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نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
رخصة  على  للحصول  تؤهلك 
املهن  يف   )Licence( حكومية 

التالية:
أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  هدم  باطون-  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

 First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

قد  يكون  ان  املقرر  من 
اجلمهورية  رئيس  ترأس 
يف  عون  ميشال  العماد 
امس  ظهر  قبل  العاشرة 
التكرميية  املراسم  اجلمعة، 
باحة  يف  تقام  اليت 
يف  الوطين  الدفاع  وزارة 
الشهداء  جلثامني  الريزة، 
خطفهم  الذين  العسكريني 
االرهابي  »داعش«  تنظيم 
ووجدت   2014 آب   2 يف 
اجليش  حترير  بعد  جثثهم 
جلرود رأس بعلبك والقاع.

يكون  ان  املقرر  من  كما 
قد علق الرئيس عون على 
العشرة  الشهداء  نعوش 
يف  كلمة  ويلقي  االومسة 
اليها  دعي  اليت  املناسبة 
ايضا رئيس جملس النواب 
جملس  ورئيس  بري  نبيه 
الوزراء سعد احلريري ووزير 
الصراف  يعقوب  الدفاع 
وقادة االجهزة االمنية، اىل 
ممثلني عن رؤساء الطوائف 
الشهداء  عائالت  وافراد 

العسكريني.
اجليش  قيادة  اعدت  وقد 
تكريم  ملراسم  برناجما 

ستغادر  الذين  الشهداء 
اىل  الدفاع  وزارة  نعوشهم 

بلداتهم.

اغتيال افرتاضي لنصراهلل
»املوساد«  إستخدم 
احرنوت«  »يديعوت  جريدة 
عربها  ليسّرب  اإلسرائيلية 
تقريرًا يفيد أّن رحلة السيد 
دمشق  اىل  نصراهلل  حسن 
األمن  عيون  حتت  جرت 
كان  وأنه  اإلسرائيلي، 
ميكن إسرائيل أن تغتاله لو 

أّن ذلك يشّكل هلا أولويًة 
حاليًا!!.

ضمن  التقرير  هذا  يندرج 
الناشبة  النفسّية  احلرب 
وإسرائيل،  »احلزب«  بني 
أمنيًا  حتليله  ويبنّي 
اإلستخبارية  مادته  أّن 
املقصود تسريبها تقع يف 
اجلمل اآلتية: أّن تل ابيب 
علمت مسَبقًا برحلة نصراهلل 
اىل دمشق، وواكبته طوال 
فرتة سفره اليت استغرقت 
تنّكر  واليت  دقيقة،   90

قّصة »املوساد« عن اإلغتيال اإلفرتاضي للسيد نصراهلل

عون يرتأس مراسم تكريم جثامني الشهداء يف الريزة

فكرة اغتيال نصراهلل سقطت أمام هواجس عدم يقني 
إسرائيل من كلفته عليها
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السورية  السلطات  اتهمت 
هجوم  بشن  إسرائيل 
األجواء  من  صاروخي 
موقعًا  استهدف  اللبنانية 
حمافظة  يف  عسكريًا 
يضم  سورية،  غرب  محاة 
العلمية  للبحوث  مركزًا 
وحذرت  تدريب.  ومعسكر 
اخلطرية  »التداعيات  من 
العدائي«.  العمل  هلذا 
السوري  »املرصد  وذكر 
أن  اإلنسان«  حلقوق 
منشأة  استهدفت  الضربة 
والبحوث  الدراسات  ملركز 
اليت  اهليئة  وهو  العلمية، 
تقول واشنطن إنها تصنع 
يف  الكيماوية  األسلحة 
»املرصد«  وأفاد  سورية. 
أيضًا  أصابت  الضربة  بأن 
إىل  للتدريب  معسكرًا 
زن  تخُ األحباث،  مركز  جوار 
فيه صواريخ أرض- أرض 
و  اإليرانيون  ويستخدمه 

رجل  بزّي  نصراهلل  خالهلا 
إسرائيل  وأّن  أعمال، 
ألّن  اغتياله  عن  امتنعت 
هلا يف  اولوية  ليس  ذلك 

هذا الوقت.
اإلسرائيلي  األمن  وأّن 
هذه  عن  معلوماته  استقى 
الرحلة من خالل جواسيسه 
املزورعني يف بيئة »حزب 
طائرات  خالل  ومن  اهلل«، 
هي  جتّسسية  استطالعية 
نصراهلل  يقلق  ما  أكثر 

حبسب التقرير عينه.
متابعني  خمتّصني  وحسب 
سبب  غري  هناك  فإّن 
رئيس دفع »املوساد« اىل 
نشر روايته االفرتاضية عن 
واإلحياء  نصراهلل،  اغتيال 
هذا  جعل  ميكن  كان  بأنه 

إسرائيل تقصف مركز حبوث علمية يف سورية

اللبناني.  اهلل«  »حزب 
عناصر  أن  إىل  وأشار 
اهلل«  »حزب  و  إيران  من 

من  أكثر  هناك  شوهدوا 
مرة.

40
$2،00
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على مدى ساعتني استقبل 
دونالد  األمريكي  الرئيس 
ترامب أمري الكويت الشيخ 
يف  الصباح  األمحد  صباح 

البيت األبيض أمس االول، 
وحبثا يف العالقات الثنائية 
االقتصادية  والتفاهمات 

ترامب ناقش مع أمري الكويت أزمة 
قطر واحلرب على »داعش«

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

0403 482 345

مطلوب للعمل
مطلوب آنسة / سيدة للعمل يف 

منطقة بانشبول
جتيد حتضري املأكوالت العربية.. 
فول - محص - فتة - فالفل وغريها..

للمعلومات االتصال على:
0404 067 939

ترامب مستقباًل أمري الكويت يف املكتب البيضاوي أمس االول )أ ف ب(
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نازحة سورية من الرقة لجأت اىل منزل مدمر يف الطبقة أمس 
االمر )أ ف ب(

الوطين«  »التحالف  أرجأ 
وفد  إرسال  الشيعي 
واشرتط  أربيل،  إىل 
يف  رغبتها  إثبات  عليها 
املفاوضات،  استئناف 
على  ساعات  بعد  وذلك 
حتذير احلكومة األكراد من 

»خطوة  اتاذ  يف  املضي 
ما  لالنفصال،  أحادية« 
»نفق  يف  البالد  يدخل 

مظلم« .
االنتقادات  حدة  وزادت 
اليت توجهها الكتل النيابية 
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دعوات إىل طرد أي مسؤول كردي 
يؤيد االستفتاء
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لـبنانيات
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لـ«تيار  السياسي  املكتب  عقد 
الدوري  اجتماعه  املستقبل« 
امس  الوسط«  »بيت  يف 
الرئيس  نائب  برئاسة  االول، 
ملناقشة  خصص  السبع،  باسم 
وامور  السياسية  املستجدات 
شأنها  يف  اختذ  تنظيمية 

القرارات املناسبة.
استهل االجتماع بالوقوف دقيقة 
اجليش  لشهداء  حتية  صمت 
ختامه  يف  وخلص  اللبناني، 
أن  اىل  أشار  بيان  إصدار  إىل 
»املكتب السياسي تابع باهتمام 
نتائج زيارة رئيس جملس الوزراء 
باريس،  إىل  احلريري  سعد 
الرئيس  تأكيد  من  ختللها  وما 
الفرنسي اميانويل ماكرون على 
استمرار وقوف فرنسا إىل جانب 
املبادرة  على  وحرصها  لبنان، 

لدعمه يف كافة اجملاالت«.
»اإلعالن  أن  اىل  ولفت 
مؤمتري  انعقاد  عن  الفرنسي 
لتحفيز   2 وروما   4 باريس 
االقتصادية  والتنمية  االستثمار 
األمنية،  والقوى  ولدعم اجليش 
باإلضافة إىل مؤمتر ثالث خاص 
يشكل  السوري،  النزوح  بنكبة 
احلريري  الرئيس  لنجاح  إعالنا 
إىل  اهلادفة  ديبلوماسيته  يف 
األجندة  صلب  يف  لبنان  إبقاء 
واهتمام  عناية  وحمط  الدولية، 
لتتحمل  العاملي،  القرار  دول 
مسؤولياتها جتاه محاية استقرار 
واالقتصادي  االمين  لبنان 
واالجتماعي، وذلك يف خضم ما 
يتحمله من أعباء النزوح السوري، 
ويف ظل ما حيققه من إجنازات 
االرهاب  مواجهة  يف  بها  يعتد 

ودحره واالنتصار عليه«.
الرئيس  »زيارة  أن  وأوضح 
احلريري املرتقبة إىل موسكو يف 
11 أيلول اجلاري تأتي بأهدافها 
وسائر  باريس  لزيارة  مكملة 
الزيارات العربية والدولية، يف 
العربية  الثقة  استعادة  سياق 
وإعادة  بلبنان،  والدولية 
الرئيس  زمن  إىل  اللبنانيني 
وألق  احلريري  رفيق  الشهيد 
ديبلوماسيته اليت كان يسخرها 
ويف  لبنان،  خدمة  يف  دوما 
أبنائه،  مصلحة  حتقيق  سبيل 

ودفع أي خطر عنهم«.
أمام  السياسي  املكتب  وتوقف 
عن  صدرت  اليت  »املواقف 
بشأن  سعوديني  مسؤولني 
»رسالة  فيها  ورأى  لبنان«، 
والتعامل  تلقفها  جيب  تنبيه 
ومسؤولية،  جدية  بكل  معها 
حبماية  معين  لبناني  كل  من 
مصاحل لبنان واستقرار عالقاته 

معتربا  العرب«،  االشقاء  مع 
ال  السياسي  »االستقرار  أن 
اإلفراط  قاعدة  على  يستقيم 
املتواصل والبذيء يف االساءة 
السعودية  العربية  للمملكة 
على  العربي،  اخلليج  ودول 
صورة ما جيري تداوله من خالل 
نواب واشخاص يدينون بالتبعية 
حلزب اهلل وبقايا العسس القائم 

على خدمة النظام السوري«.
ورأى أن »حزب اهلل ميارس عرب 
سياسة  املتعمد،  اإلفراط  هذا 
العربية  لبنان  بعالقات  الدفع 
مصاحل  ويعرض  اهلاوية،  حنو 
ملخاطر  اللبنانيني  آالف  مئات 
آتون  يف  لبنان  ويزج  جسيمة، 
حلقة جهنمية من حلقات الصراع 
اإلقليمي. ومسؤولية اللبنانيني 
وقطاعاتهم  اجتاهاتهم  بكل 
واالقتصادية  السياسية 
باملرصاد  يقفوا  أن  والثقافية، 
هلذه السياسة اليت باتت تشكل 
لبنان  دور  على  ثقيال  عبئا 
ووسيلة  بأشقائه،  وعالقاته 
يومية البتزاز الدولة ومؤسساتها 
الشرعية، ودفعها للسقوط يف 
للنظامني  املشرتك  املستنقع 

السوري وااليراني«.
ومتنيات  خمططات  »إن  وقال: 
الشأن، هي  حزب اهلل يف هذا 
يف  ابليس  عشم  قياس  على 
لنا،  بالنسبة  وستبقى  اجلنة، 
ومعزوال،  ومرفوضا  مدانا  امرا 
مهما عملت على االستقواء بوهج 
االنتصارات  وبوهم  السالح، 
املشبوهة  والصفقات  املركبة 
البلد  هذا  الزائفة.  والوالءات 
واملصري،  واهلوية  اهلوى  عربي 
ولن تقوى على الطعن بعروبته 
وتاريخ العالقة بأشقائه، خناجر 

املتحاملني وابواقهم«.
اىل  السياسي  املكتب  ونبه 
اإليرانية  السياسات  »خماطر 
املتكررة  واملواقف  لبنان،  جتاه 
مسؤولني  عن  تصدر  اليت 
الزج  تتعمد  واليت  ايرانيني، 
احملاور  صراع  يف  بلبنان 
بانتشار  والتباهي  اإلقليمية، 
يف  إليران  العسكري  النفوذ 
هذه  وآخر  عربية.  دولة  غري 
املواقف صدر عن األمني العام 
النظام  تشخيص  مصلحة  جملمع 
مع  مقابلة  يف  رضائي،  حمسن 
الذي حتدث  »امليادين«،  حمطة 
اىل  يضم  جهادي«  »حمور  عن 
وسوريا  العراق  من  كال  ايران 

ولبنان«.
اذ  املستقبل  تيار  »إن  وقال: 
يدين هذه االدعاءات ويرفضها، 
اعلنه  الذي  املوقف  على  يؤكد 

سعد  الوزراء  جملس  رئيس 
احلريري بأن لبنان ليس جزءا من 
أي حمور رباعي أو غري رباعي، 
منظومة  من  فاعل  جزء  هو  بل 
التحالف  ومن  شرعية  عربية 
وهو  االرهاب،  حملاربة  الدولي 
يقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته 
وسيادته  شعبه  محاية  يف 
االمنية  قواه  وحدوده من خالل 
الذاتية والشرعية، ولن ينضوي 
حتت أي ظرف من الظروف حتت 
يف  واتباعها  اإليرانية  املظلة 

املنطقة«.
املكتب  »ينحين  أضاف: 
السياسي أمام تضحيات اجليش 
اللبناني يف معركة فجر اجلرود، 
وما حققه من انتصار هو مدعاة 
مؤمن  لبناني  لكل  واعتزاز  فخر 
مؤسساتها  وبقوة  بدولته 
أمنه  عن  الدفاع  يف  الشرعية، 
وحر  سيد  وطن  يف  وكرامته 
بانتصار  الفرحة  إن  ومستقل. 
اجليش اللبناني يقابلها غصة أمل 
وحزن على استشهاد العسكريني 
الذين كانوا خمطوفني، ومشاعر 
صمود  أمام  تنحين  صادقة 
وحترتم  ودموعهم،  األهالي 
وجعهم الذي ازداد وجعا مع ما 
ساد األيام املاضية من تالعب 

مبشاعرهم«.
إذ  املستقبل  تيار  »إن  وتابع: 
سعد  الرئيس  موقف  يتبنى 
اصرار  على  بالتأكيد  احلريري 
بالتحقيقات  القيام  على  الدولة 
الالزمة ملعرفة احلقيقة كاملة يف 
العسكريني،  استشهاد  قضية 
يشيد بصرب األهالي ووطنيتهم 
كل  على  العض  يف  وحكمتهم 
إىل  الوصول  أجل  من  اجلراح، 
احلقيقة، وإنصاف دماء الشهداء 
الوطن.  كل  شهداء  هم  الذين 
ويدعو يف هذا املصاب اجللل، 
مجهور التيار للمشاركة الشعبية 
احلاشدة يف تشييع العسكريني 
غد  يوم  سيقام  الذي  الشهداء 
اجلمعة، كل يف منطقته، ليكون 
يوم التشييع، عرسا وطنيا يليق 
وبصمود  األبطال،  بالشهداء 
اليت  وبالتضحيات  عائالتهم، 
حققها جيشنا الوطين دفاعا عن 

كل اللبنانيني«.
وأخريا، أشار املكتب السياسي 
شديد  »بقلق  يتابع  أنه  اىل 
والتهجري  القتل  اعمال  تصاعد 
املسلمة  الروهنغا  أقلية  حبق 
يف ميامنار يف األيام املاضية«، 
واجملتمع  األمن  »جملس  مطالبا 
لوقف  العاجل  بالتدخل  الدولي 
والعامل  احلاصلة،  االنتهاكات 
ملمارسة  باالستنفار  اإلسالمي 

تيار املستقبل دعا اىل مشاركة يف تشييع العسكريني الشهداء:
املواقف السعودية رسالة تنبيه جيب التعامل معها 

جبدية محاية ملصاحل لبنان
ترأس  قد  يكون  ان  املقرر  من 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
قبل  العاشرة  يف  عون  ميشال 
املراسم  اجلمعة،  امس  ظهر 
باحة  يف  تقام  اليت  التكرميية 
وزارة الدفاع الوطين يف الريزة، 
العسكريني  الشهداء  جلثامني 
»داعش«  تنظيم  خطفهم  الذين 
االرهابي يف 2 آب 2014 ووجدت 
اجليش جلرود  بعد حترير  جثثهم 

رأس بعلبك والقاع.
قد  يكون  ان  املقرر  من  كما 
نعوش  على  عون  الرئيس  علق 
الشهداء العشرة االومسة ويلقي 
دعي  اليت  املناسبة  يف  كلمة 
اليها ايضا رئيس جملس النواب 
نبيه بري ورئيس جملس الوزراء 
الدفاع  ووزير  احلريري  سعد 
يعقوب الصراف وقادة االجهزة 
االمنية، اىل ممثلني عن رؤساء 
الطوائف وافراد عائالت الشهداء 

العسكريني.
وقد اعدت قيادة اجليش برناجما 
الذين  الشهداء  تكريم  ملراسم 
الدفاع  وزارة  نعوشهم  ستغادر 

اىل بلداتهم.
الجميل

بعبدا  قصر  شهد  ذلك،  اىل 
سياسية  لقاءات  سلسلة 
هذا  ويف  وتربوية،  وثقافية 
االطار استقبل رئيس اجلمهورية 
الرئيس امني اجلميل واجرى معه 
جولة افق تناولت االوضاع العامة 
يف البالد والتطورات السياسية 
واملستجدات  االخرية  واالمنية 

االقليمية.
الرئيس  حتدث  اللقاء،  وبعد 
فقال:  الصحافيني،  اىل  اجلميل 
الرئيس  لفخامة  زيارتي  »إن 
هذا  يف  وواجبة  ضرورية  اليوم 
واجليش  نهنئه  كي  الظرف، 
كبري  قسم  حترير  على  اللبناني 
من اجلرد من الطاعون الذي كان 
ببداية  نأمل  وحنن  فيه.  يوجد 
ندرك  ألننا  للبنان  جديدة  مرحلة 
متاما مدى الضرر واخلطر اللذين 
كانا يتأتيان من هذه اجلرود على 
االمن واالستقرار واالقتصاد يف 

لبنان«.
املناسبة،  هذه  »ويف  أضاف: 
أن نقف اىل جانب  إال  ال ميكننا 
نشد  وأن  وأهاليهم،  الشهداء 
أن  هلم  ونقول  أياديهم  على 
سبيل  يف  استشهدوا  اوالدهم 
يف  معهم  قلبنا  وإن  لبنان، 
أن تتكشف  ونأمل  الظرف،  هذا 
سيما  ال  احلقائق،  كل  احلقائق، 
أن املرحلة االخرية أيضا ال ختلو 
هذا  حل  حول  التساؤالت  من 
اجليش  نهنئ  وحنن  املوضوع. 
ونشد  االجناز  هذا  على  اللبناني 
اساسي  عنصر  فهو  يديه،  على 
ألنه جيسد  الوطين،  مسارنا  يف 
الوحدة والروح الوطنية واالميان 
اللبناني بوطنه ووحدته، وجيسد 
واملقاومة  التضحية  روح  كذلك 
والشجاعة اليت حتلى بها من أجل 

حترير االرض«.
مناسبة  كذلك  »كانت  وتابع: 
الرئيس  تداولنا فيها مع فخامة 
الداهمة  القضايا  بعض  يف 
احلاضر،  الوقت  يف  والعالقة 
ونتمنى يف املرحلة اجلديدة، بعد 

هذا االجناز الكبري من قبل اجليش 
اللبناني، أن نتعظ كشعب ونلتف 
نتمكن  كي  البعض  بعضنا  حول 
من إكمال هذه املسرية. فلبنان 
حباجة للكثري من اجلهد من اجل 
حول  الشعب  وطمأنة  االستقرار 
اوىل  خطوة  وهذه  مستقبله، 
من  ملزيد  مدخال  تكون  أن  نأمل 

االجنازات«.
الوطين  االجناز  هذا  بعد  سئل: 
الذي حتقق، هل ترى أن هناك 
من واجب ملزيد من احلوار لتعزيز 

الوفاق الوطين الداخلي؟
يف  موقفي  »تعلمون  أجاب: 
االساس، وهو أن ال حل يف لبنان 
خارج اطار التوافق الوطين، ليس 
احلوار إمنا التوافق. وهذا التوافق 
الثوابت  بعض  من  إنطالقا  يتم 
اليت إذا يف حال ختطيناها يبقى 
ندخل  لن  ثوابت  فهناك  هشا. 
الدستور  اىل  كالعودة  فيها، 
وبعض  والتقاليد،  وامليثاق 
املكتوبة  غري  الوطنية  الثوابت 
طويلة.  لفرتة  لبنان  محت  اليت 
وخالص  خيار  هناك  فليس 
العودة  عرب  إال  داخلي  وسالم 
أعتقد  وأنا  الثوابت.  هذه  اىل 
أن ذلك هو املطلوب يف الوقت 
وتوافقا  حوارا  أردنا  إذا  احلاضر 
شافيا هلذا البلد الذي من شأنه 

أن يبين مستقبال أفضل له«.
الكاردينال فريسالدي

رئيس  عون،  الرئيس  واستقبل 
الفاتيكان«  يف  الرتبية  »جممع 
فريسالدي،  جوزف  الكاردينال 
االسقفية  اللجنة  رئيس  يرافقه 
املطران  الكاثوليكية  للمدارس 
حنا رمحة واالمني العام للمدارس 
عازار  بطرس  االب  الكاثوليكية 

واعضاء الوفد.
اعرب  اللقاء،  مستهل  يف 
عن  فريسالدي  الكاردينال 
وفخره  لبنان  لزيارة  سعادته 
بلقائه رئيس اجلمهورية، وقال: 
»أزور اليوم بلدا مل أكن أعرفه، 
منوذج  أنه  جيدا  أعلم  لكنين 
الثقافات  خمتلف  بني  للتعايش 
أن  اىل  مشريا  والديانات«، 
للبنان  يريد  الرسولي  »الكرسي 
حيتذى  مثاال  يكون  ان  النموذج 
به من قبل العديد من الدول يف 
هذا الظرف الصعب من العالقات 

الثقافية املتبادلة«.
من  يتكون  »لبنان  أن  ورأى 
غين  وهو  مضياف  شعب 
والتارخيية«،  املقدسة  باالماكن 
متوقفا عند »عملية إعادة االعمار 
له  أمال  وتشكل  يشهدها  اليت 
ب«كفاءة  منوها  ولنموه«، 
املدارس الكاثوليكية يف لبنان، 
التعليم  نوعية  لناحية  سيما  ال 

اجلسم  وخربة  تقدمه  الذي 
على  مشددا  فيها«،  التعليمي 
حاليا  املطروح  احلوار  »أهمية 
واحلكومة«،  املدارس  هذه  بني 
بني  التعاون  »تعزيز  اىل  داعيا 
اهلدف  أجل حتقيق  من  الطرفني 
اجليل  مصلحة  سبيل  الواحد يف 
الشاب كي يتمكن من االخنراط 

يف اجملتمع«.
على  ثانية،  جهة  من  وأكد 
يف  املدارس  هذه  دور  »أهمية 
دعم احلوار بني االميان والعقل، 
ليس فقط من أجل تأسيس جيل 
من  أيضا  بل  ومتعلم،  مثقف 
أجل أن يصبح الطالب مواطنني 
صاحلني. وأن لبنان يبقى منوذجا 

للحوار والتسامح والتعليم«.
رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، 
فريسالدي  الكاردينال  ومحل 
فرنسيس  البابا  اىل  حتياته 
الذي  »االهتمام  على  وشكره 
وبشعبه«.  بلبنان  دائما  يوليه 
يف  مر  »لبنان  ان  اىل  واشار 
صعوبات  يف  املاضية  املرحلة 
الذي  االجناز  بعد  لكن  كثرية، 
تنظيف  عرب  أخريا  جيشه  حققه 
االرهابية،  اخلاليا  من  جروده 

تعزز فيه االمن واالستقرار«.
الذي  الدور  وشدد على »أهمية 
الكاثوليكية،  املدارس  به  تقوم 
ال سيما لناحية نشر قيم احملبة 
والتسامح«، وتوقف عند »التنوع 
لبنان  مييزان  اللذين  والتعدد 
وجيعالن منه بلدا فريدا ومنوذجا 
للتعايش، وهو لذلك البلد االكثر 
بني  للحوار  مركزا  ليكون  تأهال 
خمتلف احلضارات يف العامل، يف 
ظل اجتاه هذا العامل حنو اخلراب، 

مع انتشار احلقد والكراهية«.
وقال: »إن ما حصل يف منطقة 
الشرق االوسط كان مبثابة عودة 
وتهديم  املطلقة  اهلمجية  اىل 
اليت  االنسانية  الشرائع  لكل 
االنسان  على  للمحافظة  وضعت 
هذه  شهدت  وقد  والثقافات. 
املرحلة تدمريا للكنائس واملساجد 
واملتاحف من قبل ارهابيني من 
اآلحادي، وهم ضد  الفكر  ذوي 

كافة احلضارات والثقافات«.
الشرق  »مسيحيي  أن  وأوضح 
يف  العذاب  من  للكثري  تعرضوا 
املرحلة املاضية وهجروا املنطقة 
اليت بدأت تشهد اليوم تغريا حنو 
احلرب  أن  سيما  ال  االستقرار، 
االحنسار،  يف  بدأت  سوريا  يف 
هجروا  الذين  من  نأمل  لذلك 
املسيحيني  وخصوصا  بالدهم 
أدرك  بعدما  اليها  العودة  منهم 
املسيحي  احلضور  أهمية  اجلميع 

يف املنطقة«.

اجلميل: ال حل خارج اطار التوافق الوطين 
عون يرتأس مراسم تكريم جثامني الشهداء يف الريزة 

وامل عودة النازحني 

رئيس الجمهورية مستقبال الرئيس ا لجميل
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RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  
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$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10
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ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

SAVE 
$80!
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453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر
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Saturday 9 Septem
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PAUL GARRARD

42 YEARS EXPERIENCE 
in Public Life

Sa
turday 9 Septem

ber

PAUL GARRARD

Paul 
GARRARD

We believe in:
• No party politics in Council
• Better neighbourhoods
• Safer communities
• A Council which TRULY consults 

with its residents
• Council retaining planning powers
• Quarterly Community meetings
• Good governance and transparency

Authorised by: Paul Garrard, 42 O’Neill Street Granville NSW 2142

Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown
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لبنانيات

الوطين«  العمل  »جلنة  وفد  زار 
يف »التيار الوطين احلر« اجمللس 
اإلسالمي العلوي يف جبل حمسن، 
حيث كان يف استقباهلم رئيس 
حممد  الشيخ  باإلنابة  اجمللس 
الطائفة  وأركان  عصفور  خضر 

من العلماء واملشايخ.
الوفد  رئيسة  قالت  اللقاء  بعد 
بزيارة  »تشرفنا  عساف:  غادة 
العلوي  اإلسالمي  اجمللس 
وزير  التيار  رئيس  ممثلني 
لننقل  باسيل،  جربان  اخلارجية 
املبارك  االضحى  بعيد  التهانئ 
وننقل متنياتنا بان نكون واهلنا 
يف جبل حمسن، وكل املكونات 
البلد  يف  املوجودة  الوطنية 
خاصة،  حمسن  جبل  ويف  عامة 
وما متثله على مستوى الطائفة 
العلوية الكرمية بالف خري. وحنن 
يف مقلب واحد، وسنبذل جهدنا 
معا لنبين الوطن الذي حنلم به، 
الذي  احللم  لتحقيق  معا  ونكون 
اسس له اساسا فخامة الرئيس 

اجلنرال ميشال عون«.
الشيخ  إلينا  »نقل  أضافت: 
عصفور رسالة بالروحية نفسها، 
وهم يعتربون اننا معا يف مقلب 
الطيبة  متنياتهم  ومحلونا  واحد، 
ومعالي  الرئيس،  فخامة  اىل 
نشكرهم  وحنن  التيار،  رئيس 
على حسن استقباهلم، واحلفاوة 
دارتهم  يف  بها  قابلونا  اليت 

الكرمية«.
عصفور

وقال عصفور من جهته: »كان 
خالله  مثنا  ومميزا،  اجيابيا  لقاء 
االجنازات اليت حصلت يف عهد 
فخامة الرئيس، أكان على صعيد 
على  أو  العامة،  املؤسسات 
االجناز  واهمها  الوطن،  صعيد 
حققه  الذي  الكبري  واالنتصار 
واملقاومة،  والشعب  اجليش 
شهداءنا  ورحم  اهلل  حفظهم 

االبرار«.
أيضا  التداول  »جرى  وأضاف: 

وفد من الوطين احلر زار اجمللس العلوي مهنئا باالضحى 

عصفور: وفق اهلل القادة يف لبنان ملا فيه 
مصلحة البالد وخري العباد

الساحة  على  االمور  بعض  يف 
الوطنية، وحنن متفائلون باخلري 
اللبنانني،  مجيع  سيعم  الذي 
أكان على صعيد املؤسسات، او 
على صعيد اجنازات اخرى، وهي 
عناوين اساسية تعتمد وتتحقق 
يف عهد فخامة الرئيس ميشال 
عون، وفقه اهلل، ووفق القادة 
فيه  ملا  لبنان  يف  السياسيني 

مصلحة البالد وخري العباد«.

الشيخ عصفور واركان الطائفة العلوية يستقبلون وفد الوطني الحر
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الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
من  الرابعة  عند  احلريري  سعد 
السراي  يف  االول  امس  عصر 
احلكومي، اجتماعا للجنة الوزارية 
املكلفة البحث يف تطبيق قانون 
نائب  ضمت  واليت  االنتخاب 
رئيس احلكومة غسان حاصباني 
والوزراء: نهاد املشنوق، جربان 
باسيل، علي حسن خليل، علي 

حممد  شقري،  أمين  قانصو، 
فنيش ويوسف فنيانوس.

االجتماع  خالل  البحث  وتناول 
إذا  وما  االقرتاع  آلية  مناقشة 
كان االقرتاع سيخضع للتسجيل 
مكان  خارج  كان  إذا  املسبق 
أخرى.  تقنية  ومسائل  القيد 
يف  البحث  اللجنة  وستسكمل 

اجتماعات الحقة.
احلريري  الرئيس  استقبل  ثم 
وعرض  الصفدي  حممد  النائب 
وشؤونا  العامة  األوضاع  معه 

طرابلسية.
كذلك استقبل بطل لبنان والبحر 
املتوسط وبطل العامل يف الكيك 
حفيد  اهلاني،  بوكسينغ صائب 
مدير األخبار والربامج السياسية 
الزميل  لبنان«  »تلفزيون  يف 
صائب دياب، يف حضور عائلته 
الدولي  االحتاد  رئيس  ومدربه 
نادي  رئيس  بوكسينغ  للكيك 

»بونزاي« الدولي أمحد ماجد.
اليت  امليدالية  اهلاني  وأهدى 
العامل  بطولة  يف  عليها  حصل 
اليت جرت يف نهاية آب املاضي 
احلريري  اىل  إيرلندا،  يف 

واجليش. 

احلريري ترأس اجتماعا للجنة املكلفة 
البحث يف تطبيق قانون االنتخاب واستقبل 

الصفدي واهلاني

الرئيس الحريري خالل استقباالته

رأى »التنظيم القومي الناصري« 
»فك  أن  بيان،  يف  لبنان  يف 
يأتي  الزور  دير  عن  احلصار 
لسوريا،  كبريا  انتصارا  اليوم 
قيادة وشعبا وجيشا، كما حملور 
وسوريا  لبنان  يف  املقاومة 

وإيران«.

االنتصار  »هذا  ان  اىل  وأشار 
اليت  االنتصارات  مع  يتزامن 
حتققت يف جرود عرسال ورأس 
اللبناني  اجليش  يد  على  بعلبك 
دير  اليوم  وتعود  واملقاومة. 
كما  الوطن  حضن  اىل  الزور 
عادت اخواتها بعد ما استباحها 

ارهاب داعش«.

أهمية  ذلك  »يرتدي  وتابع: 
كربى ملا متثله املدينة من أهمية 
نفطي.  واحتياط  اسرتاتيجية 
وقد تاكد للشعب السوري بكل 
هو  الدولة  حضن  أن  اطيافه، 
املالذ األمن للوطن واملواطن«.

إىل  »حتية  التنظيم  ووجه 

التنظيم الناصري: فك احلصار 
عن دير الزور انتصار حملور 

املقاومة يف لبنان وسوريا وإيران
سوريا،  يف  التارخيية  القيادة 
بشار  الرئيس  يقودها  اليت 
وجه  يف  بصموده  األسد، 
ضرب  ارادت  اليت  املؤامرات 
وحدة سوريا. وحتية إىل اجليش 
العربي السوري، وإىل املقاومة 
يف حزب اهلل، يف انتصاراتهما 
املستمرة على ااٍلرهاب وداعميه، 
العاملي،  االستكبار  قوى  من 
ممثال بأمريكا - والصهيونية«. 

يف  الربيطانية  السفارة  أعلنت 
امس  هلا  بيان  يف  بريوت، 
الربيطاني  »السفري  ان  االول، 
عقب  التقى،  شورتر  هيوغو 
عودته إىل لبنان، قائد اجليش 
العماد جوزف عون، مهنئا اجليش 
العسكري  النجاح  على  اللبناني 
وقدم  اجلرود«.  »فجر  لعملية 
اليه تعازيه احلارة للجنود الذين 
العملية،  أثناء  وأصيبوا  قتلوا 
فضال عن اجلنود الذين خطفهم 

تنظيم »داعش« عام 2014«.
بعد اللقاء، قال شورتر: »كانت 
معقدة  اجلرود  فجر  عملية 
باألخطار.  وحمفوفة  ودقيقة 
عامليا  تهديدا  »داعش«  تشكل 
وقد  مكان.  كل  يف  للناس 
أظهر اجليش اللبناني أنه جيش 

حلزب  املركزي  البيت  يف  عقد 
اجتماع  الصيفي،  يف  الكتائب 
ثالثي ضم رئيس حزب الوطنيني 
مشعون  دوري  النائب  االحرار 
ورئيس  ريفي  اشرف  واللواء 
سامي  النائب  الكتائب  حزب 

اجلميل.
وبعد االجتماع صدر عن اجملتمعني 
السقوط  »بلغ  اآلتي:  البيان 
يف  السياسية  للسلطة  املدوي 
تعاملها مع حرب اجلرود الشرقية 
باالجناز  التفريط  جتاوز  حد 
العسكري الكبري للجيش اللبناني 
وجنوده،  ضباطه  وتضحيات 
يف  والشهداء،  منهم  االحياء 
خاضوها  اليت  املشرفة  املعارك 
قادة عسكريون  به  أقر  باحرتاف 
وتهنئة  تقديرا  واستحق  كبار 
من مرجعيات سياسية وعسكرية 

دولية معروفة.
عن  السلطة  هذه  ختلت  فقد 
واجباتها ومسؤولياتها الدستورية 
إلجنازات  السياسية  الرتمجة  يف 
ورضخت  امليدانية  اجليش 
لقرارات اختذها حزب اهلل واجلهات 
معها،  يعمل  اليت  اإلقليمية 
تنفيذ  على  دورها  اقتصر  حبيث 
صفقات حيكت خارج املؤسسات 
الدستورية، ال بل خارج احلدود، 
خارجية  اجندات  تغطية  وعلى 
وتربيرها خالفا ملتطلبات السيادة 

الوطنية ومصلحة الدولة.

الهل  املدوي  السقوط  بلغ  كما 
السلطة يف تعاملهم مع امللفات 
حدود  واالجتماعية  االقتصادية 
واالخالقي،  السياسي  اإلفالس 
إفقار  وال سيما يف ظل سياسة 
العشوائية  بالضرائب  الناس 
معاجلة  عن  املتمادي  والعجز 
ويف  واملعيشية  احلياتية  االمور 
ظل اخبار صفقاتهم ومسسراتهم 
اليت يضج بها االعالم واجملتمع.

لقد بات التواطؤ بني السالح غري 
للعالقة  ناظما  والفساد  الشرعي 
القائمة،  السلطة  مكونات  بني 
وهو ما يؤدي اىل تدمري ممنهج 
بضرب  بدءا  الدولة،  ملقومات 
شعبها  بإفقار  وانتهاء  سيادتها 

وجتويعه.
ونعاهدهم  اللبنانيني  نعد 
سيدة  دولة  بناء  حبلم  بالتمسك 
اجتماعاتنا  متطورة.  حضارية 
ستبقى مفتوحة مع كل السياديني 
واالصالحيني العادة االعتبار اىل 
الدولة  اللبناني ومنطق  الدستور 
واملؤسسات الشرعية. فال مكان 
لالستسالم والقبول باالمر الواقع 
نؤمن  الوطين.  قاموسنا  يف 
على  وبقدرته  اللبناني  بالشعب 
القريب  املستقبل  ان  املواجهة. 
باملناسبات واالستحقاقات  مليء 
للبنانيني  الدميوقراطية وسيكون 
يف كل مناسبة واستحقاق حساب 

مع هذه السلطة«. 

اجتماع يف الصيفي ضم اجلميل ومشعون 
وريفي: الشعب قادر على املواجهة والتغيري

شورتر: اجليش أجنز مهماته ومن املؤسف أن 
يسمح آخرون ملقاتلي داعش بالفرار عرب سوريا

الدفاع  على  قادر  ومهين  فاعل 
غري  التهديدات  من  لبنان  عن 

املتوقعة يف املنطقة.
ومن  مهماته،  اجليش  أمت  لقد 
آخرون  يسمح  أن  املؤسف 
عرب  بالفرار  »داعش«  ملقاتلي 

سوريا«.
أضاف: »تساعد اململكة املتحدة 
 11,000 من  أكثر  تدريب  على 
 20 من  أكثر  وبناء  جندي، 
و30  متقدمة،  عمليات  قاعدة 
ودعمنا  احلدود،  ملراقبة  مركز 
سيستمر. حنن نؤمن بأن اجليش 
الشرعي  املدافع  هو  اللبناني 
ميثل  ووحده  لبنان  عن  الوحيد 
يف  ويعمل  اللبنانيني  كل 
الدولة  ومبوافقة  القانون  إطار 

اللبنانية وشعبها«.

العماد جوزيف عون مستقبال الوزير شورتز

طالب مفيت عكار السابق الشيخ 
ب«فتح  بيان،  يف  زكريا  زيد 
من  كل  ملعرفة  وجبدية  حتقيق 
خطف  عملية  وسهل  ساهم 
من  كل  وأيضا  العسكريني، 
وقف يف وجه حماوالت حتريرهم 
من األسر«، وقال: »تلقينا ببالغ 
استشهاد  نبأ  واحلزن  األسى 
الذين  املخطوفني،  العسكريني 
وال  صالتهم  هلم  تشفع  مل 
تنظيم  عند  الشهادة  نطقهم 
الصرب  حلظات  لتنتهي  داعش، 
اليت عاشتها  الطويلة  واالنتظار 
سائر  كما  والزوجات  االمهات 
ذلك  بعد  ولتبدأ  اللبنانيني، 
املزايدات  مرحلة  أسف  وبكل 

واملتاجرات بدمائهم«.
فلن  فعلنا،  »مهما  أضاف: 
هؤالء  أرواح  اسرتداد  نستطيع 
أبدا  جيوز  ال  ولكن  األبطال، 
اللبنانيني  لذاكرة  نسمح  أن 
عرقل  الذي  من  تنسى  بأن 
ال  مبدأ  حتت  املفاوضات 

مفاوضات مع اإلرهاب«.
فرص  هناك  »كانت  وتابع: 

زكريا طالب بفتح حتقيق 
ملعرفة كل من ساهم وسهل 
عملية خطف العسكريني

أرواحهم،  كثرية للمحافظة على 
اللبناني،  املواطن  روح  لكنها 
اليت ال جتد يف األرض من يعبأ 
ومن  السماء.  إىل  لتصعد  بها 
حتقيق  بفتح  نطالب  فإننا  هنا، 
ساهم  من  كل  ملعرفة  وجبدية 
وأيضا  اخلطف،  عملية  وسهل 
كل من وقف يف وجه حماوالت 

حترير املخطوفني من األسر«.
ألهالي  الكبري  »عزاؤنا  وختم: 
العسكرية  وللمؤسسة  الشهداء 
كبرية  وغصة  أمجع،  وللوطن 
ولوعة عظيمة تتزامن مع األعياد، 
اهلل  حسبنا  إال  نقول  ال  ولكن 

ونعم الوكيل«.

الشيخ زكريا
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  حول   
بطرس  بشارة  مار  الكردينال 
الراعي حفل تدشني مزار سيدة 
االرز الذي اقامته جلنة اصدقاء 
الغابة  مدخل  عند  االرز  غابة 
لتحية  مناسبة  اىل  الدهرية، 
اجليش اللبناني وارواح شهدائه 
اىل  زيارته  فاستهل  االبطال، 
منطقة االرز بزيارة مدرسة التزجل 
يرافقه  اللبناني  للجيش  التابعة 
وبولس  نفاع  جوزيف  املطرانان 
البطريركي  والوكيل  صياح 

اخلوري طوني االغا.
مدخل  عند  استقباله  يف  وكان 
فيكتور  املونسينيور  املدرسة 
يوسف  واملونسينيور  كريوز 
بشري  رعية  وكهنة  فخري 
العميد  املدرسة  قائد  يتقدمهم 
وادت  والضباط.  الفوال  حممد 
موسيقى  فرقة  التحية  هلم 
اجليش كما استعرض البطريرك 
الوحدات املوجودة يف املدرسة، 
ثم قام جبولة يف ارجاء املدرسة 
هدية  الفوال  العميد  له  وقدم 
حتمل  االرز  خشب  من  تكرميية 
دون  الذي  البطريرك  صورة 
على السجل الذهيب حتية للجيش 
ازور  واعتزاز  وفيها:«بافتخار 
بدعوة  االرز  يف  التزجل  مدرسة 
حممد  العميد  مديرها  من  كرمية 
حمبة  بكل  احييه  الذي  الفوال 
مع معاونيه الضباط وكل طالب 
املدرسة، واعرب هلم عن شكري 
التثقيفي  العمل  هلذا  وتقديري 
يكمل  الذي  الرائع  الرياضي 
املنضوين يف  الطالب  شخصية 
التوفيق  وامتنى  املدرسة،  هذه 
احيي  وباملناسبة  هلم،  الدائم 
لتحريره  اللبناني  اجليش 
االرهابيني  من  الشرقية  جبالنا 
ونعزي قيادة اجليش والضباط 
والعسكريني واالهالي بالضحايا 
مواجهة  خالل  سقطوا  الذين 
لبنان  ليحيا  ماتوا  االرهابيني. 

عاش لبنان«.
مع حمبيت وتقديري وصالتي يف 
سبعة ايلول الفني وسبعة عشر 
الكردينال بشارة الراعي بطريرك 

انطاكية وسائر املشرق«.
من  اجلميع  توجه  ذلك  بعد 
املدرسة اىل مدخل الغابة سريا 
وقع  وعلى  االمحر  السجاد  على 
موسيقى دير االمحر ونثر الورود 
والرتس  بالسيف  والرقص 
باحة  مدخل  وعند  البخور  وعبق 
الوزير السابق  املزار استقبلهم 
ابراهيم الضاهر والنائب السابق 
جربان طوق ورئيس بلدية بشري 
واعضاء اجمللس  فريدي كريوز 
خماتري  رابطة  ورئيس  البلدي 
الكسي فارس وخماتري  القضاء 
عيسى  روي  واحملاميني  بشري 
والشيخ  سكر  وبطرس  اخلوري 
جربان  جلنة  وممثل  طوق  سعيد 
الوطنية جوزيف فنيانوس قادة 
املنطقة  يف  االمنية  االجهزة 
وحشد كبري من االباء والرهبان 
بشري. وابناء  والراهبات 
ورئيس  البطريرك  بعدها  قص 
اللجنة الشريط  البلدية ورئيس 
عن  الستارة  وازاحوا  التقليدي 
اللوحة التذكارية ختليدا للذكرى 
الراعي  البطريرك  ترأس  ثم 
الذبيحة االهلية اليت قدمها غبطته 
على نية شهداء اجليش اللبناني 
وعاونه املطرانان بولس صياح 
القداس  وخدمت  نفاع  وجوزيف 

جوقة بشري بقيادة االب خليل 
رمحة.

مخلوف
القداس  مستهل  يف  والقى 
اخلوري  سابا  مار  رعية  كاهن 
فيها  حيا  كلمة  خملوف  شربل 
البطريرك الراعي وقال: »هلمي 
معي من لبنان، أيتها العروس، 
هذه  لبنان«.  من  معي  هلمي 
التعابري رددتها أداب الشعوب 
والعربية  املصرية  القدمية 
والبابلية وغريها، ودونها الوحي 
الكتاب املقدس يف سفر نشيد 
جلست  احلبيبة  حيث  األناشيد 

متنعمة يف حبات حبيبها«.
إكرام  كلمات  »إنها  وأضاف: 
الكنيسة  فيها  رأت  فائق 
املقدسة ورودا تنثر أمام ملكة 
من  تستحقها  وأوصافا  اجملد 
والقمر  بالشمس  امللحقة  هي 
رأسها  وعلى  قدميها،  حتت 
كوكبا،  عشر  إثين  من  إكليل 
األم القديسة. إنها العذراء مريم 
املرتفع كاألرز يف لبنان واليت 
تتضرع إليها الكنيسة يف الطلبة 
صلي  لبنان  أرزة  »يا  بالقول 
هنا  مقامها  إرتفع  لقد  ألجلنا« 
ألف وتسعمئة وتسع  العام  يف 
املرحوم  من  مببادرة  وثالثني 
كريوز.  أغناطيوس  املونسنيور 
وها حنن اليوم بهمة جلنة الوقف 
وجلنة أصدقاء غابة األرز وبسخاء 
اخلريين الطيبني من أبناء الرعية 
والرواد والسياح. نعيد ترميمه 
من األصل إكراما فائقا لسيدة 
إبنها  جانب  اىل  املرتفعة  األرز 
الرب املتجلي وسط هذه الغابة 
الدهور. حتاكي  اليت  املقدسة 
األرز  سيدة  يا  باجملد  فإرتفعي 
وجبال  األسود  مرابض  فوق 
بشري  فوق  إرتفعي  النمور، 
وادي  وحامية  املقدمني  مدينة 
األرز  فوق  إرتفعي  القديسني، 
اخلالد حيث معقل األبطال وساحة 
فوق  إرتفعي  الشهداء،  شرف 
متعطرين  جربان،  وحرب  عريضة 
فوق  والنساك  الصوامع  ببخور 
حذورها  اليت  اخلصينة  املدينة 
الشهداء وسورها املعابد وتاجها 

الصلبان«.
طوق

أصدقاء  جلنة  رئيس  القى  كما 
أنطوان جربايل طوق  األرز  غابة 
تسبيح  فيها:«مع  قال  كلمة 
صياح  مع  الصباح،  عند  الرب 
املآذن حيوا على الفالح، حنيي 
الوطن،  سياج  اللبناني  اجليش 
الوحدة  رمز  اإلستقالل،  حامي 
الوطنية ووحده وحده األمل يف 
البطريرك،  غبطة  الدولة.  بناء 
يسرني  الصديق،  احلفل  أيها 
ظالل  يف  مجيعا  بكم  أرحب  أن 
تعبق  اليت  الدهرية  الغابة  هذه 
وبإسم  والصالبة.  بالشموخ 
تشهد  اليت  األرز  أصدقاء  جلنة 
هلا أعماهلا خالل إثنني وثالثني 
والنضال يف  اإللتزام  من  سنة 
الرمز  هذا  على  احلفاظ  سبيل 
مداه.  وتوسيع  اجلامع  الوطين 
مثاال  أصبحت  اليت  اللجنة  هذه 
أن  كاد  الذي  التطوع  يف 
األعباء  ظل  يف  معدوما  يكون 
هذه  الضاغطة.  اإلقتصادية 
اآلن  حتى  غرست  اليت  اللجنة 
لتزيل  أرزة  ألف   120 حواىل 
الرمز  الغابة  عن  التصحر  شبح 
سفوح  اىل  اإلخضرار  وتعيد 
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اىل  إهدن  حرج  من  املكمل 
بلدية  مع  بالتعاون  تنورين  أرز 
املارونية  والبطريركية  بشري 
املدني  اجملتمع  مكونات  وسائر 

والرمسي«.
إن  األصدقاء،  وقال:«أيها 
البطريركية  شعب  هم  املوارنة 
واحلرية  بالتعاضد  املميز 
يشهد  والتاريخ  واإلنفتاح، 
جبة  حتت  من  يوما  خرجوا  إنهم 
قداسة  من  احملبوكة  بطريركهم 
إال  األرز  وقدسية  قنوبني 
والضياع.  التشرذم  وأصابهم 
أفلست  األرز  سيدة  يا  وأنت 
أنت أيضا سيدة القبيات، سيدة 
سيدة  بشري،  سيدة  زغرتا، 
وسيدة  بكفيا  سيدة  العاقورة، 
لبنان  سيدة  أنت  بل  ال  زحلة 
وطهرك  الكلية  فبأمومتك  كله. 
الالمتناهية،  وحمبتك  الالحمدود 
التناحر  هذا  ملاذا  هلم:  قولي 
التباعد  هذا  ملاذا  والتنافر؟ 
اإلنغماس  والشقاق؟ ملاذا هذا 
قولي  الشخصية؟  باملصاحل 
اىل  عودوا  الكل  سيدة  يا  هلم 
أصالتكم، عودوا اىل ينابيعكم، 
عودوا  معاجنكم،  اىل  عودوا 
الشباب  ودعوا  أرضكم،  اىل 
كرامتهم  على  حفاظا  ينخرطون 

وكرامة األجيال اآلتية«.
األرز،  سيدة  يا  :«أخريا  وختم 
إمسك  على  املزار  هذا  تشييد 
ليس حبا بنحت األحجار وحبكها 
دعاية  وال  ال  مجياًل،  بنيانا 
بل  واألرض  السماء  لسلطانة 
عيوننا  أمام  ماثلًة  لتدومي 
ولنشهد  قلوبنا،  يف  كرسوخك 
لنا  لبنان  أن  عظمتك  أمام 
مسلمني ومسيحيني مهما تبخرت 
الشر  إستفحل  ومهما  الباطل 
ونصون  حدوده  سنحمي  وإننا 
إستقالله بك، بسواعدنا، بتعلقنا 
بالعلم بتمسكنا بالعائلة، جبيشنا 
بدورنا  وبإمياننا  األمنية  وقوانا 
الفاعل يف هذا الشرق املعذب.
وسننصب كاألرز صارخني صوتا 
الشهداء  قبور  على  من  واحدا 
والتائهني  الطامعني  وجه  يف 
من  نعالكم  إخلعوا  واملضللني. 
كانت  لبنان  أرض  فإن  أرجلكم 

وال تزال مقدسة«.

الراعي
املقدس  االجنيل  تالوة  وبعد 
عظة  الراعي  البطريرك  القى 
يف  كاألرز  »إرتفعت  بعنوان 
الكاتب  وفيها:كتب  لبنان«، 
هذه  القديم  العقد  يف  امللهم 
لبنان  يف  كاألرز  إرتفعت  اآلية 
وهي آية عن حكمة اهلل الذي خلق 
الكون بكل مجاله وخلق اإلنسان 
وكانت  ومثاله.  صورته  على 

البطريرك الراعي يدشن املزار
حتفة اخللق كلها العذراء مريم، 
فطبقت الكنيسة هذه اآلية عن 
احلكمة اإلهلية عن مريم سيدتنا 
الكنيسة  أصبحت  ولذلك  وأمنا 
يف  كاألرز  إرتفعت  حتييها 
لبنان، وهذا يأتينا منه امثولتان 
جبماله  اهلل  أن  أواًل  كبريتان 
أخذ  وأزليته  وقدسيته  ومهابته 
وحنن  األرز  صورة  عندنا  من 
محايته.  وعلى  عليه  مؤمتنون 
مريم  أن  الثانية  واألمثولة 
وترتفع  إرتفعت  لقد  اليت حنب 
كاألرز يف لبنان بسمو فضائلها 
مبهابتها بقدسيتها وإرتفعت من 
وجسدها  بنفسها  األرض  هذه 
بنعمها  معنا  وظلت  السماء  اىل 
كأغصان األرز يف مداها األفقي 
هي يف السماء وهي معنا وهلذا 
وحنييها  نقول  وحقيقة  حق  عن 
يف  كاألرز  إرتفعت  ونكرمها 
املعاني  هذه  بسبب  لبنان. 
ومن أجل هذا التواصل املرحوم 
كريوز  إغناطويس  املونسنيور 
هذا  وبوابة  مدخل  على  شاء 
األوىل  الكابيال  تكون  ان  األرز 
مزيد  أجل  ومن  الروح  وبهذه 
املفاهيم  بهذه  التمسك  من 
والكنسية  والروحية  الالهوتية 
الوقف  جلنة  شاءت  والوطنية 
هذا  بناء  األرز  أصدقاء  وجلنة 
إسم  على  الرائع  اجلميل  املزار 
سيدة األرز لكي كل من يدخل 
اىل هذا املكان يشعر أنه أرض 
مقدسة باحلقيقة. وعندما يدخل 
أنه يدخل اىل مهابة  هنا يشعر 
وأنه مدعو لكي يعيش هو أيضا 
مبهابة وبسمو بإنسانيته بثقافته 
اليت  بالقيم  بفضائله  بصفاته 
ثانية  جهة  ومن  إليها  ينتمي 
يتذكر كل لبناني وكل زائر اىل 
لبنان أن شعب لبنان هو شعب 

متأصل يف هذه األرض«.
حنتفل  ان  »يسعدنا  وأضاف: 
معكم بعيد مولد أمنا مريم العذراء 
غدا وتشاؤون أن يكون عيد كل 
املكان  هذا  عيد  هو  أيلول   8
األرز  يف  فتلتقون  املقدس 
لالحتفال  آب   6 يف  إلحتفالني 
يف الكنيسة العليا بعيد التجلي 
يذكرنا جبمال جبالنا فمن اجلبل 
ولكي  السماء  اىل  صعد  الرب 
حتتفلوا يف 8 أيلول بعيد مولد 
ال  هكذا  األرز.  وسيدة  العذراء 
الرب  أبدا  نفصل  ان  نستطيع 
لبنان  يف  كاألرز  إرتفعت  اإلله 
إرتفعت كاألرز يف  اليت  ومريم 
مع  نكون  ان  يسعدنا  لبنان. 
جوزيف  املطران  أخينا  سيادة 
العام  البطريركي  النائب  نفاع 
يف منطقة اجلبة وأعتقد انه أول 
إحتفال  أول  األرز  لقاء هنا يف 
النجاح  له  نرجو  حال  كل  يف 
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والتوفيق يف رسالته ولسيادة 
النائب  العمار  مارن  املطران 
البطريركي العام السابق النجاح 
يف رسالته اجلديدة يف أبرشية 
صيدا. كما حنيي معكم سيادة 
صياح  بولس  املطران  أخينا 
النائب البطريركي العام السابق 
وكل األسرة البطريركية املتمثلة 
باحلاضرين معنا فنحييكم مجيعا 
وخادم  الرعية  كاهن  وحنيي 

سيدة األرز وكنيسة التجلي«.
هذا  مجيل  مكان  »هذا  وتابع: 
مكان موحي هذا مكان غين يف 
منذ  اآلن.  نعيشه  الذي  الظرف 
لبنان  بعيد مولد  إحتفلنا  أسبوع 
الكبري السابع والتسعني وتالزم 
مع هذا العيد إنتصار جيشنا يف 
معركة فجر اجلرود، هذا يعين أننا 
حنن اللبنانيني مدعوون لنعيش 
والدة  مسو  السمو،  هذا  مجال 
عن  يتميز  الذي  الكبري  لبنان 
كل بلدان املنطقة خبصوصياته 
إكتفينا  وقد  وميزته  وثقافته 
رئيس  أنطوان  العزيز  قاله  مبا 
الدعاء  بهذا  األرز  أصدقاء  جلنة 
واىل  لبنان  شعب  اىل  املوجه 
وليس  لبنان  يف  السياسيني 
من  الكالم  نكرر  لكي  اجملال 
اىل  دعاء  شاءه  لكنه  جديد 
مدعوون  حنن  العذراء.  السيدة 
مجال  السمو  مجال  لنعيش 
الصعود من مستنقعات املصاحل 
مستنقعات  من  الصغرية، 
النزاعة،  مستنقعات  من  احلقد، 
من  التسلط،  مستنقعات  من 
ليس  لبنان  التجرب.  مستنقعات 
هكذا لبنان أرض اللقاء، لبنان 
أرض مجعت كل املتنوعات يف 
بوتقة واحدة، بوتقة مثل قطعة 
وهنا  الرسامون  يرمسها  مجيلة 
أود ان أحيي إبن بشري الفنان 
هذا  على  وأشكره  رمحة  رودي 
علينا  لبنان  يف  حنن  اجملسم. 
ان حنافظ على مجال هذا التنوع 
اللبنانية  الفسيفساء  هذه  على 
تنوعه  كل  يف  لبنان  فجمال 
والثقافية  والفكرية  احلزبية 
لكل  مكان  لبنان  يف  ويوجد 
أن  أحد  يستطيع  وال  إنسان 
هذه  إنسان.  أي  جانبا  يضع 
مدعوون  الصغري  لبنان  خدمة 
هذه  يف  ونتجذر  نتأصل  لكي 
حنن  بشري،  يف  حنن  األرض. 
صمدوا،  رجاالتها  أرض  يف 
رجاالتها وقفوا يف وجه الغزاة، 
لبنان  وأعطوا  كاألرز  صمدوا 
وجوها نفاخر بها حنن يف أرض 
مقدس  وادي  يف  القديسني 
ونساكنا  بطاركتنا  صمد  حيث 
وشعبنا ليحافظوا متأصلني يف 
حيافظوا  الوادي  يف  أرضهم 
على هذا اجلبل على هذا اللبنان 
إرتفعوا  ثم  الكيان  هذا  على 
اىل األعالي وإنتشروا هذه هي 

ثقافتنا، هذه هي حضارتنا«.
وأضاف: »إنين بإمسكم أود أن 
أحيي جيشنا اللبناني الذي نقول 
عنه أيضا يف إنتصاره يف معركة 
فجر اجلرود وحنيي كل الضحايا 
على  نطبق  نعم  الذين سقطوا، 
هذا اجليش هذه اآلية »إرتفعت 
آية  وهي  لبنان«.  يف  كاألرز 
ينبغي أن تطبق على كل لبناني 
وعلى الشعب اللبناني أن يرتفع 
إرتفعت كاألرز يف لبنان ال أحد 
منا مثل اهلل ال أحد من منا مثل 
املثال  هذا  لنا  ولكن  العذراء 

يف أمنا مريم يف املسيح الرب 
فكما سكنوا  على  من  مثال  لنا 
الوادي املقدس السحيق كانت 
فإستلهموا  فوق  اىل  أنظارهم 
وإنطلقوا  إختارهم  السماء  من 
حنن علينا ونقول إرتفعت كاألرز 
العلى،  نستلهم  أن  لبنان  يف 
القيم العليا السامية اليت تبين 
والسياسية  الوطنية  حياتنا 

واإلقتصادية واإلجتماعية«.
قبل  اليوم  »سعدت  وتابع: 
اجمليء اىل هنا أن أزور مدرسة 
رئيسها  حيينا  حيث  التزجل 
ومعاونيه واجليش اللبناني وقد 
أواًل  الزيارة  هذه  عمدا  أردنا 
باإلنتصار  اجليش  نهنئ  لكي 
الذين  الضحايا  يف  نعزي  لكي 
والذين  املعركة  يف  سقطوا 
وقعوا ضحية اإلرهابيني ولبنان 
يكرمهم غدا وحنن معهم لنقول 
ثم  معكم  وشعبنا  إصمدوا  هلم 
هذا  نعيش  لكي  هنا  اىل  أتينا 
إذ  العميق،  الروحي  الواقع 
ندرك أن السيدة العذراء حاملة 
وجه هذا األرز والرب يسوع هما 
باليد  الوطن  هذا  الذين حيمون 
اخلفية ألسنا خنترب يف كل مرحلة 
مرة  كل  أن  حياتنا  مراحل  من 
لبنان يصل اىل شفري اهلاوية. 
هناك يد خفية غري منظورة ترجع 
هي  العذراء  هي  الوراء  اىل  به 
سيدة لبنان هي هذه املتأصلة 
مثل األرز يف أرضنا واملرتفعة 
تنشر  واليت  األرز  مثل  بالسمو 
اليت  األرز  كأغصان  عنايتها 
متتد حنو األفق. حنن نأخذ هذه 
أن  وأود  الليلة  هذه  األمثولة 
تبقى معنا بكلمتها متأصلني يف 
بالقيم  متسامني  كاألرز  أرضنا 
منفتحني  ونعطي  األرز  مثل 
األرز.  شجرة  مثل  الناس  لكل 
ونطلب  نصلي  النية  هذه  على 
من مريم أمنا اليت إرتفعت اىل 
بإستمرار  معنا  وتعيش  السماء 
أن  ومبا  اآلية  بهذه  تذكرنا 
اهلل  صورة  أخذ  امللهم  الكاتب 
وصورة حكمته من أرضنا وأرزنا 
هذا يعين أن أرزنا مقرتن بإسم 
اهلل وبإميان نقول ونلتزم مبا ان 
اهلل أزلي ينبغي أن يكون لبنان 

أبديا«.
مريم  أمنا  »حبماية  وختم: 
أشكر  حضوركم  أشكر  العذراء 
حمبتكم أشكر هذا اللقاء اجلميل 
الذي عشناه اجلمال الفولكلوري 
كما  بشري  والرقص وحنن يف 
اهلدايا  على  أيضا  أشكركم 
غابة  أصدقاء  جلنة  درع  اجلميلة 
املسيح  وجمسم  شكرا  األرز 
املوت  من  القائم  املصلوب 
املرتفع عاليا حنو السماء للفنان 
وأحيي  أحييكم  رمحة  رودي 
اجلوقة وهذه الذبيحة تقدم من 
أجلكم من أجل بشري بنوع خاص 
ومن أجل شعب لبنان ومن أجل 
جيش لبنان لكي نبقى صامدين 
األرز  مثل  العواصف  وجه  يف 
لبنان  أجل  من  بالقيم  ونرتفع 

أفضل وجمتمع أفضل«.
وبعد القداس قدم رئيس جلنة 
انطوان  االرز  غابة  اصدقاء 
شربل  واخلوري  طوق  جربايل 
خملوف درعا تقديرية للبطريرك 
الراعي، كما قدم الفنان رودي 
للبطريرك  الصعود  رمحة جمسم 
على  تكرميي  عشاء  اقيم  ثم 

شرف البطريرك ومرافقيه.
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القومية  الكتلة  عضو  دعا 
االجتماعية النائب أسعد حردان 
»يكون  أن  إىل  تصريح،  يف 
اجليش  شهداء  تشييع  »يوم 
داعش  قتلهم  الذين  اللبناني 
يوما  اختطافهم،  بعد  االرهابي 
لرتسيخ الثوابت وتعزيز الوحدة 
الشهداء  هؤالء  ألن  الوطنية، 
قضوا يف موقع الدفاع عن وحدة 

لبنان وسيادته وكرامته«.

اىل  بالتعازي  توجه  وإذ 
»مؤسسة اجليش اللبناني قائدا 
وعسكريني،  وضباطا  وقيادة 
أكد  الشهداء«،  عائالت  واىل 
ووداع  تكريم  »مراسم  أن 
الثمانية،  العسكريني  الشهداء 
هي مراسم تكريم لكل شهداء 
اجليش واملقاومة الذين حاربوا 
فحرروا  واالرهاب،  االحتالل 

األرض وانتصروا«.
من  بكل  نعتز  »حنن  وقال: 
يدافع عن أرضه وشعبه وسيادة 
بالده، والذين يرتقون اىل مرتبة 
الشهادة، هم الرموز وايقونات 
العز والقدوة، واملثل واملثال. 
يفتدون  الذين  هلؤالء  فتحية 

بالدهم وشعبهم بالدماء«.

األكرب  التكريم  »ان  أضاف: 
نذهب  عندما  هو  للشهداء، 
عناصر  تعزيز  باجتاه  مجيعا 
قوة لبنان يف مواجهة االحتالل 
معادلة  وتثبيت  واالرهاب، 
اجليش  بثالثية  املتمثلة  الردع 
والشعب واملقاومة، فلوال هذه 
املعادلة، مل يكن مبقدور لبنان 
حترير جنوبه، وطرد االرهاب من 
ورأس  والقاع  عرسال  جرود 
اجلنود  مصري  ومعرفة  بعلبك، 

األبطال«.

البعض  »تكرار  واستغرب 
بالنفس  النأي  ملواقف 
معتربا  احملاور«،  عن  واالبتعاد 
أن هذه املواقف »منفصلة عن 
اساس  يف  لبنان  ألن  الواقع، 
مبواجهة  املقاومة،  معادلة 
واالرهاب،  الصهيوني  العدو 
وهذه ليست معادلة حماور بل 
معادلة دفاع عن األرض واحلق 
والقيم  والكرامة،  والسيادة 
هذه  تثبيت  تفرض  الوطنية 
املواقف  اطالق  ال  املعادلة، 

النقيضة هلا«.

لبنان  »مصاحل  أن  على  وشدد 
املميزة  العالقات  يف  تكمن 
لبنان  وبأن يذهب  مع سورية، 
ألنه  االجتاه،  هذا  يف  الرمسي 
هو  لبنان  املصاحل،  مبنطق 
املستفيد من هذه العالقات مع 

سورية على الصعد كافة«.
الكبري  ب«االجناز  حردان  وهنأ 
السوري  اجليش  حققه  الذي 
وحلفاؤه بكسر حصار دير الزور 
احملافظة«،  لتحرير  واالندفاع 
مؤكدا أن هلذا االجناز »تداعيات 
ورعاته،  االرهاب  على  كبرية 
عسكريا  تظهر  بدأت  ونتائجه 
الدولة  ملصلحة  وسياسا 

السورية«.

الصهيوني  »العدوان  ودان 
سورية  مواقع  استهدف  الذي 

ابو طاقية

يف مصياف - محاه«، معتربا ان 

حردان: سوريا واملقاومة تأخذان باالعتبار التهديدات الصهيونية 
وليكن يوم تشييع شهداء اجليش يوما لتعزيز الوحدة

هذا العدوان »يكشف جمددا عن 
الصهيوني  الدعم  وحجم  مدى 
للمجموعات االرهابية، كما ويعرب 
اصابت  اليت  اهللع  حال  عن 
انتصارات  جراء  من  اسرائيل 

اجليش السوري«.

هذا  »خطورة  من  حذر  وإذ 
أكد  الصهيوني«،  التصعيد 
املقاومة  وقوى  »سورية  أن 
التهديدات  باالعتبار  يأخذون 
ومستعدون  الصهيونية، 
للتعامل مع كل سيناريواتها«. 

يف  حرب  بطرس  النائب  قال 
بيان: »نادرا ما أمجع اللبنانيون 
جيمعون  مثلما  قضية  على 
الشهداء  تكريم  على  اليوم 
سقطوا  الذين  العسكريني، 
غدرا على يد جمرمني إرهابيني 
فروا جبناء أمام هجمات اجليش 

اللبناني الباسل«.
أمام  اليوم  »أحنين  أضاف: 
جثامينهم حول ظروف الغدر بهم 

أعلنه  فما  وقتلهم.  وخطفهم 
التحقيق  حول  البالد  رئيس 
إمجاع  موضع  يكون  أن  جيب 
اللبنانيني، حبيث ال يبقى جرح 
موضع  أو  مفتوحا  االستشهاد 
أو  خاصة  حسابات  تصفية 
استغالل سياسي رخيص. إنين 
وحزنهم،  األهل  لوعة  أشارك 
وعزاؤنا أنهم باتوا يزينون الئحة 

شهداء الوطن اخلالد لبنان«.

حرب: ما أعلنه رئيس البالد حول 
التحقيق جيب أن يكون موضع إمجاع 

اللبنانيني

النائب بطرس حرب

املكافحة  فوج  من  قوة  دهمت 
منزل مصطفى احلجريي امللقب 
بـ«أبو طاقية« يف عرسال، بعد 
بتورطه  عبادة  جنله  اعرتافات 
يتم  ومل  العسكريني،  مبلف 
فوج  زال  وما  عليه.  العثور 
املكافحة يطّوق منزل احلجريي.

اجليش  متكن  ثانية،  جهة  من 
جرود  يف  املنتشر  اللبناني 
سحب  من  الشرقية  السلسلة 
من  مسروقة  كانت  سيارة   11
ومت  اإلرهابية،  التنظيمات  قبل 
تسليمها إىل فصيلة قوى األمن 

الداخلي يف عرسال.

سجلت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان  يف 
مبقرها يف حارة حريك، برئاسة 
افتخارها  رعد،  حممد  النائب 
حققه  الذي  بالنصر  »الكبري 
لبنان عند حدوده الشرقية ضد 
التكفريي،  االرهاب  فصائل 
وباالستناد  اوال،  اهلل  بفضل 
الشعب  معادلة  اىل  ثانيا 
اجنزت  اليت  واملقاومة  واجليش 
مشاعر  وأججت  الثاني  التحرير 
نفوس  يف  الوطين  االعتزاز 
مع  واستحضرت  اللبنانيني، 
القيمة  االبعاد،  الثالثية  القوة 
واالرادة«.  للسيادة  احلقيقية 
واحلرية  »التحرير  ان  وأكدت 
ليسا منحة يتفضل بهما صديق 
مثرة  هما  بل  للوطن  عدو  او 
اميان وعزم وصمود وتضحيات 
رجال  اال  يرقى اىل منصتها  ال 
صادقون ابطال يتشاركون يف 
العدو قيم  املواجهة ضد  ساحة 
والكرامة  والعز  والشرف  النبل 

واالخوة والوفاء«.
ورأت أن »التحرير الثاني للبنان 
اجليش  أجنزه  وطنيا  عيدا  غدا 
االسالمية  واملقاومة  اللبناني 
بالتكامل مع دور اجليش العربي 
السوري عرب عمليات فجر اجلرود 
دحر  فتم  عدنا«،  عدمت  و«ان 
ورأس  القاع  جرود  من  داعش 
بعلبك والقلمون الغربي، وتأمنت 
الشرقية  اللبنانية  احلدود  كامل 
عليها  سيادته  لبنان  واستعاد 
األمريكي  املشروع  واسقط 
يهدف  كان  الذي  االقليمي   -
حمور  وضرب  البالد  اخضاع  اىل 
بني  وما  املنطقة.  يف  املقاومة 
املشهد الوطين اجلامع واملواقف 
دولة  عن  صدرت  اليت  الوطنية 
االستاذ  النواب  جملس  رئيس 
ذكرى  مهرجان  يف  بري  نبيه 
موسى  السيد  االمام  تغييب 
حممد  الشيخ  وأخويه  الصدر 
بدر  عباس  واالستاذ  يعقوب 
الرسالية  املعاني  وبني  الدين، 
وضع  املبارك،  األضحى  لعيد 
مساحة  اهلل  حلزب  العام  األمني 
نقاط  نصراهلل  حسن  السيد 
يف  النصر  حروف  على  احلكمة 
شعبيا  زحفا  اليت شهدت  بعلبك 
حاضنا للمقاومة واجليش وجمددا 
وفاءه املذهل للشهداء واجلرحى 
ولألبطال مقاومني وجنودا وكوادر 

ورتباء وقياديني وضباطا«.
أنها  اىل  الكتلة  ولفتت 

دالالت  جلستها  يف  »تدارست 
املناسبات  هذه  ومعاني 
وفائها  عهد  فجددت  العظيمة 
السيد  القائد  املغيب  لالمام 
موسى الصدر متمسكة بتالمحها 
االخوي مع حركة امل وقيادتها، 
وبتفاهمها مع التيار الوطين احلر 
وبتحالفها  الوطنيني  وشركائها 
لدحر االرهاب التكفريي مع كل 
أحزاب  من  املقاومة  حمور  قوى 
لبنانية وفلسطينية ومن  وقوى 
طليعتها  ويف  ممانعة  دول 
االسالمية  واجلمهورية  سوريا 
على  حرصها  مؤكدة  االيرانية، 
الدول  كل  مع  العالقات  متتني 
روسيا  مقدمتها  ويف  الصديقة 

االحتادية والصني«.
وتوجهت الكتلة ب«أحر التهاني 
والشرفاء  اللبنانيني  مجيع  اىل 
الثاني  التحرير  بعيد  العامل  يف 
املبارك«،  األضحى  وعيد 
جلستها  اعمال  جدول  وتابعت 

وخلصت اىل ما يأتي:
ضد  اجلرود  معركة  أثبتت   1-«
ان  التكفرييني  االرهابيني 
اجملدية  الوطنية  االسرتاتيجية 
لبنان  عن  للدفاع  والناجحة 
هي  وسيادته  وشعبه  وأرضه 
اىل  ترتكز  اليت  االسرتاتيجية 
واجليش  الشعب  معادلة 
ان  اثبتت  كما  واملقاومة... 
كل  من  اقوى  الوطنية  االرادة 
مهما  والعابرة  الطارئة  القوى 
وان  لعدوانها.  الدعم  حجم  بلغ 
الدواعش  بها  اليت مين  اهلزمية 
على  واملراهنون  وداعموهم 
عرب  لبنان،  يف  استخدامهم 
اخلائبني  زعيق  مداها  عن 
االدارة  جهة  من  تصاعد  الذي 
جهة  ومن  وادواتها،  االمريكية 
واملتآمرين  االسرائيلي  الكيان 

لتطبيع العالقات معه.
-2 ان االنتصار املدوي يف معركة 
حتقيق التحرير الثاني للبنان يف 
28 آب 2017 هو دون شك انتصار 
لبنان  يف  املقاومة  حمور  لقوى 
واملنطقة، وان ما بعده ليس كما 
مناعة  تعزيز  جلهة  سواء  قبله، 
أي  مواجهة  على  وقدرته  لبنان 
وفشل  احباط  جلهة  او  عدوان 
املراهنني على املشاريع الدولية 
او االقليمية اهلادفة اىل اخضاع 
الخضاع  كمعرب  توسله  او  لبنان 

املنطقة وشعوبها.
-3 ان اللبنانيني بكل مكوناتهم 
معنيون  وتشكالتهم  ومواقعهم 

واحرتام  االنتصار  حبفظ 
أجل  من  بذلت  اليت  التضحيات 
مبراجعة  ايضا  ومعنيون  اجنازه، 
ذاتية نقدية تفضي اىل مقاربة 
وتصون  وحدتهم  تعزز  وطنية 
عيشهم املشرتك وتقوم منهجية 
أداءهم  وتصوب  دولتهم  بناء 
واالداري  والقانوني  السياسي 
واالقتصادي  واالجتماعي 
على  احلفاظ  من  لبنان  لتمكني 
سيادته وفاعليته وسط حتديات 

الراهن وتطورات املستقبل.
لتصويب  االوان  آن  لقد   4-
ومعاجلة  سوريا  مع  العالقات 
باملصاحل  تضر  اليت  الشوائب 
املشرتكة واملتداخلة بني البلدين. 
ان التطورات االجيابية يف كل من 
للدولتني  تسمح  لبنان وسوريا 
مبقاربة موضوعية للعالقات فيما 
بينهما تسهم اجيابا يف ختفيف 
االعباء عن الشعبني الشقيقني 
ومعاجلة عودة النازحني الطوعية 
اعادة  باجتاه  وتدفع  اآلمنة، 
السياسية  العالقات  تفعيل 
إطار  يف  وغريها  واالقتصادية 
االحرتام املتبادل بني البلدين، 

وحتقيق املصاحل املشرتكة.
-5 تدعو الكتلة احلكومة اللبنانية 
اىل اطالق ورشة شاملة لتحسني 
للمواطنني  احلياتية  اخلدمات 
والكهرباء  املياه  تأمني  تطال 
الطرقات  وصيانة  واالتصاالت 
وتوفري النقل املشرتك، ومراقبة 
املستهلك  ومحاية  االسعار 
االقساط  زيادة  ومعاجلة 
املدرسية يف املدارس اخلاصة. 
ميكن  الورشة  هذه  كل  ان 
اذا  قليلة  اشهر  خالل  اجنازها 
التصميم اجلدي واعتمدت  توفر 
والشفافة  النزيهة  املعايري 

لتلزميها ومراقبتها.
-6 تندد الكتلة باجملازر الرهيبة 
اليت  واالبادة  التهجري  ومحالت 
يرتكبها النظام يف ميامنار ضد 
وتشجب  املسلمني،  مواطنيه 
الصمت الدولي اللئيم وتدعو اىل 
كما  اجملازر.  لتلك  فوري  وقف 
الدولي  االرهاب  الكتلة  تدين 
االدارة  ترعاه  الذي  املنظم 
تدخلها يف  االمريكية، وتشجب 
العامل  دول  من  كثري  شؤون 
ودعمها  القارات،  امتداد  على 
للدول  توفره  الذي  املتواصل 
سيما  ال  االرهابية  واجلماعات 
واليمن  ونيجرييا  الصومال  يف 

والعراق وسوريا وفلسطني«.

الوفاء للمقاومة دعت لتصويب العالقات مع سوريا:

النصر على احلدود الشرقية انتصار 
حملور املقاومة

دهم منزل »أبو طاقية«… 
واجليش يطّوق املكان
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تتشرف رئيسة ولجنة القسم لدعوتكم ملشاركة 
قسم سدني القداس السنوي الذي سيقام راحة 
والرئيس   الجميل  بيار  الشيخ  املؤسس  لنفس 
الوزير  والنائبني  الجميل  بشري  الشيخ  الشهيد 
الشهيد بيار امني الجميل والشهيد انطوان غانم 
وكذلك لرفع الصلوات والشكر لستة االف شهيد 
اللبنانية  الهوية  عن  دفاعا  استشهدوا  كتائبي 

وقدموا ارواحهم على مذبح الحرية والكرامة...
الزمان : األحد ١٠ ايلول الساعة ١١.١٥ 

املكان: كنيسة القديس شربل بانشبول

مكتب األعالم - ابراهيم براك

الكتائب اللبنانية - قسم سدني

الفريقيا  العام  القنصل  أقام 
كميل  لبنان  يف  الوسطى 
فنيانوس، حفل غداء على شرف 
رئيس مجهورية افريقيا الوسطى 
تواديرا  ارشانج  فوستني 
 Faustin archangel
touadera والوفد املرافق يف 
فندق فينيسيا يف بريوت، حضره 
العماد  اجلمهورية  رئيس  ممثل 
ميشال عون وزير الدولة لشؤون 
تويين،  نقوال  الفساد  مكافحة 
والبلديات  الداخلية  وزير  ممثل 
وليد  املهندس  املشنوق  نهاد 
كيب، عميد السلك الديبلوماسي 
املدير  ممثل  حبيس،  جوزف 
العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم العميد لبيب العشقوتي، 
مدير عام املغرتبني هيثم مجعة، 
الوطين«  »احلوار  حزب  رئيس 
أكسارخوس  خمزومي،  فؤاد 
سيمون  أفريقيا  يف  املوارنة 
سياسية  وشخصيات  فضول، 
واجتماعية وديبلوماسية وفكرية 

واعالمية وعسكرية واغرتابية.
فنيانوس

اللبناني  النشيدين  بعد 
فنيانوس  ألقى  واألفريقي، 
الرئيس  فيها  شكر  كلمة 
وقال:  زيارته،  على  االفريقي 
بلدينا  بني  العالقة  تاريخ  »ان 
فاللبنانيون  ممتازة،  وشعبنا 
افريقيا  اىل  هاجروا  الذين 
الوسطى جنحوا يف االندماج يف 
احلياة االقتصادية واليومية وان 
يدا  اللبنانيني  مع  عمل  شعبكم 

بيد من اجل نهضة بلده«.
واكد »ان لبنان فخور بوجودكم، 
افاقا  ستفتح  الزيارة  فهذه 
جديدة على الصعد االقتصادية 
واالجتماعية وستؤمن  والثقافية 

امكانات استثمار جديدة«.
وقال فنيانوس: »لبنان معروف 
املنتشرين يف  اللبنانيني  بعدد 
عشرة  من  اكثر  لدينا  العامل، 
ماليني لبناني يف اخلارج، وعدد 
لبنان  يف  املقيمني  اللبنانيني 
متاما  ونصف  ماليني  اربعة  حنو 
الزيارة  وهذه  شعبكم.  كعدد 
تأتي استمرارا للعالقات املميزة 

اليت تربط بلدينا«.
وأعلن »ان لقاءنا اليوم مع رجال 
ملصلحتنا  هو  مستثمرين  اعمال 

الكبري  »الشكر  موجها  مجيعا«، 
العماد  اجلمهورية  لرئيس 
ميشال عون لدعوته لكم لزيارة 
لبنان، كما اشكره على تكليفه 
مكافحة  لشؤون  الدولة  وزير 
الفساد ملرافقتكم وهو شخصية 
مميزة، مثقفة ومسؤول عن ملف 
حساس وهو مكافحة الفساد«.

الرئيس االفريقي
ثم ألقى الرئيس االفريقي كلمة 
للغاية  »أشكركم  فيها:  جاء 
لوجودكم معنا ولوجود القنصل 
رئيس  أشكر  فنيانوس، 
دعوته  على  اللبنانية  اجلمهورية 

مما مكننا من زيارة لبنان«.
اضاف: »جيمع افريقيا الوسطى 
ولبنان تاريخ كبري، وما وجودنا 
التعاون  هلذا  توطيد  سوى  هنا 
فللبنان  دينامية،  اكثر  وجعله 
نقاط  الوسطى  وافريقيا 
السكان،  منها  كثرية  مشرتكة 
صعبة  أوقاتا  لبنان  عرف  وقد 
ولكنه عرف ان خيرج منها وهو 
يشهد اليوم مرحلة امن وسالم، 

الرئيس االفريقي يف حفل غداء تكرميي على شرفه:
حنن حباجة اىل جذب شركاء ومستثمرين واالستفادة من 

خربة لبنان يف املصاحلة والسلم

مرحلة  عرفنا  بدورنا  اننا  كما 
خنرج  بان  طموح  ولدينا  ازمات 
من  لنستفيد  هنا  وحنن  منها 
خربة لبنان يف املصاحلة والسلم 

هذه«.
قائال:  تواديرا  الرئيس  وتابع 
مشهود  بدينامية  لبنان  »يتمتع 
اعماله  برجال  تتمثل  هلا 
مرحلة  يف  وحنن  وباقتصاده، 
رجال  يتمكن  ان  ونريد  منو 
لبنان من ان يأتوا  االعمال يف 
لبنانية  بلدنا، ولدينا جالية  اىل 
تعيش يف افريقيا الوسطى منذ 
اصبحت  االن  وهي  بعيد  زمن 
ديناميكية  جالية  فهي  منا، 
يف  االقتصادية  احلياة  تنشط 
ان  نريد  وحنن  اجلمهورية، 
مثال  هي  ونشجعهم،  نشكرهم 
نريده،  الذي  للتعاون  جيد 
وسنتحدث هذا املساء يف غرفة 
الفرص  عن  والصناعة  التجارة 
واالمكانات اليت ميكن ان تقدمها 
مجهورية افريقيا الوسطى، ونريد 
والفاعلني  املستثمرين  دعوة 
ومساعدتنا  هناك،  لالستثمار 
نقوم  اليت  التنمية  عملية  يف 
بها وهم لديهم الكثري ليقدموه 
تقديم  بامكاننا  ايضا  وحنن  لنا 
من  الكثري  هناك  هلم.  الكثري 
احلكومة  وتعمل  لدينا،  الفرص 
االن على حتسني مناخ االعمال 
شركاء  جذب  اىل  حباجة  وحنن 
ومستثمرين ونعمل على ذلك«.

وقال: »زيارتنا للبنان تأتي يف 
هذا السياق، وحديثنا مع رئيس 
بناء جدا،  النيابي كان  اجمللس 
بزيارة  حبثا  هناك  بأن  واعتقد 
انطالقا  الوسطى  الفريقيا  بعثة 
من روح الشراكة لرؤية الفرص 
على االرض، الن هناك العديد 
نقدمها  ان  نريد  الفرص  من 

ملدعوينا«.
ثم قدم القنصل فنيانوس دروعا 
تكرميية للرئيس الضيف ارشانج 
تواديرا ولعدد من اعضاء الوفد 

االفريقي وشخصيات.

القنصل فنيانوس يقدم ارزة لرئيس افريقيا الوسطى

»الوفاء  كتلة  عضو  قال 
نواف  النائب  للمقاومة« 
املوسوي خالل احتفال ل »حزب 
شقراء  بلدة  حسينية  يف  اهلل« 
اجلنوبية: »إننا نهنىء إخواننا يف 
سوريا وحتديدا الرئيس السوري 
ونهنىء  األسد،  بشار  الدكتور 
كانوا  صعيد  أي  على  حلفاءنا 
باألمس  حتقق  الذي  باالنتصار 
السيطرة  استعادة  خالل  من 
على مدينة دير الزور، وبالتالي 
هذا  أن  اجلميع  يعرف  أن  جيب 
اسرتاتيجي يضاف  هو  االنتصار 
انتصارات،  من  قبله  ما  إىل 
بني  القائمة  العالقة  يرسخ  ألنه 
أطراف هذا احملور على الصعيد 
والعسكري  السياسي  اجلغرايف 
وعليه  ذلك،  إىل  وما  امليداني 
خطوة  هو  االنتصار  هذا  فإن 
االنتصار  استكمال  طريق  على 
األمريكي  العدوان  على  الكامل 
السعودي  الصهيوني  الغربي 
على املقاومة يف سوريا الدولة 
وفلسطني ولبنان والعراق دولة 

وشعبا«.
يستيقظ  أن  »جيب  أضاف: 
البعض يف لبنان ممن ال يزالون 
يضللون أنفسهم أو يستمتعون 
يهزموا،  مل  بأنهم  بتضليلهم 
بالقول  إليهم  نتوجه  وحنن 
الذي  اآلخر  الفريق  إىل  وحتديدا 
جيتمع عندما يسمع بكلمة سوريا، 
أن خترجوا  بأنكم هزمتم، وجيب 
من حالة االنكار اليت تعيشونها، 
فرتة  تطيلوا  أال  اىل  وندعوكم 
على  تستيقظوا  وأن  االنكار، 
حقيقة أنكم هزمتم عندما راهنتم 
سوريا  يف  النظام  إسقاط  على 
الذي مل يسقط كما يرى اجلميع، 
يف  استمراركم  فإن  وبالتالي 
سقوط  وانتظاركم  االنكار  حالة 
دليل  هو  السوري،  النظام  هذا 
وال  للواقع  مفارقون  أنكم  على 
تعيشون فيه، وأنكم ال زلتم يف 
خيال سيؤدي بكم إىل مزيد من 
الصدمات، وهذا بسبب إصغائكم 

إىل وسوسة الشياطني«.
وتابع: »إن دماء الشعب اليمين 

اليت تنزف يوميا غالية كما باقي 
دماء الشعوب العربية، وبالتالي 
الدماء  هذه  يريق  من  فإن 
اليمنية، سيدفع مثن إراقتها من 
ملكه وإمسه وتارخيه، وسيذكرهم 
التاريخ بأنهم جزارون معتدون، 
عاجزون  ألنهم  فيهم،  مروءة  ال 
عن مقاتلة اليمنيني احلفاة، وكل 
ما يفعلونه أن يلجأوا إىل القصف 
حبق  اجملازر  بارتكاب  اجلو  من 
األطفال الذين يهدمون بنيانهم 
فوق رؤوسهم ورؤوس أمهاتهم 
وآبائهم. لقد أدرك اإلسرائيليون 
أن غاية ما يستطيعون فعله يف 
احلرب،  حتصل  أال  هو  لبنان 
ألنها ستكون مكلفة جدا، وهذا 
املقاومة  الذي حققته  الردع  هو 
برتساناتها الصاروخية وبقدراتها 
اليت تفاقمت، وإذا كانوا يظنون 
أن سوريا ستكون مهلكة لعديدنا 
أننا  يكتشفون  فاليوم  وقواتنا، 
من خالل احلرب اليت ختاض يف 
مما  أضعافا  أقوى  بتنا  سوريا، 
جربنا  أننا  حيث  قبل،  عليه  كنا 
فيها كافة أصناف القتال، وبات 
امسه  الذي  املقوم  هذا  لدينا 
اهلل،  حزب  يف  املقاتل  الشاب 
جيوش  يف  مثيله  يندر  والذي 
ميكن  ال  احلقيقة  وهذه  العامل، 

إنكارها«.
تغلبنا  »إننا  املوسوي:  وقال 
أنه  يظن  كان  من  وكسرنا 
اجليش  نقصد  وال  يكسر،  ال 
اإلسرائيلي، فهذا قد كسرناه منذ 
زمن، بل إننا نقصد التكفرييني 
وانتحارييهم  بانغماسييهم 
كسرناهم يف  فقد  ومفخخاتهم، 
ينكسرون  بدأوا  ثم  ومن  حلب، 
خنوضها  مواجهة  كل  يف  أمامنا 
معهم، وهذا ما حصل يف معركتنا 
كانوا  الذين  النصرة  جبهة  مع 
يظن  وكان  عرسال،  جرود  يف 
ال يشق  أشاوس  مقاتلون  أنهم 
هلم غبار، ولكننا هزمناهم خالل 
يومني. وأما داعش اليت تقاتل 
األخري،  الرمق  حتى  يقال  كما 
جرود  يف  أيضا  هزمناهم  فقد 
جيب  ذلك  وبعد  بعلبك،  رأس 

نواف املوسوي: االنتصار يف دير الزور اسرتاتيجي ويرسخ 
العالقة بني أطراف حمورنا

أن يتخلى بعض املستكربين عن 
عنجهيتهم يف التعامل مع غريهم 
واإلرغام،  التهديد  موقع  من 
ألننا نعرف حجمهم جيدا ال سيما 
حينما ركعوا أمام ترامب وفتحوا 
من  لديهم  ما  يهبون  خرائنهم 
مليارات لكي يرضى عنهم السيد 
األمريكي الذي واجهناه وهزمناه 

يف أكثر من مواجهة«.
باألمس  حتدثنا  »عندما  أضاف: 
اليت  السياسات  بعض  حول 
أطلق  من  علينا  خرج  اعتمدت، 
ردودا، وحنن نكتفي بالرد على 
هناك  إن  بالقول  الردود  هذه 
واحدا ليس هو إال خشبة مسندة، 
وميكن أننا رفعنا من شأنه عندما 
نرفع من  حتدثنا عنه، ولكن لن 
أخرى،  مرة  عنه  ونتحدث  شأنه 
ألنه ال قيمة له عندنا. إننا عندما 
شرحنا أن التصرحيات اليت أدىل 
الوزراء سعد  رئيس جملس  بها 
تشكل  أن  ميكن  احلريري  الدين 
على  نص  الذي  للدستور  خرقا 
عن  يعرب  احلكومة  رئيس  أن 
السياسة العامة جمللس الوزراء، 
قراءة  إىل  يدعونا  البعض  خرج 
الدستور، ولكن حنن نقول هلذا 
وقت  لدي  كان  »لو  البعض 
ألعطيتك دورسا يف الدستور«، 
وقت  من  هناك  ليس  أنه  ومبا 
إىل  تذهب  أن  فعليك  لدي، 
بضعة  ليعطيك  خاص  أستاذ 

دروس يف الدستور«.
احلمالت  ندين  »إننا  وختم: 
املتبعة  األمريكية  والسياسات 
وشعبها،  الشمالية  كوريا  ضد 
السياسة  هذه  وأن  سيما  ال 
السالح  استخدام  تهدد  باتت 
الكوري  الشعب  إلبادة  النووي 
ألسن  على  ورد  كما  الشمالي 
أمريكيني  عسكريني  مسؤولني 
أن  نعترب  وحنن  وسياسيني، 
الدولة وأي شعب  من حق هذه 
مستضعف أن ميتلك من السالح 
يف  نفسه  عن  به  يدافع  ما 
مواجهة هذه العنجهية األمريكية 
على  فرض سيطرتها  تريد  اليت 

أحناء العامل«.



صفحة 8    
عــرب وعــالم

Page 8

خادم احلرمني يزور واشنطن مطلع 
السنة املقبلة

الشريفني  احلرمني  خادم  أجرى 
عبدالعزيز،  بن  سلمان  امللك 
الرئيس  مع  هاتفيًا  اتصااًل 
ليل  ترامب  دونالد  األمريكي 

األربعاء.
األنباء  »وكالة  وأفادت   
السعودية«، أنه مت »استعراض 
العالقات املشرتكة بني البلدين 
املنطقة  األحداث يف  وتطورات 

والعامل«. 
الشريفني  احلرمني  خادم  وأكد 
»عمق  األمريكي  والرئيس 
بني  االسرتاتيجية  العالقات 
البلدين وتعزيزها ملا فيه خدمة 

الشعبني«.
البيت  أعلن  واشنطن  ويف 
األمريكي  الرئيس  أن  األبيض 
حتدث هاتفيًا مع خادم احلرمني، 
امللك  يزور  أن  على  واتفقا 
مطلع  األبيض  البيت  سلمان 

العام املقبل.
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يف  املاضي  األسبوع  مت 
لبنك  الرئيسي  املكتب 
على  السحب  إجراء  سيدني 
جائزة $5000.00  مع انتهاء 
اليت   Pack & Go مسابقة 
نظمها املصرف لرتويج شراء 
العمالت األجنبية من فروعه.

املسابقة  يف  اشرتك  وقد   
اشرتوا  الذين  الزبائن  مجيع 
أشهر  خالل  أجنبية  عمالت 

بنك سيدني يعلن اسم الفائز 
مبسابقة العمالت األجنبية 

 Pack&Go

حزيران ومتوز وآب.  
مدير  السحب  عملية  وحضر 
نيو  والية  التجزئة يف  قسم 
أنطوني  السيد  ويلز  ساوث 
مبوجبها  ربح  واليت  شان 
من  يوتلو  اميانويل  السيد 

ملبورن.
السيد  سيدني  بنك  يهنىء 
اميانويل شاكرًا مجيع الزبائن 

الذين اشرتكوا باملسابقة.

السيد أنطوني شان يسحب اسم الفائز

وذكر البيان أن الزعيمني ناقشا 
اهلاتفي  االتصال  يف  أيضًا 
دفع  يف  االستمرار  »سبل 
األولويات املشرتكة مبا يف ذلك 
تعزيز األمن والرخاء يف الشرق 

األوسط«.
يف  الرياض  زار  ترامب  وكان 
وعقد  املاضي  )مايو(  أيار 
تناولت  احلرمني  خادم  مع  قمة 
األمريكية  السعودية-  العالقات 
جماالت  املشرتك يف  والتعاون 
والتصدي  اإلرهاب  مكافحة 
منطقة  يف  اإليرانية  للطموحات 
يف  احلرب  إىل  إضافة  اخلليج، 
األوسط  الشرق  وأزمة  اليمن 

واملشكلة السورية.
قمة  بعدها  ترامب  حضر  كما   
لدول جملس التعاون اخلليجي، 
ثم القمة اإلسالمية- األمريكية، 
زعيم   55 فيها  شارك  اليت 

دولة.

الواليات  طرح  من  أيام  قبل 
قرار  مسودة  اإلثنني  املتحدة 
يف جملس األمن لفرض عقوبات 
جديدة على كوريا الشمالية قد 
لنظامها،  قاضية  ضربة  تشكل 
االول،  أمس  الصني  أيدت 
إضافية  »تدابري  اجمللس  اختاذ 
شرط  حليفتها،  ضد  ضرورية« 
تفاوضي  حل  ذلك  يلي  أن 

لألزمة.
وتتضمن مسودة العقوبات اليت 
اقرتحتها أمريكا ردًا على جتربة 
األحد  النووية  الشمالية  كوريا 
الواردات  على  حظرًا  املاضي، 
الشيوعية  للدولة  النفطية 
ومنع  النسيج  من  وصادراتها 
اخلارج،  يف  مواطنيها  توظيف 
إضافة إىل جتميد أصول زعيمها 
من  ومنعه  أون  جونغ  كيم 

السفر.
وكان الفتًا حتذير وزير اخلزانة 
منوتشني،  ستيفن  األمريكي 
من أنه إذا مل يقّر جملس األمن 
على  اجلديدة  العقوبات  مسودة 
كوريا الشمالية، سيوقع الرئيس 
تنفيذيًا  أمرًا  ترامب  دونالد 
»جاهزًا« ملعاقبة أي دولة تنفذ 
بيونغيانغ،  مع  جتارية  نشاطات 
املشارك  وفدها  توّعد  اليت 
فالديفوستوك  منتدى  يف 
االقتصادي أقصى شرق روسيا 
بـ »رد مضاد قوي على التآمر 
من  املتحدة  للواليات  الوحشي 

أجل فرض عقوبات علينا«.
نظمت  الشمالية  كوريا  وكانت 
شعبيًا  احتفااًل  األربعاء،  ليل 
ساهموا  الذين  العلماء  لتكريم 
نووية يف  أكرب جتربة  إجراء  يف 
األلعاب  وأطلقت  البالد.  تاريخ 
بيونغيانغ،  مساء  يف  النارية 
كما خرجت مسريات حاشدة يف 

املدينة.
الروسي فالدميري  الرئيس  لكن 
أزمة  بأن  تفاؤاًل  أبدى  بوتني 
إىل  تتطور  لن  الشمالية  كوريا 
صراع على نطاق واسع تستخدم 
فيه أسلحة نووية، »ألن املنطق 
أن  خصوصًا  سينتصر،  السليم 
إدارة الرئيس األمريكي ترامب 
فتيل  نزع  يف  رغبتها  أظهرت 

التوتر مع كوريا الشمالية«.
»ألنه  احلوار  إىل  دعوته  وكرر 
يستحيل ترهيب كوريا الشمالية 
جتميد  يكون  أن  ختشى  اليت 
ملا  مقدمة  النووي  برناجمها 

يرقى إىل دعوة إىل املقربة«.
الكوري  الرئيس  واستخدم 
هلجة  إن،  جاي  مون  اجلنوبي 
إن  بقوله  ذاتها  »التفاؤل« 
شبه  يف  تندلع  لن  »احلرب 
رغم  على  الكورية  اجلزيرة 
تصاعد التوترات بدرجة كبرية«، 
مشريًا إىل أنه اتفق مع رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي خالل 
لقائهما يف فالديفوستوك على 
خبفض  وروسيا  الصني  إقناع 
إمدادات النفط لكوريا الشمالية 

بأكرب مقدار ممكن.
إىل ذلك، صرحت وزيرة خارجية 
فيديريكا  األوروبي  االحتاد 
ُيعد  التكتل  بأن  موغرييين 
مكملة  جديدة  عقوبات  لفرض 
على  املتحدة  األمم  لعقوبات 
على  ردًا  الشمالية،  كوريا 
لكنها  األخرية.  النووية  جتربتها 
استدركت أنه »ال بد من تفادي 
مواجهة  دوامة  يف  الدخول 

عسكرية قد تنطوي على أخطار 
كبرية ليس فقط على املنطقة، 

بل أيضًا على العامل«.
اخلارجية  وزير  قال  بكني،  يف 
»استنادًا  إنه  الصيين وانغ يي 
إىل التطورات اجلديدة يف شبه 
اجلزيرة الكورية، توافق الصني 
على ضرورة اختاذ جملس األمن 
خطوات إضافية من خالل إقرار 
التدابري الضرورية، على رغم أننا 
نعتقد بأن العقوبات والضغوط 
ال تشكل إال نصف مفتاح تسوية 
وزاد:  كيم«.  نظام  مع  األزمة 
»النصف الثاني من احلل مير عرب 
احلوار والتفاوض. ولن نستطيع 
شبه  يف  النووي  مسألة  حلحلة 
بتشغيل  إال  الكورية  اجلزيرة 
ميكن  ال  اللتني  الوسيلتني 
جتاهل أي منهما«. وختم الوزير 
تضامن  إىل  »تتطلع  بكني  بأن 
األمن،  جملس  أعضاء  بني  أكرب 
والتكلم  إمجاع  بناء  أجل  من 

بصوت واحد«.
شي  الصيين  الرئيس  وكان 
جينبينغ أكد يف اتصال هاتفي 
نظريه  مع  األربعاء  ليل  أجراه 
بكني  عزم  ترامب،  األمريكي 
على حل أزمة كوريا الشمالية عرب 
تسوية  إىل  »تؤدي  مفاوضات 
سلمية«. وأكدت وزارة التجارة 
الصينية أنها ستواصل التعامل 
لكوريا  التجارية  القضايا  مع 
يف  يصب  حنو  »على  الشمالية 
واالستقرار،  السالم  مصلحة 
شبه  يف  النووي  السالح  ونزع 
قدمت  ثم  الكورية«.  اجلزيرة 
وزارة اخلارجية الصينية احتجاجًا 
اجلنوبية  كوريا  لدى  »شديدًا« 
نشر  عملية  تسريعها  على 
للدفاع  األمريكي  »ثاد«  نظام 
الصاروخي يف أراضيها، والذي 
القدرات  على  بكني  تعرتض 

الكبرية لراداره العمالق.

شددت ميليشيات احلوثيني من 
نشر  وكثفت  األمنية  إجراءاتها 
العاصمة  داخل  التفتيش  نقاط 
لسيطرتها،  اخلاضعة  صنعاء 
التوتر  حدة  تصاعد  ظل  يف 
يف العالقة بينها وبني حليفها 

الرئيس السابق علي صاحل.
عن  »سبتمرب.نت«  موقع  ونقل 
سكان يف صنعاء، أن احلوثيني 
كل  يف  تفتيش  نقاط  فرضوا 
يف  خصوصًا  العاصمة،  شوارع 
الذي  األمر  الرئيسية،  الشوارع 
أثار امتعاض املواطنني. وأكدت 
املصادر أن هناك نقطة تفتيش 
عند كل مئيت مرت، ما تسبب يف 
السري،  حركة  وإعاقة  االزدحام 
النقاط  هذه  قيام  مع  خصوصًا 

بتفتيش السيارات.
وشهدت عالقة طريف االنقالب، 
توترًا  صاحل،  وعلي  احلوثيني 
تصاعدت حدته بعد دعوة األخري 
إىل مهرجانه اجلماهريي يوم 24 
آب )أغسطس( املاضي مبناسبة 
الشعيب  »املؤمتر  تأسيس 

العام«.
ميليشيات  زعيم  واتهم 
بالطعن  حليفه  احلوثيني 
وتوعد  واخليانة،  الظهر  يف 
بإجراءات مل يكشف عنها. وجاء 
هذا التصعيد احلوثي بعد قبول 
حزب علي صاحل بالتفاهم حول 

ميناء احلديدة.
لدى  األمريكي  السفري  وكان 
يف  كشف  تولر،  ماثيو  اليمن 
مؤمتر صحايف عقده يف الرياض 
يف 30 آب املاضي، عن موافقة 
املبعوث  خطة  على  صاحل  علي 
األممي إمساعيل ولد الشيخ يف 
احلديدة.  من  االنسحاب  شأن 
يف  األمريكي  السفري  واتهم 
بتعطيل  احلوثيني  صريح  شكل 
اليمن  يف  السياسي  احلل 

ميناء  حول  التفاهم  وعرقلة 
ميليشيات  أن  وأكد  احلديدة. 
املعطلة  املعضلة  »هي  احلوثي 

للحل السياسي يف اليمن«.
قوات  استعادت  ميدانيًا، 
االول  أمس  اليمين  اجليش 
سلسلة  يف  اسرتاتيجيًا  موقعًا 
املتون  مبديرية  حام  جبال 
)شرق  اجلوف  حمافظة  يف 
مع  عنيفة  معارك  بعد  اليمن( 
وقالت  االنقالبية.  امليليشيات 
»سبتمرب. لـ  ميدانية  مصادر 
شنت  اجليش  قوات  إن  نت«، 
صباحًا هجومًا واسعًا على مواقع 
من  حام  جبهة  يف  امليليشيات 
املصادر  وذكرت  عدة.  حماور 
تقدمًا  حققت  اجليش  قوات  أن 
ميدانيًا يف حمور الطويلة والعنرب 
تبة  على  السيطرة  واستعادت 
الشهيد جراد. وأسفرت املعارك 
عن  وامليليشيات  اجليش  بني 
القتلى  من  كبري  عدد  سقوط 

واجلرحى يف صفوف األخرية.
شنت  ذلك،  غضون  يف 
مقاتالت التحالف العربي غارتني 
استهدفتا تعزيزات للميليشيات 

يف اجلبهة ذاتها.
باسم  الرمسي  الناطق  وأكد 
السادسة  العسكرية  املنطقة 
أن  األشرف،  عبداهلل  العقيد 
أبطال اجليش الوطين متكنوا يف 
تبة  السيطرة على  هجومهم من 
الشهيد جراد، وقطعوا خط عنرب 
أن  األشرف  وأضاف  والربطة. 
قوات اجليش الوطين يف األثناء 
امليليشيات  عناصر  حتاصر 

االنقالبية يف عنرب والرابطة.
إىل ذلك، عملت الفرق اهلندسية 
من  األلغام  عشرات  نزع  على 
التبة بعد حتريرها، واليت كانت 
زرعتها  االنقالبية  امليليشيات 

إلعاقة تقدم قوات اجليش.

بكني تربط العقوبات على بيونغيانغ 
بالتمهيد حلوار

تدابري احلوثيني يف كل شوارع صنعاء
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مــقاالت وتــحقيقات

أقيم الثالثاء املاضي، يف بريوت، عرض صحايف لشريط زياد دويري 
اجلديد »قضّية رقم 23« الذي اشرتك يف »مهرجان البندقّية« أخريًا، 
حبضور وزير الثقافة اللبناني. وبعد أّيام، ستشهد العاصمة عرضًا 
افتتاحّيًا للفيلم، يف إطار احتفالي حتتشد فيه الشخصّيات والنجوم 
والنخب السياسّية واالعالمّية والفنّية أمام الكامريات والعدسات، 

متهيدًا النطالق عرضه التجاري على الشاشات اللبنانّية.
الرواج  حتقيق  مستلزمات  بكامل  جمّهز  الفيلم  إن  بالقول  فلنبدأ 
التجاري، عرب نكء جراح احلرب األهلّية اليت مل تندمل، واللعب على 
احلساسّيات واالنقسامات، وذلك بطريقة ذكّية ومشبوهة واختزالّية 
توقع اجلميع يف شركها، وعرب إثارة ضّجة اعالمّية يسّميها دويري 
يف امللف الصحايف »نقاشًا إجيابّيًا«. ال نعرف كم سيكون النقاش 
القّوة  عناصر  من  خيلو  ال  يقال،  واحلّق  الفيلم،  بصراحة.  اجيابّيًا 
التقنّية والفنّية، إذ يقوم على جهود ممثلني استثنائيني وممثالت 
استثنائّيات، وتصوير متقن، وحوارات مدروسة، ومونتاج ديناميكي، 
الفنية  الثغرات  بعض  من  باملقابل،  ويشكو  متينة.  إخراجّية  ولغة 
والعالقات  والواقع،  السرد  بني  املهزوزة  والراكورات  والدرامّية، 
االدعاءات  ذلك  إىل  أضف  والتارخيي.  الروائي  بني  املزغولة 
التسووّية والسلمّية و«االنسانوّية« اليت تثقل كاهل الفيلم، وهي 

ختّبئ يف طّياتها، بصعوبة، مشروعًا أيديولوجّيًا مقلقًا وخطريًا.
كثرية  فنّية  أعمال  هناك  اآلن.  ليست قضّيتنا  تلك  هّم!  ما  لكن 
وخطابها  الفكرّية،  قيمتها  حول  الناس  وخيتلف  اجلمهور،  تقسم 
حّقه  وعن  املبدع،  حرّية  عن  مّنا  أكثر  أحد  يدافع  لن  السياسي. 
أن  على  تناسبه،  اليت  والسياسّية  اجلمالّية  الرؤية  تقديم  يف 
منارس، حنن أيضًا، يف الوقت املناسب، حّقنا يف النقد والكشف 
جبردة  نقوم  أن  جيب  خوضه  قبل  مؤّجل.  نقاش  هذا  واملساءلة. 
القريب،  »بسيطة«، ونصّفي بعض احلسابات مع املاضي  حساب 
الوراء  إىل  نعود  مفقودة.  أو  انتقائّية،  أو  ذاكرته هّشة،  بلد  يف 
قلياًل، ال لنستخرج القواسم املشرتكة، الواضحة، بني فيلم دويري 
السابق »الصدمة« )2012( الذي مل حيصل على تأشرية عرض يف 
لبنان، والفيلم احلالي »قضّية رقم 23« الذي كتبه مع جويل توما، 
»الشتيمة«. فكالهما  باللغات األجنبّية هو  واختار له عنوانًا مغايرًا 
مع  متواطئ  الفلسطينّية،  للقضّية  والرؤيا،  اخلطاب  يف  مسيء، 
أعدائها، فيما السينمائي اللبناني يّدعي العكس طبعًا. بأية حال، 
هذا جزء من النقاش املؤّجل. إمنا نعود اآلن إىل الوراء، لنستعيد 
دويري  زياد  ارتكبها  اليت  والوطنّية  والسياسّية  األخالقّية  اجلرمية 
قبل ست سنوات. ثم دافع عنها بإصرار وغطرسة، وأبدى احتقارًا 
للرأي العام، وازدراًء ألبسط املبادئ الوطنّية. هذه »اجلرمية« اليت 
بقيت حّتى اآلن بال حساب من قبل الدولة والقانون، يريد اليوم أن 

يقفز فوقها، ويواصل طريقه يف منتهى البساطة.
يف  طويلة  أشهرًا  الدويري  زياد  أقام  و2011   2010 عامي  بني 
»إسرائيل«، وهناك صّور فيلمه »الصدمة« مع ممثلني إسرائيليني 

زياد دويري… إعتذْر عن سقطتك اإلسرائيلّية!
بيار أبي صعب

 2017 أيلــول   9 Saturday 9 September 2017الـسبت 

يدعو حزب القوات اللبنانية سدني اسرتاليا الجميع للمشاركة يف القداس االلهي لراحة أنفس شهداء املقاومة اللبنانية وذلك يوم األحد الواقع يف ١٧ 
أيلول ٢٠١٧ الساعة الرابعة بعد الظهر يف كنيسة مار شربل بانشبول..  الدعوة عامة.

اسرتاتيجّية  اختار  املوضوع  انكشف  إسرائيلي. وحني  منّفذ  ومنتج 
برامجي  ونعتهم  والفاشّية  بالتخّلف  منتقديه  متهمًا  عدائّية،  دفاع 
أو  ينكرها  ومل  بها،  ومتّسك  خياراته  صوابّية  على  وأصّر  احلرّية. 
بالسياسة«  له  و«ال عالقة  أّنه سينمائي  تارة  معتربًا  عنها،  يعتذر 
ويتجاوز  احملظورات  يكسر  أن  الفنان  واجب  من  أّن  وطورًا   ،)!(
احلدود و«يكتشف اآلخر«! ورّدد الالزمة اليت نسمعها هذه األّيام 
من جديد، من أّنه ترعرع يف بيت وطين ومناضل من أجل بفلسطني، 
ما يربر خيانة القضّية تعبًا وضجرًا، أو من منطلقات جتريبّية، ومن 
أكاذيب  أحيانًا إىل  ِشِكْل«. وجلأ  »تغيري  النظر ورّبا  اعادات  باب 
طفل شقي ُضبط باجلرم املشهود: احلاجة اىل التصوير يف فلسطني 
مسرح األحداث )موضوع فيلمه املأخوذ عن رواية مسمومة للجزائري 
الفرنكوفوني يامسينة خضرا(، أو عدم وجود ممثالت عربيات يقبلن 
وحاول أن يضحك علينا )كما يفعل اآلن(  التعري أمام الكامريا… 
النظيف«  لـ«العربي  متجيد  هو  فيما  لفلسطني،  منحاز  فيلمه  بأن 
الذي يقبل بإسرائيل. واألسوأ من كل ذلك أّنه ارمتى يف أحضان 
االعالم االسرائيلي بكل ثقة، مفّصاًل أفكاره الطليعّية، وشاكيًا إىل 
التخلف  مع  معاناته  االسرائيلّية،  واملواقع  والصحف  التلفزيونات 
اللبناني. إذا كّنا أقمنا الدنيا على أمني معلوف بسبب نصف ساعة 
بائسة على تلفزيون إسرائيلي خاص ال يشاهده أحد، وقسونا على 
إلياس خوري بسبب حوار منحوس إىل صحيفة اسرائيلّية »يعاتب« 
أقام  الذي  دويري  لزياد  نقول  ترانا  فماذا  ببسالة…  العدو  فيه 
أشهرًا يف إسرائيل، وصرف فلوسه فيها، ثم مل يقطع الصلة بها، 
بل احتل صدارة إعالمها يف عرض متواصل، وشارك يف »مهرجان 
للصهيوني  وشكانا  سكايب،  عرب  بفيلمه  احتفى  الذي  القدس« 
الطّيب الدميقراطي، ألننا متخلفون واعداء حلرّية االبداع! ولعب دور 
والفرنسية  والسعودية  االمريكية  الصحافة  أمام  والشهيد  البطل 
ومل  حرّيته،  قمعت  »املتخلفة«  اللبنانّية  الدولة  ألن  والبلجيكّية، 
تسمح له بعرض »فيلمه اإلسرائيلي« يف بلده. هل املطلوب مّنا 

اآلن أن منحو كل ذلك بكبسة زر؟
يأتينا زياد دويري اليوم على حصانه األبيض، قادمًا من »البندقّية«، 
بفيلم جديد أّيًا كان، متوّقعًا منا أن نرفعه على الراحات، ونستقبله 
استقبال الفاحتني. وهو يراهن على ضعف ذاكرة الناس، واستقالة 
النخب الثقافّية والسياسّية من دورها، بل تواطئها واستسالمها. 
ويعتمد على حاشية صغرية من الكوماندوس املطّبلني يف االعالم، 
وعلى سذاجة آخرين وعصبّياتهم وانتهازّيتهم وأمّيتهم السياسّية. 
الكذبة  مناخات  يف  الشاب،  اجلمهور  من  جزء  اجنرار  على  ويعّول 
االفرتاضّية الكربى اليت تتجشأ شعارات معّقمة، مفّرغة من مضمونها، 
عن احلرّية واالختالف واملغايرة، ال عالقة عضوّية هلا بعاركنا الفعلّية 
على  أخريًا،  ويلعب  احلقوق.  واستعادة  والتقّدم  احلرّية  أجل  من 
فيلمه  كون  محايته،  بوسعها  أن  يظّن  اليت  األهلّية  االنقسامات 
»قّواتّي« اهلوى. لقد أخذوا له إىل »مهرجان البندقّية« وزير الثقافة 

ويغسل  وطنّية  شرعّية  عليه  يسبغ  كي  شخصّيًا،  خوري  غطاس 
خطاياه. نرى معاليه يف كل الصور مع أحد أعضاء فريقه، بينما مل 
نره يف أي مناسبة ثقافّية أو عرض مسرحي أو سينمائي يف بريوت، 
ورّبا ال يستطيع أن يسّمي أربعة خمرجني لبنانيني وأفالمهم. بهذا 
املعنى فإن زياد دويري نوع من »أبو طاقية« ليربالي، يتلّطى خلف 
طريق  عن  بتجاوزها  يبّشر  نفسه  الوقت  ويف  الفئوّية،  املتاريس 

احلوار واملصاحلة و«النظر إىل الطرف اآلخر«!
حني علمنا بأّن دويري يصّور فيلمًا جديدًا عن »املصاحلة«، ابتسمنا، 
ومل نطالب بتوقيفه وحماكمته حسب القانون اللبناني. فكرنا بكل 
نية طّيبة أّنه سيطوي تلك الصفحة اآلمثة، ويعتذر عنها، ويواصل 
مسريته كأحد أبرز السينمائيني اللبنانيني والعرب، وأكثرهم موهبة. 
وهذا ما نطالبه به اليوم، وهو أضعف األميان. أن يعتذر عن تلك 
فيلمه  ويعرض  اللبنانيون،  فيساحمه  والوطنّية،  األخالقّية  اجلرمية 
اجلديد، ونفتح معه نقاشًا دميقراطّيًا هادئًا حول أطروحاته االنعزالّية 
اليت تتالعب باجملازر، وتسّخف القضية الفلسطينّية، وتعزل االحداث 
التارخيّية املؤملة عن سياقها )جمزرة الدامور(. أما أن ُيسمح لدويري 
بعرض فيلمه اجلديد من دون اعتذار أو حماسبة، فهذا اعرتاف لبناني 
يرغب  من  كل  إىل  ورسالة  إسرائيل.  مع  التعامل  بشرعّية  رمسي 
إىل الكيان  يف القيام بـ«زيارة« فنّية أو سياحّية أو أكادميّية أو… 
الغاصب، أن حيذو حذو دويري. يف هذا الظرف السياسي الدقيق 
الذي نسمع فيه تربيرات لبشري اجلمّيل ودبابته االسرائيلّية )وبشري 
هو البطل الفعلي لفيلم دويري اجلديد(، وحتاول إسرائيل التسلل 
حتى إىل مصرفنا املركزي )راجع تقرير الزميلة فيفيان عقيقي(، ال 
ميكن ألي لبناني عاقل )وال نقول »سياديًا«(، أن يقبل بأقل من 
االعتذار عن آثام املاضي، متهيدًا لـ«مصاحلة« من النوع الغالي على 
قلب هذا السينمائي كما فهمنا. فحّتى إشعار آخر، إسرائيل ليست 
وعمالؤها  غاصب،  عدو  بل  جوار،  دولة  وال  لبنان  نظر يف  وجهة 

ليسوا أبطااًل بل خونة ومتعاونني.
كال، يف الوضع احلالي ال حيّق لزياد دويري أن يعرض فيلمه يف 
لبنان، بل ينبغي أن يكون مطلوبًا من العدالة. نتمّنى أال يكون الرد 
على هذا املوقف البديهي، بإطالق كونشريتو الشتائم والتضليالت 
الذي  دويري  مع  شخصّية  املسألة  فليست  النقاش،  حتّرف  اليت 
أنطون  اللبناني  املصريف  منتَجيه:  مع  وال  موهوبًا.  فنانًا  نعتربه 
 Rouge( واملمثلة الفرنسّية جولي غاييه ،)»الصحناوي )»حزقيال
اعجابهما  حتليل  كثريًا يف  نوغل  لن  اللذين   )InteRnatIonal
الروائي  فيلمه  يدعو يف  الشاب  املخرج  كان  إذا   .»23 بـ«قضية 
املظلمة  البقع  على  الضوء  تسّلط  حساب  جردة  إىل  هذا،  الرابع 
واألخطاء يف احلرب األهلّية، وهذا طموح مشّرف، فليسمح لنا أن 
نطالبه بدورنا جبردة حساب عن مرحلته االسرائيلّية. ال ميكن لنا أن 
كي يعود بطاًل  نقبل بحو آثار اجلرمية، وتبييض سجّل زياد دويري… 

إىل بالده كأّن شيئًا مل يكن!
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دفع اللبنانيون أمثانًا باهظة لطرد العدو اإلسرائيلي من األراضي 
»النوافذ« يف  كافة  إقفال  ذلك مل حيل دون  لكن  اليت حيتلها. 
األمنية،  األجهزة  تالحقه  االستخباري  اإلسرائيلي  االخرتاق  وجهه. 
اليت خدشت عملها إىل حد التهشيم، الشوائب القضائية اليت مسحت 
لعمالء كثر باخلروج من السجن. لكن االخرتاق املعادي بات أبعد 
من التجسس: تطبيع معلن، ثقافيًا، بال أي حماسبة؛ وإسرائيليون 
لبنان  مصرف  يف  اخلاصة  التحقيق  هيئة  تدريب  على  يشرفون 
إلكرتونية  وأنظمة  اإلرهاب؛  األموال ومتويل  تبييض  مكافحة  على 
)ال  إسرائيل  باختصار،  اللبناني!  اجلو  سالح  لطائرات  إسرائيلية 

تزال( بيننا.
»التعامل مع العدو« ميكن أن يتخذ أشكااًل خمتلفة، مباشرة وغري 
أو عن غري  أن يتورطوا، قصدًا  أو جهاٍت  أفرادًا  مباشرة، وميكن 
هذا  معلومات ختدم  ونقل  اتصاالت  بناء شبكة  عملية  قصد، يف 
العدو... يف كل األحوال هناك مسؤوليات وعواقب ترتتب حتى 
عن اخلطأ غري املقصود. فكيف إذا كان »اخلطأ«، مع افرتاض حسن 
النية، صادرًا عن هيئة التحقيق اخلاصة لدى مصرف لبنان، وهي 
ذات  مستقلة  كهيئة  ُأنشَئت  اليت  اللبنانية،  املالي  اإلخبار  وحدة 
طابع قضائي، مبوجب القانون 44 املتعلق مبكافحة تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب؟
سالمة،  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  يرأسها  اليت  اهليئة،  هذه 
 Global( التعاوني«  لألمن  العاملي  »املركز  مع  بالشراكة  تقيم 
اخلارجّية  ووزارة   )Center on Cooperative SeCurity
الدامناركّية، ورشة عمل، يف 12 أيلول احلالي، يف فندق مونرو، 
النقدّية  التحويالت  مؤّسسات  تعامل  التوعية:  »منتدى  بعنوان 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة  الدولّية  االلتزامات  مع 
مبوجب القانون 44«، حبضور قادة أمنيني وقضاة وموظفني عامني 
تبييض  مكافحة  قانون  تطبيَق  ومكلفني  وقانونيني  ومصرفيني 

األموال ومتويل اإلرهاب.
تبدو ورشة العمل هذه عادّية وتندرج يف إطار نشاطات اهليئة، لوال 
أن املعلومات اليت سُيتداَول بها يف جلساتها ستصّب يف النهاية 
بني يدي اإلسرائيلية ليات ِشطريت، املسؤولة عن الشؤون املالّية 
وبرامج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف »املركز العاملي لألمن 
التعاوني«، وهي واحدة من أبرز مسؤولي املركز وأكثرهم تأثريًا 

يف أعماله، وسبق أن شغلت منصب مديرة املركز يف نيويورك.

»رعاية« إسرائيلية لورشة عمل مصرفية يف لبنان
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 litres
2 pack epoxy
pool paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

apco   20 l  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
apco   20 l (3x1...Sealer, 
primer,undercoat)   $110

apco   20 l            $85  للسقف
p: 9832 0000  (apCo)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

األمريكّية، حيث كان  املتحدة  الواليات  ليات شطريت يف  ُولدت 
وتنقلت  واشنطن،  يف  اإلسرائيلية  السفارة  يف  يعمل  والدها 
وإسرائيل  ومصر  املتحدة  الواليات  بلدان:  أربعة  بني  والدها  مع 
والفيليبني، ثم انضمت إىل اجليش اإلسرائيلي برتبة ضابط مالزم، 
خالهلا  يف  أسهمت  سنوات،  ثالث  العسكرية  اخلدمة  يف  وبقيت 
للمهمات«،  اللوجسيت  الدعم  على  واإلشراف  القوات  بـ«تدريب 
اآلداب  كلية  جمّلة  أجرتها  معها  مقابلة  يف  به  أدلت  ما  حبسب 
والعلوم يف جامعة »إيلينوي« يف شيكاغو )atlaS(، وأدلت به 
أيضًا يف حديث مع Cnn. كذلك عملت شطريت مع آرون ديفيد 
ميللر، املساعد السابق لوزارة اخلارجّية األمريكّية واملتخّصص يف 
الشؤون اإلسرائيلّية ــ العربّية، وعملت على دراسات وحبوث حول 
عن  فضاًل  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  وتبييض  اإلرهاب  مكافحة 
انتسابها إىل مجعّية »إسرائيل يف القلب«، اليت تعنى ببث أفكار 

إجيابّية عن إسرائيل وتعزيز فهم الرتاث اليهودي.
حبسب املوقع اإللكرتوني اخلاّص به، تأّسس »املركز العاملي لألمن 
واملنّظمات  احلكومات  مع  يعمل  وهو   ،2004 عام  يف  التعاوني« 
الدولّية واجملتمع املدني واجلهات املاحنة، من أجل وضع وتنفيذ 
سياسات شاملة ومستدامة للتحّديات األمنّية الدولّية، من خالل العمل 
على حبوث وسياسات تعاونّية وبرجمات متطّورة لتنمية القدرات، 
وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من اخلرباء واملنّظمات الشريكة. 
وهو يركز عمله على أربعة جماالت، هي: السياسة األمنّية املتعّددة 
االطراف، مكافحة التطرف، العدالة اجلنائّية، والنزاهة املالّية، فضاًل 

التحاويل  تتعاطى  اليت  املالّية  واملؤّسسات  املصرفّية  الوحدات 
النقدّية اخلاضعة لرقابة مصرف لبنان، واليت ينّص عليها القانون 
السلع  وجّتار  العقارات  ووسطاء  التأمني  شركات  عن  فضاًل   ،44
ذات القيمة املرتفعة، واحملاسبني وكتاب العدل واحملامني. بهدف 
على  وتدريبهم  قانونًا،  عليها  املنصوص  موجباتهم  على  إطالعهم 
كيفّية تقديم التقارير إىل هيئة التحقيق اخلاّصة، وتبادل اخلربات، 
تبييض  مكافحة  يف  مهماتهم  لتنفيذ  السجالت،  على  واحملافظة 

األموال«.
مجيع املدعوين هم مبثابة »صيد مثني«، وكذلك حماور اجللسات، 
إذ تنقسم الورشة إىل 4 جلسات: األوىل خمّصصة للتعريف مبخاطر 
يقّدم خالهلا  لبنان،  اإلرهاب يف  األموال ومتويل  تبييض  عمليات 
كّل من أنطوان مندور وراشد الطقش من »هيئة التحقيق اخلاّصة« 
طرق  ويناقشان  لبنان،  يف  العمليات  هذه  خماطر  عن  معلومات 

مكافحتها مبوجب القانون 44 والتعاميم املتصلة به.
اجللسة الثانية يديرها نائب مدير »املركز العاملي لألمن التعاوني«، 
جايسون إيب، ويتحّدث خالهلا كّل من رئيس وحدة التدقيق يف 
هيئة التحقيق اخلاّصة هشام محزة، ورئيس قسم املباحث اجلنائّية 
اخلاصة يف الشرطة القضائّية العميد زياد اجلّزار، وقاضي التحقيق 
مكافحة  سلسلة  حول  وتتمحور  غيدا،  أبو  رياض  األول  العسكري 
ألهّمية  وتتطّرق  لبنان،  يف  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض 
املعامالت  واإلبالغ عن  التدقيق  املكلفون  يقّدمها  اليت  املعلومات 
ناجحة  لتحقيقات  الالزمة  األدلة  وضع  يف  ودورهم  املشبوهة، 
ومالحقات قضائّية فاعلة، فضاًل عن كيفّية رفع التقارير وإيصاهلا 

وحتليلها.
خليفة عن فرنسبنك،  فؤاد  يتحّدث خالهلا كّل من  الثالثة  اجللسة 
زيادة  للصريفة«، وميشلني  »مؤّسسة سرور  والياس سرور عن 
ممثلة »oMt«، وهي جلسة خمّصصة لتبادل خرباتهم يف كيفّية 
اإلرهاب،  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  يف  االلتزامات  تنفيذ 
وتبيان املؤّشرات الدالة على هذه العمليات، وكيفّية تقديم وحفظ 

السجالت.
أّما اجللسة الرابعة، فينقسم املشاركون فيها إىل جمموعات، واحدة 
للصيارفة وحمولي األموال، وثانية لتّجار اجملوهرات واآلثار ووكالء 
للقيام  واحملامني،  العدل  وكتاب  للمحاسبني  وثالثة  العقارات، 
بأعمال تطبيقّية اللتزاماتهم احملّددة وفق القانون، مع عرض حاالت 
اجلهات  مع  العمل  كيفّية  ومناقشة  افرتاضّية  استمارات  وملء 
التنظيمّية. إضافة إىل جمموعة رابعة تضّم القضاة ملناقشة كيفّية 

التعامل مع قضايا مماثلة.
على أن خيتم املنتدى مبالحظات وخالصات يقّدمها القاضي أبو غيدا 
واألمني العام هيئة التحقيق اخلاصة عبد احلافظ منصور، ونائب 

مدير »املركز العاملي لألمن التعاوني« جايسون إيب.

فيفيان عقيقي

العنف  من  املتضّررين  متكني  عن 
نّظم  أن  وسبق  بالدهم.  داخل 
ورشات عّدة حول مكافحة اإلرهاب 

مبشاركة »إسرائيل«.
نشاط  حول  كثرية  شبهات  توجد 
وال  املركز،  هذا  اإلسرائيليني يف 

أنه يشكل غطاًء مهمًا للوصول إىل مصادر معلومات مهّمة  سيما 
تتعلق بعمليات النظام املصريف ووسائل الدفع والتحويالت، وهو 
التحقيق اخلاصة و«املركز  ما قد تؤمنه أيضًا الشراكة بني هيئة 

العاملي لألمن التعاوني«.
»كّل  إىل  ُوجهت  املذكورة  العمل  ورشة  يف  للمشاركة  الدعوة 

اإلسرائيلية شطريت 
هي من أبرز مسؤولي 

املركز الذي ينّظم 
ورشة العملة
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مهما كانت نتيجة »النزاع« احلاصل يف شأن صفقة بواخر الكهرباء، 
فإن الثابت فيها هو اإلصرار على إبرامها بواسطة إجراءات ال تلتزم 
إدارة  تقرير  يوثقه  ما  هذا  العامة.  واملبادئ  واألنظمة  القوانني 
أو  التعطيل«  »نوايا  عن  مبعزل  الشروط،  دفرت  حول  املناقصات 
»الكيل مبكيالني« اليت ُترمى ضد املدير العام هلذه اإلدارة، جان 
علّية، وكذلك توثقه شهادات بعض الوزراء الذين يتحدثون جمددًا 
بتاريخ  الوزراء  اّتفق عليه يف جلسة جملس  االلتزام مبا  عن عدم 

.2017/8/24
ما إن رفعت إدارة املناقصات تقريرها عن »دفرت شروط استدراج 
وطلبت  واملياه،  الطاقة  وزير  إىل  كهرباء«  توليد  معامل  عروض 
رفعه بواسطته اىل جملس الوزراء الختاذ القرار املناسب يف شأنه، 
حتى انطلقت تسريبات تتهم مدير املناقصات جان علية بـ«االحنياز« 
و«التبعية« لفريق سياسي خيتبئ وراءه من أجل عرقلة استدراج 

العروض املذكور.
من ضمن هذه التسريبات، حمضر يفيد بأن إدارة املناقصات سبق 
هلا أن وافقت يف 2012 على دفاتر شروط تلزيم تركيب معامل 
الذوق واجلية ودير عمار، اليت تشبه دفرت الشروط احلالي، إال أن 
التدقيق يف هذا احملضر يبنّي أنه موّقع من املهندسة دالل بركات، 
بصفتها املديرة العامة إلدارة املناقصات باإلنابة، ال من جان علية، 
فضاًل عن »أن املواصفات يف هذه الصفقة وآليات تقديم العروض 
وفّضها خمتلفة متامًا عن دفرت الشروط احلالي«، حبسب مصادر يف 
اإلدارة، من دون أن يعين ذلك أن دفاتر الشروط املذكورة كانت 

سليمة ومطابقة للقوانني واألنظمة.
ُيتهم علّية أيضًا بأنه خيالف قرار جملس الوزراء الرقم 52 تاريخ 
يتضمن  الشروط  لدفرت  الرافض  تقريره  أن  باعتبار   ،2017/8/24
اعرتاضات على شروط قررها جملس الوزراء مسبقًا، إال أن علّية 
بإحالة  يقضي  الوزراء  قرار جملس  »أّن  تقريره  بداية  يوضح يف 
دفرت الشروط اىل إدارة املناقصات، وفقًا ألحكام قانون احملاسبة 
العمومية، إلجراء املقتضى، ما يعين أّن القواعد واألصول واملهل 
املنصوص عليها يف قانون احملاسبة العمومية، ونظام املناقصات 
الصادر باملرسوم التنظيمي الرقم 59/2866، واجبة التطبيق بكامل 
إدارة املناقصات يف امللف يتناول كل  أّن تدقيق  أحكامها. كما 

النقاط احملددة، يف املادة 17 من نظام املناقصات«.
إال أن اتهام علّية مبخالفة قرار جملس الوزراء دفع وزراء اىل الرّد 
بأن قرار جملس الوزراء نفسه »مزّور«، إذ إنه ال يتطابق مع ما 

اتفق عليه يف شأن التعديالت على دفرت الشروط.
توضح وزيرة الدولة للشؤون اإلدارية عناية عز الدين لـ«األخبار«، 

أن أبرز ما اتفق عليه يف جملس الوزراء هو اآلتي:
يتم  أن  دون  من  طاقة،  استجرار  الشروط  دفرت  يتضمن  أن  ــ 
ربط استدراج العروض بتحديد املشتقات النفطية املستعملة يف 
اإلنتاج، أي أن تكون تقنيات اإلنتاج مفتوحة لكل اخليارات، وأن 
يربط  وأال  املالي،  الوفر  مع  يتالءم  مبا  املقدمة  العروض  تدرس 
استدراج العروض باملعامل العائمة على املياه فقط، أي أنه ميكن 

أن تكون على مواقع على اليابسة.
ثالثة  إىل  أسبوعني  من  العروض  تقديم  مهلة  متديد  يتم  أن  ــ 

أسابيع.
ــ أن حيول دفرت الشروط إىل إدارة املناقصات لدرسه وفقًا ألحكام 

قانون احملاسبة العمومية.
ــ أن يتم االلتزام باملعايري البيئية السليمة، إذ إنه معروف عامليًا 

أن الفيول الثقيل هو األكثر تلويثًا للهواء.
ما توضحه عز الدين سبق أن أدىل به نائب رئيس جملس الوزراء 
غسان حاصباني بعد اجللسة مباشرة. يومها قال حاصباني اآلتي: 
»مت األخذ بعدد كبري من املالحظات على دفرت الشروط، وسريسل 
إىل دائرة املناقصات إلبداء الرأي خالل فرتة معينة ليسلك اإلجراء 
املناسب وفق قانون احملاسبة العمومية، وهناك مالحظات هلا عالقة 
بإتاحة اجملال أمام عّدة أنواع من الطاقة وأن تقام على األرض أو 
املهم هو  غري األرض، فال يكون األمر حمصورًا بالبواخر فحسب… 
تعزيز املنافسة وتأمني الطاقة للمواطنني بأسرع وقت ممكن وبأقل 

كلفة أيضًا وبطريقة شفافة وفق قانون احملاسبة«.
مل يتضمن حمضر مقررات جملس الوزراء أي بند يتعلق بفتح اخليارات 

وتوسيع دائرة املنافسة بني العارضني، بل نّص على اآلتي:
- متديد مهلة تقديم العروض من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع.

- على العارض أن يقدم ضمن عرضه، كتاب ضمان بقيمة /50/ 
مليون دوالر عن القسم 1- حمطة دير عمار و/50/ مليون دوالر عن 

القسم 2- حمطة الزهراني.
- على كل عارض أن يتعهد بإجناز كل األشغال كحد أقصى خالل 

مدة /90/ يومًا للمعمل األول و/180/ يومًا للمعمل الثاني.
- ميكن للوزارة مصادرة الكفالة يف حال ختلف العارض أو امتناعه 
عن تقديم كتاب الضمان النهائي أو يف حال امتناعه عن توقيع 

العقد.
- يقوم الوزير بإحالة دفرت الشروط املذكور إىل إدارة املناقصات 
يف التفتيش املركزي، متضمنًا هذه املالحظات لبيان الرأي وفقًا 

صفقة بواخر الكهرباء: عود على بدء

ورد يف مشروع العقد أن »أي أكالف مصرفية خارج تركيا تتحملها الدولة«، فلماذا ُذكرت تركيا؟ )هيثم املوسوي(

محمد وهبة

وعلى  العمومية،  احملاسبة  قانون  ألحكام 
مدة  خالل  به  رأيها  إبداء  املناقصات  إدارة 

أقصاها /48/ ساعة.
- ميكن للعارض الذي ترسو عليه الصفقة، 
يف أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد، أن يقدم 
اهليدروكربونية،  املشتقات  يتضمن  عرضًا 
العرض  الوزير املختص هذا  يرفع  أن  على 

إىل جملس الوزراء للتقرير بشأنه.
إذًا، حمضر مقررات جملس الوزراء ال يتضمن 
ما مت التوافق عليه جلهة فتح اخليارات على 
صعيد تقنيات اإلنتاج ونوع الوقود املستعمل 
واملعامل القائمة على اليابسة أو العائمة على 
املياه، وإمنا تضمن يف البند األخري إمكانية 
أن يقّدم العارض بعد فوزه عرضًا يتضمن 
تقدم  قد  ملاذا  اهليدروكربونية!  املشتقات 
أي شركة عرضًا من هذا النوع غري منصوص 

إّن مدة 3 أشهر و6 أشهر سوف تلغي املنافسة، إذ يستحيل   -
على أي شركة مل حتّضر الباخرة مسبقًا التقيد بهذه الفرتة، ال بل 
جاهزة،  الباخرة  كانت  لو  حتى  املوقع،  الربط وحتضري  أعمال  إن 
تتطلب فرتة طويلة. مع اإلشارة اىل أنه مت تعديل هذه الفرتة يف 
استدراج العروض السابق امللغى، لتجنب العارض الوحيد، إىل 9 

و12 شهرًا، ثم اىل أي فرتة يقرتحها العارض.
مسجاًل  يكون  )أن  احمللي  املمثل  من  املطلوبة  املستندات  إن   -
يف نقابة املهندسني ويف نقابة املقاولني، وأن يربز براءات ذمة 
من  حتد  االجتماعي(  الضمان  صندوق  ومن  النقابتني  هاتني  من 
علمًا  عاملية،  مناقصة  كونها  إطار  عن  الصفقة  وخترج  املنافسة، 
بأّن الشركة األجنبية هي اليت تقدم التجهيزات واملعدات وتتوىل 

التنفيذ، ويكفي أن يكون هلا ممثل أو وكيل جتاري يف لبنان.
- معادلة التقييم املالي استنسابية وتتعارض مع أحكام املادة 126 
من قانون احملاسبة العمومية اليت تنص على اعتماد عناصر واضحة 

مفصلة حمددة بدقة مع معدالت خاصة بكل منها عند االقتضاء.
- التقييم املالي سيتم على جولتني مبا ال يأتلف مع أحكام قانون 

احملاسبة العمومية.
غري  املعايري  من   %70 حتقق  حال  يف  مستجيبًا  ُيعترب  العرض   -
أربعة معايري  املعايري، يتبني وجود  بالرجوع اىل جدول  اإللزامية. 
غري إلزامية، وبالتالي يكون املطلوب االلتزام بـ 2,8 معيار. فإذا 
البحر )طاقة عائمة(، فإن  العارض قدم عرضه على  أن  افرتضنا 
خيار التأجري ال يتوفر لديه، فيصبح لديه ثالثة خيارات )خيار القطع 
مع  التعامل  يف  والكفاءة  اخلربة  وخيار  التمويل  خيار  والصيانة، 

أعمال مماثلة(.
 فإذا مل يلتزم خبيار التمويل لفرتة 6 أشهر، يصبح لديه خياران 
فقط، فيما املطلوب 2,8 )4×70%( معيار، ويصبح بالتالي خارج 
املنافسة فتصبح املعايري االختيارية كأنها إلزامية، وتضيق دائرة 

املنافسة أو حتصرها بعارض وحيد.
- مبراجعة مشروع العقد املرفق، مل يتبني لنا أنه مت حتديد قيمة 
الدفعة األوىل، ما يعين وجوب الرجوع اىل أحكام قانون احملاسبة 

العمومية بهذا الشأن.
- ورد يف مشروع العقد أن تركيا هي مركز املصرف الذي سيصدر 
ووردت عبارة: »أي أكالف مصرفية خارج  عنه الضمان املؤقت… 
تركيا تتحملها الدولة«. ملاذا ُذكرت تركيا؟ هل ألنها مركز الشركة 
اليت  الوحيدة  الشركة  وهي  كهرباء  بواخر  حاليًا  لبنان  تؤّجر  اليت 
استوفت دفرت الشروط بصيغته السابقة، قبل أن تلغى بناء على 

اقرتاح إدارة املناقصات؟
- إن الدفع بواسطة كتب االعتمادات هو آلية غري منصوص عليها 

يف قانون احملاسبة العمومية.
- يف حال إنتاج زيادة عن الطاقة املطلوبة 400 ميغا واط دون 
حتديد أي سقف، فإّن الدولة تدفع مثن الزيادة، وكأننا أمام عقد 

جديد.
- على امللتزم إجراء دراسة أثر بيئي خالل فرتة 45 يومًا من تاريخ 
يومًا   60 هي  األوىل  التنفيذ  مدة  بأّن  علمنا  فإذا  العقد،  توقيع 
والثانية هي 180 يومًا، كما ورد يف دفرت الشروط، تصبح املدة 
ماهية  مع  أبدًا  تتناسب  ال  املدة  هذه  يومًا،   45 للتنفيذ  الفعلية 

املشروع املعروض، ويستحيل االلتزام بها عمليًا.
حاالت حمددة،  العقد يف  إنهاء  حق  اإلدارة  مع  املتعاقد  أعطي   -
يقبض  مل  وإذا  يومًا،   30 خالل  مستحقاته  يقبض  مل  إذا  منها 
الدفعة املسبقة خالل 15 يومًا من تاريخ أمر املباشرة بالعمل. كل 
هذه الشروط ختالف فقه واجتهاد القضاء اإلداري املستقر على 
استمرارية املرفق العام وأن املتعاقد مع اإلدارة ملزم يف سبيل 
هذه االستمرارية بالتنفيذ مع املطالبة بالتعويض العادل وال جيوز 
له فسخ العقد. وللدولة حق فسخ العقد متاشيًا مع متطلبات سري 

املرفق العام يف أي حلظة مقابل تعويض عادل.

عليه يف دفرت الشروط؟ فالنتيجة الواضحة واألكيدة، أن أي عرض 
ال يتضمن الفيول أويل والديزل، كما يرد يف دفرت الشروط، هو 
مستبعد حكمًا، ما يلغي أي إمكانية وأي رغبة يف االستفادة مما 

ذكر يف حمضر جملس الوزراء.
على أي حال، تقول إدارة املناقصات يف خالصة تقريرها املرفوع 
اىل وزير الطاقة، إن »التدقيق يف دفرت الشروط اخلاص بالصفقة، 
ومن خالل جتربة استدراج العروض امللغى، يبنّي وجود مؤشرات 

جدية توصل اىل عارض وحيد، منها على سبيل املثال:
1 - مهل التنفيذ 3 أشهر و6 أشهر،
2 - مهلة تقديم العروض 21 يومًا،
،HFO/Diesel 3 - خيار التشغيل

العلنية  ملبادئ  يستجيب  ال  املعروض  الشروط  دفرت  أن  ومبا 
واملنافسة واملساواة وتكافؤ الفرص )...( وخيالف أحكام قانون 
احملاسبة العمومية، وال سيما لناحية مهلة اإلعالن وشروط االشرتاك 

يف املناقصة،
وحرصًا على عدم استهالك الوقت يف إجراءات قد ال تسفر عن أي 
نتيجة إجيابية، ونظرًا إىل احلاجة اىل تأمني الكهرباء، وفقًا لألصول 
املناقصات  إدارة  ترى  ممكن،  وقت  بأقرب  القانونية،  والقواعد 
رفع األمر اىل معاليكم لرفعه اىل مقام جملس الوزراء الختاذ القرار 

املناسب بشأنه«.
املذكور،  الشروط  دفرت  على  املوافقة  رفض  أي  اخلالصة،  هذه 
استندت اىل 29 مالحظة أساسية على دفرت الشروط و14 مالحظة 

أساسية على مشروع العقد. أبرز هذه املالحظات:
- امللف غري مرفق مبا يثبت توفر االعتماد للصفقة.

عملية  ما جيعل  املعادلة،  يدخله يف  وال  التمويل  خيار  - ال حيدد 
املقارنة مقتصرة على التكلفة.

- قيمة الضمان املؤقت احملددة بـ 50 مليون دوالر لكل موقع، 
تبدو مرتفعة بالنسبة اىل القيمة التقديرية املفرتضة، ما حيد من 

املنافسة.
 .lNG أو lPG ال يفسح اجملال للتشغيل بواسطة الغاز الطبيعي -
توفره،  عند  املستقبل  يف  الطبيعي  للغاز  معادلة  أي  يوجد  وال 
وبالتالي فإن التلزيم احلالي يفرتض أن ينتهي مع اللجوء اىل هذا 
تلزيم جديد، وفق قواعد ومعدالت  إجراء  اخليار، حيث يصار اىل 

وأسعار جديدة.
- إن السماح للعروض على اليابسة فقط ضمن املساحة املقابلة 
املهل  مع  امللتزم،  مسؤولية  وعلى  والزهراني  عمار  دير  ملعمَلي 
احملددة بـ 3 و6 أشهر، ومهلة تقديم العروض بـ 21 يومًا، ُيلغي 

عمليًا هذا اخليار.
- إّن تقصري مهلة تقديم العروض اىل 21 يومًا، ال يأتلف مع نص 

املادة 128 من قانون احملاسبة العمومية.
االلتزام  رسو  حال  يف  العارض  من  »تعهدًا  امللف  يتضمن  ال   -
عليه باستخدام ما ال يقل عن 60% من مهندسيه ومستخدميه من 
اللبنانيني، وتسجيلهم يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي«.

- ُعّرف املشروع بأنه تسليم مفتاح، ان هذا التعريف يتناقض مع 
مضمون التلزيم ألن املعدات والتجهيزات تعود ملكيتها يف نهاية 

املشروع اىل املستثمر، ال اىل للدولة.
- إّن املدة احملتسبة لتحديد التكلفة املعدلة أو االفرتاضية، هي 
الثابتة على  أّن املستثمر يستهلك مصاريفه  3 سنوات، ما يعين 
مدى 3 سنوات، وبالتالي فإّن أي متديد للعقد جيب أن يتزامن مع 

ختفيض سعر الكيلو واط / ساعة حفاظًا على حقوق الدولة.
- إن سحب العرض خالل فرتة املناقصة يتعارض مع أحكام املادة 
سحب  إمكانية  عدم  على  تنص  اليت  املناقصات  نظام  من   13

العروض بعد تقدميها.
- إّن النصوص تبدو متعارضة لناحية حتديد من يتحمل الضريبة على 

القيمة املضافة، امللتزم أم الدولة؟
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* Splash 
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون 
 وإلجراء الزيادات )الزودات(

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345
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بعد طول انتظار، رفعت وزارة البيئة منذ حنو أسبوعني خطة 
جديدة إىل جملس الوزراء لـ«إدارة النفايات املنزلية الصلبة 
يف لبنان«. هذه اخلطة رّكزت على تدابري »آنية« واستباقية 
خلطر إعادة تكّدس النفايات بعد سنة تقريبًا، نتيجة خلل خطة 
النفايات احلكومية اليت ُأقّرت يف آذار عام 2016. يف املبدأ، 
مل تأِت هذه اخلطة بأي جديد، فهي أعادت طرح تفعيل فرز 
النفايات وتقليل حجم العوادم من خالل حتويل النفايات إىل 
عمر  بأن  الوزارة  أقّرت  وفيما  التدابري.  من  وغريها   ،RDF
بديل  أي  ُتقّدم  املطمرين لن يتجاوز سنة ونصف سنة، مل 
أو اقرتاح ُمستدام من أجل املباشرة فيه، درءًا للخطر الذي 

حذرت منه يف حال إقفال املطمرين نهائيًا.
سعتهما  والكوستابرافا  اجلديدة  محود-  برج  مطمرا  سيبلغ 
خطة  حّددتها  اليت  لـعمرهما،  امُلخططة  املدة  قبل  القصوى 
التقّيد  النفايات احلكومية بأربع سنوات، وذلك بسبب عدم 
النفايات  كميات  وتضاعف  جهة،  من  امُلقررة  الفرز  بنسب 
املنتجة من جهة أخرى. وفيما كان ُمقررًا أن »خيدم« املطمران 
ثالث سنوات إضافية بعد مضي حنو سنة على املباشرة بطمر 
النفايات فيهما، ُتفيد املعطيات بأن املطمرين لن يستطيعا 
استقبال املزيد من النفايات ألكثر من سنة ونصف، حبسب 
ُخّطتها اليت رفعتها  البيئة، اليت حّذرت يف  تقديرات وزارة 
أخريًا إىل جملس الوزراء، من عودة النفايات إىل الشوارع إذا 

ُأقفل املطمران ومل جيِر التوصل إىل بديل هلما.
تقول مصادر مطلعة »إن اخلطة اليت رفعتها وزارة البيئة إىل 
جملس الوزراء بتاريخ 17 آب اجلاري، واليت طال انتظارها، 
مل تأِت على قدر التوقعات من ناحية التخطيط الواقعي الذي 
ينسجم والوضع املأزوم احلالي«. املفارقة، أن وزارة البيئة 
»اعرتفت« يف معرض خطتها اجلديدة بشوائب خطة النفايات 
احلكومية، اليت »مل تعكس رؤية وأهدافًا اسرتاتيجية متكاملة 
ُتساعد على حتقيق النتائج املرجوة بطريقة مستدامة )..(«. 
وألن هذه اخلطة احلكومية مل ُتنَب وفق هيكل مؤسساتي واضح، 

خطة وزارة البيئة إلدارة النفايات: العودة إىل مطمر الناعمة!
هديل فرفور

الفرز  معامل  يف  النفايات(  من  الناتج 
واعتماد معامل اإلمسنت للتخلص من هذا 
الـ RDF، فضاًل عن التخّلص من العوادم 
الباقية من خالل استخدامها إلعادة تأهيل 
صحية  مطامر  يف  طمرها  عرب  أو  املقالع 
متخصصة )مع اإلشارة إىل أن هذه اخلطوة 
لضمان  بالتنفيذ  فوريًا  قرارًا  تستوجب 
جاهزية املطامر املقرتحة الستقبال نفايات 
عند بلوغ مطمري برج محود والكوستابرافا 

السعة القصوى(.

العودة إىل »تحدّي« الفرز

هذه التدابري امُلقرتحة هي مبثابة اإلجراءات 
اليت وجب أن ترافق تنفيذ اخلطة احلكومية، 
خصوصًا جلهة رفع نسب الفرز عرب تفعيل 
امُلنشآت واملعامل. اجلدير ذكره أن البند 
اخلطة  يف  الفرز  معامل  بتفعيل  املتعّلق 
احلكومية اجلارية مل ُينّفذ بعد، فيما ُتفيد 
معلومات »األخبار« بأن غالبية النفايات اليت 
تصل إىل املطامر حاليًا غري مفروزة، حبجة 
أن املتعّهد اجلديد ال يزال يقوم بتأهيل 
املعامل اليت تسّلمها من »سوكلني«، على 
اعتبار أن املعامل ُمهرتئة ووضعها سّيئ. 
هذا األمر هو الذي أّدى إىل تقليص عمر 

املطامر بالدرجة األوىل.
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للنفايات  كمطمر صحي  واعتماده  املكب  هذا  تأهيل  إعادة 
من  ومن قسم  وطرابلس  عكار  من قضاءي  الناجتة  الصلبة 
استيعاب  على  يساعد  لن  لبنان  وجبل  اجلنوب  حمافظيت 
املذكورة فقط،  املناطق  الناجتة من  الصلبة  النفايات  كافة 
بل سيساعد على إقفال كافة املكبات العشوائية املوجودة 
للبيئة يف حميط  ما يؤدي إىل حتسني جذري  املنطقة،  يف 

املوقع«.
الصلبة  النفايات  التلزيم ضمن قطاع  الوزارة مهل  اعتمدت 
اليت سبق أن قامت بها الدولة اللبنانية خالل األعوام الثالثة 
للخطة  الزمنية اإلمجالية  َدت املهلة  ُحدِّ املنصرمة. وبالتالي، 

اآلنية بـ 14 شهرًا:
3 أشهر: مهلة للمختصني لدى وزارة البيئة وجملس الوزراء 
وإطالق  الشروط  دفاتر  لوضع  والبلديات  الداخلية  ووزارة 

مناقصات التصميم والتنفيذ والتشغيل.
شهران: مهلة للمتعهدين لتقديم العروض
شهر ونصف شهر: مهلة لدراسة العروض

شهر ونصف شهر: مهلة للتلزيم
الرخص  على  واالستحصال  األعمال  لتنفيذ  مهلة  أشهر:   6

الالزمة )هندسية بيئية...(.
جتدر اإلشارة إىل أنه وفق تقديرات وزارة البيئة، فإّن املدة 
الباقية للطمر يف مطمر الكوستابرافا 13 شهرًا يف حد أقصى 
)أي أواخر شهر آب عام 2018( وحنو 16 شهرًا بالنسبة إىل 
بهذا   .)2018 عام  الثاني  تشرين  )أواخر  محود  برج  مطمر 
املعنى، يأتي موعد تنفيذ هذه اخلطة، بعد شهر من تاريخ 
توقف مطمر الكوستابرافا عن استقبال النفايات وقبل موعد 
إقفال مطمر برج محود-اجلديدة بشهرين، ما يطرح تساؤاًل عن 

كيفية تدارك الوضع حينها.

ماذا عن تفاصيل »التصوّر العام«؟

يف القسم اآلخر من اخلطة واملتضمن »التصور العام خلطة 
ُمستدامة لقطاع النفايات املنزلية«، ترد عناوين عامة وشاملة 
اخلطط  يف  »عريضة«  عناوين  حتت  إليها  اإلشارة  سبقت 
السابقة واملتمثلة بـ »تأمني إطار تشريعي ومؤسساتي داعم 
لإلدارة املتكاملة«، و«إجراء دراسة علمية مفصلة عن خصائص 
النفايات املنزلية الصلبة يف لبنان«، فضاًل عن »إجراء مسح 
ميداني ودراسات جيولوجية لتحديد املواقع احملتملة إلنشاء 
مرافق إلدارة النفايات« و«تقسيم لبنان إىل مناطق خدماتية 

استنادًا إىل أسس علمية )..(« ـ وغريها.
َدت من أجل العمل عليها  هذه العناوين هي مبثابة مستويات ُحدِّ
الحقًا فقط، ومل ترفق بأي تفاصيل دقيقة حول موعد املباشرة 
بها أو معلومات حول املخطط الواجب اعتماده للتسريع بهذا 
وال  شاملة  تأِت  مل  فإنها  كذلك  وغريها.  وتنفيذه  التصور 
متكاملة كما كان متوقعًا، إذ مل تشمل طرق معاجلة النفايات 

اخلطرة على أنواعها وحتى املنزلية منها كاأللكرتونية.

يف حال عدم توافر مقالع مناسبة لطمر العوادم، يمكن االعتماد على املطامر الصحية )هيثم 
املوسوي(

بريوت  ضمن  والتسبيخ 
ميكن  »اليت  لبنان،  وجيل 
زيادة  بهدف  تطويرها 

فعاليتها«.

أي دور سيلعبه مطمر الناعمة 
يف الخطة الجديدة؟

ُتشري اخلطة إىل أنه يف حال عدم توافر مقالع مناسبة لطمر 
العوادم، ميكن االعتماد على املطامر الصحية املوجودة حاليًا، 
شرط حصر الطمر بالعوادم فقط، فضاًل عن »املطامر املوافق 
عليها من قبل وزارة البيئة، وال سيما مطمر الناعمة - عني 
إعداد  ضرورة  إىل  اإلشارة  مع  بصاليم،  ومطمر  درافيل 
هذين  ضمن  أعمال  بأية  املباشرة  قبل  الالزمة  الدراسات 

املطمرين، وجيب التنبه للشروط اخلاصة لكل منهما«.
وتقرتح الوزارة يف هذا الصدد إمكانية استخدام مطمر الناعمة 
- عني درافيل هلذه الغاية، إّما عرب »استحداث جزء جديد يف 
اخللية D3 من املطمر من خالل استحداث شقلة جديدة يف 
لتجهيزها  يومًا  الشرقي من املطمر، وحتتاج حنو 120  اجلزء 
وتكفي لنحو سنة«، وإّما »استحداث خلية جديدة يف املطمر 
ضمن املنطقة الرابعة تكفي خلمس سنوات، وإمنا حتتاج إىل 
البنى  من  جزء  نقل  تتطلب  حيث  لتجهيزها،  3 سنوات  حنو 
التحتية والتجهيزات ضمن املطمر«، وإّما عرب »تأمني مساحات 
إضافية ضمن املطمر الستقبال املزيد من النفايات يف حال 

إعادة تصميم الغطاء النهائي«.
أّما بالنسبة إىل مطمر بصاليم، فتوصي الوزارة بـ«عدم حتويل 
العوادم  غري  املطمر  هذا  إىل  الصلبة  النفايات  من  نوع  أي 
إىل  نظرًا  اخلطرة،  أو  العضوية  املكونات  من  كليًا  اخلالية 

حساسية املوقع اجليولوجية واهليدروجيولوجية«.
وُتشري الوزارة إىل أنه إذا تعّذر استخدام هذين املطمرين، 
فإّن »من املمكن التسريع يف استكمال إنشاء املطمر الصحي 
عكار«.  قضاء  سرار  منطقة  يف  والتسبيخ  الفرز  ومعملي 
وُتضيف يف هذا الصدد أن سرار من املواقع اليت »لطاملا 
استخدمت كمب عشوائي ويتعرض دائمًا لالحرتاق، وبالتالي 

أقرّت وزارة البيئة 
بشوائب خطة 

النفايات الحكومية 
التي ُأقرت يف آذار 

عام 2016

تقول الوزارة يف خطتها، إن تطوير منشآت الفرز واملعاجلة 
»ميكن أن يشكل فارقًا ملموسًا لناحية تقليل كمية العوادم 
ب نظام إلنتاج الـ RDF يف معملي  الناجتة«. وُتضيف: »إذا ُركِّ
الكرنتينا والعمروسية، ميكن إنتاج أكثر من 500 طن من الـ
RDF، وبالتالي ختفيف العبء على املطامر الصحية«، ُمشرية 
األولوية يف هذا اجملال  الكبرية  املعامل  إعطاء  إىل ضرورة 
الكورال  ومعمل  والعمروسية  الكرنتينا  يف  الفرز  )معملي 
للتسبيخ(. وتلفت الوزارة إىل أنه توجد الئحة مبعامل الفرز 

ال  فوضوي،  واقع  إىل  أفضت 
يوميًا،  تتفاقم  تداعياته  تزال 
من معاناة أهالي مناطق اإلقليم 
من  امُلستثناة  والشوف  وعاليه 
نفاياتهم،  تصريف  يف  اخلطة 
زيادة  على  القدرة  بعدم  مرورًا 
نسب  وتقليص  الفرز  نسبة 
التداعيات  إىل  وصواًل  الطمر، 
البيئية والصحية املتفاقمة جراء 

آلية أعمال الطمر يف البحر يف املوقعني. وسط هذا الواقع، 
تضّمنت خطة وزارة البيئة ما مسته »تدابري آنية واستباقية 
لبريوت وجبل لبنان«، بهدف »معاجلة التحديات احلالية اليت 
ُيعاني منها القطاع« ومن أجل »الوقاية من أي أزمة نفايات 

ُمرتقبة«.

ما هي هذه التدابري؟

»خطة  مّسته  ما  الوزراء  جملس  على  البيئة  وزارة  أحالت 
تنفيذية لسياسة اإلدارة املتكاملة للنفايات املنزلية الصلبة 
يف لبنان«، اليت تنقسم إىل قسمني: األول يتعّلق بـ »تدابري 
حول  يدور  والثاني  لبنان«،  وجبل  لبريوت  واستباقية  آنية 
»تصّور عام خلطة مستدامة لقطاع النفايات املنزلية الصلبة 
يساعد على خلق آليات عمل مستدامة هلذا القطاع«. ونظرًا 
إىل الوقت الذي سيأخذه تنفيذ السياسة امُلستدامة، اقرتحت 

الوزارة اختاذ بعض التدابري »الوقائية« اآلنية.
هذه التدابري أتت على مستويني: األول يتمّثل بـ »التخفيف 
من إنتاج النفايات«. يف هذا الصدد، اقرتحت الوزارة فرض 
رسوم على استخدام كل كيس بالستيكي لتشجيع املستهلكني 
قماش  )أكياس  بهم  اخلاصة  التسوق  أكياس  إحضار  على 
يعاد استعماهلا عدة مرات(، »نظرًا إىل خطورة وجود األكياس 
للتحلل  قابليتها  لعدم  البيئة  على  الطبيعة  يف  البالستيكية 
يوميًا  املنتجة  البالستيكية  النفايات  من  وللتقليص  السريع 
واليت تشكل نسبة كبرية من جممل النفايات املنزلية الصلبة 
فيتعّلق  الثاني،  امُلستوى  أّما   .»)%11.5 )حنو  لبنان  يف 
بـ«املعاجلة والتخلص النهائي من النفايات املنزلية«. على 
هذا الصعيد، اقرتحت الوزارة تطوير وحتديث وزيادة فعالية 
الصلبة  املنزلية  النفايات  ومعاجلة  بفرز  املتعلقة  املنشآت 
واملوجودة ضمن بريوت وجبل لبنان، إضافة إىل تقليل حجم 
العوادم من خالل حتويل النفايات إىل RDF )الوقود البديل 

اقرتحت الوزارة 
فرض رسوم 
على استخدام 

كل كيس 
بالستيكي
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اإلدارة  »سياسات  ملف  ُيظهر  مل 
يف  الصلبة  املنزلية  للنفايات  املتكاملة 
لبنان« و«اخلطة التنفيذية«، الذي رفعته 
العامة جمللس  األمانة  اىل  البيئة  وزارة 
يف  الوزراء  جملس  مقام  وإىل  الوزراء 
2017/7/25 ويف 2017/8/17، أن هناك 
النفايات  مشكلة  حلل  متكاماًل  مشروعًا 
كما  واملستدام،  الطارئ  املديني  على 
توحي بعض العناوين فيه. كما مل يوِح 
املئة  تتجاوز صفحاته  الذي  امللف  حجم 
للمناقشة  مطروح  عرض  ما  بأن  وعشر 

يف جملس الوزراء!
أو  للتداول  طرحت  »أفكار«  هي  رمبا 
الستمزاج اآلراء متهيدًا لعرض شيء آخر 
للمناقشة  وقابلية  ومشولية  عمقًا  أكثر 
والتطبيق. وقد ظهر حجم اإلرباك الذي 
تعانيه احلكومة عامة ووزارة البيئة وكل 
هذا  إدارة  بآخر يف  أو  بشكل  املعنيني 

خطة طارئة للخطة الطارئة
حبيب معلوف
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للفرز والطمر...اخل
عرب  إن  اخلطط،  تغيري  طرح  اليوم  معنى  فما 
مطمر  فتح  )إعادة  القدمية  اخلطط  اىل  العودة 
املقالع  أماكن  استخدام  طرح  عرب  أو  الناعمة( 
الفرق  إلحدى  القديم  االقرتاح  )وهو  القدمية 
بني  تربط  ال  اليت  البيئة  وزارة  االنتحارية يف 
أو  اجلوفية(،  املياه  وسالمة  النفايات  قضية 
االمسنت  شركات  اقرتاحات  تبين  يف  الدخول 
بديلة  طاقة  إىل  النفايات  من  قسم  بتحويل 
دراسات  دون  من  الشركات  ألفران   )  RDF(

اسرتاتيجية وكافية ومربرة كفاية!
وكيف يتم اقرتاح خطط جديدة مكلفة، وال سيما 
لناحية استمالك أراض جديدة، من دون تقييم 
كلفة اخلطة الطارئة األخرية، اليت كلفت عقودًا 
برافا  الكوستا  مراكز  التزمت  اليت  مع شركات 
وبرج محود مبا يقارب 180 مليون دوالر أمريكي 
دوالر  مليون   96 يقارب  مبا  للبلديات  وهدايا 
للشاطئ  العامة  امللكية  عن  والتنازل  أمريكي، 
بلدية  ملشاريع  املردومة  األراضي  ووهب 

وسلطوية خاصة؟
وإذا كان مربرًا التفكري يف خطة الطوارئ متهيدًا 
ميكن  فكيف  اسرتاتيجية،  خطة  إىل  للوصول 
القدمية  واملقرتحات  اخلطط  إىل  العودة  تربير 
عليها،  كبرية  اعرتاضات  اليت فشلت وحصلت 
وتسببت بفقدان الثقة بأي خيار، وهي النتيجة 
إشكالية  عليها  ترتتب  واليت  واألصعب  األخطر 
كبرية أمام أي حكومة وأي خطة جديدة لتصبح 
مقبولة من الناس. فكيف ميكن القبول بالعودة 
اىل الوراء إن مل حتصل عملية حماسبة ما وحتميل 

مسؤوليات. 
الناعمة،  مطمر  استخدام  بعد  ممكنًا  كان  فإذا 
عام  كبرية  بأزمة  والتسبب  إغالقه  مت  فلماذا 
2015 إذًا؟ وإذا كانت احلكومة قد دفعت مبالغ 

اخلطة  أجل  من  طائلة 
بغض  األخرية،  الطارئة 
صوابيتها،  عن  النظر 
فلماذا مل تتم االستفادة 
يف  الردم  أماكن  من 
والكوستا  محود  برج 
معامل  إلنشاء  برافا 

للتخفيف  للحل  املفتاح  وهو  والتسبيخ،  للفرز 
من النفايات اليت تذهب اىل املطامر وختفيض 
احلاجة إىل املزيد من املطامر )عرب تطويل عمر 
التخفيف  املوجود( والكلفة، بعد تطبيق مبادئ 
املشكلة  حجم  لتخفيف  املصدر  يف  والفرز 
وحتسني اخلطط وجعلها اقتصادية وبيئية أكثر، 

بدل العودة اىل الوراء!؟
أو فلنعرتف بأن االتهامات اليت أطلقناها أثناء 
أمام  »أننا  حول  األخرية  الطوارئ  خطة  إقرار 
ولسنا  واالستثماري  العقاري  للتطوير  مشروع 
كانت يف  النفايات«،  طارئ ملشكلة  حل  أمام 
مكانها، وأن زمن الصفقات ال يزال يف بداية 

عهده!

كيف يمكن 
تربير العودة 
إىل الخطط 
واملقرتحات 
القديمة التي 

فشلت؟

على  عقدين  بعد 
تأسيسها ملهمة أساسية 
من  النفايات  فرز  هي 
املصدر والتوعية البيئية 
»مجعية  تعتزم  حوهلا، 
إطالق  األرض«  نداء 
النفايات  حتويل  مشروع 
مفيد  عضوي  مساد  اىل 

للبيئة من الديدان.
وقتها«،  بنت  »الفكرة 
تقول زينب مقلد رئيسة 
األرض«.  نداء  »مجعية 
»كما كان فرز النفايات 
قبل  حاجة  املنزل  من 
اليوم  فإننا  عقدين، 
حلول  إجياد  إىل  حباجة 
من  النفايات  ملشكلة 

مصدرها«. 
»أم ناصر« ليست وزيرة 

مشروع جديد لتحويل النفايات إىل مساد:

عربصاليم تلجأ إىل الديدان!
نظمية الدرويش

فيه.  وإشراكها  حوله  للتوعية  البيئية  اجلمعيات 
رّبات  اىل  األرض«  نداء  »مجعية  تتوجه  لذلك 
البيوت. »الولد يقّلد أمه، وهي املؤثر األول يف 
املنزل«، تقول »أم ناصر«. وما يساعد عربصاليم 
املساحات  هو  كهذا  مشروع  تبيّن  على  كبلدة 
إىل  نسائها  وميل  مبنازهلا،  حتيط  اليت  اخلضراء 
مثارها، حبسب  من  واإلستفادة  حدائقهن  تزيني 
عرب  النفايات  حتليل  جتربة  ختوض  اليت  فرحات 

الديدان يف حديقتها اخلاصة.
التجربة بدأت بثالثة عشر مستوعبًا، على أن تعّمم 
على األهالي يف ما بعد. »العملية حباجة اىل نّيات 
يومية  مراقبة  تتطلب  كما  للبيئة،  وحمّبة  جدية 
أعضاء  إحدى  فرحات  خدجية  تقول  للمستوعب«، 

اجلمعية.

رغم الوقت الطويل الذي 
إلنتاج  الديدان  تستهلكه 
كمية قليلة من الفضالت، 
رئيسة  نائبة  تؤكد 
الصيدالنية  اجلمعية، 
به.  إميانها  فرحات،  جناة 
»ميكنه أن يأخذ مكانه يف 
كل منزل حبيث تستطيع 

العائلة  طعام  وفتات  بقايا  حتلل  أن  سيدة  كل 
يفيدان  املعادن  اىل مساد عضوي وعصارة من 
حديقتها اخلاصة«. هذا احلل قد يوفر على اجلمعية 
جتميع النفايات العضوية والعمل عليها يف مركز 
ومستوعبات  ومكانًا  جهدًا  يتطلب  ما  اجلمعية، 
كبرية، كذلك فإن نقل العملية اىل مصدر النفايات 
نفسه، وهو املنزل، يقلل من كمية النفايات اليت 

فاضت بها املكبات يف املناطق.
لواله  الذي  النسائي  باجلهد  ناصر«  »أم  تشيد 
ملا استمر عمل اجلمعية: »الواجب جتاه البلد هو 
ما حيّرك السيدات«. جتربتها اخلاصة تعود عليها 
بالرضا املمزوج بنوع من األمل، بسبب »اإلستهتار 
الوقح بالشعب ومطالبه من قبل الدولة«. تشدد 
على أهمية دور اجلمعيات البيئية رغم الصعوبات 
اليت تواجهها بسبب غياب دعم الدولة، ما يؤدي 

اىل حّلها واحدة بعد األخرى، إال ما ندر.
املتحدة  األمم  برامج  من  مبنح  تستمر  اجلمعية 
األوروبية،  السفارات  من  لعدد  البيئية  والربامج 
الدولة.  معنوي من  أو  مادي  أي دعم  من دون 
من  منهن  على مخس عشرة سيدة،  تقوم  وهي 
إىل  إضافة  سات،  املؤسِّ أمهاتهن  مكان  تسّلمَن 
من  الصلبة  النفايات  جتمع  اليت  للشاحنة  سائق 
املنازل لتمريرها على ماكينات الكبس أو الفرم، 
التدوير  إعادة  معامل  اىل  تسليمها  ثم  ومن 
النادر وجودها يف لبنان. براجمها مليئة بالورش 
مالي  عجز  يف  أنها  رغم  البيئية،  واإلستشارات 
دائم. رغم ذلك ترّدد »أم ناصر«: »علينا مجيعًا 
أن نسمع نداء األرض، فنصونها لكي تصوننا«.

املرأة هي نقطة 
االرتكاز يف 

املشروع فالولد 
يقلد أمه وهي 
املؤثر األول يف 

املنزل

مع  املقرتح  »املشروع«  ربط  مت  أنه  امللف، 
قرار جملس الوزراء الرقم 19، الصادر بتاريخ 
2017/4/27 والذي متحور آنذاك حول تشكيل جلنة 
وزارية برئاسة رئيس احلكومة لدراسة مسودة 
وحتويل  احلراري  التفكك  مناقصة  تلزيم  ملف 
االستشاري  أعده  الذي  طاقة  إىل  النفايات 
»رميبول«. وقد بقيت اإلشكالية املطروحة حول 
أي منطقة سيخدم هذا املشروع )الذي ميكن أن 
يتضارب أيضًا مع خيار بلدية بريوت املستقل( 
التفكك  ملركز  العائد  املختار  املوقع  وحول 
احلراري، وهو ما كان جيب حتديده قبل إطالق 
بريوت  بلدية  رئيس  بأن  العلم  مع  املناقصة، 
مشروعه،  إلمرار  السياسيني  على  جبوالت  بدأ 
بالتزامن مع التحضري حلركة شعبية واسعة يف 

منطقة املدور وجوارها رفضًا إلنشاء احملرقة.
البيئة املرفوع اىل  وبالرغم من أن ملف وزارة 
مقام جملس الوزراء تضمن آخر قرار حكومي حول 
هذا امللف واملتعلق بقضية التفكك احلراري، إال 
أن مشاريع خطط الوزارة اجلديدة مل تتطرق اىل 
هذا امللف، ال من قريب وال من بعيد، ال سلبًا وال 
إجيابًا، ال للتربير وال للتحذير )كما كان متوقعًا، 
دفرت  حول  الوزارة  قدمته  الذي  الرأي  حبسب 
شروط معمل التفكك احلراري، نشر ملخصه يف 
 ،2017/3/10 »األخبار« يف  »بيئة« يف  صفحة 

باإلضافة إىل 14 مالحظة على هذا اخليار(!
وبالرغم من تطرق »اخلطة التنفيذية« املقرتحة 
اىل اخلطة الطارئة احلالية، وإحالة وزارة البيئة 
ما مسته »تدابري آنية واستباقية لبريوت وجبل 
لبنان تهدف اىل معاجلة التحديات احلالية اليت 
نفايات  أزمة  أي  من  والوقاية  القطاع  يعانيها 
مرتقبة«، فإن اخلطة مل تعمد اىل تقييم اخلطة 
اليت تقول  اآلراء  متبنية فقط  احلالية،  الطارئة 
برافا  الكوستا  ملوقَعي  االستيعابية  القدرة  إن 
وبرج محود ستنتهي قبل أوانها، ويفرتض إجياد 

البدائل السريعة... 
النص  والتربيرات من  األسباب  وقد مت شطب 
بشكل غري مفهوم! مع اإلشارة اىل األخطاء يف 
التقرير  معد  اعترب  إذ  احلالية،  اخلطة  توصيف 
واخلطة اجلديدة أن هناك مركزين يف الكوستا 
برافا ومركزًا يف برج محود، يف حني أن الواقع 

هو العكس متامًا. 
اىل  اجلديدة  اخلطة  أو  التقرير  يشر  مل  كما 
املشاكل اليت رافقت هذه اخلطة، وال سيما يف 
وهو  أوانها،  قبل  تنتهي  جعلها  الذي  اجلانب 
الفشل يف تطوير معامل الفرز ومعمل التخمري 
لزيادة الكميات اليت تذهب إىل الفرز والتخمري 
وتقليل الكمية اليت تذهب اىل املطامر املشكو 
من نهاية سعتها قريبًا )وهذا ما كنا قد حذرنا 
»تطوير  وتقرتح  لتعود  ثم  حينه(،  يف  منه 
وحتديث املعامل«، وكأن هذا الطرح مل يطرح 
بعد، وال سيما منذ ما قبل إغالق مطمر الناعمة!

مطمر  فتح  إعادة  إما  اجلديدة  اخلطة  تقرتح 
العودة  أو  أشرنا سابقًا،  قد  كنا  كما  الناعمة، 
اىل  بالذهاب  السابقة  األزمة  مقرتحات  اىل 
هناك  مركز  واستخدام  عكار  يف  سرار  منطقة 

الربامج  يف  األجر  مدفوعة  مستشارة  أو  البيئة 
من  جزء  النفايات  أزمة  معاجلة  املعنية.  الدولية 
مسار مواطين طويل مارسته أول معّلمة يف بلدتها 

عربصاليم )قضاء النبطية(.
من نيلها شهادة السرتفيكا عام 1949 إىل نيلها 
إجازة جامعية يف 1970، مرورًا بنضاهلا العروبي 
والقومي. يف كل تلك املراحل، كان شعار األم 
واملوارد  الوقت  استخدام  »إجادة  أبناء  لستة 
البشرية والطبيعية«، حتى غدت قدوة نسوية يف 

إقليم التفاح.
األرض«  نداء  »مجعية  مقلد  أسست   ،1995 عام 
املعنية بالبيئة وشؤونها. قبلها، يف السبعينيات، 
مع  ومستوصفًا  العاملة«  املرأة  »مجعية  أسست 
الشهيد حكمت األمني ونّظمت دورات إسعافات 
واحلرب  اإلسرائيلي  اإلحتالل  ظل  يف  اولية 
دفعها  اإلجتماعية،  باملسؤولية  الشعور  األهلية. 
مع رفيقات إىل مواجهة تداعيات حل البلدية يف 
بينها  من  أزمات  من  عنها  نتج  وما  التسعينيات 
تراكم النفايات. تقاعدها من التعليم عام 2000، 

ساعدها على التفرغ للشأن العام.
مشروع »فرز النفايات من املصدر« شّكل خطوة 
اإلحتالل.  ترزح حتت  قرية  سباقة، خصوصًا يف 
مل حتتمل »أم ناصر« )71 عامًا( أن متأل النفايات 

أحياء عربصاليم اجلميلة يف سفح جبل صايف.
عرضت فكرتها غري املألوفة على عدد من نساء 
البلدة، فلقيت جتاوبًا من حنو عشرين منهن. بعد 
نساء  »جتّمع  تأّسس  عدة،  واجتماعات  مشاورات 
»مجعية  اىل  بعد  ما  حتّول يف  الذي  عربصاليم« 

نداء األرض«. 
ثقافة فرز  تعميم  »العمل على  اجلمعية  كان هّم 
ومعادن  وزجاج  بالستيك  من  الصلبة  النفايات 
واجلوار«.  عربصاليم  العضوية يف  النفايات  عن 
أزمة  منذ ذلك احلني، لعبت دورًا فاعاًل يف حل 
النفايات اليت عانت منها البلدة، حتى باتت مرجعًا 

بيئيًا للجمعيات اليت أنشئت الحقًا.
اخلطوة السباقة اجلديدة، إنتاج مساد عضوي من 
الديدان. املشروع الذي ال يزال يف طور التجربة، 
بدأ منذ أكثر من ستة أشهر مببادرة من الناشطة 
البيئية من أصول فرنسية جريالدين محدان ضمن 
لربنامج  التابع  للبيئة«،  صديقة  »أفكار  مشروع 

األمم املتحدة اإلمنائي.
تعتمد اآللية على دودة األرض ذات اللون الزهري 
أو احلمراوي اليت تعيش على سطح الرتاب على 
خملفات النباتات وأكوام الزبل والنفايات. تأكل 
والقشور  النباتات  )بقايا  العضوية  النفايات 
مبعدل  مساد  إىل  وحتوهلا  املطبخ...(  وخملفات 
املنضوون  »يستضيف«  يوميًا.  وزنها  نصف 
واسعة  نفايات  حاويات  الدود يف  املشروع  يف 
وصغرية مثقوبة لتوفري التهوئة وتصريف السماد 

املنتج.
املرأة حمور املشروع، وهي من جيب أن تستهدفها 

رئيسة »جمعية نداء األرض« زينب مقلد
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بعد معارك حّررت آالف الكيلومرتات على امتداد 
»بادية الشام« من أطراف ريف دمشق وحتى ريف 
حلب الشرقي، مرورًا بأرياف محص ومحاة والرقة، 
عرب  الزور،  دير  مدينة  أعتاب  إىل  اجليش  وصل 
التقدم  أعوام.  منذ  األوىل  للمرة  يدخلها  مناطق 
استعادة  حنو  األخرية  قبل  اخلطوة  يعّد  األخري 
عاصمة الشرق، متهيدًا للفصل األخري من املعركة 
احتل  أن  بعد  سوريا،  »داعش« يف  تنظيم  ضد 
يف  السورية  اجلغرافيا  امتداد  على  مساحة  أكرب 
ذروة انتشاره، مقارنة بباقي الفصائل املسلحة. 
فك  عن  الزور  مدينة  أهالي  يفصل  وقت قصري 
حيويًا  شريانًا  كانوا...  كما  ليعودوا  حصارهم، 

يصل كل البالد
منذ سنوات، تكابد دير الزور احلياة. داخل سجن 
كبري يف الشرق السوري، يتنّقل عشرات اآلالف 
مدينة  معدودة.  مرّبعة  كيلومرتات  يف  املدنيني 
على الفرات ال تنهل منه سوى رائحة املوتى. لو 

نع اهلواء عنهم أيضًا. »داعش« ميلك القدرة مَلَ
سؤال »متى تسقط الدير« بقي على األلسن يف 
منطقة مّر عليها »فتح« املوصل القريبة، وجتاور 
»عاصمة اخلالفة« الرقة، وبني ظهرانيها »أحصنة« 
التنظيم اإلرهابي البشرية واحلربية على طول نهر 

الفرات والبادية وصاًل إىل العراق.
متوّغل  سواد  بني  اخلرائط  على  »مضيئة«  نقطة 
كان ينتشر كالطاعون وُيبعد »امَلصل« أكثر؛ تدمر 
مثاًل ــ رأس حربة طريق التحرير ــ سقطت مرتني. 
عانى اجليش السوري يف حلب وإدلب ودرعا ومحاة 
النجاح  »خارطته«.  ُيرّمم  أن  قبل  دمشق  وريف 
تلَو اآلخر حتّقق، من حلب اليت قلبت املعادلة إىل 

معركة البادية اليوم.
»كان املطلوب من الشباب أن يصمدوا يف الدير« 
يقول قائد ميداني لـ«األخبار«، ويتابع »ما فعلوه 
احتمال  أكثر من سنة كان  الوصف، فمنذ  يفوق 
املوعد  تأجّل  لكن  كبري،  احلصار  لفك  التوجه 

وحتّملوا ضغط الدواعش املركز واملستمّر«.
يقاس  احلصار  كسر  موعد  أضحى  اليوم، 
عمليات  تسارعت  إذ  والساعات،  بالكيلومرتات 
اجليش السوري على حنو الفت أمس، على احملاور 
املسافة  لتصبح  الزور،  دير  مدينة  إىل  املوصلة 
املرابطة  تلك  عن  املتقدمة  القوات  تفصل  اليت 
ضمن »اللواء 137«، قرابة 10 كيلومرتات. ومن 
املنتظر أن تشهد الساعات املقبلة وصول طالئع 
اجليش لفك احلصار عن املدينة، والتمهيد خلوض 
املعارك ضمن معقل »داعش« األخري يف سوريا، 

على طول وادي الفرات.
على  سيطرته  عقب  جاء  للجيش  السريع  التقدم 
جبل البشري االسرتاتيجي، الذي يقع على مثلث 
الزور.  ودير  والرقة  اإلدارية بني محص  احلدود 
انهيارات  بداية  اجليش  بيد  اجلبل  وأطلق سقوط 
ما  الغربي،  الزور  دير  ريف  للتنظيم يف  متتالية 
ملسافات  التقدم  اجليش  لقوات  اجملال  أفسح 
النفطي،  اخلراطة  حقل  إىل  أمس  لتصل  طويلة، 
السيطرة  بعد  كيلومرتات   5 من  بأكثر  وتتجاوزه 
وسيطر  الفرنسية«.  )الشركة(  »غاز  حقل  على 
اجليش خالل التحرك، أمس، على جبل النظريات 
آخر  وتقدم يف حمور  أدمة،  وجبل  النومان  وجبل 
ذلك  وأتاح  الزور.  دير  جنوبي  الشوال  بلدة  حنو 
لوحدات اجليش خيار التقدم املباشر باجتاه »اللواء 
ما  هناك،  بالقوات  وااللتقاء  املدينة  غرب   »137
يعين إطباق احلصار على كامل الريف الغربي لدير 
الزور، إىل جانب إمكانية التحّرك من حقل اخلراطة 
باجتاه الريف الغربي، لاللتقاء بالقوات املتقّدمة من 
معدان. يف موازاة ذلك، جنح اجليش وحلفاؤه يف 
التقدم على طريق السخنة ــ دير الزور، ليصبحوا 
على مشارف بلدة كباجب. ومن املتوقع أن تتحرك 
تلك القوات ملالقاة نظريتها املتقدمة حنو الشوال، 

آخر البلدات على طريق الدير الصحراوي.
من جانبه، أكد مصدر عسكري من داخل دير الزور 
لـ«األخبار« أن »ساعات الفرج اقرتبت على املدينة، 
وفك احلصار بات قريبًا جدًا. ولن يستغرق أكثر من 
48 ساعة لتحقيق االلتقاء بالقوات احملاصرة يف 
املدينة نتيجة االنهيارات املفاجئة للتنظيم بسبب 

اجليش على أبواب دير الزور

»داعش« يف سوريا: الفصل األخري
إيلي حنا, أيهم مرعي

القوة النارية الكبرية للجيش«. وأضاف أن »فك 
أهمية اسرتاتيجية، ترتّكز  له  املدينة  احلصار عن 
يف تطويق )داعش( يف كامل الريف الغربي على 
طول سرير نهر الفرات، من معدان، وصواًل إىل 
عياش«. وأشار إىل أن »القوات سوف تّتجه بعد 
إجناز فك احلصار، حنو تلك املوجودة على مشارف 
الريف  كامل  يف  التنظيم  على  للقضاء  معدان، 
الغربي، أو إجباره على االنسحاب عرب نهر الفرات 

إىل الضفة الشرقية، وهو ما يعترب انتحارًا«.
ويبدو واضحًا من تسارع عمليات اجليش حنو دير 
ضمن  األخري  معقله  يف  التنظيم  إنهاء  أن  الزور 
سوريا بات أمرًا قريبًا، ليوضع )داعش( أمام خيار 
القتال حتى آخر عنصر أو الفرار باجتاه العراق. ويف 
مقابل معارك اجليش إلنهاء التنظيم يف حميط دير 
الزور، قد خيرج حترك أمريكي فاعل خلوض املعارك 
النهائية ضد التنظيم يف العراق. كذلك قد يشهد 
الريف الشمالي لدير الزور عمليات تطلقها »قوات 
»التحالف  ومشاركة  بغطاء  الدميوقراطية«  سوريا 
السياق، يوضح مصدر  الدولي« األمريكي. ويف 
عسكري متابع لعمليات اجليش على حمور السخنة 
ــ دير الزور، يف حديثه إىل »األخبار« أن »القوات 
على  تعمل  سوف  السخنة،  حمور  من  املتقدمة 
لتأمينه  الطريق،  امتداد  على  سيطرتها  توسيع 

وتقليص املسافة باجتاه الشرق«.
سوف يستفيد اجليش من القوى البشرية املوجودة 

يف املدينة واليت تزيد على 5 االف مقاتل
ولفت إىل أنه »بعد الوصول إىل املدينة، سوف 
الشرقي  الريف  حنو  التوجه  على  القوات  تعمل 
بالتزامن مع تقدم حمور محيمية، بهدف التضييق 
الزور،  لدير  الشرقي  الريف  يف  التنظيم  على 
والقضاء عليه هناك«. ويؤكد مصدر ميداني آخر 
يف  )داعش(  تنظيم  إلنهاء  الزمين  »اجلدول  أن 
تتكامل  وسوف  الشهرين.  على  يزيد  لن  سوريا 

حتى  العسكرية  احملاور 
إنهاء )داعش( يف كامل 
جغرافية احملافظة، وصواًل 

إىل احلدود العراقية«.
حسم  فرضية  يرّجح  وما 
معركة دير الزور ملصلحة 
اجليش، هو تأكيد مصادر 

عن  احلصار  فك  بعد  ــ  اجليش  أن  متطابقة  عدة 
البشرية  القوى  من  يستفيد  سوف  ــ  املدينة 
آالف   5 على  تزيد  واليت  املدينة  يف  املوجودة 
سيمنحه  ما  وهو  امليدانية،  خربتها  ومن  مقاتل، 
التنظيم يف  القضاء على  زمخًا إضافيًا جيعل من 
عموم احملافظة سريعًا. كما أن »التحالف«، برغم 
بني  الفرات  وادي  معارك  تزامن  عن  تصرحياته 
الزور  دير  »جملس  وتصرحيات  والعراق  سوريا 
العسكري« بقرب معركة الدير، إال أن التحضريات 
الرقة  بطيئة يف ظل انشغال »قسد« يف معركة 
اليت قد حتتاج إىل شهرين إلنهائها. وهو ما قد 
الزور  دير  مدينة  حنو  القوات  تلك  ذهاب  جيعل 
رمبا  ــ  ذلك  عن  عوضًا  لتتوجه  واقعي  غري  خيارًا 
الزور  دير  وريف  اجلنوبي  احلسكة  ريف  حنو  ــ 

الشمالي.
10 آالف نازح من مناطق سيطرة »داعش«!

اجليش  لوحدات  والسريع  الكبري  التقدم  دفع 
التمرد على قرارات  باألهالي إىل  الزور  يف دير 
»داعش«، الذي مل تعد قبضته حمكمة عليهم كما 
مقاّر  الشحيل  بلدة  أهالي  هاجم  إذ  السابق،  يف 
اعتقلهم  ممن  الشبان  من  عدد  لتحرير  التنظيم 
التنظيم لسوقهم رغمًا عنهم إىل جبهات القتال. 
كذلك مّزق عدد من األهالي أحد اإلعالنات الطرقية 
اليت يدعو فيها التنظيم إىل إرسال الشباب للقتال 

يف مدينة امليادين.
الشبان  من  آالف  فيه  فر  وقت  يف  ذلك  يأتي 
لقرار  رفضًا  احلسكة،  حمافظة  باجتاه  وعائالتهم 
حيث  التنظيم،  أصدره  الذي  اإلجباري  التجنيد 
وصل أكثر من عشرة آالف، معظمهم من الشبان، 
إىل خميم العريشة يف ريف احلسكة اجلنوبي الذي 

تشرف عليه »اإلدارة الذاتية« الكردية.

فك الحصار يعني 
تطويق »داعش« 
يف الريف الغربي 
على طول سرير 

نهر الفرات

احلريري  تنه عودة سعد  مل 
»سعودي  أزمة  احلكم  إىل 
له  مسحت  لكنها  أوجيه«، 
من  العشرات  أزمة  حبل 
حساب  على  موظفيها... 
يقوم  إذ  اللبنانية.  الدولة 
بتأمني  املستقبل  تيار 
من  للمصروفني  وظائف 
»سعودي أوجيه«، يف عدد 
الرمسية  املؤسسات  من 
اليت للتيار نفوذ فيها. أول 
الغيث توظيف عدد من هؤالء 

يف هيئة »أوجريو«.
عيد  »هدية«  كانت  مفجعة 
األضحى اليت تلقاها موظفو 
ومصروفو »سعودي أوجيه« 
من مالكها، رئيس احلكومة 
حديث  يف  احلريري.  سعد 
موند«  »لو  صحيفة  إىل 

أمحد احلريري«. املصادر أكدت أن حظ التوظيف 
عنه  يرضون  ومن  العائلة  من  »املقربني  يطال 
ومن جيدون فيه مفتاحًا انتخابيًا«، علمًا بأن العدد 
األكرب من موظفي »أوجيه« هم من معاقل التيار 
ثم  أواًل،  وطرابلس  عكار  واملذهبية،  السياسية 

إقليم اخلروب والبقاع الغربي وصيدا.
املصروفني،  آالف  أما  املئات.  يشمل  احلل  هذا 
فمنذ أشهر تتكرر وعود إدارة الشركة هلم بأنها 
السعودي  العمل  مكتب  إىل  ملفاتهم  سرتسل 
الذي وعد امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز 
قبل عام بأنه سيدفع الرواتب املتأخرة. يف هذا 
بأن  املصروفني  بني  معلومات  انتشرت  اإلطار، 
»فضائح  بسبب  امللفات  عشرات  رد  املكتب 
تبني  املصروفني،  أوساط  وحبسب  فظيعة«. 
أن عددًا من املوظفني هم يف عداد األموات أو 
طويلة.  سنوات  منذ  »أوجيه«  يف  العمل  تركوا 
أما الفضيحة األبرز، فهي الرواتب اخليالية لعدد 
من  القريبني  احملظيني  واملوظفني  املديرين  من 
 230 املديرين  أحد  راتب  بلغ  إذ  احلريري،  آل 
دوالر  ألف   60 )حنو  شهريًا  سعودي  ريال  ألف 

أمريكي(!
بعد عطلة العيد يف السعودية، من املنتظر أن يتم 
ترحيل عدد من املوظفني الذين انتهت إقاماتهم 
على كفالة »أوجيه« منذ أشهر، وأصبح وجودهم 
القانونية  للمالحقة  عّرضهم  ما  شرعي،  غري 
العاصي،  حبسب  كبري.  سجن  أسرى  وجعلهم 
من انتهت صالحية إقاماتهم من زمالئه، أصبحوا 
ميلك  »من  شيء.  بأي  التصرف  عن  عاجزين 
سيارة ورخصة سوق حتجزهما الشرطة، ومن ميلك 
رصيدًا مصرفيًا حيجزه املصرف، ومن لديه أوالد 
يف املدارس ال تعطيه إداراتها إفادة لتسجيلهم 
أيديهم حّوهلم إىل  املال بني  لبنان. فقدان  يف 
متسولني بعدما اقرتضوا مبالغ طائلة يف أوقات 
والكهرباء  املاء  فواتري  دفع  عن  عجزهم  سابقة. 
دفع الدولة إىل قطعها عن منازهلم )...(«. أما 
من أنقذوا أنفسهم وعائالتهم من السجن الكبري 
يف  علقوا  فقد  أشهر،  قبل  لبنان  إىل  وعادوا 
سجن أكرب. العاصي كما العشرات سواه عاطلون 
حااًل،  األسوأ  لكن  تالحقهم.  الديون  العمل.  من 
 35 الشركة  يف  أمضى  أحدهم  منهم.  املرضى 
عامًا. يف حال قبض تعويضه، ميكنه إجراء عملية 

زرع طحال حيتاج إليها يف أسرع وقت.
زياراتها  ستستأنف  اللجنة  أن  أكد  العاصي 
آذار  منذ  بدأتها  اليت  والتحركات  للمسؤولني 
الفائت. قبل عطلة العيد، زارت وزير العمل حممد 
كبارة الذي »دافع عن احلريري، وسأل: من أين 
يأتي باملال؟«. من األنشطة املرتقبة للجنة خالل 
مفتوح  واعتصام  صحايف  مؤمتر  اجلاري،  الشهر 
كل  أن  يبدو  ال  لكن  طرق.  وقطع  خيمة  يف 
بعدما  األنشطة  املتضررين سيشاركون يف هذه 
حصل العشرات منهم على تعويضات، ليس من 
الدولة  من  وإمنا  السعودية،  من  وال  »أوجيه« 

اللبنانية، على شكل وظيفة!

موظفو احلريري من »أوجيه« اىل 
»اوجريو«!

فوجئ الحريري بأن موظفي الشركة الفرنسيني لم يقبضوا رواتبهم )داالتي 
ونهرا(

آمال خليل

األسبوع  نهاية  فرنسا  زيارته  خالل  الفرنسية 
وزير  به  »أخربني  مما  مفاجأته  عن  عرب  الفائت، 
اخلارجية )الفرنسي( جان إيف لو دريان من أن 
فوجئت  رواتبهم.  يقبضوا  مل  الشركة  موظفي 
ألني اعتقدت بأن اجلميع حصلوا على رواتبهم«. 
»سأحل هذه املشكلة لتسوية متأخرات  وأردف: 

الرواتب. وال أعتقد أن عدد املعنيني كبري«.
من  املصروفني  حقوق  حتصيل  جلنة  عضو 
لـ«األخبار«  العاصي عرب  أوجيه« مجال  »سعودي 
مبا جيري  احلريري  معرفة  عدم  »من  عن صدمته 
عامني  من  أكثر  منذ  صراخنا  رغم  شركته،  يف 
من  صرف  الذي  العاصي،  حبقوقنا«.  للمطالبة 
الشركة قبل أشهر، واحد من حواىل 2500 موظف 
لبناني و40 ألف موظف عربي وأجنيب مل حيصلوا 
على رواتبهم منذ أكثر من عام. فيما مل حيصل 
يسأل  وتعويضاتهم.  رواتبهم  على  املصروفون 
رغم  باألمر،  احلريري  يسمع  مل  كيف  العاصي: 
والعاملية  والفرنسية  احمللية  اإلعالم  وسائل  أن 
أفردت صفحات للحديث عن تفاصيل أزمة أوجيه 
احلريري  بأن  جازمًا  موظفيها؟«،  ومعاناة  املالية 
الذين  الفرنسيني فقط  »قصد بكالمه املوظفني 
سيحل مشكلتهم« بسبب ضغط احلكومة الفرنسية 
والدعاوى القضائية املرفوعة ضده يف فرنسا من 
آل  أمالك  على  باحلجز  هددوا  الذين  املوظفني 

احلريري يف فرنسا.
ولكن، ماذا عن مصري اآلالف اآلخرين، وخصوصًا 

من اللبنانيني؟
أن  يبدو  لبنان،  يف 
لعدد  حاًل  وجد  احلريري 
لكن  املصروفني،  من 
بل  حسابه،  على  ليس 
الدولة.  حساب  على 
أن  أّكدت  معنية  مصادر 

العشرات من املصروفني حظوا بفرص عمل يف 
فيها،  نفوذ  املستقبل  لتيار  رمسية،  مؤسسات 
أبرزها »أوجريو«. مصدر من داخل املؤسسة أكد 
احملسوب  اجلديد  العام  مديرها  أن  لـ«األخبار« 
على احلريري، عماد كريدية، وّظف أخريًا حنو 300 
مياوم، من بينهم أكثر من 150 من املصروفني من 
»أوجيه« واملؤسسات التابعة هلا. وبذلك، وصل 
العدد اإلمجالي للمياومني يف هيئة »أوجريو« إىل 
حنو 800 شخص. واحلديث هنا ليس عن مياومني 
معّرضني للطرد يف أي حلظة. يف السياق ذاته، 
بأن  الزراعة  وزارة  داخل  من  معلومات  ترددت 
حواىل 170 من املصروفني من مؤسسات أدخلوا 
تابعة  وبرامج  ومتعاقدين يف مشاريع  كمياومني 

للوزارة ملدة حمدودة.
التعويض.  لكن ليس كل املصروفني سينالون 
»املستقبل«  يف  قياديًا  أن  إىل  لفت  العاصي 
عرض عليه التقدم للعمل يف »أوجريو« كمياوم 
لرية  ألف  و80   60 بني  ترتاوح  يومية  بأجرة 
التيار  رئيس  وساطة  أطلب  أن  »شرط  لبنانية 

150 مصروفًا 
وُظفوا يف »أوجريو« 
و170 يف مشاريع 
تابعة لوزارة الزراعة
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مــقاالت وتـحقيقات

األزمة املالية يف لبنان )1(: اللرية واملصارف يف خطر

شكل  ستتخذ  خطرة  مالية  أزمة  حنو  يتجه  لبنان  أن  املرجح  »من 
اخنفاض يف قيمة العملة الوطنية، واألخطر من ذلك أنها ستؤدي 
ورقة  تتوقعه  ما  هذا  املصريف«.  القطاع  استقرار  زعزعة  إىل 
وضعها  لبنان«،  يف  املالية  »األزمة  عنوان:  حتت  متخصصة 
بدعم من  »بيت املستقبل«  االقتصادي، توفيق كسبار، ونشرها 
مؤسسة »كونراد آديناور«، وستناقش يف حلقة مغلقة مع جمموعة 
من اخلرباء واملعنيني، يف 19 الشهر اجلاري، يف فندق سوفيتيل 

لوغربيال، األشرفية.
هذا  وراء  الكامنة  األسباب  استعراض  إىل  الورقة  هذه  تهدف 
التوقع احلاد، واقرتاح سياسات حمّددة وعملية حتول دون حتقيقه. 
مجيع  على  مدّمرة  تكون  أن  ميكن  املالية  األزمة  هذه  عواقب  إن 
املستويات، وتتخطى بشكل كبري عواقب األزمة املالية اليت شهدتها 
الكبري  إثر االخنفاض  القرن املاضي  البالد يف منتصف مثانينيات 
يف قيمة اللرية. وستشمل هذه العواقب اخنفاضًا حادًا يف دخل 
معظم األسر يف البالد وثرواتها، وزيادة حادة يف حاالت اإلفالس 
والبطالة، وضبابية واسعة النطاق حول املستقبل، يف ظّل حكومة 
مصعوقة وعاجزة، ما سيدفع بعشرات اآلالف إىل اهلجرة، إضافة 
املدهش  أصاًل.  اهلّش  والسياسي  االجتماعي  التوازن  اختالل  إىل 
يف املوضوع أن هذا الوضع القامت مل يدفع احلكومات املتعاقبة منذ 
أوائل التسعينيات وال الربملان إىل مناقشة السياسات املالية من 
سياسة نقدية أو سياسة املالية العامة )وهذه األخرية على األقل 
منذ عام 2005(. حتتوي هذ الورقة على مخسة أبواب. يستعرض 
الباب األول األسباب اليت آلت إىل احلالة املالية الراهنة، ويقدم 
الثاني حتلياًل للمؤشرات النقدية واملصرفية اليت تظهر نشوء أزمة، 
فيما يفّصل الباب الثالث األضرار اجلانبية اليت حلقت باملصارف 
الرابع،  الباب  أما  املعتمدة.  املالية  السياسات  جراء  وباالقتصاد 
فيتناول السلوك املالي للحكومات خالل السنوات األخرية، والذي 
أسفر عن تفاقم األسباب اليت قد تؤدي إىل أزمة. ويقرتح القسم 
األخري اعتماد سياستني حمددتني وقابلتني للتنفيذ، من شأنهما أن 
حتتويا إىل حّد كرب األزمة املتصاعدة وتوفرا املساحة الزمنية الالزمة 
إلجراء إصالحات. تنشر »األخبار« هذه الورقة على جزءين، اليوم 
وشروح ضرورية  مهمة  معطيات  من  تتضمنه  ما  إىل  نظرًا  وغدًا، 

لفهم مصادر األزمة القائمة والسبل املتاحة للتعامل معها.

الفائدة السخيّة غري مرّبرة
يف خريف عام 1992، بعد تسعة أشهر من االخنفاض احلاد الذي حلق 
بسعر اللرية، بلغ أكثر من ثلَثي قيمتها مقابل الدوالر األمريكي، 
إىل  االستقرار  تعيد  أن  آنذاك  اجلديدة  اللبنانية  احلكومة  قّررت 
اللرية من خالل تثبيت سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي. إثر 
ذلك، حتسن سعر صرف اللرية تدرجيًا ليصل يف كانون األول عام 
1997 إىل 1507.5 لرية مقابل الدوالر، وال يزال حتى يومنا هذا 
مستقرًا على هذا السعر. وبصرف النظر عن صحة سياسة تثبيت 
سعر الصرف بالنسبة إىل اقتصاد صغري ومفتوح مثل االقتصاد 
اللبناني، فإن هذا التدبري دفع مبصرف لبنان إىل الرتكيز على هدف 
واحد رئيس، وهو جتميع احتياطي كبري من النقد األجنيب )فوركس/ 
العمالت األجنبية(، غالبًا على شكل أموال بالدوالر األمريكي يودعها 
لدى مصارف أجنبية رئيسة محايًة لسعر الصرف الثابت، وهذا ما 

يقوم به مصرف لبنان فعليًا منذ اعتماد هذه السياسة.
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توفيق كسبار

تثبيت سعر الصرف بالنسبة دفع بمصرف لبنان إىل الرتكيز على تجميع احتياطي كبري من النقد األجنبي )مروان 
طحطح(

حنٍو أدق هوامشها نسبة إىل 
الدولية،  املرجعية  املعدالت 
حيّددها مصرف لبنان إىل حد 
كبري. وعلى هذا النحو، منذ 
بداية هذا القرن على األقل، 
رّسخت سياسة مصرف لبنان 
البالد  يف  الفائدة  أسعار 
يف  مرتفعة،  معدالت  على 
وقت مل يكن فيه هذا األمر 

ضروريًا.
يف  لبنان  مصرف  كرم  إن 
اليت  الفائدة  أسعار  حتديد 
على  للمصارف  يدفعها 
الذي  السبب  هو  إيداعاتها 
على  التصرف  إىل  به  حدا 
استعرضناه  الذي  النحو 
ذلك،  ولتوضيح  أعاله. 
سعر  يف  نتأمل  دعونا 
الفائدة اليت يدفعها مصرف 
احمللية  للمصارف  لبنان 
بالدوالر.  ودائعها  مقابل 
بالنسبة  معتاد  غري  بشكل 
ال  مركزي،  مصرف  إىل 

الراهنة هي نتاج سياسة معتمدة وليست نتاج  إن أسباب األزمة 
ظروف، مبعنى أنها نتاج مشرتك للسياسات النقدية اليت اعتمدها 
مصرف لبنان على مدى طويل، إضافة إىل سياسات املالية العامة 
للحكومات اللبنانية املتعاقبة واملسؤولة عمليًا عن وضع املوازنات 

العامة، وبشكل خاص حتديد النفقات احلكومية.

أ - مؤشرات األزمة
إن التفاصيل الفنية اليت استعرضناها يف الباب السابق ضرورية 
لتفسري املسار الذي أفضى بلبنان إىل الوقوع يف األزمة الراهنة.

باختصار، يشري اجلدول رقم 1 إىل أن صايف االحتياطي النقدي 

إن  أي  سالب،  لبنان  مصرف  لدى 
تفوق  األجنبية  بالعمالت  التزاماته 
احتياطاته  أصول   2016 عام  منذ 
بالعمالت األجنبية، حتى بعد احتساب 
أصول الذهب. جتدر اإلشارة إىل أن 
تستحق  ال  لبنان  مصرف  التزامات 
الفور، بل إن جزءًا كبريًا  كلها على 
األجل  طويلة  ديونًا  يشمل  منها 
ومع  الحقة.  سنوات  خالل  تستحق 

من  أكثر  منذ  تدهورًا  لبنان  ملصرف  املالي  الوضع  يشهد  ذلك، 
عقد من الزمن، وبلغ منذ عام 2015 مستوًى غري اعتيادّي مع حتول 
لكل  وفقًا  يعترب  ما  سالب،  إىل  لديه  النقدي  االحتياطي  صايف 

املعاير مؤشرًا على خلل يف الوضع املالي واستقراره.
تستوجب هذه البيانات التوقف عندها. كما أسلفنا سابقًا، ال ينشر 
مصرف لبنان بيانات حول الودائع اليت يتلقاها من املصارف واليت 
خمتلفة  ودائع  أو  األمريكي  بالدوالر  إيداع  شهادات  شكل  تأخذ 
قصرية وطويلة األجل، وال حول أسعار الفائدة اليت يقّدمها على 
مليار   41.4 الـ  مبلغ  أن  إىل  التنبيه  وجب  وعليه،  الودائع.  هذه 
دوالر الوارد يف نهاية عام 2015 يف اجلدول رقم 1 مأخوذ مباشرًة 
من البيانات املنشورة يف تقرير لصندوق النقد الدولي )2016(. 
وعالوة على ذلك، إن التقديرات الالحقة لعامي 2016 و 2017 يف 
اجلدول رقم 1 أيضًا، تستند إىل دليل قوي مآله أن مصرف لبنان 
أصدر بني نهاية عام 2015 و 2016، دينًا إضافيًا قدره 12.8 مليار 

دوالر على شكل شهادات إيداع بالدوالر األمريكي.
تراكمية  نتيجة  حّد كبري  إىل  لبنان هو  املالي ملصرف  الوضع  إن 
لسياساته منذ عام 2005 على األقل، وخاصة سياسة أسعار الفائدة 
السخية اليت يقّدمها إىل املصارف كما أشرنا إليه أعاله، واليت أدت 
إىل تزايد خسائره، إذ إن املبالغ اليت جيمعها من املصارف احمللية 
بكثري،  أقّل  فائدة  بأسعار  الدولية  املصارف  لدى  إيداعها  يعيد 
وعادًة ما تقارب أسعار فائدة ليبور. وهذه اخلسائر املستمرة هي 
وراء توقف مصرف لبنان منذ عام 2003 عن نشر تقريره السنوي. 
السنوي  التقرير  كان   ،1964 عام  مرة  ألول  نشره  ومنذ  وعادة، 
وهكذا،  وخسائره.  املصرف  أرباح  حول  بيانًا  يتضّمن  اإللزامي 
فإن مجيع عمليات مصرف لبنان مع املصارف احمللية، وخصوصًا 
العمليات بالدوالر األمريكي وتسعريها واخلسائر الناجتة منها، جتري 

بسرية وال ُتنشر أو ُتكشف للجمهور.
أحد مؤشرات األزمة، الذي قد يكون أكثر أهمية من الوضع املالي 

رتب مصرف 
لبنان دینًا إضافيًا 

قدره 12.8 
مليار دوالر يف 

العام املاضي

جميع عمليات مصرف لبنان مع املصارف املحلية تجري بسریة وال تُنشر 
)هيثم املوسوي(

غري أن املشكلة اجلوهرية ال تكمن 
ذاتها،  حبّد  السياسة  هذه  يف 
السخية  الفائدة  أسعار  يف  بل 
مصرف  يدفعها  اليت  املرّبرة  وغري 
مقابل  احمللية  املصارف  إىل  لبنان 
ودائعها لديه. أدى ذلك إىل قيام 
من  احتياطاتها  بسحب  املصارف 
النقد األجنيب، واليت عادًة ما تكون 

بالدوالر، من املصارف املراسلة يف اخلارج وإيداعها لدى مصرف 
لبنان، فارتفع حجم هذه األخرية من متوسط 3 مليارات دوالر خالل 
الفرتة بني 1997 و2000 إىل ما بني 52 مليارًا و 55 مليار دوالر 
منتصف عام 2017. وميثل ذلك ارتفاعًا يف ودائع املصارف لدى 
مصرف لبنان نسبة إىل إمجالي ودائع عمالئها بالعمالت األجنبية من 
13% إىل حنو 50%. بعبارة أخرى، تقوم املصارف احمللية حاليًا 
تتلقاها  الي  الودائع  نصف  حنو  لبنان  مصرف  لدى  إيداع  بإعادة 
بالعمالت األجنبية من القطاع اخلاص غري املقيم واملقيم. وعليه، 
املالي  ووضعها  التجارية  للمصارف  العمومية  امليزانيات  أصبحت 

مرتبطني بشكل متزايد مع الوضع املالي ملصرف لبنان.
وفقًا ملا يؤكده صندوق النقد الدولي )2016( ال يتّم حتديد أسعار 
ومجيع  اللبنانية  باللرية  اخلزينة  سندات  على  لبنان  يف  الفائدة 
شهادات اإليداع الصادرة عن مصرف لبنان حبسب مؤشرات السوق، 
بل ميكنها أن تظّل من دون أي تغري لسنوات عدة، فيما التداول يف 
السوق الثانوية هو عمليًا غري موجود. إن أسعار الفائدة، أو على 

لم یكن مصرف 
لبنان بحاجة إىل 

تقدیم أسعار فائدة 
عالية بهدف جذب 

األموال بالدوالر

أسعار  عن  أو  الودائع  هذه  حجم  عن  بيانات  لبنان  ينشر مصرف 
الفائدة اليت يدفعها. واستنادًا إىل التواصل مع مسؤولني كبار يف 
املصارف، كما إىل خمتلف البيانات املنشورة حول أسعار الفائدة، 
دفعه  الذي  العام  الفائدة  سعر  ملتوسط  املتحفظ  التقدير  فإن 
السنوات اخلمس األخرية 2016 - 2011 على  لبنان خالل  مصرف 

ودائع املصارف احمللية بالدوالر بلغ على األقل %5.5.
هذا املعّدل مينح املصارف احمللية هامشًا، أو »مدى«، يفوق بنحو 
5% سعر الفائدة على إيداعات الدوالر األمريكي ملدة ستة أشهر 
والذي حتدده مرجعية ليبور )سعر الفائدة السائد على الدوالر بني 
بنوك لندن(. إن سعر ليبور ُيعترب املعّدل املرجعي الدولي األكثر 
استخدامًا لتحديد سعر الفائدة على هذه الودائع ويعتمده مصرف 
يتمتع خبربة  ال  الذي  للقارئ  وتوضيحًا  أسعاره.  لبنان يف حتديد 
مالية، عادة ما يتّم تقييم أهمية هذه اهلوامش على الودائع بني 
البنوك حبسب »نقاط أساس« حمّددة، حبيث تساوي نسبة %1 100 
نقطة أساس. وبعبارة أخرى، كان مصرف لبنان يدفع للمصارف 
احمللية، لقاء ودائعها، هامشًا يبلغ حنو 500 نقطة أساس، بداًل من 
10 أو على األكثر 100 نقطة أساس، زيادًة على ليبور. وبغّض 
الفائدة  سعر  سياسة  ُتعترب  التقديرات،  يف  أخطاء  أي  عن  النظر 
لدى مصرف لبنان بالغة السخاء، مهما كان املعيار، وخاصة يف 
ظّل استمرار اخنفاض أسعار الفائدة يف األسواق الدولية، ما حيول 

دون وجود بدائل للمودعني تؤمن هلم عائدات مرتفعة.
إن سخاء مصرف لبنان يف أسعار الفائدة املمنوحة للمصارف احمللية 
بالعملة احمللية، وال سّيما شهادات  املالية  امتد ليشمل صكوكه 
اإليداع باللرية اللبنانية أو الودائع األخرى اليت حتمل عادة فرتات 
استحقاق طويلة األجل تبلغ 15 سنة أو أكثر. وكدليل آخر، تظهر 
اإليداع  الفائدة على شهادات  بيانات متوافرة أن متوسط أسعار 
القائمة الصادرة عن مصرف لبنان خالل السنوات الـ 14 األخرية، 
»مدى«  أو  هامش  إىل  أدى  ما   ،%9.5 بلغ   ،2003 عام  منذ  أي 
بنسبة 6.5%، أو 650 نقطة أساس، مقارنة مبعدل مرجعي طويل 

األجل مثل سندات اخلزينة األمريكية ملدة 10 سنوات.
منذ مطلع هذا القرن، مل يكن مصرف لبنان حباجة إىل تقديم أسعار 
فائدة عالية بهدف جذب األموال بالدوالر األمريكي، ألنه وحلسن 
اآلن،  حتى  تزال  وال  الدولية،  املالية  األسواق  كانت  لبنان،  حظ 
تتمّيز بتقديم أسعار فائدة منخفضة يف ظّل ما يسمى بيئة »القمع 
املالي«. حتى إن أسعار الفائدة على العمالت الرئيسة باتت يف 
إىل  بالنسبة  سلبية  وسويسرا  أملانيا  مثل  املالية  املراكز  بعض 
الودائع القصرية األجل. لذلك مل يكن مصرف لبنان مضطرًا إىل 
بالدوالر  للمودعني  البدائل  حمدودية  مع  مرتفعة  هوامش  تقديم 
األمريكي. وكان بإمكانه جذب احلجم نفسه من الودائع بالدوالر لو 
قّدم مثاًل هامشًا يراوح بني 2.0% و2.5% بدل هامش الـ %5.5 

الذي قّدمه بني 2011 و2016.

ملاذا الحدیث عن أزمة؟ خسائر مصرف لبنان تتزاید
األزمة هي نقطة حتّول تؤدي إىل تغريات سلبية كبرية يف وضع 
معنّي. وميكن املرَء أن يصف الوضع االقتصادي احلالي يف لبنان 
ح إذا ما اندلعت  بأنه حيمل يف طياته أسباب نشوء أزمة، من املرجَّ
أن تتحّول إىل أزمة مالية مستفحلة، ترافقها تداعيات سلبية تطاول 
قيمة العملة الوطنية والقطاع املصريف عامة، علمًا أن تأثري هذه 

التداعيات على القطاع املصريف هو األكثر خطورة.
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ملصرف لبنان، هو تأثر سياسة أسعار الفائدة علی هيكل امليزانية 
من   %60 فإن   ،1 رقم  اجلدول  يشري  فكما  للمصارف.  العمومية 
علی  العام  للقطاع  ائتمان  حاليًا  هي  املصارف  موجودات  إمجالي 
شكل سندات خزينة للحكومة وودائعها لدى مصرف لبنان. وإلدراك 
مدى ارتفاع هذه النسبة بشكل غري اعتيادي، ما علينا سوى مقارنتها 
املاضي.  القرن  من  التسعينيات  خالل  فقط   %35 بلغ  مبتوسط 
ارتباطه  بسبب  ُأضعف  قد  للمصارف  املالي  الوضع  إن  وبالتالي، 
املتني مبصرف لبنان وباحلكومة. وينبغي أيضًا مقارنة الوضع احلالي 
أول  قبل  املاضي  القرن  من  الثمانينيات  منتصف  مبا كان سائدًا 
اخنفاض قوي يف سعر اللرية، حني كانت مستحقات املصارف علی 
القطاع العام قليلة نسبيًا مبتوسط 17% فقط من إمجالي أصوهلا، 
وتوافر  اللرية،  قيمة  اخنفاض  أمام صدمة  الصمود  من  مّكنها  ما 

أساس مصريف متني جعلها الحقًا قادرة علی التعايف.

ب - »الهندسة املالية« ملصرف لبنان
مع  وعالقاته  لبنان  مصرف  لدى  الفائدة  أسعار  سياسة  بلغت 
املصارف احمللية ذروتها يف ما ُيسمی عملية »اهلندسة املالية«، 
اليت جرت يف صيف عام 2016، واليت كانت عملية كبرية جلهة حجم 
ُتظهر  بها وتأثريها يف املصارف، كما  التداول  اليت جرى  املبالغ 
التداعيات املكلفة لسياسات مصرف لبنان وخطورة الوضع احلالي. 
مل يكن من املفرتض أن خترج هذه العملية إىل العلن، لكن إحدى 
الصحف احمللية )األخبار( كشفت عنها. ويف ما يلي عرض موجز 
صادر  تقرير  إىل  أساسًا  يستند  العملية،  هلذه  الرئيسة  للمبادئ 
عن صندوق النقد الدولي ومقابلة أجراها حاكم مصرف لبنان مع 

صحيفة حملية )األوريان لوجور(.
بني شهري حزيران وآب من عام 2016، أجرى مصرف لبنان عمليتني، 
وعلی الرغم من أنهما متتا بشكل متواٍز، إال أنهما مرتبطتان مباشرة. 
امليزانية  »تعزيز  أو  دعم  العمليتني  هلاتني  املعلن  اهلدف  وكان 
عرب  لبنان  مصرف  إىل  جديدة  أموال  وجلب  للمصارف«،  العمومية 
املصارف. وال بّد من اإلشارة هنا إىل أن اهلدف األخري غري مربر ألن 
احتياطي مصرف لبنان من الدوالر األمريكي كان لسنوات يزداد 
للمصارف  املتزايدة  الودائع  من  أساسًا  يأتي  كان  وإن  بإطراد، 
لديه، وكان عمليًا مستقرًا قبل هذا اإلجراء. يبقی أن اهلدف األكثر 
رأس  تعزيز  هو  عنه،  يعلن  والذي مل  العملية،  هذه  وراء  ترجيحًا 
مال ما ال يقّل عن اثنني من املصارف الكربى فقدا مبالغ كبرية 
يف استثمارات أجرياها يف تركيا ومصر، وصلت جمتمعة إىل أكثر 

من مليار دوالر.
لبنان  مصرف  إىل  املشاركة  املصارف  جلبت  األوىل،  العملية  يف 
أرصدة جديدة بلغت حنو 5 مليارات دوالر، مقابل شراء شهادات 
إيداع بالدوالر األمريكي صادرة عنه وسندات خزينة بالدوالر كانت 
يف حمفظته، واعتمد مصرف لبنان يف هذه الصفقة سعر الفائدة 
املرتفع الذي يقدمه عادة. أما العملية الثانية املوازية، فقد أعطت 
حوافز كبرية للمصارف من خالل تطبيق مصرف لبنان نسبة حسم 
وعلی صكوك  اللبنانية  باللرية  اخلزينة  سندات  علی  بلغت صفرًا 
حصول  إىل  وإضافًة  املصارف.  بها  حتتفظ  عنه  صادرة  مالية 
تضمنت  واليت  العملية  هلذه  املالية  القيمة  كامل  علی  املصارف 
»مكافأة« احلسم بنسبة صفر يف املئة، دفع مصرف لبنان للمصارف 
»مكافأة« إضافية أو »عمولة« بلغت نصف قيمة الفائدة اليت كان 
من املمكن أن حتصل املصارف عليها مستقباًل لو أنها أبقت علی 

الصندوق  فريق  لتقديرات  وفقًا  بلغت  حصة؛  أي  علی  باملقابل 
الناتج احمللي(، ما ساعد علی تعزيز  ما يعادل 10% من إمجاىل 
النقد  صندوق  أّكد  وكما  لذلك،  للمصارف«.  الرأمسالّية  القاعدة 
 5 من  أكثر  العملية  هذه  خالل  من  لبنان  مصرف  ضّخ  الدولي، 
مليارات دوالر يف رأمسال املصارف، ليس من خالل القروض وال 
مقابل حصة يف رأمسال املصارف كما تقتضي املمارسة التقليدية، 
ولكنها جرت من دون أي مسوغ لتؤمن فقط أرباحًا صافية لعدد 

قليل من املصارف.
املالي للمصارف،  الدعم  العملية تقديم  إذا كان اهلدف من هذه 
جتدر اإلشارة إىل أنه يف احلاالت اليت حتتاج فيها املصارف إىل 
املساعدة من املصرف املركزي، )علمًا أن أي مصرف يف لبنان مل 
بشكل  حمددة  بذلك  القيام  فآلية  كهذه(،  مساعدة  بطلب  يتقّدم 
دقيق. يف خطوة أوىل، يباشر مصرف لبنان بالطلب من املساهمني 

يف املصرف تزويد رأس املال بالسيولة. 
ر ذلك، جيوز للمصرف املركزي أن يقّدم إىل املصرف  ويف حال تعذُّ
سابقًا،  لبنان  مصرف  فعل  كما  ضمانات،  مقابل  قرضًا  املعين 
مقابل  بنوك  لبضعة  املاضي  القرن  من  الثمانينيات  يف  وخاصة 
رهونات عقارية. وإذا تعّذر ذلك أيضًا، يلجأ املصرف املركزي إىل 
حّل أخر يتمّثل بضخ النقد يف املصرف ولكن مقابل حصوله علی 

حصة يف رأمساله. 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  املركزية يف  ما فعلته املصارف  هذا 
خالل األزمة املالية اليت اندلعت منذ حنو عشر سنوات. وهذا أيضًا 

ما كان سيقوم به أي مصرف مركزي.
 لكن مصرف لبنان زّود عددًا قلياًل من املصارف باألموال من دون 
أي مقابل، بلغت ما ال يقّل عن حنو 5 مليارات دوالر، أي ما يعادل 
املال  رأس  إمجالي  أو 30% من  الناتج احمللي  إمجالي  10% من 

املصريف قبل العملية.
زيادة  املالية«  »اهلندسة  لبنان من عملية  إذا كان هدف مصرف 
موجوداته بالدوالر األمريكي، فجّل ما حصل عليه منذ إطالق هذه 
العملية يف منتصف عام 2016 هو 5 مليارات دوالر، تكّلف مقابلها 
كان  ومهما  اللبنانية.  باللرية  ُدفعت  دوالر  مليارات   5 يعادل  ما 
معيار التقييم املعتمد، فإن كلفة هذه العملية وتداعياتها ال توازي 
إطالقًا أي هدف كان مصرف لبنان يسعی إىل حتقيقه. كذلك إن 
العملية بقيت من دون مساءلة، يف حني أن حجم الكلفة ووقعها 
علی مصرف لبنان نفسه، والقطاع العام، واالقتصاد ككل، كبريان 

بشكل غري مسبوق.

ساسكس،  جامعة  من  االقتصاد،  يف  دكتوراه  شهادة  حائز   *
املالية يف  وزير  مستشاري  كبري  منصب  املتحدة. شغل  اململكة 
واشنطن  يف  الدولي  النقد  صندوق  يف  مستشارًا  وعمل  لبنان، 

العاصمة، ومصرفيًا يف نيويورك وبروكسل وبريوت.
وجامعة  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  يف  االقتصاد  يف  حماضر 
استشارية  خدمات  قدم  األخرية،  اآلونة  يف  يوسف.  القديس 
خمتلف  حول  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  األوروبية  للمفوضية 
واملنطقة.  لبنان  يف  االجتماعية  والقضايا  االقتصادية  اجملاالت 
صدر له عام 2004 كتاب حتت عنوان: »اقتصاد لبنان السياسي 
1948-2002: يف حدود الليربالية االقتصادية«، دار بريل للنشر، 
ليدن وبوسطن. عام 2005، صدر الكتاب باللغة العربية عن دار 

النهار، بريوت.
الفشل  سياق  يف  العمل  فيه  يتناول  كتاب  علی  حاليًا  يعمل 

االقتصادي والسياسي للدول العربية.

باللرية  الصكوك  هذه 
حمفظتها  يف  اللبنانية 
واعتربنا  استحقاقها.  حتی 
»مكافأة«  األمر  هذا 
جرى  الصكوك  هذه  ألن 
ينبغي  ال  وتاليًا  حسمها 
أن ُيدفع حلاملها أي فوائد 

»مستقبلية« إضافية.
حنو  احلوافز  إمجالي  بلغ 
ُدفعت  دوالر،  مليارات   5
باللرية  ومقدمًا  كاملة 
حاكم  أّكد  كما  اللبنانية 
مصرف لبنان يف مقابلته. 
»مكافأة«  متثل  وهي 
إمجالية  »عمولة«  أو 
حنو  تعادل  للمصارف 
اليت  املبالغ  من   %100
أودعتها املصارف بالدوالر 
مصرف  لدى  األمريكي 
لبنان. حتی صندوق النقد 
يف  صعوبة  وجد  الدولي 
هذه  من  تفاجئه  إخفاء 
أن  إىل  مشريًا  العملية، 
»تطبيق نسبة حسم بلغت 
صفرًا علی سندات اخلزينة 
يشبه  اإليداع  وشهادات 
رأس  تعزيز  عملية  متويل 
احلصول  )دون  املال 

أّي مراقب »حمايد«، ومّطلع  منذ عام 2013، صار يف مقدور 
أن  والسياسية،  امليدانية  العسكرية  احلقائق  من  القليل  علی 
أرادت  اليت  القوى  أيدي  يف  سوريا  إسقاط  مسار  أن  ُيدرك 
اهليمنة عليها مل يعد تصاعديًا. يف كل مرحلة، كانت املعارضة 
السورية ورعاتها خيرتعون سردية جديدة، إما لتربير فشلهم، أو 
الستمرار التبشري بقرب السيطرة علی دمشق. إحدى سرديات 
يف  املفيدة«،  »سوريا  مصطلح  استخدمت  النفس«  »تعزية 

اخلطاب املعارض للرئيس بشار األسد.
ُبنيت تلك السردية علی تهمة مفادها أن األسد وحلفاءه يريدون 
تقسيم سوريا، واالحتفاظ حصرًا بشريط ميتد من دمشق إىل 
الساحل. حترير محص يعين، وفق السردية نفسها، احلفاظ علی 
البادية  هذا الشريط ال استعادة قلب سوريا. وأي اجتاه حنو 
هو حتصني لـ«الكوريدور«. أهمية احلدود الدولية ليس ألنها 

حدود، بل ألنها »متنّفس« لـ«الكانتون«. 
علی  لُتسَبغ  حاضرة  الطائفية  التهمة  كانت  احلال،  وبطبيعة 
العراقية  احلدود  إىل  الوصول  مسعی  حتی  األسد.  خمططات 
كان يف نظر ماكينة الرتويج ملصطلح »سوريا املفيدة« هدفًا 
العلوي«  »الغيتو  بني  طريق يصل  فتح  ما:  حّد  إىل  تقسيميًا 
و«اإلقليم الشيعي« يف العراق. من جهة، أرادت هذه السردية 
أن ُتثبت يف الوعي املتلّقي »حقيقة« أن األسد لن حيكم سوريا 
جمددًا، وأنه ضعيف إىل حّد أن كل هدفه هو الدفاع عن جزء 
صغري من أراضي بالده. وألجل ذلك، مت جتاهل حقيقة وجود 
الشرقي  الشمال  أقصی  يف  القامشلي،  يف  السوري  اجليش 
لسوريا، ويف دير الزور، وقتاله حتی الرمق األخري يف مشالي 
حلب. والقامشلي، باملناسبة، تبعد عن دمشق، »خط نار«، ُبعد 

األخرية عن... مدينة القاهرة!
أقيمت ألجلها ندوات  السردية جمّرد كالم يف اهلواء.  تبَق  مل 
ودراسات  مقاالت  وُكِتبت  صحافية،  وحوارات  عمل  وورشات 

وتقارير، وُرمِست خرائط.
 يكفي ضرب كلميت »سوريا املفيدة« علی حمّرك للبحث علی 
االنرتنت لتبيان الكّم اهلائل من الضّخ اهلادف إىل جعلها حقيقة 
مطلقة. ماذا عن دير الزور؟ غابت عن تلك السردية املدينة اليت 
يوم، ويهّدد عشرات  أكثر من 1400  منذ  »داعش«  حياصرها 

اآلالف من أهلها باإلبادة.
 هي حماصرة ألن »النظام« مل جيد سبياًل للهرب. فما فائدة 
البقاء يف دير الزور لـ«سوريا املفيدة«؟ هذا ما أرادوا أن يبقی 

يف الذهن عنها.
مرّوجو نظرية »سوريا املفيدة« ليسوا مقتنعني، بطبيعة احلال، 
بأن األسد يضع أولويات للحرب. وختّلي اجليش عن موقع ليس 
تنازاًل عنه، بقدر ما هو التزام بضرورات املعركة. واملعركة يف 

الشام ليست نزهة علی اإلطالق. 
شبيهة  دولة  األقل،  علی  احلديث  التاريخ  يف  جتد،  أن  يندر 
بسوريا: كل حدودها الدولية كانت، يف سيّن احلرب األوىل، 
معادية هلا. حتی اجلزء األكرب من احلدود اللبنانية، بقي معاديًا 

حتی عام 2013.
اضطر ذلك األسد إىل اختاذ قرار االنسحاب من مواقع عسكرية، 
ألهداف  ال  الظرفية  األولويات  بسبب  شاسعة،  مناطق  ومن 
انعزالية. ومن املفيد هنا قول معلومة بسيطة، تريد آلة الدعاية 
طمسها: من ميلك قرار احلرب يف سوريا هو بشار األسد. حيدد 

األولويات وله الكلمة األخرية يف أّي اقرتاح يقّدمه حلفاؤه.
حنو  الذهاب  عارضًا  سليماني  قاسم  اجلنرال  إليه  أتی  عندما   
الرقة قبل سنتني ونصف سنة، قال له األسد إن األولوية يف 
عداه.  ما  علی  يتقّدم  آخر. وكان حمّقًا. حتصني دمشق  مكان 

وعندما ُعِرض عليه االنسحاب من دير الزور، أبی ذلك. 
رمزيًا  وجودًا  القامشلي(  )ويف  الزور  دير  البقاء يف  يكن  مل 
احلديث  ليس  سوريا.  وحدة  استعادة  يف  رغبة  بل  وحسب، 
عن األسد هنا مدحيًا له، بل توصيف لوقائع يرفض معارضوه 
روبرت  أي  لسنوات،  كبرَيهم  كان  َمن  أن  رغم  بها،  اإلقرار 
أن  يدرك  وبات  الفرصة،  فّوت  من  حكمة  ميلك  صار  فورد، 

سوريا ستعود موّحدة، يف ظل حكم األسد. 
والوصول إىل دير الزور ليس سوى خطوة علی هذا الطريق. 
أسطورة  إسقاط  أمس تكمن يف  الدير  فّك احلصار عن  رمزية 
سُينكرون  األسطورة،  تلك  نسجوا  والذين  املفيدة«.  »سوريا 
سيخربون  املرة،  هذه  جديدة.  خرافة  لينشروا  جمددًا،  الواقع 
اجلمهور أن »مناطق خفض التصعيد« ليست سوى صيغة جديدة 
من صيغ التقسيم. لن يعرتفوا بأن األسد قِبل بتلك املناطق 
ليعزز موقعه، علی طريق حتقيق اهلدف الذي لن يرتكه حلفاؤه 

قبل بلوغه: سوريا ستعود موّحدة، طالت احلرب أو قصرت. 
وهذا ليس شعارًا. مثة برنامج عمل ُأعّد، وجيري تنفيذه. من ال 
يصّدق، فلرياجع اخلرائط، وليقارنها اليوم مبا كانت عليه قبل 

سنتني؛ أو، ليسأل روبرت فورد.

نهاية »سوريا املفيدة«
حسن عليق
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ألصحابها جاك شرب - عيسى شرب - ماهر درويش

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خدماتنا 
تشمل 
سائر 
أحناء 
سيدني

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au
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مــقاالت وتحقيقات
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 رئيس »العسكرية« لوكالء األسري: أنتم متاطلون

»انتم متاطلون«.. قاهلا رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد 
الركن حسني عبداهلل بالفم املآلن لوكالء الدفاع عن الشيخ أمحد 
األسري بعدما طلبوا يف مستهل جلسة حماكمته االربعاء مع 12 آخرين 
بينهم 8 موقوفني يف ملف ما ُيعرف بـ«اخلاليا النائمة«، ضم طلبهم 
املتعلق برّد املستشار املدني يف اهليئة القاضي حممد درباس يف 

ملف »أحداث عربا« اىل القضية احلاضرة.
األسري  عن  الدفاع  وكالء  بـ«اتهامه«  احملكمة  رئيس  يكتٍف  ومل 
إمنا  صراحة«،  ولنُقلها  اجللسات  تأجيل  وبالتالي  بـ«املماطلة 
اجللسات،  خالل  بها  يتقدمون  طلبات  أي  قبول  عدم  من  حّذرهم 
على أن يتقدموا بها يف قلم احملكمة وذلك ليتسنى هليئة احملكمة 
دراسة طلباتهم والبت بها قبل موعد اجللسة، وبالتالي املباشرة 
باالستجوابات، معلنًا رفع اجللسة اىل الثاني عشر من الشهر اجلاري 
للبت بطلب الرّد، تزامنًا مع جلسة حماكمة األسري وآخرين يف ملف 

»أحداث عربا«.
قرار األسري االلتزام بالصمت يف امللف األول، ملف »أحداث عربا«، 
شكاوى  الرجل  جعبة  ففي  النائمة«،  »اخلاليا  ملف  على  يسِر  مل 
عديدة، منها حبسه يف »سجن انفرادي منذ عامني وشهر، ومنع 
أهله من زيارته أكثر من مرة أسبوعيًا«، فضاًل عن »املعاملة اليت 
يتعرض هلا أثناء سوقه إىل احملكمة حيث »تعصب عيناي الكثر من 
نصف ساعة قبل بدء جلسة حماكميت، فيما انا اعاني من تقّوص 

يف القرنّيتني«.
وجاء الرد على تلك الشكاوى من ممثل النيابة العامة القاضي هاني 
حلمي احلجار الذي وصف طلبات وكالء الدفاع يف بدء اجللسة بأنها 
»غنج، وحنن ال جنيب عليها«، موضحًا أنه سبق للنيابة العامة أن 
وافقت على طلبات عدة لألسري منها تبديل نظاراته ونقله من سجن 

الرحيانية اىل سجن رومية.
وهنا قاطع األسري ممثل النيابة العامة ليوضح بأن »نقلي من سجن 
الرحيانية جاء بعدما أثرت املعاملة اجليدة مليشال مساحة، إمنا أنا ال 
عالقات داخلية أو خارجية لدي وحيطي واطي وتستقوون علينا وما 

عم تعطوني حقوقي، فإىل متى سيستمر هذا الظلم علينا«.

القيام  متامًا  نعرف  »حنن  بالقول  األسري  على كالم  احلجار  وعقب 
بواجباتنا«.

وكان وكالء الدفاع عن األسري قد أثاروا يف مستهل اجللسة مسألة 
وضع موكلهم يف سجن انفرادي مطالبني بتطبيق قانون السجون 

عليه كغريه من السجناء.

»املعلومات« توقف ناشطني بسرقة السيارات 
وتهريبها إىل سوريا

يف إطار املتابعة اليت تقوم بها »شعبة املعلومات« يف قوى األمن 
وسرقة  سلب  جبرائم  املطلوبني  اخطر  وتوقيف  ملالحقة  الداخلي، 
السيارات. ومن خالل عملية رصد ومتابعة دقيقة، متكنت الشعبة 
املذكورة من حتديد مكان تواجد كل من و.أ. )29 عامًا( وع.ج. )30 

عامًا( داخل أحد املنازل يف بلدة نبحا البقاعية.
وعلى األثر، قامت قوة خاصة من الشعبة مبداهمة املنزل، ومتكنت 
من توقيفهما، بالرغم من حماولتهما مقاومة عناصر القوة، وضبط 

حبوزتهما مسدس حربي.
وقد تبني أن املوقوف األول مطلوب للقضاء مبوجب /47/ مذكرة 
عدلية ومالحقة قضائية جبرائم: سرقة سيارات، خمدرات، إطالق 

نار، سلب وحماولة قتل.
عدلية  مالحقة   /27/ مبوجب  للقضاء  فمطلوب  الثاني  املوقوف  أما 

جبرائم: سرقة سيارات، إطالق نار، سرقة وتزوير.
عمليات سرقة  الناشطني يف  من  أنهما  اتضح  معهما،  وبالتحقيق 

السيارات وتهريبها إىل سوريا.
وقد أودعا مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، للتوّسع بالتحقيق 

معهما، بناًء إلشارة القضاء املختص.

موقوفون بإشكال مسلّح يف عكار العتيقة

داهمت قوة من اجليش عددًا من املنازل يف حي معقودة يف حملة 

القوس يف بلدة عكار العتيقة، وأوقفت كال من ع.ق. وص.ق. 
وو.خ. وخ.ي. وم.ي. إلقدامهم على تبادل إطالق النار وافتعال 

إشكال مسلح.

جريح بإطالق نار يف الطريي

نقل الشاب م.ع. )16 عامًا( من بلدة الطريي - وسكان بلدة عيتيت 
يف قضاء صور، إىل مستشفى جبل عامل مصابًا بطلقني ناريني من 

سالح صيد، حيث أجريت له اإلسعافات الالزمة، وحاله مستقرة.
وحضرت اىل املستشفى القوى األمنية املختصة وباشرت حتقيقاتها 

يف احلادثة.
والحقًا، أوقفت خمابرات اجليش م.ع.ش. على خلفية احلادثة.

.. وجرحيان بإشكال يف الضنية

االعتداء  ُأصيب كل من م. ش.و ج. م. جبروح ورضوض جراء 
عليهما من قبل هـ.م. وع.خ. إثر إشكال وقع يف بلدة طاران يف 

الضنية ترافق مع إطالق نار يف اهلواء.
حضرت  حني  يف  العالج،  لتلقي  املستشفى  إىل  اجلرحيان  ونقل 
تداعيات  ملعاجلة  التحقيقات،  وباشرت  البلدة  إىل  األمنية  القوى 

اإلشكال وتوقيف املعتدين.

459 مطلوباً خالل أسبوع

أنه ضمن  بيان،  الداخلي يف  األمن  لقوى  العامة  املديرية  أفادت 
اجلرمية  ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار 
أسبوع  خالل  الداخلي  األمن  قوى  أنواعها، متكنت قطعات  مبختلف 
من توقيف 459 شخصًا، وذلك الرتكابهم أفعااًل جرمية على مجيع 
األراضي اللبنانية، ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية 

خمتلفة.

قيل الكثري عن »أبو طاقية« وعالقته بالتنظيمات اإلرهابية. غري أن 
إثبات توّرطه بقي ناقصًا حتى توقيف ابنه عبادة، فقطعت اعرتافات 
األخري الشك باليقني. وبناًء على ذلك، اختذت قيادة اجليش قرارًا 

بتوقيفه.
إثر الكشف عن مصري العسكريني املخطوفني لدى »داعش«، وإبالغ 
قائد اجليش العماد جوزف عون أمس عائالتهم بأن نتائج فحوص 
تعود  اجلرود  يف  وجدت  اليت  الرفات  أن  أثبتت  النووي  احلمض 
ألبنائهم، ترتفع أصوات امُلطالبة بالتحقيق وحماسبة كل املتورطني 

يف خطف اجلنود وقتلهم.
بدءًا من إنزال عقوبة اإلعدام باملتهمني املوقوفني يف سجن رومية 
من عناصر داعش والنصرة، وصواًل إىل املسؤولني الذين منعوا 
استكمال عملية حتريرهم عام 2014، ما مسح بنقل اجلنود من داخل 
بلدة عرسال إىل جرودها. وسط هذه امُلطالبات، يبدو أن قيادة 
اإلرهابية،  بالعمليات  املتورطني  كل  مالحقة  على  مصممة  اجليش 

وبقتل جنود اجليش.
مصطفى  توقيف  على  مصمم  اجليش  أن  امنية  مصادر  وأكدت   
مبلفات  توّرطه  »أمر  بات  الذي  طاقية«  بـ«أبو  امُللّقب  احلجريي، 
لـ  املصادر  وتقول  أمنية.  مصادر  حبسب  مؤكدًا«،  عدة  إرهابية 
اإلثباتات  من  عدد  توثيق  »بعد  ذ  ِ اختخُّ توقيفه  قرار  إن  »األخبار« 
على تورطه، ليس أبرزها الفيديو الذي عرضته قناة »اجلديد« عن 

عالقته باإلرهابيني«.

أو  ثبت  من  كل  على  القبض 
سيثبت توّرطه«.

انتشر  اإلطار،  هذا  ويف 
الشمال عرب تطبيق  االربعاء يف 
باسم  ع  موقَّ بيان  »واتساب« 
الشيخ مصطفى احلجريي يظهره 
خائفًا ومستجديًا لوساطة ما، إذ 
يؤّكد بعد تقديم »العزاء لفخامة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشيل 
عون ودولة رئيس جملس الوزراء 
الرئيس سعد احلريري وحلضرة 
العماد  اللبناني  اجليش  قائد 
الشهداء  وأهالي  عون  جوزيف 
وغريهم  البقاع  عشائر  من 
»أنين  اللبنانيني«،  وسائر 
وعائليت مل نكن يومًا من األيام 
اخلصومة  موقع  يف  نكون  ولن 

مع اجليش الوطين اللبناني«. وأضاف: »من خالل الواجب الشرعي 
والوطين واألخالقي قد قدمت يف آب 2014 مبا أستطيع لتخليص 
على  منزلي  إىل  اصطحابهم  استطعت  وقد  األمن،  قوى  عناصر 
أمل أن تنتهي املشكلة خالل ساعات، والعسكريون يشهدون على 
ذلك، ولكن األمور ذهبت خبالف ما أريد، وبالرغم من كل الظروف 
مع  التفاوض  خالل  من  أستطيع  مبا  وقمت  واجيب  تابعت  الصعبة 
اخلاطفني حتى مت بفضل اهلل استعادتهم«. ومل يكتف »أبو طاقية« 
بذلك، بل سعى إىل ترويج أّن كل ما قام به كان بالتنسيق مع 
األجهزة الللبنانية، حيث قال إن »التفاوض مع اجلماعات املسلحة 
اليت كانت يف عرسال كان بالتنسيق الكامل مع اجلهات الرمسية 
اللبنانية السياسية واألمنية اليت كانت على علم بكل التفاصيل، 
الدم  واستباحة  للتكفري  عرضين  قد  العسكريني  عن  دفاعي  وإن 
وحماولة القتل من قبل داعش، وهذا أمر تعرفه اجلهات املختصة«. 
أنه  »اجلديد«، فزعم  الذي نشرته  الفيديو  بالنسبة إىل مقطع  أما 
»جمتزأ والقصد من نشره حتوير كالمي، وقد جاء هذا الكالم يف 
سياق التهويل الجتياح عرسال وتدمريها، فكان هذا ردي لعلمي 

أن اجليش اللبناني الوطين ال ميكن أن يقوم خبطوة كهذه«.
أهالي  عون،  جوزف  العماد  اجليش  قائد  استقبل  أخرى  جهة  من 

العسكريني املخطوفني أمس، وأبلغهم بأن نتائج فحوصات »احلمض 
اجلرود  عليها يف  ُعِثر  اليت  اجلثامني  أن  أّكدت   )DNA( النووي« 
احلريري،  سعد  احلكومة  رئيس  األهالي  والتقى  ألبنائهم.  عائدة 
وطالبوه »مبنع التدخالت السياسية ولفلفة قضية أبنائهم«. وبعد 
لقائهم وزير الدفاع يعقوب الصراف وعودتهم إىل خيمهم وسط 
ــ  ــ وفق ما صرح الناطق بامسهم حسني يوسف  بريوت، اتفقوا 
على أن »أول مطلب لنا هو إعدام عمر وبالل ميقاتي اللذين شاركا 
القتلة«،  مع  تواطأ  من  ومالحقة  وقتلهم،  العسكريني  خطف  يف 
مؤكدًا أن »خيم أهالي العسكريني انتهى دورها يف رياض الصلح، 

لكنها ستبقى يف منازلنا«.
»هناك حبثًا جديًا لتشكيل جلنة  أن  العسكريني  أهالي  أكد   وقد 
أعلن  وفيما  التحقيقات«.  سري  ملتابعة  األهالي  قبل  من  متابعة 
لبنان الرمسي يوم غد اجلمعة، يوم حداد وطين على العسكريني 
الشهداء، قال أهالي العسكريني إن »بعضهم يرغب يف مرور رفات 
أبنائهم يف ساحة رياض الصلح قبل نقلهم إىل مثواهم األخري يف 
العسكريني  ملف  أحال  قد  القاضي صقر صقر  وكان  بلداتهم«. 
على استخبارات اجليش إلجراء التحقيقات األولية، وضمه إىل ملف 

القضية الذي فتح خالل خطفهم.

اجليش يقرر توقيف »أبو طاقية«

بحسب اعرتافات عبادة، تورط »أبو طاقية« يف هجمات على الجيش )أ ف ب(

ميسم رزق

 وتشري املصادر إىل أن السبب األهم 
وراء هذا القرار هو »االعرتافات اليت 
أبو  جنل  احلجريي،  عبادة  بها  أدىل 
طاقية بعد توقيفه على حاجز للجيش 
يف عرسال األسبوع الفائت«. وجتزم 
دور  »كشفت  االعرتافات  هذه  بأن 
اإلرهابية،  التنظيمات  والده يف دعم 

اإلرهابية،  العمليات  من  بعدد  وتورطه  النصرة،  جبهة  وخصوصًا 
منها عدد من اهلجمات على اجليش قبل عام 2014 وبعدها«. 

بالظروف  مرتبط  التوقيف  توقيت  أن  على  املصادر  وشّددت 
األمنية وامليدانية، وبتوافر إمكانية تنفيذ عملية التوقيف. املصادر 
نفسها أكدت »وجود الئحة طويلة من األمساء املتورطني يف دعم 
اإلرهاب«، لكنها رفضت الكشف عن األمساء، مكتفية بتأكيد »قرار 

اعرتافات عبادة 
الحجريي، ابن »أبو 
طاقية«، أكدت دور 
األخري يف أعمال 

إرهابية
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  
صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880
www.eternityfunerals.com.au
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اعــالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. 
هدايا على انواعها..

صالة عرض تقع  على مساحة 
4000 مرت مربع

 جودة ونوعية بأسعار ال تنافس 
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

         Spas  تشكيلة واسعة من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
وVanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 
02 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر 
املاركات بأرخص 

 األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق

 2017 أيلــول   9 Saturday 9 September 2017الـسبت 
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كّل  عند  الفورّية  رائحتك 
غياب 

تربطين بأجراس خضراء 
تعمل على نظام البحر ..
وتنتشر يف سديم اللغة 
حترس حواّس القصيدة 
من فرط األوكسجني !

***
الّرئة منحازة إىل مشهدك ..

حواّفك  إىل  بأمان  تقفز 
الالنهائية 

حتتبس الّنور األخضر الّناجم 
عن ظّلك كوصّية مفتوحة 

لفينيق القلب ..

***
مل أفّسر الّشرود باجملهول 

ومل أستطع أن أترّبص بذاكرة 
املعلوم ..

األمر ببساطة ..
حضرة  يف  صالة  من  أكرب 

الزغب 
يف  وثنية  زرقة  من  وأكثر 

أسطورة 
ليل ...

رسالة  هو  وضوح  بكّل  األمر 
عناق غامض .. 

وفسيفساء  امرأة خرافّية ..
األمر بكل خبار 

حبرية  بنهايات  مفعمة  أنثى 
..

تالطم رملي خبّفة مساء ..
وتدفنين يف فكرة الرائحة.

محمد عامر األحمد

فـكرة 
عن  شرًسا  مدافًعا  كان  عباس  حممود  أن  رغم 
اآلونة  يف  اعتمد  أنه  إال  الفلسطينيني،  حقوق 
حبسب  حاكًما،  تبقيه  فردية  أساليب  األخرية 
إىل  يوًما  يرتق  مل  إنه  كما  إسرائيليني،  كاتبني 
مستوى بطل جريء ألنه مل يعد مكان للبطوالت 

يف غمرة املصائب اليت حلت بالفلسطينيني.
»الفلسطيين  إن  الكتاب  ناشر  يقول  إيالف: 
سرية  يروي  باالنكليزية  كتاب  أول  هو  األخري« 
حممود عباس، الذي خلف ياسر عرفات يف قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية، ومنذ ذلك احلني بات 

القائد الرمزي للحركة الوطنية الفلسطينية.
الفلسطيين األخري.. سرية حية لرجل غامض

الرئيس  حلياة  االستثنائية  السرية  هذه  حتاول 
حممود عباس »الفلسطيين األخري: صعود وحكم 
 The Last Palestinian: The Rise « حممود عباس
and Reign of Mahmoud Abbas للكاتبني غرانت 
رومالي وأمري تيبون )منشورات دار بروميثيوس 
بوكس، مكون من 274 صفحة، 24$( حتاول هذه 
السرية أن تتوخى املوضوعية وسط عامل السياسة 
الشرق  يف  والتناقضات  باملخاطر  احملفوف 
زال  ما  موضوعيتها  على  احلكم  لكن  األوسط. 

مفتوًحا للنقاش.
ضد العنف

مراجعته  يف  كندي  نواه  األمريكي  الكاتب  يرى 
للكتاب أن »املثري للدهشة أن ما يقوله الناشر 
غرانت  السرية،  مؤلَفي  بأداء  منوًها  صحيح«، 
رملي الباحث يف مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات 
اإلسرائيلي  املعهد  يف  سابًقا  الزائر  والزميل 
تيبون  وأمري  اإلقليمية،  اخلارجية  للسياسات 
الشؤون  يف  املتخصص  اإلسرائيلي  الصحايف 

العربية.
يشري كندي إىل أنهما يقدمان عرًضا شيًقا لألحداث 
والفلسطينيني  عباس  أوصلوا  الذين  والالعبني 

إىل وضعهم احلالي.
حياول  الذي  املتخصص،  غري  الغربي  وللقارئ 
إسرائيل  بني  النزاع  تعقيدات  يواكب  أن 
والفلسطينيني، فإن هذا الكتاب ينجح يف رسم 

صورة حية لرجل غامض، على حد تعبري كندي.
يشري الكتاب إىل وقوف عباس ضد إدراج العنف 
منظمة  تستخدمها  اليت  النضال  أدوات  ضمن 
التحرير الفلسطينية، واصًفا هذا املوقف بأنه فتح 
فرًصا سياسية جديدة للحركة. لكن عباس بعدما 
حدد موقفه يف مرحلة مبكرة من حياته السياسية 
كان مّيااًل إىل االنكفاء عن السياسة الفلسطينية 

يف منعطفات حرجة، حبسب كندي.
بطولة مفتقدة

الفلسطينيني  حق  عن  عنيًدا  مدافًعا  عباس  كان 
يف تقرير املصري وبناء املؤسسات، اليت اعتربها 
عن صواب ممهدات ضرورية للدولة الفلسطينية. 
لكنه حاد يف مرحلة متأخرة من حياته السياسية عن 
ومناورات  فردية  أساليب  واعتمد  املبادئ،  هذه 
إدارية للبقاء يف السلطة، حبسب مراجع الكتاب 
رجل  عباس  بأن  يشعر  إنه  قائال  كندي،  نواه 
أو  فيها،  ليس  قلبه  ولكن  اللعبة،  يف  »رأسه 
ويبدو  مستدمية،  بصورة  فيها  ليس  األقل  على 
عباس شديد االنغمار يف تعقيدات البقاء على قمة 
اهلرم الفلسطيين، حبيث مل يتمكن من صوغ رؤية 

شاملة ملستقبل شعبه«.
عباس  فإن  للكتاب  مراجعته  يف  كندي  حبسب 
كان  الذي  اجلريء  البطل  إىل مستوى  يرتقي  ال 
من اجلائز أن يصله شخص يف موقعه. لكن من 
فإن  ُوجد شخص كهذا  إذا  بأنه  االحتجاج  اجلائز 
حلت  اليت  املصائب  غمرة  يف  ستتبدد  بطولته 

بالفلسطينيني.
أقدم مؤلفا سرية حياة عباس على هذا املشروع 
بالسياسة  معرفتهما  حيث  من  متينة  خبلفية 
مواردهما  واستخدما  الفلسطينية،   - اإلسرائيلية 
رملي  أن  واملعروف  جيًدا.  استخداًما  وأحباثهما 
باحث يف مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات ذات 
واسع يف  حبثي  نشاط  هلا  اليت  اليميين  االجتاه 
قضايا الشرق األوسط، وتيبون مراسل صحيفة 
هآرتس اإلسرائيلية الليربالية يف واشنطن وموقع 

»والال نيوز« اإلخباري اإلسرائيلي.
فساد مالي

الذي  عملهما  للمؤلفني  املتاحة  املصادر  تعزز 
تتخلله يف األماكن املناسبة مقتطفات من مقابالمتع 

العبني أمريكيني وإسرائيليني وفلسطينيني كبار 
يف األحداث اليت يغطيها الكتاب.

وأعرب املؤلفان عن أسفهما ألن الرئيس عباس، 
موضوع كتابهما، رفض املوافقة على إجراء مقابلة 

معه ألغراض الكتاب.
كبرية  واجها مصاعب  الكاتبني  أن  وال شك يف 
مع اخليارات األخرى اليت تبتلي بها كل احملاوالت 
الرامية إىل تأليف كتاب سياسي عن املنطقة. من 
هذه اخليارات حتديد إىل أي مدى ميكن الذهاب 
يف شرح اخللفية، وما ُيفرتض أن القارئ يعرفه 

أصال.

الفلسطيين األخري: سرية حممود عباس بأقالم إسرائيلية
عبد االله مجيد - ايالف

حياة  سرية  وتبدو  سهلة،  إجابات  هناك  ليست 
عباس يف بعض األماكن كأنها تقرير إخباري، مع 

الكشف عن حدث على خلفية توضيحية.
من األمثلة على ذلك أن الكاتبني ال يشريان إىل 
منتصف  يف  إال  عباس  عهد  يف  املالي  الفساد 
الكتاب بعد وفاة الزعيم التارخيي ياسر عرفات، 
والتحدي الذي واجهته حركة فتح من حركة محاس 

يف االنتخابات التشريعية.
يقول كندي يف مراجعته للكتاب إن القارئ جيب 
مسعة  لّوثت  اليت  الفساد  لطخة  على  يطلع  أن 
السلطة الفلسطينية ليفهم جاذبية محاس وفوزها 

يف تلك االنتخابات.
ولعل املؤلفني افرتضا أن الفساد املالي معروف 
يؤخذ  ولكن  بالفعل،  معروًفا  يكون  وقد  عموًما، 
على كاتيب سرية عباس أنهما ميران على دينامية 
الفساد املؤسسي يف السلطة الفلسطينية بشكل 

عرضي يف سرية حممود عباس.
االستيطان والشارع

يف  اإلسرائيلية  االستيطانية  احلركة  وتظهر 
السرية، ثم ختتفي، ويكون »الشارع« الفلسطيين 
حاضًرا يف حسابات عباس، وكالهما، االستيطان 
الفلسطيين، قوتان أساسيتان ال ميكن  والشارع 
سرية  يتناول  كاتب  أو  سياسي  يتجاهلهما  أن 
قائد فلسطيين . لكن القارئ ال جيد مادة وافية 

عنهما يف الكتاب.
منعطف  يف  حافلة  مديدة  حياة  الكتاب  يغطي 
مركزية  بأهمية  يتسم  زال  ما  معقد،  تارخيي 
القوى  عمل  يف  اخلوض  العاملية.  السياسة  يف 
الكتاب  سيجعل  كان  داخلًيا  احملركة  السياسية 
مشروًعا أكثر تعقيًدا، كلما توخى املرء املوضوعية 

روائية كندية، اشُتهرت بسلسلة روايات اجلملونات 
عاطفية  ِقصصًا  حتكي  اليت   ،1908 سنة  اخلضراء 
ذات  اليتيمة  )آن(  بطلتها  شخصية  حول  للفتيات 
، القت جناحًا  بالنمش  مغطى  وجه  و  االمحر  الشعر 
كبريًا وُترمجت إىل لغات عدة، وقدمت على الستارة 
من  واكثر  رواية،   20 بنشر  قامت   .1935 الفضية 
530 قصة قصرية، و500 قصيدة، و30 مقالة. ُمعظم 
إدوارد  األمري  جزيرة  أحداثها يف  تشكلت  الروايات 
يف شرق كندا، لتصبح املنطقة اليت متلك العديد من 
املعامل األدبية والكثري من املواقع السياحية وجهة 

لزيارتها من السياح.
كليفتون  منطقة  يف  لوسي  الكندية  الكاتبة  ولدت 
الريفية وحاليًا امسها نيو لندن اليت تقع يف جزيرة 
مبرض  والدتها  توفيت   . كندا  إدوارد شرق  األمري 
عمرها.  من  لوسي سنتني  تبلغ  كانت  عندما  السل 
حزن والدها بشدة على وفاة زوجته، وأرسل الطفلة 
لوسي إىل جدتها. ثم انتقلت إىل غرب كندا منطقة 
.ذهبت  7 سنوات  عمرها  كان  عندما  ألربت  برينس 
لتعيش مع جديها من أمها ، كانت جدتها صارمة جدًا 
وال ترحم، وعاشت طفولتها بتلك الفرتة وحيدة للغاية 
, على الرغم من وجود عالقات بالعائالت اجملاورة، 
إال أنها قضت ُمعظم طفولتها وحيدة ، واستقرت يف 

نهاية املطاف يف ساسكاتشوان وتزوجت
زوجني  مع  تعيش  اليت  الوحيد  االبنة  باعتبارها 
مسنني، وجدت لوسي الرفقة يف خياهلا، والطبيعة، 

والكتب، وخصوصا الكتابة
الشعر. كما  بدأت كتابة  التاسعة،  عندما كانت يف 
آني  والعمة  جون  العم  مع  الوقت  بعض  أمضت 
)شقيقة والدتها(، وأسرهم يف بارك كورنر. هناك 
أمضت عدة أيام سعيدة، ولعب مع أبناء عمها وزيارة 
الذين  مونتغمري،  دونالد  السيناتور  األب،  جدها 

يعيشون على مقربة من كامببيلس
يف سن السادسة، بدأت حضور املدرسة من غرفة 
بالقرب من منزل جدها. أكملت تعليمها يف  واحدة 
وقت مبكر هناك، باستثناء عام واحد )1891-1890( 
اليت أمضت يف األمري ألربت مع والدها وزوجته ماري 
مكراي. درست للحصول على رخصة املعلم يف كلية 
أمري ويلز ، واستكمال دورة مدتها سنتان يف سنة 
واحدة وخترجت مع مرتبة الشرف وتعترب مونتغمري من 
اليافعني. وقد أصدرت بعد  مؤسسي ورواد رواية 
روايتها األوىل السابق ذكرها عام 1908 ستة أجزاء 

لوسي مود مونتغمري الكاتبة اليت تكتب من اجل احلب فقط
ترجمة ايمان البستاني - ايالف

على التتالي لذات البطلة آن وأسوة ببطلة روايتها 
والدتها  وفاة  بعد  يتيمة  مونتغمري  عاشت  آن، 
وانتقاهلا إىل كنف جديها يف كافنديش. وعلى الرغم 
من احلياة الصارمة اليت فرضها عليها اجلدان، كانت 
سعيدة بالطبيعة احمليطة بها، وباألصدقاء يف اجلوار 
واألقرباء الذين كانوا يرتددون على املزرعة بصورة 
دورية. وكانت دائمة اهلرب من شعور الوحدة الذي 
الزمها يف طفولتها.ويف اخلامسة عشرة من عمرها 
نشرت أول قصيدة هلا يف إحدى الصحف احمللية، 

وتأهلت كمدرسة عام 1895
عن  اخلضراء”  املرتفعات  يف  “آن  رواية  تتحدث 
هادئ  زراعي  جمتمع  على  وتأثريها  يتيمة  طفلة 
والفتيات  الفتيان  لعامل  تناوهلا  الرواية  ميّيز  ما 
آن،  خالل  من  وأحاسيسهم  واحتياجاتهم  بتجاربهم، 
صيّب  تبيّن  األخوان  أراد  حيث  عشرة،  احلادية  ابنة 
ليساعدهما يف أعمال املزرعة، لكن الصدفة أرسلت 
هلما الطفلة اهلزيلة ذات الشعر األمحر اليت ال تتوقف 
عن الكالم واخليال. تنتمي الفتاة اليتيمة إىل جزيرة 
األمري إدوارد يف قرية وهمية تسمى “آفون لي” 
وخياهلا  الفائقة  براءتها  بفضل  الطفلة  وتستطيع 
القرية  سكان  حمبة  تستقطب  أن  احلاد  وذكائها 
وتقديرهم وتتضمن القصة بعض احلوادث الطريفة 
الرواية  طبعت  واجلذابة.  املسلية  األحداث  وبعض 
تنقصها  وقدمية  بدائية  طباعة  آلة  على  املشهورة 
بعض املفاتيح وأرسلتها إىل 5 دور نشر يف كندا 

وخالل أيام وصلتها ردود بالرفض من هذه الدور
اىل  ارسلتها  وبعد شهور  امل  لوسي خبيبة  شعرت 
مع  اخريًا  بالقبول  الرد  فجاء  بوسطن  نشر يف  دار 

شيك ب 500 دوالر وكانت فرحتها ال توصف
تركت املعاناة اليت عاشت لوسي أثرا كبريا لتصاب 
بانهيار عصيب مل تشفى منه متاما بل كان يراودها 
كتابات  متيزت   ، وفاتها  حتى  واآلخر  احلني  بني 
مونتغمري بالسرد الذكي ذو اإليقاع السريع ، كما 
واليت  الرومانسية  وأفكاره  الشباب  خيال  جسدت 
بطالت  عاشتها  اليت  املغامرات  معظم  يف  ظهرت 
أعماهلا األدبية واليت رمبا عربت عن جتربتها الشخصية 
العاملي  األدبي  االجتاه  خالف  واليت   ، كبري  بشكل 
بعد احلرب العاملية األوىل والذي اجته حنو الواقعية 

وأدب احلروب
حيتفل حمرك البحث كوكل سنويًا مبولدها على انها 

الكاتبة اليت تكتب من اجل احلب فقط
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جــزر )1 كلغ(  بـ 0،99 $

بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

خضار - فواكه - مسانة عربية - زيوت - مكسرات - معلبات - مرطبات - أجبان وألبان -  خبز 
طازج يوميا وغريها الكثري..

خـضار وفـواكه طـازجة يومـيا من املـاركت

تــفاح أحــمر )1 كلغ(  بـ 1،49 $بقدونيس بلدي )6 باقات(  بـ 2،99 $بطاطا )10  كلغ( بـ 4،99 $لــوز نيء )1 كلغ( بـ 11،99 $

فريز )Strewburry(    بـ 1،50 $لوبياء Green Beans )1 كلغ( بـ 1،99 $ليمون )1 كلغ( بـ 0،99 $ مشروب V )24 قنينة - 250 غرام( بـ 30 $

نـبيع بــسعر اجلــملةنفتح 7 أيام يف األسبوع

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. 
Punchbowl; 8065 0975

Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown

هذه األســعار صاحلة لغاية يوم اجلمعة 15 أيلول احلالي

تـخفيضات كـبرية على جـميع األســعار

مـلفوف )املـلفوفة(    بـ 1،50 $
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اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

 2017 أيلــول   9 Saturday 9 September 2017الـسبت 
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Melbourneملبورن

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal 
experts can assist with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2017 أيلــول   9 Saturday 9 September 2017الـسبت 
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مـلبورن

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

هذا  البشر؟...  بنو  حيرتب  ملاذا 
نفسه،  اإلنسان  قدم  قديم  سؤال 
وقد ناقشه باحثون عديدون، وحاولوا 
له،  ومنطقية  معقولة  إجابات  صياغة 
وال يزالون. واليوم يصدر كتاب آخر 
حماوالاً عرض إجابة معقولة، ويؤكد أن 
املسار حنو السالم أكيد وثابت، لكنه 
ا من حتديات قد تبدل وجهة  حيذر أيضاً
ليس  مستقبل  يف  اجملتمعات  سري 

ببعيد.

إيالف: يعتقد البعض أن أحد األسباب 
اليت تدفع البشر إىل شن حروب يف 
ما بينهم قد تكمن يف تكوين احلمض 
يضيف  فيما  نفسه  البشري  النووي 
بناء  أن  ويرون  أخرى،  ا  أسباباً آخرون 
ممارسة  حيتاج  حضارة،  أي  حضارة، 

أعمال قتل وتدمري وإعادة بناء.

أسئلة مرتاكمة
من  جتد  الفرضيات  هذه  كل  لكن 
ما  وهو  بأخرى،  ويستبدهلا  يدحضها 
يعين أن تبقى األسئلة مطروحة، وأن 
تضاف إليها تساؤالت أخرى، مثل: ما 
الذي ميّيز احلرب عن أشكال أخرى من 

العنف البشري؟.
املقابل  مبحاربة  البشر  يكتفي  وهل 
املختلف أم إنه حيارب الداخلي املشابه 

ا؟. أيضاً
احلروب يف  ستتوقف  وهل  وملاذا؟، 

أحد األيام؟ ومتى؟ وبأي شروط؟.
»سالم  ظهور  بعد  تراجعت  احلروب 

الدميقراطية والرأمسالية«

 بورصات احلرب والسالم... وجهان لصناعة البقاء

حاول الربوفسور آزار غات الرد على 
اجلديد  كتابه  يف  األسئلة  هذه  كل 
السالم:  وانتشار  احلرب  »أسباب 
 The? ،»ولكن هل ستنتعش احلروب؟
 Causes of War and the Spread of
Peace: But Will War Rebound )من 
ويقع  أوكسفورد،  جامعة  إصدارات 
جنيه   25 بسعر  صفحة،   320 يف 

إسرتليين(.

خمتلف  مؤلفه  يف  الكاتب  جيمع 
وجهات النظر والفرضيات والنظريات 
واملؤرخون  الباحثون  صاغها  اليت 
وأساتذة  اإلجتماع  وعلماء  والفالسفة 
واملتخصصون  السياسية  العلوم 
على  وغريهم  العسكري  التاريخ  يف 
بشأن  احلالية  حضارتنا  تاريخ  مدى 
املؤثرة  والعوامل  وأسبابها  احلروب 
متكاملة  صورة  بذلك  ليعطينا  فيها، 
ا عن كل األفكار املتعلقة باحلرب  تقريباً

وبالسالم.

قسمني،  إىل  مؤلفه  الكاتب  يقسم 
يطرح يف األول تعريف مفهوم احلرب 
وأصلها وأسبابها ومدى اختالفها عن 
ميارسها  اليت  األخرى  العنف  أشكال 
الثاني  القسم  خيصص  فيما  البشر، 
تراجع  أنه  يعتقد  ما  أسباب  ملناقشة 
يف استخدام احلرب، باعتبارها وسيلة 

حلل املشاكل يف عصرنا احلالي.

صراع البقاء
مارس  اإلنسان  أن  الكاتب  يعتقد 
احلرب منذ فرتة ما قبل التاريخ، ومنذ 

أن كان يعتمد يف طعامه على قطف 
الثمار وصيد احليوانات، وهو ما جعل 
للغاية  قصرية  األوائل  أجدادنا  حياة 
أو  األسرة  كانت  حيث  ا،  جداً وعنيفة 
ا  كبرياً ا  عدداً تفقد  الواحدة  القبيلة 
ذلك  مع  سنة.  كل  يف  أفرادها  من 
التنقيبات  على  االعتماد  الصعب  من 
إن كان هؤالء  األثرية وحدها ملعرفة 
قبائل  مع  حروب  بسبب  ماتوا  قد 
أخرى أم بسبب صراعات حدثت داخل 

القبيلة نفسها.

اكتشاف  تأثري  على  الكاتب  يعرج 
على  احليوانات  وترويض  الزراعة 
إزاء  أحدها  اجملتمعات  تصرف  طريقة 
جلوء  االستقرار  قلل  حيث  اآلخر، 
اإلنسان إىل القتال املرجتل واملتكرر، 
اليت  باألماكن  اهتمامه  من  زاد  فيما 
يتواجد فيها، وهو ما أدى إىل ظهور 
حضارات متميزة وثابتة، مثل حضارتي 
رغم  النيل،  ووادي  الرافدين  وادي 
ختلي  اإلطالق  على  يعين  ال  ذلك  أن 
على  القتال  وعن  احلروب  عن  البشر 

مدى تارخيهم الالحق.

التفصيلي  عرضه  الكاتب  يواصل 
ا على مسوحات  لتاريخ احلروب اعتماداً
طرحها  خمتلفة  ونظريات  مفصلة 
وباحثون  ومتخصصون  أكادمييون 
احلرب  بها  تطورت  اليت  الكيفية  عن 
بذلك  ليعرض  وكوسيلة،  كمفهوم 
ومتكاملة  متماسكة  واسعة  صورة 
ا  سلوكاً باعتبارها  للحرب  ا  تقريباً

ا. ا بشرياً اجتماعياً

سالم الثورة الصناعية
يرى الكاتب أن اإلنسان كان يلجأ على 
ا، وإىل  مدى تارخيه إىل السالم أحياناً
لتحقيق  أخرى، كوسيلة  ا  أحياناً احلرب 
احلاجة  متطلبات  حسب  معينة  رغبات 
وضرورات تطوره البشري، لكنه يؤكد 
تراجع  احلرب  وسيلة  استخدام  أن 
بشكل كبري منذ بدايات القرن التاسع 
الصناعية،  الثورة  ظهور  مع  عشر، 
دمويتني  عامليتني  حربني  وقوع  رغم 
العشرين، وهو يعتمد يف  القرن  يف 
دعم فكرته هذه على عوامل اجتماعية 
جعلت  نفسية،  وحتى  واقتصادية، 
من احلرب، حسب رأيه، جمرد وسيلة 

ا حلل املشاكل الدولية. ثانوية جداً

ويرى الكاتب أن احلرب تراجعت بعد 
ظهور ما يسميه »سالم الدميقراطية« 
باعتبارهما  الرأمسالية«،  »سالم  أو 
مكاسب،  حتقيق  على  قادرة  وسائل 
ما عادت احلروب قادرة على حتقيقها، 
يف  اليوم  اختفت  احلروب  إن  حتى 
ا  وتقدماً ا  وتطوراً ا  حتضراً املناطق  أكثر 
يف العامل، حسب الباحث، الذي ذكر 
بقول أحد املدافعني عن العوملة، وهو 
توماس فريدمان، يف عام 1996: »مل 
حيدث أن احرتب بلدان فيهما مطاعم 
على  السريعة  لألكالت  ماكدونالد 

اإلطالق«.

التطور غاية
حتديات  على  ا  أيضاً يعرج  غات  لكن 
وأن  سبق  كما  احلاضر،  سالم  تواجه 
قضت على سالم القرن العشرين، من 
أسقطتا  عامليتني،  حربني  قيام  خالل 
أنه يعترب  املاليني من الضحايا، رغم 
أن هاتني احلربني وقعتا بسبب حاجة 

اجملتمعات إىل التطور.
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يسّمي الكاتب هذه التحديات احلديثة 
متثالن  اللتني  وروسيا،  بالصني 
ا  حسب رأيه »عصرنة بديلة« و«تطوراً
ا« غري تقليدي، إضافة إىل ظهور  خمتلفاً
جمتمعات معادية للحداثة احلالية، كما 
السيما يف  الغرب،  يف  معروفة  هي 

منطقة الشرق األوسط.

ماض متجدد
بالقول  غات  كتاب  نقاد  ويناقش 
أصبحت  احلروب  بأن  االعتقاد  إن 
ا  جمرد شيء من املاضي ليس صحيحاً
األمريكي  الرئيس  هو  ها  إذ  باملرة، 
أحد  يف  وعد  الذي  ترمب،  دونالد 
شؤون  يف  بالده  تتدخل  بأال  األيام 
صواريخ  يطلق  خارجية  وصراعات 
ويرسل  سوريا،  يف  توماهوكس 
حاملة طائرات إىل منطقة شبه اجلزيرة 
الكورية، فيما تشهد منطقة حبر جنوب 
ا يف سباق التسلح. ثم  الصني تسارعاً
إن احلروب احلديثة ليست من املاضي 
ا، مثل حربي البوسنة وكوسوفو،  متاماً
ناهيك عن حروب أفغانستان والعراق 

وسوريا.
ا أننا نقف اليوم على  ويرى نقاد أيضاً
عتبة عصر جديد على صعيد احلروب 
األمر  ألن  البشر،  بني  واالقتتال 
العالقات  نوع  على  فقط  يقتصر  ال 
املتحاربني،  بني  القائمة  االجتماعية 
بل على وسائل خوض احلرب نفسها، 
حتى  التكنولوجيا،  تطور  بذلك  ونعين 
أماكن  من  يقومون  عسكريني  إن 
تواجدهم يف مدنهم اآلمنة مثالاً بتوجيه 
صواريخ وطائرات مسرّية يف قارات 
احلرب  مفهوم  يغري  ما  وهو  أخرى، 
إىل  النقاد  هؤالء  ويدفع  نفسها، 
القول إن احلديث عن أسباب ودوافع 
ا يف فهم  حروب املاضي لن ينفع كثرياً

أسباب ودوافع حروب املستقبل.

ميسون ابو الحب - ايالف
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كتابات
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يرصد الكاتب جوناثان كول قصة صعود اجلامعات األمريكية وَوْضعها 
د بفقدانها املكانة البارزة، لذا يطالبها بإجراء  اآلني اخَلِطر الذي يهدِّ

إصالحات تتناسب مع العصر احلالي كي ال تفقد ريادتها قريًبا.
األمريكية«  اجلامعات  قصة  عظيمة..  »جامعات  الكتاب  هذا  يرصد 
موضع  إىل  األمريكية  اجلامعة  صعود  قصة  كول  جوناثان  للباحث 
د  هلا إىل جامعة عظيمة، وَوْضعها اآلني اخَلِطر الذي يهدِّ التفوق، وحتوُّ

بفقدانها املكانة البارزة.

تأثري كبري
فوفًقا للباحث، متلك الواليات املتحدة اليوم تنوًعا كبرًيا يف الكليات 
مت  واجلامعات ذات النوعية املختلفة إىل حدٍّ كبري. ففي عام 2007 قدَّ
حنو 4300 مؤسسة يف التعليم العالي درجات خمتلفة، معظُمها مينح 
درجاِت البكالوريوس فقط، وقرابة 600 منها متنح درجة املاجستري، 
وحنو 260 ميكن تصنيفها على أنها جامعات حبث، وضمن جمموعة الـ 

260 ُتسِهم 125 فقط بوسائل فعلية يف تطوير املعرفة.

عظيمة... ولكن عليها أن حتافظ على ذلك
لذا فإنه رمبا حتى اليوم ميكن تصنيف 6% فقط من الكليات واجلامعات 
على أنها جامعات حبثية، وحبسب املعلومات اليت تعود إىل عام 2006 
نسبة  منحت  الدكتوراه  لدرجة  املاحنة  الرائدة  اجلامعات  من   87 فإن 

60% تقريًبا من 56.000 درجة ممنوحة يف الواليات املتحدة.
لدى أعضاء هذه اجملموعة الصغرية من اجلامعات طموحات يف أن تصبح 
م خدمات كاملة، تكرِّس عملها لنقل املعرفة وإبداعها،  مؤسسات تقدِّ
وتدريب الطالب على املهن، وتعليم آالف الطالب اجلامعيني أيًضا، 
األمريكي  اجملتمع  تأثريها يف  أن  إال  اجلامعات،  هذه  عدد  قلة  ومع 

ا. وعامل التعليم العالي كان كبرًيا جدًّ

ضد اإلرهاب البيولوجي
جامعة  املوهوبات يف  الدارسات  بإحدى  معّرًفا  مقدمته  جوناثان  يبدأ 
برنستون بقوله: »تدرس »باسلر« العلم األساسي على مستوى عاٍل 
من  طالبها  مع  عملها  خالل  من  »برنستون«،  جامعة  يف  خمربها  يف 
أخرى،  أمريكية كبرية  آخرين من جامعات  العامل، وتعاُونها مع  أحناء 
إعطاء  حول  فرانكلني«  »بنيامني  وضعها  اليت  الفكرة  تعتنق  لكنها 
بها  العلم َدوره يف استحداث املعرفة املفيدة. إن لألمراض اليت تسبِّ
البكترييا، واليت تدرسها »باسلر«، صلة خاصة بالدفاع البيولوجي ضد 
بات األمراض اليت درسْتها توجد  اإلرهاب البيولوجي؛ ألنَّ كثرًيا من مسبِّ
ضمن عناصر اجملموعة اليت يعتقد اخلرباء أن اإلرهابيني البيولوجيني 

يستخدمونها«.
يضيف: »تعمل باسلر على تطوير جزيئات ميكن استخدامها بوصفها 
تسبِّب  قد  اليت  البكترييا  ضد  هة  موجَّ للميكروبات  مضادة  عقارات 
أمراًضا مميتة، مثل اجلمرة اخلبيثة، فتحاول باسلر أن جتد طريقة متنع 
عربها عمل هذه البكترييا. ومع أن باسلر يف منتصف األربعينيات، إال 
قها وإبداعها فقد انُتخبت  أنه ال ميكن جتاُهل حبثها، ودليال على تفوُّ
زة  املميَّ الزمالة  على  وحصلت  للعلوم،  الوطنية  األكادميية  لعضوية 
يف مؤسسة »ماك آرثر« يف 2002 ويف 2004، وقد أصبحت باحثة 
تقديم  على  القدرة  »متلك  وباحثة  الطيب،  هيوز«  »هاورد  معهد  يف 
إسهامات مهمة يف العلوم اليت يدعم املعهد حبوثها بصورٍة دائمة«.

نقل جمتمعي معريف
ا،  يتابع قائال: »ما باسلر إال واحدة من عدد كبري من املوهوبني حقًّ
الذين جندهم يف املختربات وقاعات اجلامعات األمريكية العظيمة، وما 
باسلر - مثل اآلخرين - إال حصيلة النظام الرائع يف التعليم العالي، 
والذي مل يشهد له العامَل مثيال، ويعتمد عملها على اإلجنازات السابقة 
هلذه املؤسسات األكادميية يف تطوير فهمنا وحياتنا أكثر فأكثر، إن 
ما تقوم به باسلر وآخرون هو عملية َنْقل للمجتمع األمريكي؛ أي تطوير 
الصحة  وحتسني  جديدة،  تكوين صناعات  على  تساعد  اليت  املعرفة 
العامة، وإجياد مستويات عالية من املعيشة لألمريكيني والناس يف 
العامل، إن مثل هؤالء الناس موجودون بالطبع يف بلداٍن أخرى، لكن 
اجلامعات  أفضل  اآلن يف  وكبري  متفوق  بعدد  موجودون  أنهم  يبدو 

األمريكية«.
ينتقل جوناثان إىل جنوب شرق الصني، حيث يشري إىل أنه يف عام 
2006 سافر إىل هناك مع رئيسني سابقني جلامعيَت حبث أمريكيتني، 
ا حول كيفية إنشاء جامعة  إلسداء النصح إىل قادة مقاطعة غنية جدًّ
واجلامعات  »برنستون«  جامعَة  بفاعليٍة  تنافس  أن  هلا  ميكن  عاملية، 
وعشرين  مخٍس  يف  وأوروبا  املتحدة  الواليات  يف  األوىل  األخرى 

سنة.
يقول »كانت املهمة هي البداية من نقطة الصفر )غري مرتبطني بأيٍّ 
ط املوجودة(، وإنشاء بصمة خاصة من العظمة هلذه  من أشكال التوسُّ
اجلامعة. مل يكن يوجد إال قليل من الشك حول التزام مضيفينا؛ ألننا 
وجدنا أنَّ لدى الصينيني الذين قابلناهم تعطًشا إىل أن يكونوا من 
رون إجنازاِت أفضل  بني األفضل يف جمال التعليم العالي، إنهم يقدِّ
اجلامعات يف أمريكا، وجيدون أن املعرفة اليت أنتجتها هذه املؤسسات 
ا يف بناء مستقبل الصني، كما إنَّ لديهم عدد سكان كبرًيا  مهمة جدًّ
م إجنازات الشباب التعليمية، ثم  يشتهي التفوق يف التعليم، ويقوِّ
وكانت  مهمتنا،  َسُهلت  الصينية  اجلامعات  أفضل  إىل  فنا  تعرَّ عندما 
لدى املقاطعة مصادر مالية وقدرة عمالية تساعد على إنشاء صرٍح 

ز«. مميَّ

سحب بساط
يسرتسل مضيًفا: »يتوق الصينيون إىل الوصول إىل التفوق الذي 
ينالون عليه جوائز »نوبل«، متاًما كما حصلوا على اجلوائز الذهبية يف 
األلعاب األوملبية يف بكني عام 2008، وقد عرفوا متاًما قيمة املعرفة 

من يهدد عظمة اجلامعات األمريكية؟
محمد الحمامصي - ايالف

ا، واليوم  ب تكنولوجيًّ وامللكية الفكرية يف إنشاء اقتصاد حديث ومركَّ
جند يف الصني شروًطا جوهرية ضرورية لبناء جامعات عاملية. وعندما 
بدأنا مبقابلة الناس وتقويم اإلمكانات وجدنا أن الصني تنوي منافسة 
أن  العلمي، فهل من املمكن  البحث  التفوق يف جامعات  أمريكا يف 
واملهيمنة  البارزة  ملكانتها  العظيمة  األمريكية  اجلامعة  فقدان  ل  نتخيَّ
يف عامَل الدراسة العالية، ليحتلها الصينيون يف النصف املقبل من 
هذا القرن؟. لقد كان الصينيون، مثل الكوريني واهلنود واليابانيني، 
مناِفسني يف احلصول على اجلوائز الكبرية اليت يناهلا أصحاب املعرفة 
اجلديدة، ويرغبون يف تنسيق جمتمعاتهم مع الرتكيز الكبري على حتقيق 

هذه األهداف، وقد بدؤوا يف احلقيقة بالقيام بذلك«.
ويوضح »زرُت موقًعا لتوسيع جامعة يف مقاطعة صينية، حتتل 3000 
فدان من األرض الزراعية، وقد َبَنْت يف 40 سنة أكثر من 50 مبنى 
ا ومكتبات وخمابر ومباني سكنية وبيوًتا، وتركت 1000 فدان  أكادمييًّ
ملباٍن أخرى ذات صلة جبامعة عاملية، فحققت ذلك يف وقٍت قصري؛ 
يف  عامل   50.000 وظفوا  عندما  األرض  تطويع  يف  رغبتهم  بسبب 
مشروعات اإلنشاء، لكن يف الواليات املتحدة سيستغرق األمر وقًتا 
بناء  عند  النهاية  إىل  البداية  لالنتقال من  أربع سنوات(  أطول )حنو 
واحدٍة أو اثنتني من مؤسسات البحث يف حرم اجلامعة، وعلى الرغم 
من طموح الصينيني واهتمامهم، إال أنهم مل حيصلوا حتى عام 2008 

ف ضمن أفضل 200 جامعة يف العامل«. على جامعة حبث ُتصنَّ
يف  تونغ«  جياو  »شانغهاي  جامعة  قامت  احلقيقة،  »يف  ويستطرد 
مت فيها 500 من جامعات العامل بناًء  الصني عام 2008 بدراسة ُقوِّ
زة توجد  على أدائها البحثي، ووجدت أنَّ من أصل 20 جامعة حبث مميَّ
17 يف الواليات املتحدة، وجاءت 40 جامعة ضمن املراتب اخلمسني 
األوىل يف الئحة أفضل اجلامعات، ونالت 54 جامعة مراتب يف الئحة 
اجلامعات يف  أخرى يف تصنيف  أفضل 100 جامعة، ووصلت جهود 

العقود املاضية إىل النتائج نفسها«.

املؤسسون احلقيقيون
مثة جامعات عظيمة أخرى عديدة يف العامل، مثل أكسفورد وكامربيدج، 
وجامعيَت طوكيو وكيوتو، وجامعة تورنتو، لكن جامعات البحث األمريكية 
- حبسب جوناثان - حتتل موقًعا بارًزا يف قائمة أفضل 100 جامعة. 
احلاصلني  األمريكية، عدد  اجلامعات  بروز  األخرى على  الدالئل  ومن 
على جوائز نوبل من علماء وباحثني، فمنذ ثالثينيات القرن العشرين 
كانت  الفرتة  هذه  وقبل  نوبل،  جوائز  من   %60 أمريكيون حنو  نال 
والفرنسيني  األملان  من  اجلوائز  على  حتصل  اليت  العظمى  الغالبية 
يف  األفضل  األملانية  اجلامعات  كانت  احلقيقة  ويف  والربيطانيني، 
العامل حتى صعود »هتلر« إىل احلكم يف عام 1933. أما اآلن فال توجد 
فة ضمن أفضل 50 جامعة يف العامل. ومن  جامعة أملانية واحدة مصنَّ
الدالئل األخرى على التأثري احلالي للجامعة األمريكية، النسبة العالية 
الواليات املتحدة، حيث يعتمد %80  الرائدة اجلديدة يف  للصناعات 

منها على اكتشافات قامت بها جامعات أمريكية.
ميلكون  الذين  بعض  قيام  من  الرغم  »على  أنه  جوناثان  ويرى 
أحياًنا  العظيمة هذه،  جامعاتنا  بتأسيس  التاريخ  عرب  والطاقة  الرؤية 
والباحثني  العلماء  آالف  أنَّ  إال  السياسة على مستوى فيدرالي،  عرب 
القمة،  على  جامعاتنا  وضَع  َمْن  هم  ا  يوميًّ عملوا  الذين  واإلداريني 
فقاد طموُحهم يف الوصول إىل التفوق ومنافسُتهم القوية، اجلامعاِت 
لتصبح األفضل ولتتحول إىل حمرِّك الزدهارنا. إن الليزر، والتصوير 
البحث  وخوارزمية  إم«،  الـ«إف  موجة  وراديو  املغناطيسي،  بالرنني 
الوراثية عرب  والبصمة  العاملية،  املواقع  »غوغل«، ونظم حتديد  على 
للحيوانات،  العلمي  واالستنساخ  اجلنني،  ومراقبة  النووي،  احلمض 
أمور  الفياغرا؛ كلها  العام، وحتى  الرأي  ووسائل متقدمة يف مسح 
تضرب جبذورها يف جامعات البحث األمريكية، وكذلك حال عشرات 
ت  اآلالف من االخرتاعات واألدوات واملعجزات الطبية واألفكار اليت غريَّ

العامل«.

نوعية البحث ونظام االستثمار
يتابع »ستعتمد كل صناعة جديدة يف املستقبل على حبٍث قامت به 
من  واحًدا  ل  ميثِّ األمريكي  العالي  التعليم  فنظام  أمريكية،  جامعات 
القطاعات املهمة يف االقتصاد األمريكي مع حصة عاملية واعدة من 
مبدعة  حمركات  إىل  وحتولت  اجلامعات،  هذه  تطورت  وقد  التجارة، 
تدير  فهي  تارخينا،  يف  أخرى  جامعات  أي  فيها  تشبهها  ال  بصورٍة 
على  معتمدة  متزايدة  بصورة  اجملتمع  يف  واالكتشافات  املعلومات 
د اجلامعات  ل أي خطر يهدِّ رها، لذا يشكِّ املعرفة بوصفها مصدًرا لتطوُّ

األمريكية تهديًدا لرخاء بلدنا وحياته«.
التعليم  جودة  ليست  زة  مميَّ العظيمة  جامعاتنا  جيعل  »ما  أنَّ  يؤكد 
كليات  فيها  )مبا  العالي  للتعليم  أخرى  نظم  ُتناِفس  إذ  اجلامعي، 
الفنون احلرة( جامعاتنا العظيمة يف نقل املعرفة إىل الطالب. ما جيعل 
مؤسسات التعليم العالي لدينا األفضل يف العامل. حنن األفضل ألن 
زة تستطيع أن تنتج نسبة عالية من املعرفة اجلوهرية  جامعاتنا املميَّ
املهمة واالكتشافات العملية يف العامل، فنوعية البحث املنَتج، والنظام 
هما  قادة،  وباحثني  علماء  ليكونوا  بهم  ويدرِّ الشباب  يستثمر  الذي 
اللذان مييزان جامعاتنا وجيعالنها موضع حسد العامَل، وهو ما ينطبق 
على نطاق واسع من العلوم إىل فروع اهلندسة إىل العلوم التطبيقية 
ا  زة حقًّ واالجتماعية واإلنسانية. ويف احلقيقة، تكوِّن كل اجلامعات املميَّ
شبكة متتابعة من التأثري املعريف بني فروع منفردة يؤدي كلٌّ منها 
دوًرا يف حتديد جودة الكل، وهذا سبب أساسي أعتقد أنه يكمن وراء 
زة من دون متثيل كلٍّ من العلوم  عدم القدرة على بناء جامعات مميَّ

اإلنسانية والعلوم األخرى«.
يتابع أنه »ال يقتصر عامَل اجلامعات الذي يتحدث عنه جوناثان على 
خنبة من الكليات واألمكنة مثل »ستانفورد« أو »إم آي تي«، بل ميتد 
أمريكا،  األخرى يف  زة  املميَّ العامة واخلاصة  اجلامعات  عميًقا ليشمل 

أنَّ من  م املعرفة عرب االكتشاف. ويرى  ُتسِهم كثرًيا يف تقدُّ واليت 
ى اإلبداع واالكتشاف،  مسات نظام التعليم العالي يف أمريكا أن يتبنَّ
الصناعات  عرب  والتطور  باالنتقال  للمعرفة  يسمح  الذي  األمر  وهو 
السمات  هذه  جذبت  لقد  اجلامعات.  ز  متيُّ إىل  ي  تؤدِّ اليت  اجلديدة 
اجلامعات  ليبحثوا عن فرص يف  العامل  أحناء  املوهوبني من  الشباب 
األمريكية، ويكونوا طالًبا وباحثني وعلماء فيها، ثم تبقى نسبة كبرية 
املتقدمة  صناعاتنا  من  ليزيدوا  هنا  املثقفني  املهاجرين  هؤالء  من 

وجودة جامعاتنا«.

كليات النخبة
ويقول »إذا كانت االكتشافات وإنتاج املعرفة اجلديدة شروًطا ال غنى 
األفضل يف  األمريكية  البحث  جامعات  للتفوق، فكيف أصبحت  عنها 
أوروبا  العامل؟، ملاذا تتفوق هذه اجلامعات على اجلامعات كلها يف 
وآسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا؟. لقد كنا حمتاجني القيم الصحيحة، 
والُبنى االجتماعية، وأشخاًصا بارعني بصورة استثنائية، وقيادة جريئة 
وحكيمة، والتزاًما مبثالية البحث احلر، واستقاللية املؤسسة عن الدولة، 
وإمياًنا قوًيا باملنافسة بني اجلامعات على املوهبة، وموارد كبرية غري 

مسبوقة، من أجل بناء التفوق وإنشاء نظام تعليٍم عاٍل ال ُيضاهى«.
اجتمعت هذه العناصر مًعا - وهي الشروط األساسية للتفوق- يف فرتة 
املتحدة، كما يؤكد جوناثان، ومن دونها  الواليات  تاريخ  نة من  معيَّ
أصبحت  اليت  البحث  جامعات  إنشاء  مستحيال،  ورمبا  سيكون صعًبا، 
ن نظم التعليم العالي  مصادر رائدة يف اإلبداع واالخرتاع، كما مل تتمكَّ
يف البلدان األخرى حتى اآلن من أن تضع هذه العناصر مًعا بطريقة 
ُتناِفس ما حققته الواليات املتحدة.. عندما ننظر إىل تاريخ التعليم 
العالي يف الواليات املتحدة، ننزع إىل تأطري أفكارنا بفرتات حديثة، 
فباإلطالل على التحول اجلذري الذي طرأ يف السنوات املائة املاضية، 
لن نستطيع أن ندرك كم هي صغريٌة أعمار جامعاتنا، أو نعي كم هو 
قصرٌي الوقت الذي استفدنا منه حتى أصبحت جامعاتنا األفضل يف 
درجات  برامج حبثية متنح  تكن مثة  1876 مل  عام  قبل  فمثال  العامل. 
العلماء  وتدريب  للبحث  عملها  اجلامعية  الكليات  تكرِّس  ومل  عالية، 
اإلنسانية  العلوم  يف  والباحثني  االجتماعيني  والعلماء  واملهندسني 

واحملرتفني يف جماالٍت أخرى«.
يركز جوناثان هنا بصورة أساسية على درجة القمة اليت وصلت إليها 
بتقديم  »ملتزمة  له  وفًقا  لكونها  أمريكا؛  يف  التعليمية  املؤسسات 
املعرفة واإلبداع، لكن حتى ضمن فئة النخبة ال تتساوى هذه السمة، 
العلمية  االكتشافات  يف  األسد  حصة  فقط  منها   100 م  تقدِّ فرمبا 
واملفاهيم  واملبادئ  اجلديدة،  الطبية  واالخرتاعات  املهمة،  والتقنية 
اجلديدة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية.. إنها كليات النخبة، اليت 
كّرست عملها، ال لتكون من بني النخبة فحسب، وقد احتلت املراتَب 
والصحة  والعمارة  واإلدارة  والطب  احملرتفة  القانون  كلياُت  األوىل 
العامة واهلندسة والعمل االجتماعي، ويرتاِوح عدد الطالب فيها بني 
االقتصادي يف جمتمعاتها  تأثريها  وُيقاس  و50.000 طالب،   5000
ا، وهذه  احمللية واالقتصاد الوطين والعاملي بباليني الدوالرات سنويًّ
املواقع االستثنائية يف مؤسسات التعليم العالي ال تتنوع يف احلجم 
فحسب، بل ميكن أن جندها يف أجزاء الدولة كلها. وهي تنال هبات 

متنوعة كبرية، وتقوم مبهمات كثرية، وصار هلا تاريخ متنوع.

فجوة كربى
ويلفت إىل أن »اهتمامه باملؤسسات التعليمية اليت حتتل القمة ال يعين 
نة للنظام التعليمي؛ ألن آالف  التقليل من أهمية األجزاء األخرى املكوِّ
الكليات احمللية وجامعات الواليات واجلامعات الكبرية األخرى وكليات 
الفنون الصغرية ُتَعد أساسية يف التحريض على االستفادة من هذه 
َنْقل  إنَّ  استثنائية.  بصورة  املتحدة  الواليات  املوجودة يف  الفرص 
املعرفة، وتعليم مهارات النقد العقلي، واملناهج الدراسية، والتدريب 
على استخدام املهارات الضرورية يف جمتمٍع يعتمد اقتصاده بصورة 
متزايدة على هذه املهارات؛ كلها عناصر أساسية يف تبينِّ نظام حيوي 
دة مبخاطر كثرية،  سم باحلركية االجتماعية يف بلدنا. إنها مهمة مهدَّ يتَّ
س  ع أن تدرِّ لكنها ليست ضمن الرتكيز األساسي لكتابي. من املتوقَّ
هذه الكليات واجلامعات مئات الطالب اإلضافيني يف العقود املقبلة، 
 2009 عام  ا يف  ماديًّ اسُتنزفوا  بعدما  متنوعة،  خلفيات  من  يقِدمون 
مونه إىل هذه املؤسسات ستعاني كثرًيا  إىل درجِة أنَّ نوعية ما سيقدِّ
آخرون ضمن  ومؤلفون  أخرى  كتب  تناقشها  مشكالٌت  لكنها  أيًضا، 
ز على قمة  نظام التعليم العالي يف أمريكا، يف حني أنَّ عدسيت تركِّ
اهلرم، وعلى املؤسسات اليت تقوم بإحداث تغيري كبري يف جمتمعنا، 

ل قوى ديناميكية يف إنتاج املعرفة«. واليت تشكِّ
األول قصة  القسم  يتناول  أقسام؛  ثالثة  إىل  كتابه  جوناثان  قسم 
بة وقوية، وفيه  ل جامعاتنا من كليات نائمة إىل حمرِّكات تغيري مركَّ حتوُّ
هلا من نظام  رات يف حتوُّ يناقش أصول مفهوم اجلامعة، ويتناول املوثِّ
حمرتم يف البحث العالي إىل النظام األفضل يف العامل، ويبنيِّ كيف 
ل القيم والُبنى الضرورية هلذا االنتقال، والناس الذي ساعدوا  تشكِّ

على ذلك، جزًءا من هذه القصة.
اليت  االكتشافات  من  عدًدا  وبالتفصيل  الثاني  القسم  ويتناول يف 
مْتها جامعات البحث األمريكية، واليت تستمر اآلن يف دعم مستوى  قدَّ
احلياة األمريكية ونوعيتها، كما يبحث يف هذه االكتشافات اليت ُطبِّقت 
بشكٍل خطأ يف املاضي. وأخرًيا يف القسم الثالث يتناول املخاطر اليت 
ل احلكومة يف حرية  تواجه اجلامعات اآلن، واليت ينُتج بعضها من تدخُّ

البحث األكادميي.
خيلص جوناثان إىل ضرورة إجراء عملية إصالح، مؤكًدا أن هناك فجوة 
كبرية بني فهم قيمة اكتشافات اجلامعة يف القرن احلادي والعشرين 
به  تقوم  أن  الكثري مما جيب  ومثة  وتنفيذها،  فعالة  وُصْنع سياسة 
اإلدارة األمريكية، والكثري مما ال ميكنها أن تقوم به مبعزل عن عوامل 

أخرى، مثل حكومات الواليات.
 إضافة إىل ذلك، ال بد من طرح هذه التغريات يف السياسة، مع أنَّ 
ما يف ظل األزمة املالية منذ االنهيار الكبري،  ا، والسيَّ بعضها مكلٌف جدًّ
فقد أدى هذا التسونامي املالي إىل نتائج حمورية يف جامعاتنا، على 
العامة  املؤسسات  بعض  جودة  د  وهدَّ القصري،  املدى  على  األقل 

زة يف التعليم العالي. املميَّ
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مـن هــنا وهــناك

 2017 أيلــول   9 Saturday 9 September 2017الـسبت 

حياتها  تنساه طوال  لن  قاسيًا  درسًا  أطفاله  جليسة  رجل  لقن 
بعدما عاد إىل املنزل ووجدها تغط يف نوم عميق تاركة أطفاله 

دون أي عناية أو رعاية. 

تاركني  العمل  إىل  املنزل  وزوجته  كريستوفر  غادر  أن  بعد 
قصري  وقت  بعد  الرجل  عاد  األطفال،  جليسة  بعهدة  أطفاهلما 
إلحضار بعض املستندات اليت نسيها ليجد جليسة األطفال تغط 

يف نوم عميق. 

وما كان من كريستوفر إال أن قرر اصطحاب أطفاله إىل خارج 
املنزل دون أن تنتبه جليسة األطفال سارة وينتظر ردة فعلها 

على غياب األطفال. 

وبعد ساعتني تلقى كريستوفر رسالة من سارة لتخربه بأنها حبثت 
عن األطفال ومل جتدهم. 

وبعد حوار ساخن عرب الرسائل النصية بينهما، عّنف كريستوفر 
سارة وواجهها خبطئها وهددها بتقديم شكوى ضدها إىل الشرطة 
قبل أن يطردها من العمل بسبب إهماهلا، حبسب صحيفة ديلي 

مريور الربيطانية. 

كيف لقن هذا الرجل 
جليسة أطفاله املهملة درساً 

لن تنساه؟

الحظت احلكومة الكندية وجود إعداد كبرية من الشباب الكنديني 
الذين قد سافروا إىل اوروبا للسياحة.

 و لكي تشعرهم بالفخر انهم كنديون و متميزيون عن غريهم من 
شباب العامل ، أرادت احلكومة الكندية مشاركتهم اجازتهم فعملت 
ماكينات مشروبات منعشة جبانب كل معامل اوروبا املهمة، برج 

ايفيل ، ساعة بيغ بن ، برج بيزا و غريها ..

هذه املاكينة ال تعمل بالنقود .. و منا جبواز السفر الكندي فقط 
.. بأن تعمل مسح جلواز السفر، فتفتح الثالجة وتأخد ما حتتاجه 
منها على حساب احلكومة الكندية !! و مكتوب داخل الثالجة مجلة 

مجيلة : 
»قد تعرب احمليط ، و لكن وطنك فقط هو من يروي عطشك، 

بالدك حتبك«.

ماذا فعلت احلكومة الكندية 
لتشعر مواطنيها بالفخر انهم 

كنديون و متميزون عن غريهم ؟

وجهت جنمة تليفزيون الواقع األمريكية الشهرية، كيم كاردشيان، 
دونالد  األمريكي،  الرئيس  حبق  الالذعة  االنتقادات  من  مجلة 

ترامب.

وقالت كاردشيان يف لقاء أجرته مع قناة »إي« األمريكية املهتمة 
الواليات املتحدة  »أي شخص ميكنه أن حيكم  بأخبار املشاهري: 
أفضل من ترامب، حتى أن ابنيت الصغرية قادرة على حكم أمريكا 

أفضل منه«.

القضايا  عن  احلديث  يف  حذرة  أكون  ما  »دوما  قائلة  وتابعت 
السياسية، ألن الكثري من الكالم يؤخذ يف سياق خاطئ، وأود 

بصورة كبرية أن أكون حمرتمة وأال أضر مشاعر أحد«.

التقى  أنه  رغم  ترامب،  حميب  من  لست  »لكين  بقوهلا   ومضت 
فوزه  بعد  املاضي  العام  نيويورك  يف  ويست(  )كاني  بزوجي 
يف االنتخابات، واعتقد أن أي شخص ميكنه أن حيكم الواليات 
أن  ميكنها  ويست(  )نورث  ابنيت  أن  حتى  منه،  أفضل  املتحدة 

حتكم أمريكا أفضل منه«.

من  الكثري  ولدينا  جبد،  مجيعنا  عملنا  »لقد  قائلة  واستطردت 
شخص  يأتي  أن  ولكن  ببالدنا،  فخورين  جتعلنا  اليت  األشياء 

ويعيدنا حرفيا إىل الوراء، فهذا هو األمر األكثر إحباطا«.

وقالت أيضا

»كل يوم تقف غري مصدق ملا جيري، وال تتوقع ماذا سيحدث يف 
اليوم التالي، وتتخيل كيف سيكون شيء أكثر جنونا ومأساوية، 
إنه حقا أمر خميف، هذا العامل الذي حنن جمربين للعيش فيه مع 

رئيس مثل ترامب«.

واختتمت قائلة »كنت أشعر دوما باألمان يف منزلي، لكن اآلن 
مع وجود ترامب يف الرئاسة، ال أشعر مبثل ذلك األمان«.

كيم كاردشيان: ابنيت الصغرية 
قادرة على حكم الواليات 
املتحدة أفضل من ترامب

أثارت أم عروس صدمة وذهول مصور حفل الزفاف، بعدما تعامل 
معها على أنها شقيقة العروس الصغرى بسبب مجاهلا ورشاقتها 

وإذا به يكتشف أنها أمها.
لشقيقتها  الورد  باقة  مناولة  العروس  من  املصور  طلب  وقد 
تبعد  لفتاة  الباقة  العروس  فاعطت  تقف جبوارها،  اليت  قاصدا 
عنها، وعندما نبهها أنه يقصد شقيقتها اليت جبوارها، قالت له 

إنها أمي وليست شقيقيت.

مصور يظن ٌأم العروس شقيقتها 
الصغرى جلماهلا ورشاقتها

اليت  املعلومات  ماكرون   الفرنسي  إميانويل  الرئيس  مكتب  اكد 
تناوهلا تقرير، أشار إىل أن الرئيس أنفق 26 ألف يورو )30695 
من  األوىل  الثالثة  األشهر  خالل  التجميل  مساحيق  على  دوالر( 

حكمه، وقال إنه حياول إجياد بديل أرخص.

وعزز التقرير الذي نشرته جملة »لو بوان« اإلخبارية االنتقادات 
االجتماعية  التواصل  وسائل  مستخدمي  من  للرئيس  املوجهة 
الفرنسية، كاشفا أن التكلفة تشمل راتب أخصائي حتميل  ماكياج  
إىل  وسفره  التلفزيونية  اللقاءات  خالل  ماكرون  يرافق  مستقل 

اخلارج.

أظهرت  بالنسبة ملاكرون، حيث  توقيت سيء  التقرير يف  وجاء 
استطالعات الرأي تراجع شعبيته يف األسابيع األخرية عقب إعالن 

خفض امليزانية وإصالح  قانون العمل  املثري لالنقسام.

مساحيق التجميل ماكرون تكلف 
30695 دوالرا على خالل األشهر 

الثالثة األوىل من حكمه

حايك،  سلمى  املكسيكية  اللبنانية  األمريكية  النجمة  اتهمت 
دونالد  األمريكي  الرئيس  »نومريو«،  جملة  مع  هلا  حوار  خالل 
ترامب باغتصاب قاصر سنة 1994 مل يكن عمرها حينها يتجاوز 

13عاما.

القضية  هذه  على  التكتم  مت  أنه  واملخرجة  املمثلة  وأكدت 
املتحدة،  للواليات  رئيسا  ترامب  أصبح  بعدما  متاما،  وإخفاؤها 

ودعت الصحفيني إىل التقصي حول املوضوع.

وسبق أن خرجت هذه القضية من الظل ألول مرة سنة 2013، 
عندما أكدت سيدة مل تفصح عن امسها احلقيقي أنها تعرضت 
صحفية  ندوة  حتديد  ومت  ترامب،  دونالد  طرف  من  لالغتصاب 
 2 بتاريخ  احلقيقية  هويتها  عن  والكشف  باتهاماتها  للتصريح 

سبتمرب من نفس السنة.

تعرضت  أنها  أكدت  بعدما  قرارها،  عن  تراجعت  الضحية  لكن 
لتهديدات بالقتل، حسب تصرحيات سلمى حايك.

وسبق للنجمة أن أثارت املوضوع يف أواخر 2016، لكنها مل جتد 
أذنا صاغية ، لذا تعود إليه حاليا، يف حماولة الستغالل موجة 
وقراراته  األمريكي  الرئيس  تصرفات  من  املتصاعدة  الغضب 

اخلطرية.

سلمى حايك تتهم من 
جديد دونالد ترامب 

باغتصاب قاصر
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أبراج وتوقعات

توقعات برج الحمل لشهر ايلول
حيويتك  بفضل  والنشاط  احلماس  يغمرك  عنيد  بشخصيه  تتميز 
واملنافسة  والكفاح  العمل  اجل  من  العمل  الكبرية حتب  وطاقتك 
اآلخرون  يعجب  التهور  درجه  أحيانا  تبلغ  كبريه  شجاعة  وتظهر 
إمام  وثبات  األوامر  وتلقي  للتبعية  وكراهيتك  فكرك  باستقالليه 
العقبات وثقتك الراسخة بقدراتك من منتصف شهر كانون الثاني 
سبتمرب سيحل عليك املشرتي ضيفا يف بيتك األول وهذا بدوره 
اآلخرين  ومع  اإلحداث  مع  تعاملك  يف  اجليدة  السلوكية  مينحك 
وستشعر بفرتة من التفاؤل واحلماس للقيام خبطوات جديدة وجيده 
أو القيام باملشاريع املهمة واليت من شانها إن تدفع بك لإلمام 
وتقوي من مسعتك سواء على صعيد العمل أو أملكانه االجتماعية 

أو على الصعيد العاطفي
. من منتصف شهر آذار سبتمرب سيقرتن معه أورانوس حيث مينحك 
الشعور ذاته يف حاله املشرتي مصحوبا بالتغيريات اجلذرية ويف 
هلذا  متوقعه  الغري  واإلحداث  باملفاجئات  مقرونا  اجملاالت  خمتلف 
جيب عليك إن تتحسب للظروف اليت ستحيط بك وتعمل حسابك 

ألي طارئ
إما يف فرته تراجع أورانوس من أوائل شهر متوز سبتمرب إىل أوائل 
شهر كانون األول ديسمرب حيث سيتجه تفكريك وطريقه سلوكيتك 

للتفكري املاضي أكثر من احلاضر أو املستقبل
من بداية حزيران سبتمرب وبدخول كوكب املشرتي إىل برج الثور 
الثاني سينتعش عندك بيت املال واملكتسبات املادية  يف بيتك 
الرغيد وستحصل على وضعيه  العيش  وستعيش يف حببوحة من 

سامية وعملك يكون جيدا
ديسمرب  األول  كانون  أخر شهر  إىل  أيلول سبتمرب  من  األول  يف 
يرتاجع املشرتي يف برج الثور يف بيتك الثاني حيت ستفقد محاسك 
من  أو  املادية  الناحية  من  الصعوبات  ببعض  وستشعر  وتفاؤلك 

ناحية العمل والعالقات مع اآلخرين
املاضية  ألسنه  عن  احلال  يتغري  مل  امليزان  برج  زحل يف  بوجود 
أواخر  من  تراجعه  إثناء  لكن يف  الشراكات  أو  العاطفة  يف جمال 
شهر كانون ثاني سبتمرب حيث يكون له األثر الفعال على اختاذك 
للقرارات وجيعلك مرتددا غري متسرع قبل اإلقدام على اختاذ أي 
إىل  احلال  بك  ويستمر  إليك  حتصل  سيئة  عاقبه  من  خوفا  قرار 
االماميه يف  حركته  إىل  زحل  رجوع  حيث  حزيران سبتمرب  منتصف 
برج امليزان والذي يعطيك اإلحساس بالعدالة واالستقامة وإظهار 
الدبلوماسية واللباقة يف تعاملك وبشكل رائع مع الشركاء بسبب 
مسه التعاون اليت تتمتع بها وابتعادك عن روح التنافس معهم إال 
انه قد يؤخر الزواج ويضع العقبات يف مسار العالقات الرومانسية 

ولذلك سيتطلب الزواج الناجح الصرب الكثري والعمل الشاق.

توقعات برج الثور لشهر  ايلول
أنت وديع ولطيف وصبور ومثابر وشجاع . حبك للعمل يساعدك 
عليه ذاكرتك القوية وحسك العملي مما يسمح لك بتحقيق أفكارك 

وليس بوسعنا إال إن مندح مثابرتك اليت تظهرها ملتابعه أهدافك
من منتصف شهر كانون الثاني سبتمرب سيحل عليك املشرتي ضيفا 
يف بيتك الثاني عشر حيث ستتفتح لك أفاق جديدة وتطلعات كنت 
الكبرية وسيتسنى  املهرجانات  أو  التجمعات  بها يف حضور  حتلم 
لك التعامل مع املؤسسات الكبرية ) السيما الرتبوية منها بالنسبة 
للطالب ( وستشعر بروح التضحية واإليثار يف تعامالتك مع اآلخرين 
وستجد نفسك مياال للعلوم الغيبية أو الروحانية أو الدينية ومنكم 
من يشعر برغبة لالنضمام إىل نادي أو مجاعه معينه تتماشى مع 

آرائه وطموحاته
من  احلمل  برج  يف  معه  مقرتنا  أورانوس  كوكب  وبانضمام 
منتصف شهر آذار سبتمرب وحتى أوائل شهر سبتمرب ستشعر بنوع 
هذه  مع  التماشي  إىل  بك  تدفع  اليت  واملفاجئات  التغيريات  من 

اإلحداث
سبتمرب  متوز  شهر  بداية  من  سيرتاجع  أورانوس  كوكب  إن  غري 
حيث سيتجه تفكريك وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من 

احلاضر أو املستقبل يف كيفيه تعاملك مع اإلحداث
حزيران  أوائل شهر  من  الثور  برجك  إىل  املشرتي  بدخول كوكب 
إىل أول من أيلول سبتمرب تكون قد أكملت االستعدادات واخلطط 
مينحك  بدوره  وهذا  القادمة  للمرحل  تؤهلك  اليت  واملشاريع 
اآلخرين وستشعر  ومع  اإلحداث  مع  تعاملك  اجليدة يف  السلوكية 
بفرتة من التفاؤل واحلماس للقيام خبطوات جديدة وجيده أو القيام 
باملشاريع املهمة واليت من شانها إن تدفع بك لإلمام وتقوي من 
على  أو  االجتماعية  أملكانه  أو  العمل  صعيد  على  سواء  مسعتك 

الصعيد العاطفي .
تراجع املشرتي من أول أيلول سبتمرب إىل أخر شهر كانون األول 
كنت  اليت  األشياء  يف  وتفاؤلك  محاسك  يفقدك  والذي  ديسمرب 
لذاتك  مراجعتك  تنفيذها وهنا ستتم  على  بها وعزمت  قد فكرت 
ولإلعمال اليت قمت بها والعمل على جتاوز العقبات وختطيها مع 
التحلي بالصرب واحلكمة يف بلوره أفكارك وأعاده صياغتها بالشكل 

الذي تريده وترتاح إليه
زحل املتواجد يف برج امليزان يف بيتك السادس منذ ما يقارب 
األكثر من عام والذي الحظت تأثريه عليك يف جمال الصحة والعمل 
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سيرتاجع يف نهاية كانون الثاني سبتمرب يف امليزان حيث تكون 
هذه الفرتة غري جيدة بالنسبة للعمل والصحة عليك عدم التهرب من 
املسؤولية وجتنب النزاع مع اآلخرين واخذ األمور جبديه أكثر وتقليل 

النفقات و االنتباه أكثر للصحة
من منتصف شهر حزيران سبتمرب إىل نهاية ألسنه يعود زحل إىل 
تكون  حيث  السادس  بيتك  امليزان يف  برج  يف  االماميه  حركته 
لك اجلدية وقوة املثابرة يف اجنازك لإلعمال مع حتمل املسؤولية 
بإتباعك  العمل  يف  الزمالء  أو  اآلخرين  مع  عالقاتك  يف  والتعقل 
طرق جمربة وهنا عليك االنتباه للصحة واحلذر من السمنة يف عمل 

الرجيم

توقعات برج الجوزاء لشهر ايلول
إّنه الربج األكثر حظًا هذا العام. يشهد تعويضات عن سبع سنوات 
الثاني  كانون   22 بني  تكون  احلظ  فرتات  أفضل  مؤملة.  ماضية 
)سبتمرب( و4 حزيران )سبتمرب(. تكون سنة 2017 ممتازة له. إذا 
حلم بسفر، سيحققه. تفتح له األبواب، ويستقبل وجوهًا جديدة، 
ويناضل من أجل هدفه ويصل إليه. إن كان قد عانى سابقًا من 
عدم االستقرار العاطفي، سيتوصل هذا العام إىل تسويات أو حب 
مميز. إّنها سنة التعويضات بالنسبة إليه. حيظى حبّب مميز وقد 
يكون شخصًا ذا مكانة. الفرتة الواعدة له يف أوائل الصيف وأوائل 
مولود  يكشف  متوز/سبتمرب،  شهر  الزواج.يف  تعين  حيث  الشتاء 
اجلوزاء عن إبداع كبري، وجيد نفسه حماطًا باألحباب يعيش أوقاتًا 
احتفالية رائعة يف شهر آب/سبتمرب، على رغم بعض األزمات املالية 
يف فصل اخلريف، يشعر مولود اجلوزاء ببعض اإلحباط بسبب خيبة 

أمل كبرية، ويسيطر عليه التعب واإلرهاق.
تربز احلاجة إىل بعض احلوافز املعنوية للخروج من دوامة اليأس، 

وخيبئ شهر تشرين الثاني/نوفمرب بعض
املفاجآت السارة على الصعيد العاطفي جيب توخي احلذر يف نهاية 

السن بسبب فخ منصوب، لكن مولود اجلوزاء
خيتار  كيف  يعرف  اليت  املمتازة  املهنية  منالعروض  سياًل  يتلقى 

األنسب بينها بفضل كفاءته وحدسه.

توقعات برج السرطان لشهر  ايلول

حيث  حزيران  من  األول  إىل  سبتمرب  الثاني  كانون  شهر  أخر  من 
انتقال كوكب املشرتي إىل برج احلمل كوكب النزاهة واالستقامة 
إىل بيتك العاشر بيت السمعة يف العمل أو يف أملكانه االجتماعية 
فانك ستتمتع بالسلوكية احلسنه واجليدة يف تعاملك مع اآلخرين 
وان  كما  منصبك  يف  ترقية  أو  جيد  عمل  على  احلصول  ويف 
رضاهم  على  جيدة وستحصل  تكون  العمل  بالرؤساء يف  عالقتك 

وتقديرهم.
إىل  واملفاجئات  املتغريات  كوكب  أورانوس  كوكب  وبانتقال 
برج احلمل جيعل عملك أو مسعتك يف حميطك معرضه للكثري من 
التغيريات وبصوره مفاجئه فبوسعك إن تكون قائدا كبريا تتمتع 

بنفوذ ملحوظ
سبتمرب  متوز  شهر  بداية  من  سيرتاجع  أورانوس  كوكب  إن  غري 
حيث سيتجه تفكريك وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من 

احلاضر أو املستقبل فيما خيص عملك أو مكانتك االجتماعية
إن انتقال كوكب املشرتي إىل برج الثور يف بيتك احلادي عشر من 
أول حزيران إىل األول من أيلول سبتمرب يعطيك اجلدية والواقعية 
مع االستقامة والنزاهة يف نشاطاتك االجتماعية ويف التعرف على 
عدم  مراعاة  مع  القدمية  ألصداقه  عالقات  تعزيز  أو  جدد  أصدقاء 

التفريق بني اجلنس واللون أو املعتقد
لكن يف فرتة تراجعه واليت تبدا من أول أيلول سبتمرب إىل أخر شهر 
كانون األول ديسمرب ستفقد محاسك وتفاؤلك يف تكوين عالقات 

ألصداقه أو يف القيام باملشاريع وخاصة مع الغرباء منهم
يف فرتة تراجع كوكب زحل من نهاية شهر كانون ثان إىل منتصف 
حزيران تكون مرتدد يف اختاذ القرارات وبطيء قبل اإلقدام على 
سيئة  عاقبة  من  خوفًا  والسكن  العائلة  خيص  مهم  قرار  اختاذ 
إىل  إضافة  لفرتة حمدودة  ولو  املسؤوليات  بعض  عن  .ستتخلى 

انك لن تكون جادا يف بعض املسائل وغري حاسم

من  االماميه  حركته  إىل  زحل  يعود  ما  بعد  سيتغري  احلال  لكن 
منتصف حزيران إىل أخر ألسنه حيث تكون التأثريات سلبية على 
بيت العائلة وكل ما يتعلق باملنزل حيث تتأزم العالقات مع األهل 
حتت تأثري زحل السليب ، وسيكون حتت الضغط أيضًا كل ما له 

عالقة بالقضايا والشؤون العقارية.

توقعات برج األسد لشهر ايلول
تتميز بالطاقة والطموح ولديك روح وكفاءات القائد والزعيم حتتاج 
إلثبات ذاتك وللتعبري عن قدراتك والن تلعب دورا فعاال انك رجل 
القرارات السريعة وحتركك الثقة الدائمة بنفسك ومبصريك تعرف 
ما تريد بالضبط وتنجز بإتقان املشاريع الكبرية اليت ختطط هلا رمبا 
تتميز  التبذير  أنت مضياف وكريم إىل درجه  لكي تظهر كفاءتك 
ببعد النظر والرأي تعرف كيف تكتسب الشعبية وكيف تظهر ودودا 
تكون  إن  احلميميه وهذا ال مينعك من  حياتك  لطيف وخملص يف 

امللك والسيد يف أسرتك بال شك
املشرتي هنا يف برج احلمل يف بيتك التاسع من أخر شهر كانون 
و  متفائل  تكون  وهنا  حزيران سبتمرب  أوائل شهر  ولغاية  الثاني 
سعيد بوجٍه عاّم . تتمّتع جبعل احلياة أفضل لآلخرين .تكون مغرم 
أو  بالفلسفة  تتعّلق  اليت  باملسائل  جاّد  اهتمام  .ولديك  بالّسفر 
الّدين أو القضايا االجتماعّية اهلاّمة . تنفق بسخاء و بدون توفري 

لذلك من الصعب أن تكون من األغنياء
إىل  واملفاجئات  التغيريات  كوكب  أورانوس  كوكب  وبانضمام 
سبتمرب  آذار  شهر  منتصف  من  احلمل  برج  يف  املشرتي  كوكب 
وحتى أوائل شهر سبتمرب يعطيك احملاولة يف إن جتمع بني القواعد 
املنطقية العلمية وبني األمور الغامضة يف األمور الدينية وتكون 
أحيانا  وثوريه  بل  وتقدميه  وغريبة  متميزة  فلسفيه  أفكار  لديك 
أفكارك غالبا ما تكون مستقلة وخمالفه لتصورات اجملتمع وتتسم 
اجلو  . أسفارك تكون عرب  التعاون واالنسانيه  العليا حبس  مثلك 

وغالبا ما تكون فجاه ومنكم من يبدع يف الدراسات العليا
وبرتاجع كوكب أورانوس من بداية شهر متوز سبتمرب سيتجه تفكريك 
وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من احلاضر أو املستقبل 

فيما خيص سفرك وتعاملك مع اآلخرين
أوائل شهر  العاشر لربجك من  البيت  الثور يف  املشرتي يف برج 
األخالقي  بالسلوك  ستتمتع  سبتمرب  أيلول  من  األول  إىل  حزيران 
العمل  صعيد  على  سواء  اآلخرين  مع  وتعامالتك  عملك  يف  اجليد 
أو على صعيد التعامل مع حميطك االجتماعي مما يتيح لك الرتقي 
إىل اعلي املستويات. وستستطيع الربوز يف معظم قضايا احلياة 
الّرئيسّية .هذه الّطريقة احلريصة و تقديرك الّناضج ترفعك ملواضع 

املسئولّية االقتصادّية أو الّسياسّية العالية
لكن يف فرته تراجع املشرتي من أول أيلول سبتمرب إىل أخر شهر 
كانون األول ديسمرب ستفقد محاسك وتكون اقل تفاؤال وبطيء يف 
القيام خبطوات من شانها إن ترفع من مستواك املهين أو االجتماعي 
وهنا جيب إال تعتمد على احلظ يف اجنازك لألمور بل عليك االعتماد 
على نفسك لكي حتصل على النتائج املرضية قدر املستطاع كما 

وانك تكون دائم الشكوى من قلة احلظ وتعثر األمور
بالرتاجع  زحل  كوكب  يبدأ  سبتمرب  الثاني  كانون  شهر  نهاية  يف 
يف امليزان إىل منتصف شهر حزيران سبتمرب والذي يكون تأثريه 
واضحا عليك عزيزي األسد يف بيتك الثالث وهو البيت املسئول عن 
الدراسة واالتصاالت والتنقالت وستجد صعوبة يف الدراسة وتردد 
اإلخوة  مع  العالقة  املفاوضات وهنالك ضغوطات كبرية على  يف 

واجلريان كما وعليك احلذر أكثر على الطرقات أو يف سفرياتك
إما من منتصف شهر حزيران فسوف يعود زحل إىل حركته االماميه 
رائع  و  منطقّي  بإحساس  املشاكل  األسد  عزيزي  ستواجه  حيث 
ومسيطر عليه و إن قدراتك على حّل املشاكل تكون غري عادّية, إما 
من ناحية الدراسة فصعب عليك أن تتعّلم الّدروس, لكن بالّرغم 
من الّصعوبة يف الّتعّلم, لديك إدراك سليم يّتجه حنو الّتجارة من 
الكاملة  بالتفاصيل الصغرية وصوال« إىل احلقائق  خالل اهتمامك 

وستكون لك اتصاالت ولقاءات مع اآلخرين.
وهنا عليك اخذ األمور جبدية أكثر وان تتحمل املسؤولية يف عالقاتك 
معهم رغم شعورك بعدم اجلدوى من هذا االتصاالت إال إن مثابرتك 

وإتباعك ألساليب مدروسة سيضمن لك النجاح فيها.

توقعات برج العذراء لشهر ايلول
تسيطر عليك رغبه كبريه للمعرفة . وحب احلقيقة واحلاجة للفهم. 
والنقد والتحليل . والفحص واجلمع وكذلك رغبه عميقة يف مساعده 
اآلخرين . أنت متواضع ومنظم ومنهجي وحتب الكمال ومتيل إلتقان 
العمل وقادر على اجناز اإلعمال اليت تتطلب ألدقه لكنك ال تقبل 

اإلخفاقات
الثامن من أخر شهر  إن وجود املشرتي يف برج احلمل يف بيتك 
كانون الثاني سبتمرب إىل وائل حزيران جيعلك تتماشى مع احلياة 
يف طريق جاّدة و كتومة وتفّوق يف الّتجارة وهذا راجع إىل فهمك 
العميق بالعناصر األساسّية ألي مشروع تقبل عليه . أنت شديد و 
عنيد يف معتقداتك و الّرؤية األخالقّية . بعيد الّنظر و لديك تصميم 

جبار إلجناز األمور

يتبع يف العدد املقبل
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فــن

استطاعت الفنانة السورية مرام علي أن جتد هلا مكانًا يف عامل 
للشاشة  وقدمها  اكتشفها  اليت  هي  قياسي،  بزمن  النجومية 

مكتشف النجوم املخرج جندت أنزور.
بعد  وتتصاعد؛  الدرامية  األعمال  يف  مشاركاتها  أرقام  تزداد 
بصمة  تركت  اليت  األعمال  من  بالكثري  الفين  سجلها  حفل  أن 
الضباب،  عابرو  الندم،   ،4 روح  »صرخة  ومنها:  الدراما،  يف 
وطن حاف، شيفون، أمام الفقهاء، محام شامي، الضياع، تعب 
األفاعي«  ورقص  حكاياتنا  بتخلص  ما  حبا،  املوت  املشوار، 
وفيلم »ليلى والذئاب«، وغريها من األعمال، وآخرها مشاركتها 

يف مسلسل »شوق«، وهذا العمل كان مفتاح لقائنا معها. .

فعاًل  هو  هل  »شوق«،  مسلسل  حول  األصداء  وجدت  *كيف 
يناقش ما منّر به يف األزمة السورية؟

باحلرب  يتعلق  شيئًا  قدموا  كثريون  املاضيني،  املومسني  يف 
وانعكاساتها على الشارع، لكن ليس مثل »شوق«. لقد كانت 
هناك حماوالت لكن اإلعالم ال يصور الشيء اجلوهري، مثاًل كيف 
»شوق«  واالستغالل، يف حني طرح  والتعنيف  االغتصاب  يتم 

فكرة جديدة وخاصة، و«جوانية«.

*يف السنوات املاضية، كنا نراِك يف أكثر من عمل.. ملاذا هذا 
املوسم أنت مقلة بأعمالك؟

هذا صحيح. لقد أحببت أن أكون مشغولة بـ«شوق« فقط. وبعد 
ولو كان يف  ورد«،  »آخر حمل  »شوق« شاركت يف مسلسل 

نفس الوقت ملا شاركت فيه، فـ«شوق« يستحق التفرغ له.

*هل ترين أن الدراما السورية متر بأزمة على صعيد النصوص 
واإلخراج واإلنتاج؟

نعم، هناك أزمة، ولكن رغم ذلك، يتم إنتاج 40 عماًل يف السنة، 
فكيف لو مل تكن هناك أزمة؟

*لكن ليست باملستوى املطلوب أو كما كانت قبل األزمة؟
تكون  أن  ميكن  ال  السلم  وحتى يف  حرب،  فنحن يف  صحيح، 
بعض  على  حتكم  أن  تستطيع  ال  املستوى،  بنفس  األعمال 
األعمال السيئة وتسقطها على جممل األعمال الدرامية السورية، 
ال نستطيع أن نقول إنها غري جيدة، إال أنها أصبحت أقل يف 

العدد وليس يف اجلودة.

األعمال املشرتكة وضعف بالحبكة
تزايدت األعمال املشرتكة بشكل ملحوظ، ما رأيك بها؟

مِلَ ال؟ طاملا كل بلد وكل دولة لديها مسلسالتها اخلاصة بها، 
على  أثرت  املؤكد  من  الصدى،  جيدة  كانت  مشرتكة،  وأخرى 
زوايا أخرى، لكنها ليست مشكلة.. املشكلة باحلبكة، كيف تكون 
هناك شخصية سورية وأخوها مصري، قد توجد لكن ال أعرف 
احلل الدرامي اخلاص بها، يف البداية مل أكن أفهم ملاذا والدك 
سوري وأمك مصرية وخالتك مغربية؟ لكننا تأقلمنا عليها كقصة، 

ويف النهاية هذا متثيل.

*عرفنا أنه ُعرض عليك أكثر من عمل من هذا النوع ورفضت، 
ملاذا؟

نعم، اثنان.. وكانا مجيلني، شيء يتعلق بالتمثيل وآخر يتعلق 
وأنا  »شوق«،  أو مخسة مسلسالت؛ هناك  أربعة  بداًل من  بأنه 

أعمل شيئًا لألمام.

لم تعرض عليَّ أدوار يف »باب الحارة«
*تردد خرب على اإلنرتنت منذ أربعة أشهر؛ يفيد بأنك اعتذرت 
عن »باب احلارة«، وآخر ما ُعرض عليك هو دور كندة حنا عندما 

كانت تريد أن ترتكه، ما هي القصة احلقيقية؟
»سارة  دور  علّي  ُعرض  ولكن  كندة،  دور  علّي  يعرض  مل 

اليهودية«، وبديلة سالف فواخرجي، منذ سنتني أو ثالث.
ال أحب أن أكون بديلة أحد، ألنين ال أحب املقارنة مع أحد، خاصة 
إذا كان ممثاًل كبريًا، وبغّض النظر عن أهمية هذا، فال يتم النظر 
إىل الدور كدور، بل ما عملت مرام وما عملت أخرى، فهي خطوة 

غري ناجحة، وأنا أحرتم »باب احلارة« واستمراريته.

لست مخطوبة أو متزوجة
مرام يف  يعرف من هي  أن  الدراما حيب  بعيدًا عن  *املشاهد 

احلياة الشخصية؟
اآلن،  أبدًا  حب  قصة  توجد  وال  متزوجة،  أو  لست خمطوبة  أنا 

أحاول االهتمام بعملي أكثر، وأنتقل من مكان ملكان.

*ملاذا نلقى دائمًا اجلواب الدبلوماسي؟
أما  حب،  عالقة  على  كنت  سابقًا  وقت،  لدّي  ليس  بصدق، 
اآلن فال. عندما تعلن عن قصة حب جيب أن تكون هناك قصة 
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جمرد  وليس  حقيقية،  حب 
قصة  وجدت  أينما  إعجاب، 

حب حقيقية، سأعلن عنها.
*

منذ فرتة كتب على اإلنرتنت 
أن مرام علي ستدخل قريبًا 
رجل  مع  الذهيب  القفص 
إنه  وقيل  خليجي،  أعمال 
تزوج  الذي  الشخص  نفس 

من نسرين طافش؟
صحيح،  غري  أبدًا..  ال، 
أنين  أعتقد  منهم..  أعتذر 
منهم  أهم  ألشخاص  حباجة 
جمرد  هذا  عين،  ليكتبوا 
كالم وال يستحق الرد عليه، 
قالوا: تزوجت فالنًا وطلقت 
فالنًا، ومت احلديث أيضًا عن 
حادث تعرضت له يف السنة 
يف  كنت  عندما  املاضية 
وبغض  التصوير.  لبنان يف 
السخيفة  الطريقة  عن  النظر 

دبي - تمام عجمية تصوير- أحمد زملوط - ايالف

بالنسبة  ومهم 
يشاهد  أن  للفنان 
وينتقد  نفسه 
أداءه، وأنا متشوقة 
ألراه، كذلك أختيل 
سيكون  »سايكو« 
ومجياًل  لذيذًا 
يشبه  ومهمًا؛ 
وأنا  عرفة،  أمل 
أحبها  صغري  منذ 
أعماهلا،  وأحب كل 
وأشعر أنها حتسب 
كل  وتدرس 
وأمتنى  خطواتها، 

أن أحضره.

تشعرين  *هل 
يثق  بأن  بصعوبة 
نفسه  يف  الفنان 
يقدم  أن  لدرجة 
شخصيات  مخس 

ما  فسألتها:  علّي،  لتطمئن  أخيت  تتصل  بها،  يكتبون  اليت 
املوضوع؟ قالت إن صوري يف كل مكان، وقد تعرضت حلادث 
األقل  على  وأنين خبطر،  دمشق،  املنزل يف  إىل  العودة  أثناء 

فليدرسوها بشكل صحيح.

على  للمحافظة  تفعلني  وماذا  ووقتك؟  حياتك  تنظمني  *كيف 
رشاقتك ومجالك؟

أمارس الرياضة كل يوم نصف ساعة أو أكثر؛ ألنين أحرص على 
أن أنشط جسمي، حتى وإن كنت ملتزمة بالعمل، قبل أن أنام 
ففي  الدم يف جسمي،  أحرك  أن  املهم  ألعب،  أن  أحب  مثاًل، 
»شوق« كنا نعمل 18 ساعة، إال أن نصف ساعة رياضة تعادل 
تلك الـ18 ساعة؛ ألن احلركة مدروسة أكثر من طريقة الشغل 
يف احلياة، ثانيًا أنا آكل كثريًا، وال تسألين ملاذا ال أمسن؟ كل 
ساعتني جيب أن آكل شيئًا رمبا ليس بكميات كبرية، بالصدفة 
عرفت أن األكل كل ساعتني أمر صحي، املشكلة الوحيدة أنين 
يؤذي  فهذا  أبدًا،  بهذا  الفتيات  أنصح  ال  وأنا  كثريًا،  أسهر 
البشرة، وخيلق عدم توازن يف الصباح، فأسوأ شيء أال تأخذ 
القسط الكايف من النوم، وبالتالي ختسر بعض الصحة، إال أنين 

ال أستطيع أن أنام باكرًا.

الشائعات
من  حيدث  وما  الشهرة  كم  على  حصلت  بعدما  تتمنني،  *هل 

شائعات وكالم، أن تكوني فتاة عادية؟
ال أبدًا، ألنين وإن كنت عادية؛ فأنا موجودة يف البيت، وستنال 
مين الشائعات، والكالم من قبل اجلريان وممن حولي وأقاربي، 

فهي ال ختتلف أبدًا يف جمال الشهرة.

*ما هو برجك؟
الدلو.

*أال تشعرين أن شخصية الدلو هادئة ومتزنة؟
الدلو ليس هادئًا على اإلطالق، بل ميثل اهلدوء.

اإلنسانية هي األساس
*كيف حتبني أن تقدمي شخصيتك للوسط الفين والناس؟

رأيت  أنا  مشكلة،  لدّي  ليست  بسيطة،  حقيقية،  طبيعية، 
ممثلني وممثالت يتعاملون مع من يقدمون هلم القهوة والشاي 
الناس على  أنا أعامل كل واحد من  بطريقة ليست كما جيب، 
رمبا  لكن  والشاي،  القهوة  اليوم  لي  يقدم  »إنسان«، قد  أنه 
سيكون غدًا قائدًا لي يف مكان ما، على مبدأ »احلجر إللي ما 
بيعجبك بفجك«، بالنسبة لي ال يوجد شخص أقل من شخص، 
ما،  نوعًا  أو كصديق  كإنسان  معه  تتعامل  عندما  املخرج  حتى 
الذي  بأنه أعلى منك، وكذلك مع  فسيتعاون معك، وال تشعر 
يقدم القهوة والشاي، الكل سيحبونك، أنا احلمد هلل مل أواجه 
مشكلة منذ دخلت هذا اجملال وإىل اآلن، فأنا شخصية اجتماعية، 

وأحب التعامل مع الناس.

أمل عرفة تدرس كل خطواتها
*ما العمل الذي ترغبني يف متابعته يف هذا املوسم؟

مل أستطع أن أشاهد »شوق« ألنه بدأ العرض أثناء التصوير، 

يف العمل الواحد؟
متامًا، ختيل هذا الشخص وما ميتلكه من ثقة؛ بأنه سيقوم خبطوة 

جديدة ومهمة وغريبة.

*هل تشعرين باخلطورة؟
هي ممثلة تتحدى نفسها وترغب يف التجربة.

*هل لديك هذه اجلرأة يف أن تقدمي مثل هذه التجربة؟
أقدم مخس شخصيات يف  أن  أجرؤ  وال  قادرة،  أني  أعتقد  ال 

مسلسل واحد،
عمر فين حيمل مخس شخصيات  لدّي  وليس  اجلرأة،  أمتلك  ال 
أكيد،  التجربة  إن أقدمت على مثل هذه  وخربة، سأفشل حتمًا 
كاتبة  أنها  ننسى  وال  املوقف،  هذا  يف  نفسي  أضع  فلماذا 

أيضًا.

*ما هو الشيء الذي تتمنينه من اإلعالميني؟
أمتنى أن ينقل الصحفي احلديث بأمانة وكما هو. لقد تعرضت 
ألكثر من مرة ملوقف كأن أكون أنا والصحفي صديقني حنكي 
وندردش ونضحك، وأفاجأ بظهور األجوبة على لساني وكأنين 

إنسانة غليظة..

»السوشيال ميديا«
»السوشيال ميديا« وسهولة أن ينشئ أي  بانتشار  رأيك  *ما 

شخص صفحات بامسك؟ كيف تتفادين هذا املوضوع؟
أي  اسم  أو  علي«  »مرام  كتبت  وإن  بوك،  فيس  لدّي  ليس 
وعلى  رأسي،  أرحت  لذا  بامسه،  صفحة   5000 فتجد  فنان، 
للموضوع، فكل ما يوجد شيء بامسي  اإلنستغرام يوجد ضبط 

يتم »تهكريه«.
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ترامب ناقش مع أمري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

والدفاعية، اليت إما مت توقيعها أو يتم البحث فيها خالل الزيارة 
اليت ستستمر حتى نهاية االسبوع.

وبدأت القمة األمريكية - الكويتية، بلقاء يف املكتب البيضاوي، 
تاله اجتماع وغداء عمل موسع ضم الوفد الكوييت ومساعدي ترامب 
إنه ناقش قضايا جتارية وعسكرية  األبرز. وقال ترامب  ووزرائه 
مع أمري الكويت، فضاًل عن التوترات النامجة عن أزمة قطر واحلرب 

على »داعش«.
الكويت  »إن  األمحد  صباح  الشيخ  يستقبل  وهو  ترامب  وأضاف 
تساعد الواليات املتحدة يف اخلليج وإن األمور تسري على ما يرام«. 
واقليمية،  ثنائية  قضايا  شعبة  اىل  احملادثات  خالل  التطرق  ومت 
وملفات ثنائية مهمة مثل مكافحة متويل االرهاب، وتعزيز التعاون 

الدفاعي واالقتصادي بينهما.
عرب  اليه  تعرفت  مميز،  »أنه شخص  وقال  باألمري  ترامب  ورحب 
السنوات وأريد أن أشكره كثريًا ألنه ضيفنا يف البيت األبيض«. 
والعسكري  التجاري  التبادل  حول  لنبحثه  الكثري  »لدينا  وأضاف 

واجتماعنا املنفرد كان جيدًا جدًا«.
ويف املؤمتر الصحايف أكد ترامب أن الشراكة بني الكويت وأمريكا 
االقليمي  االستقرار  التزامها  على  الكويت  وشكر  جدا«.  »قوية 
ايران  »التصدي النشطة  »داعش«. وشدد على ضرورة  وحماربة 
اجلانبني.  بني  اتفاق مجارك  عن  أعلن  كما  لالستقرار«.  املزعزعة 
ومتنى حل أزمة قطر قريبًا، وذكر بالتزمات قمة الرياض اليت وقع 
عليها مجيع املشاركني، ودعا اىل وحدة جملس التعاون اخلليجي. 
وشكر  اخلليج«،  يف  األشقاء  »بني  للخالف  صباح  الشيخ  وأسف 
األمريكيني على دورهم يف حترير الكويت، وأكد على ضرورة وقف 

القتال يف سورية واليمن وليبيا عرب احلوار.
الكويتية« عن توقيع تفاهمات اقتصادية  وأفادت »وكالة األنباء 
للواليات  واألول  املشرتك  األمريكية  التجارة  غرفة  مؤمتر  بعد 
وشركة  الكويتية«  البرتول  »مؤسسة  ووّقعت  والكويت.  املتحدة 
»داو كيميكال« االمريكية، مذكرة تفاهم حول التعاون املشرتك 
يف قطاع صناعة البرتوكيماويات واالستثمار املشرتك يف الواليات 
املتحدة . ومت البحث بعقود استثمارية وأخرى دفاعية، وبعد موافقة 
طائرات  بيع  على  املاضي  )نوفمرب(  الثاني  تشرين  يف  واشنطن 

»أف - ١٨« بقيمة عشرة باليني دوالر للكويت.

اسرائيل تقصف مركز...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وجاء اهلجوم مع مناورات عسكرية إسرائيلية قرب احلدود مع لبنان 
هي األضخم منذ قرابة 20 عامًا حتاكي حربًا مع »حزب اهلل«.

يف موازاة ذلك، انتقد مسؤولون يف املعارضة السورية تصرحيات 
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا اليت دعاهم فيها إىل االعرتاف 
بأنهم »مل ينتصروا يف احلرب« ضد نظام الرئيس بشار األسد. 
»الصادمة  بـ  التصرحيات  للمفاوضات«  العليا  »اهليئة  ووصفت 

واملخيبة لآلمال«.
»أقدم  السوري:  اجليش  قيادة  أفادت  االول،  أمس  بيانها  ويف 
إطالق  على  االول(  )أمس  اليوم  فجر  اإلسرائيلي  العدو  طريان 
صواريخ عدة من األجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية 
مدينة  شرق  كيلومرتًا  ستني  بعد  على  الواقعة  مصياف«  قرب 
البيان أن الضربة اجلوية  طرطوس الساحلية غرب سورية. وذكر 
قتلت جنديني وأحلقت أضرارًا مادية قرب مدينة مصياف، حمذرًا من 

أن اهلجوم يفيد تنظيم »داعش«.
على  التعليق  عن  اإلسرائيلي  اجليش  باسم  ناطقة  امتنعت  وفيما 
العسكرية  االستخبارات  رئيس  يالدين  عاموس  كتب  اهلجوم، 
»ليس  اهلجوم  أن  »تويرت«،  على  تغريدة  يف  سابقًا  اإلسرائيلية 
أن  وهي  مهمة،  رسائل  ثالث  على  ينطوي  أنه  ورأى  روتينيًا«، 
وستفرض  اسرتاتيجية،  أسلحة  تنتج  سورية  ترتك  لن  إسرائيل 
خطوطها احلمراء، وأن أنظمة الدفاع اجلوي الروسية يف سورية لن 

تعرقلها.
وقال الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني أمس االول خالل اجتماعه 
مع املستشارة األملانية أنغيال مركل، إن األسلحة اليت ميلكها »حزب 

اهلل« اللبناني »تشكل خطرًا وتتطلب من إسرائيل الرد عليها«.
من ناحيته، ذكر ياكوف أميدرور، الذي شغل منصب مستشار األمن 
القومي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بني 20١١ و20١3 للصحافيني 
أمس االول، أن مركز البحوث يف سورية »كان ينتج يف املاضي 
أسلحة كيماوية، لكن أيضًا أسلحة أخرى بينها قذائف وصواريخ«. 
قبل  حتى  واضحة«  »رسائل  مرارًا  وجهت  إسرائيل  أن  وأضاف 
اهلجوم »بأننا لن نسمح إليران وحزب اهلل ببناء قدرات متكنهما من 
مهامجة إسرائيل من سورية، ولن نسمح هلما ببناء قدرات حلزب اهلل 

يف ظل الفوضى القائمة يف سورية«.
اهلل«  »حزب  لـ  العام  األمني  وزيارة  الضربة  بني  أميدرور  وربط 
من  أسلحة  أنظمة  »انتقلت  وأضاف:  دمشق.  إىل  نصراهلل  حسن 
أيدي حزب  العلمية( إىل  الدراسات والبحوث  هذه املنظمة )مركز 

اهلل خالل سنوات«.
إىل  هارئيل  عاموس  »هآرتس«  يف  العسكري  املعلق  ولفت 
»خفض  اتفاق  من  شهر  بعد  اهلجوم،  هلذا  احلساس«  »التوقيت 
له،  ارتياحها  عدم  إسرائيل  أعلنت  الذي  سورية  جنوب  التوتر« 
خصوصًا من إبقائه على الوجود اإليراني و »حزب اهلل« يف سورية. 
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو اتهم يف 2٨ آب 
)أغسطس( إيران ببناء مواقع يف سورية ولبنان لـ »صواريخ موجهة 

ودقيقة«، معتربًا أن »إيران تعمل على حتويل سورية إىل قاعدة 
عسكرية حمصنة«، واستخدامها ضد إسرائيل.

يف موازاة ذلك، شنت فصائل يف املعارضة السورية هجومًا على 
دي ميستورا الذي دعاها إىل »الواقعية« واالعرتاف بأنها مل تنتصر 
يف احلرب الدائرة ضد األسد. ووصفت »اهليئة العليا للمفاوضات« 
تصرحيات دي ميستورا بأنها »صادمة وخميبة لآلمال«. وقال رياض 
حجاب »املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات«، إن وساطة األمم 

املتحدة إلنهاء الصراع »فشلت وإن الثورة السورية مستمرة«.
وكتب حجاب على »تويرت« أمس االول: »تصرحيات دي ميستورا 
األمن  جملس  قرارات  إنفاذ  يف  األممية  الوساطة  هزمية  تعكس 
أخرى  »مرة  وأضاف:  الدولي«.  اجملتمع  أمام  التزاماتها  واحرتام 
يورط دي ميستورا نفسه بتصرحيات غري مدروسة«. وزاد: »الثورة 
السورية ماضية«. ودعا حجاب إىل »طرح أممي جديد إزاء القضية 

السورية«.
من ناحيته، قال رئيس وفد »اهليئة العليا للمفاوضات« إىل جنيف 
نصر احلريري يف مؤمتر صحايف عقده يف إسطنبول أمس االول: 

»هذه التصرحيات أقل ما يقال إنها صادمة«.
واعترب أن »عملية جنيف بهذا الشكل تفقد صدقيتها، ألن االجتاه 
احلالي يف العملية السياسية يتم التالعب به من بعض األطراف 

الدولية، ال سيما روسيا«.

دعوات اىل طرد أي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

النيابية يف بغداد إىل الزعماء األكراد الذين رفضوا كل الدعوات 
اجلاري،  )سبتمرب(  أيلول   25 يف  املتوقع  االستفتاء  تأجيل  إىل 
خصوصًا قرار مشوله »املناطق املتنازع عليها«، مبا فيها حمافظة 
كركوك. ودعا بعضهم احلكومة إىل طرد »كل مسؤول كردي من 

منصبه يف بغداد إذا كان مؤيدًا لالستفتاء«
وأعلن مسؤول امللف الكردي يف »التحالف الوطين« عبداهلل الزيدي 
بعد  ما  إىل  أربيل  إىل  مقررة  كانت  زيارة  »تأجيل  االول،  أمس 
إرسال مسؤولني من اإلقليم إىل بغداد لتأكيد إرادتهم استئناف 
املفاوضات، خصوصًا بعد تصرحيات رئيس اإلقليم مسعود بارزاني 
كريم مشول  الدين  جنم  كركوك  قرار حمافظ  عن  فضاًل  األخرية، 

احملافظة بعملية االستفتاء«.
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، قبل ساعات من قرار التحالف، 
»عدم دستورية االستفتاء«، ودعا اإلقليم إىل »الرتاجع عن اخلطوة 
األحادية« ألنها »ستدخل البالد يف نفق مظلم«، وأوضح أن »األمر 
العرب  من  مواطنون  هناك  بل  وحدهم،  األكراد  يتعلق مبصري  ال 
والرتكمان واملسيحيني« واعترب »إجراء االستفتاء من دون دراسة 
نتائجه خداعًا للناس«، وطالب »قادة األكراد بتوضيح األمر وليس 
الذهاب إىل طريق مسدود، فذلك لن يكون يف مصلحتهم. لقد 

حصلوا على مكاسب مل حيققوها يف أي مرحلة«.
»ائتالف  من  جاسم،  عالية نصيف  النائب  أخرى، حضت  من جهة 
يشغل  كردي  أي  خدمات  »إنهاء  على  احلكومة  القانون«،  دولة 
منصبًا يف بغداد وعزله إذا كان من مؤيدي االستفتاء«. وأضافت: 
»ال يعقل أن يبقى شخص ذو نزعة انفصالية يف منصب حكومي، 
ويشارك يف صنع القرار العراقي ويتقاضى رواتب وخمصصات«، 
ولفتت إىل أن »أطماع بارزاني كانت واضحة بعد عام 2003، من 
املتنازع عليها،  السيطرة على كركوك واملناطق  خالل سعيه إىل 
إىل  ويضمها  كثرية  مناطق  على  ليسيطر  داعش  حقبة  واستغل 
املناطق مبعظمها  هذه  وتعرضت  بالدم،  أنها حمررة  اإلقليم حبجة 
لتغيري دميوغرايف بعد انسحاب التنظيم منها، ولن تتوقف أطماعه 

حتى يتم تسجيل العراق بامسه«.
وأعلنت »احلركة اإليزيدية يف العراق« يف بيان رفضها االستفتاء 
يف مناطقها، »خصوصًا بلدة سنجار«. وأضافت: »نرفض تسميتها 
أن  وأوضحت  عليها«،  املتجاوز  هي  بل  عليها،  املتنازع  املناطق 
»رفضنا هذا ال يعين أننا نعادي الشعب الكردي، لكن هناك أسبابًا، 
فقد سيطرت القوات الكردية على مناطق اإليزيديني بالقوة بعد 
سقوط النظام السابق، بالتعاون مع شخصيات تدعي أنها إيزيدية، 
البيشمركة  من  عنصر  آالف  عشرة  انسحب  داعش  دخول  وبعد 
لذا ندعو إىل عدم املشاركة يف  ليرتكوا شعبنا يتعرض ملأساة، 
االستفتاء الذي ال خيدم الشعب العراقي واألقليات نظرًا إىل وجود 

أجندات سياسية لتقسيم البالد«.
وجملس  العاكوب  نوفل  نينوى  حمافظ  القدو  حنني  النائب  ودعا 
شكل  يف  ورفضه  االستفتاء  من  موقفهما  »تبيان  إىل  احملافظة 
بالسكوت  التآمري  املخطط  مع هذا  التعامل  صريح وواضح، ألن 
والالمباالة موقف حيسب عليكما«، وأوضح أن »مساحات واسعة من 
الوحدات اإلدارية، مثل قضاء سنجار واحلمدانية وشيخان ونواحي 
واالستقطاع،  باالنفصال  مهددة  وبرطلة  وبعشيقة  وربيعة  زمار 

والتنصل منها خيانة«.
يف كركوك، رفض رئيس اجلبهة الرتكمانية النائب حسن توران 
»األكراد  أن  مؤكدًا  كردستان«،  »قدس  بأنها  احملافظة  وصف 
عليها،  االستحواذ  وحياولون  اقتصادي  كمورد  إليها  ينظرون 
واالستفتاء سيخلق صراعًا بني املكونات، فمساحة املناطق املتنازع 
وهي  اإلقليم  مساحة  من  املئة  يف  وأربعني  اثنني  تعادل  عليها 

منطقة ثرية باهليدروكربونات«.

عون يرتأس مراسم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

السيناريو حقيقة، لو أّن إسرائيل تعترب نصراهلل حاليًا اولوية!
معنوي  إسرائيلي  جّو حتقيق نصر  إشاعة  االسباب  ومن بني هذه 

بني أجواء اجلبهة الداخلية يف إسرائيل، بهدف امتصاص حالة قلق 
الناتج من تساؤله عن »السبب اخلطر« الذي  الشارع اإلسرائيلي 
يدفع إسرائيل اىل إجراء أكرب مناورة عسكرية منذ العام ١992 حتت 

ب على مواجهة احلزب. عنوان التدرُّ
مّثة هدف آخر يتحّدث عنه متخّصصون ميتازون بأنهم األكثر عمقًا يف 
معرفة رؤية »املوساد« للحرب النفسية مع احلزب، ومفاده تنفيذ 
بوجوب  وتوصي  »املوساد«،  يف  النفسّيني  اخلرباء  تسود  نظرية 
العام  األمني  باغتيال  إسرائيل  إجناز  االستثمار يف  على  املداومة 
السابق لـ«حزب اهلل« السيد عباس املوسوي، بصفته حدثًا كسرت 

فيه إسرائيل اخلطوط احلمر مع احلزب.
وأيضًا بصفته احلدث األبرز الذي هّز وجدان نصراهلل، وعليه فإّن 
املطلوب بذل جهود داخل احلرب النفسّية جلعل نصراهلل يعاني من 

»عقدة املوسوي«، بغية إرهابه و«كي وعي معنوياته«.
ضمن هذا اإلطار بدا واضحًا تقّصد »املوساد« أن يقّدم عرب تقرير 
»يديعوت احرنوت« روايًة عن »عملية اغتيال افرتاضية لنصراهلل«، 
تشبه اىل حّد بعيد وقائع القصة احلقيقة لعملية اغتيال املوسوي 
الذي استهدفته الطائرات اإلسرائيلية خالل توّجهه من اجلنوب اىل 
بريوت بعد إلقائه خطابًا يف احتفاٍل ُأقيم يف منطقة النبطية، وذلك 
خلفّية  إحياء  مع  ولكن  الربط،  العلين عن هذا  اإلفصاح  من دون 
التقرير بأّن اغتيال نصراهلل خالل ذهابه اىل دمشق، كان ميكن أن 

يتم، لو أّن إسرائيل تعتربه أولوية اآلن!!.
ويف نظر متابعني أنه على رغم ضعف عناصر األدّلة اليت أفردها 
بة، إاّل أنها تعكس  التقرير واليت تثبت صّحة رواية »املوساد« املسرَّ
رسائل خطرة، بينها ما يبدو أّن إسرائيل تلمح اىل أنها متّهد إلظهار 
أنها قد تتحّرر من عقدة اخلطوط احلمر مع »حزب اهلل«، وأّن هدف 
اغتيال نصراهلل، قد يتحّرر حلظة بلوغه أولوية يف ميزان أمنها من 
املعادلة اليت جتعل إسرائيل تتجّنب نكء توازن الرعب القائم بينها 

وبني احلزب.
تقرير  عرب  »املوساد«  رسالة  جوهر  هو  تقّدم  ما  بأّن  اعتقاد  مّثة 
أجواؤها  وصلت  الرسالة  هذه  تكون  وقد  احرنوت«،  »يديعوت 
د نصراهلل استهالل  اىل احلزب قبل نشر هذا التقرير، بدليل تقصُّ
كالمه يف خطاب األخري يف بعلبك، بقوله إنه كان يعتزم احلضوَر 
شخصيًا، لكّن الشباب )يقصد األمن يف احلزب( قالوا لي يا سيد، 

اإلسرائيلي يف مأزق حاليًا، قد جيعله يتهّور بإستهداف حياتك.
داخل  أمين  تفكرٍي  يدور من  ما  العلن  اىل  عادًة  ينقل نصراهلل  ال 
احلزب، إاّل إذا أراد من خالل ذلك توجيه رسالة اىل إسرائيل. ولذلك 
مّت تفسرُي كالمه عن موضوع مشاركته الشخصية يف االحتفال، على 
تفكري  يراودها  قد  وأنه  مأزقها،  يعلم  بأنه  إلسرائيل  رسالة  أنه 
أّن نصراهلل  أيضًا  املتابعني  الفتًا هلؤالء  وكان  باغتياله.  اليائس 
أكمل رسالته األوىل برسالة ثانية جاءت يف نصف خطابه وضمن 

سياق آخر حني كشف عن رحلته اىل دمشق.
وأنه أراد من ذلك ليس فقط الرّد على لبنانيني منتقدين صفقة 
توجيه رسالة اىل  أيضًا  بل  اجلرود،  »داعش« من  إخراج مسّلحي 
يتحّتم  »تهديَدكم حلياتي ال خييفين، فحينما  أّن  إسرائيل مفادها 

علّي التحّرك فإنين أحتّرك«.
أّن  من  احرنوت«  »يديعوت  تقرير  ذكره  ما  الفتًا  كان  ذلك  اىل 
اىل  نصراهلل  رحلة  رصدها  يف  اعتمدت  اإلسرائيلية  األمن  أجهزة 
دمشق على طائرات بال طيار اليت أوحت بأنها تراقب يف استمرار 
البيئات املكانية السّرية لنصراهلل، وايضًا على معلومات جواسيس 

إسرائيليني مزروعني يف بيئة »حزب اهلل«.
ومن غري املستغَرب أن تسّرب إسرائيل معلومات عن الطرق اليت 
تراقب بها نصراهلل، وخصوصًا الكشف عن وجود جواسيس تابعني 

هلا مزروعني يف بيئة احلزب.
هذا اجلزء من رواية »يديعوت احرنوت«، باالضافة اىل تنّكر نصراهلل 
يصّدق  أن  ه  همُّ يكن  مل  »املوساد«  أّن  توحي  أعمال،  رجل  بزّي 
اىل  معنوية  رسالة  توجيه  يهّمه  كان  ما  مبقدار  روايته،  نصراهلل 
نفسه،  نصراهلل  اىل  مضمرة  رسائل  وتوجيه  اإلسرائيلي  الداخل 
وقوامها أّن تكراَر اغتيال املوسوي قد ال يعود خطًا أمحر يف حال 
جتاوز خطًا أمحر ما، قد يكون املقصود به متّدد »حزب اهلل« حنو 

اجلوالن.
معرفته  »املوساد« قصة  جهاز  أّن تسريب  ترى  أخرى  نظرية  مّثة 
عنه  اإلحراج  برفع  رغبته  حّتمته  لدمشق،  نصراهلل  بزيارة  املسَبقة 
ال أكثر، خصوصًا يف هذه املرحلة اليت تعاني فيها إسرائيل من 
وحبسب  مواطنيها.  عيون  يف  االسرتاتيجية  صورتها  »تهلهل« 
هذه النظرية فإّن جمّرد قول نصراهلل إنه زار سوريا، فهذا يهني 
استخبارات إسرائيل امام الرأي العام اإلسرائيلي، كونها مل تلحظه 

أو لكونها حلظته وَجُبَنت عن اغتياله.
أّن  احرنوت«  »يديعوت  تقرير  عرب  »املوساد«  رّد  يفّسر  ما  وهذا 
إسرائيل رأته »ولكّن اغتياله ليس أولويتها«. وهذه العبارة االخرية 
»املوساد«  رؤية  متابعي  نظر  يف  للحقيقة  فاضحًا  جتاوزًا  تشّكل 
لنصراهلل، فهي نفسها أطلقت قبل مدة غري قصرية التعريف القائل 
إّن »نصر اهلل هو السّر الكبري يف قوة حزب اهلل«، ولكّن مشكلة 

اغتياله تقع يف أّن إسرائيل ال تعرف حجم ردة الفعل عليها؟
حكومة  تفكري  مرحلة  فخالل  الصعيد،  هذا  على  حّية  جتربة  هناك 
الثالثي نتنياهو ـ اشكنازي ـ ايهود باراك، يف إجياد طريقة لتوريط 
امريكا بشّن حرب مع إسرائيل على إيران، ُطِرحت فكرة إقدام تل 
الذي يستفّز طهران ويدفعها،  األمر  اغتيال نصراهلل،  ابيب على 
ما يقود تل  إسرائيل،  اإلسرائيلي، اىل ضرب  السيناريو  حبسب 
ابيب اىل الرّد بقصف مفاعل إيران النووي، وبذلك تّتجه األمور اىل 
توّسع احلرب وتوريط أمريكا بدخوهلا. لكّن هذه الفكرة سقطت أمام 

هواجس عدم يقني إسرائيل من كلفة اغتيال نصراهلل عليها.

تتـمات
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
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الوزن  زيادة  ارتباط  الدراسات  بعض  اكدت 
باألكل قبل النوم، وأشارت اىل أن ترك املعدة 
عدم  من  ستعاني  حيث  سليمًا  حاًل  ليس  جائعة 

الراحة أيضًا يف النوم.  

األمريكية  التغذية  مستشارة  تطرحه  كما  واحلل 
»جانيت بريل«؛ هو احلصول على سعرات حرارية 
منخفضة من خالل تناول وجبات خفيفة، وتكون 

يف نفس الوقت صحية وخفيفة على املعدة.
ومن أهم األغذية اخلفيفة اليت ميكن تناوهلا قبل 
النوم هي اللنب الذي يعترب مصدر جيد للرتبتوفان 
كما  اجليد،  النوم  يف  يساعد  أميين  وهو محض 
اللنب مفيد لصحة اهلضم حيث جيعلك تشعر  أن 
أو  احلموضة  من  واِق  فهو  النوم،  أثناء  بالراحة 

االنتفاخ.

كما يعد املوز من أهم االغذية اليت ينصح بتناوهلا 
أنه  كما  األميين،  الرتبتوفان  حبمض  غين  فهو 
مصدر لأللياف اليت تشعرك بالشبع والسكريات 

املفيدة اليت متدك بالطاقة.

على  حتتوي  اليت  احللوة  البطاطا  اىل  باالضافة 
النشويات اليت تعزز النوم، إىل جانب البوتاسيوم 
الذي يساعد يف اسرتخاء االعصاب والنوم اهلادئ. 
والتفاح الذي حيتوي على السكريات اليت تعطي 

الطاقة وتساعد يف النوم اجليد.

وجبة  السوداني  الفول  زبدة  تكون  أن  وميكن 
خبز  شرحية  إىل  ملعقة  إضافة  عند  جيدة  خفيفة 
بالربوتني  غنية  السوداني  الفول  فزبدة  أمسر، 
الذي يشعرك بالشبع ويف نفس الوقت بالراحة 

يف معدتك.

ويعترب الفشار املصنوع يف املنزل بالزيت القليل 
خيار جيد النه حيتوي على األلياف اليت تساعدك 

يف الشعور بالشبع قبل الذهاب إىل النوم.

كما ميكن للفواكه اجملففة مثل التني واملشمش 
النوم،  إىل  ذهابك  قبل  خفيفًا  غذاًء  تكون  أن 
حيث حتتوي على سعرات حرارية منخفضة وعلى 
السكريات اليت متنحك الطاقة إىل جانب األلياف، 
أو بضع مثرات من اخلضروات مثل اخليار أو اجلزر 
باجلوع  تشعر  تكن  إذا مل  اخليار  وهذا  اخلس  أو 

القوي.

 أغذية خفيفة ميكن أن 
تأكلها قبل النوم دون اخلوف 

من زيادة الوزن

يقام قداس السنة عن نفس األم

 املرحومة  ناديا الياس
يف  الواقع  األحد  نهار  وذلك  كفرصارون  من   
10 ايلول 2017 عند الساعة العاشرة صباحًا يف 

كنيسة السيدة العذراء مايز هيل ـ ماريالندز 
الداعون يف اسرتاليا 
زوجها: أديب الياس 
ولدها: أدي وعائلته 

عائلة ابنها املرحوم فوزي وعائلته
ابنتها: جولي زوجة أنطوني يعقوب وعائلتها 

أخوها: شحادة عيسى وعائلته
سلفاها: الياس وجورج وعائلتاهما 

عائلة سلفها املرحوم فوزي 
ابنة محيها: سعاد زوجة الياس جروج وعائلتها 

يف الوطن 
أخوها مقبل عيسى وعائلته 

أخواتها متينة ، امينة ، أوديت ، فيوالت واميلي 
وعائالتهن 

سلفها مجيل وعائلته 
ابنة محيها مادلني ارملة املرحوم نافذ فرح 

وعموم عائالت الياس ، سلطانه، جبور، يعقوب، 
عيس، جروج، فرح، احلليب، احللو ، عيدا الناصح، 

ابو رجيلي وأهالي ومجعية كفرصارون.
الدعوة عامة

قداس السنة عن نفس األم 
املرحومة ناديا الياس من 

كفرصارون

يقام يف كنيسة مار شربل ـ 
بانشبول جناز األربعني عن 

نفس املرحومة

سانا خوري عاقوري 
زوجة الفنان الصديق ايلي 
عاقوري، وذلك يوم األحد 

الواقع يف 10 ايلول 2017، 
عند الساعة العاشرة صباحًا.

وباملناسبة يشكر الفنان 
ايلي عاقوري والعائلة كل من 

واساهم يف مصابهم االليم ان 
كان بالتعزية شخصيًا أو عرب 
وسائل االعالم أو من خالل 

برامج التواصل االجتماعي، أو 
باملشاركة بالصالة عن روحها 

الطاهرة.
 لها امللكوت السماوي ولكم 

األجر والعمر الطويل.

أربعون املرحومة سانا 
خوري عاقوري

 2017 أيلــول   9 Saturday 9 September 2017الـسبت 

نسمع كل يوم عن املسموح واملمنوع يف األنظمة 
بعينها،  غذائية  محية  حيبذ  من  فنجد  الغذائية، 
ويأتي آخر فيحذرنا منها ملا هلا من أضرار بالغة 
على اجلسم، ومن هنا كثرت اخلرافات واألساطري 

عن املسموح واملمنوع.

اخلرافات  بعض  مؤخرا  »انديا«  جملة  وعرضت 
احلميات  يف  واملمنوع  املسموح  عن  الشائعة 
أن  لك  بد  وال  الوزن،  تقليل  وعند  الغذائية 
تتعريف عليها  لعلك جتدين فيها  ما يطمئن بالك 

وخيلصك من حريتك..

تناول الطعام ليال يكسبك املزيد من الوزن

ليست هناك دراسات علمية تدعم هذه االسطورة 
ألن زيادة الوزن ترجع إىل نوعية الطعام املوجود 
العالية  احلرارية  السعرات  ذات  الغذاء  وجبة  يف 

واملليئة بالدهون.

أضرار  له  الليل  من  متأخر  وقت  يف  فالطعام   
غري  الغذاء  تناول  يف  الشديدة  كالرغبة  أخرى 

الصحي يف اليوم التالي.

وجبات  تناول  األفضل  من  األحوال  كل  ويف 
خفيفة صحية إذا كنت تريدين تناول شيء بعد 

العشاء.

تقليل الطعام يقلل الوزن

الكربوهيدرات؛  أنواع  مجيع  خفض  ميكنك  ال 
والفاصوليا  والفواكه  اخلضار  موجودة يف  ألنها 
واحلبوب الكاملة ومجيعها مفيدة جلسمك، فاألجدر 
بك االبتعاد عن احللوى والكعك وليس يف الغذاء 

الصحي الالزم جلسمك.

تناولي الطعام فقط عند إحساسك باجلوع

 )NWCR( الوزن  ملراقبة  الوطين  للتقرير  وفقا 
تناول الطعام على مدار اليوم يف أوقات متباعدة 
الطعام  تناول  أي  الوزن،  النقاص  جدا  مهم 
الصحي على فرتات منتظمة وبذلك حتافظني على 

صحة العقل واجلسم معا.

 فأولئك الذين يتجاهلون وجبات الطعام األساسية 
هم األكثر عرضة لزيادة الوزن وتقلب املزاج.

الكافيني ضار جًدا بالصحة

أثبتت العديد من الدراسات أن الكافيني املوجود 
إنه  حيث  للصحة،  جًدا  مفيد  وغريها  القهوة  يف 
مثل  األمراض  من  بالكثري  اإلصابة  دون  حيول 
أمراض القلب والسكتة الدماغية، وال نعين بذلك 

اإلفراط فخري األمور الوسط.

الصيام خري وسيلة خلسارة الوزن

غالبا ما ينتهي الصوم بتناول وجبة دمسة تعوض 
اجلسم عما افتقده على مدار 12 ساعة متواصلة، 
ما يرتتب عليه تناول املزيد من السعرات احلرارية، 
واألفضل هو تقليل السعرات احلرارية على مدار 

اليوم بتوزيعها على الوجبات األساسية.

ال تصدقي هذه 
اخلرافات بشأن التخلص 

من الوزن الزائد!
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صــحة وغــذاء

أن  العامل،  حول  املشاركني  آالف  على  أجريت  دراسة  بتوصلت 
كفياًل  يكون  قد  يوميًا  واخلضروات  الفواكه  من  أجزاء   3 تناول 
بتقليل خطر املوت املبكر عرب الوقاية من أمراض خطرية كالسكتة 

الدماغية، ملا حتتويه من مواد غذائية ومضادات أكسدة.
الفواكه  من  كبرية  كميات  تناول  أن  حديثة  دراسة  كشفت 
منها  أجزاء   4 إىل   3 تناول  من   أكثر  واخلضروات ال مينح محاية 
يوميًا. وهذا اخلرب قد يكون جيدًا لذوي الدخل املنخفض يف الدول 
الفقرية  حتديدًا، حيث أسعار اخلضروات والفواكه مرتفعة. إذ ال 
حاجة إلنفاق الكثري من األموال على كميات  تبدو زائدة، يف حني 

أن كميات أقل تتضمن الفائدة ذاتها.
وتوصي منظمة الصحة العاملية )WHO( حاليًا األفراد بتناول ما ال 
يقل عن 400 غرام من الفواكه واخلضروات والبقوليات مثل البازالء 
والفاصوليا يوميًا، على الرغم من أن الدراسات احلديثة قد اقرتحت 
ما يصل إىل 800 غرام لدرء خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب، 
واملوت املبكر. إذ أن الفاكهة  واخلضروات حتتوي على األلياف 
ومضادات األكسدة اليت من شأنها أن تصلح تلف اخلاليا حبسب ما 

نشره موقع صحيفة )ذاغارديان( الربيطاني.
غري أن نتائج الدراسة األخرية، اليت مشلت أكثر من 135 ألف مشارك 
من مجيع أحناء العامل، الذين تراوحت أعمارهم بني 35-70 سنة، 
كشفت أن تناول ما بني 375 إىل 500 غرام من املمكن أن يكون 
كافيا، وقد تكون موزعة على 3 حصص خالل اليوم، مبا ال يقل عن 
125 غ يف كل حصة. ومن ناحية أخرى أشار الباحثون إىل أن خطر 
الوفاة املبكرة يقل يف حال زيادة استهالك الفاكهة واخلضروات، 
غري أن العصائر املعلبة ال تقدم أي فائدة بل على العكس قد تزيد 

اخلطورة بسبب احتوائها على املواد احلافظة والسكريات.
الباحثني من جامعة ماكماسرت يف  أحد  أندرو منت،  أكد د.  وكما 
مدينة هاميلتون بكندا، على أهمية نتائج البحث وحّث املسؤولني 
عن الصحة حول العامل بالتوصية على زيادة استهالك اخلضراوات 
والفواكه، وقال :« إن نتائج البحث قد أظهرت أيضًا أن اخلضراوات 
النيئة أكثر فائدة من املطبوخة منها« حبسب ما نشره موقع صحيفة 

)ذا تيليغراف(.
لذا يشجع الباحثون على زيادة استهالك اخلضراوات النيئة والفاكهة 
كوجبة خفيفة ملا حتتويه من فوائد للجسم يف الوقاية من أمراض 

كثرية واحلصول على صحة جيدة والعيش ملدة أطول.

 دراسة: كمية صغرية من 
الفواكه واخلضروات يومياً 

متنحك عمراً أطول

وتسّرع  الوجه  مجال  على  تؤثر  السلبية  األفكار  أن  إىل  اإلشارة 
شيخوخته معتادة يف كتب التنمية الذاتية، لكن مل يكن هناك دليل 
علمي يثبت هذه الفكرة. املعروف أن النوم، والتغذية الصحية، 
والنشاط البدني هي العوامل احلياتية اليت تؤثر على سرعة ظهور 

عالمات الشيخوخة. إليك أحدث ما كشفته الدراسات:
اهلروب من احلاضر عن طريق أحالم اليقظة بشكل مستمر يلعب 

دورًا سلبيًا يف حياة اإلنسان
حبسب دراسة نشرتها دورية »ميتا أناليتيك ريفيو« ُيسّمى اجلزء 
األخري من الـ دي إن ايه »تيلومرت« وهو الذي حيمي الكروموسومات 
التيلومرت  الُعمر يصبح طول  من عدم االنتظام. وعند التقدم يف 
أقصر، وهو ما يسبب شيخوخة اخلاليا سواء كانت البشرة أو خاليا 

األعضاء.
وقد وجدت الدراسة اليت ُأجريت يف مركز »ِزن ميديتات« أن هناك 
4 أفكار سلبية ترتبط بِقصر التيلومرت، أوهلا: أن الذين مييلون إىل 
التشاؤم حتى يف املواقف اإلجيابية يكون التيلومرت لديهم أقصر 

مقارنة مبن مييلون إىل التفاؤل.
ثاني هذه األفكار السلبية: أن الذين يعيشون يف املاضي أكثر 
من احلاضر نتيجة االكتئاب يكون التيلومرت لديهم أقصر، وتظهر 

عليهم مظاهر الشيخوخة أسرع.
أما ثالث هذه األفكار فهي: اهلروب من احلاضر عن طريق أحالم 
حياة  يف  سلبيًا  دورًا  يلعب  ذلك  ألن  مستمر،  بشكل  اليقظة 
اإلنسان، وهو من أسباب ِقصر التيلومرت، على الرغم من أن أحالم 
اليقظة اخلاصة باملاضي توفر نوعًا من املشاعر اإلجيابية إال أنها 

منفصلة عن الواقع.
رابع هذه األفكار السلبية: قمع األفكار واملشاعر والتعالي على 
يتوقف  ال  ثم  أحزانه،  عن  اإلنسان  يعرب  أن  فاألفضل  احُلزن، 

عندها.

 4 أفكار سلبية جتعلك 
تبدو أكرب سنًا

كثري من األشخاص يعانون من مشاكل تنميل اليدين واألطراف وهذا 
ما يؤرق حياتهم اليومية ويرجع ذلك إىل العديد من األسباب.

وفى هذا السياق كشف الدكتور حممد أمحد نوار، أستاذ جراحات 
العمود الفقرى جبامعة القاهرة، أن تنميل اليدين واألطرف يرجع 
اليدين  اعصاب  الرقبة على  أسباب منها ضغط فقرات  إىل عدة 

وهو ما يؤدى إىل مشاكل تنميل االطراف.

املخ واألعصاب وتنميل األطراف

الدورة  األطراف ضعف  لتنميل  األخرى  األسباب  أن  نوار  وأوضح 
األشخاص  من  العديد  إن  اليدين، حيث  الدموية وضيق شرايني 
بالشرايني  قطع  فى  تتسبب  والتى  للحوادث  يتعرضوا  أن  ميكن 

واألوردة والتى قد يرتتب عليها مشاكل التنميل.

وأشار أستاذ جراحات العمود الفقرى إىل أن مرض السكر يعد من 
أهم األسباب التى تؤدى إىل حدوث مشاكل فى األوعية الدموية 
التى تغذى األعصاب، وبالتاىل حيدث تنميل فى اجلسم خاصة فى 

األطراف.

املخ واالعصاب وتنميل اليدين

وتابع أن هناك مشكلة أخرى تسى اعتالل األعصاب الطرفية والتى 
ينتج عنها تنميل فى األطرف ووخز فى اجلسم.

وأضاف أستاذ جراحات العمود الفقرى جبامعة القاهرة، أن هناك 
العديد من األسباب االخرى النادرة التى تؤدى إىل مشاكل تنميل 

األطراف وتشمل:

مهامجته  إىل  يؤدى  أن  ميكن  املناعى  جهازك  فى  خلل  وجود 
العصابك، وهى حالة غري شائعة.

مرض اإليدز
مرض الزهريى.

نقص فيتامني »ب12«.

التهاب األوعية الدموية.
إصابة باحلبل الشوكى.

حدوث السكتة الدماغية.

أستاذ مخ وأعصاب يكشف سبب 
اإلصابة بتنميل اليدين واألطراف
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تلجأ كثري من النساء إىل املراهم واملستحضرات التجميلية للحصول 
على بشرة نضرة وجذابة، رغم ما قد يكون لذلك من مضاعفات، 
لكن ما ال يعرفه الكثريون أن السر يكمن يف الغذاء، فعصري اجلزر 

مثاًل حيمي البشرة ومينح املرء مظهرًا جذابًا.

عصري اجلزر...لبشرة نضرة تشع 
مجاالً وجاذبية

عرق النسا واحد من أشهر األمراض التى  تسبب أملا شديدا على 
الظهر  أسفل  إىل  الظهر  أسفل  من  ميتد  الذى  الوركى  العصب 
اخللفى من الساق ، ويعتقد الكثريون أن عرق النسا هو مرض 

يصيب النساء فقط نظرا المسه ولكنه يصيب الرجال أيضا.
وحسب ما ذكره موقع webmd فإن عرق النسا يؤثر على جانب 
واحد فقط من اجلزء السفلى من اجلسم وفى كثري من األحيان ميتد 
األمل اسفل الظهر من خالل اجلزء اخللفى من الفخد، ومن أعراض 

عرق النسا:

أعراض عرق النسا           
1: أمل شديد أسفل الظهر

2:أمل فى اخللف أو الساق وخصوصا عند اجللوس
3:أمل فى الورك

4:حرق أسفل الساق
5:ضعف عام وصعوبة فى حتريك الساق أو القدم

6:أمل شديد ودائم على جانب واحد

أسباب عرق النسا
1:تضيق العمود الفقرى القطن)تضييق القناة الشوكية فى أسفل 

الظهر(
2:أمراض القرص التنكسية

3:االنزالق الفقارى
4: احلمل

5:تشنج العضالت فى الظهر أو االرداف
6:زيادة الوزن وتراكم الدهون

7:عدم ممارسة الرياضة بانتظام
8: ارتداء كعب عاىل

9: النوم على مرتبة لينة

»عرق النسا مش بس للستات«...تعرف 
على أعراضه وأسبابه
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The Australian Greens 
will seek to bring on a par-
liamentary vote on same-
sex marriage “by hook or 
by crook” before the end 
of the year.
The minor party intends 
negotiating with Dean 
Smith on the Liberal sena-
tor’s private bill which 
emerged with consensus 
support from a Senate in-
quiry.
If the High Court rules 
against the government’s 
planned postal survey, the 
Greens want to see Sena-
tor Smith’s bill introduced 
to parliament next week.
“I think Dean’s bill has the 
best chance of getting up 
so I think that would be 
the legislation we would 
want to see introduced,” 
Greens senator Janet 
Rice said in Canberra on 
Tuesday.
“If that’s the case, we 
could have marriage 
equality achieved next 
week. We could have wed-
dings before Christmas,” 
she said.
The Greens wants to re-
focus their campaign on 

convincing Prime Minister 
Malcolm Turnbull to allow 
a free vote among Liberal 
MPs.
Leader Richard Di Natale 
said a successful High 
Court challenge would 
put enormous pressure 
on Malcolm Turnbull to al-
low a free vote in the par-
liament.
The Greens would ensure, 
“that one way or another, 
by hook or by crook, we 
have marriage equality by 
the end of the year”.
“Malcolm Turnbull better 
make sure there’s a vote 
in this parliament or he 
won’t have a job by the 
end of the year,” Senator 
Di Natale said.
“We’ve now got neo-Nazis 
organising across Aus-
tralia to try and spread 
their hate and bigotry 
and prevent Australians 
from expressing their love 
through marriage.”
The High Court case be-
gan in Melbourne on 
Tuesday and a verbal de-
cision could be delivered 
as early as Wednesday 
afternoon.

 2017 أيلــول   9 Saturday 9 September 2017الـسبت 

Same-sex marriage by “hook 
or by crook”

THE Channel 9 reporter 
accused of child porn of-
fences is negotiating with 
prosecutors and a plea 
would be entered to the 
charges later this month.
Ben McCormack’s solici-
tor Sam Macedone told 
the Downing Centre Lo-

cal Court negotiations 
were progressing with 
Commonwealth prosecu-
tors and asked the case 
be adjourned until Sep-
tember 26 to allow the 
discussions to be com-
pleted.
He told Magistrate Jen-

A Current Affair reporter Ben McCormack in court on child 
porn charges

nifer Atkinson if a plea of 
guilty was entered then 
McCormack could then 
be committed to the Dis-
trict Court for sentence.
He is charged with two 
counts of using a car-
riage service to transmit, 
publish or promote child 
porn.
Outside court Mr Mace-
done told media he was 
confident a plea would 
be entered when the 
case was next in court, 
but could not say what it 
would be.
“I honestly hope that by 
the 26th of September I’ll 
have all the information 
I need and I can assure 
you that we’ll be entering 
a plea on that date.”
He also refused to say 
what aspects of case 
were being negotiated. “I 
can’t tell you, it’s confi-
dential.”
McCormack left court 
without commenting. His 
bail conditions were var-
ied during the hearing 
so he would only have 
to report to police once a 
week.
The 42-year-old was 
sensationally charged in 
April after raids on both 
his Sydney home and the 
A Current Affair offices at 
the Nine Network.
He had been receiving 
treatment at a Sydney 
hospital since his arrest 
and was excused from 
appearing in front of a 
magistrate until his case 
was last mentioned in 
July.
Ben McCormack was a 

senior journalist at the 
Nine Network.
Police will allege McCor-
mack engaged in explicit 
conversations about chil-
dren with an adult male 
and discussed child por-
nography.
McCormack was initially 
charged with using a car-
riage service for child por-
nography material — but 
a second identical charge 
was laid by police against 
the senior journalist at a 
previous hearing.
The charges are punish-
able by up to 15 years 
jail.
When the case was last in 
court eight witness state-
ments, believed to be 
from police officers, still 
had to be had to be added 
to the prosecution’s brief 
of evidence against Mc-
Cormack.
Mr Macedone asked the 
magistrate for an exten-
sion to receive the com-
pleted brief.
Channel 9 has been in-
forming viewers on the 
“serious” charges on A 
Current Affair with regu-
lar updates on the 7pm 
show.

Ben McCormack arrives at the Downing Centre. Ben McCormack was a senior journalist at the Nine Network.

The next federal election 
will be held under new 
laws changing the way 
campaign material is au-
thorised.
New rules will apply at 
the next federal election 
to political text messages 

Labor backs electoral 
law changes

in the wake of Labor>s 
so-called Mediscare cam-
paign in 2016.
The Labor caucus agreed 
on Tuesday to a num-
ber of proposed govern-
ment changes to electoral 
laws.

The Reserve Bank be-
lieves the Australian 
economy is picking up 
and that faster wage 
growth and higher inter-
est rates won’t be too 
far behind.
Speaking at a commu-
nity dinner in Brisbane 
after the RBA voted to 
keep its cash rate on 
hold for the thirteenth 
successive month, gov-
ernor Philip Lowe said 
the board had been pa-
tient and not sought to 
“overly engineer or fine 
tune” an economic re-
covery.
The RBA’s central sce-
nario was that over time 
stronger wage growth 
would become more 
widespread.
Even after an eventual 
increase in the cash rate 
from 1.5 per cent to a 
“neutral” rate of around 
3.5 per cent, interest 
rates would remain low-
er than they had been 
before the global finan-
cial crisis.
He predicted higher in-
terest rates would cause 
more problems than 
back when household 
incomes were growing 
strongly.
“Borrowers haven’t 
been able to rely on 
rising incomes to re-
duce the real value of 
the debt repayments in 
the way they used to; 
debt-service ratios will 
stay higher for longer,” 
Dr Lowe said. “This is 
something that both 

lenders and borrowers 
need to take into ac-
count.”
Over the past four years, 
household borrowing 
had increased at an 
average rate of 6.5 per 
cent, while household 
income has increased 
at an average rate of 
just 3.5 per cent.
“Given this, the bank 
has worked closely with 
the Prudential Regula-
tion Authority to ensure 
that lending practices 
remain sound. In some 
cases, loans were be-
ing made where the bor-
rower had only the slim-
mest of spare income,” 
Dr Lowe said.
The remarks came 
ahead of the release of 
the Australian National 
Accounts on Wednes-
day which are expected 
to show the economy 
grew 0.7 to 0.9 per cent 
in the June quarter, a 
jump from 0.3 per cent 
from the previous three 
months.
Treasurer Scott Mor-
rison told the Coalition 
party room the economy 
was fulfilling his budget 
promise of “better days 
ahead”.
Job advertisements had 
climbed 13.3 per cent 
in the past year and 
240,000 thousand new 
jobs had been created, 
80 per cent of them full-
time. This was the stron-
gest growth in full-time 
jobs since the data set 
was started in 1978.
Wages paid to employ-
ees, a measure driven by 
hours worked, climbed 
1.2 per cent in the June 
quarter. The volume of 
retail trade also climbed 
by 1.2 per cent.
Business confidence 
was its highest since 
2010, and the output of 
manufacturers was the 
highest in 15 years.

The economy is picking 
up, and wages are about to 
climb: RBA governor Philip 
Lowe
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Immigration Minister Pe-
ter Dutton’s controversial 
crackdown on Austra-
lian citizenship appears 
doomed, with the crucial 
Nick Xenophon Team de-
claring it won’t support the 
plan as it stands.
The proposal, which 
passed the lower house, 
would introduce a four-
year waiting period for per-
manent residents, tough 
English language require-
ments and a test on Aus-
tralian “values”.
New citizenship laws will 
be stronger
The government will intro-
duce new citizenship laws 
this week and Immigra-
tion Minister Peter Dutton 
says they’ll focus on Eng-
lish language competency 
and more thorough back-
ground checks.
But the changes are set to 
be blocked in the Senate by 
Labor, the Greens and now 
the NXT, which confirmed 
its position to Fairfax Me-
dia on Tuesday.
“We will not be supporting 
the bill’s passage through 
the Parliament,” NXT sena-

tor Stirling Griff said. Mr 
Dutton’s plan was “an at-
tempt to fix problems that 
don’t exist”, he said.
  “We’re a nation built on 
migration and the envy of 
the world when it comes to 
a harmonious multicultural 
society. The system isn’t 
broken, there’s no need for 
it to be repaired.”
Senator Xenophon also 
confirmed: “We’ve got se-
rious concerns about the 
bill in its current form.”
Senator Griff sat on a Sen-
ate inquiry into the pro-
posed citizenship changes, 
and has authored a report 
opposing most elements 
of the package.
The party also opposes 
retrospective changes that 
would require permanent 
residents to wait four years 
before applying for citizen-
ship. “It’s horrible”, Sena-
tor Griff said. “You don’t 
backdate everything.”
In addition, the NXT ob-
jects to Mr Dutton’s bid for 
the power to overturn deci-
sions of the Administrative 
Appeals Tribunal on citi-
zenship matters, believing 

Peter Dutton’s Australian citizenship crackdown doomed after key senators pull support 
it would deny due process.
The minor party is also 
against capping the num-
ber of times a prospective 
citizen can sit the test, and 
contends any “values test” 
should be decided by the 
Parliament, not Mr Dutton.
Senator Griff claimed the 
package was an attempt to 
“chop the migration num-
bers in half without actu-
ally making an announce-
ment that you’re going to 
cut it”.
Asked if there was any 
room for negotiation, he 
said: “I don’t think there’s 
any room if this is a com-
plete package.”
A spokesman for Mr Dut-
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Prime Minister Malcolm Turnbull takes a selfie with new Australian citizens Lyd-
ia Banda-Mukuka and Chilandu Kalobi Chilaika after the citizenship ceremony. 
Photo: Andrew Meares 

Back to the negotiating table: Immigration Minister Peter Dutton’s citizenship bill 
appears doomed. Photo: Alex Ellinghausen

ton said: “The government 
is discussing the bill with 
the crossbenchers as is 
normally the case.”
It is understood Labor 
and the Greens have not 
budged from their stated 
positions of opposing the 
bill outright.
The surprise position from 
the NXT - whose votes are 
essential for the govern-
ment to pass any bill op-
posed by Labor and the 
Greens - will force the 
Turnbull government to 
dump the proposal or go 
back to the drawing board.
Prior to the Senate inquiry, 
Senator Xenophon flagged 
his “broad support” for the 

The architect of Tony Ab-
bott’s controversial Com-
mission of Audit has 
teamed up with a Liberal-
leaning think tank to cre-
ate a “blueprint for good 
government” for Malcolm 
Turnbull ahead of the next 
election.
But more than three years 
after his 2014 audit, which 
sank like a stone politi-
cally and helped to take 
the 2014 budget with it, 
Tony Shepherd is promis-
ing practical solutions that 
will set out the economic 
challenges facing Austra-
lia and outline policy solu-
tions.
Mr Shepherd and the Men-
zies Research Centre will 
release five reform papers 
by the end of the first quar-
ter of 2018, examining 
key challenges facing the 
economy; energy and in-
frastructure; pressures on 
state and federal budgets; 
innovation; and trade and 
investment.
The former Business Coun-
cil president told Fairfax 
Media that Australia’s tax 
settings - for people, busi-
nesses and the GST - will 
all be examined as part of 
the sweeping review.
Housing policy, industrial 
relations, immigration 

and population levels and 
health policy will also be 
examined.
Mr Shepherd stressed 
the reform options pro-
posed would be reports 
to government, and that 
while “everything is on the 
table, there are no no-go 
zones” and it would “up to 
the government to do it or 
not”.
Senior figures in the Turn-
bull government are aware 
the work on policy options 
is under way and said that 
reforms proposed by the 
Shepherd review would 
help inform tax changes at 
the next budget and ahead 
of the next election. 
One source said it was 
likely the government will 
take another look at deliv-
ering personal income tax 
cuts but any proposal to 
take another look at rais-
ing the GST was unlikely 
to find favour. 
Promising to cut personal 
income taxes would “allow 
us to go into the campaign 
saying you will be better 
off compared to Labor”, 
the source said.
In his traditional post-bud-
get speech to the National 
Press Club in May, Trea-
surer Scott Morrison hint-
ed personal income tax re-

Commission of Audit boss creating new blueprint of tax, en-
ergy and federal reform for Turnbull

measures announced by 
the government, but did 
express some concerns 
about English language 
testing.
Fairfax Media understands 
Liberal Party senators will 
also express reservations 
about some aspects of Mr 
Dutton’s bill in their report, 
to be published Tuesday 
afternoon.
Committee chair Ian Mac-
donald, a LNP senator from 
Queensland, last week said 
he had concerns about the 
retrospective aspects of 
the four-year waiting pe-
riod, among other issues.
The Department of Immi-
gration and Border Protec-

tion confirmed at a public 
hearing that anyone who 
applied for citizenship after 
the policy was announced 
on April 20 would be cap-
tured by the new rules.
“The government were 
quite clear that they wanted 
it from date of announce-
ment,” the department’s 
first assistant secretary 
David Wilden said.
Senator Macdonald la-
mented that “unfortunate-
ly, government by media 
release ... is nowadays just 
a fact of life”. “I personally 
think that there should be 
some ministerial discre-
tion ... in the transitional 
period,” he said.

lief, to correct for bracket 
creep, was on the govern-
ment’s agenda ahead of 
the next election.
Mr Shepherd said that “we 
hope this will be a believ-
able blueprint for good 
government and that the 
majority of the commu-
nity, even if not wildly en-
thusiastic, will accept its 
relevance and common 
sense”.
“It won’t be populist, but 
we will take community 
concerns into account.”
He added that the “the big-
gest failing with the Com-
mission of Audit was not 
to take it to the community 
and workshop it for six 
months before the [2014] 
budget was framed, to 
have those conversations, 
get the negatives out, 
deal with community con-
cerns”.
The 2014 Commission of 
Audit recommended fed-
eral spending be slashed 
in 15 key areas, including 
cuts to family and pen-
sion payments, called for 
a rise in the cost of uni-
versity degrees and called 
for a series of government 
agencies be shut and ma-
jor assets such as the 
Snowy Hydro scheme be 
sold off.

The secretary of the re-
view, Spiro Premetis, a for-
mer Treasury official, said 
the genesis of the project 
was that there had been 
a lack of progress in eco-
nomic reform in Australia 
for a decade.
“Wherever you go in Aus-
tralia, people feel they 
aren’t getting ahead. Peo-
ple are concerned about 
energy prices, cost of liv-
ing, childcare, whether 
their kids can buy prop-
erty,” he said.
To that end, “yes, it is 
looking at company tax 
and the GST. It will canvas 
traditional options [for tax 
reform] that have already 
been canvassed, and a few 
more things that may have 
been raised in the Com-
mission of Audit”.
Work began on the re-
form options months ago 
and the Research Centre 
released a “Statement of 
National Challenges” back 
in March, which set out the 
problems the coming five 
papers will address.
Labor will likely seize on 
the policy proposals, as 
they are released, to revive 
the spectre of a GST rise - 
for example - being placed 
back on the table by the 
Turnbull government.
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Pauline Hanson has hit 
back at the attorney-gen-
eral after he slammed her 
burqa stunt as “appall-
ing”.
The One Nation leader 
caused controversy in 
August when she wore the 
Muslim garment into the 
Senate chamber, prompt-
ing a stinging rebuke from 
George Brandis.
Senator Hanson hit back 
on Wednesday, telling 
parliament his response 
was “arrogant, incorrect 
and ill-informed”.
Senator Hanson used 
the stunt to call for a ban 
on full-face coverings in 
public but was quickly 
advised by Senator Bran-
dis the government would 
not consider such a plan.
He warned Senator Han-
son her “appalling” act 
could jeopardise the work 
done by security agencies 
to protect Australians 
from terrorist attacks.
Senator Hanson said it 
was “nonsense” to sug-
gest her wearing a burqa 
would deter anyone from 
reporting a terror threat.
She insisted Senator 
Brandis had been “used 
by Labor”.
“All of your colleagues 
and (former Liberal) Sen-
ator Bernardi remained 
seated and stunned while 
you strutted the Senate 
stage with your quivering 
lip,” she told parliament.
Senator Hanson insisted 
the majority of Austra-
lians shared her con-
cerns about radical Islam 
and wanted a debate on 
the issue without being 
labelled racist.

A Sky News/ReachTEL 
poll last month showed 
43.6 per cent of respon-
dents said they ‘strongly 
support’ a ban on the 
burqa, while 12.7 per 
cent ‘approve’ it.
“It is wrong of you, Sena-
tor Brandis, to deny the 
citizens of this country a 
say.”
Several European coun-
tries have banned the 
burqa outright or placed 
partial restrictions on it, 
like Italy, France, Belgium 
and the Netherlands.
Former prime minister 
Tony Abbott said he re-
mains reluctantly op-
posed to a ban, but ques-
tioned whether the burqa 
should be allowed to be 
worn in courts, schools 
and parliaments.
“This thing, frankly, is an 
affront to our way of life,” 
he told 2GB Radio.
“Maybe we do need to 
think if whether garment 
is appropriate to be worn 
in places that are dedi-
cated to Australian val-
ues.”
Senator Hanson’s stunt 
has triggered a Senate in-
quiry into whether dress 
standards should be im-
posed on parliament’s 
upper house.
Meanwhile, the One Na-
tion leader is claiming 
credit for a move inside 
the Nationals to ban the 
burqa.
Nationals MP George 
Christensen is proposing 
a motion at the party’s 
federal convention this 
weekend that calls for a 
ban on wearing full facial 
coverings in public.

Hanson slams Brandis over 
burqa stunt
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Pauline Hanson has hit back at criticisms over her burqa stunt, label-
ling the attorney-general’s response.

Anthony Albanese en-
joys a happy conjunc-
tion of issues in question 
time, but Darren Chester 
is ready with the help of 
the Sphinx.
For Anthony Albanese, 
question time provided a 
blissful combination - his 
long-term schtick mixed 
with the issue of the day.
Though the cacophony 
over Barnaby Joyce’s 
constitutional right to be 
in parliament, not to men-
tion being deputy PM, has 
lengthened into the issue 
of the month, with plenty 
more time to run.
For years Albo has been 
Labor’s guardian of in-
frastructure, particularly 
bush roads. The govern-
ment, as he tells it regu-
larly, either steals Labor’s 
roads or pork barrels with 
its own.
So on Wednesday he 
went hunting by ask-
ing Darren Chester, the 
Infrastructure Minister, 
about new roads being 
announced in Joyce’s 
New England electorate. 
He was particularly indig-
nant about one in Tenter-
field which, he said, La-
bor had funded.
Albo knew what was go-
ing on. Joyce, fearing the 
High Court would declare 
his election unlawful, 
was preparing for a con-
sequent by-election.
But he couldn’t confront 

Joyce directly because 
Labor - to reinforce its 
view that Joyce shouldn’t 
be in the house - is trying 
to stop him speaking at 
all. It’s even tried to gag 
him when his own side 
asks him something, a 
stunt that Speaker Tony 
Smith is finding tire-
some.
Chester was delighted to 
stand in, declaring that 
three questions on the 
trot was an early birthday 
present (it’s actually next 
week).
He took issue with the 
claim Labor had funded 
roads.
“It’s funded by the Aus-
tralian taxpayer,” he 
said.
A fair riposte. But just 
wait till the government - 
any government - has an-
other road to announce. 
A good road is worth 
maybe half a dozen an-
nouncements over sev-
eral years and it isn’t the 
poor old taxpayers who 
get the credit.
Chester had another ri-
poste up his sleeve.
Albo, he said, liked to 
pretend he was respon-
sible for everything - and 
brandished a picture of 
the Sphinx.
That earned him a rebuke 
from the Speaker and 
delighted his own side, 
which thought the stunt 
was hilarious.

Labor targets Barnaby’s by-
election pork

Malcolm Turnbull has 
sought advice on how to 
extend the life of a number 
of coal-fired power sta-
tions which are scheduled 
to close over coming de-
cades.
The advice, to be compiled 
by the Australian Energy 
Market Operator, comes 
amid confusion over the 
future of the Liddell power 
station in NSW.
Owner AGL told the stock 
market on Wednesday it 
would close the Hunter Val-
ley plant in 2022, reaffirm-
ing a decision announced 
in April 2015.
“AGL will continue to en-
gage with governments, 
regulators and other stake-
holders to deliver appro-
priate outcomes but notes 
that the company has made 
no commitment to sell the 
Liddell power station nor 
to extend its life beyond 
2022,” the company said.
However, the prime minis-
ter said AGL had told him 
it was prepared to “dis-
cuss the sale of the power 
station to a responsible 
party”.
Mr Turnbull said the gov-
ernment had been advised 
that after 2022, when the 
Liddell planta was sched-
uled to close, there would 
be a 1000MW gap in base-
load, dispatchable power 
generation.
The Snowy Hydro 2.0 proj-
ect would not be available 
in time to fill the gap.
“What are now doing is en-
suring that we put in place 
all of the options that we 

can examine to make sure 
that that 1000 megawatt 
gap in dispatchable power 
is not realised,” Mr Turn-
bull told reporters in Can-
berra.
It was too early to specu-
late whether AGL, which 
would meet with the gov-
ernment next week, would 
be offered financial incen-
tives to keep the Liddell 
plant running.
Mr Turnbull said keeping 
Liddell open was one op-
tion, but “no doubt there 
are others”.
Energy Minister Josh 
Frydenberg said another 
part of the solution lay in 
a “strategic reserve” of 
electricity which was esti-
mated to cost $50 million a 
year to stave offload shed-
ding.
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce earlier said 
AGL was open to selling 
the plant in order to pro-
vide electricity to NSW 
residents and businesses 
until 2027.
Labor frontbencher Joel 
Fitzgibbon, whose seat is 
in the NSW Hunter Valley, 
accused Mr Turnbull of of-
fering false hope.
“Liddell is almost 50-
years-old; no-one would 
be happier than me as the 
local member to think that 
we could extend the life of 
Liddell but it’s not going to 
happen,” he said.
Nationals senator and 
former resources minis-
ter Matt Canavan predicts 
people would be lining up 
to buy the station.

Turnbull throws weight be-
hind coal power

The mass exodus from the 
old Royal Adelaide Hospital 
to the new is complete.
Patient 297, Ronald Thomas, 
was farewelled on Wednes-
day with an emotional cheer 
as the old site was officially 
emptied.
Health Minister Jack Snel-
ling thanked the state ambu-
lance service for completing 
the move safely to the $2.4 
billion facility.
He said it was a “master-
class” in planning and lo-
gistics, which saw patients 
shifted around the state in 
the two weeks leading up 

to the move to manage staff 
loads and available beds.
“Patients have gone as far 
away as Renmark, Whyalla, 
Mount Gambier, and that’s 
been principally co-ordinat-
ed by the South Australian 
Ambulance Service,” Mr 
Snelling said.
“They really have done an 
absolutely magnificent job.”
He admitted having a tear in 
his eye as staff farewelled 
the old hospital, of which a 
large portion will be given 
to the adjacent botanic gar-
dens.
Tearing down its eastern 

Historic Adelaide hospital move completed
buildings will be the largest 
project of its kind in SA’s 
history, costing $150 million 
and creating 95 jobs, Urban 
Development Minister Ste-
phen Mullighan says.
“Its transformation will open 
up this closed site making 
it accessible space for all 
South Australians to use,” 
he said.
Under the plan, 70 per cent 
of the site will be opened to 
the public including the two 
hectares given to the Ad-
elaide Botanic Gardens.
The garden’s chair Judy 
Potter says this will make 

way for a new entrance, 
links and vistas.
“The botanic gardens and 
state herbarium is in a 
unique position to lead the 
way in activating the area 
upon the hospital’s reloca-
tion,” Ms Potter said.
The three staged demolition 
of the nearly 70-year-old 
buildings is likely to uncov-
er contaminated materials 
including asbestos.
The first stage has been 
contracted to McMahon Ser-
vices and will start in No-
vember.
The site’s heritage-listed 
buildings will be retained 
and refurbished.
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When Tony Abbott did it 
Labor said it was destruc-
tive, desperate, a distrac-
tion; part of the longest 
dummy spit in political 
history and a symbol of 
the then-Liberal leader’s 
relentless negativity.
But now Bill Shorten’s 
opposition has embraced 
the same tactic - disrupt-
ing Parliament with end-
less suspension motions 
- with such enthusiasm 
it is beginning to rival 
Abbott’s record-setting 
wrecking.
Former prime minister 
Tony Abbott calls on Bill 
Shorten to show proof of 
citizenship or “shut up” 
about Barnaby Joyce.
Labor on Wednesday 
moved their seventh con-
secutive Question Time 
suspension motion - 
breaking Abbott’s record 
of six in a row.
Abbott moved to “sus-
pend standing orders” in 
the House of Representa-
tives 84 times in the three 
years of Julia Gillard’s 
minority government, 
turning what had been a 
relatively rare occurrence 
into an almost daily spec-
tacle.  
The tactic had two main 
goals: to give Mr Abbott 
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or one of his ministers 
a platform to deliver a 
lengthy attack speech 
during Question Time, 
when a few committed 
Australians were actually 
watching; and to contrib-
ute to the sense the Gil-
lard government was in 
chaos and did not have 
control of the chamber.
The first time Abbott tried 
it, in October 2010, La-
bor’s leader of the house, 
Anthony Albanese, called 
it a “stunt from an opposi-
tion that is bereft of ideas 
and determined to dis-
tract attention from their 
own internal problems”.
The Coalition was “de-
termined to engage in 
destructive behaviour” 
and was turning its back 
on the running of a good 
Parliament, he said.
By 2013 the tactic had 
become so commonplace 
a beleaguered Albanese 
said: “How do I know it 
is Wednesday? Because 
this is the third suspen-
sion of standing orders 
this week. How will I know 
it is Thursday? Because 
tomorrow will be the 
fourth. You might take 
their suspensions re-
motely seriously had they 
not done it day after day 
after day.”
The Coalition proposed 
more suspensions in 
the 43rd Parliament than 
were proposed in the pre-
vious 42 parliaments put 
together, he said.
But clearly Shorten and 
his team thought it was 
effective because they’re 
now following his play-
book to a tee.

According to parliamen-
tary records, Labor has 
moved to suspend stand-
ing orders 33 times in the 
year since the 45th Par-
liament began. In the first 
year of Abbott’s relentless 
attack on Gillard he did it 
28 times, meaning Labor 
is outpacing him.
Since moving to the op-
position benches in 2013, 
Labor has moved 82 such 
motions - two shy of Ab-
bott’s total. They did it 49 
times during the 44th Par-
liament but the pace has 
quickened in this finely-
balanced chamber, with 
Turnbull on the ropes.
Why does any of this mat-
ter?
First, it means a lot fewer 
questions to the gov-
ernment. Albanese esti-
mated that each question 
time suspension motion 
robbed the opposition of 
five questions - meaning 
Abbott sacrificed more 
than 400 questions, or 
roughly 19 full question 
times, in favour of grand-
standing stunts he knew 
would fail.
Labor has typically been 
less inclined to move its 
suspension motions dur-
ing question time, but 
if Albanese’s formula is 
right Labor has foregone 
at least 70 of their own 
questions in the last 12 
months alone.
That means less account-
ability and transparency 
from the executive.
And it means hours wast-
ed on pointless school-
boy stunts when our poli-
ticians should be working 
for us.

Parliamentary chaos: Labor’s enthusiastic embrace 
of Tony Abbott’s destruction political playbook

Deputy Prime Minister Barnaby 
Joyce is in Labor’s sights. Photo: 
Alex Ellinghausen

Question Time comes to a standstill in Parliament House on Wednesday. Photo: Andrew Meares

backer Bruce Gordon and 
the Murdoch family’s 21st 
Century Fox have each 
made last-ditch pushes to 
thwart the purchase of the 
failed network by Ameri-
ca’s CBS.
Lawyers for Mr Gordon 
are arguing that admin-
istrators should have 
considered selling the 
business to Mr Gordon’s 
private company Birketu 
and Lachlan Murdoch’s Il-
lyria Nominees Television 
which were shareholders 
in the group ahead of its 
collapse.
CBS to buy Ten Network
Ten Network’s receiv-
ers, managers and vol-
untary administrators 
have confirmed that CBS 
has entered into a bind-
ing agreement to buy the 
broadcasters business 
and assets.
WIN Corporation, which 
is majority owned by 
Mr Gordon, made an ur-
gent application to the 
NSW Supreme Court on 
Wednesday to allow it 
bring on a court hearing 
later this week.  
The application by WIN 
was made on behalf of 
its CEO and Ten director 
Andrew Lancaster who 
claims he has not been 
paid his directors fees.
The challengers led by 
WIN are seeking to push 
back the date of the next 
creditors meeting for Net-
work Ten which is sched-
uled for September 12.
They are also seeking 
rights for all shareholders 
to vote on the proposal 
and for the weighting of 
CBS’s vote to be reduced 
to $1. CBS is Network 
Ten’s largest creditor due 
to Network Ten holding a 
$172 million debt to the 
US group.

21st Century Fox is also 
understood to be prepar-
ing to front court this week 
alongside WIN Corpora-
tion to have its complaints 
heard about how the ad-
ministration has been 
conducted. Comment has 
been sought from the 
company’s US offices.
WIN and its fellow chal-
lengers will ask the court 
for KordaMentha to reveal 
“the expected value of 
any tax benefits to CBS 
(whether in Australia or in 
an other jurisdiction) as 
a result of CBS acquiring 
shares in Ten Network”.
They will also seek infor-
mation on whether Net-
work Ten will be capable 
of trading as a going con-
cern in the event that the 
Proposed CBS DOCA is 
approved and the trans-
action is completed given 
the secured debt of $172 
million owed to CBS.
A flurry of legal activity 
took place on Tuesday and 
Wednesday as lawyers for 
Mr Gordon and fellow Ten 
backer Lachlan Murdoch 
informed administrators 
from KordaMentha of their 
concerns about the sec-
ond report to creditors.
Network Ten collapsed in 
June after Mr Gordon’s 
Birketu and Mr Murdoch’s 
Illyria said they would not 
extend their guarantee of 
$200 million of the media 
company’s debt. This fol-
lowed the exit of James 
Packer as a backer for the 
financially troubled net-
work. 
In a searing letter from 
lawyers for Mr Gordon’s 
private company Birketu 
and WIN Corporation seen 
by Fairfax Media, John 
Atanaskovic described 
KordaMentha’s report as 
including “defective dis-

closure” after an initial re-
view of the document.
“Even on cursory inspec-
tion, however, it is clear 
that the report obviously 
fails properly to discharge 
the obligation of setting 
out the [administrators] 
reasons for those opin-
ions,” he said.
The letter adds the report 
does not include an in-
dependent expert report, 
does not include sufficient 
analysis of the alternative 
proposal put forward by 
Mr Gordon and Mr Mur-
doch’s private companies 
and fails to properly ex-
plain the transaction deed 
or financing from CBS. In-
dependent expert reports 
are generally included in 
the final deed and not in 
creditors reports.
The letter also includes 
concerns that the CBS 
transaction does not al-
locate any votes to share-
holders “in their capacity 
as contingent creditors in 
class actions against Ten”.  
In a second letter to Korda-
Mentha, sent on Wednes-
day, Mr Atanaskovic said 
WIN was not properly list-
ed as a creditor.
 “WIN is owed a liquidated 
debt by Network Ten in re-
spect to unpaid amounts 
under a program supply 
agreement between WIN 
and Network Ten,”  Mr 
Atanaskovic said.
Illyria is believed to have 
voiced separate concerns 
to KordaMentha.
A spokesman for Korda-
Mentha said the insolven-
cy house “has no plans 
at this stage to defer the 
Second Meeting of Credi-
tors scheduled for Tues-
day 12 September”.
“The report to creditors 
was  comprehensive and 
compliant,” he said.

Gordon, Murdoch in legal challenge to Ten takeover 
Billionaire Network Ten

Rupert Murdoch’s 21st Century Fox has also joined 
the fray. Photo: FRANK AUGSTEIN

Bruce Gordon is spearheading the challenge. Pho-
to: Sylvia Liber
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