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في غمرة استعداد البالد للبدء في 
مسيرة حياة ديموقراط�ي�ة ج�دي�دة 
ب��ع��د االن��ت��ھ��اء م��ن االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ن��ي��اب��ي��ة وال��ت��وج��ه الن��ت��خ��اب��ات 
رئاسة المجلس وھ�ي���ت�ه، س�ال�ت 
دماء الجيش اللبناني م�رة أخ�رى 
على أرض ال�وط�ن، ف�ي ح�واد� 
اعتداء ان�ت�ق�ل�ت م�ن ب�ع�ل�ب�� �ل�ى 
ط��راب��ل��س، ح��ي��� اع��ل��ن��ت ق��ي��ادة 

م�دي�ري�ة ال�ت�وج�ي�ه ف�ي   -الجيش 
وف��ي م����ل��ة ال�ت��ل ـ : " ب�ي��ان ان��ه

طراب�ل�س وأ��ن�اء ق�ي�ام ق�وة م�ن 
ال��ج��ي��ش ب��م��داھ��م��ة ع��دد م��ن 
المطلوبين لت�وق�ي�ف�ھ�م، ت�ع�ر��ت 
إلطالق نار ورمي رمانات ي�دوي�ة 
م��ا أدى �ل��ى ����اب��ة ع��دد م��ن 
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن أح��دھ��م ف��ي ح��ال��ة 

وت��ت��اب��� ق��وى ال��ج��ي��ش .  ح��رج��ة
 ."عمليات الدھم لتوقيفھم

وعزز الجي�ش وج�وده وان�ت�ش�اره 
في محيط م�ك�ت�ب ال�وزي�ر م�ح�م�د 
كبارة في منطقة التل، حيث اخت�ب�أ 

 .ومن معه. ب. المطلوب ج
اقدم على اطالق النار باتجاه دورية للجيش الل�ب�ن�ان�ي اث�ن�اء م�ح�اول�ة "  ب.  ج"وكان المدعو 

 .القاء القبض عليه، ما ادى الى سقوط جرحى
أكد الوزير محمد كبارة في تصريح، ب�ع�د االش�ت�ب�اك�ات ال�ت�ي ج�رت ب�ي�ن ال�ج�ي�ش وأح�د و

الداعم األول ل�ع�ن�اص�ر ال�ج�ي�ش " طرابلس أنه   -المطلوبين أمام مدخل مكتبه في ساحة التل 
اللبناني، وھو من طلب بالضرب بيد من حديد في طرابلس وكل لبنان، ومحاسبة من يعت�دي 

 ."على الجيش والقانون واألجھزة األمنية
إن عناصر الجيش أبناؤنا وأوالدنا ولن نسمح ألحد باالعتداء عليھم ولن نغطي أح�دا : " وقال

وما حصل اليوم ھو أن أحد المطلوبين فر من أمام ع�ن�اص�ر ال�ج�ي�ش، .  تعدى عليھم أيا كان
وحصل تبادل إلطالق النار بين ھذا المطلوب ووح�دات ال�ج�ي�ش، .  والتجأ إلى مدخل مكتبي

وع�ن�دھ�ا، ط�ل�ب�ت م�ن .  األمر الذي أدى إلى سقوط عدد من العناصر، وھذا األمر مس�ت�ن�ك�ر

نجلي كريم التوجه إل�ى ال�م�ك�ت�ب، 
والطلب من ھذا المط�ل�وب تس�ل�ي�م 

وب�ال�ف�ع�ل، .  نفسه فورا إلى الجي�ش
 ."ھذا ما حصل

م��ا نش��ر ف��ي وس��ائ��ل : " أض��اف
اإلعالم وع�ل�ى م�واق�ع ال�ت�واص�ل 
االج��ت��م��اع��ي أن ث��م��ة م��ط��ل��وب��ي��ن 
مختبئين داخ�ل م�ك�ت�ب�ي ھ�و ك�الم 
عار من الصحة، ف�أن�ا ل�ن أس�م�ح 
ألي مطلوب من العدالة باالخت�ب�اء 

  ."داخل مكتبي
ال��ج��ي��ش ق��ي��ادة وض��ب��اط��ا " وح��ي��ا 

إن�ي ال�داع�م : " ، وق�ال" وعن�اص�ر
األول له في تثبيت األمن وح�ف�ظ�ه 
ف��ي ط��راب��ل��س والش��م��ال وك��ل 

  ."لبنان
ھذا االعتداء غير ال�م�ب�رر وغ�ي�ر 
ال��م��ق��ب��ول إط��الق��ا، ال ي��غ��ي��ر م��ن 
صورة االست�ح�ق�اق ال�ذي ي�ج�ري 
 .اليوم داخل أروقة المجلس النيابي

فاليوم ال معركة انتخابية ح�ق�ي�ق�ي�ة 
ف��ي م��ج��ل��س ال��ن��واب، ف��ال��رئ��اس��ة 
محسومة للرئيس نبيه بري الذي يتوقع أن يحصل على ما ي�ق�ارب ال�م�ئ�ة الص�وت، ون�ي�اب�ة 
الرئاسة للنائب ايلي الفرزلي، لكن الحسم ال يعني االجماع، فالرئيس بري سيواجه ع�اص�ف�ة 
من االوراق البيض مع انعدام وجود منافس حقيقي له، لذا يطرح سؤاالن، بكم ورقة بيض�اء 
سيواجه الرئيس بري؟ وھل االوراق البيض وغير المؤيدة ستكون اكثر او اقل من االوراق 

  التي رميت في صندوق االقتراع عند انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمھورية؟
بالنسبة الى نيابة رئاسة المجلس الوضع مختلف، فالمستقبل وال�ق�وات ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة ي�خ�وض�ان 
معركة مبدئية ضد وصول الفرزلي الى المنصب انطالقا من انه كان لقوى الرابع عشر م�ن 
اذار، واالصطفاف المستقبلي ال�ق�وات�ي س�ي�م�ھ�د الص�ط�ف�اف�ات اخ�رى ف�ي م�ع�ارك اخ�رى 
خصوصا بالنسبة الى نيابة رئاسة الحكومة، اذ يسعى التيار الوطني الحر الى ان تك�ون م�ن 
نصيبه فيما تعمل القوات اللبنانية على االحتفاظ بالمنصب الذي تشغله حاليا، توازيا اس�ت�م�ر 

  .السجال التياري القواتي حول ملفين بارزين، ھما النازحون والكھرباء
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دخلت وحدات من قوى األمن الداخلي قبل 
ظھر أمس الى مخيم ال�ي�رم�و� ل�الج���ي�ن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن وح��ي ال�����ج��ر األس��ود 

ع�ل�ى م�ا ن�ق�ل  دمش�� المجاور في جنوب
االعالم ال�رس�م�ي، غ�داة اع�الن ال�ج�ي�ش 
سيطرته بالكامل على المن�ط�ق�ة ا��ر ط�رد 

 .منھا" الدولة االسالمية"تنظيم 
ونقل التلفزيون السوري الرس�م�ي مش�اھ�د 
مباشرة تظھر دخول موكب ل�ق�وى االم�ن 
الداخلي الى حي الحجر األس�ود، وت�ق�دم�ه 

 .دراجان رافعين االعالم السورية
وسيطر ال�ج�ي�ش الس�وري االث�ن�ي�ن ع�ل�ى 
كامل دمشق ومحيطھا، للمرة األول�ى م�ن�ذ 

، " آم�ن�ة" ، معلناً اياھا م�ن�اط�ق ٢٠١٢عام 
م�ن "  الدول�ة اإلس�الم�ي�ة" إثر طرده تنظيم 

آخر جيب له في جنوب العاصمة الذي يعد 
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيي�ن أب�رز 

 .أحيائه
في المخيم، رفع عسكريون االعالم السورية وصور الرئيس بشار األسد على مبن�ى تض�رر 
بفعل المعارك واخترق الرصاص جدرانه، فيما كان آخرون يطلقون ال�ن�ار م�ن رش�اش�ات�ھ�م 

 ."بالروح بالدم نفديك يا بشار"ابتھاجاً في الھواء، ويرددون ھتافات عدة، بينھا 
أن عناصر الشرطة رفعوا العلم الوطن�ي ف�ي "  سانا" وافادت وكالة االنباء السورية الرسمية 

وقال ضابط في قوى االمن الداخ�ل�ي ب�رت�ب�ة ".  بعد تحريرھا من اإلرھاب" منطقة اليرموك، 

عميد في تصريحات لل�ص�ح�اف�ي�ي�ن ن�ق�ل�ھ�ا 
الش�رط�ة م�وج�ودة : " التلف�زي�ون الس�وري

ً ال��ى ان " س��اع��ة ٢٤ع��ل��ى م��دار  ، الف��ت��ا
وحدات من كافة االختصاص�ات ت�ن�ت�ش�ر " 

في انحاء المخيم لتقديم العون وال�م�س�اع�دة 
  ."الى المواطنين والحفاظ على ممتلكاتھم

بعد شھ�ر :  وأعلن الجيش السوري في بيان
القضاء على أعداد ك�ب�ي�رة " من المعارك، 

من مسلحي تنظ�ي�م داع�ش اإلرھ�اب�ي، م�ا 
أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة 

، لت�ص�ب�ح " الحجر األسود ومخيم اليرموك
دمشق وما حولھا وري�ف�ھ�ا وب�ل�دات�ه " بذلك 

م��ن��اط��ق آم��ن��ة ب��ال��ك��ام��ل وعص��ي��ة ع��ل��ى 
 ."اإلرھاب ورعاته

وجاء ھذا االعالن بعد ساعات من خ�روج 
آخر مقاتلي التنظيم المتطرف من األح�ي�اء 
الجنوبية، بموج�ب ات�ف�اق إج�الء ب�رع�اي�ة 

أكده المرصد الس�وري ل�ح�ق�وق اإلنس�ان، م�ن دون أن ي�ات�ي االع�الم الس�وري "  روسية" 
 .الرسمي على ذكره

، شّن الجيش السوري عمليات عسكرية عدة، اعقبتھ�ا ات�ف�اق�ات ٢٠١٨و ٢٠١٧خالل عامي 
وك�ان .  إجالء بدأت بخروج مقاتلين معارضين من أحياء في شرق العاصمة، ثم من محيطھا

مع خروج الفصائل المعارضة من ال�غ�وط�ة الش�رق�ي�ة  ٢٠١٨أبرز تلك العمليات في نيسان 
 .التي بقيت لسنوات معقلھا األبرز قرب العاصمة
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 ...اآلن انتھت االنتخابات النيابية
فاز من فاز وخسر من خسر، وتوزع�ت 
األرقام الزرقاء على السي�ارات، وال�ذي 
كان اسمه األستاذ فالن، قب�ل ع�دة أي�ام، 
أصبح اسمه سعادة النائب، وعقيلت�ه ف�ي 
ال��م��ن��زل تض��رب ق��دم��ي��ھ��ا ف��ي األرض 

ي�ا أرض اش�ت�ّدي م�ا ح�دا :  وھي ت�ق�ول
 .قّدي

واستاذ المدرسة او استاذ الجامعة يطلب 
رضا ابن النائب إذا كان من تالم�ي�ذه او 
طالبه، وسبحان هللا كيف يغير من ح�ال 

 !...الى حال
ً ب�ال�ك�اد ي�ح�م�ل  كان قبل أن يصبح ن�ائ�ب�ا
ب��ن��دق��ي��ة ح��رب��ي��ة، ف��اص��ب��ح ل��دي��ه اآلن 
مرافقون مدججون بالسالح وبالنظارات 
الس��وداء وزج��اج س��ي��ارات��ھ��م ال��م��ط��ل��ي��ة 
ب��االس��ود، ك��ي ال ي��راه ال��ذي��ن أع��ط��وه 

من ق�ري�ب "  خلقتھم" أصواتھم وال يلمح 
أو بعيد، وحتى ال يقلقوا جلساته وراحته 

 .ونومه بمطاليبھم التي ال تنتھي
المھم، طمنونا ھل سنرى الكھرباء عل�ى 
أيام�ك�م وع�ل�ى وج�وھ�ك�م ال�م�ن�ورة؟ أم 
سنبقى نسھر على ضوء الشمعة وھ�دي�ر 
الموتيرات، وندفع الفاتورة مرتين، فيم�ا 
ال تتكرمون حضراتك�م ب�دف�ع ال�ف�وات�ي�ر 

 المتوجبة عليكم مھما طال الزمن؟
ھل سنرى المياه تنساب من الح�ن�ف�ي�ات؟ 
ام سنبقى نرى دموع األم�ھ�ات ت�ن�س�اب 
على خدودھن وھّن يب�ح�ث�ن ع�ن ن�ق�ط�ة 
 ماء صالحة يطفئن بھا عطش أبنائھن؟

ط���م���ن���ون���ا، ھ���ل نش���ت���ري ح���ق���ائ���ب 
السفرونرحل، ونلتحق ب�ال�ذي�ن س�ب�ق�ون�ا 
إل��ى االغ��ت��راب م��ن غ��ي��ر أن ن��ل��ت��ف��ت 
وراءنا، اللھم إال للمشاركة ف�ي م�ؤت�م�ر 
الطاقات االغترابية التي ما زالت ت�ھ�در 
محركاتھا خارج الحدود دون أن ت�ل�ق�ى 
أذنا صاغية السترج�اع�ھ�ا واس�ت�ع�ادت�ھ�ا 

 إلى وطنھا؟
طمنونا، ھل ستبقى مغارة علي باب�ا ف�ي 

 المؤسسات الرسمية؟
اس��ئ��ل��ة ك��ث��ي��رة ت��دور ع��ل��ى الس��ن��ة 
ال��م��واط��ن��ي��ن، ن��ت��م��ن��ى اال ت��ط��ول ف��ت��رة 
االجابة عليھا، ونبقى في ھ�ذا ال�م�ج�ل�س 
مختلفين على جنس المالئكة بين بواخ�ر 
ت��رك��ي��ا، وب��ي��ن ب��ن��اء م��ح��ط��ات ل��ت��ول��ي��د 

 .الكھرباء، وبين الفساد ومكافحته
نتمنى أن يتحقق ولو الجزء اليسير، قب�ل 

ان أج�ي�األ :  ان نفارق الحياة ونحن نرّدد
ترث أجياالً، وأن  وع�ود ال�م�س�ؤول�ي�ن 

  ...؟!كما حنا كما حنين... ھي ھي
-٩-التتمة ص  

-٩-التتمة ص  
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Peter Toubia 
Tel: (514) 581-7487 

رع��ى رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��وزراء س��ع��د 
الحريري حفل اإلفطار الرمضاني ال�ذي 
أق�ام�ت�ه ج��م�ع�ي�ة م�ت�خ�رج�ي ال�م�ق�اص��د 
الخي�ري�ة اإلس�الم�ي�ة ف�ي ف�ن�دق ال�ف�ور 
س��ي��زون، ب��ح��ض��ور ال��رئ��ي��س حس��ي��ن 
الحسيني والرئيس تم�ام س�الم وم�م�ث�ل 
مفتي الجم�وري�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة ال�ق�ا��ي 
الشيخ خلدون عريمط ورئيس ج�م�ع�ي�ة 
المقاصد الدكتور فيصل سنو وعدد م�ن 

 .الوزراء والنواب وشخصيات
 :ألقى الرئيس الحريري كلمة بالمناسبة، فقال

بداية أود أن أت�وج�ه ب�أح�ر ال�ت�ع�ازي م�ن  "
جمعيتكم لرحيل أحد أبرز خريجي المقاص�د، 
المرحوم الدكتور سھيل بوجي، ال�ذي ك�ان�ت 
خسارته خسارة شخصيا ل�ي، ول�ن�ا ج�م�ي�ع�ا، 

 .ولبيروت ولبنان
اعتبارا من الغد، يدخل البلد مرح�ل�ة اإلع�داد 
لورشة نيابية وحكومية جديدة وأھم بند ع�ل�ى 
جدول أعمال ال�م�رح�ل�ة ال�ج�دي�دة ھ�و ك�ي�ف 
نواصل سي�اس�ة ح�م�اي�ة االس�ت�ق�رار األم�ن�ي 

  .والسياسي واالقتصادي
منذ سنتين ونحن نصارع عواصف المن�ط�ق�ة 

ل�ق�د ق�ل�ب�ن�ا ال�ط�اول�ة، أول م�رة .  لنحمي البلد
وثاني مرة ولل�م�رة ال�ع�اش�رة، ون�ج�ح�ن�ا ف�ي 
تعطيل كل سي�اس�ات ال�ت�ع�ط�ي�ل، وال�ف�وض�ى 
والفلتان، وقطعنا كل الطرق على الف�ت�ن�ة ف�ي 
بيروت وصيدا وطرابلس وعرسال وغيرھا، 
وانتخبنا رئيسا ل�ل�ج�م�ھ�وري�ة، ون�ج�ح�ن�ا ف�ي 
تشكيل حكومة، وعاود مجلس النواب عم�ل�ه، 
واقرينا الموازنة، ووضعنا قانونا ل�الن�ت�خ�اب 
وحص��ل��ت االن��ت��خ��اب��ات، وح��ّرك��ن��ا ع��ج��ل��ة 
المؤسسات وال�ت�ع�ي�ي�ن�ات اإلداري�ة واألم�ن�ي�ة 

 .والقضائية والدبلوماسية

وعاد الجيش والقوى األمنية ليلعبوا دورھ�م، 
وجبنا العالم لتجديد الثقة بال�دول�ة والش�رع�ي�ة 

مؤتمرات لدعم لب�ن�ان ؟  والمؤسسات، وعقدنا 
ف��ي ب��اري��س وروم��ا وب��روكس��ل، وك��ّرس��ن��ا 
معادلة النأي بالنفس، لتكون عن�وان�ا ل�ح�م�اي�ة 

 .ھوية لبنان وعالقاته مع األشقاء العرب
قبل سنتين، كان البلد م�ث�ل س�ي�ارة م�ن دون 

س�ي�ارة ب�زم�ور .  دواليب وال مقّود وال وق�ود
فقط، كل م�ا ت�ق�وم ب�ه ھ�و إح�داث ض�ج�ي�ج 
النفايات في الطرقات، وضجيج ال�ق�ل�ق ع�ل�ى 

 .المستقبل، وضجيج التحريض على الفتنة
بعد سنت�ي�ن، أص�ب�ح ال�ب�ل�د ف�ي م�ك�ان آخ�ر، 
أصبحنا أمام دول�ة ي�ج�ب ع�ل�ي�ھ�ا أن ت�ك�م�ل 
طريق�ھ�ا، وأم�ام م�ؤس�س�ات ي�ج�ب أن ت�ق�وم 
بواج�ب�ھ�ا ف�ي ت�ح�ق�ي�ق اإلص�الح وم�ك�اف�ح�ة 

 .الفساد، ووقف مسلسل الھدر
العالم كله ينتظر منا قرارات جريئة، وھو ق�د 
فتح أمامنا طريقا يج�ب ع�ل�ي�ن�ا أن ن�ك�م�ل�ھ�ا، 
والبداية تكون بتشكيل حك�وم�ة، ق�ادرة ت�ن�ق�ل 
البلد من شعارات اإلصالح اإلداري والمال�ي 
واالق��ت��ص��ادي إل��ى ق��رارات ف��ي اإلص��الح 

  .اإلداري والمالي واالقتصادي
وھذا االمر يتم من خالل التعاون مع المجلس 
النيابي الجديد، والمھم أن تتوقف ال�م�زاي�دات 

والنكايات السياسية وأن نض�ع مص�ل�ح�ة 
البلد ومصلحة الناس قب�ل ك�ل مص�ل�ح�ة 

  .أخرى
إننا نرى المنطقة كيف تغلي وما يحصل 
في سوريا، وجميعنا سم�ع�ن�ا ع�ن ب�دع�ة 
ال��ق��ان��ون رق��م عش��رة ال��ذي ص��در ف��ي 
سوريا، وھذا القانون ال وظ�ي�ف�ة ل�ه إال 
منع النازحين السوريين من الع�ودة إل�ى 
بالدھم وھو يھدد مئات آالف ال�ن�ازح�ي�ن 
بمصادرة أمالكھم إن لم يعودوا خالل م�ھ�ل�ة 

ھذا القانون يعنينا نحن في لبن�ان ألن�ه .  معينة
اب�ق�وا ف�ي :  يقول آلالف ال�ع�ائ�الت الس�وري�ة

 .لبنان
صح�ي�ح ان�ه ل�دي�ن�ا مس�ؤول�ي�ة ت�ج�اه األخ�وة 
النازحين ولكن علينا مس�ؤول�ي�ة أيض�ا ت�ج�اه 
بلدنا وھذا األمر يفرض علينا أن نحمي الب�ل�د 
من الھزات الخارجية، وأنا على ثقة بان البلد 
قادر على ت�ج�اوز ال�م�ص�اع�ب رغ�م ال�ك�الم 

الدولة ت�ق�وى .  العالي، الذي ال يقدم وال يؤخر
يوما بعد يوم، وأن�ت�م ف�ي ج�م�ع�ي�ة خ�ري�ج�ي 
المقاصد، قيمة مضافة لقوة لبنان ول���ص�ال�ة 

 .في بيروت
رمض��ان ك��ري��م وك��ل ع��ام وأن��ت��م وب��ي��روت 

 .ولبنان بخير
وفي ختام الحفل، وزع ال�رئ�ي�س ال�ح�ري�ري 
وشربجي دروعا تكريمية على المكرمين من 

ال�وزي�رة الس�اب�ق�ة ل�ي�ل�ى :  قبل الجمع�ي�ة وھ�م
الصلح، رئيس مجلس إدارة ط�ي�ران الش�رق 
األوس��ط م��ح��م��د ال��ح��وت، رئ��ي��س ال��ھ��ي��ئ��ات 
االقتصادية محمد ش�ق�ي�ر، ال�م�ھ�ن�دس س�م�ي�ر 
الخ�ط�ي�ب، األس�ت�اذ ع�ب�د ال�ح�ف�ي�ظ ع�ي�ت�ان�ي 

وت�م ع�رض ف�ي�ل�م .  واألستاذ سع�د األزھ�ري
  .وثائقي عن أعمال وإنجازات كل منھم
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منذ يوم امس، بدأت والية م�ج�ل�س ال�ن�واب 
الجديد، بعد تم�دي�دات ��ال��ة وان�ق�ط�ا� ع�ن 
االستحقاق ال�دي�م�وق�راط�ي االن�ت�خ�اب�ي م�ن�ذ 

  .تسعة اعوام
، ي�ك�ون ) تنتھي اليوم ظ�ھ�را( ساعة  ٤٨لمدة 

) ع�ام�ا ٨٥( رئيس السن النائب ميشال الم�ر 
دول�ة " ھو س�ي�ح�ت�ف�ظ ب�ل�ق�ب .  رئيسا للمجلس

 .على مدى يومين" الرئيس
استقبله االمي�ن .  وصل المر الى ساحة النجمة

العام لمجلس النواب عدنان ضاھ�ر، وت�وج�ه 
اي مكتب الرئ�ي�س ن�ب�ي�ه ( الى مكتب الرئاسة 

حيث جلس وض�اھ�ر، واش�رف ع�ل�ى )  بري
 .ترتيبات جلسة اليوم

المر وجه الدعوة الرسمية الى الجلسة، ال�ت�ي 
لم يلق كل�م�ة ب�ل دردش .  تعقد ظھرا برئاسته

ام�ا ج�ل�س�ة غ�د .  قليال وغادر ساحة ال�ن�ج�م�ة
فستنقل مباشرة ع�ل�ى ال�ھ�واء، وس�ط زح�م�ة 
اعالم�ي�ي�ن، م�ح�ل�ي�ي�ن واج�ان�ب، وس�ي�ش�اھ�د 
اللبنانيون جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب 

 .وھيئة مكتب المجلس
اليوم ووفق البروتوكول ايضا، سي�ص�ط�ح�ب 
رئيس الحكومة سع�د ال�ح�ري�ري ال�م�ر، ال�ى 

س�ي�ج�ل�س ف�ي م�وق�ع "  ابو ال�ي�اس. "  الجلسة

. الرئيس، وسيكون ب�ري ب�ي�ن ع�داد ال�ن�واب
تبدأ الجلسة بإعادة انتخاب بري رئيسا لل�م�رة 

ً .  السادسة : يعاون المر اصغر ال�ن�ائ�ب�ي�ن س�ن�ا
 .سامي فتفت وطوني فرنجيه

وبعد انتخابه، ينتقل بري الى كرسي الرئاس�ة 
في القاعة الع�ام�ة ل�م�ج�ل�س ال�ن�واب، ل�ي�دي�ر 
عملية انتخاب نائبه واعض�اء ھ�ي�ئ�ة م�ك�ت�ب 

 .المجلس
وكما بات معلوما، ف�ان ال�م�ع�رك�ة س�ت�ك�ون  

على موقع نائب رئيس مجلس النواب، والتي 
مرش�ح ( انحصرت بين النائبين ايلي الفرزلي 

م�رش�ح ( وأنيس نص�ار ")  لبنان القوي" تكتل 
 .")تكتل الجمھورية القوية"

ھكذا، تنطلق الدورة ال�ط�ب�ي�ع�ي�ة ف�ي ال�ح�ي�اة 
ال�ى "  االن�ت�خ�اب�ات" وتعود عبارة ...  السياسية

 .قاموس مجلس النواب، بعد غياب
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تابع قائد الجيش العماد جوزاف عون لل�ي�وم 
الثاني، زيارته إلى أس�ت�رال�ي�ا، ح�ي�� ال�ت�ق�ى 
وزير التصنيع ال�ح�رب�ي ك�ريس�ت�وف�ر ب�اي�ن، 
الذي أقام حفل استقبال للوف�د ال�ل�ب�ن�ان�ي ف�ي 
مبن�ى ال�ب�رل�م�ان ال�ف�ي�درال�ي ف�ي ال�ع�اص�م�ة 
كانبيرا، ب�ح�ض�ور ق�ائ�د ال�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة 
األسترالية الماريشال مارك بانسكين وسفير 
لبنان ميالد رعد وعدد من ك�ب�ار ال�ق�ادة ف�ي 
الجيش األسترالي، وفاعل�ي�ات م�ن ال�ج�ال�ي�ة 

ال�ع�الق�ات " وقد أ��ن�ى ب�اي�ن ع�ل�ى .  اللبنانية
، م�ع�ل�ن�ا ع�ن " المتينة بين لبنان وأست�رال�ي�ا

تقديم عدد من اآلليات كجزء من المساعدات 

 .األسترالية للجيش اللبناني
كما التقى قائد الجيش مدير جھاز المخاب�رات 
األسترالية دانكن لويز وعددا من كبار ال�ق�ادة 
العسكريين في وزارة الدفاع، ث�م ل�ب�ى دع�وة 
السفير اللبناني في مبنى السفارة، ح�ي�ث ك�ان 
في استقب�ال�ه إل�ى رع�د، ع�دد م�ن ف�اع�ل�ي�ات 

ورحب السفير اللبناني بق�ائ�د .  الجالية اللبنانية
ت�ع�ك�س " الجيش، الفتا إل�ى أن ھ�ذه ال�زي�ارة 

اھتمام لبنان وأس�ت�رال�ي�ا ب�ت�ط�وي�ر ال�ع�الق�ات 
العسكرية بينھما ع�ل�ى أم�ل أن ت�ف�ت�ح أب�واب�ا 

 ."جديدة في مجال الدعم العسكري للبنان
من جھته، أكد عون خالل ھ�ذه ال�ل�ق�اءات أن 

ت��ط��وي��ر " ھ��دف زي��ارت��ه إل��ى أس��ت��رال��ي��ا ھ��و 
عالقات التعاون بين جيشي ال�ب�ل�دي�ن، ول�ق�اء 

م�ح�ب�ة ال�ن�اس " ، معتب�را أن " الجالية اللبنانية
 "للجيش ھي أقوى سالح
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   .لقد مّرت االنتخابات، وأصبحت وراءنا
 .شاء َمن شاء، وأبى َمن أبى

ال�دل�ي�ل .  كان مشھوداً "  عرس الديموقراطية"
ع��ل��ى م��ا ج��رى، وأن "  ش��اھ��دٌ " أن ال��ك��ّل 

االعتراض على العملية االنتخابية ونتائجھا، 
واالختالف حولھا، ل�ن ي�ف�س�د ل�ل�وّد قض�ي�ة، 

 .الرئيسيين" الشھود"باعتراف 
 .لن ينبري أحٌد من أھل الشأن، ليقول ال

ھكذا، بالترتيب وبالت�دّرج، س�يُ�ع�اد ان�ت�خ�اب 
ً ل�م�ج�ل�س ال�ن�واب  األستاذ نبيه ب�ري رئ�ي�س�ا

وم�ن ال�م�ت�وق�ع أن يُ�ن�ت�َخ�ب .  لوالي�ة ج�دي�دة
ً ل��ل��رئ��ي��س،  األس��ت��اذ إي��ل��ي ال��ف��رزل��ي ن��ائ��ب��ا

 .باألكثرية
لن ي�ك�ون ف�ي ذل�ك أّي م�ف�اج�أة، م�ا دام�ت 

، ف�ي أرج�اء ) الديموقراطية( اإلرادة الشعبية 
الجمھورية، اعادت التجديد للطبقة السياس�ي�ة 
الحاكم�ة، ف�ي م�ك�ّون�ات�ھ�ا ال�رئ�ي�س�ي�ة، وف�ي 
توازناتھا الق�ائ�م�ة، م�ع ب�ع�ض االخ�ت�الف�ات 
الطفيفة، صعوداً ونزوالً، وھي اختالفات لن 
ً ف�ي ال�واق�ع ال�ح�ق�ي�ق�ي ل�ل�س�ي�اس�ة  تغيّر شيئ�ا

 .اللبنانية، وفي آفاقھا المحتملة
أّول الغيث، انتخاب رئيس المج�ل�س ون�ائ�ب�ه 

 .وھيئة المجلس
س��ي��ل��ي ذل��ك، وإن بص��ع��وب��اٍت وم��ع��وق��اٍت 
وتعقيداٍت جّمة وك�ث�ي�رة، ت�أل�ي�ف ال�ح�ك�وم�ة 

 .العتيدة
 .وفي حينه. لھذا الموضوع حديٌث على حدة

ليس من سبٍب جوھري يحول دون أن تك�ون 
المحاصصات في الس�ي�اس�ة ب�ي�ن األط�راف 
الرئيسيين، ھي العالمة الفارقة التي س�ت�م�يّ�ز 
المرحلة المقبلة، على صعيد ال�م�ج�ل�س ك�م�ا 

 .على صعيد الحكومة
 .ھكذا كانت، وھكذا ستستمر

وإذا ح��دث اع��ت��راٌض م��ا داخ��ل ال��ط��ب��ق��ة 
السياسية القائمة، بس�ب�ب ال�ت�ن�اقض�ات ع�ل�ى 

فإن ذلك   –وھذا سيحدث ال محالة   –أنواعھا 
لن يرخي بظالله السلبية على المشھد ال�ع�ام، 
ولن ي�ف�ض�ي إل�ى أّي إخ�الٍل ف�ي ال�م�س�ي�رة 

 .المرسومة لھذا اللبنان العظيم
ستنعكس ھذه المحاصصات السياسية، ع�ل�ى 
حسن سير ع�م�ل م�ج�ل�س ال�ن�واب، ب�ھ�ي�ئ�ت�ه 

 .العامة المنتخبة، قانوناً، ووفق الدستور
ً أن ي�ت�م ال�ت�واف�ق ع�ل�ى  ومن المتوقع الح�ق�ا
المحاصصات في ال�ت�ع�ي�ي�ن�ات ال�ت�ي تش�م�ل 
ت���وزي���ع ال���م���ن���اص���ب وال���م���راك���ز وإدارة 
المؤسسات، وع�ل�ى ك�ي�ف�ي�ات إب�رام ال�ع�ق�ود 
والصفقات، وأسماء المستفيدي�ن األس�اس�ي�ي�ن 
من األفرقاء واألطراف، وأسم�اء ال�ذي�ن ل�ن 
تشملھم نعم الحصص والتوزيعات ب�ال�ن�س�ب 

 .ھذا طبيعيٌّ للغاية. نفسھا
 .لن يحدث أّي خلٍل في ھذه المسائل

وستظّل بألف .  إّن الطبقة السياسية بألف خير
 .خير

دائما، وب�ع�د اآلن، "  الشعب" سيظّل من حّق 

وأن ي�ع�بّ�ر ع�ن .  أن يعترض على ما ج�رى
الس��خ��ط، أو ال��ي��أس، أو ال��ك��ف��ر ب��الس��ي��اس��ة 

 –والس�ي�اس�ي�ي�ن، م�ا دام ال�ن�ظ�ام الس�ي�اس�ي 
االن��ت��خ��اب��ي ي��وفّ��ر ت��غ��ط��ي��ةً   -ال��ط��ائ��ف��ي 

موضوعية، سياسية، مصلحية، أمنية، مالية، 
 .طائفية، ومذھبية، لقوى السلطة

ب�م�لء " اختار ممثلي�ه، "  الشعب" صحيٌح أن 
، بعدما ق�ّررت أك�ث�ري�ت�ه الس�اح�ق�ة، " إرادته

تجديد الثقة بالقوى األس�اس�ي�ة ال�ت�ي ت�ت�ك�ّون 
منھا الطبقة الحاكمة، الت�ي س�ت�ح�ك�م ل�ب�ن�ان، 
خالل المرحلة المقبلة، لكن ذل�ك ل�ن ي�ح�ول 
ع��ل��ى اإلط��الق، دون أن ي��واص��ل ھ���ذا 

، ب��ع��ض��ه ف��ي األق��ل، اج��ت��ھ��اده " الش��ع��ب" 
الكفاحي والنضالي في سبيل قيام دولة ال�ح�ق 

 .والقانون والحرية والتغيير
ع���رس " ع���ل���ى ك���ّل ح���ال، ھ���ذا ھ���و 

وقد شاركنا فيه، انتخاب�اً، أو ".  الديموقراطية
ً ل�ل�ع�ب�ة . امتناعاً عن ال�ت�ص�وي�ت، أو رفض�ا

وعلينا، تالياً، أن نرضخ لنتائجه، وأن نتحّمل 
 .نتائجه

 .ھذا من جھة
أما من جھة ث�ان�ي�ة، ف�إن ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن ال�ذي�ن 

أن يخرجوا على المسار المرس�وم "  حاولوا" 
للسياس�ة، ول�م ي�ن�ج�ح�وا ف�ي ال�خ�روج، إم�ا 
لضعف الحيلة، وإما لسوء ال�ت�ص�ّرف، وإم�ا 
لقصر النظر، وإما ألي سبٍب من األس�ب�اب، 
فعليھم، ھم أيضاً، أن يتحّملوا مسؤوليتھم في 

 وأن. ھذا الشأن
ي�ج�ب أن .  يجب أن يعترف ھ�ؤالء ب�ال�ف�ش�ل

يعترفوا بسوء ال�ت�ص�رف، ب�ق�ص�ر ال�ن�ظ�ر، 
. بضعف الحيلة، أو بسوى ذلك من األس�ب�اب

وأن يحاسبوا أنفسھم، ب�ع�د أن ي�درس�وا ھ�ذا 
الفشل، بأسبابه وعوامله وظروفه ون�ت�ائ�ج�ه، 

 .وأن يستخلصوا العبر
ً أن ي�واص�ل�وا االج�ت�ھ�اد،  ھذا إذا أرادوا حقا
بحثاً عن التغيير وسب�ل إن�ج�ازه ف�ي ال�ح�ي�اة 

 .الوطنية اللبنانية
 .المشھد واضح

االن��ت��خ��اب��ات، وطُ��بِّ��ق��ت "  ع��رس" ل��ق��د أق��ي��م 
 .مراسمه بحذافيرھا، في أنحاء الجمھورية

وت��ّم ب��م��وج��ب��ه، ت��وق��ي��ع ال��ع��ھ��ود وال��ع��ق��ود، 
 .وباألختام القانونية

أي�ار ال�ج�اري،  ٢٣ھكذا، بعد غد األربعاء، 
، سنش�ھ�د ال�ج�ل�س�ة األول�ى ل�م�ج�ل�س ٢٠١٨

 .النواب المنتخب
 .والبقية تأتي
 .لكْن، مھالً 

البواخر التركية لن تنت�ظ�ر ت�أل�ي�ف ح�ك�وم�ة 
 .جديدة

ال��ي��وم .  ث��م��ة ل��زوٌم إلج��راء ال��الزم، ال��ي��وم
 .بالذات

 .دعوا الموتى يدفنون موتاھم
 .دعوا المحتفلين يحتفلون بالعرس

. والسياسة اللبنانية مس�ت�م�رة.  الحياة مستمرة
 .وأبى َمن أبى. شاء َمن شاء

استقبل محافظ مدينة بيروت ال�ق�ا��ي زي�اد 
شبيب في مكتبه في القصر البل�دي، ال�ن�ائ�ب 
المنتخب ھاكوب ت�ري�زي�ان ال�ذي ف�از ب��ح�د 
المقاعد النيابية عن دائرة بيروت االولى، و 
قدم تريزيان استقالت�ه خ�ط�ي�اً م�ن عض�وي�ة 
المجلس البلدي لمدينة بيروت الى الم�ح�اف�ظ 

 .شبيب وفقاً للقوانين المرعية االجراء
بعدھا تحدث تريزيان واكد ان ط�ي�ل�ة ال�ف�ت�رة 
التي كان فيھا عضواً ف�ي ال�م�ج�ل�س ال�ب�ل�دي 
لمدينة بيروت خ�الل ف�ت�رة ت�ول�ي ال�م�ح�اف�ظ 
شبيب مھامة كان المحافظ ش�ب�ي�ب ق�دوةً ف�ي 
العمل والتعاون، وخاصة في المرح�ل�ة ال�ت�ي 
حصلت فيھا االنتخابات البلدية واالختي�اري�ة، 

حيث كان المحافظ شبيب ورئ�ي�س ال�م�ج�ل�س 
البلدي لمدينة بيروت المھندس جمال عيتان�ي 
مثال للتعاون والتنسيق لما فيه مصلحة مدين�ة 

 .بيروت
وكان اساس العمل ھو تطوير مدينة ب�ي�روت 
وكانت مقاربة ال�م�ل�ف�ات ع�ل�م�ي�ة وم�دروس�ة 

 .ودون اية مصالح شخصية
وتابع ترزيان، لقد وصلنا الى مرحلة لم ن�ع�د 
نسمع فيھا الكالم الذي كنا نسمعه في الس�اب�ق 
حول الخالف�ات ب�ي�ن الس�ل�ط�ت�ي�ن ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة 
والتقريرية، وھذا يعود الى التناغم ال�ح�اص�ل 
ً ل�ي�ك�ون  بين السلطتين، الذي ينع�ك�س اي�ج�اب�ا
سبباً في ن�ج�اح ك�ل ال�م�ش�اري�ع ال�ت�ي ن�ف�ذت 

 .وسوف تنفذ في القريب العاجل
وقد شكر المحافظ شبيب النائب ترزيان عل�ى 
العمل المميز الذي قام به في ب�ل�دي�ة ب�ي�روت 
ون��ّوه ب��ال��ت��زام��ه قض��اي��ا ب��ي��روت وح��ق��وق��ھ��ا 

 .ومھنيته في العمل البلدي

 عقل العويط
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استقبل الرئيس نبيه بري ف�ي ع�ي�ن ال�ت�ي�ن�ة 
ت�ك�ت�ل " و"  التيار ال�وط�ن�ي ال�ح�ر" وفدا من 

النواب اب�راھ�ي�م ك�ن�ع�ان :  ضم"  لبنان القوي
 .وآالن عون والياس ابو صعب

ثم إستقبل الرئيس بري النائب المنتخب أنيس 
ھذه ھي زيارت�ي : " نصار الذي قال بعد اللقاء

االولى لدولته، وكانت زيارة ودية تبادلنا فيھا 
األراء حول عدد من الم�واض�ي�ع وال�م�رح�ل�ة 

 ."المقبلة
ان�ا م�رش�ح ل�ن�ي�اب�ة : " وردا عل�ى س�ؤال ق�ال

رئاسة مجلس النواب، لكنن�ي ل�م أب�ح�ث ھ�ذا 

س�ت�ج�ري اإلن�ت�خ�اب�ات .  الموضوع مع دول�ت�ه
وھناك مرشحان وربما ثالث�ة، وي�ف�وز واح�د 

واذا لم ي�ك�ن .  او آخر وھذه ھي الديموقراطية
ھناك إنتخابات فيعني اننا سنعين المس�ؤول�ي�ن 

ودول�ة .  تعي�ي�ن�ا وھ�ذا ال ي�م�ك�ن ان ي�ح�ص�ل
الرئيس بري يعرف انني مرشح، وأم�س ف�ي 

اتخذ القرار ب�م�ت�اب�ع�ة "  القوات اللبنانية" تكتل 
 ."ترشيحي الى نھاية المطاف

سئل ما اذا كان سيتميز عن كت�ل�ت�ه وي�ن�ت�خ�ب 
اتخذ ام�س ف�ي إج�ت�م�اع : " الرئيس بري فقال

تكتل القوات اللبنانية القرار وقد ال�ت�زم�ت ب�ه 
والقرار ك�م�ا ھ�و م�ع�روف ان نض�ع ورق�ة 

 ."بيضاء
الت�ك�ت�ل ص�وت وك�ل : " وردا على سؤال قال

ادلى برأيه وقد صوتت األك�ث�ري�ة ب�أن نض�ع 
ولكن جرى التركيز ايض�ا ان�ه .  ورقة بيضاء

سواء ورقة بيضاء او ورق�ة اخ�رى ف�ال�دع�م 
موجود لدولة الرئيس بري وھذا ال يغير شيئا 
في العالقة بين الرئيس بري والقوات اللبنانية 
منذ ان كان رئيس حزب القوات ف�ي الس�ج�ن 

 ."ولغاية اليوم
 كتلة التنمية

ثم ترأس الرئيس بري اإلجتماع االول لك�ت�ل�ة 
التنمية والتحرير ب�ع�د اإلن�ت�خ�اب�ات ال�ن�ي�اب�ي�ة 

علي حسن خل�ي�ل، ع�ن�اي�ة :  بحضور الوزراء
ان�ور :  عزال�دي�ن، غ�ازي زع�ي�ت�ر، وال�ن�واب

الخليل، ابراھيم عازار، ميشال موسى، ايوب 
حميد، ياسين جابر، ھاني قبيسي، علي بزي، 
علي خريس، قاسم ھ�اش�م، م�ح�م�د نص�رهللا، 
 .محمد خواجه، علي عسيران وفادي عالمة

بعد االجتماع ادلى االمين العام للكتلة الن�ائ�ب 
ع�ق�دت ك�ت�ل�ة : " انور الخلي�ل ب�ال�ب�ي�ان اآلت�ي

التنمية وال�ت�ح�ري�ر إج�ت�م�اع�ا ب�رئ�اس�ة دول�ة 
الرئيس نبي�ه ب�ري ال�ذي اس�ت�ھ�ل االج�ت�م�اع 
بتقديم التھاني الى النواب بالثقة ال�ت�ي ن�ال�وھ�ا 
في اإلنتخابات، كما قدم الت�ھ�ان�ي ال�ى ع�م�وم 

 ."اللبنانيين بمناسبة شھر رمضان المبارك
إستھلت الكتلة إجتماع�ھ�ا ب�ت�رش�ي�ح : " اضاف

دولة الرئيس ن�ب�ي�ه ب�ري ل�رئ�اس�ة ال�م�ج�ل�س 
النيابي، ثم بحثت شؤونا وطني�ة وب�رل�م�ان�ي�ة، 
وإختارت الكتلة النائب إبراھيم ع�ازار ن�ائ�ب�ا 
لرئيسھا وجددت للنائب ان�ور ال�خ�ل�ي�ل ام�ي�ن�ا 
عاما لھا، وق�ررت ت�رش�ي�ح ال�ن�ائ�ب م�ي�ش�ال 
موسى لعضوية ھيئة مكت�ب ال�م�ج�ل�س، ك�م�ا 

قررت عقد إجتماعات أسبوعية دورية لبح�ث 
  ."القضايا المطروحة على جدول اعمالھا

 السفيرة األميركية
واستقبل الرئيس بري في عين التينة السف�ي�رة 
االميركية ف�ي ل�ب�ن�ان ال�ي�زاب�ي�ت ري�ت�ش�ارد، 
وعرض معھا للتطورات الراھن�ة ف�ي ل�ب�ن�ان 

 . والمنطقة
كما استقبل السفير السوري ف�ي ل�ب�ن�ان ع�ل�ي 

ال�زي�ارة :  عبد الكريم علي الذي قال بعد اللقاء
لتھنئة دولته ب�الش�ھ�ر ال�م�ب�ارك وب�ال�م�ج�ل�س 
النيابي الجديد، واالص�غ�اء ل�دول�ت�ه وق�راءت�ه 
للمشھد في لبنان والمنطقة وطب�ع�ا ب�ال�م�ق�دم�ة 
 في سوريا والنتائج التي تتوالى اخبارھا عن

كل ال�ن�ج�اح�ات ف�ي م�واج�ھ�ة االرھ�اب ف�ي 
 .سوريا وانعكاسات ذلك

واستقبل بري الرئيس ت�م�ام س�الم ال�ذي ق�ال 
زيارتي اليوم للرئيس بري في ھذا :  بعد اللقاء

الشھر الفضيل اعاده هللا بالخير على الجميع، 
بداية للتھنئة باالنتخاب�ات وب�ھ�ذا االس�ت�ح�ق�اق 
الدستوري الذي ك�ن�ا ن�ط�ال�ب ب�ه م�ن�ذ ف�ت�رة 
طويلة لنعزز نظامنا الديموقراطي وب�ال�ت�ال�ي 

وكانت مناسبة للتداول م�ع دول�ت�ه ف�ي .  دولتنا

ما نحن مقبلون عليه ان ش�اءهللا م�ن ت�ف�ع�ي�ل 
ل��ع��ج��ل��ة ال��دول��ة واالھ��ت��م��ام بش��ؤون ال��ن��اس 
وب��ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي واالن��ت��اج��ي ف��ي 

لذل�ك ال�دع�وة ال�ي�وم الن�ت�خ�اب رئ�ي�س . البلد 
مجلس النواب ونائبه واعضاء ھيئة ال�م�ك�ت�ب 
في اليوم�ي�ن ال�م�ق�ب�ل�ي�ن وض�رورة ال�ت�ح�رك 
بسرعة الستشارات التكلي�ف ث�م اس�ت�ش�ارات 
التأليف الن البلد بح�اج�ة ال�ى ح�ك�وم�ة ل�ي�س 
بشكل متسرع ول�ك�ن اال ت�ت�أخ�ر الن ال�ن�اس 

لم ت�ت�ح�ق�ق .  تنتظر الكثير في المرحلة المقبلة
االنتخابات وھذه النقلة النوعي�ة اال م�ن اج�ل 

وھ�ذا ال .  المزيد من تمتين وضع�ن�ا ال�داخ�ل�ي
يتحقق اال بحك�وم�ة ف�اع�ل�ة وم�ج�ل�س ن�ي�اب�ي 
يراقب ويتابع للنھوض بالبلد على ال�م�س�ت�وى 
ال�داخ�ل�ي واالق��ت�ص�ادي خص�وص��ا وت�ف�ع�ي��ل 
استكمال نتائج ال�م�ؤت�م�رات م�ن اج�ل ل�ب�ن�ان 
وقيام المزيد منھا من اج�ل ل�ب�ن�ان ، وك�ذل�ك 
لمواجھة االوضاع المحيط بنا وھ�ي اوض�اع 
غير مريحة وت�ق�ارب ال�وض�ع ال�خ�ط�ر ھ�ن�ا 

لبنان عليه ان يكون ق�وي�ا وم�ح�ص�ن�ا .  وھناك
واذا لم يع المسؤولون ذلك ف�م�ن س�ي�ع�ي ھ�ذا 

  ."االمر
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استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصب�ان�ي ف�ي م�ك�ت�ب�ه ف�ي 
الوزارة، وفد الھيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان برفقة رئ�ي�س 
االتحاد العمالي العام الدكتور بشارة االسمر، حيث اطلعھم على قرار مجلس ال�وزراء اق�رار 
سلسلة الرتب والرواتب لھم ووعدھم متابعة اعداد الجداول مع وزارة المال تطبيقا للقان�ون 

 .وتمھيدا الصدار المراسيم الالزمة
لقضيتھم ومتاب�ع�ت�ه ال�ح�ث�ي�ث�ة ل�ت�أم�ي�ن ح�ق�وق�ھ�م ب�ع�ي�دا ع�ن االع�الم " واكد حاصباني دعمه 

ضرورة ان تبقى التظاھرات تح�ت س�ق�ف ال�ق�ان�ون وان ت�راع�ي " مشددا على ".  والمزايدات
 "القوى االمنية مشاعر المعتصمين في اآلن عينه

أعرب النائب إيلي الفرزلي، في 
" األن��ب��اء" اتص�ال م��ع ج��ري��دة 

ا�ل��ك��ت��رون��ي��ة الص��ادرة ع��ن 
، " الحزب التقدمي ا��تراك�ي" 

ع�ن ���ك�ر� وت��ق�دي��ر� ل�م��وق��� 
رئ��ي��س ال��ح��زب ال��ن��ائ��ب ول��ي��د 
جنبالط، واص�ف�اً ھ��� ال���ط�وة 
بالمب�ارك�ة، ووع�د ب�ال�ت�ن�س�ي�ق 
الوثيق والمست�م�ر م�ع ال�ن�ائ�ب 

 .في المستقبل" اللقاء الديمقراطي"تيمور جنبالط ونواب 
صعوبة إعطاء أّي انطب�اع س�ي�اس�ي ع�ن ط�ب�ي�ع�ة اإلن�ت�خ�اب�ات ال�ت�ي " ولفت الفرزلي إلى  

ستشھدھا ساحة النجمة في أعقاب الموقف األخير لجنبالط، الذي عبر بصدق ع�ن ت�ح�ال�ف�ه 
تس�ي�ر " ، آم�الً أن " القديم والمستمر مع الرئيس نبيه بري، واللفتة التي خّصه بھا بال�ت�ح�دي�د

األمور وفق ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا التي يحتاجھا لبنان في ھذه الظروف الدقي�ق�ة 
 ."التي يمر بھا

وفي ھذا السياق، أوضح النائب إيلي الفرزلي المرشح األبرز لمنصب نائب رئيس م�ج�ل�س 
، أنه ال يستطيع إعطاء انطباع واضح حول الظروف التي " السياسة" النواب في اتصال مع 

سترافق عملية انتخاب نائب لرئيس المجلس، قبل أن ت�ع�ل�ن ال�ك�ت�ل ال�ن�ي�اب�ي�ة ع�ن م�وق�ف�ھ�ا 
له، وش�اك�راً ف�ي "  لبنان القوي" بوضوح من مسألة تأييده، وإن كان متأكداً من ترشيح كتلة 

ال�ن�ائ�ب ول�ي�د ج�ن�ب�الط، ب�ع�د "  اللقاء الدي�م�ق�راط�ي" المقابل الموقف الذي صدر عن رئيس 
، " الخط�وة ال�م�ب�ارك�ة" زيارته الرئيس بري وموقفه الداعم له، حيث وصف كالم جنبالط بـ

 .واعداً بالتنسيق والتعاون في ال�م�س�ت�ق�ب�ل م�ع ال�ن�ائ�ب ت�ي�م�ور ج�ن�ب�الط وك�ت�ل�ت�ه ال�ن�ي�اب�ي�ة
وعن إمكانية حصول معركة حول ھذا الموقع، إذا ما أصّر تكتل ال�ج�م�ھ�وري�ة ال�ق�وي�ة ف�ي 

ال�ن�ائ�ب نص�ار ص�دي�ق " على ترشيح النائب أنيس نصار، قال إن "  القوات اللبنانية" حزب 
قديم ومن حقه أن يترشح لھذا الموقع وال مشكلة لديه من ترشيح أحد، ف�ھ�ن�اك دي�م�ق�راط�ي�ة 

 ."يجب االحتكام إليھا ومن يحظى بأصوات األكثرية مبروك عليه
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ال�ن�ي�اب�ي�ة "  اللقاء الديمق�راط�ي" عقدت كتلة 

ال�ح�زب " أولى اجتماعاتھا في منزل رئي�س 
ول��ي��د ج��ن��ب��الط ف��ي "  ال��ت��ق��دم��ي ا����ت��راك��ي

تيمور جن�ب�الط، :  كليمنصو، بحضور النواب
نعمة طعمة، مروان حم�ادة، أك�رم ��ھ�ي�ب، 
وائل أيو فاعور، بالل عبدهللا، ھن�ري ح�ل�و، 
فيصل الصايغ وھادي أبو الح�س�ن وال�ن�ائ�ب 

 .السابق غازي العريضي
بدعوة من : " وبعد اإلجتماع، قال أبو الحسن 

رئيس الحزب التقدمي اإلشتراكي وليد جنبالط عقد اللقاء إج�ت�م�اع�ه 
األول للتشاور في الجلسة التي ستعق�د ي�وم غ�د األرب�ع�اء الن�ت�خ�اب 
رئيس المجلس النيابي ونائبه وھيئة مكتب المجل�س، وت�م ب�اإلج�م�اع 

االتفاق على التأييد المطلق للرئيس نبيه بري 
أما فيما يتعلق بنائب .  لرئاسة المجلس النيابي

الرئيس ترك الخيار ألعضاء التك�ت�ل الت�خ�اذ 
القرار الذي يرونه مناسبا ك�ال وف�ق ت�ق�دي�ره 

 ."في ھذا األمر
أما بالنسبة ألعضاء ھيئة المجل�س، ق�ال أب�و 

سيستكمل التش�اور الت�خ�اذ ال�ق�رار : " الحسن
 ."النھائي فيما يتعلق بباقي األعضاء

مرشح اللقاء ل�ع�ض�وي�ة " وأكد أبو الحسن أن 
 ."ھيئة مكتب المجلس ھو النائب مروان حمادة

ال�ل�ق�اء " وردا على سؤال حول الترشيح لرئاسة ال�ح�ك�وم�ة، أك�د أن 
 ."سيسمي الرئيس سعد الحريري
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يض�م "  ت�ك�ت�ل ل�ب�ن�ان ال�ق�وي" زار وفد من 

النواب ابراھيم كنعان واالن ع�ون وال�ي�اس 
بو صعب رئيس المجلس النيابي نب�ي�ه ب�ري 

 .في عين التينة
وعقب اللقاء، تحّدث النائب كنعان باسم الوفد 

اللقاء مع دول�ة ال�رئ�ي�س ك�ان ج�يّ�دا، : " فقال
ونحن في م�رح�ل�ة ج�دي�دة ك�م�ا أك�د ف�خ�ام�ة 
الرئيس اكثر من مّرة، تحتاج الى تعاون بي�ن 
الجميع، فاالنتخابات انتھ�ت وب�ات�ت وراءن�ا، 
وكل االستحقاقات على أھ�م�ي�ت�ھ�ا ال ت�وازي 
التحديات المق�دم�ون ع�ل�ي�ھ�ا ع�ل�ى م�خ�ت�ل�ف 

وكم�ا .  المستويات المحلية واالقليمية والدولية
وعدنا، فااليجابية ستكون سمة التع�اط�ي ف�ي 
المرحلة المق�ب�ل�ة، وال�ي�د م�م�دودة ل�ل�ج�م�ي�ع، 
لتعاون مث�م�ر، ي�ؤّم�ن ال�م�ص�ل�ح�ة ال�وط�ن�ي�ة 

ولقد اكد دولة الرئي�س ف�ي .  ونجاح ھذا العھد
ش��ك��ل واض��ح ب��أن ال��ت��ع��اون ھ��و اك��ث��ر م��ن 
ضروري، واالستعداد جّدي وموجود ع�ن�دن�ا 
وع��ن��ده، وس��ي��ك��ون ل��م��ص��ل��ح��ة ال��م��ؤس��س��ات 

 ."وعملھا
وضعنا دولة ال�رئ�ي�س ب�األج�واء، : "وأضاف

السيما بعد كالم فخامة الرئيس وكالم رئ�ي�س 
التكتل الوزير جبران باسي�ل ح�ول ض�رورة 
المحافظة على احت�رام االق�وي�اء ف�ي رئ�اس�ة 
ال��ج��م��ھ��وري��ة ورئ��اس��ة ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي 

ون�ح�ن م�ت�ج�ھ�ون ال�ى ت�ع�اون، .  والح�ك�وم�ة

وارادة ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س 
واضحة ف�ي ھ�ذا الس�ي�اق، 
وكذلك االمر بال�ن�س�ب�ة ال�ى 
الوزير باسي�ل، اذ ن�ت�ح�دث 
عن صفحة جدي�دة وت�ع�اون 

 ."مع الجميع
ورداً على سؤال عما تغ�يّ�ر 

 : قال كنعان
االج�واء االي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي " 

نتحدث ع�ن�ھ�ا ن�اج�م�ة ع�ن 
التحديات، وقد صمد ل�ب�ن�ان 

في الفترة الساب�ق�ة بس�ب�ب ال�ح�د االدن�ى م�ن 
الوح�دة ال�وط�ن�ي�ة، ووج�ود ر�ي�ة مش�ت�رك�ة 
لحماية لبنان، وھذه ال�ر�ي�ة م�ط�ل�وب�ة ال�ي�وم 
اكثر من اي وقت مضى، السيما ان الناس ال 
تريد مجرد انتخابات ومواقف، بل ان�ت�اج�ي�ة، 
وھذا ھدفنا في كل المؤسسات، من ال�م�ج�ل�س 
النيابي الى الحكومة التي نأمل ان تتشكل ف�ي 
اقرب فرصة، وھدفنا ي�ب�ق�ى ان�ج�اح ال�ع�ھ�د، 
النھا نجاح كل المشاريع واالتھداف الوطن�ي�ة 

ال�ت�ن�ّوع م�ط�ل�وب .  التي نعمل عليھ�ا ج�م�ي�ع�ا
واآلراء السياسية المختلف�ة م�ط�ل�وب�ة، ول�ك�ن 
ي��ج��ب ان ال ن��ك��رر االداء ال��ذي س��ب��ق 
االنتخابات، بل ھي صفح�ة ج�دي�دة ل�ت�ع�زي�ز 

 ."العمل واالنجاز
ال�ق�رار "  وعن فصل النيابة عن الوزارة قال 

 ."النھائي لم يتخذ بعد في ھذا الشأن
 لم اطرح نفس�ي ل�ن�ي�اب�ة ال�رئ�اس�ة:  بو صعب

وردا على سؤال عن نيابة رئ�اس�ة ال�م�ج�ل�س 
لقد حكي كثيراً عن ن�ي�اب�ة : " اجاب بو صعب

رئاسة المجلس النيابي، وأنا لم اطرح ن�ف�س�ي 
لھذا الموقع، والتكتل ھو من ي�ت�خ�ذ ال�م�وق�ف 
الرسم�ي، ون�ع�ل�ن ف�ي ض�وئ�ه م�ن س�ن�دع�م 

ومنذ اللحظة األولى، ش�ع�رت ان�ن�ي . ونرّشح
يمكن ان أعطي ف�ي ام�اك�ن أخ�رى، وال�ي�وم 
ھذه الدورة األولى ل�ي ك�ن�ائ�ب، وھ�دف�ي ان 
نحدث فرقاً، ع�ل�ى غ�رار م�ا ق�ام ب�ه ن�واب 
التكتل، ال س�ي�م�ا ع�ل�ى غ�رار ل�ج�ن�ة ال�م�ال 
والم�وازن�ة ال�ت�ي ت�رأس�ھ�ا ال�ن�ائ�ب اب�راھ�ي�م 

واكرر انني لم اطرح ن�ف�س�ي ل�ن�ي�اب�ة .  كنعان
 ."رئاسة المجلس
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اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ح��ك��وم��ة 
تص���ري���ف األع���م���ال س���ع���د 
ال�ح��ري��ري ف��ي ب��ي�ت ال��وس��ط 
رئيس اللق�اء ال�دي�م�وق�را��ي 
النائب السابق ول�ي�د ج�ن�ب�ال� 
في حضور الوزراء السابقين 
باسم السبع، غ��اس خ�وري 

 .ووائل أبو فاعور
بعد أن أعلنت عند الرئيس نبيه بري عن تأييدي له لينتخب رئي�س�ا : " بعد اللقاء، قال جنبالط

لمجلس النواب، فإن اتجاه اللقاء الديمقراطي أن نؤيد تسمية الرئيس سعد الحريري كرئ�ي�س 
لمجلس الوزراء، لكن ھذا يثبّت باالستشارات رسميا، ألنني أتكلم اليوم، ب�ع�د أن أص�ب�ح�ت 

 ".على اللقاء الديمقراطي المتجدد أن يقرر ھذا األمر. خارج الخدمة الفعلية كنائب
ك�م�ا س�ب�ق أن ذك�رت، ف�ق�د وع�دت : " وفي سؤال عن نائب رئيس مجلس الوزراء، أج�اب

الرئيس بري أن أسايره، األمر ليس مجرد مسايرة، ب�ل ھ�ن�اك ص�داق�ة ت�اري�خ�ي�ة نض�ال�ي�ة 
ل�ن أق�ف .  تربطني به، وأعلم أن البعض يقول أن إيلي الفرزلي وديعة سورية أو غ�ي�ر ذل�ك

عند ھذا األمر، من أجل صداقتي مع الرئيس بري، سأطلب من بعض الرفاق أن ي�ن�ت�خ�ب�وا 
 ."إيلي الفرزلي وأترك الخيار لآلخرين ليفعلوا ما يريدون

ھناك مطال�ب، ل�ك�ن ھ�ن�اك : "وعّما إن كان لديھم مطالب في ما يتعلق بالحكومة المقبلة قال
ً " رئيس كتلة جديد ھو تيمور، وھو يعلنھا لس�ت م�رش�دا روح�ي�ا، دع�وھ�ا ل���ي�ر : " ، مضيفا

 ."بالد
وفي سؤال عّما إن كان ھناك مطبات في العالقة بينه وبين الرئيس الحريري وال سيما على 

ھل تويتر اليوم مزعج؟ لكن الرئيس الحري�ري ق�دم ل�ي ت�ف�س�ي�را م�ن�ط�ق�ي�ا : " ، قال"تويتر"
فسر لي الرئي�س ال�ح�ري�ري .  وموضوعيا، ألنني حاولت أن أفھم من كالم الصحف فلم أفھم

وإن شاء هللا خيرا، خاصة في ما يتعلق ب�م�ح�ط�ة دي�ر ع�م�ار ال�ت�ي حص�ل�ت ع�ل�ى أس�ا� 
 ."، والعقبى للجية والزھراني BOTالـ

، لكني لم أقتنع حين قال أحد الوزراء أنه أخذ تدابي�ر اح�ت�رازي�ة BOTاقتنعت بالـ: " اضاف
 ."حين ُسئل عن ارتفاع سعر النفط، فھل سيخفض ھو سعر النفط عالميا؟ لم أفھم الموضوع

. ك�ال، أب�دا: " وعّما إن أزعجت الرئيس الحري�ري مس�اي�رة ج�ن�ب�الط ل�ل�رئ�ي�س ب�ري، ق�ال
 ."في النھاية، لدينا تاريخ مشترك. والعالقة بالحريري في ھذه اللحظة جيدة، جيدة

 :وفي سؤال ان تم االتفاق على توزيع الحقائب الوزارية وكم عدد الحقائب المطلوبة قال
 ."ل��م ن��ت��ف��ق ب��ع��د، ك��ل ش��يء ف��ي وق��ت��ه ولس��ت أن��ا م��ن أط��ال��ب ب��ل رئ��ي��س ال��ك��ت��ل��ة"   

فصل النيابة عن الوزارة مطلب قديم كان لكمال جنبالط، وإذا وافق الجم�ي�ع اآلن : " اضاف
 ؟"فنحن معه، أما إن لم يوافق الجميع فھل أتخذ الخطوة وحدي
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اجتماع�ه ال�دوري "  لبنان القوي" عقد تكتل 
" ال�ت�ي�ار ال�و��ن�ي ال�ح�ر" برئ�اس�ة رئ�ي�س 

الوزير جبران باسيل، في مركز االجتماع�ات 
 .سن الفيل -والمؤتمرات 

لب�ن�ان " عقد تكتل : " وقال باسيل بعد اإلجتماع
إجتماعه، وكان الموضوع األس�اس�ي "  القوي

طبعا تأليف الحكومة وتكليف رئيس للحكومة 
واإلنتخابات غدا في المجلس النيابي ل�رئ�اس�ة 
المجلس ونيابة الرئاسة وأعضاء ھيئة مك�ت�ب 

أود ال�ق�ول أوال إن�ن�ا ف�ي .  المجل�س ال�ن�ي�اب�ي
عصر الميثاقية اللبنانية، التي كان�ت م�ع�رك�ة 
خضناھا كلنا معا حتى نعيد لب�ن�ان ل�روح�ي�ت�ه 
األساسية القائمة على ال�م�ي�ث�اق، وھ�ذا األم�ر 
يتتابع فصوال، ن�ح�ن ف�ي م�رح�ل�ة إس�ت�ك�م�ال 
تطبيق ھذه الميثاقية، وكل قراراتنا وتفك�ي�رن�ا 
مستوحى من ھذا الفكر الميثاقي ال�ذي ي�ع�ن�ي 
 ."في النھاية شراكة وط�ن�ي�ة ووح�دة وط�ن�ي�ة

من الطبيعي أن يكون التكت�ل م�ؤي�دا : "  وتابع
أو يتبنى تسمية دولة الرئيس س�ع�دال�ح�ري�ري 
لرئاسة الحكومة اللبنانية وھذه نتيجة ح�ت�م�ي�ة 

. ھنا أود أن أوض�ح أم�را.  لالنتخابات النيابية
قيل في السابق أن ما يسمى باإلتفاق الرئاس�ي 
يتضمن تسمية دولة الرئيس الحريري بش�ك�ل 
دائم لرئاسة الحكومة، وكان موقف�ن�ا ف�ي ھ�ذا 
الخصوص واضحا أن األمر مرتب�ط ب�ن�ت�ائ�ج 

وب�م�ا أن اإلن�ت�خ�اب�ات .  اإلنتخاب�ات ال�ن�ي�اب�ي�ة
النيابية حسمت األكث�ري�ة ل�ت�ي�ار ال�م�س�ت�ق�ب�ل، 
وتيار المستقبل في اجتماع كتلته الي�وم ت�ب�ن�ي 
ترشيح دولة الرئيس الحريري، فمن الطبيعي 

ھ�ذا ال�ت�رش�ي�ح "  لبن�ان ال�ق�وي" أن يؤيد تكتل 
عمال بالمبدأ الميثاقي بقبولنا بخيار اآلخري�ن، 
خص��وص��ا ل��رئ��اس��ة ال��ج��م��ھ��وري��ة ورئ��اس��ة 

 ."المجلس النيابي ورئاسة الحكومة
األمر الثاني متعلق بن�ي�اب�ة رئ�اس�ة : " واردف

ال�ت�ك�ت�ل ھ�و األك�ب�ر ف�ي .  المج�ل�س ال�ن�ي�اب�ي
المجلس الني�اب�ي ال�ي�وم، وم�ن ال�ط�ب�ي�ع�ي أن 
ي��ك��ون م��رش��ح��ه ال��م��رش��ح ال��ذي ي��ف��ت��رض 
باإلخرين أن يقبلوا ترشيحه لنياب�ة ال�رئ�اس�ة، 
والتكتل يرشح اليوم رسميا دولة الرئيس إيلي 

 ."الفرزلي لنيابة رئاسة المجلس النيابي
أيضا ھناك انت�خ�اب ل�ھ�ي�ئ�ة أعض�اء : " وتابع

مكتب المجلس، وقد اختار التكتل النائب أالن 
عون ليرشح�ه ألم�ان�ة س�ر ھ�ي�ئ�ة ال�م�ك�ت�ب، 
وأمين عام حزب الطاشناق ال�ن�ائ�ب ھ�اغ�وب 

 ."بقرادونيان لعضوية ھيئة المكتب
بالنس�ب�ة ل�رئ�اس�ة ال�م�ج�ل�س ال�ن�ي�اب�ي : " وقال

ال�زاوي�ة :  سأعرض الموضوع م�ن زاوي�ت�ي�ن
األولى ھي الموقف الطبيع�ي ال�ذي ي�ف�ت�رض 
أن يكون للتكتل، ونحن لطالم�ا ت�ط�رق�ن�ا ال�ى 

وم�ب�دأ .  التماثل وال�م�س�اواة ب�ي�ن ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن
المعاملة بالمثل بين بعضنا البعض والذي ف�ي 

ب��ع��ض األح��ي��ان، رأي��ن��ا أن��ه 
عندما لم يحترم، كيف ن���� 
ع��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن، وع��ن��دم��ا 
احترم وب�ات�ت ھ�ن�اك ش�راك�ة 
فعلية كيف أنه حسن حي�ات�ھ�م، 
والوفاق، وفاق األقوياء، ك�ان 

 ".دائما يؤثر إيجابا في البلد
ن����ح����ن ح����را� : " أض����اف

ال��م��ي��ث��اق��ي��ة ون��رف��ض ع��زل 
اآلخ��ري��ن، ون��ق��ب��ل ب��خ��ي��ار 
اآلخ���ري���ن، وال ي���م���ك���ن أن 

نفرض علي�ھ�م خ�ي�ارات ح�ت�ى ل�و ك�ان�ت ال 
تعجبنا أو لنا موقف منھا او خالف، إنما نحن 

وع��ل��ى ھ��ذا .  مض��ط��رون إل��ى اح��ت��رام��ھ��ا
األس��ا�، وب��ي��ن ھ��ذي��ن ال��ط��رف��ي��ن ال��ت��م��اث��ل 
ومبدئية الموقف من جھة والميثاقية من ج�ھ�ة 
ثانية، قررنا بعد النقاش في التك�ت�ل ال�ي�وم أن 

نترك الحرية العضاء التكتل لي�ص�وت�وا ك�م�ا 
يريدون، بين الورقة البيضاء وبين التصويت 
لدولة ال�رئ�ي�س ن�ب�ي�ه ب�ري، وھ�ذا ال�م�وق�ف 
متطور من أن يكون التصويت بورقة بيضاء 
ألن ذلك ل�ه س�ل�ب�ي�ة ع�ل�ى ح�ي�ات�ن�ا ال�وط�ن�ي�ة 

  ".المشتركة وموضوع الميثاقية
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عقدت كتلة الم�س�ت�ق�ب�ل ال�ن�ي�اب�ي�ة ، 
اج��ت��م��اع��اً ب��رئ��اس��ة ال��رئ��ي��س س��ع��د 
الحريري ، في بيت الوسط ، ش�ار� 
فيه الرئيس فؤاد السن�ي�ورة ون�واب 
ال��ك��ت��ل��ة ال��ذي��ن ان��ت�����ت والي��ت�����م 

 . البرلمانية
تداول المجت�م�ع�ون ف�ي االس�ت�ح�ق�اق 
النيابي المقبل ، والمھام ال�م�ط�روح�ة 
على اعضاء ال�ك�ت�ل�ة خ�الل ال�والي�ة 

 .الجديدة
واستھل الرئيس الحريري االجت�م�اع ب�دع�وة 
الحاضرين الى الوقوف دقيقة ص�م�ت ت�ح�ي�ة 

 . لشھداء فلسطين
إن نتائج االنتخابات يج�ب ان يش�ك�ل : " وقال

حافزاً لنا جميعاً لمضاعفة العمل، ف�ي س�ب�ي�ل 
تأكيد فعاليتنا السياسية والرقابية والتشريعي�ة، 
سواء على المستوى الشعبي أو على مست�وى 

 ."اللجان النيابية التي سنعمل في نطاقھا
نح�ن ن�ت�ط�ل�ع اك�ث�ر م�ن اي وق�ت : " اضاف

ً ع�اب�راً ل�ل�ط�وائ�ف،  مضى الن نب�ق�ى ص�وت�ا
وتياراً تتمثل فيه مختلف المكونات ال�وط�ن�ي�ة 
في البالد ، على الرغم من النتائج ال�ت�ي آل�ت 
ال��ي��ھ��ا االن��ت��خ��اب��ات ، وال��خ��ل��ل ف��ي ال��م��س��ار 
االنتخابي الوطن�ي ، وم�ا ت�رت�ب ع�ل�ي�ه م�ن 

 ."اصطفافات مذھبية وطائفية
بعد ذلك ، ناقشت الكتلة خطة العمل للمرحل�ة 
المقبلة، واالدوار التي ستناط باعضائ�ھ�ا ف�ي 
نطاق اللجان النيابية واالنتخابات المقررة في 

 :شأنھا اليوم، وخلصت الى التوجھات اآلتية
ترشح كتلة تيار المستقبل النيابية نفسھ�ا :  اوالً 

ل��م��ھ��م��ات وط��ن��ي��ة وتش��ري��ع��ي��ة، تض��ع ف��ي 
اولوياتھا خدمة الشعب اللبناني في ال�م�ن�اط�ق 
كافة، ال سيما المناطق ال�ت�ي م�ن�ح�ت ث�ق�ت�ھ�ا 
لنواب المستقبل المنتخب�ي�ن، وع�ب�رت خ�الل 
الحملة االنتخابية عن أع�ل�ى درج�ات ال�وف�اء 
لتيار الرئيس الشھيد رفيق الحريري، ولقيادة 

 .الرئيس سعد الحريري
إن الرھان على النھوض االقتصادي ، :  ثانياً 

وما يوجبه من متطلبات اصالحية وم�ك�اف�ح�ة 
مكامن الفساد ورفع األعباء عن كاھل الدول�ة 
والخزينة ، ال بد ان يتكامل مع ارادة وط�ن�ي�ة 
، في حماية لبنان من مخ�اط�ر االن�زالق ف�ي 
ھ��اوي��ة الص��راع��ات ال��م��ح��ي��ط��ة ، وال��ت��زام 
مقتضيات العيش المشترك ووثيقة الطائ�ف ، 
وعدم الخروج على قواعد االجماع ال�وط�ن�ي 
بالنأي بالن�ف�س ع�ن ال�ت�ورط ف�ي ال�ن�زاع�ات 

الخارجية ، وتخريب ال�ع�الق�ات م�ع 
 . االشقاء العرب

ت�ؤك�د ال�ك�ت�ل�ة ع�ل�ى اع�ت�ب�ار  : ثال�ث�اً 
الخيارات ال�وط�ن�ي�ة ل�ل�رئ�ي�س س�ع�د 
الحريري، قاعدة متينة لحماية لب�ن�ان 
من المخاطر المحيطة ، وت�ح�ص�ي�ن 
عوامل االستقرار السياسي واالم�ن�ي 
واالقتصادي، ووضع النتائج الواعدة 
لمؤتمرات دعم لبنان موضع التنفي�ذ، 
من خالل حكوم�ة ج�دي�دة ، ي�ت�ط�ل�ع 

 . اللبنانيون الى تشكيلھا باسرع وقت ممكن
واذ تجدد الكتلة ثق�ت�ھ�ا ب�ال�رئ�ي�س ال�ح�ري�ري 
وخياراته ، تتبنى تسميته لتشكيل ال�ح�ك�وم�ة، 
في االستشارات النياب�ي�ة ال�م�ل�زم�ة، ال�م�ق�رر 
اجراؤھا مع بدء ال�والي�ة ال�ج�دي�دة ل�م�ج�ل�س 

 . النواب
تشدد الكتلة ع�ل�ى دورھ�ا ف�ي ان�ت�ظ�ام :  رابعاً 

العمل ال�ت�ش�ري�ع�ي، وال�ح�اج�ة ل�ق�ي�ام ورش�ة 
تشريعية جدية لتح�دي�ث ال�ق�وان�ي�ن وم�واك�ب�ة 
التوجھات التي صدرت ع�ن م�ؤت�م�ر س�ي�در 
لدعم لبنان ، لج�ھ�ة م�ك�اف�ح�ة اس�ب�اب ال�ھ�در 
والفساد في مؤسسات الدولة ومعالجة الترھل 
 . ال��و���ي��ف��ي ال��م��ت��ف��اق��م ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام

وتعلن الكتلة في سياق ھذا التعاون، ت�أي�ي�دھ�ا 
العادة انتخاب ال�رئ�ي�س ن�ب�ي�ه ب�ري رئ�ي�س�اً 
للمجلس النيابي، آملة أن تحظى اق�ت�راح�ات�ھ�ا 
بترشح اعضائھا ل�ل�ج�ان ال�ن�ي�اب�ي�ة ب�م�واف�ق�ة 

 . الزمالء من سائر الكتل

الني�اب�ي�ة ف�ي م�ك�ت�ب�ه، ض�م "  كتلة الوسط المستقل" ترأس الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعا لـ
 .جان عبيد، نقوال نحاس والدكتور علي درويش: النواب

تدعم انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب في ال�ج�ل�س�ة ال�ت�ي "  وأعلنت الكتلة أنھا
أن يكون اكتمال عقد مجلس النواب غدا فات�ح�ة خ�ي�ر ع�ل�ى ل�ب�ن�ان " وتمنت  ."سوف تعقد غدا

واللبنانيين، فيصار الى اقتراح واقرار القوانين الضرورية ال سيما التي تس�اھ�م ف�ي م�ع�ال�ج�ة 
االوضاع المالية وتحقيق االصالح المنشود وتحريك عجلة االقتصاد، وت�وف�ي�ر ف�رص ع�م�ل 

 ."جديدة تحد من ھجرة الشباب اللبناني
التحضي�ر ل�رزم�ة اق�ت�راح�ات ق�وان�ي�ن خ�اص�ة ب�ط�راب�ل�س " وأشارت الكتلة الى أنھا باشرت 

  ."والشمال لطرحھا على المجلس النيابي، ترجمة لما تعھدت به امام الناخبين

س�ي�ض�ع “  ال�ج�م���وري�ة ال�ق�وي�ة” الى ان تكتل “  القوات اللبنانية” اشار رئيس حزب 
ورقة بيضاء في إنتخابات رئاسة المجلس النيابي، معتبًرا ان ال�ورق�ة ال�ب�ي�ض�اء ھ�ي 

 .السيادي وليس بوجه الرئيس نبيه بري“ القوات”تعبير عن موقف 
ف�ي م�ع�راب، وأك�د ف�ي�ه ان “  الجمھ�وري�ة ال�ق�وي�ة” كالم جعجع جاء بعد إجتماع تكتل 

مستمرة بترشيح النائب أنيس نصار الى منصب نائب رئيس مجلس النواب، “  القوات” 
 .مشيًرا الى تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة

الذي اصدره الرئيس بشار األس�د خ�ط�ي�ر ج�دا وي�ق�ض�ي  ١٠ولفت الى ان القرار رقم 
بإبقاء النازح السوري في لبنان، معتبًرا أنه يشكل خطورة بالنسبة لكل الدول المضيفة، 

 .”تكليف وزير الخارجية االتصال باألعضاء الدائمين في مجلس األمن إلصدار موقف حول ھذا القرار"ونطلب من الحكومة اللبنانية 
ال�ت�ي�ار “ و“  ال�ق�وات” من قبل الوزير جبران باسيل أصبح عمال يوميًا، مشيرا ال�ى أن ال ات�ف�اق ب�ي�ن “  القوات” واعتبر جعجع ان مھاجمة 

 .حول موضوع عدم تسمية الرئيس بري“ الوطني الحر
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أكد وزير ال�داخ�ل�ي�ة وال�ب�ل�دي�ات ن���اد ال�م�ش�ن�وق أن 
ھ�و ج�زء "  افتتاح مبنى فصيلة األشرفية النمو�جي�ة" 

من االستراتيجية الخمسية التي وضعت��ا ق�و� األم�ن 
الداخلي لتنفيذھا خ�الل الس�ن�وات ال�خ�م�س ال�م�ق�ب�ل�ة، 

وھي ستكون مس�ؤول�ة ع�ن أم�ن ل�ب�ن�ان ك�ل�ه، ألن " 
السالح غير الشرعي لن يستم�ر م���م�ا ��ال ال�زم�ن، 
ونحن ن�ح�ض�ر أن�ف�س�ن�ا م�ع ال�ج�ي�ش ل�ت�ك�ون ال�ق�و� 
الشرعية ھي المسؤولة الوحيدة عن األمن وعن ق�رار 

 ".الحرب والسلم على كل األراضي اللبنانية
وشدد خالل افتت�اح ال�م�ش�روع ال�ذي حض�ره الس�ف�ي�رة 
االميركية اليزابيت ريتشارد، المدير العام لق�وى األم�ن 
الداخلي اللواء عماد ع�ث�م�ان، رئ�ي�س ش�رط�ة ب�ي�روت 
العميد محمد األيوبي، وسكان وأھالي منطقة األش�رف�ي�ة 

الخطة الخمسية ھدفھا تحقيق أعلى مس�ت�وى م�ن األم�ن، وت�ح�س�ي�ن " وضواحيھا، على أن 
العالقة مع المواطن ليكون عنوانھا الثقة، وقد حملناھا إلى مؤتمر روما وسنحملھا إل�ى ك�ل 
مؤتمر دولي لتأمين المساعدات الالزمة لالنتقال بقوى األمن الداخلي، عديدا وعتادا ومباني 

 ".وإمكانات، إلى مصاف المعايير الدولية
العمليات التي تقوم بھا قوى األمن الداخلي مستمرة على مدار الساعة " واعتبر المشنوق أن 

في عمل مضن لحماية أمن المواطن وكرامته وتحسين التعامل معه بطريقة حدي�ث�ة والئ�ق�ة 
وھذا المشروع ھو الثاني في بيروت ضمن خطة الشرطة ال�م�ج�ت�م�ع�ي�ة، .  وباعتباره شريكا

 ".ومھمته تقوية العالقة بين المواطن وقوى األمن الداخلي
نحن فخورون بالشراكة القوية والناجحة التي لدين�ا م�ع ل�ب�ن�ان : " من جھتھا، قالت ريتشارد

م�خ�ف�ر :  ھذا المبنى ھو مثال ممت�از ل�ھ�ذا ال�ن�ج�اح. ومع قوى األمن الداخلي وما حققناه معا
للشرطة حديث، يسھل تواصل الجمھور مع ضباط تم تدريبھم ليعملوا بش�ك�ل ت�ع�اون�ي م�ع 

أري�د أن أھ�ن�� ق�وى األم�ن ال�داخ�ل�ي .  المجتمع المحلي لمكافحة الجريمة وت�ع�زي�ز األم�ن
ووزارة الداخلية على إطالق ھذا المشروع وعلى تركيزھم ع�ل�ى الش�رط�ة ال�م�ج�ت�م�ع�ي�ة، 
ونتطلع إلى العمل العظيم الذي ستنجزونه لنا جميعا فيما تحققون كل ما حددتموه من خ�الل 

 ".نحن فخورون بالمساعدة في دعم ھذا العمل الھام. ھذه الجھود
 

 للبيع بداعي السفر
ìˆéº<ÄÎ]çÚ<»<ÜÂ^ŞÚ<ímøm<

 .آالت لوتو كيبيك ١٠يتضمن    Bistro Caféاألول في الفال وھو  -
آالت  ٥ي�ت�ض�م�ن    Chateauguayالثاني داخل سوق تجاري ف�ي  -

 .لوتو كيبيك
 .آالت لوتو كيبيك ٥الثالث في الفال ويتضمن  -
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علن السفير الفلسطيني ف�ي ل�ب�ن�ان أش�ر� أ
دبور أن الرئيس الفلسطيني محمود ع�ب�اس 
أمر بمنح الجن�س�ي�ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ة ل�ل�وزي�ر 

ع�ل�ى م�واق�ف�ه " السابق غازي ال�ع�ريض�ي، 
الداعمة دائما للقضية الفلسطيني�ة والش�ع�ب 

االخ�وة ف�ي مص�ر " وط�ال�ب ".   الفلسطيني
 ."بفتح المعبر مع غزة بشكل دائم

، " اذاع�ي" وقال دبور في ح�دي�ث ل�ب�رن�ام�� 
تعليقا على البيان الختامي الصادر ع�ن ق�م�ة 

 : منظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول
موقف لبنان متميز ومتمايز ويحاكي ال�ع�ق�ل " 

المقاوم في كل مكان، الن ما نراه من أف�ع�ال 
 يقوم بھا العدو الصھيوني، يؤكد حقيقة

نواياه، ونوايا من كان يدعي أنه راع ووسيط 
ن��زي��ه ل��ع��م��ل��ي��ة الس��الم، اذ ال ي��ف��ك��ر س��وى 

 . باالنقضاض على القدس لتھويدھا بالكامل

فمن ھنا ندرك أن ال شيء ينفع مع ھذا الع�دو 
سوى اللغة التي يفھمھا جيدا، فالع�دو ع�ن�دم�ا 
يبطش بالته العسكرية مع العزل على ال�ن�ح�و 

، ف�ان�ه ي�ج�ر " يوم ال�ن�ك�ب�ة "  الذي رأيناه في 
المنطقة كلھا الى آتون نار ال يعرف م�داه اال 

وھنا نؤكد تقديرنا للبنان بكاف�ة ش�رائ�ح�ه .  هللا
 ."على موقفھم الداعم لقضية فلسطين

ما يسمى بالسفارة األميركي�ة " ووصف دبور 
على ارض القدس بالبؤرة االستيطاني�ة ال�ت�ي 
تضاف الى البؤر االستيطانية األخ�رى ال�ت�ي 
وج��دت، ول��ي��س ل��ھ��ا أي ش��رع��ي��ة ق��ان��ون��ي��ة 
وستنتھي كما سينتھي االستيطان من أرض�ن�ا 

 ."الفلسطينية
 العريضي يشكر 

بدوره، شكر النائب السابق غازي العريضي 
الس��ف��ي��ر "  األن��ب��اء" ف��ي ح��دي��ث ال��ى ج��ري��دة 

الفلسطيني اشرف دبور على منحه الج�ن�س�ي�ة 
ھذه الخطوة ت�ق�دي�ر " ، معتبرا ان " الفلسطينية

ج��دي��د م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة والش��ع��ب 
الفلسطيني ل�ل�م�ع�ل�م الش�ھ�ي�د ك�م�ال ج�ن�ب�الط 
ومدرسته، وألبناء ھذه المدرسة، وأن�ا واح�د 
م��ن ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��واج��ب��ھ��م ت��ج��اه الش��ع��ب 
الفلسطيني فھذا ما تعلمته إلى جان�ب ال�م�ع�ل�م 

كمال جنبالط والتزامه ب�م�درس�ت�ه وب�م�ب�ادئ�ه 
وبرسالته، وھو شريك فلسط�ي�ن، وأيض�ا م�ا 
تابعته إلى جانب الرئيس وليد جن�ب�الط ال�ذي 
حمل االمانة بكل ت�ف�ان وص�دق إل�ى ج�ان�ب 

 ."الشعب الفلسطيني
شاء القدر أنني عشت ك�ل م�راح�ل : " أضاف

ومحطات سياسية ف�ي ح�ي�اة ول�ي�د ج�ن�ب�الط، 
واع��رف م��دى االل��ت��زام ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ق��ض��ي��ة 

 ."الفلسطينية والشعب الفلسطيني
م�ن�ح�ه ( ھذه الخ�ط�وة " واعتبر العريضي ان 

 -بمثابة تقدير ل�ل�ن�ض�ال ال�ل�ب�ن�ان�ي )  الجنسية
الفلسطيني المشترك، وھو كان دائم الت�رك�ي�ز 
في كل المناسبات على نضال الفل�س�ط�ي�ن�ي�ي�ن 
الشھداء واألحياء دفاعا عن ل�ب�ن�ان وع�روب�ة 
ل��ب��ن��ان ووح��دت��ه ف��ي م��واج��ھ��ة إس��رائ��ي��ل 

 ."واالحتالل اإلسرائيلي
ت�ق�دي�را ل�ل�م�س�ي�رة " ورأى في ھذه ال�خ�ط�وة 

اإلعالمية والسياسية والعسكرية في م�راح�ل 
" إذاع�ة ص�وت ال�ج�ب�ل" النضال الصعبة، فـ�

كانت صوت فلسطين والمقاومة، يوم لم يك�ن 
في لبنان ل�ل�م�ق�اوم�ة ال�وط�ن�ي�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة أو 
للمقاومة اإلسالمية أو المقاومة الف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ة 

  ."صوت
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غّرد رئي�س ال�ح�زب ال�دي�م�ق�راط�ي ال�ل�ب�ن�ان�ي وزي�ر 
" ت�وي�ت�ر" المھجرين طالل أرسالن عبر حسابه ع�ل�ى 

أصبح للجبل كتلتين نياب�ي�ت�ي�ن ش�اء م�ن ش�اء : " قائالً 
وأبى من أبى وھذه نتيجة االنتخابات األخيرة م�ع ك�ل 
شوائبھا فكفى عنتريات وفروغ للبعض الذين يشكلون 

  ."كتلة من األحقاد الدفينة

ح�زب " رأى عضو المجلس ال�م�رك�زي ف�ي 
رغ��ب��ة " الش��ي��� ن��ب��ي��ل ق��اووق، أن "  هللا

السعودية المعلنة والمبيتة، ھي أن ال ي�دخ�ل 
حزب هللا إلى الحكومة الل�ب�ن�ان�ي�ة ال�ج�دي�دة، 
ول�ك�ن األي�ام ال��ق�ادم��ة س�ت����ب��ت أن ال��ن����ام 
السعودي أعجز وأضعف من أن يمنع ح�زب 
هللا، م�ن أن ي�ك�ون ف�ي ال�ح�ك�وم�ة ب�وزراء 
فاعلين، وأن حزب هللا سيدخل إلى الحكوم�ة 
بشكل قوي وفاعل ووازن، وأن لبنان ل�ي�س 
ساحة مناسبة لتحقيق السعودية أية مكاسب 
على حساب المقاومة، وعلي�ه ف��ن الس�اح�ة 
اللبناني�ة س�ت�ب�ق�ى عص�ي�ة ع�ل�ى اإلم�الءات 

 ."والوصايا السعودية

كالم قاووق جاء خالل االحتفال ال�ت�ك�ري�م�ي، 
للشھيد محمد ع�ف�ي�ف "  حزب هللا" الذي أقامه 

حمدان في حسينية بلدة ميس الجبل الجنوبية، 
في حضور عدد م�ن ال�ع�ل�م�اء وال�ف�اع�ل�ي�ات 
 .والش���خ���ص���ي���ات وحش���د م���ن األھ���ال���ي

السعودية كما تدخلت في االنت�خ�اب�ات : " وقال
النيابية، تتدخ�ل ال�ي�وم ف�ي م�رح�ل�ة م�ا ب�ع�د 
االنتخابات وتشكيل الحكوم�ة، ح�ي�ث ب�ل�غ�ت 
ھذه التدخالت في الشؤون اللبنانية حدا غ�ي�ر 
مسبوق، فقد تدخلت بالترش�ي�ح�ات وت�رك�ي�ب 
ال��ل��وائ��ح وش��راء األص��وات، وك��ذل��ك ف��ي 
الشؤون التنظيمية لألحزاب اللبنانية، وال�ي�وم 
ھي متورطة بالعمل على تشكيل تكتل ن�ي�اب�ي 

لمواجھة المقاومة ومحاصرت�ھ�ا وإض�ع�اف�ھ�ا 
  ."واستنزافھا

رّد النائب نديم ال�ج�م�ي�ل ع�ل�ى ت���ري�دة 
النائب ن�وا� ال�م�وس�وي وك�ت�ب ع�ب�ر 

ب�ال ":  ت�وي�ت�ر" حسابه الشخصي ع�ل�ى 
وقت الجّد ما ف�ي :  لبكي، بال وجع راس

 ."غير سالح الجيش اللبناني بيحمينا
وكان الموسوي كتب، عقب نيل الممث�ل�ة 

" جائزة التح�ك�ي�م ال�خ�اص�ة" نادين لبكي 
ف�ي م�ھ�رج�ان "  ك�ف�رن�اح�وم" عن فيلمھا 

بال لبكي، ب�ال وج�ع : " السينمائي"  كان" 
وق��ت ال��ج��ّد م��ا ف��ي��ه غ��ي��ر س��الح��ك :  راس

 ."بيحميك
وما زالت تغريدة الموسوي تندرج في خ�ان�ة 
المشكوك بأمر مصدرھا، إذ ذك�ر ن�اش�ط�ون 
ينتمون ال�ى ج�م�ھ�ور ال�م�ق�اوم�ة أن حس�اب 
الموسوي تھكر وان التغري�دة ل�ي�س ھ�و م�ن 
كتبھا، إال أن الموسوي اس�ت�ع�اد حس�اب�ه ول�م 

 .ينِف كتابة التغريدة
يذكر أن ھذا الجدل ھو ليس االول بع�د ن�ي�ل  

لبكي الجائزة، اذ قامت االع�الم�ي�ة ف�ي ق�ن�اة 
بإثارة ضجة بعد تغريدة لھا ك�ت�ب�ت "  المنار" 

ب��م��ن��اس��ب��ة االف��راط ب��ال��ح��دي��ث ع��ن : " ف��ي��ھ��ا

الشخصيات الت�ي ت�رف�ع رأس ل�ب�ن�ان ع�ال�ي�اً 
ي�ا م�ع�ش�ر .. لجائ�زة او مس�اب�ق�ة او ت�ح�ٍد م�ا

ھذه الص�ور . ابناء فينيقيا منھم تحديداً . المثقفين
لشھداء ال�ي�وم االول م�ن م�ع�رك�ة ال�ق�ص�ي�ر 

قبلھم وبعدھم ارتقى كثر من قديس�ي�ن�ا . ٢٠١٣
باعتقادي لبنان ي�ك�ف�ي�ه ھ�ذا ال�م�ج�د .. الشھداء
 ."لقرون

 "حزب هللا"تعميم رسمي من 
بعد الجدل الذي احدثت�ه ت�غ�ري�دة الص�ح�اف�ي�ة 
منار صباغ وما ت�الھ�ا م�ن س�ج�االت ع�ل�ى 
مواقع التواصل االجت�م�اع�ي، أص�در ح�زب 
هللا توجيھاً للناشطين على م�واق�ع ال�ت�واص�ل 

في قضية التغ�ري�دات :  وقال  :االجتماعي
التي أحدثت جداًل على وسائل الت�واص�ل 

 :االجتماعي يھّمنا توضيح ما يلي
التغريدات تعبّر عن رأي أصحابھا : أوال

وال ي�وج�د .  وال تعبّر عن رأي حزب هللا
أي ت��وج��ي��ه أو م��وق��ف م��ن ح��زب هللا 
ل��ج��م��ھ��وره ب��ت��أي��ي��د أو م��ع��ارض��ة ھ��ذا 

لذا نعتبر أّن إقحام حزب هللا .  الموضوع
 .في ھذا الموضوع ليس في محله

شھداء المقاومة ھم شھداء ك�ل ال�وط�ن :  ثانيًا
ومفخرة كل الوطن وبالتالي نأمل عدم اق�ح�ام 

 .الشھداء في سجاالت تفصيلية
حزب هللا وبيئته لم يكونا يوًما ضد الفن :  ثالثًا

وال�ن�ق�د أو .  الھادف وال�م�وض�وع�ات ال�ف�ن�ي�ة
االعتراض على عمل معي�ن دون مش�اھ�دت�ه 

 .ليست من قيم حزب هللا ومبادئه
وأم��ل ع��دم ال��م��ض��ي ف��ي ھ��ذه الس��ج��االت  

والنقاشات ونتمنى من جميع الناشطين إيقاف 
ال��ت��ج��اذب ح��ول ال��م��وض��وع وح��دف ك��ل 
التغريدات والمنش�ورات وال�ت�ع�ل�ي�ق�ات ح�ول 

 .الموضوع مھما كانت
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أعلن وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تص�ري�ف 
االعمال بيار بو عاصي، ف�ي م�ؤت�م�ر ص�ح�اف�ي، ان�ه 

الحملة العشواء على الوزارة وكنت ات�م�ن�ى " تفاجأ بـ
خض�ن�ا ال�م�ع�رك�ة : " وقال".  ان ال تحصل وان ال نرد

االنتخابية دون اي ت�ھ�ج�م ع�ل�ى أح�د، ف�ي ح�ي�ن ان 
النائب حكمت ديب اتھمنا بالتقصير، واع�ت�ب�رن�ا ذل�ك 
جزءا من المعركة االنتخابية، بما انه ليس قادرا على 

 ."تأمين ثلث الحاصل االنتخابي
الھجمة الث�ان�ي�ة ك�ان�ت خ�الل م�ؤت�م�ر " وأشار الى ان 

البيان المشترك بين االمم المتحدة واالتحاد : " ، وقال"بروكسيل والھدف ليس معرفة الحقيقة
االوروبي لم يطلع عليه لبنان رسميا، والوحيد الذي كان يعل�م ب�ه ج�ب�ران ب�اس�ي�ل دون اي 

 ."تحرك، ليستعمله الحقا ضدنا
" ال�ت�ي�ار" في الحكومة، في حي�ن أن "  القوات" عندما بدأ النزوح السوري لم تكن : " اضاف

 ."وزراء، فماذا فعلتم كي ال يصل العدد الى مليون ونص نازح ١٠كان لديه 
اذا كنت تريد ان تعمل ولم يدعوك تعمل، االفضل ان تسكت وتدع غ�ي�رك ي�ع�م�ل، : " وتابع

 ."بما انك ال تستطيع ان تفعل شيئا
أنا وزير الشؤون االجتماعية اللبناني وليس الس�وري، واخ�ت�ص�اص�ي ھ�و الش�ع�ب : " وقال

اما بالنسبة للنازح السوري فلدي مسؤولية أخالقية وانسانية تجاھه، وسأحافظ على .  اللبناني
 ."كرامة كل انسان موجود على االراضي اللبنانية

موقفنا واضح تجاه عودة النازحين السوريين وعدم انتظار اي حل س�ي�اس�ي، ألن "واكد ان 
المجتمع الدولي لم يعلن عن اي منطقة آمنة بينما ت�وج�د " ، مشيرا الى ان " ال حل في القرب

 ."مناطق آمنة اكبر من لبنان، وعلينا ان نعمل على اعادتھم الى تلك المناطق
البنية التحتية واالقتصادية ال تحتمل بقاء النازحين، ونحن اق�وى ع�ن�دم�ا ن�ك�ون " واعلن ان 

على نفس الكالم، فلماذا ترشقنا بينما يجب ان نتواصل لمصلحة لبن�ان، اال اذا ك�ن�ت ت�ري�د 
 ."استعمال الموضوع فقط للتراشق وليس اليجاد حل

يؤدي الى عدم عودة اي نازح الى بالده ويبقي النازحين في لبن�ان  ١٠القرار رقم "واكد ان 
 ١٠يجب التوجه الى االمم المتحدة لوقف م�ف�اع�ي�ل ال�ق�ان�ون رق�م : " وقال".  الى ما شاء هللا
 ."واعتباره الغيا

كما عرفتمونا سنظل حريصين على مصلحة المواطن وسالمة المواطنيين وسنمن�ع : " وتابع
نحن عملنا بحرية ضمير ولم نتھجم على اح�د ف�ال ي�ت�ط�اول�ن : " ، مضيفا" اي تضليل للناس

ھذا افتراء وليس توضيحا او انتقادا، وبالتالي الرد يكون ب�ال�م�ب�اش�ر " ، مؤكدا ان " احد علينا
  ."وبقسوة عندما نقرر نحن ان نرد
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طالما االمور بخير مع الرئيس ميشال عون " اعتبر اللواء عباس ابراھيم أنه 

، وذلك في إطار رده على موضوع المصالحة ب�ي�ن " فال داعي ألي شيء آخر
 .رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل

صحيح انني لعبت دور الوس�ي�ط ف�ي ": " الجديد" وقال ابراھيم، في حديث لقناة 
 ."بري لكن بعد الغداء ليس كما قبله ولم يعودا بحاجة الي وساطة -لقاء عون 

ترشحي لالنتخابات ال�ن�ي�اب�ي�ة ف�ي ال�دورة ال�م�ق�ب�ل�ة : " وردا على سؤال، أجاب
 ".معقول لكن كل شيء بوقته

ً وأن�ا : " وعن احتمال توزيره في الداخلي�ة، ق�ال ال�م�وض�وع غ�ي�ر وارد ح�ال�ي�ا
 ."مبسوط محل ما أنا
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وجه وزير البيئة طارق الخطيب كتابا الى كل من المدير العام الھي�ئ�ة ال�وط�ن�ي�ة 
للطاقة الذرية الدكتور بالل نصولي والمدعي العام البيئي في جبل لبنان للتحق�ق 

 .من معلومات عن نفايات سامة وخطرة مطمورة في جرد كسروان
حي�ث أن�ه وردت ال�ى وزارة ال�ب�ي�ئ�ة : " وجاء في كتاب وزير البيئة الى نصولي

معلومات عن وجود نفايات سامة ومشعة مط�م�ورة ف�ي ج�رود كس�روان بش�ك�ل 
غير سليم بيئيا مما يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة وعلى البيئ�ة، وح�ي�ث 
أن ادارة النفايات المشعة ال تدخل ضمن صالحي�ات وزارة ال�ب�ي�ئ�ة وأن ال�ھ�ي�ئ�ة 
الوطنية للطاقة الذرية ھي الجھة المخولة ب�ال�ك�ش�ف وال�ت�ع�ام�ل م�ع ھ�ذه ال�م�واد 
والنفايات المشعة، وعليه تتمنى عليكم وزارة البيئ�ة ات�خ�اذ االج�راءات ال�الزم�ة 
لمعالجة ھذا الموضوعفي حال ثبوت صحته، شاكرين لكم دوام التعاون المشترك 

 ."لما فيه خير البيئة في لبنان
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ال�ري�اش�ي ق�ب�ي�ل ج�ل�س�ة  علّق وزير االعالم م�ل�ح�م
مجلس الوزراء األخيرة اليوم على ملف الكھرباء، 

اك�ت�ر ن�اس ع�رف�وا الص�ح ھ�ن�ي ال�ل�ي : " ممازحا
 ."عملوا غلط منطق ينطبق على ملف الكھرباء

الص�ادر  ١٠القانون الرق�م " ولفت الرياشي الى ان 
عن الرئيس السوري بشاراألسد ھو األخ�ط�ر ع�ل�ى 

، م��ؤك��دا ض��رورة " ال��وج��ود الس��وري ف��ي ل��ب��ن��ان
 ."األمم المتحدة لحل ھذا االمر تواصل الحكومة مع"
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افادت عائلة نزار زكا أنه اختفى منذ الخامسة من ب�ع�د 
، فيم�ا ي�رف�� ال�ن���ام ٢٠١٨أيار  ٢٠ظھر األحد في 

  .اإليراني كشف مصيره
وأعربت العائلة عن تخّوف�ھ�ا وخش�ي�ت�ھ�ا م�م�ا يُ�دبّ�ر ل�ه 
خصوصا في ظل رفض النظام اإليراني ت�ق�دي�م ج�واب 
عن مصيره وفشل السفارة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة ف�ي ط�ھ�ران م�ن 

الحصول على جواب من السلطات ھناك عن سبب إختفائه، في وقت ال تزال حاله الصحي�ة 
في تدھور مستمر نتيجة ظروف إختطافه وما يتعّرض له من تع�ذي�ب غ�ي�ر مس�ب�وق، ك�م�ا 

أيار نتيجة رفض إدارة السجن ت�ل�ب�ي�ة  ١٠بفعل اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه في 
 .طلب طبيقد راسلت به إجراء جراحة عاجلة له بسبب النزيف الذي يصيبه منذ أشھر

ولفتت الى أن استمرار الصمت الرسمي والتقاعس عن إتخاذ اإلجراءات الالزمة ل�ع�ودت�ه، 
او في أضعف اإليمان إصدار إدانة رسمية إلستمرار إختطافه وتقييد حريته ودفنه ح�ي�ا ف�ي 
زنزانته، ھو في حد ذاته تآمرا مع النظام اإليراني الذي يعتدي بذلك على سيادة لبنان وعلى 

 .كرامة كل لبناني حر
وطلبت العائلة من رئيس الجمھورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب ن�ب�ي�ه ب�ري 
ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزارة الخارجية والمديرية العامة لألمن ال�ع�ام، ال�ت�دخ�ل 
سريعا وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف إختطاف مواطن لبناني بريء قبل أن يعود ن�زار 
الى لبنان في صندوق خشبي، وھو الذي إختُطف أثناء زيارة رسمية الى إيران، في م�ك�ي�دة 

 .أعّدت له بأبشع طرق إرھاب الدولة
الذين أدانوا رسميا إستمرار خطف إيران لنزار ب�إع�ت�ب�اره  ٣٩كما حّضت العائلة النواب الـ

عمال عدائيا ضد لبنان، إعالء الصوت ضد ھذا العمل اإلرھ�اب�ي، وال�ت�ح�رك س�ري�ع�ا ك�ي 
يكون نزار في أولوية عملھم النيابي في المجلس المنتخب، قبل أن يفقد حياته جراء إرھ�اب 

 .النظام اإليراني وتقاعس المسؤولين اللبنانيين
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استقبل مفتي الجمھورية ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة الش�ي�خ 
عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا م�ن 

في ل�ب�ن�ان ب�رئ�اس�ة ع�ل�ى "  حماس" حركة 
تشرف�ن�ا ال�ي�وم : " بركة، الذي قال بعد اللقاء

بزيارة، ودمن�ا ل�ه ال�ت�ھ�ان�ي ب�ح�ل�ول ش�ھ�ر 
رمضان المبارك، وسألنا هللا سبحانه وتعالى 
أن يجعل ھذا الش�ھ�ر ش�ھ�ر وح�دة ألم�ت�ن�ا، 

 ."وشھر تحرير وعودة لشعبنا الفلسطيني
أطلعناه على األوضاع في فلسطين : " أضاف

المحتلة، وخصوصا ما يجري في قطاع غزة 
وفي القدس المحتلة، وتح�دث�ن�ا ع�ن م�خ�اط�ر 
صفقة ال�ق�رن األم�ي�رك�ي�ة، وق�رار ال�رئ�ي�س 
األميركي نقل السفارة الى ال�ق�دس ال�م�ح�ت�ل�ة 
واعتبار ذلك تصفية لقضية فلسطين وعدوان�ا 

 .على كل األمة العربية واإلسالمية
كذلك تحدثنا عن المجزرة الصھ�ي�ون�ي�ة ال�ت�ي 

أيار، يوم نق�ل الس�ف�ارة ت�ج�اه  ١٤حدثت يوم 
المسيرة السلمية في قطاع غزة، حيث ارتكب 
ال��ع��دو الص��ھ��ي��ون��ي م��ج��زرة رھ��ي��ب��ة راح 

 ٣٠٠٠م�ن الش�ھ�داء، ون�ح�و  ٦٢ضحيت�ھ�ا 
وأثناء الزيارة، تلقى المف�ت�ي .  جريح ومصاب

دريان اتصاال من دول�ة ال�رئ�ي�س إس�م�اع�ي�ل 
ھنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
اإلسالمية ھنأه فيه ب�ح�ل�ول ش�ھ�ر رمض�ان، 
وشكر سماحة المفتي على م�واق�ف�ه ال�داع�م�ة 

لقضية القدس وفلسط�ي�ن، وت�م�ن�ى ع�ل�ي�ه أن 
يكون ھناك تحرك من س�م�اح�ة ال�م�ف�ت�ي ف�ي 

حزيران المق�ب�ل،  ٥ذكرى نكسة فلسطين في 
ع�ن�دم�ا اح�ت�ل ال�ع�دو الص�ھ�ي��ون�ي ال�م�س�ج��د 
األقصى المبارك، ووعد سماحته ب�أن ي�ك�ون 
ھن�اك ت�ح�رك ع�ل�ى مس�ت�وى ع�ل�م�اء األم�ة 
اإلسالمية، وكذلك على مستوى الع�ل�م�اء ف�ي 
لبنان لنصرة قضية القدس ولن�ص�رة الش�ع�ب 

كذلك جرى الحديث عن ال�ج�ھ�ود .  الفلسطيني
التي تبذلھا مصر لتخفيف الحصار عن قطاع 
غزة، ولتحقيق الوحدة الفلسطينية، ونحن م�ن 
جھتنا نشكر سماحته ع�ل�ى دع�م�ه ورع�اي�ت�ه 
للشعب الفلسطيني في لبنان، وعل�ى رع�اي�ت�ه 
لص��ن��دوق ال��خ��ي��ر ال��ذي ي��ق��وم ب��دع��م أھ��ل��ن��ا 

 ."وصمودھم في فلسطين المحتلة
ثم استقبل دريان النائب نزيه نجم، كما الت�ق�ى 
النائب ط�ارق ال�م�رع�ب�ي وال�وزي�ر الس�اب�ق 

وزاره أيضا رجال األع�م�ال .  طالل المرعبي
حيدر بزي وصالح بزي وبحث م�ع�ھ�م�ا ف�ي 

 .الشؤون االقتصادية
 إنتخابات المقاصد

وشارك المفتي دريان بانتخاب مجلس أم�ن�اء 
جديد لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية ف�ي 
بيروت، لمدة أربع سنوات، بمش�ارك�ة وزي�ر 
الداخلية والبلديات ن�ھ�اد ال�م�ش�ن�وق، ال�ن�ائ�ب 

النتخب فؤاد مخزومي، النائب المنتخب روال 
الطبش جارودي، رئيس بلدية بيروت ج�م�ال 
عيتاني واتح�اد ج�م�ع�ي�ات ع�ائ�الت ب�ي�روت 
وحشد من الشخصيات السياسية واالجتماعية 

 .البيروتية
وبنتيجة االقتراع فازت الالئحة الم�ؤل�ف�ة م�ن 

خالد قب�ان�ي، م�ح�م�د األم�ي�ن :  عضوا ھم ٢٤
عيتاني، محمد سالم، غالب الداعوق، فيص�ل 
سنو، منيح رمضان، منى عبد السالم بوع�زة 
ب��وارش��ي، س��م��ي��ر ح��م��ود، ال��م��ھ��ن��دس بس��ام 
برغوت، فادي ميرزا، حسن بحصلي، عم�اد 
بعلبكي، رفيق البواب، ادي�ب بس�ات�ن�ة، ب�الل 
حمد، مي نعماني مخزومي، محمد الس�م�اك، 
كمال طبارة، رلى ع�ج�وز ص�ي�دان�ي، ن�ب�ي�ل 
ق��رن��ف��ل، ن��دي��م ال��ق��ص��ار، ال��دك��ت��ورغ��ال��ب 
محمصاني، عبد ال�ح�ف�ي�ظ م�ن�ص�ور وأح�م�د 

 .منيمنة

وجه البطريرك الماروني الكاردي�ن�ال بش�ارة 
بطرس ال�راع�ي ن�داء ال�ى ال�ك�ت�ل ال�ن�ي�اب�ي�ة 

، " لالسراع بتشكي�ل ح�ك�وم�ة" والمسؤولين 
رغبة رئيس الجمھورية العم�اد " مشيرا الى 

ميشال عون اال ي�ك�ون ھ�ن�اك م�ن ع�راق�ي�ل 
بوجه تأليف الحكومة التي ستتشكل، وال�ت�ي 
ي�ج��ب اال ت��ك��ون ح��ك��وم�ة ع��ادي��ة ب��ل ع��ل��ى 

 ."مستوى التحديات التي يواجھھا لبنان
ل�ي�س ام�ام�ن�ا اال وح�دت�ن�ا " واكد الراعي انه 

وال��ت��ف��اف��ن��ا ح��ول ب��ع��ض��ن��ا ال��ب��ع��� ووض��ع 
المصلحة العامة فوق ك�ل مص�ل�ح�ة اخ�رى، 
والتفكير بقيام دول�ت�ن�ا ووط�ن�ن�ا ق�ب�ل ال�ب�ح�ث 
بمصالح ھذه الفئة او تلك، وقب�ل ال�ك�الم ان�ن�ا 
ربح�ن�ا ون�ري�د اك�ث�ر او ن�ح�ن خس�رن�ا ول�ن�ا 

 ."االقل
كالم البطريرك الراعي جاء بعد لقائه رئ�ي�س 
الجمھورية العماد م�ي�ش�ال ع�ون، ف�ي قص�ر 
بعبدا قبل ظھر اليوم، حيث ات�ى م�ودع�ا اي�اه 
عشية سفره الى فرنسا تلبية للدعوة الرس�م�ي�ة 

التي وجھھا اليه الرئ�ي�س ال�ف�رنس�ي 
ايمانويل ماكرون، ومھنئ�ا ال�رئ�ي�س 

حصول االنتخابات النيابية "عون ب
ونجاحھا وب�ال�وج�وه ال�ج�دي�دة ال�ت�ي 

 ."دخلت الندوة البرلمانية
وب��ع��د ال��ل��ق��اء، ت��ح��د� ال��ب��ط��ري��رك 

: ال��راع��ي ال��ى الص��ح��اف��ي��ي��ن ق��ائ��الً 
تشرفت بلقاء فخامة الرئي�س، وق�د " 

اح��ب��ب��ت ب��داي��ة ان اھ��ن��ئ��ه ب��إث��ن��ي��ن 
العنصرة، وھو ذكرى حلول الروح 
القدس الذي يحل ايضا على رئ�ي�س 
الجمھورية بالنظر الى المسؤولي�ات 

 ."الكبيرة التي يتحملھا
لقد اتيت كذلك لوداع فخ�ام�ت�ه ق�ب�ل : " اضاف

السفر الى فرنسا تلبية للدعوة الرسم�ي�ة ال�ت�ي 
وجھھا الي الرئيس م�اك�رون ل�زي�ارة ف�رنس�ا 
االسبوع ال�م�ق�ب�ل، واالص�غ�اء ال�ى م�ا ع�ن�د 

ك�م�ا ات�ي�ت .  فخامته من توجيھات وتوصي�ات
لتھنئة فخامة الرئيس ب�ح�ص�ول االن�ت�خ�اب�ات 

النيابية ونجاحھا، وبالوجوه الس�ت�ة وس�ب�ع�ي�ن 
وفخام�ة .  الجديدة التي دخلت الندوة البرلمانية

الرئيس كان دائم�ا ي�ن�ت�ظ�ر ھ�ذا االس�ت�ح�ق�اق 
وق�د .  لضخ دم جديد وفكر جديد في الب�رل�م�ان

تبادلنا الھموم الكبيرة والقلق الذي يعيش�ه ف�ي 
ما يختص بالقضايا االقليمية وتل�ك ال�ت�ي ل�ھ�ا 

تداعياتھا على ل�ب�ن�ان، اض�اف�ة ال�ى 
االزم��ة االق��ت��ص��ادي��ة وم��ك��اف��ح��ة 

 ."الفساد
ھ��ذه ال��م��واض��ي��ع " ول��ف��ت ال��ى أن 

وغيرھا كانت موضع محادثاتنا م�ع 
فخامة الرئيس، ودائما الج�ل�س�ة م�ع 
فخامته ممتعة بفكره الواسع وھدوئه 

وله م�ن�ا ك�ل ال�دع�اء ان .  وتطلعاته
يأخذ الرب بيده ك�ي ي�ت�م�م ام�ن�ي�ات�ه 

 ."الكبرى
وعن لقائه ال�م�رت�ق�ب م�ع ال�رئ�ي�س 
م��اك��رون ق��ب��ي��ل اج��ت��م��اع ال��رئ��ي��س 
الفرنسي مع البابا فرنسيس، أوض�ح 

اللقاء مع الرئيس ماكرون ل�ي�س " الراعي ان 
ل��رب��ع او نص��ف س��اع��ة، ب��ل س��ي��ك��ون ل��ق��اء 
طويال، كما س�ت�ك�ون ل�ن�ا ل�ق�اءات م�ع ك�ب�ار 

 المسؤولين الفرنسيين الذين، كالعادة،
وجھوا لنا دعوة رسمية، من رئيس الحك�وم�ة 
. والبرلمان ومجلس الشيوخ ووزير الخارجية

ونحن بالعادة نرفع مذكرة مكتوبة الى فخ�ام�ة 
وعلى اي حال فإن الرئيس .  الرئيس الفرنسي

ماكرون واع تماما لكافة قضايانا، وھو محب 
للب�ن�ان بش�ك�ل ك�ب�ي�ر وھ�ذا ان�ط�ب�اع ف�خ�ام�ة 

 ."الرئيس
 تھنئة تيلي لوميار ونورسات بعيدھما

وكان الراعي ترأس الذبيحة االلھية لم�ن�اس�ب�ة 
عيد العنصرة، وتوجه خاللھا بالتھنئة ألس�رة 
تيلي لوميار بعيدھا الثامن وال�ع�ش�ري�ن، وم�ع 
فضائيتھا ن�ورس�ات ب�ع�ي�دھ�ا الس�اب�ع عش�ر، 

 .وبذكرى إطالق مجموعة فضائياتھا
وإذ أحييكم ج�م�ي�ع�ا وأھ�ن�ئ�ك�م ب�ع�ي�د : " وقال 

العنصرة، ن�ھ�ن�� م�ع�ا أس�رة ت�ي�ل�ي ل�وم�ي�ار 
األخ ن�ور ال��م�ؤس�س، وم�ج�ل��س :  ون�ورس�ات

اإلدارة وم��ع��دي ال��ب��رام��� وال��م��وظ��ف��ي��ن 
نشكرھم .  والمحسنين واألصدقاء والمشاھدين

على ما يبذلون من مال وج�ھ�ود وتض�ح�ي�ات 
من أجل أن تبلغ كلمة هللا وت�ع�ل�ي�م ال�ك�ن�ي�س�ة 

 ".جميع الناس
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أقام القائم بأعمال سفارة المملكة ال�ع�رب�ي�ة 
السعودية الوزير المفوض وليد الب�خ�اري، 
حفل إفطار، في دارة السفير السعودي ف�ي 
ال��ي��رزة، ف��ي حض��ور مس��ت��ش��ار ال��دي��وان 
الملكي الس�ع�ودي ن�زار ال�ع�ل�وال، رئ�ي�س 
مجلس الوزراء سعد الحري�ري، ال�رئ�ي�س 
ميشال سليمان، الرئي�س ف�ؤاد الس�ن�ي�ورة، 

ال�ق�وات " الرئيس تمام سالم، رئيس حزب 
ج�م�ال :  سمير جع�ج�ع، ال�وزراء"  اللبنانية

الجراح، نھاد المشنوق، بيار بو ع�اص�ي، 
ملحم الرياشي، غطاس خوري وع�ل�ي حس�ن 

نعمة طعمة، سامي ال�ج�م�ي�ل، :  خليل، النواب
وائ��ل أب��و ف��اع��ور، دوري ش��م��ع��ون، أح��م��د 

ف�ؤاد م�خ�زوم�ي، :  فتفت، النواب المنت�خ�ب�ي�ن
س��ام��ي ف��ت��ف��ت وط��ارق ال��م��رع��ب��ي، م��ف��ت��ي 
الجم�ھ�وري�ة الش�ي�خ ع�ب�د ال�ل�ط�ي�ف دري�ان، 

ال�ك�وي�ت، :  الم�ط�ران ب�ول�س م�ط�ر، س�ف�راء
فرنسا، اإلمارات، مصر، عم�ان، ال�ج�زائ�ر، 

المغرب، السودان، اليمن، تونس، فلس�ط�ي�ن، 
ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل���م��ن ال��ع��ام ال��ل��واء ع��ب��اس 
ابراھيم، نقي�ب الص�ح�اف�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة ع�ون�ي 
الكعكي، رئيس غ�رف�ة الص�ن�اع�ة وال�ت�ج�ارة 
والزراعة محمد شقير وعدد من الشخصي�ات 

 .السياسية والدينية واإلعالمية
أھ�ال وس�ھ�ال ب�ك�م ف�ي ھ�ذه : " وقال ب�خ�اري

األمس�ي��ة ال��رمض��ان��ي��ة ال�م��ب��ارك��ة ف��ي ش��ھ��ر 

التالقي والتسامح، ف�ي رمض�ان ال�م�ح�ب�ة 
أھال بكم بيننا في بيت ال�م�م�ل�ك�ة .  والرحمة

: أض�اف".  في لبنان وبيت كل ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن
إنھا ل�ع�الق�ة ض�ارب�ة ال�ج�ذور، ل�ع�الق�ة " 

راسخة رس�وخ األرز، وش�ام�خ�ة ش�م�وخ 
  ."النخيل الذي يتحدى جفاف الصحراء

م�ن ال�رئ�ي�س :  تحية ل�ك�م ج�م�ي�ع�ا: " وتابع
كميل شمعون إلى كمال ج�ن�ب�الط واإلم�ام 
موسى الص�در وبش�ي�ر ال�ج�م�ي�ل ورف�ي�ق 

ف�ب�وج�ودك�م ب�ي�ن�ن�ا .  الحريري وكل األحبة
اليوم، أحبابا وأھال، تؤك�دون ح�ر� ل�ب�ن�ان 
على ھذه الصداقة التاريخية، إذ ن�ؤك�د ن�ح�ن 

 ."بدورنا على طيبھا وعمقھا
تح�ي�ة ش�ك�ر ل�ل�وزي�ر : " بدوره قال الحريري

المفوض في ھذا اللقاء الرمضاني ال�م�ب�ارك، 
والشكر أيضا للدكتور ن�زار ع�ل�ى حض�وره 
من المملكة، كي يشاركنا ھذا اإلفطار، �ملي�ن 

 ". أن يكون معنا دائما
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أقام سفير دولة قطر علي ب�ن ح�م�د ال�م�ري 
حفل افطار في مبنى سفارة قطر في ب�ي�روت 

بئر حسن، حضره الرئيس امين ال�ج�م�ي�ل،   -
رئيس مجلس ال�ن�واب االس�ت�اذ ن�ب�ي�ه ب�ري 
ممثال بالنائب ع�ل�ي ب�زي، رئ�ي�س م�ج�ل�س 
الوزراء سعد الحريري ممثال بالوزي�ر ن�ھ�اد 
المشنوق، الرئيس تمام سالم، الرئيس ف�ؤاد 
السنيورة، الوزي�ر م�ل�ح�م ال�ري�اش�ي م�م�ث�ال 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمي�ر ج�ع�ج�ع 
وع��ق��ي��ل��ت��ه ال��ن��ائ��ب س��ت��ري��دا ج��ع��ج��ع ، 

المالية علي حسن �لي�ل، الش�ؤون : الوزراء
االجتماعية بيار بو عاصي، الدف�اع ي�ع�ق�وب 
الصراف، البيئة طارق الخط�ي�ب وع�دد م�ن 

 .السفراء والديبلوماسيين واالعالميين
القى الس�ف�ي�ر ال�ق�ط�ري ك�ل�م�ة رح�ب ف�ي�ھ�ا  

يشرفني أن أرحب بكم ف�ي : " بالحضور وقال
دياركم في مقر سفارة دولة قطر في بيروت، 
وأشكركم على حضوركم ھذا الحفل بمناسب�ة 

حلول شھر رمضان المبارك أعاده هللا ع�ل�ى 
الجميع بالخير واليمن والبرك�ات، س�ائ�ال هللا 
ع��ز وج��ل أن ي��م��ن ع��ل��ى أم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة 

 .واإلسالمية باألمن واألمان واالستقرار
بداية ومن خالل ما يحمله ھذا الشھر الفضيل 
من قيم ومعاني نبيلة، أود ب�داي�ة أن أھ�ن�ىء 
فخامة الرئيس العماد م�ي�ش�ال ع�ون، رئ�ي�س 
الجمھورية اللبنانية ودولة الرئيس نبيه بري، 
رئيس مجلس النواب اللبناني، ودولة الرئيس 
س��ع��د ال��ح��ري��ري، رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��وزراء 
اللبناني، وعموم الشعب اللبناني على ان�ج�از 
االستحقاق االنتخابي بنجاح ويس�ر، م�ت�م�ن�ي�ا 
بأن يحفظ هللا عز وجل الجمھورية الل�ب�ن�ان�ي�ة 
وشعبھا الشقيق، وأن يمن عليھم بالمزي�د م�ن 

 .االستقرار واألمان والتقدم واالزدھار
منذ ان باشرت مھامي كسفير لدولة قطر ف�ي 
الجمھورية اللبنانية الشقيقة كانت وم�ا زال�ت 
توجيھات حضرة صاحب السمو الشيخ ت�م�ي�م 

بن حمد ال ثاني، امير البالد المف�دى ح�ف�ظ�ه 
هللا، ھي قاعدة اس�ت�ن�ادي وم�ن�ط�ل�ق م�ھ�ام�ي 
الدبلوماسية التي تتمحور حول تمتين اواصر 
العالقات الثنائي�ة ب�ي�ن ال�ب�ل�دي�ن والش�ع�ب�ي�ن، 
الشقيقين اللذين تجمعھما روح األخوة المحبة 

 .الصادقة
رس��ال��ة .  ان ب��ل��دك��م ح��ق��ا ھ��و ب��ل��د رس��ال��ة

حضارية، ون�م�وذ� ل�ل�ت�ع�اي�ش ق�ل ن�ظ�ي�ره، 
فلبنان بلد فريد من نوعه، متعدد ف�ي وح�دت�ه 
وھي ميزة فريدة يجب الحفاظ على صيغ�ت�ھ�ا 

  ."على مختلف المستويات
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توجه شيخ عقل طائفة الم�وح�دي�ن ال�دروز 
اللبنانيين ج�م�ي�ع�ا " نعيم حسن بالتھنئة من 

، " بعيد التحرير الذي يصادف ھذا االسبوع
التضحيات الكبي�رة " مستذكرا في المناسبة 

التي قدمھ�ا اب�ن�اء ال�م�ؤس�س�ة ال�ع�س�ك�ري�ة 
ورج�ال ال�م��ق�اوم�ة ال��وط�ن�ي�ة واإلس�الم�ي��ة 

 ".لمواجھة االحتالل واعتداءاته المستمرة
أرواح الشھداء والض�ح�اي�ا ال�ذي�ن " وإذ حيا 

، دعا إلى "قضوا في كل مراحل المواجھات
 ".تحصين التحرير بمزيد من الوحدة الوطنية واالستقرار والعمل التنموي"

ص�الح "  ال�ل�واء" وكان الشيخ حسن التقى في دار الطائفة في بيروت، رئيس تحرير جريدة 
سالم على رأس وفد من ھيئة التحرير، للتھنئة بحلول شھر رمضان الكريم، وكانت مناسبة 

 .لعرض األوضاع العامة
وعقد الشيخ حسن اجتماعات مع عدد من رؤساء اللجان في المجل�س ال�م�ذھ�ب�ي ل�ل�ط�ائ�ف�ة، 

   .خصصت لبحث أعمال المجلس ولجانه وتطويرھا
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دعا رئيس جمعية المبرات الخي�ري�ة ال�ع�الم�ة 
السيد علي فضل هللا، في كلمة القاھا في حفل 
اإلفطار السنوي للھيئة الن�س�ائ�ي�ة ل�ل�م�ب�رات، 

الوقوف مع المرأة في نضالھا في وج�ه " إلى 
كل م�ا يس�يء إل�ى ك�رام�ت�ھ�ا ودورھ�ا، وف�ي 
المطالبة بحقوقھا، أو حق إعط�اء ال�ج�ن�س�ي�ة 
ألوالدھا الذي ال يزال يخضع للبع�د ال�ط�ائ�ف�ي 

 ".من دون أن يراعي في ذلك البعد اإلنساني
استطعنا، ومن خالل لقاءات الخير ھذه، أن نص�ن�ع ال�ك�ث�ي�ر إلنس�ان�ن�ا : " وأضاف فضل هللا

المعذب والمتألم، أن نشعره بإنسانيته، أن نحفظ له كرامته، أن نعيد إليه ال�ح�ض�ور ال�ف�اع�ل 
والدور، وكل ھذه المؤسسات التي ترونھا ھي شاھد حق�ي�ق�ي ع�ل�ى األث�ر ال�ذي ت�رك�ه ھ�ذا 

 ".التعاون، ومسؤوليتنا أن نتابعه
إن ھذا التالقي على المسؤولية، وھذا التعاون على الخير، ھو الذي جعلنا قادرين : " أضاف

على بناء كل مواقع الخير، وعلى مواجھة التحديات التي واجھتنا عندما احتل ھذا البلد م�ن 
. العدو الصھيوني، أو عندما واجھنا اإلرھاب التكفيري، أو عن�دم�ا واج�ھ�ت�ن�ا ك�ل األزم�ات

فنحن أنتجنا الكثير عندما راھنا على وحدتنا، وھذا التالقي ھو ما نريده أن ي�ط�ب�ع واق�ع�ن�ا، 
لنواجه به ما نعانيه من الفساد السياسي واالن�ح�راف ال�خ�ل�ق�ي وال�ع�ن�ف واس�ت�س�ھ�ال ال�ق�ت�ل 
 "والمخدرات وكل الظواھر الشاذة التي تعصف بواقعنا وتھدد استقراره وأم�ن�ه ومس�ت�ق�ب�ل�ه

الفاسد والمنحرف ال يمكن أن يكون شيعيا أو سنيا أو درزيا أو مارون�ي�ا، ھ�و ال " ورأى أن 
ھو يعاكس األديان التي كان شعارھا دائما مواجھة من م�ارس�وا ال�ف�س�اد وع�ط�ل�وا ..  دين له

 ".القيم واإلصالح
مع المرأة في نضالھا في وجه كل م�ا يس�يء إل�ى ك�رام�ت�ھ�ا : " وأكد فضل هللا وقوفه، وقال

ودورھا، وفي المطالبة بحقوقھا، من حق إعطاء الجنسية ألوالدھ�ا ال�ذي ال ي�زال ي�خ�ض�ع 
للبعد الطائفي من دون أن يراعى في ذلك البعد اإلنساني، أو حق الح�ض�ان�ة ال�ذي م�ا زل�ن�ا 
نرى أن األولوية فيه لمصلحة الولد، ودائما ما نرى أن األم ھي األقدر على حضانة ال�ول�د، 

  ".إال في حاالت استثنائية
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استقبل المفتي الجعفري الممتاز الش�ي�خ أح�م�د 
قبالن في مكتبه في دار اإلفتاء الجعفري رئيس 

الش�ي�خ أح�م�د ال�ق�ط�ان "  حركة قولنا والعم�ل" 
على رأس وفد من الحركة، وجرى الب�ح�� ف�ي 

 .األوضاع العامة
تشرفنا بلقاء الم�ف�ت�ي ال�ج�ع�ف�ري :" وقال القطان 

الممتاز الشيخ أحمد قبالن ويھمنا أن ن�ؤك�د ف�ي 
ھذا اللقاء على مناقبية المفتي قبالن وعلى حرصه الشديد على ت�م�ت�ن�ي�ن ال�وح�دة ال�وط�ن�ي�ة 
واإلسالمية ألن لبنان ال يمكن أن يقوم إال بجناح�ي�ه اإلس�الم�ي وال�م�س�ي�ح�ي وألن ال�وح�دة 
اإلسالمية ھي العنوان األبرز الذي يجب على كل المسلمين أن يلتزموا به، وأن نتوحد فيم�ا 

 ".بيننا لنكون قوة في مواجھة كل األخطار خاصة التكفيرية التي تتھدد مجتمعنا اإلسالمي
يھمنا أيضا أن نؤكد على وجوب اإلسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، طبع�ا ك�ل :" اضاف

اللبنانيين ومعظم القيادات اللبنانية يجمعون على وجوب انتخاب دولة ال�رئ�ي�س ن�ب�ي�ه ب�ري 
رئيسا لوالية جديدة، ألن دولة الرئيس بري معروف بمناقبيته وبدوره الوطن�ي ال�ب�ارز ف�ي 
حماية لبنان ووحدته الوط�ن�ي�ة واإلس�الم�ي�ة، وال�ع�م�ل م�ن أج�ل م�ا ف�ي�ه مص�ل�ح�ة ل�ب�ن�ان 

  ."واللبنانيين
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أبدى مجلس إدارة ج�م�ع�ي�ة مص�ارف ل�ب�ن�ان 
ف�ي "ارتياحه الكبير إلتمام اإلستحقاق النيابي 

أجواء أمنية ھادئة ووفق إجراءات تنظ�ي�م�ي�ة 
وإدارية سليمة شّكلت نجاحاً للعھد وللحكوم�ة 
وعّززت الممارسة الدي�م�وق�راط�ي�ة ل�ل�ش�ع�ب 

وأمل المجلس اث�ر اج�ت�م�اع ع�ق�ده ".  اللبناني
أمس أن يشّكل إنجاز ھذا اإلس�ت�ح�ق�اق ب�داي�ة 
نقلة نوعية في ح�ي�اة ل�ب�ن�ان ال�ع�ام�ة ب�ات�ج�اه 
المزيد من تفعيل عمل المؤّسسات الدستوري�ة 
وأداء اإلدارة ال��ع��ام��ة وت��ن��ش��ي��ط ال��ح��رك��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��ب��الد وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد 

 .المستشري وتقوية سلطة الدولة
ودعا المجلس القوى السياسية كافة الى إتم�ام 
اإلستحقاقات الدستورية ال�م�ق�ب�ل�ة ف�ي أس�رع 
وقت ممكن، وال سيّما التع�ج�ي�ل ف�ي تش�ك�ي�ل 
حكومة ج�دي�دة ي�ك�ون ف�ي أول�ويّ�ات ب�ي�ان�ھ�ا 

الوزاري وبرنامج عملھا ل�ل�م�رح�ل�ة ال�ق�ادم�ة 
إج��راء اإلص��الح��ات ال��ج��ذري��ة وال��ب��ن��ي��وي��ة 
الموعودة في ال�م�ج�االت ال�م�ال�ي�ة واإلداري�ة 
واإلقتصادية وتنفيذ المق�ّررات ال�م�تّ�خ�ذة ف�ي 
المحافل والمؤتمرات ال�دول�ي�ة ال�ت�ي س�ب�ق�ت 

س�ي�در، وروم�ا ( اإلنتخابات النيابية األخي�رة 
لما فيھا من مبادرات ومش�اري�ع )  وبروكسيل

وال��ت��زام��ات م��ح��فّ��زة ل��ل��ن��م��و اإلق��ت��ص��ادي 
 .واالستقرار االجتماعي في لبنان

وإذ أّكد المجلس باإلجماع أھمية بن�اء ال�دول�ة 
العادلة والقادرة بعيداً عن مشاركتھا سلطت�ھ�ا 
من أّي جھة كانت، ذكَّر بأن الشعب اللب�ن�ان�ي 
تحّمل أعباء ضريبية جديدة وكبيرة في سبي�ل 

 .تقوية الدولة بجميع وظائفھا
وبمناسبة إنجاز االنتخابات النياب�ي�ة وال�ع�م�ل 
لتأليف حكومة جديدة، أعاد المجلس ال�ت�أك�ي�د 

على التزام القطاع المصرفي ال�ل�ب�ن�ان�ي، ف�ي 
ك��ّل ال��ظ��روف، ت��ط��ب��ي��ق ق��واع��د اإلم��ت��ث��ال 
والشفاف�ي�ة ت�ح�ت س�ق�ف الس�ل�ط�ات ال�ن�ق�دي�ة 
والرقابية الرس�م�ي�ة، وال�ح�رص ع�ل�ى أدائ�ه 
المعھود والمتم�يّ�ز ب�ح�س�ن إدارة ال�م�خ�اط�ر 
وباحترام قواعد ال�ع�م�ل ال�م�ص�رف�ي ال�دول�ي 
بصورة دقيقة، وال سيّما القواع�د األم�ي�رك�ي�ة 
ً إلن�خ�راط ل�ب�ن�ان اآلم�ن  واألوروبية ضم�ان�ا

 .والمستدام في المنظومة المالية الدولية

ق��ب��ي��ل إع��الن وزارة ال��م��ال��ي��ة ع��م��ل��ي��ة 
 ٥.٥المقايضة مع مصرف لبنان بقيمة 

م���ل���ي���ارات دوالر ك���اف���ي���ة ل���ت���م���وي���ل 
است�ح�ق�اق�ات ھ�ذا ال�ع�ام، ع�ق�د ال�ل�ق�اء 
الش��ھ��ري ب��ي��ن ح��اك��م مص��رف ل��ب��ن��ان 
رياض سالمه وجمعية مصارف ل�ب�ن�ان 
يوم ال�خ�م�ي�س ال�م�اض�ي ح�ي�ث ت�ن�اول 
البحث، ك�ال�ع�ادة، ال�ت�ط�ورات ال�ن�ق�دي�ة 
والمصرفية، فيما كان ملف ال�م�ص�ارف 
المتواجدة في العراق موضوع�اً ط�ارئ�اً 
بطلب م�ن ال�م�ص�ارف ال�ع�ام�ل�ة ھ�ن�ا� 
وعددھا عشرة، حيث كان التوافق على 

تريثھا قبل اتخاذ أي ق�رار ب�االنس�ح�اب م�ن 
 .السوق العراقية أو البقاء فيھا

كما جاء اللقاء الشھري بعد يوم على إص�دار 
ً اب�دت ف�ي�ه  ً ص�ح�اف�ي�ا جمعية المصارف بيانا
ارتياحھا التمام اإلستحقاق النيابي في أج�واء 

فيما كان الفتاً اثارة البيان مسألة .  أمنية ھادئة
تحّمل الشعب اللبناني أعباء ضريبية جدي�دة " 

وك�ب�ي�رة ف�ي س�ب�ي�ل ت�ق�وي�ة ال�دول�ة ب�ج�م�ي��ع 
، وتجديد التأكيد على التزام القط�اع " وظائفھا

المصرفي اللبناني تط�ب�ي�ق ق�واع�د اإلم�ت�ث�ال 
والشفاف�ي�ة ت�ح�ت س�ق�ف الس�ل�ط�ات ال�ن�ق�دي�ة 
والرقابية الرس�م�ي�ة، وال�ح�رص ع�ل�ى أدائ�ه 
المعھود والمتم�يّ�ز ب�ح�س�ن إدارة ال�م�خ�اط�ر 
وباحترام قواعد ال�ع�م�ل ال�م�ص�رف�ي ال�دول�ي 

وھو تأكيد جاء بعد ي�وم ع�ل�ى .  بصورة دقيقة
 »مركز استھداف ت�م�وي�ل اإلرھ�اب« إعالن 

عقوبات ضد أعض�اء ف�ي م�ج�ل�س الش�ورى 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع "  ح��زب هللا" ون��اف��ذي��ن ف��ي 

عقوبات فرضتھا على ثالث دفعات ف�ي أق�ل 
من أسبوع وزارة الخزانة األم�ي�رك�ي�ة ع�ل�ى 

وت�وق�ع�ت ".  ح�زب هللا" داعمين وممول�ي�ن لـ�
مص��ادر حص��ول مض��اي��ق��ات بس��ب��ب أح��د 
المصارف الذين تمت تس�م�ي�ت�ھ�ا م�ن وزارة 

ح�زب " الخزانة كون�ه أودع أم�واالً لص�ال�ح 
 ."هللا

بالع�ودة إل�ى ال�ل�ق�اء الش�ھ�ري، ف�ق�د كش�ف�ت 

مص��ادر أن س��الم��ه أب��ل��غ ال��م��ص��ارف ب��أن 
مصرف ل�ب�ن�ان ع�ل�ى وش�ك إن�ج�از ع�م�ل�ي�ة 
مقايضة مع وزارة ال�م�ال�ي�ة، ب�ح�ي�ث تص�در 

 ٥.٥األخ��ي��رة س��ن��دات ي��وروب��ون��دز ب��ق��ي��م��ة 
، ١٥س�ن�وات أو  ١٠مليارات دوالر ع�ل�ى 

يس��ددھ��ا مص��رف ل��ب��ن��ان بس��ن��دات خ��زي��ن��ة 
بالليرة، وسيبيع المصرف المركزي ما قيمته 
نحو مل�ي�اري دوالر م�ن ھ�ذه الس�ن�دات ف�ي 

 ١٢االسواق العالمية بشكل ت�دري�ج�ي خ�الل 
. شھراً على أن يحتفظ بما تبقى في مح�ف�ظ�ت�ه

علماً أن الدولة لن تصدر المزيد من السندات 
ھذا العام على أن يتم س�داد اس�ت�ح�ق�اق ش�ھ�ر 

 .حزيران المقبل
 ٣، ما ق�ي�م�ت�ه ٢٠١٨وتبلغ استحقاقات العام 

مل�ي�ون دوالر وف�ق األرق�ام  ٩٩٤مليارات و
 .الرسمية الصادرة عن وزارة المالية

وكان تراجع أس�ع�ار س�ن�دات ال�ي�وروب�ون�دز 
األسبوع الماضي إلى أدنى مستويات لھا من�ذ 
أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد ال�ح�ري�ري 
في تشرين الثاني الماضي، مدار نقاش أيض�اً 
خالل اللقاء، حيث أوضح سالمه أن ت�ق�ل�ب�ات 
األسعار مرده إلى التغي�ي�ر ال�ذي ط�رأ ع�ل�ى 
بنية المحافظ في األسواق الن�اش�ئ�ة ح�ي�ث ل�م 
يعد مردودھا يعكس حقيقة المخ�اط�ر ن�ت�ي�ج�ة 
تخطي المردود على السندات األميركية ف�ئ�ة 

ل�ذل�ك، .  ف�ي ال�م�ئ�ة ٣العشر سن�وات م�ع�دل 

شھدت صناديق االستثمار للدول الناشئة 
س�ح�وب�ات ل�ل��ذھ�اب إل�ى األس�واق ذات 

 .المخاطر األقل
وبحسب ما ق�ال�ه س�الم�ه، ف�ان س�ن�دات 
اليوروبوندز الل�ب�ن�ان�ي�ة س�ّج�ل�ت م�ن�اع�ة 
أفضل من العديد من الدول الناشئة، ألن 
أزمة السندات لدى ھذه ال�دول ت�راف�ق�ت 

 .مع تقلبات في أسعار صرف عمالتھا
يذكر أن سندات اليوروبوندز ت�راج�ع�ت 

 ٢.٧٤٥األسبوع الماضي بما يصل إلى 
 . سنتاً لتسّجَل أدنى مستوياتھا في أشھر

وتكبّ�دت س�ن�دات ب�ق�ي�م�ة م�ل�ي�ار دوالر 
أش�ّد ال�خ�س�ائ�ر، إذ  ٢٠٢٢تستحق في العام 

ً  ٩٠.٦٦ھوت إلى   .سنتا
واعت�ب�ر س�الم�ه أن مس�ت�وى ال�ف�وائ�د ع�ل�ى 
اليوروبوندز اللبنانية واقعية رغم أن ب�ع�ض 

، » غ�ول�دم�ان س�اك�س« المختصين كمصرف 
يعتبرون أنه يمك�ن ت�وق�ع ف�وائ�د أدن�ى ع�ل�ى 

في المئة أو ح�ت�ى  ١السندات اللبنانية بمعدل 
في المئة استناداً إلى النماذج ال�م�ع�ت�م�دة  ١.٥

 .للتوقعات الخاصة بھا
كما رأى سالمه أن التطورات في ال�م�ن�ط�ق�ة 
أثّرت بدورھا على القابل�ي�ة الق�ت�ن�اء س�ن�دات 
اليوروبوندز، وقد زادت بعض دول المنطق�ة 
المردود على سنداتھا، بينما لم تستطع أخرى 

 .أن تقترض بالفوائد التي تريدھا
وأشار سالمه أيضاً إل�ى أن مص�رف ل�ب�ن�ان 
يعمل عل�ى ت�غ�ي�ي�ر اإلط�ار ال�ق�ان�ون�ي ال�ذي 
يرعى إصدارات شھادات اإليداع بال�ع�م�الت 
األج��ن��ب��ي��ة ي��ح��ث ت��ع��ط��ى ال��ق��وة اإلب��رائ��ي��ة 
الخارجية، ما يسمح للمصارف التي ت�رغ�ب 
في بيعھا للحصول على سي�ول�ة م�ق�اب�ل�ھ�ا م�ا 
ي�ج�ع��ل ال�ق��ط�اع ي��رت�اح وك��ذل�ك ال��م�ص��رف 

 .المركزي
وأبلغ سالمه المصارف بأن الوضع ط�ب�ي�ع�ي 
في سوق القطع، وأن الليرة تشھ�د اس�ت�ق�راراً 
مرشحاً لالس�ت�م�رار، وأن الس�ي�ول�ة ب�ال�ل�ي�رة 

 .منظمة بشكل مريح لألسواق والمصارف

kÎæ<Å†‰_<»<íè…çj‰‚Ö]<l^Î^Ïvj‰ý]<Ý^³c<î×Â<˜ <Í…^’¹]<

أ��درت وزارة ال�خ�زان�ة األم�ي�رك�ي�ة ":  الجم�ھ�وري�ة" كتب البروفسور جاسم عجاقة في 
الئحة عقوبات جديدة طالت األمين العام لحزب هللا السيد حس�ن نص�ر هللا والش�ي�� ن�ع�ي�م 

ھذه ال�ع�ق�وب�ات .  قاسم ومجموعة من القياديين في الحزب إضافة إلى عدد من المؤسسات
لھا تداعيات إقتصادية ومالية على لبنان تتراوح قوتھا بح�س�ب نس�ب�ة ال�ت�ش�ّدد ف�ي �ل�ي�ة 

 .التطبيق
ليست المّرة األولى التي تفرض فيھا الواليات الُمتحدة األميركية عقوبات على ح�زب هللا،  

أصدرت وزارة الخزانة األميركية الئح�ة ع�ق�وب�ات ض�ّم�ت إس�م�اء م�ئ�ة  ٢٠١٦ففي العام 
 .شخص ومؤسسة قالت اإلدارة األميركية أن لھم تعامل مع حزب هللا

ونجح حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في ذلك الوقت في تطبيق ال�ع�ق�وب�ات األم�ي�رك�ي�ة 
على األشخاص والمؤسسات التي طالتھا العقوبات دون المّس بالسلم األھلي من خالل آل�ي�ة 
التطبيق التي عّممھا على المصارف والتي لجمت إندفاع بعض ال�م�ص�ارف ب�ت�ط�ب�ي�ق ھ�ذه 

 .العقوبات
الحزب بحسب تصريحات السيد حسن نصر هللا، ال يمتلك حسابات مصرفية ع�ائ�دة ألف�راد 

وھذا األم�ر ق�ّد ي�ك�ون س�ھّ�ل . في الحزب وال يستخدم القطاع المصرفي في عملياته المالية
وبالت�ال�ي م�ن ال�م�ف�روض أال .  عملية التطبيق وجعل تداعياتھا المالية واإلقتصادية محدودة

يكون لتطبيق العقوبات تداعيات إقتصادية أو مالية، إال أن رمزية وجود إسماء السيد حس�ن 
 .نصر هللا والشيخ نعيم قاسم على ھذه الالئحة لھا وقع نفسي على األسواق المالية

في ما يخص تطبي�ق ال�ع�ق�وب�ات، ف�إّم�ا ال )  ليست معدومة( خيارات رياض سالمة محدودة 
وبالتالي ال يُم�ك�ن ( يُطبّق العقوبات وھذا سيجلب الكوارث على لبنان إقتصاديًا وماليًا ونقديًا 

، أو أن يُطبّق ھذه العقوبات وبالتالي على سالمة إستخدام حنكته وخبرته ) إعتماد ھذا الخيار
 .لھذه العقوبات (Smooth) المصرفية وعالقته الدّولية لتطبيق مرن

، كانت الحكومة اللبنانية تتخبّط ف�ي مش�اك�ل آت�ي�ة م�ن الش�غ�ور ال�رئ�اس�ي ٢٠١٦في العام 
لذا وعند صدور الئحة العقوبات إض�ط�ّر س�الم�ة أن ي�أخ�ذ ع�ل�ى ع�ات�ق�ه .  بالدرجة األولى

مسؤولية تطبيق العقوبات حفاظًا على الكيان اللبناني ولكن في نفس الوقت المحاف�ظ�ة ع�ل�ى 
 .التوازنات الداخلية

ولم تستطع الحكومة آنذاك طرح ھذا الموضوع على ط�اول�ة م�ج�ل�س ال�وزراء خ�وفً�ا م�ن 
 .إنفجار الحكومة في وقت كان المنصب األول في الدولة شاغًرا

من الشھر الجاري في مرحلة تص�ري�ف األع�م�ال  ٢١على صعيد أخر، تدخل الحكومة في 
وبالتالي لن تتمّكن من معالجة ھذا الموضوع إال إذا طُرح من خارج جدول األع�م�ال ن�ھ�ار 
اإلثنين وھو أمر ُمستبعد نظًرا لحساسية الموضوع والوزن الكبي�ر ل�ح�زب هللا ف�ي ال�ح�ي�اة 

 .السياسية اللبنانية
أغلب اإلح�ت�م�االت س�ي�ك�ون ال�رئ�ي�س ( ومع المشاكل التي ستواجه رئيس الحكومة الُمكلّف 

ل�ذا .  ، لن تكون الحكومة موجودة ألخذ قرار سياسي واضح بت�ط�ب�ي�ق ال�ع�ق�وب�ات) الحريري
سيواجه سالمة األمر وحده مع فارق أساسي وھو وجود فخامة رئيس الج�م�ھ�وري�ة ال�ع�م�اد 

ھذا الدعم سيُشّكل غطاء سياسيًا أس�اس�يً�ا لس�الم�ة .  ميشال عون الداعم لحاكم مصرف لبنان
 .في مھمته الحساسة، أي تطبيق العقوبات

 إيران الُمستھدفة
تستھدف العقوبات األميركية على حزب هللا بالدرجة األول�ى ال�ج�م�ھ�وري�ة اإلس�الم�ي�ة ف�ي 

وكل الخطوات التي تتخذھا اإلدارة األميركية من عقوبات على حزب هللا تصّب ف�ي .  إيران
خانة التضييق على إيران التي تتھمھا الواليات الُمتحدة األميركية بالتدخل بالشؤون العربية 

 .عبر حلفائھا في المنطقة أي حزب هللا والحوثيين وحركة حماس
عندما وقّعت الواليات الُمتحدة األميركية اإلتفاق على البرنامج النووي اإليراني، ُرفعت كل 

وبالتالي لم تعد تمتلك الواليات الُمتحّدة األميركية .  قانونيًا)  أقلّه( العقوبات الدولية عن إيران 
لذا لجأت أميركا الى فرض ع�ق�وب�ات .  أي حّجة قانونية للجم نفوذ إيران في المنطقة العربية

 ....)رجال أعمال وأشخاص مصنّفين قريبين من حزب هللا(على حلفاء إيران 
التجارب اإليرانية على الصواريخ البالستية، فتحت الباب أمام إدارة ترامب إلع�ادة ف�رض 

إال أن مدى ھذه العقوبات كان محدوًدا بحكم ال�ق�ان�ون األم�ي�رك�ي، ل�ذا .  عقوبات على إيران
أتى اإلنسحاب من اإلتفاق النووي اإليراني ليُعيد لواشنطن الحّجة القان�ون�ي�ة ال�ت�ي ت�ل�زم�ھ�ا 

 .بفرض عقوبات على إيران وتحقيق ھدفھا بلجم نفوذ إيران في المنطقة
وَمن أھم من حزب هللا الحليف األول إليران إلستھدافه بعقوبات م�ع ال�ب�ع�د اإلس�ت�رات�ي�ج�ي 
. الذي يمتلكه والذي بإعتراف أخصامه له إمتدادات وقّوة تأثير في العديد من الدول العرب�ي�ة
 .لذا يأتي إدراج إسم األمين العام ونائبه على الئحة العقوبات كرسالة سياسية ق�وي�ة إلي�ران

 البعد السياسي الداخلي
عمليًا، سيتسخدم خصوم حزب هللا في السياسة في لبنان ھذا الحدث كاحدى أدوات الصراع 

إال أن ما يتوّجب اإلنتباه إليه ھو أن التم�ادي ف�ي .  السياسي وھذا األمر مشروع في السياسة
إستخدام ھذا الحدث قد يؤدي إلى توترات داخلية قد ال ت�ك�ون ع�واق�ب�ھ�ا م�ح�دودة وس�ت�ؤث�ّر 
بشكل مباشر على اإلقتصاد اللبناني وعلى المالية العاّمة وبالتالي على الدين العام عبر ش�ّل 

من ھذا الُمنطلق، ھناك ح�اّج�ة ُم�ل�ّح�ة .  الحياة السياسية اللبنانية ومعھا القرارات اإلقتصادية
 .للفرقاء السياسيين بالتعقّل في إس�ت�خ�دام ھ�ذا ال�ح�دث ف�ي ص�راع�ھ�م الس�ي�اس�ي ال�داخ�ل�ي

 تعقيدات تطبيق العقوبات
التعقيدات التي ستطال تطبيق العقوبات ھي تعقيدات تقنية بالدرجة األول�ى، وال�ت�داع�ي�ات 

 :الفعلية لھا عّدة أوجه
ھذه الالئحة تتضّمن أسماء رمزيّة لھا وق�ع ن�ف�س�ي ف�ي األس�واق، وإح�ت�م�ال إدراج   –أوال 

ق�د ي�ؤّدي إل�ى ...)  رجال أعمال، ش�رك�ات( أسماء أخرى في الُمستقبل لھا أوزان إقتصادية 
 .تداعيات حقيقية على األرض

مع إصدار الئحة العقوبات ومع الحّملة التي تقودھا الواليات الُمتحّدة األميركية على  –ثانيًا 
م�وض�ع ت�دق�ي�ق م�ن )  والتي تمّر عبر المص�ارف( حزب هللا، ستكون كل التعامالت الدّولية 

وھ�ذا األم�ر ق�د ي�ؤّدي إل�ى .  قبل اإلدارة األميركية بحكم أن التعامل يتم بالدوالر األميركي
 .تأخير كبير في العمليات التجارية

مع إنضمام دول الخليج إلى الواليات الُمتحدة األميركية في تط�ب�ي�ق ال�ع�ق�وب�ات، ق�د   –ثالثًا 
مناصرين « تتأثر أوضاع بعض اللبنانيين العاملين في الخليج والذين تُصنّفھم دول الخليج بـ 

 .من خالل التضييق على أعمالھم أو على تحاويلھم المالية إلى لبنان »لحزب هللا
وإلتزام الدول المشاركة في ھذا المؤت�م�ر ت�ط�ب�ي�ق ال�ع�ق�وب�ات،  ١مع مؤتمر سيدر   –رابًعا 

تحت المجھر العالمي واألميركي خصوًصا ب�ھ�دف م�ن�ع إس�ت�ف�ادة  ١ستكون مشاريع سيدر 
وھ�ذا األم�ر ق�د .  من ھذه ال�م�ش�اري�ع » مناصرين لحزب هللا« أشخاص أو شركات ُمصنّفين 

 .يكون عامل تأخير في تطبيق ھذه المشاريع
إن التقييم الدقيق لتداعيات العقوبات ولسيناريوھات إدراج أسماء إضافية على ھذه الالئحة، 
ستكون موضع عمل مصرف لبنان لمعرفة اآللية األنسب لتطبيق ھ�ذه ال�ع�ق�وب�ات م�ع أق�ّل 

  .ضرر ُممكن على اإلقتصاد وعلى القطاع المصرفي اللبناني

{Ö]<‹Úøi<àèˆßfÖ]<ívéË‘NL$<á^ßfÖ<»JJJ=<

سّجل األسبوع المنصرف ارتفاعاً في أسعار 
النفط إل�ى أع�ل�ى مس�ت�و� ل�ھ�ا م�ن�ذ ال�ع�ام 

، والمس سعر خ�ام ب�رن�ت مس�ت�و� ٢٠١٤
 .دوالراً للبرميل ٨٠

ارتفاع األسعار حصل بعد انسحاب ال�رئ�ي�س 
األميركي دونالد ترامب من اإلتفاق ال�ن�ووي 

" أوب�ك" اإليراني، وفي ظل اس�ت�م�رار دول 
 -وبس�ب�ب ال�ت�وت�رات ال�ج�ي�و.  بضبط اإلنت�اج

سياسية في منطقة الشرق األوسط م�ع�ط�وف�ة 
على عوامل أخرى منھا انخفاض إنتاج النفط 

ماليين  ٢.٥من الخام في فنزويال من حوالي 
 ١.٥إلى نح�و  ٢٠١٦برميل يوميا في أوائل 

ملي�ون ب�رم�ي�ل ي�وم�ي�ا، واس�ت�م�رار ارت�ف�اع 
الطلب، توقّع عدد م�ن ال�م�ح�ل�ل�ي�ن أن يص�ل 

م�ط�ل�ع ال�ع�ام $    ١٠٠سعر برميل النفط إلى 
 .المقبل

لبنان يتأثر بأسعار السوق العالمي، كونه م�ن 
الدول ال�م�س�ت�وردة ب�ال�م�ط�ل�ق ل�ك�اف�ة أن�واع 
المشتقات النفطية، وتسعيرة الداخل مرت�ب�ط�ة 
باألسعار العالمية، يض�اف إل�ي�ھ�ا الض�رائ�ب 

س��ع��ر  وان��ط��الق��ا م��ن ھ��ن��ا وص��ل.  والش��ح��ن
إل�ى  ٢٠٠٨ع�ام  صفيحة البنزين ف�ي ل�ب�ن�ان

 ٢٠١٥و ٢٠١٤ألف ليرة، وفي سنوات  ٥٠
وب�ط�ب�ي�ع�ة .  ال�ف ٢٠انخفض إل�ى أق�ل م�ن 

الحال وفي ظل الضائقة اإلق�ت�ص�ادي�ة ي�ؤدي 
ال�خ�ن�اق ع�ل�ى  األسعار إل�ى اش�ت�داد   ارتفاع

 .المواطن وعلى الشركات
الخبير اإلقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لفت 

أنّنا ف�ي ل�ب�ن�ان " إلى "  ٢٤لبنان "في حديث لـ
نعيش تداعيات عدم تأمين استقالل�ي�ة ن�ف�ط�ي�ة 

ال�ن�ف�ط    في ظل تقصيرغير مبرر ب�م�وض�وع
 ٢٠١٠فقان�ون ال�ن�ف�ط ص�در ع�ام ".  والغاز

وبعد مرور ثماني عشرة س�ن�ة ال ن�زال ف�ي 
مراحل بعيدة ع�ن االس�ت�خ�راج، فض�الً ع�ن 
أنّھم بدأوا بتلزيم بلوك متنازع عليه، علماً أنّه 
كان ھناك وقت كاف لفّض النزاع طيل�ة ھ�ذه 
 ."األعوام المنصرفة بواسطة الھيئات الدولية

أُثير ھ�ذا ال�م�وض�وع م�ن " وأضاف يشوعي 
زاوية اإلس�ت�ق�الل�ي�ة ال�ن�ف�ط�ي�ة، ف�ل�ب�ن�ان ك�ان 
يفترض أن يكون قد ب�دأ ب�اس�ت�خ�راج ال�ن�ف�ط 
وال��غ��از وب��إدخ��ال األم��وال ال��ى ال��خ��زي��ن��ة، 
وبتغطية الحاجة المحلية من البترول، وعل�ى 
ورغم قدرتنا ما زلنا بلداً مستورداً وم�رت�ھ�ن�اً 

 ."للخارج في السياق النفطي
وعن ارتفاع مجمل األسعار في لبنان نت�ي�ج�ة 
ارتفاع سعر صفيحة الب�ن�زي�ن وغ�ي�رھ�ا م�ن 
المحروق�ات ي�ل�ف�ت يش�وع�ي إل�ى خ�ل�ل ف�ي 
ال��ف��ل��س��ف��ة الض��ري��ب��ي��ة م��ا ف��رض ازدواج��ي��ة 

بحيث يدفع المواطن رسمين على " ضريبية، 
البنزين، رسم الضريبة على القيمة المض�اف�ة 

كما أّن .  ورسم استھالك على سعر اإلستيراد
ارتفاع السعر العالمي يرفع كلفة الص�ن�اع�ات 
اللبنانية ال سيما الثقيلة منھا وال�ت�ي تس�ت�ھ�ل�ك 

طاقة، م�ا ي�ف�ق�دھ�ا ق�درت�ھ�ا ع�ل�ى ال�م�ن�افس�ة 
الخارجية، خصوصاً أّن معظم الدول العربية 
ھي إّما دول نفطية أو نفطھا مدعوم، من ھن�ا 
نش���دد ع���ل���ى ال���م���ط���ل���ب الص���ن���اع���ي 

ب�ال�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ح�ق�ي�ق مس�اواة  الت�اري�خ�ي 
الصناعات اللبنانية بأكالف الخارج، وعندھ�ا 

 ."يصبح منطقياً التنافس في النوعية
يش��وع��ي، وف��ي ح��ال اس��ت��م��ر س��ع��ر ال��ن��ف��ط 
باإلرتفاع عالمياً، يستبعد أن تعم�د ال�ح�ك�وم�ة 
اللبنانية إلى دعم صحيفة الب�ن�زي�ن أو وض�ع 

الس�ع�ر " سقف محّدد لھا، والح�ج�ة م�وج�ودة 
ً وال�خ�زي�ن�ة ال�ت�ي أف�رغ�وھ�ا  يرت�ف�ع ع�ال�م�ي�ا
 ."وحّملوھا الديون عاجزة عن تحمل األعباء

وحول التوقعات بارتفاع سعر البرميل عالمياً 
، رأى يش��وع��ي أّن ك��ل $ ١٠٠إل��ى ح��دود 

المؤشرات تتوقف ع�ل�ى ال�م�ف�اوض�ات ال�ت�ي 
فقرار ترامب ھو "  ستقودھا أوروبا مع ايران

انسحاب من اتفاق س�الم، ك�ان ي�ن�ظّ�م  عملياً 
السالح والتسلح، ول�م ي�خ�ِف ت�رام�ب ن�واي�اه 
بإسقاط النظام في اي�ران، وب�ط�ب�ي�ع�ة ال�ح�ال 
فاألسواق العاليمة تتأثر حتّى لو ترك ترام�ب 
ً أم��ام ال��ت�ف��اوض م��ن خ��الل  ال�ب��اب م��ف��ت�وح��ا
األوروبيين، الذين ربما يلع�ب�ون وإي�اه أدوار 

 ."الشد واللين
التطورات الدولية ھذه وفق مقارب�ة يش�وع�ي 

وفي مثل ھ�ذه ال�ح�االت " أوجدت قلقاً عالمياً 
يزيد الطل�ب، ب�ح�ي�ث ت�ح�اول ال�دول ت�أم�ي�ن 
إحتياط استراتيجي من البترول كي ال تص�ل 
الى ق�ط�ع ام�دادات م�ؤس�س�ات�ھ�ا ال�ع�س�ك�ري�ة 
والشركات، وارتفاع الطلب مقابل عدم زيادة 

 ."العرض ما أدى الى ارتفاع األسعار
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أق��ام��ت م��ؤس��س��ات ال��رع��اي��ة 

دار   -اإلجتماعية ف�ي ل�ب�ن�ان 
األيتام اإلسالمية، حفل افط�ار 
اقليم ال�خ�روب ل�ل�رج�ال، ف�ي 
مجمع اقليم الخروب للرعاي�ة 
والتنمية في منطقة ف�ريس�ي�ن 
في بلدة كترمايا، ش�ارك ف�ي�ه 
وزير التربية والتعليم الع�ال�ي 
مروان حم�ادة، م�م�ث�ل وزي�ر 
البيئة طارق ال�خ�ط�ي�ب ق�اس�م 
الخطيب، ال�ن�ائ�ب ال�م�ن�ت�خ�ب 

النائب المنتخب ت�ي�م�ور ج�ن�ب�الط، ال�ن�ائ�ب "  الئحة المصالحة" بالل عبد هللا ممثال رئيس 
محمد الحجار، ممثل النائب نعمه طعمة منير السيد، الم�دي�ر ال�ع�ام ل�م�ؤس�س�ات ال�رع�اي�ة 
اإلجتماعية الوزير السابق خالد قباني، نائبة المدير سلوى الزعتري، ممثل الم�دي�ر ال�ع�ام 
لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد غسان شمس الدين، المدير ال�ع�ام ل�وزارة 
المھجرين أحمد محمود، مفتي جبل لبنان الشيخ محم�د ع�ل�ي ال�ج�وزو، ال�ل�واء اب�راھ�ي�م 

 .بصبوص، عضو المجلس األعلى للجمارك المدير العام ھاني الحاج شحادة
ألقى رئيس مجلس العمدة فاروق جبر كلمة تناول فيھا تاريخ ت�أس�ي�س م�ؤس�س�ات ال�رع�اي�ة 
اإلجتماعية والدور الذي تلعبه في المجتمع، مشددا على اھم�ي�ة ھ�ذا ال�دور ع�ل�ى م�خ�ت�ل�ف 

 .االصعدة
ھو ذا االقليم بكل مكوناته، بوجھه االي�م�ان�ي وال�وط�ن�ي ال�م�ش�رق، : " ثم تحدث قباني، فقال

وببھاء خيره وعطائه، يطل علينا في رمضان المبارك في أول افطار لمؤس�س�ات�ن�ا ف�ي ھ�ذا 
الشھر المبارك، ليؤكد من جديد على أصالته ونبل مقاصده وتعلقه بتاريخه وتقاليده وعادات 

 ."مجتمعه وحرصه على التجمل بأخالق رمضان وتعاليم اإلسالم السمحة
ھو ذا لبنان، لبنان الوئام والسالم واألمان، لبنان ليس مس�اح�ة ج�غ�راف�ي�ة، ل�ب�ن�ان : " أضاف

مساحة روحية للتالقي والتواصل وبناء الحياة المشتركة، لب�ن�ان ل�ي�س م�ج�م�وع�ة ع�ائ�الت 
وأحزاب او طوائف ومذاھب، لبنان التئام ارادة شعب طيبة وواعية ت�ب�ل�ورت ف�ي اج�ت�م�اع 
سياسي قام على مفھوم وقيم الحرية والديموقراطية والعدالة والمساواة، ب�ھ�دف ب�ن�اء وط�ن 

 ."ودولة حق وقانون
ھو ذا االقليم بإنفتاحه ومواقفه الطيبة، يؤكد على انتمائه الوطني واي�م�ان�ه ب�ال�دول�ة : " وتابع

ومؤسساتھا ودورھا في حماية مجتمعھا ومواطنيھا وتوفير الحياة الكريمة ل�ھ�م، وإص�راره 
المسي�ح�ي، ال�ح�اف�� ل�ل�ك�ي�ان   -الشديد على وحدة لبنان وتمسكه بالعيش المشترك االسالمي 

وھو ذا الشوف وأرزه المرفرف فوق كل ال�راي�ات، ال�ح�اف�� .  وللسيادة والحرية واالستقالل
للوطن ولوحدته، الحاضن للحياة اآلمنة ال�م�ش�ت�رك�ة وال�وئ�ام ال�وط�ن�ي، ب�وج�ھ�ه ال�م�ش�رق 

 ."والمضيئ، يطل على كل لبنان واللبنانيين
لكم ان تف�خ�روا اي�ھ�ا الس�ادة : "وتطرق قباني الى دور مجمع االقليم للرعاية والتنمية، وقال

بمجمع اقليم الخروب للرعاية والتنمية، بإدارته والعاملين فيه، بمؤسستكم التي رع�ي�ت�م�وھ�ا 
نعم الرعاية، واحتضنتموھا خير اإلحتضان، حتى وصلت الى ما وص�ل�ت ال�ي�ه ال�ي�وم م�ن 
نجاح وتألق، فأصبحت رائدة في العمل اإلنساني، ووجھا يشار اليه في لبن�ان ف�ي ال�رع�اي�ة 
االجتماعية واالنسانية، ولديھا من اصحاب اإلخ�ت�ص�اص وال�خ�ب�رات واإلرادات الس�اھ�رة 
على مصلحة األوالد ونوعية حياتھم، ما مكن�ھ�ا م�ن ان ت�ك�ون م�رج�ع�ا م�ع�ت�م�دا ف�ي ھ�ذا 

ان كل ھذه اإلنجازات تم�ت ب�ف�ض�ل دع�م�ك�م ل�ل�م�ؤس�س�ات وم�ؤازرت�ك�م " ، مؤكدا " المجال
وتأييدكم ألعمالھا ونشاطاتھا، وھي ستبقى وف�ي�ة ل�ك�م، أم�ي�ن�ة ع�ل�ى مس�ي�رة ال�خ�ي�ر ال�ت�ي 
تحرسونھا، حريصة على ثوابتھا ومبادئھا، مبادئ الحق والعدالة واإلنس�ان�ي�ة، واألخ�ذ ب�ي�د 
الفقير والمسكين، لصيقة بمجتمعھا، فخورة بھذا المجتمع الخير، وفخورة ب�ك�م وب�إك�رام�ك�م 

 ."ألطفال المؤسسات وايمانكم برسالتھا وتوجھاتھا
وختاما شكر قباني جميع الحضور على اح�ت�ض�ان ودع�م مش�اري�ع ونش�اط�ات م�ؤس�س�ات 

انھا ماضية على دروب الخير والن�ھ�وض "الرعاية االجتماعية ووقوفھم الى جانبھا، مؤكدا 
بمجتمعھا ومستمرة في نجاحاتھا وانجازاتھا، ومتمسكة برسالتھا، رسالة ال�خ�ي�ر وال�ت�ن�م�ي�ة 

 ."واإلنسانية

عقدت لجنة مھرجانات البترون ال�دول�ي�ة 
م�ھ�رج�ان " مؤتمرھا الصحاف�ي إلط�الق 

، ف�ي ح�ي ال�ق�ل�ع�ة ب�ي�ت "٢٠١٨صيف 
المغترب ال�ب�ت�رون ف�ي حض�ور وزي�ري 
ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران ب��اس��ي��ل والس��ي��اح��ة 
أفيديس ك�ي�دان�ي�ان وال�م�ؤل�ف وال�م�وزع 
الموسيق�ي ال�ل�ب�ن�ان�ي ال�ع�ال�م�ي إب�رھ�ي�م 
م��ع��ل��وف ورئ��ي��س ب��ل��دي��ة ال��ب��ت��رون 
م��ارس��ي��ل��ي��ن��و ال��ح��رك ورئ��ي��س ل��ج��ن��ة 

  .المھرجانات المحامي سايد فيّاض
قّدمت المتحدثين الزميلة ج�وي�ل فّض�ول، ث�م 

ان " كانت كلمة للمحامي فيّاض اعتب�ر ف�ي�ھ�ا 
ك��ل نش��اط ف��ي ال��م��ھ��رج��ان ھ��و ب��ح��د ذات��ه 
مھرجان ونحاول ان نقدم مھ�رج�ان�ا م�خ�ت�ل�ف�ا 
ومنوع�ا، ال ي�ق�ت�ص�ر ف�ق�ط ع�ل�ى ال�ح�ف�الت 
الموسيقية، سنقدم امسية واح�دة م�ع اب�رھ�ي�م 
ً م��ھ��رج��ان ل��الف��الم  م��ع��ل��وف وھ��ن��اك ايض��ا

ان نش�اط ال�دراج�ات " واعتب�ر ".  المتوسطية
الھوائية ھو لتشجيع البلدية في تنفيذ مش�روع 
ط��ري��ق خ��اص ل��ل��دراج��ات ال��ھ��وائ��ي��ة ال��ذي 

والمھرجان سيسلط الض�وء .  وضعت دراسته
على االماكن االثرية في البترون منھا السوق 

 "...القديم وعلى منتجاتھا الغذائية
ان�ھ�ا " والقى معلوف كل�م�ة اش�ار ف�ي�ھ�ا ال�ى 

المرة االولى التي يقدم فيھا حفلة موسيقية في 
، داعيًا منظمي مختلف المھرجانات "البترون

االخ��رى ال��ى االن��ت��ب��اه ل��ع��دم ال��ت��ك��رار ف��ي 
 .البرامج

ً ب�ال�ح�ض�ور وم�ن�وھ�اً  وتحدث الحرك مرحب�ا
بجھود االجنة واھ�م�ي�ة ھ�ذا ال�م�ھ�رج�ان ف�ي 
إحياء المدينة وتسليط الضوء على م�ع�ال�م�ھ�ا 

 .ونشاطاتھا ومنتجاتھا
الى ك�ل�م�ة ال�وزي�ر ك�ي�دان�ي�ان ال�ذي اك�د ان 
مھرحان البترون من اجمل المھرجان�ات ف�ي 

لبنان وفيه نقلة نوعية وجريئة ويتضم�ن ال�ى 
ً وث�ق�اف�ي�اً  الحفالت الموسيقية برنامجاً رياضيا

 .منوعاً وفيه تشجيع للمنتجات المحلية
لق�اؤن�ا ال�ي�وم : " ثم تحدث الوزير باسيل وقال

ھو تعبير جديد عن قوة الحياة ورغ�ب�ت�ن�ا ف�ي 
نحن على موعد .  العيش وكذلك مدينتنا وبلدنا

مع صيف لنا ام�ل ك�ب�ي�ر ف�ي�ه ع�ل�ى ص�ع�ي�د 
وق�د م�ّر .  الس�ي�اح�ة واالس�ت�ق�رار واالزدھ�ار

اللبنانيون ب�ال�ك�ث�ي�ر م�ن ال�ت�ج�ارب الص�ع�ب�ة 
وانتصروا فيھا وتمك�ن�وا م�ن ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 

وھ�ذا .  وجه لبنان الجم�ي�ل ال�ن�اب�ض ب�ال�ح�ي�اة
المھرجان يضيف لمسة من الحياة االض�اف�ي�ة 

م�ا " وأك�د ان ".  على صيفنا وايامنا الجم�ي�ل�ة
يقدمه المھرجان يدل على تطور ليس ف�ك�ري�اً 

فالمھرج�ان ي�ت�ط�ور ت�راف�ق�ه .  فقط بل تنفيذي
لمسة بترونية، مثالً نھار الدراجات الھ�وائ�ي�ة 
ھو للتحضير لمس�ار دائ�م ل�ھ�ذه ال�دراج�ات، 
ومھرجان النبيذ والبيرة وث�م�ار ال�ب�ح�ر ي�دل 
على ان البترون تتطور بسياح�ت�ھ�ا ال�غ�ذائ�ي�ة 

وأمل ".  ومساھمة المھرجانات كبيرة في ذلك
ان تكون البترون مركزاً ل�ري�اض�ة االل�واح " 

الشراعية وان تواكب ھذه المدينة ب�ع�م�ران�ھ�ا 
وتحدث عن تط�ور ".  كل ھذا النشاط البشري

في الم�دي�ن�ة تس�ت�ف�ي�د م�ن�ه ال�م�دي�ن�ة واھ�ل�ھ�ا 
اننا نقدم ع�ل�ى مس�ت�وى " والمنطقة، الفتاً الى 

ً ج�دي�داً ي�ح�ي�ي  المھرجانات الدولية ش�ي�ئ�ا
 ."المدينة والمنطقة

ي��وم :  ف��ي ال��ب��رن��ام��ج االح��د أول ت��م��وز
رياضي ب�ام�ت�ي�از ي�م�ّك�ن ال�راغ�ب�ي�ن م�ن 
التمتع بمواقع المدينة ومعالمھا الس�ي�اح�ي�ة 
على الدراجات الھوائية برف�ق�ة م�رش�دي�ن 
سياحي�ي�ن، ي�ن�ط�ل�ق�ون الس�اع�ة ال�ت�اس�ع�ة 
والنصف صباحاً والختام الساع�ة األول�ى 

ف�ي ح�ف�ل�ة "  ال�ك�ول�ون�ي�ل" بعد الظھر ف�ي 
ي�م�ك�ن ل�ل�م�ش�ت�رك�ي�ن االس�ت�ع�ان�ة .  موسي�ق�ي�ة

بدراجاتھم الھوائية الخاصة أو أخرى تؤمنھ�ا 
 .لجنة المھرجان

 : تموز وللسنة الثالثة على التوالي ٨االحد 
مھرجان البيرة، والنبيذ " ليلة بترونية بامتياز 

 ٥٠٠٠، ح�ي�ث ي�ج�ت�م�ع ن�ح�و " وثمار البحر
شخص لتذوق ھذه االط�ع�م�ة وال�م�ش�روب�ات 

 .صنع البترون، مع اجواء موسيقية
وفي ح�دث ھ�و :  منه ٢٥تموز لغاية  ١٦من 

االول من نوعه ف�ي ل�ب�ن�ان س�ي�ح�اول ف�ري�ق 
رياضي قطع المساحة البحرية بين الشواط�ئ 
القبرصية وخليج البحصة في البت�رون ع�ل�ى 
االل��واح الش��راع��ي��ة، وھ��ي ال��ري��اض��ة ال��ت��ي 

وال�ھ�دف .  تميزت بھ�ا الش�واط�ئ ال�ب�ت�رون�ي�ة
تمكين الرياضات الشبابية والقدرات المحل�ي�ة 

 .للشباب البتروني ودعمھما
ع��ازف ال��ب��وق وال��م��ؤل��ف :  آب ١١الس��ب��ت 

والموزع الموسيقي اللبناني العالم�ي اب�رھ�ي�م 
معلوف يحيي أمسية استثنائ�ي�ة ع�ل�ى مس�رح 
المدينة، مقدماً ابرز مقطوعات�ه ال�ت�ي ت�م�زج 

 .الجاز بالموسيقى الشرقية
تنظم اللجنة للسنة الثان�ي�ة : أيلول ٩إلى  ٦من 

ف��ي ح��ي "  م��ھ��رج��ان االف��الم ال��م��ت��وس��ط��ي��ة" 
القلعة، بيوت الم�ن�ت�ش�ري�ن وس�ت�خ�ت�ار ل�ج�ن�ة 

 .تحكيم االفضل من بين ھذه االفالم

ب�ت�خ�ري�ج "  أدي�ان" احتفلت م�ؤس�س�ة 
في�ھ�ا " المواطنة وإدارة التنوع"معھد 
ت��ل��م��ي��ذا وت��ل��م��ي��ذة م��ن ن��وادي  ٤٨٨

، ع�ل�ى ٢٠١٨-٢٠١٦دفعة "  ألوان" 
 -مسرح مدرسة الراھبات األنطونيات 

ك��ف��رش��ي��م��ا، ب��ت��م��وي��ل م��ن الس��ف��ارة 
األميركية في لبن�ان، ب�رع�اي�ة ال�م�دي�ر 
ال��ع��ام ل��ل��ت��رب��ي��ة ف��ادي ي��رق، وض��م��ن 

ألوان للتربية على العيش مع�ا ف�ي " برنامج 
، " ظل المواطنة الفاعلة والحاضنة ل�ل�ت�ن�وع

اليوم العالمي ل�ل�ع�ي�ش م�ع�ا " وذلك لمناسبة 
 ."بسالم

بعد النشيد الوطني، كان حوار على الم�س�رح 
م��ي��ث��م ع��م��اد "  أل��وان" ب��ي��ن م��دي��رة ب��رن��ام��ج 

وتلميذين من الخريجين، شرحوا ف�ي�ه ال�غ�اي�ة 
من ال�ب�رن�ام�ج وال�خ�ب�رات اإلي�ج�اب�ي�ة ال�ت�ي 

وأش�ارت ع�م�اد ال�ى أن .  اكت�س�ب�وھ�ا خ�الل�ه
البرنامج يعزز اإليمان بالطاقات الش�ب�اب�ي�ة، " 

وھذا النوع من العمل يأخذ ط�اب�ع ال�رس�ال�ة، 
خصوصا عند لمس الحاجة إل�ى ھ�ذا ال�ن�وع 

 ."من المشاريع
المواط�ن�ة " من جھتھا، أوضحت مديرة معھد 

ال�دك�ت�ورة ن�اي�ال ط�ب�ارة أن "  وإدارة الت�ن�وع
برنامج ألوان فتح باب ال�ت�ع�اون م�ع وزارة " 

التربية للعمل على اإلست�رات�ي�ج�ي�ة ال�وط�ن�ي�ة 
ل��ل��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ة وال��ع��ي��ش م��ع��ا، 
والبرنامج ھ�و ب�اب ل�ال�س�ت�دام�ة ف�خ�ري�ج�وه 
يستمرون مع أديان بعد تخرج�ھ�م م�ن خ�الل 

 ."شبكة الشبيبة
أنت�م ت�ج�س�دون : " وتوجھت الى التالميذ قائلة

مفتاح الحل ضد التطرف والتعصب، وم�ث�ال 
عملكم ال ينح�ص�ر ف�ي ل�ب�ن�ان، ب�ل وص�ل�ت 

، مش��ي��رة ب��ذل��ك إل��ى " أص��داؤه إل��ى ال��ي��اب��ان
" أدي�ان" الجائزة العالمية التي نالتھا مؤسس�ة 

 ."جائزة نيوانو للسالم: "مؤخرا
بدوره، ت�وج�ه ن�ائ�ب رئ�ي�س ب�ع�ث�ة الس�ف�ارة 

األميركية في لبن�ان إدوارد واي�ت ال�ى 
إن التزامكم ب�ت�ع�ل�ي�م : " المؤسسة بالقول

الشباب اللبناني ھو عمل مل�ھ�م، ون�ح�ن 
في السفارة األميركية نشكركم على كل 

 . عملكم الدؤوب
وشكرنا أيضا لوزارة التربية وال�ت�ع�ل�ي�م 
العالي التي سمحت ب�ت�ط�ب�ي�ق ب�رن�ام�ج 

 ."ألوان في المدارس المشاركة
ألوان لعملھم في بناء " ونوه بأساتذة وتربويي 

، مستشھدا ب�م�ا ق�ال�ه الش�اع�ر " مستقبل لبنان
 ."المع�رف�ة ھ�ي ت�ري�اق ل�ل�خ�وف:  إيمرسون

وتخلل الحفل عرض فيلم عن مشاريع خ�دم�ة 
ف�ي "  أل�وان" المجتمع التي تق�وم ب�ھ�ا ن�وادي 

مختلف المناطق اللبنانية، ومشارك�ة قص�ص 
ومش�اري�ع�ھ�ا، "  أل�وان" نجاح متعلقة بن�وادي 

وعرض لم�واھ�ب ب�ع�ض ال�ت�الم�ي�ذ ش�م�ل�ت 
الغناء والرسم وإلقاء الشعر وتكريم ن�اش�ط�ي 

 .النوادي
م�درس�ة  ٤٢يض�م "  أل�وان" يذكر أن برنامج 

رس��م��ي��ة وخ��اص��ة ف��ي م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق 
عاما ضم البرن�ام�ج  ١١اللبنانية، وعلى مدى 

  .تلميذا ٤١٥٨
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أي�ار،  ١٧في اليوم العالمي لمناھضة رھاب المثلية الجنسية الذي يصادف في 

تدوينة أشارت ف�ي�ھ�ا "  فيسبوك" نشرت صفحة السفارة الكندية في لبنان عبر 
إلى أنه وبھدف إظھار دعمھا للتنوع والتضامن مع ھذه الفئة المجتمعية قامت 
السفارة برفع علم الوان قوس القزح الذي ترمز الى حراك دعم المثل�ي�ي�ن ف�ي 

 .العالم الى جانب العلم الكندي في حرم السفارة الكندية في جل الديب
ان ال�ج�م�ي�ع " ونقلت السفارة كالماً لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو جاء ف�ي�ه 

يستحق ان يعيش حراً بعيداً عن االضطھاد والتمييز بسبب ھويته او خياره بم�ن 
يحب، وھذا اليوم فرصة اللقاء الضوء على ضرورة انھاء ال�ق�وان�ي�ن وال�ع�ن�ف 

ونش�رت ".  … والتمييز التي تست�ھ�دف األش�خ�اص بس�ب�ب ت�وج�ھ�ھ�م ال�ج�ن�س�ي
 .الصفحة صورتين من االحتفال الذي حضره موظفو السفارة
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من إعداد الف�ن�ان�ة "  شو ھيدا؟" مشروع الدليل السمعي   BEMA "بيروت متحف الفن" عرض 

أنابيل ضو، في المتحف الوطني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي ي�ن���م�ه ال�م�ج�ل�س 
، " مناھج ح�دي�ث�ة، ج�م�اھ�ي�ر ج�دي�دة:  ترابط المتاحف" تحت عنوان  (ICOM) الدولي للمتاحف

 .بحضور فاعليات ثقافية وفنية واجتماعية وإعالمية
أي�ام ف�ي  ٣فكرة شو ھيدا؟ ارتكزت على ورش عم�ل ع�دة ن�ظ�م�ت خ�الل " أن "  بيما" وأفاد بيان لـ

المتحف الوطني، قام خاللھا كل مشارك بنسج حكايته ورؤيته الخاصة لقط�ع�ة أث�ري�ة م�ع�ي�ن�ة، م�ن 
خالل االجابة على مجموعة من أسئلة ضو الھادفة، ووضعت ال�م�ش�ارك�ي�ن م�ك�ان ال�ق�ط�ع األث�ري�ة 

وانبثقت عن ھذه التجارب تسجيالت صوتية أع�ي�د .  وحفزتھم على لعب دورھا والتعبير عن تميزھا
إخراجھا على شكل دليل بصوت الممثلين المحترفين جورج خباز وجوليا قصار ليروي نفس أھالي 
بيروت ومقيميھا ويختزل تجاربھم وتخيالتھم لموروثات المتحف الوطني ومدى تداخلھا وتراب�ط�ھ�ا 

واختتم الحدث بجلسة نقاش أعلن فيھا القيم�ون .  بحياتھم االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية
  ."٢٠١٨على المبادرة عن تواجد الدليل السمعي في المتحف الوطني حتى كانون االول 
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أط��ل��ق ص��ب��اح األح��د ال��م��اض��ي، م��ن 
شاطيء ميناء جبيل، قارب مصنوع م�ن 
القناني البالستي�ك�ي�ة، أب�ح�ر ف�ي ات�ج�اه 
مرفأ بيروت بمبادرة بيئية م�ن ج�م�ع�ي�ة 

، ب��ال��ت��ع��اون م��ع Chreek   "ش��ري��ك" 
فرع ج�ب�ي�ل   -الجامعة اللبنانية األميركية

 .بيبلوس -وبلدية جبيل
الثقافية -وشارك في ھذه المناسبة البيئية  

المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد ممثال وزير الثقافة غطاس الخوري، رئ�ي�س ب�ل�دي�ة 
جبيل وسام زعرور، رئيس الجامعة اللبنانية األميرك�ي�ة ج�وزي�ف ج�ب�را، رئ�ي�س ج�م�ع�ي�ة 

جورج غفاري، مسؤولون من الصليب األحمر اللبناني والدفاع المدني، م�خ�ات�ي�ر "  شريك"
 .المدينة، دكاترة الجامعة وعدد من ابناء المدينة والطالب

 ٥٠ھذه المبادرة لھا رمزية بيئية كون القارب مص�ن�وع م�ن " واعتبر زعرور أّن  زعرور
ألف قنينة بالستيكية، تھدف الى التوعية بشأن مخاطر ھذا النوع من النفايات، اض�اف�ة ال�ى 
رمزيتھا الثقافية من خالل تجسيدھا للسفن الفينيقية التي كانت تستعم�ل ل�ل�ت�ج�ارة وتص�دي�ر 

 ."خشب األرز اللبناني عبر الشاطئ الجبيلي
ذات الرمزية المميزة، مشيدا ب�ع�م�ل "  السفينة الفينيقية" وأطلق على السفينة البالستيكية اسم 

 .الذين تعبوا من أجل تحقيق ھذه الغاية "LAU"وبطالب ال" شريك"جمعية 
ولفت زعرور إلى أّن بلدية جبيل، الحريصة على البيئة، بدورھا تعتمد فرز ال�ن�ف�اي�ات م�ن 

وشكر الدفاع المدني على مواكبتھم لرحل�ة ال�ق�ارب ال�ذي وص�ل ".  سنوات ٣المصدر منذ 
 .إلى مرفأ بيروت قرابة الثانية بعد الظھر

وتقوم الجمعية بالشراكة مع الجامعة اللبنانية االميركية منذ بداية العام ال�دراس�ي، ب�ت�ج�م�ي�ع 
آالف العبوات البالستيكية ووضعھا في علب خشبية كبيرة، الموجودة في س�اح�ة الش�ھ�داء، 
في وسط بيروت، في حرم الجامعة في جبيل وبعض المراكز التج�اري�ة وال�م�دارس، ال�ت�ي 

 .تطوعت من أجل الحملة
ھدفه األول بيئي، يسعى إل�ى ل�ف�ت االن�ت�ب�اه ن�ح�و : " وشرح زعرور اھداف المشروع قائال

الضرر البيئي الذي يسببه عدم فرز النفايات وأبرزھا النفايات البالستيكية، التي ال ت�ت�ح�ل�ل 
 .في الطبيعة، بحيث تكون نسبة التلوث كبيرة في لبنان بسببھا

أّما الھدف الثاني، فھو احياء تاريخ لبنان الفينيقي، الذي اشتھر بصنعه السفن وكان مساھم�ا 
 .في تطوير الحضارات

من جھتھا وجھت الجمعية نداء إلى البلديات للمساعدة في جعل المدن وال�ق�رى خ�ال�ي�ة م�ن 
وكل ما تطلبه من البلديات تأمين مس�اح�ة .  النفايات من خالل تعميم ثقافة الفرز من المصدر

عقارية صغيرة للمشروع، وتتكفل الجمعية بالتفاصيل ووض�ع اإلس�ت�رات�ي�ج�ي�ات ال�ب�ي�ئ�ي�ة، 
وبذلك تؤمن فرص عمل للشباب الذين يخرجون من السجن بسبب أحكام تتعلق بالمخدرات 

  .أو اإلدمان من خالل تدوير النفايات والمشاريع البيئية التي تعمل الجمعية من أجلھا
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ظھر اليوم يعود الرئيس نب�ي�ه ب�ر� رئ�ي�س�ا 
للبرلمان للمرة السادسة على الت�وال�ي، ك�م�ا 
من ال�م�ت�وق�� ان�ت�خ�اب إي�ل�ي ف�رزل�ي، ول�و 

 . بأصوات قليلة، نائبا له
حيث أكدت كتلة ال�وس�ط ال�م�س�ت�ق�ل ب�رئ�اس�ة 

، ك�م�ا ..ميقاتي أنھا ست�ق�ت�رع ل�ل�رئ�ي�س ب�ري
قررت كتلة المستقبل النيابية التوجه الواض�ح 
في ما يتعلق بالرئيس بري رئيس�ا ل�ل�ب�رل�م�ان 
لكن لھا توج�ھ�ا رب�م�ا ن�ح�و اق�ت�راح ال�ق�وات 

 .لنصار نائبا للرئيس
وكذلك فقد أعلن رئيس ال�ل�ق�اء ال�دي�م�ق�راط�ي 
ول��ي��د ج��ن��ب��الط اإلق��ت��راع ل��ل��رئ��ي��س ب��ري 
وباإلقتراع لل�ف�رزل�ي ن�ائ�ب�ا ل�ل�رئ�ي�س ب�ح�ك�م 

ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل ف��ي ال��ع��الق��ة ب��ي��ن ب��ري 
�ي ال�ح�ري�ري ل�رئ�اس�ة  وجنبالط الذي سي�س�مِّ

 .الحكومة
وسط كل ذلك، الرئيس سعد الح�ري�ري ال�ذي 
لفت الى ان العقوبات االميركية ع�ل�ى ح�زب 
هللا لن تعوق تأليف الحكومة ال بل تسرع ف�ي 
التألف يجري حسابات التأليف الحكومي وھو 
سيكلف مطلع االسبوع المقبل بعد استش�ارات 
ملزمة يجريھ�ا رئ�ي�س ال�ج�م�ھ�وري�ة ال�ع�م�اد 

 .عون
المديرية العامة لرئاسة الجمھوري�ة أص�درت 

ع�ط�ف�ا ع�ل�ى أح�ك�ام :  مذكرة تتضمن ما يأتي
من الدستور ون�ظ�را  ٦٩من المادة "  ١" البند 

إلى بدء والية م�ج�ل�س ال�ن�واب ال�ج�دي�د دع�ا 
رئيس الجمھورية الحكومة ل�ال�س�ت�م�رار ف�ي 
 .تصريف األعمال ريثما تؤلف حكومة جديدة

من جھت�ه، ال�رئ�ي�س ال�ح�ري�ري اوض�ح ف�ي 
دردشة مع الصحافيين ان تيار المستقبل ق�رر 

ان مسؤوليتنا :  فصل الوزارة عن النيابة وقال
تجاه اھلنا في كل المناط�ق، ي�ج�ب ان ت�ت�ق�دم 
على أي إھتمام والمسؤولية توجب ان ن�ك�ون 
على تم�اس م�ب�اش�ر م�ع ھ�م�وم ال�م�واط�ن�ي�ن 
وحاجاتھم، ومع طموحات الشباب والشابات، 
لتكون محل ث�ق�ت�ھ�م وت�ط�ل�ع�ات�ھ�م ودع�وات�ھ�م 
لالصالح والخالص من ك�اف�ة وج�وه ال�ھ�در 
المالي والفساد السياس�ي واالداري، وت�ن�ام�ي 

  .ثقافة التبعية والوالءات الخارجية
ويبدو أن وزير الداخلية في حكومة تصري�ف 
األعمال نھاد المشنوق، لم يحتمل ما نقل ع�ن 

قرارنا ھو بفصل الني�اب�ة " رئيس الحكومة أن 
، " عن الوزارة بالنسبة لنواب تيار الم�س�ت�ق�ب�ل

فعاجل ھذه التسريبة بتغريدة عب�ر ف�ي�ھ�ا ع�ن 
 :امتعاضه، وقال

لم أتبلغ رسميا من الرئيس سعد ال�ح�ري�ري "  
وأرف�ض أن .  قرار فصل النيابة عن ال�وزارة

 ."يتم إبالغي عبر اإلعالم
فھل تعني تسريبة الرئيس الحري�ري ال�وزي�ر 
المشنوق تحديدا؟ وھل األخير ف�ھ�م ال�رس�ال�ة 

 لكنه أوحى بالتمرد ولو المعنوي؟

اإلشتباك الموضعي ب�ي�ن ال�وزي�ر ال�م�ش�ن�وق 
ورئيس كتلته قدم عينة لم�ا ي�م�ك�ن ان ي�ك�ون 
عليه مخاض والدة الحكومة بعد اس�ت�ش�ارات 
التكليف ثم اس�ت�ش�ارات ال�ت�أل�ي�ف، ف�إذا ك�ان 
الصدام قد بلغ مستوى رئيس كتلة ونائب ف�ي 
كتلته، فكيف سيكون عليه الحال ف�ي م�ن�افس�ة 

 الكتل بين بعضھا البعض؟
وإذا لكن اليوم لن يشھد مع�رك�ة ط�اح�ن�ة ف�ي 
رئاسة مجلس النواب، فإن األيام المقبلة تبّشر 

ح�ك�وم�ة " باحتدام كبير في تشكيل ما يس�م�ى 
وس�ط ت�زاح�م ال�ك�ت�ل ع�ل�ى "  الن�أي ب�ال�ن�ف�س

المط�ال�ب�ة ب�ح�ص�ص�ھ�ا س�واء ف�ي ال�ح�ق�ائ�ب 
 .األساسية أو الثانوية
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 " غارق في دمار"مخيم 

على طول الطريق من مخ�ي�م ال�ي�رم�وك ال�ى 
أطراف حي ال�ح�ج�ر األس�ود ي�ط�غ�ى مش�ھ�د 
الدمار على أبنية استحالت أكوام ركام يت�ن�ق�ل 
ب��ي��ن��ھ��ا ج��ن��ود س��وري��ون م��ن��ھ��ك��ون ول��ك��ن 
مبتھجون، بعد حسم معركة مضن�ي�ة ي�أم�ل�ون 

  .في أن تعيد االمن الى دمشق
بعيد إعالن الجيش العربي السوري سيطرت�ه 
على المنطقة، كانت أعم�دة ال�دخ�ان ال ت�زال 
تتصاعد من آخر األحياء التي ت�ح�ص�ن ف�ي�ھ�ا 
الجھاديون وخاضوا المواجھات االخيرة ضد 
الجيش، بينما ألسنة النيران ال تزال مش�ت�ع�ل�ة 

 .داخل عدد من السيارات واألبنية
" وكالة الصحافة الفرنس�ي�ة" وشاھد فريق من 

خالل جولة نظمتھا وزارة االعالم في المخيم 
االب�ن��ي�ة وال�م��ن��ازل ال��م�دم��رة الش�اھ��دة ع��ل��ى 
ضراوة المعارك التي كان المخيم مسرحاً لھا 
طوال سني الحرب، وخصوصا منذ س�ي�ط�رة 

ع�ل�ي�ه، )  داع�ش" ( ال�دول�ة االس�الم�ي�ة" تنظيم 
والتي ت�راف�ق�ت م�ع قص�ف ج�وي وم�دف�ع�ي 

 .عنيف
وحالت أكوام الركام وس�ط ب�ع�ض الش�وارع 
 .دون دخول السيارات أو عبور المشاة اليھا

وبدت مالمح التع�ب واالرھ�اق ع�ل�ى وج�وه 
عدد من العسكريين الموجودين ف�ي ال�م�ك�ان، 
وقد افترشوا األرض وغطى ال�غ�ب�ار ث�ي�اب�ھ�م 
 . ووجوھھم، بينما سالت الدماء من يد أحدھم

ولكن على رغم التعب، كان آخرون يطل�ق�ون 
النار في الھواء احتف�اء ب�ال�ن�ص�ر، وغ�ي�رھ�م 

 .يرفع اشارة النصر
وح��اول م��دن��ي��ون ق��دم��وا بس��ي��ارات��ھ��م دخ��ول 
المخيم، لكن الجيش لم يسمح لھم بذلك حفا��اً 

وكان مخي�م ال�ي�رم�وك ي�ؤوي .  على سالمتھم
نيسان نحو س�ت�ة  ١٩قبل نشوب المعارك منذ 

آالف مدني، استناداً الى وكالة االمم الم�ت�ح�دة 
لغوث الالجئ�ي�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي�ن وتش�غ�ي�ل�ھ�م 

، قبل أن يفر معظمھم م�ع اش�ت�داد " األونروا" 
وص��رح ال��ن��اط��ق ب��اس��م .  ح��دة ال��م��واج��ھ��ات

ال�ي�رم�وك ال�ي�وم :" كريس غانيس"  االونروا" 
غارق في الدمار، ويكاد ل�م يس�ل�م أي م�ن�زل 

منظومة الصحة العامة، الم�ي�اه، ...  من الدمار
الكھرباء والخدمات األساسية كلھا تض�ررت 

رك�ام ھ�ذا ال�ن�زاع : " وق�ال".  ال�ى ح�د ك�ب�ي�ر
وف�ي .  العديم الرحمة من�ت�ش�ر ف�ي ك�ل م�ك�ان

أجواء مماثلة، من الصعب تخيل كيف ي�م�ك�ن 
وق�در أن م�ا ب�ي�ن م�ئ�ة ".  الناس ان ي�ع�ودوا

ومئتين مدني فقط ال يزالون داخل الي�رم�وك، 
بي�ن�ھ�م م�ت�ق�دم�ون ف�ي الس�ن أو م�رض�ى ل�م 

ال�وض�ع ال�ذي :" وق�ال .  يتمكن�وا م�ن ال�ف�رار
يواجھونه في ال�ي�رم�وك غ�ي�ر إنس�ان�ي ب�ك�ل 
المعايير، نحن في حاجة إلى ايصال مس�اع�دة 

 ."إنسانية عاجلة
وقال مدير المكتب السياسي لمنظمة التحري�ر 

ال�خ�ط�وة " الفلسطينية أنور ع�ب�د ال�ھ�ادي إن 

التي تلي تحرير المخيم ھي التمشي�ط االم�ن�ي 
وازالة الركام واحص�اء االض�رار م�ن أج�ل 
اعادة االعمار واعادة البنية التح�ت�ي�ة ت�م�ھ�ي�داً 

 ."لعودة السكان
  في البادية" داعش"ھجوم مباغت لـ

قوات الن�ظ�ام  عنصراً على األقل من ٢٦قتل 
والمسلحين الموالين ل�ھ�ا ام�س، ف�ي  السوري

ف�ي "  الدولة االس�الم�ي�ة" ھجوم مباغت لتنظيم
ال��م��رص��د  ال��ب��ادي��ة الس��وري��ة ع��ل��ى م��ا أف��اد

 .السوري لحقوق االنسان
وقال مدي�ر ال�م�رص�د رام�ي ع�ب�د ال�رح�م�ن 

عناصر ال�ت�ن�ظ�ي�م " إن "  فرانس برس"لوكالة 
شنوا ھجوماً فجراً، بعد تفجير سيارة مفخ�خ�ة 
استھدف تجمعاً لقوات النظام، قبل أن ت�ن�دل�ع 

ً أن " اشتباكات مستمرة حتى اآلن ، م�وض�ح�ا
الجھاديين تسللوا من جيب تح�ت س�ي�ط�رت�ھ�م 

 .شرق مدينة تدمر وسط سوريا
ويتم نقل القتلى، وبينھم م�ق�ات�ل�ون اي�ران�ي�ون، 

والجرحى إلى م�دي�ن�ة ت�دم�ر األث�ري�ة، وف�ق�ا 
لل�م�رص�د ال�ذي أش�ار إل�ى أن االش�ت�ب�اك�ات 

مقاتلين من  ٥أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن 
 .التنظيم المتطرف

ويأتي ذلك غداة خروج آخر عناصر التنظ�ي�م 
م��ن أح��ي��اء ف��ي ج��ن��وب دمش��ق وان��ت��ق��ال��ھ��م، 
بموجب اتفاق إجالء، إلى ھذا الجيب الصغير 

 .الذي يسيطر عليه الجھاديون في البادية
وأعلن الجيش الس�وري اث�ر ذل�ك الس�ي�ط�رة 
على كامل العاصمة ومحيطھا لل�م�رة األول�ى 

 .٢٠١٢منذ عام 
وبعد خس�ارت�ه ال�ج�زء األك�ب�ر م�ن م�ن�اط�ق 

ال�دول�ة " سيطرته في سوريا، لم يع�د ت�ن�ظ�ي�م 
موجودا سوى في جيوب محدودة "  اإلسالمية

موزعة بين البادية السورية وم�ح�اف�ظ�ة دي�ر 
 .الزور وجنوب البالد

 "حميميم"تدمير طائرة ُمسيّرة استھدفت 

نشرت وزارة الدفاع الروسية تفاصي�ل ح�ول 
طائرة مسيّرة ح�اول�ت االق�ت�راب م�ن ق�اع�دة 

 .حميميم بسوريا
وقالت الوزارة، في ب�ي�ان ل�ھ�ا ن�ق�ل�ت�ه وك�ال�ة 

رص�دت وس�ائ�ل م�راق�ب�ة ": " روسيا ال�ي�وم" 
المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية، ھ�دف�ا 
جويا صغير الحجم ومجھول الھوي�ة ي�ق�ت�رب 

أضاف البي�ان أن ال�ھ�دف ك�ان  ."من المطار
طائ�رة مس�يّ�رة، وش�ددت ال�وزارة ع�ل�ى أن 

وح��دات ال��دف��اع ال��ج��وي ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��اع��دة " 
 ."الروسية دمرت الھدف

وأكدت أن الحادث لم يسفر ع�ن إص�اب�ات أو 
قاعدة حمي�م�ي�م ال�ج�وي�ة " أضرار مادية، وأن 

 ."ال��روس��ي��ة ت��ع��م��ل وف��ق��ا ل��ل��ن��ظ��ام ال��ع��ادي
بدوره، قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
إن انفجارات سمعت ق�رب ال�ق�اع�دة، وي�ب�دو 
أنھا ناجم�ة ع�ن تص�دي ال�دف�اع�ات ال�ج�وي�ة 

 .الروسية لھجوم
وقالت الوكالة الروسية إن ھ�ذا ال�ح�ادث ھ�و 
الثان�ي م�ن ن�وع�ه خ�الل أس�ب�وع�ي�ن، ح�ي�ث 

أب��ري��ل  ٢٤أع��ل��ن��ت ال��دف��اع ال��روس��ي��ة ي��وم 
ال��م��اض��ي ع��ن رص��د وت��دم��ي��ر ط��ائ��رت��ي��ن 

 ١٠مسيرتين تابعتين للمس�ل�ح�ي�ن ع�ل�ى ب�ع�د 
 .ك��ي��ل��وم��ت��رات م��ن ال��م��ط��ار ال��ع��س��ك��ري

ي��ذك��ر أن ك��ل ال��ھ��ج��م��ات ال��م��ش��اب��ھ��ة ال��ت��ي 
استھدفت القاعدة الروسية ال ت�زال غ�امض�ة، 
ح��ي��ث ل��م تُ��ك��ش��ف ال��ج��ھ��ات ال��ت��ي أط��ل��ق��ت 
الطائرات، فيما لم تعلن أي جھة ال�م�س�ؤول�ي�ة 

 .عنھا
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بدأت الحكومة السويدية ب��رس�ال م�ن�ش�ور إل�ى ج�م�ي�� 
ماليين أسرة، لتزويدھ�م  ٤.٨األسر في البالد، وعددھا 

باإلرشادات، ألول مرة منذ أكثر من نصف ق�رن، ح�ول 
 .ما يجدر بھم فعله في حال اندالع حرب
ف�ي ح�ال ان�دالع " يشرح المنشور، الذي يحمل ع�ن�وان 

، ك��ي��ف يس��ت�ط��ي�ع األش��خ�اص ت�أم��ي��ن " أزم�ة أو ح��رب
احتياجات�ھ�م األس�اس�ي�ة م�ث�ل ال�م�واد ال�غ�ذائ�ي�ة وال�م�ي�اه 
والتدفئة، وما تعنيه إشارات الت�ح�ذي�ر، واألم�اك�ن ح�ي�ث 
يمكن إيجاد مالجئ لالحتماء من القذائف، والسب�ي�ل إل�ى 

 .عن السويد" الدفاع الكامل"المساھمة في 
صفحة، والذي ي�ت�ض�م�ن  ٢٠كما أن الكتيّب المؤلف من 

صور صفارات إنذار وطائرات حربية وعائالت ھارب�ة 
من منازلھا، يُ�ِع�ّد الس�ّك�ان ل�ل�م�خ�اط�ر ال�م�ح�ت�م�ل�ة م�ث�ل 
الھجمات السبرانية واإلرھابية، وتغيّر المناخ، ويتضم�ن 

 .صفحة عن األخبار الزائفة وكيفية التعرف عليھا
على الرغم من أن السويد أكثر أماناً من عدد ك�ب�ي�ر م�ن 

ال تزال ھناك تھديدات كثيرة تت�ربّ�� "البلدان األخرى، 
، وفق ما جاء في الكتيّب الذي نقرأ فيه " بأمننا واستقاللنا

 ً إذا كنتم مستعّدين كما يلزم، فأنتم تساھ�م�ون ف�ي : " أيضا
 ."تحسين قدرة البالد على التعامل مع عبء شديد

ع�ت ألول م�رة ف�ي  شارة إلى أن م�ن�اش�ي�ر م�م�اث�ل�ة ُوزِّ
، عندما كانت دولة محاي�دة، ف�ي أوج ١٩٤٣السويد عام 

وج�رى ب�ان�ت�ظ�ام ت�ح�دي�ث ھ�ذه .  الحرب العالمية الثان�ي�ة
ھة إلى الجمھور العام ح�ت�ى ع�ام  المناشير في نسٍخ موجَّ

، ث��م ف��ي نس��خ م��وّج��ھ��ة إل��ى ال��م��س��ؤول��ي��ن ف��ي ١٩٦١
 .١٩٩١الحكومات المحلية والوطنية حتى عام 

يقول دان إلياسون من الوكالة السويدية للطوارئ المدنية 
، لذلك ي�ج�ب أن : "المسؤولة عن المشروع المجتمع ھشٌّ

ً " نحّضر أنفسنا كأفراد ً ن�ق�� ف�ي : " ، مضيفا ھناك أيضا
المعلومات في ما يتعلق بالن�ص�ائ�ح ال�م�ل�م�وس�ة، ون�ح�ن 

 ."نسعى إلى تأمين ھذه النصائح
 –يصدر الكتيّب في وقت يحتدم فيه النق�ا� ع�ن األم�ن 

 –)  الن�ات�و( واحتمال االنضمام إلى حلف شمال األطلسي 
 ٢٠١٤في السويد في أعقاب قيام روسيا بضم القرم عام 

والتوغالت األخيرة لطائ�رات وغ�ّواص�ات روس�ي�ة ف�ي 
ل�ق�د ب�دأت .  المجال الجوي والمياه اإلق�ل�ي�م�ي�ة الس�وي�دي�ة

السلطات بالعودة عن الخفوضات في اإلنفاق العسك�ري، 
وخ��الل ال��ع��ام ال��م��ن��ص��رم، ش��ھ��دت ال��ب��الد ال��ت��دري��ب��ات 
ً م�ن�ذ ن�ح�و رب�ع ق�رن، وت�م  العس�ك�ري�ة األك�ب�ر ح�ج�م�ا
التصويت أيضاً على إعادة العمل بالتجنيد اإللزامي ك�م�ا 
جرى الكشف عن خطط مشتركة مع الدنمارك م�ن أج�ل 
التصدي للھجمات السبرانية ال�روس�ي�ة وال�ت�ض�ل�ي�ل ف�ي 

ينصح المنشور السكان بالتفكير ف�ي وس�ائ�ل .  المعلومات
وآليات من أجل تدبّر أم�ورھ�م ف�ي ح�ال ل�م ي�ع�د ھ�ن�اك 
تدفئة، وأصبح من الصع�ب ش�راء ال�ط�ع�ام وت�ح�ض�ي�ره 
وتخزينه، وانقطعت المياه في الحنفيات أو الم�راح�ي�ض، 
وتوقفت أج�ھ�زة الص�ّراف اآلل�ي وال�ھ�وات�ف ال�خ�ل�وي�ة 

ويوصي السويديين بالتدقيق .  وشبكة اإلنترنت عن العمل
راً م�ن أن  دوالً " في مصادر ال�م�ع�ل�وم�ات ك�اف�ة، م�ح�ذِّ

وال�ح�د ...  ومنظمات تحاول التأثير في قيمنا وسلوك�ي�ات�ن�ا
 ."من صمودنا واستعدادنا للدفاع عن أنفسنا

إرش�ادات ل�ال�س�ت�ع�دادات " وتتض�م�ن ص�ف�ح�ة ب�ع�ن�وان 
نصائح م�ف�ّص�ل�ة ع�ن ت�خ�زي�ن ق�ن�ان�ي ال�م�ي�اه "  المنزلية

المواد الغذائي�ة غ�ي�ر " والمالبس الدافئة وأكياس النوم، و
القابلة للتلف التي يمكن تحضيرھا بسرعة، أو ال تح�ت�اج 

 ."إلى كثير من المياه، أو يمكن أكلھا من دون تحضير
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ب�ال�رد ب�ال�م�ث�ل ب�ع�دم�ا  فنزوي�الھددت الواليات المتحدة 
اعلن الرئيس نيكوالس مادورو طرد ا��ن�ي�ن م�ن ك�ب�ار 

 .كراكاس الموظفين الديبلوماسيين االميركيين في
ل�م " وقال مسؤول في الخارجية االميركية لفرانس برس 

نتبلغ باالمر من جانب الحكومة الفنزويلية عبر ال�ق�ن�وات 
ف�ان " ، متداركا انه اذا ت�أك�د ق�رار ال�ط�رد " الدبلوماسية

 ."الواليات المتحدة يمكن ان تتخذ تدابير مماثلة مالئمة
وفي وقت سابق، اعلن الرئيس نيكوالس م�ادورو ق�رار 
الطرد ردا على فرض واشنطن عقوبات اقتصادية ع�ل�ى 

 .بالده غداة اعادة انتخابه االحد
واتھم القائم باالعمال االميركي تود روبن�س�ون ب�ال�ت��م�ر 
عسكريا ضده والسعي الى تدمير اقتصاد البالد وتشجي�ع 

كما ات�ھ�م ب�راي�ن .  االمتناع عن التصويت في االنتخابات
 .نارانجو بانه يمثل االستخبارات االميركية في كراكاس

نرفض ت�م�ام�ا " واورد المسؤول في الخارجية االميركية 
ال��م��زاع��م ال��خ��اط��ئ��ة ل��م��ادورو ب��ح��ق ال��ق��ائ��م ب��االع��م��ال 

روبنسون والمسؤول الث�ان�ي ف�ي ال�ب�ع�ث�ة ال�دب�ل�وم�اس�ي�ة 
 ."نارانجو

وكانت واشنطن وصفت نتائج االنتخابات الرئاسية بان�ھ�ا 
وقد رفضتھا ايضا تشيلي وبنم�ا وك�وس�ت�اري�ك�ا " مھزلة"

ومجموعة ليما التي تضم االرجنتي�ن وال�ب�رازي�ل وك�ن�دا 
 .وكولومبيا والمكسيك
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ص��ر� ق��ائ��د ال��ق��وات ال��ج��وي��ة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ج��ن��رال أم��ي��ك��ام 
نوركين بأن إسرائيل باتت الدول�ة 
االولى الت�ي اس�ت�خ�دم�ت م�ق�ات�ل�ة 

وك�ت�� .  لشن غ�ارات"  ٣٥-إف " 
": ت�وي�ت�ر" في صفح�ت�ه ب�م�وق�� 

ف�ي  ٣٥نحلّ�� ع�ل�ى م�ت�ن إف " 
منطقة الشرق األوسط كلھا وقد ق�م�ن�ا ب�ھ�ج�وم�ي�ن ف�ي 

" ٣٥-إف"  وأضاف أن مق�ات�الت ".  جبھتين مختلفتين
التي تملكھا إسرائيل جاھزة لالستخدام، مشيراً إلى أنھا 
. تشارك في تنفيذ المھمات السريعة للجيش اإلسرائيل�ي

م�ن "  ٣٥-إف" مقاتلة من طراز  ٥٠واشترت إسرائيل 
الواليات المتحدة وتسلمت تسعاً من�ھ�ا، ف�ب�ات�ت ال�دول�ة 

    .الوحيدة في الشرق األوسط تمتلك ھذه المقاتالت
على صعيد آخر، اعترف ن�ورك�ي�ن ب�إط�الق ال�دف�اع�ات 

ص�اروخ ع�ل�ى ق�اذف�ات�ه  ١٠٠الجوية السورية أكثر من 
أيار قواع�د إي�ران�ي�ة ف�ي  ١٠التي ادعى أنھا قصفت ليل 

واشار الى أن جميع الطائرات التي شاركت ف�ي .  سوريا

ھذه العملية الواسعة ال�ن�ط�اق ض�د 
القوات اإلي�ران�ي�ة، ع�ادت س�ال�م�ة 

وم�ع ذل�ك اع�ت�رف .  إلى قواعدھ�ا
بأن المنظومة الس�وري�ة ال�م�ض�ادة 
للطائ�رات تص�دت ل�ھ�ا وأط�ل�ق�ت 
النار عليھا طوال فترة تحليقھا ف�ي 

وأض����اف أن .  أج����واء س����وري����ا
طائراته رّدت ودمرت منظومات الدفاع التي تصدت لھا 

ال�روس�ي�ت�ان "  ب�وك" و"  ب�ان�ت�س�ي�ر" بما في ذلك منظومتا 
 .اللتان استوردتھما سوريا أخيراً 

وأبلغ نوركين مؤت�م�راً ف�ي ھ�رتس�ي�ل�ي�ا ب�إس�رائ�ي�ل أم�ام 
خالل تحليق قاذفاتنا، " دولة انه  ٢٠نظرائه من أكثر من 

ج�و ف�ي ات�ج�اه /  ص�اروخ أرض ١٠٠أطلق أكث�ر م�ن 
 ."طائراتنا

وأوضح المسؤول العسكري اإلسرائيلي أن ھذه الغارات 
الجوية جاءت رداً على محاولة القوات االيرانية العام�ل�ة 
في سوريا ضرب مواقع ال�ج�ي�ش ف�ي ھض�ب�ة ال�ج�والن 

 .السورية المحتلة
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أقام النائب الفدرالي في حزب الل�ي�ب�رال ع�ن 
ل�ي زي�ل، ف�ي�ص�ل ال�خ�ور�،   –منطقة الفال 

يوم السبت الماضي، في قاعة شات�و روي�ال 
في الفال، حملة ناج�ح�ة ج�دا ل�دع�م ال�ح�زب 
الليبرالي، حشد فيھ�ا ال�م���ات م�ن األنص�ار 
والمؤيدين له ول�ل�ح�زب م�ع�اً، حض�روا م�ن 
مختلف مناطق كيبيك وأوتاوا وھ�ال�ي�ف�اك�س 

 .وسائر المقاطعات، وحتى من لبنان
وقد ضمت الحشود الكبيرة تشكيالً إثنيا رائعا 
لمختلف تكوينات الم�ج�ت�م�ع ال�ك�ن�دي وت�ع�دد 
جالياته، كما برز حض�ور ع�دد م�ن ال�ن�واب 
ورؤساء الجمعيات ورجال الدي�ن ال�م�م�ث�ل�ي�ن 
لمختلف الطوائف وللشخصيات االجت�م�اع�ي�ة 
واالقتصادية، وكان الفتا حض�ور ال�م�ع�ج�زة 

المغامر وسفي�ر الشاب اللبناني، مايكل حداد، 
التغيّر المناخي لدى برن�ام�ج األم�م ال�م�تّ�ح�دة 

تجاوز محنة إعاق�ت�ه، وح�ق�ق  االنمائّي، الذي
تحديات كبيرة في مختلف المستويات، وقط�ع 
المسافات لي�ح�ض�ر م�ن ل�ب�ن�ان، وي�ق�ف إل�ى 
جانب الن�ائ�ب ال�خ�وري ف�ي ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة 

 .الھامة
ألقيت العديد من الك�ل�م�ات م�ن ق�ب�ل ال�ن�واب 

ورؤساء الجمعيات والمنظمات الت�ي أش�ادت 
بدور حزب الليبرال وحك�وم�ت�ه، وب�ال�ج�ھ�ود 
الدؤوبة التي بذلھا النائب الخوري، منذ الي�وم 
األول لوصوله إلى قبة البرلم�ان، وم�ا ي�زال 
يبذلھا ويسھر على تلبي�ة ح�اج�ات ال�م�ج�ت�م�ع 
الكندي والكيبيكي، والمناطق ال�ت�ي ي�م�ث�ل�ھ�ا، 
ويساھم في تقدي�م  ك�ل ال�خ�دم�ات ال�م�م�ك�ن�ة 

 .للمواطنين جميعا
وكان الفتا ، حضور رجل األعم�ال ال�ك�ن�دي 
من أصل لبنان، فري�د ج�ور�، ال�ذي حض�ر 
وع�ق��ي��ل��ت��ه م��ن ھ��ال��ي�ف��اك��س ل��ي��ؤازر ال��ن��ائ��ب 
الخوري في حملته، كما ألقى ك�ل�م�ة ف�ي�اض�ة 
شرح فيھا أسباب النج�اح ال�ت�ي ح�م�ل�ت�ه إل�ى 
أكبر المواقع العالمية وأفاض في ما قدمته ل�ه 
ك��ن��دا ول��ع��ائ��ل��ت��ه، ب��ع��د أن غ��ادر ل��ب��ن��ان ف��ي 
السب�ع�ي�ن�ي�ات م�ن ال�ق�رن ال�م�اض�ي، بس�ب�ب 

 .الحرب األھلية
كما كانت كلمة أيضا، للشاب اللبناني، مايك�ل 
حداد، شرح فيھا كيف أصيب ب�عاق�ة ك�ب�ي�رة 

من جسده، واستطاع أن ي�ت�ح�دى %    ٧٠في 
إعاقته ويقھر الصعاب، وحقق عدة إنج�ازات 
بطولية وھو يحمل ع�ك�ازت�ي�ه، ف�ي�م�ا يس�ت�ع�د 

كلم في الق�ط�ب الش�م�ال�ي،  ١٠٠لقطع مسافة 
مؤكدا للعالم أال ش�يء مس�ت�ح�ي�ل أم�ام إرادة 

 .االنسان في الحياة
وكانت الكلمة األخيرة للنائب الخوري، ال�ذي 
وجه شكره لكل الحاضرين والداعمين ال�ذي�ن 
لم يتأخروا لح�ظ�ة ف�ي ت�ل�ب�ي�ة دع�وت�ه ل�دع�م 
الحزب، كما شرح مفصال الدور الكبير الذي 
تلعبه حكومة الرئيس جوستان ترودو م�ح�ل�ي�ا 
وعالميا من أجل تحقيق القيم الكندية السام�ي�ة 
 .في األمن والسالم والحقوق لالنسانية جمعاء

وأكد الخوري في كلمت�ه، أن م�ا ت�م إن�ج�ازه 
خالل الفترة السابقة، يعتبر ح�ل�ق�ة أول�ى م�ن 
حلق�ات الس�ل�س�ل�ة ال�ط�وي�ل�ة ال�ت�ي م�ا زال�ت 
الحكومة تعمل جاھدة من أجل تحقيق أھدافھا 
في التنمية وتوفير ال�خ�دم�ات ع�ل�ى مس�ت�وى 
الصحة والعمل واألمن والسالمة والمي�زان�ي�ة 
العامة وتأمين الخدمات للمواط�ن�ي�ن وت�وف�ي�ر 
فرص العمل وتحقيق ال�م�س�اواة ف�ي األج�ور 

 .بين النساء والرجال
وختم الحفل، باالحتفال ب�ع�ي�د م�ي�الد ال�ن�ائ�ب 
ال��خ��وري، ب��م��ش��ارك��ة زوج��ت��ه وأب��ن��ائ��ه 

  .والحاضرين

 مطلوب موظفين لمركز إتصاالت
)Call Center( 

 للعمل دوام كامل
 يجيدون اللغات الفرنسية واالنكليزية والعربية

 )األفضلية ألصحاب الخبرة ( 
 :إرسال السيرة الذاتية على العنوان

 info@alakhbar.ca 

 راديو كندا الدولي: المصدر 
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في وق�ت يس�ج�ل ف�ي�ه 
ح��زب��ھ��ا ارت��ف��اع��ا ف��ي 

ف��ي  ن��واي��ا ال��ن��اخ��ب��ي��ن
مقاطعة أونتاريو ف��ن 
زع����ي����م����ة ال����ح����زب 
الديموقراطي ال�ج�دي�د 
في المقاطع�ة حص�ل�ت 
ع���ل���ى دع���م زع���ي���م 
ال���ح���زب ال���ت���ق���دم���ي 
ال���ج���دي���د ال���ف���درال���ي 
ج��ي��ج��م��ي��ت س��ي��ن��� 

وذكرت بأنھا الوحيدة التي تشكل البديل لحزب المحاف�ي�ن ال�ت�ق�دم�ي ف�ي أون�ت�اري�و دوغ 
 .فورد

أصبح جيجميت سينغ أول نائب م�ن ال�خ�زب ال�دي�م�وق�راط�ي  ٢٠١١يشار إلى أته في عام 
الجديد عن منطقة بيل يفوز في االنتخابات عن دائرة براماليا غ�ور م�ال�ت�ون وت�م�ت إع�ادة 

حتى مشاركته في االنتخابات على زعامة الحزب التقدمي ال�ج�دي�د    ٢٠١٤انتخابه في عام 
 ٢٠١٧على المستوى الفدرالي في عام 

ت�أم�ل أن ت�ح�ق�ق    من جھتھا زعيمة الحزب التقدمي الجديد في أونتاري�و أن�دري�ا ھ�ورواث
 .مكاسب انتخابية خالل االنتخابات التي ستجري مطلع الشھر المقبل في اونتاريو

ويقول البروفسور كريس كوشران أستاذ العلوم السياسية في ج�ام�ع�ة ت�ورن�ت�و ب�أن ال�ع�م�ل 
الرئيسي للحزب الديموقراطي الجديد خالل االنتخابات المقبلة ھو أن ي�ط�رح ن�ف�س�ه ك�ح�ل 

زع�ي�م�ة ال�ح�زب ال�ت�ق�دم�ي  بديل يتمتع بكفاءة عالية للناخب في المقاطعة، وھو ما ت�ؤك�ده 
 .الجديد أندريا ھورواث بھذا الخصوص

في حال تمكن الحزب الديمقراطي الجديد بكسب جزء من : وأضاف كريس كوشران بالقول
النزوح الليبرالي وفي حال وجد الليبراليون أنفسھم دون أي أمل أعتقد أضاف ال�ب�روفس�ور 

 .كوشران بأن الحزب التقدمي الجديد سيكون في وضع جيد
وتؤكد ھيئة اإلذاعة الكندية القسم اإلنجليزي التي تعتمد على استطالعات متوف�رة وت�ج�ري 
معدال لھا للحصول على صورة تكون األكثر دقة حول نواي�ا ال�ن�اخ�ب�ي�ن ب�أن ال�م�ح�اف�ظ�ي�ن 

من أصوات الناخبين بينما يحصل الح�زب %  ٣٩.٤التقدميين يحصلون على تأييد ما نسبته 
من األصوات والحزب ال�ل�ي�ب�رال�ي ع�ل�ى م�ا %  ٣١الديمقراطي الجديد على تأييد ما نسبته 

 .من أصوات الناخبين  %٤.٩وأخيرا حزب الخضر على  % ٢٣.٣نسبته 
يشار إلى أن الحزبين الرئيسيين أي الحزب الليبرالي الحاكم في المقاطعة بزع�ام�ة رئ�ي�س�ة 
الحكومة كاثلين وين لم يفقد األمل وتواصل زعيم�ت�ه وي�ن ال�ح�م�ل�ة االن�ت�خ�اب�ي�ة ب�زي�ارات 

 .لمؤيديھا في العاصمة أوتاوا والجوار
زعيمة ال�ح�زب    مع من جھته زعيم حزب المحافظين التقدمي دوغ فورد يستعد للمواجھة 

 .مؤكدا احترامه لھا لكنه لم يذكر الشيء الكثير عن الحزب الديمقراطي الجديد الليبرالي 
ويعتبر البروفسور كوشران بأن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد على المستوى ال�ف�درال�ي 
ججميت سينغ باستطاعته بدون شك دعم الحزب في أونتاريو مؤكدا بأن ال�ح�زب ال�ت�ق�دم�ي 
الجديد على المستوى الفدرالي والحزب التقدمي الجديد في المقاطعات على ع�الق�ات ج�ي�دة 

 .على عكس األحزاب األخرى
ويتعلق عمل زعيم الحزب التقدمي الجديد ججميت سينغ في جزء منه في حش�د ال�ن�اخ�ب�ي�ن 
وحثھم للتوجه إلى صناديق االقتراع وھو صعب على الحزب التقدمي الجديد على مست�وى 

ن�ظ�ام    المقاطعة في وقت تحذر فيه زعيمة الحزب في أونت�اري�و م�ن اح�ت�م�ال خص�خ�ص�ة
 .الرعاية الصحية على يد المحافظين

يشار إلى أن زعيم الحزب الليبرالي الفدرالي رئيس الوزراء الكندي ج�وس�ت�ان ت�رودو ل�ن 
يقدم نفس المستوى من الدعم الذي يوفره ججم�ي�ت س�ي�ن�غ ألن�دري�ا ھ�ورواث حس�ب ب�ي�ان 

 .للحزب الليبرالي في أونتاريو
يذكر أن النتائج غ�ي�ر م�ؤك�دة وذل�ك ع�ل�ى ب�ع�د أس�ب�وع�ي�ن ونص�ف م�ن ن�ھ�اي�ة ال�ح�م�ل�ة 

 .يؤكد البروفسور كريس كوشران أستاذ العلوم السياسية في جامعة تورنتو االنتخابية 
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واستفحال أزمتھا االجتماعية واالقتصادية غ�داة  تواجه فنزويال اليوم تھديدا بعزلھا دوليا
 ٢٠٢٥إعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو المعترض عليھا حتى عام 

وكانت النتائج التي أذيعت قد رفضتھا كل من الش�ي�ل�ي وب�ن�ام�ا وك�وس�ت�اري�ك�ا ب�ا�ض�اف�ة 
لمجموعة ليما وھي تحالف لبلدان أمي�رك�ا وال�ك�اري�ب�ي ال�ذ� يض�م ك�ال م�ن األرج�ن�ت�ي�ن 

 .والبرازيل وكندا وكولومبيا والمكسيك
واستدعت المجموعة سفراءھا المعتمدين في فنزوي�ال غ�داة االن�ت�خ�اب ال�رئ�اس�ي ال�ت�ي ال 

 .تعترف بشرعيته
كما ترغب المجموعة بتنسيق الجھود في ما بينھا بھدف أن ال ت�م�ن�ح ال�م�ن�ظ�م�ات ال�دول�ي�ة 
واإلقليمية قروضا البتة للحكومة الفنزويلية الحالية كما كررت المجموعة اإلعراب م�ج�ددا 
عن قلقھا بسبب عمق األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلنس�ان�ي�ة ال�ت�ي أخ�رت 

 .الحياة في فنزويال وانعكست على الھجرة الكثيفة للفنزويليين نحو بالد المجموعة
كما تعتزم البلدان الموقعة على الوثيقة الدعوة الجتماع في الخامس عشر من الشھر المقب�ل 
في البيرو مع سلطات الھجرة لتبادل الخبرات وتأمين جواب للمش�ك�ل�ة ال�م�س�ت�ع�ص�ي�ة ق�ب�ل 

 .استفحالھا
 .كما قاطعة المعارضة الفنزويلية االنتخابات بشكل واسع التي ال تعتبره شرعيا

من جھته طالب المنافس الرئيسي للرئيس مادورو المرشح ھنري فلكون بانتخاب�ات ج�دي�دة 
 .للحؤول دون استفحال األزمة االجتماعية

خ�الل خ�م�س�ة أع�وام ك�م�ا أن %  ٤٥يشار إلى أن الناتج الداخلي االجمالي ان�ھ�ار ب�ن�س�ب�ة 
 ٢٠١٨في عام % ١٣التضخم بلغ نسبة 

ŒçŞßÆ<^éÖ^i<í×ËŞ×Ö<±æù]<íÖæ^ß¹^e<Ù^Ëju÷]<
أقيم يوم السبت الماضي، اح�ت�ف�ال ال�ط�ف�ل�ة 
تاليا غنطوس، بمناولتھا األولى، في كنيسة 

بلون�ة، ح�ي�� ت�رأس م�راس�م   –مار الياس 
المناولة األب جوزف طعمة وعاونه ل�ف�ي�ف 
من األباء، وحضره وال�دا ت�ال�ي�ا وع�دد م�ن 

 . أفراد األسرة واألھل
تبارك للطفلة ت�ال�ي�ا "  األخبار" أسرة جريدة 

مناولتھا األولى، وتتمنى ل�ھ�ا ع�م�راً م�دي�دا 
 .في حمى والديھا والسيد المسيح

]<á^ßfÖ<Ë‰<ØfÏj‰]<áçÂ<‹éñ†Ö
<å^è‡<ë^Ê<]‚ßÒ<ï‚Ö<°Ã¹]<

في إطار جولته في البلد األم للمشاركة في مؤتمر الطاقة االغترابية الذي ع�ق�د 
مؤخرا في لبنان، زار السفير اللبناني في ك�ن�دا، ف�ادي زي�ادة، ف�خ�ام�ة رئ�ي�س 
الجمھورية ميشال عون في قصر بعبدا، حيث استقبله واطمأن من خالله ع�ل�ى 
أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في كندا، كما زوده بتوجبھاته وتمنى له ال�ت�وف�ي�ق 

 .في مھامه الجديدة

Û–Ö]<l^Ú <
 . لقد مات الضمير عند معظم زعماء العالم، ومن بقي عنده شيء منه فھو بحالة موت سريري

فھل يعقل أن يصدر عن األمم المتحدة مثال بعد مجازر غ�زة أن .  ھذا لآلسف ھو الحال، فنحن محكومون من قبل مجانين أو انصافھم
ماذا نفعل نحن العرب، اجتماع ي�ت�ي�م .  دعنا من ذلك.  مھزلة.  ھذا ھو التوصيف والقرار وقف ذلك للقوة؟ نعم ) مفرطا(ھناك إستعماال 

أوقفوا أيھا العرب صفقات السالح مع الغرب ب�ال�م�ل�ي�ارات .  عظيم.  ما شاء أ�.  يصدر منه استنكار لنقل السفارة األمريكية إلى القدس
أما إليران فنقول أيضا اوقفي سباق التسلح الذي لن تخيفي فيه إال . فھؤالء ال يردعھم إال االقتصاد  وال يعرف ترامب شيئا إال الدوالر

وعندما ت�وق�ف�وا .  اصرفوا اموالكم على تنمية شعبكم وانظري ماذا فعلت دول كاالتحاد السوفياتي سابقا وكوريا الشمالية حاليا .  العرب
ف�م�ت�ى .  ھذا ھو الرد على الشيطان األكبر. تھديد جيرانكم العرب يتوقفون عن شراء السالح الذي يبقي الغرب يعيش من أموال العرب

 .) حسن االشقر( .وتعمل بال أجر لصالح إسرائيل والغرب. ستدركون يا أمة ال تعرف مصالح شعوبھا
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 ٢٠١٣بعد جائزة لجنة التحكيم في العام 
، ن�ال ك�وري�ه إي�دا "االبن سّر أبيه"عن 

ع�ن "  السعفة الذھبية" السبت الماضي، 
ال�ذي "  سارق�و ال�م�ت�اج�ر" فيلمه الجميل 

ُع��ر� ف��ي مس��اب��ق��ة ال��دورة ال��ح��ادي��ة 
. الس�ي�ن�م�ائ�ي والسبعين ل�م�ھ�رج�ان ك�ان

تذھب إلى مخ�رٍ� "  سعفة" وھذه خامس 
ي��اب��ان��ي، وق��د أع��ل��ن ك��وري��ه إي��دا خ��الل 

 . استالمھا أّن ركبتيه ترتجفان
ع�ام�اً،  ٥٦ھذا السينمائي يبلغ من العم�ر 

بدأ مسيرته في أواسط التسعينات، وبلغ ذورة 
ف�ي�ل�م�ه ھ�ذا .  نشاطه منذ مطلع العقد ال�ح�ال�ي

، ھ�و " قضية عائلي�ة" الذي تُرجم في فرنسا بـ
عن عائلة شيباتا الت�ي ت�أوي ف�ت�اة م�ت�ش�ّردة، 
. األمر الذي يدخل بعض التغيير في وجودھ�ا

الفيلم اس�ت�ق�ب�ل�ه ال�ن�قّ�اد ب�ح�ف�اوة، وك�ان أح�د 
المرّشحين الرئيسيين ف�ي ھ�ذه ال�دورة ال�ت�ي 
تجاھلت ل�ج�ن�ة ال�ت�ح�ك�ي�م ب�رئ�اس�ة ال�م�م�ث�ل�ة 
األوس��ت��رال��ي��ة ك��اي��ت ب��النش��ي��ت ال��ع��دي��د م��ن 

ش�ج�رة اإلج�ا� " األعمال البارزة، أھ�م�ھ�ا 
، رائعة المخرج التركي الكبير نوري " البرية

 .بيلغي جيالن
ج��ائ��زة ال��م��ھ��رج��ان ال��ك��ب��رى ذھ��ب��ت إل��ى 

للمخرج المشاكس سبايك ل�ي "  بالكالنزمان" 
الذي قال خالل المؤتمر الصحافي إّن قض�ي�ة 
األميركيين األفارق�ة ال�ت�ي ي�ح�م�ل�ھ�ا ش�ھ�دت 
تطّورات إيجابية منذ بدأ ي�ت�ح�ّدث ع�ن�ھ�ا ف�ي 

 ٣٠ال�م�ع�روض ق�ب�ل "  ق�م ب�ال�واج�ب" فيلمه 
عاماً في كاّن، اال أّن األم�ور ب�دأت ت�ت�راج�ع 

 .مع اإلدارة األميركية الجديدة
أُسندت لل�ع�م�الق ج�ان ل�وك غ�ودار ج�ائ�زة 

" ك�ت�اب الص�ورة" خاصة عن "  سعفة ذھب" 
ال��ذي ب��دا كص��ح��ن فض��ائ��ي داخ��ل أف��الم 

 . المسابقة
وربما ك�ان ( جائزة اإلخراج استحقّھا بجدارة 

ال�ب�ول�ون�ي ب�اف�ي�ل )  يستحق ما ھو أھ�م م�ن�ھ�ا
م�ن ".  ح�رب ب�اردة" بافليكوفسكي عن فيلمه 

عمق بولونيا تبدأ الحكاية، بعد سنوات ق�ل�ي�ل�ة 
من الحرب العالمية ال�ث�ان�ي�ة واألھ�وال ال�ت�ي 

يتّم تكليف ثالثة أش�خ�ا� .  خلفتھا في أوروبا
جمع التراث الموسيقي البولوني عبر ال�ت�ن�ق�ل 
في القرى واألرياف ال�ب�ع�ي�دة، وال�ھ�دف ھ�و 
المحافظ�ة ع�ل�ى ھ�ذا ال�ك�ن�ز ال�ذي ت�ح�ت�ق�ره 

إال أّن ال�ح�زب الش�ي�وع�ي ال�ح�اك�م .  الن�خ�ب

سيوظّف ھذا التراث لل�ت�دل�ي�س الس�ي�اس�ي 
فِمن مكتِشف . والدعاية الستالينية البغيضة

إل�ى م�ن�ّس�ق "  ال�ث�الث�ي" مواھب، يت�ح�ّول 
فِرق مغنين وراقصين ي�م�ّج�دون ال�ث�ق�اف�ة 
. ال��ب��ول��ون��ي��ة وي��رّدون االع��ت��ب��ار ال��ي��ھ��ا

ب�اف�ل�ي�ك�وفس�ك�ي يص��ّور ع�م�ل�ي�ة الس�رق��ة 
 .البائسة ھذه بوضوح إخراجي ال مثيل له
: جائزة الس�ي�ن�اري�و ذھ�ب�ت إل�ى ف�ي�ل�م�ي�ن

ل��ي�ران�ي ج�ع�ف�ر ب�ن�اھ�ي "  ثالثة وج�وه" 
الذي تغيّب عن ال�م�ھ�رج�ان ل�ع�دم ق�درت�ه 

" الزارو فيليتش�ه" على الخروج من إيران، و
جائزتا التم�ث�ي�ل ال�ن�س�ائ�ي .  ألليتشه رورفاكر

والرجالي ُوّزعتا بين س�م�ال يس�الم�وف�ا ع�ن 
لسرغي دف�ورتس�ي�ف�وي وم�ارتش�ي�ل�ل�و "  أيكا" 

. ل�م�ات�ي�و غ�ارون�ي�ه"  دوغ�م�ان" فون�ت�ي ع�ن 
أُعطيت للفيل�م ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي "  الكاميرا الذھب" 
ال�ف�ي�ل�م "  س�ع�ف�ة" للوكاس دون�ت، أم�ا "  فتاة" 

القصير فكانت من نصي�ب تش�ارل�ز ول�ي�ام�ز 
الممثلة اإليط�ال�ي�ة ".  كّل ھذه المخلوقات"عن 

آسيا أرجنتو استغلت الحفل ل�ت�وج�ي�ه رس�ال�ة 
إلى كّل المتحرشين ال�ع�ام�ل�ي�ن ف�ي ص�ن�اع�ة 
السينما، مدعية أّن ھارفي واينستين اغتصبھا 

ف�ي ال�ن�ھ�اي�ة، .  ١٩٩٧ھنا في كاّن في ال�ع�ام 
أظھرت لجنة التحكيم التي كانت ذات أغلب�ي�ة 
من النساء تعاطفاً مع القضايا المطروحة ف�ي 
ً ع��ل��ى حس�اب ال��ف��ّن  ال�ع��ال��م ال��ي��وم، وأح�ي��ان��ا

 .السينمائي

áçßÊ 

نشرت ريما رحباني، ابن�ة الس�ي�دة ف�ي�روز، 
على حسابھا عبر يوت�ي�وب، أغ�ن�ي�ة ج�دي�دة 
لوالدتھا تغني فيھا للقدس، في أع�ق�اب ن�ق�ل 
 .السفارة األمريكية للقدس األسبوع الماضي

إل�ى م�ت�ى ي�ا " وتحمل األغنية الجديدة اسم 
، وغنت�ھ�ا ف�ي�روز ب�أس�ل�وب ال�ت�ران�ي�م " رب

 .الدينية
وظھرت السيدة فيروز في م�ق�ط�ع ال�ف�ي�دي�و  

وھي تغني األغنية مرتدية ثوبا أسود، ب�ي�ن�م�ا 
ظھرت صور للمسيح في الخ�ل�ف�ي�ة، وص�ور 
أخرى من المواج�ھ�ات ب�ي�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي�ن 

 .والجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة
يذكر أنه سبق لفيروز أن غنت ل�ل�ق�دس، م�ن 

الشھي�رة، ال�ت�ي "  زھرة المدائن" خالل أغنية 
 ١٩٦٧ح�زي�ران ع�ام  ٥سجلتھا بعد نك�س�ة 

 .واحتالل إسرائيل للقدس الشرقية
 :إلى متى يا رب؟

 أ إلى األبد.. الى متى ياربُّ تنساني
 الى متى تصرُف وجھَك عنّي

 الى متى يتعالى عدوَّي عليّ 
 اس���ت���م���ْع ل���ي أي���ھ���ا ال���ربُّ … ان���ظ���ْر إل���يَّ 

 الھي، أنْر عينيّا لئال اناَم نومةَ الموتْ 
 ل��ئ��ال ي��ق��وَل ع��دّوي ل��ق��د ق��وي��ُت ع��ل��ي��كْ 
 اّن الذيَن يّضطھدونني يبتھجوَن اذا انا زللت

 أّما أنا فعلى رحمتَك توكلتُ 
 قلبي يبتھُج بخالصكْ 

 فأرتل للرب المحسِن إليْ 
 و أسبُح السِم الربِّ المتعاليْ 

ي��ذك��ر أن آخ��ر أل��ب��وم��ات ف��ي��روز ال��غ��ن��ائ��ي��ة 
، ال�ذي " بب�ال�ي" ، واسمه ٢٠١٧طرحته عام 

 .في مسيرتھا الفنية الطويلة ٩٩يحمل رقم 

ìˆñ^œ<‡çËi<êÓfÖ<àè^Þ<>JURY PRIZE>   
حاز فيلم كفرناحوم للمخرجة الل�ب�ن�ان�ي�ة 

 JURY نادين لبكي ب�ج�ائ�زة ال�ل�ج�ن�ة
PRIZE  في مھرجان كان السين�م�ائ�ي

ال��ذي أق��ي��م ف��ي م��دي��ن��ة ك��ان  ٧١الـ��
 .الفرنسية

وانتشر على مواقع التواصل االجتماعي 
فيديو لنادين بع�د ف�وزھ�ا وھ�ي ت�زغ�رد 

 .على الطريقة اللبنانية
وجائزة لجنة التحكيم واحدة من الجوائ�ز 

 .التي توزع في المھرجان العالمي
ونادين ھي أّول مخرجة عربية تناف�س ع�ل�ى 

ب�ف�ي�ل�م�ھ�ا ك�ف�رن�اح�وم، ف�ي " السعفة الذھبية"
منافسة لم تُدخلھا على مدى سبعة ع�ق�ود م�ن 

سيدة سينمائية ف�ي  ٨٢عمر المھرجان سوى 
ً  ١٦٤٩مقابل   .سينمائيا

ال�ى  دعت المخرجة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة ن�ادي�ن ل�ب�ك�ي
التوقف عن ادارة ظھورنا وغ�ض ال�ط�رف "

اط�ف�ال الش�وارع ال�ذي�ن تس�اء "  عن م�ع�ان�اة
  .معاملتھم

عاما لدى تسلمھا  ٤٤وقالت المخرجة البالغة 
اري�د ان ": " ك�ف�رن�اح�وم" جائزتھا عن ف�ي�ل�م 

ادعوكم الى التفكير الن الطفولة المعذبة ھ�ي 
 ."اساس الشر في العالم

ال ي��م��ك��ن��ن��ا ان نس��ت��م��ر ب��ادارة : " وأض��اف��ت
ظھورنا وغض الطرف ع�ن م�ع�ان�اة ھ�ؤالء 
االطفال الذين يكافحون ب�م�ا ت�وف�ر ف�ي ھ�ذه 

 ."الفوضى التي عمت العالم
آم�ل : " وخالل مؤتمر صحافي، قال�ت ل�ب�ك�ي

ان يسمح الفيلم ب�ن�ق�ا� ح�ول ھ�ذه ال�م�س�أل�ة 

بفضل ھذه الجائزة الممنوحة م�ن اك�ب�ر 
 ."مھرجان سينمائي في العالم

واھدت المخرجة التي قوبلت ب�ت�ص�ف�ي�ق 
بلدي لبنان الذي رغ�م " حار الجائزة الى 

ف�ھ�و .  كل المآخذ عليه يقاوم ب�م�ا ت�ي�س�ر
يستقبل اكبر عدد من الالجئين في العال�م 
مع انه غير ق�ادر ع�ل�ى ت�ل�ب�ي�ة ح�اج�ات 

 ."شعبه في االساس
وي��ت��ن��اول ف��ي��ل��م��ھ��ا ال��ط��وي��ل ال��ث��ال��ث 

قض��ي��ة االط��ف��ال ال��م��ھ��م��ل��ي��ن "  ك��ف��رن��اح��وم" 
والمحرومين من اوراق ثبوتية في لبن�ان م�ن 

 ١٢خالل تتبعه ط�ف�ل الش�ارع زي�ن ال�ب�ال�غ 
عاما الذي يقاضي والديه النھ�م�ا ج�ل�ب�اه ال�ى 
ح��ي��اة ب��ؤس وي��رفض��ان ال��ح��اق��ه ب��ال��م��درس��ة 

 .وينھاالن عليه بالضرب
في غضون ستة اش�ھ�ر "  كفرناحوم" وصور 

ويشارك فيه ممثلون غير محترفين من بينھ�م 
زين الرافعي وھو الجئ سوري ي�ق�وم ب�دور 

 .البطولة

وقعت الفنانة المصرية ريم البارودي ضحية برنامج مق�ال�ب تش�ار� ف�ي ت�ن�ف�ي�ذه، ب�ع�دم�ا ت�ع�رض�ت 
 .للضرب في الشارع

، أّدت البارودي دور ف�ت�اة ت�ق�وم " النھار" على قناة "  عقارب الساعة" وخالل تصوير حلقة من برنامج 
 .باالعتداء على والدتھا المقعدة، بھدف اختبار رد فعل الناس

وبدأ الناس بشتم البارودي قبل أن يتصاعد األمر الى حد الضرب، ما اضطر القائمون على ال�ب�رن�ام�ج 
 .الختبار مدى ردة فعلھم" مقلب"إلى التدخل إلنقاذھا من أيدي المواطنين، وإخبارھم أنّه مجرد 

مجرد التفكير "، الفتة إلى أّن "ال تتصور أبًدا كيف تعتدي ابنة على والدتھا"وأكدت ريم البارودي أنّھا 
 ."في األمر يجعلھا تبكي ألّن هللا أوصى على األم في كل األديان

ÝçfléËÖ]<Øâ_<àÚ<…„jÃè<ì…]†Ò<Ú_ 

áçjŠéÞ_<†ËéßéqJJ<
>^ÒÚù<íŠéñ…<íé×nÚ<ì_†Úc<Ùæ_><

قالت شرك�ة ن�ت�ف�ل�ي�ك�س، ال�ج�م�ع�ة 
الماضي، إن نجمة ھوليود جيني�ف�ر 
أنيستون ستقوم ب�دور أول ام�رأة، 
وأول شخص مثلي، يتول�ى رئ�اس�ة 
الواليات المتحدة في فيلم ك�وم�ي�دي 

 .لصالح الشركة
وسوف تؤدي الم�م�ث�ل�ة ال�ك�وم�ي�دي�ة 
األميركية تيج ن�وت�ارو دور زوج�ة 
أنيستون في الفيلم، كما أنھا تش�ارك 

 ."السيدات األول"في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل اإلسم 
 .ولم يتحدد موعد لعرض الفيلم

عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون ال�ب�ي�ت األب�ي�ض، فس�وف " وقالت نتفليكس في بيان 
، مشيرة إلى الشخصيتين ال�ل�ت�ي�ن " امرأة عظيمة أخرى...  تثبتان أن وراء كل امرأة عظيمة

 .يدور حولھما الفيلم
ال�ت�ي )  ع�ام�ا ٤٩( واإلعالن ھو األحدث في سلسلة من المش�روع�ات ال�ب�ارزة ألن�ي�س�ت�ون 

اشتملت أعمالھا في أغلبھا على أفالم كوم�ي�دي�ة روم�انس�ي�ة م�ن�ذ ان�ت�ھ�اء ع�رض مس�ل�س�ل 
 .٢٠٠٤في " فريندز"

>ÜéÂˆÖ]<>{Ö]<åøéÚ<‚éÃe<ØËj¬ST<
احتفل الممثل المصري عادل إمام ب�ع�ي�د 

وسط فريق ع�م�ل أح�د�  ٧٨ميالده الـ 
، " عوالم خفي�ة" مسلسالته التلفزيونية 

 .وال��م��ع��رو� خ��الل ش��ھ��ر رمض��ان
وشاركت الصفحة الرسمية ل�ع�ادل إم�ام 

/ م�اي�و ٢٠، أمس األحد "فيسبوك"على 
أيار الجاري، فيديو من احتف�ال ال�م�م�ث�ل 

ب�ع�ي�د م�ي�الده، م�ع "  ال�زع�ي�م" الملقب بـ 
نجله األكبر ومخرج ومنتج ومس�ل�س�ل�ه، 

 .رامي إمام
وشكر عادل إمام في الفيديو، ك�ل ط�اق�م 
مسلسله الحتفالھم بعيد م�ي�الده، وت�م�ن�ى 

 .أن يلتقي بھم في مسلسل العام المقبل
يش��ارك ف��ي "  ع�وال��م خ��ف�ي��ة" ومس�ل��س��ل 

بطولته بشرى ورانيا فريد شوقي، وھ�و 
، ومن إخراج " ماغنوم" من إنتاج شركة 

 .رامي إمام
وعادل إمام من مواليد مدينة المنصورة، 

، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاھرة، بينما احترف ال�ت�م�ث�ي�ل ف�ي ١٩٤٠مايو  ١٧في 
 .١٩٦٦عام 

ويعد عادل إمام من أھم ممثلي العالم العربي، الذي لعب بطولة ال�ع�دي�د م�ن ال�م�س�رح�ي�ات 
ال�واد س�ي�د " ، و" ش�اھ�د م�اش�ف�ش ح�اج�ة" ، و" مدرسة المشاغبين" الكوميدية الشھيرة، منھا 

 ."الشغال
كما أن مشوار إمام الفني يزخر بالعديد من العالمات المضيئة في تاريخ السينما المصري�ة، 

ال�ل�ع�ب م�ع " و"  ال�ھ�ل�ف�وت" التي مزج فيھا ما بين الكوميديا ومناقشة أحوال الفقراء، م�ن�ھ�ا 
 ."زھايمر"و" طيور الظالم"و" اإلرھاب والكباب"و" الكبار

<Ù^ßè<êÞ^e^è<t†§<Ł‹Ú^}<]‚èc<äè…çÒ>íËÃ‰<>flá^Ò<

اعتذر الفنان أمير كرارة ألھالي محافظة الفيوم بعد الھجوم الذي شنه نواب الم�ح�اف�ظ�ة 
عليه بسبب إظھار أن المدينة وكر للجماعات اإلرھابية والتكفيرية ب�م�س�ل�س�ل�ه ال�ج�دي�د 

 .الذي يذاع عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية" ٢كلبش "
إن ھذا عمل فني، وغير م�ق�ص�ود : " وقال كراراة في تعليقه على غضب أھالي المحافظة
ب�أھ�ال�ي ال�ف�ي�وم وط�ري�ق�ة " ، مشيداً " به أي شيء نھائياً، وكل مكان يوجد به الخير والشر

، مضيفاً خالل مداخلة ھاتفية مع اإلع�الم�ي وائ�ل اإلب�راش�ي ف�ي " تعاملھم مع أي ضيف
أن مؤلف المسلسل لم يقصد نھائياً محافظ�ة "  دريم" عبر فضائية "  العاشرة مساءً "برنامج 

 ً أھل الفيوم بنحبھم ونقدرھم وعلى راسنا ومش مقصودين خ�ال�� : " الفيوم بعينھا، متابعا
 ."أنا ھروح أقعد يومين تالتة ھناك علشان أصالحھم: "وتابع". وهللا

يُذكر أن الفيوم كانت من المحافظات التي تحتوي على عدد من الجماعات التفكيرية في بداية تسعينيات القرن الماضي ولكنھا اختفت م�ن�ھ�ا 
 .مع مرور السنوات

Å…^Ö]<»<h†–×Ö<š†Ãji<ìã<íÞ^ßÊ=<
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توفي المؤرخ والباحث البارز ف�ي ت�اري�� 
الش��ر� األوس��ط، ال��ب��ري��ط��ان��ي ب��رن��ارد 

أعوام، ب�ع�د  ١٠١لويس، عن عمر ناھز 
عمر طويل في العمل األك�ادي�م�ي ال�م�ث�ي�ر 

 .للجدل في األوساط النخبوية
، ف�ق�د " واشنط�ن ب�وس�ت" وحسب صحيفة 

شكلت أعمال لويس بعم�ق وج�ھ�ة ال�ن�ظ�ر 
ال��غ��رب��ي��ة ت��ج��اه قض��اي��ا الش��رق األوس��ط، 

 .وصراع الحضارات، رغم تمزيق النقاد وتفنيدھم لكثير من أطروحاته المثيرة للجدل
م�ؤل�ف�ا وم�ئ�ات ال�م�ق�االت  ٣٠وعلى مدار سنواته عمله، ط�رح ب�رن�ارد ل�وس أك�ث�ر م�ن 

لغات، تحدث معظمھا عن خ�ط�وط وم�ع�ال�م الش�رق األوس�ط  ١٠والمحاضرات بأكثر من 
 .المدعومة نسبيا من الغرب" الدكتاتورية الراسخة"الحديث، كاالنقسامات الطائفية و

<ZêË×éŠÖ]Z<JJ<
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س���ي���ك���ون م���ت���اح���اً ل���ل���زوار 
والمشجعين ال�راغ�ب�ي�ن ب�زي�ارة 
ال��ع��ا���م��ة ال��روس��ي��ة م��وس��ك��و 
خالل فترة كأس العالم، إل�ت�ق�اط 
���ور ش��خ��ص��ي��ة ف��ي تس��ع 
محطات تابعة للسكك ال�ح�دي�دي�ة 
بحسب ماذكر الموقع ال�رس�م�ي 
 .ل�����م�����ح�����اف������ م�����وس�����ك�����و

حيث سيتم وضع ملصقات خاصة في محطات القطارات في العاصمة الروس�ي�ة، وت�ح�دي�دا 
 .في أماكن يسمح فيھا بإلتقاط الصور

ملصقا في أماكن تم ت�ح�دي�دھ�ا بش�ك�ل خ�ا� ك�ت�ب  ١٨٠الملصقات التي يصل عددھا الى 
 .، سيكون من السھل العثور عليھا"يسمح التصوير"عليھا 

وستتوزع ھذه الملصقات على المحطات التسع الموجودة في العاصمة و ستكون في غ�رف 
 .اإلنتظار وعلى بعض منصات القطارات

في الح�ص�ول "  بالسيلفي" وستتيح ھذه األماكن للراغبين بإلتقاط صور شخصية أو مايعرف 
 .على صور جميلة

/ي�ون�ي�و ١٤وستكون ھذه األماكن متاحة أمام الزوار عشية بدأ البطولة، والتي تنطل�ق ف�ي 
 .مدينة روسية ١١تموز، وتستضيف فعاليتھا /يوليو ١٥حزيران و تستمر حتى 
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نقل زوار قصر بعب�دا ع�ن رئ�ي�س ال�ج�م�ھ�وري�ة ال�ع�م�اد 
ميشال عون تفاؤله بالمرحلة ال�م�ق�ب�ل�ة ال�ت�ي ي�رف�� ل�ھ�ا 
عنوان محاربة الفساد، واطمئنانه الى ان م�ا ي�ج�ري ف�ي 
المنطقة من تطورات لن يؤثر على االستق�رار ال�دا��ل�ي، 
ما دامت الحكومة ملتزمة سياسة النأي بالنفس وال�ح�ي�اد 
عن الصراعات، وھو ما سي�ت�ك�رر ف�ي ال�ب�ي�ان ال�وزاري 

  .للحكومة التي ستشكل قريبا
ھكذا اعطى رئيس الجمھورية الم�الم�ح االول�ى الع�ت�م�اد 
بيان وزاري يخلو من الخالفات ح�ول م�وق�ف ل�ب�ن�ان م�ن 
مجمل القضايا الخلفية والصراعات في المنطقة وھو بذلك 
يوجه رسائل مبكرة الى م�ن ي�ع�ن�ي�ھ�م االم�ر ف�ي ال�داخ�ل 
والخارج قبيل انطالق المرحل�ة االول�ى م�ن ال�م�ش�اورات 
الحكومية بعدما حسم امر رئاسة م�ج�ل�س ال�ن�واب ون�ي�اب�ة 

 .الرئاسة وفق ما تشير اليه االرقام
ھذا الموقف، اي النأي بالنفس وبالبلد عن االنقسامات، ھو 
ما الرئيس سعد الحريري في زيارته المرتقبة ل�ل�س�ع�ودي�ة 
االسبوع الطالع قبل اجراء استشارات التكليف والت�أل�ي�ف، 
في محاولة لتوفير التغطية ال�ع�رب�ي�ة ال�م�الئ�م�ة الن�ط�الق�ة 

 .الحكومة المقبلة
في ال�ح�ص�ول "  حزب هللا" واذا كان البعض يروج لرغبة 

" ال�ن�ھ�ار" على حقيبة سيادية، فان مصادر متابعة ت�ؤك�د لـ�
استحالة االمر السباب عدة منھا ان حصول الوزي�ر ع�ل�ي 
حسن خليل على حقيبة المال، ينھي الحصة الش�ي�ع�ي�ة ف�ي 

اي "  ح�زب هللا" كما ان ت�ول�ي .  الحقائب السيادية االربعة
سيجعل وزير ال�ح�زب مض�ط�را "  امل" حقيبة سيادية بدل 

للتعامل مع ال�غ�رب وخص�وص�ا م�ع ال�والي�ات ال�م�ت�ح�دة 
االميركية سواء في الخارجية او في الدفاع وال�م�ال، وھ�و 
امر محرج للطرفي�ن م�ع�ا، وي�م�ك�ن ف�ي ظ�ل ال�ع�ق�وب�ات 
المتزايدة على الحزب، ان يعطل التعامل مع لبنان، وتنفي�ذ 
االتفاقات، وال سيما المساعدات التي اقرت لدع�م ال�ج�ي�ش 

 .اللبناني
من جھة ثانية، ترى ال�م�ص�ادر ان ال�ح�زب ل�ن ي�ت�م�س�ك 
بحقيبة سيادية وانما بحقائب خدملتية اساسية، وانه سيعم�ل 
على تسھيل عملية التأليف، بل ھو يبدي تخوفا من تعطي�ل 

لكن الحديث يعود عن الثلث ال�م�ع�طّ�ل ال�ذي ي�ب�دو .  مقابل
ال��ح��زب ف��ي وارد ال��ع��ودة ال��ي��ه ل��ح��ف��� رأس��ه ف��ي ظ��ل 
التطورات الدراماتيكية التي ال تصب في مصل�ح�ت�ه ع�ل�ى 

اال ان الجدلية الكبرى تبق�ى ھ�ن�ا وف�ق .  المستوى االقليمي
المصادر، في ما اذا كان الرئيس سعد الحريري الذي سلّ�م 
بالثلث المعطل للحزب وحلفائه سابقا ون�ال نص�ي�ب�ه ال�م�ّر 
بفعل ھذا التسليم، حينما دخل البيت االبيض رئيس حكومة 
لبنان وخرج منه رئيس حك�وم�ة تص�ري�ف اع�م�ال ب�ف�ع�ل 

، سيكون جاھزا لمغامرة م�ن ھ�ذا " الثلث المعطّل" استقالة 
 .النوع مرة اخرى

على خط مجلس النواب، تشير المعطيات ال�م�ت�واف�رة ال�ى 
ان النائب المن�ت�خ�ب اي�ل�ي ال�ف�رزل�ي ق�د ي�ح�ص�ل ل�ن�ي�اب�ة 
الرئاسة، في نھاية العملية االنتخابية الم�ج�ل�س�ي�ة ع�ل�ى م�ا 

صوتا توفر ف�وزه ت�م احص�اؤھ�ا ع�ل�ى ال�ن�ح�و  ٧٣يناھز 
، ال�ث�ن�ائ�ي الش�ي�ع�ي ) نائب�ا ٢٩" ( لبنان القوي" كتلة :  االتي

ك�ت�ل�ة )  نواب ٧( ، تيار المردة وحلفاؤه ) نائبا ٣١( وحلفاؤه 
) ن�واب ٣( نواب الحزب الس�وري ال�ق�وم�ي اإلج�ت�م�اع�ي 

وس�ي�ض�اف ال�ي�ھ�م )  نواب ٤( وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي 
بعض النواب المستقلين المرجح خروجھم عن كت�ل�ھ�م ف�ي 

ع�ن "  الجمھورية القوية" ھذا الشأن ومنھم احد نواب تكتل 
دائرة زحلة الذي جاھر بانتخاب الفرزلي ايا ك�ان م�وق�ف 

في حين ان م�رش�ح ح�زب ال�ق�وات .  الكتلة من الموضوع
 ٤٣اللبنانية النائب انيس نصار يتوق�ع ان ي�ح�ص�ل ع�ل�ى 

 ١٤( وھ�م "  الجمھورية الق�وي�ة" صوتا، يتشكلون من كتلة 
ب�ع�د  ١٩ب�دال م�ن  ٢٠( ، كتل�ة ال�م�س�ت�ق�ب�ل ) نائبا ١٥من 

ك�ت�ل�ة ال�ل�ق�اء )  انضمام النائب المنتخب ھنري شديد ال�ي�ھ�ا
وي�م�ك�ن ان ي�ن�ض�م ال�ي�ھ�م ن�واب )  ن�واب ٩( الديمقراطي 

مستقلون او من كتل أخرى، لكن العدد، م�ھ�م�ا ارت�ف�ع ل�ن 
 .يتقدم على ما ھو في رصيد الفرزلي

 افطار السعودية
من جھة ثانية بدا الفتا االفطار الذي نظمته سفارة المملك�ة 
العربية الس�ع�ودي�ة ع�ل�ى ش�رف رئ�ي�س ال�ح�ك�وم�ة س�ع�د 
الحريري في حضور كل مكونات فريق الرابع عش�ر م�ن 
. اذار سابقا في غياب اي م�ن م�ك�ون�ات ال�ث�ام�ن م�ن اذار

ولفت حضور المستشار ن�زار ال�ع�ل�وال ال�م�ك�ل�ف ال�م�ل�ف 
اللبناني، كما لفت بشكل بارز ذكر الوزير الم�ف�وض ول�ي�د 
البخاري الرئيس بش�ي�ر ال�ج�م�ي�ل ف�ي اط�ار ح�دي�ث�ه ع�ن 
شخصيات ل�ب�ن�ان�ي�ة ب�ارزة اي ال�رئ�ي�س ك�م�ي�ل ش�م�ع�ون 
والرئيس رفيق الحريري واالمام موسى الصدر وال�زع�ي�م 

 .كمال جنبالط
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شكل فوز المخرجة نادين لبكي بج�ائ�زة ف�ي م�ھ�رج�ان 
استفزازاً ل�د� " كفرناحوم"كان السينمائي عن فيلمھا 

اإلعالمية منار الصباغ والنائب نواف الموسوي ج�راء 
اإلفراط في االحتفال واالحتفاء به عبر االعالم ووسائل 

  .التواصل االجتماعي
أسباب االستفزاز تبقى أسيرة التكھن، وإن يغلب عل�ي�ھ�ا 
االحتمال المتعلق بموضوع الفيلم، وھو الطفل الس�وري 
زين الذي تھجر من درعا، حيث اندلعت شرارة ال�ث�ورة 
السورية مع جريمة النظام االسدي بحق أط�ف�ال ك�ت�ب�وا 

 .على الجدران شعارات مناھضة للنظام
وكأن التغريدة تلغي ھذه الجريمة او ت�ري�د ل�ل�ت�اري�خ ان 
يشطبھا باستحضار ما تعتبره كاتبتھ�ا ج�ري�م�ة م�وازي�ة 

قتل�وا ف�ي م�ع�رك�ة "  حزب هللا" ارتكبت بحق شباب من 
القصير بحجج تدرجت لتبرر تدخ�ل ال�ح�زب عس�ك�ري�اً 
للدفاع عن النظام االسدي، ووصلت الى ح�د ال�ق�ول ان 

او ھي رد غرائزي ع�ل�ى  .طريق القدس تمر عبر حلب
عمل ثقافي قد يحمل في طياته اتھاماً للحزب بالمساھم�ة 

ل�ك�ن ال�ب�داي�ة ك�ان�ت م�ع  . في تشريد الشع�ب الس�وري
أطفال درعا ومع الطفل حمزة الخطيب الذي ال يحتسب�ه 

 .الحزب اإللھي شھيداً وال يمنحه مجد االرتقاء
: من ھنا، تشير تغريدة الصباغ ومعھا سخرية الموسوي

وق�ت ال�ج�د م�ا ف�ي�ه غ�ي�ر .  بال لبكي، ب�ال وج�ع رأس" 
، الى ان الثقافة من الحروف الناقصة، " سالحك بيحميك

خاصة اذا صدرت عن أبناء ف�ي�ن�ي�ق�ي�ا الض�ائ�ع م�ل�ك�ھ�م 
والذين عادوا أھل ذمة يحتاجون الى راف�ع�ة ال�م�م�ان�ع�ة 

 .للبقاء والحصول على المناصب والمكاسب
بالتالي يجب تذكيرھم ان من يقدم الشھداء يحصل ع�ل�ى 

وھ�ك�ذا ي�ج�ب ان ت�ك�ون ..  ھك�ذا ھ�ي ال�م�ع�ادل�ة.  المجد
ومجد ل�ب�ن�ان ل�ن ي�ك�ون ب�ع�د ال�ي�وم اال م�ن  .المفاضلة

مكتسبات محور الممانعة الذي ي�م�ث�ل�ه ال�ح�زب اإلل�ھ�ي 
ھ�و أش�ب�ه "  ال�ف�ي�ن�ي�ق�ي" واي كالم عن ل�ب�ن�ان .  وقديسوه

بالبكاء على االطالل، فھذه ال�ح�ق�ب�ة ان�ت�ھ�ت ال�ى غ�ي�ر 
رجعة مع فائض القوة الذي يترجم انتصاراته بمصادرة 

ويتصرف وك�أن ھ�ذا ال�ب�ل�د ت�غ�ي�رت .  لبنان بكل ما فيه
 .صورته ومسيرته وسيبقى أسير ھذا المجد لقرون

وبشكل او بآخر، تختصر الكلمات المن�ت�ق�اة ف�ي ت�غ�ري�د 
صباغ وال�م�وس�وي االن�ق�س�ام ال�ع�م�ودي ال�ذي ي�ت�ح�ك�م 

وي�ع�زل�ھ�م ع�ن ب�ع�ض�ھ�م  ٢٠٠٥باللبنانيين من�ذ ال�ع�ام 
البعض ويخلق غربة بين مفھومين س�ادا آن�ذاك، وھ�م�ا 

والمفھومان تشظيا مع تعاقب .  ثقافة الحياة وثقافة الموت
االحداث لنصل الى مرحلة من التعايش االرغامي القائم 
على مبادالت ومفاضالت ال عالقة للثقافة او ال�م�ف�اھ�ي�م 

اال ان أھم ما انت�ج�ه ھ�ذا ال�ت�ش�ظ�ي ي�ب�ق�ى  .الوطنية بھا
االنغماس في األيديولوجية، دينية ك�ان�ت او ق�وم�ي�ة او 
غير ذل�ك، وي�ح�ك�م اغ�الق ال�دائ�رة ع�ل�ى أص�ح�اب�ھ�ا، 
فيدورون في فلكھم الخاص ويعتبرون ان أي إشارة الى 
ما يمس حدود دائرتھم يشكل اضط�ھ�اداً ل�ھ�م وھ�ج�وم�اً 

 .مباشراً عليھم
وھذا االنغماس كان وال يزال ب�واب�ة الص�راع�ات ع�ب�ر 
التاريخ، ألنه يقولب القيم والمفاھ�ي�م وي�ل�غ�ي اإلنس�ان�ي�ة 

 .والعدالة لحساب القضية
ل�ذا ي�ق�ت�رن .  وغالباً ما يخاف الثقافة ألنھا تولد االن�ف�ت�اح

ال ت�ق�ت�رب م�ن ال�ف�ن ...  ال ت�ق�رأ :  كأنه يقول.  بالتحريم
ال ... ال ت�ف�ك�ر...  افالماً ولوح�ات وم�وس�ي�ق�ى واغ�ن�ي�ات

ذلك ان الثقافة صارت ش�ت�ي�م�ة وت�ھ�م�ة ع�ن�دم�ا .  تتثقف
 ."القداسة"يتعلق االمر بالمفاضلة بين اإلنسانية و

كتابك يجب ان يبقى في حيز ھذه القداسة الق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
ن��ف��ذ وال ت��ع��ت��رض .  ال��ت��ب��ع��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة واالس��ت��الب

ونحن نستقوي ونسجلك شھيداً ونفتح لك ج�ن�اح�اً ... ومت

نح�ن .  ال يھم اين تستشھد ومن أجل أي قضية .في الجنة
وما دام ال�ع�دو الص�ھ�ي�ون�ي .  نحدد القضايا او نخترعھا

الغاشم محاذياً لحدودن�ا ال�ج�ن�وب�ي�ة ل�دي�ن�ا ال�ذري�ع�ة ألن 
نستثمره ونرفده تارة باإلرھ�اب وط�وراً ب�االم�ب�ري�ال�ي�ة 

نحن نصنف المجد ونحذر من االفراط ف�ي  .واالستكبار
 .المھم االفراط في السالح واالستشھاد. نشوته

ن�ح�دد ال�م�س�اف�ة ب�ي�ن ال�ت�ع�ازي .  كذلك نصن�ف ال�م�وت
فاالنغماس ال ي�رى ف�ي ادوات�ه ال�ب�ش�ري�ة اال  .والتبريك

. ھكذا ترتفع اسھم�ه.  صوراً تعلق على جوانب الشوارع
البشر يبقون نسياً منسياً حتى يتجمدوا ويصيروا ص�وراً 
تعلق على أعمدة الطرق، فيرسمھم قديسين ارت�ق�وا ال�ى 

 .حيث الحور العين
اما من تسبب النظ�ام الس�وري وم�ع�ه أذرع ال�م�م�ان�ع�ة 
بتشريدھم في الشوارع وتھجيرھم من بيئتھم ومص�ادرة 
منازلھم فال يستحقون ان تجسد معاناتھم في عمل ثقاف�ي 

 .سينمائي يحظى بجائزة
فھؤالء ھم على األكث�ر مش�روع إرھ�اب ي�ت�ج�دد وي�ت�م 

 .استخدامه وفق ما تتطلبه اجندة المشاريع المقدسة
األط��ف��ال الس��وري��ون ال��ذي��ن ان��ت��زع��وا م��ن ارض��ھ��م 

وال يھ�م ان اع�ت�ب�رھ�م .  ومدارسھم وأمانھم ليسوا قضية
فھذا الغرب الكافر ال أمان له، .  الغرب االمبريالي كذلك

 .وال قيمة لجوائزه التي يحتفل بھا أبناء فينيقيا
وال ي�ح�ق .  ال ي�ح�ق ل�ط�ف�ل س�وري ان يص�ب�ح قض�ي�ة

لمخرجة لبنانية ان تتناول قضيته، ألنھا بذلك ت�دي�ن م�ن 
واألخطر انھا تعمل في الحيز المت�ح�رك .  تسبب بتشرده

من الطرق، وم�ن دون س�الح، ب�ي�ن�م�ا ال�م�ط�ل�وب ھ�و 
االستقواء بالسالح الذي نستعين به ونستع�ي�ض ب�ه ع�ن 

ومن ال يص�دق ف�ل�ي�ك�ح�ل .  الوطن ونحقق المجد بفضله
عينه بصور تحتل الحيز الجامد المعلق على مفارق ھذه 

 .الطرق
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أسبوع واحد فصل ما بين االنتخابات في 
كل من لبنان والعراق، لكن شتان ما بين 

 .دالالتھما
فلبنان الذي نتغنى بديموقراطيته وحري�ت�ه 
الى ما ھ�ن�ال�ك م�ن ص�ف�ات ت�ن�ت�م�ي ال�ى 
ماٍض مضى، زادته االنتخاب�ات ت�راج�ع�اً 
ل��ك��ث��رة م��ا م��ورس��ت ف��ي��ھ��ا ك��اف��ة ان��واع 
ال�م�خ�ال�ف�ات س�واء ق�ب�ل االن�ت�خ�اب�ات او 
أثناءھا او بعدھا، بدءا من قانون انت�خ�اب 
ملغوم ليس ف�ي�ه م�ن ال�ن�س�ب�ي�ة س�وى م�ا 
يسمح بتغليب طرف ع�ل�ى ط�رف داخ�ل 
السلطة، بعد ان فّصلته الطبقة الس�ي�اس�ي�ة 
على مقاسھا وفصلت لوائح دون برن�ام�ج 
سوى الحصول على مقعد ف�ي ال�ب�رل�م�ان 
العتيد الذي يؤمن تقاعدا مريحا ومكاس�ب 
جمة كما شتت لوائح الم�ع�ارض�ات ع�ب�ر 
خل�ق م�ع�ارض�ات م�زي�ف�ة س�اع�دت ف�ي 

   . وصول المحادل
ً م�ن  بدأت عملية تفخيخ القان�ون ان�ط�الق�ا
تقسيم الدوائر وجم�ع م�ا ال ي�ج�م�ع، ال�ى 
الحاصل االنتخابي ال�م�ف�ص�ل ع�ل�ى ق�در 
الماكينات الضخمة والصوت التفضي�ل�ي، 

 .الى ما ھنالك مما يفّصله الخبراء
لكن االدھى كان عملية التجييش المذھب�ي 
الذي ش�ج�ع ع�ل�ي�ھ�ا ال�ق�ان�ون وواض�ع�وه 
واس��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف وال��ت��ھ��دي��د وال��م��ال 
السياسي للدعاية وشراء االص�وات؛ ع�دا 
عن التزوير وفتح الصن�ادي�ق وال�ت�الع�ب 

بھا وصوال الى مخالفة ال�ق�ان�ون وت�م�دي�د 
م�ع ...  مھلة االقتراع امعاناً في ال�ت�الع�ب
 .التأخير غير المبرر الصدار النتائج

ً م�ن  كل ذلك يجعل من االنتخاب�ات ن�وع�ا
التمديد لم�ن ھ�م ف�ي الس�ل�ط�ة م�ع إع�ادة 
إدخال م�ن ك�ان�ت اس�ت�ب�ع�دت�ه ان�ت�ف�اض�ة 
االستقالل وتحجيم بعض القوى، في حين 
احتفظت الثنائية بكامل لياقتھا ال�ت�م�ث�ي�ل�ي�ة 

 .مع ايصال حلفائھا
في المقابل نجد ان االنتخاب�ات ال�ع�راق�ي�ة 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم ث��ق��ة ال��م��واط��ن 
العراقي بإمكانية التغيير أو الوصول ال�ى 
االستقالل الحقيقي عن التدخل االي�ران�ي، 
الذي ظھر في تدني نسبة االق�ت�راع وف�ي 
نجاح نواب الحشد الشعبي بعد شرعن�ت�ه؛ 
ن��ج��د ان ال��ن��اخ��ب اس��ت��ط��اع ان ي��وص��ل 

ايران ب�را ، م�ح�دث�ا :  رسالته في وضوح
تغييرا مھما على مستوى السلطة بإعطاء 
االولوية لتيار مقتدى الص�در ال�م�ع�روف 
بتوجھاته، كما ال�راح�ل وال�ده، ال�وط�ن�ي�ة 
واالستقاللية، اضافة الى انه تح�ال�ف م�ع 
اليسار والتيار العلماني والتكنوق�راط م�ع 

 .ما في ذلك من دالالت
االيجابية الثانية انھا ان�ت�خ�اب�ات ب�رھ�ن�ت 
عن صدقية العبادي ف�ي ع�دم اس�ت�غ�الل�ه 
لمنصبه لتصدر ل�وائ�ح ال�راب�ح�ي�ن رغ�م 

أما المالك�ي وال�ح�ش�د .  وجوده في السلطة
الشعبي، وبالرغم عن ممارساتھ�م�ا ال�ت�ي 
تشبه ممارسات اشباھھما ف�ي ل�ب�ن�ان، ل�م 

تنجح في استعادة االغلبية لفرض التح�ك�م 
 .بمصير العراق من قبل ايران

ومن ھنا مسارعة س�ل�ي�م�ان�ي ال�ى ب�غ�داد 
ومحاولته جمع اكبر تكتل ممكن الستعادة 

تفيد التقديرات صعوبة ن�ج�اح�ه .  الحكومة
في ذلك؛ اذ يحاول التيار الصدري الق�ي�ام 
بتحالفات تسم�ح ب�ت�ش�ك�ي�ل ح�ك�وم�ة دون 

 .التعاون مع حلفاء ايران
لكن ھن�اك م�ن ي�ح�ذر م�ن اض�ط�راب�ات 

 .أمنية في ھذه الحال
ع��ل��ى ك��ل ح��ال، ف��ي ال��خ��ال��ص��ة، اب��دى 
الشعب العراقي تقدما بما ال ي�ق�اس ع�ل�ى 
اللبناني�ي�ن ال�ذي�ن س�م�ح�وا ل�ذراع اي�ران 
باالمساك بمق�درات الش�ي�ع�ة ال�ل�ب�ن�ان�ي�ي�ن 

وب�ب�الد االرز ول�و ق�ي�ل )  شاؤوا ام أب�وا(
 .العكس

وبانتظار صحوة الجمھور الشيعي، عل�ى 
غرار م�ث�ي�ل�ه ال�ع�راق�ي، ذي ال�ع�ص�ب�ي�ة 
المذھبية التي ت�غ�ل�ب�ت ع�ل�ى م�ا ع�داھ�ا، 
نرجو ان يتمكن نواب ما ك�ان ي�ع�رف بـ 

آذار وبعض المستقلين من ال�ت�ن�س�ي�ق  ١٤
والتحالف واتخاذ مواقف منسجم�ة ت�خ�دم 
ال��م��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى م��ا 
يص��رح��ون؛ واس��ت��خ��دام اوراق ض��غ��ط 
. كثيرة يملكونھا اذا عرفوا صرفھ�ا ج�ي�دا

وال ن�ن�س�ى ان ال�ح�ري�ري ھ�و الض�ام��ن 
لص��رف ال��م��س��اع��دات ال��ت��ي أق��رت ف��ي 

مع األخ�ذ .  والمؤتمرات االخرى"  سيدر" 
بعين االعتبار العقوبات المست�ج�دة وع�دم 

ً ض�د ل�ب�ن�ان  السماح بقلبھا لتصبح سالح�ا
 .ومصالحه

كما المطل�وب اآلن ان ت�ع�وض ال�ف�ئ�ات 
والمع�ارض�ات، ال�ت�ي خس�رت "  المدنية"

في االنتخابات، عما فات�ھ�ا ل�ل�ع�م�ل ع�ل�ى 
توحيد الجھود لتقديم الط�ع�ون ال�ق�ان�ون�ي�ة 
الضرورية الى المجلس الدستوري ال�ذي 
أبدى رئيسه ك�ام�ل اس�ت�ع�داده ل�م�راج�ع�ة 
جميع ال�ط�ع�ون واع�ادة ال�ن�ظ�ر ب�ن�ت�ائ�ج 
االنتخابات في دائرة بكاملھا ل�و اق�ت�ض�ى 

 .االمر
لكن االكتفاء بذلك ال يج�دي، ب�ل ي�ن�ب�غ�ي 
العمل على تشك�ي�ل ل�وب�ي ض�غ�ط واس�ع 
لفتح ملف قانون االنتخاب ومتعلقات�ه م�ن 
اجل اعادة ال�ن�ظ�ر ب�ه ج�ذري�ا والض�غ�ط 
ايضا من اجل اس�ت�ك�م�ال ال�ت�وظ�ي�ف ف�ي 
اجھزة الرقابة لعدم تعطيلھا مع م�راج�ع�ة 
الصالحيات التي أوكلت اليھا وتوسي�ع�ھ�ا 
ومراقبة ادائھا من اجل عدم تعطيلھ�ا ف�ي 

 .االنتخابات القادمة
ھذا الى جانب العمل على تشكي�ل ج�ب�ھ�ة 
معارضة تتفق في توجھاتھا العام�ة، ول�و 
تطلب االم�ر ج�ب�ھ�ت�ي�ن اذا راع�ي�ن�ا م�ن 
يفصل السيادة عن الف�س�اد وم�ن ي�ح�ارب 
الفساد فقط، ضمن ان�ق�س�ام الش�ارع ب�ي�ن 

آذار التقل�ي�دي ب�م�ع�ن�اه  ٨و ١٤جمھوري 
الواسع؛ وذلك بغرض الرقاب�ة ع�ل�ى ك�ل 
ما يتعلق بمستل�زم�ات اج�راء ان�ت�خ�اب�ات 

 .حقيقية ونزيھة في المرة القادمة

 أستاذة جامعية -منى فياض
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في غمرة حركة االتصاالت والمشاورات 
الحثيثة الجارية محليا م�ن اج�ل تس�ري�� 
مسار تأليف الحكومة، جاء ق�رار وزارة 
الخزانة االم�ي�رك�ي�ة، م�ق�رون�ا م�� ق�رار 
ص�ادر ع�ن م�رك�ز اس�ت�ھ�داف وت�م�وي�ل 
االرھاب الذي ي��� ال�م�م�ل�ك�ة ال�ع�رب�ي�ة 
الس��ع��ودي��ة وع��دد م��ن دول ال��خ��ل��ي���، 
القاضي بفرض عقوبات على حزب هللا، 
ليلقي بث�ق�ل�ه ع�ل�ى ال�م�ش�ھ�د الس�ي�اس�ي 
ال��دا���ل��ي وس��� ص��م��ت رس��م��ي الف��ت 

    .انسحب كذلك على قيادات الحزب
وكانت وزارة الخزانة اصدرت اول م�ن 
امس بيانا اعلنت في�ه ع�ن رزم�ة ج�دي�دة 
من العقوبات بالتعاون مع ال�م�رك�ز ال�ذي 
يض��م ال��ى ج��ان��ب الس��ع��ودي��ة ك��ل م��ن 
االمارات وال�ب�ح�ري�ن وال�ك�وي�ت وق�ط�ر 
وس�ل�ط��ن�ة ع��م�ان، ط�ال�ت االم�ي�ن ال�ع��ام 
للحزب السيد حسن نصرهللا ونائبه الشيخ 
نعيم قاس�م ورئ�ي�س ال�م�ج�ل�س الس�ي�اس�ي 
إب��رھ��ي��م أم��ي��ن الس��ي��د ورئ��ي��س ال��ھ��ي��ئ��ة 
الشرعية في الحزب الشيخ مح�م�د ي�زب�ك 
والم�ع�اون الس�ي�اس�ي ل�ن�ص�ر هللا ال�ح�اج 

 .حسين الخليل
وكانت الخزانة األميرك�ي�ة ف�رض�ت ي�وم 

ال�ث�الث�اء ال�م�اض�ي ع�ق�وب�ات ع�ل�ى اح��د 
مسؤولي الحزب محمد قصير، باإلضاف�ة 
إل��ى م��ح��اف��� ال��م��ص��رف ال��م��رك��زي 

أف��راد آخ��ري��ن، واح��د  ٣اإلي��ران��ي، و
المصارف الذي يتخذ م�ن ال�ع�راق م�ق�را 

 .له
وأكدت الوزارة في بيان أن تلك العقوبات 
ت��أت��ي ب��م��وج��ب ب��رن��ام��ج يس��ت��ھ��دف م��ن 
يدعمون اإلرھاب العالمي، بعد انس�ح�اب 

 .واشنطن من االتفاق النووي اإليراني
وكان بيان الخزانة الصادر اول من امس 
اشار الى ان المرك�ز أث�ب�ت م�رة أخ�رى 
قيمته الكبيرة ل�ألم�ن ال�دول�ي م�ن خ�الل 
ت��ع��ط��ي��ل إي��ران ون��ف��وذ ح��زب هللا ف��ي 

وم�ن .  زعزعة االستق�رار ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة
خالل استھداف مج�ل�س الش�ورى ال�ت�اب�ع 
لحزب هللا ، اسقطت دولنا المقولة القائم�ة 
" على التم�ي�ي�ز ال�زائ�ف ب�ي�ن م�ا يس�م�ى

وال��ت�آم��ر اإلرھ��اب��ي " ال�ج��ن�اح الس�ي��اس�ي 
وقال وزير الخزان�ة ".  العالمي لحزب هللا
بم�وج�ب م�ا ت�م�ل�ي�ه . "ستيفن منوشين انه

قوات ف�ي�ل�ق ال�ح�رس ال�ث�وري اإلي�ران�ي 
، ي�ق�وم األم�ي�ن ) فيلق ال�ح�رس ال�ث�وري( 

العام ورئيس مجلس الشورى حسن نصر 

هللا بتفجير المعاناة اإلنسانية في سوري�ا ، 
مما يغذي العنف ف�ي ال�ع�راق وال�ي�م�ن ، 
ويضع الدولة اللبنانية والشعب ال�ل�ب�ن�ان�ي 
في خطر ، ويزعزع استق�رار ال�م�ن�ط�ق�ة 

 ." بأكملھا
ھذا ھو اإلج�راء ال�ث�ان�ي " وقال البيان ان 

منذ اإلعالن عن المرك�ز  TFTC لتسمية
وھ�و ج�ھ�د ج�ريء .  ٢٠١٧ايار  ٢١في 

وتاريخي لتوسيع وتعزي�ز ت�ع�اون ال�دول 
. الس��ب��ع ف��ي م��واج��ھ��ة ت��م��وي��ل اإلرھ��اب

وتسھل اللجنة المؤقتة للمناطق المت�م�ت�ع�ة 
بالحكم الذاتي تعطيل األعمال ، وت�ق�اس�م 
معلومات االستخبارات الم�ال�ي�ة ، وب�ن�اء 
ق��درات ال��دول األعض��اء الس��ت��ھ��داف 
شبكات تمويل اإلرھ�اب واألنش�ط�ة ذات 
الصلة التي تشكل تھديدات لألمن القوم�ي 

  .TFTC ألعضاء
وكشف ان ھذه التعيينات تأتي غداة ق�رار 
الرئيس االميركي دونالد ترامب األسبوع 
ال��م��اض��ي ب��وق��ف ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة 
مشاركتھا ف�ي االت�ف�اق ال�ن�ووي وف�رض 

وي�وس�ع .  عقوبات على ال�ن�ظ�ام اإلي�ران�ي
ھ��ذا اإلج��راء ع��دد األف��راد وال��ك��ي��ان��ات 

، ب�ن�اًء ع�ل�ى "  ح�زب هللا" المرتبطين بـ 

إجراءات مس�ب�ق�ة م�ن م�ج�ل�س ال�ت�ع�اون 
  .٢٠١٦الخليجي في آذار 

وفيما اعتصمت السلطات ال�رس�م�ي�ة ف�ي 
الت�ع�ل�ي�ق ع�ل�ى ق�رار ال�ع�ق�وب�ات، اب�دت 
مصادر سياسية خش�ي�ت�ھ�ا م�ن ان ي�ك�ون 
الھدف من القرار االميركي الضغط على 
لبنان الذي يستعد لتشكيل حكوم�ة ج�دي�دة 
منبثقة عن االنتخ�اب�ات ال�ن�ي�اب�ي�ة، ب�ع�دم�ا 
سبق القرار مواقف عدة خ�ارج�ي�ة تش�ي�ر 
الى الخوف من سيط�رة ح�زب هللا ع�ل�ى 

 .القرار الحكومي والنيابي
اما على ضفة ال�ح�زب، ف�ل�م يص�در اي 
موقف رسمي عنه فيما اك�ت�ف�ت اوس�اط�ه 
بالتعلي�ق ع�ل�ى ان ال ج�دي�د ف�ي ال�ق�رار 
االخ��ي��ر وان االم��ر ال ي��ت��ع��دى الض��غ��ط 
المتنامي من�ذ ص�دور ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات 

 .٢٠١٧خريف 

سناء الجاك
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ھّزت جريمة مرّوعة والي�ة س�ي�دي ب�ل�ع�ب�اس، 
بعدما ُعثر على جثة ش�خ�ص�ي�ن  الجزائر، غرب

وادي " مقتولين ذبحا داخ�ل مس�ج�د ب�م�ن�ط�ق�ة 
 .، من بينھما المؤذن"السبع

ونقلت وك�ال�ة األن�ب�اء ال�ج�زائ�ري�ة ع�ن مص�در 
أمني، أن عناصر من ق�وات األم�ن ال�ج�زائ�ري�ة 
عثرت ص�ب�اح االث�ن�ي�ن ع�ل�ى ج�ث�ة ش�خ�ص�ي�ن 

 .، حيث فارقا الحياة قبيل صالة الفجر"خالد بن الوليد"مقتولين داخل مسجد 
وتم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمست�ش�ف�ى دائ�رة رأس ال�م�اء، ف�ي ح�ي�ن 

 .فتحت القوات األمنية تحقيقًا لمعرفة مالبسات الحادث وتحديد المتورطين في القضية
ويشتكي أئمة الجزائر من حمالت أصبحت تستھدفھم ف�ي ال�ف�ت�رة األخ�ي�رة داخ�ل ال�م�س�اج�د 

خالفات شكلية واختالف في القن�اع�ات وال�م�رج�ع�ي�ة ال�دي�ن�ي�ة ب�ي�ن األئ�م�ة " وخارجھا بسبب 
 ."والمصلين
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أوضح المتحدث الرسمي للخطوط الجوي�ة ال�ع�رب�ي�ة 
السعودية، عبدالرحمن الطيب، أنه وبعد بدء الطائرة 

 ٣٨١٨رحلت�ھ�ا رق�م   (A330) من طراز ايرباص
من المدينة الم�ن�ورة، م�ت�ج�ھ�ة ال�ى م�ط�ار دك�ا ف�ي 
بنغالديش، حصل خل�ل ف�ي ال�ن�ظ�ام ال�ھ�ي�درول�ي�ك�ي 
فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار الملك عبدال�ع�زي�ز 
الدولي بجدة، وعند م�ح�اول�ة ال�ھ�ب�وط ت�ع�ذر إن�زال 
العجالت األمامية، وبعد عدة محاوالت تقرر الھبوط 
بدون إنزال العجالت األمامية وذلك بعد أخذ ج�م�ي�ع 
االحتياطات الالزمة، وھبطت ال�ط�ائ�رة بس�الم وت�م 

من الطائرة مع ط�اق�م  ١٤١إنزال الضيوف وعددھم 
 .مالحين ١٠الطائرة المكون من 

وصل وزير الخارجية الفل�س�ط�ي�ن�ي ري�ا� 
المالكي، إلى مقر المحكمة الجنائية الدولي�ة 
لمطالبة االدعاء ھناك بفتح تح�ق�ي�ق ف�وري 
في ال�م�س�ت�وط�ن�ات اإلس�رائ�ي�ل�ي�ة ب�الض�ف�ة 

 .الغربية
ال�ت�ي "  اإلح�ال�ة" ووفق بيان فلسط�ي�ن�ي ف�إن 

قدمھا المالكي الدعاء ال�م�ح�ك�م�ة، ت�ؤك�د أن 
ھناك أدل�ة دام�غ�ة ك�اف�ي�ة ع�ل�ى ال�ت�ف�وي�ض 

بارتكاب جرائم مس�ت�م�رة ت�ت�ط�ل�ب ت�ح�ق�ي�ق�اً 
 ً  .فوريا

وقدم المالكي طلبا للمحكمة الجنائية ال�دول�ي�ة 
بالتحق�ي�ق ف�ي ان�ت�ھ�اك�ات ل�ح�ق�وق اإلنس�ان 

 . متصلة بسياسات االستيطان اإلسرائيلية
ويصل الطلب لحدود أبعد من طلب ك�ان ق�د 

كي يحقق االدعاء ف�ي  ٢٠١٥تم تقديمه عام 
جرائم مزعومة بالمنطقة، كما أنه قد يس�رع 
 .م���ن ع���م���ل���ي���ة إج���راء ت���ح���ق���ي���ق ك���ام���ل

ورافقت الشرطة المالكي إلى مقر المحكمة، 
ول�م ي�دِل .  حيث التقاه مسؤولون عن�د ال�ب�اب

 .المالكي بتصريحات
تنظر إسرائيل ب�ب�ال�� ال�خ�ط�ورة   من جانبھا،

للتوجه الفلسطيني إل�ى م�ح�ك�م�ة ال�ج�ن�اي�ات 
واع���ت���ب���رت رئ���اس���ة ال���وزراء .  ال���دول���ي���ة

خ�ط�وة " اإلسرائيلية أن ھذا اإلجراء يش�ك�ل 
 ."ساخرة ال أرضية قانونية لھا

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياھ�و، 
إن الفلسط�ي�ن�ي�ي�ن م�ن خ�الل ھ�ذه ال�خ�ط�وة 
يواص�ل�ون اس�ت�غ�الل ال�م�ح�ك�م�ة ألغ�راض 
سياسية بدال من العمل على استئناف العملية 

 .السلمية
التوجه الفلسطين�ي إل�ى " وأضاف البيان، أن 

المحكمة يدعو للسخرية، ألنه ي�أت�ي ح�ي�ن�م�ا 
يواصل الفلسطينيون التحريض على ت�ن�ف�ي�ذ 
عمليات إرھابية ضد مواط�ن�ي�ن�ا واس�ت�غ�الل 
األطفال والنساء الفلسطينيين كدروع بشري�ة 
في اعتداءات يشنھا إرھابيون ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ون 

 ."على المواطنين اإلسرائيليين
واعتبرت إسرائيل أن ال�م�ح�ك�م�ة ال�ج�ن�ائ�ي�ة 
الدولية ال تمتلك أي ص�الح�ي�ة ب�م�ا ي�خ�� 

اإلس��رائ��ي��ل��ي، ألن -الص��راع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
إسرائيل ليست عضوا ف�ي ال�م�ح�ك�م�ة وألن 

 .السلطة الفلسطينية ليست دولة

ق�ي�د  محمود عباس بقي الرئيس الفلسطيني
العالج من التھاب رئوي، لليوم الثال�� ف�ي 

رام هللا ف���ي  ال���م���س���ت���ش���ف���ى ب���م���دي���ن���ة
الغربية المحتلة، بينما ق�ال م�ت�ح�د�  الضفة

باسم المستشفى االستشاري العربي انه ل�م 
 .يحدد وقت لمغادرته

ص�ح�ة " ان "  ف�ران�س ب�رس" وقال ل�وك�ال�ة 
الرئيس في تطور ويبلي حسنا، لكنه ال يزال 

حتى اآلن، : " واضاف".  يحتاج الى االھتمام
ال معلومات عن الموعد الم�ح�دد ل�م�غ�ادرت�ه 

  ."المستشفى
ونشرت ليلة االثنين صور وم�ق�اط�ع ف�ي�دي�و 

وھو يتجول ف�ي )  عاما ٨٣(  للرئيس عباس 

المستشفى االستشاري، وصورة وھ�و ي�ق�رأ 
صحيفة، والى جانبه ول�داه ط�ارق وي�اس�ر، 
سعياً إلى نفي الشائعات التي انتشرت خ�الل 

 .اليومين الماضيين عن صحته
وكان عضو الكنيست العربي احمد الطيب�ي، 
وھو طبيب، اعلن االثنين، عبر تغريدة على 

، بعدما زار عباس في المس�ت�ش�ف�ى، " تويتر" 
انه يعاني التھابا رئويا، ويعالج بال�م�ض�ادات 

قد يح�ت�اج ال�ى " واوضح ان عباس .  الحيوية
 ."أيام أخرى في المستشفى

دخل عباس المستشفى االحد الماضي، وھ�و 
يعاني ارتفاعا في درجات الحرارة وألما في 

واعلن االطباء انه دخل المست�ش�ف�ى .  الصدر

ف�ي االذن "  عملية صغيرة " لالطمئنان الى 
  .أجراھا االسبوع الماضي

في شباط الماضي، أجرى فحوصا طبية ف�ي 
 .الواليات المتحدة كانت نتائجھا جيدة
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قالت منظمة ھيومن راي�ت�س ووت�ش غ�ي�ر 
الجيش المصري تمادى ف�ي " الحكومية إن 

أعمال ھدم المنازل والبنايات التج�اري�ة ف�ي 
سيناء ضمن حملته ال�ع�س�ك�ري�ة ض�د  شمال
 ".تنظيم الدولة االسالمية"تنظيم 

واكدت في تقرير نشر على موقعھا الرسمي 
أع��م��ال ال��ھ��دم ال��ج��دي��دة ط��ال��ت م��ئ��ات " ان 

الھكتارات من األراضي ال�زراع�ي�ة وم�ا ال 
آالف بيت وبناية تجارية، فض�ال  ٣يقل عن 

بناية تم ھدمھا في كانون ال�ث�ان�ي،  ٦٠٠عن 
وھي الحم�ل�ة األك�ب�ر م�ن ن�وع�ھ�ا م�ن�ذ ب�دأ 

 ."٢٠١٤الجيش رسميا أعمال اإلخالء في 

وأوضحت انه تبين من خالل مجموع�ة م�ن 
الصور التقطھا القمر الصناعي ف�ي ال�ف�ت�رة 

أن " ن�ي�س�ان  ١٤ك�ان�ون ال�ث�ان�ي و ١٥بين 
 ٣,٦٠٠الجيش ھدم، خ�الل ت�ل�ك الش�ھ�ور، 

بناية وجّرف مئات الھكتارات من األراضي 
 ."الزراعية

واش��ارت ال��م��ن��ظ��م��ة ال��ى ان الس��ل��ط��ات 
ع�ن  ٢٠١٤المصرية كانت اعلنت في العام 

خط�ة إلخ�الء الس�ك�ان م�ن ش�ري�ط أم�ن�ي " 
كيلوم�ت�ر م�رب�ع، يش�م�ل  ٧٩عازل مساحته 

ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ال��ح��دود "  ك��ل م��دي��ن��ة رف��ح
 .غزة مع

اإلخ�الء م�ط�ل�وب إلن�ھ�اء " وقال الجيش إن 
تھريب المقاتلين واألسلحة عبر األنف�اق م�ن 

 .، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية"غزة
ي�رج�ح " وتابعت المنظمة بأن اعم�ال ال�ھ�دم 

 ."أن اغلبھا غير قانوني

الدولة للشؤون الخارجية بدولة اإلمارات أنور قرقاش أن وزير الخارجية  اعتبر وزير
 .األميركي مايك بومبيو يسلك الطريق الصحيح تجاه إيران

وقال قرقاش على حسابه الرسمي علي ت�وي�ت�ر ب�ع�د ع�دة س�اع�ات م�ن إل�ق�اء ب�وم�ب�ي�و 
توحد الجھود ھو الطريق الصحيح لتدرك ط�ھ�ران ع�ب�ث�ي�ة " تصريحات بشأن إيران إن 

 ."تغولھا وتمددھا
وطالب بومبيو إيران بإجراء تغييرات واسعة في سياستھا الخارج�ي�ة ب�الش�رق األوس�ط 
وإال فستواجه عقوبات اقتصادية في إطار تشديد إدارة الرئيس االميركي دونالد ت�رام�ب 

 .موقفھا تجاه طھران بعد انسحاب واشنطن من االتفاق النووي
 .وتتھم اإلمارات والسعودية والبحرين إيران بدعم جماعات مسلحة في أنحاء المنطقة في محاولة للھيمنة

 ."استراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة اإليرانية"وقال قرقاش 
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بلجي�ك�ي "  جھادي" صدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما باإلعدام شنقا بحق 

 ف�رنس�ا وب�ل�ج�ي�ك�ا ب�ت�ھ�م�ة االن�ت�م�اء إل�ى ت�ن�ظ�ي�م كان ي�دع�و ف�ي ف�ي�دي�وات إل�ى ض�رب
 ."اإلسالمية_الدولة"

، ب�ك�ن�ي�ة ٢٠١٤، إلى صفوف التنظي�م ع�ام ١٩٨٨وانضم طارق جدعون، وھو من مواليد 
أي�ار ال�ج�اري ع�ل�ى ب�راءت�ه،  ١٠وأصر خالل افتتاح محاكمته في ".  أبو حمزة البلجيكي" 

 ."أخطأ الطريق"قائال إنه 
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في أعلى تلة حطام على ض�ف�ة ن�ھ�ر دج�ل�ة 
بوسط المدينة القديمة في غرب ال�م�وص�ل، 
ينھمك عناصر الجيش والش�رط�ة وال�دف�ا� 
ال��م��دن��ي ب��ب��زات��ھ��م ال��م��رق��ط��ة ف��ي ح��رك��ة 
متواصلة سعيا إلى إخراج ال�ج�ث�� ال�ت�ي ال 
ت��زال ت��ح��ت األن��ق��ا� وت��زي��د ال��ح��رارة 

 .المرتفعة من تحللھا
وبكمامات ت�غ�ط�ي أن�وف�ھ�م ج�راء ال�رائ�ح�ة 
القوية، يعمل رجال الدفاع المدني وال�ج�ي�ش 
والشرطة بدون توقف على انتشال ال�ج�ث�ث، 
رغم خطر األلغام والعبوات غير ال�م�ف�ك�ك�ة 
ً ج�راء  في المدينة القديمة التي دمرت تم�ام�ا

 ."داعش"المعارك لطرد تنظيم 
يقول ضابط جھد االنقاذ في الشطر ال�غ�رب�ي 

من الموصل المقدم رب�ي�ع إب�راھ�ي�م ل�وك�ال�ة 
ج�ث�ة خ�الل  ٧٦٣تم رفع "فرانس برس إنه 

ثالثة أيام، والعمل مستم�ر ل�ح�ي�ن رف�ع ك�ل 
 ."الجثث من المنطقة

ويوضح أن جثث المدنيين تسلم إل�ى ذوي�ھ�م 
بعد إجراء الفحوصات الالزم�ة ل�ل�ت�أك�د م�ن 
الھويات، فيما تدفن جثث مقاتلي التنظيم ف�ي 
مقبرة خاصة بمنطقة السحاجي عند أط�راف 

 .غرب الموصل
لكن الفرق العاملة تواجه صع�وب�ات ي�وم�ي�ة 

 .خالل عمليات انتشال الجثث
يقول مدير الدفاع المدني في محافظة نين�وى 

صعوبة العمل في المن�ط�ق�ة " حسام خليل إن 
القديمة تكمن بصعوبة إدخال اآلليات الثقل�ي�ة 

لضيق األزقة والطرقات، ما يضط�رن�ا إل�ى 
 ."استخدام المعدات البسيطة

وھ�و م�ن س�ك�ان )  ع�ام�ا ٣٣( أما أبو عادل 
حي الميدان المجاور، ف�ق�د ط�ال�ب ال�ج�ھ�ات 

بسرعة رفع الجث�ث، وت�ع�وي�ض " الحكومية 
أھالي المنطقة م�ع ت�وف�ي�ر ال�خ�دم�ات ح�ت�ى 
يتمكنوا من الع�ودة وإع�ادة إع�م�ار ب�ي�وت�ھ�م 

 ."ومحالھم المدمرة
فمن�ذ اس�ت�ع�ادة ال�ق�وات .  لكن المھمة ضخمة

األمنية ل�ل�م�وص�ل ف�ي ال�ع�اش�ر م�ن ت�م�وز 
 ٦٠٠جثة، ب�ي�ن�ھ�ا  ٢٨٣٨تم رفع " الماضي 

، ب�ح�س�ب م�ا ي�ؤك�د " تعود لعناص�ر داع�ش
م��ح��اف��ظ ن��ي��ن��وى ن��وف��ل س��ل��ط��ان ال��ع��اك��وب 

 .لفرانس برس
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قال الناطق الرسمي باسم تحال�� دع�م 
الشرعية في اليمن، العق�ي�د ط�ار رك�ن 
ت��رك��ي ال��م��ال��ك��ي، إن س��ف��ي��ن��ة ت��رك��ي��ة 
تع�رض�ت ل�ھ�ج�وم ص�اروخ�ي م�ؤخ�را 
قبالة ميناء الحديدة، محمال م�ي�ل�ي�ش�ات 

 . الحوثي مسؤولية الھجوم
وأوضح المالكي في مؤتم�ر ص�ح�اف�ي، 
أن السفينة التركية كانت تقل حمولة من 

 .القمح تعرضت لھجوم صاروخي انطلق من الحديدة
أضاف أن ميليشيات الحوثي تحتجز مساعدات إغاثة موجھة لليمنيين خ�الل ش�ھ�ر رمض�ان، 

 . كما أنھا تواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية في جبھات القتال
وأعلن المتحدث باسم التحالف عن افتتاح مركز للمساعدات تابع لم�رك�ز ال�م�ل�ك س�ل�م�ان ف�ي 
جزيرة سقطرى، كما أكد أنه تم تأمين عدد من القرى في محافظة صعدة ورفع العل�م ال�ي�م�ن�ي 

 . عليھا، على أن يتم تحرير ورفع العلم اليمني في كافة المحافظات
وأشار المالكي في معرض حديثه إلى أن الوضع آمن على الحدود الس�ع�ودي�ة ال�ي�م�ن�ي�ة، وأن 

 .الروح المعنوية لمقاتلي الميليشيات انھارت
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دعا رج�ل ال�دي�ن الش�ي�ع�ي الش�ع�ب�ي 
مقتدى الصدر، ال��ي ح�ل االئ�ت�ال� 
ال���ي ي��دع��م��ه أوال ب��االن��ت��خ��اب��ات 
التشريع�ي�ة ال�ع�راق�ي�ة، إل�ى تش�ك�ي�ل 

خالل ل�ق�اءات�ه م�ع "  أبوية" حكومة 
قادة القوى السياسية ال�رئ�ي�س�ة ف�ي 
ال��ب��رل��م��ان ال��م��ق��ب��ل، وب��ع��ض��ھ��ا م��ن 
اس��ت��ب��ع��ده م��ن ال��ت��ح��ال��� ف��ي وق��ت 

  .سابق
وب��ع��د إع��الن ال��ن��ت��ائ��ج ال��رس��م��ي��ة 

لالنتخابات، ينتظر العراق اآلن معرفة االئتالف الذي سيحكم ال�ب�الد ال�ت�ي ي�ن�خ�رھ�ا ال�ف�س�اد 
 .وأنھكتھا المعارك ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، للسنوات األربع المقبلة

نائبا، ل�ت�ت�م�ك�ن م�ن تس�م�ي�ة  ١٦٦ويجب أن ال يقل عدد الكتلة البرلمانية المزمع تشكيلھا عن 
 .رئيس الحكومة المقبل

وشّكل العراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بط�ري�ق�ة م�ع�قّ�دة ت�ف�رض ق�ي�ام ت�ح�ال�ف�ات 
 .برلمانية، لمنع عودة الديكتاتورية والتفّرد بالحكم

وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، 
وليس من المستبعد أن تخسر الكتلة األولى الفائزة في االنتخابات ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة ق�درت�ھ�ا ع�ل�ى 

 .تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية
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اق��و� " ب��ف��ر�  ط��ھ��ران واش��ن��ط��ن ھ��ددت
، اذا لم تلتزم شروط�ھ�ا " عقوبات في التاريخ

م�وس�ع، "  اتفاق جدي�د" القاسية للتوصل الى 
ب��ع��د االنس��ح��ا� االم��ي��رك��ي ال��م��ث��ي��ر ل��ل��ج��دل 

 .االتفاق النووي االيراني من
خ�الل  م�اي�ك ب�وم�ب�ي�و، وقال وزير الخارج�ي�ة

ل�ل�والي�ات "  االسترات�ي�ج�ي�ة ال�ج�دي�دة" عرضه 
: اي�ار ال�ج�اري ٨المتحدة بعد القرار المثير للدھشة الذي أعلنه الرئيس دونالد ترام�ب ف�ي 

 ."لن تكون لدى ايران مطلقا اليد الطولى للسيطرة على الشرق االوسط"
ال�والي�ات ( بين الق�وى ال�ع�ظ�م�ى  ٢٠١٥واثار االنسحاب االميركي من االتفاق المبرم عام 

وطھران، لمنع�ھ�ا م�ن ح�ي�ازة )  المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والمانيا
القنبلة الذرية، غضب االوروبيين الذين حاولوا من دون ج�دوى ال�ت�ف�اوض م�ع واش�ن�ط�ن 

ھ�ذا االت�ف�اق ل�ل�ت�ص�دي لس�ل�وك اي�ران�ي ي�ع�ت�ب�ر "  تش�دد" للتوصل الى حلول من شأنھا ان 
 .المنطقة" مزعزعا الستقرار"

وحلفاء الواليات المتحدة اكثر انزعاج�اً، الن ق�رارھ�ا ي�ف�رض اع�ادة ال�ع�م�ل ب�ال�ع�ق�وب�ات 
االميركية في شكل كامل، االمر الذي يدينه االوروبيون، الن�ه س�ي�ت�ع�ي�ن ع�ل�ى ش�رك�ات�ھ�م 
 .العاملة في ايران التخلي عن استثماراتھا ھناك اذا اردات الوصول الى السوق االميركية

وانتظر االتحاد االوروبي، خصوصا باريس ولندن وبرلي�ن، خ�ط�اب ب�وم�ب�ي�و ال�ذي وع�د 
لكن وزير الخارجية االميركي، المعروف بخطابه ال�م�ت�ش�دد، .  بتقديم رؤيته للمرحلة المقبلة

  .حلفاء الواليات المتحدة الستراتيجيته" دعم"وطالب بـ. لم يمد لھم يد العون
ومع ادراكه الصعوبات التي تواجھھا الشركات االوروبية، فقد حذر بشدة الش�رك�ات ال�ت�ي 
ستستمر في القيام بأعمال تجارية في إيران في ق�ط�اع�ات م�ح�ظ�ورة ب�م�وج�ب ال�ع�ق�وب�ات 

 ."ستتحمل المسؤولية"االميركية، من انھا 
واعلن ال�م�دي�ر الس�اب�ق .  ، كما يفعل ترامب دائما٢٠١٥وفي كلمته، انتقد التھاون في اتفاق 

ضغوطا مالية غير مسبوقة على الن�ظ�ام " لوكالة االستخبارات المركزية أن بالده ستمارس 
  ."مجرد بداية فقط"، مؤكدا ان ذلك "اقوى العقوبات في التاريخ"، مع "االيراني

 ."بمالحقة عمالء ايران، ورديفھم حزب هللا حول العالم لسحقھم"كذلك، وعد 
 ."اتفاقية جديدة"شرطا قاسيا للتوصل الى  ١٢وحدد قائمة تضم 

ال�ت�ي ال ت�ن�وي  ٢٠١٥وفي الشق النووي، تتجاوز مطالب الواليات المتحدة ات�ف�اق�ي�ة ع�ام 
يجب أن توقف ايران كل تخصيب ل�الوران�ي�وم وت�غ�ل�ق ".  إعادة التفاوض بشأنھا" واشنطن 

مفاعل الماء الخفيف الخاص بھا وتمنح المفتشين الدوليين حق الوصول غير المشروط إلى 
  .جميع المواقع في البالد

وقال انه يتوجب على طھران ايضا وضع حد للصواري�خ ال�ب�الس�ت�ي�ة واط�الق او ت�ط�وي�ر 
 .صواريخ ذات قدرات نووية

واخيرا، شدد على ضرورة ان تنسحب الجمھورية اإلسالمي�ة م�ن س�وري�ا، وت�ت�وق�ف ع�ن 
" حزب هللا" (" اإلرھابية"، وتمتنع عن دعم الجماعات )اليمن(التدخل في نزاعات المنطقة 

، وال�ت�دخ�ل ف�ي ش�ؤون ") ال�ق�اع�دة" اف�غ�انس�ت�ان و"  ط�ال�ب�ان" وحركة " الجھاد االسالمي"و
جيرانھا، كما ھي الحال في العراق او ل�ب�ن�ان ، او ان ت�ھ�دد اآلخ�ري�ن م�ث�ل إس�رائ�ي�ل او 

  ."اساسية"، لكنھا مطالب "قد تبدو غير واقعية" ١٢وقال ان الشروط الـ. السعودية
، في اشارة الى رغ�ب�ة " في نھاية االمر، سيتعين على الشعب االيراني اختيار قادته: " وختم

  .سائدة لدى البعض في االدارة االميركية في تغيير النظام

<fl‚u<çéfÚçeMN<á]†èý<^ğ†<

ف���ي  ال���ق���ط���ا� ال���ع���ام ان����م م���و����ف���و
ع��م��ال س��ك��ك ال��ح��دي��د،  إ���را� إل��ى ف��رنس��ا

ل��الح��ت��ج��ا� ع��ل��ى إص��الح��ات م��ق��ت��رح��ة 
الذي اعتبروا أن�ه  إيمانويل ماكرون للرئيس

ع�ل�ى ال�خ�دم�ات ال�م�دن�ي�ة "  ھ�ج�وم�ا" يشن 
 .وأمنھم االقتصادي

واليوم ھو الثالث من االضطرابات ال�واس�ع�ة 
في حركة النقل وتظ�اھ�رات ن�ف�ذھ�ا م�وظ�ف�و 
القطاع ال�ع�ام م�ن�ذ ان�ت�خ�اب م�اك�رون ال�ع�ام 
ال��م��اض��ي، وال��ذي ت��ع��ھ��د خ��ف��ض االن��ف��اق 
ال��ح��ك��وم��ي وت��ق��ل��ي��ص ال��وظ��ائ��ف واج��راء 

 .اصالحات في قطاعات واسعة

وأيدت جميع نقابات الموظفي�ن ال�ح�ك�وم�ي�ي�ن 
اضراب، في مشھد تكاتف نادر من نوعه ل�م 

 .اعوام ١٠يحصل منذ نحو 
وأث��ر اإلض��راب ع��ل��ى ال��م��دارس ودور 
الحضانة ورحالت الطيران وبع�ض م�راف�ق 
الكھرباء، بينما وقعت اضطرابات في حركة 
النقل، بحيث شارك ب�ع�ض ال�م�وظ�ف�ي�ن ق�ب�ل 
الجولة المقبلة من اإلضرابات التي ت�ب�دأ ف�ي 
وقت مت�أخ�ر ال�ي�وم، وتس�ت�م�ر ل�ي�وم�ي�ن ف�ي 

 .الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية
االت�ح�اد " وقالت ب�رن�ان�دي�ت غ�روازون م�ن 

بفض�ل ال�ق�ط�اع ال�ع�ام، ": " النقابي الوحدوي
 ".ستكون جميع النقابات متحدة

 ."ھذا يظھر اھمية التحرك: "واضافت 
وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق اص�الح�ات 
في القطاع العام اعتبارا من السن�ة ال�م�ق�ب�ل�ة، 
يمكن أن تؤدي إلى اس�ت�خ�دام اك�ب�ر ل�ل�ع�م�ال 
المتعاقدين في بعض ال�خ�دم�ات ال�ح�ك�وم�ي�ة، 

م�ل�ي�ون  ٥,٦ألف وظيفة م�ن  ١٢٠واقتطاع 
  .٢٠٢٢بحلول 

وجمدت الحكومة الرواتب، في وقت يس�ت�ع�د 

وزير الدولة للخدمة العامة أوليفيي�ه دوس�وب 
 .الجراءات من اجل خفض النفقات

ويخشى العديد من الموظفين الحكوم�ي�ي�ن ان 
تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعھم ال�خ�اص 
ومزايا ضمان توظيفھم م�دى ال�ح�ي�اة، وھ�ي 
تدابير تم إبالغ الموظفين الجدد ف�ي الش�رك�ة 

 .الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بھا
وتسبب إضراب نفذه عن�اص�ر ف�ي الش�رط�ة 
من أجل مزايا تقاعدھم، ب�اض�ط�راب ح�رك�ة 
 .السير في الطريق الدائري المحيط بباريس

ل��ك��ن االحص��اءات تش��ي��ر إل��ى أن ال��ح��راك 
 ٤٩يح�اول حش�د دع�م واس�ع، ب�ح�ي�ث أف�اد 

ب��ال��م��ئ��ة ب��أن��ھ��م ال ي��دع��م��ون ال��م��وظ��ف��ي��ن 
المضربين، وذلك في استطالع أجراه م�ع�ھ�د 

" ل�و ف�ي�غ�ارو" ونشرته صح�ي�ف�ة "  فيافويس" 
بالمئة عن دعمھ�م  ٤٠الفرنسية، بينما أعرب 

 .للتحرك
وتتزامن نتائج االستطالع مع تلك المرت�ب�ط�ة 
باإلصالح في قطاع سكك الحديد ال�ذي أث�ار 
أطول سلسلة إضراب�ات ع�ل�ى اإلط�الق ف�ي 

 .الشبكة

ان  دون�ال�د ت�رام�ب قال ال�رئ�ي�س االم�ي�رك�ي
الزعيم الكوري الش�م�ال�ي ك�ي�م ج�ون�� اون 

ف��ي ن��ي��ت��ه ال��ت��خ��ل��ي ع��ن الس��ال� "  ج��دي" 
ل�ك�ن�ه ل�م يس�ت�ب�ع�د ارج�اء ال�ق�م�ة .  الن�ووي

 ١٢التاريخية التي ستجمعھما الى م�ا ب�ع�د 
 .حزيران

وص��رح ف��ي حض��ور ن��ظ��ي��ره ال��ك��وري 
: ج�اي ال�ذي ي�زور واش�ن�ط�ن مون الجنوبي

". اعتقد انه جدي جدا. جدي) كيم(اعتقد ان "
فقد تحصل في وق�ت )  حزيران ١٢في ( اذا لم تنعقد القمة : " واضاف
 ."الحق

لك�ن�ه أوض�ح .  وتابع ان البيت األبيض يواصل التجھيز للقمة مع كيم
أنه مستعد أيضا إلل�غ�ائ�ھ�ا أو إرج�ائ�ھ�ا إذا ل�م ي�ت�م ال�وف�اء ب�ب�ع�ض 

واشار الى احتمال عقد قمة جدي�دة    . الشروط
  .بين الكوريتين

وقد وصل الرئيس الك�وري ال�ج�ن�وب�ي م�ون 
ال�ال�ب�ي�ت األب�ي�ض، الج�راء م�ح�ادث�ات م�ع 

ال�ك�وري�ة   -ترامب تتناول ال�ق�م�ة االم�ي�رك�ي�ة
. ال�م�ق�ب�ل   حزي�ران ١٢الشمالية المرتقبة في 

لكن اجواء من ال�غ�م�وض ت�ل�ف ھ�ذه ال�ق�م�ة 
التاريخية في سنغافورة، بعدما ھددت ب�ي�ون�غ 
يانغ اخيرا ب�ال�غ�ائ�ھ�ا اذا ح�اول�ت واش�ن�ط�ن 

 .اجبارھا على التخلي من جانب واحد عن ترسانتھا النووية
ل�ك�ن .  ال�غ�ام�ض ك�ي�م"  القائ�د االع�ل�ى" وكان ترامب وافق على لقاء 

شكوكا جديدة تھيمن على احتماالت انعقاد ھ�ذه ال�ق�م�ة، االول�ى م�ن 
  .وقد عبّر الطرفان عن تحفظھما. نوعھا على االطالق

يجري الرئيس االيطال�ي س�ي�رج�و م�ات�اري�ال 
مش��اورات ���داة اق��ت��را� زع��ي��م��ي ال��ح��ز� 
المناھض لل�م��س�س�ات وال�ح�ز� ال�ي�م�ي�ن�ي 
المتطرف اس�م ال�م�ح�ام�ي ��ي�ر ال�م�ع�روف 
جوزيبي كونتي لمنصب رئيس الوزراء ف�ي 

 .حكومة ائتالف شعبوية جديدة
ويستقب�ل م�ات�اري�ال رئ�ي�س م�ج�ل�س ال�ن�واب 
روبرت�و ف�ي�ك�و، ورئ�ي�س�ة م�ج�ل�س الش�ي�و� 
اليزابيتا البرتي كاسي�الت�ي، ب�ع�د ط�رح اس�م 

عليه خالل مح�ادث�ات ف�ي )  عاما ٥٤( كونتي 
خ�م�س " مكتب ال�رئ�اس�ة م�ع زع�ي�م ح�رك�ة 

ل��وي��ج��ي دي م��اي��و، وزع��ي��م ح��زب "  ن��ج��وم
 .القومي ماتيو سالفيني" الرابطة"

وكتب دي مايو على المدونة الرسمية لحركة 
اق��ت�رح��ن��ا اس��م ج�وزي��ب��ي ": " خ�م��س ن�ج��وم" 

مس��اء "  ك��ون��ت��ي ع��ل��ى رئ��ي��س ال��ج��م��ھ��وري��ة
أع��ت��ز ب��ه، الن��ه ي��م��ث��ل : " واض��اف.  االث��ن��ي��ن

 ."باختصار حركة خمس نجوم
وأك��د س��ال��ف��ي��ن��ي الح��ق��ا أن ك��ون��ت��ي خ��ي��ار 

لرئاسة الحكومة، وذل�ك ف�ي ب�ث "  الرابطة" 
ألك�ث�ر م�ن "  ال�ف�ايس�ب�وك" فيديو مباشر على 
ك�ون�ت�ي خ�ب�ي�ر ف�ي : " وق�ال.  مليون�ي م�ت�اب�ع

تبسيط االجراءات البيروقراطية وت�ق�ل�ي�ص�ھ�ا 
وھو م�ا ت�ط�ل�ب�ه م�ن�ا .  وتنظيم ماكينة االدارة

  ."شركات كثيرة
وال يعرف الكثير عن كونتي باستثناء خبرت�ه 
الكبيرة في القانون وفي المج�ال االك�ادي�م�ي، 

ك��ذل��ك، ھ��و .  وب��ع��ده ع��ن ع��ال��م الس��ي��اس��ي��ة
 .المحامي الشخصي لدي مايو

وظ��ھ��وره االول ح��ت��ى اآلن ام��ام الش��ع��ب 

خ�م�س " االيطالي كان خ�الل ت�ق�دي�م ح�رك�ة 
. قبل االنتخ�اب�ات ف�ري�ق�ھ�ا ال�ح�ك�وم�ي"  نجوم

وتحدث حينھا مطوال عن اصالحات ج�ذري�ة 
 ٤٠٠للنظام ال�ق�ض�ائ�ي، وال�غ�اء اك�ث�ر م�ن 

 .قانون
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ال��ي��م��ي��ن، ف��ي ح���ور  ج��ي��ن��ا ھ��اس��ب��ل ادت

وأص�ب�ح��  الرئيس االميركيدونال�د ت�رام�ب،
، أول ام��رأة ت��ت��رأ� ٦١ف��ي ع��ام��ھ��ا ال���

التي ان��م��  االستخبارات المركزية_ وكالة
 .عاما ٣٠الى صفوفھا منذ اكثر من 

" ان�ھ�ا تش�ع�ر ب�ف�خ�ر ك�ب�ي�ر" وقالت ھاس�ب�ل 
لكونھا اول امرأة ي�خ�ت�ارھ�ا ال�رئ�ي�س الدارة 

نس�اء "  ش�ج�اع�ة" ، مش�ي�دة بـ�" سي آي ايه" الـ
ف�ت�ح�ن " و"  الص�ور ال�ن�م�ط�ي�ة" قبلھا حارب�ن 

أنا ھ�ن�ا ب�ف�ض�ل ھ�ؤالء : " وتابعت".  االبواب
البطالت اللواتي لم يبحثن عن المجد ابداً، بل 

ل�ق�د ف�ع�ل�ن�ا : " وت�دارك�ت".  كن مصدر ال�ھ�ام

 ٦، مخاطبة فتاتين من الحضور تبلغان " ذلك
  .اعوام ارسلتا اليھا كلمة تشجيع ٧و 

وخالل ك�ل�م�ت�ه ف�ي اح�ت�ف�ال اق�ي�م ف�ي م�ق�ر 
المتعلقة "  الخطوة" الوكالة، اشار ترامب الى 

 ."سي آي ايه"بوصول امرأة الى رئاسة الـ
وھاسبل ثبتھا مج�ل�س الش�ي�و� رغ�م دورھ�ا 
المثير للجدل في برامج التعذيب بعد ھجم�ات 

وت�خ�ل�ف م�اي�ك ب�وم�ب�ي�و .  ٢٠٠١ايل�ول  ١١
 .وزير الخارجية

وكان ت�رش�ي�ح�ھ�ا اث�ار ج�دال، الن�ھ�ا ادارت 
سجنا سريا تابع�ا  ٢٠٠٢خالل اشھر من عام 

للوكالة في تايالند، حيث ت�ع�رض م�ع�ت�ق�ل�ون 

" ال�ق�اع�دة" يشتبه في انت�م�ائ�ھ�م ال�ى ت�ن�ظ�ي�م 
لاليھام بالغرق، وھو أسلوب غ�ي�ر ق�ان�ون�ي، 

لكن الرئ�ي�س ج�ور� .  وفقا للقانون العسكري
 .ايلول ١١بوش سمح به بعد ھجمات 
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اعتبر الرئيس اإليراني، حسن روح�ان�ي، أن 
الواليات المتحدة ال يمكنھا أن تقرر إليران ما 
يتعين عليھا فعله، وذلك بعد أن ط�ال�ب وزي�ر 
الخارجية األميركي، مايك ب�وم�ب�ي�و، ب��ج�راء 
تغي�ي�رات ش�ام�ل�ة ف�ي الس�ي�اس�ة ال�خ�ارج�ي�ة 

 .والنووية إليران
نقلت وكالة ال�ع�م�ال اإلي�ران�ي�ة ل��ن�ب�اء ش�ب�ه 

من أنتم لتقرروا إليران والعالم ما يفعلونه؟ عالم اليوم ال يقب�ل : " الرسمية عن روحاني قوله
سنم�ض�ي ..  انتھى ذلك العصر..  أن تقرر أميركا ما يجب على العالم فعله ألن الدول مستقلة

 ."في طريقنا بدعم أمتنا
إذا لم تلتزم بشروطھا القاسية "  أقوى عقوبات في التاريخ" وھددت واشنطن طھران بفرض 

موسع بعد االنسحاب األميركي المثير للجدل من االتفاق النووي "  اتفاق جديد" للتوصل إلى 
 .اإليراني

ل�ل�والي�ات "  االس�ت�رات�ي�ج�ي�ة ال�ج�دي�دة" وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، خالل ع�رض�ه 
م�اي�و / المتحدة بعد القرار المثير للدھشة الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب في الثامن من أيار

 ."لن يكون ل�دى إي�ران م�ط�ل�ق�ا ال�ي�د ال�ط�ول�ى ل�ل�س�ي�ط�رة ع�ل�ى الش�رق األوس�ط" الحالي 
الشعب اإليراني سمع تص�ري�ح�ات ك�ھ�ذه م�ئ�ات ال�م�رات وھ�و ال " ورد روحاني قائالً إن 

 ."يعيرھا اھتماما
ع�ن ..  العالم ال يقبل منطق أن يقرر رئي�س س�اب�ق ل�ج�ھ�از م�خ�اب�رات" أضاف روحاني أن 

ً ل���لـ���" اآلخ���ري���ن  ."إي���ه.  أي.  س���ي" ، ف���ي إش���ارة إل���ى ب���وم���ب���ي���و ال���ذي ك���ان رئ���ي���س���ا
واستھزأ إسماعيل كوثري نائب قائد قاعدة ثار هللا في طھران بالتھديدات االميركية بتش�دي�د 

 .العقوبات على بالده
وزي�ر "  ل�ك�م�ة ق�وي�ة إل�ى ف�م" وقال كوثري إن شعب الجمھورية اإلسالمية سيرد بت�وج�ي�ه 

 .الخارجية االميركي مايك بومبيو
من أنت وأميركا حتى تطلبوا منا تقليص نطاق الصواري�خ ال�ب�ال�ي�س�ت�ي�ة؟ " وأضاف كوثري 

التاريخ يكشف أن أميركا ھي أكبر مجرم فيما يتعلق بالصواريخ بعد ھ�ج�م�ات ھ�ي�روش�ي�م�ا 
 ."وناغاساكي

 ."شعب إيران العظيم يدعمه. سليماني ليس وحده"وقال 
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ك��وري��ا  ت��وج��ه ص��ح��اف��ي��ون أج��ان��ب إل��ى
لتغطية ت�ف�ك�ي�ك�ھ�ام�وق�ع ال�ت�ج�ار�  الشمالية
كما وعدت، في خطوة تعت�ب�ر ب�ادرة  النووية

م�ع ال�والي�ات  حسن نية قبل قمة مرتقبة مع
 . المتحدة

وتوج�ه عش�رات الص�ح�اف�ي�ي�ن م�ن الص�ي�ن 
وال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة وروس��ي��ا ف��ي ط��ائ��رة 

س�ي " مستأجرة اقلعت من بكين، وفقا لشبك�ة 
التلفزيونية الص�ي�ن�ي�ة ال�رس�م�ي�ة "  جي تي ان

. التي ارسلت صحافيين لتغطية الحدث أيض�ا
واظھرت المشاھد الصحافيين وھم يست�ق�ل�ون 

 .طائرة صغيرة، عليھا علم كوريا الشمالية
-بونغي�ي" وسيغطي الصحافيون تدمير موقع 

للتجارب النووية داخل جبل في ش�م�ال "  ري
شرق البالد، في عملية ي�ت�وق�ع أن ت�ت�م ب�ي�ن 

ول�م ت�ت�م دع�وة وك�ال�ة .  االربع�اء وال�ج�م�ع�ة
وغيرھا من وس�ائ�ل االع�الم "  فرانس برس"

  .الكبيرة لتغطية الحدث
بداية الشھر الجاري، أعلنت بيونغ يانغ أن�ھ�ا 

ع�ب�ر "  في شكل كام�ل" تخطط لتدمير الموقع 
تفجير األنفاق المؤدية إليه، في خطوة رحبت 

 .بھا واشنطن وسيول
ويأتي القرار الكوري الش�م�ال�ي ب�ع�د إع�الن 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون اك�ت�م�ال 
القدرات ال�ن�ووي�ة ل�ب�الده، مش�ي�را إل�ى ع�دم 

 .حاجتھا الى موقع االختبارات

^éÞ^¹_<VÜé×ŠjÖ<^⁄f×<fl‚Ãè<ð^Âfl÷]<
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كارل�ي�س  اإلسباني قال االدعاء األلماني إنه يعد طلبا لتسليم الزعيم السابق إلقليم كاتالونيا
 .الى السلطات اإلسبانية، في تھم تتعلق بدوره في حملة استقالل اإلقليم بوتشيمون

. ھولشتاين األلمانية ق�رارا ب�ع�د بش�أن تس�ل�ي�م�ه-ولم تتخذ المحكمة العليا في والية شليسفيغ
 .لكنھا قالت اليوم إنھا ال ترى ما يدعو الى حبسه خالل ھذه اإلجراءات

. ، ثم أعلن االس�ت�ق�ال٢٠١٧تشرين األول  ١ونظم إقليم كاتالونيا استفتاء على االنفصال في 
لكن مدريد أوقفت أي محاوالت لالستقالل في المحاكم، مستشھدة بالدستور اإلسب�ان�ي ال�ذي 

 .ينص على أن البالد غير قابلة للتجزئة
وترك بوتشيمون إسبانيا ب�ع�د إق�ال�ت�ه، .  وأقالت إسبانيا حكومة اإلقليم عقب إعالن االنفصال

وقد ألقت السلطات األلمانية القبض عليه ف�ي آذار ال�م�اض�ي، ب�ن�اء ع�ل�ى .  ولجأ إلى بلجيكا
 .مذكرة احتجاز إسبانية خالل دخوله البالد
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شھر رمضان من بين أك�ث�ر أش�ھ�ر 
السنة استھالك�اً ل��ط�ع�م�ة ال�ل�ذي�ذة 
وخصوصاً الل�ح�وم ألن�ھ�ا م�ن أھ�م مص�ادر 
البروت�ي�ن ال�ت�ي ت�زّود ال�ج�س�م ب�ال�م�غ�ذي�ات 
الضرورية التي يحتاجھا بعد ساعات طويل�ة 

إاّل أنه وعلى الرغم م�ن أھ�م�ي�ة .  من الصيام
اللحوم، ھ�ن�اك قس�م ك�ب�ي�ر م�ن األش�خ�ا� 
اللذين يتّبعون نظاماً غذائياً نباتياً خاٍل تمام�اً 

ف�م�ا ھ�ي أب�رز . مصادر المنتجات الحيوان�ات
النصائح الغذائية التي تعّزز صحت�ھ�م ب�ع�ي�داً 

 عن أّي نقٍص بالمغذيات الرئيسية؟
 تغذية النباتيين في رمضان 

بما ان ھناك نوعين من النباتيين، فإن نصائح 
ھناك ن�وع م�ن .  التغذية تختلف بعض الشيء

النباتيين، ال يت�ن�اول أب�داً مش�ت�ق�ات ال�ح�ل�ي�ب 
معتبراً أنھا من مصادر حيوانية فيما يتناولھ�ا 
القسم الثاني ويمتنع فقط ع�ن أن�واع ال�ل�ح�وم 

 .المتعددة
 اإلفطار

من المھم، على اإلفطار، ولرفع نسبة السكر -
في الدم والتخلّص من الصداع المحتمل الذي 
تس��ب��ب ب��ه ن��ق��ص��ه خ��الل س��اع��ات الص��ي��ام 

ال��ط��وي��ل��ة، أن ي��ت��ن��اول 
ال��ن��ب��ات��ي��ون ح��ب��ت��ي��ن م��ن 
ال��ت��م��ر أو ح��ت��ى ب��ع��ض 

ف�ي�م�ا .  العصائر وال�م�ي�اه
يمكن للنوع الثان�ي ال�ذي 
ال مانع لدي�ه م�ن ت�ن�اول 
مش��ت��ق��ات ال��ح��ل��ي��ب أن 
يشرب كوباً من اللبن مع 
ح��ب��ت��ي��ن م��ن ال��ت��م��ر م��ا 
يعزز من طاقتھم البدني�ة 

 .والفكرية
أّما وبعد تحضير األمعاء، يُ�ن�ص�ح ب�ت�ن�اول  -

شوربة الخضار الغنية والمن�ّوع�ة ب�اإلض�اف�ة 
إلى أنواع الس�ل�ط�ات ال�غ�ن�ي�ة ب�ال�خ�ض�روات 
اللذيذة مع صلصة الحامض وزيت ال�زي�ت�ون 
ذلك ألنھا غير ثقيلة على األمعاء وھي غن�ي�ة 
باأللياف م�ا ي�ن�ّش�ط ح�رك�ة األم�ع�اء وي�م�ن�ع 
اإلفراط في تناول األطعمة الغنية بالسكريات 

 .والسعرات الحرارية الفارغة
ثّم وك�أط�ب�اق أس�اس�ي�ة، ي�ج�ب أن ي�خ�ت�ار  -

ال��ن��ب��ات��ي��ون ت��ل��ك ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ب��ق��ول��ي��ات م��ث��ل 
ف�ھ�ذه .  الفاصولياء والعدس والف�ول وغ�ي�رھ�ا

األنواع من األطعمة تعزز الش�ع�ور ب�الش�ب�ع 
لساعات طويلة وھي مصدر كبير لل�ب�روت�ي�ن 

 .األساسّي للجسم
 السحور

تعتبر وجبة السحور مھم�ة ج�داً ل�ل�ن�ب�ات�ي�ي�ن، 
فھي التي ستعمل على تزويد جسمھم بالطاق�ة 

ل�ذل�ك ع�ل�ى .  الالزمة طيلة س�اع�ات الص�ي�ام
ال��ن��ب��ات��ي��ي��ن ت��ن��اول ال��خ��ض��روات ال��خ��ض��راء 
كالخّس بسبب غناھا بال�زن�ك ب�اإلض�اف�ة إل�ى 
الفول السوداني النه ي�ع�زز الش�ب�ع لس�اع�ات 

 .طويلة ويمّد الجسم بالطاقة
 [Ùçfj×Ö<ğøéÖ<¾^Ïéj‰÷]<ì†nÒ<gf‰<^Ú<

ف���ي  م���ائ���دة اإلف���ط���ار ت���ت���م���ي���ز
ف����ي ال����ب����الد  رمض����ان ش����ھ����ر

اإلسالمية وتحظى باھت�م�ام وخص�وص�ي�ة 
سيما بع�د ص�ي�ام ن�ھ�ار ط�وي�ل، إذ ال ب�د 

ومشروبات م�ع�ي�ن�ة أص�ب�ح�ت  أطباق  من
مرتبطة بش�ھ�ر الص�وم، وھ�ي م�وج�ودة 

 :على أغلب الموائد الرمضانية
 :التمر

ً ب��ي��ن ال��م��وائ��د  ً مش��ت��رك��ا ي��ع��ت��ب��ر ق��اس��م��ا
الرمضانية في معظ�م ال�ب�الد اإلس�الم�ي�ة، 
حيث يفطر المسلمون على حب�ة أو ث�الث 

من التمر، ويشتھر توزيع التم�ور م�ع ال�م�اء 
ً ف�ي  في ال�م�س�اج�د وق�ت ال�م�غ�رب وأح�ي�ان�ا

 .الشوارع كنوع من المبادرات االجتماعية
 :الحريرة 

م�ن  المائدة الرمضانية في الم�غ�رب ال تكتمل
دون شوربة الحريرة الشھيرة، حيث تواظ�ب 
العائالت المغربية ع�ل�ى ت�ح�ض�ي�رھ�ا ط�وال 
شھر الصيام، وھي عادة متوراثة ج�ي�الً ع�ن 

وھ��ي ع��ب��ارة ع��ن حس��اء ي��دخ��ل ف��ي .  ج��ي��ل

ت��ك��وي��ن��ه ال��ب��ص��ل وال��ب��ن��دورة وال��ب��ق��دون��س 
وال��ك��زب��رة وال��ك��رف��س وال��ل��ح��م وال��ح��م��ص 

 .والعدس والشعيرية وبعض الدقيق
 :البرك

يطل�ق ع�ل�ي�ھ�ا اس�م ال�ب�رك أو الس�م�ب�وس�ك، 
وتشتھر في بالد المغرب كما في ب�الد الش�ام 
والخلي�ج، وھ�ي ع�ب�ارة ع�ن ع�ج�ي�ن رق�ي�ق 
محشو بأنواع مختلفة من الخضار أو ال�ل�ح�م 

 .أو الجبن

تشتھر الفتة ف�ي ب�الد الش�ام، وھ�ي   :الفتة
من ركائز مائدة اإلفطار بالنس�ب�ة ل�ل�ك�ث�ي�ر 
من العائالت، خاصة ف�ي س�وري�ة، وھ�ي 
عبارة ع�ن خ�ب�ز م�ح�ّم�ص يض�اف إل�ي�ه 
الحمص الحّب وھو ساخن، ثم ي�ت�ّم ص�ب 
ال��ل��ب��ن، ال��م��خ��ل��وط ب��ال��ث��وم، ف��وق ط��ب��ق 
ال��ح��م��ص، وت��وض��ع ال��م��ك��س��رات ف��وق��ه، 

 ."ويُرش الخليط بالقرفة
 :الفتوش

تتميز ھذه السلطة باستيعاب أكبر عدد م�ن 
أن�واع ال�خ�ض�روات، ال�ت�ي ت�ؤك�ل ن�ي�ئ�ة، 
باإلضافة إلى قطع الخبز المحّمص، ي�ت�وّس�ط 
طبق الفتّوش موائد اإلفطار الرمض�ان�ي�ة ف�ي 

ي�وم�اً  ٣٠بالد الشام عموماً، ويكاد ي�ح�ّض�ر 
  .في الشھر
 :المسفوف

وھو طبق من الكسكسي المطب�و� ال�ذي ي�ت�ّم 
خلطه وتزيينه بالسكر والتمر والرمان بشك�ل 
رئيسي، وتحرص العائالت ال�ت�ونس�ي�ة ع�ل�ى 

 .تناوله على السحور بشكل خاص
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  ت��خ��ف��� ك��ث��رة األل��ي��اف ف��ي
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي اح��ت��م��ال 
اإلص�اب�ة ب�اإلن�ف�ل�ون�زا وخ�ط�ر ال�وف�اة 
بس��ب��ب مض��اع��ف��ات��ھ��ا، وف��ق��اً ل��دراس��ة 

 .حديثة
بنجامين مارسليند، من ج�ام�ع�ة ل�وزان 
 السويسرية، قال في مقال نشرته مجلة

Immunity: " نعلم منذ زمن بع�ي�د أن
األلياف واألحماض الدھنية قصيرة السلسلة تمن�ع االل�ت�ھ�اب�ات ال�م�زم�ن�ة، وك�ذل�ك ال�رب�و 
والحساسية، وفي السن�وات األخ�ي�رة ب�دأ األط�ب�اء ب�ال�ت�ح�ق�ق م�ن ھ�ذه االك�ت�ش�اف�ات ف�ي 

وأردنا أن نعرف أي التغيرات في النظام الغذائي تكبح عمل النظام .  االختبارات السريرية
 ."المناعي وتساعد في تطور العدوى الفيروسية

وأثناء دراستھم لتأثير األلياف الغذائية في عمل النظام المناعي، اكتشف مارسليند وفري�ق�ه 
الرئيسية في النظام المناع�ي ع�ل�ى م�ك�اف�ح�ة  Т خاليا"  تدريب" عن طريق الصدفة كيفية 

 .فيروس اإلنفلونزا بنشاط أكبر
من الفئران المصابة باإلنفلونزا تمكنت م�ن ال�ب�ق�اء ع�ل�ى ق�ي�د %  ٤٠وقد بينت النتائج أن 

 .الحياة، في حين نفقت الفئران األخرى التي لم تضف األلياف إلى نظامھا الغذائي
وينوي العلماء اختبار ھذا األمر على متطوعين، وإذا كانت النتائج إيجابية فسوف يص�ب�ح 

 .باإلمكان استخدام األلياف وھذه األحماض بكثرة للوقاية في موسم وباء اإلنفلونزا

 

قال علماء إنھم بصدد تجريب عالج 
جديد وغريب عل�ى ب�ع�� م�ر��ى 
السرطان، بعد أن أثبت نج�اح�ه ف�ي ت�ج�ار� 
أجريت ع�ل�ى ال�ف���ران، ب�ح�س�ب م�ا أف�ادت 

 .البريطانية" ديلي ميلي"صحيفة 
وذكر العل�م�اء ف�ي ج�ام�ع�ة أوت�وا ال�ك�ن�دي�ة، 
السبت، أن العالج الجديد مزي�ج م�ن ح�ب�وب 

 .الفياغرا واللقاح المضاد لإلنفلونزا
وأشاروا إلى أن ال�ع�الج ن�ج�ح ف�ي ت�ق�ل�ي�ص 
انت�ش�ار أورام م�رض س�رط�ان ال�رئ�ة ل�دى 

 .بالمئة ٩٣الفئران بنسبة 
 ٢٤وكانت ھذه الدراسة ناجحة إل�ى ح�د أن 

مريضا بسرطان المعدة سيختبرون ال�وص�ف�ة 
الجديد لعالج، ومن المرجح أن ي�م�ھ�د ن�ج�اح 

 .ھذه التجربة الطريق إلقرار العالج
وتقوم فكرة ھذا العالج المزدوج على تنشي�ط 
النظ�ام ال�م�ن�اع�ي، ح�ت�ى ي�ك�ون ق�ادر ع�ل�ى 
مھاج�م�ة األورام ال�خ�ب�ي�ث�ة ال�ت�ي ت�ب�ق�ى ف�ي 
الجسم، بعد إجراء العمل�ي�ة ال�ج�راح�ي�ة ال�ت�ي 

 .تستأصل األورام السرطانية
ويقول العلماء إن مناعة الجسم ضعيفة ن�وع�ا 
ما بعد العملية الجراحية، فيما يع�م�ل ال�ع�الج 
الجديد على تنشيط الخاليا القاتلة الط�ب�ي�ع�ي�ة، 
وھ��ي إح��دى م��ك��ون��ات ال��ج��ھ��از ال��م��ن��اع��ي 

وع�ادة م�ا ت�ؤدي ال�خ�الي�ا ال�ق�ات�ل�ة  .لإلنسان
الطبيعية دورا رئيسيا ف�ي م�ح�ارب�ة ال�خ�الي�ا 
السرطانية، لكن الجراحة تؤدي إلى اإلخ�الل 

 .بوظيفة ھذه المضادات الطبيعية

إذا ك��ن��ت تش��ك��و م��ن ك��ث��رة 
االستيقاظ من النوم أثناء الليل 
للتبول، عليك في البداية مراقبة ك�م�ي�ة 
الملح التي تأكلھا ألن تأثيره كبير عل�ى 
طريقة الجسم في �ب�� وإدارة ك�م�ي�ة 

ل�ك�ن ھ�ن�اك أس�ب�ا� وع�وام��ل .  ال�م�ي��اه
أخرى يمكن أن تؤثر على كثرة التب�ول 
 :ليالً، إليك ما تحتاج معرفته عن األمر

خفّف ال�م�ل�ح ف�ي ال�ط�ع�ام ب�ح�ي�ث ال  -
 .يتجاوز ملعقة صغيرة مقّسمة على كل الوجبات لتقليل احتباس الماء في الجسم

إذا كان ضغطك مرتفعاً قم بمراجعة الطبيب في نوعية األدوية الت�ي أوص�ى ب�ھ�ا لض�ب�ط  -
 .الضغط، فقد تكون ھي سبب كثرة التبول ليالً 

احرص على شرب الماء وترطيب الجسم خالل النھار، وتقليل الكمية ق�ب�ل ال�ن�وم ب�ف�ت�رة  -
 .كافية

 .ال تُكثر من األنشطة البدنية قبل موعد النوم بساعتين -
قد تكون مشاكل الكليتين أو البروستاتا ھي سبب االستيقاظ ليالً للتبول، وم�ن الض�روري  -

إجراء الفحص الالزم، وتحث التوصيات الصحية على فحص الرجل للبروستاتا بعد سن الـ 
٤٥. 
إذا كنت تشكو من عطش مستمر عليك فحص مستوى السكر، وإذا كنت تشعر بتق�ل�ص�ات  -

 .أسفل البطن مع عدم تدفق البول بشكل طبيعي قد يكون سبب المشكلة المثانة
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حصل ب�اح�ث�ون ب�ري�ط�ان�ي�ون ع�ل�ى 
نتائج واع�دة ع�ق�ب اخ�ت�ب�ار ح�ق�ن 
ج���دي���دة ل���م���ك���اف���ح���ة ارت���ف���اع مس���ت���وى 
ال�ك��ول�ي��س�ت��رول ف�ي ال�دم، ح��ت�ى أن ب��ع��� 
العلماء يعتقدون بأنھا ستتفوق ع�ل�ى أدوي�ة 

 .الستاتينات في ھذا المجال
وقيم علماء من ك�ل�ي�ة ل�ن�دن اإلم�ب�راط�وري�ة 
نتائج اختبار تأثير األدوية الج�دي�دة ال�خ�اص�ة 

ون�ج�ح دواء .  للحقن لعالج تصلب الش�راي�ي�ن
بخ�ف�ض مس�ت�وى  "inclisiran" إنكليسيران

الكوليسترول عند المرضى الذين يعانون من 
إل�ى )  ال�ج�ل�ط�ة( خطر احتشاء عضلة ال�ق�ل�ب 

النصف، وبقي مفعول ھذا الدواء ساريا لع�دة 
 .أشھر متوالية بعد حقنة واحدة فقط

ويعد إنكليسيران، أحد أحدث األدوية ال�ق�وي�ة 
لمكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول ض�م�ن 

أما  .PCSK9 مجموعة مثبطات يطلق عليھا
 وإيفولوك�وم�اب alirocumab أليروكوماب

evolocumab  ) م���ن ن���ف���س م���ج���م���وع���ة
، فقد صدر ترخيص استخ�دام�ھ�م�ا ) المثبطات

ول�ك�ن ي�ح�ق .  في المملكة المتحدة منذ عامي�ن
فقط لألخصائيين وصفھما لل�م�رض�ى، ل�ذل�ك 

 .فإن نطاق استخدامھما محدود
لقد أظھرت نتائج ال�دراس�ة أن ھ�ذه األدوي�ة 

فعالة في تخفيض مستوى الكولي�س�ت�رول ف�ي 
الدم وتخفيض خطر احت�ش�اء عض�ل�ة ال�ق�ل�ب 

 .%٢والجلطة الدماغية بنسبة 
مرة  ١٠٠أن سعر ھذه األدوية أعلى بـ  يذكر

 .من سعر الستاتينات
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تمرات يومياً عن ت�ن�اول ال�م�ك�م�الت ال�غ�ذاي�ة، ھ�ذا م�ا  ٣يغنيك أكل 

  .توصلت إليه دراسة حديثة
ويحتوي التمر على النحاس والبوتاسيوم واألل�ي�اف وال�م�ن�غ�ن�ي�ز وال�ك�الس�ي�وم 

الثيامين : والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم، ومجموعة من فيتامينات ب ھي
  .والريبوفالفين والنياسين والفوالت وفيتامين أ وفيتامين ك

الس�ك�روز وال�غ�ل�وك�وز :  كما يحت�وي ال�ت�م�ر ع�ل�ى أن�واع الس�ك�ر ال�م�خ�ت�ل�ف�ة
 .والفركتوز، ما يجعله من أفضل مصادر الطاقة السريعة للجسم

ل�وظ�ائ�ف  ٦تمرات على الكمية المطلوبة تقريباً من فيتام�ي�ن ب ٣وتحتوي الـ 
 .الدماغ وتحفيز مھارات التذّكر والتفكير

وتوفر توليفة معادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والكالسيوم والمنغني�ز 
 .والفوسفور تركيبة من المغذيات تزيد صالبة العظام

…]†Ûj‰^e<äÒ]çËÖ]<]çÖæ^ßi<
تشير نتائج ال�ب�ح�وث ال�ط�ب�ي�ة 

 You" التي أج�رت�ھ�ا ش�رك�ة
Gov"  السويدي�ة ب�ط�ل�ب م�ن

صندوق البحوث الس�رط�ان�ي�ة، 
الى أن تناول خمسة أنواع م�ن 
الفاكھة يومياً ي�ح�م�ي االنس�ان 
م���ن اإلص���اب���ة ب���االم���را� 

 .السرطانية
ويؤكد الخبراء أن أح�د أس�ب�اب 
تطور األم�راض الس�رط�ان�ي�ة، 

  .ھو سوء التغذية، وخاصة قلة تناول الفواكه والخضروات
بالمئة فقط من سكان المعمورة يتناولون كمية م�ن ال�ف�واك�ه  ٢٢وتشير االحصائيات الى ان 

وإن العديد من البشر ال يتمكنون من تناول ال�ف�واك�ه .  كافية لحمايتھم من اإلصابة بالسرطان
 .يومياً بسبب الفقر

. كذلك، فإن تناول الفواكه بحد ذاته يعتبر حماية جيدة من العديد من األم�راض الس�رط�ان�ي�ة
وينصح األطباء دائماً بضرورة االلتزام بحميات نباتية تضم الفواكه والخضروات والب�ق�ول 

 .والحبوب المختلفة
وتشير نتائج البحوث التي أجريت سابقاً، الى أن الفواكه مفيدة جداً عند تناول�ھ�ا ب�ق�ش�رت�ھ�ا، 

 .المحتوية على ألياف تحتوي على مادة البوليفينول التي تحمي خاليا الجسم من التلف

g×ÏÖ]<ív’Ö<|^jËÚ<ÔÛŠÖ]<
تع�د األس�م�اك م�ن 
األطباق الم�ف�ض�ل�ة 
لدى الكثيري�ن خ�الل ش�ھ�ر 
رمضان ال�م�ب�ارك، وي�ق�ول 
الخبراء، إن تناول األسماك 
بانتظام وبمعدل مرتي�ن ف�ي 
األس��ب��وع، ھ��و ال��م��ف��ت��ا� 
لصحة القلب والوق�اي�ة م�ن 

 .الجلطات الدموية
وتشير ال�دراس�ات، إل�ى أن 
تناول األسماك الدھنية م�ث�ل 
الس����ل����م����ون والس����ردي����ن 

والماكريل بانتظام، يساعد على الحد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب، وم�رض ال�ق�ل�ب 
 .التاجي، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية

ونشرت جمعية القلب األميركية أخيراً نصيحة، بضرورة استبدال اللحوم ال�ح�م�راء، ال�ت�ي 
تحتوي على نسبة عالية من الدھون المشبعة، باألسماك الزيتية، التي تزود الجسم بأحماض 

 .الدھنية األساسية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ٣أوميغا 
وعلى الرغم من المخاوف بشأن المستويات العالية من الزئبق في األس�م�اك ال�ك�ب�ي�رة م�ث�ل 

 .أبوسيف والماكريل والتونة، يؤكد الخبراء إن تناولھا آمن على صحة البالغين
ويُعتقد أن األسماك تقدم فوائد صحية كبيرة للجسم، فباإلض�اف�ة إل�ى ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى ص�ح�ة 
القلب، تساعد على حماية البصر والدماغ، وھي مفيدة بشكل كبير لألشخاص الذين يعان�ون 

 .من الخرف والتھاب المفاصل
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 :المقادير
كوبان من الفريك، ملعقة زبدة، رشة ف�ل�ف�ل أس�ود، رش�ة 
كاري، ملعقة رب البن�دورة، رش�ة م�ل�ح، م�رق ال�دج�اج 

 ).حسب الرغبة(
 :طريقة التحضير

يحّمر الفريك على نار ھادئة بواسطة الزبدة وتضاف اليه 
 .مرقة الدجاج ورب البندورة

يضاف الماء الى الشوربة أثناء الطھي مع الملح والف�ل�ف�ل 
 .األسود والكاري

 .تقدم الشوربا ساخنة
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 :المقادير
، ) أك�واب ٣( ، زب�دة ) أك�واب ٥( فستق حلبي م�ج�روش 

كلغ من عجينة العثملية الني�ئ�ة،   ٢، ) حسب الرغبة( قطر 
 .مالعق من السكر  ٤ملعقة كبيرة من ماء الزھر، 

 :طريقة التحضير
 .يطھى الفستق مع السكر ويرش ماء الزھر فوقه

يرتب جزء من العثملية في صينية وتضاف اليھ�ا ال�زب�دة 
 .بعد اذابتھا على النار

تزاد حشوة الفستق الحلبي فوق ال�ع�ج�ي�ن�ة وت�ل�� ب�ع�دھ�ا 
 .بھدوء مع الحفاظ على تماسكھا

تتكرر العملية حتى االنتھاء من حشوة الفستق اذ يجب ان 
 .تمتلئ الصينية بالعثملية المبرومة

 .تحّمر العثملية ويضاف اليھا القطر ومن ثم تقّدم
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تتخلص من مشكالت طارئة مع المحي�� وت�ح�اول ال�ت�ق�دم 
تجد تعاوناً ملحوظاً من قبل الش�ري�ك وتش�ع�ر .  نحو ھدفك

  .بارتياح لوجوده بقربك

 الثور
 ايار ٢٠ -نيسان  ٢١

 الحمل
 نيسان  ٢٠ -آذار  ٢١

 الجوزاء
 حزيران  ٢٠ -ايار  ٢١

أحداث غير متوقعة تخلصك من السلبيات وتجري ب�ع�ض 
األجواء المحيطة بالشريك ت�خ�ل�ق .  التعديالت في برامجك
  .نوعاً من التوتر العابر

  السرطان
 تموز  ٢٠ -حزيران  ٢١

قد تمر ببعض األزمات المالية نتيجة تسرع�ك ف�ي ت�ق�دي�ر 
الصبر من أبرز صفاتك وھذا يجعلك أكث�ر ت�ق�ّرب�اً .  النتائج

  .من الشريك

 األسد
 آب   ٢١ -تموز  ٢١

 العذراء
 أيلول    ٢٢ -آب  ٢٢

تجد نف�س�ك مض�ط�راً ل�م�ض�اع�ف�ة ج�ھ�ودك ب�غ�ي�ة إن�ج�از 
تسعى جدياً لالبتعاد عن الحبيب . المھمات المتراكمة عليك

  .بسبب التنافر في الطباع بينكما

 الميزان
     ١ت ٢٢ -أيلول  ٢٣

تقود أعمالك بإرادة صلبة وتكون قدرات�ك ھ�ائ�ل�ة وت�ح�ق�ق 
تش�ارك ال�ح�ب�ي�ب مش�اري�ع�ه وآم�ال�ه وت�ب�دو .  نجاحاً كبيراً 

  .مطمئنًّا الى سير االمور

تستعيد الحرية في التصّرف والقدرة على المناورة وتكون 
 ً عليك تحسين ع�الق�ت�ك م�ع الش�ري�ك ألن�ك .  خالقاً ومبدعا

 .تحبه من أعماق قلبك

حاول أن تعمل في ال�ظ�ل ب�ع�ي�داً ع�ن ل�ف�� األن�ظ�ار ألن 
كن أكثر ثقة بحب الشريك ل�ك .  الحساد كثيرون من حولك
 .على الرغم مما تسمعه

 الدلو
 شباط  ١٨ - ٢ك ٢٠

مفاوضات مھمة تشارك ف�ي�ھ�ا وق�د ت�ت�ع�ل�ق ب�ي�ب�ع ب�ع�ض 
يواجه الشريك مشكلة طارئة فال ت�ب�خ�ل ع�ل�ي�ه .  الممتلكات

 .بالمساعدة لحلھا

 الحوت
 آذار  ٢٠ -شباط  ١٩

 العقرب
  ٢ت ٢٢ - ١ت ٢٣

 القوس
  ١ك ٢٠ - ٢ت ٢٣

ربما تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على ص�ع�ي�د 
تح�م�ل إل�ي�ك ع�الق�ت�ك ب�ال�ح�ب�ي�ب الس�ع�ادة .  مفاوضات ما

  .وتبعدك عن أجواء التشنّج

مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفر أي وسيلة 
خطوة استثنائية تجاه الشريك تف�ت�ح أم�ام�ك .  للتخلص منھا

  .األبواب لمستقبل مشرق

تضيع منك فرص وعل�ي�ك ال�ت�أق�ل�م م�ع ب�ع�ض ال�ظ�روف 
عليك االنتباه الشديد عاطفياً وعدم الوقوع ضحية . الطارئة

 .بعض المخادعين

Åçf‰ù]<]„â<Ô¿u<

 الجدي
  ٢ك ١٩ - ١ك ٢١
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تحّسن األوضاع وحضورك الذھني يسھمان إلى حّد كبي�ر 
يس�اع�دك الش�ري�ك ع�ل�ى ال�خ�روج م�ن .  في رفع ق�درات�ك

 .بعض الظروف الصعبة

ف�ك�ان أح�دھ�م�ا .  كان أعرابيان ي�ط�وف�ان ب�ال�ب�ي��*  
اللھم ھل لي رحمتك، فاغفر لي فإنك تجد م�ن  : يقول

 . ت��ع��ذب��ه غ��ي��ري، وال أج��د م��ن ي��رح��م��ن��ي غ��ي��رك
 . اقصد حاجتك وال تغمز بالناس: فقال اآلخر

جلس الشاعران العراقيان ال�زھ�اوي وال�رص�اف�ي *  
وبعد قل�ي�ل م�ال�� .  يأكالن ثريداً فوقه دجاجه محّمرة

َعَرف ال�خ�ي�ر أھ�ل�ه : ( الدجاجة ناحية الزھاوي فقال
 ).َكثُر النبش تحته فتھدما: (فقال الرصافي). فتقدما
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<  شخصيات غيّرت التاريخ
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ول�د  ،ب�ري�ط�ان�ي وجيولوجي عالم تاريخ طبيعي
  .١٨٨٢ وتوفي في ١٨٠٩ في

مؤسس نظريّة التطّور وقام بتكوين العديد م�ن 
األفكار عن عمليّة ال�ت�ط�ّور أ����اء خ�دم�ت�ه ف�ي 
. السفن الملكيّة كعالم طبيعة لمدة خمسة أع�وام

وقد حصلت رّداُت فعل ع�يف�ة ��ّده ب�ع�د نش�ر 
 ).أصل األنواع(كتابه 
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Join our page

Facebook@alakhbar.ca 

…çi^Óè…^Ò< دعوات لتشكيل الحكومة
 بأسرع وقت
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ال شك في أّن تركيز السائق يُعتبر العنصًر األھم لل�ح�ّد 
ف�ع�ل�ى رغ�م إج�راء ت�ح�س�ي�ن�اٍت .  من وقوع ال�ح�وادث

ھندسيّة عّدة في تصاميم الطرق والمركبات ل�ل�ت�ق�ل�ي�ل 
من معّدالت حوادث السيارات، إاّل أّن الس�ائ�ق ي�ب�ق�ى 

 .السبَب الرئيس في حصولھا
يَُعد البقاُء في حاٍل من التركيز المطلق أث�ن�اء ال�ق�ي�ادة، 
من واجبات السائق وم�ھ�ّم�ات�ه ال�رئ�ي�س�ة ف�ي األوق�ات 
والظروف كافة، حفاظاً على سالمته وسالمة اآلخرين 

 .على الطريق
لذلك عمدت الشركاُت الى التركيز على حاِل السائق الجسدية أث�ن�اء ال�ق�ي�ادة، م�ن 

ومن .  خالل تقنياٍت تُحلّل تصرفاتِه وتنبّھه في حال إستشعرت أيَّ خلل في تركيزه
 .أبرز ھذه التقنيات، جھاُز تنبيه فقدان تركيز السائق الذي ظھر في الفترة األخيرة

 طريقة العمل
يحلّل جھاز تنبيه فقدان تركيز السائق باستمرار حرك�ة 
المقود، ويقوم بتنبيِھ�ه ف�ي ح�ال ظ�ھ�ور أيِّ ع�الم�ات 

ويُ�ن�ذر .  شعور بالدوخة أو تدنٍّ في التركيز أثناء القيادة
الجھاز السائق عبر تنبيٍه ضوئي في لوح�ة ال�ع�دادات، 
أو عبر تنبيٍه مسموع أو حتى عبر إرتجاج المقعد الذي 

كذلك، يتأقلم جھاُز التنبيه مع طريقة قيادة .  يجلس عليه
كل سائق على حدة، إذ يراقب طريقته في لّف ال�م�ق�ود 
من خالل مستشعرات تقيس زوايا مياَلن المقود خ�الل 
فترة من القيادة، ليقوم الجھاز باعتماد نمٍط قياسيٍّ شخصّي ل�ح�رك�ة ال�م�ق�ود، ك�ي 
يعمَل خالل القيادة على مقارنة أنماط قيادة السائق ب�ال�ن�م�ط ال�ق�ي�اس�ي الش�خ�ص�ي 

 .المحفوظ في ذاكرته

ÕçfŠéÊ<l^nè‚ <†}a<

تحديثات ويقول إنھا ستساعد ال�م�س�ت�خ�دم�ي�ن  ٣يقوم فيسبوك بـ 
على إنشاء وحفظ الذكريات بشكل أفضل، وستتيح لك الت��ي�ي�رات 
حفظ صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك مباشرةً إلى حسابك في 
سحابة فيسبوك ومش�ارك�ة ال�رس�ائ�ل الص�وت�ي�ة م�ع األص�دق�اء، 
وأرشفة قصصك المفضلة على المنصة، وستبدأ المزايا ال���دي�دة 
التي أعلن عنھا في الھند أواًل، قبل أن تصل إلى بقية العال�م ب�ع�د 

 .ذلك بوقت قصير
والتغييرات في كاميرا فيسبوك داخل التطبيق ستت�ي�ح اث�ن�ت�ي�ن م�ن 
المزايا الثالثة الجديدة، حيث سيحظى المستخدمون الذين يق�وم�ون 
بتصوير الصور أو الفيديو باستخدام كاميرا فيسبوك بخي�ار ج�دي�د 
لحفظھا مباشرة على حساباتھم في المنصة من أجل الح�ف�اظ ع�ل�ى 

 .مساحة التخزين الداخلية لألجھزة التي تملك ذاكرة منخفضة
وقد يكون ھذا األمر بمثابة نعمة للمستخ�دم�ي�ن ف�ي ج�م�ي�ع أن�ح�اء 
العالم، وخصيصاً المستخدمين الذين يجب عليھم في الغالب ح�ذف 
صورة قبل التقاط صورة ج�دي�دة ل�م�ش�ارك�ت�ھ�ا، ك�م�ا أن الص�ور 
ومقاطع الفيديو المحفوظة على كاميرا فيس بوك مرئية للمست�خ�دم 
فقط، وال تذكر المنصة إذا كان ھناك حد لسعة خيارات ال�ت�خ�زي�ن 

   .الجديدة
وتقوم المنصة أيًضا بإضافة خيار الصوت في ك�ام�ي�را ال�ت�ط�ب�ي�ق 
لمشارك�ة ال�رس�ائ�ل الص�وت�ي�ة ك�م�ش�ارك�ات ص�وت�ي�ة، ح�ي�ث أن 
التسجيالت الصوتية ليست سريعة فحسب، ب�ل إن�ھ�ا ت�دور أيض�اً 
حول الحاجة إلى تثبيت لوحة المفاتيح باللغة األصلية، وال تتط�ل�ب 
إتقاناً مكتوباً بلغة ويمكن ل�ل�ن�اس ال�ت�ح�د� ب�ھ�ا بس�ھ�ول�ة، وت�ق�ول 
المنصة إنھا ستبدأ في طرح ميزة األرشيف في األسابي�ع ال�م�ق�ب�ل�ة 
حتى يتمكن المستخدمون من حفظ القصص التي ي�ق�درون�ھ�ا أك�ث�ر 

 .من غيرھا

ØÒ…^Ú<á^ÇéÚæ<ë…^â<Úù]<ì…ç‘<ØÛ <‹Òc<áçËèa<àÚ<íéfâƒ<í~ŠÞ<
 بمناسب�ة زف�ا� األم�ي�ر ھ�ار� وم�ي���ان م�ي�رك�ل، أص�درت ش�رك�ة

"Goldgenie" جھاز آيفون ذھبي فخم يحمل صورة العروسين. 
 ٩٩ويأتي الجھاز الجديد من آيفون إكس الذي ل�م ي�ت�م إص�دار س�وى 

، ويحمل صورة العروس�ي�ن م�ن�ق�وش�ة ٢٤نسخة منه، من الذھب عيار 
 .الخلفية من الجھاز على الجھة

المتخ�ص�ص�ة ف�ي ت�زي�ي�ن األدوات،  "Goldgenie" وأشرفت شركة
على إنتاج ھذه النسخ الخاصة بحفل الزفاف الملكي من ھ�ات�ف آي�ف�ون 

ج�ن�ي�ھ�ا إس�ت�رل�ي�ن�ي�ا أي ح�وال�ي  ٣٠٩٧إكس، والذي يصل سعره إلى 
 .دوالر أميركي ٤٢٠٠

ال�م�رص�ع ب�ال�م�اس ف�ي "  أب�ل" وتمتاز ھذه النسخ�ة ال�خ�اص�ة بش�ع�ار 
الخلف، وأسفله نقش باللوني�ن األب�ي�ض واألس�ود ل�ل�ع�روس�ي�ن ال�ل�ذي�ن 
يعقدان قرانھما اليوم السبت في قلعة ويندسور، ويق�رأ ت�ح�ت الص�ورة 

 ."٢٠١٨الزفاف الملكي "عبارة 
يتميز بلمسة فريدة م�ن " ووصفت الشركة الھاتف في صفحة بيعه بأنه 

إذ يحمل صورة مص�ن�وع�ة ي�دوي�ا ل�ألم�ي�ر ھ�اري وع�روس�ه  نوعھا،
 ."ميغان ماركل

وال يوجد تغييرات داخلية في الجھاز حيث يعمل بالطريقة ذاتھ�ا ال�ت�ي 
 .يعمل بھا جھاز آيفون إكس العادي

š^ÏÞù]<k <^è^v–Ö]<ƒ^ÏÞý<êÞæÓÖc<g×Ò<
ابتكر باحثون ف�ي ال�م�ع�ھ�د 
االت����ح����اد� الس����ويس����ر� 
للت�ك�ن�ول�وج�ي�ا وم�ق�ره ف�ي 
م���دي���ن���ة زي���ور� ج���ھ���ازاً 
إلكترونياً، يقوم بعمل ك�ل�ب 
االن��ق��اذ ح��ي��� يس��ت��ط��ي��ع 
اس��ت��ش��ع��ار أدق ال��روائ��ح 
وتحديد طب�ي�ع�ت�ھ�ا، ب�ف�ض�ل 
تزويده بوحدتي اس�ت�ش�ع�ار 

 .لرصد ثاني أكسيد الكربون والرطوبة
ال�م�ت�خ�ص�ص ف�ي األب�ح�ا� ال�ع�ل�م�ي�ة "  س�اي�ن�س دي�ل�ي" وأفاد الموقع اإللكتروني 

في البحث عن الناج�ي�ن ت�ح�ت  والتكنولوجيا أن الجھاز الجديد يمكن أن يكون مفيداً 
األنقاض، بعد اختباره على متطوعين في معھد أب�ح�ا� ال�ت�ن�ف�س ال�ت�اب�ع ل�ج�ام�ع�ة 

 .إينسبروك في مدينة دورنيرن داخل نموذج لمحاكاة االحتجاز
وأوضح الباحث أندرياس غونتر أن اس�ت�خ�دام أك�ث�ر م�ن وح�دة اس�ت�ش�ع�ار داخ�ل 
الجھاز تنطوي على فائدة كبيرة ألن بعض المركبات الكيماوية قد تصدر عن أكثر 
من مصدر غير البشر، فثاني أكسيد الكربون على سبيل المثال قد ينبعث من البشر 
ومن الحرائق أيضاً، ولذلك فإن وجود أكثر من وسيلة ل�ل�ق�ي�اس ي�م�ك�ن أن ي�ع�ط�ي 

  .العلماء مؤشراً موثوقاً على وجود بشٍر تحت االنقاض من عدمه

[ØÆçÆ<‚Â^ŠÚ<Â<ÔÏè‚’Ö<ğ÷^Ú<Ø‰†Łi<ÌéÒ<
حصل مساعد غوغل عل�ى 
الكثير من التحسين�ات ف�ي 
ا�ون���ة األ����ي���رة، م���ن 
�منھ�ا م�ي�زة ال�دف�ع ع�ن 

  .طريق مساعد غوغل
ونستعرض فيما يلي كيف�ي�ة 
إرس����ال األم����وال إل����ى 
األصدقاء باستخدام مساع�د 

 غوغل
 .يحتاج المستخدم أوالً إلى فتح حساب لدى غوغل باي -١
  تنشيط المساعد -٢
 ."إرسال ثم اسم صديقك ثم المبلغ"عند اإلرسال يقول المستخدم  -٣
 ."طلب ثم المبلغ اسم الصديق(عند طلب المال يقول المستخدم  -٤

سيراجع ت�ط�ب�ي�ق غ�وغ�ل "  دوالرات من عمرو ١٠اطلب " فعلى سبيل المثال، 
ھوم أو ھاتف المعاملة ويطلب التأكيد، ويجب على المستخدم ھنا تأكيد الع�م�ل�ي�ة 

، وسوف يحتاج إلى تأكيد كلمة م�رور م�ع�ام�الت " أرسل اآلن" عن طريق قول 
 ."استخدام كلمة المرور"غوغل باي ثم القول 

 ماذا يفعل المستخدم إذا لم يكن لديه غوغل باي؟
 .كل ما عليه فعله تنزيل التطبيق من متجر غوغل بالي وإدخال معلوماتك
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منحت الجمھورية الفرنسي�ة وس�ام 
الشرف الى الطبيب اللبن�ان�ي ك�م�ال 
الياس رب�ي�ز، ت�ق�دي�را ل�ج�ھ�وده ف�ي خ�دم�ة 
المجتمع الفنزويل�ي، ف�ي اح�ت�ف�ال أق�ي�م ف�ي 

 .السفارة الفرنسية في كاراكاس
وقد ق�ل�ده الس�ف�ي�ر ال�ف�رنس�ي ف�ي ال�ع�اص�م�ة 

 Romain Nadalالفنزويلية رومان نادال 
الوسام بحضور عدد م�ن ال�رس�م�ي�ي�ن، وم�ن 
أعضاء السلك الديبلوماسي، يتقدمھم عميدھ�م 

وأل�ق�ى ك�ل�م�ة .  المونسني�ور أل�دو ج�ي�وردان�و
طغت عليھا مسحة وج�دان�ي�ة ع�ن ال�ع�الق�ات 

الفرنسية، مشيدا بالحضور اللبناني   -اللبنانية 
 .ال��م��ت��م��ي��ز ف��ي م��خ��ت��ل��ف أن��ح��اء ال��ع��ال��م

ورد الدكتور ربيز شاكرا الحكومة الفرنس�ي�ة 
التي يتولى مھامه كطبيب إستشاري لسفارتھا 

، على م�ن�ح�ه ١٩٩٢في كاراكاس، منذ العام 
الوسام، والحكومة الفنزويلية على إقامته ف�ي 
ربوعھا، وتسھيلھا ألبحاثه الطبية ال�م�ت�ن�وع�ة 
في مجال األمراض المستعصي�ة، وب�خ�اص�ة 
 .أمراض سرطان الكلى، والمجاري ال�ب�ول�ي�ة

وتجدر االشارة الى ان ھذا الوسام ھو الث�ان�ي 
ال��ذي ت��ق��ل��ده اي��اه ال��دول��ة ال��ف��رنس��ي��ة ت��ق��دي��را 

لألبحاث التي يقوم بھا متعاونا مع م�ج�م�وع�ة 
 .األطباء الفرنسيين المقيمين في فرنسا

 

اس��ت��ف��اق !  إن��ه ال��ي��وم ال��م��ن��ت��ظ��ر
البريط�ان�ي�ون م�ن�ذ ص�ب�اح الس�ب�ت 

. أيار، لالحتفال بالزفاف الم�ل�ك�ي ١٩الفائت 
زفاف شغل العالم منذ أشھر وغطّت�ه ج�م�ي�ع 

 .الصحف والمواقع حول العالم
غّص��ت ب��اح��ة ق��ل��ع��ة وي��ن��دس��ور والش��وارع 

أل�ف،  ١٠٠بالحشود ال�ذي�ن ف�اق ع�ددھ�م ال��
. حضروا لالحتفال ومشاھدة الموكب الملك�ي

وعند الثانية عشرة ظھراً توافد الضيوف إلى 
كنيسة سانت جورج، وكان أبرزھم ال�ن�ج�م�ة 
األميركية أوبرا وي�ن�ف�ري وال�ث�ن�ائ�ي ج�ورج 
كلوني وزوجته أمل علم الدين وديفيد بيك�ھ�ام 

ك�م�ا حض�رت ح�ب�ي�ب�ة .  وزوجت�ه ف�ي�ك�ت�وري�ا
األم��ي��ر ھ��اري الس��اب��ق��ة ك��ريس��ي��دا ب��ون��اس 
والمغني العالمي ال�ت�ون ج�ون�ز ال�ذي ح�ج�ز 

 .مكاناً له في قاعة الكنيسة
وإلتمام اللمسات األخيرة الخاصة ب�ال�زف�اف، 

 ١٥تأّخرت العروس للوصول إلى الك�ن�ي�س�ة 
وعند األولى بعد ال�ظ�ھ�ر .  دقيقة عن موعدھا

 ت��ق��ري��ب��اً، ت��وّج��ھ��ت م��ي��غ��ان م��ن ف��ن��دق
"Cliveden House"  ،حيث قضت ليل�ت�ھ�ا

برفقة والدتھا دوريا راغالند معلّمة ال�ي�وغ�ا، 
إلى كنيسة سانت جورج في قلع�ة وي�ن�دس�ور 
التي تحمل رمزية تاريخ�ي�ة ك�ب�ي�رة ل�ل�ع�ائ�ل�ة 

م�رت�ب�ك�اً، وص�ل األم�ي�ر .  الملكية البريطانية

ھ�اري وش��ق�ي�ق��ه ول�ي��م 
ً عس�ك�ري�اً،  مرتدياً زيّ�ا
إل��ى ق��اع��ة ال��ك��ن��ي��س��ة 
س��ي��راً، وان��ت��ظ��را م��ع 
الض����ي����وف وص����ول 

 .العروس
وسط ترحيب ي�ن�اس�ب 
مقامھا، وصلت الملكة 
إل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة 
وزوجھا إلى الكني�س�ة، 
وتالھا أف�راد ال�ع�ائ�ل�ة 

وب�ك�ّل أن�اق�ة، .  المالك�ة
ترّجلت دوقة كامبرديج كايت م�ي�دل�ت�ون م�ن 
الس��ي��ارة ب��رف��ق��ة ول��دي��ھ��ا األم��ي��ري��ن ج��ورج 

  .وتشارلوت
وما ھي إال دقائق حتى وصلت العروس ف�ي 
سيارة رولز رويس وم�وك�ب خ�ا�، وك�ان 
بانتظارھا األمير تشارلز ليرافقھا إل�ى م�م�ر 
الكنيسة ويسلمھا إلى ابنه األمير ھاري، ب�ع�د 

   .الوعكة الصحية التي ألّمت بوالد ميغان
انت�ظ�ر ال�ع�ال�م إط�الل�ة ال�ع�روس ال�م�ل�ك�ي�ة، 

فستان أبي�ض بس�ي�ط ف�ي .  فأصابت التوقعات
ال�ف�رنس�ي�ة، "  ج�ي�ف�انش�ي" تصمي�م�ه م�ن دار 

رسمته البريطانية كلير وايت كي�ل�ر، ط�رح�ة 
... فضفاضة، وتاج يعود إلى ال�م�ل�ك�ة م�اري

 .ھذه إطاللة العروس الملكية البسيطة األنيقة
وب�ت��أثّ��ر ش��دي��د م��ن وال��دت��ھ��ا، ب��دأت م��راس��م 
الزواج الملكي وأُعلن األمير ھاري وم�ي�غ�ان 

أج�واء .  زوجاً وزوجة بعد إتمام تبادل العھود
ملكية فخمة ورومانسية اختصرتھ�ا ن�ظ�رات 

 .عيون األمير ھاري وميغان في الكنيسة
ً م�ي�غ�ان م�ارك�ل دوق�ة  وبعد اإلعالن رسم�ي�ا
سوسيكس، أطّل ال�ع�روس�ان ع�ل�ى ال�ح�ش�ود 
المنتظ�رة خ�ارج ال�ك�ن�ي�س�ة وق�ّدم�ا ال�م�ش�ھ�د 

القبلة العلنية األولى، وسط ھت�اف�ات :  المنتظر
ثّم اعتال العربة الملكية .  وتصفيق الحاضرين

التي تجّرھا الخيول، ليبدآ الج�ول�ة ال�ت�ق�ل�ي�دي�ة 
 .إللقاء التحية على الجمھور

 

حصل رئيس الوزراء اإليطالي األسبق سيلفيو برلوسكوني ع�ل�ى م�ي�راث 
ماليين يورو من الموظفة السابقة ل�ل�س�ك�رت�اري�ة ال�ع�ام�ة ل�م�ق�ر  ٣يقدر بـ

  .اإليطالية "Stampa" رئيس الوزراء اإليطالي، بحسب ما أفادت صحيفة
ول�م ي�ك�ن .  ي�وم�ا ٢٠توفيت م�ن�ذ )  عاما ٨٨( وأضافت الصحيفة أن السيدة أنّا تشي 

 .لديھا زوج وأطفال، لذلك سجلت ميراثھا لصالح برلوسكوني الذي عملت معه سابقا
السيدة أنّا تشي، ال�ت�ي ت�وف�ي�ت : " ونقلت الصحيفة عن محامي السيدة أندريا فيراري

يوما، توجھت إلينا مؤخرا بنداء إلعداد وصية لصالح رئي�س ال�وزراء  ٢٠منذ نحو 
 ."األسبق الذي كانت تعمل معه سكرتيرة في رئاسة مجلس الوزراء

äii†Ó‰<p†è<êÞçÓ‰çÖ†e<
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ألفا  ٤٨فرضت السلطات التركية 

 ٨٠٠آالف و ١٠(ليرة  ٦٠٠و
غرامة مالية على كل شخص ) دوالر

التي تنمو في " زھرة القمر"يقطف 
 .وادي كيرسا بوالية أفيون قره حصار

ووضعت السلطات التركية في الوالية ھذا 
النوع النادر من الزھور تحت الحماية، 

وتعرف الزھرة بين عامة الشعب بورود 
 ."Paeonia Officinalis"التوليب األحمر، التي تنتمي إلى العائلة

وفي كل عام بين شھري أيار ونيسان تعرض زھور القمر سحرھا 
 .آالف متر مربع ١٠في وادي كيرسا على مساحة 

وأكد نوزت ألغان مدير المنطقة الخامسة 
لحماية الغابات والمحميات الطبيعية، في 
تصريح لألناضول، إيالءھم أھمية كبيرة 
للحفاظ على التنوع النباتي والطبيعي في 

 .المنطقة
وأشار ألغان إلى أنھم يتعاونون مع 

مختصين في جامعة أفيون كوجا تبه 
للحفاظ على النباتات المستوطنة، بھدف 

 .زيادتھا من خالل وضع كاميرات مراقبة
: ولفت ألغان إلى أن الوادي مكان مثالي اللتقاط صور للطبيعة، قائال

 ."إن قطف الزھور أو محاولة نقلھا إلى مكان آخر ممنوع"
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ل���ج����ت س���ي���دت���ان ف���ي 
سن�غ�اف�ورة إل�ى الش�رط�ة، 
بعد ت�ع�رض�ھ�م�ا ل�ل�خ�داع ع�ل�ى ي�د 
محتال، عمد إلى بيعھما م�ج�م�وع�ة 
من عبوات المياه الص�غ�ي�رة، ع�ل�ى 
أنھا سح�ريّ�ة، وتس�اع�د ف�ي ع�ال� 
 .الحظ السيء وحل جميع مشاكلھما

ً  ٣٠( وتعترف السيدة يانغ  أن )  ع�ام�ا
كان عليھا ھي وشقيقتھا، أن ت�ف�ك�را 

 ١٤٥٠مليّاً، قبل إنفاق مبل�غ ي�ع�ادل 
عب�وات ص�غ�ي�رة م�ن  ٩دوالراً، على شراء 

المياه، لمجرد أن البائع، أخبرھما أنھا ي�م�ك�ن 
 .أن تقلب حظھما السيء إلى حظ جيد

وتعيش السيدة يانغ في شقة ب�م�دي�ن�ة ب�وك�ي�ت 
ب��ات��وك، م��ع زوج��ھ��ا ووال��دھ��ا وش��ق��ي��ق��ت��ھ��ا، 
وذكرت في حدي�ث إلح�دى وس�ائ�ل اإلع�الم 
السن�غ�اف�وري�ة أن�ھ�ا وزوج�ھ�ا ع�اط�الن ع�ن 
العمل، وكان عرض بائع متجول أن�دون�ي�س�ي 
ً ل�ج�م�ي�ع  أخبر شقيقته أن ل�دي�ه ح�الً س�ح�ري�ا

مش��اك��ل ال��ع��ائ��ل��ة م��غ��ري��اً، ول��م ت��ت��م��ك��ن م��ن 
 .مقاومته

وت�ذك�ر ي�ان�غ، ان ال�ب��ائ�ع ك�ان ي�ت�ردد ع�ل��ى 
المنطقة بين ال�ح�ي�ن وا�خ�ر، ل�ب�ي�ع بض�ائ�ع 
متنوعة، وكان شقي�ق�ت�ھ�ا واح�دة م�ن زب�ائ�ن�ه 
المنتظمين، وفي أحد األي�ام، ع�رض ع�ل�ي�ھ�ا 
بيعھا ماءاً مقدساً، يمكن أن يشكل الح�ل ل�ك�ل 
مشاكل األسرة، فصدقته وطلبت من شقيقت�ھ�ا 

 .الحضور ولقاء البائع بنفسھا

وادعى البائع أنع م�ع�ال�ج روح�ان�ي، 
وأن مي�اھ�ه ال�م�ق�دس�ة، ق�ادرة ع�ل�ى 
منحھما حظاً جيداً، وتجعل حيات�ھ�م�ا 

 ٩أفضل، فاشترت منھا الش�ق�ي�ق�ت�ان 
عبوات صغيرة، بدت عادية في ذلك 
الوقت، لكنھما كان�ت�ا تص�دق�ان أن�ھ�ا 
مياه سحرية، بحسب م�وق�ع أودي�ت�ي 

 .سنترال
وبعد استعمال الماء ل�ع�دة أي�ام ك�م�ا 
شرح لھما البائع المحتال، لم تش�ع�ر 
الشقيقتان ب�أي ت�غ�ي�ي�ر، ف�اتص�ل�ت ي�ان�غ ب�ه، 
وھددته باللجوء إلى الشرطة إذا ل�م ي�ع�د ل�ھ�ا 
المال، لكنه رفض ذلك، وھ�دد ب�إل�ق�اء ل�ع�ن�ة 
على أبنائھ�ا، إذا ل�م ت�ق�م بش�راء م�زي�داً م�ن 

 .المياه
وفي نھاية المطاف، اتصلت يانغ ب�الش�رط�ة، 
لكن المحتال ال يزال طليقاً، ح�ي�ث ال ت�م�ل�ك 
الشقيقتان أية معلومات عنه، سوى أن�ه رج�ل 

 .في العقد السادس من العمر
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قام أحد المواطنين األستراليين 
بحركة نابية، إذ أعطى اصبعه 
لرئيس وزرائه مالكولم تيرنبول خالل 

في " لقاء مع السكان المحليين"حدث 
حانة فندق، بعدما اعتقد أّن تيرنبول 

تخطى الطابور للحصول على 
 .مشروب

عاماً لم يعرف تورنبول، واحتجزته  ٢٧ويبدو أّن الرجل البالغ من العمر 
وأضافت أن الرجل ". بالرجل الغاضب"شرطة كوينزالند التي وصفته 

  .غضب من خدمة تورنبول والوفد المرافق له قبله
، "بشكل جيد للغاية"ورغم ھذا الحادث إال أّن تيرنبول قال إن الحدث سار 

تلقيُت ترحيباً حاراً، كانت جلسة مفتوحة، تضمنت أسئلة حول : "وتابع
 ."مجموعة من المواضيع

نعم، كان ھناك رجل واحد شرب كثيراً، وأظن أنّه جرت مساعدته : "وأوضح
 ."للوصول إلى المنزل باكراً 
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أثبت فحوصات جديدة أج�رھ�ا 
علماء فرنسيون على أس�ن�ان 
زئيس حزب النازي أدول�ف ھ�ت�ل�ر ان 
قائد الحزب الن�ازي ان�ت�ح�ر آخ�ر أي�ام 

، ١٩٤٥الحرب الوطنية العظمة ع�ام 
وھ��ذ ال��ف��ح��وص��ات ت��ث��ب��ت ال��ف��رض��ي��ة 
الرسمية التي تت�ح�دث ع�ن أن ھ�ت�ل�ر 
لقي مصرعه داخل ملجئه ف�ي ب�رل�ي�ن 

م��ع زوج��ت��ه إي��ف��ا  ١٩٤٥آذار ٣٠
 .براون، وھو تناول السام وأطلق الرصاص على نفسه في نفس اللحظة

وأوضحت فحوصات األسنان المنخورة واالصطناعية للزعيم النازي أكدت أنه كان ن�ب�ات�ي�ا 
ولم يتناول اللحوم، مضيفا أن الباحثين عثروا في األسنان االصطناعية على مس�ح�ة زرق�اء 
ناجمة على األرجح عن التفاعل الكيميائي بين أطقم األسنان المعدنية وسيان�ي�د ال�ب�وت�اس�ي�وم 

 .الذي تناوله الزعيم النازي
وتم نشر نتائج الفحوصات التي أجراھا البروفيسور فيليب شارلي بالتعاون مع أربعة علماء 

 .أمس الجمعة" المجلة األوروبية للطب الباطني"آخرين في 
بإمكاننا وضع حد لجميع نظريات المؤامرة حول مصير ھتل�ر، وھ�و ل�م ي�ف�ر " وقال شارلي

إلى األرجنتين على متن غواصة، أو إلى قاعدة سرية في القطب الجنوبي أو على ال�ج�ان�ب 
 ."المظلم من القمر

وذكر شارلي أن ھيئة األمن الفدرالية الروسية أظھرت للعلماء الفرنسيين جزءا من جمجمة 
، لكن دون السماح لھم بأخذ عينات منھا، وأشار إل�ى ١٩٤٦ھتلر، وذلك ألول مرة منذ عام 

وجود ثغرة في الجزء األيسر من الجمجمة نجمت على ما يبدو عن إطالق ھتلر الرص�ا� 
 .على رأسه
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أعلن مستثمر في دبي أنه اشت�ر� ب�ال�ت�ع�اون 
مع شركة تطوير ع�ق�اري أم�ي�رك�ي�ة ض�خ�م�ة 

حيث يسعى ل�ت�ح�وي�ل "  نيويورك بالزا" فندق 
الَمعلم الشھير إلى عالم�ة ت�ج�اري�ة ع�ال�م�ي�ة، 
مرجحاً افتتاح فرع ل�ه ف�ي اإلم�ارات ب�ح�ل�ول 

٢٠٢٠. 
ً أن  وأكد خان أنه وقّع على الصفقة، م�وض�ح�ا

حزي�ران، وق�ال  ٢٥الملكية ستنتقل رسمياً في 
أبحث عن مكان جديد أقيم فيه فرعاً ل�ل�ف�ن�دق، " 

ربما الصين أو حتى في أوروبا، لكنني أع�ت�ق�د 
أنّه من األفضل إقام�ت�ه ف�ي أب�وظ�ب�ي أو دب�ي 

 ."٢٠٢٠بحلول عام 
واي�ت س�ي�ت�ي " وأبرم�ت ش�رك�ة ش�ھ�ال خ�ان 

ومقرھا دب�ي مس�اء األح�د الص�ف�ق�ة "  فنتشرز
ب��االش��ت��راك م��ع ش��رك��ة ك��م��ران ح��ك��ي��م ف��ي 

 .مليون دوالر ٦٠٠الواليات المتحدة إلتمام عملية الشراء التي تبلغ قيمتھا 
بالزا مميز جداً لكنه لم يسبق أن تحول إلى عالمة " وقال خان لوكالة فرانس برس إن فندق 

 ."تجارية عالمية
 "Home Alone" وظھر الفندق التاريخي في أفالم عّدة بينھ�ا ال�ج�زء ال�ث�ان�ي م�ن ف�ي�ل�م

ف�ي اح�دى  الشھير الذي ظھر مالكه آنذاك، وھو الرئيس األميركي الح�ال�ي دون�ال�د ت�رام�ب
 . ٢٠٠٩عام " برايد وارز"اللقطات بالبھو وفيلم 

وكان الفندق ضمن االستثمارات التي تملك فيھا حّصة كبيرة شركة المملكة القابضة التابع�ة 
   .للملياردير السعودي األمير الوليد بن طالل
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