رق�اب�ي�ا 
 ٢٠١٨وتش��ري��ع��ي��ا، وال ش��ك ان م��وازن��ة 

 ".٢٠١٧تضمنت عددا من البنود االصالحية التي اوصت بھا موازنة 
سنة على غ�ي�اب ال�م�وازن�ات ھ�و  ١٢اشھر بعد  ٦انجاز الموازنة بأقل من " واشار الى أن 

 ".انجاز كبير للمجلس وجميع نوابه
: ، وق�ال" بالحرص الذي شاھدناه اثناء المناقشات على ضبط ع�م�ل�ي�ة االن�ف�اق" ونوه كنعان 

الموضوع المتعلق بالمنح التعليمية لالجراء العاملين في القطاع الخاص وض�ع�ن�اه ج�ان�ب�ا " 
 ".ألننا لم نطلع بعد على الميزانية التي تم وضعھا

تم اقرار موضوع اعفاء السيارات المتضررة من احداث نھر البارد من رس�وم " وأعلن انه 
 ".السير
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ترأس الرئيس حسين الحسيني لقاء 
في بعل�ب�� "  بلميرا" في قاعة أوتيل 

عصر امس، ضم أكثر من عش�ري�ن 
مرشحا عن دائرة بع�ل�ب�� ال�ھ�رم�ل، 
وجرى التداول في �مكان�ي�ة تش�ك�ي�ل 
الئ��ح��ة م��وح��دة ل��م��واج��ھ��ة الئ��ح��ة 

، وان�ت�ھ�ى ال�ل�ق�اء " األمل والوفاء"
 .دون صدور بيان عن المجتمعين

اتفق المرشح�ون ال�م�ج�ت�م�ع�ون : " واكتفى شقيق الرئيس الحسيني، طالل بالقول لالعالميين
باإلجماع على الطلب من الرئيس السيد حسين الحسين�ي تش�ك�ي�ل ال�الئ�ح�ة ل�م�واج�ھ�ة رف�ع 
الوصاية عن المنطقة وأھالي المنطقة، واتفق المرشحون المجتمعون عل�ى اخ�ت�ي�ار األول�ى 

 ."منھم ضمن الالئحة، وھذا العمل سيقوم به الرئيس الحسيني
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لفت وزير ال�ط�اق�ة س�ي�زار أب�ي خ�ل�ي�ل ف�ي 
ان وزارة " مؤتمر الطاقة ال�م�س�ت�دام�ة ال�ى 

الطاقة والمياه أعدت مشروع قانون يس�م�ح 
لمؤسسة كھرباء لبنان بشراء الكھرباء م�ن 
البلّديات وال�ق�ط�اع ال�خ�ا�، ال�ت�ي ي�ن�وون 
انتاجھا من معامل معالجة ال�ن�ف�اي�ات، ع�ل�ى 
نحٍو يسمح بخفض كل�ف�ة م�ع�ال�ج�ت�ھ�ا ب�دون 
زيادة األعباء المالية على مؤسسة ك�ھ�رب�اء 

 "لبنان
ان ك�ل ھ�ذه ال�م�ش�اري�ع ت�ن�درج " واشار الى 

ضمن الخطّة الوطنية للطاقة المت�ج�ددة ال�ت�ي 
أعدتھا وزارة الطاقة والمياه وال�ت�ي رس�م�ت 

%   ١٢خارطة الطريق نحو تحقيق ھ�دف الـ�
ب�ح�س�ب  ٢٠٢٠من الطاقة المتجددة في العام 

الخطة الوطنية للطاقة ال�م�ت�ج�ددة، س�ت�س�اھ�م 
ب�ت�خ�ف�ي�ف  ٢٠٢٠الطاقة المتجددة في ال�ع�ام 

 ٧٦٧ح��ج��م االس��ت��ھ��الك ال��ن��ف��ط��ي ب��ح��وال��ي 
كيلوطن مكافىء نفط، وضخ استثمارات عبر 

مليار دوالر وتخ�ف�ي�ف  ١.٧مشاريع تفوق الـ 
 ."العجز المالي الذي تسببه الكھرباء

كل ھذه المشاريع، س�ي�س�ت�ث�م�ر ف�ي�ھ�ا :"  وقال
القطاع الخاص وسيبيع الك�ھ�رب�اء ل�م�ؤس�س�ة 
ك�ھ�رب�اء ل�ب�ن�ان ع�ب��ر ع�ق�ود ش�راء ال�ط�اق��ة 

ال��م��م��دد  ٢٨٨/٢٠١٤وب��ح��س��ب ال��ق��ان��ون 
 ."٥٤/٢٠١٦بالقانون 

ان ف�ري�ق وزارة ال�ط�اق�ة أن�ھ�ى " ولفت الى 
المفاوضات التي سمح�ت ل�م�ج�ل�س ال�وزراء 

رخص النتاج الكھرباء من ط�اق�ة  ٣باصدار 
سنتا للكيلووات س�اع�ة  ١٠.٧٥الرياح بسعر 

 ."ما يشكل وفرا كبيرا
لحسن الحظ لم يتعرض تنفيذ خط�ط�ه : " وقال

لنفس المستوى من العرقلة كباقي مخط�ط�ات 

وزارتن�ا ھ�ن�ا ت�ج�در االش�ارة ال�ى ض�رورة 
المضي فوراً بتنفيذ كل المشاريع الم�ل�ح�وظ�ة 
ف��ي ورق��ة س��ي��اس��ة ق��ط��اع ال��ك��ھ��رب��اء ال��ت��ي 

 ٢٠١٠تتعرض للعرقلة م�ن�ذ وض�ع�ھ�ا ع�ام 
 ."رغم إقرارھا من مجلس الوزراء

عن إط�الق م�رح�ل�ة إع�الن ال�ن�واي�ا " وأعلن 
 ٣األول��ى النش��اء :  ل��م��ن��اقص��ت��ي��ن ج��دي��دت��ي��ن

مي�غ�اوت  ١٠٠الى  ٧٠مزارع شمسية بقدرة 
لكل منھا باالضاف�ة ال�ى ت�خ�زي�ن ك�ھ�رب�ائ�ي 

م�ي�غ�اوات  ٧٠م�ي�غ�اوات وبس�ع�ة  ٧٠بقدرة 
ساعة لكل من المحطات ال�ث�الث ل�ل�م�ن�اقص�ة 
الثانية النشاء م�ح�ط�ات ك�ھ�روم�ائ�ي�ة ب�ق�درة 

م�ي�غ�اوات ع�ل�ى ك�اف�ة االراض�ي  ٤تفوق الـ
اللبنانية على ان ال تف�وق ال�ق�درة االج�م�ال�ي�ة 

م��ي��غ��اوات ك��ح��دٍّ  ٣٠٠ل��ھ��ذه ال��م��ش��اري��ع الـ��
 ."أقصى

ع�ن اط�الق ال�م�رح�ل�ة ال�ث�ان�ي�ة " كما أع�ل�ن 
محطة فوتوفولتية ب�ق�درة  ٢٤لمناقصة انشاء 

م��ي��غ��اوات  ١٥و ١٠ف��ردي��ة ت��ت��راوح ب��ي��ن 
 ."موزعة بشكل متساٍو بين المناطق اللبنانية

>í•^ËjÞ]<><‚•<¤]>ØfÏjŠ¹]JJJ>[^ãÛru<^Ú 
بين ليلة وضحاھا ت�ح�ّول ال�وف�اء ال�ى ن�ھ�ج 

تعويذة " من فعل إيمان الى "  تيار المستقبل" 
النائب "  المستقبل" لم يجد عضو كتلة ".  شر

ً م��ن  ك��اظ��م ال��خ��ي��ر ت��ع��ب��ي��راً أق��ل ص��خ��ب��ا
، للتعبير عن سخطه لعدم ت�ب�ن�ي " المؤامرة" 
ت��رش��ي��ح��ه ل��الن��ت��خ��اب��ات "  ال��ت��ي��ار األزرق" 

 .النيابية
بصراحٍة تامة، عبّر الخير لمناصري�ه ع�ّم�ا 

كنا م�خ�ل�ص�ي�ن وأوف�ي�اء : " يختلج قلبه، فقال
للرئيس سعد الحريري ألننا مؤمنون أن ھذا الخط سينقذ لبنان رغم اعتراضنا ع�ل�ى ب�ع�ض 

ويبدو ان الحريري أخذ ال�خ�ي�ار .  لكننا شعرنا منذ أشھر ان ھناك مؤامرة ضدنا. الممارسات
 ."بالتخلي عنا، ومستمرون بمعركتنا

واذا كان الخير قد مضى في مواجھته االنتخابية ضّد من أوص�ل�ه ال�ى ال�ب�رل�م�ان ـ� س�ع�ي�اً 
على رّدة فعله؟ وما األسباب ال�ت�ي أدت "  تيار المستقبل" للوصول الى البرلمان ـ كيف يرد 

 الى ترشيح عثمان علم الدين بدالً منه؟
ع�دم ت�ب�ن�ي ت�رش�ي�ح ال�خ�ي�ر ع�ل�ى ل�وائ�ح " أن "  ال�ن�ھ�ار" لـ�"  تيار المستقب�ل" تؤّكد مصادر 

منط�ق ال�وف�اء " ما يثبت، أن ".  أنتج رّدة فعله المعترضة، وليس ألسباٍب أخرى"  المستقبل" 
. للمبادئ الحزبية غير قائم لدى بعض المرشحين الذين ال ينتمون الى ال�ت�ي�ارات الس�ي�اس�ي�ة

ت�ح�ص�ي�ل " وھم يعتبرون ان المقعد النيابي حكر عليھم، أو ما يقال في العام�ي�ة أن�ه م�ج�ّرد 
 ."من حقھم" حاصل

بعض المرشحين الذي�ن ال ي�ت�ب�ع�ون ال�ت�ي�ار " وبعبارٍة أخرى، وبناًء على الواقع الحالي، ان 
وتبنى ردة ف�ع�ل�ھ�م ع�ل�ى ھ�ذا .  السياسي يعتبرون ان تمثيلھم النيابي أھم من الخيار السياسي

 ."وھي ردة فعل منطقية قياساً لما يراه الخير في نفسه. النحو
نتيجة رّدة الفعل إبان ت�رش�ي�ح "  المستقبل" وعن النعوت التي اتھمت الخير بعدم الوفاء لنھج 

. األخير يتكلم عن الوفاء طالما الرئيس الحريري يرش�ح�ه" خلف لمقعده، تقول المصادر إن 
. وتبنى رّدة ف�ع�ل�ه ع�ل�ى ھ�ذا االس�ا�.  ويعتبر ان وفاءه للتيار األزرق مرتبط بترشيحه له

 ."فيُحّل ارتباطه بالمبادئ التي يتحدث عنھا عند تبني مرشح جديد عن المقعد الذي يشغره
الى ترشيح علم الدين عوضاً من ال�خ�ي�ر، ت�ق�ول "  تيار المستقبل" وعن االسباب التي دفعت 

االعتراضات كثرت في األشھر الماضية على اس�م�ه، ب�ع�د ان زارت وف�ود " المصادر إن 
الرئيس الحريري وعبّرت عن عدم رضاھا على ال�خ�ي�ر وت�م�ن�ت "  التيار األزرق" مؤيدة لـ

 ."عليه ترشيح وجٍه جديد
من الصعب في ظل "وما ھي اسباب االعتراضات على شخص الخير؟ تجيب المصادر أنه 

المجتمع القبلي وال�ع�ش�ائ�ري اق�ن�اع ال�ع�ائ�الت بش�خ�ص م�رش�ٍح واح�د، رغ�م أن اس�ب�اب 
على سبيل المثال، قد يمتعض ال�ب�ع�ض م�ن .  االعتراض قد تكون شخصية أكثر منھا مبدئية

وھ�ي .  عدم دعوة الخير لھم الى العشاء، او عدم القاء التحية عليھم في المناسب�ات ال�خ�اص�ة
 ."تالياً أسباب اجتماعية ـ شخصية أكثر منھا سياسية

ت�ي�ار " وق�د ب�ق�ي .  ال�ح�ك�م ل��رق�ام ف�ي االن�ت�خ�اب�ات" من ھذا المنطلق، تؤكد المصادر أن 
مصراً في بادئ األمر على ترشيح الخير، ولكن تفصيالً مفاجئاً وغي�ر م�ع�روف "  المستقبل

 ."ساعة من اعالن اللوائح ٤٨دفع بالحريري الى استبداله قبل 
الخير أقل معرفةً وخ�ب�رةً م�ن ع�ل�م " ان "  المستقبل" وفي األداء السياسي، ال تعتقد مصادر 

 ."الدين، بل انه يقوم بمھامه النيابية على أكمل وجه
، اذا استمر الخير في ترّشحه على الئحة منافسة للحري�ري، ت�ق�ول " المستقبل" وعن موقف 
ً " المصادر إن  وعلى الم�س�ت�وى الس�ي�اس�ي، اذا ق�رر ال�خ�ي�ر .  ترشيح علم الدين أصبح قائما

وت�رش�ح�ه ض�دن�ا ق�د يص�ل .  الترشح على لوائح أخرى سنحاربه على المست�وى الس�ي�اس�ي
ومن الالف�ت .  ھو مستمر في ترشيحه وال نعتقد أنه سيتراجع.  باألمور الى قطيعة كاملة معه

وم�ن .  ان الئحة الرئيس نجيب ميقاتي بانتظار المرشح الم�ت�ب�ق�ي خ�ارج الئ�ح�ة ال�ح�ري�ري
  ".المرجح أن يترشح الخير على الئحة ميقاتي
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ع�ق�دت ل�ج��ن�ة االع�الم واالتص��االت 
النيابية جلسة عند الساعة الع�ا��رة 
وال��ن��ص��� م��ن ق��ب��ل ���ھ��ر ال��ي��وم 
برئاسة رئ�ي�س�ھ�ا ال�ن�ائ�ب ال�دك�ت�ور 
حسن فضل هللا وفي حض�ور م�ق�رر 
اللجنة النائب الدكتور عمار ح�وري 

ع���ل���ي ع���م���ار، ن���وا� :  وال���ن���واب
الموسوي، �ان�ي ق�ب�ي�س�ي، س�ي�ر� 

ك�م�ا .  طورسركيسيان وقاسم ��ا��م
حض��ر ال��ج��ل��س��ة وزي��ر االتص��االت 
ج��م��ال ال��ج��را� ومس��ت��ش��ار وزي��ر 

 .االتصاالت نبيل يموت
ن�اقش�ت : " اثر الجلسة، قال النائ�ب فض�ل هللا

ال�ف�اي�ب�ر " لجنة االعالم واالتصاالت مشروع 
الذي أقررناه في ال�م�ج�ل�س ال�ن�ي�اب�ي "  اوبتيك

مليار ليرة لبناني�ة  ٤٥٠كقانون برنامج بقيمة 
والمفترض ان ي�ب�دأ ال�ع�م�ل ب�ه ف�ي الش�ھ�ر 

ج�رى اس�ت�ع�راض ت�ف�ص�ي�ل�ي ل�ھ�ذا .  المق�ب�ل
الموضوع وال�ح�اج�ات ال�وط�ن�ي�ة ل�الن�ت�رن�ت 

ان ھ�ذا " ، م�ؤك�دا " وتطويره ع�ب�ر ال�ف�اي�ب�ر
ال��م��ش��روع ح��ي��وي، واذا ك��ان ھ��ن��اك حس��ن 
استثمار وادارة له فسيؤدي في المستقبل ال�ى 
 ".م�ردود م��ال�ي ل�خ�زي��ن�ة ال�دول��ة ال�ل��ب�ن��ان�ي�ة

ناقشنا موضوع التلزي�م�ات وك�ي�ف : " اضاف
ستتم وعلى اي أس�ا� ووف�ق اي م�ع�اي�ي�ر، 

، مشيرا " وتبلغنا ان ھناك دفتر شروط محددة
ھ�ي�ئ�ة اوج�ي�رو ع�م�دت م�ع ل�ج�ن�ة " الى ان 

خ�اص��ة ال��ى اج��راء ال��ت��ل��زي��م��ات، وم��وق��ف��ن��ا 
الطبيعي والقانوني دائما يميل ال�ى ان ت�ك�ون 

ن�ح�ن .  الت�ل�زي�م�ات ع�ب�ر ادارة ال�م�ن�اقص�ات
نعرف انه في مل�ف االتص�االت ال�ق�ان�ون ال 

كنا نعمل على ت�ع�دي�ل .  يغطي ھذا الموضوع
قانون المناقصات في الدولة اللبناني�ة ب�ح�ي�ث 
. تتم كل المناقصات عب�ر ادارة ال�م�ن�اقص�ات

من وجھة نظرنا الشخص�ي�ة، ن�ف�ض�ل ل�و ان 
القانون ال يلزم مؤسسة معينة، بل يتم التلزي�م 
عبر ادارة المناقصات، فتكون ھناك ش�ف�اف�ي�ة 
اكثر، وان كان استمعنا الى ش�رح ت�ف�ص�ي�ل�ي 
حول ھذا الموضوع وكيف تمت المن�اقص�ات 
وفق اي دفتر ووفق اي معايير اعتمدت بھ�ذا 

 ".االمر
االمر االخر الذي ناقشن�اه ھ�و ق�رار : " وتابع

وزير االتص�االت ج�م�ال ال�ج�راح ب�اع�ط�اء 
ثالث شركات، أسميه امتيازا، الن ال�ت�ع�ب�ي�ر 
القانوني ليس امتيازا وان كان يؤدي الى أمر 
ش�ب��ي��ه، أع�ط��اھ��ا ت�ل��زي��م��ا ل��ت��أخ��ذ االن��ت��رن��ت 
وتوزعه على المشتركين وأوقف تنفيذ القرار 

ف�ي .  السابق بقرار من مجلس شورى ال�دول�ة

ال��ق��رار ال��ج��دي��د ھ��ن��اك ام��ران، ب��الش��ك��ل 
ھ�ن�اك .  ع�ل�ى مس�ت�وى الش�ك�ل.  والم�ض�م�ون

وج��ھ��ت��ا ن��ظ��ر، االول��ى ت��ق��ول ان م��ث��ل ھ��ذه 
القرارات في الحد االدن�ى ي�ج�ب ان تص�در 
ب�م�رس�وم م�ن م�ج��ل�س ال�وزراء وف�ي ال�ح��د 
االعلى تحتاج الى قانون الننا نقدم اس�ت�ث�م�ارا 

ووج�ھ�ة ال�ن�ظ�ر . من المال العام الى شركات
الثانية تقول ان ھذه ص�الح�ي�ة ال�وزي�ر وھ�و 
مستند بھذا القرار الى مرسوم ص�ادر ح�دي�ث�ا 

 ".ھذا في الشكل
أم�ا ف�ي ال�م�ض�م�ون، ف�ان�ي أس�ج�ل : " وتاب�ع

مالحظات سبق للجنة االتصاالت ان قدم�ت�ھ�ا 
وطالبت بھا، وفي ھذا القرار الجديد اخذ ب�ھ�ا 
بشكل او بآخر، مثال ان اوج�ي�رو ال�م�ؤس�س�ة 
الرسمية ھي المسؤولة عن تمديد الفايب�ر ف�ي 

م�ل�ي�ارا، ف�ي  ٤٥٠نحن اعطيناھا .  كل لبنان
م�ل�ي�ارا وف�ي م�وازن�ة  ١٥٠  ٢٠١٧موازنة 
اذا اص�ب�ح ل�دي�ھ�ا .  م�ل�ي�ارا ٧٥ھناك  ٢٠١٨

القدرة ان توصل الف�اي�ب�ر الغ�ل�ب االراض�ي 
ف�ي ھ�ذا ال�ق�رار ع�ل�ى .  والمناطق ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة

الشركات ان تستأجر م�ن اوج�ي�رو االل�ي�اف 
 ".الضوئية

كان مطلبنا في الس�اب�ق : " وعن الصيانة، قال
ان تكون الصيانة من خ�الل اوج�ي�رو، ف�ھ�ي 
الوحيدة التي تستطيع الوصول الى الك�اب�الت 
وما شابه وتجري الصيانة، ف�ت�ك�ون ال�ع�الق�ة 
. بين الشركات والدولة اللبنانية عبر اوج�ي�رو

وھذا ال يلغي المالحظات بالش�ك�ل، ھ�ل ھ�ذا 
ھذا ما يجاوب عل�ي�ه .  الموضوع قانوني ام ال

مجلس شورى الدولة الذي اطالبه ب�ان ي�ع�ود 
ويض�ع ي�ده ع�ل�ى ھ�ذا ال�م�وض�وع ويص��در 
القرار القانوني الذي ي�ن�س�ج�م م�ع ال�دس�ت�ور 

ف�ي ال�م�رة .  لنرى اذا كن�ا ام�ام اش�ك�ال ام ال
الماضية لم يتغ�ي�ر ش�يء، واع�ت�ب�ر ان م�ث�ل 
ھكذا قرارات تحتاج الى مرسوم في م�ج�ل�س 
ال��وزراء يس��ت��ط��ي��ع ان ي��ع��ط��ي ص��الح��ي��ة 
للش�رك�ات، ورب�م�ا ن�ح�ت�اج ال�ى ق�ان�ون ف�ي 

مجل�س ال�ن�واب، ع�ن�دھ�ا ع�ل�ي�ن�ا ان 
 ".نستثمر جزءا من القطاع العام

وأعلن انه ت�م�ت م�ن�اقش�ة م�وض�وع 
اس��ع��ار االن��ت��رن��ت وال��ت��ف��اوت ب��ي��ن 
. ال�ق�ط�اع ال��خ�اص وھ�ي��ئ�ة اوج�ي��رو

جرى ش�رح ت�ق�ن�ي وت�ف�ص�ي�ل�ي، ل�ه 
عالقة بحرية القطاع ال�خ�اص اك�ث�ر 
م��ن ال��ع��ام ال��م��ح��دد ل��ه ب��م��رس��وم 

طرحنا اش�ك�ال�ي�ة اس�ت�ي�راد .  االسعار
اجھزة االتصاالت الت�ي ل�ھ�ا ع�الق�ة 
بالشركات، ھل االمر مت�وق�ف ع�ل�ى 
قرار من الوزارة؟ يعني ال�وزارة ال ت�ع�ط�ي 
ت��أش��ي��رة ح��ت��ى تس��ت��ورد الش��رك��ات ھ��ذه 
التجھيزات، وبالتالي التجھ�ي�زات ال�م�وج�ودة 
. في السوق من اين تأتي، ھل تأتي بالتھ�ري�ب

الوزارة اجابتنا بالنفي، فھي ت�ع�ط�ي ت�أش�ي�رة 
 ".وال قرار لديھا بمنع استيراد التجھيزات

تطرقنا قليال الى موض�وع ال�م�وازن�ة : " وقال
 ٢٠١٧وھذا امر مھم، ما تبلغناه انه في العام 

مليار ل�ي�رة  ١٩٣٦حولت وزارة االتصاالت 
 ٢٥٠لخزينة الدولة وبقي لديھا في االحتي�اط 

 ١٠٠ن�ت�وق�ع زي�ادة  ٢٠١٨مليارا، في العام 
وھذا يفتح النقاش حول موازنة وزارة .  مليار

االتصاالت وقدرة ھذا الق�ط�اع ع�ل�ى ت�زوي�د 
الدولة اللبنانية بايرادات مالية، مع م�الح�ظ�ة 
اساسية وعدنا بدراسة االمور، لكن يبدو انھم 

مس�ت�ع�ج�ل�ون ع�ل�ي�ھ�ا، دون  ٢٠١٨في العام 
االخذ ببعض المالحظ�ات االس�اس�ي�ة وم�ن�ھ�ا 
لماذا ھناك ف�ي ال�دول�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة م�وازن�ات 
ملحقة؟، الموازنة الملحقة ال تخضع للھي�ئ�ات 
الرقابية بشكل كامل، وف�ي حس�اب�ات ال�دول�ة 

 ٢٠١٥ال�ى  ١٩٩٣التي اجري�ت م�ن س�ن�ة 
اين موقع الحسابات العائ�دة ل�وزارة  ٢٠١٦و

االتص��االت ع��ن��دم��ا ت��ج��ري ال��دول��ة ھ��ذه 
  ".الجردة

ن�ح�ن نس�ت�ط�ي�ع ان : " وردا على سؤال، ق�ال
ن��ع��زز م��ن خ��الل ال��ق��وان��ي��ن دور ادارة 
المناقصات، ال�ق�ض�اء ال�ل�ب�ن�ان�ي ي�أخ�ذ دوره 
الكامل بھكذا ملفات، اذ ل�دي�ن�ا ق�ط�اع م�رب�ح 
وفيه ھدر، ال نبيعه، نعالج موض�وع ال�ھ�در، 
وھذا االفضل، وھو قطاع م�رب�ح، وال�ق�ط�اع 
االساسي الذي يدر امواال على خزينة ال�دول�ة 

اذا "  الفاي�ب�ر" ھو قطاع االتصاالت، مشروع 
نفذ بمواص�ف�ات ع�ال�ي�ة وك�ان ھ�ن�اك رق�اب�ة 
وحسن ادارة ھناك امكانية االيرادات، فعندما 
نب�دأ ب�ع�د س�ن�وات ق�ل�ي�ل�ة م�م�ك�ن ان ي�دخ�ل 
المشروع مليار دوالر ع�ل�ى خ�زي�ن�ة ال�دول�ة 

   ".اللبنانية
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نفت العالقات اإلعالمية في 
م�وق�� " حزب هللا ما نشره 

" ف���ردا ن���ي���وز اإلي���ران���ي
وت��داول��ت��� ب��ع��ض وس��ائ��ل 
اإلعالم من ك�الم م�ن�س�وب 
ل���م��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب هللا 
السيد حسن نصر هللا خالل 
لقاء مزع�وم م�� ال�ج�ال�ي�ة 

وت�ؤك�د  اإليرانية في ل�ب�ن�ان
أن ما ورد عار من الصحة 

 .جملة وتفصيالً 
يذكر ان وكاالت االنباء تناقلت حديثا عن السيّد حسن نصرهللا اعتبر فيه أن م�ك�ان�ة والي�ة  

نحن نؤمن بأن والية الفقيه فوق الدستور، ونعتبر تنفيذ ” :  الفقيه فوق الدستور اللبناني، قائال
 ً كالم نصرهللا جاء خالل لقائه إيرانيين مقيمين في ل�ب�ن�ان، .  “ أوامر ولي الفقيه واجبا إجباريا

حيث تحدث معھم عن أوضاع الشيعة في لبنان، وعن الرئيس ميشال ع�ون، وع�ن أھ�م�ي�ة 
 .”البوابة نيوز”النظام اإليراني للشيعة في العالم، بحسب ما اورد موقع 

نحن ولدنا مع الثورة اإليراني�ة، ل�ق�د حص�ل�ن�ا ع�ل�ى ” :  وحول نشأة حزب هللا، قال نصر هللا
حياتنا ووجودنا من خالل الثورة، وأھم تجربة لوالية الفقيه في الخ�ارج ك�ان�ت ف�ي ل�ب�ن�ان، 
وإذا كنا اآلن أحياء ونعيش بعزة وكرامة، فذلك ل�ي�س بس�ب�ب الس�الح وال�م�ال، ب�ل بس�ب�ب 

 .”اعتقادنا بوالية الفقيه
: واعتبر نصر هللا أن اعتقاد حزب هللا بوالية الفقيه يفوق اعتقاد اإليرانيي�ن أن�ف�س�ھ�م، ق�ائ�ال

إيماننا بوالية الفقيه يختلف مع العديد من اإليرانيين، فمعتقدنا أقوى منھم، ونحن نؤم�ن أن ” 
وحول أصول الرئيس اللبناني ميشال ع�ون، ق�ال .  “ طاعة والية الفقيه ھي طاعة المعصوم

ميشال عون من أحفاد علي بن أبي طالب، والكثير من الشي�ع�ة ف�ي ج�زي�ن إم�ا ” :  نصر هللا
وح�ول أص�ول م�دي�ن�ة ط�راب�ل�س .  “ تسننوا أو تنصروا، ومدينة جزين أصب�ح�ت مس�ي�ح�ي�ة

 ١٠٠الكثير من الشيعة تسننوا، ومدينة طراب�ل�س ق�ب�ل ” :  وتركيبتھا المذھبية، قال نصر هللا
 .عام كانت للشيعة، وسكانھا من الشيعة، ومدينة صيدا كانت شيعية، واآلن أصبحت سنية

نحن ال نقاتل من أجل بشار األسد، ”: وحول موقف حزب هللا من بشار األسد، قال نصر هللا
نحن نقاتل من أجل التشيع، ولوال حزب هللا وإيران لسقطت سوريا، الشيعة اليوم ف�ي ذروة 

: واعتبر نصر هللا أن اإليرانيين ھم أنصار اإلمام المھدي ال�غ�ائ�ب، ق�ائ�ال.  “ قوتھم بالمنطقة
ظھور اإلمام المھدي سيكون على يد اإلي�ران�ي�ي�ن، وال�ث�ورة اإلس�الم�ي�ة اإلي�ران�ي�ة م�ھ�دت 

وھاجم نصر هللا الثورة الخ�ض�راء .  “ األرضية لظھور المھدي، وھذا ال مثيل له في التاريخ
وج�ود الش�ي�ع�ة ف�ي ال�ع�ال�م، وم�ق�ام�ات وم�زارات ” :  ، قائال٢٠٠٩التي شھدتھا إيران عام 

 ٢٠٠٩الشيعة، مرھونة بوجود الجمھورية اإلسالمية والشعب اإليران�ي، وف�ي ف�ت�ن�ة ع�ام 
، وقلت لھم إن جمي�ع أع�داء إي�ران ) قادة الثورة الخضراء( ذھبت إلى إيران، والتقيت القادة 

  .“سعداء، وجميع الشيعة في العالم منزعجون من ما حدث
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رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في م�ؤت�م�ر ال�ط�اق�ة 
أن الجو اإليجابي متوفر للحديث عن رؤيتنا لمس�ت�ق�ب�ل " المستدامة 

  ."الطاقة في لبنان
ان لبنان يمتلك كل مصادر ال�ط�اق�ة ال�م�ت�ج�ددة " واعرب عن اعتقاده 

والطبيعية وھي تسمح له أن يكون له س�ي�اس�ة اس�ت�رات�ي�ج�ي�ة ل�ل�م�دى 
ان لبنان كان أول دول�ة ع�رب�ي�ة وض�ع�ت تص�ورا " مشيرا ".  البعيد

 ."للطاقة المتجددة
وضعت للمرة االولى في ل�ب�ن�ان خ�ط�ة ط�اق�وي�ة  ٢٠١٠سنة :" وقال

 ."جزء منھا الكھرباء وجزء آخر طاقة متجددة
ان يتم التوصل الى انتظام طاقوي وكھرب�ائ�ي " واعرب عن امله في 

 ."للتوصل الى بناء معمل للكھرباء كل سنة

إن ال����دراس����ات : " وق����ال
والخطط والمال والكف�اءات 
البشرية متوافرة وم�ا زل�ن�ا 
عالقين في المشكلة ع�ي�ن�ھ�ا 
والتي سن�ح�لّ�ھ�ا م�ن خ�الل 
ال���م���ؤت���م���رات وال���وع���ي 

 ."والضغط
ان ال��م��ش��ك��ل��ة ھ��ي " ورأى 

بالسياسيين الذين يع�رق�ل�ون 
ال�خ�ط�ط وي��ف�اخ�رون ان�ھ��م 

 ."يوقفون النفط وخط الغاز الساحلي والكھرباء
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ط�ون�ي "  ت�ي�ار ال�م�ردة" أّكد م�رش�ح 
المواطن اللبناني يرفض " فرنجية أّن 

الت�ع�اط�ي م�� ش�ؤون�ه م�ن م�ن�ط�ل�ق 
ھذا الن�ھ�� مس�ت�ج�د ع�ل�ى .  استغاللي

ت��اري��خ��ن��ا ول��ك��ن��ھ��ا ل��ن ت��ك��ون س��وى 
البداية فھم ي�ح�اول�ون ال�وص�ول إل�ى 
السلطة ع�ب�ر ال�م�ح�س�وب�ي�ا� وع�ب�ر 
استخدام سياسة الت�ج�وي�� ل�ل�ت�ط�وي�� 
وھي سياسة يرفضھا ال�ل�ب�ن�ان�ي ك�م�ا 

أن ھناك م�ن يس�ت�غ�ل األو��اع ال�م�ع�ي�ش�ي�ة الص�ع�ب�ة " ، مشددا على " أنھا غير مجدية
 ".للمواطن فيستسھل خداع الناس بتقديم وعود وھمية لھم

ھ�ن�اك : " وأضاف في لقاء مع سيدات من زغرتا في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية
من بنى تفاھمات وتحالفات على حساب الخط السياسي فيما يمعن بالممارسات الكيدية ف�ي 

مصلحة الوطن مق�دس�ة " ، مشددا على أن " السلطة بإسم الخط وھو ما نرفضه بشكل قاطع
 ".وتأتي قبل أّي أمر آخر

ً م�ن ھ�ذا " وأعرب فرنجية عن دعمه ألّي خطة تحارب الفساد، مشّدداً على أنّ�ه  ان�ط�الق�ا
المبدأ، عارضنا خطة الكھرباء التي تكرس الفساد في الدولة وسنعارض أّي خط�ة أخ�رى 

 ".تزيد من الفارق بين مدخول المواطن ونفقاته
لذلك نسعى الن ي�ك�ون ل�دي�ن�ا ع�دد " وأشاد بتجربة وزراء المردة في الحكومات المتعاقبة 

التحالفات اإلنتخابية بنيت حسب "، مشّدداً على أّن "أكبر من النواب لتحقيق إنجازات أكبر
 ".الثوابت الوطنية

نتطلع إلى تحويل لبنان إلى بلد مؤسسات قادر على لعب دوره التاريخي كصل�ة " وأكد أنّنا 
البطالة " ، مشيرا إلى أن " بين الشرق والغرب ويضمن ألبنائه حياة كريمة ومستقرة وآمنة

التي يعاني منھا اللبنانيون وخاصة الشباب ھي واحدة من أسوأ تجليات األزمة اإلقتصادية 
 ".التي نعيشھا وھي تنعكس سلباً على حياة األفراد وقدرتھم الشرائية

تكوين رؤيتي للمستقبل ينطلق من المشاكل المعاشة قبل أن تكون نابعة من ب�ي�ت�ن�ا : " وتابع
، مش�ّدداً " السياسي، فالتغيير ال يتحقق إاّل بالتقرب من الناس ومعرفة حاجاتھم وتطلعات�ھ�م

ال نسعى لخدمة الناس على المدى القصير إنما على المدى الب�ع�ي�د ع�ب�ر إي�ج�اد " على أنّنا 
 ".حلول صحية وجذرية لمشاكلھم، وخدماتنا لم ولن تكون يوماً مشروطة بصوت إنتخابي
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الشرطة األميركي�ة اح�ت�ج�ز� " تحت عنوان 
، نشر موق�� " النائب علي بزي في ميشيغين

ل��م تش��ف��� : " م��ق��االً ج��اء ف��ي��ه"  ج��ن��وب��ي��ة" 
الحصانة النيابية الممنوحة للنائب علي بزي 
في ان تبعد عنه ايدي عناصر شرطة م�دي�ن�ة 

 . ديربورن في والية ميشيغين االميركية
فربما ظن عضو كتلة التنمي�ة وال�ت�ح�ري�ر ان 
حصانته اللبنانية قد تخوله ان يفعل م�ا ي�ح�ل�و 

له في الواليات المتحدة دون حسيب وال رقيب، ولكن ھنا في بالد الع�م س�ام ال�ق�ان�ون ف�وق 
 .الجميع وال مظلة ألحد مھما عال شأنه ولو كان معلقا بأستار البيت االبيض

ويتردد النائب عن قضاء بنت جبيل علي بّزي، والذي يحمل ال�ج�ن�س�ي�ة االم�ي�رك�ي�ة بش�ك�ل 
دوري على مدينة ديربورن، وھي المدينة التي قصدھا في منتصف التسعينيات طلبا ل�ل�ع�ل�م 

وع�ل�ى .  ١٩٩٦وحصل من جامعتھا على شھادة الماجستير في االدارة ال�ع�ام�ة ف�ي ال�ع�ام 
غير ان بزي ل�م ي�ق�ط�ع ع�الق�ت�ه  ٢٠٠٠الرغم من كونه نائبا في البرلمان اللبناني منذ العام 

بالجالية اللبنانية في مدينة ديربورن، وتحديدا الجنوبية منھا، حيث يقّدر ع�دد أف�راد ع�ائ�ل�ة 
 .االف شخص ٨بزي من المغتربين ھناك بـ

وفي التفاصيل، واثناء وجود النائب بزي الشھر الماضي في ديربورن احتدم الخالف ب�ي�ن�ه 
النائب " تشغيل اموال"وھذا االخير كان يقوم بـ. وبين رجل اعمال لبناني آخر من آل شھاب

ف�ي ال�دف�ع، قص�د ب�ّزي “  الش�ھ�اب�ي” في مشاريع استثمارية لقاء نسبة معينة، وعندما تأخر 
مكتبه ووقعت مشادة كالمية بينھما مصحوبا بتھديد ووعيد من النائب اللبناني، فما كان م�ن 
رجل االعمال إال ان اتصل بالشرطة المحلية، فحضر عن�اص�ر م�ن�ھ�ا ب�ع�د دق�ائ�ق وق�ام�وا 
بالقبض على بزي، واخراجه من المكتب مكبّل اليدين واقتادوه الى مركز الش�رط�ة، و�ل�ك 

 .خالل الشھر الحالي
ھناك لم تنفع جميع االتصاالت التي اجراھا بزي، بل على العكس فإنه لم يست�ط�ع ال�خ�رو� 

في االستثمار مع “ لشريكه السابق“اال بعد التعھد بعدم التعّرض ال من قريب وال من بعيد لـ
  .دوالر ٥٠٠دفع غرامة مالية مقدارھا 

514 891-9288: االتصال عىل   
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Stationnement, Parking, Intérieur (Dorval) 
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اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س 
اإلس��الم��ي الش��ي��ع��ي األع��ل��ى 
اإلمام الشيخ عبد األمير ق�ب�الن 
مف�ت�ي ال�ق�دس الش�ي�خ م�ح�م�د 
حسين والسف�ي�ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي 
اشرف دبور ع�ل�ى رأس وف�د، 
ف���ي حض���ور ن���ائ���ب رئ���ي���س 
المجلس الشيخ علي ال�خ�ط�ي�ب 
والمفتي الشيخ غالب عسيل�ي، 
وجرى البح�� ف�ي ال�ت�ط�ورا� 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة واالو���اع ف��ي 
ال��ق��دس، ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار 

 .الغطرسة الصھيونية
واطلع قبالن م�ن حس�ي�ن ع�ل�ى 
االجراءات القم�ع�ي�ة ل�الح�ت�الل 

في ف�ل�س�ط�ي�ن ع�م�وم�ا وال�ق�دس خص�وص�ا، 
ف�ي ب�ي�ت�ه " ورحب قبالن بالوفد الفلس�ط�ي�ن�ي 

وعند اھله في مقر المجل�س ال�ذي ي�ت�ض�ام�ن 
بالكامل مع الشعب الف�ل�س�ط�ي�ن�ي ف�ي نض�ال�ه 

 ."وتصديه لالحتالل الصھيوني
م�ح�اول�ة اغ�ت�ي�ال رئ�ي�س " واستن�ك�ر ق�ب�الن 

الحكومة الفلسطينية رامي الحمد هللا في عمل 
ع��دائ��ي مش��ب��وه يس��ت��ھ��دف وح��دة الش��ع��ب 
الفلسطيني ويقف خلفه االحتالل الص�ھ�ي�ون�ي 

 ."الحافل سجله باالجرام واالرھاب
ع�ل�ى ص�م�وده " وحيا الشع�ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي 

وتضحياته وتصدي�ه ل�الح�ت�الل الص�ھ�ي�ون�ي 

ض�رورة أن " ، مشددا على " وتمسكه بأرضه
يحصن الفلسطي�ن�ي�ون وح�دت�ھ�م ب�ت�ض�ام�ن�ھ�م 
وت�ع��اون�ھ��م وت�م��س�ك��ھ��م ب��وح�دت��ھ��م ال��وط�ن��ي��ة 
ونضالھم وجھادھم لت�ح�ري�ر االرض وان�ق�ا� 
ال��م��ق��دس��ات واق��ام��ة ال��دول��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
وع��اص��م��ت��ھ��ا ال��ق��دس الش��ري��ف ب��ع��د ع��ودة 

 ."الالجئين الى ديارھم
ش�رف ع�ظ�ي�م أن : " وبعد اللقاء ق�ال حس�ي�ن

نجتمع م�ع س�م�اح�ة الش�ي�� ق�ب�الن ف�ي ھ�ذا 
الصباح الطيب والمبارك، وبالفعل وجدنا فيه 
وفي اخوانه النصير والظھير لقضية فلسطين 
ولجھاد ونضال وصبر وثب�ات ل�دى الش�ع�ب 

الفلسطيني، ك�م�ا وج�دن�ا ف�ي�ھ�م 
االخوة الصادقة والمنتم�ي�ة ال�ى 
القدس ومق�دس�ات�ھ�ا وف�ل�س�ط�ي�ن 
وشعبھ�ا، وال ش�ك ان ال�ھ�م�وم 
مش��ت��رك��ة واآلم��ال مش��ت��رك��ة 
ايضا، ون�ح�ن ف�ي ھ�ذه ال�ھ�م�م 
العال�ي�ة وال�ق�وي�ة س�ن�ح�ق�ق ك�ل 
االھ��داف ال��ت��ي نس��ع��ى ال��ي��ھ��ا، 
والفلسطينيون الم�وج�ودون ف�ي 
ل��ب��ن��ان ك��ل الش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي 
الشقيق ھو الظھير ل�ھ�م، ال ب�ل 
المشارك في نضالھم وصبرھ�م 
وث��ب��ات��ھ��م ل��ت��ح��ق��ي��ق االھ��داف 
الفلسطينية كافة، وفي قلب ھ�ذه 
االھ���داف ال���ق���دس الش���ري���ف 
عاصمة لدولة فلسطين الحرة واالبية، وال�ت�ي 
ستتجاوز كل الصع�اب ال�ت�ي ت�ع�ت�رض ھ�ذه 

 ."المسيرة المظفرة ألبناء شعبنا الفلسطيني
نجدد شك�رن�ا لس�م�اح�ة الش�ي�� وك�ل : " وختم

الشعب اللبناني الذي يقف الى جانب أش�ق�ائ�ه 
في لبنان وفلسطين وفي ك�ل م�واق�ع الش�ت�ات 
الفلسطيني حتى نلتقي جميعا ف�ي ال�ق�دس ف�ي 
المسجد االقصى المبارك، وقد تحققت اآلمال 
للفسطينيين وللعرب والمسلمين، ال ب�ل ل�ك�ل 
أحرار العالم بالحرية واالستقالل ل�ف�ل�س�ط�ي�ن 
ارض االس��راء ارض الش��ھ��داء وال��ح��ري��ة 

 ."وأرض االحرار
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ال�ن�ائ�ب "  لقاء االعتدال المدن�ي" علّق رئيس 
السابق مصباح األحدب على قرار تبنّي ت�ي�ار 

ترشيح عثمان عل�م ال�دي�ن ع�ن "  المستقبل" 
المقعد السني ف�ي ال�م�ن�ي�ة ب�دالً م�ن ال�ن�ائ�ب 
الحالي كاظم الخير، وقال األحدب في ت�غ�ري�دة 

 ": تويتر"عبر حسابه الخاص على 
الحريري للنائب ك�اظ�م )  سعد( خيانة الرئيس " 

الخير ال تفاجئنا، فسبق له أن خاننا وخ�ان ك�لَّ 
من وقف إلى جانبه وسانده، وخان ثقة الشع�ب 

االنتخابات قريبة والش�ع�ب س�ي�ح�اس�ب .  وباع البلد في سوق التسويات والصفقات الرخيصة
 ."كل من خانه

الشعب اللب�ن�ان�ي " اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أّن 
مصاب اليوم بالشلل االقتصادي، وال سيّما أّن ثلثه يعيش تحت مستوى الفقر، إ��اف�ة 

 ".من شبابنا محرومون من فرص العمل واإلنتاج% ٣٠إلى أّن 
أنّنا ال " ولفت خالل عظته في قداس األحد في كنيسة الصرح البطريركي الخارجية إلى 

ننفّك نطالب المسؤولين السياسيين بإجراء نھوض اقتصادي في كلِّ قطاعاته، والحّد من 
الفساد المستشري، وإيقاف الھدر في مشاريع يمكن إنجازھا بكلفة أقل ومردود أكبر م�ع 
تجنب عموالت األرباح الخاصة، وإجراء اإلصالحات المطلوبة دولياً وداخلياً مثلِّ ح�ل 

 ".أزمة الكھرباء في ضوء مشاريع توفّر على الخزينة وتستحق اإلعتبار
أن يتبارى المسؤولون عندنا في تراشق التھم، وانتھاك كراماتھم بشكل " وأسف الراعي 

 ".متبادل، غير آبھين لما تترك من أثر سلبي في أجيالنا الطالعة

زار المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشي�خ م�ح�م�د حس�ي�ن 
مفتي الجمھورية اللبنانية الشيخ عبد ال�ل�ط�ي�ف دري�ان ف�ي دارت�ه، 
يرافقه سفير دولة فلسطين في ل�ب�ن�ان أش�رف دب�ور وال�م�س�ت�ش�ار 

 .االول حسان ششنية
ك�اف�ة " وأوضح بيان للسفارة، أن حسين أطلع مفتي الجمھورية عل�ى 

المستجدات في االراضي الفلسطينية وم�ا ت�ت�ع�رض ل�ه ال�م�ق�دس�ات 
االسالمية والمسيحية من انتھاكات من ق�ب�ل االح�ت�الل االس�رائ�ي�ل�ي 

 ."لتغير طابعھا االسالمي والمسيحي والعربي
دار االفتاء اللبنانية دائما تحمل ھم القضية الفلسطين�ي�ة الن�ھ�ا : " وقال

شريكة في االخوة والمصير والكرامة وفي المحافظة على المقدسات 
االسالمية، فالمفتي دريان مناضل كبير وعالم يدافع عن حقوق االمة 

 ."االسالمية في القدس والمسجد االقصى
قرار ترامب إھداء القدس الى الكيان اإلسرائيلي ھو ق�رار : " أضاف

باطل وعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى األمة ال�ع�رب�ي�ة واألم�ة 
اإلسالمية، وعلى أحرار العالم والشرعية الدولية التي ك�ان م�وق�ف�ھ�ا 

واضحا خالل تصوي�ت 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 
ل�����م����م ال����م����ت����ح����دة 
وتص��وي��ت ال��دول ف��ي 
مجل�س األم�ن ب�رف�ض 

ھذا ال�ق�رار .  ھذا القرار
م��رف���وض، وك���ل م���ا 
يترتب عليه مرف�وض، 
وان ن���ق���ل الس���ف���ارة 
وال��ق��رار ف��ي �ات��ه ل��ن 
ي��ؤث��ر أب��دا ف��ي وض��ع 
القدس، فالقدس عربية، 
إسالمية، وھي عاصمة 

الدولة الفلسطينية األبدية التي ال نقبل بديال منھ�ا وال ن�ت�ن�ازل ع�ن�ھ�ا 
  ."وھي من الثوابت الفلسطينية الدينية والوطنية
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قّدم سبعة أعضاء من المجلس البلدي في زوطر الغربي�ة ف�ي ال�ن�ب�ط�ي�ة اس�ت�ق�االت�ھ�م م�ن 
 .عضوا الى محافظة النبطية ١٢عضوية المجلس المؤلف من 

ھالل شقير، صالح ياغي، علي درويش، أسع�د ص�ب�ي�ح، ق�اس�م :  واالعضاء المستقيلون ھم
 .علو، علي حريبي وأحمد شقير
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م�ح�اول�ة ال�ت�ف�ج�ي�ر " استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن 
ك�ل أط�ي�اف " ، داع�ي�ا " التي استھدفت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني ف�ي غ�زة

الشعب الفلسطيني إلى التنبه لما يحاك ��د وح�دت�ھ�م، وال�ت�ع�ام�ل ب��ع�ل�ى درج�ا� 
 ."الوعي والتضامن في مواجھة ما يتربص بھم من مخاطر

وكان حسن استقبل في دار الطائفة في بيروت وزير التربية والتعليم العال�ي م�روان 
يش�ك�ل " حماده وعرضا األوضاع العامة واالستحق�اق االن�ت�خ�اب�ي، وأم�ل حس�ن ان 

االستحقاق االنتخابي مرحلة جديدة في بناء الوطن، وان تصل جھود الوزير ح�م�اده 
في مختلف الملفات التربوية التي يواجه فيھا تحديات كبيرة إلى خواتيمھا لم�ص�ل�ح�ة 

  ."تحصين القطاع التربوي على كل الصعد
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عقد في مقر غرفة بيروت وجبل 
ل��ب��ن��ان اج��ت��م��ا� م��وس��ع ب��ي��ن 
الھيئات االق�ت�ص�ادي�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة 
برئ�اس�ة م�ح�م�د ش�ق�ي�ر وح�اك�م 
مصرف ل�ب�ن�ان ري�اض س�الم�ة، 
وحضره ايضاً عدد م�ن ر�س�ا� 
 .النقابات والجمعيات االقتصادية

وخص��ص ال��ل��ق��اء ل��ل��ب��ح��ث ف��ي 
االوضاع االقتصادية وال�ت�ش�اور 
في الخ�ط�وات ال�ت�ي م�ن ش�أن�ھ�ا 
ت��ع��زي��ز اوض��اع ال��ق��ط��اع��ات 

 .االقتصادية المختلفة
بداية، تحدث شقير فرحب بالحاكم س�الم�ة 

ب�ي�ت " في غ�رف�ة ب�ي�روت وج�ب�ل ل�ب�ن�ان 
في ھذا الل�ق�اء ال�ج�ام�ع "  االقتصاد اللبناني

الذي يھدف الى التشاور ب�ي�ن الش�رك�اء " و
في الخطوات التي من شأنھا تحسين م�ن�اخ 
االعم�ال واع�ط�اء ص�ورة واق�ع�ي�ة غ�ي�ر 
مشوھة عن الواقع االق�ت�ص�ادي وال�ن�ق�دي 

 ".والمالي
م��ا ي��ح��ص��ل م��ن " ول��ف��ت ش��ق��ي��ر ال��ى أن 

تض��خ��ي��م ع��ب��ر ب��ع��ض وس��ائ��ل االع��الم 
لل�م�ش�ك�الت االق�ت�ص�ادي�ة وال�ت�ھ�وي�ل ف�ي 
الموضوع النقدي والمالي، ھ�و ف�ي غ�ي�ر 
محله، ومن شأنه ان يخلق ردة فعل سلب�ي�ة 
لدى ال�ن�اس وال�م�س�ت�ث�م�ري�ن وك�ذل�ك ف�ي 

البلد دخل ف�ي م�رح�ل�ة : " وقال".  االسواق
انتخ�اب�ات وب�ع�دھ�ا س�ي�دخ�ل ف�ي م�رح�ل�ة 
تشكيل الحكومة، وھذا يعني ان االولويات 
ستتركز الشھر عدة على ھذين ال�م�ل�ف�ي�ن، 

لذلك سنعمل خالل ھذه الفت�رة ع�ل�ى م�لء 
الفراغ ال�ح�اص�ل ب�ن�ش�اط�ات وت�ح�رك�ات 
واعمال مختلفة بال�ت�ن�س�ي�ق وال�ت�ع�اون م�ع 
الحاكم سالمة لتحسين مناخ االع�م�ال ف�ي 

 ".لبنان
: أما سالمة، فنوه بھذا اللق�اء ال�ھ�ام، وق�ال

نحن جميع�ن�ا ھ�ن�ا ن�ع�م�ل ل�زي�ادة ال�ن�م�و " 
االقتصادي وخلق فرص عمل، وھو يجب 
ان يكون ھدف اساسي ل�دى ال�ج�م�ي�ع ف�ي 

 ".لبنان
س�ي�اس�ت�ن�ا ف�ي مص�رف " وأكد سالمة ان 

لبنان تستند على اس�ت�ق�رار س�ع�ر ص�رف 
اللي�رة، وھ�ي س�ي�اس�ة ث�اب�ت�ة ول�دي�ن�ا ك�ل 
، " االمكانات للحفاظ على ھ�ذا االس�ت�ق�رار

م��وج��ودات ال��م��ص��رف " مش��ي��را ال��ى ان 
مليار دوالر، واحتياطات  ٤٣،٢المركزي 

م��ل��ي��ار دوالر،  ١١،٥ال��ذھ��ب ت��ف��وق الـ��
يضاف اليھما المبالغ الموجودة للمصارف 
اللبنانية لدى المصارف المراسلة والبال�غ�ة 

م�ل�ي�ار دوالر، وھ�ذا  ١٢حوالي 
 ".رقم كبير جداً بالنسبة للبنان

الليرة ثابتة وھي م�ط�ل�ب : " وقال
وطني لدى الحكوم�ة وال�م�واط�ن 
وك��ل ال��ج��ھ��ات ال��م��س��ؤول��ة ف��ي 

 ".البلد
وتحدث سالمة عن نقاط قوة لدى 
االقتصاد الوطني، منتق�داً تش�ب�ي�ه 
االقت�ص�اد ال�ل�ب�ن�ان�ي ب�االق�ت�ص�اد 

ض�خ " اليونان�ي، وح�ذر م�ن ان 
مثل ھ�ذه االخ�ب�ار ال�ت�ي ت�خ�وف 
ً ع�ل�ى  الناس، م�ن ش�أن�ھ�ا ان ت�ؤث�ر س�ل�ب�ا
ال���م���ن���اخ ال���ع���ام ال س���ي���م���ا االس���واق 

 ".واالستثمارات والفوائد
وعلى الرغم من الصعوبات التي يمر فيھا 
البلد اقتصادياً ومالياً، اال ان سالمة ط�م�أن 

ك�م�ا " ان االمور ال تزال تحت السي�ط�رة، 
اننا امام مؤتمرات دول�ي�ة ن�أم�ل ن�ج�اح�ھ�ا 
النھا ستساعد لبنان في العودة الى ط�ري�ق 

واعتبر انه في حال تم اكتشاف ". النھوض
النفط والغاز في العام المقبل سيغير الواقع 

وح�ت�ى ق�ب�ل حص�ول ال�ت�دف�ق�ات " جذرياً، 
 ".النقدية

ودع��ا ال��ى دور اك��ب��ر ل��ل��ق��ط��اع ال��خ��اص 
إذا اردنا ان " وتصغير حجم القطاع العام، 

ول�ف�ت ".  نزيد النمو ونخ�ل�ق ف�رص ع�م�ل
ً ال يش�ج�ع ع�ل�ى " الى ان  الجو العام حالي�ا

ً ان  االستھالك واالستثمار، وعلينا جم�ي�ع�ا
المساھم�ة الع�ادة االج�واء ال�ى وض�ع�ھ�ا 

 ".الطبيعي
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أعادت جمعية تجار بيروت إن�ت�خ�ا� ال�الئ�ح�ة 
التي يرأسھا نقوال شماس بأعضائھ�ا األرب�ع�ة 

 ٤والعشرين بالتزكية ل�والي�ة ج�دي�د� م�دت�ھ�ا 
 .سنوات

وقد القى م�ج�ل�س اإلدارة ال�ج�دي�د إس�ت�ح�س�ان 
مختلف مكونات المجتمع ال�ت�ج�اري م�ن ح�ي�ث 
المناطق والقطاعات ومدى تمثيله للديموغرافية 
التجارية البيروت�ي�ة ل�ج�ھ�ة ح�ج�م ال�م�ؤس�س�ات 

 .الممثلة وتاريخ تأسيسھا
 :وجاء المجلس الجديد على الشكل التالي 

، ) نائب الرئيس الث�ان�ي( ، فادي شحرور ) نائب الرئيس األول( ، جھاد التنير )الرئيس(نقوال شماس -
رن�دى )  ال�م�ح�اس�ب( ، ج�وزف نس�ن�اس ) أم�ي�ن الص�ن�دوق( ، كميل بولس ) أمين السر( منير طبارة 

 :والسادة األعضاء التالية أسماءھم ) مستشار(، رافي دمرجيان )مستشارة(محاسني 
بشير بساتنه، باسم البواب، جميل غرزوزي، جورج كرم، جورج تابت، جعفر حيدر، حسن غدار، 
خليل فاخوري، عدنان رمال، فيليب زكا، كارين الحصري بستاني، محمد رضا سنو، ميشال فتال، 

 ميشال عسيلي، نادين مكتف، ھاني بحصلي
بتھنئته لمجلس إدارة جمعية تجار بيروت بمناسب�ة إع�ادة إن�ت�خ�اب�ه، وج�دد ث�ق�ت�ه " وقد تقدم شماس 

 .بالعطاءات الفردية والجماعية المثمرة وبروحية التعاون البناء بين كافة األعضاء
مثابرة الجھود للدفاع عن مصالح الق�ط�اع ال�ت�ج�اري ورد الض�رب�ات ع�ن�ه " كما حث الجميع على 

وإعالء شأنه، وخصوصا أن المرحلة المقبلة ستحمل الكثير من التحديات والمخ�اط�ر اإلق�ت�ص�ادي�ة 
  .في لبنان
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نظريًا، وفي عالم مثال�ي، ت�دف�ع 
الحكومات فواتيرھا ب�اس�ت�خ�دام 
االيرادات المتأتية من الضرائ�ب 

وف�ي ح�ا� حص�و� .  واالستثمار
اي خلل بين االيرادات والنفقات 
ت��ل��ج��أ ال��ح��ك��وم��ات ال��ى ا���دار 
السندات مع وع�د ب�دف�ع ق�ي�م�ة 
السند مع أس�ع�ار ال�ف�وائ�د ع�ن�د 
اس��ت��ح��ق��اق ال��دي��ن ال��وط��ن��ي، 
والمع�روف ايض�ا ب�اس�م ال�دي�ن 
السيادي المك�ّون م�ن الس�ن�دات 

 .الداخلية والخارجية
تُمّول الديون الداخلية من خالل السياس�ات 
المالية والنقدية والضرائب، وتمّول الديون 
الخارجية من مصارف عالمية ومؤسسات 
م�ال�ي��ة م�ع ف�ارق ان ھ�ذه ال�دي�ون ت�ك��ون 
بالعملة االجنبية والتي ال يمكن للحكوم�ات 

 .السيطرة عليھا وال على فوائدھا
يحصل االفالس بسبب عدم قدرة الدول او 
عدم استعدادھا ل�دف�ع دي�ون�ھ�ا وغ�ال�ب�ا م�ا 
يحدث ذلك عندما ت�ت�غ�ي�ر االن�ظ�م�ة داخ�ل 
الدول او بسبب انعدام تدفقات رأس ال�م�ال 

على سبيل ال�م�ث�ال ال .  وضعف االيرادات
 ٢٠١٠الحصر، تخلفت جامايكا في ال�ع�ام 

مليار دوالر م�ن ال�ق�روض،  ٧.٩عن دفع 
وحدث ذلك ايضا في عدد من دول اميرك�ا 

 .الالتينية
قد تبدو ھذه المقاربة ن�ادرة اال ان م�ع�ظ�م 
الدول تخلفت او أع�ادت تش�ك�ي�ل دي�ون�ھ�ا 

 The) ع��ل��ى االق��ل م��رة ف��ي ت��اري��خ��ھ��ا
Economist 2014)  وال��ي��ون��ان اح��دى

وقد بدأ ذلك .  ھذه الدول التي تخلفت مرارا
منذ زمن بعيد، كذلك اسبانيا والتي تخل�ف�ت 
حوالي خمس عش�رة م�رة ب�ي�ن ال�ق�رن�ي�ن 

 .الثامن عشر والتاسع عشر
مما يعني ان التخلف امر وارد في عال�م�ن�ا 
ھذا مع العلم انه يترت�ب ع�ل�ى ذل�ك ام�ور 
عدة، وعلما ان اللجوء الى صندوق ال�ن�ق�د 
الدولي في محاولة الن�ق�اذ م�ا ت�ب�ق�ى ل�ي�س 
باالمر السھل وال يوجد في االق�ت�ص�اد م�ا 

 .يسمى بالوجبة المجانية
وعادة ما يلجأ صندوق الن�ق�د ال�دول�ي ال�ى 
ف��رض ش��روط ص��ارم��ة م��ث��ل ال��ت��ق��ش��ف 
وخفض االنفاق وتحرير التجارة وخ�ف�ض 
قيمة العملة كما ھو من�ص�وص ع�ل�ي�ه ف�ي 

 Washington) ت����واف����ق واش����ن����ط����ن
consensus)  اض������ف ال������ى ذل������ك

الخصخصة وال�ت�ي ھ�ي ض�م�ن الش�روط 
. المعروف عنھا في صندوق النقد الدولي 

وغالب�ا م�ا ت�أت�ي ش�روط ص�ن�دوق ال�ن�ق�د 
عشوائية دون االخذ ب�االع�ت�ب�ار وض�ع�ي�ة 

 .الدول وحيثياتھا
ويبدو ان المالذ الوحيد بالنسبة للدائ�ن ف�ي 
حاالت عدم الس�داد ھ�و اع�ادة ال�ت�ف�اوض 
على احكام القرض واعادة ھيكل�ة ال�دي�ون 

والتفاوض ع�ل�ى ش�روط�ھ�ا وھ�ذه ال�ح�ال 
ليست بالغريبة سيما مع ما شھدناه مؤخ�را 
في اليونان، ومحاولة اوروب�ا والص�ن�دوق 
الدولي مساعدتھا بفرض شروط ت�ق�ش�ف�ي�ة 
ومراق�ب�ة رأس ال�م�ال وال�ح�د م�ن ك�م�ي�ة 

وللع�ل�م ف�ي .  االموال التي يمكن ان تسحب
اغلقت المصارف ال�ي�ون�ان�ي�ة  ٢٠١٥العام 

ي��وم��ا وب��ات��ت ال��ت��ح��وي��الت  ٢٠ق��راب��ة 
المصرفية والسحوب�ات ال�ن�ق�دي�ة ت�ق�ت�ص�ر 

يورو ي�وم�ي�ا ل�ت�ف�ادي م�وض�وع  ٥٠على 
 .ازمة مصرفية

وت��ع��داد ھ��ذه االم��ور ش��يء ب��دي��ھ��ي، 
والمطالعات الت�ي ت�أت�ي م�ن ال�م�ؤس�س�ات 
الدولية باتت معروفة واص�ب�ح�ت م�ل�زم�ة 
سيما بالنسبة لبلد اصبحت ديونه ت�ف�وق الـ 

ت�ت�ص�در .  بالمائة من الناتج ال�م�ح�ل�ي ١٥٠
قائمة الدول المديون�ة ع�ال�م�ي�ا، ح�ك�وم�ات 
تقترض ليس ل�ت�م�وي�ل االن�ف�اق ان�م�ا لس�د 
ثغرات اساسية مثل المعاشات والضمانات 
والصحة، وھي امور اساسية وبديھية ف�ي 

 .معظم الدول
يواجه لبنان ازمة ديون خانقة على اس�اس 

وفي المطلق، . ضعف مقاييس المالءة لديه
االقتراض جيد في حال ص�رف�ت االم�وال 
في قطاعات منتجة، انما االق�ت�راض دون 
ضوابط باتت تھدد الكيان ككل س�ي�م�ا ف�ي 
حالة الكساد االقتص�ادي ال�ح�ال�ي وان�ع�دام 
وجود قطاعات كانت تؤّمن للدولة مداخيل 
 .جمة وتحرك الناتج صعوًدا مثل السياحة

والعامل االھم ل�ي�س ف�ق�ط مس�ت�وى ال�دي�ن 
الحكومي االجمالي كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي االجمالي انما م�دى ق�درة ب�ل�د م�ا 
. على تسديد الديون دون تكبد المزيد م�ن�ھ�ا

علما انھا تؤدي الى خفض تصنيف الدول�ة 
حسب معايير مؤسسات التصنيف العالمي�ة 
التي عادة ما يلجأ اليھا المقترض في ح�ال 

وص�ن�دوق ال�ن�ق�د .  اراد اقراض الحكومات
الدولي يراقب عن كثب ھ�ذه ال�م�ؤش�رات، 
كذلك تفعل الحكومات والمؤسسات المالي�ة 

 .العالمية
وھي من اھم العوامل ال�ت�ي يس�ت�ن�د ال�ي�ھ�ا 
المست�ث�م�رون االج�ان�ب ف�ي ح�ال ق�ّرروا 

لذلك اي تصنيف . االستثمار في ھذه الدول
. سيء ينّم عن ح�دوث م�خ�اط�ر االئ�ت�م�ان

ف�رص�ة "  ٤ب�اري�س " واذا كانت 
للب�ن�ان ل�ل�ن�ھ�وض م�ج�دًدا ع�ب�ر 
تحديث البنية التحتية والقطاعات 
االئتمانية، وجب القول انه ايًضا 
زيادة على مديونيتنا الت�ي ب�ات�ت 

 .تتخطى حدود المعقول
واالخطر اذا لم تكن ھنال�ك دول 
مانحة انما فق�ط دول م�ق�رض�ة، 
واالخ�ط�ر ان ال ي�ك��ون ھ��ن�ال��ك 
خطة العادة ھيكلة الدين وحس�ن 

وق�د ".  ٤باريس " صرف اموال 
ان ن�ق�وم "  ٤ب�اري�س " يشترط علينا دائنو 

ب�واج�ب�ات��ن�ا ال��م�ن�زل��ي�ة م��ن خ�ف��ض ع�ج��ز 
الموازنة ومحاربة الفساد وتسكير دكاك�ي�ن 
المؤسسات الوھمية وتخفيف ال�م�ص�اري�ف 
غير ال�ط�ب�ي�ع�ي�ة وال�م�س�ت�ح�ق�ات ال�ك�ث�ي�رة 
الش��خ��اص ان��ت��خ��ب��وا ل��ي��ق��وم��وا ب��واج��ب��ھ��م 

وحيثية االم�ور واض�ح�ة .  الوطني ال اكثر
والمعطيات ك�ث�ي�رة، وھ�ن�ال�ك ام�ور ع�دة 

ب�اري�س « وجب القيام بھا قبل الذھاب ال�ى 
 .والمسؤولون على علم بذلك» ٤

" ٤باري�س " وماكنزي ھي اشارة الفرقاء 
بجدية الحكومة اللبنانية في معال�ج�ة ام�ور 
عدة أھمھا الفساد والرشوة واقفال دكاك�ي�ن 

والى الذي خاف م�ن م�اك�ن�زي .  المنتفعين
اق��ول ل��ه ان��ھ��ا ق��د ت��ك��ون ض��رورة آن��ي��ة 
للحصول على قروض اص�ب�ح�ت ح�ي�وي�ة 
الك��م��ال ال��م��س��ي��رة وع��دم ال��ج��ن��وح ن��ح��و 

 .االفالس
س��ن��ة ج��دي��دة  ٢٠١٩واذا ك��ان��ت س��ن��ة 

القتصاد نفطي معين فان علي�ن�ا ان ن�ك�ون 
على استعداد تام لمس�ي�رة االص�الح ھ�ذه، 
ونترقب الفرص ونس�ت�ف�ي�د م�ن�ھ�ا ون�خ�ل�ق 
صندوقا سياديا تحتسب فيه عائدات ال�ن�ف�ط 
وتوضع خطة من اج�ل حس�ن ان�ف�اق ھ�ذه 

 .االموال
اخي�ًرا، ن�م�ر ف�ي ف�ت�رة ح�رج�ة ج�ًدا م�ن 
اقتصادنا وعلينا توخي ال�ح�ذر واالص�رار 
على االصالح من اجل التغيير، والتغ�ي�ي�ر 

وقد ت�ك�ون ح�ي�ث�ي�ة .  نحو االفضل واالمثل
ال��م��وازن��ة دل��ي��ل ع��ل��ى م��دى اص��رار 

 .المسؤولين على تنفيذ ھذا االصالح
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أعلنت بريطان�ي�ا والس�ع�ودي�ة ف�ي 
بيان مشترك أنھما وقعتا ات�ف�اق�ات 
تجارية تزيد قيمتھا على م�ل�ي�اري 
دوالر أ���ن��ا� �ي��ار� ول��ي ال��ع��ھ��د 
السعودي األمير محمد بن سل�م�ان 

 .إلى لندن التي انتھت الجمعة
وفي ب�داي�ة ال�زي�ارة ح�دد ال�ب�ل�دان 

 ٦٥لنفسيھما مستوى مستھدفا قدره 
م�ل�ي�ار  ٩٠( مليار جنيه استرلين�ي 

ل���ل���ت���ج���ارة واالس���ت���ث���م���ار )  دوالر
للسنوات المقبلة، م�ع ب�ح�ث ل�ن�دن 

عن أسواق جديدة لقطاعھا للخدمات بعد خروجھا من االت�ح�اد األوروب�ي، وس�ع�ي األم�ي�ر م�ح�م�د 
 .إلقناع المستثمرين القلقين بأن بالده تسير على طريق التسامح والتحديث

 
انطالقاً م�ن م�ب�دأ ال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى م�ت�ان�ة 
واستقرار النظام المالي والمصرفي، وسع�ي�اً 
منه إلى رفع درجة االستقرار ل�د� ال�ق�ط�ا� 
المصرفي الل�ب�ن�ان�ي، أ��در ح�اك�م مص�رف 
لبنان رياض سالمه أمس ت�ع�م�ي�م�اً أس�اس�ي�اً 

 liquidity) حدد فيه نسبة تغطية السيولة
coverage ratio) ف���ق���ا� إن���ه ع���ل���ى ،

المصارف العاملة في لبنان أن تحاف�� ع�ل�ى 
نسبة تغطية سيولة تعكس تقي�ي�م�ھ�ا ال��ات�ي 

لمخاطر السيولة وتتناسب مع سمة وخصائص مخاطر السيولة التي يمكن أن تتعرض لھا، ع�ل�ى 
 .في المئة بكل عملة رئيسية ١٠٠أن تفوق نسبة الـ

إن ھ�ذا ال�ت�ع�م�ي�م »  المستق�ب�ل« يقول رئيس لجنة الرقابه على المصارف سمير حمود في تصريح لـ
يأتي مواكبة للتطورات الخاصة بالنظام المصرفي العالمي وبغي�ة ال�وص�ول إل�ى م�ا أك�دت ع�ل�ي�ه 

ف�ي ال�م�ئ�ة  ١٠٠نسب�ة  ٢٠١٩وسيكون على المصارف أن تطبّق في العام .  ٣مقررات لجنة بازل 
ً ل�ل�م�ع�ي�ار ال�دول�ي٢٠١٨في المئة في  ٩٠كتغطية للسيولة من  وكش�ف .  ، ما يعني تطبيقاً تدري�ج�ي�ا

 حمود أن مصرف لبنان سيصدر قريباً أيضاً تعميماً آخر يتعلق بالنسبة الصافية للتمويل ال�م�س�ت�ق�ر
(net stable funding ratio)  التي تھدف إلى تعزيز قدرة المصرف على م�واج�ھ�ة اح�ت�ي�اج�ات

ف�ي ال�م�ئ�ة ف�ي ال�ع�ام  ١٠٠وھو معيار على المصارف ايفاؤه بنس�ب�ة . السيولة على المدى الطويل
٢٠١٨. 

التي تھدف إلى الرق�اب�ة  ٣ويشرح حمود أن ما يسمى نسبة تغطية السيولة ھو من أحد معايير بازل 
على سيولة المصارف للتأكد من احتفاظھا بمستوى ك�اف م�ن الس�ي�ول�ة غ�ي�ر ال�م�رھ�ون�ة، وال�ت�ي 

 ٣٠باستطاعة المصرف تحويلھا بشكل فوري إلى نقد للوفاء بالتزامات قصيرة األج�ل خ�الل م�دة 
بالتالي، فإنه من الممكن أن تمّكن ھذه االص�ول الس�ائ�ل�ة، .  يوماً في ظل سيناريوھات ضغط محددة

 .المصرف من استمرارية مزاولة نشاطه حتى األيام الثالثين الالحقة
ويطمئن إلى أن وضع المصارف اللبنانية في ھذا الجانب جيد، وأنه يتمتع بنسب تغ�ط�ي�ة ل�ل�س�ي�ول�ة 
عالية تتجاوز بأضعاف نسب المقاييس الدولية، ألن جزءاً مھماً من م�وج�ودات�ھ�ا ھ�ي س�ائ�ل�ة ل�دى 

 .مصرف لبنان إن بالليرة أو بالعمالت ولدى الدولة بالليرة
وأشار حمود إلى أن مسألة إدارة السيولة في المصارف عام�ة ت�ع�ت�ب�ر أم�راً ب�ال�غ االھ�م�ي�ة ن�ظ�راً 
للمخاطر التي قد تنتج عن فشل المصارف في المحافظة على المستويات المالئمة لديھا، وقد ت�ؤدي 

 .إلى فشلھا كمؤسسات مالية
المالية التي كشف�ت ع�ن ال�ع�دي�د  ٢٠٠٨أما أسباب وضع ھذه المعاير الجديدة فتعود إلى أزمة العام 

 .من نقاط الضعف في إدارة السيولة لدى المصارف والتي تسببت في إفالس العديد منھا
ويحدد تعميم مصرف لبنان مخزون األصول السائلة عالية الجودة بأن مج�م�وع�ة األص�ول ال�ح�رة 

أن تكون ذات مخاطر متدنية، وأن تكون ق�اب�ل�ة ل�ل�ت�س�ي�ي�ل بس�رع�ة :  التي تراعي الخصائص التالية
وبنسبة خسارة محدودة دون تأثير يذكر على ربحية المصرف ومالئته، وأن يتم تق�ي�ي�م�ھ�ا بس�ھ�ول�ة 

 ً وال تحتسب ضمن م�خ�زون األص�ول .  بناء على معايير وضاحة، وأن يكون تقلب أسعارھا ضعيفا
السائلة العالية الجودة كل من االحتياطي االلزامي والتوظ�ي�ف�ات اإلل�زام�ي�ة ل�دى مص�رف ل�ب�ن�ان، 

 .والتوظيفات اإللزامية للوحدة التابعة في الخارج لدى المصرف المركزي في أي بلد مضيف
ويفرض التعميم على المصارف ضمن إطار إدارة ودراسة أوضاع السيولة، اعتماد سين�اري�وھ�ات 
اضافية لھذه النسبة من خالل تطبيق فرضيات متعددة إضافية كاحتساب صافي ال�ت�دف�ق�ات ال�ن�ق�دي�ة 

، واجراء اختبارات ضغط ودراسة تأثي�رھ�ا ع�ل�ى نس�ب ٣٠يوماً بدالً من  ٩٠الصادرة خالل فترة 
السيولة المعتمدة على أن تشمل حصول زيادة مھم�ة ف�ي س�ح�وب�ات ال�ودائ�ع وان�خ�ف�اض ح�اد ف�ي 

 .مصادر التمويل وعدم االتكال على المصرف المركزي إال في حال وجود خطوط سيولة
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دق��ائ��ق ق��ل��ي��ل��ة ع��اش��ھ��ا وس��� ص��ي��دا 
الت�ج�اري ��ھ�ر األح�د اخ�ت���رت ب�م�ا 

وان   -سجلته من نشاط غ�ي�ر اع�ت�ي�ادي
ت��وق ال��م��دي��ن��ة ب��ل   -ل��وق��ت ق���ي��ر 

وحاجتھا وت�ح�دي�دا س�وق�ھ�ا ال�ت�ج�اري 
ألنشطة تساھم بضخ مزيد م�ن ال�ح�ي�اة 
في شريانھا الرئيسي الذي يتوزع م�ن�ه 

 . واليه عادة نبض حركتھا باإلجمال
ً وف�ت�ي�ات  فرقة تراثية لبنانية تضم فتي�ان�ا

" فاجأت المتسوقين والمارة داخل السوق بتقديم رقصة الدبكة اللبن�ان�ي�ة ع�ل�ى وق�ع اغ�ن�ي�ة 
التراثية جذبت اھتمام رواد السوق واص�ح�اب ال�م�ح�ال وال�م�ؤس�س�ات ال�ت�ج�اري�ة "  الھوارة

ً ل�ل�ص�ور ب�واس�ط�ة  فتجمعوا في المكان لمتابعتھا وتفاعل بعضھم معھا غناًء ودبكة والتقاطا
 .ھواتفھم المحمولة

الخطوة التي جاءت بمبادرة من صاحب احدى المؤسسات السياحية في محيط صيدا ب�ھ�دف 
الترويج للمنطقة وللمدينة ، جرت بالتعاون مع بلدية صيدا وجمعية تجار صيدا وضواحي�ھ�ا 
، والقت ارتياحا في اوساط المواطنين والتجار على السواء معتبرين ان�ھ�ا ت�ع�ك�س ص�ورة 
 . حضارية للمدينة وتساھم في الترويج لھا سياحياً واقتصاديا آمل�ي�ن ت�ك�رارھ�ا بش�ك�ل دائ�م

وحضر النشاط نائب رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيھا محمد القطب وعضوا الج�م�ع�ي�ة 
 . وممثل بلدية صيدا عضو المجلس البلدي م�ح�م�ود ش�ري�ت�ح"  احمد درزي ومحمد جمعة " 

ھذا نشاط ترفيھي ترويجي لدينا مؤس�س�ة س�ي�اح�ي�ة :  وقال صاحب الفكرة سامر ابو درويش
في المنطقة وبما اننا أوالد صيدا احببنا ان نقوم بھذه الحركة من قلب ص�ي�دا ون�ت�وج�ه ب�ھ�ا 
ألبناء صيدا والمنطقة وبمشاركة تجار المدينة والھدف ترويجي وتسويقي لصيدا وللمنط�ق�ة 

 . ولمؤسستنا ولكل شي جميل في صيدا
ال�ھ�دف ت�ن�ش�ي�ط " وقال ممثل رئيس جمعية التجار علي الشريف نائب�ه م�ح�م�د ال�ق�ط�ب ان 

الحركة التجارية في مدينة صيدا خصوصا ونحن على ابواب اعياد الربيع وع�ي�د األم وان 
شاء هللا سيكون ھناك كل يوم أحد مثل ھذه األنشطة بھدف تنشيط وجذب ال�ن�اس وال�زب�ائ�ن 

 .الى اسواق صيدا
اشارة الى اسواق صيدا تشھد ھذه األيام وعلى ابواب االحتف�ال ب�ع�ي�د األم واع�ي�اد ال�رب�ي�ع 
حركة جيدة نسبياً فيما تخصص جمعية التجار المناسبة بعروضات خاصة تتزامن عادة م�ع 
ما يقام من أنشطة بھذه المناسبة يأمل التجار كما المواطنون ان تساھم في تن�ش�ي�ط ال�ح�رك�ة 

 .االقتصادية والسياحية فيھا

اقامت جمعية كشافة الرسالة االسالمي�ة 
" قادة الحي�اة" الحفل الختامي لمشروع 

ف��ي م��رك��ز ب��اس��ل االس��د ال��ث��ق��اف��ي ف��ي 
صور، برعاية رئيسة الجمعية اللبناني�ة 
ل��رع��اي��ة ال��م��ع��وق��ي��ن رن��د� ب��ري، ف��ي 
حضور وزيرة التنمية االدارية الدكتورة 
عناية عزالدين، ال�م�دي�ر ال�ع�ام ل�وزارة 
الشؤون االجتماع�ي�ة ال�ق�اض�ي ع�ب�د� 
احمد، رئيس إتحاد بلديات قضاء ص�ور 
المھندس حسن دبوق، ومسؤولي�ن ف�ي 

  . وحش�د م�ن ال�ح�ض�ور"  ام�ل" حرك�ة 
لوجوھكم ال�ت�ي : "القت بري كلمة، قالت فيھا

لعيونكم التي ال يغلبھ�ا ...  تشرق بفرح العطاء
لقبضاتكم ال�ت�ي ...  النعاس في ساحة الواجب 

لم تستكن يوما لتعب ض�م�� بض�ح�ك�ة ط�ف�ل 
... وبسمة أم ووج�ع ك�ھ�ل ع�اكس�ت�ه ال�ح�ي�اة 
... لبسمتكم المزروعة أمال كلما لبيتم ال�ن�داء 

ل�خ�ب�ط ن�ع�ال�ك�م ...  لطلتكم التي ال تشبه أحدا 
الذي ي�ھ�در ك�م�وج ال�ب�ح�ر ك�ل�م�ا ص�اف�ح�ت�ه 

لع�ش�ق�ك�م ال�ذي ال ي�وازي�ه عش�ق�ا ...  الرمال 
لخجلكم وتواضعكم ال�م�وروث م�ن ...  لمحمد

لعنفوان�ك�م ال�م�ت�وھ�ج ...  تعاليم الصدر اإلمام 
ألقا على تراب جبل عامل كل الحب، يا أبناء 
من نادى في الصبح حي ع�ل�ى خ�ي�ر ال�ع�م�ل 

 ."حي على الفالح
ق��ادة ودل��ي��الت وج��وال��ة كش��اف��ة : " اض��اف��ت

الرسالة اإلسالمية، ال أبالغ إبدا إذا قلت أن�ن�ي 
أتحين الفرصة دائما، ألك�ون م�ع�ك�م راع�ي�ة 
كنت أم مدعوة أم متطوعة، فكلم�ا أش�ارك�ك�م 
في إحتفال أو حملة أو ورشة عمل أو م�خ�ي�م 
تطوعي، أجد نفسي عاجزة عن إيفاء ح�ق�ك�م، 
ف��أن��ت��م ال��ج��ن��ود ال��ط��ي��ب��ون، ال��م��ث��اب��رون، 
ال��م��ض��ح��ون، ال��م��ج��ھ��ول��ون ب��اس��م��ائ��ك��م، 

ل�ك�م م�ن .  والمعلومون بعطائكم وتضحي�ات�ك�م
قائد التنمية والتحرير، قائ�د كش�اف�ة ال�رس�ال�ة 
اإلسالمية الرئيس نبيه بري ألف ألف ت�ح�ي�ة، 

فھو ال�ذي ي�ردد دائ�م�ا وف�ي ك�ل ال�م�ج�ال�س 
والمناسبات، إعتزازه وفخره بمسيرة كش�اف�ة 
الرسالة اإلسالمية، حيث قال ويقول دائما إن 
كش��اف��ة ال��رس��ال��ة اإلس��الم��ي��ة ت��رب��ي أج��ي��اال 
مش��ارك��ة ف��ي ك��ل م��ا يص��ن��ع ح��ي��اة ال��دول��ة 

وتربي أجياال مؤم�ن�ة ب�ت�ح�ري�ر ...  والمجتمع 
اإلنس��ان م��ن ال��غ��ب��ن وال��ح��رم��ان ك��م��ا م��ن 

  .الھواجس والخوف
وإنطالقا مما يردده دائما دولة الرئيس، يأت�ي 
إحتفالنا اليوم إختتاما لجملة مبادرات شب�اب�ي�ة 
مجتمعي�ة م�ن وح�ي ال�ق�ي�م اإلنس�ان�ي�ة ألھ�ل 
البيت، تخطت السبعين مبادرة، والتي أطلقت 

  ."لمناسبة والدة الرسول
ال يستطيع أن يخ�ت�ل�ف أث�ن�ان ع�ل�ى : " وقالت

أھمية ھذه المبادرات ال�ذي ق�ام وق�ام�ت ب�ھ�ا 
دليالت وجوالة كشافة الرسالة اإلسالمية م�ن 
عمر أربعة عشرة عاما وما فوق، عبر تنف�ي�ذ 
مبادرات إجتماعية، تحت عن�وان وص�ي�ة أو 
قول ألحد المعصومي�ن، تس�ت�ھ�دف م�خ�ت�ل�ف 
الشرائح اإلجتماعية، من خالل تح�وي�ل ق�ول 
المعصوم، إلى ع�ن�وان ل�م�ب�ادرة إج�ت�م�اع�ي�ة 
تالمس ح�اج�ات ال�م�ج�ت�م�ع وت�ح�دث ت�أث�ي�را 
. إيجابيا لدى الشريحة اإلجتماعية المست�ھ�دف�ة

فھذه الخطوة المتميزة بمدل�والت�ھ�ا اإلنس�ان�ي�ة 
 ٧٠٠والتوعوية، والتي شارك ب�ھ�ا ح�وال�ى 

قائ�د وق�ائ�دة، ع�ل�ى  ١٠٠جوال ودليلة و
مساحة إنتشار جمع�ي�ة كش�اف�ة ال�رس�ال�ة 
اإلسالمية، لھا األثر البالغ على مس�ت�وى 
المجتمعات المحلية بصورة م�ب�اش�رة أو 

ف�ھ�ذه ال�خ�ط�وة ي�ج�ب أن .  غير مب�اش�رة
تشكل على الدوام حافزا لمزيد من العمل 
والعطاء، وعليه ومن على ھ�ذا ال�م�ن�ب�ر 

كشافة الرس�ال�ة اإلس�الم�ي�ة :  أطالب أوال
لتح�وي�ل ھ�ذه ال�م�ب�ادرات إل�ى ب�رن�ام�ج 
س��ن��وي دائ��م ي��ط��ل��ق ل��م��ن��اس��ب��ة والدة 
الرسول، ف�ھ�ذا ال�ن�وع م�ن ال�م�ب�ادرات، 
يعمل على تعزي�ز ال�ح�س االج�ت�م�اع�ي ل�دى 
القادة والشباب، ومن خاللھا تحق�ق األھ�داف 
التربوية لمرحلة الجوالة والدليالت، حيث يتم 
ربطھم بالعقيدة واإلرث الفكري آلل ال�ب�ي�ت، 
كما تسھم ھذه المبادرات في تط�وي�ر ق�درات 
التخ�ط�ي�ط وال�ت�ن�ف�ي�ذ ل�دى الش�ب�اب وال�ق�ادة، 
وتعزز من صورة الكشفية كمؤسسة ت�رب�وي�ة 

 : ثانيا. إجتماعية رائدة على مساحة الوطن
أدعو البلديات، وإتحاد البلديات، والمقتدرين، 
وال��م��ؤس��س��ات اإلج��ت��م��اع��ي��ة واإلق��ت��ص��ادي��ة 
والتربوية، الى دعم ھذه المبادرات اإلنساني�ة 
بشتى السبل، لما تشكله من مساحة تم�ك�ن أن 
تلتقي فيھا اآليادي البيضاء مع الكشافة ع�ل�ى 
ع��ن��وان واح��د أآل وھ��و خ��دم��ة اإلنس��ان 

 . والمجتمع
وللكشافة ولدليالتھا وجواليھا، أشد على :  ثالثا

أياديكم التي تحمل الخ�ي�ر دائ�م�ا، ل�م�واص�ل�ة 
جھودكم اإلنسانية، سواء اكان من خالل ھ�ذه 
المبادرات أو غيرھا، فإن أقصر الطرق إل�ى 

 ."هللا ھي خدمة عباده
أنتم زرع الصدر الذي أث�م�ر : " وختمت بري

وطنا، وأنتم أخوة النبيه الحام�ي وال�م�ؤت�م�ن، 
وأنتم حلمنا الدائ�م وح�راس ال�ق�ل�م، ل�ك�م ك�ل 
التحية والوفاء يا أبناء أمل وكشاف�ة ال�رس�ال�ة 

  ."االسالمية
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خرقت ھدوء نھار األحد ال�م�اض�ي، مس�ي�رة 
" غضب�ن�ا واح�د...  قضايانا متعّددة" بعنوان 

 .بدعوة من جمعيات مناصرة للمرأة
": ف�ايس�ب�وك" قال المنظّمون في صفحة عب�ر

ألن التضامن بين النس�اء، ك�ل ال�ن�س�اء ھ�و " 
الطريق الى ال�م�س�اواة وال�ع�دال�ة وال�ح�ري�ة، 
قررت الجم�ع�ي�ات ال�ن�س�ائ�ي�ة، وال�م�ن�ظّ�م�ات 

ال��ن��س��وي��ة، وال��م��ج��م��وع��ات وال��ت��ع��اون��ي��ات 
والتحالفات ال�ن�س�وي�ة ال�ع�ام�ل�ة ف�ي م�خ�ت�ل�ف 
االراضي ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة وال�م�وقّ�ع�ة ع�ل�ى ن�ص 
الدعوة أدناه، أن توحد جھودھا وتعم�ل ع�ل�ى 
تنظيم مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي ف�ي 
ب��ي��روت وت��ح��ت ش��ع��ار، قض��اي��ان��ا م��ت��ع��ددة 

 ."وغضبنا واحد
، ن�ق�ول أن قض�اي�ا ٢٠١٨ف�ي الـ�: " وتاب�ع�وا

النساء ال تقبل المساومة، وإن النظام اللبنان�ي 
من مؤسسات ال�دول�ة وال�ق�وان�ي�ن واالح�زاب 
السياسية الطائفية تصر على والئھ�ا ل�ل�ن�ظ�ام 
األبوي القاتل، ونصّر نحن في المقاب�ل ع�ل�ى 

، س��وف ٢٠١٨ف��ي الـ��.  م��ق��اوم��ت��ھ��ا ك��ل ي��وم
نمشي معا، وندعو جميع النس�اء ف�ي ل�ب�ن�ان، 
من لبنانيات ومقيمات والجئات ومھ�اج�رات، 
وم��ن ع��ام��الت وأم��ھ��ات، وم��ن ط��ال��ب��ات 
ون��اش��ط��ات وم��ث��ل��ي��ات، وم��ن م��ت��ح��والت 

، وكل م�ن ت�ري�د ال�ح�ري�ة * وعابرات الجنس
والعدالة والمساواة، الى االنضمام الينا ولتكن 

أن النس�اء ف�ي :  مسيرة يذكرھا النظام األبوي
لبنان تتحد، وال فرق بين لب�ن�ان�ي�ة او م�ق�ي�م�ة 
سوى بمقدار القمع ال�ذي ت�ت�ع�رض ل�ه، وإن 
المساواة والعدالة لن تتحقق، اال اذا ت�ح�ق�ق�ت 

  .لنا جميعا
ع�ا�  . لنمِش سويا، إن التضامن جسر وطي�د
  !تضامن النساء في كل مكان وزمان

نعي أن ال�م�س�ي�رة ت�أت�ي :  تمنٍّ من الُمنظَمات
وسط سياق تحضيرات لالنتخابات ال�م�ق�ب�ل�ة، 
ولذا نُحي جميع الصديقات اللواتي يعملن ف�ي 
حملة او ھن مرشحات، ولك�ن ن�ت�م�ن�ى ع�ل�ى 
الجميع أن تكون المسيرة فضاًء م�ط�ل�ب�ي، ال 
مكانا ل�ت�روي�ج م�رش�ح او ح�م�ل�ة أو م�ك�ان�ا 

لذا نشكر ال�ج�م�ي�ع س�ل�ف�ا .  للشعارات الحزبية
 ."على احترام المسيرة

" ال�ت�ض�ح�ي�ة وال�ع�ط�اء" أقامت جمعية 
لالعمال الخيرية، صبحية يعود ري�ع�ھ�ا 
لاليتام والمحتاج�ي�ن ف�ي ف�ن�دق ح�م�ان�ا 
بالزا في بلدة حمانا، في حضور أط�ف�ال 
من مؤسسة بيت اليت�ي�م ال�درزي، ك�م�ا 
حض��ر ال��وزي��ر ط��الل ارس��الن م��م��ث��ال 
بعضو المك�ت�ب الس�ي�اس�ي ف�ي ال�ح�زب 
الديموقراطي اللبنان�ي ل�ي�ل�ي�ان ح�م�زة، 
المرشح عن المقعد الدرزي ف�ي ب�ع�ب�دا 

سھيل االعور والمرشح عن المقعد الدرزي في عاليه العميد سامي الرماح، رئيس ب�ل�دي�ة 
حمانا بشير فرحات، مدير الداخلية في الحزب الديموقراطي لواء جابر ممثال بعقيلته رل�ى 
ابو فراج، رئيسة الجمعية نسرين شعبان، ممثلة ب�ي�ت ال�ي�ت�ي�م ال�درزي ال�م�رب�ي�ة س�ام�ي 

 .الجردي وفاعليات اجتماعية وروحية في المنطقة
بعد النشيد الوطني تحدثت أماني شمس الدين مرحبة بال�ح�ض�ور وت�ل�ت رس�ال�ة ل�ل�ج�م�ع�ي�ة 

ت�ل�ق�ى ف�خ�ام�ة رئ�ي�س : " موجھة من رئيس الجمھورية ال�ع�م�اد م�ي�ش�ال ع�ون وج�اء ف�ي�ھ�ا
الجمھورية العماد ميشال عون دعوتكم لحضور صبحية بعنوان ترويقة صباح�ي�ة ال�داع�م�ة 
لبرنامج أنشطتكم النوعية والتي سيعود ريعھا لم�س�اع�دة ال�ف�ق�راء وال�م�ح�ت�اج�ي�ن واألي�ت�ام، 
ويسرني في ھذه المناسبة ان أنقل اليكم تحية فخامته وتقديره لجھودكم المتواصلة في خدم�ة 
المواطنين وتشجيعه لنشاطاتكم االجتماعية والعمالكم االنس�ان�ي�ة ل�ن�ش�ر ال�وع�ي واإلدراك 

 ."فيعي الناس مآسي الغير متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح
وشكرت الجردي للجمعية دعوتھا لعدد من أطفال مؤسسة بيت الدرزي على ھذه الترويق�ة، 

 .متمنية لھا دوام النجاح والعطاء
أرحب بكم فردا فردا على تلبيتكم دعوتنا اننا أردنا ان نكون :"  وألقت شعبان كلمة قالت فيھا

 ".االنطالقة االولى لنشاطات جمعيتنا في شھر آذار الذي يصادف فيه ع�ي�دي االم وال�ط�ف�ل
لقد قررت مع نخبة من سيدات الجبل إنشاء جمعية خيرية لمساعدة ال�م�ح�ت�اج�ي�ن : " أضافت

بسبب الظروف المعيشية واالقتصادية الصعبة ومن رحم ھذه المعان�اة أبص�رت ج�م�ع�ي�ت�ن�ا 
النور، وھي جمعية عابرة للطوائف والمناطق وبعيدة كل البعد عن السياسة، فالعطاء ھدف�ن�ا 

 ".والصدق رصيدنا والمحبة عنواننا
معكم وبكم وبعطاءاتكم ومحبتكم ودعمكم نستط�ي�ع ان نس�ي�ر ال�ى األم�ام : " وختمت شعبان

   ".ولنبقى نحن وأنتم في خندق التضحية والعطاء كي ننتصر على الفقر والحرمان

زرع محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني، 
أشجارا في عدد من الوسطيات والحدائق في منطقة الكوال، وذلك ضمن الحمل�ة ال�ت�ي 

شجرة في العاص�م�ة، ب�ال�ت�ع�اون م�� ش�رك�ة  ١٠٤٥٢تقوم بھا بلدية بيروت لزراعة 
" غ�ري�ن س�ي�در ل�ي�ب�ان�ون" ، في حضور المديرة التنف�ي�ذي�ة ل" غرين سيدر ليبانون"

سوسن أبو ف�خ�ر ال�دي�ن، أعض�اء م�ن  AFDCباسكال شويري سعد، رئيسة جمعية 
المجلس البلدي غبريال فرنيني، راغب حداد، محمد سع�ي�د ف�ت�ح�ة وس�ل�ي�م�ان ج�اب�ر، 

 .ھيئات وفاعليات وأبناء المنطقة
المشھد العام في مدينة ب�ي�روت، وال�ذي تش�ك�ل " وألقى شبيب كلمة مقتضبة أكد فيھا أن 

، " المساحات الخضراء والوسطيات والحدائق واألشجار جزءا أساسي�ا م�ن�ه، س�ي�ت�غ�ي�ر
 ".شجرة في بيروت سيؤدي إلى تغيير جذري بالمشھد العام، الذي نعمل عليه ١٠٤٥٢ما بدأنا به سيستكمل، وزرع : "وقال

نستكمل اليوم ما بدأنا به من حملة تشجير لشوارع مدينة بيروت وساحاتھا، ونحن نتعاون مع المحافظ ش�ب�ي�ب ي�دا : " من جھته، قال عيتاني
شجرة مع المديرة التنفيذية لغرين سيدر ليبانون التي قدم�ت�ھ�ا،  ١٠٤٥٢وكنا أطلقنا من السراي الحكومي مشروع زرع .  بيد في ھذه الحملة

آالف شجرة في وسطيات بيروت، فھدفنا األساسي زيادة عدد األش�ج�ار، وھ�ذا  ٦لقد لزمنا أيضا تشجير .  وتعمل بلدية بيروت على زرعھا
 ".جزء من المشاريع البيئية التي تعمل عليھا البلدية
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إختتم مستشفى دار الشفاء حملة مجانية بمناسبة اليوم الصحي ال�ع�ال�م�ي، 
إستمرت خمسة ايام، وشملت تحاليل بول ودم لل�س�ك�ري وال�ك�ولس�ت�رول 

 .والزالل
مشاركا في الحملة التي أشرف  ٩٦٠وتم اليوم تسليم نتائج الفحوصات ل

عليھا الدكاترة محمد ال�ح�س�ن، ع�ب�د ال�ن�اص�ر ش�ط�ح ورب�ي�ع غ�م�راوي 
وإختصاصيو أمراض كلى وضغط، باالضافة الى مسؤولة قسم الت�غ�ذي�ة 

 .في المستشفى فدى حميدان
كما وزعت خالل النشاط منشورات علمية تضمنت نص�ائ�ح وإرش�ادات 

وختاما شكرت إدارة المستش�ف�ى رع�اة .  وقائية للمصابين بأمراض الكلى
  pharmanetو intermedic الدكتور وسيم علوان وشركتي: الحملة

^Þ^·<»<ð^ŞÃÖ]æ<íév–j×Ö<íévf‘<
°q^j]æ<Ý^jèøÖ<^ãÃè…<çÃè <

Ü×Ã¹^eæ<å‚éÃe<ØËju]<îÏé‰ç¹]<kée<
<íéŠÒƒçm…÷]<í‰…‚¹]<»I…^ÓÂ 

، " ال�ن�ج�دة الش�ع�ب�ي�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة" ف�ي "  بيت الموسيق�ى" أقام 
لمناسبة عيد المعلم ول�م�رور عش�ر س�ن�وات ع�ل�ى ت��س�ي�س�ه، 
امسية فنية من التقاليد الموسيقية المشرقية العربية األص�ي�ل�ة، 
أحياھا طالب السنة الرابعة، ب��ش�راف م�دي�ر� ال�ع�ام ال�دك�ت�ور 
ھياف ياسين وقيادته، وذلك على مس�رح ال�م�درس�ة ال�وط�ن�ي�ة 

عكار، في حضور فاعليات ثقافية  -األرثوذكسية في الشيخطابا 
 .واجتماعية محلية وأھالي الطالب وحشد من محبي الموسيق�ى

بعد النشيد الوطني، القى رئيس فرع النجدة ف�ي ع�ك�ار األس�ت�اذ 
ال�ن�ائ�ب نض�ال ط�ع�م�ة بص�ف�ت�ه م�دي�ر " جورج الضھر كلمة رحب فيھا بالحضور، شاكرا 

 ."المدرسة، على فتح بابه الستقبال ھذا الحدث الموسيقي
ال�ك�ب�ي�رة "  ب�ي�ت ال�م�وس�ي�ق�ى" ، وع�دد إن�ج�ازات " الم�ع�ل�م�ي�ن ف�ي ع�ي�دھ�م" وعايد الضھر 

والمتواصلة، شاكرا الدكتور ھياف ياسين واألستاذ كامل منصور وك�ل ال�ك�ادر ال�ت�ع�ل�ي�م�ي 
 ."الخاص به من أساتذة وموسيقيين

سنة، باقة من الموسيقى األصيلة والجميلة ع�ل�ى  ١٤و ٩طالبا وطالبة بين الـ  ١٥بعدھا قدم 
مختلف آالتھم الموسيقية، أبھروا بھا مسامع الحاضرين الذين تفاعلوا مع ھذا األداء ب�ك�ث�ي�ر 

 .من التصفيق حينا واآلھات حينا أخر
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وفشلت حتى اآلن جھود دولية ع�دة 
ل��ف��رض وق��ف الط��الق ال��ن��ار ف��ي 
الغوطة الشرقية خصوصاً وسوريا 

كما فشلت في الت�وص�ل .  بشكل عام
 .إلى حل سياسي ينھي النزاع

ووث��ق ال��م��رص��د الس��وري م��ق��ت��ل 
 ١٠٦شخص�اً، ب�ي�ن�ھ�م  ٣٥٣,٩٣٥

آالف مدني، ف�ي س�وري�ا م�ن�ذ ب�دء 
 .٢٠١١آذار العام  ١٥النزاع في 

وتبنى مجل�س األم�ن ال�دول�ي ق�ب�ل 
اسبوعين قراراً يطلب وقفاً الطالق 

من " يوماً  ٣٠النار في سوريا لمدة 
، إال أنه لم ي�ط�ب�ق ب�ل " دون تأخير

رع��ت روس��ي��ا ھ��دن��ة م��ؤق��ت��ة ف��ي 
الغوطة الشرقية منذ نحو أسبوعي�ن 

 .تسري يومياً لخمس ساعات فقط
وخ��الل ج��ل��س��ة ل��م��ج��ل��س األم��ن 
االثنين، اعتبرت السفيرة االميركية 
لدى االمم المتحدة نيكي ھ�اي�ل�ي أن 

" فش�ل" قرار وق�ف اط�الق ال�ن�ار 
أمام تص�ع�ي�د ال�ح�ك�وم�ة الس�وري�ة 
بدعم م�ن روس�ي�ا ھ�ج�وم�ھ�ا ع�ل�ى 

 .الغوطة الشرقية
ل��ق��د ق��م��ن��ا بص��ي��اغ��ة " واض��اف��ت 

مشروع قرار جديدا ال يسم�ح ب�اي 
عليه، لكنھا لم ت�ح�دد م�ت�ى " التفاف

س��ي��ع��رض ع��ل��ى م��ج��ل��س االم��ن 
 .للتصويت عليه

وح��م��ل��ت ال��دول ال��غ��رب��ي��ة روس��ي��ا 
مسؤولية عدم تطبيق وق�ف اط�الق 

وندد سفير موسك�و ف�اس�ي�ل�ي .  النار
المآخذ ال�ت�ي ال ت�ن�ت�ھ�ي " نيبينزيا بـ
 ."ضد روسيا

واعتبر السفي�ر ال�ف�رنس�ي ف�رنس�وا 
ب��ام��ك��ان " دي��الت��ر ف��ي ك��ل��م��ت��ه ان 
وق�ال ".  روسيا وقف اراق�ة ال�دم�اء

ق�ادرة ع�ل�ى (...)  نعلم أن روسيا " 
إقناع ال�ن�ظ�ام ع�ب�ر م�م�ارس�ة ك�ل 
الض��غ��وط ال��الزم��ة ب��وق��ف ھ��ذا 

ع��ل��ى "  ال��ھ��ج��وم ال��ب��ري وال��ج��وي
 .الغوطة الشرقية

وبعد �ھ�ر االث�ن�ي�ن ع�ق�د م�ج�ل�س 
االمن جلسة اخ�رى غ�ي�ر رس�م�ي�ة 
ھذه المرة حول سوريا شارك في�ھ�ا 

 .ممثلون عن المعارضة السورية
ودعا العضو في ھ�ي�ئ�ة ال�ت�ف�اوض 

المنبثقة من ال�م�ع�ارض�ة الس�وري�ة 
ھادي الب�ح�رة م�ج�ل�س االم�ن ال�ى 
ف��رض ھ��دن��ة ف��ع��ل��ي��ة م��ن خ��الل 
قرارات ثنائية تشم�ل م�ث�ال ف�رض 
عقوبات او تشكيل محكمة ج�ن�ائ�ي�ة 
دولية بقرار من ال�ج�م�ع�ي�ة ال�ع�ام�ة 
ل��الم��م ال��م��ت��ح��دة اذا م��ا واص��ل��ت 
روسيا عرقلة عمل م�ج�ل�س االم�ن 

 .بواسطة حق الفيتو
 القوات التركية تطّوق عفرين 

أعلن الجيش ال�ت�رك�ي أنّ�ه ي�ف�رض 
ع�ف�ري�ن  منذ يوم طوقاً على م�دي�ن�ة

م�ع�ق�ل م�ق�ات�ل�ي  س�وري�ا في ش�م�ال
وحدات حماية الشعب الكردية التي 
تدعمھا واشنطن لكن أنقرة تصنفھ�ا 

  ."ارھابية"
وصرح ال�ج�ي�ش ف�ي ب�ي�ان ن�ق�ل�ت�ه 

ف�ي " وكالة االناضول ال�ح�ك�وم�ي�ة 
تم تطويق م�دي�ن�ة ...  اطار العمليات

آذار  ١٢ع��ف��ري��ن اع��ت��ب��ارا م��ن 
٢٠١٨". 

إلى ذلك، أف�اد ال�م�رص�د الس�وري 
ال��ج��ي��ش " ل��ح��ق��وق اإلنس��ان ان 

السوري وحلفاءه من الم�ع�ارض�ي�ن 
السوريين يطوقون ع�ف�ري�ن وب�ل�دة 

، م�ؤك�دا ب�ي�ان " ق�ري�ة ٩٠قريبة و
 .الجيش التركي بأنه طوق المنطقة

وقال رام�ي ع�ب�د ال�رح�م�ن م�دي�ر 
ال��م��رص��د إن ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د 
للخروج من ال�م�ن�ط�ق�ة أص�ب�ح ف�ي 
نطاق النيران الترك�ي�ة وم�ن ث�م ال 

وأض��اف أن  .ي��م��ك��ن ال��م��رور ب��ه
أل��ف ش��خ��ص م��ح��اص��رون  ٧٠٠
 .اآلن

�رق��ام م�����ي��ف��ة ع��ن ال���ح��اي��ا 
 والمصابين

ف��ي ال��ذك��رى الس��ن��وي��ة الس��اب��ع��ة 
الن��دالع ال��ث��ورة الس��وري��ة، ال��ت��ي 
تحّولت الحقاً إل�ى ح�رب ط�اح�ن�ة، 

% ٤٠أعلنت منظمة اليونيسف أن 
م��ن ض��ح��اي��ا ال��ح��رب ھ��م م��ن 
االطفال، كما أصيب اآلالف م�ن�ھ�م 
بإعاقة دائمة، والكثير منھم أصي�ب 
بالشلل م�دى ال�ح�ي�اة، إض�اف�ة إل�ى 

مليون طفل معرضين لذخائ�ر  ٣.٣
غ��ي��ر م��ن��ف��ج��رة، وم��ت��روك��ة ف��ي 

المناطق التي توقف في�ھ�ا الص�راع 
 .والنزاع منذ فترة

وف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��د ف��ي 
متحف بيت بيروت في السودي�ك�و، 

سبع سنوات م�ن ال�ح�رب " بعنوان 
االطفال ذوو االع�اق�ات:  في سوريا

، قال المدي�ر " مستقبل اكثر تمكينا  -
االقليم�ي ل�ل�ي�ون�ي�س�ف ف�ي الش�رق 
االوس��ط خ��ي��رت ك��اب��االري، ان 

اط��ف��ال س��وري��ا ي��ح��ت��اج��ون ال��ي��ن��ا " 
واليكم، مبديا اسفه ل�م�ا حص�ل ف�ي 
س��وري��ا ف��ي االس��اب��ي��ع االخ��ي��رة 
خصوصا تجاه االط�ف�ال، فس�وري�ا 
تص���درت ع���ن���اوي���ن الص���ح���ف 
ومختلف وسائل االعالم بسب�ب م�ا 

، الفتا " يحصل في الغوطة الشرقية
غ��ي��اب الص��ورة ل��دي��ه ع��م��ا " ال��ى 

 ".يحصل في ادلب وغيرھا
ان االط��ف��ال ھ��م الض��ح��اي��ا " وأك��د 

االكثر تأثيرا بالحرب ف�ي س�وري�ا، 
وقد اصبح من الواض�ح ان ال�م�ب�دأ 
لحماي�ة االط�ف�ال ل�م ي�ح�ت�رم�ه اي 

وأع��رب ".  ط��رف م��ن االط��راف
ع��ن أس��ف ال��ي��ون��ي��س��ف ل��م��ع��ان��اة 
االطفال ف�ي س�وري�ا، م�ع�ت�ب�را ان 

آثار الحروب ع�ل�ي�ھ�ا ل�ن ت�م�ح�ى " 
 ".بسھولة

وأكد انه تأثر كثيرا باالطفال الذي�ن 
أصي�ب�وا ب�إع�اق�ات م�ب�اش�رة ق�رب 
ح��ل��ب، ب��ع��د ان ال��ت��ق��اھ��م وذوي��ھ��م 
واطلع على م�ع�ان�ات�ھ�م ج�راء ھ�ذه 

الحرب ت�دم�ر : " وقال".  االصابات
الحجر، لكنھا لن تس�ت�ط�ي�ع ت�دم�ي�ر 
، " آم��ال وط��م��وح ھ��ؤالء االط��ف��ال

داعيا العالم الى االستثمار ف�ي ف�ي 
 ".سوريا من اجل اطفال سوريا

ب�دوره، أع�ل��ن ال�م��رص�د الس��وري 
أل�ف  ٥١١لحقوق اإلنسان إن نحو 

شخص قتلوا منذ اندالع الحرب في 
 . ٢٠١١سوريا عام 

واض��ط��ر ال��م��الي��ي��ن إل��ى م��غ��ادرة 
ال��ب��الد، ب��ح��ث��ا ع��ن ال��ل��ج��وء ف��ي 
الخارج، كم�ا ن�زح آخ�رون داخ�ل 
سوريا، فيما يعاني س�ك�ان م�ن�اط�ق 
أخرى حصارا خانقا، وسط وض�ع 

  .إنساني كارثي
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من القمع الدموي من قوات نظام الرئيس بشار االسد ال�ى 
تظاھرات تط�ال�� ب�ال�دي�م�وق�را��ي�ة ونش�و� م���م�وع�ات 
جھادية مرورا بتدخل قوى عظم�ى� ف�ي م�ا ي�ل�ي ع�ر� 
للمحطات االبرز في النزاع السوري الذي ي���د� ال���م�ي�س 

  .عامه الثامن
الف قتيل وتسبب ب�م�الي�ي�ن  ٣٥٠أوقع ھذا النزاع أكثر من 

 .النازحين والالجئين
بدأت احتج�اج�ات غ�ي�ر مس�ب�وق�ة ف�ي  ٢٠١١آذار  ١٥في 

البالد ضد نظام الرئيس السوري بشار األس�د ال�ذي وص�ل 
ب�ع�د وف�اة وال�ده ح�اف��  ٢٠٠٠إلى سدة الرئاسة في الع�ام 

 .األسد
خرجت تظاھرات محدودة في العاصمة دمشق سرعان م�ا 
ً ش�ك�ل�ت  قمعتھا األجھزة األمنية، إال أن مدينة درعا ج�ن�وب�ا
فعلياً مھد حركة االح�ت�ج�اج�ات ال�م�ط�ال�ب�ة ب�االص�الح�ات، 
خصوصاً بعدما اقدمت السلطات على اعتقال وتعذيب فتي�ة 
إثر اشتباھھا بكتاب�ت�ھ�م ش�ع�ارات م�ن�اھض�ة ل�ل�ن�ظ�ام ع�ل�ى 

 .الجدران
وفي .  وسرعان ما تحولت حركة االحتجاج إلى نزاع مسلح

تموز، أعلن ضابط منشق عن الجيش السوري م�ن ت�رك�ي�ا 
من جنود وضباط م�ن�ش�ق�ي�ن "  الجيش السوري الحر" انشاء 

  .عن قوات النظام ومدنيين حملوا السالح
وبعد شھر من القصف العن�ي�ف،  ٢٠١٢في االول من آذار 

سيطر الجيش السوري على ح�ي ب�اب ع�م�رو ف�ي م�دي�ن�ة 
  ."الثورة السورية"حمص، الذي كان يشكل رمزا لـ

. ، أطلقت فصائل مقاتلة معركة دمشق٢٠١٢تموز  ١٧في 
وتمكن المقاتلون المعارضون وق�ت�ھ�ا م�ن الس�ي�ط�رة ع�ل�ى 
أحياء عدة في العاصمة، إال أن القوات الحكوم�ي�ة ت�م�ك�ن�ت 

وانكفأت الفصائل ال�م�ع�ارض�ة .  من استعادتھا بعد أسبوعين
 .الى أحياء في االطراف وقرى وبلدات الغوطة الشرقية

وباتت الغوطة الشرقية مذاك معقل ال�ف�ص�ائ�ل ال�م�ع�ارض�ة 
 .األبرز قرب دمشق
، ب�دأت م�روح�ي�ات وط�ائ�رات ٢٠١٣واعتبارا من ال�ع�ام 

السالح الجوي بالقاء البراميل ال�م�ت�ف�ج�رة ع�ل�ى ال�م�ن�اط�ق 
الخاضعة لسيطرة الفصائل ال�م�ق�ات�ل�ة ف�ي م�خ�ت�ل�ف ان�ح�اء 

 .البالد
، تحدث االمي�ن ال�ع�ام ل�ح�زب هللا الس�ي�د ٢٠١٣في نيسان 

للمرة االول�ى ع�ن مش�ارك�ة ع�ن�اص�ره ف�ي  نصرهللا حسن
  .القتال الى جانب قوات النظام في سوريا

في معارك ع�ل�ى ج�ب�ھ�ات ع�دة، وس�اھ�م  شارك حزب هللا
 .بشكل كبير في قلب موازين القوى لصالح قوات النظام

من جھة اخرى، ايران ستقدم دعما سياسيا وماليا وعسكريا 
" مستشارين عسكري�ي�ن" للنظام السوري من اخالل ارسال 

ايرانيين وايضا افغ�ان وب�اكس�ت�ان�ي�ي�ن ل�دع�م "  متطوعين" و
 .الجيش السوري

، وقع ھجوم ب�غ�از الس�اري�ن نُس�ب ال�ى ٢٠١٣آب  ٢١في 
النظام على مناطق تسيطر عليھا الفصائل المعارضة قرب 

  .شخص ١٤٠٠دمشق ما تسبب بمقتل حوالى 

الرئيس االميركي السابق باراك اوباما وال�ذي ح�دد ن�ف�س�ه 
خطا أحمر، يعدل في اللحظة االخ�ي�رة ع�ن ش�ن ض�رب�ات 
عقابية، اال انه توصل ف�ي أي�ل�ول إل�ى ات�ف�اق م�ع روس�ي�ا 

 .يقضي بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية
تعرض النظام الذي نفى شن الھجوم لعدة ات�ھ�ام�ات الح�ق�ا 

 .باللجوء الى أسلحة كيميائية
، وقع ھج�وم ك�ي�م�ي�ائ�ي آخ�ر ب�غ�از ٢٠١٧في نيسان العام 

م�ا أس�ف�ر )  ش�م�ال غ�رب( السارين في مدينة خان شيخون 
شخصاً وح�م�ل ال�رئ�ي�س االم�ي�رك�ي دون�ال�د  ٨٧عن مقتل 

ترامب على اصدار االمر بشن ھجوم ع�ل�ى ق�اع�دة ج�وي�ة 
 .للنظام

، استولى تنظيم الدول�ة االس�الم�ي�ة ٢٠١٤في كانون الثاني 
ف�ي .  واتخذھا معقال رئ�ي�س�ي�ا ل�ه)  شمال سوريا( على الرقة 

على االراض�ي "  الخالفة االسالمية" حزيران أعلن التنظيم 
  .التي سيطر عليھا في سوريا والعراق

في ايلول، التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة ت�ن�ظ�ي�م 
 .الدولة االسالمية، يشّن اولى غاراته في سوريا

، قوات سوريا الديموقراطية ال�ت�ي ٢٠١٧في تشرين االول 
تضم فصائل عربية وكردية يدعمھا التحالف الدولي تتمكن 

 .من طرد الجھاديين من الرقة بعد اشھر من المعارك
تنظيم الدولة االسالمية يفقد السيطرة على غالبية االراضي 

 .التي استولى عليھا
، ب�دأت روس�ي�ا ح�م�ل�ة ج�وي�ة دع�م�اً ٢٠١٥ايلول  ٣٠في 

لقوات النظام قالت انھا تستھدف تنظي�م ال�دول�ة االس�الم�ي�ة 
 .اخرى" ارھابية"ومجموعات 

ساھم التدخل الجوي الروسي ب�ق�ل�ب م�ي�زان ال�ق�وى ع�ل�ى 
األرض لصالح قوات النظام ال�ت�ي ت�م�ك�ن�ت م�ن اس�ت�ع�ادة 
مناطق واسعة بينما ستتعرض المعارضة التي ت�ع�ان�ي م�ن 
المنافسة بين ال�دوح�ة وال�ري�اض ال�ل�ت�ان ت�ؤي�دان فص�ائ�ل 
مختلفة، النتكاسات متتالية خصوصا عند فقدانھا الس�ي�ط�رة 

 .٢٠١٦على حلب في كانون االول 
، ترعى موسكو وط�ھ�ران وان�ق�رة ٢٠١٧في كانون الثاني 

دون مش��ارك��ة م��ن )  ك��ازاخس��ت��ان( م��ح��ادث��ات ف��ي اس��ت��ان��ا 
 .واشنطن بين ممثلين للنظام وفصائل معارضة

، اط�ل�ق�ت ت�رك�ي�ا ب�م�ش�ارك�ة ٢٠١٨كانون الثان�ي  ٢٠في 
فصائل معارضة موالية لھا عملية ضد جي�ب ع�ف�ري�ن ف�ي 
شمال سوريا لطرد مقاتلي وحدات حماية الشع�ب ال�ك�ردي�ة 

 .منه
وتخشى تركيا إقامة حكم ذات�ي ك�ردي ق�رب ح�دودھ�ا م�ع 
سوريا، وتعبر وح�دات ح�م�اي�ة الش�ع�ب ال�ك�ردي�ة ام�ت�داداً 
لحزب العمال الكردستاني الذي يقود ت�م�رداً ض�دھ�ا ع�ل�ى 

 .أراضيھا منذ عقود
شباط، اطلق النظام السوري ھجوما جويا ث�م ب�ري�ا  ١٨في 

عنيفا بشكل غير مسبوق على الغوطة الشرقية الم�ح�اص�رة 
قرب دمشق بھدف استعادة السيطرة بالكامل على ال�م�ع�ق�ل 

ق�ت�ي�ل ح�ت�ى  ١١٠٠االخير للمعارضة ما أوقع اك�ث�ر م�ن 
  .االن
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حّث الرئيس األميركي دونالد ترامب في اتّصال 
ھاتفي مع رئيس الحكوم�ة ال�ك�ن�ديّ�ة ج�وس�ت�ان 
ترودو، على اإلسراع ف�ي ال�م�ف�او��ات بش��ن 
اتّفاق التبادل الحّر لدول أميركا الشماليّة الثالث 

 .وھي كندا والواليات المتّحدة والمكسيك
وجاء كالم الرئيس األميركّي في وقت ت�دّل ف�ي�ه 
المؤّشرات على أّن واشنطن ترغب في التوّصل 

مع "  نافتا" إلى صيغة جديدة لالتّفاق المعروف بـ
 .حلول فصل الربيع

وتجري إعادة التفاوض بين الدول ال�ث�الث ب�ن�اء 
 .على طلب من الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي اعتبر أّن نافتا ھو أسوأ اتّفاق وقّعته بالده

مس�ت�وردات ب�الده م�ن    ب�ال�م�ئ�ة ع�ل�ى ٢٥نسبت�ھ�ا    وكان الرئيس ترامب قد وقّع قبل أيّام مرسوما لفرض رسوم
 .بالمئة على مستورداتھا من األلمنيوم ١٠و  الفوالذ

لكّن المرسوم أعفى كندا والمكسيك، شريكي الواليات المتّحدة في نافتا، بصورة مؤقّتة من الرسوم، شرط أن ي�ت�ّم 
 .التوّصل إلى صيغة جديدة لنافتا تقبل بھا اإلدارة األميركيّة

وقد أثار القرار األميركي بفرض الرسوم تلك قلق العاملين في قطاعي الفوالذ وااللمنيوم في ك�ن�دا، ال س�يّ�م�ا أّن 
 .االعفاء مؤقّت ومشروط بالمفاوضات بشأن التبادل الحرّ 

ويقوم رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو بجولة في عدد من أنحاء البالد ي�ل�ت�ق�ي خ�الل�ھ�ا رؤس�اء الش�رك�ات 
 .، ويسعى لطمأنتھم إلى دعم الحكومة الكنديّة لھم‘وزعماء النقابات العّماليّ 

وقد استھّل ترودو جولته من منطقة ساغني في مقاطعة كيبيك حيث رافقه رئيس حكومة المقاطعة ف�ي�ل�ي�ب ك�وي�ار 
 .خالل الزيارة التي قام بھا لمصنع ريو تينتو لأللمنيوم

سوف نستمّر في بذل قصارى جھدنا للتوّصل إلى افضل النتائج للكنديّين وعائ�الت�ھ�م ول�ق�د دع�م�ن�اك�م األس�ب�وع "
قال جوستان ترودو متوّجھا إلى العاملين في قطاعي الفوالذ واأللمني�وم ف�ي "  الماضي وسوف نستمّر أبدا في ذلك

 .كندا
كما أجرى ترودو حملة تحّدث خاللھا إلى عدد من كبريات وسائل اإلعالم األميركيّة بھدف الحصول على ال�دع�م 

 .قرار الرئيس األميركي إعفاء كندا من الرسوم على الفوالذ واأللمنيوم بصورة مؤقّتة  تناول األميركي لكندا كما
وسوف نست�م�ّر ف�ي ال�ع�م�ل بص�ورة .  سنتعامل مع األمر بصورة مباشرة ونحن سعداء ألنّنا معفيّون من الرسوم"

وسنواصل كما اعتدنا في التركيز على العم�ل ال�ذي ن�ق�وم ب�ه "  نافتا" بنّاءة ومثمرة على طاولة المفاوضات بشأن 
 .قال رئيس الحكومة الكنديّة في حديثة لشبكة سي إن إن األميركيّة ،"معا ولن نبالي كثيرا بالكالم

وأّكد رئيس الحكومة أّن اإلعفاء يخدم مصالح البلدين على حّد سواء ال س�يّ�م�ا أّن ك�ن�دا ھ�ي أھ�م م�وّرد ل�ل�ف�والذ 
 .واأللمنيوم نحو السوق األميركية
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ال��م��ل��ك  ي�ق��وم ع��اھ��ل ب��ل��ج��ي��ك��ا

ف��ي��ل��ي��ب وزوج��ت��ه ال��م��ل��ك��ة 
بزيارة ل�ك�ن�دا تس�ت�م�ّر  ماتيلدا
 .ألسبوع

وق��د اس��ت��ق��ب��ل��ت ح��اك��م��ة ك��ن��دا 
العاّمة جولي باييت الض�ي�ف�ي�ن 
الملكيّين في م�ق�ّرھ�ا ال�رس�م�ي 
في ريدو ھول ف�ي ال�ع�اص�م�ة 

 .اوتاوا
وتأتي ال�زي�ارة ل�ل�ت�ع�ب�ي�ر ع�ن 
امتنان الملك للدور الذي لعبت�ه 
كندا في الدفاع عن بالده خالل 

 .الحرب العالميّة األولى
ون�ح�ن ف�ي .  نحن مدينون بحّريتنا للجنود الذين جاؤوا إلى بالدنا قبل مئة عام لوضع حّد للحرب العالميّ�ة األول�ى"

 ."بلجيكا ال ننسى ذلك أبدا قال العاھل البلجيكي
م�ن ب�ي�ن�ھ�ا  الذكرى المئويّة للحرب العال�م�يّ�ة األول�ى ويشارك الملك فيليب والملكة ماتيلد في عدد من المراسم في

 .احتفال لتسليم مدفع مستخدم في الحرب األولى إلى متحف الحرب الكندي
 .كما تشّكل الزيارة مناسبة للتأكيد على أواصر الصداقة بين البلدين وأھميّة التبادل االقتصادي الثنائي

وأمس االثنين، قام الملك فيليب بوضع إكليل من الزھر على قبر الجندي المجھول في نصب الحرب التذكاري في 
 .اوتاوا

 .حيث تذّوقا حلوى شراب القيقب المثلّجة Sugar Shack كما قام الملك والملكة بزيارة ألحد أكواخ سّكر القيقب
 الكنديّة  ومن المقّرر أن يزورا كالّ من تورونتو ومونتريال في إطار جولتھما

ھذا وتسبّبت الزيارة بحرج دبلوماسي بسيط إذ رفع منظّمو حفل االستقبال عن طريق الخطأ علم ألمانيا بدل الع�ل�م 
 .البلجيكي إلى جانب العلم الكندي

حديقة مقّر الحاكم العام وھما معلّقان على شجرة كانت قد زرع�ت�ھ�ا م�ل�ك�ة ب�ل�ج�ي�ك�ا  وظھر علما كندا وألمانيا في 
 .١٩٧٧فابيوال خالل زيارة قامت بھا إلى كندا عام 

وتّم التنبّه إلى الخطأ وتصحيحه قبل وصول الضيفين الملكيّين إلى اوتاوا كما قالت ماري ايف ليتورنو ال�م�ت�ح�ّدث�ة 
 .باسم مقّر الحاكم العام

çè…^jÞæ]<»<áç¿Ê^]V<
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زعيم حزب المحافظين ف�ي م�ق�ا��ع�ة  دوغ فورد قال
اونتاريو إّن حزبه سيرقى إلى البعد التقّدمي لتسميته 

 .ولكنّه سيبقى محافظا على الصعيد المالي
وجاء كالم فورد في حديث أدلى به إلى تلفزيون س�ي 
بي سي ھيئة االذاعة الكنديّة بعد يومين على ان�ت�خ�اب�ه 

 .زعيما جديدا للمحافظين في مقاطعة اونتاريو
سنصغي دوما بقلب كب�ي�ر إل�ى . سنبقى دوما تقّدميّين"

ولكن علينا أن ن�ك�ون م�ح�اف�ظ�ي�ن .  العديد من القضايا
 ."ماليّا قال دوغ فورد زعيم المحافظين في اونتاريو

االھ�ت�م�ام    وتابع متحّدثا عن خطّته فأّكد أّن الحزب سيكون محافظا على الصعيد ال�م�ال�ي وس�وف ي�ح�ر� ع�ل�ى
 .بالفئات الھّشة في المجتمع

مليار دوالر لتكون اونتاريو ب�ذل�ك ال�م�ن�ط�ق�ة األك�ث�ر  ٣٠٠واضاف بأّن عبء الدين العام في المقاطعة يصل إلى 
 .مديونيّة في العالم حسب قوله

وكّرر الزعيم الجديد ما سبق أن قاله من أنّه يضع نصب عينيه ھزيمة رئيسة حكومة اون�ت�اري�و زع�ي�م�ة ال�ح�زب 
الليبرالي المحلّي كاثلين وين في االنتخابات المقّرر إجراؤھا في المقاطعة في السابع من حزيران ي�ون�ي�و ال�م�ق�ب�ل 

٢٠١٨ . 

بالتعاون بين جامعة ماغيل والمج�م�وع�ة ال�دول�ي�ة ألب�ح�اث األع�م�ال ف�ي 
يلقي النائب األول لحاكم مص�رف ل�ب�ن�ان رائ�د ش�رف ال�دي�ن، مونتريال، 

آذار  ١٩محاضرتين في مونتريال، األولى في جامعة ماغيل يوم االثني�ن 
 :الجاري الساعة السابعة والنصف مساء، في

 McBuilding, Room 304 ، م�ن�ه  ٢٠وال�ث�ان�ي�ة ي�وم ال�ث�الث�اء ف�ي
 :صباحا في ١١.٤٥الساعة 

 HEC Montréal –Salle BDC 
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بلغ التزوير في بطاقات االئتمان أرقاما ق�ي�اس�ي�ة م�ن�ذ خ�م�س 
فبكبسة زر واحدة تقع الكارثة، ح�ي�ث أك�دت ��ر��ة .  سنوات

ارت�ف�ع�ت قض�اي�ا ال�ت�زوي�ر  ٢٠١٧و ٢٠١٣كيبيك أن ما بين 
 .وذلك بسبب التكنولوجيا% ٧٥بنسبة 

عشرات آالف األش�خ�ا� ف�ي  فمن الممكن اآلن سرقة بيانات
الوقت نفسه وفي زمن قياسي حسب تأكيدات مصال�ح الش�رط�ة 
المعنية بالسرقة ااإللك�ت�رون�ي�ة، وف�ي ال�م�ق�اب�ل ت�واج�ه أج�ھ�زة 

 .الشرطة صعوبات في التوصل إلى المسؤولين عن التزوير بسبب التكنولوجيا التي تعد سالحا ذو حدين

Å^Ëi…]<»<°è‚ßÓÖ]<áçè<
أفادت وكالة مراقبة االئتمان في ك�ن�دا أن مس�ت�وي�ات ال�دي�ون 

 ٤٦االستھالكية الكندية واصلت ارتفاعھا، على الرغم من أن 
 .بالمئة من الكنديين خفضوا ديونھم الشخصية

وأظ��ھ��ر أح��دث ت��ق��ري��ر ل��ل��وك��ال��ة ع��ن ات��ج��اھ��ات االئ��ت��م��ان 
بالمئ�ة،  ٣.٣دين الكنديين ارتفع بنسبة االستھالكي، أن متوسط 

 .ألف دوالر كندي للشخص الواحد ٢٣أي بحدود حوالي 
ومع األخذ في االعتبار الرھون الع�ق�اري�ة، ب�ل�غ إج�م�ال�ي دي�ن 

مليون دوالر كندي ف�ي ال�رب�ع  ٨٢١المستھلك الكندي مليارا و
 .٢٠١٦بالمئة من نفس الفترة من عام  ٦، أي بزيادة ٢٠١٧األخير من عام 

ب�ال�م�ئ�ة  ٦.٥، سجلت قروض السيارات والرھون العقارية مكاسب بن�س�ب�ة ٢٠١٦ومقارنة مع الربع األخير من عام 
 .بالمئة على التوالي، وفق ما ذكرت وسائل إعالم كندية محلية ٦.٢و

وعلى الرغم من ارتفاع الديون، فإن القروض العقارية يتم إجراؤھا في الوقت ال�م�ح�دد، بس�ب�ب ان�خ�ف�اض م�ع�دالت 
 .البطالة وأسعار الفائدة على قروض الرھن العقاري وقروض السيارات

<ð]‚jÂ÷<á^éÖ]<á]çŞÞ]<ë‚ßÓÖ]<êÞ^ßf×Ö]<†q^jÖ]<š†Ãi
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ف�ي ك�ن�دا ب�ي�ار "  الوكالة ال�و��ن�ي�ة ل�الع�الم" افاد مندوب 
احمرانيان عن تعرض التاجر ال�ل�ب�ن�ان�ي ال�ك�ن�دي ان�ط�وان 
اليان العتداء مسلح قبل ظھر أمس اإلثن�ي�ن داخ�ل م�خ�زن 
بيع األلبسة الرجالية الفاخرة، جورجيو غروبا روما ال�ذي 

 .يملكه في وسط مدينة مونتريال
وفي التفاصيل فقد افادت شرطة مونتريال ع�ن ق�ي�ام رج�ل 

 ١٢مقنع باقتحام المتجر واطالق النار من بندقية من ع�ي�ار 
ملم فاصابه ف�ي رج�ل�ه والذ ب�ال�ف�رار ت�ارك�ا س�الح�ه ام�ام 

 .المتجر وتم نقل اليان الى المستشفى
وھي ليست المرة األولى التي يتعرض فيھا انطوان إليان لالعتداء بحسب شبكة تي في آ التلفزيونية، فمنذ ثالثة أشھر 
فككت الشرطة طردا مشبوھا من أمام متجره، كما قام مجھولون منذ سنة بكسر واجھة المتجر وإلقاء قنبلة مولوت�وف 

   .تسببت بأضرار مادية كما أحرقت سيارته منذ عامين امام منزله في حي ويستماونت الراقي

<‚ÏËi<‚Î<]‚ßÒMSR<<gfŠe<íËé¾æ<ÌÖ_>gÚ]†i<l]‚è‚ãi><
توقعت مراكز تحليل اقتصادية أن يؤدي إنھاء اتفاقية التجارة الح�رة 

، بين المكسيك والواليات المت�ح�دة وك�ن�دا، " نافتا" ألميركا الشمالية 
 .إلى فقدان آالف الوظائف على المدى القصير

ق�د ت�ف�ق�د ال�ب�الد م�ا "  كونفرنس بورد ال�ك�ن�دي" وبحسب تحليل لمعھد 
وظ�ي�ف�ة ف�ي  ٨٥ألف وظيفة خالل عامين، من بينھ�ا  ١٧٦يصل إلى 

 .السنة األولى، وفق ما ذكرت وسائل إعالم كندية محلية
وفي حال لم تتوصل المكسيك والواليات المتحدة وكندا إلى اتفاق، أو 
يعمد الرئيس األميركي دونالد ترامب إل�ى إن�ھ�اء االت�ف�اق ك�م�ا ھ�دد 

 .بالفعل، فسوف يخسر االقتصاد الكندي حوالي نصف نقطة مئوية من معدل النمو خالل عام
النمو سيتعافى بشكل كبير في العام التالي من انتھاء اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمال�ي�ة ب�ف�ض�ل " وقال المعھد إن 

 ".انخفاض سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة
سيبقى منخفضا باستمرار، وھو ما سيشكل خسارة في الدخل في كاف�ة أن�ح�اء " وأشار إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي 

 ".بشكل كبير"، مضيفا أن بعض المنتجات، مثل الشاحنات ستكون أكثر كلفة "كندا
بالمئة على الصادرات الكندية إلى  ٢ويشير التحليل إلى أن الرسوم الجمركية للدولة األكثر تفضيال تبلغ في المتوسط 

 .بالمئة على الواردات من الواليات المتحدة ٢.١الواليات المتحدة، و

ê¹^ÃÖ]<ì_†¹]<Ýçè<íf‰^ß¹<Vì‚è‚q<íè‚ÏÞ<íÎ…æ<…]‚‘c<
آذار من ك�ل ع�ام،  ٨أصدرت كندا بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في 

 .دوالرات، تعد األولى بمواصفاتھا في تاريخ البالد ١٠ورقة نقدية جديدة من فئة 
وتحمل ورقة العملة الجديدة، للمرة األولى في تاريخ ك�ن�دا، ص�ورة س�ي�دة م�ن ال�ع�رق 

 .، وقد عرفت بدفاعھا عن الحقوق المدنية"فايوال ديزموند"األسود تدعى 
في م�وق�ع�ه ع�ل�ى اإلن�ت�رن�ت، ت�ح�ت ع�ن�وان )  مصرف كندا المركزي( وكتب بنك كندا 

إنھا سيدة أع�م�ال س�وداء ن�اج�ح�ة، س�ج�ن�ت : " ، عن ديزموند قائال" الشجاعة والكرامة" 
 ".١٩٤٦وأدينت وغرمت بسبب رفضھا مغادرة مقعد مخصص للبيض في السينما عام 

وأضاف بنك كندا المركزي أن قصة ديزموند كانت مصدر إلھام للسعي وراء الم�س�اواة 
 .العرقية عبر كندا، وقصتھا جزء دائم من المتحف الكندي في مجال حقوق اإلنسان

وحضر وزير المالية الكندي بيل مورنو، وحاكم مصرف كندا المركزي ستيفن بولو، إطالق العملة الورقية ال�ج�دي�دة 
 .في مدينة ھاليفاكس جنوب شرقي البالد
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ف��از ال��ف��ن��ان ال��م��ص��رّي ش��ري��ف 
" جائزة محمود كح�ي�ل" عرفة بـ

لف�ئ�ة ال�ك�اري�ك�ات�ور الس�ي�اس�ي، 
وھ��ي إح��د� ال��ج��وائ��ز ال��ت��ي 
تمن�ح�ھ�ا ل�ل�س�ن�ة ال�ث�ال�ث�ة ع�ل�ى 

م�ب�ادرة م�ع�ت�ز ورادا " التوال�ي 
الص��ّواف ل��ل��ش��رائ��ط ال��م��ص��ّورة 

في الجامعة األميرك�ي�ة "  العربية
في ب�ي�روت، وت�م ا�ع�الن ع�ن 
أسماء الفائزين بھا في مخ�ت�ل�ف 

 .الفئات خالل مؤتمر صحافي ُعقَِد أمس في الجامعة االميركية بيروت
وتولّت مديرة مبادرة الشرائط المصّورة العربية لينة غيبة اإلعالن عن أس�م�اء ال�ف�ائ�زي�ن 
. بالجائزة خالل المؤتمر الصحافي، بحضور السيد معتّز الصواّف، وأضعاء لجنة التحكيم

وفاز الرّسام التونسي سيف الدين ناشي عن فئة الروايات التص�وي�ريّ�ة، ف�ي ح�ي�ن حص�ل 
وذھبت جائزة الرسوم التصويرية .  المصري محمد صالح على جائزة الشرائط المصّورة

والتعبيريّة للبنانية ترايسي شھوان، في حين كانت جائزة رسوم كتب األطفال من نص�ي�ب 
 .المصري وليد طاھر

الفخريّة أيضاً،، ف�ذھ�ب�ت إل�ى م�ھ�رج�ان ال�ج�زائ�ر " راعي الشرائط المصّورة"أما جائزة 
 .، بشخص مديرته دليلة نجم٢٠٠٨الذي تأسس عام ) فيبدا(الدولي للشريط المرسوم 

" غ�اردي�ان" وضّمت لجنة التحكيم كالًّ من رّسام الكاريك�ات�ور الس�ي�اس�ي ف�ي ص�ح�ي�ف�ت�ي 
البريطانيتين مارتن راوسن، ومؤرخة الفن الدانماركية إحدى م�ؤِس�َس�ات "  ديلي ميرور" و

المتحف الدانماركي للرسوم الكاريكات�وري�ة ل�وي�ز الرس�ن، وف�نّ�ان الش�رائ�ط ال�م�ص�ّورة 
، وفنان رسوم كتب األطفال العراقي علي مندالوي، وك�ات�ب�ة ) جاد(اللبنانّي جورج خوري 

القصص المصّورة وفنانة االسرد الغرافيكي لينا مرھج، وفنانة الكوميكس الجزائرية ري�م 
 .مختاري
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أط�ل��� ال��م��غ�ن��ي األم��ي��رك�ي ج�ي��س��ون 
دي��رول��و أ���ن��ي��ت��ه ال��ج��دي��دة ب��ع��ن��وان 

"Colours " على صفحته الخ�اص�ة
، وھي التي ست�ك�ون " يوتيوب" على 

 ٢٠١٨مخصصة لبطولة كأس العالم 
التي ستقام صيف الع�ام ال�ج�اري ف�ي 

 .روسيا
وتدعو األغنية بكل�م�ات�ھ�ا إل�ى ال�ف�خ�ر 
والمنافسة الش�ري�ف�ة والس�ب�ا� ال�ن�زي�ه 

 .للفوز
 .يذكر أن ديرولو وھو من مواليد مدينة ميامي األميركية وھو من أصول ھايتية

áçßÊ 

" أب�ل�ة ف�اھ�ي�ت�ا" علّقت الدمية الساخ�رة 
على األن�ب�اء ال�ت�ي ان�ت�ش�رت ف�ي األي�ام 
األخيرة ب�خ�ص�وص إي�ق�اف ب�رن�ام�ج�ھ�ا 

" اليف م�ن ال�دوب�ل�ي�ك�س..  أبلة فاھيتا" 
ال�م�ح�ب�وب وال�م�ع��روف ف�ي ك�ّل ان�ح��اء 

 .الوطن العربي
ف�ي إث�الج ص�دور "  ف�اھ�ي�ت�ا" ولم تتأّخر 

محبّيھا، حيث نشرت على صفح�ت�ھ�ا ف�ي 
س�ي ب�ي " نَفَي شب�ك�ة ق�ن�وات "  فيسبوك"

لألنباء الصادرة، وأرفقتھ�ا ف�اھ�ي�ت�ا "  سي
 ..".يھدھا اإلشاعات"بتعليق 

س�ي ب�ي " وجاء في البيان ال�ذي ص�در ع�ن 
نشر عدد كبي�ر : " يوم الخميس الماضي"  سي

من ال�م�واق�ع اإلخ�ب�اري�ة ال�ي�وم ف�ي ت�وق�ي�ت 
متزامن لدرجة تثير االن�ت�ب�اه خ�ب�ًرا م�ك�ذوبً�ا 
يستند إلى مصدر مجھول ي�ف�ي�د ب�أن ق�ن�وات 

CBC أبل�ة ف�اھ�ي�ت�ا( ، قررت إيقاف برنامج (
إلى أجل غير مسمى وأبلغت فريق البرن�ام�ج 
بھذا القرار وذل�ك ألس�ب�اب م�ف�ب�رك�ة وردت 

ك�ل م�ا نش�ر " ، مؤّكدةً أّن .." بالخبر المذكور

بھذا الصدد غير صحيح جملة وتفص�ي�اًل وال 
م�ن )  أو ف�ي ن�ف�س( أساس له إال ف�ي خ�ي�ال 

لم تت�خ�ذ  CBCأرسله إلى المواقع، فـ قنوات 
من جانبھا قراًرا بھذا الشكل والموسم الحالي 
للبرنامج انتھى تصوير حلقاته ف�ي م�وع�دھ�ا 
المحدد والمعلن بينما ع�رض ھ�ذه ال�ح�ل�ق�ات 
مس�ت�م�ر خ��الل ش�ھ�ر آذار ال�ج�اري وح�ت��ى 
الموعد المحدد مسبقًا لنھاية ع�رض ح�ل�ق�ات 
ال��م��وس��م، وھ��ذا ھ��و ال��م��ع��ت��اد ف��ي ج��م��ي��ع 

 ".المواسم
لألسف فقد خ�ل�ط�ت أيًض�ا : " وتابع البيان

مواقع إخبارية بين ھذا الخب�ر ال�م�ك�ذوب 
وخبر آخر تمَّ نشره ال�ي�وم م�ن�س�وبً�ا إل�ى 
المجلس األعلى لتنظ�ي�م اإلع�الم ول�ج�ن�ة 
الشكاوى به، يفيد بأن ال�م�ج�ل�س خ�اط�ب 
القناة بشأن عدة مالحظات تخص برنامج 

طُلب من القناة اتخاذ ما يلزم ) أبلة فاھيتا(
 CBCلتالفيھا، وفي ھ�ذا الص�دد ت�ؤك�د 

أنَّھا تتعامل ببالغ الج�دي�ة واالح�ت�رام م�ع 
ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى وال��م��الح��ظ��ات أو 
القرارات الصادرة عنه عموًما اقتناًع�ا م�ن�ھ�ا 
بمسؤوليته ودوره المھم، وأنَّھا على ت�واص�ل 
مستمر مع المجلس الموقر في كل ما ي�خ�ص 
تنظيم ال�م�م�ارس�ة اإلع�الم�ي�ة، ل�ك�ن�ن�ا ح�ت�ى 
اللحظة لم تصلنا مخاطبة من المج�ل�س بش�أن 
البرنامج، والمؤكد أنَّه حال وصولھا س�ن�ت�خ�ذ 
الالزم فوًرا سواء من حي�ث ال�ت�ع�ام�ل م�ع�ھ�ا 
باالھتمام ال�واج�ب أو م�ن ح�ي�ث ال�ت�واص�ل 

 ".أيًضا مع المجلس مباشرة

Üéâ]†e]<ë^Ê<Vğ]‚¥<flgãi<íË‘^ÃÖ]<
الذي ت�ق�ّدم�ه ا�ع�الم�ي�ة ب�ات�ريس�ي�ا "  بصراحة" كشف الممثل اللبناني القدير فادي ابرھيم ضمن برنامج 

أّن ھناك مشروعاً قيد العمل حالياً سيجمعه بالنجمة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة روال "  فايم اف ام" ھاشم عبر أثير إذاعة 
 .حمادة

وأفصح ابرھيم أّن الكاتب شكري أنيس فاخوري يعكف على كتابة العمل الدرامي الجديد الذي سيجمعه م�ع 
 ."توقّعوا العاصفة تھّب من جديد من إنتاج لبناني"الممثلة روال حمادة وقال للجمھور 

وأضاف ابرھيم أّن العمل لن يُعرض عبر شاشة تلفزيون لبنان على الرغم م�ن ال�ن�ج�اح�ات ال�ك�ب�ي�رة ال�ت�ي 
 ."نساء في العاصفة"و" العاصفة تھّب مرتين"حصدھا على ھذه الشاشة في السنوات الماضية إباّن عرض 

، " ھوا اصف�ر" فادي ابراھيم أنه سيطّل كضيف شرف في عدد من األعمال كـ   وحول أعماله الجديدة، أشار 
 ."كل الحب كل الغرام"كما مسلسل " ثورة الفالحين"و

مع نخبة من وجوه الدراما ذكر منھم ريتا حاي�ك، ع�م�ار ش�ل�ق، "  ثواني" بعنوان "  ايغل فيلمز" وأضاف أنه يصّور حالياً مسلسالً مع شركة 
 .نھلة داوود، نيكوال مزھر وستيفاني عطا� التي ستفاجئ الجمھور بأدائھا وعملھا الجيد الذي سيترك أثراً جيداً عند الُمشاھد

 .وختم فادي ابراھيم المقابلة مشيراً الى أنه يحّب ھذا البلد وشعبه وفي حال غاب لفترة عن الجمھور وذلك من أجل اإلحساس باألمان
وتابع كاشفاً أنه قد يغيب عن الشاشة والبلد ألنه ال يريد أن يصل الى مكان يحصل مع�ه ك�م�ا حص�ل م�ع ن�ج�وم ك�ب�ارغ�ادروا ھ�ذه ال�دن�ي�ا 

  ."ما بّدي إتبھدل ببلدي بس إكبر"وھذا ما يجعله يتّخذ قراراً من ھذا النوع ألن " وتبھدلوا بآخر عمرن"

كشف الممثل ماريوس ماكون ال�م�ول�ود ف�ي 
الكاميرون، عن تعرضه إلى ح�ادث�ة اع�ت�داء 
. عنصري في إسبانيا من قبل سي�دة ب�ي���اء

ھ�ج�وم ": " ت�وي�ت�ر" وكتب على صفحته على 
، مض�ي�ف�ا أن " عنصري كاد أن يقتلع ع�ي�ن�ي

العنصرية لن تھزمنا أب�داً، ال�ح�ب، ال�ح�ب، " 
 ".الحب

ووفقا لما نشره ماكون ع�ل�ى ص�ف�ح�ت�ه، ف��ن 
الممثل ورفاقه صعدوا لطلب قھوة ف�ي وق�ت 
مبكر من يوم السبت عن�دم�ا اق�ت�رب زوج�ان 

أن�ا ال : " ع�ام�ا ٣٣منھم وقالت المرأة ذات الـ
أري��د أن أرى الس��ود ف��ي ھ��ذا ال��م��ك��ان وال 

 .، بحسب ما ورد"أريدھم أمامي 
وكتب ماكون أنه حاول تھدئة الموق�ف وق�ال 

سأمكث ھنا لحظات وبع�دھ�ا س�أغ�ادر، : " لھا
فليس لدي مصلحة للبقاء بالقرب منك ل�ف�ت�رة 

ال�ق�ط�ع�ة " طويلة، بعدھا قامت المرأة بنعته بـ�
وعندما طلب م�ن�ھ�ا أن ".  السوداء من القذارة

تھدأ ب�دأت ت�ھ�اج�م�ه ب�ق�ارورة م�ن ال�زج�اج 

وقامت بضربه مرتين على رأسه، ما تس�ب�ب 
في فتحة في رأسة وإصابات أخرى ت�ت�ط�ل�ب 

 .سبع غرز
أنا بيضاء، أستطيع أن أق�ت�ل�ك ول�ن : " وقالت

 ".يحدث شيء
وقام أصحاب المط�ع�م ب�ال�ت�دخ�ل واس�ت�دع�اء 
الشرطة، وتم احتجاز ال�م�رأة ل�ف�ت�رة وج�ي�زة 
وبعدھ�ا ت�م إط�ال� س�راح�ھ�ا ب�ع�د أن أدل�ت 
ببيانھا، وحثت الشبكة اإلسبانية للھجرة ودعم 
الالجئين في مدريد على التحقيق في الح�ادث 

 .على أنه جريمة كراھية
أن�ا ": " فيس�ب�وك" وكتب ماكون بمنشور على 

اآلن في بيتي وأنظر إلى الجروح في رأس�ي 
ولكنني ال أشعر بأي كره تجاه المرأة، وأري�د 
أن أقول إنني لست غاضبا منھا ولكن ح�زي�ن 
ألنھا تشعر بمثل ھذه الكراھية، فھ�ي ت�ع�ي�ش 
بكره، يحزنني أنھا ال تستمتع بالحي�اة، وأن�ھ�ا 

 ".ال تترك مساحة للحب في قلبھا
ويعيش ح�وال�ي م�ل�ي�ون ش�خ�ص م�ن أص�ل 
أفريقي في إس�ب�ان�ي�ا، وف�ي ال�م�ق�اب�الت ال�ت�ي 

اإلس�ب�ان�ي�ة ي�ق�ول  El Paisأجرتھا صحي�ف�ة 
الكثيرون إنھم يتعرضون للعن�ص�ري�ة بش�ك�ل 

  .شبه يومي

، ص�ورة ت�ج�م�ع�ه " انست�غ�رام"نشر رئيس الحكومة سعد الحريري في حسابه الخاص عبر 
 .بالمخرج زياد دويري والممثل عادل كرم

 .وتُظھر الصورة دويري وكرم يتناوالن العشاء في بيت الوسط
 ."فخوٌر بكم: "وعلّق الحريري بالقول

، من إخراج دويري وبطولة كرم، ترشح ل�ل�ف�وز " ٢٣قضية رقم " وتجدر اإلشارة إلى أّن فيلم 
" أوس�ك�ار" ، لكن لم يفز بل حصد الـ�٢٠١٨عن فئة أفضل فيلم أجنبي للعام "  أوسكار" بجائزة 

 .للتشيلي سيباستيان ليليو" امرأة رائعة"فيلم 

<<àÚ<Ðé×Ãi<Ùflæ_>^jéâ^Ê<í×e_<>^ã¥^Þ†e<ÌéÎçi<…]†Î<î×Â<

أعلنت لجنة تحكيم األفالم الروائية الطويلة بمھرجان شرم الشيخ السينمائي، عن ج�وائ�ز 
" حياة" المسابقة في ختام المھرجان، حيث حصل على جائزة العمل األول الفيلم المغربي 

لمخرجه محمد رؤوف الصباحي، لنجاحه في دمج الواقع والخيال، وفي ايجاد شخ�ص�ي�ات 
  .مرسومة بعناية وبطريقة مبتكرة تخلو من الملل

ل�ل�م�خ�رج م�ح�م�د "  ال�رح�ل�ة" بينما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، الفيلم العراقي 
الدراجي، لشجاعته في تناول موضوع ب�ال�غ ال�ح�س�اس�ي�ة ف�ي م�دي�ن�ة مض�ط�رب�ة، وت�ق�دي�م 
شخصيات متنوعة تتحرك في مكان واحد وفھمه لشخ�ص�ي�ة االرھ�اب�ي ال�م�ع�ق�دة كض�ح�ي�ة 

 .محتملة، حيث يصبح المشاھد أمام عمل يختلط فيه السحر بالواقع
إخراج يانيز برجر، لتعبيره المحكم "  إيفان" وذھبت جائزة أفضل فيلم، للسلوفيني الكرواتي 

عن العالقة الملتبسة بين الوضع الداخلي في وطنه وشخصيات العمل ونجاحه في تقديم سرد مثير وغير متوقع وبخاصة في تحول الع�الق�ة 
 .بين األم وطفلھا غير المرحب به مع تميز استثنائي للممثلة ماروسا ماير التي أدت دور األم ببراعة الفتة

 .المثير في األمر، أن رئيس المھرجان الشرفي الفنانة ليلى علوي وصنّاع األفالم الفائزة تغيبوا عن حضور حفل الختام

}ù]<áçÓè<àÖ<íféã×Ö<êÞ^nÖ]<ðˆ¢]=<
الواضح أن ال�ج�زء ال�ث�ان�ي م�ن مس�ل�س�ل 
الھيبة سيكون م�خ�ت�ل�ف�اً ج�داً ع�ن ال�ج�زء 
األول، وأشارت مص�ادر ال�ى أن ال�ف�ن�ان�ة 
نيكول سابا دخلت على خط المسل�س�ل ف�ي 

 .ھذا الجزء وھي متحمسة جداً 
وتفيد المعلومات ب�أن س�اب�ا م�رت�اح�ة ج�داً 
وتؤدي واحداً من أفضل أدوارھا الجمي�ل�ة، 
كما تتفاعل مع كل ما ھو حولھا من ممثلين 
بطريقة فريدة لم تعھدھا من ق�ب�ل األع�م�ال 

 .التي قّدمتھا
 "زعالنة"نادين 

أما الفنان تيم حسن، فھ�و ف�ي ب�ي�روت م�ع 
زوجته اإلعالمية وفاء الكيالني، التي ترافق زوجھا الى مناطق أو أماكن التصوي�ر ل�ك�ن�ھ�ا 

 .تھتم به اھتماماً شديداً وتحاول أن تريحه بقدر ما يعود منھمكاً من العمل
إلى ذلك، نفت المصادر نفسھا أن يكون المخرج سامر البرقاوي مخرج الھيبة ف�ي ج�زءي�ه 
على خالف مع بطلة الجزء األول الممثلة نادين نسيب نجيم؛ وھ�و ك�ان أول م�ن ش�ّج�ع�ھ�ا 

وكانت ق�د س�رت أخ�ب�ار .  ووقف إلى جانبھا في دخولھا عالم المسلسالت العربية المشتركة
من البرقاوي بسبب حجم الدور الذي أدته في الھيبة ال�ج�زء األول، "  زعالنة" عن أن نجيم 

 .لكن ذلك غير صحيح برأي البرقاوي وسيعمل الحقاً على توضيح األمور لنجيم
 موسمان جديدان للھيبة

وكشفت المعلومات أن ھناك موسمين جديدين من الھيبة ليخرج بثالثة أجزاء م�خ�ت�ل�ف�ة ع�ن 
الجزء األول وستحّرك ملفات قوية في الحلقات المقبلة حول كيفية نشأة ال�ع�ائ�ل�ة ب�داي�ة وم�ا 

 .الذي أّدى بھا الى تھريب الممنوعات

<ğ̂Â]æ>]öÊ<çe_JJJ>‚u]çe<ímøm<
خبرا عن  "BlogBaladi" نشرت مدونة

أب�و " وفاة روبرت الحلو، المعروف ب�اس�م 
وال��ذي اش��ت��ھ��ر ف��ي ا�ع��الن��ات "  ف��ؤاد

ف��ي  Yes ال��ت��ج��اري��ة ل��م��س��ح��و� ال��غ��س��ي��ل
سبعينيات وثم�ان�ي�ن�ي�ات وح�ت�ى تس�ع�ي�ن�ات 

 .القرن الماضي
لم يسبق أن أصب�ح�ت ش�خ�ص�ي�ة إع�الن�ي�ة و

مشھورة وشائعة، إال أن أبو فؤاد الذي ك�ان 
يلعب دور البقال المحلي، تميّز ببراعته ورافق أجياال من ال�م�ش�اھ�دي�ن ال�ذي�ن أح�ب�وا أداءه 

 .ورددوا شعار اإلعالن على مدى أجيال
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ف��از ال��ف��ن��ان ال��م��ص��رّي ش��ري��ف 
" جائزة محمود كح�ي�ل" عرفة بـ

لف�ئ�ة ال�ك�اري�ك�ات�ور الس�ي�اس�ي، 
وھ��ي إح��د� ال��ج��وائ��ز ال��ت��ي 
تمن�ح�ھ�ا ل�ل�س�ن�ة ال�ث�ال�ث�ة ع�ل�ى 

م�ب�ادرة م�ع�ت�ز ورادا " التوال�ي 
الص��ّواف ل��ل��ش��رائ��ط ال��م��ص��ّورة 

في الجامعة األميرك�ي�ة "  العربية
في ب�ي�روت، وت�م ا�ع�الن ع�ن 
أسماء الفائزين بھا في مخ�ت�ل�ف 

 .الفئات خالل مؤتمر صحافي ُعقَِد أمس في الجامعة االميركية بيروت
وتولّت مديرة مبادرة الشرائط المصّورة العربية لينة غيبة اإلعالن عن أس�م�اء ال�ف�ائ�زي�ن 
. بالجائزة خالل المؤتمر الصحافي، بحضور السيد معتّز الصواّف، وأضعاء لجنة التحكيم

وفاز الرّسام التونسي سيف الدين ناشي عن فئة الروايات التص�وي�ريّ�ة، ف�ي ح�ي�ن حص�ل 
وذھبت جائزة الرسوم التصويرية .  المصري محمد صالح على جائزة الشرائط المصّورة

والتعبيريّة للبنانية ترايسي شھوان، في حين كانت جائزة رسوم كتب األطفال من نص�ي�ب 
 .المصري وليد طاھر

الفخريّة أيضاً،، ف�ذھ�ب�ت إل�ى م�ھ�رج�ان ال�ج�زائ�ر " راعي الشرائط المصّورة"أما جائزة 
 .، بشخص مديرته دليلة نجم٢٠٠٨الذي تأسس عام ) فيبدا(الدولي للشريط المرسوم 

" غ�اردي�ان" وضّمت لجنة التحكيم كالًّ من رّسام الكاريك�ات�ور الس�ي�اس�ي ف�ي ص�ح�ي�ف�ت�ي 
البريطانيتين مارتن راوسن، ومؤرخة الفن الدانماركية إحدى م�ؤِس�َس�ات "  ديلي ميرور" و

المتحف الدانماركي للرسوم الكاريكات�وري�ة ل�وي�ز الرس�ن، وف�نّ�ان الش�رائ�ط ال�م�ص�ّورة 
، وفنان رسوم كتب األطفال العراقي علي مندالوي، وك�ات�ب�ة ) جاد(اللبنانّي جورج خوري 

القصص المصّورة وفنانة االسرد الغرافيكي لينا مرھج، وفنانة الكوميكس الجزائرية ري�م 
 .مختاري
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أط�ل��� ال��م��غ�ن��ي األم��ي��رك�ي ج�ي��س��ون 
دي��رول��و أ���ن��ي��ت��ه ال��ج��دي��دة ب��ع��ن��وان 

"Colours " على صفحته الخ�اص�ة
، وھي التي ست�ك�ون " يوتيوب" على 

 ٢٠١٨مخصصة لبطولة كأس العالم 
التي ستقام صيف الع�ام ال�ج�اري ف�ي 

 .روسيا
وتدعو األغنية بكل�م�ات�ھ�ا إل�ى ال�ف�خ�ر 
والمنافسة الش�ري�ف�ة والس�ب�ا� ال�ن�زي�ه 

 .للفوز
 .يذكر أن ديرولو وھو من مواليد مدينة ميامي األميركية وھو من أصول ھايتية

áçßÊ 

" أب�ل�ة ف�اھ�ي�ت�ا" علّقت الدمية الساخ�رة 
على األن�ب�اء ال�ت�ي ان�ت�ش�رت ف�ي األي�ام 
األخيرة ب�خ�ص�وص إي�ق�اف ب�رن�ام�ج�ھ�ا 

" اليف م�ن ال�دوب�ل�ي�ك�س..  أبلة فاھيتا" 
ال�م�ح�ب�وب وال�م�ع��روف ف�ي ك�ّل ان�ح��اء 

 .الوطن العربي
ف�ي إث�الج ص�دور "  ف�اھ�ي�ت�ا" ولم تتأّخر 

محبّيھا، حيث نشرت على صفح�ت�ھ�ا ف�ي 
س�ي ب�ي " نَفَي شب�ك�ة ق�ن�وات "  فيسبوك"

لألنباء الصادرة، وأرفقتھ�ا ف�اھ�ي�ت�ا "  سي
 ..".يھدھا اإلشاعات"بتعليق 

س�ي ب�ي " وجاء في البيان ال�ذي ص�در ع�ن 
نشر عدد كبي�ر : " يوم الخميس الماضي"  سي

من ال�م�واق�ع اإلخ�ب�اري�ة ال�ي�وم ف�ي ت�وق�ي�ت 
متزامن لدرجة تثير االن�ت�ب�اه خ�ب�ًرا م�ك�ذوبً�ا 
يستند إلى مصدر مجھول ي�ف�ي�د ب�أن ق�ن�وات 

CBC أبل�ة ف�اھ�ي�ت�ا( ، قررت إيقاف برنامج (
إلى أجل غير مسمى وأبلغت فريق البرن�ام�ج 
بھذا القرار وذل�ك ألس�ب�اب م�ف�ب�رك�ة وردت 

ك�ل م�ا نش�ر " ، مؤّكدةً أّن .." بالخبر المذكور

بھذا الصدد غير صحيح جملة وتفص�ي�اًل وال 
م�ن )  أو ف�ي ن�ف�س( أساس له إال ف�ي خ�ي�ال 

لم تت�خ�ذ  CBCأرسله إلى المواقع، فـ قنوات 
من جانبھا قراًرا بھذا الشكل والموسم الحالي 
للبرنامج انتھى تصوير حلقاته ف�ي م�وع�دھ�ا 
المحدد والمعلن بينما ع�رض ھ�ذه ال�ح�ل�ق�ات 
مس�ت�م�ر خ��الل ش�ھ�ر آذار ال�ج�اري وح�ت��ى 
الموعد المحدد مسبقًا لنھاية ع�رض ح�ل�ق�ات 
ال��م��وس��م، وھ��ذا ھ��و ال��م��ع��ت��اد ف��ي ج��م��ي��ع 

 ".المواسم
لألسف فقد خ�ل�ط�ت أيًض�ا : " وتابع البيان

مواقع إخبارية بين ھذا الخب�ر ال�م�ك�ذوب 
وخبر آخر تمَّ نشره ال�ي�وم م�ن�س�وبً�ا إل�ى 
المجلس األعلى لتنظ�ي�م اإلع�الم ول�ج�ن�ة 
الشكاوى به، يفيد بأن ال�م�ج�ل�س خ�اط�ب 
القناة بشأن عدة مالحظات تخص برنامج 

طُلب من القناة اتخاذ ما يلزم ) أبلة فاھيتا(
 CBCلتالفيھا، وفي ھ�ذا الص�دد ت�ؤك�د 

أنَّھا تتعامل ببالغ الج�دي�ة واالح�ت�رام م�ع 
ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى وال��م��الح��ظ��ات أو 
القرارات الصادرة عنه عموًما اقتناًع�ا م�ن�ھ�ا 
بمسؤوليته ودوره المھم، وأنَّھا على ت�واص�ل 
مستمر مع المجلس الموقر في كل ما ي�خ�ص 
تنظيم ال�م�م�ارس�ة اإلع�الم�ي�ة، ل�ك�ن�ن�ا ح�ت�ى 
اللحظة لم تصلنا مخاطبة من المج�ل�س بش�أن 
البرنامج، والمؤكد أنَّه حال وصولھا س�ن�ت�خ�ذ 
الالزم فوًرا سواء من حي�ث ال�ت�ع�ام�ل م�ع�ھ�ا 
باالھتمام ال�واج�ب أو م�ن ح�ي�ث ال�ت�واص�ل 

 ".أيًضا مع المجلس مباشرة

Üéâ]†e]<ë^Ê<Vğ]‚¥<flgãi<íË‘^ÃÖ]<
الذي ت�ق�ّدم�ه ا�ع�الم�ي�ة ب�ات�ريس�ي�ا "  بصراحة" كشف الممثل اللبناني القدير فادي ابرھيم ضمن برنامج 

أّن ھناك مشروعاً قيد العمل حالياً سيجمعه بالنجمة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة روال "  فايم اف ام" ھاشم عبر أثير إذاعة 
 .حمادة

وأفصح ابرھيم أّن الكاتب شكري أنيس فاخوري يعكف على كتابة العمل الدرامي الجديد الذي سيجمعه م�ع 
 ."توقّعوا العاصفة تھّب من جديد من إنتاج لبناني"الممثلة روال حمادة وقال للجمھور 

وأضاف ابرھيم أّن العمل لن يُعرض عبر شاشة تلفزيون لبنان على الرغم م�ن ال�ن�ج�اح�ات ال�ك�ب�ي�رة ال�ت�ي 
 ."نساء في العاصفة"و" العاصفة تھّب مرتين"حصدھا على ھذه الشاشة في السنوات الماضية إباّن عرض 

، " ھوا اصف�ر" فادي ابراھيم أنه سيطّل كضيف شرف في عدد من األعمال كـ   وحول أعماله الجديدة، أشار 
 ."كل الحب كل الغرام"كما مسلسل " ثورة الفالحين"و

مع نخبة من وجوه الدراما ذكر منھم ريتا حاي�ك، ع�م�ار ش�ل�ق، "  ثواني" بعنوان "  ايغل فيلمز" وأضاف أنه يصّور حالياً مسلسالً مع شركة 
 .نھلة داوود، نيكوال مزھر وستيفاني عطا� التي ستفاجئ الجمھور بأدائھا وعملھا الجيد الذي سيترك أثراً جيداً عند الُمشاھد

 .وختم فادي ابراھيم المقابلة مشيراً الى أنه يحّب ھذا البلد وشعبه وفي حال غاب لفترة عن الجمھور وذلك من أجل اإلحساس باألمان
وتابع كاشفاً أنه قد يغيب عن الشاشة والبلد ألنه ال يريد أن يصل الى مكان يحصل مع�ه ك�م�ا حص�ل م�ع ن�ج�وم ك�ب�ارغ�ادروا ھ�ذه ال�دن�ي�ا 

  ."ما بّدي إتبھدل ببلدي بس إكبر"وھذا ما يجعله يتّخذ قراراً من ھذا النوع ألن " وتبھدلوا بآخر عمرن"

كشف الممثل ماريوس ماكون ال�م�ول�ود ف�ي 
الكاميرون، عن تعرضه إلى ح�ادث�ة اع�ت�داء 
. عنصري في إسبانيا من قبل سي�دة ب�ي���اء

ھ�ج�وم ": " ت�وي�ت�ر" وكتب على صفحته على 
، مض�ي�ف�ا أن " عنصري كاد أن يقتلع ع�ي�ن�ي

العنصرية لن تھزمنا أب�داً، ال�ح�ب، ال�ح�ب، " 
 ".الحب

ووفقا لما نشره ماكون ع�ل�ى ص�ف�ح�ت�ه، ف��ن 
الممثل ورفاقه صعدوا لطلب قھوة ف�ي وق�ت 
مبكر من يوم السبت عن�دم�ا اق�ت�رب زوج�ان 

أن�ا ال : " ع�ام�ا ٣٣منھم وقالت المرأة ذات الـ
أري��د أن أرى الس��ود ف��ي ھ��ذا ال��م��ك��ان وال 

 .، بحسب ما ورد"أريدھم أمامي 
وكتب ماكون أنه حاول تھدئة الموق�ف وق�ال 

سأمكث ھنا لحظات وبع�دھ�ا س�أغ�ادر، : " لھا
فليس لدي مصلحة للبقاء بالقرب منك ل�ف�ت�رة 

ال�ق�ط�ع�ة " طويلة، بعدھا قامت المرأة بنعته بـ�
وعندما طلب م�ن�ھ�ا أن ".  السوداء من القذارة

تھدأ ب�دأت ت�ھ�اج�م�ه ب�ق�ارورة م�ن ال�زج�اج 

وقامت بضربه مرتين على رأسه، ما تس�ب�ب 
في فتحة في رأسة وإصابات أخرى ت�ت�ط�ل�ب 

 .سبع غرز
أنا بيضاء، أستطيع أن أق�ت�ل�ك ول�ن : " وقالت

 ".يحدث شيء
وقام أصحاب المط�ع�م ب�ال�ت�دخ�ل واس�ت�دع�اء 
الشرطة، وتم احتجاز ال�م�رأة ل�ف�ت�رة وج�ي�زة 
وبعدھ�ا ت�م إط�ال� س�راح�ھ�ا ب�ع�د أن أدل�ت 
ببيانھا، وحثت الشبكة اإلسبانية للھجرة ودعم 
الالجئين في مدريد على التحقيق في الح�ادث 

 .على أنه جريمة كراھية
أن�ا ": " فيس�ب�وك" وكتب ماكون بمنشور على 

اآلن في بيتي وأنظر إلى الجروح في رأس�ي 
ولكنني ال أشعر بأي كره تجاه المرأة، وأري�د 
أن أقول إنني لست غاضبا منھا ولكن ح�زي�ن 
ألنھا تشعر بمثل ھذه الكراھية، فھ�ي ت�ع�ي�ش 
بكره، يحزنني أنھا ال تستمتع بالحي�اة، وأن�ھ�ا 

 ".ال تترك مساحة للحب في قلبھا
ويعيش ح�وال�ي م�ل�ي�ون ش�خ�ص م�ن أص�ل 
أفريقي في إس�ب�ان�ي�ا، وف�ي ال�م�ق�اب�الت ال�ت�ي 

اإلس�ب�ان�ي�ة ي�ق�ول  El Paisأجرتھا صحي�ف�ة 
الكثيرون إنھم يتعرضون للعن�ص�ري�ة بش�ك�ل 

  .شبه يومي

، ص�ورة ت�ج�م�ع�ه " انست�غ�رام"نشر رئيس الحكومة سعد الحريري في حسابه الخاص عبر 
 .بالمخرج زياد دويري والممثل عادل كرم

 .وتُظھر الصورة دويري وكرم يتناوالن العشاء في بيت الوسط
 ."فخوٌر بكم: "وعلّق الحريري بالقول

، من إخراج دويري وبطولة كرم، ترشح ل�ل�ف�وز " ٢٣قضية رقم " وتجدر اإلشارة إلى أّن فيلم 
" أوس�ك�ار" ، لكن لم يفز بل حصد الـ�٢٠١٨عن فئة أفضل فيلم أجنبي للعام "  أوسكار" بجائزة 

 .للتشيلي سيباستيان ليليو" امرأة رائعة"فيلم 
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أعلنت لجنة تحكيم األفالم الروائية الطويلة بمھرجان شرم الشيخ السينمائي، عن ج�وائ�ز 
" حياة" المسابقة في ختام المھرجان، حيث حصل على جائزة العمل األول الفيلم المغربي 

لمخرجه محمد رؤوف الصباحي، لنجاحه في دمج الواقع والخيال، وفي ايجاد شخ�ص�ي�ات 
  .مرسومة بعناية وبطريقة مبتكرة تخلو من الملل

ل�ل�م�خ�رج م�ح�م�د "  ال�رح�ل�ة" بينما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، الفيلم العراقي 
الدراجي، لشجاعته في تناول موضوع ب�ال�غ ال�ح�س�اس�ي�ة ف�ي م�دي�ن�ة مض�ط�رب�ة، وت�ق�دي�م 
شخصيات متنوعة تتحرك في مكان واحد وفھمه لشخ�ص�ي�ة االرھ�اب�ي ال�م�ع�ق�دة كض�ح�ي�ة 

 .محتملة، حيث يصبح المشاھد أمام عمل يختلط فيه السحر بالواقع
إخراج يانيز برجر، لتعبيره المحكم "  إيفان" وذھبت جائزة أفضل فيلم، للسلوفيني الكرواتي 

عن العالقة الملتبسة بين الوضع الداخلي في وطنه وشخصيات العمل ونجاحه في تقديم سرد مثير وغير متوقع وبخاصة في تحول الع�الق�ة 
 .بين األم وطفلھا غير المرحب به مع تميز استثنائي للممثلة ماروسا ماير التي أدت دور األم ببراعة الفتة

 .المثير في األمر، أن رئيس المھرجان الشرفي الفنانة ليلى علوي وصنّاع األفالم الفائزة تغيبوا عن حضور حفل الختام
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الواضح أن ال�ج�زء ال�ث�ان�ي م�ن مس�ل�س�ل 
الھيبة سيكون م�خ�ت�ل�ف�اً ج�داً ع�ن ال�ج�زء 
األول، وأشارت مص�ادر ال�ى أن ال�ف�ن�ان�ة 
نيكول سابا دخلت على خط المسل�س�ل ف�ي 

 .ھذا الجزء وھي متحمسة جداً 
وتفيد المعلومات ب�أن س�اب�ا م�رت�اح�ة ج�داً 
وتؤدي واحداً من أفضل أدوارھا الجمي�ل�ة، 
كما تتفاعل مع كل ما ھو حولھا من ممثلين 
بطريقة فريدة لم تعھدھا من ق�ب�ل األع�م�ال 

 .التي قّدمتھا
 "زعالنة"نادين 

أما الفنان تيم حسن، فھ�و ف�ي ب�ي�روت م�ع 
زوجته اإلعالمية وفاء الكيالني، التي ترافق زوجھا الى مناطق أو أماكن التصوي�ر ل�ك�ن�ھ�ا 

 .تھتم به اھتماماً شديداً وتحاول أن تريحه بقدر ما يعود منھمكاً من العمل
إلى ذلك، نفت المصادر نفسھا أن يكون المخرج سامر البرقاوي مخرج الھيبة ف�ي ج�زءي�ه 
على خالف مع بطلة الجزء األول الممثلة نادين نسيب نجيم؛ وھ�و ك�ان أول م�ن ش�ّج�ع�ھ�ا 

وكانت ق�د س�رت أخ�ب�ار .  ووقف إلى جانبھا في دخولھا عالم المسلسالت العربية المشتركة
من البرقاوي بسبب حجم الدور الذي أدته في الھيبة ال�ج�زء األول، "  زعالنة" عن أن نجيم 

 .لكن ذلك غير صحيح برأي البرقاوي وسيعمل الحقاً على توضيح األمور لنجيم
 موسمان جديدان للھيبة

وكشفت المعلومات أن ھناك موسمين جديدين من الھيبة ليخرج بثالثة أجزاء م�خ�ت�ل�ف�ة ع�ن 
الجزء األول وستحّرك ملفات قوية في الحلقات المقبلة حول كيفية نشأة ال�ع�ائ�ل�ة ب�داي�ة وم�ا 

 .الذي أّدى بھا الى تھريب الممنوعات
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خبرا عن  "BlogBaladi" نشرت مدونة

أب�و " وفاة روبرت الحلو، المعروف ب�اس�م 
وال��ذي اش��ت��ھ��ر ف��ي ا�ع��الن��ات "  ف��ؤاد

ف��ي  Yes ال��ت��ج��اري��ة ل��م��س��ح��و� ال��غ��س��ي��ل
سبعينيات وثم�ان�ي�ن�ي�ات وح�ت�ى تس�ع�ي�ن�ات 

 .القرن الماضي
لم يسبق أن أصب�ح�ت ش�خ�ص�ي�ة إع�الن�ي�ة و

مشھورة وشائعة، إال أن أبو فؤاد الذي ك�ان 
يلعب دور البقال المحلي، تميّز ببراعته ورافق أجياال من ال�م�ش�اھ�دي�ن ال�ذي�ن أح�ب�وا أداءه 

 .ورددوا شعار اإلعالن على مدى أجيال
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ن�ھ�ر  Legendف�ي  ٢٠١٨برنامجه االنت�خ�اب�ي ل�ل�ع�ام "  حزب الكتائب اللبنانية" أطلق 
، بعد اكتمال االستع�دادات وب�دء ت�واف�د ال�م�دع�وي�ي�ن "نبض التغيير"الكلب، تحت عنوان 

 .للمشاركة في ھذه المناسبة
ايقاف التكاذب "بداية، تحدث الدكتور فؤاد ابو ناضر عن مشروع الحزب الذي يرتكز على 

والتمويه والتسويف بين اللبنانيين والعيش في بلد محصن داخليا وخارجيا، فيكون لبنان بلدا 
نھائيا لكل الناس ونصنع منه بلدا نموذجيا، تثبيت الالمركزية االدارية واالنمائ�ي�ة، ال�ع�دال�ة 
االجتماعية، ارساء ثقافة الشفافية والمحاسبة والم�س�اءل�ة ف�ي الش�أن ال�ع�ام، ال�ح�ف�ا� ع�ل�ى 

 ".الحريات العامة، استراتيجية دفاعية وطنية قوية ترتكز على الجيش والقوى االمنية
ھ�و ت�ط�وي�ر ل�ع�ق�د  ١٣١ال�م�ش�روع " بدوره، رأى رئيس الحزب النائب سامي الجميل أّن 

بمشروعنا لم نخف ان نختار خيارات جدل�ي�ة، : " وقال".  خطوة عملية ١٣١االستقرار وھو 
ال نخاف من الجدال، ال يمكن ان نقبل بيوم من االيام ان نتراجع عن سيادة لبن�ان ال�م�ط�ل�ق�ة 

بالنسبة لنا حياد لبنان ھو الممر لالستقرار وليس االستسالم لل�س�الح ول�ل�ت�ج�اوزات .  وحياده
لم نخف ان نتحدث عن حق ف�ي ال�ق�ان�ون، ال�زواج ال�م�دن�ي .  على حساب وطننا واستقراره

االختياري وحق المراة باعطاء الجنسية الوالدھا، ھذا المشروع فيه ابداع ولكن ك�ل ش�يء 
ولقد برھنا على مدى س�ن�وات .  يبقى شعارات اذا لم يكن ھناك رجال يحملون ھذا المشروع

الشخص الواح�د اح�ي�ان�ا ي�ع�م�ل ال�ف�رق، ھ�ن�اك اش�خ�اص .  اننا قادرون ان نلتزم بما نعد به
يأخذون االمور بصدرھم ويخاطرون بحياتھم وال نتحدث عنھم، اريد ان اتح�دث ع�ن ج�ان 
العلية الذي اوقف صفقة العصر، ومثلما حافظ على الدولة بمكانه ن�ري�د م�ن ك�ل ن�ائ�ب ان 

 ".يكون جان العلية النه الحد الفاصل بين دولة المزرعة ودولة القانون
ھذه االنتخاب�ات ھ�ي ان�ت�ف�اض�ة ال�رأي .  نطلب منكم اعطاءنا ثقتكم لنحقق مشروعنا: " وقال

العام ونقول لكل انسان ان الشعب اللبناني يحاسب وھو ليس في جيبة احد، ھذه االنتخ�اب�ات 
ھي انتفاضة الرأي العام على الخطأ والتبعي�ة ف�ي وج�ه ك�ل س�ي�اس�ي ي�ع�ت�ب�ر ن�ف�س�ه ف�وق 

وس�أل .  نحن نطلب من الناس ان تختار بين نھجنا ونھجھم.  المحاسبة وال يؤمن بالرأي العام
؟ ھل ال�ت�خ�ل�ي ع�ن الس�ي�ادة وع�ن تض�ح�ي�ات ٢٠١٨ھل كل شيء مسموح في السياسة في 

الشھداء مسموح؟ وھل التقلب بالم�واق�ف وال�ف�س�اد مس�م�وح؟ وھ�ل االس�ت�خ�ف�اف ب�ال�م�ل�ف 
االقتصادي مسموح؟ ھل افقار الناس وتدمير بيئة لبنان مسموح؟ عندما نقبل بان تكون ھ�ذه 

 ".لقد اخذنا خيار المواجھة وھو خيار مكلف. االمور مسموحة نكون كل شيء اال كتائب
مستقبل لبنان بين ايديكم وال يوھمن�ك�م اح�د ان االم�ر : " وتوّجه الى كل رجل وامرأة، وقال

اكبر منكم، والقرار بيدكم باختيار القرار الصح واالنت�ف�اض�ة ع�ل�ى ھ�ذه ال�م�م�ارس�ة وان�ت�م 
نخوض معركة ضد كل انظ�م�ة ال�دول�ة ال�ت�ي تس�ت�غ�ل ف�ي .  قادرون ان تقلبوا كل التوقعات

نحن ال نركض وراء منصب او م�ق�ع�د او . الحمالت االنتخابية وضد معركة انتخابية كبيرة
ھذه ال�م�ع�رك�ة م�ع�رك�ة مس�ت�ق�ب�ل .  وسنخوض ھذه المعركة الى جانب كل من يشبھنا.  نيابة

واعدكم اننا سنذھب بمعركتنا الى ال�ن�ھ�اي�ة ول�ن ن�ت�راج�ع ول�ن .  لبنان، نحن نتسلح بالحقيقة
  ".نساوم وسننتصر

أكد رئيس مجلس الوزراء س�ع�د ال�ح�ري�ري 
ان التصويت للوائح تي�ار ال�م�س�ت�ق�ب�ل ف�ي " 

االنتخابات النيابي�ة ال�م�ق�ب�ل�ة ي�ع�ن�ي ت�ج�دي�د 
التفويض الشعبي لمت�اب�ع�ة ت�ن�ف�ي�ذ مش�روع 
كبير نعمل عليه كل يوم، ويقوم على حم�اي�ة 
البلد واستقراره وتحقيق األمان فيه، وع�ل�ى 
حماية الدستور وال�ح�ري�ة وال�دي�م�وق�راط�ي�ة 
والس��ي��ادة واألم��ن االج��ت��م��اع��ي وال��ع��م��ل��ة 
الوطنية، والنھوض باالقتصاد إليجاد ف�ر� 
عمل للشباب والش�اب�ات ف�ي ب�ل�دن�ا، ون�ح�ن 
سنأخذه معن�ا ال�ى ��ال��ة م��ت�م�رات دول�ي�ة 

 ."جمعنا العالم فيھا للمضي به
ت�ي�ار " وقال في االحتفال الحاشد الذي نظ�م�ه 

البيال (   -"  سي سايد بافيون" في الـ"  المستقبل
المرشح�ون ال�ذي�ن : " إلعالن مرشحيه) سابقا

نعلن عنھم اليوم، ھم من كل الط�وائ�ف وم�ن 
كل المناطق والجذور االجتماعية وال�ث�ق�اف�ي�ة 
والعملية، بينھم الص�ب�اي�ا والش�ب�اب، ص�غ�ار 
السن واألكبر قليال، ووجوه ج�دي�دة، ون�واب 
حاليون يجددون طلب ثقتكم،عندم�ا ي�دخ�ل�ون 
البرلمان بأعداد مشرفة بإذن هللا، ليمثلوا تيار 
ال�م�س��ت�ق�ب��ل وق�واع��د ال�م��س�ت�ق��ب�ل، ومش��روع 

مش�روع الش�رع�ي�ة .  المستقبل، للبنان أفض�ل
واالعتدال والعيش المشترك، مشروع الدول�ة 
التي دستورھا ومؤسساتھا وجيشھ�ا، وق�واھ�ا 

 ."األمنية، وحدھا تحمي لبنان
ل�ك�ي ال تض�ي�ع ال�ب�وص�ل�ة، ف�إن : " وأضاف

صوتكم في ھذه االنتخ�اب�ات س�ي�ك�ون ج�واب�ا 
ھل تريدون لھذا الم�ش�روع :  عن سؤال بسيط

ان يستمر؟ إذا أعطيتم أص�وات�ك�م ل�م�رش�ح�ي 
المستقبل الذين أتوا ليطلبوا ثقتكم اليوم، ب�ك�ل 
فخر وبكل تواضع، فتكونون بذلك قد أعطيتم 
أصواتك�م ل�ي ان�ا، س�ع�د رف�ي�ق ال�ح�ري�ري، 
وأعطيتم بذلك تيار المست�ق�ب�ل ايض�ا ت�ك�ل�ي�ف�ا 
بمواصلة المسيرة، وال�ق�درة ع�ل�ى م�واص�ل�ة 

وإذا بقيتم في بيوتكم، ولم تنتخ�ب�وا .  المشروع
أو انتخبت�م ل�ل�وائ�ح أخ�رى، ف�ت�ك�ون�ون ب�ك�ل 

 .بساطة قد صوتم اليقاف ھذا المشروع
ومن بعد رب العالمين، حماية ال�ب�ل�د، وأم�ان 
البلد، وأمل البلد، ومستقبل ال�ب�ل�د، ت�أت�ي م�ن 
القرارات والمواقف والثوابت ال�ت�ي ي�م�ث�ل�ھ�ا 

 .تيار المستقبل، ومشروع المستقبل
بھذا المعنى، فان تيار المس�ت�ق�ب�ل ھ�و خ�رزة 
زرقاء ستضعونھا انتم في صندوق االقتراع، 

 .لحماية البلد
لھذا السبب، شع�ارن�ا ح�م�اي�ة ل�ب�ن�ان ورم�زه 
الخرزة الزرقاء، وف�ي ال�ن�ھ�اي�ة ف�إن هللا ھ�و 

الخرزة الزرق�اء، ان�ت�م ت�رس�م�ون�ھ�ا .  الحامي
بنشاطكم، بنضالكم، بمس�اھ�م�ات�ك�م ال�ي�وم�ي�ة، 
الصغيرة والكبيرة، في الماكينة االن�ت�خ�اب�ي�ة، 
في الحوار مع الناس، في العمل لكل م�رش�ح 

 .ومرشحة على لوائح المستقبل
قد حمى رفيق الحريري الب�ل�د ب�دم�ه، ف�ل�ي�س 

 ."كثيرا علينا ان نحميه نحن بأصواتنا
 المرشحون

 :ثم أعلن أسماء المرشحين اآلتية أسماؤھم
ب�ھ�ي�ة ال�ح�ري�ري :  عن دائرة صيدا ج�زي�ن -

 .وحسن شمس الدين
محم�د ال�ح�ج�ار :  عاليه  -عن دائرة الشوف  -

 .وغطاس خوري
حس�ي�ن ص�ل�ح :  الھ�رم�ل  -عن دائرة بعلبك  -

 .وبكر الحجيري
: الض�ن�ي�ة  -ال�م�ن�ي�ة   -عن دائرة ط�راب�ل�س  -

محمد كبارة، سمير ال�ج�س�ر، دي�م�ا ج�م�ال�ي، 
نعمة محفوض، ليلى شح�ود، ش�ادي نش�اب�ة، 
وليد صوالحي، جورج بكاسيني، ق�اس�م ع�ب�د 

 .العزيز، سامي فتفت، وعثمان علم الدين
طارق المرعب�ي، م�ح�م�د :  عن دائرة عكار -

سليمان، وليد البعريني، ھادي حبيش، خضر 
 .حبيب وجان موسى

ع�اص�م ع�راج�ي ون�زار :  عن دائرة زحل�ة -
 .دلول

أم�ي�ن :  راش�ي�ا  –عن دائرة البقاع ال�غ�رب�ي  -
 .وھبي ومحمد القرعاوي وزياد القادري

تمام س�الم، ن�ھ�اد :  عن دائرة بيروت الثانية -
المشن�وق، روال ال�ط�ب�ش ج�ارودي، غ�ازي 
اليوسف، ربيع حسونة، باس�م الش�اب، ن�زي�ه 
نجم، زاھر عيدو، علي الشاعر وسعد رف�ي�ق 

 .الحريري
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مع اقتراب موعد االستحقاق الذي طال انتظاره طيلة تسع سنوات، ت�واص�ل 
إع�الن أس�م�اء "  م�ج�ت�م�ع�اً م�دن�ي�اً " مجموعات ما اصطلح ع�ل�ى تس�م�ي�ت�ه 

وب�األم�س ك�ان .  أيار المقب�ل ٦المنتظرة في  االنتخابات النيابية مرشحيھا لـ
دور لبلدي المجموعة ركزت عملھا في العاصمة، أربعة مرش�ح�ي�ن و��ال��ة 

 .مرشحات توزعوا على دائرتي بيروت األولى والثانية
ج�ي�ل�ب�ر ض�وم�ط ع�ن :  في دائرة بيروت األول�ى ھ�م"  لبلدي" مرشحين لـ   ٦

المقعد الماروني، طارق عمار عن المقعد األرثوذكسي، ج�وم�ان�ة ح�داد ع�ن 
مقعد األقليات، يوركي تيروز عن مقعد األرمن الكاثولي�ك، ل�ي�ف�ون ت�ل�ف�زي�ان 
ولوري حيطايان عن مقعد األرمن األرثوذكس، علماً أن إكمال أي الئحة في 

أما في بيروت الث�ان�ي�ة وھ�ي أك�ب�ر ال�داوئ�ر .  مرشحين ٨ھذه الدائرة يتطلب 
مرشحاً، تقدمت المجموعة بمرشحة وح�ي�دة  ١١حيث الالئحة فيھا تتألف من 

ھ�ي إح�دى م�ج�م�وع�ات "  لب�ل�دي" وألن .  ھي نايلة جعجع عن المقعد الشيعي
مجم�وع�ة، ف�م�رش�ح�وھ�ا ق�د يش�ك�ل�ون ن�واة  ١٦الذي يضم "  وطني" تحالف 

وق�د ي�ن�س�ح�ب .  الالئحتين اللتين يسعى التحالف إلى تشكيلھما ف�ي ال�دائ�رت�ي�ن

بعضھم لمصلحة مرشحين من م�ج�م�وع�ات ال�ت�ح�ال�ف األخ�رى، ك�ون ذل�ك 
إلى البت بھما، ع�ل�م�اً "  وطني" يتوقف على الالئحتين النھائيتين اللتين يسعى 

وللغاية، تتكثف المفاوضات في الفترة القصيرة ال�م�ت�ب�ق�ي�ة .  أن العوائق كثيرة
 .٢٠١٨آذار  ٢٦لتقديم اللوائح في 

نس�اء ف�ي  ٨مرشحاً ب�ي�ن�ھ�م  ٤٨رست بورصة الترشيحات في بيروت على 
ال�ع�دد ل�ي�س .  امرأة في الدائرة الثانية ٢٣مرشحاً بينھم  ١١٧الدائرة األولى و

قليالً، فللمعركة االنتخابية في العاصمة دالالت�ھ�ا وأب�ع�ادھ�ا الس�ي�اس�ي�ة ال�ت�ي 
تختلف حتماً عن بقية المناطق، األمر الذي ف�ت�ح ش�ھ�ي�ة م�ج�م�وع�ات ع�دي�دة 

. لم تحسم حتى اللحظة مرش�ح�ي�ھ�ا ال�ن�ھ�ائ�ي�ي�ن"  مدنية" مجموعاٌت .  لخوضھا
صعوبات كثيرة تحول دون ذل�ك، وت�ق�ل�ل " ، فإن " النھار" وبحسب معلومات 

من المرجح إذاً أن ي�خ�وض ".  فرص االتفاق قبل انتھاء موعد تسجيل اللوائح
ً ف�ي األص�وات "  المدنيون"  االنتخابات في أكثر من الئحة، ما ينعكس تش�ت�ت�ا

وف�ي ھ�ذا االط�ار ي�ق�ول .  المعارضة للسلطة، ويصب في مصلحة ل�وائ�ح�ھ�ا
أرب�ع�ة " إن "  وط�ن�ي" في اج�ت�م�اع�ات ت�ح�ال�ف "  لبلدي" مارك جعارة ممثل 

مقاعد على صعيد كافة الدوائر لم نتمكن عبر التفاوض من حل إش�ك�ال�ي�ت�ھ�م، 
إال أن اآللية التي وضعھا التحالف لحسم أمر الترشيحات وال�خ�روج ب�ل�وائ�ح 

األمور تأخذ مسارھا الطب�ي�ع�ي، " يؤكد جعارة أن ".  موّحدة، ستتمكن من ذلك
فتوحيد لوائح المعارضة ليس ب�األم�ر الس�ھ�ل ع�ل�ى االط�الق، ل�ك�ون�ھ�ا ف�ي 
األساس مجموعات مشتتة، لكن ادراكھا أن ال إمكانية للن�ج�اح خ�ارج ل�وائ�ح 

آذار س�ت�ع�ود  ٢٦فمع اقتراب .  موحدة يسھّل األمر، إضافة إلى عامل الوقت
  ."المجموعات إلى الواقعية وتخفض سقف التفاوض

ف�ي دائ�رت�ي "  وطن�ي" أسماء المرشحين كيثرة تقدمت بھم مجموعات تحالف 
بيروت األولى والثانية، كذلك يسعى اب�راھ�ي�م م�ن�ي�م�ن�ة وھ�و م�ن م�ؤس�س�ي 

إلى تشكيل الئحة برئاس�ت�ه، وُع�ِرَف م�ن م�رش�ح�ي�ھ�ا رن�ا "  بيروت مدينتي"
ً أن لـ�.  شميطلي عن المقعد السني " م�واط�ن�ي�ن وم�واط�ن�ات" كما بات معلوما

وغيرھا من المجموعات غير المنضوية في التحالف مرشحين في الدائرت�ي�ن 
 ً  .أيضا

 في المشروع السياسي
أھمھا إلغاء "  لبلدي" عشرة محاور تحدث عنھا المشروع السياسي لمجموعة 

معيار التوزيع ال�ط�ائ�ف�ي ف�ي ال�م�ؤس�س�ات ال�دس�ت�وري�ة واالدارات ال�ع�ام�ة، 
استقاللية القضاء، تطبيق نظام الالمركزية االدارية، ال�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ي�ة، 
إلزامية التعليم، سياسة صحية تكرس الحق بالصحة المجانية للجميع، مقاومة 
العدو االسرائيلي بكافة األشكال كواجب وطني وليس ام�ت�ي�ازاً ل�ف�ري�ق ع�ل�ى 
حساب فريق آخر، وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيھا، سياسة خ�ارج�ي�ة 

 .واضحة وعالقات دولية تبنى على أساس المصالح المتبادلة
، ھو شعار الحملة االنتخابية، وفي " إذا مش نحنا مين، إذا مش ھلق أيمتين؟"

" الن�ھ�ار" تعريف للركائز األساسية فيھا يحصرھا جيلبر ضومط في حديث لـ
دستور يس�اوي ب�ي�ن ك�ل ال�م�واط�ن�ي�ن، ت�ف�ع�ي�ل دور ال�ن�ائ�ب : " بثالث نقاط

 ."التشريعي والرقابي، حماية حقوق المواطنين االقتصادية واالجتماعية
في الشق المتعلق بالتحالفات االنتخابية، ال يؤيد ضومط م�ب�دأ ال�ت�ح�ال�ف م�ع 
كافة الشخصيات والمجموعات لمجرد وجودھا خارج الس�ل�ط�ة، ك�األح�زاب 
السياسية القائمة أو بعض الشخصيات السياسية التي يعتبرھا ض�وم�ط ج�زءاً 

نحاول المحافظة عل�ى ال�م�ب�اد� "ويوضح . من المشكلة التي يعاني منھا البلد
السياسية والتحالف مع أشخاص ليسوا بالضرورة ضمن البيئة المدينية، ل�ك�ن 

 ."من دون المراھنة على كل مبادئنا وخياراتنا السياسية
المشھد يعكس مدى التعطش للعمل السياسي ب�ع�د ت�م�دي�دات ث�الث�ة ل�م�ج�ل�س 
. النواب، وفرصة لخرق صفوف السلطة، أرساھا قان�ون االن�ت�خ�اب ال�ج�دي�د

ويخرج بلوائح موحدة في بيروت؟ وھل سيتمكن " وطني"فھل تنجح مساعي 
من التحالف مع المجموعات األخرى لتشھد بيروت تش�ك�ي�ل الئ�ح�ة م�وّح�دة 

 للقوى المدنية؟
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ق�رى ص�ي�دا ( في دائرة الجنوب ال�ث�ان�ي�ة،  حركة أمل نتخابية فيال أطلقت اللجنة ا

ب�ري ال�ث�ق�اف�ي  ماكينتھا االنتخابية، وأقامت حفالً في باحة مجمع نبي�ه)  الزھراني
في المصيلح، تحدث فيه النائبان ميشال موسى وعلي عسيران، ورئيس ال�ل�ج�ن�ة 
االنتخابية لقرى قضاء صيدا الزھراني في الح�رك�ة خ�ل�ي�ل ح�م�دان، ف�ي حض�ور 
النائبين ھاني قبيسي وعلي خريس، ورئيس المكتب السياسي في الحركة ج�م�ي�ل 

جتماعي وحزب البعث ال والحزب السوري القومي ا حزب هللا حايك، وممثلين عن
" م�ل وال�وف�اءال ا" ئ�ح�ة ال شتراكي وفاعليات دينية وبلدي�ة وم�ن�دوب�ي ال العربي ا

قتراع في قرى قضاء صي�دا ال�زھ�ران�ي، وحش�د م�ن ال المقترحين على صناديق ا
 .ابناء المنطقة
تجاه الصحيح حتى تكون كثاف�ة ال�ت�ص�وي�ت ال فلنصوب صوتنا في ا: " وقال موسى
ئ�ح�ت�ك�م ال نتخابي الى مستوى الواجب الوطني وكثافة اأصوات دليل الثقة التي تضعونھا في ال نتخاب، فصوتكم يتخطى الحق اال فاعلة يوم ا

  . "وزيادة للمسؤولية الوطنية التي تحملوننا اياھا
ال مل معقود عليكم لحفظ وصية السيد موسى الصدر االنتخابات ھي الطريق السليم لحفظ الحريات الديموقراطية واالا"واعتبر عسيران ان 

 ."وھي حفظ الجنوب وحفظ الوطن لجميع ابنائه بقيادة دولة الرئيس نبيه بري
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" القوات اللبنان�ي�ة" و"  المستقبل" علِم من مصادر شديدة االطالع أن إتفاقاً انتخابياً عقد بين تيار 

 .شمل دائرة عكار
في عكار مما "  المستقبل" على الئحة "  القوات" واشارت المصادر إلى أن االتفاق ينص على إدخال 

 .يتيح لألخير االستفادة من اصواتھا لزيادة الحاصل االنتخابي لالئحة
ت�رش�ي�ح ال�ن�ائ�ب "  المستقبل" ورأت المصادر أن االتفاق نّص على المقعد األرثوذكسي، بعدما حسم 

 .ھادي حبيش عن المقعد الماروني
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الزميل "  اللواء" كد رئيس تحرير جريدة أ
صالح سالم إستمراره ف�ي ال�ت�رش�ح ع�ن 
ال��دائ��رة ال��ث��ان��ي��ة ل��ب��ي��روت، وم��ت��اب��ع��ة 
االتصاالت على أكثر من صع�ي�د ل�ت�ش�ك�ي�ل 
الالئحة التي تمثل ال�ع�ائ�الت ال�ب�ي�روت�ي�ة، 
وت��ع��ب��ر ع��ن آالم وأم��ان��ي أھ��ل ب��ي��روت 
وقضاياھم المعيشية، وتعمل ع�ل�ى إع�ادة 
سيدة العواصم إلى م�ك�ان�ت�ھ�ا ال�ح�ض�اري�ة 

  .واالجتماعية واالقتصادية
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ع��ل��ى ب��ع��د ح��وال��ي أس��ب��و� م��ن دخ��ول ع��م��ل��يّ��ة غ���ن 
شھرھا الثالث، تحرز القّوات التركيّة تقّدماً الفتاً ع�ل�ى  الزيتون
. عفرين إضافة إلى االقتراب من محاصرة المدينة نفسھا صعيد فرض حزام حول منطقة

م�ن�ذ ب�داي�ة "  إرھابيّاً تّم تحي�ي�دھ�م ٣٣٤٧إّن " وقال الجيش التركّي صباح اليوم االثنين 
إط�ار ال�ح�ق�و� ال�ت�رك�يّ�ة " تشّن عمل�يّ�ات�ھ�ا ف�ي  أنقرة التحّرك العسكرّي، مشيراً إلى أنّ 

المستندة إلى القانون الدولي، قرارات مجلس األمن الدولي، حق�وق�ھ�ا ب�ال�دف�ا� ن�ف�س�ھ�ا 
وج�ا� ال�ب�ي�ان ب�ع�د ي�وم ".  تحت شرعة األمم المتحدة واحترام وحدة األراضي السوريّة

 ٩٥٠أردوغان ع�ن س�ي�ط�رة ب�الده ع�ل�ى  واحد على إعالن الرئيس التركّي رجب طيّب
كيلومتراً مربّعاً في عفرين، داعياً حلف ش�م�ال األط�ل�س�ي ل�ل�وق�و� ب�ج�ان�ب ب�الده ف�ي 

 .معركتھا
يذّكر التقّدم التركّي السريع ألنقرة خالل األسابيع القليلة الماضية بجولة وزير ال�خ�ارج�يّ�ة 

الشرق أوسطيّة والتي ختمھا بلقاء مع أردوغان وم�ع ن�ظ�ي�ره  األميركّي ريكس تيليرسون
" ك�ّل ب�م�ف�رده" وقال تيليرسون إّن الجانبين اتّفقا على عدم التحّرك .  مولود جاويش أوغلو

في شمال سوريا وھو معطى سياسّي يمكن أن يفّسر التط�ّورات ال�م�ي�دان�يّ�ة الس�ري�ع�ة ف�ي 
عفرين التي يبدو أنّھا وقعت ضحيّة تقاطع مص�ال�ح ث�الث�يّ�ة ب�ي�ن ال�روس واألم�ي�رك�يّ�ي�ن 

غير أّن مراقبين يعتقدون بأّن معارك عفرين لم تبلغ أوجھا ب�ع�د ألّن ال�م�رح�ل�ة .  واألتراك
المقبلة قد تحمل صدامات أكثر عنفاً مقارنة مع األحداث الميدانيّة التي شھدت�ھ�ا ال�م�ن�ط�ق�ة 

 .كانون الثاني الماضي ٢٠بدءاً من 
" اإلن�دب�ن�دن�ت" يؤيّد الكاتب باتريك كوكبيرن ھذا االفتراض في مقال له ض�م�ن ص�ح�ي�ف�ة 

البريطانيّة حيث يكتب أّن المعارك الكبيرة لم تقع ب�ع�د وم�ن ال�م�رّج�ح أن ت�ك�ون م�دّم�رة 
يشير كوكبي�رن إل�ى . الرقة وحلب والغوطة الشرقيّة ودمويّة كتلك التي دارت أو تدور في

ع�ل�ى األق�ّل ح�ي�ن ك�ان�وا  ٢٠١٢أّن المقاتلين األكراد اكتسبوا الخبرة الميدانيّة من�ذ س�ن�ة 
وكانت قّوات سوريا الديموقراطيّة قد أعلنت عن نيّتھا نقل .  يخوضون الحرب على داعش

لكّن قس�اوة ال�م�ع�ارك ل�ن ت�ق�ع . مقاتل من شرق الفرات للدفاع عن عفرين ١٧٠٠حوالي 
ي�رى ال�ك�ات�ب أّن ال�ج�ن�راالت .  بسبب خبرة ھؤالء المقاتلي�ن أو زي�ادة أع�دادھ�م وحس�ب

األتراك يريدون تفادي الخسائر الثقيلة التي قد تلحق بھم لو ق�ّرروا خ�وض ق�ت�ال ش�وارع 
لذلك، سيلجأون إلى تحويل عفرين أنقاضاً عبر ال�ق�ص�ف ال�ج�ّوي وال�م�دف�ع�ّي .  في عفرين

 .األمر الذي سيؤّدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيّين
وما كان بإمكانه أن يزيد من حّدة المعارك، إرسال دمشق مقاتليھا إلى الخط�وط األم�ام�يّ�ة 

ل�ك�ّن .  في عفرين لمساعدة األكراد على مواجھة الفصائل المدعومة من ال�ج�ي�ش ال�ت�رك�يّ 
تأثير ھؤالء المقاتلين على سيرورة المعركة بدا ھامشيّاً خصوصاً إذا ما قورن ب�األض�واء 

فبالرغم من أّن األكراد رّحبوا بوجود ھؤالء المقاتلين .  اإلعالميّة التي ُسلّطت على الحدث
في عفرين، لم يتوانوا عن الطلب من الحكومة السوريّة إرسال جيشھا النظامّي إلى ھناك، 

ً ف�ي ع�دم .  عن الموافقة عليه دمشق األمر الذي امتنعت وبرزت رمزيّة ھذه الخطوة أيضا
وصول دفعات إضافية من ھؤالء المقاتلين، مع أّن تركيا استھدفتھم مراراً وقد س�ق�ط م�ن 

ويعطي غّض الن�ظ�ر ال�روس�ي .  بينھم أكثر من خمسين شخصاً منذ انضمامھم للمواجھات
والسورّي عن االستھداف التركّي لھؤالء المقاتلين انطباعاً بأّن مساندة دمشق لع�ف�ري�ن م�ا 

 .زالت رمزيّة طالما أّن اتفاقاً شامالً بين األكراد والحكومة المركزيّة لم يتّم التوّصل إليه
عالوة على ھذا، ليس من المستبعد أن يكون إرسال الحكومة السوريّة لعناصر موالية ل�ھ�ا 
إلى عفرين مجّرد محاولة لتشتيت االنتباه عن معركتھا المركزيّة في الغوطة الشرقيّة التي 

ويمكن لتوقيت الحدثين أن يقّدم دلي�الً ع�ل�ى ذل�ك، إذ أرس�ل�ت .  استطاعت تقسيمھا مؤخراً 
. الحكومة السورية مقاتليھا إلى عفرين بعد حوالي يومين على بدء قصفھا للغوطة الشرقيّة
. لكن ھنالك فرضيّة أخرى يمكن أن يطرحھا التقّدم العسكرّي السريع للنظام ف�ي ال�غ�وط�ة

ش�ب�اط ال�م�اض�ي ض�م�ن  ٢٦وقد عبّر عنھا الكاتبان جورج فريدمان وكزاندر سنايدر في 
بالنسبة إل�ي�ھ�م�ا، .  شركة استشاريّة أميركيّة في مجال االستثمارات"  مالدين إيكونوميكس" 

التخلّص من :  لدى األسد ھدفان استراتيجيّان يريد تحقيقھما من خالل الھجوم على الغوطة
المعارضة المسلّحة القريبة من دمشق، وتركيز جھد قّواته في المستقبل ل�ل�ت�ح�ّرك ص�وب 

 .عفرين ومنع األتراك من التقّدم عميقاً في شمال سوريا
لكن إذا كان الرئيس السورّي قريباً من تحقيق ھدفه األّول، ف�إنّ�ه ب�ع�ي�د ع�ن ذل�ك ف�ي م�ا 

لكن في المقابل، ق�د ال .  يخّص ھدفه الثاني بعدما بات األتراك على مشارف مدينة عفرين
ً أّن ت�ق�دي�رات  يكون األسد نفسه مستعجالً لدحر القّوات التركيّة من ال�م�ن�ط�ق�ة، خص�وص�ا

وھذا يعني .  مختلفة تشير إلى أّن األتراك ال يريدون الغرق كثيراً في الحرب شمال سوريا
في نھاية المطاف، أّن أنقرة ستصل عاجالً أم آجالً إلى اتفاق مع دمشق ل�ت�ت�س�لّ�م األخ�ي�رة 

وب�غ�ّض ال�ن�ظ�ر ع�ن ط�ري�ق�ة .  زمام السيطرة على عفرين بعد طرد معظم األكراد م�ن�ھ�ا
االتفاق بين العاصمتين، أكانت مباش�رة أم غ�ي�ر م�ب�اش�رة، س�ي�ك�ون ال�ط�رف�ان ق�د ح�قّ�ق�ا 
مصالحھما البعيدة المدى من دون االنخراط في مواجھة حقيقيّة الحت معالم بع�ض م�ن�ھ�ا 

 .شباط الماضي ٢٠في 
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إرتف�اع ب�ورص�ة ال�م�رش�ح�ي�ن ل�إلن�ت�خ�اب�ات 
النيابية بھذا المستوى غبر المسبوق، ح�وال�ى 
ألف مرشح ومرشحة، ي�ج�س�د ح�ال�ة ال�ق�رف 
وعدم الثقة الشعبية بالطاقم السياسي الح�ال�ي، 
مقاب�ل ب�روز رغ�ب�ة وط�ن�ي�ة، ع�ن�د ش�رائ�ح 
إجتماعية واس�ع�ة، ب�ال�م�ش�ارك�ة ف�ي ال�ع�م�ل 
السياسي والوطني، والمساھم�ة ف�ي ت�ح�ق�ي�ق 
اإلصالحات الم�ن�ش�ودة، وإخ�راج ال�ب�ل�د م�ن 

 .دوامة الفساد والعجز التي يتخبط فيھا
التيارات واألحزاب السياسية الكبيرة تحاول  

اإللتفاف على ھذا الواقع، عبر إحداث بع�ض 
التغييرات في تركيبة مرشحيھا، والتريث في 
ع��ق��د ت��ح��ال��ف��ت��ھ��ا، وإس��ت��ب��ع��اد ال��ت��ع��اون م��ع 

المرشحين المستقلين، وإعطاء األول�ي�ة ل�م�ن 
يلتزم بالتعلي�م�ات واألوام�ر ال�ح�زب�ي�ة، دون 
 .الخوض في نقاش الموضوعات المطروحة

غير أن الالفت في طف�رة ال�م�رش�ح�ي�ن، ھ�ذا 
التشرذم الذي يھيمن على مجموعات، ك�ان�ت 
ح�ت��ى األم��س ال��ق��ري�ب، ت�ع��ت�ب��ر م�ن ال�ك��ت��ل 

ب�ي�روت « اإلنتخابية الوازنة، مثل مج�م�وع�ة 
، التي تشظت الى عدة مج�م�وع�ات، » مدينتي

وكل مجموعة من�ھ�ا ت�غ�رق ف�ي ن�ق�اش�ات ال 
نھاية لھا، حول غرب�ل�ة األس�م�اء، وت�رك�ي�ب 

وما يقال ع�ن ھ�ذه ال�ت�ج�رب�ة، ي�ق�ال .  اللوائح
مثلھا وأكثر عن مجموع�ات أخ�رى، رف�ع�ت 
رايات التغيير عالياً، وق�ادت ت�ظ�اھ�رات ف�ي 
الش��ارع، ول��ك��ن��ھ��ا وص��ل��ت ال��ى ال��م��وس��م 

  .اإلنتخابي منھكة ومفككة الصفوف
ھذا الواقع يحمل الل�وائ�ح ال�ج�دي�ة مس�ؤول�ي�ة 
مضاعفة في تحقيق األختراق الالزم، لل�واق�ع 
السياسي الحالي، وخوض اإلنتخابات بعزيمة 
قادرة على تحري�ك ال�ن�اخ�ب�ي�ن، ف�ي ب�ي�روت 
ومختلف الدوائر، للنزول الى أقالم اإلقتراع، 
والتصويت بكثافة للوائ�ح ال�ت�ي ت�ن�س�ج�م م�ع 
تطلعاتھم، خاصة وأن القانون الحال�ي، ع�ل�ى 
عالته، يتيح للناخب حرية اإلختيار، ب�ع�د أن 
آنھ�ى عص�ر ال�ب�وس�ط�ات ال�ت�ي س�ادت ف�ي 

 .مرحلة القانون األكثري

ال يتوھمن أحٌد أن التغيير المنشود في الحياة  
الس��ي��اس��ي��ة، م��م��ك��ن أن ي��ح��ص��ل ب��ي��ن ل��ي��ل��ة 
وضح�اھ�ا، أو م�ن خ�الل ج�ول�ة إن�ت�خ�اب�ات 
واحدة، ولكن رحلة األلف ميل تبدأ ب�خ�ط�وة، 
ولعل ھذه اإلنتخابات تكون ال�خ�ط�وة األول�ى 
في عمل�ي�ة ال�ت�غ�ي�ي�ر، ال�ت�ي ت�ت�ط�ل�ب مس�اراً 
طويالً، ومثابرة مستمرة، لتحق�ي�ق اإلص�الح 
الس��ي��اس��ي واإلق��ت��ص��ادي واإلج��ت��م��اع��ي، 
واإلنتقال بالبلد الى مطاف يمكن ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن 
من إستعادة الثقة بقدرة وطنھم عل�ى م�واك�ب�ة 
التطورات العصرية، وم�واج�ھ�ة ال�ت�ح�دي�ات 

 .التي تعيق مسيرة التقدم المطلوب
يبدو أن ثلث النواب الحاليين، على األق�ل ل�ن 
يعودوا الى المجلس الجديد، ول�ك�ن األم�ر ال 
يتوقف عند تغيير عدد من النواب، مھما ب�ل�غ 
تعدادھم، ألن الم�ش�ك�ل�ة األس�اس ت�ك�م�ن ف�ي 
العقلية السائدة لدى الط�ب�ق�ة الس�ي�اس�ي�ة ال�ت�ي 
تعتبر الدولة ومرافقھا أش�ب�ه ب�ب�ق�رة ح�ل�وب، 
يمكن تقاسم إنتاجھا في صفقات م�ح�اص�ص�ة 
فاضحة، توزع عائدات المرافق وال�م�ش�اري�ع 

 !دون رادع أو حسيب
إرادة ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��الح م��ت��اح��ة أم��ام  

اللبنانيين، ول�و بش�ك�ل ج�زئ�ي، ف�ي أق�ب�ل�وا، 
وخاصة الشباب، على التعبير عن خي�ارات�ھ�م 

   !وأمانيھم في صناديق اإلقتراع
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تتعدد ِشعارات ووعود الحمالت االنتخ�اب�ي�ة، 
ت��ب��ّش��ر ال��ن��اخ��ب ب��وط��ن م��وع��ود، ح��داث��ي، 
متطور، خال من المديونية، نظيف، ومكتمل 

فقط إذا تّم انتخاب ھ�ذا ..  الخدمات والرفاھية
 .الحزب أو تلك الالئحة

يعلم مطلقوا الوعود االنتخ�اب�ي�ة ج�ي�داً أن م�ا 
يعدون به ب�ع�ي�د ال�م�ن�ال وص�ع�ب ال�ت�ح�ق�ق، 
ألسباب كثيرة وعديدة ومتداخلة، لكن ال�ط�ب�ع 
اللبناني يأبى أن يتحدث على قدر استط�اع�ت�ه 
ف��ي��ف��ي��ض وع��وداً وت��وزي��ع أح��الم وإط��الق 

ح�م�اي�ة ال�ب�ل�د، :  مواقف وشع�ارات ت�ب�دأ م�ن
وصون االستقرار، واستعادة الدول�ة، وإن�ق�اذ 
الدست�ور، ورف�ض ال�ت�دخ�ل، وال�وق�وف م�ع 
المظلومين في مشارق األرض وم�غ�ارب�ھ�ا، 
وت��م��ر ب��ان��ج��از ال��م��ط��ارات، واالتص��االت 
وال��م��ش��اري��ع وال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات وال��ج��ام��ع��ات 

وال تنت�ھ�ي ..  والمساكن، وتوفير فرص العمل
عند التزام الشفافية، ورفض ال�م�ح�س�وب�ي�ات، 
ومحاربة الفساد، وتحقيق العدالة االجتماع�ي�ة 
والصحية والت�ع�ل�ي�م�ي�ة ل�ك�ل ف�رد م�ن أف�راد 
المجتمع من أقصى البالد إلى أقص�اھ�ا، ف�إذا 

ما نضبت ال�ق�رائ�ح وان�ت�ھ�ت األف�ك�ار ان�دف�ع 
ھؤالء نحو األساطير والغيبيات وكل م�ا م�ن 

ال��م��رش��ح ..  ش��أن��ه أن ي��ح��نّ��ن ق��ل��ب ال��ن��اخ��ب
.. ت�ارة أخ�رى"  م�والن�ا" تارة، و"  سوبرمان" 

خبير سي�اس�ات وت�ن�م�ي�ة ھ�ن�ا، ورج�ل دول�ة 
س�م�س�ار وت�اج�ر ف�ي م�ك�ان ..  وسيادة ھ�ن�اك

 .وداعية إصالح ونزاھة في مكان آخر
ھذه ھ�ي ال�ح�ال، أط�ن�ان م�ن ال�وع�ود ال�ت�ي 
تس��ت��وع��ب ك��ل ش��يء، وتض��ع ح��ل��والً ل��ك��ل 
المشاكل والھموم، وال تترك شاردة أو واردة 
إال ويحسب لھا عقل الخبير االنتخابي حس�اب�اً 

 ً م��ن يس��م��ع ال��وع��ود والش��ع��ارات .  م��دروس��ا
م�ج�ت�م�ع�ن�ا وع�دم "  ط�ي�ب�ة" االنتخابية، يدرك 

تمرّسه على فكرة ال�م�ح�اس�ب�ة ف�ي ص�ن�ادي�ق 
ھل حصل أن تحقق وعد ان�ت�خ�اب�ي .  االقتراع

منذ االستقالل إلى اليوم، ليس ھ�ذا ف�ح�س�ب، 
المأساة أن بع�ض ال�وع�ود م�ن ال�ن�وع غ�ي�ر 

وصعوبة تحقيقھا لي�س !!  القابل للتحقق أصالً 
ألنھا معجزات عجائبية، فبعضھا في حقيق�ت�ه 
من أبسط أبسط حقوق ال�م�واط�ن وم�ن أول�ى 
واجبات أي سلطة، بل ألن الحي�اة الس�ي�اس�ي�ة 
في لب�ن�ان وإدارة الش�أن ال�ع�ام ت�رت�ك�ز إل�ى 
تسويات متداخلة تجع�ل م�ن ال�م�س�ت�ح�ي�ل أن 
ينفرد تيار أو ح�زب أو أك�ث�ر ب�إدارة الش�أن 
ال��ع��ام، ھ��ذا إن ص��دق��ت ن��واي��ا ال��واع��دي��ن 
باالنجاز، وبعضھا اآلخر يحتاج س�ن�وات ق�د 
تفوق الوالية الدستورية ال�م�ف�ت�رض�ة ل�والي�ة 
المجلس النيابي، وھذا يؤك�د أن إط�الق ھ�ذه 
الوعود ال يعدو كون�ه ب�روب�اغ�ن�دا ل�ل�ت�روي�ج 

 .واالستقطاب ليس أكثر
والعجائب االنتخابية ال تقف عند الش�ع�ارات، 

فالزمن االنتخاب�ي يس�ت�ح�ض�ر م�ف�ردات م�ن 
الخيانة والغدر، والتسوية، والصف�ق�ات، :  مثل

ً وال قض�ي�ة إال وتس�ع�ى  التي ال تت�رك م�ل�ف�ا
لإلفادة منھا، ھنا يمكن التراشق بالبواخر، أو 
بالنووي االيراني، ويمكن أن ي�ت�رش�ح ال�ول�د 
ضد أبيه، واألخ بمواجھة أخي�ه، وأن ي�ت�خ�ّل 
الحليف عن حليف�ه، وي�ت�ح�ال�ف ال�خ�ص�م م�ع 

 !!ضّده
وبالتوازي مع الصورة االنتخابية وشعاراتھ�ا 
وخياراتھا وكواليسھا وأقبيت�ھ�ا، وم�ع�اي�ي�رھ�ا 
العائ�ل�ي�ة وال�م�ال�ي�ة، وم�ب�ادئ�ھ�ا ومص�ال�ح�ھ�ا 
الظرفية، وحساباتھا ترشحاً وانكفاء وت�ح�ال�ف�اً 

 ً ث�م�ة ص�ورة س�وداوي�ة ل�ل�دول�ة، ..  وتصوي�ت�ا
بمؤس�س�ات�ھ�ا وأج�ھ�زت�ھ�ا وم�ال�ي�ت�ھ�ا ال�ع�ام�ة 
ومديونيتھا، سوداوية جداً، بشكل ال تنفع ك�ل 
. الش��ع��ارات ف��ي م��ع��ال��ج��ت��ه ووق��ف ت��دھ��وره

التنمية والتزام النزاھة وتف�ع�ي�ل ال�م�ؤس�س�ات 
واحترام الدستور وم�ح�ارب�ة ال�ف�س�اد ووق�ف 
التدھور ال تحتاج لمواسم انتخابي�ة أو وع�ود 
تختفي مع إغالق صنادي�ق االق�ت�راع، وق�ب�ل 
كل ذلك ھي إحدى نتائج الع�الق�ة ال�ت�ف�اع�ل�ي�ة 
والتبادلية بين الناخ�ب وم�ن ي�ن�ت�خ�ب�ه، وھ�ذا 
يعن�ي ف�ي�م�ا ي�ع�ن�ي�ه أن ھ�ن�اك رج�ال دول�ة، 
وص��ادق��ون، وأص��ح��اب رؤى ورج��االت 
تشرف بھا المواقع والمجالس، وب�ھ�م تص�ان 
األوط��ان وت��ح��ف���، وم��ع��ھ��م يص��ل الص��وت 

 .ويكون فاعالً 
ب��ك��ل األح��وال االن��ت��خ��اب��ات ق��ري��ب��ة وم��ن 
المف�روض أن الش�ع�ب س�ي�ح�اس�ب ك�ل م�ن 

ومن كذب علي�ه، وم�ن ب�اع�ه وع�وداً ..  خانه
  .واشترى بھا كرسي النيابة
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الذي حسب�ُت وحس�ب ك�ث�ي�رون "  آذار ١٤" تحل الذكرة الثالثة عشرة ليوم 
ف�ف�ي .  انه مثّل منعطفاً نحو سيادة لبنان، ليتبين ان الحسبان ليس في مكان�ه

المكان علي حسن خليل يتھ�م ع�ل�ن�اً س�ي�زار اب�ي خ�ل�ي�ل وال�ت�ي�ار ال�ع�ون�ي 
بالسرقة، ويتباھى بأنه يقطع الطريق على ھذه السرقة، اال ان خليل ال ينق�د 

جبران باسيل الى االنتخابات رغم ال�ت�ھ�م ال�ت�ي "  معلمه" ترشح ابي خليل و
اذا ثبتت تؤدي الى تلطيخ سجلھما العدلي، وتحول تال�ي�اً دون ح�ق�ھ�م�ا ف�ي 

  .الترشح
وفي المكان جان عزيز يتھم الي�اس أب�و ص�ع�ب ب�الس�رق�ة، ف�ي�ن�ق�ط�ع رزق�ه 

ب�ع�دم�ا ك�ان�ت  "out" وي�ط�ل�ع.  كمستشار ومدير أخبار لدى ال�ت�ي�ار ال�ع�ون�ي
وال أحد يسأل أبو صع�ب ويس�ائ�ل�ه .  أحالمه تحوم حول مقعد نيابي في جزين

 .عن تھمة ھي أيضاً يجب التحقيق فيھا للتأكد من حق ابي صعب في الترشح
وفي المكان، َمن يفترض انه كان عّراب ال�ن�ظ�ام األم�ن�ي ال�م�خ�اب�رات�ي أي�ام 
االحتالل السوري يسعى الى ش�رع�ن�ة وج�وده ف�ي ال�ب�رل�م�ان ع�ب�ر م�ح�ور 

 .الممانعة وبكثير من االستعالء والخيالء
وفي المكان، َمن يفترض انه الجاسوس على ولّي نعمت�ه، وأھ�م م�ي�زات�ه ان�ه 
استولى على ارض في المشاع لتشييد قصره وتسلح بصوت زوج�ت�ه الش�تّ�ام 

 .الذي يحاضر في العفة
وفي المكان، مرشح يتھم ابنه المرشح ضده بجرائم مالية يسعى ال�ى ال�ھ�رب 

 .منھا عبر الحصانة النيابية
 .١٣؟ شؤم عليك ذكراك الحاملة رقم "آذار ١٤"وأينك يا يوم  ...

حرية سيادة استقالل؟ ما الذي حل بالمكان؟ وكي�ف :  أين الجماھير التي ھتفت
 خارج الحسبان؟" آذار ١٤"صار 

السؤال جائز وشرعي، فال سيادة وال ح�ري�ة وال اس�ت�ق�الل ع�ن�دم�ا ت�ت�ك�اث�ر 
الجرائم وال أحد يحاسب ويحقق في االتھام�ات ال�ط�ال�ع�ة م�ن ب�ي�ت الس�ل�ط�ة 

 .الداخلي، التي ال تفسد للتوافق على مصادرة البلد وداً 
على العكس، ھؤالء الذين يتراشقون باالتھامات يعتبرون انفسھم اسياد الندوة 

وعلى الشعب واجب ان�ت�خ�اب�ھ�م، .  البرلمانية بمجرد انھم ترشحوا لالنتخابات
واال لن يجد ابوابھم مفتوحة اذا قصدھم إلدخال ابنه الى المدرسة او الجامع�ة 

 .او السلك الوظيفي، او اذا احتاج سريراً في مستشفى
وقس ع�ل�ى ذل�ك ي�ا أي�ھ�ا ال�ن�اخ�ب .  كثّر هللا خيرھم انھم منّوا علينا بترّشحھم

اللبناني، الذي ال تخيره السلطة المتحكمة بالبالد ومقتدراتھا، بل تطال�ب�ه ب�م�ا 
يشبه االمر الواقع بإعادة انتخاب رموزھا وتمديد ف�ت�رة ال�ت�ح�ك�م ب�ال ت�ج�دي�د 
وبإصرار على استغبائه او اعتباره شريكاً في خراب الب�ل�د، اذا أع�اد وض�ع 

 .األسماء التي حددتھا في صناديق االقتراع
ھم الذين صنعت غالبيتھم حيّز وجودھا من الحرب االھ�ل�ي�ة ال�م�دم�رة ال�ت�ي 

 .أطاحت ارزاقنا وبيوتنا وأماننا وأشغالنا
ھم الذين خطفت أحزابھم أوالدنا وآباءنا وشبابن�ا ع�ل�ى ال�ح�واج�ز وق�ت�ل�وھ�م 

ھ�م ال�ذي�ن خ�ط�ف�وا رھ�ائ�ن .  وأخفوھم، ثم بعد اتفاق الط�ائ�ف ن�ھ�ب�وا ال�دول�ة
. وخططوا ونفذوا اغتياالت، وفرضوا نظاماً امنياً مخابراتياً على المواط�ن�ي�ن

 .والحقوا وھّددوا وسجنوا َمن كان ال يوافقھم الرأي
ً  ١٣لم يقع في الت�اري�� ق�ب�ل "  آذار ١٤"كأن يوم  أو ك�أن ي�داً واح�دة .  ع�ام�ا

ودمغت ب�ه زوراً الس�ج�ل ال�ع�دل�ي "  ال حكم عليه" سرقت ختماً يحمل عبارة 
لَمن حبل بھم الفساد واستغالل السلطة وصوالً الى أكبر الجرائم الموص�وف�ة، 
سواء عبر سيرتھم ابان الحرب االھلية او عبر مسيرتھم المتخمة بالفساد بع�د 
الطائف، وبعد عودة المبعدين في زمن االح�ت�الل الس�وري ودخ�ول�ھ�م ن�ع�ي�م 

 .السلطة ومسحھم كل العداء لألطراف الذين ابعدوھم
يبدو ان ال مكان للمنطق، والسبب ال يقتصر على أھل السلطة الذين ينق�ل�ب�ون 
على مبادئھم وفق ما تتطلبه مصالحھم، وال يقتصر عل�ى ان�ت�ق�ال ل�ب�ن�ان م�ن 
وصاية الى وصاية وخضوع غالبية الطبقة السياسية لم�ن�ط�ق غ�ل�ب�ة الس�الح 

ذلك ان سبب الوصايات واالستقواءات والس�الح خ�ارج .  والمحاور اإلقليمية
ع�ام�اً،  ٢٨الدولة مرّده الى ما يضعه اللبنانيون في صناديق االق�ت�راع م�ن�ذ 

حين توقفت الحرب االھلية، لتحكمنا تداعياتھا التي انتجت وطناً ف�اش�الً ب�ك�ل 
 .المقاييس، واتحفتنا بقانون خبيث، طائفي انتھازي ومتخلف

اال ان اھم ما اتحفتنا به، يبقى شرعنة الفساد وغياب المساءلة، ما يعيدن�ا ال�ى 
فأحد المرشحين من الصف الثاني، اتُّھم وصدر في حقه حك�م .  السجل العدلي

 .وُسجن ألنه سرق ماالً عاماً 
ً غ�ي�ر  مرشح آخر من الصف األول، تبين بعد حرب تموز ان ل�دي�ه مص�ن�ع�ا
مسجل في الدوائر الرسمية المختصة وال يسدد ضرائ�ب ل�ل�دول�ة، وم�ع ھ�ذا 
حصل على تعويضه مضاعفاً بھمة المافيا التي كانت تع�م�ل ت�ح�ت ال�ط�اول�ة 

 .لنھب ما أمكن ومن دون أي مالحقة قانونية
االھم ان احد المرشحين رمى اقالماً جّف حبرھا على الطاولة وقال انه دّون 
ما يجب تدوينه وكأنه يھدد من تواطأ معه بفضحه إن ھو حاول تصف�ي�ت�ه، او 

 .ابتزازه اذا لم يصل الى حيث يريد
بكل اط�ي�اف�ه وت�ن�افس�ه، "  المجتمع المدني" وليس حجة ان ما اطلق عليه اسم 

واذا كانت النية لدى الناخبين صادقة في إصالح كل ما يشكون من�ه، .  مشرذم
فليحصروا أصواتھم بمرشحين م�ن خ�ارج م�ح�ادل االغ�ت�ي�االت وال�خ�راب 
والفساد، ليتنافسوا في ما بينھم، لعل وعسى نستطيع الح�ص�ول ع�ل�ى ن�واب، 

 .سجالتھم العدلية الفعلية نظيفة بالحد االدنى
اما اذا كان الناخبون مصرين على البقاء في حظ�ائ�رھ�م ال�م�ذھ�ب�ي�ة الض�ي�ق�ة 
وتعصبھم ألحزاب ال مبادئ لديھ�ا وال إن�ج�ازات اال اث�ارة ال�غ�رائ�ز ودع�م 
اللصوص والمجرمين من أزالمھا، فحينھا ال ي�ح�ق ل�ھ�م االع�ت�راض ع�ل�ى 
الكھرباء والماء والنفايات وارتفاع األسعار واستحالة تأمين أقساط ال�م�دارس 

ع�ام�اً،  ٢٨وھي المشكالت ال�م�ت�ف�اق�م�ة م�ن�ذ .  وفاتورة الھاتف او المستشفى
 .وبنسب أخطر مما كانت عليه خالل الحرب االھلية

. الحل البسيط لكل المعترضين على البلد الفاشل، يأتي من صناديق االق�ت�راع
 .ھناك مكمن المحاسبة لَمن يريد ان يحاسب ويغيّر

اذا لم تصحح أقالم االقتراع الحياة السياسية اللب�ن�ان�ي�ة، واذا ق�ررت غ�ال�ب�ي�ة 
اللبنانيين التجديد لطبقتھا المسؤولة عن ك�ل ال�م�وب�ق�ات والس�رق�ات وغ�ي�اب 
القانون واھتراء االمن والقضاء، ساعتھا ال�ى ج�ھ�ن�م وب���س ال�م�ص�ي�ر ألن 

 .الشعب رضي بأن يكون شريكاً في قمة البھدلة

íÖ‚ãfÖ]<íÛÎ<
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á‚Â<»<íéßμ< أع��ل��ن م��ج��ل��س ال��وزراء الس��ع��ودي، 

الموافقة على سياسة برن�ام�� ال�ط�اق�ة 
ال��ن��ووي��ة، وق��د اش��ت��م��ل��ت الس��ي��اس��ة 
الوطنية عل�ى حص�ر ج�م�ي�� األن��ط�ة 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ال���ري��ة ع��ل��ى األغ��را� 
السلمية، ف�ي ح�دود األط�ر وال�ح�ق�وق 
التي حّددتھا الت�ري�ع�ات وال�م�ع�اھ�دات 

 .واالتفاقيات الدولية
واالل��ت��زام ال��ت��ام ب��م��ب��دأ الش��ف��اف��ي��ة ف��ي 

 .ال��ج��وان��ب ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة
وأيضاً تحقيق معايير األمان النووي واألمن 
النووي في المرافق ال�ن�ووي�ة واإلش�ع�اع�ي�ة، 
وف��ق إط��ار ت��ن��ظ��ي��م��ي ورق��اب��ي مس��ت��ق��ل، 
واالس��ت��غ��الل األم��ث��ل ل��ل��م��وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الوطنية م�ن ال�خ�ام�ات ال�ن�ووي�ة، وت�ط�ب�ي�ق 
أفضل المعايير والممارسات العالمية إلدارة 
النفايات المشعة، وتحقيق االستدامة بتطوي�ر 
 .المحتوى المحلي في قطاع ال�ط�اق�ة ال�ذري�ة

جاء ذل�ك ف�ي ال�ج�ل�س�ة ال�ت�ي رأس�ھ�ا خ�ادم 
ال��ح��رم��ي��ن الش��ري��ف��ي��ن ال��م��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن 
عبدالعزيز آل سع�ود، ال�ج�ل�س�ة، ف�ي قص�ر 
 .ال�����ي�����م�����ام�����ة ب�����م�����دي�����ن�����ة ال�����ري�����اض

ھذا وأوضح وزير الثقافة واإلعالم الدك�ت�ور 
عواد بن صالح ال�ع�واد، ف�ي ب�ي�ان�ه ل�وك�ال�ة 

األنباء السعودية، عقب الجلسة، أن م�ج�ل�س 
الوزراء اطلع على نتائج ال�م�ب�اح�ث�ات ال�ت�ي 
أجراھا األمير محمد بن سلمان ول�ي ال�ع�ھ�د 
نائب رئيس مجل�س ال�وزراء وزي�ر ال�دف�اع 
خالل الزيارتين اللتين قام بھما، لجم�ھ�وري�ة 
 .مص��ر ال��ع��رب��ي��ة، وال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة

وأكد المجلس أن المب�اح�ث�ات ال�ت�ي أج�راھ�ا 
ولي ال�ع�ھ�د وال�وف�د ال�م�راف�ق، ح�ول آف�اق 
التعاون الثنائي، والمسائل وال�ق�ض�اي�ا ع�ل�ى 
الساحتين اإلقليم�ي�ة وال�دول�ي�ة، وم�ا ت�م م�ن 
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاھم، جسد ع�م�ق 
العالقات بين السعودية والبلدي�ن، وس�ي�س�ھ�م 
في تنمية ھذه ال�ع�الق�ات وت�ع�زي�زھ�ا ودع�م 
أواص��ر ال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك، ب��م��ا ي��ح��ق��ق 
تطلعات خ�ادم ال�ح�رم�ي�ن الش�ري�ف�ي�ن وق�ادة 

البلدين في الرغبة المشتركة في تعم�ي�ق 
التعاون في الم�ج�االت ك�اف�ة، وت�ع�زي�ز 
 .األمن واالستقرار في المنطقة وال�ع�ال�م

ونوه مجلس الوزراء بالبيان ال�م�ش�ت�رك 
الصادر ف�ي خ�ت�ام زي�ارة ول�ي ال�ع�ھ�د 
لجمھورية مصر العربية، وم�ا اش�ت�م�ل 
عليه حيال المباحثات التي تناولت آف�اق 
التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيق�ي�ن، 
ف��ي ال��م��ج��االت الس��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة 
والعسكرية والثقافية والتعليم�ي�ة وال�ت�ج�اري�ة 
ً م��ن  واالس��ت��ث��م��اري��ة والس��ي��اح��ي��ة، ان��ط��الق��ا
 .ال��رواب��ط ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ت��ي ت��ج��م��ع ب��ي��ن��ھ��م��ا

وفي الملف السوري ج�دد م�ج�ل�س ال�وزراء 
استنكار المملكة الستمرار القتال وال�ق�ص�ف 
العشوائي وان�ت�ھ�اك�ات ح�ق�وق اإلنس�ان ف�ي 
الغوطة الشرقية وتھجير األب�ري�اء وت�دھ�ور 
الوضع اإلنساني، معرباً عن أسف الم�م�ل�ك�ة 

 ٢٤٠١لعدم تنفيذ قرار مج�ل�س األم�ن رق�م 
الذي طالب جميع األط�راف ب�وق�ف إط�الق 
النار دون تأخير لمدة ثالثين يوماً من تاري�خ 
اعتماد القرار ب�ھ�دف إيص�ال ال�م�س�اع�دات 
اإلنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل لألزمة 
 السورية سياسياً وفق مبادئ إعالن جنيف

 .٢٢٥٤وقرار مجلس األمن الدولي )  ١(  
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أعلنت البحرية الليبية ت�وق�ي�ف س�ف�ي�ن�ة 
شحن قبالة ساحل مدينة درن�ة ال�ل�ي�ب�ي�ة 
 .بعد أن دخلت منطقة عسكرية محظورة

وقال آمر السرية البحري�ة ال�م�ق�ات�ل�ة ف�ي 
سوسة المجاورة، الرائد محمد المج�دوب 

، إن الس�ف�ي�ن�ة " سك�اي ن�ي�وز ع�رب�ي�ة" لـ
دخ��ل��ت ال��م��ن��ط��ق��ة "  س��ان ت��وري��ن��ي" 

المحظورة في المياه اإلقلي�م�ي�ة ال�ل�ي�ب�ي�ة، 
وتحديدا في تلك الممتدة من شواطئ عين 
غزالة شرقاً وحتى منطقة الَح�ن�يّ�ة غ�رب�اً 
والتي تعتبر منطق�ة ع�م�ل�ي�ات عس�ك�ري�ة 

بقرار أصدره الجيش الوطن�ي ال�ل�ي�ب�ي ق�ب�ل 
 .عام

أن ال��ق��رار ي��وج��ب :"  وأوض��ح ال��م��ج��دوب 
توقيف أي ق�ط�ع�ة ب�ح�ري�ة ت�دخ�ل إل�ى ھ�ذه 

 .المناطق دون إذن مسبق
سان " وجھنا عدة نداءات للسفينة :" وأضاف 

ولم يتج�اوب م�ع�ن�ا ط�اق�م�ھ�ا ب�ع�د "  توريني
دخولھ�ا إل�ى ال�م�ي�اه اإلق�ل�ي�م�ي�ة وال�م�ن�ط�ق�ة 
المحظورة بشكل غير قانوني، ما اض�ط�رن�ا 
إلى ضبطھا و توقيفھا وإحالة ط�اق�م�ھ�ا إل�ى 
المدعي العام العسك�ري ل�ي�ب�اش�ر ال�ت�ح�ق�ي�ق 

 ."كوننا جھة ضبطية فقط

وكانت وجھة السفينة إلى ك�وت دي�ف�وار 
ب�ح�ارا،  ٢٠وفق طاقم�ھ�ا ال�م�ك�ون م�ن 

وغالبيتھم من حملة الجنسية السورية إلى 
جانب شخص يحمل الجنس�ي�ة ال�ت�رك�ي�ة، 
بحسب آم�ر ال�ب�ح�ري�ة ال�ل�ي�ب�ي�ة ب�ال�ج�ب�ل 

 . األخضر
غ�رف�ة " وأفاد مصدر عسك�ري ب�اش�ت�ب�اه 

التاب�ع�ة ل�ل�ج�ي�ش "  عمليات عمر المختار
الليبي أن تكون السفي�ن�ة ت�ح�م�ل ن�ف�اي�ات 
كيماوية، بعد تقارير عن محاوالت إللقاء 
نفايات بالمياه اإلقليمية الليبي�ة م�ن س�ف�ن 

 .أجنبية تجوب المتوسط
وي��ق��ات��ل ال��ج��ي��ش ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي ت��ن��ظ��ي��م 

ع�ب�ر  ٢٠١٤بمدينة درنة منذ عام "  القاعدة"
و التي تض�م "  غرفة عمليات عمر المختار" 

وح��دات عس��ك��ري��ة ع��دة أب��رزھ��ا الس��ري��ة 
 .سوسة -البحرية المقاتلة 

ð^–éfÖ]<»<êmç£]<l^éé×éÚ<àÚ<ï†‰_æ<î×jÎ<
عنصرا من م�ل�ي���ي�ا  ١٧لقي نحو 

الحوثي اإليرانية مصرع�ھ�م، ك�م�ا 
آخرون في م�واج�ھ�ات م��  ٥أسر 

أف�راد ال�م��ق��اوم�ة ف�ي ق��ي�ف��ة رداع 
 .بمحافظة البيضاء

وأوردت مصادر محلية، أن أربع�ة 
 ٥من أفراد المقاومة قتلوا وأصيب 

آخرون في المعارك التي أدت إل�ى 
 .تحرير مواقع جميده وحمام ذراع والخشيعا في قيفة بمديرية القريشية

 .ودفع المتمردون بتعزيزات إلى المنطقة، وشنوا قصفا على القرى السكنية، بشكل عشوائي

<k×}<àv<íßéË‰<ÌÎçi<íéfé×Ö]<íè†vfÖ]>ì…ç¿¦<íÏŞßÚ><

قتل خمسة ي�م�ن�ي�ي�ن واص�ي�ب 
بجروح في تف�ج�ي�ر ن�ف���  ١٨

انتحاري يقود سيارة مف�خ�خ�ة 
ضد مق�ر أم�ن�ي ت�اب�� ل�ق�وات 
م��دع��وم��ة م��ن االم��ارات ف��ي 
مدينة عدن الجنوبية الثالث�اء، 
حس��ب��م��ا أف��اد مص��در أم��ن��ي 

  .وكالة فرانس برس
وتبنى تنظيم الدولة االس�الم�ي�ة 

 .واكد ان الھجوم انتحاري نفذه احد عناصره. الھجوم في حسابه على تطبيق تلغرام
في م�ن�ط�ق�ة ال�دري�ن ش�م�ال ع�دن، ال�ع�اص�م�ة "  الحزام األمني" واستھدف الھجوم مقر قوات 

 .٢٠١٤الموقتة للحكومة المعترف بھا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في ايلول 
وتعرض المقر األمني الذي يضم مخزنا لألغذية، الى تدمير ك�ام�ل، ب�ح�س�ب مص�ور وك�ال�ة 

 .فرانس برس، بينما التھمت النيران عددا من السيارات التي كانت متوقفة امامه
وقال المصدر االمني ان عددا من ضحايا الھجوم يعملون في مطبخ داخل المقر االمني، بينما 

  .ان ضحايا آخرين ھم من المارة

<àrŠÖ]<l…†Î<íéÞ…]<íÛÓ¦NQ<äi^ße<g’jÆ]<ë…çŠÖ<^Ú^Â<
وكالة " عاما في حق سوري خمسيني اغتصب تكرارا مدى أعوام بناته الخمس، كما نقلت  ٢٥أصدرت محكمة اردنية، حكما بالسجن 

 .عن تقرير قضائي اردني" الصحافة الفرنسية
ع�ام�ا  ٢٥اصدرت محكمة الجنايات الكبرى الثلثاء حكما مشددا بالسجن " وبحسب التقرير 
 ."الغتصابه بناته الخمس من زوجاته الثالث) عاما ٥٠(في حق سوري 

الفتيات تقدمن بشكوى ضد والدھن بعدما ضقن ذرع�ا م�ن أف�ع�ال�ه ال�ج�ن�س�ي�ة " واضاف ان 
 ."معھن منذ صغرھن

 ٢٠٠تھمتي االغتصاب المقترن بفض البكارة م�رت�ي�ن، وھ�ت�ك ال�ع�رض " ودين الرجل ب
 ."مرة

لكون الفعل المرتكب يقع على المحارم بصفته أبا الى " ووفقا للتقرير شددت المحكمة الحكم 
 ."عاما ١٨جانب فضه بكارة ابنتين كانتا قد بلغتا 

 .عاما ٢٣عاما و ٢٠عاما و ١٧عاما اما اعمار شقيقاتھن الثالث فھي  ١٦واثنتان من الفتيات بعمر 
الفتيات الخمس يسكن داخل منزل في مزرعة وتعرضن الغ�ت�ص�اب م�ت�ك�رر وھ�ت�ك ع�رض م�ن وال�دھ�ن " وبحسب الئحة االتھام فان 

 .واعترف األب اثناء التحقيق باغتصاب بناته مدى أعوام منذ الصغر ."، فيما زوجته الثالثة اردنية)في سوريا(المتزوج اثنتين من بلدته 
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أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إعادة ف�ت�� م�ط�اري أرب�ي�ل والس�ل�ي�م�ان�ي�ة ف�ي 
كردستان العراق أمام الرحالت الدولية، بعد موافقة حكومة االقليم على إخضاعھما لس�ل�ط�ة 

 .الحكومة االتحادية، حسبما نقل بيان رسمي الثالثاء
وبذلك تنھي بغداد حظرا فرضته منذ نھاية أيلول الماضي على ال�رح�الت ال�دول�ي�ة م�ن وإل�ى 
مطاري أربيل والسليمانية، بعد أيام من استفتاء حول مستقبل كردستان نظمته سلطات اإلقل�ي�م 

 .واعتبرته بغداد غير قانوني

فاد ش�ھ�ود ع�ي�ان ومص�در ام�ن�ي 
فلسطين�ي أن ان�ف�ج�اراً وق�� ل�دى 
م��رور م��وك��ب رئ��ي��س ال��وزراء 
الفلسطيني رامي الح�م�د هللا ال��ي 
يزور ق�ط�اع غ�زة ب�رف�ق�ة رئ�ي�س 
المخابرات الفلسطينية ماجد ف�ر�، 
ما ادى الى اصابة سبعة اش�خ�ا� 

  .بجروح
وق��ال مص��در أم��ن��ي مش��ارك ف��ي 
الوفد أن الحمد هللا وفرج لم يص�اب�ا 

 .بجروح
ووجھت الرئاسة الفلسطينية أصاب�ع االت�ھ�ام 
إلى حركة حماس وأف�ادت وس�ائ�ل اإلع�الم 

ال�رئ�اس�ة ت�ح�م�ل " الرسمية الفلسط�ي�ن�ي�ة أن 
حماس المسؤولية عن االس�ت�ھ�داف ال�ج�ب�ان 

 ."لموكب رئيس الوزراء

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردي�ن�ة 
االعتداء على موكب حكومة الوفاق اعتداء "

، وف�ق م�ا " على وحدة الشعب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي
 .نقلت وكالة وفا لالنباء الفلسطينية

واكدت وكالة وف�ا ن�ج�اة ال�ح�م�د هللا وف�رج  

من م�ح�اول�ة اغ�ت�ي�ال اس�ت�ھ�دف�ت " 
موكبھما في من�ط�ق�ة ب�ي�ت ح�ان�ون 

 ."شمال قطاع غزة
واسفر االن�ف�ح�ار ال�ذي "  واضافت 

طال اخر مركبتي�ن ف�ي ال�م�وك�ب، 
اص��اب��ات، ح��ي��ث  ٧ع��ن وق��وع 

اس��ت��ھ��دف��ت ال��م��ن��ف��ذون ال��م��وك��ب 
 ."باطالق النار بعد وقوع التفجير

وبعد االن�ف�ج�ار، ق�ط�ع ال�ح�م�د هللا 
زيارته المقررة لغزة بوفق ما أف�اد 
مس��ؤول ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف��ي ال��وف��د 

 .المرافق
ان الحمد هللا ق�ط�ع م�ع�ب�ر : " وقال المسؤول

ايريز باتجاه الضفة الغربية بعد فترة وجيزة 
من زيارة سريعة لمحطة تنقية ال�م�ي�اه، دون 

 ."ان يلتقي باي مسؤول من حركة حماس

<»<ëçÃŠÖ]<‚ãÃÖ]<êÖæ<ØfÏjŠè<gÚ]†iNL<…]ƒ]<
اعلن الب�ي�ت االب�ي�� ان ال�رئ�ي�س 
االميركي دونالد ترامب سي�س�ت�ق�ب�ل 
ولي العھد السعودي االمير م�ح�م�د 

اذار ف��ي  ٢٠ب��ن س��ل��م��ان ف��ي 
 .واشنطن

وقالت سارة ساندرز المتحدثة ب�اس�م 
االدارة االميركية خ�الل م�ؤت�م�رھ�ا 

يتط�ل�ع ال�رئ�ي�س " الصحافي اليومي 
 ."الى مناقشة سبل تعزيز العالقات بين الواليات المتحدة والسعودية

ويأتي ھذا اإلعالن بعد ساعات من كشف صحيفة نيويورك ت�اي�م�ز ان ش�خ�ص�ي�ات س�ع�ودي�ة 
كانت ھدفا لحملة مكافحة الفساد التي بدأھا ولي العھد السعودي في تشرين الثاني ، ت�ع�رض�ت 

 .الذى جسدي وكانت ضحية اكراه
وردا على سؤال حول امكانية التطرق الى ذلك مع االمير محمد بن س�ل�م�ان، ق�ال�ت س�ان�درز 

 ." اذار ٢٠لن اتوقع ما سيحدث في "
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الكويتية “ الراي”نقلت صحيفة 
عن مصادر عسكرية ال�ق�ول إن 
ق��ب��ول أول دف��ع��ة م��ن غ��ي��ر 
الكويتيين في الج�ي�� س�ي�ك�ون 
 .في منتصف شھر أيلول المقبل

غ�ي�ر إن ذلك ألن ق�ان�ون ق�ب�ول 
بالجيش لن يدخل حي�ز  الكويتيين

التنفيذ إال بعد ثالثة أشھر، وبع�د 
  صدور قرار وزاري

ح�زي�ران ال�م�ق�ب�ل، /  من النائب األول وزير الدفاع، وھذا يعني أن يكون ذلك في شھر ي�ون�ي�و
ليدخل الصيف والذي تمنع فيه وزارة الدفاع من عقد دورات صيفية لصعوبة الطق�س، األم�ر 
الذي يعني أن المتطوعين سيدخلون ضمن موسم التدريب والذي ينطلق في شھر سبتمب�ر م�ن 

 .كل عام
وذكرت المصادر أن ھناك عددا من المخارج القانونية التي يتم بحثھا، أھ�م�ھ�ا اع�ت�ب�ار ع�م�ل 
أبناء الكويتيات قبل تطبيق القانون على مبدأ أجر مقابل عمل، وأن يتم احتس�اب م�دة ال�خ�دم�ة 

 .بعد إقرار القانون وبتاريخ حديث يلغي خدمة العامين الماضيين
وأكدت أن اإلدارة القانونية تبحث عن مخرج قانوني يتفق مع روح ال�ق�ان�ون وف�ق ال�ت�ش�ري�ع 
األخير، منعا ألي طعن في عملية التعيينات تلك، حيث سيتم رفع مذك�رة ق�ان�ون�ي�ة ب�ال�م�خ�رج 

 .القانوني األنسب إلى النائب األول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح

NQ<<]‚Çe<Ù^<»<íÎ†ËjÚ<l^Ûrâ<»<øéjÎ<
شخصا بينھم مدن�ي�ون وع�ن�اص�ر  ٢٥قتل 

قوات موالية للحكومة في ھجمات متفرق�ة 
ف�ي  ك�رك�و� ون�ي�ن�وى وقعت في محافظتي

حسبما اعلنت مص�ادر أم�ن�ي�ة  شمال بغداد
 .ومحلية أمس األول االثنين

وق�ال ض�اب��ط ب�رت��ب��ة ع��ق��ي�د ف��ي الش��رط��ة 
ق��ام��ت م��ج��م��وع��ة م��ن " ل��ف��ران��س ب��رس 

عص��اب��ات داع��ش اإلرھ��اب��ي��ة م��ن خ��الل 
حاجزين أمنيين وھ�م�ي�ي�ن ع�ل�ى ط�ري�ق�ي�ن 

ك�م�ا ق�ت�ل س�ب�ع�ة اش�خ�ا� ف�ي ".  شخصا، وحرق بعضھم داخل سياراتھم ١٨رئيسيين بقتل 
ھجوم مسلح استھدف منزال في احدى القرى الواقعة في جنوب محافظة نينوى، كبرى م�دن�ھ�ا 

  .الموصل، وفقا لمسؤولين محليين
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أعلن الرئيس األم�ري�ك�ي، دون�ال�د ت�رام�ب، 
إقالة وزي�ر خ�ارج�ي�ة ال�والي�ات ال�م�ت�ح�دة، 
ريكس تيلرس�ون، م�ن م�ن�ص�ب�ه، وت�ع�ي�ي�ن 
ال��م��دي��ر الس��اب��� ل��وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات 

 .المركزية، مايك بومبيو، خلفا له
وقال ت�رام�ب، ف�ي ت�غ�ري�دة نش�رھ�ا ع�ل�ى  

أم�س "  ت�وي�ت�ر" حسابه الرسم�ي ف�ي م�وق�ع 
سيصبح مايك بومبيو، مدير وكالة : " الثالثاء

االس��ت��خ��ب��ارات ال��م��رك��زي��ة، وزي��را ج��دي��دا 
وش�ك�را !  إنه سيقوم ب�ع�م�ل رائ�ع.  لخارجيتنا

 "!لريكس تيلرسون على أدائه

وذكر ترامب أيضا أن جينا ھاسبيل ستصبح 
مديرا جديدا لوكالة االستخبارات الم�رك�زي�ة 
 .لتك�ون أول ام�رأة ت�ت�ول�ى ھ�ذا ال�م�ن�ص�ب
: واختتم الرئيس األمريكي تغري�دت�ه ب�ال�ق�ول

 ."!أھنئ الجميع"
من جھة ثانية صرح مسؤول أميركي ب�ارز 
أن وزير الخارجية األميركي المقال ري�ك�س 
تيلرسون لم يتحدث إلى الرئي�س االم�ي�رك�ي 
دونالد ترامب قبل إقالته أمس، كما ل�م تُ�ق�دم 

 .له أسباب إقالته
وق��ال وك��ي��ل وزارة ال��خ��ارج��ي��ة س��ت��ي��ف 

الوزي�ر ل�م " غولدشتاين في سلسلة تغريدات 
يتحدث الى الرئيس صباح ال�ي�وم وال ي�ع�ل�م 

، اال انه ممتن لح�ص�ول�ه ع�ل�ى ) اقالته( سبب 
فرصة للخدمة، وال ي�زال ي�ؤم�ن ب�ق�وة ب�ان 
، " الخدمة العامة ھي أمر نبيل ال يندم ع�ل�ي�ه

) م�اي�ك( ن�ت�م�ن�ى ل�ل�وزي�ر ال�م�ع�ي�ن " مضيفا 
 ."بومبيو كل التوفيق

والحقاً، أشار ترامب الى خالفات مع وزي�ر 
خارجيته ريكس ت�ي�ل�رس�ون وذل�ك ل�ت�ب�ري�ر 

اقالته متحدثا خصوصا عن الم�ل�ف ال�ن�ووي 
 .االيراني
كنا متفقين بشكل جيد لكن اختلفنا : " وأوضح

ً " حول بعض االمور بالنسبة ال�ى : " ، مضيفا
االيراني اعتقد انه رھ�ي�ب )  النووي( االتفاق 

مقب�وال واردت إم�ا )  تيلرسون( بينما اعتبره 
الغاءه او القيام بأمر ما ب�ي�ن�م�ا ك�ان م�وق�ف�ه 
مختلفا بعض الشيء، ولذلك ل�م ن�ت�ف�ل�ق ف�ي 

 ."مواقفنا
وعلى أثر ذلك، قّرر ترامب أيضاً طرد اح�د 
كبار المسؤولين في وزارة ال�خ�ارج�ي�ة م�ن 
وظيفته بسبب تصريحاته حول اق�ال�ة وزي�ر 
ال��خ��ارج��ي��ة ري��ك��س ت��ي��ل��رس��ون ال��ت��ي ب��دت 
  .م��ت��ع��ارض��ة م��ع رواي��ة ال��ب��ي��ت االب��ي��ض

وص��رح وك��ي��ل وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��ق��ال 
وك��ال��ة الص��ح��اف��ة " س��ت��ي��ف غ��ول��دش��ت��اي��ن ل

ل�ق�د ك�ان ع�م�ل�ي ف�ي ال�وزارة ": " الفرنسية
اعظم شرف في حياتي، وانا ممتن لل�رئ�ي�س 
ول��وزي��ر ال��خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى ھ��ذه ال��ف��رص��ة، 

  ."واتطلع الى الحصول على فترة راحة

أع��ل��ن��ت ھ��ي�����ة اإل�اع��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
أن��ھ�ا ت�ل��ج�أ إل�ى األم��� )  س�ي. ب��ي. ب�ي( 

ال��م��ت��ح��دة ل��ح��م��اي��ة ���ح��اف��ي��ي��ھ��ا 
بعدما قالت إن اال��ط�ھ�اد  إيران، في

وال�م�ض�اي�ق��ات م�ن ج�ان��ب الس�ل�ط��ات 
  .٢٠١٧اإليرانية تزايدت حدتھما في 

ت�ون�ي "  س�ي. ب�ي. ب�ي" وقال مدير ع�ام 
سي خطوة . بي. تتخذ بي" ھول في بيان 

لم يسبق لھا مثيل باللجوء إلى األمم المتحدة ألن محاوالتنا إلقناع السلطات اإليران�ي�ة ب�إن�ھ�اء 
في الحقيقة، تفاق�م خ�الل الس�ن�وات ال�ت�س�ع ال�م�اض�ي�ة " ، مضيفاً " مضايقاتھا تم تجاھلھا تماما

  ."سي الفارسية وأسرھم.بي.العقاب الجماعي لصحفيي خدمة بي
إن صحافيين في لندن يعملون لحساب خدمتھا الفارسية، وھي ج�زء م�ن )  سي. بي. بي( وقالت 

خدمتھا الدولية، وأسرھم في إيران تم استھدافھم منذ تدشين المحطة التلفزيونية الفضائي�ة ف�ي 
٢٠٠٩. 
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اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ان 
باريس مستعدة لتوج�ي�ه ��رب�ات ��د أي 
موقع في سوري�ا يُس�ت�خ�د� لش�ن ھ�ج�م�ات 

 .كيماوية تفضي إلى مقتل مدنيين
وقبل قليل من مناقشة ملف سوريا في األم�م 
المتحدة، رأى ماكرون ان موسكو، الحل�ي�ف 
الوثي�ق ل�ح�ك�وم�ة ال�رئ�ي�س الس�وري بش�ار 
األسد، لم تبذل ما يكفي من الجھ�د ل�ل�س�م�اح 

بدخول إمدادات اإلغاثة إلى جيب الغوطة الشرقية الذي تُسيطر عليه المعارضة على مشارف 
 .دمشق

وعندما ُسئَِل في شأن الصراع السوري، خالل مؤتمر صحافي ف�ي ال�ھ�ن�د، اك�د م�اك�رون ان 
ع�ل�ى أن األس�ل�ح�ة "  أدل�ة ق�اط�ع�ة" فرنسا ستكون على استعداد للقي�ام بض�رب�ات إذا وج�دت 

 .الكيماوية استخدمت للقتل
في اليوم الذي نحصل فيه، وبالتنسيق مع شركائنا األميركيين، عل�ى أدل�ة : " واضاف ماكرون

فسوف نقوم بما ق�ام   -أي استخدام األسلحة الكيماوية للقتل   -قاطعة على تجاوز الخط األحمر 
 "به األميركيون أنفسھم قبل بضعة أشھر، سنُعد أنفسنا لشن ضربات موجھة

كشف الرئيس الروسي، ف�الدي�م�ي�ر ب�وت�ي�ن، 
 ٢٠١٤خالل عرض فيلم إنه أمر في ال�ع�ام 

بإسقاط طائ�رة رك�اب ت�رك�ي�ة ب�ع�د اب�الغ�ه 
بوجود قنبلة على متنھا، وتس�ت�ھ�دف اف�ت�ت�اح 

دورة األلعاب األولمبية الشتوي�ة ف�ي م�دي�ن�ة 
  .سوتشي الروسية

وقال بوتين للصحافي أندريه ك�ون�دراش�وف 
إنه تلقى إتصاالً من رجال األمن المسؤولين 
عن أولمبياد سوتشي في الس�اب�ع م�ن ش�ب�اط 

، أٌبلغ فيھا أن قائدي طائرة من طراز ٢٠١٤
تابعة لش�رك�ة ب�ي�غ�اس�وس  ٨٠٠-٧٣٧بوينغ 

إي��رالي��ن��ز ال��ت��رك��ي��ة ك��ان��ت ف��ي رح��ل��ة م��ن 
خ��ارك��ي��ف إل��ى اس��ط��ن��ب��ول أف��ادوا أن أح��د 
الركاب يحمل قنبلة وأن ال�ط�ائ�رة مض�ط�رة 

 .لتغيير مسارھا إلى سوتشي
أما الصحافي ك�ون�دراش�وف ف�ذك�ر ل�وك�ال�ة 

رك�اب  ١١٠رويترز، أن الطائرة كانت تقل 
أل�ف ش�خ�ص  ٤٠في حين ك�ان أك�ث�ر م�ن 

م��وج��ودي��ن ف��ي االس��ت��اد ل��م��ش��اھ��دة ح��ف��ل 
  .االفتتاح

وقال بوتين إنه سعى للحصول على نصيحة 
مسؤولي األمن وقيل له إن خط�ة ال�ط�وار� 
 .في مثل ھذا الموقف تقضى بإسقاط الطائرة

: ق��ل��ت ل��ھ��م" وأض��اف ال��رئ��ي��س ال��روس��ي 
، وق�ال إن�ه ب�ع�د " تصرفوا وفقاً لھذه الخط�ة

ف��ت��رة وج��ي��زة م��ن ذل��ك وص��ل إل��ى م��ك��ان 
األولمبياد برفقة مسؤولي اللجن�ة األول�م�ب�ي�ة 

 .الدولية
" وبعد اتخاذ القرار تبين لالجھ�زة األم�ن�ي�ة 

ً وأن ال��راك��ب ك��ان  ً ك��اذب��ا أن��ه ك��ان ب��الغ��ا
مخموراً وأن الطائرة ستواصل رحلتھ�ا إل�ى 

 .تركيا
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شخصا ح�ي�ن ت�ح�ط�م�ت ط�ائ�رة رك�اب  ٤٩قتل 
ش�خ�ص�ا ق�رب م�ط�ار  ٧١بن�الي�ة ك�ان�ت ت�ق�ل 

كاتماندو واشتعلت فيھا النيران في أسوأ كارث�ة 
 .ع�ق�ود ت�ق�ري�ب�ا ٣طيران تشھدھا النيب�ال ف�ي 

وافاد المتحدث باسم الش�رط�ة م�ان�وج ن�ي�وب�اي�ن 
 ٤٠ل�ق�د ق�ت�ل ": " وكال�ة الص�ح�اف�ة ال�ف�رنس�ي�ة" 

آخ��رون ف��ي  ٩ش��خ��ص��ا ف��ي ال��م��ك��ان وت��وف��ي 
شخص�ا  ٢٢، مضيفا ان " مستشفيين في كاتماندو

 .أصيبوا بجروح ويعالجون في المستشفى وبعضھم في حال حرجة
بنغايا وصيني وراكب من جزر المالديف، كما قال الناطق باسم  ٣٢نيباليا و ٣٣وبين الركاب 

 ."وك����ال����ة الص����ح����اف����ة ال����ف����رنس����ي����ة" ش����رك����ة ال����ط����ي����ران ق����م����ر االس����الم ل
واورد االعالم المحلي ان العديد من الركاب النيباليين طالب جامعيون عائ�دون ل�ب�الدھ�م ف�ي 

 .اجازة

°’×Ö<ğ̂Ï×ŞÚ<ğ̂ÛéÂ‡<Èßéfßéq<ê<
أقّر البرلمان الصيني تعديالً دستورياً تاريخياً، ي�ل���ي ت�ح�دي�د 

سنوات، ويمھد للرئ�ي�س ش�ي  ٥واليات الرئاسة باثنتين من 
 .جينبينغ تولي منصبه الى موعد غير محدد

والخالف�ة ال�م�ن�ظ�م�ة " الجماعية"ويقّوض التعديل نظام القيادة 
الذي أرساه الزعيم الصي�ن�ي الس�اب�ق دي�ن�غ ش�ي�او ب�ي�ن�غ ع�ام 

، لمنع عودة التجاوزات ال�دم�وي�ة ل�دي�ك�ت�ات�وري�ة م�دى ١٩٨٢
الفوضوية التي قادھا مؤسس " الثورة الثقافية"الحياة، تجّسدھا 

 .١٩٧٦و ١٩٦٦الصين الشعبية ماو تسي تونغ، بين عاَمي 
نائباً، في مقابل معارضة نائبين وام�ت�ن�اع ث�الث�ة ع�ن  ٢٩٥٨وحظي التعديل الدستوري بتأييد 

وأُخِرج الصحافيون من القاعة، عندما بدأ النواب ملء بطاق�ات ال�ت�ص�وي�ت، ل�ك�ن .  التصويت
وكان شي جينبينغ أول . ُسمح بعودتھم لمشاھدة األعضاء وھم يضعون البطاقات في الصناديق

من أدلى بصوته، فيما ضّجت القاعة بتصفيق حاد عند إعالن نتيجة التصويت، ما سيمّكن شي 
، لتطبيق رؤيته للصين المتجددة ١٩٢٣جينبينغ من ترؤس الدولة بعد انتھاء واليته الثانية عام 

بوصفھا قوة عالمية بحلول منتصف القرن، علماً انه يشّن حملة على الفساد طاولت اك�ث�ر م�ن 
 .مليون شخصية رسمية في الحزب الشيوعي الحاكم

ستضمن تحسي�ن " وقال رئيس اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني جانغ ديجيانغ ان التعديالت 
الدستور وتطويره لمواكبة العصر وتأمين ضمانة دستورية صلبة، من اجل تدعيم االشتراكي�ة 

 ".وتطويرھا بالخصائص الصينية في الحقبة الجديدة
واعتبر الحزب الشيوعي ان الخطوة تلحق الرئاسة بمنصبَي سكرتير ال�ح�زب وق�ائ�د ال�ق�وات 
المسلحة، وھما منصبان ال مدة محددة لشغلھما، علماً ان التعديالت تشمل ايضاً بنوداً اس�اس�ي�ة 

في الدستور، وتوسيع صالحيات الحزب ف�ي ادارة ش�ؤون ال�ب�الد، "  فكر شي جينبينغ" تُدرج 
 .اضافة الى وضع إطار قانوني إلدارة جديدة عليا لمكافحة الفساد

، فيما شدد زميله ل�ي ب�ي�ل�ي�ن ع�ل�ى أن "ارادة ملحة للشعب"وتحدث النائب جو تشيوتشن عن 
" قوي" ، الفتاً الى الحاجة الى زعيم " الصين ترّكز على ھدفھا النھائي وطريقة الوصول اليه" 

شي جينبي�ن�غ " واشار النائب دو يانلي الى ان ".  ضرب الفساد وفرض إصالحات"وقادر على 
ادار مشاريع مھمة، مثل االصالح االقتصادي ومكافحة الفساد، وھناك اجماع على تأييد منحه 

 ".مزيداً من الوقت الستكمال عمله
لكن نواباً تجنّبوا الرّد على اسئلة عن بقاء شي جينبينغ في منصبه إلى موعد غ�ي�ر م�ح�دد، اذ 

ال يمكنك أن تسألني ھ�ذا : " قالت نائب وھي تضحك بعصبية وتمتنع عن ذكر اسمھا للصحافي
 ".السؤال
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شھدت كاليفورنيا في غرب الواليات المتحدة امس اولى التظاھرات عشية 
أول زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى أكبر الواليات األميركية عدديا وأح�د 

 .أبرز المعاقل الديموقراطية في البلد
وتظاھر زھاء مئتي شخص في وسط سان دييغو للت�ن�دي�د ب�زي�ارة ال�رئ�ي�س 
وبسياسته المعادية للھ�ج�رة ف�ي ھ�ذه ال�م�دي�ن�ة ال�واق�ع�ة ع�ل�ى ال�ح�دود م�ع 

 .المكسيك
 .في المقابل، ينظم مؤيدون لترامب تج�م�ع�ا دع�م�ا ل�م�ش�روع ب�ن�اء ال�ج�دار

وتأتي زيارة ترامب في فترة تشھد توترا شديدا بين كاليفورنيا وإدارته التي 
  .للمھاجرين غير الشرعيين" مالذ آمن"قدمت شكوى األسبوع الماضي ضد الوالية لسياستھا القاضية بمنح 
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من المرجح ج�ّداً " قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنّه 
أن تكون موسكو وراء تسميم عميل مزدوج روس�ي س�اب�ق ع�ل�ى " 

من المرج�ح : " وأضافت أمام مجلس العموم".  األراضي البريطانية
جّداً أن تكون روسيا مسؤولة عن الھجوم على سيرغي وابنته يولي�ا 

غاز األعصاب الذي استخدم في ال�ھ�ج�وم " ، موضحةً أّن " سكيربال

 ".ھو من النوع الذي تطوره روسيا
لل�ك�ش�ف ل�م�ن�ظ�م�ة ) أمس(وأمھلت ماي موسكو حتى نھاية الثالثاء 

حظر األسلحة الكيماوية عن ت�ف�اص�ي�ل ت�ط�وي�رھ�ا ل�ب�رن�ام�� غ�از 
 .األعصاب نوفيتشوك

في المقابل، رفضت موسكو تصريحات ماي، وقالت المتحدثة باسم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات نق�ل�ت�ھ�ا وك�االت 

تصريح " ، مضيفةً إّن " ھذه مھزلة في البرلمان البريطاني: " األنباء
 ".ماي ھو جزء من معلومات وحملة سياسية تقوم على اإلستفزاز

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنھا استدعت السفير البريطان�ي 
لديھا وسط تصاعد حدة الخالف الدبلوماسي بين البلدين على خلفي�ة 

 .تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسي�ة م�اري�ا زاخ�اروف�ا، 
أنه تم استدعاء الس�ف�ي�ر ل�وري ب�ريس�ت�او دون إع�ط�اء م�زي�د م�ن 

 .التفاصيل
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قال وزير ال�خ�ارج�ي�ة ال�ف�رنس�ي ج�ان 

لودريان أمس، إن مخاوف تركي�ا  إيف
بشأن أمن ح�دودھ�ا ال "  المشروعة" 

العملية الجارية "  على االطالق" تبرر 
  .في منطقة عفرين السورية

واض��اف ام��ام ال��ج��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
اذا كان القلق حي�ال ال�ح�دود " الفرنسية 

فإّن ھ�ذا ال (...)  شرعيا بالنسبة لتركيا 
ي�ب�رر ع�ل��ى االط�الق ت��وغ�ل ال�ق��وات 

 ."التركية في عمق منطقة عفرين
ھذا ال ي�ب�رر : " وتابع الوزير الفرنسي

بأي حال عمليات عسكرية تعرض م�دن�ي�ي�ن 
 ."حرج"واصفا الوضع بانه " للخطر

وحاصر ال�ج�ي�� ال�ت�رك�ي ال�ث�الث�اء م�دي�ن�ة 
عفرين مدعوما بمجموعات مسلحة س�وري�ة 
حليفة وذلك ب�غ�رض ط�رد وح�دات ح�م�اي�ة 
الشعب الك�ردي�ة ال�م�دع�وم�ة م�ن واش�ن�ط�ن 

 ."ارھابية"والتي تعتبرھا انقرة 

وكانت قوات سوري�ا ال�دي�م�وق�راط�ي�ة وھ�ي 
تحالف مسلحين عرب واك�راد م�دع�وم م�ن 
التح�ال�ف ال�دول�ي ض�د ال�ج�ھ�ادي�ي�ن ب�ق�ي�ادة 
واشنطن، استعادت من المسلحين الجھاديي�ن 
قسما من االراضي التي سيطروا عليھ�ا ف�ي 
سوريا وبينھا بالخصوص م�ع�ق�ل�ھ�م الس�اب�ق 

 .مدينة الرقة

ان " واك����د ال����وزي����ر ال����ف����رنس����ي 
ھ�ي الس�ب�ب االول  " داع���"  م�ك�اف�ح�ة

ان�ھ�ا .  النخراطنا العسكري ف�ي الش�رق
اولية ام�ن ق�وم�ي ون�خ�ش�ى ان ي�ؤدي 

الى اضعاف )  في عفرين( تحرك تركيا 
الضغط على االدوات المتبقي�ة ل�داع�� 

 ."في سوريا
وكانت وزارة الدفاع االميرك�ي�ة اق�رت 
ف��ي ب��داي��ة آذار ان م��غ��ادرة قس��م م��ن 
مقاتلي ق�وات س�وري�ا ال�دي�م�وق�راط�ي�ة 

ت��وق��ف " ب��ات��ج��اه ع��ف��ري��ن، ادى ال��ى 
 .في الحرب على التنظيم الجھادي" عمالني

ل�دي�ن�ا ع�الق�ة : " واضاف الوزي�ر ال�ف�رنس�ي
قديمة جدا مع االكراد ونحن نعنرف ب�ال�دور 

 ."االساسي الذي قاموا به في استعادة الرقة
ويثير تقدم المليشيات المدعوم�ة م�ن ت�رك�ي�ا 
في منطقة ع�ف�ري�ن الس�وري�ة م�خ�اوف م�ن 

  .حدوث ماساة انسانية جديدة
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تختلف الط�رق ف�ي الص�ي�ام 
بين ��خ�� و�خ�ر، ��ن�اك 

او  ١٢م�ن يص��وم ل��غ�اي��ة الس��اع�ة 
يمتنع عن اللحوم والدجاج والبياض 

لكن ما ��ي ال�ن�ص�ائ�� .  او الحلويات
الغذائية لمرض�ى ال�ك�ولس�ت�رو� ف�ي 

   فترة الصوم؟
ما ھو الك�ولس�ت�رول؟ ھ�ي ت�رس�ب�ات 
دھنية تتكون داخل ج�دران األوع�ي�ة 

لذا يرتكز ن�ظ�ام�ه ال�غ�ذائ�ي .  الدموية
على تخفيف ال�دھ�ون وال�دس�م ف�ي األط�ع�م�ة 
كاللحوم الحمراء واألجب�ان واألل�ب�ان ك�ام�ل�ة 

 ...الدسم
نجد أن األشخاص الذين يمتنعون عن ت�ن�اول 
اللحوم والبياض يلجأون ال�ى ف�ئ�ة ال�خ�ض�ار 
والحبوب وبالتالي اإلكثار من زيت ال�زي�ت�ون 
والن�ب�ات�ي م�ن خ�الل األط�ع�م�ة ال�م�ط�ب�وخ�ة 

ح�م�ص،   -ل�وب�ي�اء  -فاصولياء مت�ب�ل�ة( بالزيت 
لكن ھنا علينا االنتباه ألن ح�اج�ت�ن�ا ...)  سلطة

م�الع�ق  ٨و ٥اليومية يجب ان تراوح ب�ي�ن 
   .صغيرة

إضافة الى كمية الزيت المستھلك�ة، يس�ت�ب�دل 

ً البروتي�ن�ات ب�ح�ل�وي�ات  األشخاص الشعوريا
خ��اص��ة ب��الص��وم ك��ال��دب��س وال��ط��ح��ي��ن��ة 

تعتبر ھذه األطعمة مفيدة لل�ج�س�م ...  والحالوة
لكن عند اإلكثار منھا تؤثر سلباً في صح�ت�ھ�م 
بسبب الزيوت والدھون غير المش�ب�ع�ة ال�ت�ي 

 .نستھلكھا بكثرة
لذلك سنقدم ل�م�رض�ى ال�ك�ولس�ت�رول ن�ظ�ام�اً 

 .غذائياً صحياً ومناسباً لھم وفق صيامھم
 : ١٢الفئة التي تصوم لغاية الـ *

 جبنة قليلة الدسم مع خبز :الوجبة الصباحية
ً او  :الغداء يجب ان ت�ك�ون ال�ط�ع�ام مس�ل�وق�ا

 . مشوياً او على البخار

 فاكھة :السناك
 وجبة خفيفة كالصباح :العشاء

  :الفئة التي تصوم عن الحلويات *
ان االمتناع عن الحلويات يساعد ف�ي 

 تخفيض الكولسترول
الفئة ال�ت�ي تص�وم ع�ن ال�ب�ي�اض  *

   : واللحوم
ع�ل�ي�ھ��م االن�ت��ب�اه إل�ى ك�م�ي��ة ال�زي��ت 
المستھلكة وان تكون م�ع�ت�دل�ة خ�الل 

 .النھار
 زعتر وزيت :الوجبة الصباحية

الحرص على عدم اإلكثار م�ن  :وجبة الغداء
الزيت في األطعمة المطبوخة او االكثار م�ن 

 كبة اللقطين المقلية والفالفل
 صفوف الدبس -عسل -مربى :السناك
زعتر وزيت لكن ھناك بإمك�ان�ن�ا ان  :العشاء

نستب�دل ال�زي�ت ب�رب ال�ب�ن�دورة م�ع ب�ع�ض 
 .الخضار

مما ال ش�ك ف�ي�ه ان االم�ت�ن�اع ع�ن ال�ل�ح�وم 
ي��خ��ف��ض نس��ب��ة ال��ك��ولس��ت��رول، ل��ك��ن ع��ل��ى 
المريض عدم استھالك ال�زي�وت واألط�ع�م�ة 
ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��دھ��ون ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى نس��ب��ة 

 .الكولسترول جيدة
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تحم�ل ال�ك�ل�ي�ة ا�ص�ط�ن�اع�ي�ة 
المحمولة األمل إلى أك��ر م�ن 
مليون إنسان يموتون س�ن�ويً�ا بس�ب�ب 
العجز الكلوي، بحسب مص�ادر م�ع�ھ�د 

 .الكلية األميركي
ال�واق�ع أن ف�ك�ت�ور  :إيالف من ب�رل�ي�ن

غورا، المبتكر األميركي، كان أول من 
ط��رح ك��ل��ي��ة اص��ط��ن��اع��ي��ة م��ح��م��ول��ة 
ل�ألط�ف��ال، ل�ك��ن ال�ف��ي�زي�ائ��ي ال�م��ب�ت�ك��ر 
األلماني راينر غولداو ابتكر اآلن كلي�ة 

وواض�ح .  اصطناعية محمولة للبالغ�ي�ن
أن حجم الط�ف�ل، وك�م�ي�ة ال�دم ف�ي ع�روق�ه، 
تختلف عنھا عند الب�ال�غ�ي�ن، ل�ذا ك�ان ج�ھ�از 

 .غورا صالًحا لألطفال فحسب
اخترع غورا جھاز كلية اصط�ن�اع�ي�ة ت�ل�ب�س 
على الحوض كالحزام، وتت�ول�ى ت�ن�ق�ي�ة ال�دم 

وأجرى تجاربه قب�ل ث�الث .  ساعة ٢٤طوال 
م��ت��ط��وع��ي��ن، ث��م أوق��ف  ١٠س��ن��وات ع��ل��ى 

ع�ل�ى أم�ل "  تقني�ة" التجارب بسبب مشكالت 
 .تطوير الجھاز الحقًا

ألف إنس�ان ف�ي أل�م�ان�ي�ا ب�ح�اج�ة  ٨٠٠ھناك 
دائمة إلى عملية غسيل دم، بسبب فشل الكلية 

وي�ن�ت�ظ�ر اآلالف م�ن�ھ�م .  في أداء وظ�ي�ف�ت�ھ�ا
الحصول على كلية متب�رع، ب�ھ�دف زرع�ھ�ا 
. في جسمه، إال أن ذل�ك ال ي�ج�ري بس�ھ�ول�ة

على كل واحد منھم أن يزور عيادة ال�ط�ب�ي�ب 
أو المستشفى، كي يخضع ل�ع�م�ل�ي�ة ال�غ�س�ي�ل 
ب��ال��ك��ل��ي��ة االص��ط��ن��اع��ي��ة ث��الث م��رات ف��ي 
 .األسبوع، ولمدة خمس ساعات في كل مرة

 :محمولة بماء أقل
المشكلة األخرى ھي أن غسيل الك�ل�ي�ة ل�ي�س 

رخيًصا، وخصوًصا بالنسبة إلى البلدان التي 
ال يوجد فيھا تأمي�ن ص�ح�ي إل�زام�ي ت�ؤّم�ن�ه 

وترت�ف�ع ك�ل�ف�ة غس�ي�ل ال�دم ب�ال�ك�ل�ي�ة .  الدولة
االصطناعية في بعض مستشفيات ألمانيا إلى 

 .ألف يورو سنويًا ٤٠
عمل غولداو، من معھد فراونھ�وف�ر ل�ل�ع�الج 
الخلوي وأنظمة التعقيم، مع ع�ل�م�اء ج�ام�ع�ة 
روستوك، على ت�ط�وي�ر ال�ك�ل�ي�ة ال�م�ح�م�ول�ة 

يقولون إنھا تعمل بشك�ل أس�ھ�ل م�ن . الجديدة
الكلى االصطناعية التقليدية، والمھ�م أن�ھ�ا ال 
تستخدم الكثير من ال�م�اء، وتص�ب�ح م�الئ�م�ة 
للمرضى في الم�ن�اط�ق ال�ف�ق�ي�رة م�ن ال�ع�ال�م 

 .الثالث، التي تعاني شًحا في الماء
تستخدم الكلية االصطناعية في المست�ش�ف�ي�ات 

لترات من الماء، وھي  ٢١٠لتًرا و ١٧٠بين 
تصفي الدم من السم�وم ال�ت�ي ت�راك�م�ت ف�ي�ه 

أم�ا ك�ل�ي�ة .  بسبب توقف ال�ك�ل�ي�ة ع�ن ال�ع�م�ل
غولداو االصطناعية فتستخدم أقل من نص�ف 

 .لتر من الماء
واستخدم الفيزيائي األلماني ف�ل�ت�ًرا ل�ل�دم ف�ي 

الكلية االصطناعي�ة ال�ج�دي�دة يس�ت�خ�دم 
وھو م�اء ق�ل�ي�ل ي�م�ت�ص .  الماء المجمد

نوًعا من السموم البيولوجي�ة  ١٣٠نحو 
من ال�دم، وي�م�ك�ن ب�ع�د ذل�ك ت�ج�م�ي�ده 

وھذا ھو سر ك�م�ي�ة . واستخدامه مجدًدا
 .الماء الضئيلة التي يستخدمھا

تتألف الكلية االصطناعية المحمولة من 
ق��اع��دي يش��ت��غ��ل "  م��ح��رك: " ج��زأي��ن

بالطاقة الشمسية أو باليد، وي�ع�م�ل ف�ي 
ال��وق��ت ن��ف��س��ه ع��ل��ى ت��ج��م��ي��د ال��م��اء، 

ت��ح��ت��وي ع��ل��ى الس��ائ��ل "  ص��دري��ة" و
المخلوط بالماء المستخدم في عملي�ة تص�ف�ي�ة 

 .الدم
ع���ل���ى ھ���ذا األس���اس، ك���ل���ي���ة روس���ت���وك 

إلى حد ما، وال ي�خ�ش�ى "  خفية" االصطناعية 
حاملھا من المسائالت المح�رج�ة، خص�وًص�ا 

ت��ح��ت��وى .  أن الص��دري��ة ت��ل��ت��ص��ق ب��ال��ج��س��م
الصدرية على جي�وب ع�دة تض�م ال�م�اء، أو 
سائل التنقية، الذي يستخدم عادة في تخل�ي�ص 

 .الدم من السموم
يدور الدم في أن�اب�ي�ب، وي�خ�ت�ل�ط م�ع س�ائ�ل 
التقنية، ثم يتولى فلتر خاص فصل الماء ع�ن 

ويؤك�د غ�ول�داو أن .  الشوائب التي علقت فيه
في ال�م�ئ�ة م�ن الس�ائ�ل  ٩٠الماء النقي يشكل 

 .المترشح الذي يعود إلى جيوب الصدرية
ينوي غولداو عرض جھاز الكلية الم�ح�م�ول�ة 
الجديد في مؤتمر خاص حول غس�ل ال�ك�ل�ي�ة 

وي�ع�ّول ال�م�ب�ت�ك�ر .  سيجري في مايو الم�ق�ب�ل
على ھذا المؤتمر لجذب انتباه شركات إن�ت�اج 
األجھزة الطبية، وي�أم�ل أن ي�ط�ور ال�ج�ھ�از 

 .أكثر حتى ھذا المؤتمر
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  من الطبيعي أن يقوم مس�ت�خ�دم�و
المرحاض بالشد أو الضغط ع�ل�ى 

ب��ع��د ا�ن��ت��ھ��اء م��ن قض��اء "  الس��ي��ف��ون" 
حاجاتھم، ل�ك�ن م�ا ي�غ�ف�ل�ه ك���ي�رون ��و 
إغالق غطاء المرحاض قبل الضغط ع�ل�ى 
 دافع المياه، فماذا يحدث في تلك الحالة؟

وال�غ�ط�اء "  الس�ي�ف�ون" عند الضغط ع�ل�ى 
مفتوح، تُخلط المياه التي ت�زي�ل ال�ن�ف�اي�ات 
م��ن ال��م��رح��اض م��ع ج��زي��ئ��ات م��ن ت��ل��ك 

النفايات وتنتشر البكتيريا الموجودة بھا في الھواء، ويمكن لبعض م�ن ھ�ذه ال�ج�راث�ي�م أن 
 .تؤدي إلى اإلصابة بأعراض اإلسھال والقيء

وأجرى علماء بجامعة ليدز، تجربة سابقًا واختبروا بھا الھواء الموجود فوق الم�رح�اض، 
التي تسبب اإلصابة بالبكت�ي�ري�ا الض�ارة وال�ق�يء، "  C.difficile" ووجدوا أن الجرثومة 

سم فوق مقعد المرحاض م�ع ك�ل ض�غ�ط�ة  ٢٥يمكن أن تنتشر وتصل إلى أعلى بحوالي 
 .على السيفون

واكتشف العلماء أن ت�ل�ك ال�ج�راث�ي�م تص�ل إل�ى س�ط�ح ال�م�رح�اض وج�وان�ب�ه واألرض 
والحوض، حتى في حالة عدم استخدام المرحاض، ما يعني أن المرحاض غير المست�خ�دم 

 .يمكن أيًضا أن ينشر البكتيريا
، يقول فيليب تيرنو وھ�و ع�ال�م م�ي�ك�روب�ي�ول�وج�ي ف�ي businessinsider"ووفقًا لموقع 

جامعة نيويورك، إن البكتيريا، مثل السالمونيال، والشغ�ي�ال، وال�ف�ي�روس�ات م�ث�ل ال�ت�ھ�اب 
 .الكبد، يمكن أن ينتقلوا إلى الشخص في حالة دخول جسيمات البراز في الفم

ما الحل؟ يعد أفضل حل لتجنب انتشار تلك البكتيريا ھو االھتمام بغلق ال�غ�ط�اء، ووج�دت 
م�رات م�ن ع�دم  ١٠األبحاث أن غلق غطاء المرحاض قلل من انتشار البكتي�ري�ا ب�ن�ح�و 

 .غلقھا

 

مشكلة الضعف الجنسي من أصع�ب 
المشكالت المرضية ال�ت�ي ي�ت�ع�رض 
لھا الرجل وذلك لشعوره بالضع�ف وال�ع�ج�ز 

 .أمام زوجته
ھناك العديد من العوامل التي تسبب الضع�ف 
والعجز الجنسي عند الرجال م�ن أب�رز ت�ل�ك 
العوامل ھ�ي ال�ح�ال�ة ال�م�زاج�ي�ة الس�ي�ئ�ة أو 

ب�اإلض�اف�ة .  االضطرابات والضغوط النفسي�ة
للق�ل�ق واإلرھ�اق وال�ت�وت�ر ال�ذي يش�ع�ر ب�ه 

اإلدم�ان ل�ل�م�واد ال�م�خ�درة وب�ع�ض .  الرج�ل
الكحوليات أو اإلصابته باألمراض ال�م�زم�ن�ة 

 .الشديدة قد تؤدي إلى الضعف الجنسي
ي��وج��د ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��الج��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
باألعشاب لحل ھذه المشك�ل�ة ع�ن�د ال�رج�ال، 

 :إليكم بعضھا
 التمر -١

التمر من أھم العالجات الطبيعية التي تقضي 
على مشكلة العجز الجنسي، ي�ق�وم ب�ت�ح�س�ي�ن 
الدورة الدم�وي�ة وب�ت�دف�ق ال�دم إل�ى ال�ع�ض�و 
الذك�ري الح�ت�واء ال�ت�م�ر ع�ل�ى ال�ع�دي�د م�ن 

ي�ح�ت�وي .  a ،b ،.dفيتامين : الفيتامينات منھا

على العناصر الطبيعية التي تتحد مع بعضھا 
. وتقوم بمن�ح ال�رج�ل ب�ط�اق�ة وق�درة ك�ب�ي�رة

ً ف�ي ت�ع�زي�ز وت�ح�س�ي�ن ال�ق�درة  تساھم أيض�ا
الجنسية عنده ومن أھم ت�ل�ك ال�ع�ن�اص�ر ھ�ي 

وي�ح�ت�وي .  الحديد والفس�ف�ور وال�م�اغ�ن�س�ي�وم
التمر على مادة الفسفور التي تساعد ال�ج�ھ�از 
ال��ت��ن��اس��ل��ي ع��ن��د ال��رج��ل ع��ل��ى ال��ع��الج م��ن 
الضع�ف ال�ج�ن�س�ي ك�م�ا ي�وج�د ف�ي�ه ب�ع�ض 
األح��م��اض األم��ي��ن��ي��ة ال��ھ��ام��ة ال��ت��ي ت��غ��ذي 

ي�ع�م�ل .  الحيوانات المنوي�ة وت�م�ن�ع تش�وھ�ھ�ا
كذلك على تھدئة أعصاب الرجل مثل حمض 

 .األرجين
 العسل -٢

العسل يعالج الضعف والعجز الج�ن�س�ي ع�ن�د 
ي���خ���ف���ف م���ن ح���دة الش���ع���ور .  ال���رج���ال

باالضطرابات الن�ف�س�ي�ة وي�ق�ل�ل م�ن ال�ت�وت�ر 
يقوم بتحسين الحالة ال�م�زاج�ي�ة ع�ن�د .  والقلق

الرجل كما يعمل على تنشيط الدورة الدم�وي�ة 
ويساعد في تدفق الدم للجھاز التن�اس�ل�ي ع�ن�د 

ويحت�وي ع�ل�ى ال�ك�ث�ي�ر م�ن ال�م�واد .  الرجل
والعناصر الطبيعية التي تعم�ل ع�ل�ى ت�غ�ذي�ة 
األعصاب عند ال�رج�ل وتس�اع�د ف�ي ت�وس�ع 

عن�د ت�ن�اول .  األوعية الدموية الموجودة عنده
العسل الصافي فإنه يقوم بت�ن�ظ�ي�م مس�ت�وي�ات 

ع��الج .  ال��ھ��رم��ون��ات ال��ج��ن��س��ي��ة ف��ي ال��ج��س��م
الضعف ال�ج�ن�س�ي ب�ال�ع�س�ل م�ن ال�ع�الج�ات 
اآلمنة والمضمونة وال�ت�ي ل�ھ�ا ت�أث�ي�ر ف�ع�ال 

 .وقوي في عالج تلك المشكلة
 الزنجبيل -٣

الزنجب�ي�ل م�ن أفض�ل األعش�اب ال�م�ع�ال�ج�ة 

ل�ه ق�درة ھ�ائ�ل�ة ف�ي ت�ق�وي�ة .  للعجز الجنس�ي
القدرة الجنسية عن�د ال�رج�ل ألن ال�زن�ج�ب�ي�ل 

التي تزيد من ت�دف�ق  Gingerolsغني بمادة 
الدم إلى العضو الذكري وتحسن من ت�ن�ش�ي�ط 
 . الدورة الدموية إلى الجھاز التناسلي للرجل

الزنجبيل من أقوى المنشطات الجنسي�ة ال�ت�ي 
 .تزيد من الرغبة والشھوة الجنسية

 البصل األخضر -٤
البصل األخضر من الخضروات ال�ط�ب�ي�ع�ي�ة 
التي تزيد من النشاط ال�ج�ن�س�ي وتس�اھ�م ف�ي 

ت�ن�اول�ه .  تعزيز القدرة الجنسية ع�ن�د ال�رج�ال
باستمرار سوف يساعد على ت�ن�ش�ي�ط ال�دورة 
. الدموية وتدف�ق ال�دم إل�ى ال�ع�ض�و ال�ذك�ري

ي�ن�ص�ح .  يساعد في تمدي�د األوع�ي�ة ال�دم�وي�ة
أطباء الطب البديل بتناول ال�ب�ص�ل األخض�ر 
كعالج الضعف والعجز الجنسي ويخفف م�ن 

يمنح الرجل القدرة الف�ائ�ق�ة .  القصور الجنسي
 .في ارتفاع الشھوة والرغبة الجنسية

 اليقطين -٥
ب��ذور ال��ي��ق��ط��ي��ن أو ب��ذور ال��ق��رع م��ن أھ��م 
العالجات الطبيعية ال�ت�ي ت�غ�ذي ال�ح�ي�وان�ات 
المنوية و األعصاب ال�م�س�ؤول�ة ع�ن اف�راز 
ال��ھ��رم��ون��ات ال��ج��ن��س��ي��ة و م��ن��ھ��ا ھ��رم��ون 

ت�ح�ت�وي ع�ل�ى ال�م�زي�د م�ن .  التستوست�ي�رون
عنصر الزنك الذي يعتبر من أبرز ال�ع�وام�ل 

ينص�ح .  المساعدة في عالج الضعف الجنسي
بتناول بذور اليقطين قب�ل م�م�ارس�ة ال�ع�الق�ة 

ت�ت�م�ت�ع ال�ب�ذور .  الجنسية الحميم�ي�ة م�ب�اش�رة
يمكن تن�اول�ه ع�ن ط�ري�ق .  بطعم لذيذ وشھي
  .حقن اليقطين يوميًا
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قام األطباء في مستشفى م�وم�ب�اي 
في الھند باستئ�ص�ا� ورم دم�اغ�ي 

 ٣١ك�ي�ل�وغ�رام ل�م�ري�� ي�ب�ل��  ١.٨يَزن 
 .عاماً 

س��اع��ات  ٧إس��ت��غ��رق��ت ال��ج��راح��ة ح��وال��ى 
وح�دة دم، م�ا  ١١واحتاج ال�م�ري�ض ال�ى 

يعني أّن ھذا الورم ھو أكبر ورم دماغي في 
 .العام

ك�ان�ت .  الورم كان كبيراً الى ح�ّد أّن ال�م�ري�ض ظ�ھ�ر وك�أّن ل�ه رأس�ي�ن" وأكد األطباء أّن 
جزء صغير من الورم نَما داخ�ل ال�ج�م�ج�م�ة م�ا أن�ق�ذ ح�ي�اة .  الجراحة صعبة ومعقّدة للغاية

 .لكّن الضغط على الدماغ أدى الى فقدان الُمصاب لبصره. المريض
 .وبرأي األطباء كان يمكن لھذا الضغط اإلضافي أن يؤدي الى شلل كامل وأضرار عصبية

واعتبر االطباء انه إنجاز طبي، فنحن نتحدث عن أخطر وأكبر ورم في الع�ال�م، وال�ذي ت�ّم 
 .استئصاله بنجاح والحفاظ على حياة المريض

 ً ويكس�ر ھ�ذا .  وأّكد المستشفى أّن المريض استعاد عافيته وھو يمشي ويتناول طعامه طبيعيا
 ١.٤ف�ي رأس م�ري�ض ب�وزن ب�ل��  ٢٠٠٢الورم الرقم القياسي العالمي الذي سّج�ل ع�ام 

 .كيلوغرام
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أن��ِ� ت��ب��ح�����ي��ن دائ��م��اً ع��ن 
األطعمة التي تساعدك على 
الحفاظ على صحتك الجسدية وتعي�د 

من �ن�ا ض�رورة .  النضارة لبشرتك
 .اختيار الغذاء المناسب ليومياتك

ل��ذل��ك، إل��ي��ك أب��رز ف��وائ��د ال��ت��ي��ن 
 .المجفف

 Eالتين المجفف غني بالفيتامين   -١
 .والذي ھو مسؤول عن تجديد خاليا البشرة والحفاظ على صحتھا ونضارتھا

التين المجفف يحتوي ع�ل�ى مض�ادات االكس�دة ال�ت�ي تس�اع�د ع�ل�ى م�ح�ارب�ة ال�خ�الي�ا   -٢
 .السرطانية في الجسم وكذلك، محاربة عالمات الشيخوخة على البشرة

التين المجفف يحتوي ع�ل�ى مض�ادات االكس�دة ال�ت�ي تس�اع�د ع�ل�ى م�ح�ارب�ة ال�خ�الي�ا   -٢
 .السرطانية في الجسم وكذلك، محاربة عالمات الشيخوخة على البشرة

يساعد تناول التين المجفف على الريق على خفض ضغط الدم وتنظيمه ك�ون�ه ي�ح�ت�وي   -٣
 .على البوتاسيوم وبالتالي يحمي من االصابة بامراض القلب

كذلك، فان تناول التين المجفف على الريق يساعد على ان�ق�اص ال�وزن ك�ون�ه ي�م�ن�ح�ك   -٤
 .سعوراً بالشبع بسبب احتوائه على االلياف وبالتالي يساعد على إذابة الدھون من الجسم

فھو يحمي م�ن مش�ك�ل�ة .  التين المجفف على الريق له تأثيره أيضاً على الشعر ونضارته -٥
كما ويساھم في ت�غ�ذي�ة بص�ي�الت .  الجفاف التي تؤدي الى ظھور القشرة والتقصف والحكة

 .الشعر وفروة الرأس

 

Œçè…^Æ<^è^Ú<

 



AL-AKHBAR Mercredi 31 Mars 2010  
١٧ 

<ð^Ãe…ù]<OM<<…]ƒa<NLML<

 

AL-AKHBAR Mercredi 14  March 2018  ١٧ 

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

<ð^Ãe…ù]MP<<<<…]ƒaNLMT <

 www.alakhbar.ca: تابعونا على 

 :المقادير* 
ملعقة ونصف زيت زي�ت�ون، ح�ب�ة بص�ل م�ق�ط�ع، ع�ود 

مل�ل م�رق  ٦٠٠ملعقة صغيرة كمون،  ٢كرفس مفروم، 
غ بندورة م�ق�ط�ع�ة، ف�ص ث�وم م�ھ�روس،  ٣٠٠خضار، 

غ فول مسلوق، بش�ر نص�ف  ١٠٠علبة حمص مسلوق، 
م�ل�ع�ق�ة ك�ب�ي�رة  ٢ليمونة حامضة، ملعقتا عصير ليمون، 

 . كزبرة خضراء، ملعقة كبيرة يقدونس، رشة فلف�ل أس�ود
 :طريقة التحضير* 

سخني الزيت في قدر كبي�ر ع�ل�ى ن�ار ھ�ادئ�ة وأض�ي�ف�ي 
دق�ائ�ق ح�ت�ى تص�ب�ح  ١٠البصل والكرفس وقلب�ي ل�م�دة 

المكونات طرية ثم أضيفي الكمون واط�ھ�ي ل�م�دة دق�ي�ق�ة 
أضيفي ال�م�رق، وال�ب�ن�دورة وال�ث�وم وال�ح�م�ص .  إضافية
دقائ�ق  ٨أتركي الشوربة على النار الھادئة، لمدة .  والفلفل

. دق�ي�ق�ة ٢وأضيفي الفول وعصير الليمون واطھ�ي م�دة 
 .رشي برش الليمون والبقدونس والكزبرة
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 :المقادير* 
دقيق األبيض، ملعقة كبيرة خميرة مذوبة بالماء .  ع ٥٠٠

 ٢الفاتر، نصف ملعقة صغيرة ملح، نص�ف ك�وب م�اء، 
م�ل�ع�ق�ة  مل م�اء، ٥٠٠سكر، . غ ٥٠٠كوب زيت نباتي، 

 .كبيرة عصير ليمون حامض
 :طريقة التحضير* 

ضعي السكر في قدر مع الماء على ن�ار :  لتحضير القطر
ھادئة، واتركيھما حتى يكثف الم�زي��، أض�ي�ف�ي عص�ي�ر 

 .الليمون الحامض وارفعي القطر عن النار
انخلي الدقيق في وعاء وأضيفي إل�ي�ه ال�م�ل�ح وال�خ�م�ي�رة 
والماء، ثم اعجني الخليط حتى الحصول على عجينة لينة 

اتركي العجينة في الوعاء وغ�طّ�ي�ھ�ا ب�ق�ط�ع�ة .  ومتجانسة
س�ّخ�ن�ي ال�زي�ت ف�ي .  ساعات حتى تخ�ت�م�ر ٣قماش لمدة 

اسكبي العجين ف�ي .  إملئي كيس الحلويات بالعجين.  مقالة
الزيت الساخن على شكل دوائر متداخلة واتركي�ھ�ا ح�ت�ى 
. تحمر ثم ارفعيھا من الزيت وغّمسيھا في الق�ط�ر ال�ب�ارد

 .كّرري العملية حتى االنتھاء من كمية العجين
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يخونك زمالؤك في العمل ويسببون لك مشكلة كب�ي�رة م�ع 
تستعيد وھجك العاطفي الذي خفت م�ع األي�ام .  رب العمل

  .بسبب انشغالك الدائم

 الثور
 ايار ٢٠ -نيسان  ٢١

 الحمل
 نيسان  ٢٠ -آذار  ٢١

 الجوزاء
 حزيران  ٢٠ -ايار  ٢١

تشعر بارتياح كبير وسعادة بالغة بعد ال�ج�ھ�ود ال�م�ض�ن�ي�ة 
عليك أن توّضح ب�ع�ض ال�ن�ق�اط ال�ع�ال�ق�ة م�ع .  التي بذلتھا

  .الشريك وإال فإنك تبقى رھن الشكوك

  السرطان
 تموز  ٢٠ -حزيران  ٢١

الثقة مطلوبة في المرحلة ال�م�ق�ب�ل�ة وھ�ي س�ت�ف�ت�ح أم�ام�ك 
اس�ت�ع�دادك ل�ل�دف�اع ع�ن الش�ري�ك ح�ت�ى .  مجاالت متع�ددة

  .النھاية يعزز موقعك عنده

 األسد
 آب   ٢١ -تموز  ٢١

 العذراء
 أيلول    ٢٢ -آب  ٢٢

ال تحكم على األمور قبل التأكد من صّحت�ھ�ا وت�ع�ام�ل م�ع 
ال تتھور في الحكم على الشريك ألنك قد .  الضغوط بھدوء

  .تجده بريئاً بعد فوات األوان

 الميزان
     ١ت ٢٢ -أيلول  ٢٣

ال تظھر تأففك من تصرفات بع�ض ال�زم�الء ف�أن�ت ق�ادر 
تعامل مع الشريك بق�ل�ب م�ف�ت�وح .  على المواجھة والنجاح

  .فھو متفھم أكثر مما تتوقع

ال تقحم نفسك في شؤون اآلخرين فذلك سيسبب لك بع�ض 
كن مستعداً لما سيط�رح�ه الش�ري�ك .  الخالفات مع الزمالء

 .فھو قد يفاجئك بمبادراته

ال تنصت لبعض األقاويل فھي ناتجة عن الغيرة وال�ح�س�د 
أمامك فرصة مھمة ل�ت�ج�دي�د أوض�اع�ك .  لما حققته مؤخراً 

  .العاطفية التي ساءت في المدة األخيرة

 الدلو
 شباط  ١٨ - ٢ك ٢٠

كن حازما وال تتردد في أخذ القرارات المناسبة حتى ولو  
سوف تكتشف أمراً يقلب . كانت قاسية بحق بعض الزمالء

 .كل ما تعرفه عن الشريك

 الحوت
 آذار  ٢٠ -شباط  ١٩

 العقرب
  ٢ت ٢٢ - ١ت ٢٣

 القوس
  ١ك ٢٠ - ٢ت ٢٣

ثق بنفسك أكثر فما حققت�ه ع�ل�ى الص�ع�ي�د ال�م�ھ�ن�ي ك�اٍف 
خطوات إيجابية متسارعة تطرق  .لجعلك تشعر باالعتزاز
  .باب العالقة بالشريك

أجواء العمل مشجعة وتتيح لك إنجاز األعمال ال�م�ط�ل�وب�ة 
كن مرناُ مع الشريك لتشھد العالقة تحس�ن�ات .  منك بجدارة

  .كبيرة تكون في مصلحتكما

أنت ناجح في عم�ل�ك ف�ال ت�ت�راج�ع ع�ن ال�خ�ط�وات ال�ت�ي 
ال تنظر إلى الماضي وم�ا ب�ه .  اتخذتھا في الفترة الماضية

  .من أخطاء ألنھا تحّد من قدرتك

Åçf‰ù]<]„â<Ô¿u<

 الجدي
  ٢ك ١٩ - ١ك ٢١

ïçjŠÚ<VØã‰<

ً ل�م�رح�ل�ة ج�دي�دة وت�ك�ون   تتبادل زيارات عم�ل ت�أس�ي�س�ا
ك�ل�م�ا س�م�ح�ت ل��خ�ري�ن ب�ال�ت�دخ�ل ف�ي . مشجعة وواعدة

  .عالقتك مع الشريك تفاقمت المشاكل أكثر بينكما

إع��م��ل ال��خ��ي��ر بص��وت ھ��اد�، *  
فغداً يتحدث عمل�ك ع�ن�ك بص�وت 

 .عالٍ 
 

دع الماضي ي�م�ض�ي وأح�ادي�� *  
الناس تمضي، ف�ھ�ل س�م�ع�ت ع�ن 
ً وھ�و ي�ن�ظ�ر  شخ�ص رب�ح س�ب�اق�ا

 ...خلفه؟
 

ال تحزن إذا لم ي�ت�ذك�رك ال�ن�اس *  
إال وقت الحاجة، ب�ل اب�ت�س�م ألن�ك 
كالشمعة، ما أن أ��ل�م�ت ح�ي�ات�ھ�م 

 .حتى أسرعوا إليك

  :قال أحد النحاة* 
  :رأيت رجالً ضريراً يسأل الناس ويقول

  ... ضعيفاً مسكيناً فقيراً 
ض��ع��ي��ف��اً ( ي��اھ��ذا، ع��الم نص��ب��ت :  ف�ق��ل��ت ل��ه

  ؟)مسكيناً فقيراً 
 ".إرحموا "بإضمار : فقال

فأخرجت كل ما معي من نقود  :فقال النحوي

 .وأعطيته إياه فرحاً بما قال
 

 ما فعَل أبوك بحماِرِه؟: قيل لبعضھم* 
 ؟ " باِعهِ "لم قلت : ، فقيل له)بالكسر(باِعِه : فقال
  ... ؟"بحماِرهِ "فلم قلت أنت : قال

 !أنا جررته بالباء : قال الرجل
  فلم تجر باؤك وبائي ال تجر؟: فرد عليه بقوله
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أض����اف����ت ش����رك����ة 
أداة "  ج���������وج���������ل" 
ل���ل���ب�������� "  ل���ي���ن����" 

المرئي إلى ال�ھ�وات�ف 
ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل 
ب��ن�������ا� ال��ت���ش�������ي���ل 

، وق���د " آن���دروي���د" 
أطلقت�ھ�ا ف�ي ال�ب�داي�ة 

 ٢على جھازھا بكسل 
/في شھر تشرين أول

 .أكتوبر الماضي
وتعمل األداة مثل عدسة مكبرة ذكية يمكنھا تحديد العالمات التجارية أو المط�اع�م 
أو األشياء التي تراھا في الحياة الواق�ع�ي�ة، ب�اإلض�اف�ة إل�ى ت�ف�ح�ص أش�ي�اء م�ث�ل 
 .ب���ط���اق���ات ال���ع���م���ل أو ال���ن���ش���رات ألرق���ام ال���ھ���وات���ف وال���ع���ن���اوي���ن

" جوج�ل" صرحت  ٢١الذي ترجمته عربي" بيزنس انسايدر"وبحسب خبر موقع 

، التي ث�ب�ت�ت " آندرويد" تم تفعيلھا على األجھزة العاملة بنظام التشغيل "  لينز"بأن 
 ."IOS" وق��ري��ب��ا س��ت��ت��وف��ر ع��ل��ى ن��ظ��ام تش��غ��ي��ل"  ج��وج��ل" ت��ط��ب��ي��ق ص��ور 

يمكنك البحث عن أشياء مثل األعمال الفنية والمعالم والزھور م�ن خ�الل ال�ت�ق�اط 
، ح�ي�ن�ھ�ا تس�ت�ط�ي�ع األداة Google صورة لھا، ثم استخدام ميزة لينز في ص�ور

تحديد ما تبحث عنه وسحب المعلومات ذات الص�ل�ة ل�ك�ي ت�ت�م�ك�ن م�ن االط�ال� 
 .عليھا

القراءة إذا التقطت صورة لبطاقة أعمال، حيث يمكن ل�ھ�ا إنش�اء "  لينز" وتستطيع 
جھة اتصال جديدة بالمعلومات المطبوعة على البطاقة، أو إذا قمت بتصوير شيء 
ما بعنوان عليه، يمكنھا الوصول إلى اتجاھات خرائط جوج�ل م�م�ا ي�وف�ر ع�ل�ي�ك 

 .الكتابة
وإذا قمت بالتقاط صورة السم الشبكة وكلمة المرور المدرجة في الجزء ال�خ�ل�ف�ي 
 .م��ن ج��ھ��از ت��وزي��ع اإلن��ت��رن��ت، ف��ي��م��ك��ن��ھ��ا ت��ل��ق��ائ��ي��ا ت��وص��ي��ل��ك ب��ال��واي ف��اي

يُذكر أنه بإمكانك تثبيت لينز على ھاتفك الذكي من خالل تحدي�ث ت�ط�ب�ي�ق ص�ور 
، إذا كان متوفرا على جھازك وسيظ�ھ�ر ع�ل�ي�ه ص�ورة ع�دس�ة م�ك�ب�رة " جوجل" 

 .صغيرة على أسفل الشاشة، تظھر عند التقاطك لصورة أو فتحك لھا

<àÚ<ì†ñ^<ØfÏjŠ¹]<ì…^é‰
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 Pop.Up" س�ي�ارة مس�ت�ق�ب�ل�ي�ة ط�ائ�رة ت���ت اس�م ُكشف عن
Next"  ٢٠١٨خالل معرض جنيف الدولي للسيارات. 

ل�ل�ط�ائ�رات "  إي�رب�اص" وھذه السيارة ثمرة التعاون بين ش�رك�تَ�ي 
للسيارات، وُزودت بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة "  أودي"و

 ً ويمكن لشخصين ركوبھ�ا م�ع إم�ك�ان�ي�ة ت�ج�ن�ب .  منھا التحرك آليا
 .أماكن االزدحام المروري واختصار الطرق

أما بطاريتھا فتعمل بسعة ستين كيلوواط وتصل سرعتھا القصوى 
الساع�ة، ك�م�ا ت�ع�م�ل ف�ي ن�ط�اق /كيلو متر ١٠٠على الطرق إلى 

 .كيلومترا بشحنة واحدة ١٣٠
بسرعة خمسين كيلومترا ف�ي الس�اع�ة  "Pop.Up Next" وتحلق

س�اع�ة، / واط  ٧٠كيلومترا ببطارية أخرى ق�درة  ٥٤٠في نطاق 
أما داخل السيارة فيعمل باللمس .  عند تحولھا إلى وضعية الطيران

وتظھر الكثير م�ن ال�ب�ي�ان�ات ع�ن األج�واء ال�م�ح�ي�ط�ة وال�ط�ق�س 
وخرائط المدن للبحث عن أفضل ال�ط�رق ب�اإلض�اف�ة إل�ى ت�ق�ن�ي�ة 

 .التعرف إلى الوجوه

 أع���ل���ن���ت ش���رك���ة
"Bell & Ross" 
 عن ساعتھا الفاخرة
" B R -X 1 " 

ال����ج����دي����دة ال����ت����ي 
استلھمتھا من قم�رة 
ق���ي���ادة ال���ط���ائ����رة 

 -ب��ي آر" ال�����رب��ي��ة 
، ل���ذل���ك " ١إك���� 

ُسميت ت�ي�م�ن�اً ب�اس�م 
ھ�����ذه ال�����ط�����ائ�����رة 

ال�����رب��ي��ة، ب�����س��ب  
 ."سي ان بي سي"

تبل�غ ت�ك�ل�ف�ت�ھ�ا ن�ح�و 
أل����ف دوالر  ٣٨٦

 ٨أميركي وتّم صنع 
نسخ من ھذه الساع�ة 
. فقط وبيعت بالكام�ل

دخل في ص�ن�اع�ت�ھ�ا 
ق��ط��ع م��ن ال��ي��اق��وت 
  .في المئة ٩٩.٩٩بنسبة نقاء تصل إلى 

من جھتھا، أكدت الشركة أن آلية عمل الساعة في حساب التوقي�ت 
 .دقيقة للغاية كما أن ھيكلھا ُصنع من التيتانيوم والصلب

íèæçßÖ]<ð^èˆéËÖ]<»<ìˆñ^q<Ù^ßi<í×Ë=<<
، جائ��ة ك�ل�ي�ة ال�ف�ي��ي�اء " الجامعة الوطنية المستقلة" منح ممثلو أكبر جامعة في المكسيك 

 .سنوات ٨النووية لطفلة برازيلية تبلغ من العمر 
وأصبحت التلميذة سوتشيل غوادالوبي كروز لوبيز، أصغر الباحثين الذين حصلوا عل�ى م�ث�ل 

 .ھذه الجائزة المرموقة في الفيزياء النووية
وصنّعت سوتشيل مع والدھا سخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية، من مواد بسيطة متوفرة، م�ن 

 .قضبان خشبية وزجاجات بالستيكية وخراطيم ثالجة وأشياء أخرى مھملة
م�ن  ل�ي�ت�رات ١٠وثبّتت الطفلة السخان على سطح المنزل، وأصبح يسّخن في ال�ي�وم ال�واح�د 

 .)دوالرات ١٠(بيزو  ٢٠٠الماء، وال يتجاوز ثمن ھذا السخان أكثر من 
وقالت المخترعة البرازيلية الصغيرة، إن ھذا السّخان ُمتاح لذوي الدخل المحدود، وھ�ي اآلن 

 .بصدد تجميع سّخان أكبر حجماً من األول

Œ^éÏÖ<…^é<áæ‚e<ì†ñ^<†èçŞi<
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توصل فريق من ال�ع�ل�م�اء 
ا�سترالييي�ن إل�ى ت�ط�وي�ر 
طائرة ب�دون ط�ي�ار ق�ادرة 
على قياس معدل ض�رب�ات 

 ٦٠قلب اإلنسان على بعد 
متراً، ما يعد تطوراً علم�ي�اً 
وتكنولوجياً ي�وف�ر س�رع�ة 

 .في وسائل اإلسعاف الطبية حال حدوث الكوارث الطبيعية
ج�ن�وب�ي ( وأظھر الباحثون، بقيادة جاوھان شال ف�ي ج�ام�ع�ة ي�ون�ي�س�ا 

، أن الطائرة تمكنت م�ن ق�ي�اس م�ع�دل ض�رب�ات ق�ل�ب أح�د ) أستراليا
األشخاص باستخدام كاميرا تس�ل�ط ع�ل�ى ال�رأس ال ي�ت�ع�دى ح�ج�م�ھ�ا 

 .ملليمترا واحدا
في حال حدوث كارثة إنسانية، يجب أن تع�ط�ى األول�وي�ة : " وقال شال

لألحياء، حيث تمكن الطائرة بدون طيار المطورة م�ن س�رع�ة ت�ق�دي�م 
، م�وض�ح�ا أن ال�ط�ائ�رة م�زودة " اإلسعافات الطبية لھؤالء الض�ح�اي�ا

ببرنامج للتعرف على الوجوه وقياس مع�دل ض�رب�ات ال�ق�ل�ب وق�ادرة 
 .شخص يوميا ١٠٠على إنقاذ حياة نحو 

وتم تطوير الطائرة بدون طيار بالتعاون م�ع ق�وة ال�دف�ا� األس�ت�رال�ي�ة 
ADFالتي سيتم االستعانة بھا عند حدوث الكوارث اإلنسانية.  

<ÄÚ<ÌéÓji<ì‚è‚q<í^<†Ójfi<ÈÞçŠÚ^‰
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عن  أعلنت شركة سامسونغ
ابتكارھا شاشات تلف�ي�ون�ي�ة 

، QLEDجدي�دة ب�ت�ق�ن�ي�ة  
تدعم ھذه الخاصية إمك�ان�ي�ة 
التكيف مع الخلفيات المعلقة 
عليھ�ا، ح�ي�� تش�ب�� أل�وان 
الجدران وأشكالھ�ا ال�واق�ع�ة 

 .وراءھا
ً ل�م��وق��ع   " ذا ف��ي��ر�" ووف�ق��ا

التقني، فإن شاش�ات ال�ت�ل�ف�از 
من س�امس�ون�غ ت�ت�ط�اب�ق م�ع 

 .الديكور الداخلي للجدران المعلقة عليھا والغرفة وذلك عندما تكون ال تعمل
ولتفعيل ھذه الخاصية على المستخدم أن يلتقط صورة للتلف�زي�ون ال�م�ع�ل�ق ع�ل�ى ال�ج�دار، 

، وبعدھا يطابق التطبيق بين األل�وان " SmartThings" وذلك باستعمال تطبيق سامسونغ 
واإلضاءة لمعرفة اللون والشكل الخاص بالبيئة المحيطة بالتلف�از، وي�م�ك�ن ل�ل�م�س�خ�دم�ي�ن 

 .إضافة أي صورة يريدونھا
وأكد الموقع أن جھاز التحكم من بعد الخاص بالتلفزيون يح�ت�وي ع�ل�ى زر ل�ت�ف�ع�ي�ل ھ�ذه 
الخاصية، ولم تكشف سامسونغ بعد عن سعر ھذا التلفاز الذي سيط�رح ف�ي األس�واق ھ�ذا 

  .الشھر

<ì†ñ^Şe<ğ̂ßflÛéi<kéÛŁ‰<íÂ^‰
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IndieWire  ع��ن
ح���دي���ث ب���ي���ن ال���رئ���ي���س 
األميركي السابق ل�ل�والي�ات 

 أوب��ام��اال��م��ت��ح��دة ب��ارا� 
و�وج��ت��ه م��ي��ش��ال �ن��ت��ا� 
برنام�� ل�ھ�م�ا ع�ب�ر إح�د� 
الش���ب���ك���ات ال���م���ع���روف���ة، 
ال���ب���رن���ام���� س���ي���ت���ن���اول 
الموا��ي�ع ال�م�ق�رب�ة ال�ت�ي 
حدثت ف�ي ف�ت�رة رئ�اس�ت�ه، 
م��ن��ھ��ا ال��رع��اي��ة الص��ح��ي��ة 

وحقوق التصويت والھجرة والسياسة الخارجية وتغير المناخ، والتي أسھمت في ت�ق�س�ي�م 
 .الناخبين األميركيين خالل فترة الرئيس ترامب في منصبه

في المقابل، أوباما لن يتحدث عن إدارة ترامب أو العملية السياسية ال�ح�ال�ي�ة ف�ي ال�والي�ات 
المتحدة، وستقتصر على فترة رئاسته فقط، ويمكن لزوجته ميشيل عرض عالمتھا التجارية 

 .في البرنامج والتسويق لمنتجاتھا
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احتفل�ت ال�م�ع�ّم�رة ف�ي�رج�ي�ن�ي�ا 
 ١٠٩مكالرين بعيد ميالدھا ال��

ھ��ارل��م " ب��رف��ق��ة ف��ري��ق ك��رة الس��ل��ة 
م��ؤّك��دة أن قض��اء "  غ��ل��وب��ي��ت��روت��ي��ر�

األوقات الممتعة ال يرتبط بالعمر، وف�ق 
   ."تايم" ما ذكر موقع

والجدير بالذكر أّن مكالرين أش�ھ�ر م�ن 
أن تعّرف إذ إنّھا اشتھرت برقصتھا م�ع 
الرئيس األميركي السابق باراك أوب�ام�ا 
أثناء زيارتھا البي�ت األب�ي�ض ف�ي ع�ي�د 

إاّل أنّ��ھ��ا ف��ي ع��ي��د .  ١٠٦م��ي��الدھ��ا الـ��
االبت�دائ�ي�ة ف�ي  "Brightwood" ، اختارت مكالرين أن تحتفل في مدرسة١٠٩ميالدھا الـ

 .العاصمة واشنطن مع فريق كرة السلة
، قّدم فريق كرة السلة لھا ھدية ع�ي�د م�ي�الد "Huffington Post" وإستناداً لما ذكره موقع

ت�ذاك�ر ل�ح�ض�ور م�ب�اراة  ١٠٩ظريفة وھي قميص لفريقھم، كما تبّرع الفريق باس�م�ھ�ا بـ� 
  .للفريق إلى الشباب محليا
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ت�����ح�����ّول�����ت 
م��������زح��������ة 
ق��دي��م��ة ف��ي ع��ال��م 
ال���م���ط���اع���م، وھ���ي 
غسل األط�ب�اق ب�دالً 
من دفع الحساب إلى 
حقيقة، حيث يس�م�� 
مطعم ياباني بدخ�ول 
من ليس معھ�م م�ال 
ل��ي��ح��ص��ل��وا ع��ل��ى 
وج��ب��ات��ھ��م م��ق��اب��ل 

 .العمل في المطعم
ف�ي م�ن�ط�ق�ة "  ميراي ش�وك�ودو" ويقع مطعم 

جي�ن�ب�وتش�و ف�ي ط�وك�ي�و، وق�د ق�ام ب�ال�ف�ع�ل 
شخص للعمل لم�رة واح�دة  ٥٠٠"  بتوظيف"

ً ل�م�ا ذك�رت�ه  مقابل تسوي�ة حس�اب�ات�ھ�م، وف�ق�ا
 .البريطانية" ديلي ميل"صحيفة 

وأشارت الصحيفة إلى أن المبرمجة السابقة، 
ً  ٣٢(سيكاي كوبايشي  ھ�ي م�ن ق�ام�ت )  عاما

، ٢٠١٦بتصميم المطعم الذي افتُتح في ع�ام 
بھدف أن ت�ت�ي�ح ال�م�ج�ال ل�ل�ف�ق�راء ال�ذي�ن ال 

يس��ت��ط��ي��ع��ون ع��ادة ت��ح��م��ل ت��ك��ل��ف��ة وج��ب��ات 
 .المطاعم

ويمكن لزبائن المطعم إما دفع ثمن ط�ل�ب�ات�ھ�م 
وف�ي .  دق�ي�ق�ة ٥٠نقداً، أو اختيار العمل لمدة 

حال�ة ال�ع�م�ل خ�الل ال�ن�ھ�ار، س�يُ�ط�ل�ب م�ن 
ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن اس��ت��الم ال��ط��ل��ب��ات وت��ن�����ي��ف 
األطباق، في حين يقوم الذي�ن ي�ع�م�ل�ون ل�ي�الً 

 .بغسل األطباق وما إلى ذلك
ونشرت كوباياشي، الموظفة الدائمة الوح�ي�دة 
في المطعم، التفاصيل ال�م�ال�ي�ة ل�م�ش�روع�ھ�ا 

ع���ل���ى اإلن���ت���رن���ت، 
ونصحت غيرھا م�ن 
محبي الط�ع�ام بش�أن 
 .كيفية افتتاح مطعم

وف��ي ح��دي��ث��ھ��ا ع��ن 
كيف�ي�ة ان�ت�ق�ال�ھ�ا م�ن 
البرمجة إلى الطھي، 
قالت لصحيفة تشاين�ا 

كان زم�الئ�ي : " ديلي
ي���ح���ب���ون وج���ب���ات 
الغداء التي أصن�ع�ھ�ا 

قادني ھذا إلى التفكير في افتت�اح م�ط�ع�م . لھم
ً ف�ي .  خاص بي بعد ذلك، تلقيت تدريباً مھ�ن�ي�ا

سلسلة م�ط�اع�م رائ�دة وأم�اك�ن أخ�رى ق�ب�ل 
 ".افتتاح ميراي شكودو

قد يشعر أولئك الذين يبحثون عن : "وأضافت
وظائف بأن اتخاذ القرار الخاطئ ي�م�ك�ن�ه أن 

ل�ك�ن ال ب�أس م�ن ت�غ�ي�ي�ر .  يفسد بقية حياتھم
س�ي�ق�ودك ھ�ذا ف�ي .  المسار ف�ي وق�ت الح�ق

ھ�ذا م�ا .  النھاية في اتجاه اھتمامك ال�ح�ق�ي�ق�ي
 ".حدث لي

 

ذك��رت ت��ق��اري��ر إع��الم��ي��ة أّن 
راھبة م�ن ال�روم ال�ك�اث�ول�ي�� 

ع�ام�ا، ع�ار��ت  ٨٩تبلغ من ال�ع�م�ر 
ك�اي�ت�ي  لسنوات شراء م�غ�ن�ي�ة ال�ب�وب

بري، ديراً في لوس ان�ج�ل�س ت�وف�ي�ت 
خالل حضورھا جلسة م�ح�ك�م�ة بش�أن 

  .األمر
ال�ت�اب�ع�ة "  ف�ي. تي. تي. كيه" وذكرت قناة 

لشبكة فوكس التلفزي�ون�ي�ة أّن ال�راھ�ب�ة 
كاثرين روز ھ�ول�زم�ان، وھ�ي إح�دى 
راھبتين طاعنتين في السن ت�ع�ارض�ان 
بيع الدير الذي ت�ب�ل�غ مس�اح�ت�ه ث�م�ان�ي�ة 

فدادين، توفيت يوم الجمعة خالل مش�ارك�ت�ھ�ا 
في إج�راءات ت�ق�اض�ي ف�ي م�ح�ك�م�ة ب�ل�وس 

 .انجلس
وقالت ھولزمان في وقت ساب�ق ل�ل�ق�ن�اة ل�دى 
دخولھا قاع�ة ال�م�ح�ك�م�ة م�ع ال�راھ�ب�ة ري�ت�ا 

. رج�اء ت�وق�ف�ي...  إلى كايتي بيري: " كاالنان
إن ھذا ال يصب في صالح أي أحد، باستث�ن�اء 

 ."أنه يؤذي الكثير من الناس
كانت ب�ي�ري ال�ت�ق�ت ب�راھ�ب�ات ال�دي�ر ال�ع�ام 
الماضي وأبلغتھن بعزمھا ع�ل�ى ت�خ�ص�ي�ص 

وق�ال�ت .  المكان بعد شرائه لوالدت�ھ�ا وج�دت�ھ�ا
الراھبات حينھا إنھن ال يشعرن بالرضا ع�ن 

 .بعض أغاني بيري
ونشر موقع تأسس لدعم المعركة ال�ق�ض�ائ�ي�ة 

للراھبتين صورة لھولزمان يوم السب�ت 
فلترقدي مع الم�الئ�ك�ة ي�ا " مذيلة بجملة 
 ."كنزنا الغالي

)عام�ا ٣٣( ولم ترد متحدثة باسم بيري 
، التي ت�ع�د واح�دة م�ن أك�ث�ر ن�ج�م�ات 

ول�م .  البوب مبيعا، على طلب ال�ت�ع�ل�ي�ق
يرد الط�ب الش�رع�ي ل�م�ق�اط�ع�ة ل�وس 
انجلس وال أبرشية لوس انجلي�س ع�ل�ى 

 .استفسارات عن سبب الوفاة
كانت ھولزمان وكاالنان من بين خمس 
راھبات عشن في الدير وسعي�ن ل�ب�ي�ع�ه 

م�ل�ي�ون دوالر إل�ى س�ي�دة  ١٥.٥مقابل 
أعمال تدعى دانا ھوليستر كانت تريد تحويل 

 .الدير إلى فندق
لكن أبرشية ل�وس ان�ج�ل�ي�س رف�ع�ت دع�وى 

وقالت إنه لي�س  ٢٠١٥لوقف عملية البيع في 
وأبطلت محكم�ة .  من حق الراھبات بيع الدير

مما مھد الطريق أم�ام  ٢٠١٦عملية البيع في 
 .بيري لشرائه من األبرشية
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قائمة بأغنى رجال العالم تصدرھا "  فوربس"ككل عام نشر موقع  
المدير التنفيذي ومؤسس ش�رك�ة أم�ا�ون ج�ي�ف ب�ي�زوس ب�ث�روة 

تاله مؤسس ميكروسوفت بيل غيتس والذي .  مليار دوالر ١١٢وصلت إلى 
 .مليار دوالر أميركي ٩٠بلغت ثروته 

واحتل المركز الثالث المدير التنفيذي لشركة بيركشير ھاثاواي وارين بافي�ت 
وكان المرك�ز ال�خ�ام�س م�ن نص�ي�ب .  مليار دوالر أميركي ٨٤بثروة بلغت 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوي�س ف�ي�ت�ون ب�رن�ارد ارن�و 
أم��ا م��ؤس��س ف��ايس��ب��وك م��ارك .  م��ل��ي��ار دوالر أم��ي��رك��ي ٧٢ب��ث��روة ب��ل��غ��ت 

 مليار دوالر أميركي ٧١زوكربيرغ فاحتل المركز الخامس إذ بلغت ثروته 
 ٢٠١٧أما عربيا، فقد تصدر، وأيضا لم�رة ج�دي�دة أث�ري�اء ال�ع�رب لس�ن�ة  .

بحسب تصنيف فوربس، وعلى رأسھم االم�ي�ر ال�ول�ي�د ب�ن ط�الل م�ع ث�روة 
أم�ا .  ع�ال�م�ي�ا ٤٥مليار دوالر ح�اص�دا أيض�ا ال�ت�رت�ي�ب  ١٨.٧قدرت بنحو 

المركز الثاني فقد حصده رجل االعمال االماراتي م�اج�د ال�ف�ط�ي�م م�ع ث�روة 
عالميا، فيما الم�رت�ب�ة  ١٢٥مليارات دوالر ليحتل المرتبة  ١٠.٦قدرت بنحو 

 ٨.١الثالثة كانت لرجل االعمال السعودي محمد العمودي مع ثروة س�ج�ل�ت 
 .مليارات دوالر بحسب تصنيف فوربس

ع�رب�ي�ا  ١٤للبنان حصة ايضا ضمن قائمة فوربس، حيث حل في ال�م�رت�ب�ة 
مع ثروة قدرت بنحو ) عاما ٦٢(رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي 

عالمياـ فيما اح�ت�ل ش�ق�ي�ق�ه ط�ه  ٧٨٢مليار دوالر، ليحتل بذلك المرتبة  ٢.٦
عالميا أيضا مع ثروة ق�درت�ھ�ا ف�ورب�س  ٧٨٢عربيا و ١٥ميقاتي في المرتبة 

عالميا ف�ق�د ح�ل ف�ي�ھ�ا  ٩٣٩عربيا و ١٨أما المرتبة .  مليار دوالر ٢.٦بنحو 
مليار دوالر ، ليحتل  ٢.٢بھاء الدين الحريري مع ثروة قدرتھا فوربس بنحو 

عالميا م�ع  ١٢٩٠عربيا و ٢٤رجل االعمال اللبناني روبير معوض المرتبة 
 .مليار دوالر ١.٦ثروة تقدر بنحو 

 :أثرياء لبنانيين، وھم ٧أما محلياً، فتضمنت القائمة 
 :طه ميقاتي -١

شارك رجل األعمال طه ميقاتي أخاه رئيس الحكومة السابق نجي�ب م�ي�ق�ات�ي 
ً  .M1 Group بتأسيس شركة العقارات م�ل�ي�اري  ٢.٨وتبل�غ ث�روت�ه ح�ال�ي�ا

 .دوالر أميركي
 : نجيب ميقاتي -٢

ملي�اري  ٢.٧وتبلغ ثروته .  للعقارات M1 Group  شارك في تأسيس شركة
 .دوالر أميركي

 : بھاء الحريري -٣
م�ل�ي�اري دوالر  ٢.١للعقارات  Horizon Groupتبلغ ثروة مؤسس شركة 

  .أميركي
 : روبير معوض -٤

يعمل رجل األعمال اللبناني روبير معوض في م�ج�ال ال�م�ج�وھ�رات وت�ب�ل�غ 
  .مليار دوالر أميركي ١.٦ثروته حالياً 

 : سعد الحريري  -٥
تبلغ ثروة رئيس مجلس الحكومة الحالي للبنان مليار ونص�ف م�ل�ي�ار دوالر 

  .أميركي بحسب فوربس
 : أيمن الحريري-٦

أيمن ھو شقيق الرئيس سعد الحريري ويعمل في دعم الشركات الن�اش�ئ�ة ف�ي 
  .مليار دوالر أميركي ١.٣نيويورك، وتبلغ ثروته 

 : فھد الحريري -٧
فھد ھو األخ األصغر للرئيس سعد الحريري، است�ث�م�ر ف�ي ث�الث�ة مص�ارف 

مليار دوالر  ١.٣تبلغ ثروته . لبنانية ويعمل في مجال العقارات في نيويورك
  .أميركي
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يخلّ�د ي�ان ل�ي مش�اھ�د خ�اّلب�ة م�ن 
المدن، متسلّقاً ناطحات السحاب في 
الصين وما من شيء قادر ع�ل�ى ثَ�ن�ي�ه ع�ن 
شغفه ھذا حتى م�ق�ت�ل ب�ھ�ل�وان�ي س�ق�ط م�ن 

 .طابقاً  ٦٢مبنى مؤلّف من 

يدخل ھذا المصّور م�ب�ن�ى ويص�ع�د الس�الل�م 
بسرع�ة وف�ي ي�ده مص�ب�اح ي�دوي، ق�ب�ل أن 

 .يصل إلى السطح
س�ن�وات،  ٧وفي خالل مسيرة م�م�ت�دة ع�ل�ى 

إلتقط ھ�ذا ال�م�ص�ّور ع�دداً ال ي�ح�ص�ى م�ن 
الصَور للمدن الك�ب�رى ف�ي الص�ي�ن م�ف�ع�م�ة 
باأللوان، أغلبي�ت�ھ�ا ص�ّورھ�ا ل�ي�الً م�ن دون 

 .المجازفة إن لم تكن الحاجة تدعو إلى ذلك
ف�ي ب�اد� األم�ر، ك�ان�ت : " ويخبر الم�ص�ّور

ل�ك�ن م�ع .  المھّمة سھلة ولم يكن عددنا كبي�راً 
انتشار آالت التصوير الرقمي�ة ف�ي الص�ي�ن، 

 ."إزدادت المھّمة صعوبة
بات ي�ت�وّج�ب ع�ل�ي�ك اآلن ت�وس�ي�ع : " ويقول

ً ع�ل�ى ِص�ل�ة  شبكة معارفك لتض�ّم أش�خ�اص�ا

 ."بالقيّمين على المباني
، ٢٠١٧وازداد األمر تعقيداً في نھاية ال�ع�ام 

عندما لقي بھلواني صيني يھوى ال�ري�اض�ات 
القصوى مصرعه إث�ر س�ق�وط�ه م�ن م�ب�ن�ى 

ً  ٦٢مؤلف من   .طابقا
ھذا الحادث أثّر فينا كث�ي�راً " ويقّر يان لي بأّن 

، مش�ي�راً " بسبب اللغط الذي حص�ل ل���س�ف
ً ھ�ذه ال�م�م�ارس�ات  إلى أن�ه ي�ع�ارض ت�م�ام�ا

 .القصوى
جّل ما نحاول ال�ق�ي�ام ب�ه ھ�و : " ويردف قائالً 

أّما ھ�م، ف�غ�اي�ت�ھ�م .  تخليد ذاكرة المدن النامية
. ھ��ي االس��ت��ع��راض��ات ال��الف��ت��ة وال��خ��ط��رة

وبسببھم باَت ي�ح��ّ�ر ع�ل�ي�ن�ا ال�ت�ص�وي�ر ف�ي 
  ."مواقع كثيرة
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تُعتبر حدي�ق�ة أم 
كلثوم من أجم�ل 
الح�دائ�ق ال�م�ط�ل�ة ع�ل�ى 
النيل، إذ تتميز بن�افت�ھ�ا 
الفائقة وقلة الزحام فيھ�ا 
وجوھا الھادئ ومناخھ�ا 

 .الشاعري
إن حديقة أم كلثوم مق�ام�ة 
ع�������ل�������ى مس�������اح�������ة 

م��ت��ر م��ك��ع��ب، ١٨٠٠٠
وب��ھ��ا ت��ن��وع ك��ب��ي��ر م��ن 
ال���ن���ب���ات���ات وب���خ���اص���ة 
األشجار ال�ن�ادرة، وت�ق�ع 

الحديقة بالتحديد فى وجه مستشفى المنيل الجامعى على النيل، بجوار ن�ادي أعض�اء ھ�ي�ئ�ة 
  .تدريس جامعة القاھرة خلف مستشفيات جامعة القاھرة

الحديقة تفتح أبوابھا من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة م�ن م�ن�ت�ص�ف ال�ل�ي�ل، ع�ل�ى و
عكس الكثير من باقي الحدائق العامة التي تغلق في وقت مبكر، ويشي�ر إل�ى أن ح�دي�ق�ة أم 
كلثوم تصلح لعشاق التصوير والرسم، حيث تمتاز بالھدوء والمناظر الطب�ي�ع�ي�ة، ك�م�ا أن�ھ�ا 
تصلح لعشاق اليوغا ألن األجواء الھادئة، والطبيعة النقية، تساعدان على التم�ت�ع ب�ال�ي�وغ�ا، 

 .وبممارسة الرياضة بشكل عام
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